فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

دوره یازدهم ،شماره  ،3تابستان 1398
امتیاز 3/11/1452 :کمیسیون نشریات وزارت عتف
1388/09/03

هیئت تحریریه

غالمعلی افروز ،استاد روانشناسی دانشگاه تهران؛ اكارت اهلرز ،استاد جغرافیا دانشگاه بن؛ مهدی
الوانی ،استاد مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی؛ حسن حنفی ،استاد فلسفه دانشگاه قاهره؛ رضا داوری
اردكانی ،استاد فلسفه دانشگاه تهران؛ مایكل كوك ،استاد اسالمشناسی دانشگاه پرینستون؛ محمد
لگنهاوسن ،استاد فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ فتحالله مجتبایی ،استاد ادیان و
عرفان دانشگاه تهران؛ مصطفی محقق داماد ،استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛ فرامرز رفیعپور ،استاد
جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی؛ محمدباقر خرمشاد ،دانشیار علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی؛
محمدتقی رهنمایی ،استاد جغرافیا دانشگاه تهران؛ كورش فتحی واجارگاه ،دانشیار علوم تربیتی دانشگاه
شهید بهشتی؛ حمید پارسانیا ،دانشیار فلسفه دانشگاه تهران؛ محمدعلی مظاهری تهرانی ،استاد
روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی؛ محمدهادی زاهدیوفا ،دانشیار اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع).

داوران این شماره
حسین ابراهیمزاده آسمین ،استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ اباذر اشتری ،استادیار پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ حسن افراخته ،استاد دانشگاه خوارزمی؛ مرتضی بحرانی ،دانشیار
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ صدیقه پیری ،استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی؛ محمود
جمعهپور ،دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی؛ کرم حبیبپور گتابی ،استادیار دانشگاه خوارزمی؛
سیدموسی حسینی ،دانشیار دانشگاه تهران؛ علی خاکساری ،استاد دانشگاه عالمه طباطبائی؛ وحید
ریاحی ،دانشیار دانشگاه خوارزمی؛ جمال عبداللهپور ،استادیار پژوهشگاه نیرو؛ محسن علویپور،
دانشگاه عالمه طباطبایی؛ محمدمهدی فتورهچی ،استادیار مؤسسه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎعی؛ غالمرضا
لطیفی ،استاد دانشگاه عالمه طباطبایی؛ محمدرضا مرادی طادی ،استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید
بهشتی؛ مرتضی مردیها ،استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی؛ شریف مطوف ،استادیار دانشگاه شهید
بهشتی؛ سیدفرهاد موسوی ،استاد دانشگاه سمنان.
کارشناس فصلنامه :مهناز شاهعلیزاده
ویراستار فارسی :ملیکا تقویزاده

صاحب امتیاز
پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

صفحهآرا :سعید عباسی
ویراستار انگلیسی :اعظم کهنی

ً
مقاالت منتشرشده در فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی صرفا بیانگر نظرات نویسندگان آن
ً
است و ضرورتا مورد تأیید پژوهشکده نیست.
ً
 دریافت مقاله صرفا از طریق سایت ( )www.isih.irامکانپذیر است.

پایگاههای نمایهکننده

مدیر مسئول
حسین میرزایی
سردبیر
عباس منوچهری
مدیر داخلی
ناصرالدین علیتقویان

نشانی :تهران ،خیابان پاسداران ،خیابان شهید مؤمننژاد (گلستان یكم) شماره 124
تلفن / 22570719 :پست الكترونیكی / info@isih.ir :وبگاهwww.isih.ir :
تاریخ انتشار :زمستان 1398
قیمت 200.000 :ریال

شیوهنامه نگارش و شرایط پذیرش مقاله

 .1مقاله باید با اهداف فصلنامه مرتبط باشد و از نظر موضوع/مساله و از جهت رویکرد و روش و نگرش میانرشتهای باشد.
نویسنده ملزم است در چکیده و مقدمه و نتیجه بهطور دقیق و روشن میانرشتگی مقاله را تبیین نماید.
.2مقاله پیشتر در نشریههای داخلی و خارجی یا مجموعه مقاالت سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده یا بهطور همزمان
برای انتشار به جایی دیگر واگذار نشده باشند؛
 .3نثر مقاله و شیوایی نگارش از جمله معیارهای مهم داوری مقاله است.
 .4چکیده فارسی و انگلیسی مقاله بین  200تا  250کلمه باشد که در آن خالصهای از موضوع مقاله ،روش تحقیق و
مهمترین یافتههای مقاله قید شود.
 .5کل مقاله بین 6هزار تا  9هزار کلمه باشد و دارای نوآوری باشد.
 .6مشخصات نویسندگان به این ترتیب ذکر شود :مرتبه علمی ،رشته تحصیلی ،گروه ،دانشکده ،دانشگاه و یا سازمان
(پژوهشکده ،پژوهشگاه) و پست الکترونیکی آ کادمیک.
 .7معادل غیرفارسی اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.
 .8ارجاعات درون متنی به صورت (نام مؤلف ،سال انتشار ،شماره صفحه) نگارش شود .برای مثال( :علوی و عبداللهزاده،
.)25 ،2003
 .9تهیه چکیده گسترده به زبان انگلیسی برای مقالههای پذیرفته شده ضروری است.
 .10مقاله دارای فهرست منابع و مأخذ مستند و کامل و اطالعات کتابشناختی معتبر باشند و به سبک  APAنگارش
شود؛ برخی موارد در ذیل آمده است .برای دریافت کامل شیوهنامه به سایت مراجعه نمایید.
الگوی کلی :نامخانوادگی ،نام (سال انتشار) .عنوان کتاب (شماره چاپ) .محل انتشار :نام انتشارات.
کتاب

آقاگلزاده ،فردوس ( .)1385تحلیل گفتمان انتقادی (چاپ اول) .تهران :انتشارات علمی _ فرهنگی.

Morreale, S. P., Spitzberg, B. H., & Barge, J. K. (2007). Human communication: Motivation, knowledge and skills
(2nd ed). Belmont, CA: Thonson Wadsworth.

الگوی کلی :نامخانوادگی ،نام (سال انتشار) .عنوان مقاله .نام نشریه .دوره یا سال (شماره) ،صفحه.
مقاله در
نشریه

ایمان ،محمدتقی ( .)1380نقد روشهای کمی و لزوم توجه به روشهای کیفی در پژوهش رسانهها در ایران .مجله علوم اجتماعی
و انسانی دانشگاه شیراز.131-147 ،)2(16 ،

Lynch, J. (2006). It's not easy being interdisciplinary. International Journal of Epidemiology, 35, 1119–1122.

الگوی کلی :نامخانوادگی ،نام (سال) .عنوان مقاله .نام و نامخانوادگی (ویراستار) ،نام اثری که مقاله در آن چاپ شده است .مقاله
منتشر شده در عنوان کنفرانس ،محل برگزاری (صفحه آغاز  -صفحه پایان) .محل نشر :نام ناشر.
مقاله در
کنفرانس

جمالی ،حمیدرضا ( .)1390تولید علم ایران .در محمدصادق حسینی (ویراستار) ،مجموعه مقاالت علم در ایران .مقاله منتشرشده
در کنفرانس علوم اجتماعی ایران ،تاالر قدس (صص .)25-28تهران :انجمن جیحون.

Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: how does Australia compare to the United States. In Wandarna
coowar: Hidden grief. paper presented at the proeedings of the 8th National Conference of the National Association
for Loss and Grief (Australia). Yeppoon, Queensland (pp. 196-201). Turramurra, NSW: National Association for
Loss and Grief.

الگوی کلی :نامخانوادگی نویسنده ،نام (تاریخ) .عنوان پایاننامه (پایاننامه منتشرنشده  .)...دانشکده ،دانشگاه ،شهر ،کشور.
پایان نامه

جهانگشای رضایی ،مصطفی ( .)1384طراحی و بكارگیری نرم افزار ارزیابـی عملكرد واحـدهای خـودروسازی (پایاننامه کارشناسی
ارشد) .دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

Kassover, A. (1987). Treatment of abusive males: Voluntary vs. court-mandated referrals (Unpublished doctoral
dissertation). Nova University, Fort Lauderdale, FL.

 .10دریافت مقاله به صورت الکترونیکی و از طریق سایت  www.isih.irمیباشد.
 .11مقالههای ارسالی مورد ارزیابی داوران تعیینشده از طرف هیئت تحریریه قرار خواهند گرفت و پذیرش نهایی آنها
منوط به تأیید هیئت تحریریه است؛
 .12مسئولیت مطالب ،نظریات و اطالعات ارائه شده در مقالهها و صحت و سقم آنها برعهده مؤلف یا مؤلفان است.

ف
هرس
ت
مقا
الت

منشور حقوق شهروندی :ارزیابی نقادانه از منظر میانرشتهای
سیدعلیرضا حسینیبهشتی 1 /
دین و تحقق رفتار شهروندی سازمانی :مورد مطالعه ،دانشجویان دانشگاه
فرهنگیان
سیدمنصور امامی میبدی ،اباذر اشتری مهرجردی 31 /
ٔ
توسعه ایران
نقش سازههای ذهنی در تحقق برنامههای
حسن افراخته 49 /
علوم انسانیّ ،
تحوالت گفتمانی و برنامهریزی توسعه در ایران / 1357-1392
غالمرضا غفاری ،محسن جعفریمقدم 75 /
سازوکارها و قانونمندیهای حاکم بر قفلشدگی توسعۀ منطقهای در استان
خوزستان /
هاشم داداشپور ،فرامرز رستمی 109 /
اقتصاد سیاسی منابع طبیعی و آموزش؛ مطالعۀ تأثیر تغییر مدیریت رانت منابع
طبیعی بر کیفیت آموزش
مجید رمضانی ،علیرضا رحیمی بروجردی ،علی نصیریاقدم ،محسن مهرآرا 139 /
تدوین الگوی مفهومی ارتباطات آب؛ ظرفیتهای ارتباطات برای مدیریت
بحران آب در ایران
سعیدرضا عاملی ،عبدالله بیچرانلو ،مهری بهار ،فرزاد غالمی 171 /

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،1-29 ،)3(11 ،پیاپی  ،43تابستان 1398
حسینی بهشتی ،سیدعلیرضا ( .)1398منشور حقوق شهروندی :ارزیابی نقادانه از منظهر میانرشهت ای .مطالعاا میانرشاه ای در
علوم انسانی.1-29 ،)3(11 ،
شاپا2008-4641 :

© نو یسندگان  /دسترسی ب متن کامل مقال براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

منشور حقوق شهروندی :ارزیابی نقادانه از منظر میانرشتهای
1

سیدعلیرضا حسینیبهشتی

دریافت1398/02/02 :؛ پذیرش1398/06/27 :

چکیده

مقول ٔ شهروندی و حقوق و تکالیف مترتب بر آن در کانون مبانی شکلگیری دولتهای مهدرن قهرار دارد و بهر
چگونگی ساختارهای حقوقی و فرایندهای تصمیمگیری در نظامهای مردمساالر تأثیری به گسهتردد دارد .در
این راستا ،منشور حقوق شهروندی ،ک دستاورد تالشهای دولت یازدهم بودد است ،با هدف تأ کیهد ،تبیهین و
تبویب نظام حق و تکلیف شهروندان جمهوری اسالمی ایران منتشر و ب ادارات و سهازمانهای دولتهی ابهال
شد .هدف این نوشتار این است ک متن منشور را با بهردگیری از رهیافتی میانرشت ای مورد ارزیابی نقادان قهرار
دهد و از این طریق ،مزایا و کاستیهای آن را ب منظور بهردبرداری در ویراستهای بعهدی آن نشهان دادد شهود.
متن منشور ب عنوان یک سند حقوقی منتشر شدد است ،اما مباحث بنیادین آن در ٔ
حوزد اندیش ٔ سیاسهی مرهر
شدد و میشود .بنابراین ،پ از مرور سریع تاریخ تکوین و مبادی فلسفی حهق شههروندی در ب هو اوب ،بها
ٔ
دربهارد اسهاس حقهوق شههروندی
بهردگیری از مرالعات انجامیافت در اندیش ٔ سیاسی ،تبیین س دیدگاد اصلی
(لیبراب ،جامع گرا و جمهوریتگرا) در ب و دوم صورت گرفت است .در ب و سوم ،با بهردگیری از مباحهث
ارای شدد در ب وهای اوب و دوم نوشتار ،ارزیابی نقادان ٔ منشور حقوق شههروندی جمههوری اسهالمی ایهران
انجام گرفت است ک شامل برخی پیشنهادات برای تکامل و اصال آن نیز هست.
کلیدواژهها :حقوق شهروندی ،نظام حهق و تکلیهف ،منشهور حقهوق شههروندی ،لیبرالیسهم ،جامعه گرایی،
جمهوریتگرایی ،هویت
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 .1استادیار اندیش سیاسی ،گرود علوم سیاسی ،دانشکدد علوم انسانی ،دانشگاد تربیت مدرس ،تهران ،ایران


 .1مقدمه

در فرایند تکامل زندگی گروهی انسانها از شکل زنههدگی خههانوادگی به اشههکاب پی یههددتر
حیات جمعی در روستا و شهر ،الی ٔ هو یتی جدیدی در انسانها شکل گرفههت که از آنچه
ب عنوان انسان منفرد یا عضو یت در خانوادد تجرب کردد بودند ،متفاوت مینمههود .حتههی در
تمدنهای قدیم ک فرد ب مثاب فرد مفهومی تجرب ناشدد ب شمار میآمد و اهمیت عضههو یت
در خانوادد ب حدی بود ک پای های ایمان دینی آدمههی را شههکل مههیداد ،روابه ط خههانوادد بهها
خانواددهای دیگر در بستر حیات تکاملیافت ٔ جمعی روستا و شهر ،پرسههوهای جدیههدی را
ب میان کشید ک بیو از هر چیز با چیستی نظام حق و تکلیف در این بستر پی یددتر زندگی
انسانی سروکار داشت .چگونگی تعیین ماهیت و حدود مؤلف های این نظام حق و تکلیف،
ب درک انسان از این ب و از هو یتو باز میگشت .امروزد نیز پاسخ ب این ک انسان ب مثاب
شهروند چ منزلتی دارد ،از چ حقوقی برخوردار است و چ تکالیفی بر عهدد اوسههت ،به
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چگونگی فهم او از خودش در این موقعیت بستگی دارد .در این رابر  ،نگاهی تههاری ی به
زایو مفهوم شهروندی از نهاد خانوادد در دوران باستان ،بر بسههیاری از مؤلفه های فلسههفی
مستتر در بحث حقوق شهروندی ،پرتو میافکند .این نوشتار بههر ایههن اسههاس شههکل گرفته
است ک تصور میرود با بهردگیههری از مرالعههات بینارشههت ای بتههوان به درک روشههنتری از
ماهیت و ابعاد نظام حق و تکلیف شهروندی معاصر دست یافت.
اهمیت دستیابی ب فهمی ژرفتر و دقیقتر از مفهوم شهروندی زمانی روشنتر میشههود
ک ب کانونیبودن آن در شکلگیری دولتهای مدرن ب طورکلی ،و نظامهای مردمسههاالر در
عصر حاضر ب طورخاص ،توج داشت باشیم .در ایران نیز بحث دربار ٔد ضههرورت التهزام به
رعایت حقوق شهروندی ب یک معنا از زمان تصو یب قانون اساسههی مشههروط به بعههد ،در
کانون خواست های ملی و مرالبات جنبوهای سیاسی قهرار داشههت اسههت .منشااور وقااو
شهروندی ک در سابهای پایانی عمر دولت یههازدهم رونمههایی و ابههال شههد ،در پاسههخ به
همین نیاز عمومی شکل گرفت است.

در این نوشتار ،پ از مروری بر پیشین ٔ تاری ی شکلگیری مفهوم شهروندی در ب و

ن سههت ،به تبیههین سه رو یکههرد اصههلی در قبههاب حقههوق شهههروندی از منظههر لیبرالیسههم،

جامع گرایی و جمهوریتگرایی در ب و دوم خواهیم پرداخههت .ب ههو سههوم به ارزیههابی
نقادان ٔ این منشور بر اساس مباحث پیوگفت اختصاص دارد.
ٔ
 .2پیشینه شکلگیری مفهوم شهروندی

بنیان خانواددهای باستانی ،دستکم در قلمرو جغرافیایی ،ک دانو کاملتری دربههار ٔد آن در
اختیار ماست ،بر تعریف انسان ب مثاب ٔ عضو ابتههداییترین شههکل زنههدگی اجتمههاعی یعنههی
خانوادد ،استوار است .ب بیانی دیگر ،خانوادد ب معنای مجموع ٔ افرادی ک هو یتی مسههتقل و
خودبنیاد دارند ،فهمیدد نمیشد .بنابر گزارش فوستل دو کوالنژ ،1ک با وجود گذشههت بههیو
از  160ساب از زمان انتشار آن از دقیقترین و جههامعترین گزارشهههای تههاری ی مربههو به
دنیای باستان ب شمار میرود ،آتو مقدسی ک در رأس هم پدر خانوادد مسههلولیت روشههن
نگهداشتن آن را بر عهدد داشت ،نشان ٔ پیوند مقدس خانوادد با نیاکان بههودت تکلیفههی که به

فرزنههدان وکههور به ار میرسههید و پایبنههدی به آن ،نههامیرایی خانههدان را تضههمین میکههرد
(دوکالنژ .)2۵ ،1980 ،حقوقی ک برای خانوادد در نظر گرفت میشد (مانند حق مالکیت و
ار ) ناشی از این باور بنیادین دین خانگی بود .بنابراین ،هو یت اعضههای خههانوادد ،هههم در
دین/نیای مشترک و هم در زندگی جمعی فهمیدد میشد.
ب هنگام شکلگیری شهرها ،درک از عضو یت مبتنی بر ایمان دینی ،ب منزلت شهروندی
منتقل شد .ب بیان لری سیندتاپ« ،2شهروند دور ٔد باستان خود را در مقام دفههاا از سههرزمین
نیاکانو میدید ک خدایانو نیز ب شههمار میآمدند(».سههیندنتاپ .)24 ،2014 ،بنههابراین،
زندگی در یک شهر ب هیچوج ب معنای شهروندی تمامی ساکنان تحت پوشههو قههوانین آن
ب شمار نمیرفت .ب همههین دلیههل ،بردگههان ،زنههان و بیگانگه انی که در شهههر میزیسههتند،
شهروند محسوب نمیشدند:
ن در روم و ن در یونان ،یک خارجی نمیتوانسههت مالههک چیههزی باشههد .او
نمیتوانست ازدواج کنههد .اگههر هههم ازدواج میکههرد ،ازدواج او به رسههمیت
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه
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شناخت نمیشد و فرزندان وی نامشروا شمردد میشدند .او نمیتوانست بهها
یک شهروند قراردادی ببندد و قانون ،چنی قراردادی را به هههیچ وجه معتبههر
نمیدانست (دوکالنژ.)196 ،1980 ،
بنیان شهروندی ،تأ کید بر یک هو یت دینههی وراثتههی بههود که بهها عنههوان «میهنپرسههتی»
شناخت میشد .از همین رو ،اگر بیگان ای پ از طی مراحل دشوار ب شهههروندی پذیرفته
میشد ،از او خواست میشد برای خدایان شهر قربانی کنههد تهها فراینههد اعرههای شهههروندی،
کامل شود« .بنابراین ،دفاا از شهر برای شهروند دور ٔد باستان برابر با دفههاا از هههو یتو بههود.
دین ،خانوادد و سرزمین از یکدیگر جداییناپذیر بودندت آمیزدای ک میهندوسههتی باسههتان را
ب تعصبی فراگیر تبدیل کرد( ».سیدنتاپ.)2۵ ،2014 ،
مشاب همین درک از شهروندی ،گذشت از یونان و روم باستان ،در تمههدنهای باسههتانی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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دیگر مانند ایران و چین نیز مشههاهدد میشههود .یایههت آدمههی ،در کمابیههابی وی در روابههط
اجتماعی تعریف میشد و درج ٔ فضیلت و رویلت فرد با نسبتهایی ک بهها زنههدگی جمعههی
برقرار میکرد سنجیدد میشد.
با پیدایو و گسترش مسیحیت ،عنصر فردگرایی ب تعصب دینی افزودد شد و در نتیج ،
شهروندی وجهی انفرادی نیز پیدا کرد ب طوریک  ،چنان

اشارد خواهد شد ،بعههدها تضههاد

درونی سیاست مدرن را پای گذاری کرد .ب شی از فردگرایی هم شههمولی که مسههیحیت بهها
خود ب ارمغان آورد ناشی از تعریفی بود ک از ایمان ارائ میکرد .برخالف آئین یهود ک به
قوم برگزیدد اختصاص داشت ،مسههیحیت رسههتگاری را به همه ٔ انسههانها ،صههرف نظههر از

جنسیت ،نژاد و طبق  ،بشارت میداد .اینک ،این رابر ٔ فردی نسههان بهها خههدا بههود که میهزان
سعادت یا شقاوت وی و سرنوشت مقدر او را رقم میزد ،نه خههانوادد و نه جامعه ٔ سیاسههی
(شهر) .در ُبعد فلسفی ،فردگرایی ب شکل دروننگری عرفههانی هههاهر شههد که در تههأمالت
فلسفی آ گوستین ریش دارد و بعدها ب پیریزی اندیش «میاندیشم ،پ هستم» در اندیش ٔ
مدرن انجامید .ب تعبیر چارلز تیلور« ،1آ گوستین ن ستین کسی بود ک موضع اوب شه
را در جستجویمان برای حقیقت ،بنیادین ساخت(».تیلور .)133 ،1983 ،با این همه  ،در
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه

.

این دورد هم فضای اخالقی ،ک نظام حق و تکلیف شهروندی در آن نف میکشید ،هنههوز
فضیلتمحور بود.
فلسف ٔ اخالق مدرن ،ههور هو یت انسانی متفرد را در «میاندیشم ،پ هستم» دکارتی
میبیند ک در عصر پسافضیلت معنی شدداست .ب بیان السدیر مکاینتههایر ،1در حههالی که
فلسف ٔ اخالق فضیلت بر س پای ٔ «انسان بدانگون ک هست»« ،انسههان بدانگونه که بایههد
باشد» ،و «قواعدی ک او را در حرکت از آن هسههت به آن ه بایههد باشههد راهنمههایی کنههد
(فضیلتها)» قرار داشت ،با حذف همزمان یایات در علوم تجربی و علوم انسانی ،فلسههف ٔ
اخالق فاقد فضایل ب عنوان راهنمای اخالقیشدن آدمیان شد .در نتیج « ،از بین رفههتن هههر
تصوری از ماهیت واتی انسان ،و همراد آن با از بین رفتن هههر تصههوری از یایههات ،موجههب
ر
میشود ک تنها دو جزء آن شاکل باقی بماند و آن دو جزء نیز ارتبا شههان کههامال ییرواضه
میگردد( ».مک اینتایر .)10۷ ،1390 ،

تصوری ک از هو یت انسان در دوران مدرن و عصر روشنگری ب مثاب قل ٔ تالشهای فکری

و فلسفی برای تبیین جهانبینی آن شکل گرفت ،ب بیان استوارت هاب ،2بههر اسههاس مفهههومی از
ر
انسان استوار بود ک فرد در آن کامال متمرکز و یکپارچ و برخوردار از توانایی خردورزی ،آ گاهی
و عمل بود و «محور آن مشتمل بر هست ای درونی بود ک با «خود» پا ب دنیا میگذاشت و همراد
ر
آن آشکار میشد ،درحالی ک اساسا در امتداد یا «همسان» با خود ،در سراسر موجودیههت فههرد
یکسان باقی میماند( ».هههاب .)2۷۵ ،1992 ،هههاب در ادامه بحههث خههود نشههان میدهههد که
پی یدگیهایی ک ب علت شکلگیری جوامع مههدرن و نهادهههای آن آشههکار شههد ،یههک مفهههوم
جامع شناختی از «خود» را ب ارمغان آورد .در این مفهوم ،ارتبا با «دیگران»ی ک برای انسههان
مهم هستند و ارزشها ،معانی و نمادها را ب «خود» منتقل میکنند ،تأ کید میشود و در نتیجه ،
پلی میشود میان درون و بیرونت امر ش صی و امر عمومی.
از همین رو ،در دنیای مدرن ،اخالق ب مجموع ٔ قواعههد اخالقههی اطههالق میشههود که

روابط ما با دیگران را تنظیم میکند و در عرص ٔ اجتمههاعی ،در قالههب قههوانین حقههوقی تبلههور
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه
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ر
مییابد .ب بیان تیلور ،توج فلسف ٔ اخالق متجدد انحصههارا به تحقیههق دربههار ٔد آن دسههت از
اصوب اخالقی محدود است ک باید بر روابههط مهها بهها دیگهران حههاکم باشههد ،یعنههی اخههالق
تکلیف ،و هدف دیگر کاوش اخالقی ک مربو ب کرامت و مفهوم زنههدگی مبتنههی بههر خیههر
است را نادیدد میگیرد (تیلور .)10 ،1989 ،از دیدگاد وی ،آن

یههرب متجههدد را از دیگههر

تمدنها متمایز میسازد ،صورتبندی آن از اصل احترام است ک بر مبنای مفهوم حق درک
میشود و آن از رابر ٔ ما با خودمان حکایت میکند و زندگی را معنا میب شد ،از کههاوش
اخالقی بیرون راندد شدد است .ب بیان دیگر ،نظری های حقبنیان مدرن ،حقههوق را مسههتقل
از خیر (مفهوم زندگی سعادتمندان ) تعریف میکنند و ههور مباحههث مربههو به بیطرفههی
(خنثی بودن) حکومت برای پاسخ ب این نیاز است .این ک آیا بیطرفی ب این معنه ا ممکههن
یا مرلوب است ،بحثی است ک ب آن اشارد خواهیم کرد .آن
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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حاتوج ب ایههن نکته اسههت

ک هدف از ب کارگیری چنین استدالبهایی ،فراهم کردن امکان وضع قههوانینی اسههت که از
حداکثر گسترٔد تعمیم و هم شمولی برخوردار باشند.
در سرور پیشین ب وجود تناقض نهفت در سیاست مدرن اشارد شد .حههاب که از تههالش
برای گسترش دائرٔد شموب قوانین و نظام حقوقی س ن گفت شد ،زمان آن رسیدد که به ایههن
موضوا بپردازیمت بحثی ک ب طور مستقیم با حقوق شهروندی مرتبط است .تیلور در مقاله ٔ
بحثبرانگیزی ک با عنوان «سیاست شناسایی» منتشر کردد ،ب طور مبسو به تههنو واتههی
نظامهای سیاسی مدرن پرداخت است .وی ب دو تحوب تههاری ی مهههم در فرهنههی سیاسههی
یرب اشارد میکند ک زمین ساز دبمشغولیهای کنههونی دربههار ٔد سیاسههت شناسههایی اسههت.
ن ست ،فرو پاشی سلسل مراتب اجتماعی مبتنی بر «شرافت» است ک آشکارترین شکل آن
در فرانس ٔ قبل از انقالب مشاهدد میشههد و بهها مفهههوم نههابرابری در پیونههدی تنگاتنههی قهرار
داشت .این همان نظام «کهن»ی است ک وقوا انقالب فرانس ب براندازی آن منجههر شههد و
امتیازات طبقاتی را ملغی ساخت .در مقابل ،مفهوم نو ین «کرامت» قرار دارد ک در معنههایی
هم شموب و تساویطلبان به کههار مههیرود و «در آن از کرامههت واتههی انسههانها یهها کرامههت
شهروندی س ن ب میان آوردد میشود .در اینجا فرض بر این است ک هم ٔ انسههانها دارای
کرامت هستند( ».تیلور.)3۷ ،1392 ،

تحوب دوم ،ب شکلگیری مفهوم «اصالت» مربههو اسههتت تحههولی که شههاید بتههوان ژان ژاک
روسو 1را از ن ستین مرر کنندگان و یوهان گوتفرید هردر 2را بیانگر صری آن دانست .این مفهوم
بر این نکت داللت دارد ک هر یک از ما انسانها دارای شیودای اصیل از انسانبودن هستیم:
تا اواخر قرن هجدهم کسی تصور نمیکرد ک تفاوت میههان انسههانها ،تهها ایههن
حد واجد اهمیت اخالقی باشدٔ .
شیود خاصی از «انسههان بههودن» وجههود دارد،
ٔ
شیود «من» است .من فراخواندد میشوم تا ب این شیود زندگی کنم ،ن ایههن
ک
ک مقلد ٔ
شیود زندگی دیگران باشم .این مفهوم اما ،اهمیت تازدای ب «روراستی
با خو یشتن» میب شد .اگر من با خودم روراست نباشم ،سررشت ٔ حیاتم را به
همراد انسان بودنم از دست میدهم (تیلور.)42 ،1392 ،
در نتیج  ،سیاست مدرن بین دو قرب قوی در نوسان است :سیاست مبتنی بر «کرامت»
و سیاست مبتنی بر «اصالت» .اولی ب هم شمولی گرایو دارد ،دومی ب خاص بودن .اولی
ب نظام حقوق برابر و همگنساز منجر میشود ،دومی بر ضههرورت تههدو ین حقههوق خههاص
برای احترام ب تفاوتها .تفاسیر گوناگون از شهروندی و حقوق مترتب بههر آن را میتههوان در
پرتو این تضاد واتی سیاست مدرن ،در طیفی میان جمههعگرایی و فردگرایههی ،و طیفههی میههان
هم شموبگرایی و خاصگرایی قرار دادت مبحثی ک در ب و بعد ب آن میپردازیم.
ٔ
درباره اساس حقوق شهروندی
 .3سه دیدگاه

در رابر با حقوق شهروندی ،اندیشمندان لیبراب ،جامع گرا ،جمهوریههتگرا ،باورمنههدان به
نظری های رادیکاب و نیز اشههکاب شهههروندی ماننههد شهههروندی جنسههیتی ،فرهنگههی ،دینههی،
زیستمحیری و جهانی ،قابلمرالع هستند .در این نوشتار تنههها به معرفههی م تصههر سه
مکتب لیبرالیسم ،جامع گرایی و جمهوریتگرایی بسندد میشودت چرا ک باور دارم در حههاب
حاضر از تأثیرگذارترین دیدگادهای شهروندی ب شمار میروند و آشنایی با آنها ،بسههیاری از
مباحث مرر در دیدگادهای دیگر را نیز ،ب طور مستقیم یا ییرمستقیم پوشو میدهد.
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه
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 .1-3شهروندی لیبرال

شهروندی لیبراب ،مفهومی متمایز از شهروندی است که ارزش بنیههادین آن در حداکثرسههازی
آزادی فرد نهفت است و بیو از هم ب عنوان آزادی از مداخل ٔ حکومت در توسع و طر هههای
ش صی معنی میشود .درست است ک این آزادیها شامل آزادی بیان و عقیدد نیههز میشههود،
اما قوت آن در ٔ
حوزد خصوصی و بازار ملموستر است .تأ کید بر این ک افراد بتوانند آزادانه در
گرودها متشکل شوند و آن گرودها جامع ٔ مدنی تشکیل دهند ک کمو بیو ،هم از فرد و هههم از
حکومت متمایز باشد ،در اندیش ٔ لیبراب ،به ویژد در دوران معاصههر ،چشههمگیر اسههت .اگرچه
ر
تشکیل حکومت برای اهداف اجتماعی ضروری اسههت ،ماهیتهها به دنبههاب گسههترش اقتههدار و

افزایو منابع سیاستمداران ،دیوانساالران و گرودهههای وینفههووی صههورت میگیههرد که بهرای
افزایو قدرت تالش میکنند .تأ کید لیبرالیسم بر پایبندی ب قانون اساسههی بهها هههدف محههدود
کردن این قدرتطلبی از طریههق نهادهههای همگههانی و ارزشهههای اجتمههاعی اسههت و وهیفه ٔ
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جامع ٔ مدنی لیبراب ،حفظ استحکام اجرای قانون اساسی از طریق گون ای از شهروندی اسههت
ک مستقل از مداخل ٔ حکومت ،بسیاری از مسائل را خود حل کند.
مزایای ایههن تفسههیر از شهههروندی ،آشههکار اسههت .آزادی افهراد در شههکلدادن و تحقههق

ب شیدن ب سبک زندگیشان ک رها از مداخل و اعماب قدرت حکومت (مگر زمانی ک ب
دیگران آسیب بزنند) است ،منشأ پیشرفت ،مکنت و خالقیتی ییرقابههل انکههار در سههددهای
اخیر حیات بشر بودد است .با این هم  ،باید توج داشت ک جهتگیری کلی لیبرالیسم ،از
ر
جمل خوانشی از آن ک با عنوان نولیبرالیسم شناخت میشود ،صرفا در این خالص نمیشود

ک شهروندان را در پیگیری زندگی ش صیشان آزاد بگذارد .ب تعبیر آیری ماریون یانی،1
جامعه ٔ سههرمای داری رفههادگرا ،جامع ه ای سیاستزداییشههدد اسههتت جامع ه ای از طریههق
سمتگیری رفاهیاش ،شهروندان را ب مثاب اربههاب رجوا همشتریانی در نظههر میگیههرد که
نیازی ب مشارکت فعابشان در حیات عمومی جامع نیست (یانی .)6۷ ،1990 ،پایبنههدی
ب الزامات چنین تحولی ،ب بیان پیتر شاک ،ادای وهیف ٔ شهروندی را دشوار ساخت است:
«خصوصیسازی ش صیتها ،تکالیف و فعالیتها را پربها میشمارد .افزون بههر ایههن،

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه

بازار اقتصاد لیبراب ،کسب ثروت و برخورداری از لذائذ مادی را تسهیل میکند .این ن تنههها
زمان کمی برای سیاست و دیگر فعالیتهای همگانی باقی میگذارد ،بلکه شههأن و منزلههت
اجتماعی چنین فعالیتهایی را در مقایس بهها ثروتانههدوزی و مصههرف ،کمرنههی میکنههد»
(شههاک .)13۷ ،2002 ،ب ه همههین خههاطر اسههت ک ه در ایههاالت متحه ٔ
هدد آمریکهها ،اکثههر
سیاسههتگذاریهای لیب هراب ،گذشههت از تعهههدی کلههی ب هرای پیههروی از قههانون و شههرکت در
هیلتهای منصف ٔ دادگادها ،وهائف کمی بر دوش شهروندان میگذارد.

مباحههث مرههر شههدد دربه ٔ
هارد شهههروندی و نظههام حههق و تکلیههف منبعههث از آن از سههوی
اندیشمندان لیبراب ،بسیار متنوا است و حتههی انتظههار ارائه ٔ خالصه ٔ آنههها در اینجهها واقعبینانه

ن واهدبود .با این هم  ،نگاهی کوتاد ب بحههث جههان رالههز ،فیلسههوف سیاسههی لیبهراب شهههیر و
تأثیرگذار ٔ
سدد بیستم ،میتواند روزن ای روشنگر ب روی تصو یر و تصههور لیبهراب از شهههروندی
بگشاید .شاید بتوان ادعا کههرد که کامههلترین تفسههیر رالههز از شهههروندی در کتههاب لیبرالیسا
سیاسی او یافت میشود .توج ب پرسو اساسی ک وی در این کتاب (و بلک در طوب حیههات
فکریاش) ب دنباب یافتن پاس ی برای آن اسههت ،معنهها و جایگههاد شهههروندی در اندیشه ٔ او را
روشن میکنههد« :چگونه ممکههن اسههت اجتمههاا عادالنه و باثبههاتی وجههود داشههت باشههد که
شهههروندان آزاد و برابههر آن ب واسههر ٔ آموزدهههای دینههی ،فلسههفی و اخالقههی متضههاد و بلک ه
ر
قیاسناپذیر ،عمیقا دچههار اشههتقاق هسههتندز»(رالز .)133 ،1993 ،همانگونه که پیداسههت،
آزادی و برابری ،ب عنوان ارزشهای بنیادین دموکراسی لیبراب ،پیوفرضهههای مسههلل هسههتند.
اصل دیگری ک رالز از آن ب عنوان ارزش پذیرفت ٔ
شدد تاری ی در میان اجتماعههات دموکراتیههک
نام میبرد ،تعددگرایی است .بر این اساس ،فرهنی سیاسی مغربزمین ک نتایج عدم تسههاهل
را ب ویژد در جنیهای سیسال ٔ مذهبی در اروپا تجرب کههردد اسههت ،تنههوا و تعههدد الگوهههای
زیستی را ب رسمیت شناخت است و در نتیج  ،مفهههوم شهههروندی و نیههز نظههام حههق و تکلیههف
مترتب بر آن باید هرفیت تساهل و مدارا نسبت ب ایههن گونههاگونی را داشت باشههد .مههیدانیم که
نظری ٔ رالز در سنت قراردادگرایان شکل گرفت است و قراردادی که به پیشههنهاد وی پایه ٔ نظههام
همکاری عادالن در اجتماعات لیبراب دموکرات است ،در قالب یک اجماا همپههوش صههورت
میپذیرد ک در آن ،طرفهای قرارداد در یک وضعیت اولی ٔ فرضههی و در پ پههرددای از جهههل
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نسبت ب وضعیت خود در اجتماا واقعههی ،بههر اصههوب دوگانه ٔ پیشههنهادی رالههز بهرای عههدالت
اجتماعی ب توافق میرسند .تحوب بزرگ و اساسی نظری ٔ عدالت ب مثاب انصاف رالز از کتههاب
نظری ای در باب عدالت ب کتاب لیبرالیس سیاسی این اسههت که در ایههن اثههر اخیههر ،هویههت
طرفهای قرارداد از «انسان بماهو انسان» ،ب «انسان بماهو شهروند» تغییر کردد اسههت .رالههز
سعی میکند از طریق اولو یتب شی حق بههر خیههر و بیههرون رانههدن مفههاهیم خیههر از موضههوا
اجماا ،توافق حداقلی را بین الگوهای زیستی گوناگون امکانپذیر سازد .این ک این تههالش تهها
چ اندازد موفق بودد یا خیر ،موضوا بحث ایههن نوشههتار نیسههت (بهرای نمونه نههک :.بهشههتی،
ر
ُ
)139۵ت مهم تمایزی است ک رالز بین امههر عقالنههی و امههر عقالیههی قائههل میشههود که بعههدا
توضی داددخواهد شد و ب منظور پیشبرد بحث حاضر از آن بهرد خواهیم برد.
 .2-3شهروندی جامعهگرا
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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در حالی ک لیبرابها شهروندی را متکی به افهراد و در نتیجه  ،جامعه ٔ سیاسههی را ناشههی از
تجمیع افرادی میدانند ک هر یک هموارد فرد باقی میمانند ،جامع گرایان ریش ٔ شهههروندی

را در جامع ٔ سیاسی منبعث از فرهنی میدانند .مفهوم جامع  1در جامع شناسههی کالسههیک
با کارکردگرایی محافظ کاران ای پیوند دارد ک آن را نسبت به مفهههوم اجتمههاا 2کههارکردیتر
میشمرد .شاید بیان کالسیک فردیناند تونیز 3را بتوان نمون ٔ بارزی از این تفسیر دانسههت که
جامع را معرف جهان سنتی بهمپیوست تعریف میکند ،در حالی که اصههرال اجتمههاا را
برای توصیف جهان مدرن قرع قرع شد ٔد دارای ساختار عقالنی ،اندیشههیدد و منفههرد به کار
میبرد(تونیز .)19۵۷ ،بر این اساس ،جامع بر پیوندهای مستقیم استوار است ،در حالی ک
پیوندهای اجتماا از سنخ انجمن است .چنان

آمد ،مفهوم پساتجددگرایان از جامع امهها،

بیو از هر چیز بر نقو فرهنی تأ کید دارد .دنیل بل 4ب درسههتی خاطرنشههان مههی کنههد که
جامع گرایان توج ما را ب این واقعیت مهم دربار ٔد هو یتمان جلب میکنند ک در پیونههد بهها
جامع های متعدد تعیین و تعریف میشود (بل .)93 ،1993 ،چنان ه خههواهیم دیههد ،ایههن
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه

پیوند است ک پایه ٔ بحههث توجه به خیرههها و موهبتهههای اجتمههاعی مشههترک در دیههدگاد
جامع گرا را تشکیل میدهد .با این هم  ،نباید تصور شود ک اهمیت جمع در جامعه گرایی
با آن

در مکاتب سیاسی مانند سوسیالیسم یا کمونیسم مرر است یکسان است .ب بیههان

جرارد دالنتی ،1برخالف نگرش لیبراب ،نوا جمعگرایی ک جامع گرایی مد نظر دارد ،کمتههر
فردگرا و بیوتر فرهنگی است و فرق آن با درک سوسیالیستی از جمعگرایی هم در این است
ک مادی نیست (دالنتی.)163 ،2002 ،
باید توج داشت ک با وجود این ک اندیشمندانی هم ههون السههدیر مکاینتههایر ،چههارلز

تیلور ،مایکل والزر 2و مایکل سههندب 3به عنوان مشهههورترین چهردهههای فلسههفی جامعه گرا
معرفی میشوند ،خههود آنههان از اطههالق چنههین عنههوانی بههر خههود و دیدگادهایشههان اسههتقباب
نمیکنند .با این هم و ب ریههم تفاوتهههای گههاد اساسههی در رو یکههرد انتقههادی به تجههدد و
لیبرالیسم ب مثاب ایههدئولوژی سیاسههی آن ،دسههتکم سه و یژگههی مشههترک در مباحههث ایههن
اندیشمندان قابلشناسایی است.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

ن ستین و یژگی ،تأ کید بر اهمیت جامع در شههکلگیری هویههت افهراد اسههت .چنان ه
ر
اشارد شد ،برخالف مفهوم فردگرایان لیبراب از «خود» ،جامع گرایان اعتقاد دارند ما معموال
با توج ب پیوندهای اجتماعیمان است ک دربار ٔد خودمان میاندیشیم .این فهههم از هویههت
انسانی در تضاد با س مبحث لیبراب قرار میگیرد .ن ست ،بههرخالف مبحههث لیبههراب ارزش
ر
انت اب فردی ،مردم ضرورتا معتقد ب چیزی ب عنوان برترین منفعت نیستند تهها براسههاس آن
دیدیم،

راد زندگی خود را انت اب کنند .دوم ،درک لیبراب وردای از اجتماا است ک  ،چنان
مفهومی از شهروندی را توصی میکند و با اید ٔد ضرورت مشارکت فعاب شهروندان در امههور
همگانی ،مغایرت دارد .سههومین مبحههث لیبهراب که دیههدگاد جامعه گرایی آن را به چههالو
میکشد ،خاص بودن (در مقابل هم شموب بودن) لیبرالیسم است ک ارزشهای وابست به
آن را تنها در یک بستر فرهنگی خاص ،یعنی فرهنی اجتماعههات متجههدد دارای ارزشهههای
برخاست از میرا تاری ی ارو پا معتبر میسازد ،و ن الزاما در فرهنیهای دیگر.

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه
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ویژگی دوم جامع گرایی ب همههین مبحههث آخههر مربههو میشههود .در دیههدگاد جامعه گرا،
فرهنیها زمین هایی هستند ک اخالقیات بهها توجه به آنههها قابههل درک میشههوند .در نتیجه ،
ب عنوان مثاب ،نظری های لیبراب اخالق در بستر فرهنگی تجدد قابل درک هستند .با ایههن همه ،
مفهوم جامع گرای هو یت فرهنگههی از نسههبیگرایی مرلههق متمههایز اسههت .هم نههین ،هویههت
فرهنگی ،برخالف دیدگاد محافظ گرایان ،ثابت ،تحوبناپذیر و نقدناپذیر فرض نمیشود.
دو نکت ٔ مهم در رابر با موضوا مورد بحث این نوشتار شایان توجه هسههتند :ن سههت،
ر
صرفا ب حوز ٔد پاسداشت از حقوق محدود نمیکننههد ،چههون مؤلفه ٔ
جامع گرایان سیاست را
ٔ
مهمی از هو یت انسانی را رابره او بهها مفهههوم زنههدگی سههعادتمندان ای که بههدان بههاور دارد
میدانند .در نتیج  ،تعیین حقوق شهروندی بدون تبیین رابر ٔ آن با مفهوم زندگی مبتنههی بههر

خیههر امکانپههذیر نیسههت .دوم ،مفهههوم حقههوق شهههروندی ،مفهههومی هو یتبنیههاد اسههت و
برخالف نگرش لیبراب ک فرهنی سیاسی اجتماا را همگن تصور میکند ،دیدگاد جامع گرا
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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هرفیتهههای معرفتشههناختی و جامع شههناختی گسههترددای ب هرای ب ه رسههمیت شههناختن
گوناگونیهای فرهنگی داردت یعنی آن امروزد بهها عنههوان «سیاسههت هویههت» یهها «سیاسههت
تفاوت» شناخت میشههود .شهههروندی نه تنههها بهها مشههارکت در جامعه ٔ سیاسههی ،بلکه بهها
پاسداشت از یک هو یت سروکار دارد.

همانند تفسیرهای پرشمار از لیبرالیسم ک ضمن اشتراک نظههر دربههار ٔد مفههاهیم کههانونی،
دیدگادهای متنوعی دربار ٔد شهروندی ارائ میکنند ،جامع گرایی نیز طیف گستردد و متنوعی
از دیدگادها را نمایندگی میکند .برای مثاب ،دالنتی ب وجود جامع گرایی لیبراب (مثل دیدگاد
چارلز تیلور) ک برای یلب بر مناقشات هو یتی تالش میکنههد و جامعه گرایی مههدنی (مثههل

نظرات رابرت پاتنام )1ک هدفو بیو از هههر چیههز معرههوف به زمین سههازی بهرای افهزایو
سرمای ٔ اجتماعی از طریق ارتقاء ارزشهایی مثل اعتماد ،تعهههد و همبسههتگی اسههت اشههارد
میکند(دالنتی .)16۵-166 ،2002 ،از آنجا ک پیو از این با ب وهایی از دیدگاد تیلههور
آشنا شدیم .ب عنوان نمون ای از دیدگاد جامع گرایی ،در اینجهها به ابعههاد بنیههادیتر بحههث او
دربار ٔد شهروندی هم ب طور خالص اشارد میکنیم.
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه

.

از دیدگاد تیلور ،دانستن این ک «من کیستمز» ،جهتگیری ب سههمت فضههایی اخالقههی
است ک در آن ،پرسوهای مربو ب خوب و بد هاهر میشود .ب شی از آن ب معروف به
رشد تاری ی پایبندیهای هم شموب مانند پیروی از ایمههان دینههی یهها تشه

های خههاص

مانند ملیت است ،اما ب و دیگر ک ب پرسو «چ کسیز» مربو میشود ،از طریق فهم
انسان ب عنوان همس ن بالقود در اجتماعات همسه نان اسههت .ایههن خصههلت همسه نان
است ک «از طریق اکتساب زبان ینی انسانی جهت بیان نف به عههامالن انسههانی کههاملی
تبدیل میشو یمت عامالنی توانمند جهت فهههم خودمههان و از ایههن دو توانههایی بهرای تعریههف
هو یت خودمههان»(تیلور .)42 ،1392 ،ایههن زبههان ،معههرف فرهنههی ماسههت(تیلور،1991 ،
 .)33از همین روست ک شهروندی ،پیوندی وثیق با فهم ما از هو یتمان داردت هههو یتی که
ب لحاظ فرهنگی ،خاص است.
دیدگاد جامع گرا ،ب لحاظ پیوند وثیقی ک با زمین گرایی دارد ،بیو از دیههدگادهای دیگههر
مستعد سیاست شهروندی چندفرهنگی است .با توج ب این ک امههروزد کمتههر کشههوری در
دنیا یافههت میشههود که به لحههاظ فرهنگههی دارای اجتمههاعی یکدسههت باشههد ،احتهرام به
هو یتهای فرهنگی گوناگون در نظامات اجتماعی و سیاسههی کشههور دارای اهمیتههی بسههیار

1

است ،تا آنجا ک حتی در افزایو رشد اقتصادی کشورها منبعی ارزشمند شمردد میشوند.

اما باید توج داشت ک بحههث سیاسههت چنههدفرهنگیگرا از صههرف احتهرام به هو یتهههای
فرهنگی متنوا و متعدد فراتر میرود .بسیاری از نظری پردازان و فعاالن عرص ٔ چنههدفرهنگی
اکنون دیگر از ب رسمیت شناختن این تفاوتها س ن میگو یند .این بدان معناسههت که در
شکلگیری و کارکرد فرایندهای تصمیمگیری در عرص های سیاسی ،اجتمههاعی ،فرهنگههی و
اقتصادی ،این تفاوتها باید لحاظ شوند.
 .3-3شهروندی جمهوریتگرا

پیو از هه ر چیههز بایههد به نکته توجه کنههیم که منظههور از جمهوریههتگرایی ،مشههی سیاسههی
جمهوریخواهان نیست .اصرال رپابلیک (جمهوری) از کلم ٔ التین رسپابلیکا ب معنی امر یا
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه

 .1برای آشنایی با این جنب از اثرات تنوا فرهنگی نک :سیدعلیرضا بهشتی« ،نقو تغییر رو یکرد ب تنوا و تعدد فرهنگی در رشد
اقتصادی» در همزیسهی اتحاد و افهرا  :هفت مقال در سیاست چندفرهنگی ،تهران :ناهید ،139۵ ،ص .۷۵-91
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مایملک عمومی گرفت شدد و داللت بر این دارد ک نظام جمهوری از حکومت یا اجتماعی که
در آن حاکمان هم چیز ،از جمل مردم ساکن در کشور ،را مایملک خود بدانند ،متمههایز اسههت
(سیسرو .)43 ،1998 ،1دو عنصر مهم جمهوریتگرایی عبارتاند از :همگانی بههودن ،2یعنههی

شر باز و آشکار بودن ب جای خصوصی و ش صی بودن ،و خودگردانی .3س ن این نیست ک
همگانی بودن و خودگردانی خوب اسههت ،بلکه ایههن اسههت که چگونه بهتههر قابههل دسههتیابی

هستند(دگر .)146 ،2002 ،4شاید گفت شود ک لیبرابها ،محافظ کاران و سوسیالیستها هههم
مدعی تالش برای حکومههت مههردم بههر مههردم و بهرای مههردم هسههتند و ایههن دو عنصههر م ههت
جمهوریتگرایی نیست .اما اندیشمندان جمهوریتگرایی هم ههون ویلیههام سههولیوان ،5مایکههل
سندب و فیلیپ پتیت 6با این استدالب ک لیبرالیسم ب امر خصوصی و حقوق فردی توجهی بیو
از اندازد دارد و ب فضائل همگانی ک مردم را ب وهائفشان ب عنوان شهروند رهنمههون میسههازد
توج کمی مبذوب میدارد ،تمایز دیدگاد خود از دیدگاد لیبراب را نشان دادداند.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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برای درک پیامدهای این عناصر بنیادین در مفهوم شهروندی جمهوریتگرایانه  ،از عنصههر
اوب یعنی همگانی بودن شروا میکنیم .پیامدهای این عنصر ،دوگان است :ن ست ،سیاست
ر
ب مثاب امری عمومی ،باید علنی و آشکار باشد .دوم ،مفهوم «عموم» صرفا اشارد ب گروهی از
مردم نیست ،بلک وج یا ساحتی از زندگی است ک مالحظات و مباحثات خههاص خههو یو را
داراست .زندگی همگانی مردم را ب میدان و گردهم میآورد ،استعدادها و هرفیتهایشان را به
کار میگیرد و از آنها یک جامع میسازد ک باعههث همبسههتگی ،و گههاد تضههاد آنههها ،بهها دیگههر
اعضههای اجتمههاا میشههود (دگههر .)14۷ ،2002 ،ایههن جنبه های همگههانیبودن ،به تأ کیههد
ر
جمهوریتگرایی بر حاکمیت قانون و فضیلت مدنی میانجامد .امر عمههومی نه صههرفا بهرای
تأمین آسایو ،بلک برای حفاهت در برابر فساد است ک باید آشکارا اعماب شود:

ب عنوان عضوی از جامع  ،مههردم بایههد به هنگام ضههرورت ،آمههاد ٔد یلبه به ر

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه

.
.
.
.
.
.

تمایالت ش صی و کنار گذاشتن منافع خصوصی و انجام آن برای جامع
ب عنوان یک کل مصلحت است ،باشههند .شهههروندانی که انگیههز ٔد همگههانی
داشت باشند و چنین کنند ،فضیلت همگانی یا مدنی را ب نمایو میگذارنههد
(دگر.)14۷ ،2002 ،

الزم ٔ تجلی این فضیلت ،پایبندی ب حاکمیت قانون است .از آنجا که سیاسههت امههری
همگانی است ،نیازمند گفتوگو و تصمیمهای عمومی است ک خههود نیازمنههد فراینههدهای
قاعددمندی است دربار ٔد این ک چ کسههانی بایههد سه ن بگو ینههد ،چه زمههانی بایههد سه ن
بگو یند و تصمیمها چگون باید ات او شوند .ضرورت پایبندی ب حاکمیههت بهها عنصههر دوم،
یعنی خودگردانی ،پیوندی وثیق دارد :اگر قرار است شهههروندان بههر سرنوشههت خههود حههاکم
باشند ،نمیتوانند تابع حاکمیتی خودکام یا دلب واد باشند و در نتیج  ،هم باید تابع قههانون
باشند .اگر بحث آیزایا برلین را دربار ٔد دو وج آزادی و تعاریف او را از آزادی سلبی (منفههی)
و آزادی ایجابی (مثبت) مبنا قرار دهیم ،باید گفت آزادی مورد نظر جمهوریتگرایی بیوتههر
متوج ه نههوا دوم اسههت تهها نههوا اوب .آزادی جمهوریههتگرا ،حاکمیههت قههانون و آزاد بههودن
شهروندان از سلر ٔ خودکامگی را ضروری میسازد .ب بیان پتیت ،جمهوریتگرایههان بههیو
از آن ک نگران آزادی از مداخل باشند ،دبنگهران آزادی از سههلر اند (پتیههت.)80 ،198۷ ،
پایداری آزادی تحت حاکمیت قانون ،هم مشارکت فعاب در امور همگانی ب مثاب فضههیلت
مدنی شهروندان جمهوریتگرا و هم شکل مناسبی از حکومت را ضروری میسازد.
ر
شهروندی در این دیدگاد صرفا ب حقوق (بهردمندیها و مصههونیتها) ناشههی از منزلههت
شهروندی خالص نمیشود ،بلک تکالیفی را پدید میآورد ک برای عمل ب آنها ،پایبندی ب
خیر مشترک و مشارکت فعاب در امور همگانی ضههروری اسههت .بنههابراین ،منزلههت حقههوقی
شر الزم شهروندی است ،ن شههر کههافیُ .بعههد اخالقههی شهههروندی از همههین ضههرورت

سرچشم میگیرد .استدالب ری ههارد ردگههر در ایههن رابره بسههیار جالههب توجه اسههت :اگههر
شهروندی ب حاکمیت قانون و ضرورت پیروی ساکنان دولتهشهر در یونان باستان خالص

میشههد ،ضههرورتی نداشههت که بیگانگههان ،بردگههان و زنههان از شهههروندی محههروم باشههند.
شهروندی ،فراتر از پایبندی ب قانون ،ب معنای ایفای نقو در حکومت بود .شهروند ن تنههها
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مجاز ب مشارکت در امور مدنی بود ،بلک از او انتظار میرفت ک چنین کنههد .امههروزد نیههز،
ر
«اگر شهروندی صرفا ب منزلتی حقههوقی خالصه میشههد ،نمیتوانسههتیم میههان شهههروندان
خوب و بد ،یا شهروندان حقیقی و شهروندان اسمی فههرق بگههذاریم (دگههر.)149 ،2002 ،
سیاست ،امری همگانی است و از دیدگاد جمهوریتگرا ،شهروندان خوب تههالش میکننههد
نقشی آ گاهان و متعهدان در آن ایفا کنند.
افزون بر ابعاد حقوقی و اخالقی ،دو ُبعد دیگر شهههروندی جمهوریههتگرا شههایان توجه

هسههتندُ :بعههد وحدتگرایان ه و ُبعههد تربیتههی .مشههارکت شهههروندی دو کههارکرد در جهههت
همبستگی بیوتر جامعه دارد :ن سههت ،قههادر سههاختن فههرد به همسههاز کههردن نقوهههای
گوناگونی که ایفهها میکنههدت دوم ،همبسههت کههردن افهراد در یههک جامعه  .در ُبعههد تربیتههی،
شهروندی فعاب باعث گسترش بینو شهروندان شدد و درک آنههان را از ایههن که زندگیشههان
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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چگون ب زندگی دیگران ،از جمل کسانی ک نمیشناسند ،مرتبط است عمیههق میکنههد .به
بیان ردگر« ،شهروندی جمهوریتگرا با تقو یت درک فرد از خودش ب مثاب جزئی از همگههان
و ن مجزای از دیگران ،در جهت یلب بر شههکل م ههرب فردگرایههی عمههل میکنههد» (دگههر،
 .)1۵2 ،2002در نتیج  ،ب نظر میرسد مشارکت در حیات جمعی هههم راد و هههم و یژگههی
تعیینکنند ٔد شهروندی جمهوریتگرا باشد .این درک از شهههروندی ،در تمههایزی آشههکار بهها
درک از شهروندی ب مثاب مصرفکنندگان حقوق شهروندی اسههت که جنبه های اخالقههی،
وحدتگرا و تربیتی شهروندی در آن جایی ندارد:

در حقیقههت ،میتههوانیم بگههو ییم الگههوی جمهوریههتگرای جامعه ٔ خههوب،
نمایانگر این پنج و یژگی است :برخورد منصفان تحت حاکمیت قانون در آن

جاری استت سامانهای اقتصههادی و توزیههع ثههروت به ارتقههای شهههروندی
میانجامد و ن مصرفگراییت آمادد سازی کودکههان بهرای زنههدگی به مثابه
شهروندانی مسلوب از اهههداف مهههم نظههام تعلههیم و تربیههت اسههتت طراحههی
شهرها و روستاها با هدف تقو یت ح همسههایگی و رو جمعههی صههورت
میگیردت و فرصت مشارکت در امور همگانی ،از جمل برنام های خههدمات
اجتماعی ،فراوان است (دگر.)1۵۵ ،2002 ،

همههانطور که بحههث دربههار ٔد ایههد ٔد شهههروندی لیبهراب را بهها خالصه ای از آراء یکههی از
اندیشمندان لیبراب یعنی جان رالز ،و اید ٔد شهروندی جامع گرا را با طههر آراء چههارلز تیلههور
ب عنوان اندیشمندی جامع گرا ب پایان رساندم ،این ب و را نیز با اشاردای گذرا ب آراء جان
شوارتزمنتل 1ک ب طور مبسو ب شر این دیدگاد پرداخته تمههام مههیکنم .وی شهههروندی
جمهوریتگرا را دارای س مؤلف ٔ اصلی میداند :ن ست ،شهروندی ب معنای عضههو یت در

جامع ٔ سیاسی و خودآ گاهی شهروندان نسبت ب اهمیت این نوا از عضو یت است .بر ایههن
اساس ،مهم است ک توج شود ک بدون چنین هو یت سیاسی مشترکی ،دستیابی ب اجتماا
دموکراتیک واقعی امکانپذیر نیست (شههوارزمنتل .)۷ ،2003 ،دوم ،تفههاوتی اسههت که بهها
مفهوم شهروندی لیبراب دارد و آن این ک بر پای ٔ مفهومی از خیر مشترک یا نفع همگانی قرار
ر
دارد ک ه صههرفا مجمههوا منههافع اف هراد نیسههت (همههان .)8 ،2003 ،سههوم ایههن ک ه دیههدگاد
جمهوریتگرا ،نهادهای سیاسی را دارای نقو زیادی در شکل دادن ب ماهیت شهروندی و
نظام جمهوری میداند.

در نتیج  ،مشههارکت فعههاب شهههروندان در ادار ٔد امههور جامعه ٔ سیاسههی ،از عناصههر مهههم

شهروندی جمهوریتگرا ب شمار میآید .این نهادها باید ب گون ای تحوب پیدا کنند ک هم ب
اصل دموکراتیک عدم تمرکز قدرت و هم ب حضور نمایندگان هو یتهای فههردی و گروهه ی
در فرایندهای تصمیمگیری منجر شود.
 .4-3ارزیابی منشور شهروندی

پیو از پرداختن ب نقد و ارزیابی منشور شهروندی ،تذکر این نکت مهههم اسههت که حقههوق
شهروندی ب رسمیت شناخت شدد توسط دولتها ،الجرم ب امر سیاسی مههرتبط اسههت و در
حوز ٔد سیاسی ،افراد یا جوامع فرهنگی دارای الگوهههای زیسههتی گونههاگون در یههک اجتمههاا،
ُ
ب جای تالش برای حلوفصل اختالفها بر پای ٔ استدالبهای عقالنی ،ب شههیو ٔد عقالیههی در
صدد دستیابی ب اجماعی همپوش برمیآینههد که از طریههق آن ،همزیسههتی مسههالمتآمیز و
بلک همیاری و همکاری در ادار ٔد امور کشور میسر شود .اینجا دیگر س ن از این نیست ک
رّ
یک دین ،مذهب ،مکتب اخالقی یا فلسفی «حق » است ،چون حقانیت یهها عههدم حقانیههت
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه
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ر
ُ
اساسا موضوعیت ندارد 1.سازوکار عقالیی ،معرف رو یکههرد سیاسههت در حههوز ٔد شهههروندی
است .چنین فهمی از امر سیاسی ،دستکم تا آنجا ک ب سیاست مههابین جوامههع فرهنگههی
گوناگون در یک اجتماا مربو میشود ،سیاست را بر وج نحیف اصوب اخالقی یا اصههوب
ییراخالقی (و ن ضداخالقی) استوار میسازد .در مقابل ،سیاست حههاکم بههر درون جوامههع
فرهنگی ب وج فرب تر اصوب اخالقی متکههی هسههتند .بههر پایه ٔ ایههن تمههایز ،اصههولی ماننههد
پاسداشت صل (چ در درون و چ در بیرون) از اصوب ییراخالقههی امهها الزماالجهرای هههر
حکومت ب شمار مههیرود ،اصههولی ماننههد تجدیدنظرپههذیری وجهههی نحیههف از اخههالق ،و
اصولی مانند عدالت ب لحاظ اخالقی فرب هستند.
این نگاد ب امر سیاسی ،ب گمان من ،در سنن تدبیر و مدیریت سیاسی دنیای پیشامدرن نیههز
سابق دارد و بسههیاری از قههوانین دنیههای کهههن از ایههن طریههق زمینه را بهرای پاسداشههت حقههوق
شهروندی فراهم کردند .در مغرب زمین ،شاید «فرمان طالیی» اندروی دوم پادشاد مجارسههتان
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ک در ساب  1222صادر شد و در آن برخی حقوق از جمل حق ن بگان برای نافرمانی از پادشاد
مقرر شدد بود ،فرمان «ژویوس» ک در ساب  13۵6برای ب رسمیت شناختن حقوق امهرای زیههر
دست در اروپا صادر شد ،و قانون «مگناکارتهها» (منشههور بههزرگ آزادیههها) که در سههاب 121۵
میالدی توسط جان ،پادشاد انگلستان ،وضع شد و هنوز هههم به عنوان زیربنههای تههاری ی نظههام
حقوقی بریتانیا مورد احترام است ،را بتوان از این دست قوانین ب شمار آورد.
میثاقنام ٔ پیامبر اسالم در مدین ک را پ از هجرت ب یثرب میان ساکنان آن دیههار منعقههد
شد و ب هم ٔ افراد و قبائل اعم از یهودی ،مسیحی ،مشرک و مسههلمان حقههوق شهههروندی اعرهها
کرد نیز میتوان از این منظر تجزی و تحلیل کرد .در جمالت آیازین آن با وکر این ک «همگههان
در قباب یکدیگر یک ملت و یک امت هستند» (حمیدالل  .)۵2 ،136۵ ،به برابههری و متقابههل
بودن این حقوق اشارد دارد و در عین حاب ،بر استقالب مالی و قضایی هر قبیل تأ کیههد میشههود.
ب نظر می رسد هجرت پیامبر(ص) از مک به مدینه و شههکلگیری حکومههت ا هس المی تحههت
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه

 .1جالب توج این ک در مذاکرات مجل خبرگان تدو ین قانون اساسی در ساب  ،13۵8عدد ای از فقهای سنتی اصهرار داشههتند
ّ
ک صفت «حق » ب دنباب عبارت «دین رسمی ایران ،اسالم و مذهب جعفری اثناعشری است» در اصل دوازدهههم بیایههد که بهها
م الفت اکثریت مواج شد .آیت الل حاج شیخ مرتضی حائرییزدی یکی از این فقها بود ک پ از عدم تصو یب این نظههر به
نشان ٔ اعتراض مجل را ترک و از شرکت در جلسات بعدی خودداری کرد.

ٔ
فرستادد اهل یثههرب به مکه در عقبه های اوب و دوم
فرمان ایشان ک بر اساس بیعت نمایندگان
ٔ
صورت گرفت ،حاکی از تحوب موقعیههت پیههامبر به عنوان رهبههر یههک جامعه فرهنگههی (امههت
دورد مکی ب رهبری یههک جامعه ٔ سیاسههی (امههت سیاسههی مدینه ) در ٔ
اعتقادی اسالم) در ٔ
دورد
ر
مدنی است .بر این اساس ،در حالی ک نهضت اسالم در ٔ
دورد مکی صرفا ب قواعد برخاسههت از

اصوب اخالقی فرب متکی است ،در ٔ
دورد مدنی از دو نوا از اصوب و قواعد بهرد میبههرد :اصههوب
فرب اخالقی برای تنظیم امور جامع ٔ اسالمی ،و اصوب نحیف اخالقی یا اصههوب ییراخالقههی در
تنظیم روابط جامع ٔ اسالمی با جوامع فرهنگی دیگر (یهودیان ،نصرانیان و مشرکان).

