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ساختار ارتباطات علم و جامعه در ايران: ترويج علم

چکیده
  ترویج و همگاني کردن 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 حیث توس��عه انس��اني و توس��عه علمی در برنامه هاي توس��عه ملي 
اهمیت دارند. ضمن اینکه سایر محورهاي توسعه مانند توسعه فناوري، توسعه صنعتي، اقتصادي و توسعه پایدار )آگاهي و توجه به تبعات 
توسعه( هم از نتایج و تبعات همگاني کردن علوم به شمار مي آیند 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 درک و بینشي درست از علوم 
به دست آورند و این وضعیت، بستر الزم برای گسترش دیدگاه علمي در سطح جامعه را فراهم می آورد. کارآمدی نظام آموزش و تولید 
علم هم در گرو کارکرد همه بخش های ارتباطات علم و جامعه، از جمله ترویج علم و دیدگاه علمي در بین 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.
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مقدمه
علم و نقش آن در جوامع بش��ري و س��ازوکارها و فرآیندهاي دخیل 
در تولید و کاربرد آن در طول تاریخ دستخوش تحوالت بسیار گشته  
اس��ت. علوم با برداش��ت فعلي از آن عمدتاً نتیج��ه تحوالت چهار � 
پنج قرن اخیر در اروپاس��ت، هر چند که این تحوالت در بستر سایر 
یافته ه��اي فرهنگي � علمي جهان��ي ماقبل آن بوده اس��ت. در اروپا 
پیش��رفت علوم باعث و پایه انقالب صنعتي شد و همگام با آن رشد 
کرد و همچنان محرک و مولد تحوالت صنعتي و به تبع آن تحوالت 
اقتصادي باقي ماند. این روند امروزه نیز با ش��دت بیشتري ادامه دارد، 
تا آنجا که امروزه باور عمومي جهاني � مس��تقل از فرهنگ و پیش��ینه 
و بافت اجتماعي تاریخي � برآن اس��ت که یکي از محورهاي اصلي 
توسعه هر کشوري برخورداري از، و پیشرفت در، علوم است. امروزه 
در توسعه علمي همه کشورها � مستقل از مدل توسعه اي آنها � علوم 

نقش پایه اي و کلیدي دارد.
  از منظ��ري دیگ��ر یک��ي از ارکان توس��عه ملي، توس��عه و ارتقای 

شاخص هاي نیروي انساني کشورهاست ]1[.
 که خود تابعي از نقش و جایگاه علوم در جامعه است. از بحث فوق 
برمي آید که ترویج و همگاني کردن علوم از دو حیث توس��عه انساني 
و توسعه علمی در برنامه هاي توسعه ملي باید مورد توجه قرار گیرد. 
سایر محورهاي توسعه مانند توسعه فناوري، توسعه صنعتي، اقتصادي 
و توس��عه پایدار )آگاهي و توجه به تبعات توسعه( از نتایج و تبعات 
همگاني کردن علوم به شمار مي آیند. البته باید توجه داشت که ارتباط 
توسعه علم و توسعه فرهنگي رابطه اي دوسویه است.  رشد و توسعه 
علم نیازمند وجود بستر فرهنگي مناسب است و همچنین توسعه علم 
موجب رخداد تحوالتی در جامعه می شود که در برخي جنبه ها موید 

توسعه فرهنگي است. 
از حیث توس��عه انساني هم س��ه هدف عمده برای ترویج و همگاني 

کردن علوم متصور است: 
)1( باورمن��د کردن افراد جامعه به اینکه به کارگیري رویکرد و دیدگاه 
علمي، روشي بهینه در برخورد با مسایل گوناگون روزمره زندگي - به 
خصوص زندگي در محیطهاي پیچیده اجتماعي شهري - است. )2( 
توانمند کردن افراد براي استفاده بهینه از کاالها و خدمات فناورانه که 
به طور متنوع و به سرعت نو شونده اي عرضه مي شوند و، )3( مقابله 

