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چکیده

ترويج و همگاني كردن علوم یکی از بخش های تاثیرگذار س��اختار ارتباطات علم و جامعه محس��وب می شود و تاثیرگذاری آن به دلیل
نقش��ی اس��ت که می تواند در افزایش درک عامه از علم و گس��ترش دیدگاه علمی در بین عموم افراد جامعه ایفا کند .از همین روست که
ارتباطات علم و جامعه به طور کل ،و ترویج علم به طور خاص ،از دو حيث توس��عه انس��اني و توس��عه علمی در برنامههاي توس��عه ملي
اهمیت دارند .ضمن اینکه ساير محورهاي توسعه مانند توسعه فناوري ،توسعه صنعتي ،اقتصادي و توسعه پايدار (آگاهي و توجه به تبعات
توسعه) هم از نتايج و تبعات همگاني كردن علوم به شمار ميآيند و این موضوع نقش ترویج و همگانی کردن علوم در توسعه را برجسته
تر می سازد .اگر علم را به مثابه یک نظام ببینیم که ساختار و بینش خاص خود را دارد ،ترویج علم یکی از پایه های نظام علم است و این
فرصت را فراهم می کند که به جز متخصصان و پژوهشگران رشته های مختلف علمی ،بقیه افراد جامعه هم درك و بينشي درست از علوم
به دست آورند و این وضعیت ،بستر الزم برای گسترش ديدگاه علمي در سطح جامعه را فراهم می آورد .کارآمدی نظام آموزش و توليد
علم هم در گرو کارکرد همه بخش های ارتباطات علم و جامعه ،از جمله ترویج علم و ديدگاه علمي در بين عموم افراد جامعه است .در
این نوشتار ضمن مطالعه ساختار ارتباطات علم و جامعه در ایران و مشخص کردن جایگاه ترویج و همگانی کردن علوم در این ساختار،
به ارائه راهکارها برای ارتقا دیدگاه علمی در جامعه می پردازیم.
واژگان کلیدی :ساختار ارتباطات علم و جامعه ،ترویج علم ،دیدگاه علمی ،همگانی کردن علوم ،توسعه علم ،توسعه انسانی.

* .استادe-mail: jabbari@theory.ipm.ac.ir .
 . 1عضو وابسته فرهنگستان علوم و استاد پژوهشگاه دانشهای بنیادی.
 . 2دانشكده علوم اجتماعي  ،دانشگاه تهران.
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مقدمه

