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چکیده
در عرصه های  فراوانی  پیامدهای  نوآوری،  و  علم  نظام  در حوزه های خط مشی گذاری  اساسی  پیشرانی  به منزلۀ  فناوری، 
گوناگون پیشرفت در کشور داشته است. سرعت و شتاب روزافزون تولید، تکامل و انتقال فناوری اهمیت ضرورت شناخت 
تحوالت و تغییرات در این عرصه را دوچندان کرده و فقر دانشی و نظری در حوزۀ  ماهیت فناوری، کارکردها و پیامدهای 
آن بسترساِز پدیدۀ تأخر مدیریتی و سیاستی در این عرصه شده است. هدف از اجرای این پژوهش شناسایی چالش های 
این  پژوهش  سؤال  برهمین اساس،  است.  ایران  اسالمی  جمهوری  برای  راهکارهایی  ارائۀ  و  فناوری  حکمرانی  معرفتی 
برای  راهکارهایی  چه  و  چیست  فناوری  حکمرانی  در  معرفتی  چالش های  انجام گرفته،  پژوهش هاِی  براساس  که  است 
از  و  بوده  تحلیل مضمون  و  اسنادی  تحلیل  به صورت  پژوهش  اجرای  روش  داد.  ارائه  می توان  ایران  اسالمی  جمهوری 
ازجمله  بهره گیری شده است.  اخیر  ده سال  بازه  در  فناوری و جامعه  انجام گرفته در حوزۀ مطالعات علم،  پژوهش های 
مهم ترین مشکالت بنیادین در حکمرانی فناوری، می توان به ابهام معرفت شناختی در ماهیت و فلسفۀ فناوری، فناوری 
و سلطۀ سیاسی، فناوری و زوال اجتماعات واقعی، جبرگرایی فناورانه، سیطرۀ فناوری بر فرهنگ )تکنوپولی(، فناوری و 
قدرت تغییردهندگی، فناوری و گسترش نابرابری، فناوری و هنجارسازی، فناوری و تغییر الگوی توسعۀ اقتصادی، فناوری 
و شکل گیری جهاِن مرکز–پیرامون، فناوری و ازخودبیگانگی، فناوری و تغییر الگوی مصرف، فناوری و پیامدهای اخالقی، 
فرهنگی– چالش های  معرفت شناختی،  و  فلسفی  چالش های  محورهای  در  که  کرد  اشاره  زندگی  سبک  تغییر  و  فناوری 

اجتماعی، چالش های سیاسی و چالش های اقتصادی تفکیک  و دسته بندی می شود.
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مقدمه

از مؤلفه های اساسی مدرنیته،  و  اثرگذار  پدیده ای  به منزلۀ  فناوری 
آن  به تبع  و  صنعتی  جهان  شکل گیری  در  چشمگیری  تحوِل 
تغییرات عمده ای در مالحظات هویتی و اجتماعی جوامع ایجاد 
به  می تواند  آن  معرفتی  ابعاد  و  مالحظات  تحلیل  که  است  کرده 
خط مشی گذاری کارآمد در این عرصه یاری رساند. نیل پستمن،1 
جامعه شناس امریکایی، سه نوع فرهنگ بشری متناسب با دوره های 

فناوری را عبارت می داند از:

1. فرهنگ ابزار؛

2. فرهنگ فناوری )فن ساالری(؛

فرهنگ( بر  فناوری  )تسلط  تکنوپولی  فرهنگ   .3 
.)Postman, 1997(

درواقع این نگاه نشان دهندۀ تأثیرگذاری متقابل فناوری و فرهنگ 
حوزۀ  به  منحصر  فناوری  تأثیرگذاری  البته  است.  یکدیگر  در 
پیشرفت  و  توسعه  گوناگون  عرصه های  در  بلکه  نیست،  فرهنگ 
می تواند  فناوری  اینکه  ازجمله  دارد؛  محوری  نقش  کشورها 
سیاسی باشد، به این معنا که می تواند مناسبات و روابط سیاسی 
منجر  جدیدی  سیاسی  نظم  خلق  به  و  دهد  شکل  را  جدیدی 
شوند؛ زیرا انسان در پیوند با آن ها نه تنها قدرت )نظامی، سیاسی 
نیز  جدیدی  سیاسی  روابط  و  نظم   وارد  بلکه  می یابد،  غیره(  و 
می شود )Sharifzadeh, 2020(. همچنین با پیدایش فناوری، 
اقتصاد  می شود.  تغییراتی  دچار  نیز  اقتصادی  توسعۀ  الگوی 
ارکان اصلِی  از  اقتصاد دیجیتال  ادامۀ آن هم اکنون  صنعتی و در 

.)Kaffashi, 2008( توسعۀ اقتصادی اند
و  علمی  پیشینۀ  مبتنی بر  فناوری  مقولۀ  اهمیت  به  توجه  با 
تأثیرات آن در سایر عرصه های پیشرفت کشور، در این پژوهش 
مطالعات  حوزۀ  معرفتی  چالش های  دریابیم  که  آنیم  پی  در 
است  مواردی  چه  شامل  فناوری  حکمرانی  و  خط مشی گذاری 
شناخت  درواقع  است.  صورتی  چه  به  چالش ها  این  تحلیل  و 
تحوالت و تغییرات عرصۀ فناوری به خط مشی گذاران و مدیراْن 
همان طور  داد.  خواهد  را  فناوری  از  متأثر  آیندۀ  فهم  قدرت 
می آید،  به شمار  گوناگون  عرصه های  در  تهدیدی  فناوری  که 
آن  به  آینده نگر  و  هوشمندانه  مدیریت  با  می توان  درعین حال 
و  پیشرفت  اهداف  تحقق  راستای  در  ابزاری  و  فرصت  به مثابۀ 

نگریست. تحول 
این  بر  تالش  رو  پیِش  تحلیل های  در  که  است  ذکر  شایان 
باشد  آینده  تحوالت  بر  مبتنی  پژوهشگران  دید  زاویۀ  که  است 
فناوری،  چالش های  آتِی  پیامدهای  از  پیشگیری  به منظور  و 
خط مشی گذاران  درواقع،  شود.  اندیشیده  زمینه  این  در  تدابیری 

1. Neil Postman

در این عرصه باید توجه داشته باشند که خط مشی گذاری فناوری 
و  بومی  اقتضائات  به  توجه  با  همراه  باید  ملی،  توسعۀ  هدف  با 

نگرشی آینده نگر باشد.
خط مشی گذاران  که  است  این  پژوهش  این  فواید  ازجمله 
عرصۀ فناوری در کشور پیش از هرگونه تدوین برنامه های ملی در 
عرصه های کالن و خرد این عرصه و تدوین نظام  های تحقیقاتی 
مرتبط،  نهادی  نگاشت  و  اقدام2  برنامه های  تولید  و  عملیاتی  و 
داشت.  خواهند  مدنظر  نیز  را  آن  جانبی  پیامدهای  و  چالش ها 
روش شناسی،  و  پژوهش  پیشینۀ  ذکر  از  پس  پژوهش،  این  در 
این  بر  مبتنی  و  استخراج شده  فناوری  به مفهوم   پرداخت  نحوۀ 
تحلیل  فناوری  حوزۀ  چالش های  یافته ها،  بخش  در  زاویه دید، 
شدند. ازجمله منابعی که در این پژوهش در بخش بررسی اسناد 
جمهوری  چشم انداز  سند  به  می توان  گردید  بررسی  باالدستی 
ایران در سال 1404، سیاست های کلی نظام در حوزۀ  اسالمی 
کلی  سیاست های  کشور،  علمی  جامع  نقشۀ  فناوری،  و  علم 
برنامۀ ششم توسعه، سند اسالمی شدن دانشگاه ها و الگوی پایۀ 
یافته ها،  نیز طبق  درنهایت  نمود.  اشاره  پیشرفت  ایرانی  اسالمی 
عرصه  این  پژوهشگران  و  خط مشی گذاران  برای  پیشنهاد هایی 

ارائه شده است.

1. پیشینۀ پژوهش

اندیشه ای  تغییرات  در  عمده ای  تأثیر  که  ساحت هایی  ازجمله 
مفهوم  دارد  امروزی  بشر  مدیریتی  و  زندگی  سبک  و  فلسفی 
در  اساسی  مفاهیم  از  یکی  را  فناوری  برخی  است.  «فناوری» 
 
ً
ذیل گفتمان مدرنیته به شمار می آورند و باور دارند که نباید صرفا
گفتمانی  و  فرهنگ  را  آن  باید  بلکه  داشت،  آن  به  ابزاری  نگاه 
سدۀ  میان  که  است  تاریخی  دوره ای  مدرنیته3  دانست.  نظری 
جنبش های  واجد  و  دربرمی گیرد  را  میالدی  بیستِم  تا  پانزدهم 
فیلسوف  هابرماس،4  یورگن  است.  عقالنی  و  فرهنگی  متعدد 
مدافع مدرنیته، بر این باور است که مدرنیته طرحی  ناتمام است 
با  مدرن  دوران  تاریخی،  نظر  از  است.  نرسیده  آخر  به  هنوز  و 
انقالب  و  روشنگری6  عصر  با  و  می شود  آغاز  رنسانس5  دورۀ 
ادامه  غرب  اصلی  گفتار  به منزلۀ  آلمانی  ایدئالیسم  و  فرانسه 
مفهوم  مدرنیته،  در  مرکزی  مفاهیم  و  مؤلفه ها  از  یکی  می یابد. 
انسان  و  طبیعت  بر  انسان  تسلط  معنای  به  ابزاری»7  «عقالنیت 
 Hoodashtian,( است  فناوری  و  علم  به کارگیری  ازطریق 

2. Action Plan

3. Modernity

4. Jürgen Habermas

5. Renaissance

6. Age of Enlightenment

7. Instrumental Rationality
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از  گوناگونی  ابعاد  نظری  تقسیم بندی های  در  درواقع   .)2002
مدرنیته مطرح شده است، یکی از محورهای آن مدرنیتۀ علمی 
و فناورانه است که نتیجۀ آن تولید علم جدید، انقالب صنعتی و 

.)Jahanbegloo, 2005( .فناوری مدرن است
عهِد  از  قبل  حتی  و  قدیم  یونان  در  فناوری  هایدگر،1  نظر  به 
وسیله ای  و  ابزار  فناوری  و  بود  تخنه2  کلمۀ  معادل  افالطون 
کلمۀ  دو  با  واژه  این  بود.  مشخصی  هدف  و  به غایت  نیل  برای 
آرت4  واژۀ  و  شناخت  معنای  به  اپیستمه3  واژۀ  یعنی  دیگر، 
به  فقط  که  است  واژه ای  تخنه  داشت.  قرابت  هنر،  معنای  به 
با  بلکه  نمی شود،  مربوط  کارگران  مهارت های  و  فعالیت ها 
پیدا می کند.  ارتباط  نیز  زیبا  و هنرهای  و عوامل ذهنی  معیارها 
و  شعری  امری  تخنه  است.  متعلق  زایش  و  ابداع  به  تخنه 
از  که  برداشتی   .)Khosrowpanah, 2017( است  شاعرانه 
و  است  فن شناسی  واژۀ  از  وسیع تر  بسیار  می شود  فناوری  واژۀ 
است  شده  آن  از  متفاوتی  تعاریف  نیز  گوناگون  کتاب های  در 
دو  از  و  دارد  یونانی  ریشۀ  درواقع  فناوری   .)Abedi, 1997(
به   Techne واژۀ  شده  است.  تشکیل   Logic و   Techne واژۀ 
انسان  دست  آفریدۀ  که  است  چیزی  آن  و  مهارت  هنر،  معنای 
Lo� Arche به معنای آفریدۀ خداست. واژۀ   است و در مقاب
است.  ِخرد  و  دانش  معنی  به  قدیم  یونان  در   Logic یا   gie
و  هنر  آمیزۀ  معنای  به  فناوری  که  گفت  می توان  به این ترتیب، 
به  با طبیعت  تعامل  انساِن خردمند در  با دانش است.   مهارت 
ازطریق  قوانین  این  بازآفرینی  با  و  آن دست می یابد  قوانین عام 
مدنظر  کاربردهای  دلخواه  شرایط  و  محیط  در  دانش،  و  علم 

