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Abstract 

Considering the importance of higher education in 
the society and the effects of technology 
developments on society, in this paper the 
alternative scenarios of higher education in 
Iran affected by information technology (IT) in 
the 1404 time horizon are discussed. At first, the 
most important drivers of higher education are 
reviewed, then considering the higher education 
circumstances and experts’ opinions, the most 
important uncertainties and key factors that 
construct higher education in the 1404 time 
horizon are identified. Using combined scenario-
writing, in the next step four scenarios, “Domestic 
hedge”, “flauntingly Cypress”, “Rainbow Rose” 
and “Lilac” that are affected by technological 
factors are developed. Possibility of these four 
scenarios in 1404 time horizon provides 
appropriate framework for decision makers to set 
policies for the higher education system. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1394 بهار، 1، شماره هفتم سال

 

  

  اوري اطالعات در آنایران و کارکرد فن عالی آموزش هسناریونگاري آیند
  2نگار فالحتی، *1غالمعلی منتظر

  فناوري اطالعات دانشگاه تربیت مدرس دانشیار مهندسی -1
  ارشد مهندسی فناوري اطالعات دانشگاه تربیت مدرس کارشناس -2

  

  دهیچک
آن است که  مقاله هاي اطالعاتی و ارتباطی بر محیط و کارکردهاي دانشگاه، هدف عالی در جامعه و تأثیر فراگیر فناوري با توجه به نقش کلیدي آموزش

بدین . عالی مورد بحث قرار گیرد ترین سناریوهاي آموزششناسایی و اصلی 1404 عالی ایران متأثر از فناوري اطالعات در افق زمانی سال سناریوهاي آموزش
ترین  صاحبنظران، مهم دیدگاهر و عالی کشو گرفته و سپس با توجه به مقتضیات آموزش عالی، مورد بررسی قرار هاي آموزشترین پیشران ابتدا مهم ،منظور
عالی کشور را در افق  سناریوهاي بدیل نظام آموزش ،این عوامل. شودعالی در افق چشم انداز شناسایی می آموزش هدهند ها و عوامل کلیدي شکلقطعیت عدم

رز «، »سرو چمان«، »پرورشمشاد خانه«تحت عناوین ی گام بعد با استفاده از روش ترکیبی سناریونگاري، چهار سناریوي اصل در. دهندشکل می 1404سال 
 سال در افق آنهاپذیري تحقق این چهار سناریو، امکان نکته مهم. شده استو اعتبارسنجی عالی ایران تدوین  آموزش هبراي آیند» یاس ارغوانی«و » کمان رنگین
  .دهدریزان ملی قرار میاختیار برنامه رو چارچوب مناسبی را براي سیاستگذاري دراز اینو خورشیدي است  1404

  
  قطعیت، سناریوهاي بدیل عدم پژوهی، فناوري اطالعات،عالی، آیندهآموزش: ها واژهدیلک

  
  1مقدمه -1

ها دچار تغییراتی جدي شده و دانشگاه ،هاي اخیردر دهه
تر و  دهد که این تغییرات، در آینده گستردهشواهد نشان می

چهار عامل اصلی بر شکل گرفتن آینده . تر خواهد شد عمیق
نخست اینکه با توجه به نیاز جامعه : دانشگاه تأثیرگذار است
عالی نیز به شدت در حال رشد است و  رو به رشد، آموزش

گیرد و نباید دامنه متنوعی از نیازهاي مختلف را در بر می
. اکتفاء شود براي بررسی آینده آن، صرفاً به اطالعات گذشته

کنندگان  ها، با ورود تأمیندوم اینکه حدود اختیارات دانشگاه
سوم اینکه به دلیل . بخش خصوصی، در حال افزایش است

عالی در نقاط مختلف دنیا  هاي آموزشهاي فراوان نظام تفاوت

                                                 
  montazer@modares.ac.ir: دار مکاتبات نویسنده عهده  *

عالی با  هاي متفاوت هر یک، نظام آموزش گیري و جهت
سرانجام اینکه  هاي جدیدي مواجه خواهد شد ونوآوري

هاي اطالعاتی موجب تغییر در  توسعه سریع فناوري
عالی  هاي آموزشی و نیز افزایش درآمد نظام آموزش پارادایم

  ]1[ .خواهد شد
1از سوي دیگر بر اساس راهبرد لیسبون

، اقتصاد نوآور و 2
گذاري در بخش منابع انسانی، مقابله رقابتی، بر اساس سرمایه

هاي اقتصادي ماعی و حمایت از سیاستهاي اجتبا محرومیت
شود و ابزار اصلی براي نیل به این و توسعه پایدار حاصل می

ه ها سهم بعالی است به همین دلیل دانشگاه اهداف، آموزش
 به عالوه، ]. 2[سزایی در راهبري جوامع آینده دارند 

                                                 
21-Lisbon’s strategy 
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ها در جوامع در حال توسعه از کارکردهاي اجتماعی دانشگاه
مضاعفی برخوردار است زیرا کشورهاي در حال اهمیت 

اي خود، بیش از پیش به توسعه براي نیل به اهداف توسعه
ها در جانبه نیازمندند و دانشگاه خلق دانش براي تحول همه

دانشگاه نگاه به آینده . دستیابی به این مهم نقش مهمی دارند
هاي آینده، انجام دارد تربیت نیروي متخصص براي سال

یقات براي حل مشکالت، نوآوري و خالقیت براي حل تحق
مسائل، ایفاء نقش پیشتاز در امور علمی و فرهنگی، همگامی 
با تحوالت علمی جهان و انتقال دانش علمی و فناوري به 

نظام ]. 3[هاي مهم دانشگاه هستند جامعه از جمله نقش
تنیده در مناسبات  ،عالی کشور در شکل فعلی آن آموزش
هاي ی است که زوایاي آن حتی براي افرادي که سالگوناگون

. اند ناشناخته مانده استطوالنی از نزدیک با آن ارتباط داشته
گیرنده، فرآیند عالی، تعدد مراجع تصمیم تنوع مراکز آموزش

 هاي مختلف علوم و رشد آموزش و تحقیق، توسعه شاخه روبه
افزایند  نظام میاز جمله عواملی هستند که بر پیچیدگی این  ،...
هاي باورکردنی در دنیاي داشتن درك و تصویري از آینده]. 4[

ریزي براي  متغیر و پیچیده امروز، مقدمه سیاستگذاري و برنامه
 بدین ترتیب با توجه به اهمیت و. هاي مختلف است حوزه

ها و عالی در جامعه، بررسی چالش تأثیرات مهم بخش آموزش
یکی از . بخش ضروري است تغییرات مهم پیش روي این

گیري از هاي باورکردنی، بهره هاي شناخت آیندهروش
  ]. 5[ریزي بر پایه سناریوسازي است  برنامه

  :است هاي اصلی به شرح زیر بودهحاضر پرسش مقالهدر 
هاي آینده و همچنین سناریوهاي  ترین پیشرانمهم -

 کدامند؟  1404عالی ایران در افق  آموزش

عالی  آینده آموزش ري اطالعات برکارکرد فناو -
 چگونه است؟ 

شود تا براي پاسخ به سؤاالت فوق در این مقاله تالش می 
دهنده آینده ترین متغیرها و عوامل کلیدي شکلمهم

خورشیدي شناسایی و  1404عالی ایران در افق زمانی  آموزش
. عالی ایران ترسیم شوند هاي بدیل آموزشبر اساس آنها آینده

ترین روندهاي مؤثر بر آینده مهم 2ن منظور در بخش بدی
شود پس از آن با بیان روش اجراي عالی بررسی می آموزش

هاي اصلی حاکم بر قطعیت ، عدم3پژوهش در بخش 

گردد و مطرح می 4عالی ایران در بخش  نگاري آموزش آینده
و » وکار شبکه جهانی کسب«کمک روش ترکیبی  سپس با

عالی ایران در بخش  سناریوهاي اصلی آینده آموزش» 1گودت«
 اعتبارسنجی شده 6این سناریوها در بخش . گرددتدوین می 5

 .یابد پایان می 7 گیري در بخش و نهایتاً مقاله با نتیجه

  
عـالی   آمـوزش سـعه  توترین روندهاي مؤثر بر مهم -2

  ایران
ثرند عالی جهان مؤ عوامل و روندهاي مختلفی بر آینده آموزش

تربیـت؛   هـاي تعلـیم و  تـوان موضـوع  از جمله این عوامل مـی 
شدن؛ نیروهاي بازار، مسائل اقتصادي تغییرات جمعیتی؛ جهانی

هـا؛ خصوصـی شـدن بخـش آمـوزش؛      و تأمین مالی دانشـگاه 
ها به سـمت منـافع ملـی؛ رویکـرد بـاز و      گیري دانشگاهجهت
بـازار؛  وکار  اي نسبت به دانش؛ حاکم شدن اصول کسبشبکه

عـالی؛ یـادگیري تمـام     افزایش بازیگران جدید عرصه آمـوزش 
عـالی   از آنجا که آینـده نظـام آمـوزش   ]. 1[را نام برد ... عمر و

گیـرد در ادامـه   ایران نیز متأثر ازتغییرات عوامل فوق شکل می
عوامـل و رونـدهاي مـؤثر بـر      تـرین به بررسی برخی از مهـم 

  :ته اسپرداخته شد ایران عالی آموزش توسعه

  3شدن المللیو بین 2شدن  جهانی 2-1
هاي مهم تغییرات آینده  شدن یکی از پیشران جهانی
شدن به تعامالت بین مردم،  فرآیند جهانی. عالی است آموزش
ها در سطح جهانی اشاره دارد و این در ها و دولتشرکت

حالی است که فناوري اطالعات، هدایت این فرآیند را به 
شدن در دهه  نیروي پیشران جهانی .]6[است  دست گرفته

عالی نهاده و  اخیر تأثیرات شگرفی بر بخش آموزش
شدن به عنوان اولین واکنش نسبت به این پدیده  المللی بین

شدن، روندهاي علمی، فنی،  در جهانی. بروز پیدا کرده است
تجاري و اقتصادي جهان که بر آینده جوامع تأثیر مهمی 

که  در حالی ؛مدنظر قرار داشته و اجتناب ناپذیرندگذارند  می
که با توجه به ي است اریزي شدهبرنامه طرحشدن  المللیبین

از سوي  روندهاي علمی، فنی، تجاري و اقتصادي جهان
) کشورهاي ثروتمند و قدرتمند دنیا مانند( عوامل بیرونی

                                                 
1-Godet 
2-Globalization 
3-Internationalization 
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هاي ها و برنامهسیاستکردن فراگیرهدف آن تدوین شده و 
اقتصادي، سیاسی و نظامی بر دیگر  هسلط به منظور صخا

شدن به اشکال متفاوتی مانند  المللیروند بین .کشورها است
ها از کشوري به مهاجرت افراد، انتقال مؤسسات و برنامه

المللی، پیدایش هاي بینکشور دیگر، افزایش امتیازات پژوهش
عالی کشورهاي  رویکردهاي مشترك در بخش آموزش

عالی کشورها و رشد  ف، افزایش تعامالت بخش آموزشمختل
عالی در  هاي آموزشها و نظامشدن در سازمان المللیبین

هاي  درصد دانشگاه 80 ].7[کند سراسر جهان، نمود پیدا می
ها و راهبردهاي خود، منطقه خاورمیانه به نوعی در سیاست

رصد د 95شدن را مورد توجه قرار داده و  المللی موضوع بین
شدن را در خدمات دانشگاهی در نظر  المللی آنها هم بین

عالی،  شدن آموزش المللیهاي بینیکی از شاخص. اند گرفته
کشورهاي آمریکا، انگلیس،  .پذیرش دانشجوي خارجی است

درصد  60استرالیا، فرانسه، آلمان، روسیه، ژاپن و کانادا جمعاً 
بر . اند د ساختهپذیرش دانشجویان خارجی جهان را از آن خو

هاي هاي سازمان توسعه و همکارياساس یکی از گزارش
تعداد  2»2030عالی تا سال  آموزش«با عنوان  1اقتصادي

کشورهاي عضو این سازمان از سال  دانشجویان خارجی در
در حال حاضر به . تقریباً دو برابر شده است 2007تا  1998

ن، ترکیه و ترتیب کشورهاي چین، هند، کره جنوبی، آلما
. فرانسه کشورهاي اصلی فرستنده دانشجو به خارج هستند

درصد دانشجویان  30چین و هند به تنهایی مبدأ حدود 
  . خارجی در جهان هستند

بنیان براي  هاي دانش المللی بین بنگاه هاي بینسهم همکاري
هاي ثبت اختراع و نوآوري، یکی دیگر از شاخص

هر چند در تراز جهانی . استعالی  شدن آموزش المللی بین
کشورهاي آمریکا و ژاپن برترین جایگاه را از آن خود 

میالدي کشورهایی  2006-2008هاي اند اما طی سال ساخته
همچون ترکیه، مکزیک، روسیه، برزیل و چین نیز در این 

نیز یکی از  3»یعالی فرامل آموزش«. اندزمینه موفق بوده
این امر به  .عالی است زششدن آمو المللی هاي بین جلوه

المللـی و  هـاي بینمهارت ـادهـد ت دانشجویان یاري مـی
                                                 
1-Organisation for Economic Co-operation and 
Development(OECD) 
2-Higher Education to 2030 
3-Transnational 
 

. فرهنگی خود را بدون ترك کشورشان، پرورش دهند میان
هاي  مشترك میان دانشـگاه هاز طریق برنام عالی فراملی آموزش

ولی هر از دو کشور  کنندگان مشارکت و شدهدو کشور انجام 
. در اجراي برنامـه مشـارکت دارنـددر کشور خودشان گروه 

  :هـا بـه دو شـکل اصـلی قابـل عرضـه اسـت این نوع برنامـه

همکاري یک مؤسسه از کشور میزبان با مؤسسه کشور  -الف
براي ایجاد برنامه و  یازدیگر به صورت اعطاء امت

هاي مشترك که بر اساس آن برخی از  صدور گواهینامه
ی یا سایر خدمات مؤسسه ها یا واحدهاي درس برنامه

  .شود امتیازدهنده از طریق مؤسسه دیگر عرضه می

مستقل و بدون همکاري نظیر ایجاد شـعبه یـک  هعرض -ب 
عالی، تأسیس مؤسسات وابسته  مؤسسـه آموزش

المللی که بر اساس آن برنامه  یا مؤسسات بین یخارج
 از سويدرسـی یـا بخشـی از واحدهاي درسی 

دهنـده در کشـور میزبـان عرضـه امتیـاز همؤسسـ
  .شـود مـی

 نیتر همواره کشور واردکننده بوده و عمده رانیعرصه ا نیدر ا
 جیموضوع ترو ،عالی در صادرات آموزش ایران یرقابت تیمز

از اواخر دهه . است ی بودهو گسترش آموزش زبان فارس
عالی  هاي آموزش دوره با برگزاريهاي ایران  دانشگاه 1370
هاي  دورهارائه  هاي خارج از کشوربا دانشگاه مشترك
ویک  بیست ،1386در سال . آغاز کردندعالی فراملی را  آموزش
برنامـه آموزشی  28در ایـران از طریـق  عالی آموزش مؤسسه

اقدام به  ارشد و کارشناسی در مقاطع دکتري، کارشناسی
در ایـن میـان، . کردند عالی فراملی آموزش برگزاري
با ( سیکشور انگلهاي دانشگاهویژه  هاي اروپـایی به گاهدانشـ

عالی  ، بیشترین سهم را در عرضه آموزش)درصد حجم 30
انجام . فراملی در ایران به خود اختصـاص داده اسـت

هاي پژوهشی و آزمایشگاهی مشترك از دیگر وجوه  طرح
تنها طرح تحقیقاتی . عالی است شدن آموزش المللی بین
که دولت ایران در آن مشارکت دارد و اطالعات آن المللی  بین

   ].8[است  4پروژه سرن باشد مینیز قابل دسترس 

                                                 
4-CERN 
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]12[ 1390تا 1335جمعیت کشور از سال  )1 لکش

   جمعیتروند تغییر  2-2

کشور  تابع رشد جمعیت باشد میمشهود  1 شکلدر  ن کهچنا
اما این رشد با نکات چندي همراه است . صعودي است ایران،
عالی کشور تأثیر قابل نوبه خود بر بخش آموزش که به

زیر چهار  جمعیت کودکان، 1360در دهه  :گذاردمیتوجهی 
فشار  ،دتعدامیلیون نفر بوده و این  9 بالغ بر سال کشور

 1370 در دههپرورش  سنگینی را بر نظام آموزش و
عالی در دهه  نیز فشار سنگینی را بر نظام آموزش وخورشیدي 

آهنگ رشد  ،در مقابل .]9[خورشیدي وارد ساخت  1380
خورشیدي با کاهش مواجه شده  1370جمعیت از اوایل دهه 

زیر چهار سال در سرشماري  که جمعیت کودکان به طوري
میلیون نفر رسیده که نسبت به سرشماري  5به  1385سال 
. درصدي همراه بوده است 45، با کاهشی تقریباً 1365سال 

 میلیون نفر ثبت شده در حالی 3/1، 1386تعداد متولدین سال 
 .میلیون نفر بوده است 9/1معادل  1366که این تعداد در سال 
در سال تحصیلی  1386متولدین سال از آنجا که جمعیت 

خواهند  در آخرین سال مقطع متوسطه قرار 1404-1403
داشت با قراردادن این جمعیت به عنوان عدد مبنا و با 

ومیر و میزان افت تحصیلی بر اساس روش  احتساب نرخ مرگ
عالی در مقطع کارشناسی در  ، تعداد متقاضیان آموزش1کوهرت

                                                 
1-Cohort 

در حالی ] 10[شود فر برآورد مین 678،000حدود  1404سال 
تعداد متقاضیان مقطع  1390- 91که در سال تحصیلی 

نفر بوده است  1،117،000عالی حدود  کارشناسی آموزش
شود که در سال تحصیلی بدین ترتیب مالحظه می]. 11[

عالی شاهد کاهشی  جمعیت متقاضیان آموزش 1404-1403
  .اهد بودخو 1390-91درصدي نسبت به سال تحصیلی  40

  عالی روند مشارکت دانشجویان زن در آموزش 2-3

سالیان اخیر، اقبال و موفقیت  هاي اجتماعی دریکی از پدیده
. عالی است ها و مؤسسات آموزشدختران در ورود به دانشگاه

همگام با افزایش جمعیت، میزان مشارکت و حضور زنان در 
نسبت دانشجویان زن در . است افزایش یافتهنیز عالی  آموزش

درصد کل جمعیت  23 از حدود 1357- 58سال تحصیلی 
درصد کل جمعیت دانشجویی در  50 دانشجویی به حدود

. )2شکل ( است افزایش یافته 1390-91سال تحصیلی 
افزایش ورود دختران اگر چه به خودي خود قابل تأمل است 

عالی  موزشدختران به پسران در ورود به آ لیکن تفوق نسبت
ها این فزونی بینیبر اساس پیش. رسدگیرتر به نظر میچشم

 1404عالی تا سال  جمعیت زنان بر جمعیت مردان در آموزش
شود بینی میکه پیش طوري به همچنان ادامه خواهد داشتنیز 

 407تعداد دانشجویان دختر  1403-1404در سال تحصیلی 
   .سر باشدهزار دانشجو پ 271هزار تن در مقابل 
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  ]12[ عالی به تفکیک جنسیت جمعیت دانشجویی آموزش) 2شکل 

  خصوصی شدنروند  2-4
فرآیند یا  هعالی، ب آموزشسازي در اصطالح خصوصی
اعم ( عالی مؤسسات آموزششود که در آن گرایشی اطالق می

هنجارهاي عملی بخش  وها سیاست ،)از دولتی یا خصوصی
به سختی البته در حال حاضر . پیش گیرند خصوصی را در

کامالً خصوصی یا کامالً کشور هاي توان گفت دانشگاهمی
که از اعتبارات دولتی  مؤسساتی هستند زیرا برخیدولتی 

غیردولتی  ءامنا مدیره یا هیأت کنند داراي هیأتاستفاده می
یا مؤسساتی که اعتبارات آنها از بخش خصوصی تأمین  هستند
]. 13[شوند  میشود اغلب با مقررات و قوانین دولتی اداره می

