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 علم سازییج و عمومیترو یو الگوها یممند بر مفاهنظام ریمرو

  عیسی زارعی

 

 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همداندانشجوی دکترای علم اطالعات و دانش

 25/11/95پذیرش:  ، تاریخ08/08/95 :تاریخ دریافت

 

 چکیده 
 

 وضعیتی را پیش ،های پیرامونی خودی شناخت پدیدهعنوان نتیجه قهری تالش بشر براگسترش سریع علم به

 باعث ،و عامه مردم علم میانشكاف ادراكی  اینكشیده است كه به شكاف ادراكی عموم نسبت به علم مشهور است. 

 در برابرتر عدم مشاركت در علم است كه مانع و چالش بسیار جدی عدم پذیرش علم، عدم حمایت از علم و از همه مهم

هایی است كه در ها و فعالیتای از برنامهعلم، شامل مجموعه بدین جهت ترویج شود.افزون علم تلقی میرشد روز

. شودپذیركردن مفاهیم علمی برای عموم مردم و ارتقای توان درك عموم برای فهم مفاهیم علمی انجام میراستای فهم

ت تقوی ،دانش و بینش عموم ومنظور ارتقای آگاهی بهعلمی های ای در همه حوزهای فرارشتهعنوان مقولهاین فرایند به

حوزه ترویج یا اما  ،شودآموزش علوم به مردم عادی انجام می ، جلب مشاركت عامه در علم،باور و اعتماد عمومی به علم

 بنا،مبر این های متفاوتی بوده است. مانند هر اندیشه و تفكر دیگری، شاهد تحوالت و دیدگاه علم نیز« سازیعمومی»

ها و الگوهای ای از ترویج علم و واكاوی مفاهیم و اهداف آن، دیدگاهكوشد ضمن اشاره به تاریخچهمقاله حاضر می

 .بررسی كند یافته بحث ویند را به لحاظ تاریخی و كاركردی با مروری نظاممختلف این فرا

 .مندعلم، الگوها و رویكردها، مرور نظام : ترویجواژگان کلیدی
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 مقدمه -1

ها و تا دیگران را در دانسته كنیماینكه تالش 

های خویش شریک گردانیم، از دیرباز مورد توجه یافته

دانشمندان و پدیدآورندگان فكر و اندیشه بوده است. 

ل علم را یكی از خلدون، این بخش از مسئولیت اهابن

 هو شیو »...نویسد: شمار آورده و میبه« تألیف»شقوق 

 آن است كه كسی به مطالعه و پژوهش وم تألیفد

ها سخنان پیشینیان و تألیفات ایشان بپردازد و فهم آن

ها را بر وی خداوند باب درك آن را دشوار سازد، اما

بگشاید و آن وقت بكوشد این مشكالت را برای دیگر 

ها عاجز باشند، كسانی كه ممكن است از درك آن

از رورت ارتقای درك عامه ض آنچهاما  .[1]« آشكار كند

، شكاف مند مطرح كردمنظا صورت نوین وعلم را به

فزاینده میان متخصصان و پژوهشگران با غیرمتخصصان 

ن شكاف در و مردم عادی جامعه بود و از نظر تاریخی ای

مسأله مطرح شد  یکعنوان قرن نوزدهم و بیستم به

اد در دانش قابل اعتم»را « علم»، [4] 1لونشتاین [.2]

ی داند و معتقد است دسترسمی« مورد جهان طبیعی

های رفتارها و نگرش بهینه به این دانش، عامل بهبود در

توان به دانش فردی و اجتماعی است. این كلمه را می

های طبیعی و بررسی منطقی روابط منظم درباره پدیده

ک ها به كممیان مفاهیمی مرتبط دانست كه این پدیده

 راعلم  تر،و در تعریفی كامل [5]د نشومی ها بیانآن

مند بررسی نظام اند كه برمبنایدانسته شكلی از آگاهی

)قابل تعمیم و سنجش(، عینی )مشاهده جهان خارج 

شاهده و آزمایش( گونه كه هست( و تجربی )از راه مآن

ای از آگاهی عبارت دیگر علم، گونهشود. بهحاصل می

بندی و رسی تجربی، ردهاست كه قابل مشاهده، بر

 . [6]پذیر باشد دارای نظام و تعمیم

د و اشاعه علم برای مردم یک سرمایه است، ایجا

تواند تأثیرات عمیقی بر می های علمیدانش و یافته

ایه ما سرم فاه بشر داشته باشد. علم در آیندهسعادت و ر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lewenstein 

2. John Newberry 

 ،. به عقیده جان برنال[7]آید هنگفتی به شمار می

 لمع رشد و موقعیت بررسی از كه اینتیجه ینتربزرگ

 ترمهم علم كه است این آیدمی دست به امروز هجامع در

 یا دانشمندان دست در تنها كه است شده آن از

 هیما علم بخواهیم كه صورتی در و باشد سیاستمداران

 تهداش آن در دستی مردم همه باید باشد یراحت و بركت

سازی علم و میت عمومی. چنین نگاهی اه[8] باشند

دهد. بدین ترویج آن در بین آحاد جامعه را نشان می

افته یتا به روش مرور نظاملحاظ، این نوشتار بر آن است 

ترویج علم را  مختلفو الگوهای  رویكردها مند،و سامان

ها را واكاوی ها و موانع آنمورد مداقه قرار داده و چالش

 .كند

 شناسی پژوهشروش -2

استفاده  مند متوننظام ین پژوهش از مطالعهدر ا

ا ب مطالعه هدفمند شده است. این رویكرد مبتنی بر

ر د پیشین وهای كلیه پژوهش مندنظام ییشناسا هدف

. این [9]است ا هارزیابی نقادانه این پژوهش و دسترس

منظور شناسایی رویكردها و روابط مفهومی ش بهرو

ف پژوهشی موجود در موجود در متون و شناسایی شكا

 گیرد.ها انجام میآن

 های پژوهشیافته -3
 

 هایتاریخ گسترش همگانی علم، در كنار كوشش

ی در هایهای علمی و كتابدانشمندان، به كار انجمن

 هكم از سدگردد كه دستباز می حوزه ترویج علم

هجدهم برای بزرگساالن و كودكان منتشر شده است. 