با ضد علم )خرافه گرایي( و شبه علم. 
از حیث توسعه علم نیز که خود زیربناي توسعه فناوري است، ترویج 
و همگاني کردن علوم، پایه توس��عه علمی به ش��مار می رود. نمود و 
ش��اخص توسعه علم، سهم کشور در تولید علوم و به تبع آن فناوري 
اس��ت. تولید علم، معموال توس��ط افرادي انجام مي شود که انگیزه ها 
و دیدگاه علمي در آنها از س��نین قبل از ورود به دانش��گاه و آموزش 
تخصصي نهادینه شده  باشد. به عالوه تولید علم به معناي امروزین آن 
نتیجه اي از همکاري سازنده بین سازوکارها و ساختارهاي پشتیباني و 
حمایتي، نهادهاي متعدد اجتماعي )نظیر دانشگاه ها و مراکز پژوهشي( 

و پژوهش��گران اس��ت که ما ای��ن مجموعه درهم تنی��ده از نهادهاي 
اجتماعي و افراد و متخصصین و پژوهشگران را »نظام تولید علم« می 
نامیم.  متخصصان جزء کوچکی از نظام تولید علم هستند، در حالیکه 
ب��راي موفقیت و حصول نتیجه از نظام تولی��د علم، بقیه افراد مرتبط 
ب��ا این نظ��ام - غیر از متخصصین و پژوهش��گران- هم باید درک و 
بینشي درست از علوم و دیدگاه علمي داشته باشند.  به عبارت دیگر، 
کارآم��دی و موفقیت نظام تولید علم در گروی ترویج علم و دیدگاه 

علمي در بین افراد مرتبط با آن است. 
از منظري دیگر امکانات مال��ي و اعتباري الزم براي نظام تولید علم، 
عمدتاً از طریق دولت ها و حکومت هاي ملي تامین مي شود و عمده 
منابع بودجه اي نیز از طریق مالیات عمومي اس��ت؛ در واقع مشارکت 
عمومي در فرآیند تولید علم از طریق پرداخت مالیات صورت مي گیرد 
و این مشارکت وقتي موثر و موفق خواهد بود که عامه مردم درک و 

دریافتي صحیح از فرآیند تولید علم و نتیجه آن داشته باشند.
  ب��ا توج��ه به بحث باال مي توان نظام تولید علم را بخش��ي از » نظام 
عل��م« در نظر گرفت که عالوه بر نهادها، س��اختارها، فعالیتها و افراد 
دست اندرکار در تولید علم )که بیشتر، شامل بخش پژوهش و آموزش 
علوم در سطح دانش��گاه است( شامل » نظام ترویج و همگاني کردن 

علوم« نیز مي شود. 
نظام ترویج و همگانی کردن علوم، بخش های گوناگونی را دربر می 
گیرد.  اول( همانند نظام پژوهش و آموزش، نظام علم دست اندرکاران 
و س��اختارها نهادي ویژه و تخصصي خ��ود را دارد، بخش ترویج و 
همگان��ي کردن عل��وم نیز نهادها، س��ازوکارها و متخصصین خود را 
مي طلبد.  دوم( مخاطبین ترویج علم.  در این مورد قابل توجه اس��ت 
ک��ه مخاطبان ترویج علم در یک علم خاص مثال فیزیک اغلب طیف 
بسیار متنوع و وسیعي از افراد جامعه - عامه مردم � را در بر مي گیرد 
که ممکن است در رشته هاي دیگر مانند پزشکي یا مهندسي متخصص 
یا تحصیل کرده باشند اما از منظر »سواد عمومي فیزیک« در رتبه باالیي 

قرار نگیرند.  
همچنین برخالف بخش��هاي نظام تولید علم یعنی آموزش و پژوهش 
که اساس��ا محدود به افراد حوزه دانش��گاهي است، مخاطبان ترویج 
علم از نظر تعداد و کمیت بس��یار وسیع هستند و همه افراد جامعه را 
در بر مي گیرد.  به این ترتیب، نتیجه می گیریم که ترویج و همگاني 
کردن علوم یکي از شاخه هاي تخصصي در حوزه علوم اجتماعی، به 
ویژه ارتباطات اجتماعي است. به بیاني صریحتر مطالعه، برنامه ریزي و 
تعیین شاخص ها و ارزیابي برنامه هاي ترویج علوم، کاری تخصصي و 
میان رشته اي بین علوم و ارتباطات اجتماعي از یک سو و متخصصین 
آموزش علوم – براي مثال فیزیک- از س��وي دیگر اس��ت. ارتباطات 
عمومی علم در س��ه شکل می تواند به اهداف توسعه ای کمک کند: 
در فرآیند سیاس��ت گذاری که از روش ه��ای علم و متخصصان علم 
برای تصمیم گیری اس��تفاده می شود؛ در ترویج علم که از علم برای 
افزایش آگاهی استفاده می شود و در مباحث اجتماعی که علم و امور 
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آن، موضوع بحث و تبادل نظر هستند]2[ 1.  
از بحث فوق همچنین برمي آید که برنامه ریزي براي ترویج علم، به ویژه 
با توجه به پیش��رفت ش��تابان علوم و فناوریهاي منتج از آنها، برنامه اي 
مستمر اس��ت که نیاز به روزآمد شدن همیش��گي دارد؛  خالصه آنکه 

