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تدوین چارچوبی برای سیاستگذاری و تدوین استراتژی فناوری بر اساس ارزشهای اخالقی و اجتماعی در صنعت برق و
انرژی به سبب نقش اساسی این صنعت در نظام توسعه جوامع صنعتی ،از اهمیت ویژهای در تعیین اولویتهای سرمایهگذاری،
توسعه و بهرهبرداری از فناوریها برخوردار است .نظر به توجه در بكارگیری فناوری نانو در بخش تولید ،انتقال و توزیع نیرو
در صنعت برق و انرژی با مزیت رقابتی و اثر استراتژیک باال ،هدف اصلی این تحقیق ،بررسی عوامل اثرگذار بر نظام
سیاستگذاری و استراتژی فناوری نانو در این صنعت ،در قالب طراحی و تدوین مدل ،مبتنی بر نظام ارزشی اخالقی و اجتماعی
است .در این تحقیق بر اساس نظریه داده بنیاد و مصاحبه با خبرگان و انجام کُدگذاری در سه مرحله باز ،محوری و انتخابی،
مدل مفهومی تدوین استراتژی و سیاستگذاری ،بر مبنای ارزشهای اخالقی و اجتماعی در فناوری نانو صنعت برق و انرژی با
توجه به عوامل علی و شرایط زمینهای و مداخلهگر ارائه شد .در همین راستا سیاستگذاران فناوری ،با استفاده از مدلهای این
تحقیق میتوانند ،خالء ارزشی موجود در فرآیند تحقیق و توسعه و یا انتقال فناوری نانو را رصد نمایند .یافتههای تحقیق نشان
تقابل و تعامل فناوری نانو و بستر جامعه مدنظر با هدف افزایش رفاه اجتماعی و رشد آگاهی در خصوص پیامدها و
کارکردهای اجتماعی بهرهبرداری از این فناوری و اجتناب از مشكالت آن گردد.
واژگان كلیدی :سیاستگذاری ،ارزشهای اخالقی و اجتماعی ،استراتژی فناوری ،صنعت برق و انرژی ،فناوری نانو.
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میدهد ،سیاستگذاری و تدوین استراتژی فناوری نانو مبتنی بر نظام ارزشی میتواند چارچوبی متمایز برای تشخیص و ارزیابی
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 .1مقدمه
امروزه نقش فناوری در تمام ابعاد زندگی بشر و در تمامی صنایع ،نقش اساسی و محوری است .از
آنجائیكه الزمه توسعة فناوری ،تدوین استراتژی فناوری است (پسندیده ،کرمیپور ،بشارتیراد،
 ،)1167 ،1385استراتژیستها و فناوران به اتكاء مدلهای رایج در این حوزه و با نگرش به تحوالت
صنعت ،بازار ،شرایط محیطی و سایر عوامل ،به دنبال کسب جایگاه مناسب در بازارهای رقابتی
(کریمیان ،اثباتی ،آقاپور )26 ،1395 ،و دستیابی به مزیت فناوری پایدار (مؤمنی )56 ،1390 ،هستند
و مقصد نهایی ایشان صرفاً توسعه فنی و اقتصادی است.
استتتتراتژی ،برنامهای منحصتتتربهفرد با هدف رستتتیتدن به موقعیتت رقابتی در بازار و همچنین
رستتیدن به اهداف و مقاصتتد ستتازمانی استتت و ستتیاستتتگذاری ،مجموعه قواعد وضتتع شتتده از
ستوی ستازمان برای تصتمیمگیری منطقی و دوره عملی استت که برای هدایت تصتمیمگیریهای
فعلی و آتی ستازمان طراحی شتده استت (خستروی .)1 ،1398 ،استاستاً ستیاستتگذاریها تابعی از
استتراتژی هستتند (خستروی )1 ،1398 ،و به عنوان خط ارتباطی بین تدوین استتراتژی و پیادهستازی
آن میباشند (دهنایی.)1 ،1388 ،
چون رویكرد نظام ستیاستتگذاری فناوری در چارچوب ستیستتم ملی نوآوری و تكنیکهای
ستتیاستتتگذاری عمومی نیز پرداخته میشتتود .ستتیاستتتگذاری عمومی با استتتراتژی در مدیریت
مترادف استتت ،با این تفاوت که استتتراتژیها بیشتتتر به عنوان الگوی تصتتمیمگیری در ستتط
ستتازمان یا بنگاه اقتصتتادی مورد استتتفاده قرار می گیرد و ستتیاستتتگذاری عمومی ،مقاصتتد و
جهتگیری را در ستتط جامعه معین میکند (جلیلی .)1 ،1388 ،در چرخه ستتیاستتتگذاری علم،
فناوری و نوآوری در بستتری از ایزارهای هوشتمندستازی ستیاستتگذاری مراحل  -1هدفگذاری و
تعیین استتتراتژی کالن  -2الویتگذاری  -3طراحیِ ستتبدی از ستتیاستتتها  -4طراحی جزئیات
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برنامهها و پیادهستتازی و اجرا  -5ارزیابی ستتیاستتتها  -6اعمال بازخوردها در فرآیند مدنظر قرار
میگیرد (قاضینوری ،قاضینوری.)1393 ،
به طور کلی در این معنا تردید نیست که استراتژی تكنولوژی یكی از مهمترین استراتژیهای
کارکردی (وظیفهای) در هر ستتازمان استتت و باید پشتتتیبانیکنندة هدفهای استتتراتژی بزر
(مادر) ستازمان باشتد (طاهری ،طاهری .)3 ،1391 ،طارق خلیل استتراتژی فناوری را فرآیند تعیین
اولویتهای ستتترمایهگذاری در حوزه افزایش توانمندیهای فناورانه و در راستتتتای استتتتراتژی کالن
بنگتاه تعری

کرده استتتت (آراستتتتی ،مختتارزاده ،ختانلری .)186 ،1392 ،اهتداف عمتدة تتدوین و

طراحی مدلهای استراتژى فناوری به شرح زیر است:
o

کسب مزیت فناورانه پایدار

 oکسب و دستیابی به فناوریهاى متمایزکننده صنعت
o

ایجاد موقعیتى که سازمان یا صنعت مربوطه قصد دارد در آینده در آن قرار گیرد.
اما شتواهد موجود نشتان میدهد که دستتیابی به اهداف باال در مدلهای استتراتژی فناوری که صترف ًا

رویكرد رقابتی و مادی دارد ،ستبب استتفادههای نادرستت از فناوری و اختراعات در جوامع بشتری شتده
استتت .اگر اهداف ارزشتتی مالل اول در این اهداف بود ،فناوری و اختراعات در مقام ستتاخت و در
ستاحت بهرهبرداری استتفاده نادرستت نمیگردید .به عنوان نمونه توانمندیها و قابلیتهای فناوری نانو
باید در کنار مخاطرات و ابعاد اجتماعی و ارزشهای اخالقی به گونهای مورد ارزیابی قرار گیرد که در
افزایش راندمان ،کاهش تلفات و ستودآوری اقتصتادی در راستتای عدالت اجتماعی ،حفظ و صتیانت از
محیطزیست و توجه به کرامت انسانی ،موجب تعالی نوع بشر در همه ابعاد گردد.
کشتتتورهتای استتتتفتاده کننتده از فنتاوری نتانو ،بته ویژه آمریكتا و ژاپن ،برنتامتههتای جتامعی برای
کاربرد تجاری فناوری نانو راهاندازی کردهاند .طراحی برنامه ارزشتتیابی مخاطرات واقعی و ایمنی
این مواد ،جزئی از برنامه اصتلی این کشتورهاستت تا از بیزیانی این مواد ،برای ستالمتی انستان و
محیطزیستت اطمینان حاصتل کنند .به همین منظور برنامه ملی ستمشتناستی را اجرا کردهاند تا بتوانند
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تأثیرات بومشتتناختی نانو مواد مهندستتی شتتده اختصتتاصتتی ،از قبیل ورات کوانتومی ،نانولولههای
کربنی و دیوکستید تیتانیوم و نیز تأثیر آنها بر ستالمتی انستان را بررستی و ارزشتیابی کنند (حیدری،
 .)24 ،1386توستتتعته فنتاوری نتانو ،حوزههتای مختل

جتامعته از جملته اقتصتتتاد ،بهتداشتتتت،

محیطزیستت ،قوانین و مقررات و آموزش را تحت تأثیر قرار خواهد داد .مطالعه این اثرات ،به
درل بهتر روابط بین جامعه و این فناوری کمک کرده و روشهای مناستتتب برای انستتتجام
بخشتیدن به توستعه این فناوری را شتناستایی خواهد کرد .مالحظات توستعه پایدار فناوری نانو
در ستته دستتتة مالحظات اجتماعی (شتتامل زیستتتمحیطی ،اجتماعی ،اقتصتتادی و
آموزشتی) ،مالحظات اخالقی (شتامل ستوء استتفاده از فناوری ،شتكافهای اجتماعی و
مفهوم حیات) و مالحظات قانونی (شتتامل مالكیت معنوی ،حریمهای خصتتوصتتی و
قانونگذاری) قرار گرفتهاند (رضایی ،سرافرازی ،قلی فر.)1 ،1389 ،
استتتنتاد و متدارل معتبر در زمینته کتاربرد فنتاوری نتانو در حوزه برق و انرژی بصتتتورتهتای
مختلفی نظیر نقشتهراه ،گزارشتات رصتد وضتعیت و آیندهپژوهی در جهان نظیر ستند توستعه فناوری
نانو در زمینه انرژی اتحادیه اروپا و سند  2050کشور چین به چاپ رسیده است.
مشتكالت عمده فناوری نانو امروزه در حوزههای ایمنی ،ستالمت انستان (ستمیت نانوورات)،
محیطزیستتتت (ترییر در ستتتامتانتههتای بیولوژیكی) و مستتتائتل اخالقی بررستتتی میشتتتود (زارع
احمتتدآبتتادی ،طتتاهری دمنتته .)105 ،1388 ،یكی از نگرانیهتتای عمتتدهای کتته دربرگیرنتتده
و والیتی .)148 ،1390 ،نگرانیها در مورد ورود نانو مواد از طریق تنفس ،پوستت و دهان و انتقال
آن بته انتدامهتای مختل

بتدن افزایش یتافتته استتتت و از آنجتا کته اطالعتات و پژوهشهتا در مورد

تأثیرات نانو مواد بر روی انستتان و محیطزیستتت هنوز به اندازه کافی نیستتت ،انجام پیشتتگیریهای
الزم و حفظ موازین اخالقی در استفاده از آنها بسیار ضروری است (حیدری.)23 ،1386 ،
انرژی همواره بهعنوان یكی از مهمترین نیازهای بشتتر مطرح بوده استتت .انرژی الكتریكی با
کاربردهای منحصتتر به فرد میتواند در بستتیاری زمینهها جایگزین منابع انرژی مختلفی باشتتد و به
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دالیل زیستتت محیطی و با توجه به افزایش قیمتهای ستتوختهای فستتیلی به عنوان منبع اصتتلی
انرژی نستتبت به دیگر صتتورتهای انرژی دارای برتری استتت .از ستتوی دیگر این انرژی دارای
کاربردهای اختصتاصتی استت که شتاید نتوان به جای آن از دیگر منابع انرژی استتفاده نمود .اهمیت
برق در تولید و اقتصتتتاد کشتتتور یكی از مؤلفههای اصتتتلی توستتتعه به شتتتمار میرود وگرایش به
سرمایهگذاری در تولید برق افزایش یافته است.