نوین اسحاق  فلسفه»است كه تیم بون اشاره كرده 

هایی كه برای بزرگساالن نه تنها در كتاب« نیوتن

هایی برای كودكان كه جان شد كه در نوشتهمنتشر می

 «نظام فلسفی نیوتنی»با عنوان  1761 سال در 2نیوبری

ها، نیز قرار داشت. در این نوشته ،كردمنتشر می
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شد، برای خوانده می 1شخصیتی كه تامِ تلسكوب

شمسی تا  هایی از منظومهی از كودكان موضوعگروه

 هاباره با آنداد و دراینوضیح میذهن انسان را ت

 طهحی علم به اما كشاندن[، 10]كرد گو میوگفت

 اینهاده آن در یافته كهنظام فعالیتی عنوانبه عمومی،

 مدنی مشاركت و اقتصادی اجرایی، آموزشی، مختلف

 دهه اوایلدر  .شودمی محسوب نوین تحولی دارند،

 خود توجه جدی نحو به یافتهتوسعه كشورهای ،1980

 كه بود زمان همین از ساختند. معطوف این مفهوم به را

 كه اجتماعی واقعیتی صورتبه ترویج علم دهپدی

 بیرونی صورت داشت، دنبالبه را زیادی تأثیرگذاری

 رد چشمگیر و تحوالت مثبت ایجاد امكان و كرد پیدا

 هب را غربی علمی كشورهای و اجتماعی ،فرهنگی ضایف

 برای بریتانیا ،1993سال  . در[11]گرفت  عهده

 عامه افزایش درك از راهبردی عنوانبه بار نخستین

 ،از آن پیش .آورد میان به سخن فناوری و علم از مردم

 علمی ادبیات مورد در كنكاش ،1972 سال در مریكاآ

 علم حوزه در خود اهداف از ییك عنوانبه را مردم عامه

 اب علم ترویج بدین ترتیب، .بود مهندسی برشمرده

 تدریج به را خود مستمر حضور طوربه اما ،كُند روندی

 یافتهتوسعه كشورهای كمتر به یافتهتوسعه كشورهای از

سازی علم با این حال، عمومی[. 12]بخشید  گسترش

های و اندیشهتأثر از تفكر در مسیر تكامل مفهومی و م

ها و رویكردهای مختلفی داشته تعاریف، برداشت نوین؛

رو ههایی روبها و فراز و نشیبو متعاقب آن با چالش

 .شودت كه در ادامه به آن اشاره میبوده اس

 تعاریف و اهداف ترویج علم -4

 امكان كه است راهی ترینكوتاه علم سازیعمومی

 فهم و درك و سازدمی میسر را علمی به نتایج دسترسی

 .دهدمی افزایش موجود هایبه واقعیت نسبت را انسان

 علوم آموزش منظور به كه هاییبه فعالیت دیگر، بیان به

 و علم به عمومی اعتماد و تقویت باور عادی؛ مردم به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Tom Telescope 

د گوینمی علم ترویج شود،انجام می علم كردن همگانی

 نعكاسا برای تالش علم بدین لحاظ، ترویج .[13]

ژه افراد )به وی تمام كه است ایگونهبه علمی هایاندیشه

 اصلی علم هاساسی و جوهر مفاهیم بتوانند (مردم عادی

این مفهوم، برای افزایش درك  .[14]كنند  درك را

عمومی، تفكر انتقادی، مشاركت شهروندی و تعهدات 

 تنیدهاجتماعی نیز اهمیت دارد. در واقع ارتباط درهم

 عنوانبهكاربرد آن در سطح جامعه است كه از آن علم و 

 . [15] یاد شده است 2«فناوریعلم»

 ترویج برای عمده از حیث توسعه انسانی، سه هدف

در  باور ایجاد ایناست:  متصور علوم كردن همگانی و

 دیدگاه علمی و رویكرد كارگیریبه كه جامعه افراد

 وزمرهر گوناگون مسائل با برخورد در بهینه روشی

 نهبهی استفاده برای افراد سازی( توانمند2است.  زندگی

 تسرع به و متنوع طور كه به ورانهفنا خدمات و كاالها از

ضدعلم  ( مقابله با3 و شوندمی عرضه اینو شونده

 اساسی هدف. بنابراین [17]علم شبه گرایی( و)خرافه

 یهاهیافت و هااندیشه تعدیل و كردن سازگار علم، ترویج

 عامه یا غیرمتخصص مخاطبان تا است علمی پیچیده

تایج ن عنوانبه كه العاتی. اطدریابند را آن بتوانند مردم

 قرار هرگاه ،شودمی ارائه علمی هایبررسی ها وپژوهش

 باید رناگزی گیرد، قرار غیرمتخصصان تفادهسا مورد باشد

 گونهآن برای كه گیرد بهره قالبی و ساختار ،زبان از

. اسحاق آسیموف [18] باشد درك قابل اطبانمخ

بدون وجود مردمی آگاه نسبت به »معتقد است كه 

نه تنها از هرگونه پشتیبانی  پژوهشگرانمسائل علمی، 

شوند، بلكه از این امر متضرر نیز مالی محروم می

پر كردن شكاف میان  بنابراین. [19] «خواهند شد

ایت آنان، در های جامعه و دانشمندان و جلب رضتوده

های علمی و حمایت ایجاد فضای مساعد برای فعالیت

اهمیت  پژوهشیهای مادی و معنوی مردم از بودجه

  فراوانی دارد.

2. Techno-science 
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بنا بر آنچه گذشت، به طور كلی همگانی كردن علم 

 حری شود. عباسبرای منظورهای متفاوتی انجام می

  شمارد:را چنین بر میفواید ترویج علم  (1389)

 یمرسومو سنت نادرست  باعث درهم شكستن. 1

 د،كرای محدود محبوس میشود كه علم را در دایرهمی

. موجب 3 ،شودپرستی می. تا حدود زیادی مانع خرافه2

. باعث وحدت 4 و شودتولید علم می برای سازیزمینه

های علمی مختلف و یكپارچگی علوم و تفاهم حوزه

سازی ترویج و مردمیاره درببا این وجود،  .[20] دشومی

علم  محتوای فهم الف( عرصه: سه علم كه اغلب شامل

علمی  پژوهش هایروش فهم ب( زیرین(، علمی )دانش

، [21]، بوده علم اجتماعی و فردی تأثیرات فهم ج( و

ها و رویكردهای مختلفی وجود داشته است كه دیدگاه

 گیرد.در ادامه مورد بحث و بررسی قرار می

 ها و رویکردهای ترویج علمالگو -5

مانند  علم نیز «سازیمردمی»ترویج علم یا  حوزه

ای ههر اندیشه و تفكر دیگری، شاهد تحوالت و دیدگاه

ها و متفاوتی بوده است. در ادامه برخی از مدل

  :شودمیهای رایج در این حوزه مرور نظریه

 رویکرد معیار یا مسلط الف(

الگوی ارتباطی »چون مهاز این رویكرد با عناوینی 

و نیز مدل [ 22]« 2الگوی كمبود شناختی»، «1انتشار

نیز یاد شده است. در این مدل كه بوتچی [ 23]نقصانی 

، كندیاد می« عیارایدئولوژی تمام» عنوانبهاز آن [ 24]

مردم عادی كه فاقد دانش در زمینه علم و فناوری 

ترین آسان ترین وهستند، باید محتوای علمی را به ساده

های شكل ممكن دریافت كنند. در این مورد، دیدگاه

ترویج علم و فناوری به افزایش درك و دانش عموم در 

فناورانه ارتباط دارد. این  -مورد منافع فعالیت علمی

نشمند امتیاز قایل است و مسیر مدل برای دا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dissemination  

2. Cognitive Deficit 

3. Paul 

ی گیرد. مسیرای برای ارتباط علمی در نظر میطرفهیک

شود و به سوی مردم حركت مند آغاز میكه از دانش

از آنجا كه مطالعات نشان این الگو  بنابركند. می

دانند، در نتیجه، دهند مردم از علم چیز زیادی نمیمی

 علمی باید تا آنجا كه ممكن است از طریق همه جامعه

ها و امكاناِت در دسترس، مردم را از حقایق و رسانه

  د.های مجهول آگاه سازنظریه

 

