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 يك

 چكيده

ترويج يا همگاني كردن علوم از لوازم اصلي توسعه به ويژه توسعه انساني و علمي كشور به شمار    

كرد، ترويج علوم عالوه بر جنبه تخصصي در علم يا علوم خاص  آيد. نظر به وسعت حيطه عمل مي

جنبه  جامعه مثاًلفيزيك،  پررنگ  مطاهاي  بنابراين  دارد.  اجتماعي  ارتباطات  ويژه  به  و  شناختي  لعه 

هاي علوم اجتماعي، ارتباطات علمي، است. در اين گزارش پس  ريزي آن نيز يكي از زيرشاخه برنامه

شناسي طرح را انتخاب و تبيين  شناختي مربوط، چارچوب نظري و روشاز بررسي نظريات جامعه 

مطالعه مي از  پس  برنامه كنيم.  از  تفصيلي  فعاليتاي  و  مختلها  كشور  شش  علم  ترويج  به  هاي  ف 

عمل بر  انتقادي  مروري  و  دستگاه بررسي  دست كرد  نهادهاي  و  در  اندرها  )فيزيك(  علم  ترويج  كار 

كارهايي را براي توفيق  بردها و راه بندي اين مطالعات، در دو فصل آخر راه پردازيم. با جمع ايران مي 

 كنيم.    در زمينه ترويج علم در ايران ارائه مي 

 



 دو

 گفتار  پيش 

پس از بحث و رايزنی و پيشنهاد شاخه فيزيك فرهنگستان    كردن فيزيك در كشورطرح همگانی        

سال   اوايل  حدود  در    1388از  آن  بررسی  و  اجرای طرح  مختلف  مراحل  تدوين  از  شد. پس  آغاز 

وهشی فرهنگستان در تاريخ اول  گروه علوم پايه و اعمال حك و اصالحات الزم، شورای علمی و پژ

 طرح را به تصويب نهايی رساند.  1389بهمن ماه 

فكری همكاران اصلی طرح شامل منصور وصالی، زهرا اجاق،  اجرای طرح از زمان تصويب با هم 

مهدی زارع، آرزو درستيان، و محمد اخوان طی جلساتی به تواتر تقريبی يك جلسه در ماه شروع شد  

جلس بيست  از  بيش  شده و  برگزار  انجام طرح  براي  به  ه هماهنگی  ابتدا  جلسات هماهنگی  در  است. 

برنامه  پرداختيم. در اين  تدوين  پيشبرد مراحل مختلف طرح مصوب  اجرای طرح و  نحوه  برای  ای 

اوليه  كار  تقسيم  با  همكاران  -ایخصوص،  عاليق  و  سوابق  به  انجام    -بنا  همکاران  از  يك  هر 

و  بخش  يك  مراحل  از  می هايی  كه  را  طرح  هم دو  جلسات  شد  در  گرفتند.  عهده  به  پيشبرد  زمان 

پيشرفت كار در زمينه  از  يك از همكاران گزارشی  تقسيم كار هر  به    یهماهنگی عالوه بر  مربوط 

بازخورد نظرات ساير همكاران را در نحوه ارائه كرده و  به گروه  لحاظ  کار خود را  ادامه كار  ی 

 كردند. می

شد. يكی  ی سمت و سوی كلی طرح و اهداف مترتب بر آن نيز بحث می هماهنگی دربارهدر جلسات  

های مهم و اساسی در بحث "فيزيك  از مباحث مطرح در اين جلسات گردآوری فهرستی از كليد واژه 

اين گزارش و همچنين گزارش ادامه  بود كه در  يا "فيزيك و جامعه"  بعدی طرح به  واجتماع"  های 

 ين و بحث در مورد آنها خواهيم پرداخت. تفصيل به تبي 

واژه  كليد  بحث  بر  تدوين  عالوه  به  جدی  نياز  كه  رسيديم  نتيجه  اين  به  هماهنگی  جلسات  در  ها 

" داريم. اين چارچوب نظری كه مبتنی  همگانی كردن فيزيك در كشورچارچوب نظری برای طرح "

ها و ارتباط آنها با  اه هر يك از كليد واژهالمللی مختلف در اين زمينه است مبين جايگبر تجربيات بين 

يكديگر است. عالوه بر آن تدوين چارچوب نظری الزمه ارائه چشم اندازی نسبتاً شفاف از طرح در  

ايده  پرداخته شد  كشور و يا در يك جامعه  آن  به  نكات ديگری كه در جلسات هماهنگی  است. از  آل 

 توان موارد زير را نام برد: می

 شناختی مسئله "همگانی كردن فيزيك" و بحث "علم و جامعه". ميت ابعاد جامعه تاكيد بر اه (1)

كردن  (2) و همگانی  فيزيك  كردن  اجرا، همگانی  حد زيادی  تا  و  مفاهيم  در سطح  كه  اين  بر  تاكيد 

علوم )تجربی( در كشور عمالً معادل يكديگرند و تفاوت صرفاً در برخی مصاديق ظهور و نمود  

اتفاقاً،   داشت.  علوم خواهد  بين  مرز  كه  اين  به  توجه  تجربی  -با  علوم  ويژه  صرفاً    -به  مرزی 

گرايانه برای پيشبرد علوم مختلف است، شايد در  قراردادی و نه ذاتی و براساس رويكردی عمل

ای روی فيزيك يا ساير  سطح غيرتخصصی و بحث همگانی كردن علوم، نه تنها نبايد تأكيد ويژه 

 پارچگی علوم مورد نظر قرار گيرد. ديدگاه يک علوم صورت گيرد، بلكه بايد 



 دو

از   (3) يكي  است.  جامعه  در  )فيزيك(  ترويج علم  لزوم  چرايی  اين حوزه  كليدی در  مسايل  از  يكی 

نكات مهم در بحث "علم و جامعه" در هم تنيدگي مفهوم توسعه، به ويژه توسعه انساني، با ترويج  

 علوم است. 



 سه

 شود.  ديدگاه علمیای به ترويج علم بايد توجه ويژه  در بحث ترويج (4)

های غيرمدون مثالً از  ترويج علم از طريق سيستم آموزش مدون )آموزش رسمي(  و يا آموزش  (5)

هايی های علم و ... قابل اجرا است. در استفاده از سيستم ها و موزهها و يا نمايشگاه طريق رسانه 

ها بديهی  كه "مخاطبين عام با آنچه متخصصين آن رشته  غير از آموزش مدون توجه به اين نكته

 پندارند الزاماً آشنايی ندارند" الزم و ضروری است. می

طرح  (6) موفقيت  در  سنجش  معيارهای  از  علم  يكی   " پرسش  به  جواب  )فيزيك(  علم  ترويج  های 

 كند؟ " است. )فيزيك( چگونه كار می 

اً ذهنی نيست و اين كه علم )فيزيك( عالوه  توجه ويژه به اين كه علم )فيزيك( يك مجموعه صرف (7)

شناسی علم  بر نمودهای تكنولوژيك دارای ابعاد اجتماعی نيز هست. اين بخش تحت عنوان جامعه 

 های مهم علوم اجتماعی است. از شاخه 

دو مفهوم مترادف نيستند بايد    2و دانش   1ريزی برای ترويج علوم با عنايت به اين كه علم برنامه (8)

 د.صورت گير

)فيزيك( (9) علم  از  عامه  درك  نظير  مفاهيمی  تمايز  و  علمی   3تبيين  سواد  بحث  و    4و  كه  نكته  اين 

فيزيك به عمومی كردن  معطوف  )فيزيك( صرفاً  بسيار    5ترويج علم  به طور  نيست.   در كشور 

خالصه، سواد علمي جامعه ناظر به ميزان آگاهي مردم از تحوالت علمي، واژگان علمي و حوزه 

از   مردم  درك  ميزان  به  الزاماً  و  است  دانش  جنس  از  جامعه  علمي  سواد  است.  مختلف  علوم 

انجام مي چگونه  تحوالت علمي  كه  اين  و  از  روشهاي علمي  درك عامه  مقابل  در  نيست.  پذيرد 

بيشتر ناظر به ميزان آشنايي و فهم مردم از روش و نگرش علمي و شيوه استدالل و استنتاج   6علم

در  علمي   فيزيك  ترويج  "طرح  در  كدام  هر  جايگاه  و  مفاهيم  و  نكات  اين  مبسوط  تبيين  است. 

كشور"  از مطالب مهمي است كه در خالل اين گزارش به تفصيل به آنها پرداخته خواهد شد.  

 بخش در اين حوزه از اين طرح مطالعاتی حاصل گردد. كارهای عملی و نتيجه اميد است كه راه 
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مجموعه  به  آن  امروزين  معناي  به  علوم  يا  فعاليت علم  از  اين  اي  از  حاصل  نتايج  و  بشري  هاي 

  -هاي قابل درك از پديده   فهم و توضيح كّمي يا کيفی ها ناظر به  شود. اين فعاليت ها اطالق مي فعاليت 

  بيني پيش ا به  هاعم از مادي، انساني يا اجتماعي است كه از طريق ارائه مدلي براي تحول اين پديده 

ها و اين نحوه استدالل و استنتاج، در قالب نگرشي  پردازد. به عالوه، اين فعاليت رخدادهاي آينده مي 

از طريق پي  پديده  يك  ديدگاه علمي، به درك  به  پديده،  خاص موسوم  آن  تبيين علت وقوع  بردن و 

آن دركمي پايه است كه هدف  يكي از علوم  فيزيك  از اين منظر  هاي بندي پديده و فرمول  انجامد. 

 طبيعي و تحول آنهاست. 

ها در سطح فردي و اجتماعي است، گرچه  اي از فعاليت آيد كه "علم" مجموعهاز تعريف فوق برمي

به    -بسيار بارز و آشكار هستند، ابعاد اجتماعي آن   -به ويژه براي صاحبان علم  -ابعاد فردي آن  

 اند. و تفكيك  غيرقابل انكار  -خصوص در دنياي امروزين

ويژه از حدود صد سال گذشته، علم با تعريفي كه در باال گفته شد يكي از  از ديدگاه اجتماعي، و به 

برنامه  و  توسعه  اصلي  برنامه محورهاي  در  نمود و حضور علوم  است.  بوده  هاي  ريزي كشورها 

ديدگاه  از  توسعه  جنبه كالن  متعدد،  اجتمهاي  توسعه  از  اعم  توسعه  مختلف  اقتصادي،  هاي  اعي، 

شود. در يك كالم توسعه علمي يكي از زيربناهاي توسعه  فرهنگي و ... و در تمام سطوح ديده مي 

خود   كه  كنيم  توجه  نخست  نكته،  اين  بهتر  درك  براي  كشورهاست.  ملي  پايدار  و  جانبه  همه 

برنامهبرنامه طريق  از  توسعه  كه  اين  و  ملي  كالن  ميريزي  وجود  به  مدون  وريزي  اتفاقي    آيد 

 ريزي است.  نيست، يكي از نتايج علوم مختلف مرتبط با مديريت و برنامه

هاي منجر به صنايع و خدمات هستند.  از ديدگاهي ديگر، علوم زيربناي توليدات فناورانه و نوآوري

اجتماعي توسعه  دارند: برخورد و حل و    -از نظر  ديدگاه علمي جايگاهي ويژه  فرهنگي، علوم و 

ازفصل مسائل   نيازمند داشتن حداقلي  به اطالعات علمي    روزمره زندگي مدرن  كارگيري موثر  و 

دقيق  عبارت  به  يا  منطقي،  استنتاج  و  استدالل  علميتر  شيوه  نزديك   ديدگاه  بياني  به  با  است.  تر 

   -و در نتيجه كل جامعه    -ريزي توسعه ملي، ارتقا وضعيت افراد جامعه  واژگان و ادبيات برنامه 

نظر   به از  و  آشنايي  و  علمي  مهم  اطالعات  معيارهاي  از  علمي  ديدگاه  توسعه  كارگيري  شاخص 

 كشور است.  انساني

توسعه علمي كشورها و  انساني  توسعه  اهميت  به  توجه  بحث   -با  مليدر  توسعه  كشورهاي    -هاي 

برنامه  دارند.  ريزيمختلف  خود  جامعه  در  از علوم  درك عامه  بهبود وضعيت  براي  متعددي  هاي 

رچند كه علوم پايه عموماً مستقيماً قايل به توليد كاالهاي فناورانه و يا خدمات مهندسي و پزشكي  ه

كنند. بهبود وضعيت درك عامه  ، علوم پزشكي و مهندسي بر بستر علوم پايه رشد و نمو مي نيستند 

براي تربيت مهندسان، صنعت  پايه مناسب  ايجاد  يك(  از دو حيث مهم است:  گران و از علوم پايه 
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از   مردم  بهينه عموم  استفاده  امكان  ايجاد  دو(  و،  نوآور  و  موفق، خالق  خدمات  بخش  و  پزشكان 

 االصول در جامعه در دسترس هستند. كاالها و خدمات فناورانه كه علي 

بنديي عملگرايانه براي پيشرفت موثرتر در  تقسيم   -به ويژه علوم پايه  -بندي مختلف بين علوم تقسيم 

ب علوم  روشآن  در  عميق  و  ذاتي  تبايني  و  است  خاص  موضوعاتي  بر  بيشتر  تمركز  و  ا  شناسي 

هاي علوم پايه وجود ندارد. بنابراين طبيعي است كه در سطوح غيرتخصصي و  ديدگاه در بين رشته 

فيزيك،  به شيمي،  از  اعم  مختلف  طبيعي  علوم  جامعه،  در  علوم  از  عامه  درك  بحث  خصوص 

كرد، عالوه بر بحث عقلي فوق، در  ز يكديگر تفكيك نگردند. اين رويشناسي اشناسي، زمينزيست

كارا  را  خود  نيز  دادهعمل  نشان  علوم  تفكيك  بحث  از  "آموزش  تر  بحث  در  مثال  عنوان  به  است. 

علوم" و يا در بحث "علم و جامعه" امروزه تأكيدي كه مثالً بر آموزش فيزيك يا فيزيك در جامعه  

جاي    1هاي آموزش فيزيك باخته و دانشكده ه تفكيكي بين علوم( امروزه رنگ شد )مبتني بر ديدگامي

 داده است.  2هاي آموزش علوم خود را به دانشكده 

در اين طرح ما قايل به اين ديدگاه "همگرايي علوم" هستيم و در بحث درك عامه تاكيدي ويژه بر  

داشت   نخواهيم  و مجري طرح   -فيزيك  اقتضاي عنوان  به  مورد  مثال   -هرچند  در  و مصاديق  ها 

 فيزيك خواهند بود. 

 . علم به عنوان يك نظام1.1

هاي مهم و تاثيرگذار است. به بياني  طور كه بحث شد در جامعه امروزين "علم" يكي از مولفه همان

علمدقيق  حاضر  بحث  در  مجموعه،  تر  صورت  به  صرفاً  دانسته نه  از  افراد  اي  ذهن  در  ها 

( و يا در كتب، بلكه يك "نظام" است. نظام علم به معناي امروزين آن ابعاد بسيار قوي  3)دانشمندان 

فردي و اجتماعي را توامان دارد. به لحاظ فردي علوم با ديدگاه يا بينش و اطالعات علمي و در  

 د.  شونسطح اجتماعي با سازوكارهاي آموزش و توليد علم و اخالق علمي تبيين و تعريف مي 

ها، عوامل، موسسات و روابط و ارتباطات بين آنها  نظام علم به معناي امروزين آن به تمام فعاليت 

هاي  بيني ها،  و محك و آزمودن پيش پذير از وقايع و پديده هاي كمي و اندازه كه در راستاي ارائه مدل 

 ها توليد علم است. شود. نتيجه اين فرايند و فعاليت ها با واقعيات است، اطالق مي اين مدل
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 . درك عامه از علوم، شاخصي از توسعه انساني 2.1
شاخص  از  يكي  عنوان  اندازه به  قابل  بايد  علوم  از  عامه  درك  انساني،  توسعه  و  هاي  گردد  گيري 

طرح اين  در  شود.  تبيين  آن  سنجش  براي  محدوديت   -معيارهايي  به  توجه  ويژه  با  به  طرح  هاي 

 معيارهاي موجود در ساير نقاط دنيا و كشور استفاده كرديم. ما صرفاً از  -محدوديت زماني 

به هدف  توجه  توسعه گذاريبا  نظر  از  و جوامع  موقعيِت كشورها  و  مختلفي  ها  معيارهاي  يافتگي، 

كه از    -ها  شوند. استخراج اين شاخص براي سنجش درك عامه از علوم پيشنهاد و به كار برده مي

   -حبا توجه به ويژگي طر -طلبد. در اين جا  اي مجزا مي خود طرح و مطالعه  -مسايل مهم نيز هست

جمع  به  فعاليت ما  اطالعات  و  آوري  نهادها  همچنين  و  مختلف  كشورهاي  در  كه  مختلفي  هاي 

كنند پرداختيم و در خالل اين مطالعه  موسسات ايران كه به نوعي در زمينه ترويج علوم فعاليت مي 

براي    كارهايي راايم و راه هايي را كه به نظر ما براي ايران بايد در نظر داشت احصا كرده شاخص 

 ايم.  ها پيشنهاد نموده بهبود شاخص 

 . ترتيب تنظيم گزارش طرح 3.1
 

تبيين   بعد به  توسعه ملي در فصل  از منظر  ترويج علم  به بحث  اين مقدمه كوتاه و ورود  از  پس 

چارچوب نظري طرح كه طبيعتاً چارچوب فكري اين گزارش نيز هست خواهيم پرداخت. در فصل  

پردازيم. اين مهم را  به چرايي، لزوم و اهميت ترويج علم در جامعه مي دوم ابتدا به تفصيل بيشتر  

از طرق مختلف مثالً با بررسي و مروري تاريخي بر ترويج علوم با هدف افزايش درك عامه از  

علوم در جوامع مختلف و يا با بررسي اهداف و اقدامات ساير كشورها در بحث همگاني كردن و  

كردها و مفاهيم مختلف مطرح در  ها، رويدر فصل دوم به عالوه پارادايم دهيم. ترويج علم انجام مي 

بحث ترويج و همگاني كردن علم: سواد علمي، درك عامه از علم، ارتباطات علمي و بحث علم و  

مطالعه چارچوبمي   1جامعه از  بعد  و  منظر  اين  از  جامعهپردازيم.  ارتباطات  هاي  بُعد  از  شناختي 

پردازيم.  كردن علوم در ايران مياجتماعي و ارتباطات علمي به ضرورت مطالعه در حوزه همگاني 

برمي حاضر  طرح  براي  كنش  ساختاري  نظريه  يك  روش سپس  آن  از  بعد  تحقيق  گزينيم.  شناسي 

تب را  بحث روشيين ميحاضر  در  كنوني  كنيم.  در سنجش وضعيت  كه  مختلفي  متغيرهاي  شناسي 

در   بيشتر  تفصيل  به  متغيرها  )اين  دارند را مشخص  نقش  ايران  در  )فيزيك(  از علوم  درك عامه 

 كنيم. فصول بعدي گزارش مطالعه خواهند شد( و ارتباط بين اين متغيرها را بحث مي 
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و   آشنايي  منظور  به  سوم  فصل  فعاليتدر  از  گرفتن  بحث  ايده  مورد  در  كشورها  ساير  كه  هايي 

يافتگي را مورد مطالعه قرار خواهيم داد. اين  ترويج علم دارند شش كشور با سطوح مختلف توسعه 

كشورفعاليت  هر  براي  را  وجود  -ها  بخش  -در صورت  سه  برنامه   در  راه نهادها،  و  و  ها  بردها، 

كار بندي در فصل پنج براي پيشنهادهاي ما در مورد ايران نيز به ايم. اين تقسيم تقسيم كرده   هاروش

 خواهد رفت.   

هاي مربوط در  در فصل چهارم به منظور ارائه تصويري از وضعيت كنوني ترويج علم و فعاليت 

فعاليت  تمام دستگاه كشور  نهاد در  -هاي علمي و موسسات مردم هاي دولتي، حكومتي و انجمنهاي 

ترويج با  جمع  رابطه  كردهعلم را  با رويآوري  بخش  اين  در  شده  گردآوري  كردي  ايم. اطالعات 

شده  تنظيم  نشانانتقادي  كه  كاستي اند  و  كمبودها  علم  دهنده  كردن  همگاني  حوزه  در  كشور  در  ها 

 است.  

كارهاي مناسب  بردها و راه هاي فصول دوم، سوم و چهارم،  راه بندي از بحث در فصل پنجم با جمع

 وب براي ترويج علم در ايران را  با در نظر داشتن وضعيت فعلي برخواهيم شمرد. و مطل

هاي بعدي كه پس از اين طرح در حوزه ترويج بندي اين گزارش و قدم فصل ششم و نهايي به جمع 

 است.  ها پرداخت اختصاص داده شده بايد بدان   -به ويژه فيزيك -علوم 

از منابع انگليسي و موارد    15و  11و  3در بخش مراجع و منابع، موارد    توضيح:

از منابع فارسي حاوي مقاالت و مراجعي است كه در متن به آنها اشاره شده    2و  1

 است.  
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 2فصل 

چارچوب نظری: لزوم وجود ساختار ارتباطات علم و جامعه 

 های علمی برای کنش

 

 

 
 

 

 . مقدمه 1.2

ای مهم که ممکن است  وسيله همه، مساله تحقيق حاضر است. مسالهدرک آن به  فيزيک برای همه و

دانان در کشور ما ممکن است نياز چندانی به لزوم درک فيزيک  چندان مورد توجه نباشد. فيزيک 

توسط همه مردم احساس نکنند.  بودجه پژوهشی آنها با همه کم و کيف و چند و چونش چنان تعيين  

های تحقيقاتی که شروع شود که مردم در آن هيچ دخالتی ندارند. در نوع پروژهو تخصيص داده می

می انجامش  چندان  به  نه  بخش  و  مسولين  عمده  ديد  از  ندارد.  اهميتی  چندان  مردم  رويکرد  کنند 

دانشگاه  فيزيك  اساتيد  از  رشته كوچكي  فيزيک  زبان  ها،  بحثی.  هيچ  بدون  است  علمی  کامال  ای 

های معمولی را به  هايی دارد که آدم. مفاهيم غامض و پيچيده دارد. آزمايشگاهرياضی و فرمول دارد
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ای کامال تخصصی است.  مردم  کند.  فيزيک رشتهآن راه نيست.  با ابزارهايی بسيار دقيق کار می

شان نمودار  كه فيزيک در کجای زندگی کنند که نيازمند شناخت فيزيک باشند و از اينهم تصور نمی

دانند. البته اخيرا با بلوای سياسی ايجاد شده درباره  کند، هيچ نمیه مشکلی از آنها حل میاست، چ

اند و البته اگر  ای بين فيزيک و قدرت پی بردهها، به وجود رابطهای و ترور فيزيکدانانرژی هسته

 به چگونگی اين رابطه پی نبرند هم برايشان مهم نيست. فيزيک با آنها فاصله دارد. 

آن هستند.  ام دانستن فيزيک و فهم  به  آغاز شده که مردم نيازمند  با اين دغدغه ذهنی  ا اين تحقيق 

مردم بايد بين فيزيک و امور روزمره خود به ارتباطی قايل باشند. آنها بايد بدانند که فيزيک چيست  

-تبار پيدا میدانان نزد مردم اعدان کيست. زيرا اگر آنها به چنين درکی برسند هم فيزيک و فيزيک 

مند  شان بهرهتوانند از مزايای انديشيدن به روش علمی در امور روزمرهکه مردم میکنند و هم اين

تری زندگی  توانند با داشتن درک از فيزيک، در شرايط ايمنتر از همه اين که مردم می شوند. ساده

 تر طی کند.   راحت تواند مسير رشد اقتصادی و دستيابی به رفاه را کنند و جامعه هم می 

ايران،  اين   از فيزيک( در  تحقيق  اين  )در  از علم  درک عامه  موجود  درباره وضعيت  مطالعه  رو 

های افزايش فهم علمی و کسب شناخت از موانع  ساختار الزم برای افزايش فهم علمی مردم، روش

ار است. به هر  رشد درک علمی از اهميت دانشگاهی و اجتماعی، و تفسيری و کارکردی، برخورد

به  جانبهحال علم  بهداشت  طور همه  و  مانند سالمت  ـ  است  درآميخته  مردم  با زندگی روزمره  ای 

آن آگاهي   از علم و تحوالت  بايد  تاثير و سودمندي داروها ـ و مردم  مواد غذايي يا سنجش درجه 

رزش قايل باشند، به  يابند.  برای دانشمندان هم مهم است که مردم برای کار علمی و پژوهشی آنها ا

آنها اعتماد کنند و به اهميت کار علمی آنها پی ببرند. به همين دليل در کشورهای پيشرفته مطالعات  

ای و  های گوناگون سياسی، شناختی، آموزشی، حرفهزيادی در مورد درک عموم از علم با انگيزه

ها  ـ که گاهی در برخی جنبه ای از رويکردهاگيری مجموعهحتی تجاری انجام شده است که به شکل

است   شده  منجر  متخصصان  با  غيرمتخصصان  رابطه  و  پيوند  درباره  ـ  دارند  تناقض  هم  با 

بر  2007،  1)واکارزا تاکيد  )با  از علم  درک عامه  بين  برقراری رابطه  پژوهش ضمن  اين  در   .)

-ی شدن  قرار می فيزيک( و توسعه، تمرکز خود را بر نظريه کنش متقابل نمادين و مفهوم اجتماع

 کنيم. دهيم  و چارچوب نظری اين مطالعه را در اين راستا تنظيم می

 . نقش درك عامه از علم در توسعه 2.2 
اين راستا معنا مي ايران كشوري در آن در  نيازهاي  توسعه است و  نيازها در همه  حال  اين  يابند. 

و زيستي مطرح زمينه اقتصادي  فرهنگي،  اجتماعي،  سياسي،  از  اهاي  فهم عمومي  و  درك  اما  ند. 

طور مشخص به شاخص توسعه انساني مربوط است.  فيزيك كه اين پژوهش بر آن متمركز است، به 

 
1 Vaccarezza 
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"شاخص توسعه انساني به معني افزايش سطح دسترسي به دانش، تغذيه، خدمات بهداشتي، امنيت،  

ه و  )پيت  است"  مردم  انتخاب  حق  افزايش  و  فرهنگي  و  سياسي  آزادي  ويك،  تفريح،  ارت 

همراه طول عمر و درآمد كافي، مواردي هستند كه شاخص توسعه انساني و  (. دانش به 20:1389

آن مي  نتيجه توسعه را برحسب  از جمله  در  ـ  از علم  افزايش درك عموم  سنجد.  از سوي ديگر، 

مي جامعه  در  علمي  سواد  رشد  و  علمي  تفكر  گسترش  موجب  ـ  در  فيزيك  تغيير  به  كه  شود 

تري براي رشد و توسعه انسان پديد  انجامد و شرايط فرهنگي مناسب هاي فرهنگي جامعه ميويژگي

اينمي از  آورد. ضمن  درست  درك  تغذيه،  كيفيت  شدن  بهتر  موجب  مردم،  علمي  فهم  افزايش  كه 

مي  امنيت  به  دستيابي  نياز و چگونگي  مورد  بهداشتي  به خدمات  درك  شود.  افزايش  ديگر،  عبارت 

اي كه به  گذارد. در واقع انسان و جامعه سواد علمي بر كيفيت توسعه انساني تاثير ميعلمي و رشد  

تر،  كوشند تا شرايط زندگي خود را سالم دهند با پذيرش تحوالت مستمر و مداوم، ميعلم اهميت مي 

 نگر سازند.  جانبه تر و همهعادالنه

گذاری  ای کمک کند: در فرآيند سياستهتواند به اهداف توسعارتباطات عمومی علم در سه شکل می 

از روش  برای تصميمکه  استفاده میهای علم و متخصصان علم  از  گيری  شود؛ در ترويج علم که 

شود و در مباحث اجتماعی که علم و امور آن، موضوع بحث و  علم برای افزايش آگاهی استفاده می 

 (.        2007، 1تبادل نظر هستند )پريير 

علم براي افزايش درك عامه از علم در بافتارهاي گوناگون:     .  ترويج3.2

 مروري تاريخي                            

فعاليت  نقطه آغاز  انقالب علمي قرن هفدهم را  توانيم  هاي علمي منظم در نظر بگيريم، مي اگر ما 

ج علم ببينيم. ولي  تالش گاليله براي مرتبط ساختن كشفيات فيزيك و اخترشناسي را نقطه آغاز تروي

هاي جديد تفكر و آزمايش را داشته است. ترويج علم از  ها و راه اين كار شكل تبليغ و انتشار روش

عنوان  به نهادمند شدن علمو  اجتماع علميگيري وقتي اهميت يافت كه تمايز بين علم و عموم با شكل

 ها آغاز شد.   فعاليتی با قوانين و مشاغلي متفاوت از ساير فعاليت 

ای جذاب و سرگرم کننده براي طبقه اشراف و متوسط در اروپا هم بود.  در قرن هجدهم، علم وسيله 

های تاريخ  هاي آزمايشگاهي الكتريسيته و موزهها براي توضيح فيزيك نيوتني، نمايش انتشار كتاب 

همگي مي   طبيعي،  نشان  را  علم  به  مخاطبين  فزاينده  ساكنان  عالقه  فرانسه،  انقالب  با  داد. 

ها به دسته شهروندان ترفيع يافتند و جنبش روشنفكري، علم را به يك ابزار سياسي قوي  شهرستان

يافته اروپايي  ها( از كشورهاي بيشتر توسعه گراها )ناتوراليست عالوه، مسافرت طبيعت تبديل كرد. به 

 
1  Pereire 
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سا كرد.  به  بازي  ديگر  كشورهاي  به  شده  توليد  دانش  كردن  وارد  در  مهمي  نقش  جهان،  نقاط  ير 

شناسي ايجاد شده در اين دوره، فقط انباري براي گياهان غيربومي نبودند، آنها مراكز  هاي گياه باغ 

ز  منافع اقتصادي هم بودند. البته در اين دوره انتقال و جذب دانش در مسيري مخالف معمول يعني ا

افتاد. اما در مورد اين جنبه از اين فرايند، مطالعات اندكي  افراد بومي به ناتوراليست  اتفاق  ها نيز 

 انجام شده است.  

به واقع  در  انگلستان  سلطنتي  انيستيتوي  فعاليت ايجاد  براي  جديد  چارچوب  يك  ايجاد  هاي  منظور 

سازمان و  دانشمندان  بود.  علم  نترويج  تعداد  بر  گوناگونی  كنفرانس مايش هاي  عمومي،  هاي  هاي 

كتاب  انتشار  ژورنالعمومي،  و  افزايش  ها  آنها  اهداف  از  يكي  افزودند.  علم  ترويج  مختص  هاي 

حالي  در  بود.  كارگري  طبقات  ميان  در  به علم  قرن  عالقه  در  را  17كه  خالق  كار  ترويج علم،   ،

مي  قرن  تمجيد  در  مي 18كرد،  تالش  توده ،  تا  شگفتي شد  به  اميد  هاي  ها  اين  و  شوند  جذب  علم 

 رفت كه اين كار منبعي براي تعالي اخالقي و انطباق سياسي باشد.   مي

يافتند. سياره زمين با امواج  ، فعاليت 19از نيمه دوم قرن   هاي ترويج علم در سراسر جهان شدت 

پيشرفت خوش منافع  به  نسبت  ايجاد  بيني  و  گرفت  قرار  تاز  و  تاخت  مورد  فني  و  علمي  هاي 

دارند.  مايشگاه ن موضوع  اين  بر  داللت  سوم  جهان  كشورهاي  در  حتي  ملي  و  جهاني  بزرگ  هاي 

برنامه  اساسي  در  مشخصه  بود.  امور صنعتی  براي  علم  كاربرد  به  داشتن  باور  علم،  ترويج  هاي 

كه   اميد  اين  با  كردند  دانش علمي  انتشار  وقتشان را صرف  افراد علمي مشهوري  متحده،  اياالت 

هاي علم  اقتصاد صنعتي تازه ظهور شود که پيامدهاي آن شامل تشكيل مراكز و خانه   موجب توسعه 

قوي  ارتباطاتي  ابزار  تلويزيون  ظهور  بود.  عملي  مشخصات  اكتشاف  با  اما  كرد،  مطرح  را  اي 

توسعه  جهان  انحصار  در  تقريبا  علم  ترويج  در  آن  ميزان  كاربردهاي  در  فراوان  رشد  بود.   يافته 

رخ داد.  شايد در دهه اخير    1980المللي مجددا در دهه  با ترويج علم در سطح بينهاي مرتبط  كنش

هاي آينده نقش تلويزيون به رسانه جديد و بسيار قوي اينترنت تحويل شود و نقش اين رسانه  و سال

 رنگ و برجسته گردد. ظهور در ترويج علم بسيار پرنو

فعاليت  تكامل  با تحليل  فازهايي  علم  ترويج  مي شدت   هاي  نشان  را  مختلف  و  هاي  اهداف  كه  دهد 

مي  بازتاب  را  دوره  هر  و عاليق/منافع  بافتار  دوره  مشخصاتشان،  در  مراحل  اين  مجموعه  دهند. 

هاي مختلف و با  هايی را به وجود آورد ـ در زمانهاي ديگر جهان، جنبشمعاصر در اروپا و بخش 

واكنش شدت و  نشانها  كه  ـ  مختلف  مشخهاي  اين  دهنده  از  برخی  هستند.  علم  شدن  جهاني  صات 

و به   1( 2004؛ موريرا و ماسارانی، 2008اند )بوئر،  ها هم در رويدادهاي محلي منعكس شده فعاليت

های ترويج  های محلی و بومی هر کشوری نقش مهمی در کيفيت و کميت فعاليتطور کل ويژگی

هاي ترويج علم در كشورهاي  فعاليتبراي شناخت داليل شدت و ضعف  .   علم در آن کشور دارد

اقتصادي   ـ  اجتماعي  به عوامل  توجه  توليد علم،  فاكتورهاي مرتبط با فرايندهاي  بر  مختلف عالوه 
 

1 Bauer , Moreira and Massarani 



 

10 
 

تحليل نيازمند  که  است  اين موضوعی  و  است  نيز ضروري  در جوامع  دروني كشورها  دقيق  های 

 گوناکون است. 

 گران ترويج علم  . كنش4.2

که رفتار، واکنشی است  مند بودِن کنش است. در حالی رفتار در قصدمندی و انگيزهتفاوت کنش با  

کند.  های اجتماعی و فردی گوناگون بروز میمندانه در برابر محرک که در اغلب مواقع غيرانديش 

و   است  مردم  علمی  درک  افزايش  برای  علم  کردن  ساده  هدف  با  و  قصدمند  فعاليتی  علم  ترويج 

اين حوکنش در تالش گران  تا روشزه  تحقيق  اند  اين  )در  دادن علم  پيوند  برای  را  موثرتری  های 

اين   تحقيق بسياري در  دانشمندان و مردم معمولی شناسايی کنند و مطالعه و  يا  فيزيک( و جامعه 

می انجام  كنش باره  از  بخشي  دانشمندان  تحليل  دهند.  هستند.  و  بوده  علم  ترويج  در  اصلي  گران 

ها  ها، نگرشيج علم كه به وسيله آنها انجام شده، تشخيص انواع بسياري از انگيزشهاي تروفعاليت

سازد. دانشمندان بزرگي چون  و مقاصد پشت سر ورود عظيم آنها به درون اين رشته را ممكن مي

هاي زيادي براي همگاني كردن علم انجام  گاليله، اويلر، واالس، نيوتون، فارادي و انيشتين فعاليت 

نوشتن  داده  به  دارند كه وقت خودشان را  از دانشمندان وجود  تعداد زيادي  اند. در حال حاضر هم 

های علمی )از جنس داستان،  دهند.  تعداد اين نوشتههايشان تخصيص ميبراي عموم در مورد رشته

به عمومی  علمی  نويسندگی  که  است  قدری  به  خبر(  يا  شده  گزارش  مطرح  ادبي  ژانر  يك  عنوان 

 است. 

قرن   از  واقع  داشته   19در  دانشمنداني وجود  کنون  جنبش تا  به  را  خود  كه وقت  ترويجي  اند  هاي 

شان را برای اهداف  هاي ترويجي حضور اجتماعيكردند با فعاليت اند.  آنها تالش مي اختصاص داده 

حرفه  مشروعيت  دوباره  تصديق  چون  مواردی  شامل  اهداف  اين  دهند؛  افزايش  شان،  ايمختلف 

با همكارانشان و گروه افز ارتباطشان  نهادهايي كه  ايش  تقويت پيوندهايشان با  اجتماعي ديگر،  هاي 

كردند، بوده است. اما در بين بسياري از اين مروجان ـ که بيشتر  هاي مختلف را كنترل مي قدرت

سياسي  دوگانه  انگيزه  ـ  داشتند  تعلق  علمي  ـ  فني  نخبه  گروه  به  وجود  آنها  ايدئولوژيكي  كه  ـ  دارد 

 (. 1997، 1كند )لوپزبرد و هدايت مي هاي فرهنگي آنها را پيش مي كنش

با اين وجود در بسياری از کشورها ترويج علم به عنوان يک حرفه و شغل مطرح است.  از اين 

است. افزايش ميزان  اي بهتر اين كنشگران تمركز شده هاي اخير بيشتر بر آموزش حرفهرو در دهه

ها و ابزارها و اقدامات مربوطه، موضوع مديريت اين حوزه برای افزايش کارايی آنها  اين فعاليت

ها  گذارانه، توزيع مناسب فعاليترا نيز مطرح کرده است که شامل تخصيص بودجه، حمايت سياست

 و جلوگيری از انجام کارهای تکراری است. 

 
1Lopez 



 

11 
 

 . نقش عموم در ترويج علم 5.2

 17هاي ها از سر گذرانده است.  در قرناي را در طول قرنعمده رابطه بين علم و جامعه تغييرات 

كرده   18و   بازي  علم  به  بخشيدن  مشروعيت  در  مهمي  نقش  عامه  عموم  به  تجربي  فيلسوفان  اند. 

دادند؛ علوم تجربي، در آغازشان، ها اختصاص ميتخصصي را در آزمايش مردم نقش شاهدان غير

(. اما پس  1990،  1ته شوند به وجود گروه شاهدان نياز داشتند )فهر كه باقي بمانند و پذيرفبراي اين

دوره اين  گاهنامهاز  در  علمي  مقاالت  انتشار  به  متخصصان  تنها  ،  كه  زدند  دست  تخصصي  هاي 

رونده علم و عامه  براي متخصصان ديگر قابل فهم بودند. به اين ترتيب شاهد جدايي تدريجي و پيش 

 ايم. بوده

قرن   اينسيدلنق  20در  يافت.   كاهش  علم  انتشار  در  عموم  در  5:2007)   2ش  که  داده  نشان   )

مردم   به  نسبت  جامعه،  و  علم  ارتباطات  در  مردم  جايگاه  و  نقش  درباره  شده  انجام  مطالعات 

کنند  های گوناگونی ايفا میرويکردهای متفاوتی از يک توده يکپارچه تا مردمی دانا و فعال که نقش

 سازند، اتخاذ شده است.     علم را میو تا مردمی که 

هاي مربوط به علم و  ها، مشاركت و هر واكنشي كه عموم نسبت به كنش قابل توجه است که نگرش 

شناسي علم كمتر  طور كل هم از نقطه نظر تاريخ علم و هم از نقطه نظر جامعهفناوري دارند، به 

روان مطالعه در اين حوزه به  االت متحده را پيش اند. شايد بتوان اروپا و ايمورد مطالعه قرار گرفته 

دهد که ورود علم به حوزه عمومی و  .  تاريخ علم نشان می3( 1996شمار آورد )ايروين و واين،  

هايی مواجه بوده است. درواقع  ها و پيچيدگیهای علم و عمومی با دشواری رخداد ارتباط بين حوزه

ماعی مختلف، مسيرهای گوناگونی را طی کرده است. از  علم در بافتارهای فرهنگی، سياسی و اجت

هاي عمومي عليه توان به رخداد شورش هايی که بر پيچيدگی اين ارتباط داللت دارد ميجمله نمونه

كند.  هاي بين عموم و كاربردهاي علم را منعكس ميهاي علمي و بهداشتي اشاره كرد كه تنش فعاليت 

سال   در  برزيل  در  واكسن  نوعي  1904مثال  واكسيناسيون    4انقالب  به  واكنشي خشن  كه  داد  رخ 

ثبت شده    5با نام رومپه ـ کوئيلوس  19اجباري مورد حمايت دانشمندان بود. رويداد مشابه در قرن  

از وقايعی که در دوره معاصر   اعشاري بود. يکی  اقتباس/انتخاب اجباري سيستم  كه جنبشي عليه 

ز سوی مردم برانگيخته، تالش متخصصان و دانشمندان براي  هاي مشابهی را ارخ داده و واکنش

 
1 Feher 
2 Einsiedel 
3  Irwin & Wynne 
4  Vaccine Revolt   
5  Rompe - Quilos 
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تراريخت  غذاهاي  قرار    1معرفي  پذيرش  مورد  متفاوتي  طور  به  مختلف،  كشورهاي  در  كه  است 

 گرفته است.   

ما در اين تحقيق بر آن هستيم که در حالت اول با استفاده از رويکرد کنش متقابل نمادين، مردم را  

و کنش که  بدانيم  کنشگرانی  و  دارند  فيزيک  به  نسبت  قصدمندی  ارتباط  اکنش  حوزه  در  آنها  های 

فيزيک و جامعه معنادار است؛ و در حالت دوم با استفاده از رويکرد اقناعی، مردم را افرادی بدانيم  

که برای داشتن ارتباط با فيزيک بايد برانگيخته و ترغيب شوند. اهميت اتخاذ اين رويکرد ترکيبی  

يا کمبود    نسبت به مردم نقصان  به وجود  از علم است،  اين است که وقتی مساله، درک عامه  در 

مسير   يافتن  برای  لذا  داريم.  باور  عموم  بين  در  علم  به  نسبت  مثبت  نگرِش  فقداِن  و  علمی  دانش 

که تحليلی مناسب در برابر اين مساله بهتر است که از اين رويکرد ترکيبی استفاده کنيم. توضيح آن 

تواند فيزيک را کامال بپذيرد يا با آن مخالفت  گر قصدمند میپذيرش حالت اول، کنشدر صورت  

 بورزد و به همين ترتيب تمايل به مشارکت يا عدم مشارکت در فيزيک داشته باشد. 

کنش  عنوان  به  مردم  گرفتن  فرض  با  واقع  می در  مطرح  جديدی  مفهوم  قصدمند،  که  گرانی  شود 

ر رويدادهای فيزيکی با تمايل به افزايش سطح سواد و بينش علمی  مشارکت نام دارد.  مشارکت د

اين  است. از  توانيم درباره  گيريم میگرانی قصدمند در نظر میرو وقتی مردم را کنش آنها همراه 

برنامه برنامه مشارکت  مشارکت  عدم  يا  شده  الزم، ريزی  موارد  برای  و  بينديشيم  آنها  شده  ريزی 

های  تواند به يکی از شکلطور کل نقش مردم در ارتباط جامعه و فيزيک میراهکار ارائه دهيم.  به 

 زير انجام پذيرد :  

پيام1 با  مردم  از  گروهی  می.  مشارکت  آن  رشد  در  اما  هستند.  مخالف  فيزيکی  چنين  های  کنند. 

گران دهد که مردم در زمره متخصصان حوزه فيزيک باشند. اين کنش وضعيتی تنها زمانی رخ می 

های  های فيزيکی دارند و براساس مستندات به رد يا مخالفت با پياميکرد منتقدانه نسبت به پيامرو

کنند. در مورد درک علمی اين افراد بايد مطالعه  گرانه عمل میپردازند و گزينش فيزيکی خاصی می

 گيرد.مجزايی انجام شود و تحقيق حاضر اين افراد را در بر نمی

-های مرتبط با آن نمیهای فيزيکی مخالفند و هيچ مشارکتی هم در حوزهپيام . گروهی از مردم با2

اند اما در برابر  گران، افرادی ضد علم هستند. اين افراد فاقد شناخت علمیکنند. اين افراد يا کنش 

کنند. حضور اين افراد، اساسا برای رشد علمی مضر است و  کسب شناخت علمی هم مقاومت می

 تن از تعداد آنها تدابيری انديشيد. بايد برای کاس

 
1  Transgenic 
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-های مرتبط هم فعالند و مشارکت می های فيزيکی موافقند و در فعاليت. گروهی از مردم با پيام3

گران فيزيک هستند. برای افزايش درک علمی آنها الزم است که نحوه  کنند. اينها شيفتگان يا ستايش 

مله رويکرد منتقدانه در مواجهه با علم را به  های تفکر علمی از جاستفاده از روش علمی و روش

 آنها آموخت. 