در چند دهه اخیر برق به زیرستاخت ضتروری برای توستعه اجتماعی ،اقتصتادی و صتنعتی
کشتورها تبدیل شتده استت ،به نحویكه میزان تولید آن ،شتاخص مهمی برای اندازهگیری رشتد
صتنعتی و تولیدی و میزان مصترف آن یكی از فاکتورهای رفاه اقتصتادی یک جامعه محستوب
میشتود ،که نشتانگر ارتباط نزدیک و دوستویه مستائل علومانستانی ،از جمله موضتوعات مدیریتی و
علوماجتماعی با صتتنعت برق استتت (خنجری ،عستتگر شتتهبازی ،حیدری .)1 ،1397 ،با توجه به
کاهش وخایر نفتی و افزایش نیتاز جهتانی برای تأمین انرژی ،بكتارگیری فنتاوری نانو در پنج
بخش تولید نیرو ،شتتبكه انتقال نیرو ،توزیع نیرو ،الكترونیک و مهندستتی مواد در صتتنعت برق و
انرژی مورد توجه فراوان قرار گرفته استتتت که دارای مزیت رقابتی و با اثر استتتتراتژیک باالیی
استت .کاربرد فناوری نانو در حوزه برق و انرژی را میتوان به بخشهای زیر تقستیم کرد (ستتاد
ویژه توسعه فناوری نانو:)4 ،1394 ،
 oساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق با کارآیی و خواص بهتر و هزینه کمتر؛
 oتوستتعه روشهای بهرهبرداری ،تعمیرات ،نگهداری ،بهستتازی و نوستتازی تأستتیستتات و
تجهیزات صنعت برق؛
 oکاهش تلفات برق در شبكههای انتقال و توزیع؛
 oافزایش راندمان تجهیزات در صنعت برق؛
 oافزایش توان و تولید نیرو؛
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فنتاوری نتانو بواستتتطتة توانتایی کتار در ستتتط مولكولی و اتمی و امكتان کنترل دقیق ابعتاد و
ترکیب ،موجب شتتتده استتتت تا بتوان مواد و تجهیزاتی با دوام و طول عمر بیشتتتتر ،مستتتتحكمتر،
ستتبکتر ،مصتترف انرژی کمتر و خواص مكانیكی و شتتیمیایی بهتر و یا حتی هزینه کمتر را تولید
نمود (ستتاد ویژه توستعه فناوری نانو .)4 ،1394 ،موضتوع بهکارگیری نانوفناوری در صتنعت برق به
عنوان مادر صتنایع ،مورد توجه بستیاری از کشتورها واقع شتده و سترمایهگذاریهای کالنی دراین
باره صتتورت گرفته استتت .چرا که این قابلیت و توانایی را داردکه بازده مصتترف انرژی ،تولید و
وخیرهستتتازی آن را به میزان چشتتتمگیری بهبود بخشتتتد .فناوری نانو کمک میکند تا انرژیهای
مختل

بتا بتازدهی بیشتتتتری برق تتأمین کننتد یتا حتی روشهتای دیگری برای تتأمین انرژی ایجتاد

شتتتود .در انتقتال انرژی تا تحویل آن به واحدهای مصتتترف کننتده فنتاوری نانو کمتک میکنتد که
ات الف انرژی کاهش یابد .در وخیره انرژی به طور مشتخص وخیره انرژی در باتریها و خازنها به
کمک فناوری نانو افزایش یافته استتت .فناوری نانو در کاهش میزان مصتترف برق و بهینهستتازی
مصترف ستوخت و کاهش آالیندهها نیز مؤثر استت و روشهایی را پیشتنهاد میکند که با ترییری
اندل ،آستتتیبهای وارد به محیط کاهش مییابد .از جمله موارد کاربرد نانوفناوری در صتتتنعت
برق میتوان بته استتتتفتاده از نتانوپودرهتا و بتدنتههتای نتانوستتتاختتار در ستتتاختت کلیتة تجهیزات مورد
استفاده در این صنعت بواسطة ارائه کارآیی بسیار بهتر و حداقل مصرف انرژی ،ساخت فریتهای
مرنتاطیستتتی بتا حتداقتل تلفتات مورد استتتتفتاده در موتورهتا و ژنراتورهتای الكتریكی ،ستتتنستتتورهتا
باال ،پیلهای ستتوختی با حداک ر کارآیی ،پوشتتشهای پرههای توربین با مقاومت به خوردگی و
ستایش بستیار باال ،پوشتشهای خود تمیز شتونده مورد استتفاده در مقرههای پرستالنی ،شتیشتههای با
پوشتتش نانو ستتاختار عایق حرارتی ،پوشتتشهای نانوستتاختار ضتتد آب ،نانولولههای کربنی مورد
استتتتفاده در ستتتیستتتتمهای وخیرهستتتاز انرژی با حداک ر توان ،عایقهای الكتریكی نانو ستتتاختار
روانکارهای نانوستتاختار ترمیمکننده ستتطوح ،مولدهای ترموالكتریک ،نانوباطریها ،نانوستتیمها،
نانوکیتهای مرناطیستتی با هدف صتترفهجویی در مصتترف ستتوخت مشتتعلها ،کاتالیستتتهای
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نانوستاختار ،وریستتورهای اکستیدروی ،الم های کممصترف با پوشتش نانوستاختار ،نانوفیلترهای
نیروگاهی ،ستازههای بتنی مقاوم ،تصتفیهکنندههای هوا و  ...اشتاره کرد .در بخش تولید بكارگیری
فناوری نانو ستبب بهبود عملكرد تجهیزات نیروگاهی و افزایش راندمان نیروگاه میشتود .از طرفی
امروزه به دلیتل کاهش یافتن منتابع اولیته انرژیهای فستتتیلی در دنیتا و از طرف دیگر به دلیتل ایجتاد
آلودگیهای شتدید زیستتمحیطی در اثر افزایش مصترف این منابع ،توجه خاصتی به منابع جدید
تأمین انرژی مانند انرژیهای خورشتتتیدی ،بادی و … میشتتتود .اما استتتتفاده از این منابع مستتتتلزم
دستتیابی به تكنولوژی تبدیل کننده این پتانستیلها به انرژیهای الكتریكی ،مكانیكی و … استت .از
ستتوی دیگر نانو فناوری ،به ستتبب بهبود کیفی ابزارها ،مصتترف کمتر مواد اولیه ،مصتترف کمتر
انرژی ،کاهش تولید مواد زائد و افزایش ستترعت تولید در کشتتورهای پیشتترفته به عنوان مهمترین
روش تولید و ستتتاخت این ابزارها ،مطرح استتتت .به کمک این فناوری گامهای مؤثری در جهت
کاهش آلودگی زیستتمحیطی حاصتل از ستوختهای فستیلی ،برداشتته شتده استت .از این رو از
مهمترین بستتتترهتای بكتارگیری نتانوتكنولوژی در ستتتاختت و تولیتد مبتدلهتای انرژیهتای نو (متل
ستتتلولهای خورشتتتیتدی و پیتلهای ستتتوختی) ،کاهش آالینتدههای زیستتتت محیطی نیروگاههای
گازستتتوز (با استتتتفاده از کاتالیستتتتهای احتراق) و افزایش راندمان این نیروگاهها (با بكارگیری
نانوپوشتتشها و نانومگنتها) استتت (هور ،1393 ،ص  4و  .)5استتتراتژیهای توستتعه فناوری نانو
مطابق با آنچه در سند توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی آمده است به شرح زیر تدوین و

 oپیشتبرد فعالیتهای تحقیق و توستعه با تمرکز بر کستب توانمندیهای فناورانه و تربیت نیروی
انسانی متخصص.
 oآگاهسازی و اطالع رسانی در مورد کاربردها و مزایای فناوری نانو در صنعت برق.
o

فراهم کردن بستتر قانونی و فنی مورد نیاز توستعه فناوری نانو در صتنعت برق با تدوین قوانین،
دستورالعملها و استانداردها و نیز ایجاد زیرساختهای فنی عمومی.
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o

تأمین و تستهیل منابع مالی مورد نیاز و تشتویق بخش خصتوصتی به سترمایهگذاری در توستعه
فناوری نانو در صنعت برق.

o

کمک به توستتعه بازار محصتتوالت و تجهیزات مبتنی بر نانو در صتتنعت برق با تأکید بر رفع
موانع تجاریسازی و افزایش همكاریهای تجاری.
استتراتژی های مشتخص شتده برای توستعه فناوری نانو در صتنعت برق و انرژی به عنوان بستتری

برای تحقق تمامی اهداف شناسایی شده عمل میکنند .با تحقق آگاهی وینفعان ،تأمین منابع مالی،
توستتتعه بازار محصتتتوالت و شتتتبكهستتتازی تجاری ،ایجاد زیرستتتاخت قانونی و فنی ،و افزایش
فعالیتهای تحقیق و توستعه بستتری فراهم میشتود تا استتفاده از فناوری نانو در بخشهای مختل
شتتبكه برق (اعم از تولید ،انتقال و توزیع ،و مصتترف) اشتتاعه پیدا کند و کاربردهای مختل