.)Mahmoudnejad, 2001( خود را ایجاد می کنند
در تعریفی دیگر در این حوزه، فناوری عبارت است از ابزار، 
روش و عملیاتی که برای تبدیل اقالم مصرفی به محصول )داده 
به ستاده( از آن استفاده می شود )Daft, 1998, p. 207(. طبق 
تعریف سازمان توسعۀ صنعتی ملل متحد، فناوری عبارت است 
از دانش و مهارت های الزم برای تولید کاال و خدمات که حاصل 
قدرت تفکر و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت 
از  استفاده  با  را در صنایع  و در مفهوم وسیع کاربرد علوم  است 
 Unido,( و جهت دار شامل می شود  منظم  مطالعات  و  رویه ها 
و  محصوالت  دانش،  مجموعۀ  فناوری  پورتر،  بیان  به   .)1989
که  است  سیستم هایی  و  ساختارها  روش ها،  ابزارها،  فرایندها، 
می شود  گرفته  به کار  سیستم  یک  در  افزوده  ارزش  ایجاد   در 

.)Porter, 1985, p. 166(
همچون  است،  مطرح  فناوری  از  نیز  دیگری  تعاریف  البته 

1. Martin Heidegger

2. Techne

3. Episteme

4. Art

یا  عملی  منظورهای  برای  علمی  معرفت  هدفمند  «به کارگیری 
برای  تکنیکی  روش  از  است  عبارت  فناوری  درنتیجه  تولیدی؛ 
از  است  عبارت  «فناوری  یا  اهداف عملی»  به  و رسیدن  کسب 
جهت  انسان  جمعی  عقالنیت  )سیستماتیک(  منظم  به کارگیری 
انسانی»  پروسه های مختلف  و  بر طبیعت  بیشتری  کسب کنترل 

.)Tavakkol, 1994(
ازجمله محورهای اساسی در این زمینه مقولۀ انتقال فناوری5 
که  است  این  فناوری  انتقال  زمینۀ  در  مطرح شده  مسئلۀ  است. 
ارزش  از  اینکه  یا  است  نرماتیو  و  ارزشی  مقوله ای  فناوری  آیا 
این زمینه، به خصوص عالمان اجتماعی،  آزاد است. عده ای در 
ازجمله  دیگر،  عده ای  و  می دانند  ارزشی6  یا  دستوری  را  آن 
تکنوکرات ها و مهندسان، آن را مستقل از ارزش7 تلقی می کنند. 
یا  بدانیم  ارزش  از  آزاد  یا  ارزشی  را  فناوری  اینکه  از  اعم  حال 
آن،  از  استفاده کننده  به  یا مربوط  بدانیم  آن  ذاتِی  را  ارزش  اینکه 
این واقعیتی است که جهان سوم و ما به سوی آن کشانده شده ایم 

.)Tavakkol, 1994(
فناوری و جامعه» در دانشگاه ها در  جنبش «مطالعات علم، 
عنوان  این  ذیل  که  متنوعی  گروه های  گرفت.  شکل   1970 دهۀ 
توجه  و  داشتند  گسترشی  به  رو  عالئق  و  اهداف  یافتند  وحدت 
اصلی آن ها علم و فناوری به مثابۀ نهادهای اجتماعی مسئله ساز 
فهم  فناوری و جامعه طرح  بود. محققان حوزۀ مطالعات علم، 
علمی،  اشاعۀ  طرح  امتداد  در   

ً
عموما را  علم  اجتماعی  ماهیت 

محوری  مباحث  می کردند.  تلقی  مسئول  اجتماعی،  لحاظ  از 
و  علم  در  اصالحات  به  جامعه  و  فناوری  و  علم  مطالعات  در 
از  بیشتری  به گروه های  فناوری هایی که  اشاعۀ علِم  بی طرف و 
مردم نفع برسانند معطوف بوده است. چگونه اتخاذ تصمیمات 
شوند؟  تلقی  دموکراتیک  نحوی  به  می توانند  درست  تکنیکی 
به صورت  می توانند  و  باید  ابداعات  آیا  )Laird, 1993(؛ 
و  حدی  چه  تا  )Sclove,1995(؛  شوند؟  کنترل  دموکراتیک 
سیاسی  موجودیت های  به عنوان  فناوری ها  با  می توان  چگونه 
محققان،  اینکه  فرض  با  )Winner, 1986(؛  شد؟  مواجه 
معرفت و ابزارها میان دانشگاه و صنعت در رفت وآمدند، چگونه 
 Slaughter& Leslie,( کرد؟  حفظ  را  محض  علوم  می توان 
به  Dickson, 1988 ,1997(. در جدول یک نگاهی اجمالی 
داشت خواهیم  فناوری  و  علم  مطالعات  حوزۀ  اصلی   نظریات 

.)Sismondo, 2017( 

5. Technology Transfer

6. Value Laden

7. Value Free
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)Sismondo, 2017( »یات حوزۀ »مطالعات علم و فناوری جدول 1: نگاهی اجمالی به نظر

یهحوزۀ نظری منبعخالصۀ نظر

نظریۀ انقالب 
کوهنی

تصویرهای غالب فلسفی و رایج از علم را به چالش کشید. در اصطالح شناسی کوهن، دانشمندان علم عادی را در 

پارادایمی مشترک انجام می دهند. اگرچه ممکن است علم عادی را دوره ای همراه با سکون تلقی کنیم، تصویر بهتر 

آن است که آن را دوره ای بدانیم که تحقیقات در آن ساختار یافته اند. درواقع ذیل مفهوم ساختار انقالب های علمی 

 سازمان یافته اند، نه حول رفتارهای آرمانی.
ْ

 حول ایده ها و شیوه هاِی عمل
ً
استدالل می کند که جوامع علمی عمدتا

(Kuhn 1970)

ساختار ـ 
کارکردگرایی 

مرتونی

دیدگاه ساختارـ  کارکردگرایانۀ مرتون پیش فرض می گیرد که جامعه به مثابۀ یک کل ممکن است برحسب نهادهای 

فراگیری مانند مذهب، دولت، و علم تحلیل شود. هر نهاد هنگامی که به خوبی کار می کند کارکردی ضروری 

را اجرا می کند و به پایداری و شکوفایی جامعه مدد می رساند. برای آنکه نهادها خوب کار کنند، باید ساختار 

اجتماعی مناسبی داشته باشند.

( Merton, 1973)

جامعه شناسی 
معرفت

در دهۀ 1970، گروهی از فالسفه، جامعه شناسان و مورخانی که در ادینبورگ اقامت داشتند برآن شدند که محتوای 

معرفت علمی را به نحوی جامعه شناسانه درک کنند و برنامۀ قوی را در جامعه شناسی معرفت شکل دهند. دقیق ترین 

و مشهورترین بیان این برنامه ازطریق چهار اصل جامعه شناسی معرفت علمی را دیویود بلور به صورت زیر مطرح 

ی باشد؛ 2. باید بی طرف باشد؛ 3. باید در شیوۀ تبیین خود 
ّ
کرده است: 1. جامعه شناسی معرفت علمی باید عل

متقارن باشد؛ 4. باید بازتابی باشد.

(Bloor, 1991)

نظریۀ میدان 
علمی

بوردیو معتقد است که می توانیم دستاوردهای علمی را حاصل تعامل محققان در میدانی علمی ببینیم. بوردیو اصطالح 

سرمایۀ فرهنگی را همزاد سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ اقتصادی مطرح کرد. عامالن با مقادیر خاصی از هریک از این 

سرمایه ها به میدان می آیند و سرمایۀ خود را مصرف می کنند یا می افزایند تا جایگاهی در میدان برای خود بیابند.

(Bourdieu, 

1999)

ساخت 
اجتماعی علم

اصطالح ساخت اجتماعی در اواخر دهۀ 1970 در مطالعات علم و فناوری رایج شد. از منظر مطالعات علم 

و فناوری، معرفت، روش ها، معرفت شناسی ها، مرزهای رشته ای، و شیوه هاِی عمل همگی ویژگی های اصلی 

منظر اجتماعی دانشمندان و مهندسان اند.

(Berger and 
Luckman, 

1996)

(Hacking, 999)

مطالعات 
جنسیت در 

علم

جنسیت موضوع مهم مطالعات علمی بوده و با تالش های فناورانه بسیاری نیز ارتباط داشته است. مطالعات 

 توجه خود را به پرسشی هایی دربارۀ ساخت 
ً
فمینیستی اولیه بدون توجه به جایگاه زنان در علم و فناوری عمدتا

علمی جنسیت مصروف می داشتند. علم تصویری جنسیتی را می سازد، فناوری تصاویر موجود از جنسیت را 

متجسد می کند و از این طریق قیودی اجتماعی را می آفریند.

(Hubbard and 
Heinfin, Fried, 

1979)

نظریۀ شبکۀ 
عامالن

نظریۀ شبکۀ عامالن، علم و فناوری را به صورت تشکیل شبکه هایی بزرگ تر و قوی تر تصویر می کند. درست 

همان گونه که عامالن سیاسی سعی می کنند ائتالف هایی تشکیل دهند که حفظ قدرت را برایشان ممکن کند، 

دانشمندان و مهندسان نیز همین طور عمل می کنند. بااین حال، عامالن در این نظریه، ناهمگن اند، بدین معنا که 

هم عامالن انسانی و هم غیرانسانی را دربرمی گیرند، بدون آنکه تمایز روش شناختی مهمی میان آن ها وجود داشته 

باشد. هم عامالن انسانی و هم عامالِن غیرانسانْی پیوندهایی را شکل می دهند که آن ها را به دیگر عامالن متصل 

می کند تا شبکه هایی را ایجاد کنند.

(Latour, 1987)

(Callon, 1987)

تعین گرایی 
فناوری

تعین گرایی فناوریک این دیدگاه است که نیروهای مادی، و به خصوص ویژگی های فناوری های موجود، رویدادهای 

اجتماعی را متعین می کنند. فناوری ها به انواع متفاوتی رفتار می کنند و در سیاق  های اجتماعی گوناگونی وارد 

می شوند که با رفتارها و سیاق هایی که مخترعان آن را پیش بینی می کرده اند و به آن ها تمایل داشته اند متفاوت اند.