هستند  غیردولتی ،هادرصد دانشگاه 82حدود در حال حاضر 
نیز بخشی شبانه، بخشی نوبت دوم، یمانده درصد باق 18و از 

هاي بخشی آموزش الکترونیکی و بخشی در پردیس
آنها در قبال هزینه سرانه  هچند شهری هستند که هر خودگردان

اي نیست اما در مقایسه دانشجویی دولتی عدد قابل مالحظه
از . است گیريچشمهاي غیردولتی، رقم  دانشگاه هبا شهری
درصد کل  44حدود ، 1390- 91یلی در سال تحص طرفی

اند که دانشجویان در بخش غیردولتی مشغول به تحصیل بوده
درصد در دانشگاه آزاد اسالمی  36 حدوداز این تعداد 
با توجه به این روند، انتظار این است که . اند ردهکتحصیل می

ادامه داشته  1404عالی تا سال  شدن آموزش روند خصوصی
  .باشد

  عالی ر آموزشبفناوري اطالعات اثرگذاري  2-5
فناوري که  دهدها نشان می نگاري فناوريمطالعات آینده

آینده ییرات در هاي اصلی تغ یکی از پیشران اطالعات
هاي اثرگذار بر آینده  ترین فناوريمهم. استعالی  آموزش
، 2ها داده ، کالن1پردازش ابري: عالی عبارتند از آموزش
، 5هاي اجتماعی، شبکه4، کاربردهاي سیار3ارانههمک هاي محیط

هاي و محیط 7، تحلیل یادگیري6، واقعیت افزوده5اجتماعی
  )1جدول(]. 14[ 8شده یادگیري شخصی

  روش انجام تحقیق -3
یکی از اهداف . است9این تحقیق مبتنی بر سناریونگاريروش 

و است  11هاي بدیلتوصیف آینده ،10پژوهیاهداف آینده
در واقع . ابزارهاي این هدف استسناریونگاري یکی از 

سناریوها، شرحی از جزئیات اتفاقات ممکن در آینده هستند 
-تصمیم ،شدهدر آنهاحاالت ممکن آینده در نظر گرفته که

شوند و تغییراتی که در اثر اتخاذ  سازي می ها شبیهگیري
  .شوندمی بررسیآیند  می تصمیمات مختلف به وجود

                                                 
1-Cloud Computing 
2-Big Data 
3-Collaborative Environments 
4-Mobile Apps 
5-Social Networking 
6-Augmented Reality 
7-Learning Analytics 
8-Personal Learning Environments 
9-Scenario building 
10-Future Studies 
11-Alternative futures 

٠
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  عالی هاي اثرگذار بر آینده آموزش ترین فناوريمهم) 1جدول 

  شرح مختصر فناوري  عنوان فناوري

  )ابري(انبوه شپرداز

و  استهاي کوچک ولی متعدد ه صورت برخط و در پردازندهبپردازش   توسعه و بکارگیري فناوري فناوري ناظر بر
افزار، اطالعات و  افزار، نرم شامل سخت( فناوري اطالعات ل خدماتبراي عرضه، مصرف و تحویجدید را الگویی 

اطالعاتی ي ها مبتنی بر فناوري خدمات ترتیببدین  .کندبا بکارگیري اینترنت ارائه می) پردازشیاشتراکی  سایر منابع
به کاربر تحویل داده  بزرگتر یمقیاس در پذیر واي انعطافگونه و بر اساس میزان تقاضاي کاربر به نیاز در زمان

  .]15[ند شو می

  هادادهکالن
 مصور، ذخیره، توانند می خاص افزارينرم ابزارهاي که به کمک شودمی اطالق هاییداده مجموعه به دادهکالن

 خطر در است که دانشجویانی عالی، شناسایی ها در حوزه آموزشدادهکالن مهم فواید از. شوند تحلیل و مدیریت
  ]. 16[دانشجویان  بازخورد آموزشی و بهبود راهبردهاي هستند و همچنین بهبود تحصیلی افت

  هاي همکارانهمحیط
 اشتراك به را هاهاید باشند داشته یکدیگر تعاملبا  برخط هايشبکه از استفاده با توانندمی یادگیرندگان حالت این در

 آزمایش را مختلف هايترکیب و تفاسیر کنند مطرح سؤال دهند هاي آن واکنش نشاندرباره درس و موضوع .گذارند
  .]17[ابراز نمایند  جدیدي هايایده و

  کاربردهاي سیار

هاي سیار و بدون محدودیت مکانی صورت  فناوريشود که بر اساس یادگیري سیار به هر نوع تعاملی اطالق می
که مشخصاً به  هایی هستندتنها برنامه دهند نهافزارهایی که پایه و اساس یادگیري سیار را تشکیل مینرم. پذیرد می

 خوانی ها، نقشهافزارهایی را که براي اهداف دیگري مانند ارزیابی دادهاند بلکه سایر نرممنظور آموزش طراحی شده
 هاافزار این نوع یادگیري نیز شامل رایانه شخصی، تلفن همراه، لوحهسخت. گیرنداند نیز در بر میطراحی شده... و
  ].18[و سایر ابزارهاي الکترونیکی همراه است  )تبلت(

کنند و می استفاده اجتماعی هاي شبکه از دانشجویان در آمریکا از درصد 90 دهد در حال حاضر حدودآمار نشان می  هاي اجتماعیشبکه
  ].19[کاربرد دارند ... ها به عنوان ابزار ارتباطی میان دانشجویان، دانشجو و استاد و مدیران دانشگاه وشبکهاین 

  واقعیت افزوده

 را به واقعیت تولیدشده تصویري اطالعات امکان ایجاد، افزودن و نمایش که است جدیدي فناوري افزوده واقعیت
. باشند مشاهده قابل واقعی زمان در و واقعی محیطی در اطالعات این سازد تاآورد و امکانی را فراهم مییم فراهم

 مجازي واقعیت از استفاده با را خود یادگیري و علمی هايتوانمندي توانندمی دانشجویان که دهدمی نشان تحقیقات
  ].20[دهند  توسعه افزوده واقعیت و

هاي یادگیري محیط
  شده شخصی

 را فردي آموزش هايزیرساخت که خدماتی است و ارتباطات ابزارها، از ايمجموعه شدهشخصی یادگیري محیط
   .]21[برند می کار به آموزشی اهداف و خود یادگیري براي را آنها یادگیرندگان و دهندمی تشکیل

  تحلیل یادگیري

 با که اوست به مربوط مسائل و یادگیرنده با مرتبط اطالعات و هاداده دهیگزارش و تحلیل آوري،جمع گیري،اندازه
 درباره که است هاي فراوانیداده تفسیر ،این تحلیل. شودمی یادگیري انجام محیط و فرآیند سازيبهینه و درك هدف

آنها قوت  نقاط مشخص شدن و آینده بهبود عملکرد تحصیلی، پیشرفت ارزیابی هدف با و وجود دارد دانشجویان
 هايتوانمندي و هانیازمندي با آموزشی هايفرصت کردن متناسب یادگیري تحلیل هدف. پذیردمی صورت

  ].22[است  دانشجویان

  1باز برخط فراگیر هايدوره

شد که  برده کار به 2008در سال » 2گرایی و دانش ارتباطیارتباط« عنوان با ايدوره در بار اولین براي اصطالح این
عنوان  با ايدوره به دسترسی 3ثرون سباستین 2011 سال در .کردند شرکت به طور رایگان نفر 2500 حدود در آن

 این در جهان کشور 190 از نفر 160،000حدود و اعالم کرد استنفورد آزاد دانشگاه را در »4مصنوعی هوش معرفی«
 و مؤسسات افراد، که برخطی هايدوره برايفراگیر  هاي باز برخطدوره اصطالح به بعد از آن. کردند شرکت دوره

 براي فرصتی آوردن فراهم هادوره این اصلی هدف. کرد پیدا رواج دهندمی به طور آزاد، باز و رایگان ارائه هاسازمان
  .]23[است  همه متقاضیان آموزش براي دانشگاه سطح در آموزش به رایگان دسترسی عمومی و آموزش

                                                 
1-Massively Open Online Courses (MOOCs) 
2-Connectivism and Connective Knowledge 
3-Sebastian Thrun 
4-Introduction to Artificial Intelligence 
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روشی که در این تحقیق براي سناریونگاري استفاده شده 
و روش گودت  1وکار تلفیقی از روش شبکه جهانی کسب

ها ادامه به اختصار درباره هر یک از این روشدر . است
  .شودتوضیح داده می

  وکار روش شبکه جهانی کسب 3-1
بر اساس روش شبکه جهانی هاي ساخت و تدوین سناریو گام

  ]:24[وکار به شرح زیراست  کسب
در این مرحله باید : مشخص کردن موضوع اصلی -1

هاي ذهنی هاي حیاتی و چارچوبتصمیم
 . گیرندگان اصلی مشخص شود تصمیم

مشخص کردن عوامل مهم کلیدي و فرآیندهاي مهم  -2
در این مرحله فهرستی از  ؛محیطی و نیروهاي پیشران

وامل کلیدي و نیروهاي اجتماعی، اقتصادي، متغیرها، ع
 سیاسی، محیطی، فناورانه و نیروهاي پیشرانی که بر

 . شودعوامل کلیدي اثرگذارند تهیه می

در این مرحله : قطعیت بندي بر اساس اهمیت و عدمرتبه -3
عوامل کلیدي و نیروهاي پیشران باید بر اساس دو نکته 

  :بندي شوندزیر اولویت
در دستیابی به هدفی که در گام اول میزان اهمیت  •

 .مشخص شد

قطعیت عوامل کلیدي و  تشخیص میزان عدم •
نیروهاي پیشران که به تعیین دو یا سه مورد نامعین 

 . گردد از عوامل و فرآیندها منجر می

در این مرحله ابتدا : انتخاب منطق سناریو یا نقشه حرکت -4
 چگونگی تأثیر نیروهاي پیشران بر یکدیگر تعیین

 . شود می

پس از مشخص شدن منطق و مسیر : کامل کردن سناریو -5
حرکت سناریوها، پروراندن طرح اولیه سناریوها با 
استفاده از فهرست عوامل کلیدي و نیروهاي پیشرانی که 

 . شوددر گام دوم و سوم تعیین گردید میسر می

  روش گودت 3-2
فرآیند تدوین سناریو با ترسیم تصویري ابتدایی  ،در این روش

این تصویر شامل فهرست همه . شوداز زمان حال آغاز می
. است) اعم از بیرونی و درونی(متغیرهاي اثرگذار بر موضوع 

گام بعدي ارتباط و اثرگذاري این متغیرها و عوامل کلیدي  در
                                                 
1-Global Business Network 

بر یکدیگر تعیین و در نهایت در گام سوم عوامل اساسی 
از این روش در گام دوم . شوند تعیین و سناریوها تدوین می
ترین عوامل وکار براي تعیین بحرانی روش شبکه جهانی کسب
در این شیوه براي تحلیل روابط . کلیدي استفاده شده است

 2ات متقابلبین عوامل کلیدي از ابزاري به نام ماتریس اثر
یک از عوامل  میزان تأثیرگذاري هرکه  ]25[شود  استفاده می

 است ابزاري ماتریس اثر برگذر. کندبر یکدیگر را تعیین می
 همدیگر بر کلیدي عوامل متقابل تأثیرهاي آن کمک با که

 عوامل از فهرستی ابتدا کار این انجام براي. شودمی تعیین
 3شکل  مانند ماتریسی هايستون و سطر در و تهیه کلیدي
  . گیرندمی قرار

  
  اي از ماتریس اثر برگذرنمونه) 3شکل 

  هاي آینده آموزش عالی ایران قطعیت شناسایی عدم -4
  گردآوري اطالعات 4-1

در این تحقیق با توجه به سؤاالت اصلی پژوهش که بر 
عالی ایران و  هاي آینده آموزش ترین پیشرانشناسایی مهم

عالی با رویکرد  شناسایی کارکرد فناوري در آموزش
مطالعات مربوط به  بر مبنايابتدا پژوهی تأکید دارند  آینده

پژوهی و تحقیقات پیشین عالی، سوابق آینده حوزه آموزش
پیشران  15مرتبط با این حوزه در ایران و سایر کشورها، تعداد 

این . عالی ایران شناسایی شد تأثیرگذار بر آینده آموزش
. اند ارائه شده 2هاي استخراج شده از منابع در جدول  پیشران
قبلی شده  هاي شناسایی اي بر اساس پیشراننامهپرسش سپس

هاي آینده قطعیت ترین عدمو با هدف شناسایی مهم
عالی ایران تدوین و براي اخذ نظر و دیدگاه  آموزش

ار در اختی ،عالی و فناوري اطالعات متخصصان حوزه آموزش
 .خبرگان قرار گرفت

                                                 
2-Cross-Impact Matrix 
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  عالی ایران هاي مؤثر بر آینده آموزش قطعیت عدم) 2 جدول
  منابع مورد استفاده  قطعیت هاي داراي عدمگزاره  ردیف

 ]28و27و26و7و1[ عالی ایران شدن آموزش المللیبین/شدن ملی 1

 ]29[ هاي حضوري برتري اعتبار مدارك دورهیا /برابري اعتبار همه مدارك تحصیلی 2

  ]28و27[ استقالل از دولت/عالی به دولت وابستگی آموزش  3
 ]27[ یکپارچگی آموزش و پژوهش/تفکیک آموزش از پژوهش 4

  ]27[  محور شدن آموزش عرضه/تقاضامحور شدن آموزش 5
  ]30و27[ رعایت حقوق مالکیت فکري/دسترسی آزاد به منابع دانش 6
  ]31[  عالی مشارکت یکسان زنان و مردان در آموزش/عالی افزایش مشارکت زنان در آموزش 7
  ]32و27[ پژوهشی آموزشی و استانداردهاي تنوع/پژوهشی آموزشی و استانداردهاي همسانی  8
  ]32و27[ عالی به عنوان سامانه باز آموزش/عالی به عنوان سامانه بسته آموزش 9
  ]30[ هاي علمیمرجع سنجش شایستگی/اعطاء مدركفرد  مرجع منحصربه 10
 ]34و33[ هاي عمومیدانشگاه/هاي تخصصیدانشگاه 11

  ]32و27[  عالی گرایی در آموزش جمع/افزایش فردگرایی  12
  ]32و1[  آموزش پایه/آموزش تمام عمر 13
 ]32و27[ اي هاي کاربردي و توسعهگسترش پژوهش/گسترش پژوهش بنیادي  14

  ]32و27[ تمرکز در آن عدم/علم و فناوريتمرکز در ساختار سیاستگذاري  15

  
مجموع نامه به خبرگان ارائه گردید که از  پرسش 100تعداد   

خبرگان منتخب در . نامه عودت گردید پرسش 60این تعداد، 
این پژوهش، جمعی از مدیران سیاستگذاري آموزش عالی 

علمی مرتبط با  ریزان ملی، اعضاء هیأت کشور، برنامه
عالی و فناوري  ریزي آموزش عالی و پژوهشگران برنامه آموزش

شناختی  مشخصات جمعیت 3اند که در جدول  اطالعات بوده
 .آنها آمده است

  شناختی خبرگان تحقیقمشخصات جمعیت) 3جدول 
  مرد  زن  تعداد  شاخص

  10  0  10  عالی سیاستگذاران ملی آموزش
  15  0  15  عالی مدیران آموزش
  15  2  17  علمی اعضاء هیأت

  7  11  18  پژوهشگران

  هاي آینده قطعیت شناسایی عدم 2- 4

هاي مربوط به آینده قطعیت نامه تالش شد تا عدمدر پرسش
شناسایی و همچنین  1404عالی ایران در افق  حوزه آموزش

ها به قطعیت عدم. میزان اهمیت هر یک از آنها سنجش شود
هایی از آینده موضوع اشاره دارد که در آن دو یا چند وضعیت

رو قرار دارد و امکان تحقق هر یک از  بدیل مختلف پیش
بدین  .برآورد کرد یکسانباال و  یتوان با احتمالها را میبدیل

ها ممکن است محقق شود یا نشود و  ترتیب هر یک از بدیل
به منظور تعیین . توان به روشنی اظهارنظر کرد درباره آنها نمی

نامه، روایی آن پس از انجام اصالحاتی  اعتبار محتواي پرسش
براي هر . که خبرگان پیشنهاد دادند مورد تأیید قرار گرفت

هر فرضیه ( نامه شده در این پرسش پانزده گزاره مطرح یک از
نامه از  پرسش 1دو پرسش مطرح و براي تعیین پایایی) مستقل
ضریب ]. 35[استفاده شده است » 2آلفاي کرونباخ«روش 

به دست آمد که  83/0آلفاي کرونباخ این پرسشنامه برابر 
   .قبول آن است بیانگر ثبات و قابلیت اعتماد قابل

ــه شناســایی عــدمحلیــل پرســشت 4-3 هــاي قطعیــت نام
  عالی ایران آموزش

نظران از کمیتی  صاحب هاي براي تحلیل میزان نزدیکی پاسخ
و براي سنجش میزان افتراق نظریات » 3شاخص اجماع«به نام 

شاخص «. کنیم استفاده می» 4ضریب پراکندگی«آنان از 
موارد دهنده میزان اهمیت هر مورد از نشاننیز » 5اهمیت
شاخص اجماع نشانگر میزان  .گانه نزد خبرگان استپانزده

این . توافق خبرگان در هر یک از دو حالت حدي است
                                                 
1-Reliability 
2-Cronbach's alpha 
3-Indicator of Consensus 
4-Coefficient of variation 
5-Importance indicator 
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دهنده هاي خبرگان و نشانشاخص، نوعی میانگین وزنی پاسخ
میزان اجماع و توافق خبرگان بر سر موضوع مورد بحث است 

افتراق نظر براي استدالل درباره میزان » ضریب پراکندگی« ].5[
ها بیشتر باشد  چه پراکندگی پاسخ هر. خبرگان کاربرد دارد

دهنده آن است که نظر خبرگان نسبت به هم متفاوت نشان
بوده و بر سر موضوع مورد بحث توافق و اجماع کمتري 

ها در پاسخمرکز دهنده ت در مقابل، پراکندگی کمتر نشان .دارند
نتایج  .خبرگان استاي خاص و اجماع بیشتر میان نقطه

نامه شناسایی هاي پرسشحاصل از بررسی پاسخ
 نشان داده 4عالی ایران، در جدول  هاي آموزش قطعیت عدم

مقادیر براي در این جدول، عالمت منفی  .شده است
گرایش خبرگان به انتخاب حالت دوم  نمایانگر ،ها شاخص
اجماع براي  یکسان نبودن مقادیر شاخصهمچنین  .است
هر در هاي متفاوت  قطعیت دهنده عدم ، نشانهاي مختلف گزاره

اي  هر چه مقدار این شاخص در گزاره. هاستیک از پرسش
اجماع خبرگان بر آن  دهنده عدمبه صفر نزدیکتر باشد نشان

 ،برعکس. گزاره است نقطعیت بیشتر آ عدمدر نتیجه گزاره و 
دهنده  تر باشد نشانهر چه مقدار این شاخص از صفر دور

هاي مطرح براي آن اجماع خبرگان بر یکی از حالتوجود 
  .گزاره است

  عالی ایران از دیدگاه خبرگان هاي آموزشقطعیت ارزیابی وزن عدم) 4جدول 

ف
ردی

 

  قطعیت هاي داراي عدمگزاره
  شاخص
 اجماع

  شاخص
 اهمیت

  ضریب
 پراکندگی

  تعداد
 دهندگان پاسخ

  60 %44 33/83  -33/0 عالی ایران شدن آموزش المللیشدن یا بین ملی 1

 60 %82 25/71 -20/0 هاي حضوري یا برتري اعتبار مدارك دوره )هاي غیرحضوري و حضوريدوره(برابري اعتبار همه مدارك تحصیلی 2