ترویج علم یک پروژه نیست بلکه فرآیندي مستمر و دائمي است.

درک ضرورت وجود ساختار ارتباطات علم و جامعه 
در ایران

در مطالعه درک عامه از علم به عنوان موضوعی تخصصی در رش��ته 
ارتباطات علم، تصویر هاي فکري مختلفي براي پیمایش و اندازه گیري 
درک عامه از علوم مطرح ش��ده اند.  س��ه وجه مط��رح در این رابطه 
عبارت از س��واد علمي2 ، درک عامه از علم3 ، علم و جامعه 4 هستند.  
هر ی��ک از این تصاویر با توجه به اولویت هایي که برای مس��ائل و 
نیازهاي ح��وزه ترویج و همگاني کردن عل��وم قائلند، به تحلیل این 

مسایل و پیشنهاد راهکارها مي پردازند )جدول 1(. 
باید توجه داشت که این تصاویر به نوعي مکمل یکدیگرند، زیرا هر 
یک به بخش��ي از مس��ایل ارتباط علم و جامعه، و درک علمي عامه 
مي پردازن��د. در جدول )1( تصاویر و مس��ایل مورد توجه و راه حل 
هاي پیش��نهادي خالصه شده است. براي بحث مفصل تر در این مورد 

به گزارش اصلي طرح و منابع آن مراجعه شود   ]4 [.
از منظر تصاویر موجود در جدول )1(، اهداف ذکر شده برای ترویج 
علم موضوع های سواد علمی، درک عامه از علم و علم و جامعه لحاظ 
شده اند بدین قراراست: فقدان حمایت عمومي اعم از مادي و معنوي 
براي فعالیتهاي علمي که اهمیت آن در بحث توسعه علم مطرح شد. 
این موضوع یکي از مس��ائل مورد نظر در موضوع سواد علمي است 
که به برنامه ریزي برای پرکردن شکاف دانش بین مردم و متخصصین 

مي پ��ردازد. برنامه ریزي در این خص��وص و در این تصویر فکري به 
تدوین برنامه ها و اس��تانداردها یا معیارهاي ملي آموزش عمومي در 
کشور مي انجامد. راه حل هاي مطرح شده در این خصوص بیشتر از 

طریق نظام آموزش رسمي انجام می شود.  
در موضوع درک عامه از علم به این نکته توجه مي ش��ود که رویکرد 
غالب افراد در برخورد با مسایل روزمره زندگي بر نگرش و روشهاي 
علمي مبتني باش��د. در این موضوع آنچه که بیش��تر مورد توجه قرار 
دارد ایج��اد دید و باوري مثبت نس��بت به عل��وم و نگرش و دیدگاه 
علمي در جامعه است. در نهایت بر اساس این موضوع، یکي از نکات 
زیربنایي در توسعه انساني مطرح می شود که »اعتماد به متخصصین« 
براي حل و فصل مس��ایل اس��ت. البته در موضوع علم و جامعه هم 
نقص��ان اعتماد به متخصصین مورد توجه قرار مي گیرد و این موضوع 
نی��ز در صدد حل آن برمي آید. ای��ن موضوع برخالف دو وجه قبلي، 
که از دید برنامه ریزي کالن راهبردي و روشهاي معمول مانند مطالعه 
و تدوین چنین برنامه هایي به مس��اله همگاني کردن علم توجه دارند، 
سیاس��تگذاري و تغییر روابط نهادي را براي حل مساله علم و جامعه 
پیشنهاد مي کند. از منظر این موضوع، اعتماد عمومي از طریق مشارکت 

