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 ضمن رعایت چارچوب علمی در  تنظیم مقاله به نکات زیر توجه کنید:
موضوع مقاله در باره ترویج علم یا یکی از زمینه های تخصصی علوم برای عموم مردم باشد. �
مقاالت صرفاً تخصصی در یک زمینه خاص علمی پذیرفته نمی  شود. �
مقاالت با نرم افزار word به همراه pdf  آن و حداکثر در 8 هزار کلمه تهیه شود.  �
مقاالت ارسالی نباید قباًل به چاپ رسیده باشند و یا هم زمان برای بررسی به مجالت دیگری ارسال شده باشند )در غیر این صورت  �

پی گیری آن متوقف می شود(. 
در انتخاب عنوان از حداقل کلمات استفاده شود.  �
مقاله های ارسالی باید شامل عنوان مقاله؛ نام نویسنده  یا  نویسندگان؛ رتبه علمی و نام دانشگاه یا موسسه محل اشتغال نویسنده یا  �

نویسندگان، ایمیل  و نویسنده عهده دار مکاتبات باشد. 
چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی در صفحه مجزا در 100 الی 150 کلمه و کلید واژه ها  در انتهای چکیده باشد. �
واژه های تخصصی در داخل متن، در آخر مقاله فهرست شود. �
اسامی خاص یک دست باشد و از سبک متعارف نوشته های علمی خارجی تبعیت کند.  �
فصلنامه در ویرایش مقاالت بدون تغییر محتوا آزاد است.  �
نقد ومعرفی کتاب، مصاحبه با افراد شاخص در حوزه ترویج علم یا متخصصان در حوزه های مختلف علمی، و معرفی افراد شاخص در  �

حوزه ترویج علم نیز بخش هایی از فصلنامه خواهد بود. 
ارجاع منابع و مأخذ در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده  شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود: �

* منابع فارسی: )نام و نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، صفحه(، مثال: )روحانی، 1376: 371(.
.)Morgan, 1965:17( :مثال ،)منابع التین: )نام و نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، صفحه *

* چنانچه از نویسنده ای در یک سال بیشتر از یک اثر انتشار یافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.
در پایان مقاله )منابع(، فهرست الفبایی منابع فارسی و التین به طور جداگانه به صورت زیر آورده  شود: �

* کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده )سال انتشار(. نام کتاب )ایتالیک(، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، جلد.
* مقاله نشریه: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(. نام مقاله. مجله )ایتالیک(. شماره مجله، صفحه.

* مقاله دایره المعارف: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(. نام مقاله، نام دایره المعارف )ایتالیک(. جلد و صفحه ، محل نشر: نام ناشر
* مقاله روزنامه: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ؛ روز، ماه، سال(. عنوان مقاله. نام روزنامه )ایتالیک(. شماره صفحه. 

* مقاله وب سایت: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(. نام مقاله )ایتالیک(. بازیابی شده در تاریخ )تاریخ بازیابی به ترتیب روز، ماه، 
سال(. نام ناشر سایت، آدرس سایت.

معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطالحات در پایین هر صفحه آورده شود. توضیحات اسامی در انتهای مقاله در بخش یادداشت ها  �
درج شود. اگر ارجاع و اسناد در یادداشت می باشد، مثل متن مقاله، روش درون متنی خواهد بود.

شکل ها و تصویرها باید به گونه ای ترسیم یا تهیه شوند که برای تکثیر و نسخه پردازی مناسب باشند. جدول ها به ترتیبی که در متن  �
آمده اند شماره گذاری شوند و تاریخ تهیه و مأخذ آنها به طور دقیق در زیر آنها قید گردد.

هرگونه تشکر و قدردانی از افراد و سازمان ها یی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته اند، در پایان مقاله قبل از پی نوشت ها   �
آورده شود.

“ شیوه نامه تدوین مقاله نشریه ترویج علم  ”
::
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سخن سردبیر 

"...10 برابر کاهش..." و "...300 درصد کاهش": یعنی چه؟

از زبان دو نفر  از مسئوالن کشوری در اخبار سراسری شنیدم پس از چند  این دو جملۀ عنوان را می فهمید؟ اول بار که 
لحظه بهت به شدت خنده ام گرفت. یاد پدیده ای در کودکان افتادم که پس از زبان باز کردن افعالی مانند پزیدن به جای پختن 
می سازند! در مورد اطفال این پدیده را می توان شیرین تلقی کرد که نشان از هوش آنها دارد و نه فقط تکرار قاعده های زبانی 
بزرگساالن. اما در مورد دو جملۀ سر مقاله از زبان مسئوالن کشوری باید نگران گاف عمیق میان آموزه های مدرن فکری بشر 
و رشد مفاهیم و بدیهیات علمی در جامعه و میان مسئوالن کشوری شد. این نگرانی مسئولیت دانشگران ایرانی را دو چندان 

می کند.
می دانیم که هنوز اجتماع علمی به معنی مدرن آن در ایران ایجاد نشده است. از طرف دیگر ما دانشگران ایرانی معمواًل از 
رسانه ها و از مسئوالن سیاسی همانگونه انتظار داریم که اجتماع علمی کشورهای صنعتی از جامعۀ خود دارند. اشتباه نمی کنیم؟ 
ما که تحوالت اجتماعی چند صد سال گذشتۀ آنها را از سر نگذرانده ایم. ما که نه مولد علم مدرن بوده ایم و نه در فرایند تولید 
مفاهیم مدرن که منجر به روش های تفکر مدرن شده است، مشارکت داشته ایم. آیا این وظیفۀ ما دانشگران مدعی علم نوین 
نیست که در ترویج علم به معنی communication science کوشا باشیم و راه های ارتباطی میان خودمان و روش ها 
و موضوع هاي مورد پژوهشمان را با جامعه در کل هموار کنیم، بکوبیم، و هم صدایی با جامعه و سیاستمداران و مدیران جامعه 
برقرار کنیم؟ آیا فقط باید انتظار داشته باشیم جامعه نیازهای ما را برآورده کند؟ آیا وظیفۀ ما تنها آموزش نسل به نسل است؛ آن 
هم آموزش مکتوبات دانشگرانی از اجتماع بین الملی کشورهای صنعتی و یا نقل علم تولید شده در بخش دیگری از دنیا؟ و بی 
توجه به نیازهای توسعه ای کشور؟ ما نباید شرمنده از این باشیم که مدیران ارشد کشور که تحصیالت دانشگاهی هم دارند باز 
هم بگویند ده برابر کاهش؟ چه سود از اینکه آنها را سرزنش کنیم که سواد کافی ندارند؟ پس وظیفۀ ترویج ما چه می شود؟ آیا 
این موضوع مسئله ای  علمی نیست که در رشته های آموزش علوم باید مطرح شود و برای آن چاره اندیشی شود؟ آیا باید منتظر 
شویم در جهان پیشرو علمی دانشگری زاغ و بور پیدا شود و برای این مسئله مفهوم سازی و مدل سازی کند تا ما هم به پیروی 
از او به این مسئله بپردازیم و مقالۀ "آی اس آی" تولید کنیم تا امتیاز دانشگاهی بگیریم؟ این جسارت را که تاریخ و اجدادمان 
از ما گرفته اند کی دوباره به دست خواهیم آورد؟ تا کی تحمل کنیم که شهروندانمان به ابتدایی ترین نتایج کارشناسی علمی 



بی توجه باشند، یا هنوز سازمان های دولتی ما کارشناس از اروپا برای ابتدایی ترین کاربردهای علم روز در زمینه های خدمات 
یا علوم کاربردی بیاورند و ما دانشگران سرگرم مشق علم و نقل علم وکسب امتیازهای اجتماعی باشیم؟ و هنوز بشنویم 300 

درصد کاهش؟

رضا منصوری
تابستان 92
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درآمدی بر مفهوم »ترویج علم« در رسانه ها؛ و تحلیل 
محتوای مجلۀ علمی عمومی »اطالعات علمی«

)1385-1390( 
اسماعیل مصطفوی1

زاهد بیگدلی2
چکیده

ترویج و عمومی سازی علم مفهومی است که به کمبود علمی و فهم علم در میان افراد جامعه می پردازد. روش های گوناگونی در ترویج علم 
مطرح شده و به آزمون گذاشته شده است. همچنین رویکردها و رهیافت های گوناگونی از جمله سواد علمی، فهم عامه از علم، گفتگو و مشارکت 
عمومی در علم، در این حوزه مطرح شده اند؛ این مطالعه با روش اسنادي به تعریف ترویج علم و مفاهیم وابسته به آن پرداخته است؛ در ادامه 
به منظور بررسی و شناسایی نقش و جایگاه مجله هاي علمی عمومی در ترویج علم، به تحلیل محتواي مطالب ارائه شده در مجله »اطالعات 
علمي« )به عنوان نمونه( بین سال هاي 1385 تا 1390 پرداخته شده است. این مجله مدت 25 سال منتشر می شده؛ که اکنون انتشار آن متوقف 
شده است. ماهنامه »اطالعات علمی« از لحاظ برخورداری از ویژگی ها و امتیازهاي مجله هاي علمی عمومی گزارش شده در متون، مورد 
بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهند انتشار منظم، وجود نسخه الکترونیکی، تنوع حوزه های موضوعی تحت پوشش و ... عوامل تأثیر 

گذار در توزیع مطلوب این مجله ها است.
کلیدواژه ها: ارتباط علمی، ترویج علم، فهم عامه از علم، سواد علمی، رسانه ها، ماهنامۀ اطالعات علمی.

مقدمه
ترویج علم3، ارتباط علمی4، و فهم عامه از علم5 مفاهیم متفاوت اما مرتبطی هستند که تشخیص و تمایز آنها اولین موضوع 
شناختی این حوزه را شکل می دهد. هر سه مفهوم بر کمبود علم و فهم علمی میان افراد جامعه توجه دارند؛ در این بین ارتباط 
علمی دایره مفهومی وسیع تری دارد؛ این مفهوم با تأکید بر مفهوم علم و عموم، دو مفهوم ترویج علم و فهم عامه از علم را 
نیز دربرمی گیرد. ترویج علم مفهومی است که به میزان اطالع مردم از علم توجه دارد و دغدغه فعالیت های فهم عامه از علم، 
دستیابی علوم به فهم و شناخت درست و محدودیت های آن است. قائل شدن چنین اهمیتی به علم و نگرانی از بابت رواج 
یافتن آن در جامعه، با واقع بینی دربارۀ کارکرد علم منافاتی ندارد. دو موضوع کلّی که ارتباط علمی ناظر بر آنهاست، عبارتند از 

esmdoc@gmail.com 1 . دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 bigdeli_zahed@yahoo.co.in 2 . استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3. Science popularization
4. Science Communication
5. Public understanding of Science
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لزوم ارتباط افراد حوزه علم با یکدیگر و نیاز به افزایش شناخت و فهم همه افراد جامعه از سازوکار و کارکردهای مختلف علم. 
اگر ارتباط علمی به موضوع دّوم توجه کند، ارتباط علمی عمومی نامیده می شود. ترویج علم به روش هایی اشاره دارد که افکار 
و اندیشه های انتقادی، تاریخ و جامعه شناسی دانش علمی و نتایج پژوهش علمی و توسعه فناورانه به اندازه ای ساده می شوند 
که ضمن محفوظ ماندن محتوا و ارزش علمی آنها، توسط عموم قابل درک شوند. ترویج علم و نحوه کار آن، نقش محوری در 

توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیستی دارد )وصالی و اجاق، 1386(.

ترویج و عمومي سازي علم
دانشمندان به همراه دیگران در یک جامعه زندگی می کنند. دیگران یعنی همۀ آنهایی که با علم در ارتباط هستند یا نیستند. 
نقطۀ تمایز آنها در کاری است که به آن مشغول هستند. اما حال که اهل علم، به دلیل اهمّیت موضوع کار خود- یعنی علم- 
دانشمندان حق  افسارگسیخته منجر شود.  و  پیامدهاي غیرقابل کنترل  به  نباید  اهمیت  این  طبقه ای مهم محسوب می شوند، 
ندارند، خود را از پاسخ گویی و مسئولیت در برابر جامعه معاف بدانند. شاید فرض ناتوانی مردم در فهم مسائل علمی، بهانه ای برای 
مصون ماندن دانشمندان از انتقادها و نظارت عمومی باشد. از سوی دیگر، امروزه علم، در اغلب جوانب زندگی مردم نمود دارد. 
پیشرفت علمی در رابطۀ تنگاتنگ با توسعۀ فناوری است، در مقاطع بسیاری حتی سبک زندگی انسان ها را دستخوش تحوالت 
عظیم کرده است. گاه علم از قلمروی خویش پا فراتر نهاده و در قلمرو ایدئولوژی در آمده است )فیرابند1، 1981: 156(. علم قابل 
اعتماد است چون تا به حال تقریبًا موفق بوده است. مردم به قدرت علم ایمان آورده اند و گاه افق های سعادت خود را در دستان 
توانای علم جستجو می کنند. تنیدگی علم با زندگی مردم، دلیل خوبی است برای این مسئله که آنها حق دارند بر پیشرفت و 
توسعۀ علم نظارت داشته باشند. چرا که هر تغییر و تحولی در حوزۀ علم- هر چند تخصصی- تأثیراتی مستقیم بر کیفیت زندگی 
مردم دارد. این امر تحت لوای پدیده ای به نام ترویج علم محقق می شود؛ که بر اساس آن مردم عادی نیز در مباحث علمی 

متخصصان موضوعی سهیم می شوند.
اصطالح ترویج علم معانی متنوع و گاهي متفاوتی دارد. برای مثال »عرضۀ اطالعات دست اول علمی به کسانی که به طور 
کل از موضوع بی اطالع هستند« یا »جلب موافقت بیشتر عامه برای حمایت از کوشش های دانشمندان« و یا »باال بردن شأن 
و حرمت دانشمندان در نظر مردم عامه« و .... در این نوشته مقصود از ترویج علم به طور عمده »آشناسازی غیرمتخصصان با 
مضامین و آموزه های علمی به زبان غیر تخصصی« است. در اینجا منظور از غیر متخصصان تنها کسانی نیستند که با هیچ 
حوزۀ علمِی تخصصی آشنایی ندارند، بلکه مراد کسانی هستند که در غیر حوزه یا رشتۀ تخصصی خود »غیر متخصص« به شمار 

می آیند.

دانشمندان به عنوان صاحبان علم در برابر مردم
اهل علم اغلب شأن خود را باالتر از هم صحبتی با مردم عادی می دانند و عوام را از درک افکار خود عاجز می پندارند. علم 
مدرن، با داعیۀ برتری در میان سایر اقسام معرفت انسانی، به خود می نازد و برای مدت ها دانشمندان بر آن بوده اند تا روش علمی2 
را به عنوان یگانه شیوۀ کسب معرفت، به سایر حوزه ها تسّری دهند. اما شاپین3 )1992( معتقد است روش علمی، آنگونه که از 
بیرون به نظر می رسد، ماهیتی روشن ندارد. دور از ذهن نیست که اگر مردم از ابهام هاي واقعی در مباحث علمی باخبر شوند، حتی 
دیدگاه آنها نسبت به ارزش، اعتبار و جایگاه معرفت علمی تغییر پیدا کند. البته دیدگاه های متعددی در فلسفۀ علم و جامعه شناسی 
علم هستند که تا این حد به مسئله روش اهمیت نمی دهند. دیدگاه های جامعه شناسانه، اعتبار علم را در گرو روش یا هر خصیصۀ 
درونی دیگر نمی دانند، بلکه جایگاه علم را به ماهیت جامعۀ علمی و نحوۀ عملکرد آن نسبت می دهند. البته این گفته با رشد 
و گسترش و کارایي علوم در رفع نیازهاي جامعه و در حرکت آن به سوي تعالي در تعارض است؛ چرا که پیشرفت هاي علمي 

براي مثال در حوزۀ علم پزشکي به قدري وسیع و تأثیرگذار است که نمي توان خرده بر تفاخر و کارایي جامعۀ پزشکي بگیریم.
مفهوم فاصله میان دانشمندان و مردم طی سال ها با انتقاداتی مواجه بوده است. از میان انتقادات می توان به دو مورد عمده 
اشاره کرد. نخست، کسانی که فرض فاصله را جعلي مي شمارند و ساختگی می دانند و دوم، کسانی که به تصور وجود فاصله ای 
مشخص و خط کشی شده خرده گرفته اند. در ابتدا صحبت از وجود فاصله ای ثابت و معرفت شناختی بود و از جهان دانشمندان و 
مردم، همچون دو دنیای مختلف و مجزای ایستا یاد می شد. با این حال، بررسی های بعدی، مفهوم فاصلۀ ثابت را با فاصله ای 

1. Feyerabend
2.Scientific method
3. Shapin
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پویا و البته در حال گسترش جایگزین کرده اند. مفهوم پویای فاصلۀ فزاینده با تصور رایج از پیشرفت علم کاماًل سازگار است. 
فرض بر اینکه پیشرفت علم، فرایندی طبیعی و ضروری است، به این ترتیب هیچ راهی برای جلوگیری از افزایش فاصلۀ میان 
دانشمندان حرفه ای دست اندرکار تولید علم و مردمی که محصوالت آنها را مصرف می کنند، وجود نخواهد داشت. پاول1 )1988( 
با اشاره به مسئلۀ ارتباط مردم و علم و نیز تغییر مفهوم عامه در خالل قرن های گذشته، فرضیه هاي اساسی را به شکل زیر 

فهرست کرده است:
فاصلۀ معرفتی: ترویج به عنوان پل ارتباطی ضروری روی فاصله فزایندۀ میان دانش تخصصی شدۀ دانشمندان و فهم عرفی 

عموم به کار گرفته می شود.
مخاطب همگن: جامعه یعنی مخاطب ترویج، در مقابل مباحث علمی، همگن و یک دست فرض می شود. مردم نسبت به 

مفاهیم علمی ناآگاه هستند و تفاوت عمده ای در میزان این ناآگاهی وجود ندارد.
به عموم است و جریانی در جهت عکس  دانشمندان  از سوی  ترویج، اطالع رسانی یک طرفۀ مفاهیم  جریان یک سویه: 

وجود ندارد.
ایجاد عالقۀ عمومی: هدف ترویج علم، عمومي سازي علم از طریق ایجاد عالقه در عموم مردم است. مردم باید با مفاهیم 

پایۀ علم آشنا شوند تا پیگیری تحوالت و دستاوردهای علمی، برای آنها ممکن شود.
انگیزش حمایت عمومی: توجه و ورود دانشمندان به فعالیت های ترویج، نسبتًا متأخر است و جلب حمایت عمومی را برای 

جذب بودجه های بیشتر در نظر دارد.
ترجمۀ نارسا: ترویج علم، ارائۀ علم به زبان ساده و قابل فهم به مردم عادی است. ترجمه از زبان فنی به زبان مردم، متضمن 
چشم پوشی از ظرایف و پیچیدگی های معمول مسائل علمی است. به این ترتیب، در فرایند ترجمه، چیزهایی از دست خواهد رفت.

روش های ترویج علم
هدف اصلی و مهم ترویج علم »شمول اجتماعی2« است. شمول اجتماعی یکی از چالش های اصلی جوامع امروزی است. 
این مفهوم به معنای توجه به وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمعیت حاشیه ای و مستثنی  شده است، و هم در معنای 
وسیع تر، به این معناست که شهروندان آموزش دیده در جوامع معاصر به عنوان مصرف کننده و کارگزاران تغییر، زندگی کنند و 
از پیچیدگی شرایط اجتماعی و محیط زیست خود آگاهی داشته باشند. منظور از شمول در ترویج علم این است که مخاطباِن 
فعالیت علمی را، همه افراد جامعه تشکیل دهند. اما با توجه به اینکه سطح علمی مردم، میزان عالقه مندی و میزان تمایل آنها 
به مشارکت در موضوع هاي علمی متفاوت است، مخاطبان ترویج علم متفاوت  هستند و سبک های مختلفی برای آن وجود دارد. 

ترویج علم چهار روش زیر را در بر می گیرد:
ترویج علم بین حوزه ای: هدف آن افزایش شناخت افراد یک حوزه از سایر حوزه های علمی است.

ترویج تعلیم و تربیتی: روش مسلّط ترویج علم است که بیشتر دانش آموزان را مدنظر دارد اما گسترده تر از آموزش علوم 
در مدارس است.

ترویج سیاسی: تشویق نهادها یا افراد دولتی که منابع مالی یا سایر منابع مربوط به پژوهش علمی را تأمین می کند، ترویج 
سیاسی است.

از کانال ها کتاب است؛ و دیگری  این منظر یکی  بر عهده گرفته اند. در  را  این وظیفه  ترویج عمومی: رسانه های جمعی 
روزنامه، مجله، رادیو و تلویزیون که در آنها نقش اجتماعی روزنامه نگاران حرفه ای علمی مسلم فرض می شود. بودین3 معتقد است 
که ترویج علم به متون نوشتاری برمی گردد. البته به این معنا نیست که برای ترویج علم از گروه های متخصص به مخاطبان 
وسیع از سایر رسانه ها استفاده نمی شود. از این رو پیر الزلو4 قوانین نگارش برای ترویج علم را بیان کرد: نگارش به زبان ساده، 
استفاده نکردن از زبان مخصوص علم، تشکیل جمله هاي کوتاه و تا حد امکان بدون پیرو و وابسته، استفاده از مثال و ذکر نمونه 

و یا بهتر است از تصویر، طرح و نقاشی و چکیده های خیلی کوتاه به کار گرفته شود )وصالی و اجاق، 1386(.
با توجه به آنچه که گفته شد در این نوشته منظور ترویج علم عمومی است. اصلی ترین و عمده ترین ابزار ترویج علم در بین 

مردم استفاده از رسانه های مختلف است؛ از این رو در ادامه به نقش و چالش های رسانه در ترویج علم پرداخته خواهد شد.
1. Paul
2. Social inclusion
3. Baudouin
4. Pierre Laszlo
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نقش رسانه در ترویج علم
مارشال مک لوهان1 مدعی است که رسانه های هر عصر ماهیت جامعۀ آن عصر را تعیین می کنند. او معتقد است رسانه ها 
امتداد حواس انسان هستند. طبق این نظریه، جامعه همزمان با رشد فناوری ها در آن رشد کرده است. از حروف الفبا تا اینترنت، 
ما از رسانه ها تأثیر گرفته ایم و بر آنها تأثیر گذاشته ایم. به بیان دیگر، رسانه خود پیام است. قواعد رسانه ها، تشدید، کهنه شدن، 
بازیابی و تثبیت، به ما نشان می دهند که فناوری یا فناوری های جدید بر رسانه ها تأثیر می گذارد. مک لوهان می گوید که انسان ها 
بیش از این نمی توانند در انزوا زندگی کنند بلکه توسط رسانه های مختلف الکترونیکی به شکل مداوم و یا غیرمداوم در ارتباط 

خواهند بود و این روند منجر به شکل گیری دهکدۀ جهانی  می شود.
مک لوهان سه پیش فرض اصلی »نظریه ی رسانه ها2« را اینگونه بیان می کند: 

1( رسانه ها، هر عمل و شیوه ی رفتاری را به جامعه القا می کنند؛
2( رسانه ها، درک ما را تثبیت مي کنند و تجارب ما را شکل می دهند؛ 

3( رسانه ها، دنیای ما را یکپارچه می سازند.
درحالی که در گذشته ای نه چندان دور هیچ کس سخنی را نمی پذیرفت مگر اینکه از رسانه شنیده باشد و برشمردن آثار مخرب 
رسانه ها یا جادوگری شان در تحول انگیزی زبانزد خاص و عام بود، امروز به جای آنکه رسانه ها آنقدر قدرتمند دانسته شوند که 
بر همه جنبه های زندگی ما تأثیر  گذارند، تمرکز نیرومند بر اموري که به احتمال زیاد در حال وقوع هستند در اثرگذاری پیام ها 
و موضعی معطوف به واکاوی فراورده های رسانه ای و ارزیابی نسبت به فرهنگ رسانه های پساتوده ای قابل قبول است. اکنون 
اندیشمندان می کوشند ارتباط رسانه ها را با مدرنیته بهتر درک کنند و نظریه سازی بهبودبخش و خودهشیارانه تری را تعقیب کنند 
که ابعاد فرمول بندی های پیشین را با تجدیدنظرطلبی های امروزین مدنظر قرار دهد. در اینجا این امر مطرح می شود که مانند 
دانشمندان، در فرایند همگانی، ممکن است به این نتیجه برسیم که تالش هایمان را در نقطه ای متمرکز کنیم که جان دیویی 
متفکر عمل گرای آمریکایی ما را مجبور به اندیشیدن درباره اش می دانست، یعنی گونه هایی از پژوهش اجتماعی را برگزینیم که 
»آزمون پیامدها، بیشتر بر ریزگویی ها و دقایق امور استوار باشد و نه قواعد کلی ثابت«. اکنون باید به شدت بر این اصل بدیهی 

به دست آمده از تجربه های پیشین تأکید کنیم که ُمشک آن است که خود ببوید، نه آنکه رسانه بگوید )قدیمی، 1391(.
مشاهده شده است که مردم غالبًا آن دسته از اطالعات علمی را کسب می کنند و یا برای پذیرش آن آمادگی دارند که در 
زندگی خود به آن احتیاج دارند و نه بیشتر )لوی لبلوند3، 1992(. شرط بندان در محاسبۀ احتمال برد یک مسابقۀ اسب دوانی ماهر 
هستند اما شاید نتوانند مهارت خود را در یک مسئلۀ انتزاعی آماری به کار بندند. آشنایی با خواص دارویی و درمانی بسیاری 
از خوراکی ها و مواد غذایی گیاهان از این دست دانش محسوب می شود؛ بسیاری از خانواده ها با آن و نحوۀ استفاده از هرکدام 
از آنها آشنا هستند ولی در واقع از اجزاء درونی و ترکیب هاي خاص هر کدام از آنها اطالعی ندارند. این دست دانش »مهارت 
غیرتخصصی4« نامیده می شود )پاول5، 1998(. مهارت غیرتخصصی، بر خالف علم دانشگاهی، بیشتر به عینیت و خاص بودن 
نزدیک است تا کلیت و انتزاع. چه بسا که همین دانش خاص و عینی در شرایط مختلف به کار می آید اما قوانین کلی دانشمندان 

کاری از پیش نمی برند.
توجه به برخی قواعد و سازوکارهای دنیای رسانه می تواند در فهم و تبیین حضور علم در رسانه ها راهگشا باشد. رسانه ها در 
دنیای امروز نقش و جایگاهی ممتاز و متمایز دارند و در بسیاری از حوزه های سیاست، فرهنگ و البته علم تأثیرگذار هستند. 
راه  این  با هزینه هایی که در  این گروه ها، متناسب  از  به خدمت گرفته می شوند و هر یک  رسانه ها توسط گروه های مختلف 
می پردازند، اهداف خاص و کارکردهای ویژه ای را از رسانۀ مورد حمایت خود، مد نظر قرار می دهند. گاه کارکردهای تجاری به 
منظور کسب درآمد و گاه کارکردهای اطالع رسانی با هدف جهت دهی توده ها مطابق برنامه های سیاسی از رسانه ها انتظار می رود. 

در کلیت، صاحبنظران نقش اجتماعی رسانه ها را به چهار دستۀ زیر تقسیم بندی می کنند:
انتشار اخبار و اطالعات: رسانه ها وظیفه دارند با انتشار جدیدترین اخبار و اطالعات، مخاطبان خود را از وقایع مهم و چگونگی 
رخداد آنها، در داخل و خارج از کشور با خبر سازند. آگاهی از تحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خود زمینۀ ارتقای 

فرهنگ و دانش عمومی جامعه را فراهم خواهد کرد.

1. Marshall McLuhan
2. Medium Theory
.3 Lévy-Leblond
4. lay expertise
5. Paulos
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ایجاد سرگرمی و تفریح: زندگی ماشینی و پرسرعت عصر جدید، نیاز انسان به اوقات فراغت و تفریح را دو چندان ساخته 
است. در پاسخ به این نیاز، رسانه ها می کوشند تا با تهیۀ برنامه های جذاب و سرگرم کننده، در پربارتر کردن اوقات فراغت مردم 

سهم داشته باشند.
ارشاد، راهبری و تبلیغ: هدایت و راهبری جوامع، بسته به مالکان رسانه ها جهت گیری های مختلفی دارد، اما این نکته از اهمیت 

نقش رسانه ها در هدایت افکار عمومی نمی کاهد.
آموزش عمومی: آموزش مخاطبان به منظور افزایش دانش و آگاهی آنان، از وظایف اساسی رسانه ها است. امروزه اهمیت 
نقش آموزشی رسانه ها به حدی است که بعضی از جامعه شناسان برای مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سینما کارکرد آموزشی در 

حد آموزش های رسمی قائل هستند )امیرخانی، 1383: 66(.
حال باید به این نکته پرداخته شود که وظیفۀ ترویج علم را چه کسانی بر عهده دارند. باید قبول کرد که اصل عمومی کردن 
علم خود به یک علم یا فن اساسی تبدیل شده است و از عهدۀ همه کس ساخته نیست. بخشی از این کار از عهدۀ پژوهشگران 
و دانشگاهیانی ساخته است که می توانند فرایند تحقیقات خود و نتایج حاصل از آن را به زبانی قابل فهم برای مردم عادی بیان 
کنند و بخش دیگری از این کار را نیز روزنامه نگاران، مجریان، کتابداران، و تهیه کنندگان برنامه های علمی در روزنامه، مجله ، 
اینترنت، رادیو و تلویزیون بر عهده دارند. با توجه به در اختیار قرار گرفتن اینترنت و فناوری های نوین توسط رسانه های چاپی 
سابق، دسترسی و اهمیت این رسانه ها بیش از پیش گسترش یافته است. یکی از این رسانه ها، مجله ها و به طور اخص مجله هاي 
علمی عمومی هستند که کار ترویج علم در بین مردم را در اختیار دارند. این رسانه برای خانواده های فرهیخته که از گذشته با 

نشریه هاي مناسب انس و الفت داشته اند بسیار جذاب بوده اند.
در ادامه سعی می شود به اهمیت و وظایف این رسانه اطالعات علمی و جایگاه آنها پرداخته شود. در این مسیر در ابتدا ابعاد 
و وظایف این رسانه واکاوی مي گردد و به همراه تحلیل محتوای یکی از این مجله ها )ماهنامه »اطالعات علمی«( به نقش آنها 

در ترویج علم پرداخته می شود.

مجله هاي علمی عمومی به عنوان یکی از ابزارهای ترویج علم
ترویج علم در این بخش، فعالیت دانشمندان، پژوهشگران، روزنامه نگاران، برنامه سازان تلویزیونی و گزارشگران حوزۀ علم 
و فناوری را در بر می گیرد. ترویج علم، به واقع حوزه ای تخصصی است و روش ها و مهارت های الزم، چه در حوزۀ رسانه های 
مکتوب و چه در حوزۀ رادیو- تلویزیون را دربرمی گیرد. در این نوشته تأکید در اهمیت مجله هاي علمی عمومی در زمینه ترویج 
و  نمونه، خبرنگاران مطبوعات مختلف  برای  دارد.  تفاوت های عمده  رسانه ای  دیگر حوزه های  با  است. خبرنگاری علمی  علم 
گزارشگران  برای  که  حالی  در  دارند،  رقابتی شدید  با هم  روز  اخبار مهم  پوشش  در  گوناگون،  تلویزیونِی  رادیو–  مؤسسه هاي 
علم، این مسئله کمتر اهمیت پیدا می کند. تحوالت و دستاوردهای علمی، کمتر اهمیت خبری دارند، که تکاپو و رقابتی میان 
خبرنگاران ایجاد نمایند. رویکرد خبری به این مسائل اهمیت چندانی نمی دهد. اخبار خوب، باید واجد ابعاد دراماتیک باشد در 
برابر گزارش های علمی، که معّرف ابعاد علمِی مهیج برای اذهان کنجکاو هستند. باید اذعان کرد که علوم کاربردی بیش از 
علوم محض، برای پوشش رسانه ای اخبار علمی مناسب هستند و علوم محض، برای کسب ارزش خبری معمواًل باید در پوششی 
کاربردی عرضه شوند؛ با وجود همۀ بحث هایی که در اینجا ذکری از آنها رفت، اطالعات علمی بدیع روند ترویج علم در بین 

مردم را تسریع می کنند.
نشریه هاي علمی عمومی، توزیع و شمارگان گسترده دارند و حتی از طریق سایت های اینترنتی نیز به رایگان در اختیار عموم 
قرار می گیرند. باید توجه داشت که همانگونه که این مجله ها در دسته بندی نشریه هاي علمی لحاظ می شوند، در زیر نشریه هاي 
عمومی/عامه پسند نیز جایگاه خود را دارند. امروزه شمار انتشار نشریه هاي خاکستری افزایش قابل توجهی یافته است. نشریه هایي 
که در بازاریابی و تجارت و زمینه سازی فکری برای افراد جامعه و جذب مشتری در مقابله با نشریه هاي علمی عمومی و تخصصی 
هستند. در این شرایط اهمیت انتشار و حمایت از نشریه هاي علمی عمومی که به پرکردن اوقات فراغت خوانندگان کمک مي کند 
و در عین حال ناقل اطالعات علمی و یافته های پژوهشگران و دانشمندان به زبان ساده است، اهمیت بسیاری به خود می گیرد.