های مرتبط هيچ  های فيزيکی موافتند ولی در فعاليت. گروه چهارم مردمی هستند که آنها هم با پيام4

مشارکتی ندارند. اين افراد هم درک علمی مناسبی از فيزيک ندارند و الزم است برای رشد درک  

 ريزی کرد.  های علمی برنامهن در فعاليتعلمی آنها و جلب مشارکتشا

 هاي مطالعه درك عامه از علم . پارادايم 6.2

مي  انجام  گوناگوني  مقاصد  و  اهداف  براي  علم  كردن  همگاني  و  علمي،  ترويج  سواد  رشد  شود. 

فناوري از  استفاده  براي  الزم  دانش  علمي،  تفكر  آنها،  گسترش  معايب  و  مزايا  تشخيص  و  ها 

به  به علم  به جای خرافهعالقمندي  تفکر عقالنی و منطقی  افزايش  باوری و توسعه و  مثابه حرفه، 

از اين اهداف، كوتاه  اهداف هستند. برخي  بلند  پيشرفت علم در جامعه از جمله اين  مدت و برخي 

 مدت هستند.   

شود: سواد علمي، درك  ي گيري درك عامه از علم با استفاده از سه پارادايم انجام مپيمايش و اندازه 

به  را  مسئله  پارادايم  سه  اين  جامعه.  و  علم  علم،  از  چارچوبعامه  متفاوتي  مي طور  كنند،  بندي 

كنند )بوئر و  هاي مورد نظر خودشان را پيشنهاد مي حلكنند و راه هاي خاصي را مطرح مي پرسش

ها يا سه فاز مطالعاتي براي  .  نكته مورد توجه در اين پارادايم 1( 2008؛ بوئر،  2007همکاران،  

آنها نشان اندازه  اين است كه  اين سه  گيري درك عامه از علم  دهنده تكثر گفتماني هستند، و رابطه 

( جدول  در  نيست.  به سوم  اول  فاز  از  پيشرفت  به صورت  پارادايم 1.2پارادايم  اين  دوره  (  و  ها 

قت کرد که اين بدين معنا نيست كه اكنون  اند. اما برای فهم اين جدول بايد د شان خالصه شده زماني

و جامعه  پارادايم علم  در  و همه  نيست  دغدغه  سواد علمي  پارادايم ديگر  اين  هم  هنوز  بلكه  ها  اند. 

گيرند. نكته مهم  بسته به نيازهاي پژوهشي و مطالعاتي به تنهايي يا با همديگر مورد استفاده قرار مي 

اند. ممكن اي مطالعه و تحليل درك و فهم عامه از علم مطرح شدهها بركه همه اين پارادايمديگر اين 

گري براي مطالعه درك عامه از علم در بافت اجتماعي مشخصي ترجيح دهد كه از  است پژوهش

كرد درك عامه از علم و شايد هم پارادايم علم و  كرد سواد علمي استفاده كند يا رويپارادايم و روي

ها بر وجود مشکلی در  مهمتر از همه اين است که هر يک از اين پارادايمجامعه را ترجيح دهد. اما 

دهد. سواد علمی بر  جامعه اذعان دارند که روش افزودن بر درک علمی افراد جامعه را نشان می

فقدان دانش، درک عامه از علم بر فقدان نگرش مثبت نسبت به علم و علم وجامعه بر فقدان اعتماد  
 

1 Bauer 
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متخ به  مانند  غيرمتخصصان  مشخصی  حل  راه  يک  هر  و  دارند  تاکيد  مشکل  عنوان  به  صصان 

معرفی می بر مشکل  برای غلبه  را  مشارکت  يا  میآموزش  نظر  به  البته  منطقی کنند.  اين  رسد  تر 

ها از اين نظر تاکيد کنيم که هر کدام بخشی از مشکل ارتباطات علم  است که بر اهميت اين پارادايم

و اين كه مسايلي كه در بحث ارتباطات علم و جامعه مطرح بوده در گذر    دهدو جامعه را نشان می

 اند. زمان و با پيشرفت علوم و فناوري و تغييرات جوامع، دچار تحول گشته 

 (2007ها )منبع: بوئر و همکاران، حلها، مسائل و راهپارادايم .1.2جدول 

 حلپيشنهادهاي پژوهشي و راه مسائل مورد توجه  دوره

 سواد علمي 

 به بعد 1960از دهه 
 نقصان دانش علمي  بين مردم

 گيري سواداندازه

 آموزش

 درك عامه

 1985پس از 
 ها و آموزش بين مردمنقصان نگرش 

 دانش ـ نگرش 

 تغيير نگرش 

 علم و جامعه

 تا كنون  1990از دهه 

 نقصان اعتماد به علم

 كمبود متخصصان فني

 متخصصان بحران اعتماد مردم به 

 مشاركت 

 سنجش 

 (impact)هاي تاثير ارزيابي شاخص

 

،  هاي سيستماتيك ميان اهداف ، تفاوتها شود هر يك از اين پارادايمهمان طور که در جدول ديده می 

انگيزه نيز  و  پروژهامكانات  فعاليتهاي  و  مي ها  نشان  را  حوزه  اين  در  مختلف  داليل  هاي  و  دهد 

شان وارد كردن علم در  كند اما نكته مهم و مشترك همهارتباط علم و عموم مطرح ميمتفاوتي براي 

 حوزه عمومي و پيوند علم با زندگي روزمره مردم است.  

آن  بيشتر  مسالهتوضيح  که  کسانی  برای  بهکه  علمی  سواد  در  شان  علمی  آموزش  کارکرد  عنوان 

ايي را با چه اهدافی به مخاطبانشان  موسسات آموزشی است، اين مساله مطرح است که چه چيزه

علم   از  عامه  درک  مفهوم  ديگر،  رويکردی  از  شوند.  تبديل  شهروندان خوب  به  آنها  تا  بياموزند 

گيری سطح درک دانش علمی عموم مطرح شده که شناخت  های ملی برای اندازهتوسط سنت پيمايش

-فناوری مساله آنهاست و دغدغههايشان نسبت به علم و  مردم به موضوعات علمی و نگرش  عالقه

نيز   افزايش مشروعيت اجتماعی علمشان تنها کاستن از شکاف فزاينده بين علم و عموم نيست، بلکه 

شناسان علم هم که به گسترش دانش درون برايشان اهميت زيادی دارد. از سوی برخی از جامعه

از   علم  توليد  بودن  متاثر  و  معمولی  افراد  محلی  به  ويژگیاجتماعات  علمی  )دانش  فرهنگی  های 

عنوان محصول فرهنگی( منطقه توليد توجه دارند، مطالعه درک عامه از علم از نظر مطالعه پيوند  

بين درک علم و فناوری توسط عموم و استفاده اجتماعی از دانش تخصصی اهميت دارد )واکارزا،  
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ای مذکور براي مواجهه با چه وضعيتی  هكنيم كه هر يك از پارادايم .  در ادامه مشخص مي1(2007

 سودمند هستند.   

 . پارادايم سواد علمي 1.6.2

گر يا توجه به پارادايم سواد علمي و تالش براي افزايش آن، زماني مطرح است كه مسئله پژوهش

هاي علمي و كمبود دانش در بين عموم است. لذا  گذار علم، فقدان حمايت عمومي از فعاليتسياست

مسئ پراگر  براي  بايد  باشد  بين عامه  در  دانش  فقدان  يا  كمبود  ما  مردم  له  بين  دانش  كردن شكاف 

-گيري سواد علمي اهميت ميريزي كنيم. در اين حالت اندازهمعمولي جامعه و متخصصان برنامه 

شوند كه در آنها موضوعات مربوط به سواد علمي را با اهداف ملي  هايي مطرح مييابد و پروژه

توانند به تعيين استانداردها يا  هايي ميفناورانه و توسعه اقتصادي پيوند زنند. چنين پروژهنوآوري  

معيارهاي ملي آموزش علوم در كشور بيانجامند. در واقع سواد علمي به موضوع آشنايي عموم با  

ودن  گردد. از اين رو، پارادايم سواد علمي به ناكافي ب( برمي1975علم و فناوري و پزشكي )شن،  

كند و در خدمت نهاد آموزش است و تالش روزافزون در آموزش علوم سواد در بين مردم توجه مي 

هاي  هاي پيشنهادي اين مدل، در خدمت نگرشحلكند. راه در همه مراحل زندگي را درخواست مي 

 سازان است.   تكنوكراتيك در بين تصميم 

 . پارادايم درك عامه از علم 2.6.2

ثبت نبودن نگرش عموم درباره علم و فناوري، مسئله پارادايم دوم يعني درك عامه  نگراني درباره م

جايي كه ضد علم بودن شهروندان نسبت به علم خطرناك است، در اين پارادايم  از علم است. از آن 

مي مطالعه  علم  به  نسبت  مردم  رواننگرش  در  كه  اين  شود  در  دارد.  قدمت  اجتماعي  شناسي 

ورزيد.  تفاوت اين پارادايم  است كه هر چه بيشتر بدانيد، بيشتر بدان عشق مي   كرد، فرض اينروي

به  پارادايم  اين  در  كه  است  اين  در  سواد علمي  پارادايم  اندازه با  پيوستار  جاي  يك  به  آستانه  گيري 

دهد كه معلومات فرد  شود: اين موضوع كه فرد باسواد است يا نه جاي خود را به اين ميتوجه مي

كرد درك عامه از علم بر آن تاكيد دارند، همبستگي بين  هايي با روي چه كه پژوهشاست.  آن   چقدر

هاست. راه حل پيشنهادي اين پارادايم نيز آموزش عموم است. در اين پارادايم فقدان  دانش و نگرش 

.   (2007:  84تا    82هاي منفي است و عموم آگاه، با متخصصان موافقند )بوئر،دانش، عامل نگرش

گروهپژوهش مطالعه  پيمايش،  بر  مبتني  از علم  درك عامه  تحليل رسانه است  هاي  و  کانونی  های 

 (.   87)همان:

 
1 Vaccarezza 
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 . پارادايم علم و جامعه 3.6.2 

ها، مطالعات  در پارادايم علم و جامعه به نقصان اعتماد به متخصصان فني توجه شده است. پيمايش 

قوم گروه شبه  مشاهدات  و  کانونی  داده نگارهای  نشان  را  علم  به  منفي  نگرش  وجود  از  ي،  و  اند 

رو موضوع بحران اعتماد عمومي به علم در بريتانيا و ساير کشورها مطرح شده است. براساس  اين

هاي جامعه هم  كنند، به ساير بخش جا كه علم و فناوري در بافتار جامعه عمل مياين پارادايم، از آن 

هاي پيشنهادي در  ايز بين پژوهش و مداخله نامشخص است. راه حل اند. در اين پارادايم، تممرتبط 

پارادايم،   سياست اين  و  نهادها  نظريه    گذاريتغيير  انداز/  چشم  و  سياسي  توصيه  به  كه  است 

ايجاد دوباره  گرايانه مي عمل پارادايم مشاركت عمومي يك روش عالي براي  اين  از منظر  انجامد. 

 (.   2007:   87 تا 85اعتماد عمومي است )بوئر، 

 . ضرورت انجام پژوهش در حوزه همگاني كردن علم در ايران 7.2

گروه علمي  سواد  سطح  و  علم  از  عامه  درك  ميزان  ايران،  اهميت  در  اجتماعي،  مختلف  هاي 

است. اين در حالي است كه همگاني كردن علم، يك گام ضروري براي افزايش  مطالعاتي پيدا نكرده 

آنها از علم است.  توسعه علم، توسعه فرهنگي و توسعه اجتماعي نيازمند وجود  درك عامه و سواد  

را   علم  اساسي  مفاهيم  سواد،  از  حداقلي  داشتن  با  و  بشناسند  را  علم  كه  هستند  جامعه  در  مردمي 

يك   اهميت  تشخيص  با  و  كنند  مشاركت  علمي  و  اجتماعي  گوناگون  مباحث  در  بتوانند  بفهمند، 

تو امروز، دستيابي به پيشرفت ممكن  موضوع خاص، رشد و  پشتيباني كنند. در جهان  آن را  سعه 

اين  مگر  و  نيست  باشند  مختلف  موضوعات  به  نسبت  مطلع  و  آگاه  اشخاص  جامعه،  مردم  كه 

زمينه  در  الزم  مي هوشياري  علمي  درك  با  و  باسواد  افراد  باشند.  داشته  را  مختلف  از  هاي  توانند 

مهارت و  براي توانايي  پيچيدگي  هاي علمي  و  در  حل مشكالت  كنند.  استفاده  هاي زندگي روزمره 

هم   علمي  فرهنگ  از  بلكه  نيستند،  دانش  ناقالن  فقط  دارند،  علمي  درك  كه  افرادي  حال  عين 

برنامه  از  و  مي برخوردارند  حمايت  علم  توسعه  و  رشد  به  مربوط  توضيحات،  هاي  اين  با  كنند. 

ايران در  علم  كردن  همگاني  حوزه  در  موضوع پژوهش  يك  آن  به  توجه  و  است  يك ضرورت   ،

 ضروري است. 

ترند، چون شهروندان  رسد که جوامع با سواد علمی از نظر اقتصادی قوی از سوی ديگر به نظر می

فناوری   و  علم  خدمات  و  محصوالت  به  نسبت  منتقدی  کابران  هم  و  نوآورترند  هم  آگاه  و  مطلع 

بيشتر   ارزش  توليد  اين موضوع،  تاثير  آن  هستند.  اعضای  استانداردهای زندگی  در  بهبود کلی  و 
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جامعه است. از اين رو ارتباطات علم موثر يک ضرورت اجتماعی ـ اقتصادی برای کشورهای در  

 .  1(191:  2003حال توسعه است )مانزينی، 

است.   متاثر  داريم  علم  ماهيت  از  که  تعريفی  از  علم  عمومی  ارتباطات  به  نسبت  ما  رويکرد 

ومی علم عبارت از تالش برای انتقال اطالعات از متخصصان يا دانشمندان به افراد  ارتباطات عم

دهد.  کنندگان غيرمنتقد دانش علمی تقليل میمعمولی يا عموم است. اين پارادايم عموم را به دريافت

از سوی ديگر اگر علم را تالش عقاليی مستمر برای کشف نحوه کار کردن جهان فيزيکی بدانيم،  

در  عموم   علمی بايد  به    فرآيند  علم  ديدن  کنند.  فرايند مشارکت  شکل    شکل  به  آن  ديدن  جای  به 

بودن خارج می به روی مخاطب معمولی  محصول، علم را از حالت مرموز  آن را  کند و درهای 

 (.  192کنندگان در فرايند کشف ببينند )همان : گشايد تا خودشان را به عنوان همکاران و شرکتمی

اما بايد توجه کنيم که يکی از ضروريات الزم برای افزايش درک علمی مردم و ايجاد پيوند بين  

بخش از  ساختار  اين  است.  ترويج علم  برای  ساختاری  جامعه، وجود  و  های مشخصی  حوزه علم 

بين کنش  ارتباطات خاصی  ايجاد میهاگران و بخش تشکيل شده و  کند. در اين ساختار،  ی مختلف 

شود.  لذا الزم است پژوهشی انجام شود که ضمن ها و اقدامات ترويج علم مشخص می هدف فعاليت

 شناسايی ماهيت کلی اين ساختار، وضعيت آن را در ايران هم تشريح نمايد.     

. گزينش نظريه ساختاری کنش در مطالعه وضعيت درک عامه از  علم  8.2 

 )با تاکيد بر فيزيک( در ايران 

ابتدا    كه  است  مناسب  ايران  مورد  در  تحقيق  اين  براي  مناسب  نظري  چارچوب  گزينش  براي 

نظريه بر  نظر  مروري  از  که  باورند  اين  بر  نرليچ  و  رايت  كنيم.  زمينه  اين  در  موجود  هاي 

شوند و آنها دليل  می  گذاران علم، عموم افراد منفعل، احساساتی و جاهل تصوردانشمندان و سياست 

آورند. درواقع  اين  دانند که مردم کال از علم سر در نمیمخالفت عموم با علم يا فناوری را اين می

می استفاده  نقصانی  مدل  از رويکرد  با عموم عمدتا  ارتباطشان  در  درک دانشمندان  کنند.  "مفهوم 

غافل و فاقد دانش علمی هستند. اين    بر آن است که عموم افرادی  2عامه از علم با رويکرد نقصانی 

 (.  2007)پريير،   پندارد"شمول میرويکرد، علم را ساختاری غيرقابل تغيير و جهان

بر اين باور است که مرزهای بين   3اما اين رويکرد منتقدانی دارد.  منتقد مشهور اين موضوع، الک

دانستن تنها  از حقايق علمی است که مساله،  بيش  آن حقايق توسط عموم   علم و جامعه  ندانستن  يا 

ترين  ، يکی از مهم کردن منطقی در بافتار مباحثات روزمره زندگی  کسب توانايي استداللباشد بلکه  
 

1  Manzini 
2 Deficit Model 
3 Locke 
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.  براي مطالعه رابطه علم  1(332:    2006موضوعات در پيوند علم و جامعه است )رايت و نرليچ، 

جامعه  رويکرد  از  استفاده  با  جامعه  نظو  چهار  اجتماعی ريه:  شناسانه  قرارداد  نظريه  2نظريه   ،

اند كه  در ادامه  ، پيشنهاد شده 3کارگزار  ـ  شبکه و نظريه کارفرما  نئومارکسيستی، نظريه کنشگرـ 

 شود.     های مذکور ارائه میتعريف مختصری از هر يک از نظريه

اجتماعی  قرارداد  می   نظريه  دولت  و  مردم  بين  رابطه  مشابه  را  جامعه  و  علم  بين  داند.   رابطه 

اجتماع علمی واگذار می به  از  براساس اين نظريه دولت اقتدارش را  کند و در عوض شهروندان 

های بزرگ به نقش شرکت  نظريه نئومارکسيستیشوند.  مند میمنافع کشفيات علمی و فناورانه بهره 

-کنند، همانهای سياسی استفاده میشان برای جلب موافقت دولت و گروهکند که از قدرتتوجه می

نظامی   امور  درباره  که  است.  ـ  طوری  کرده  پيدا  )دانشگاهی( مصداق  کنشگر ـ  صنعتی   نظريه 

بر عامليت کنشگران علم و فناوری تاکيد دارد و براساس آن علم يک برساخت اجتماعی است   شبکه

نظريه  شود. براساس  های گوناگون برساخته می تلف اجتماعی در شبکه های مخو با مشارکت گروه

ـ   کار/معامله    کارگزارکارفرما  اقتصادی  نظريات  از  بين    4هزينهـ  که  رابطه  است،  شده  اقتباس 

شود که گويی آنها به قراردادی  نهادها و موسسات يا بين افراد درون يک موسسه طوری تنظيم می

  کند.     ق و تعهدات هر دو طرف را مشخص میاند که حقوملتزم شده 

گذاری از بين اين چهار نظريه، نظريه قرارداد اجتماعی هم زمان هم نظريه و هم استراتژی سياست 

است. به عنوان يک نظريه، حمايت دولت از علم را مبتنی بر قراداد اجتماعی ضمنی/ ناگفته اما  

عنوان يک استراتژی، دانشمندان و اساتيد دانشگاه  د. به دهقابل اعتماد بين جامعه و علم توضيح می

سازد و هم  کنند که هم دولت را ملتزم میدر عوض تخصص علمی خودشان حقوقی را مطرح می

کند )اسالتر  ای تشويق میدهد که عموم را به حمايت از تخصص علمی و حرفهگفتمانی را شکل می

 .    5( 537:  2005و رودز ، 

نخبگان  نظريهاما   بر  تمرکز  با  قدرت  بزرگ  ساختارهای  به  نئومارکسيستی  و  مارکسيستی  های 

ها اولويت را بر  سياسی و اقتصادی توجه دارند، و در بيشتر مواقع کامال جبرگرا هستند. اين نظريه 

گذاری(  دهند و عامليت ساير عوامل درگير در فرايند )سياستها و محصوالت میارزش خروجی

   گيرند. و فناوری را ناديده میعلم و 

 
1 Wright & Nerlich  
2 Social Contract Theory 
3 Principal – Agent theory 
4  Transaction – Cost  
5  Slaughter & Rhodes 



 

19 
 

يابی به شناخت علمی درباره وضعيت موجود درک عامه از علم در ايران از  در اين تحقيق دست 

ای داريم که  شود. لذا نياز به نظريهنظر وجود يا فقدان ساختار الزم و کيفيت آن ساختار مطالعه می

در   را  ساختاری  چنين  نقش  و  اهميت  بتوانيم  آن  گروهکنشبراساس  همه  )شامل  مردم  های  های 

با اين توجه نظريه ساختاری کنش    اجتماعی از جمله متخصصان و غيرمتخصصان( توضيح دهيم. 

رسد. براساس نظر  ( ارائه شده، کارآمد به نظر می1381:    618که توسط رونالد برت )ريتزر ،  

يط ديگران، سودمندی انواع  گر با توجه به شرايط شخصی و نيز با در نظر گرفتن شرابرت، کنش 

ارزيابی میکنش را  ممکن  "......کنش های  که  آن است  بر  او  الزامکند.  تحت  ساختاری  گران  های 

گونه  به  هدفاجتماعی،  میای  عمل  کنش دار   ... اجتماعی  کنند  ساختار  يک  در  را  خودشان  گران 

اجتماعیيابند. اين ساختار اجتماعی همانندی می اين همانندی می  شان را مشخص های  نيز  کند و  ها 

های گوناگون  يک از راه   نوبه خود الگوی برداشت آنها را از مزايايی که ممکن است از اتخاذ هربه

سازند. در ضمن، ساختار اجتماعی توانايی انجام دادن کنش از سوی  دست آورند، معين می کنش به 

متفاوت مشخص میکنش جهات  در  را  کنشگران  پس،  انجام میهسازد.  نهايت  در  که  گيرند،  ايی 

که هم  کنند، ضمن آنشان را دنبال میشان منافعگرانی هستند که در حد توانايی کارکرد مشترک کنش

توانايی  هم  و  کنش منافع  می های  شکل  اجتماعی  ساختار  وسيله  به  که،  گران  اين  سرانجام  گيرد. 

توانند خود ساختار اجتماعی را تعديل  رند، میگيهايی که تحت الزام ساختار اجتماعی انجام میکنش

های نوپديدی را ايجاد کنند که کنشگران  ها نيز اين امکان بالقوه را دارند که الزامکنند و اين تعديل

    (.   620در چارچوب ساختار اجتماعی بايد با آنها روبرو شوند." )همان : 

منظوری در درجه اول به وجود ساختاری  در اين چارچوب برای افزايش درک عامه از علم به هر 

نقاط   و  دهد  نشان  جامعه  معمولی  افراد  با  مانوس  و  ملموس  امری  مثابه  به  را  که علم  است  نياز 

شود تا مردم بتوانند آکندگی  حضور علم در امور زندگی را برجسته نمايد. اين وضعيت موجب می 

د. از سوی ديگر تنها در صورت وجود  شان از علم و عجين بودن علم با زندگی را دريابنزندگی

می  که  است  ساختار  مانند  اين  اجتماعی  به حل مشکالت  از کمک  اعم  ترويج علم  اهداف  به  توان 

البته بايد  پرستی، مشکالت محيط زيستی مانند آلودگی هوا و بيايانخرافه زايی و ..... دست يافت. 

ار تقريبا در همه کشورها وجود دارد.  توجه داشت که آموزش رسمی به عنوان بخشی از اين ساخت

اين  به  از  ثانيا،  و  کنيم  شناسايی  را  کلی  ساختار  اين  ماهيت  اوال  که  است  الزم  تحقيق  اين  در  رو 

 وضعيت اين ساختار در ايران پی ببريم.   
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 شناسی تحقيق . روش 9.2

و در موارد   1فان فکری ای، توکتابخانه   ـ روش مورد استفاده برای انجام اين تحقيق، مطالعه اسنادی  

اسنادی   مطالعه  با  است.  مصاحبه  کتاب کتابخانه   ـالزم  و  مقاالت  منابع،  اسناد،  روی  که  های  ای 

می انجام  مجازی  و  واقعی  فضای  در  به  موجود  را  جامعه  و  علم  ارتباطات  ساختار  ماهيت  شود، 

می در  شناخت  ادايره  هم  ايران  در  ساختار  اين  وضعيت  مورد  در  اسنادی  آوريم.  روش  ـ ز 

میکتابخانه  استفاده  مصاحبه  از روش  هم  و  اهداف  ای  معرفی  برای  هم  فکری  توفان  روش  کنيم. 

با   ايران  در  جامعه  و  علم  ارتباطات  فعلی  ساختار  رابطه  تحليل  ايران،  در  علم  ترويج  ضروری 

اين سا ساختن  کارآمد  برای  پيشنهاد راهکارهايی  و  اين کشور  در  ترويج علم  استفاده  اهداف  ختار 

    شود.می

 . مساله و متغيرهاي اين مطالعه 1.9.2

مساله اين پژوهش تشخيص وضعيت كنوني درك عامه از فيزيك و ارتباط آن با نيازهاي جامعه و   

به رشد علم،   جامعه  نياز  كردن علم در  است. ضرورت همگاني  فيزيك  كردن  ضرورت همگاني 

هاي افراد و توسعه انساني ايران نهفته است. اما همگاني كردن علم در راستاي افزايش  تغيير كنش 

عبارت ديگر همگاني كردن علم، ابزار و  مه از علم و دانش مردم، و رشد سواد آنهاست. بهدرك عا

اي براي تغيير دادن ميزان درك عامه از علم و دانش و سواد مردم است.  با همگاني كردن  وسيله 

شود تا علم از حالت اختصاصي خارج شود و با زباني قابل فهم براي همه مردم و افرادي  تالش مي 

رو، در اين پژوهش كه  ه در يك حوزه خاص تخصص ندارند، بيان شده و عمومي شود.  از اينك

درك عامه از فيزيك مورد مطالعه است، عموم، همه افراد غيرمتخصص در حوزه فيزيك هستند.  

شناسي يا پزشكي تخصص داشته باشند. اما  هاي ديگري مانند جامعه اين افراد ممكن است در حوزه 

كه اين افراد دركي از فيزيك داشته باشند، الزم است كه فيزيك همگاني شود و از مايملك  براي اين 

 متخصصين فيزيك خارج شده، عمومي شود و براي همه مردم قابل فهم باشد.  

 . وضعيت كنوني درك عامه از فيزيك در ايران 2.9.2

روش از  به  يكي  ايران  در  فيزيك  از  عامه  درك  كنوني  وضعيت  تشخيص  متغير  مثابه  هاي  يك 

 زير است:   دو متغير مستقل، مطالعه وابسته

 متغير مستقل اول( تشخيص وجود يا نبود ساختار مناسب براي ترويج فيزيك در ايران، و  

 
1 Brain storming 
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هاي هر يك از اجزاي آن. دو  متغير مستقل دوم( تشخيص مختصات اين ساختار با مطالعه ويژگي 

 هش مطالعه خواهند شد.   متغير مستقل، ابعادي دارند كه در اين پژو

 ابعاد متغير مستقل اول عبارتند از:   ❖

توانند نقش داشته باشند مانند  كنند يا در آن ميمراكز و نهادهايي كه فيزيك را همگاني مي  .1

 هاي علم و غيره،هاي علم، خانه صداو سيما، موزه

بوط به همگاني  شوند يا رويدادهاي مرسازي فيزيك انجام مي هايي كه براي همگاني فعاليت  .2

ها، و  هاي علمي، برگزاري كارگاه، نمايش يا تئاتر علمي، فيلم كردن فيزيك مانند سخنراني 

 هاي راديويي و غيره، برنامه

دوره   .3 و  دانشگاه  از  قبل  در  مدون  آموزش  نهاد  بر  تمركز  با  فيزيک،  و  علوم  آموزش 

 كارشناسي. 

آن  هاي راه برنامه .4 فعاليتها در  اين  انجام ميبردي كه  بودجه راستا  اي كه براي اين  شوند و 

 شود.گذاران خصوصي تخصيص داده مي وسيله دولت و سرمايه ها به فعاليت 

 

شان در مركز تحقيقات سياست علمي  وسيله همكاران اين كار و تيم پژوهشيدو پژوهشي كه قبال به 

انجام شده  گذشته  در  نشان ميكشور  بافتا،  يا  بستر  چنين  كه  ناکارآمد  دهند  به شکل  ايران  در  ري 

اين موضوع،  به  بيشتري مطالعه خواهد شد. با علم  نظم  با دقت و  تحقيق  اين  دارد، كه در  وجود 

 ابعاد متغير مستقل دوم، در راستاي تشخيص كيفيت بافتار موجود هستند.   

 ابعاد متغير مستقل دوم عبارتند از:  ❖

هاي همگاني كردن  همه جاي ايران، فعاليت   سازي فيزيك )آيا درهاي همگاني گستره فعاليت  .1

 شوند؟( و مخاطبان آنها )گروه سني و سطح سواد مخاطبان مورد نظر(، انجام مي 

 هدف يا اهداف هر يك از اجزاي ساختار،  .2

 نقش اجزاي ساختار در افزايش درک علمي افراد جامعه،    .3

 ين افراد جامعه.      . نقش اجزاي ساختار در رواج دادن و گسترش تفكر علمي در ب 4    

و 10.2 فيزيک  فيزيک)ارتباط  از  عامه  درک  مطالعه  در  اصلی  عوامل   .

 جامعه( 

تحقيق   دراين   ( از علم  درک علمی عامه  ميزان  افزايش  برای  که  اصلی  سه عامل  بخش  اين  در 

عامه  کننده در افزايش درک  دهيم. اولين عامل تعيينفيزيک( بايد به آنها توجه داشت را توضيح می
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برنامه  دادن  ترتيب  و  فيزيک  کيستی  از  و  هويت  از  شناخت  داشتن  حوزه  اين  در  اقداماتی  و  ها 

کننده دوم وجود ساختاری رسمی مربوط به اين حوزه است.  هاست. عامل تعيينمخاطبان اين فعاليت

کنند  هايی است که برای عمومی کردن علم فعاليت میمنظور از اين ساختار نهادها، مراکز و روش

می داده  اختصاص  آنها  برای  که  مناسبی  بودجه  تعيين و  عامل  از  شود.  شناخت  لزوم  سوم،  کننده 

مطالعات و تحقيقات متمرکز و مشخصی است که برای موثرتر کردن ارتباط فيزيک و جامعه انجام  

نياز به  دهد تا براساس تجربيات مطالعات انجام شده بفهميم  شوند. چنين شناختی به ما فرصت می می

 شناخت چه عواملی داريم تا بتوانيم به طور موثرتری برای افزايش درک عامه از علم اقدام کنيم.       

 های افزايش درک عامه از فيزيک  . مخاطبان در ترويج فيزيک و برنامه1.10.2

توجه   دارد،  تاکيد بر فيزيک اهميت  به  از جمله موضوعاتی که در مطالعه درک عامه از علم با 

باره بايد  هاست. در اينعنوان پايه نظری بسياری از فناوریعنوان علم و هم به نقش فيزيک هم به 

گفت که علم و فناوري موضوعات به هم پيوسته و در عين حال متمايزي هستند. علم و فناوري جدا  

وري موجب  دهد که گاهي علم موجب فناوري شده و گاهي فنااند و تاريخ نشان مياز هم رشد کرده

علم شده است. اما تفاوت اصلي اين دو در اين است که علم بر اساس احساس نياز بشر به کسب  

شود ولي فناوري بر اساس نياز بشر به تسهيل امور.  شناخت درباره هر چيزي در جهان ايجاد مي

خشند. آغشتگي  توانند کيفيت زندگي بشر را بهبود باما در نهايت اين دو با هم و در کنار يکديگر مي

اي است که کيفيت زندگي بشر به ميزان اين به  علم و فناوري به همديگر در جهان امروز به اندازه

براي حل مشکل اسهال در کودکان تنها ناشي از    1هم تنيدگي وابسته است. مثال استفاده از او آر تي 

طور که او آر تي تنها  انکشف علمي رابطه بين اسهال، شرايط بدن بيمار و نيازهاي وي نيست. هم

يک محصول صنعتي نيست. او آر تي در واقع علم و فناوري است براي جبران آب و مواد معدني  

بدن و درمان اسهال و سرانجام بهبود کيفيت زندگي. علم است چون بايد روش و چرايي مصرف آن 

هر چند که در سطح  را دانست، فناوري است چون يک کاالي توليد شده با روش صنعتي است. لذا  

اي  فلسفي و نظري، حفظ مرز بين اين دو واژه ضروري است اما در عمل و براي مقاصد توسعه

 الزم است که اين دو در هم آميخته درک شوند. 

مي مشخص  تحقيق  اين  مساله  با  مواجهه  مسير  ترتيب،  اين  اينجا  به  )در  علم  ترويج  در  آيا  شود. 

 بين اين دو مفهوم آشنا ساخت يا خير؟ براي پاسخ به اين پرسش فيزيک( بايد مخاطبان را با تمايز

الف( بايد به موقعيت و جايگاه مخاطب در جهان آکنده از علم و فناوري توجه کرد. مخاطب ترويج   

بازي  اسباب  با  دارد  که  است  کودکي  ميفيزيک  بازي  اخبار  اش  به  دارد  که  است  مردي  يا  کند، 

کند. کودک، مرد و زن را در هر  است که دارد با تلفن صحبت ميدهد يا زني  تلويزيون گوش مي
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-موقعيت و جايگاهي که فرض کنيم، بين آنها و فيزيک فاصله چنداني نيست.  اما آنها فيزيک نمي 

 دانند.  

نگار علمي است که  ب( بايد به موقعيت و جايگاه مروج فيزيک توجه کرد. مروج فيزيک روزنامه

از را  مخاطب  است  اخبار  پيشرفت  درصدد  و  فيزيک  با  مرتبط  اختراعات  فيزيک،  رشته  در  ها 

داري است که مراحل رشد در ساخت هواپيما را به  مربوط به پيامدهاي فيزيک آگاه کند، يا موزه

 گويد.   داني است که با مخاطب درباره ايروديناميک ميدهد، يا فيزيک مخاطب توضيح مي

توجه   فيزيک  ترويج  هدف  به  بايد  ميج(  فيزيک  ترويج  هدف  به  کرد.  فيزيک  شناساندن  تواند 

و   فيزيک  جايگاه  ترفيع  يا  و  انسان  و  براي طبيعت  فيزيک  و مضار  منافع  شناساندن  يا  مخاطب، 

 دانان باشد.   فيزيک

در   توسعه  ترويج،  سطح  اگر  کرد.  توجه  هم  فيزيک  ترويج  سطح  به  بايد  ما  کشور  بافتار  در  د( 

ادن تمايز و رابطه علم و فناوري ضروري است. اگر سطح ترويج، آموزش فيزيک است، نشان د

آميختگي آنها نيز تاکيد  بهبود کيفيت زندگي در جامعه است بايد ضمن نشان دادن تمايز آنها به در هم 

 داشت.    

در نهايت تعامل و واريانس چهار عامل باالست که ميزان تاکيد بر تمايز و پيوند علم و فناوري را  

ناشي از    در دوره معاصرتحول عظيم در توسعه علم و فناوري  کند. با توجه به اين که  يتعيين م

يابي به شناخت درست و واقعي از علم و  دست و    بين علم و فناوري است برقراري رابطه متقابل

 تمايز بين آنها، منجر به برقراري ارتباط مناسب بين علم و فناوري و در نهايت توسعه فناوري و

كاری برای ترويج فيزيک اتخاذ شود که بافتار جامعه را از نظر  ، الزم است روش و راهدشوآن مي

   . نگرش و شناخت مردم نسبت به اين رشته، مناسب و مساعد توسعه سازد

 . ساختار ارتباطات علم و جامعه 2.10.2

تباطات علم و  عامل دوم که در مطالعه درک عامه از علم بايد به حوزه شناخت درآيد، ساختار ار

نشان می تحقيق  ادامه اين  از علم  جامعه است. در  دهيم که ارتباطات علم و جامعه و درک عامه 

مفاهيمی پر کاربرد در سطح جهانی هستند.  مطالعات بسياری در کشورهای مختلف در اين حوزه  

ميان علم و  رسد که هدف اصلی برقراری پيوند و ارتباط  انجام شده که بر اساس آنها به نظر می

اما   است.  دانشمندان  و  آنها  ميان  تعامل  ايجاد  به  و کمک  مردم  درک علمی عامه  افزايش  جامعه، 

که ميزان درک و فهم علمی مردم جامعه بيشتر شود، ضروری است که ساختاری برای  برای اين

ساختار    عمومی کردن و ترويج علم در جوامع مختلف ايجاد شود. اين ساختارها )که در اين تحقيق، 
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می ناميده  جامعه  و  علم  حال  ارتباطات  در  کشورهای  در  هم  و  پيشرفته  کشورهای  در  هم  شود( 

 توسعه قابل مشاهده است اما چرايی، چگونگی و نحوه حمايت مالی از آنها با يکديگر متفاوت است.   

داده  های ترويج علم در سطح جهان رخ  رشد قابل توجهی در فعاليت1980طور مشخص از دهه  به

های ترويج دهد كه روش(. مطالعه تاريخي ترويج علم نشان مي 2004است )ماسارانی و موريرا ،  

با علم، محتواهاي علمي، فرهنگ جامعه، عاليق و منافع   فلسفي مرتبط  براساس مفروضات  علم، 

رسانه و  اقتصادي  و  زمانسياسي  در  دسترس  در  مكانهاي  و  است  ها  متفاوت  مختلف  هاي 

 (.    1991،  1و ژاکوس )ريچوارگ 

گفتنی است که به لحاظ نظری در حوزه ارتباطات علم و جامعه، مفهوم درک عامه از علم توسط  

دانشمندان و به دليل نگرانی آنها از انفصال عموم از علم و عدم اعتمادشان به دانشمندان مطرح شد  

علم، آموزشی است و برای    های مربوط به افزايش درک عامه ازاست. از سوی ديگر هدف برنامه

آموزش عموم و باال بردن ميزان دانش علمی آنها از نهادها و ابزارهايی همچون آموزش رسمی،  

موزهرسانه جشنوارهها،  میها،  استفاده  غيره  و  روشها  کل کنند.  به طور  نيز  استفاده  مورد  های 

 تگو و تبادل نظر است.  ای و گاهی هم گفای، نمايش موزهشامل سخنرانی، بازنمايی رسانه 

 هايی از ساختار ارتباطات علم و جامعه در چند کشور جهان . نمونه3.10.2

هاست که برای هدف افزايش  ای از نهادها و فعاليتساختار ارتباطات علم و جامعه شامل مجموعه

و   علم  به  مربوط  مشاغل  کيفيت  افزايش  و  علم  به  آنها  اعتماد  جلب  معمولی،  مردم  علمی  درک 

در اين بخش   شود.های سنی مختلف انجام میفناوری از راه افزايش شناخت و عالقه مردم در گروه

مي مرور  كشور  چند  در  را  جامعه  و  علم  ارتباطات   ساختار  اختصار  که  به  است  گفتنی  كنيم. 

مي فعاليت  انجام  ساختار  اين  در  ترويج علم عموما  براي  مختلف  و  هاي كشورهاي  مطالعه  گيرند. 

كارهاي  ها براي كشور هاي مختلف به منظور ايده گرفتن در ارايه راه تر اين فعاليت يل مفصل تحل

 شود.     عملي به بخش بعد موكول مي 

شود. هدف اين ساختار در کشور  ترين اين ساختارها در کشور انگلستان ديده میيکی از مشخص 

-ی آسان کردن مشارکت مردم در فعاليتهايی براجلب اعتماد عمومی به علم و ايجاد راهانگلستان،  

کوشند تا بين علم و جامعه پيوند برقرار کنند،  است. نهادهای فعال در انگلستان که می  های علمی

اما   هستند  فعاليت   5متعدد  اين  پرچمدار  اصلی  مینهاد  محسوب  انجمن  ها  از  عبارتند  که  شوند 

پيشرفت علوم، موزه ملی علم و بنياد علم و    سلطنتی، انجمن انگليسی  آلفا گاليلئو و  بنياد  صنعت، 

 فناوری.   
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اين نهادها سه کارکرد اصلی دارند: جلب اعتماد عموم به علم، تشويق جوانان برای اختيار کردن  

سياست در  علم  به  نسبت  عمومی  افکار  از  استفاده  علمی،  دادن  گذاری مشاغل  مشارکت  و  ها 

 ها.  گذاری دانشمندان در اتخاذ تصميمات سياسی و سياست 

با توجه به اين که مشکل اصلی مربوط به علم در انگلستان فقدان اعتماد عمومی به دانشمندان و   

آنهاست، برنامهفعاليت آنها  های علمی  انجمن سلطنتی در راس  از سوی نهادهای مختلف که  هايی 

ها بر ايجاد امکان و  شود. تمرکز اصلی اين برنامهرد برای حل اين مشکل تدارک ديده میقرار دا

بستر مناسب برای گفتگو و تبادل نظر بين دانشمندان با مردم، دانشمندان با اعضای پارلمان و مردم 

 با يکديگر درباره موضوعات مربوط به علم و مشکالت ايجاد شده توسط علم است.   

های علمی  جا که پذيرش عمومی علم در سطح جامعه و اعتماد کردن به متخصصان و فعاليتآناز  

در   جامعه  و  علم  ارتباطات  ساختار  در  مالی  حاميان  از  يکی  دارد،  اهميت  انگلستان  دولت  برای 

از   )بخشی  سلطنتی  انجمن  توسط  علم  ترويج  سنت  به  توجه  با  است.  کشور  اين  دولت  انگلستان، 

ايجاد شد، ترويج علوم جديد در بين مردم    17باريابی انجمن سلطنتی انگلستان که در قرن  فرايند اعت

ديگر  هاست. دفتر علم و نوآوری هم يکی بود.(، اين انجمن يکی از حاميان مالی اصلی اين فعاليت

فعاليت دولتی  حاميان  شرکتاز  است.  انگلستان  در  علم  ترويج  ولکام  های  بنياد  و  های خصوصی 

 هايی از حاميان مالی خصوصی ارتباطات علم و جامعه هستند.   نيز نمونه 1ت تراس

تالش کرده تا زيرساخت مناسبی برای ارتباطات علم و جامعه ايجاد کند.    1986دولت ژاپن هم از  

گران پسادکتري  موضوعات اساسی برای ايجاد چنين زيرساختی حمايت از محققان به ويژه پژوهش

به  فناوری و    و ترغيب جوانان  توجه به اخالق علم و  است.  فناوری  گزينش مشاغل حوزه علم و 

اجتماعی(   و  )زيست  محيط زندگی  برای  که علم  به خطراتی  نسبت  انديشيدن حوزه علم  مسئوالنه 

گيری ساختار ارتباطات علم و جامعه در ژاپن است.  مردم ايجاد کرده نيز دليل ديگری ايجاد شکل 

امی گفت هدف اصلی  ايجاد  توان  در ژاپن  و جامعه  و  رتباطات علم  انسانی خالق، برجسته  منابع 

فناوری ريسک توسعه علم و  برای  اين کشور است، و بهترين روش شناخته شده در اين    پذير  در 

کشور، افزايش سطح سواد مردم و باال بردن کيفيت آموزش است. بنياد علم ژاپن و آژانس علم و  

ر ساختار ارتباطات علم و جامعه ژاپن هستند که برای دستيابی به  فناوری ژاپن، دو نهاد مطرح د

 کنند.   اين اهداف فعاليت می

مهم مدارس  از  مانند  مجهز  مدارس  ايجاد  ژاپن  کشور  در  حوزه  اين  در  شده  انجام  اقدامات  ترين 

پس از سال  ديگر از اين اقدامات است. البته اَبَرعلمی و ريکادايسوکی هستند. ايجاد کتابخانه هم يکی 

و  2000 گفتگو  رخداد  برای  بسترهايی  ايجاد  راه  از  علم  در  عموم  مشارکت  جلب  برای  تالش   ،
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می نظر  به  اما  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  ژاپن  در  دانشمندان  و  عامه  بين  اين  محاوره  رسد 

گذار   مسير  اين کشور،  در  و جامعه  ارتباطات علم  ساختار  دادن وضعيت  نشان  از  بيش  موضوع 

از  رو )يعنی  علم  ارتباطات  بر  حاکم  ديالوگ يکردهای  مدل  به  نقصانی  میمدل  نشان  را  دهد.   ( 

هايشان به  که در اين گفتگوها، دانشمندان و پژوهشگران اطالعاتی درباره علم و نوآوریتوضيح آن

ادهند و اين نشان میمردم می به مثابه يکی  ارتباطات علم و جامعه در ژاپن از گفتگو  ز  دهد که 

 کند.   العمر استفاده میاقدامات برای آموزش و باال بردن ميزان سواد آنها و آموزش مادام

موزه ايجاد  بر  انجمنعالوه  و  و جشنوارهها  کارگاه  برگزاری  يکی های علم،  اقدامات  ها،  از  ديگر 

بردن سطح سواد مردم، تربيت روزنامهبرای افزايش فرصت  باال  آموزش و  و  نگاران علمی  های 

 تالش برای جلب عالقمندان در اين رشته است.   

