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   5آرزو درستيان

  

و همگاني شده است  بررسي آن به مثابه يكي از كاركردهاي علم رتقاي درك عامه از علم و لزوم امطالعهدر اين  :�����

 درك عامه از علم معرفي باالبردنشود، ابزار الزم براي  با نام ترويج علم شناخته ميايران عمدتاًكشور كردن علم كه در 

سيس نهاد يا نظام همگاني كردن أدرك عامه از علم، تباالبردن  كه براي ه استد شهادداين مقاله توضيح در . ه استشد

كردن علم براي برقراري ارتباط بين حوزه  در اين مقاله ويژگيهاي نهاد يا نظام همگاني ،بدين ترتيب. علم ضروري است

 تغيير ميزان درك عامه از علم تبيين و براي اين منظور ماهيت درك عامه از علم شرح ،علم و حوزه عمومي و در نتيجه

 نظاميافتگي و نوع   درك عامه از علم با توجه به سطح توسعهرتقاياين مطالعه داليل همگاني كردن و ادر . داده شده است

   كه همگاني كردن علم و توليد علم عموميبيان شده استاين مقاله در  ،همچنين.  ه استشداسي جوامع تبيين سي

هاي علمي با يكديگر و نيز دانشگاه ايها، كاربردي شدن علوم و ارتباط هر چه بيشتر رشتهگيري بين رشتهتواند به شكلمي

اي علمي موجب رشد هي فرصتهاي مشاركت در انجمن علم عمومي با معرف،از سوي ديگر. و صنعت منجر شود

  .   شودكردگان ايراني مي پذيري و افزايش سرمايه اجتماعي تحصيل جامعه

  
  

سازي كردن علم، درك عامه از علم، ارتباط علم و عموم، نهاد همگاني :كليديهاي واژه

  . براي همگاني كردن علم، علم عمومي، سواد علمي، كيفي سازي آموزش
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    دمهمق .�

ثيرگذار در توسعه علمي و فرهنگ علمي أاي دانشگاهي و فعاليتي ت عنوان رشته جامعه بهدر  علمترويج

، قدمتي به اندازه تاريخ علم مدرن  مردم با عموم آنباره علم و رابطه بحث در.  در جوامع مطرح است

دند كه معطوف به  ميالدي اجتماع علمي سبك استدالل خاصي را توسعه دا18در قرن .  ]1[دارد 

هر رشته از علوم زبان تخصصي  در اما با سپري شدن زمان،.  توليد علم براي شهروندان معمولي بود

كه متخصصان  طوري  بهه شد،عنوان زبان رسمي برگزيدعلوم پايه زبان رياضي بهدر  و شد ايجاد مربوط

ها يقات علمي از نمادها، نشانهشناسي و نتايج تحق هاي گوناگون علوم براي مرتبط ساختن روش رشته

 آنها زباني را توسعه دادند كه به قدري تخصصي است كه فهم ،بدين ترتيب. ها استفاده كردندو معادله

اين وضعيت .  مردم عادي حتي در قرن بيست و يكم هم دشوار و در مواقعي ناممكن استبرايآن 

وشي براي برقراري ارتباط بين حوزه علم عنوان عامل يا ر به"همگاني كردن علم"موجب مطرح شدن 

  .   درك عامه از علم بودباالبردن و حوزه عمومي شد كه هدف از آن 

 درك عامه از علم را مطرح كرد، شكاف فزاينده ميان متخصصان و رتقايآنچه ضرورت ا

نوزدهم  تاريخي اين شكاف در قرن  و از نظرپژوهشگران علم با غيرمتخصصان و مردم عادي جامعه بود

 يعني زماني كه علم در جامعه مدرن نهادينه شد و ؛]1[له مطرح شد ئعنوان يك مسو بيستم به

طي اين دو قرن، علم به جزء تفكيك ناپذيري از جامعه .  سازمان و فرهنگ مشخصي را پديد آورد

گي وري در زنداهاي مهندسي و نفوذ هر چه بيشتر فن  رشد رشته،از سوي ديگر. مدرن تبديل شد

در اين شرايط، برقراري . تر كرد روزمره هم نقش علم و حضور آن در زيست جهان مردم را برجسته

 اين ضرورت چيزي بيش از انتقال صرف  وبه يك ضرورت تبديل شدمردم ارتباط بين علم و عموم 

 504,03ر  مثل اينكه به آنها گفته شود نور خورشيد د،ها و اطالعاتي مختصر از علم به مردم بودداده

بلكه موضوع، . اي مانند اينكه وقتي درد داريد، مسكن بخوريد رسد يا قوانين سادهثانيه به زمين مي

در اين مقاله همگاني كردن . اين كار بودانجام دادن له، چگونگي ئ درك عامه از علم و مسارتقايلزوم 

 همگاني داليل مفهوم، اين ماهيت و معرفي علم از عامه درك باالبردن براي الزم يابزار عنوان به علم

 .  ه استشددرك عامه از علم و نقش آن در كيفي سازي آموزش توضيح داده  ارتقاي الزامات علم، كردن

  

  كاركرد ارتباط علم با عموم: درك عامه از علم  .	

با .  دبراي كاستن فاصله ميان حوزه علم و حوزه عمومي ناچار بايد ميان اين دو حوزه ارتباط برقرار كر

زبان "طوري كه ترين عنصر ارتباطي ميان اعضاي هر گروه اجتماعي زبان است، به توجه به اينكه مهم

كه جامعه براي انتقال تكامل اجتماعي در است اي   و تنها وسيله]2[شود  شناخته مي" ارتباطأمنش

از مختصات زبان هاي علم و عمومي، خارج شدن ، در برقراري ارتباط بين حوزه]3[اختيار دارد
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تخصصي علم و تبديل آن به مفاهيمي قابل درك توسط مردم عادي جامعه، نخستين كار به نظر 

يند تبديل زبان تخصصي و اختصاصي علم به زبان ساده و همگاني و ا فر،واقع اين كار در. رسد مي