علم و نقش آن در جوامع بش��ري و س��ازوكارها و فرآيندهاي دخيل
در توليد و كاربرد آن در طول تاريخ دستخوش تحوالت بسيار گشت ه
اس��ت .علوم با برداش��ت فعلي از آن عمدت ًا نتيج��ه تحوالت چهار ـ
پنج قرن اخير در اروپاس��ت ،هر چند كه اين تحوالت در بستر ساير
يافتهه��اي فرهنگي ـ علمي جهان��ي ماقبل آن بوده اس��ت .در اروپا
پيش��رفت علوم باعث و پايه انقالب صنعتي شد و همگام با آن رشد
كرد و همچنان محرك و مولد تحوالت صنعتي و به تبع آن تحوالت
اقتصادي باقي ماند .اين روند امروزه نيز با ش��دت بيشتري ادامه دارد،
تا آنجا كه امروزه باور عمومي جهاني ـ مس��تقل از فرهنگ و پيش��ينه
و بافت اجتماعي تاريخي ـ برآن اس��ت كه يكي از محورهاي اصلي
توسعه هر كشوري برخورداري از ،و پيشرفت در ،علوم است .امروزه
در توسعه علمي همه كشورها ـ مستقل از مدل توسعهاي آنها ـ علوم
نقش پايهاي و كليدي دارد.
از منظ��ري ديگ��ر يك��ي از اركان توس��عه ملي ،توس��عه و ارتقای
شاخصهاي نيروي انساني كشورهاست [.]1
كه خود تابعي از نقش و جايگاه علوم در جامعه است .از بحث فوق
برميآيد كه ترويج و همگاني كردن علوم از دو حيث توس��عه انساني
و توسعه علمی در برنامههاي توسعه ملي بايد مورد توجه قرار گيرد.
ساير محورهاي توسعه مانند توسعه فناوري ،توسعه صنعتي ،اقتصادي
و توس��عه پايدار (آگاهي و توجه به تبعات توسعه) از نتايج و تبعات
همگاني كردن علوم به شمار ميآيند .البته باید توجه داشت که ارتباط
توسعه علم و توسعه فرهنگي رابطهاي دوسويه است .رشد و توسعه
علم نیازمند وجود بستر فرهنگي مناسب است و همچنين توسعه علم
موجب رخداد تحوالتی در جامعه می شود که در برخي جنبهها مويد
توسعه فرهنگي است.
از حيث توس��عه انساني هم س��ه هدف عمده برای ترويج و همگاني
كردن علوم متصور است:
( )1باورمن��د كردن افراد جامعه به اينكه بهكارگيري رويكرد و ديدگاه
علمي ،روشي بهينه در برخورد با مسايل گوناگون روزمره زندگي  -به
خصوص زندگي در محيطهاي پيچيده اجتماعي شهري  -است)2( .
توانمند كردن افراد براي استفاده بهينه از كاالها و خدمات فناورانه كه
به طور متنوع و به سرعت نو شوندهاي عرضه مي شوند و )3( ،مقابله
با ضد علم (خرافهگرايي) و شبه علم.
از حيث توسعه علم نیز که خود زيربناي توسعه فناوري است ،ترويج
و همگاني كردن علوم ،پايه توس��عه علمی به ش��مار می رود .نمود و
ش��اخص توسعه علم ،سهم كشور در توليد علوم و به تبع آن فناوري
اس��ت .توليد علم ،معموال توس��ط افرادي انجام ميشود كه انگيزهها
و ديدگاه علمي در آنها از س��نين قبل از ورود به دانش��گاه و آموزش
تخصصي نهادينه شدهباشد .به عالوه توليد علم به معناي امروزين آن
نتيجهاي از همكاري سازنده بين سازوكارها و ساختارهاي پشتيباني و
حمايتي ،نهادهاي متعدد اجتماعي (نظير دانشگاهها و مراكز پژوهشي)