مجله های علمی عمومی در کشورهای توسعه یافته رونق و رواج بیشتری یافته اند. مجلۀ علم و زندگی در شوروی در سه و نیم 
میلیون نسخه منتشر می شود. مجلۀ »ساینتفیک امریکن1« که حدود 150 سال است در ایاالت متحده امریکا به چاپ می رسد و 
مشهورترین و معتبرترین مجلۀ علمی عمومی است، که به چند زبان از جمله انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی، آلمانی، ایتالیایی 

1. American Scientific
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و ... منتشر می شود. مجلۀ »نیوساینتیست1«، مجلۀ فرانسوی »ساینس اونیوا«، مجلۀ آلمانی »بیلدرویس شافت« نیز در سراسر 
جهان مشهور هستند. در کشور ما اینگونه از مجله ها به این اندازه قدمت ندارند. نخستین مجلۀ علمی عمومی به زبان فارسی 
که نسبتًا معتبر است مجلۀ »سخن علمی« است که از اوایل دهۀ 40 منتشر شد ولی عمر چندانی نداشته است. نشریۀ مهم 
دیگر مجلۀ »دانشمند« است که از سال 1342، تاکنون منتشر می شود. بقیۀ مجله هاي علمی عمومی سابقۀ کمتری دارند و به 
طور عمده پس از پیروزی انقالب اسالمی منتشر شده اند )میرزایی و حیدرزاده، 1376(. یکی از این مجله ها ماهنامه »اطالعات 
علمي« است. این مجله در بین مجله هایي همچون »دانشمند«، »آسمان شب«، »دانستني ها«، و »نجوم« جزء محبوب ترین 

مجله هاي علمي عمومي به شمار مي رود.
میرزایی و حیدرزاده )1376( معتقد هستند که واژۀ عمومی در این مجله ها را به دو اعتبار به کار می بریم: الف( عمومی یعنی 
این مجله ها تنها به یک رشتۀ علمی یا فنی نمی پردازند. ب( عمومی به اعتبار مخاطبان. یعنی تنها متخصصان یک حوزه خاص 
علمی مخاطب این مجله ها نیستند؛ و گروه وسیعی از افراد جامعه می توانند از محتوای این مجله ها بهره ببرند. اساسی ترین 
و شاید تنها وظیفۀ مجله های علمی عمومی، ترویج علم در میان عموم مردم است. ولی باید به این نکته توجه کرد که مجلۀ 
علمی عمومی، مجلۀ »عامه پسند« نباید باشد. همانقدر که تبلیغات از طریق رسانه ها می تواند به آشنایی و همراهی مردم با علم 
یاری رساند، ممکن است به احساسات منفی و مقاومت عمومی در مقابل مسائل علمی- فنی دامن بزند. هر چند که علم جهان 
را کنترل می کند اما قواعد دیگری بیرون از حوزۀ علم هستند که تعیین می کنند چه بخشی از علم به خبر تبدیل شود، مخاطبان 
چگونه به آن واکنش نشان دهند و چه فکری دربارۀ آن داشته باشند. ناآشنایی دانشمندان با این قواعد است که آنها را نسبت 
به نادرستی رفتار رسانه ها با علم و تحریف آن نگران می کند. رسانه ها به محتوای علم عالقه ای ندارند؛ با این حال، خبرنگاران 

برای توانایی در نقد و بررسی علم مجبور هستند تا با آن آشنایی پیدا کنند.
با این پیش فرض آنان وظایف مجله هاي علمی عمومی را اینگونه می شمارند:

 1. بیان مطالب پیچیدۀ علمی به زبان ساده و به طوري که برای عموم قابل فهم باشد؛
 2. رشد شناخت علمی نسبت به خود و جهان پیرامون؛

 3. تحریک حس کنجکاوی جوانان و دادن اطالعات علمی به آنها، برای آشنایی با پیشرفت های روزانۀ علم؛
 4. سوق دادن جوانان به سوی کارهای پژوهشی و علمی؛

 5. آگاه کردن خوانندگان از آخرین پیشرفت ها و رویدادهای علمی جهان، و مواردی دیگر. 
میرزایي و حیدرزاده )1376( ویژگی های مجلۀ علمی عمومی خوب را به صورت تیتروار در ده مورد برشمرده اند، که در اینجا 

به تفصیل به آنها پرداخته شده است:
داشتن زبان ساده و روان که بتواند به هضم، فهم و درک مطالب پیچیده کمک کند و شوق علم آموزی را در مخاطبان ایجاد 
نماید. این ویژگی، مهم ترین ویژگی یک مجلۀ علمی عمومی است. به هر روی علم در رسانه ها حضور دارد. رسانه ها همچون 
آینه- صاف یا کدر- علم را به جامعه عرضه می نمایند. انتقال درست اطالعات علمی، به فهم درست عرضه کنندگان، بستگی 

مستقیم دارد، و این امر مستلزم دانش تخصصي، اخالق حرفه ای و نظارت عمومی در خلق آثار علمی برای عموم مردم است.
واقع  در  انگیزاننده،  بر  باید  شده  ارائه  مطالب  آنان.  کنجکاوی های  درست  ارضای  و  خوانندگان  آموزش  قابلیت  و  قدرت 

ترغیب کنندۀ خواننده براي انجام جستجو و مطالعۀ بیشتر؛ و همچنین ارضاء کننده حس کنجکاوي مخاطب باشد.
اصالت، تازگی و مستند بودن مطالب ارائه شده. این مورد یکی از ضرورت هاي مطالب علمی است. علم با سرعت رشد می کند، 
با شواهد و نتایجی که پله پله افزوده می شوند. وقتی یک تحقیق به تنهایی به عنوان اثبات یا تأیید یک مسئله معرفی شود، با رد 
آن از سوی تحقیقات بعدی، از اعتبار علم در نظر مردم کاسته خواهد شد؛ اینجاست که مسئلۀ اصالت مقاله و مستند بودن اهمیت 
دو چندان می یابد. به عالوه، اصحاب رسانه تمایل دارند مفهوم اکتشاف علمی را با حدس و تصادف ترویج دهند. دوروتی نیلکین2 
دربارۀ گرایش خبرنگاران به ارائۀ تصویری فاقد هر گونه نظام ارزشی از علم، هشدار داده است )هراتی، 1376(. باید توجه داشت 

که رشد و گسترش مقاله هاي تاریخ گذشته از اعتبار و ارزش مجلۀ علمی در نزد افکار عمومی مردم می کاهد.
و  تحقیقات  از  اغلب  خبری،  مقاله هاي  مقاله ها.  در  شده  مطرح  دستاوردهای  و  آزمایش ها  مورد  در  تکرار  و  اثبات  قابلیت 
ماهیت  باعث می شود  ندارند. همین  قبلی  کارهای  با  آنها  ارتباط  به  توجهی  حالی که هیچ  در  منفرد می نویسند  دستاوردهای 
مشارکتی علم به درستی تصویر نشود )هراتی، 1376(. از این رو پر واضح است که قابلیت تکرار و اثبات آزمایش ها و دستاوردهای 

ادعاشده در مقاله هاي علمی چه مقدار در نزد اذهان عمومی مردم و خوانندگان مجله حائز اهمیت است.
1. New Scientist
2. Dorothy Nelkin
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داشتن انسجام منطقی در شکل و محتوای مقاله ها. علم خصلتی پیچیده و مرموز دارد. به این ترتیب، توضیح و تفسیر اخبار 
و اطالعات علمی، زمانی زیاد و دّقتی دوچندان طلب می کند. در نتیجه، با کمبود فضا و امکانات برای مجله هاي علمی عمومی، 
بروز کاستی ها و مشکالت در پوشش مطلوِب علم، اجتناب ناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، کاهش برنامه های جّدی علمی، مجالی 
برای طرح مطالب مرتبط با طنز و سرگرمی در این رسانه را فراهم مي نماید. عالوه بر این مطالب طنز و سرگرمی با مشارکت 

خوانندگان، می توانند محل مناسبی برای عرضۀ مفاهیم علمی در مجله هاي علمی عمومي باشند.
سازگاری ادعاهایی که در مقاله علمی با عقل می شود. هر اندازه که اصحاب رسانه، در کسب علم و آشنایی با آن تالش 
نمایند، باز هم از پس فهم و تحلیل مسائل پیشرفته و پیچیدۀ جهان علم برنخواهند آمد. همین مسئله است که خبرنگاران را از 
مراجعه به متخصصان و دانشمندان ناگزیر می سازد. دانوودی1 در پژوهشی، بررسی کرده است که در این مراجعه ها، چه گروهی 
از دانشمندان بیش از دیگران در تولید اخبار علمی، در دهۀ 1980، آمریکا مشارکت داشته اند. نتیجه نشان داد که دانشمندان 
وابسته به مراکز دانشگاهی و دولتی، بیش از دانشمندان شاغل در صنعت به عنوان منابع خبری مورد توجه بوده اند. چرا که صنعت 
همواره به دنبال پوشش دیدگاه های مطمئن نسبت به دانش خود بوده است و چنین پوشش مطمئنی از سوی رسانه های بی طرف 
تضمین نمی شود. به این منظور صاحبان صنایع، فعالیت های قابل توجهی را برای روابط عمومی و تبلیغات سازمان دهی می کنند 
)امیرخانی، 1383(. در مراجعه هاي خبرنگاران به دانشمندان در جایگاه منابع خبری، افراد باسابقه و صاحبان مناصب رسمی بیش 
از منابع تازه کار مورد ارجاع قرار می گیرند. در عمل، به این معني است که تنها سخنگوهای رسمی دولت فرصت اعالم نظرات 
خود را پیدا می کنند. از سوی دیگر، روزنامه نگاران همواره ترجیح می دهند به سراغ مقاله هاي علمی تأیید شده بروند. در هر دو 
حالت، هدف این است که مواد خبری، دقیق و معتبر و سازگار با عقل باشند که هم قابل اعتماد هستند و هم نیازی به بررسی 

دوبارۀ آنها وجود ندارد.
پرهیز از چاپ مطالب و مقاله های »شبه علمی«، یا غیر علمی و پیش پا افتاده. اکنون دیگر دوران چاپ دروغ های عجیب و 
غریب به نام علم و فناوري در دورۀ هیجان زدگی های کاذب به سر آمده است. هنگامی که مجادله هاي علمی در مجله هاي علمی 
می شود، گرایشی وجود دارد که وانمود کند روزنامه نگاران مسئله را تحریف کرده اند. در واقع، بخشی از جامعه علمی تمایل دارد تا 
وانمود کند در درون علم، مشکل و مناقشه ای نیست و این مطالب، از کج فهمی خبرنگاران علمی ناشی شده اند. هر چند که اغلب 
مجادله هاي علمی در میان خود دانشمندان باقی می مانند و به مطبوعات کشیده نمی شوند. از سوی دیگر، خوِد خبرنگاران هم 
مایل نیستند با انعکاس اینگونه مطالب جنجالی، اعتباِر منابع خود را زیر سؤال ببرند، دست کم تا وقتی که به آنها وابسته هستند 
و نمی خواهند رابطۀ خود را با آنها را از دست بدهند )پاشایی، 1377: 230(. مسئلۀ مهمی که وجود دارد اینکه در این وانفسای 
مجادله هاي مناقشه هاي علمی نیازی به ورود شبهه هاي علمی از سوی خبرنگاران، و انتشار آنها در مجله هاي علمی عمومی 
وجود ندارد. چرا که این امر از یک سو آگاهی های مردم جامعه را تحریف مي کند و از سوی دیگر به کشیدن شدن مناقشه هاي 

علمی دانشمندان و اختالف نظر آنان به سطح عموم مردم می گردد.
رعایت اصول نگارش به زبان فارسی و گزینش واژگان فارسی معادل واژگان بیگانه. با گذر زمان و تعامل جوامع علمي در 
سطح جهان هرروز بیش از پیش مي شود. یکي از پیامدهاي منفي این تعامل، ورود اصطالحات، عبارت ها و کلمه هاي زبان هاي 
بیگانه به زبان فارسي است. البته دانشمندان این را امري عادي تلقي مي کنند و معتقد هستند که این امر در اثر تعامل هاي زیاد 
امري بدیهي است؛ که مجالي براي بحث در این زمینه در این نوشته وجود ندارد. ولي آنچه که ترویج علم براي عموم حائز 
اهمیت است استفاده از زبان فارسي براي انتقال مفاهیم علمي جدید است. چرا که استفاده از اصطالحات و عبارت هاي بیگانه و 

ناملموس موجب سردرگمي عموم خوانندگان مباحث تخصصي مي گردد.
رعایت خوش سلیقه گی و موازین هنری در طراحی و صفحه آرائی. با گذشت زمان و پیشرفت هاي به وجود آمده در استفاده از 
فناوري اطالعات، و توجه به نشر رومیزي در انتشار اطالعات علمي در بین عموم، این امر بیش از پیش رو به بهبود است. توجه به 
این نکته و استفاده از آن در انتشار مطبوعات علمي عمومي موجب جذابیت بیشتر و ایجاد عالقه به استفاده از این رسانه مي شود.

توجه به گذران سالم و پر بار اوقات فراغت خوانندگان. مردم از طریق مجله هاي علمی دربارۀ جامعۀ بازتر می آموزند. این 
رسانه پلی میان واقعیت جامعۀ بازتر و تجربه هاي محدود افراد است. استعاره های زیادی برای این نقش میانجی گری وجود دارد: 
پنجره، آینه، صافی، تابلو راهنما، مترجم و یا مانع، این استعاره ها گسترۀ وسیعی از تفسیرهای بالقوه برای نقش رسانه های گروهی 
در جامعه را نشان می دهند. تحقیقات دربارۀ روزنامه نگاران علمی انگلستان نشان می دهد که آنها خود را در درجۀ اول روزنامه نگار 
و در درجۀ بعدی روزنامه نگار علمی می دانند. مادام که اخبار با معیارهای دوگانۀ »تطابق با عالئق انسانی« و »ارتباط با زندگی 

1. Dunwoody
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روزمره« سنجیده شوند، روزنامه نگاران علمی هم باید بکوشند تا مطالب خود را با دیگر زمینه های جذاب خبری از جمله سیاست، 
اخبار جنائی و اقتصاد پیوند بزنند و از این طریق ارزش خبری موضوع هاي علمی را افزایش دهند. روزنامه نویسان علمی، بیش از 
آن که دغدغۀ علم و آموزش داشته باشند، به وظایف رسانه ای خود پایبند هستند و مکلف بودن روزنامه نگاران به آموزش جامعه 
و کشاندن مردم به جانب علم را رد می کنند. در واقع، نقش آنها بیشتر ایجاد عالقه، اطالع رسانی، سرگرم ساختن و گذران پر بار 

اوقات خوانندگان از طریق پوشش مسائل علمی است )هراتی، 1386(.
در اینجا مروری بر تعریف، ویژگی ها و وظایف مجله هاي علمی عمومی به عمل آمد. در ادامه به تحلیل جوانب و محتوای 
انتشار ماهنامۀ »اطالعات علمی« به عنوان یکی از مجله هاي مهم در انتشار مطالب علمی به زبان ساده در بحث ترویج علم 
برای اقشار مخاطبان پرداخته شده است. امید است در پایان با برشمردن نقش و وظایف این مجله و تعمیم آن به این دسته از 

مجله ها، اهمیت آنها بیان شده باشد.

مشخصات ظاهری و قیمت
مجلۀ »اطالعات علمی« با موضوع علمي- فني- ترویجي از آبان 1364، به زبان فارسي توسط موسسۀ اطالعات در تهران، 
به سردبیري خانم سیده طاهره قاسمي، آغاز به انتشار مطالب علمي عمومي برای خوانندگان کرده است. آخرین شماره از این 
مجله مربوط به فروردین 1390، است، و مجله پس از این تاریخ، پس از 25 سال انتشار منظم، متوقف شده است. این مجله از 
ابتدا تا پایان عمر خود در قطع وزیری منتشر شده است. در تمامی شمارگان سعی شده است که برای جذاب و مورد توجه بودن 

از سوی مخاطبان، از تصویر جلد و صفحه هاي مناسب استفاده شود.
نمودار شمارۀ )1( نشان می دهد که روند تغییرات قیمت ماهنامه اطالعات علمي بین سال هاي 1385، تا سال 1391، دچار 
فراز و فرودهایي بوده است. در مجموع طي این سال ها پایین ترین قیمت مجله 2500 ریال )سال 1385، و اردیبهشت 1386(، 
و بیشترین قیمت آن 7000 ریال در آخرین شمارۀ مجله )فروردین 1391( است. به نظر می رسد که سیاست مجله برای افزایش 
قیمت همیشه با تعارض هایی مواجه بوده است. چرا که به هنگام افزایش قیمت در ابتدای سال، قیمت جدید در ماه های بعدی 
کاهش یافته است. ولی در کل طی این پنج سال افزایش قیمتی حدود سه برابر مشاهده شده است. هر چند که در این مّدت 
هم زمان با افزایش قیمت مجله، استفاده از عکس ها، نمودارها، و تصاویر رنگی رونق بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است. 
همچنین صفحه آرائی رایانه ای باعث افزایش کیفیت و جذابیت تصاویر دو بعدی و سه بعدی منقوش در صفحه هاي مجله شده 

است؛ به طوري که این تغییر و تحوالت به طور محسوسی قابل مشاهده است.

نمودار 1. روند افزایش/کاهش قیمت ماهنامه اطالعات علمی بر حسب ریال )1385 تا 1390(

مشخصات ماهنامۀ اطالعات علمي
در مجموع، طي این سال ها 61 شماره از این مجله منتشر شده است. انتشار این مجلۀ در فروردین سال 1390، با توجه به 
مشکالت مالي به وجود آمده براي آن، متوقف شده است. متوسط تعداد مطالب منتشر شده در هر شماره 33 است. تقریبًا هر 
مطلب 2 یا 3 صفحه را به خود اختصاص داده است. بررسی نشان می دهد که تقریبًا غالب مطالب به جز تعداد اندکی فقط یک 
نویسنده دارد. بررسی تعداد مطالب طي این مدت بیانگر این است که تعداد آنها طي زمان تفاوت چندانی نکرده است. هر چند 

که تعداد مطالب در شمارگان ابتدایی کمی بیشتر از شماره های اخیر بوده است )نمودار شماره 2(.
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نمودار 2. تعداد مطالب هر شمارۀ ماهنامه اطالعات علمی )1385 – 1390(

ارزیابی مطالب ماهنامۀ »اطالعات علمی«
ماهنامه اطالعات علمی مطالبی از حوزه های مختلف علم و فناوری را در قالب خبر، مقاله، گزارش، طنز و سرگرمی و ... 
طي 25 سال مدت انتشار به خوانندگان عرضه کرده است. با تحوالت و گذر زمان، گاه سهم هر بخش یا جایگاه ثابت عناوین 
دست خوش تغییراتی شده است. به این صورت که با گذشت زمان و تقریبًا تعداد مطالب شمارگان تا حدودی کاهش یافته است. 
با این حال، هر شماره از مجله عناوین تقریبًا ثابت زیر را شامل می شود: پیام سردبیر با سرمقاله، تماشاگه علم، شناخت عناصر، 
معرفی کتاب، راهنمای ساخت وبالگ، گام به گام با اینترنت، گذرگاه اینترنت، طبیعت الهام بخش خالقیت، زندگی با ریاضیات، 
گام به گام با نانوتکنولوژی، سرگرمی های ریاضی، علمی و فنی، معرفی اختراعات، نظری به رویدادهای علمی فرهنگی در ایران، 
شعر معما، جدول علمی، اخبار، علم و طنز، پستانداران ایران، در قاب طبیعت، آشنایی با سیستم خودرو، آسمان ماه، اخبار پزشکی، 

نگاهی به گذشته، تعمیر فنی خودرو.
بسته به تحوالت علم و فناوری تعداد مطالب و سهم هر حوزه از علم، فراز و فرودهایی در نشریه داشته است. برای نمونه 
شیب صعودی سهم مطالب مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات با گذشت زمان، مشاهده می شود. به طور کل، مطالب مجلۀ 
اطالعات علمی، گستره ای وسیع از موضوع هاي علمی همچون فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست شناسی، پزشکی، ستاره شناسي، 
روان شناسی و نیز موضوع هاي مرتبط با صنعت و فناوری همچون اتومبیل، الکترونیک، رایانه و اینترنت را دربرمی گیرد. نمودار 
شماره )3( سهم مطالب مربوط به هر حوزه از علم و فناوری را برای 61 شماره از ماهنامه نشان می دهد. توضیح چند نکته در اینجا 
برای عمل تفکیک موضوعی ضروری است، نخست آنکه منتسب کردن یک مقاله در حوزه ی ژنتیک، به هر یک از دسته های 
پزشکی یا زیست شناسی با دشواری های همراه است. همچنین در انتخاب میان انتساب یک مطلب دربارۀ تغذیه به هر یک از 
دسته های تغذیه/سالمت یا پزشکی نیز دشوار می نمود. پس باید در نظر داشت که این دسته بندی، خارج از داوری شخصی نیست. 
دوم آنکه تمایز میان علم و فناوری در بسیاری مطالب دشوار و گاه غیرممکن است. به هر روی در اینجا نظر پژوهشگر مبنای 
قضاوت دربارۀ دسته بندی حوزه ها قرار گرفته است؛ چه آنکه یک مطلب سرگرم کننده یا معما، می تواند به موضوع فیزیک نیز، 
مرتبط باشد. با این همه در این ماهنامه »فناوری اطالعات« با تعداد 322 رتبۀ اّول را به خود اختصاص داده اند؛ پزشکی )255( و 
کلّیات )210( رتبه های بعدی حوزه های موضوعی را به خود اختصاص داده اند. بررسی حوزه های علمی نشان می دهد که برخی 
از موضوع ها برای مثال ورزش، هنر، زمین شناسی، بهداشت و ... در بین حوزه های موضوعی به چشم نمی خورد. البته برخی از 

موضوع ها مربوط به ورزش و بهداشت با موضوع کلّی پزشکی در ارتباط هستند و همپوشانی دارند.
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نمودار 3. سهم مطالب مربوط به حوزه هاي علوم در مجله اطالعات علمي )1390-1385(

مجله اطالعات علمي داراي یک دسته بندي اختصاصي براي هر یک از مطالب مندرج در این مجله است که حوزه هاي علمي 
کلیات، علوم انساني، علوم پایه، علوم پزشکي، فني و مهندسي و کشاورزي دربرمي گیرد. این حوزه بندي در فهرست مندرجات 
و در باالي مقاله هاي هر یک از شمارگان مجله آمده است که به این ترتیب خواننده را از حوزۀ کلي مطلب مورد مطالعه مطلع 
می گرداند. در نمودار زیر تعداد مقاله هاي اختصاص یافته به هر یک از این حوزه ها نشان داده شده است. همانطور که مشاهده 
 مي شود حوزۀ موضوعي کلیات )738(، علوم پایه )333( و علوم پزشکی )316( شامل بیشترین تعداد مطالب است )نمودار شماره 4(.

نمودار 4. سهم گروه های کلی مطالب در مجله اطالعات علمی )1390-1385(

یکی از مهم ترین خصوصیات مجله هاي عامه پسند را گوناگوني مطالب و کوتاهی آنها ذکر کرده اند. در پردازش محتوایی 
این نشریه ها، از این خاصیت با عنوان »قطعه قطعه های کوتاه و تک آوایی« یاد می شود )میرفخرایی، 1383(. به این معني که 
شتاب زدگی، تحلیل سطحی اخبار و مطالب و رویکرد غیرحرفه ای در روزنامه نگاری اینگونه نشریه ها موجب می شود تا مطالب به 
نقل های صرف و بدون تحلیل تنّزل یابند و به ناچار در قطعه های کوتاه جای گیرند. به عالوه، تک آوایی بودن به اطالع رسانی 
فارغ از نقد و بررسی اشاره دارد که در اینگونه نشریه هاي سطحی، رویه ای معمول به شمار می رود. این امر در شماره های قدیمی 
مجله بیشتر مشاهده می شود که شامل ستون های حاشیه اي آکنده از مطالب کوتاه و گاه بی ربط هستند؛ از آنجائي که صفحه بندی 
آنها بدون استفاده از رایانه انجام شده است؛ این امر منجر به خالی ماندن فضاهاي مختلف با ابعاد متفاوت و نیاز به پر کردن آنها 

شده است. این مسئله در شماره های جدید مجله کمتر به چشم می خورد.
از سوی دیگر ورود اینترنت به ایران و افزایش نفوذ آن در میان مردم، هر روز عرصه را بر مجله هاي علمی عمومی تنگ تر 
می نماید. یک ماهنامه برای انتشار اخبار روز، قالب مناسبی نیست و خبرها و تازه های آن معمواًل با تأخیری قابل توجه نسبت به 
قالب های دیگر به دست خوانندگان می رسد. امروز، صدها روزنامه، هفته نامه و البته هزاران سایت و وبالگ، اخبار دستاوردهای 
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علمی و فنی را در حداقل زمان به مخاطبان عرضه می نمایند؛ این مسئله عالوه بر آنکه می تواند راهنمایی برای تعیین رویکرد 
مطالب اطالعات علمی به عنوان یک ماهنامه باشد و گردانندگان آن را به استفاده ی بیشتر از مقاله هاي تحلیلی و عمیق متوجه 
سازد؛ امکان کاهش گرایش عالقه مندان به کسب اخبار و اطالعات از طریق مجله ها را موجب می شود. چه آنکه فرد عالقه مندی 
که هر روز در معرض انواع و اقسام رسانه های مکتوب، شنیداري و دیداري قرار دارد، بخشی از عطش خود به پیگیری مطالب 
علمی را از این طریق سیراب خواهد کرد. با این گفته ها می توان ادعا کرد که رقبای بسیار جدی تری برای اینگونه مجله ها به 
وجود آمده است. البته یکی از راهکارهای مقابله با این پدیده انتشار ماهنامۀ »اطالعات علمی« به صورت الکترونیکی می توانست 
باشد؛ که این مهم تحقق یافته است؛ این مجله از طریق برخی از کارگزاران فروش الکترونیکی )مگیران( در دسترس خوانندگان 
قرار گرفته است. اما می توان گفت که این حربه نیز نمی تواند به عنوان ابزار مقابله در برابر سایت ها و پایگاه  داده های بیشماری 

قرار گیرد که اطالعات علمی عمومی را در اختیار کاربران قرار می دهند.
از سوی دیگر، اینترنت به عنوان منبعی پویا و وسیع مورد استفاده ی گستردۀ شماره های اخیر اطالعات علمی قرار گرفته است. 
ارجاع هاي فراوان به سایت های اینترنتی و مقاله هاي ترجمه شده از این سایت ها، نشان می دهد که اینترنت جای مجله هاي 
کاغذی خارجی به عنوان منبع اصلی اطالعات علمی را گرفته است. هر چند که بسیاری از سایت های مورد اشاره به همان 
مجله هاي مشهور قدیمی وابسته هستند. تا به این جای کار فواید و سهولت استفاده از اینترنت روشن است و می توان گفت 

اینترنت، منابع بیشتر و در دسترس تري را در اختیار مجله قرار داده است.

نتیجه گیری
با آگاهي از روند حاکم بر جریان پ ژوهش در اشاعه دانش توسط رسانه هاي ارتباط جمعي مي توان به کندوکاوي در میزان 
موفقیت اشاعه علم توسط وسایل ارتباط جمعي پرداخت. مطالعه و پژوهش دربارۀ فّعالیت هاي ترویج علم عمری در حد چند دهه 
دارد. ترویج علم به عنوان فعالیتی عملی برای چند قرن در کتاب، مطبوعات و سایر رسانه ها جریان داشته است و بررسی های 
نظری بسیاري به تحلیل و آسیب شناسی ترویج علم پرداخته اند. روش های گوناگونی در ترویج علم مطرح شده و به آزمون 
گذاشته شده است. همچنین رویکردها و رهیافت های گوناگونی از جمله سواد علمی، فهم عامه از علم، گفتگو و مشارکت عمومی 
در علم، در این حوزه مطرح شده اند. بحث بر سر لزوم و چگونگی ارائۀ محتوای علمی برای مردم عادی، بخش عمده ای از حوزۀ 
مطالعاتی ارتباطات علم را تشکیل می دهد. این مطالعه با روش سندي با موضوع تعریف و مفهوم ترویج علم و مفاهیم وابسته به 
آن انجام گرفته است. ترویج علم برای عموم، قواعد و الزام هایي دارد که با علم ارتباطات و رسانه در هم تنیده  هستند. مطبوعات، 
رادیو، تلویزیون و اینترنت مهم ترین رسانه هایی هستند که در انتقال مفاهیم علمی به مردم نقش ایفا می کنند. یکی از مهم ترین 
قرار  اختیار خوانندگان عادی  در  را  علم  و روشن  زباني ساده  به  که  اطالعات علمی عمومی هستند  رسانه ها، مجله هاي  این 
می دهند. در واقع این مجله ها پل ارتباط بین متون علمی اختصاصی و دانشمندان و پژوهشگران هر جامعه با مردم عادی آن به 
شمار می روند. در مطالعۀ حاضر نقش مجلۀ علمي عمومي »اطالعات علمی« در ترویج علم بررسي شده است؛ برای این کار در 
این مطالعه به تحلیل محتواي مطالب ارائه شده در این مجله بین سال هاي 1385 تا 1390، پرداخته شده است. این مجله یکی 
از مجله هاي علمی عمومی است که مدت 25 سال منتشر می شد؛ و اکنون انتشار آن متوقف شده است. این مطالعه در راستای 
ارزیابی، شناسایی ویژگی های این مجله در ایفای نقش ترویج علم آن انجام گرفت؛ چرا که با آگاهي از محتواي مطالب علمي 

ارائه شده در مجله هاي علمي عمومي مي توان به موضوع ها و چگونگي ارائۀ آنها براي مخاطبان پي برد.

در این بخش با توجه به خصوصیات و ویژگی هایی که برای مجله هاي علمی عمومی برشمردیم و نیز با توجه به تجزیه 
و تحلیل وضعیت انتشار مطالب در مجلۀ اطالعات علمی، تعدادی پیشنهاد در راستای انتشار ماهنامۀ اطالعات علمی )و سایر 
اینگونه مطبوعات( ارائه می شود. بررسی نشان می دهد که عوامل مختلفی در موفقیت یک مجلۀ عمومی در ترویج علم دخالت 
دارند. این عوامل از شهرت و تبلیغات دست اندرکاران نشر مجله تا نحوۀ سطربندی و صفحه آرائی مطالب در متن مجله متفاوت 
است. از آنجائی که مخاطبان مطبوعات علمی می تواند شامل همۀ سنین و اقشار جامعه باشد، در واقع باید محتوای ارائه شده در 
آن نیز تأمین کننده نیازهای مخاطبان باشد. اولین الزمۀ این ویژگی توجه به همۀ حوزه های موضوعی و گنجاندن این موضوع ها 
در محتوای مجله است. این ویژگی دربارۀ مجلۀ اطالعات علمی صادق است؛ چرا که حضور بعضی از حوزه های علمی همچون 

ورزش، علم فیزیک و طبیعت شناسی کم رنگ است.



13
92

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
رم 

چها
ره 

شما
م • 

هار
ل چ

سا

 18  

است  نوینی  مشکل  آنها  چاپی  قالب  به جای  اینترنت  جدید  بستر  در  علمی  اطالعات  جدید  قالب های  از  برخی  جایگزینی 
البته با انتشار  که همگام با ورود فناوری اطالعات به قلمرو مطبوعات چاپی، وارد وادی ترویج علم در مطبوعات شده است. 
الکترونیکی شمارگان مجله ها در اینترنت تا حدودی می توان به این مسئله ایجاد شده پرداخت و با آن مواجه شد؛ ولی مشکل 
اصلی اینجاست که گسترش فضای مجازی و در دسترس اینترنت و سایت های اینترنتی، عاملی برای گسترش مبادی ورود 
اطالعات در زندگی روزانۀ مردم است؛ یعنی شکل گیری فضایی که اطالعات به سرعت و در حجم زیاد در آن گسترش پیدا 
مسیر  در  چاپي  رسانۀ  یک  طریق  از  اطالعات  کردن  دنبال  برای  عمومی  کردن عالئق  کم رنگ  برای  عاملی  این  و  می کند 

جستجوی اطالعات است.
قیمت مجله، صفحه آرائی و حروفچینی نیز یکی از مسائلی است که در این زمینه باید بیش از پیش به آن پرداخته شود؛ چرا که 
مقرون به صرفه بودن قیمت و نیز جذابّیت و زیبایی صفحه آرائی و حروفچینی می تواند به عنوان عامل ترغیب کننده عموم برای 
خرید و مطالعۀ مجله به شمار آید. ماهنامه "اطالعات علمی" در این زمینه گام های مهم و مؤثری برداشته است چرا که با توجه 
به رنگی شدن صفحه هاي مجله و نیز صفحه آرائی رایانه ای مجله، این ویژگی های آن نسبت به قبل جذابیت بیشتری یافته است.

یک عامل مهم دیگر، محتوای مطلبی است که در قالب مقاله ارائه مي شود؛ ترجمۀ صرف مطالب از زبان های خارجی مشکلی 
است که در شمارگان اخیر این مجله به طور برجسته ای قابل مشاهده است و باید سعی کرد تا جایي که ممکن است از بروز 
این مسئله در مقاله هاي مجله پیشگیری کرد؛ باید توجه داشت که معطوف شدن مطالب ارائه شده به سوی مباحث و مطالب 

غیربومی، برای خوانندگان مقاله ها مطلوب و دلچسب نبوده و نیست؛ و تکرار این امر می تواند از شمار خوانندگان مجله بکاهد.
باید به این نکته نیز توجه شود که مجله هاي علمي عمومي در کنار انجام وظیفۀ خود، به نقش کارکرد اجتماعي خود نیز 
بپردازند. این کارکردهاي اجتماعي عبارتند از انتشار اخبار و اطالعات، ایجاد تفریح و سرگرمي، ارشاد و تبلیغ، و آموزش عمومي 

مخاطبان.
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ارزیابی اثرات زیست محیطی: دستیابی به توسعه پایدار 
از راه افزایش سواد مدنی

زهرا اجاق1
حمید وکیل2

چکیده
ارزیابی اثرات زیست محیطی می تواند به عنوان ابزار برنامه ریزی در دست مدیران برای توسعه پایدار عمل کند.  این مقاله توضیح می دهد که 
ارزیابی اثرات زیست محیطی با افزایش سواد مدنی شهروندان، روند توسعه پایدار را تسریع می کند. ارزیابی اثرات زیست  محیطی، شناخت مردم 
را نسبت به محیط زیست و فعالیت  های توسعه ای افزایش مي دهد، حساسیت آنها را نسبت به تغییرات محیط پیرامونی شان بیشتر می کند و 
امکاناتی را برای مشارکت در انتخاب مسیر توسعه منطقه و محل زندگی در اختیار مردم منطقه قرار می دهد و با رویکردی دیگر، به افزایش سواد 
مدنی مخاطبان می انجامد. توسعه پایدار فرایند تغییر در استفاده از منابع، هدایت سرمایه  گذاری ها، سمت گیری توسعه فناوری است، به  طوری 
که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. دستیابی به این شکل از توسعه نیازمند همکاری و هم فکری افراد بشر و شهروندان هر منطقه با یکدیگر 
و با دولت است. از این رو، ارزیابی اثرات زیست  محیطی به مثابه ابزاری برای توسعه پایدار و افزایش سواد مدنی محسوب می شود. با توجه به 
اینکه سواد مدنی در ارتباط نزدیک با ترویج علم قرار دارد، این مقاله بحثي نظری برای معرفی، ترویج و بسط آگاهی علمی در این باره است.          