  59 %40 86/86 -57/0 دولت عالی به دولت یا استقالل آن از وابستگی آموزش  3

  60  %24 92/77 -6/0 تفکیک آموزش از پژوهش یا یکپارچگی آموزش و پژوهش  4

  58 %84 82/76  19/0  محور شدن آموزش تقاضامحور شدن آموزش یا عرضه 5

  59 %50 61/71 -31/0 دسترسی آزاد به منابع دانش یا رعایت حقوق مالکیت فکري 6

  56 %39 3/68 -43/0  عالی عالی یا مشارکت یکسان زنان و مردان در آموزش آموزشافزایش مشارکت زنان در   7

  59 %29 78/81 -55/0 پژوهشی آموزشی و استانداردهاي یا تنوع پژوهشی آموزشی و استانداردهاي همسانی 8

 58 %49 59/77 -33/0 عالی به عنوان سامانه باز عالی به عنوان سامانه بسته یا آموزش آموزش 9

  58 %53 29/76 3/0 هاي علمیفرد اعطاء مدرك یا مرجع سنجش شایستگی مرجع منحصربه 10

  59 %27 75 5/0 هاي عمومیهاي تخصصی یا دانشگاهدانشگاه  11

  57 %52  16/77 57/0  عالی گرایی در آموزش افزایش فردگرایی یا جمع 12

 58 %22 79 69/0  آموزش تمام عمر یا آموزش پایه  13

  56 %16 25/81 -79/0 اي هاي کاربردي و توسعهگسترش پژوهش بنیادي یا گسترش پژوهش 14

 56 %40 27/85 04/0 تمرکز در آن یا عدم علم و فناوريتمرکز در ساختار سیاستگذاري  15
  

 ،پژوهیاز سوي دیگر با توجه به اینکه در یک طرح آینده
 چهارتفسیر و متمایز، در نهایت  تعداد سناریوهاي بامعنی، قابل

و حتی بر اساس نظر برخی ] 36[سناریو است  پنجیا 
پژوهان براي حفظ اعتبار و انسجام سناریوها باید تعداد  هآیند

در ] 37[سناریوها به طور معمول دو یا سه سناریو باشد 
عنوان مورد از موارد فوق به  3یا  2نهایت باید 

شایان ذکر است . هاي کلیدي انتخاب شوند قطعیت عدم
وقوع  ؛مستقل هستند :ها چند ویژگی اصلی دارندقطعیت عدم
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تأثیر شگرفی بر آینده  ؛شان نامعین است وقوع یا عدم
شان توسط سیاستگذاران وقوع کنترل وقوع یا عدم گذارند و می

ه با بررسی موارد فوق مشخص شد ک. ]38[ناممکن است
تمرکز در ساختار سیاستگذاري «وقوع گزاره  وقوع یا عدم

علم و تمرکز در ساختار سیاستگذاري  وفناوري یا عدمعلم
به همین دلیل  و در کنترل سیاستگذاران است» فناوري
براي تعیین . شود قطعیت محسوب نشده و حذف می عدم
  :ها از دو معیار زیر استفاده شده است قطعیت ترین عدم اصلی

هر چه شاخص اجماع کمتر : میزان شاخص اجماع -لفا
توافق بیشتر بر گزاره و به تبع آن فقدان  دهنده عدمباشد نشان

ها قطعیتتوان عدمبدین ترتیب می. قطعیت بیشتر در آن است
هایی با در این مرحله گزاره(مرتب کرد  5را مطابق جدول 

  ).اندلحاظ شده 5/0شاخص اجماع کمتر از 

اي از دید هرچه اهمیت گزاره: اهمیت شاخص -ب
صاحبنظران بیشتر باشد تأثیر بیشتري بر سیاستگذاري و طبعاً 

 هاي حاصل از مرحلهلذا گزاره. آینده آن حوزه خواهد داشت

مرتب  6قبل بر اساس شاخص اهمیت مطابق جدول 
 .شوند می

ها بر اساس میزان  قطعیت بندي عدم در نهایت پس از اولویت
هاي نهایی از بین  قطعیت ترین آنها، عدم انتخاب مهم اهمیت و
   :هاي فوق عبارتند از گزاره

با (عالی ایران  شدن آموزش المللیشدن یا بین ملی )1
 )-33/0شاخص اجماع برابر 

 محور شدن آموزش تقاضامحور شدن آموزش یا عرضه )2
  )19/0با شاخص اجماع برابر (

  ها بر اساس شاخص اجماع قطعیت تعیین عدم) 5جدول 
  شاخص اجماع  قطعیت عدم  ردیف

  19/0  محور شدن آموزش تقاضامحور شدن آموزش یا عرضه  1
  -20/0  حضوريهاي یا برتري اعتبار مدارك دوره) هاي غیرحضوري و حضوري دوره(برابري اعتبار همه مدارك تحصیلی   2
  3/0  فرد اعطاء مدرك یا نقش مرجع سنجش شایستگی علمی نقش مرجع منحصربه  3
  -31/0  دسترسی آزاد به منابع دانش یا رعایت حقوق مالکیت فکري  4
  -33/0  عالی ایران شدن آموزش المللیشدن یا بین ملی  5
  -33/0  سامانه بازعالی به عنوان  عالی به عنوان سامانه بسته یا آموزش آموزش  6
  -43/0  عالی عالی یا مشارکت یکسان زنان و مردان در آموزش افزایش مشارکت زنان در آموزش  7

  ها بر اساس شاخص اهمیت قطعیت اولویت عدم) 6جدول 
  33/83 عالی ایران شدن آموزش المللیشدن یا بین ملی 1
  76/82 محور شدن آموزش تقاضامحور شدن آموزش یا عرضه  2
  59/77  عالی به عنوان سامانه باز عالی به عنوان سامانه بسته یا آموزش آموزش  3
  29/76 فرد اعطاء مدرك یا نقش مرجع سنجش شایستگی علمی نقش مرجع منحصربه  4
  61/71 دسترسی آزاد به منابع دانش یا رعایت حقوق مالکیت فکري  5
  25/71 هاي حضوريیا برتري اعتبار مدارك دوره) غیرحضوري و حضوريهاي  دوره(برابري اعتبار همه مدارك تحصیلی   6
 3/68 عالی عالی یا مشارکت یکسان زنان و مردان در آموزش افزایش مشارکت زنان در آموزش 7

  

  نامه ماتریس اثر برگذر تحلیل پرسش 4-4
دهنده  عوامل کلیدي شکلترین  براي شناسایی و تعیین مهم

ها و مستندات مربوط اي از اطالعات، گزارشآینده، مجموعه
 ،شده در ایران و سایر کشورها هاي پیشین انجامبه پژوهش

ترین عوامل کلیدي بر اساس تحلیل مطالعه و بررسی و مهم
نهایتاً بر اساس ادغام و تلفیق . ها تعیین شدنداین گزارش

شده با شرایط  ت و تطبیق موارد تعییننتایج حاصل از مطالعا
 دهنده کشور ایران، سیزده عامل به عنوان عوامل کلیدي شکل
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 7این عوامل در جدول  .عالی ایران شناسایی شد آینده آموزش
بندي به منظور شناسایی و دستهو در مرحله بعد . آمده است

دهنده آینده، که بیشترین  ترین عوامل کلیدي شکلمهم
عالی دارند این عوامل در  تأثیرگذاري را بر کل حوزه آموزش

نامه ماتریس اثر برگذر، به خبرگان ارائه گردید تا قالب پرسش
میزان تأثیرگذاري این عوامل بر یکدیگر و تأثیرپذیري این 

نفر  100نامه به این پرسش. عوامل از یکدیگر مشخص شود
از این تعداد . یدپرسشنامه عودت گرد 30از خبرگان ارائه و 

نفر از  10علمی و حدود  نفر از اعضاء هیأت 20حدود 

ریزي درسی و ریزي آموزش و برنامهپژوهشگران رشته برنامه
نامه براي تعیین روایی آزمون، پرسش. فناوري اطالعات بودند

ارائه و روایی آن مورد تأیید قرار  ،نفر از خبرگان 5شده به  تهیه
در ارزیابی پایایی این پرسشنامه نیز از  همچنین مجدداً. گرفت

 72/0شاخص آلفاي کرونباخ استفاده و ضریب آلفاي کرونباخ 
براي آن بدست آمد که بیانگر ثبات و قابلیت اعتماد متوسطی 

  .براي پرسشنامه است
، Micmacافزار نامه فوق با نرمنتایج حاصل از تحلیل پرسش

  .ذکر شده است 8در جدول 

  عالی ایران عوامل کلیدي مؤثر برآینده آموزش) 7جدول 
  مرجع  کنندهتهیه  عوامل کلیدي  ردیف

 1سازمان ملی جمعیت  تغییر ساختار جمعیت آینده؛ امید به زندگی؛ جمعیت جوان  1
پیامدهاي پیرشدن جمعیت بر 

  ])39[ 3بلوم( 2رشد اقتصادي

  علم و فناوري  2
انجمن حسابداران و 
خبرگان امور مالی 

  4تجارت

انداز چشم: هاي تغییر پیشران
  ])40[ 6چوا( 5جهانی

3  
تغییر ساختار جمعیت آینده؛ رشد شهرنشینی؛ وضعیت 

اجتماعی؛ مهاجرت و افزایش جمعیت دانشجویان -اقتصادي
  المللی هاي بین المللی؛ همکاريبین

  7داهاي کاناانجمن دانشگاه
  7داکانا

آلبج ( 8عالی روندهاي آموزش
]7([  

  اقتصادي؛ میزان بیکاري-نابرابري و شکاف اجتماعی  4
  9عالی مرکز اقتصاد آموزش

  9عالی آموزش

اجتماعی رو به -شکاف اقتصادي
 10عالی بریتانیا گسترش در آموزش

  ])41[ 11رودا(

  المللی؛ نابرابري و شکاف اقتصاديهاي بینهمکاري  5
کنفرانس دانشگاه 

  12اسلوونی

 بخش در المللیبین همکاري
 ها،برنامه پژوهش؛ و عالی آموزش

گسترش  و هافرصت پشتیبانی،
  ])42[ 14متیجیلی( 13آن

6  

هاي یادگیري و فناوري؛ تجارت الکترونیکی؛ تغییر مدل
شدن انتقال   سیمهاي یادگیري نوین؛ بی آموزش سنتی به مدل

نانو؛ هاي چهارگانه  اطالعات و انرژي؛ همگرایی فناوري
  شناختی و اطالعات زیستی

  گروه پژوهشی گارتنر
  16فن( 15درك چرخه نهفته گارتنر

]43([  

  17عالی بودجه آموزش  یونسکو  عالی توسط بخش عمومی؛ اقتصاد تأمین مالی بخش آموزش  7
  

                                                 
1-National Institute on Aging 
2-Implications of Population Aging for Economic Growth 
3-Bloom 
4-The Association of Accountants and Financials professionals in Business 
5-Drivers of change: global perspective 
6-Chua 
7-The Association of Universities and Colleges of Canada 
8-Trends in Global Higher Education 
9-Centre for the Economics of Education 
10-The Widening Socio-economic Gap in UK Higher Education 
11-Rueda 
12-EMUNI (Euro-Mediterranean University of Slovenia) Conference on Higher Education and Research 
13-International Cooperation in the Field of Higher Education and Research, Program, Support, Possibilities and Dissemination 
14-Matijašević 
15-Understanding Gartner's Hype Cycles 
16-Fenn 
17-Education Budgets 
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 Micmacافزار  عالی ایران با نرم دهنده آینده آموزش ترین عوامل کلیدي شکل تحلیل مهم) 8جدول 

ف
ردی

 

 عوامل کلیدي
نام اختصاري 

  افزاردر نرم

مجموع سطر 
مربوط به عامل 

 کلیدي

مجموع ستون 
مربوط به عامل 

 کلیدي

 Demog 19 25 تغییر ساختار جمعیت آینده 1

 Int 20 20 رشد اینترنت و خدمات مبتنی بر آن 2

 City 28 12 شهرنشینی و رشد کالنشهرها 3

 Life 9 13  امید به زندگی 4

 Economy 11 10 نابرابري و رشد شکاف اقتصادي 5

 e-commerc 15  18 رشد تجارت الکترونیکی 6

 Rate 14 20 نرخ بیکاري 7

 Cooper 20 19 المللی هاي بینهمکاري 8

 nano-IT 10 14  شناختی و اطالعات هاي چهارگانه نانو، زیستی همگرایی فناوري 9

10  
هاي یادگیري نوین  سنتی به مدلهاي یادگیري و آموزش تغییر مدل

 ...)خدمت و  مانند یادگیري تمام عمر، یادگیري ضمن(
Elearning 15 19 

 Private 5 7 عالی قدرت بازیگران غیردولتی در بخش آموزش 11

 Energy 10 10 جویی در مصرف انرژي الزام به صرفه 12

 Wireless 22 11  شدن انتقال اطالعات و انرژي سیم بی  13

 198 198 - کل

  
عامل کلیدي نشان داده  13موقعیت هر یک از  4در شکل 
در این شکل محور عمودي، میزان تأثیرگذاري و . شده است

. دهدکلیدي را نشان می میزان تأثیرپذیري عواملمحور افقی، 

شان بیشتر شان از تأثیرپذیري برخی از این عوامل، تأثیرگذاري
 این عوامل. اندو در باالي خط قطري نمودار قرار گرفته

  .شوندمی نامیده »هادي« یا »اثرگذار« هاي اهرم

  
  نامه ماتریس اثر برگذرهاي خبرگان به پرسشبرآیند پاسخ) 4 شکل
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  :اثرگذار عبارتند از هايبدین ترتیب اهرم
  شهرنشینی و رشد کالنشهرها •
  المللی هاي بینهمکاري  •
  شدن انتقال اطالعات و انرژي سیم بی  •
  جویی در مصرف انرژي الزام به صرفه  •
  نابرابري و رشد شکاف اقتصادي •
 مجمـوع  اثرپـذیري زیـاد و   مجمـوع (پویا یـا بحرانـی    عوامل

 نفـوذ  شـدت  به بررسی مورد حوزه در که هم )زیاد اثرگذاري

 طریـق  از و تأثیرپذیرنـد  عوامـل  سایر از شدت به هم و دارند
مرتبطنـد در ربـع اول    عوامـل  سـایر  بـه  شـبکه ارتبـاطی  یک 

  :ماتریس قرار دارند و عبارتند از
 تغییر ساختار جمعیت آینده  •

 رشد اینترنت و خدمات مبتنی بر آن •

ایــن عوامــل از تأثیرپــذیري و تأثیرگــذاري بــاالیی در حــوزه  
. سزایی هستنده عالی و از نظر خبرگان داراي اهمیت ب آموزش
  . نده روابط این عوامل با یکدیگر استدهنشان 5شکل 

  
  نمایش روابط بین عوامل کلیدي) 5شکل 

  :توان نتیجه گرفتبدین ترتیب می
از عوامل » شهرنشینی و رشد کالنشهرها«عامل کلیدي  -الف

رشد «، »میزان بیکاري«، »آینده تغییر ساختار جمعیت«کلیدي 
» المللیهاي بینهمکاري«و » اینترنت و خدمات مبتنی بر آن

  .تأثیرپذیري باالیی دارد
و » رشد اینترنت و خدمات مبتنی بر آن«عوامل کلیدي  -ب
تغییر «از عامل کلیدي » شدن انتقال اطالعات و انرژي سیم بی«

  .ارندتأثیرپذیري باالیی د» ساختار جمعیت آینده
» تغییر ساختار جمعیت آینده«بنابراین عامل کلیدي  -ج

نامه ماتریس شده در پرسش تأثیرگذارترین عامل کلیدي مطرح
رشد اینترنت و خدمات «همچنین عامل . اثر برگذر است

از تأثیرگذاري و تأثیرپذیري باالیی برخوردار و » مبتنی بر آن

شد اینترنت و ر«بنابراین عوامل کلیدي . عامل بحرانی است
» تغییر ساختار جمعیت آینده«و » خدمات مبتنی بر آن

  .ترین عوامل کلیدي هستند مهم
 1404عالی ایران در افق  سناریوهاي آموزش تواناینک می

  .خورشیدي را تدوین کرد

  عالی ایران تدوین سناریوهاي آموزش -5
ها و عوامل کلیدي آینده قطعیت که مالحظه شد عدم همچنان
  :عالی ایران عبارتند از شآموز

 عالی ایران آموزش »شدن المللی بین«در مقابل   »شدن ملی« -1
  »محور شدن آموزش عرضه«در مقابل   »تقاضامحور شدن« -2
  »تغییر ساختار جمعیتی آینده«عامل کلیدي  -3
  »رشد اینترنت و خدمات مبتنی بر آن«عامل کلیدي  -4
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.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عالی ایران فضاي سناریوهاي آینده آموزش) 6شکل 

در نهایت چارچوب فضاي سناریوهاي آینده ایران مطابق 
اینک براي سناریونگاري آینده  .خواهد بود 6شکل 
تعریف » هاي راهنماشاخص«عالی ایران الزم است  آموزش
عالی را بر اساس سه مؤلفه  بسیاري از محققان، آموزش. کنیم

ها این مؤلفه]. 2[کنند آموزش، پژوهش و نوآوري تعریف می
تحت تأثیر نیروهاي بازار، مسائل اقتصادي و تأمین مالی 

وکار در بخش  شدن اصول کسب ها، حاکمدانشگاه
عالی،  دید در عرصه آموزشعالی، افزایش بازیگران ج آموزش

اي نسبت به دانش، یادگیري تمام عمر و رویکرد باز و شبکه

هاي دو مؤلفه آموزش و بر اساس ویژگی]. 26[قرار دارند ... 
عالی،  هاي منتسب به آموزشپژوهش و سایر ویژگی

عالی ایران  سناریوهاي آینده آموزش» هاي راهنماشاخص«
هایی عینی هستند نما، سنجههاي راهشاخص. شوندتعریف می

گیري و رصد تغییرات آنها در طول زمان که از طریق اندازه
گیري به سمت یک سناریو خاص را شناسایی توان جهتمی
عالی  هاي راهنماي حوزه آموزششاخص 9در جدول . کرد

براي هر کدام از محورهاي فضاي سناریوهاي فوق بیان شده 
  ].32[است 

  هاي آموزش و پژوهشهاي راهنما براي ابعاد فضاي سناریوها بر اساس مؤلفهشاخص) 9جدول 

  حورم
  مؤلفه

  پژوهش  آموزش

  تقاضامحور/محورعرضه

  هاسهم دولت در تأمین مالی دانشگاه -
  آنآموزش و چگونگی نظارت دولت بر  کارکرد فناوري در -
  جمعیت دانشجویان -
  عالی نسبت به توزیع دانش رویکرد آموزش -

  تعداد مراکز پژوهشی وابسته به بخش خصوصی -
  ها در پژوهش کاربرد فناوري -

  شدن ملی/شدن المللیبین
  اهداف و استانداردهاي آموزشی -
  المللیدانشجویان بین -
  هاي خارج کشوردانشگاههاي داخل کشور با المللی دانشگاهروابط بین -

  المللیهاي مشترك بینپژوهش -
  هاي دانشگاهی با صنایع داخلیارتباط پژوهش -

  

عالی تقاضامحور شدن آموزش عالی محور شدن آموزش عرضه   

 عالی شدن آموزش المللی بین

 عالی شدن آموزش ملی

  سناریو دوم
»سرو چمان«  

  سناریو اول
»پرور شمشاد خانه«  

  سناریو سوم
»کمان رز رنگین«  

 سناریو چهارم

»ارغوانی یاس«  
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عالی ایران  توان طرح اولیه سناریوهاي آینده آموزشاینک می
را با استفاده از عوامل کلیدي تغییر ساختار جمعیت، آینده و 

هاي تعیین قطعیت اینترنت و خدمات مبتنی بر آن و عدمرشد 
هاي راهنما در هر یک گیري شاخصشده و بر اساس جهت

  :از ابعاد فضاي سناریوها تدوین کرد

  )پرورشمشاد خانه(سناریو اول 1- 5
» محور شدنعرضه«و » شدن ملی«این سناریو متأثر از 

عالی بر  آموزشدر این سناریو، نظام . عالی است آموزش
اهداف ملی و محلی و تربیت دانشجویان بومی براي رفع 

ها در ارائه آموزش و دانشگاه. نیازهاي کشور متمرکز است
ها و استانداردهاي هاي پژوهش و فناوري از سیاستفعالیت
رغم مشارکت بخش به. کنندتبعیت می) داخلی(ملی 