و پژوهش��گران اس��ت که ما اي��ن مجموعه درهمتني��ده از نهادهاي
اجتماعي و افراد و متخصصين و پژوهشگران را «نظام توليد علم» می
ناميم .متخصصان جزء کوچکی از نظام تولید علم هستند ،در حالیکه
ب��راي موفقيت و حصول نتيجه از نظام تولي��د علم ،بقيه افراد مرتبط
ب��ا اين نظ��ام  -غير از متخصصين و پژوهش��گران -هم بايد درك و
بينشي درست از علوم و ديدگاه علمي داشته باشند .به عبارت ديگر،
کارآم��دی و موفقیت نظام توليد علم در گروی ترويج علم و ديدگاه
علمي در بين افراد مرتبط با آن است.
از منظري ديگر امكانات مال��ي و اعتباري الزم براي نظام توليد علم،
عمدت ًا از طريق دولت ها و حكومت هاي ملي تامين ميشود و عمده
منابع بودجهاي نيز از طريق ماليات عمومي اس��ت؛ در واقع مشاركت
عمومي در فرآيند توليد علم از طريق پرداخت ماليات صورت ميگيرد
و اين مشاركت وقتي موثر و موفق خواهد بود كه عامه مردم درك و
دريافتي صحيح از فرآيند توليد علم و نتيجه آن داشته باشند.
ب��ا توج��ه به بحث باال ميتوان نظام توليد علم را بخش��ي از « نظام
عل��م» در نظر گرفت كه عالوه بر نهادها ،س��اختارها ،فعاليتها و افراد
دستاندركار در توليد علم (كه بیشتر ،شامل بخش پژوهش و آموزش
علوم در سطح دانش��گاه است) شامل « نظام ترويج و همگاني كردن
علوم» نيز ميشود.
نظام ترویج و همگانی کردن علوم ،بخش های گوناگونی را دربر می
گیرد .اول) همانند نظام پژوهش و آموزش ،نظام علم دستاندركاران
و س��اختارها نهادي ويژه و تخصصي خ��ود را دارد ،بخش ترويج و
همگان��ي كردن عل��وم نيز نهادها ،س��ازوكارها و متخصصين خود را
ميطلبد .دوم) مخاطبين ترويج علم .در این مورد قابل توجه اس��ت
ک��ه مخاطبان ترویج علم در يك علم خاص مثال فيزيك اغلب طيف
بسيار متنوع و وسيعي از افراد جامعه  -عامه مردم ـ را در بر ميگيرد
كه ممكن است در رشتههاي ديگر مانند پزشكي يا مهندسي متخصص
يا تحصيلكرده باشند اما از منظر «سواد عمومي فيزيك» در رتبه بااليي
قرار نگيرند.
همچنين برخالف بخش��هاي نظام توليد علم یعنی آموزش و پژوهش
که اساس��ا محدود به افراد حوزه دانش��گاهي است ،مخاطبان ترويج
علم از نظر تعداد و کمیت بس��يار وسيع هستند و همه افراد جامعه را
در بر مي گیرد .به این ترتیب ،نتیجه می گیریم که ترويج و همگاني
كردن علوم يكي از شاخههاي تخصصي در حوزه علوم اجتماعی ،به
ويژه ارتباطات اجتماعي است .به بياني صريحتر مطالعه ،برنامهريزي و
تعيين شاخص ها و ارزيابي برنامههاي ترويج علوم ،كاری تخصصي و
ميانرشتهاي بين علوم و ارتباطات اجتماعي از يك سو و متخصصين
آموزش علوم – براي مثال فيزيك -از س��وي ديگر اس��ت .ارتباطات
عمومی علم در س��ه شکل می تواند به اهداف توسعه ای کمک کند:
در فرآیند سیاس��ت گذاری که از روشه��ای علم و متخصصان علم
برای تصمیم گیری اس��تفاده می شود؛ در ترویج علم که از علم برای
افزایش آگاهی استفاده میشود و در مباحث اجتماعی که علم و امور
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آن ،موضوع بحث و تبادل نظر هستند[.1 ]2
از بحث فوق همچنين برميآيد كه برنامهريزي براي ترويج علم ،به ويژه
با توجه به پيش��رفت ش��تابان علوم و فناوريهاي منتج از آنها ،برنامهاي
مستمر اس��ت كه نياز به روزآمد شدن هميش��گي دارد؛ خالصه آنکه
ترويج علم يك پروژه نيست بلكه فرآيندي مستمر و دائمي است.

درک ضرورت وجود ساختار ارتباطات علم و جامعه
در ایران

در مطالعه درك عامه از علم به عنوان موضوعی تخصصی در رش��ته
ارتباطات علم ،تصوير هاي فكري مختلفي براي پيمايش و اندازهگيري
درك عامه از علوم مطرح ش��ده اند .س��ه وجه مط��رح در اين رابطه
عبارت از س��واد علمي ، 2درك عامه از علم ، 3علم و جامعه  4هستند.
هر ي��ك از اين تصاوير با توجه به اولويت هایي كه برای مس��ائل و
نيازهاي ح��وزه ترويج و همگاني كردن عل��وم قائلند ،به تحليل اين
مسایل و پيشنهاد راهكارها ميپردازند (جدول .)1
باید توجه داشت که اين تصاوير به نوعي مكمل يكديگرند ،زيرا هر
يك به بخش��ي از مس��ایل ارتباط علم و جامعه ،و درك علمي عامه
ميپردازن��د .در جدول ( )1تصاوير و مس��ایل مورد توجه و راه حل
هاي پيش��نهادي خالصه شدهاست .براي بحث مفصلتر در اين مورد
به گزارش اصلي طرح و منابع آن مراجعه شود[.] 4
از منظر تصاوير موجود در جدول ( ،)1اهداف ذكر شده برای ترويج
علم موضوع های سواد علمی ،درک عامه از علم و علم و جامعه لحاظ
شدهاند بدین قراراست :فقدان حمايت عمومي اعم از مادي و معنوي
براي فعاليتهاي علمي كه اهمیت آن در بحث توسعه علم مطرح شد.
این موضوع يكي از مس��ائل مورد نظر در موضوع سواد علمي است
كه به برنامهريزي برای پركردن شكاف دانش بين مردم و متخصصين