در دوران معاصر نیز منشورهایی برای حقوق شهروندی انتشار یافت ک هر یک قابههل توجه
هستند .ب عنوان نمون  ،می توان از منشور شهروندی ک جان میجر ،ن ست وزیر و رهبر حههزب
محافظ کار ،در ساب  1991در تبلیغات انت اباتیاش ب کار گرفت یاد کرد .میجههر که به دنبههاب
سقو دولت مارگارت تاچر ب رهبری حزب برگزیدد شدد بود و نیازمند تحولی بود ک بتواند آراء
را ب خود جلب کند ،منشور شهروندی را با هدف ارتقاء کیفیت خههدمات همگههانی و به منظور
حمایت از هم ٔ کسانی ک در پی عیار بهتری از خدمات هستند منتشر سههاخت .منشههور شههامل
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برنام ٔ ددسال ای بود ک قرار بود از طریق تدوین و ابال متن تفصیلی آن ،خدمات ارائ شدد را در
کیفیت خود برساند (منشور شهروندی .)199۵ ،نگرش حاکم بر منشور ،منبعههث از دیههدگاهی

نولیبراب است ک پیو از این با م تصات آن آشنا شدیم .ب بیههان جههان مههولن« 1قصههد منشههور،
تضمین اصال و کیفیت خدمات ب افراد بود ن مشارکت جامع ٔ مدنی سازمان یافت در ادراک و
ٔ
ادارد خدمات عمومی .ایههددآب آن مصههرفگرایی و نه دمکراسههی مشههارکتی ،شهههروند ب مثابه
مصرف ٔ
کنندد فردی و ن سیاسیشدد و بسیجشدد است» (مولن.)1 ،200۵ ،

نگههاهی دقیههقتر به صههورت مسههلل میتوانههد ابعههاد تههأثیر دیههدگادها در شههکلگیری و
جهتگیری حقوق شهروندی را روشنتر کند .بدینمنظور از بحث ماندگار تی .اچ .مارشاب
ک در نیم ٔ قرن بیستم منتشر شد استفادد کنیم .مارشاب س ب و یا مؤلف ٔ متمایز شهروندی
را از یکدیگر باز میشناسد .این مؤلف ها با ارجاا ب مجموع ٔ خاصی از نهادهای اجتماعی
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه
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ک از طریق آنها این حقوق اعماب میشود ،تعریف میشههوند .ایههن ب وههها یهها مؤلفه های
س گان ٔ شهروندی عبارتانداز :مؤلف ٔ مدنی ،مؤلف ٔ سیاسی و مؤلف ٔ اجتماعی .مؤلف ٔ مههدنی
از حقوقی تشکیل میشود ک برای آزادی فردی الزم است و نهادی ک ب طور مسههتقیم بهها آن
سروکار دارد ،حاکمیت قانون و نظام دادگستری اسههت .مؤلفه ٔ سیاسههی شهههروندی از حههق
مشارکت در اعماب قدرت سیاسی تشکیل شههدد اسههتت حقههوقی که بهها نهادهههای انت ههابی
سروکار دارد .مؤلف ٔ اجتماعی از حق برخورداری از زندگی خههوب و میهرا فرهنگههی اجتمههاا

تشکیل شدد است .نقر ٔ جدایی بحث مارشاب از نگرش لیبهراب ایههن اسههت که همه ٔ حقههوق
مدنی ،ب طور منرقی ،از حقوق مدنی و ب ٔ
ویژد حقوق مالکیت نشلت نمیگیرد .افزون بر این،
ر
تحوب شهروندی صرفا ناشههی از تحههوالت حکومههت در دوران اخیههر نیسههت .تحههوب مههاهوی
شهههروندی ،حاصههل تضههاد فیمههابین نهادهههای اجتمههاعی و گههاد گرودهههای اجتمههاعی اسههت
(مارشاب .)99 ،19۵0 ،ب بیان دیگر ،حقوق مههدنی ،حقههوق شهههروندان در مقابههل حکومههت
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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است ،در حالی ک حقوق اجتماعی ،بیانگر مزایایی است ک توسط حکومت تههأمین میشههود.
بنابراین ،در هر منشور حقوق شهروندی ،جایگاد و سهم مؤلف های س گان ٔ
ٔ
یادشدد شهههروندی
در شناخت جهتگیری کلی آن و نیز تش ی نقا قوت و ضعف آن دارای اهمیت است.
منشور وقو شهروندی ک توسط حسن روحانی و پیگیری و مشارکت مجدان ٔ وی ارائ
شد را میتوان از زاو ی های م تلف مورد بررسی قرار داد .متن نهایی منشور در آخرین سههاب
دولت یازدهم رونمایی شد و رسمیت یافتت متنی ک نسبت ب متن پیشنهادی ن سههتین که
در ساب اوب عمر آن دولههت توسههط معاونههت حقههوقی منتشههر شههد ،از اسههتحکام و انسه جام
بیشتری برخوردار است .توج ب زمین ٔ تاری ی ،اجتماعی و سیاسی انتشار منشور ضههروری
است .تأ کید اصلی آن بر احیاء ب وهای فراموششد ٔد قانون اساسی ،ب و یژد فصل سههوم آن
ک ب حقوق ملت اختصاص دارد ،نشان از پشت سر گذاشتن دوردای دارد ک احترام ب ایههن
ب و از قانون اساسی ب شدت نادیدد گرفت شدد بود .منشور شهروندی ،ب یک معنا ،تبلههور
مرالب ٔ ملی اجرای بدون تنازب قانون اساسی است ک در ساب های پیو از آن ،بارههها مههورد
تأ کید قرار گرفت بود .در مقدم ٔ منشور ک ب قلم رئی دولت یازدهم نگاشت شدد ،بهها اسههتناد
ب وهیف ٔ قانونی رئی جمهور ک منبعث از سوگندی است ک در مراسم تحلیف ادا میکند،

ب ضرورت اجراییشدن حقوق اساسی شهروندان ایرانی ،صرفنظر از تفاوتهایی که دارا
هستند ،اشارد میشود .برخورداری از کرامههت انسههانی ،عههدالت ،آزادی و زنههدگی شایسههت ،
ب عنوان مهمترین اجزای این حقوق برشمردد شدد است ک چنان

هو یداست ،جهتگیری

منشور نسبت ب حقوق عام و هم شموب شهروندان را نشان میدهد.
در این راستا ،س ن از حق «بهردمندی از نظام اقتصادی شفاف و رقابتی ،حق مالکیت،
برخورداری از مسکن ،تغذی و آب آشامیدنی سالم ،رفاد و تأمین اجتماعی فراگیر ،خدمات
بهداشتی و درمانی ،کار و اشتغاب شایست  ،آموزش و تحصیالت عالی و مشارکت در حیات
فرهنگی»(ص ب) ب میههان آمههدد اسههت .ایههن دسههت از حقههوق ،بهها آن ه دیههدگاد شهههروند
مصرفکنندد یادشدد در ب وهای پیشین این نوشههتار نماینههدگی میکنههد ،همسههو یی دارد.
سپ در دوازدد بند ،خطمشیهای اصلی برای اجراییشدن حقههوق تبیههین شههدد اسههت که
شامل :آ گاهیب شی ،هرفیتسازی و ارتقای فرهنی عمومی از یههک سههو و افهزایو تعهههد
کارگزاران نهادهای دولتی و ییردولتی در قباب حقوق شهروندیت تشو یق افراد و تشههکلهای
مدنی و خصوصی برای مقابل با هرگون تعرض ب حقوق شهروندیت احترام ب اصل تساوی
هم ٔ شهروندان در برابر قانونت و برخورد قانونی بهها سههوء اسههتفادد از قههدرت در تعههرض به
حقوق شهههروندی میشههود .ایههن خطمشههیها که به دنباب آن توصههی هایی بهرای پایبنههدی
ب وهای م تلف حکومت ب آن مرر شدد است ،باز هم نمایانگر دیههدگاهی اسههت که
حقوق شهروندی را ب دفاا از فرد شهروند در مقابل مداخل ٔ حکومت تقلیل دادداست ک با
توج ب وضعیت شهروند ایرانی ،البت تأ کیدی ضروری و ستودنی است.
متن منشور با یادآوری ب وهایی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آیاز میشود
ک زیربنای حقوق شهروندان منبعث از آن ب شمار میرود ،ب و یژد این فراز که حههق تعیههین
سرنوشت از سوی خداوند ب انسان اعرا شدد است و هیچک نمیتواند این حق الهی را از
او سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهههد (همههان ،ص .)1در همههین
راستا ،ویل عنوان «حق حیات ،سالمت و کیفیت زندگی» در ماد ٔد  6میخوانیم:
ماد ٔد .6شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشههد فضههائل اخالقههی و
دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند .دولههت همه ٔ امکانههات خههود را بهرای
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تأمین شرایط الزم جهت بهردمندی از این حق ب کههار میگیههرد و بهها مفاسههد
اخالقی از جمل درو  ،ریا ،تملق ،نابردباری ،بیتفاوتی ،تنفر ،بیاعتمادی،
افرا گری و نفاق در جامع مبارزد میکند.
همانطور ک مشهود است ،دیدگاهی ک در این ّ
مادد مستتر است ،اخههالق را در معنههای
مدرن آن در نظر دارد ک با رو یکرد لیبراب ب شهروندی سازگار و نسبت ب رابر ٔ متقابل فرد و
جامع و نهادهای اجتماعی در شکلگیری رفتارهای فردی و اجتماعی ،یعنی آن

رو یکههرد

جامع گرا بر آن تأ کید دارد ،کمتوجه اسههت .حتههی آنجهها که سه ن از «کرامههت و برابههری
انسانی» است ،این کرامت ب ممنوعیت اعماب تبعیضهههای نههاروا در قبههاب شهههروندان ،به
دسترسی آنان ب خدمات عمومی مثل خدمات بهداشههتی ،فرصههتهای شههغلی و آموزشههی
معروف است ّ
(مادد .)8اما ماد ٔد  11ب ُبعد مشارکتی حقوق شهروندان اشارد دارد و حق زنان
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در مشارکت فعاب در مناصب را یادآور میشود .اینجا نیههز سمتوسههوی فردگرایانه حقههوق
یادشدد آشکار است .با این حاب ،نمیتوان نادیدد گرفت ک در این ّ
مادد ،ب این ک مناصههب
مذکور (سیاستگذاری ،قانونگذاری ،مدیریت ،اجرا و نظههارت) منحصههر به ب ههو دولتههی
باشد تصری نشدد است ک با توجه به رواج تبعیضهههای مشههاب در ب ههو خصوصههی و
عمومی ،میتواند راهگشای حضور فعابتر و مؤثرتر زنان در هر س حوز ٔد اجتماعی شود.
بندهای (ت) و ( ) ،بههیو از هرجههای دیگههر مههتن منشههور به ُبعههد مشههارکتی حقههوق
شهروندی میپردازد .عنوان بند ت «حق مشارکت در تعیین سرنوشت» است ک ب اسههتفاد ٔد
برابر از حق مشارکت در هم پرسیها و انت اباتها محدود شدد است (مه ّ
هاد ٔد  .)1۵سههپ ،

در ّ
ماد ٔد  ،16ب ضرورت شفافیت مسلوالن دولتی در گفتار و کههردار و رعایههت بیطرهف ی در
جریان انت ابات اشارد شدد است .بند ( ) با عنوان «حق ٔ
ادارد شایست و حسن تههدبیر» ،به
ٔ
«ادارد شایست ٔ امور کشههور بههر پایه ٔ قانونمههداری ،کارآمههدی،
برخورداری حق شهروندان از
پاس گو یی ،شفافیت ،عدالت و انصاف» ّ
(مادد )19اشارد دارد و برخالف تصور اولیه و در

ترابق رو حاکم بر منشور ،بیشتر معروف ب حق و حقوق ارباب رجههوا در ادارات دولتههی
نحود مشارکت شهروندان در ٔ
است تا ٔ
ادارد امورت نقدی ک دیدیم بر دیدگاد نولیبراب وارد شدد
است.

بند (د) امیدانگیز است و میتواند اوج توج منشور ب وجه مشههارکتی حقههوق شهههروندی
محسوب شود .در این بند حق تشکل ،تجمع و راهپیمایی تبیین شدد اسههت .بهها ایههن همه  ،بهها
ورود ب متن مواد این بند (مواد 43تا  ،)46امید اولی رنی میبازدت ب ویژد با توج به ایههن که
حقوق برشمردد شدد ،چیزی ب آن

در اصههوب  26و  2۷قههانون اساسههی آمههدد اضههاف نکههردد

است ،هرچند از بیانی روشنتر برخوردار است و میتواند راد را بر تفصیل آن اصوب باز کند.
در اینجا قصد واکاوی بیوتر مفاد منشور را برای دریافت جهتگیری کلههی آن نیسههت.
پرسو اساسی اما ،این است ک آیا قصد این بودد ک منشور شهروندی خالء قانونی معینههی
را پر کند یا دستکم زمین ٔ را برای رفع آن فراهم کندز ب نظر نمیرسد پاسههخ منفههی باشههد،
چرا ک در ییر این صورت طبیعی است ک منشور ،چه در سههاختار قههدرت و چه در میههان
شهروندان ،جدی گرفت نشود .اگر پاسخ مثبت اسههت ،بایههد دیههد منشااور به چه میهزان در
برآوردن این نیاز موفق بودد است .هم ٔ مواد منشور را میتوان از این منظر مورد بررسی دقیق

قرار دادت سنجشی ضروری ک انجام آن داعی ٔ این نوشههتار نیسههت .بهرای نمونه  ،میتههوان از
منظر ُبعد مشارکتی حقوق شهروندی ب مفاد منشور نگریست .ماد ٔد آخر این بند ،یعنی ماد ٔد
 ،46ک ب حق قانونی تجمعات مسالمتآمیز اشههارد میکنههد را در نظههر بگیریههد .اصههل2۷
قانون اساسی جمهوری اسالمی مصوب  13۵8اعالم میکنههد که «تشههکیل اجتماعههات و
راهپیماییها ،بدون حمل سال  ،ب شر آن ک م ل ب مبههانی اسههالم نباشههد آزاد اسههت».
جالب توج این ک این آزادی نامشرو است و وکری از ضرورت تعیین حدود آن در قوانین
عادی و مقررات ناشی از آن ب میان نمیآید .با مراجع ب صور مشروح مذاکرا مجلس
بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی( )13۵8در مییابیم ک بیشتر گفتوگوهههای
میان نمایندگان ،حوب اختالالت احتمالی در نظم و رفتوآمد مههردم در معههابر عمههومی دور
میزند .جالب این ک ب هنگام صحبت از محدودیتهای قانونی بهرای تجمعههات ،آزاد بههودن
تجمعات در اماکن عمومی مانند مساجد مسلم فرض شدد است و نگرانیها ،معروف ب نظم
تردد در میادین و خیابانهاست (جلسات بیستوپنجم و بیستوششم) .این موضههوا در مههتن
پیونو ی قانون اساسی در اصل  31بحههث شههدد اسههت که افههزون بههر حههق برپههایی تج هم ع
اعتراضی ،تضمین امنیت اجتمااکنندگان را از وهایف دولت میدانههد .بهها ایههن همه  ،و شههاید
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تحت تأثیر شرایط امنیتی سابهای اولی ٔ ده ٔ شصت ،این آزادی با التزام گرودها و سازمانها ب
اخذ مجوز از وزارت کشور و شورای تأمین استانها ،در عمل چنههان دچههار محههدودیت شههدد
است ک امکان برگزاری تجمعات اعتراضی ب حکومت را ناممکن ساخت است.
تأمین آزادی تجمعات ،ب خصوص تجمعات اعتراضی ،از چ لحاظ مهم استز شههاید بهها
مراجع ب بحث نافرمانی مدنی ،اهمیت موضههوا روشههنتر شههود ،چهرا که ب ههو مهمههی از
دیدی ٔ پاسداشت آزادی بیان ،ب گستردگی دامن ٔ آزادی بیان معترضان و منتقههدان حکومتههها
مربو میشود .نافرمانی مدنی فعالیتی اسههت که آشههکارا و ب عمههد در برابههر قههانون صههورت
میگیرد و قصههدش بههروز عقایههدی اسههت که بهها آن امیههد به تغییههر بههیعههدالتی قههانونی و یهها
ر
سیاستهای حکههومتی مههیرود .نافرمههانی مههدنی عمومهها از کههنو سههتیزدجو یان و مقاومههت
سازمانیافتههخ خشههونتآمیههز متمههایز شههمردد مههیشههود و از ایههن جهههت در جامعههخ بسههامان و
دمکراتیک و حاکمیت قانون رخ میدهد .مرابق ایههن تعریههف ،گرچه عمههل نافرمههانی مههدنی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

24

دوره ،11شماره 3
تابستان 1398
پیاپی 43

نقض قانون است ،مرتکبان آن ب اصوب اساسی جامعخ دمکراتیک باور دارند .بنابراین ،مسائلی
ر
ک حوب موضوا نافرمانی مدنی شکل میگیرد ،عمدتا راجع به توجیه ایههن عمههل در شهرایط
خاص و نیز پاس ی است ک نظام حقوقی جامعخ دمکراتیک به آن مههیدهههد .اینجاسههت که
مسللخ نافرمانی مدنی با موضوا تعهد سیاسی پیوند میخورد (بانین.)114 ،2004 ،
دیدیم ک دیدگاهی ک رو حاکم بر منشااور وقااو شااهروندی دولههت یههازدهم حههاکم
است ،ب مواضع فکری اندیشمندان لیبراب قرابت بیشتری دارد .از همین رو ،مروری بر یههک
تفسیر لیبراب از نافرمانی مدنی میتواند نقا قههوت و ضههعف آن را حتههی بهها توجه به ایههن
رو یکرد کلی آشکار سازد .بدینمنظور سرا تفسیر رالز دربار ٔد ایههن موضههوا مههیرو یم .بایههد
توج داشت ک نظریه های حقانیههت نافرمههانی مههدنی را به نظریه های مبتنههی بههر قهرارداد
اجتماعی ،نظری های مبتنههی بههر رضههایت عمههومی ،نظریه های مبتنههی بههر اراد ٔد عمههومی ،و
نظری های مبتنی بر حق و عدالت تقسیمبندی کردداند (ورعی .)3۵ ،1394 ،نظری ٔ رالههز در
گرود آخر قرار دارد و بدائو 1او را ن ستین فیلسوفی میداند ک با دقت و فکرشدد ب ماهیت و
بایستگی نافرمانی مدنی ،در چارچوب نظریخ عمومی عدالت اجتماعی و لیبرابدمکراسههی،
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه

پرداخت است .موضوعاتی ک رالز مرر میکند ن تنها مسائلی را دربرمیگیرد ک قبل از او
ر
طر شدد ،بلک مفاهیم کامال جدیدی را پههیورو مههیگههذارد (بههداو .)10-12 ،2002 ،در
آثار رالز ب طور مش

در دو جا با طر جدی و مستقیم مسللخ نافرمههانی مههدنی رو به رو

میشو یم .ن سههت ،در مقاله ای که در سههاب  1969نوشههت و منتشههر شههدد و در مجموعا
مقاال او بازنشر یافت (البت این مقال در اصل ،سه نرانی او در کنفهران «انجمههن علههوم
سیاسی آمریکا» در  1969بودداست) و دیگری ،در فصل ششم از کتههاب نظریا ای درباااب
عدالت ک ن ستین بار در ساب  19۷1انتشار یافت و صههورت گسههترشیافتخ مقالههخ یادشههدد
ر
است .البت واض است ک هر دو متن از اصوب بنیادین یکسانی بهردمند هستند ک مش صا
ریش در کلیت نظری ٔ عدالت رالز دارند .در ضمن نباید از این نکت یافل شد ک روایتهای
وی از نافرمانی مدنی و نیز استنکاف وجدانی ،از طریق تبیین مسائل یهها مههواردی که در آن
متابعت از قانون وضع شدد در قوۀ مقننخ یک نظام (کمابیو) دموکراتیک و قانونساالر دیگر
برای شماری از شهروندان الزامآور نیست ،روایتهای کالنتر او از موضوعاتی چون وهیفخ
طبیعی و تعهد سیاسی را تکمیل میکند (کاوفمن.)228 ،2004 ،
در مقالخ «بایستگی نافرمانی مدنی» ،رالز شر میدهد ک توجیه نافرمههانی مههدنی ،به
نظریخ تعهد سیاسی متکی است .در درجخ ن ست ،این وهیفخ طبیعی و نیههز تعهههد سیاسههی
ماست ک از نهادهای عادالن و کارآمد حمایت کنیم .او فکری را ک تعهد سیاسی در نظههام
دموکراتیک قانونساالر از آن منشأ میگیرد قرارداد اجتماعی میداند و آن را برخالف وهیفههخ
طبیعی ،عملی داوطلبان قلمداد میکند .نظریخ قرارداد اجتماعی هموارد چنین میانگارد که
انسانها در جایگاد آیازین از قدرت و حقوقی برابههر برخوردارنههد و پههردۀ ناآگههاهی مههانع از
وقوف ایشان ب چگونگی توزیع قابلیههتهاسههت .او سههپ به جایگههاد نافرمههانی مههدنی در
دموکراسی قانونمند میپههردازد و نافرمههانی مههدنی را «عملههی عمههومی ،ییرخشههونتآمیز و
وجدانی در برابر قانون تعریف میکند ک ب منظور تغییر قههوانین یهها سیاسه تهای حکومههت
صورت میگیرد» .پ  ،نافرمانی مدنی عملی سیاسی محسوب میشود و اصوب اخالقیای
ک مفهوم جامعخ مدنی و خیر عمومی را معین میکند ،توجی گر آن است .اقلیت جامعه بهها
توسل ب نافرمانی مدنی قادر خواهد بود ب واسرخ درک مشترک مفهههوم عههدالت ،اکثریههت را
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متوج حکم یا سیاست هالمان کند .اما ب هرحاب ،نافرمانی مدنی سرپی ی از قههانون را بهها
حفظ وفاداری ب نظام حقوقی نظام دمکراتیک قانونگرا مد نظههر دارد (رالههز-182 ،1999 ،
 .)1۷6رالز در کتاب نظری ای درباب عدالت ضمن ارائخ مفصلتر تعریف پیشههین ،بههر ایههن
نکت تأ کید میکند که نظریههخ نافرمههانی مههدنی او بهرای جامعه ای «کمههابیو عادالنه » در
چارچوب رژیمی دمکراتیک و برخوردار از اقتداری ناشی از مشروعیت مههردمسههاالر طههر
ر
شدد و ب دیگر اشکاب حکومت و دیگر روشهای مقاومت و م الفت ،ک بهرای سههرنگونی
دولتهای ستمکار یا نظامهای فاسد ب کار میرود ،مربو نیست.
بنابراین ،مسللخ نافرمانی مدنی آزمونی مهم بهرای هههر نظریههخ اخالقههی خواهههد بههود که
مدعی نظام دمکراتیک قانونی است .با مقایس ٔ دامن و جایگاد بحث نافرمانی مدنی با آن ه

در منشور با عنوان «حق تشکل ،تجمع و راهپیمایی» و ب و یژد ماد ٔد  46آمدد ،ناتوانی منشور
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در هموار ساختن راد برای تحقق ب و مهمی از حقوق شهروندی ،آشکار میشود :نههاتوانی
در رفع ابهامات و ارائ ٔ تفسیری موسع از اصل  2۷قانون اساسی.
 .4نتیجه

دیدیم ک مبانی فلسفی ،علماالخالقی ،جامع شناختی ،زمین ٔ فرهنگی و هو یت تاری ی هر
اجتماا بر شکلگیری استدالبهای مربو ب محتوا و دامنه ٔ حقههوق شهههروندی آن تههأثیری
گستردد و ژرف دارد .سپ با استفادد از مباحث مرر در س دیدگاد اصلی شهروندی یعنی

لیب هراب ،جمهههوریگرا و جمهوریههتگرا ،ب ه تفسههیر و ارزیههابی منشااور وقااو شااهروندی
جمهوری اسالمی ایران پرداختیم .بدون چشمپوشی از نقا مثبت منشور ،به نظر میرسههد
اگر مقصود این است ک منشور ب عنوان مرجع حل و فصل مسائل مربههو به نظههام حههق و
تکلیف شهروندان ایرانی مورد استناد قرار گیرد ،اعماب اصالحات و افزودن مکملهایی که
آن را با رو قانون اساسی سازگارتر سازد ضروری است .انجام چنین کاری را باید در نوعی
از بازنگری در منشور جستجو کرد ک ب مبانی فلسفی آن نیز ّ
تسری یابد .پرسشی که پدیههد
میآید این است ک کدامیک از دیدگادهای یادشدد باید مبنای تفسیر حقوق شهروندی قهرار
گیردز پاسخ ب این پرسو مهم آسان نیست ،اما با توج ب این ک منشور وقو شااهروندی

در پی احیای اصوب فراموششد ٔد قانون اساسی است ،شاید بازگشت ب تفسههیر قانونگههذاران
(اعم از آن در متن مذاکرات مجل خبرگان تدو ین قانون اساسی آمدد و مباحههث مرههر
در فضای گفتوگوی عمومی آن زمان که به علههت رعایههت گسههترد ٔد آزادی بیههان ،نشههانگر
گفتمانهای جاری در اجتماا پ از پیروزی انقالب بود) بتواند نقر ٔ آیههازین و راهگشههای
مناسبی برای آن انجام آن ب شمار رود .افزون بر این ،توج ب گفتوگوی عمومی ک نشانگر
گفتمانهای جاری در اجتماا امروز کشورمان باشههد نیههز ضههروری اسههت تهها به شههکلی از
اجماا همپوش میان الگوهای زیستی گوناگون ،از جمل گفتمانهای متعلق ب هو یتهههای
فرهنگی (دینی ،مذهبی و قومیتی) م تلفی ک در ایران زندگی میکنند ،بینجامد.
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دین و تحقق رفتار شهروندی سازمانی :مورد مطالعه ،دانشجویان
دانشگاه فرهنگیان
2

سیدمنصور امامی میبدی ،1اباذر اشتری مهرجردی
دریافت1398/03/21 :؛ پذیرش1398/06/27 :

چکیده

ٔ
پیشین ،صد سال مراکز تربیتمعلم ،در سال  1390تأسیس شد ک ،هدف آ تأمین،
دادشگاه فرهنگیا با اتکا ب،
ٔ
تربیت و توادمندسامی معلما و دیروی ادسادی ومارت آمومشوپرورش جهت ارائ ،شهرودد دمود ،به ،جامعه ،و
جامعه ،آ را ٔ
ٔ
کلیه،
پرورش شهروددا ایرا است .این مقال ،مطالع،ای ام دوع همبسهتگی و رابطه،ای بهوده که،

دادشوو معلما دادشگاه فرهنگیا یزد تشکیل میدهد .ام بین این دادشوویا  300دفر ب،عنوا دمود ،ادتخها
ٔ
جامعه ،آمهاری 20سهال ،بهوده و تنهها
و با ابزار پرسشنام ،مورد پیمایش قرار گرفتنهد .دتهای دشها داد دیمهی ام
16درصد آدها متأهل بوددد .همچنهین میهادگین دمهرات شها های ارمشههای دینهی( ،)61.6گهرایش به،
هدف( ) 67.5و رفتارشهروددی ساممادی( )82.5بود .همچنین بین ارمشهای دینی در کار و گرایش ب ،هدف
در کار با رفتار شهروددی ساممادی ر ٔ
ابط ،مثبت وجود دارد .ب،عالوه ،این دو متغیر درموموع 54درصد تغییرات
رفتار شهروددی ساممادی دادشوو و معلما دادشگاه فرهنگیا را تبیین کرددد .در همین رابطه ،به،دظر میرسهد
شهروددا آینده دیاممند آمومش متغیرهای هدفمندی و معنویت در محیط کار و اجتماعی هستند.
کلیدواژهها :دادشوو معلم ،ارمشهای دینی ،رفتار شهروددی ساممادی ،گرایش ب ،هدف

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ه

 .1استادیار تاریخ ،گروه معارف ،دادشگاه فرهنگیا  ،یزد ،ایرا (دو یسنده مسئول)


 .2استادیار جامع ،شناسی ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،تهرا  ،ایرا


 .۱مقدمه و بیان مسئله

مفهوم رفتار شهروددی ساممادی 1اولین بار توسط باتمهها و ارگهها  )1980( 2در اوایههل دههه،
 1980میالدی وارد ددیای علم شد .تحقیقات اولی،ای ک ،در ٔ
ممین ،رفتار شهروددی ساممادی
ادوام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیتههها یهها رفتارهههایی بههود کهه ،کارکنهها در سههامما
داشتند ،اما اغلب دادیده گرفت ،میشد .ایههن رفتار هه ا بهه،رغم اینکهه ،در ارمیههابیهههای سههنتی
عملکرد شغلی ب،طور داق

اددامهگیری میشددد و حتی گاهی اوقههات مههورد غفلههت قهرار

میگرفتند ،اما در بهبود اثربخشی ساممادی مؤثر بوددد (اسالمی .)56 ،1387 ،این اعمههال
ک ،در محل کار اتفههام مههیافتنههد را اینگودهه ،تعریه مههیکننههد موموعه ،ای ام رفتارهههای
داوطلباد ،و ا تیاری ک ،بخشی ام وظای رسمی فههرد دیسههتند ،امهها بههااینوجود توسههط وی
ادوههام و باعههب بهبههود مههؤثر وظههای و دقههشهههای سههامما مههیشههودد (اپههل بههام،

بارتولومکی،بومیر ،بوالدگر،کوریگا  ،دوره ،دوفی و لنت .)2004 ،3ارگا همچنین معتقههد
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است ک ،رفتار شهروددی ساممادی ،رفتههاری فههردی و داوطلبادهه ،اسههت کهه ،بهه،طور مسههتقیم
ب،وسیل ،سیستمهای رسمی پاداش در سامما طراحی دشده است ،بااینوجود باعب ارتقهها
اثربخشی و کارایی عملکرد سامما میشود.
این تعری بر س ،و یژگی اصلی رفتار شهروددی تأ کید دارد دخسههت ،ایههن رفتههار بایههد
ٔ
وظیف ،امپیش تعیینشههده و دهه ،بخشههی ام وظههای رسههمی فههرد
داوطلباد ،باشد د ،اینک ،یک
باشد دوم ،اینک ،مزایای این رفتار ٔ
جنب ،ساممادی دارد و سههوم ،رفتههار شهههروددی سههاممادی

ماهیتی چندوجهی دارد .با این تعاری  ،ام ادسا ب،عنوا شهرودد ساممادی ادتظار مههیرود
بیش ام الزامات دقش ود و فراتر ام وظای رسمی ،در جهت اهداف سامما فعالیت کند.
رفتار شهروددی ساممادی ام موضوعات مهمههی اسههت کهه ،ام اوا ههر قههر بیسههتم توجهه،
محققا را ب ،ود جلب کرده است و محور اصلی بیشتر این تحقیقههات ،عوامههل مههؤثر بههر
بروم این دوع رفتارها در سامما بوده است .شاید یکی ام عوامههل مهمههی کهه ،باعههب ادوههام
تحقیقات گسترده در ممین ،رفتار شهروددی ساممادی شده است ،این است ک ،سامما هایی
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه

ک ،این دوع رفتارها در محیطهای کاری آدها وجود دارد کارکنادشا دسبت ب ،سههامما تعهههد
بیشتری داردد و سعی میکنند ک ،تمههامی توربیههات ،تواداییههها ،و ظرفیتهه ای ههود را در
جهت اعتالی اهداف ساممادی ب،کار گیردد .سؤالی ک ،در ایههن رابطهه ،مطههر میگههردد ایههن
است ک ،آیا اهمیت رفتار شهروددی ساممادی ب ،تداوم اهمیت آ در آینده است؟
چهار رودد و دگرش معاصر ب ،این سؤال پاسخ میگو یند
دخست ،رقابتهای جهادی ب،و یژه حمایتهههای سههاممادی و ابتکههارات ذاتههی و درودههی
کارکنا ب،طور فزایندهای ب ،اهمیت رفتار شهروددی ساممادی افزوده است.
دوم ،ب ،سامما های تیممحور مرتبط اسههت کهه ،امههرومه ایههن سههامما ها بیشههتر رایه و

ّ
عام،پسند شدهادد و چنین سامما هایی ممکن است دیام ب ،مؤلف،های شخصههی و حمههایتی
عملکرد شهروددی ساممادی را افزایش دهند.
ً
سوم ،عملکرد ساممادی و مخصوصا ابتکههارات ذاتههی و درودههی کارکنهها ممکههن اسههت
دیاممند کاهش مستمر تعداد کارکنا  ،یعنی کوچکسامی ب،منظور وفقپذیری با تحههوالت و
تمایل برای ظهور و ترو ی بیشتر تالشهای حیاتی آدها باشد.
چهارم ،دمت رسادی ب ،مشتریا و رضایت اربا رجوع بطور فزاینده ای مورد تأ کیههد
قرار میگیرد .ب ،دظر میرسد امرومه پیودد مهمی بین شهروددی ساممادی و کوچک سامی با
توج ،ب ،تغییرات و کاربرد آ وجود داشت ،باشد.
البت ،این کوچکسامی باید ب،گود،ای ادوام پذیرد ک ،عالوه بر اینک ،کمترین ردوش را بر
کارکنا داشت ،باشد ،با افزایش ّ
عزت دفس و باالبرد شههأ و رتبهه ،و احتهرام باعههب تقویههت

ٔ
روحی ،همکههاری
رفتار شهروددی ساممادی شده و با افزایش عالق،مندی و باالبرد اعتماد و
در ٔ
هم ،افراد سامما را ب،وجود آورد.

ٔ
درباره ابعاد رفتار شهروددی ساممادی هنوم توافق واحدی میهها محققهها وجههود دههدارد.

مطالع ،ادبیات در این ممین ،دشا میدهد ک ،سی دههوع تعریه در مههورد رفتههار شهههروددی
ساممادی وجود دارد .مهمترین مشترکات میا این تعاری شامل رفتار امدادی ،جوادمردی،
تعهد ساممادی ،اطاعت ساممادی ،آدا اجتماعی ،وجدا کاری ،دوع دوستی و محافظههت
ام منههابس سههاممادی ارتبههات تنگههاتنگی بهها آمومهههها و مناسههک دینههی دارد .تحقیقههات بسههیار

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

33
دین و تحقق رفتار
شهروندی سازمانی

محدودی در رابط ،با دسبت دین و رفتار شهروددی ساممادی صورت گرفت ،ک ،بهها عنایههت بهه،
پیوستار آمومش و بامتولید آمومش در دادشگاه فرهنگیا  ،لزوم بررسی آدرا دوچندا میکند.
ٔ
توسع ،پایدار شنا ت،شده است و
امرومه آمومشو پرورش همگادی ب،عنوا یکی ام ارکا
ّ
هر کشوری در جها  ،بخش بزرگی ام درآمد ملی ود را برای گسترش ،بهبود و کههارایی آ
ا تصاص میدهد .درواقس ،آمومشو پرورش رکن اساسههی جامعه ٔه ،ادسههادی بههوده و یکههی ام
اهداف عمده آ پرورش و آمومش کودکا و دوجوادا توسط معلما و مدیرا است .اولههین
قدم در جهت رسید ب ،کادر آمومشی موفق ،درک عههواملی اسههت کهه ،بههر کیفیههت فعالیههت
معلما مؤثر است .با توج ،ب ،دقش رفتار شهروددی ساممادی در بههاالبرد عملکههرد شههغلی
کارکنا یک سامما  ،بررسی عوامل مؤثر بر آ دارای اهمیت بسههیاری اسههت .بهها توجهه ،بهه،
بافت مذهبی کشور ایرا و شغل معلمی ک ،در یک فرهنگ مذهبی ب ،آ تأ کید میادی شههده
است و همچنین اهدافی ک ،یک معلم بایستی در شغل ود داشههت ،باشههد ،هههدف ام مقاله ٔه،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

34

دوره ،11شماره 3
تابستان 1398
پیاپی 43

حاضر بررسی دقههش ارمشهههای دینههی در رفتههار شهههروددی سههاممادی دادشههوو و معلمهها
دادشگاه فرهنگیا استٔ .1
مقال ،حاضر ب ،ددبال پاسخ ب ،این سؤال است کهه ،آیهها ارمشهههای
دینی در رفتار شهروددی ساممادی معلما دقشی داردد؟
ّ
اهمیت این مطالع ،،با عنایههت بهه ،بررسههی مطالعههات مختله میتههوا گفههت
در با
شنا ت عوامههل مههؤثر بههر یههادگیری جهههت ارتقههای سههطر عملکههرد و پیشههرفت تحصه یلی
دادشآموما یکی ام اهداف اغلب پژوهشهای تربیتی بوده ک ،ب،ددبال آ مدلهای مختلفی
ام یادگیری مدرس ،ارائ،شده است .دکت ،حائز ّ
اهمیت این است ک ،در اغلههب ایههن مههدلههها،
متغیرهای مربوت ب ،تواداییهای دادشآموما در مقایس ،با دیگر ّ
ّ
متغیرها اولو یت دارد (بهرای
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه

 .1در طول دورا پس ام پیرومی ادقال  ،یکی ام دغدغ،های صههاحبدظرا و متخصصهها تعلیموتربیههت تأسههیس دادشههگاهی
متناسب با شأ و منزلت آ برای تأمین ،تربیت و توادمندسامی معلما و دیروی ادسادی ومارت آمههومشو پرورش در ایهرا بههوده
است .در حال حاضر س ،دوع دادشوو در دادشگاه وجود دارد ال ) دادشووی کارشناسه ی پیوسههت( ،دادشههوو معلههم) ام طریههق
آممو سراسری و پس ام مصاحب ،و گههزینش ادتخهها میشههودد .دحههوه آمههومش ایههن دادشههوو معلمهها ب،صههورت تماموقههت و
شباد،رومی است؛ ) دادشووی کارشناسی ارشد ک ،ام میا معلما ادتخا میشود؛ و ج) دادشوو یا ماده  28کهه ،ام طریههق
آممو سامما سنوش و ام ابتدای تحصیل بهه ،اسههتخدام آمههومشو پرورش درآمههده و تعهههد ههدمت میدهنههد و پههس ام پایهها
تحصیالت ب،عنوا معلم در مدارس مشغول ب ،کار واهند شد .در موموع این دادشههگاه دارای حههدود  100واحههد دادشههگاهی
است ک ،اکثر آ ها در مراکز استا ها و تعدادی دیز در سایر شهرهای استا ها قرار داردد.

ّ
مثال ،مدل برودر 1990 ،و مدل بلوم )1976،1؛ درصورتی کّ ،
متغیرهای مربوت ب ،معلم دیز
ّ
اهمیت میادی بر ورداردد ب،و یژه ّ
ام ّ
متغیرهههایی کهه ،بهه ،ارمشهههای معلمهها و و یژگیهههای
رفتاری آ ههها در کههار بهها دادشآمههوما ارتبههات دارد .در ایههن میهها دقههش مههذهب در فراینههد
تصمیمگیری شغلی دادشوو یا آسیایی چندا مورد مطالعهه ،قهرار دگرفتهه ،اسههت (کههاتچرو
همکارا  .)2010 ،2حتی باوجود در دظر گرفتن تحقیقات ادوامشده در غر  ،پههژوهش در
ٔ
ممین ،دقش باورهای دینی بر جنب،های مختل شغلی در تمام ددیا در ابتههدای راه ههود قهرار
دارد (دافی و همکارا 2010 ،؛ مههور .)2008 ،3باورهههای دینههی و ایمهها جههز جنبهه،هههای
محوری ودپنداره یك فرد هستندّ ،اما هنوم ام مطالع ،آ ها در محههیط کههار اجتنهها شههده
است (کاتچر و همکارا  .)2010 ،4با توج ،ب ،اینک ،مرور ادبیات پژوهش دشهها مههیدهههد

پژوهشهای و بی در ممین ،دقش ارمشهای دینی در رفتار شهروددی ،سههاممادی دادشههوو
معلما صورت گرفت ،است ،ادوام پژوهشهای بیشتر در حومه آمومشو پرورش را ضروری
ً
میسامد .ارمشهای دینی دادشوو معلما دادشگاه فرهنگیا احتماال اثههری اجتنا داپههذیر
ّ
در عملکرد شغلی آ ها دارد .ادتخا معلما در شغل بر اساس ارمشهای دینی آ ها می-
توادد در این ممین ،راهگشا باشد .دتههای پههژوهش حاضههر مههیتوادههد تعیههین کنههد کهه ،کههدام
ّ
ارمشهای دینی میتوادند عملکرد دادشوو معلما را پیشبینی کنند و در ادتخا معلما و
آمومشهای اص ب ،آدها تأ کید دمود(وحدادی ،محرمماده و سیدعامری .)7 1391،
 .2چارچوب نظری

عوامل میادی میتوادد رفتار شهروددی ساممادی کارکنا را در یک محیط کاری تحت تههأثیر
قرار دهد .یکی ام این عوامل باورها و ادگیزشهای دینی افراد است .ددیای دههو ین در ایوههاد
پیشرفتهای علمی و تأمین رفاه دسبی آدمی موفق بوده استّ ،اما آدچ ،دتوادست ،ادوام دهد،
پیشبرد ا الم بشر هست .با توج ،ب ،ال های باطنی و ا القی در جوامههس امههرومی و دیههز
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه
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دلمشههغولی همیشههگی بشههریت بهه ،معنههای مدههدگی ،دیههن و معنویههت یکههی ام مهمتههرین
موضوعاتی است ک ،امرومه برای ایواد پیودد میا ارمشهای ددیای سنتی و ددیههای دههو ین و
همچنین معنادارکرد مدههدگی ادسهها در حههومههههای مختله موردتوجهه ،قرارگرفتهه ،اسههت
(بهرامی و رضاپور  .)248 ،1389 ،آدچ ،در این میا ّ
توج ،ما را ب ،ود جلب دموده اسههت
ظهور باورهای دینی و معنوی در سامما ها و محیطهای کاری هست .اگههر قههر حاضههر را
ٔ
جامع ،ساممادی قلمداد کنیم ،ادعای دابوایی دکههردهایم .بهه ،قههول پارسههودز ،1جامع،شههناس
ٔ
جامعهه ،چنههدوجهی امههروم ،ایوههاد سههامما ههها راه اصههلی
معههروف آمریکههایی ،در

تحققپذیرسا تن واست ،و دیل ب ،هدفهایی است ک ،ادسا ها ب،تنهایی دمیتوادد ب ،آ ههها
ٔ
قاعده دو پایی است ک ،میتوادههد
برسد (رحما سرشت .)32 ،1393 ،معنو یت در سامما
ً
دیرو یی قدرتمند و ژرفی را برای مددگی افراد ب ،ارمغا آورد .با چنین دیرو یی ،کارکنا تقریبا
ّ
با هزارا ساعت کاری ،میتوادند کاری لذتبخشتر ،متوام تههر و معنههادارتری داشههت ،باشههند
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(گ ،و تا  .)2009 ،2یکپارچگی دین و معنویههت بهها مدههدگی کههاری باعههب مههیشههود افهراد

رضایت بیشتری ام کارشا داشت ،باشه ند و وقتههی ام محههیط کههار ههود فههار و بهه ،ههادواده
میپیودددد ،ب،جای گریز ام یکدیگر ب ،یاری هم بشتابند .ب ،دلیل این یکپههارچگی و تلفیههق،
ّ
سامما های ک ،افرادی ا القی و مولد داردد ،ب ،سودآوری بیشتری دسههت مههییابنههد (گهه ،و
تا  .)2009 ،عامل دیگری ک ،فرض میشود بهها رفتههار شهههروددی سههاممادی افهراد در یههک
سامما ارتبات میادی داشت ،باشد ،جهتگیری هدف افراد در شغل و اهههداف شههغلی آ ههها
است .هدف رفتار میتوادد در دو دوع طبق،بندی شود ال ) تسههلطیابی و ) عملکههردی.
هدف تسلطیابی ب ،سمت یادگیری تا آدوا ک ،ممکن است برای دستیابی بهه ،پیشههرفت رود،
صرفدظر ام عملکرد دیگرا  ،جهتگیری میشود.
در سالهای ا یر پادساکوف و همکارا ( )2000در یک فراتحلیل ام تحقیقات مربوت ب،
پادزده سال ا یر در ٔ
ممین ،رفتار شهروددی ساممادی ،میزا تأثیرگذاری تعههدادی ام متغیرههها بههر
ابعاد مختل رفتار شهروددی ساممادی را ترسههیم دموددههد .امجملهه ،متغیرهههایی کهه ،بهها رفتههار
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه

شهروددی ساممادی رابط ،همسام داشت،ادد عبارت بوددد ام متغیرهای مههرتبط بهها شههغل دظیههر
رضایتمندی شغلی ،یکنههوا تی شههغلی و بههام ورد شههغلی .در صههوص متغیرهههای شههغلی
تحقیقات ب،طور عمده حول ٔ
دظری ،جادشینهای رهبری بوده است ک ،دتههای آ بیههادگر ارتهب ات
پایدار ویژگیهای شغلی با رفتار شهروددی است .ب،عالوه ،هر س ،دههوع ویژگههیهههای شههغلی،
یعنی بام ورد شغلی ،یکنوا تی شغلی ،و رضایتمندی درودی شههغلی ،بهه،طور معنههاداری بهها
مؤلف،های مختل رفتار شهروددی ساممادی ،دوعدوستی ،دزاکت ،وظیف،شناسههی ،جههوادمردی
و فضیلت مددی ،ارتبات داشت،ادد؛ ب،گود،ای ک ،بام ورد شغلی و رضههایتمندی درودههی شههغل،
ارتباطی مثبت با رفتار شهروددی ساممادی داشت ،است .درحالیک ،یکنههوا تی شههغلی ارتبههات
منفی را با رفتار شهروددی ساممادی دشا میدهد .روابط بههین ویژگههیهههای سههاممادی و رفتههار
شهروددی ساممادی تا حدود میادی دابسههاما اسههت .هی یههک ام مههوارد رسههمیت سههاممادی،
ادعطافپذیری ساممادی و حمایت ستادی ارتبات مستمری بهها رفتارهههای شهههروددی سههاممادی
دداشت،ادد .اما مؤلف ،همبستگی گروهی با تمام مؤلفهه،هههای رفتههار شهههروددی سههاممادی دارای
ارتبات مثبت بوده و حمایت ساممادی ادراکشده با دوعدوستی کارکنا ارتبات معناداری داشههت،
است .عالوه بر آ پاداشهای ههارج ام کنتههرل رهبهرا بهها مؤلفهه،های دوعدوسههتی ،دزاکههت و
وظیف،شناسی ارتبات منفی داشت،ادد (اسالمی.)58 ،1387 ،
دست ،دیگر عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروددی ساممادی شامل رفتارهای رهبههری اسههت.
رفتارهای رهبری ب ،س ،دست ،تقسیم شده است
تحولآفرین (رفتارهای ّ
 .1رفتارهای رهبری ّ
تحولی اساسی ،تعیین چشماددام ،ایوههاد مههدل
مناسب ،ارتقای پذیرش اهداف گروهی ،ادتظارات عملکردی باال و برادگیختگی معنوی)؛
 .2رفتارهای تعاملی (رفتارهای پاداشدهی و تنبیهیهاقتضایی ،غیراقتضایی)؛
 .3رفتارهایی با تئوری رهبری مسیرههدف (رفتارهای تشههریر ٔ
کننده دقههش ،رویهه،ههها یهها
ٔ
مبادل ،رهبر ،عضو مرتبط هستند.
رفتار رهبری حمایتی) یا تئوری رهبری
 .۱-2رفتار شهروندی سازمانی و دین

یکی ام متغیرهایی ک ،دقش ب،سزایی در ایفای بهتههر وظههای آمومشههی معلمهها دارد ،رفته ار
شهروددی ساممادی است .سامما های موفق دیاممند کارکنادی هستند کهه ،بههیش ام وظههای
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معمول ود کار کرده و عملکردی فراتر ام ادتظههارات سههامما داشههت ،باشههند .رفتههار مههددی
ساممادی اقداماتی را توصی میکند ک ،در آ کارکنا فراتر ام دیامهههای ام پههیش تعیینشه ٔ
هده
دقش ود ،عمل میکنند و این امههر سههبب بههاالرفتن اثربخشههی سههاممادی مههیشههود .طبههق
تحقیقات و پژوهشهای صورت ٔ
گرفت ،دا لی و ارجی ،این دتیو ،حاصل شده اسههت کهه،
افرادی کّ ،
تقید مذهبی دینی باالتری داردد دسبت بهه ،رعایههت قههوادین و مقههررات حساسههیت

بیشتری داردد .این افراد ب ،اطر تأ کید دین و مذهب بر این ممین ،و اینک ،در همهه ،اعمههال و
رفتار داودد را شاهد رفتار و کردار ود میدادند قادودمندی باالتری داردد .ادیهها مختله
ٔ
درباره مسائلی دظیر حقیقت داودد یا بر ههی آیینهههای مههذهبی ا تالفدظههر
ممکن است
داشت ،باشند ،اما در مورد موضههوعات ا القههی امجملهه ،درو  ،حسه د ،بخههل ،دوعدوسههتی،
احترام ب ،پیرا  ،محبت ب ،کودکا و مسائلی ام این قبیههل بهها همههدیگر توافههق کههاملی داردههد
(حبیبودد.)1 ،1387 ،
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جمالی ،تقیپور ،ظهیر و صالحی ( )1388ب ،این دتیو ،رسیددد ک ،متغیرهای رضههایت
شغلی و تعهد ساممادی بر روی رفتار شهروددی ساممادی تأثیر مثبههت و بههر روی فرسههودگی
شغلی و ّ
جو ساممادی تأثیر منفی داردد؛ ام مؤلف،های رضایت شغلی مؤلف،های ماهیت کار،
رضایت ام همکارا و رضایت ام میهزا حقههوم و مزایهها قههدرت پههیشبینههی رفتههار شهههرودد
ساممادی را در جهت مثبت داردد.
دافی ( )2010بر روی  454کارمند دادشگاهی تحقیقی ادوههام داد کهه ،دتههای دشهها داد
عوامل شخصیتی بر روی سطر رفتار شهروددی ساممادی و ّ
جو ساممادی تأثیر مههیگههذارد و

ّ
جو ساممادی بر روی رفتار شهرودد ساممادی تأثیر دارد.

دتای بررسی عظیمماده و همکارا ( )1388دشا داد ک ،متغیرهای جنسههیت ،وضههعیت
ٔ
سابق ،دمت ،دقش معنیداری در پیشبینی رفتار شهروددی سههاممادی دداردههد و بهها
تأهل و
افزایش سن و سطر تحصیالت رفتار شهروددی دیز افزایش مییابههد .بهها اینوجههود ،در ایههن
حوم وسیس تحقیقاتی ک ،در مورد تأثیرات مذهب و دینداری بر روی سالمت روا و جسم
افراد در محیطهای کاری و آمومشی صورت گرفت ،ردپایی ام پژوهشی ک ،بهه ،بررسههی تههأثیر
این موضوع و رفتار شهروددی ساممادی افراد بپردامد دیست .بنابراین ،ب ،سههبب اهمیههت ایههن

دو مقول ،،دگارددگا برآ شددد ک ،ب ،این سؤال پاسخ دهند آیهها بههین جهههتگیری مههذهبی
معلما و رفتار شهروددی سههاممادی آ ههها رابطهه،ای وجههود دارد؟ در ایههن مقالهه ،منظه ور ام
جهتگیری مذهبی ،بام ورد کلی ادسهها بهه ،دیههن اسههت کهه ،برگرفتهه ،ام مههدل آذربایوههادی
( )1382هست .در این مدل با توج ،ب ،آمومههای اسالم و توصی و یژگیهای افراد مههؤمن
بر اساس روایات و مفاهیم قرآدی ،ارتباطات ادسا ب ،ده مقول ،تفکیکشده ک ،این ده مقولهه،
در دهایت اعتقادات ،مناسک و ا الم را میسنوند.
 .2-2باورها و ارزشهای دینی در کار

آذربایوادی ( )1382ب ،دقل ام کندی )2002( 1و فودتادا ( )2003معتقد است ک ،ارضههای
دیامهای متعالی کارکنا را میتوا در الگوی معنو یت جستوجو کرد .با توج ،ب ،اهمیت و
دقشی ک ،دیروی ادسادی در سامما دارد و همچنین ب ،دلیل اهمیتی ک ،معنویههت در مدههدگی
ً
ادسا دارد ،ا یرا توج ،ب ،معنو یت ب ،سمت محیطهای کاری سههوم داده شههده و در محههیط
کار بسیار رای است و ارمش و یژهای دارد .در ادام ،،پژوهشهای ادوام ٔ
شده فوم ،شواهدی
را در صوص اینک ،تشو یق معنو یت در محل کار مزایای فراوادی برای سامما ب ،همراه دارد
ک ،سامما با استفاده ام آ ها میتوادد بهرهوری و عملکرد ود را افزایش دهد ،ارائهه ،دمههوده
است .برای مثال ،افراد معنوی در محیط کههار ،در کههار گروهههی بیشههتر مشههارکت میکننههد؛
مهربا تر و عادالد،تر رفتار میکنند؛ دسبت ب ،دیامهای سههایر کارکنهها حساسههیت بیشههتر بهه،
رج میدهند؛ اعتماد ،امادتداری و صداقت بیشتری در سامما ام ههود بههروم مههیدهنههد
(کریشناکومار)2003 ،2؛ تعهد ساممادی باالتری داردد؛ ام میل ب ،روج کمتههر و رضههایت
شغلی باالتری بر وردار هستند (میلیمن و ماپل ،فرگوسن)2003 ،3؛ بیشتر درگیر رفتارهای
شهروددی ساممادی 4میشودد (فتاحی1385 ،؛ میتروف و ددتو 1999 ،؛ بنابراین مدیرا و

رهبرا سامما ها ،با ب ،وجود آورد معنو یت در محیطهای کاری ،این احساس را در میهها
کارکنا ایواد میکنند ک ،کارکنا

ود را ام سامما و واحههد کههاری بدادنههد ،در سههامما ام
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یکدیگر حمایت دموده و ود را با مأموریتها و اهداف سههامما عوههین دماینههد (بیههكماد،
یزدادی و حمدالهی .)71 1390 ،در این حالت ،کارکنا کار ههود را معنههادار ،هههدفدار و
چالشبرادگیز میدادند و یا ب،عبارتیدیگر ،ادگیزه در آدا ایواد میشود .همچنین مطالعات
بسیاری ثابت کردهادد ک ،بهرهوری کارکنا ب،طور مستقیم با ادگیزش آدا ارتبات دارد.
ب،منظور ارائ ،یک چارچو تحلیلی ام ارمشهای دینی در سامما  ،ام الگوی ارائ،شههده

ام سوی میلیما و همکارادش )2003( ،1ارائ ،شده توسط عترتدوست ( )1389بهره می-
گیریم .بر اساس این الگو ،ارمشهای دینی در محیط کار بهه ،سهه ،سههطر فههردی ،گروهههی و
ساممادی تفکیکشده است ک ،در آ سطر فردی ،معادل کار با معنا ،سطر گروهی ،معادل
احساس یگادگی و یکپارچگی با دیگرا و سههطر سههاممادی ،معههادل همسههادی و همسههو یی
باارمشهای سامما در دظر گرفت ،میشود.
بر همین اساس فرضی،های این تحقیق ب ،این شر است اله ) بهه ،دظههر میرسههد بههین
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ارمشهای دینی در کار با رفتار شهروددی سههاممادی دادشههوو معلمهها دادشههگاه فرهنگیهها
رابطهه ،وجههود دارد؛ ) بهه ،دظههر میرسههد بههین گههرایش بهه ،هههدف در کههار بهها رفتههار
شهروددیهساممادی دادشوو معلما دادشگاه فرهنگیا رابط ،وجود دارد.
 .3-2مدل مفهومی پژوهش

با عنایت ب ،مطالب ارائ ،شده در بخشهای قبلی و مطالعات صورت گرفت ،،مدل مفهومی و
ٔ
شماره ( )1ارائ ،شده است.
دظری پژوهش در قالب دمودار
.

باورها و ارزشهای

جهتگیری هدف در

دینی در کار

کار
رفتار شهروندی-
سازمانی
نمودار شمارهٔ ( .)1مدل مفهومی تحقیق
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 .3روششناسی

این مطالع ،ام جمل ،مطالعههات همبسههتگی و رابطه ،ای بههوده کهه ،جامعه ٔه ،آمههاری آ را کلیه ٔه،

دادشووهمعلما دادشگاه فرهنگیا یزد تشکیل دادهادد و شمار آدها بالغ بر  700دفر بوددههد.
بر اساس این حوم جامع ،و با استفاده ام روش دمود،گیری تصادفی ساده و با توج ،ب ،معیار
حوم دمود ،در جدول کرجسی و مورگا 300 ،دفر برای شرکت در پژوهش ادتخا شههددد.
ب،عبارت دیگر ام هر دو دفر ،یکدفر ب،عنوا دمود ،ادتخا شههد .مهمتههرین ابهزار گههردآوری
دادهها پرسشنام،های استاددارد (با مقیاس باورهای دینی در کار ،جهتگیری هدف در کار،
رفتار شهروددی ساممادی) بوده ک ،ضرایب آلفای کرودباخ آدها باالی 0/7بوده است.
 .۱-3تعاریف نظری و عملی متغیرها

1

باورهااا و ارزشهااای ما هری در کااار .باورههها و ارمشهههای مههذهبی در کههار ،بامتا دهنههده
وضعیت دینی و باورهای درودی فردی ب،جز مناسک دینی است و شامل آ جنب ،ام باورها و
اعتقادات دینی است ک ،افراد هنگام ادوام کار و وظای شغلی ود آ ههها را در دظههر مههی-
ٔ
گیردد و ممکن است در ٔ
جمل ،این اعتقههادات دیههد
دحوه کارکرد آ ها تأثیر داشت ،باشد .ام
کار ب،عنوا وسیل،ای برای ارتبات با ههدا و عبههادت او ،اعتقههاد بهه ،کمههک داودههد در حههل
مشکالت شغلی است (لین و همکارا  .)2009 ،در ٔ
مقال ،حاضر ام مقیاس باورهای دینههی
ّ
(لین و همکارا 2)2009 ،در کار برای ارمیابی ارمشهای دینههی معلمهها در ادوههام کههار و
وظای استفاده شده است.

ٔ
مقایس ،اجتماعی و رقابتها
جهتگیری هدف در کار .جهتگیری هدفی عملکردی ،بر

با هدف عمده عملکرد باالتر دسبت ب ،دیگرا در تکلی داشههتن متمرکههز اسههت .به ،عبارت
دیگر ،مقصود فرد را ام درگیرشد در رفتارهای مربوت ب ،پیشرفت و جهتگیری وی دسههبت
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه

 .1این تعاری بر گرفت ،ام کتا مقیاس سنوش دینداری ،تهی ،و سا ت آممو جهتگیری مذهبی با تکی ،بر اسههالم دوشههت،
مسعود آذربایوادی در سال1382است.
 .2لین و همکارادش ( )2009پرسشنام ،ای با پادزده آیتم و بر اساس مقیاس پن درج،ای لیکرت تنظیم کرددد.در پژوهشی ک ،با
مدیرا ادارات ادوام داددد ب ،بررسی پایایی 2و روایی 2این مقیاس پردا تند .تحلیل عاملی دشا داد ک ،این مقیاس دارای یههک
سا تار تک عاملی است (لین و همکارا  .)2009 ،آ ها همچنین در پژوهش ود دشا داددد ک ،این مقیاس ام ثبات درودی2
و بی بر وردار است (ضریب آلفای کرودباخ آ  0/77بود) و مقیاس دارای روایههی همگهرا 2بهها مقیههاس بلههو دینههی 2اسههت.
ضریب همبستگی این مقیاس با مقیاس بلو دینی (بنسو و همکارا  =0/81 )1993 ،ب ،دست آمد ک ،در سههطر =0/0001
معنیدارد بود
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ب ،ارمیابی شایستگی ود در کار دشا میدهد .در ٔ
مقال ،حاضر ام پرسشههنام ،جهههتگیری
هدف (وددی وال 2)1997 ،1برای ارمیابی اهداف شغلی معلما استفاده شده است.
رفتار شهروندی سااازمانی .موموعهه،ای ام رفتارهههای داوطلبادهه ،و ا تیههاری کهه ،بخشههی ام
وظای رسمی فرد دیستند ،اما با این وجود توسط وی ادوههام و باعههب بهبههود مههؤثر وظههای و
ٔ
دقشهای سامما میشودد (اسالمی .)1387 ،در ٔ
پرسشنام ،رفتار شهههروددی
مقال ،حاضر ام
ساممادی( 3سم و دراچ ژاوی )1997 ،برای ارمیابی این متغیر استفاده شده است.

 .4یافتهها
 .۱-4بخش توصیفی

دادشوو یا ب ،لحاظ سنی ام ٔ
دامن 19 ،تا  22سال متغیههر بههوده امهها دیمههی ام آدهها  20سههال،

بوددد .درضمن تنها 16درصد متأهل و 11درصد آدها شاغل هستند.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

42

دوره ،11شماره 3
تابستان 1398
پیاپی 43

جدول شماره ( .)1میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی را برای مقیاسهای بهکاربرده شده در پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

چولگی

انحراف

کشیدگی

انحراف

ارمشهای دینی

61/67

./53

-./99

0/25

2/63

8/87

گرایش ب ،هدف

67/48

./65

-./17

./25

./10

./511

رفتارشهروددی ساممادی

82/49

./80

-./74

./25

2/31

./511
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 . 2این پرسشنام ،توسط وددی وال درسال  1997طراحیشده و شامل  16عبارت مههیشههود کهه ،در یههک مقیههاس شههشدرج،ای
ً
ً
لیکرت ام کامال مخالفم ( )0تا کامال موافقم ( )5دمرهگذاری میشود .این پرسشنام ،شامل سهه ،میههر مقیههاس یههادگیری هههدف،
تمایل ب ،هدف و اکتسا هدف هست .وی روایی همگرای معنیداری بین دمرات این پرسشنام ،با پرسشنام ،جهتگیری هدف
عمومی و عملکرد ادواده پیدا کرد .همچنین او دشا داد ک ،دمرات این پرسشنام ،روایی واگرای معنیداری با دمرات پرسشههنام،
ترس ام ارمیابی منفی داردد .همچنین پایائی بامآمومی این پرسشنام ،را برای میههر مقیههاس اول  0/66بههرای مقیههاس دوم  0/60و
برای مقیاس سوم  0/57ب ،دست آورد.
 .3این پرسشنام ،توسط سم و دراچ ژاوی در سال  1997طراحی شد و شامل  24سههؤال هسههت کهه ،بههر اسههاس یههک مقیههاس
ً
ً
پن درج،ای لیکرت ام کامال مخالفم ( )1تا کامال موافقم ( )5دمرهگذاری میشود .این پرسشنام ،شههامل سهه ،میرمقیه اس دقههش
معلم در عملکرد تیمی ،دقش معلم در عملکرد ساممادی مدرس ،و دقش معلههم در عملکههرد بهها دادشآمههوم هسههت .آدههها روائههی
همگرایی معنیداری بین دمرات این پرسشنام ،و پرسشنام ،ودکارآمدی و همکاری جمعی ب ،دست آورددههد .درضههمن ،آلفههای
کرودباخ این پرسشنام ،دیز  0/89بوده است.

میادگین امتیامی متغرهای تحقیق هم ،باالی  60بوده و ادحراف معیار دههاچیز آ حههاکی ام
ٔ
جامع ،آماری دارد .در ادام ،،آممو فرضی،ها دشا داد بین ارمشهای دینی در کار
درمال بود
و رفتههار شهروددی هساممادی همبسههتگی مثبههت و معنههیدار وجههود دارد (آممههو دو دامنهه،،
 r= ./485 ،n=293 ،P>./01و  )r2= /235و ایههن همبسههتگی مسههتقیم و متوسههط هسههت.
ب،عبارتیدیگر ،هرچ ،دمره دادشوو یا در مقیههاس ارمشهههای دینههی در کههار بههاال مههیرفههت،
میادگین دمره آ ها در رفتار شهروددی ساممادی دیز افزایش مییافههت .ایههن یافتهه ،هم ههوا بهها
تحقیقات پیشین امجمل ،پژوهشهای کریشناکومار و دههک ،)2002( 1گهه ،و تهها ،)2009( 2
بود .در تبیین این یافت،ها میتوا گفت ارمشهای دینی در کار موجب میشود معلمهها شههغل
ود و آمومش ب ،دادشوو یا را بخشی ام تکلی الهی و وظیف،ای بدادند ک ،داودد بر گههرد
آ ها دهاده است (راوری و همکارا  )2009 ،و در دتیو ،ارج ام مشههکالت شههغلی ههود ام
مشکالت مالی و ...ب ،شغل ود ب،عنوا ابزاری برای ارتبات با داودد دگاه کننههد (میرصههالر
و همکارا  .)2010،بنابراین این امر باعههب میشههود در ادوههام وظههای شههغلی ههود دهه،تنها
و ام وظههای
کمکاری دکنند ،بلک ،وظای شغلی ود را ب،دحو احسن ادوام دهنههد .ایههن اد ه
کاری ب،دحو احسن» ام سوی معلما  ،هما رفتار شهروددیهساممادی است.
همچنین بین گرایش ب ،هدف در کار با رفتههار شهروددی هساممادی همبسههتگی مثبههت و
معنی وجود دارد (آممو دو دامن r= ./349،n=293 ،P>./01،،و ( .)r2= /121ارتبات بههین
هدفمندی در کار با رفتار شهروددی ساممادی یک ارتبههات دوسههو ی ،و متقابههل اسههت .حتههی
میتوا هدفمندی در کار را جزئی ام رفتههار شهههروددی سههاممادی دادسههت .بهه،عبارتیدیگر،
فردی ک ،بر اساس تعری رفتار شهروددی ساممادی وظای شغلی ود را با ادگیههزش و بهها
ً
مسئولیتپذیری باالئی ادوام میدهد ،قطعا دارای اهداف شه غلی مشههخ و معینههی بهرای
ود است و در شههغل ههود اهههداف ایههدئال ههود را ددبههال مههیکنههد و بههالعکس (سههم و
دراچوژاوی .)1997 ،بنابراین میتوا گفت افرادی ک ،دمهرات بههاالیی در متغیههر هدفمنههدی
مددگی و کار میباشند ام هماهنگی شخصههیتی بیشههتری بر ههوردار واهنههد بههود و اگههر بهه،
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اجزای هماهنگی و وشبینی در شخصیت دقت شود میتوا ب ،این ادراک رسید کهه ،ایههن
هماهنگی میتوادد منور ب ،بهبود وضعیت سایر متغیرهای رفتاری و شغلی فرد میگردد).
جدول شماره ( .)۲نتایج تحلیل رگرسیون ارزشهای دینی و گرایش به هدف در جهت کار پیشبینی رفتار
شهروندیاسازمانی
T

P

متغیرها

B

Std.Error

مقدار ثابت

36/323

5/398

β
-

./000

6/729

ارمشهای دینی در کار

./477

./092

./337

5/185

./000

گرایش ب ،هدف

./227

./076

./216

3/324

./01

F=38/028, R=0/486, R2=0/236, Adjusted R2=0/230, P<0/01

متغیرهای ارمشهای دینی در کار» و گرایش ب ،هدف در کار» درمومههوع 54درصههد
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تغییرات رفتار شهروددی هساممادی دادشههوو معلمهها دادشههگاه فرهنگیهها را تبیههین کرددههد.
هما طور ک ،ام دتای یافت،ها مشاهده شد هر دو متغیر قابلیههت پیشبینههی رفتههار شهههروددی
ساممادی را داشتند و در این میا ارمشهای دینی قابلیت پیشبینی بیشتری دسبت ب ،گرایش
ب ،هدف را دارا بود .ارمشهای دینی ب ،یک معلم اهدافی چو آمومش مناسب دادشآمههوم،
رعایت کرد حق دادشآموم ،ارتبات مناسب با والدین و ...میدهد ک ،ود مههیتوادههد جههز
مهمترین اهداف شغلی یک معلم باشد.