این

فنتاوری بتاعتا کتاهش انتشتتتتار آالینتدههتای زیستتتتتمحیطی ،افزایش بتازده نیروگتاههتا ،کتاهش
هزینههای بهرهبرداری ،تعمیر و نگهداری ،افزایش تولید برق پال و تجدیدپذیر ،کاهش مصترف
برق ،کاهش تلفات و افزایش صادرات محصوالت مبتنی بر نانو در صنعت برق گردد.
بر این استتتاس در وضتتتعیتت موجود ،مبحتا ارزشهتای اخالقی و اجتمتاعی استتتاستتتاً در
سیاستگذاری فناوری نانو در صنعت برق و انرژی دیده نشده است.
یكی از متداولترین موضتوعات اجتماعی که از بررستی ادبیات موجود در رابطه با فناوری
نانو استتنباط میشتود ،تأکید بر این نكته استت که فناوری نانو تاثیر م بتی بر محیط زیستت خواهد
محیطی مؤثر خواهد بود .با توجه به کارایی بالقوه فناوری نانو ،ضتایعات به حداقل کاهش یافته و
اتالف انرژی کنترل خواهد شتد .انرژی برق با ستوخت بستیار کمتری تولید شتده و آثار زیستت
محیطی آن متعاقباً بستیار کمتر خواهد بود .فیلترهای آب ،بستیار ریزتر و دقیقتر شتده و در نتیجه،
ناخالصتی و آلودگی کمتری در محصتوالت حاصتل از آنها وجود خواهد داشتت .آب اقیانوسها
میتوانتد نمتک زدایی شتتتده و تحتت کنترل قرار گیرد ،کته این امر نیز بته نوبته خود میتوانتد
نگرانیهای جهانی مربوط به تأمین و عرضته آب را برطرف نماید (رضتایی ،سترافرازی ،قلی فر،
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 .)4 ،1389از طرفی ،نتایج بررستی پیامدها و پیشبینی آنها ،ستیاستتگذاران را در مراحل مختل
تصتتتمیمگیریهتا و تعیین مستتتیر رشتتتتد و توستتتعته فنتاوری یتاری میرستتتتانتد (قتاضتتتینوری،
حیدری .)1387،2،ستتالمت و ایمنی کارکنان یا هر جمعیتی که در تماس با پودرهای ترکیبی یا
محصتوالت مشتتق از نانو هستتند ،نستبت به خطر جذب این مواد از طریق استتنشتاقی یا گوارشتی یا
جذب از طریق پوستت یا عبور از ستد خونی مرزی یا جفت و انتقال به جنین از طریق مادر باید
تأمین شوند (فرنیا ،ننوی ،عباسی و والیتی.)152 ،1390 ،
بحتا دربتاره نتتایج و آثتار اجتمتاعی فنتاوری نتانو را اریتک درکستتتلر 1دانشتتتمنتد آمریكتایی بتا
انتشتار کتاب موتورهای آفرینش در ستال  1986آناز کرد (قاضتینوری ،حیدری .)34 ،1387 ،در
حالی که در  30ستال گذشتته بستیاری از دانشتمندان علوم اجتماعی ،درگیر با علوم نانو و فناوری
نتانو بودهانتد ،امتا چیزهتای زیتادی برای گزارش کردن در این مورد وجود نتدارد ،کته بته موجتب آنهتا
اثبات شتتود ،علوم اجتماعی تأثیر بستتزایی در علوم نظری داشتتته استتت .مطالعات ،بیشتتتر مربوط به
تأثیرات و کنترل علم و فناوری استتتت ،با تمرکز ویژه بر خطراتی که علم و فناوری میتواند برای
صتتل  ،امنیتِ جامعه ،دموکراستتی ،پایداری محیط زیستتت و ارزشهای انستتانی ایجاد کند .حوزه
فناوری نانو به اندازه کافی جدید و میان رشتتهای استت که تعداد کمی از تحقیقات آن به صتورت
جتامع بته پیتامتدهتای اخالقی و اجتمتاعی آن پرداختتهانتد ( .)Elliott, 2018, 406استتتمعیلی آبتدر و
حیدری بیان کردهاند که در علم اخالق ،فناوری نانو به عنوان یک موضتوع بستیار پیچیده و دارای
بیتان شتتتده و تتاکنون فقط تجزیته و تحلیتلهتای بستتتیتار انتدل و حتداقلی در رابطته بتا کتاربرد علمی
فناوری نانو منتشتتر شتتده استتت (استتمعیلی آبدر ،حیدری .)25 ،1397 ،ستتؤاالت اخالقی مربوط به
فناوری نانو به روشتتتهایی که مردم ممكن استتتت از آن برای آست تیب رستتتاندن عمدی به دیگران
استتفاده کنند محدود نمیشتود ،بلكه شتامل تعهداتی برای جلوگیری از عواقب مضتر ناخواستته و

1 K.Eric Drexler

] [ Downloaded from epprjournal.ir on 2022-12-05

جوانب مختل

مطرح استتت و در عین حال ناستتازگاریهای اخالقی این فناوری در حد مختصتتر

 134نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشهای سیاستگذاری و برنامهریزی انرژی /سال  /6شماره  /21زمستان 1399

احتمالی است ( .)Gebeshuber, 2007, 16برای تبیین راهبردهای اخالقی فناوری نانو به اختالفات
در حوزه فناوری نانو و دستتهبندی آن توستط قاضتینوری و حیدری اشتاره میشتود تا استاس کار
مشخص گردد (قاضی نوری ،حیدری:)80 ،1387 ،
مسائل فنی :1مواردی همچون تعری

فناوری نانو و مصداقهای آن ،تواناییهای فنی قابل

دستیابی و فاصله زمانی تا تحقق آنها ،خطرهای فناوری و نیره .دانشمندان و مهندسان و متخصصان
فناوری نانو و همین طور متخصصان آیندهنگری و پیشبینی فناوری از جمله مباح هگران این حوزه
از اختالفات درباره فناوری نانو میباشند.
مسائل اخالقی :2سواالت مطرح در این حوزه ،موارد زیر را در برمیگیرد:
ال ) منافع و خطرهای همراه توسعه فناوری چیست؟
ب) آیا باید به دنبال توانایی خاصِ دست یافتنی رفت یا نه؟
ج) آیا خط سیرهای فنی خاصی باید دنبال شود؟
د) چه کسی باید درباره دنبال کردن خط سیرهای فنی تصمیم بگیرد؟
هت) برای مقابله با خطرهای احتمالی چه باید کرد؟
و) منافع احتمالی به چه کسانی تعلق میگیرد؟
ز) آیا همه کشورها قادر به توسعه این فناوری میباشند؟
ح) اثر فناوری نانو بر مسائلی مانند فقر ،نابرابری ،توسعه پایدار ،بیكاری ،محیط زیست و از این
تحقیقات در مورد پیامدهای اجتماعی فناوری نانو به ستتتیاستتتتگذاران و عموم مردم کمک
میکنتد تتا تصتتتویری واقعگرایتانته و عتاری از امیتدهتا و ترسهتای بیدلیتل بته دستتتتت آورنتد
( .)Gebeshuber, 2007, 15تأثیرات اخالقی و اجتماعی فناوری همیشه نه تنها به محصول فناورانه

1 Technical Controversies
2 Ethical Controversies
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مورد استتفاده بستتگی دارد ،بلكه به کاربرد و بستتر اجتماعی که در آن استتفاده میشتود نیز بستتگی
دارد ( .)Brey, 2017, 42استفادههای از فناوری نانو ،عالوه بر تاثیرات م بت بیشمار ،در بلند مدت
میتواند چه تاثیرات منفی و ناخواستتهای داشتته باشتد؟ (کوثری ،قاضتینوری ،ثقفی ،عموعابدینی،
1 ،1395و.)2
با در نظر گرفتن پتانستتیل ایجاد خطر فناوری نانو ،اقدامات ویژهای در جهت ادنام علوم
انستتانی و اجتماعی با رویكرد میان رشتتتهای فناوری نانو صتتورت گرفته استتت .تلفیق مطالعات
اجتمتاعی و اخالقی در تحوالت فنتاوری نتانو از همتان ابتتدا مهم خواهتد بود .در گزارش اولیته در
مورد فناوریهای همگرا ( )Roco and Bainbridge 2003توصتتیه شتتده استتت که موضتتوعات"
اخالقی ،قانونی ،رفتاری ،اقتصتادی ،زیستتمحیطی ،توستعه نیروی کار و ستایر پیامدهای اجتماعی
باید از همان ابتدا توستتط دانشتتمندان و مهندستتان برجستتته ،دانشتتمندان علوم اجتماعی و ائتالف
گستتتتردهای از ستتتازمتانهتای حرفتهای و متدنی متدنظر قرار گیرد" ( Roco, Harthorn, Guston,

 .)Shapira, 2011, 5از آنجا که فناوری نانو در مراحل ابتدایی توستعه خود قرار دارد عنصتر عدم
قطعیت 1در تمامی مباحا مربوط به این فناوری در تمامی ابعاد تحلیلی آن دیده میشود .این ابعاد
شتتتامتل توانتایی هتای بتالقوه فنتاوری نتانو و آثتار توستتتعته فنتاوری نتانو بر جتامعته استتتت .پیشبینیهتا و
تحلیلهای این موضوعات نیز بر پایه نگرش افراد و گروههای فعال و محقق در این زمینه میباشد.
وود ،جونز و گلدارت 2چهار دیدگاه درباره نتایج فناوری نانو برای جامعه میشتتتناستتتند (قاضتتتی

 oدیتدگتاه آرمتانگرایتانته کته بتا اعتقتاد بته انقالبی بودن فنتاوری نتانو ،آینتده را رویتایی تصتتتور
میکند.

1 Uncertainty
2 Wood & Janes & Geldart
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 oدیدگاه ضتتتدآرمانگرایانه که با اعتقاد به انقالبی بودن فناوری نانو آن را برای جامعه بستتتیار
خطرنال میداند.
o

دیدگاهی که به وجود موانع در راه توسعه فناوری نانو و لزوم رفع آنها اعتقاد دارد.

o

دیتدگتاهی کته بته تتدوین مقررات تنظیم کننتده برای مقتابلته بتا خطرهتای احتمتالی نتانو نظر دارد
(.)Wood et al, 2003
مدلهای رایج تدوین استتراتژی فناوری بر دو رویكرد موقعیتیابی 1برای بهبود و ت بیت جایگاه و

موقعیتت در بتازارهتای هتدف و رویكرد "منبع بنیتان" یتا "منبع محور "2بتا اتكتاء بته توان رقتابتی و ستتترمتایته
ستازمانها بر مجموعهای از منابع جدید متمرکز هستتند (کریمیان ،اثباتی ،آقاپور .)26 ،1395 ،جدول 1
به رویكرد و مؤلفههای اصتتلی چند مدل در بحا تدوین استتتراتژی فناوری به طور نمونه اشتتاره دارد با
این هدف که نپرداختن به موضوعات نظام ارزشی اخالقی و اجتماعی در این مدلها را نشان دهد.
جدول  .1بررسی رویکرد و مؤلفههای اصلی مدلهای مختلف استراتژی فناوری
نام مدل

رویکرد اصلی

پورتر

شایستگیهای رقابتی

مولفههای اصلی
شناسایی فناوری در زنجیره ارزش ،انتخاب فناوریهای مناسب برای
توسعه ،تصمیمگیری در مورد پیشتاز و یا پیرو بودن ،تصمیمگیری
در مورد فروش فناوری

هکس و
مازلوف

استراتژی کارکردی بر
مبنای واحدهای فناوری
راهبردی ()3 STU

تعیین چشمانداز و راهبرد کسب و کار ،تعریف واحدهای فناوری
راهبردی ،پایش محیط داخل و خارج ،برنامهریزی استراتژیک،
تعیین برنامه عملیاتی و تخصیص بودجه