ميپ��ردازد .برنامهريزي در اين خص��وص و در اين تصوير فكري به
تدوين برنامهها و اس��تانداردها يا معيارهاي ملي آموزش عمومي در
كشور ميانجامد .راه حل هاي مطرح شده در اين خصوص بیشتر از
طريق نظام آموزش رسمي انجام می شود.
در موضوع درك عامه از علم به اين نكته توجه ميش��ود كه رويكرد
غالب افراد در برخورد با مسايل روزمره زندگي بر نگرش و روشهاي
علمي مبتني باش��د .در اين موضوع آنچه كه بيش��تر مورد توجه قرار
دارد ايج��اد ديد و باوري مثبت نس��بت به عل��وم و نگرش و ديدگاه
علمي در جامعه است .در نهايت بر اساس این موضوع ،يكي از نكات
زيربنايي در توسعه انساني مطرح می شود که «اعتماد به متخصصين»
براي حل و فصل مس��ايل اس��ت .البته در موضوع علم و جامعه هم
نقص��ان اعتماد به متخصصين مورد توجه قرار ميگيرد و این موضوع
نی��ز در صدد حل آن برميآيد .اي��ن موضوع برخالف دو وجه قبلي،
كه از ديد برنامهريزي كالن راهبردي و روشهاي معمول مانند مطالعه
و تدوين چنين برنامههايي به مس��اله همگاني كردن علم توجه دارند،
سياس��تگذاري و تغيير روابط نهادي را براي حل مساله علم و جامعه
پيشنهاد ميكند .از منظر اين موضوع ،اعتماد عمومي از طريق مشاركت
عمومي تامين ميشود.
ذک��ر این تصاوير دس��تکم حاک��ی از اهمیت ترویج عل��م و میزان
تخصصی بودن ارتباطات عمومی علم در حوزه علم و در بسیاری از
کشورهاست و نش��اندهنده لزوم توجه به اهمیت ترویج و ارتباطات
عموم��ی علم در ای��ران و پذیرش ضرورت ارتب��اط علم با جامعه و
ترویج علوم از جمله فیزیک است .نتایج حاصل از مطالعات اسنادي
و كتابخانهاي ،منابع موجود در فضاي مجازي و مصاحبه با افراد ذيربط
نشان می دهد که براي هرگونه برنامهريزي يا پيشنهاد راهكار يا اقدام
ابتدا نياز به شناخت ،ارزيابي و درك وضعيت كنوني در حوزه همگاني