با عنایت ب ،یافت،های تحقیق ب ،دظر میرسد با توج ،ب ،ر ٔ
ابط ،مثبت متغیرهای پیشبههین،

برای اینک ،جامع،ای با رفتار شهروددی ساممادی باالیی داشت ،باشیم بهه ،آمههومش متغیرهههای
هدفمندی» و معنو یت در محیط کار» توج ،گردد .همچنین بهها توجهه ،بهه ،اینکهه ،مهههارت
معنو یت در کار ام ابزارهای مهم موفقیههت سههامما و مدههدگی هسههت و در مدههدگی فههردی و
ساممادی اهمیت فراوادی دارد ب ،معلما  ،مشاورا مدارس و سایر کارگزارا توصی ،میشههود
ک ،دسبت ب ،این مسئل ،توج ،و یژهای داشت ،باشند و با تقو یت بعد معنههوی ام مشههکالتی کهه،
ممکن است در آینده گریبا افراد و سامما ها شود جلههوگیری دماینههد و بهها توجهه ،بهه ،دقههش
ارمشهای دینی در ممین،های مختل ب ،تقو یت و درودیکرد ارمشهای دینی در سههطو

مختل تربیتی پردا ت ،شود .با علم ب ،اینک ،معنو یت در کار میتوادد دیروی قدرتمندی بههر
مددگی دادشوو یا و کارکنا باشد ،با کمک ب ،افراد در جهت تلفیق و یکپارچ،سا تن که ار
ً
و مددگی معنویشا باعب هدفمند دمههود و معنههادار کههرد کههار شههده و احتمههاال بهها ایههن
یکپارچگی ب،جای گریز ام هم ب ،یاری هم میپردامدد و بروم رفتارهای شهروددی سههاممادی
را تسهیل میدمایند و ام این طریق سودآوری بیشتری را برای سامما ب ،ارمغهها مههیآوردههد.
همچنین پیشنهاد میشود
 .1این موضوع در بین دادشوو یا دادشگاههای دیگر و در جمعیت دادشههوو یا م هههم
موردبررسی قرار گیرد و دتای با هم مقایس ،شود؛
 .2مفهوم معنو یت در محیط کار» در این پژوهش ام دگاه ادبیههات مههدیریت در غههر
موردبحب قرارگرفت ،است .بدیهی است ک ،این مفهوم ام مدتها قبل در فرهنههگ مهها وجههود
ً
ٔ
مقایس ،این مفاهیم با مفاهیم دین و فرهنگ ودما دبوده اسههت .مسههلما در
داشت ،و هدف
آینده المم است این مقایس ،و دیز دقد این مفهوم غربی با توج ،بهه ،فرهنههگ شههرقی اسههالمی
ودما صورت گیرد؛
 .3با توج ،ب ،پیشبینی مثبت متغیرهای پیشبین ،پیشنهاد میشود الگوی اثربخشههی بههر
مبنای بهبود ارمشهای دینی و هدفمندی در کههار طراحههی و اثربخشههی آ برافهزایش رفتههار
شهروددی ساممادی مورد ارمیابی قرار گیرد؛
 .4با توج ،ب ،تأثیر مستقیم گرایش ب ،هدف در رفتار شهروددی ساممادی در این پژوهش
و حوم محدود تحقیقات در این ممین ،،پیشنهاد میشود ک ،تحقیقات بیشتری بر روی ایههن
متغیر صورت گیرد؛
 .5ب ،محققا آینده توصی ،میشود ک ،عالوه بر کنترل مقطس تحصیلی ،پایگاه اجتمههاعی
افراد را دیز کنترل کنند یا اینک ،آ را ب،عنوا متغیر تعدیلکننده وارد تحقیق وددمایند.
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)

نقش سازههای ذهنی در تحقق برنامههای توسعه ایران
حسن افراخته

1

دریافت1397/12/16 :؛ پذیرش1398/06/27 :

چکیده

ایرا در بین کشورهای توسعهنیافته از طوالنیترین تاریخ برنامهریزی توسعه برخوردار اسرت امرا هنانرا در
گروه کشورهای درحالتوسعه قرار دارد .هیچ یر از برنامرههای توسرعه ،قلرل و بعرد از انقربه ،بره اهردا
اقتصادی خود دست نیافته است .اکنو  ،کشور نهتنها جایگاه نسلی مناسلی از نظر سطح توسعه در جها ندارد
بلکه در مواردی نیز شاهد سیر قهقرایی بوده است .هرد ایرن مقالره ،آ اسرت کره دسرتاوردهای اقتصرادی
برنامههای  70ساله توسعه ایرا را مورد واکای قرار دهد و عوامل مؤثرآ را از منظر سازههای ذهنی تحلیل کند.
دادههای مورد نیاز تحقیق از طریق اسنادی و مصاحله با نخلگا برنامهریزی توسرعه جنر آوری شرده اسرت.
دادههای جن آوریشده از طریق گراندد تئوری و استدالل استقرایی مرورد تززیرهوتحلیل قررار گرفتره اسرت.
یافتهها نشا میدهد که اهدا اقتصای برنامههای توسعه بعد از 70سال تحققنیافته است .زیرا برنامهها ملتنی
بر بنیا نظری محکم و منطلق بر شرایط کشور نلوده است .بنابراین ،مشارکت داوطللانره مردمری برهدلیل نلرود
ساختار دموکراتی تأمین نشده است؛ کار از اهنیت الزم برخوردار نلوده اسرت؛ براوجود وز کرم اقتصرادی
ایرا در جها  ،در این کشور سهم باالیی از سیاستهای جها تعقیب میشود؛ به نقش تأمین فضای با ثلرا
طلیعی ،اقتصادی و اجتناعی در گسترش تولید ،اهنیتی داده ننیشود؛ و به اقتصاد بهمثابه کل ارگانی توجهی
ملذول ننیشود .درنتیزه ،سازههای ذهنی ،نقش مهنی در عدمتحقق برنامههای توسعه در ایرا ایفاء میکند.
کلیدواژهها :برنامههای توسعه ،سازههای ذهنی ،دستاورد اقتصادی ،ایرا

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر ر

 .1استاد جغرافیا ،دانشگاه خوارزمی ،تهرا  ،ایرا


 .1مقدمه

ایرا در بین کشورهای توسعهنیافته طوالنیترین تاریخ برنامهریزی توسعه را دارد .اصررطب
«دور باطل فقر» و یا «شکسررتن دور باطررل فقررر» بررهکن برنامررهریزی را بررای اولررین بررار
ابوالحسن ابتهاج ،یکی از مدافعا و معنارا اصلی برنامررهریزی اقتصررادی در ایررا بررهکار
برد .ناظرا خارجی نیز از این نکته غافل نلودهاند بهطوریکرره در شررناره  12مررارس 1947

روزنامه نیو یورک هرالدتریلیو  1ایاال متحده آمده است« :ابتهاج این مکتب (برنامررهریزی)
را با انرژی بیپایانی تللیغ میکند و قوام (نخستوزیر وقت) و شاه هر دو مشتاقانه هواخررواه
آ شدهاند» .ابتهاج در سخنرانی خود در کنفرانس بینالنللی صررنعتی  1961کرره در شررهر
سنفرنسیسکو تشکیل شده بود ،درباره برنامهریزی میگویررد« :اگررر کشررورهای عقبمانررده
بخواهند دور باطل فقر و رکود را در هررم بشررکنند ،بررای سرررمایهگذاری در حرردی کرره الزم
است ،ناگزیرند دست به برنامهریزی ملی بزنند»(جنت .)1385 ،اولین برنامۀ توسعۀ ایررا
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در سال  )1948( 1327تدو ین شد (نیکررو نسررلتی .)1395 ،یعنرری برنامررهریزی رسررنی در
ایرا قدمتی  70ساله دارد .آلنا در سال  ،1933فرانسرره و ژاپررن در سررال  1947و چررین و
هند چند سال بعد از ایرا برنامررهریزی را آغرراز کردنررد (مررؤمنی .)1374،هنر ۀ کشررورهای
مزبور اکنو در قلنرو کشورهای توسعهیافته هستند اما ایرا هنانررا در گررروه کشررورهای
درحالتوسعه قرار دارد؛ زیرا هنه برنامههایی که قلل و بعررد از انقرربه اجررا شرردهاند و نیررز
برنامه ششم توسعه ،که تا کنو اجرا شده و درحالاجرا است ،دستاوردهای قابلانتظررار را در
پی نداشته است؛ کشور جایگاه نسلی مناسلی از نظر سررطح توسررعه در جهررا نداشررته و در
مواردی نیز شاهد سیر قهقرایی بوده است.
طالب ( )181-202 ،1385بر این باور است که ایرانیا از تند غربی تنهررا مظرراهر و
مصادیق عینی تند یا مدرنیزاسیو را گرفتهاند ولی ملانی نظری خلق این تند را نشناخته
و یا آ را نفی کردهاند .از این رو ،اندیشه توسعه به شکل متزلزلی از نظام برنامهریزی گرفتار
شده است و به فکر نهادسازی برای تواننندسازی افراد و افزایش قدر انتخرراه او نیسررت؛
بههنین دلیل ،نظام برنامهریزی در ایرا از نظررر اندیشررهای ،معطررو برره خواسررت و امیررال
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

سیاسررتندارا و صرراحلا قدر برروده اسررت .بهشررتی دهکررردی و محنرردخانی طلسرری
باورهای مدیرا ارشد و فرادستا کشررور را از جنلرره اولررین و مهنترررین عامررل
()5،1395
ِ

عدمتوفیق برنامههای چهارم و پنزم توسعه بعد از انقبه میدانند .بهنظر غفرراری (،1395
 ،)18-1نلود بحثهای نظری و روشنند دربرراره درک درسررت شررایط اجتناعی رتاریخی،

داشتهها و ناداشتههای جامعه ایرا و قلیلهای اندیشید  ،در عدم تحقررق برنامررههای توسررعه
بسیار مؤثر بوده است .بنابراین ،بهرهمندی برنامههای توسعه از چررارچوه نظررری محکررم و
ذهنی علنی و متناسب با شرایط محیط طلیعی و و یژگیهای اجتناعی و اقتصادی
سازههای ِ
کشور از الزاما توفیق این برنامهها است.

هد این مقاله آ است که دستاوردهای اقتصادی برنامههای  70ساله توسعه ایرا را مورد
واکای قرار دهد و توفیق یا عدمتوفیق برنامهها را در دستیابی به اهدا اقتصادی ،تنهررا از منظررر
«سازههای ذهنی» تززیهوتحلیل کند .در این مقاله ،ابتدا پیشینه موضوع به اجنال مورد بررسی
قرار میگیرد .آنگاه با تکیه بر اسناد مدو  ،برخی شاخصهای اقتصادی ررر از جنله متوسط نررر
رشد اقتصادی ،تورم ،بیکاری ،بهرهوری ،توزی درآمد و اندازه دولت رر از نظر میگذرد تررا نشررا
داده شود که اجرای این برنامهها تا چه اندازه به اهدا اقتصادی خود دست یافته است .سرر،س،
عوامل مؤثر در روند مزبور ،از منظر نقش سازههای ذهنی مورد بحث قرار میگیرد.
 .2پیشینه تحقیق

کوهن )1369( 1معتقد اسررت کرره پاردایمهررا راهننررای دانشررنندا در مشرراهدا و نظریرره
پردازی است .با تغییر پارادایم ،شیوۀ تحلیل و سؤاال نیز تغییر میکند .ملاحث نظری اعم
از اسررتداللها و اطبعرراتی کرره توسررط اندیشررنندا آ کادمی ر مطر ر شر ود ،زمینهسرراز

سیاستگذاری دولتها ،نهادهای بینالنللی و حتی سازما های غیردولتی است (مییررر،2
 .)9 ،2005برره نظررر کینررز ،3عقایررد اقتصرراددانا و فیلسرروفا علرروم سیاسرری ،بررهرغم
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر
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صحتوسقم آ  ،از آناه که بررهطورمعنول تصررور میشررود نیرومنرردتر اسررت .در حقیقررت
هنین گروه کوچ است کرره دنیررا را اداره میکنررد .برره اعتقرراد داگرربس نررور  ،1تغییررا
اقتصادی بلندمد نهتنها بهعلت تغییر قینتهای نسلی ،که در الگوهای نئوکبسی بر آ
تأ کید میشود ،ر میدهد ،بلکه بهدلیل دیرردگاههای ایرردلولوژی ِ درحالتکامررل نیررز روی
میدهد .به نظر شوم،یتر 2نظریه اقتصادی ی ابزار است ،بنررابراین ،بایررد در انتخرراه ابرزار
برای تحلیل پدیدهها دقت الزم ملذول گردد ( به نقل از نیکونسلتی.)187-180 ،1395 ،
از نظر بانر جهررانی فرضرریه جهانشررنولی ،کرره اسرراس نظریرره نئوکبسرریکی و ملنررای
سیاستگذاری آ بوده ،اشتلاه است؛ زیرا هیچ مزنوعه جهررانی یکسر انی از قواعررد وجررود
ندارد که منزر به رشد اقتصادی پایدار شود .رشد اقتصادی پایدار بستگی به عوامررل مهنرری
دارد که الزم است در طول زما به آ دست یافت؛ از جنله این عوامررل ،انلاشررت سرررمایه
فیزیکی و انسانی ،کارآمدی در تخصیص مناب  ،بهروز شررد تکنولرروژی و توزیر مناسررب
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مناف رشد است .هرکدام از ایررن عوامررل در هررر زمررانی اهنیررت بسرریار دارد .بنررابراین ،برره
سیاستهایی نیاز است که به این موارد توجه کند و الزم است نهادهایی بررای دسررتیابی برره
این الزاما رشد اقتصادی پایدار ایزاد شود (بان جهانی.)2015 ،
به نظر عزماوغلو ،جانسو و رابینسو ( )385-386 ،2005در برخرری از تبشهررای
علنی صور گرفته در زمینه نظریه رشد ،بر اهنیت سیاستهای اقتصادی مانند مالیا ها،
اراله سو بسید به تحقیقا  ،موان موجود بر سر راه پذیرش تکنولوژی و سیاستهای سرمایه
انسانی تأ کید میشود ،اما تفاو سطح فقر و غنای برخی جوام  ،ارتلاط بسرریار زیررادی بررا
تفاو سطو نهادی آ ها نیز دارد؛ یعنی برخی جوام «نهادهای اقتصادی نامناسرربتری»
در مقایسه با سایر جوام دارند .نقش نهادها در علم اقتصاد به قرردری ارزشررنند اسررت کرره
حذ نهادها یکی از ناخوشایندترین اتفاقا در طول تاریخ علم اقتصاد دانسته شده است.
اتفاقی که موجب شده هر چه بیشتر این علم از مسالل دنیای واقعی فاصله بگیرد (متوسلی،
شهدی احند ،و نیکونسلتی.)1389 ،
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

برخب دیدگاه علم اقتصاد مدر  ،توسعه اقتصادی فرایند ترردریزی افرزایش آمرروزش،
سرمایه و بهلود حداقلی در حاکنیت قانو نیست؛ گرچه منکن است هری از ایررن مرروارد
سلب بهلود شرایط بهواسطه حرکت در جهت گذار به دموکراسرری شررود ،امررا ایررن تغییررا
تدریزی تا زمانی که در ی نظم بررا دسترسرری محرردود (نظررام غیردموکراتیر ) باشررد ،برره
توسعه منتهی نخواهد شد .درعوض ،فرایند توسعه حرکت از نظم بررا دسترسرری محرردود برره
نظم با دسترسی آزاد (دموکراتی ) است (نیکونسلتی.)1395 ،
نور معتقد است اگر نهادها بهعنوا قواعد بررازی تلقرری شرروند ،سررازما ها بازیکنررا آ
خواهند بود (نور  .)23 ،2000،سازما ها «از مزنوعهای از افراد ،که حول هد مشترکی
برای رسررید برره اهرردا معینرری متحررد شرردهاند ،تشررکیل شررده اسررت .سررازما ها رب هعنوا
شاکلههای سیاسی( 1بازیگرا سیاسی ،شورای شهر ،هیئتهررای نظار کننررده) ،شرراکلههای
اقتصادی (شرررکتها ،اتحادیرره تزرراری ،مرزارع فررامیلی ،شرررکتهای تعرراونی) ،شرراکلههای
اجتناعی(مؤسسررا فرهنگرری ،انزننهررای مختلرر ) و شرراکلههای آموزشرری(مدارس،
دانشگاهها ،مراکز آموزش مهار های شغلی) هستند (نررور  .)361 ،1994 ،هررد قواعررد
بازی با هد بازیگرا یکسا نیست؛ هد ِ قواعد ،تنظیم مقرراترری اسررت کرره بررر اسرراس آ
بازی انزام شود اما هد بازیگرا پیروزی در بررازی اسررت .پررارادایم اکتشررافی برنامررهریزی،
آینده را نتیزه علت و معلولی گذشته میداند و به نوعی جلرگرایی پنها معتقررد اسررت .در ایررن
ً
پارادایم انسا صرفا ناظر بیرونی است که تنها میتواند به اکتشا آینررده محترروم ب،ررردازد .ایررن
پارادایم ملتنی بر پیشبینی اسررت و اکتشررا آینررده تنهررا نتیزرره منطقرری آ اسررت (نرراظنی و
قدیری .)13 ،1385،اما در پارادایم هنزاری ،نیروی انسررا در سرراخت آینررده در نظررر گرفترره
میشود و انسا جایگاه بیرونی و مشرراهدهگر خررود را تغییررر داده و بررا رویکرررد سرراخت آینررده
روبروست .در این پارادایم انسا با طی وسیعی از آیندهها شامل آیندههای منکررن ،محتنررل
و باورکردنی روبروست که رسید به هر کدام از آنها بستگی به سطح و کیفیت خواسته انسررا
یعنی آینده مطلوه وی دارد .در این پارادایم برخب پارادایم اکتشافی ،جلرگرایی پنها وجررود
ً
ندارد بلکه انسا کامب مختار است مسیر زندگی خود را انتخاه کند (زالی.)1391 ،
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر
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سازههای ذهنی در واق الگوهای ذهنی و فکری هستند که زاویرره دیررد نگرراه برره آینررده را
مشخص میکنند .اگر این الگوها منطلق بر واقعیتهررای محیطرری ،اجتنرراعی و اقتصررادی
باشند ،بیشترین ثنر بخشی را برای نیل به مقصود خواهد داشت .در غیررر ایررن صررور  ،برره
اتب زما و مناب کشور منزر خواهد شد.
 .3روش تحقیق

دادههای موردنیاز تحقیق از طریق اسنادی و مصاحله با نخلگا برنامهریزی توسررعه جنر آوری
شده است .این افراد شامل 28نفر از اساتیدی کرره در دانشررگاههای مختلر برره ترردریس درس
برنامهریزی اشتغال دارند ،کارشناسا سازما مدیریت و برنامهریزی در تهرا و برخی استا ها
و تعدادی از دانشزو یا دوره دکتری مرتلط با برنامهریزی بوده انررد .بررا اسررتفاده از اسررنادی کرره
فهرست آ ها در مناب مقاله آمده است و نظرا نخلگا مزبور ،گزارههای تحقیق تنظرریم شررده
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است .گزارههای تنظیمشده از طریق نظریه زمینهای (گراندد تئوری) و استراتژی استقرایی مررورد
تززیهوتحلیل قرار گرفته است .نظریه زمینهای ی روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که
در حوزههای موضوعی گوناگو به پژوهشگرا امکا میدهررد تررا بررهجای اتکررا برره نظریررههای
موجود ،خود به تدوین نظریه اقدام کند .این روش ،در سادهترین شکل منکن ،علار اسررت از
فرایند ساخت ی نظریه ّ
مدو از طریق گردآوری سازما یافته دادهها و تحلیل اسررتقرایی آ هررا
برای پاسخگو یی به پرسشهای نو ین آ دسته از پژوهشهای کیفی که فاقد ملانی نظری کررافی

در زمینه موضوع موردمطالعه هستند (آلن.)4 ،2003 ،1
 .4بحث و نتایج

قلل از انقبه ،برنامه اول توسعه متشکل از مزنوعه طر های عنرانی موردنیاز کشور بررود
که ارتلاط منسزنی با هم نداشت .الگوی برنامه دوم فاقد جامعیت الزم بررود .برنامرره سرروم
جایگزینی واردا را مد نظر داشت .برنامه چهارم ،جایگز ینی واردا و رشد تولید ملی به
کنك سرمایهگذاری خصوصی و دولتی را هد قرار داده بود .الگوی برنامه پنزم ،افزایش
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

سرمایهگذاری و رشد تولید ملی ،جایگز ینی واردا  ،پیریزی صنای سنگین و کاهش رشد
جنعیت بود .الگوی برنامه ششم ،برنامهریزی جررام اقتصررادی و اسررتراتژی برنامرره ،رشررد
اقتصادی کشور و جایگز ینی واردا تعیین شده بود .بنابراین ،دیدگاه نظری مسلط در تنررام
پنجبرنامه توسعه قلل از انقبه ،الگوی نوسازی با هد رشد اقتصادی بوده است.
بعد از انقبه برنامههای توسعه ،رشد اقتصادی ،استراتژی جایگز ینی واردا  ،عرردالت
اجتناعی ،رشد فضالل براساس اخبق اسبمی ،افزایش بهرهوری ،تربیت نیر روی انسررانی،
رشد و توسعه پایدار ،تقسیم بهینه مناب و امکانا عنررومی و تعرردیل سرراختاری را تعقیررب
کرده است .یعنی بررهرغم تغییررر دولتهررا و شررعارهای متفرراو آ هررا تررا برنامرره دوم ،الگرروی
نوسازی ،شن راهننای متولیا برنامهریزی بوده است و در برنامه دوم توسعه کشور به رویکرد
اجناع واشنگتنی و تعدیل ساختاری نقش پررنگتری داده شده ا رس ت .تررداوم ایررن نگرررش در
تدوین برنامههای سوم و چهارم توسعه نیز ادامه یافررت .در برنامرره پررنزم توسررعه نیررز هرچنررد
دولتنردا وقت بهشد از این پارادایم انتقاد میکردند ،امررا اجررای برنامررههایی ماننررد سررهام
عدالت و هدفنندی یارانهها نشا میدهد که ملنای نظری برنامه هنانا هنا سیاسررتهای
اجناع واشنگتنی و تعدیل است (نیکونسلتی )1395 ،که اندکی تشعشررعا

ایرردلولوژی در

آ به چشم میخورد .برنامه ششم توسعه نیز با هنین دیدگاه تنظیم شررده اسررت .جهررت درک
آثار اقتصادی اجرای برنامههای توسعه با دستگاه نظری مزبور ،شاخصهایی مررورد بررسرری
قرار گرفته است .از جنله:
 .1-4متوسط نرخ رشد اقتصادی

جدول شناره ( ،)1متوسط نر رشد اقتصادی کشور را در طول برنامههای توسعه قلل از انقبه و
جدول شناره ( ،)2متوسط نر رشد اقتصادی را در طول برنامههای بعد از انقبه نشا میدهد.
جدول شماره ( .)1متوسط نرخ رشد اقتصادی در برنامههای توسعه قبل از انقالب
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

دوره

1327-1334

1334-1341

1346 -1342

1351 -1347

1352-1356

برنامه
نر رشد اقتصادی

6

11

14

13

1/6

منل  :بان مرکزی جنهوری اسبمی ایرا 1398 ،
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جدول شماره ( .)2متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در طول برنامههای توسعه بعد از انقالب
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

عنوان برنامه
سالهای دوره

1368 -1372

1374 -1378

1383-1379

1384 -1388

1394-1390

متوسط نر رشد اقتصای

7/4

3/2

6/1

4/4

-0/38

منل  :سازما برنامه و بودجه ،سالهای 1395 -1368

بر اساس جدولهای ( )1و ( ،)2نر رشد اقتصادی در طول برنامههای توسررعه قلررل از
انقبه نسلت به برنامههای بعد از انقبه باالتر بوده اسررت امررا در مزنرروع ،افررت وخیررز
زیادی داشته است ،این نر رشد در برنامه چهارم بعد از انقبه 4/4 ،درصررد و در برنامرره
پنزم بعد از انقبه منفی 0/38بوده است .در حالی که هد برنامه مزبور ،رشد اقتصادی
حداقل  8درصدی بوده است.
ضریب خود کفایی تأمین انرژی غذایی مصرفی از مناب داخلی از میزا  75درصررد در
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سال ( ) 1383به مقدار  55درصد در سال آخر برنامه چهارم( )1388تنزل یافته اسررت کرره
بیانگر تشدید واردا مواد غذایی بوده اسررت .انررواع تولیرردا کشرراورزی تنهررا  22درصررد
اهدا مورد انتظار در برنامه چهارم توسعه بوده است (سزادی.)1396 ،
در شرایط فعلی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی از بین رفته است و بخشی از ایررن
بنگاهها تعطیل شدهاند و نر اشتغال نیز کاهش یافته است؛ بهگونهایکه ریاست جنهرروری
ایرا در اسفندماه سال  1397میگو ید:

ً
افزایش تعداد متقاضیا کار ،امسال تقریلا یر رکررورد برروده اسررت .امسررال یر

میلیو و  200هزار نفر خواستار شغل بودند .امسال و پارسال ما سالی  700هزار
شغل ایزاد کردیم .درعینحال بیکارهای قللی هم هستند ،بیکارهای جدید هم به
آنها اضافه میشوند .یعنی اگر سالی ی میلیو نفر وارد بازار کار شوند و ما 700
هزار شغل ایزاد کنیم باز 300 ،هزار نفر به آمار بیکارا اضافه شده است.
 .2-4درصد نرخ تورم

جدول شناره ( ،)3متوسط نر تورم را در طول برنامههای توسعه قلل از انقبه و جدول شناره
( ،)4متوسط نر تورم را در طول برنامههای توسعه بعد از انقبه نشا میدهد .بر اساس ایررن

جدولها ،متوسط نر تورم قلل از انقبه نسلت به بعد از انقبه کنتر بوده است و سرر،س در
سالهای منتهی به انقبه افزایش پیدا کرده و از بعد از انقرربه هنیشرره از رقررم  14/2درصررد
باالتر بوده است ،درحالیکه هد برنامه چهارم ،کاهش نر تورم به 9/9درصد بوده است.
جدول شماره ( .)3متوسط نرخ تورم در طول برنامههای توسعه بعد از انقالب
برنامه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

دوره

1327-1334

1334-1341

1346 -1342

1351 -1347

1352-1356

نر تورم

5/3

4/9

1/5

3/7

14/7

منل  :بان مرکزی جنهوری اسبمی ایرا 1398 ،

جدول شماره .4متوسط نرخ تورم در طول برنامههای توسعه بعد از انقالب
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

عنوان برنامه
سالهای دوره

1368 -1372

1374 -1378

1383-1379

1384 -1388

1394-1390

متوسط نر تورم به درصد

18/8

25/62

14/2

15/38

22/84

منل  :بان مرکزی1395-1368 ،
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 .3-4نرخ بیکاری

جدول شناره ( )5و ( )6برره ترتیررب نررر متوسررط بیکرراری نیررروی کررار کشررور را در طررول
برنامههای توسعه قلل و بعد از انقبه نشا میدهد.
جدول شماره ( .)5متوسط نرخ بیکاری نیروی کار کشور در طول برنامههای توسعه قبل از انقالب
برنامه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

دوره

1327-1334

1334-1341

1346 -1342

1351 -1347

1352-1356

نر بیکاری

2/ 6

9/ 6

8/ 7

9/ 2

14/8

منل  :رزاقی105 :1367 ،

جدول شماره .6نرخ متوسط نرخ بیکاری نیروی کار کشور در طول برنامههای توسعه بعد از انقالب
عنوان برنامه

اول

دوم

سوم

چهارم

سالهای دوره

1368 -1372

1374 -1378

1383-1379

1394-1390 1384 -1388

متوسط نر بیکاری

9/1

13/03

12/68
منل  :مرکز آمار ایرا

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

11/12

پنجم
11/28

ششم
1396
12/6

نقش سازههای ذهنی در
تحقق ...

نسلت بیکاری قلل از انقبه کنتر بوده است زیرا بیشتر جنعیت در روسررتاها بررهظاهر
مشغول بهکار بوده اند ولی در سالهای منتهی به انقبه رقم بیکاری افزایش یافته است.
در برنامه اول بعد از انقبه ،سیاستهای حنایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و
صنای کوچ تا حدودی در رف بیکاری موفق بوده است ،اما بعد از آ اعطررای تسررهیب
اشررتغالزایی و توسررعه صررنای کوچر و متوسررط (بنگاههررای زودبررازده) و کسرربوکارهای
خانگی و کررارآفرینی موفررق نلرروده اسررت بهطوریکرره در سررالهای  ،1385-1390بررهطور
متوسط سالیانه حدود 14هزار شغل ایزاد شده که با دو و نیم میلیو شغل وعررده داده شررده
دولت تفاو قابلتوجه داشته است (شقاقی شررهری .)1397 ،نررر بیکرراری پنهررا کشررور
22/5درصد و10درصد از بیکاری رسنی بیشتر است و از این نظر در بین اسررتا ها تفرراو
فاحشی وجود دارد (شکل شناره .)1
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شکل شماره ( .)1نرخ بیکاری پنهان ومحقق شده استانهای کشوردر سال 1395
منل  :مرکز پژوهشهای مزلس74 ،1396،

 .4-4رشد بهرهوری

بنابر اعبم رلیس سازما ملی بهرهوری ایر را در پنزنر ین کنفررانس بینالنللر ی مرردیریت
ً
کیفیت ،متوسط رشد بهرهوری کشور در دوره 45ساله منتهی به  2014میبدی تقریلا صفر
بوده است (سازما ملی بهرهوری ایرا ) .یعنرری بهرررهوری عوامررل تولیر د در ایررا  ،از سررال
 1348تا  1388در حد صفر بوده است .جدول شررناره ( )7متوسررط نررر رشررد بهرررهوری
اقتصادی را در سالهای بعد از انقبه نشا میدهد که میتواند مؤ ید نظر رلرریس سررازما
ملی بهرهوری باشد.
جدول شماره ( .)7متوسط نرخ رشد بهرهوری اقتصادی
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

عنوان برنامه
سالهای دوره

1368 -1372

1374 -1378

1383-1379

1384 -1388

1394-1390

متوسط رشد بهره نیروی کار

3/42

1/52

2/19

3/31

-1/22

متوسط رشد بهرهوری سرمایه

0/93

0/85

2/24

-0/44

-2/89

متوسط بهرهوری کل اقتصاد

2/12

1/18

1/72

1/43

-2/05

مأخذ :سازما ملی بهرهوری ایرا

بر اساس جدول ،بهرهوری کل عوامل تولید در برنامههای اول تا پنزم بعررد از انقرربه،
روندی کاهنده داشته است .این کاهش در بهرهوری سرمایه و نیررروی کررار شررد بیشررتری
داشته است.
 .5-4وضعیت توزیع درآمد

در جدول شناره ( )8به شر زیر شاخص نابرابری قلل از انقبه نشا داده شده است.
جدول شماره ( .)8شاخص نابرابری قبل از انقالب
سال

1339

1353

سهم  20درصد باالی درآمدی از درآمد ملی(درصد)

51/79

55/56

سهم  40درصد پایین درآمدی از درآمد ملی(درصد)

13/9

11/96

شاخص نابرابری

3/72

4/64

منل  :اشر 1398 ،
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براساس جدول شناره ( ،)8نابرابری درآمدی جامعه قلل از انقبه باال و از سال 1339
تا  ،1353افزایش قابلتوجهی داشررته اسررت .زیررا تنهررا 10درصررد درآمررد نفررت و کنتررر از
15درصد کل واردا به امر توسعه اختصاص مییافررت و40درصررد بودجرره کشررور بررهطور
مسررتقیم برره ارتررش اختصرراص داشررت (احنررد اشررر  ،سررایت پرسررنا دانشررگاهیا ،
.)1398/5/12
جدول شناره ( ،)9ضریب جینی و شکا درآمدی بررین غنیترررین و فقیرترررین دهر
درآمدی را در برنامههای بعد از انقبه نشا میدهد.
جدول شمارهٔ ( .)9ضریب جینی و شکاف درآمدی بین غنیترین و فقیرترین دهک درآمدی در طول برنامههای توسعه
بعد از انقالب
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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عنوان برنامه

بدون برنامه

سالهای دوره

1368 -1372 1367-1357
0/417

ضریب جینی
سررررررهم ده درصررررررد 19/718
ثروتنندترین به ده درصد
فقیرترین افراد

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

1374 -1378

1383-1379

1384 -1388

1395-1397 1394-1390

ششم

0/398

0/399

0/406

0/396

0/375

0/396

16/340

15/180

15/42

14/44

11/51

14/53

مأخذ :مرکز آمار ایرا

بر اساس جدول شناره ( ،)9ضریب جینی در طول برنامههای توسعه کاهش محسوسی
نداشته است .یکسانی نر ارز ،آزادسازی قینتها و اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و
مالی موجب افزایش شدید قینت و تحقق نر تورم 49.4درصدی شده اسررت و سیاسررت
رونق تولید و رشد اقتصادی بر سیاست عدالت اجتناعی غلله داشته اسررت .کرراهش نسررلی
ضریب جینی و سهم درصد ثروتنندترین گروه به فقیرترین گروه در برنامرره چهررارم و پررنزم
ناشی از طر هایی نظیر مسکن مهر و توزی یارانه نقدی به اقشار مختل مردم برروده اسررت
(شقاقی شهری.)1397 ،
سیاستهای کاهش فقر بهصور ی برنامه راهلردی و پایدار طرری برنامررههای توسررعه
بهکارگرفته نشده است و هیچی از جوام شهری و روستایی کشور طی سررالهای -1380
 1368شاهد کاهش فقر پایدار نلوده است (حسینینژاد و اقتصادیا .)33-59 ،1385 ،

 .6-4اندازه دولت

اندازه دولررت مرکررزی در سررالهای قلررل از انقرربه  45/1برروده ا رس ت (بازمحنرردی و چشررنی،
.)13:1385جدول شناره ( ،)10اندازه دولت مرکزی را در طول برنامههای توسعه نشا میدهد.
جدول شماره ( .)10اندازه دولت مرکزی در طول برنامههای توسعه
عنوان برنامه

شوک نفتی

سالهای دوره

1394-1390 1384 -1388 1383-1379 1374 -1378 1368 -1372 1367-1358 1357-1352

اندازه دولت مرکزی 45/1

انقالب و جنگ اول
27/3

دوم

17/4

22/1

سوم
20/6

چهارم
23/8

پنجم
21/9

(نسلت بودجه
عنومی به تولید)
منل  :شقاقی شهری1397 ،

بر اساس جدول مزبور ،اندازه دولت در سالهای قلل از انقبه در باالترین حررد خررود
بوده است .بعد از انقبه ،بهرغم سر و صداهای زیاد و اببغ سیاستهای کلرری اصررل 44
قانو اساسی ،دولت در برنامه چهارم و پنزم ،بیشترین اندازه و تصدی را در اقتصاد داشررته
است (شقاقی شهری.)1397 ،
گرچه محاسله اندازه دولت خود جای بحث فراوا دارد ،اما دیدما حاکم تنها در برابررر
فشار معطو به برآورد مطاللا اجتناعی و اقتصادی گروههررای مختلر شررهروندا بررر
دولت حساسیت نشا میدهد و نسلت به فشار هزینههای دولت از جانب انلاشت سرمایه
طلقا فرادست و یا فشار معطررو برره برقرراری امنیررت داخلرری و خررارجی نظررام سیاسرری
بیاعتناست (مالزو.)1385 ،
نگاهی به شاخصهای مزبور نشا میدهد که برنامههای توسعه در دستیابی برره هررد
اقتصادی از پیش تعیین شده ،توفیق الزم نداشته است .ایندیرا گاندی معتقد است« :سررنزه
برنامه ،نیت آ نیست ،دستاوردهای آ است ،تخصیص نیست ،فایررده آ اسررت» (جنررت،
.)28 ،1389
این گفته به این معنی است که نفس عنل برنامهریزی ننیتواند موتور محرکه اقتصرراد و
توسعه در کشور باشد؛ چهبسا در ایرا بیش از  70سال فعالیت برنامهریزی مدو  ،نتایزی

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

61
نقش سازههای ذهنی در
تحقق ...

به مراتب خیلی کنتر از  30سال برنامهریزی مدو کشور چین داشته است (زالی.)1391 ،
کشور چین توانسته در مد  30سال ،از سررال  ،1979از یر کشررور فقیررر و ضررعی برره
دومین قدر اقتصادی دنیا تلدیل شود .درحالیکه رشررد تولیررد ناخررالص داخلرری ایررا از
18/26درصد در سال  1355به منفی 9/78درصررد در سررال  6/35 ،1365درصررد درسررال
5/70 ، 1375درصد در سال  1385و 4/34درصررد در سررال  1393رسرریده اسررت (بانر
جهانی .)2015 ،سهم صادرا کاالهای سنتی و کشرراورزی کشررور ،شررامل فرررش دسررت
بافت ،میوههای خش و تازه ،پسته ،کشنش و انگور ،خرما ،سیب درختی ،انررواع پوسررت،
روده ،خاو یار ،کتیرا ،زیره ،پنله ،زعفرا  ،سلزیزا  ،نلاتا و حیوانا زنده ،نسلت به کررل
صادرا کشور (به استثنای نفت خام) از  37/4درصد در سررال  1381برره 18/5درصررد در
سال  1389تنزل یافته است(شاکری .)49 ،1395 ،صادرا کاالهای با تکنولوژی باال تنها
3درصد صادرا را تشکیل میدهد در حالی که این رقم در کشور مالزی  70درصد اسررت
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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(حیدری .) 1385 ،ازاینرو ،این سؤال پیش میآید که از نظر سازههای ذهنی چرره عررواملی
سلب شده است که برنامههای توسعه در دستیابی به هد اقتصررادی خررود موفررق نلاشررند.
نتایج بررسی این تحقیق به روش گراندد تئوری و استدالل اسررتقرایی نشررا میدهررد کرره از
منظر سازههای ذهنی ،شش عامل در این مسئله مؤثر بوده است .از جنله:
 .1-6-4زیربنای نظری

قلل از انقبه و از زما پهلوی اول تا سررالهای دهرره 1950( 1330مرریبدی) برنامررههای
رشد بیشتر بوده است .این الگوی برنامررهریزی
ِ
توسعه متأثر از الگوی رشد نوسازی با هد ِ
از دهه  )1960( 1340جررای خررود را برره الگرروی سرراختارگرا و از دهرره  )1970( 1350برره
الگوی تأمین نیازهای اساسی داده اسر ت (افراخترره .)67 ،1394،در ایررن برنامررهها ،برنامرره
توزی مزدد و رف نیازهای اساسی بیشتر جنله ابزاری داشته و هد اصلی رشد اقتصررادی
بوده است.
بعد از انقبه و بعد از دوره  11سالهای که کشور بدو برنامه اداره میشد و از نقطرره آغرراز
اجرای برنامه تعدیل ساختاری تاکنو به تدریج و بهصور فزاینده ،اقتصرراد سیاسرری ایررا در
ّ
تسلط ی اتحاد سهگانه قرار گرفته که بررا برقرراری پیونرردی راهلررردی و هنهجانلرره در راسررتای

پیشلرد اهدا و مناف خود علیه کیفیت زندگی عامه مردم ،مناف گروهها و بخشهای مولررد و
توسعه ملی در ایرا ص کشیدهاند .اجزای این اتحرراد سررهگانه علار انررد از :الر ) دولررت
رانتی؛ ه) سفتهبازا و سوداگرا ؛ و ج) مزنوعهای از نظریهپردازا نئوکبسی .
گروه اخیر شامل طی متنوعی اسررت کرره وجرره مشررترک آنهررا حنایررت از بخشهررای
غیرمولد اقتصاد ایرا و تنهید بستر فرهنگی و سیاسی برای ایزاد پیوند میررا منرراف دولررت
رانتی و بخشهای غیرمولد در اقتصاد ایرا است (مؤمنی.)47 -48 ،1396 ،
سیاستگذارا کشور با برداشت خاصی از نظریه نئوکبسی  ،که مرررتلط بررا دو دهرره قلررل
است ،اساس توسعه را افزایش سرمایه فیزیکی و انسررانی دانسررته و راهکررار دسررتیابی برره آ را
مزنوعهای از پروژهها میدانند .اگر هم گاهی به حکنرانی خوه و بهلود محرریط کسرربوکار
اشاره میکنند ،هنانا فاقد استراتژی مناسلی برای دستیابی به آ هستند .حاصل تداوم این
رویکرد نظری نیز بیتوجهی به ساختار انگیزشی است (نیکونسلتی.)1395 ،
در نگاه مزبور ،استفاده از سیستم عرضه و تقاضای بازار آزاد تنها نوشررداروی مشررکب
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اقتصادی معرفی میشود ولی باز ِار آزاد موجود به منزله باز ِار رها شده است زیرا هیچیر از
الزاما آ وجود ندارد؛ شرایط رقابت کامل به هیچ وجه وجود نرردارد؛ تنهررا رقابررت رایررج،

رقابت انحصاری است .درحالیکه در سرمایهدارترین کشور دنیا ،اقتصاد رقابتی در اختیررار
بخش خصوصی هست ولی با مدیریت و نظار دولت میچرخد.
 .2-6-4ساختار دموکراتیک

یکی از الزاما توسعه پو یا ،باور به مشارکت داوطللانه مردمی و تضنین آ اسررت .ایررن
روند در طول برنامه های توسعه تأمین نشده است .در ایرا سالی 40هزار میلیررارد تومررا
فرار مالیاتی وجود دارد ،نسلت مالیا به تولید ناخالص ملی 6درصد اسررت درحالیکرره

این نسلت در آمریکا 15درصد است (واعظ مهدوی .)1396 ،به نظر آمارتیاسن ،1توسعه
وقتی حاصل میشود که قابلیت افراد رشد کند و این رشد به معنرری ارتقررای درجرره آزادی
برای پیگیری جایگاه مناسب افراد است ،در ایررن صررور امکررا تحقررق خواسررت افرراد
جامعه فراهم میشود.

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

.
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اجرای سیاست بازتوزی  ،اخذ مالیا  ،تأمین بینه هنگررانی و تضررنین حررداقل شررایط
زندگی برای هنه افراد جامعه نیازمند دموکراتیزه کرد ساختار قدر است.
برنامه کاهش فقر در رو یکرد حاکم بر برنامهها ،تنها فقر مناب را در نظر میگیرد؛ یعنرری
چو فرد ننیتواند مناب (مادی و معنوی) مورد نیاز را بهدسررت آورد و رفرراه الزم را کسررب
کند ،دولت این مناب را در اختیار بگذارد؛ اما سه نوع فقررر دیگررر هررم وجررود دارد کرره از آ
بهعنوا فقر فزاینده نام برده میشود .از جنله:
اول ،فقر قدرت و صدا .فرد ننیتواند حقوق خود را در چاچوه قانو مطر کرررده و
بهدست آورد و صدایش نیز شنیده ننیشود؛
دوم ،فقر فرصت و انتخاب .فرد قدر و فرصت کسب آموزش  ،بهداشت ،زیرسرراختها
و اطبعا الزم را ندارد و تنها به آموزش کمکیفیت دست مییابد و امکررا و فرصررت الزم
برای حضور در توسعه ملی را ندارد؛
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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سوم ،فقر امنیت .یعنی آزادی فرد برای دریافت حقوق خودش سلب شود ،اگررر وضررعیت
مناسب نلاشد ،پدر و مررادر ننیتوانررد باررههای خررود را برره مدرسرره بفرسررتند ،فرررد امکررا
دسترسی برابر به برخی مشاغل را ندارد .از سیستم قضایی بیطر  ،سررهل ،قرراط و سررری
برخوردار نیست.
وقتی در عنل تنها فقر مناب مطر شود و نسلت به فقر فزاینده اعتنایی نلاشررد ،بررهرغم
تنام کوششها در رف فقر مناب  ،نتیزه مطلوه حاصل نخواهد شررد (خلعتلررری.)2018 ،
بنابراین ،خروج از فقر به برنامهریزی جام نیازمند است به هنین دلیل است کرره برره تعررداد
اعضای کنیته امداد روزبهروز افزوده میشود.
بین توسعه و فضای بسته رابطه منفی وجود دارد .در بیشتر کشورهای درحالتوسعه افراد
و سازما ها بهمنظور جن آوری ثرو و مناب  ،فعاالنه دست به خشونت میزنند یررا تهدیررد
به استفاده از آ میکنند و این در حالی است که برای دستیابی برره توسررعه ،مهررار خشررونت
الزامی است .در بسیاری از جوام ظرفیت خشونتورزی نها است؛ یعنی در اکثر سررالها
ً
سازما ها عنوما از خشونت اجتناه میورزند اما گاهی آ را ابزاری سودمند برای پیگیری
اغراض خود مییابند .برعکس در جوام با نظم باز ،شرایط رقابت اقتصررادی کامررل وجررود

دارد و ورود به فعالیتهای اقتصادی بررای تنررامی شررهروندا  ،مررادامی کرره اسررتانداردهای
غیرشخصی الزم را رعایت کنند ،آزاد و ّ
میسر است .این دسترسی مستلزم آ است که قانو
بهطور بیطرفانه در مورد تنامی شهروندا اعررم از فرادسررتا و فرودسررتا بررهطور یکسررا
اعنال شود (نور  ،والین ،استیو  ،و و ینگاست.)15 -30 ،1395 ،1
تزربه برزیل نشا داده اسررت کرره رونررد و شررایط توسررعه اقتصررادی در بسررتر و زمینرره
دموکراتی بررهمراتب ،بهتررر از وضررعیت غیردموکراتیر امکا پررذیر اسررت .اگررر کشرروری
درصدد پیشلرد روند رشد و توسعه اقتصادی است ،باید بهلود و ارتقاء سطح مردمساالری را
در دستور کررار خررود قررار دهررد (جنررالی و ذولفقرراری .)1394 ،درحالیکرره ایررن امررر ،در
برنامههای توسعه مرسوم مورد غفلت قرار گرفته است.
 .3-6-4شرایط فرهنگی

شرایط فرهنگی میتواند از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گیرد:
الف) تعطیالت بیش ازحد .محسله مؤمنی( ،)1397در سخنرانی خررود تحررت عنرروا ،
اقتصاد ایرا و آفت سیاستزدگی ،میگو ید:
روزهای تعطیب رسنی در ایرا 26روز است که هنراه با تعطیب آخررر هفترره
(پنجشررنله و جنعرره) و 30روز مرخصرری اسررتحقاقی در سررال ،شررنار روزهر ای
تعطیلی در سال به  160روز میرسد که برابر 43درصد کل ایام سال اسررت .ایررن
تعطرریب  ،دو برابررر میررانگین تعطرریب رسررنی جهررانی اسررت .عرربوه ب رراین،
دانشگاهها و مدارس نیز سهماه تعطیب تابستانی دارند .به هنین دلیل ،میررانگین
نر مشارکت اقتصادی در ایرا بین 38 -40درصد است درحالیکه این رقررم در
سطح جهانی63 ،درصد است ،میانگین نر بیکاری جهانی 6درصد اسررت ولرری
در ایرررا 12درصررد اسررت .بنررا برره محاسررله ایشررا  ،هررر روز تعطیلرری مللررغ
16730میلیارد توما برای تولید ملی هزینه در بر دارد که امری ضررد توسررعهای و
تشدیدکننده دور باطل توسعهنیافتگی است.
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر
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باید پرسید که کدام عقل سلیم میپذیرد که به خاطر سالروز و وق هر رخداد مقدسی،
دست از کار کشید ،و کشور را متضرر کرد؟
ه) و یژگرری سنتی رفرهنگی .برره برراور سررری القلررم ( ،)15-33 ،1390در رابطرره بررا
عقبنیت و توسعهیافتگی ایرا  ،ایرانیها بهرغم اداهای عرفانی و معنوی ،عزیررب برره مررال،
سنت ،مقام ،موقعیت و دنیا عبقه دارند و هنهچیز را بررا هررم میخواهنررد؛ ایرانیررا جررواه
تلفن کسی را میدهند که سنت مهنی دارند؛ دولت ایرا بیش از نیمقر دولتی رانتیرنفتی
بوده است که با استدالل ،گفتوگو و پاسخدهی رابطه خو بی نداشته است و هنه اینهررا برره
ساختارها برمیگردد .چارلز عیسوی ( )56 ،1362که دراواسط قر نوزده اقتصرراد ایررا را
مطالعه کرده مینو یسد:
ایرانیا با داللی و واسطهگری میانرره خررو بی دارنررد و در اقتصرراد بهگونررهای رفتررار
میکنند که گو یی از مادر دالل آفریده شدهاند .اکنو هررم گویررا هنررین وضر عیت
ّ
حاکم است ،امری که تیشه به ریشه فعالیتهای مولد میزند.
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گروه مهندسین مشاور هاروارد که در سالهای  1330تا  ،1337در ایرا مطالعرره کرررده
است ،بر این باور است که محال است که تولید صنعتی مدر در ایرا ریشهدار شود .زیررا
در ایرا :
سوداگری زمین و مسکن و سوداگری پول ،سود زیادی در بر دارد؛ و برنامه ملررارزه
با فساد ملتنی بر پیشگیری وجود ندارد ،برنامهها بیشتر ،انفعالی و پسین است کرره
روی فساد اثر ندارد (م لئود.)1376،1

تام هیو و  ،2با استفاده از تزربه صنعتی شد کره میگو ید شرط توسعه تولید علررار
است از:
جذه سرمایه خارجی و تزهیز پساندازها وقتی کارایی خواهد داشت کرره هزینرره
مفتخوارگی افزایش یابد؛ فساد کنترل شود؛ امنیت حقوق مالکیت تضنین شود؛
صنعت به مفهوم مدر برنامهریزی شود؛ مزاری سوداگری مستغب بسته شود؛
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

ّ
بان ها ملی شود و راه سوداگری پول مسدود گررردد؛ سرروداگری بررر روی ارزهررای
خارجی مسرردود شررود؛ و فرصررتهای کسررب سررود فرراوا از راه رانررت تزررار
خارجی کنترل شود.

ولی در ایرا  ،در فاصله سالهای  1372تا  ،1395شاخص قینتی مصر کننده یعنرری
تورم 37 ،برابر شده است ،اما در هنین دوره ،قینت اجارهخانه در تهررا  71برابررر( یعنرری
2برابر تورم) شده است؛ قینت مسکن در هنین دوره  96برابر(یعنی  2/5برابر تررورم) شررده
است؛ قینت زمین در هنین بازه زمانی 117برابر شده است؛ در ایرا  30بان و در کشررور
چین هم  30بان وجود دارد؛ در ایرا گروهی در ص میایستند تا دالر بگیرند و بعد آ
ً
را بفروشند؛ این نوع کاسلی اخیرا در مورد گوشت قرمز و شکر هم دیده میشود.
در 15سال اخیر ،ایرا بهطور متوسط ،سالیانه 45میلیارد دالر واردا داشررته اسررت کرره
30میلیارد دالر آ شامل 200 -320نوع کاالیی بوده که در ایرا تولیررد میشررود (مررؤمنی،
1396ال ).

ً
در برنامههای توسعه اوال ،موادی در رابطه با فرهنگسازی به معنی اصب موارد مزبررور
ً
ً
دیده ننیشود؛ ثانیا ،نظام انگیزشی برای تحول فرهنگی مطلوه جایگرراهی نرردارد؛ و ثالثررا،

نظام تنلیهی و بازدارنده برای تحری کنندگا فرهنگ کارا و متعالی ،وجود ندارد.
 .4-6-4اقتصاد در انقیاد سیاست

ایرا کنتر از ی درصد تولید ناخالص جهانی را دارد یعنی وز اقتصادی کشور در جهررا
ناچیزاست اما بیش از وز اقتصادی خود در عرصه سیاست جهررانی درگیررر اسررت .از نظررر
جایگاه اقتصادی در فاصله سالهای  ،2016-1980کشور و یتنام از رتله  62برره  35ارتقرراء
یافته است؛ کشور کره جنو بی از رتله  39به  14رسرریده و کشررور انرردونزی از رتلرره  17برره 7
ارتقاء پیدا کرده است؛ این کشورها توانستهاند از نظررر اقتصررادی در جهررا جایگرراهی پیرردا
کنند اما ایرا در طول دوره مزبور از رتله  16به  18تنزل پیدا کرررده اسررت (ذاکررری.)1397،
زیرا بهدلیل درگیریهای سیاسی و اثرگذاری سیاست بر اقتصاد ،هزینههای بسیاری نسررلت
به تولید ناخالص داخلی بر کشور تحنیل شده است که اثر منفی در توسعه اقتصررادی ایفرراء
میکند .این در حالی است که ایرا از نظر مناب طلیعی و انسانی بسیار غنی است ولرری در
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اقتصاد کشور دچار سیاستزدگی برروده اسررت؛ برره هنررین
طول 40سال اخیر ،بهطور مداوم
ِ

اسناد فرادست توسعه کشور،
دلیل11 ،سال کشور بدو برنامه اداره شده و در بسیاری مواردِ ،
چو قانو اساسی و سند چشمانداز نادیده گرفته شده است .برنامررههای توسررعه کشررور از

منظر سازههای ذهنی در این زمینه بیتفاو و ساکت است.
 .5-6-4فضای نا اطمینانی

یکی از نیازهای توسعه پایدار و فعالیت مولد ،وجود فضای اطنینا اسررت .عوامررل محرریط
ّ
طلیعی تا زمانی که بشر نتواند از طریق دانش بر طلیعت مسلط شود ،یکی از عوامررل ایزرراد
نااطنینانی است .نوآوریهای تکنولوژیکی میتواند روابط تولیدی و بازاری را برهم زنررد ،و
موجب ایزرراد فضررای نااطنینررانی شررود .بیثلرراتی بررازار ،دیگررر عامررل نااطنینررانی اسررت.
اقتصادهای صنعتی باید این نااطنینانی را کاهش دهند تا بخش خصوصی رقابررت سررازنده
داشته باشد ،در غیر این صور  ،رقابت از نوع مافیایی خواهد بود که در آ مناب جامعه بررر
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اساس قدر گروههای صاحب نفوذ تقسیم میشود (مؤمنی و نایب.)64 ،1395 ،
ّ
عدم اطنینا و بیثلاتی اقتصادی انگیزه سرمایهگذاریهای مولرد را کرراهش میدهررد و
نابرابریها را تشدید میکند و نابرابری مهنترین مان دستیابی به توسعه است.
در ایرا بیثلاتی سیاسی هنیشه بیثلاتی اقتصادی را تشدید کرده است .بعررد از کورت ای
 ،1299در فاصله حدود 20سال کشور به اشغال درآمد و حکومت پهلرروی اول فرو پاشررید.
بعد از آ بعد از  12سال ناپایداری سیاسی به کودتررای  1332انزامیررد ،بعررد از حرردود 10
سال جنلش 15خرداد شکل گرفت و بعد از حدود 15سال کشور انقبه اسبمی را تزربرره
کرد .بعد از انقبه مسئله جنگ 8ساله و تحریمهای آمریکا مدام ّ
جو بیثلاتی را دامررن زده
ّ
است ،امری که آفت سرمایهگذاری مولد و پایدار است.
در برنامههای توسعه آثاری از این الگوی ذهنرری دیررده ننیشررود کرره بیثلرراتی طلیعرری،
بیثلا بازار و بیثلاتی سیاسی از عوامل مان توسعه است و الزم است برنامهها بهگونررهای
تدو ین شود تا نظام تصنیمگیری در مقابله با بیثلاتیها چارهاندیشی کند .برررعکس ،گررو یی
گروههایی از تدو ینکنندگا برنامهها منرراف خررود را در تررداوم جر ّرو بیثلاتیهررا جسررتوجو
میکنند و بهاصطب هنهچیز برای خود و برای دیگرا هیچ!.

 .6-6-4اقتصاد بهمثابه نظام حیات جمعی

ً
تولید واحد انتزاعی و امری صرفا اقتصادی نیست؛ تولید امری اجتناعی ،فرهنگرری و سیاسرری
ّ
است .به باور آدام اسنیت 1صررنعت و کشرراورزی بررا هررم بخشهررای مولرد جامعرره را شررکل
ّ
راد مولرد هنرردیگر را حنایررت و
میدهند و مکنل هم هستند .اگر بخشهررای مختلر اقتصر ِ

تقو یت نکننررد ،از پایررداری الزم برخرروردار نخواهررد بررود .بررای بخررش خرردما  ،کررارکردی

جزپشتیلانی مستقیم و غیرمستقیم از فرایند تولید بهمثابه «نظام حیا جنعی» متصور نیست.
برای تحلیل مسالل مربوط برره تولیررد ،بایررد آ را بهمثابرره یر مزنوعرره بههمپیوسررته و
ارگانی تلقی کرد که بین اجزای آ  ،ارتلاط و تعامل منطقی ،مکنل و همافزا وجود دارد؛ در
حوزه تولید کاالیی باید بین بخش کشاورزی ،صنعت و خدما از ی سررو ،و بررین اجرزای
هری از بخشها از سوی دیگر ،رابطه همافزا و تقو یتکننده وجود داشته باشررد (شرراکری،
.)42 ،1395
برای ارتقای وضعیت تولید باید محیطرری فرراهم آورد کرره در آ تولیررد کرراال و خرردما

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

مفید ،صرفه اقتصادی داشته باشد و برای ایزاد چنین محیطی باید زمینههای فعالیتهررای
ّ
نامولد و غیرارزش افزا را محدود کرد تررا هزینرره فرصررت منرراب بررای کسرربوکارهای مولرد
صنعتی امروز ،رشد تولید باید از طریررق
کاهش یافته و رغلت عوامل را جلب کند .در دنیای
ِ

انلاشت دانش و بهکارگیری روشهای علنی در تولید و استفاده از فناوریهای روز صررور

گیرد و غفلت از مسئله تحقیق و توسعه ،استفاده از دانش ضننی و تلدیل دانش به فنرراوری و
تزاریسازی آ هنه کشورهای کره زمین را در یر تقسرریم کررار بینالنللر ی ناخواسررته در
تولید کاالهای اولیه و تولید مناب طلیعی با ارزش افزوده پایین محدود ساخته که کشررور مررا
هم از آ مستثنی نیست (شاکری.)43 ،1395 ،
در کشور ما تولید غالررب برره روش سررنتی اسررت؛ انقرربه بهرررهوری صررور نگرفترره؛
رد
بهرهوری ناچیز و روند تولید ،مشقت بسیاری را از تولیدکننده طلب میکند .در ایررا تولیر ِ
دانش بنیا از جایگاه نازلی برخوردار است و بخش خرردما بررا جنلررههایی از سرروداگری،
سودجو یی و داللی در هم آمیخته که آ را از کارکرد اصلی خود منحر ساخته است .ایررن
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

.
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نوع خدما بدو توجه به اقتضالا بخشهررای تولیررد کرراالیی و خر دما  ،ارزش واقعرری
خلق ننیکند ولی در مقابل ،درآمدهای فراوانی عاید عوامل اقتصادی فعررال در ایررن بخررش
میسازد .در نتیزه توزی درآمد کشور را نررامتواز میسررازد؛ سررهم عوامررل تولیررد از تولیررد
واقعی را کاهش میدهد و در نهایت ،موجب رکود و تورم میشود (شاکری.)44 ،1395 ،
در الگوی ذهنی تدو ینکنندگا برنامههای توسعه ،تولید امری انتزاعی تلقی میشود؛ در
اغلب برنامههای توسعه قلل و بعد از انقبه ،رشد اقتصررادی و رشررد تولیررد ملرری بررهعنوا
هد برنامه آورده شده است درحالیکه برای تأمین هیچی از الزاما آ در برنامه تدبیری
دیده ننیشود.
 .5نتیجهگیری

یافتهها نشا میدهد که اهدا اقتصای برنامررههای توسررعه بعررد از 70سررال تحقررق نیافترره
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است .تنها در برخی برنامهها ،حداکثر 50درصررد اهرردا محقررق شررده اسررت (سررزادی،
 )1396که آ هم از پایداری الزم برخوردار نلوده است .سایر یافتههای به شر ذیل است:
 برنامهها دارای بنیا نظری مستحکم و متناسب با شرایط کشور نلوده است؛
 مشارکت داوطللانه مردمی به دلیل نلود ساختار دموکراتی تأمین نشده است؛
 در ایرا  ،هنیشه وجوه شکلی و ظاهری برنامررهریزی برره وجرروه تعهرردا و نهادهررای
پشتیلا آ غلله داشته است؛ توجه به مناس ظاهری سلب شده که بنیا های اصلی نهادی
و معرفتی آ فراهم نشود؛ سیستم نظار و کنترل بر اجرای برنامه فعال نیست و کسانی کرره
در اجررای دقیررق برنامرره کوترراهی میکننررد ،هرگررز بررهطور جرردی مررورد بازخواسررت قررار
ننیگیرند؛ هزینههای بیبرنامگی مرتب در حال افزایش است و اراده غیرمتعار بیبرنامرره
بود ِ نظام ترجیح داده میشود (مؤمنی 1397 ،ال )؛
 کار از اهنیت الزم برخوردار نلوده است ،گو یا کار چیزی است که دستها را چرکین
میکند و در عوض پولی که بدو انزام کاری کسب شود ،اعتلار باالیی دارد (ایوالکست،1
 .)1347به بهانه احترام به هر رو یداد تار یخی مقدس ،ی یا چنررد روز کررار کرررد تعطیررل
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

.

ّ
درآمد باال رونق گرفته است و انواع سوداگری بر کار مولد
کار کم و
ِ
میشود .باور عنومی به ِ
ترجیح داده میشود؛

 باوجود وز کم اقتصادی کشور در جها  ،سهم باالیی از سیاسررت جهررا در کشررور
تعقیب میشود؛
 اعتقاد و باوری به نقش تأمین فضای با ثلا طلیعی ،اقتصادی ،اجتنرراعی و سیاسرری
در گسترش تولید وجود ندارد درحالیکه ثلا سیاسی و عدم جود خشررونت از و یژگیهررای
حکنرانی خوه و دستیابی به توسعه است (غفاری و ایگدر)1396،؛
 به اقتصاد بهمثابه کل ارگانی توجهی ملذول ننیشود و در نتیزه بین اجررزای اقتصرراد
ارتلاط ارگانی وجود ندارد.
 هیاگونه نظریه و مکتب خاصرری در اقتصرراد کشررور حرراکم نلرروده اسررت تررا اهرردا
اقتصادی برنامههای توسعه با آ تعری شود .در نتیزه تنها مناب دولت و مررردم بررای رفر
نارساییها و مشکب کشور ،آرما ها و آرزوهای سیاسی بدو توجه به ی نظریه علنرری
و راهلرد مورد نظر آ صر شده که موفقیررت چنرردانی واصررل نشررده اسررت (عرهمررازار و
نورمحندی.)19-42 ،1395 ،
در برنامههای توسعه ،به نقش نظم باز و ساختار دموکراتی به معنی برگزاری انتخابررا
آزاد و عادالنه ،وجود جامعه مدنی قدرتنند ،وجررود احرزاه مردمرری ،رسررانههای آزاد ،قرروه
قضالیه مستقل در تحقررق اهرردا توسررعه ،ترروجهی ملررذول ننیشررود .گرچرره دسررتیابی برره
ساختاری دموکراتی  ،فرایندی تدریزی و فراتر از ی برنامه توسعه است .اما در هر برنامرره
توسعه میتوا با گام برداشتن در جهت الزاما آ  ،مسرریر دسررتیابی برره آ را هنرروار کرررد.
توجه به ساختار انگیزشی در زمینه فعالیتهررای اقتصررادی و اصررب آ از دیگررر اقررداماتی
است که در تدو ین برنامههای توسعه مورد توجرره قررار ننیگیرررد (نیکونسررلتی .)1395 ،در
آفریقای جنو بی سیستم آپارتاید از بین رفت اما چو ساختار قدر دموکراتیزه نشد ،فقررر از
بین نرفت .ازاینرو ،سازههای ذهنی نقش مؤثری در عدم تحقق برنامههای توسررعه در ایررا
داشته است و تا سازههای ذهنی اصب نشود ،دستیابی به توسعهای متواز و پایدار هدفی
دور از دسترس خواهد بود.
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مؤمنی ،فرشاد(1396ه) عدالت اجهماع  ،آزادی و تمسع در ایران امروز .تهرا  :نقش و نگار.
مؤمنی ،فرشاد؛ و نایب ،سعید ( )1395تیمال تکنملمژی و آینده تمسع در ایران .تهرا  :انتشارا نهادگرا.
ناظنی ،امیر؛ قدیری ،رو اله ( )1385آیندهنگری از مفهم تا اجرا  .تهرا  :وزار صنای و معاد .
نور  ،داگبس .سی ( )1396فهم فرایند تیمم اتهاادی (مترجم :میرسعید مهراجرانی ،و زهررا فرضریزاده)،
تهرا  :نشر نهاد گرا.
نور  ،داگبس.سی؛ والین ،جا جوزو ؛ استیو  ،ه .؛و و ینگاست ،باری آر(  )1395سیاسات ،اتهاااد و
مسائل تمسع در سای خشمنت (مترجم :محسن میردامادی و محندحسین نعینیپور؛ چاپ اول) .تهرا :
نشر روزنه.
نیکونسلتی ،علی ( )1395بررسی دالیل شکست برنامههای توسعه در ایررا  ،یر تحلیرل نهرادی .فاالنام
جامع و اتهااد.179-195 ،)30( 8 ،
واعظ مهدوی ،محندرضا ( )1396ارزیاب سیاستهای فقرزدایا  ،سرخنرانی ،چهرارم آبرا  ،1396تهررا :
مؤسسه دین و اقتصاد.
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،75-107 ،)3(11 ،پیاپی  ،43تابستان 1398
غفاری ،غالمرضا؛ و جعفریمقدم ،محسن ( .)1398علوم انسانی ،تحوالت گفتمانی و برنامهریزی توسعه در ایررا .1357-1392
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.75-107 ،)3(11 ،
شاپا2008-4641 :

© نو یسندگا  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

علوم انسانیّ ،
تحوالت گفتمانی و برنامهریزی توسعه در ایران
1392-1357
2

غالمرضا غفاری ،1محسن جعفریمقدم
دریافت1396/11/22 :؛ پذیرش1398/06/27 :

چکیده

توسعهنیافتگی ،مسئله اصلی جوامع درحالتوسعه ازجملره ایررا اسرت .ایرن مسرئله پرن از انقرال
اسالمی همواره دغدغه اندیشرمندا و سیاسرتگذارا بروده کره در دورههرای متتلر  ،موجرد ر رح
گفتما های چندگانهای شده و نسبتهای متفاوتی را با برنامهریزی توسعه برقرار کرده اسرت .برهمنظور
بررسی موانع برنامهریزی توسعهٔ ،
زمانی بعرد از انقرال اسرالمی ترا سرال  1392براسراس رو
دوره
ِ
تحلیل موقعیتی (منطق موقعیت) ،موردمطالعه قرارگرفته و در قالر پرنم موقعیرت اجتمراعی توصری
شده است .تال شده در هر دوره ،وضعیت برنامهریزی توسعه بهو یژه در نسبت با علوم انسانی انتقادی
مررورد تحلیررل قررار گیرررد .همگنررین کنشررگرا  ،ننادهررا و جریا هررای مرردرر در فراینررد برنامررهریزی و
تصمیمگیری کشور نیز ارزیابی شدهاند .یافتهها نشا میدهند برنامهریزی توسعه و فرایندهای نوسرازی
در ایرا در دو سطح نظری (عقلگرایی انتقادی) و عملی (منندسی اجتماعی) برا چال هرای اساسری
مواجه است .موفقیت در برنامهریزی توسعه از حیث معرفتشناسی مستلزم فنم واقعگرایانره مسرا،ل،
پیشرفت علوم انسانی و نقد اندیشههاست و از بعد اجتماعی نیز منرو بره اصرالحات تردرینی ،نقرد
عملکردها و رشد مشارکت اجتماعی در فرایندهای سیاستگذاری است.
کلیدواژهها :برنامهریزی توسعه ،عقلگرایی انتقادی ،علوم انسانی ،منندسی اجتماعی

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر ر

 .1دانشیار جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تنرا  ،ایرا


 .2دانشنوی دکترای خطمشیگذاری عمومی دانشگاه عالمه با بایی ،تنرا  ،ایرا (نو یسنده مسئول)


 .1مقدمه

ٔ
جامعه ایررا برری از ی صررد سررال اسررت کرره سررودای رهررایی از عق مانرردگی را در سررر
میپروراند .عنوا شده اسررت اولررین مواجنرره و ننیر زد برره خررود در جریررا جن هررا و
شکستهای تحقیرکننده ایرانیا و همگنین توسط جنانگردا  ،بازرگانا و آشنایا به دیگررر
ممال پیشرفته صورت گرفت و درننایت تراکم این آشناییها مننر به اقرردامات اصررالحی
عصر ناصری و امیرکبیر و سپن جریا مشرو هخواهی شد .ازآ پن تالشرری مررداوم بررای
جبرا عق ماندگیها و نیل برره پیشرررفت و ترقرری در میررا آحرراد روشررنفکرا و نواندیشررا
صورت گرفت که سر برآورد و رح آ ها بیتأریر از شرایط و زمانه خود نبوده است؛ چو
ّ
ایدهها یا نظریهها بهوسیله نیروهای اجتماعی مسلط و مشتصات زمانه خود تولید میشوند
(آلمندیندگر .)54 ،1389 ،1چنانکه در گفتما پسااستعماری تأ کید بر این ایررده اسررت کرره
کشورهای توسعهنیافته نمیتوانند خودشا را جدا و خررارا از غررر و اروپررا تعریر کننررد
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(بامبرا)146 ،2007 ،2؛ و منمتر اینکه به تعبیررر رادکلیر

 3پیشر رفت و ترقرری چیررزی جررز

تعامل اجتماعی بین فرهن  ،سنت و مدرنیته نیست ( )17 ،2006که خود ضرورت تعامررل
بین رو یهها و متن را تأیید میکند.