(Vincenti, 
1995)

(Bimber, 1994)

اقتصاد سیاسی 
معرفت

 به اقتصادی اشاره دارد که مبتنی بر معرفت به شدت توسعه  یافته است. ساختارهایی 
ً
اصطالح اقتصاد معرفت معموال

که معرفت در آن ها کاالی اصلی است و به نحوی از انحا مبادله می شود. در اقتصادهای معرفت جدید قرون بیستم 

و بیست ویکم، عالمان با معرفت فنی، همچون منبع برخورد می کنند و سعی دارند آن را با استفاده از سازوکارهایی 

مربوط به قوانین مالکیِت فکرْی مال خود سازند یا در کنترل خود درآورند. درواقع ساخت گرایی مطالعات علم و فناوری 

به خوبی با جهت گیری فکری غالب درمورد بازارها در اقتصاد سیاسی تطابق دارند.

(Kitcher, 2001)

(Merton, 1973)

تجاری سازی 
علم

ترکیب کاهش درآمد دولت ها و توسعه یافتن ایدئولوژی نولیبرال باعث شده است که دانشگاه ها در پی 
منابع درآمدی جدید باشند. دانشگاه ها با همکاری تحقیقاتی با شرکت ها، کسب مالکیت فکری و تأسیس 

شرکت های زایشی را تقویت می کنند، مراکزی را برای آموزش های برخط و خدمات مربوط به گردهمایی ها 
تأسیس می کنند. در دانشگاه ها از ساختاری مبتنی بر منافع عمومی به سرمایه داری تغییراتی دیده می شود. 

ساختار اول با معرفت به مثابۀ کاالیی عمومی برخورد می کند، درحالی که ساختار دوم معرفت را منبعی 
می داند که نهادها، اعضای هیئت علمی و شرکت ها می توانند درمورد آن ادعای حقوقی داشته باشند.

(Slauter and 

Rhodes, 2004)
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روش شناسی پژوهش

توصیفی  روش  بر  مبتنی  و  بنیادین  مطالعات  نوع  از  پژوهش  این 
بهره گیری  اسنادی  روش  از  تحلیل  و  گردآوری  به منظور  و  است 
شده است. روش اسنادی روشی کیفی است که پژوهشگر تالش 
می کند با استفادۀ نظام مند از داده های اسنادی به کشف، استخراج، 
طبقه بندی و ارزیابی مطالب مرتبط با موضوع پژوهش خود اقدام 
کند. در این بخش، به مراحل علمی اجرای روش اسنادی اشاره 
 .)Sadeqi Fasai and Erfanmanesh, 2015( شد  خواهد 
مطالب  تحلیل  و  گردآوری  به  پژوهشگران  نیز  پژوهش  این  در 

پرداخته اند. موارد به قرار زیرند:

از  برخی  سؤال ها:  و  اهداف  تعیین  موضوع،  انتخاب   )1
موضوع های متناسب با روش اسنادی عبارت اند از نقد نظری، 
جمع آوری نظریات متفکران اجتماعی یا مکاتب، مقایسۀ تطبیقی 
رویکرد نظریه پردازان یا مکاتب، تحلیل روند های کالن اجتماعی 
پس  اجتماعی.  مسئله ای  دربارۀ  ساده  گزارش های  تاریخی،  ـ 
اهداف  و  جانبی(  و  )اصلی  سؤال ها  باید  موضوع،  انتخاب  از 
پژوهش را تعیین کرد. این کار پژوهشگر را به طور هدفمند برای 
بررسی های اکتشافی، که مرحلۀ دوِم اجرای روش اسنادی است، 
آماده می سازد. بر همین اساس، در گام نخست موضوع اصلی 
بنیادین  چالش های  احصای  شامل  که  شد  انتخاب  پژوهش 

فناوری است.

برای  پژوهشگر  پژوهش:  پیشینۀ  و  اکتشافی  بررسی های   )2
بسط دیدگاه خود و تعیین دامنۀ پژوهش به بررسی های اکتشافی 
می پردازد. کارکرد این بررسی، گسستن از قضاوت های شخصی 
برای دریافتن دیدگاه های  آمادهشدن  یا پیش فرض های نظری و 
مطالعه  مسیر  آیندۀ  مشخصشدن  اصلی  هدف  و  است  متعدد 
خواهد بود )Price, 1965, p. 513(. بررسی ها شامل مطالعات 
متخصصان  با  مشورت  و  عمده(  و  اصلی  منابع  )یافتن  اولیه 
است. در ادامۀ گام پیشین، پس از جمع بندی مطالعات اولیه در 
حوزۀ پژوهش های حوزۀ فناوری، پژوهشگران ادبیات و واژگان 
دامنۀ  و  مطالعاتی  حوزه های  کلی  ترسیم  موضوع،  تخصصی 
آن ها، جهتدادن به مسیر پژوهش را مبتنی بر دسترسی به داده ها 
و اطالعات پایگاه های علمی، وبگاه های مرتبط با انتشارات آثار 
پژوهشی و آرشیوهای الکترونیکی مجالت در چارچوب بررسی 

«پیشینۀ تحقیق» به انجام رساندند.

3( انتخاب رویکرد نظری: روش اسنادی فارغ از سنت فکری 

مطالعۀ   
ً
اساسا  .)Ahmed, 2010( نیست  پژوهش  نظری  و 

منابع نیازمند وحدت پارادایمی است و اتصال فکری پژوهشگر 
و  مطالعه  مسیر  به  جهت دادن  باعث  معین  نظرِی  رهیافت  به 
نظری،  رویکرد  انتخاب  راستای  در  می شود.  پژوهش  اجرای 
درواقع  که  است  انتقادی  چارچوب  بر  مبتنی  پژوهش  این 
گردآوری  به  فناوری  حوزۀ  به  منتقدانه  رویکرد  با  پژوهشگران 

چالش های آن در چارچوب اهداف پژوهش پرداختند.

4( جمع آوری منابع، نمونه گیری و تکنیک های بررسی منابع: 
زیرا  نیست؛  آن ها  مطالعۀ  از  جدا  مرحله ای  منابع  جمع آوری 
پنهان  و  آشکار  زوایای  که  است  عمیق تر  و  بیشتر  مطالعۀ  با 
موضوع مشخص می شود و پژوهشگر را به سمت بررسی های 
به  پرداختن  بیشتر،  متون  خواندن  می سازد.  رهنمون  عمیق تر 
ابعاد گوناگوِن یک موضوع را افزایش می دهد. در این مرحله، 
به  مطالعه اش  جهت گیری  و  اهداف  براساس  پژوهشگر 
باشد که همۀ  داشته  توجه  باید  او  منابع می پردازد.  دسته بندی 
منابع ارزش علمی و محتوایی یکسانی ندارند و ممکن است 
نوبت مراجعه  آن ها یک بار و برخی دیگر چندین  از  به برخی 
بررسی های  مرحلۀ  در  که  منابعی  میان  از  است  الزم  شود. 
نمونه گیری  یا  گزینش  به  است، دست  آمده  به دست  اکتشافی 
می کند  معرفی  منابع  گزینش  برای  معیار  چهار  اسکات  زد. 
)Scott, 1990: 8(. در این گام نیز پژوهشگران به جمع آوری 
و  نمایان بودن  اعتبار،  اصالت،  به طوری که  پرداختند  منابع 
نمونه گیری  همچنین  باشد.  مدنظر  پژوهش ها  معناداربودن 
به  توجه  با  پژوهشگران  که  بود  بدین صورت  پژوهش  این  در 
محورها و اهداف پژوهش و با عنایت به رویکرد نظری خاص 

دست به انتخاب از میان منابع زدند.

بخش  این  در  منابع:  بازخوانی  تکنیک های  از  بهره گیری   )5
که  کرد  بهره گیری  منابع  بازخوانی  تکنیک های  از  می توان 
کلیدی؛ واژگان  تعیین  الف(  از:  عبارتاند  آن ها   مهم ترین 
)اشخاص،  اعالم  فهرست  و  مطالب  فهرست  از  استفاده  ب( 
انواع  و  فیش برداری  ج(  تخصصی(؛  واژگان  و  اصطالحات 
آن؛ د( مرور نظام مند )مرور سیستماتیک( طبقه بندی و جداول 
در  آمارها.  نظری  تفسیر  ز(  داده ها؛  تقلیل  فنون  و(  مفهومی؛ 
مقاالت  تمامی  ابتدا  نظام مند،  مروِر  روش  بر  مبتنی  ادامه، 
مرحله  چند  از  بعد  و  شدند  گردآوری  مرتبط  پژوهش های  و 

پاالیش، اهم مقاالت مرتبط انتخاب و بررسی شدند.

یهحوزۀ نظری منبعخالصۀ نظر

مطالعات علم 
و فناوری و 

توسعه

توسعۀ کشورها به شدت به علم و فناوری وابسته است. نظام ملی نوآوری به مثابۀ چارچوبی برای 
توصیف نهادها مانند ادارات دولتی، شرکت ها و نهادهای دانشگاهی و پیوندهای میان آن ها، که در 

 رواج یافته است.
ً
رشد فناوریک سهیم اند، کامال

(Cozzens, 
2007)

(Sharif, 2006)
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6( پردازش، نگارش و گزارش پژوهش : در پژوهش های اسنادی، 
مطالعه و نگارش دو فرایند درهم تنیده و رفت وبرگشتی اند؛ اما 
متمایز  تکنیک هایی  رعایت  مستلزم  نهایی  نگارش  و  پردازش 
است که نتیجۀ آن گزارش پژوهش را شکل می دهد و عبارت اند 
د(  خاتمه؛  و  گزارش  ج(  نگارش؛  ب(  پردازش؛  الف(  از: 
پس  پیشین،  گام های  تکمیل  به منظور  درنهایت  اعتبارسنجی. 

بررسی  فناوری،  حوزۀ  چالش های  انواع  پردازش  و  تحلیل  از 
آخر  در  و  یافتند  نگارش  اصلی  محورهای  قالب  در  انتقادی 

جمع بندی و ارائۀ توصیه های سیاستی انجام گرفت.
در همین راستا، در پژوهش حاضر، براساس فرایند و مراحل روش 
اسنادی، تحلیل ها گردآوری شدند که آن ها را در قالب نمودار 1 

مشاهده می کنید.

نمودار 1: فرایند روش شناسی پژوهش

جدول ۲: نحوۀ پرداخت به فناوری در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران

شناسایی چالش های 
بنیادین فناوری

مطالعه و تحلیل پژوهش های 
حوزۀ فناوری

بررسی خط مشی های 
کالن علمی کشور

ارائۀ راهکارها و 
توصیه های سیاستی

شناسایی خألهای سیاستی 
در ایران مبتنی بر چالش های 

بنیادین فناوری

دسته بندی و تحلیل 
چالش های بنیادین فناوری

یافته های پژوهش

1. نحوۀ پرداخت به فناوری در اسناد باالدستی جمهوری 
اسالمی ایران

خواهیم  بررسی  را  کشور  علمی  باالدستی  اسناد  بخش،  این  در 
کرد و سعی در احصای سیاست های طرح شده در زمینٔه فناوری 
چشم انداز  سند  بررسی  از  پس  داشت.  خواهیم  اسناد  این  در 

جمهوری اسالمی ایران در سال 1404، سند نقشۀ جامع علمی 
کشور، سند دانشگاه اسالمی، سیاست های کلی علم و فناوری، 
سند پایۀ الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، و سیاست های ابالغی 
برنامۀ ششم توسعه در زمینٔه آموزش عالی تحلیل و بررسی شدند. 
کیدشده در این اسناد، در حوزۀ فناوری در  مؤلفه های سیاستِی تأ

جدول 2 استخراج شدند.