جدول  .1موضوعات و مسائل و راهحلها
(منبع]5[) Bauer et al; 2007 :
 . 1برخی از جامعه شناسان علم به گسترش دانش درون اجتماعات محلی افراد معمولی و متاثر بودن توليد علم از ويژگی های فرهنگی (دانش علمی به عنوان
محصول فرهنگی) منطقه توليد توجه دارند .از دید این گروه ،مطالعه درک عامه از علم از نظر مطالعه پيوند بين درک علم و فنآوری توس��ط عموم و اس��تفاده
اجتماعی از دانش تخصصی اهميت دارد [.]3
2. Science Literacy
3. Public Understanding of Science
4. Science and Society
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كردن علم (فيزيك) در ايران و همچنين مطالعه تجربیات سایر کشورها
اعم از فعاليتها و برنامههاي آنها در اين خصوص داريم[.]4
نتیج��ه اصلی حاصل از این مطالعات ،لزوم وجود س��اختار ارتباطات
عل��م و جامع��ه در هر جامعه ای اس��ت که در م��ورد حضور یا عدم
حض��ور آن و زمین��ه های موجود برای ش��کلگیری آن در خصوص
رشته های گوناگون علوم باید در مورد دو موضوع به شناخت رسید
که عبارتند از:
( )1تشخيص بود يا نبود ساختار مناسب براي ترويج علوم (با تاکید
بر رش��ته های گوناگون) در ايران و ( )2تشخيص ويژگي ها ،فعاليتها
و عملكرد و اجزاي اين ساختارها و نهادها.
تاکنون چند پژوهش برای تش��خیص بود یا نبود چنین ساختاری در
ایران انجام شده اندکه نشان دهنده وجود چنین ساختاری به شکل نا
منظم ،نامنس��جم و فاقد برنامه ریزی در ایران هستند .نتایج پژوهش
در خصوص بود یا نبود ساختار مناسب براي ترويج فیزیک در ایران
هم نش��ان می دهد كه بستر و بافت مناس��بي در ايران وجود دارد که
البت��ه همان نواق��ص کلی را دارد و برای تقلیل كاس��تي های آن باید
رویکردی کالن و حمایتی نس��بت به این موضوع در س��طح سیاست
گذاری علم اتخاذ شود .اما برای شناخت علمی ساختار ارتباطات علم
و جامعه ،تش��خيص ويژگي ها ،فعاليت ها و عملكرد و اجزاي همین
ساختار فعلی واجد اهمیت بیشتری است .مطالعه در این باره ،تحلیل
علمی ،دقیق ،س��نجیده و حتی انتقادی گستره فعاليت های مربوط از
نظر وس��عت جغرافيايي و اجتماعي ،گروه سني و سطح سواد علمي
مخاطبان ،اجزا و نهادهاي مختلف را در بر می گیرد.
بنابراين در مطالعه براي تشخیص ویژگی ها ،فعالیت ها ،عملکرد و
اجزای ساختار ارتباطات علم و جامعه باید سه بخش تحلیل شوند که
از این قرارند :الف) حوزه فعاليت مخاطبان  ،ب) ساختارها و نهادهاي
رسمي و ج) برنامهها ،مطالعات و پژوهشهاي انجام شده كه بر موثرتر
ك��ردن ارتباط فيزيك و جامعه تمركز دارن��د .حوزه مخاطبان ترويج
علوم از جمله فيزيك بازههاي مختلف س��ني از كودك تا كهنسال را
ش��امل ميشود و هر گروه سنيِ هدف ،برنامهريزي ،نهاد يا ساختاري
وي��ژه خ��ود و همچنين ادبيات خود را ميطلب��د .البته یکی از نكات
كلي��دي درخصوص ترويج علم فيزيك توجه به جايگاه ،تناس��ب و
رابطه بين علوم و فناوري است.
در كشورها و جوامع مختلف به فراخور بافت اجتماعي -فرهنگي و
سطح توسعه يافتگي ديدگاهها و رويكردهاي مختلفي به علوم ،به ويژه
همگان��ي كردن آنها و همچنين به مفهوم توس��عه دارند ،با این وجود
مفاهيم علوم و توس��عه و در همتنيدگي آنها مفاهيمي جهان ش��مول
هس��تند .بدين جهت مطالعه س��اختارهاي ارتباطات علم و جامعه در
كش��ورهاي مختلف جهان و همچنين در يك بستر تاريخي در يافتن
پاسخي بهتر به موضوع دوم هم بسيار راهگشاست .در پژوهش انجام
شده در ارتباط با این مقاله [ ،] 4هم بخش قابل مالحظهاي از مطالعات
اس��نادي-ميداني طرح به اين موضوع معطوف شد كه گزارش مفصل

آن در مواخذ [ ] 4آمده است و در اينجا خالصهاي از آن را در جدول
()2آوردهايم.