آلفرد. پ. سلوان،   بنياد  مانند  بسيار زيادی  نهادهای  با  ناسا همراه  و  ملی علوم  انجمن  آمريکا  در 

کنند. در  انجمن آمريکايی برای پيشرفت علوم در ساختار ارتباطات علم و جامعه آمريکا فعاليت می

نهاد کشور  غيردول اين  و  دولتی  فعاليتهای  از  میتی  حمايت  علم  ترويج  چون  های  اقداماتی  کنند. 

موزه رسانهايجاد  از  استفاده  علم،  )رسانههای  جديد  و  )نمايش(  سنتی  فضای  های  و  جمعی  های 

ها اقدامات  های علم و جشنوارهنهاد، برگزاری کارگاه، نمايشگاه-های مردممجازی(، تشکيل سازمان

ارتباط ساختار  که  است  میمشابهی  استفاده  آنها  از  نيز  آمريکا  در  جامعه  و  علم  اين  ات  اما  کند. 

به   که  است  برخوردار  خاصی  ويژگی  يک  از  آمريکا  در  علمی روزنامهساختار  اين    نگاری  در 

 کشور مربوط است.  

کنند و  نگاران علمی موثر تالش میبيشتر کشورها از جمله انگلستان و ژاپن برای تربيت روزنامه

علمیبه می  طور  موضوع  اين  تالشبه  آمريکا  در  اما  افزايش  پردازند  برای  توجهی  قابل  های 

روزنامه شده  اثربخشی  انجام  عمومی  و  علم  حوزه  بين  موثر  ارتباطات  برقراری  و  علمی  نگاری 

و شورای توسعه    1است. دو نهاد فعال در اين عرصه، انستيتوی دانشمندان برای اطالعات عمومی 

از برگزاری حدود  نويسندگی علمی هستن پشتيبانی  با  برای اطالعات علمی  دانشمندان  انستيتوی  د. 

دانشمندان و روزنامه  100 بين  ارتباط موثرتری  نگاران در سراسر کشور تالش مینشست  تا  کند 

کيفيت   و  کميت  افزايش  برای  هم  علمی  نويسندگی  توسعه  شورای  شود.  ايجاد  گروه  دو  اين  بين 

کش اين  در  علمی  مینويسندگی  تالش  کنفرانس  ور  برگزاری  شورا،  اين  فعاليت  بارزترين  کند. 

نگارن و فعاالن عرصه ارتباطات علمی سخنرانی  ای است که در آن دانشمندان برای روزنامهساالنه

های دولتی  ای، ادارههای رسانههای جديد نيز با حمايت مالی سازمانهايی با نام افقکنند. نشستمی

کار در  نگارن مجرب و تازهشود و روزنامهوسيله شورا برگزار میای خصوصی بهويژه بنيادهو به
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ها هم اطالعاتی درباره آخرين تحوالت در حوزه نويسندگی علمی را  يابند. اين نشستآن حضور می 

ها کمک  واردها با فرهنگ قديمیگذارد و هم اين که به آشنا شدن تازه کنندگان میدر اختيار شرکت

سال  کند.می در  شورا  روزنامهاين  اخير  نويسندگی  های  حوزه  در  تجربه  کسب  برای  را  نگارنی 

عالوه برنامه آموزش نويسندگی علمی برای  فرستد. به علمی به آمريکای مرکزی و جنوبی هم می

 شود. ها که عالقمند به اين کار هستند نيز در محل شورا برگزار میدانشجويان همه رشته

ا خرافات، کمک به توسعه و مديريت منابع محلی و استفاده از علم برای زدودن  مبارزه بدر هند  

توسعه    فقر علمی،  آگاهی  افزايش  است.  جامعه  و  علم  ارتباطات  ساختار  تشکيل  از  اصلی  هدف 

های ترويج نگرش علمی و عقالنی و توسعه اخالق علمی در بين دانشمندان مهمترين اهداف فعاليت

ارزترين ويژگی ساختار ارتباطات علم و جامعه در هند فعاليت همه نهادهای  علم در هند هستند. ب

فعال در اين عرصه در زير نظر دپارتمان علم و فناوری هند هستند. از جمله نهادهای اين ساختار  

توان به شورای ملی ارتباطات علم و فناوری، جامعه ارتباطات علم هند، آکادمی ملی علم هند،  می

علم هند  و موسسه ويگن پراسار اشاره کرد. اقداماتی چون برگزاری روز علم، گذر انجمن کنگره  

-ها و نمايشگاههای جديد و قديم، اعطای جوايز علم، ساخت موزهعلم، قطار علم، استفاده از رسانه

 شوند.       های علم در هند هم برای عمومی کردن و ترويج علم مورد استفاده واقع می

اهمان نشان میطور که  از شکل  ين مطالعه  ارتباطات علم و جامعه در همه کشورها  دهد ساختار 

ها و اقدامات ارتباط علم و جامعه برخوردار است. اما چرايی  يکسانی شامل نهادها، اهداف، روش

 . و چگونگی آن در هر کشوری از نيازها و ضروريات آن کشورها متاثر است

 . پژوهش در آموزش فيزيک4.10.2

آموزش علوم، مشتمل بر فيزيک، رشد  گذشته، پژوهش  ول سه دههدر ط يادگيری و  ها در مورد 

داشته  دامنه زيادی  پژوهشاند.  اين  فيزيکی  تا  کودکان  از  حرفهها  میدانان  بر  در  را  گيرد.  ای 

های مطرح دنيا، ضرورت حضور واحدی  های فيزيک در دانشگاهامروزه در بسياری از دانشکده

   .1(2011دانشکده برای پژوهش در آموزش فيزيک به رسميت شناخته شده است )بيچنر ، در 

توان به دو دسته کلی  اند را میهايی که در زمينه آموزش فيزيک دانشگاهی صورت گرفتهپژوهش

گرفته فيزيک صورت  مفاهيم  از  دانشجويان  مفهومی  درک  مورد  در  که  آنهايی  کرد:  و  تقسيم  اند، 

 های آموزش و ابزار آموزشی صورت گرفته است.  که در مورد شيوه هايیپژوهش

-ای از افراد را تشکيل میبسيار پيچيده  های درسی، دانشجويان و استادان دانشگاه مجموعهکالس

شان ممکن  که برخی   -ای که متغيرهای زيادی به همراه دارددهند. پژوهش در چنين فضای پيچيده

 
1 Bichner 
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ب ناشناخته  ما  بر  حتی  و    -اشداست  تأثير تجربه  که  است  بسيار مشکل  است.  دشوار  بسيار  کاری 

دانش پيشين افراد، همين طور تأثير محيط فرهنگی و آموزشی را بر دانشجويان و استادان ناديده  

بگيريم. آموزشی که هر دانشجو پيش از ورود به دانشگاه و در دوره دبيرستان گذرانده است، بر  

های اندکی  گذارند. با اين حال پژوهشيک در دانشگاه بسيار تأثير میدرک او از مفاهيم نوی فيز

دانشجويان بررسی   ميان  در  فيزيک  يادگيری  را در  و روانی  اجتماعی  متغيرهای  نقش  که  هستند 

    کرده باشند.

گرفتهپژوهش صورت  فيزيک  آموزش  حوزه  در  که  روشهايی  به  زيادی  حد  تا  شناسی  اند 

های متعدد برای سنجش درک دانشجويان در موضوعات مختلف  نامه. پرسشاندپوزيتيويستی متمايل

روش تحليلو  برای  شده  گرفته  کار  به  آماری  حال،  های  اين  با  هستند.  امر  اين  گواه  خود  ها 

شوند. تحليل  طور گسترده در اين حوزه استفاده می رويکردهای کيفی نيز بيش از يک دهه است به 

پاسخ داننامهمحتوای  مصاحبههای  از  استفاده  و  مورد  شجويان  در  دانشجويان  با  عميق  های 

 کار رفته هستند. های تحقيق به هايی از روشموضوعات دشوار برای آنان، نمونه

 های اساسی پژوهش در آموزش فيزيک شامل موارد زير است: حوزه

 . درک مفاهيم 1

 . حل مساله 2

 . نگرش به رشته 3

 شگاهی فيزيکهای اجتماعی آموزش دان . جنبه4

 . فناوری و آموزش5

 های تجربی در حوزه های تخصصی فيزيک مانند الکتريسيته، نور، مغناطيس و ... .  . پژوهش6
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 3فصل

مطالعات اسنادي: مروری بر تجربيات ترويج علم در برخی  

 کشورها 

 

 

 

 

همگانی کردن علم را  هاي انجام شده در کشورهاي ديگر در زمينه ترويج و  در اين فصل فعاليت 

کرده و مطالعه  ترويج  موضوع  اهميت  ميزان  و  چگونگی  درباره  بينشی  ما  به  مطالعه  اين  ايم.  

كارهاي منتاسب با شرايط ما در ايران  دهد كه در ارائه راههمگانی کردن علم در اين کشورها مي 

 بسيار سودمند خواهد بود. 

 مقدمه  .3.1

بخش نهما كه  قبل  طور  فيزيكهاي  ترويج  بحث  در  شد،  طرح    -تأكيد  اين  اصلي  موضوع  كه 

است  برنامه   -مطالعاتي  خود  نيازهاي  و  موقعيت  به  بنا  مختلف  سياست كشورهاي  و  و گذاريها  ها 
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ها عموماً متمايل به تفكيك فيزيك از ساير علوم تجربي  كنند. اين برنامه اهداف متفاوتي را دنبال مي 

مهندس علوم  چند  هر  روينيستند،  غالباً  كه  برنامه ي  نيازمند  دارند  فناورانه  متفاوتي  كردي  ريزي 

ديدگاه ترويج علم   با  بدين سبب اين گزارش و همچنين كل طرح  فيزيك  -هستند.    -با مصداق علم 

 شده است. تنظيم و تدوين  

درواقع  المللي رخ داده است.  اما  ، انفجار قابل توجهي در ترويج علم در سطح بين 1980از دهه  

)ماسارانی و موريرا ،    ها پيش، با همان فرايند خلق و توليد علم آغاز شده استاين فعاليت از قرن

دهد كه نحوه و اشكال ترويج علم، براساس مفروضات مطالعه تاريخي ترويج علم نشان مي .  (2004

اق و  سياسي  منافع  و  عاليق  جامعه،  فرهنگ  علمي،  محتواهاي  علم،  با  مرتبط  و  فلسفي  تصادي 

هاي  كند.  تاريخ ترويج علم پرسش هاي مختلف تغيير مي ها و مكانهاي در دسترس در زمانرسانه

كرده  فلسفه علم مطرح  و  تاريخ  براي  را  پرسش   جديدي  اين است،  مانند  توسط چه  هايي  چرا،  كه: 

عصر   و چگونه در يك زمان خاص، علم با ساختارهاي )فابريك( اجتماعي يك  هاييشخص و گروه

كنند و به وسيله چه  شود؛ چه كساني در يك عصر خاص، اين علم را مال خودشان ميمنتشر مي 

ها به هر حال، مطالعات تاريخي درباره اين فعاليت   (.  1991)ريچوارگ و ژاکوس ،  ابزارهايي؟  

شورهايي  اي و در ك نظر مقايسه اند، به ويژه از يك نقطه كه در بسترها/ بافتارهاي مختلف انجام شده 

تواند  اي، نه تنها مي كه انجام مطالعات مقايسه به جز ملل توسعه يافته، هنوز نادر هستند. در حالي 

هاي جديد براي پرداختن به  موجب تغيير در وضعيت فعلي ترويج علم شود، بلكه با طرح استراتژي 

 شود.   هم مي در ترويج علم برخي از آنها، موجب تسهيل 

كنندگان آن قايل است.  علم، يك تفكيك اساسي بين توليدكنندگان دانش و مصرفبرداشت سنتي ترويج 

با روي  افراد مستعد و  اين  از  دانش را  انتقال  فعاليت مرتبط است كه مسير  به اين  كرد يك جهتي 

بيند. اين در حالي است كه جهان همگن و متجانس  هاي فاقد دانش مي برخوردار از دانش به توده 

انواع   از فرهنگ نيست و  بافتار و نگرش متكثري  دارند.  اين جهان وجود  ها مقوالت مهمي ها در 

دانش به  اين موضوع هستند كه چگونه  تحليل  افراد مختلف جذب مي براي  با در نظر  شود.  وسيله 

هاي متفاوتي را براي ترويج علم دنبال  ها و برنامهگرفتن اين تكثر، جوامع مختلف اهداف، شاخص 

هاي مختلف آموزشي، اجرايي و اقتصادي همراه  ها كه عموماً با مشاركت نهاد كنند. اين فعاليت مي

است به شكل منسجم كنوني از دهه هشتاد ميالدي آغاز شده است. هر چند پيشينه اين كار با تأسيس  

ي موزه،  ها و برپايتأليف كتب درسي، برگزاري نمايشگاه انتشار نشريات علمي،  هاي علوم،  آكادمي 

هاي عمومي به حوزه علم و فناوري  نام و نيز اقبال رسانههاي عامه فهم دانشمندان صاحب سخنراني 

را   ترويج علم  اول  مرحله  بتوان  شايد  اوج رسيد.  به  نوزدهم  قرن  در  و  شد  آغاز  هفدهم  قرن  از 

انسان و عرضه مهم توجه  دانست كه استمرابرانگيختن  به شكل ساده  نتايج علمي  اين كار   ترين  ر 

   انجامد. ي م علم  باعث رواج تفكر علمي در جامعه است و به نوبه خود به ترقي و رواج اجتماعي
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هاي  هاي موفق ترويج علم در چين و هند در نيم قرن گذشته آنها را به پيشگامان كشوراعمال روش

همگ و  طوالني  سابقه  با  انگليس  در  علم  ترويج  است.   كرده  تبديل  توسعه  حال  انقالب  در  با  ام 

دوره خواهيم  صنعتي  بدان  تفصيل  به  فصل  اين  ادامه  در  كه  گذاشته  سر  پشت  را  مختلفي  هاي 

اند: با فناوري ترويج  آلمان، ترويج علم و فناوري به هم گره خورده   كرد كشورپرداخت. در روي

نسبت به اگليس   كردي متفاوت مثالً خواهند. اين رويكنند و از ترويج علم، فناوري جديد مي علم مي

آلمان آمريكاست.  در و  فناوري  كننده  بزرگترين صادر  به عنوان  به شناسايي  نيز  و   دنيا،  نخبگان 

ميليارد    9/187توليد ناخالص خود را كه معادل   سه درصد از است وترغيب به تحصيل دست زده 

آن حوزه شش حوزه به پژوهش در يورو است  از  يكي  داده كه  اسها  اختصاص  در  ت.  ترويج علم 

پنج  از مسير  ترويج علم  شوراي علمي، وزارت تحصيالت و پژوهش و   گذرد كهاي مي گانهآلمان 

در آلمان، مكالمه   .انداروپايي مديريت ارزش از آن جمله  كانون علم، انجمن گفتگوي دانش و مؤسسه

گيرد ن دولت صورت مي بين علم و سياست از طريق شوراي علمي با مذاكره دانشمندان و نمايندگا

سياست  پژوهش،  و  تحصيالت  وزارت  بينو  را  آلمان  آموزشي  مي هاي  دانش،  المللي  كانون  كند. 

ساده  درباره  پژوهش  از  و  داده  گسترش  را  مردم  ميان  در  انديشمندان  حمايت  گفتگوي  علم  سازي 

انجمن گمي را  جديد  در عصر  معني علم  تبيين  اما  دانش،  فتكند  مردمگوي  مي   براي  و انجام  دهد 

ارزش،   و  دانش  توجه مي مؤسسه  ارزشمند  مسائل  به  مردم  كه  اين جهت  از  ارزش علم  كنند،  بر 

 ورزد. اما تفاوت آلمان با ديگران در ايجاد چرخه توليد و ترويج است.  تأكيد مي 

ي  هاي گسترده براجمعيت جهان از تالش بيش يك ششم   چين نيز به عنوان سومين كشور پهناور با 

اجباري و ريشه  آموزش و پرورش  قانون  كني بيعمومي كردن  سوادي آغاز كرده است. تصويب 

 200در چين نقطه عطف اين حركت است. اين كار به  2002سازي علم و فناوري در سال همگاني

موزه علم و فناوري و حدود هشت هزار    425هزار نمايشگاه و    10پايگاه آموزش علم عمومي،  

بنياد علوم  كتاب علم عمو آموزش و پرورش و  فناوري، وزارت  است. انجمن علم و  انجاميده  مي 

ميليون    10اي نيز با مشاركت  اند. مسابقه هاي علمي چين در سطح ملي و جهانيطبيعي بانيان المپياد 

شود به نام مسابقه نوآوري علم و فناوري كه در يازده رشته رقابتي و رده  جوان در چين برگزار مي

سازي علم بر  شگاهي طراحي شده است. گزارش پيشرفت ترويج را هم مؤسسه پژوهش عمومينماي

 عهده دارد.  

پس از اين مقدمه در اين بخش مشخصات اصلي ترويج علم در چند كشور توسعه يافته )آمريكا،   

را   بنگالدش(  و  پاكستان  )هند،  توسعه  حال  و در  ژاپن(  و  اختصار    و   مشخص انگلستان  به  سپس 

 كنيم. ميهاي جامعه اروپايي در ترويج فيزيك را مرور هاي برنامهسرفصل



 

32 
 

 درانگلستان   ترويج علم .2.3

ل است و  ياي قاژهگامي در انقالب صنعتي همچنان براي علم و اختراعات اهميت وي انگلستان با پيش 

، در  2004گردد. از سال  سابقه علم در آن به روش علمي فرانسيس بيكن در قرن هفدهم باز مي 

برنامه   فعاليت   10چارچوب  بهترين مكان  ساله  به  براي پژوهش و  هاي خود را براي تبديل شدن 

نوآوري علمي ترتيب داده است. دولت در قالب دو كميته علم و فناوري مجالس در راستاي جلب  

دارد و اين هدف  مي   سازي درگير شدن عامه مردم با علم و كاربردش قدم براعتماد عمومي و آسان 

جشنواره علم، هفته    هايي چونشود. انجمن پيشبرد علم در انگليس برنامه در قالب پنج نهاد دنبال مي 

هاي ها و پژوهش كند. بنياد ملي علوم در انگلستان از آموزشمهندسي و علوم طبيعي را برگزار مي 

مي  حمايت  پژوهش بنيادين  به  بنياد  اين  كسب  كند.  باالتري  امتياز  ارزيابي صالحيت،  در  كه  هايي 

كامپيوتر و مهندسي،  ي،  دهد و در هفت بخش پژوهشي علوم بيولوژيككنند اعتبار تخصيص مي مي

علوم اجتماعي و آموزش و منابع انساني فعال است.    ، رياضيات  ، فيزيك  ، شناسي و فضا و دريازمين

 پردازيم. كنند مي هايي كه براي ترويج علم استفاده مي در ادامه به اين نهادها و روش 

 . نهادهاي ترويج علم در انگلستان 1.2.3

 1علم د رب انجمن انگليسي پيش ❖

باشد و  تاسيس شده است. اختصاصا به »اتصال علم به مردم« مشغول مي  1831ن انجمن در سال اي

کند تا علم و فناوري براي عموم در دسترس باشد. همچنين به صورت سرگشاده درباره  مي1کمک  

وري و موضوعات برآمده از  لنقش علم در جامعه و حضور و مشارکت مستقيم مردم در علم و فن

 دهد. فعاليت ترويجي انجام مي آن 

ها  عالوه بر پشتيباني خصوصي از فعاليت   2علم از جانب دفتر علم و نوآوري درشبانجمن انگليسي پي

هاي علمي در دفتر ها و پروژهعنوان هسته پشتيباني از فعاليت به  1996هاي خود، از سال  و پروژه

دفتر علم و   از طرفي  نوآوري انتخاب شده است.  تامين حدود  علم و  % از کل  20نوآوري هم با 

هاي آن نيز  دار عمده آن درآمده است و از تعدادي نوآوريدرآمد اين انجمن به صورت يک سهام 

 کند.پشتيباني مي 

 اي گذاري هستههايي با سرمايهفعاليت -الف

 
1 The British Association for the Advancement of Science (BAAS) 
2 Office of Science and Innovation (OSI) 
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جايزه  • مدارس:  پژوهشبرنامه  حدود  هاي  با  ارتباط  با  اول،  )سطح  جوان   30،000گران 

علم )سطح دوم، با ارتباط با  د  ربگران علمي انجمن انگليسي پيشآموز( و جايزه ارتباط دانش 

 آموز(دانش 26،000حدود 

شود ضمن  نفر ارتباط مستقيم برقرار مي  30،000جشنواره علم: در اين جشنواره با حدود   •

رسانه آن پوشش  از  منطقه که  روزنامهاي  تلويزيون،  )راديو،  ملي  و  نيز  اي  مجالت(  و  ها 

 برخوردار است. 

علم • همايش   برنامه  شامل  جامعه:  و  در  علمي  ارتباطات  کنفرانس  دانا«،  »مرکز  هاي 

گيرد اما اين هاي ديگري را نيز در برمياست. اين برنامه فعاليت   1اي هاي رسانه همکاري

ا به صورت پژوهي( ي ها توسط حکومت و با دستورات مستقيم دولت )حاصل از آينده فعاليت 

 شوند.  گذاري مي مزايده سرمايه 

 گذاري مستقيم هايي با سرمايهفعاليت -ب

از   • بيش  با  انگلستان  سراسر  در  که  علم،  ملي  هفته  براي  مساعي  تشريک  و  هماهنگي 

اي را )به ويژه در سطح محلي و  اي گسترده نفر ارتباط داشته و پوشش رسانه   300،000

 کند.اي( جلب مي منطقه 

 کند. هاي خود مي گذاري: اين امر انجمن را قادر به انجام ماموريتسرمايه   افزايش •

گروه خزانه  • توجه  جلب  براي  که  علمي:  ارتباطات  کنفرانس  به  داري  دشواري  به  که  هايي 

 كند.  کنفرانس دسترسي دارند،  فعاليت مي 

 هاي انجمن انگليسي پيشرفت علم عبارتند از:بعضي فعاليت 

 هفته ملي علوم  •

 نواره علم انجمن انگليسي پيشرفت علم جش •

دست  • و  تهييج  به  که  جوانان  سنين  برنامه  براي  علوم  کردن  کمک    19تا    5يافتني  ساله 

باشگاه مي در  و راهنمايان  آموزگاران  از  برنامه  اين  مي کند.   به  هاي علمي حمايت  و  كند 

 پردازد.  تدارک منابع و ارائه برنامه مي 

 موزه ملي علم و صنعت   ❖

هاي علم، نهادهاي فرهنگي هستند که به عنوان مراکز  هاي ملي انگلستان، مراکز و نمايشگاه موزه

يادگيري و تخصصي در فرهنگ و آموزش سهم مهمي دارند. يک نمونه از اين موارد موزه ملي  

آهن در يورک موزه علم در لندن، موزه ملي راه  :علم و صنعت است که متشکل از سه موزه جهاني 

 
1 Media Fellowships 
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م برادفورد ميو  در  تلويزيون  و  فيلم  ملي عکس،  از  وزه  بيش  ساالنه  اين مجموعه،  با    10باشد. 

اند و به  ها مراجعه کردهدرصد آنها بازديدکنندگاني هستند که به موزه 40ميليون نفر تماس دارند که 

ا کودکان  ميليون نفر از اين افراد ر  1/  5اند.  درصد آنها تماس داشته   60خط با    طور مجازي و بر

 دهند.  تشکيل مي 

برنامه  توسعه  در  و صنعت  علم  ملي  علم موزه  و  تعاملي  غيررسمي،  بوده  هاي  پيشرو  يک  بنيان، 

ـ تلويزيوني را در اختيار دارد    هاي اطالعاتي، ارتباطاتي و پخش راديو است. اين مجموعه فناوري

 سازد. براي مثال: اي با علم و دانشمندان درگير تا مخاطبانش را به طور نوآورانه 

دان • علم 1ا مرکز  ملي  موزه  ميان  اتحاديه  همکاري  و  علم  پيشرفت  انگليسي  انجمن  وصنعت، 

دانا  نوامبر    2اروپايي  در  که  براي    2003است  تريبوني  مرکز  اين  است.  شده  بازگشايي 

طور پويا و اغلب  مباحثه علمي ميان متخصصان و مردم است. موضوعات مورد بحث به 

هاي  وارهپردازي درباره انسان تجربي در مورد رويدادهاي روز شامل برهان  هايدر قالب 

 بسيار پيشرفته است. 

متحرك  • سينماي  طريق  نمايش   3از  مي و  بازديدکنندگان  تعاملي  به هاي  در  توانند  فعال  طور 

اولويت تفکر درباره پرسش  فناورانه مانند چگونگي  آينده،  هاي علمي و  انرژي  بندي منابع 

 مشارکت کنند. 

کسب   • به  منجر  پخش  استوديوي  به  جوانان  کشاندن  با  برادفورد  در  جوانان  تلويزيون 

پايه مهارت رسانه هاي  توليد  مي اي  مياي  برنامه  اين  در  شود.  مجددا  را  جوانان  تواند 

 سازد.  ق شان درگيرييادگيري و تغيير عال 

 شبکه مراکز علم و اکتشاف ملي در انگلستان   ❖

مراکز   انگلستان شبکه  در  ملي  اکتشاف  و  سال    4علم  مسا  2001در  براي  و  يبه عنوان مرجعي  ل 

است. شده  تاسيس  اکتشاف  و  مراکز علم  امور  شبکههدف    موضوعات  و    اين  بردن وضعيت  باال 

کليت مراکز علم و اکتشاف در انگلستان، ارائه نقش انجمني براي گفتگو بين متخصصان علمي و  

به وسيله دفتر  . اين شبکه باشدبراي تمام سنين مي  5موزش غير آکادميکعموم و نيز مرکزي براي آ

 شود. علم و نوآوري پشتيباني مي 

 
1 Dana Center 
2 European Dana Alliance 
3 Immersion 
4 ECSITE-UK 
5 Informal 
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   1و لئ آلفا گالي ❖

و يک منبع مهم جهاني براي انتشار خبرهاي پژوهشي مربوط به اروپاست. اين  لئوبگاه بنياد آلفاگالي

فعاليت   غيرانتفاعي  و  مستقل  صورت  به  که  ارتباطات،  مي بنياد  متخصصان  گروه  توسط  كند 

کند. اين بنياد  نگاران سراسر جهان، منتقل مي هاي منبع به روزنامهخبرهاي پژوهشي را از سازمان 

 در انگلستان دفاتر متعددي دارد.  

 2بنياد علم و فناوري  ❖

رتبط  طرف براي ارائه مباحث سياسي درباره موضوعات مهدف اين بنياد فراهم ساختن بستري بي 

بنياد زماني  اين  است.  فناوري  و  مي با علم  جلسه  تشکيل  پارلمان  بحث  که  و  گفتگو  بهانه  به  دهد، 

مي ترتيب  را  شامي  جلسات  مرتبط،  موضوعات  حرفهدرباره  اجتماعات  از  همچنين  و  دهد.  اي 

و  کنند  هاي دوماهانه دريافت مي عضو، خبرنامه   230کند. حدود  روشنگري علمي نيز پشتيباني مي 

داده   ترتيب  به مديريت اجتماعات علمي کوچک و بزرگ  سمينارهايي درباره موضوعات مربوط 

 شود. مي

 3انجمن سلطنتي  ❖

هاي علوم، انجمن سلطنتي برنامه علم در  اعتمادي عمومي در برخي عرصهبي  در واكنش به دغدغه

د تا درک بهتري از  سازريزي کرد. اين برنامه انجمن را قادر مي طرح   2000جامعه را در سال  

به  علوم  به  مربوط  مشکالتي  و  روشمسايل  بتواند  حال  عين  در  و  آورد  مورد  شناسي دست  هاي 

دهد.   و بسط  ارائه  را  از  نظرش  و همکاري  مشارکت  است:  اصلي  فعاليت  سه  شامل  برنامه  اين 

پارلمان نماينده  پيوند  طرح  گفتگو،  گزارش  4دانشمند   -طريق  "خالصه  تهيه  و  گفتگو  هاي  براي 

هايي با جوانان،  گيرد مثل پروژهکار مي.  اين برنامه تعدادي از ابتکارات ديگر را نيز به5"علمي

گروه با  همکاري  و  نتايج     اوجی انهاي  مشارکت  ساختن  عمومي  در  عملکرد  بهترين  مطالعه  و 

هاي آموزش علم  ست علم، ارتباطات علم و برنامه هاي سياتحقيقات. تمامي اين کارها با ديگر جنبه 

 خورد. پيوند مي 

 
1 AlphaGalieo 
2 Foundation for Science and Technology 
3 Royal Society 
4 MP-Scientist Pairing Scheme 
5 Science Briefs 
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 هاي ترويج علم در انگلستان برنامه . 2.2.3

 برنامه علم در جامعه  ❖

که بکوشند تا    طوري اندکاران علمي است به گر اهميت جامعه براي دست پروژه علم در جامعه نشان 

به  را  مهندسي  و  فناوري  و  موجوديتي مسنقش علم  جامعه عينيت  ئوليت عنوان  در  پاسخگو  و  پذير 

هاي علمي بر اصول گفتگو  هاي علمي و همکاري با گروه انداختن بحث بخشند. اين پروژه با به راه 

 و سازوکارهاي توسعه سياست عمومي تاکيد مي ورزد. اهداف اين برنامه عبارتند از:  

 يک سيستم جامع، بديع و کارآمد گفتگو با جامعه بسط و توسعه  .1

 گيريرويي در امر تصميماستقبال از يک فرهنگ سعه صدر و گشاده  .2

 هاي عموم مردمها و نگرش در نظر گرفتن ارزش  .3

 توانمند ساختن انجمن براي پشتيباني از خط مشي علمي ملي   .4

 

 سيستمي جامع، بديع و کارآمد براي گفتگو با جامعه  بسط و توسعه ❖

 

سال   از  برنامه  اين  آغاز  کارگاه ا   2001از زمان  توانسته  بيرمنگام،  نجمن  منچستر،  در  را  هايي 

اما   کند.  برگزار  لندن  و  ليکستر  بريستول،  دونکستر،  نوريچ،  ليدز،  ادينبورو،  نيوکاسل،  گالسکو، 

 باشند. اند در اين طرح شرکت فعال داشته تر نتوانسته مناطق روستايي و دوردست 

اي جلب مشارکت عمومي، ايجاد بحث و گفتگو  هاي نوآورانه مورد استفاده در اين سيستم برروش

در مورد موضوعات علمي مثل ژنتيک يا اعتقاد و اطمينان به فضاي سايبر در متن يا بافت است.  

اجتماعي و نگرش   -آوري اطالعات اقتصاديحرکت رو به جلو به سمت يک الگوي سنجيده و جمع 

آن درگيرند در    افي از آنچه که عموم درکنندگان، قدرت تحليلي بهتر و نيز درک بسيار شفمشارکت

سنجي اين امکان را داده است  اختيار گذاشته است. نظارت بر تغييرات در واکنش به سواالت نگرش

اعضاي شرکت مکالمه روي  تاثير  اندازهتا  گفتگوي عمومي  در  شوند.  کننده  در  اگيري  برنامه  ين 

از اين رو رويکرد گفتگو در درون   کرده  و دادن دانشمندان و مقامات مربوط موفق عمل  مشارکت

اي بود که بر روي  جويانه نهادها را تقويت كرده است. نقش استراتژيک اين برنامه تاثير مشارکت

 انجمن سلطنتي گذاشت. 

تن از نمايندگان پارلمان و چند تن    42»طرح پيوند اعضاي پارلمان و دانشمندان« با گردهم آوردن  

بهترين   شيوهاز  بريتانيا  در  پژوهشگر  مي   دانشمندان  محسوب  گفتگو  ترتيب  ديگر  بدين  شود. 

گذاري آشنا شوند و از سوي ديگر  سو دانشمندان با فرآيند سياست شود تا از يک اي فراهم ميعرصه
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سياست عمومي پي ببرند. اين طرح ابتکاري تنها    نمايندگان نيز به اهميت دانش و علم در عرصه

اصول علمي فراتر روند. از اين    سازد تا از گسترهريتانياست که اين افراد را قادر مي طرحي در ب

مدرسه موفق عمل کرده   80آموز از  دانش   800ژنتيک" نيز با مشارکت دادن    "آينده  منظر پروژه

هاي مربوط به  آموزان را در بحث است و در سطح ملي توانسته است ابتکاري به خرج دهد و دانش 

 رات اجتماعي و اخالقي علوم و فناوري مشارکت دهد.  تاثي

برنامه  قبيل  اين  از  ديگر  درباره  يكي  اعتماد  با  همراه  گفتگو  سلطنتي،"برنامه  انجمن  در  ها 

كند هاي آنها درباره علم آگاه مي عموم به دغدغه( است كه انجمن سلطنتي را از واكنش 2002علم")

هم عمومي  مشارکت  فرهنگ  يک  ايجاد  با  بازنگريو  با  روي راه  بر  مطالعه  مثل  خاص،    هاي 

برنامه مشابه،  برگزاري نشست  است.  ثمر واقع شده  نانو مثمر  دانشمندان علوم  فناوري  بين  هايي 

گروه بين  ارتباطات  تسهيل  بر  عالوه  كه  است  طبيعي  و  حوزهاجتماعي  در  متخصص  هاي هاي 

دانشمند  از  اين دو گروه  بين  به كم شدن شكاف  برنامه ان كمك مي مختلف،  قبيل  )نمونه  كند. اين  ها 

آمدن نمايندگان پارلمان و دانشمندان( باعث ارتقا و بهبود وضعيت علم در سطح  ديگر طرح گردهم

 شود.عمومي مي

 برنامه علم و جامعه  ❖

ب موضوعات  جامعه،  و  علم  پيوسته   ه برنامه  دربر  هم  را  نظارت  و  مقررات  علم،  کاربرد  از  اي 

سازي، جذب پشتيباني و درگير کردن عموم در علم وسيله دولت و با هدف عالقمند به گيرد که  مي

مي  فعاليت انجام  تمام  علم،  برنامه  اين  در  حوزه شود.  در  و خصوصي  عمومي  فناوري،  هاي  هاي 

شود.  »علم و جامعه« به سه حوزه زير  رياضيات، فيزيك، مهندسي و علوم اجتماعي را شامل مي

 است:  بندي شده تقسيم 

 الف( نيروي کار علم 

o  هاي نژادي رواج علم ، مهندسي و فناوري براي زنان و اقليت 

o  شبکه علم، مهندسي، فناوري   1نت  توسعه آموزش علم در مدارس شامل برنامه ست(

 و رياضيات( 

o گران قراردادي( شامل  هاي پژوهشي )دكتراهاي تخصصي و پژوهش)توسعه( حرفه

 هاي پژوهشيوسيله انجمن به  2« اجراي »دوره بازبيني رابرت

 درگير ساختن عموم در علم  (ب

 
1 SETNET: the Science, Engineering, Technology and Mathematics Network 
2 Robert Review 
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o  ها درباره علم و موضوعات مطرح براي جامعه توسعه ديالوگ با توده 

o   حاکميت دستگاه  در  جامعه  و  علم  عملکرد  از  اندازي  چشم  و  اطالعات  ارائه 

 سازي ها و شبکه بردهاي گسترش همکاري انگلستان و راه 

 ارتباطات  (ج

o  ردهاي ارتباطاتي داخلي و خارجي براي دفتر علم و نوآوريبپياده سازي راه 

o  صنعت و  بازرگاني  وزارت  بين  کاري  ارتباط  هيئت 1ايجاد  و  عوام  مجلس  هاي ، 

 اي اعيان درباره موضوعات علم و فناوريمشاوره

 برنامه نيروي کار علم   ❖

توسعه  تمام کشورهاي  فناوري،  مانند  نيز علم،  انگلستان  ابزارهايي  يافته، در  مهندسي و رياضيات 

برنامه   هستند.  محيطي  زيست  موضوعات  و  زندگي  استانداردهاي  بردن  باال  ثروت،  توليد  براي 

هاي ترويجي  ترين برنامه نِت )يعني شبکه علم، مهندسي، فناوري و رياضيات( يکي از گسترده ِست

ت كه براي انگيختن عالقه  رساني علم و فناوري و مهندسي و رياضيات در انگلستان اسدر آگاهي

گرفته   نظر  در  رياضيات  و  مهندسي  فناوري،  و  علم  مشاغل  کيفيت  بردن  باال  و  علم  به  جوانان 

، انجمن  2نت، انجمن انگليسي پيشرفت علوم است. اين برنامه از طريق تشكيل کنسرسيمي از ست شده 

 شود. ، انجمن علم و چند نهاد ديگر هدايت مي 3مربيان علوم

 4گراييعلم برنامه  ❖

علم سپتامبر  برنامه  ششم  در  سلطنتي  انجمن  جشنواره  در  بودجه    2004گرايي  است.  شده  شروع 

به علم منظور گردگرايي  به  و  فناوري«  و  مردم    وسيله »دفتر علم  و  دولت  دانشمندان،  آوردن  هم 

تامين مي در زندگي  فناوري  و  تاثيرات علم  حال  براي کشف  در  برنامه  اين  از  شود.    7حاضر 

 کند:پروژه زير پشتيباني مي 

 هاي علم: درگيرکردن عموم در گفتگو در مورد علم و فناوري آينده افق  •

پي • کشف  براي  دانشمندان  و  شهروندان  بين  گفتگو  مخدر:  مواد  و  مواد  ااعتياد  مدهاي 

 گردان روان

 نو نا فناوري هاي فعال سازي عموم در: ترسيم برنامه  گروه فعال در نانوفناوري  •

 
1 Department for Trade and Industry (DTI) 
2 British Association for the Advancement of Science (BA) 
3 Association of Science Educators (ASE) 
4 Sciencewie 
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موضوعات   • به  نسبت  شهروندان  ديدگاه  کار1ي علمتغيير  مجموعه  آنجا  گاه:  در  که  هايي 

 شهروندان در مورد موضوعات مرتبط با علم با يکديگر بحث کنند. 

علمي  • ارتباطات  تجربه2ناهارهاي  گذاشتن  اشتراک  به  توسعه  :  يکديگر،  با  مفيد  هاي 

 سازي عموم در علم را دارند. فعال سازي بين افرادي كه تجربه ها و شبکه توانمندي 

 هاي متفاوت در مورد ريسکتجارت پرمخاطره: کشف ديدگاه  •

 

هاي امنيتي فناوري اطالعات  به خواسته هاي شهروندان راجع : کشف ديدگاه 3راهنماي اعتماد  •

 و ارتباطات  

برنامه  پزشکي،  اين  علوم  آکادمي  ديزاين،  باي  ديالوگ  مانند  موسساتي  توسط  انگليسي  ها  انجمن 

 شوند.  هاالم، شرکت اچ پي و ... رهبري مي، دانشگاه شفيلد 4پيشرفت علوم 

 رويدادهاي اجتماعي براي درگير ساختن عموم در علم . 3.2.3

 هفته ملي علم و مهندسي ❖

شود( فرصتي براي نماياندن  هفته ملي علم، فناوري و مهندسي )که اكنون هفته ملي علم ناميده مي 

هاي  وقايع علمي به عموم است. هفته ملي علم، جشن ملي است که در آن همه افراد از همه گروه 

  گذاري شده كنند. هفته ملي علم و مهندسي توسط وزارت بازرگاني و صنعت سرمايه سني شرکت مي 

مي  هماهنگ  نيز  علم  پيشرفت  انگليسي  انجمن  توسط  انجمن  و  اين  همكاران  از  يكي  هيات  "شود. 

رخداد مهندسي براي جامعه  را در اين برنامه گنجانده    500است که حدود    5" مهندسي و فناوري

آب  تغييرات  و  انرژي  به  مربوط  موضوعات  اقليم  وهوايي  است.  برنامه و  ديگر  هفته  از  اين  هاي 

 است. 

 جشنواره علم انجمن انگليسي پيشرفت علم   ❖

هاي علمي انگلستان است که هر ساله به مدت يک هفته  ترين جشنواره اين جشنواره يکي از بزرگ 

گران علمي و دانشمندان داخل و خارج  تن از بهترين ارتباط   400شود و طي آن حدود  برگزار مي

د. وزارت بازرگاني و صنعت از سرمايه  کن هاي پژوهشي، جذب ميرا براي بيان آخرين پيشرفت 

 باشد. مي اين جشنواره مي يگذاران دا

 
1 Citizen x-change 
2 Science Communication Working Lunches 
3 Science Communication Working Lunches 
4 British Association for the Advancement of Science (BA) 
5 Engineering and Technology Board (ETB) 
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 در ژاپن   ترويج علم .3.3

از سال   براي دوره   1برديهاي راه برنامه   1986دولت ژاپن  فناوري  اجرايي  در زمينه علم و  هاي 

چشم  با  سال  طرح پنج  ساله  ده  کردهاندازهاي  برنامه   ريزي  اين  به  مربوط  سند  سال  است.  از  ها 

سياست   2001 انجمن  فرهنگ،  بوسيله  آموزش،  وزارت  توسط  و  تدوين  فناوري،  و  علم  گذاري 

 شود. ورزش، علم و فناوري اجرا مي 
م • به  برنامه  محققان  اولين  از  حمايت  و  تقويت  تا    يدکترپسانظور  تعدادشان  افزايش  براي  و 

تعريف  10.000 زير    نفر  قرار  به  را  علم  سازي  عمومي  با  مرتبط  موارد  سند  اين  در  شد. 

 توان برشمرد : مي

هاي وسيله تقويت زيرساخت به   2سازي فرآيندها و نتايج پژوهش و توسعهکمک به عمومي -

تهيه بانک  اطالعاتي، تقويت شبکه ارتباطي/   دانشگاهي و موسسات پژوهشي و  بين  هاي 

 اطالعاتي علم و فناوري 

با   - مدارس  در  آموزش  راه  از  فناوري  و  علم  در  مندي  عالقه  و  درک  يادگيري،  ترويج 

 هاي زير:روش

فرصت ▪ انجام  گسترش  و  پژوهش  تجربه  و  طبيعت  با  نزديك  تماس  براي  هايي 

 هاي علميفعاليت 

 اندوزي علمي رک تجهيزات کافي براي تجربه تدا ▪

 بهبود و اصالح در آموزش معلمان  ▪

رايانه  ▪ معرفي  و  سال  ترويج  از  آموزشي  دو  1999هاي  ابتدايي هر  مدارس  در   .