عمومي تامین مي شود. 
  ذک��ر این تصاویر 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 کتابخانه اي، منابع موجود در فضاي مجازي و مصاحبه با افراد ذیربط 
نشان می دهد که براي هرگونه برنامه ریزي یا پیشنهاد راهکار یا اقدام 
ابتدا نیاز به شناخت، ارزیابي و درک وضعیت کنوني در حوزه همگاني 

2. Science Literacy
3. Public Understanding of Science
4. Science and Society

1 . برخی از جامعه شناسان علم به گسترش دانش درون اجتماعات محلی افراد معمولی و متاثر بودن تولید علم از ویژگی های فرهنگی )دانش علمی به عنوان 
محصول فرهنگی( منطقه تولید توجه دارند. از دید این گروه، مطالعه درک عامه از علم از نظر مطالعه پیوند بین درک علم و فنآوری توس��ط عموم و اس��تفاده 

اجتماعی از دانش تخصصی اهمیت دارد ]3[. 

جدول 1. موضوعات و مسائل و راه حل ها 
]5[) Bauer et  al; 2007 :منبع(
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کردن علم )فیزیک( در ایران و همچنین مطالعه تجربیات سایر کشورها 
اعم از فعالیتها و برنامه هاي آنها در این خصوص داریم  ]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:
 )1( تشخیص بود یا نبود ساختار مناسب براي ترویج علوم )با تاکید 
بر رش��ته های گوناگون( در ایران و )2( تشخیص ویژگي ها، فعالیتها 

و عملکرد و اجزاي این 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 ترویج فیزیک در ایران 
هم نش��ان می دهد که بستر و بافت مناس��بي در ایران وجود دارد که 
البت��ه همان نواق��ص کلی را دارد و برای تقلیل کاس��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��خیص ویژگي ها، فعالیت ها و عملکرد و اجزاي همین 
ساختار فعلی واجد اهمیت بیشتری است.  مطالعه در این باره، تحلیل 
علمی، دقیق، س��نجیده و حتی انتقادی گستره فعالیت های مربوط از 
نظر وس��عت جغرافیایي و اجتماعي، گروه سني و سطح سواد علمي 

مخاطبان، اجزا و نهادهاي مختلف را در بر می گیرد.
  بنابراین 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 فعالیت مخاطبان ، ب( ساختارها و نهادهاي 
رسمي و ج( برنامه ها، مطالعات و پژوهشهاي انجام شده که بر موثرتر 
ک��ردن ارتباط فیزیک و جامعه تمرکز دارن��د. حوزه مخاطبان ترویج 
علوم از جمله فیزیک بازه هاي مختلف س��ني از کودک تا کهنسال را 
ش��امل مي شود و هر گروه سنِي هدف، برنامه ریزي، نهاد یا ساختاري 
وی��ژه خ��ود و همچنین ادبیات خود را مي طلب��د. البته یکی از نکات 
کلی��دي درخصوص ترویج علم فیزیک توجه به جایگاه، تناس��ب و 

رابطه بین علوم و فناوري است. 
  در کشورها و جوامع مختلف به فراخور بافت اجتماعي- فرهنگي و 
سطح توسعه یافتگي دیدگاه ها و رویکردهاي مختلفي به علوم، به ویژه 
همگان��ي کردن آنها و همچنین به مفهوم توس��عه دارند، با این وجود 
مفاهیم علوم و توس��عه و در هم تنیدگي آنها مفاهیمي جهان ش��مول 
هس��تند. بدین جهت مطالعه س��اختارهاي ارتباطات علم و جامعه در 
کش��ورهاي مختلف جهان و همچنین در یک بستر تاریخي در یافتن 
پاسخي بهتر به موضوع دوم هم بسیار راهگشاست.  در پژوهش انجام 
شده در ارتباط با این مقاله ]4 [، هم بخش قابل مالحظه اي از مطالعات 
اس��نادي-میداني طرح به این موضوع معطوف شد که گزارش مفصل 

آن در مواخذ ]4 [ آمده است و در اینجا خالصه اي از آن را در جدول 
)2(  آورده ایم.

