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شيوهنامهتدوینمقاله

شيو هنامهتدوینمقاله
ضمنرعایتچارچوبعلمیدر تنظیممقالهبهنکاتزیرتوجهکنید:
موضوع مقاله در باره ترویج علم یا یکی از زمینه های تخصصی علوم برای عموم مردم باشد.
ی شود.
مقاالت صرفاًتخصصی در یک زمینه خاص علمی پذیرفته نم 
مقاالت با نرم افزار wordبه همراه pdfآن و حداكثر در 8هزار كلمه تهيه شود.
ال به چاپ رسيده باشند و يا هم زمان براي بررسي به مجالت ديگري ارسال شده باشند(در غير
مقاالت ارسالي نبايد قب ً
ي شود).
اين صورت پيگيري آن متوقف م 
در انتخاب عنوان از حداقل كلمات استفاده شود.
مقالههاي ارسالي بايد شامل عنوان مقاله؛ نام نويسنده يا نويسندگان؛ رتبه علمي و نام دانشگاه يا موسسه محل اشتغال
نويسنده يا نويسندگان ،ایمیل و نویسنده عهده دار مکاتبات باشد.
چكيده به دو زبان فارسي و انگليسي در صفحه مجزا در 100الی 150كلمه و كليد واژهها 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 ويرايش مقاالت بدون تغيير محتوا آزاد است.
نقد و معرفي كتاب ،مصاحبه با افراد شاخص در حوزه ترويج علم يا متخصصان در حوزههاي مختلف علمي ،و معرفي
افراد شاخص در حوزه ترويج علم نیز بخشهایی 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 نامخانوادگی مؤلف ،سال نشر ،صفحه) ،مثال( :روحانی.)371:1376، منابع التین( :نام و نامخانوادگی مؤلف ،سال نشر ،صفحه) ،مثال.)Morgan, 1965:17( : چنانچه از نویسنده ای در یک سال بیشتر از یک اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار ،ازیکدیگرمتمایزشوند.
 در پایان مقاله (منابع) ،فهرست الفبایی منابع فارسی و التین به طور جداگانه به صورت زیر آورده شود: کتاب:نامخانوادگیونامنویسنده(سالانتشار).نامکتاب(ایتالیک)،ناممترجم،محلانتشار:نامناشر،شمارهچاپ،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
 مقالهروزنامه:نامخانوادگیونامنویسنده(تاریخ؛روز،ماه،سال).عنوانمقاله.نامروزنامه(ایتالیک).شمارهصفحه. مقاله وب سایت :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ) .نام مقاله (ایتالیک) .بازیابی شده در تاریخ (تاریخ بازیابی بهترتیب 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 درت ها درج شود .اگر ارجاع و اسناد در یادداشت می باشد ،مثل متن مقاله ،روش درون متنی خواهد بود.
بخش یادداش 
 شکل ها و تصویرها باید به گونهای ترسیم یا تهیه شوند که برای تکثیر و نسخه پردازی مناسب باشند .درجدولها به ترتیبی که در متن آمده اند شماره گذاری شوند و تاریخ تهیه و مأخذ آنها به طور دقیق در زیر آنها قید شود.
 هرگونه تشکر و قدردانی از افراد یا سازمانهایی که در انجام یا تهیه مقاله همکاری داشتهاند ،در پایان مقالهی نوشتها آورده شود.
ماقبل از پ 
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سخن سردبير