  . شود ناميده مي"همگاني كردن علم"انتشار آن در بين عموم است كه 

باره   سطح آگاهي مردم دررتقايا. شودن علم براي منظورهاي متفاوتي انجام ميكرد همگاني

 سطح سواد علمي مخاطبان، نشان دادن ويژگيهاي فعاليت و كار علمي، باالبردنرخدادهاي علمي، 

مند ساختن جوانان به اشتغال در آن، آموزش ماهيت و ويژگيهاي علم،  معرفي مشاغل علمي و عالقه

حلهاي علمي براي داشتن زندگي سالم، دستيابي به محيط زيست پايدار ه استفاده از راهتشويق مردم ب

توانند هدف يا مجموعه اهداف همگاني كردن علم  م با هم، ميأو معرفي محاسن و معايب علم تو

  .شوند از علم ميباالرفتن درك عمومبايد گفت كه در تحليل نهايي همه اين اهداف موجب . باشند

درك عامه از تروج علم در ميان عامه مردم و ارتقاي  همگاني كردن علم به مثابه ابزاري براي ،رو از اين

سازي علم، هم ويژگيها و ماهيت آن حفظ شود و هم   كه عالوه بر سادهصورت گيردعلم بايد طوري 

 است كه "ميعلم عمو"به اين مفهوم، همگاني كردن علم به معناي توليد . افراد معمولي آن را بفهمند

 .  شود محسوب مي�هاي مطالعات ارتباطات علم  از شاخهيبه لحاظ نظري يك

  


   درك عامه از علمارتقاي براي يسيس نهادألزوم ت .

 درك عامه از علم به معناي ايجاد زمينه و شرايط مناسب براي باالبردن براي يسيس نهادأتشكيل و ت

 واژگان، اصطالحات دارايور كه گفته شد، علم تخصصي ط همان.  به مردم استو انتقال آن توليد علم 

اين در حالي است .  است كه درك آنها منحصر به متخصصان هر رشته علمي است خاصي و مضامين

  وگفتاري، تصويري( درك عامه از علم الزم است كه زبان تخصصي علم را به شكلي ارتقايكه براي 

 اصالًكساني كه هاي علمي تخصص دارند يا  ساير رشته افرادي كه دربرايتبديل كرد كه ) نوشتاري

  .    يعني بايد علم را عمومي كرد؛تخصص علمي ندارند، قابل فهم باشد

. از علم كاري نظام يافته و تخصصي استمردم  درك عموم باالبردنمنظور همگاني كردن علم به

 درك عامه باالبردنريات الزم براي اي از جمله ضروكردن علم در هر جامعهحضور نظام و نهاد همگاني

پژوهش، آموزش، : نهاد يا نظام همگاني كردن علم شامل شش بخش است.  شوداز علم محسوب مي

نيازمند متخصصاني است كه همگاني كردن اما قبل از هر چيز، نظام .  و مديريت سازمان،توليد، انتقال

ل مربوط به درك عامه از علم، ئ به مساوپژوهش انجام دهند علم و عموم ميان در حوزه ارتباط 

  ووري، سواد علمي، درك عامه از علم و مهندسيابه علم و فنمردم همگاني كردن علم، نگرش عموم 

  .    در علم به مثابه موضوعات علمي و نيازمند تحقيق علمي توجه كنندمردم مشاركت عموم 
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 تواند و شناخت آن است كه به هر حال ميمندي به اين حوزه گروه عالقه اين هدايتگر و اصلي عامل

، علوم اجتماعي،  پايه علوممانندرشته  هر از متخصصاني شامل پژوهشي اي هسته گيري شكل موجب

اما اهميت پژوهشهاي اين هسته اوليه . علوم انساني و مهندسي به ويژه ارتباطات و آموزش علوم باشد

يا هر نام در ميان عامه مردم  ترويج علم  ياعلماي تخصصي به نام درك عامه از  در معرفي رشته

  .  ديگري است

وري در زير شاخه هنر يا اقابل توجه است كه اين رشته با نام ارتباطات علم و مطالعات علم و فن

علوم اجتماعي در دانشگاههاي معتبر يا مراكز مطالعاتي چون كورنل، دانشگاه كاروليناي جنوبي 

 دانشگاه برلين و دانشگاه آزاد برلين در آلمان، دانشگاه وين، دانشگاه ،�چكلمبيا، مركز پژوهشي جولي

لنكستر، دانشگاه آمستردام در هلند، دانشگاه لوئي پاستور در فرانسه، دانشگاه يانگ مينگ در تايوان، 

-تدريس مي مختلف كشورهاي در علم اجتماعي مطالعات هايمؤسسه در و كانادا در ويكتوريا دانشگاه

اي اجتماعي و نيازمند لهئله درك عامه از علم مسئ مسكيدي است بر اينكه اساساًأ اين نكته ت.شود

 براي پاسخگويي به موضوعات مرتبط با آن و يافتن راه حل ،رو از اين. مطالعه و پژوهش تخصصي است

  . متخصصان اين رشته بهره گرفتديدگاههايل مربوط به آن بايد از ئبراي مسا

شكيل چنين هسته پژوهشي نقطه آغاز تربيت تعدادي متخصص است كه توانايي  ت،به هر حال

بديهي است آموزش . عنوان يك رشته دانشگاهي داشته باشندتربيت دانشجوياني در اين حوزه را به

از سوي ديگر، پژوهش در . شوداين رشته در دانشگاه موجب تربيت متخصصان بيشتر در اين حوزه مي

كه بايد شود ميباره موضوعات و درسهايي  موجب شناخت درمردم عموم يان م علم ترويجحوزه 

  .متخصصان اين رشته با آنها آشنا و در زمينه آنها متخصص شوند

 ي،كلطورسازان و به نگاران، برنامه  دانشجويان در اين رشته موجب تربيت روزنامهآموزش

بايد . كارند وليد علم عمومي مشغول بهشود كه در مرحله تتوليدكنندگان محتواي علم عمومي مي

ران در بخش پژوهش اين وظيفه را نيز دارند كه هم ويژگيهاي محتواي علم عمومي گپژوهشكه گفت 

ثيرگذار را بر اساس شرايط بومي شناسايي و هم محتواي علمي عمومي توليد شده را أثر، مناسب و تؤم

