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در اين طرح ما به بررسي وضعيت كنوني درك عامه از فيزيك در كشور و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن پرداختيم .هر چند اين
پروژه به موضوع "فيزيك " اختصاص داشت ،بحث كرديم كه ترويج و همگاني كردن فيزيك نه به لحاظ مفهومي و نه به لحاظ عملي
قابل تفكيك از ساير علوم -به ويژه علوم پايه -نيست .از اين رو مطالعه و بررسي را به همگاني كردن علوم تعميم داديم و صرفاً در مثالها
به فيزيك پرداختيم.
ترويج و همگاني كردن علوم  -به ويژه علوم پايه -از دو حيث توسعه انساني و توسعه علمي در برنامههاي توسعه ملي بايد مورد
توجه قرار گيرد .ساير محورهاي توسعه مانند توسعه فناوري ،توسعه صنعتي ،اقتصادي ،فرهنگي و توسعه پايدار (آگاهي و توجه به تبعات
توسعه) از نتايج و تبعات همگاني كردن علوم به شمار ميآيند .از حيث توسعه انساني سه هدف عمده بر ترويج و همگاني كردن علوم
متصور است )1( :باورمند كردن افراد جامعه به اين مهم كه 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 با فناوريهاي متنوع و به سرعت نو شوندهاي عرضه مي شوند و )3( ،مقابله با خرافهگرايي ،ضد علم و شبه علم.
از آنجا كه بحث همگاني كردن علوم دو جنبه علمي و اجتماعي دارد شيوه مطالعه ،معيارها ،اندازهگيري و برنامهريزي در اين حوزه
عالوه بر تخصص در موضوع خاص -مثالً فيزيك -نياز مبرم به جامعهشناسي دارد؛ ترويج علوم يك ميانرشتهاي بين علوم (مثال فيزيك)
و علوم اجتماعي -شاخه ارتباطات علمي -است .ابتدا با مروري بر پارادايمهاي موجود براي ترويج علم و نظريههاي موجود ساختاري
كنش در اين خصوص ،چارچوب نظري و همچنين روششناسي خود را در اين تحقيق تبيين كرديم.
به منظور الهام گرفتن از فعاليتهايي كه در ساير كشورها ،به خصوص كشورهاي توسعهيافته ،در حوزه همگاني كردن علم انجام
ميشود اين فعاليتها از سه منظر نهادها ،روشها و برنامهها بررسي كرديم .با مطالعهاي اسنادي و ميداني به بررسي با رويكردي
انتقادي در سازمانهايي كه شرح وظايف ذاتي و يا موقعيت و وضعيت سازمان به حوزه همگاني كردن علوم مربوط ميشد ،پرداختيم.
مهمترين اين سازمانها از نظر وسعت عمل و بُرد تاثيرگذاري نهاد آموزش رسمي (كه ذيل وزارت آموزش و پرورش است) و صدا و سيما
هستند .مطالعات اسنادي و ميداني ما در اين دو سازمان روشن كرد كه علي رغم اين كه در هر دو نهادهايي در اين سازمانها به همگاني
كردن علوم ميپردازند و فعاليتهايي نيز در اين خصوص انجام ميگيرد اين فعاليتها عمدتاً برنامه محور نيستند .روشهاي به كار رفته نيز
عموماً بدون مشورت با متخصصين علوم و يا متخصصين علوم اجتماعي انتخاب ميشوند .در هر دوي اين سازمانها به نهادسازي ويژه
براي ترويج علوم و مهمتر از آن به تدوين برنامههاي راهبردي جامع و كالننگر درون سازماني با هدف ارتقا درك عامه از علم و ترويج
ديدگاه علمي (كه شرح مفصل آن در فصل دوم گزارش مبسوط طرح آمده) نياز 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 (خرافه گرايي) است.