دولتی  هاي بزرگخصوصی در مؤسسات غیردولتی، دانشگاه
اند و دولت بر براي تأمین مالی به شدت به دولت وابسته

  . ها نظارت داردهاي همه دانشگاهفعالیت
پذیر در این سناریو ورود به دانشگاه براي اغلب افراد امکان

و دانشجویان هزینه اندکی براي برخورداري از آموزش  بوده
رعایت ها بر اساس هاي درسی دانشگاهبرنامه. پردازندمی

اي استانداردهاي آموزشی تدوین و البته رشد علوم بین رشته
در این حالت، اغلب . جهان، کمتر خواهد بود در قیاس با
هاي پژوهشی انجام و معموالً آن دسته ها در دانشگاهپژوهش

که بر اساس نیازهاي صنایع  اي هاي دانشگاهیاز پژوهش
در . خوردار هستندشوند از امتیاز بیشتري برداخلی تعریف می

این سناریو با کاهش جمعیت جوان و افزایش متقاضیان جوان 
ها براي جذب تالش دانشگاه همچنین تحت تأثیرزن و 

بسیاري از  .یابددانشجو، تعداد متقاضیان مسن مرد افزایش می
هاي آموزشی را ها براي جذب دانشجویان بیشتر، دورهدانشگاه

بدین ترتیب  و دهندارائه می از طریق یادگیري الکترونیکی
هاي مختلف در دورترین نقاط هاي آموزشی دانشگاه کالس
  .قابل دسترسی خواهد بودنیز کشور 

 آنتسهیل دسترسی به  ،شدن آموزش یکی از الزامات همگانی
هاي اطالعات در ارائه آموزش از  است بنابراین کاربرد فناوري

استفاده از ها براي دور به شدت جدي شده و دانشگاه
ها و استانداردهاي هاي فناوري اطالعات از سیاستزیرساخت

درسی که استادي در فضاي بنابراین . کنندحاکمیت پیروي می
کسی که این درس را در  نه تنها براي هر  ندکمجازي ارائه می

 افراد دیگر و بابلکه براي  گذراند می اي آموزشیبرنامه
ها یا در پیوند با رسمنظوري خاص، مجزا از سایر د

اغلب . قابل استفاده استهم ها اي از درسمجموعه
هاي اي براي دریافت آموزشدانشجویان زن از خدمات شبکه

افزارهاي کاربردهاي سیار و نرم برنامه. کنندبرخط استفاده می
هایی هستند که در تسهیل دسترسی به  از جمله فناوري

که دانشجویان با  حالیدر . آموزش نقش به سزایی دارند
هاي قابل حمل و ، رایانه)تبلت( استفاده از تلفن همراه، لوحه

با دانشگاه محل تحصیل خود ارتباطی پیوسته و دائمی ... 
ها موجب سهولت کار استادان و  دارند استفاده از این فناوري
هاي عالی، شبکه در آموزش. پژوهشگران نیز خواهد شد

ها، اعضاء ري ارتباطی میان دانشکدهاجتماعی به عنوان ابزا
کاربرد دارند و فعالیت دانشجویان و ... دانشکده، مدیران و 
هاي اجتماعی و تبادل اطالعات در این استادان در شبکه

عالی  دسترسی عموم به آموزش. ها قابل توجه استشبکه
گرایی و توجه به موجب از میان رفتن مرزهاي سنتی مدرك

هاي همکاري میان دانشگاه. فراد شده استتوانمندي علمی ا
هاي همکارانه گیري محیطمختلف و دانشجویان موجب شکل

حالت دانشجویان  این در. محور هدفمند شده است وب
 براي و داشته تعامل برخط ارتباطات از استفاده با توانند می
 اشتراك به را هاهاید کنند مشارکت بحرانی مسائل درباره تفکر

 چالش به را آنها یا و کنند دفاع یکدیگر فرضیات از گذارند
 این از استفاده با .کنند ابداع جدیدي هايایده و بکشند

 روي توانند می مختلف هايدانشگاه دانشجویان امکانات،
گیري شکل. باشند داشته همکاري مشترك هايطرح
هاي فناورانه هاي همکارانه هدفمند بر اساس زیرساخت محیط
و فعالیت ... ها وویکی ها،گاه وب اجتماعی، هايشبکه مانند

هاي همکارانه هدفمند، موجب  دائمی دانشگاهیان در محیط
شود که صاحبان صنایع مختلف با استفاده از وب و می
هاي اجتماعی، نیازهاي کاري هاي همکاري در رسانه شیوه

خود را از طریق ارتباط مستقیم با قشر دانشگاهی برطرف و 
بر اساس این . گیرندب رو، مشاوره هاي پیشمورد چالش در

هاي مختلف به منابع علمی یکدیگر به ها، دانشگاه فناوري
دانش به اشتراك  ،راحتی دسترسی خواهند داشت و در واقع

ها بر ارائه آموزش، با تمرکز دانشگاه. شودگذاشته می
 یادگیري فرآیند ،دانشجویان با استفاده از فناوري، خود
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شدن  از طرفی به دلیل عمومی. کنندخویش را مدیریت می
عالی، دانشجویان در کنار ادامه تحصیل و دریافت  آموزش

هاي فردي مختلفی را از طریق مدارك دانشگاهی، مهارت
هاي نامههاي آزاد پیگیري نموده و گواهیشرکت در دوره

  .کنندمختلف را نیز دریافت می
  )چمانسرو ( سناریو دوم 2- 5

» تقاضامحور شدن«و » شدن ملی«این سناریو متأثر از 
ها  در این سناریو از سویی تمرکز دانشگاه. عالی است آموزش

بر آموزش و پژوهش بر اساس اهداف ملی است و از سوي 
شود و دیگر به دانشجو به عنوان مشتري نگریسته می

عالی در  دهی به نیاز دانشجویان در بخش آموزش پاسخ
وب این اهداف به شدت مورد توجه است به نحوي که چارچ

هاي سازمان. آیدبراي جذب دانشجو رقابت به وجود می
شوند و بخش مختلفی براي کسب سود وارد این بازار می

دانش و . پردازدعالی به فعالیت می خصوصی در حوزه آموزش
هاي مختلف به راحتی قابل تبادل نیست منابع درسی دانشگاه

کنند در استفاده از فناوري اطالعات ها تالش میگاهو دانش
براي ارائه دروس برخط و آموزش از دور بر یکدیگر برتري 

وکار افزایش یافته و  ها با بازار کسبارتباط دانشگاه. جویند
ها تا حدي از طریق بخش خصوصی و منابع مالی دانشگاه

با . دشون هاي مختلف از دانشجویان تأمین میدریافت شهریه
هاي مختلف حضور بخش خصوصی، تنوع خدمات دانشگاه

 از به عنوان نمونه برخیو شود براي جذب دانشجو بیشتر می
 هاي اجتماعی،ها و شبکهگاه ها با ایجاد وبدانشگاه

. کنندمی ها تشویقگاه این وب از استفاده به را دانشجویان
 فهرست دانشجویان، تحصیلی، هايرشته به مربوط اطالعات
بیش از  ...و اخذشده مدارك ها،برنامه در شرکت ها،کالس

 براي هااین داده گیرند و ازگذشته مورد توجه قرار می
یا گروهی از (دانشجو  هر آموزش نحوه کردن اختصاصی
هایی ها، سامانهبر اساس این داده .شوداستفاده می )دانشجویان

 ایجاد نشجویاندا اطالعات و پیشرفت میزان ارزیابی براي
 طی شده آوريجمع اطالعات و هاها، دادهدانشگاه. شودمی
 نقاط شناسایی براي را آنها و ادغام را مختلف هايدوره
 هاي گزارش. برندمی به کار دانشجو عملکرد بهبود و ضعف
 از کنندمی تالش هایابد و دانشگاهها اهمیت میداده تحلیلی
 بیشترین دانشجویان، هايدادهتحلیلی  ارزیابی با مرتبط نتایج

در این حالت، . آموزش ببرند کیفیت بهبود در را استفاده
شده متمرکز و  هاي یادگیري شخصیها بر ایجاد محیطدانشگاه

هاي هاي نوین براي ایجاد محیط در استفاده از فناوري
 درس ساختاري طراحی. جویند یادگیري از یکدیگر سبقت می

 شودمتمرکز می یادگیرنده ازپیش بر بیش تحصیلی هايرشته و
 اثرات شدن بهتر یادگیري و بهبود براي دیگر عبارت به

 توجه هاي فردي یادگیرندهشدت بر ویژگی به یادگیري،
ها در ارئه خدمات هپذیري دانشگاافزایش انعطاف .شود می

آموزشی و کاهش جمعیت جوان، موجب بازگشت تعداد 
ها براي ادامه تحصیل در همیانسال به دانشگازیادي از افراد 

ها دانشگاه. هاي مرتبط جدید خواهد شدرشته خود و یا رشته
 یادگیري با استفاده از رسانه اجتماعی براي دانشجویان محیط

 گذاري به اشتراك امکان آنانبه  که کنندایجاد می شخصی
 و جمعی دانش تولید در مشارکت یادگیري، نتایج و دستاوردها
 هاي به دلیل قابلیت .دهدمی را خود هايدانسته مدیریت
 دانشجویان عالی و مزایاي آن، هاي اجتماعی در آموزششبکه
از این ابزار براي یادگیري و  جوان بیش از دانشجویان مسن

هاي کنند و تعداد این دانشجویان در دورهپژوهش استفاده می
حضور زنان  .گذاردافزایش می روبهمجازي و آموزش از دور 

کاربران  گیر بوده و اکثرعالی همچنان چشم در بخش آموزش
بنابراین رقابت . دهندهاي برخط را زنان تشکیل میآموزش

 شدهدهنده یادگیري الکترونیکی بیشتر  هاي ارائهمیان دانشگاه
هاي ارائه آموزش  شود فناوريها تالش میو در این دانشگاه

هاي یادگیري هاي تحلیل یادگیري و محیط ر با فناورياز دو
ها با حمایت بخش دانشگاه. شخصی شده همگرا شوند

هاي ها و انجام پژوهشخصوصی به تأسیس پژوهشکده
-گسترش و حمایت از پژوهش کنند و برکاربردي اقدام می

-هاي ناظر به حل مشکالت و رفع نیازهاي کشور تأکید می

سفارش کارفرماي غیردولتی و به منظور ها به پژوهش. شود
کسب دانش فنی جدید با کاربرد عملی و حل مشکلی خاص 

گیرد و منجر به تولید محصول کاربردي، در کشور انجام می
ها از دادهکالن چون. شودسازي دانش فنی مینوآوري یا بومی
 سطوح در وسیعی طوربه بینانه برخوردارند قدرت پیش

 دانشگاهی هايپژوهش در ویژه به و عالی آموزش مختلف
که از  جذب استادانی هستند در پی هادارند و دانشگاه کاربرد
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هاي نوین اطالعات در آموزش و  فناوري هاي مختلفکاربرد
  .پژوهش اطالع کافی داشته باشند

  )کمانرز رنگین( سناریو سوم 3- 5
» تقاضامحور شدن«و » شدن المللیبین«این سناریو متأثر از 

ها در این سناریو، رویکرد دانشگاه. عالی است آموزش
سویی با روندهاي اقتصادي، علمی و فناورانه جهانی است  هم

یابد و مراکز  عالی با آن روندها انطباق می هاي آموزش و برنامه
آموزشی و پژوهشی با پیروي از اصول تجارت آزاد به فعالیت 

تلفی براي کسب سود وارد این بازار بازیگران مخ. پردازندمی
عالی نقش  شوند و بخش خصوصی در حوزه آموزشمی

مهمی بر عهده خواهد داشت تبعاً وابستگی بخش 
در این حالت . عالی به دولت بسیار اندك است آموزش
المللی در آموزش و ها از فرآیندها و استانداردهاي بیندانشگاه

الی کشور امکان ادامه ع کنند و آموزشپژوهش استفاده می
هاي خارجی و انتقال تحصیل دانشجویان در دانشگاه

ها از ایران به کشورهاي دیگر و از مؤسسات و برنامه
با کاهش جمعیت . آوردکشورهاي دیگر به ایران را فراهم می

ها براي جذب دانشجو از جوان در داخل کشور، دانشگاه
ابت شدیدي براي پردازند رقکشورهاي همسایه به رقابت می

جذب دانشجویان وجود دارد و قدرت انتخاب دانشجویان به 
دلیل رقابت بین مؤسسات، بر سر افزایش درآمد از محل 

یابد به همین دلیل مؤسسات هاي دریافتی، افزایش میشهریه
کنند بر مبناي تأمین نیازهاي دانشجویان، براي خود تالش می

ال در بخش مؤسسات فع. مزیت رقابتی کسب کنند
کنند و برحسب عالی به صورت تخصصی فعالیت می آموزش

شوند و شان بر یک یا چند حوزه متمرکز میمزیت رقابتی
از پژوهش . یابدتفکیک میان آموزش و پژوهش افزایش می

یابد المللی افزایش میهاي بینامتیازات پژوهش حمایت و
و  ها به سفارش و با حمایت مؤسساتبرخی از پژوهش

شوند به همین دلیل تعداد المللی انجام می هاي بینسازمان
مؤسسات خصوصی فعال در زمینه پژوهش افزایش پیدا 

ها و المللی میان دانشگاههاي بینارتباطات و همکاري. کند می
. یابداي توسعه میدانشگاهیان در فضاي واقعی و شبکه

عالی به  آموزشنظارت دولت بر کاربرد فناوري اطالعات در 
المللی و  ها و استانداردهاي بیندلیل استفاده از زیرساخت

رقابت میان مؤسسات خصوصی در نحوه استفاده از این 

ها، با کاهش همراه است و فضاي مجازي در ارائه زیرساخت
. اي داردآموزش از دور به دانشجویان خارجی، نقش عمده

ها و میان دانشگاههاي اجتماعی به عنوان پل ارتباطی  شبکه
با . هاي خارج از کشور کاربرد دارنداعضاء آنان با دانشگاه

هاي اجتماعی قشر کاهش جمعیت جوان، اغلب کاربران شبکه
ها به ادامه با استفاده از این شبکه کهمیانسال جامعه هستند 

هاي دانشجویان از طریق پردازند و فعالیت تحصیل می
همچنین  .شوندجهان منتشر می هاي اجتماعی در سراسر شبکه

هاي هاي اجتماعی براي ارائه و یا گذراندن دورهاز شبکه
اي دانش بیش از هر ارزش سرمایه .شودمجازي استفاده می

زمان دیگري مورد توجه است و به دلیل درآمدزا بودن 
المللی و ورود به بازار  عالی در نتیجه روابط بین آموزش
هاي نوین مانند واقعیت افزوده،  ناوريوکار، استفاده از ف کسب

در آموزش ... تحلیل یادگیري، پردازش ابري، اینترنت اشیاء و 
ها در کنار ارائه دانشگاه. یایدو پژوهش به شدت افزایش می

کنند هاي برخط میآموزش و پژوهش اقدام به برگزاري دوره
برخط تخصصی مختلف به سرعت  فشرده هايو ارائه دوره

عالی همچنان  حضور زنان در بخش آموزش. یابدمیتوسعه 
را زنان و  هاي برخطگیر است و اکثر کاربران آموزشچشم

بر اساس این ارتباطات، . دهندافراد میانسال تشکیل می
ها و بر در راستاي اهداف دانشگاه الکترونیکی هايانجمن

 اساس تسهیل تبادل آموزش و یادگیري در سراسر جهان شکل
ها بر موضوع خاصی متمرکز یرند و هرکدام از این انجمنگمی
 درسی مواد آموزشی و منابع تولید هااین انجمن هدف. است

مشارکت  .است خودآموزان و دانشجویان براي الکترونیکی
هاي گیري همکاريها موجب شکلها در این انجمندانشگاه

خارج المللی میان دانشگاهیان داخل کشور و دانشگاهیان بین
یافته و منسجم گردیده و در نهایت صورت سازماناز کشور به

ها، منجر به مشارکت فزاینده دانشجویان در گردهمایی
در این . شودالمللی میهاي بینها و کنفرانسهمایش
اي بر اساس تقاضاي ها، رشد توسعه دروس بین رشته انجمن

اي رشته دروس تحصیلی بین دانشجویان و متأثر از رشد ارائه
  .در جهان افزایش خواهد یافت

  )یاس ارغوانی( هارمچ سناریو 4- 5
» محور شدنعرضه«و » شدن المللیبین«این سناریو متأثر از 

در این سناریو، آموزش و پژوهش توسط . عالی است آموزش
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شود و به میزان تأمین مالی می بخش خصوصی و دولت
دانشجویان توجه چندانی دهی به نیازهاي جامعه و نیز پاسخ
سازي شبکه. شود و تنها عرضه آموزش مورد توجه استنمی

عالی  قوي میان مؤسسات، دانشجویان و استادان آموزش
پذیرد و بسیاري از دانشجویان پس از اتمام دوره صورت می

دبیرستان، دروس دانشگاهی خود را به صورت برخط انتخاب 
انات یادگیري الکترونیکی در کنند و حتی با استفاده از امکمی

با کاهش جمعیت جوان، . پردازندسایر کشورها به تحصیل می
ها در پی جذب افراد مسن به دانشگاه هستند و دانشگاه

با هدف ارتقاء شغلی و برخورداري از  دانشجویان مسن
دانشجویان . آورندبه ادامه تحصیل روي میآن مزایاي ویژه 

مسن به ادامه تحصیل در بیش از دانشجویان  جوان
حضور زنان در . دهندهاي خارجی تمایل نشان می دانشگاه

گیر و اکثر کاربران عالی همچنان چشم بخش آموزش
دسترسی به دانش . دهندهاي برخط را زنان تشکیل می آموزش

هاي اجتماعی رایگان است و مورد استفاده از طریق شبکه
جمعی نقش  هوش یادگیري جمعی و. گیردعمومی قرار می

مهمی در انتقال دانش برعهده دارند و میزان تبادل دانش از هر 
ها عالوه بر ارائه دروس در دانشگاه. زمان دیگري بیشتر است

هایی برخط و دانشگاهی با همکاري بخش خصوصی، دوره
با . شودویژه کارمندان و صاحبان مشاغل مختلف ارائه می

هاي ذب دانشجو، شیوههاي جیکسان و هماهنگ شدن شیوه
ها و منابع پژوهشی در آموزش، عناوین آموزشی و روش

شدن،  سراسر جهان و تسریع وقوع این امر از طریق جهانی
بسیاري از . آیدهمسانی آموزشی و پژوهشی به وجود می

بر اساس ... افزارها وها، نرممحتواهاي هوشمند مانند ابرداده
در فضاي مجازي طراحی و فکري و مشارکت افراد زیادي هم

 امکان افراد براي سیار، یادگیري و باز محتواي. شوندایجاد می
آورند و می فراهم هر جایی در را چیزي هر یادگیري

 از استفاده با زمانی هر و در مکانی هر در توانندمی دانشجویان
 یادگیري فرآیند ...و همراه، تبلت تلفن سیار مانند هاي فناوري
بر همین اساس، نتایج و دستاوردهاي  .کنند طی را خود

دولت از . شودپژوهشی به راحتی میان کشورها تبادل می
هاي اعطاء بورسیه، جذب دانشجویان خارجی و انجام پژوهش

میزان پذیرش دانشجویان . کندالمللی به شدت حمایت میبین
که تمرکز در حالی. ها باالستداخلی و خارجی در دانشگاه

حقیقاتی دانشگاهی و دولتی بر تولید فناوري بومی مراکز ت
است مراکز تحقیقاتی وابسته به بخش خصوصی بر انجام 

المللی و کسب امتیاز از این طریق ها و تحقیقات بینپژوهش
هاي نوین هاي دانشگاهی اغلب بر حوزهپژوهش. متمرکزند

  .یابدفناوري متمرکز است و نوآوري به شدت توسعه می

  ارزیابی اعتبار سناریوها -6
سناریوها پس از تدوین براي ارزیابی اعتبار به پنج تن از 

علمی و مدیران  پژوهی شامل اعضاء هیأتخبرگان حوزه آینده
ترین مهم. هاي کشور، ارائه شدریز آموزشی در دانشگاهبرنامه