  .            تحليل كنند علمي از نظر

مؤثر  درك عامه از علم باالبردنمردم برسد تا بتواند در آگاهي  پس از توليد بايد به علم عمومي

ميانجيها شامل .  كنند ها منتقل، اشاعه و ترويج "ميانجي" آن را الزم است كه ،بدين منظور. باشد

  .  ها هستند دهندگان انساني و رسانه انتقال

____________________________________________________________________ 
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هاي علم و فناوري،  متصديان و راهنماهاي موزهدهندگان انساني دانشمندان، پژوهشگران،  انتقال

شناسي هستند كه مفاهيم ساده شده علمي را به طور شفاهي به شنوندگاني كه  باغهاي وحش و گياه

  .  كنند منتقل مي،در محل حضور دارند

دليل تنوع، گستردگي، سادگي استفاده و نفوذ شديدشان در زندگي شخصي و ها به اما رسانه

ها شامل نوشتاري،  همه رسانه. اي در انتقال علم عمومي دارند اعي نقش برجستهفرهنگ اجتم

اي همگي در انتقال علم عمومي به مخاطبان  شنيداري، ديداري و چند رسانه  ـ  شنيداري، ديداري

كه واژه همگاني  طوري  به،اي برخوردارند هاي نوشتاري از قدمت ديرينه در اين بين رسانه.  نقش دارند

 در مقاله خود ]4[جوردانت .  ]4[كار رفته است   متون نوشتاري بهخصوصنيز بيشتر در  �ن علمكرد

او توضيح داده است كه .  شمارد همگاني كردن علم را نوعي ژانر ادبي همانند ژانر علمي تخيلي برمي

  .  شوند اين نوع متون در مجالت علمي عمومي منتشر مياصوالً

مانند توليد  ،داي براي ملموس ساختن علم نيز اهميت دار فنون رسانه استفاده از ساير ،البته

هاي راديويي مرتبط با اين  فيلمهايي كه موضوعات آنها علم يا علم در زندگي روزمره است يا برنامه

توان به  باره مي  اين  در. چشمگيري داشته باشندتوانند در همه فهم كردن علم نقش  موضوع هم مي

با همكاري نويسندگان و در آنها هند و مكزيك اشاره كرد كه كشورهاي لويزيوني در هاي ت مجموعه

دانشمندان علوم اجتماعي پيامهاي علمي و بهداشتي مانند تغذيه با شير مادر، كنترل جمعيت و از 

 پيام علمي در كسوت تفريح و سرگرمي به ، ترتيبو بديناين قبيل به شكل طبيعي در داستان ادغام 

  .  ]5[شود منتقل ميمخاطب

 ويژگيهايي دارد كه در مواقع بسياري با  باشد، يعني علمي كه ساده شده؛اما علم عمومي

اساس نظر برخي از  بر. ويژگيهاي علم فرق دارد و اين موضوع نظر منتقدان را برانگيخته است

� بيشتر توضيح دهنده  علم عمومي]6[ �نويسندگان مانند ليموگس

كه علم  حالي در،ستا �و استعاري 

 هم بر اين باورند كه علم عمومي تعريف ]7[برخي از نويسندگان .   مشهور است�كنندگي به اثبات

در نظر اساس آن، علم به مثابه بدنه دانش  كند كه برحداقلي از علم را به مخاطب رسانه عرضه مي

 فقطاين اساس، علم عمومي  بر . استكه از تحقيقات و فعاليتهاي علمي مشتق شدهشود ه ميتگرف

 است  اين در حالي. رودبسته اطالعاتي كوچك، ساده و قابل فهم از نتايج فعاليتهاي علمي به شمار مي
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له محور و ئ با در نظر گرفتن تعريف حداكثري علم بر اين باورند كه ويژگي علم، مس]6[كه منتقدان 

   . انتقادي بودن آن است، نه اعالم صرف نتايج پژوهشها

 آگاهي و درك علمي باالبردن  ابتدابا وجود اين مباحث، بايد توجه داشت كه هدف علم عمومي

اساس   ترويج و نهادينه كردن ديدگاه علمي ـ استفاده از منطق استدالل و استنتاج برو سپس، ؛مردم

 ،ت اسمخاطب سرگرم ساختن  و سرانجام،ل زندگيئواقعيات تثبيت شده علمي ـ در برخورد با مسا

.   درك علمي وي استارتقاي زيرا نكته مهم ابتدا جلب توجه مخاطب، درگير كردن ذهن او و احتماالً

هايي كه به انتشار علم  تر رسانه توان گفت كه حضور هر چه بيشتر، فراگيرتر و برجسته مي،از اين رو

  .  فراد جامعه است مهمي براي توسعه علم در جامعه و علمي شدن كنشهاي اامرپردازند،  عمومي مي

در مردم عموم ميان  علم ترويجسازي   براي نهادينهياد شدهبايد گفت كه حضور چهار بخش 

مثابه پنجمين بخش نهاد يا نظام منظور از سازمان به. جامعه با تشكيل سازمانهاي مرتبط همراه است

دي، ارزيابي، رهبري و بن يند تخصيص بودجه، بخشا بلكه كل فر،عمومي سازي علم، نه تنها ساختمان

 كه موجب ساختارمند شدن فعاليتهاي مربوط به اين استمديريت نهاد يا نظام همگاني كردن علم 

 مديريت به عنوان ششمين بخش از نظام همگاني كردن علم هم هست كه كل ،البته.  شودحوزه مي

  .    كنداين ساختار را هدايت و راهبري مي

 علم ترويجبجز هسته پژوهشي اوليه، ديگر مراحل نهادينه شدن ه كتوان گفت  مي،ين ترتيبدب

 از يك سو نيازمند ]شامل آموزش، توليد و انتقال[يا درك عامه از علم در جامعه مردم عموم  ميان

شوند،  محسوب مينيز وجود آورنده آنها   و از سوي ديگر، بهاستسازمان و مديريت آن داشتن وجود 