نهادها و ویژگی های ساختار ارتباطات علم و جامعه 
در ایران

هرچن��د که در طرح »تحلیل وضعیت کنوني درک عامه از فیزیک در 
کش��ور« که در فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران انجام گرفته 
]4 [به موضوع »فیزیک« اختصاص داشت، اما نتایج مطالعات نشان داد 
که ترویج و همگاني کردن فیزیک نه به لحاظ مفهومي و نه به لحاظ 
عملي قابل تفکیک از س��ایر علوم - به ویژه علوم پایه- نیست. ازاین 

رو مطالعه خود را به همگاني کردن علوم تعمیم دادیم.
  در ضم��ن بای��د تاکی��د کرد چون بح��ث همگاني ک��ردن علوم دو 
جنب��ه علمي و اجتماعي دارد ش��یوه مطالعه، معیاره��ا، اندازه گیري و 
برنامه ریزي در این حوزه عالوه بر تخصص در موضوع خاص- براي 
مثال فیزیک -  نیاز مبرم به علوم اجتماعي دارد؛ درواقع ترویج علوم 
یک میان رش��ته اي بین علوم )مثال فیزیک( و علوم اجتماعي - شاخه 
ارتباطات عمومی علم- است.  بر اساس این توضیحات تحلیل ساختار 
ارتباطات علم و جامعه از س��ه منظر نهادها، روش ها و برنامه ها انجام 
شده اس��ت که در ادامه توضیح داده می شوند.مهمترین این سازمانها 
از نظر وس��عت عمل و بُرد تاثیرگذاري، نهاد آموزش رسمي )که ذیل 

وزارت آموزش و پرورش است( و سازمان صدا و سیماست.
مطالعات اس��نادي و میداني در وزارت آم��وزش و پرورش و صدا و 
سیما روشن کرد که علي رغم این که در این دو سازمان  نهادهایي  به 
همگاني کردن علوم مي پردازند و فعالیتهایي نیز در این خصوص انجام 
مي گیرد این فعالیتها عمدتاً برنامه محور نیستند. روش هاي به کار رفته 
نیز عموماً بدون مش��ورت با متخصصین علوم و یا متخصصین علوم 
اجتماعي انتخاب مي ش��وند. در هر دوي این س��ازمانها  به نهادسازي 
ویژه براي ترویج علوم و تدوین برنامه هاي راهبردي جامع و کالن نگر 

درون سازماني، با هدف ارتقا درک عامه
از عل��م و ترویج دیدگاه علمي )فص��ل دوم ]4 [(، نیاز مبرم و جدي 
داریم. در مورد کشور ایران یکي از مواردي که در تبیین اهداف درک 
عامه از علم باید در برهه کنوني مورد توجه خاص قرار گیرد مبارزه با 

شبه علم )Pseudo Science( و ضدعلم )خرافه گرایي( است.
مطالعه ما همچنین روش��ن س��اخت که یکي از دالیل و همچنین از 
تبعات نبود برنامه هاي راهبردي درون سازماني در آموزش و پرورش 
و صدا و سیما، نبود یا کمبود متخصصین در حوزه ارتباطات اجتماعي 
به وی��ژه ارتباطات عمومی علم و حوزه آموزش علوم در این ارگانها 
و سازمانهاس��ت.  پ��س یکي از قدمهاي مهم، تربیت نیروي انس��اني 
متخص��ص در حوزه ارتباطات عمومی و تروی��ج علم و نیز آموزش 
علوم اس��ت ک��ه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري )عتف( بایس��تي 

اهتمام جدي در این مورد به عمل آورد.
سازمان سومي که به لحاظ بُرد و امکانات اجتماعي در حوزه همگاني 
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جدول )2(: چرایي و چگونگي ترویج علم در شش کشور نمونه

کردن علوم جایگاه ویژه اي دارد ش��وراهاي اسالمي شهرها و بخشها 
و بازوي اجرایي آنها، ش��هرداري ها و بخش داري ها، است. خوشبختانه 
فعالیتهاي مختلفي در جهت همگاني کردن علوم با حمایت شهرداري ها 
در تهران و برخي شهرها انجام مي گیرد اما این فعالیتها عموماً ناظر بر 
برنامه اي مدون و حس��اب شده نیستند و پراکندگي زیادي- به لحاظ 
تخصیص بودجه، برنامه و عملکرد- در آنها به چشم مي خورد. در این 
حوزه توصیه ما، توجه ویژه نه به نهادسازي، بلکه به تدوین برنامه هاي 
راهبردي ترویج علم در شوراهاي شهرها و شهرداري هاست. وجود و 
تاکید بر عملکرد هماهنگ و حساب شده شهرداریهاي مختلف در این 