عوج ابن عنق فاصله غوزک پايش تا زمين صد و بيست ذراع بود

ترويجعلم:
چیستیوچگونگیآن

ابنخلدون

رضا منصوری

دس�ت ک�م از زمان�ی ک�ه مفه�وم اقتص�اد دان�ش -پاي�ه اب�داع ش�ده اس�ت ،توس�عه کمابيش
با رواج عل�م و فن�اوری مت�رادف گرفته میش�ود .ب�ه عبارت دیگر ،توس�عه ب�دون پذي�رش علم و
فن�اوری قابل تصور نيس�ت .درکن�ار مفهوم توس�عه ،که ريش�ه در عل�م اقتص�اد دارد ،مدرنيت نيز
در هم�ان خوش�ة مفهومی ق�رار دارد ،ب�ا اين تفاوت ک�ه ريش�ه در جامعهشناس�ی و فلس�فه دارد.
به مفهوم رياضی هميوغ يکديگرند :هر دو با هم هس�تند يا نيستند؛ جامعه توسعه يافته مدرن است،
جامعه مدرن توسعه يافته است؛ جامعه توسعه نيافته هم مدرن نيست .نه توسعه تعريف يکتايی دارد و
نه مدرنيت؛ نه میتوان توسعه را تنها با يک شاخص يا با يک دسته شاخص يکتا تعريف کرد و نه مدرنيت
را؛ اما تمام تعريفها و دس�ته ش�اخصهای موجود بر تفکيک بدون ابهام دو دس�ته کشور ،يا جامعه،
اتفاقنظر دارند :توسعهيافته و توسعهنيافته يا عقبمانده ،مدرن و نامدرن يا سنتی .البته دسته سومی
از کشورها هستند که ميان اين دو قرار دارند ،در حال گذارند ،و بسته به تعريفها ممکن است در دسته
اول يا دوم قرار بگيرند .بر اين مبنا میخواهم بدون مناقشه مفهوم کشورهای توسعهيافته يا مدرن ،و
توسعهنيافته يا عقبمانده و سنتی را به کار ببرم .ش�اخصهای متعددی برای تفکيک اين دو دسته از
کشورها مطرح شده است ،از جمله ش�اخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،و علمسنجی .بررسی همة اين
شاخصها نشان داده است که جوامعی که به لحاظ اقتصادی توسعهيافتهاند ،به لحاظ جامعهشناختی
مدرناند ،و به لحاظ علمس�نجی نیز پيش�رفته در علم و فناوریاند .به اين لحاظ است که کشورها به
اهميت اقتصاد دانش -پايه ،و نيز به اهميت توسعه علمی واقف شدهاند و میکوشند با برنامهريزی علمی،
علم و فناوری ،و بهتبع آن اقتصاد ،را در کشورش�ان رش�د بدهند .در اين چارچوب مفهومی است که
ترويج علم ،و درک درست جايگاه اجتماعی آن ،و نيز الزامهای محلی و بومی آن اهميت پيدا میکند.
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بسياری از دانشمندان تراز اول ،و برندگان جايزه
نوبل ،بخشی از وقت خود را صرف امور ترويجی
میکنند،واينفعاليتهارابههيچوجهسبک
نمیشمارند.

که همگی از دانشمندان سرشناس بودهاند .آيا کشور در
حالتوسعهایمانندايرانهمنيازبهچنينمؤسسههايی
دارد؟ آيا هدفگذاری ما هم بايد همانند مؤسسههای
نظير در کشورهای توسعه يافته باشد؟ آیا فرهنگ غالب
مردم کش��ور ما با فرهنگ کشورهای صنعتی ،به ویژه
کشورهای غربی ،دست کم در زمینههای مرتبط با علم
هم -خوانی دارد؟ آیا تصور مردم ما از علم همان است که
تصوریکفرانسوییاانگلیسیازعلماست؟آیانیازمردم
مابهعلمنوینازهمانجنسنیازمردمیاستکهدست
کم سیصد سال با آن سر و کار داشته اند؟ آیا ما تاکنون
کوشش کردهایم به این سؤالها پاسخ دهیم؟ اگر بدون
نقد اينگونه الگوبرداری کنيم همان بر س��رما خواهد
آمدکهباتأسيسدانشگاههاوديگرمؤسسههایتمدنی
مدرن گريبانگيرمان شده است .بياييد يک بار هم که
شده استکپیکاری نکنيم ،تعقلکنيم،نياز کشورمان
را بشناسيم ،به راهحلهای گوناگون توجه کنيم ،نکند
بهعلتکپیبرداریجنبههایبسيارپراهميتوحياتی
ترويج علم را فراموش کنيم!