هامل

محوری

شایستگی محور ،تناسب در وضع اهداف ،طراحی سازمانی مناسب

دی آونی

پویایی در رقابت

درنظرگیری پویایی رقابت ،تعریف حوزههای رقابت ،نوآوری فناورانه،
مزیت رقابتی هر بنگاه ،صیانتپذیری از نوآوری ،پیشتازی نوآوری

مأخذ :باقری مقدم ،قاضینوری ،معلمی ،و موسوی درچه1397 ،

1 Positioning Approach
2 Resource Base Approach
3 Strategic Technology Unit
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پاراهالد و

تئوری شایستگی

شناسایی الگوهای تکامل صنایع مرتبط ،معماری راهبردی ،رقابت
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وجود خ الء آشتتتكتار در نظتام ارزشتتتی اخالقی و اجتمتاعی در بررستتتی استتتتراتژیهتا و
ستیاستتگذاریهای حوزه علم و فناوری ،ضترورت طراحی و تدوین مدلی برای استتراتژی فناوری
بر استتاس تأثیرات ارزشهای اخالقی و اجتماعی را نمایان میستتازد .از این رو هدف از انجام این
تحقیق کاربستت نظام ارزشتی در ستیاستتگذاری و تدوین استتراتژیهای کالن و فناوری در صتنعت
برق و انرژی از طریق ارائه مدل استتت ،ولی محقق معتقد استتت در شتترایط کنونی تمامی صتتنایع
متی تتوانتنتتد در ایتن حتوزه ورود پتیتتدا نتمتوده و تحتقتیتقتی نتظتیتر ایتن تحتقتیتق را انتجتتام داده و از آن
الگوبرداری نمایند .بر این استاس ستؤاالت اصتلی این پژوهش به این شترح استت -1 :مدل مناستب
استتراتژی و ستیاستتگذاری فناوری بر استاس ارزیابی تاثیرات ارزشتهای اخالقی و اجتماعی چیستت؟
 -2چه عواملی و ابعادی در شتكلگیری مدل استتراتژی و ستیاستتگذاری فناوری بر استاس ارزیابی
تاثیرات ارزشهای اخالقی و اجتماعی موثر هستند و روابط این عوامل چگونه است؟

 .2پیشینه پژوهش
پس از انتشار کتاب موتورهای آفرینش در سال  1986در حوزه نتایج و آثار اجتماعی فناوری نانو
توسط اریک درکسلر دانشمند آمریكایی ،مطالعات جدی درباره آثار و نتایج اجتماعی علم و
فناوری نانو پس از آن آناز شد که این فناوری در ایاالت متحده به عنوان الویت سیاست ملی
فناوری مطرح گردید .پیشگامی نانوفناوری ( )1NNIدر آمریكا با برگزاری کارگاه در این حوزه
در سپتامبر  2000آناز و برنامه حمایتی از آن در اکتبر  2000با برگزاری کارگاه  2NSFدر مورد
اتحادیه اروپا با برگزاری کارگاه نانوفناوری در نوامبر  2001با همكاری بنیاد ملی علوم آمریكا،
برنامه حمایتی خود را از  2003اجرایی نمود .در سال  2001گزارش کارگاه  NSFحاوی

)1 National Nanotechnology Initiative (NNI
2 Nationa Science Foundation
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آثار اجتماعی علم و فناوری نانو ،نقطه شروع دعوت به مطالعات در این حوزه شد .بر همین اساس
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حوزههایی که نانو بیشترین تأثیر را در آنها خواهد داشت انتشار یافت و کارگاه  1APECدر مورد
آثار اجتماعی فناوری نانو نیز برگزاری گردید .در سال  2002سمینارهای گروه  2 ETCدر اجالس
جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبور

برگزار شد که درخواست تعلیق به کارگیری نانومواد را

میکرد .در همین سال کارگاه مشترل  NSFو  3ECبا عنوان "فرصتهای انقالبی و آثار اجتماعی
فناوری نانو" در ایتالیا نیز برگزار شد .در سال  2003برگزاری کارگاه دوم  NSFو  ECدر مورد
آثار اجتماعی فناوری نانو صورت گرفت و انتشار گزارشهای گروه  ETCمبنی بر خطر نانوورات
و خلط سبز محصول نانوبیوفناوری پیشرفته که درخواست تعلیق را تكرار میکرد نیز اتفاق افتاد.
همچنین در این سال بحا استفاده عدالتمحور و اخالقی از نانوفناوری تحت عنوان داراها و
ندارهای فناوری نانو ( )Wolfsonدیدگاههای متفاوت نسبت به مفهوم و تواناییهای نانو و موضع
آن نسبت به توسعه فناوری ( )Wood et al.طرح گردید .در سال  2004نیز در ادامه مطالعات و
تحقیقات صورت گرفته ،گزارش نهایی انجمن سلطنتی و آکادمی سلطنتی مهندسی انگلستان در
مورد جنبه های اجتماعی ،زیست محیطی ،اخالقی و مقرراتی نانو شامل خطرهای زیست محیطی،
تشدید نابرابری ،حریم خصوصی و امنیت ،کاربردهای نظامی ،تنظیم مقررات منتشر شد و کارگاه
کمیسیون اروپا درباره تحلیل ریسک فناوری نانو نیز برگزار گردید .در سال  2005نیز موضوعاتِ
نابرابری استفاده از فناوری نانو و امكان افزایش آن ،مناسب بودن فناوریهای نانو برای کشورهای
در حال توسعه ( ،)Singer et al.ناتوانی برنامههای مطالعه آثار اجتماعی برای تأثیرگذاری بر
رشتهای و همكاری چند رشتهای ،فقدان مقررات ،نگرانیهای پزشكی و بهداشتی ،خطرهای زیست
محیطی و نیره در مورد نانوفناوری طرح گردید (قاضینوری ،حیدری .)35 ،1387 ،تحقیق و
توسعه در مقیاس نانو ،کاربردهای فناوری نانو و پیامدهای اجتماعی ،یک سیستم منسجم و تعاملی

)1 Asia – Pacefic economic cooperation (APEC
)2 Action Group on Erosion, Technology and Concentration (ETC
)3 European Commision (EC
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را تشكیل میدهد ،که به صورت شماتیک ممكن است به عنوان یک حلقه بسته تجسم یابد که به
صورت شماتیک در شكل 1نشان داده شده است (.)Roco, 2003, 181

کاربردهای

تحقیق و توسعه

نانوفناوری

نانوفناوری
پیامدهای
اجتماعی

شكل  .1حلقه بسته آثار اجتماعی نانوفناوری ()Roco, 2003
انواع فناوری ،عاملی بینظیر برای جاریستازی و انتقال ارزشهای اخالقی هستتند ( & Brusoni,

گستتتردهای در تمام زمینههای مهندستتی خواهد داشتتت ،بنابراین برجستتتهکننده اثرات اجتماعی ستتایر
فنتاوریهتا نیز خواهتد بود ( .)Gebeshuber, 2007, 1کوثری و همكتاران در مقتالتهای بیتان کردهانتد کته
یكی از اصتلیترین انگیزههای تحقیقات در حوزه مهندستی و علم در مقیاس نانو ،پیشتبرد اهداف وستیع
اجتمتاعی استتتت .در رویكرد متعتادل ،آثتار اجتمتاعی توست تعته فنتاوری ،نته تنهتا مزایتای اجتمتاعی بلكته

1 Gebeshuber
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 .)Vaccaro, 2017, 224در همین راستتتتا ِگبِشتتتوبر 1اضتتتافه کرده استتتت که فناوری نانو کاربردهای
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پیامدهای پیشبینی نشتتده نیز مدنظر میباشتتد (کوثری ،قاضتتینوری ،ثقفی ،عموعابدینی.)1 ،1395 ،
گوپتا و همكارانش در مقاله سال  2012خود چنین عنوان میکنند :فناوری نانو را میتوان به عنوان یک
فناوری نوظهور توصتتی

کرد و همانطور که در مورد ستتایر فناوریهای نوظهور ،اصتتالح ژنتیكی نیز

اتفاق افتاده استتت ،عوامل مختل

روحی و روانی به طور بالقوه میتوانند بر عكسالعملهای اجتماعی

در توستعه و کاربرد این فناوری تأثیر بگذارند .این عوامل نقش مهمی در نحوه توستعه و تجاریستازی
فناوری نانو ایفاء میکنند (.)Gupta, Fischer, Lans, Frewer, 2012,1
تحقیقتات دیگر نیز بر توستتتعته موازی جنبتههتای اخالقی ،حقوقی ،اجتمتاعی و ستتتیتاستتتی نتانو
فناوری با جنبة علمی آن تأکید دارند در نیر اینصتورت ،این زمینه از علم با خطراتی جدی مواجه
خواهد شتد و پیشترفت در فناوری و کاربرد آن نباید باعا خدشتهدار شتدن انستانیت و حقوق افراد
شتود (استمعیلی آبدر ،حیدری .)1397 ،همچنین در مورد موضتوع اخالق در علم و فناوری چنین
عنوان شتده استت که فناوریهای جدید ما را ملزم به ابراز نگرانی میکنند و ضتروری استت تا در
صتتورت آستتیب دیدگی در این مستتیر به مردم پاستتخگو باشتتیم ( .)Baron, 2019,1هدف کلی،
پذیرش فناوری نانو توستط عامه مردم استت .پذیرش عمومی نستبت به فناوری نانو برای توستعه
بلندمدت این فناوری ضتروری بوده و به ما اجازه میدهد که از منافع بالقوه آن بهرهمند شتویم.
در گزارشهای مربوط به تحقیق و توستعه فناوری نانو به طور ضتمنی اشتاره شتده استت که این
پذیرش به اعتماد عمومی نستتبت به فناوری و اینكه این اعتماد بر استتاس اطالعات ،آموزش،
میان نقش علوم انستانی و اجتماعی ،بیشتینهستازی فواید اجتماعی فناوری نانو ،تقویت فناوری نانو
و کاهش احتمال مناقشتات تضتعی

کننده عمومی استت .این امر مستتلزم این استت که اخالقیات

به صتورت ابزار یا وستیلهای در خدمت یک هدف ستودمند درآید .از طرفی نقش علوم انستانی و
اجتماعی را نباید تنها به ایجاد اطمینان و پذیرش عمومی نستبت به فناوری نانو محدود ستاخت.
بلكه علوم انستتانی و اجتماعی دارای عملكرد انتقادی هستتتند .به طوری که مردم بتوانند بر این
استاس ،قضتاوت آگاهانهای داشتته باشتند .این ارزیابی انتقادی لزوماً از نوع منفی نیستت .اخالقیات
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تنها تعیینکننده حدود و مرز نیستت .اخالقیات از لحاظ فناوری نانو ،باید در نظر داشتته باشتد که
میخواهیم به وستیله این فناوری به چه اهدافی دستت یابیم .واژه  nanoethicsو یا کاربرد اخالق
در فناوری نانو امروزه به خوبی در جوامع علمی تعری