 
 تصور سنتی از انتقال علم به عموم مردم  -1 شکل

ظران در خصوص ننظرات متعدد صاحب[ 25] 3پاول

است. به اعتقاد وی این  كردهبندی این رویكرد را دسته

( همگانی كردن 1استوار است:  زیرمدل بر پنج فرض 

پلی برای ایجاد ارتباط بین دانش تخصصی  علم همانند

عامه یا مخاطبان  (2 ،مردم استدانشمندان و عموم 

همگانی كردن علم، افرادی همگن و متجانس هستند و 

 ،رویكرد مشابهی دارند ،موضوعات علمی مورددر 

بنابراین در این رویكرد ذهن مردم همچون لوحی سفید 

د توان علم را وارمی سادگیشود كه بهدر نظر گرفته می

قرن بیستم،  ویژه در( همگانی كردن علم، به3 كرد،آن 

طرفه افكار و عقاید دانشمندان با عموم مردم تبادل یک

سازی علم، ترویج و ترفیع علم هدف عمومی (4 ،است

  و از راه ایجاد عالقه به علم در بین عموم مردم است

مطلب علمی همگانی شده در فرایند همگانی كردن  (5

 دهد. چیزی را از دست می

 مردم علم
 

 ها رسانه
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فهم »و « سواد علمی» هعالوه بر آن، دو رویكرد عمد

، در چارچوب مفهومی این مدل قابل «عامه از علم

 ردیابی است:

بار در دهه  نخستینمفهوم سواد علمی،  :1. سواد علمی1

، با هدف ضرورت آموزش علمی شهروندان 1950

ور یافت. پس از آن، )بیشتر در ایاالت متحده( ظه

های آموزشی بسیاری از برنامه سواد علمی جزو

علم و فناوری نیز  ر دنیا قرار گرفت، چنانچهسراس

ای تداوم یافت كه در حال حاضر نقشی به گونه

در این . [26]اساسی در توسعه جوامع به عهده دارد 

نگرش، فرض بر این است كه برخورداری از  نحوه

كند تا جهان ن كمک میسواد علمی به شهروندا

با  ترا بشناسند، در فرایند این شناخ پیرامون خود

 جامعه همراه و سهیم شوند، درباره دیگر افراد

ادعاهای دیگران شک كنند، خود به پرسش و 

كارگیری وجو در این عرصه بپردازند و با بهجست

هایی حتی نو همت های علمی به كشف عرصهروش

بگمارند و از این راه بر سرنوشت خود و جامعه اثر 

مشاركت  ، سواد علمی،مبنابر این . [27]بگذارند 

باعث دهد، شهروندان در جامعه را افزایش می

و برای  شودارتباط بهتر با سایر همنوعان خود می

 [.28]د گردمیزندگی بهتر به ابزارهای نوین مسلح 

 

 
 [29]شکاف محسوس میان علم و جامعه  -2 شکل

های سواد علمی را ویژگی [26] 2عالوه بر آن، ورانا

( دانش درك محتوای اساسی چنین برشمرده است: الف

هم ب( ف انایی تمایز آن از مباحث غیرعلمی،علم و تو

( د علم و كاربردهای آن، ج( استقالل در فراگیری علم،

گیری از دانش ه( توانایی در بهره ت تفكر علمی،قدر

و( دارا بودن دانش مورد نیاز  علمی برای حل مسائل،

( درك ز مشاركت هوشمندانه در مباحث علمی، برای

ك( درك  لم، از جمله روابط و فرهنگی علمی،ماهیت ع

انتقادی  علم و ل( توانایی رویاروییمنافع و مخاطرات 

 با مباحث علمی و كسب خبرگی علمی. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Scientific literacy 

2. Vrana 

از ست ا عبارت« فهم»مقصود از : 3فهم عامه از علم .2 

توانایی در و  حصول به معنا و محتوای مفهومی

. در این معنا كه [11] آن كارگیریتعامل با آن یا به

شناختی است، توجه به درك و رویكردی معرفت

كند. دریافتِ مفاهیم علمی ارجحیت پیدا می

، مفهومی است كه «ترویج علم»چنانكه اشاره شد، 

بیشتر به میزان اطالع مردم از علم توجه دارد، در 

، «درك عامه از علم»های حالی كه دغدغه فعالیت

و شناخت درست از علم و  دستیابی عموم به فهم

 [.30]است  آن هایمحدودیت

3. Public understanding of science 
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سازی علم تنها به افراد در این دیدگاه، همگانی

نیز  عموم مردمنیست، بلكه محدود سواد علمی بی

گیرند. عالوه نظر قرار می عنوان مخاطبان هدف، دربه

سازی علم تنها در زمینه ترویج بر آن، مفهوم همگانی

افكار »باحث دیگری مانند دانش و علم نبوده و م

نیز در « روح علمی»و « های علمیروش»، «علمی

می لشوند، گرچه ارتباط عقلمرو ترویج علم محسوب می

طرفه از سوی ای یکطور عملی همچون جادههنوز به

. [32] روداهالی علم به سوی عامه مردم به شمار می

اده و س ای علم راگونهباید بهبنابراین فرایند ترویج علم 

نماید، در عین حال ماهیت و عامه قابل فهم برای 

عه می را در جامو در واقع تفكر عل كیفیت پایین نیاید

و مردم را به استفاده از رویكردهای  و جاری كند ساری

 .لمی در حل مسائل خویش تشویق كندع

 

 
 [31]گانه فهم عمومی از علم ابعاد پنج -3شکل 

 

  نقصانی پیچیده مدل (ب

از آنجایی كه مدل نقصانی، مردم را فاقد قدرت فهم 

داند، از سوی های علمی و فناورانه میو تفسیر موضوع

ه منتقدان حوزه ارتباط علمی، مورد انتقاد واقع شد

، [33] 1. پژوهشگران زیادی همچون هیلگارتنراست

مفروضات [ 35] 3یِرو می [34] 2بنساود وینسنت

كشیده و رویكرد مقدار كمّی دیدگاه مسلط را به چالش 

همگانی كردن  ،هیلگارتنر به عقیده اند.را مطرح كرده

علم بیشتر با موضوع رتبه، میزان و اندازه همگانی كردن 

مجزا از  طور كامللم مربوط است تا اینكه ژانری بهع

علم باشد. در واقع در این رویكرد، تولیدكننده علم 

ا و اطالعات موجود هكوشد تا همان دانستنیعمومی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hilgartner 