حوزه نیز از طریق تدوین برنامه هاي راهبردي در نهادهاي باالدس��تي 
مانند ش��وراي عالي استانها و یا استانداري ها و در سطحي باالتر- در 

وزارت کشور- امکان پذیر است.
اما ش��اید مهمترین ب��ازوي اجرایي انجام فعالیته��اي ترویج علم در 
خارج از سیس��تم آموزش رسمي و صدا و سیما، انجمن هاي علمي 
و موسس��ات مردم نهاد فعال در این حوزه باشند. خوشبختانه در این 
رابطه هم فعالیتهاي خوبي در حال انجام اس��ت و نهادها و موسساتي 
چند به  کار مشغولند. هر چند از مطالعات ما برمي آید که این فعالیتها 
پراکنده ان��د و عموماً با تکیه انگیزه هاي ش��خصي برخ��ي افراد انجام 
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مي شوند و برنامه محور نیستند و تصویري بزرگتر را دنبال نمي کنند. 
این موسسات مردم  نهاد عموماً بدنه تخصصي الزم براي تدوین چنین 
برنامه هایي را ندارند و الزم اس��ت که در این رابطه نهادهاي دیگري 
مانند شهرداري ها و یا وزارت عتف به آنها یاري رسانند. این انجمن 
ها و موسس��ات مردم نه��اد همچنین به لحاظ مال��ي نیازمند حمایت 
ش��هرداریها، وزارتین آم��وزش و پرورش و عتف و یا معاونت علمي 
ریاس��ت جمهوري هستند. به نظر مي رس��د که درخصوص حمایت 
مالي از انجمن هاي علمي، وزارت عتف در س��الهاي اخیر قدم هاي 
خوبي برداشته که جاي تقدیر و تشکر دارد. هرچند که حمایت بیشتر، 

منسجم تر و هدف مندتر هنوز مورد نیاز است.
نهاد دیگ��ري که در ترویج علوم به جهات گوناگ��ون نقش ویژه دارد 
دانشگاهها هستند. دانشگاهها مراکز انجام پژوهش و آموزش تخصصي 
در علوم هس��تند و از این حی��ث باید در برنامه ه��اي ملي- راهبردي 
همگاني کردن علوم در نظر گرفته ش��وند. مطالعات و مشاهدات ما در 
خصوص دانشگاههاي کش��ور بیانگر این مهم است که دید صحیح و 
اصول��ي، و عنایت و التفات به اهمیت ترویج علم در دانش��گاهها و به 
ویژه بین متخصصین علوم مانند فیزیک و علوم مهندس��ي وجود ندارد 
و یکي از راهکارهاي اصلي برنامه هاي ترویج علم در دانشگاهها و بین 
متخصصین شاخه هاي علوم باید ترویِج ارتباطات عمومی و ترویج علم 
باش��د؛ این که واقعاً »ارتباطات عمومی و ترویج علم ترویج چه چیزي 
است؟«  و این که ارتبطات عمومی و ترویج علم یک امر تخصصي است 

و به صرف اطالع از علوم نمي توان در این حوزه ها موفق بود.
به عالوه انتظار بر این اس��ت که بدن��ه تخصصي الزم براي مطالعه و 
برنامه ریزي در حوزه همگاني کردن علوم از دانشگاهها و به خصوص 
دانش��کده هاي آموزش عل��وم و گروه ه��اي ارتباط��ات اجتماعي یا 
ارتباطات عمومی علم از دانشکده هاي علوم اجتماعي باشند. به عنوان 
چند راهکار عملي و به منظور وارد و درگیر کردن جامعه دانشگاهي 
کش��ور، پیشنهاد مي شود که امتیازاتي )مثال در آیین نامه ارتقا اساتید و 
ی��ا در تخصیص بودجه هاي تحقیقاتي و پژوهانه ها( به فعالیت در امر 
همگاني کردن علوم اختصاص یابد. به عالوه پیش��نهاد مي کنیم که در 
قالب و هم راستا با برنامه ها و اسناد توسعه ملي، امکانات و تسهیالتي 
ب��ه منظور ترغیب گروه  ها و دپارتمانهاي آم��وزش علوم و ارتباطات 
اجتماع��ي به پژوهش در همگاني کردن علم، معیارها و نحوه ارزیابي 

آن، و راهکارهاي و روشهاي مطلوب آن اختصاص یابد.