کلید واژه ها: ارزیابی اثرات زیست محیطی، سواد مدنی، سواد شهروندی، توسعه پایدار، علم و فناوری

مقدمه
سواد مدنی، مفهومی کلی است که همه تالش های انجام شده برای افزایش مشارکت عموم در تولید و کاربرد دانش علمی 
را دربرمی گیرد.  محیط زیست و تاثیر علم و فناوری بر آن، مقوله پیچیده ای است که نیازمند جامع نگری است. برای جامع  نگری 
نیز الزم است که دست کم برای نقاطی که تحت تأثیر طرح های عمرانی قرار می   گیرند امکان پایش و ارزیابی وضعیت محیط 
زیست فراهم باشد. یک امکان موجود و ارزان در این خصوص، همه مردمی هستند که در مناطق تحت تأثیر این طرح ها، به سر 
می برند. البته برای این منظور دو شرط اساسی مطرح است. اول اینکه مردم در سطح ذهن و عمل، خود را به عنوان شهروند تائید 
کنند و دوم، به مشارکت فراخوانده شوند یا چگونگی مشارکت به آنها آموزش داده شود. این مقاله با تمرکز بر شرط دوم نگاشته 

شده و در صدد بسط توضیح نظری این موضوع است.  
عرصه شناخته شده ای که امکان چنین مشارکتی را فراهم می آورد، ارزیابی اثرات زیست   محیطی3 است که خبرگان محیط 
زیست آن را مورد توجه قرار می دهند. مشارکت مردم در ارزیابی اثرات زیست محیطی موجب هموار شدن مسیر توسعه پایدار 
می شود که محیط زیست، یکی از مقوله هاي اساسی آن است. برای تشریح رابطه ارزیابی اثرات زیست محیطی و سواد مدنی، 
در ادامه به مفهوم سواد مدنی می پردازیم. سپس اهمیت ارزیابی اثرات زیست محیطی در افزایش سواد مدنی و توسعه پایدار را 

شرح می دهیم. 

zahraojagh@ut.ac.ir  1. دکترای علوم ارتباطات، پژوهشگر ارتباطات علم
hamid.vakil@gmail.com    2. مهندس کامپیوتر

3. Environmental Impact Assessment
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سواد مدنی: علم در خدمت شهروندی
علم و فناوری هم روش های تولید و هم محصوالت ساخته شده را متأثر می سازند. توسعه صنعتی ابتدایی و توسعه صنعتی 
مبتنی بر اطالعات و دانش مانند تولید ریزتراشه ها، مهندسی ژنتیک و ... نقش تعیین کننده علم در اقتصاد و افزایش رفاه بشر را 
نشان دادند. اما دو کنفرانس سازمان ملل توجه ما را به این امر معطوف کردند که تالش برای توسعه اقتصادی و رفاه بشر باید 
توأم با توجه به محیط زیست باشد. گفتنی است که پس از برگزاری کنفرانس سازمان ملل در سال 1972، در استکهلم درباره 
انسان و محیط زیست، رابطه محیط زیست و توسعه به موضوعی بین المللی تبدیل شد و پایش وضعیت محیط زیست، موضوع 
عمومی1 بسیاری از کشورها شد و به این ترتیب پیش و بیش از هر چیز آگاهی عمومی در مورد تأثیرات ویرانگر آلودگی های 
محیط زیستی افزایش یافت. همچنین در سال 1992، سازمان ملل کنفرانس توسعه و محیط زیست را در ریودوژانیرو برگزار 
کرد و برنامه اي عملی برای توسعه پایدار در قرن 21 ارائه داد که مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت.  

در این شرایط، فهم ابتدایی از علم و فناوری، از یک سو نقطه آغازی برای افزایش مهارت های فنی و حرفه ای مورد نیاز برای 
افزایش توانایی توسعه یابی کشورهاست و از سوی دیگر، به موازات نیاز به نیروی کار باسوادتر، شرایط اقتصادی و اجتماعی در 
قرن 21 نیازمند مصرف کنندگان و شهروندان باسوادتر نیز هست. مصرف   کنندگان و شهروندانی که به مفهوم توسعه پایدار و 
نقش خود در دستیابی به آن واقف باشند. نمونه بارز در مورد نقش اصلی و برجسته علم و فناوری در تجربه زیستي ما ایرانی ها، 
مقوله هایی چون انرژی هسته ای، ساخت سد و جاده، معدن، شهرک و کارخانه است. هیچیک از این موارد بدون پیشرفت علم و 
فناوری میسر نمی شد. اما پیامدهای مخربی که مثاًل ساخت سد بر محیط زیست و زندگی انسان ها در مناطق کارگاهی )مثل از 
دست دادن خانه و کار( و حتی خارج از آن دارد از جمله موضوع هاي عمومی به شمار می رود که بحث و مناظره های تخصصی 

و مردمی بسیاری در پی داشته است و توسعه پایدار، نیازمند توجه به این مباحث و تأثیرپذیری هاست. 
ارزیابي اثرات زیست محیطي، رویکردي است که به پیش بینی و ارزیابی اثرات و پیامدهاي یک پروژه بر زیست بوم هایی که 
سالمت انسان به آنها وابسته است، پیش از اجراي پروژه و در هنگام اجرای آن، مي پردازد. در واقع هر نوع فعالیت توسعه اي، 
نیازمند ارزیابي از نوع زیست محیطی است. مشارکت جامعه شامل مردم و سازمان های مردم نهاد نیز به عنوان بخش تلفیقی یک 
ارزیابی محیط  زیستی به شمار می رود. دیدگاه ها و نظرات مشارکت کنندگان در این فرایند می تواند به ارزیابی مؤثرتری برای 
پیش بینی، شناسایی یا کمک به تعیین ویژگی های مهم و ماندگار پیش بینی نشده پیامدهای پروژه، تعیین اقدام هاي اصالحی 

مناسب براي رفع یا کاهش آنها و تصمیم گیری بهینه کمک نماید.
فقط  یا  نروند،  بیراهه  به  گفتگوها  تا  مباحثه هاست  در  باسوادی شرکت  کنندگان  نیازمند  نظردهی ها  و  گفتگوها  چنین  این 
ابعاد منجر نشوند؛ اما در بسیاری از موارد به ویژه در مورد جوامعی که  به برجسته سازی یک بعد بدون در نظر گرفتن دیگر 
اثرات  ارزیابی  تجربه شهروندی و مسئولیت پذیری شهروندی آنها اندک است، الزم است مردم به مشارکت "کشانده شوند". 
زیست محیطی می تواند در تبدیل آنها به شهروندان فعال ایفای نقش کند. البته در چنین وضعیتی، الزم است تا بستر یا ابزاری 
نیز به وجود آید که این نظرات که حاکی از شناخت، دانش و اطالع دارندگان آنهاست مورد استفاده سیاست گذاران علم و فناوری، 

اقتصاد و بازرگانی و ... قرار گیرند و به هدر نروند. این در حالی است که توسعه پایدار نیز نیازمند این نظرهاست.
ارزیابی اثرات زیست محیطی در خصوص موضوع هاي عمومی علم مانند آلودگی آب ها، نابودی جنگل ها و مراتع، از بین رفتن 
کشتزارها و مسمومیت محصوالت کشاورزی می تواند همچون ابزاری برای تأثیر گرفتن از  افکار عمومی عمل کند. دستیابی به 

این نوع فهم و ابراز نظر در مورد این قبیل موضوع ها، زیر عنوان سواد علمی مدنی )میالر، 1997( تعریف می شود.  
توضیح آنکه سواد مدنی زیر مجموعه سواد کارکردی است. منظور از سواد کارکردی، داشتن مهارت  های حداقلی الزم برای 
عمل کردن در شرایط صنعتی معاصر است )شاموس، 1995؛ رسنیک و رسنیک، 1977؛ هارمن، 1970(. سواد علمی مدنی داشتن 
آن نوع دانش و شناخت از علم و فناوری است که به ما این توانایی را بدهد که به عنوان شهروندان جوامع امروزی عمل کنیم. 
زیرا جوامع امروزی، آکنده و متأثر از علم و فناوری و موضوع هاي مرتبط با آنها هستند. این نکته نشان می دهد که نباید سواد 
مدنی را مفهومی به شمار آورد که به طور انحصاري در جوامع طبقه بندی شده در دسته توسعه یافته یا مردم ساالر ارزش وجودی 
دارد. به عبارت دیگر این مقاله رویکردی مانند اینکه سواد علمی مدنی به رابطه متغیر میان علم، دانش تخصصی و شهروندان در 
یک جامعه مردم ساالر اشاره می  کند )بکستراند،2003: 24( را به چالش می کشد اما بر این نکته باور دارد که در جوامع مردم ساالر، 
سازوکارهای مشخص و مهمی برای تأثیرپذیری علم از افکار عمومی تعبیه شده است.  اما گستردگی و شمول علم و فناوری در 
بسیاری از جوامع در حال توسعه نیز اهمیت نقش عموم در سیاست گذاری و تصمیم گیری درباره موضوع هاي علمی و علم در کنار 

1. Public Affair
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متخصصان و سیاست گذاران را نشان می دهد. به ویژه آنکه باسوادی علمی مدنی در جوامع در حال توسعه، عاملی تعیین کننده 
در انتقال مسیر و جهت توسعه به سوی توسعه پایدار است. هر چند که در این جوامع، سازوکارهای مشخصی برای تأثیرپذیری 
علم از افکار عمومی وجود ندارد و مردم باید در آفرینش چنین مسیرهایی نیز تالش کنند. این موضوع، نه تنها از اهمیت باسوادی 

مدنی شهروندان جوامع در حال توسعه مانند ایران نمی کاهد، بلکه برجستگی و ضرورت آن را باز می نماید. 
میلر )1998( توضیح می دهد که فرد برای تبدیل شدن به یک باسواد علمی مدنی باید در سه زمینه فعال باشد:

تالش کند تا مفاهیم و ساختارهای علمی ابتدایی مانند مولکول، دی ان ای، یا ساختار سیستم کیهانی را بشناسد؛
تالش کند تا ماهیت و فرایند تحقیق علمی را بشناسد؛

مصرف کننده منظم اطالعات باشد. 
چنین فردی توانایی شناخت، تشخیص و مطالعه مقاله هاي علمی و گزارش های نوشته شده در حوزه های علمی مؤثر بر 
زندگی خود و توسعه جامعه خود را دارد و یک باسواد علمی مدنی محسوب می شود. چنین فردی پیش نیاز الزم برای مشارکت 
در مباحث مربوط به موضوع ها و مسائل توسعه را دارد. افکار، نظرات و اندیشه هایی که این افراد مطرح می کنند، علم شهروندی 
و  توسعه  مسئله  با  واقع گراتری  رویکرد  با  پیش نیازها،  این  به  توجه  بدون  زیست محیطی،  اثرات  ارزیابی  اما  می شود.  نامیده 
طرح های عمرانی مواجه است. در واقع در جوامع در حال توسعه که میزان فهم علمی مردم باال نیست، نیازمند توجه به سواد مدنی 
از زاویه دیگری هستیم. از این رو می توان گفت که درک و فهم منفعت یا ضرری که پروژه های عمرانی به عنوان پروژه های 
علمی بر افراد دارند، احتیاجی به فعال بودن فرد در سه زمینه مذکور ندارد، ولی فهم روش های اثرگذاری بر روند این طرح ها و 
شناخت مجاری موجود برای انتقال افکار عمومی بخشی از مقوله هاي ضروری برای افزایش سواد مدنی شهروندان در جوامع 

در حال توسعه است.  
در این خصوص ارزیابان اثرات زیست محیطی راهکارهای مناسبی را کسب کرده اند. آنها از انواع اشکال ارتباطی، مانند چهره 
به چهره برای فراهم آوری افکار و نظرات مردم مناطق درگیر در پروژه های توسعه ای استفاده می کنند که ضمن کمک به تخلیه 
روانی و هیجانی مردم از راه گفتگو و مشارکت در اطالع رسانی، امکان ارزیابی میزان دقت و درستي این گفتارها و نظرها توسط 
متخصصان و صاحبنظران را نیز فراهم آورد و به عنوان زمینه ای برای تولید علم شهروندی عمل کند. باید توجه داشت که در 
این فرایند، متخصصان و صاحبنظران مجهز به سه شرط مورد نظر میلر هستند. این توضیح نشان می دهد که در جوامع در حال 
توسعه مانند ایران ابتدا باید سواد مدنی مردم را از راه نشان دادن اهمیت مشارکت آنها در امور عمومی علم افزایش داد. به عبارت 
دیگر پیش از هر چیز، مردم باید بدانند که علم به خودی خود بد نیست، خوب هم نیست. بلکه نحوه کاربرد آن و نوع اثرگذاری 
آن بر زندگی روزمره مردم است که می تواند خوب یا بد باشد. همین میزان شناخت، به این معناست که مردم نسبت به ماهیت 
علم، شناخت نسبی کسب می کنند و نسبت به حضور برجسته علم در همه وجوه زندگی و اهمیت ابراز نظرشان، واقف می شوند 
که این آخری، به معنای افزایش سواد مدنی نیز هست.  پس در جامعه ای مانند ایران، نمی توان برای افزایش سواد مدنی عموم 
همان پیش نیازهایی را ضروری دانست که در جوامع پیشرفته مطرح است. بلکه در این جوامع باید هدف گذاری مناسبی کرد و 
از ابزارهای مناسبی برای ارتقاء سطح فهم علمی و مشارکت مردم در علم بهره گرفت که ارزیابی اثرات زیست محیطی یکی از 

آنهاست.   

ارزیابی اثرات زیست محیطی فرصتی برای افزایش سواد علمی مدنی
مباحث و جدال های زیادی در مورد مشارکت دادن عموم در علم وجود داشته و دارد اما نکته مشترک در این مباحثه ها قایل 
بودن به ارزش این نوع دانش در مدیریت ریسک یا کنترل خطرهایي است که علم برای محیط زیست و جامعه انسانی دارد. از 

این رو بکستراند )2003 : 28 و 29( سه بعد مختلف برای سواد مدنی برمی شمارد: بازنمایی، مشارکت و مردم ساالرانه کردن1.
سواد مدنی به مثابه مشارکت، بر اهمیت افزایش مشارکت عمومی با باز کردن پای مردم و جامعه مدنی در علم و هدایت 

پروژه های علمی تأکید دارد.  
تعریف سواد مدنی به مثابه بازنمایی، به مسئله به چالش کشیدن بازنمایی های سوگیرانه از حوزه علم و فعالیت های علمی 
توجه دارد. مثاًل فقدان بازنمایی زنان و افراد بومی در علم و فعالیت های مربوط با موضوع سواد مدنی مرتبط است. یا بازنمایی 
ضعیف و اندک دانشمندان کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال گذار در فرایندهای ارزیابی های علمی بین المللی از جمله این 
موارد است.  همچنین این مسئله که کدام دانش و دانش چه کسی درست و مشروع بازنمایی می شود، از مباحث مطرح در حوزه 

سواد مدنی است.  

1. Democratizasion
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سواد علمی به مثابه مردم ساالرانه کردن نیز بی توجهی و فقدان استفاده از اصول مردم ساالری در حوزه علم را به چالش 
می کشد. مثل اینکه آیا مشارکت جمعی در حل مسایل علم معنادار است یا اینکه باید این کار را تنها به متخصصان سپرد؟ 

از لحاظ تاریخی مفاهیم علم و سواد مدنی، به طور اساسي در واکنش به پیامدهای زیانبار علوم بزرگ و بحران مشروعیت 
علوم مدرن طرح شدند. به طوری که واکنش های عمومی به جنون گاوی، غذاهای تراریخته1 و ... نقش شهروندان را در رشد و 
پیشرفت دانش تخصصی متخصصان نشان داد. در این شرایط، ارزیابی اثرات زیست محیطی به مثابه فرایندی است که هم به 

گسترش باسوادی مدنی شهروندان و هم به تولید و انتشار علم شهروندی منجر می شود.  
در واقع، اصولی در فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی وجود دارند که به موضوع سواد علمی مدنی کمک می کنند و عبارتند 

از2 :
وفق با زمینه: درک کردن و ارزش گذاشتن به نهادهای اجتماعی، ارزش ها و فرهنگ اجتماع ها در حوزه طرح یا پروژه؛ و 

احترام گذاشتن به زمینه های تاریخی، فرهنگی، زیست محیطی، سیاسی و اجتماعی محل هایی که تحت تأثیر طرح هستند.
آموزنده و فوریت3 : به رسمیت شناختن اینکه مردم حق دارند هر چه زودتر و به شیوه ای مناسب از طرح هایی آگاه شوند که 

زندگی و معیشتشان را تحت تأثیر قرار می دهند. 
فراگیر و متساوی: اطمینان از اینکه همه مردم چه آنهایی که نماینده دارند و چه آنهایی که بدون نماینده هستند، در تقسیم 

پیامدها، جبران خسارت و منافع لحاظ می شوند.  
تربیت فرهنگی: همکاری و ایفای نقشی با مالحظه ای دوطرفه میان هر دو طرف.

تشریک مساعی: ترویج تشریک مساعي، همگرایی و اجماع به جای مقابله.  بعالوه کوشش برای رسیدن به پذیرش عمومی 
طرح، به طوری که تصمیمی پیش برود که توسعه پایدار را دنبال می کند.

از این رو در ادامه به ابعاد مختلف فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی می پردازیم.   
بخشی از کار ارزیابی اثرات زیست محیطی به فرایند سنجش سود و زیان وارد آمده از اثرات توسعه فیزیکی به مردم و جوامع 
مربوط می شود )ویکی پدیا، 2013(.  در این فرایند، اثرات مخرب زیستی، فیزیکی، اجتماعی و ... ناشی از توسعه و برنامه های 
توسعه، پیش از آنکه تصمیم هاي عمده ای گرفته شود تشخیص، پیش بینی، ارزیابی و کاهش داده می شود )انجمن بین المللی 
ارزیابی اثرات4، 2013: 1(. اما این فرایند را می توان به مثابه ابزاری در خدمت علم و مردم ساالرانه کردن جامعه نیز به شمار آورد. 
ارزیابی اثرات زیست محیطی را می توان از یک سو به عنوان ابزاری برای تحلیل نتایج یک سیاست، طرح، برنامه یا پروژه در 
نظر گرفت. در این حالت، فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی، اطالعاتی را برای ذی نفعان و تصمیم گیران برنامه های توسعه ای 
فراهم می آورد، و از سوی دیگر این فرایند را می توان به عنوان رویه حقوقی و رسمی مرتبط با فرایند تصمیم گیری در یک 
پروژه، سیاست یا طرح در نظر گرفت. این تعاریف نشان می دهند که یکی از ویژگی های ارزیابی اثرات زیست محیطی، ترویج 
شفافیت و مشارکت همگانی در تصمیم گیری در مورد موضوع هاي مرتبط با توسعه است که در ارتباط تنگاتنگ با علم و فناوری 
هستند. در همه مراحل فرایند ارزیابی پیامدهای زیست محیطی اهدافی برای مشارکت مردم برقرار است. جدول 1 این اهداف را 

در مراحل مختلف فرایند نشان داده است:

1. Genetic Modified (GM)
2.  Pierre André. Bert Enserink, Desmond Connor and Peter Croal, Page 2
3. Proactive
4. International Association for Impact Assessment
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جدول 1.  اهداف مشارکت مردمی در فرایند ارزیابی پیامدهای زیست محیطی1

مراحل فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی اهداف مشارکت همگانی
غربالگری2 شناسایی پیامدهای مهم

تعیین محدوده3
شناسایی ارزش ها و دلبستگی های مردم

شناسایی اولویت ها برای ارزیابی
پروراندن درک همگانی از پروژه پیشنهادی

ممیزی4
مردم می توانند برای پیش بینی، ارزیابی و کاهش پیامدها همکاری کنند

EIA بهبود در دسترس پذیری و کیفیت گزارش

 5 EIA بازنگری گزارش
مردم می توانند برای بهبود در مقبولیت و کیفیت گزارش EIA همکاری 

کنند
تصمیم گیری6 توضیح و تفسیر مردم در پذیرش پیامدهای پروژه

پایش7
مردم پیامدهایی که رخ بدهد را ارزیابی  و از فرایند مدیریت 

زیست محیطی پروژه پشتیبانی می کنند

)مثل  تعاملی  تا مشارکت  )مثل شنیدن همگانی(  مذاکره غیرفعال  از  نیز  اثرات زیست محیطی  ارزیابی  در  سطوح مشارکت 
کارسوق ها، چانه زنی، میانجیگری یا حتی همکاری در مدیریت( را دربرمی گیرد. در واقع دامنه گستره ای از فنونی وجود دارد که 
می تواند برای سازماندهی و پیاده سازی عملی مشارکت همگانی استفاده شود و گزینش فن درست )یا ترکیبی از فنون( وابسته به 

هدف گذاری های مشارکت همگانی است که برخی از سبک های این فنون عبارتند از )کاست لیرن، 2013(: 
الزام هاي قانونی؛

دادن اطالعات؛
گردآوری اطالعات؛

کار مشارکتی؛
تصمیم گیری مشترک؛

توانمندسازی.
)آندره و  انجام شود  آنها  یا برای همه  از اهداف زیر  اثرات زیست محیطی، می تواند برای هر یک  ارزیابی  در نگاهي کلی، 

همکاران2، 2008 :2(: 
دعوت به وارد شدن عموم در فرایند تصمیم گیری برای ایجاد عدالت، برابری و همکاری نسبت به مردمی که عالقه مند به 

مشارکت هستند یا اینکه تحت تأثیر تصمیم ها و برنامه ها قرار می گیرند؛
آگاهی و آموزش ذی نفعان )که شامل مسئوالن، عموم مردم، تصمیم گیران و قانون گذاران( در مورد برنامه ها و پروژه ها و 

نتایج آنها؛
گردآوری اطالعات از عموم مردم درباره محیط انسانی )شامل ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی( و فیزیکی، و نیز 

درباره روابطی که در محیط زیستشان دارند )شامل مواردی که به دانش سنتی و محلی مربوط است(؛
جستجوی اطالعات گرفته شده از مردم درباره برنامه طرح ریزی شده شامل مقیاس، زمانبندی و راه های کاهش اثرات منفی 

آن و افزایش نتایج مثبت آن یا جبران پیامدهایی که قابل تخفیف دادن هستند؛
شرکت برای تحلیل و مطالعه بهتر برنامه هایی که به توسعه خالق بهتر، مداخله پایدار و در نتیجه پشتیبانی و پذیرش همگانی 
1. Coast Learn Website
2. Screening
3.  Scoping
4.  Assessment
5.  EIA Report Review
6.  Decision Making
7.  Monitoring
8. Pierre André. Bert Enserink, Desmond Connor and Peter Croal
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باالتر منجر می شوند.
در برمی گیرد.  را  و عملی  اجرایی  امور  و هم  و ذهنی،  اخالقی  امور  زیست هم  اثرات محیط  ارزیابی  اهداف  دامنه  بنابراین 
همچنین مرور فنون ارزیابی اثرات زیست محیطی نیز نشان می دهد که تالش برای پیاده سازی عملی مشارکت همگانی ویژگی 

اصلی این فنون است.

نتیجه گیری
فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی می تواند به افزایش هر سه بعد بازنمایی، مشارکت و مردم ساالرانه کردن بینجامد. با اجرای 
فرایند ارزیابی زیست محیطی در پروژه ای مفروض و مشارکت ذی مدخالن و ذی نفعان آن- که بخشی از سواد کارکردی نیز 
به حساب می آید- گروه های اجتماعی شانس مشارکت و بازنمایی افکار و اندیشه های خود را می یابند. این موضوع به ویژگی 
اجرای مناسب فرایند ارزیابی زیست محیطی و مشارکت همگانی در این فرایند برای پروژه های عمرانی در ایران مربوط است. 
این ویژگی موجب می شود که همه افراد حتی افرادی که به طور معمول در حاشیه قرار دارند، بتوانند در این فرایند مشارکت کنند 
و نظرات خود را درباره وضعیت منطقه یا محله خود و تأثیر برنامه های دولتی و توسعه ای بر زندگی شان را آشکارا بازنمایی کنند.  
فناوری می کنند و  یا  را وارد حوزه تخصصی علم و حوزه تصمیم گیری سیاست علم  این شرایط، عموم خود  همچنین در 
داده هایی را در اختیار متخصصان و برنامه ریزان می نهند که موجب افزایش کیفیت تصمیم گیری علمی و برنامه ریزی می شود. 
هر چند که ممکن است این وضعیت، شرایط دشواری را نیز برای متخصصان علم و برنامه ریزان فراهم آورد و آنها را مجبور به 
انجام تغییرات اساسی یا بازنگری های بنیادین نماید. اما در نهایت، این وضعیت به سود توسعه پایدار است. به این ترتیب ارزیابی 
پیامدهای زیست محیطی با قطعیت بسیار بعد بازنمایی و مشارکت عمومی را افزایش می دهد و باید توجه داشت که این موضوع 

به عموم و شهروندان مربوط است.
اما ارزیابی اثرات زیست محیطی نمی   تواند نقش قطعی و جدی در مردم  ساالرانه کردن حوزه علم و تصمیم گیری ایفا کند. در 
واقع مردم تنها می توانند از این امکان برای فشار وارد آوردن استفاده کنند اما این متخصصان حوزه علم و برنامه ریزی هستند 
که تصمیم نهایی در خصوص استفاده و کاربرد افکار عمومی را در حوزه فعالیت خویش و مردم ساالرانه کردن آن می گیرند. 
این موضوع از یک سو نشان می دهد که نقش ارزیابی اثرات زیست  محیطی در توسعه پایدار در نهایت ارتباط زیادی به فرهنگ 
حاکم بر جامعه از نظر مشارکت شهروندی دارد. اما از سوی دیگر نشان می دهد که استفاده از این ابزار برای توسعه پایدار نیازمند 
آموزش روش  های ارتباطی کارآمد به متخصصان است تا با سهولت و کارایی بیشتری بتوانند مشارکت مردم در فرایند ارزیابی 
اثرات زیست محیطی پروژه ها و طرح های عمرانی را جلب کنند. البته مردم نیز باید برای مشارکت کردن آموزش داده شوند و 
متخصصان نیز نسبت به شناخت نقش و اهمیت داده های عمومی و مردم ساالرانه شدن فضای علم شناخت بیشتری به دست 

آورند.
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تسهیم و ترویج دانش؛ تبیین ضرورت و عوامل 
تأثیرگذار
سید قادر رادمرد1

مهدي افخمي اردکاني2
امیرحسن زارعي رهرو3

چکیده
در دنیای امروز اصلی ترین معیار تعیین جایگاه علمی کشورها، میزان مشارکت در تولید علم، نوآوری و روند توسعه علمی جهان است. بنابراین 
برای دستیابی به توسعه علمی و پایدار، ظرفیت سازی علمی و جلب مشارکت و همکاری در تولید و ترویج و تسهیم علم و دانش الزم و 
ضروری است. برای نیل به این هدف توسعه نیروی انسانی و به عبارت بهتر سرمایه های فکری که در واقع تولیدکنندگان اصل علم و دانش 
هستند و همچنین ایجاد سازوکارهای مناسب برای تسهیم و ترویج آن برای استفاده آن توسط دیگران ضرورت می یابد. هدف از نگارش این 
مقاله نیز پرداختن به اهمیت تسهیم دانش و بررسی عوامل مؤثر بر آن است. بنابراین تحقیق حاضر به این پرسش ها پاسخ مي دهد که تسهیم 
دانش و اهمیت و ضرورت آن چیست؟ عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کدام هستند؟ روش تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی است. 
همچنین مي توان پیش بیني کرد عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در سطح سازمان در سطوح کالن تر و در سطح ملي نیز تاثیرگذار باشد. که البته 

تأئید تأثیر هر یک از این عوامل مستلزم انجام تحقیقات گسترده تر است.
کلیدواژه ها: دانش، تسهیم دانش، سازمان، ترویج علم 

مقدمه 
پویا  و  خصمانه  پیش بینی،  قابل  غیر  نامشخص،  بسیار  جهانی،  رقابت هاي  وجود  دلیل  به  امروزي  کسب وکار  محیط هاي 
هستند. به همین دلیل شرکت ها به دنبال یافتن شرایط پایدار، درازمدت و رقابتی براي توسعه ي مهارت، شایستگی، توانایی ها 
و دانش کارکنان خود در پاسخ به تغییرات محیط کسب و کار هستند. خلق این مهارت ها، شایستگی ها، توانایی ها و اقدام هاي 
دانش باید سریع تر از رقباي خود براي کسب و حفظ مزیت رقابتی انجام گیرد. براي دستیابی به چنین مزیتی، سازمان ها نیازمند 
راهکارهایی هستند که بتوانند به واسطه ي تبادل و خلق دانش حتی با رقباي خود به کسب مزیت رقابتی نائل شوند و بنابراین 

 radmardsgh@ripi.ir.1. عضو هیئت علمي پژوهشگاه صنعت نفت
afkhamim@ripi.ir .2.. . عضو هیئت علمي پژوهشگاه صنعت نفت

zareah@ripi.ir 3. کارشناس ارشد امور اداري پژوهشگاه صنعت نفت
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انتظار می رود که اقدام هاي تسهیم دانش در درون واحدهاي سازمانی باعث افزایش توانایی شرکت در پاسخگویی فعاالنه شود 
و همچنین به طور خالقانه اي منجر به تغییر محیط کسب و کار گردد ) Almahamid et al,2010(. موفقیت اکثر سازمان ها 
می تواند بر پایه توانایی آنها در انتقال دانش از یک واحد به واحد دیگر و از سازمان خود به دیگر سازمان ها در یک شبکه بین 

سازمانی بنا نهاده شود.
از طرف دیگر تحقق جامعه ی دانش محور مستلزم وجود سازمان هایی است که به طور مستمر نوآوری را در تمام فرایندهای 
خود به کاربرند . نوشدگی مستمر، مستلزم وجود نیروی انسای خالق و متخصص است که خلق ایده نماید تا در مرحله بعد 
تبدیل به نوآوری شود. بنابراین نیاز است تا مدیران تالش نمایند از طریق مدیریت دانش، دانش انباشته در ذهن اعضای سازمان 
را استخراج کنند و آن را در میان تمامی افراد تسهیم نمایند. در این حالت دانش ذخیره شده در سیستم، تبدیل به منبع قابل 

.)Huysman, 2006( استفاده ي دائمی مي شود و مزیت رقابتی پایدار برای سازمان فراهم می نماید
با وجود اینکه از نیمه دوم دهه هشتاد، اهمیت دانش به عنوان دارایی استراتژیکی که برای سازمان ها مزیت رقابتی پایدار ایجاد 
می کند و برای ملت و کشورها موفقیت و بقای بلندمدت را به ارمغان می آورد ؛ توسط سازمان ها و جوامع باز شناسایی شد؛ اما 
سازوکار خلق دانش سازمانی همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد . به منظور تأثیرگذاري بیشتر، دانش سازمانی باید به اشتراک 
گذارده شود. انتقال شامل تبادل اطالعات به صورت متمرکز و هدفمند، از یک ارسال کننده به یک دریافت کننده است این فرایند 
باعث می شود تا نوآوري تسهیل شده، آموزش به صورت گروهی انجام شود، و مشکالت توسط تشریک مساعی رفع شوند. 
در اقتصاد دانش محور، دارایي هاي ناملموس سازمان ها به طور فزایند ه اي به عامل تعیین کننده رقابتي تبدیل مي شوند. چنین 
دارایي هایي مانند نشان هاي تجاري، شهرت سازمان، مهارت ها و دانش فني کارکنان به عنوان جوهره مزیت رقابتي نگریسته 
مي شوند )Nahapiet and Ghoshal, 1998; Senge, 1990; Teece,1998(. بنابراین از آنجایي که یکي از اهداف اصلي مدیران 
در استقرار مدیریت دانش در سازمان ها، بهبود تسهیم دانش بین افراد در سازمان و همچنین بین افراد و مشتریان به منظور ایجاد 
مزیت رقابتي است، در این نوشتار سعي مي شود به مهم ترین عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در سازمان ها اشاره گردد تا ضمن 
تسهیم دانش مؤثر بین اعضاي سازمان، منجر به کاهش هزینه ها در تولید دانش و تسریع انتشار آن  در داخل سازمان شود و در 

نهایت با افزایش نوآوري و خالقیت در سازمان بقا و رشد سازمان ها تضمین گردد.

تسهیم دانش
اطالعاتی که تدارک دیده شده تا به دیگران کمک نماید تا با همدیگر برای حل مسائل مشخص اقدام نمایند را تسهیم دانش 
مي گویند، ایده ها و ابتکارهاي جدید را خلق نمایند و یا سیاست ها یا روندهایی را اجرا نمایند )Cummings,2004( و یا در تعریفی 
دیگر تسهیم دانش عبارت است: از فرهنگ تعامالت دانش محور که شامل تبادل دانش ضمني و صریح، تجارب و مهارتهاي 

کارکنان بین واحدهاي سازماني یا در کل سازمان مي شود. 
به طور کلی می توان گفت که تمامی فعالیت هاي مربوط به انتقال یا توزیع دانش از یک فرد یا سازمان به فرد، گروه یا سازمان 
دیگر، فرایند انتشار یا تسهیم دانش نامیده مي شود. بنابراین وقتي که مي گوییم فردي دانش خود را تسهیم مي کند، به این معني 
است که آن فرد، فرد دیگري را با استفاده از دانش، بینش و افکار خود راهنمایي مي کند تا او را کمک کند که موقعیت خود را 
بهتر ببیند. درالگوهاي سنتي، سازمان ها و افراد اغلب تمایلي به انتقال و تسهیم دانشي که از آن برخوردار بودند را نداشتند و به 
جاي اینکه به دانش به عنوان یک سرمایه علمي نگاه کنند، آن را به عنوان منبع قدرت، اهرم نفوذ و ضامن استمرار شغل خود 
مي پنداشتند و تمایلي به تسهیم آن با دیگران نداشتند. سازماني که از تسهیم اطالعات و خلق دانش در میان اعضایش حمایت 
.)Palanisamy,2008( مي کند، بیشتر مي تواند فرایندهاي مؤثر و کارآمدي را تعریف کند و عملکرد سازماني خود را بهبود بخشد

اهمیت تسهیم دانش
 Davenport&( می نماید  ایجاد  رقابتی  و  پویا  اقتصاد  در  را  پایداری  رقابتی  مزیت  که  است  حیاتی  سازمانی  منبع  دانش؛   
Prusak,1998; Foss & Pederson,2002(. سازمان ها نمی توانند به طور انحصاري افراد مورد نیاز را به استخدام خود درآورند و 
یا آموزش هایی را به کار ببرند تا از دستیابی به مزیت رقابتی اطمینان حاصل نمایند، آنها نیاز دارند تا بدانند که چگونه می توانند 
تجارب و دانش افراد را در سازمان انتقال دهند )Davenport& Prusak,1998(.  ناهاپیت و گوشال بیان می کنند که دانش 
سازمانی خلق شده، نتیجه تبادل دانش موجود در میان کارکنان است و تسهیم دانش در میان کارکنان در ساختن سرمایه فکری 
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یک سازمان مهم است. نوناکا و دیگران اعالم می نمایند که تسهیم دانش در خلق دانش و در خاصیت اهرمی بخشیدن به دانش 
برای بهبود عملکرد سازمانی مهم است. تسهیم دانش وسیله ای مهم است که کارکنان می توانند در به کارگیری دانش، نوآوری 

.)Jackson& others,2006( و در نهایت مزیت رقابتی برای سازمان کمک نماید
در اقتصاد دانایي محور افراد و شرکت ها ملزم به حفظ و افزایش سرمایه هاي دانش خود هستند تا از طریق آن قادر به ایجاد 
نوآوري گردند. توانایي آنها در یادگیري، تقلید و تغییر متضمن بقایشان خواهد بود یکی از مهم ترین اولویت های اعالم شده 
توسط پژوهشگران مدیریت دانش، ایجاد انگیزه در افراد برای تسهیم دانش آنان است )King,2006( بعضی ها معتقدند که دانش 
قدرت است، ولی به نظر می رسد که دانش به خودی خود قدرت نیست؛ بلکه چیزی است که به افراد قدرت می دهد، آن قسمتی 
از دانش آنهاست که با دیگران تسهیم می کنند ) Mc Dermott and O’Dell,2001(. تسهیم دانش به عنوان فعالیتي پیچیده 

.)Riege,2005( ولي ارزش آفرین، بنیاد و پایه بسیاری از استراتژی های مدیریت دانش سازمان ها است
از دالیل اهمیت تسهیم دانش اینکه تسهیم دانش موجب بهبود عملکرد و ارائه خدمات به مشتریان و کاهش هزینه ها و زمان 
توسعه خدمات و محصوالت جدید و کاهش زمان تأخیر در تحویل خدمات و کاالها به مشتریان و در نهایت کاهش هزینه هاي 
مربوط به دسترسي به انواع ارزشمند دانش در داخل سازمان مي شود )سهرابی و همکاران ،1389(. با وجود اهمیت فزاینده تسهیم 
دانش برای رقابتی بودن سازمان ها، فقدان شناخت و درک  مناسب از موانع و تسهیل کنند ه های آن، رسیدن به اهداف مدیریت 

دانش توسط سازمان ها را مشکل مي نماید که یکی از مهم ترین آنها تسهیم دانش است.