 آموز يک رايانه ها براي هر يک دانشآموز يک رايانه و در دبيرستان دانش 

 نت به مدارسسازي و معرفي اينترهاي کاربردي در آماده هدايت پژوهش  ▪

کتابخانه   ▪ مرکز  تاسيس  آموزشي،  افزارهاي  نرم  سازي  غني  و    و توسعه 

 افزارهاي آموزشي نرم

 هاي يک منطقه تاسيس مراکز يادگيري بخش  ▪

به صورت  ▪ صنعتي  آموزش  ترويج  براي  امکانات  و  تجهيزات  بهبود  و  اصالح 

 علمي و کاربردي 

آموزش ▪ وسايلايجاد  امکانات  از  استفاده  با  صنعتي  و    هاي  اطالعاتي  پيشرفته 

 هاي پيشرفته  هايي با فناوري دستگاه 

 
1 Basic Plan 
2 R&D 
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روش  ▪ اصالح  و  دانشگاه بهبود  و  دبيرستان  به  ورود  داوطلبان  غربال  بر  هاي  ها 

 هاي تخصصياساس خصوصيات مدارس و رشته 

دانشگاه  - دانشکده ترويج  دانش ها،  پذيرش  به  پژوهشي  موسسات  و  فناوري  آموزان هاي 

 ب تجربه از طريق آنها دبيرستاني به منظور کس

 گران براي ارائه سخنراني در مدارس تشويق اساتيد و پژوهش -

دانشگاه  - موزه تشويق  تشکيل  به  نمونه ها  تعميم  منظور  به  دانشگاهي  آکادميک  هاي  هاي 

 اطالعات علم و فناوري

توزيع  • منظور  به  برنامه  سرمايه   دومين  حوزه  استراتژيک  هشت  کالن  سطح  در  گذاري 

با تاکيد روي چهار رشته )علوم زيستي، اطالعات    1گذاري پژوهش و توسعه سرمايه   داراولويت 

اين سند با ذکر سه   تدوين شده است. در  نانو تکنولوژي و مواد(  ارتباطات، علوم محيطي،  و 

 سازي علم و فناوري توجه شده است:عنوان زير به همگاني 

 فناوريهاي تعاملي بين جامعه و علم و ايجاد کانال  -

 ترويج آموزش علم و فناوري -

مسئوليت   - و  تعهد  مخاطرات،  )مديريت  فناوري  و  علم  در  اخالقي  اصول 

  گران و مهندسان(پژوهش

هاي مشخصي از علم و فناوري نداشت، ولي دومين  گيري روي حوزه بردي هدف اولين برنامه راه 

در مردم،  و  جامعه  مسائل  مبناي  بر  حوزه    برنامه  زير چهار  موضوع  هشت  در  و  استراتژيک 

 است.  گذاري کرده تعريف شده و هدف

  Life sciences علوم زيستي  .1

  Information and telecommunications اطالعات و ارتباطات  .2

  The environmental sciences علوم محيطي  .3

  Nanotechnology and materials science/technology نانو فناوري و مواد  .4

  Energy انرژي .5

  Manufacturing technology فناوري صنعتي  .6

  Infrastructure هازيرساخت .7

 
1R&D    
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  Frontier — outer space and the oceans علوم فضايي و دريايي  .8

انتقال نتايج مفيد تحقيقات  تدوين شد در پي    2010تا    2006سومين برنامه که براي دوره   •

سازي علم در اين سند  باشد که موارد مرتبط با همگاني پشتيباني شده توسط عموم، به جامعه مي 

 توان برشمرد: را به قرار زير مي 

 برداري گسترده از حمايت جامعه از علم و فناوري بهره -

 افزايش سطح علمي جامعه  -

 هاي تحقيقاتي رقابتي محيط تاکيد بر پرورش منابع انساني و توسعه  -

 اي در کشف و توليد دانش هاي پله جهش -

 عنوان ملتي با خالقيت باال المللي ژاپن به تقويت شاکله بين  -

 هادلي در عموم ژاپني ترفيع طول عمر و زنده  -

 گران جوانش پژوهشرها براي پروتقويت عملکرد دانشگاه  -

 نسل بعد ژاپن را پديد آورند هاي علم و فناوري گسترش منابع انساني که پيشرفت  -

 تقويت سيستمي براي خلق و ابداع  -

 هاي جديدبرداري بخش عمومي از فناوري تالش براي بهره -

گويي به حل مسائل اجتماعي، حقوقي و اخالقي که توسط علم و  اقداماتي جهت پاسخ  -

 فناوري  

 شوندايجاد مي   

 سازي عموم از علم و فناوري آگاه  -

 علم و فناوري  گسترش مشارکت عموم در -

سيستم  - منطقه توليد  ابداعي  منطقه هاي  اجتماعات  ساخت  و  پر  اي  و  چاالک  اي 

 وجوشجنب 

 هاي هوشمند تاسيس زيرساخت  -

 تواند مبتني بر آموزش تلقي شود. رسد که همه اين موارد، به نوعي مي به نظر مي 

سياست  تاکيد  که  است  بيان  به  الزم  سرمايه همچنين  در  ژاپن  "نرم"  گذاري،  هاي  به  "سخت"  از 

گذاري علم و فناوري از ايجاد زيرساخت به سمت توسعه  که سياست   جا شده است، به طوريه جاب

،  ژاپن است. هدف برنامه سوم توسعه علم و فناوريمنابع انساني ممتاز در علم و فناوري سوق يافته 

به  انساني خالق  منابع  پتوسعه  سيستم  مستعد،  افراد  آموزش  و  انعطاف وسيله کشف  پذيرتر،  رسنلي 

خالقيت  چالش هدايت  سمت  به  تمايالت  و  رقابت ها  و  است.  ها  انساني  منابع  در  تنوع  تامين  و  ها 

رفتن   کارگيري ذوق و شوق افراد براي باال ه همچنين اين برنامه قصد دارد، به منظور ترغيب در ب

ب اين  كند.  ترويج  فناوري  و  علم  سيستم  در  را  تغييراتي  به سه خالقيت،  تجديدنظر  و  طور ازي 
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مي  اعمال  چنان سراسري  پژوهششود  و  زنان  جوانان،  توانايي چه  بر  بتوانند  خارجي  و  گران  ها 

 آرزوهاي خود تاکيد ورزند. 

 

 

 هاي ژاپن در ترويج علم . برنامه   1.3.3

 تاسيس مدارسي براي افزايش سواد  ❖

راه  از  ژاپن  يكي  در  است.  جامعه  افراد  علمي  سواد  ميزان  افزايش  علم،  كردن  عمومي  براي  ها 

شوند به تاسيس مدارسي خاص توجه دارند. از آن  هايي كه براي افزايش سواد علمي اجرا مي برنامه

 جمله است پروژه ابتكارات افزايش سواد علمي.   

باال  راستاي  علم    در  يادگيري  به  تمايل  پروژهبردن  جوانان  در  فناوري  "ابتکارات  و  نام  با  اي 

اندازي شده است. به اين ترتيب از اين  به صورت جامع راه  2002در سال    1باالبردن سواد علمي" 

علمي" با تمرکز روي علم و فناوري، رياضي و علوم طبيعي  ربَ ي با نام"مدارس اَ يهاسال دبيرستان 

از طريق وابستگي  آموزشي جذاب با  هاي پژوطراحي شده که  توسعه مواد  به منظور  نيز  هشي و 

مي دانشگاه  همکاري  پژوهشي  موسسات  و  )ها  سال  26کنند  در  در    20و  2003مدرسه  مدرسه 

 (. 2004سال

ابرعلمي دبيرستان  و    2هاي  آرزوها  با  خالق  انساني  نيروي  پرورش  منظور  به  علم  ترويج  براي 

پ ضامن  که  فناوري  و  علم  در  ژاي روياهايي  فرهنگ،  شرفت  آموزش،  وزارت  توسط  باشند،  پن 

 ورزش، علم و فناوري طراحي شده است. 

سال   از  اين،  بر  دبستان2003عالوه  براي  ديگري  مدل  دبيرستان ،  و  ريکا  ها  "مدارس  نام  به  ها 

طور مثال  وجود آمده است. به با تمرکز روي توسعه و ترقي آموزش علم و فناوري به   3دايسوکي" 

دارند. به  هاي  روش پيشرفته تاکيد  انتخابي و يادگيري  تدريس روي مشاهده و تجربه، موضوعات 

مرکز دولتي به    19دبيرستان از طريق    62دبستان و    105،  2004و    2003اين منظور در سال  

 اند. وجود آمده 

 
1 Science Literacy Enhancement Initiatives 
2 Super Science High School 
3 Rika Daisuki 
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سال   از  و    2002همچنين  ترويج علم  با هدف  فناوري  و  فرهنگ، ورزش، علم  آموزش،  وزارت 

ا موزه فناوري  طريق  و ز  علم  مورد  در  را  جزواتي  کشور  کل  در  ابتدايي  مدارس  و  علمي  هاي 

 کند. فناوري براي کودکان توزيع مي 

 هاي عمومي فراهم آوردن فرصت  ❖

آوردن فرصت بردن فراهم  باال  براي  ديگري  راه  هم  فناوري  و  سواد علم  در کسب  هاي عمومي 

هولت دسترسي به منابع علم و فناوري را  مواردي که س سطح سواد علمي مردم در جامعه است.  

کتابخانه  اينترنت،  نظير  آورند،  مي  فراهم  عموم  آموزش براي  به  ها،   .  .  . و  غيردانشگاهي  هاي 

اند. سطح دسترسي  عنوان ابزارهاي مناسب در باال بردن سواد علم و فناوري مورد توجه واقع شده 

 است.  % 100ارس ژاپن به اينترنت تقريبا اينترنت در مدارس نشان مي دهد که درصد دسترسي مد

 ايجاد كتابخانه ❖

اي به  هاي کتابخانه داري و سرويسبه منظور ترويج کتاب  1892هم در سال   1انجمن کتابداري ژاپن

سال   در  و  است  شده  تاسيس  ژاپن  در  غيرانتفاعي  نهاد  فدراسيون    1929صورت  عضويت  به 

 در آمده است.  2ي اها و موسسات کتابخانه المللي انجمن بين

فعاليت   مي   JLAحوزه  بخش  شش  کتابخانهدر  کتابخانه باشد:  عمومي،  دانشگاهي،  هاي  هاي 

 .تخصصيهاي هاي آموزشي و کتابخانه ها، کتابخانههاي آموزشکده اي، کتابخانه مدرسه هايکتابخانه 

 هاي جمعي رسانه ❖

توسط   ژاپن  مردم  فناوري  و  علم  اطالعات  کسب  که  رسانهمنابع  است  آن  از  حاکي  مختلف  هاي 

آنها روزنامه و  رسانه از ميان  تلويزيون( و  اينترنت، روزنامه ها و  هاي جمعي )راديو، مجالت، 

  8تلويزيون بيشترين استفاده را در کسب اطالعات علم و فناوري براي مردم دارند. در بازه زماني  

ها اهميت بيشتري در کسب اطالعات علم  امهمشاهده شده که اينترنت و روزن  2006تا    1998ساله  

کرده  پيدا  فناوري  کاهشو  وجود  با  تلويزيون  اما  اصلي   5/2اند.  همچنان  به  درصدي  منبع  ترين 

 آيد. حساب مي 

اهميت رسانه  توجه به  انجمن روزنامه  با  به مردم،  فناوري  انتقال اطالعات علم و  هاي جمعي در 

سازي به رسانه و انتظاراتي  مالحظات نيازهاي مردمي، اعتماد ، با  3نگاران علم و فناوري در ژاپن 

 
1 Japan Library Association 
2 International Federation of Library Associations and Institutions 
3 The Japanese Association of Science and Technology Journalists 
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مد  رسانه  از  آموزش  که  و  سمينارها  برگزاري  با  است،  عموم  آموزش  نظر  به  عملي  هاي 

 پردازد. نگاران علمي در ژاپن مي روزنامه

 ايجاد مشاركت عموم در علم و فناوري  ❖

هاي انتقال  عموم در علم و فناوري، مانند شيوه سازي مشارکت  عالوه بر افزايش سطح سواد، فعال 

اند. از  علم و فناوري به جامعه، براي افزايش فهم مردم و پشتيباني آنها از علم و فناوري بسيار مهم 

اختصاص  ترغيب مردم به مشارکت فعال در علم و فناوري  بخشي به  بردي  رو در برنامه راهاين

ها نيز در نظر گرفته  ها و آژانس ي براي ترغيب وزارتخانه که اقداماتخصوص آنشده است. به   داده

را   1پژوهش و توسعههاي بردي، جزئيات پژوهش و فرآيند پروژهشده تا اهداف و مقاصد برنامه راه 

 که فشار زيادي بر جامعه دارند، براي عموم بيان کنند و بشناسانند. 

رساند" از اصول اوليه سند  ه جامعه سود مي شود و بشعار "علم و فناوري بوسيله عموم پشتيباني مي 

سياست  انجمن  مانند  مختلف،  نهادهاي  بنابراين  است.  فناوري  و  علم  توسعه  علمسوم    و   گذاري 

آژانس  وزارتخانه فناوري،  و  انجمنها  مرتبط،  و  هاي  پژوهشي،  اجتماعات  ديگر  و  آکادميک  هاي 

اند. در راستاي اين شعار يکي از مهمترين و  گران مستقل براي اين منظور تدابيري انديشيده پژوهش

 گران با عموم مردم جامعه است. کاراترين اين تدابير، گفتگوي دانشمندان و پژوهش

سياست  آانجمن  در  فناوري  و  علم  بيانيه 2004ريل  وگذاري  "ب،  عنوان  با  با  ه  اي  محاوره  سوي 

هاي اجتماعي کار خود را  مسئوليت   اساس اين بيانيه هر دانشمند بايدجامعه" منتشر کرده است. بر 

بپذيرد و از اهميت گفتگو در مورد علم و اهداف پژوهشي خود با زباني عامه فهم با جامعه آگاه  

به   بايد فرصتطوريباشد.  ابتدا  هم که  و سپس  كنند  مهيا  با جامعه  گفتگو  براي  را  و  هايي  فکري 

ها،  هاي موزهها از طريق برنامه اين فرصت  . آگاهي در مورد علم و فناوري را در جامعه باال ببرند 

نمايشگاه سخنراني  رسانه ها،  براي  ها،   .  .  . و  فناوري  و  علم  هفته  و  تلويزيون  مثل  جمعي  هاي 

 آيد. دانشمندان و مردم به وجود مي 

 سازي علم و فناوري در ژاپن نهادهاي فعال در عمومي . 2.3.3

رو جهت ارائه  ژاپن به کار علم و فناوري مشغولند، از اين که نهادهاي بسياري در  با توجه به اين

عمومي از  کلي  انتشار  وضعيتي  ارتباطي،  وضعيت  ترسيم  ژاپن،  در  فناوري  و  علم  سازي 

تري دارند، به  هاي از باال به پايين بين آنها، از ميان آنها نهادهاي زير که به نظر نقش مهم سياست 

 اند. عنوان نمونه انتخاب شده 

 
1 R & D 
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 1 ژاپن علم بنياد ❖

بنياد   از ماموريت  1960سال    دراين  موارد زير  و  شده  در عموميتاسيس  آن  و هاي  سازي علم 

 : است فناوري 

 هاي آموزشي براي نوجوانان ترويج و تاسيس محيط  .1

 هاي خاص منظوره، باشگاه علمي موزه دايمي، نمايشگاه  ،موزه هواپيمايي و موزه علم .2

 امکانات و تسهيالت فرهنگي : ريزي و توسعه  مشاوره، طرح  .3

کارگا فيلم،  جشنواره  علم،  پروژهه جشنواره  علمي،  تورهاي  و  تحقيقاتي،  ها  هاي 

 هاي کنفرانس و نمايشگاهي سالن

 :   ی هاي اطالعاتتحقيق و توسعه سيستم  .4

 سازي، وبگاه دي، شبيه بعدي، سي سه  هايزيست، آموزش محيط 

 2  ژاپن فناوري  و علم آژانس ❖

به آژانس   ژاپن  فناوري  و  سياست علم  اجراي  براي  سازمان محوري  شده  گذاريعنوان  تدوين  هاي 

از ترکيب دو نهاد    1996در سال    3بردي هاي راهبراي علم و فناوري ژاپن بر اساس اهداف برنامه 

گران و با پشتيباني پژوهش   5اتحاديه توسعه پژوهش ژاپن   و   4مركز اطالعات علم و فناوري ژاپن 

تاکنون به صورت نهاد مستقل )از نظر    2003از سال   است. اين آژانسکاربران آنها بنياد نهاده شده 

کارمند   3000عضو دايم و حدود    471کند. در آژانس علم و فناوري ژاپن  فعاليت مي   6اداره شدن( 

هستند.  فعال  اکنون  هم  پژوهشگر  فعاليت   و  فناوآژانس  و  علم  ترويج  هدف  با  مختلفي  به  هاي  ري 

تر اهميت علم و فناوري  خصوص براي جوانان به منظور جذب آنها در علم و فناوري، و فهم عميق

مي  جامعه   و  دهدانجام  برقراري  براي  امنمعتقدند  پايدارتر،  وسالماي  چنين  تر  انجام  به  نياز  تر 

 ند : هست چهار حوزه کلي فعاليت آژانس به قرار زير هايي دارند.فعاليت 

 و حمايت از مطالعه علم و فناوري:  پشتيباني  .1

 7هاي ابرعلميپشتيباني و حمايت از دبيرستان •

 :   8شبکه ريکا  •

 
1 Japan Science Foundation (JSF) 
2 Japan Science and Technology Agency 
3 Basic Plan 
4 Japan Information Center of Science and technology 
5 Research Development Corporation of Japan 
6 Administrative Independent 
7 Super Science High School (SSH) 
8 Rika Network 
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فناوري  و  علم  به خصوص  ـ  فناوري  و  علم  دستاوردهاي  از  آموزشي  هاي وبگاه 

 پيشرفته ـ در دو سطح دسترسي 

 اينترنت : براي عموم از طريق اينترنت   

 ينترانت بين آنها و ريکااينترانت : براي مدارس از طريق ا  

در اين شبکه در مورد تهيه و تدارک مواد آموزشي خالق و ديجيتالي براي مطالعه علم  

 و فناوري، توجه خاصي وجود دارد. 

 سازي علم و فناوري : هاي عموميترويج فعاليت  .2

دايسوکي برنامه • ريکا  "داوطلبان  روي  و    1ريزي  ترويج  براي  مربياني   :  "

هاي عملي مثل نجوم براي بچه ها و اوليا  و فناوري  در کالس سازي علم  عمومي

 كنند. فعاليت مي 

فعاليت  بر  عالوه  که  دارند  وجود  نيز  دايسوکي"  ريکا  کنندگان  هاي  "هماهنگ 

محلي   مدارس  و  علمي  مراکز  داوطلبان،  بين  همکاري  ايجاد  براي  ترويجي، 

براي کيفي کردن اين اعضا  هايي کنند. آژانس علم و فناوري برنامه ريزي مي برنامه

مي  انجام  بهنيز  مباحث  طوري دهد  به  سيستماتيک  صورت  به  بتوانند  که 

محل عمومي در  و  بپردازند  فناوري  و  علم  فعاليت  سازي  دارند  حضور  که  هايي 

 ترويجي علم و فناوري داشته باشند. 

 اي بين مراکز علمي و مدارس: ريزي براي همکاري منطقه برنامه •

،  2هايي نظير مشاهدات ميداني ريزي و اجراي پروژه ريزي، برنامه ح هماهنگي، طر

 .   4، سفر 3تدريس در محل 

سرگرم • مطالعاتي  مواد  همکاريتدارک  افزايش  منظور  به  مراکز کننده  بين  هاي 

 علمي و مدارس 

 دسترسي به ليست مراکز علمي ژاپن :  •

فعاليتي در   اساس منطقه، نوع و زمينه  بر  مرکز    600ميان حدود  امکان جستجو 

صفحه  طريق  از  ژاپن  در  دادن  گاهوب  علمي  قرار  دسترس  در  دارد.  وجود  ي 

 
1 Rika Daisuki 
2 Field observation 
3 On-site schooling 
4 Traveling exhibition 
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جمع  حتي  و  آدرس  نظير  مراکز  اطالعات رخ اطالعات  حدود  آوري  در   100داده 

 مرکز و بروز رساني ماهيانه آنها. 

  تجربيات علمي دست آوردن ديگر  ه ها و ببراي کار بر روي ربات   ايبرنامه توسعه   •

 سازهاي علمي ها، دست ساخت ربات، مباحثه در مورد ربات نظير 

 هاي همکاري با ساير نهادها از جمله ريزي جهت فعاليت برنامه •

 آموزان ژاپني توسط روزنامه يوميوري جايزه علمي دانش 

 2توسط انجمن فيلم علمي ژاپن 1انستيتو فيلم و ويدئوي علم ژاپن

 هاي فيلم و ويدئو  اره و نيز برگزاري جشنو 

 المللي حمايت براي شرکت جستن در مباحثات علم و فناوري بين •

 انتشار اطالعات علم و فناوري در ژاپن :  .3

اطالعات    به منظور تسهيل در وارد کردن علم و فناوري به زندگي مردم آژانس، •

طريق   از  افراد  تمام  براي  ژاپن  سراسر  در  را  فناوري  و  گسترده  علم  به  پخش  ـ 

)حدود   کابلي  تلويزيون  و  ـ  رايگان  و    200صورت  ژاپن(  سراسر  در  ايستگاه 

 دهد. انتشار مي  - sc-smn.jst.go.jpاينترنت  ـ در وبگاه 

 کانال علم :  •

پيشرفت جديدترين  کانال  اين  زندگي  در  به  نزديک  موضوعات  فناوري،  و  علم  هاي 

هاي تفريحي و  ر برنامه روزمره نظير طبيعت، انرژي، معرفي مهندسان و دانشمندان، د

 شوند. ه مي يبه زبان ساده  ارا

  مرکز مجازي علم آژانس •

 ها:  مسابقه اينترنتي ربات  •

مي مسابقه ربات  انجام  اينترنت  مجازي  محيط  که در  جوانان  ها  براي  تنها  نه  گيرد 

همچنين   و  کامپيوتر  با  نويسي  برنامه  يادگيري  فرصت  مردم  عموم  براي  بلکه 

 ست. ا هامفرح براي ساخت ربات اي تجربه 

 : 3ايجاد و تاسيس موزه ملي جهت ظهور خالقيت و علم تحت عنوان ميرايکان .4

 
1 Japan science film and video institution 
2 Japan scientific film association 
3 Nihon kagaku Miraikan 
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عنوان مکاني است  شود، به اين موزه که در نوع خود از انواع جديد مراکز علمي تلقي مي 

کنند.  مي که در آن عموم با دانشمندان و مهندسان فعال و شاغل در علم و فناوري، مالقات  

فناوري   آخرين دستاوردهاي علم و  با  تماس  بر اين عموم مردم در اينجا از طريق  عالوه 

 کنند. هاي مطالعاتي و تقويت استعدادهاي خود نيز پيدا مي فرصتي براي پرورش مهارت 

 شود: بندي مي وظايف ميرايکان در سه گروه زير رده 

هايي مثل اوري از طريق روش برقراري ارتباط علمي: رساندن لبه مرزي علم و فن •

ها و  هاي علمي، وبگاه هاي دايمي و خاص منظوره، جلسات گفتگو، کارگاهنمايشگاه 

 انتشارات. 

ارتباط  • رشد  و  به پرورش  علمي:  و  گران  مهندسان  با  مردم  ارتباطي  پل  عنوان 

 دانشمندان .  

سهام  • شبکه  در  پيوند  فناوريبرقراري  و  علم  شبکه 1داران  شامل  از  :  اي 

دفاتر  گران، رسانه مهندسان/پژوهش بازديدکنندگان،  باشگاه/  داوطلبان، اعضاي  ها، 

هاي علمي دنيا و صنايع که ميرايکان ارتباطات بين آنها را  دولتي، مدارس، موزه 

بيند و نيز به منظور  هاي ميرايکان با جامعه ميعنوان واسطي جهت پيوند فعاليت به

 کوشد. حوزه مي  8تقويت ارتباط با اين 

کوشد تا هر شهروند جامعه ژاپني، آينده را با آگاهي و معرفت بنگرد  ميرايکان مي 

پذيراي روش فناوري را بفهمد و ياد بگيرد بلکه  تنها علم و  نه  تفکر  و  هاي جديد 

طول   در  ميرايکان  حدود    5باشد.   خود  فعاليت  داشته  3سال  بازديدکننده  ميليون 

 است. 

2طبيعي علوم  ملي  موزه ❖
 

 

هاي  ريزيشود ولي از برنامهاداره مي   3به صورت نهاد مستقل از دولت  2001اين موزه از  سال  

 کند. ساله وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوري پيروي مي  5

اساس  هدف ژاپن در توليد علم و تکنولوژي،  عضو دائم است. اين موزه بر   141اين موزه شامل  

نياز به هماهنگي و توازن بين طبيعت، علم و فناوري و نياز به سطح معيني از سواد علمي براي  

 لذا وظايف زير براي موزه علوم طبيعي در نظر گرفته شده است:   وشهروندان تاسيس شده 

 
1 Stakeholder 
2 The National Science Museum 
3 Independent Administration Institution 
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 هاي علمي ژاپن رهبري موزه •

 جي هاي علمي خارهمکاري با موزه  •

 جذب توجه عموم به علم  •

 بازگشت تحقيقات علمي به جامعه  •

 گيري تحقيقات بنيادينپي •

 العمرآموزش مادام  •

 شوند: هاي زير انجام مي اين وظايف در قالب فعاليت 

شناسي  شناسي، انسان شناسي، ديرين شناسي، کاني شناسي، گياه هاي جانورتحقيقات در حوزه  •

 و تاريخ علم و فناوري 

 هاي علوم طبيعي سازي نمونه مجموعه •

و   • طبيعت، علم  درباره  براي عموم  تفکر  فرصت  ايجاد  منظور  به  نمايشگاه،  و  آموزش 

 فناوري

عموميفعاليت  و  هاي  مخاطب  جذب  آموزش،  کلي  گروه  سه  در  موزه  در  فناوري  و  علم  سازي 

 شوند:  گيرد که در زير توضيح داده مي انتشار علوم جاي مي 

 آموزش  .الف

 سيستم آموزشي: 

و   آموزش  امر  در  پشتيبان  داوطلبان  شامل  موزه  داوطلبان"  آموزشي  "سيستم 

امر در  پشتيبان  طرح  استارائه    داوطلبان  قالب  در  مدارس  از  پشتيباني   .

اَ دبيرستان  و   1رعلميبَ هاي  معلمان  آموزش  شفاهي،  و  عملي  ارائه   وزارتخانه، 

 شود.گران علمي انجام مي آموزش ارتباط 

 ارائه سمينار:  

رخ انجمن  وقايع  اساس  بر  که  مواردي  نيز  و  برگزار  ها  منطقه  يا  جامعه  در  داده 

 کنند. مي

 

 گفتگو با محققان: 

 
1 SSH 
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 آکادميک. ارائه "مدرسه تاريخ علم" با استفاده از نهادهاي  

 جذب مخاطب . ب

نمايشگاه  برگزاري  جايزه،  تخفيف ارائه  منظوره،  دائمي و خاص  براي  هاي  ويژه  هاي 

 ها.بازديد از نمايشگاه 

 هاي ترويجي آن انتشار علوم و فعاليت پ.

ها براي مربيان نمايشگاهي(،  اي )نگهداري و تحقيق روي نمونه برنامه آموزشي موزه 

 سايت. انتشار بولتن موزه و وب 

 1  ژاپن علم ترويج انجمن  ❖

با کمک مستقيم امپراتوري ژاپن به صورت نهاد غيرانتفاعي    1932انجمن ترويج علم ژاپن از سال  

سال   تا  است.   شده  شبهبه   1967تاسيس  فرهنگ،  صورت  آموزش،  وزارت  نظر  زير  و  دولتي 

  -از نظر مديريت  - 2موسسه مستقلتبديل به  2003است و در سال شدهورزش، علم و فناوري اداره  

ماموريت  است.   تمام حوزهشده  در  انجمن  و  هاي  اجتماعي  کاربردي  و  طبيعي  )علوم  هاي علمي 

زير   قرار  به  پژوهشاستانساني(  پرورش  پژوهش:  از  مالي  حمايت  ترويج  گران،  علمي،  هاي 

بين  عرصه  در  علمي  کمکتبادالت  پژوهشالمللي،  به  بالعوض  جهاي  توزيع  معگران،  و  آوري 

فعاليت  نياز  مورد  پژوهشاطالعات  علمي  همکاري هاي  از  حمايت  و  پشتيباني  و  بين  گران  هاي 

 مراکز آکادميک و صنعتي. 

دفتر در کشورهاي امريکا )دو دفتر(، کنيا، مصر، آلمان، فرانسه، انگلستان، سوئد و تايلند    9  انجمن

% آن توسط دولت  95.5ميليارد يورو بوده است که حدودا    1.46،    2005دارد. بودجه آن در سال  

 است. تامين شده 

  ن "فارغ التحصيل سازي علم تنها يک برنامه با عنواانجمن ترويج علم ژاپن در رابطه با عمومي

ايجاد محاوره علمي است.   3" اسپی اسجی برنامه کنفرانس   دارد که در راستاي  براي  در اين  هايي 

پژوهشدانش  طرف  از  دبيرستاني  مي آموزان  ديده  تدارک  کنفرانس گران  اين  تهييج  شود.  براي  ها 

 دادن به درک علمي آنهاست.   ها و عمق آموزان به پژوهشمندي دانش عالقه
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 .ترويج علوم در آمريكا 4.3

 هادهاي ترويج علم در آمريكا. ن1.4.3

   1بنياد آلفرد پ. سلوان  ❖

بنياد،   بشردوستانه  كه  اين  غيرانتفاعي  موسسه  شده    1934در  است  يك  از    وتاسيس  يكي 

هاي آن  در بخش آموزش و مشاغل در علم و فناوري، درك عامه از علم و فناوري  زيرمجموعه

علم  آميخته با  است. هدف اين برنامه ارتقاء سطح زندگي مردم با ايجاد درك بهتر از محيط به شدت  

و موسسات  ها و امتيازات اقدامات  است. هدف اين برنامه بيان برخي از چالش امروزين  و فناوري  

فناورانه و نيز چالش  فعاليت علمي و  امتيازات فعاالن مرد و زني است كه متعهِد چنين  هايي ها و 

از كتاب شده  استفاده  برنامه  اين  فيلم ها،  اند.  تجاري،  تلويزيون  تلويزيون دولتي،  تئاتر و  ها،  راديو، 

 ند.  كاينترنت براي دسترسي به مخاطبان غيرمتخصص گسترده را حمايت مي 

 ناسا )سازمان فضايي آمريكا(    ❖

دهد.   ها و اهداف خويش را به مردم آمريكا توضيح مي ناسا براي جلب حمايت مردم از خود برنامه

مردم   با  كردن  برقرار  ارتباط  براي  اينترنتي  منابع  از  استفاده  با  و  كتاب  انتشار  طريق  از  ناسا 

 كوشد. مي

  2موسسه آمريكايي علوم زيستي  ❖

سه يك انستيتوي علمي غيرانتفاعي است كه براي پيشرفت پژوهش و آموزش علوم زيستي  اين موس

بخشي   1947تاسيس شده است. اين موسسه در سال  1947سال  به منظور رفاه و آسايش جامعه در

بود  علوم  ملي  آكادمي  دهه  اما  از  شد.  1950در  اهدافش،    مستقل  به  دستيابي  براي  موسسه  اين 

آموزشي و سياست فعاليت  انتشار مجله  گذاري عمومي/دولتي انجام مي هاي پژوهشي مشترك،  دهد. 

وب  3زيستي  علوم آموزشي و  بيوساينس  سايت  اکشن  نام  موسسه،  .  است  منظور  اين  براي   4با  اين 

آژانس  براي  علمي  مشاوره  مي خدمات  انجام  مشتريانش  ساير  و  حكومتي  همايش هاي  هايي  دهد. 

 كند.  هاي علمي حمايت مي كند و از برنامه مي برگزار

 هاي موسسه آمريكايي علوم زيستي: برنامه

 المللي ـ افزايش ميزان پژوهش در سطح ملي و بين 
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 شناسي براي مخاطبان گسترده روز اخبار مربوط به زيست ـ انتشار به 

 هاي آموزشي هاي خصوصي، دولتي و برنامه ـ فراهم آوردن خدمات حمايت علمي براي پژوهش

 شناسانـ كمك به آموزش نسل بعدي زيست 

سازان به منظور اتخاذ تصميمات  شناسي براي سياست ـ فراهم آوردن اطالعاتي درباره علوم زيست 

 تر.آگاهانه 

 

   1انجمن آمريكايي براي پيشرفت علوم ❖

انجمن در سال   به حدود    1848اين  اكنون  آكادمي علوم و    272تاسيس شد و  انتشارات  انجمن و 

خدمت  افزايش   كند. رساني مي مجالت علمي  براي  كه  بهترين مروج علم  براي  انجمن هرساله  اين 

مي  جايزه  است،  كوشيده  از علم  سال  درك عامه  در  آنها  جمله  از  جيمز    2006دهد  به  جايزه  اين 

دانشگاه مر  2گيتس  در  فيزيك  پروفسور  كه  يافت  نظريلاختصاص  مردم درباره  براي  و  يه  ند است 

 هاي فراواني را منتشر كرده است.  اي سخنراني كرده و كتاب ريسمان و فيزيك ذره 

بين يك همايش  اي اس هرساله  مي تريپل  برگزار  سال  المللي  كه در   2008كند. موضوع همايشي 

آموزش   و  فناوري  و  علم  قدرت  بر  كه  است  جهاني"  ديدگاه  يك  از  فناوري  و  "علم  شد  برگزار 

 يافته در جامعه جهاني تاكيد دارد.  ه كشورهاي كمتر توسع

 

 

 

 هاي جمعي رسانه ❖

 ها . روزنامهلفا

روزنامه نيويورک تايمز يک بخش هفتگي را به علم اختصاص داد. اين بخش جديد    1978در سال  

تبديل    1980و اوايل دهه    1970اي بود که به جنبش علم عامه در اواخر دهه  قسمتي از مجموعه 

هاي تلويزيوني بود که به آموزش علوم  ها و برنامهاي از مجالت، روزنامه شد. اين جنبش مجموعه 

ها در تمام کشور با نيويورک تايمز  اي عموم اختصاص پيدا کرد. طي چند سال اندک، روزنامهبر

ابتدا، رشد در روزنامه چنين   1984روزنامه در سال    19ها کم بود، تنها  به رقابت پرداختند. در 
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به   تعداد  اين  اما  داشتند.  در    66بخشي  سال    95و    1986روزنامه  در  صد    1989عدد  رسيد. 

روزنامه روزانه در اياالت متحده( صفحات علمي    1600ه ديگر يا بيشتر )از ميان حدود  روزنام

ها کمتر از چيزي بود كه مشخص شده بود، ولي اين  هفتگي داشتند. اگرچه فضاي برخي روزنامه

 مقدار نيز قابل توجه است.  

 . مجالت ب

اد محدودي همچون ساينتفيك  سال دارند. تعد  100اي بيش ازمجالت علمي عمومي در آمريكا سابقه 

 امريكن و پاپيوالر ساينس حتي قدمتي بيش از صد سال دارند. 

به    1970از دهه   از آنها  به رشد كرده كه بعضي  از مجالت علمي عمومي شروع  سري جديدي 

تعداد  و    اختصاص يافتند   پسندشناسي و  يا پزشكي عامه روان و برخي به  موضوعات محيط زيست  

 متمركز شدند.   بنيادي علوم بر روي نيز كمي 

 . راديو پ

دقيقه اي )با عنوان( "آخرين    90اختصاصي دارد و آن يك پخش  يك شبكه تجاري، يك بخش علمي  

هاي خبري صبحگاهي است. اطالعات در مورد ميزان محبوبيت  در يكي از برنامه   1اخبار علمي" 

يليون نفر در هر روز روي نزديك به  دهد كه اين مقدار كم توسط بيش از يك ماين برنامه نشان مي 

 شود.  ايستگاه شنيده مي  500

منظم در راديو تجاري است، )اما(   آخرين اخبار علمي" تريپل اي اس تنها برنامه" هر چند برنامه  

هاي مشابهي را در مورد علوم زمين، شيمي و فيزيك كه  ها، گاهي اوقات برنامه بسياري از ايستگاه 

حرفه انجمنتوسط   دانشگاه هاي  ديگر،  يا سازماناي  محلي  توليد مي هاي  ديگر  پخش  هاي  را  شوند 

 كنند. مي

هاي راديويي در شبكه راديويي دولتي كه توسط دولت اياالت متحده حمايت  بسياري از اين برنامه 

 شوند.  شود، پخش ميناميده مي  2شود و راديويي دولتي ملي مالي مي 

 . تلويزيون ت

تلويزيون كودكان، براي سيستم پخش دولتي، نمايشي    1سازمان انتفاعي خصوصي به نام كارگاه   يك

اند. اين  ها ساخته شده كند كه براي معرفي مفاهيم رياضي به بچه توليد مي   2ويوان تي   ئربه نام اسكو
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بودجه  توسط  ملنمايش  بنياد  جمله  )از  دولتي  آژانس  چند  و  بشردوستانه  بنياد  چند  و  هاي  علوم  ي 

چند اين نمايش براي استفاده غيررسمي در منازل در  دپارتمان آموزش( تامين هزينه شده است. هر 

كنند. ارزيابي انجام شده در  هايي هم براي معلمان توليد مي نظر گرفته شده، ولي توليدكنندگان نمايش 

ي نداشتند، نشان داد كه  هايشان دسترسوي در تلويزيونر وان تيئاز گروهي كه به اسكو يك مدرسه

 هاي رياضي پيچيده بسيار موفق بوده است. ها با نمونه اين برنامه در آشنا كردن بچه 

ها است. اين نمايش همه مباحث كتاب   3مثال ديگر، مربوط به نمايشي با عنوان رنگين كمان خواندن

دن در نظر گرفته شده  ساله به خوان  8تا    5كرد و به منظور تشويق كودكان  را برجسته و طرح مي 

اي، نشان داده  هاي علوم اختصاص داده شده است. مطالعه ها به كتابدرصِد نمايش   20بود. حدود  

هايي را  ها كتاب اند كه بچه اند، گفته داراني كه در اين پژوهش شركت داشته درصد كتاب 82است كه 

حتي مي كنند.  مشاهده  را  خواندن  كمان  رنگين  بتوانند  كه  انتشاراتي مهم   خواهند  آن،  از  هاي  تر 

كمان خواندن برده  هايي كه اسمي از رنگين درصدي در فروش كتاب   900تا    150تجاري، افزايش  

 بردند را نشان داده است.  

 

 

 هاموزه  ❖

هاي علم از قديم به عنوان يكي از مهمترين موسسات در ارتباطات  هاي جمعي، موزه پس از رسانه 

هايي  هاي قديمي، مجموعه . بيشتر موزههستندسازي علم و فناوري  وميعمومي علم و فناوري و عم

قفسه   " كنجكاوي" از  ماوراءالنهر    4هاي  به  سفرهاي  از  كه  بودند  گياهان  و  حيوانات  شامل  سنتي 

موزهآورده مي اين  بيشتر  كارخانه شدند.  با سرمايه  و  پيشرفت  نماد  به عنوان  در شهرها  داران  ها 

خَ  بانيان  يا  ساير  ثروتمند  و  تحصيل  يادگيري،  براي  محل  تعهدات  ايجاد  روش  عنوان  به  ير 

موزه تاريخ طبيعي قديمي    80عيت موجود، ساخته شدند. همچنين حدود  دهنده وضهاي ارتقا فعاليت 

هاي تعاملي است. هر چند تمايز  در اياالت متحده وجود دارند. مشخصه اين مراكز توجه به نمايش 

موزه و  علم  مراكز  حفظ  ميان  يا  ايجاد  جاي  به  علمي  مراكز  بيشتر  ولي  است،  دشوار  ها 

هاي قديمي( بر فراهم آوردن تجربيات مهيج  ا )همانند موزهههايي از موضوعات و سوژهمجموعه

 اند. براي تماشاچيان خود تمركز كرده
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جمع  اعداد  اساس  مجموعهبر  در  شده  حدود  آوري  علوم  ملي  بنياد  مطالعات  از   25هاي  درصد 

از   اند. حدود نيمي تاكنون از يك موزه علم يا فناوري ديدن كرده  1983بزرگساالن آمريكايي از سال 

مالقات  وحش اين  باغ  از  نمايشگاه ها  و  ميان  ها  ديگر  نيم  است.  بوده  آبي  گياهان  و  جانوران  هاي 

 اند. هاي تاريخ طبيعي تقسيم شدههاي علم ـ فناوري و موزه موزه

 هاي غيررسمي آموزش علوم فعاليت ❖

علوم است كه در هاي غيررسمي آموزش  هاي اخير، رشد فعاليت ترين روندها در ساليكي از مهم

هاي  دختران پيشاهنگ و كلوب و    هاـ شامل پسران هاي جوان و همبسته مستقرند. اين گروه سازمان

زيستي  محيط  و  علمي  فعاليت محلي  يكپارچهـ  علميِ  برنامه هاي  ميان  در  را  و  اي  تفريحي  هاي 

هايي امنه فعاليت اند. دشوند، آغاز كردهسرگرمي عمومي كه براي جوانان سرتاسر كشور اجرا مي

گروه  اين  پذيرفته كه  گروهها  از  است. بعضي  زياد  بسيار  بچه ها، گردشاند،  براي  هاي هاي علمي 

بينند كه دختران را تشويق  را تدارك مي  پس از مدرسههاي دهند. ديگران، برنامه فقير را پيشنهاد مي 

ختران بيشتر گرايش به دور شدن از  كنند تا در زمينه علوم و رياضيات تحقيق و كندوكاو كنند )د مي

 علوم دارند، اگر چه دليل اين موضوع روشن نيست(. 

 

 صنعت ❖

سازي علم و فناوري هاي تجاري، هيچ گزارشي درباره عموميبا توجه به تعهد آمريکا به فعاليت

هاي بسياري هم به  در اياالت متحد بدون اشاره به نقش صنايع خصوصي کامل نخواهد بود. شرکت

  اطالعات زيادي درباره   سودمند بودن براي كسب و كارشان،   دوستانه و هم به اين دليل داليل بشر

کرده آماده  و  تهيه  فناوري  و  فعاليت   گستره .  اندعلم  موزهاين  از  است،  متنوع  و  متفاوت  هايي  ها 

-تها که متمرکز بر علم و فناوري هستند )براي مثال، در شرککوچک در دفاتر مرکزي شرکت

، که يك شرکت داروسازي است( گرفته تا  1مرک   غول مخابرات، يا شرکت  تی اند تی، ای هايي مثل

روابط عمومي، نظير سيل جريان اطالعاتي اخير در زمينه نظام حفظ سالمت    هاي گستردهفعاليت

شرکت  توسط  ميکه  توليد  در  هايي  سالمت  حفظ  ملي  طرح  درباره  نزاع  و  بحث  درگير  که  شود 

 ت متحد هستند. اياال 

شرکت از  بسياري  اين،  بر  کمکعالوه  موزهها  به  مالي  گروههاي  ايستگاهها،  انجمني،  هاي  هاي 

کنند. براي مثال  سازي علم و فناوري ميهاي درگير عموميپراکني عمومي، يا ساير سازمانسخن
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عمومي  اطالعات  براي  دانشمندان  پي   1انستيتوي  شوراي  علمي شو  نويسندگي  سازمان  2برد  دو   ،

کنند، بسياري از سرمايه  نگاران علم اجرا ميهايي را براي کمک به روزنامهغيرانتفاعي که برنامه

شرکت از  را  ميخود  دريافت  خصوصي  آمريکا هاي  شيمي  جامعه  فعاليت  3کنند.  از  هاي  برخي 

رباره "علم و  د  4سونياناش به نمايشگاه جديد موسسه اسميت عمومي خود )به خصوص کمک  توسعه

 کند. ها تامين مالي ميزندگي آمريکايي"( را از طريق اعطاهاي مالي شرکت

 هاي غيردولتيسازمان  ❖

هاي خصوصي است.  در نتيجه مردم،  يک ارزش اصلي فرهنگي در اياالت متحده تعهد به طرح

سازمانشرکت ساير  و  انجمنها،  در  همها مکرراً  گرد  اهداميهاي خصوصي  تا  اجتماعي،  آيند  ف 

شود که وقف حفظ  ايي مينهها شامل آعلم، اين انجمن  اقتصادي، يا فرهنگي را پيش ببرند. در حوزه 

حوزه يا عاليق  سالمت،  به  مربوط  موضوعات  محيطي،  زيست  موضوعات  و  طبيعي  هاي  منابع 

سازي  ها به طور خاص به عمومياند. حتي تعداد کمي از اين سازمانخاص علمي يا تجارت شده

 اند. علم و فناوري اختصاص يافته 

 5هاي محيط زيستيحفظ منابع طبيعي و گروه ❖

سازمان نفر عضو  ميليون  پانزده  از  سازمانبيش  اين  هم رفته  محيط زيستي هستند. روي  ها  هاي 

تخمين خيلي   )با يک  آن  از  بيست درصد  دارند، که  پانصد ميليون دالر  از حدود  بيش  بودجه کلي 

آوري  ها از انتشار مجله گرفته تا جمعهاي آموزشي دارد. اين فعاليتاختصاص به فعاليتسطحي(  

فني، متنوع  اختيار گذاشتن اطالعات  اهداف سياسي با در  از  اند.  آراي جوامع محلي براي حمايت 

-اي را براي هفتصد و پنجاه هزار عضوش منتشر مي مجله   6وحشبراي مثال، فدراسيون ملي حيات 

 7ه معمواًل شامل مقاالتي درباره موضوعاتي نظير قطع درختان جنگلي، تاثير مواد قابل اشتعال کند ک

هاي مختلف جانوري و گياهي است.  اين فدراسيون هم چنين دو  بر منابع طبيعي و وضعيت گونه

نج سال( و  هاي بين سه تا پ)براي بچه 8"اين يور بك يارد"هاي کند با نامها منتشر ميمجله براي بچه

رفته يک ميليون تيراژ دارند. از سوي ديگر  همهاي پنج تا ده سال( که روي )براي بچه   9رنجر ريك 

 
1 Scientists’ Institute for public Information 
2 Council for the Advancement of Science Writing 
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تر مايل به عمل سياسي است، و کساني که براي اين سازمان به  بيش  1المللي صلح سبز سازمان بين

ر محلي  ميأصورت  جمع  خانه  ي  هزار  چهل  از  بيش  به  فني  اطالعات  شب  هر  درسراسر  کنند 

 دهند. کشور مي

 هاي "داوطلبانه" سالمت سازمان  ❖

شوند در  هاي "داوطلبانه" سالمت شناخته ميهاي مستقل که به عنوان سازماناي از سازمان مجموعه

به وجود آمدند تا با مشکالت گسترده و شايع سالمتي نظير بيماري قلبي، سرطان و   20ابتداي قرن  

آنسل مقابله کنند.   آمريکا بعضي از  تامين مالي    3سرطان آمريکا   و جامعه   2ها نظير مجمع قلب  به 

هايي  اند. اين سمينارها يا کنفرانسنگاران علمي طي چندين دهه پرداختهسمينارهايي براي روزنامه

با آب و هواي گرم در ماه براي مناطقي  برنامهمستقل هستند )که غالبا  -ريزي ميهاي سرد سال 

يا   داوطلبانه  هاي معمول و مقرر سازمانهايي خاص هستند که در کنار همايشنشستشوند(  هاي 

مي سازمان برگزار  اين  از  بسياري  به  شوند.  که  هستند،  نيز  رسانه  با  ارتباط  دفاتر  داراي  ها 

ميروزنامه کمک  درنگاران  بيماري   باره کند  به  مربوط  که  کار  موضوعاتي  هستند،  مختلف  هاي 

 کنند. 