و شتتناخته شتتده استتت (نایب پاشتتایی،

 .)1 ،1395بررستتتی فنتاوری نتانو بته عنوان یتک فنتاوری نوظهور نشتتتان میدهتد کته ،کُنشهتای
اجتمتاعی در توستتتعته و کتاربرد این فنتاوری تتأثیرگتذارنتد و عوامتل مؤثر بر این واکنشهتا منجر بته
توجه محققین به پیامدهای اخالقی و اجتماعی این فناوری شتتده استتت ( Gupta, Fischer, Van

 .)der Lans, Frewer, 2012, 1به استتناد گزارش "خطرات و ریستک بزر " ،متخصتصتین فنی،
فنتاوریهتای نتانو را عمتد تاً از نظر فرصتتتت هتا و نته از نظر خطرات یتا اثرات واتی بیتان میکننتد و
خطرات بهداشتتی ،زیستتمحیطی و اجتماعی کمتری را به این فناوری نستبت میدهند .در مقابل،
متخصتتصتتین ستتمشتتناستتی و دانشتتمندان علوم اجتماعی ،هر دو مزایا و خطراتی را در تشتتری این
فناوری بیان میکنند و نگرانیهای اجتماعی و لزوم نظارت باالتر را در این مورد تصتدیق میکنند
(.)Bertoldo, Mays, Poumadère, Schneider, Svendsen, 2017, 2,8,9
با توجه به بررستتی ادبیات موضتتوع ،این نتیجه حاصتتل میگردد که فناوری و جامعه باید در یک
تكامل همزمان توستتتعه پیدا کنند و در برنامهریزیهای استتتتراتژیک صتتتنایع عالوه بر وجود شتتتكاف
استتراتژیک و شتكاف دانشتی ،نوعی بارز از شتكاف ارزشتی نیز مشتاهده گردد که بررستی و رفع این
شتكاف به شتدت نیاز به برنامهریزی و اقدامات استاستی دارد .محقق معتقد استت لزوم احاطه ارزشهای
آن پرداخته شود تا مانع از آسیبهای احتمالی ناشی از بكارگیری انواع فناوری در بستر جامعه گردد.
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 .3روش پژوهش
راهبرد کیفی مورد استفاده در این پژوهش نظریه داده بنیاد 1است .یک تئوری مبتنی بر دادههای
زمینهای و واقعی .این روش تحقیق کیفی ،برای مطالعه و جستجوی فرآیندهای اجتماعی است که
در تعامالت انسانی وجود دارد .تئوری زمینهای مستقیماً با تعاملگرایی نمادین 2ارتباط پیدا میکند
(مختاری نوری) .با توجه به موضوع تح قیق که به نوعی به تعامل جامعه انسانی با ابزار فناوری باز
می گردد با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد ،انسان در ارتباط با محیط زندگیاش بهتر درل
میشود .هرفرد بر مبنای معنیای که به افراد و اشیاء (انواع فناوری) میدهد با دیگران رفتار و تعامل
میکند .در این تحقیق مفهوم ارزشباری هر فناوری ،نهادینه شده ،آنچنان که ارزشهای اخالقی
و اجتماعی به واض توسط سازندگان در بطن اشیاء و مصنوعات بارگذاری گردیده و این ارزشها
را به جامعه مصرف کننده منتقل کرده و کامالً با او در تعامل است .روش تحقیق داده بنیاد برای
موقعیتی مناسب است که دانش ما در مورد آن محدود هستند .محقق نسبت به تدوین مدلی برای
استراتژی فناوری با احاطه ارزشهای اخالقی و اجتماعی اقدام نموده است تا در تعامل بین
سازندگان و مصرف کنندگان انواع فناوری را از حیا حفظ ارزشهای واالی انسانی و کرامت
انسانی مورد ارزیابی قرار دهد .ماهیت این پژوهش کیفی و با جهتگیری کاربردی و بر اساس
هدف از نوع اکتشافی است .خردمایه استفاده از نظریه داده بنیاد به کاربرد آن باز میگردد و اساساً
هویت مشخص است ( .)Creswell, 2002در نظریه داده بنیاد ،از آنجا که پایههای اصلی ساختن
نظریه ،مفاهیم هستند ،الزم است ،ساز و کاری تعبیه شود تا مفاهیم ،شناسایی و بر حسب
خصوصیات و ابعادشان بسط داده شوند ( .)Straus, Corbin, 1998مراحل اجرای پژوهش در
شكل  2آمده است:

1 Grounded Theory
2 Symbolic Interactionism
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گام ششم

گام

گام

گام

گام

گام اول

کدگذاری

پنجم
پیادهساز

چهارم
انجام

سوم
شناسایی

دوم
تدوین

بررسی اسناد و

ی

مصاحبهها

جامعه

پرسشه

مدارک ،مجالت

مصاحبهه

ی عمیق

آماری و

ای

و فصلنامهها،

انتخاب

مفهومی

مرور ادبیات

گام

گام هفتم

هشتم
نگارش

نوشتن

و تدوین

یادداشت

نظریه و

تحلیلی :ثبت

ارائه

اندیشهها و

دادهها در
سه مرحله:
باز -

او

شکل .2چارچوب کلی مراحل اجرای پژوهش

در فرآینتد تحقیق از نمونتهگیری نظری 1کته در برگیرنتدة جمعآوری دادههتای متداوم برای
خلق نظریته استتتت ،استتتتفتاده گردیتد .گالستتتر ( )1967نمونتهگیری نظری را بته م تابتهی فرآینتد
گردآوری دادههتا برای تولیتد نظریته تعری

میکنتد کته بته آن وستتتیلته محقق همزمتان دادههتا را

گردآوریُ ،کتدبنتدی و تحلیتل میکنتد و در مورد نوع دادههتای مورد نیتاز و جتای پیتدا کردن آنهتا
در خِالل گردآوری دادهها تصتتتمیم میگیرد تا نظریه را آن طور که خودش ظهور مییابد ،تولید
کند .محقق با افرادی گفتگو کرده استتت که در زمینهی موضتتوع تحت مطالعه یا جنبههایی از آن

میخواننتتد (محمتتدپور 90 ،1392 ،و  .)91این پژوهش ،در صتتتنعتتت برق و انرژی ،از طریق
گردآوری و تحلیل نظاممند دادهها با انجام مصتتاحبه عمیق با خبرگان و کارشتتناستتان در جامعه
هدف انجام شده است .جامعه آماری در این تحقیق ،دوازده نفر از خبرگان و کارشناسان مدیریت

1 Theoretical Sampling
2 Informants
3 Gatekeeper
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در صتنعت برق و انرژی و استاتید دانشتگاهی در حوزه مرتبط هستتند .تعداد افراد مورد مصتاحبه ،با
"اشباع نظری "1مرتبط بود .اطالعات افراد مصاحبه شونده در پیوست مقاله آمده است.
روشتتهای کیفی به جای استتتفاده از واژگان روایی و پایایی که از لحاظ فلستتفه ریشتته در
پارادایم کمی دارند ،از معیار اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد ارجاع به ارزیابی کیفیت نتایج کیفی
استتفاده میکنند ) .(Twining, 2000قابلیت اعتماد ،میزانی استت که در آن میتوان به یافتهای
تحقیق کیفی ،متكی بود و به نتایج آن اعتماد نمود .قابلیت اعتماد شتتامل چهار معیار قابل قبول
بودن ،انتقتال پتذیری ،قتابلیتت اطمینتان و تتأییتدپتذیری میبتاشتتتد (کریمیپور ،بیتات ترل ،نجفی،
 .)110 ،1398روشهای تامین اعتماد پذیری پژوهش در جدول  2آمده است.
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جدول .2روشهای تامین اعتماد پذیری پژوهش حاضر
معیار

استراتژی تأمین

زیرمعیار

نمونه گیری گلوله

قابل

روایی

قبول

ورودیهای

بودن

پژوهش

برفی (Neuman,

اقدام صورت گرفته
معرفی مصاحبه شوندگان بعدی توسط
مصاحبه شوندگان قبلی

روایی دادههای

)2000
نمونه گیری بر مبنای

پژوهش

اعتبار

انتخاب مصاحبه شوندگان بر اساس

Snow & et
)(al,1981
استفاده از

توصیه متخصصان

ورودی

روایی تفسیری
(Maxwell,199
)2

توصیفگرهای با حداقل
مداخله

بهرهگیری از عبارات توصیفی مانند نقل
قول در تفسیرها
انتخاب مصاحبه شوندگان از بین افراد

انتقال پذیری

استفاده از روش

معتبر ،مدیران و کارشناسان سازمانی و

نمونهگیری بر مبنای

دانشگاهی در حوزههای مرتبط علوم

اعتبار

اجتماعی تکنولوژی و صنعت برق و
انرژی

قابلیت اطمینان

تأیید پذیری

ممیزی قابلیت

در اختیار گذاشتن دادهها ،روشها و

اطمینان

تصمیمات با هدف بازبینی و موشکافی

)(Twining, 2000

تحقیق توسط خود مصاحبهشوندگان

ارائه جزئیات روشها و
دادههای پژوهش

ارائه گزیده مصاحبهها و نیز توضیح
روند تحلیل دادهها تا دستیابی به نتایج

ماخذ :نتایج تحقیق

در این رهگتذر  3تن از استتتاتیتد و خبرگتان بته بررستتتی یتافتتههتا و اظهتار نظر دربتاره پتارادایم
کُدگذاری محوری نظارت و تأیید کرده و در تحلیل و تفستتتیر دادهها اعالم نظر نمودند .همچنین
پژوهشتتگر بیش از بیستتت و چهار ستتال خود شتتانل بخش تحقیقات و پژوهش در صتتنعت برق و
انرژی و همچنین مشتتتارکتتکننتده در تتدوین برنتامتههتای استتتتراتژیهتای مرتبط بتا حوزه کتار خود
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بوده استتت ،قطعاً تجربهکاری ایشتتان در مبانی فلستتفی و نظری این پژوهش بستتیار تأثیر گذار بوده
استتتت .زیرا ستتتوگیری در پژوهشهایی با صتتتبره کیفی جزء جدایی ناپذیر استتتت و پژوهشتتتگر
نمیتواند ب ه م ابه لوح ستتفید عمل کند .در نتیجه تمایالت فلستتفی و نظری و ویژگیهای علمی و
تخصصی خود را وارد عرصه پژوهش کرده است.