عوامل مؤثر بر تسهیم دانش
نوناکا بیان می کند افرادی که به راحتی می توانند دانشی که در اختیار دارند با دیگران تسهیم کنند، زیاد نیستند.  به هرحال 
معمواًل در سازمان های بزرگ افراد تمایل دارند به جای اینکه دانش را یک منبع سازمانی محسوب کنند، با دانش به عنوان منبع 
قدرت برای منافع شخصی خودشان برخورد کنند. لیم و کلوباس عنوان می کنند  افراد، اغلب دانش را نزد خود نگه می دارند و 
آن را به راحتی تسهیم نمی کنند. اگر افراد از انگیزه شخصی قوی برخوردار نباشند، دانش را تسهیم نخواهند کرد. با نگاهی بر 
مطالعات انجام شده مي توان گفت تاکنون پژوهشگران تعدادی از عواملی را که بر تسهیم دانش افراد تأثیرگذارند را مشخص 
کرده اند این عوامل دامنه ای از مسائل و موضوع هاي سخت افزاری از قبیل ابزارها و فناوري ها )مطالعات علوی و لیندر در سال 
2001، ادل و گریسون در سال 1998، هالدین و هرگارد در سال 2000، هال در سال2001 و هلوپیک در سال 2002 نمونه ای 
از آنها است(، تا مسائل نرم افزاری از قبیل انگیزه و فراهم بودن محرک های تشویق تسهیم دانش )مطالعات باک در سال2005، 
اردیکویلی در سال 2003، هال در سال 2001، هیندز و پفر در سال 2003( فرهنگ سازمانی، ارزش های شخصی و هویت فردی 
)مطالعات جاروپنا و استپلز در سال 2001 ، لی در  سال 2003، جانز در سال 2003( فرهنگ ملی )در مطالعه چاو در سال 2003( 
اعتماد )مطالعه مک درمت و ادل در سال 2001( منابع سازمانی مانند زمان و فضا )مطالعات داونپورت و پروساک درسال 1998، 
هیندز و پفر در سال 2003 ، لئونارد و سنسیپر در سال 1998( و دسترسی به کارکنان دانشی در سازمان )در مطالعه براون و دوگید 
در سال 2000( را شامل می شود. لوئیس )1999( در مطالعه ای به بررسی عوامل مهم تاثیرگذار بر تسهیم دانش در میان اعضای 
تیم پرداخت که عبارتند از: فرصت برقراری ارتباط، تمایل به برقراری ارتباط، توانایی برقراری ارتباط معنادار. مطالعات دیگری در 

این خصوص انجام شده که به طور خالصه در جدول زیر آورده شده است:
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جدول شماره 1- مطالعات انجام شده در رابطه با عوامل مؤثر بر تسهیم دانش

عوامل مورد مطالعهنویسندگان
فناوري؛ فرهنگ؛ محرک ها؛ سیستم مدیریت؛ رهبریلو وهمکاران7 )2003(

نوریزا8و همکاران)2005(

اطالعات  فناوری  عوامل  قدرت(؛  فاصله  همبستگی،  )جامعه پذیری،  فرهنگی  عوامل 
فناوری  بودن  دسترس  در  اطالعات،  فناوری  زیرساخت های  بودن  دسترس  )در 
اطالعات برای تسهیم دانش، مسئله کدگذاری(؛ عوامل ارتباطات )اعتماد، تعامل هاي 
چهره به چهره، عمل متقابل، شهرت، نوع دوستی، تصدیق(؛ عوامل حمایت سازمانی 
)حمایت مدیریت، پاداش ها، مربیگری، قرار دادن تسهیم دانش به عنوان بخشی از کار(

نگرش های فردی؛ محیط سازمانی؛ سیستم پاداش؛ فناوری ارتباطات و اطالعاتهارتینی، نورماال،سبری9)2006(

باخاری و زاویا01)2008(

سازمانی)ساختار،  ابعاد  ؛  شغلی(  رضایت  شخصیت،  اعتماد،  )آگاهی،  فردی  ابعاد 
 ،ICT )ابزار  تکنولوژیکی  ابعاد  اداره(؛  چیدمان  کاری،  فرایندهای  پاداش،  فرهنگ، 

)ICT فوت و فن ،ICT زیرساخت های

کیم و لی11)2006(
فرهنگ سازمانی )بینش و اهداف، شبکه های اجتماعی، اعتماد میان کارکنان(؛ ساختار 
سازمانی ) تمرکز، رسمیت، سیستم های پاداش مبتنی بر عملکرد(؛ فناوري اطالعات 

)استفاده از فناوری اطالعات، تمرکز استفاده کننده نهایی(

در کل می توان گفت تعدادی از عوامل از قبیل ساختار، فرهنگ، فرایندها، استراتژی و فناوری اطالعات )که در ادامه به بررسي 
آنها پرداخته شده است( می تواند بر عملکرد سازمان مؤثر باشد )Spender,1996(. همچنین عالوه بر عوامل سازمانی مذکور، به 
تشریح عوامل فردی و تأثیر آن بر تسهیم دانش پرداخته شده است. وانگ و نو1 )2010( چهارچوب جامعی برای تسهیم دانش 

ارائه کرده اند که به شرح صفحه بعد است:

)Wang & Noe,2010( شکل شماره 1- چهارچوب تسهیم دانش

1.Wang & Noe

رفتار تسهیم دانش
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عوامل فردی
با وجود اینکه مطالعات نشان می دهد  افراد دارای نگرش های کاری و رفتارهای خاص هستند، تنها تعداد کمی از مطالعات 
تجربی به بررسی نقش ویژگی های فردی و تمایل به اشتراک گذاری دانش پرداخته اند. کابرا و همکاران )2006( به بررسی رابطه 
گشودگی و تجربه پرداختند و دریافته اند میان تجربه و خودگزارش دهی افراد در تبادل دانش رابطه مثبتی وجود دارد. مطالعه  
آنها نشان می دهد که افراد با گشودگی بیشتر به  تجربه دارای سطح باالیی از کنجکاوی برای آگاهی از ایده ها و دیدگاه های 
به احتمال زیاد   از کامپیوتر  توانایی استفاده  دیگران هستند. تحقیقات همچنین نشان داده است که سطح آسایش کارکنان و 
براستفاده از رسانه الکترونیکی و به اشتراک گذاری اطالعات تأثیرگذار خواهد بود )Jarvenpaa & Staples, 2000( و کارکنان 
با سطح باالتری از دانش و تجربه کاری بیشتر احتمال دارد که تخصص خود را به اشتراک گذارند و نگرش مثبت تری نسبت 

به اشتراک گذاری خواهند داشت.
ساندرگارد و همکاران )2007( به بررسی تأثیر دو عامل فردي"تخصص فردي" و "تجربه فردي"  بر تسهیل تسهیم دانش 
پرداختند و بیان می نمایند که این دو عامل بسیار حیاتي و مهم هستند )Sondergaard et al,2007(. تخصص فردي موجب 
مي شود که فرد در مجامع و نشست ها براي تسهیم دانش تمایل بیشتري داشته باشند و به همین ترتیب، تجربه فردي براي 
تسهیم دانش سبب مي شود که کارکنان در تیم ها براي تسهیم دانش بیشتر برانگیخته شوند و به دیگر اعضا با تجربه کمتر نیز 

یاري رسانند.

استراتژی 
سازمان ها بایستي به طور مستمر منابع، توانایي ها، و نقاط قوت و ضعف دانش خود را ارزیابي کنند و استراتژي دانش خود 
را تدوین نمایند. استراتژي موفق در این زمینه بایستي عوامل کلیدي سازمان را شناسایي و با به کارگیري آنها منافعي را عاید 
سازمان خود نماید. ایجاد استراتژی مناسب برای تسهیم دانش به معنای شناسایی و فراهم آوردن انواع روش هایی است که 
افراد بتوانند به راحتی دانش خود را در اختیار دیگران قرار دهند فقدان چنین مکانیزم ها و روش هایي منجر به کاهش تعامل ها 
و در نتیجه تسهیم دانش خواهد شد. هولتهام و کورتنی1 برخی از مجراهای رسمی و غیررسمی مؤثر بر تسهیم دانش را بیان 
می نمایند: استراتژی های غیررسمی شامل مالقات های برنامه ریزی نشده، سمینارهای غیررسمی و حتی گفتگو به هنگام صرف 
چای است استراتژی های رسمی نیز شامل جلسه هاي آموزشی، سمینارها و به طور کلی مواردی است که تحت نظارت سازمان 
است )Gao,2004(.  در هر صورت نکته مهم آنکه با به کارگیری انواع رسانه ها و راهبردها در راستاي تسهیم دانش می توان 

ارتباط میان افرادی که به دنبال دانش هستند و افرادی که آن را در اختیار دارند را تسهیل کرد.

اعتماد
پژوهشگران متعددی معتقد هستند که اعتماد می تواند منجر به رفتار همکاری در بین افراد، گروه ها و سازمان ها و تسهیل 
ارتباطات موثر شود. اعتماد مبنایی برای اطمینان نسبت به نیات و فعالیت های سرپرستان، مدیران و همکاران ایجاد می کند 
)Laka-Mathebula,2004(. نتایج برخی از پژوهش ها نشان می دهد که اعتماد می تواند بر انواع متغیرهای سازمانی نظیر رضایت 
شغلی، تعهد سازمانی، بهره وری و تسهیم دانش اثرگذار باشد )Mooradian,2006(. همچنین برخی پژوهشگران  معتقدند تسهیم 
دانش رفتاری است که با خود ریسک به همراه دارد، زیرا افراد نمی توانند بفهمند که از دانشی که به دیگری انتقال می دهند 
چه استفاده هایی خواهد شد. فردی که دانش را انتقال می دهد باید اعتماد داشته باشد که گیرنده دانش، از دانش تسهیم شده 

.)Michailova & Hutchings, 2004( برای اهدافی به غیر از آن استفاده نکند که بر سر آن توافق هایی صورت گرفته است
از معاشرت هایی که  ناشی  ایده های  نوبه خود ظهور  به  تقویت می سازد که  را  ارتباط هاي بدون مرز و موثر  اعتماد،  ایجاد 
منسجم و هماهنگ گردیده و همچنین فهم روشنی از بینش و استراتژی سازمانی را در کل سازمان تضمین می نماید تا کل 
سازمان سود ببرد. به واسطه نیاز باال به تسهیم دانش، ساختار دانایی محور باید لزومًا اعتمادمحور باشد به جای اینکه کنترل محور 
باشد. برای تسهیم دانش، اعضای سازمان باید اعتماد و خوش بینی باالیی نسبت به روابط شان با همدیگر داشته باشند. افراد 
توانمند به صورت باز، دانش خود را تسهیم می نمایند. روابط اعتمادمحور ایجاد شفافیت خطمشی، ارتباط هاي مؤثر و مهارت های 

.)Wang and Ahmed, 2003( تشریک مساعی را حمایت می نماید

1.Holtham & Courtney
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فرهنگ سازمانی
در هر سازمانی الگوهایی از باورها، سمبل ها، شعائر، داستان ها و آداب و رسوم وجود دارند که به مرور زمان بوجود آمده اند. 
این الگوها باعث می شوند که در خصوص اینکه سازمان چیست و چگونه اعضاء باید رفتار خود را ابراز کنند، درک مشترک و 
یکسانی به وجود آید فرهنگ سازمانی یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تسهیم دانش در بسیاری از تحقیقات مورد توجه 
قرار گرفته است)Mc Dermott and O’Dell,2001( . موفقیت سازمان در اجرای هر استراتژی از جمله مدیریت دانش، تا حدود 
به سازمان  تبدیل شدن  برای  از آن استراتژی بستگی دارد. تالش سازمان ها  به حمایت و پشتیبانی فرهنگ سازمانی  زیادی 
دانش محور در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که ویژگی های فرهنگی مورد نیاز برای اجرای مدیریت دانش در سازمان وجود 
داشته باشد. دانش در صورتی می تواند به طور مؤثر در سازمان خلق، ترویج و تسهیم شود، که مورد حمایت فرهنگ سازمان قرار 

.)Wang and Ahmed،2003) گیرد
در سازمانی که تنها بر رقابت افراد تأکید می شود، می تواند به عنوان مانعی بر سر راه تسهیم دانش عمل کند؛ در حالی که 
جو همکاری به ایجاد اعتماد و تسهیم دانش کمک می کند و الزم است بیش از فرهنگ رقابت و فردگرایی بر فرهنگ همکاری 
و جمع گرایی تأکید شود )Wang & Noe,2010( . احمد، لیم و لوح )2002 ( بحث می نمایند که اگر ساختار و فرهنگ مناسبی 
وجود داشته باشد آنها می توانند تسهیم و انتقال دانش را ارتقاء دهند. بنابراین اگر ساختار و فرهنگ نادرستی وجود داشته باشد 
انجام نخواهد شد )Sabri,2005(. وجود فرهنگ مبتنی بر تشریک مساعی و همکاری در یک  انتقال دانش به خوبی  احتمااًل 
سازمان  تأثیر بسیاری بر فرایند تسهیم دانش دارد. در چنین محیطی اعتماد رشد می کند و افراد متوجه خواهند شد که با تسهیم 
دانش نه تنها ضرری به آنها نمی رسد بلکه منافع بسیاری نیز نصیب آنان خواهد شد. اخاسن و ایسنهارت1)2002( در تحقیقی 
عنوان کردند که در صورت وجود محیط تعاملی مناسب در سطح سازمانی، دانش فردی در گروه ها به طور مؤثری تبدیل به دانش 
جمعی و سازمانی خواهد شد و به این ترتیب تسهیم دانش تسهیل خواهد شد. در حقیقت وجود فرهنگ همکاری در محیط و 
تعامل هاي درون سازمانی یکی از پیش فرض های مهم برای تسهیم دانش در میان کارکنان وگروه ها  است. در فرهنگ سازمانی 
که دانش و سرمایه ذهنی منبعي با ارزش برای سازمان تلقی می گردد، تبادل دانش قدرت محسوب مي شود و برای کارکنانی که 
در فعالیت های تسهیم دانش شرکت و برای آنها ارزش و احترام خاصی قائل شوند به طور قطع تسهیم دانش برایشان به عنوان 

 .)Gao,2004( فعالیتي ارزش آفرین محسوب می گردد و تمایل و گرایش کارکنان نسبت به آن افزایش می یابد

ساختار سازمانی 
ساختار سازماني؛ چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم ها و فرایندهاي عملیاتي و افراد و گروه هایي است کــه بــراي 
نیل به هــدف تـالش مي کنند. مهم ترین ابعاد ساختار یک سازمان شامل رسمیت، پیچیدگي و تمرکز است. میزان قوانین و 
مقررات رسمی ناظر بر تصمیم ها و روابط کاری میزان رسمیت سازمان را مشخص مي کند. خلق دانش نیازمند انعطاف پذیری 
و تأکید کمتر مقررات کاری است.  زمانی که مقررات رسمی خشک بر سازمان حاکم باشد، شکل گیری اید ه های جدید محدود 
ارتباط ها و تعامل هاي غیررسمی  ارائه شیوه های بهتر انجام کارها می شود وجود  انعطا ف پذیری موجب  می شود. در حالی که 
نیز به خلق و انتقال دانش و سازمان کمک می کنند. رسمیت موجب از بین رفتن ارتباط ها و تعامل هاي الزم  برای خلق دانش 
مي شود. وجود رسمیت پایین در ساختار سازمانی به اعضاي سازمان اجازه می دهد که به منظور خلق و انتقال دانش با یکدیگر 
تعامل و ارتباط برقرار کنند. تمرکز به میزانی اشاره دارد  که اختیار تصمیم گیری در یک واحد در سازمان متمرکز شده است. 
ساختارهای متمرکز مانع ارتباط بین بخشی و در نتیجه تسهیم ایده ها می شوند. زیرا کانال های ارتباطی این ساختارها بسیار کند 

و زمان بر هستند.
 طراحی سازمان باید جریان دانش را هموار سازد و به دانش اجازه دهد تا تأثیر به مراتب بیشتری بر عملکرد داشته باشد. روابط 
غیررسمی شبکه های درونی و بیرونی را برای تسهیل جریان دانش افزایش می دهد.گلد بیان کرد که ساختار سازماني عاملي مهم 
در خاصیت اهرمي بخشیدن به فناوري است. به ویژه این ساختارهاي سازماني باید منعطف باشند تا تسهیم دانش و همکاري در 
طول مرزهاي سنتي به منظور خلق دانش جدید را افزایش دهند )Walczak , 2005(. مایلز و اسنو )1978( بحث می نمایند که 
ویژگی های ساختاری به مانند فیلتر اطالعاتی عمل می نماید و چیزی را که سازمان می تواند مشاهده نماید و درک کند، و بنابراین 
چیزی را که می تواند یاد بگیرید را محدود سازد. به طور مشابه، میلر )1987( ادعا می نماید که ساختار سازمانی بر جریان اطالعات 
و همچنین بر محیط و ماهیت تعامالت انسانی تاثیر می گذارد. به همین دلیل، دست کم از دیدگاه تئوریکی روندهای مشاهده 

1. Okhuysen & Eisenhardt
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شده حاکی از حرکت از ساختارهای بوروکراتیک سلسله مراتبی به سوی ساختارهای ارگانیک و منعطف است. سازمان افقی در 
تیم های کاری با وظایف چندگانه ساختاردهی گردیده اند که انتشار اطالعات در طول سازمان را تسهیل می نماید و به عنوان حق 
.)Cortes  and others,2007( انتخاب بهتر نسبت به ساختار عمودی در نظر گرفته می شود، که انتقال دانش را مشکل تر می سازد

انگیزش کارکنان
انگیزشي مادي )منبع بیروني( مانند پاداش ها و روش هاي غیرمادي )منبع   مطالعات انجام شده نشان مي دهد روش هاي 
دروني( مانند قدرداني ها در تمایل به تسهیم دانش تأثیر دارند. البته روش هاي غیرمادي کم اثرتر ازروش هاي مادي براي تقویت 

.)Lin,2008( تسهیم دانش عمل کرده اند
نوناکا عنوان می کند افرادی که به راحتی می توانند دانشی که در اختیار دارند با دیگران تسهیم کنند زیاد نیستند. به هرحال 
معمواًل در سازمان های بزرگ افراد تمایل دارند به جای اینکه دانش را یک منبع سازمانی محسوب کنند، با دانش به عنوان منبع 
قدرت برای منافع شخصی خودشان برخورد کنند)Chen&Huang,2007 (. بنابراین بایستی برای ترغیب آنها برای تسهیم دانش 
در آنها ایجاد انگیزه کرد. چنانچه مدیران سازمان ها سازوکارهای تشویقی مناسبی برای ایجاد انگیزه در کارکنان در نظر نگیرند، 
کارکنان تمایلی به در اختیار قرار دادن دانش خود در اختیار همکارانش نخواهد داشت. لیم و کلوباس عنوان می کنند افراد، اغلب 
دانش را نزد خود نگه می دارند و آن را به راحتی تسهیم نمی کنند. اگر افراد از انگیزه شخصی قوی برخوردار نباشند، دانش را 

.)Chen&Huang,2007( تسهیم نخواهند کرد

فناوری اطالعات
در سازمان های دانش محور اطالعات اهداف مختلفی را دنبال می کند. تسهیم گسترده اطالعات، عملکرد سازمان را در سطح 
بهینه نگه می دارد. سازمان دانش محور تالش می کند به وضعیت یک سازمان کوچک و کارآفرین برگردد که در آن همه کارکنان 
اطالعات کاملی در مورد سازمان دارند، به طوری که می توانند سریع عمل کنند. در واقع ایده ها و اطالعات در سراسر سازمان 
استفاده کنند، در جستجوی کانال هایی هستند  برای کنترل کارکنان  از اطالعات  اینکه  به جای  پیدا می کنند. مدیران  اشاعه 
که ایده ها بتوانند در همه جهات جریان یابند. این امر مستلزم جریان ارتباطات چندجانبه در سازمان است. استفاده از اینترنت، 
اینترانت، پست الکترونیک، پست صدا، دورنگار، کنفرانس تلویزیونی، انتشارات الکترونیکی، مدیریت اسناد، موتورهای جستجو و 
بازیابی اطالعات  نمونه هایی از فناوری اطالعات و ارتباطی هستند که در سازمان های دانش محور مورد استفاده قرار می گیرند و 
از این لحاظ آنها را به سازمان های الکترونیک تبدیل می کند. استفاده از این فناوری ها موجب می شود که سطوح سلسله مراتبی 
دیگر نتواند ارتباطات سازمانی را محدود نماید. کارکنان سازمانی می توانند سریع و در هر زمانی به هر شخصی و با هر جایی به 

برقراری ارتباط بپردازند )فرهنگی و دیگران , 1383(.

نتیجه گیری
در دنیایی که هر روز به دلیل جهانی شدن کوچک و کوچک تر می شود، اهمیت دانش و به کارگیری آن برای ایجاد و حفظ 
مزیت رقابتی و بقا در گردونه رقابت های سخت امروزی بیشتر و بیشتر می شود بنابراین دانستن عوامل مؤثر بر دانش، مدیریت و 
تسهیم مؤثر آن و بررسی میزان تأثیر هر یک از آن عوامل امری ضروری و حیاتی است هر چند در این نوشتار بیشتر عوامل مؤثر 
بر مدیریت و تسهیم و ترویج دانش درون یک سازمان پرداخته شود ولی بایستی اذعان کرد برای موفقیت در عرصه تولید علم 
در سطح کالن عالوه بر نقش ایجاد و تقویت دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه، مراکز رشد، انجمن های علمی، صندوق های 
حمایت از علم و پارک های علم و فناوری بایستی برای رشد و توسعه پایدار کشور به موضوع برقراری ارتباط این مراکز و تبادل 
دانش آنها اهتمام ویژه ای کرد. در سطح سازمان نیز شناسایی موانع و سپس ایجاد انگیزش نقش مؤثری در موفقیت در این 
عرصه دارد. که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است. نکته ای که بایستی به آن توجه کرد این است که هر چند ممکن است 
برای موقعیت های متفاوت، رویکردهای مختلفی مناسب باشد اما چیزی که آشکار است بایستی فرهنگ سازی و رفتارهای فردی 
را به گونه ای تغییر داد که تسهیم دانش پیش از احتکار آن به یک هنجار و ارزش در سازمان تبدیل گردد. این تغییرات در مدت 
زمان کوتاهی در سازمان قابل مشاهده نخواهد و زمان مورد نیاز است تا هنجارها، ارزش ها، نگرش ها و باورهایی اصالح شوند 

که محرک فرهنگ تسهیم دانش در سازمان هستند.
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 به کارگیری افرادی که دانش خود را به اشتراک می گذارند؛
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و زیرساخت های پشتیبانی از تسهیم دانش در سازمان؛

توسعه اعتماد در سازمان؛
به کار بستن عوامل انگیزشی و متنوع ساختن آن؛

توسعه و ترویج ارزش های مشوق تسهیم دانش در سازمان؛ 
 تشویق افرادی که دانش خود را با دیگران به اشتراک می گذارند؛ 

بررسی چیدمان واحدها و سازماندهی مجدد برای تسهیل تسهیم دانش در سازمان؛
تالش برای افزایش تعهد مدیران و کارکنان در سازمان؛

مدیریت و رهبری فرایند  تسهیم دانش در سازمان؛
توسعه محیط های رسمی وغیر رسمی برای تسهیم و ترویج و تولید دانش جدید؛

توسعه فرهنگ مشوق تسهیم دانش؛
مبارزه با رقابت های مخرب داخلی و بین واحدی در سازمان ها؛

توسعه ارتباط هاي داخلی و از بین بردن مرزها؛
ترغیب کارگروهي در سازمان؛

ایجاد شبکه های داخلی براي تسهیل اشتراک گذاري دانش در سازمان.
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نگاهی به "هویت معنوی" از دیدگاه روان شناسان غربی:

آیا می توان آن را ترویج داد؟
نرجس الری1

ُقْل َیا أَْهَل الِْکَتاِب تََعالَْواْ إِلَی َکلََمٍۀ َسَواء بَْیَنَنا َوبَْیَنُکْم أاَلَّ نَْعُبَد إاِلَّ اللَّ َواَل نُْشِرَک بِِه َشْیًئا َواَل َیتَِّخَذ بَْعُضَنا بَْعضًا أَْربَابًا مِّن ُدوِن 
... اللِّ

ای اهل کتاب، بیایید به یک اصل مشترک میان خودمان عمل کنیم و آن این است که غیر خدا را نپرستیم و کسی را شریک 
او قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را به خدایی نپذیرد...

آیه 64 سوره آل عمران

چکیده
به نظر می رسد که از منظر گفتمان کثرت گرای این عصر پرداختن به تربیت معنوی، بیش از تربیت دینی، می تواند راهگشا باشد زیرا اگر به 
معنویت به عنوان جوهرۀ مشترک ادیان بنگریم، این امر نقطه مشترکی برای دیدگاه های گوناگون است. از طرفی توجه جهانی به علم معنویت 
در کودکان و نوجوانان، به عنوان عاملی که نقش مهمی در رشد و توسعه انسان دارد، رو به افزایش است. بررسی چگونگی ورود معنویت2 به 
هویت فرد از لوازم ضروری پرداخت علمی و روانشناسی این مبحث است. این مجال، فرصتی است برای نگاهی به نظریه هاي روان شناسی 
غربی پیرامون تشکیل انگاره های معنوی فرد یا هویت معنوی.3 این مقاله به ضرورت پرداختن به هویت معنوی، علل پیچیدگی تبیین آن، 
تعاریف، ارتباط معنویت با دین، بررسی فردی یا اجتماعی بودن هویت معنوی، عوامل مؤثر و در نهایت به همبسته های هویت معنوی از دیدگاه 

روان شناسان غربی می پردازد.
کلیدواژه ها: معنویت، هویت معنوی، جوان، تحول.

Narjes.lari@gmail.com   1. دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران
2. Spirituality
3. Spiritual Identity
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مقدمه
به نظر می رسد که توجه جهانی به علم معنویت در کودکان و نوجوانان، به عنوان عاملی که نقش مهمی در رشد و توسعۀ 
انسان دارد، رو به افزایش است )روهلکپارتین و بنسون و اسکیلز، 2011(. پرسش هاي مختلف، پیچیده و بسیار مهمی در ذهن 
انسان ها طي دوره های تحولی شکل می گیرد که نحوه و فرایند پاسخ دهی به آنها، تأثیرات شگرفی بر سالمت جسم و روان 
عملکرد و رفتار و متغیرهای مهم دیگری در زندگی می گذارد. از میان آنها می توان به پرسش هایي دربارۀ هدف غایی زندگی و 
معنای آن، ظرفیت انسان ها برای یافتن شادی و امید، ادراک زیبایی و نوع دوستی و درک پیوند با وجودی باالتر و برتر اشاره کرد. 
پاسخ پرسش هایي از این قبیل، در "معنویت" انسان ها نهفته است. معنویت به سبب همبستگی با سالمت جسم )همتی پاک و 
احمدی و انوشه،1389؛ معینی کیا و زاهد بابالن،1389؛ کاتن و زبراکی و روزنتال و تسوت و دروتر1، 2006( و سالمت روان )پلینت 
 و شرمن2، 2001؛ مکنایز و راجاگوپال و ملیبهم و الویزو- موری2000،3؛ جانی پژوه و شریفی و سجادیان و جوزدانی،1389(،

از اهمیت باالیی برخوردار است.
در مسیر رشد انسان، نوجوانی دورۀ حساسی است که در نظریۀ اریکسون مرحلۀ پنجم از رشد را تبیین می کند: مرحلۀ هویت 
در برابر سردرگمی نقش4 )برک، 2007(. ویژگی این مرحله جستجوی خویشتن است. در واقع این مرحله به پیدایش درکی از خود 
می انجامد. اریکسون هویت را مفهومي سازمان یافته از "خود" می داند که از ارزش ها، باورها و اهدافی که فرد به آنها پایبند است 
تشکیل شده است )اریکسون1964،5(. بخشی از این باورها را پاسخ به پرسش های معنوی دربرمی گیرد. در این مرحله، فرد ممکن 
است هویت معنوی پایایی را برای خود شکل دهد که متعاقبًا هدایتگر اهداف، رفتارها و انتخاب تجارب شخصی باشد. طول مدت 
و عمق این مرحله به خود شخص و بافت فرهنگی اجتماعی او مربوط می شود )روهلکپارتین، کینگ و واگنر و بنسون ، 2006(.

تصویر اریکسون از معنویت بزرگسال، شامل مفاهیم مقدسی بود: 1( واقعیت و تقابل6 )دوسره بودن(: یک نوع رهاسازی حالت 
تدافعی شخص که این به نوبۀ خود در رسیدن به خودمختاری برای مشارکت و به اشتراک گذاشتن مؤثر و آزاد، نقش دارد؛ 
2( راه گریز7: آزادی برای خود بودن و دادن این آزادی به دیگران؛ 3( انطباق8: ارتقا از حالت پذیرش منفعالنه شرایط زندگی 
غیرقابل قبول به سمت شخصی قدرتمند برای متناسب سازی محیط با نیازهای خود و دیگران؛ 4( بینش9: حقایقی که از طریق 
تأمل و درون نگری و موقعیت های اخالقی به دست می آید؛ 5( تقوا و تمرکز10: مرکز معنوی و اخالقی که با ثبات قدم در مراحل 
زندگی به شخص اجازه می دهد تا در چهارچوب امید، هدف، وفاداری، عشق، خرد و ... قرار بگیرد )کیزلینگ و سورل11، 2009(.

بنابراین در نظریه هاي اریکسون به مقولۀ معنویت و دین به خوبی توجه شده و مفهوم سازی دقیقی از آن به عمل آمده است. 
این مفهوم همچنین در تفکرات اریکسون دربارۀ تحول خود در گسترۀ حیات به شکل مناسبی جای خود را یافته است. به هر 
حال این موضوع چیزی نبوده است که در تحقیقات پس از اریکسون امتداد خود را همیشه حفظ نماید )کیزلینگ و سورل، 2009(. 
روهلکپارتین، کینگ و واگنر و بنسون )2006( معتقدند که دامنۀ تحول معنویت، توسط دانشمندان علوم اجتماعی در حاشیه قرار 
گرفت و نسبت به دامنه های شناختی، هیجانی و اجتماعی کم اهمیت تر دانسته می شد. تیزدل12)2002( اذعان داشت تحقیقاتی که 

فهم فردی از هویت خود را به دین و معنویت در نوجوانی مرتبط سازند، معدود هستند. 
بنابراین اگرچه معنویت و هویت در پیشینۀ روان شناسی به هم ربط داده شده اند، پژوهش علمی دربارۀ رابطۀ آنها با یکدیگر به 
تازگی فزونی یافته است. در عصر کنونی، بیشتر اوقات پژوهشگران حوزۀ هویت، با این پیش فرض که معنویت، "خود" را می سازد 
و پیامدهای پایداری را در ارتباط با سایر اجزای هویت شکل می دهد، هویت معنوی را به عنوان یکی از مهم ترین اجزای هویت 
فردی شخص به حساب می آورند )جوسلسون1996،13(. معنویت به عنوان جزیی از هویت بر خالف سایر ابعاد ثابت تر ساختار 

1. Cotton & Zebracki & Rosenthal & Tsevat & Drotar
2. Plante &  Sherman
3. Mackenize & Rajagopal &Melibhom & Lavizzo-Mourey
4. Identity versus confusion
5. Ericsson
6. Actuality and mutuality
7. leeway
8. Adaptation
9. Insight
10. Virtue and centrality
11. Keisling & Sorell
12. Tisdell 
13. Josselson
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هویت، مثل نژاد و جنسیت و ابعادی که نقش های متفاوتی مثل موقعیت های خانوادگی )مادر، برادر و...( را شامل می شوند، به 
طور عمده طبیعت ویژه و مخصوص به خود فرد است و امری بینشی و بصیرتی است )روهلکپارتین و کینگ و واگنر و بنسون، 
برچسب زنی   های  با  و کمتر  است  تدریجی تر  فرایندی  اجزای هویت،  به سایر  نسبت  معنوی،  از هویت  آگاهی  فرایند   .)2006
اجتماعی شناخته می شود. در حقیقت به ندرت قابل تصور است که کسی بدون کاوش و یا بدون تعهد در یک حالت از احساس 
هویت معنوی قرار بگیرد )کیزلینگ و سورل، 2009(. با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی علمی به این بعد از هویت، در این 

مقاله به تبیین دیدگاه روان شناسان غربی راجع به هویت معنوی پرداخته می شود.