کید شدهبندهای مرتبط با فناوریعنوان سند مؤلفه های سیاستی تأ

سند چشم انداز جمهوری 
اسالمی ایران در سال 

1404

- برخورداری از دانش و فناوری پیشرفته

- دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقۀ آسیای 

جنوب غربی

- دستیابی به فناوری های پیشرفته
- دستیابی به جایگاه اول منطقه ای

سیاست های کلی نظام در 
حوزۀ علم و فناوری

1- جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان
2-1- ارتقای جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب 

علمی و فناوری جهان اسالم
5-1- دستیابی به علوم و فناوری های پیشرفته با سیاست گذاری و برنامه ریزی 

ویژه
1-2- مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاست گذاری، 

برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزۀ علم و فناوری
3-2- سامان دهی و تقویت نظام های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و 

رتبه بندی در حوزه های علم و فناوری
4-2- سامان دهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری 

جامع و کارآمد

- مرجعیت علم و فناوری در جهان
- ارتقای جایگاه جهانی
- انسجام بخشی نهادها

- سامان دهی و تقویت نظام های 
نظارتی و ارزیابی

- توسعۀ شهرک ها و پارک ها
- افزایش مشارکت بخش غیردولتی

- توسعۀ صنایع و خدمات مبتنی بر 
فناوری های جدید

- حمایت از تولید و صادرات 
محصوالت دانش بنیان

- اهتمام بر انتقال فناوری
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کید شدهبندهای مرتبط با فناوریعنوان سند مؤلفه های سیاستی تأ

5-2- حمایت از تأسیس و توسعۀ شهرک ها و پارک های علم و فناوری
3-3- حفظ موازین اسالمی و ارزش های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از 

علم و فناوری
5-5- تعیین اولویت ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت ها، ظرفیت ها 

و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه
7-5- افزایش نقش و مشارکت بخش های غیردولتی در حوزۀ علم و فناوری

1-6- توسعۀ صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری های جدید و حمایت 
از تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان و متکی بر فناوری های بومی؛ 

به ویژه در حوزه های دارای مزیت و ظرفیت، با اصالح امر واردات و صادرات 
کشور

2-6- اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید 
محصوالت در داخل کشور با استفاده از ظرفیت  بازار ملی در مصرف 

کاالهای وارداتی

نقشۀ جامع علمی کشور

- حاکمیت جهان بینی توحیدی اسالم در کلیۀ ابعـاد علـم و فناوری 
)مبانی(

- علم و فناوری کمـال آفـرین، توانمندسـاز، ثـروت آفـرین و هماهنگ 
با محیط زیست و سـالمت معنـوی و جسـمی و روانی و اجتماعی آحاد 

جامعه )مبانی(
- توانا در تولید و توسعۀ علم و فناوری و نوآوری )چشم انداز(

- دستیابی به جایگـاه اول علـم و فناوری در جهان اسـالم و احراز جایگاه 
برجستۀ علمی و الهام بخشی در جهان )اهداف(

- افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بـر دانـش و فناوری 
داخلی )اهداف(

- کمک به ارتقای علـم و فناوری در جهـان اسـالم )اهداف(
- اولویت های فناوری

- جهت دادن چرخـۀ علـم و فناوری و نـوآوری بـه ایفای نقشی مؤثرتر در 
اقتصاد )راهبردها(

- جهت دهی آموزش، پژوهش، فناوری و نـوآوری بـه سمت حل مشکالت 
و رفع نیازهای واقعی و اقتضـائات کشـور بـا توجه به آمایش سرزمین و 

نوآوری در مرزهای دانش برای تحقـق مرجعیت علمی )راهبردها(
- تعامل فعال و اثرگذار در حوزۀ علـم و فناوری بـا کشورهای دیگر به ویژه 

کشورهای منطقه و جهان اسالم )راهبردها(

- ایجاد جهان بینی توحیدی در کلیۀ 

ابعاد فناوری

- دستیابی به جایگاه اول فناوری در 

جهان اسالم

- الهام بخشی در جهان

- افزایش سهم تولید محصوالت و 

خدمات فناورانه

- ارتقای فناوری در جهان اسالم

- جهت دهی فناوری به سمت حل 

مشکالت و نیازهای واقعی کشور

- تعامالت بین المللی فناوری

سیاست های کلی برنامۀ 

ششم توسعه

- دستیابی به رتبۀ اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق 
سیاست های کلی علم و فناوری )بند 74(

- سامان دهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و 
کارآمد )بند 77(

- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزۀ علم و 
فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی به ویژه 

جهان اسالم و توسعۀ تجارت و صادرات محصوالت دانش بنیان )بند 79(

- دستیابی به رتبۀ اول منطقه
- سامان دهی نظام آمار و اطالعات 

ملی
- گسترش همکاری های فناوریک

- توسعۀ صادرات دانش بنیان

سند اسالمی شدن 

دانشگاه ها

- پیشتاز در عرصۀ «تولید و گسترش مرزهای دانش و علوم کاربردی و 
کارآمد مبتنی بر آموزه های دینی و وحیانی» با «مرجعیت علمی و فرهنگی 
در جهان اسالم» و «پیشتاز نهضت نرم افزاری» با توانایی جذب و تربیت 
محققانی نوآور و توانمند در حل و تحلیل چالش های علمی و بین المللی 

و دانشمندانی برتر در عرصه های موردنیاز کشور و منطقه و متعامل با

- سامان دهی نظام جامع پژوهش و 
فناوری با توجه به نیازها و اقتضائات 

جامعۀ اسالمی
- ارتقای تولید فناوری
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کید شدهبندهای مرتبط با فناوریعنوان سند مؤلفه های سیاستی تأ

 حوزه )چشم انداز پژوهش و فناوری(
کید بر گسترش مرزهای  - سامان دهی نظام جامع پژوهش و فناوری با تأ
دانش مبتنی بر آموزه های اسالمی و بومی، با توجه به نیازها و اقتضائات 

جامعۀ اسالمی
تقویت و ارتقای جایگاه پژوهش، تولید علم و فناوری و نهضت نرم افزاری 

و بسط روحیۀ پژوهشگری در دانشگاه برای تحقق تمدن نوین اسالمی

الگوی پایۀ اسالمی ایرانی 

پیشرفت

- ارتقای مهارت های حرفه ای بومی به فناوری های صنعتی با استفاده از 
دستاوردهای نوین علمی و تجارب تاریخی و احیای بازارهای تولیدی 

تخصصی مطابق قابلیت های سرزمینی )تدبیر 1۸(
تبدیل ایران به قطب راهبردی فرهنگی، علمی، فناوری و اقتصادی )تدبیر 23(

- ارتقای مهارت های حرفه ای بومی 
به فناوری های صنعتی

- تبدیل ایران به قطب راهبردی 
فناوری

2.تبیین چالش های معرفتی در حکمرانی فناوری

عرصۀ  در  موجود  پژوهش های  مطالعۀ  براساس  بخش  این  در 
رو  پیِش  مهم ترین چالش هاِی  آن  ابعاد  و  و جامعه  فناوری  علم، 
احصا شده است. درواقع هدف اصلی پژوهشگران در این بخش، 
گردآوری و دسته بندی چالش های حکمرانی فناوری در زیست بوم 
جمهوری اسالمی ایران است. برهمین اساس، با رویکرد مطالعۀ 
اسنادی اهم چالش های موجود و پیش رو را با بررسی پژوهش های 

پیشین در این حوزه احصا کردند که در ادامه آمده است.

ابهام  فناوری:  فلسفۀ  و  ماهیت  در  معرفت شناختی  ابهام   )1
معرفت شناختی از ماهیت و فلسفۀ فناوری به شناخت ناکافی از 
این پدیده و ناکارآمدی هرگونه خط مشی گذاری در این حوزه منجر 
تکنولوژی  باب  در  که  فیلسوفانی است  ازجمله  هایدگر  می شود. 
در  سعی  و  رفته  فراتر  امر  ظواهر  از  او  است.  کرده  فلسفی  تأمل 
کشف «روح حاکم بر تکنولوژی جدید» و بنیادهای وجودی آن 
ابزاری  معنای  از  هایدگر   .)Alizamani, 2000( است  داشته 
ازطریق  فناوری»  «ماهیت  درک  پی  در  و  می کند  عبور  فناوری 
بدون  اگرچه  فناوری»  او «ماهیت  از منظر  یونانی است.  فرهنگ 
درعین حال  نمی کند،  پیدا  موضوعیت  هستی  با  او  نسبت  و  بشر 
انسان را زیر سلطۀ خود درمی آورد و او را کنترل می کند. ازاین رو 
فهم «ماهیت فناوری» مؤید این است که هایدگر بر ضد فناوری 
شود  انسان  غفلت  باعث  فناوری  نباید  او  نظر  در  بلکه  نیست، 
)Asadi and Musavi Mehr, 2010(. برهمین اساس، می توان 
فناوری  در خط مشی گذاری حوزۀ  که  چالش هایی  ازجمله  گفت 
باید به آن توجه شود تبیین ابهامات معرفتی و بنیادین در تعریف 

مفهوم فناوری مبتنی بر مبانی و اقتضائات بومی کشور است.

نه تنها  متفکران،  برخی  منظر  از  سیاسی:1  سلطۀ  و  فناوری   )۲
بلکه  باشند،  سیاسی  می توانند  فناوری ها  طراحی  ابعاد  از  برخی 
برخی از فناوری ها از اساس درکل سیاسی اند؛ زیرا در وضعیت های 

1. Political Domination

روابط  دیگر  از  بیشتر  اجتماعی  روابِط  برخی  با  اجتماعِی خاص، 
 Mehdizadeh and Tavakol,( اتمی  انرژی  مانند  سازگارند، 
2007(. وینر نه تنها ادعا می کند که مصنوعات، ارزش های سیاسی 
را تحمیل می کنند، بلکه معتقد است خود فناوری می تواند سیاسی 
باشد؛ به این معنا که می تواند مناسبات و روابط سیاسی جدیدی 
ایجاد نظم  به  فناوری ها می توانند  را شکل دهد. در دیدگاه التور، 
با آن ها نه تنها  سیاسی جدیدی منجر شوند چراکه انسان در پیوند 
روابط  و  نظم   وارد  بلکه  و غیره( می یابد،  )نظامی، سیاسی  قدرت 
به  توجه  با   .)Sharifzadeh,2020( نیز می شود  سیاسی جدیدی 
فشارهای  تحت   اخیر  سال های  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه 
است،  بوده  کشورها  برخی  ازجانب  متعددی  تحریمی  و  سیاسی 
به  فناوری  حوزۀ  خط مشی گذارِی  هرگونه  در  باید  می رسد  نظر  به 
مالحظات سیاسی آن توجه کند و همان طور که در اسناد باالدستی 
به استقالل علمی و فناورانه اشاره شده است، از هرگونه چالشی که به 
وابستگی کشور و ایجاد سلطۀ سیاسی علیه منافع ملی منجر می شود 

اجتناب کند.