هاي آن در طيفي از هفته  جامعه شيمي آمريكا، داراي برنامه توسعه عمومي و مشخص است. برنامه 

، بازديد از  4هاي شيمي بخش محلي جامعه شيمي از آزمايش   200ملي شيمي )كه در آن هريك از  

  5/5كنند( تا حمايت از يك نمايشگاه اصلي  ها حمايت مي اي و ديگر فعاليت مدارس، تورهاي رسانه 

آمريكا در واشنتگن، دي  آمريكايي" در موزه ملي تاريخ  سي  ميليون دالري درباره "علم و زندگي 

 گنجد. )در موزه موسسه اسميت سونيان( مي 

كه يك گروه تجاري صنعتي است  -گذاري انجمن توليدكنندگان شيميجامعه شيمي آمريكا با سرمايه 

آ  اس را در يو  5هاي علمي"صفحه هفتگي "شگفتي  -كندكه ساالنه حدود يك ميليون دالر كمك مالي مي 

  هاي مالي مشترك كند. سرمايه نمايشگاه اسميت سونيان از كمك تودي، روزنامه آمريكايي توليد مي 

آمريکا  سرطان  مي   انجمن  فعاليت تامين  سرمايه  و  عمومي  شود  توسعه  مداوم  سرطان  هاي  انجمن 

فعاليت آمريکا براي،  برنامه جديد "كودكان    هايي مانند سمينارهايي  خبرنگاران، هفته ملي شيمي و 

به  درآمدهاي  از  غيره  و  شيمي"  انتشارات  در  از  آمده  آمريکا دست  سرطان  عالوه  به   انجمن 
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شود.  هاي مشترك تامين مي و كمك  1هاي مالي عضويت اعضا، كمك  دست آمده از حقهاي به سرمايه

 دالر است.  ميليون  4هاي حدود بودجه ساالنه اين برنامه 

 هاي ارتباطات علمي سازمان  ❖

   خدمات علمي. لفا

گروه قديمي اين  خدمات علمي ترين  هفته   2ها  يك  اين سازمان  خبري  است.  با  صفحه   16نامه  را  اي 

هزار نسخه است.  اخبار علمي برخالف    250كند كه تيراژ آن حدود  نام"اخبار علمي" منتشر مي

كنند( تقريبا به طور كامل  هاي علمي )كه براي ثبات مالي بر جذب آگهي اتكا مي بسياري از مجله 

مي  حمايت  خود  مشتركان  د توسط  را  ست شود.  علمي  گزارش  و  نشريه  هزاران  مجله،  اندركاران 

مي خالصهبررسي  و  مي كنند  فراهم  را  علوم  در  جديد  تحوالت  از  از  اي  بسياري  كنند. 

نامه اخبار علمي به عنوان راهي براي به روز ماندن درباره تحوالت  نگاران علمي از هفته روزنامه

 برند.  علمي بهره مي 

هاي  هاي علمي و ارايه فعاليت آموزان به مشاركت در فعاليت تشويق دانش كوشد با  اين سازمان مي 

هاي  مند كند. نمايشگاه ها، آنها را به پژوهش علمي عالقههاي مستقر در دبيرستانخود در نمايشگاه 

شوند، جنبه ديگري را براي ارتباطات علم و  علمي كه توسط سازمان خدمات عمومي هماهنگ مي

 كند.  فناوري ايجاد مي 

 

 3. انستيتوي دانشمندان براي اطالعات عمومي ب

دهه    اين در  است  فعال  گروه  يك  كه  مذكور  1960انستيتو  انستيتوي  شد.  دهه   تاسيس  اواخر  در 

روزنامه   1970 ميان  موثرتر  ارتباط  برقراري  به  رساندن  ياري  براي  سازماني  و  به  نگاران 

نشست ميان    100اطالعات عمومي ساالنه از حدود  دانشمندان تبديل شد. انستيتوي دانشمندان براي  

روزنامه و  ميدانشمندان  حمايت  كشور  سراسر  در  نشست نگاران  اين  از  كند.  را  طيفي  ها 

  هاي چندروزه درباره موضوعات اجتماعي و علمي روز در بر هاي عصرانه تا كنفرانس گردهمايي

 گيرند.  مي

  . شوراي توسعه نويسندگي علمي پ
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60 
 

)مجزا( را ايجاد كرد تا    1، انجمن ملي نويسندگان علمي يك واحد تابعه کامال مستقل1960در سال  

تواند به "افزايش كميت و كيفيت نويسندگي علمي" بيانجامد. اين  هايي را برعهده گيرد كه مي فعاليت 

سازمان جديد، يعني شوراي توسعه نويسندگي علمي امروز به حيات خود ادامه داده تا از طيفي از  

 مايت كند.  نگاري علمي حهاي مربوط به ارتقاي كيفيت روزنامهفعاليت 

در تحقيق،   2ترين فعاليت )اين سازمان( يك كنفرانس ساالنه است كه در آن دانشمندان فعالمشخص 

دهند.  كاركنان اطالعات عمومي ترتيب مي   نگاران و گفتگوهايي را با مخاطباني متشكل از روزنامه 

هاي دولتي و به  ، اداره ايهاي رسانه" كه هزينه آن از سوي سازمان3هاي جديد هاي "افق اين نشست 

كاران به اين  نگاران باتجربه علمي و هم تازه شود، هم روزنامهويژه بنيادهاي خصوصي تامين مي

ها عالوه بر ايفاي نقش به عنوان منبع مطالب درباره  حوزه را جذب كرده است. بنابراين اين نشست 

حرفه نويسندگي علمي به   4قديمي تحوالت مهم فني در حوزه علوم، فرصتي را براي انتقال فرهنگ  

 كند.  تر فراهم مي نويسندگان جوان

فارغ  دانشجويان  عضويت  از  همچنين  علمي  نويسندگي  توسعه  آموزش  شوراي  كه  التحصيلي 

مي  دنبال  را  علمي  مي نويسندگي  استقبال  سال كنند،  در  سازمان  اين  از  كند.  حمايت  با  اخير  هاي 

نگاران مستقر در آمريكا  را براي اكتشاف مطالبي كه روزنامه  نگارانسفرهايي به خارج، روزنامه

 برد.  دهند، به آمريكاي مركزي و جنوبي ميمعموال از دست مي 

 

 ترويج علم يا ارتباطات علمي عمومي در آمريكا هاي.روش 2.4.3

به  پيشينه عمومي آمريكا  در  فناوري  و  برمي  200سازي علم  قبل  آغاز سال  سال  با  ، 1800گردد. 

کم چهار  توان دست سازي به عنوان يک فعاليت مهم و پويا در اياالت متحده ريشه گرفت. مي عمومي

 سازي علمي را در طول اين قرن برشمرد:روش مختلف از عمومي

اقناع 1 و  واضح  نگارش  به  دانشمندان  هدايت  موضوعات ـ  کشف  براي  گاهي  علم،  مورد  در  کننده 

آ  فني  کار  از  برآمده  )و  فلسفي  علمي  رويکرد  اتخاذ  به  مردم  فراخواندن  براي  هم  زماني  و  نها 

 غيرخرافي( نسبت به جهان. 

 
1 Wholly disowned subsidiary 
2 Cutting edge 
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پرداختند كه برانگيزاننده حس کنجکاوي باشد و هم براي نخبگان  ها به نحوي به بازنمايي مي ـ موزه2

توده تحصيل هم  و  موزهکرده  اين  باشد.  داشته  جاذبه  داش ها  آموزش وجود  براي  ظاهر  به  اما  ها  تند 

 بيشتر براي سرگرمي بودند. 

تر شد تا نيروي کاري ايجاد شود  هايي براي آموزش طبقات پايينـ در طول انقالب صنعتي، کوشش 3

 که هم ابزارها و هم ايدئولوژي دنياي مدرن و فناورانه برايشان جا افتاده باشد.  

نمايش ـ سخنراني 4 به داليل  هاي سيار و  انجام ميهاي عمومي هم  شد که  آموزشي و هم سرگرمي 

 ها بودند.   مخاطب آنها،  توده 

نوشته  با  ارتباطات عمومي در علم که  فلسفي و روشن مولفه ديگر در  نخبگان علمي و  هاي  فکرانه 

ها و مجالت درباره علم بود که در  هاي آموزشي و کاربردي تنيده شده است، توسط انواع کتابنوشته 

قرن   پايين براي    19طول  مجالت  طبقات  قرن،  اين  پايان  در  بودند.  کرده  پيدا  توسعه  و  بسط  تر 

 دانشمندان اختصاص يافته بودند، ايجاد شدند.   گوناگوني که براي ارائه علم به غير

کم از قرن شانزدهم توسعه پيدا کردند، در قرن نوزدهم تبديل به ابزاري جديد براي  ها که دست موزه

هاي مرتبط با آموزش شدند. ايجاد موزه تاريخ طبيعي اصواًل به  ويژه حرفه ه هاي علمي، بجذب پيشه 

هاي مهم که در پايان قرن در نيويورک و  افرادي با اطالع درباره علم و آموزش نياز داشت. موزه

   .شدندهاي خيرخواهانه غيردولتي پشتيباني مي کمک واشنگتن تاسيس شدند، بيشتر توسط 

 

 هندوستان . ترويج علم در 3.5

 هاي ترويج علم در هندبرنامه . 1.5.3

 كنگره ملي علم كودكان  ❖

كنند.  اين  سال است كه در سراسر كشور زندگي مي   17تا    10اين برنامه شامل كودكان گروه سني  

دنبال مي  به مرتبط كردن يادگيري علم با محيط    -1كند:  برنامه سه هدف زير را  ترغيب كودكان 

فراهم آوردن نشستي عمومي براي تعامل    -3  و    فيزيكي و اجتماعي خود   شناختن محيط   -2اطراف  

 كودكان با دانشمندان در جهت پاسخ به اشتياق آنها براي خالقيت و كنجكاوي. 

در هر سال اجرا شده است. در هر يك از اين   2004آغاز شده و تا سال  1993اين برنامه از سال  

در  سال و  با موضوعي خاص  كنگره  اين  اين  ها  است.  آمده  در  اجرا  به  بزرگ  از شهرهاي  يكي 

بدين   كنگره  اجراي  است. شكل  طبيعت  آب و  بومي، غذا،  دانش  محيط زيست،  شامل  موضوعات 
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هاي علمي  ترتيب است كه بعد از مشخص شدن موضوع كنگره، كودكان سراسر كشور ابتدا پروژه

ا در هر سال با توجه به موضوع كنگره  هكنند، اين پروژهمرتبط با مسائل محلي خود را انتخاب مي 

دهند،  ها را تحت راهنمايي معلمان يا فعاالن علم انجام مي در زمينه خاصي است. كودكان اين پروژه

هايي به مدرسه و يا سطوح محلي كنگره در شهر محل  هاي خود را به صورت گزارش سپس يافته 

اي خود را به زبان مادري بنويسند و ارائه  هتوانند گزارش كنند. كودكان مي سكونت خود ارائه مي 

ارائه گزارش  انتخاب مي ها، گزارشدهند. بعد از  برتر  انتخاب در سطح محلي و  هاي  ابتدا  شوند، 

 گيرد.سپس در سطح ايالتي و در نهايت در سطح ملي صورت مي

آمد.  اجرا دربا موضوع طبيعت و محافظت از آن به    1999براي مثال كنگره علم كودكان در سال  

پروژه اين كنگره  با موضوعات هوا، آب، زمين، معادن، جنگل در  اكوسيستم و حيوانات  هايي  ها، 

 500دسامبر انجام گرفت، در اين كنگره حدود    31تا    27انجام شد. اين كنگره در سطح ملي از  

ن نشست انجمن  پروژه از هر ايالت نيز در هشتاد و هفتمي  2ايالت ارائه شد و    25پروژه برتر از  

جمهور هند نيز در  ارائه شد. بايد اشاره كرد كه رئيس   2000كنگره علم هند در سوم تا هفتم ژانويه  

 يابد.    كنگره علم كودكان حضور مي 

 روز ملي علم  ❖

برگزار مي  به صورت عمومي  برنامه هر ساله در سطح ملي و  ترتيب كه در هر  اين  بدين  شود. 

هايي در اين روز به اجرا  ذاري شده و برنامه گنام  1»روز ملي علم«  فوريه به عنوان  28سال روز  

هندي كه جايزه نوبل را دريافت كرد انتخاب    داننخستين فيزيك   2آيد، اين روز به ياد رامان در مي 

توانند آزادانه از  است كه در آن مردم مي  3ها، روزهاي باز ترين اين برنامه شده است. از جمله مهم 

ي و تحقيقاتي ديدن كنند و با دانشمندان تعامل داشته باشند. در واقع در يك روز مشخص  مراكز علم

شوند و دانشمندان نيز موظفند تا به سواالت مردم پاسخ داده  همه مراكز علمي به روي عموم باز مي

كنند گفتگو  آنها  با  برنامه   . و  ديگر  مي از  علم  ملي  روز  دانشمندان هاي  توسط  سخنراني  به    توان 

رقابت  انواع  سمينارها،  عمومي  برجسته،  و  علمي  مراكز  در  كه  كرد  اشاره  غيره  و  مسابقات  ها، 

 شوند.  برگزار مي

 هاي تخصصي ارتباطات علم برنامه ❖

 
1 National Science Day 
2 C.V. Raman 
3 Open Days 



 

63 
 

برنامه  فناوري  و  علم  ارتباطات  ملي  برگزار  شوراي  حوزه  اين  فعاالن  براي  را  تخصصي  هاي 

اينمي از  دسته  يك  برنامه كند.  ن گونه  شامل  دپارتمان شست ها  مشترك  جلسات  و  در  ها  درگير  هاي 

دپارتمان  كه   ترتيب  بدين  است،  علم  نشست ترويج  در  ايالتي  شوراهاي  و  انواع  ها  مشترك  هاي 

 دهند.  هاي خود را مورد بحث و بررسي قرار مي ها و فعاليت هاي ترويجي و برنامه روش

اين ديگر  برنامهدسته  كنگره گونه  شامل  سمينارها  و  و  ها  علم  ارتباطات  زمينه  در  تخصصي  هاي 

است.   ميافناوري  برگزار  فناوري  و  علم  دپارتمان  توسط  سمينارها  حوزه  ين  فعاالن  و  شود 

اشاره    1توان به »كنگره ملي ارتباطات علم«كنند. از اين جمله مي ارتباطات علم در آن شركت مي 

حقيق و توسعه در مورد ارتباطات علم  هاي مختلف تشود و در آن جنبه كرد كه هر ساله برگزار مي 

 شوند. مطالعه مي 

 هاي علمي در خيابان(گذرهاي علم )برنامه  ❖

شود. به اين ترتيب كه يك نمايشگاه  هاي خياباني برگزار ميبه صورت نمايشگاه   2گذر فعاليت علمي 

ها از نمايشگاه  گردد به نحوي كه مردم با عبور از اين فضاهايي برپا مي علمي با استفاده از غرفه

شوند تا مردم بتوانند به راحتي از  ها مستقر مي ها در كنار خيابان كنند. معموال اين نمايشگاه ديدن مي

برنامه  گذرها  اين  در  كنند.  ديدن  مي آن  اجرا  مختلفي  فعاليت هاي  جمله  از  به  شود،  مربوط  هاي 

برنامه  گياهان،  و  برنامهطبيعت  ديگر  و  تفريحي علمي  اين غرفههاي عهاي  جاذبه اصلي  ها لمي. 

 نمايش تاريخ علم و فناوري و همچنين نمايش فيلم، اساليد و ويديو است. 

برگزار مي براي مثال يك ماهه،  نمايشگاه طوالني مدت،  يك  به صورت  برنامه معموال  شود.  اين 

ال در يك گذر  ها عمومي بودن و تعداد زياد بازديدكنندگان آن است. براي مثگونه برنامه ويژگي اين 

هزار نفر در هر روز    5برگزار شد و يك ماه به طول انجاميد در حدود    2006علمي كه در سال  

 سايت دپارتمان علم و فناوري(. منبع: از آن ديدن كردند )

 سازي علم و فناوري جوايز ملي عمومي  ❖

هاي مختلفي اعطا  حوزهيابد. اين جوايز در  اين جوايز هر ساله به فعاالن ترويج علم اختصاص مي

به شرح زير  مي اين جايزه  شود كه شامل حوزه عمومي، حوزه كودكان و رسانه هستند. جزئيات 

 است: 

 هزار روپيه( 200دالر ) 4400جايزه در ارتباطات علم و فناوري،  -1 

 هزار روپيه( 100دالر ) 2200ها و مجالت، جايزه در ارتباطات علم و فناوري در كتاب  -2
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 دالر   2200سازي علم و فناوري در بين كودكان، ايزه در عموميج -3

 دالر  2200جايزه در ترجمه متون عمومي علم و فناوري،  -4

 دالر   2200هاي چاپي، جايزه در ارتباطات علم و فناوري در رسانه  -5

 دالر  2200هاي الكترونيكي، جايزه در ارتباطات علم و فناوري در رسانه  -6

 

برنده اعطا مي  به  يادبود  يك  نقدي،  پرداخت وجوه  بر  از  در هر جايزه عالوه  شود و نيز فهرستي 

سايت دپارتمان  منبع:    شود )اسامي برندگان و فعاالن علم تهيه شده كه در روز ملي علم ارائه مي 

 ري(. علم و فناو

 نهادهاي ترويج علم در هند . 2.5.3

 شوراي ملي ارتباطات علم و فناوري   ❖

ترين بخش دپارتمان علم و فناوري هند است كه به طور  ، مهم 1شوراي ملي ارتباطات علم و فناوري 

برنامه  اين شورا  فعاليت دارد.  ترويج و عمومي كردن علم  هاي عمومي كردن مشخص در زمينه 

 هاي اين شورا شامل:  كند.  فعاليت علمي در بين عامه را دنبال مي  علم و ايجاد اخالق

 هايي از علم و فناوري هاي راديويي و غيره در حوزه تهيه فيلم، كتاب، برنامه  •

كوتاه • سازمانآموزش  فعاالن  نيز  و  مدارس  معلمان  مورد مدت  در  علمي  داوطلب  هاي 

 ارتباطات علم 

 علم اهداي جوايز به انتقال دهندگان برتر  •

 تحقيق در زمينه ارتباطات علم و فناوري  •

 هاي دانشگاهينگاران علمي در دوره تربيت روزنامه  •

 همكاري با شوراهاي ايالتي و شبكه علم و فناوري  •

سازي علم مثل جشن »روز ملي علم« و »كنگره ملي علم  هايي در زمينه عموميفعاليت  •

 كودكان« و »آگاهي بخشي در مورد محيط طبيعي«. 

توان به موارد زير اشاره كرد: ارائه  هاي شوراي ملي ارتباطات علم و فناوري مي ديگر برنامه از  

رسانه برنامه در  برنامههايي  و  تلويزيون  راديو،  مطبوعات،  مثل  مختلف  ويديويي،  هاي  هاي 

هاي عروسكي براي ترويج علم، هاي خياباني، نمايش ها، بازيهاي جمعي مثل سرودها، رقص روش

دكتري در ارتباطات علم است. همچنين شورا داراي يك    هاي دانشگاهي كه شامل دورهد دورهايجا
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كه اخبار علم و فناوري    2نامهشود و يك هفته است كه به صورت ماهيانه منتشر مي   1خبرنامه علمي 

 دهد.   مطبوعات را پوشش مي 

 هند  علم  ارتباطات جامعه  ❖

است كه زير نظر شوراي ملي ارتباطات علم و فناوري فعاليت  انجمني    3جامعه ارتباطات علم هند  

تاسيس شد و بعد از گسترش آن    1978كند. اين جامعه ابتدا به صورت يك كلوپ علمي در سال  مي

سال   حوزه  1994در  در  جامعه  اين  كرد.  كار  به  شروع  نام  اين  روزنامهبا  علمي،  هاي  نگاري 

 كند. فعاليت مي ارتباطات علم، ترويج علم و اخالق علم 

از:   است  عبارت  جامعه  اين  انتقال سازمان  -1اهداف  و  نويسندگان  يك  دادن  حول  علم  دهندگان 

كمك به توسعه و بازسازي مناطق    -3سازي علم و اخالق علمي در ميان عامه  عمومي  -2مشي  خط 

ات علم و  نگاري علمي، ارتباطهماهنگي براي استقرار و توسعه آموزش در روزنامه  -4روستايي  

علمي   محلي    -5نگارش  منابع  مديريت  و  توسعه  به  ضد    -6كمك  بر  عموم  بين  در  باور  ايجاد 

 ها و خرافات. افسانه 

هاي آگاهي علم، آموزش هاي اين جامعه شامل اين موارد است: آموزش فعاالن علم، برنامه فعاليت 

هاي علمي، تئاتر و  مايشگاه اي مقدماتي ارتباطات علم، توزيع متون آموزشي علوم عمومي، نحرفه

كلوب  استقرار  مسائل علمي،  مورد  در  برنامه ها، عمومينمايش  كودكان،  ميان  هاي سازي علم در 

هاي علمي مثل آزمايشات در مورد آب، غذا و خاك، ساخت  آموزشي و ... همچنين انجمن به فعاليت 

 پردازد.  ميوسايل بازي علمي، پوسترها و متون علمي و اخبار و مقاالت علمي 

هاي ميداني در جهت تعيين نيازها و عاليق  پيمايش  -1خط مشي، روش كار و وسايل مورد استفاده:  

ايجاد عاليق عمومي به علم و فناوري    -2هاي علمي  عامه، تشخيص مسائل اجتماعي و تهيه راه حل

زندگي  در  آن  دخالت   و 

ورد علوم عمومي با تاكيد بر آموزش فني و  ها در مها، سمينارها و كنفرانس سازماندهي كارگاه   -3

تهيه فيلم،    -5نهاد و نهادهاي علمي  -هاي مردمهمكاري و هماهنگي با سازمان  -4توسعه همه جانبه  

فعاليت  در  مشابه  موارد  و  مختلف  اساليد  علمي  موضوعات  و  مختلف    -6ها  انواع  از  حمايت 

اورزان، زنان و جوانان و حفظ عالقه آنها به  آموزان، معلمان، دانشمندان، كشنويسندگان علم، دانش 

به استقرار موزه  -7نگارش علمي   آگاهي علمي در    -8هاي علم  ها، مراكز و كتابخانه كمك  ايجاد 

 هاي ضعيف اجتماع.     ميان توده با تاكيد ويژه بر جوانان، افراد بيكار و بخش 
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تحقيقاتي را با عنوان    اوري، يك مجله همچنين اين انجمن با همكاري شوراي ملي ارتباطات علم و فن

هند«  ارتباطات علم  به صورت هر    1»مجله  ارتباطات علم  مي  6در زمينه  منتشر  يكبار  كند.  ماه 

فعاليت  و  دانش  توسعه  مجله  ترويج علم  موضوع  به  كمك  نتيجه  در  و  ارتباطات علم  در زمينه  ها 

نيمه  مجله  اين  موزه است.  مثل  مراكزي  و  علم  ارتباطات  به  عالقمند  افراد  و  است  ها، تخصصي 

              .(جامعه ارتباطات علم هند  )منبع وبگاهها و مجالت از مخاطبان آن هستند  مراكز علم، رسانه 

   2موسسه ويگن پراسار  ❖

كند، در يت مي اين موسسه يك نهاد علمي مستقل است كه زير نظر دپارتمان علم و فناوري هند فعال

فناوري   و  علم  دپارتمان  به  وابسته  مستقل  علمي  موسسات  از  يكي  عنوان  به  موسسه  اين  واقع 

.  3سازي علم در مقياس كالن ايجاد شد جهت عمومي  1989شود. اين موسسه در سال  محسوب مي 

هدف اصلي موسسه ترويج و اشاعه نگرش علمي و عقالني در جامعه است. همچنين اهداف كلي  

 وسسه عبارتند از:  م

فعاليت  - ترويج  و  كمك  تقبل،  عموميهماهنگي،  به  مربوط  القا  هاي  و  علم  سازي 

فناوري در   به علم و  دانش، آگاهي و عالقه  بين مردم و افزايش  اخالق علمي در 

 هاي جامعه، ميان همه بخش 

هاي ها، دستگاه علمي، سازمانمعروف  ايجاد و گسترش ارتباط موثر بين موسسات   -

موزهآمو البراتوارها،  دانشگاهي،  و  سازمان زشي  ديگر  و  تجارت  ها ها، صنعت، 

 براي مبادله و انتشار موثر اطالعات علم و فناوري، 

ها و  چاپي(، روش  و اينترنتي  تصويري،   -تصويري، صوتي توسعه وسايل)صوتي، -

بهتر  اهاي  شيوه  فراگرفتن  و  درك  فهم،  به  قادر  را  توده  كه  نحوي  به  رتباطات، 

 هاي علمي سازد، ل و شيوه اصو

فعاليت  - دوره سازماندهي  تحقيقاتي،  كارگاههاي  همايش ها،  سمينارها،  ها،  ها، 

نمايشگاه برنامه آموزشي،  بازي هاي  عمومي،  گفتگوهاي  فيلم،  نمايش  هاي ها، 

 هاي موزيكال و غيره،ها، نمايش خياباني، آزمون

هاي جمعي و نيز تهيه مقاالت  هاي تجاري و ديگر گردهمايي مشاركت در نمايشگاه  -

ها، مجالت و نشريات در رابطه با اشاعه و ايجاد  اي روزنامهمشترك و توزيع دوره 

 آگاهي در زمينه موضوعات علم و فناوري، 
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مدل - ساخت  و  گسترش  براي  طراحي،  مربوط  ابزارهاي  ديگر  و  نمايشي  اشيا  ها، 

 ارتباطات، هاي هاي تصويري عملي و ديگر شيوه برنامه

 ها.        ها و ديگر مشوق ها، جوايز و نشانها، مقرريايجاد و اهداي كمك هزينه  -

هاي مختلف در زمينه ترويج علم است. همچنين موسسه با شوراي ملي  اين موسسه داراي فعاليت 

جي  هاي ترويآورد. از جمله برنامه هاي مشتركي را به اجرا در مي ارتباطات علم و فناوري برنامه 

برنامه موسسه مي  به  برنامه توان  فيزيك(،  جهاني  سال  )مثل  ساليانه  برنامه هاي  آموزشي،  هاي هاي 

هاي  ترين فعاليت هاي آموزشي اشاره كرد. مهم ها و فيلم راديويي و تلويزيوني و چاپ مجالت، كتاب 

 موسسه شامل موارد زير است:   

    :ها و يك بولتن خبري  ديبحث و گفتگو(، سي شامل سايت اينترنتي )به همراه  سيستم اطالعات

شود و بريده جرايد و  به صورت دو هفته نامه منتشر مي   1. اين بولتن با نام ويپريس كليپست است 

كند. اين دو هفته نامه توسط معلمان،  آوري مي روزنامه كشور جمع   125اخبار علم و فناوري را از  

 گيرد.  مورد استفاده قرار ميها و موسسات ديگر آموزان، كتابخانه دانش 

 :وسايل كمك آموزشي 

كامپيوتر:  آزمايش       از  استفاده  با  علمي  آزمايشهاي  برنامه اين  از  قسمتي  آموزشي  ها  هاي 

آموزان طراحي شده است. اين وسيله شامل يك نرم افزار كامپيوتري به  موسسه است كه براي دانش 

هاي علمي  نصب آن به كمك كامپيوتر بعضي از آزمايش   توان با افزار است كه مي همراه يك سخت 

 هاي فيزيك را به كمك آن انجام داد. توان آزمايش را انجام داد، براي مثال مي 

 دهد، براي ايجاد عالقه در  هاي فيزيك را نشان مي هايي كه آزمايش ديسي هاي آموزشي:  ديسي

هاي جديد فيزيك را تشريح كرده  ي از فعاليت ها يك سرديشوند. اين سي آموزان توزيع مي بين دانش 

 كنند. آموزان و معلمان ايجاد عالقه مي دهند كه با اين وسيله بين دانشو طرز كارشان را نشان مي 

  :با استفاده از اينترنت، يك منبع يادگيري برخط فيزيك براي معلمان ايجاد شده كه  آموزش برخط

هاي نها و همچنين ايجاد يك بانك اطالعات با استفاده از پاسخ عنوان منبع كمكي براي توانا كردن آبه

 كند. آنها عمل مي 

هاي مختلف هندي  عنوان كتاب در موضوعات مختلف و به زبان   130:  انتشار بيش از  انتشارات

ها و مجالت و ستون هاي كتاب، چاپ مقاالت علم و فناوري در روزنامهمشاركت در نمايشگاه   و

به صورت ماهنامه در دو    كه  «2047انتشار يك خبرنامه با عنوان »روياي    ها،ماهنامهعلمي در  
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هزار است. خبرنامه به صورت عمومي   33شود. تيراژ خبرنامه  زبان هندي و انگليسي چاپ مي 

دانش  معلمان،  دانشمندان،  بين  مي در  توزيع  عادي  خوانندگان  ديگر  و  مباحث    و   شودآموزان  به 

 پردازد.  ناورانه مي مختلف علمي و ف

 :اين پروژه تحت عنوان »نمايشگاه علم روي چرخ«  در اين جهت  نمايشگاه علم به وسيله قطار

هاي مردم ببرد. يك نمايشگاه علمي  بود كه ميراث علمي هند و نيز دستاوردهاي اخير آن را به خانه 

مي سفر  كشور  طول  در  كه  قطاري  از  استفاده  طول  با  در  در    8كرد   2004و    2003سال  ماه 

هاي  ايستگاه توقف كرد و در هر ايستگاه براي مردم آن منطقه برنامه  60برگزار شد. اين قطار در  

آهن اجرا شد. كتاب نمايشگاه  گذاشت. اين پروژه توسط موسسه و وزارت راهخود را به اجرا مي 

 شته شد. نگار علمي نو دهد نيز توسط يك روزنامهقطار كه سفرهاي آن را توضيح مي 

  :خصوصي استفاده    راديوي  مشخصي  جغرافيايي  محدوده  در  كم  برد  با  آماتوري  راديوهاي 

هاي آموزشي را براي نمايش طرز كار اين وسيله به اجرا در آورده  شوند. اين موسسه برنامه مي

ا و  هشود و شامل سخنراني آموزان و همچنين عموم مردم برگزار مي ها براي دانش است. اين برنامه 

برنامه  برنامه همچنين  اين  در  اين وسيله است.  با  آشنايي  براي  راديوهاي  هاي عملي  كار  ها طرز 

شود.  خصوصي و نيز استفاده از آنها در مواقع اضطراري مثل حوادث غيرمترقبه آموزش داده مي 

به عمومي ارتباطات علم  با همكاري شوراي ملي  سازي راديوي خصوصي در مدارس و  موسسه 

برنامه   ديگر و  كرده  اقدام  ايجاد  مراكز  شامل  كه  است  آورده  در  اجرا  به  زمينه  اين  در  را  هايي 

مي  راديوها  اين  همچنين  است.  موسسه  در  راديوي خصوصي  رسانه  باشگاه  يك  عنوان  به  توانند 

 موثر در ترويج علم مورد استفاده قرار گيرند.  

باشگاه علم:  شبكه  باشگاه شبكه هاي  از  علماي  عنوان)كلوپ  هاي  تحت  نت  ها(،  وسيله  به  1ويپ 

هاي علمي از جمله شوراها  موسسه در سراسر كشور تاسيس شده است. اين شبكه شامل انواع كلوپ

ايالتي و همچنين سازمانو دپارتمان  باشد. هدف  هاي كوچك مي هاي غيردولتي حتي كلوپ هاي علم 

فناوري در اين شبكه گسترش اطالعات علم و  تاسيس  برانگيختن    از  نقاط دورافتاده،  جامعه و در 

روحيه كنجكاوي، كندوكاو، نوآوري و خالقيت در ميان فعاالن و تحول در ديدگاه نسبت به مشكالت  

 با ايجاد آگاهي نسبت به نتايج حاصل از كاربرد روش علمي است. 

و نيز در ميان قبايل  هاي آموزشي در مناطق دورافتاده  ها و برنامه با استفاده از اين شبكه، كارگاه 

گذارد، همچنين يك خبرنامه  هاي آموزشي را در مدارس به اجرا مي شود. اين شبكه برنامه اجرا مي 

هاي شود. اين خبرنامه شامل فعاليت به صورت ماهانه منتشر مي نتاخبار ويپ  علمي تحت عنوان

ان هندي و انگليسي منتشر  ها و ديگر مقاالت آموزنده است كه به دو زبهاي باشگاه علمي، گزارش
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كنند،  هاي بزرگ ملي مشاركت مي هاي محلي و نيز پروژهها در برپايي برنامه شود. اين باشگاه مي

هاي برتر در هر سال جوايزي  كنند، همچنين به باشگاه اطالعات و اخبار را در بين خود مبادله مي 

هاي علمي مكاناتي را براي برپايي برنامه شوند و اها توسط موسسه پشتيباني مي شود. باشگاه داده مي 

كنند. در حال حاضر بيش از پنج هزار باشگاه علم در سراسر كشور عضو اين شبكه  دريافت مي 

 هستند. 

دهد، از جمله  هاي زيادي را انجام مي موسسه در زمينه گسترش نجوم، فعاليت هاي نجوم:  فعاليت

كارگاه  ابزارهاي  برگزاري  و  وسايل  تهيه  و  ها،  ها  فيلم  )مثل  مربوطه  افزارهاي  نرم  و  نجوم 

برنامه  اينترنتي(،  دانش ابزارهاي  براي  آموزشي  سازمانهاي  و  معلمان  و  غيردولتي.  آموزان  هاي 

برنامه  موسسه  گرفتگيهمچنين  خورشيد  نجوم،  هفته  در  مناسبت هايي  ديگر  و  شامل  ها  كه  ها 

ن است مثل مسابقات، سخنراني، تماشاي آسمان  آموزاهايي براي دانش هاي عمومي و برنامه برنامه

 كند. شب و بحث و گفتگوي علمي را برگزار مي

هايي را نيز به صورت همكاري با ديگر موسسات  هاي ذكر شده،  موسسه برنامهعالوه بر فعاليت 

آورد، براي مثال يك كارگاه  المللي به اجرا در مي هاي بينعلمي داخلي و نيز موسسات و سازمان 

ها  مد. همچنين موسسه در كنفرانس آبا همكاري موسسات آمريكايي به اجرا در  2005ضا در سال  ف

نشست  بين و  فعاليت هاي  زمينه  در  نيز  را  جوايزي  موسسه  دارد.   مشاركت  علمي  هاي المللي 

 هاي آموزشي كسب كرده است.   سازي علم مثل فيلم عمومي

 آكادمي ملي علم هند   ❖

آكادمي به    1هند آكادمي ملي علم   اين  است.  فناوري  دپارتمان علم و  از هيات هاي تخصصي  يكي 

تاسيس شد. هدف از تاسيس آكادمي    1930هاي علم هند در سال  ترين آكادمي عنوان يكي از قديمي 

ها و چاپ و نشر تحقيقات آنان بود. اكنون آكادمي  يي دانشمندان به منظور تبادل ديدگاه آايجاد گردهم 

عضو وابسته دارد. اين اعضا از دانشمندان علوم     1055عضو اصلي و نزديك به    1390در حدود  

هاي علم و فناوري داراي تخصص هستند. اين  مختلف از سراسر كشور هستند كه در انواع رشته 

هاي علمي شامل شيمي، فيزيك، علوم مهندسي و همچنين بخش علم و جامعه است كه شامل  رشته

 شود.  سازي علم نيز مي سياست علم و عمومي 

فعاليت  عموميآكادمي  و  علم  ارتباطات  زمينه  در  فعاليت هايي  اين  دارد.  علم  جهت  سازي  در  ها 

آموزان و ترغيب آنها به انتخاب علم به عنوان يك حرفه است.  پرورش اخالق علمي در ميان دانش 

فعاليت  مي اين  سازماندهي  سال  طول  در  سخنراني ها  شامل  و  عشوند  علمي،  هاي  مسابقات  لمي، 
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معلمان براي  كارگاه  و  نگارش  نقاشي،  مسابقات  نمايشگاه،  برنامه شوندمي   گفتگو،  همچنين  هاي . 

دانش  براي  سخنراني علمي  شامل  كه  است  شده  طراحي  برنامه آموزان  انواع  برگزاري  و  هاي ها 

انجمن آكادمي  است.  مآموزشي  فعاليت  مختلف  مناطق  در  كه  دارد  نيز  محلي  اين  ي هاي  كنند. 

 . ايالت مختلف تشكيل شده است 14هاي محلي در انجمن 

 انجمن كنگره علم هند  ❖

هاي تخصصي دپارتمان علم و فناوري است كه در سال  نيز يكي از هيات   1انجمن كنگره علم هند 

پردازد.  سازي علم نيز مي تاسيس شده است. اين انجمن عالوه بر گسترش علم به كار عمومي 1914

هاي مختلف علوم پايه، مهندسي، پزشكي و  هاي علمي مثل شاخه هاي انجمن در انواع رشته فعاليت 

از   بيش  حال حاضر  در  و  است  انساني  ديگر    18علوم  و  دانشمندان  آن هستند.  نفر عضو  هزار 

هاي موسسه شامل برگزاري  متخصصان و عالقمندان به توسعه علم از اعضا انجمن هستند.  فعاليت 

برنامه كنفرا علمي،  نمايشگاه  برگزاري  مختلف،  جوايز  اعطا  سخنراني،  براي  نس،  علمي  هاي 

برنامهدانش  در  مشاركت  است آموزان،  انتشارات  و  ملي علم  مثل روز  مختلف علم  )گزارش    هاي 

 (.2005- 2006 ساليانه

انجمن سخنراني  برگزار مياين  نواحي مختلف كشور  اين سخنراني هاي عمومي را در  ها در كند. 

جهت ايجاد اخالق علمي در بين مردم و در بين دانشمندان جوان و نيز به كار بردن اخالق علمي  

فعاليت  در  در  انجمن  منظور  بدين  است.  و عملي  بنيادي  منطقه در سراسر كشور    18هاي علمي 

مي  فعاليت دكند.  فعاليت  اين  منطقه ر  كارگاه هاي  سخنراني اي،  و  برا  هاييها  و  عموم  ي  براي 

مي  برگزار  مختلف  برنامه دانشمندان  نيز  و  مناسبت گردد  و  علم  مختلف  روزهاي  در  هاي  هايي 

 (. انجمن كنگره علم هند  )وبگاهشود مختلف برگزار مي

 اطالعات  منابع و  علم ارتباطات ملي  موسسه ❖

اطالعات  منابع  و  علم  ارتباطات  ملي  در    2موسسه  فناورانه،  و  علمي  اطالعات  انتشار  بر  عالوه 

كند. اين موسسه به لحاظ تشكيالتي وابسته به  سازي و ارتباطات علم نيز فعاليت مي زمينه عمومي

دپارتمان  از  هنديكي  فناوري  و  علم  وزارت  شوراي  و    هاي  به  وابسته  مستقل  موسسات  از  يكي 

خود وابسته به دپارتمان تحقيقات علمي و صنعتي    است كه اين شورا نيز   3تحقيقات علمي و صنعتي 

وزارت علم و فناوري است. اين موسسه، متولي منابع اطالعات در مورد علم و فناوري و توسعه  

 ارتباطات در علم و فناوري است.  
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آموزان يكي از وظايف موسسه انتشار اطالعات علم و فناوري در بين عامه مردم به خصوص دانش 

هاي علمي القه در بين آنها است. ترويج علم در جهت ايجاد آگاهي در مورد پيشرفت براي ايجاد ع

و همچنين ايجاد اخالق علمي در ميان دانشجويان و مردم عادي مورد توجه موسسه است. موسسه  

به  را  وظيفه  كتاب اين  مطبوعات،  چاپ  بولتنوسيله  تهيه  عمومي،  علمي  مجالت  ايجاد  ها،  و  ها 

 رساند. هاي مختلف علمي به انجام مياتي در زمينه هاي اطالعبانك 

ها و مجالت  شود و شامل چاپ كتاب هاي ترويجي موسسه بيشتر در حوزه نشر خالصه ميفعاليت 

كند كه به ترويج علم در ميان عامه  علمي عمومي است. موسسه سه مجله علمي عمومي چاپ مي 

ي در هند هستند و به سه زبان انگليسي، هندي  ترين مجالت عمومپردازند. اين مجالت از قديمي مي

شوند. مجالت انگليسي و هندي به صورت ماهنامه و مجله اردو زبان به صورت  و اردو چاپ مي 

نامه است. مطالب مندرج در اين مجالت شامل آن دسته از مقاالت علمي عمومي كه در حوزه  فصل

جدول   آزمون،  پازل،  داستان،  دارند،  قرار  جديد  بيوگرافي  علوم  جذاب،  علمي  وقايع  كلمات، 

هاي علمي عمومي بسياري را به چاپ رسانده است.  دانشمندان و مطالب ديگر است. موسسه، كتاب 

كتاب  حوزهاين  به  سرگرميها  و  كامپيوتر(  جديد)مثل  علوم  بنيادي،  علوم  مثل  علمي  هايي  هاي 

 پردازند.  مي

 علم  هايموزه   ملي شوراي ❖

كند.  يك مجمع مستقل است كه تحت نظر وزارت فرهنگ هند فعاليت مي  1علم هاي شوراي ملي موزه 

عنوان مركز عملياتي علم به   27تاسيس شد و اكنون با دارا بودن بيش از    1978اين شورا در سال  

شود كه زير نظر يك تشكيالت اداري  هاي مراكز علم در جهان شناخته مي يكي از بزرگترين شبكه 

هاي علم را كه در كل كشور قرار  هاي علم و پارك اين شورا مراكز علم، موزه كنند.  واحد عمل مي 

فعاليت دارند هماهنگ مي به  مراكز  اين  از  يك  در زمينه عموميكند. هر  مختلفي  سازي علم  هاي 

هاي متفاوتي نيز دارند، براي مثال يك شهر علم كه در كلكته قرار دارد در يك  پردازند و ظرفيت مي

 هزار نفر بازديد كننده داشته است.  500 سال بيش از

   اهداف شورا: 

به نمايش گذاشتن رشد علم و فناوري و كاربرد آن در صنعت و رفاه بشر با نظري به ايجاد   –

و با  گرايش  مبارزه  و  محور  علم  همچنين  خرافه   نگرش  و  مردم  بين  در  علم  شبه  و  گرايي 

 آنان، ايجاد، القا و استمرار آگاهي عمومي در ميان 
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تاريخي كه نمايانجمع – اشيا مهم  ترميم و محافظت از  توسعه  آوري،  گر حوادث مهم در سير 

 علم و فناوري و صنعت هستند، 

هايي در زمينه تدريس علمي  هاي وسايل نمايشي و كمك طراحي و ساخت موزه علم، نمايشگاه  –

 سازي علم، براي آموزش و عمومي

شهرهاي  عمومي – در  فناوري  و  علم  بهره سازي  براي  روستاها  و  بزرگ  و  مندي  كوچك 

نمايشگاه دانش  سازماندهي  وسيله  به  عادي  افراد  و  سخنراني آموزان  سمينارها،  هاي ها، 

 ها،  هاي علمي و ديگر برنامه عمومي، كمپ

هاي آموزشي  ها و سازماندهي فعاليت هاي علمي ارائه شده در مدارس و دانشكده تكميل آموزش  –

 آموزان، پرورش روحيه خالقيت و جستجوي علمي در ميان دانش  خارج از مدارس براي

برنامه  – دانش سازماندهي  علم،  آموزگاران  براي  آموزشي  معلوالن،  هاي  ها،  تكنسين  آموزان، 

 دار،  زنان خانه 

دانشگاه عرضه دست – به  موزه يار  دستگاه ها، موسسات،  ديگر  و  مدارس  براي طراحي  ها،  ها 

 كنان براي كار در موزه،هاي علم و آموزش كارموزه

 هاي مربوط به آن. هاي علم و كمك استقرار مراكز علم براي توسعه نمايشگاه  –

هاي مكانيكي و الكترونيكي  از جمله امكانات زيربنايي و تجهيزات شامل اين موارد است: آزمايشگاه 

استوديو محصوالت ويديويي،  گر و  ها، آزمايشگاه كامپيوتر و پردازشمجهز براي توسعه نمايشگاه 

تصويري، بخش هنر و نمايش با طراحي    -افزاري و صوتياي با امكانات نرمآزمايشگاه چند رسانه 

تصويري، عكاسي، انتشارات و ...، بخش چاپ و گرافيك كامپيوتري، كتابخانه و آرشيو، امكانات  

نما و امكانات نمايش  زه، افالكآموزشي براي دانشجويان، مربيان علم، معلمان علم و متخصصان مو

تاالر استوديو صوتي مدرن،  اجتماعات و سالنفضا،  اقامتگاه جهت كارآموزان،  هاي  هاي مختلف، 

مهندسي  سالن بخش  مدارس،  علم  مراكز  براي  توليد  و  طراحي  امكانات  موقت،  نمايشگاهي  هاي 

 شهرسازي و معماري و كمپ ملي علم. 