ترويجعلموسطحتوسعهیافتگی
ترويج علم خاص کشورهای در حال توسعه ،که نياز
به توسعة علمی دارند ،نيست .جوامع صنعتی به دالئل
گوناگوندريافتهاندکهکافینيستمردمشان«باسواد»
باشند ،بلکه الزم است «باعلم» باشند ..کافی است به
وبگاه مراکز پژوهشی معتبر دنيا سری بزنيد تا متوجه
شويدچقدروچگونه اين مراکزبه ترويج علممیپردازند.
شايد روشها و هدفها متفاوت باشد ،اما همة آنها به
دنبال آنند که نظر مردم ،عوام ،را نس��بت به تخصص
مورد بحث جلب کنند ،اهداف و نتايج علمی خود را به
زبان غيرتخصصی بيان کنند ،مردم را با پيچيدگی کار
پژوهشی خود آشنا س��ازند ،و اطالعات آنها را افزايش
دهند و دقيقتر کنند .بسياری از دانشمندان تراز اول،
و برندگان جايزه نوبل ،بخش��ی از وق��ت خود را صرف
امور ترويجی میکنند ،و اين فعاليتها را به هيچوجه
سبک نمیشمارند .کش��ورهای آلمانی زمان بيش از
يکصد س��ال پيش مؤسس��اتی به نام اورانيا تأسيس
کردند که هدف آنها ترويج علم اس��ت ،و شبيه به يک
دانشگاه برای عوام عمل میکند ،که در آن میتوان همه
چيز ياد گرفت ،از نج��وم و کار در رصدخانه بگيريد ،تا
چگونگیسفرهآرايیبادقتعلمی!درانگليس«مؤسسه
سلطنتی» چنيننقشیرا،باتفاوتهایآشکاربهعهده
دارد با سابقهای بيش از يکصد و پنجاه سال با مديرانی
1

2

ترويج علم در ايران
جملة مربوط به عوج ابن عنق ،که در مطلع آمده است،
از دوران اولية فرهنگ اسالمی است .اما آيا رفتار فرهنگی
و علمی ما تغيير کرده اس��ت؟ ما هنوز تصور درستی
از محاالت عقلی نداريم .به گوينده نگاه میکنيم .اگر
گوينده اهل قدرت ،شوکت ،و حرمت باشد حرف او را
میپذيريم .اين وضعيت ترکيبی است از نظام قدرت