تکنولوژیک،  جبرگرایی  پارادایم  یک:2  تکنولوژ جبرگرایی   )3
فناوری را دارندۀ ماهیت و نیز هویتی خودآیین و مستقل می داند 
که توسعه و گسترش آن نیز براساس منطقی درونی و منحصربه فرد 
موضوع  این  می گیرد.  صورت  خودش  به  مربوط  مسیری  در  و 
در  نیز  جبری  آثار  بلکه  نیست،  متأثر  برونی  عوامِل  از  چندان 
تکنولوژیکی،  جامعۀ  کتاب  در  الول  ژاک  نظریات  دارد.  جامعه 
کید فراوان بر رسانه و  نظریۀ مارشال مک لوهان در ارتباطات و تأ
اثرگذاری آن در جامعه موجب توسعۀ این چشم انداز شده اند. در 
این نگاه، توسعۀ فناوری نیز با همین منطق درونی و طبق الگوی 
 Mehdizadeh and Tavakol,( می شود  انجام  نوآوری  خطی 
2007(. در ایران نیز با توجه به گسترش و توسعۀ انواع فناوری ها، 
به  باید  اجتماعی،  شبکه های  و  ارتباطی  فناوری های  به خصوص 
این مسئله توجه کرد که مؤلفه های هویتی و بومی و ساختارها و 

2. Technological Determinism
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نهادهای اجتماعی دچار انحراف و کژکارکردی نشوند و با ایجاد 
این  در  احتمالی  از آسیب های  آن،  اجتماعِی  و  تمهیدات هویتی 

زمینه پیشگیری شود.

دو  از  تکنوپولی  )تکنوپولی(:1  فرهنگ  بر  فناوری  سیطرۀ   )4
فناوری  سلطۀ  معنای  به  و  شده  تشکیل  مونوپولی  و  فناوری  واژۀ 
ُپستمن،2  نیل  نظریۀ  طبق  است.  امروزی  بشر  جوامع  فرهنگ  بر 
تقسیم  دسته  سه  به  بشر  فرهنگ  تاریخ  امریکایی،  جامعه شناس 
تکنوپولی.  فرهنگ  و  تکنوکراسی  فرهنگ  ابزار،  فرهنگ  می شود: 
وجه  است.  بشر  امروزی  فرهنگ  همان  تکنوپولی  میان،  این  در 
فرهنگ  است.  اطالعات  هجوم  در  آن  گم شدن  فرهنگ  این  بارز 
اعتبار خود را در فناوری کاوش می کند و دستورالعمل های خود 
تعریف  چنین  می توان  را  تکنوپولی  نظام  می گیرد.  فناوری  از  را 
کرد: «سیستمی که در آن، جامعۀ انسانی قدرت دفاعی خود را در 
مقابل سیل اطالعات و فناوری از دست داده است.» بنابراین در 
از وسایل  استفاده  نظام تکنوپولی، وسیله و هدف یکی می شود. 
آن چنان افزایش می یابد که دیگر چرایی این استفاده مطرح نیست 
)Postman, 1997(. در جامعۀ کنونی ایران نیز با توجه به توسعۀ 
چشمگیر استفاده از شبکه های اجتماعی و ارتباطی، بهخصوص 
در نسل جوان و نوجوان، به نظر می رسد به شدت تغییرات فرهنگی 
و هویتی نوینی پیش روست و از این حیث خط مشی گذاران حوزۀ 
این  باید  رسانه ای،  و  ارتباطی  فناوری های  بهخصوص  فناوری، 

چالش را به صورت ویژه مدنظر قرار دهند.

راستین  شکل  فناوری ها  تغییردهندگی:  قدرت  و  فناوری   )۵
 انتقال دهنده 

ً
وساطت  اند؛ یعنی کنشگرانی تغییردهنده اند نه صرفا

باید  برهمین اساس،   .)Sharifzadeh, 2020( انجام دهنده  یا 
به  توجه  بدون  فناوری  انتقال  هرگونه  که  کرد  توجه  مسئله  این  به 
اجتماعی  مناسبات  در  تغییرات  ایجاد  به  آن  پیامدِی  مالحظات 
از  عمده ای  بخش  فناوری  خود  کنار  در  و  شد  خواهد  منجر 

متغیرهای جانبی را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

۶( فناوری، هنجارسازی و ایجاد تبعیض: «دستورالعمل» ُبعد 
فناوری،  نبایدهای  و  بایدها  تمام  یعنی  است؛  فناوری  هنجارین 
یا قواعِد اخالقی در وساطت  یا حمل ارزش های سیاسی  اعمال 
فناوری  وقتی  می گیرند.  قرار  واگذاری  وساطت  یا  نمایندگی 
را  جامعه  یعنی  این  کسانی اند،  چه  کاربرانش  که  می کند  تجویز 
به  را  فناوری  از  استفاده  اجازۀ  و  تقسیم می کند  تازه  به گروه هایی 
نتیجۀ   

ً
یا مرزبندی تقریبا ایجاد تبعیض  افراد نمی دهد.  از  بعضی 

کار با هر دستگاهی است )Sharifzadeh, 2020(.  براین اساس، 
فناوری ها درواقع به ایجاد تبعیض های اجتماعی منجر می شوند؛ 
زمینه  این  در  بیشتری  نفع  جامعه  از  بخشی  همواره  به طوری  که 

1. Technopoly

2. Neil Postman

این  باید  فناوری  حوزۀ  خط مشی گذاری  در  داشت.  خواهند 
موضوع را در نظر گرفت که توسعۀ فناوری ای خاص به شکل گیری 
عمومی  بی عدالتی های  و  اجتماعی  شکاف های  ایجاد  و  تبعیض 

منجر نشود.

7( فناوری و تغییر الگوی توسعۀ اقتصادی: با پیدایش فناوری 
الگوِی توسعۀ اقتصادی نیز دچار تغییراتی می شود. اقتصاد صنعتی 
و به دنبال آن، اقتصاد دیجیتال هم اکنون از ارکان اصلی در توسعۀ 
اقتصادی  به شمار می روند. دانش یا همان اطالعات اساس اقتصاد 
نوین را تشکیل داده است )Kaffash, 1387( در کشور ایران نیز 
و  است  یافته  توسعه  دیجیتال  اقتصاد  به شدت  اخیر  سال های  در 
بسیاری از کسب وکارهای نوپا و فعال در قالب فضای مجازی و 
بهره گیری از بستر های برخط به فعالیت اقتصادی می پردازند. این 
اقتصادی کشور  بستر همان طور که می تواند فرصتی برای توسعۀ 
باشد، اگر اقتضائات ملی در توسعۀ زیرساخت های آن مدنظر قرار 

نگیرد، می تواند تهدیدی نیز باشد.

میان  فاصلۀ  پیرامون:  ـ  مرکز  جهان  شکل گیری  و  فناوری   )8
کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، به علت پیشرفت های علمی 
 و فنی در کشورهای توسعه یافته، رو به افزایش است. فقط با پیشرفت 
علوم و فناوری است که کشورهای درحال توسعه در آینده برای رقابت 
 
ً
در صحنۀ جهانی توانمند خواهند شد. برخی متفکران مرکز را واقعا
ساختاری  ماهیت  و  می دانند  پیرامون  کشورهای  توسعۀ  مخالف 
در   .)Bagherian, 2007( می گیرند  نظر  در  استثماری  را  مرکز 
همین راستا، با توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران نیز کشوری 
درحال توسعه قلمداد می شود، نیازمند این است که نظام آموزشی 
و نظام تحقیق و توسعۀ فناوری خود را به گونه ای بازطراحی کند که 
الیۀ  در  قرارگرفتن  و  توسعه یافته  کشورهای  به  وابستگی  هرگونه  از 

پیرامونی توسعه در امان بماند.

عامل  را  فناوری  بلومر4  ازخودبیگانگی:3  و  فناوری   )9
ابعادی  ازخودبیگانگی  برای  او  می داند.  کارگران  ازخودبیگانگی 
ابزار  ناتوانی )از مالکیت  این قرارند: 1.  از  را در نظر می گیرد که 
تولید، مشارکت در تصمیم گیری ها و نظارت بر روند تولید(؛ 2. 
بی چون وچرای  رعایت  و  تخصصی شدن  از  ناشی  که  بی معنایی 
احساس  جریان  در  فرد  که  انزوا  احساس   .3 است؛  مقررات 
علت  که  خود  از  بیزاری   .4 می کند؛  حس  کار  به  تعلق نداشتن 
آن ارضانشدن فرد از کارش است و موجب کسالت و تنفر کارگر 
زندگی  بوروکراتیزه شدن  و  تشدید عقالنیت  وبر5  کار می شود.  از 
با  بیگانگی  عامل  و  زندگی،  بر  پوزیتیویستی  علوم  غلبۀ  اثر  بر  را 

3. Alienation

4. Herbert Blumer

5. Max Weber
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خود می داند. زیمل1 بر زندگی مدرن، شهرنشینی، تخصصی شدن 
دارد.  کید  تأ جامعه  در  مادیات  و  پول  تسلط  و  آن  از  حاصل 
علوم  دید  از  ناشی  که  دارد  کید  تأ ازدست رفته  کلیت  بر  لوکاچ2 
اثباتی است و همچنین به جزءجزءشدن جهان توجه دارد. بلومر 
پیشرفت فناوری و تسلط ماشین بر انسان را دلیل ازخودبیگانگی 
می داند. تشابه همۀ این اندیشمندان در این است که آن ها الف( 
تقسیم کار، تخصصی شدن و جزئی شدن ناشی از گسترش علوم 
تجربی را عامل مهمی برای حس فوق می دانند؛ و ب( همۀ آن ها 
ازخودبیگانگی را حسی می دانند که در اثر آن، انسان خود را تحت 
سیطرۀ چیزی فراتر، مانند دیوان ساالری، سازمان تولیدی، ماشین 
و پول ببیند )Fathullahzadeh, 2011(. به همین منظور، توجه 
مدنظر  باید  فناوری ها  توسعۀ  در  انسانی  و  هویتی  مالحظات  به 

پژوهشگران و خط مشی گذاراِن کشور در این عرصه قرار گیرد.

1۰( فناوری و پیامدهای اخالقی: هانس یوناس3 از پژوهشگران 
حوزۀ اخالق فناوری است. او سعی داشته تا با موشکافی تغییراتی 
که در رفتار انسان به واسطۀ فناوری مدرن ایجاد شده است و جنبۀ 
این عصر توصیف کند. وی  را در  آن، مأموریت اخالق  اخالقی 
نتیجه می گیرد که نظام های اخالق سنتی به علت ویژگی هایشان 
اخالقِی  مسائل  حل  برای  و  برنمی آیند  مأموریت  این  عهدۀ  از 
مسئولیت پذیری  اخالق  نام  به  جدید  اخالقی  نیازمند  نوظهور 
به   )Jonas, 1973 quoted from Zargar, 2016( هستیم 
اخالق  پیوست های  تولید  نیازمند  کشور  در  نیز  ما  می رسد  نظر 
فناوری در عرصه های گوناگون خط مشی گذاری در این زمینه ایم 
که قالب هایی همچون تولید قوانین، گفتمان سازی، نظام آموزشی 

و رسانه می توانند به تحقق این امر کمک کنند.