مطالعه ما همچنين روشن ساخت 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 و حوزه آموزش علوم در اين ارگانها و سازمانهاست .پس يكي از
قدمهاي مبرم ،تربيت نيروي انساني متخصص در حوزه ترويج و آموزش علوم است .وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري (عتف) بايستي
اهتمام جدي به اين نكته به عمل آورد.
سازمان سومي كه به لحاظ بُرد و امكانات اجتماعي در حوزه همگاني كردن علوم جايگاه ويژهاي دارد شوراهاي اسالمي شهرها و
بخشها و بازوي اجرايي آنها ،شهرداريها و بخشداريها است .خوشبختانه فعاليتهاي مختلفي در جهت همگاني كردن علوم با حمايت
شهرداريها در تهران و برخي شهرها انجام ميگيرد اما اين فعاليتها عموماً ناظر بر برنامهاي مدون و حساب شده نيستند و پراكندگي
زيادي -به لحاظ تخصيص بودجه و عملكرد -در آنها به چشم ميخورد .در اين حوزه توصيه ما ،توجه ويژه نه به نهادسازي ،بلكه به
تدوين برنامه هاي راهبردي ترويج علم در شوراهاي شهرها و شهرداريهاست .وجود و تاكيد بر عملكرد هماهنگ و حسابشده
شهرداريهاي مختلف در اين حوزه نيز از طريق تدوين برنامههاي راهبردي در نهادهاي باالدستي مانند شوراي عالي استانها و يا
استانداريها و در سطحي باالتر -در وزارت كشور -امكانپذير است.
شايد مهمترين بازوي اجرايي انجام فعاليتهاي ترويج علم در خارج از سيستم آموزش رسمي و صدا و سيما ،انجمنهاي علمي و
موسسات مردمنهاد فعال در اين حوزه باشند .خوشبختانه در اين رابطه هم فعاليتهاي خوبي در حال انجام است و نهادها و موسساتي
چند به كار مشغولند .هر چند از مطالعات ما برميآيد كه اين فعاليتها پراكندهاند و عموماً با تكيه انگيزههاي شخصي برخي افراد انجام

ميشوند و برنامه محور نيستند و تصويري بزرگتر را دنبال نميكنند .اين موسسات مردمنهاد عموماً بدنه تخصصي الزم براي تدوين چنين
برنامههايي را ندارند (كه البته در اين خصوص بر آنها حرجي نيست) و الزم است كه در اين رابطه نهادهاي ديگري مانند شهرداريها و يا
وزارت عتف به آنها ياري رسانند .اين انجمنها و موسسات مردمنهاد همچنين به لحاظ مالي نيازمند حمايت شهرداريها ،وزارتين آموزش و
پرورش و عتف و يا معاونت علمي رياست جمهوري هستند .به نظر مي رسد كه درخصوص حمايت مالي از انجمنهاي علمي ،وزارت عتف
در سالهاي اخير قدمهاي خوبي برداشته كه جاي تقدير و تشكر دارد .هرچند كه حمايت بيشتر ،منسجمتر و هدفمندتر هنوز مورد نياز
است.
نهاد ديگري كه در ترويج علوم به جهات گوناگون نقش ويژه دارد دانشگاهها هستند .دانشگاهها مراكز انجام پژوهش و آموزش
تخصصي در علوم هستند و از اين حيث بايد در برنامههاي ملي-راهبردي همگاني كردن علوم در نظر گرفته شوند .مطالعات و مشاهدات
ما در خصوص دانشگاههاي كشور بيان گر اين مهم است كه ديد صحيح و اصولي ،و عنايت و التفات به اهميت ترويج علم در دانشگاهها و
به ويژه بين متخصصين علوم مانند فيزيك و علوم مهندسي وجود ندارد و يكي از راهكارهاي اصلي برنامههاي ترويج علم در دانشگاهها و
بين متخصصين شاخه هاي علوم بايد ترويجِ ترويج علم باشد؛ اينكه واقعاً "ترويج علم ترويج چه چيزي است؟" و اينكه ترويج علم
يك امر تخصصي است و به صرف اطالع از علوم نميتوان در ترويج علم موفق بود.