 .4تحلیل دادهها
 .1-4كُدگذاری باز
کدگذاری باز بعنوان اولین مرحله در دو قسمت کدبندی اولیه و کدبندی متمرکز یا ثانویه صورت
میگیرد .کدبندی او لیه به صورت یادداشت سطر به سطر ،عبارت به عبارت ،پاراگراف به
پاراگراف از مصاحبههای عمیق با خبرگان انجام میشود و محقق با تعیین و مرتب کردن کدها با
م فاهیم ،کدهای مشابه و مشترل را در قالب یک مقولة واحد قرار میدهد .در این تحقیق پس از
گردآوری دادهها از طریق مصاحبه باز ،اقدام به کدگذاری اولیه متن مصاحبهها و استخراج مفاهیم
گردید .بدین ترتیب در مجموع  181کد اولیه با لحاظ تكرار در متن مصاحبهها و  62کد اولیه
بدون تكرار شناسایی شد .نمونهای از جداول پیاده شده مصاحبهها در روش نظریه داده بنیاد ،برای
نمایش مفاهیم و مقولههای عوامل مؤثر بر تدوین استراتژی فناوری بر اساس ارزیابی تأثیرات
ارزشهای اخالقی و اجتماعی در جدول  3آمده است:
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جدول .3شکلگیری مفاهیم و مقولهها از متون مصاحبه (مرحله کدگذاری باز)
ردیف

مقوله

مفاهیم بر گرفته از مصاحبه
نیاز استراتژی به مباحث اخالقی و اجتماعی ،توجه دادن
سیاستپژوه به سیاستگذاری اخالقی و اجتماعی ،مدیریت مجهز
به ابزار اجتماعی ،جعبه ابزار مدیریتی مبانی جامعهشناسی با
موضوعات فرهنگی ،نیاز اجتماعی ،هنجارها ،رفتار ،روابط و اشاعه

سیاستگذاری فناوری در
بستر اخالقی و اجتماعی

آنها
اهمیت بستر اجتماعی در فناوری ،پیادهسازی مدل در بستر
اجتماعی ،بستر محوری و بومیسازی مدل فناوری ،شمشیر دو
لبه فناوری در شبکههای اجتماعی ،اهمیت عرف جامعه در

بستر محوری فناوری

استفاده از برخی از فناوریها
تأخر فرهنگی فناوری در فضای اجتماعی ،عوامل فرهنگی فناوری
پذیرش و مقبولیت فناوری ،موضوعات اخالقی و اجتماعی برای
تماس تصویری در شبکههای اجتماعی
پیامد اجتماعی برای فناوری ،پیامدهای استفاده از نانو فناوری،
پیامدهای مثبت فناوری ،تعدیل جنبههای منفی فناوری با
جنبههای مثبت آن

تأخر فرهنگی فناوری
پذیرش فناوری
پیامدهای اخالقی و اجتماعی
فناوری

تعارضهای ناشی از عدم فهم و آگاهی در مورد فناوری ،عدم
تطابق فناوری با جامعه ،عدم فهم مشترک در مورد نحوه استفاده

آموزش و شناخت

از انواع فناوری
صرفهجویی با مدیریت مشارکتی ،مشارکت ذینفعان در برابر نحوه
تقابل و تعامل با فناوری
به صنعت برق با بررسی ابعاد فنی و اقتصادی و بُعد اجتماعی،
بُعد اجتماعی احداث نیروگاهها
تعارض ناشی از بیعدالتی در استفاده فناوری ،تضییع حقوق افراد
در مواجهه با فناوری

سیستم اجتماعی  -تکنیکی
فناوری
عدالت محوری

نظام سلطه فناوری ،فشار فناوری بر بازار و جامعه

جبرگرائی فناوری

لزوم مطالعه اسناد باالدستی ،بُعد کالن مباحث اجتماعی،

هم راستائی راهبردهای

سرچشمه درست برای استراتژی کالن و فناوری

کالن با راهبردهای فناوری

ماخذ :نتایج تحقیق

] [ Downloaded from epprjournal.ir on 2022-12-05

لزوم نگاه فنی و اجتماعی به فناوریها ،استراتژی ورود نانوفناوری

مدیریت مشارکتی فناوری

 148نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشهای سیاستگذاری و برنامهریزی انرژی /سال  /6شماره  /21زمستان 1399

 .2-4كُدگذاری محوری
کدگذاری محوری عبارت است از سلسله رویههایی که پس از کُدگذاری باز انجام میشوند تا با
برقراری پیوند بین مقولهها ،اطالعات را به شیوههای جدیدی با یكدیگر مرتبط سازند (مداحی،
 .)11 ،1392مدل پارادایمی در نظریه داده بنیاد در شكل  3آمده است.
کدگذاری محوری

مقوله

کدگذاری باز
بستر

مقوله

پیامدها

راهبردها

مقوله یا پدیده اصلی

شرایط علی

مقوله
مقوله

شرایط مداخلهگر

مقوله

شکل  .3مدل پارادایمی در نظریه داده بنیاد (مداحی)1392 ،

مینماید .مقولة اصتتلی ،پدیدة اصتتلی ،موضتتوع مورد تحقیق استتت .ایده و فكر محوری ،حادثه،
اتفاق یا واقعهای استتتت که جریان کُنشها و واکنشها به ستتتوی آن رهنمون میشتتتوند تا آن را
اداره ،کنترل و یا به آن پاستخ دهند .مقوله اصتلی ،پدیدهای استت که استاس و محور فرآیند تحقیق
استت .شترایط علی ،مقولههایی (شترایطی) هستتند که مقولة اصتلی را تحت تاثیر قرار میدهند و به
وقوع یا گستتتترش پدیده مورد نظر میانجامد .شتتترایط زمینهای (بستتتتر) ،بستتتتر یا زمینه ،مجموعه
مشتتتخصتتتههای ویژهای استتتت که به پدیده مورد نظر داللت میکند؛ یعنی محل حوادث و وقایع
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متعلق به پدیده .شترایط مداخلهگر ،شترایط ستاختاری استت که بر استتراتژیهای کنش و واکنش
اثر میگذارند .آنها استتراتژیها را در درون زمینه خاصتی ستهولت میبخشتند و یا آنها را محدود و
مقیتد میکننتد .راهبردهتا ،مبتنی بر کنشهتا و واکنشهتایی برای کنترل ،اداره و برخورد بتا پتدیتده
مورد نظر هستتتتند .پیامدها نیز نتایجی استتتت که در اثر راهبردها پدیدار میشتتتود .پیامدها نتایج و
حاصتتل کُنشها و واکنشها هستتتند .پیامدها را همواره نمیتوان پیشبینی کرد و الزاماً همانهایی
نیستتتتند که افراد قصتتتد آن را داشتتتتهاند .در این تحقیق از روش پارادایمی استتتتراوس و کوربین
(( )1998مداحی 31 ،1392 ،و  ،)32استتفاده شتده استت که نتایج آن در ابعاد مختل

در جدول 4

در مقولهها و مفاهیم مرتبط در هر قسمت آمده است.
جدول .4فرآیند کدگذاری محوری در ابعاد مختلف مقوله و مفهوم مرتبط
ابعاد

مفهوم (کدگذاری باز)

مقولهها

استقرار نظام ارزشی اخالقی و اجتماعی در
همراستایی استراتژی فناوری و
کالن در احاطه ارزشهای
اخالقی و اجتماعی

استراتژیهای کالن
لزوم همراستایی استراتژی فناوری با استراتژیهای
کالن آمیخته با نظام ارزشی
تفاوت رویکرد استراتژیستها و فناوران در مواجهه با
نظام ارزشی
سیاستگذاری اخالقی و اجتماعی فناوری در فضای
حاکمیتی

اجتماعی فناوری

استراتژیها
اهمیت معناپذیری فناوری با محور قانونگذاریهای
ارزشی
آیندهنگاری اخالقی و اجتماعی فناوری
سیستم اخالقی اجتماعی -تکنیکی بودن فناوری

برساختگی اجتماعی فناوری

نقش برقراری تعامالت اخالقی و اجتماعی فناوری
فناوری در خدمت جامعه یا جامعه در خدمت فناوری
بستر محوری فناوری در جامعه
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شرایط علّی

برنامه سیاستی – اخالقی و

تقدم سیاستگذاری اخالقی و اجتماعی بر تدوین
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ابعاد

مفهوم (کدگذاری باز)

مقولهها

بررسی مکانی و زمانی کُنش فناوری با ارزشهای
اخالقی و اجتماعی
نفوذپذیری ارزشی فناوری در جوامع
بارگذاری ارزش در طراحی

تقابلگرایی و تعاملگرایی فناوری و نظام ارزشی

فناوری

بارگذاری ارزش در فناوری به اتکاء توسعه تفکرات
میان رشتهای
تأخیر واکنش جامعه به فناوری مورد نیاز

تقاضای اجتماعی محور فناوری

تقاضامحوری فناوری در جامعه
وابستگی جامعه به فناوری
توجه به اخالقمداری و عدالت محوری در توسعه
فناوری

لزوم بستر نظام ارزشی اخالقی و

واکاوی ارزشها و هنجارهای اخالقی و اجتماعی

اجتماعی در تعامل و تقابل با

تأخر فرهنگی فناوری

فناوری

معنویت و ارزشهای معنوی در  PESTELو ارتقاء

1

آن به  S=Spirituality ( PESTELSبه معنای
معنویت)
لزوم مشارکت اجتماعی در تدوین استراتژی فناوری
مدیریت مشارکتی فناوری

تفاسیر و رویکردهای مختلف گروههای درگیر با
فناوری
شناخت ماهیت و جایگاه فناوری

شرایط
زمینهای

شناخت و آموزش در مورد ابعاد

آموزش و شناخت پیامد و اثرات فناوری

فناوریها

شناخت ارزشها و کوانتاهای فرهنگی جوامع
ویژگیهای کارکرد اجتماعی فناوری
لزوم آموزش نظام ارزشی به استراتژیستها و فناوران

 P 1ستیاستی) (Political؛  Eاقتصتادی) (Economical؛  Sاجتماعی) (Social؛  Tفناورانه) (Technological؛
Eمحیطی) (Environmental؛  Lقانونی(Legal).
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ابعاد
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مفهوم (کدگذاری باز)
مطالعه پیشینه فناوریها

پذیرش و مقبولیت عمومی

پذیرش فناوری به سبب مدیریت مشارکتی

فناوری

پذیرش و باور اجتماعی در خصوص فناوری
محوریت ارزشهای اخالقی و اجتماعی در توسعه

توسعه پایدار در مسیر سیستم

پایدار

اخالقی اجتماعی-تکنیکی

ایجاد زیرساختهای الزم برای خلق فناوری
لزوم فرانگاه به فناوری و اجتماع
سیاستگذاریهای تجاری بدون توجه به نظام ارزشی
فشار سیاست اقتصادی فناوری بر ارزشهای اخالقی و