 هاي علم شامل اين موارد است: ه مراكز علم و شوراي موزههاي انجام شده به وسيلفعاليت  

 آموزانسخنراني به همراه نمايش براي دانش  -

 برنامه آموزشي براي معلمان -

 هاي علم سيار، با استفاده از اتوبوس نمايشگاه  -

 هاي علم مسابقات، سمينارها و نمايشگاه  -

 تئاترهاي علمي  -

 مورد كامپيوتر، نجوم، طبيعت و محيط زيست هاي آگاه كننده در برنامه  -

 هاي عموميسخنراني  -
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 .1هاي راديوي خصوصيايستگاه  -

 

 مراكز بين دانشگاهي  ❖

معروف هستند. اين    2اي وجود دارند كه به مراكز بين دانشگاهي در آموزش عالي هند مراكز علمي 

فعاليت  انجام  به  علمي  اقدام ميمراكز  نيز  علم  ترويج  مهم كنند.  هاي  از  بين  يكي  مركز  آنها  ترين 

سازي علم در هاي زيادي در زمينه ترويج و عمومياست كه فعاليت  3دانشگاهي نجوم و اختر فيزيك 

آموزان، دانشجويان و نيز عموم مردم هايي براي دانش دهد. اين مركز برنامهحوزه نجوم انجام مي 

هاي عملي مثل رصد ستارگان و همچنين تهيه  هاي آموزشي، برنامه كند، كه شامل برنامه برگزار مي

 هاي آموزشي است.  فيلم 

 

 . ترويج علم در بنگالدش 6.3

 نهادهاي ترويج علم  . 1.6.3

 4بنگالدش  مطالعات توسعه موسسه  ❖

اش مطالعه، تحقيق و  اي است که وظيفه موسسه مطالعات توسعه بنگالدش يک سازمان چند رشته

حوزه  در  دانش  جمعيت   ترويج  و  به  اقتصاد  که  است  اجتماعي  علوم  ساير  و  توسعه  شناسيِ 

آوري اطالعات، توليد  ملي و رفاه اجتماعي ارتباط دارند و در صدد جمع   ريزي براي توسعهبرنامه

برنامه  گرفتن  عهده  به  و  اکتشافات  هدايت  برنامه داده،  منظور  به  تحقيقاتي  تدوين  هاي  و  ريزي 

فنون تحقيق مدرن و    پيشنهاد درباره  ها و فراهم کردن اطالعات و ارائهنآ ها و اجرا و تحقق  سياست 

 شناسي و ساير علوم اجتماعي است.  شناسي در اقتصاد، جمعيت روش

 5مرکز اسناد فني و علمي بنگالدش  ❖

بنگالدش به  1972اين سازمان در سال   تحقيق صنعتي و علمي  انجمن  از  تاسيس    6عنوان واحدي 

با يکديگر ادغام شدند    1علمي ملي  و کتابخانه  1987شد. مركز اسناد فني و علمي بنگالدش در سال  

 
  سايت اينترنتي شوراي ملي موزه هاي علم1
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5 Bangladesh National Scientific and Technical Documentation Centre 
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راهکارهاي سياست علمي و    هاي مهم كشور تبديل شد که در ارائهو اين سازمان به يکي از سازمان 

ي بنگالدش پرداختن  فناورانه در سطح ملي پيشتاز بود. وظيفه و نقش قانوني مركز اسناد فني و علم

سيستم  و  محصوالت  و  کتابخانه  اسناد،  اطالعاتي،  خدمات  حوزهبه  در  فناوري    ها  و  انفورماتيک 

ارتباطات است. مركز اسناد فني و علمي بنگالدش يک مرکز ملي است که تحت نظارت وزارت  

روز کردن و به علم و فناوري اطالعات و ارتباطات قرار دارد. اين سازمان به دنبال فراهم کردن  

سياست  طراحان،  کارآفرينان،  علمي،  اجتماعات  مديران،  براي  کارشناسان  اطالعات  و  گذاران 

. مركز اسناد فني و علمي بنگالدش، كتابخانه علمي ملي را در خود جاي  آموزش و پرورش است

اين كتابخانه يک مخزن اطالعاتي عمده در کشور است که در حوزه است.  فناو  داده  ،  ريعلم و 

گنجينه  ارتباطاتي،  و  مي   اطالعاتي  حساب  به  شامعظيمي  که  و    19000ل  آيد  عنوان    425کتاب 

ي علم و فناوري اطالعات و ارتباطات است. شمار مهمي از  علمي محلي و خارجي در حوزه مجله

به  قالب سي اين نشريات  الکترونيکي و در  بنگالدش  صورت  اسناد فني و علمي  دي هستند. مركز 

 احي يک کتابخانه الکترونيکي را آغاز کرده است.  طر

 راديوهاي آماتور ❖

تلوزيون وجود دارد كه    7تلفن و  4كامپيوتر،  5/1 نفر 1000در حال حاظر در بنگالدش براي هر 

گونه  به  نيز  ميزان  در  همين  است.  شده  توزيع  مردان  و  زنان  و  روستا  و  شهر  ميان  نابرابر  اي 

فناوري  سال اخير رشد  اين مشكالت  هاي  نقش موثر و مثبتي در كاهش از  اطالعات و ارتباطات 

انگيزترين مسئله در مورد فناوري اطالعات  بنابراين در حال حاظر مهمترين و چالش   داشته است.

توانند از فناوري  كه چگونه مردم فقير مي موثر از آن براي كاهش فقر است. اين و ارتباطات استفاده 

شان توانند شرايط براي توانمند ساختن خودشان استفاده كنند و از طريق آن مي اطالعات و ارتباطات  

اي مهم در اين حوزه در بنگالدش  را تغيير داده و به دانش و اطالعات دسترسي داشته باشند مساله 

   است. 

است. اين راديوها    2شاخص و ممتاز از فناوري اطالعات و ارتباطات، راديوي آماتور  يك رسانه 

مي سرگرمي  به  تبديل  را  راديوهاي  علم  متصديان  هستند  سرگرمي  اين  مشغول  كه  افرادي  كنند. 

مي  ناميده  و  آماتور  گيرنده  از  استفاده  با  دنيا  سراسر  در  آماتور  راديوهاي  متصديان  اين  شوند. 

د. اين متصديان نقش مهم  ن ا  كنند با يكديگر در ارتباط هايشان اخذ مي فرستنده و جوازي كه از دولت 

درمان ملي،  فجايع  با  مردم  ساختن  آشنا  در  موثري  و ساير خدمات عمومي  و  فوري  پزشكي  هاي 

به  سيستم دارند.  كه  شرايطي  در  ماهواره خصوص  و  موبايل  تلفن،  نظير  ارتباطي  خراب  هاي  ها 
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برجسته  اينها  نقش  ميهستند،  به تر  راديوها  اين  اقتدار  ازشود.  بخشي  و    عنوان  اطالعات  فناوري 

 تواند نقش بزرگي در كشور بنگالدش ايفا كند زيرا: ارتباطات مي 

مي   -1 راديوها  اين  گسترش  سرمايهبا  بدون  در  توان  ورزيده  كار  نيروي  اضافي  گذاري 

 فناوري را رشد داد.  

هاي مهم  تواند در جنبه هاي ارتباطي مدرن مي مهارت متصديان اين راديوها در دستگاه   -2

 ي مانند كاهش فقر مورد استفاده قرار گيرد. مل

مي   -3 راديوها  باشند  اين  پيشرو  عمومي  خدماتي  از  برخي  كردن  فراهم  در  توانند 

 خصوص جايي كه دولت در كوتاه مدت توانايي انجام اين كار را نداشته باشد. به

سال   در  بنگالدش  به   1992دولت  آغاز  وزابا  كرد.  موافقت  آماتور  راديوهاي  و  كار  پست  رت 

جواز به اين   70تا  60ارتباطات در اين زمينه نقش اصلي را ايفا كرده است. در حال حاضر تقريبا 

داده شده در حالي  استراليا  راديوها  اين رقم در  اين راديوها زماني زياد    22965كه  اهميت  است. 

زيرساخت مي زلزله  هنگام  به  و  است  خيز  زلزله  كشوري  بنگالدش  بدانيم  كه  عمده شود  ي  هاي 

آن صدمه مي  دوِر  راه  ارتباط  و  استفاده  الكتريكي  قابل  بسيار  راديوها  اين  هنگام  اين  در  و  خورد 

 هستند.  

 . ترويج علم در پاكستان 7.3

 نهادهاي ترويج علم در پاكستان . 1.7.3

   بنياد علم پاكستان ❖

هاي علمي،  مهمترين بخش وزارت علم و فناوري است كه عالوه بر ديگر فعاليت  1  بنياد علم پاكستان

همگاني  و  ترويج  زمينه  سال  در  در  بنياد  اين  دارد.  فعاليت  نيز  علم  كار   1973سازي  به  شروع 

سرمايه كرده آن  تاسيس  از  هدف  و  فعاليت است  توسعه  و  نيازهاي  گذاري  كه  است  علمي  هاي 

دهد. اين بنياد به عنوان سازمان مستقلي كه تحت نظارت  را پوشش مي اجتماعي جامعه    -اقتصادي

 كند.   وزارت علم و فناوري است فعاليت مي 

عضو نيمه وقت    16شود كه از سه عضو تمام وقت و  اين بنياد زير نظر يك هيات امنا اداره مي 

يات رئيسه را  شوند. سه عضو تمام وقت، هوسيله رئيس جمهور منصوب مي است كه به تشكيل شده 
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كند )سايت بنياد علم پاكستان(. بنياد داراي سه  دهند كه امور جاري بنياد را مديريت ميتشكيل مي 

 . مديريت  -3گذاري بودجه و سرمايه  -2بخش علم  -1بخش اصلي است: 

توسعه تحقيقات بنيادي در مراكز   -2تاسيس مراكز انتشار اطالعات علم و فناوري  -1اهداف بنياد:   

توسعه جوامع  -4شناسي  هاي گياه نماها و باغ ها، آسمان ها ، موزهپ تاسيس مراكز علم، كلو  -3ي  علم

ها و سازماندهي كنفرانس   -5هايي كه در گسترش معرفت علمي موثرند  ها و انجمنعلمي، آكادمي 

علمي   فر  -6سمينارهاي  توسعه  در  كه  افرادي  به  بورس  و  جوايز  و  ااعطاي  محصوالت  يندها، 

 ارات علمي مشاركت دارند. ابتك

شده كه ترويج علم  هاي اين بنياد به ترويج علم در جامعه اشاره شده است و گفته همچنين در فعاليت 

سازي  هاي بنياد است. بدين منظور بخشي در بنياد به نام واحد همگاني ها و فعاليت از جمله برنامه 

ن واحد پنج عضو دارد كه از دانشمندان و  علم تاسيس شده است كه اين وظيفه را بر عهده دارد. اي 

فعاليت مي  اين زمينه  فعاليت متخصصاني هستند كه در  دارد كه  نيز  بنياد دو مركز علم  هاي  كنند. 

 دهند.  مربوط به ترويج علم را در شهرهاي محل استقرارشان انجام مي 

از: كاروانهاي همگاني فعاليت  بنياد عبارتند  اين  هاي علم سيار(،  نمايشگاه هاي علم)سازي علم در 

هاي  ها و كنفرانس كارگاه هاي عمومي علمي،  هاي علم، برگزاري سخنراني هاي علم، نمايشگاه پكلو

هاي علمي و چاپ مجالت علمي همگاني.  هاي علمي در مدارس، تهيه فيلمعلمي، استقرار آزمايشگاه 

پاكستان طبيعي  تاريخ  موزه  سازمان   1همچنين  ديگر  تاباز  مجله  هاي  دو  بنياد  است.  بنياد  اين  عه 

دانش  فراوري  مجله  عناوين  تحت  را  سطح    روستايي   مدارس   در 3جهاني   علم   و  2علمي  )در 

 كند )سايت بنياد علم پاكستان(.          دبيرستان( منتشر مي 

 هاي علم(:)كاروان  هاي علم سيارنمايشگاه ❖

يك وسيله نقليه ويژه    4برنامه است. كاروان ترويج آگاهي علمي در مناطق روستايي از اهداف اين  

كند. اين نمايشگاه شامل انواع  است كه اشياء و وسايل را جهت نمايش به مناطق روستايي حمل مي 

نمايشي در حوزه اشيا  و  ابزارها  انرژيمختلف  فضا،  پزشكي،  ليزر،  مثل   معادن،  هايي  نو،  هاي 

هاي مكانيكي و وسايل نمايش  نمايشگاه پوسترها، مدل گياهان دارويي و موارد ديگر است. در اين  

جذابيت سه از  فيلم بعدي  همچنين  هستند.  اصلي  اساليد هاي  و  گذاشته  ها  نمايش  به  نيز  علمي  هاي 
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سال  مي مناطق روستايي در  در  سيار  نمايشگاه علم  اولين  نيز    1988شود.  آن  از  پس  و  شد  برپا 

 چندين نمايشگاه ديگر برگزار شده است.  

  موزه تاريخ طبيعي ❖

تاسيس شد. اين موزه، زير نظر بنياد علم پاكستان قرار   1976در سال  1موزه تاريخ طبيعي پاكستان 

فعاليت  است.  كشور  آن  فناوري  و  علم  وزارت  به  وابسته  كلي  طور  به  و  شامل  دارد  موزه  هاي 

ها موزه بخش  خش زيست و زمين است و عالوه بر اين ب هاي گياهان، جانوران و بخش محيط بخش 

سازي علم در حوزه تاريخ طبيعي  هاي مرتبط با همگانيخدمات عمومي نيز دارد كه در آن فعاليت 

هاي مختلف موزه زير نظر چندين دانشمند كه در علوم زيستي  گيرد. بخش و محيط زيست انجام مي 

 شود. و طبيعي تخصص دارند اداره مي 

هايي كه  اشاره شده است و گفته شده كه موزه به فعاليت در اهداف موزه به آگاهي عمومي و آموزش  

ها، ها، سخنراني هاي ترويجي موزه شامل نمايشگاه شامل اين دو حوزه است خواهد پرداخت. فعاليت 

برنامهكارگاه موزه  است. همچنين  فيلم  نمايش  و  سمينارها  آگاهي  ها،  و  آموزش  در جهت  را  هايي 

به انجام مي  اين برعمومي  با  ها در حوزه طبيعت و محيط نامه رساند،  برنامه  اين  زيست است. در 

هاي سني چه كودكان و چه  شود تا با همه گروهبعدي و انواع تصاوير سعي مياستفاده از وسايل سه 

 موزه تاريخ طبيعي(.    گاهمنبع: وب) بزرگساالن ارتباط برقرار شود

 مطبوعات علمي در پاكستان  ❖

نگاري علمي در پاكستان از قدمتي در  علمي همگاني و به طور كلي روزنامهها و مجالت  روزنامه

اما در حال حاضر روزنامه پاكستان با مشكالت  حدود نيم قرن برخوردار است.  نگاري علمي در 

هاي زيادي مواجه ساخته  فراواني روبرو است، به طوري كه فعاليت در اين حوزه را با دشواري

اندازي مجالت علمي جديد هستيم اما تقريباً همه  به طور مرتب شاهد راه   امروزه در پاكستان  است. 

مي  متوقف  كوتاهي  مدت  از  بعد  نتيجه  آنها  همگاني  علمي  نشريات  اين  كوتاه  عمر  طول  شوند. 

گردد، چه  اي از عوامل است. مشكل اول به حمايت دولتي اندك از مطبوعات علمي بر مي مجموعه

گذاري. با وجود پذيرش اين موضوع كه علم نقش  ظ خط مشي و سياست از لحاظ مالي و چه از لحا

موضوعي  عنوان  به  را  علم  ارتباطات  همچنان  پاكستان  دولت  اما  دارد  كشور  توسعه  در  حياتي 

مي »غيرتوسعه تلقي  مي اي«  فعاليتي  را  آن  سخن  ديگر  به  و  كند،  اقتصادي  توسعه  به  كه  پندارد 

)بنياد علم پاكستان( مسئوليتي براي انتقال علم    يك دستگاه دولتي كند. تنها  اجتماعي كشور كمك نمي 
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گذرد اما دولت اين كشور  سال از استقالل پاكستان مي  50چه بيش از  به عامه را بر عهده دارد. گر

              .سياست مشخصي در مورد چگونگي حمايت از مطبوعات علمي همگاني ندارد

ا بخش صنعت  حمايت  به  ديگر  مي مسئله  بر  علمي  مطبوعات  مي ز  نظر  به  بخش  گردد.  كه  رسد 

ها در ترويج علم ندارد و از انتشار آگهي تجاري در  هاي رسانهصنعت تمايلي به حمايت از تالش 

خصوص مطبوعاتي  شود تا مطبوعات علمي )به كند. اين مساله باعث مي مجالت علمي اجتناب مي 

شوند( با مشكالت مالي فراوان روبرو شوند و امكان فعاليت از آنها  هاي محلي چاپ مي كه به زبان 

 سلب شود.  

نگاري علمي در پاكستان به وضعيت روند كلي رسانه در اين كشور مربوط  مشكل ديگر روزنامه 

روزنامهمي اساساً  و شود.  ترويج علم  به  كمتر  پاكستان  مي   هاي همگاني  در حال  فناوري  پردازند. 

روزنامه و    158عضو است كه شامل    نشريه  245داراي    1نگاري پاكستانحاضر جامعه روزنامه 

"طلوع روزانه"   87 ميان روزنامه  اين  در  است.  سابقه   2مجله  با  كه    تنها روزنامه  پاكستاني است 

مي  چاپ  علمي  ضمائم  و  گزارشصفحات  همين  ديگر  طرف  از  و  كند.  با  ها  نيز  اندك  مطالب 

نگاري علمي توجه الزم ها و موسسات خصوصي به روزنامههاي بسيار همراه است. دانشگاه غلط

مجله علمي مثال  براي  است،  پايين  نيز  تيراژ مطبوعات  و  ندارند  حدود    ساينسگلوبال  را    65در 

ز مطبوعات علمي  توان گفت كه عدم توجه و حمايت كافي الذا به طور كلي مي   د.هزار تيراژ دار

 همگاني در پاكستان كامال مشهود است و اين نشريات با مشكالت زيادي مواجه هستند.  

 

 يي اروپا  اتحاديه  ترويج علم فيزيك در. 8.3

برنامه     بر  اروپايي عالوه  جامعه  كشورهاي  سطح  در  ملي،  سطح  در  فيزيك  علوم/  ترويج  هاي 

اقداما نيز  همتاروپايي  به  ي  را   اين  راستا  از  اي  دارند. خالصه  كار  دستور  در  صورت همزمان 

 ها  به شرح ذيل است:  فعاليت 

 آموزش فيزيك   ❖

تر ساختن  هدف : افزايش عالقه جوانان به فيزيك از طريق تبادل فنون و تجارب براي جذاب 

 تدريس علم.    

 كشور اروپايي در اين پروژه شركت داشتند.  23آموز و معلم  از دانش  500
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 گرفتن از طبيعت الهام ❖

ها و قوانين فيزيكي حاكم بر طبيعت و  هدف:  توليد فيلم مستند جهت نشان دادن ارتباط بين پديده 

اي  دانشمند از كشورهاي مختلف اروپايي و يك تيم حرفه  20كاربرد آنها در زندگي روزمره.  

 رسانه، براي سرپرستي اين پروژه تعيين شدند. 

 

 كار بردن فيزيك در عمل به ❖

دادن  هد از طريق نشان  فيزيك در زندگي روزمره  اهميت نقش  از  بردن آگاهي عموم  باال  ف: 

به  بر فيزيك  بنيادي  تحقيقات  اهميت  توصيف  پويا،  و  فعال  تحقيقاتي  زمينه  يك  اساس  عنوان 

 كاربردهاي روزمره آنها، افزايش درك عموم از آمار مورد استفاده رسانه.  

هاي حمل و نقل عمومي و  فعاليت اصلي اين پروژه عبارت است از توليد پوستر براي سيستم    

اين توليدات طي هفته    توليد صفحه نمايش تلفن همراه و كليپ ويدئويي براي مناطق روستايي. 

به    ... و  پاريس   ، مادريد  لوكزامبورگ،  هلسينكي،  برلين،  شهرهاي  در  اروپا  فناوري  و  علم 

 آمدند.   نمايش در

 نگرش به آينده ❖

تغ    ايجاد  به  منجر  دانشمندان  با   ارتباطات  و  مذاكرات  به وسيله   كه  در علم  ييمباحثي  رات 

مي شده  ارتقا  عموم  بهتر  درك  جهت  از  اند،  جوانان  گردآوري  طريق  از  همچنين،  و  يابند 

 شوند. يافته و غني مي مبادالت علمي وسعت   ECكشورهاي 

 ها و مراكز علمي در موزه توسعه ارتباط علمي  ❖

شيوه  بهترين  توسعه  و  مبادالت  علمي  جهت  ارتباط  براي  اجتماع  محل  يك  ايجاد  هاي  هدف: 

 هاي علمي .  مراكز و موزه

 شبكه ارتباط علمي معلمين در اروپا  ❖

هاي موفق تدريس، ايجاد كارگاه براي آموزش دانشمندان تا  ها  بر اساس شيوه اهداف: مبادله ايده 

د درباره كار خود با حضار گوناگون بحث كنند، عمل به عنوان يك هسته مركزي براي  بتوانن

 معلمان اتحاديه اروپا و ايجاد منبعي از امكانات  و منابع  جهت به اشتراك گذاشتن  تجارب.  

 بهينه سازي درك عموم از علم فيزيك در اروپا  ❖
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مقايسه روي آگهدف:  بردن  باال  گوناگون جهت  اقوام  بر  كردهاي  اروپا  در  از علم  اهي عموم 

 طبق درك عواملي كه بر پيشرفت و اجرا پروژه تاثير گذارند. 

 

 آموزان به سمت علم فيزيك و كاربردهاي آن در فناوري آوردن دانش  ❖

تا راه توانايي  اين موارد مورد كاوش هاي مختلف در كنار هم قرار مي گيرند  به  هاي رسيدن 

 قرار گيرند:  

هاي مراكز  ها و روش ها بر اساس همكاري در شروع كار، مديريت، زمينه ده تبادل تجارب و اي

فستيوال  و  نمايشگاه علمي  تبادل  و  توليد  علمي  بين  هاي  همكاري  تعاملي  شده  گردآوري  هاي 

ها با در نظر گرفتن رخدادهاي علمي )  مشاركت فعال، استفاده از ويدئو كنفرانس و. ..(  گروه

 و ... 

 فناوري از طريق تلويزيون و نمايشارتباط علم و   ❖

نمايش  نمايش توليد  بهترين  براي  به  جوايز  اهدا  و  تخيلي  علمي  و  علمي  تلويزيوني  هاي  هاي 

 گيرند. مرتبط با علم و فناوري كه به نويسنده و تهيه كننده تعلق مي

 تحليل بازديدها از آزمايشگاه هاي فيزيك   ❖

ها يك برنامه  بازديد  ي فيزيك با مشاركت آزمايشگاه هابررسي تاثير بازديد عموم از آزمايشگاه 

هاي وسيعي  در اين خصوص آزمايشگاه اروپايي فيزيك ذرات برنامه شود.  عموم سازماندهي مي 

 دارد )نك: وبگاه ِسرن(. 

 ابتكار تلفن اضطراري اروپايي براي ترويج علم ) تماس تلفني علمي(   ❖

تلفني  يك سرويس  به عنوان  تماس علمي  و    برپايي  مستقيم  فردي،  به صورت  كه  براي عموم 

 اي در پاسخ به سؤاالت آماده ارائه خدمات باشد. حرفه

 هاي قومي  باال بردن آگاهي عموم از علم در ميان  اقليت   ❖

اقليت  ميان   در  فناوري  و  علم  از  آگاهي  بردن  باال  و  هدف:  علوم  بر  تاكيد  با  قومي  هاي 

هاي قومي، نوجوانان و  هاي هدف شامل كودكان اقليت وه بيوتكنولوژي در يك زمينه اروپايي. گر

 باشند. والدين آنها و انجمن علم و فناوري مي 

 درك عموم از علوم زندگي   ❖
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هاي تاثير گذارتر براي ارتقا درك عموم از تحقيقات علمي زندگي اروپايي در  هدف: يافتن راه 

 بين نسل جوان. 

 پارچه آن بردهاي يك راه ارتباط علمي و پيگيري   ❖

فناوري از  عموم  درك  و  آگاهي  بردن  كالً باال  و  سوختي،  پيل  و  انرژي   هاي  نوشونده  ي  ها 

انرژي   فناوري  بر  مفيدشان  اثرات  و  آنها  بخش    ،زيستمحيط   داردوستكاربردهاي  اين  هدف 

 اشد. بمي

 الكترونيكي كاربرد علم فيزيك در لوازم الكتريكي خانگي و طراحي وسايل  ❖

 . هدف: باال بردن عالقه به علم و فناوري از طريق طراحي صنعتي

اروپا ❖ علمي  ارتباط  داد   ايجاد شبكه  پايگاه  از  استفاده  طريق  افزايش  ه از  و  تحليل  ها، 

علمي  ازمانسبراي    ها پيشنهاد رخدادهاي  آخرين  شامل  شبكه  اين  جديد.  و  موجود  هاي 

 اروپاست. 

 

 كودكان و علم   ❖

اي  سال)سني كه كودكان هنوز تصميمات شغلي و حرفه   14تا    12كودكان بين  گروه هدف:      

 اند(. اينترنت يكي از وسايل اصلي ارتباطي در اين برنامه است. را اتخاذ            نكرده 

 بندي فصل گيري و جمع. نتيجه 9.3

مي  نشان  مطالعه  دولت  اين  آمريكا  در  كه  بخش دهد  به ساير  را  نسبت  كمتري  بودجه  هاي جمعيت 

ترويج علم مي افراد، نهادها، سازمان صرف  دانشمندان،  اما در كل دولت،  هاي بشردوستان و  كند 

فعاليت  از  مالي  حمايت  و  بودجه  تامين  براي  را  اتكايي  قابل  مجموعه  را  صنعت  علم  ترويج  هاي 

استفاده از رسانه تشكيل مي  با  نهاددهند.  به مردم منتقل  هايي مانند موزهها و  ها، علم ساده شده را 

عده نكنمي حال  عين  در  و  د.  مفاهيم  كردن  ساده  به  را  خود  فعاليت  از  بخشي  دانشمندان  از  اي 

به روزنامه كمك  و  داده موضوعات علمي  اختصاص  نويسندگان علمي  و  بارز نگاران  ويژگي  اند. 

كوش و  آن  بودن  تعاملي  آمريكا  در  گروه ترويج علم  براي دربرگيري همه  جامعه )جنسي،  ش  هاي 

هاي مختلف فعال در ترويج علم در آمريكا با يكدگير تعامل  سني و غيره( است. در عين حال حوزه 

 كنند. دارند و همكاري مي 

دارد، در آنجا نهادينه شده و    اساس نتايج حاصل از اين مطالعه در انگلستان علم سابقه طوالني   بر

ادي به علم و فناوري دارند. سبكي كه حكومت براي ترويج علم برگزيده مبتني بر  مردم توجه زي
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سياست  در  مردم  است.  فناوري  و  علم  در  همگاني  مشاركت  و  تعيين  گذاري رايزني  و  علمي  هاي 

 كنند.  فكري مي هاي پژوهشي مشاركت و هم اولويت 

و فناوري، فرآيندها و سازوكارهاي   سازي نسبت به علمسازي علم در انگلستان از آگاه مدل همگاني

ق يافته است. جلب اعتماد همگاني به علم و  سوبه سمت درگيرسازي و جلب مشاركت در علم    علم

مشاركت همگاني در علم، اهداف حكومت براي ترويج علم هستند. در اين راستا محورهايي چون 

جامعه،   با  )گفتگو  جامعه"  در  علم(،  "علم  در  مردم  كردن  و  درگير  گفتگو"  طريق  از  "سياست 

روش كنار  در  علمي"  برنامه "اخالق  در  مرسوم  روزنامههاي  مانند  ترويجي  علمي،  هاي  نگاري 

 توان برشمرد. ها، هفته علم و ... را مي جشنواره 

سياست  بخش  درانگلستان  در  علم  ترويج  براي  ده سه  گذاري  "چارچوب  دارد:  وجود  ساله  سند 

نوآوريسرمايه و  علم  در  گذاري  علمي  رايزني  براي  "رهنمودهايي  علمي(،  توسعه  )سند   "

هاي مشورتي علمي" )سند سياست ترويجي(.  نامه هيات گذاري" )سند سياست علمي( و "آئين سياست 

در بدنه كابينه، شوراي علمي و فناوري مركب از مقامات دولتي، صنعتي و آكادميك وجود دارد و  

گذاري و تخصيص بودجه  ني قرار دارد كه در زمينه سياست دفتر علم و فناوري در وزارت بازرگا

 فعال هستند. همچنين در مجلس اعيان و مجلس عوام، بخشي به نام كميته علم و فناوري وجود دارد.  

هاي مربوطه، شورايي )مشورتي(  گيري در مورد علم و فناوري و سياست كه تصميم با توجه به اين

ترويج علم با حضاست، سياست  نهادهاي غيردولتي و نهادهاي آكادميك در كنار نهادهاي  هاي  ور 

گذاشته مي  با  دولتي  انگلستان  در  ترويج علم  به  شده  داده  بودجه تخصيص  ميزان  مورد  در  شوند. 

 اطالعات دقيقي به دست نيامد.  جستجوهاي انجام شده، 

مي نشان  مطالعه  منظور  اين  به  و  دوم  جهاني  جنگ  از  پس  ژاپن،  كشور  كه  شرايط  دهد  بهبود 

سياست  اهداف  ترتيب  اين  به  است.  كرده  مبادرت  علم  كردن  وارد  به  فعاالنه  گذاري اقتصادي، 

سازي براي توليد صنعتي باال، رفاه بيشتر و تربيت نيروي انساني  ترويجي كشور ژاپن شامل زمينه

 كارآمد است كه همگي مبتني بر آموزش هستند. 

  8هاي ترويج علم به شكل نهادي آغاز شده است اما از  يت ميالدي، فعال  1960در ژاپن، از سال  

گذاري مطرح شد و براي آن  ترويج علم به عنوان يك موضوع سياست 1968سال بعد يعني از سال 

 گذاري شد.  سياست 

هاي ترويجي به  ها در ژاپن و مسائل فرهنگي خاص اين كشور، برنامهاو  جیانبا توجه به ضعف  

سازي بيشتر توسط  هاي جمعي و نيز شبكه ها، رسانه همايش، سخنراني، موزه  هاي مرسوم مانند شكل

مي  انجام  دولتي  سياست   شود.  نهادهاي  نهاد  شوراي  باالترين  كابينه،  در  فناوري  و  علم  گذاري 
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هاي آن از طريق وزارت مكست )آموزش، فرهنگ، ورزش، علم  گيري علمي است و تصميم تصميم

ميليارد يني علم در ژاپن،    5/3شود. از كل بودجه  مجموعه اعمال ميو فناوري( به نهادهاي زير

 دست نيامد.     هاي همگاني سازي علم براساس مطالعه انجام شده به شده براي فعاليت ميزان صرف

طور كه در سطور باال ديديم بنگالدش سياست مدون براي ترويج علم ندارد. وزارت علم و  همان

در   و زيربنگالدش همه فناوري  است  دارد.    كاره  به عهده  را  كارها  نظر رياست جمهوري، همه 

بنگالدش جمعيت بسيار زيادي دارد و دهمين كشور دنيا از نظر جمعيت است و در عين حال بسيار  

برنامه اين كشور  اين است كه  نكته جالب  دارد كه از سال  ساله   5هاي  فقير است. ولي   1973اي 

برنامه اند.  شروع شده اين  به سواددر  توجه  ها  تخمين  شدهآموزي زير نظر دولت  است و هر سال 

ها  سال آينده، چه درصدي از مردم بايد باسواد شوند. منتها بيشتر اين برنامه   5زنند كه در طول  مي

پاييني اجرا مي  باسواد شدن درصد خيلي  با،  برنامه سال  در عمل   1996تا    1991شود. مثالٌ در 

ميليون نفر باسواد شوند. تعريف سواد هم توانايي خواندن و نوشتن يك    10بود كه بايد  ني شده بيپيش 

محقق شده بود، در  يك ميليون نفر  زبان )يعني همان زبان خودشان( بود ولي در پايان برنامه رقم  

تر اين سياست،  در كنار مدارس سوادآموزي، يك سري مدارس هم  بنگالدش براي اجراي گسترده 

 ها تاسيس كردند تا جمعيت بيشتري را پوشش دهند. مانند مدارس اقليت 

روستايي،  و  شهري  جمعيت  تحصيالت  سطح  و  سواد  بين  موجود  بهانه   شكاف  اين  جز  هاي 

اند كه اين فاصله را كم كنند و در اين  بوده و دولت مردان تالش كرده  بنگالدشگذاري در  سياست 

هايي قابل  در ضمن در بنگالدش سازمان  هاي بنگالدشي هم توجه شده است.مورد به زنان و اقليت 

كه وظيفه مشاهده به  اند  اجتماعي  تعليم علوم  و  بهداشت  به مسائل  مثالً  و  است  فرهنگي  ارتقا  شان 

 . عموم توجه دارند 

مطالعه ما حاكي از آن است كه پاكستان در زمينه ترويج علم دچار مشكالت بنيادي خاصي است.  

بهسواد  و  است  پايين  شدت  به  كشور  اين  در  به  آموزي  شهري  باسواد  جامعه  نسبت  ميان  ويژه 

ده است. بيشتر جمعيت پاكستان روستايي هستند و به كشاورزي  هروستايي شكاف زيادي قابل مشا

مي مشغولن انجام  پاكستان  علم  بنياد  پاكستان،  در  را  علم  ترويج  كار  آن د.  از  ولي  كه  دهد.  جا 

توان آن را متولي ترويج علم پاكستان محسوب كرد. در ميان  ها نيست نمي كننده بين دستگاه هماهنگ

ندارد. باشد، وجود  داشته  توجه  ترويج علم  پاكستان، سند مكتوبي كه به  سي  تنها در سند سيا  اسناد 

به بعد    1996به همگاني سازي علم و فناوري توجه شده است. اما از سال    1984مربوط به سال  

سال   50ديگر اثري از ترويج علم در اسناد سياسي نيست. بايد توجه كرد كه در پاكستان در طول  

. در  ريخته استهمسال يك بار، يك كودتا رخ داده است كه تمام سيستم موجود را به   10اخير، هر  

از نظر مطبوعات علمي، ضعيف هستند و رسانه  ها به  پاكستان مشكالت خاصي وجود دارد. مثالً 
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هر تاسيس  حقيقت  در  دارند.  مشكل  خيلي  پاكستان  در  كلي  كار  طور  انجام  هدف  با  رسانه  گونه 

 ترويجي در پاكستان خيلي دشوار است. 

هاي عمومي نقش  تبع در فعاليت علمي و به هاي دهد كه در هند دولت در فعاليت اين مطالعه نشان مي

دارد.    را  و محوري  ويژه مسلط  توجه  بههند  فناوري  و  توسعه علم  به  در  اي  موثر  عنوان عاملي 

المللي دارد و در  هاي بين توسعه اقتصادي و اجتماعي و همچنين به عنوان عاملي برجسته در رقابت 

 هاي اين كشور قرار دارد.  اولويت ها و نتيجه توسعه علم و فناوري در راس برنامه 

توجه ويژه  استقالل  از  داشتن  هند پس  )با در نظر  فناوري  توسعه علم و  بر  تاكيد  توسعه با  به  اي 

بههمگاني را  آن  توسعه  و  فناوري  و  و علم  داده است  نشان  فناوري(  و  از  سازي علم  يكي  عنوان 

توان گفت  قرار داده است. بنابراين مي   سال گذشته  50هاي اصلي خود در طول  ها و اولويت برنامه

هاي حكومت و همچنين  در هند گرايشي قوي نسبت به توسعه علم و فناوري وجود دارد و سياست 

گيري كلي كشور در طول نيم قرن گذشته توجه خاصي به اين موضوع نشان داده است. به  جهت

جود هند، توسعه علم و فناوري را  رسد كه دولت هند بعد از استقالل با توجه به شرايط مونظر مي 

 المللي آن انتخاب كرده است.  به عنوان راهي براي افزايش قدرت كشور و بهبود جايگاه بين 

ريزي منسجم و متمركزي براي عمومي كردن علم و  گذاري و برنامه در اين كشور، سيستم سياست

سازي  هاي عموميفت فعاليت دولت هند تصميم گر  80ي وجود دارد. در واقع در اوايل دهه  روافن

نظام  طرح  يك  تدوين  با  و  بدهد  سازمان  و  كرده  متمركز  سازماندهي  را  علم،  ترويج  براي  مند 

مشخصي را براي اين هدف در نظر بگيرد. "شوراي ملي ارتباطات علم و فناوري" هند، مسئول  

سازمانگردهم مي آوري  كار  زمينه  اين  در  كه  است  مختلفي  دولهاي  در  سه  كنند.  هند  مركزي  ت 

ويگن    سازمان اصلي براي ترويج علم وجود دارد: شوراي ملي ارتباطات علم و فناوري، موسسه 

هاي انجام  هاي علم. اين سه سازمان متوليان اصلي ترويج علم و فعاليت و شوراي ملي موزهپراسار  

دهي ديگر موسسات  ها مسئول هماهنگي و سازمانعالوه، اين سازمانه شده در اين زمينه هستند، ب

زير مجموعه    ويگن پراسار  درگير در ترويج علم نيز هستند. شوراي ملي ارتباطات علم و موسسه

هاي علم نيز وابسته به وزارت فرهنگ هند است.  وزارت علم و فناوري هستند و شوراي ملي موزه

آنها تعريف شده    هاي ديگر كه برايهمچنين سه سازمان ديگر نيز وجود دارند كه در كنار فعاليت 

فعاليت  به  همگاني است  مي هاي  نيز  علم  منابع  سازي  و  علم  ارتباطات  ملي  موسسه  پردازند: 

اطالعات، انجمن كنگره علم هند و آكادمي ملي علم هند كه هر سه وابسته به وزارت علم و فناوري  

 هستند. 
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 در شش كشور رايي و چگونگي ترويج علم: مقايسه چ1.3 جدول

 چگونگي ترويج علم چرايي ترويج علم كشورنام 

 رشد اقتصادي بنگالدش
كتابخانه  سمينار،  برگزاري  شبكهآموزش،  اطالعاتي، ها،  هاي 

 راديوهاي آماتور 

 هاي علمي هاي جمعي، نهادهاي علمي، جايزه، رسانهرسانه  رشد اقتصادي، توسعه و توليد علمي  پاكستان 

 انگليس 

التزام همگاني در دستيابي به اعتماد و  

علم،   در  كار  نيروي  پشتيباني  و  علم 

 درگير كردن عموم در علم 

پاسخ با  تعاملي  ارتباط  نگراني گفتگو،  به  اولويتدادن  و  هاي  ها 

ها، درگير ساختن همگان در علم با  همگاني، توانمند ساختن انجمن

سازي، توجه به نشر ها و شبكهاستفاده از گفتگو، گسترش همكاري

اجتماعي،    اصول رويدادهاي  از  استفاده  علمي،  اخالق 

 گذاري دولتي سياست

 ژاپن 

پشتيباني و افزايش درك مردم از علم و  

فناوري  حوزه  در  پيشگامي  فناوري، 

از   درك  سطح  افزايش  صنعتي، 

 هاي صنعتي. فناوري 

 گذاري دولتيآموزش، سياست

 آمريكا

جلب پشتيباني مردم از علم، رفاه، جلب  

پديد توجه   علم  كه  مسائلي  به  مردم 

 آورده است 

رسانه علمي،  نهادهاي  گفتگو،  از  آموزش،  حمايت  سخنراني،  ها، 

NGOگذاري دولتيها، سياست 

 هند 

محور،  علم  نگرش  و  علم  توسعه 

توسعه    زدايي،خرافه  علمي،  استقالل 

 پايدار 

دولتي،  هاي داوطلب و  دهندگان علم، توجه به سازمانآموزش انتقال

نرم  اشاعه  و  توليد  رسانه توسعه،  براي  مختلف،  افزار  هاي 

هاي فعاليت محور مثل جشن روز ملي علم، نهادها، جايزه،  پروژه 

 سخنراني
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 4فصل 

دهنده ساختار مروری انتقادی بر وضعيت نهادهای تشکيل 

 ارتباطات علم و جامعه در ايران
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هاي مرتبط با حوزه علم و جامعه يا ترويج و همگاني كردن علوم را كه توسط  در اين فصل فعاليت 

انجمنها، رسانهوزارتخانه  و شنيداري، شهرداريها،  ديداري  مردمهاي  يا موسسات  و    -هاي علمي 

در اين فصل  ايم. گزينش رويکرد انتقادی  شوند مطالعه و تحليل انتقادی کردهنهاد در ايران انجام مي 

فعاليت ايران  در  که  روست  آن  دارای  از  علم  کردن  همگانی  و  ترويج  در حوزه  شده  انجام  های 

مطالعه   اين  است.  شده  انجام  با عالقه شخصی  و  فردی  به طور  و عمدتاً  نيست  منسجمی  ساختار 

 مبين وضعيت فعلي ما در حوزه همگاني كردن علوم است.   