با روی کار آمد رضاشاه و شکلگیری دولت مدر ّ ،
تحولی در ساختارها آغرراز و جامعر ٔره

ایرا به فرایند نوسازی آمرانرره و ازبرراال ورود پیرردا رک رد .الگو برداریهررای مررداوم در ننادهررای
اجتماعی و فرهنگی ،ساختار دولت و نیروهررای نظررامی برره همرراه ورود ّفنراوری و صررنعت و
کارشناسا غربی به کشررور ،تنرردد آمرانرره را بررای کشررور برره ارماررا آورد .چراکرره توسررعه و
ً
برنامهریزی صرفا امری فنی و عمرانی تلقی میشد .درحالیکه به اعتقرراد فریرردمن،)2005( 4
مفنوم و فرایند برنامهریزی عاری و رها از بسترهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگرری نیسررت و دو

بعد صوری و محتوایی برنامهریزی توأما باید مدنظر قررار گیرنررد .بررهزعم فررالودی)1987( 5
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

برنامهریزی عقالنی برآمررده از سررنت اربرراتی ،ترروا همرراه و ترروام سرراختن دو ب رع د صرروری و
محتوایی را ندارد.
رخدادی که در این دورا اهمیت دارد محوریت یررافتن دولررت بررهعنوا بررازیگر اصررلی
توسعه و نوسازی است .حکومت در ایررا از دیربرراز بررهعنوا موتررور اصررلی دگرگونیهررای
اساسی مطرح بوده و تأریرات زیادی بر سررازما سیاسرری و اقتصررادی و همگنررین فرهنر و
اجتماع برجای گذاشته است .اگرچه برخی از این تررأریرات خواسررته و برخرری نیررز همگررو
اعتراضات و انقال ها ناخواسته بوده ،امررا آغررازگر دگرگونیهررای اساسرری را میترروا ننرراد
دولت دانست (آبراهامیررا  .)1389 ،1بررا تکررو ین و ت بیررت دولررت مرردر در ایررا  ،فراینررد
نوسررازی اقتصررادی و اجتمرراعی توسر ط دولررت (حکومررت) در قالر سیاسررتگذاریها و
برنامهریزی مستمر تداوم مییابد .برنامههای عمرانی پرری از انقررال اسررالمی را میترروا
نمونه کامل این اتفاق دانست.
پن از انقال اسررالمی در سررال  ،1357انتقررادات جرردی و مبنررایی متوجرره رونرردهای
ٔ
جامعه اید،ال
نوسازی در دورا پنلوی شد و داعیههای جدیدی برای تمد سازی و ساختن
مطرح گردید .بااینوجود ،در بسیاری از حوزهها بهتدریم شرربیه همررا رونرردهای قبلرری بررر
کشور حاکم شد .2البته در ٔ
حوزه مسا،ل فرهنگی تال های بیشررتری صررورت گرفررت تررا از
ریق سیاستگذاری و حتی برخوردهای آمرانه ،فضای جامعه متناس با احکررام اسررالمی
شود .چراکه انقال اسالمی عالوه بر دگرگو کرد نظم سیاسی کنررن ،برره اتکررای پشررتوانه
دینی و اید،ولوژی خود مدعی حکومت اسالمی و ّ
تحول در نظم فرهنگرری و معرفترری نیررز
بود .وجود و ورود اندیشههای جدید و در رأس آ ها افکار مارکسیستی موج شد در حوزه
فکری و عقیدتی بهو یژه در ابتدای انقال اسالمی ،نظام نو پای ایرا با چال های فرراوا و
کشمک های زیاد رو بهرو شود .بهموازات این چال های فکری و گفتمانی ،جامعه شرراهد
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

ٔ
توسعه کالبدی و عمرانی ،تنارت و  ...میتوا مشاهده کرد.
 .2این شباهت را بهو یژه در حوزههای ستتافزاری نوسازی،
بهعنوا م ال ،میتوا به سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در ایرا  ،گستر تدرینی روابط اقتصادی با بان جنانی و
صندوق بینالمللی پول ،توسعه واردات کاالهای خارجی ،گستر بازارهای مصرف ،تأسین مدسسات مالی و اعتباری و ...
اشاره نمود.
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بروز تن ها و درگیریهای عملی میررا

رنتی مررذهبی ،روشررنفکرا مررذهبی و
ی هررای سر ِ

غیرمذهبیها بود و مواردی از آ را در ابتدای انقال اسالمی ،در استعفای دولت موقررت و
تستیر سفارت امریکا ،واقعه انقال فرهنگی و تعطیلی دانشررگاهها و رونررد ترردو ین قررانو
اساسی میتوا مشاهده کرد.

در دهههای بعد هرچند با وقوع ّ
تحوالت اجتماعی و سیاسی و فکری در ایرا  ،دانشگاهها و

ننادهای آموزشی و پژوهشی گستر پیدا کردند و ورود علوم جدید به ایررا مسرریر همرروارتری
ٔ
مسئله ما و جنا جدید و معرفت بشری مدر همگنا حلنشده باقی ماند .از سو یی
یافت؛ اما
اندکاندک علوم تنربی و فنی از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته شد و از آ ها جنت رشررد
فناوری و پیشرفتهای پزشررکی و منندسرری اسررتفاده گردیررد .از سرروی دیگررر علرروم انسررانی و
اندیشههای جدید همواره با برخورد بت های سنتی حاکمیت مواجه شد و رقبایی چو فقرره و
دیگر معارف دینی را در برابر خود دید .چنین وضررعیتی موجر گردیررد در سیاسررتگذاریها و
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برنامهریزیها نیز ترکیبی از علوم ،معارف و مفاهیم گوناگو بهگونهای نامتعارف نق ایفا کنند و
درننایت درک درستی از برنامهریزی و توسعه شکل نگیرد.
ٔ
برنامه توسعه چیست و هر زما فرصتی بررای ایررن
ما هنوز از نظر مفنومی نمیدانیم که
کار پیداکردهایم به سراغ سرمایهگذاریهای فیزیکی م ل احداث جاده و فرودگاه و کارخانرره
رفتهایم و آ را توسعه پنداشتهایم .چو ما از دیدگاه فکری وارد توسررعه نشرردیم ،برنامررههای
توسعه در ایرا از هما آغاز روی بنیا های مادی و سرمایهگذاری شکل گرفت و توسررعه از
حوزه علم و اندیشه به ٔ
حوزه اداره و تکنوکراسی انتقال یافت .درواقع ما باوجود داشتن سررابقه
زیاد در برنامهریزی هنوز در مراحل اولیرره هسررتیم و نیرراز اصررلیما «مفنومسررازیا اسررت
(عظیمی.)1391 ،

برنامررههای عمرانرری پرری از انقررال اسررالمی و همگنررین برنامررههای پنمسرراله توسر ٔ
رعه

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمنوری اسالمی منمترین برونداد برنامررهریزی بررای تو رس عه
ً
در ایرا هستند؛ اما این برنامهها در عمررل عمرردتا رحهررایی بررای هزینررهکرد بودجر ٔره کشررور

بهشمار میآیند .بهعبارتدیگر ،نگاه راهبردی در ترسیم الگوی توسعه ایرا ّقوت الزم را ندارد.
ّ
جامعیرت و ربررات الزم در آ وجررود
نگاهی به برنامههای توسعه در ایرا نشررا میدهررد کرره

ندارد .امور دفاعی و اقتصادی اولو یت بیشتری دارند و سیاسررتگذاری مسررتقل در حوزههررای
اجتماعی اندک است .تأریرپذیری آ ها از پارادایمهای نظری و الگوهای جنانی نیز قبل و پن
از انقال یکسا نیست (غفاری و امیدی .)1388 ،کشور ما بررهرغم همرره تال هررا در ررول
زمره کشورهای توسعه ٔ
چند ٔ
دهه گذشته ،نتوانسته در ٔ
یافته جنا قرار گیرد .سنم انرردک ایررا از
تولید رروت جنانی ،فقدا صنایع پیشرفته در خودروسازی ،هواپیماسازی ،فناوری ا العررات
و پتروشیمی ،تنربه نرخهای باالی تورم و نرخهای منفی رشد اقتصررادی در سررالهای اخیررر،
رشد فزاینده آسی های اجتماعی و حاشیهنشینی ،تشرردید شررکافهای بقرراتی و تضررادهای
فرهنگی نشا از همین عارضه تاریتی دارد .بت منمی از این مسئله برره فقرردا درک ابعرراد
فکری و اجتماعی توسعه بازمیگردد که کشور را دچار شکافهای معرفتی و عملکررردی کرررده
و فرایند توسعه را مواجه با کندی و ناپایداری کرده است.
در اقتصادی که دچار مشکالت ساختاری و ننادی باشد و فرایند توسررعه در آ متوقر
شده باشد ،تحرکهای مالی و تزریق سرمایه برای گستر تولید و اشررتاال تررا حررد معینرری
ّ
امکا پذیر است و وضعیت را بدتر میکند .مظاهر توسعه از قبیل راه و جاده و سد و اتومبیل
و تلفن همراه و  ...میتواند وارداتی باشد و از ریق فرو مواد خام بیعی محقررق گررردد؛
اما وجه ننادی و انسانی توسعه (ننادها ،سازما ها ،قوانین ،رویررهها ،روابررط )... ،وارداترری
نیست و محصول ّ
تحول تدرینی در اندیشهها ،باورهررا ،سرراختارها و سررازوکارهای جامعرره
ٔ
توسعه پایدار که میتواند احساس رضایتمندی عمومی و زندگی بنتر ایناد کند ،تننا
است.
در صورت تحقق این وجه از توسعه ایناد میشود؛ بنابراین اگر شر کررافی توسررعه (وجرره
ننادی و هو یتی) نبوده و فرایند توسعه متتل باشررد ،دیگررر سیاسررتهای دولررت تررأریری در
بنبود وضعیت نتواهد داشت (رنانی.)1391 ،
با این وص اگر بپذیریم که توسررعهنیافتگی از مسررا،ل اصررلی کشررور ماسررت و تررال
دولتها و برنامهریزا و سیاسررتگذارا بررهمنظور حررل ایررن معضررل و رسررید برره سررطوح
قابلقبولی از توسعه است ،این پرس مطرح میشود که چرا تاکنو این منم محقق نشده و
در مقایسه با هزینهها و تال های صورت گرفته ،رمرات اندکی حاصلشده است؟ در ایننا
تال داریم علل ناکامی برنامهریزی توسعه در ایرا را بررا کاربسررت نظریررههای عقررلگرایی
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انتقادی و منندسی اجتماعی تبیین نموده و به واکاوی مبانی معرفتی و گفتمانی برنامررهریزی
توسعه و ّ
تحول علوم انسانی انتقادی در ایرا بعد از انقررال اسررالمی بپررردازیم .برره همررین
زمانی از ابتدای انقال اسالمی تا سال  1392در قال پنم موقعیت اجتمرراعی
منظور بازه
ِ
موردمطالعه قرارگرفته است.

ٔ
 .2پیشینه پژوهش

پیرامو ارتبا میا حوزههای معرفترری و توسررعهیافتگی ،کتر و مقرراالت و یادداشررتهای
پراکندهای از سوی اساتید ،صاح نظرا و افراد دیگر نوشتهشده اسررت؛ امررا بررسرری دقیررق
ارتبا میا جریا های معرفترری و گفتما هررای سیاسرری موجررود در جمنرروری اسررالمی از
ی سو و ّ
تحوالت برنامهریزی توسعه از سوی دیگر چندا موردتوجه قرار نگرفته است.
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برخی از نوشتهها با معرفی گفتما های فکری و دینی در ترراریم معاصررر ایررا و نقر
تحوالت سیاسرری ،برره بررسرری رابطرره میررا توسر ٔ
آ ها در ّ
رعه سیاسرری و دموکراسرری بررا ایررن
اید،ولوژیها و جریا ها پرداختهاند .آ ها تال کردهاند گفتما های سنتی ،ایررد،ولوژی و
دموکراتی را از یکدیگر تفکی کننررد (سرررو )1387 ،؛ یررا گفتمررا ترقرری را در اندیشرره
روشنفکرا دینی موردبررسی قرار داده و اید،ولوژیهای تعالی ،تکامررل و توسررعه را معرفرری
کردهاند (حناریا  .)1389 ،برخی دیگر از منظر فلسفه و علوم انسانی به توسعه و مدرنیترره
نظر کرده و تال داشتهاند تا رابطه میا ایررن دو را نشررا داده و چگررونگی تکررو ین آ را در
ایرا شرح دهند .از نگرراه آ هررا علرروم انسررانی و توسررعه در جنررا کنررونی همبسررتهاند و از
یکرردیگر جداناپررذیر هسررتند (داوری اردکررانی 1389؛  .)1390عظیمرری بررهعنوا یکرری از
اقتصاددانا شناختهشده ایرا  ،در آرار و نوشتههای خود همواره بر لزوم درک و فنررم مسر ا،ل
توسعه تأ کید داشته و نیل به توسعهیافتگی را منو به آ میدانررد .وی عرردم درک صررحیح از
توسعه و ننادینه نشررد مفرراهیم آ را از موانررع توسررعهیافتگی میدانررد (عظیمرری.)1391 ،
موسی غنینژاد نیز در پژوه های خود یکی از موانع توسعهنیافتگی ایرا را توجه صرف برره
ابعاد فیزیکرری و مر ّ
رادی توسررعه دانسررته و فنسرراالری را بررهعنوا مررانع معرفرری میکنررد .او
اید،ولوژیهای توسعه و تفکر دولتمدار را مانع توسعه میداند (غنینژاد.)1386 ،

برخررری از محتررروای تولیدشرررده مررررتبط برررا ایرررن حررروزه ،جنرررتدار و مبتنررری برررر
سیاستگذاریهای قبلی است .برای م ال «اولین همر ای نقر علرروم انسررانی در توسررعه
ملیا در سال  88و به همت دانشگاه پیامنور برگرزار شررد .محترروای مقرراالت ایررن همررای

بیشتر معطوف به جنب نرمافزاری ،بومیسازی و منندسرری فرهنگرری اسررت و کمتررر زمینر ٔره
علمی و انتقادی دارد.

دیگر مقاالت و نوشتههایی که به علوم انسانی و تح ّوالت اجتماعی جامعه پرداختهانررد،
ً
اساسا رو یکردهای متفاوتی دارند .در این نوشتهها مرراد از علرروم انسررانی ،علرروم عقالنرری و
انتقادی مدر نیست .ضمن اینکه به ارتبا میا ایررن علرروم و فراینررد توسررعهیافتگی کشررور
توجنی نشده است .درحالیکرره رابطرره میررا فضررای معرفترری و فضررای اجتمرراعی و نحر ٔ
روه

تأریرگذاری گفتما ها بر تصمیمگیریها و برنامهریزیها برای ما اهمیت دارد .پرررداختن برره
معرفتهایی چو فقه و اید،ولوژی و تأریرشا در سیاستگذاریها از مقولههایی است کرره
کمتر بدا پرداختهشده است.
آنگه تحت عنرروا «عقررلگرایی انتقررادیا و «منندسرری اجتمر اعیا شر ناخته میشررود،
بتشی از نظریات کارل پو پر 1است که هررم در حرروزه نظررری و هررم در عمررل مورداسررتفاده
فیلسوفا  ،نظریررهپردازا و سیاسررتمدارا قرارگرفترره اسررت .عقررلگرایی انتقررادی را بررهنوعی
میتوا برگرفته از علمشناسی و رو شناسی پو پر دانست و منندسی اجتماعی را نتررایم آ
در حوزه سیاسی و اجتماعی قلمداد کرد.
به اعتقاد پو پر آنگه «علوم انسانیا را از تکامل گونههای زیستی متمایز میکنررد کرراربرد
آ گاهانه رو انتقادی است .برخالف معارف پیشاعلمی که جزمی هسررتند ،علررم بررا ابررداع
رو غیرجزمی و انتقادی پیشرفت میکند .به این منظور ،فرایند رشد علم را در قال یر
ٔ
مرحله اول با رح ی مسئله یا بررروز یر «موقعیررت
مدل سهمرحلهای میتوا نشا داد.

ٔ
مرحله دوم شامل راهحلهایی است که در پاسررم برره آ مسررئله
مسئلهآفرینا آغاز میشود.
رح میشوند .این راهحلها هما فرضیهها ،حدسها و نظریههایی هستند که بایررد آزمررو
ٔ
مرحله سوم آزمو نظریهها و راهحلهاست که موجر حررذف خطاهررا و نظریررههای
شوند.
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر
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نادرست میشود و راهحلهای موفق یاد گرفته میشود .تفاوت میررا رو یکردهررای علمرری و
غیرعلمی در همین شیوه نقادی و تال برای یادگیری از ریق حررذف خطاهاسررت کرره مررا
فعاالنه در آ حضور داریم .در این فرایند باید حاالت ذهنی و روانی را از محترروای عینرری و
محتوای منطقی و ا العاتی ی اندیشه تفکی کنیم و بدانیم که تننا محتوای منطقی یر
گزاره که در معرض دید عمومی قررار میگیرررد ،قابلبحررث انتقررادی اسررت و نرره رونرردهای
روا شناختی و ذهنی (پو پر.)1390 ،
اما راهبرد عقلگرایی ّنقاد برای ٔ
اداره امور اجتماع چیست؟ پو پر با تکیه بر آرای سیاسرری
خود ،شبیه هما روشی را که برای حل مسا،ل نظری و رشد معرفررت پیشررنناد میکنررد ،در
ٔ
عرصه اجتماعی و برای مواجنه با مشکالت و مسا،ل عینی جامعه نیز بهکار میگیرد.

ٔ
عرصه اجتماعی ابتدا باید مسا،ل موجود تبیین و صورتبندی شود .نباید گما کرررد
در
ً
که مسا،ل از قبل روشن و مشتص هستند یا بدینی مینمایند .معموال میا سیاستمدارا و
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دولتمردا در با مسا،ل اساسی و اولو یتبندی آ هررا اختالفنظررر وجررود دارد؛ ازایررنرو
نتست باید بر سر مسا،ل توافق حاصل کرده و آ ها را صورتبندی کرد .پررنازآ بایررد برره
ار ٔ
ا،ه راهکارهای خالقانه و جسورانه همت گماشت و در ایررن تررال تمررامی متتصصررا و
کارشناسا و حتی شنروندا عادی میتوانند نق داشته باشررند تررا ی هررای متتلفرری از
دیدگاهها مطرح شود .راهحلهای رقی که در قال فرضرریهها و گمانررهها مطرررح میشرروند
باید با معیارها و ضوابط عقالنی مورد داوری و ارزیابی قرار گیرند تا بنترررین آ هررا بررهعنوا
«برنامه عملیا در آ حوزه به اجرا درآید .ازآنناکه برره دلیررل پیگیرردگیها و برخرری شررایط
غیرقابلکنترل ،نتایم و تبعات پی بینینشده در برنامررههای اجتمرراعی همررواره وجررود دارد،
لزوم بررسی انتقادی راهحلهررا بررا مشررارکت شررنروندا در فضررایی برراز و آزاد وجررود دارد.
اهمیت این رو یکرد به این جنررت اسررت کرره موجر افرزای دقررت در انتتررا و اجررای
راهکارها شده و مشارکت مردم موجر همکرراری و تحمررل آنررا در صررورت بررروز نتررایم
1

نامطلو در حین اجرای رحها خواهد شد (پو پر.)1389 ،

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

 .1برگرفته از مقدمه مترجم

در بازخوانی مفنوم منندسی اجتماعی باید توجرره کرررد کرره پررو پر میررا دو نرروع منندسرری
اجتماعی اتو پیاگرا و کال نگر از ی سو و منندسی اجتماعی جزءبهجزء یا ترردرینی تفرراوت
میگذارد .او در مقایسه این دو میگو ید ...« :کسی کرره منندسرری ترردرینی یررا جزءبررهجزء را
پیشه میسازد ،روشی اختیار میکند بررای جسررتوجو و مبررارزه بررا بزر ترررین و عاجررلترین
بدیهای گریبا گیر جامعه ،نه جستوجو و مبارزه در راه بزر ترین خیر ننایی برای آ  .ایررن
ً
تفاوت به هیچ رو تفاوتی صرفا لفظی نیست ،بلکه حا،ز ننایت اهمیت است .تفاوت بین یر
ً
رو معقول بنسازی وضع آدمی است و رو دیگری که اگررر واقعررا برره آزمررای درآیررد ،برره
آسانی ممکن است به افزای تحملناپذیر رنم و محنت انسانی بیاننامد .تفاوت میا روشی
است که در هرلحظه قابلاعمال است و رو دیگری که رفداری و مدافعرره از آ برره آسررانی
ً
امکا دارد به وسیلهای مبدل گررردد بررای اینکرره اقرردام دا،مررا تررا ترراریم دیگررری در آینررده کرره
اوضاعواحوال مساعدتر شود ،به تعو یق بیفتدا (پو پر.)356 ،1380 ،
ٔ
منظومه پو پر در هر دو حوزه نظر و عمل با وضعیتی ّ
سیال و پویررا مواجرره هسررتیم .در
در
عرصه معرفت با مسا،ل نظری رو بهرو هستیم و هدف رشد معرفت را با اتکا به عقلگرایی و
ٔ
عرصه اجتماع با ّ
تحوالت پیدرپی و پرشررتا مررواجنیم و بایررد بررای
نقد پی میگیریم .در
مسا،ل و معضالت اجتماعی و اقتصادی چارهاندیشی کنیم .ازاینرو بهنوعی در هر دو حوزه
دغدغه اندیشمند یا سیاستگذار ،حل مسررا،ل پی روسررت .ایررن رونررد میتوانررد موجر
سازگاری و انطباق میا دان و معرفت از ی سو و واقعیت اجتماعی از سوی دیگر شررود و
تناس میا علم و جامعه ازایننا شکل میگیرد .معرفتی که موضرروعات واقعرری را مطالعرره
ٔ
جامعه خود است و جامعهای که نظریررهها در آ برره
میکند و بهدنبال حل مسا،ل موجود در
مح آزمو گذاشته و نقد میشوند تا رشد معرفت ممکن گردد.
بنرهگیری از چارچو نظری پو پر در این مقاله به جنت همین پیوند میا حوزه معرفتی
و عملکردی است .جنا توسعهیافته بهنوعی محصول علرروم انسررانی جدیررد اسررت و بررای
برنامهریزی و سیاستگذاری توسعه از اقتصرراد ،جامعهشناسرری و دانر مرردیریت اسررتفاده
میشود .اگر ارتبا میا این دو بهخو بی درک شررود ،آنگرراه پیمررود مسرریر توسررعه آسررا تر
خواهد شد.
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مسا،ل علم جدید در ی تاریم چنارصدسالها همواره ناظر به قوام عررالم و آدم جدیررد
بوده است .با این قیاس اگر وضع علررم در جنررا درحالتوسررعه مرحلررهای از ترراریم علررم در
ّ
ٔ
توسعه علررم و
جنا جدید باشد ،باید مسا،ل علم را عین مسا،ل توسعه بدانیم .مسلم است که
پژوه تناسبی روشن با توسعه فرهنگرری و اجتمرراعی و اقتصررادی دارد و تحقررق همرره اینهررا
وابسته به اراده به علم و توسعه است .ما پی و بی از همه به راحی نقشرره راه و برره آشررنایا
منازل و دانندگا شرایط و دشواریهای راهی که باید بگشاییم و بپیماییم نیاز داریم .راه توسررعه
بیمدد علوم انسانی گشوده و پیموده نمیشود (داوری اردکانی.)100-106 ،1389 ،
برنامهریزی توسعه را بهنوعی میتوا فرایند اصالح و حررل مسررا،ل اجتمرراعی و اقتصررادی
دانست .در این وضعیت ا رگ ر «تو رس عهنیافتگی و عق مانرردگیا را «مسررئله اساسرریا جوامررع
درحالتوسعه دانسته و تال دولتمردا و برنامهریزا بررای حررل مسررا،ل و اصررالح جامعرره را
تالشی درخور و الزم بدانیم ،آنگاه تال برای «صورتبندی دقیررق مسررئله توسررعهنیافتگیا و
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تبیین مطالبات اجتماعی گام اول در آغاز فرایند تدوین برنامه توسعه خواهد بود .پنازآ اتکررا
به «منابع معرفترری مناسر (علرروم انسررانی)ا و تکیررهبر رو عقالنرری و انتقررادی بررای ارا،رره
راهکارها و همگنین نقررد و نظررارت و مشررارکت کارشناسررا و شررنروندا ضرررورت خواهررد
داشررت .پرهیررز از آرما شررنرگرایی و ادعررای سرراختن جامعررهای عر اری از همرره مشررکالت و
کاستیها ،فراهمآورد مشارکت عمومی در فرایند نقد و ارزیابی ،تصحیح خطاها و رو های
نادرست و اصالح گامبهگام جامعه از دیگر مشتصههای جامعه توسعهیافته است.
 .3روش پژوهش

شیوه مورداستفاده جنت تحلیل روند برنامهریزی توسعه شرریوه تحلیررل مرروقعیتی اسررت کرره
مبتنی بر رو شناسی پو پر برای مطالعه علوم اجتماعی است.
رو منطق موقعیت از دو رکن «موقعیت و شرایطا و «اصل عقالنیررتا تشررکیل شررده
است .کنشگر یا کنشگرانی که درصدد تبیین رفتارشا هستیم در درو موقعیت مرروردنظر و
در ارتبا با دیگر عناصر موجود در موقعیت هستند .محیط فیزیکی ،ننادهررای اجتمرراعی و
کنشگرا دیگر ،همه در درو موقعیت قرار دارند و باید بهوسیله پژوهشگر توصرری شرروند.

هر موقعیت دارای مرز معینی است و به کنشگر یا کنشگرانی که قرار است رفتارشررا تبیررین
شود «اهدافا معین و «معرفت پیشینیا مشتصی نسبت داده میشود .در فرایند بازسازی
موقعیت ،تمامی فعالیتهای پژوهشگر ،از ِاسناد اهداف و معرفتهای پیشررینی تررا تعریر
ً
مرز پیشننادی برای موقعیت باید با استدالل باشد و بعا بررهدلیل فرضرریبود میتوانررد در
معرض نقد و ارزیابی نیز قرار گیرد؛ بنررابراین بررهجای تأ کیررد بررر جنبررههای ذهنرری و روانرری
کنشگرا و یا یکسا اندیشی با آنا  ،بر جنبههای عینی رفتار آنا و ارزیابی نقادانه آ تأ کیررد
میشود (پایا.)1386 ،
میتوا گفت مدل تحلیل منطق موقعیت به ما کمر میکنررد تررا رفتررار کنشررگر(ا ) را
ٔ
مسئله تبیین عملکرد و تصمیمگیریهای آنا بیابیم .ما
موردمطالعه قرار داده و پاستی برای
کنشگر(ا ) را در وضعیتی در نظر میگیریم که هدف یا اهدافی را دنبال میکنند و بر مبنای
منموعهای از دادهها و ا العات ،در راستای نیررل برره اهررداف ،تصررمیم میگیرنررد و عمررل
میکنند .ارزیابی و نقد این فرایند با معیارهای متناس و یافتن جنبههای ضع و قرروت آ ،
در تبیین عمل کنشگر(ا ) به ما کم خواهد کرد.
بر مبنای این رو  ،بازه زمررانی موردمطالعرره یعنرری از ابترردای انقررال اسررالمی در سررال
 1357تا سال  1392به پنم دوره یا موقعیت تقسیمشده است .معیار ایررن تقسرریمبندی ،تاییررر
دولتهاست که اغل مصادف با تحر ّروالت سیاسرری و مرردیریتی و گفت رم انی در کشررور برروده
است .تحلیل ما در هررر موقعیررت بررر پایرره شررواهد ترراریتی و منررابع در دسررترس و توصرری
رخدادهای مرتبط است .همگنین نوعی جریا شناسی و روندپژوهی نیز در کررار وجررود دارد،
بهگونهای که سیر ّ
تحول جریا های سیاسی و فکررری مرردرر در مرردیریت و برنامررهریزی کشررور
مورداشاره قرارگرفته است .در هر موقعیت ،عوامل و متایرهایی چو وضعیت علم و دانشررگاه،
ٔ
جامعه مدنی و منتقدا  ،توسررعهیافتگی کشررور ،برنامررهریزی و تصررمیمگیری ،درک از مسررا،ل
توسعه و نزاعهای منم فکری و سیاسی توصی شده است .تال شررده اسررت تررا تررأریر علرروم
انسانی و فنم از توسعه بر برنامهریزیها نشا داده شود و بررا فنررم برنامررهریزی توسررعه بهم ابرره
فرایند حل مسا،ل اجتماعی ،روند برنامهریزی و عملکرد دولت ارزیابی انتقادی شود.
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 .1-3موقعیت اول :گذار ()1357-60

موقعیت اول تاریتی ،از ابتدای پیروزی انقال اسالمی و سقو رژیررم شاهنشرراهی آغرراز
میگردد و تا پایا نتستوزیری موقت آیتالله مندوی کنی و برگزاری انتتابات ٔ
دوره سوم
ریاستجمنوری ادامه مییابد .این دورا مقار دولتهای کمدوام و بیرباتیهای سیاسرری
و اجتماعی در کشررور اسررت .جریا هررای سیاسرری و نیروهررای تأریرگررذار در ایررن دورا از
ّ
ّ
اسالمی و ملیگرا گرفته تا فدایی و مارکسیستی ،متک ر و اغل در تقابل با یکدیگر هسررتند.
این نیروها دربردارنده گروههایی هستند که پی از انقال اسالمی در مسیر مبارزه با رژیررم
قرار داشتند و وجه اشتراک آ ها سقو سلطنت و کنار رفتن محمدرضا پنلوی بود .پررن از
پیروزی انقال و به قدرت رسید این نیروها ،اندکانرردک اختالفررات خررود را نشررا داد و
مرزبندیها شفافتر گردید تا جررایی کرره کررار برره درگیریهررای مسررلحانه و کشررمک های
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

86

دوره ،11شماره 3
تابستان 1398
پیاپی 43

خیابانی کشید و بسیاری از آ ها حذف شدند .از سوی دیگر در سالهای ابترردایی انقررال
بهدلیل تأسین نظام سیاسی جدید و چال در تدو ین قررانو اساسرری ،از فلسر ٔ
رفه سیاسرری و
مبنای حاکمیت و نظام آینده هنوز تصور روشنی وجود نداشت.
انقال اسالمی ایرا ریشه در ایرردههای غر سررتیزانه و گفتمررا مبررارزه بررا اسررتعمار و
امپریالیسم و سرمایهداری داشت .ریشههای آ را در ستنرانیها و نوشررتههای روشررنفکرا
ّ
پی از انقال اسررالمی و شررکلگیری جریا هررای ملیگرایانرره و ضدامپریالیسررتی توسررط
گروههای مبارز میتوا مشاهده کرد .از سوی دیگر ،روحانیت سیاسی مبارز نیز از نیروهای
ّ
تعیینکننده در انقال بود .از ی سو جریا های ملیگرا و مارکسیستی بر علررم و تتصررص
ّ
روحانیت بر فقه اسالمی ،سرروابق
تأ کید داشتند و از سوی دیگر ،نیروهای انقالبی به رهبری
انقالبی و ّ
تعند تکیه میکردند .پیامد این جدالهای فکررری و سیاسرری را در مررواردی چررو
تدو ین قانو اساسی و انقال فرهنگی میتوا مشاهده کرد.
ً
ّ
متضمن افکار متتل است که لزوما همه جز،یررات برراهم سررازگار نیسررت.
قانو اساسی
نو یسندگا قانو اساسی ٔ
ایده برپررایی نظررام اقتصرراد اسررالمی را در سررر داشررتند و آ را نظررامی
میدانستند که نه سرمایهداری است و نه سوسیالیستی .چنین نظامی مبانی نظررری قرروی نرردارد و
ازنظر تنربی نیز ی تاریم گذشته شکل نگرفته است و قرار بود برای اولین بار در ایررا تنربرره

شود .واضعا قانو اساسی عناصری را از مکت اسالم و مکات اقتصادی و سیاسرری رایررم در
دورا مدر به عاریت گرفتهاند؛ اما چهبسا که ساختار اقتصادی و سیاسی اینادشده بررهموج
این قانو  ،خود به بزر ترین مانع در راه توسعه اقتصادی تبدیلشده است (هادی زنوز.)1391 ،
در این دوره دانشگاهها و مراکز علمی و فکررری اوضرراع مناسرربی ندارنررد .آشررفتگیهای
اجتماعی و تن های سیاسی ،فضاهای علمی و دانشگاهی را نیز تحت تررأریر قررار مرریداد.
دانشگاه در ایرا ازجمله ننادهایی است که از دیرباز مأمن گروههای روشررنفکری و بررهو یژه
نیروهای چپ و مارکسیستی بوده است .پن از انقال بهدلیل همررین سررابقه و فضررای برراز
دانشگاه ،گروهها و احزا سیاسی متتل دانشگاه را تبدیل به پایگاه خود نموده و دفرراتری
جنت فعالیت تأسین کرده بودند؛ اما اندکاندک فضای دانشگاه با حضور ایررن گروههررا از
فاز سیاسی وارد فضای تشنم و درگیری شد .حضور اساتید و دانشنو یانی که بهزعم جریررا
مذهبی حاکم ،ضدانقال و منحرف محسو میشدند نیز مزید بر علت بود تررا همررهچیز
آماده ی حرکت انقالبی بررای بررازنگری در علرروم و سرراختار آموزشرری برگرفترره از غررر و
همگنین تصفیه و پاکسازی این نیروها باشد.
ً
انقال فرهنگی موج گردید دانشگاهها عمال از سال  59تا سال  62تعطیررل شرروند و
ستاد انقال فرهنگی تشررکیل شررود .بررازنگری در دروس و سرفصررلهای رشررتههای علرروم
انسانی و پاکسازی اساتید این حوزه ،در رأس برنامههای ستاد و کمیتههای پاکسازی قررار
داشت .افزو بر این ،ستاد بر اسالمیشد علوم انسانی و لررزوم اینرراد تحر ّرول اسررالمی در
برنامههای درسی این رشتهها و حذف بتشی از دروس و حتی رشتهها و اینرراد درسهررای
جدید اسالمی تأ کیررد داشررت و بیشررترین هرردف انقررال فرهنگرری را همررین میدانسررت و
درنتینه معتقد بود که با هر مقدار صرف زمررا و تمدیررد تعطیلرری دانشررگاهها و هررر هزینر ٔره
دیگری هم که شده ،باید هدف اسالمیکرد دروس و علوم انسانی تحقق بپذیرد .در همررین
راستا برای هر ی از ٔ 5
رشته جامعهشناسی ،روا شناسی ،حقوق (و علوم سیاسی) ،اقتصاد

ٔ
کمیته مرکزی بر کار آ ها نظارت میکرد و هدف ایررن
و تاریم ،گروهی گمارده شده که ی
بود که برای اینها مبانی اسالمی تعیین شود و مطابق آ  ،سرفصلها و کت متناس تنظیم
بشود (فراستتواه.)583 ،1388 ،
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در این دورا نظریه مشتصی در اذها سیاسررتمدارا و تصررمیم گیررا وجررود نرردارد و
اهداف مرتبط با توسعه و پیشرفت نیز کمتر دیده میشود .اصول اقتصادی قانو اساسرری بر ه
شکلی ناهمگو نوشته میشود .شعارهایی که در هنگامه انتتاباتهررا توسررط نامزدهررا سررر
داده میشود ،اغل بلندپروازانرره و شررامل اهررداف کلرری اسررت .حمایررت از مستضررعفین و
رسیدگی به حال فقرا و کارگرا و دیگر اقشار که از شعارهای انقال اسررت باعررث مصررادره
اموال سرمایهدارا و تصاح امالک زمیندارا میشود .جریا مذهبی حرراکم کرره پایگرراه
اصلیا حز جمنوری اسالمی و یفرری از روحررانیو سیاسرری بررود ،معتقررد برره تررداوم
انقال و پایهریزی نظام سیاسی بر مبنای احکام شریعت بررود .برردبینی و التقررا ی دانسررتن
برخی از گروهها و جریانات موج ایناد دعوای «تعند و تتصصا و بدبینی به ننادهررای
منمی چو «سازما برنامهو بودجها گردید.
سازما برنامه ادارهای علمی و کارشناسرری بررود .در آ زمررا درگیریهررای زیررادی بررر سررر
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تتصیص بودجه پی میآمد و همه بودجه میخواستند .امری که در مواردی شدنی نبود که این
1

خود موجد بدبینی و بیاعتمادی به سازما برنامهوبودجه بود (احمدی امو یی.)1385 ،

سررالهای ابترردایی انقررال را میترروا سررالهای رقابررت و کشررمک میررا گروههررا و
جریا هایی دانست که هری سنمی در پیروزی انقال اسالمی داشررتهاند .در ررول ایررن
دورا جن قدرت میا احزا و تشکلها و افرراد ذینفرروذ جریررا دارد و دغدغر ه اصررلی
زمامدارا  ،حفظ انقال و برقراری نظم و امنیت در کشررور اسررت .از ایررن لحررا میترروا
گفت توسعه و برنامهریزی در ایررن دورا کمترررین اهمیررت را دارد و شررایط سیاسرری اجررازه
چنین کاری را نمیدهد .بهو یژه انتقادات جدی و تندی که نسبت به نوسازی و رواا فرهن
غربی در دورا پنلوی از سوی انقالبیو مطرح میشود ،مانعی جدی در این مسیر است.
 .2-3موقعیت دوم :جنگ تحمیلی ()1360-68

موقعیت دوم تاریتی ،با برگزاری انتتابات دوره سوم ریاستجمنوری آغرراز میگررردد و تررا
پایا نتستوزیری منندس موسوی و برگزاری انتتابررات دوره پررننم ریاسررتجمنوری را
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

 .1این کتا منموعه مصاحبههایی است که بنمن احمدی امو یی از برخی مدیرا اقتصادی جمنوری اسالمی گرفته است.
این قسمت برگرفته از مصاحبه با منندس عزتالله سحابی است.

ً
دربرمیگیرد .این دورا تقریبا همزما با جن تحمیلی عرراق علیرره ایررا اسررت و بتر
منمی از دهه نتسررت انقررال را شررامل میشررود .وضررعیت فکررری و علمرری در ایررن دوره
همگنا تحت هژمونی اید،ولوژی انقالبی و غلبه فقه سیاسی است.
در حوزه علوم انسانی جدالهای فلسررفی و فکررری کرره سررو یههای سیاسرری و مرررتبط بررا
انقال اسالمی نیز داشت ،در جریا بود .جدال هایدگریها و پو پریها که ی سررر آ در
گروه فلسفه دانشگاه تنرا و سر دیگر آ در کینا فرهنگرری و برخرری دیگررر منررالت بررود،
تبدیل به یکی از نزاعهای فکری جدی در تاریم پن از انقال شده بود (خنسته رحیمرری،
فکری ملیگرا و چررپ مارکسیسررتی و
 .)1389در این برهه درحالیکه جریا های سیاسی و
ِ
روشنفکری بهتدریم از صحنه قدرت کشور حذفشده بودند ،جریا مررذهبی ایررد،ولوژی

تمامی ننادهای قدرت را در دست داشته و این بار خود دچررار شررکاف شررده و برره دوشرراخه
چپ و راست مذهبی تنزیه میگردید .هرچند هر دو جریا مورد اعتماد حکومررت برروده و
بت هایی از قدرت را در اختیار داشتند ،اما از موقعیت یکسانی برخوردار نبودند« .جریا
چپ مذهبیا که اغل ننادهای اجرایی و رسمی کشور را در اختیار داشت و تحت عنرروا
جناح چپ شناخته میشد ،کمتر به مبانی نظررری و ر رح و بسررط ریشررههای فکررری خررود
میپرداخت؛ اما ترکی اندیشههای چپ با مفاهیم دینی تبدیل به منموعهای ایررد،ولوژی
شده بود که از اسالم پابرهنگا و مستضعفین دفاع میکرررد و برره سرررمایهدارا زالوصررفت و
مالکین و بازاریا و رروتمندا میتازید .تئوریزهکرد مسئله جنر فقررر و غنررا و نکرروه
اسالم مرفنین بیدرد توسط امامخمینی نیز مد ید این نوع تفکر بود و موج تحری تودهها
و بقات پایین جامعرره میشررد .ایررن تفکررر در سررطح جنررانی نیررز ایررده صرردور انقررال و
ایستادگی در برابر امریکا و اسرا،یل و دیگر مستکبرین را داشت.
جدالهای فقنی هم در میا بود و جریا چپ مذهبی ذیل نظریات امام خمینی ،از فقه
پو یا دفرراع میکرررد .بررر ایررن اسرراس دولررت میتوانسررت برمبنررای «احکررام رانویررها و ذیررل
والیتفقیه در امور متتل ورود پیدا کند و به برنامهریزی و سیاستگذاری بپررردازد .حترری
اگر این برنامهها و مصو بات برخالف احکام فقنی و قوانین جاری باشد؛ اما «جریا راست
مذهبیا ریشههای خود را در فقه ّ
سنتی موجود در حوزه علمیه میدید و دخالررت حکومررت
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در امور را برنمیتافت .از نگاه ایشا حق صدور احکام حکررومتی تننررا در اختیررار شررتص
والیتفقیه بود و دولت و دیگر ننادهای حکومتی از چنین حقی برخوردار نبودنررد .در بعر د
اقتصادی و اجتماعی نیز این جریا از آزادی اقتصادی و حق مالکیت افرراد دفرراع میکرررد.
نمایندگا این جریا معتقد بودند باید بت خصوصی حق فعالیت داشته باشررد و تولیررد و
تنارت در کشور رونق بگیرد .آ ها بهشرردت متررال دخالتهررای دولررت و کنترررل آ بررر
بت های متتل اقتصادی بودند.
ً
روحانیو سنتی که غالبا از اعضای قدیمی حوزههای علمیه بودند بههیچوجه تتطرری از
احکام اسالمی را جایز نمیدانستند و «اختیررارات فراقررانونی و فررا شرررعی دولررتا را قبررول
نداشتند .این جریا که نزدیکی خاصی به بازاریررا و هیئتهررای موتلفرره داشررت« ،جریررا
فقاهتیا نام گرفت (شادلو.)1386 ،
بدبینی نسبت به سازما برنامه همگنا ادامه دارد و روغنی زننانی ر،ین وقت سازما
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برنامهو بودجه در این مورد اظنار میدارد:
پیروزی انقال هنوم به نیروهای تکنوکرات ،بوروکرات و کارشناسی را در پی داشررت.
آ ها یا تصفیه شدند و یا ترک پست کردند .این اقدامات در سازما برنامه شدیدتر بررود .در
آ زما همه فکر میکردند که تمام برنامههای دورا شاه را این سازما

راحی و اجرا کرده

است؛ بنابراین هر چه بدبتتی است زیر سر این سازما است .برخی مراکز نیز اهمیررت آ
را درک کرده بودند اما نسبت به نیروهای آ بدبین بودند .آ ها معتقد بودند در این سررازما
و با این اهمیت ،باید آدمهای وفادار به نظام سیاسی جدید تقو یت شوند (احمرردی امررو یی،
.)158 ،1385
این موقعیت مصادف با وقوع جنر تحمیلرری بررود و تمررامی رخرردادها و تصررمیمات و
عملکردها تحت تأریر این واقعه قرار میگرفت .هدف استراتژی نظام پیشبرد جنر بررود و
تأمین هزینهها و پشتیبانی آ اولو یت داشت« .شررایط جنگرریا اقتضررا،ات خررا

خررود را

داشت و فقدا امنیت اجازه برنامهریزی برای توسعه کشور و سرمایهگذاری و افزای رفاه را
نمیداد .وقوع جن همگنین موج «تداوم فضای آرمررانی و احساسرری و ملتنر ابترردای
انقال ا گردید و این با فضای منطقی و عقالنی سازگاری نداشت.

با پایا یافتن جن انتقادات به دولت بیشتر شد و بررا تبلیارراتی کرره صررورت میگرفررت،
بحث بازسازی کشور و بنبود وضعیت اقتصادی دا،م مطرررح میشررد؛ امررا بنبررود اوضرراع و
کاه نفوذ دولت و آزادسازی چیزی نبود که جناح چپ و دولت وقت از عنررده آ برآینررد.
ٔ
برنامه اول توسعه اقتصررادی و اجتمرراعی کشررور موردبررسرری و ترردو ین قررار
در این شرایط
گرفت .در سال آخر دولت موسوی رخدادهای منمی به وقوع پیوسررت کرره مسرریر کشررور را
تاییر داد .پن از پذیر قطعنامه شرایط متفاوت شد .بسیاری از زیربناها ازدسترفته بود و
نیاز به بازسازی داشت .مردم بهدلیل جن از بسیاری از مطالبات خود گذشررته بودنررد و بررا
پایا جن این وضع قابلدوام نبررود .نیازهررای خفترره اندکانرردک سررر برمیآوردنررد و افرراد
حاضر در جبنهها به همراه فارغالتحصیال دانشررگاهها نیرراز برره شررال داشررتند .کشررورهای
منطقه و همسایه گوی سبقت را از ما ربوده بودند و «عق ماندگی کشورا قابلپذیر نبود.
بازسازی و سرمایهگذاری نیاز به تعامل بررا جنررا داشررت و سیاسررتهایی را می لبیررد کرره
ً
کامال با سیاستها و برنامههای ی دهه قبل متفاوت بود .بهعبارتی هم در دولررت و هررم در
منلن دو نوع نگر به مسا،ل اقتصادی و اجتماعی وجود داشت و نگر جدید در حررال
1

آماده شد برای اداره کشور بود (احمدی امو یی.)1385 ،
 .3-3موقعیت سوم :سازندگی ()1368-76

موقعیت سوم ترراریتی ،از تابسررتا  1368و بررا انتتررا آیتاللرره هاشررمی رفسررننانی برره
ریاستجمنوری آغازشده و تا پایا دوره دوم ریاستجمنوری ایشررا ادامرره دارد .راهیررافتن
مفاهیم رشد و توسعه به ادبیات مدیریتی و اقتصادی ایرا و ّ
تحول ذهنی سیاستگذارا نیررز
از این سالها آغاز میگردد و نتستین برنامه پنم ٔ
ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کشور از ابتدای این دوره اجرا میشود .در این دورا جناح راست بهتدریم تمامی ننادهررای
قدرت را در اختیار میگیرد و جناح چپ را از عرصه بیرو میراند.
توسررعه و نوسررازی در ایررن دوره نیازمنررد بسررط تفکررر فنسرراالری و ورود فنرراوری و
محصوالت مدر به کشور بود .ازآنناکه نظام جمنوری اسالمی با وجرروه ّفنری و فیزیکرری
ٔ
برنامه نوسازی اقتصادی و اجتماعی برراوجود مصررا ،آ ،
توسعه کمتر متالفت میورزید،
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

 .1در مصاحبه با دکتر مسعود روغنی زننانی
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پی رفت و ازآ پن پیشرفتهای فناورانه و منندسی و تنربی از اولو یتهای نظام سیاسی
ً
شد .ظاهرا اینها از وجوه مفید مدرنیته بود که به تحکیم قرردرت نظررام و رفرراه مررردم مننررر
میشد .بااینوجود ،غر ستیزی و مقابله با استکبار هنوز از مدلفههای گفتمانی بود.
در این دوره برنامهریزی علمی هرچند به شررکل نرراقص اهمیررت یافررت کرره نمررود آ را در
برنامههای اول و دوم توسعه میتوا دید که بعد از ی دهه بیبرنامگی تدوین و اجررا شرردند.
ری اید،ولوژی و مررذهبی در
همگنین ضرورت عقلگرایی و بازنگری در رویههای دولتساال ِ
دهه اول انقال  ،در بت هایی از حاکمیت به وجود آمد که برونداد آ گرای به برنامهریزی
علمی در کشور بود .از این رویداد میترروا بررهعنوا رونررد نسرربی و البترره تردیرردآمیز و محررل
اختالف به سر عقل آمد جمنوری اسالمی ،تعبیر کرد (فراستتواه.)1388 ،
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«فقهالمصلحه1ا که میراث امام خمینی بررود در آ سررالها برره میرزا بیشررتری گسررتر
یافت و وجوه عرفی آ برجسته گردید .هرچند ٔ
همه شاگردا امام به ی مسرریر نرفتنررد ،امررا
ّ
تعلقخا ر بیشتری به عقررل سیاسرری و توسر ٔ
رعه کشررور داشررت و
شتص هاشمی رفسننانی
همین رو یکرد تأریر خود را در ّ
تحوالت اجتماعی و اقتصادی بر جای گذاشت.

در سوی دیگر میدا  ،نتبگا جریا چپ مذهبی کرره دورا تحر ّروالت فکررری خررود را

میگذراندند ،اقدام به رح افکار و ایدههایی کردند که به ور مسررتقیم در پیونررد بررا «علرروم
انسانیا قرار داشت .درواقع رشد آرامآرام علوم انسانی و ترجم ٔه نظریهها و مفاهیم جدید در
جامعه ایرا  ،زمینه گستر فعالیتهای فکری و رررح نظریررات معرفتشناسررانه را فرراهم
کرده به ّ
تحول در اندیشه سیاسی و اقتصادی اننامید .حکومت دینی مررورد نقررد واقعشررده و
ّ
مفاهیمی م ل توسعه ،مشررارکت ،تک رگرایرری ،تحررز و دموکراسرری بهترردریم وارد ادبیررات
سیاسی کشور گردید.
با پایا یافتن جن تحمیلی و فوت امام خمینی پررروژه مدر سررازی از سررر گرفترره شررد و
ً
دینیسازی در اولو یت دوم قرار گرفت .تررال روشررنفکرا دینرری در ایررن دوره تمامررا در نقررد
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

 .1فقهالمصلحه توسط امام خمینی در برابر فقه جواهری یا فقه سنتی مطرح گردید .پن از انقال اسالمی ،دستگاه فقه شیعه با
ً
دستگاه دولت گره خورد و امام خمینی در قال نظریه والیت مطلقه فقیه عنصر مصلحت را عمیقا وارد نظام فقنی خو ی کرد.
عنصر مصلحت بهعنوا ی کاتالیزور عرفیکننده قوی ،میتواند دستگاه فقه را به نظام حقوق عرفی تبدیل کند (حناریا ،
.)1389

اید،ولوژی و آرما شنرگرایی بود و تحت تأریر گفتما های جنانی قرار داشررت .رب ا وقرروع ایررن
چرخ فکری ،مدیریت سیاسرری و اقتصررادی کشررور همرره و غر ّرم خررود را در جنررت توسر ٔ
رعه
اقتصادی ،آموز نیروی انسانی و گستر دانشگاهها قرار داد .در ٔ
حوزه فعالیتهای فرهنگرری
ّ
و هنری نیز ّ
تحوالتی رخ داد و از یکدستی به سررمت تک رر رفررت (کرراظمی .)1387 ،البترره در
واکن به این ّ
تحوالت فکری و سیاسی ،گروههای تازهای که بنا را بر مقاومت و برخورد ننرراده
بودند نیز شکل گرفتند که در نوع خود تأریرگذاری خا

خود را ،هرچند با برد محدود داشتند
1

که در دورههای بعدی نق اصلی را در سرکو فرایندهای اصالحی ایفا کردند.

چرخ اصالحگرایانهای که در سالهای پایانی دولت موسرروی در برخرری از مرردیرا و
نمایندگا منلن رخداده و موج نزدیکی آ ها به هاشمی رفسننانی شده بود ،باعث شد
تا یفی از مدیرا «فنساالرا (تکنوکرات) در دولت سازندگی شررکل بگیرررد .رو یکردهررای
آ ها چندا برره مررذاق راسررت سررنتی و روحررانیو محافظر هکار خررو نمیآمررد و موجر
ّ
متالفت منلن با آ ها میشد؛ اما تشکیل «کارگزارا سازندگیا برره معنررای تولرد راسررت
ّ
مدر در سیاست ایرا بود که ستن از متالفت با انحصار و لزوم تک ر و رقابت میگفت و
مواضع خود را در رسانههایی چو روزنامه «ایرا ا و روزنامه «همشنریا بازتررا مرریداد.
از سوی دیگر جریا چپ مذهبی نیز فعالیتهای تشکیالتی و فکری خود را از سر گرفت و
باوجود محدودیتهای سیاسی و فرهنگی ،در مراکزی چو «مرکررز تحقیقررات اسررتراتژی
ریاستجمنوریا و روزنامه «سالما اقدام به بازسررازی تشررکیالتی و سیاسرری نمررود .ایررن
جریا در سالهای بعد خود را در قال جریا اصالح ل بازسازی کرد.
برنامه پنمساله اول توسعه با هدف «آزادسازی اقتصادیا آغاز شد .هرردف اصررلی ایررن
برنامه آ بود که با سرمایهگذاری دولت درزمینه بازسازی خسررارتهای جنر تحمیلرری و
بنرهبرداری حداک ری از ظرفیتهای موجود ،روندهای منفرری اقتصررادی حرراکم را برره نفررع
ایناد رشد اقتصادی در کشور تاییر دهد و بستر تداوم رشد در آینده را فراهم کند .استراتژی
اصلی برنامه دوم توسعه ت بیت دستاوردهای برنامه اول ،ایناد ربات در روندهای اقتصررادی
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

 .1اشاره به شکلگیری گروههای موسرروم برره فشررار در نیمرره اول دهرره هفترراد کرره بررهعنوا گروههررای ارزشرری و حز اللنر ی بر ه
ستنرانیهای روشنفکرا  ،مطبوعات منتقد و تولید آرار هنری که بهزعم آ ها فاسد بررود ،واکن هررای اغلر فیزیکرری و خشررن
نشا میدادند.
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کشور و کاه تبعات تورم ،بدهیهای ارزی و بیرباتی سیاستهای پولی و مالی بود .ایررن
برنامه نیز به ورکلی مبتنی بر رشد اقتصادی ،آزادسررازی اقتصررادی و خصوصیسررازی بررود
(گامهای پنمساله توسعه ملی.)1392 ،
دولت سازندگی در فضایی که مطالبه بنبود و افزای سررطح زنرردگی وجررود داشررت ،بررا
امیدهای زیادی روی کار آمد؛ اما اندکاندک ضع های ساختاری و بنیررادی کشررور بررای
توسعه آشکار گردید و برای همه عیا شد که مسیر توسعهیافتگی مسیری والنی ،پرهزینه و
دردناک اسررت .هرچنررد دولررت هاشررمی موفقیتهررای نسرربی در افرزای تولیررد و ارتقررای
زیرساختهای عمرانی کشور کس کرد و توانست بر مبنای سیاستهای بانر جنررانی و
صندوق بینالمللی پول ،پایههای ی اقتصاد متفاوت با دورا جن را در ایرا بنا نند ،امررا
از هزینههای این تاییر هم نمیتوا غافل شررد .سیاسررت خصوصیسررازی بررا ناکامیهررایی
مواجه شد و متالفتهای تند و خشن از سوی ی هررای متتلر را برانگیتررت .وجررود
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رانت و قاچاق و بروز برخی اختالسهای پرسروصدا بیاعتمادی به دولررت را افرزای داد و
تورم جا فرسا اعتراضات خیابانی را در پی داشت.
در چارچو اتتاذ رویه تعدیل ساختاری ،همه ضرر کردند .جامعه ی فرصت ترراریتی
و منابع ارزی و انسانی عظیم و دولتمردا  ،اعتبار و اعتماد عمومی خود را از دست دادند .ایررن
در حالی است که ما از انبوهی ننادهای نظارتی رسمی هم برخوردار بررودهایم کرره نتوانسررتهاند
در زما مناس به شیوه کارآمد از عنده مسئولیت خود برآیند؛ بنررابراین ،مررا برره یر جامعرره
مدنی قدرتمند نیاز داریم که بر فراز دولت و بازار از توانمندیهای هردوی آ ها اسررتفاده کرن د،
اما کاستیها و محدودیتهای آ ها را نیز به حداقل برساند (مدمنی.)245 ،1386 ،
در این دوره ،در عمل بتشی از گروههای منتقد به حاشیه رفتند .درحالیکه تکیه دولت بررر
علم و دان و احترام به دانشگاهیا و نتبگا میتوانست اعتماد به دولررت را افرزای دهررد و
فرایند توسعه را پایدارتر و قابلقبولتر نماید .سازما برنامه در این دوره نیز آماا حمالت بود و
برره نظررات کارشناسرری آ چنرردا ترروجنی نمیشررد .درمنمرروع اقرردامات توسررعهای دولررت
سازندگی مننر به دگرگونیهای اجتماعی در کشور شد و با گستر مصرف کاالهای لرروکن
و مدر و افزای فاصله بقاتی و رشد سرمایهداری و تنمل همراه بود.

 .4-3موقعیت چهارم :اصالحات ()1376-84

موقعیت چنارم تاریتی ،مقار ی نقطه عط در تاریم جمنرروری اسررالمی اسررت .ایررن
دورا از خرداد  1376و پیروزی سیدمحمد خرراتمی در انتتابررات ریاسررتجمنوری آغرراز
میگردد و تا سال  1384ادامه مییابد .جریا چپ پن از بازسازی تشررکیالتی و فکررری و
درحالیکه خود نیز گما نمیبرررد ،پیررروز مطلررق انتتابررات شررد و جریررانی کرره بررا شررعار
اصالحات و نوسازی سیاسی به میدا آمده بود قدرت را بهدست گرفت .گررر چرره عملکرررد
ٔ
توسعه سیاسی و فرهنگی بود ،اما دگرگونیهای فکررری
دولت در این دورا بیشتر معطوف به
ٔ
توسعه اقتصادی از سوی دیگر دستبهدست هم دادند تا مدیریت
و رشد علمی از ی سو و
کشور بی ازپرری متحر ّرول شررود .روی کررار آمررد دولررت اصررالحات را بررهنوعی میترروا
محصول تال های فکری و گفتمانی از ی سو و تحر ّروالت فرهنگرری و اجتمرراعی در نیمرره
1

نتست دهه  1370دانست.