نهادها و ویژگی های ساختار ارتباطات علم و جامعه
در ایران

هرچن��د که در طرح «تحلیل وضعيت كنوني درك عامه از فيزيك در
كش��ور» که در فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران انجام گرفته
[] 4به موضوع «فيزيك» اختصاص داشت ،اما نتایج مطالعات نشان داد
كه ترويج و همگاني كردن فيزيك نه به لحاظ مفهومي و نه به لحاظ
عملي قابل تفكيك از س��اير علوم  -به ويژه علوم پايه -نيست .ازاين
رو مطالعه خود را به همگاني كردن علوم تعميم داديم.
در ضم��ن بای��د تاکی��د کرد چون بح��ث همگاني ك��ردن علوم دو
جنب��ه علمي و اجتماعي دارد ش��يوه مطالعه ،معياره��ا ،اندازهگيري و
برنامهريزي در اين حوزه عالوه بر تخصص در موضوع خاص -براي
مثال فيزيك  -نياز مبرم به علوم اجتماعي دارد؛ درواقع ترويج علوم
يك ميانرش��تهاي بين علوم (مثال فيزيك) و علوم اجتماعي  -شاخه
ارتباطات عمومی علم -است .بر اساس این توضیحات تحلیل ساختار
ارتباطات علم و جامعه از س��ه منظر نهادها ،روشها و برنامهها انجام
شده اس��ت که در ادامه توضیح داده می شوند.مهمترين اين سازمانها
از نظر وس��عت عمل و بُرد تاثيرگذاري ،نهاد آموزش رسمي (كه ذيل
وزارت آموزش و پرورش است) و سازمان صدا و سیماست.
مطالعات اس��نادي و ميداني در وزارت آم��وزش و پرورش و صدا و
سیما روشن كرد كه عليرغم اين كه در اين دو سازمان نهادهايي به
همگاني كردن علوم ميپردازند و فعاليتهايي نيز در اين خصوص انجام
ميگيرد اين فعاليتها عمدت ًا برنامه محور نيستند .روشهاي به كار رفته
نيز عموم ًا بدون مش��ورت با متخصصين علوم و يا متخصصين علوم
اجتماعي انتخاب ميش��وند .در هر دوي اين س��ازمانها به نهادسازي
ويژه براي ترويج علوم و تدوين برنامههاي راهبردي جامع و كالننگر
درون سازماني ،با هدف ارتقا درك عامه
از عل��م و ترويج ديدگاه علمي (فص��ل دوم [ ،)] 4نياز مبرم و جدي
داريم .در مورد كشور ايران يكي از مواردي كه در تبيين اهداف درك
عامه از علم بايد در برهه كنوني مورد توجه خاص قرار گيرد مبارزه با
شبه علم ( )Pseudo Scienceو ضدعلم (خرافهگرايي) است.
مطالعه ما همچنين روش��ن س��اخت كه يكي از داليل و همچنين از
تبعات نبود برنامههاي راهبردي درون سازماني در آموزش و پرورش
و صدا و سيما ،نبود يا كمبود متخصصين در حوزه ارتباطات اجتماعي
به وی��ژه ارتباطات عمومی علم و حوزه آموزش علوم در اين ارگانها
و سازمانهاس��ت .پ��س يكي از قدمهاي مهم ،تربيت نيروي انس��اني
متخص��ص در حوزه ارتباطات عمومی و تروي��ج علم و نیز آموزش
علوم اس��ت ک��ه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري (عتف) بايس��تي
اهتمام جدي در اين مورد به عمل آورد.
سازمان سومي كه به لحاظ بُرد و امكانات اجتماعي در حوزه همگاني

نشریه نشاء علم ،سال دوم ،شماره دوم ،خرداد ماه 91

67

ساختار ارتباطات علم و جامعه در ایران :ترویج علم

جدول ( :)2چرايي و چگونگي ترويج علم در شش كشور نمونه
كردن علوم جايگاه ويژهاي دارد ش��وراهاي اسالمي شهرها و بخشها
و بازوي اجرايي آنها ،ش��هرداري ها و بخشداري ها ،است .خوشبختانه
فعاليتهاي مختلفي در جهت همگاني كردن علوم با حمايت شهرداري ها
در تهران و برخي شهرها انجام ميگيرد اما اين فعاليتها عموم ًا ناظر بر
برنامهاي مدون و حس��اب شده نيستند و پراكندگي زيادي -به لحاظ
تخصيص بودجه ،برنامه و عملكرد -در آنها به چشم ميخورد .در اين
حوزه توصيه ما ،توجه ويژه نه به نهادسازي ،بلكه به تدوين برنامههاي
راهبردي ترويج علم در شوراهاي شهرها و شهرداري هاست .وجود و
تاكيد بر عملكرد هماهنگ و حسابشده شهرداريهاي مختلف در اين