 . مقدمه 1.4

ارچوب نظری اين تحقيق بر لزوم وجود ساختار ارتباطات علم و جامعه در  در فصل دو و تبيين چ

شکل كرديم.  تاکيد  کشور  اجتماعی  و  بافتار  دولتی  نهادهای  وجود  مستلزم  ساختار  اين  گيری 

های های مرتبط را ساماندهی کند و هم برآيند فعاليت است که هم کنش غيردولتی فعال در اين حوزه

 های مرتبط شامل موارد زير است: علمی عامه ايرانی شود. کنش آنها موجب افزايش درک 

ها ها، موزهای: شامل فعاليت برای ايجاد اماکنی مانند ايجاد پارک های عملی و سازهفعاليت  .1

نمايشگاه  فيزيك و  )مثال  علم  است.  های  نمونه سراها(  و  وسايل  با  مراکز  قبيل  های  اين 

های آزادی که برای کسب تجربه شخصی و  و محيط منحصر به فرد، امکانات ويژه نمايشی  

رسمی و آزاد عموم مردم و همچنين آموزی دارند بهترين مکان برای آموزش غيرمهارت

آموزی و دانشجويی به شمار  های دانش های رسمی گروهمکمل بسيار مهمی برای آموزش

 .روندمی

ل فهم ساختن علم است که از  هايی مربوط به عمومی و قابتوليد محتوا: شامل همه فعاليت  .2

در دسترس همه افراد جامعه    -اعم از چاپي، ديداري، شنيداري و اينترنتي  -هاطريق رسانه 

 گيرند. قرار می

فعاليت فعاليت  .3 اين  پژوهشی:  پژوهش  های  اول(  سطح  شوند.  انجام  سطح  دو  در  بايد  ها 

و جامعه )يا ارتباطات   درباره موضوع ارتباطات علم و جامعه. الزم است که ارتباطات علم

به  جامعه(  با  لزوم  علم  و  جايگاه  که  افرادی  توسط  مطالعاتی ضروری  حوزه  يک  عنوان 

کنند، هم معرفی و هم اجرا شود تا اين  ارتباطات علم و جامعه را تشخيص داده و درک می

هدايت   با  بتواند  و  کرده  پيدا  اعتبار  دانشگاهی  و  مطالعاتی  حوزه  يک  عنوان  به  حوزه 

های مورد نياز، وضعيت کمی و کيفی ارتباطات علم و  آوری داده قيقات مرتبط و با جمع تح

و   کالن  مسايل  به  مربوط  گروه  اين  مطالعاتی  حوزه  درآورد.  شناخت  دايره  به  را  جامعه 

پژوهش سطح،  اين  در  دوم(  سطح  است.  میمديريتی  انجام  رويه  هايی  و  روند  که  شوند 
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کنند. يعنی  ارتباطات علم و جامعه را تحليل و ارزيابی می  های عمومی سازی علم وفعاليت 

فعاليت  يا  محتوا  به  توجه  های عمومي در سطح خرد  تحقيق  به عنوان موضوع  سازی علم 

تحقيقات می می اين  با وجود  از  کنند.  درک عامه  موجود  به شناخت درباره وضعيت  توان 

پی  ايران  در  اين پژوهشعلم  و مجموعه  امکان  برد  پديد  ها،  را  اين حوزه  ارزيابی  و  نقد 

 آورند. می

علمی،  فعاليت    .4 نويسندگی  عمومی،  علمی  محتوای  توليد  نحوه  آموزش  آموزشی:  های 

 شود. نگاری علمی و پژوهش در اين حوزه را شامل میروزنامه

فعاليت فعاليت  .5 مديريتی:  فعاليتهای  دسته  چهار  که  و  هايی  ساختار  يک  در  را  قبل  های 

مند  کند و هدايت هدفها جلوگيری می کند، از تکرار رويهدست میسجم و يک سازمان، من

زنی برای  دار است. در عين حال توان چانههای عملی، تحقيقاتی و آموزشی را عهده پروژه

 های مالی دولتی و غيردولتی را دارد. جلب حمايت 

نظام  و  منسجم  ساختار  چنين  وجود  بر  تاکيد  ضمن  حاضر  دپژوهش  فعاليت مندی،  زمره  های  ر 

سازی علم )با تاکيد  پژوهشی سطح دوم است که با گردآوری اطالعات مربوط به وضعيت عمومی 

 های نامنسجم را دارد. بر فيزيک( در ايران، قصد به حوزه شناخت در آوردن اين قبيل فعاليت

اقدامات و  تحليل وضعيت آموزش رسمی، صدا و سيما، موزه های آنها در  کنش ها و شهرداری و 

ها به اهميت ورود علم به جامعه و حضور علم  دهد که اين ارگانسازی علم نشان میحوزه عمومی

فعاليت  اين  اين که چنين  در زندگی روزمره مردم واقفند. اما مطالعه  بر  داشتن  با وجود داللت  ها 

می فعاليت  انجام  ايران  در  فعاليت هايی  اين  که  است  آن  از  حاکی  استاندارد  هشود،  وضعيتي  با  ا 

ها را  ها و ارگاناند. به عبارت ديگر اگر بخواهيم با رويکرد علمی وضعيت اين فعاليت مقايسه نشده 

شان با افزايش درک عامه از علم درک کنيم الزم است تا به تحليل دقيق انواع  از نظر ميزان تناسب 

امکان    ما مجريان و همكاران طرح،    ه رغم خواستعلي   ،تحقيق حاضردر  هايشان بپردازيم.  فعاليت 

هايی است و  . چون اوال موضوع تحقيق، شناخت وجودی چنين اماکن و فعاليت نبود فراهم    اين مهم 

است.   نشده  داده  تخصيص  آن  برای  كافي  زمان  و  بودجه  و    ثانيا  اهميت  که  کرد  تاکيد  بايد  اما 

دليل گستردگی حوزه   به  آموزش رسمی  برای مثال  نهادها متفاوت است.   از  تاثيرگذاری هر يک 

ر سن يادگيری قرار دارند، در افزايش سواد علمی مردم نقش مهم تری  دفعاليت و مخاطبانی که د

آموزشی   محتوای  و  مدرسان  ويژه  به  مناسب  آموزشی  ابزارهای  به  نياز  کار  اين  اما  کند  می  ايفا 

مناسب دارد.  اما شهرداری ها می توانند در افزايش سواد تابعی شهروندان نقش موثری ايفا کنند.   

، سوادی است که بنا به مقتضيات و شرايط به درد می خورد.  منظور از منظور از سواد تابعی

آموزش اصول شهروندی دارای اولويت در يک زمان خاص اين است که مردم ياد بگيرند ساعت  

ازند.  همچنين مراکزی مانند  نه زباله های خود را بيرون بگذارند يا آشغال نريزند يا ماليات بپرد

   دارند.     اي بر رشد و پيشرفت علم نقش برجسته وال تاريخی و زماندر نشان دادن رها موزه
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نامه يا  هايشان است بر اساس اساس هايی که مربوط به نهادها و فعاليت محتوای اين تحقيق در بخش 

شده   برنامه نگاشته  ايده کاری  بسيار  که  اين اند  اما  هستند.  میآل  رخ  چه  عمل  در  اين  که  و  دهد 

 مند است. کنند، موضوعی است که نيازمند تحقيق متمرکز و زمانهن مردم چه می ها با ذفعاليت 

فعاليت  مطالعه  ديگر  میاز سوی  نشان  هم  نيرو  و  کشاورزی  جهاد  به  های وزارت  که عمدتا  دهد 

،  ها به ويژه جهاد کشاورزیجای تالش برای افزايش درک علمی توسط مخاطبان، اين وزارتخانه 

کامال بسته  علمی  و  های  کرده  کاربردی  توليد  مخاطب  برای  را  روزمره  زندگی  در  سواد  الزم  تا 

آن های ارتباطی  و با روش  چه که مورد نياز است )سواد تابعی( افزايش دهند مخاطب را نسبت به 

بسته  اين  میمناسب  منتقل  مخاطبان  به  را  و ضعفها  قوت  نقاط  شناخت  که  آنها  روش  کنند  های 

و   مطالعه  انجام  دو  نيازمند  سينک ظرفشويی  يا  واقع مزرعه  در  دقيق است.  و  متمرکز  پژوهشی 

آميزد. نحوه ورود علم در اين  هايی هستند که علم با زندگی روزمره مردم درهم مینمونه از محل 

به  نقش  دست لحظه  نهادهای  ادامه  در  دارد.  مخاطبان  علمی  درک  تغيير  در  در سزايی  اندرکار 

شش بخش  ) های  علم  ترويج  بر گانه  نظری(  چارچوب  به  اين  نک  از  يک  هر  در  که  نقشی  اساس 

 شود.  گانه دارند، به اختصار ارائه میهای شش فعاليت 

 

 . آموزش رسمی: وزارت آموزش و پرورش 2.4

توانند در افزايش درک عامه از علم و ترويج علم نهادهای مرتبط با آموزش رسمی از چهار راه می

کردن آنها با  آموزان و دانشجويان و آشنا ايفای نقش کنند: اول( از راه شناساندن ماهيت علم به دانش

محصوالتمفهوم   تنها  نه  و  فرايند  يک  مثابه  به  انجام  علم  از  حمايت  يا  انجام  راه  از  دوم(  و   ،

کنند. سوم( تالش برای تربيت دانشمندان و  امه از علم کمک می هايی که به افزايش درک عفعاليت 

ای افرادی در حوزه ترويج علم که بيشتر به منظور داشتن توليدات علمی در راستای  اشتغال حرفه 

 شوند.  چهارم( آموزش مفهوم شهروندی و روش زندگی در شهر.  دستيابی به توسعه علم انجام می

زه آموزش رسمی در ايران، تقريبا به هيچ يک از دو راه اول افزايش  های انجام شده در حوفعاليت  

هايی در راستای تربيت نيروهای عالقمند به فعاليت و  درک عامه از علم توجه ندارند ولی فعاليت 

هايی همچون در عين حال برنامه   دهند.اشتغال در حوزه علم، و آموزش مفاهيم شهروندی انجام می

های مختلف، کاروان علم و استفاده از فضای مجازی از جمله  علمی در رشته  هایبرگزاری کارگاه

توان آنها را در زمره شوند و میکارهايی است که با حمايت وزارت آموزش و پرورش انجام می

هايی که در حوزه آموزش رسمی و به  تالش هايی برای ترويج علم قلمداد کرد. در ادامه به فعاليت

 کنيم.  شوند، اشاره می علم در زندگی روزمره مردم انجام میمنظور وارد کردن 



 

90 
 

 

 طرح هميار پليس  الف.  

وزارت    عمومی  پرورش  و  آموزش  معاونت  و  رانندگي  و  راهنمايي  پليس  همكاري  با  طرح  اين 

مي اجرا  مدارس  در  پرورش  و  دانش آموزش  طرح  اين  در  دورهشود.  و  آموزان  ابتدايي  هاي 

كنند. هدف از اين  هاي الزم در زمينه مقررات راهنمايي و رانندگي را دريافت مي آموزشراهنمايي 

هايي در زمينه حمل و نقل،  طرح آموزش كودكان در زمينه مقررات راهنمايي و رانندگي و آموزش 

به  بر آنترافيك و  ايمني است. در اين طرح عالوه  دانش ويژه  با اين موارد  كه  آموزان در مدارس 

آموزششوند، بها ميآشن کنند.  هاي ترافيكي مشارکت میطور مستقيم در طرح شركت كرده و در 

-آموزان را براي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي به خدمت ميواقع اين طرح مشاركت دانش در

مي استفاده  اجراي طرح  در  آنها  از  و  و  گيرد  قوانين  به  نسبت  شدن  آگاه  آنها ضمن  بنابراين  كند. 

معاونت  م سايت  )منبع:  داشت  خواهند  شركت  نيز  موارد  اين  اجراي  در  ايمني،  به  مربوط  سائل 

 آموزش و پرورش عمومي(.      

 

 آموزيبخش دانش -ب. جشنواره جوان خوارزمي

شود و در بخش  معاونت آموزش و پرورش نظري و مهارتي اجرا و حمايت می اين جشنواره توسط

-دانشگاهي سراسر كشور برگزار ميهاي دبيرستان و پيش ن دورهآموزاآموزي در بين دانش دانش 

استعدادها و خالقيت  اين جشنواره رشد  از  نوجوانان و توسعه و گسترش روحيه  شود.  هدف  هاي 

دانش  از  معنوي  و  مادي  پشتيباني  و  حمايت  و  نوآوري  و  تحقيق  دانشجويان  پژوهش،  و  آموزان 

آموزان دعوت با اعالم فراخوان عمومي از همه دانش   گر و نوآور است. در اين جشنواره پژوهش

 هاي خود را به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.    شود تا طرحمي

آموزان دريافت و بعد از داوري به تعدادي از آنها جوايزي اعطا  هاي دانش در اين جشنواره طرح

اين طرحمي ابداعات، پژوهششود.  اختراعات،  شامل  توسط    هايها و طرحها  كه  است  تحقيقاتي 

-هاي مختلفي است كه با توجه به حوزهاند. اين جشنواره داراي بخشآموزان به اجرا در آمده دانش 

ها شامل: علوم پايه، فني و مهندسي، علوم انساني،  اند. اين حوزههاي مختلف علمي تقسيم بندي شده 

 خانه جشنواره خوارزمي(.    هاي علمي است )سايت دبيرزيستي و پزشكي، هنر و ساير گروه

 

 آموزيسراهاي دانش پ. پژوهش 
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سراها مراكزي وابسته به آموزش و پرورش هستند كه برای اشاعه پژوهش و تحقيق  اين پژوهش

دانش  بين  تاسيس  در  آنان  براي  مناسب  امكانات  نمودن  فراهم  و  آنها  بنيه علمي  افزايش  و  آموزان 

نامه شود.  اساس پرورش نظري و مهارتي اجرا و حمايت میمعاونت آموزش و    است و توسطشده 

سال   در  مراكز  مراكز    1381اين  و  بيشتر شهرهاي بزرگ  در  اكنون  و  است  تصويب رسيده  به 

آموزاني طراحي شده كه داراي رتبه ممتاز  سراها براي دانش ها تاسيس شده است. اين پژوهشاستان 

 ن واجد شرايط عضويت در اين مراكز باشند.  كه به تشخيص شوراي معلماباشند و يا اين

صورتفعاليت  شامل  هاي  مراكز  اين  در  همكاري  برنامهگرفته  روحيه  تقويت  براي  ريزي 

فعاليت دانش  در  و آموزان  ايجاد زمينه  پژوهشي  هاي علمي  است.  و  آنان  براي  الزم  امكانات  و  ها 

كنفرانس همچنين   وهمايش،  هابرگزاري  خوارزمي()   علميهاي  جشنواره  ها  جمله    جشنواره  از 

 توان به موارد زير اشاره كرد : سراها مي هاي پژوهشهاي اين مراكز است. از ديگر فعاليت فعاليت 

 آموزان ايجاد بانك اطالعاتي مورد نياز دانش  -

 آموزيهاي دانش كتابخانه مورد نياز براي انجام پژوهش ها وآزمايشگاه  ها وايجاد كارگاه  -

 هاي تحقيقاتي آنان هدايت طرح نظارت و گر وآموزان پژوهشدانش  حمايت از -

 آزمايشگاهي  پژوهشي وـ  برگزاري مسابقات علمي  -

 آموزيهاي علمي دانش تشكيل انجمن  -

 آموزان  نتايج پژوهشي دانش ها وساخته هايي از دست تشكيل نمايشگاه  -

شود تا يك شبكه وسيع آموزشي  باعث ميگستردگي اين مراكز و تعداد زياد آنها در بيشتر شهرها  

مي  كه  بگيرد  مي شكل  را  مراكز  اين  باشند.  داشته  زيادي  تاثيرگذاري  بهتواند  مراكز  توان  عنوان 

هاي ترويجي است که با هدف توسعه  هاي آنها را در زمره فعاليت علمي در نظر گرفت و فعاليت 

 . معاونت آموزش و پرورش نظري(  )سايت شوند علم در ايران و رشد فرهنگ علمی انجام می

 ران يآموزي جمهوري اسالمي اسازمان دانش ت. 

آموزي، اين نهاد به عنوان سازمان عمومي غيردولتي معرفي شده كه نامه سازمان دانش در اساس 

هاي  تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش قرار دارد. فعاليت اصلي اين سازمان مديريت برنامه

هاي مختلفي را  آموزان است. اين سازمان برنامهويژه دانش سال و به  18افراد زير  اوقات فراغت  

مي اجرا  زمينه  اين  سفرها،  در  تفريحي،  اردوهاي  جمله  از  همايش،  کند،  گردهمايي،  برگزاري 

)منبع: سايت    هاي گوناگون براي اعضاها و مجمعجشنواره، مسابقات فرهنگي و ورزشي، كنگره

 وزي(. آمسازمان دانش 
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 نوجوانان  كانون پرورش فكري كودكان وث. 

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با هدف ايجاد امكانات الزم جهت رشد و پرورش فكري 

های كانون، كودكان  مخاطبان فعاليت .  تاسيس شده است 1344سال  در  و ذوقي كودكان و نوجوانان  

هستند.   نوجوانان  از  و  بيش  طريق  از  نوجوانان  و  كودكان  فكري  پرورش  مركز    500كانون 

فعاليت ارايه  با  پستي  و  روستائي  سيار  شهري،  سيار  ثابت،  با  فرهنگي  هنري  فرهنگي،  هاي 

هاي  شامل انواع برنامه  هاي كانونفعاليت  كند. ن خود در سراسر ايران  ارتباط برقرار ميامخاطب

هاي مختلف علمي است. همچنين كانون داراي مراكز  ها و فعاليت علمي مثل چاپ نشريات و كتاب

ديواري، گويي، شعرقصه علمي مختلفی مانند   تهيه روزنامه  فيلم،  نمايش عروسكي، پخش    خواني، 

آثار    کانون  ز سوي ديگرا  ست.ا   كتابخواني، نقاشي، سفالگري، تكه چسباني، گفتگوهاي آزاد و ...

  3عنوان كتاب با شمارگاني بيش از    140انتشار  کند.   زيادی را توليد ميفرهنگي، ادبي و هنري  

ها عنوان  هاي كوتاه، بلند، زنده، مستند و پويانمايي، توليد ده ميليون در سال، توليد هزاران دقيقه فيلم 

نمايش عروسكي، سرگرمي موسيقي،  انوار  و  سازنده  افزارهاي  نرم  و  بازي  آموزشي  سباب  هاي 

 )سايت كانون پرورش فكري(.  رونداي از آن جمله به شمار مي رايانه 

 . صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران 3.4

های مستقلی به منظور  برای تحليل نقش صدا و سيما در همگانی کردن علم الزم است که پژوهش 

های مرتبط در صدا و  انجام شود. اما به طور کلی برنامهتحليل و مطالعه محتوا و سازمان مربوط  

سيما در دو بخش کلی راديو و تلويزيون، و کودکان و بزرگساالن قابل مطالعه است. متاسفانه تعداد  

به برنامه است.  کاهش  حال  در  راديو  موج  های علمی  در  برنامه علمی  تنها چند  اکنون  طوری که 

 شود.   های مختلف راديو پخش می

( توليد  2در تلويزيون در طول يک سال گذشته )به ويژه( دو ـ سه برنامه در بخش کودک )شبکه  

هاست. شبکه  اند. "يک دقيقه با علم" از جمله اين برنامه شده که مشخصا به آموزش فيزيک مشغول 

فيلم  4 گاهی  بزرگساالن  بخش  در  فيزيکهم  زندگی  به  مربوط  ارتباط  هايی  که  صنعت  يا  دانان 

 کند.   مستقيم با فيزيک دارد پخش میغير

 وان علمي و سطح آگاهي جامعه، با هدف توسعه تكيد بر افزايش  ات در اين بين شبکه آموزش سيما  

و    علمي، فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و اقتصادي كشور را به عنوان رسالت خويش برگزيده است

اين راستا سامان میفعاليت اين ش  .دهدهايش را در  برای فرا درواقع  از شيوهبکه  های سنتی  رفتن 

 ها برای آموزش همه مردم ايجاد شده است.   آموزش و استفاده از رسانه 
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شبكه آموزش با در نظرگرفتن مأموريت يا رسالت اصلي خويش، مجموعه موارد ذيل را به عنوان 

 كند.اهداف خويش بيان مي 

ايجاد فرصت  بالف(  براي كل جامعه،  برابر آموزشي  تكميل كاستي هاي  بر اصل  تأكيد  نظام  ا  هاي 

آموزش كيفيت  و  كميت  بهبود  براي  عالي،  تا  ابتدايي  سطح  از  كشور  رسمي  رسمي  آموزش  هاي 

   .سطوح  همه آموزان و دانشجويان در دانش 

آموزش گسترش  مهارتب(  و  عمومي  زمينه هاي  در  زندگي  عمومي  هاي  فرهنگ  گوناگون  هاي 

 جامعه

شرايط   كردن  فراهم  آموزش ج(  ارايه  براي  كيفيت  مناسب  باالبردن  منظور  به  تخصصي،  هاي 

حرفهمهارت و  فردي  بهره هاي  سطح  ارتقاي  براي  كاراي  نيروي  تكميل  ،  وري  اصل  بر  تأكيد  با 

 اي كشورهاي نظام آموزش مهارتي فني و حرفه كاستي 

امكانات مناسب رسانه  ارايه  نياز بخش دولتي و خصوصي در حوزهد(  با  اي مورد  آموزش،  هاي 

 هدف افزايش كارايي كاركنان دولت و ارايه خدمات آموزشي بهتر در سطح جامعه 

 های شهرداری تهران در حوزه ارتباطات علم و جامعه .  فعاليت 4.4

فعاليت براساس عمده  علم  ترويج  حوزه  در  شهری  و    های  تعيين  تهران  شهرداری  علمی  منشور 

انداز، تهيه  در راستای تحقق سند چشم   1386آذر    17منشور در تاريخ  اين   گذاری شده است.ارزش

نه  گادهپژوهشی   ـ  بردهای علمی ها و راه و تدوين شده و شهرداری تهران خود را متعهد به سياست

 و به قرار زيرند :  شودمنشور علمی شهرداری تهران قلمداد می  عنوانکه به کرده است زير 

ساز   .1 الزموايجاد  بهره   کارهای  شهروندان  جهت  »خردجمعی«  از  نهادمند  و  مستمر  مندی 

 .هاويژه در عرصه ابتکارات و نوآوری به

فعاليت م .2 کليه  ساختن  کاربست بتنی  و  پژوهشی  و  علمی  دستاوردهای  به  خود  های 

عنوان آغاز »جهاد علمی در حوزه مديريت شهری«  های نوين با رويکرد جهادی به فناوری

 .نو نظارت دائمی بر آ

محور در جهت تحقق  انايی د  عنوان يک نهاد يا سازمانبردن از نظام مديريت دانش به بهره .3

 .ههدف آرمانی دستيابی به رتبه اول علمی در منطق

برای کاربست مدلاي .4 انگيزه الزم  اقدامات  جاد فرهنگ و  از  پرهيز  های علمی و معتبر و 

 . سعه پايدار شهریتومدل  کردن نگری با هدف طراحی و عملياتی ای و سطحی سليقه 
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محور که بهبود مستمر کيفيت    -های کاربردی و مسئلهدادن به مطالعات و پژوهش   لويتاو .5

 .زندگی شهروندان را در پی داشته باشد

و   .6 شهری  مديريت  حوزه  در  تحقيقاتی  مؤسسات  و  مراکز  کيفی  و  کمی  گسترش  و  تقويت 

 .تأمين امکانات و اعتبارات مورد نياز

انديش  .7 با  گسترده  تعامل  و  ارتباط  دانشگاه برقراری  علمی،  مجامع  مؤسسات  مندان،  و  ها 

قابليت  از  استفاده  حداکثر  و  خارج  و  داخل  مطالعاتی  با  معتبر  آنها  دستاوردهای  و  ها 

 .ها و تجليل و قدردانی از زحمات و خدمات آنانها و جشنواره ها، همايش نشست 

 .ستاوردهای پژوهشی و ارائه خدمات برتر شهریآموزش دائمی و ارتقای مستمر د .8

تجارب موفق حوزه مديريت شهری در کليه سطوح سازمانی شهرداری تهران    سازیمستند   .9

 .ندانماندرکاران و عالقو تبادل و قابل دسترس نمودن آن برای همه دست 

پردازی(  داده های اطالعاتی و مراکز  )بانک  های اطالعاتی مورد نيازايجاد و توسعه پايگاه  .10

پايگاه به به خصوص  اطالعاتی هوشمند  مورد های  و خدمات علمی  اطالعات  تأمين  منظور 

نياز محققان و مراکز مطالعاتی و پژوهشی در جهت ارتقای علوم و فنون مديريت شهری و 

 .تعامل با شهروندان و ارائه خدمات کارآمد به آنها

ها استفاده شده  حات کلی برای نگارش اين سياست سازد که از اصطالدقت در اين اهداف روشن می 

و نويسندگان به طرق عملی و کاربردی که نتايج ملموس و مشخصی را ارائه دهند، توجه ندارند.  

های ترويج های علم و زندگی از جمله اقداماتی هستند که در زمره فعاليت آموز و خانه های فنپارک 

 گيرند.علم شهرداری تهران قرار می 

 

 آموز تهران فن ف. حمايت از پارک ال

از غرفه  -آموزشتفريحی  ـ آموز يک محيط علمی ارک فنپ با  های متعدد است که  محور و متشکل 

 .اندراحی و ساخته شدهطاستفاده از تجهيزات فنی پيشرفته  

پارک  به منظور  اين  فناوری ها  به علوم و  نسبت  آگاهی عمومی  ناشی  افزايش سطح  آن و  های  از 

آموز های فنپارک دف اصلی  اند. هايجاد شدهعملی و خالق    ،های ذهنیتربيت شهروندانی با مهارت

است نمايشگاه به   که  آموزش  برپايی  طريق  از  اشياء،  نمايش صرف  جهت  جای  در  تعاملی،  هايی 

 .شودانجام میهای علمی داد پديده روند رخ  تفسير و توضيح مبانی علم و 
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از ويژگی  اين پارک يکی ديگر  تاکيد بر علم روزها،  های  آن  ،تکيه و  فنی   ،کاربرد  و    فهم مفاهيم 

کنجکاوی خفته در    اين قبيل اماکن با بيدار کردن    . از راه مشارکت مفرح است  العمرآموزش مادام 

های برخی مفاهيم علمی و فنی  ها و حساسيت ارزشزمينه گسترش تفکر علمی و درک  ،  نسل جوان

نوجوانان و جوانان    ،تفريحی، کودکانـ های علمیمخاطبين اصلی پارک . دسازنمی را در جامعه مهيا  

رو ها دارند. از اين دهند و حضور مؤثری در خانواده هستند که اکثريت جمعيت کشور را تشکيل می 

ايشان می  مؤثر  آموزش  انتظاربا  آموزش  توان  اين  که  خانواده داشت  بر  نيز  مستقيم  به طور  ها  ها 

 .تأثيرگذار باشد

ها و لمس اشيا نمايش داده شده، نکته اساسی در طراحی  کنندگان به تجربه مستقيم پديدهتشويق بازديد 

پارک ايستگاه  علمی های  میـهای  خواسته  آنان  از  مثال  است.  فشار  تفريحی  با  تا  ای،  دکمه شود 

رسانی  های اطالع های کيوسک ای يا کشيدن اهرمی و يا با ديدن و گوش دادن به پيام چرخاندن دسته 

 .های به نمايش گذاشته شده ارتباط برقرار کنندای، با وسايل و نمونه رايانه 

ايجاد شده،  که توسط شرکت فنآموز  پارک فن   در تهران  همه وسايل طوری  آموز گستر در شرق 

هايی که به  د و اين نسبت به موزه ندارمی  کننده را به دخالت و تعامل وااند که بازديد ی شده طراح

 .کندتر و انگيزش بيشتری ايجاد میکنند، تاثير عميقمشاهده صرف بسنده می 

 های علم و زندگی ب. خانه 

های رشد و ارتقای  در راستای فراهم نمودن زمينه  های شهروندی شهرداری تهراناداره کل آموزش

شهریآگاهی زندگی  به  نسبت  شهروندی  اجتماعی  ، های  مناسبات  خدمات  ،بهبود    -آموزشی  ارائه 

به آرمانشهر اسالمی ايجادا  ،ترويجی در دستيابی    ده های علم و زندگی )مشکات( کرخانه   قدام به 

های اداره  و اولويت   ها و موضوع توانند با توجه به اصول، سياست هاي علم و زندگي می است. خانه 

آموزش كانونکل  تأسيس  طريق  از  شهروندی،  آموزشهای  مردمی  داوطلب  محور،    -هاي 

فعاليت فعاليت  اين  که  انجام دهند  محله  برای  توانمندی هايی  افزايش  به  منجر  در  ها  های شهروندان 

ريزی از  ن برنامه ها در ايکانون  گيری از خدمات گرديده و در بهبود زندگی آنان مؤثر باشد.بهره

های علم و زندگی  خانه   اهدافهای اداره کل آموزش های شهروندی برخوردار خواهند شد.  حمايت 

 : اندبه قرار زير تنظيم شده  

هاي  جويانه در سطح محالت شهر تهران از طريق تشكيل خانه ايجاد ساختارهاي مشاركت  -1

    زندگي علم و

 ارتقای سطح حساسيت شهروندان نسبت به موضوعات شهروندی و مديريت شهری     -2
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انگيزه    -3 گسترش  و  مشارکت تقويت  از  های  تهران  محالت  در  شهروندان  ميان  در  جويی 

 های جدی به آنان در زمينه آموزش شهروندیطريق واگذاری مسؤوليت 

 هاي مردمي ها و فرصتسازي ظرفيتتوانمندسازي اقشار جامعه از طريق فعال     -4

 اقشار اجتماعی در محالت   ههای فعاليت گروهی و داوطلبانها و توانمندی تقويت مهارت     -5

نخبگان   -6 و  فرهيختگان  مانند  جامعه  مختلف  اقشار  از  مشاركت  خانواده،    ، جلب  و  زنان 

به   شهروندي و مددسازيعلمی،  هاي  جوانان، نوجوانان و كودكان به منظور ارايه آموزش

 مديريت شهري 

های آموزش شهروندی در سطح محالت شهر  دهی و حمايت از تشکلشناسايی و سامان      -7

 تهران

ياوری       -8 از طريق  مردم  به  ترويجی شهرداری  و  آموزشی  خدمات  کيفی  و  کمی  ارتقای 

 ديده ها و نيروهای مردمی آموزشکانون

های علم بيش از آنکه در راستای افزايش درک مردم  خانه رسد که  براساس اين اهداف به نظر می 

اين   که  داشت  توجه  بايد  البته  هستند.  مدنی  سواد  افزايش  جهت  در  باشند،  داشته  فعاليت  علم  از 

نمیفعاليت  توسعه  هم  را  شهروندی  علم  از  مردم  درک  کنش ها  موضوع  به  و  و  دهند،  مدنی  های 

 مثال تاثيرات زيستی و محيط زيستی( توجهی ندارند. اجتماعی در راستای مسايل ناشی از علم )

 زادهپ. بنياد علمي زيرك 

احمد زيرک اين   از عالقهبنياد توسط مرحوم مهندس  به رشد  زاده تاسيس شد. او يکی  مندان جدی 

علمی، فنی و فرهنگی، و توسعۀ تکنولوژی آموزشی کشور بود که رشد علمی ايران را در گرو 

میتوسعۀ   کشور  آموزشی  نظام  در  آموزشی  زيرك تکنولوژی  بنياد  نوادگان  دانست.  توسط  زاده 

سراها در تهران و چند شهرستان  شوند و در برخي فرهنگموسس و با حمايت شهرداري ادراه مي 

اهواز و شهر  فناوري"  از جمله بابل، اصفهان،  بنياد همچنين در  ري "تاالرهاي علم و  دارند. اين 

  ازده خانه رياضيات را در ايران به مناسبت سال جهانی رياضيات تجهيز کرده است. ي  1379سال  

توانند از نزديك با  آموزان و معلمين آنها خود مي هايي هستند كه دانش كده اين تاالرها در واقع كاوش

آزمايش  كمك  انجام  كنند.  برقرار  ارتباط  فيزيك،  ويژه  به  تجربي،  علوم  با  نزديك  از  مختلف  هاي 

ها به برپايي تاالرهاي اين بنياد مداوم و كافي نبوده و اين بنياد به داليل مالي مجبور به  هرداريش

فعاليت  شده كاهش  كه علي   ها  نيز  پرورش  و  آموزش  مراكزي  است. وزارت  از  يكي  بايد  االصول 
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يت از اين  اي در جهت استفاده بهتر و حماشود، برنامه اصلي باشد كه از خدمات اين بنياد منتفع مي 

 بنياد ندارد.  

 های علم برای برقراری ارتباطات علم و جامعه . موزه5.4

های ايران که با موضوع علم و هدف برقراری ارتباط بين علم و  ای، موزه در اين تحقيِق کتابخانه 

  های رسد داشتن اطالعاتی درباره تعداد و ويژگی اند. به نظر می کنند شناسايی شده جامعه فعاليت می 

موزهجمعيت  بازديدکنندگان  می شناختی  اين  ها،  اثرگذاری  ميزان  تشخيص  در  عامل  اولين  تواند 

داده فعاليت  چنين  به  دسترسی  امکان  تحقيق  اين  در  اما  باشد.  عموم  علمی  درک  رشد  در  هايی  ها 

تغيير ميزان درک عامه  نقش اين موزه ها در  به  تحقيقی به طور متمرکز  اگر  لذا  نداشت.  وجود 

به اي ارزشمندی  بپردازد، اطالعات  از علم  ارتباطات  رانی  با کم و کيف  آمد که ما را  دست خواهد 

 سازد.  علم و جامعه در ايران بيشتر آشنا می 

 موزه علوم و فناوري جمهوري اسالمي ايرانالف. 

اساس  آمده است که »در مقدمه  آن  بينش علمي جامعه،نامه  ارتقاي  از  آگاهي    به منظور  اجتماعي 

 113سير تاريخي رشد و تحول علم و فناوري و گسترش فرهنگ علمي به استناد مواد    پيشينه و

قانون    2قسمت ب از ماده    2قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماي و فرهنگي و بند    114و

ناوري اهداف، وظايف و تشکيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مجوز تاسيس موزه علوم و ف

 22/5/84در جلسه مورخ    ...جمهوري اسالمي ايران وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  

 «.  اين موزه برای اهداف زير تاسيس شده است: شوراي گسترش آموزش عالي صادر گرديد

گسترش عالقه و دانش عموم نسبت به علوم و فناوري و ارتباط آنها با زندگي روز مره از   .1

 .   مناسب اطالعات درباره دستاوردهاي علمي و فناوري بشر  و عرضه طريق نمايش

هاي سني، به منظور آشنايي هر چه بيشتر  بخش براي تمام گروهايجاد فضايي فعال و آگاهي  .2

با ميراث علمي، فرهنگي و فناوري و خدمات علمي و فني دانشمندان و فرهيختگان ايراني  

 .  به جامعه بشري در طول تاريخ

 . کشور ها و مراکز علميو حفظ ميراث علمي و فرهنگي دانشگاه تقويت  .3

زمينه  .4 فناوري، ايجاد  علم،  بهتر  درک  براي  مناسب  فضاهاي  و  و    ها  علوم  تحول  سير 

 . هستي و تامين شرايط زندگي بهتر تالشهاي فزاينده انسان براي شناخت جهان
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هايي که در  موزان با تالش آايجاد امکان براي آشنا کردن مردم به ويژه دانشجويان و دانش  .5

  هاي کشاورزي و تامين مواد غذايي، بهداشت، هاي گوناگون علمي و صنعتي در بخش زمينه

 . ترابري، نيرو، منابع زيرزميني و... در کشور در جريان است  صنايع مدرن،

فعاليت در زمينه  .6 آگاه برانگيختن عالقه جوانان به  آنها جهت  هاي علمي و صنعتي و  کردن 

 .هاگونه فعاليت هاي الزم براي ورود به عرصه اينوقعيت کسب م

 كشور. آشنا كردن عموم به اهميت اصول علمي و فناوري در توسعه پايدار  .7

 

 وحش ايران ب( موزه آثار طبيعی و حيات 

 :های متعددی است که عبارتند ازموزه دارای بخش اين 

o ۱.۱ داران بخش آبزيان، پرندگان و پستان 

o ۱.۲  شناسی بخش زمين 

o ۱.۳  هاسالن پروانه 

o ۱.۴ کارگاه تاکسيدرمی   

-معمولی انجام می هايی در راستای ملموس ساختن علم برای مردماليت بخش کارگاه تاکسيدرمی، فع

های موجودات را نيز  داری نمونه ها، چگونگی حفظ و نگه نمونه تاکسيدرمی    ضمنکه  طوریبه   .دهد

  طبيعت   آموزان در ايام جشنواره کودک وهای لمس حيوانات زنده برای دانش. کارگاه دهدمینمايش  

   .شوداين محل برقرار می  در نيز  و در طول سال

ی  يهاانتشار کتاب توان به  شود، میهايی که برای ترويج علم در اين موزه انجام می از ديگر فعاليت 

های  ماهی "،  "حيوانات زيبای من"مجموعه    مانند  و نوجوانان  برای کودکان محيط زيستر حوزه  د

 لی" اشاره کرد.  ساير فعاليت ها به قرار زيرند:  های داخآب

و با همکاری   تابستانهای سنی مختلف، در طول  آموزان در گروههای آموزشی برای دانش کالس

 .گرددهای زيست محيطی برگزار می و داوطلبين فعال، جهت افزايش آگاهی  NGO هایگروه

د.  شوک هفته برگزار می جشنواره کودک و طبيعت که به مناسبت روز جهانی کودک و به مدت ي

های شاد و مفرح با محوريت آموزشی حفاظت  در طی اين مدت با ورودی رايگان کودکان، برنامه 

 .شودزيست برای ايشان برگزار میاز محيط 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF#.D8.A8.D8.AE.D8.B4_.D8.A2.D8.A8.D8.B2.DB.8C.D8.A7.D9.86.D8.8C_.D9.BE.D8.B1.D9.86.D8.AF.DA.AF.D8.A7.D9.86_.D9.88_.D9.BE.D8.B3.D8.AA.D8.A7.D9.86.E2.80.8C.D8.AF.D8.A7.D8.B1.D8.A7.D9.86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF#.D8.A8.D8.AE.D8.B4_.D8.B2.D9.85.DB.8C.D9.86.E2.80.8C.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF#.D8.B3.D8.A7.D9.84.D9.86_.D9.BE.D8.B1.D9.88.D8.A7.D9.86.D9.87.E2.80.8C.D9.87.D8.A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF#.DA.A9.D8.A7.D8.B1.DA.AF.D8.A7.D9.87_.D8.AA.D8.A7.DA.A9.D8.B3.DB.8C.D8.AF.D8.B1.D9.85.DB.8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 .رايگان است ورودی برای عموم مردمهزينه روز جهانی موزه،  

طبيعت  تورهای  عمومیبرگزاری  آگاهی  و  آموزشی  محوريت  با  از    گردی  حفاظت  برای 

 .زيستمحيط 

بخشند تا در راستای اهداف ترويج علم و آشنا کردن مردم  موزه هم اين ظرفيت را بدان می امکانات  

 کنيم. رک بهتر به اين امکانات اشاره می عامه با علم فعاليت کنند. برای د

پانزده   هکتابخان از  بيش  داشتن  با  جلد  موزه  زمينه کتابهزار  به  در  مربوط  تخصصی  های 

از معتبرترين کتابخانه زيستمحيط  به شمار   تهراندر   شناسی زمينهای علوم گياهی، جانوری و  ، 

اين  می ورودی   کتابخانهرود.  مدخل  داده   موزهدر  قرار  عالقمندان  عموم  آسان  دسترسی  جهت 

سال  شده  از  که  است  ايران  در  عمومی  کتابخانه  اولين  و  استفاد    ۱۳۷۶است  و  دسترسی  امکان 

 .را فراهم آورد اينترنتمراجعين از شبکه  

طبيعی و  های آموزشی در خصوص محيط نفر، محل نمايش فيلم   ۷۰تئاتر با ظرفيت حدود  سالن آمفی 

طبيعی  های سنی مختلف و سمينارها در خصوص محيط های آموزشی گروههمچنين برگزاری کالس 

 .ها استکنسرتو 

 . سينمای روباز هرساله در طول تابستان داير است

 . ارددر مجاورت موزه، جهت معاينه و درمان حيوانات مختلف خانگی وجود د پزشکیدام کلينيک  

، خرگوش،  سنجاب ،  پرندگانهمچنين در فروشگاه اين کلينيک،حيوانات مختلف اهلی از جمله انواع  

 .رسدمتخصص به فروش می  پزشکدام ... توسط   و پشتالک ، گربه و  سگ

 موزه تنوع زيستی  پ.

خورشيدی با تاکيد بر اهميت و ارزش تنوع زيستی و در راستای  ۱۳۸۳زيستی در سالموزه تنوع 

کار کرده است. هدف از ايجاد اين موزه  آغاز به زيست ايرانسازمان حفاظت محيط قانونی  وظايف  

در   موثری  نقش  خود  کارشناسان  کادر  از  استفاده  با  که  است  بوده  اين  تهران  شهر  در  عمومی 

برای گروهتحقيقات، اطالع  آموزش  به  تلف سنی و عالقه های مخ رسانی و  ايفا   محيط زيستمندان 

 .نمايد

 حصار وحش سرخه ت. موزه حيات 

 :زير استاين نمايشگاه دارای دو بخش 

 (: تئاتر)آمفی سالن نمايش فيلم بخش اول( 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 .تئاتر استاز امکانات اين آمفی  فيلم ها و نمايش ، برگزاری جلسات و همايش اساليدپخش  

 :وحشنمايشگاه حيات بخش دوم( 

نمونه  دوزيستانو   خزندگان ،  پرندگان،  دارانپستان شده   تاکسيدرمینمونه   از  و  ،  حشراتهايی 

می هرباريومو    هاسنگواره و   هاکانی را  گياهان  بذر  و  شده  خشک  نمايشگاه  گياهان  در  توان 

 .وحش يافت ات حي

 ث. موزه پست و تلگراف 

و ارسال مرسوالت پستی و چاپاری   افزارهانوشتترين هايی از قديمی موزه پست و تلگراف، نمونه  

تمبرها و ديگر    ،های مورستلگرام   ، ای(شماره  30و 20اوليه )مشهور به هندلی با مراکزی  هایتلفن 

   است.  بر تا ماهواره به نمايش گذاشته شده ابزار ارتباطات و مخابرات از کبوتر نامه

 ج. موزه دکتر حسابی 

به   موزه  اين  در  که  حسابی  دکتر  وسايل  و  دارد  زيادی  قدمت  که  بنا  خود  بر  نمايش  عالوه 

گر نحوه زندگی دکتر حسابی نيز هست؛ از جمله، در اين موزه  شده، اين مکان تا حدی نمايش گذاشته 

تا زندگی برای همسر کم می داده  تغييراتی که حسابی در منزل  آسان توان  نحوه  بينايش  تر شود، يا 

: بخش فرهنگی  استفاده دوباره وی از وسايل خراب را ديد. موزه دکتر حسابی دو بخش فعال دارد

و   درباره زندگی  که  و بخش علمی  دارد  بر عهده  را  آثار محمود حسابی  نشر  و  چاپ  که وظيفه 

می  فعاليت  حسابی  علمی  سال  تحقيقات  در  ساالنه    ۱۳۸۸کند.  که  کرد  اعالم  موزه   ۱۰۰مديريت 

 شود.پروژه دانشگاهی در اين موزه انجام می  ۳۰۰تا  ۲۰۰پروژه دبيرستانی و 

 عت برق ايران چ. موزه صن

موزه  ايران  برق  از  موزه صنعت  يکی  اصلی  جای  در  که  است  آموزشی  و  تاريخی، صنعتی  ای 

اين گنجينه، اشيا و اسناد قديمی مربوط به صنعت    ه است. های کشور ساخته شدترين نيروگاه قديمی

مندان  های اين صنعت در معرض ديد عالقه سال پيش تاکنون به همراه پيشرفت  ۱۲۰برق از حدود  

تئاتر موزه، است. همچنين، فيلمی از پيدايش صنعت برق در ايران در محل سالن آمفی   قرار گرفته

شود. ترتيب  های پيشرفته صوتی تصويری است، برای بازديدکنندگان پخش می که مجهز به سيستم 

مل از  دهد. اين تکاقرار گرفتن اجزا در موزه طوری است که روند تکامل صنعت برق را نشان می 

های نفتی، به  شود و بعد از نمايش شمع و چراغ سوز، قبل از دوران هخامنشی شروع می ه وسيله پي

ق، در زمان ناصرالدين   ۱۳۰۲نمايش اولين مولد ايران همراه با عکس و اسناد مربوط به آن در  

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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می  امينشاه،  که  نيروگاه عمومی  اولين  در  رسد؛ سپس  کرد   ۱۲۸۴الضرب  وارد  تهران  به  با    ش 

ها، از المپ اديسون گرفته تا  شود؛ و به دنبال آن انواع المپ اسناد و عکس به نمايش گذاشته می 

شود، در معرض نمايش قرار  های امروزی، و نيز وسايلی که در مسير انتقال به کار برده می المپ

طور به   اين بين، روش توليد انرژی توسط مولدهای بادی و نوری توسط ماکت و  است. در  گرفته

 شود.  عملی نشان داده می 

 ح. موزه ملی تاريخ علوم پزشکی ايران 

ابزار    هشت بخش موزه دارای  اين    افتتاح شد.  ۱۳۸۰موزه ملی تاريخ علوم پزشکی ايران در سال  

،  بخش داروسازی،  پزشکیبخش تاريخ دندان، شناسیبخش ديرين انسان ،  و ادوات مرتبط با پزشکی 

دام  تاريخ  مامائی،  پزشکیبخش  و  پرستاری  تاريخ  دفاع  ،  بخش  دوران  در  پزشکی  تاريخ  بخش 

 باشد. می  بخش اسناد و کتب خطی پزشکی ، مقدس

 هاخ. موزه تاريخ طبيعی برخي شهرستان 

 اصفهان  موزه تاريخ طبيعی •

تمامی آثار طبيعی    شود.اهميت موزه در اين است که با سرمايه شخصی ساخته شده و نگهداری می

شناسی و جغرافيايی به  جانوری زمينـهای ارزنده اين موزه در زمينه های علوم گياهیو مجموعه

سال تالش مستمر از   37همت و سرمايه شخصی دکتر جعفريان استاد دانشگاه اصفهان در مدت  

ه و پس از تنظيم و  نقاط مختلف ايران و خارج از کشور گردآوری، خريداری، مبادله يا تهيه گرديد

های علمی به وضع کنونی درآمده و در اختيار عموم قرار داده شده است. هدف  بندی و بررسیرده

عمومی   اطالعات  و  دانش  سطح  بردن  باال  اصفهان ضمن  طبيعی  تاريخ  موزه  تاسيس  از  اساسی 

قدرت و  آفرينش  جهان  و عظمت  حيات  عالم  درباره  ميراث جامعه  حفظ  يکتا،  خالق  ارزنده    مندی 

کمک وسايل  کمبود  جبران  تخريب،  و  غارت  از  کشور  از  طبيعی  جامعه  سالمت  حفظ  آموزشی، 

به  طريق ايجاد محيطی سالم و تفريحی، فراهم آوردن زمينه تحقيق در علوم طبيعی و کمک  های 

توريستی کشور و شهر اصفهان میافزايش جاذبه  دارای بخش باشدهای  های مختلفی شامل  . موزه 

بي سالن   جانوران  سالن  موزه،  مهرهراهنمای  جانوران  سالن  گياه مهره،  سالن  سالن  دار،  شناسی، 

 .های جهان خلقت استها، سالن کمک آموزشی و ديدنی شناسی، سالن جغرافيای طبيعی و نقشه زمين

 موزه گنجينه تاريخ طبيعی نيشابور  •
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 ۸۱/۱۰/۲۸ه از تاريخ  موزه حيات وحش شکار در طبيعت نيشابور يک تماشاگه شخصی است ک

  خانم اشراقی   و  حسين حصاریام »شکار در طبيعت« به دست  به ن   رباط نيشابوردر جنوب غربی  

راه   )همسر شده ايشان(  به    است.   اندازی  نزديک  اکنون  و شماری    ۴۵۰هم  جانوران وحشی  گونه 

شده   منقرض  مانند موش  تاکسيدرمیجانور  زنده  و  وجانورانی  زيبا  مارهايی  و  آزمايشگاهی  های 

نگهداری می های گوشتماهی دارد    شود.خوار  تماشاگه نسکخانه)کتابخانه(ای کوچک  اين  همچنين 

  وحش حيات هايی درباره  فيلم   و  محيط زيستهايی( درباره شکار در طبيعت و  هايی)کتاب که نسک 

آنكد.  باشمی جانوران  تاکسيدرمی  و  آقای  ار شکار  دست  به  بيشتر  شده   حسين حصاریجا    انجام 

 است. 