شده براي سنجش میزان اعتبار سناریوها به  معیارهاي مطرح
  ]:44[شرح زیر است 

  .سناریوها باید ممکن و شدنی باشند: پذیريامکان -الف
هاي استدالل و متغیر: پایداري و سازگاري درونی -ب

مختلف یک سناریو باید با هم سازگار بوده و متناقص 
  .نباشند

هر سناریو باید تصویري از آینده ارائه دهد و : سودمندي -ج
  .ها مفید باشدگیريدر تصمیم

  .سناریوها باید از هم متمایز و قابل تشخیص باشند: تمایز -د
موارد فوق به صورت جداگانه براي هر کدام از سناریوها بر 

بررسی شد که نتایج آن در جدول  4تا  0دهی از اساس نمره
  .آورده شده است 10

  عالی ایران نتایج ارزیابی سناریوهاي آینده آموزش) 10جدول 
  تمایز  سودمندي  سازگاري  پذیريامکان  

  4  3  4  3  سناریو اول
  3  4  3  3  سناریو دوم
  4  3  3  4  سناریو سوم
  3  3  3  3  سناریو چهارم

  
هاي خبرگان به سؤاالت، مالحظه با توجه به میانگین پاسخ

عالی، اعتبار  شده براي آموزش شود همه سناریوهاي تدوینمی
بخشد داشته و آنچه انتخاب یکی را بر دیگري رجحان می

 .هاي راهبردي سیاستگذاران ملی استدیدگاه

  گیرينتیجه -7
شده، مهمترین نیروهاي  هاي انجاممطابق مطالعات و بررسی

تغییرات جمعیتی،  :عالی ایران عبارتند از حوزه آموزش پیشران
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که مؤسسات آموزشی را به ... شدن، توسعه فناوري و جهانی
اي ارتباطی ههاي همکاري و ایجاد شبکهشسوي پذیرش رو

به عنوان ابزارهاي اصلی براي حل مشکالت و دستیابی به 
براي نیل به اهداف . دنده اهداف آموزشی، سوق می

تواند بر سایر عالی، تغییرات فناوري و کاربرد آن می آموزش
تأثیرگذار باشد و ) شدن مانند جهانی(نیروهاي پیشران آینده 
عالی  آینده آموزشگیري اي را در شکلبنابراین نقش عمده

نیز عالی ایران  هاي آینده آموزشقطعیت مهمترین عدم. دارد
  :عبارتند از

شدن  المللی بین«در مقابل » عالی شدن آموزش ملی« -1
 در ایران» عالی آموزش

  آموزش» محور شدن عرضه«در مقابل » تقاضامحور شدن« -2
عبارتند  همعالی ایران  و مهمترین عوامل کلیدي آینده آموزش

  :از
  تغییر ساختار جمعیتی آینده -1
  رشد اینترنت و خدمات مبتنی بر آن -2

عالی  بر اساس این عوامل چهار سناریو براي آینده آموزش
هاي نوین اطالعاتی به شدت بر  که فناوري ایران ترسیم شد

نقش فناوري  12در جدول . هر یک از آنها اثرگذارند
عالی ایران و  اطالعات در هر یک از سناریوهاي آموزش

.اندعالی شناسایی شده هاي اثرگذار بر آینده آموزش فناوري

  عالی ایران تأثیر فناوري اطالعات بر سناریوهاي آینده آموزش) 12جدول 
 هاي کاربردي ترین فناوري مهم نقش فناوري اطالعات  سناریو

محـور،   هاي همکارانـه وب هاي اجتماعی، محیطافزارها و کاربردهاي سیار، شبکهنرم  تسهیل دسترسی به آموزش  پرورشمشاد خانه
  ها، پردازش ابريدادههاي آزاد بر خط، کالندوره

هـاي اجتمـاعی،   هاي یادگیري شخصی، شـبکه هاي برخط، محیطها، دورهتحلیل داده  پشتیبان یادگیري  سرو چمان
  ها، پردازش ابري، کاربردهاي سیاردادهیادگیري، کالنتحلیل 

ها، پردازش ابري، واقعیـت افـزوده، تحلیـل یـادگیري،     دادههاي اجتماعی، کالنشبکه  تسهیل تبادل آموزش و یادگیري  کمانرز رنگین
  هاي الکترونیکی، کاربردهاي سیار هاي آزاد برخط، انجمناینترنت اشیاء، دوره

  جمعی ها، پردازش ابري، کاربردهاي سیار، هوشدادههاي اجتماعی، کالنشبکه  توزیع دانش  یاس ارغوانی
  

جهان نوین و پیشرفت روزافزون فناوري، مؤسسات آموزشی 
هاي هاي همکاري و ایجاد شبکهرا به سوي پذیرش روش

نوین آموزشی به عنوان هاي  ارتباطی و استفاده از فناوري
ها و ابزارهاي اصلی براي حل معضالت عصر و مکانیزم

 ،به عنوان نمونه. دهددستیابی به اهداف آموزشی سوق می
هاي مشترك بین هر چهار  هاي اجتماعی یکی از فناوريشبکه

در ترکیب با سایر  است و محور وب سناریوست که امکانی
نوع کاربرد، تأثیرات  شده و بسته به هاي شناسایی فناوري

  . این بخش خواهد گذاشت متفاوتی بر
مطلوب نیستیم لیکن  يبه دنبال سناریو مقالهچند در این  هر

انداز مطلوب فارغ از اقتضائات  شود انتخاب چشم مالحظه می
توان  شده در هریک از سناریوها نیست به همین دلیل می لحاظ

را به شرح زیر هاي کلی براي تحقق سناریوهاي فوق  سیاست
  :در نظر گرفت

اي براي توسعه  رشته اهتمام بر تربیت متخصصان میان )1
 عالی فناوري هاي نوین در جامعه و نیز بخش آموزش

رصد دائمی و پایش تغییرات فناورانه در سطح جهان و  )2
 عالی با این تحوالت هاي مختلف آموزشانطباق بخش

اشت بازاندیشی در نظام آموزشی کشور بر مبناي نگ )3
 هاي نوظهور دانش فناوري

بازطراحی نظام سیاستگذاري و مدیریت کالن  )4
  عالی کشور آموزش

 عالی، هاي آینده آموزش بدیهی است شناسایی مهمترین فناوري
در  بلندمدت راهبردهاي و تصمیمات ها،سیاست اتخاذ

بوده و  دهندهها بسیار یاري خصوص کارکرد این فناوري
 مسائل، وضوح به با استفاده از این ابزار توانندمی ریزانبرنامه
 براي آنها بر اساس و داده تشخیص را هافرصت و هاچالش
ناپذیر این  به دلیل اثر عمیق و اجتناب. کنند ریزيبرنامه آینده

کاربرد این  عالی، باید تأثیر و ها بر بخش آموزش فناوري
رشد و مدت  هاي کوتاهها را بررسی کرد تا در برنامه فناوري

 ،با توجه به نکات فوق. عالی مد نظر قرار گیرند توسعه آموزش
عالی ایران سناریویی است  ترین سناریوي آینده آموزش مطلوب
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که فناوري اطالعات را به عنوان مهمترین پیشران فناورانه 
عالی را  مورد توجه قرار داده و اثرات فناوري بر آینده آموزش

  .مدنظر قرار دهد
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1394 بهار، 1، شماره هفتم سال

 

  

  ي، پیشنهاد چارچوبی براي تحلیلدر اخالق فناور يجستار
  *امیرحسین خالقی

  تهراندانشگاه  یعموم يگذاراستیس يترکد
  

  دهیچک
به فناوري دارند و از سویی دیگر، کسانی از نگاهی ابزاري از سویی، کسانی  :توان به فناوري نگریست و ابعاد آن را بررسی کرد هاي گوناگونی می از دیدگاه

هاي اخالقی  مطالعه فناوري، پرسش هاي اساسی در یکی از جنبه. اند شناسانه به آن پرداخته اند و حتی از دیدگاهی هستی اي آن را واکاوي کرده اندازي ریشه چشم
حاضر یافتن نسبت اخالق و فناوري است و  مقالهمسأله اساسی  .آورند سر بر می "بد/نیک"و  "نادرست/درست"کشد و جایی است که مفاهیم  است که پیش می

. ساز کند ا دارد تا فناوري را در پیوند با اخالق مسألهبن مقالهبه بیان دیگر، این . رود هاي اخالقی در قلمرو فناوري پیش می با پرسش چگونگی طرح پرسش
سرانجام مدلی سه بخشی پیشنهاد . شود با هدف فراهم آوردن چارچوبی کالن براي بیان مسائل اصلی اخالقی فناوري دنبال می اکتشافی است و  مقالهرویکرد 

  .کاوي آنها پرداخت هاي اخالقی فناوري و ژرف تر پرسش ختهتوان به طرح ساخته و پردا گیري از آن می شود؛ چارچوبی که با بهره می
  
  باوري اجتماعی فناوري، اخالق فناوري، جبرباوري فناورانه، سازه: ها واژهدیلک

  

  1مقدمه -1

گیر شدن  همانا همه ،هاي بنیادین روزگار مدرن یکی از ویژگی
اي از زیست انسانی  توان دید که کمتر پهنه می .فناوري است

ناگفته . است که در آن نتوان از نوعی فناوري سراغ گرفت
ها نیز از این دگرگونی  پیداست که زندگی اجتماعی انسان

اساسی دور نبوده و شاید کمتر بتوان از مناسبات امروزي 
  .آدمیان فارغ از فناوري سخن گفت

در زیست اجتماعی   ها از سویی دیگر، روشن است که انسان
هاي  شوند و در این گزینش رو می روبهار یبس يها  با گزینش

 "نادرست"و  "درست"هاي  هرروزه، ناگزیر باید با انگاره
راه درست براي "هایی مانند  پرسش. وپنجه نرم کرد دست

در رویارویی با آنها چه "یا  "زیست بهتر با دیگران چیست؟
راه را  "ها کدام است؟ رفتار درست در گزینش"یا  "باید کرد؟

                                                 
*1  amirkhaleghi@ut.ac.ir  

 ،هاي اخالقی پرسش .گشایند درباره اخالق می بر بحث
هاي مدرن در زندگی هرروزه خود به  اي است که انسان تجربه

توان ادعا کرد از آنجا  تر آمد میبا آنچه پیش. خورند آنها برمی
ها به شمار  ناپذیر از زندگی انسان که فناوري بخشی جدایی

. فناوري باز کردآید در بحث از اخالق باید جایی هم براي  می
توان گفت که بحث از فناوري بدون پیش چشم  همچنین می

  .آن کامل نیست12هاي اخالقی داشتن دربردارندگی
هاي آن را  اند و ریشه هرچند از فناوري و اخالق بسیار گفته

توان از یونان باستان پی گرفت اما اخالق فناوري  می
روشن  گیر شدن فناوري و موضوعی تازه است که با همه

انداز  از چشم. شدن پیامدهاي ویرانگر آن اقبال یافته است
پرداختن به اخالق و اخالق فناوري چندان پررنگ  ،23علم

چندان درخور  34باوري یافت  دیدگاه ،از یک سو. نبوده است
                                                 
1-Ethical implications 
2-Science 
3-Positivism 
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هاي اخالق نبوده و رویکرد توصیفی و تجربی آن،  بررسی
مانند اخالق را هاي معنامحور و نمادین  پرداختن به پدیده

 1ستیز باور هاي یافت گاه کند و از سویی دیگر، دیده دشوار می
اخالق ]. 1[شوند  رو می باوري روبه هم همواره با نقد نسبی
اي است که در آن باید از فلسفه  فناوري موضوع پیچیده

هاي  اخالق، فلسفه فناوري، فلسفه علم و بسیاري مضمون
  .دیگر بهره گرفت
طالعات اخالق را تنها شناسایی معیارهاي نیک و بسیاري کار م
دانند ولی باید دانست  ها می هاي فردي انسان بد براي کنش

تر است و  مرزهاي مطالعات اخالق مدرن بسیار گسترده
مانند (هاي کالن  معناشناسی مفاهیم اخالقی، اخالق سوژه

، نسبت زبان و اخالق و بسیاري موضوعات )جامعه و دولت
گفتنی است در این . گیرد نگیز دیگر را هم دربر میبرا چالش
هاي اخالق، بیش از تجویز معیارها و  مراد از بررسی ،نوشته

 2رفتارهاي مشخص براي کنشگران اخالقی، توصیف وضعیت
. نام نهاد "اخالقی"توان آنها را  اخالقی و مسائلی است که می

طرف و یکسره  توان بی هرچند هیچ توصیفی را نمی
 4هاي اخالق، چیستی در بررسیاما دانست  3انگارانه ابژه

به زبانی دیگر، . آنهاست 5تر از بایدي ها پررنگ پدیده
ها نیست بلکه  هاي اخالق به دنبال بنیان نهادن آموزه بررسی

در . شان را نشانه رفته است شناخت آنها و توضیح پویایی
چگونگی هاي اخالقی،  اینجا نیز بیش از بحث بر سر پاسخ

  .ها اهمیت دارد طرح پرسش
هاي مفهومی  از آنجا که در این پژوهش بایستی به بنیان

در  .اي ناگزیر است پرداخت شرح بیشتر مفاهیم پایه
هاي بنیادین پژوهش یعنی فناوري و  مضمون ،هاي بعدي بخش

هاي محوري آن توضیح داده  شود و ایده کاوي می اخالق ژرف
شود تا چارچوبی  ها تالش می یافتهپس از تحلیل . خواهد شد

 .جامع بر اساس آن پیشنهاد شود

   پرسش پژوهش -2 
بجاست پرسش  ،هرچند پیشتر به موضوع پژوهش اشاره شد

در پژوهش حاضر در پی . تري آورده شود اصلی به شکل دقیق

                                                 
1-Anti Positivist 
2-Situation 
3-Objective 
4-What is 
5-What ought to be 

تواند پیامدهاي  کدام یک از ابعاد فناوري می": این هستیم
براي طرح مسائل اخالق فناوري، "یا  "اخالقی داشته باشد؟
در جستجوي . "هایی از فناوري پرداخت؟ باید به چه جنبه

شود تا چارچوبی که  پاسخ براي دو پرسش باال تالش می
گیري از استدالل مفهومی  دربردارنده ابعاد اصلی است با بهره

  .پیش نهاده شود

   رویکرد پژوهش -3
است و با  استداللی اکتشافی و ،رو یشپ ی مقالهپژوهشرویکرد 

 .شود هاي اصلی فناوري دنبال می مفهومی جنبه-نظري یلتحل
هاي اجتماعی،  شناسانه که در پژوهش در این رویکرد روش

اند  و چنانکه گفته رایج هست هدف کشف نگاهی نو بوده
و  7، حالت ذهنی6انداز توان آن را جستجوي نوعی چشم می

در اینجا از نگرش رایج ]. 2[گرایش شخصی خاص دانست 
-تجویزي به اخالق نشانی نیست و بررسی در سطح فرا

جامع  8نهادي هدف فراهم آوردن هم. شود اخالق پی گرفته می
هاي  جامع در قالب چارچوبی تازه است که تصویري از جنبه

تالش شده است با  .نهد اصلی اخالق فناوري را فرارو می
اي و شرح آنها به تعریف قلمرو اخالق  فاهیم پایهتحلیل م

اي از ابعاد اصلی آن پیشنهاد  بندي تازه فناوري پرداخته و دسته
  .آورده شده است 1نقشه راه این پژوهش در شکل  .شود

منطق کلی رویکرد پژوهشی این است که نخست نگاه این 
اخالق، معرفی - انداز آن، یعنی فرا پژوهش به اخالق و چشم

سپس با معرفی تعریفی کالن از فناوري و پیامدهاي  .شود یم
پردازي  مفهوم "اخالق فناوري"شود تا  اجتماعی آن تالش می

شود  به بیان دیگر، نخست بر این نکته انگشت نهاده می. شود
کاري نیست بلکه  "نبایدها"و  "بایدها"این پژوهش را با  که

 یدگو د سخن میخوانده شو "بد"و  "نیک"تواند  از آنچه می
هاي فناوري از  از آنجا که در بسیاري نوشته ).اخالق-فرا(
اند و این مفهوم کاربرد باز و مبهمی پیدا  سخن گفته "اخالق"

اخالق و چگونگی طرح -کرده است بیان شرحی از فرا
همچنین به . رسد پرسش اخالق در آن، ضروري به نظر می

بحث درباره فناوري و پیامدهاي آن در مناسبات اجتماعی نیز 

                                                 
6-Perspective 
7-State of mind 
8-Synthesis 
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، به ترتیب 1شکل  يها بر اساس گام. پرداخته خواهد شد
: پیوسته نشانه گرفته شده است هم هاي به پاسخ به این پرسش

تعریف مناسب فناوري براي بررسی اخالق فناوري ) الف
سبات اجتماعی آنها اثر ها و منا فناوري بر انسان) چیست؟ ب

رویکردها به اخالق ) گیرد یا هردو؟ ج گذارد اثر می می
بررسی نیک و بد در مسائلی که فناوري در "فناوري، یعنی 

پس از این بررسی  کدامند؟ "کشد مناسبات اجتماعی پیش می
  .شود و تحلیل پرداخته می یسه، مقايبند به جمع

چارچوب  یک ياه فرض هدف از بخش پایانی، بررسی پیش 
و سرانجام هم ساختار این تازه است  ياخالق فناور کاربردي

  .چارچوب آورده خواهد شد
  

  
   نقشه راه پژوهش )1 لکش

ها پرداختن به همه  پژوهش گفتنی است در این دست
هایی که به نوعی به نسبت دو مفهوم پیچیده اخالق و  متن

اند نه ممکن است و نه مطلوب، فناوري  فناوري پرداخته
عدي است که  چنانکه خواهد آمد مفهومی گسترده و چندب

هاي زندگی نوین جستجو  توان ردپاي آن را در همه جنبه می
ون به آن نگریست و بسیارانی اندازهاي گوناگ کرد و از چشم
ها  سوداي خام گردآوري همه پژوهش. اند هم چنین کرده

را  "کامل"درباره فناوري و اخالق و پیش نهادن توضیحی 
هدف . هاي آرمانی پرهیخت بایستی وا نهاده و از بلندپروازي

برآمده از   گیري از بینش حاضر هم این است که با بهره مقاله
براي شناسایی  1پذیر زه، پذیرفتنی و توجیهها چارچوبی تا متن

توان  این را می. هاي اخالق فناوري فراهم آید کاربردي پرسش
در گردآوري  2وبیش نزدیک به رهیافت اشباع نظري نگاهی کم

کسانی دیگر هم با این رویکرد . ها دانست گردآوري یافته
و با ] 3[اند  اکتشافی و استداللی به مسائل اخالقی پرداخته

هرچند رویکردهاي ] 4[اند  استداللی از فناوري گفتهرویکرد 
  ]. 6و5[ اند کمی به اخالق نیز انجام گرفته

 یاییو پا ییروا يپژوهش به جا 3اعتبار یابیارز يبرادر اینجا 
از این دست چندان کارساز نیسـتند   ییها که در پژوهش یاییپا

بهـره گرفتـه    6یريو اعتمادپـذ  5ی، تازگ4يهمساز یاراز سه مع
اشـاره   هـا  یافتـه  یمنطقـ  يبه سازگار يهمساز. شود یگرفته م

                                                 
1-Justifiable 
2-Theoretical saturation 
3-Credibility 
4-Coherence 
5-Novelty 
6-Trustworthiness 

داللـت دارد و   یجو نتـا  هـا  یافتـه در  يبه نوآور یتازگکند  یم
از  یـز مشـخص و پره  اسـتدالل به دنبـال کـردن    یرياعتمادپذ
  .پردازد یبودن م یدلبخواه

  مفاهیم نظري -4

  اخالق 4-1

و  8، اخالق هنجاري7اخالق-پژوهی از سه مفهوم فرا در اخالق
از این رو بجاست از  .شود اخالق کاربردي بسیار یاد میو 

اخالق چنانکه -فرا: همین آغاز تعریفی براي آنها آورده شود
به اخالق را پی   آید دیدگاهی کالن و انتزاعی از نام آن بر می