این دورا را میتوا دورا اوا رشد و توسعه علوم اجتماعیرانسانی در ایررا دانسررت.
ٔ
ترجمه اندیشههای جدیررد و تأریرپررذیری از گفتمررا مسررلط جنررانی،
رخدادی که همسو با
ّ
تحوالت فکری و گفتمانی جدیدی به همراه داشت .توسعه رشتههای علوم انسررانی و علرروم
اجتماعی در دانشگاهها و مطالعه نظریههای جدید در سیاست و جامعهشناسرری و اقتصرراد و
حقوق ،زمینه تضار دین و حکومت دینی با آ ها را فراهم کرد و چال های فکری زیادی
را برانگیتت .این روند در دورا اصالحات شدت یافت و علوم انسانی در کانو توجنررات
قرار گرفت .نگاه بدبینانه نسبت به علوم انسانی و اجتماعی فروک کرده و سررعی میشررد از
ٔ
دریگه علوم انسانی به جامعه جدید نگاه شررود .ایررن سررنت توانسررت بسرریاری از مفرراهیم و
نظریههای علوم انسانی را در جامعه وارد کند .منمتر آنکه نگاه روشنفکرا دینرری در نسرربت
میا دین و علم تاییر کرد .در این برهه ستن از تعامل علم انسانی بود بررا دیررن و ازایررنرو،
دیگر پای نگاه تدافعی و مقاومتی در میا نبود بلکه ستن از تأریرپذیری همررهچیز ازجملرره
معرفت دینی از دنیای گسترده علوم انسانی بود .چرخ روشنفکرا دینی به علوم انسانی و
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر

 .1اشاره به فعالیتهای فکری روشنفکرا و نشر مفاهیم جدید در نشریاتی چو «کیا ا« ،ایرا فرداا« ،عصر مرراا و همگنررین
رشد تعداد دانشنو یا و مطالبات فزاینده بقه متوسط.
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تاییر پارادایمهای تحلیلی آ ها موج شد تا سنم خود را در تاییر جامعه به علوم انسررانی
ایفا کنند (کاظمی.)1389 ،
گستر علوم انسانی در دانشگاهها و مدسسات و ننادهای آموزشی در این دوره مشنود
است .افزای رشتههای علرروم انسررانی و توسررعه گروههررا و دپارتما هررا و جررذ اسرراتید و
روشررنفکرا برره دانشررگاههای کشررور از دیگررر نمودهررای پیشرررفت علرروم انسررانی اسررت.
سیاستهای آموز عالی نیز در این دوره م ّ
تحول شد .در برنامه سوم توسعه ،نظام آمرروز
عالی در نظام کلیتر «علم و فناوریا ادغام گردید تررا آ را بررا نظررام اقتصررادی و اجتمرراعی
کشور پیوند دهد .تاییر وزارت فرهن و آموز عالی به وزارت علوم ،تحقیقات و فنرراوری
از گامهای اساسی این برنامه بود تا در امور اجرایرری و سیاسررتگذاری نظررام علمرری کشررور
انسنام ایناد کند .برنامه سوم توسعه بر اولو یت نظام علمی کشور بر نظام اقتصادی تأ کیررد
دارد و خواها انعکاس آرار م بت محصوالت علمی در جنررت تحکرریم بنیا هررای توسررعه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

96

دوره ،11شماره 3
تابستان 1398
پیاپی 43

است (قانعیراد.)1382 ،
رشد علوم انسانی و انتقال مفاهیم مرررتبط بررا توسررعهیافتگی ،فراینرردهای تصررمیمگیری در
ننادهای اجرایی را دستتو تاییر کرد .درحالیکه تا پی از آ سیاستهای دولررت و دیگررر
ننادهای اجرایی با رو های انحصاری و ی سو یه اخذ میشد و تننا عامل اررگررذار ،رقبررای
سیاسی و ننادهای قدرت بودند ،در این دورا صحبت از نظارت شررنروندا و نقررد عملکرررد
حاکما و مسئوال به میا آمد .ننادینرره شررد مفرراهیمی م ررل دموکراسرری ،مشررارکت و نقررد
موج گردید انتظار نتبگا و مردم از مسئوال و مدیرا کشررور برراال رود و مسررئولیتپذیری
آنا نیز افزو گردد .نظررارت و ارزیررابی اجتمرراعی یکرری از منمترررین عوامررل عقالنرری شررد
تصمیمات و بنبود نتایم آ هاست .در این دوره تقو یت ننادهای علمی و دانشگاهی و اتکررای
دولت به روشنفکرا  ،نتبگا و دانشگاهیا در عقالنیتر شد برنامررهریزیها و ابتنررای آ هررا
بر دان تأریر چشمگیر داشت .چنین رویکردی همگنین موج به حاشیه رانررد رو هررای
خودسرانه و بیضابطه گردید و شفافیت ،منطق و قانو را جایگزین آ کرد.
« بقرره متوسررطا کرره از دورا سررازندگی و در ارررر سیاسررتهای برراز اقتصررادی دولررت
شکلگرفته بود در این دورا بیشررترین اررگررذاری را داشررت .مطالبررات فرهنگرری و سیاسرری

متررراکم در ایررن بقرره و انتقررادات جرردی برره رویررههای ایررد،ولوژی و انحصرراری و
تمامیتخواهانرره حاکمیررت یکرری از عوامررل اصررلی جنررب اصررالحی بررود .درحالیکرره
محافظهکارا از ابتدای انقال بررر سرررمایهداری تنرراری و نیروهررای بررازار تکیرره داشررتند،
سیاستهای توسعه اقتصادی دورا سازندگی که در دورا اصالحات هم برره شررکلی تررداوم
یافت ،موج ظنور بقه متوسط و یفی از نیروهای جدیررد اقتصررادی م ررل صررنعتگرا و
تولیدکنندگا شده بود .آ ها پشتوانههای بقاتی و اجتماعی توسعه در ایرا بودند.
جریا راست مذهبی کرره در آ سررالها تحررت نررام «محافظررهکارا نامیررده میشررد ،در
مواجنه با مطالبات نوگرایانه و برنامههای عملرری دولررت بررای اجررای فراینرردهای نوسررازی
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در کشور ،واکن های فکری و گفتمانی نشا داد .این جریررا
که ننادهای انتصابی و سنتی جامعه را در دست داشت در ایررن دورا دچررار تحر ّرول شررده و
بهتدریم خود را در قال گفتما اصولگرایی بازسازی کرررد .پایگرراه اجتمرراعی و اقتصررادی
این جریا ریشه در بازار ،حوزههای علمیه و روحانیت ،مساجد و به ورکلی ننادهای سنتی
و ارزشی داشت.
از منمترین اقدامات اقتصادی دولت خاتمی میتوا به تشررکیل حسررا ذخیررره ارزی،
اصالح سامانه مالیاتی ،ت بیت نرخ ارز و تصو ی و اجرای قررانو سرررمایهگذاری خررارجی،
کاه

تسنیالت تکلیفی ،تأسین بان های خصوصی و گستر بورسهای استانی اشاره

کرررد .برنامرره سرروم توسررعه کرره برره «برنامرره اصررالح سرراختاریا معررروف شررد دارای
جنتگیریهایی از قبیل اصالح محیط کس وکار ،مقررات زدایی از فرآیند سرمایهگذاری،
تقو یت قدرت رقابتپذیری از ریق حرکت برره سررمت آزادسررازی نظررام قیمتهررا و تعیررین
قیمت بر مبنای سازوکار بازار بهعنوا ابزار تتصیص بنینرره منررابع ،یکسا سررازی نرررخ ارز،
آزادسازی تنارت و حذف موانع غیر تعرفهای ،تتصیص رقابتی منابع بانکی ،تأسین بانك
توسط بت غیردولتی ،تشکیل حسا ذخیره ارزی و حذف یارانه انرژی بود .برنامه چنارم
توسعه در قال سند چشمانداز کشور در افق  1404و بررا جنررتگیری کلرری رشررد مسررتمر
ٔ
«برنامه توسعه پایدار با رو یکرد جنانیا نیز مشنور است.
اقتصادی تدو ین شد و به
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ضع در اجرای سیاست خصوصیسازی ،فقدا انضبا مالی و تورم ،عدم توفیررق در
هدفمند کرد یارانهها و شکست رح ضربتی اشتاال نیز از ناکامیهای دولت اصررالحات
ً
است .از دیگر نقا ضع این دولت که تقریبا در تمام دولتهای پن از انقال مشرراهده
میشود ،نداشتن تفکر و خطمشی معین در حوزه مسا،ل اقتصادی است .اختالفات فکررری
در میا افرادی که بهنوعی اصررالح ل محسررو میشرردند و در دولررت حضررور داشررتند
خاصه در دولت اول اصررالحات ،یکرری از موانررع اصررلی نیررل برره سیاسررتهای منسررنم و
هماهن بود .از ی سو افرادی چو عالینس و بنزاد نبوی و نمازی و ستاری فر بودند که
تمایل به حضور پررن دولت داشتند و از سوی دیگر ننفرری و نیلرری و دیگررا کرره مرردافع
اقتصاد بازار بودند؛ اما درننایت سازما برنامه توانست برنامه سوم توسعه را با نگرراهی نررو و
متفاوت از برنامههای قبل تدو ین کند (احمدی امو یی.)1385 ،
گفتنی است سازما برنامهو بودجه در دولت دوم اصالحات با ادغام سازما امور اداری
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و استتدامی در آ به «سازما مدیریت و برنامررهریزیا تاییررر نررام داد .جابنررایی مرردیرا
اقتصادی در دولت دوم نیز زیاد بود که نشا از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت داشت.
 .5-3موقعیت پنجم :اصولگرایی ()1384-92

دورا پننم تاریتی از ابتدای ریاستجمنوری محمود احمدینژاد آغاز میگررردد و تررا سررال
 1392و پایا دولت دهم تداوم مییابد .این دورا را میتوا دورا احیای گفتمررا حرراکم بررر
سالهای نتستین انقال اسالمی و بازتولید اید،ولوژی اقتدارگرا و غیررر دموکراتیر دانسررت.
سیاسررتهای برراز ترروزیعی و حمایررت از اقشررار کمدرآمررد و بقررات محررروم در اولویررت
برنامهریزیهای این دوره قرار دارد و تال میگردد ابتنای برنامررهریزیها و سیاسررتگذاریها
بر ارز های مذهبی و ایدههای اتو پیاگرایانه باشررد .درواقررع اصررولگرایا از دوره اصررالحات
بهتدریم با چرخشی آشکار نسبت به نگر های اسالف خود ،مدافع عرردالت و رسرریدگی برره
حال محرما و مداخله دولت در توزیع رروت شدند .همین گفتما تودهگرا بود که بررا جررذ
اقشار و بقات پا،ین جامعه توانست پیروز انتتابات دوره ننم ریاستجمنوری باشد.
رهبرا فکری و ایده پردازا دولت اصولگرا که از ٔ
دوره اصالحات فعررال بودنررد ،در ایررن
دورا اقدام به عملیاتی نمود افکار خود نمودند و در سالهای بعد جریانی را تحت عنرروا

«جبنه پایداری انقال اسالمیا تأسین کردنررد .در دولررت دوم احمرردینژاد نفرروذ توأمررا
ایدههای بنیادگرایانه و اسالمی از ی سو و انگارههررای مرردر و ملیگرایانرره از سرروی دیگررر
دولت را دچار تناقض در نظر و عمل نمود .رخدادهای مرتبط با انتتابات ریاستجمنوری
سال  1388نیز وضعیت کشور را بی ازپی پیگیده و بحرانی و جامعه را دوقطبی کرد.
ً
در این دوره دانشگاه و علوم انسانی منددا دچار محدودیت و تن نظری سیاستمدارانی
ً
شد که ظاهرا عالقهای به دانشگاهیا نداشتند .ر،ینجمنور وقت باآنکه استاد دانشگاه بود،
نامناس ترین روابط را با دانشگاهیا  ،روشنفکرا و نتبگررا داشررت .او پایگرراه اجتمرراعی
خود را در تودههای مردم عادی میدید و اعتنایی به بقه متوسط و نتبگا جامعه نداشررت.
نقدهای مکرر دانشگاهیا رمرهای نداشت و نهتننا در علمی اداره کرد کشور مرردرر نیفترراد
که خود دانشگاهیا را نیز به خطر انداخت .برخوردهای حذفی و مرردیریت غیردانشررگاهی
در دانشگاههایی چو «دانشگاه عالمه با باییا کرره تننررا دانشررگاه علرروم انسررانی کشررور
است ،بارها اعتراض اساتید و دانشنو یا و حتی نمایندگا منلن را در پی داشت.
در رابطه با وضعیت کررال اقتصررادی کشررور در ایررن دوره ،گرزار مرکررز پژوه هررای
منلن شورای اسالمی ( )1392اذعا دارد که وضعیت اقتصاد کال کشور با منابع صرف
شده متناس نیست .درواقع عملکرد اقتصاد کال کشررور در دوره  1384-1392در قیرراس
با منابعی که استفاده شدهاند (بهو یژه منابع ارزی) شکاف قابلتوجنی با وضررعیت مطلررو
دارد .دادهها نشا میدهند که در دوره  1384-1392به ور متوسط به ازای هر ی درصررد
رشد اقتصادی در هرسال 8/22 ،میلیارد دالر هزینه شده است ،درحالیکه ایررن رقررم بررای
دوره 1376-1384معادل  5/4میلیارد دالر بوده است.
برنامه چنارم توسعه کشور که در دولت اصالحات ترردو ین شررده بررود در ایررن دوره و در
مرحله اجرا با بیمنری مواجه شد و بر اساس گرزار تحقیررق و تفحررص منلررن شررورای
اسالمی از عملکرد دولت در اجرای برنامه چنارم توسعه ( )1390میزا تحقق اهداف ایررن
برنامه بی از  50درصد نبوده و کشور همگنا بررا بیکرراری ،تررورم ،کرراه تولیررد نفررت و
کاه تکمیل پروژههای عمرانی مواجه است (گزار تحقیررق و تفحررص منلررن شررورای
ٔ
برنامه چنارم توسعه .)1390 ،در تدو ین برنامرره پررننم
اسالمی از عملکرد دولت در اجرای
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توسعه اهداف سهگانهی تحقق دو شاخص پایهای پیشرفت و عدالت ،توجه به دینبرراوری و
خودباوری و ترسیم الگوی بومی و نقشه اسالمی–ایرانی مقدمه ورود به هرردف اصررلی قررار
دادهشده بود که آ هدف عبارت بود از :حرکت شتابنده برره سررمت تحقررق جامعرره اسررالمی
اسوه و شاهد ،با رو یکرد عدالت محوری و مشارکت مردمی در همه عرصهها (مستندسازی
سیر ّ
تحول برنامه پننم توسعه از الیحه تا قانو .)1391 ،
دیگر سیاستهای اقتصادی دولت نیز صورتی آشررفته و متنرراقض پیررداکرده و نامررههای
اعتراضی اقتصاددانا کشور را به دنبال داشت .رح بنگاههای زودبازده ،رح مسکن منررر،
تأسین صندوق منر رضا(ع) و رح ّ
تحول اقتصادی و نقرردی کرررد یارانررهها از منمترررین
سیاستهای دولت برای بنبود وضررعیت کشررور و تحقررق وعرردهها بررود .سیاسررتهایی کرره
موج ر شررد دولررت در ارا،رره خرردمات بر ه بقررات محررروم و ضررعی جامعرره و اج ررای
سیاسررتهای حمررایتی موفقیتهررای نسرربی حاصررل کنررد؛ گرچرره در سررالهای پایررانی بررا
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مشکالت عدیده موجه گردید .بیرباتی مدیریتی و جابنایی اعضای کابینه و بیترروجنی برره
نظرات کارشناسا و نتبگا موج شد تا اقررداماتی از قبیررل انحررالل سررازما مرردیریت و
برنامهریزی ،گستر واردات کاال در ارر افزای درآمدهای نفتی ،افزای نقدینگی و تورم و
بیاعتنایی به قانو برنامه چنارم توسعه و ناکارایی در اجرای سیاستهای اصررل  44قررانو
اساسی و در مواردی ازدیاد آرامآرام فساد و رانت به وقوع بپیوندد.
 .4نتیجهگیری

موقعیتهای اول و دوم ،دورا سلطه گفتما اید،ولوژی و انقالبی بود و رخدادهایی چو
انقال فرهنگی را در پرری داشررت .در آ دورا (بررهو یژه در موقعیررت دوم) سررتن گفررتن از
مفاهیم و اندیشههای جدید دشوار بود و شرایط جن کمتر اجازه تفکر به کسی میداد .پن
از جن تحمیلی و در موقعیت سوم ،تفکررر فنسرراالری کرره گزینشرری از علررم جدیررد بررود،
(علیرغم برخی متالفتها) در کشور قدری رشد یافت .هرچند هنوز نظریررههای دقیررق در
کار نبود و توافقی برای اتتاذ خطمشیهای شفاف جنت راحی برنامهها وجررود نداشررت.

فرایند توسعه و نوسازی در موقعیتهای سوم و خاصه چنارم ،جریا هررای ایررد،ولوژیکی را
که از ابتدای انقال در بطن نظام و الیههای معرفتی آ وجود داشت ،دو باره احیا کرد.
جدول شماره ( .)1مقایسه ابعاد معرفتی و توسعهای موقعیتهای پنجگانه
موقعیت
اول
دوم
سوم
چنارم
پننم

ابعاد معرفتی و گفتمانی
غر سرررتیزی ،استعمارسرررتیزی ،مبرررارزه برررا
سرمایهداری ،انقال فرهنگی در دانشگاهها
ارز هرررای دینررری ،استکبارسرررتیزی ،ای رررار و
شنادت ،فقهالمصلحه
رفرراه و مصرررفگرایی ،سررازندگی ،رشررد علرروم
تنربی و فنی
آزادی ،مردمساالری ،جامعه مدنی ،رشررد علرروم
انسانی
غر سرررتیزی ،بنیرررادگرایی ،عررردالت گرایررری،
اسالمی سازی علوم و دانشگاه

ابعاد اجرایی و توسعهای
فقدا برنامهریزی توسعه به دلیررل شررایط سررالهای
ابتدایی انقال اسالمی
دولررت تمرکزگ ررا ،مرردیریت ش ررایط جن ر  ،فقرردا
برنامهریزی توسعه
آغررراز برنامرررهریزی توسرررعه بررره معنرررای فنررری،
خصوصیسازی و تعدیل اقتصادی
توسررعه پایرردار و همهجانبرره ،مشررارکت نتبگررا و
شنروندا
تعالی بررهجای توسررعه ،سیاسررتهای برراز ترروزیعی،
ادعای مدیریت جنا
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

رو یکرد به علم جدید در ایرا از ابتدا بر اساس نگاه تنربهگرا شکل یافته و علوم سررنتی
نیز ریشه در شنود ،منطق و قیاس دارند .رو یکردهای تنربهگرا و عقررلگرا هررر دو مننررر برره
اقتدارگرایی میشوند و در مقابل ،عقلگرایی انتقادی میتواند مبنای ی علم رشررد یابنررده و
دموکراتی باشد .تفکر فنساالر بتشی از هما رو یکرد تنربهگراست که نوسازی از باال را
در دستور کار قرار میدهد و مصادیق آ در موقعیت سرروم ،در قالر برنامررههای اول و دوم
توسعه و سیاستهای دستوری خصوصیسازی دیده میشود.
فروض ارزشی عنصر تفکی ناپذیر تحلیررل اقتصررادی و سیاسررتهای عمررومی اسررت.
اهداف توسعه و سیاستهای مربو به آ که بررر پایرره تحلیلهررای کمرری و کیفرری قررار دارد
زمانی میتواند تحقق یابد که ارز هررای ذهنرری در میررا مررردم و برره ور خررا

در میررا

تصمیم گیرا کشور موردتوافق باشد .در غیر ایررن صررورت رسررید برره توافررق چرره درزمینرره
اهداف و چه درزمینه سیاستها ممکن نتواهد بررود؛ بنررابراین فررروض ارزشرری در اقتصرراد
توسعه باید روشن و شفاف باشد (تودارو و اسمیت.)1393 ،1

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر
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مفاهیم ،ارز ها و نظریهها راهنمررای عمررل هسررتند و در فراینررد برنامررهریزی توسررعه و
منندسی تاییرات اجتماعی نق ایفا میکنند .از سوی دیگر توسعهیافتگی وضررعیتی اسررت
که به لحا مفنومی و ذهنی همبستگی تام با مفاهیم جنا جدید و فرضیهها و نظریررههای
علوم انسانی دارد .بر این اساس ،مطالعه موقعیتهای پنمگانه در جمنوری اسررالمی نشررا
میدهد که برنامهریزا و سیاسررتگذارا توسررعه در کشررور ،در اغلر مرروارد فنررم دقیررق و
منسنمی از اقتصاد و جامعه مطلو نداشتهاند .آ ها همگنین نظریه معینرری بررای توسررعه
ً
کشور و برنامهریزی جنت ساختن آینده در ذهن نداشته و صرررفا بررر اسرراس نفرری الگوهررا و
مدلهای غربی و تکیهبر برخی مفاهیم و احکام اسررالمی برره مرردیریت کشررور پرداختهانررد.
چنانکه در یافتهها مشرراهده شررد ،در دهرره نتسررت انقررال اسررالمی رو یکرررد حمایررت از
مستضررعفا  ،عرردالت اجتمرراعی و توزیررع یارانرره در دسررتور کررار بررود .در موقعیررت سرروم
سیاستهای خصوصیسازی و تعدیل اقتصادی که مننررر برره تررورم و افر زای شررکافهای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بقاتی گردید و در موقعیت چنارم توسعه سیاسی و حمایررت از آزادیهررای اجتمرراعی کرره
جامعه را به سمت ی پوستاندازی جدید برد .موقعیت پننم نیز نوعی بازگشت به گفتما
انقالبی و عدالتگرا بود .این فرایند نشا دهنده اوا آشررفتگی و فقرردا خطمشرری منسررنم
برای توسعه همهجانبه کشور است.
اندیشه فنساالرانه علت توسعه اقتصادی را امور فنی و مادی میداند و به این نکته منررم
توجه ندارد که پیشرفت جوامع صنعتی در چند قر اخیر ریشه در ّ
تحوالت فکری و ارزشرری
و دگرگونی روابط اجتماعی و اقتصادی دارد .تا زمانی که این تاییر رخ ندهد ،انتقال فناوری
و سرمایه و تربیت کادر فنی و  ...گرهی از توسعه نمیگشاید (غنینژاد.)1386 ،
در دورا جدید انسا بهعنوا فاعل شناخت مطرح اسررت و فراینررد شررناخت از ریررق
فرد انسانی ممکن میشود و در انحصار هیچ بقه و گروهی
کوش ذهنی و مشارکت فعال ِ

نیست .همه انسا ها میتوانند در جستوجوی حقیقت باشند و ازاینجنت شأ و منزلررت
فرد انسانی ازجمله آزادی فردی ،حررق
یکسا دارند؛ بنابراین ،مفاهیم و ارز های مرتبط با ِ
حیات ،حق مالکیت و انتتا سرنوشت که ارز های منم جامعه جدید تلقی میشود ،از

الزامات معرفتشناسی و علوم انسانی جدید است.

«ما در جنانی زندگی میکنیم که علم و هرمنوتی و نظریه انتقادی میتوانند در فنررم و
اصالح آ به کم

کنند (اباذری)1387:280 ،ا.

«علوم انسانی انتقادیا محصررول شرریوهای از تفکررر و تعقررل اسررت کرره در آ فرضرریهها و
نظریهها با معیار نقد سننیده میشود و مح میخورد .هراندازه نظریهای در برابر نقادیهای
ً
نظری و تنربی مقاومت بیشتری داشته باشد ،موقتررا بنتررر از نظریررههای رقیر خواهررد بررود؛
بنابراین عقل و تنربرره معیارهررای نقررد و ارزیررابی نظریررههای علرروم انسررانی واقررع میشررود و
ً
فرضیههای علوم انسانی تماما موقتی هستند .در این شیوه آنگه اصالت دارد ارا،رره فرضرریههای
نو و «نقد مداوما آ هاست و آنگه از این رهگذر به دست میآید را میتوا علمی دانست.
علوم انسانی به هما میزا که نق اینابی در ساختن دارد ،به دلیل بنیادهای انتقادی کرره
این علوم بر مبنای آ ها ساختهشده است ،در درو خود نوعی دیالکتی دارد که انتقاد مررداوم
برای عبور از وضعیت کنونی و رسید به «موقعیتهای بازاندیشی شرردها را فرراهم میکنررد و
حتی موقعیت خود علم را هم موردانتقاد و بازاندیشی قرار میدهد (بوردیو  1388و .)1389
«علوم انسانی انتقادیا که میتوا آ را عامل بسررط مفرراهیم توسررعه و اتترراذ رو هررای
عقالنی و تدرینی دانست ،کمتر در کشور ما منررال بررروز و ظنررور یافترره اسررت .تال هررای
دستوری برای تولید «علم بومی و دینیا ،راه به جایی نبرده و به نظر میرسد تا زمانی کرره نگرراه
به علم و اندیشه در جامعه ما ّ
متحول نشود و نقد و پرسشگری در دانشررگاهها و دیگررر محافررل
علمی ما ننادینه نگررردد ،از توسررعه خبررری نتواهررد بررود .برنامررهریزی بررای توسررعه نیازمنررد
فعالیتهای فکری مداوم و بنرهگیری از اندیشمندا و نتبگررا کشررور بررای تولیررد مفرراهیم و
پیشرفت در علوم اجتماعی و انسانی است .این پیشرفت برردو شررناخت و ارزیررابی سررنتها،
اراده برای تولید نظریههای بدیع و تازه و درننایت نقد علمی و آزادانه آ ها ممکن نیست.
اگر توسعه میخواهیم ،ناگزیر باید به علوم انسانی رجوع کنیم .ما باید اداره و مدرسرره و
دانشگاه و بازار و بیمارستا و دادگرراه و ورز خررود را اصررالح و بررای جلرروگیری از شرریوع
اعتیاد و مفاسد دیگر چارهاندیشی کنیم .این کارها را بدو رجوع به علوم اجتماعی نمیتوا
اننام داد؛ یعنی تدو ین و اجرای برنامه توسعه در جنا متنددمآ موقوف برره پیشرررفت در
علوم اجتماعی است (داوری اردکانی.)4 ،1389 ،
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در حوزه ٔٔ عملکردی و از منظر منندسی اجتماعی ،میترروا گفررت در کمتررر مرروقعیتی
شاهد فرایندهای عقالنی و واقعبینانه برای تصمیمگیری و برنامهریزی بودهایم .در جمنوری
اسالمی دو نوع رو یکرد به برنامهریزی توسعه را میتوا از یکدیگر تفکیر کرررد و آ هررا را
ذیل نظریههای مربو به منندسی اجتماعی مورد واکاوی و تحلیل قرار داد.
یر رو یکرررد متررأرر از نگرراه بنیادگرایانرره و ایررد،ولوژی برروده کرره شررکل نررا آ را در
موقعیتهای اول و دوم میبینیم .سیاستگذاریها و برنامهریزیها در این دورا نزدی برره
رو «منندسرری اجتمرراعی اتو پیاگرایانررها اسررت و ایرردههایی چررو «سرراختن آرما شررنر
حکومت اسالمیا« ،جنانیسازی انقال اسالمیا« ،یکدستسازی جامعها و «تضمین
سعادت مدمنا ا در اولو یت است .صورتبندی صحیح و موردتوافقی از مسا،لی که کشور
با آ رو بهرو است وجود ندارد .نقد راهکارها و برنامهها و سیاستها به ورجرردی صررورت
نمیگیرد و بهجای رو یکردهای کارشناسی ،شاهد تصمیمات عنوالنه هستیم .راهحلها در
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معرض نقد تمامی نتبگا نیز گذاشته نمیشود ،چه رسد برره افکررار عمررومی و شررنروندا
عادی .بدین گونه است که نظارت عمومی وجود ندارد و مشارکت نتبگا و مردم در فرایند
برنامهریزیها دیده نمیشود.
حتی در موقعیت سوم که بحث رشد و توسعه اقتصادی در اولویررت اسررت ،بسرریاری از
ی ها و گروههای سیاسی و اجتماعی در رح مسئله و رو اجررای آ نقرردهای جرردی
دارند ،اما این نقدها کمتر مورد اعتنا واقعشده و حتی بررا آ هررا برخررورد میشررود .اوا ایررن
وضعیت در موقعیت پننم است که رو منندسی اجتماعی کل گرا و انقالبی احیا شررده و
اتو پیاگرایی تبدیل به گفتما مسلط میشود« .ایرردههای موعودگرایانررها« ،ادعررای مرردیریت
جنا ا و «رادیکالیسم و افرا ا از تبعات ایررن نگررر اسررت .ایررن رو بررا قررانو گرایی و
نظارت سازگاری ندارد و منمترین شاهد م ال آ مننررور بررود و رررد سررازما برنامرره در
موقعیتهای پنمگانه است .ماحصل این رو در برنامهریزی و مدیریت کشور ،در بنترین
حالت نوسازی آمرانه همراه با رانت ،فساد ،نابرابری ،تبعیض و انحصار است.
رو دوم که مبتنی بر «منندسی اجتماعی تدرینیا است ،نگاه اصالحگرایانه به مسررا،ل
ً
و موضوعات دارد و مطلقا به دنبال تاییرات انقالبرری و رادیکررال نیسررت .ایررن رو را تننررا در

موقعیت چنارم (البته با ضع و نقص) میتوا مشرراهده کرررد .مباحررث توسررعه اجتمرراعی و
سیاسی ازجمله لزوم «دموکراتی شد تصمیمگیریهاا و «مشارکت آحاد مردما و تأ کید بررر
«حق انتقاد و نظارت اجتماعیا ،در ننادینه شد این رو بسیار منم است.
در این موقعیت رح مسا،ل موجود در جامعه بهجای سرررپو گررذاری و پننررا کرررد
آ ها به همراه کم گرفتن از علوم انسانی و پژوهشگرا برای شناخت وضعیت کشررور ،برره
صورتبندی هرچه بنتر از مسا،ل موجود کم کرد .برخی از پژوه هررایی کرره زیررر نظررر
اساتید و کارشناسا صورت میگرفت به دلیل نتایم غیرقابلانتظررار متوقر گردیررد ( رررح
سنن ارز ها و نگر های ایرانیا  ،نظرسننی در مورد رابطه ایرا و امریکا .)...وجررود
رسانههای متعدد و آزادی بیا نظرات موج گردید تا گروههای متتل راهبردهای خود را
برای حل مسا،ل ارا،ه کنند .اتکا به دانشگاهیا و کم گرفتن از اهالی علم موج شررد تر ا
راحرری برنامررهها و سیاسررتها حتیاالمکررا «واقعبینانررها« ،اصررالحی و گامبررهگاما و
«معطوف به حل مسا،لا باشد .فرایند نقد و نظارت در ول اجرای برنامهها همگنا وجود
ً
داشت و بعضا با فشار افکار عمومی یا دیگر گروههای اجتماعی و سیاسی تاییر میکرد.
هرچند چنین نگاهی در کشورما کمتر محوریت داشته ،اما نشررا داده اسررت کرره ایررن
رو میتواند به ربات ،توسررعه و پیشرررفت کمر کنررد .روشرری کرره محصررول عقررلگرایی
انتقررادی اسررت و بررا تاییرررات ترردرینی و آرام ،برره حررل مسررا،ل اجتمرراعی (ازجملرره
توسعهنیافتگی) میپردازد .روشی که به همه نظرات اجازه رح شد میدهررد و همررواره در
ّ
تحول یابنررده و پرسرررعت کنررونی
معرض ارزیابی است .چراکه برنامهریزی توسعه در جنا
نیازمند رو های منعط  ،سازگار و تدرینی است .آگرراهی سیاسررتمدارا و برنامررهریرزا
ّ
جمنوری اسالمی به این منم که «دانشگاها مولد اندیشرره و معنررا و کررانو نقررد اجتمرراعی
است ،گامی در جنت قرار گرفتن در مسیر توسعه همهجانبه خواهد بود .باید درک کرررد کرره
علوم انسانی میتواند موضوعات و مسا،ل جامعه ایرا را موردپژوه قرار داده و با ارزیابی
توأما سنتهای فرهنگی ایرا و نظریههای جدیررد توسررعه ،مسرریری را بررای آینررده کشررور
ترسیم نماید که توسعهیافتگی را از رهگذر نقد ،مشارکت ،اخالق و عدالت محقق نماید.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

105
علوم انسانیّ ،
تحوالت
گفتمانی و ...

منابع
آلمندیندگر ،فلیپ ( .)1389نظریه برنامهریزی (مترجم :النام بنمن تیموری) .تنررا  :نشرر آذرخر ( .تراریم
اصل ارر )2009
آبراهامیا  ،یرواند ( .)1389تاریخ ایران مدرن (مترجم :محمدابراهیم فتاحی) .تنرا  :نشر نی( .تاریم اصل ارر
)2008
اباذری ،یوس ( .)1387خرد جامعهشناسی .تنرا  :انتشارات رح نو.
احمدی امو یی ،بنمن ( .)1385اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی .تنرا  :نشر گام نو.
بوردیو ،پیر ( .)1388درسی درباره درس (مترجم :ناصر فکوهی) .تنرا  :نشر نی.
پایررا ،علرری ( .)1386عقالنیررت نقادانرره و منطررق موقعیررت :رهیررافتی کارآمررد برررای رو شناسرری دانرر
آموز و پرور  .فصلنامه نوآوریهای آموزشی.11 -48 ،21 .

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

106

دوره ،11شماره 3
تابستان 1398
پیاپی 43

پو پر ،کارل ( .)1380جامعه باز و دشمنان آن (مترجم :عزتالله فوالدوند) .تنرا  :انتشارات خوارزمی( .تاریم
اصل ارر )1945
پو پر ،کارل ( .)1389درس این قرن ،همراه با دو گفتار دربااره آزادی و کووماد دمواراتیا ( .متررجم :علری
پایا) .تنرا  :انتشارات رح نو( .تاریم اصل ارر )1992
پو پر ،کارل ( .)1390زندگی سراسر کل مسئله اسد (مترجم :شنریار خواجیا ) .تنرا  :نشرر مرکرز( .تراریم
اصل ارر )1994
تودارو ،مایکل؛ و اسمیت ،استیفن ( .)1393توسعه اقتصادی (مترجم :وحید محمودی) .تنرا  :انتشارات نگاه
دان ( .تاریم اصل ارر )2011
حناریا  ،سعید ( .)1389از شاهد قدسی تا شاهد بازاری عرفی شدن دین در سپهر سیاسد .تنرا  :انتشارات
رح نو.
خنسته رحیمی ،رضا ( .)1389هایدگر ایرانی در جاده سیراکیوز .مهرنامه.10-11 ،3 ،
داوری اردکانی ،رضا ( .)1389علوم انسانی و برنامهریزی توسعه .تنرا  :نشر در انتظار فردایی دیگر.
داوری اردکانی ،رضا ( .)1390درباره علم .تنرا  :نشر هرمن.
رنانی ،محسن ( .)1391اقتصاد ایران در محدوده سیاسد .دو ماهنامه چشم انداز ایران.23-32 ،74 ،
سرو  ،عبدالکریم ( .)1387آئین شهریاری و دینداری .تنرا  :انتشارات صرا .
ّ
شادلو ،عباس ( .)1386توثرگرایی در جریان اسالمی .تنرا  :نشر وزراء.

عظیمی ،حسین ( .)1391اقتصاد ایرا  :توسعه ،برنامهریزی ،سیاسد و فرهنگ ،به کوش خسرو نورمحمدی.
تنرا  :نشر نی.
غفاری ،غالمرضا؛ و امیدی ،رضا ( .)1388ایفید زندگی شاخص توسعه اجتماعی .تنرا  :نشر شیرازه.
غنینژاد ،موسی ( .)1386تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر .تنرا  :نشر مرکز.
فراستتواه ،مقصود ( .)1388سرگذشد و سوانح دانشگاه در ایران .تنرا  :نشر رسا.
قانعیراد ،محمدامین ( .)1382ناهمزمانی دانش ،روابط علم و نظامهای اجتماعی اقتصادی در ایاران .تنررا :
انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
کاظمی ،عباس ( .)1387جامعهشناسی روشنفوری دینی در ایران .تنرا  :انتشارات رح نو.
کاظمی ،عباس ( .)1389/3/7روشنفکرا دینی و چرخ به علوم انسرانی .روزناماه شار  .974 ،برگرفتره از
گامهای پننساله توسعه ملی ( .)1392فصلنامه اجتماع و توسعه.15-19 ،1 ،
گزار تحقیق و تفحص منلن شورای اسالمی از عملکرد دولت در برنامه چنرارم توسرعه ( ،)1390برگرفتره
از:
مرکز پژوه های منلن شورای اسالمی ( .)1392/5/13بررسری وضرعیت متایرهرای اقتصراد کرال ایررا
(حوزههای فرابتشی؛ و یرای دوم) .برگرفته از
مرکز پژوه های منلن شورای اسالمی ( .)1391/6/27مستندسازی سیر ّ
تحول برنامه پننم توسعه از الیحه
تا قانو  .برگرفته از
مدمنی ،فرشاد ( .)1386اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری .تنرا  :انتشارات نق و نگار.
هادی زنور ،بنروز ( .)1391/6/2مهندسان اقتصاد ایاران را منحارک اردناد .روزنامره دنیرای اقتصراد.2721 ،
برگرفته از

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

107
علوم انسانیّ ،
تحوالت
گفتمانی و ...

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،109-138 ،)3(11 ،پیاپی  ،43تابستان 1398
داداشپور ،هاشم؛ و رسممی ،،فراممر ( .)1398سما واارها و قانونینمی ها حماا؛ بمر قفلشمیی ،توسمه منطقم ا در اسمما
خو سما  .مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.109-138 ،)3(11 ،
شاپا2008-4641 :

© نو یسنییا  /دسمرس ،ب ممن اامل مقال براساس قوانین اریمیو اامانز

آ اد است.

)

سازوکارها و قانونمندیهای حاکم بر قفلشدگی توسعۀ منطقهای
در استان خوزستان
2

هاشم داداشپور ،1فرامرز رستمی

دریافت1397/11/13 :؛ پذیرش1398/06/27 :

چکیده

توسه یافمگ ،و برنام ریز برا رسیی ب آ هیموار ا ددیدم ها جمی اومور بمود اسمت امما بم رد؛
تالشها صورتیرفم  ،توسه منطق ا با قفلشیی ،هیرا شی است .مسئل مقال حاضر این است ا چرا
منطق خو سما با مهضالت دیرین ،روب رو است در حال ،ا منابع و ظرفیت بسیار باال توسمه را در خمود
د
داراست؟ برا پاسخ ب این مسئل میل ،ا مکانیس؛ها مولمی بمر اسماس یمد ایمی برسماخم شمی اسمت،
ب طور ا ایر آنها موجود باشنی و ب طریق مورد انمظار عیل اننی ،دلیل رخمیادها و چرایم ،شمرایو موجمود
منطق را تبیین خواهنی ارد .این مقال در قالب پارادای؛ رئالیس؛ انمقاد ا منطق پسااو اسمفاد ارد است و
عالو بر تبیین ،نگاه ،انمقاد ب موضوع مورد بررس ،دارد .میل تبیین ،حاصل ا این تحقیق دارا ید هسم
(مفهوم اسمخراج) است ا ب دنبال خود پنج مفهوم دیگر را ایجاد امرد اسمت :هکوم ،ا منظمر محیطم،
انحصممارخواه ،ا منظممر اقمصمماد تسمملو مراممز در عممین تفممویر اخمیممار بم پیرامممو ا منظممر سیاسمم،
ه؛سرنوشم ،با جیع جبر صفر ا منظر اجمیاع ،و وابسم سا ا منظر فرهنگ ،ا در مجیموع یربنمای،
نافذ و سببسا در تحوالت منطق را شکل داد انی و دلب این تفکر بر برنام ریز منطق ب مثاب یمد یفمیما
میا رشم ا ط ،چنیده یذشم  ،سبب حاا؛ شی برخ ،سا واارها و قانونینی ها قفلاننمی توسمه در
منطق شی است .برا مواجه با این مسئل  ،لزوم توج ب برنام ریز یکپارچ و تغییمر تفکمر اسممخراج ،در
شیو سیاستیذار  ،برنام ریز و مییریت منطق ا و مل ،ضرور است.
د
کلیدواژهها :برنام ریز منطق ا  ،اسمخراج ،رئالیس؛ انمقاد  ،مکانیس؛ها مولی ،خو سما
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م م

 .1دانویار برنام ریز شهر و منطق ا  ،دانوکی هنر و مهیار  ،دانوگا تربیت میرس ،تهرا  ،ایرا (نو یسنی مسئول)


 .2دانوجو دامر  ،دانوکی هنر و مهیار  ،دانوگا تربیت میرس ،تهرا  ،ایرا


 .1مقدمه

اسما خو سما ب رد؛ برخوردار ا ظرفیتهای ،چو منابع سرشار برا فهالیتها اواور
و ایجاد بسمرها مناسب فهالیتها اقمصاد  ،سکونم ،و االبی مفضای ،برخوردار ا منممابع
عظممی؛ نفممت و یمما و برخمموردار ا بخومم ،ا ار شافزود همما حاصممل ا فهالیتهمما
اسمخراج ،پاالیش ،انمقال و تولیی فرآورد ها نفت و یمما بزریمممرین مجمیعهمما صممنایع
شیییای ،و پمروشیی ،،پاالیوگاه ،و صنایع بزرگ فمموالد و  ...برخمموردار ا یکمم ،ا دو
مباد مه؛ ورود و خروج ،ااال در اوور سابق چهلسممال نهمماد برنامم ریز اسمممان،
نزدیک ،ب با ار بزرگ فرامل ،در سواحل جنو ب ،خلیج فارس و برخوردار ا هیجمموار و
مر مینمم ،بمرا توسممه صممادرات و وجممود موممابهتها فرهنگمم ،،دینمم ،و مممذهب ،بمما
اوورها هیسای در جنوب اوور با مهضالت ،چممو عممیم تهممادل حاصممل ا مینم ها
اقمصاد  ،اجمیاع ،و االبی
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پایین بممود بمما ده ،المم ،اقمصمماد اسممما پممایین بممود نممر

موارات اقمصاد و نر اشمغال اسما نسبت ب میانگین اوور آلود شی منابع آب ،خمما ،
هوا ،و در مخاطر قرار یرفمن تاالبها و سایر مناطق حفاظم ،پایین بود سه؛ سممرمای یذار
مل ،در بخشها پیورو اقمصاد اسما بهر بردار ناااف ،ا امکانات بالقو توسه صممنهم ،و
ارتباطات یسمرد تجار مخیمات ،با با ارها فرامر
حیلونقل جاد ا

در منطق  ،و تكاریممیور بممود محممور

اامل نبود اخمیارات «مییریت توسه اسما » برا ایجمماد هیمماهنگ ،و

پیوبرد امممر توسممه اسممما و وجممود برخمم ،مسممائل فرهنگمم ،و اجمیمماع ،در جهممت امماهش
هیبسمگ ،در اسما  ،مواج است (مطالهات آمایش اسما خو سما .)1393 ،
مسئل مقال این است ا چرا این منطق با این مهضممالت روبم رو اسممت درحممال ،ام
منابع و ظرفیتها بسیار باال توسه را در خود دارا م،باشی؟ در واقممع تضمماد در رونممی
توسه این منطق وجود دارد و ط ،سالها یذشم بیومر شی اسممت و تممالش بیومممر بمرا
توسه بر مبنا تهریف پروژ ها مخملف در منطق  ،بر این مهضالت افزود است.
اهییت موضوع مان ،بیومر م،شود ا فهالیتها اسمممخراج ،ب مثابم ابمزار بمرا

توسممه اجمیاع ،ماقمصاد (پلگرینمم )131 ،2018 ،1،بممر برنام م ریز منطق م (و توسممه

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م

اوور) حاا؛ شی باشی و تغییر در آ نیز با موانه ،روبم رو شممود .توسممه ا ایممن نمموع ،در
واقع ،فریب ،اسممت ام ناشمم ،ا رفمما ب دسممتآمی ا طریممق خوششانسمم ،در اوممورها
نفتخیز ساخم م،شود فریب ،ا طریق روایتها میر  ،ا توسه م،توانی با اسمممخراج
منابع ،روشن و شهل ور شود (ااپوچینسک 1992 ،1،نیکسو  2011،2پلگرینمم،2018 ،،
ً
 )138و نمایج چنین تفکر  ،اانو در منطق خو سما بهی ا یذشت تقریبا ید قر قابممل
مواهی است.
هیف این مقال بر مبنا شناخت الی الی ا واقهیت موجود منطق  ،برساخمن مممیل ،ا
مکانیس؛ها سبب ،براساس این ایی است ا تفکر برنامم ریز توسممه منطقم ا بممر پایم
مفهوم اسمخراج بنا شی و این خود سبب ب وجود آمی سا واارها

یربنای ،شی ا منجر

ب قفلشیی ،توسه و مانه ،در رونی توسه یافمگ ،منطق شی است.
 .2پیشینه پژوهش

برنام ریز پیش ا آ ا دانو ،فن،ومهنیس ،و یا حم ،اقمصاد و اجمیاع ،باشی ،دانو،
میا رشممم ا بممرا تحقممق حکیروایمم ،فضممای ،بمم عنوا پایمم اصممل ،توسممه اسممت
(ایرانیوست 1391،بوچان ،،صراف ،،توال،نیمما ،و دشممم .)1396،،بسممیار ا مطالهممات
برنام ریز ب طور مسمقی؛ یا دیرمسمقی؛ ،درییر روشها رسیی بم توسممه یمما موممکالت
موجود یا ب وجود آمممی در ایممن را بود انممی .تحقیقممات انجممام شممی در حممو برنامم ریز

منطق ا و پیامیها توسه خواه ،،بیومر در پارادای؛ اثباتیرای 3،و با منطممق اسمممقرای ،و
عقلیرای ،انمقاد صورت یرفم است .در این رو یکردها ،اوممف الیم ها پنهمما و تبیممین
د
ساخمارها و مکانیس؛ها مولی برنام ریز و توسه منطقم ا مممورد توجم نبممود و تیراممز
مطالهات صورتیرفم بیومر بر تهیین نابرابر ها در فضا جغرافیای ،،فممارا ا پیامممیها
ً
تاریخ ،،اقمصاد  ،اجمیاع ،و مییریم ،و ...اسممموار بممود اسممت .اخیمرا پ وهشهممای ،در
جهت پاسخ ب چرای ،این نابرابر و عیمتهادل مطممرش شممی ام بیومممر بممر مبنمما اقمصمماد
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م
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سیاس( ،رهنیای ،،عل،اابر  ،و فرج،دارابخممان 1389 ،،رهنیممای ،و وثق،لنم 1392،
دهقا شبان ،و اابر  )1393،یا تأثیر نوع ساخمار فضای( ،داداشپور ،اارشک ،و رفیهیمما ،
 1395لطفممم ،،شهاب،شمممهییر و روشمممناس 1394،یویمممار و فرج،مالئممم1391،،
داداشپور ،آفاقپور ،آتوسا و رفیهیمما  )1389،مسممئل را برررسمم ،ارد انممی ام البمم وجم
ً
مومرک هی آنها مبنا تو یه ،در سمماخمار تحلیلهمما بممود و صممرفا بممر مبنمما مقایسم بم
قضاوت پرداخم انی .اما اینک ماهیت هر ایام ا مناطق چیست و چگون بممود اسممت و آیمما
سزاوار قرارییر در این سطح ا توسه هست یا خیر مغفول مانی است .در مطالهات ،همم؛
ا ب و ی ی،ها درون ،منطقم ا جیلم نمماتوان ،نظممام ادار بم و ی در جممذب ،تولیممی و
مییریت سرمای ها (ایرانلو و خیاپرستموهی  ،)1394،روابو روسمامشهر (پوراحیممی،
فرهود  ،یار  ،سلییان ،و فرج،مالی )1392،،یا مزیتها مکان( ،داداشپور)1390،
پرداخم شی  ،مواهی آنها در قیمماس بمما وضممهیت مطلمموب و «بایممیها» بممود و نبممود آنهمما،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ب صورت نجیر ا یکییگر را توییی ارد انی اما چرای ،وجود و علل مین ا آنها تحلیل
نوی است و یا با نگا ب آینی و بررس ،روابو عل ،و مهلول ،بین عوامل مؤثر ،ب شناسممای،
عوامممل الیممی و پیوممرا ها مممؤثر بممر توسممه منطقمم ا پرداخم انممی (پریممزاد ،
مصطفو صاحب و شمما محیین اد 1396،شممریف ادیا و نیای،طوسمم 1395،،المم ،و
مان،پور 1395،بزا اد  ،داداشپور و مطوف )1393،دافممل ا اینکم ایممن روابممو علمم ،و
د
مهلول ،خود ممولی مکانیس؛ها یربنممای ،موجممود هسمممنی .البمم در ایممن میمما مطالهممات
مهیود ب اوف مین ها مؤثر بر شکلییر ساخمارها فضای ،پرداخم انی (داداشپور
و آراسم  1396 ،ال ،و سجاد اصل .)1396،هرچنی این مطالهات بمما اوممف الیم ها
د
پنها روابو و جریا ها فضای ،سرواار دارنی اما ب مکانیس؛ها مولی ا در واقهیممت در
حال اار هسمنی ورود پییا نی،اننی .یک ،ا موکالت این مطالهات آدرس نادرسم ،اسممت
ا ب عنوا علت مسائل داد م،شود درحال،ا آنها خود مهلول علتها دیگر هسمممنی.
برخ ،ا مطالهات نیز رو یکردها مخملف ب توسه ا در سایر فرهن ها تولیی شی اسممت
را مبنای ،بمرا سممنجش وضممهیت موجممود منمماطق اوممور قمرار داد انممی (ظرفیممت نهمماد :
ااظییمما  ،فرجمم،راد ،رانالممیین افمخممار و پورطمماهر  1392،فرجمم،راد ،ااظییمما و

رانالیین افمخممار  1392،،رو یکممرد نومنطقم یرای :،صمراف ،و نجممات )1393،،و هیمما
شاخصها موجود در این رو یکردها را بمرا توسممه منطقم ا پیوممنهاد داد انممی .در ایممن
رو یکردها ،دانش ما ب واقهیتهممای ،ام خممارج ا تجربم ممما بممود آشممکار م،شممود ولمم،
را حلها ،دربرییرنی و مهادل مکانیس؛ یربنای ،این جامه نیست و در چنممی دهم یذشممم
رو یکردها مخملف ،ارای و ب اار یرفم شی ول ،در عیل حاصل ،نیاشم است.
 .3روش

این مقال در قالب پارادای؛ رئالیس؛ انمقاد انجام شی است .رئالیس؛ انمقمماد بمما توجم بم
هسم،شناس ،و مهرفتشناس ،و ی خود م،توانممی بمرا تحلیممل پیچیممیی،ها الی ب الیم
تأثیریذار بر برنام ریز راهگومما باشممی .سم و ی یمم ،ایممن پممارادای؛ ام قرابممت بسممیار بمما
برنام ریز دارد و در این مقال نیز ب اار یرفم شی است بینرشممم ا بممود و چنممیوجه،
دیی وقایع ،انکاش الی ها

یرین ،مکانیس؛ها و ساخمارها سبب ،واقهیت قابلمومماهی

و نگا انمقاد ب رخیادها است .در رئالیس؛ انمقاد  ،جامهم یممد سیسممم؛ بمما اسممت ام
روابو خط ،بین رو ییاد آنگا

ب این سادی ،در آ امکا پذیر نیست و این در شمرایط،

است ا رو ییادها و اتفاقات م،تواننی هیپوشان ،یا اثریذار ممقابل بر ه؛ داشممم باشممنی و
یا در حالم ،ا مردم م،تواننی یاد بگیرنی و تغییر ایجمماد اننممی صممورت م،ییممرد (بممروو ،
فلیموود و رابرتز 2002 ،1دانرمارک ،ااسمروم ،جکو بسن و اارلسو  .)2002 ،2ا ایممنرو،
نگا رئالیس؛ انمقاد بر یرایشهاست و نم قمموانین (دانرمممارک و هیکممارا .)70 ،2002 ،
یرایشهممای ،ام شممب قوانین 3نامیممی م،شممود (فلمچممر .)185 ،2017 ،4در هسم،شناسمم،
رئالیس؛ انمقاد  ،واقهیت ب س سطح تقسی؛ م،شود .اول ،سطح تجرب ،5،ام حممو ا ا
رو ییادهاست ا ما آنها را تجرب م،انی؛ (ب طور مسمقی؛ یمما دیرمسمممقی؛) .در ایممن سممطح
رو ییادها یا موضوعات م،تواننی سممنجش شممی و بم طور تجربمم ،و ادلممب ا طریممق فهمم؛
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م
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مومرک 1قابل توضیح باشنی ،اما این روییادها هییو ا طریممق فیلمممر تجربم و تفسممیر انسمما
مورد میاخل قرار م،ییرنی و چیزهای ،ام در جهمما وجممود دارد عممین آ چیممز نیسممت ام
مواهی م،شود .این سطح ،انمقال ،ا واقهیت است مم جای ،ا ایی ها اجمیاع ،،مهممان،،
د
تصیییات و انشها ر م،دهنی مم اما ،مه؛تر ا هی  ،آنهمما م،تواننممی علم 2،باشممنی .سممطح
میان ،شامل حو بالفهل 3است .در این سطح ،فیلمر تجرب انسممان ،وجممود نممیارد .رویممیادها
ر م،دهنی چ ما آنها را تجرب یا تفسیر انی؛ و یمما نکنممی؛ ،و ایممن رخممیادها واقهمم ،ادلممب
ممفاوت ا چیزهای ،هسمنی ا در سطح تجرب ،مومماهی م،شممونی .در نهایممت ،سممطح سمموم
یهن ،حو واقه 4،است .در این سممطح ،سمماخمارها سممبب ،یمما مکانیسمم؛ها سممبب ،وجممود
دارنی .خواص ذات ،در ید اب یا ساخمار وجود دارد ا ب عنمموا نیروهمما سممبب ،بم وجممود
آورنی روییادها (یهن ،چیزها ظاهر شی در سطح تجرب )،عیل م،اننی (باسممکار1978،
دانرمارک و هیکارا  2002 ،فلمچر )2017 ،و این مکانیس؛ها سبب ،،تولیممیات اجمیمماع،
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هسمنی ا درک آنها در ارتباط با سایر فهالیتها صورت م،پذیرد (فلمچر.)2017،
هیچنین توج ب الی منی سطوش مخملف هسم ،و ارتباط یربنای ،و رو بنای ،الی ها و
سطوش نسبت ب یکییگر ،ماهیت ید پییی و موضوع را ایجاد م،اننی .سممطوش یربنممای،،
مین خلق سطوش رو بنای ،و سطوش رو بنممای ،تهییناننممی فهالیممت و نحممو عیممل سممطوش
یربنای ،محسوب م،شونی .هر الی ید سطح ظهوریافم و حو بررس ،ید رشم علیمم،
م،باشی و ارتباط الی ها ضرورت اار میا رشم ا را م،طلبممی (باسممکار ،فرانممد ،جممرج
َ
هو یر ،نس و پارار ،2010،5ب نقل ا پمموراریی ،،صادق اد قیصممر  ،باقر نوعپرسممت ،و
مهرمحیی  .)1393،نقش دیگر رئالیس؛ انمقاد  ،ایجاد مین بمرا پ،بممرد بم حقیقممت
پنها در یرساخمارها و تالش برا نقی و اصالش آنهمما اسممت ( ارع،دهبمماد ،،ضممردام،،
قائی و باقر نوعپرست.)1396،
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م

روششناس ،این تحقیق نیز نگاه ،انمقاد ب موضوع دارد .ا منطق پسااو اسمفاد اممرد
و با هیف تبیین ،انجام یرفم است .در رسیی ب مفهوم تحقیق در سنت حساسسا

اار شممی

است .میل برساخم شی برا تبیین مکانیس؛ها و ساخمارها ا نوع توصیفها انمزاع ،است ا
د
در فراینی اثبات وجود آنها ،ب اسمیالل بر مبنا شممواهی اتکمما شممی و ایممن شممواهی نیممز ا طریممق
داد ها ایف ،ب دست آمی است .برا پاسخ ب چرای ،مسئل  ،در س الی ب اوف ،فه؛ و تبیین
مسئل پرداخم شی است .هیف ا بررس ،الی اول (حو تجرب )،پییا اممرد درامم ،اسممت ام
د
مین برساخمن ایی را فراه؛ م،انی .در واقع ،بمرا اوممف مکانیسمم؛ها و سمماخمارها مولمی و
ساخمن ید میل ا آنها برا تبیین قانونینی ها مواهی شی موجود ،نیا ب داشمن یممد ایممی
وجود دارد .در الی دوم (حو بالفهل) با بسو مفاهی؛ منوهب ا ایی سه ،خواهی شی ب برخ،
ا روییادهای ،ا وجود دارنی مم چ ما آنها را مواهی انی؛ یا نکنی؛ مم پرداخم شود .با مین ا ام
د
اانو فراه؛ شی است با ورود ب الی سوم (حو واقه )،ب اوف مکانیس؛ها مولی در منطق و
سپس اثبات آنها پرداخم خواهی شی در نهایت میل ،ا ا لحظ ایی اش در ذهن شکل یرفممت
و تا پایا تحقیق ،تغییر و پردا ش شی و ب میل نهای ،تبییناننی واقهیت تبییل شی.
روششناس ،این مقال ب صورت ایف ،بود و داد ها مسمخرج شامل منابع دست دوم
ممن ،بود انی .این منابع شامل مسمممنیها رسممی ،ماننممی اسممناد توسممه اسممما  ،مقالم ها و
پایا نام ها منمور دربار اسما خو سما  ،یزارشها ،نظرهمما و مصمماحب ها منموممر در
خبریزار ها رسی ،بود انی .ب منظور افزایش اعمیادپذیر نسبت ب داد ها ایف ،،تنمموع
ممممو (رسممی ،و دیررسممی ،،علیمم ،،مسمممنی و تحلیممل اارشناسممان  ،نظ مرات نخبگمما و
مسئولین) ،تنوع مرجع تولیی ممن (دولم ،،عیوم ،،دانوگاه ،و نهادها مسمقل) و همم؛ ا
نظر با

مان ،ا سه ،شی چنی ده یذشم را پوشش دهی مممینظر بممود اسممت .ا میمما

ممنها بررس،شی  ،یزار ها مرتبو با مسئل مقال ب صورت خام برداشت شی و صحت
این یزار و عیم تناقر آنهمما بمما سممایر یزار همما بررسمم ،شممی و بمما اییممذار بمما و سممپس
اییذار محور و درنهایت اییذار انمخاب ،تحلیل شی انی و ا آنها ب عنوا پاسخ هممر
بخش ا مقال اسمفاد شی است .سپس این جستوجو و اییذار تا اشباع نظممر ادامم
یافم تا بهمرین پاسخ برا اثبات مسائل مطرش در تحقیق داد شی باشی.
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 .4نتایج و بحث یافتهها
 .1-4برساختن ایده

خواست توسه در برخورد با مین ها ممفاوت ،شکل ممفاوت ،ب خود م،ییرد ول ،در ید
نظام تصیی؛ییر ممیراز ،ا باالب پایین و ممکمم ،بم درآمممیها نفممم ،،یمما چنمما ام الف
سردریی ،ر م ،دهی ا تالش بیومر برا حل موکالت ،درعیل ب موکالت م،افزایممی.
انکاش درخصوص چرایمم ،ایممن واقهیممت نیا منممی دسمممیاب ،بم ایممی ا جممامع اسممت ام
توضیحدهنی ریو ها پنها در الی ها

یرین آ باشی و ب نوع ،در تیام اتفاقات منطق

و سطوش باالتر ،حضور نافذ و مسمیر داشم و در یذر ما تبییل ب ید باور و الزام برا
دسمیاب ،ب توسه شی باشی درحال،ا خود ضیتوسه است.
 .1-1-4دخالت دولت و متکی کردن منطقه به تفکر دولتی

در ط ،چنی ده یذشم  ،فهالیتها اقمصاد و اجمیاع ،در اسما خو سما ب طور اامممل در
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انمرل دولت و عوامل دولم ،بود است (خاوریا یرامویر ،1پوراحیی ،حمماتی،ن اد و فرهممود ،
 )2018و ب نوع ،منبع تأمیناننی قیرت دولت مراز است .میزا  ،یسمردی ،و هزینم ارد

ً
تصیییات دولت مبن ،بر عرض  ،هیوار وابسم ب میزا اسمخراج ا این منطق بممود و ممقممابال

هرچ دولت بزریمر و ممیرازتر شی  ،فوار بر ایممن منطقم نیممز افمزایش یافمم اسممت .دسمممور ا
باالب پایین و اجرا محر ا پایینب باال با حضور یسمرد عوامل ناممناسممب بمما بسمممر طبیهمم،،
اقمصاد و اجمیاع ،منطق و دریب با شرایو بوم ،و عیم هیزیسم ،نخبگمما دولممم ،بمما مممردم
محل ،و عیم تهامل دانش و تجرب بین افراد بوم ،و دیربوم ،،سبب عیم شکوفای ،بسممیار ا
ظرفیتها انسان ،در مین مییریم ،،فن ،و تخصص ،در منطق شی است.
 .2-1-4انحصار در داشتن منابع طبیعی بزرگ و حیاتی

منابع خام ا فقو نیا ب اسمخراج داشم و مصرف ملمم ،دارد (مثممل نفممت و یمما و اراضمم،
حاصلخیز اواور ) ،و برخوردار ا موقهیت و ی جغرافیای ،و ارتباطات بینالیلل ،ام
بیومر در خیمت رشی مل ،بود تا مان ،ا انحصار بود  ،نوممر و با تولیممی در منطقم
نیاشم است و اانو ا در سایر اسما ها ب سبب اقمصاد سیاس ،و ااموممافها جییممی ایممن
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م

انحصار ایمر شی است ،سبب ااهش توج ب این منطق شی و برنام ریز اسمان ،را نیممز بم
سیت رقابم،شی و فوار بیومر برا اسمخراج منابع در رقابت با سایر اسما ها اوانی است.
 .3-1-4بیشتر شدن اتکای اقتصاد ملی به نفت و نحیفشدن بیشتر رفاه در منطقه

درحال،ا نیت ااهش اتکا ب منابع خام هیوار وجود داشممم ولمم ،درعیممل افمزایش نیا همما در
داخل اوور بر اثر رشی مصرف ،خامفروش ،ب دلیل ضهف صنهت ،فنمماور و نگمما مممییرا و
رشی بخش خیمات ،و سودایر در اقمصاد و مبنا قرار یرفمن یردش و انباشت سممرمای بممر ایممن
نوع تأمین سرمای و  ...سبب شی ه؛ منطق محل ،برا هکو ،و برداشت منابع ،بیو توجم
ب بسمر محل ،رشی ارد و ه؛ سبب عیم بهر منی ا رفا ممناسممب و نوممر توسممه باشممی و در
نمیج منطق آماج تخریبها

یستمحیط ،و تحییل موکالت ناش ،ا این نوع توسه شی

و با ایمر شی ظرفیت محیود یستمحیط ،،حج؛ مسائل منطق نیز افزایش یابی.
ب طورال ،،این ایی را م،توا مطرش ارد ا در خو سما تفکر برنام ریز (توسه ) در
چنی ده یذشم بر پای «اسمخراج» شکل یرفم است .در واقع بر همم؛ افممماد دو موضمموع،
یک ،ذات پیچیی منطق و دیگممر نمموع تفکممر توسممه ا  ،سممبب شممی بیومممرین تأ ایممی در
برنام ریز بر مفهوم اسمخراج اسموار باشی .برا ورود بم الیم دوم واقهیممت ،ایممن ایممی در
ابهاد مخملف بسو داد شی تا ب مفاهی؛ ممناظر مممرتبو بمما ایممن ایممی دسممت یممابی؛ .ابهمماد
مخملف این ایی در مطالهات یونایون ،ام در مینم توسممه اوممور و اسممما انجممام شممی
بررس ،شی است .این مطالهات در جیول شیار ( )1آمممی اسممت .بمما توجم بم ارتبمماط و
تأثیرپذیر مسمقی؛ و شییی ا ساخمار برنام ریز و مییریم ،اسما بمما سممطح ملمم ،دارد
بسیار ا یزار ها بررس ،شی در سطح مل ،،قابل تهیی؛ ب سطح منطق است.
جدول شماره ( .)1بسط مفهوم استخراج از جنبههای مختلف آن در مطالعات انجام شده در ٔ
زمینه توسعه
جنبه
جنب محیط،

متون تحقیق
انباشت منابع و خیمات در مرااز خاص ،قطب،شی امواج توسه بم نفممع
شهرها مراممز (سممرور ،رشممیی و حصممار  )1391،اسمممفاد ا مواهممب
طبیه ،با هیف رانتجو ی ،با منطق با جیم ع جبممر صم فر (میرعیمماد ،
 )1391توسه ید منطق با مکش شممییی جیهیممت ،خممیمات و امکانممات
مخملف ا سایر مناطق (مراد و احیی  )1395 ،بهر بردار ها ب،رو ی
(ابراهی؛ اد  ،اسکنیر ثان ،و اسیهیلن اد.)1389 ،

مفهوم متناظر
هکو ،منابع
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جنبه
جنب اقمصاد

جنب
سیاس،ممییریم،

جنب اجمیاع،
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جنب فرهنگ،

متون تحقیق
تسلو و تثبیت ساخمار با ار مل ،و عیم توسه با ارها منطق ا و محلمم،
(رهنیای ،و وثوق )1392،،انحصار درآمی نفت در دسممما دولممت (رنممان،،
 )1389وجممود با ارهمما دیررقممابم( ،رنممان )1389 ،،رابطمم یدطرفمم
دولتمجامه با طبیهت تو یه(،میرعیاد  )1391 ،بخویی مزیت نسب،
و برتر ب منمماطق ،خمماص (رهنیممای ،و وثمموق )1392،،بمما ار در خممیمت
اهیاف رانتجو یان و عیلکرد عیوم ،دولت (رهنیممای ،و وثمموق)1392 ،،
تیاوم اقمصادسیاس ،رانت پای (بوچان ،و هیکممارا  )1396 ،رانممی بخممش
خصوص ،ب فهالیتها سطح پایین و محممیود اممرد عرصم فهالیتهمما
اقمصاد مه؛ در دولت (رهنیای)1388 ،،
حااییت اارفرمای ،دولت (رهنیای )1388 ،،سیطر دولممت بممر ادار امممور
محل( ،بوچان ،و هیکارا  )1396 ،ا بممین رفمممن امکمما میاخلم عناصممر
د
محل ،در عرص ها اقمصاد  ،اجمیاع ،و یستمحیط ،محل( ،فرج،راد
و هیکارا  )1392 ،اثریذار شممییی سممطح ملمم ،در مهممیود تصممیی؛ها
انجام شی در سطح محل/،منطق ا (فرج،راد و هیکارا .)1392 ،
عیم توانای ،نظام حقوق ،در پومیبان ،ا نظام تولیی (رنان )1389 ،،تسمملو
ابرنهاد اجمیاع ،با محوریت تو یع و اسب رانممت بممر مصممیر تصممیی؛ییر
(میرعیاد  )1391 ،عیم توانای ،در اسمفاد ا ظرفیتها موجود و پیونممی
داد ظرفیت بخشها مخملف باه؛(فرج،راد و هیکممارا  )1392،عممیم
د
بهر ییر ا توا ها محل/،منطق ا ب ویم ا نظممر یرو همما داوطلممب،
د
سا ما ها دیردولم ،محل ،ضهف رو افزو عوامل محل ،و دلب عوامممل
باالدست(فرج،راد و هیکارا .)1392،
تکممو ین شممبک نجیممر ا بمما اتکمما بم دولممت (رهنیممای ،و وثمموق)1392،،
وابسمگ ،جامه ب (درآمی) دولت و تالش رقممابم ،شممییی بمرا هیجمموار
ارتباط ،،سا مان ،و مهرفم ،با دولممت (میرعیمماد  )1391 ،عممیم تفکیممد
امور مل ،ا محل ،و ممیراز ارد ساخمار مییریم ،در سا ما ها وابسم ب
دولممت (بوچممان ،و هیکممارا  )1396،وجممود موممکالت عیممی در مین م
د
ابمکارات محل ،برا توسه سر مین (فرج،راد و هیکارا  )1392،وابسممم
اممرد مهیوممت انبمموه ،ا مممردم بمم سمما واارها اقمصمماد دولممت
(رهنیای)1388،،

مفهوم متناظر
انحصمممممممار در
دسمیاب ،ب منافع

تسمملو مراممز در
عمممین تفمممو یر
اخمیمممارات بممم
دیرمراز
ه؛سرنوشممم ،بمما
جیمممع جبمممر
صفر

وابسم سا

 .2-4واکاوی مفاهیم مرتبط با ٔ
ایده استخراج در بستر منطقه

این مفاهی؛ هیچو پایم های ،در نحممو تفکممر برنامم ریز  ،بودجم ریز و سیاسمممگذار
هسمنی ا ب عنوا رو ییادها حقیق ،،این ایی را پومیبان ،م،اننی .موارد مربمموط بم ایممن
مفاهی؛ در منطق  ،در اسناد توسه اسما ا مسممئولین محلمم ،نیممز در تممیو ین آ موممارات
داشم انی بررس ،شی است (جیول شیار .)2

جدول شماره ( .)2تحلیل مفاهیم منشعب از مفهوم استخراج از طریق بررسی اسناد توسعه استان
مفاهیم

گزارهها

هکومم ،منممابع ( ا منظممر
محیط)،

 نقش الیی و اساس ،مأموریتها اسما ا دیییا مل ،در سطح اوور و هیرا شی آ
با وارد شی فوار یاد بر محیو یست اسما و تأثیر انیک بر پو یای ،توسه اسما
 ضهف در تهیین نقش و تخصیص پروژ  ،طرش و اعمبار برا توسه فنآور ها جییی در
خو سما ا طرف مقامات مراز
 تیراز سرمای یذار صنهم ،اسما در ااریا همما بسممیار بممزرگ (بممیش ا  93درصممی) و
فهالیت مهین،
 عیم اسمفاد اصول ،ا منابع آب ،خاک و سایر توا ها طبیه ،و تخریب آنها

انحصممار در دسمممیاب ،بمم
منافع (ا منظر اقمصاد )

 با یذشت چنیین ده ا احیاث صنایع اساس ،و تبییل اسما ب ید قطب بممزرگ ،سممایر
صنایع پیورفم ،نیاشم انی
 عیم تناسب توسه بخشها خیمات اقمصاد اسما با بخش صنهت
 رونی نزول ،سه؛ منطق ا تولیی ناخالص دیرنفم ،اوور
 تفوق بخش اسمخراج نفت خام و یا طبیه ،ا دیییا مل ،و تحت الوهاع قرار داد دیگر
فهالیتها منطق
 تهیاد انیا ،ا صنایع (نفت و یا  ،فوالد و اوت و صنهت) دارا سرمای انبو  ،فنآور
پیورفم و نیرو انسان ،ممخصص هسمنی و سایر صنایع با سممرمای خصوصمم ،عکممس ایممن
وضهیت را دارنی

تسلو مراز درعین تفو یر
اخمیارات ب دیممر مراممز (ا
منظر سیاس ،و مییریم)،

 پیورا بود خواست و اراد دولت در محور ساخمار نظام تصیی؛ییر
 تضهیف بنادر خو سما ب دلیل تصیی؛ییر ممیراز مل ،دربممار نقممش و سممه؛ بنممادر در
تجارت خارج،
 سختییر بخش عیوم ،در با ارد فضا فهالیت نهادها مین ،دیردولم،
 تأثیر مسمقی؛ و ب سزا عامممل دور و نزدیکمم ،بم مرااممز قممیرت سیاسمم-،مممییریم ،در
توسه یافمگ ،یا توسه نیافمگ ،فضاها
 ب وجود آمی دو ساخمار ممفاوت (سنم ،و پیورفم ) صنایع
 وجود نقاط توسه نیافم و عقب مانی در مجاورت نقاط توسه یافم
 موارات ضهیف بخش خصوص ،در فهالیتها اقمصاد -اجمیمماع ،نسممبت بم سممایر
اسما ها اوور

همم؛ سرنوشممم ،بمما جیممع
جبممممر صممممفر عوامممممل
فرامنطق ا با منطق ا (ا
منظر اجمیاع)،

 عیم بسو یافمن خیمات اقمصاد و اجمیاع ،بخش عیوم ،و خصوص،
 جممیای ،بخشهمما پیوممرو و الیممی صممنهم ،ا بین م اقمصمماد اسممما  ،ا دسممت رفمممن
فرصتها تجارت خارج ،و هیکار ها فنمم ،بینالیللمم ،و منطقم ا  ،ا دسممت رفمممن
فرصت اشمغال ،تولیی ،ادام و توییی ناهنجار ها اجمیاع،
 عقبمانیی ،اسما در مین های ،ا دارا مزیت نسب ،است
 سهلانگار در خصوص تهیین تکلیف مهیوت و سکونت جیهیت ساان در اانو همما
یسم ،در محیود اجرا طرشها بزرگ مل ،در دست ساخت (سیها بزرگ ،اوت و
صنهتها)... ،
 جی بود خطر انواع آلودی،ها هوا ،آب ،خاک و...
 ا؛توجه ،ب خصوصیات اجمیاع ،و ساخمار قوم،مفرهنگ ،جیهیت و نگرش قطبمم ،بم
امر توسه
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مفاهیم

وابسممم سمما
فرهنگ)،

(ا منظممر

گزارهها
 تهامل منفهالن و منمظر تصیی؛ییر در سطح مل ،مانی برا رفع چالشها
 پایین بود نقش «مییریت توسه اسما » در مییریت و هیایت صنایع بزرگ شیییای ،و پمروشیی،
 وابسمگ ،پیش ا پیش اسما ب ایدها مسمیر دولت مراز
 ااسم شی سه؛ نسب ،بخش خصوص ،در اقمصاد شهر و روسمای،
 اییت و ایفیت نا ل امکانات و فهالیتها آمو ش ،و پ وهو ،در الیم سممطوش و عممیم
باور نسبت ب نقش اساس ،و محور فهالیتها آمو ش ،و پ وهو ،در توسه اسما

ماخذ :مطالهات آمایش توسه اسما  1393 ،طرش االبی منطق جنوب درب 1385،طرش جامع ناحی ا مراز  ،شیال ،جنوب
شرق و جنوب درب 1387 ،سنی مل ،توسه اسما خو سما 1384 ،

ٔ
 .3-4کشف و فهم سازوکارهای قفلشدگی توسعه منطقه

بهی ا فه؛ و توریح مفاهیی ،ا موجب شناخت بیومر الی بالفهممل واقهیممت منطقم بممود،
د
برا تکییل میل تبیین ،ب فه؛ سا واارها مولی در برنام ریز و مییریت منطق پرداخمم
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م،شود ا ب نوع ،ورود ب الی سوم واقهیت یهن ،حو واقه ،است .در رونممی ایجمماد ایممن
مفاهی؛ پنجیان بین آنها اثریذار ممقممابل ،وجممود دارد ام در یر خممورد ایممن رونممیها بمما
یکییگر ،سا واارهای ،دخیل هسمنی ا در ادام تحلیل م،شونی.1
 .1-3-4از منظر محیطیـروند زهکشی منابع

در اینجا ب این سؤال پاسخ داد م،شود ا چگونم اسمممفاد ا ظرفیتهمما محیطمم ،یممد
منطق در درا میت ب هکو ،منابع خم؛ م،شود؟ در واقع چگون فهالیتهمما عیرانمم ،و
ً
توسه ا ا مهیوال بر اساس برنام ریز و ضرورتها مل ،صممورت م،ییممرد وقممم ،در
ت دهی  ،اجرا و نظارت با سایر مسائل ا جنب ها مخملف یممر م،خممورد سممبب بممرو چنممین
رونی م،شونی.