2. Bensaude-Vincent 

در علم تخصصی را به مخاطب منتقل كند، اما این كار 

را با كاستن از كمیت و اندازه اطالعات تخصصی و 

 [.36]دهد تبدیل زبان تخصصی به زبان عامه انجام می

مهم در مدل نقصانی  یاستفاده از رسانه یكی از اجزا

های علمی و د. آموزش برنامهشوپیچیده محسوب می

ه های آموزشی برای مشاركت عامشخاب مناسب روانت

 ،عیهای اجتمادر جنبه ویژهدر فرایند تعلیم و تربیت به

ا هنقصانی پیچیده دارد. رسانهمدل ای در جایگاه ویژه

شوند كه به واسطه یكی از اجزای آموزشی محسوب می

فناورانه افزایش های فعالیتظرفیت مشاركت مردم در 

ها با توجه به این مدل، در دو ین رسانهیابد. بنابرامی

تالش برای انگیختن جامعه برای ارزش قایل »جنبه 

3. Myers 

 القه به موضوعات علم و فناوریشناخت و ع

 شناخت واژگان و مفاهیم علم و فناوری

 سطح دانش علمی

 نگرش درباره علم و فناوری

 ارزیابی تأثیر علم بر كیفیت زندگی

 فهم عمومی از علم
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درك یا سواد  ارتقای»و « ی علمیهاشدن به فعالیت

 [.23] كنندمی تالش« علمی مردم

 1گووالگوی مبتنی بر گفت ج(

و در عین حال مكمل  وگو در واقع بدیلالگوی گفت

. مدل نقصانی شودمی الگوی كمبودِ شناختی محسوب

 مدانشمندان با جامعه و ناآگاهی مرد سویهبر ارتباط یک

 برگو، واما در مقابل، الگوی گفت دارد،كید از علم تأ

ارتباط دوسویه میان این دو گروه اصرار دارد و مردم را 

برای اظهارنظر در مسائل مرتبط با علم و فناوری واجد 

 ی مردم، با زبانی سادهداند. توضیح علم براصالحیت می

الگو مدنظر قرار این و مطابق با سطح فهم آنان در 

گیرد. عالوه بر آن، آشنایی دانشمندان با فرهنگ می

گو و تبادل اطالعات با وعمومی مردم، از خالل گفت

 [.22] شودمخاطبان بالقوه میسر می

 2الگوی مبتنی بر بافت د(

 خالی وفهمچون ظر افراد مدل مبتنی بر بافت در

ه بلك شوند، پر اطالعات با باید كه شوندنمى تصور

 و اجتماعی هایویژگی مبنایبر را اطالعات

 كلها شآن پیشین تجربیات بر پایه كه شناختىروان

 پردازش ،شخصی شرایط و فرهنگی بافت گرفته،

بافت  در را مدل، افراد اطالعات این بنابر كنند.می

 آن به دادن پاسخ نحوه كه كنندمی دریافت ایویژه

 شناسانهروان موضوعات دهد.می شكل هم را اطالعات

دل به م بگذارند. این تأثیر بافت بر توانندمی شخصی

 در ایرسانه هایو بازنمایی های اجتماعینقش نظام

 ازدپردمی علمی موضوعات توجه به تضعیف یا تقویت

 توانمی مدل با استفاده از این هم عملی سطح در [.37]

های فردی و شرایط فكری با ویژگی متناسب هاییپیام

اما یكی از  كرد، تولید هاآن مخاطبان برای و فرهنگی

كه پژوهشگران به مدل مبتنی بر بافت وارد  انتقادهایی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dialogue 

2.Textual 

3. Public participation of science 

4. CloItre & Shin 

فرایند  در عموم مشاركت اند، عدم توجه كافی بهكرده

كه در الگوهای بعدی مورد توجه قرار  [39] بودهعلم 

 است. گرفته

 3الگوی مشارکتی ـ(ه

برخی پژوهشگران بر این اعتقادند كه در آموزش و 

ترویج علم، بیش از آنكه ارائه محتوای علمی به 

یادگیرندگان مدنظر باشد، مشاركت در جوامع علمی و 

 تری ازی از نظام گستردهنكته كه علم جزیدرك این 

ست، اهمیت بیشتری اا هها و فعالیتها، ارزشكاركرد

. رویكرد مشاركت عمومی در علم بر آن است [40دارد ]

سازوكارهایی را طراحی  گیری از این الگو،كه با بهره

ای را میان دانشمندان و كه در عمل، چنین رابطه كند

مردم ممكن سازند. به این ترتیب، شكل جدیدی از 

 شود. اثرگذاری مردم بر علم مطرح می

 و( الگوی پیوستاری

شد، مطالعات علمی، نسبت به درك  چنانكه اشاره

شدت انتقادی دارند. علم، موضعی به سنتی از ترویج

های جایگزینی كه در این مورد پیشنهاد یكی از مدل

در  [41] 4، مدل پیوستاری است. كلویتره و شینشده

الگوی جامع خود، چهار مرحله اصلی برای ترویج علم 

 اند: مشخص كرده

ترین سطح است و وجه ونی: در5تخصصی. سطح درون1

-ای علمی ای است كه در مجلهمشخصه آن مقاله

های تجربی، شود و در آن دادهتخصصی منتشر می

 نمودارها و ارجاع به كارهای آزمایشگاهی،

 دهند. های اصلی را تشكیل میلفهمؤ

: انواع متون تخصصی را در 6. سطح بیناتخصصی2

منتشر شده در  ایرشتههای بینگیرد و مقالهبرمی

5. Intraspecialist level 

6. Interspecialist level 
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را شامل « ساینس»و « نیچر»مجالتی همچون 

 شود.می

« علم كتاب درسی»: این سطح را 1. سطح آموزشی3

اند كه در آن ساختار نظری از پیش شكل نامیده

نی آن تثبیت شده و الگوی غالب گرفته، مبا

صورت كامل عرضه شده است. در این سطح بر به

تی فعالیت علمی ماهیت انباشانداز تاریخی و چشم

 شود. كید میتأ

های منتشر شده علمی : مقاله2. سطح عمومی4

مستندهای « ایِحرفهغیر علم»ها و نیز روزنامه

  .كنندبندی میتلویزیونی را در این سطح طبقه

 

 
 مدل پیوستاری ترویج علم  -4شکل

این مدل به صورت یک قیف نشان داده شده است 

شد یک واقعیت علمی از تا بر یكپارچگی رو به ر

كید شود. واقعیت علمی ای به مرحله دیگر تأمرحله

شود، اما دیگر به هیچ تر میگرچه در هر سطح كامل

اش مرتبط كرد. های اولیهلفهآن را با مؤ توانوجه نمی

این نكته را نباید از نظر دور داشت كه مدل پیوستاری 

رایط تا آنجا كه نوعی جریان آرمانی ارتباط در ش

تواند چارچوب مفیدی كند، میمعمولی را توصیف می

. با این وجود، در برخی موارد به نظر در نظر گرفته شود

تری را رسد سطح ارتباطات عمومی، نقش پیچیدهمی

ها و مواردی از [ با ارائه مثال24كند. بوتچی ]ایفا می

تاریخ ارتباط علم و جامعه كه در آن گفتمان علمی از 

د سازنشان میمعمولی پیروی نكرده است، خاطر یرمس

ه علمی حل نشدنی های جامعكه برخی تضادها و بحران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pedagogical level 