بررسی مفاهیمی مانند  .شود گیرد و از تجویزها دور می می
چه یا بحث از آن "مسئولیت"و  "فضیلت"، "حق"
باوري  واقع(شود  خوانده می "شناسی اخالقی شناخت"

همه در مرزهاي ) گرایی و مانند آن باوري، نسبی اخالقی، سوژه
در اینجا سخن از این نیست که چه چیز . اخالق جا دارند-فرا

نیکی به /نیک است بلکه معنا، داللت و بنیان خوبی/خوب
  .شود پرسش گرفته می

هایی  شود و راه اخالق دور می-اخالق هنجاري از کلیت فرا
. نهد تر براي شناخت عمل نیک و درست پیش رو می عملی

و  9باوري رویکردهاي اخالقی همچون اخالق فضیلت، فایده
اخالق . مانند آن همه در قلمرو اخالق هنجاري جاي دارند

                                                 
7-Meta-ethics 
8-Normative ethics 
9-Utilitarianism 
 
 

اخالق و  
سطح  
تحلیل 
اخالقی

فناوري و  
ابعاد آن

فناوري و  
مناسبات  
اجتماعی

نسبت  
فناوري و  
اخالق

تحلیل و  
بررسی

پیشنهاد  
چارچوب  
پایانی
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اي از اخالق هنجاري است که بر قلمروهاي  کاربردي شاخه
مرکزش بر موضوعات کاربردي خاص عمل تمرکز دارد و با ت

از این روست . شود و عملی از اخالق در معناي کلی جدا می
که دانشوران اخالق کاربردي بیش از فیلسوفان اخالق سنتی 

شناسی، مطالعات فرهنگی  شناسی، روان به علومی مانند جامعه
  ].7[پردازند  شناسی می و حتی زیست

ا نسبت اخالق و پیش رو در تالش است ت مقالهاز آنجا که 
اخالق - فناوري را بررسی کند سطح تحلیلی آن را باید فرا

ها فارغ از برگرفتن  در این دست پژوهش. دانست
هاي آشکار براي رفتارهاي درست یا نادرست، به  فرض پیش

دنبال پرتو افکندن بر قلمرو اخالق فناوري هستیم تا بتوان 
سطح . کردمضمون کلی مسائل اخالق فناوري را توصیف 

  .اخالق شرح بیشتري داده خواهد شد-فرا
اخالق چگونگی توجیه ادعاهاي اخالقی -یکی از ابعاد فرا

است به بیانی دیگر سرچشمه و بنیان اصول اخالق را کجا 
توان از سه دیدگاه کلی سراغ  باره می در این. باید جستجو کرد

  .2باوري و قرارداد اجتماعی ، طبیعت1شهودباوري: گرفت
گیرد که بر  دیدگاه خودآئینی اخالق را دربر می ،شهودباوري

هاي خارج از  توان از گزاره هاي اخالقی را نمی پایه آن، گزاره
باوري را هم بپذیریم که  اگر بنیان. قلمرو اخالق بیرون کشید

اي و بدیهی براي توجیه دیگر باورها داللت  بر باورهاي پایه
اي  به برخی باورهاي پایهتوان گفت در اخالق هم  دارد می

این باورهاي . نیاز است تا بتوان استدالل اخالقی را پیش برد
  . آیند میانجی با شهود به دست می سرراست و بی

باوري در پی آن است تا رهیافتی تازه به اخالق را در  طبیعت
اندازي زمینی و  پیوند با جهان طبیعی به دست دهد چشم

براي نمونه، . گذارد ی را کنار میپسند که باورهاي آسمان علم
باورانه خود ارزش اخالقی  میل در دیدگاه فایده استوارت جان

  .کند تعریف می "لذت"را بر اساس 
در قرارداد اجتماعی ایده اساسی هم این است که اگر مردمان 

رأي باشند آنها را بهتر  بر روي برخی قواعد و هنجارها هم
تماعی در قلمرو اخالق به آن دیدگاه قرارداد اج. پذیرند می

ها  معناست که اصول و قواعد اخالقی نیز با همرأیی انسان
گیرند و سرچشمه آن را باید در این  رنگ واقعیت می

                                                 
1-Intuitionalism 
2-Social contract 
 

این نگرش به دنبال بنیانی واقعی براي اخالق . قراردادها دید
با این همه نقدهایی . داند آدمیان می  نیست و آن را برساخته

رض برخی حقوق فردي و اخالق اجتماعی، بر آن رواست تعا
تغییر و دگرگونی قراردادها، چندگونگی و گستردگی 

برانگیز براي این  اندرکاران قرارداد، مسائلی چالش دست
  ].9و8و7[آیند  دیدگاه به شمار می

اکنون که معنا، سطح تحلیل و نگاه به اخالق در پژوهش 
بنیادي دیگر یعنی تر مفهوم  حاضر بیان شد به بررسی دقیق

شود تا بتوان بحث از اخالق فناوري را  فناوري پرداخته می
  .دنبال کرد

  فناوري 4-2

به معناي هنر یا  technêاز technologyواژه فناوري 
کارگیري این  از به. ساخته شده است logiaو پسوند  3استادي

گذرد و شاید بتوان نخستین کاربرد  این واژه، زمان درازي نمی
برخی آن را بسیار . را از قرن نوزدهم پی گرفت رسمی آن

کنند و نمودش را در محصوالتی فناوري برتر  خاص معنا می
با  4دانند و برخی دیگر نیز مانند اسکینر ها می مانند رایانه

سازي، در همه رفتارهاي انسانی نوعی فناوري  دیدگاه شرطی
برآیندي از ها، فناوري را  در یکی از این دیدگاه. جویند می

، دانش، سازمان 5فن: اند چهار مفهوم نزدیک به یکدیگر دانسته
در دیدگاهی ]. 10[اند  دانسته 6سازمان فرآوري و فرآورده

فناوري : اند فناوري را در سه دسته جاي داده] 11[دیگر 
افزار، فناوري همچون قواعد و فناوري  همچون سخت
 "رافزا فناوري همچون سخت"در دیدگاه . همچون سیستم

توان آن را در قالب ابزار یا ماشین تعریف کرد و چنین  می
هرچند در این میان . نگرشی به فناوري بسیار هم رایج است

هایی که از ابزار و  مانند فناوري 7افزاري هاي ناسخت فناوري
هاي  فناوري و شود گیرند نادیده گرفته می ماشین بهره نمی

ر رفتار دیگران به کار که براي تغیی "تبلیغات"مانند رفتاري 
. ها دانست اي از این فناوري توان نمونه شود را می گرفته می

یا همان  8هاي فنی تر از ساخته فناوري بسیار گسترده
. دانند افزارهاست ولی بسیاري این دو را یکی می سخت

                                                 
3-Craft 
4-Skinner 
5-Technique 
6-Product 
7-Non- hardware 
8-Artifacts 
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. هاي طبیعی و اجتماعی تفاوت دارند ي فنی با ابژه ها ساخته
هدفی که ) 1: سه جنبه جستجو کرد توان در این تفاوت را می

طرحی که ) 3اند  آنچه از آن ساخته شده) 2کنند  برآورده می
 ]. 12[دهد  کاربرد آنها را نشان می

افزار  به جاي سخت افزار به نرم "فناوري همچون قواعد"
وسیله -مند غایت در این دیدگاه بر الگوهاي نظام. پردازد می

در اینجا . ماشین اصل نیستندشود و ابزار و  انگشت نهاده می
شود  شیوه انجام کارها تأکید می 1بر قواعد، اطالعات و دانش

ناگفته پیداست که . رود بسیار سخن می 2و از دانش خاموش
  .نهد پیشین را فرارو می  تر از دیدگاه اندازي گسترده این چشم

به زمینه و بافتار  "فناوري همچون سیستم"دیدگاه دیگر 
افزار  پردازد تأکید بر سخت تماعی فناوري هم میانسانی و اج

بدون پیش چشم داشتن مناسبات اجتماعی و انسانی، 
در اینجا، . نهد رو می تصویري نادرست از فناوري را پیش

ها و سازمان انسانی نیز برجسته  افزار، مهارت افزون بر سخت
توان  اگر دیدگاه سیستمی به کار گرفته شود می. شود می

فناوري کاربرد سیستمانه دانش : را چنین تعریف کردفناوري 
گیري از سیستمی منظم  ها در عمل با بهره علمی یا دیگر دانش

ها و دیگر چیزها  ها و ماشین ها، مهارت ها، سازمان از انسان
هاي اجتماعی و انسانی  چنین دیدگاهی که به جنبه]. 11[است 
  .اند م نامیدهه 3اجتماعی-هاي فنی پردازد را سیستم نیز می

او به این نکته  .هم یاد شود 4آید دان بجاست از دیدگاه 
 .سازد پردازد که چگونه فناوري دیدگاه ما به جهان را می می

دهد که در فهم  ها پیشنهاد می بندي از فناوري وي یک دسته
هاي  فناوري بسیار راهگشاست به زبانی دیگر، آید نقش

: کند فناوري در ادراك از واقعیت را بررسی می 5 گرانه میانجی
دیگر آن را بیرونی  ،شود گاهی فناوري بخشی از فرد می) 1

این رابطه را . رود فناوري از آگاهی او کنار می و یابد نمی
-من(→جهان[توان آن را با  نامند و می می 6تجسم/یافتگی تن

رد فناوري بخشی از ف) 2. نشان داد مانند عینک)] فناوري
این . کند نیست بلکه بخشی از جهانی است که فرد تجربه می

نامند  رابطه نیازمند تفسیر واقعیت است و آن را هرمنوتیکی می
هاي  دهند مانند دستگاه نشان می] من→)فناوري-جهان[(و با 

                                                 
1-Know-how 
2-Tacit knowledge 
3-Socio- Technical Systems 
4-Don Ihde 
5-Intermediary 
6-Embodiment 

فناوري جانشین واقعیت ) 3. کنترل وضعیت یک نیروگاه
این رابطه . داست که باید درك شو "دیگري"همان  شود و می

توان آن را با  اند و در یک نگاه کلی می نامیده 7را دگربودي
اي  در رابطه) 4. نشان داد مانند فیلم] من→فناوري- )-جهان[(
خالف رابطه دگربودي، فناوري است که دیده  8زمینگی پس
-(-جهان[توان با  زمینگی را می رابطه پس. شود نمی

  .نور و گرما نشان داد مانند فناوري] من→)فناوري
گرانه  هاي میانجی آید بر این نکته انگشت نهاد که نباید نقش

فناوري در فهم واقعیت را از یاد برد و کمتر بتوان فهم 
به زبانی ]. 13[میانجی از واقعیت پیش نهاد  بی/سرراست

آورد و  دیگر، خود فناوري در جهان و فهم آن، تغییر پدید می
باید آن را موضوعی شایسته  از این رو تنها ابزار نیست و

  .بررسی مستقل دانست
تر فناوري یا همان دیدگاه  در این نوشته تعریف گسترده

هدف این . شود اجتماعی به کار گرفته می-هاي فنی سیستم
که تعریفی از فناوري پیشنهاد شود که افزون بر  است

با نگاه توصیفی که در (گستردگی بتوان از آن به سوي اخالق 
گام بعدي بررسی چگونگی . حرکت کرد) شین آمدبخش پی

. ها خواهد بود اثرگذاري فناوري بر جامعه و مناسبات انسان
ها و جامعه انسانی  اگر فناوري و کاربرد آن براي انسان

 "روا"و  "بد"یا  "خوب"توان از  آورد می پیامدهایی به بار می
طرح بودن آنها گفت و مفهوم اخالق فناوري را م "وارنا"یا 
  .کرد

  و جامعه فناوري 4-3

 .ها تنها محدود به تعریف آن نیست با این همه، دشواري
شوند به  درنگ پیش نهاده می هایی دیگر که بی پرسش

یا همان مناسبات اجتماعی (چگونگی پیوند فناوري و جامعه 
فناوري : اشاره دارند) ها که با اخالق گره خورده است انسان

هاي آن دامن  رساند یا به بدي میبه بهبود جامعه یاري 
کند یا جامعه است که  می 9زند؟ فناوري جامعه را معین می

هایی از این  سازد؟ پرسش پدیدار شدن فناوري را معین می
 مقالهدر مسیر . فناوري بسیار پررنگ هستند  دست در بررسی

                                                 
7-Aalterity 
8-Background 
9-Determine 
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براي حرکت از فناوري به اخالق، باید به چنین  حاضر
  .داد هایی نیز پاسخ پرسش

نقش فناوري در بهبود جامعه یا (در پاسخ به پرسش نخست 
فناوري را  ،1، برخی مانند بیکن)هاي آن دامن زدن به بدي

ها بر طبیعت  اند و از گستردن فرمانروایی انسان ستایش کرده
برخی دیگر هم فناوري را نکوهش کرده و آن را . اند یاد کرده

زند و  ر خویش سر باز میاند که از اطاعت سرو اي دانسته بنده
به زبانی دیگر، دو دیدگاه بسیار . دهد دیگر تن به فرمان او نمی

 2شهر اي هست که یکی خوشبین است و از آرمان ریشه
 3شهر نگرد و از ویران گوید و دیگري بدبینانه می فناوري می
بینی به فناوري با سوداي  گفتنی است خوش. کند یاد می

شده  تر  ها بر آن، کمرنگ فرمانروایی انسانبندکشیدن طبیعت و 
را  5که به فناوري ویژگی خودآئینی 4نگرش تقدیرباور. است

فناوري از کنترل آدمیان : دهد اقبال بسیار یافته است نسبت می
  ].12[رود  بیرون آمده است و راه خود را می

توان  درباره پرسش دوم و بررسی نسبت فناوري و جامعه می
) 2 6جبرباوري فناورانه) 1: ه بنیادین نام برداز دو دیدگا

  ]. 14و12[  8باوري اجتماعی یا سازه 7جبرباوري اجتماعی
در جبرباوري فناورانه، تغییر در فناوري به تغییر در مناسبات 

اي از این دیدگاه را در گفته مارکس  انجامد نمونه اجتماعی می
به  9دار میناي با ارباب ز آسیاب دستی جامعه: توان یافت می

از . دار صنعتی اي با سرمایه آورد و آسیاب بخار جامعه بار می
توان از الول  اند می میان کسانی که چنین دیدگاهی را برگرفته

نام برد که بنیان تغییرات اساسی جامعه را در فناوري  10و وینر
اي که آنها تصویر  زده کنند در جهان فناوري جستجو می

کارایی است فناوري، زبان و قواعد خود کنند معیار اصلی  می
. کنند کند و آن را وادار به فرمانبري می را به جامعه تحمیل می

ها به دلخواه خود از آنها  ها وسایلی نیستند که انسان فناوري
 "شایسته/درست"ها را وادار به عمل  گیرند بلکه انسان بهره می

در . ه استاي که فناوري آن را معین ساخت "درستی"کنند  می
این نگرش، پیامدهاي فناوري ناشناخته است و تن به 
                                                 
1-Francis bacon 
2-Utopia 
3-Dystopia 
4-Fatalist 
5-Autonomous 
6-Technological determinism 
7-Social determinism 
8-Social constructionism 
9-Feudal 
10-Ellul & Winner 

اند و باید با نظم  ها برده فناوري انسان. دهد پیشگویی نمی
یکی از اندیشگران بنام این دیدگاه، . فناورانه سازگار شوند

  فیلسوف نامدار آلمانی است وي بینشی ژرف 11هایدگر مارتین
هاده و نقدهایی جدي بر از فناوري در روزگار مدرن را پیش ن

زده مدرن روا داشته است روزگاري که طبیعت  روزگار فناوري
انگارد و فناوري  را همچون منبعی براي کاربردهاي عملی می

بجاست از دیدگاه ]. 14و13[نو این را شتاب بخشیده است 
وي بر این . هم یاد شود 13تکانه  و نظریه 12روتر هیوز میانه

تر  ي فنی هرچه بارورتر و بالیدهها باور است که سیستم
شوند عوامل اجتماعی کمتر بر آنها اثرگذار خواهند بود و  می

دهند  هاي جبرباوري فناورانه را از خود نشان می بیشتر ویژگی
]12.[  

باوري اجتماعی بر خالف جبرباوري فناورانه،  رویکرد سازه
ساخت   در نظریه. کند فناوري را رد می 14انگاره کارگزاري
ها در تعریف،  بر نقش جامعه و انسان 15اجتماعی فناوري

باورمندان . شود برداري و رشد فناوري تأکید می طراحی، بهره
کنند که اگر رشد فناوري  به این دیدگاه بر این نکته تأکید می

توان دید که نیروهاي اجتماعی و  تر دنبال کنیم می را مشخص
هاي خود  ویژگی. کنند انسانی هستند که فناوري را معین می

هاي اجتماع  فناوري و کارکردهاي آن هم چیزي جز برساخته
  .کنند فنی معنا می  ها هستند که چیزي را ساخته نیستند و انسان

نگاران فناوري به دیدگاه دوم و  گفته شده است که تاریخ
اند و  فیلسوفان فناوري بیشتر به دیدگاه نخست گرایش داشته

گذشته از دو رویکرد ]. 10[اند  آئین بودههوادار فناوري خود
توان جایگاهی میانه یافت که  تر آمد می اي که پیش ریشه
در این دیدگاه، طراحی . گیرد هایی از هر دو را در بر می جنبه

. شود اشاره می 16اهمیتی بسزا دارد و به اهمیت شرایط مرزي
. کنند شرایط مرزي چیستی و مرزهاي فناوري را مشخص می

فنی هستند و برخی دیگر -ی از شرایط مرزي فیزیکیبرخ
هاي  نوع اول از ویژگی. آیند بافتاري به شمار می/اي زمینه

توان با  خیزند و نمی هاي فیزیکی برمی طبیعی و محدودیت
ها با  نوع دوم ویژگی. زنی و مذاکره آنها را تغییر داد چانه

                                                 
11-Martin Heidegger 
12-Hughes 
13-Momentum 
14-Agency 
15-Social construction of technology 
16-Boundary conditions 
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اي شود معیاره رأیی میان ذینفعان معین می گفتگو و هم
شناسانه، قیمت، ایمنی، کاربرپسندي و مانند آنها  زیبایی
  .آیند اي از این شرایط به شمار می نمونه

هاي  فناوري همچون سیستم"این رویکرد با تعریف 
در واکاوي فناوري . همسو و سازگار است "فنی-اجتماعی

فنی را بخشی از سیستم بزرگتر دید و   همواره بایستی ساخته
ي فنی و اجتماعی را هم پیش چشم داشت کنش اجزا میان

  ].14و12[
توان دریافت که بسیاري بر این باورند که  با آنچه گفته شد می

ها بسیار جدي است حتی  پیامدهاي فناوري بر جامعه و انسان
باوري اجتماعی که نقش  تر سازه هاي رادیکال در دیدگاه

با در نظر گیرد   ها در تفسیر فناوري را بسیار پررنگ می انسان
توان از  تر آمد می آید که پیش گرانه دان هاي میانجی داشتن نقش

. هاي اخالقی آن سخن گفت نقش پراهمیت فناوري و سویه
  .شود در بخش بعدي این موضوع اصلی بررسی می

 فناوري و جامعه )1 جدول

  باوري اجتماعی سازه  جبرباوري فناورانه  
  ها جامعه و انسان  فناوري  عامل دگرگونی
  نگاران فناوري تاریخ  فیلسوفان فناوري  هواداران اصلی
  برساخته مناسبات  سازنده مناسبات  نقش فناوري
  ها انسان  فناوري  خاستگاه اخالق

  
  هایی از نسبت اخالق و فناوري یافته -5

در بخش پیشین به پیامدهاي فناوري بر روي جامعه و 
که فناوري بر ها پرداخته شد و استدالل شد از آنجا  انسان

توان  ها اثرگذار است نمی جامعه انسانی و ارتباط میان انسان
پردازي  در بحث از اخالق، از کنار آن گذشت و در مفهوم

پرسش نخست را . اخالق باید جایی هم براي فناوري باز کرد
توان چنین پیش برد که  تر هم به آن اشاره شد می چنانکه پیش