گسترش  یست محیطی:  ز چالش های  و  فناوری   )11
گوناگون  آلودگی های  موجب  بشر،  زندگِی  در  فناوری  روزافزون 
در محیط زیست شده و تعادل و تناسب آن را بر هم زده است. در 
کشور ایران نیز به مقولۀ محیط زیست و ارتباط آن با پیشرفت و توسعۀ 
فناوری هنوز به شکل منطقی توجه نشده است؛ درحالی  که می توان 
الزمۀ رشد و فناوری و همچنین وجود توسعۀ پایدار را متکی بر حفظ 

.)Nad, 2006( پایه ای، مانند محیط زیست، دانست 
ِ

منابع

لوهان4  مک  مارشال  رسانه:  الگوهای  تغییر  و  فناوری   )1۲
معتقد است تحول فناوری در عصر جدید به طور اجتناب ناپذیری 
منجر  اجتماعی  و  فرهنگی  صورت بندی های  و  نظم  تغییر  به 
ذهنی  تصورات  الگوهای  یا  حواس  میان  نسبت هاِی  و  می شود 
طبق  می دهد.  تغییر  مقاومتی  هیچ  بدون  و   

ً
دائما را  انسان ها 

1. Georg Simmel

2. Georg Lukács

3. Hans Jonas

4. Marshall McLuhan

و  بازمی گرداند  قبیله ای  به وضعیت  را  انسان  تلویزیوْن  او،  نظریۀ 
بگیرند  فاصله  هم  از  جدا  وضعیت  از  ملت ها  که  می شود  سبب 
 .)Navabakhsh, 2014( شوند  تبدیل  جهانی  دهکده ای  به  و 
در  تمرکزی  ساختار  ارتباطی،  فناوری های  کنونی  قابلیت های 
پیام رسانی را به ساختار غیرمتمرکز تغییر داده است و در این راستا، 
جایگاِه  در  قرارگرفتن  برای  مؤثر  سهمی  داشتن  نیازمند  دولت ها 

مناسب اثرگذاری رسانه ای اند.

رهیافت  پیدایش  فناوری:5  اجتماعی  برساختگی   )13
اجتماعی  «برساختن  نام  به  فناوری  اجتماعی  برساخته شدن 
واقعیات و مصنوعات» با تألیف مقالۀ بیجکر و پینچ6 و انتقاد بر 
جبرگرایی فناوریک آغاز شد. آن ها درصدد بودند نشان دهند کار 
ریشۀ  می یابد.  تکوین  اجتماعی  به صورت  فناوریک،  فعالیت  و 
در  که  می رسد  اجتماعی  واقعیت  ساخت  کتاب  به  رهیافت  این 
اجتماعی  برساختن  فرایندهای  بودند  درصدد  و الکمن  برگر  آن، 
واقعیت و نهادهای اجتماعی را به موضوع جامعه شناسِی معرفت 
راستای  در  اجتماعی  برساختگی  نظریات  بعدها  کنند.  تبدیل 
همین اندیشه )که برآمده از پدیدارشناسی آلفرد شوتز7 بود( بسط 
یافت. در سال 19۸6، التور۸ و ولگار9 نیز از برساختگی اجتماعی 
 نباید 

ً
مصنوعات سخن گفتند. براساس این رویکرد، فناوری صرفا

عوامل  سایر  از  تأثیرپذیری  بدون  و  صرف  عقالنی  کنش های  با 
اجتماعی  فرایندی  علم،  و  فناوری  توسعۀ  شود.  تبیین  غیرفنی 
است نه زنجیره ای از تصمیم گیری های فردی. تأثیرات )اجتماعی، 
اقتصادی، زیست بومی، فرهنگی و غیره( فناوری بخشی از فرایند 
برساختن اجتماعی اند و بهنوعی تأثیرات مستقیمی در شکل گیری 
باید   .)Mehdizadeh and Tavakol, 2007( دارند  فناوری 
در  که  دارد  ضرورت  نیز  ایران  در  که  کنیم  توجه  مسئله  این  به 
اجتماعی  ساخت  و  غیرفنی  مالحظات  به  فناوری  توسعۀ  فرایند 
در شکل گیری آن توجه کرد و در کنار متخصصان فنی همواره از 

متفکران اجتماعی و علوم  انسانی در این حوزه بهره گرفت.

پیدایش  با  اطالعاتی:10  جامعۀ  شکل گیری  فناوری،   )14
و  ارتباطات  و  اطالعات  جهانی  شبکه های  و  نوین  شبکه های 
فناورانه، جهان  انقالب  این  از  ابعاد زندگی بشر  تأثیرپذیری همۀ 
وارد جامعۀ جدیدی شده است که بعضی از محققان آن را جامعۀ 
اطالعاتی نامیده اند )Bahrampour, 2004(. جامعۀ اطالعاتی 
مختصات متفاوتی نسبت به ساختارهاِی اجتماعی پیشینی دارد و 

5. Social Construction of Technology (SCOT)

6. Bijker & Pinch

7. Alfred Schütz

8. Bruno Latour

9. Steve Woolgar

10. Information Society
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از این حیث ضرورت دارد که متفکران حوزه های گوناگون، به ویژه 
رسانه و علوم اجتماعی، ابعاد و چالش های احتمالی این ساختار 

جدید را مدنظر قرار دهند.

1۵( فناوری و جهانی شدن:1 جهانی شدن عبارت است از درهم 
گاهی دربارۀ  فشرده شدن جهان و تبدیل آن به مکان واحد یا تراکم آ
ارتباطات  و  رسانه ها  تجارت،  تعریف،  این  مطابق  اجزا.  نزد  کل 
می شود.  یگانه  جهان  سراسر  در  آموزش  و  دانشگاهی  علمی 
شبکه های اطالعاتی و ارتباطی تمامی کاربرانی که از این شبکه ها 
استفاده می کنند زبانی یگانه به وجود آورده اند و با اینکه فرسنگ ها  
از هم فاصله دارند، اما به شکل باورنکردنی زندگی روزمرۀ آن ها 
است  مختلف  سلیقه های  فقط   

ً
صرفا و  است  هم  به  شبیه  بسیار 

تمامی  در  جهانی شدن   .)Kaffashi, 2008( می مانند  باقی  که 
اثرگذار  جوامع  هویتی  و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  مختصات 
است و به نوعی به تغییر در سبک زندگی منجر می شود. مدیریِت 
قانونی،  ساختارهای  تمامی  بازطراحی  نیازمند  فضایی  چنین 

زیرساختی، سیاستی و اجتماعی در این زمینه است.

کلی  به طور  زندگی:  سبک  الگوهای  در  تغییر  و  فناوری   )1۶
است  پیوسته  وقوع  به  اطالعات  فناوری  پرتو  در  که  تحوالتی 
آداب ورسوم  و  فرهنگی  ارزش های  در  نیز  را  عمیق  تحوالتی 
آن ها  و تشخیص هویت  بازیابی  و  آورده  به وجود  اقوام  و  ملت ها 
Mo� است  مواجه ساخته  تازه ای  با دشواری های  درعین حال  )را 
فناوری های  چشمگیر  اثرگذاری  به  توجه  با   .)hseni, 2001
رسانه ای در سبک زندگی، به نظر می رسد که ضرورت دارد میان 
نیز  اجتماعی  فرهنگی  خط مشی های  و  فناورانه  خط مشی های 

انسجام و یکپارچگی ایجاد شود.

اطالعاتْی  جامعۀ  جدید:  هویت  شکل گیری  و  فناوری   )17
به  که  جامعه ای  می کند.  خلق  جدیدی  هویت های  و  اجتماعات 
ارتباطات مبتنی بر صنعت چاپ، تلویزیون و تلفن متکی است شیوۀ 
تولید هویت ها را به صورت عاقل، سودمند و خودبسنده درمی آورد. 
اما در جامعۀ اطالعاتی، جامعه ای که ارتباطات الکترونیک سیطره 
ظهور  پراکنده  و  چندالیه  ناپایدار،  هویت های  و  ذهنیت ها  دارد، 
هویت  که  مجازی اند  اجتماعاِت  و  اطالعات  و  داده ها  و  می کند 
افراد را می سازند )Kaffashi, 2008(. بنابراین در عصر شکل گیری 
هویت های جدید، ضرورت دارد که نهادهای متولی تدابیر فرهنگی 

الزم در این زمینه را مدنظر قرار دهند.

18( فناوری و الگوهای نوین فراغت: با توجه به رابطۀ متقابل 
رفتارهای  عرصۀ  در  اطالعات  فناوری  پرتو  در  که  تعاملی،  و 
زندگی  شیوه های  از  بسیاری  آمده،  به وجود  مصرف کنندگان 
تحت تأثیر قرار گرفته است. کار که همواره فعالیتی خارج از خانه 
قبل در کانون خانوادگی و  از  بیشتر  به میزان بسیار  تلقی می شد، 

1. Globalization

با مشارکت اعضای آن صورت می گیرد. برهمین اساس، الگوهای 
 Kaffashi,( است  فراغت درحال ظهور  اوقات  از گذران  نوینی 
2008(. بنابراین به نظر می رسد با توجه به الگوهای نوین فراغت، 
بر  تکیه  با  فراغت  نوین  الگوهای  از  بازتعریفی  دارد  ضرورت 
ظرفیت های فناوری های ارتباطی انجام گیرد و ساختارهای شغلی 

و فراغتی بازطراحی شوند.

19( فناوری و گسترش نابرابری: جهان شاهد شکاِف اطالعاتی 
در دسترسِی نابرابر به اطالعات رسانه هاست که با سرعت فراوانی 
درحال افزایش است. واقعیت این است که در جامعۀ اطالعاتی، 
نابرابرِی مذکور به شکل متفاوت از گذشته بروز پیدا کرده و تداوم 
اقتصادی  اجتماعی،  شرایط   .)Kaffashi, 2008( است  یافته 
در  تعادل  و  تناسب  نبود  و  در سطح کشورها  متفاوت  فرهنگی  و 
توزیع  از  محروم  نقاط  وجود  حاشیه ای،  و شهرهای  کالن شهرها 
درآمدهای  سطح  فرهنگی،  و  اجتماعی  و  عمرانی  بودجه های 
مختلف که در محدودۀ خرده فرهنگ هاِی درون یک کشور وجود 
دارد، همگی فضایی را شکل می دهند که باعث می شوند عده ای 
روز مجهز  اطالعات  به  ازجمله دسترسی  و  مناسب  امکانات  به 
باشند. در مقابل، عده ای به رغم داشتن صالحیت و استعداِد کافی 
نرم افزاری  و  سخت افزاری  امکانات  آموزشی،  و  مالی  امکانات 
گسترش  و  تعمیق  سبب  به خودی خود،  موضوع،  این  و  ندارند 
نابرابری های اجتماعی در سطح کشورها و میان شهروندان خواهد 
شد )Saeedi, 2004(. با توجه به تأثیر فناوری های ارتباطی در 
طراحی  در  حاکمیت  و  دولت  دارد  ضرورت  نابرابری،  گسترِش 

نظامات تحقق عدالت اجتماعی بازنگری کند.
فناوری و زوال اجتماعات واقعی: رسانه ها نوعی مناسبات جدید 
شکل می دهند که در این مناسبات انسان ها بیش ازپیش گوشه گیر، 
منزوی و کم تحرک می شوند و کم کم از زمینۀ عملی زندگی خود 
دور می شوند. محققان ارتباطات باور دارند که موقعیت اجتماعات 
 Kaffashi,( است  واقعی  اجتماعات  زوال  نشانۀ   

ً
عمال مجازی 

مشاهده  نوجوان،  قشر  در  به ویژه  نیز،  ایران  کشور  در   .)2008
می شود که تحوالت دیجیتال به شکاف نسلی و زوال اجتماعات 
منجر شده است و پژوهشگران و سیاست گذاران فرهنگی باید به 

این موضوع توجه کنند.
بنیادین  چالش های  زمینٔه  در  احصاشده  مؤلفه های  می توان 

فناوری را در جدول 3 به صورت زیر تلخیص کرد.