« منحرف»ها را به سمت سطح عمومی باید آن است و

كرد. در واقع، گفتمان علمی در سطح عمومی، عالوه بر 

آنكه در مواردی فشار افكار عمومی از پایین به باال را 

از همكاران  هی تعداد بیشتریآگاشود، باعث موجب می

همچنین با سرعت بیشتری از موضوع و  و متخصص

 . این امتیاز ویژه سطح عمومی،شودجزییات آن می

های متفاوت كه بین بخش یابدمیهنگامی اهمیت 

های متعددی از كنشگران ارتباط یا گروه پژوهشی

كم دو موضوع متفاوت را دستبرقرار شود. بنابراین 

مسیر معمولی مورد  نخستنظر داشت: ر دتوان می

 ه نحوكه مدل پیوستاری ب است اجماع و بدون مشكل

مسیر بدیل، حاصل  مطلوب آن را توصیف كرده و دوم

به سطح عمومی است تا جایی كه « انحراف»از 

2. Popular level 

 تخصصی مرحله درون

 مرحله آموزشی

 مرحله عمومی

 مرحله بیناتخصصی
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تری های عمومی برجستگی بیشتر و نقش واضحارتباط

 كند. های متخصصان پیدا میمباحثهدر 

 با رویکرد ترویج ت علمارتباطا -6

توان یكی از سازی علم را میترویج و عمومی

. ارتباطات علم كرددستاوردهای ارتباطات علم محسوب 

به بیان ساده، اشاره به بین دانشمندان و عامه مردم 

دارد و گاهی تعامل میان نویسندگان علم را نیز ارتباط 

 تر، ارتباطات علم،در خود دارد. در سطحی گسترده

رسمی و غیررسمی( بازتاب بیشتر در آموزش علم )

 ای كهدر جزوه یتانیابر یانجمن سلطنت. [65یابد ]می

منتشر « علم یفهم عموم»تحت عنوان  1985در سال 

اد ی «یاسیس یهدف»عنوان به «ارتباطات علم»، از كرد

 ارتباط میان بررسیحاصل از  یجنتا ،گزارش ینا .كرد

 راهكارهااز  یامجموعهده و را شامل شعلم و جامعه 

 ،صنایع، دولت رویكرد علمی در درون حصول به برای

كرده ارائه را  یجمع یهاآموزش و پرورش و رسانه نظام

 علم ، ارتباطات1بریانت كریس به عقیده. [66] است

 دانش و علمی فرهنگ آن، رهگذر كه از یندی استفرا

 یبرا. [60]آمیزد می همدر جامعه كلی فرهنگ با علمی

فعالیت  یعلم یهاكه در سازمان كسانیدانشمندان و 

شت بازگ نوعیبه  دتوانمی علم مؤثر ات، ارتباطكنندمی

ای كه از بودجه عمومی صرف آن شده است، سرمایه

كه سیاستمداران و عامه مردم، با تبیین چرا شود،تلقی 

های علمی برای كل جامعه، نسبت به علم منافع فعالیت

تری خواهند داشت های علمی، نگرش مطلوبو بودجه

 الگویی در [68] 2یركانر و استاكلمااوبرنز، . [67]

 علمی، عمومی فهم علمی، عمومی ای، آگاهیمقایسه

یک  در را علمی ارتباطات و علمی سواد علمی، فرهنگ

اند هكشید تصویر به اجتماع و علم گسترده شمای

 (. 5)شكل 

 

 
 علم های ارتباطات مهارت -5شکل 

 

 شود،می مشاهده شماتیک طرح در كه گونههمان

 لمیع كه سواد است بعدیسه نمایی سواد، مكانی قلمرو

 گستره علم، از عمومی آگاهی و علم از عمومی فهم و

 اتمسفر و كلی علمی فضای است. فرهنگ محدوده این

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chris Bryant 

 كوه لهق به دستیابی برای اما است، پوشانده را مكان این

 هاییتالش علمی طریق ارتباطات از باید علم، سواد

 وگوهستند. گفت صعود این نردبان هاشود. رسانه انجام

 هك است حركت این لوازم از و ترغیب تشویق منظوربه

 تحرك امكان علمی ارتباطات هایفعالیت از استفاده با

2. Burns, O'Connor & Stocklmayer 
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 راههم هاییتمهار با باید هافعالیت شود كه اینمهیا می

 د.نباش

 و با خود اولیه مدل به توجه با [64] در اوریرتون

ک ریس ارتباطات زمینه در قبالا  كه هاییپژوهش از الهام

 و كندمی جدا هم از را علم شكل چهار بود، شده انجام

 (6علمی )شكل  ارتباطات برقی پله مدل در را آن

 این از یکهر كه دهدمی نشان وی دهد.می توضیح

د. نوش برده پیش ارتباطات از خاصی لشك با باید سطوح

 سطوح مطرح شده در این مدل به قرار زیر است: 

 یک به علمی نتایج حالت در این: 1علماز  همگانی فهم

 اهر از كار این شود.می منتقل همانند و منفعل گروه

 های همگانیرسانه توسط و رسمی آموزشی سامانه

 تارتباطا جریان سطح در این شود.می انجام

  .است گیرنده به فرستنده از و سویهیک

در سطح دانش پیچیده، هنوز : 2آگاهی همگانی از علم

ا انش ركوشد تا دفرستنده، كارگزاری است كه می

یچیده با دانشی پ دلیل اینكهبه گیرنده برساند، اما به

های گروه»رو هستیم، فرستنده توجهی ویژه به هروب

ش را دریافت كرده یا گروه، دان دارد؛ اینكه 3«هدف

آیا اساساا  نه؟ آیا آن را درست تفسیر كرده است؟

در اینجا آگاهی  پذیرای این دانش هست یا نه؟

هدف اصلی است، به همین دلیل  ،همگانی از علم

تنها فهم همگانی از علم هدف نیست، بلكه رویدادها 

آیند و در جریان انتقال به قصد مخاطب به وجود می

یابد. اولویت می« 4بندیقیت در بستهخال»پیام، 

 «عرضه»بنابراین برخالف فهم همگانی علم كه از 

نشأت « تقاضا»برخاسته است، آگاهی عمومی از 

 گیرد.می

 قطعیت با دانش سطح در :5با علم همگانی درگیری

 رعلم بیشت به الزاماا بیشتر، هایپژوهش نامطمئن،

 و هاداده ،علم بخش، این در .شودنمی منجر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Public Understanding of Science  