 موزه تاريخ طبيعی همدان  •

  1351سينا در اسل  اين موزه در راستای تامين اهداف علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه بوعلی 

شود. اين موزه شامل  شد و تاکنون توسط ايشان اداره می محمد عليزاده بنيان گذاشته به همت جعفر  

های های سنگی کشف شده از مناطق مختلف ايران، آبزيان، نمونه سه سالن است که به نمايش نگاره 

 پردازد. های رسوبی می کانی، فسيلی و سنگ 

 های علمی انجمن . 6.4

توان گفت نقش اصلی  های علمی می انجام شده توسط انجمن  هایبا دقت در ماهيت اعضا و فعاليت 

ها در ايران، تسهيل و تشويق ارتباط علمی ميان اعضای يک رشته علمی مشخص يا چند  اين انجمن 

فعاليت  هدف  مخاطب  ديگر  عبارت  به  است.  يکديگر  با  انجمنرشته  و  های  متخصصان  ابتدا  ها، 

رشته صاحب دانشجويان  سپس  و  علنظران  فعاليت های  در  دقت  با  موضوع  اين  است.  های  می 

می روشن  هم  آنها  علمیانتشاراتی  مجالت  اصوال  که  علمی   -شود  يا  منتشر    -پژوهشی  ترويجی 

اي برای ارتباط  ها تالش ويژهکنند که حاوی اطالعات تخصصی در علم است. اساسا اين انجمنمی

 کنيم.  دامه به فعاليت های سه انجمن اشاره می دهند. در ابرقرار کردن با عموم در ايران انجام نمی 

 الف. انجمن ترويج علم ايران 

اين انجمن از راه بسترسازي براي حل مشکالت نهادهاي مروج علم در کشور و نيز نهادينه کردن  

هايی  هاي ترويج علم، مشخصا به موضوع ترويج علم در کشور توجه کرده است و برنامهفعاليت

به مروجان علم برتر کشور يا جلسات گردهمايی در خصوص مسايل ترويج علم    مانند اهدای جوايز 

 کند.    هايی مرتبط با اين حوزه را برگزار میو نيز سخنرانی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AD%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 

103 
 

 ب. انجمن فيزيک ايران 

ها و مؤسسات آموزش نخستين »سمينار آموزش فيزيک در دانشگاه هايی همچون برگزاری  فعاليت 

توان  نامه آن( می . با دقت در اهداف انجمن فيزيک )مندرج در اساس استرا به انجام رسانده عالي«  

فعاليت  بيشتر  فيزيک گفت  بين  علمی  ارتباط  برقرار  راستای  در  آن  مختلف  های  نهادهای  يا  دانان 

 آموزش علوم است. 

 . انجمن نجوم ايران پ

مؤسسه  ايران  نجوم  سال    که   است   غيرانتفاعي   اي انجمن  افزايش   به   1375در  گسترش   منظور    و 

و    همکاري   ، جلب تحقيقات   ، توسعه آموزشي  بهبود کيفيت   ازجمله   شناسي ستاره  مربوط به   هايفعاليت 

. همانند انجمن فيزيک، عمده  شده است   کشور تأسيس  وفني   مراکز علمي  بيشتر ميان   ايجاد هماهنگي 

ن متخصصان نجوم است ولی اين انجمن از راه  های انجمن نجوم هم ايجاد ارتباط علمی بيفعاليت 

  تاسيس شاخه آماتوری نجوم به ارتباط حوزه علمی نجوم با عامه هم توجه کرده است.   

 ها. ساير وزارتخانه7. 4

 . وزارت نيرو  1.6.4

آبفا سازی انرژی،  وزارت نيرو، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، دفتر بهينه   معاونت آب و 

های اين وزراتخانه هستند که همگی با  وري انرژي ايران )سابا( و توانير، زيربخشسازمان بهره

روش از  تبليغات  استفاده  ساخت  و  همايش  برگزاری  مجازی،  فضای  از  استفاده  انتشارات،  های 

های مربوطه  و بهينه از انرژی برای آموزش همگانی و استفاده از فناوری مرتبط با استفاده درست  

 کنند. تالش می

 . وزارت جهاد کشاورزی 2.6.4

های  های عالی ترويج فناوری و انتشار بسته در اين تحقيق جهاد کشاورزی به عنوان يکی از نمونه 

ثمر بخشی آنها در کوتاه مدت عاي آنی دارند و  شود،  کنندگان مید مصرفعلمی که مورد کاربرد 

از روش استفاده  با  وزارتخانه  اين  است.  رو مطرح  ارتباط  همانند  ارتباطات  مختلف  و درهای  رو 

ها تالش کرده تا ارتباط نزديک  مستقيم، ارتباط غيرمستقيم با کمک رهبران فکری، استفاده از رسانه 

 و توام با اعتمادی را با مخاطبانش برقرار کند. 

جه است که اين دو وزارتخانه، عمدتا با استفاده از فنون تبليغ و تهيه يک بسته اطالعاتی  الزم به تو

ها تاثير  پردازند. اين روشقابل کاربرد در زندگی روزمره مخاطبانشان به ترويج و انتشار علم می
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،  زيادی در افزايش درک عامه از علم ندارند اما نقش مهمی در شناخت نقش علم در بهبود زندگی 

دارند که می گرامی از علم  تقدير  انجام  داشت و  برای  تواند عاملی در راستای جلب حمايت عموم 

ها بايد از نگاه ابزاری صرف به مخاطبان پرهيز  های علمی باشد. البته در اين قبيل استفاده فعاليت 

به مخاطبان    داشت علم های گرامی ای است که برای درک ميزان توجه برنامه کرد و اين دقيقا نکته 

های  به عنوان ابزار بايد مورد تحقيق و واکاوی علمی قرار بگيرد. در عين حال با هدايت برنامه 

انگارانه به مخاطبان پرهيز  توان از نگاه ابزارتبليغی به سوی معرفی علم و افزايش درک علمی می

 کرد.
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 5فصل 

 كارهای بردها و راهها، راهاهداف، اولويت

 ترويج علم در ايران
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 هاي ترويج علم در ايران . مقدمه: مروري بر اهداف و ضرورت 1.5

مربوط به ارتباط و پيوند علم و جامعه، مفاهيم گوناگونی چون ترويج علم، درک عامه از    1گفتمان

گيرد. اهميت اين مفاهيم از نظر  میهای فراگستر علم، علم برای همه و غيره را در برعلم، برنامه

توسعه علم )فلت،  همهماهنگی و در  با  (  4:    2005تنيدگی ميان ارتباط ميان علم و عموم جامعه، 

درهم  اين  فقدان  دليل  به  ايران  کشور  در  اما  ناهم است.  يا  )قانعی تنيدگی  مردم  با  علم  راد زمانی 

نظام1382، اجتماعی (،  لذا  ـهای  و  نداشته  پويا  و  مستمر  ارتباط  و  و حاكميتي سازگاری  اقتصادی 

ن از فوايد ترويج  مند شدتوجه به ترويج علم با تاخير زمانی انجام شده است. با اين حال برای بهره

کم از پنج رويکرد به موضوع ترويج علم و  توان دست فاز کردن ارتباط علم و جامعه می علم و هم 

رويکرد   از  عبارتند  رويکردها  اين  کرد.  توجه  آن  به  مربوط  مديريتی، جامعهمسايل  شناسانه، 

ارتباطاتسياست رويکرد  و  علوم  آموزش  اجتماعی،  همگگذاری  ديگر،  بياني  به  علم  .  كردن  اني 

برای محققيني که به چگونگی رابطه  ريزان كشور و،  گذاران و برنامهبرای مروجين علم، سياست 

 کند. هاي مختلفي از مسايل را مطرح می مجموعه مند هستند،  علم و جامعه عالقه

شناسانه به فقدان پيوستگی علم با نهادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی  رويکرد جامعه  

ارزش سطح  نگرشدر  و  ساير  ها  و  علم  سيستم  ارتباط  درباره  مديريتی  رويکرد  دارد.  توجه  ها 

می سيستم  تامل  اجتماعی  سياست های  رويکرد  خط کند.  محتوای  به  اجتماعی  ويژه  مشیگذاری  های 

،  دول )همتی  مهم  اصل  پنج  مورد  در  اجتماعی،  20:    1390ت  عدالت  يعنی  اجتماعی  خدمات   )

مسکن، بهداشت، آموزش و اشتغال توجه دارد. رويکرد آموزش علوم به نقش محتواهای آموزشی  

ها و نهادهای  کند و رويکرد ارتباطات درباره نقش ميانجی رسانهدر ايجاد نگرش علمی توجه می

العمر و غيررسمی، تغييرات فرهنگی حاصل از انتقال  روز، آموزش مادام سازی بهمرتبط در مطلع 

ويژه توليد و انتقال محتوای علمی متناسب و سازگار با جامعه مطالعه و تحقيق  محتوای علمی و به 

ويژه به  -بردهای ترويج علم ها و راه ای منظم شامل اهداف، اولويتيابی به برنامه کند. برای دست می

و    -يزيكف ترکيبی  رويکرد  از  استفاده  ما  پيشنهاد  ايران  اجتماعی   در  تأثيرات  و  جايگاه  منظر  از 

توسعه در  آنها  نقش  و  علوم  كردن  به    همگاني  پرداختن  از  قبل  كه  است  مناسب  بنابراين  است. 

هاي قبل در اهداف و ضرورت همگاني  كارها ابتدا مروري بر مباحث و نتايج فصلها و راه اولويت 

 كردن علم در ايران داشته باشيم.  

 توسعه كشور(   . اهداف همگاني كردن علم در ايران )از منظر برنامه 1.1.5

 توسعه پايدار  .1

 
1  Discourse 
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 توسعه علم  .2

 توسعه انساني  .3

 توسعه فرهنگ علمی  .4

 تجاری شدن و توسعه علم به مثابه توليد ثروت .5

 درک پيچيدگی توليد دانش و تالش برای کسب اين دانش  .6

 سازی( ابه يک جز فرهنگ ملی )اعتماد به نخبگان و هويتدرک علم به مث .7

های نظام آموزشی و دوم( دستيابی  آموزش برای همه با ايفای دو نقش: اول( جبران کاستی  .8

 به زيربنای فکری  علم که مترادف است با پيشرفت مادی، اجتماعی و اخالقی. 

 اعتبار و پرستيژ بخشيدن به دانشمندان  .9

 يی برای توسعه سيستم علم و فناوریحمايت معنوی و زيربنا .10

 هاي ترويج علم در ايران . ضرورت 2.1.5

فناوري   .1 و  علم  از  بنيادی  درک  به  تصميمنياز  برای  منتج  و  هاي  فردی  سطح  در  گيری 

 اجتماعي.  

 مشروعيت علم در نزد عامه به عنوان يک پروژه مستقل.  .2

 علم و گفتمان عمومی درباره علم بخش ضروری جامعه مدرن هستند.   .3

 وابستگي پيشرفت در علم و گسترش آموزش.  .4

 گرايي، شبه علم و ضد علم. مقابله با خرافه  .5

منتشر   .6 جامعه  در  كه  اخباري  مورد  در  تحليل  و  سقم  و  صحت  تشخيِص  قدرت  به  نياز 

 هاي ساده علمي. شوند با استداللمي

 های ارزشی ما.  ها و نظام گاه علمي روابط، هويت تاثيرگذاري ديد .7

 نياز به استفاده از تفکر علمی در برخورد با مسايل روزمره زندگي مدرن. .8

؛ لزوم داشتن  گيرياندازه  طور مشخص در مورد فيزيك، توجه و درك درست از مقولهبه .9

گيري آن  واحدهاي اندازه درك و شهود و تخميني از فاصله، سطح، حجم و زمان و وزن و  

 در زندگي روزمره.

  

 . پيشنهادها در بهبود وضعيت همگاني كردن علوم در ايران 2.5

و   هاها و برنامهنهادها، روشهاي پيشين در سه چارچوب  و بحث با توجه به مطالعات انجام شده  

يشنهادهاي خود را  بردها براي هر يك از اين سه، پ كارها و راهها، اهداف، راه در سطوح اولويت 

كرده  کردهتنظيم  توجه  نيز  نکته  اين  به  اين خصوص  در  در  ايم.  گوناگونی  نهادهای  گرچه  که  ايم 
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های آنان را مستقل از هم ديد. مثالً،  توان فعاليتها عمالً نمیترويج علم درگيرند در بسياری زمينه

رسانه در  علم  به  مربوط  مشکالت  از  که  میهنگامی  نهادهای  ها صحبت  توجه  فقدان  به  يا  کنيم 

شويم که يکی از راهکارها برای رفع اين مشکالت  کنيم متوجه میآکادميک به ترويج علم اشاره می

ايجاد ارتباط بين اين دو نهاد است. به همين دليل، ضمن توجه به ماهيت و نقش هر نهاد در ترويج  

 ت.بردها و راهکارها بين نهادها مشترک اسعلم برخی راه 

 بردهاها و راه . برنامه 1.2.5

ترين نهادهای فعال يا مرتبط به ترويج علم   ترين و اصلیبحث شد، مهم   4طور كه در فصل  همان

از   )آموزش رسمي(، صدا و سيما، شوراهای شهرها و شهرداریعبارتند  ها،  آموزش و پرورش 

انجمن ساير  ايران،  علم  ترويج  دانشگاهانجمن  علمی،  مرهای  و  به ها  و  تحقيقاتی  كلي  اکز  طور 

. توجه به نوع نقش و جايگاه و بررسی وضعيت کنونی هر يک از اين نهادها نشان  وزارت علوم

دهد که در عين وجود تفاوت نوعی يکسانی در مشکالت آنها وجود دارد. با توجه به اين نکته و  می

جی هر نهاد، به دليل ماهيت  همچنين اين موضوع که با وجود گوناگونی در نوع و ماهيت کار تروي

فعاليت اين  تمامی  علم،  ترويج  درهمملی  نوعی  واجد  راه ها  هستند،  برنامهتنيدگی  و  های  بردها 

آيد عموماً بدون تفکيک صريح براي ارگاني خاص است. با وجود اين در  پيشنهادی که در زير می 

يا ايجاد سمت و سو مفيد باشد در    تواند در ارايه برنامه جايی که اشاره مستقيم به نهادی خاص می 

 داخل پرانتز نام نهاد نيز آمده است: 

بايد مردم را انسان  .1 به مردم.  ابزارگرايانه  دارای فکر و  حركت در جهت حذف نگاه  هايی 

جامعه  رويکرد  اتخاذ  با  بايد  ديگر  سوی  از  کرد.  تصور  دانستن  حِق  و  و  انديشه  شناسانه 

دايره شناخت و  ژگی ها و ويها، نگرشارتباطات، ارزش به  های فکری و روانی مردم را 

خانه پيش  به  را  علم  آنها  خود  از  استفاده  با  و  درآورد  شخصیبينی  و  لحظات  ها  ترين 

 شان وارد کرد. زندگی

از رويکرد  برنامه .2 استفاده  با  بينش علمی در ميان متخصصان علوم.  براي گسترش  ريزي 

ای باشد که علم را به  تخصصان بايد به گونه توان گفت که روش تربيت مآموزش علوم می 

مثابه يک روش زندگی به آنها آموزش دهد. متخصصان علمی بايد از ذهن و انديشه باز  

برخوردار باشند و زندگی علمی را به مثابه يک سبک زندگی به ديگران به ويژه شاگردان  

 و همکارانشان بياموزند. 

 به آن توجه کرد.  2و   1که بايد همراستا با بندهای  علم باوریترويج خصيصه  .3

ای مستقل و دانشگاهی که متخصصان خود را  توجه به ارتباطات علم و عامه به مثابه رشته  .4

اين  در  دقيق  و  علمی  نظر  اظهار  و  دانشگاهی  دارد  رشته  اين  متخصصان  عهده  از  باره 

نبرمی ارتباطات علم وجود  ايران رشته  در  متاسفانه  اين  آيد.  با  درسی  واحد  حتی  و  دارد 
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ترين رسانی به عنوان مرتبط داری و اطالع های ارتباطات و کتاب عنوان به دانشجويان رشته 

نمیرشته ارائه  دانشگاهی،  اکنون  های  که  داشت  دور  نظر  از  نبايد  وجود  اين  با  شود. 

پايان دست نگارش  حال  در  دکتری  مقطع  در  دانشجو  سه  اين  کم  در  دکترا  در  نامه  حوزه 

گيري و محقق  برد بايد توسط وزارت عتف پيهای تهران و عالمه هستند. )اين راه دانشگاه 

 شود.( 

ای و روزآمد كردن مطالعاتي که وضعيت  شناسانه، انجام مطالعات پايهكردي جامعهبا روي  .5

و رسانه  ترويج علم  نهادهای  نقش  و  از علم، سواد علمی عموم  اين  درک عامه  در  را  ها 

ها و داليل ناتوانی اين موسسات در جذب  نه تبيين کند تا نقاط قوت و ضعف اين فعاليت زمي

 مخاطب به لحاظ علمی روشن شود. 

حوزه .6 متخصصان  سياست همکاری  با  تعامل  ايجاد  برای  علمی  گوناگون  گذاران، های 

ج مسئولين، و مجريان دولتی به منظور آشنا ساختن و جلب توجه آنان با نقش علم و تروي

 ای کشور. های توسعهعلم در پيشبرد برنامه

برنامه .7 تدوين  و  اهداف  راه تعريف  كالن  نهادهای  های  از  يك  هر  برای  علم  ترويج  بردی 

 ها(. تأثيرگذار )آموزش و پرورش، وزارت علوم، صدا و سيما و شهرداری

لم )صدا و  بردها برای نهادهای مرتبط با ترويج عهای عملياتی بر مبنای راه تدوين برنامه  .8

 ها، آموزش و پرورش و وزارت علوم(. سيما، شهرداری 

 علم و خرافات علمی )صدا و سيما، آموزش و پرورش(. ای برای مقابله با شبه تدوين برنامه  .9

های مرتبط با ترويج علم  هايی برای ارتقا دانش و درک افراد وگروهتدوين برنامه  .10

 نگاران، دبيران(. )روزنامه

محيط ايجاد رابطه   .11 بخش بين  و  آکادميک  ترويج های  )انجمن  جامعه.  گوناگون  های 

 های علمی(. علم ايران و انجمن

تجربی  های علوم ای بين حوزه رشتههای بين آوردن زمينه برای ايجاد همکاریفراهم .12

 ها و مراکز تحقيقاتی(. انسانی)دانشگاه و علوم

بخشی عامه بايد در اهداف  آگاهیترين موضوعات برای  هايی که مبرم تبيين زمينه   .13

برنامه  دانشگاهی  و  )مراکز  شود.  گرفته  نظر  در  کالن  صورت  به  علم  ترويج  های 

 های علمی(. وتحقيقاتی، انجمن
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ای و  توجه به اهميت ترويج علم از طريق اختصاص بخش خاص در اسناد توسعه .14

 وزارتی و ملی(. ملی )نهادهای فرا 

ها و نهادهای فعال در ترويج علم.  علم در سازمانهای ترويج  مند کردن بودجه هدف .15

 ها، صدا و سيما(. )شهرداری 

های مند کردن، انسجام دادن، و هماهنگ کردن فعايت ملی برای هدف   تدوين برنامه  .16

 (. 13كار شماره ترويج علم در کشور. )موضوع  راه

 هاي پيشنهادي كار.  اقدامات و راه 2.2.5

با استفاده از رويکردهای گوناگون از جمله پنج رويکرد مطرح  ای پژوهشی که  تشکيل بدنه  .1

بپردازد. اين   ترويج علم  ارتباط علم با جامعه و  تحقيق در زمينه  به  شده در بخش مقدمه 

موضوع با توجه به فقدان گروه مطالعاتی ثابت و مشخص در اين حوزه، بسيار ضروری 

زممی بازه  در  علم  ترويج  در  پژوهشی  سال    4ـ    3انی  نمايد.)گروهي  تا  در  1386ساله 

برد بايد توسط  کرد(. اين راه مرکز تحقيقات سياست علمی کشور در اين راستا فعاليت می

 گيري و محقق شود. وزارت عتف پي

طور ذاتي و  هايی که ترويج علم به های خاص ترويج علم در سازمان تشکيل نهادها و گروه  .2

آنها   وظايف  از  بخشی  ويژ  است ساختاری  دربه  در    ه  که  کشور  وزارت  وسيما،  صدا 

 راستای پيوند علم با عامه و افزايش سواد و درک علمی مردم ايفای نقش کنند.   

اجرای برنامه های آموزش ضمن خدمت به ويژه در آموزش و پرورش و عتف با هدف به   .3

 روز کردن دانش معلمان در خصوص مباحث زيربنايی ترويج علم.

ها، صدا و  تربيت نيروهای متخصص در ترويج علم )شهرداری   برگزاری دوره هايی برای .4

برای کسب تخصص در اين کار  سيما، آموزش و پرورش( اعطای بورسيه تحصيلی  .  و 

است.  )عتف(  فناوري  و  تحقيقات  بر عهده وزارت علوم،  البته  مهم  اين  تحقق  اصلي    بار 

گاز،   و  نفت  شرکت  مثل  نهادها  ساير  مالی  های  حمايت  از  تا  انديشيد  تدبيری  بايد  ولی 

 شهرداری ها استفاده کرد.     

های جديد در  های ترويج علمی کنونی و کمک به ايجاد و رشد زمينه ارتقا و بهبود فعاليت  .5

 ترويج علم. 

مديريتی،   .6 رويکرد  از  استفاده  قانونی با  و  حقوقی  چارچوب  انجام    ايجاد  برای  مناسب 

 های ترويج علم. فعاليت 
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در صدا و سيما به منظور ارتباطات عمومی علم  با رويکرد مديريتی، پيشنهاد تشکيل گروه  .7

 سازی علم. های علمی و عمومیارزيابی محتوای برنامه 

های طوری که عالوه بر تسهيل انتشار کتاب به   ساماندهی صنعت نشربا رويکرد مديريتی،   .8

دهنده ضد علم،  های اشاعهی، به عنوان عامل شناسايی و بازدارنده انتشار کتابعلمی عموم

شبه علم و خرافات علمی هم باشد. لذا تشکيل گروه ارزيابی مناسب در وزارت فرهنگ و  

 شود. ارشاد اسالمی پيشنهاد می 

گروه  .9 تشکيل  مديريتی،  رويکرد  برنامهبا  و  البی  با حضور های  سخنرانی  و  همايش  های 

داران عمده ايرانی )ايران خودرو ، سايپا ، زر ماکارون ، بهروز و ...( و خرد به  رمايهس

 گذاری در کار علمی. منظور اشاعه فرهنگ سرمايه 

مانند   .10 موجود  علم  ترويج  نهادهای  فعاليت  ساماندهی  مديريتی،  رويکرد  با 

باغ وحشباغ  گياه ها،  موزههای  موزهشناسی،  طبيعی،  تاريخ  مرهای  و  دم های  شناسی 

 هاي علم و فناوري و ...... پارك

انجمن .11 توان  از  استفاده  مديريتی،  رويکرد  آن با  راستای  در  علمی  بايد  های  که  چه 

گرد   شرايط  ايجاد  در  دهند  انجام  متخصصان رشتهواقعا  آمدن  و  هم  و بحث  مختلف  های 

 تبادل نظر با هم. 

های اجتماعی  برداشت و تفاسير گروه گذاری اجتماعی، تشخيص  با رويکرد سياست  .12

دولت   که  اقداماتی  تشخيص  و  معين  تحقيقاتی  برنامه  يک  از  استفاده  با  رفاه  از  مختلف 

های ترويج علم در افزايش رفاه مردم جامعه داشته باشد. در  تواند با حمايت از سياست می

که در رفاه افراد  اين مورد تاکيد بر نقش دولت است زيرا دولت به عنوان يکی از عواملی  

 کند. جامعه نقش دارد، احتماال نه نقش خيلی ويژه بلکه نقشي فراگير بازی می 

سياست  .13 رويکرد  قانون با  در  مستقل  بودجه  رديف  اختصاص  اجتماعی،  گذاری 

 بودجه کشور به ترويج علم. 

مشارکت  سياست  .14 با  و  فراوزارتی  نهاد  يک  سوی  از  علم  ترويج  برای  گذاری 

انجاصاحب شود.  نظران  گرفته  بهره  موجود  امکانات  تمام  از  اجرا،  حوزه  در  و  شود  م 

در سطح معاونت علمي رياست جمهوري و به رياست آن   ستاد ترويج علمشود پيشنهاد مي 

اعضاي حقوقي اين ستاد از نهادها و موسساتي كه  معاونت تشكيل شود. مناسب است كه  

كنند و اعضاي حقيقي آن  از اقشار مختلف  هاي ترويج علم را اجرا  در عمل بايد برنامه

 اجتماعی مانند دانشگاهيان و معلمان، بخش صنعتی، بخش تجاری باشند. 

سياست  .15 رويکرد  خصوصی( با  بعد  درجه  در  )و  دولتی  حمايت  اجتماعی،  گذاری 

تعداد هر انتشار  توزيع هربرای  و  نشريات خاص علمی عمومی  بيشتر  گستردهچه  تر  چه 

 آنها. 
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طور مناسبی عمومی شده  د ارتباطات، تامين و توليد محتوای علمی که به با رويکر .16

رسانه  چند  شنيداری،  ديداری،  نوشتاری،  از  اعم  باشد  درک  قابل  عموم  توسط  و  او  ی 

 اينترنتي. 

رسانه  .17 بازنمايی  امکانات  تمام  از  استفاده  ارتباطات،  رويکرد  بازنمايی  با  برای  ای 

 علم به عموم. 

نگاری علمی به  های نويسندگی و روزنامهلوم، برگزاری دوره با رويکرد آموزش ع .18

 سازی علم. ترين محمل عمومیعنوان اصلی 

 با رويکرد آموزش علوم، آموزش ماهيت علم به معلمان و مدرسان دانشگاه.  .19

ترغيب مراکز دانشگاهی در تهيه و تدوين مطالبی که در آن ماهيت کار علمی و  .20

ديدگاه  ساير  با  آن  تتفاوت  ميها  مهم  اين  است.  شده  داده  تخصيص  وضيح  توسط  تواند 

آيين  از  هيات بندهايي  اعضاي  ارتقا  فعاليت نامه  به  همچنين  علمي  و  علم  ترويج  هاي 

 هاي پژوهشي به تحقيق در زمينه ترويج علم انجام شود. تخصيص بودجه 

های تخصصی در نهادهايی که به طور  شرکت مراکز دانشگاهی به صورت کميته  .21

 م با ترويج علم در ارتباط هستند. مستقي

همکاری انجمن ترويج علم با نهادهايی که به طور مستقيم با ترويج علم در ارتباط   .22

برای علم  هستند  مروجان  دوره  ؛تربيت  راهبرگزاری  علم،  ترويج  در  خاص  اندازی  های 

رشته دوره به صورت  علم  مروج  تربيت  رسمی  واحدهای  های  تعريف  يا  دانشگاهی  های 

 ص.خا

های خاص ترويج علم در نهادهايی در کميته  نهادهای آکادميکحضور و استفاده از  .23

 شود.که ترويج علم جزو وظايف آنها تعريف می 

گروه برنامه .24 و  نهادها  ايجاد  برای  انجمن  ريزی  همکاری  با  علم  ترويج  محلی  های 

 ترويج علم ايران. 

محيط برنامه .25 حضور  چگونگی  برای  ساير  های  ريزی  و  مدارس  در  دانشگاهی 

 های عمومی توسط  انجمن ترويج علم.  حوزه

برای تبيين زمينه تشکيل کميته  .26 ها و موضوعات علمی که آگاهی عامه  هايی خاص 

تواند کمک کند. برای اين  ها میهای مربوط به آن زمينهاز آن به پيشبرد اهداف و برنامه 

های گوناگون باشد تشکيل  د که دربرگيرنده ديدگاه هايی با ترکيبی از افراتوان گروهامر می

ای را پيشنهاد دهند که  های روز برنامه)ها( با شناسايی موضوعات و پروژهداد. اين گروه 
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انجمن و  علم  ترويج  انجمن  طريق  می از  مثال  برای  باشد.  اجرا  قابل  علمی  به  های  توان 

 موضوعات زير اشاره کرد: 

 مسايل مربوط به زلزله  •

 رصدخانه ملی  پروژه •

 زيستی های اقليمی ومحيط مسايل مربوط به پديده  •

 مسايل مربوط به پزشکی  •

 های جديد مسايل مربوط به فناوری •
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 6فصل 

 هاي بعدي گيري و قدمنتيجه 
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راه  ارائه  و  در كشور  فيزيك  از  درك عامه  كنوني  بررسي وضعيت  به  ما  اين طرح  كارهايي در 

پرداختيم. هر چند اين پروژه به موضوع فيزيك اختصاص داشت، بحث كرديم كه  براي بهبود آن  

به  -ترويج و همگاني كردن فيزيك نه به لحاظ مفهومي و نه به لحاظ عملي قابل تفكيك از ساير علوم 

نيست. از اين رو مطالعه و بررسي را به همگاني كردن علوم تعميم داديم و صرفاً   -ويژه علوم پايه

 ها به فيزيك پرداختيم. در مثال

همگاني      بحث  كه  آنجا  جنبه  از  دو  علوم  اجتماعيكردن  و  معيارها،    علمي  مطالعه،  شيوه  دارد 

نياز     -مثالً فيزيك  -ريزي در اين حوزه عالوه بر تخصص در موضوع خاص گيري و برنامه اندازه 

-ثال فيزيك( و علوم اجتماعي اي بين علوم )مرشتهشناسي دارد؛ ترويج علوم يك ميانمبرم به جامعه 

هاي موجود براي ترويج علم و  است. در فصل دوم با مروري بر پارادايم    -شاخه ارتباطات علمي

شناسي خود  هاي موجود ساختاري كنش در اين خصوص، چارچوب نظري و همچنين روشنظريه 

 را در اين تحقيق تبيين كرديم. 

فعاليت  از  گرفتن  الهام  سايبا  در  كه  توسعه هايي  به خصوص كشورهاي  در حوزه  ر كشورها  يافته 

انجام مي همگاني فعاليت كردن علم  اين  تقسيم    هابرنامهو    هاروش،  نهادهاها را به سه دسته  شود، 

با مطالعه  با رويكرديم.  به بررسي  اسنادي و ميداني  انتقادي در سازمان اي  هايي كه شرح  كردي 

مي مربوط  علوم  كردن  همگاني  حوزه  به  سازمان  وضعيت  و  موقعيت  يا  و  ذاتي  شد،  وظايف 

 پرداختيم. 

سازمان مهم  اين  )كترين  رسمي  آموزش  نهاد  تاثيرگذاري  بُرد  و  عمل  وسعت  نظر  از  ذيل  ها  ه 

وزارت آموزش و پرورش است( و صدا و سيما هستند. مطالعات اسنادي و ميداني ما در اين دو  

ها نهادهايي به همگاني كردن علوم  رغم اين كه در هر دو اين سازمانسازمان روشن كرد كه علي 

فعاليت مي و  انجام ميپردازند  اين خصوص  نيز در  فعاليت هايي  اين  برنامه گيرد  محور   -ها عمدتاً 

كار رفته نيز عموماً بدون مشورت با متخصصين علوم و يا متخصصين علوم  هاي به نيستند. روش

مي  انتخاب  سازماناجتماعي  اين  دوي  هر  در  و  شوند.  علوم  ترويج  براي  ويژه  نهادسازي  به  ها  

برنامه مهم تدوين  به  آن  از  راه تر  و كالنهاي  جامع  اربردي  با هدف  سازماني  درون  درك  نگر  تقا 

عامه از علم و ترويج ديدگاه علمي )كه شرح مفصل آن در فصل دوم اين گزارش آمده( نياز مبرم و  

جدي داريم. در مورد كشور ما يكي از مواردي كه در تبيين اهداف درك عامه از علم بايد در برهه  

 ست. گرايي( ا و ضدعلم )خرافه  1كنوني مورد توجه خاص قرار گيرد مبارزه با شبه علم 

برنامه  نبود  تبعات  از  بردي  هاي راه مطالعه ما همچنين روشن ساخت كه يكي از داليل و همچنين 

درون سازماني در آموزش و پرورش و صدا و سيما نبود يا كمبود متخصصين در حوزه ارتباطات  

 
1 Pseudo Science 
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سازمان و  ارگانها  اين  در  علوم  آموزش  حوزه  در  و  قدم اجتماعي  از  يكي  پس  مبرم،  هاست.  هاي 

ربيت نيروي انساني متخصص در حوزه ترويج و آموزش علوم است. وزارت علوم، تحقيقات و  ت

 فناوري )عتف( بايستي اهتمام جدي به اين نكته به عمل آورد.

اي  سازمان سومي كه به لحاظ بُرد و امكانات اجتماعي در حوزه همگاني كردن علوم جايگاه ويژه 

ها است.  داريها و بخش بازوي اجرايي آنها، شهرداري   ها ودارد شوراهاي اسالمي شهرها و بخش 

فعاليت خوش در جهت همگاني بختانه  مختلفي  حمايت شهردا هاي  با  علوم  و  ريكردن  تهران  در  ها 

اي مدون و حساب شده نيستند و  ها عموماً ناظر بر برنامه گيرد اما اين فعاليت برخي شهرها انجام مي 

تخصي  -پراكندگي زيادي لحاظ  و عملكردبه  بودجه  مي   -ص  به چشم  آنها  اين حوزه  در  در  خورد. 

بردي ترويج علم در شوراهاي  هاي راه توصيه ما، توجه ويژه نه به نهادسازي، بلكه به تدوين برنامه

هاي مختلف  شده شهرداري هاست. وجود و تاكيد بر عملكرد هماهنگ و حساب شهرها و شهرداري 

تدوين   از طريق  نيز  اين حوزه  راه برنامه در  مانند شوراي عالي  هاي  باالدستي  نهادهاي  در  بردي 

 پذير است. امكان  -در وزارت كشور -ها و در سطحي باالترها و يا استانداري استان 

مهم  فعاليت شايد  انجام  اجرايي  بازوي  و  ترين  آموزش رسمي  سيستم  از  خارج  در  ترويج علم  هاي 

بختانه در اين  نهاد فعال در اين حوزه باشند. خوش -مهاي علمي و موسسات مردصدا و سيما، انجمن

كار مشغولند. هر چند    هاي خوبي در حال انجام است و نهادها و موسساتي چند به رابطه هم فعاليت 

مي  بر  ما  مطالعات  فعاليت از  اين  كه  پراكنده آيد  انگيزه ها  تكيه  با  و عموماً  هاي شخصي برخي  اند 

برناافراد انجام مي  نمي   -مه شوند و  دنبال  نيستند و تصويري بزرگتر را  اين موسسات  محور  كنند. 

برنامه-مردم چنين  تدوين  براي  الزم  تخصصي  بدنه  عموماً  اين  نهاد  در  البته  )كه  ندارند  را  هايي 

وزارتين   مانند  ديگري  نهادهاي  رابطه  اين  در  كه  است  الزم  و  نيست(  حرجي  آنها  بر  خصوص 

آنه به  و عتف  پرورش  و  انجمنآموزش  اين  ياري رسانند.  مردما  و موسسات  به  -ها  نهاد همچنين 

حمايت شهرداري  نيازمند  مالي  معاونت لحاظ  يا  و  عتف  پرورش، وزارت  و  آموزش  ها، وزارت 

هاي علمي،  رسد كه درخصوص حمايت مالي از انجمن علمي رياست جمهوري هستند. به نظر مي 

سال  در  عتف  بردوزارت  خوبي  قدمهاي  اخير  كه  هاي  هرچند  دارد.  تشكر  و  تقدير  جاي  كه  اشته 

 مندتر هنوز مورد نياز است.تر و هدفحمايت بيشتر، منسجم 

می   مطالعهبه طور خالصه،   نشان  ارتباطاتما  ساختار  که  و    دهد  ايران سست  در  و جامعه  علم 

برنامه   ای برنامه    و   نارساست در  منظور  اين  يا جزئیبرای  ک های کالن  ندارد  به  کشور وجود  ه 

تعدادی نهاد به ويژه به شکل غيردولتی    .ارتباطات علم و جامعه توجه داشته باشد مشخص به  طور

در را  علم  ترويج  فعاليت  که  دارد  وجود  برایبرنامه درايران  نهادها  اين  اما  دارند  و   شان  انجام 

و نبود برنامه   ند و اين وضعيت بسيار متاثر از نقصانامواجه  هايشان با مشکالتهدايت اين فعاليت 
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ای برای اين کار  گر تخصصی و حرفهگفت کنش  توانگران هم میکنش  در اين حوزه است. از نظر

 . انداخته دترويج علم پر يا بنا به داليل شخصی به افراد از سر عالقه در ايران نداريم اما برخی

دانشگاه  دارد  ويژه  نقش  گوناگون  جهات  به  علوم  ترويج  در  كه  ديگري  دانشگاه نهاد  هستند.  ها ها 

-هاي مليهستند و از اين حيث بايد در برنامه   پژوهش و آموزش تخصصي در علوممراكز انجام  

خصوص راه در  ما  مشاهدات  و  مطالعات  شوند.  گرفته  نظر  در  علوم  كردن  همگاني  بردي 

كش بيان دانشگاههاي  اهميت  ور  به  التفات  و  و عنايت  و اصولي،  ديد صحيح  كه  است  مهم  اين  گر 

دانشگاه  در  علم  وجود  ترويج  مهندسي  علوم  و  فيزيك  مانند  علومي  متخصصين  بين  ويژه  به  و  ها 

هاي  ها و بين متخصصين شاخه هاي ترويج علم در دانشگاه كارهاي اصلي برنامه ندارد و يكي از راه 

بايد علم  تروي  علوم  ترويج  اينجِ  اينباشد؛  و  است؟"   چيزي  چه  ترويج  علم  "ترويج  واقعاً  كه كه 

 توان در ترويج علم موفق بود. ترويج علم يك امر تخصصي است و به صرف اطالع از علوم نمي 

برنامه به   و  مطالعه  براي  الزم  تخصصي  بدنه  كه  است  اين  بر  انتظار  حوزه  عالوه،  در  ريزي 

هاي ارتباطات  هاي آموزش علوم و گروه ها و به خصوص دانشكدهز دانشگاه همگاني كردن علوم ا

كار عملي و به  هاي علوم اجتماعي باشند. به عنوان چند راه اجتماعي يا ارتباطات علمي از دانشكده 

مي  پيشنهاد  كشور،  دانشگاهي  جامعه  كردن  درگير  و  وارد  در  منظور  )مثال  امتيازاتي  كه  شود 

ها( به فعاليت در امر همگاني  هاي تحقيقاتي و پژوهانه ساتيد و يا در تخصيص بودجه نامه ارتقا ا آيين 

به  يابد.  اختصاص  پيشنهاد مي كردن علوم  و همعالوه  قالب  در  كه  برنامه كنيم  با  اسناد  راستا  و  ها 

ملي)كه  مي   توسعه  آن  به  گروهپردذيالً  ترغيب  منظور  به  تسهيالتي  و  امكانات  و  زايم(  ها 

به تماندپار اجتماعي  ارتباطات  و  علوم  آموزش  علم  هاي  كردن  همگاني  در  و  پژوهش  معيارها   ،

 آن اختصاص يابد.  شهاي مطلوبكارها و رونحوه ارزيابي آن، و راه 

برنامه همان در  ويژه  جايگاهي  بايد  ترويج علوم  شد  بحث  كه  راه طور  و  ملي  توسعه  و هاي  كارها 

داشته  اسناد  اين  ملي  برنامه با  اقدامات  نخست  برنامه  در چهار  متاسفانه  توسعه  شند.  ساله  پنج  هاي 

اي در اين رابطه بسنده شده؛  و  در برنامه پنجم توسعه نيز به جمله   كشور توجهي به اين مهم نشده 

نشان  خود  مطلب  و اين  مسوالن  براي  علم  ترويج  موضوع  اهميت  كه  است  نكته  اين  گر 

نمايندگان  سياست  همچنين  و  نشده  گذاران  تبيين  و  درك  اسالمي  از  مجلس شوراي  بنابراين  است. 

مي  انتظار  متخصصين  و  دانشگاهي  تصميم جامعه  به  مشاوره  دادن  و  تذكر  با  كه  اين  رود  سازان 

هاي مجلس،  هاي مربوط مثالً مركز پژوهش كمبود را جبران نمايند. البته از طرف ديگر نيز دستگاه 

هاي  ريزي آموزش و پرورش و معاونتشوراي عالي برنامهگذاري صدا و سيما،  سازمان سياست 

شهرداري  علمي  و  به فرهنگي  بايد  نيز  فعالها  صاحب طور  نكات  و  آرا  جذب  در  و تر  نظران 

 متخصصين بكوشند.  
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عالي توسعه در  اسناد  چشم ترين  سند  كشور،  هر اي  علمي،  جامع  نقشه  و  همگاني  انداز  از  كه  چند 

هاي علمي كشور،  مطالعات ما و همچنين مطالعات مركز تحقيقات سياست   برده شده، كردن علوم اسم 

اند كه توجه كافي به اهميت ترويج علم از منظر توسعه نشده و از اين حيث در سند  مبين اين نكته 

هاي  توان اين كمبودها را در قالب برنامه چند ميجامع علمي كشور كمبودهاي جدي وجود دارد. هر 

اقدامات ملي براي عملياتي هاي پنج ساله توسعه( و يا تدوين راه نامه اجرايي )مثالً بر شدن بردها و 

نقشه جامع علمي كشور جبران كرد. در اين خصوص و با توجه به تجارب قبلي، توصيه اكيد ما  

ستادي مسئول پيشنهادي  فراوزارتي    كردن  نام  با  ستاد،  اين  طبيعي  ترويج علماست. جايگاه  ، ستاد 

جمهوري و با ترجيح موكد، به رياست خود معاون علمي است. در اين  علمي رياست    ذيل معاونت

ذي  نهادهاي  از  نمايندگاني  بايد  و  ستاد  عتف  وزارت  پرورش،  و  آموزش  وزارت  مانند  ربط 

شهرداري دانشگاه  و  روستا  و  شهر  شوراهاي  و  كشور  وزارت  سيما،   و  صدا  همچنين  ها،  و  ها 

شوراي   مجلس  از  سند  نمايندگاني  تدوين  و  تهيه  ستاد  اين  وظيفه  باشند.  داشته  حضور  اسالمي 

هماهنگ راه و  وظايف  تبيين  علوم،  ترويج  در  ملي  اقدامات  و  سازمانبردي  و  نهادها  هاي  كردن 

هاي الزم، و در صورت وجود  نامههاي حمايتي و تدوين و ابالغ آيين اندركار،  تنظيم سياست دست

هاي ترويج علم است.  يحه به مجلس، و همچنين ارزيابي و پايش برنامه خال قانوني و حقوقي ارائه ال 

هاي  بيني معافيت گذاري بيشتر در ترويج علوم كمك كند، پيش تواند به سرمايه از جمله لوايحي كه مي 

 مالياتي براي فعالين بخش خصوصي و دولتي در حوزه ترويج علم است. 
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Abstract     
    Science Popularization is usually considered as one of the main 

necessities and requirements of development, especially human and 

scientific development. Popularizing science, besides the expertise in 

specific sciences, e.g. physics, given that it deals with the whole society, 

crucially requires social sciences, in particular social communications. In 

this report, after reviewing the relevant sociological models, we choose 

and present the theoretical framework and methodology of this study. We 

study in some detail the science (physics) popularization  programs and 

activities of six countries and then present a critical review of Iranian 

organizations and  institutions active in this area. Analyzing the presented 

data, in the last two sections we present strategies, objectives and action 

plans for having a successful science popularization program in Iran. 
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