تبیین هویت معنوی
امروزه به دنباله روی از اریکسون تعداد زیادی از نظریه پردازان هویت، معنویت را به عنوان دامنۀ مهمی از تشکیل هویت 

تشخیص داده اند )مارکستوم1999،1؛ ری و مک فادن2001،2(. 
پیچیدگی تعریف معنویت، دلیل مهمی برای نبود تبیین روشنی از مفهوم هویت معنوی شده است. تنوع بسیار زیادی برای 
تعریف معنویت در متون مشاهده می شود )مک دونالد و فردمن3، 2002(. این تکثر در تعاریف معنویت به طور عمده به چهار 
علت اتفاق می افتد: 1( ارتباط معنویت با دین و دینداری؛ 2( وضعیت هستی شناختی آن )به این معنی که آیا معنویت یک واقعیت 
است یا اینکه تنها محصولی از فرایندهای روان اجتماعی زیستی است؟(؛ 3( بعدپذیری آن )به این معنی که آیا معنویت سازه ای 
واحد یا چندبعدی است؟(؛ 4( رابطۀ آن با روان شناسی شخصیت )به این معنی که آیا معنویت به عنوان بخشی از شخصیت بهتر 

فهمیده می شود یا به طرز متفاوتی؟( )مک دونالد2009،4(.
از جمله ابعاد مختلفی که در مدل های معنوی برخی نظریه پردازان آمده است می توان به معنا و هدف زندگی، تکلیف در 
زندگی، آگاهی از قدرت متعالی، نوع دوستی، فعالیت های معنوی، تجارب جاری معنوی، انتظارهاي واقعی و ... اشاره کرد )هال 

و ادواردز5)1996(؛ هودن6)1992(؛ ولمن7)1997(؛ الکینز و همکاران8)1998((.
از طرف دیگر تنوع دیدگاه های هویت معنوی به تعاریف مختلفی که از هویت وجود دارد مربوط می شود. به عنوان مثال 
در نظریه های رایج روان شناسی که از تفکرات روان پویایی9 تاثیر جسته اند، هویت به طور کلي با اصطالحات "خود10" تعریف 
می شود، که در نهایت به تعریفی از"من11" منجر می شود که دارای محدوده های خاص )یعنی مرزهای تعریف شده دارد( و به 
شدت فردی شده است و همچنین اکثر اوقات انتزاعی است. در چنین دریافت مفهومی از هویت، تبیین هویت معنوی، به طور 
کلي به این صورت است  که "خود" فرد چگونه به معنویت ارتباط پیدا می کند و آن را در درون فهم شخصی از خویشتن جای 
می دهد. به عبارت دیگر می   توان گفت هویت معنوی شامل شناسایی جنبه هایی از خود است که با تجاربی که معنوی در نظر 
گرفته می  شوند، توام بوده است )مک دونالد2009،12(. تعاریف وینک و دیلون13)2002( و کیزلینگ14)2006( از جمله تعاریفی از 

هویت معنوی است که در این رویکرد تألیف شده اند. این تعاریف در ادامۀ مقاله آورده شده است. 
رویکرد دیگر به هویت، نگاهی رمزآلود، فلسفی و معنوی را دربرمی گیرد که در عصر حاضر به بهترین نحو در نظریه فرافردی15 
فرمول بندی می شود. طبق این نگاه هویت ممکن است محدود به خود یا عملکردهای خود16 نباشد؛ بلکه بیشتر از آن و به طور 
اساسي هویت را یک امر معنوی می داند. با این چهارچوب، مرزهایی که حدود خویشتن را مشخص می کند )یعنی من را از غیر 

1. Markstrom
2. Ray & Mcffarden
3. MacDonald & Friedman
4. MacDonald
5. Hall & Edwards
6. Howden
7. Wolman
8. Elkins et al. 
9. psychodynamic
10. ego
11. self
12. MacDonald
13. Wink & Dillon
14. Keisling
15. Transpersonal theory
16. Egoic function
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من1( مطلق و ثابت نیستند بلکه بیشتر اختیاری و انعطاف پذیر هستند و توانایی اصالح یا ادغام شدن در یکدیگر را دارند. 
این نظریه بهتر از همه در ادبیات مازلو2)1986، به نقل از مک دونالد،2009( دیده می شود که ماهیت انسان را برای فرا رفتن 
از نیازها و عالیق انسانی و رسیدن به انسانیت، هویت و تحقق خویشتن و امثالهم می داند. از این منظر، هویت معنوی نه تنها 
به درصدی از هویت خویشتن که معنوی ساخته شده است مربوط می شود بلکه هم شامل تحلیلی از ساختار طبیعی اساسی 
)محدوده های خود و غیر خود( است و هم فرایندها )مثاًل شناسایی و فقدان شناسایی( را دربرمی گیرد که بر این اساس هویت 
تحول یافته و بروز می یابد. در واقع در این نگاه، معنویت و هویت تا حدی برابر دیده می شوند- هردو طبیعت ذاتی حقیقت را نشان 

می دهند که به این وسیله تفاوت بین خود و غیر خود به تدریج از بین خواهد رفت )ویلبر3، 2000؛ به نقل ازمک دونالد،2009(.
مک دونالد )2009( معتقد است، گذشته از بحث پیچیدگی های تعریف هویت معنوی دربارۀ تاریخچۀ آن می توان گفت که در 
روان شناسی تاریخچۀ ارتباطی هویت و معنویت به ویلیام جیمز4)1890،1902( برمی گردد. همانطور که گفته شد این اندیشه ها را 
همچنین در عقاید اریک اریکسون )اریکسون 1958و1969و1996( می توان دید. از دیگر افرادی که پژوهشگر این زمینه بوده اند، 
گوردون آلپورت )1955( کارل یونگ )1967(، آبراهام مازلو )1970( )همانطور که گفته شد( و کارل روگرز )1961 و 1963 و 

1980( را می توان برشمرد.
برای مثال وینک و دیلون  پرداخته اند.  به تعریف موضوع هویت معنوی  تئوری پردازان هویت،  نیز برخی  در دوران معاصر 
)2002( معنویت و به تبع هویت معنوی را به عنوان״ جست وجوی وجودی5 خویشتن برای یافتن معنای غایی6 از طریق یک فهم 

فردی از وجودی قدسی7 ״ تعریف کرده اند.
به طور مشابه کیزلینگ و همکاران )2006( هویت معنوی را به عنوان  ״یک جنبۀ وظیفه محور از درک کلی از هویت خود״ 
تعریف کرده اند که این تعریف حسي پایا در خویشتن را نشان می دهد که پاسخ گوی پرسش هاي غایی دربارۀ طبیعت، هدف، و 

معنای زندگی است.
این تعاریف روی ارزش های شخصی تأکید دارد. با این فرض که این ارزش ها کیفیت متعالی دارند )با برداشتی از متصل بودن 
با  آرمان های غایی(، یک هویت معنوی برتر طي رشد، رفته رفته تبدیل به دژی محکم تر می شود. به نظر می رسد که طي زمان، 
تجارب معنوی احتمااًل مقوله های ارزش های اعتالیی را هضم می کنند که تأثیر آنها در طیفی از رفتارها نمایان است. والدین، 
همساالن، روابط عاشقانه مملو از بار ارزشی و انتظارهایي است که در قسمتی از روایت هویتی شخص ثبت می گردند. دین نیز در 
این روابط رسوخ می کند، حتی اگر شخص اعمال دینی را انجام ندهد. تعریف کردن هویت معنوی به عنوان ارزش های شخصی 

و کاماًل مجزا از تأثیرات جمعی و تکوینی، در عمل کاری بسیار مشکل است )ریمر، دوئک، آدلکانو و موتو2009،8(.
کیزلینگ )2006( همچنین با تحلیل داده ها در مصاحبه های کیفی، سه زمینۀ اصلی را برای موضوع هاي پیرامونی هویت 
معنوی اعالم کرد: برجستگی و معنا )محوریت هویت معنوی و معنای آن در ذهن شخص چگونه است؟(، تأثیر و سرمایه گذاری 
)هویت معنوی با چه درصدی روی انگیزه ها و احساسات شخص مؤثر است؟(، بازتاب پذیری و امتداد )به چه میزان شخص به 

هویت معنوی خود می اندیشد و تغییر یا ثابت ماندن آن را متوجه می شود؟(.
به عالوه، کیزلینگ )2006( به نتایج دیگری پیرامون هویت معنوی رسید: الف( هویت معنوی یک حس اتصال بین شخص و 
قدرت باالتر، یا یک جامعۀ معنوی و یا جنبه های بسیار ارزشمندی از خود ایجاد می کند؛ ب( ارتباط با افراد دیگر که برای شخص 
مهم هستند، تاثیر بسیاری بر نحوۀ عملکرد هویت معنوی در چگونگی ایجاد معنا دارد؛ ج( تالش فرد برای ادراک صفات مثبت 
و از بین بردن یا انکار صفات منفی با خلق هویت معنوی ارتباط دارد؛ د( تالش عمدی برای ارتقای هویت معنوی الزم است؛ 

هویت معنوی الگوهای مشارکت و سازشی را نشان می دهد که با سایر اجزای هویت در نوجوانی قابل مقایسه است
ریمر، دوئک، آدلکانو و موتو )2009( تعریف خود را از هویت معنوی بر اساس یک واکاوی طبیعت گرایانه9 در یک گروه نمونه 
تألیف کرده اند. بر اساس تعریف این افراد، هویت معنوی یک تعهد پایدار همراه با درک از خود دربارۀ رفتارهای بین فردی متعالی، 

ویژگی اصالح هدف و تأکید بر هدف، زایندگی و مسئولیت اجتماعی است. 

1. Self from not-self
2. Maslow
3. Wilber
4. James
5. Existentional
6. Ultimate meaning
7. The sacred
8. Reimer , Dueck, Adelchanow & Muto
9. Naturalistic
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و  روایتی4  شناختی3،  روان پویایی2،  )مثل  موجود  نظریه های  جمع بندی  طریق  از  تا  کردند  تالش   )2003( اسمیت1  و  پل 
با  آنها  پیرامون هویت معنوی بسازند.  را  پیرامون هویت، آنطور که به معنویت مربوط می شوند، نظریۀ جدیدی    ) سیستم ها5 
استفاده از  مفروضه های ریچاردز و برگینز6 )1997 به نقل از پل و اسمیت،2003( که شامل اعتقاد به وجود خدا و روح می شد، 
هویت معنوی را با عبارت "اعتقاد فرد به اینکه او وجودی جاودان و به خدا متصل است" تعریف کردند. فردمن7 )1983( با دیدگاه 
فرافردی به معنویت تالش کرد تا مدلی را از هویت توسعه دهد، که در آن دیدگاه های مرتبط با خودپنداره ها را با سنن مهم 
معنوی پیوند پیدا کند. در این مدل، او "خود" را )اصطالح خود، برای نشان دادن ذات اساسی هویت، آگاهی و واقعیت به کار رفته، 

همانطور که برای هر یک از سنن معنوی به کار می رود( وجودی ذاتًا محاط شده در درون عالم توصیف کرد.
مؤسسۀ سرچ8 برای تحقیق پیرامون رشد معنویت کودک و نوجوان، و بررسی مفهوم هویت معنوی، گروه هایی را در 13 کشور 
جهان با ادیان مختلف تشکیل داد )کیمبال، مانس، و هکل9، 2009(. در واقع نتایج به تعریف همگنی از رشد معنوی نرسید، 
لیکن نکته ای که می   توانست به عنوان نقطۀ اشتراک نتیجه شود این بود که "تحول معنوی یک برهم کنش پایا، جاری، و پویا 
بین سیاحت درونی و بیرونی یک فرد است". به عبارت دیگر تحول معنوی ما را به جست وجو در بیرون، برای ایجاد اتصال یا 
جای دادن زندگی خود در درون کل زندگی است و در عین حال ما را  ناچار می کند تا به درون نگاه کنیم و ظرفیت خود را برای 
رشد، یادگیری، ارتباط و جوهرۀ خود بپذیریم و یا کشف کنیم. این نگاه به این منجر خواهد شد، که معنویت را ظرفیت درونی ای 
قلمداد کنیم که جوان را برای پیوند دادن اکتشاف خود از دنیا و اکتشاف او از خود برای رسیدن به یک زندگی رو به شکوفایی 

ترغیب می کند )اسکوارتز2011،10(.
تمپلتون و اکلز11 )2006( هویت معنوی را یک هویت فردی تعریف می کنند که عکس  العمل  های شخصی فرد را دربارۀ معنویت 

زندگی خود، انعکاس می دهد )روهلکپارتین و کینگ و واگنر و بنسون، 2006؛ ریمر، دوئک، آدلکانو و موتو ،2009(.
کوئنیگ12 و همکاران )2001( معنویت را "جست وجوی شخصی برای فهم پاسخ هایی برای پرسش هایی راجع به زندگی، 
معنا، رابطه با وجود متعالی، می داند که ممکن است از تعالیم دینی برخاسته یا برنخاسته باشد". بر اساس این تعریف یک پیش نیاز 
هویت معنوی، اعتقاد به جای گرفتن در وجودی متعالی است و این اعتقاد نوعی حس احترام، ستایش، خود اعتالیی، تعهد و 
اتصال را به ارمغان خواهد آورد. در هماهنگی با این احساس اتصال است که فرد به بعضی رفتارها مثل شرکت در مراسم های 
مذهبی، برداشتن زباله در طبیعت، دعا و مراقبه، انجام کارهای داوطلبانه در اجتماع و گذراندن وقت در طبیعت، اعتقاد می یابد 

)ریمر، دوئک، آدلکانو و موتو ،2009(.

هویت معنوی؛ فردی یا اجتماعی
  نظام "خود" شامل دو قسمت فردی13 و تکوینی یا جمعی14 است.  اینکه هویت معینی، جمعی نامیده شود، به این وابسته 
است که آن بخش از خودپندارۀ فرد که از دانش یا نگرش او نسبت به عضویت در یک گروه وجود دارد،، با ارزش و اهمیت 
احساسی نسبت به آن عضویت همراه بشود؛ و این بر خالف هویت شخصی است که نوعی از هویت است که  شخص را از افراد 
دیگر تمایز می بخشد. هویت های جمعی بخشی از "من جمعی" هستند که  فرد را بر اساس اشتراک ها با سایر اعضای آن گروه 

اجتماعی تعریف می کند )ریمر، دوئک، آدلکانو و موتو ،2009(.
همۀ مردم هویت های فردی و جمعی چندگانه دارند که نسبت به آنها متعهد هستند، برجستگی هر یک از این هویت ها نسبت 

1. Poll & Smith
2. Psychodynamic
3. Cognitive
4. Narrative
5. System
6. Richards & Bergin
7. Friedman 
8. Search institute
9. Kimball, Mannes & Hackel
10. Schwartz
11. Templeton & Eccles
12. Koenig et al.
13. Personal 
14. Collective
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به بقیۀ اجزا به موقعیت ها و بافت ها وابسته است )بروئر1991،1(. هر دو نوع هویت فردی و جمعی شامل اجزایی از شناخت، 
عاطفه و رفتار هستند.

بر اساس این افتراق بین هویت ها، می توان هویت دینی را یک هویت جمعی و هویت معنوی را یک هویت فردی تلقی کرد. 
در واقع هویت دینی در صورتی یک هویت جمعی محسوب می شود که تعریف دین را با عبارت "یک ساختار نظام مند از عقاید، 
اعمال مراسم ها و نشانه هایی که، الف( برای تسهیل نزدیک ساختن فرد به وجود مقدس یا وجود متعالی )مثل خداوند، حقیقت( 
آمده است؛ ب( برای فهم بیشتر از مسئولیت ها و ارتباط هایي که باید با سایر افراد در جامعه داشته باشیم، آمده است "بپذیریم 
)کوینگ، مککالوق و الرسون،2 2001(. با این تعریف، یک فرد دیندار خود را جزئی از یک گروه می داند و هویت او ممکن است 
با پذیرش نظام عقاید، با تائید ارزش های دینی توسط آنها، با تعهد به گروه دینی و اعمال دینی تغییر یابد )ریمر، دوئک، آدلکانو 

و موتو ،2009(.
در مقابل، هویت معنوی را به عنوان یک هویت فردی شناخته می شود، زیرا که با گروهی در اشتراک نیست و به ویژگی  های 
معنوی خود شخص وابسته است. در واقع معنویت با احساس تعلق به یک گروه وابسته نیست. بنابراین گفتار، یک هویت مشخص 
می تواند دینی، معنوی یا هر دو باشد. برای مثال، اینکه مسلمان بودن هویت فردی یا جمعی دارد، وابسته به خود فرد است. 
اگر کارکرد هویت با عضویت او در جامعۀ اسالمی همراه است، هویت جمعی است و اگر مربوط به ویژگی هایی است که به فرد 
محدود است و به عنوان مثال، تعهدات فکری به مسئلۀ تقدیر است، جزء هویت فردی است )ریمر، دوئک، آدلکانو و موتو ،2009(. 

یک شخص می تواند مسلمان بودن را در هر دو بعد فردی و جمعی با هم تجربه کند. 
در هر صورت باید به این نکته توجه کرد که دین بافت یا زمینه ای را ایجاد می کند که بر نوع و رشد هویت معنوی اثر 
می گذارد. بنابراین در بحث از هویت معنوی، این مقوله را یک هویت فردی انتخاب شده است که می تواند مؤلفه هایی از هویت 

جمعی داشته یا نداشته باشد )ریمر، دوئک، آدلکانو و موتو ،2009(.
به هرحال با وجود توضیحاتی پیرامون انتساب دین به هویت اجتماعی و معنویت به هویت فردی )هود، اسپیلکا، هاسبرگر و 
گرساچ1993،3(، به نظر می رسد تأکید مبرم بر چنین موضوعی شایسته نیست. به چند دلیل: اول اینکه این جدایی در عمل برای 
میلیون ها نفر از مردمی که در مذاهب مختلف هستند بی معناست، چرا که محتوای ایده آل های جمعی و اعمال مذهبی چنین 
افرادی با ابعاد تجربه ای تعریف خود آنها، به هم پیچیده و ترکیب شده است. در واقع، همۀ ابعاد معنویت می تواند به وسیلۀ دین 
و یا هر ایدئولوژی و مکتبی توجیه شود )روهلکپارتین و کینگ و واگنر و بنسون، 2006(. دلیل دیگر اینکه، ترجیح داده می شود 
که رویکرد انتخابی، بین دو مقولۀ معنویت و دین را جمع کند تا اینکه به صورت قطبی با آنها برخورد کند )زینبائر، پارگامنت و 

اسکات1999،4(.

ابعاد هویت معنوی
مک دونالد5 )1997، 2000، 2009؛ اسکوارتز،2011( یک مدل چند بعدی را به عنوان نقشه ای برای محتوای دامنۀ معنویت 
ارائه داد. و او مدل خود را بر اساس تحلیل عاملی 19 مقیاس مختلف دربارۀ معنویت ارائه داد و همزمان پرسشنامه ای را برای 
هویت معنوی ساخت. این ابزار، )سیاهۀ ابرازهای معنویت (6 نامیده شد. پنج بعد هویت معنوی در مدل مک دونالد به شرح زیر 

است:
الف( جهت گیری شناختی نسبت به معنویت7 :اعتقادها، گرایش ها و انتظارهاي غیرمذهبی نسبت به حقیقت و اهمیت معنویت 

در عملکرد روزانه شخصی و بهزیستی؛
ب( بعد تجربی/واقعه ای8 : تجاربی که در ذات معنوی هستند. شامل تجاربی که مرموز، مذهبی، فرافردی، اوج، و اعتالیی 

نامیده می شوند. همچنین وقایعی که توصیف گر چنین تجاربی باشند؛
ج( بهزیستی وجودی9 : حس معنی و هدف و انتظار از خود به عنوان اداره کنندۀ چالش های درونی وجود؛

1. Brewer 
2. Koing & Maccullough & Larson
3. Hunsberger, Pratt & Pancer
4. Zinnbauer, Pargament  &Scott
5. Macdonald 
6. Expressions of Spirituality Inventory (ESI)
7. Cognitive orientation toward spirituality (COS)
8. Experiential/Phenomenological dimension (EPD)
9. Existential well-being (EWB)
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د( اعتقادهاي غیرعادی)PAR(1  : اعتقادهایي که مربوط به اتفاق هاي غیرعادی می شوند مثل اعتقادهاي مربوط به سحر و 
جادو یا معنوی گرایی )مثل روح(؛

ه( مذهبی بودن )REL(2: تجلیات معنویت از طریق دینداری حقیقی، اعمال ، سبک زندگی )مثل دعا، مراقبه، حضور در مراسم 
مذهبی(. شبیه به مفهوم جهت گیری درونی مذهبی است )اسکوارتز،2011؛ مک دونالد،2002(.

به نظر می رسد که پنج فاکتور مک دونالد می تواند به سه سطح از معنویت تقسیم بندی شود: به این صورت که تجربه معنوی 
و دینی بودن، با عنوان "معنویت اولیه"3 تبیین می  شوند )به معنی فاکتورهای علیّ رایج که از فهم روان شناسی از خود توسعه 
"معنویت خود-ساختاری"4  اعتقادهاي معنوی و غیر معمول،  قرار می دهند(؛  تأثیر  را تحت  اما تشکیل و عملکرد آن  می یابند 
را می سازند )به معنی طرح اساسی شناختی  که محدودیت های ساختار خود و عملکردهای آن را تعریف می کند(؛ و بهزیستی 
وجودی، "معنویت خودارزیابی"5 )به معنی ارزیابی از من به وسیلۀ کارآمدی ادارک شده در مقابله  با عوامل تنش زا( را می سازد. 

)شکل 1( )مک دونالد،2009(.
از طرفی معنویت خود- ساختاری و خود- ارزیابی به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط ندارند. بلکه، معنویت ساختاری از طریق 
تعدادی متغیر میانجی و تعدیل کننده، این ارتباط را برقرار می کند. ایدۀ وجود این متغیرها، بر مبنای این یافته استوار است که 
بهزیستی وجودی، در حالی که خود را به شدت با مقیاس های بهزیستی موجود مرتبط نشان می دهد، ارتباط بسیار کمی با سایر 
ابعاد موجود در پرسشنامه ESI )مک دونالد،1997،2000( دارد. متغیرهای آزمون شدۀ میانجی و تعدیل کننده در شکل1 هم پایۀ 

نظری و هم پایۀ تجربی دارند )مک دونالد،2009(.

شکل1. تصویر ساختاری کامل بر مبنای مدل مک دونالد )1997و2000( برای ابعاد معنویت برگرفته از مک دونالد )2009(

پیامدهای هویت معنوی
یکی از مسائل مهم، دیدن رشد معنوی به عنوان یکی از اجزای رشد بهینه یا ارتقا6 است، که در روان شناسی مثبت مطرح 
 DSM4 است. )بنسون، اسکیلز2009،7( البته به این معنا نیست که همۀ پیامدهای مربوط به معنویت مثبت است. اختالل هایي در
و همکاران8،  )هیل  داروهای مخدر  معنوی، مصرف  توهمات  استبداد،  آمریکا،2000( مثل خودبزرگ بینی،  روانپزشکی  )انجمن 
1. Paranormal beliefs
2. Religiousness
3. “Primary” spirituality
4. “Ego structural” spirituality
5. “Ego-evaluative” spirituality
6. Thriving
7. Benson &Scales
8. Hill et al.
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2000(  تحت تأثیر انواعی از معنویت وجود دارند که اضطرارهای معنوی نامیده می شوند. در هر صورت وجهۀ ارتباط معنویت با 
پیامدهای مثبت، پررنگتر جلوه می کند )اسکوارتز،2011(.

از جمله پیامدهای مثبت مرتبط با دین و معنویت در اوایل بزرگسالی می توان به گرایش ها و رفتارهای سالم و عزت نفس باال 
)نکس، النگهو و والتر1، 1998؛ ریو و ونگ2006،2؛ زولینگ و همکاران3، 2006( اشاره کرد. پس از کنترل جنسیت و تنش ها، 
معنویت رابطۀ مثبتی را با خودتنظیمی هیجان ها و خودتنظیمی تحصیلی در دانشجویان کاتولیک آمریکا پیدا می کند )گیلیام، بری 
و باکچس2008،4(. به عالوه دین و معنویت فاکتورهای محافظت کننده ای برای فقدان انجام رفتارهای پرخطر مثل رفتار ضد 

اجتماعی )نکس و همکاران، 1998( و مصرف مواد مخدر )وایت و همکاران5، 2006( ایجاد می کنند.

عوامل مؤثر بر هویت معنوی
به منظور ایجاد فهم بیشتر راجع به اینکه چگونه مدل پیشنهاد شدۀ مک دونالد )1997،2000( با ایجاد و نگهداری هویت 

معنوی ارتباط برقرار می کند، شکل )2(، مکانیزم پیشنهادی را ارائه می دهد که بسیار نیرومند پنداشته می شود. 
همانطور که دیده می شود، فاکتورهای اولیۀ معنویت بر شکل   گیری هویت معنوی تأثیر مستقیم دارند. همانطور که قباًل گفته 
شد به این معنی است که تجربۀ معنوی و دیندار بودن به نوعی از ظهور حسی از هویت معنوی می انجامد و نوعی معنادهی 
)مک  دارند  وجود  خود،  نفوذپذیری  و  زندگی  خانواده، سبک  و  جامعه  شامل  میانجی  فاکتور  سه  به عالوه،  می دهد.  انجام  را 

دونالد،2009(.
هویت  اجتماعی  و  فردی  بخش های  آنها  تأثیر  تحت  که  هستند  ارتباط  در  محیطی  مختلف  منابع  با  جوانان،  و  نوجوانان 
می کنند  تمرین  اطرافیان  شکل گیری  و  دادن  شکل  در  را  خود  عاملیت  ناخواسته،  یا  خواسته  افراد  می سازند.  را  خود  معنوی 

)اسکوارتز،2006(.
با رفتار سایر  همانطور که در سایر نظریه های روان شناسی هویت گفته می شود، تجارب، ارزش ها/عقاید، و رفتارهایی که 
اعضای گروه اجتماعی همساز است که شخص در آن عضویت دارد، حس خویشتن را تقویت می کند و این با نقش و جایگاه او 
در گروه ارتباط دارد. با در نظر گرفتن همین عبارت می توان به نقش خانواده در هویت معنوی پی برد )مک دونالد،2009(. بنابراین 
خانواده )والدین، خواهران و برادران و سایر بستگان( اولین زمینۀ بافتی برای رشد و تشکیل هویت معنوی هستند )بویاتزیس، 
دوالهیت و مارکز6، 2006(. خانواده از طریق الگوهای والدینی، سنت ها و روایت ها نقش مهمی را نه تنها در شکل تشکیل شدۀ 
هویت معنوی نوجوان دارند بلکه زمینه را برای جستجوگری در سایر منابع، روابط و انتخاب هایی فراهم می سازد که بر رشد او 
اثرگذارند )اسکوارتز،2006(. پژوهش بلک7 )2004( نشان می دهد که در آیین هندو و بودایی، "من"  در هر یک اعضا به عنوان 
بخشی از خانواده تعریف می شود و نه به عنوان عضوی که تحت تأثیر خانواده است. البته در کشورهای غربی که خودمختاری 

افراد وزن بیشتری دارد، این موضوع کمتر دیده می شود.
در مورد تأثیر همساالن و مربیان بر هویت معنوی، نیز تحقیقاتی انجام شده است. باکوسکی و آوکی8 )2006( راه هایی را که 
از طریق آنها دوستان، مربیان و رهبران دینی، نقش خانواده را در شکل گیری هویت معنوی تکمیل می کنند، با دقت مورد بررسي 
قرار دادند. آنها پیشنهاد کردند که این روابط و غنی سازی روابط معنوی دوستانه، تنها یک بده بستان نیست، بلکه بیشتر از آن 
یک نوع عامل دگردیسی و تحول محسوب می شود. برای مثال، داشتن دوستان و مربیانی که کالمی و عملی، معنویت خود را 

بروز می دهند، باعث افزایش تعهدات معنوی شخص می گردد )اسکوارتز، 2006(.
 سبک زندگی به عنوان یک متغیر جدا آورده شده تا اثر اجتماع دینی را بر روی انتخاب های رفتاری به خوبی جلوه دهد. 
مثاًل کسی که تعهدات دینی دارد با احتمال بیشتر در خلوت خصوصی خود، دعا و مراقبه را به صورت منظم انجام می دهد. این 
اعمال از طرفی احتمال بروز تجارب دینی و در نتیجه رسیدن به هویت معنوی را تسهیل می کند. در نهایت نفوذپذیری خود، به 
این معنی است که به چه مقدار شخصیت فرد روی ورود تجارب معنوی به آگاهی شخص و حس جاری از خود تأثیرگذار است. 
1. Knox,,,Langehough & Walters
2. Rew &Wong
3. Zullig& Ward
4. Gilliam, Barry& Bacchus
5. White
6. Boyatzis, Dollahite &Marks
7. Black 
8. Bukowski,and Aoki
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به عبارت دیگر، اینکه یک شخص به چه مقدار خود را به عنوان موجود معنوی تجربه می کند و خود را معنوی می پندارد شبیه 
این است که عملکردهای "خود" تحت تأثیر آگاهی لحظه به لحظۀ شخص از معنویت خود باشد و در ذهن داشتن عقاید معنوی 

است، )مک دونالد، 2009(.

شکل2. مدل علی پیشنهادی مک دونالد)2009( برای هویت معنوی

از دیگر عوامل مؤثر بر ساختار هویت معنوی جوان، می توان به مؤسسه هایي که جوانان عضو هستند مثل مدرسه، کلوب ها 
و باشگاه ها، مجامع مذهبی؛ مکان فیزیکی و دنیای طبیعی، فرهنگ، قومیت و جهانی سازی، افسانه ها و اسطوره ها اشاره کرد 

)اسکوارتز،2006( که در این مجال کم فرصت پرداختن به آنها نیست.

نتیجه گیری
در این مقاله به ضرورت پرداختن به هویت معنوی، علل پیچیدگی تبیین آن، تعاریف، ارتباط معنویت با دین، بررسی فردی یا 
اجتماعی بودن هویت معنوی، عوامل مؤثر و در نهایت به همبسته های هویت معنوی از دیدگاه نظریه پردازان غربی پرداخته شد. 
آنچه محرز است، در کنار همۀ فقدان قطعیت ها و تکثری که در تعریف معنویت به عنوان جزئی از انگاره های هویتی نوجوان 
وجود دارد، نتایج این مرور گفتۀ تیسی )2007( را تائید می کند که "معنویت جوان پویا، زنده و عالی است، پر قدرت و با تنوع 
بسیاری رشد می کند ... و منبع سرشاری و سرزندگی بالقوه ای  است و تعهدات محکمی را برای دین، اخالق و قوانین اجتماعی 
به ارمغان می آورد". با توجه به چنین پتانسیلی در پرداختن به این مقوله از طرفی و تأکید نظام فرهنگی و آموزشی کشور ما در 
تعمیق معنوی و دینی در جامعه، ضروری است تا برای بحث ورود علمی برای دریافتن ابعاد معنویت در هویت نوجوانان میهن 
ما، تشخیص آرمان های معنوی مدنظر، عوامل مؤثر بر آن و سازوکارهای تربیتی کارآمد، سرمایه گذاری الزم صورت گیرد. نباید 

فراموش کرد که ظاهر دین، وجهۀ بیرونی شرع ماست، که از اهداف اساسی آن رسیدن به الیۀ درونی و معنوی است.  

سپاس:
از راهنمایی های سرکار خانم دکتر الهه حجازی، تقدیر و تشکر می شود.
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چیستی دیپلماسي علم و فناوری1
اکرم قدیمی2 

آزیتا منوچهری قشقایی3 

چکیده
 واژه" دیپلماسی علم و فناوری"  مفهوم نوینی است که در دهه هاي اخیر  در سیاست خارجي  کشورها مطرح گردیده است. علم و فناوری به 
عنوان یکی از عرصه های دیپلماسي فضای مناسبی را برای گفت و گو میان دولت ها فراهم می سازد. دیپلماسی علم و فناوری از جمله ابزارهای 

مهمی است که کشورها برای دستیابی به اهداف خود از آن بهره می گیرند.
این مقاله درصدد تبیین چیستي »دیپلماسي علم و فناوري« است.  رسالت بنیادین دیپلماسي علم و فناوري مدیریت بر روابط میان کشورها و 
سایر بازیگران بین المللي با استفاده از علم و فناوري است که به واسطه آن کشورها از طریق تعامالت رسمي و غیررسمي به مدیریت، هماهنگي 

و صیانت از منافع ملي خود  می پردازند. در این پژوهش از روش اسنادی استفاده شده است. 
دیپلماسي علم و فناوری  در ایجاد ارتباط ، اعتماد و افزایش تبادالت علمی میان کشورهای جهان نقش به سزایی دارد.

کلید واژه ها: دیپلماسی، دیپلماسی علم و فناوری، علم، فناوری، نظام بین الملل.

مقدمه 
با توجه به اینکه دیپلماسی علم و فناوری از شاخه های دیپلماسی است الزم است قبل از ورود به بحث دیپلماسی علم و 

فناوری به موضوع دیپلماسی اشاره شود. 
دیپلماسي، ابزاري  است که سیاست مداران برای دستیابی به منافع ملی خود  سده ها آن را به کار گرفته اند. در اواسط قرن 
بیستم دیپلماسی، توانمندي خود را در پیش گیري از جنگ و یافتن اشتراکات براي زدودن و یا کم رنگ ساختن افتراقات نشان داد.
محققان و صاحب نظران مفهوم دیپلماسي را از جنبه های مختلفی مورد بحث قرار داده اند. برخی آن را به عنوان" هنر پیشبرد 
اهداف و منافع ملی "در نظر گرفته و عده ای دیگر آن را علمی می دانند که به مثابه ابزاری در تدوین و اجرای سیاست خارجی 
از خالل نمایندگی های رسمی و غیررسمی و  به کار می رود. به عبارتی دیپلماسي وسیله ای است که به واسطه آن کشورها 
همچنین سایر بازیگران به مدیریت، هماهنگی و صیانت منافع ویژه و مشخصی یا به طور کلی به همه منافع خود می پردازند 

)نیک آیین، 1388  (.