2. Public Awareness of Science  

3. Target Groups 

بخش  اما كند،می فراهم را اولیه اندازهایچشم

 همگان هاینماینده مشاركت با را یندفرا از مهمی

 فرایندهای در مردم ترتیب ینبه ا .برندمی پیش

 كه است آن ارتباط از هدف .شوندمی درگیر علمی

 .شود داده مشورت گیریدر تصمیم شهروندان به

 دیفراین ایافته،نقطعیت دانش در ارتباطات یندفرا

 و متخصصان میان كه است محورو عرضه دوسویه

 .گیردمی صورت متخصصانغیر

 دانش كه دانش آخرین در :6در علم همگانی مشارکت

 ه،یگان هایداده .است بسیار است، پیچیدگی مبهم

 ابانتخ در .دندار همراه به را گوناگونی تفسیرهای

 گیری،اندازه ابزارهای و هاناسیشدرست روش

 ،علم واقع در .دارد وجود یبسیار نظرهایاختالف

 علم .است عالقمند هایطرف میان همه گوییوگفت

 هایدانش از دلیل همین به ندارد، را هاپاسخ همه

 عملی دانش و تجربه مانند منابع دیگری و مكمل

  .شودمی گرفته دسترس، كمک قابل

 توانمی مفهومی مدل این در شده ارائه نظریات در

 شدان از آنان. برد پی ایحرفهغیر كارشناسان نقش به

 به دتوانمی كه برخوردارند تكنیكی دانش مانند محلی

 علم ارتباطات واقع در. كنند كمک علم مشكالت حل

 و دانش اطالعات، بتواند كه شود طراحی ایگونهبه باید

 ،دارد وجود اجتماعات در قبل از كهرا  كارشناسی

 ؛ردگی كاربه سودمند تعاملی در را آن و ندك شناسایی

 كشورهای «بومی دانش هایسامانه» همچون هاییایده

 هایكارشناسی و هادانش اهمیت بر كه توسعه حال در

 ندكمی تأكید مدرن علم از غیربه منابعی از برخاسته

روزگار كنونی تصور ارتباطات علم بدون [، اما در 21]

ممكن است. بنابراین تعمیق غیر ها تقریباا دخالت رسانه

 ویژه حضور علم درمباحث مربوط به ارتباطات علم و به

« مسازی علایرسانه»بطن رسانه، بحث نوینی با عنوان 

 را به دنبال داشته است.

4. Innovation in Packaging 

5. Public engagement 

6. Public participation in science 
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 علم در همگانی مشارکت

 گران:كنش

 علمی كارشناسان

 هدف خاص هایگروه +

 عموم نمایندگان +

 بیرونی كارشناسان +

 علم با همگانی درگیری

 گران:كنش

 علمی كارشناسان

 هدف خاص هایگروه +

 هدف نمایندگان +

 علماز  همگانی فهم

 گران:كنش

 علمی كارشناسان

 هدف خاص یهاگروه +

 علم از همگانی آگاهی

 گران:كنش

 علمی كارشناسان

 محور رستندهف محور )مخاطب جوینده( گیرنده گرگزینش مخاطب كنندگانمشاركت

 گووگفت

 باز مشاركت

 سویهدو

 باال به پایین

 محلی )بومی( دانش

 مشاوره

 دوسویه

 محدود مشاركت

 بافت

 هدف گروه

 آرزوها نیازها،

 بازخورد چرخه

 سازیآگاه

 سویهیک

 گوییتک

 پایین به باال

 گروهی هایرسانه

 : هاكشمكش

 گذارانه/ارزش + شناختی

 ها وهنجاری )ارزش + فكری

 مختلف( نجارهایه

 :هاكشمكش

 گذارانه/ارزش +شناختی

 فكری

 :هاكشمكش

 ت(نادرس ناكامل یا درك دلیلشناختی )به
 منفعل( كشمكش ) بدون

 ساده پیچیده نامطمئن پیچیده( مبهم )بسیار

 علمی  ارتباطات برقی پله مدل -6شکل 

 سازی علمایرسانه. 7

یا « ای شدنرسانه»الحی همچون رواج اصط

تردید بی« 1سازیایرسانه»تر، عبارت دقیقبه

ها و تأثیر آن نفوذ و اهمیت روزافزون رسانه دهندهنشان

و  42] در روند تحوالت اجتماعی در جوامع مدرن است

سازی ایهای اخیر، مفهوم رسانهرو، در سال. از این[43

ژه ویدر مطالعات مربوط به علوم اجتماعی و ارتباطات، به

های تجربی و نظری جوامع اری از فعالیتدر بسی

، عبارت دیگربه .[44] اروپایی رواج یافته است

توصیف مركزیت رسانه برای  برایسازی ایرسانه

عه و فرایندهای گرایش اجتماعی ارتباطات در جام

سوی رسانه كاربرد داشته است. چنین مفهومی، به

گر یز در دیها و نتحوالت ساختاری در دنیای رسانه

 ای را شاملتأثیر تحوالت رسانههای اجتماعی تحتنظام

 [.45]شود می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Medialization OR Mediazation 

2. Stig Hjarvard 

با تشریح رابطه  [46] وینگارت اما نخستین بار، پیتر

سازی ایرسانه» های گروهی، تعبیرنوین علم و رسانه

 و سازیایرسانه فرایند هرچند كار برد؛را به« علم

 زا بسیاریی هانوشته در توانمی را آن اصلی هایویژگی

كه  2هجاروارد استیگ جمله، از یافت؛ پژوهشگران

 هك فرایندی كند:می تعریف گونه این سازی راایرسانه

 یا هارسانه به فزاینده نحوی به جامعه آن، واسطه به

 نوعی اب فرایند د. ایننشومی یا وابسته تسلیم هاآن منطق

 ایكاركرده با هارسانه آن در كه است همراه دوگانگی

 حال عین در و آمیزند درمی اجتماعی نهادهای دیگر

 تعامل در نتیجه، دارند. نیز را خود نهادی جایگاه

 در جامعه در و نهادها بین مربوط نهادهای در اجتماعی

از [. 47افتد ]می اتفاق هاطریق رسانه از وسیع معنای

سازی علم ای، سازوكار رسانه[48رو، به اعتقاد رودر ]این

والت ساختاری در دنیای علم را ای است كه تحگونهبه



 هیافتر  لمسازی عمیعمومند بر مفاهیم و الگوهای ترویج و مروری نظام

 

74 

 و در نتیجه میزان كردهمند تجزیه و تحلیل طور نظامبه

 دهد.آن را افزایش می كارایی

و همكاران با ارائه مدل ارتباطِی  1از سوی دیگر، مایر

محور، فرایند انتخاب و ارائه اطالعات علمی توسط رسانه

خاب، پردازش و نگاران و چگونگی انتروزنامه

اطالعات علمی توسط افراد مختلف را  سازییكپارچه

، این الگو مراحل فرایند انتقال هاآننشان دادند. به اعتقاد 

ها به علم از دانشمندان به عامه مردم و تغییر نگرش آن

 اختارسدرست از  یدرككشد و با تعریف را به تصویر می

ر دهای پذیرش یندافرو نیز  های خبریرسانه در تولید

تواند در ارتقای و تعامل میان این دو، می میان توده مردم

 [.49ای سودمند باشد ]سواد علمی و رسانه

 

 
 محوریمدل ارتباط علمیِ رسانه -7شکل 

تغییر الگوهای ارتباطی و  ،[50] 2جان تامپسون

ای )كه برای نخستین بار در های رسانهگسترش سازمان

از شد و تاكنون ادامه داشته دهم آغنیمه دوم قرن نوز

مند فرهنگ در جوامع دگرگونی نظام است( را هسته

 «سازی فرهنگایرسانه»داند و از آن با تعبیر مدرن می

 منطق»متضمن رشد  سازیای، چراكه رسانهكندیاد می

های گروهی در نیز هست كه در آن رسانه« ایرسانه

ت را در قالب بطن زندگی فردی و اجتماعی، اطالعا

 -اطالع » عنوانبهكنند كه گاه از آن سرگرمی ارائه می

  [.51]یاد شده است « 3سرگرمی

های علمی در چون ارائه یافتههمهایی ظهور پدیده

 ها پیش از انتشارشان در نشریات علمی، دیدهرسانه

هم تنیدن مباحث شدن دانشمندان از سوی عامه و در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Maier 