باره وجود  توان درفعاليتهاي پژوهش، آموزش، توليد و انتقال نميجام نشدن انكه در صورت  طوري به

  .  سازمان و مديريت براي همگاني كردن علم سخني گفتداشتن 

  باره همگاني كردن يا ترويج علم و الزامات آن چهار رويكرد در .4

 مخاطبان ه علمي بهمگاني كردن علم عبارت از تبديل علم به زبان ساده، انتقال نتايج پژوهشهاي

كاركردهاي ديگري شده، موارد ياداما همگاني كردن علم بجز .   درك علمي آنهاستباالبردنعادي و 

در توضيح كاركردهاي همگاني زير جامعه، چهار رويكرد در  علم ترويجدر ادبيات مربوط به . هم دارد

    :كردن علم وجود دارد

 همگاني .1:  فرض مبتني استپنج بر رويكرددن علم؛ اين  معيار يا مسلط به همگاني كررويكرد .الف

  .استمردم به مثابه پلي براي ايجاد ارتباط بين دانش تخصصي دانشمندان و عموم علم كردن 

 موضوعات خصوص، افرادي همگن و متجانس هستند و در  علم عامه يا مخاطبان همگاني كردن.2 

ن رويكرد ذهن مردم همچون لوحي سفيد در نظر گرفته  در اي،بنابراين. علمي رويكرد مشابهي دارند

، بيستم به ويژه در قرن  علم، همگاني كردن.3.   كرددر آن واردرا توان علم ميراحتي شود كه بهمي
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 هدف همگاني كردن علم ترويج و .4.  استمردم طرفه افكار و عقايد دانشمندان با عموم  تبادل يك

 مطلب علمي همگاني شده در طي .5. مردم است به علم در بين عموم ترفيع علم از راه ايجاد عالقه

  .]8[دهد يند همگاني كردن چيزي را از دست ميافر

 مفروضات ]11[ ميير  و اخيراً]10[، بنسود ـ وينسنت ]9[ پژوهشگران زيادي همچون هيلگارتنر .ب

يكي از طرفداران اين . ندارويكرد مقدار كمي را مطرح كرده و ديدگاه مسلط را به چالش كشيده

گويد كه همگاني كردن علم بيشتر با موضوع رتبه، ميزان و اندازه همگاني  يعني هيلگارتنر مي؛رويكرد

كننده  رويكرد توليداين  در ،واقع در.  مجزا از علم باشدكردن علم مربوط است تا اينكه ژانري كامالً

 موجود در علم تخصصي را به مخاطب منتقل كوشد تا همان دانستنيها و اطالعاتعلم عمومي مي

به زبان عامه  اين كار را با كاستن از كميت و اندازه اطالعات تخصصي و تبديل زبان تخصصي  اما كند،

  . دهدانجام مي

اين در  گراندمن و كاويله خصوصدر اين .  رويكرد سوم مبتني بر مشاركت عامه و متخصصان است.ج

، ترديد شودمي معطوف مردم به ارتباط دانشمندان با عموم فقط علممفروض كه همگاني كردن 

 كه ارتباط و تبادل نظر بين متخصصان و غيرمتخصصاناست گوليچ نشان داده زمنه در اين . اندكرده

 در رويكرد سوم ،  به عبارت ديگر؛طرفگي خارج شود تواند شكل پوياتري داشته باشد و از حالت يكمي

صان هر يك دانش خاص خود را دارند و هر گروه از متخصصان نيز دانش متخصصان و غير متخص

فراتر رفتن از رابطه يك طرفه دانشمندان با مردم و تبديل آن به .  علمي خاص رشته خود را دارند

براي خالقيت و نوآوري در اثر تبادل نظر گروههاي متخصصان را  فرصتي ، با يكديگرآنهاارتباط پوياي 

باره علم، چنين روابطي از جمله  در  با اتخاذ رويكرد اجتماعي.ايجاد مي كند با هم و غير متخصصان

لذا، علم فقط . گذارند ثير ميأشوند كه بر ساخت اجتماعي دانش علمي تعوامل اجتماعي شناخته مي

ني در  يع؛يند انتقال و انتشار با عموم برخورد ندارد، بلكه قبل از انتشارادر پايانه دريافت يا در فر

    .]12[دهد  گيري دانش علمي هم اين مواجهه رخ مي فرايند شكل

اند، اما دقت در آنها كشيده هر چند كه دو رويكرد آخر، مفروضات رويكرد مسلط را به چالش ،البته

عبارت از آموزش، ترغيب يا علم همگاني كردن از هر سه رويكرد هدف اصلي در دهد كه نشان مي

    .مردم است عموم برقراري ارتباط با

طبق اين رويكرد، دانشمندان .  در رويكرد چهارم همگاني كردن علم براي متخصصان مطرح است.د

طور بالقوه خوانندگان يا تماشاگران متون همگاني شده باشند و اين موضوع توانند به هم مي

 در ]8[ پل .اشدداشته بتواند در اجتماع علمي دهنده نقشي است كه همگاني كردن علم مي نشان

تحليل خود نشان داده است كه همگاني كردن علم براي دانشمندان نقش ابزاري آموزشي و منبعي 
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طور تاريخي هم علم عمومي و هم دهد كه بهاو توضيح مي. معتبر و موثق براي پژوهش را دارد

  .  اندهمگاني كردن علم نقش مهمي در توسعه علم ايفا كرده

باره علم فرانسه و مطالعات تاريخي بازرمن   در]10[ تاريخي بنسود ـ  وينسنت در اين باره مطالعه

كاران حوزه علم نه تنها  دهند كه تازهانگلستان نشان ميكشور باره انجمن سلطنتي در  و آتكينسون در

ه ايجاد باره موضوعات علمي بدر مردم عموم با آنها مباحثات بلكه ،اندكرده ايفا علم توسعه در حياتي نقش

    .]8[منتقد كمك كرده موجب تشكيل اجتماع علمي و انتشار اطالعات شده است ) مردمي(اي توده

كاران حوزه علم و دانشمندان دو گروه مجزا را تشكيل   تازه19 و در طول قرن 18در پايان قرن 