1 . این مقاله بر گرفته از طرح پژوهشی است که در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اجرا شد.   
2. استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور   
3. کارشناس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

ghadimi2005@ gmail.com    
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     بر اساس تعریف دیگري "دیپلماسي عبارتست از مجموعه تدابیر و اعمالی که عمدتًا با استفاده از روش هاي مسالمت آمیز 
برای دستیابي به حداکثر توافق و تفاهم در میان انبوه اختالف های صحنه روابط بین الملل، برای حفظ منافع ملی و اجرای سیاست 

خارجی ، به کار گرفته می شود" )البرزی، 1368: 6-5(.
"هانس مورگنتا" دیپلماسي را هنر مرتبط ساختن عناصر قدرت ملی به مؤثرترین شکل با آن گروه از ویژگی های شرایط 
بین المللی می داند که مستقیمًا به منافع ملی مربوط می شوند. از دیدگاه وی دیپلماسي که تدوین و اجرای سیاست خارجی کشور 
را در همه سطوح بر عهده دارد، مغز متفکر قدرت ملی است؛ همان گونه که روحیه ملی، روح آن است. وی حتی کیفیت دیپلماسي 
را مهم ترین عامل قدرت ملی می داند که همه عوامل تعیین کننده قدرت ملی نظیر موقعیت جغرافیایی، خودکفایی در منابع و 
مواد خام، تولید صنعتی، آمادگی نظامی و جمعیت را به صورت مجموعه ای منسجم ترکیب می کند و به آنها جهت و وزن می دهد 

)مورگنتا، 1374: 246-247(.
براین اساس می توان گفت  دیپلماسي ، همان "علم، فن و هنر گفت و گو" است. گفتماني که طرفین بپذیرند مي توانند هر دو 
برنده باشند. دیپلماسي یکی از کار آمدترین ابزارها در ارتباطات جهانی شناخته مي شود، این ابزار نیز همانند سایر ابزار ها در طی 
زمان تحوالت گوناگونی را تجربه کرده  است.  به واسطه همین تحوالت شکلي و ماهوي  بود که دیپلماسي  اشکال و انواع 
متفاوتی یافت. نخستین شکل دیپلماسی، دیپلماسی سنتی بود. در گذر زمان دیپلماسی سنتي، به دیپلماسي های  نوین مانند 

دیپلماسي بشر دوستانه  و دیپلماسي علم و فناوري و انواع دیگر دیپلماسي ها  تغییر یافت. 
از منظر برخی از پژوهشگران، دیپلماسی علم و فناوری شاخه  ای از دیپلماسی عمومی محسوب می گردد که در چند دهه اخیر 
توجه و تمرکز کارشناسان این حوزه را به خود جلب نموده است. پس از جنگ جهانی دوم به ویژه پس از پایان جنگ سرد که 
انتقال علم و فناوری با سهولت بیشتری ممکن گردید، دستگاه سیاست خارجی کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته به اهمیت 

بهره گیری از دیپلماسی علم و فناوری پی برده و آن را در دستور کار خود قرار دادند. 
   وابستگی برخی دولت ها به فناوری های پیشرفته موجود در کشورهای توسعه یافته موجب می شود تا دیپلماسی مبتنی بر 
علم و فناوری بتواند در مدت زمان کوتاه تر و با سهولت بیشتر به اهداف سیاست خارجی دست یابد.  تصمیم گیران حوزه سیاست 
خارجی به کارگیری دیپلماسی مبتنی بر علم را راهی مثمرثمر در دستیابی به اهداف کشورها در صحنه سیاست  جهانی و مقابله 

با تهدیدات بین المللی در نظر می گیرند. این پژوهش درصدد پاسخ به "چیستی دیپلماسی علم و فناوری" است.

چیستی دیپلماسی علم و فناوری
میانجی  عنوان  به  علم”  از”  قدرت سخت  یا  نظامی  قدرت  برحسب  جهانی  بزرگ  قدرت های  سرد  جنگ  پایان  هنگام  از 
دیپلماتیک استفاده نمودند. امروزه، مفهوم دیپلماسي نیز همانند بسیاری از مفاهیم دیگر در روابط بین الملل تخصصی شده و 
دیپلماسي علم و فناوری به عنوان یکی از انواع دیپلماسي پا به  عرصه نهاد. نخبگان علمی و صاحبان اندیشه در  دیپلماسی علم 

و فناوری  نقش بسزایی دارند. در دیپلماسي علم و فناوری باید دو جنبه مورد توجه قرار گیرد: 
1. متخصص بودن کارگزاران سیاسی و دپیلمات ها؛ 

2.  گسترش عرصه های همکاری های علمی  میان طرفین مذاکره.
این موضوع تحت عنوان قدرت هوشمند و  از  امریکا  ادبیات علمی جهان شود در  آنکه واژه دیپلماسی علم  وارد  از  پیش 
یا قدرت نرم نام برده می شد )موسوی موحدی، کیانی،1391: 72(.   در خصوص تمایز میان »قدرت نرم« و »قدرت سخت«، 
دیدگاه »جوزف ناي« از مباحثي است که توجه اندیشمندان روابط بین الملل و سایر عرصه ها را به خودجلب نموده است. وي 
»قدرت سخت« را استفاده از ابزارهاي نظامي و اقتصادي براي وادار ساختن دیگران به انجام کاري مي داند، در حالي که »قدرت 
نرم« بر پایه ارزش ها و منافع مشترک براي جذب،  ترغیب و نفوذ شکل مي گیرد. علم همواره در توسعه توانمندي هاي »قدرت 
سخت« همچون فناوري هاي نظامي،  نقش ایفا کرده است. اما »علم براي دیپلماسي«  اصواًل به »قدرت نرم« علم که به عنوان 
یک سرمایه ملي از جذابیت و نفوذ برخوردار بوده و به عنوان یک فعالیت جهاني از منافع ملي نیز سبقت مي گیرد، نزدیک تر 

است) نظیف کار، 1391(. 
   چنانچه بپذیریم دیپلماسی کارآمد، یکي از مؤلفه هاي قدرت نرم محسوب مي گردد در آن صورت شاه کلید آن استفاده از " 
علم و فناوری" است. دیپلماسی علم و فناوری عالوه بر ایفاي نقش کاتالیزور در ارتقاء جایگاه کشورها در بسیاري از حوزه ها  نیز 

مي تواند به مثابه پلی میان همکاری های تحقیقاتی و فناوری عمل نماید.
    بهره گیری از علم و فناوری در دیپلماسی موجب تسهیل و تسریع مذاکرات، تبادل و دستیابی به اطالعات، افزایش مناسبات 
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جهانی  و تأثیرگذاری بر افکار عمومی می شود به نحوی که اعتبار و مشروعیت بیشتری را برای کشورهای استفاده کننده از آن 
به  دنبال می آورد. )قدیمي؛ 1392(.  

بین المللی و منطقه ای  برنامه های علمی  در  بتوانند  تا کشورها  فناوري موجب می گردد  و  با محوریت علم  دیپلماسی       
تأثیر گذاری داشته و از طریق ارائه کمک های علمی و فناوری به دیگر کشورها تأثیر و نفوذ خود را افزایش بخشند.

با توجه به مطالب ذکر شده می توان  گفت دیپلماسی علم و فناوری عبارت است" از استفاده از همکاری های علمی میان ملت  
و ملیت ها برای رفع مشکالت مشترک و ایجاد مراودات بین المللی سهل و حساب شده " می باشد. کارشناسان و صاحب نظران 
تعاریف متفاوت و متنوعی برای تبیین و شرح واژه دیپلماسی علمی و فناوری ارائه نموده اند، اما طیف این واژه بسیار گسترده 
و تمامی تعامالت رسمی و غیررسمی علمی، پژوهشی، آموزشی، فناوری و نوآوری در سطوح مهندسی و دانشگاهی را شامل 

می شود )موسوی موحدی و کیانی،1391: 72(.
   براتی،  دیپلماسی علم و فناوری  را چنین تعریف می کند: "به تعامالت علم و فناوری میان یک کشور با دیگر،  بازیگران 
بازیگران  دیگر  و  میان  یک کشور  سیاسی  روابط  یا  و  گیرد  قرار  آن کشور  خارجی  پیشبرد سیاست  در خدمت  که  بین المللی 

بین المللی که زمینه ساز تعامالت علم و فناوری گردد،  دیپلماسی علم و  فناوری “گویند )شبکه تحلیل گران تکنولوژی ایران(.
گرچه دیپلماسی علم به معنای به کارگیری علم برای اهداف سیاسی است اما نباید دیپلماسی علم و فناوری را مفهومی صرفًا 
سیاسی قلمداد نمود. دیپلماسی علم، هدفی سیاسی و بستری سیاسی را می طلبد اما این بدان معنا نیست که این رویکرد مفهومی 
صرفًا سیاسی است. در دیپلماسی علم و فناوری منافع اقتصادی باید لحاظ  گردد اما این منافع اقتصادی از طریق بستری سیاسی 
و علمی حاصل می شود لذا دیپلماسی علم و فناوری مفهومی چند بعدی در نظر گرفته می شود که می توان هر سه بعد سیاست، 
اقتصاد و علم را در آن مشاهده کرد. با توجه به مطالب فوق الذکر می توان گفت دیپلماسي علمی طیف گسترده ای از تبادالت 

رسمی یا غیررسمی در حوزه های فنی، تحقیق محور، دانشگاهی و فناورانه و... را در برمی گیرد.

پیشینه دپیلماسی علم و فناوری
اولین گام در استفاده از علم به عنوان ابزار دیپلماسی با تاسیس شورای بین المللی اتحادیه های علمی که بعدها به "شورای 
بین المللی علم" تغییر نام داد، برداشته شد  و یکی از قابل توجه ترین کارکردهای عملی دیپلماسی علم و فناوری در هنگام جنگ 
سرد شکل گرفت. جان اف کندی در سال 1961، توافقنامه همکاری علمی و فناوری با ژاپن را منعقد کرد، این توافقنامه به 
 Conference on Cultural and Educational( بهبود روابط شکننده دو کشور بعد از جنگ جهانی دوم کمک شایانی کرد

.)Interchange,2008
رسمی  روابط  که  است  حالی  در  این  پرداخت  مذاکره  به  علمی  زمینه های  در  چین  با  کسینجر  هنری   ،1970 دهه  در     
دیپلماتیک میان چین و ایاالت متحده در سال 1979 برقرار شد و موضوعات علمی نقش بسزایی در ایجاد این روابط داشت 

.)Turekian,2002(
   در سال های پس از پایان جنگ سرد، کنگره ایاالت متحده، جرج براون کارشناس زبده مسائل علمی و فناوری را به عنوان 
رئیس کمیته امور کنگره منصوب کرد. براون همچنین به ایجاد دفتر سیاستگذاری علم و فناوری کاخ سفید، سازمان حفاظت 

محیط زیست، دفتر ارزیابی فناوری و اولین برنامه تحقیقات تغییرات آب و هوایی)1987( کمک کرد.
   در مارس 2010، دو نفر از اعضای کنگره امریکا به نام های هاروارد برمن و جف فورتن بری، برنامه های جهانی علوم برای 
امنیت، رقابت و دیپلماسی را که در افزایش استفاده از علم و تعامالت علمی در سیاست خارجی امریکا تاکید داشت، پیشنهاد 

کردند. 
  انجمن امریکایی پیشبرد علم نیز مرکز دیپلماسی علمی را با هدف استفاده از علم و همکاری های علمی برای ارتقاء ودرک 
   (Green 1999( جهانی علم در مارس 2012 تاسیس کرد. انتشار فصلنامه "علم و دیپلماسی" نیز از فعالیت های این مرکز است
دانشمندان  میان  علمی  تبادل  در  می توان  را  فناوری  و  علم  دیپلماسی  کارکردهای  گردید  مهمترین  بیان  که  همانگونه    
آمریکایی و روسی در جنگ سرد مالحظه نمود.  این مبادالت و همکاری ها به طور غیرمستقیم هر دو کشور را وادار می کرد تا 
نسبت به صدور ویزای علمی برای دانشمندان متقاضی ورود به کشور مقابل اقدام کنند و بعدها همین مراودات علمی، زمینه را 
برای برقراری مجدد روابط سیاسی و بین الملل که رو به افول و سردی گذاشته بود، فراهم کرد . از نمونه های دیگر ساختارهای 

دیپلماسی علم و فناوری می توان به تأسیس "سازمان تحقیقات هسته ای اروپا" اشاره کرد)موسوی موحدی، کیانی،1391: 72(
  در سال های اخیر توجه به دیپلماسی با محوریت علم و فناوري، افزایش یافته است. به عنوان نمونه در سال 2000 در ایاالت 
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متحده امریکا، پست مشاور علمی و فناوري برای وزیر امور خارجه ایجاد گردید. در انگلستان دولت در سال 2001 شبکه علم و 
اطالع رسانی را با هدف مرتبط ساختن هر چه بیشتر علم با اهداف سیاست خارجی کشور ایجاد نمود. در سال 2007 ژاپن سیاست 
رسمی در حوزه دیپلماسی با محوریت علم و فناوري اتخاذ نمود و به دنبال آن در وزارت امور خارجه ژاپن، سفیری در حوزه علم 
و فناوری انتخاب گردید. چین در برنامه توسعه علم و فناوری سال 2006 خود چگونگی دستیابی به یک "جامعه انگیزه محور" 
تا سال 2020 و همچنین راهبری جهانی در حوزه علم و فناوری تا سال 2050 را مشخص کرد. فرانسه نیز از دیگر کشورهایی 

بود که نقش مثبت علم در دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود را به رسمیت شناخت.
بدیهی است دیپلماسی علم و فناوری نیز مانند سایر دیپلماسی ها، در راستای تامین منافع ملی  کشورها انجام می پذیرد. در 

ادامه به اهداف  دیپلماسی علم و فناوری اشاره می شود.

اهداف دیپلماسی علم و فناوری 
علم وفناوری در معادالت سیاسی جهان،  از طریق دیپلماسی علم و فناوری نقش آفرینی می کند. موفقیت دیپلماسی علم و 
فناوری در گرو، هدفمندی و هدف گذاری آن می باشد. بنابر این ضروری است که دولت ها  اهداف دیپلماسی علم و فناوری خود 

را تنظیم و تدوین نمایند.
عمده ترین اهداف دیپلماسی علم و فناوری را می توان به شرح زیر برشمرد: 

افزایش نفوذ و نمایش آن در صحنۀ بین الملل؛
ارتقای جایگاه  و پرستیژ کشورها در نظام بین الملل؛

دستیابی به جایگاه مناسب علمی و فناوری در عرصۀ بین الملل؛ 
افزایش همکاری های علمی و فناوری جهت نزدیک ساختن دیدگاه کشورها در قبال مسائل مورد عالقه؛ 

ترغیب و تشویق سایرین به انجام گفت و گو و مذاکرات صلح آمیز با استفاده از علم و فناوری؛
دستیابی به منافع اقتصادی و سیاسی با بهره گیری از علم و فناوری؛

ایجاد جو اعتماد و اطمینان در پرتو تحوالت علمی و فناوری؛ 
تسهیم و مشارکت  همکاری جویانه در فضای علمی جهان )قدیمي، 1392(. 

برای دستیابی به اهداف دیپلماسی علم و فناوری ابزارهای  گوناگونی الزم است تا زمینه تحقق اهداف مشخص شده فراهم 
شود. 

ابزارهای دیپلماسی علم و فناوری
در این پژوهش به عمده ترین ابزارهای دیپلماسی علم و فناوری اشاره می شود:.

الف: موافقت نامه های علمی؛
ب: منابع انسانی متخصص؛ 

ج: نهادها و دستگاههای کارآمد؛
د: تخصیص بودجه مناسب.

 الف: موافقت نامه های علمی 
موافقت نامه های علم وفناوری ابزاری مؤثر و راهکاری مناسب برای دیپلماسی علم و فناوری است. در سال های اخیر تعداد 
بهبود  از  موافقت نامه های همکاری های علمی حاکی  انعقاد  است.  داشته  افزایش چشم گیری  فناوری  و  علم  موافقت نامه های 
روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... میان کشورهای جهان است، به نحوی که توافق نامه های علمی زمینه ساز همکاری های 

علمی و فناوری می باشند.
   الزم به ذکر است اجرای این توافق نامه ها به عنوان مهم ترین ابزار دیپلماسی علم و فناوری با مشکالتی از جمله عدم 

ضمانت اجرای توافق نامه ها، مشکل تأمین منابع مالی و شکل گیری تحریم ها علیه یک کشور مواجه می باشند. 

ب: منابع انسانی متخصص
منابع انساني کارآمد و متخصص از مؤلفه های مهمی است که در دیپلماسي  علم و فناوری نفش دارند. نقش آفرینان این 
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حوزه به راحتي مي توانند کارایي دستگاه دیپلماسي را زیر سؤال برده و یا آن را به نهایت خود برسانند. هنگامي که سخن از 
قدرت نرم به میان آورده مي شود توانایي اثرگذاري و تالش براي شناسایي فرصت هاي مناسب به ذهن متبادر مي شود. براي 
از چنین ظرفیت هایي برخوردار باشند بسیار کلیدي  اثرگذاري و شناسایي فرصت هاي بهتر، بي شک به کارگیري نیروهایي که 
است. تصمیم گیران و سیاست گذاران براي پیشبرد اهداف سیاست خارجي خود ناگزیر به بهره گیري از توان و ظرفیت کارشناسان 

هستند. 
   تعامل با دیگران خود هنري است که فقط در اختیار نیروهاي انساني کارآمد قرار دارد. دیپلماسي علم و فناوري صرفًا یک 
شیوۀ تبلیغاتي یا بازاریابي نیست بلکه مجموعه اي از استراتژي ها و تاکتیک هاي جدیدي است که دستگاه سیاست خارجي را در 

دستیابي به اهدافش یاري مي کند.
آنها وجود  با  ارتباط  برقراري  براي  و سازمان هاي خاص علمي هستند که  نهادها  فناوري، مخاطبان،  و  دیپلماسي علم  در 
مهارت هاي خاصی مورد نیاز است. در حالي که در دیپلماسي سنتي، همواره نوعي ابهام به چشم مي خورد. یکي از مؤلفه هاي 
موفقیت در دیپلماسي علم و فناوري وجود شفافیت مي باشد. کارشناسان کارآمد و نخبه در این عرصه مي توانند با تحت تأثیر قرار 
دادن طرف هاي مقابل تغییر نگرش آنها نسبت به سیاست خارجي کشور را نیز تعقیب کنند. در منابع انساني کارآمد چند اصل 
اساسي از جمله آموزش، وجود شخصیت جذاب، قابلیت درک ارزش هاي طرف مقابل و احترام به آنها و در ضمن آگاهي و اشراف 

کامل به سیاست ها و استراتژي هاي کلي کشور باید لحاظ شود.

ج: نهادها و دستگاه های کارآمد
دیپلماسي علم و فناوري، عملکرد بسیار پیچیده اي دارد. تعدد مراکز و نهادهاي شریک و همکار در دیپلماسي علم و فناوري 
موجب مي گردد که معمواًل ناهماهنگي در این دیپلماسي به وجود آید و این ناهماهنگي مانع اتخاذ تصمیمات مؤثر مي گردد از 
جمله نهادهاي تأثیرگذار در دیپلماسي علم و فناوري در تمامي کشورها وزارت خارجه و مراکز دانشگاهي و علمي مي باشند که 
ظرفیت و کارایي آنها منجر به توانمندي دیپلماسي علم و فناوري در صحنۀ سیاست خارجي مي گردد. چنانچه کارشناسان دستگاه 
سیاست خارجي بتوانند عرصه هاي مورد توافق در دیپلماسي علم و فناوري جهت مبادلۀ همکاري ها میان کشورها را تشخیص 
داده و آن را به هرم باالي تصمیم گیري منتقل نمایند،  امکان بهره گیری از مزایا و منافع دیپلماسی علم و فناوری  را فراهم و از 
هزینه هاي جانبي سنگین تصمیم گیري هاي غیرکارشناسانه کاسته خواهد شد. دومین سازمان و نهاد دخیل در دیپلماسي علم و 
فناوري، مراکز دانشگاهي و علمي هستند که بنا به گستردگي و توانمندي علمي کشورها از تأثیرگذاري هاي متفاوتي برخوردارند.  
به عنوان مثال ژاپن با پیشرفت هاي علمي بسیار چشم گیر خود و وجود مراکز علمي، تحقیقاتي و پژوهشي معتبر در این زمینه 
از توان تأثیرگذاري متفاوتي در دیپلماسي علم و فناوري در مقایسه با یک کشور افریقایي برخوردار است. برخي از این نهادهاي 
پژوهشي و تحقیقاتي که غیردولتي نیز مي باشند در صحنۀ علمي گوي سبقت را ربوده اند مانند برخي از شرکت هاي الکترونیکي 

و کامپیوتري معروف جهان که توانسته اند حتي سیاست خارجي کشورها را نیز تحت تاثیر قرار دهند.

د: تخصیص بودجه مناسب
تخصیص بودجه مناسب از زمره ابزارهاي اصلي دیپلماسي علم و فناوري مي باشد، دیپلماسي علم و فناوري نیز همانند سایر 
حوزه ها نیازمند وجود منابع مالي است که بدون تخصیص آن امکان کارکرد بهینۀ دیپلماسي وجود نخواهد داشت. مساعد بودن 
شرایط اقتصادي براي کارشناسان و منابع انساني کارآمد در کنار وجود نهادها و دستگاه هاي معتبر در این زمینه مي تواند عرصۀ 
مناسبي را براي اعمال دیپلماسي علم و فناوري فراهم سازد. متأسفانه گاهي شاهد آن هستیم که این باور غلط در ارکان مختلف 
در حالي که  استفاده مي گردد که حق العمل کمتري درخواست مي نمایند  نیروهایي  از  آنکه  بر  مبني  جوامع جاي گرفته است 
کارشناسان زبده تر باید از امکانات مالي بهتري برخوردار شوند و تخصیص منابع براي این حوزه باید بر اساس حق العمل در نظر 

گرفته شده در سطح بهترین و گران ترین پروژه هاي تحقیقاتي  به این افراد اختصاص یابد )قدیمي، 1392(.

ابعاد دیپلماسی علم و فناوری 
دیپلماسي علم و فناوري از سه بُعد برخوردار است که عبارتند از:  

الف: ارائه نظرات و توصیه های علمی برای اعمال آنها در اهداف سیاست خارجی )علم در دیپلماسی( 
ب:  تسهیل همکاری های علمی بین المللی )دیپلماسی برای علم( 
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ج: استفاده از همکاری های علمی برای بهبود روابط بین المللی میان کشورها )علم برای دیپلماسی(

الف: علم در دیپلماسي 
در این بعد، جامعه علمي، سیاست گذاران را از آخرین اطالعات آگاه می سازند. هدف از این همکاری رفع موانع موجود ، بهبود 
تبادالت و همکاري هاي دیپلماتیک و یا سایر فعالیت هایي است که در آنها وجود یک توافق نظر و درک واضح و روشن، ضروري 

و الزم است. به طور کلی در این حالت علم ،  به عنوان پشتوانه تحقق اهداف سیاست خارجی تلقی می شود.

ب: دیپلماسي براي علم
اولویت هاي  خواه  بین المللي-  همکاري هاي  تسهیل  درصدد  که  است  علمی  دیپلماسي  بُعد  علم،  دومین  براي  دیپلماسي 
استراتژیک  تعیین شده از باال به پائین و خواه همکاري هاي پائین به باال در میان پژوهشگران و اندیشمندان - مي باشد. در 
مواقعي که روابط و ارتباطات سیاسي ضعیف و شکننده مي شوند،  علم نه تنها توانایي برقراري روابط میان جوامع را دارد بلکه 

مي تواند در موضوعات دیپلماتیک، مذاکرات و موافقت نامه ها به کمک دستگاه دیپلماسي بشتابد.

ج: علم براي دیپلماسي
سومین بُعد از دیپلماسي علم؛ »علم براي دیپلماسي« است،  در این حالت همکاری های علمی و فناوری، روابط بین المللی 

را بهبود می بخشد) نظیف کار، 1391(.  

نتیجه گیري 
امروزه، یکی از متغیرهای پیشرفت کشورها در صحنۀ بین المللی، استفاده از علم و فناوری در عرصه های گوناگون از جمله 
سیاست خارجی است که از آن به عنوان " دیپلماسی علم و فناوری" یاد می شود. " دیپلماسي علم و فناوري " ترکیبي از دو 
اصطالح دیپلماسي و علم و فناوري  است. دیپلماسي در ادبیات علوم سیاسي و روابط بین الملل به معناي، " فن پیشبرد و اجراي 
سیاست  خارجي از طرق مسالمت آمیز است". دیپلماسي در گذر زمان، به شاخه هاي مختلفی تقسیم شده و تحوالت  بسیاري 

به خود دیده است. 
علم و فناوری به عنوان یکی از عرصه های دیپلماسي فضای مناسبی را برای گفت و گو میان دولت ها فراهم می سازد و از این 
رو دیپلماسي علم و فناوری می تواند در ایجاد ارتباط ، اعتماد و افزایش تبادالت علمی میان کشورهای جهان نقش به سزایی 
ایفا نماید. بهره گیری از علم و فناوری در دیپلماسی موجب تسهیل و تسریع مذاکرات، تبادل و دستیابی به اطالعات، افزایش 
مناسبات جهانی  و تأثیرگذاری بر افکار عمومی می شود به نحوی که اعتبار و مشروعیت بیشتری را برای کشورهای استفاده 

کننده از آن دربردارد.
ایجاد و گسترش همکاری های علمی و فناوری میان کشورهای جهان، یکی از کارکردهای  دیپلماسی علم و فناوری است. 
رسالت بنیادین دیپلماسي علم و فناوري مدیریت بر روابط میان کشورها و سایر بازیگران بین المللي با استفاده از علم و فناوري 
می باشد  که به واسطه آن کشورها از طریق تعامالت رسمي و غیررسمي به مدیریت، هماهنگي و صیانت از منافع ملي خود 

 می پردازند.
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آینده پژوهی: علم یا هنر؟1
نویسنده: ایلكا نینیلوتو

مترجمان: حسن بشیری2
امیرهوشنگ حیدري3

چکیده
ما در این مقاله با ایجاد تمایز بین علم توصیفی و علم طراحی سعی در شفاف سازی ماهیت آینده پژوهی داریم. به جای تقسیم بندی تحقیقات 
به پایه و کاربردی، به نظر می رسد این تمایز از نقطه نظر فهم ماهیت حوزه های »عملی« و »حرفه ای« جدید مفید باشد. این شناخت ماهیت 
حوزه های جدید، به شفاف سازی پرسش مطرح  شده در عنوان مقاله کمک می کند؛ تضاد بین »علم« و »هنر« در اینجا بین علوم طبیعی و 
انسانی وجود ندارد بلکه تمایز التین، بین ساینتیا4 )شکلی از دانش( و آرس5 )شکلی از مهارت( است. آرس ترجمه واژه یونانی »تکنه«6 است و 

می توان این پرسش را اینگونه دوباره فرمول بندی کرد که آینده پژوهی علم است یا نوعی فناوری اجتماعی.
کلید واژه ها: آینده پژوهی، علم توصیفی، علم طراحی، هنر

مقدمه
هنوز هم آینده پژوهی به دنبال یافتن هویت خود به عنوان یک رشته جدید دانشگاهی است. کار در این عرصه، دامنه ای 
از توسعه مدل ها و روش های بسیار مطلوب ریاضی تا فعالیت های عملی در »تبدیل جهان به مکانی بهتر برای زندگی« است 

.)Bell 1997: 73(
تعجبی ندارد که بحث درباره ماهیت آینده پژوهی، ایده هایی را از سنت های مختلف فلسفه علم وام گرفته است. اما قرار دادن 
آن به عنوان شاخه ای از مطالعات چهارچوب مفهومی روندهایی همچون اثبات گرایی، تفسیر گرایی و نظریه انتقادی دشوار است. 

.)Niiniluto 1993, 1995( در نتیجه، نگاه به الگوهای ظهور تخصص های علمی جدید آموزنده تر است

1. این مقاله ترجمه مقاله Futures studies: science or art است که در مجله فیوچرز شماره 33 به چاپ رسیده است.
Bashiri@hut.ac.ir 2. عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی همدان

Heidari@nrisp.ac.ir 3. عضو هیئت علمی گروه آینده اندیشي مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور
4. Scientia 
 5. Ars 
 6. Techne 
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دانش توصیفی درباره آینده
شاید متداول ترین مدل تحقیقات علمی، مدل توصیفی است: حداقل واقع گرایان به اصطالح علمی ادعا می کنند که هدف 
و جامعه است  واقعیت خود شامل طبیعت، ذهن، فرهنگ  و  است  واقعیت  درباره  و حقیقی  واقعی  اطالعات  دادن  اصلی علم، 
)Niiniluto 1999(. به عبارت دیگر، دانش علمی شامل جمله هایي، معمواًل به صورت خبری، برای توصیف راستی چند واقعیت 

منفرد یا کلی است.
ممکن است واقعیت های منفرد بیان امور کسب شده در زمان های حال، گذشته یا آینده باشند. واقعیت های کلی به عنوان 
قوانین طبیعت یا دیگر جمله هاي شبه قانونی توصیف می شوند. دانش درباره چنین قوانینی به ما در ارایه توضیحات علمی همچون 
پاسخ به پرسش های »چرایی« )چرا چنین رویدادی رخ داد؟(، پیش بینی درباره رویدادهای آینده و پرداختن به رویدادهای گذشته 
کمک می کند )Hampel 1965(. در نتیجه، وظایف علم توصیفی شامل مطالعات نظام مند و شرح وضعیت فعلی واقعیت و مقررات 

شبه قانونی آن، مطالعات تاریخی یا اکتشافی درباره گذشته و مطالعات پیش بینانه درباره آینده می پردازد.
بسیاری از رشته های علمی »عادی« همچون فیزیک، ستاره شناسی، روان شناسی و اقتصاد، از این منظر دارای ارتباط و پیوند 
آینده پژوهانه هستند که نظریه های آنها، همراه با شرایط اولیه درباره زمان حال و شرایط مرزی با محیط منجر به پیش بینی هایی 
درباره رویدادهای قابل مشاهده در آینده می شود. بدون وجود این توانایی، نظریه ها نمی توانند به ضرورت آزمون پذیری تجربی 

پاسخ دهند. 
دیدگاه،  این  در  کرد.  پیروی  مشابهی  مسیر  از  آینده پژوهی  در  باید  که  می کند  بیان  علم  توصیفی  مدل  ضمنی  طور  به 
نقش آینده پژوه، استفاده از روش علمی برای پیش نگری  و برآورد و در نتیجه جایگزین سازی انواع مختلف »پیش گویی ها« و 

»چشم انداز های« غیرعلمی پیشنهادی متفکران مذهبی، فالسفه، رمان نویسان و طالع بینان است.
اما آیا می توان این نوع »آینده نگاری« را نوعی از دانش تصور کرد؟ این نکته را به خاطر بسپارید که بر اساس تعریف کالسیک 
افالطون، دانش به معنای یک باور درست توجیه شده است. آیا گزاره هایی وجود دارند که بدانیم درست هستند، مثاًل در مورد سال 
2050، چه می دانیم؟ به عنوان پاسخ های جزیی، ممکن است عبارت های ریاضی را ذکر کنیم )مثل 5=3+2( که همواره درست 
هستند. همچنین پذیرفتنی است که شماری از قوانین پایه طبیعت تغییر نمی کنند، مثاًل گزاره هایی که نیروی جاذبه را توصیف 
می کنند در سال 2050، نیز درست خواهند بود. به عالوه، درستی شماری از عبارت های مربوط به آینده با توجه به مدل ریاضی 

واقعیت های گذشته مشخص می شود: مثاًل، در سال 2050، شهر هلسینکی به پانصدمین سال بنای خود می رسد.
یا  رویدادها  پیش بینی  برای  تالش  اما  نیستند  جالب  خیلی  آینده پژوهی  حوزه  در  نوع،  این  از  معتبر  گزاره های  و  جمله ها 
وضعیت های ممکن خاص در آینده ـ همچون فردای نبرد دریایی )مثال مشهور ارسطو1 ]6[( یا تعداد شماره تلفن های همراه 
فنالند در سال 2010، بیشتر مرتبط هستند2. مشکل آشکار آنکه این رویدادها تاکنون تحقق نیافته اند و از این نظر، آینده وجود 
ندارد. از این رو، مطالبی که درباره اتفاق هاي آینده ذکر می شوند، هم اکنون فاقد ارزش  واقعی هستند و از نظر افالطون نمی توان 

آنها را شناخت. در نتیجه، به نظر می رسد که در بهترین حالت می توانیم آنچه را که در آینده رخ خواهد داد، حدس بزنیم.
همانگونه که توسط جن لوکاسویزLukasiewicz ،1970)3( ذکر شده، یک روش برون رفت از این مسئله آنکه باید فرض کرد 
امور جهان جبری است و در نتیجه، وضعیت فعلی جهان به طور کامل وضعیت های آینده آن را تعیین می کند. اگر چنین حالتی 
وجود داشته باشد، هم اکنون تمام گزاره های مرتبط با آینده دارای یک ارزش درستی ثابت اما معمواًل ناشناخته هستند. اما چنین 
فرض متافیزیکی درباره جهان چندان باورپذیر نیست )Suppes ،1984(. در بهترین حالت، چند سامانه نسبی مجزا وجود دارند 
که بر اساس قوانین جبری رفتار می کنند. مثاًل، مکانیک کالسیک امکان پیش بینی هایی درباره موقعیت آتی سیاره ها را می دهد. 
اما این پیش بینی ها تنها با فرض ثابت بودن شرایط و بسته بودن منظومه شمسی بدون هیچ عامل آشفته ساز خارجی که موجب 

بروز تغییرات غیرمنتظره شود، معتبر است.
از این گذشته، کارهای اخیر در حوزه نظریه آشوب نشان می دهد که ممکن است یک نظام جبرگرا به تمام تغییرات کوچک 
در شرایط اولیه خود حساس باشد و بی ثبات گردد )Earman ،1986(. در این حالت، مطالب اظهار شده درباره آینده نظام، دارای 
ارزش های واقعی معین است، ولی هیچ انسان یا رایانه محدودی نمی تواند دارای دانش دقیق و کافی درباره شرایط اولیه  و در 

نتیجه رفتار آینده آن باشد.

1.  استدالل مشهور ارسطو در مورد اصل موجبیت )مترجم(
2.  البته در این زمان این آمار وجود دارد اما در زمان نوشتن مقاله یک پیش بینی محسوب می شده است. )مترجم(

3. Jan Lukasiewicz 
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آینده به عنوان یک درخت باز
نکات مطرح  شده در بخش قبل بیانگر آن است که آینده پژوهی دارای چند دورنمای کاماًل محدود به عنوان علمي توصیفی 
است. یک دیدگاه بدیل با این ادعا که هدف آینده پژوهی آینده نیست بلکه زمان حال است، نیز مطرح است. به همین شیوه ادعا 
 1 Malaska( می شود که هدف پژوهش تاریخی، یافتن رد پاهای کنونی رویدادهای گذشته است. پنتی ماالسکا و مایکا مانرما
1985(  از این صورت بندی استفاده می کنند که به نظر من گمراه کننده است، اما منظور واقعی آنها اینکه زمان حال »هدف 
تجربی« معمول پژوهش تاریخی و آینده شناسانه است. از نظر من، ایجاد یک تمایز آشکار بین هدف و شواهد پژوهش اهمیت 
دارد: در مطالعات تاریخی، دانش درباره   زمان حال، شاهدی برای مطالب اظهار شده درباره گذشته و در آینده پژوهی، شاهدی 

درباره آینده است. 
یک رویکرد نویدبخش تر، بیان هدف آینده پژوهی به عنوان درختی با احتماالت بدیل است. آینده هنوز هم تا حدی باز است 
درباره  پژوهش  آینده پژوه،  یک  وظیفه  داشت.  خواهد  بستگی  انسان  انتخاب های  و  تصادفی  رویدادهای  به  آن  ویژگی های  و 
آینده و در نظر گرفتن آن به عنوان یک درخت است. شاخه های آن سناریوهای بدیل را تعریف می کنند که ما خواهان تحقق 
یا دوری جستن از آنها هستیم. به بیان دقیق تر، دیدگاه به دست آمده آن است که آینده پژوه باید )1( آینده های ممکن بدیل را 
پی ریزی کند، )2( به ارزیابی احتمال وقوع آینده های بدیل بپردازد )3( به ارزیابی مرجح بودن یا مطلوبیت آینده های بدیل بپردازد. 