حوزه نيز از طريق تدوين برنامههاي راهبردي در نهادهاي باالدس��تي
مانند ش��وراي عالي استانها و يا استانداريها و در سطحي باالتر -در
وزارت كشور -امكانپذير است.
اما ش��ايد مهمترين ب��ازوي اجرايي انجام فعاليته��اي ترويج علم در
خارج از سيس��تم آموزش رسمي و صدا و سيما ،انجمن هاي علمي
و موسس��ات مردمنهاد فعال در اين حوزه باشند .خوشبختانه در اين
رابطه هم فعاليتهاي خوبي در حال انجام اس��ت و نهادها و موسساتي
چند ب ه كار مشغولند .هر چند از مطالعات ما برميآيد كه اين فعاليتها
پراكندهان��د و عموم ًا با تكيه انگيزههاي ش��خصي برخ��ي افراد انجام
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ميشوند و برنامه محور نيستند و تصويري بزرگتر را دنبال نميكنند.
اين موسسات مرد م نهاد عموم ًا بدنه تخصصي الزم براي تدوين چنين
برنامههايي را ندارند و الزم اس��ت كه در اين رابطه نهادهاي ديگري
مانند شهرداري ها و يا وزارت عتف به آنها ياري رسانند .اين انجمن
ها و موسس��ات مردمنه��اد همچنين به لحاظ مال��ي نيازمند حمايت
ش��هرداريها ،وزارتين آم��وزش و پرورش و عتف و يا معاونت علمي
رياس��ت جمهوري هستند .به نظر ميرس��د كه درخصوص حمايت
مالي از انجمن هاي علمي ،وزارت عتف در س��الهاي اخير قدم هاي
خوبي برداشته كه جاي تقدير و تشكر دارد .هرچند كه حمايت بيشتر،
منسجمتر و هدفمندتر هنوز مورد نياز است.
نهاد ديگ��ري كه در ترويج علوم به جهات گوناگ��ون نقش ويژه دارد
دانشگاهها هستند .دانشگاهها مراكز انجام پژوهش و آموزش تخصصي
در علوم هس��تند و از اين حي��ث بايد در برنامهه��اي ملي -راهبردي
همگاني كردن علوم در نظر گرفته ش��وند .مطالعات و مشاهدات ما در
خصوص دانشگاههاي كش��ور بيانگر اين مهم است كه ديد صحيح و
اصول��ي ،و عنايت و التفات به اهميت ترويج علم در دانش��گاهها و به
ويژه بين متخصصين علوم مانند فيزيك و علوم مهندس��ي وجود ندارد
و يكي از راهكارهاي اصلي برنامههاي ترويج علم در دانشگاهها و بين
ترويج ارتباطات عمومی و ترويج علم
متخصصين شاخه هاي علوم بايد
ِ
باش��د؛ اينكه واقع ًا «ارتباطات عمومی و ترويج علم ترويج چه چيزي
است؟» و اينكه ارتبطات عمومی و ترويج علم يك امر تخصصي است
و به صرف اطالع از علوم نميتوان در این حوزه ها موفق بود.
به عالوه انتظار بر اين اس��ت كه بدن��ه تخصصي الزم براي مطالعه و
برنامهريزي در حوزه همگاني كردن علوم از دانشگاهها و به خصوص
دانش��كدههاي آموزش عل��وم و گروهه��اي ارتباط��ات اجتماعي يا
ارتباطات عمومی علم از دانشكدههاي علوم اجتماعي باشند .به عنوان
چند راهكار عملي و به منظور وارد و درگير كردن جامعه دانشگاهي
كش��ور ،پيشنهاد ميشود كه امتيازاتي (مثال در آييننامه ارتقا اساتيد و
ي��ا در تخصيص بودجههاي تحقيقاتي و پژوهانهها) به فعاليت در امر
همگاني كردن علوم اختصاص يابد .به عالوه پيش��نهاد ميكنيم كه در
قالب و همراستا با برنامهها و اسناد توسعه ملي ،امكانات و تسهيالتي
ب��ه منظور ترغيب گروهها و دپارتمانهاي آم��وزش علوم و ارتباطات
اجتماع��ي به پژوهش در همگاني كردن علم ،معيارها و نحوه ارزيابي
آن ،و راهكارهاي و روشهاي مطلوب آن اختصاص يابد.