نتیجه گیری
با توجه به نقش ترویج و ارتباطات عمومی علم در توس��عه کشور از 
جنبه های گوناگون باید جایگاهي ویژه در برنامه هاي توس��عه ملي و 
راهکارها و اقدامات ملي این اس��ناد داشته  باشند.  متاسفانه در چهار 
برنامه نخس��ت برنامه هاي پنج ساله توسعه کشور توجهي به این مهم 
نشده  و در برنامه پنجم توسعه نیز به جمله اي در این رابطه بسنده شده؛ 
این مطلب خود نشان گر این نکته است که اهمیت موضوع ترویج علم 

براي مسوالن و سیاست گذاران و همچنین نمایندگان مجلس شوراي 
اس��المي درک و تبیین نش��ده اس��ت. بنابراین از جامعه دانشگاهي و 
متخصصین انتظار مي رود که با تذکر و دادن مشاوره به تصمیم سازان 
این کمبود را جبران نمایند. البته از طرف دیگر نیز دستگاه هاي مربوط، 
مثاًل مرکز پژوهش��هاي مجلس، سازمان سیاس��ت گذاري صداوسیما، 
شوراي عالي برنامه ریزي آموزش و پرورش و معاونت هاي فرهنگي 
و علمي ش��هرداري ها، نیز باید به طور فعال تر در جذب آرا و نکات 

صاحب نظران و متخصصین بکوشند. 
 الزم به ذکر اس��ت که در عالي ترین اس��ناد توس��عه اي کش��ور، سند 
چشم انداز و نقشه جامع علمي، هر چند که از همگاني کردن علوم اسم 
برده ش��ده است، اما مطالعات ما و همچنین مطالعات مرکز تحقیقات 
سیاستهاي علمي کش��ور مبین این نکته اند که توجه کافي به اهمیت 
ترویج علم از منظر توسعه نشده و از این حیث در سند جامع علمي 
کشور کمبودهاي جدي وجود دارد. هر چند مي توان این کمبودها را در 
قالب برنامه هاي اجرایي )مثاًل برنامه هاي پنج ساله توسعه( و یا تدوین 
راهبرده��ا و اقدامات ملي براي عملیاتي ش��دن  نقش��ه  جامع علمي 
کشور جبران کرد. در این خصوص و با توجه به تجارب قبلي، توصیه 
ایجاد س��تادي تحت عنوان ستاد ارتباطات عمومی و ترویج علم، ذیل 
معاونت علمي ریاست  جمهوري است. در این ستاد باید نمایندگاني 
از نهادهاي ذیریط مانن��د وزارت آموزش و پرورش، وزارت عتف و 
دانش��گاه ها، صدا و س��یما،  وزارت کشور و شوراهاي شهر و روستا 
و ش��هرداري ها و همچنین نمایندگاني از مجلس ش��وراي اس��المي 
حضور داش��ته باشند. وظیفه این ستاد تهیه و تدوین سند راهبردي و 
اقدامات ملي در ترویج علوم،  تبیین وظایف و هماهنگ  کردن نهادها 
و س��ازمان هاي دست اندرکار، تنظیم سیاست هاي حمایتي و تدوین 
و اب��الغ آیین نامه هاي الزم و در صورت وجود خال قانوني و حقوقي 
ارائه الیحه به مجل��س و همچنین ارزیابي و پایش برنامه هاي ترویج 
علم اس��ت. از جمله لوایحي که مي تواند به س��رمایه گذاري بیشتر در 
ارتباطات عموم��ی و ترویج علوم کمک کند، پیش بیني معافیت هاي 
مالیاتي ب��راي فعالین بخش خصوصي و دولت��ي در حوزه ارتباطات 

عمومی و ترویج علم است.

تقدیر و تشکر: 
این مقاله حاصل گزارش پژوهشی با نام مطالعه وضعیت کنونی و آینده 
ارتب��اط علم فیزیک با نیازهای جامع��ه و ضرورت همگانی کردن آن 
در کشور است که در فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران انجام 
ش��ده است ]4[ و 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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