سیاستگذاری متعارض و

اجتماعی

ناسازگار فناوری

تأثیر رفتار و رویکرد ارزشی سیاستگذار در
سیاستگذاری فناوری
عدم شفافسازی و اجرای سیاستهای فناوری

شرایط

تحول سریع فناوری

مداخلهگر

تحوالت سریع صنعت ،بازار و شرایط محیطی
ورود غافلگیرکننده فناوریهای نوظهور
نظام سلطه فناوری و پیامد آن
نبود آگاهی نسبت به فلسفه فناوری در بستر جامعه

جبرگرایی پنهان و آشکار

نبود پارادایمهای اندیشهورزی ارزشی در توسعه

فناوری

فناوری
مغفول ماندن جامعهشناسی توسعه فناوری (نظریه
کُنشگر – شبکه و برساختگرایی اجتماعی)

فناوری

ایجاد پیامدهای فناوری در زمانهای دور
لزوم استقرار نظام ارزشی فناوری در بستر اشتراکات
اخالقی و اجتماعی

راهبردها

مدیریت استراتژیک فناوری در
نظام ارزشی

لزوم هدفمند بودن استراتژی فناوری در ابعاد اخالقی
و اجتماعی
سطح بندی تدوین استراتژی فناوری بر اساس نظام
ارزشی و احاطه با ارزشهای اخالقی و اجتماعی
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عدم آگاهی توسعهدهندگان

اسرار پنهان فناوری
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ابعاد

مقولهها
ارزیابی ارزشی فناوری

مفهوم (کدگذاری باز)
ارزیابی و ممیزی اخالقی و اجتماعی فناوری
تدوین قیود در ارزیابی اخالقی و اجتماعی فناوری
شاخصگذاری انطباق فناوری با ارزشها
پیامد فناوری و تقابل آن با هویت اخالقی و اجتماعی

تقابل و تعامل فناوری و نظام

اثرات فناوری بر موضوعات اخالقی و اجتماعی

ارزشی اخالقی و اجتماعی

تحول فرهنگی به واسطه استفاده از محصوالت
فناورانه در جامعه

پیامدها
توجه به کرامت انسانی با افزایش

محوریت حفظ کرامت انسانی در توسعه پایدار

رفاه و آسایش و عدالت محوری

نوآوری ارزشی تحولگرا ،رویکرد سیستمی برای درک

در انتخاب فناوری

منظر اخالقی و اجتماعی در فناوری

ماخذ :نتایج تحقیق

 .3-4كُدگذاری انتخابی (گزینشی)

کدگذاری انتخابی عبارت است از روند انتخاب مقولهی هسته به طور منظم و ارتباط دادن
آن با سایر مقولهها ،اعتبار بخشیدن به روابط و پرکردن جاهای خالی با مقولههایی که نیاز
به اصالح و گسترش دارند .این تحقیق در مرحله کدگذاری انتخابی به  5مقوله اصلی رسیده
است که در جدول  5آمده است.
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جدول .5کد گذاری محوری مقوله اصلی ،فرعی
مقولههای فرعی
همراستایی استراتژی فناوری و کالن در احاطه

ارزشهای اخالقی و اجتماعی ،برنامه سیاستی –
اخالقی و اجتماعی فناوری ،سیاستگذاری متعارض و
ناسازگار ،مدیریت استراتژیک فناوری در نظام ارزشی

مقولههای اصلی
تدوین استراتژی با مبنای
ارزشی در ابعاد کالن و
فناوری

مصداق در پیشبرد فناوری
نانو
ارزش گذاری پروژه در
راستای نانو فناوری در سند،
الویت بندی با معیار اخالقی
و اجتماعی

ارزیابی ارزشی فناوری ،عدم آگاهی توسعهدهندگان
فناوری از مخاطرات اخالقی و اجتماعی ،جبرگرایی
پنهان و آشكار فناوری ،تحول سریع فناوری ،نظام

لزوم تعری
ارزشباری فناوری

پروژههای

شناسایی مخاطرات پیش از
بكارگیری فناوری نانو

ارزشی اخالقی و اجتماعی در برابر فناوری ،بارگذاری
ارزش در طراحی فناوری
تقابل و تعامل فناوری و نظام ارزشی اخالقی و
اجتماعی ،تقاضای اجتماعی محور فناوری ،برساختگی

لزوم ترویج کاربردهای
بستر محوری فناوری

اجتماعی فناوری

اجتماعی فناری نانو در کنار
اطالع رسانی از مخاطرات
فناوری نانو در کفة ترازو

پذیرش و مقبولیت عمومی فناوری ،توجه به کرامت
انسانی با افزایش رفاه و آسایش و عدالت محوری در
انتخاب فناوری

مقبولیت ارزشی و آگاهانه
فناوری

بهره وری اجتماعی و
اقتصادی در مقابل
آسیبهای انسانی سنجیده
شود.

توسعه پایدار در مسیر سیستم اخالقی اجتماعی-
تكنیكی ،لزوم شناخت و آموزش در مورد ابعاد

ماخذ :نتایج تحقیق

معنابخشی به نظام مشارکتی

فناوری نانو به اتكاء

فناوری

متخصصین فنی و خبرگان
اجتماعی
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فناوریها ،مدیریت مشارکتی فناوری

مدیریت مشارکتی در حوزه
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شکل  :4مدل پارادایمی تحقیق

همیت همراستتایی استتراتژی کالن صتنعت و استتراتژی فناوری ( Arasti, Khaleghi, Noori,

مورد استتتفاده در صتتنعت برق و انرژی اقدام نشتتود ،صتتنعت در پیشتتبرد اهداف خود با انحراف و
شتكستت مواجه میگردد .ستیاستتگذاری برای استتفاده مؤثر از علم و فناوری در برنامههای رشتد و
توستتعه اقتصتتادی  -اجتماعی باید طوری تدوین گردد تا در آن اهداف و مأموریتها ،بر استتاس
برستتاخت اجتماعی -تكنیكی فناوری (جهانی )1 ،1395 ،پایهگذاری گردد .در همین راستتتا و در
بیان ستیاستتهای صتنعت برق و انرژی باید با توجه به مفهوم برستاخت اجتماعی فناوری ،برداشتتها
و مفاهیمی از پدیدهها و رویدادها در محیط و در ارتباط با ادراکات مردم ،شتكل بگیرد به نحوی
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که این برداشتتت ،به این مفهوم رهنمون گردد که برستتاخت گرایی اجتماعی فناوری به شتتكلی
مهم یک پدیده اجتماعی استتت (ستتوزنچی کاشتتانی ،خالدی ،صتتابر ،نصتتری .)50 ،1395 ،در
اینصتتتورت ارزشها در طراحی 1فنتاوری (  )Martin, Shilton, Smith, 2019, 312معنتابخشتتتی
گردیده و ستیاستتگذار به چگونگی ایجاد و جایگذاری ارزشها در فناوری خواهد رستید .توجه به
تقاضتا و مشتكالت جامعه برای ایجاد فناوریها و محصتوالت جدید منجر به بروز و ظهور نگرش
نو ،معطوف به بستتتتر محوری فناوری و تعامالت آن با جامعه میگردد (کاکاپور ،روزبان، 1392،
 .)49بنابراین هرگونه ستتیاستتتگذاری متعارض و نامتناستتب با این موضتتوع ستتبب تدوین جزیرهای
ستیاستتها گردیده ،بطوری که توجه هر بخش تنها به اجزای درونی یک فناوری بوده و از تعامل
با سایر بخشها به ویژه به بخشهای درگیر با بستر و بطن جامعه و نظام ارزشی آن نفلت میگردد
(گودرزی ،علیزاده ،نریبی ،محسنی کیاسری.)156 ،1393 ،
مدلهای توسعه فناوری بندرت نیازهای اجتماعی را هدف میگیرد ،آنچه اهمیت عمده دارد
بازار و کشتتش آن استتت .بستتیاری بر این عقیدهاند که میتوان با اتخاو راهكارهای مناستتب مانند
همكاری های بین دانشتمندان و مهندستان نانو و دانشتمندان علوم انستانی و اجتماعی با آموزشهای
چند رشتتتهای به محققان و راهكارهای دیگر ،فناوری نانو را از مرحله تحقیق و توستتعه به ستتوی
یافتن راهحل مشتكالت اجتماعی ستوق داد ( .)Fisher, 2005برخی نیز رویكرد همكارانه را برای
توستتعه فناوری پیشتتنهاد کردهاند که در آن برای توستتعه فناوری از مدلی استتتفاده میشتتود که
نتایج کار در نظر گرفته میشود (قاضی نوری ،حیدری.)67 ،1387 ،

)1 Value in Design (VID
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 .4-4مالحظات اخالقی نظام سیاستگذاری فناوری نانو در صنعت برق و انرژی

با توجه به بررسی و مطالعات انجام شده در شكل  5ارکان و بازیگران فناوری نانو در صنعت
برق و انرژی آمده است.

شکل  .5ارکان و بازیگران سیاستگذاری فناوری نانو در صنعت برق و انرژی

ارکان ستیاستتگذاری فناوری نانو در صتنعت برق و انرژی با توجه به ستطوح مختل

از تدوین

مختل

سپرده شده است .به منظور تدوین سیاستها و اقدامات توسعه فناوری نانو در صنعت برق

و انر ژی ،ابتدا براستاس اهداف کالن تعیین شتده ،محورهای اصتلی شتامل کاهش تلفات ،افزایش
راندمان نیروگاهها ،افزایش طول عمر تجهیزات ،کاهش آالیندههای زیستتمحیطی ،افزایش تولید
برق از منابع تجدیدپذیر مشتخص و ستپس حوزههای کاربرد با اولویت فناوری نانو در ارتباط با هر
یک از محورها شتناستایی شتدهاند .پس از آن تدوین اقدامات فنی مورد نیاز شتامل تستلط بر دانش
فنی ستاخت ،هادیهای پرظرفیت نانوستاختار ،مقرههای الكتریكی نانوستاختار ،قطعات نانوستاختار
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مورد استتفاده در ترانستفورماتورها و ژنراتورها ،ستاخت ستلولهای خورشتیدی بر پایه نانوفناوری و
سایر موارد صورت گرفته است (سند توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی.)9-4 ،1394 ،