 آرامي با اي شدن علم به از يك سو، حرفه. دادند كه موجب گسترش دو روند متباين و متناقض شد

 انجمن سلطنتي 1820 در دهه ،براي مثال. آغاز شد) ي علم(ايجاد تمايز ميان خوديها و غيرخوديها 

 استاندارد شدن آموزش و روشهاي آموزشي 19 در قرن .كاران علم در انجمن را محدود كرد حضور تازه

از سوي .  محدود كردو استفاده از زبان تخصصي، توانايي عموم براي دسترسي به اطالعات علمي را

 سطح سواد مردم و نهادينه شدن ترويج و همگاني كردن باالرفتنديگر، رشد طبقه متوسط، در كنار 

اساس  بر. گيري روندي براي قرار دادن علم در دسترس همه در طول اين دوره شد علم، موجب شكل

تدريج دو شبكه مجزا و  اين دو رخداد موجب شدند تا علم عمومي و علم دانشگاهي به]8[نظر پل 

روي شكاف بين دانشمندان و عموم بر براي پل زدن علم موازي را بسازند و نياز به همگاني كردن 

  . به شكل يك ضرورت الزامي خودنمايي كندمردم 

 اما ،پذير ساختن آن براي همه مردم بود  موضوع اصلي در همگاني كردن علم دسترس19در قرن 

دانشمند و (�چند كه ويليام ويول  هرمثالً. ثيري نگذاشتألب علمي تاين موضوع بر كيفيت مطا

مخاطب اصلي شان را  �و ماري سومرويل) فيلسوف علم كه در انجمن پيشرفت علم انگلستان فعال بود

در عين حال، . عموم مردم برگزيده بودند، كارهاي بسيار با كيفيتي نيز در حوزه علم انجام دادند

، براي خواننده معمولي فرهيخته يا 1895 انواع داروين در سال أز، مانند منشبسياري از مباحث رو

  علم اين امكان وجود داشت كه از طريق همگاني كردن19 در قرن ،بنابراين. باسواد منتشر شده بود

اي براي   بسياري از دانشمندان ديگر انگيزه19 اما در اواخر قرن. كار علمي برجسته نيز انجام داد

  .   شرايط حاكم بر حوزه علم بودهم  دليل اين بي انگيزگي  وي كردن علم نداشتندهمگان

آموزش دشوار و [، استانداردهاي علم بسيار سختگيرانه شد 20 و 19 در طول قرون ،در واقع

 كاربرد واژگانميزگردها و همايشهاي تخصصي، برگزاري كارهاي علمي منظم،  انجام دادن سختگيرانه

در اين . ]هايي مانند فيزيك جديد  گسترش رشته وتجهيزات گراناستفاده از ، به شدت تخصصي
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مردم قابل فهم باشند، توليد نشد و اين موضوع توانايي عموم مردم  عموم برايشرايط، ديگر متوني كه 

  .]8[براي مشاركت در علم يا داشتن دسترسي به متون علمي به شدت محدود كرد را 

با علم منجر شد، مردم چه بيشتر عموم  داردهايي كه به بيگانگي هرچنين استانداشتن وجود 

اي متروك در ميان اقيانوسي از مردم گرفتار در طوفان خرافه،  اي جز تبديل علم به جزيره نتيجه

رفاه باالبردن بديهي است اين شرايط با هدف علم كه كشف مجهوالت براي . موهومات و جهل نداشت

 درك عامه از ارتقايسازي علم و   عمومي،رو از اين. امع است، در تضاد بودو سطح توسعه يافتگي جو

علم به مثابه ضرورت، از سوي همان افرادي كه در جزيره متروك علم حضور داشتند، درك و طرح 

  .                     اده شده استد در ادامه مقاله داليل اين ضرورت شرح . شد

  

   ميزان درك عامه از علمارتقايو علم ني كردن كننده لزوم همگا داليل تبيين .�

 درك عامه از ارتقاي كه داليل همگاني كردن علم و ستا  نشان داده]13 و 12[مطالعات انجام شده 

 در ادامه ،از اين رو.  سياسي جوامع ارتباط داردنظامعلم تا اندازه زيادي با سطح توسعه يافتگي و نوع 

 كه همگاني كردن علم در همه جوامع مفيد است و هر اده شده استدبه اين داليل اشاره و نشان 

تواند براي اين منظور نهادسازي و  سياسي خود مينظاميافتگي و نوع  كشوري بر اساس سطح توسعه

اما بايد توجه داشت كه برخي از كشورها نسبت به سايرين . جامعه را ايجاد كنددر  علم ترويجساختار 

سيس نهادها و ساختار أاند و تجربه تالعه دانشگاهي در اين حوزه پيشي گرفتهدر زمينه پژوهش و مط

 علم ترويجاهميت تشكيل ساختار  زير، بر داليلبا توجه به .  دشوآنها توجه به الزم را دارند كه بايد 

  .دشوكيد ميأجامعه ايراني تدر 

امه از علم، افزايش سطح  درك عباالبردناولين دليل تبيين كننده لزوم همگاني كردن علم و 

هاي افراد، امكان مشاركت سنجيده آنها در افزايش ميزان دانسته. دانش و آگاهي شهروندان است

تصميم سازي  در مردم كه دموكراتيك جوامع در .سازدمي پذير امكان هم را علم حوزه به مربوط فعاليتهاي

ك ساختار علمي، تخصيص بودجه به فعاليتهاي هاي علمي، ايجاد ي باره علم مانند انجام دادن پروژه در

ذاري علم مهم گسازي و سياست براي تصميمديدگاههاي آنانكنند و علمي و از اين قبيل مشاركت مي

ثيرگذاري بر نحوه تفكر و تصميمات آنها أها و حتي ت است، همگاني كردن علم براي افزايش دانسته

نيازي مردم  علم به حمايت شناختي از سوي عموم ،گويد مي�رطور كه مارتا فه همان. شودانجام مي

هرچند كه علم هيچ نيازي به . داردنياز  ولي به حمايت اخالقي، سياسي و مالي آنها بسيار ،ندارد