3

1. sciencate
2. Urania
3. The Royal Institution
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بياييديکبارهمکهشدهاستکپیکاری
نکنيم،تعقلکنيم،نيازکشورمانرابشناسيم،
بهراهحلهایگوناگونتوجهکنيم،نکندبهعلت
کپیبرداریجنبههایبسيارپراهميتوحياتی
ترويجعلمرافراموشکنيم!
شاهنشاهی در چند هزار سال گذشته ما ،و نيز عجين
شدن خرد دينی با خرد علمی پس از تأسيس نظاميهها.
خرد مدرن و نيز نقد ناشی از توسعۀ خردمندی مدرن
هنوز در ميان ما جا باز نکرده اس��ت .ما هنوز با مفهوم
علم نوين آشنايی نداريم ،و به همين علت هم با خرد
نوين خو نگرفتهايم .حتی روشنفکران ما در دوران پس
از مشروطه تاکنون عموماً کمکی به ورود خرد نوين به
ايران نکردهاند؛ آنها از همان ابزار تحکم شوکت و حرمت
سواستفاده کردهاند و با تعميم دانستههای ناقص خود،
و وانمود کردن تسلط کامل بر علم مدرن و فرآیند آن،
اعتقادات خود را با تحکم شوکت روشنفکری خود به
خورد مردم دادهاند.
ما بايد اين واقعيت را که ناشی از رکود خرد در دوران
پس از عصر طالئی و روش��نفکری اس�لامی است به
خوبی درک کنيم و ظن داش��ته باشيم که نکند هنوز
هم خودمان درگير اين جبر تاريخی هستيم .در چنين
شرايطی تشخيص مصاديق تعلق ما به معرفت ناشی از
علم سنتی ،و تشخيص رفتارهای ناهنجار ما مبتنی بر
مفهومسنتیعلمدرمقابلمصاديقمتناظردرعلمنوين
و خردگرايی نوين بسيار راهگشا است .اين تشخيص و
ترويج آن بايد مبنای تفکر ترويج علم در کشور ما باشد.
بيان و ابراز اين تشخيصها پرمخاطره است ،زيرا خالف
عالقههای مردم ،هنجارهای رفتاری مردم ،انتظارات
مردم ،غرور کاذب مردم ،و نيز خرافات عجينش��ده با
اعتقادات مردم اس��ت .پس بايد هش��يار بود ،ابراز اين
تقابلها را متناسب با ظرفيت جامعه انجام داد ،و همواره
قدری دانش جديد و خصوصاً مورد نياز جامعه را نمک

اين تقابلها کرد .بايد از همة توان رسانهای کشور کمک
گرفت ،مردم را متوجه مصداقهای تف��اوت ميان دو
مفهوم علم کرد ،و انحرافهای اجتماعی چندين قرن
گذشته را ،که ناش��ی از تصور غلط نخبگان ما از خرد و
تصور غلط حاکمان ما از کشورداری بوده است ،برمال
ساخت .نه از برمالکردن وقاحت مرد علمی قرن بودن
معاون رئيسجمهوری بترسيم ،نه از ابراز شيادی آن
دانشجوی قمی که برنده جايزه نجوم ميان چند ده هزار
نفر در دنيا شد ،و نه از بيان بیپايه بودن خبر دانشآموز
 16ساله و تأسيسات هس��تهای در منزلش! اگر غير از
اين کنيم و مماشات کنيم ،انحراف جامعه را ديدهايم و
لب نگشودهايم ،و نسلهای بعدی خودمان را در غفلت
نگهداشتهايم.
چگونهترويجعلمبکنيم
باتوجه به تفاوت ميان کشورمان و کشورهای صنعتی،
و همواره با در نظر داش��تن اين تفاوتها ،الزم است به
نکتههای زیر توجه شود
الف) تا زمانيكه كشورمان صنعتي نشده است بر
تمايزميانخردنوينوخردسنتيتأكيدكنيم.

مصداقهاي تفاوت ميان خرد نوين و خرد س��نتي،
متناظر با مفه��وم علم نوين و مفهوم س��نتي علم ،در
زندگی ما تأثیر گذاش��ته است .كش��ورهاي پيشرفتة
صنعتيمعموالًنيازبهفعاليتهايترويجيدراینجهت
ندارند ،يا كمتر دارند .پس هشيار باشيم در كپي كردن
روشهاي ترويج علم از كش��ورهاي صنعتي نیازهای
فرهنگی خودمان را در نظر بگیریم.
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سخن سردبير
ب)بهترويجنقدونقدپذيريتوجهكنيم

نبايد به آن توجه كرد :الزم است ،اما در جامعهاي مثل
ايران اساسي و محور ترويج علم نيست .بكوشيم ترويج
دانش را با ترويج تفكري يا مَنشي كه منجر به آن شده
است همراه كنيم.