پردازي به کار  توان براي مفهوم چه تعریفی از فناوري را می
  .گرفت

افزاري بسنده نیست ولی اگر  چنانکه آمد دیدگاه سخت
فنی نگریسته شود -هاي اجتماعی انداز سیستم فناوري از چشم

ها  انسان. سازند هاي اخالقی بسیاري خود را نمایان می پرسش
آیند و از این رو فناوري ناگزیر  بخشی از فناوري به شمار می

اینجاست که پرسشی دیگر خود را . شود اخالق رویارو میبا 

نمایاند که فناوري تنها یک وسیله است و از دیدگاه  می
توان درباره خود آن هم  آید یا می اخالقی خنثی به شمار می

  . داوري اخالقی داشت

: توان در دو دیدگاه پی گرفت پاسخ به این پرسش را می
فناوري باور دارد و فناوري  1دیدگاه نخست به کاربرد دوگانه

افزارها را هم در  براي نمونه جنگ .کاهد را تنها به ابزار فرو می
در دیدگاه خنثی بودن . گیرند دفاع و هم براي کشتار به کار می

. افزار ابزاري بیش نیست هاست و جنگ فناوري، خطا از انسان
در دیدگاه دیگر جداي از چگونگی کاربرد، خود فناوري هم 

گشاید  می 2ها راه را بر بسیاري توانش. اي اخالقی است مسأله
تواند کاري که پیشتر  فناوري می. بندد و بر بسیاري دیگر می

تر  تر و عملی گرفت را ساده شدنی نبود یا با دشواري انجام می
هاي  هایی گویی با برخی ارزش سازد بسیاري از چنین فناوري
ایمنی،  .ناسازگارندهایی دیگر  خاص سازگار و با ارزش

هاي  زیست، حریم شخصی و کاربرد نظامی از حوزه محیط
  ]. 13[اند  برانگیز اخالق فناوري چالش

هرچند در میان عموم مردم این دیدگاه بسیار پذیرفتنی به نظر 
ها باید  رسد که فناوري رها از ارزش است و انسان می

ثی بودن مسئولیت کاربرد فناوري را بر دوش کشند برنهاد خن
فناوري در میان فیلسوفان و دانشوران چندان اقبالی نداشته و 

که به چنین دیدگاهی نزدیک  3پیت شمار کسانی مانند ژورف
  ].15و4[هستند زیاد نیست 

هاي اخالقی فناوري، نیازمند  دیدگاه دوم، یعنی دیدگاه توانش
برانگیز آن مانند پیوند  هاي چالش توضیح بیشتر است و جنبه

وري و پیامدهاي آن و طراحی فناوري بیشتر بررسی فنا
) بار بودن فناوري ارزش(خنثی نبودن فناوري . خواهد شد

اي پیوند ذاتی میان فناوري و  بدین معنا نیست که گونه
پیامدهاي آن فرض شود که با هر کاربرد فناوري 

به این نکته  بلکهنااخالقی به بار آید /دستاوردهایی اخالقی
توان برخی پیامدهاي اخالقی خاص را در  که می اشاره دارد

شده و اصلی فناوري سراغ   بسیاري از کاربردهاي پذیرفته
  . گرفت

                                                 
1-Dual use 
2-Potentials 
3-Joseph C. Pitt 



  براي تحلیل

هاي  شود که جنبه دیده می. پردازد فناوري براي ذینفعان می
شوند با اخالق نیز  کارکردي انگاشته می/اي که فنی

فنی -هاي اجتماعی هاي سیستم یابند و این از ویژگی
برخی در این راستا از نوعی اخالق پیشگیري سخن 

 ].18[پررنگ است گویند که نقش طراحی در آن بسیار 

هاي پیچیده ناگزیر باید به نوعی آزمایش اجتماعی 
هرچند پس از آشکار شدن این پیامدها، بهبود و 

رو ساده نیست زیرا مردم به  اصالح طراحی آغازین به هیچ
. اند و آن را بخشی از زندگی خود ساخته 

. اي یکسره اخالقی است آزمایش اجتماعی خود مسأله
در چه : توان طرح کرد باره می هایی بسیاري در این
اند؟ اطالع رسانی  هایی پذیرفتنی شرایطی چنین آزمایش

جامعه چگونه است؟ با /اجتماع/گروه/پیامدها به فرد
آفرینی در اجتماع چگونه باید کنار آمد؟ تحمیل پیامدها 

ا خیر؟ با ناسازگاري هاي آینده اخالقی است ی
شدن  براي مشخص. ها چه باید کرد؟ و بسیاري دیگر

هاي پیچیده نیز کار دشوارتر  مسئولیت خطاهاي فناوري
افراد . دهد خود را نشان می 6هاي بسیار شود و مسأله دست

اندرکارند و  ها دست هاي خُرد در این فناوري
مسئولیت طراح، . چندان ساده نیستنسبت دادن خطا به آنها 

کاربر و دیگر ذینفعان چنان در هم تنیده شده است که واکاوي 
سازد  برانگیز می هاي خاص را بسیار چالش

به دنبال استدالل پیشین درباره اهمیت  
 :ها، سه گام اصلی دنبال شد اثرگذاري فناوري بر انسان

آن را در  توان می کهفراهم آمد  ياز فناور
پس از آن نسبت فناوري و . پژوهی به کار گرفت

هاي گوناگون آن بحث شد و سرانجام دو 
  .رویکرد اصلی اخالق فناوري شناسایی شدند

 

 هاي استداللی اخالق و فناوري گام )2

                                                 
6-The problem of many hands 

تعریف
مناسب
فناوري

بررسی
بار بودن ارزش

فناوري
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ها و فناوري تنها به  نباید از یاد برد که پیوند میان ارزش
، )دیدگاه علّی(شود  فناوري محدود نمی

در  هاست بدون آنکه پیامدي فناوري گاهی بازنماي ارزش
به بیانی دیگر، برخی ). دیدگاه بیانگرانه

ها را به همراه دارند و کارکردي 
هاي  هاي جنسی و نژادي در بازي

کسانی دیگر از اثر فناوري در ]. 16
اند و اینکه  ها گفته ن انسانکاهش مناسبات همکارانه میا
 ].17[کند  خواست کارجمعی را کمرنگ می

 2نما نیازهاي مشتریان سنخ  هاي فنی اغلب بر پایه
هاي دیگر، براي نمونه سالمندان، 
. توانند به سادگی از آنها بهره بگیرند

شود  مرزهاي طراحی نمایان میدر اینجا پرسش از اخالق و 
هاي گوناگون را در  که طراح تا چه اندازه باید نیازهاي گروه

نظر بگیرد؟ برخی رویکردهاي طراحی مانند طراحی حساس 
هایی پیشنهاد  براي پرداختن به چنین چالش

فنی برخی پیامدهاي ناشناخته و گاه 
به . دهند دارند پیامدهایی که تن به پیشگویی نمی

. آید زبانی دیگر، رویکرد پیامدباوري در اینجا کمتر به کار می
: دهند هاي دیگري خود را نشان می
بینی  تا چه اندازه باید در طراحی محصوالت براي پیش

در پیامدهاي ناخواسته زمان صرف کرد؟ مسئولیت را باید 
سوي کاربران جستجو کرد یا طراحان؟ ایمنی مطلوب براي 

بر هم  ایمنی که بهبود آن هزینه
هایی است که پیشنهاد شده  در پاسخ به چنین دغدغه

، 4پابرجایی: هاي درست باید به سه جنبه پرداخت
پابرجایی بر این داللت دارد که در 
هاي متفاوت به درستی کار کند و دامنه 

پذیري به سادگی کاربرد،  نرمش. 
هاي آن  سازگاري با نیازهاي کاربر و سادگی جایگزینی بخش
وه کار اشاره دارد و ورانمایی نیز به سادگی فهم و دریافت شی

                                        
1-Real 
2-Typical 
3-Value-sensitive design 
4-Robustness 
5-Flexibility 

فناوري براي ذینفعان می
اي که فنی گانه سه

یابند و این از ویژگی پیوند می
برخی در این راستا از نوعی اخالق پیشگیري سخن . است
گویند که نقش طراحی در آن بسیار  می

هاي پیچیده ناگزیر باید به نوعی آزمایش اجتماعی  در فناوري
هرچند پس از آشکار شدن این پیامدها، بهبود و . هم دست زد

اصالح طراحی آغازین به هیچ
  فناوري خو کرده

آزمایش اجتماعی خود مسأله
هایی بسیاري در این پرسش

شرایطی چنین آزمایش
پیامدها به فرد

آفرینی در اجتماع چگونه باید کنار آمد؟ تحمیل پیامدها  هراس
هاي آینده اخالقی است ی به نسل
ها چه باید کرد؟ و بسیاري دیگر ارزش

مسئولیت خطاهاي فناوري
شود و مسأله دست می

هاي خُرد در این فناوري بسیار با نقش
نسبت دادن خطا به آنها 

کاربر و دیگر ذینفعان چنان در هم تنیده شده است که واکاوي 
هاي خاص را بسیار چالش آنها در وضعیت

]12.[  
 ،در این بخش

اثرگذاري فناوري بر انسان
از فناورنخست تعریفی 

پژوهی به کار گرفت اخالق
هاي گوناگون آن بحث شد و سرانجام دو  ها در جنبه ارزش

رویکرد اصلی اخالق فناوري شناسایی شدند

2شکل 

رویکردهاي
اخالقی
به فناوري

نباید از یاد برد که پیوند میان ارزش
فناوري محدود نمی 1پیامدهاي واقعی

فناوري گاهی بازنماي ارزش
دیدگاه بیانگرانه(جهان واقع روي دهد 

ها را به همراه دارند و کارکردي  ها انتقال نمادین ارزش فناوري
هاي جنسی و نژادي در بازي پردازي شخصیت(نرم 
16[کنند  را دنبال می) اي رایانه

کاهش مناسبات همکارانه میا
خواست کارجمعی را کمرنگ می

هاي فنی اغلب بر پایه ساخته
هاي دیگر، براي نمونه سالمندان،  شوند و گروه طراحی می
توانند به سادگی از آنها بهره بگیرند ها، نمی توان کودکان و کم

در اینجا پرسش از اخالق و 
که طراح تا چه اندازه باید نیازهاي گروه

نظر بگیرد؟ برخی رویکردهاي طراحی مانند طراحی حساس 
براي پرداختن به چنین چالش 3ها به ارزش

  .اند شده

فنی برخی پیامدهاي ناشناخته و گاه -در هر سیستم اجتماعی
دارند پیامدهایی که تن به پیشگویی نمیناشناختنی 

زبانی دیگر، رویکرد پیامدباوري در اینجا کمتر به کار می
هاي دیگري خود را نشان می در اینجاست که باز پرسش

تا چه اندازه باید در طراحی محصوالت براي پیش
پیامدهاي ناخواسته زمان صرف کرد؟ مسئولیت را باید 

سوي کاربران جستجو کرد یا طراحان؟ ایمنی مطلوب براي 
ایمنی که بهبود آن هزینه[ فنی چیست؟  هر ساخته

در پاسخ به چنین دغدغه] هست
هاي درست باید به سه جنبه پرداخت در طراحی

پابرجایی بر این داللت دارد که در . و ورانمایی 5پذیري نرمش
هاي متفاوت به درستی کار کند و دامنه  شرایط و وضعیت
. اي داشته باشد کارکرد گسترده

سازگاري با نیازهاي کاربر و سادگی جایگزینی بخش
اشاره دارد و ورانمایی نیز به سادگی فهم و دریافت شی
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خنثی بودن  1برنهادتوان در قالب دو  این دو رویکرد را می
خالصه کرد  2هاي اخالقی فناوري جدول  فناوري و توانش

 .اند باوري اجتماعی برخاسته که هر دو از دل دیدگاه سازه

در کنار دو رویکرد خنثی بودن و توانش اخالقی فناوري، 
بندي مشابه دیگر هم یاد شود  بجاست در پایان از یک دسته

) 1: هار دسته جاي داده استهاي گوناگون را در چ که دیدگاه
) 3ارزش ذاتی بدون کنشگري ) 2خنثی بودن فناوري 

داللت اخالقی از رهگذر نیت ) 4کنشگري اخالقی جمعی 
بودن  تر هم آمد بر ابزاري دیدگاه اول چنانکه پیش. ها انسان

هاي اخالقی  کند و آن را رها از دربردارندگی فناوري تأکید می
هاي  اتی به کارکردها و به ویژه ارزشذ دیدگاه ارزش .داند می

ها اشاره  در فناوري و گشودگی آن به برخی امکان تبلور یافته
دارد اما فناوري را در تراز انسان و برخوردار از کنشگري 

گیري از  کنشگري اخالقی جمعی با بهره. داند نمی
 2شبکه-کنشگر  پدیدارشناسی و نظریه)پسا(رویکردهایی مانند 

ها و فناوري انگشت  ها، سازمان هاي انسان نديم بر رابطه
اندازي مادي و  تافته را از چشم هاي درهم نهد و این رابطه می

داللت اخالقی از رهگذر . کند شناسانه بررسی می نشانه
مند و  ها نیز بر این نکته اشاره دارد که جدایی انسان نیت انسان
کارکرد و  فناوري بر پایه. هاي مادي محدودکننده است ابژه

شود ولی پس از آن این کارکرد در  هدفی انسانی پی ریخته می
فناوري تنها در . شود نشیند و بخشی از آن می فناوري می

یابد  نسبت با کنشگري انسانی است که داللتی اخالقی می
]19.[ 

  مقایسه دو رویکرد به اخالق فناوري) 2جدول 
  توانش اخالقی فناوري  خنثی بودن فناوري  
  هاي فناوري ویژگی  کاربرد فناوري  مسأله

  فناوري+ طراح+ کاربر  کاربر  کارگزار اخالقی

  حوزه اصلی اخالق
 اخالق

  کاربري/کاربر
  اخالق طراحی

  پیامدهاي ناگزیر  کاربرد دوگانه  مفهوم کلیدي
  بله  خیر  خودآئینی فناوري

  رها از ارزش  ها ارزش
 هاي ارزش

  فناوري+طراح+کاربر
  باوري اجتماعی سازه  باوري اجتماعی سازه  رهیافت نظري

 
                                                 
1-Thesis 
2-Actor-network theory 

  بررسی و تحلیل -6
پس از مروري کلی بر مفاهیم اساسی، در این بخش تالش 

ها و بنیان چارچوب اخالق فناوري پیش نهاده  یهشود تا پا می
نخست به جاست نگاهی مجدد به بنیان تحلیلی اخالق . شود

 1جدول فناوري در رابطه با نسبت فناوري و جامعه در 
  .بیندازیم

گانه آن،  چنانکه آمد از دیدگاه جبرباوري فناورانه در انواع سه
کند و مناسبات اجتماعی  فناوري مسیر آینده را معین می

توان ادعا کرد که  از این رو می. سازد سازگار با خود را برمی
سازد و اخالق یک دوره  فناوري اخالق ویژه خود را می

فناوري چنان گسترده . متفاوت است فناورانه با دوره دیگر
بتوان از  گیرد و کمتر است که اخالق زیر سایه آن جاي می

با . رایج سخن گفت يبه معنا يمفهومی به نام اخالق فناور
پیروي از مارکس از اندیشگران نامدار این دیدگاه، شاید بتوان 

ق رسمی چیزي از جنس ایدئولوژي است که اخال کردادعا 
فظ مناسبات سلطه و برتري باالدستان بر کارکرد آن ح
توان نوعی  در اینجا در برابر اخالق رسمی می. زیردستان است

را پیش نهاد که به ناگزیر به ) برابرخواهانه(اخالق مقاومت 
نیروي . پردازد آفرین فناوري نیز می هاي تبعیض نقد سویه

سازد و از آنجا که  ها را معین می مهار فناوري وضعیت بی
هم موضوعیت  "اخالق فناوري"زینشی در میان نیست گ

  . توان آن را بر جبرباوري فناورانه استوار کرد ندارد و نمی
اي  باوري اجتماعی به شیوه از سویی دیگر، دیدگاه سازه

فناوري در این نگاه موضوع . پردازد تر به فناوري می پیچیده
اقعیت تفسیر است و در مناسبات اجتماعی معنا و بخشی از و

با این دیدگاه هرچند جا براي خنثی بودن فناوري . گردد می
. شود شود توانش اخالقی خود فناوري نیز نفی نمی هم باز می

توان باور داشت که فناوري گشاینده برخی  همچنان می
هاي دیگر  هاي تازه است ولی محدودکننده برخی امکان امکان

برباوري فناروانه هاي میانه دو قطب ج براي دیدگاه. نیز هست
ها  باوري اجتماعی نیز باز حکم پیشین درباره امکان و سازه
هایی استوار  اخالق فناوري را بایستی بر چنین دیدگاه. رواست

توان از کارگزاري و آزادي  هایی که در آنها می کرد دیدگاه
استدالل این نوشته نیز بر همین پایه . انسانی سراغ گرفت
ق فناوري در این نوشته از بندي اخال است و صورت

با روشن . جوید باوري اجتماعی بهره می هاي سازه فرض پیش
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باوري  شدن جایگاه کالن تحلیلی پژوهش حاضر، یعنی سازه
 2اجتماعی، به شرح بیشتر نسبت اخالق و فناوري جدول 

  .شود پرداخته می
در رویکرد خنثی بودن فناوري یا همان دیدگاه کارکرد 

بردار فناوري  یابد کاربر و بهره نقش کانونی می دوگانه، آنچه
اي اخالقی به کار بگیرد  تواند فناوري را به شیوه او می. است

در این نگرش، اخالق فناوري را باید به معناي . یا چنین نکند
یا اخالق ) نزدیک به اخالق فضیلت(فناوري  "کاربر"اخالق 

در نظر  )نزدیک به اخالق کردارمحور(فناوري  "کاربري"
هایی کارساز  رسد این رهیافت در وضعیت به نظر می. گرفت

است که ویژگی اساسی فناوري، تنها فشرده کردن زمان و 
گیري از این  تر بدون بهره سازي کارهایی است که پیش ساده

در اینجا، فناوري وضعیتی . گرفته است فناوري هم انجام می
خداد آن را بیشتر آورد و تنها شتاب ر یکسره تازه پدید نمی

کند چنانکه برخی در پیوند با فناوري اطالعات و ارتباطات  می
اگر فناوري نقش محوري در ]. 3[اند  هایی اشاره کرده به نمونه

تعریف وضعیت نداشته باشد و با کنار نهادن آن باز هم 
توان از این دیدگاه  پرسش اخالقی اصلی بر جاي بماند می

توان از خنثی بودن  ر، در شرایطی میبه بیان دیگ. بهره گرفت
فناوري سخن گفت که داوري اخالقی درباره خود وضعیت 
بدون فناوري هم معنا داشته باشد و از آنجا که فناوري هم 

با (دهد نتیجه در هر دو وضعیت  وضعیت کلی را تغییر نمی
براي نمونه، در عمل . یکسان است) فناوري و بدون فناوري

اي به کار گرفته شود نتیجه  اوري و ساختهاینکه چه فن ،قتل
نمونه . دهد داوري اخالقی درباره خود وضعیت را تغییر نمی

هاي  هاي نامتعارف نظامی مانند بمب جالب دیگر فناوري
نوترونی و هیدروژنی است که حتی توان نابودي کره زمین را 

گیري از  پایه است بهره اینجا خنثی بودن فناوري بی. دارند
توان  دهد و نمی هایی در عمل مسأله را تغییر می فناوري چنین

مقایسه ). ابزار براي چه هدفی؟(از ابزاري بودن آنها گفت 
شوند با  ها به کار گرفته می کنید وضعیتی را که این فناوري

گفتنی است در دوران جنگ سرد . وضعیتی که چنین نیست
رندگی و دفاع توان به بهانه بازدا این باور وجود داشت که می 

هاي ویرانگر دفاع  از کاربرد دوگانه این فناوري) آموزه تالفی(
  ]. 20[کرد 

توان از اخالق  هاي اخالقی فناوري می در رویکرد توانش
در اینجا فناوري خود بخشی . فناوري به معنایی تازه یاد کرد

از وضعیت است و چنان در رویداد اخالقی تنیده شده که 
نمونه تازه این نگرش را . آن داوري کرد توان فارغ از نمی
میان اسرائیل و فلسطین و  2013توان در جنگ سال  می