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م

 .1روش بکاریرفم شی برا این اثبات ،تحلیل محموا نظرات ،بود ا ط ،سال  1396در خبریزار ها رسی ،در ارتبمماط بمما
اسما خو سما انجام شی است .این نظرها ا بیومر ناش ،ا ددید افراد درخصوص منطق بود  ،شممامل شممش یممرو ا افمراد
 ،نیاینممییا مجلممس شممورا اسممالم،
 ،مسئولین دولم ،در سطح محلمم،
بود است .مسئولین دولم ،در سطح مل،
 ،بخممش
 ،مسئولین بخشها عیوم ،مثل شهردار و شممورا اسممالم ،شممهر و  ، ...اسمماتیی دانوممگا
اسما
بود است .و این جستوجو تا اشباع نظر برا اثبات ساخمارها ادام یافم
ها و شهرونیا صیادار
خصوص ،و
است .در این تحقیق تنها ب افراد دارا تریبو اامفا شی است در حال ،ا اسمفاد ا داد ها و شنیی صممیا افمراد ب،صممیا در
توخیص بهمر و ریو ا تر موضوع مؤثر است .هیچنین برا اعمبارسنج ،یزار ها و ارتقاء اعمبار تحقیق ،ا اسناد توسه اسما
 )1385،طممرش جممامع
 )1393،طممرش االبممی منطقم جنمموبدرب( ،
شامل :مطالهات آمایش توسه اسما ( ،
)1384،اسمفاد شی است.
ناحی ا  )1387، ( ،سنی مل ،توسه اسما خو سما (

الف) گرهخوردن با مسائل سیاسیـمدیریتی« .اسما خو سما برا دولت بسممیار مهمم؛
ولمم ،ایممن

است و نقش مل ،بمما اهییممم ،را در برنامم ها اممال ایفمما م،انممی»

برنام ها و صنایع بزرگ نموانسم انی با برنام ها محل ،و صممنایع امموچکمر ارتبمماط مناسممب،
داشم باشنی (

« .)1387،قطع امیی ا بودج دولم ،برا توسه اسما و امیی بسمممن بم

بخش خصوص»،

نوا دهنی رابط ید طرف دولممت بمما منطقم اسممت .هرچنممی

عنوا م،شود «توسه خو سما با نفت یر خورد و توسه نفممت همم؛ بم رشممی خو سممما
وابسم است»

ول ،وقم ،ار شافزود خیمات و صنایع پیورفم در سطح شممهر و

شهرسما با یوم ،نیاشم و جذب نوود (
نفت پرداخت نوود»

 )1387،و «حممق آ الینممیی ،توسممو شممرات

هو یت و خواست محل ،نیز تنها در راسما افزایش خیمت

ب سطح فرامنطق ا و اراد توسه دولت مراز مورد توج قمرار م،ییممرد .در ایممن مینم ،
سا واار قفلشیی ،توسه اسما «انمقال ا پایین ب باال بیو بریوتپذیر » است.
ب) گرهخوردن با مسائل اقتصادی .اعیال فوار در بهر بردار ا محیو بیو توج بم
د
ً
ظرفیتها بوم ،و صرفا با توجی ضرورت مل ،عامل ،است ا سممبب شممی «در یذشممم
د
تنها مأموریتها مل ،برا اسما تهریف شود و این امر موجممب شممی سمماخمار فهلمم ،در
اقمصاد اسما ب وجود آیی .ب طور مثال در موضوع نیوکر یا ینیم ،تنها ب دلیممل اسمممرات ید
بود این محصوالت و بیو توج ب اینک آیا ایممن الگممو اوممت بمرا اومماور ا اسممما
اقمصاد است یا خیر ،توسه بسیار انجام شی اسممت» (،1395 ،01

) و ایممن نمموع

توسه سبب شی است ،ا منابع آب و خاک و سایر توا ها طبیه ،،اسمفاد مناسب ،نوود
(

 .)1387،بر اساس هیین منطق «در طول 40سال اخیر ،بزریمرین صیمات ب محممیو
یست اسما  ،توسو خود ما انجام شود»

آلودی ،در هی مین ها در حممال افمزایش باشممی (

و در مقایس با سالها یذشم میمزا
 .)1385،در ایممن مینم  ،سمما واار

قفلشیی ،توسه اسما «عیم اارای ،و رشی ناممناسب با شرایو منطق » است.
ج) گرهخوردن با مسائل اجتماعی« .حق اسما خو سممما ایممن بممود ام پممس ا جنم
تحییل ،ب ید توسه مموا دسممت م،یافممت اممما ایممن امممر محقممق نوممی و در ایممن ممما
ممأسفان با موکالت یستمحیط ،نیز مواجه شی اسممت»

 .بهر بردار همما
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انجام شی در اسما ا هیرا با توجی ها اارشناسم  ،نیممز بممود  ،در نهایممت در بلنیمممیت
موکالت پیشبین ،نوی ا را برا منطق ایجاد اممرد اسممت .بم طورمثال «بحمرا اممارو
و در اممل

ناش ،ا سیاستها دلو مییریت منابع آب در سممطح ملمم ،اسممت»

سممهلانگار و ب،تمموجه ،پیوممنهاددهنییا  ،طراحمما  ،مجریمما و نهادهمما تأمیناننممی
اعمبارات پروژ ها بزرگ مل ،ب ار یاب ،یستمحیط ،پروژ ها (

 )1387،سبب شممی

است حج؛ یسمرد بهر بردار هیرا با ایجاد هزین ها اجمیاع ،باشی ا جبرا نوی آ
ناش ،ا دیی مهنیس ،ب منطق و بیو در نظر یرفمن مردم آ است .ا سو دیگممر «سممه؛
ار شافزود اسما ها تبییلاننی نفت را ب خو سما  ،ا نفت ا آ اسمممخراج م،شممود،
اخمصاص نی،دهنی»

 .در این مین  ،سا واار قفلشیی ،توسممه اسممما «عبممور

بهر بردار ا مر منصفان و عادالن » است.
د) گرهخوردن با مسائل فرهنگی .در بهر بردار ا منابع بمما نگمما دلبم بممر طبیهممت ،رابطم
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بهر بردار با محیو محل ،ه؛ حالم ،برتر طلبان ب خود م،ییرد« .نگا و ارت نفت ب اسممما
خو سما ید نگا وظیف ا است»

« .شرات نفت خود را ا بسیار ا مراجع بمماالتر

م،دانی و ب خاطر هیین خود را پاسخگو نیست»

 .در ادام «در اسما نیممز بمما چممالش

پیرخوانیی ،در برخ ،حو ها و ادارات ال مواج م،شو ی؛

ا در نمیج اراد ا برا

سپرد امور ب مقامات محل ،ب وجود نی،آیی .در توخیص ضممرورتها بم دلیل حمماا؛ بممود
دولت مراز بر تصیی؛ییر ایمر ،ب نقش و خواست محلمم ،توجم م،شممود .در ایممن مینم
سا واار قفلشیی ،توسه اسما «رابط برتر طلبان با محیو محل »،است.
 .2-3-4از منظر سیاسیـروند تسلط مرکز بر پیرامون

اینکم چگونم فهالیتهممای ،ا م در سممطح یممد منطق م انجممام م،شممود در سلسممل مراتب
تهریفشی برا ادار اوور ب تسلو دولت مراز بر چنین مناطق ،م،انجامممی م،توانممی
ب دلیل و ی ی،ها ذات ،منطق و هیچنین یر خورد این پییی با سایر مسائل شکل یرفمم
در منطق باشی.

ً
الف) گرهخوردن با مسائل محیطی .مییریت محل ،در شرایط ،است ام مممثال «بمما وجممود
رودخان ها پرآب در خو سما ام یدسمموم آبهمما جممار اوممور هسممت»

 .بم رد؛

«برخ ،ا موکالت اسما نظیر آب ،وضهیت بحران ،پییا ارد است»

موقهیت جغرافیای ،و ی منطق و تولیی ،ورود ،انمقال ،صیور انواع مخملف ااال ،سممرمای و
انرژ  ،ول« ،ضهف و نااارای ،پایان ها و شممبک را همما داخلمم ،و محورهمما ارتبمماط ،بمما
 )1394،سبب عممیم ه؛پیونممی و رشممی

اسما ها هیجوار و اسمانیارد نبود آنها» (

رقابم ،یا هیکاران با پیرامو شی است .در مجیوع ،نمیج تیاخل عیلکردها فرامنطق ا
با عیلکردها محل ،و ناحی ا (

 )1387،سبب نمموع ،ب،تحرامم ،در بینم مممییریت

محل ،برا ورود ب فراینی تغییر و تولیی شممی اسممت .در ایممن مینم  ،سمما واار قفلشممیی،
توسه اسما «عیم ورود مییریت محل ،ب فراینی تغییر و تولیی ایجاد شی » است.
ب) گره خوردن با مسائل اقتصادی .درصی اشمغال در بخش خصوص ،اسما نسبت بم
ال اوور ا میزا بسیار ایمر برخوردار است (

« .)1387،نیوکر ،نفت ،پمروشیی،

و فمموالد هممر اممیام باعمم دولم،شممی اقمصمماد خو سممما شممی انی» و در ایممن شممرایو
عیمچسپنیی ،و عیم تالش برا نور توسه ب مناطق عقبمانی نیز وجود دارد« .مییرا و
اارمنیا پروا

بسیار برا اار ب اسما خو سما م،آینی»

بین سا ما ها مل ،،محل ،و منطق ا موغول فهالیت (

 ،و نبود هیمماهنگ،
 )1387،سبب م،شود ایممن

بورواراس ،سنگین و انی تیایل ،ب واانش سریع و ب هنگام در برابر موکالت ،تغییمرات و
انمظارات نیاشم باشی و در اسما «فرار سرمای یذارا ب دلیل ساخمار ادار خاص اسما و
بورواراس ،پیچیی و مایوس اننی »

ب وجود آیممی« .بخممش خصوصمم ،در اتخمماذ

تصیی؛ها مه؛ اقمصاد نقش ا؛رنگ ،داشم باشی» «ا ناش ،ا ضهف بخش دولممم ،در
جهتده ،ب بخش خصوص»،
تولیی و خیمات( ،

و یسمرش تصممی یر دولممم ،در فهالیتهمما

 )1387،است .در این مین  ،سمما واار قفلشممیی ،توسممه اسممما

«تسلو دولت مراز بر یردش سرمای و انواع فهالیتها اقمصاد » است.
ج) گرهخوردن با مسائل اجتماعی« .وضهیت فهل ،موجود در اسما خو سما خروج،
اار نهادها سیاس ،و اقمصاد است»

و «قیرت مطالب یر پایین و عیم حضور

نیروها خو سمان ،در توکیالت اال اوور و پیکر و ارتخان ها»

سبب شممی

«هی این پروژ ها ا اانو م،خواهی اجرا شود ،وظایف ب تأخیر افممماد مسممئوال اعمم؛ ا
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شوراها ،نیاینییا مردم در مجلس و مسئوال دولم ،مسمقر در منطق باشی ام پممس ا 30
سال ب مرحل اجرا رسیی است»

و در این تسلو اجا حضممور بم امم؛ قممیرتها

داد نوود .ب طور ا برخ ،مرااز جیهیم ،ب دلیل شرایو خمماص قمموم ،،فرهنگمم ،و و
انممیک تأثیریممذار فهالیممت آنهمما در اقمصمماد ،امکمما توسممه فضممای ،ایمممر یافم انممی
 .)1387،در این مینم  ،سمما واار قفلشممیی ،توسممه اسممما «تسمملو مراممز در نبممود

(

مطالب یر منطق ا » است.
د) گرهخوردن با مسائل فرهنگی .نفوذ وابسمگ ،ب تصیییات مراز سبب م،شود حراممت
و خالقیت مسئولین محل ،در واانش ب اتفاقات پیرامو خود حالم ،منفهالن داشم باشی و این
«وابسمممگ ،بم دولممت بممر تفکمرات ،نمموع تهامممل ،فرهنم عیمموم ،و فهالیتهمما همم؛ اثریممذار
باشی»

 .ب طور ا در این ساخمار «مییرا برنام ا برا توسه ارائ نی،دهنممی و تمما

مان ،ا قیرت چان ن ،و دیپلیاس ،آنها بر مبنا منممافع جیهمم ،مممردم نباشممی ،را بم جممای،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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نخواهی رسیی»

و این سبب م،شود حل موکالت با ددید محل ،پایم ریز نوممود.

درحقیقت «موکل بزرگ خو سما  ،فرهنگ ،است هییو فکر م،انی؛ بایممی اسمم ،ا بیممرو
برا حل موکالت اسما بیایی»

 .در این مین  ،سا واار قفلشممیی ،توسممه اسممما

«دخالت نیاد ددید محل ،در پای ریز برنام ریز حل موکالت» است.
 .3-3-4از منظر اقتصادیـروند انحصار در دستیابی به منافع

رونق تولیی اقمصاد منافه ،را برا منطق و سطح مل ،در بر دارد ول ،با ایی اسمممخراج در
یذر ما رونی انحصار بر دسمیاب ،ب منافع در منطق ایجاد م،انممی ام در ترایممب بمما
سایر رونیها حالم ،مانییار و افزاینی ب خود م،ییرد.
الف) گرهخوردن با مسائل محیطی« .اقمصاد خو سما ط 100 ،سال اخیر با نفممت عجممین
بود »

و «سای سنگین نفممت بممر اقمصمماد اسممما خو سممما موجممب شممی بسممیار ا

بخشها ،توسه پییا نکنی»

 .تنها بخش پای اسما (ب مهنا صادرات )،هیا بخش

اسمخراج نفت خام و یا طبیه ،،صنایع شیییای ،و صنایع فلزات اساس ،است (
اتکای ،ا نیا

)1385،

ب توسه رفاه ،نیارد و نمیج تفکر اوتا میت و انحصاریرایان است ا اجا

رشی چنیمحصول ،و تیراز بر سایر منابع و روشها تولیی منافع ام م،توانممی انحصارشممکن

باشی را نی،دهی .در بخش اواور
اواور

ب جز واحیها ا مو ت و صممنهت ،روشهمما پیوممرفم

مورد اسمفاد قرار نی،ییرد (

صنهت ،انرژ  ،آب و اواور
و فاضالب»

« .)1387،خو سما دژ بسیار مسمحک؛ ایرا  ،مراز
در عینحال «موکل اسما آب شرب

ایرا است»

« ،بیکار و محیو یست»

است و «امکا ایجمماد بحمرا در

ما وقوع حوادث و اتفاقات بسیار یمماد بم دلیممل عممیم یرسمماختها و نیممز عممیم نوسمما
با سا ها ال م در اسما وجود دارد»

و

 .در این مین  ،سا واار قفلشممیی ،توسممه

اسما «رخوت ناش ،ا اتکا بر منابع طبیه ،و خام فروش »،است.
ب) گرهخوردن با مسائل سیاسیـمدیریتی« .با آنکم عیممی نفممت اوممور در خو سممما
تولیی م،شممود اممما سممه؛ خو سممما در پمماالیش نفممم ،ممنمماظر بمما سممه؛ تولیممی آ نیسممت»
 .سممه؛ اسممما ا تولیممی ناخممالص اوممور ایمممر ا سممه؛ جیهیممم ،آ اسممت
(

 .)1385،مییریت محل ،ممناسب با حج؛ اقمصاد منطق توانینممی نوم ی اسممت و

توا چان ن ،ال م برا حل موکالت یا جلوییر ا آنها را نیارد« .عیی ترین شممراتها
تولییاننی ا ب اقمصاد اوور جهت م،دهنی در این اسما فهال هسمنی»

ولمم،

«مراز تولیی نفت اوور ب دلیل سطح پایین رفا نیی ،مردم مانممییار و ایسمممای ،بمماالی،
نیارد و مهاجرت را ب دنبال داشم است»
شکل ،تاریخ ،ب خود یرفم است»

و «موممکالت در ذهممن خو سمممان،ها
 .در این مین  ،سا واار قفلشممیی ،توسممه

اسما «سرمای یذار در جهت بیومر ارد مکش منابع خاص» است.
ج) گرهخوردن با مسائل اجتماعی .رشی برونزا ا بیومر بر انمقال منابع ا منطق تیراممز
ارد است سبب عقبمانیی ،در منطق م،شود و هرچ سممطح انمظممار بمرا برخمموردار
ایمر باشی دسمیاب ،ب منابع انحصار شی بیومر و دردسر انمقال ایمر م،یردد .با د آبیار
و تولیممی محصمموالت اسمممرات ید بم دالیممل فنمم ،و اجمیمماع ،در سممطح پممایین ،قمرار دارد
(

« .)1387،این اسما ب رد؛ قابلیتهمما مهمم؛ در بهممی اقمصمماد  ،در تهلی؛وتربیممت

حلق مفقود دارد»
« .مهارتآمو

« .اانو اسما خو سما رتب سوم ب،سواد را در اوور دارد»
در حو اواور  ،صنهت و نفت ضهیف است»

سبب «نیاشمن مهارت نیروها بوم»،

ا

شی و درال «ب،سواد در اسما تولیممی و
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 .در ایممن مینم  ،سمما واار قفلشممیی ،توسممه اسممما «عقممب

با تولیی م،شممود»

مانیی ،در ایفیت و پایین بود سطح انمظارات ا توسه » است.
د) گرهخوردن با مسائل فرهنگی« .یکمم ،ا دالیممل مهمم؛ مهضممالت خو سممما نیاشمممن
یرساختها مناسب است»
منطق وجود دارد (

 .ضممهف یرسمماختها و تاسیسممات یربنممای ،در

 )1387،و ا موقهیت و قابلیتهمما ویم اسممما در مینم توسممه

با ریان ،خارج ،اسمفاد اارآمی نوی است (

« .)1394،این اسما نسبت ب برخ،

اسما ها اوچد در مین صادرات و واردات ه؛ عقب مانی است»
تاانو با ارچ ها مر

سود برا مردم منطق نیاشم انی»

« .ممأسفان
« ،افراد با ریان ،ا

فراینی چنی مرحل ا صادرات محصوالت را انجام بیهنممی نیسممت»
تیاراات و خیمات خود را ا درو اسما خرییار نی،اننی»

و «صممنایع،
 .ضین آنک شرابو

ذهن ،داخل ،و خارج ،نسبت ب موقهیت اقمصاد و امکانات تحول ،آ دچار تزلزل جی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شی است (

 .)1387،در این مین  ،سا واار قفلشیی ،توسه اسما «عیم رشی تفکر

تجارت محور منطق و ا رونق افماد با ار و با ریان ،محل »،است.
 .4-3-4از منظر اجتماعی ـ روند مسئولیت ناپذیری

روابو و مناسبات اجمیاع ،حاا؛ بر منطق بر اساس انش و واانشهای ،شکل م،ییرد ا
بین امور منطق ا و نگا فرامنطق ا ب آنهمما وجممود دارد و در پیونممی بمما سممایر مناسممبات در
حو ها دیگر ،شکل ،خاص و تا حیود پاییار ب خود م،ییرنی.
الف) گرهخوردن با مسائل محیطی« .خو سما ب انیا ا ا نقش راهبرد در اوور دارد،
نیا است تا ب هیا انیا ب موکالت آ نیممز توجم شممود»

« .آسممیا خو سممما ا

فهالیت فلزها نفم ،مسیوم شی و شهرونیا با ایمرین بارش ب بییار ها مخملف ،ب دلیل
آلممودی ،موجممود مبمممال م،شممونی»
م،شونی»

« ،مومممقات نفممم ،ب م تأسیسممات آبرسممان ،وارد

« ،فاضالبها صنهم ،در اارو  ،رودخان ا ا مردم ا آ مصرف ممم،

اننممی ،تخلیم م،شممود»

 .ا مهیمممرین صممنایع آلود اننممی منطقم  ،صممنهت نفممت و

پمروشیی ،،صنایع سنگین فلز و ذوب ،نیرویا ها ،اوت و صنهتها هسمنی ا باع آلودی،
هوا و آبها شور و شیرین م،شونی و اثرات یست محیط ،مخرب ،بر یسمگا حیات وحش

 )1387،و اار ب جای ،م،رسی ا «شاهی فروش ار شها

و پوشش ییاه ،م،یذارنی (

 .در این مینم  ،سمما واار قفلشممیی ،توسممه اسممما «عممیم

یستمحیط ،باشی؛»

رعایت تهادل در بهر بردار ها و عیم احمرام ب محیو طبیه ،و انسان ،منطق » است.
ب) گرهخــوردن بــا مســائل سیاسی ـمدیریتی« .هیم م،داننممی ام خو سممما مهیمممرین،
اصل،ترین و اسمرات یدترین اسما اوور است»
(

ول ،دچار واپسمانیی ،است

« .)1385،منابع بسیار عظی؛ مال ،وجو انباشم شممی منممابع مممال ،پمروشممیی،ها

اسما در باندها خارج ا اسما ذخیر م،شود»

« .خو سما ا نظر جابجای،

مسافر رتب سوم ،ا بابت محل حیل ااال و بار ،رتب اول و دوم ،اما ب لحممام میمزا را همما،
جایگا هفم؛ اوممور را دارد»(

)« .در سممطح ملمم ،سمماالن میلیو همما تممن بممار در

خو سما جابجا م،شود و با توج ب این جایگا اسما  ،در مقایس با سایر اسممما ها دچممار
عقبمانیی ،است»(

) .در این مین سا واار قفلشیی ،توسه اسممما «ه؛راسممما

نبود ددید و حساسیت تصیی؛ییرا منطق ا با منطق » است.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

ج) گرهخوردن با مسائل اقتصادی« .اسما خو سما دومممین اسممما در اقمصمماد اوممور
است (مورد تأییی داد ها مراز آمار ایرا ) ،اممما مهضممل بیکممار ب شممیت یریبممانگیر ایممن
اسممما اسممت»
(

 .نممر بیکممار اسممما بمماالتر ا میممانگین اوممور اسممت

 )1385،و در سال  1397چهارمین اسما در نر بیکار بود اسممت (سممایت مراممز

آمار ایرا « .)1397،عیم تناسب فهالیتها پایین دسم ،و باالدسم ،در حو نفت و عممیم
توکیل اامل نجیر ار ش افزود نفت موجب شی است نموا ا ظرفیتها بخش نفممت
در رفع مهضالت اسما بهر بممردار ال م انجممام شممود

و ا سممو دیگممر وجممود

مهضالت اجمیاع ،نظیر حاشی نوین ،،بیمسکن ،،اعمیاد و ...وضممهیت نابسمماما سممطح
بهیاشت و ضهف خیمات و تو یع فضای ،نامناسب ا ابهمماد مخملممف قابلمومماهی اسممت
(

 .)1387،این ،نابرابر  ،فقر و عیم توا ن ،ایجاد اممرد ام بم ا عممیم مسممئولیتپذیر

حالم ،پاییار ب خود یرفم است .در این مین  ،سا واار قفلشممیی ،توسممه اسممما «عممیم
شراات منطق در دسمیاب ،ب منافع و ب،توجه ،ب شکافها ایجاد شی » است.
د) گرهخوردن با مسائل فرهنگی .خویرفمن ب شرایو موجممود و پممذیرش آ سممبب شممی
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تالش چنیان ،برا خروج ا این وضممهیت نوممود« .صممنهت نفممت بم مسممئل مسممئولیتها
اجمیاع ،خود نی،پردا د»

« .یرد و خاک ناش ،ا خود شی تاالبها ،سیسا

انمقال آب ،و صنایع دود ا را نیز بایی اضاف ارد»

و

 .منطق در شرایط ،قرار یرفم ا حم،

«ب خاطر این فلزات و آ الینی ها نی،توا هیچ بهممر ا ا سممواحل اممرد»

 .ردبممت و

مووقها ال م برا جلب سرمای یذار ها خارج ،نیز وجود نیارد (

 .)1387،در این

مین  ،سا واار قفلشیی ،توسه اسما «خو یرفمن ب شرایو موجود و پذیرش آ » است.
 .5-3-4از منظر فرهنگیـروند وابستهسازی

نگا اسمخراج ،در برنام ریز و مییریت منطقم م،توانممی و ی ی،همما بمموم ،،تمماریخ ،و
فرهنگ ،منطق را تغییر داد و روحی خاص ،را در مردم و مسئولین منطق ایجاد انی ا ایممن
تغییر در انار سایر اتفاقها در حو ها دیگر ،سبب درون ،شی نگا اسمخراج ،م،شود.
الف) گرهخوردن با مسائل محیطـی« .هممر شمموا ،ام بم دولممت و درآمممیها آ وارد شممود،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ب صممورت مسمممقی؛ و بممیش ا اممل اوممور بممر اقمصمماد اسممما تأثیریممذار م،شممود»
«خو سما ظرفیت فراوان ،در بخشها مخملف تولیی و ب وی اواور
این ظرفیتها مورد دفلت قرار یرفم انی»
خوب عیل نوی است»

.

دارد اما ممأسممفان

« .در صنایع تبییل ،و تکییل ،در خو سما

 .ا اینرو« ،فراینی و مین ها ال م برا صنایع تأمیناننی

خیمات ،تجهیزات و قطهات در اسما فراه؛ نوی است»

 .در واقع ،تولییات محل،

و تبادلها بینمنطق ا ا م،توانی رشی توانای ،و مهارتها بوم ،و اشمغال ای ،پاکتر را
ایجاد انی در سای بهر بردار مل ،ا منابع منطق قرار یرفم است .ب طور ا منطق در تیارک
نیا ها اولی و تولیی محصوالت بوم ،نیز وابسم ب مراممز شی اسممت .در ایممن مینم سمما واار
قفلشیی ،توسه اسما «در سای قرار یرفمن تولییات محل ،و تبادلها بینمنطق ا » است.
ب) گرهخوردن با مسائل سیاسیـمدیریتی« .موقهیت جغرافیای ،خو سما بم نحو اسممت
ا م،توانی فهالیتها بسیار ممهید اقمصاد را رق؛ بزنی»

ول« ،موانع یاد پممیش

رو بخش خصوص ،است و یرساخت ال م برا آ فراه؛ نوی است»

و «ب دلیل

محیودیت منابع مال ،،بین دولت و بخش خصوص ،رقابم ،برا دریافت تسهیالت ا باندها
ب وجود آمی و قممیرت بخممش خصوصمم ،رو بم رو امماهش و اعمبممارات بم جمما تولیممی در

حو همما دیگممر ارائ م م،شممود»
است»

و «در اسممما بمما ار پممول بزریم ر ا بمما ار سممرمای

« .باندها خو سما ا نظممر دریافممت سممپرد  ،مقممام پممنج؛ اوممور و ا نظممر
 .در واقع روحیم ضممی رقممابم ،ادار همما

پرداخت تسهیالت رتب  29اوور را دارنی»

دولم ،با توج ب تسلو شییی بر منطق  ،بر سایر بخشها خصوص ،و تهاون ،نیز اثریذار بود
و با ب،اعمیاد ب یردش سرمای جهت رونممق توسممه محلمم ،،وابسمممگ ،ایممن بخشهمما را بم
ادار ها دولممم ،مراممز بیومممر م،انممی .در ایممن مینم  ،سمما واار قفلشممیی ،توسممه اسممما
«اثریذار روحی ضیرقابم ،ادار ها دولم ،بر سایر بخشها» است.
ص ادی« .تمماانو خو سممما را بمما اقمصمماد ،نفممت ،فمموالد،
ج) گرهخوردن با مسـائل اقت ـ
صنهت ،اواور

و اخیرا بمما ریزیممرد م،شناسممنی اممما تمموا فرهنگمم ،و هنممر خو سممما ،

قابلیتها نهفم بسیار دارنی ا تاانو عرض نوی اسممت»« .بسممیار ا موممکالت در
« .ا فرصممتها

اسما خو سما ب حو ها فرهنگ ،و اجمیمماع ،بممر م،یممردد»

ب خو ب ،اسمفاد نی،شود ،بخو،نگر صورت م،ییرد و منابع تک تک م،شود ،هیچ اجا
اصالش و بهبود صورت نی،ییرد»

و

و «بم علت سممرمای ها عظممی؛

خممیاداد  ،سممرمای ها انسممان ،ا نظرهمما دور مانممی و ب م فراموشمم ،سممپرد شی اسممت»
« .اعمبارات االن ،ا وارد اسما شی برا توانینیسا
هزین نوی است»

نیممرو انسممان ،خممالق

و با «ریزش و خروج نیممرو انسممان ،خممالق»

در

اسما مواجه هسمی؛ .در این مین  ،سا واار قفلشیی ،توسه اسممما «دفلممت ا پممرورش
نیرو انسان ،و ب،توجه ،ب ابهاد فرهنگ ،توسه » است.
د
د) گرهخوردن با مسائل اجتماعی« .تلقین نیاشم ها در روحیم و ذهممن نیروهمما مولمی
تأثیر یذاشم و باع خروج نخبم ها اسممما خو سممما م،شممود»

« .ممأسممفان

بسیار ا مسائل اسما ب صورت موقم ،پیگیر م،شود»

« .ا نواقص مییریم،

در اسما ب،توجه ،ب بخش پیشبینمم ،و پیوممگیر اسممت»

« .در حممال ،ام در

مقابل چو؛ هیگا  ،شراتها توسه نیوکر بیو رعایت مصو بات سماد خوکسال ،بمما
برداشت حیااثر ا رودخان اارو باع نرسیی آب ب پائین دست و خوکییی ،هزارا
هزار نخل و پاجوش و در آسمان مرگ قرار یرفمن حیود س میلیو اصممل نخممل در آبممادا و
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.

خرموهر شی انی ،مییرا اسمانیار ا شراتها نیوکر حیایت م،اننممی»

«مردم خو سما ب و ی مردم آبممادا و خرموممهر بهممی ا  30سممال هنممو یرفمممار جنگنممی»
و تأثیر محیوداننی جن بر ظرفیت جیهیتپممذیر ناحیم هنممو جبمرا نوممی
است (

 .)1387،در این مین  ،سا واار قفلشممیی ،توسممه اسممما «وجممود شممکاف و

فاصل بین بهر بردارا ا منافع و هزین سا ا رونی تولیی منافع» است.
 .5نتیجهگیری

هیف ا این مقال تببممین پییممی ها قابلمومماهی بمما ارجمماع بم مکانیسمم؛ها

یممرین در

برنام ریز توسه حاا؛ بر منطق خو سما بود است .ا این رو سه ،شممی بمما اوممف ایممن
مکانیس؛ها در قالب ید میل بر اساس ید ایی و سپس اثبات وجود چنین میل ،،ب تبیین
دالیل رخیادها و چرای ،شرایو موجود در پارادای؛ رئالیس؛ انمقاد پرداخم شود.
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قبل ا پرداخمن ب میل تبیین ،سا واارها و قانونینی ها حاا؛ بممر قفلشممیی ،در توسممه
منطق ا اسما خو سما  ،ب چنی تحقیق ا تأییی اننی رونی تببین ،این پ وهش م،باشی ،اشار
م،شود :تحقیق اطاعت و شجاع،نسب ( )1392نوا م،دهی اسما خو سما در طول برنام
چهارم توسه (ا  1383تا  )1388ا نظر شاخصها توسه یافمگ ،رونی نزول ،داشممم و ا
نظر رتب نیز ا  19ب  21نزول ارد است .تحقیق (ابراهی؛ اد و هیکارا  )1389،نوا م،دهی
اسما خو سما در بین اسما ها اوور در ااثر عاملهمما توسممه ع وضممهیم ،نممامطلوب دارد.
نمیج بررس ،درج توسه یافمگ ،بخش اواور

اسما ها اوور طمم ،سممالها  1373تمما

( 1383موالی )1387،،نوا م،دهی اسما خو سما ا سطح ایمر توسه یافم ب توسه نیافم
نزول ارد است .بر اساس تحقیق (موالی ،)1386،،رتب توسه یافمگ ،اسما خو سما در بین
اسما ها در بخش خیمات و رفا اجمیاع ،در سال  1373برابر  15بود ام در سممال  1383بم
 20تنزل یافم است .اسما خو سما در تهیین درج توسه یافمگ ،نقاط شهر اسما ها ایرا
با اسمفاد ا  54شاخص در بخشها مخملف ،در رتب  23قرار یرفم است (قنبممر .)1390،
در واقع نمایج این تحقیقات نوا ا بیترشی وضهیت منطق دارد ا تأیییاننی میل ارای شممی
در این تحقیق م،باشی (شکل شیار .)1

این میل شامل ید هسم تفکرسا است ا ا ید سو خواهمما توسممه یافمگ ،هیگممان،
است ول ،ا سو دیگر در برابر توسممه یافمگ ،هیگممان ،قمرار یرفمم اسممت یمما در اجمرا مممورد
سوءاسمفاد برخ ،عوامل قرار م،ییرد .ا آنجا ا ما با واقهیممت چنیبهممی در شمرایو موجممود
مواجه هسمی؛ این هسم نیز در ابهاد مخملف یست سر مین( ،محیط ،،اقمصمماد  ،سیاسمم،،
د
فرهنگ ،و اجمیاع ،)،ب وجود آورنی و پومیبا مفاهی؛ ساخمارمنی مولی دیگممر م،شممود ام
ب طور ممقابل هیییگر را حیایت م،اننی .فضای ،ا این چرخم ایجمماد م،انممی ،حاا؛اننممی
سا واارها و قانونینیهای ،است ا سبب قفلشممیی ،توسممه و مممانه ،بممر سممر توسممه یافمگ،
منطق ا م،شود .هرایام ا این سا واارها ناش ،ا ابهاد مخملف یست سر مین ،هسمنی ام
عالو بر توکیل ید نجیر  ،ارتباط ممقابل ،ه؛ با چرخ تفکرسا حاا؛ دارنی .ا اینرو ،هریون
تغییر یا رشی تدبهی در برنام ریز توسه یا تالش بیو پوموان فکر و مردممم ،بمرا رفممع
مهضالت در مییریت توسه  ،سبب تقو یت این چرخ م،شود.
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شکل شماره ( .)1مدل تبیینی سازوکارها و قانونمندیهای حاکم بر قفلشدگی توسعه منطقهای در استان خوزستان

این میل برخواسم ا واقهیت چنیالی منطق است و چنممی و ی یمم ،دارد ام بایممی مممورد
توج سیاستیذارا  ،برنام ریزا و مییرا منطق و اوور قرار بگیرد:
 )1این چرخ ب اصطالش پییی ا با ساخمار ژل ا است و میام ب شکل ،منهطممف در
حال تولیی و با تولیی خود است ام در واقهیممت تجربمم ،الیم ها بمماالی ،یمما قابلمومماهی
نیسمنی (با توج ب نوع نگا ما) یا در ظواهر دیگر خود را نوا م،دهنی ماننی «میلها
توسه ا ا نوا م،دهنی توسه امکا پذیر است و فهالیتها اسمخراج ،ابزار رسممیی
ب آ هسمنی»(پلگرین .)139 ،2018،،در نحو مواجه با این مکانیس؛ها عل ،در منطق
بایی هسم این میل را هیف قرار داد و نگمما اسمممخراج ،را ا نگمما برنامم ریز و مممییریت
منطق جیا ارد ویرن هر یون تالش برا برخورد با مکانیس؛ها آ عیال ب،نمیج و سبب
بیتر شی وضهیت منطق م،شود (روال اار ا تاانو انجام شی است).
 )2باسکار بر اساس رئالیس؛ انمقاد خممود مهمقممی اسممت انسمما ها توانممای ،فراوانمم ،در
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خالقیت و سا یار دارنی .انسا ها در موقهیتها اجمیاع،ماقمصاد محیوداننممی قمرار
دارنی و یکییگر را براساس توجیم موقهیتهمما موجممود بم خممیمت م،ییرنممی (فرهینممی،
 )76 ،1394و این چرخ نیز در هیین شرایو ب حیات خود ادام م،دهی و میام قممو تر و
سختتر م،شود و اجا آ یاه،یاب ،و توانینی محل ،را نیز مسیود م،انی .ب طور مثال،
عیم حضور نهادها محل ،در رونی توسه اسما را م،توا در مطالب نوممری ها محلمم،
خو سما مواهی ارد .بررس ،فرقان ،و موسو ( )1392نوا م،دهی تنها 2/6درصممی ا
مطالب نوریات در حو توسه بود و عیی مطالب نوریات تحت تأثیر و پوشممش دهنممی
رو ییادها سراسر بود و بیومر مبلغ برنام ها و سیاستها توسه ا دولت بود انی .این
چرخ قادر است هرنوع را اار و برنام ریز دیرمنسج؛ و دیریکپارچ ا را بم درو خممود
اوانی و ب،ثیر ،ناقص ،اسمحال یا منحرف انی.
 )3در تأییی نمایج تحقیق نقی و حصار ( )1391در فراتحلیل ،بممر تحقیقممات انجممام
شی در ارتباط با توسه نیافمگ ،ایرا  ،اصل ،پای و مالک توسه نیافمگ ،،عوامممل داخلمم ،را
مفروض دانسم شی است در اسما خو سما نیز این شرایو حاا؛ است .بخومم ،ا آنهمما
د
در واقع «مکانیس؛ها مولی تاریخ ،است ام سمماخمار ایممیئولوژید ویم ا را بم وجممود

آورد انی»(باسکار 1979،آرچممر 2010،1فلمچممر )2017،و بخشهمما دیگممر مربمموط بم
الگو توسه اسما در راسما تفکر بخو ،،جزئ،نگران و تبهیت ا نظام نابرابر ،بخومم،،
تدعامل ،و تدبهی است ،ب طور ا دولت در راسما تصیی؛ها بخو ،خود در ید
بخش خاص ب سرمای یذار پرداخم درحال،ا مناطق در سممایر بخشهمما ا محرومیممت
شییی رنج م،برنی و سبب شی اانو در الگو توسممه اسممما خو مس ما  ،عممیم تهممادل
شییی وجود داشم باشی (مراد و احیی  .)1395 ،دلیل ایممن ممموارد را م،تمموا در ایممن
جست ا «ایی توسه ا طریق اسمخراج مرتبو با شکلییر تضمماد ناشمم ،ا وفممور منممابع
طبیهممم ،اسمممت اممم ادلمممب بممما عیلکمممرد اقمصممماد ضمممهیف و شمممکننی هیمممرا
م،شود»(پلگرین .)139 ،2018،،نی،توا ادعا ارد اس ،اطالع ،ا این سا واارها نیارد
ول ،ب رد؛ آ یاه ،ا این شرایو و قوت و ضهفها منطقم  ،شمرایو منطقم رو بم بهبممود
نیست .یرا اساس تفکر و یربنا انجام امور ،یکپارچگ ،ال م را نممیارد و تمما وقممم ،چنممین
چرخ ا با چنین هسم ا و چنین نوع مواجه ا وجود داشم باشممی تمموفیق ،بمرا منطقم
ب دست نی،آیی هرچنی میکن است برخ ،ا این شرایو منفهت ببرنی.
 )4پنج عامل نهاد  ،رهبر  ،اارآفرین ،و نوآور  ،موهبممت منممابع و تناسممب بمما ار ام
شریف ادیا و ملدپوراصل ( )1395ب منظور توسممه درونمزا منطقم ا ارائم م،اننممی
ب نوع ،م،توانی مکانیس؛ها موجود در منطقم را تهممییل یمما تغییممر دهممی و بمما اسمممفاد ا
ظرفیتهای ،ا در قانو اساس ،اوور در تحقیممق (بوچممان ،و هیکممارا  )1396،بم منظور
حکیروای ،شایسم شناسای ،شی است م،توا ب رهای ،و خروج ا قفلشیی ،توسه در
منطق هیت ییاشت.
 )5ا آنجا ا «هی تبیینها ا واقهیت جایزالخطاست» (باسممکار )1979،ایممن تبیممین
نیز م،توانی با عوامل و سا واارها دیگر یا با ایی ها دیگر جایگزین ،اصالش یا تقو یت
شود .درمجیوع این میل ب سا واارها قفلاننی ا خم؛ شی است ا برا رهممای ،ا آ
بایی بر برنام ریز یکپارچ تأ ایی ارد و مفهوم ،دیگر جایگزین مفهوم اسمممخراج در نگمما
برنام ریزا و سیاسمگذارا و مییرا شود تا ب اهیاف ،ا مینظر آنهاست دست یافت.
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اینک ب چ شکل ،م،تمموا مفهمموم ،را جممایگزین مفهمموم اسمممخراج در بینم تفکممر
برنام ریز ارد ا پیامی آ پیورفت پاییار باشی و یا چگون م،توا بمما ایممن مکانیسمم؛ها و
ساخمارها شکلیافم مواج شی و آنها را تغییر داد و اینک در واقهیت این موارد خممود را بم
چ شکلهای ،نوا م،دهنی ،م،توانی در تحقیقات آینی مورد انکاش قرار ییرد.
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آ ارائ ید نظری مین ا  :مطاله ممورد مثلم فضمای ،شمیرا  ،بنمیرعباس و بوشمهر .برناماهریزی
آمایش فضا.145-187 ،)3(21 ،
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داداشپور ،هاش؛ آفاقپور ،آتوسا و رفیهیا  ،مجمب .)1389( ،تحلیل ،بر سا ما یاب ،فضای ،سیسم؛ شهرها نواح،
ساحل ،جنوب ایرا  .جغرافیا ووععه ناحیهای.97-131 ،)14(8 ،
داداشپور ،هاش؛ اارشک ،،محبو ب و رفیهیما  ،مجمبم .)1395( ،تحلیمل نقمش اریمیورها ارتبماط ،بمر
ساخمار فضای ،جیهیت و فهالیت در اسما خراسا رضو  .برنامهریزی آمایش فضا.61-90 ،)4(20 ،
دهقا شبان ،،هرا و اابر  ،نهیتالل ( .)1393تحلیل تأثیر ناهیگون ،جیهیت بر رشی منطقم ا در ایمرا .
پژ هشهای اقتصادی.97-116 ،)2(14 ،
رنان ،،محسن ( .)1389بایار یا نابایار؟ بررعی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بایار در اقتصاد ایران (چاپ
سوم) .تهرا  :انموارات سا ما مییریت و برنام ریز اوور.
رهنیای ،،محییتق .)1388( ،دولت و شهرنوین ،در ایرا (مبان ،و اصول ال ،نظری توسه شهر و شهرنوین،
در ایرا ) .پژ هشی پژ هشهای بوم شناعی شهری.143-165 ،)0(1 ،
رهنیای ،،محییتق ،عل،اابر  ،اسیاعیل و فرج،دارابخان ،،محیی ( .)1389ساخمارشناس ،اقمصادشهر
ایرا با تأ ایی بر نقش دولت .جغرافیا.47-67 ،)24(8 ،
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رهنیای ،،محییتق ،و وثوق،لن  ،شهرو ( .)1392تحلیل ،بر توسه منطق ا ایرا ا منظر اقمصاد سیاس.،
جغرافیا.33-51 ،)39(11 ،
ارع،دهبمماد ،،افسممان ضممردام ،،سممهیی قائممی  ،یحیمم ،و باقر نوعپرسممت ،خسممرو ( .)1396اهممیاف
دانشپ وه ،در علوم اجمیماع ،بما نظمر بم دیمییا رئالیسم؛ انمقماد نگماه ،میا رشمم ا  .مطالعاات
میانرشتهای در علوم انسانی.67-91 ،)3(9 ،
ال ،،نادر و مان،پور ،مسهود ( .)1395ارای و پیاد سا ید میل جییی برا سناریوسا
منطق ا  .جغرافیا آمایش شهریامنطقهای.1-24 ،)18(6 ،

در برنامم ریز

الم ،،نمادر و سجاد اصمل ،علم .)1396( ،شناسمای ،عوامممل الیمی ممؤثر بمر توسمه نیافمگ ،منطقم ا .
برنامهریزی منطقهای.25-40 ،)26(7 ،
یو یار ،پروان و فرج،مالئ ،،امین ( .)1391برنام ریز منطق ا و تهادل شمبک شمهر در ایمرا  .جغرافیاا
(برنامهریزی منطقهای).177-193 ،)2(2 ،
سممرور ،رحممی؛ رشممیی  ،اصممغر و حصممار  ،ابمراهی؛ ( .)1391سممنجش میمزا توسممه یافمگ ،سمماخمارها
اقمصاد ماجمیاع ،شهرها اسما آذربایجا شرق .،جغرافیا.57-82 ،)35(10 ،
شریف ادیا  ،محییحسین و ملدپوراصل ،بهزاد ( .)1395چارچوب یکپارچ توسه درو ا منطق ا در
ایرا  .وحقیقات اقتصادی.137-174 ،)1(51 ،

شریف ادیا  ،محییحسین و نیای،طوس ،،سحر ( .)1395سنجش مناسبت ب اارییر مؤلف ها موفقیمت
رقابتپممذیر توسممه منطقم ا در ایمرا  .پژ هشهااای جغرافیااای انسااانی.105-123 ،)1(48 ،
صراف ،،مظفر و نجات ،،ناصر ( .)1393رو یکرد نومنطق یرای ،در راسما ارتقا نظام مییریت توسه فضای،
ایرا  .پژ هشهای جغرافیای انسانی.857-874 ،)4(46 ،
مهنیسین مواور پلویر ( .)1387طرح جاامع ناحیاه جنو شارقی وویعاتان .وویعاتان :سما ما مسمکن و
شهرسا .
مهنیسین مواور طرش و آمایش ( .)1387طرش جامع ناحی جنوبدرب خو سما  .وویعتان :سا ما مسمکن
و شهرسا .
مهنیسین مواور ایرا آمایش ( .)1387طرش جمامع ناحیم شمیال خو سمما  .وویعاتان :سما ما مسمکن و
شهرسا .
مهنیسین مواور پ وهش و عیرا  .)1387( ،طرش جامع ناحی مراز خو سما  .خو سما  :سا ما مسمکن
و شهرسا .
مراز مطالهات و تحقیقات شهرسا
سا ما مسکن و شهرسا .

و مهیار ایرا ( .)1385طرش االبی منطق جنوبدرب .،خو سمما :

مراز مطالهات و تحقیقات شهرسا و مهیار ایمرا ( .)1393طمرش مطالهمات آممایش اسمما خو سمما .
خو سما  :سا ما مسکن و شهرسا .
فرج،راد ،خیر ااظییا  ،دالمرضا و رانالیین افمخار  ،عبیالرضا ( .)1392آسیبشناسم ،سیاسم تهما
توسه منطق ا در ایرا ا دیییا رو یکرد نهاد  .فرایند مدیریت ووععه.27-58 ،)2(26 ،
فرقان ،،محییمهی و موسو  ،نورالیهی ( .)1392بررسم ،جایگما رو نامم نگار حرفم ا و توسمه در
مطبوعات محل .،علوم اجتماعی.189-228 ،)60(20 ،
فرهینی ،مهنا ( .)1394ا رئالیس؛ علی ،التور تا رئالیس؛ انمقاد باسکار .فلسفه علم.65-80 ،)2(5 ،
قنبر  ،ابوالفضل ( .)1390تهیین درج توسه یافمگ ،و پیشبین ،اولو یت برنامم ریز و توسمه نقماط شمهر
اسما ها ایرا  .جغرافیا.165-179 ،)29(9 .
ااظییا  ،دالمرضا فرج،راد ،خیر رانالیین افمخار  ،عبیالرضما و پورطماهر  ،مهمی ( .)1392رابطم
ظرفیت نهاد و توسه پاییار منطق ا  .جغرافیا.153-173 ،)38(11 .
لطف ،،صییق شهاب،شهییر  ،مجمب ،و روشناس ،ساسا ( .)1394بررس ،ارتباط بمین سماخمار فضمای ،و
نابرابر ها منطق ا در اسما ها اوور .مطالعات جغرافیایی مناطق وشک.15-29 ،)21(6 ،
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مراد  ،یهقوب و احیی ،رضا ( .)1395بررس ،سلسل مراتب توسه یافمگ ،در شهرسما ها اسما خو سما
با تأ ایی بر نظری توسه پاییار .مطالهات مییریت شهر .91-109 ،)27(8 .
موالی ،،محیی ( .)1386مقایس درج توسه یافمگ ،بخش خیمات و رفما اجمیماع ،اسمما ها ایمرا طم،
سالها  1373و  .1383فصلنام رفا اجمیاع.241-258 ،)24(6 .،
موالی ،،محیی ( .)1387بررس ،و مقایس توسمه یافمگ ،بخمش اوماور
 1373و  .1383اقتصاد کشا ریی ووععه.71-88 ،)63(16 .

اسمما ها ایمرا طم ،سمالها

میرعیاد  ،طاهر ( .)1391میارها توسه نیافمگ ،و تأثیر آنها بر نظام مل ،نوآور در ایرا  .عیاعات علام
فنا ری.17-30 ،)1(5 .
نقی  ،اسیالل و حصار  ،محییجواد ( .)1391علل توسه نیافمگ ،ایرا  .مطالعاات جامعهشاناوتی ایاران،
.23-1 ،)4(2
.
.
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،139-169 ،)3(11 ،پیاپی  ،43تابستان 1398
رمضانی ،مجید؛ رحیمی بروجردی ،علیرضا؛ نصیریاقدم ،علی؛ و مهرآرا ،محسن ( .)1398اقتصاد سیاسی منابع طبیعی و آموش:
مطالعه تأثیر تغییر مدیریت رانت منابع طبیعی بور کیفیوت آموشش .:مطالع ات میانرش ه ای در عل م انس ان .139-169 ،)3(11 ،
شاپا 2008-4641
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آشاد است.

)

اقتصاد سیاسی منابع طبیعی و آموزش؛ مطالعۀ تأثیر تغییر مدیریت
رانت منابع طبیعی بر کیفیت آموزش
4

مجید رمضانی ،1علیرضا رحیمی بروجردی ،2علی نصیریاقدم ،3محسن مهرآرا
دریافت1398/02/31 :؛ پذیرش1398/06/27 :

چکیده

مطالعۀ حاضر در پاسخ به این سؤال انجام شده است که «آیا میتشان بخشی اش تفاوت عملکرد نظوام آموشش:
مدرسهای کششرهای برخشردار اش منابع طبیعی را در آشمشنهای اسوتاندارد بینالمللوی بوا تشجوه بوه گیوشنیی
استفادۀ آنها اش رانت منابع طبیعی تشضیح داد؟» به این منظشر ،با معرفی شاخص «نسوبت سوهر رانوت منوابع
طبیعی به سهر مالیاتها» به عنشان باشتابی اش تأثیرات اقتصاد سیاسوی منوابع طبیعوی بوه کنتورل آثوار تغییور در
مدیریت رانت منابع بر کیفیت ،کوارایی و اثربخشوی آموشش :پرداختوه شود .امتیواشات آشمشنهوای اسوتاندارد
بینالمللی تیمز ،پرلز و پیزا به عنشان سنجۀ کیفیت آمشش :در نظور گرفتوه شود و رویکورد دادههوای توابلش یی و
الیشی اثرات ثابت به عنشان رو :متریک مطالعه مشرد استفاده قرار گرفت .تأثیر متغیرهای تشضیحی مودل بور
امتیاشات آشمشن ،در قالب یک تابع تشلید آمشش :برای  79کششر منتخب در باشۀ شمانی  1995-2015بررسوی
شد .یافتههای مطالعه نشان میدهد که اثر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بور کیفیوت آموشش :معنوادار اسوت و
بنابراین ،با افزایش سهر رانت منابع طبیعی در درآمدهای دولت ،کیفیت آمشش :کاهش یافتوه اسوت .ضورا ب
تخمینشدهشده برای متغیر نسبت سهر رانت منابع به سهر مالیاتها ،نسبت به فروض مختلف ناشی اش حذف
سایر متغیرهای تشضیحی در اغلب مشارد اش استحکام برخشردار است و تأثیر منفی افزایش وابستیی اقتصاد بوه
رانت منابع را بر کیفیت آمشش :تأیید میکند.
کلیدواژهها :آمشش ،:رانت منابع طبیعی ،کیفیت آمشش ،:مدیریت رانت منابع
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و و

 .1دانشجشی دکترای اقتصاد ،پردیس بینالمللی ارس ،دانشیاه تهران ،جلفا ،ایران


 .2استاد اقتصاد ،دانشکدۀ اقتصاد ،دانشیاه تهران ،تهران ،ایران (نش یسندۀ مسئشل)


 .3استادیار اقتصاد ،دانشکدۀ اقتصاد ،دانشیاه عالمه طباطبا ی ،تهران ،ایران


 .4استاد اقتصاد ،دانشکدۀ اقتصاد ،دانشیاه تهران ،تهران ،ایران


 .1مقدمه

«آیا تغییر شیشۀ مدیریت رانت منابع طبیعی 1در اقتصاد میتشاند سبب تغییر در کیفیت آمووشش:
ششد؟» این پرسش آغاشگر مطالعۀ ما بشده است .جستوجش در مطالعات مرتبط بووا حششههووای
اقتصاد سیاسی منابع طبیعووی ،شوویشههای موودیریت رانووت منووابع و اقتصوواد آمووشش ،:مطالعووۀ
واقعیات مشجشد در اقتصادهای برخووشردار و غیووربرخووشردار بووا دقووت در بخووش آمشش:هووای
مدرسهای آنها ،تمرکز بر نمرات آشمشنهای استاندارد بینالمللی بووه عنووشان شاخصووی مناسووب
برای داوری دربارۀ وضعیت کیفیت ،کارایی و اثربخشی نظام آمشششووی و تأموول در اینکووه گورا
ً
گروهی اش کششرها تقریبا در تمامی ایوون آشمووشنهووا عملکوورد مناسووب و گروهووی دییرسووطش
پایینی اش عملکرد را داشتهاند ،اش عشامل شکلگیری گنین پرسشی بشده است.
در مطالعات تجربووی پیشووین در حووششۀ «کیفیووت آمووشش »:بووا تمرکووز بوور درونوودادهای
آمشششی 2و سنجههای باشتابدهنوودۀ آن ماننوود منووابع مووالی ،منووابع انسووانی و و ی گیهووای
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اقتصادی–اجتماعی ،نقش و تأثیر آنها بر بروندادهای آمشششووی 3ماننو د نتوواید دانشآمووششان،
نرخهای ترک تحصیل و تکرار پایه ،و سطح حووقشق و دستمزد افراد تحصیلکرده در قالووب
تخمین تشابع تشلید آمشش :بررسی شدهبشد .در سیر جستوجش در مطالعات مشجشد دربووارۀ
اقتصاد سیاسی منابع طبیعی و بررسی تووأثیرات آن بوور بخووش آمووشش ،:مطالعووۀ گا ِلف ِسون

4

( ،)847-859 ،2001بهو ی ه حاوی گزارهای جذاب بشد آمشش :یکی اش بخشهایی است
که میتشاند اش نحشۀ استفادۀ دولتها اش درآمدهای ناشی اش منابع طبیعی متووأثر شووشد .او در
مطالعۀ خشد به وجشد نووشعی رابطووۀ داد و سووتدی 5میووان منووابع طبیعووی و منووابع انسووانی در

کشووشرهای برخووشردار اشوواره کوورده و بوور کوواهش اهمیووت آمووشش :بووه ماابووه ابوزاری بورای
سرمایهگذاری در منابع انسانی در این کششرها و در اثر برونرانی 6منابع انسانی تشسط منابع
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

 .1بر اساس تعریف واژهنامۀ بانک جهانی ،کششرهای برخشردار اش یک یا گند نشع اش منابع پندگانۀ نفت خام ،گاش طبیعی ،شغال
سنگ ،معادن و جنیلها ،کششرهای دارای رانت منابع طبیعی شناخته میششند.

طبیعی صحه گذاشته بشد .پس اش آن ،مطالعۀ یادداشتی اش اشووالیکه )2012( 1بوور جووذابیت
گالف ِسن افزود؛ او در ادعایی برآمووده اش نتوواید آشمووشنهووای پیوزا (
استدالل ِ

) 2فرضوویۀ

ارتباط منفی قابل تشجه میان ثروت به دست آمده اش منابع طبیعی و دانش و مهارت جمعیت

دانشآمشش در کششرهای برخشردار را مطر کرده بشد .عالوه بر این ،بررسی دقیووا امتیوواشات
کششرهای شرکتکننده در آشمشنهای استاندارد بینالمللی و دادههووای برآمووده اش واقعیووات
مربشط به وضعیت برخشرداری و میزان اهمیووت منووابع طبیعووی در اقتصوواد آنهووا ،تصووش یری
روشنتر اش فرضیۀ وجشد ارتباط میان وابستیی به منابع طبیعی و کوواهش کیفیووت ،کووارایی و
اثربخشی آمشش:های مدرسهای ،به ماابه ابزاری مؤثر برای سرمایهگذاری در منابع انسووانی
و ارتقای سرمایۀ انسانی (ششلتزِ 1-17 ،1961 ،3؛ب ِکر )9-49 ،1962 ،4ارا ه داد.

بر این اساس ،پ وهشیر در مطالعۀ حاضر با نیاه اش شاو یهای دییر ،ضمن تووال :بورای

«بررسی ارتباط میان رانت منابع طبیعی و کیفیت آمشش ،»:حششۀ اقتصاد سیاسی آمشش :را
پایۀ ارشیابی خشد قرار داد .مطالعه به منظشر بهرهمندی اش ابزارهای متداولی گشن تووابع تشلیوود
آمشش :برای تخمین روابط متقابل میان متغیرهای مربشطه ،پاسخگش یی به این سؤال را دنبال
کرد «آیا میتشان بخشی اش تفاوت عملکرد نظامهای آمووشش :مدرسووهای کشووشرهای مووشرد
مطالعه را در آشمشنهای پیشگفته ،ناشی اش جاییزینی درآمدهای حاصل اش منابع طبیعووی و
به عقب رانده شدن منابع انسانی و کاهش اهمیووت آنهووا در خلووا ارش :و تشلیوود ثووروت در
اقتصادهای برخشردار دانست؟» در واقووع ،تفوواوت تووابع تشلیوود آمووشش :در پو وهش مووا بووا
مطالعات پیشین ،سنجهای است که برای انداشهگیری اثرات تغییر در شوویشۀ موودیریت منووابع
طبیعی (به عنشان نماینوودهای اش رفتووار دولتهووا بووا منووابع طبیعووی خووشد) بوور نتوواید آشمووشن
دانشآمووششان (بووه عنووشان سوونجۀ باشتابدهنوودۀ کیفیووت ،کووارایی و اثربخشووی آمشش:هووای
مدرسهای) در کنار سایر سنجههای دروندادی (به نمایندگی اش منابع مدرسه و غیرمدرسه)5
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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طراحی و وارد مدل شده است .بنابراین ،جهت پاسخگش یی به پرسش آغاشین ،در این مقالووه
بررسی این فرضیه که «هر گه سهر رانت منابع طبیعی در درآمدهای دولووت افوزایش یابوود،
کیفیت آمشش :کاهش مییابد» دنبال شده است.
 .2پیشینه؛ مبانی نظری و مطالعات تجربی

در این بخش ،با تشجه به ابعاد مشضشع و برای تدو ین گووارگشب نظووری مطالعووه ،مهرتوورین
مطالعات مرتبط مرور میششد.
 .1-2مبانی نظری و مطالعات تجربی

مبانی نظری و مطالعات تجربی مرتبط با «تأثیرات برخشرداری اش منابع طبیعی بر اقتصوواد و
آمشش »:مطالعات این حششه که سابقهای به دراشای تاریخ علر اقتصاد دارند ،اغلب به رانت
ناشی اش منابع طبیعی در اقتصاد نیاهی بدبینانووه داشووتهاند .آدام اسوومیت 1در ثووروت ملوول
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2

( )435-436 ،1776بیان میکند که منابع طبیعی پس اش استخراج ،سعادتی برای جامعووه
به همراه ندارند؛ هر گند ممکن است تعداد کمی اش افراد را نیز خششبخت کنند .بووه عقیوودۀ
پربیش )251-273 ،1959( 3دلیل رشد اقتصادی پایین کششرهای آمریکای التین ،قابلیت
کر صنایع مبتنی بر منابع طبیعی به سبب پیشرفت فناورانه(تکنشلشژیکی) و کاهش قیمووتهووای
ِ

نسبی صادرات است .این استدالل با صراحتی بیشتر در نظریۀ «بیماری هلندی» 4مطوور شووده
5
وشردن ( )359-380 ،1984در تشضوویح ایوون
کشردن و ِنری ( )825-848 ،1982و کو ِ
استِ .