.  ]14[ خود است ييد و پذيرش شناختي ادعاهاي دانشيأ ولي نيازمند ت،حمايت شناختي خارجي ندارد

ر حوزه علم يا سياستگذاري براي اين حوزه دغيردموكرات افكار عمومي  در جوامع توتاليتر و ،البته
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 ميزان درك علمي شهروندان اين جوامع، آگاهي و توان تحليل آنها از رتقاي ا،با اين حال. نداردنقشي 

 همگاني كردن علم به عنوان ضرورت در همه جوامع يا هر ،رو از اين.  دهد شرايط موجود را افزايش مي

  .  شودسي مطرح مي سيانظام

گيري يا   درك عامه از علم، كمك به شكلباالبردندر جوامع دموكراتيك يكي ديگر از داليل 

دموكراتيك  توانند در جوامع غير اين مباحثات مي،باره علم است كه البته هدايت مباحثات عمومي در

ار موجود در جوامع  زيرا سازك،ثيرگذاري مشخصي در حوزه علم ندارندأ ولي ت،هم انجام شوند

 مطرح در اين مباحثات ياهثيرگذاري افكار و نظرأ ت،دموكراتيك براي گردآوري و انتشار و در نتيجه

اين موضوع ضرورت تشكيل چنين سازكاري را در جوامع . در جوامع غيردموكراتيك وجود ندارد

نها توسط دولتها و گيري از آ  چون گردآوري اين مباحثات و بهره،سازد غيردموكراتيك مطرح مي

  .انجامد ا به افزايش كارآمدي اجتماعي اين عوامل سياسي ميهحكومت

و  كننده لزوم همگاني كردن علم در هر دو نوع جوامع دموكراتيك سومين دليل تبيين

 درك علمي در ميان باالرفتن ميزان آگاهي مردم از علم، زمينه رتقاي ااين است كهغيردموكراتيك 

 يا نظارت اطالع رسانيبايد گفت كه .  در اين زمينه دارندمهميها نقش  كند و رسانهميعامه را فراهم 

   .]16 و 15[هاست  بر محيط يكي از كاركردهاي اصلي رسانه

.  درك عامه از علم استارتقايدر توسعه، چهارمين دليل لزوم مردم  عموم ميان علم ترويجنقش 

يشتر جوامع توسعه يافته و هم در توسعه جوامع در حال  درك عامه از علم هم در توسعه بباالبردن

ولي بايد توجه داشت كه ميزان بودجه تخصيص داده شده به . نيافته نقش دارد  توسعه و توسعه

 رتقايهمگاني كردن علم رابطه مستقيمي با وضعيت اقتصادي جوامع و انگاره دولتمردان از ضرورت ا

با  دولتمردان كردن آشنا يافته توسعه كمتر كشورهاي ضرورتهاي از يكي ،لذا .دارد علم از عامه درك

  . دار شوند پشتيباني در اين خصوص را عهده  گونه هر تا است علم كردن همگاني ساختار ضرورت

كه توضيح داده شد، همگاني كردن يا ترويج علم، نظامي شش بخشي شامل پژوهش،  طور همان

شود  است كه يك سوم توسعه علم در هر جامعه را شامل مييت و مدير سازمان ،آموزش، توليد، انتقال

  .  ستاو دو بخش ديگر آن توليد علم و آموزش علم 

 نيز نقش "توسعه علم" تاريخي در از نظر درك عامه از علم از راه همگاني كردن علم ارتقاي

 ترتيب كه دين ب، درك عامه از علم استالبردنابكننده لزوم  داشته است و اين پنجمين دليل تبيين

هاي نو، براي دستيابي به اهداف علمي مانند معرفي افكار و انديشهعلم دانشمندان از همگاني كردن 

از . كنندايها استفاده مي رشته ايجاد تريبوني براي بحث، گسترش موضوعات تحقيق يا كار در ميان

تازه پيدايش (م و در حال تولد  همگاني كردن و علم عمومي به ويژه در انقالبها در علو،سوي ديگر

باره انقالبهاي علمي  درنيز آن را  ]17[اين مدعايي است كه كار توماس كوهن . مهم هستند) يافته
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هاي انقالب در علم، پيدايش آن دسته از متون   اساس نظر كوهن يكي از نشانه بر. استكرده ييد أت

گاني كردن روشي پذيرفتني براي انتشار  هم،واقع در. علمي است كه در دسترس عموم مردم هستند

. كندبه تعريف و مشخص كردن حدود علم نيز كمك ميعلم همگاني كردن . پاراديم جديد است

كننده علم عمومي هم  كننده يا مصرف كنند، اما به داليل مختلف توليددانشمندان علم را توليد مي

 موجب افزايش ،عنوان توليدكننده يا خوانندهاين مشاركت آنها در همگاني كردن علم، چه به .  هستند

  .     شودخالقيت و فرصتهاي نوآوري در حوزه علوم و مهندسي مي

 درك عامه از علم اين است كه ارتقايكننده اهميت همگاني كردن علم و  ششمين دليل روشن

ا طبيعت  درك و شناخت مخاطبان از طبيعت، موجب پيوند انسان بباالبردنهمگاني كردن علم با 

  .]18[  شوددرك مخاطب از طبيعت به توسعه پايدار جوامع هم كمك ميالرفتن بابا د و وشمي

توضيح آنكه .  درك عامه از علم استارتقاي به عنوان هفتمين دليل مبين لزوم "توسعه انساني"

  ي مردم سواد علمباالرفتن درك عامه از علم از راه همگاني كردن علم موجب باالبردنتالش براي 

 مفاهيم در بارهپردازاني كه  نظريه. دشود و به اين طريق به توسعه انساني جوامع كمك ميوشمي

 .]25 و 24، 23، 22، 21، 20، 19[كنند  مطالعه ميمردم  عموم ميان علم ترويجگوناگون سواد در 

 شخصي كه از علم ،واقع در. دانند سواد را توانايي فرد براي پيوند دادن جهان علم با زندگي روزمره مي

.  در زندگي روزمره خويش استفاده كند، يك فرد باسواد علمي است كه علم را درك و فهم كرده است