.)Bell 1997, Cornish 1969(
چند روش مختلف گرافیکی، آماری و کّمی برای وظایف یک و دو توسعه یافته اند. در اصل، برآورد احتماالت ریسک، اهداف 
نظام های طبیعی، انسانی و اجتماعی جزء اصلی تالش علمی است، اما در بسیاری از موارد، وظیفه ای دشوار با اطالعات ناقص 

است. همانگونه که برتراند دو ژونل2 اظهار داشته، آینده پژوه در این موارد اغلب باید »هنر حدس زدن« را به کار گیرد.
کورینش)Cornish 1969( 3 اظهار می دارد که آینده پژوه نیاز به تصویرسازی »هنرمندانه ای« از ساخت سناریوهای بدیل دارد. 
این امر درست است، اما باید به خاطر سپرد که در کشف نظریه های علمی نیز به تصویرسازی خالق نیاز است. مهم ترین مشکل 
نظام مند فراروی وظیفه )1(، ناشی از این واقعیت است که آینده -  و بدیل های ترسیم شده در درخت آینده - به کشف های 
جدید علمی و فناورانه وابسته اند. همانگونه که کارل پوپرPopper ،1957) 4( اظهار داشته، نمی توان این اکتشاف هاي جدید را 
پیشاپیش شناسایی کرد: اگر از قبل آنها را می شناختیم، دیگر اکتشاف هاي نبوغ آمیز آینده محسوب نمی شدند. در مقابل دیدگاه 
پوپر می توان این نکته را اظهار داشت که گاهی اوقات امکان دانستن یا حدس زدن آنچه که از منظر فناورانه ممکن خواهد بود، 
حتي اگر چگونگی آن را ندانیم )مثاًل، چشم اندازهای لئوناردو و داوینچی5 از هواپیماها(، وجود دارد. باز با وجود این بی ربط نیست 

اگر بگوئیم که قلمرو احتماالت، ممکن است در طول زمان به شیوه ای غیرقابل پیش بینی تغییر کند.

آینده های مرجح
در سال 1943، اوسیپ فلچهایم6 این دیدگاه را مطرح ساخت که آینده پژوهی باید به ارتقا و بهبود آزادی و رفاه نوع بشر متعهد 
باشد. آینده پژوهی دارای نقش رهایی بخش به جای پیش بینی غیرفعال و منفعالنه است و باید در گفت وگوی سیاسی و در نتیجه 
تحول جامعه مشارکت داشته باشد. وندل بل7 با پیروی از پروژه آینده های بدیل مانرما )Mannermaa،1986( اظهار می دارد که 
پیشنهاد اقدام بخشی از مسئولیت آینده پژوه است )Bell 1997: 97(. این تعهدها منجر به شکل گیری وظیفه )3(، یعنی ارزیابی 

آینده های مرجح می شود.
من، با دیدگاه های بسیاری از آینده پژوهان پیرامون آرمان های انسانی همچون آزادی فردی، مسئولیت  اجتماعی، مردم ساالری 
و توسعه پایدار موافقم. به هر حال، طرح این پرسش مهم است که پذیرش این ارزش ها را از چه نظر باید بخشی از مطالعه علمی 
آینده در نظر گرفت. آیا آینده پژوهی می تواند به وظیفه ارزیابی و حفظ موقعیت خود، به عنوان یک رشته علمی بپردازد؟ آیا توجیه 

گزاره ارزشی با استفاده از روش علمی ممکن است؟

1. Pentti Malaska and Mike Mannermaa 
2. Bertrand de Jouvenel 
3. Cornish 
4. Karl Popper 
5. Leonardo de Vinci 
6. Ossip Flechtheim 
7. Wendell Bell 
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ما در بهترین حالت با استفاده از پژوهش های تجربی تنها می توانیم آنچه را که از جانب افراد یا فرهنگ های مختلف خوب یا 
بد تصور می شود، مشخص کنیم. نسبی بودن اولویت ها به این معنا نیست که قضاوت های ارزشی، اموری اختیاری و تنها ذهنی 
یا گزاره های احساسی هستند. این وظیفه فلسفه است- اخالق و سیاست از منظر ارسطو »علوم عملی« فرض می شوند  - که 
ادعا کرده اند که  تا کانت و هابرماس1  ارسطو  از افالطون و  از فالسفه مهم  بیابد. شماری  را  دیدگاه های هنجاری و محوری 
روش های عقالنی یا استداللی برای توجیه گزاره های ارزشی و تجویزها وجود دارند، اما این صورت های مختلف عینی گرایی 
تائید ارزش به شیوه های  )Bell ،1997b( برای  نتیجه، در حالی که مجموعه آزمون های بل  ارزشی، بحث برانگیز هستند. در 
مختلف مفید است، اما حداقل بیان این مسئله مشکل زا است که به ما امکان توسعه »اخالق منسجم، پیوسته، منطقی و عینی 

.)Bell 1997b: 87( »را می دهد
حتي با این فرض که آینده پژوهان می توانند به شیوه ای موفقیت آمیز به عنوان فالسفه عملی اقدام کنند، دانش مفروض از 
اخالق عینی آن ها، ضرورت تمایز گذاشتن بین تعهدات ارزش خود آینده پژوه، کارفرمای او و افراد واقعی و ممکن قرار گرفته در 
جایگاه های درخت آینده را تغییر نمی دهد. این موضوع نه  تنها واقعیت زندگی است که ممکن است چنین ارزش هایی از یکدیگر 
متفاوت باشند، همچنین مطلوب است که به افراد امکان انتخاب های مرتبط سیاسی و اخالقی داده شود )با فرض اصول لیبرال 

دمکراسی(.

طراحی آینده
اگر آینده پژوهی تناسب کاملی با مدل سنتی علم توصیفی نداشته باشد، آیا ممکن است که شکل جدیدی از »نظریه انتقادی«، 
ترکیبی از فراست علمی و نقد اجتماعی باشد که وظیفه »رهایی بخشی آن« قابل تقلیل به وظیفه »فنی« علوم طبیعی نیست؟ 
فکر می کنم این مسئله نیز شک برانگیز است. کلید آینده پژوهی را باید در آن دسته از حوزه های پژوهشی جست وجو کرد که 

هربرت سیمونSimon ،1981) 2( »علوم طراحی« یا »علوم مصنوعی« می نامد.
ابزارهای بهینه، به شیوه ای  یا برنامه ریزی« در مفهوم گسترده آن، هر گونه فعالیتی است که در آن  منظور ما از »طراحی 
نظام مند به منظور دستیابی به اهداف پذیرفته شده، بررسی می شوند. ممکن است هدف، ساخت یک مصنوع مادی )همچون حوزه، 
منظر، کار هنری، حرفه، موتور یا ساختمان(، سازمان اجتماعی، راه حل مسئله یا تصمیم گیری برای اقدام باشد. چنین فعالیتی از 
این منظر که هدف آن را باید مطلوب در نظر گرفت، ارزش محور است. از این زاویه که فرایند کار توسط قوانین عمومی و کلی 
اقدام، هدایت می شود، قانون مدار است. اما از منظر مفهومی باید این برنامه ریزی سازنده و حل مسئله را از پژوهش های علمی 

متمایز ساخت که هدف آن دانش جدید است.
این دیدگاه که آینده شناسی شکل جدید برنامه ریزی است، مطرح شده است )Julien،1975(: آینده را می توان پدیده ای در نظر 
گرفت که در نتیجه اقدام هاي انسان ساخته می شود. در این ارتباط، آینده پژوهی فعالیتی به هدف جست وجوی دانش نیست بلکه 

نوعی فناوری اجتماعی، مشابه حوزه محدودتر برنامه ریزی شهری است.
فکر می کنم که این طرز تلقی یک بینش مهم است و توضیح می دهد که چرا بسیاری از آینده پژوهان بر اهمیت و ارتباط 
وظیفه ارزش مدار )3( تأکید کرده اند. اما هنوز هم در تحلیل نقش پژوهش های علمی در حوزه مطالعه ی آینده - ویژگی متمایز 

کننده این حوزه از فعالیت های سیاسی عادی، موفق نشده است. 
در مورد بسیاری از فعالیت های عملی )همچون کشاورزی و مهندسی( و حرفه های مرتبط )کشاورز، مهندس(، حوزه های علمی متناظر 
 .)Niiniluto،1995( حاوی اطالعات علمی به هدف موثرترساختن این روش ها یا هنرها وجود دارند )علم کشاورزی، علم مهندسی(
سیمون )Simon ،1981( اظهار می دارد که این علوم طراحی، سخنی درباره چگونگی وجود پدیده ها نمی گویند اما در مورد آنچه که 
باید باشند تا به برخی از اهداف برسند، سخن می گویند. به عبارت دیگر، این علوم با مدل توصیفی پژوهش تناسب ندارند. به جای 
آن، نتایج آنها به صورت عادی به بیان روابط بین ابزار و اهداف می پردازند )Niiniluto ،1993(. مثاًل، یک پزشک این مفروض 
را می پذیرد که بهداشت و سالمت یک ارزش است. او به منظور حفظ و بهبود سالمت بیماران خود نیاز به قوانینی دارد که به او 

می گویند برای انجام امور مختلف در شرایط متفاوت، به منظور دستیابی به این هدف، چه کار باید بکند.
ون رایت Von Wright,1963) 3( گزاره هایی در مورد روابط بین ابزار- اهداف را هنجارهای فنی می نامند. شکل کلی چنین 

هنجارهایی عبارتند از: 
1. Plato, Aristotle, Kant, Habermas 
2. Herbert Simon 
3. Von wright 
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اگر خواهان »الف« باشید و بر این باورید که در موقعیت »ب« قرار دارید، آنگاه باید کار »ایکس« را انجام دهید.
انجام دهید!(، دارای ارزش های واقعی  باید ایکس را  هنجارهای فنی بر خالف هنجارهای طبقه بندی یا غیرمشروط )شما 
هستند. عبارت )1( درست است، اگر انجام ایکس در موقعیت »ب« یک شرط ضروری رسیدن به هدف »الف« باشد. )در موارد 

ضعیف تر، ممکن است ایکس یک شرط کافی محتمل »الف« باشد(. ما برای توجیه )1( باید قادر به نشان دادن )2( باشیم.
ایکس موجب بروز »الف« در موقعیت »ب« می شود.

ممکن است بتوان این قانون سببی کلی را از نظریه های علمی کلی تر استخراج کرد؛ که یک مورد عادی در علوم کاربردی 
است و از اطالعات برگرفته از پژوهش های پایه استفاده می کند. اما در اغلب موارد توجیه آن باید مبتنی بر مدل های مطلوب 
ریاضی، همراه با داده تجربی یا آزمایشی باشد )Niiniluto ،1994(. این روش ها به اصل بی طرفی ارزش علمی پایبند هستند، 

اما هنوز هم به توجیه عبارت های مشروط )1( با اصل ارزش مرجح آن می پردازند.
برای پذیرش درستی )1(، نباید حتمًا به هدف »الف« متعهد بود. اما اگر هدف »الف« را بپذیریم و دارای شواهد علمی خوب 
برای قانون کلی )2( و این واقعیت باشیم که در موقعیت »ب« قرار داریم، می توانیم بر اساس این ارزش ها و اصول واقعی، توصیه 

به انجام »ایکس« را استخراج کنیم.
نکته اصلی آنکه ممکن است عبارت ابزاری )1( صادق و موجه باشد و در نتیجه شرایط کالسیک دانش را برآورده سازد. از 
آنجائی که گزاره یک )1( به توصیف چگونگی یک واژه نمی پردازد، بلکه به چگونگی رسیدن به هدف مطلوب می پردازد، )1( را 

نمی توان نتیجه علم در مدل توصیفی دانست. بلکه ممکن است بخشی از آن چیزي باشد که علم طراحی می نامیم.
فرض کنیم ما در حال طراحی آینده هستیم، و در هنجارهای فنی مرتبط، موقعیت »ب« وضعیت کنونی طبیعت و جامعه )از 
جمله نیازها و امیدهای افراد واقعی( یا هر گونه وضعیت ممکن در درخت آینده باشد. فرض کنیم هدف »الف« تحقق وضعیت 
آینده مرجح یا دوری جستن از یک تهدید نامطلوب باشد. انتخاب گزینه »الف« ممکن است یک مناقشه اخالقی و سیاسی باشد 
و آینده پژوه قادر به مطالعه چند هنجار فنی با اهداف بدیل باشد. ممکن است شماری از اهداف، محافظه کارانه )حفظ موقعیت 
کنونی( و شماری، رهایی بخش )تغییر افراطی یا یک روند بدیل جدید( باشند. در مورد یک هدف آرمان شهری، اقدام »ایکس« 
در دسترس نیست، اما اگر موقعیت بنیادین وضعیت »ب« متحول شود، ممکن است وضعیت تغییر کند. اقدام هاي توصیه شده 
»ایکس« )نسبت به »ب« و »الف«( بیانگر ابزار دست یابی به اهداف دلخواه است. در نتیجه، توالی های آنها شامل سناریوهای 

بدیل آینده هستند.
این نتیجه گیری حاصل می شود که آینده پژوهی، در ترکیب با وظایف اکتشاف آینده های محتمل و مرجح، ترکیبی از پژوهش 
به  آن علم طراحی است که سعی در کمک  اما هسته و محور  است.  اقدام سیاسی  و  فلسفه  و تجربی، روش شناسی،  نظری 

برنامه ریزی عقالنی برای آینده ما دارد. 

نتیجه گیری
نینیلوتو آینده پژوهي را علم تصمیم گیري مي داند این در حالي است که نگرش او با برخي دیگر از دیدگاه ها همچون وندل  بل 
متفاوت است. بل آینده پژوهي را بیشتر دانش اقدام برمي شمرد. جري راوتز آینده پژوهي را دانشي به شدت متاثر از سیاست زدگي 
معرفي مي کند و از طرفي ریچارد اسالوتر به آینده پژوهي انتقادي باور دارد و باالخره رویکرد سهیل عنایت اله به آینده پژوهي، 
مبتني بر واقع گرایي انتقادي است. بل و جیمز اوگیلوي باور دارند که واقع گرایي انتقادي پاسخي فلسفي در برابر افراط گرایي هاي 
اثبات گرایان فراهم مي سازد. از طرفي نظریه نینیلوتو فعالیت هاي آزادي خواهانه، نامتعارف و هنجارشکن را محدود مي کند و به 

تاثیرات نظریه پردازي هاي هرمنونیک و فرهنگي کمتر عنایت دارد.
به یقین با گذشت زمان و درک بهتر آینده پژوهي به عنوان دانشي فراتمدني و فرارشته اي، با گذشت زمان شاهد خاموشي 
جدال بر سر جدایي میان علم و هنر در آینده پژوهي هستیم چرا که همانگونه که نینیلوتو مي گوید: باید به خاطر داشت که براي 

کشف و طرح فرضیه هاي علمي نیز نیازمند تصویرپردازي نوآورانه هستیم.
نگرش نینیلوتو با نظریه علم طراحي هربرت سیمون همسو و سازگار است. سیمون بر این باور بود که باید با استعانت از 
ابزارهاي بهینه و کارا به اهداف سودمندانه دست یافت. این نظریه با رویکرد و نگاه مدافعان  فعالیت سیاسي ـ اجتماعي کاماًل در 

تناقض بود چرا که آنها بر ورود رویکردهاي فلسفي به عرصه ي سیاسي و اجتماعي تأکید داشتند.
 نینیي لوتو این نگراني را داشت که با قبول ارزش هاي انساني و توجه به هنجارهاي اجتماعي جایگاه موضوع هاي علمي 
کمرنگ شود. از سوي دیگر آینده پژوهان از رویکردهاي ترکیبي عملگرا که مجموعه اي از انگیزه ها و اهداف است )نگاه توأمان 
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نظري، عملي، روش شناختي و سیاسي به پژوهش( پیروي مي کنند تا بتوانند از این منظر به درک آینده هاي محتمل و مطلوب 
نائل آیند. 

نینیلوتو و راوتز نگراني مشترکي در قبال آینده پژوهي داشتند و آن اینکه افراد برجسته و نخبه جامعه ممکن است از این دانش 
در راستاي اشاعه سیطره حکمراني خود سوء استفاده کنند و به سلب انتخاب اختیاري مردم که متکي بر ارزش ها، اخالقیات و 
هنجارها است با استعانت از آینده پژوهي، بپردازند. از این رو، این نگراني براي آلوده شدن کارفرمایان حوزه ي آینده پژوهي همواره 
وجود دارد. اسالوتر معتقد است  تمامي علوم متعهد هستند ولي نینیلوتو و راوتز نشان مي دهند که این تعهد و مسئولیت پذیري 

علوم نسبي است. 
نینیلوتو معتقد است آینده پژوهي کسب دانش و معرفت نیست و خود نوعي فناوري اجتماعي است. نینیلوتو به رسم معمول علم 
را معرفت و هنر را مهارت نمي داند بلکه  هنر را زیرمجموعه اي از فن به شمار مي آورد در حالي که بل کاماًل با این تفکیک سازي 

مخالف است.
نینیلوتو؛ آینده پژوهي را حاصل تکامل فرهنگي بشر مي داند که در گذشته نمي توانسته وجود داشته باشد و تنها در بستر مساعد 

جامعه امروزي، تحقق یافته است. او این دانش را محصول اقدام هاي بشري مي داند )نینیلوتو، 2001(.
ناپذیر  جبران  خسارت هاي  و  قطعیت ها  فقدان  نگران  همواره  که  است  انتقاد پذیر  و  محیط گرا  کل نگر،  علمي  آینده پژوهي 
آنهاست. از طرفي مخالفان آینده پژوهي نیز نگران تبدیل ساخت آینده به مهارتي در دست کارفرمایان آینده پژوهي هستند که در 

عمل با استعانت از دانش خود به مقابله با تشدد دیدگاه ها نسبت به آینده خواهند پرداخت.
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ورزش قهرماني، دانش قهرماني
مقایسه ای در کارآمدی و انتظار از هر یک

مسعود آرين  نژاد1

چکیده 
1. مناسبت، نام و انگیزۀ طرح مطالب این نوشته از توفیق هاي تیم های ورزشی ایران در سطح رقابت های بین المللی و هیجان های ملی پس 
از آن، که سراسر کشور را دربرمی گیرند ناشی شده است )دوبار موفقیت تیم ملی فوتبال ایران طی سال های1377و 1392 برای ورود به جام 
جهانی، پیروزی ایران بر تیم فوتبال آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه، موفقیت های  قابل توجه تیم های ورزشی ایران در المپیک 2012، 
توفیق های تیم ملی والیبال ایران در قهرمانی آسیا و جام جهانی و مانند اینها(. موضوع و محتوای این نوشته مقایسه ای است بین ورزش ملی 
و قهرمانی و علم و دانش تخصصی و قهرمانی )به معنای دانشگاهی آن( به دلیل نیازی که هر دوي آنها به  کسب و گسترش آموزه ها و 

تجربه های بین المللی دارند و روش هایی که هر یک برای رسیدن به این هدف ها به کار می بندند.
2. رویکرد عمومی ما در کسب رده های جهانی در علم یا "علم قهرمانی" به تعبیر این نوشته، که همان تعبیر و تفسیر "ورزش قهرمانی" در 
دنیای امروز است، نیازمند تدوین تدبیرها و درایت های تازه ای است تا ترویج و انتقال آنگونه "علم قهرمانی و تخصصی" مورد نظر و مطلوب 
را از حامالن تجربه جهانی خود به محیط های ملی دانشگری ما در سطح وسیعی ممکن و ساده سازند. این نوشته به تحلیل نظری تدبیري 

تجربه شده، در میدان بزرگ ورزش ملی، برای حوزۀ علم می پردازد. 

از گذشته ها
کساني که سال های اواخر دهه پنجاه شمسی را به یاد می آورند می  دانند  که جوانی و کم تجربگی انقالب در آن سال ها، 
موجب شده بود تا بسیاری از نمودها و یا روش هایی را که در زمان رژیم پهلوی معمول و رایج بودند به عنوان روش هایی نحس 
و طاغوتی مورد نفرت و انکار قرار بگیرند و هر گونه گرایشی به سمت آنها مطرود و ملعون باشند. در آن شرایط، کسی هم در پی 
پرسیدن یا فهمیدن این حرف نبود که آیا ماهیت و محتوای هر مصداقی از  آن نمود ها و روش ها و در هر زمانی، باید متصل و 
مرتبط با ماهیت و محتوای آن رژیم مطرود باشد و آیا گاهي تعبیر، کارآمدی و هدایت دیگری از بعضی از آن روش ها و َرویه ها 
نمی توانند همچنان قابل قبول و برای امروز ما مفید باشند؟ تلقی رسمی و عمومی این بود که هر کار و نماد و شیوه ای در آن 

 arian@znu.ac.ir ،1. دانشیار گروه ریاضی دانشگاه زنجان
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رژیم از اصول و بنیادهای طاغوتی و وابستگی هایش به عوامل استعمار بین المللی ناشی شده است. از این رو انقالب و مردمی 
که اساس آن دستگاه را واژگون ساخته بودند، در حق و تکلیف جدی خود می دیدند که در موارد و مسائل مشابه، راه و َروش و 
نشانه های دیگری را در پیش گیرند. به عنوان مثال شاید کمتر کسی به یاد آورد که حتی یک بار نام خیابان حافظ را در تهران، 
که نام گذاری و نشانه ای باقیمانده از  شهرداری حکومت پهلوی بود،  فقط به دلیل همین سبب  و قرینه، تغییر دادند و اگر برخورد 
و واکنش سریع ُعقالیی در مناصب باالتر نبود که گفتند این نام و نماد، ربطی به آن رژیم ندارد و "حافظ" یکی از مفاخر بی نظیر 
فرهنگ ایرانی اسالمی ماست آن تغییر نام در چهارچوب این نگاه صوری تا به حال باقی مانده بود. تغییراتی از اینگونه باز هم 
رخ دادند که برخی باقی ماندند و برخی  باز یافته و تصحیح شدند. مانند تغییر نام تاالر رودکی به تاالر وحدت که باقی ماند. تغییر 
نام شهر کرمانشاه )با پسوندی از واژۀ "شاه" که اوایل انقالب به درشتی و زشتی دیده می شد( به "باختران" و بازگشت دوباره به 
همان نام تاریخی قبلی هم نمونه جالب دیگری است. این نمونه ها همگی گذر جامعه از فضای احساسی و طبیعی اوایل انقالب 
را به فضای تأمل و عقالنیتی که الزمۀ دوران ها و تجربه های بعدی بود نشان می دهد و این ارزیابی و نقد، هیچ تالقی و تزاحمی 
با تعلق و اعتقاد به انقالب اسالمی و دستاوردهای آن ندارد. زنجیرۀ اینگونه برخوردها و مفاهیمی این چنیني که به تدریج و 
گاهی با فراز و نشیب بسیاری مورد بازبینی و تجدید نظر مستقلی قرار گرفتند فراوان هستند اما شاید که برای تقریب به ذهن 
یادآوری بعضی از آنها بی مناسبت نباشند. یکی از مهم ترین این مفاهیم و نمادها موضوع تعبیر و تفسیر سرمایه دار، سرمایه داری، 
سرمایه گذاری و بخش خصوصی بود، مسئله کنترل جمعیت و مسئله نقش بخش خصوصی در تعلیم و تربیت عمومی )هم برای 
پیش از دانشگاه و هم برای دوره های تخصصی دانشگاهی(، موضوع جمعیت پیشاهنگی سازمان هالل احمر و ماجرای مهیج 
تغییر ساعت ابتدای فصل پاییز، چند مورد مهم دیگر بودند. در همۀ این موارد، فراز و نشیب تفسیری بسیاری تا رسیدن به نقطه ای 

که درحال حاضر قرار داریم طی شد.

یکی از هزاران 
نیروهای  کارگیری  به  نوشته هم هست موضوع  این  بحث  انقالب که موضوع  چالشی  انواع مسائل  از مهم ترین  یکی  اما 
متخصص خارجی در داخل کشور است. این امر در دوران رژیم پهلوی و به طور عمده در راستاي تأمین منافع متنوع استعماری 
به شکلی افراطی رایج و عادی بود. به این ترتیب که در هر گوشه و کناری که می شد، همیشه افراد یا شرکت هایی خارجی و در 
مواضع مهم تر و حساس تر هم معمواًل کارشناسان آمریکایی و انگلیسی مشغول به کار بودند. مثاًل برخی از صنایع سنگین مانند 
صنعت نفت و مس و فوالد کاماًل در اختیار ایشان بود، خیلی از پیمانکاری های ُخرد و کالن برای انجام خدمات فنی و مهندسی 
و عمرانی و کارشناسی ها و طراحی ها مثاًل در مخابرات، امور هوانوردی و راه سازی و سدسازی و سیلوسازی و مانند آن به صورت 
وسیعی در اختیار ایشان قرار داشت. استادی و مشاورت و حتی مشارکت در مدیریت و سازماندهی دانشگاه ها هم از منصب ها و 
موقعیت هایی بودند که به طور وسیعی از نیروهای خارجی در آن استفاده می شد. حساسیت بیشتر و به حق مردم وقتی بود که 
این نیروها به صورتی گسترده در مواضع امنیتی و سیاسی حساس کشور هم به کار گرفته می شدند. جمعیت زیادی از مستشاران 
خارجی در ارتش، وزارت خارجه و صنعت نفت مشغول به کاربودند و خواه ناخواه در تحکیم وابستگی های آن رژیم به غرب و 
آمریکا  نقش مستقیمی ایفا می کردند. به این ترتیب کاماًل طبیعی و به حق بود که نهضت انقالب اسالمی، چنین مواردی را به 
عنوان مصادیق روشن تباهی های آن نظام مورد نفرت قرار دهد. اینگونه مصادیق و افراط و تفریط در آنها موجب شده بود تا 
به غیر از خیلی جنبه های اجتماعی و سیاسی قابل بحث، که موضوع سخن این نوشته نیستند، فرصت رشد و بالندگی نیروهای 
باشند. در این شرایط و به درستی، در زبان مردم،  متخصص ملی هم بسیار محدود و اغلب فرع بر ترجیح نیروهای خارجی 
مستخدمان خارجی همگی عوامل و کارگزاران استعمار تلقی می شدند. مردم معتقد بودند این نیروها خیلی بیشتر از کمک هایی 
که در سازماندهی و تقویت بنیادهای تمدنی امور جامعه می توانند ارائه دهند اعضایی از یک شبکه اطالعاتی، سیاسی، اقتصادی 

و یا فرهنگی را برای پیشبرد مطامع و منافع مستقیم کشورهای متبوع خود شکل می دهند.

امروز 
بنا بر درک و تشخیص امروزی، این تفسیِر انقالبی با وجود درستي در اصول و کلیت خود، قدری هم به ارزیابی و نگاه سیاه و 
سفید آغشته است و مدت هاست که دیگر تعابیر و تفسیر های سال های نخست پیروزی انقالب دربارۀ هر مصداقی از کار و فعالیت 
متخصصان خارجی در کشور مورد قبول نیستند و در مواضع فراوانی از صنعت و مشاوره و طراحی تا اجرای طرح های عمرانی و 

غیر آن، چنین نیروهایی به خوبی به کارگرفته شده و می شوند، اما آیا به سادگی به این نقطه رسیده ایم؟ 
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اگر از نقطه درایت و تجربۀ امروز به آن گذشته های نه چندان دورنگاه کنیم می بینیم که نیروی آن طرز تفکر قطبی و یکسویۀ 
روزهای آغازین انقالب موجب شده بود که تا سال های زیادی حتی طرح موضوع آوردن مشاور، متخصص و یا مجری خارجي 
برای انجام هرکاری، تابویی منفور و گناهی ملعون و نابخشودنی تلقی شود و دولت و ملت، هر دو و به اندازۀ هم از هر قصد و 
قدمی برای نزدیک شدن به این معنی نفرت داشته باشند و حتی فکر به آن، کاماًل مغایر با غرور و افتخارهاي ملي و مذهبی 
و انقالبی تعبیر گردد و واقعًا هم عزم و اتفاق نظر ملی وسیعی پشتیبان این رأی و نظر بود. سال ها گذشت و روال بر همین 
منوال بود تا به تدریج و آرام آرام برخی از اینگونه تابوها شکستند و بازخوانی مجدد خیلی از امور در دستورهای کار ناگفته ای 
قرار گرفتند. از آن جمله سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در چهارچوب مصالح و برنامه ریزی های ملی مورد استقبال واقع 
شدند، سرمایه داران، صاحبان سرمایه یا کارآفرین نامیده شدند و بر کرسی عزت و احترام نشستند، موضوع کنترل جمعیت در 
فراز و نشیبی طبیعی و ملی مورد بازبینی و تفسیرها و تعبیرها و حتی مدیریت های متنوعی قرار گرفت و هیچ یک هم مخالف 
دین و اخالق و انقالب تعبیر نشدند. ورود بخش خصوصی به تعلیم و تربیت عمومی و همگانی در همۀ رده ها و سنین، که در 
اوایل انقالب تقریبًا موضوعی منسوخ و مطرود و طاغوتی تلقی می شد عادی و ضروری گشت، کشمکش های مفصل و جالب 
تغییرساعت هم به لطف مصوبه ای از مجلس حل و فصل شد و در نهایت دعوت از جوانان برای پیوستن به جمعیت پیشاهنگی 
سازمان هالل احمر برای آموزش مهارت ها و هنرهای امداد جمعی، قبیح و مکروه به نظر نیامد. در موضوع مورد توجه این نوشته 
هم، یعنی به کارگیری نیروهای متخصص خارجی، در بعضی از بخش ها مثاًل بخش ورزش ملی و قهرمانی، کار تا آنجا پیش 
رفت که هم اکنون نه تنها استخدام مشاور و تحلیلگر و مربي خارجي، که حتي به خدمت گرفتن بازیکن خارجي هم به امري 
عادي، طبیعي، همه فهم و مقبول بدل گشته است. به عبارت دیگر این روزها همه قبول کرده اند که برای رسیدن ورزش ملی و 
قهرمانی کشور به سطوح قابل مقایسۀ بین المللی چاره ای جز بهره مندی های نزدیک و مستمر از تخصص ها و تجربه های بین 
المللی نیست و اینگونه بهره گیری ها هم با چند سفر خارجی و دعوت های گاه به گاه چند روزه ای از متخصصان خارجی برای 

برگزاری چند جلسه آموزش و تمرین و  سخنرانی و ارائه رهنمود های کلی به دست نمی آیند. 
جوان ترها البته باورشان نمی شود که این دستاورد فکری و در واقع ساختاری بزرگ، برای ورزش کشور، به این سادگی ها 
به دست نیامد و تالش جمعی همۀ دلسوزان ورزش طی مسیری سخت و ناهموار برای اقناع مردم و جامعه، در جبهه فرهنگی، 
و اقناع مسئوالن ومتولیان امور در جبهه حقوقی و قانونی و سازمانی، دست به دست هم دادند تا پس از سال های مدیدی به 
حاصل امروز برسد، سهل و ساده و عادی شود و همه بپذیرند که یکی از مراحل مهم و اساسی رشد و پیشرفت درست ورزش 
ملی و قهرمانی ما، برحسب نیاز، استخدام و به کار گرفتن متخصصان جهانی این رشته و احیانًا حضور طوالنی مدت آنها در 
محیط ها و میدان های ورزشی برای انتقال اجزاء فنی و آموزشی و رفتاری مراتب اصولی، روزآمد و پیشرفتۀ ورزش قهرمانی در 

ابعاد جهانی خود است.

دریافت های عصری
مستقل از این اتفاق  نظر  فوق العاده و بی نظیر دربارۀ ورزش ملی و قهرمانی، در طی زمان، معانی مکمل و نزدیک دیگری هم 

در این دایره از مفاهیم، مورد پذیرش  یا تأمل جامعه قرار گرفتند که بازخوانی  برخی از آنها متناسب این نقطه از بحث است.
    ● یکی از آنها این دریافت است که ِصرف درونیات و استعداد های بومی یک ملت برای طی مسیر توسعه و پیشرفت، در 
مقیاس رقابت های دنیای کنونی کافی نیست و نمی توان در مسیر پیشرفت های تاریخ ساز، تنها به انتظار برومندی سزاواری های 

ملی یا نسلی نشست. 
     ● دریافت دیگر آنکه ِصرف حضور و به خدمت گرفتن نیروهای متخصص فراملی نشانه ای از ضعف و خودباختگی ملی و 
فرهنگی نیست و بسیاری اوقات، حتی نشانه ای از مدیریت و پختگی اجتماعی در انتخاب درست و به جا و تاریخی برای خروج 
از چرخه های عقب افتادگی است درست به همانگونه ای که امیرکبیردر تأسیس دارلفنون عمل کرد. به عالوه که به کارگیری 
دانش  فناوری،   انتقال  به  بخشیدن  سرعت  برای  می تواند  محلی  یا  و  ملی  سازماندهی  یک  چهارچوب  در  خارجی  تخصص 
تخصصی، فرهنگ علمی و تمدنی مثاًل در حوزۀ شهرسازی و شهرنشینی و آمایش سرزمین و مانند آن به کار آیند و این امر 
کاماًل مثمر و مثبت و همسو با آرمان های ملی و اعتقادی هم باشد. در دنیای امروز گاهی حتی نرخ استخدام نیروهای متخصص 
خارجی، برای ارتقاء درجه رشد و سرعت توسعه، درست به مانند درجه بهره مندی از سرمایه گذاری های خارجی، نشانه ای از توسعه 

یافتگی و ظهور نیازمندی های  بالغ تمدنی در مسیر به انجام رساندن اهداف بزرگ است. 
    ● دریافت فکری و تجربی آخری که به کار این بحث می آید اینکه تصویر کنونی توسعه در جهان، میدان  داری رقابت ها و 



13
92

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
رم 

چها
ره 

شما
م • 

هار
ل چ

سا

 68  

همکاری های بزرگ بین المللی برای رسیدن به اهداف بزرگ و عقب نماندن از کاروان تمدن است و هر کسی به اندازۀ مشارکتش 
در این مبارزه و رقابت و حضور فعالش در میدان زرنگی های این بازی بزرگ تجارت و سیاست و کیاست، از قوام و غنای توسعه 

سهم می برد و رشد می کند و به پیش می رود )آراسته، 1387(.

جامعۀ علمی 
با این مقدمه، یک گفتنی اینکه جامعۀ علمي کشور اعم از بازیگران و سیاستگزاران هنوز به اهمیت فوق العادۀ این دستاورد و 
تجربه در زمینۀ ورزش قهرمانی و دریافت های عصری یاد شده در حوزۀ اندیشه و فرهنگ توجه شایسته ای نکرده است و جبهه 
و جانب مناسب خود را در قبال این بحث نگشوده است و در چنبره ای از محافظه کاری، طرح اینگونه گفتگوها را همچنان در 
محدودۀ ُمحرمات تلقی می کند و هنوز به مانند اهالی ورزش، شجاعت پرداختن و کسب تفاهم ها و راهکارهایی ملی و عملی را 
در این زمینه ها به دست نیاورده است. این در حالی است که  آرایش صحنه واقعًا اینطور نیست و حوزۀ عمومی جامعه و جامعه 
علمی ما مدت هاست که حوصله و سعه صدر طرح و بحث و گفتگو در این باره و اینگونه موارد را دارد. این یعنی چنین گفتگوهای 
روشنگری در محیط جامعه علمی می تواند و باید که هر چه زودتر، با طرح پرسش ها و مسئله ها و گره های صریحی آغاز شوند. 