2. Thompson, John.B 

3. Infotainment 

از پیامدها و توان میعلمی، سیاسی و علمی را 

. از سوی [45]سازی علم برشمرد ایهای رسانهشاخص

لم، ای عدیگر، فراتحلیل متون مربوط به پوشش رسانه

ها و كارگیری روشو به هاپژوهشنشان از رشد معنادار 

های اخیر دارد. همچنین راهبردهای متنوع در سال

 های علم، اغلب بر سهای مرتبط با پوشش رسانهپژوهش

جنبه شامل علوم طبیعی )علوم زیستی و پزشكی(، 

های چاپی متمركز بوده است كشورهای غربی و رسانه

عنوان ابزاری برای ها بهبه این ترتیب رسانه [.52]

ن ترینظر درباره اطالعات، مهمدسترسی و بحث و تبادل

دهی افكار عمومی و نیز مفاهیم سیاسی بازیگر در شكل

كه رسانه بازتاب شوند، چرامیو فرهنگی محسوب 

 نیست، بلكه مجموعه ای از وقایع و رویدادهاساده
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ای در این ای از معیارها و هنجارهای رسانهپیچیده

 . [53] فرایند دخالت دارند

 1سازی علمتلویزیونی -8

 مركز فرماندهی»عنوان اینكه از تلویزیون به

، نشانگر نقش [54] تعبیر شده« شناسی نوینمعرفت

تواند در تحكیم بدیلی است كه این رسانه میبی

های فكری جامعه و افزایش دانش و آگاهی مردم سازه

ی از ایهویرهای تلویزیونی قادرند تصبرنامه داشته باشد.

جهت و فهم ما از علم  كنند كه به دیدگاهعلم خلق 

ای با محتوای ممكن است برنامه هاویردهد. این تص

كه از )های بازرگانی تلویزیون مهعلمی یا بخشی از برنا

 علمی سفارش داده شده( باشد یا جزو یهاسوی نهاد

ه باشند كهای داستانی علمی مانند فیلمهایی برنامه

پردازند، اما در آن طور روشن به مباحث علمی نمیبه

بنابراین،  [.55] ، نقشی داستانی و نمایشی داردعلم

ی، از عمق تأثیرگذارتلویزیون با توجه به گستره نفوذ و 

ها و عقاید ما این توانایی برخوردار است كه به انگاره

  [.56دهد ]درباره علم و فناوری شكل 

ویزیون، ارتباطات از تل همه مردمرواج استفاده 

داده و تأثیرات عمیقی در بسیاری از  عمومی را ارتقا

های ارتباطات اجتماعی و ترویج علم بر جای زمینه

در اقصی انجام شده های فراوان پژوهش گذاشته است.

 ترین كانالدهد كه تلویزیون، مهمنقاط جهان نشان می

ارتباطی برای دریافت اطالعات فناوری و علمی از سوی 

ن نیز گربنر . پیش از ای[58]عامه مردم بوده است 

ندان رویارویی شهرو، بیشترین ( نشان داده1987)

دریچه تلویزیون یق طرآمریكایی با علم و فناوری، از 

، نه از این رویارویی . جالب اینجاست كهبوده است

طریق ، بلكه از 2طریق مستندهای علمی همچون نووا

كه با هدف سرگرمی تهیه شده  هایی بودهتماشای برنامه

 . [57] است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Televising of science 

2. Nova 

3. Discovery Channel 

 در كشورهای اروپایی نشان اخیر هاینظرسنجی

 ترین و قابلمحبوب هم هنوز تلویزیون كه دهدمی

شمار اطالعات به كسب برای ترین رسانهدسترس

های شبكه ،دهدمی نشان (1چنانكه نمودار ). رودمی

 ، انتخابدیگر های ارتباطیتلویزیونی در میان رسانه

 وم برای دریافت اطالعات بوده است،یا د نخست

درصد(،  47ها )ای كه نزدیک به نیمی از اروپاییگونهبه

راد چهارم این افی و حدود یکهای تلویزیونی سنتكهشب

های تلویزیونی تخصصی را برای درصد(، كانال 27)

 [.59] دهندهای علمی ترجیح میاطالع از پژوهش

 هایایستگاه نمونه ترینموفق ،از نظر تاریخی

ان، جه سرتاسر و فناوری درتلویزیونی با رویكرد علم 

 كه بوده 4نشنال جئوگرافیک و 3دیسكاوری كانال

 متحده ایاالت در 1997 و 1985 هایسال در رتیبتبه

 پخش عمده طوربه دیسكاوری كانال. اندشده تأسیس

توسعه علوم و  سازی علم،عمومی با موضوع مستند

 پوشش همچنینشناسی و باستان های نوین،فناوری

 و پژوهش اكتشاف، طبیعت، تاریخ، وری،افن علم،

یی هابرنامه. را در دستور كار خود دارد جهان فرهنگ

نظر ر دجاد سرگرمی و آموزش در سطح باال را كه ای

 140 از بیش در حاضر حال در دیسكاوری كانال. دارند

مخاطب دارد. از سوی  صدمیلیون از بیش كشور جهان،

 ملی انجمن كه توسط 5«جئوگرافیک نشنال»دیگر، 

 یاختصاص طور به است، شده تأسیس آمریكا جغرافیای

 ،علم طبیعت، در مستند هایفیلم خشپ و تولید به

 این ترویجی هایفعالیت. پردازدتاریخ می و فرهنگ

 كشف و جو،وهایی همچون جستحوزه در شبكه،

 و است آموزش بوده و زیستمحیط از حفاظت

 مد،فناوری روزا چون علوم وهمآن، مواردی  هایبرنامه

 علم طبیعت، طبیعت، تاریخ خطرناك، اكتشافات

. دهدفرهنگ عامه را پوشش می حش ووحیات

4. National Geographic Channel International (NGCI) 

5. National Geographic Channel 
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 و نروش هایویرتص از استفاده های این شبكه، بابرنامه

 ،جذاب داستانی خط و نظیربی بصری كیفیت زیبا،

 مستندهای تولید در عرصه مهم جوایز از بسیاری

 . اندرا به خود اختصاص داده ایحرفه

 