نظریه گفتهاند که جهش ناگهانی در بخش صادرات مبتنی بر منابع طبیعی موویتشانوود بووه انتقووال
عشامل تشلید به سمت آن بخش و افزایش قیمووت کاالهووای غیرقابلمبادلووه و اخووتالل در بخووش
کاالهای قابلمبادله منجر ششد .همچنین« ،نظریۀ نفرین منووابع» 6یووا «معمووای فراوانووی» 7بووه
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

دالیلی گشن کاهش رقابتپذیری اقتصوواد ،سوورمایهگووذاری انوودک و ناکووافی در آمووشش ،:و
مدیریت ناکارآمد جریانات درآمدی این منابع در عملکرد اقتصووادی نووامطلشب کشووشرهای

برخشردار اشاره میکند .اوتی )1993( 1در این نظریه به عملکرد اقتصادی کشووشرهای دارای
منابع فراوان در سطش پایین رشد اشاره کرده است .آنچه َسکس و وارنر )1995( 2نیز بر آن
صحه گذاشتهاند ،همبستیی قشی میان فراوانی منابع طبیعی و عملکرد ضعیف رشد اقتصادی
است .اوتی ( )11-26 ،1994دربارۀ اصال سیاستهای صنعتی پس اش جنگ در کششرهای
صنعتی نشظهشر (

) 3معتقد است که دو کششر کره و تایشان (برخشرداری اندک) نسبت بووه

گهار کششر هند و گین (برخشرداری متشسط) و مکزیک و برشیل (برخشرداری غنی) با تغییوور
راهبرد (استرات ی) مبتنی بر ایجاد صنایع سنیین و شیمیایی (
به راهبرد مبتنی بر سیاست صنعتی رقابتی (

) 4و حمایت اش ایوون صوونایع

) 5با تکیه بوور صووادرات تشلیوودات کارخانووهای،

سریعترین گذار را اش سیاستهای صوونعتی خشدبسووندۀ (

) 6دهووۀ  1950داشووتهانوود .او در

بررسی علل تشفیا سیاستهای اصال اقتصادی ایوون دو کشووشر در مقایسووه بووا گهووار کشووشر
دییر ،به تأ کید آنها بر نقش عامل آمشش :اشاره کرده است.
گالف ِسن ( )847-859 ،2001رابطۀ میان منابع طبیعی ،آمشش :و تشسووعۀ اقتصووادی را
ِ

مطالعه کرده است .او در این اثر که شاید تنها مطالعۀ متمرکز بوور نقووش سوورمایۀ طبیعووی بوور
آمشش :باشد ،گهار کانال اصلی انتقال آثار باشدارندۀ منابع طبیعی فراوان برای تشسعۀ کوور و
رشد اقتصادی اندک را معرفی میکند ( ) بیماری هلنوودی ) ( ،رانووت جووش یی ) ( ،بوویش

اعتمادی ،7و ( ) غفلت اش آمشش .8:او ارتباط معکشس مخارج عمشمی آمشش ،:سالهووای
انتظاری تحصیل برای دختران و ثبتنام ناخالص آمشش :متشسطه (دبیرسووتانی) را بووا سووهر
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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سرمایۀ انسانی در ثروت ملی کششرها تشضیح میدهد .به بیان دییر ،بنا بوور تشضوویحات وی
به نظر میرسد که سرمایۀ طبیعی ،سرمایۀ انسانی را پس میراند و در نتیجه ،سرعت تشسعۀ
گالف ِسن با تمرکز بر مشضشع غفلووت اش آمووشش ،:معتقوود اسووت
اقتصادی را کاهش میدهدِ .
ً
جشامعی که منابع طبیعی را مهرترین دارایی خشد میدانند ،سهشا یا حتی بهعمد ،بووه بخووش
آمشش :خش یش کرتشجهی میکنند و به آن بشدجۀ کافی اختصاص نمیدهند؛ برای ماال ،در
سال  1997در مقایسه با نرخ ثبت نام  64درصدی کل جهان در دورۀ دبیرستان ،کشووشرهای
عضش او پک 57 1درصد اش کشدکان خشد را برای تحصیل در این دوره فرستادهاند و یا سهر 5
درصدی مخارج آمشش :اش تشلید ناخالص داخلووی (

) 2کوول جهووان ،در ایوون کشووشرها

کمتر اش  4درصد بشده است .بنابراین ،فراوانی منابع طبیعی با تضعیف انییووزۀ خصشصووی و
عمشمی برای انباشت سرمایۀ انسانی میتشاند مانعی برای رشد اقتصادی باشد.
در واقع ،ملتهای برخشردار اش سرمایۀ طبیعی ممکن است به اشتباه احساس امنیت کننوود
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و اش انباشت سرمایۀ انسانی غافل ششند .در این کششرها دستیابی به پشل آسووان میتشانوود تعهوود
برای آمشش :را تضعیف کند؛ اشتباهی که ملتهای فاقد این منابع به احتمال کمتری مرتکووب
آن میششند .براوو اورتیا و گرییشریش )2005( 3با تأ کید بر اهمیت آمشش :و سرمایۀ انسووانی
در خروج اش مدار نفرین منابع ،با مقایسۀ کششرهای اسکاندیناوی و آمریکای التین کووه هوور دو
اش سطح مناسبی اش منابع طبیعی برخشردارند ،نشان دادهاند کووه گووروه اول بووا سوورمایهگووذاری
بیشتر در آمشش :و برخشرداری اش ذخیرۀ سرمایۀ انسانی بوواالتر ،اش تووأثیرات نهووایی بهتووری بوور

رشد اقتصادی نیز بهرهمند بشدهاند .لدرمن و مالشنی )2006( 4با تأ کید بیشتر بر ایوون تووأثیرات
نشان دادهاند که کششرهای پیشرفتهای مانند استرالیا و نروژ با نوورخ رشوود بوواالی آمووشش :خووشد
تشانستهاند اش منابع طبیعیشان برای رشد و پیشرفت بیشتر استفاده کنند .وود و ِم ِیور)1998( 5
ّ
با بررسی ساختار صادراتی کششرهای آفریقایی ،بر وجشد مشکالت جد ِی قطووع وابسووتیی بووه
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

صادرات منابع طبیعی و تنشعبخشی محصووشالت صووادراتی در کشووشرهای بووا سوورمایهگووذاری
اندک روی آمشش :و سرمایۀ انسانی تأ کید کردهاند .آنها رهایی کششرهایی مانند کرۀ جنووش بی و
محصشلی وابسته بووه منووابع و تبدیلشوودن بووه صووادرکنندگان مصوونشعات
فنالند اش اقتصاد تک
ِ

پیشرفته در سالهای اخیر را مرهشن تمرکز این کششرها بر کیفیت آمشش :میدانند.
 .2-2مبانی نظری و مطالعات تجربی مرتبط با «کیفیت آموزش»

تشابع تشلید آمشش( :

) 1که به بررسی روابط میووان درونوودادها (منووابع) و برونووداد (نتوواید)

مدرسه میپرداشند ،اش ابزارهای متداول برای انداشهگیری ارش :ایجاد شووده در فراینوود یووک دورۀ
آمشششی هستند .در این تشابع ،اش ترکوی ب نسووبت معینووی اش نهووادههووای آمشششووی ماننوود منووابع
انسانی ،محتشا ،شیرساخت و بشدجه در پایان یک دورۀ آمشششی ارش :افزودهای ایجاد میششد.
برونداد مدرسه یا همان ارش :افزوده ،به طشر معمشل بر اسوواس نتوواید دانشآمووششان در
آشمشنهای پایان یک پایه یا دورۀ آمشششی سنجیده مو یشووشد .بو اولز )11-70 ،1970( 2بووه
ارش :و ی ۀ این تشابع برای تعیین تخصیص بهینۀ منووابع آمشششووی در مطالعووات تشصوویفی و
هنجاری اشاره میکند .هانششک )351-388 ،1979( 3با اشاره به برخووی ناکارآموودیهای
این تشابع و رو:های مشاجهه با آنها ،ضوومن بررسووی (هانششووک )64-98 ،2003 ،تشابووع
تشلید آمشششی تخمینشدهشده تا پیش اش  1995در ایاالت متحووده بووه سوونجههای مختلووف
منابع مدرسه و معنیداری آنها در تشضیح عملکرد دانشآمششان پرداخته اسووت .بوور خووالف
ُ
کلمن )1995( 4که در گزار :خشد اثر وضعیت اقتصادی – اجتماعی ( )( 5اثر خانشاده)
بر پیشوورفت تحصوویلی دانشآمووششان را مهرتوور اش اثوور کیفیووت مدرسووه میدانوود یووا هوویمن

6

( 42-47 ،1976؛ 1976؛ )175-185 ،1979که تووأثیر مدرسووه را مهرتوور اش خووانشاده
ارشیابی میکند ،هانششک بر این نکته صحه میگذارد که بسته بووه شورایط ،تووأثیر مدرسووه و
خانشاده هر دو در تشضیح عملکرد دانشآمششان مهر است و باید به آنها تشجه ششد.

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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به طشر خاصَ ،برو )12-17 ،2001( 1نقش مؤلفووههای ّ
کموی و کیفووی آمووشش :را در رشوود
اقتصادی کششرهای مختلف بررسی کرده است .غیر اش رابطۀ مابت و معنیدار میان مؤلفووۀ ّ
کمو ِی
«متشسط سالهای دستیابی مردان به آمشش :متشسطه» و «رشد اقتصادی» ،نمرۀ آشمشن علشم نیووز
به عنشان سنجۀ کیفی آمشش :تأثیری مابت و معنیدار بر رشد اقتصووادی کشووشرها داشووته اسووت.
نتاید مدل َبرو نشان میدهد که تأثیر مابت سنجۀ کیفی بر رشد ،اش سنجۀ ّ
کمی بسیار قشیتر بشده
است .هانششک و کیمکش )1184-1208 ،2000( 2پس اش مطالعۀ کشووشرهای مختلووف گنووین

نتیجهگیری کردند که نمرات آشمشنهای بینالمللی علشم و ریاضوویات بووه عنووشان سوونجۀ مسووتقیر
کیفیت نیروی کار به گشنهای قشی با رشد مرتبطاند .آنها دریافتند کووه سوونجههووای مرسووشم منووابع
مدرسه ،اش جمله نسبت معلر  -دانشآمشش و مخارج آمشششی ،تأثیری قووشی بوور عملکوورد آشمووشن
ندارند .لی و َبرو )465-488 ،2001( 3مجمشعهای اش دادههای پنل ووو شامل سنجههای درونداد
و برونداد کیفیت مدرسه وو را برای گند کششر به کار گرفتند و بوور اسوواس آن ،عشاموول تعیینکننوودۀ
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کیفیت آمشش :را بررسی کردند .نتاید پ وهش آنها نشان موویدهوود کووه درونوودادهای خووانشاده و
منابع مدرسه ارتباط نزدیکی با نتاید مدرسه داشته است .نتاید مدرسه تشسط نمرات آشمووشنهووای
بینالمللی ،نرخ تکرار پایه و نرخ ترک تحصیل انداشهگیری شده بشد .وی گیهای خووانشاده اش قبیوول
درآمد و تحصیالت والدین ارتباطی قشی با عملکرد دانشآمشش داشته اند .همچنین ،منووابع بیشووتر
مدرسه به وی ه انداشۀ کشگکتر کالسها ،حقووشق بوواالتر معلوور و طووشل بیشووتر دورۀ تحصوویل در
مدرسه نیز نتاید مدرسه را ارتقا میدهند .هانششک و ُوسمن )607-668 ،2008( 4به ششاهدی
قشی دست یافتهاند که ارتباط مهارتهای شناختی افراد (کیفیت) و نه دسترسووی صوورف آنهووا بووه
مدرسه ّ
(کمیت) ،را با درآمد ،تششیع درآمد و رشد اقتصادی تأیید میکند.
 .3-2مبانی نظری و مطالعات تجربی مرتبط با «مدیریت رانت منابع طبیعی»

نظریۀ مدیریت رانت منابع بر پایۀ طراحی رو:هایی برای کنترل بهینووۀ جریانووات درآموودی
ناشی اش ایوون منووابع در اقتصووادهای برخووشردار شووکل گرفتو ه اسووت .صو ندوقهووای ذخیوورۀ
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

درآمدهای ارشی با عنشان کلی «صندوقهای ثروت مسووتقل (

ً
) ،»1عمشمووا بووا هوودف

مدیریت وجشه حاصل اش فرو :مشاد اولیه یووا منووابع طبیعووی و بووا انییووزۀ اصوولی «عوودالت

بیننسلی »2در استفاده اش درآمدهای منابع پایانپووذیر و انییووزههووایی گووشن کنتوورل «اثورات
سوویکلی »3ناشووی اش ایوون درآموودها در اقتصووادهای برخووشردار طراحووی شوودهانوود .توودارک
هزینههای جاری شیرساختها و سرمایۀ انسانی ،تخصوویص بورای مصوورف و سوورمایهگذاری
آینده به هنیام پایان رانتهای ناشی اش منابع ،کاهش رفتارهای رانتجش یانه ،ایجوواد اقتوودار در
مدیریت پایدار منابع (مرشد ،)2004 ،عدم تمایل بانکهای مرکزی به نیهداری ذخایر ارشی
بزرگ برای جلشگیری اش تشرم ،ایجاد تنشع اقتصادی ،تشسووعۀ کسووب و کارهووا و انتقووال فنوواوری

ِ(کرن و همکاران )2008 ،4اش جملۀ اهداف و انییزههای ایجاد گنین صندوقهایی است.

جدا اش مبانی نظری مربشط ،با تشجه به ضوورورت طراحووی شاخصووی بورای انووداشهگیری

وابستیی دولتها به درآمدهای حاصل اش منابع طبیعی خشد و بررسی تأثیرات آن بر کیفیت
آمشش ،:در این حششه تشجه ما به مطالعات مرتبط با آثار درآمدهای ناشی اش منابع دولتهووا
بر درآمدهای مالیاتی (درآمدهای غیرمنووابع) آنهووا معطووشف بووشده اسووت .جیمووز،2015( 5
 )238-257در گارگش بی تحلیلی پیشبینی کرده است که دولووت خیرخووشاه در پاسووخ بووه
افزایش برونزا در درآمدهای مبتنی بر منابع خشد ،تا انداشهای پرهیز اش اخذ مالیات بر درآمد،
افزایش مخارج و پسانداش را جاییزین میکند افزایش  1دالری در درآمد منووابع ،کوواهش
 0/25دالری در درآمدهای غیرمنووابع ،افزایشووی  0/43دالری در مخووارج و افوزایش 0/32
دالری در پسانداش را نتیجووه موویدهوود .بشرنهشرسووت و همکوواران)439-446 ،2009( 6
دربارۀ ارتباط منفی میان درآمد منابع و غیرمنابع دریافتهاند کووه جبرانووی  20درصوودی میووان
درآمدهای هیدروکربنی و غیرهیدروکربنی دولت وجشد دارد .مک گوورک)285-313 ،2011( 7
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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نیز به عملکرد دولتهای برخشردار اش رانت منابع طبیعی در تنظیر نرخهای مالیوواتی اشوواره
کرده است «با وجشد رانت منابع طبیعی باال ،رهبران بار مالیوواتی بوور شووهروندان را پووایینتر
آوردهاند تا تقاضا برای پاسخگش یی دمشکراتیک را کاهش دهند».
 .3الگوی مفهومی

برخالف مطالعات پیشین که تأثیرات مدرسه و خانشاده را بر نتاید آمشششی بررسی کردهاند،
در مطالعۀ حاضر به اثر دولت نیز به عنشان عاملی مؤثر بر کیفیت آمشش :تشجووه شدهاسووت؛
وجه تمایزی که اش بررسی تأثیر دولت بر کیفیت آمشش :به لحووا« «اقتصوواد سیاسووی منووابع
طبیعی» یعنی شیشۀ رفتار دولت با منابع طبیعی خشد و درآموودهای ناشووی اش آن و گیووشنیی
اثرگذاری آن بر بخش آمشش :و کیفیت آن ناشی میششد .به بیان دییر ،ما بووا افووزودن «اثوور
اقتصاد سیاسی منابع طبیعی» به گارگشب تحلیلی خشد ،تال :کردهایر به این سؤال پاسو خ
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دهیر که آیا اثر اقتصاد سیاسی منووابع طبیعووی میتشانوود بخشووی اش تفوواوتهووای مشجووشد در
عملکرد نظام آمشش :مدرسهای کششرهای مختلف را تشضیح دهد.
بنابراین ،الیشی مفهشمی تشضیحدهندۀ این گرخه را میتشان ایوون گشنووه اسووتخراج کوورد
«اتکای دولتها به جریان درآمدی ناشی اش فرو :منابع طبیعی به جووای جریووان درآموودی
ناشی اش منابع انسانی میتشاند با تأثیر بر نهوواد آمووشش :و اش کانووال درونوودادهای مدرسووه اش
اهمیت آمشش :بکاهد و به تبع آن ،باعث کاهش عملکوورد برونوودادهووای مدرسووه و کیفیووت
آمشش :ششد ».به بیان دییر ،افزایش وابسووتیی دولووتهووا بووه درآموود منووابع در اقتصووادهای
برخشردار میتشاند سبب بروش نشعی پدیدۀ برونرانی میان این منابع و منووابع انسووانی شووشد و
بنابراین ،منابع انسانی را به حاشیه براند .اهمیت این پدیده شمانی بیشتر قابل درک است کووه
به پایانپذیر بشدن ذاتی اغلب گشنههای منابع طبیعی اش یک سش و ماهیت پیشسووته و تکوواثری
منابع انسانی در طشل شمان اش سشی دییر تشجه میششد .کاهش کیفیت آمشش :میتشاند بووه
عنشان یکی اش پیامدهای گنین الیش یی مشرد تشجه قرار گیرد .به بیان روشنتر ،ریشۀ فلسووفی
این الیشی مفهشمی در این تغییر ذهنیت نهفته است در کششرهای برخشردار کووه دولووتهووا
بخش شیادی اش درآمد خشد را اش طریا فرو :این منابع تأمین میکنند ،نشعی آسایش ذهنی

و فراغت اش فرایند حصشل درآمد اش منابع انسانی ،دانش و ایده شووکل میگیوورد و ایوون اموور،
عینیت خشد را در کر اهمیت دانستن آمشش :و کرتشجهی بووه آن بووه عنووشان ابوزاری مهوور در
شکلگیری نیر:ها ،کسب انشاع مهارت ،بروش خالقیت و تشلید ثروت آشووکار موویسوواشد.
الیشی ذهنی 1شکل گرفته در این ساختار میتشاند به جاییزینی اهمیووت منووابع انسووانی در
ایجاد درآمد و ثروت با منابع طبیعی منجر ششد .میل بووه ایوون جوواییزینی شمووانی جووذابیت
بیشتری پیدا میکند که بر خالف درآمدهای ناشی اش منابع طبیعی که بووه لحووا« سوورعت و
هزینۀ اندک سهلالشصشلاند ،درآمدهای ناشی اش منابع انسانی اش طریا سوورمایهگووذاری در
آمشش :فرایندی طشالنیمدت ،سخت و پرهزینه دارند.
 .4روش؛ الگوی تحلیلی

در این بخش با معرفی رو یکرد دادههای تابلش یی 2به عنشان رو :مطالعۀ متریک ،به تبیووین و
تخمین الیشی تحلیلی اقدام کردهایر .فرایند مربشط به آشمشنها و تخمین ضورا ب موودل بووا
استفاده اش نسخۀ  15نرم افزار استتا (

) انجام شده است.

 .1-4رویکرد تخمینی دادههای تابلویی و الگوی اثرات ثابت

3

دادههای تابلش یی ،مجمشعهای اش مشاهدات تکراری مشضووشعات مشووابه در طووشل دورهای اش
شمان را مد نظر قرار میدهند .افزایش کیفیت و کارایی تخمووین پارامترهووا بووا افوزایش تعووداد
ً
مشاهدات ،رفع بخشی اش محدودیتها در ردیابی آثاری کووه صوورفا بوور اسوواس هوور یووک اش
دادههای سری شمانی یا مقطعی وجشد دارند ،امکان کنترل ناهمینی مقاطع ،بووه طو شری کووه
اثرات و ی ۀ فردی 4باعووث تووشر :در تخمووین پارامترهووا نشووشد ،و کوواهش هوورخطووی میووان
متغیرهای مستقل مدل ،اش جمله امتیاشات استفاده اش این رو یکرد در مطالعات متریک است

(هسیا ش2014 ،5؛ گرین2012 ،6؛ ولدرید2010 ،1؛ بالتاجی.)2008 ،2

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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اگر شکل کلی رابطۀ رگرسیشن مدل داده تووابلش یی بووه صووشرت

𝙪

𝞫𝙭

𝛂

𝙮 در نظوور

گرفته ششد که در آن 𝙮 متغیر وابسته برای واحد در شمان  𝛂 ،ضرا ب ثابت 𝙭 ،متغیر مسووتقل
برای واحد در شمان  𝞫،ضریب شاویه و 𝙪 جملۀ خطا برای واحوود در شمووان باشوود ،الیووشی
اثرات ثابت ( ) به عنشان یکی اش اشکال رویکرد دادههای تابلش یی ،با جمع تمووامی متغیرهووای
اختصاصی واحدهای فردی و انتقال آنها به عرض اش مبدأ رابطۀ فووشق شووکل میگیوورد .بووه بیووان
دییر ،پارامتر 𝛂 به صشرت

𝟄

𝛂

𝛂 در میآید که در آن 𝟄 جووزا اخووالل جدیوودی اسووت کووه

حاوی مجمشع وی گیهای اختصاصووی واحوودهای انفورادی میباشوود .بوور ایوون اسوواس ،رابطووۀ
رگرسیشن فشق برای رویکرد اثرات ثابت به صشرت

𝙪 𝞫𝙭

𝛂

𝙮 در میآید .این رابطه ،بوور

خالف رابطۀ قبلی ،برای هر واحد فردی عرض اش مبدأ جداگانووهای در نظوور میگیوورد .در واقووع،
واحدهای فردی همچنان اش ساختاری مشابه (𝞫) برخشردارند اما ناهمیشنیها خشد را به صشرت
تفاوت در عرض اش مبدأ و به شکل اثرات وی ۀ فردی ( 𝛂) نشان میدهند .حال اگوور ایوون اثورات
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وی ۀ فردی با متغیرهای تشضیحی ( 𝙭) هربسته باشند ،مدل دادههای تابلش یی بایوود بووه صووشرت
الیشی اثرات ثابت تخمین شده ششد .اثرات وی

ۀ فردی پس اش تخمین به صشرت 𝞫 𝙭 𝙮

𝛂 در

میآیند .به عبارت دییر ،این اثرات تغییرات باقیمانده در متغیر وابستهاند که نمیتشان آنهووا را اش
طریا متغیرهای مستقل تشضیح داد.
 .2-4تابع تولید آموزش؛ تعریف و تصریح

تابع تشلید آمشش :میان برونداد و درونداد آمشش :ارتباطی تبعی برقرار میکنوود .در مطالعووۀ
ما ،برونداد آمشش :شاخصی است که میتشاند کیفیت نظام آمشش :مدرسووهای را موونعکس
کند .کیفیت آمشش :را میتشان اش طریا شاخصهای دستیابی فارغالتحصیالن به رشووتهها و
دانشیاههای برتر ،تشانایی کسب مشاغل نیاشمند به نیروی کار آمشش:دیووده ،و دسووتیابی بووه
درآمدهای باالتر انداشهگیری کرد اما گنین سنجههایی عالوه بر انداشهگیری کیفیت آمشش،:
تحت تأثیر عشاملی گشن تشاناییهای ذاتی ،مشقعیتهای اقتصادی – اجتموواعی و شمینووههای
خانشادگی افراد نیز قرار میگیرند و دستیابی به اثرات خالص کیفیت آمووشش :اش طریووا آنهووا

دششار است (وودهال و ساکراپلس .)1985 ،1در عشض ،استفاده اش سنجۀ نتاید آشمشنها اش
ً
یک سش صرفا عملکرد نظووام آمشششووی را انووداشهگیری میکنوود و اش سووشی دییوور ،میووان آن و

دستیابیهای فردی (شغل و درآمد) (بش یسیه و همکاران1016-1030 ،1985،2؛ هانششک
و ُوسمن )607-668 ،2008 ،و عملکرد اقتصادی (رشد) (هانششووک و کیمکووش،2000 ،
1184-1208؛ َب ورو )12-17 ،2001 ،هربسووتیی و ارتبوواطی قووشی وجووشد دارد .بنووابراین
بروندادهای آمشششی ،متغیرهای باشتابدهندۀ کیفیت آمشش ) ( :هستند که سنجۀ نتوواید
آشمشنهای استاندارد بینالمللی آنهووا را نماینوودگی میکنوود .درونوودادهای آمشششووی نیووز در
مطالعۀ ما به سه دستۀ کلی تقسیر شدهاند متغیرهووای باشتابدهنوودۀ اثورات مدرسووه ( )،
متغیرهای باشتابدهندۀ اثورات خووانشاده ( )  ،و متغیرهووای باشتابدهنوودۀ اثورات اقتصوواد
سیاسی منابع طبیعی (

) .بر این اساس ،شکل کلی تابع تشلید آمشش :ما به صووشرت

شیر تصریح میششد
()1

𝞮

𝙛

که در آن 𝞮 ،نیووز باشتووابی اش عووشاملی اسووت کووه بوور نتوواید آشمشنهووا اثرگووذار بووشده امووا
انداشهگیری نشدهاند.

درونشایی 3یکی اش مشکالت انووداشهگیری در مباحو ث تشابووع تشلیوود آمووشش :اسووت کووه

متغیرهای حذفشده ،خطای انداشهگیری و هرشمانی سووه منبووع عموودۀ ایجوواد آن محسووشب
میشووشند .اسووتفاده اش الیووشی اثورات ثابووت در رو یکوورد دادههووای تووابلش یی کووه نسووبت بووه
رو:هووایی گووشن موودلهای ارش :افووزوده ،متغیرهووای اب وزاری و آشمایشهووای تصووادفی
محدودیتهای کمتری دارد (وارگا )2011 ،4برای غلبووه بوور ایوون مشووکل مووشرد تشجووه قورار
میگیرد .به بیان دییر ،الیشی اثرات ثابت میتشاند بووا کنتوورل اثوور متغیرهووای مشاهدهنشووده
برای کششرهای مشرد مطالعه ،به کاهش اثر تشر :ناشی اش حذف متغیرهووای مهوور ،خطووای
انداشهگیری و هرشمانی منجر ششد.
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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 .3-4نمونه و مشاهدات

نمشنووۀ مطالعووۀ مووا را کشووشرهای شوورکتکننده در آشمووشن تیمووز (

) 1در دو مشضووشع

ریاضیات و علشم برای دانشآمششان دو پایۀ گهارم ( 9و  10سال) و هشتر ( 13و  14سال) و
آشمشن پرلز (

) 2در مشضشع خشاندن برای دانشآمششان پایۀ گهارم آمووشش :مدرسووهای

تشکیل دادهاند .با تشجه به طشل دورۀ شووش سووالۀ سووطح اول آمووشش :مدرسووهای در اغلووب
کششرها  ،3بخش عمدۀ مطالعۀ ما بر اساس دادههووای ایوون سووطح اش آمووشش :شووکل گرفتووه
است .هر گند امتیاشات آشمشن در پایۀ هشتر به دو سال ابتدایی دورۀ اول دبیرسووتان مربووشط
میششد ،به سبب تکمیل نشدن این دوره ،استفاده اش این امتیاشات در مدل بیشووتر بووه منظووشر
اطمینانبخشی اش اعتبار نتاید پایۀ گهارم صشرت گرفته است .به همین سبب و نیز به علووت
دسترسی نداشتن به دادههای تفکیکووی هوور یووک اش پایووهها در بسوویاری اش کشووشرهای مووشرد
مطالعه ،در رگرسیشنهای مربشط به پایۀ هشتر نیز همچنان اش دادههای مربووشط بووه سووطح 1
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آمشش :برای دروندادهای آمشششی اسووتفاده شووده اسووت .همچنووین ،نمشنووۀ دییووری کووه بووه
مشاشات نمشنۀ اول به منظشر اصال نقص مشاهدات آشمشن پرلز در پایۀ هشتر مشرد اسووتفاده
قرار گرفته ،مربشط به امتیاشات دانشآمششان  15سالۀ کششرهای شوورکتکننده در آشمو شن پیوزا
(

) برای مشضشع خشاندن بشده است.
بنابراین ،با تشجه به دورههای برگزاری سه آشمشن تیمز ،پرلز و پیزا (بووهترتیب  4 ،6و  6دوره)،

باشۀ شمانی مطالعه در فاصلۀ سالهای  1995تا  2016بشده و در این فاصله ،دادۀ امتیاشات بورای
 5سوووال  /دورۀ آشموووشن  2011 ،2006-2007 ،2001-2003 ،1995و  2015-2016در
ریاضیات ،علشم و خشاندن به عنشان متغیر بروندادی در معادالت رگرسیشن وارد شده اسووت.
بر این اساس ،پنل امتیاشات برای بالغ بر  79کششر در نظر گرفته شده است .به لحا« گسترۀ
جغرافیایی ،جز منطقۀ جنشب آسیا که هیچ مشاهدهای اش آن در پنل امتیاشات وجشد نداشووته،
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

 .3بوور اسوواس نسووخۀ  2011اسووتاندارد بینالمللووی طبقهبنوودی آمووشش( :
) سوواشمان فرهنیووی و علمووی آمشششووی ملوول متحوود (
) ،سووطح  1آمووشش( :دورۀ دبسووتان) در اغلووب کشووشرها دورهای
شش ساله است.

 12کششر آسیای شرقی و پاسیفیک (مانند استرالیا و اندونزی) 5 ،کششر آسیای میانه (مانند
آذربایجان و ترکیه) 19 ،کششر ارو پای غربی (مانند آلمووان و انیلوویس) 14 ،کشووشر اروپووای
شرقی (مانند آلبانی و روسیه) 2 ،کششر آمریکای شمالی (شامل ایوواالت متحوودۀ آمریکو ا و
کانادا) 6 ،کششر آمریکای التین و کارا یب (ماننوود بلیووز و شوویلی) 18 ،کشووشر خاورمیانووه و
شمال آفریقا (مانند امارات متحدۀ عربی و ایران) و  3کششر جنشب صحرای آفریقووا (شووامل
آفریقای جنش بی ،بشتسشانا و غنا) در پنل امتیاشات حضشر داشووتهاند .همچنووین ،کشووشرها بووه
لحا« مشارکت و حضشر در دورههووای برگوزاری آشمووشن ،مشضووشعات و پایووهها بووا یکوودییر
متفاوت بشدهاند .به منظشر هماهنیی تشاتر دادههای متغیرهووای تشضوویحی بووا دادۀ امتیوواشات
آشمشن ،اش متشسطگیری پند ساله استفاده کردهایر؛ به این ترتیب که ابتدا پند سری داده برای
هر متغیر تشضیحی بووه دسو ت آوردهایوور  2010 ،2005 ،2000 ،1995و  .2015سوو،س،
پیرو رو :لی و َبرو ( ،)465-488 ،2001نزدیووکترین دادۀ میانیینگرفتهشووده را بووه هوور
سال/دورۀ برگزاری آشمشن اختصاص دادهایوور .بورای ماووال ،بورای امتیوواشات آشمووشن در سووال
 ،1995اش دادههووای میانیینگرفتهشوودۀ  1995یووا بورای امتیوواشات آشمووشن در دورۀ -2003
 ،2001اش دادههای میانیینگرفتهشدۀ  2000استفاده شده است.
 .4-4متغیرها و دادهها

بر اساس تابع تشلید آمووشش( :رابطووۀ  ،)1متغیرهووای درونوودادی اش دو کانووال خووانشاده و مدرسووه
سیاسی منابع طبیعی کانال سشمی اسووت
متغیرهای بروندادی آمشش :را متأثر میساشند .اقتصاد
ِ

که متغیرهای دروندادی به واسطۀ آن میتشانند متغیرهای بروندادی را تحت تأثیر قرار دهند .ایوون
کانال به طشر اختصاصی در مطالعۀ حاضر معرفی و بررسی شده است .گفتنی است که تمووامی
دادهها برای متغیرها در باشۀ شمانی مطالعه ( ) 1995 -2015جمعآوری شدهاند.
 .1-4-4متغیرهای بروندادی

متغیرهای وابستهای که در سمت گپ روابووط رگرسوویشنی ظوواهر میشووشند و در مطالعووۀ مووا
نمایندهای برای انداشهگیری کیفیت آمشش :تلقی میگردند ،شامل نمرات آشمشنهووای تیمووز،
پرلز و پیزا در ریاضیات ،علشم و خشاندن در پایۀ گهارم و هشووتر بشدهانوود .دادۀ امتیوواشات در
قالب معیار کارایی با دامنۀ مقیاس ( 0بدترین) تا ( 1000بهترین) و میانیین  500گوزار:
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شده است .برای امتیاشات تیمز و پرلز اش مجمشعه دادههای انجمن بینالمللی برای ارشیووابی
پیشرفت آمشششی (

) 1و پیزا اش نتاید برنامووۀ ارشیووابی بینالمللووی دانشآمو ششان سوواشمان

همکاریهای اقتصادی و تشسعه (

) 2استفاده شده است.

 .2-4-4متغیرهای دروندادی

متغیرهای مستقل که در سمت راست روابط رگرسوویشنی ظوواهر میشووشند ،شووامل دو متغیوور
مخارج آمشششی دولت و انداشۀ کالس درس ،دو نمایندۀ منابع مدرسووه ،و درآموود خووانشار و
سطح تحصیالت والدین ،دو نمایندۀ منابع غیرمدرسه ،و نسبت اهمیت درآمدهای حاصوول
اش منابع به اهمیت درآمدهای مالیاتی در اقتصاد نمایندۀ اثرات رفتار دولت و نحشۀ مدیریت
رانت منابع طبیعی در اقتصاد بشدهاند.
 .1-2-4-4متغیرهای دروندادی :منابع مدرسه

مخووارج سورانۀ آمشششووی دولووت (متشسووط بشدجووۀ یووک سووال تحصوویلی بورای هوور یووک اش
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دانشآمششان یا دانشجش یان در سطش مختلف) میتشاند معیار مناسبی برای قضاوت دربووارۀ
وضعیت منابع مالی بخش آمشش :و میزان اهمیت آن در اقتصوواد محسووشب شووشد .مخووارج
تخصیصی باالتر میتشاند بیانیر اهمیت بیشتر آمشش :اش نظر دولت و رفاه بیشتر دو سوومت
عرضه و تقاضای آمشش( :دسترسی دانشآمششان و معلرها به امکانات بیشتر و بهتر) باشوود.
دادههای این مخارج برای سطح  1آمشش :بوور حسووب دالر بینالمللووی و قیمتهووای ثابووت
 2011اش اطالعووات مؤسسووه آمارهووای یشنسووکش (
(

) 4جمعآوری شده است.

) 3و پاییوواه دادههووای بانووک جهووانی

نسبت معلرودانشآمشش 5اش متغیرهای دروندادی متداول منابع مدرسه است که بووا تشجووه بووه
تعداد سرانۀ دانشآمشش یک معلر ،انداشۀ کالس درس و اثر آن بر عملکرد دانشآمششان و کیفیووت
آمشش :را انداشهگیری میکنوود .نتوواید برخووی اش مطالعووات کوواربردی نشوواندهندۀ اثوور مابووت و
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

َ
معنیدار انداشۀ کشگکتر کالس بر عملکوورد دانشآمووششان مدرسووه اسووت ِ(گلوس و اسوومیت،1
2-16 ،1979؛ لی و َبورو .)465-488 ،2001 ،در عووین حووال ،بووه دالیلووی گووشن تأ کیوود بوور
یادگیری مبتنی بر کار گروهی در برخی کششرها (اش جمله کششرهای آسیای شرقی گشن ژاپوون و
کره) ،انداشۀ بزرگ کالس با مشکالت اندک مدیریتی و مزایای بسیار یادگیری مبتنی بر همکاری
همراه است (شینییر )1-24 ،2014 ،2یووا در برخووی مشضووشعات ماننوود خشانوودن یووا بعضووی اش
پایههای آغاشین مدرسه که نیاش بیشتری به رسیدگی فردی معلر وجشد دارد ،تأثیر انداشۀ کالس بر
نتاید اش اهمیت بیشتری برخشردار بشده است (شنزنباخ .)2014 ،3دادههووای ایوون نسووبت بورای
سطح  1آمشش :مدرسهای اش اطالعات مؤسسۀ آمارهای یشنسکش (

) جمعآوری شده است.

 .2-2-4-4متغیرهای دروندادی :منابع غیرمدرسه

تشلید ناخالص داخلی سرانه ،محاسبهشده بر اساس رویکرد برابری قدرت خریوود و مبتنووی بوور
قیمتهای ثابت  2011به نمایندگی اش درآمد سورانه ،تووأثیرات وضووعیت اقتصووادی–اجتموواعی
خانشاده بر عملکرد دانشآمششان و کیفیت ،کارایی و اثربخشی آمشش :را بررسووی کوورده اسووت.
دادههای این متغیر اش پاییوواه دادههووای بانووک جهووانی برداشووت شوودهانوود .متشسووط سووالهای
تحصیل افراد  25سال به باال به عنشان نمایندۀ سطح تحصیالت والدین ،دومووین متغیوور بورای
بررسی تأثیرات منابع غیرمدرسهای بر کیفیت آمشش :است .این متغیر میتشاند نمایندۀ سووطح
تحصیالت معلمان نیز محسشب ششد (لی و َبرو .)465-488 ،2001 ،دادههای این متغیر بووا
استفاده اش اطالعات مؤسسه آمارهای یشنسکش ،مجمشعه دادههای دستیابی آمشششی َبورو-لووی

4

و مجمشعه گزار:های تشسعۀ انسانی ملل متحد (

) 5جمعآوری شدهاند.

 .3-4-4متغیر بازتابدهندۀ اثر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی

این متغیر اختصاصی به منظشر بررسی اثر رفتار دولتها با درآموودهای منووابع طبیعووی خووشد وب ر
عملکرد نظام آمشششی و به عنشان متغیری تشضیحی وارد روابط رگرسیشنی مووا شووده اسووت .ایوون
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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متغیر مبتنی بر مبانی نظری و واقعیات اقتصادی ،ترکیبی اش نسبت سهر رانووت منووابع طبیعووی اش
تشلید ناخالص داخلی به سهر کل درآمدهای مالیاتی دولت اش تشلیوود ناخووالص داخلووی اسووت.
سهر رانت اش

در این شاخص ترکیبی ،نمایندۀ اهمیت منابع طبیعی و درآمدهای ناشووی اش
نمایندۀ اهمیت منابع انسانی و درآمدهای ناشی اش آن در

آن ،و سهر درآمدهای مالیاتی اش

گالف ِسون ( ،)847-859 ،2001عملکوورد دانشآمووششان در
اقتصاد اسووت .بوور اسوواس مطالعووۀ ِ

کششرهای برخشردار اش منابع طبیعی نسبت به کششرهای غیربرخشردار نامناسبتر است ،نووشعی
رابطۀ داد و ستدی میان منابع طبیعی و منابع انسانی وجشد دارد و منابع طبیعی ،منابع انسانی را به
حاشیۀ اهمیت میرانند .همچنووین ،بوور اسوواس یافتووههای مطالعووات مختلووف (بشرنهشرسووت و
همکاران439-446 ،2009 ،؛ مک گرک )285-313 ،2011 ،بین درآمدهای ناشی اش منابع
ً
و درآمدهای غیرمنابع (عمدتا مالیاتها) دولتهای برخشردار ،رابطۀ عکس وجشد داشتهاست.
به عبارتی در برخی اقتصادهای برخشردار ،درآمدهای حاصل اش فرو :منابع طبیعی موویتشانوود
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بدیلی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته ششد .بنابراین ،شاخص ترکیبی ما بیانیر این اسووت
که هر گه اهمیت درآمدهای حاصل اش منابع نسبت به درآمدهای غیرمنابع در اقتصادی بیشووتر
باشد ،انتظار کاهش کیفیت آمشش :به سبب اش دست رفتن اهمیت آن و به حاشوویه رانووده شوودن
منابع انسانی تشسط منابع طبیعی وجشد دارد .در واقع ،کانال سشمی که متغیرهووای درونوودادی اش
طریا آن متغیرهای بروندادی آمشش :را متأثر میساشند ،کانال اقتصوواد سیاسووی منووابع طبیعووی
است که در مطالعۀ ما معرفی و بررسی شده است .دادههووای ایوون شوواخص ابووداعی ،اش پاییوواه
دادههای بانک جهانی (

) جمعآوری و با تقسیر این دو سهر بر یکدییر محاسبه شده است.

 .5-4روابط رگرسیونی

با تشجه به تابع تشلید آمشش :رابطۀ ( ،)1رابطۀ رگرسیشن کلی مطالعۀ خشد را به صووشرت شیوور
تعریف کردهایر
()2

𝞮

𝞫

𝞫

𝞫

𝜶

مطابا معمشل ،در مدلهای دادۀ تابلش یی اندیس معرف هر یک اش مقاطع (در مطالعووۀ
ما کششرها) و اندیس معرف هر یک اش دورههای شمانی هستند .با تشجه به متغیرهای مدل،
شکل دقیاتر رابطۀ ( )2را به این صشرت تعریف کردهایر

()3

𝝱

𝝴

𝝱

𝝱

𝝱

𝝱

=

در جدول شماره ( ،)1متغیرها ،پارامترها و جمالت رابطۀ ( )3به هموراه علووت حضووشر و
نقش آنها در مدل مشخص شده است.
 .5تجزیه و تحلیل

روابط متقابل متغیرها مبتنی بر نتاید تخمین پنل امتیاشات آشمشن انجووام گرفتووه اسووت .پنوول
امتیاشات شامل شش معادله است که هر یک متناسب بووا دادۀ در دسووترس امتیوواشات تعووداد
مشاهدات مختص خشد را دارد (ستشن اول جدول شماره  .)2در واقع ،پنل امتیاشات آشمووشن

به صشرت کشتاه ،1غیرمتشاشن 2و گرخشی 3شکل گرفته است.

جدول شماره ( .)1متغیرها ،پارامترها و جمالت رابطۀ رگرسیون تصریحشدۀ امتیازات ،تعیینکنندهها و تعاریف در رابطۀ ()3
متغیر  /پارامتر/جمله

تعیینکننده

تعریف

SCOREit

کیفیت آمشش( :نتاید مدرسه)

امتیاشات آشمشن در کششر  iو شمان ( tبرای هر مشضشع درسی و پایۀ تحصیلی)

CSIZEit

اثر مدرسه (منابع مدرسه)

انداشۀ کالس درس در کششر  iو شمان t

logGEDEXPPit

اثر مدرسه (منابع مدرسه)

مخارج سرانۀ دانشآمشش در کششر  iو شمان ( tفرم لیاریتمیک)

logGDPPCit

اثر خانشاده (منابع غیرمدرسه)

تشلید ناخالص داخلی سرانه در کششر  iو شمان ( tفرم لیاریتمیک)

PAREDUit

اثر خانشاده (منابع غیرمدرسه)

تعداد سالهای تحصیل افراد  25سال به باال در کششر  iو شمان t

RETARit

اثر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی (نحشۀ مدیریت سهر رانت منابع طبیعی اش  GDPبه
رانت منابع طبیعی)

𝜶i

جملۀ ثابت (عرض اش مبدأ)

𝞫1, 𝞫 2, 𝞫 3, 𝞫 4, 𝞫 5

ضرا ب (شیبها)

𝞮it

جملۀ خطا

سهر کل درآمدهای مالیاتی دولت اش  GDPدر کششر  iو شمان t
ناهمیشنی یا اثرات و ی ۀ فردی در کششر i
(امکان وجشد تفاوت در و ی گیهای فردی)
پارامترهای تعیینکنندۀ میزان و جهت اثرات متغیرهای تشضیحی بر متغیر
امتیاشات به نمایندگی اش کیفیت و اثربخشی آمشش:

عشامل اثرگذار انداشهگیرینشده بر نتاید مدرسه در کششر iو شمان t

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
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جدول شماره ( )2خالصهای اش مشخصات آماری متغیرهای مدل شووامل شووش متغیوور
وابستۀ امتیاشات ریاضیات ،علشم و خشانوودن گهووارم و هشووتر و  5متغیوور مسووتقل بورای 79
کششر مشارکتکننده در  5دوره/سال در باشۀ شمانی  1995 - 2015را در بر گرفته است.
 .1-5نتایج آزمونهای انتخاب الگوی صحیح

در مدل اقتصادسنجی دادههووای تووابلش یی ،اجورای آشمشنهووایی بورای تصوومیرگیری دربووارۀ
انتخاب الیشی تخمینی مناسب ،ضرورت دارد .آشمشنهووای تصوومیرگیری نقشووی مهوور در
خش بی مدل براش:شده 1ایفا میکنند .بخش دییری اش ایوون آشمشنهووا بووه منظو شر تشووخیص
بدرفتاریهای احتمووالی مشجووشد در جمووالت اخووالل معووادالت رگرسوویشن ضوورورت دارد.
آشمشنهای تشخیصی نقشی مهر در دستیابی به تخمینها و نتاید معتبر ایفا میکنند .نتوواید
این آشمشنها در جدول شماره ( )3ارا ه شده است.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جدول شماره ( .)2مشخصات آماری متغیرهای وابسته و مستقل پنل امتیازات؛  79کشور 316 ،مشاهده و  5سال/دورۀ زمانی
متغیر

تعداد مشاهده

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

(ریاضیات پایۀ )4

181

491/50

72/68

224

618

( ریاضیات پایۀ )8

206

473/94

71/92

264

621

وابسته

(علوم پایۀ )4

180

489/10

72/23

197

590

(امتیازات)

(علوم پایۀ )8

206

481/06

63/38

244

597

(خواندن پایۀ )4

158

507/46

61/21

302

581

(خواندن پایۀ )8

195

507/97

46/46

352

603

315

8/25

0/90

5/51

9/97

313

17/24

5/99

8/43

44/97

316

10/00

0/76

7/69

11/72

316

9/99

2/25

1/86

13/95

316

2/02

10/04

0

104/32

نوع

مستقل
(توضیحی)

( )

نماد

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

جدول شماره ( .)3نتایج آزمونهای انتخاب الگوی صحیح (سطح معنیداری  5درصد)
عنوان آزمون

موضوع

 Fلیمر1

الیشی یک کاسه یا پنل

پنل

اثرات ثابت یا تصادفی

اثرات ثابت اثرات ثابت

هاسمن2

نسبت درستنمایی
()LR

3

ولدریج4

فیشر5

پنل امتیازات

mat4

mat8

sci4

sci8

پنل

پنل

پنل

پنل

اثرات ثابت

اثرات ثابت

اثرات ثابت

تشخیص واریانس ناهمسانی ناهمسان

ناهمسان

ناهمسان

همسان

red4

red8

پنل
اثرات ثابت

ناهمسان

همسان

تشخیص خشد هربستیی خشد هربسته خشد هربسته خشد هربسته خشدهربسته خشد هربسته

خشد هربسته

مانا در سطح مانا در سطح مانا در سطح مانا در سطح مانا در سطح

مانا در سطح

تشخیص ریشۀ واحد

 .2-5تفسیر نتایج تخمین مدل

جدول شماره ( )4نتاید تخمین نهایی مدل برای شش متغیر وابستۀ امتیاشات بووا پووند متغیوور
تشضیحی یکسان و جدول شماره ( )5نتاید تخمین ضرا ب متغیر نسبت سهر رانت منابع به
سهر مالیاتها را برای هشت حالووت جوواییزین بووه منظووشر تحلیوول اسووتحکام اثوور اقتصوواد
سیاسی منابع طبیعووی نشووان داده اسووت .تخمینهووا بووا اسووتفاده اش رو :حووداقل مربعووات
تعمیریافتۀ ممکن (

) 6انجام گرفته است.
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 .1-2-5حالت اصلی :شمول پنج متغیر توضیحی

با تشجه به سؤال و فرضیۀ پ وهش ،مهرترین متغیری که معنیداری نظری و عملی آن مووشرد
تشجه بشده ،نسبت سهر رانت منووابع بووه سووهر مالیاتهووا (

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

) و اثوور آن بووه نماینوودگی اش

اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بر نمرات آشمشن به نماینوودگی اش کیفیووت ،کووارایی و اثربخشووی
نظام آمشش :مدرسهای است.
ضرا ب تخمینشدهشده با تشجه به آمارۀ و مقادیر احتمال به همراه عالمتشان تأ یدی بر
فرضیۀ پ وهش بشده است هر گه سهر رانت منووابع طبیعووی در درآموودهای دولووت افوزایش
یابد ،کیفیت آمشش :کاهش مییابد .افزایش یک انحوراف معیوواری ایوون نسووبت (بووه انووداشۀ
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اقتصاد سیاسی منابع
طبیعی و آموزش ...

 ،)10/04بهترتیب منجر به کاهش  8/23 ،6/22 ،9/24 ،5/00 ،7/23و  6/53واحدی در
امتیاشات ریاضیات گهارم و هشتر ،علشم گهارم و هشتر و خشاندن گهارم و هشتر میششد.
به بیان دییر ،تکانهای یک انحراف معیاری در جهت افزایش وابستیی اقتصاد به درآمدهای
حاصل اش منابع طبیعی و جانشینی آن با درآمدهای مالیاتی بهترتیب میتشاند سووبب کوواهش
معیار امتیاشات ششد .بنووابراین،
به میزان  0/13 ،0/10 ،0/13 ،0/07 ،0/10و  0/14انحراف ِ
میتشان گفت که افزایش اهمیت درآمدهای حاصل اش منابع نسبت به درآموودهای غیرمنووابع
دولتها که داللت بر وابستیی بیشتر اقتصاد به این درآمدها دارد ،سووبب بووه حاشوویه رفووتن
آمشش :به عنشان عامل سوورمایهگذاری روی منووابع انسووانی میشووشد و ایوون اموور بووه کوواهش
کیفیت ،کارایی و اثربخشی آن منجر میگردد.
اش دو متغیوور موورتبط بووا منووابع مدرسووه ،مخووارج آمشششووی دولووت (
ریاضوویات (
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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) و علووشم (

) بورای

) گهووارم بووه لحووا« آموواری و عملووی

معیاری این متغیر (به انداشۀ  )0/90بهترتیب منجر
معنیدار بشده است .افزایش یک انحراف
ِ

به افزایش  17/15و  15/74واحدی در امتیاشات ریاضیات و علشم گهارم میشووشد .ضورایب
در این حالت برای سایر امتیاشات آشمشن به لحا« آماری معنیدار نبشده است.
انداشۀ کالس درس (

) به عنشان دومین متغیر منابع مدرسه هر گند برای ریاضیات،

علشم و خشاندن گهارم و خشاندن هشتر به لحا« آماری معنیدار بشده ،به لحا« عملی تنهووا
در مشرد خشاندن گهارم (

) با انتظارات تطبیا داشته است .در تفسوویر ضورا ب

این متغیر ،تشجه به نکاتی گشن تفاوت در مشضشع ،پایووه و رو یکردهووای آمشششووی میتشانوود
راهگشا باشد .برای ماال ،ضریب انداشۀ کالس در مشرد خشانوودن گهو ارم تأ کیوود میکنوود کووه
کاهش یک انحراف معیاری این متغیر (به انداشۀ  )5/99منجر به افوزایش  7/49واحوودی در
امتیاشات میششد و کیفیت آمشش :را به گشنووهای مابووت متووأثر میسوواشد .مشضووشع خشانوودن
نسبت به ریاضیات و علشم به تشجووه انفورادی بیشووتر معلوور بووه دانشآمووشش نیوواش دارد کووه در
پایههای آغاشین اش اهمیت بیشتری برخشردار است .نکتۀ دییر در تفسیر این ضرا ب ،تشجووه
به استدالل محققانی است کووه بووه وجووشد رابطووهای معنوویدار میووان انووداشۀ کووالس و نتوواید

دانشآمششان قا ل نیستند (هاکسبی1239-1285 ،2000،1؛ هانششووک64-98 ،2003 ،؛
ِجنسن.)2010،2

) بورای امتیوواشات

اش دو متغیر مرتبط با منابع غیرمدرسووه ،تحصوویالت والوودین (

تمامی آشمشنها و پایهها به لحا« آماری و عملی معنیدار بشده است .بورای ماووال ،افوزایش
وی  37/46و
یک انحراف
ِ
معیاری تحصیالت والدین (به انداشۀ  ،)2/25بهترتیب اثوور افزایشو ِ

 23/15واحدی بر امتیاشات ریاضیات گهارم و هشتر داشته اسووت .همچنووین ،تحصوویالت
والدین میتشاند نمایندهای اش میزان تحصیالت معلمان نیز محسشب ششد که اش ایوون منظوور،
اثر مابت افزایش میزان تحصیالت معلر بر کیفیت آمشش :هر تأ ید میششد.
جدول  .4نتایج تخمین ضرائب مدل اصلی (سطح معنیداری  5درصد)
توضیحی

وابسته

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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|

|
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|

|

|
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|
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|

|

|

|

|

|

|

اعداد داخل پرانتز ،بیانیر مقدار آمار ٔۀ و اعداد قبل اش خط مشرب ،بیانیر مقادیر احتمال (

تشلید ناخالص داخلی سرانه (
برای ریاضیات هشتر (

) است.

) به عنشان دومین متغیر منابع غیرمدرسووه ،تنهووا
) اش معنیداری آماری و عملی برخشردار بشده اسووت.

معیاری این متغیر (به انداشۀ  ،)0/76منجر به افوزایش  16/75واحوودی
افزایش یک انحراف
ِ
در امتیاشات شده است.
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جملۀ ثابت (

) برای هر یک اش روابط رگرسیشن پنل امتیاشات (غیوور اش خشانوودن

هشتر) معنیدار بشده است .این جمله باشتاب متغیرهای مشاهدهنشدهای است کووه فووارغ اش
دییر متغیرهای مدل ،بخشی اش تغییرات امتیاشات را تشضیح میدهد .همچنین ،هنیامی که
مدل با متغیرهای تشضیحی مناسبی تخمین شده نشده است ،انتظووار افووزایش مقوودار عووددی
جملۀ ثابت و تحمیل بار متغیرهای تشضیحی نامناسب بر آن وجشد دارد.
1

 .2-2-5حاالت جایگزین؛ تحلیلهای استحکامسنجی

به منظشر تشخیص مسیر درست انتقال آثار اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بر کیفیووت آمووشش :و
بررسی استحکام نتاید مرتبط با ضریب نسبت سهر رانت منابع طبیعی به سهر مالیات وو متغیر
مشرد عالقه وو نسبت بووه فووروض مختلووف ،تخمووین حوواالت جوواییزین بووا حووذف برخووی اش
متغیرهای تشضیحی دنبال شده است .حالتهای  1تا  4اثورات حووذف هرشمووان دو متغیوور
(یکی اش منابع مدرسه و یکی اش منابع غیرمدرسه) و حالتهای  5تووا  8اثورات حووذف یووک
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متغیر (یا اش منابع مدرسه یا اش منابع غیرمدرسه) را بررسی کرده است.
جدول  .5نتایج تخمین ضرائب متغیر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی در حاالت جایگزین (سطح معنیداری  5درصد)
توضیحی| حالت

وابسته

1
2
3
4
5
6
7
8

اعداد داخل پرانتز ،بیانیر مقدار آمار ٔه است.
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

با تشجه به ضرا ب نسبت سهر رانت منابع بووه سووهر مالیاتهووا در جوودول شوومارۀ (،)5
ً
1
تقریبا برای تمام حالتها ضریب این متغیر به لحا« آماری و عملی معنیدار بووشده اسووت.
این امر بر پذیر :اثر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بر کیفیووت آمووشش :داللووت دارد تغییوور
الیشی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی ،کیفیت آمشش :را متأثر میساشد .بنابراین ،فرضوویۀ
پ وهش نسبت به فروض مختلف ناشی اش حذف متغیرهووای تشضوویحی اسووتحکام داشووته و
قابل پذیر :بشده است .البته شدت اثر برای ریاضیات و علشم نسبت به خشاندن بیشتر بشده
که با حرکت به پایۀ تحصیلی باالتر ،به طشر نسبی برای هر سه مشضشع کاهش یافتووه اسووت.
همچنین ،شدت اثر در سطش آغاشین آمشش :نسبت به سطش بعدی بیشتر بشده اسووت .بووه
بیان دییر ،وابستیی بیشتر دولتها به درآموودهای حاصوول اش منووابع ،کیفیووت آمشش:هووای
واشگر
سطش آغاشین را بیشتر تهدید میکند .با تشجه به اسووتحکام نتوواید ،پرسووش اصو ِ
ولی آغو ِ
بحث پاسخی مابت دارد تغییر شیشۀ مدیریت رانت منابع طبیعی در اقتصاد میتشاند سووبب
تغییر در کیفیت آمشش :ششد.
مقایسۀ قدرت تشضیحدهندگی و شدت اثر ضریب نسبت سهر رانووت بووه مالیاتهووا در
حالتهای جاییزین با حالت اصلی نیز اهمیت دارد .با حووذف هرشمووان انووداشۀ کووالس و
تحصیالت والدین درحالت  ،1قدرت تشضیحدهندگی و شوودت اثوور ایوون متغیوور نسووبت بووه
حالت اصلی افزایش قابل تشجهی یافته است .شدت اثر متغیر نمایندۀ اقتصاد سیاسی منابع
طبیعی بر نتاید دانشآمشش با حضشر مخارج آمشششی و درآمد سرانه در تمامی مشضشعات و
پایهها بیشتر اش حذف هرشمان این دو و حضشر هرشمان انداشۀ کالس و تحصیالت والوودین
در حالت  2بشده است .حذف هرشمان مخارج آمشششی و تحصیالت والوودین در حالووت 3
به جز معنیدار نبشدن ضریب این نسبت برای ریاضیات هشتر ،برای سایر امتیوواشات نسووبت
به حالت اصلی سبب افزایش قدرت تشضیحی ضریب متغیر اقتصاد سیاسی منووابع طبیعووی
شده است .حذف هرشمان انداشۀ کالس و درآمد سرانه در حالت  4هر گند سبب افوزایش
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و

 .1مشارد معدودی که این ضریب معنیدار نبشده ،در جدول  5با عالمت * مشخص شده است.
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مقدار ضر یب این نسبت برای ریاضیات و علشم گهووارم شووده ،در مووشرد سووایر امتیوواشات در
وضعیتی مشووابه بووا حالووت اصوولی یووا بوودتر اش آن مانووده اسووت .بووه عبووارت دییوور ،قوودرت
تشضیحدهندگی و شدت اثر ضریب متغیر نمایندۀ اقتصاد سیاسی منووابع طبیعووی بووا حضووشر
درآمد سرانه بیشتر اش حضشر تحصیالت والدین بشده است.
حذف تحصیالت والدین در حالت  ،5درآموود سورانه در حالووت  6و انووداشۀ کووالس در
حالت  ،7نتاید تخمین ضرا ب نسبت سهر رانت به سهر مالیاتها را غیر اش افوزایش قابوول
تشجه برای ریاضیات گهارم ،برای سایر امتیاشات نسبت به حالت اصوولی بووه میزانووی انوودک
تغییر داده است .در حالت  8با حذف مخارج آمشششی ،هر گند ضریب ایوون نسووبت بورای
ریاضیات گهارم عالمتی مابت و خالف انتظار داشته ،برای سایر امتیوواشات تغییو ر گنوودانی
نسبت به حالت اصلی نداشته است.
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 .6نتیجهگیری؛ دستاوردها و رهیافتها

مطالع ٔه حاضر برای پاسخ دادن به این سؤال انجام شوود کووه آیووا میتووشان بخشووی اش تفوواوت
عملکرد نظام آمشش :مدرسهای کششرهای برخشردار اش منابع طبیعی در ایوون آشمشنهووا را بووا
تشجه به گیشنیی استفاد ٔه آنها اش رانت منابع طبیعی تشضیح داد .بووه منظووشر پاسووخگش یی بووه
این سؤال ،عالوه بر متغیرهای متووداول مخووارج آمشش وش ی دولووت و انووداشۀ کووالس اش منووابع
مدرسه ،و درآمد سرانه و تحصیالت والدین اش منابع غیرمدرسه ،با تعریف شاخص «نسبت
سهر رانت منابع طبیعی به سهر مالیاتها» به عنشان باشتابی اش اثرات اقتصاد سیاسی منووابع
طبیعی و گنجاندن آن در تابع تشلید آمشش ،:به کنترل اثرات تغییر در مدیریت رانت منابع بر
کیفیت ،کووارایی و اثربخشووی آمووشش :پرداختووه شوود .کیفیووت آمووشش :اش طریووا امتیوواشات
آشمشنهای استاندارد بینالمللی تیمز ،پرلز و پیزا برای مشضشع ریاضیات ،علشم و خشاندن در
پایۀ گهارم و هشووتر بورای  79کشووشر مشووارکتکننده در دورۀ شمووانی  1995-2015مووشرد
سنجش قرار گرفت .رو یکرد دادههای تابلش یی و الیشی اثرات ثابت به عنووشان رو :متریووک
مطالعه در تخمین ضرا ب تابع تشلید آمشش :در نظر گرفته شد.

یافتههای مطالعه نشان میدهد که اثر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بوور کیفیووت آمووشش:
معنیدار است؛ بنابراین ،با افزایش سهر رانت منابع طبیعی در درآموودهای دولووت ،کیفیووت
آمشش :کاهش مییابد و این اثر قابلیت تشضیح بخشی اش تفاوتهووای مشجووشد در عملکوورد
نظامهای آمشششی کششرهای مختلف را دارد .البتووه شوودت و ضووعف ایوون اثوور بووا تشجووه بووه
مشضشع و سطح آمشش :متغیر بشده اسووت شوودت اثوور بورای ریاضوویات و علووشم نسووبت بووه
خشاندن بیشتر بشده اما با حرکت به پایۀ تحصیلی باالتر به طشر نسبی برای هوور سووه مشضووشع
کاهش یافته است .همچنین ،شدت اثر اقتصاد سیاسی منابع طبیعی بر کیفیت آمووشش :در
سطش آغاشین آمشش :نسبت به سطش بعدی بیشتر بشده است و وابستیی بیشووتر دولتهووا
به درآمدهای حاصل اش منابع ،کیفیت و اثربخشووی آمشش:هو ای سووطش آغوواشین را بیشووتر
تهدید میکند .ضرا ب متغیر نسبت سهر رانت منابع به سهر مالیاتهووا ،در اغلووب مووشارد،
نسبت به فروض مختلف ناشی اش حذف متغیرهای نماینوودۀ منووابع مدرسووه و غیرمدرسووه اش
استحکام برخشردار بشده و مؤ ید اثر منفی افزایش وابستیی اقتصاد به رانت منابع بر کیفیووت
آمشش :است.
مطالعه ،اصال سیاستهای مالیاتی و انتقال وابستیی منابع درآمدی بشدجووۀ دولتهووا
در کششرهای برخشردار اش درآمدهای بر پایۀ منابع به درآمدهای بر پایۀ مالیات را بووه عنووشان
راهکاری مؤثر ،مفید و ضروری برای ارتقای کارایی نظووام آمشششووی و همچنووین صوویانت اش
درآمدهای حاصل اش منابع طبیعی به عنشان ثروتی بیننسلی و کارآمد برای تصحیح راهبوورد
تشسعۀ اقتصادی پیشنهاد میدهد .همچنین ،به دلیل نش بشدن این رو یکرد در مشضشع کیفیت
آمشش :و اهمیت آن در مباحث نش ین تشسعۀ اقتصادی ،تکرار این مطالعه به همراه کاربست
شاخصها ،متغیرها و دادههای کاملتر و رو:های نشآورانووه در مباحووث مربووشط بووه حووششۀ
اقتصاد آمشش :و سیاستگذاری جذابیت شیادی دارد .این امر در گرو تال :پ وهشوویران و
عالقهمندان به مطالعات بینرشتهای در حششۀ علر اقتصاد و آمشش :خشاهد بشد.
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منابع
رمضانی ،مجید ( .)1387بررسی اثر نشسانات درآمدهای نفتی دولت بر بخش غیرقابلتجارت اقتصواد ایوران؛
مطالعۀ مشردی در بخش مسکن با اسوتفاده اش تکنیوک ( VARپایو ان ٔ
ناموه کارشناسوی ارشود) .دانشوکده
اقتصاد ،دانشیاه تهران ،تهران ،ایران.
معدنکار آرانی ،عباس؛ و سورکار آرانوی؛ محمدرضوا ( .)1388آموشش :و تشسوعه ،مباحوث نوش ین در اقتصواد
آمشش .:تهران نشر نی.
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،171-199 ،)3(11 ،پیاپی  ،43تابستان 1398
عاملی ،سعیدرضا؛ بیچرانلو ،عبدالله؛ بهار ،مهری؛ و غالمی ،فرزاد ( .)1398تدوین الگووی مفهوومی ارتباطوا آب؛ ظرفیتهوای
ارتباطووا بوورای موودیریت بحوورا آب در ایوورا  .مطالع ات میانرش ای در عل انس ان .171-199 ،)3(11 ،
شاپا2008-4641 :

© نو یسندگا  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

تدوین الگوی مفهومی ارتباطات آب؛ ظرفیتهای ارتباطات برای
*
مدیریت بحران آب در ایران
4

سعیدرضا عاملی ،1عبداهلل بیچرانلو ،2مهری بهار ،3فرزاد غالمی
دریافت1398/04/11 :؛ پذیرش1398/06/27 :

چکیده

امروزه تقریبا بر همگا آشکار شده است که مسائل محیط زیست و از جمله بحورا آب وب ه هموا انودازه کوه
موضوع علوم طبیعی است ،در علوم اجتماعی هم حوائز اهمیوت و نیازمنود توجوه اسوت .ایون مقالوه در پوی
پاسخگو یی به این پرسش است که ارتباطا و آب از لحاظ نظری چه نسبتی با یکدیگر یافتهانود و ارتباطوا
آب بهمثابه یک حوزۀ میا رشتهای جدید چه ظرفیتهایی برای حل موضوعا مرتبط با مسوائل آب در ایورا
دارد الگوی ارتباطا آب اروه باز بهمثابه الگویی مناسب برای طرح مبانی نظری مورتبط و توضوی مسوائل
ارتباطا آب ،این حوزه را محل تالقی رشتههایی مانند ارتباطا زیستمحیطی ،ارتباطا توسعه ،ارتباطا
ریسک ،ارتباطا سالمت و ارتباطا علم میداند .این مقاله با تشری ابعواد مختلو ایون مود و جورح و
تعدیل آ  ،مد ارتقاءیافتهای برای حوزههای نظری مرتبط با ارتباطا آب ارائه کرده است .در نهایت بوا تبیوین
جنبههای مختل مسائل آب در ایرا به این نتیجه رسیده است که فعاال رسانهای و روزنامهنگوارا محویط-
زیست ایرا میتوانند با مبنا قرارداد ارتباطا استراتژیک در تولید پیامهوای مورتبط بوا بحورا آب در فضوای
رسانهای ،باعث تغییر رویکردهای سازهگرایانه به آب شوند و توجه به ابعاد اجتماعی ،فرهنگی بحرا آب را کوه
از الزاما اصلی برای حل مسائل آب است ،تقویت نمایند.
کلیدواژهها :ارتباطا اسوتراتژیک ،ارتباطوا زیسوتمحیطی ،ارتباطوا سوالمت ،ارتباطوا علوم،
ارتباطا توسعه
ووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و و

* این مقاله از رساله دکتری علوم ارتباطا اجتماعی دانشگاه تهرا استخراج شده است.
 .1استاد علوم ارتباطا  ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهرا  ،تهرا  ،ایرا (نو یسنده مسئو )


 .2استادیار علوم ارتباطا  ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهرا  ،تهرا  ،ایرا


 .3دانشیار علوم ارتباطا  ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهرا  ،تهرا  ،ایرا


 .4دکتری علوم ارتباطا دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهرا  ،تهرا  ،ایرا


 .1مقدمه

انسانها برای بقای خود به محیط طبیعی وابسته هسییتند ،امییا بییر خییال حیوانییات تییال:
کردهاند بهمنظور ایمنتر ساختن و قابلپیشبینی کردن محیط طبیعی ،رو بهروز بر آن تسییلط
داشته باشند (ساتن .)27 ،1393 ،1محیط طبیعی ،بستری است که زنییدگی و دسییتاوردهای

انسانی بر آن شکل میگیرد .مییییا نمیتیییوانیم جیییدای از محییییط طبیعیییی وجیییود داشییته
باشیم .تا نیمۀ دوم سدۀ بیستم ،طبیعت بخش مسییلط در روابییط بییین موجییودات انسییانی و
طبیعت بییود (کهیییل .)3 ،1393 ،2بنییابراین ،انسییانها بیرای حفی و تییداوم حیییات خییود

نمیتوانند رابطییۀ دوطرفییۀ خییود بییا طبیعییت را نادیییده بگیرنیید و الزم اسییت هوشییمندانهتر،
نظامیافتهتر و سنجیدهتر با طبیعت تعامل کنند.
بخییش زیییادی از مشییکالت اجتمییاعی مربییو بییه تخریییب محیییط زیسییت ،ناشییی از
شهریشدن و صنعتیشدن بییوده اسییت (کهیییل .)3 ،1393 ،در نگییاهی ریشییهای ،بحیران
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زیستمحیطی بحران مدرنیته روشنگری است که در آن انسانها وظیفه دارند طبیعییت را در
جهت اهدا شان تغییر دهند (ساتن.)120 ،1393 ،
طرفداران محیط زیست ادعا میکنند که در 250سا گذشته ،فرهنگ صنعتی محیط
زیست را بهگونهای متحو ساخته است که قیاسپذیر با کل تاریخ مکتوب بشری است
(ساتن .)106 ،1393 ،ازاینرو ،در دهۀ  1970با گستر :جنبشهای زیستمحیطی و
آشکار شدن ایرادات رو یکردهای توسعه ،رو یکردهای جدیدی به توسعه و محیط زیست
شکل گرفت .بهعبارتی در حوزۀ محیط زیست ،این فرض قبلی که فضای باز و نامحدودی
در جهان برای هر یک از دولتیملتها بهمنظور اکتشا

و بهرهبرداری از طبیعت و

دستیابی به حداکثر رشد اقتصادی وجود دارد بهلحاظ تجربی غیرقابلدفاع از آب درآمد
(ملکات و استیوز .)256-257 ،1388 ،3بعد از این انتقادات بود که مفهوم توسعه پایدار

یعنی توسعهای مطرح شد که نیازهای زمان حاضر را رفع کند بدون اینکه توانایی نسلهای
آتی را برای برآورده ساختن نیازهایشان به خطر اندازد .بهعبارتی ،توسعه پایدار ،مفهومی
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

برای آمیختن سیاستهای ز یستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی است (کهیل)2 ،1393 ،
و بهدنبا برقراری تعاد بین طبیعت و توسعه است؛ بهطوریکه هم فقر جهانی از بین برود
و هم طبیعت حف شود.
کشورهای درحا توسعه در آغاز راه حف محیط زیست هسییتند و جنبشهییای طرفییدار
محیط زیسییت قییدرت چنییدانی ندارنیید .درحالیکییه اییین کشییورها تحتتییثییر مییداخالت
توسعهای با مشکالت بیشتری در عرصۀ محیط زیست رو بهرو هستند .بهدلیل همین شرایط
است که تضمین پایداری محیط زیست ،از اهدا توسعۀ هزاره اسییت کییه در سییا 2000
اعالم شد .ریشۀ این هد گذاری بییه سییا های اخیییر برمیگییردد کییه مشییکالت بیشییمار
زیستمحیط تثییرات اساسییی روزافزونییی در بسیییاری از بخشهییای جهییان درحا توسییعه
داشتهاند؛ از جمله ،تغییر آبوهوا (اقلیم  ،بیابانزایی و جنگلزدایی ،تشدید و تعمیی فقییر
در میان مردم فقیر بهدلیل الگوهییای اسییتفاده ناصییحی از زمییین و سیاسییتهای اقتصییادی

بیارتبا با حف و پایداری محیط (هینییز .)233 ،1390 ،1همانگونییه کییه نیوبییای یییادآور
شده است امروزه بین صاحبنظران علوم اجتماعی این موضوع پذیرفته شده است که مسییائل
زیستمحیطی ،به هماناندازه که مسئله علوم طبیعییی اسییت ،مسییئله علییوم اجتمییاعی هییم

هست (نیو بای2001 ،2؛ بهنقلاز صالحی .)1، 1392 ،بههمین دلیل محیط زیسییت مییورد
توجه جدی اصحاب علوم اجتماعی قرار گرفته است.
 .2طرح مسئله

به اعتقاد بعضی از محققان «بحیران آبب بیییانگر وضییعیت موجییود نیسییت و باییید از یییک
«فرابحرانب سخن گفت که تمام حیات و ممات ما را تسخیر کرده است .به همین دلیل برای
پرداختن به ابعاد مختل موضوع آب میتوان ایجاد «پارادایم آبب در علوم انسییانی را یییک
ضرورت دانست (مرادیطادی .)87 ،1396 ،با توجه به آنچه دربارۀ نسبت علوم اجتمییاعی
و محیط زیست گفته شد میتوان گفت علوم اجتماعی ،از جمله علوم ارتباطییات ،در حییوزه
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

173
تدوین الگوی مفهومی
ارتباطات آب ...