3. دسته بندی چالش های بنیادین فناوری

براساس بررسی تحلیلی پژوهش های پیشین مبتنی بر روش تحلیل 
چالش های  محورهاِی  در  فناوری  حکمرانی  چالش های  اسنادی، 
فلسفی، چالش های فرهنگی اجتماعی، چالش های سیاسی امنیتی 
 1 شکل  قالب  در  که  شده  تقسیم بندی  اقتصادی  چالش های  و 

تصویرسازی شده است.
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جدول 3: مؤلفه های احصاشده در زمینٔه چالش های فناوری مبتنی بر مرور اسنادی

چالش هاپژوهش ها

1
)Asadi and MoosaviMehr, 2010( ماهیت فناوری» در فلسفۀ هایدگر»

)Taghian and Pirmoradi, 2017( ماهیت فناوری از منظر حکمت متعالیه
)Alizamani, 2000( ماهیت فناوری از دیدگاه هایدگر

ابهام معرفت شناختی در ماهیت و 
فلسفۀ فناوری

2
Mahdizadeh and( مطالعات علم و فناوری: مروری بر زمینه های جامعه شناسی فناوری

)Tavakkol, 2007
فناوری و سلطۀ سیاسی

)Kaffashi, 2008( فناوری و زوال اجتماعات واقعیجامعۀ اطالعاتی؛ گذار از انسجام اجتماعی مکانیکی به انسجام اجتماعی ارگانیکی

3
)Omidali and Hosseini, 2012( مروری انتقادی بر مهم ترین نظریه های فناوری رسانه

)Mahdizadeh and Tavakkol, 2007( مطالعات علم و فناوری: مروری بر زمینه های جامعه شناسی فناوری
جبرگرایی فناوریک

4)Postman, 1997( تکنوپولی: تسلیم فرهنگ به فناوری
سیطرۀ فناوری بر فرهنگ 

)تکنوپولی(

5 )Sharifzadeh, 2020( فناوری و قدرت تغییردهندگیفناوری، انسان و جامعه/ دیدگاه التور درمورد فناوری

6)Kaffashi, 2008( فناوری و گسترش نابرابری جامعۀ اطالعاتی؛ گذار از انسجام اجتماعی مکانیکی به انسجام اجتماعی ارگانیکی

7)sharifzadeh, 2020( فناوری و هنجارسازیفناوری، انسان و جامعه/ دیدگاه التور درمورد فناوری

۸)klley, 1997( فناوری و اقتصاد
فناوری و تغییر الگوی توسعۀ 

اقتصادی

9
)wallerstein, 2011( نظام جهانی مدرن

)Bagherian, 2007( عقب ماندگی اقتصادی و نقش فناوری در پیشبرد آن
فناوری و شکل گیری جهان مرکز 

ـ پیرامون

10)Fathullahzadeh, 2011( فناوری و ازخودبیگانگیهربرت بلومر و ازخودبیگانگی

11)Kaffashi, 2008( فناوری و الگوهای نوین فراغتجامعۀ اطالعاتی؛ گذار از انسجام اجتماعی مکانیکی به انسجام اجتماعی ارگانیکی

فناوری و تغییر الگوی مصرفدوگانگی های فرهنگی فناوری )رویکرد جامعه شناسی فرهنگی در تحلیل فناوری(12

13

 Shiravand and( بررسی فناوری و اخالق فناوری در پرتو تبیین عناصر حوزۀ انسان شناسی دینی
)Azimi, 2017

(Zargar, 2016( پاسخ گویی اخالق اسالمی به چالش های اخالقی برآمده از فناوری مدرن
)Alizadeh Mamaqani and Sadeghiyeh, 2016( تناقض نمای امتناع امر اخالقی در فناوری

فناوری و پیامدهای اخالقی

14)Nad, 2006( توسعۀ فناوری و اثرات آن بر محیط  زیست
فناوری و چالش های 

زیست محیطی

15)Kaffashi, 2008( فناوری و شکل گیری هویت جدیدجامعۀ اطالعاتی؛ گذار از انسجام اجتماعی مکانیکی به انسجام اجتماعی ارگانیکی

16
)Navabakhsh, 2014( تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعۀ ابزارهای نوین فناوری
تأملی بر نسبت میان فناوری های اطالعاتی با تغییرات در فرهنگ و مناسبات اجتماعی

)Ebrahimafbadi, 2014(
فناوری و تغییر سبک زندگی

17 )Navabakhsh, 2014( فناوری و تغییر الگوهای رسانهتغییرات سبک زندگی در فرایند توسعۀ ابزارهای نوین فناوری

1۸
Mahdizadeh and( مطالعات علم و فناوری: مروری بر زمینه های جامعه شناسی فناوری

)Tavakkol, 2007
برساختگی اجتماعی فناوری

19
Mahdizadeh and( مطالعات علم و فناوری: مروری بر زمینه های جامعه شناسی فناوری

)Tavakkol, 2007
فناوری و پلورالیسم سیاسی

20
)Bahrampour, 2004( انسجام اجتماعی در جامعۀ اطالعاتی: نیم نگاهی به وضعیت ایران

)Kaffashi, 2008( جامعۀ اطالعاتی؛ گذار از انسجام اجتماعی مکانیکی به انسجام اجتماعی ارگانیکی
فناوری و شکل گیری جامعۀ 

اطالعاتی

21)Kaffashi, 2008( فناوری و جهانی شدنجامعۀ اطالعاتی؛ گذار از انسجام اجتماعی مکانیکی به انسجام اجتماعی ارگانیکی

22
  )Eslami and Zolfagharian, 2013(فناوری و چرخش امنیت سیاسی

 )Aghaie and Rasooli, 2011( تأثیر انقالب اطالعات بر امنیت ملی از منظر نظریه های روابط بین الملل
فناوری و تغییر مفهوم امنیت
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دسته بندی چالش های 
معرفتی در حکمرانی 

فناوری

چالش های فلسفی

 چالش های 
فرهنگی و اجتماعی

 چالش های
 سیاسی امنیتی

 چالش های
 اقتصادی

• ابهام معرفت شناختی در ماهیت فناوری 
• جبرگرایی تکنولوژیک

•  فناوری و پیامدهای اخالقی

• فناوری و زوال اجتماعات واقعی
• سیطرۀ فناوری بر فرهنگ )تکنوپولی(

• فناوری و قدرت تغییردهندگی
• فناوری و هنجارسازی

• فناوری و ازخودبیگانگی
• فناوری و الگوهای نوین فراغت

• فناوری و تغییر الگوی مصرف
• فناوری و چالش های زیست محیطی

• برساختگی اجتماعی فناوری
• فناوری و شکل گیری جامعۀ اطالعاتی

• فناوری و سلطۀ سیاسی
• فناوری و شکل گیری جهان مرکزـ  پیرامون

• فناوری و پلورالیسم سیاسی
• فناوری و جهانی شدن

• فناوری و تغییر مفهوم امنیت

• فناوری و گسترش نابرابری 
• فناوری و تغییر الگوی توسعۀ اقتصادی

شکل 1: دسته بندی چالش های معرفتی در حکمرانی فناوری

نتیجه گیری

در این پژوهش در گام نخست، به وضعیِت پرداخت به موضوع 
نگاهی شده و سند چشم انداز  باالدستی کشور  اسناد  فناوری در 
ایران در سال 1404، سیاست های کلی نظام  جمهوری اسالمی 
در حوزۀ علم و فناوری، نقشۀ جامع علمی کشور، سیاست های 
کلی برنامۀ ششم توسعه، سند اسالمی شدن دانشگاه ها و الگوی 

پایۀ اسالمی ایرانی پیشرفت بررسی شده است.
فناوری،  حوزۀ  پژوهش های  تحلیل  و  مطالعه  بر  مبتنی  سپس 
دسته بندی  بعدی  گام  در  و  شناسایی  فناوری  بنیادین  چالش های 
چهار  در  فناوری  حکمرانی  چالش های  شدند.  تحلیل  و 
اجتماعی،  ـ  فرهنگی  چالش های  فلسفی،  چالش های  دستۀ 
دسته بندی  اقتصادی  چالش های  و  امنیتی  ـ  سیاسی  چالش های 

چالش های  فناوری،  حکمرانی  فلسفی  محور  ذیل  در  می شود. 
و  فناوریک  جبرگرایی  فناوری،  ماهیت  در  معرفت شناختی  ابهام 
پیامدهای اخالقی فناوری استخراج شد. در ذیل محور فرهنگی 
فناوری و زوال اجتماعات واقعی، سیطرۀ  اجتماعی، چالش های 
تغییردهندگی،  قدرت  و  فناوری  )تکنوپولی(،  فرهنگ  بر  فناوری 
و  فناوری  ازخودبیگانگی،  و  فناوری  هنجارسازی،  و  فناوری 
فناوری  مصرف،  الگوی  تغییر  و  فناوری  فراغت،  نوین  الگوهای 
فناوری،  اجتماعی  برساختگی  زیست محیطی،  چالش های  و 
فناوری و شکل گیری جامعۀ اطالعاتی و غیره احصا شد. همچنین 
و  فناوری  و سلطۀ سیاسی،  فناوری  امنیتی چالش های  در محور 
سیاسی،  پلورالیسم  و  فناوری  پیرامون،  ـ  مرکز  جهان  شکل گیری 
استخراج  امنیت  مفهوم  تغییر  و  فناوری  و  جهانی شدن  و  فناوری 
شد. درنهایت در محور اقتصادی، چالش های فناوری و گسترش 
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نابرابری و فناوری و تغییر الگوی توسعۀ اقتصادی احصا شد.
در جمع بندی چالش های بنیادین حوزۀ فناوری، می توان به این 
موضوع اشاره کرد که در خط مشی گذاری حوزۀ فناوری تبیین نظری 
و رفع ابهامات معرفتی و بنیادین در حوزۀ فناوری مبتنی بر مبانی و 
 Asadi and( اقتضائات بومی کشور موضوعی حائز اهمیت است
پیوست های  تولید  نیازمند  کشور  در   .)Musavi Mehr, 2010
گوناگون  عرصه های  در   )Zargar, 2016( فناوری  اخالق 
خط مشی گذاری در این حوزه هستیم که قالب هایی همچون تولید 
به تحقق  و رسانه می توانند  آموزشی  نظام  قوانین، گفتمان سازی، 
ارتباطی،  فناوری های  کنونی  قابلیت های  کنند.  کمک  امر  این 
ساختار تمرکزی در پیام رسانی را به ساختار غیرمتمرکز تغییر داده 
در  قرارگرفتن  برای  مؤثر  نقشی  ایفای  نیازمند  دولت ها  و  است 
 .)Navabakhsh, 2014( جایگاه مناسب اثرگذاری رسانه ای اند
دارد  پیشین  ساختارهای  به  متفاوتی  مختصات  اطالعاتی  جامعۀ 
و  رسانه  به خصوص  متفاوت،  متفکران حوزه های  این حیث  از  و 
احتمالی  چالش های  و  ابعاد  که  دارد  ضرورت  اجتماعی،  علوم 
 .)Bahrampour, 2004( این ساختار جدید را مدنظر قرار دهند
به این مسئله باید توجه کرد که در ایران نیز ضرورت دارد که در 
اجتماعی  ساخت  و  غیرفنی  مالحظات  به  فناوری  توسعۀ  فرایند 
فنی، همواره  آن توجه شود و در کنار متخصصان  در شکل گیری 
از متفکران اجتماعی و علوم  انسانی در این حوزه نیز بهره گرفت 
اینکه  به  توجه  با   .)Mehdizadeh and Tavakol, 2007(
جمهوری اسالمی ایران در سال های اخیر تحت فشارهای سیاسی 
و تحریمی متعددی ازجانِب برخی کشورها بوده است، ضرورت 
مالحظات  به  فناوری  حوزۀ  خط مشی گذاری  هرگونه  در  دارد 
سیاسی آن توجه شود و از هرگونه چالشی که به وابستگی کشور 
کرد.  اجتناب  می شود  منجر  ملی  منافع  علیه  سیاسی  سلطۀ  و 
همچنین باید نظام آموزشی و سیستم تحقیق و توسعۀ فناوری خود 
را به گونه ای بازطراحی کنیم که از هرگونه وابستگی به کشورهای 
بمانیم  امان  در  توسعه  پیرامونی  الیۀ  در  قرارگرفتن  و  توسعه یافته 