به عالوه انتظار بر اين است كه بدنه تخصصي الزم براي مطالعه و برنامهريزي در حوزه همگاني كردن علوم از دانشگاهها و به خصوص
دانشكدههاي آموزش علوم و گروههاي ارتباطات اجتماعي يا ارتباطات علمي از دانشكدههاي علوم اجتماعي باشند .به عنوان چند راهكار
عملي و به منظور وارد و درگير كردن جامعه دانشگاهي كشور ،پيشنهاد ميشود كه امتيازاتي (مثال در آييننامه ارتقا اساتيد و يا در
تخصيص بودجههاي تحقيقاتي و پژوهانهها) به فعاليت در امر همگاني كردن علوم اختصاص يابد .به عالوه پيشنهاد ميكنيم كه در قالب
و همراستا با برنامهها و اسناد توسعه ملي (كه ذيالً به آن ميپردزايم) امكانات و تسهيالتي به منظور ترغيب گروهها و دپارتمانهاي
آموزش علوم و ارتباطات اجتماعي به پژوهش در همگاني كردن علم  ،معيارها و نحوه ارزيابي آن ،و راهكارهاي و روشهاي مطلوب آن
اختصاص يابد.
همانطور كه بحث شد ترويج علوم بايد جايگاهي ويژه در برنامه هاي توسعه ملي و راهكارها و اقدامات ملي اين اسناد داشته باشند.
متاسفانه در چهار برنامه نخست 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 نشان گر اين نكته است كه اهميت موضوع ترويج علم براي مسوالن و سياستگذاران و همچنين
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي درك و تبيين نشده است .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 مثالً مركز پژوهشهاي مجلس ،سازمان
سياستگذاري صداوسيما ،شوراي عالي برنامه ريزي آموزش و پرورش و معاونتهاي فرهنگي و علمي شهرداريها نيز بايد بهطور فعالتر در
جذب آرا و نكات صاحبنظران و متخصصين بكوشند.
در عاليترين اسناد توسعهاي كشور ،سند چشمانداز و نقشه جامع علمي ،هرچند كه از همگاني كردن علوم اسم برده شده ،مطالعات ما
و همچنين مطالعات مركز تحقيقات سياستهاي علمي كشور 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 (مثالً
برنامههاي پنج ساله توسعه) ويا تدوين راهبردها و اقدامات ملي براي عملياتي شدن نقشه جامع علمي كشور جبران كرد .در اين
خصوص و با توجه به تجارب قبلي ،توصيه اكيد ما مسئول كردن ستادي فراوزارتي است .جايگاه طبيعي اين ستاد ،با نام پيشنهادي
ستاد ترويج علم ،ذيل معاونت علمي رياست جمهوري و با ترجيح موكد ،به رياست خود معاون علمي است .در اين ستاد بايد
نمايندگاني از نهادهاي ذيريط مانند وزارت آموزش و پرورش ،وزارت عتف و د انشگاهها ،صدا و سيما ،وزارت كشور و شوراهاي شهر و
روستا و شهرداريها و همچنين نمايندگاني از مجلس شوراي اسالمي حضور داشته باشند .وظيفه اين ستاد تهيه و تدوين سند راهبردي و
اقدامات ملي در ترويج علوم ،تبيين وظايف و هماهنگ كردن نهادها و سازمانهاي دستاندركار ،تنظيم سياستهاي حمايتي و تدوين و
ابالغ آييننامه هاي الزم و در صورت وجود خال قانوني و حقوقي ارائه اليحه به مجلس و همچنين ارزيابي و پايش برنامههاي ترويج علم
است .از جمله لوايحي كه ميتواند به سرمايهگذاري بيشتر در ترويج علوم كمك كند ،پيشبيني معافيتهاي مالياتي براي فعالين بخش
خصوصي و دولتي در حوزه ترويج علم است.