 
 ها برای کسب اطالعات علمی رسانهشهروندان اروپایی از  مندیبهرهمیزان  -1 نمودار

 گیری و نتیجه بندیمعج. 9

ه علم، اشاره شد، تلقی عمومی از واژ گونه كههمان

 «روش علمی»كارگیری معرفتی است كه از طریق به

علم به  1عقیده گربنرشود. بهبرهم انباشته می

اعتماد به نفس و درك  اش اقتدار، قدرت،كنندهاستفاده

تواند از كند و سرنوشت كسی كه نمیمی و فهم اعطا

. بدین [57] آن استفاده كند، نیستی و نابودی است

 از مختلفی هایجدید، گام علوم رشد زمان ترتیب، از

ست. ا شده برداشته ترویج علم برای نهادها یا افراد سوی

یكم، وبیست سده معتقد است: در 2كریب جولین

 بلكه ،اندكرده كشف آنچه پایه بر تنهانه علمی مؤسسات

 گذاریبه اشتراك در كه شوندمی قضاوت مبنابراین 

 و اندبوده مؤثر چه اندازه تا مردم جامعه خود با علم

. [60] بوده است بشریت ارزشمند برای شانعلم چقدر

داشته و  فعال، ماهیتی پویا و به خودی خودعلم گرچه 

ه و ای جامعه را به تحرك واداشتهمچون موتور محركه

اما ترویج آن نیازمند فرایند پیچیده و برد، پیش می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gerbner 

 خاص انجام پذیرد. یظرافت با دای است كه باینوآورانه

ها و پراكندگی الگوهای مختلف دیدگاه تفاوتاز طرفی 

های تاریخی كه در حوزه ترویج علم و نیز فراز و نشیب

بدان اشاره شد، بدون تردید هر یک در جای خود 

نقش بازدارندگی در همگانی كردن علم داشته توانند می

سازی فرایندهای ترویجی، مانع باشند و در روند پیاده

ایجاد كنند. با مروری كلی به برخی الگوها و رویكردهای 

 شوند.و موانع آشكارتر می هاگفته، این تعارضپیش

الگوی كمبوِد شناختی، بر ناآگاهی مردم از مفاهیم 

گذارد و رویكردهای مبتنی بر علمی انگشت تأكید می

این الگو، ارزیابی و برطرف ساختن این ناآگاهی را هدف 

وگو، سهم بیشتری برای دهند. الگوی گفتقرار می

 هایل است و بر آن است تا مردم را در فعالیتمردم قای

. الگوی مشاركت عمومی كندعلمی با دانشمندان همراه 

 های سیاسیریگیدر علم، بر دخالت مردم در تصمیم

ای كارهایی برمرتبط با علم و فناوری تأكید دارد و سازو

كند. در الگوی اول، مردم ناآگاه و آن پیشنهاد می

د. شونسویه فرض میرسانی خطی و یکنیازمند اطالع

گویی دوسویه، ودر الگوی دوم، مردم، آگاه و الیق گفت

2. Julian Cribb 

01020304050

بدون جواب

ارائه اطالعات بوسیله پیامک

شبكه های تلویزیونی تعاملی

وبسایتهای سنتی

(عمومی)مطبوعات چاپی 

شبكه های تلویزیونی تخصصی

5
1
1
1

7
8

16
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23
26
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شوند و در الگوی سوم، مردم صاحب حق تلقی می

گذاری از طریق ارتباطات گیری و سیاستتصمیم

اند. با این حال، این ای و چندسویه تصویر شدهشبكه

ها اند و اجرای آنها بیشتر در حد نظریه باقی ماندهایده

ها و مشكالتی همراه بوده است. در عمل با دشواری

روشن شده است كه الگوی كمبودِ شناختی، 

عمل داند كه در هایی را برای مردم ضروری میآگاهی

های عالوه این الگو به زمینهچندان ضروری نیستند. به

متفاوت دانشمندان و مردم در برقراری ارتباط توجه 

گوی وگو، در عمل به ایجاد گفتوندارد. الگوی گفت

واقعی میان مردم و اهل علم منجر نشده و الگوی 

مشاركت به تأثیرگذاری واقعی مردم در سیاست عمومی 

 ها نیزی نگردیده است، گرچه دانشمندان و دولتمنته

 [. 22اند ]به آن نشان ندادهی چندان روی خوش

عالوه بر موارد فوق، ترویج علم در كشورها، مناطق 

و نواحی مختلف، بنا به بافت فرهنگی، اجتماعی و 

های خاص ها و چالشاقتصادی آن منطقه، محدودیت

 [61] 1امخود را داشته است. هین و سوبرامانی

های اساسی ترویج علم در كشورهای در حال چالش

، «ضعف فرهنگ علم مدرن»چون همتوسعه را مواردی 

، «های سازمانِی ترویج علمعدم كفایت سازوكار»

مدی بخشی از جامعه علمی در ایجاد مراكز ناكارا»

كارهای عدم كفایت سازو»، «ی و جوامع علمیدانشگاه

، «می دانشمندانهای علانتشار نتایج فعالیت

 «نگاری علمیهای فاقد انگیزه در عرصه روزنامهتالش»

اند. از سوی دیگر، در دانسته« عوامل اجتماعی»و 

ورزش، های گروهی، علم برخالف با رسانه رویارویی

ندرت مردم را به هیجان سیاست، ادبیات یا نمایش، به

این است كه دانشمندان  آورد كه یكی از دالیل آن،می

. [62] ها واهمه دارند و اغلب از آن رویگردانندز رسانها

یز ن نهای تصویری همچون تلویزیوترویج علم در رسانه

 ت. در میزگرد بررسی وضعیمشكالت خاص خود را دارد

، مشكالت و موانع [63سازی علمی در تلویزیون ]برنامه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hin & Subramaniam 

 نادرستها مواردی همچون: درك گونه برنامهاین

 حمایت ندركاران رسانه و در نتیجه عدمامدیران و دست

عدم گستردگی مخاطبان و  های علمی،كافی از برنامه

 ی علمی،هااستقبال اندك بینندگان از برنامه

ی علمی تلویزیون در رتبه هابندی اغلب برنامهطبقه

كنندگان به تهیه گرایش تهیه در نتیجهو « د»

سان، ی سطح باالتر؛ تعداد اندك كارشناهابرنامه

سازانی كه در زمینه ساخت و ارائه كنندگان و برنامهتهیه

های علمی دانش و تجربه كافی داشته باشند؛ برنامه

عدم آشنایی دانشگاهیان و متخصصان علمی با زبان و 

سازان علمی در رسانه فضای رسانه و عدم تربیت برنامه

 بیان شده است. 
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A SystematicReview Concepts and Patterns of Promotion and 
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Abstract  

The rapid expansion of science as a result of human efforts to understanding natural phenomena and its 

surroundings, has raised a situation that is well known to “public perception and science gap”. This gap 

between science and the public, has caused failure of acknowledgment of science, lack of support for 

science and most importantly lack of participation in science. It is an extremely serious obstacle to the 

development of science. Therefore, the popularization of science includes a set of programs and 

activities in order to understand the scientific concepts for the public and promote public perception of 

scientific concepts. This trans-disciplinary process as an issue in all scientific fields occurs in order to 

the knowledge and insight of the public, strengthen the public confidence in science, public participation 

in science, eduactue ordinary people about sciencebut in the field of popularization of science, like any 

other thought, there have been developments and different views. Accordingly, this article attempts to 

analyze the concepts and points of promoting science and its goals, then to study and discuss attitudes 

and patterns of this process on the systematic review historically and functionally. 

Keywords: Popularization of Science, Concepts and Patterns, Systematic Review 
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