همگاني كردن علم از راه قابل فهم كردن و تبديل زبان تخصصي به زبان ساده و قابل فهم، نه تنها 

 بلكه با در اختيار گذاشتن ،كنديبراي آموزش و افزايش سواد علمي مردم فراهم مرا فرصت مناسبي 

 كيفيت رتقايمتون قابل فهم براي همه افراد با سطوح تحصيلي و تخصصهاي مختلف، موجب ا

  .شودآموزش غير رسمي هم مي

 درك عامه از علم و توجه به همگاني باالبردنكننده لزوم   هشتمين دليل تبيين"توسعه اجتماعي"

تواند به مي مردم دهندگي به عموم دن علم با ايفاي نقش آموزشواقع، همگاني كر در. كردن علم است

 �بر اساس نظر روبرت لوگان. افزايش رفاه و توسعه اجتماعي جوامع منجر شود

 براي  علم ترويج ]26[

  . بيش از هر چيز در اهداف آموزشي و به ويژه آموزش غير تخصصي ريشه دارد�عامه

 كيفيت ارتقايرا مردم  عموم ميان علم ترويجوضوع اصلي  م]26[ �اسلوسن، هيل، ميليكان و هال

 كيفيت آموزش ارتقايآنها دستيابي به هفت هدف را نقطه آغازين . شمارند آموزش غير رسمي برمي

العمر براي   ايجاد و گسترش برنامه آموزش مادام.1: ند ازااين اهداف عبارت. دانندغير رسمي مي
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 ؛تر زندگي كنند تر و طوالني سالمآنها هاي علمي اشخاص تا  كمك به رشد آگاهي.2 ؛شهروندان

از اين روش در ارزيابي مسائل آنها  براي مقامات رسمي تا راهبردهاييمنزله   تبليغ روش علمي به.3

درك بهتري از رابطه ميان آنها  كمك به شهروندان و مقامات رسمي تا .4؛ عمومي استفاده كنند

گذاري   افزايش سرمايه.5 ؛علمي و آينده اقتصادي كشور داشته باشندگذاري در پژوهشهاي  سرمايه

عنوان شغل آينده  فعاليت علمي را بهآنها  علم تا باره در ايجاد عالقه بيشتر در جوانان .6 ؛دولت در علم

دقت در .   و حمايت از آن به علم،گذاران ويژه سرمايه  به، افزايش اشتياق مردم.7 ؛خويش انتخاب كنند

هاي  كيفيت آموزش در همه رشتهرتقايتواند به ا جامعه ميدر علم ترويجكه  دهدمي نشان اهداف ناي

  . علمي نيز بينجامد

يافته بيش از جوامع  نيافته يا كمتر توسعه  در جوامع توسعهكه همگاني كردن علمبديهي است 

رتباط بين حوزه علم  داليل ا]27[جين گرگوري و استيون ميلر . ستايافته مورد نياز  توسعه

  : اندو به عبارت ديگر، همگاني كردن علم را در پنج دسته قرار داده) مردم(عمومي  حوزه و )دانشمندان(

پژوهشگر عالقه زيادي به كار خود دارد و دوست دارد كه اطالعاتش را با مردم : اشتياق و عالقه •

  ؛در ميان بگذارد

 ؛گان اين اطالعاتكنند افزايش توانايي و قابليتهاي دريافت •

 ؛كمك به پيشبرد و پيشرفت دموكراسي •

 ؛جلوگيري از دور شدن مردم معمولي از علم •

   ؛كنندهايي كه از آن حمايت ميكمك به منافع و عاليق اجتماع علمي و بدنه •

 :توان به قرار زير برشمرد منافع حاصل از همگاني كردن علم را ميي،كلطور به

  ؛ از علم درك و شناخت عامهارتقاي •

  ؛سازيهاي آگاهانه و استفاده از كاربردهاي نوين  توان تصميمارتقاي •

تواند به هم عنصري ضروري براي دموكراسي است و هم اينكه ميكه انتشار دانش در جامعه  •

  و توسعه اقتصادي كشورها كمك كند؛افزايش رفاه، سالمت

ايهاي علمي جديد مانند تهرش ها يا بينكمك به رشد علم و فرهنگ از راه ايجاد رشته •

 ؛بيوانفورماتيك

 زيرا از راه ،شوندمند مي و پيش از همه دانشمندان هستند كه از همگاني كردن علم بهرهبيش •

 شفافيت نبود. يابد يندهاي آن افزايش مياباره علم و فر همگاني كردن علم آگاهي عمومي در

به علم مردم ان و اعتماد عموم موجب ابهام و ترس عموم از علم و شفافيت موجب اطمين

ها، نقش   به ويژه در بخش انتقال علم عمومي از راه رسانه، همگاني كردن علم،در ضمن. شود مي

 دو ]28[ مرتن و الزارسفلد ،خصوصدر اين . اعطاي پايگاه اجتماعي به دانشمندان را هم دارد
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اخالقي يا حمايت از هنجارهاي وظيفه : كنند  خالصه ميگونه اينوظيفه وسايل ارتباط جمعي را 

 .  اجتماعي و اعطاي پايگاه اجتماعي

ارتباطات عمومي علم و همگاني كردن علم در اشكال بسيار : رشد هنر و زيبايي شناسي •

براي همگاني كردن علم هزاران نوع عكس، طرح، تصوير، فيلم و مستند . شوندمتنوعي انجام مي

 .  كنند هر يك افكار بسياري با هم تعامل ميشود كه براي توليد توليد و منتشر مي

را  علم كردن همگاني از مهندسي و علوم آموزش كيفيت اثرپذيري چگونگي ارائه شده توضيحات

سازي علم بر كيفي كردن همگاني اثرگذاري چگونگي موضوع اين بر تمركز با بعد بخش در .دهندمي نشان

  .تارائه شده اسايران كشور آموزش مهندسي در 

 

   كيفيت آموزش مهندسيارتقاينقش همگاني كردن علم در  .�

. شوندكشور مي در مهندسي آموزش جمله از آموزشي محيطهاي كيفيت رتقايموجب ا گوناگوني عوامل