چنین پرسش های راهگشایی باید قدری هم جسورانه باشند، شاید از این نوع:
آیا برای طی این مسیرهای سختی که هر از چندی در نیل به اهداف بلندی- مثاًل در سند چشم انداز بیست سالۀ کشور- برای 
آینده خود ترسیم می کنیم و در لوح نقشه های متنوع علمی و توسعه کشور ثبت و ضبط می کنیم نشانه های روشنی از تدبیرهای 
دقیق و محسوسی دیده می شوند که روزها، ماه ها و سال ها  را از هم جدا سازند؟  به غیر از ماحصل طبیعی گذر زمان و کسب 

دستاوردها و آورده هایی، جسته گریخته، و انباشتن نمایشی از آمارها،  چه توشه هایی از برای آیندۀ موعودی می اندوزیم؟ 
 آیا مقایسۀ پیاپی احوال جامعه با سی چهل سال پیش یا درشت کردن موارد معدودی از ُگل هایی که به  دروازه هایی می زنیم 

برای تمام سرنوشت آیندۀ نسل مسئول و نسل جوان و نسل نوپای ما کافی است؟ 
 خیلی ها معتقد هستند که هم اکنون مدت هاست هر روز، بیش از روز پیش، از صحنۀ عمومی کاروان تمدنی دنیای بزرگ 
امروز عقب می مانیم. از این رو است که مقایسه های الجرم همۀ اقشار، از عوام و خواص، با جوامع دیگری که روزی، همپا و 
هم عصر ما بوده اند و امروز در موقعیت و منزلت دیگری هستند نکته ای به غایت جدی، کاماًل ملی، انسانی و  فوق العاده بحرانی 

است. چه پاسخی داریم؟                             
پیشنهاد این نوشته، گشودن مدخل کوچکی بر یک بحث مسکوت ماندۀ مهم برای گفتگوهایی در مسیر چاره اندیشی هایی 
جدی و مؤثر است. فرهنگ مذهبی تاریخی ما، تعامل، ارتباط و مصالحه با دنیا را بیشتر می پسندد. از این رو پیشنهاد این  نوشته 
در بخش علم، بازیابی مدیریت شدۀ این معنی، درست به مانند ورزش است، چیزی که مستقل از مقتضیات سیاست، در اغلب 
بخش هایی از علوم که مستقل از پیرایۀ سیاست های بین المللی هستند، تاحد زیادی ممکن و به نفع ماست. این یعنی به تأسی 
از تجربه هایی که به ویژه در ورزش قهرمانی یادآور شدیم یکی از عناصر چهارگانه طی طریقمان را، در مسیر رشد شتابان، پویا 
و خالق علم، به خدمت گرفتن جدی و متناسِب دانشمندان جهانی قرار دهیم تا با تبادل تجربه های روزمرۀ دانشمان برای رفع 
نیازهای متنوع جامعه با همفکران و همکارانی اینگونه، درست به مانند ورزش قهرمانی، آداب و اسباب مبارزه در اینگونه میدان ها 
را در سطح و مقیاس مسائل واقعی دنیای کنونی هم بیاموزیم و به کار بندیم. ما به گسترش وسیع و متنوع و تعریف شدۀ روابط 
و تعامالت بین المللی در حوزۀ علم و دانش قهرمانی به شدت نیازمندیم. من به سهم شناخت و تجربه خود از حوزه علم قهرمانی 
کشور، اقرار می کنم که اهالی این بخش، در کلیت وسیع خود، بر خالف اهل ورزش- تنها به این دلیل- راهبردها و تدابیر چندان 
روشن و دقیقی را برای  پیشبرد علم و دانش قهرماني در عرصۀ دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در اندازه هایی جهانی روی میز 
ندارند. تقریبًا همه چیز علم و دانش ما- تنها از این جنبۀ مورد بحث- به حال خود رها هستند و به مدد اینترنت، جز در ریزه خواری 
از سفره نعمت علوم عصری، هنر مستقل و مؤثری، به اندازه نیازهای بزرگ نسلی و دورانی ما در برندارند. این را از حوزه های 

میدانی مراکز علمی می توان پرسید نه از سخنگویان تبلیغاتی مراجع رسمی. 

تمام بهرۀ ما
مهم ترین فرصت هایی که دانشگران و مراکز علمی ما تا به حال برای کسب و انتقال تجربه و تخصص بین المللی و به روز 

شدن در اختیار داشته و دارند عبارتند از: 
1. اتکا به قریِب هشتاد سال راهبرد مستمر و تقریبًا یکسان اعزام دانشجو به خارج و جذب دانش آموختگان این دوره ها.  
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2. استفاده از منابع و مراجع علمی روز در دسترس. 
3. شرکت برخی ازپژوهشگران و دانشگاهیان در مجامع و گردهمایی های علمی و بین المللی خارج از کشور.

4. دعوت از دانشمندان غیر ایرانی برای حضور و سخنرانی درهمایش های داخل کشور و گاهي همفکری های جسته گریخته 
و معمواًل پراکنده و نامتمرکزی با ایشان.

5. عزیمت هیئت علمی دانشگاه ها به فرصت های مطالعاتی خارج از کشور که به دالیل متعددی برای درصد بسیار کمی از  
ایشان رخ می دهد.

6. تماس ها و ارتباط مکتوب و در این دوران اینترنتی، با دانشمندان و پژوهشگران خارج از کشور و گاهي انجام تحقیقات و 
همفکری های نظری مشترکی بر مبنای چنین تماس هایی.

طرح های  در  مشارکت  مانند  دنیا،  تحقیقاتی  بزرگ  پروژه های  در  کشور  پژوهشی  مؤسسه هاي  و  دانشمندان  مشارکت   .7
تحقیقاتی ِسرن ) مستقر در مرز کشورهای سوئیس و فرانسه( و سزامی )مستقر در کشور اردن(. 

از این هفت ردیف، بند هفت را  باید از دایرۀ این بررسی اجمالی کنار گذارد زیرا بسیار محدود و موردی است. درباره کارآمدی 
و عمق اثر روش های سنتی اعزام دانشجو به خارج از کشور، گفتنی های ناگفته یا شنیده نشده فراوان هستند. یکی از آنها این 
است: با وجود هزینه های گزاف این کار برای کشور، تقریبًا در تمام سال های بعد از انقالب و هم در تمام سال های طوالنی ای 
که از آغاز این طرح می گذرد و با تمام منافع و دستاوردهای فراوانی که داشته است هیچگاه برنامه های روشن و جهت داری، که 
هر از چندی ارزیابی و نقد شوند، در مدیریت این کار نبوده اند. این یعنی ارزیابی های ملی و روشنی برای بررسی بهره وری ها 
و کارآمدی های این طرح و عمل، هیچگاه در دستور کار سازمان های متولی نبوده است تا هر از چندی تدبیرهای تازه ای برای 
حتی  و  رسمی  اسناد  در  تحلیل هایی  و  گزارش ها  چنین  شوند.  مطرح  آن  راهبردی  برنامه  ریزی های  و  روال ها  بهینه ترسازی 
تحقیقات دانشگاهی بسیار معدود و کم دسترس هستند. به این ترتیب است که چاره ای جز رجوع به تجربه عمومی جامعه علمی 
در ارزیابی مدیریت تقریبًا "همینجوری و در مجموع"! اعزام دانشجو به خارج نیست. عوارض این کلی نگری و همینجوری نگری 
هم فقدان حسابگری و پاسخگویی در حساب هزینه و فایدۀ این زحمت گزاف نسلی و این هزینه فراوان ملی است ]باسمنجی، 
1387[. پنج روش دیگر تماس مستقیم ما با دنیای علمی جدید به ویژه در روش های سوم و چهارم، یعنی حضور دانشمندان کشور 
در مجامع علمی و یا حضور دانشمندان خارجی در مجامع علمی داخلی در واقع به دلیل ناآشنایی و غریبگی و محدودیت های 

زمانی آشنایی ها و سنگین بودن فضای اینگونه تماس ها،  بهره مندی ها  بسیار اندک، کم عمق و بی امتداد هستند. 
در موضوع دعوت از استادان خارجی در کنفرانس های ملی، چیزی که اغلب خیلی جلب توجه می کند فائق بودن یک مدل 
اغلب نکوهیده است: ایراد یک یا چند سخنرانی معمواًل تشریفاتی، بی مخاطب و بی گفتگو از جانب این دعوت شدگان به عالوۀ 
مراسم گرفتن معدودی عکس یادگاری و تفریحی! این اغلب تمام بهرۀ ما از هزینه گزاف حضور چند دانشمند خارجی در چند 
روز یک کنفرانس ملی است. در نهایت هم گردش هایی در چند شهر سیاحتی مانند اصفهان و شیراز پیش بینی می شود و تمام! 
همین غریبگی موجب می شود تا حضور گاه به گاه دانشگران ما در مجامع بین المللی هم خیلی اوقات با فواید و سودمندی های 
درخوری همراه نباشند. به عالوه تالش برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی از طرف هیئت علمی هم خیلی اوقات از سر 
ضرورت تماس و نیاز به همفکری و مشورت در عرصه وسیع  و عمومی دانش در دنیا نیست و خیلی سخت است که بگوییم خیر 

و برکت مستقیم علمی چنین مسافرت هایی به اندازۀ آن هزینه ها و وقتی که صرفشان می شود هست یا نه. 
  یک طنز تلخ و جالب هم این است که خیلی از دانشگران ما به ِصرف چاپ چند مقالۀ متوسط در مجله هایي متوسط و خارج 
از گردونه مباحث و مجادله هاي گرم و پویای روز، خود را مستغنی از آدم ها و مجامع علمی ملی هم می دانند  و خیلی کم هستند 
کسانی که درگیر و دار مجادله هاي روز علمی جهان در اندازه هایی جهانی باشند. اینگونه توهمات نیز خود موجب تشدید ضعف  
رابطۀ مثبت و خالقانۀ بین بسیاری از دانشگاهیان ما با مسائل ملی علمی  و فناوری می شود. این نقد البته برای ابراز مخالفت یا 
کم قدرسازی فعالیت های جاری علمی در دانشگاه های کشور نیست. به یقین راه  ما جز از طریق طی مسیر گسترش همینگونه  

تجربه ها و تمرین ها در علم و  پژوهش  و  سخت فهمی دنیای پیرامون نمی گذرد. 
      یادآوری می کنم که تقریبًا درهمه دانشگاه های برجسته ما قبل از انقالب همواره استاداني از اقصی نقاط دنیا مشغول 
به کار تدریس و تحقیق بودند و این موضوع  نه لزومًا  ناشی از وابستگی آن رژیم  به استکبار جهانی بود و نه به خودی خود 
لزومًا امری نکوهیده و نادرست. اهداف و مدیریت ما در این زمینه است که ماهیت و محتوای ارزشی اینگونه تجربه ها و اقدام ها 
را تعیین می کنند. یکی از امتیازاتی که غرب، بعد از فرو پاشی شوروی و بلوک شرق به دست آورد به کارگیری و استخدام موج 
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قا بل توجهی از دانشمندان شرقی برجسته ای بود که از حصار بستۀ دنیای کمونیسم گریخته بودند و به بهاي کم در خدمت مراکز 
علمی غرب قرار گرفتند )اکبری، 1378(. ما متأسفانه نتوانستیم از این فرصت جز در حد بسیار اندکی استفاده کنیم. استقبال سریع 
مراکز علمی غرب از این دانشمندان نشان می دهد که برای به کارگیری برجستگان شاخه های علوم در مراکز علمی، درست به 
مانند ورزش، همیشه باید جایگاه های متمایز و ردیف های جذب و بودجه های مستقلی  منظور شده باشند. این یکی از روش های 
متعارف به خدمت گرفتن و بالندگی دانش و علم در سطح جهانی و در تراز قهرمانی های امروز علوم است. به کارگیری کوتاه یا 
بلندمدت متخصصان و دانشمندان خارجی در دانشگاه ها چنانچه با تدبیر و برنامه صورت گیرد یکی از بهترین راه های  پیشبرد و 

بهبود کیفی رده جهانی قهرمانی علمی در دانشگاه های ماست.
  پیشنهاد روشن این نوشته امکان تأسیس کرسی های دائمی حضور نخبگان غیر ایرانی در همۀ بخش های دانشگاه های 
برجسته کشور است. به یاد داشته باشیم که دانشگاه ها در عین حال از اولین دریچه های ورود  دانش و فناوری های نوین به همۀ 

عرصه های جامعه هستند ) خلج، 1388(. 

نقشۀ جامع علمی کشور
    حال باید پرسید جای پرداختن صریح و جدی به اینگونه مفاهیم، چنانچه گذشت، در میدان سیاستگذاری ها و سازوکارهای 

اجرایی نقشۀ علمی کشور  کجاست؟ 
     راهبرد کالن نهم از فصل چهارم سند نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی )شورا، 1390( با 
عنوان  "راهبردها و اقدام هاي ملی برای توسعه علم و فناوری در کشور" چنین است: "تعامل فعال و اثرگذار در حوزۀ علم و 
فناوری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسالم". در بند 2 از "راهبردهای ملی"  زیر این مطلب نیز آمده 
بر  اولویت  با  بین المللی  "توسعه و تقویت شبکه های مناسبت هاي ملی و فراملی دانشمندان و پژوهشگران و همکاری  است: 
از "اقدام هاي ملی" این بخش چنین می گوید: "ایجاد پژوهشگاه های  کشورهای اسالمی و کشورهای فارسی زبان".  بند 9 
بین المللی فراملی به منظور توسعه همکاری های بین المللی به ویژه با کشورهای جهان اسالم". مطالب مرتبط دیگری نیز در 
این قسمت می توان یافت که هر چند بسیارکلی است ولی دست کم به صورتی نظری، راه و مسیر توسعه اینگونه همکاری ها 

را برای مراکز علمی ما می گشایند.
این مفاهیم کلی و مثبت باید با ریز قوانین اجرایی و حقوقی مناسبی در مراجع دیگری تکمیل شوند اما به هر حال چشم اندازی 
از مسیر ناگریزي را برای سیاستگزاران حوزۀ آموزش و تحقیقات عالی کشور باز می کنند تا شاید با همان راه و تدبیر ورزش ملی 
و قهرمانی، برای گسترش، جهانی سازی و رقابت پذیری بیش از پیش علم و دانش قهرمانی کشور، گام های بی واهمه و مؤثری 

را در این سمت بردارند.
من به سهم ادراک و شناخت محیطی خود معتقد هستم که ما در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، درست به مانند ورزش، نیاز 
داریم تا به طور نسبتًا وسیعی با استخدام آکادمیسین های برجسته برای حضور های مدت دار متنوعی، از دانش و فرهنگ علمی 
ایشان به طور نزدیک و مستمری استفاده کنیم و واضح است که این کار در چهارچوب یک مدیریت ملی و با رعایت تمام مصالح 
و مالحظه هاي الزم، انجام گرفتنی است. هم اکنون در برخی از مراکز و دانشگاه های کشور و در حد بسیار محدودی چنین 
تجربه هایی انجام می گیرند و البته که دامنۀ این امر فوق العاده اندک و تنها مبتنی بر ابتکارهایي موضعی و فردی است و نه مبتنی 
بر فراهم بودن سازوکارهای رسمی و قانونی. اینگونه حضورها و آشنایی ها، زمینه ساز همکاری ها و همفکری های عمیقی هستند 
که اصواًل در بازه های زمانی معنی داری، قابل کسب و میسر هستند و به یقین این نوع از تجربه ها بر نوع و کیفیت بهره مندهای 

ما در دیگر انواع  تماس های بین المللی مان هم تأثیر مثبتی خواهند گذارد.
 هرچند که دانش و ورزش تفاوت های فراوانی با هم دارند و این مقایسه از اغلِب جهات بی مناسبت است اما فقط از منظر 
جهانی سازی یا جهانی سنجی، علم و دانش ما هم همان اصول و راه و روش ورزش ملی را درپیش رو دارد. اگر از این نیاز بحرانی 
غفلت کنیم هرچند که سرگرم تولید انواع هیجان انگیزی از آمارهای شبه علمی هستیم و در گذر زمان هم بهره های پراکنده ای 
خواهیم داشت اما بی تردید در هیچ بازی علمی جدی و بزرگی بازیگر و قهرمان نخواهیم بود. تجربه هاي مشابه و موفق علمی 

کشورهایی چون چین، هند و کره راهنمای روشنی برای  چنین آینده سازی هایی هستند. 

چند نکته پایانی
پیداست که در همۀ آنچه گفته شد ورزش قهرمانی و علم قهرمانی، به عنوان ورزش و علمی در نظر گرفته شد که خود 
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و  فردی  قهرمانی های  یعنی  این  آماده می سازد.  و هماوردها  رقابت ها  آنگونه  برای  و  بین المللی می سنجد  مقیاس های  در  را 
قهرمان ساالری و مفاهیمی نظیر آن، که گاهی در ورزش، موضوعیت و مصادیقی دارند ربطی به علم به معنای تخصصی و 

آکادمیک آن و بنابراین ربطی به مطالب این نوشته ندارند. 
نسبت مضامین این نوشته با  موضوع هایي همچون استعمار و یا موقعیت بین المللی ایران در صحنه سیاسی جهان و الزام ها 
و ایجاب هاي ناشی از آن و نیز مفاهیمی همچون چاره جویی های موجود یا ممکن، تنها به دلیل تعیین حد کالم، زوایایی عمدي 

مسکوت مانده اند ولی البته پرداختن به آنها برای دیدن همۀ جنبه های مرتبط با این بحث بسیار ضروری است. 
طرح شیوه ها و آداب اجرایی  پیشنهادهای  کلی این متن نیز فعاًل و دراین مرحلۀ فقط نظری، مناسبت چندانی ندارند و مطمئنًا 
حسب ضرورت، به وقت خود و به فراخور، از جانب اهل عمل، مطرح، تجربه و به تدریج طراحی و تکمیل خواهند شد. مطالب 
گفتنی مرتبط با این نوشته البته بسیار فراتر از این دامنه است لیکن در صورت جلب نظر اهل علم، وظیفه عرضه و بحث دربارۀ 

آنها بر عهدۀ همۀ ایشان است.
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گفتگو با  خانم سهیال سروش 
مدیر پژوهش سرای دانش آموزی جوان منطقه 5 1 

معصومه شاهسواری

* لطفاً ساختار اداری پژوهش سرا ها را توضیح دهید؟
پژوهش سرا باهدف اشاعه فرهنگ پژوهش و بهبود ظرفیت و توانایی پژوهشي دانش آموزان پژوهشگر و بهبود سطح 
اعتبار و نتایج پژوهشی دانش آموزان از سال1382، در وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و ساختار آن شامل مدیریت 
پژوهش سرا، دبیران رسمی در سمت پژوهشی در رشته های مختلف علمی در پژو هش سرا مشغول به فعالیت هستند.          

  
* پژوهش سراها با چه روشی با دانش آموزان در ارتباط هستند؟

پژوهش سرا از طریق انجمن های علمی مدارس؛ حضوری و تلفنی با دانش آموزان در ارتباط هستند.

* مخاطبان شما چه محدوده سنی دارند و آیا دانش آموزان پس از دیپلم نیز می توانند با شما در ارتباط باشند 
و فعالیت شان را ادامه دهند؟

دانش آموزان پژوهش سرای جوان منطقه  5 از پایه ی ابتدایی تا پیش دانشگاهی با ما در ارتباط هستند و فعالیت می کنند.

پژوهش  به  محل  این  در  چگونه  و  زمان  چه  دانش آموزان  دانش آموزی،  پژوهش سرای  اسم  به  توجه  با   *
می پردازند؟

دانش آموزان در زمان تحصیل صبح از طریق مدرسه به صورت گروهی وارد مي شوند و بعد از ظهر به طور انفرادی در 
کالس های آموزشی حضور می یابند. 

* عناوین پژوهشی برای دانش آموزان چگونه مشخص می  شوند؟
هر ساله بر طبق برنامه های پژوهش سرا و گسترش امر تحقیق در پژوهش، گروه های علمی از طریق فراخوان مقاله هاي 

علمی، مسابقه ها و جشنواره ها و به وسیله بخشنامه اعالم و مراحل داوری انجام می شود.

1 . فوق لیسانس پژوهش گری از دانشگاه الزهرا، کارشناس و مدیر  پژوهش سرا، داور جشنواره خوارزمی و  دبیر دوره نهم جشنواره خوارزمی



* حاصل کار و فعالیت دانش آموزان به کجا ارائه می شود؟
پس از ارائه خدمات پژوهشی به دانش آموزان؛ طرح های برگزیدگان به جشنوارهای ملّی و فراملّی و مسابقه هاي مختلف 

]خوارزمی و ...[ فرستاده می شود.

آیا در برنامه های پژوهش سرا عالوه بر پژوهش، بخش آموزشی هم دارید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ   *
حدود این آموزش و حیطه آن را بفرمایید؟

بله همراه با پژوهش دوره های آموزشی به صورت پیوسته به منظور ارتقای علمی و بهبود سطح اعتبار نتایج پژوهش سرا 
به دانش آموزان ارائه می شود مثاًل پس از برگزاری آزمون های برنامه نویسی پذیرفته شدگان سه دوره آموزشی روبوکاپ در 
مسابقات  شرکت می کنند. به عالوه دوره های مهارت های رایانه ای، علوم و فنون جدید، داستان نویسی، آموزش و روش 

تحقیق، ستاره شناسي، هوش و خالقیت ریاضی نیز ارائه می شود.

* آیا پژوهش سرا مانند آزمایشگاه مدارس مروری بر آموخته های دانش آموزان است یا پژوهش و تحقیق به 
معنی واقعی در آنجا انجام می شود؟

در پژوهش سرا، مراحل پژوهش و تحقیق به طور عملی به دانش آموزان آموزش داده می شود.

* پژوهش سرا در چه رشته هایی فعالیت دارد و میزان فعالیت هر رشته چگونه است؟
پژوهش سرا در علوم پایه، علوم  و فنون جدید، رباتیک، روبوکاپ، هوافضا، فناوری نانو، علوم انسانی، علوم رایانه ای در 

سطح مقدماتی و پیشرفته فعالیت دارد.

* با توجه به اینکه دانش آموزان به جز پنجشنبه ها هر روز مدرسه هستند، چه زمانی به پژوهش سرا مراجعه 
می کنند؟

طي هفته  از طریق  مدرسه، شرکت  در جلسه هاي انجمن ها و بعد از ظهرها در کالس های آموزشی  و پنج شنبه ها نیز 
پژوهش سرا دایر است و دانش آموزان در کالس ها شرکت می کنند.

* آیا محدوده کار هر پژوهش سرا در هر منطقه تهران محدود به دانش آموزان همان منطقه است؟
خیر

* اگر دانش آموزی محل سکونتش نزدیک شما باشد و محل تحصیلش در منطقه دیگری باشد آیا می تواند از 
برنامه های پژوهش سرا استفاده کند؟

بله 

* بچه های عالقه مند خودشان سراغ شما می آیند. شما چگونه بقیه دانش آموزان را به حضور در پژوهش سرا و 
انجام پژوهش تشویق و ترغیب می کنید. به عبارتی آیا شما هم سعی در ترویج علم دارید؟

بله. از طریق برگزاری مسابقه ها و انجمن هاي علمی افراد عالقه مند شناسایی و با آنها تماس گرفته  و آنها را راهنمایی 
و حمایت کرده و امکانات الزم را در اختیارشان می گذاریم.

برنامه های شما  در  و  هستند  آشنا  پژوهش سرا  با  آنها  درصد  چند  منطقه،  دانش آموزان  تعداد  به  توجه  با   *
مشارکت می کنند؟

با توّجه به گسترش منطقه ی 5 در سال گذشته، 20 درصد دانش آموزان از طریق همایش ها، جشنواره ها، کالس های 
آموزشی و انجمن های علمی در برنامه های پژوهش سرا مشارکت دارند.
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* بعضی مدارس درس پژوهشی برای دانش آموزان دارند یا حتی در پایه ششم درس تفکر و پژوهش در برنامه 
درسی داریم آیا شما برنامه ای برای رشد پژوهش در مدارس دارید؟ و آیا به مدارس پیشنهاد داده اید؟

در  دانش آموزان  برای  عملی  تحقیق  روش  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  پژوهش سرا،  مّهم  برنامه های  از  یکی  بله، 
پژوهش سرا و مدارس است.

* به نظر شما چگونه می توان ماهیت عالقه و اهمیت به تحقیق و پژوهش را در بین دانش آموزان تقویت کرد؟
در سایت  آنها  فعالّیت های  انعکاس  در جشنواره ها،  تشّکر  و  تقدیر  آنها،  با  و مصاحبه  ارتباط  دانش آموزان،  با شناسایی 

پژوهش سرا و مجامع علمی جایگاه آنها را ارتقا می بخشیم.

* به نظر شما انجمن ترویج علم ایران چگونه می تواند با پژوهش سراهای دانش آموزی ارتباط برقرار کند؟
ارتقا  را  برگزاری مسابقه ها و جشنواره های علمی و جذاب، سطح دانش علمی دانش آموزان  با  انجمن ترویج می تواند 

بخشد.

با چه  بینش علمی(  )اشاعه  انجمن ترویج علم و پژوهش سراهای دانش آموزی  به هدف مشترک  با توجه   *
شیوه هایی می توان به این هدف رسید؟

از طریق ارائه مطالب علمی مفید در قالب کتاب، برگزاری مسابقه ها و جشنواره های علمی، عضویت دانش آموزان در 
انجمن و استفاده رایگان از خدمات و امکانات انجمن، مشاوره و راهنمایی طرح های علمی، مي توان زمینه رشد و ارتقاء 

هوش علمی دانش آموزان را فراهم کرد.    
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معرفی کتاب
فاطمه هویدایي1

عنوان : 100 دانشمندی که جهان را تغییر دادند
.Scientists who changed the world, 2003 100

نویسنده: جان بالچین
مترجم: یوسف عرفانی فرد، بهناز دادمان

مشخصات نشر: تهران، انتشارات مازیار 1392
شومیز، 312 صفحه،  مصور

قیمت: 120000 ریال
شمارگان: 2200

شابک: 9786006043258

در این کتاب خوانندگان با صد دانشمند و دستاوردهای تک تک شان آشنا می شوند.
کتاب در هشت فصل تنظیم شده که در ابتدا به معرفی 9 دانشمند از زمان باستان و 4 دانشمند از هزاره اول و به ترتیب به 
معرفی ایشان از قرن پانزدهم تا قرن بیستم پرداخته است. مردان و زنانی که همواره و به رغم ناباوری دیگران یا حتی بدتر از 

آن، کوشیده اند مرزهای دانش و شناخت بشر را گسترش دهند و در این راه به پیروزی رسیده اند.
نویسنده با ژرف کاوی در طیف زیبای کوشش  های علمی، از کیهان شناسی کوپرنیک و گالیله گرفته تا انقالب های بقراط و 
جالینوس در پزشکی، به عرصه ی علومی چون فیزیک، زیست شناسی، شیمی و ژنتیک نیز گام می نهد. آنچه می  خوانید داستان 

اندیشه هایی است که جهان امروز ما را شکل داده است و در آینده نیز آن را شکل خواهد داد.
دانشمندان این کتاب در مورد مفهوم حقیقت کشف شده توسط صاحبان قدرت دنیای اطرافشان را مورد مشاهده قرار دادند، 

1.  معاون خدمات فني کتابخانه عمومي حسینیه ارشاد 
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نظریاتی در تشریح آن ارائه کردند و این نظریات را به منظور توجیه مشاهده هاي بعدی اصالح کردند.
زنان و مردانی که در این کتاب آمده اند، دانشمندانی هستند که به بیان شاعرانه ی برتراند راسل "با نبوغ و درخشش خود بر 
زندگی ما پرتو افکنده اند." چراغی که آنها روشن کرده اند ما را راهنمایی خواهد کرد، و با این حال هنوز هم هر قدر علم پیشرفت 

کند، ما باید جهان را به نسل بعدی از دانشمندان که آن را تغییر خواهند داد واگذار کنیم. 



برگ درخواست اشتراک ساالنه مجله
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نام خانوادگی:
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نشانی:
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Futures studies: Science or Art?
Author: Ilkka Niinluoto 

Translators 
Hassan Bashiri

 Faculty member of Hamadan University of Technology
Amir Hushang Heidari

Faculty member National Research Institute for Science Policy (NRISP)

Abstract
In this paper, we make an attempt to clarify the nature of futures studies with the 
distinction between descriptive science and design science. Instead of the dichotomy 
between basic and applied research, this distinction seems to be helpful in the task of 
understanding the nature of many new “practical” and “professional” disciplines. It 
also serves to clarify the question raised in my title: the opposition between “science” 
and “art” is not here the one between natural science and the humanities, but rather the 
Latin distinction between scientia (as a form of knowledge) and ars (as a form of skill). 
As ars is a translation of the Greek term techne, the question can be reformulated as 
the query whether futures studies is a science or a form of social technology.
Keywords: Futures studies, Descriptive Science, Design Science, Art

Championship in Sports and Championship in Sciences

Masoud Ariannejad
Associate Professor, Department of Mathematics, University of Zanjan

Abstract 
This article is inspired by the successes of Iran 's national sports teams in international  
sports events.
The content of this article is a comparison between championship in sports 
and advanced sciences at the university and international research level (or 
championship in sciences, in terminology of this article) in terms of their common 
requirements for having access to international knowledge and experiences. Also the 
methods they each use to accomplish their desired championships are discussed.
Keywords: Championship, Sport, Science
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An Overview of Spiritual Identity from Western Psychologists’ Perspective: 
Can It Be spread?

Narjes Lari
PhD Student of Tehran University

Abstract
With the pluralistic perspective in this era, it seems more useful to focus on spiritual 
training rather than religious training, because if we see the spirituality as the common 
essence among religions, a common point of view is caught from the different 
approaches. In addition, international attention to the science of Spirituality in children 
and adolescents, as a factor that plays an important role in human development, is 
growing. It is necessary for this science topic to investigate the entrance of spirituality 
in the personal identity. This opportunity is one to take a look on Western psychological 
theories about spiritual identity. In this paper we address the need for spiritual identity, 
causes for its explanation complexity, definitions, relationship between spirituality 
and religion, individual or social spiritual identity, and finally factors related to 
spiritual identity.
Keywords: Spirituality, Spiritual identity, Youth, Development.

Technology and Science Diplomacy

Akram Ghadimi
Assistant Professor, National Research Institute for Science policy

Azita Manouchehri Qashqaie
 Expert National Research Institute for Science policy

Abstract
Conception of «Technology & science Diplomacy» is a new notion which has became 
propounded in foreign policy in last decades.
Technology & science Diplomacy as one of diplomacy›s areas setup suitable situation 
for dialogue among governments.
Policy-makers and decision –makers to achieve their objectives use various tools 
including technology & science Diplomacy. This paper seeks to determine and settle 
the nature of technology & science Diplomacy.
Management of relationships between countries and international actors is considered 
as fundamental apostleship of technology & science diplomacy, which from this 
point; governments could manage, coordinate and protect their national interests by 
formal and informal interactions.
Without any doubt technology and science diplomacy has a significant role in 
confidence-building, making-relationship and sharing- scientific information among 
nations. 
Key words: Diplomacy, Technology & Science Diplomacy, International System
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of human beings and citizens with each other and with the government.  So, EIA is 
considered as a tool for sustainable development and increasing civic literacy. Given 
that civic literacy is closely related to the promotion of science, a theoretical argument 
for this paper is to promote and disseminate knowledge about it.
Keywords: Environmental Impact Assessment, Civic Literacy, Sustainable 
Development, Science and Technology.

Knowledge-sharing; Explain the necessity, and factors affecting

Seyed Ghader Radmard
Member of Faculty of Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)

Mehdi Afkhami Ardakani
Member of Faculty of Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)

Amir Hasan zaree Rahro
Senior Expert of Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)

 Abstract
The main criterion of the scientific status of the countries is the rate of participation in 
the creation of knowledge, innovation and scientific development globally. Therefore, 
to achieve scientific and sustainable development, capacity building and scientific 
cooperation in the production and promotion of participation and knowledge sharing 
is necessary and essential.
To accomplish this goal, the development of human resources and intellectual capital 
rather that the knowledge of the original manufacturers and establish appropriate 
mechanisms to share and promote their use by others is necessary. The purpose of 
this paper is addressing the importance of sharing knowledge and factors affecting 
it .so ,This study will answer these questions like, what is knowledge sharing? What 
is Its important and necessary? What are the factors influencing knowledge sharing?  
Research methodology is descriptive. It can be predicted that factors that influence 
knowledge sharing in organizations, will effective at the macro and national level. 
But, the approval of each of these factors requires further investigation.
Keywords: Knowledge, Knowledge-sharing, Organization, Promoting of Science
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 An introduction to the concept of «science popularization», and
«content analysis of the scientific journal»Etelaat-e-Elmi

Esmaeel Mostafavi
Phd Student of Shahid Chamran University of Ahvaz

Zahed Bigdeli
Member of Faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz

Abstract
Science popularization (SP) is a concept that considers inadequate understanding of 
science and lack of scientific knowledge among the general population. There are 
many procedures and approaches such as scientific literacy, public understanding 
of science, and public cooperation in science that are proposed and tested in SP. In 
this study, through documentation, SP is presented as a means for increasing public 
understanding of science. Studies offer the reasons that public magazines could 
succeed in SP and increase understanding of populations. Also, in order to investigate 
and identify the role and position of the public magazines in the SP, the magazine 
of Etelaat-e-Elmi was analysed during 2006 until 2011. This magazine has been 
published for 25 years, but it is no longer published. This monthly magazine has been 
considered in terms of qualities and advantages of general magazines reported in the 
literature. The results show that regular publication, availability of electronic format, 
variety of subject fields covered, etc. are affecting factors in desirable distribution of 
this magazine.
Keywords: Public communication of science; Science Popularization; Public 
understanding of science; Popular Science; Science Literacy; Media; Etelaat-e-Elmi 
magazine

 Environmental impact assessment: achieving sustainable development through
increased civic literacy

Zahra Ojagh
PhD in Communication Studies

Hamid Vakil 
 Computer Engineer 

Abstract 
EIA can be used as a tool for managers in planning for sustainable development. 
This article illustrates it may promote sustainable development by increasing in civil 
education.  EIA could increase knowledge of people about the environment and 
development activities, could raise their sensitivity to changes in their environment, 
and afford Facilities to participate in the selection of regional development and local 
area, and in another approach, it ultimate to exalting in public civic literacy. Sustainable 
development is the process of change in the ways of how to use resources, direct 
investments, orient technological development in compatible with present and future 
needs.  Achieving this form of development will require corporation and consultation 
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