فناوري دفاعی سپر آهنین دید که بدون پرداختن به آن داوري 
در . اخالقی درباره رفتارهاي دو سوي جنگ شدنی نیست
کند و  اینجا فناوري تعریف وضعیت اخالقی را متفاوت می

  .نهد و مسأله اخالقی متفاوت را پیش رو مینبودن آن، د/بودن

هاي فناوري در یک نگاه کلی چنانکه از دسته  از دید توانش
توان دریافت، فناوري میانجی  می] 13[تر آمد  آید که پیش دان

انسان و واقعیت است که از رهگذر آن در جهان تصرف 
هاي  توان آن را رها از دربردارندگی رو نمی کند از این می

اخالقی دانست زیرا میان تصمیم و پیامدهاي تصمیم فاصله 
گفتنی است برخی با همین نگاه شکاف میان تصمیم . اندازد می

اند  سازمانی نیز چنین گفته 1و پیامدهاي آن حتی درباره پایگان
  ].21[اند  گریزي دانسته هاي اخالق و آن را داراي توانش

ثی بودن فناوري و در مقایسه این دو رویکرد، در برنهاد خن
کاربرد دوگانه، کمتر بتوان از یک اخالق فناوري مستقل و 

دلیل ادعا این است که براي داوري . اصیل سخن گفت
یابد هدف  اخالقی در بحث کاربرد دوگانه آنچه اهمیت می

اگر هدف کاربر از دیدگاه اخالقی . کاربر فناوري است
برداري از  بهرهو  "کاربرد"پذیرفتنی باشد ) اخالق هنجاري(

اما باید به یاد . توان اخالقی به شمار آورد فناوري را هم می
داشت با آنکه بحث از هدف کاربر در اخالق به معناي کالن 

پردازي از  آن موضوعیت دارد کمتر بتوان آن را در مفهوم
اهداف و گرایش شخصی . اخالق فناوري برجسته کرد

ري چندان ربطی به نوع ها در گزینش و کاربرد یک فناو انسان
فناوري ندارد چنانکه در شعار معروف هواداران خنثی بودن 

ها  کشند آدم ها نیستند که می تفنگ": فناوري هم هویداست
به بیانی دیگر، اگر کسی . "کشند ها را می هستند که ماشه

هاي متفاوتی را براي  تواند فناوري بخواهد به هدفی برسد می
در داوري اخالقی نیازي به در نظر رسیدن به آن برگزیند 

هاي اخالق رایج فردي  گرفتن فناوري نیست و همان دیدگاه

                                                 
1-Hierarchy 
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ها  نرا تنها باید انسا "دیگران". پرسشی اخالقی است
اي  تر به آن پرداخت باز مسأله در نظر گرفت یا گسترده

ها  جان توان بی اخالقی است؛ کسانی بر این باورند که حتی می
در جهان احتمالی، ]. 22[جاي داد  "دیگران
سنجش و مهار  "مناسب"و حد  "مطلوب

کشد به  میان میهاي طراحی نیز باز پاي اخالق را به 
به پیش  "خطاناپذیر"بیانی دیگر، تا چه اندازه باید طراحی را 

هاي  اي از دشواري این همه نمونه. برد تا اخالقی به شمار آید
پرشماري است که باید زیر مفهوم اخالق طراحی به بررسی 

 "هاي خود فناوري توانش"ر جنبه سویه اخالقی دیگري که د
اهمیت دارد این است که پس از معرفی فناوري، امکانی 

ها گویی جهان بدون این  آید که در چشم انسان
امکان تازه چیزي کم دارد چنانکه در روزگار اطالعات و 

ها با یکدیگر، حتی اندیشیدن به  رسانه و پیوند پیوسته انسان
اما همگان از فناوري . ها شدنی نیست انجهانی بدون این امک

شوند کسانی برخوردارتر و  مند نمی هاي آن بهره
دیگرانی نابرخوردارتر 

بر . خواهند بود
هاي جهان،  نابرابري

اي افزوده  نابرابري تازه
شود و شاید بتوان  می

و  "طبیعی"این را 
توصیف  "ضروري"

کرد ولی این مسأله در 
اخالقی است؟ بنیاد خود 

توان  اي دیگر، با الهام از برخی می در همین راستا از جنبه
هاي نوپدید خود از آنجا که دستیابی به  گفت فناوري با امکان

ها را با شتاب بیشتر و هزینه کمتر فراهم می آورد 
هاي دیگر را بسیار کاهش دهد  شده گزینه تواند ارزش درك
چنانکه ] 17[کند  مدت را تقویت می وتاهو گرایش به منافع ک

گیري از  ها در فضاهاي رقابتی، با بهره
هاي فنی  هاي تازه سازمانی، بیشتر و بیشتر به جنبه

گیري از دانش آنها  پردازند و توانمندسازي کارکنان و بهره
توان از  تر هم می حتی در نگاهی نقادانه. شود

                                                 
1-Reliability 

گستره ذینفعان
نمادین/عینی یا ذهنی
بلندمدت/کوتاه مدت
ناهمسازي
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توان گفت با پذیرش خنثی بودن فناوري 
توان چشم به پیدایش یک اخالق فناوري مستقل داشت 

هاي  از این رو استدالل این نوشته بر اساس برنهاد توانش

رسد تا اینجا توصیفی از جایگاه اخالق فناوري، 
هاي آن فراهم آمده باشد  فرض رویکرد تحلیلی و برخی پیش

اخالق به موضوع -تر هم آمد از سطح فرا
بد و /شود و فارغ از داوري درباره خوب

هایی پرداخت که پرسش  نادرست باید به قلمرو
به زبانی دیگر، در چه . آنها امکان طرح دارند

توان از یک داوري اخالقی سخن گفت و در 
انداز تحلیلی  چشم. یابد کجا اخالق فناوري موضوعیت می

هاي  باوري اجتماعی و بر فرض توانش
  

که ( فناوري را از سه جنبهتوان 
) .آیند نیز به شمار می 3هاي چارچوب پیشنهادي شکل 

این جنبه از فناوري با مفهوم ). 
خورد و در نسبت با اخالق این پرسش را 
کشد که فناوري باید چگونه باشد تا اخالقی به شمار 

استوار است و همواره طراحی  "
هاي مشخصی  است؛ کسی که از ویژگی

. نو در انداخت "طرحی"رخوردار است تا بتوان بر پایه آن 
گیر فرض  ها را عام و همه توان این ویژگی
هاي فیزیکی و اقتصادي  کرد تا بتوان هم از محدودیت

 "دیگران"و  "ها انسان"براي  "خوب

پرسشی اخالقی است. داشت
در نظر گرفت یا گسترده

اخالقی است؛ کسانی بر این باورند که حتی می
دیگران"را هم در دایره 

مطلوب" 1پذیري اطمینان
هاي طراحی نیز باز پاي اخالق را به  ریسک

بیانی دیگر، تا چه اندازه باید طراحی را 
برد تا اخالقی به شمار آید

پرشماري است که باید زیر مفهوم اخالق طراحی به بررسی 
  .آن پرداخت

سویه اخالقی دیگري که د
اهمیت دارد این است که پس از معرفی فناوري، امکانی 

آید که در چشم انسان فراهم می
امکان تازه چیزي کم دارد چنانکه در روزگار اطالعات و 

رسانه و پیوند پیوسته انسان
جهانی بدون این امک

هاي آن بهره و سودمندي

در همین راستا از جنبه
گفت فناوري با امکان

ها را با شتاب بیشتر و هزینه کمتر فراهم می آورد  برخی گزینه
تواند ارزش درك می

و گرایش به منافع ک
ها در فضاهاي رقابتی، با بهره بسیاري شرکت

هاي تازه سازمانی، بیشتر و بیشتر به جنبه فناوري
پردازند و توانمندسازي کارکنان و بهره می

شود تر می کمرنگ

پیامدهاي فناوري
گستره ذینفعان -
عینی یا ذهنی -
کوتاه مدت -
ناهمسازي -

کارگیري فناوري به

آزمایش -
آگاه سازي -
خودآئینی -

هاي خود فناوري توانش

طراحی -
امکان هاي نوپدید -

 چارچوب پیشنهادي اخالق فناوري )3شکل 

توان گفت با پذیرش خنثی بودن فناوري  می. کارساز است
توان چشم به پیدایش یک اخالق فناوري مستقل داشت  نمی

از این رو استدالل این نوشته بر اساس برنهاد توانش
  .رود فناوري پیش می

رسد تا اینجا توصیفی از جایگاه اخالق فناوري،  به نظر می
رویکرد تحلیلی و برخی پیش

تر هم آمد از سطح فرا چنانکه پیش
شود و فارغ از داوري درباره خوب پرداخته می

نادرست باید به قلمرو/درست
آنها امکان طرح دارنداخالقی در 

توان از یک داوري اخالقی سخن گفت و در  هایی می جنبه
کجا اخالق فناوري موضوعیت می

باوري اجتماعی و بر فرض توانش نسبت به فناوري سازه
  .فناوري بنیان نهاده شده است

توان  اخالقی می-از نگاه فرا
هاي چارچوب پیشنهادي شکل  پایه

  : بررسی کرد
هاي خود  توانش) الف

تر گفته  پیش: فناوري
شد که در بسیاري از 
رویدادها، فناوري 
خود نقشی بنیادین در 
پدیدار شدن وضعیت 

توان فرض  دارد و نمی
خنثی بودن آن را 

هاي  توانش(پذیرفت 
). 2اخالقی فناوري جدول 

خورد و در نسبت با اخالق این پرسش را  پیوند می "طراحی"
کشد که فناوري باید چگونه باشد تا اخالقی به شمار  پیش می

"آل طرح ایده"آید؟ طراحی بر 

است؛ کسی که از ویژگی "کسی"براي 
رخوردار است تا بتوان بر پایه آن ب

توان این ویژگی تا چه اندازه می
کرد تا بتوان هم از محدودیت

خوب"گریخت و هم طراحی 
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هاي تازه،  هاي فناوري سخن گفت که آفریدن امکان انشتو
نیز هست و اگر قدرت رابطه  "قدرت"همبسته با مفهوم 

در دسترسی به منابع تعریف شود همواره میل به  1ناقرینه
افزایش خود و تمرکز دارد از این رو شاید بتوان ادعا /حفظ

ی فن- به معناي گسترده اجتماعی(کرد نابرابري همزاد فناوري 
هاي اخالقی طرح  باره پرسش توان در این است و نمی) آن

  . نکرد

چگونگی کاربرد فناوري : برداري از فناوري بهره) ب
موضوعی است که بسیاري حتی کسانی که به خنثی بودن 

. دانند فناوري باور دارند آن را داراي اهمیت اخالقی می
بندي اخالق فناوري فرض کاربرد  چنانکه آمد در صورت

هاي اساسی دیگر  وگانه پذیرفتنی نیست و در اینجا به جنبهد
  .شود پرداخته می

هاي  ها چنانکه در فناوري برداري از برخی فناوري براي بهره
آن است و این خود   توان دید نیاز به آزمایش زیستی می

شیوه و گستره این . مسائل اخالقی فراوانی را به همراه دارد
) اگر شدنی باشد(هاي آن  جبران آسیبها و چگونگی  آزمایش
سازي و  آگاه. اند هاي اخالقی اي از این دغدغه نمونه
تر از آن، ذینفعان فناوري  رسانی کاربران و حتی گسترده اطالع

توان این پرسش  می. برد نیز به نوعی داوري اخالقی راه می
پراهمیت را پی گرفت که آیا آگاه کردن ذینفعان از تمامی 

از دید ) به فرض امکان(هاي احتمالی  ا و آسیبه وضعیت
است یا خیر؟ همگان با گزینه بیشینه کردن  "درست"اخالقی 

آگاهی ذینفعان همدل نیستند کسانی بر این باورند که باید به 
ها دست یازید و این مطلوبیت و  نوعی معماري گزینش

از آنجا که ]. 23[خیرجمعی بیشتري به دنبال خواهد داشت 
فنی در نظر گرفته شده -ري همچون سیستمی اجتماعیفناو

کارگیري فناوري نیازمند پدید آمدن هنجارها و  است به
هاست ارتباط  مناسبات و نهادهاي اجتماعی تازه میان انسان

کنند کسانی که آن را در  میان کسانی که فناوري را تولید می
 گیرند گذارند کسانی که از آن بهره می دسترس دیگران می

کسانی که فناوري بر آنها اثرگذار است و بسیاري دیگر، 
توان از نگاه  اي از این مناسبات اجتماعی است که می نمونه

  .اخالقی به آنها نگریست

                                                 
1-Asymmetrical 

برداري از  خودآئینی فناوري هم عامل دیگري است که در بهره
ها  برخی فناوري. فناوري باید آن را پیش چشم داشت

دهند  مستقل را از خود نشان می توانمندي رفتار خودآئین و
در معناي رایج به آنها بسیار  2دادن مسئولیت که نسبت
توان از فناوري راهبري  براي نمونه می. برانگیز است چالش

خودکار هواپیماها و هواپیماهاي بدون سرنشین نام برد که 
کسانی براي توضیح . نماید سخن از مسئولیت آنها شگفت می

اند  گفته 3پذیري نار مسئولیت از بازخواستها در ک این تفاوت
]24 .[  

هاي  شاید در نگاه نخست، پیچیدگی: پیامدهاي فناوري) ج
موضوع به چشم نیاید ولی بررسی پیامدهاي فناوري به 

بسیار دشوار است که مرزي مشخص . رو ساده نیست هیچ
میان طراحی فناوري و پیامدهاي کاربرد آن کشید و مشخص 

پذیري این پیامدها را باید به  بازخواست/لیتنیست که مسئو
جستجو  "دیگران"طراحان نسبت داد یا در سوي کاربران و 

در بررسی پیامدهاي فناوري به ویژه انواع پیچیده آن . کرد
و مانند  "غیرعمدي"، "نشده بینی پیش"، "ناخواسته"هاي  واژه

هاي  شود با پیش چشم داشتن محدودیت آن بسیار شنیده می
هاي واقعیت این پرسش، همواره گشوده  سانی و پیچیدگیان

  .است که ردپاي اخالق را در کجا باید پی گرفت

توان  شود همواره می هنگامی که به پیامدهاي فناوري اشاره می
جویی آن  را دنبال کرد که پی "پیامد براي چه کسانی"دغدغه 

هرگونه مرزکشیدن میان . کشد پاي اخالق را به میان می
. در بنیاد پرسشی اخالقی است "دیگران"ذینفعان فناوري و 

مادي فناوري از پیامدهاي -گذشته از این، پیامدهاي عینی
نمادین یکسره متفاوتند و براي - اجتماعی- روانی-ذهنی

تر  کنند چنانکه پیش هاي متفاوتی را طلب می بررسی، رهیافت
ی باید هم گفته شد افزون بر روابط و پیامدهاي واقعی و علّ

اگر به این همه بعد زمان . به انواع بیانگرانه آن نیز پرداخت
مدت و بلندمدت را پررنگ  هم افزوده شود که پیامدهاي کوتاه

و  "مثبت"کند و همچنین ناهمسازي میان پیامدهاي  می
توان دریافت که بررسی  نیز در نظر گرفته شود می "منفی"

  .انگیز استبر اخالقی پیامدهاي فناوري بسیار چالش

                                                 
2-Responsibility 
3-Accountability 
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همسازي، تازگی و (بر اساس معیارهاي اعتبار پژوهشی 
-، برگرفتن رویکرد منطقی)تر آمد اعتمادپذیري که پیش

هاي فناوري و  استداللی بر اساس شواهد و منابع علمی حوزه
هاي جامعیت و  پیشنهاد چارچوبی نو با ویژگی اخالق،

کردن یک مسیر مشخص و  فراگیري و سرانجام دنبال
اعتبار  ازگفت پژوهش  توان ی، م1پذیر پژوهشی شکل  جیهتو

  .مناسبی برخوردار است

  گیري نتیجه -7
اي مانند اخالق و  تر مفاهیم پایه ، بررسی دقیقمقالهدر این 

فناوري و نسبت آن دو ناگزیر بود و از آنجا که پاسخ به 
شد بایستی به واکاوي جدي  پرسشی بنیادي و کالن دنبال می

در همین راستا، پس از . پرداختیم هاي نظري می بنیانبرخی از 
اخالق، گفته شده -توصیف سطح تحلیلی پژوهش، یعنی فرا

و  "بد/نیک"که به جاي بحث بر سر معیار 
، طرح معنادار مسائل اخالقی و توصیف "نادرست/درست"

  .شود هاي اخالقی فناوري پی گرفته می بهتر حوزه
ناوري با اشاره به تالش شد تا تصویري جامع از ف  

از فناوري   هاي پراهمیت آن فراهم آید و ابعادي تازه جنبه
سپس از فناوري، گامی به سوي اخالق . نشان داده شود

برداشته و نسبت آن با جامعه انسانی، جایی که اخالق امکان 
در گام بعدي هم محور . یابد به بحث گذاشته شد طرح می

  .فناوري بررسی گردیداصلی پژوهش یعنی پیوند اخالق و 
پیشنهاد  3بخشی شکل  ها، چارچوب سه پس از تحلیل یافته

دهد و  هاي محوري اخالق در فناوري را نشان می شد که جنبه
این چارچوب . گانه آن شرح داده شد هاي سه هر یک از جنبه

هاي  را شاید بتوان تودرتو فرض کرد تا پیوند دوسویه بخش
  .آن بهتر نشان داده شود

هاي گوناگون، در طرح  رچوب پیشنهادي در قلمرو فناوريچا
گیري  توان با بهره هاي اخالقی راهگشا است و می بهتر پرسش
اي را که شاید پاسخ سرراستی براي  هاي اخالقی از آن، پرسش

هاي تمرکز اخالق  کانون. آنها نتوان یافت بهتر بیان کرد
رد که هر کدام گی فناوري در اینجا سه جنبه اصلی را در بر می

توان در ابعاد خُردتر هم به بحث گذاشت که به  را می
  .ترین آنها اشاره شده است پراهمیت

توان دریافت در بسیاري رویدادهاي  چنانکه از کلیت بحث می
ها و پیامدها خود را نشان  ارزش  ناهمسازي  "اخالقی"
هاي  پرسش. کند بدل می 1دهد که آنها را به یک دوراهی می
توان پاسخی قاطع و مطلق داد  یده اخالقی امروز را نمیپیچ

ها را از یاد  اند و نباید منش موقت پاسخ آنها همواره گشوده
پرداختن به مسائل اخالقی تازه که در جهان قدیم طرح . برد
تواند در  اند و دوري از دیدگاه رمانتیک رایج، می نشده

این پژوهش . هاي بهترزیستن کارساز باشد شناخت بهتر راه
تر اخالق فناوري بود و گام نخست  تالشی براي طرح روشن

. آید براي واکاوي و نقادي جدي حوزه فناوري به شمار می
است  "کامل نبودن"ها ناتمام بودن و  منش این دست پژوهش
ها درباره نسبت اخالق و فناوري را  به این معنا که تمامی یافته

. از گفته شد کاستی آن نیستخود ندارد که البته چنانکه در آغ
هاي کلیت مناسب، نگاه کاربردي و استوار بودن بر  ویژگی
گیري از آن را  هاي مفهومی این چارچوب، بهره یافته
  .سازد پذیر می توجیه

هاي  شود به دنبال این نوشته، براي پاسخ به پرسش پیشنهاد می
خاص اخالقی فناوري، با نگرش اخالق هنجاري 

جام گیرد و همچنین این چارچوب در قلمرو هایی ان پژوهش
فناوري، فناوري اطالعات و  هاي خاص مانند زیست فناوري

اندازهاي  بررسی چشم. سازي شود سفارشی …ارتباطات و 
دیگر به فناوري مانند دیدگاه دینی به فناوري و اخالق هم 

 يها پیشنهاد دیگري است که در پرتو افکندن به پیچیدگی
هاي جدي  به ویژه آنکه پژوهش سودمند است ياخالق فناور

نقادي جدي پژوهش . در این حوزه خاص انجام نگرفته است
تواند بر دانش حوزه  حاضر هم پیشنهاد دیگري است که می

  .اخالق فناوري بیفزاید
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