 .)Sharifzadeh, 2020(
هرگونه انتقال فناوری بدون توجه به مالحظات پیامدِی آن، به 
خود،  کنار  در  و  شد  خواهد  منجر  اجتماعی  مناسبات  در  تغییر 
تحت الشعاع  نیز  را  جانبی  متغیرهای  از  عمده ای  بخش  فناوری 
قرار خواهد داد و به تغییرات اجتماعی خواهد انجامید )همان(. 
از  استفاده  چشمگیر  توسعۀ  به  توجه  با  ایران،  کنونی  جامعۀ  در 
نوجوان،  و  نسل جوان  در  به ویژه  ارتباطی  و  اجتماعی  شبکه های 
نوینی پیش روست و  تغییرات فرهنگی و هویتی  به نظر می رسد 
فناوری های  به ویژه  فناوری،  حوزۀ  خط مشی گذاراِن  حیث  این  از 
ارتباطی و رسانه ای، باید چالش سیطرۀ فناوری بر فرهنگ را مدنظر 
قرار دهند )Postman, 1997(. همچنین باید به این مسئله توجه 
کرد که مؤلفه های هویتی و بومی و ساختارها و نهادهای اجتماعی 

دچار انحراف و کژکارکردی نشوند و با تمهیدات هویتی و اجتماعی 
پیشگیری شود  فناوری  از آسیب های احتمالی جبرگرایی  مربوطه 
درواقع  فناوری ها   .)Mehdizadeh and Tavakol, 2007(
همواره  به طوری که  می شوند؛  منجر  اجتماعی  تبعیض های  به 
در  داشت.  خواهند  زمینه  این  در  بیشتری  نفع  جامعه  از  بخشی 
قرار  مدنظر  را  موضوع  این  باید  فناوری  حوزۀ  خط مشی گذارِی 
ایجاد  و  تبعیض  به شکل گیری  فناوری خاص  توسعۀ یک  داد که 
نشود  منجر  عمومی  بی عدالتی های  و  اجتماعی  شکاف های 

 .)Sharifzadeh, 2020(
جهانی شدن بر تمامی مختصات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
در سبک  تغییر  به  به نوعی  و  است  بوده  اثرگذار  جوامع  هویتی  و 
چنین  مدیریت   .)Kaffashi, 2008( می شود  منجر  زندگی 
فضایی نیازمند بازطراحی تمامی ساختارهای قانونی، زیرساختی، 
میان  دارد  ضرورت  و  است  زمینه  این  در  اجتماعی  و  سیاستی 
نیز  اجتماعی  فرهنگی  خط مشی های  و  فناوریک  خط مشی های 
انسجام و یکپارچگی ایجاد شود. در عصر شکل گیری هویت های 
را  الزم  فرهنگی  تدابیر  متولی  نهادهای  که  دارد  ضرورت  جدید، 
در این حوزه مدنظر قرار دهند. با توجه به الگوهای نوین فراغت، 
بر  تکیه  با  فراغت  نوین  الگوهای  از  بازتعریفی  دارد  ضرورت 
ظرفیت های فناوری های ارتباطی انجام شود و ساختارهای شغلی 

 .)Kaffashi, 2008( و فراغتی بازطراحی شوند
در سال های اخیر، اقتصاد دیجیتال به شدت توسعه یافته است 
و بسیاری از کسب وکارهای نوپا و فعال در قالب فضای مجازی و 
بهره گیری از بستر های برخط به فعالیت اقتصادی پرداخته اند. این 
بستر، همان طور که می تواند فرصتی برای توسعۀ اقتصادی کشور 
باشد، اگر اقتضائات ملی در توسعۀ زیرساخت های آن مدنظر قرار 
نگیرد، تهدید نیز به شمار می رود. همچنین در کشور ما به مقولۀ 
به  هنوز  فناوری  توسعۀ  و  پیشرفت  با  آن  ارتباط  و  محیط  زیست 
شکل منطقی توجه نشده است، درحالی که می توان الزمۀ رشد و 
پایه ای،  پایدار را بر حفظ منابع  فناوری و همچنین وجود توسعۀ 

.)Nad, 2006( مانند محیط زیست، متکی دانست
فناوری  چالش های  با  آینده نگر  و  حکیمانه  مواجهۀ  به منظور 
پیشنهاد  عرصه  این  متخصصان  و  خط مشی گذاران  به  زیر  موارد 

می شود:
فناوری های نوین در  آینده پژوهانه در حوزۀ  1( تعریف مطالعات 
پیشرفت  مؤلفه های  در  مؤثر  پیامدهای  و  پیشران ها  فهم  راستای 

جمهوری اسالمی ایران؛
2( توجه بیشتر به مالحظات نظری و ابعاد فلسفی و معرفت شناختی 

فناوری در تعریف پژوهش ها و تولید نظریات علمی؛
3( تأسیس مراکز تخصصی برای ارزیابی انتقال فناوری متناسب 

با اقتضائات بومی ایران؛
4( بازنگری در فناوری ها و فناوری های استفاده شده و بازطراحی 
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استفاده از این فناوری ها با توجه به مالحظات بومی؛
و  غرب  جهان  در  فناوری  کارکردهای  و  تکوین  سیر  فهم   )5

بهره گیری تجربی از نظریات و دستاوردهای جهانی؛
و  انتقال  زمینٔه  در  اجتماعی  ـ  فرهنگی  پیوست های  تهیۀ   )6

به کارگیری فناوری های نوین و تدوین آیین نامه ها و قوانین ملی؛
به منظور  آینده  پژوهی  میزهای  و  تخصصی  پنل های  برگزاری   )7

تحلیل روندها و طراحی سناریوهای مواجهه با فناوری های نوظهور.

منابع فارسی که معادل التین آن ها در قسمت منابع 
آورده شده است.
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دورۀ 6، شمارۀ 4، ص ۸3–106.
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Epistemological Challenges in Technology  
Governance and Recommendations for The Islamic Republic of Iran

Heidar Najafi Rastaghi1

Hamid Dehghanian2

Abstract
Technology, as a major driver in the fields of science and innovation, has many consequences in 
various areas of development in the country. The increasing speed and acceleration of production, 
evolution and transfer of technology has doubled the importance of recognizing the developments 
and changes in this field. And the lack of knowledge and theory in the field of the nature of technology, 
its functions and consequences has laid the groundwork for the phenomenon of managerial and 
policy lag in this area. The purpose of this study is to identify the epistemological challenges of 
technology governance and provide solutions for the Islamic Republic of Iran. Accordingly, the 
research question is, based on the research conducted, what are the epistemological challenges in 
technology governance and what solutions can be offered for the Islamic Republic of Iran.  The 
research method is documentary analysis and thematic analysis and the research conducted in 
the field of science, technology and society studies in the last ten years has been used.  Among 
the most fundamental problems in technology governance are the epistemological ambiguity in 
the nature and philosophy of technology, technology and political domination, technology and 
the decline of real communities, technological determinism, the dominance of technology over 
culture (technology), technology and the power of change, technology and expansion. Inequality, 
technology and normalization, technology and changing patterns of economic development, 
technology and shaping the center�periphery world, technology and alienation, technology and 
changing patterns of consumption, technology and moral consequences, technology and changing 
lifestyles. In the summary section, philosophical and epistemological challenges, socio�cultural 
challenges, political challenges and economic challenges are separated and categorized.
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نویسندۀ اولنویسندۀ مسئولنقش

نگارش پیشینه نظری و بازبینینگارش متن اصلی/ بازنگری کلینگارش متن

بازنگری جزئیپاسخ به داوران ، ارسال مقاله به مجلهویرایش متن و ...

-طراحی/ مفهوم پردازیطراحی/ مفهوم پردازی

-گردآوری دادهگردآوری داده

تحلیل یافته هاتفسیر داده هاتحلیل/ تفسیر داده

--سایر نقش ها

نقش	نامه	و	فرم	تعارض	منافع

الف( نقش نامه

ب( اعالم تعارض منافع

در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است 
مجالت  سردبیران  حتی  یا  و  داوران  نویسندگان،  یا  نویسنده  که 
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی می باشند که ممکن است 
مقاله  یک  چاپ  در  آن ها  تصمیم گیری  بر  ناعادالنه ای  طور  به 
تأثیرگذار باشد. تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه 

عدم اظهار آن است که مسئله ساز می شود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم می کنند که رابطه مالی یا غیرمالی 
با سازمان، نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند 
از  منظور  غیررسمی.  یا  رسمی  انتساب  و  رابطه  از  اعم  ندارند، 
پژوهانه،  دریافت  از  است  عبارت  جمله  از  مالی  انتفاع  و  رابطه 
افتخاری  سازمانی،  عضویت  سخنرانی،  ایراد  آموزشی،  گرنت 

اختراع، و  اشتغال، مالکیت سهام، و دریافت حق  یا غیررسمی، 
البته محدود به این موارد نیست. منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی 
عبارت است از روابط شخصی، خانوادگی یا حرفه ای، اندیشه ای 

یا باورمندانه، و غیره. 
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد )و یا 

نداشته باشد( در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
نویسندۀ  ندارد.  منافعی  تعارض  الف هیچ گونه  نویسندۀ  مثال: 
دریافت  است گرنت  بوده  تحقیق  که موضوع  از شرکت فالن  ب 
کرده است. نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق 
که  فالن  شرکت  در  و  داشته اند  افتخاری  سخنرانی  است  بوده 

موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.

اظهار )عدم( تعارض منافع: نویسندگان مقاله هیچ گونه تعارض منافعی ندارد.
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