به منظور آسیب شناسی نظام سیاستگذاری فناوری نانو در صنعت برق و انرژی کشور،
محقق در تالقی دو موضوع پیامدها و مخاطرات استفاده از فناوری نانو در صنعت به استناد
مستندات و مراجع در دسترس که عمدتاً توسط دانشمندان علوم اجتماعی و جامعهشناسان
فناوری با موضوع و کلید واژه اخالق نانو 1و قسمت مربوط به سیاستگذاری فناوری نانو ،به
خالء نظام ارزیابی ارزشی اخالقی و اجتماعی در دو قسمت ارزیابی پیشین و پسین اشاره
دارد .رویكردهای کلی ارزیابی فناوری عمدتاً به معرفی ارزیابی کالسیک (توانمندی
فناورانه در قبال فناوری و جذابیت فناوری برای بحاهای ورود به بازار و تجاریسازی
فناوری) باز میگردد و با توجه به رویكردهای فنی و تجاری به حوزه رویكرد ارزشی سمت
و سوق ندارد .در بررسی ادبیات ناظر به ابعاد اخالقی و اجتماعی فناوری نانو به پیامدهای
این فناوری اشاره گردید و از نتایج این تحقیق میتوان با وارد کردن مالحظات اخالقی و
اجتماعی در قسمت ارزیابیهای مذکور با معرفی ارزیابی بر اساس نظام ارزشی در
سیاستگذاری فناوری در صنعت برق و انرژی با حضور تمامی وینفعان از ایجاد پیامدها و

ممانعت نمود .سیاستگذاری فناوری نانو در کشور توسط معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و از طریق ستاد ویژه توسعه فناوری نانو پیگیری میشود.
پژوهشتتتگاه نیرو نیز به عنوان بازوی پژوهشتتتی صتتتنعت برق کشتتتور که مأموریت توستتتعه
فنتاوریهتای مرتبط را برعهتده دارد بتا هتدف ترویج بهرهگیری از فنتاوری نتانو در حتل معضتتتالت
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صتتتنعت برق و انرژی اقدام به راه اندازی مرکز توستتتعه فناوری نانو در حوزه برق و انرژی نموده
استت .این مرکز با تدوین ستند و نقشته راه ،تعری

و انجام پروژههای کاربردی ،ترویج و آموزش

فناوری نانو در صتتنعت برق ،تدوین استتتانداردها و دستتتورالعملهای محصتتوالت فناوری نانو در
تالش استتت تا با بستتترستتازیهای الزم ،زمینه بكارگیری فناوری نانو در صتتنعت برق و انرژی را
فراهم آورد .برای مطالعه بیشتتر و اطالع از عناوین پروژهها و فعالیتهای تعری

شتده میتواند به

ستتند توستتعه فناوری نانو در صتتنعت برق و انرژی مراجعه نمود .خروجی این پژوهش میتواند در
بازنگری این سند از منظر و رویكرد ارزشهای اخالقی و اجتماعی استفاده شود.
این پروژههای اولویتبندی و فیلتر شتده با نگاه ارزشهای اخالقی و اجتماعی پس از توستعه
فناوری جهت تجاریستتتازی و ورود به صتتتنعت ،مستتتیر تكاملی خود را در پژوهشتتتگاه نیرو طی
مینمایند .در ادامه فناوریهای بدستت آمده با ستیاستتگذاری کالن وزارت نیرو بصتورت عملیاتی
در شترکت های مادر تخصتصتی بكار گرفته خواهد شتد .لذا بر همین استاس مدل ستیاستتگذاری بر
مبنای ارزش های اخالقی و اجتماعی در فناوری نانو صنعت برق و انرژی در شكل  6آمده است.
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شکل  .6مدل سیاستگذاری بر مبنای ارزشهای اخالقی و اجتماعی در فناوری نانو صنعت برق و انرژی

 .5نتیجهگیری
خروجی این پژوهش میتواند در بازنگری سند توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی از منظر
جدی ترییر داده و باز آفرینی جدیدی در استراتژیهای توسعه این فناوری در صنعت برق و انرژی
ایجاد نماید.
بطور کلی در رویكرد ارزش هتای اخالقی و اجتمتاعی فنتاوری نتانو بتایتد یتک دوگتانگی و
تنتاق

در مزایتا و معتایتب را در نظر داشتتتت .بطور دقیقتر بتا وجود مختاطرات وکر شتتتده نظیر

آالیندگی برای محیط زیستتتت ،نانوفناوری به دلیل افزایش راندمان ،موجب مصتتترف کمتر آب،
استتفاده مجدد از چرخه آب و پستاب با روشهای پیشترفته تصتفیه ،کاهش مصترف ستوختهای
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فستیلی و منابع با افزایش راندمان ،کاهش اِشترال ستط زمین با کوچکستازی و افزایش راندمان
پنلهای خورشتی دی و مواردی از این دستت شتده که خود از نگاه اخالقی و اجتماعی یک ارزش
مهم محسوب میگردد.
جاریستازی ارزشهای اخالقی و اجتماعی در فرآیند تحقیق تا تجاریستازی نانو فناوری در
صنعت برق و انرژی بهبود در محیط زیست و ارتقاء ایمنی و بهداشت عمومی و ممانعت از تشدید
نتابر ابری در توزیع فنتاوری را بته همراه خواهتد داشتتتت .بنتابراین بته ویژه قبتل از بهرهبرداری از انواع
فناوری نستبت به انتقال ارزشهای اخالقی و اجتماعی توستط فناوری در جوامع ،شتناستایی و پایش
انجام میگردد و در این مستیر نه تنها مزایای ارزشتی بلكه پیامدهای پیشبینی نشتده نیز مدنظر قرار
می گیرنتد .اشتتتاره بته متدیریتت و ارزیتابی فنتاوری مشتتتارکتی ،بیتان پیچیتدگی تعتامالت موجود در
فناوری نانو استتتت که شتتتناستتتایی و اخذ مشتتتارکت وینفعان را در فرآیندهای مربوط به خلق تا
بهرهبرداری از این فناوری را تأکید دارد .طی

وسیعی از محققین و مهندسان نانوفناوری به عنوان

پدیدآورندگان و توستتتعهدهندگان فناوری نانو ،ستتتیاستتتتگذاران فناوری ،کاربران ،تحلیلگران و
ارزیابان ،گروههای حامی ،دانشتمندان علوم انستانی (مدیریت فناوری) ،دانشتمندان علوم اجتماعی
(جامعهشتتناستتان و فیلستتوفان فناوری) ،آیندهپژوهان و ستتازمانهای حرفهای و مدنی در این شتتبكه
تعاملی نیاز به حضتور دارند .حائز اهمیت استت تا در دنیای کنونی این شتبكه در ظرفیتهای ملی و
ستپس در ظرفیت ج هانی تقویت و به کار گرفته شتود .وجود این شتبكه ،راهبری فناوری نانو را از
هتدایتت میکنتد و بته نوعی بتا هشتتتدار و اعالم آینتدهنگر و یتا بهنگتام پیتامتدهتای فنتاوری بته نوعی بتا
پیشبینی و پتایش تحوالت ،تتأثیرات فنتاوری نتانو را در تمتامی ابعتاد مشتتتخص مینمتایتد .یكی از
رویكردهای استتاستتی که باید مورد بحا قرار گیرد این استتت که شتترکتهای فناوری فعال در
حوزه نانو نقشتی را در جامعه بر عهده گیرند که بیشتتر از مبانی مالی به موازین اخالقی و اجتماعی
توجه نمایند .نتیجه تحقیق نشتان داد که در تدوین استناد باالدستتی و برنامهریزیهای استتراتژیک
صتنعت برق و انرژی ،عالوه بر شتناستایی شتكاف استتراتژیک و شتكاف دانشتی ،به شتناستایی شتكاف
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ارزشتی نیز به طور دقیق پرداخته شتود .احاطه ارزشهای اخالقی و اجتماعی بر فناوری و دیدهبانی
ارزشتی فناوری میتواند از وظای

مهم مدیران و ستیاستتگذاران باشتد تا به واستطه آن شتكاف

ارزشتتی در بحا های اخالقی و اجتماعی در جهت توستتعه و تحقیق و یا انتقال فناوریهای مورد
نیاز و منتخب و بهرهبرداری از آنها از میان برود.
کاربستت نظام ارزشتی اخالقی و اجتماعی بایستتی در ستط راهبرد کالن ستازمانها و صتنایع
نهادینه گردد تا اینكه در ستتط راهبرد فناوری نیز پیادهستتازی و اجرا گردد .فناوریها بر استتاس
راهبردهتای تتدوین شتتتده انتختاب و مورد بهرهبرداری قرار میگیرنتد .بتا اجرای این راهبرد در نظتام
ارزشتتی ،پدیدآورندگان و کاربران فناوری به آثار اخالقی و اجتماعی فناوری آگاه خواهند شتتد.
جاریستتازی ارزشهای اخالقی و اجتماعی در فرآیند تحقیق تا تجاریستتازی فناوری نانو بهبود
در محیط زیستت و ارتقاء ایمنی و بهداشتت عمومی ،امنیت و حفظ حریم خصتوصتی و ممانعت از
تشتتدید نابرابری در توزیع را به همراه خواهد داشتتت .بنابراین به ویژه قبل از بهرهبرداری از انواع
فناوری نستبت به انتقال ارزشهای اخالقی و اجتماعی توستط فناوری در جوامع شتناستایی و پایش
انجام میگردد و در این مستیر نه تنها مزایای ارزشتی بلكه پیامدهای پیشبینی نشتده نیز مدنظر قرار
میگیرند.
این تحقیق بته دنبتال این موضتتتوع نیستتتتت کته ارزشهتای اخالقی و اجتمتاعی را در برابر
ارزش هتای صتتتنعتت و ستتتازمتان قرار دهتد بلكته بته نوعی بته دنبتال جتاریستتتازی این نظتام در امر
اقتصتادی و فنی استت و در نظام ارزیابی عالوه بر توانمندی و قابلیتهای بكارگیری انواع فناوری و
میزان جتذابیتت تجتاری انواع فنتاوری بته نهتادینته کردن ارزشتتتهتای اخالقی و اجتمتاعی بتا متدلی کته
ارائه کرده است تأکید دارد.
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پیوست  .1جدول اطالعات افراد مصاحبه شونده
محل خدمت

تحصیالت

سابقه کار

پژوهشگاه نیرو

12

پژوهشگاه نیرو

14

پژوهشکده مطالعات فناوری

6

دکتری سیاستگذاری فناوری

پژوهشگاه نیرو و استاد دانشگاه

18

دکتری آیندهپژوهی

پژوهشگاه نیرو

11

دکتری فلسفه علم

دانشگاه صنعتی شریف

20

دکتری مدیریت سیاستگذاری عمومی

پژوهشگاه نیرو

30

دکتری مدیریت استراتژیک

رئیس آکادمی مجازی ایرانیان و مدرس

22

دکتری جامعهشناسی

دانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری

شرکت فناپ و سابقه کاری در مرکز راهبردی فناوری
همگرا معاونت علمی و فناوری

13

دکتری مهندسی برق

پژوهشکده فتونیک و فناوری کوانتومی

20

دکتری مهندسی مواد (نانو مواد)

مرکز نانوفناوری صنعت برق و انرژی و استاد دانشگاه

6

فوق لیسانس مهندسی برق

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

29
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