«آبب بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم مسائل زیستمحیطی میتوانیید نقییش مهمییی داشییته
باشد؛ اما «ابعاد اجتماعی مدیریت آب بهخو بی شناخته نشییده اسییت.ب (بانییدیو پادهیای،1
 .)61 ،1396برای مثا  ،یکی از موضوعات مهم علییوم اجتمییاعی در حییوزۀ آب ،توجییه بییه
مهاجرت اجباری و ناخواستۀ روستاییانی است کییه قربییانی سییاخت سییازههای بییزر روی
رودخانه شدهاند .بههمین دلیل کمیسیون جهانی سدها تشکیل شد تا به ابعییاد و پیامییدهای
اجتماعی سدسازی بپردازد (همان .)62 ،عالوه بر موضوع مذکور ،موضوعات گوناگونی در
حوزۀ مسائل اجتماعی آب مطرح است که نیازمند توجه پژوهشگران علوم اجتماعی است.
میتوان گفت با وجییود چالشهییا و مسییائل فیراوان در زمینییۀ مییدیریت آب ،تحقیقییات
چندانی در مورد نحوۀ پوشش مسائل آب در رسانهها انجام نشده است .یکییی از وظییای و
خدمات رسانهها انتشار اطالعات در مقیاس گسترده است .بر این اساس ،رسانهها ظرفیت
این را دارند که آ گاهی عمومی ،شناخت و درک مسائل زیستمحیطی بهطور عییام و مسییائل
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آب بهطور خاص را تحتتثییر قرار دهند (مایدا ،بو ید ،پاوگلیوو فلنییت)1 ،2019 ،2؛ حتییی

در ادبیات نظری علوم ارتباطات ،بحث بازنماییهای رسانهای موضوع آب نادیده گرفته شده
است (همان .)2 ،اما امروزه در عرصههای کاربردی ارتباطات بهعنوان یک عنصییر کلیییدی
برای برنامهریزی ،پیادهسییازی و تصییمیمگیریهای عملیییاتی بییهمنظور بهینهسییازی منییابع و
مدیریت چرخۀ آب شناخته میشود (اروه بازن .)1 ،2014 ،3ترسیم رابطۀ علوم ارتباطات و
آب میتواند به اجرای مناسبتر برنامهها و تصمیمها بیرای بهینهسی ازی مسییائل چرخییۀ آب
بهمنظور افزایش رفاه انسان و توسعۀ جهانی و بهبییود محیییط زیسییت منجییر شییود (همییان).
همانگونه که ذکر شد در حوزۀ علوم ارتباطات حتی در عرصۀ مباحث نظری هم بحییث آب
نادیده گرفته شده است و در چند سا گذشته تال:هایی برای نظریییهپردازی در اییین حییوزه
صورت گرفته است؛ اما فضای آ کادمی علوم ارتباطات ایران با اییین موضییوع تقریبییا ناآشیینا
است و معدود پژوهشگرانی به موضوع ورود کردهاند .بنابر آن چه گفته شیید ،سییؤا تحقیی
این است که نسبت علوم ارتباطات و آب بهلحاظ نظری چیست و اییین کییه ارتباطییات آب
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

&

بهمثابه یک رو یکرد نظری نو ین در حوزۀ علوم ارتباطات چه ظرفیتهایی برای کمک به حل
بحران آب در ایران دارد .برای پاسخ به سؤاالت این مقاله از رو :توصیفی تحلیلی اسییتفاده
شده است.
 .3ارتباطات آب

1

با نگاهی به تحقیقات مربو به ارتباطات در بخش آب ،میتوان تحقیقاتی را یافییت کییه بییا
رو یکردهای اجتمییاعی متفییاوتی بییه بحییث آب پرداختهانیید؛ بازاریییابی اجتمییاعی ،تحلیییل
گفتمان ،رو یکردهای انسانشناسانه و بازنماییهایی رسانهای و پوشش رسانهای نمونییههایی
از این رو یکردها هستند (همان .)13 ،از مهمترین تحقیقات در مورد ابعاد اجتمییاعی آب را

دیونسی )2003( 2انجام داده است .دیونسی اشاره میکند که «بازنمایی اجتمییاعی آبب
عامل اصلی در رابطۀ فرهنییگ شییهری و آب اسییت (دی ونسییی ،2003،بییهنقل از بیجییی و
فرو .)1 ،2011 ،3این بازنمایی اجتماعی میتواند نقش مهمی در درک عامه مردم از پیامها،

گفتمانها و کمپینهای مرتبط با آب ایفا کند برای مثا درباره آب ،بعد قلمرو محلی بودن،
در نظر گرفتن روابط شخصی با منابع آبهای نزدیییک و اسییتفاده شخصییی از آنهییا بسیییار
حائز اهمیت است (اروه بازن .)25 ،2014 ،وقتی اصطالح «ارتباطات آبب را در فرهنییگ
لغات جستجو کنید ،این اصطالح فقط در مورد انتقا آب وجود دارد (همان .)14 ،معموال
در نتایج جستجوی گوگل هم بهنییدرت مطییالبی یافییت میشییود کییه فعالیتهییای ارتبییاطی
سازمانهای بخش آب یا فعالیتهای ارتباطی متخصصان آب را توصییی کننیید .بییهعبارت
دیگر ،بیشتر به انتقا آب اشاره میشود .این تلقی از ارتباطات آب ،بهنظریۀ شانون و و یور

4

از ارتباطات برمیگردد .بنابراین ،در وهلۀ او «ارتباطییات آبب ،رسییانه ،کانییا یییا مجیرای
انتقا اطالعات در نظر گرفته میشود (همان) .گییام دوم اییین اسییت کییه «ارتباطییات آبب،
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

این مفهوم نخستین بار توسط اروه بازن محق دانشگاه سوربن فرانسه در سا  2014مطرح شده است.
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نتیجۀ فرایندها و تعامالت تعری شود .در این چییارچوب ارتبییا  ،دو مفهییوم «ارتباطییاتب
و«آبب بیشتر آشکار شییده اسییت .اییین امییر نتیجییۀ رشیید مطالعییات و تحقیقییات در حییوزۀ
ارتباطات زیستمحیطی است .آب یک منبع طبیعی اسییت و بییهعنوان یکییی از حیطییههای
ارتباطییات زیسییتمحیطی تعری ی شییده اسییت« .ارتباطییات آبب بییهعنوان زیرمجموعییۀ
ارتباطات زیستمحیطی و یژگیهای مشابهی دارد (همان) .در گام سییوم باییید آب بییهعنوان
یک منبع طبیعی و حیاتی با آب بهعنوان یک منبع اجتماعی ترکیییب شییود .اگییر آب بییا اییین
معیار مطالعه شود ،تحقی در «ارتباطات آبب را میتییوان در تحقیقییات ارتبییاطی در مییورد
سالمت و تغذیه از دیدگاه کشاورزی صنعتی ،ارتباطات سیاسی ،ارتباطات عمومی و محلی
یا ارتباطات در قوانین یافت (همان) .اگرچه ممکیین اسییت در وهلییۀ او بییهنظر برسیید کییه
ارتباطات آب یکی از موضوعات مطرح در زیرشاخه ارتباطات زیستمحیطی است ،اما در
چند سا گذشته بهعنوان یک حوزۀ جدید فرارشتهای در علوم ارتباطات مطرح شده اسییت و
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مبانی نظری و مفهومی آن در حا بروز و تکو ین است .بنابراین ،در این مقاله بییه ارتباطییات
آب بهمثابه یک حوزه بین رشتهای ورود کردهایم .در الگو یی که آروه بییازن ( )2014محقی
دانشگاه سوربن فرانسییه ارائی ه کییرده اسییت .ارتباطییات آب در تالقییی رشییتههای ارتباطییات
سالمت ،ارتباطات ریسک ،ارتباطات علم ،ارتباطییات توسییعه ،ارتباطییات زیسییتمحیطی،
ارتباطات عمومی و ارتباطات مسئوالنه مطرح شده است .در این مقاله ،الگییوی ارتباطییات
آب اروه بازن مبنا قرار گرفته و بر اساس رو یکرد وی به بحث ارتباطییات آب و مسییائل آن در
ایران پرداخته شده است
 .3-1ارتباطات زیستمحیطی و آب

گستردگی موضوعات مطرحشده در ارتباطات زیستمحیطی تعری این حوزه را با چییالش
مواجییه کییرده اسییت (کییوک و پزلییو .)12 ،2017 ،1ارتباطییات زیسییتمحیطی اسییتفاده
استراتژیک و برنامهریزیشده از فرایندهای ارتباطی و محصوالت رسانهای برای حمایییت از
سیاستگذاری مؤیر ،مشارکت عمومی و اجرای پروژهها به سمت پایییداری زیسییتمحیطی
است .بهعبارتی ،ارتباطات زیستمحیطی با طراحیکردن استراتژیهای ارتباطی مشییخ

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

از رو:هییا ،ابزارهییا و تکنیکهییایی نهادینهشییده ارتباطییات توسییعه ،آمییوز :بزرگسییاالن،
بازاریابی اجتماعی ،ترو یج کشاورزی ،روابییط عمییومی و آموز:هییای غیررسییمی اسییتفاده
مؤیری میکند .ارتباطات زیستمحیطی یک فرایند تعامل اجتماعی دو طرفه است که افیراد
را به درک عوامل کلیدی محیط زیست و وابستگی متقابل آنها قادر میسازد و به مشکالت
زیستمحیطی در مسیر صحی پاسییخ میدهیید (گیزار :گییروه توسییعه و محیییط زیسییت،
 .)8 ،1999ارتباطات زیسییتمحیطی چیییزی بیشییتر از بحییث و گفییتوگو دربییارۀ محیییط
زیست در حوزههای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و زبانشناختی است (کوک و
پزلو.)20 ،2017 ،
ارتباطات زیستمحیطی ،مجرایی بیرای افیراد ،مؤسسی ات ،جوامییع و فرهنگهییا بیرای
توزیع ،دریافییت ،درک و اسییتفاده از پیامهییای مربییو بییه محیییط زیسییت اسییت از طریی
ارتباطات زیستمحیطی مخاطبان به معانی اجتماعی مشترک و درک محیط زیسییت دسییت
مییابند (بکر .)8 ،2015 ،1سط مشارکت و درگیییری افیراد بییا مسییائل زیسییتمحیطی تییا

حدود زیادی بستگی به شیوههایی دارد که ارتباطات زیستمحیطی در قالب آنها مسائل را
چارچوببندی میکنیید(همان) .الکسییاندر فلییور )2003(2ارتباطییات زیسییتمحیطی را
بهعنوان استراتژی ،نگر :و رفتار ارتباطی انسان برای حفاظییت و مییدیریت محیییط زیسییت
معرفی میکند (بهنقلاز بکر .)9 ،2015 ،نسبت ارتباطات زیستمحیطی و آب بر خییال
سایر حوزههای مرتبط تا حدود زیادی مشخ

است همانگونه که اروه بازن متییذکر شییده

است ارتباطات زیستمحیطی همه منابع طبیعی و امور مرتبط با محیییط زیسییت را پوشییش
میدهیید ،بنییابراین ،در اییین چییارچوب ،ارتباطییات آب یکییی از زیرشییاخههای ارتباطییات
زیستمحیطی است (اروه بازن )19 ،2014 ،که از این منظر قابلمطالعه است.
 .3-2ارتباطات توسعه و آب

پ از جنگ جهانی دوم استعمارزدایی موجب ظهور کشورهای زیادی شد که از لحاظ سیاسی
استقال یافته بودند اما از لحاظ اقتصادی توسعهنیافته تلقی شدند .بر این اساس ،مفهوم توسییعه
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی
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ج ود آمیید
برای مسیری که این کشورها طب الگوی کشورهای توسعهیافته طی میکردنیید ،بییه و ی
(هینز .)29-30 ،1390 ،1این الگو ،که در قالب رویکرد نوسازی مطرح شد ،بهعنوان پییارادایم
مسلط توسعه شناخته شد ،اما در دهۀ  1970انتقییادات متعییددی بییه پییارادایم مسییلط توسییعه و
راهبردهای ارتباطی این الگو وارد شد که یکی از این انتقادات بیتوجهی بییه محیییط زیسییت در
فرایند توسعه بوده است .از نظر منتقدان ،توسعۀ صنعتی غرب ،نتیجه غارت محیییط زیسییت در
کشورهای خودشان و متصرفات آنها بوده است (همان .)325 ،اگر چه امروز اهمیییت محیییط
زیست بر همگان آشکار شده است اما رسیدن به تعییاد بییین رشیید اقتصییادی و حفی محیییط
زیست و منابع طبیعی هنوز هم مورد چالش است (همان .)324 ،بنابراین ،یکی از موضییوعات
مهم در امر توسعه برقرار کردن تعاد بین حف محیط زیسییت و رسیییدن بییه توسییعه اقتصییادی
است این مهم در مفهوم «توسعه پایدارب متجلی شده است بهعبارتی ،توسعه پایدار سییعی دارد
بین دو هد متضاد رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست پیوند و آشتی برقرار کنیید ،طبی
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این اصطالح رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نگرانیهای زیستمحیطی نباید به وقوع پیوندد
(واترز .)281 ،1395 ،2یکی از حوزههییای مهییم و اسییتراتزیک توسییعه پایییدار ،توسییعه حییوزه
ارتباطات است (شاهقاسمی ،فرقانی و خانیکی .)148 ،1395 ،بنابراین ،فعالیتهییای ارتبییاطی
که برای رفع نیازهای الگوهای توسعه در جهان سوم طراحی شده بود به ارتباطات توسعه شهرت
یافتند (همان .)13 ،ارتباطات توسعه را میتوان برنامههایی دانست که با استفاده از ارتباطات در
پی دستیابی به تغییرات اجتماعی هستن د(ویلکنز .)67 ،1395 ،3البته به ارتباطات توسعه هییم
مانند پارادایم مسلط توسعه ،انتقاداتی وارد شده است که مهمتییرین آنهییا عبارتانیید از تث کییید
بیش از حد بر قرار گرفتن افراد در معرض رسانههای جمعی ،بیتییوجهی بییه محتییوای پیامهییای
ارتباطات توسعه ،سوگیری به طرفداری از فناوری ،سوگیری به طرفداری از اقناع و سییوگیری بییه
طرفداری از جریان یک سو یه پیام (ملکات و استوز .)374 ،1388 ،با وجود انتقییاداتی کییه بییه
توسعه پایدار و ارتباطات توسعه وارد شده است ،این رویکییرد میتوانیید جنبییههای مشییترکی بییا
موضوع آب داشته باشد اروه بازن ( )2014چهار حوزۀ مشترک میان توسعه پایدار و گفتمانهای
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

آب را اینگونه جمعبندی کرده است  1نیاز به درگیر کردن عامۀ مییردم در جهییت حفی منییابع
طبیعی .این درگیری لزوما باید جهانی باشد ،اگرچه بر کنشهای محلی تکیه میکنیید؛  .2آب و
توسعه پایدار با هم متقاطعاند و تجسمبخشیییدن بییه آن دو بییهویژه در سییط انسییانی و محلییی
پیچیده است (گودار ،1بهنقلاز جولیییوت2001 ،2؛ بییور 2003،3؛ بییور و دیگیران،2006 ،
بهنقلاز اروه بازن .)22 ،2014 ،بهدلیل وجود چنین مانعی باید بتوان آشکارگی و رؤ یتپییدیری
را برای افراد به وجود آورد .آب مجازی ،مفهومی است که تال :میکند بر ای ن وضییعیت فییای
آید (اوبری ،4 ،2007 ،4بهنقلاز اروه بازن .)22 ،2014 ،هر دو این حوزهها اقتضا میکنند که
مد اجتماعی تغییر کند و اییین شییامل تغییییر پییارادایم اجتمییاعی (پاسکا یاسپونی،2007 ،5
بهنقلاز اروه بییازن )22 ،2014 ،بییا تییرویج مسییئولیت و اخالقیییات جدییید بییرای افییراد اسییت
(جوناس1990،6؛ بور  ،2003،بهنقلاز اروه بازن.)22 ،2014 ،
با توجه به همۀ آنچه دربارۀ رابطه ارتباطات آب و توسعه پایییدار گفتییه شیید میتییوان بییه

تعری کنفران زاراگوزا )2008( 7اشاره کرد که ارتباطات آب را «تبلیغ استفاده پایییدار از
منابع آب برای برآوردن نیازهای نسل حاضر بییدون در خطییر انییداختن منییابع آب نسییلهای
آیندهب تعری کرده است .واض است که این جمله ،مشابه تعریی توسییعه پایییدار اسییت
(گزار :بروندلند ،1987 ،بهنقلاز اروه بازن.)22 ،2014 ،
آنچه گفته شد بیشتر بر پیوند ارتباطات توسعه پایدار با ارتباطات آب در انتقا و پخییش
پیامهای مرتبط با آب در حییوزه ارتباطییات توسییعه مبتنییی بییود در واقییع ،توسییعه پایییدار بییه

«رتوریکی تهیب (گودارد ،بهنقل از داکروک  )2002 ،8مجا بروز میدهد که میخواهیید
همه جامعه و همه افراد را تغییر دهد اما به ارتباطات آب در ارتبا با توسعه پایییدار از جنبییۀ
دیگری نیز میتوان نگریست .در این نگاه خود ارتباطات آب باید در فرایندهای ارتباطاتی و
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کارزارهایش درون پارادایم توسعه پایدار قرار گرفته و اصو آن را اجرا کند ،نه این که تنها در
پی انتقا پیامهای آب در جهت توسعه پایدار باشد.
 .3-3ارتباطات سالمت و آب

منشث ارتباطات سالمت را میتوان با اندکی اغماض در کمپینهای سالمت دانسییت کییه در
قرنهییای هفییدهم و هجییدهم ب یرای تییرو یج بهداشییت و مصییونیت در مقابییل بیماریهییا،
مطالعات اقناعی در زمان جنگ جهانی دوم و پ از آن و همچنین فعالیتهییای ارتباطییات
توسعه در دهۀ  1970ایجاد میشد (و یسوناث .)22 ،1397 ،1ارتباطات سالمت یک حوزۀ

بینرشتهای نو پا اما بهسرعت در حا رشد است که به مطالعه نقییش ارتباطییات (مبتنییی بییر
رسانهها) در زمینۀ ارائه خدمات بهداشتی و ارتقاء سییالمت میپییردازد .ارتباطییات سییالمت
بهعنوان یک حوزه تحقیقات اجتماعی کاربردی توسعه یافته است که از رو:هییای کمییی و
کیفی برای ارزیابی شیوههایی که ارتباطات میتواند در ارائه خدمات بهداشتی بهتر و ارتقای
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سالمت مؤیر باشد ،استفاده میکند .تحقیقات ارتباطات معموال تئوریهای کاربردی مهم،
مفاهیم و رو:ها را از حیطییههای مختلی علییوم ارتباطییات بییا یکییدیگر ترکیییب میکننیید
(کرپ  .)567 ،2014 ،2ارتباطات سالمت را میتییوان بهصییورت کلییی بییهعنوان هییر نییوع

ارتباطات انسانی که محتوای آن در مورد سییالمت باشیید ،تعریی کییرد (راجییرز،1996 ،3

بهنقلاز بری .)2 ،2007 ،4بهعبارت بهتر ،ارتباطات سالمت شییامل مطالعییه و اسییتفاده از
راهبردهای ارتباطی برای اطالعرسانی و تثییر بر تصمیمهای فییردی و اجتمییاعی اسییت کییه

باعث ارتقای سالمت میشود (توماس .)1 ،2006 ،5ارتباطات سالمت از ابعاد گونییاگونی
با بحث ارتباطات آب اشتراک دارد  .1اهمیت و کیفیت آب و مقابله با بیماریهییایی کییه از
طری آب شیوع مییابند؛ و  .2امنیت آب که مفهییوم جدیییدی اسییت؛ یعنییی ظرفیییت یییک
جامعه برای دسترسی به مقییدار کییافی از آبهییای بییا کیفیییت بیرای ادامییه زنییدگی ،توسییعه
اقتصادییاجتماعی و حفاظت در برابر آلودگیهای مییرتبط بییا آب و فجییایع مییرتبط بییا آن و
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

.

حف اکوسیستم در پایداری سیاسییاجتماعی رابطه امنیت آب و ارتباطات سالمت حاکی
از لزوم مطالعۀ میزان درک افراد از خطرهای بالقوه ناشی از کیفیت آب و دسترسییی بییه آب و
رو یدادهای خاصی است که بر منابع آب تثییر میگذارند (اروه بازن.)26 ،2014 ،
 .3-4ارتباطات ریسک و آب

هد ارتباطات ریسک ،افزایش آ گاهی و درک مردم از خطرها است .یعنی آ گاه کردن مخاطب
از امکان بروز نتیجۀ منفی ،به این امید که وی رفتار غلط خود را تغییر دهد (ویسییوناث،1397 ،
 .)33ارتباطات ریسک بر ارتبا با عامییه مییردم دربییارۀ مخییاطرات صیینعتی ،زیسییتمحیطی،
بهداشتی ،و اجتماعی ،که میتواند بهصورت بالقوه بر افراد ،اجتماعییات یییا جوامییع در معییرض
2

مخاطرات تثییرگییذار باشیید ،متمرکییز اسییت (گلیییگ .)295 ،1392 ،1همانگونییه کییه سیییگر

( )1392بیان کرده است ارتباطات ریسک تال :برای هشدار عمومی دربارۀ مخییاطرات بییالقوه
و مرتبط با رفتارهای خاص بوده و هدفش متقاعد کردن مخاطبان هیید خییاص یییا عییام بیرای
توجه به مخاطرات قابلپیشبینی و و تطبی خود بییا رفتارهییای مناسییب اسییت (سیییگر،1392 ،
 .)203یکی از موانع موفقیییت بیرای ارتبییا گران در عرصییۀ ارتباطییات ریسییک ،درک مییردم از
پیامهای ریسک است؛ چرا که مردم در درک ریسک اغلب مشکل دارند ،بهعبارتی ،درک افیراد
از ریسک تعیینکنندۀ واکنش آنها به ریسک است تا ریسک واقعی (گلیگ .)298 ،1392 ،بییه
همین دلیل چگونگی چارچوببندی پیام ریسک از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است بیرای
تهیۀ مناسبترین پیامهای رسانه در حوزۀ ارتباطات ریسک ،درک باورهای شناختی عامییۀ مییردم
نسبت به ریسک نیز حائز اهمیت است؛ چرا که اگر تفسیییرهای مییردم از واقعیییت درک شییوند،
آنگاه ارتبا گران بهتر میتوانند مفاهیم پیچیدۀ علمییی و فنییی را بییه پیامهییای سییاده و قابییلدرک
تبدیل کنند (همان) .بر همین اساس بخشی از مطالعات انجامشده در حوزۀ ارتباطات ریسییک
ض ادهای اجتمییاعی بییر نحییوۀ
به این موضوع پرداختهاند که چگونه عوامل ساختاری جامعه و ت ی
چارچوببندی و شرحدادن ریسک و پیامدهای پوشش رسانهای آن تثییر میگذارد (ویسییوناث،
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی
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 .)33 ،1397حا در حوزۀ بحران آب ،که عامۀ مردم با آن درگیرند و نسبت مستقیم بییا زنییدگی
افراد جامعه دارد ،پیامرسانی از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهد بود و ارتبا گران این حییوزه
باید تسلط الزم بر مفاهیم این عرصه و پیچیدگی چارچوببندی پیامها داشته باشییند؛ چیرا کییه
امروزه گفتمانهای مختل مرتبط با آب منجر به تنشها ،سوءظنها و ترسهییای زیییادی شییده
است .برای مثا  ،کمیت،کیفیت ،مدیریت ،قیمت و حاکمیییت آب از مییوارد مهییم اییین عرصییه
است (اروه بازن.)26 ،2014 ،
 .3-5ارتباطات عمومی و آب

ارتباطات عمومی ،آن دسته از فرایندهای ارتباطی دانسته میشود که گرایش بییه شییکلدادن یییا

ساختن تصمیمات جمعی در جهت منافع عمومی دارد (تی انسکاهی .)27 ،2012 ،1وظیفییۀ
اصلی ارتباطییات عمییومی ،حمایییت از مشییروعیت تصییمیمات جمعییی اسییت (همییان.)3 ،
ارتباطات عمومی را میتوان تالشی هد مند برای اطالعرسانی یا تثییر بر رفتییار مخاطبییان
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در گروههییای بییزر در یییک بییازۀ زمییانی مشییخ

دانسییت کییه سییعی دارد بییا اسییتفاده از

مجموعهای سازمانیافته از فعالیتهای ارتباطی منفعت عمومی (اهدا غیرتجاری) بیرای

جامعییه ایجییاد نماییید (راییی و اتکییین .)3 ،2013 ،2ارتباطییات عمییومی از سییازوکار
انتظاریارز :استفاده میکند (همان .)9 ،اگییر چییه پژوهشییگران عرصییۀ علییوم ارتباطییات و
رسانهها توجه چندانی به ارتباطات علم نداشتهاند ،اما اولین حوزهای که ارتباطات عمییومی

در آن مورد توجه قرار گرفت ،ارتباطات علم و فناوری بوده اسییت (اسییچل.)33 ،2008 ،3

حا اگر بخواهیم ارتباطات عمومی را در عرصۀ آب بییهکار بگیییریم باییید گفییت ارتباطییات
عمومی بر محتوای گفتمانها و پیامها تثییرگذار است .بسیاری معتقدند که در ارتباطات در
مورد آب باید بهعنوان منفعت همگانی در عرصه عمومی مورد توجییه قیرار گیییرد در اینجییا
مفهوم کلیدی «اهمیت مسئولیتب است .به این معنا آب نیز موضییوع ارتباطییات مسییئوالنه
است (اروه بازن.)30 ،2014 ،
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

&

 .3-6ارتباطات مسئوالنه و آب

ارتباطات مسئوالنه ،طی گستردهای از بازیگران را در بر میگیرد و تمایزی بییین آنییان قائییل
نیست .شرکتهای خصوصی ،شهروندان ،تمام افراد و گروهها باید مسئوالنه ارتبییا برقیرار
کنند .این مفهییوم مییرتبط بییا توسییعۀ پایییدار و ارتباطییات پایییدار اسییت و در سییط عملییی،
ارتباطات مسئوالنه ،همییۀ پیامییدها ،تییثییرات ،خطرهییا و فرصییتها بیرای توسییعۀ پایییدار را
ارزیابی میکند .همچنین ارتباطات مسئوالنه شامل مفهوم اخالق نیز میشود؛ به این معنییا
که به واکاوی ایییر ارتباطییات و انتقییا پیییام بییر فراینییدها و میید های اجتمییاعی میپییردازد.
بهطورخالصه ،ارتباطات مسئوالنه با توسعۀ پایدار ارتبا دارد اما تثییرات گسییتردهتری دارد؛
چرا که اخالق و برقراری ارتبا با توجه به مسئولیت خود فرد در قبییا جامعییه را نیییز در بییر
میگیرد .در این چارچوب ،ارتباطات مسئوالنه یک مفهوم کلیدی برای توسییعه کمپینهییا و
استراتژیهای مربو به منابع و خدمات چرخه آب است (اروه بازن )30 ،2014،
 .3-7ارتباطات علم و آب
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مشارکتکنندگان این حوزه بییهطور پیوسییته افیزایش یافتییهانیید (برنییز ،اوکییانر و اسییتوکمیر،1
 .)183 ،2003معنای اصطالح «ارتباطات علمب بهوضوح مشخ

و روشن نشده است و

مردم معموال این اصطالح را معاد اصییطالحاتی ماننیید«آ گاهی عمییومی از علییمب« ،درک
عموم از علمب« ،فرهنگ علمیب و یییا «سییواد علمیییب بییه کییاربر میبرنیید(همان) .بییا اییین
اوصا  ،برنز و همکاران بر این باورند کییه ارتباطییات علییم را میتییوان اسییتفاده مناسییب از
مهارتها ،رسانهها ،فعالیتها و گفتوگوها برای تولید پاسخهای زیر به علم تعری کرد
 .1آ گاهی ،شامل آشنایی با جنبییهها و ابعییاد جدییید علییم؛ .2لییذت ،درک علییم بهمثابییه
فعالیتی سرگرمکننده یا هنر؛  .3عالقه ،بهمثابه شواهدی از درگیری داوطلبانییه و مشییتاقانه بییا
علم؛  .4عقاید ،برای ایجاد ،اصالح یییا تثیییید نگر:هییای مییرتبط بییا علییم؛  .5درک علییم،
محتوا ،فرایندها و عوامل اجتماعی مرتبط با علم (برنز و همکاران.)191 ،2003 ،

ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

ارتباطات علم ،مردم را در مورد مزایا ،خطرها و هزینههای تصمیمهای خود مطلع میکنیید.
بنابراین به مردم کمک میکند انتخابهای بهتر و مناسبتری داشییته باشییند (فیشییو ،2013،1
 .)1403از نظر فیشو  ،ارتباطات علمی چهار وظیفه بییر عهییده دارد  .1معرفییی علییم بهمثابییه
مرتبطترین حوزه به تصمیماتی که مردم با آن مواجییه میشییوند؛  .2مشییخ کردن آنچییه مییردم
میدانند؛  .3طراحی ارتباطات برای پوششدادن شکا بین آنچه مییردم میداننیید و آنچییه باییید
بدانند .و  .4ارزیابی کفایت و بسندگی آن ارتباطات (همان .)1404 ،علم و جامعییه ،دنبالییهرو
یکدیگرند و به هم احتیاج دارند دانشمندان تعهد اخالقی بییه جامعییه دارنیید کییه اطالعییات
واقعی ،قابلدرک و بهموقع تولید کنند و این اطالعات را برای عموم مردم منتشر کننیید؛ چیرا
که بیشتر این تحقیقات با بودجههای عمومی انجام شده است .بنابراین ،باید مردم از نتییایج
این تحقیقات اطالع داشته باشند این وضعیت باید بهگونهای باشد که به افراد عالقییهمنیید و
پیگیر تحوالت علمی امکان دهد رفتارهای خود را بر مبنای دادهها و حقای مبتنی بر اصو
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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علمی بنا کنند .به همین دلیل ضییروری اسییت دانشپژوهییان ،دورههییای ارتباطییات علییم را
بگذرانند تا بتوانند یافتههای تحقیقات خود را بییه جامعییه عرضییه کننیید (جییاکن و جییاکن،2
 .)465 ،2014برای بیشتر شهروندان ،آ گاهی از علوم عمدتا از طریی رسییانههای جمعییی
بهدست میآید ،نه از طری نقش داشتن مستقیم آنها در علم یا از طریی آنچییه دانشییمندان
منتشر میکنند (کوربرت و دورفی .)130 ،2004 ،3با توجه به رشد سریع علییم و فنییاوری،
شاهد افزایش گزار:ها ،یادداشتها و پژوهشهای مرتبط با اییین موضییوعات در رسییانهها
هستیم ،به همین دلیل پوشش رسانهای علییم امییروزه بییه یکییی از موضییوعات مییورد عالقییه
محققان روزنامهنگاری علم و ارتباطات علم تبدیل شده است (پیترز ،بروسییارد ،چو یگنییه،
دوندی ،کالفاس ،میلیر و تسوچی .)17 ،2008 ،4ارتباطات علمی آب اییین مییوارد را در بییر
میگیرد  .1پوشش رسانهای یافتییههای تحقیقییی تخصصییی در حییوزۀ آب؛  .2واسییطهگری
دانش بین سیاستگذاران و محققان و بالعک ؛  .3درک عمومی از ارتباطییات علمییی آب و
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

افزایش آ گاهی عمومی از چالشهای اجتماعی حوزۀ آب؛ و  4تییثییر ارتباطییات علمییی بییر
رفتار ،راهبردها و ابزارهای نشان دادن نگر:ها (اروه بازن.)30 ،2014 ،
 .3-8ارتباطات سیاسی و حقوق

آب بهطور ذاتی به قوانین و مقررات وابسته است .بییه اییین معنییا کییه در بخییش آب ،قییوانین
متعددی در همه سطوح ،از محلی تا بینالمللی ،وجود دارد .ارتباطات در سط حقوق آب
میتواند این موارد را در برگیییرد  .1دفییاع از حی آب؛  .2تجزیییهوتحلیل عملییی جنبییههای
حقوقی مییدیریت آب و میییانجیگری و همراهییی بیرای اجیرای مییدیریت آب؛ و  .3ایجییاد
مشارکت سیاسی و عمومی برای سیاستهای بخش آب (اروه بازن. )29-30 ،2014 ،
اروه بازن ( )2014در مد خود عالوه بر حوزههای ذکییر شییده ،مفییاهیمی ماننیید دییین،
باورهای شخصی و منابع فرهنگی را بهعنوان متغیرهای تثییرگییذار در ارتباطییات آب مطییرح
کرده است که پیوند حوزههای گوناگون با ارتباطات آب در مد ذیل ،خالصه شده است
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شکل شماره ( .)1الگوی ارتباطات آب بهنقلازاروه بازن
منبع :بازن32 ،2014 ،

 .4نگاهی انتقادی به مدل اروه بازن ،طراحی مدل مطلوب

اروه بازن اگرچه به چارچوببندی پیامهای آب نیز پرداخته است اما به اعتقییاد نگارنییدگان
این مقاله ،اهمیت چارچوببندی برای ارتباطات آب از هییر مفهییوم دیگییری بیشییتر اسییت.
حتی میتوان گفت چارچوببندی در حوزۀ پیامهای رسییانهای میتوانیید بهمثابییه یییک چتییر
مفهومی عمل کند و سایر حوزهها را از لحاظ نظری پشتیبانی کنیید .بییه اییین دلیییل در ادامییه
بیشتر به مفهوم چارچوب بندی پرداختهایم.
پیامهای زیستمحیطی در رسانهها برای ایجاد عالقهمندی در عموم و جامعییه کنشگییر
تولید میشود بسیاری از پیامهای زیستمحیطی بهمنظور ایجاد آ گاهی تولید میشوند و در

کل خواستار انجام اقداماتی برای حف محیط زیست هستند (دیدرینگ .)14 ،2008 ،1بییا
برجسییتهتر شییدن موضییوعات زیسییتمحیطی ،روزنامییهنگاران و ارتبییا گران موضییوعات
زیستمحیطی باید آ گاهی بیشتری دربارۀ مشکالت انتقا این پیامهای پیچیده کسب کننیید
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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(همان .)19 ،مفهومی که توانایی تشری اییین وضییعیت را دارد ،چارچوببنییدی پیامهییا در
رسانههای جمعی است .اتمن 2چارچوبسازی را به حوزۀ مطالعات رسانه و ارتباطات وارد
کرد .از نظر وی چارچوببندی رسییانهای شییامل«تعری مشییکل ،تفسیییر علییی ،ارزیییابی
اخالقی و ارائه راهحلب است (اتمن .)52 ،1993 ،اتمیین تث کییید میکنیید کییه چارچوبهییا
زمانی خل میشییوند کییه ارتبییا گران برخییی از جنبییههای یییک مسییئله را بیرای مخاطییب
برجستهتر میکنند .این برجستهکردن بخشی از مسئله ،بر نگر :مخاطب از موضوع بسیییار
تثییرگذار خواهد بود .بنابراین ،در بحث چارچوب بندی ،رسانهها عاملی کلیدی هستند
جرج لیکا  ،3زبانشناس آمریکایی بر این باور است که کنشگران محیط زیست با این
منط به کنشگری میپردازند و تصور میکنند که اگر واقعیات مشکالت زیسییتمحیطی را
به مردم بگو یند ،مردم با استفاده از قدرت خردورزیشان به نتیجۀ درست خواهند رسید ،اما
در عمل چنین اتفاقی رخ نمیدهد از نظر لیکا راهحل این است که واقعیییات بایسییتی بییر
مبنای چارچوبهای ذهنی افراد جامعه چارچوببندی شییوند تییا توسییط افیراد درک شییوند.
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

لیکا تث کید میکند که نباید کلمییات و شییعارها را بییا چییارچوبهییا اشییتباه گرفییت و باییید
پذیرفت که تنها با چنیید شییعار و کلمییه نمیییتییوان مشییکالت زیسییتمحیطی را حییل کییرد
(لیکا  .)71-73 ،2010 ،بنابراین ،یکییی از موضییوعات مهییم در عرصییۀ بحیران آب اییین
است که چگونه پیامهای مربو به بحران آب چارچوببندی میشوند .با توجه بییه اییین کییه
موضوعات زیستمحیطی بهطور عییام و مسییائل آب بییهطور خییاص موضییوعاتی پیچیییده و
علمی هستند ،چارچوبها برای انتقا آنها از اهمیت دوچندانی برخوردارند؛ چرا که اییین
چارچوبسازیها هستند کییه میتوانیید ارتبییا بیشییتر بییین موضییوع و عمییوم برقیرار کنیید.
چارچوبهییای خبییری بییه سادهسییازی ،اولو یتبنییدی و سییاختارمندکردن جریییان روایییی
رویییدادها کمییک میکننیید (دیییدرینگ .)17 ،2008 ،بنییابراین ،مفهییوم چارچوببنییدی را
میتوان بهمثابه چتییری مفهییومی در نظییر گرفییت کییه هییر کییدام از رو یکردهییای مییذکور بییه
موضوعات و مسائل آب را پوشش میدهد
بهنظر میرسد این مد برخی از حوزهها را بیش از حد از هییم تفکیییک کییرده اسییت .بیرای
مثا « ،ارتباطات مسئوالنهب یا «ارتباطات عمومیب از جمله حوزههایی هسییتند کییه ذیییل سییایر
حوزههای مد قرار میگیرند .ارتباطات مسئوالنه را میتییوان رویکییرد مسییئولیت اجتمییاعی در
رسانهها یا ارتباطات دانست که همه حوزههییای علییوم ارتباطییات را در بییر میگیییرد و بهتییر بییود
بهعنوان یک حوزه جداگانه مطرح نشود .ارتباطات عمییومی هییم تقرییب ا چنییین وضییعیتی دارد و
میتوان آن را ذیل ارتباطات علم مطرح کرد که هد اصلی آن عمومیکردن یافتههای تحقیقات
علمی در حوزههای گوناکون است .دو حوزۀ «ارتباطات سیاسیب و «حقوقب در مد یاد شییده
وضعیت مشابهی دارند؛ میتوان مباحث دو حوزۀ یاد شده در نسییبت بییا ارتباطییات آب را ذیییل
«ارتباطییات زیسییتمحیطی و آبب و «ارتباطییات توسییعه و آبب گنجانیید .هیید میید باییید
سادهکردن مسائل حوزهای باشد که قصد تبیین آن را دارد ،نه پیچیدهتر کردن آن .مهمتر اییین کییه
نباید تال :کرد کل موضوعات مرتبط با آب در رشتههای مختل را در این مد تشییری کییرد،
چرا که این امر باعث خواهد شد محوریت ارتباطات در مد ارتباطات آب کمرنگ شود
مهمترین موضوع در مورد مد مذکور این است کییه «ارتباطییات اسییتراتژیکب را بییهعنوان
زمینه کلی که ارتباطات کاربردی (یا بهعبارت بهتر ارتباطات مضا  ،مثال ارتباطات سالمت،
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ارتباطات علم ،ارتباطات زیسییتمحیطی و )...در آن مطییرح میشییود ،نادیییده گرفتییه اسییت
ارتباطات استراتژیک در سادهترین تعری بهمعنای اسییتفاده برنامهریزیشییده از ظرفیتهییای
ارتباطی برای رسیدن به اهییدافی مشییخ

اسییت (اسییمیت .)17 ،1390 ،1بنییابراین ،مفهییوم

چارچوببندی پیامهای رسانهای که بر اهمیت آن تث کید شد در د ارتباطات استراتژیک قیرار
میگیرد و نیازی نیست که بهصورت مجیزا در میید قیرار گیییرد .بییا اییین اوصییا  ،ارتباطییات
استراتژیک از مهمترین حوزههایی است که ارتباطات آب و البته حوزههای ارتباطییات مضییا
یا ارتباطات کاربردی را در بر میگیرد .البتییه باییید یییادآوری یک رد کییه رویکردهییای ارتباطییات
کاربردی یا مضا (مثال ارتباطات سالمت ،ارتباطات زیستمحیطی ،ارتباطات علم و )...را
نباید محدود به ارتباطات استراتژیک کرد ،بلکه نو یسندگان به این امر اذعان دارند کییه در اییین
حوزهها موضییوعاتی مییورد مطالعییه قیرار میگیییرد کییه نمیتییوان همییه آن یه ا را بییه ارتباطییات
استراتژیک محدود کرد؛ اما در حوزۀ ارتباطات آب ،همه حوزههایی که با آن اشییتراک دارنیید را
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میتوان با زمینه ارتباطات استراتژیک بهکار برد .بر این اساس ،مد ذیل کییه برگرفتییه از کلیییت
مد اروه بازن است ،برای حوزۀ ارتباطات آب پیشنهاد میشود

شکل شماره ( .)2الگوی پیشنهادی برای ارتباطات آب
منبع :نگارندگان
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

 .5مطالعۀ مودی بحران آب در ایران

در ادبیات علوم اجتماعی و محیط زیست یکی از موضوعات مورد توجه این است کییه تنهییا
در کشورهایی که به سطحی از رفاه مادی رسیدهاند ،مسائل زیستمحیطی نیازمند راهحییل،
جدی تلقی میشوند .هنگامی که افراد بهشدت برای بقییا و حفی زنییدگی تییال :میکننیید،
برای آنهییا محیییط زیسییت در اولویییت دوم قیرار میگیییرد (سییاتن .)135 ،1393 ،از نظییر
اینگلهارت توجهی که در غرب به محیط زیست شده است ،ریشههای پسامادی دارد ،یعنی
انسان غربی بعد از این که نیازهای اولیها :مرتفع شد ،بییه آگییاهی زیسییتمحیط حسییاس
شده است و به اولو یت زندگی آنها تبییدیل شییده اسییت (قییانعیراد .)132 ،1394 ،امییا در
ایران وضعیت بهگونهای دیگر است ،به این معنا که آ گاهی زیستمحیطی با نیازهییای اولیییه
پیوند خورده است؛ یعنی بیش از آنکه آ گاهی زیستمحیط باشد ،مسئلهای اجتماعی را بییه
نمایش میگذارد .به تعبیر ساده ،فعالیت طرفداران محیییط زیسییت در اییران فعالیییت بیرای
نیازهای برآورده نشده است تا تال :برای آ گاهی زیستمحیطی(همان) .بنابراین ،بییا توجییه
به شرایط متفاوتی که ایران در مسائل زیستمحیطی و بهطور خاص در حوزۀ آب دارد ،باید
توجه بیشتری به این مسییائل صییورت گیییرد تییا ضییمن افیزایش آگییاهی از اییین معضییالت،
سیاستگذاریهای مناسب برای حل آنها اتخاذ شود .کارشناسان بر این باورند که از میان
مسائل و مشکالت زیستمحیطی جامعه ایران ،بحران آب 1و پیامدهای آن مهمترین مسئله
زیستمحیطی جامعه ایران است.
 .6ارتباطات و بحران آب در ایران

یکی از حوزههایی که میتواند نقش مهمی در مدیریت بحران آب در ایران داشته باشد حوزه
علوم ارتباطات اجتماعی است .رسانهها در سط کالن میتواننیید بییا مطالبییهگری صییحی
منجر به اصالح سیاستگذاری نادرست در این حوزه شوند .در سییط خییرد هییم ر یس انهها
میتوانند یکی از منابع برای تغییر الگوی مصر آب و فهییم مخاطبییان از مسییائل و تبعییات
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی

 . 1برای آ گاهی از وضعیت شاخ های مدیریت منابع آب به این منبع رجوع کنید
احسانی ،مهرزاد؛ و خالدی ،هومن ( .)1382بهرهوری آب کشاورزی .تهران کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
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بحران آب باشند .بنابراین ،در ادامه به موضوعات و مسییائل آب در اییران اشییاره و ظرفیییت
ارتباطات برای کمک به حل برخی از این مسائل تشری خواهد شد.
براساس تجربه نگارندگان در تحلیل دادههای مرتبط با موضوع آب در فضییای رسییانهای
کشور ،مهمترین مسائلی که ایران در حوزۀ آب (برخی از این مسائل جنبییههایی از موضییوع
آب است و برخی تبعات بحران آب) با آن رو بهروست را میتوان چنین برشمرد .1آلی ودگی
آب شرب برخی از مناط کشور؛  .2تیینش و درگیییری در برخییی از منییاط کشییور بییر سییر
ح آبهها و انتقا آب بین بخشی؛  3تنش بر سر ح آب ایران با چند کشور همسایه اییران؛
 4تناسب نداشتن صادرات برخی از محصوالت کشییاورزی بییا مییزان آب مییورد نیییاز اییین
محصوالت؛  .5صادر کردن برخی از محصوالت صنعتی ،مانند فوالد ،بدون توجییه بییه آب
مورد نیاز آن؛  6خشکشدن برخی دریاچییهها ،تاالبهییا و رودخانییهها و ایجییاد گردوغبییار
شدید در این مناط ؛  .7مهییاجرت بخییش زیییادی از روسییتاییان بییهدلیل شیرایط نامناسییب
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زندگی در روستاها درایر کمآبی؛  .8درک نادرست بخش بزرگی از جامعه از موضوع بحیران
آب؛  .9باالبودن سرانه مصر آب در بخش خانگی نسییبت بییه سیرانه مصییر در جهییان؛
 .10فرونشست زمین و غیرقابل استفاده شدن بخش بزرگییی از زمییینهییای کشییاورزی؛ .11
تخلیه آبخوانها و ممنوعهشدن بیش از  300دشت از  609دشییت کشییور؛  .12کمبییودن
راندمان آبیاری ،بهخصوص در سیستمهای آبیاری سییطحی؛  .13کییمتییوجهی بییه سیاسییت
«مدیریت مصر آبب بییهجای «مییدیریت تییثمین آبب؛  .14توجییهنکردن بییه مبحییث آب
مجازی؛  .15عدم توجه جدی به بحث چاههای غیرمجاز؛  .16مسی ئله تجییاوز بییه حییریم و
حتی بستر برخی از رودخانهها؛  .17عدممطالعه کامل پروژههای سدسازی و غیره .بییه اییین
فهرست میتوان موارد بسیار دیگری را نیز افزود .حا که موضوعات مرتبط با آب در اییران
برشمرده شدند در ادامه بر مبنای مد مطلوب طراحی شده ارتباطات آب ظرفیت ارتباطات
برای کمک به حل برخی از این موضوعات تشری میشوند.
 .6-1ارتباطات زیستمحیطی و آب در ایران

بحران آب از جهات گوناگونی میتوانیید محیییط زیسییت در اییران را بییا خطییر مواجییه کنیید.
فرونشست زمین یکی از این مسائل است که ناشی از برداشت بیرویییۀ آبهییای زیرزمنییی

است در دشتهای اطرا همدان ،تهران ،کرمان و رفسنجان این پدیده مالحظه میشییود.
تبعات این مسئله عالوه بر غیرقابل استفاده شییدن بخییش بزریگ ی از زمییینهییای کشییاورزی
میتواند از لحاظ عمرانی هم تبعات سیینگینی در حوزههییایی ماننیید راه و سییاختمان در پییی
داشته باشد .روزنامهنگاران و ارتبا گران میتوانند در وهلۀ او با تشری وضییعیت موجییود
در قالب گزار:های رسانهای (مبتنی بر اصو روزنامهنگاری محیط زیست) موضییوع را بییه
اولو یت عموم و سیاستگذاران کشور تبدیل کنند .مطالبهگری روزنامهنگاران محیط زیست
میتواند زمینه را برای انجام اقداماتی فراهم کند که میتواند بییه توقی برداشییت بیرویییه و
غیرقانونی آبهای زیرزمینی منجر شود.
به خطر افتادن طبیعت و از بین رفتن حیوانییات بییهدلیل نادیییدهگرفتن حی آب آنهییا ،از
دیگر مسائل مرتبط با آب است .در بخشهایی از کشور با نادیده گییرفتن ح آبییه طبیعییت و
حیوانات و استفاده از سیستمهای لولهکشی برای اننتقا آب سطحی از چشمهها هم حیات
برخی از گونههای به خطر افتاده است .روزنامهنگاران محیطزیست باید اهمیت ح آبههای
طبیعت و حیوانات را برای کشاورزان کشور تشری و آنهییا را از تبعییات اییین موضییوع آگییاه
کنند .همچنین با برجستهسازی موضوع در فضای رسییانهای از طریی سییازمان حفاظییت از
محیط زیست ،مانع نادیده گرفتن ح آبه طبیعت و حیوانات شوند.
روزنامهنگاران و ارتباطاتگران حییوزه محیییط زیسییت باییید در عرصییۀ عمییومی بتواننیید
گفتمانهای مهم ،که هد آنها حفی طبیعییت اسییت و بیرای خییود طبیعییت ارز :قائییل
هستند ،را برای جامعه قابییلفهم کننیید تییا افکییار عمییومی و بییهو یژه سیاسییتگذاران بخییش
مدیریت منابع آب و کشاورزان ح آبه طبیعت و حیوانات را به رسمیت بشناسند.
خشکشدن دریاچۀ ارومیه و بسیاری از تاالبهییای کشییور از موضییوعات مهییم و بییارز
کشور در این عرصه است .روزنامهنگاران حوزۀ محیط زیست و کنشگران حوزۀ آب باید بییا
رسییانهایکردن یییا بییهعبارت بهتییر بییا عمییومیکردن یافتییههای محققییان در مییورد دالیییل
خشکشدن دریاچۀ ارومیه و تاالبهای کشور و تهیه گزار:های تحقیقییی نقییش خییود در
زمینۀ لزوم تغییر سیاستهای نادرست را ایفا نمایند .البته پیامییدهای خشکشییدن دریاچییۀ
ارومیه بر وضعیت آبوهوایی منطقه و مشکالت احتمالی برای سییالمت مییردم منطقییه هییم
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یکی دیگر از موضوعاتی است که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد وضعیت دریاچییه
ارومیه بهدلیل آشنابودن مخاطب با آن بهعنوان مثا ذکییر شیید و در بسیییاری از نقییا دیگییر
کشور با وضعیت مشابهی رو بهروست.
 .6-2ارتباطات سالمت و آب در ایران

بخشی از جمعیت کشور به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارد و مصر آبهییای ناسییالم
میتواند باعث بروز بیمارهای جدی در افراد شود .ارتباطاتگران حوزۀ سالمت باید بتوانند
یافتههای علمی مرتبط با حوزه آب و سالمت را برای افکارعمومی تشییری نماینیید بییه اییین
معنا که افراد اطالع داشته باشند که مصر آب ناسالم باعث چه بیمارهایی میشییود .البتییه
این همه موضوع نیست بلکه باید برای جامعه مشخ

شود که چه بیماریهییایی از طریی

آب ناسالم ممکن است منتقل شوند .بنابراین ،باید با ارائه راهکارهییای اجرایییی مناسییب بییه
افراد در خطر آموز :داد و از این طری مانع انتقا بیمارهای مرتبط با آب شیید .ارتباطییات
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سالمت دارای وجه اشتراک با بحث آب است و پژوهشگران این عرصه میتوانند بخشییی از
تحقیقات حوزه ارتباطات سالمت را به موضوع آب و مسائل آن اختصاص دهند.
 .6-3ارتباطات ریسک و آب در ایران

هد ارتباطات ریسک ،اقناع مخاطب در مورد خطرها و پیامدهای یک موضوع است .بنییابر
این چارچوببندی ،پیامهای رسانهای در این عرصه بسیییار حییائز اهمیییت اسییت .در فضییای
رسانهای کشور در مورد تبعات بحران آب در بسیییاری از مواقییع شییاهد مطرحشییدن پیامهییای
بسیار متضاد و حتی اغراقآمیز هستیم ،بیتوجهی به این موارد ظرفیت پذیر :پیامهای بحران
آب را بهشدت کاهش میدهد .برای رفع این مشکل باید در وهلۀ او به مسییئوالنی کییه افکییار
عمومی را مخاطب قرار میدهند یادآوری کرد که چارچو بی که پیام خود را در قالب آن منتشییر
میکنند را آ گاهانه انتخاب کنند .این امر یکی از وظای مشاوران رسانهای مسئوالن حوزۀ آب
در کشور است .موضوع مهمتر دانش مناسب داشتن خبرنگاران محیییط زیسییت و ارتبییا گران
است؛ چرا که اگر این افراد از دانییش محیییط زیسییت و مییدیریت ریسییک مناسییبی برخییوردار
باشند ،میتوانند با چارچوببندی مناسب پیامهای بحران آب هم افکار عمومی را تحتتییثییر
قرار دهند و هم به مسئوالن کشور در این موضوع جهتدهی کنند.

 .6-4ارتباطات توسعه و بحران آب در ایران

درگیر کردن عامه مردم با مشکالت حوزه آب و استفاده از ظرفیتهای جوامع محلی یکی از
وجوه مشترک آب و ارتباطات توسعه است .دو مؤلفۀ مذکور ظرفیت خود را در حوزۀ توسعۀ
پایدار به ایبات رساندهاند و در حوزۀ ارتباطات هم میتوانند مؤیر باشند .بیرای حییل بحیران
آب و مشکالت این حوزه در وهلۀ او ارتبا گران باید بتوانند همییۀ اقشییار جامعییه را اقنییاع
کنند که بحران آب موضوع مرتبط با همه اقشار جامعه است و هر کسی در هر بخشییی باییید
به نو به خود در موضوع مشارکت داشته باشد .در فضای رسانهای کشور اینگونه القی اء شییده
است که مشکل اصلی آب در کشور در بخش کشاورزی است و مصار خانگی و صنعتی
تثییری در این موضوع ندارد .درحالیکه طب آمار ،سرانه مصر آب در بخییش خییانگی دو
برابر سرانۀ مصر جهانی است با وجود پتانسیل باال برای صرفهجو یی در هییر سییه بخییش
فوق میتوان با اعما مؤلفههای بازاریابی اجتماعی شرایط تغییر نگر :در مصر را فراهم
ساخت (ملکمحمدی و مظفری .)215 ،1397 ،استفاده از ظرفیت جوامییع محلییی بیرای
حل موضوع آب نیز از دیگر موضوعات مورد توجه است .در فضای رسییانهای کشییور توجییه
چندانی به سیستمهای بومی و محلی مانند قناتها نمیشییود ،درحالیکییه در گذشییته اییین
سیستم با وجود کمآبی و خشک و نیمهخشک بودن آبوهوای کشور پاسییخگو بییوده اسییت.
در هند این موضوع موردتوجه روزنامهنگاران قرار گرفتییه اسییت و ظرفیییت شیییوههای بییومی
مدیریت آب تشری شده است و سیاستگذاران تحتتثییر این فضای رسانهای پذیرفتهانیید
شیوههای بومی مدیریت آب را مجددا ارزیابی و در صورت مناسببودن اجرایی کنند.
انتقا آب بینحوزهای یکی از این موضییوعات مهییم اسییت کییه قییوانین کشییور نیییاز بییه
بازنگری و تفسیر توسط روزنامهنگاران این عرصه دارد ،تنشهای بین کشاورزان اصفهانی با
کشاورزان چهارمحا وبختیاری یا تنش بین کشاورزان شرق اصفهان و مسییئوالن انتقییا آب
زایندهرود به یزد از مصادی بارز این امر است .کنشگرانی در فضییای رسییانه موضییوع را بییه
مباحث قومی فروکاستهاند و تنشهای آنها میتواند به تهدیدی برای امنیت ملی بد شود.
درحالیکه روزنامهنگاران و ارتبا گران حوزه محیط زیست باید موضوع را با نگاه منافع ملی
و رو یکرد توسعه ملی برای جامعه تشری کنند و از سیاسیکردن موضوع خوددداری نمایند.
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در این شرایط وظای ارتبا گران حییوزه محیییط زیسییت و آب ،برجسییتهکردن نگییاه ملییی و
علمی به موضوع انتقا آب است.
یکی دیگر از موضوعات مهم عرصه آب در ایران ح آبی است که از رودخانههای مشترک
با کشورهایی مانند افغانستان ،عراق و ترکیه دارد .امییا رسییانهها هنییوز نتواسییتهاند اهمیییت اییین
موضوع را برای سیاسییتگذاران کشییور تشییری کننیید و لییزوم مقابلییه بییا تغییییر مسیییر طبیعییی
رودخانههای مشترک را به یک مطالبه عمومی از دستگاه دیپلماسی تبدیل کنند .مصییداق بییارز
این امر ساخت سد ایلیسو در ترکیه است که البته اقدامات رسییانهای در شییبکههای اجتمییاعی
مجازی برای توق ساخت این سد بهدلیل تبعاتش برای ایران ،صورت گرفته است
 .6-5ارتباطات علم و ارتباطات عمومی آب در ایران

هنوز هم بخش بزرگی از جامعه ایران با موضوع بحران آب درگیر نشده است .یکی از مییوارد
مرتبط با بحث آب در ایران «آب مجازیب است .آب مجازی به مییزان آبییی اشییاره دارد کییه
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برای تولید یک محصو مصر شده اسییت تییا محصییو بییه دسییت مصییر کننده برسیید.
ارتباطات آب میتواند با عمییومیکردن مفهییوم آب مجییازی و لییزوم مشییارکت همگییانی در
مسائل حوزه آب نقش خود را در این حوزه ایفا کند بهعبارتی ،ارتباطییات علییم باییید بتوانیید
یافتههای علمی حوزه آب را برای عموم جامعه مطرح کند .ارتقاءبخشی به آ گاهی جامعه از
ابعاد اجتماعی آب نیز از ظرفیتهای حوزۀ ارتباطات برای موضوع آب است قابلفهمکردن
مفاهیم علمی برای سیاستگذاران نیییز یکییی از قابلیتهییای ارتباطییات علییم اسییت .هنییوز
بخشی از مسئوالن و سیاستگذاران کشوری درک علمی از مفهوم آب مجییازی ندارنیید .بییه
همین دلیل در بخش کشاورزی یا صنعت هنوز هم بر صادرات یییا خودکفییایی محصییوالت
بدون توجه به میزان آب موردنیاز برای این محصوالت تث کید دارنیید ،یییا تث کییید بییر احییداث
صنایع در مناطقی که متناسب با شرایط اقلیمی کشور نیستند ،نمونۀ این مسئله است .بیرای
مثا  ،جابهجایی تعدادی از صیینایع کشییور حییاکی از آن اسییت کییه اییین صیینایع در نقییاطی
احداث شدهاند که با مشکل کمآبی مواجه هستند .در این عرصه ،مفهوم منفعییت همگییانی
نادیده گرفته شده است و این وظیفۀ ارتبا گران و روزنامهنگاران ارتباطات عمومی است کییه
مباحث مرتبط با آب را براساس منفعت همگانی تشری کنند.

 .7بحث و نتیجهگیری

با در نظر گرفتن شرایط کشور در شاخ های وضعیت آب ،توجه بییه مسییائل مختلفییی کییه در
حوزه مدیریت آب با آن روبهرو هسییتیم ،و نیییاز کشییور بییه رشیید اقتصییادی ،اهمیییت موضییوع
دوچندان میشود .حا اگر این مسائل را در کنار مشییکالت سیاسییی داخلییی و منطقییهای قیرار
دهیم ،با وضعیت پیچیده و متناقضی روبهرو خواهیم بود؛ چیرا کییه مسییائل زیسییتمحیطییی و
بهطور ویژه مسائل حوزه آب میتواند بر مسائل سیاسی منطب شده و منجر به ایجاد مشییکالت
سیاسی اجتماعی متعددی شوند .حتی موسسییه صییل جهییانی در گیزار :شییاخ

عملکییرد

زیستمحیطی کشورها در مورد ایران تث کیده کرده است که «خظری کییه از جانییب بحرانهییای
قریبالوقوع زیستمحیطی در ایران احساس میشود بهمراتب بیشتر از خطر دشمنان خارجی و
منازعات سیاسی داخلی است (همتی و شبیری .)198 ،1394 ،تجربه کشورهایی مانند مصییر،
الجزایر و برزیل مؤ ید این امر است .به این معنا که موضییوعات زیسییتمحیطی بییا موضییوعات
گستردهتری مانند منافع طبقاتی و عدالت پیوند خوردهاند و منجر بییه واکنشهییای سییتیزهجو یانه
سیاسی شدهاند (هینز .)251 ،1390،هرچقدر وخامت محیط زیسییت جهییانی بیشییتر شییود و
منابع طبیعی بیش از حد بهرهبرداری شوند ،جهان به مکانی ناامنتییر تبییدیل میییشییود (همییان،
 .)257این مسئله بهخو بی در رویکرد مکتب کپنها در مطالعات مربییو بییه امنیییت خییود را
نمایان ساخته است (بوزان .)212 ،1387 ،1به همین دلیل باری بوزان ،از متفکران اصلی مکتب
کپنها « ،امنیت زیستمحیطیب را بهعنوان یکی از ابعاد امنیت ملی مطرح کرده است (همان،
 .)45بسیاری از جامعهشناسان ایرانی نیز در مورد ابعاد امنیتی آب هشدار دادهاند.
با وجود همه مشکالتی که کشور در عرصه محیط زیست با آنهییا رو بهروسییت تییاکنون
توجه چندانی به این مسائل نشده است اما شواهد بیانگر این است کییه وضییعیت در حییا
تغییر است و مسائل زیستمحیطی هم بییه اولویییت سیاسییتمداران و هییم افکییار عمییومی
تبدیل شده است .پرداختن نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری به مسائل
زیستمحیطی قابلتوجه است؛ چرا که این اولین بییاری بییود کییه در مسییتندهای نامزدهییای
ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ی
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انتخابات ریاستجمهوری سا 1396مسییئله محیییط زیسییت بییهعنوان یکییی از مهمتییرین
مسائل مطرحشده است و تیمهای کارشناسی نامزدهای انتخاباتی بخشی از برنامههای هییر
نامزد را به مسائل محیط زیست اختصاص دادهاند
گزار :مؤسسه دیدبان آیندهپژوهی کشور که با همکاری مرکز بررسیهای استراتژیک نهییاد
ریاستجمهوری انجام میشود نیز مؤ ید این امییر اسییت کییه امییروزه مسییائل زیسییتمحیطی و
بهطور خاص بحران آب ،به یکی از چالشهای اساسی کشور تبدیل شده است .طبی گیزار:
مذکور بین  10مسئله اصلی کشور در سا  ،1396سه مسئله زیستمحیطی وجود دارد بحران
آب ،پیامدهای بحران آب و بحران ریزگردها .همین گیزار :بییهخو بی بیییانگر اهمیییت مسییائل
بحران آب در کشور است .حا که مسئلهبودن موضوع آب در کشییور مشییخ

و محییرز شییده

است باید با رویکردهای مختل میانرشتهای بییه اییین موضییوع ورود کییرد ابعییاد اجتمییاعی و
رسانهای این موضوع از مهمترین حوزههای ورود به این موضوع است
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

196

دوره ،11شماره 3
تابستان 1398
پیاپی 43

حا که ضرورت توجه به محیییط زیسییت بییهطور عییام و بحیران آب بییهطورخاص بییین
سیاستگذاران کشور بهخو بی احساس میشود بر عهدۀ اصحاب علوم اجتماعی است کییه
ابعاد اجتماعی مسائل زیستمحیطی و بهطور و یژه بحران آب را مسییائلی دسییت دوم تلقییی
نکنند .الزمۀ این امییر ،تحقیقییات آ کادمیییک در حییوزۀ علییوم اجتمییاعی و علییوم ارتباطییات
درخصوص مسائل محیط زیست بهطورم عام و در حوزه آب بهصورت و یژه است بییا توجییه
به آنچه گفته شد ،ضرروی است ابتدا در دانشکدهها و گروههای ارتباطات و روزنامییهنگاری
مباحث نظری ارتباطات و آب مطرح شود و در گام بعدی بییا اجیرای تحقیقییات میییدانی در
مورد مسائل آب در ایران به گسییتر :دانییش در اییین حییوزه پرداخی ت .در کنییار تحقیقییات،
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و )...نیز باید توجه ویییژهای بییه ارتباطییات اسییتراتژیک بیرای ارتباطییات آب داشییته باشییند.
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ارتباطات سالمت را مد نظر داشته باشند.
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