 در تحليل كيفيت نظام آموزش عالي در ايران، شش چالش را مطرح ]29[مشرف جوادي و همكاران 

دانشگاه "دهند كه آنها توضيح مي. ستآنهاترين كي از مهماند كه چالش مديريت و ساختار يكرده

اين نويسندگان در .  "جديد دانشگاهي است كه نيروي انساني كارآفرين، خالق و مبتكر تربيت كند

. هاي مديريت براي دستيابي به اين دانشگاههاي جديد توجه دارند مقاله خود به تغيير ساختار و شيوه

اي  گونه، توجه به همگاني كردن علم و توليد علم عمومي بهه شدله توضيح دادكه در اين مقا چنان اما 

 بر يند پژوهش و موضوعات مرتبط با علم را هم دراكه عالوه بر بسته اطالعاتي نتايج پژوهشها، فر

  .  تواند به افزايش خالقيت و نوآوري در بين عموم از جمله دانشجويان منجر شودبگيرد، مي

بدين طريق كه .  كيفيت نيروهاي انساني شوديتواند موجب ارتقاني كردن علم مي همگا،همچنين

.  سازد علم عمومي امكان برقراري ارتباط افراد گوناگون با سطح تحصيالت مختلف با علوم را ممكن مي

هايي دليل برخورداري از ويژگي ساده و قابل فهم بودن و محدود نبودن آن به رشتهعلم عمومي به

سازي  اين برجسته. ل هر رشته يا حوزه علمي را برجسته سازدئتواند موضوعات و مسا ميخاص،

ل و موضوعات ئ مسادر خصوصهاي ديگر نيز شود كه افراد غيرمتخصص و متخصصان رشتهموجب مي

هاي علمي با يكديگر و برخورداري از اين نوع آگاهي موجب ارتباط بيشتر رشته. مربوط آگاهي يابند

از سوي ديگر، بايد . در پي داردرا ل مشخصي ئشود كه حل مشكالت و مساايهايي ميرشته  ميانتوليد

توجه داشت كه توليد علم عمومي با توجه به ويژگيهاي بومي هر كشور امكان تشريح و توضيح 

اد بيان و تشريح اين نيازها موجب ارتباط افر. سازداي را نيز فراهم مينيازهاي صنعت در هر جامعه

اين وضعيت موجب درگير شدن گروههاي علمي . شودبا فضاي حاكم بر صنعت كشور مي بيشتر

 برقراريشود كه افزون بر ارتباط دانشگاه با صنعت، موجب مختلف براي حل مشكالت صنعت مي

گفتني است كه اين وضعيت موجب . شودهاي فني و مهندسي ميهاي غيرفني با رشتهرشتهارتباط 
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 زيرا موجب رشد و پيشرفت ،شودت علمي نيز ميئهياعضاي فيت آموزشي دانشگاهها و  كيارتقاي

سازي  شود كه عمومي مشاهده مي،بدين ترتيب. شود بهبود كيفيت زندگي ميوهاي كاربردي رشته

 كيفيت آموزش رتقاي بر ازياديثيرات أتواند ترسد، ميعلم كه در وهله اول كاري بس ساده به نظر مي

 با  يك حرفه اجتماعي است و ضرورتاً،واقع  مهندسي در"به ويژه آنكه .  ي نيز داشته باشدمهندس

     .]30[ "محيط زيست و زندگي مردم مرتبط است 

فضاي فكري و محيط فرهنگي به وسيله آن يكي از ويژگيهاي عمومي سازي علم اين است كه 

.  باشدمربوط واند به اجتماعات و انجمنهاي علمي تاين بازنمايي مي. شود بازنمايي مينيزمرتبط با علم 

چنين بازنمايي موجب افزايش ميزان آگاهي افراد از فرصتهاي مشاركت در اين قبيل گروههاي 

توان احتمال افزايش ميزان جامعه پذيري و سرمايه اجتماعي  اين روش ميا و بشودمياجتماعي 

اهميت اين نقش علم عمومي در وجود . دربيشتر كعموم و به ويژه دانشجويان و متخصصان علمي را 

 توجه به ،رو از اين.  ]31[رابطه معكوس بين تحصيالت و ميزان سرمايه اجتماعي ايرانيان است داشتن 

به مثابه ضرورتي چشم ناپوشيدني  از علم شاخه اين گسترش و توسعه براي تالش و عمومي علم نقش اين

  . آموزش مهندسي مطرح است كيفيت آموزش از جملهيبراي ارتقا

  

  گيري نتيجه .

نياز ضروري براي كاستن از شكاف ميان متخصصان و عامه و متخصصان مردم  عموم ميان علم ترويج

براي برآوردن اين نياز الزم است كه نهاد، ساختار يا نظام مناسبي .  هاي مختلف با يكديگر است رشته

همگاني كردن علم به معناي توليد، .  مديريت كندتشكيل شود كه چگونگي اين ارتباط را تنظيم و

ترويج يا انتشار علم فعاليتي سيستماتيك و ساختار يافته است كه كاركرد تغيير در ميزان درك عامه 

هاي تاريخي پس از پيدايش علم مدرن در قرن هفدهم، همگاني كردن علم  طي دوره.  از علم را دارد

اين موضوع موجب نهادينه شدن همگاني كردن علم در جامعه به شكل يك نياز سر برآورده است و 

.  يافته ممكن است هنوز اين ضرورت درك نشده باشد اما در كشورهاي كمتر توسعه. مدرن شده است

 عموم و همگاني كردن علم ميان علم ترويج كشور ما، ايران، با توجه به نقش خصوص در ،با اين حال

 الزم است كه هر چه زودتر به نهادسازي و تقويت فعاليت يمدر توسعه انساني، اجتماعي و عل

مردم عموم  ميان فعاليتهاي همگاني كردن علم در ،واقع در. پژوهشي در اين زمينه همت گماشت

  .    شودايران ميكشور موجب ايجاد بافتار و زمينه مناسب براي توسعه 

    

    



    آرزو درستيان وزهرا اجاق، محمدمهدي شيخ جباري، منصور وصالي، مهدي زارع                                                                       
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