نتیجهگیری

با توجه به نقش ترویج و ارتباطات عمومی علم در توس��عه کشور از
جنبه های گوناگون بايد جايگاهي ويژه در برنامههاي توس��عه ملي و
راهكارها و اقدامات ملي اين اس��ناد داشتهباشند .متاسفانه در چهار
برنامه نخس��ت برنامههاي پنج ساله توسعه كشور توجهي به اين مهم
نشده و در برنامه پنجم توسعه نيز به جملهاي در اين رابطه بسنده شده؛
اين مطلب خود نشانگر اين نكته است كه اهميت موضوع ترويج علم

براي مسوالن و سياستگذاران و همچنين نمايندگان مجلس شوراي
اس�لامي درك و تبيين نش��ده اس��ت .بنابراين از جامعه دانشگاهي و
متخصصين انتظار ميرود كه با تذكر و دادن مشاوره به تصميمسازان
اين كمبود را جبران نمايند .البته از طرف ديگر نيز دستگاههاي مربوط،
مث ً
ال مركز پژوهش��هاي مجلس ،سازمان سياس��تگذاري صداوسيما،
شوراي عالي برنامهريزي آموزش و پرورش و معاونت هاي فرهنگي
و علمي ش��هرداري ها ،نيز بايد بهطور فعالتر در جذب آرا و نكات
صاحبنظران و متخصصين بكوشند.
الزم به ذکر اس��ت که در عاليترين اس��ناد توس��عهاي كش��ور ،سند
چشمانداز و نقشه جامع علمي ،هرچند كه از همگاني كردن علوم اسم
برده ش��ده است ،اما مطالعات ما و همچنين مطالعات مركز تحقيقات
سياستهاي علمي كش��ور مبين اين نكته اند كه توجه كافي به اهميت
ترويج علم از منظر توسعه نشده و از اين حيث در سند جامع علمي
كشور كمبودهاي جدي وجود دارد .هرچند ميتوان اين كمبودها را در
قالب برنامههاي اجرايي (مث ً
ال برنامههاي پنج ساله توسعه) و يا تدوين
راهبرده��ا و اقدامات ملي براي عملياتي ش��دن نقش��ه جامع علمي
كشور جبران كرد .در اين خصوص و با توجه به تجارب قبلي ،توصيه
ايجاد س��تادي تحت عنوان ستاد ارتباطات عمومی و ترويج علم ،ذيل
معاونت علمي رياستجمهوري است .در اين ستاد بايد نمايندگاني
از نهادهاي ذيريط مانن��د وزارت آموزش و پرورش ،وزارت عتف و
دانش��گاه ها ،صدا و س��يما ،وزارت كشور و شوراهاي شهر و روستا
و ش��هرداري ها و همچنين نمايندگاني از مجلس ش��وراي اس�لامي
حضور داش��ته باشند .وظيفه اين ستاد تهيه و تدوين سند راهبردي و
گ كردن نهادها
اقدامات ملي در ترويج علوم ،تبيين وظايف و هماهن 
و س��ازمان هاي دستاندركار ،تنظيم سياست هاي حمايتي و تدوين
و اب�لاغ آييننامههاي الزم و در صورت وجود خال قانوني و حقوقي
ارائه اليحه به مجل��س و همچنين ارزيابي و پايش برنامههاي ترويج
علم اس��ت .از جمله لوايحي كه ميتواند به س��رمايهگذاري بيشتر در
ارتباطات عموم��ی و ترويج علوم كمك كند ،پيشبيني معافيت هاي
مالياتي ب��راي فعالين بخش خصوصي و دولت��ي در حوزه ارتباطات
عمومی و ترويج علم است.

تقدير و تشكر:

این مقاله حاصل گزارش پژوهشی با نام مطالعه وضعیت كنونی و آینده
ارتب��اط علم فیزیك با نیازهای جامع��ه و ضرورت همگانی كردن آن
در كشور است که در فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران انجام
ش��ده است [ ]4و غیر از نویسندگان مقاله دکتر منصور وصالی ،دکتر
محم��د اخوان ،دکتر مهدی زارع و دکتر آرزو درس��تیان هم همکاری
داش��ته اند .در صورت نیاز ،فهرس��ت کامل منابع و همچنین گزارش
کامل طرح در دفتر علوم پایه فرهنگس��تان و یا نویسندگان این مقاله
موجود اس��ت .همچنین از دکتر مهدی گلشنی برای نظرات اصالحی
روی متن حاضر قدردانی می نماییم.
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