اينفكررااشاعهدهيمكهنقدبهمعنيدشمنينيست.
اول اينكه هيچ كاري بينقد نيست؛ چه اينكه كار اشكال
اساسي داشته باشد و چه با سليقة ديگران متفاوت باشد.
توجه به نقد يعني پذيرش اينكه ديگري هم خردمند
است و نه تنها مجاز است نظر انتقادي خود را بيان كند،
بلكه شايد زاويههايي از كار را ميبيند كه صاحب انديشه
نديده است؛ همين باعث رشد و تكامل ميشود .رشد
بدون نقد بيمعني است .بينقدي يعني سكون ،يعني
مرگ .پس نقد را تشويق كنيم و خواستار آن باشيم ،نه
فقط اينكه آن را تحمل كنيم .تقاضا براي نقد بايد ترويج
بشود كه اين بخشي از تفكر علمي نوین است و ترويج
علم تنها بهمعني ترويج دانش يا دانستهها نيست!

ه) ش�ياديهاي علم�ي را ،در هر زمين�ه و در هر
سطح علمي يا سياسي ،افشا كنيم ،تا جلوی انحراف
جوانانمانگرفتهشود.

رسانهها نقشی بنیادی در ساختن و رشد جامعۀ مدنی
دارند .رسانهها باید آینۀ جهاننمای واقعیتهای روزمره
باش��ند .در این دنیای پیچیدۀ ام��روزی که هیچکس
همهچیزداننیست،رسانههابایدبتوانندباکمکگرفتن
ازمتخصصانبهروشهایپیچیدهاماجاافتادۀ رسانهای
اخبار رسیده را قبل از انتشار پاالیش کنند و از صحت
آنهامطمئنشوند.
اتفاقاً در این دنیای تخصصیشده و پیچیده ب ه راحتی
میتوان هر دروغی را گفت؛ درس��ت اس��ت که وجود
اینترنت در ایران ،و حضور متخصصان دلسوز و مطلع
این امکان را میدهد که بهسرعت مشت دروغگوها و
شیادان را باز کرد ،اما این رسانهها هستند که باید نقش
خودشان را بهخوبی بازی کنند ،مسئولیت خودشان را
درک کنند ،به آن پایبند باشند ،و از این امکان استفاده
کنند که متخصصان در اختیارشان میگذارند .مجلۀ
ترویج علم آمادگی دارد مقالهه��ای تحلیلی در همۀ
زمینههای باال را برای بررسی بپذیرد ،و امیدوار است از
این طریق وارد گفتمان علمی مرتبط با نیازهای ترویج
علم در کشورمان بشود.

ج)ازتحكمدرامورعلميپرهيزكنيم،ونقشاجماع
واجتماععلميراپررنگكنيم.

ش��خص دانشگر محك درس��تي يا نادرستي علم و
روشهاي آن نيست ،بلكه اجتماع علمي محك است.
پسازتحكمبپرهيزيموتنهانظرخوديادانشگرانديگر
را بيان كنيم و محك را به عهدة اجتماع علمي بگذاريم و
اين تفكر را ترويج كنيم.
د) در ترويج دانش هم كوشا باشيم ،اما تا حد امكان
آن را همراه كنيم با ترويج فرايندهاي علمي نوين كه
منجر به اين دانشها شده است.

ترويج دانستهها ،يا دانش ،بخشي از ترويج علم است،
همة آن نيس��ت .گفتار باال هم به اين معني نيست كه

سال اول
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درحوزۀعمومی
علی پایا

چکيده

دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و استاد دانشکدۀ علوم سیاسی و امور بین الملل
مدرسه علوم اجتماعی ،علوم انسانی و زبان ها ،دانشگاه وستمینستر
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ش�یوه ه�ای متع�ارف تروی�ج عل�م در ح�وزۀ عموم�ی تاریخچ�های نس�بت ًا دیرپ�ا دارد و کمابیش به
دوران ظه�ور عل�م جدی�د در س�دۀ هفده�م بازمیگ�ردد .مطال�ب زی�ادی درب�ارۀ ای�ن ن�وع ش�یوه
ها ک�ه از دهۀ  1980به اینس�و به گون�های نظامندتر م�ورد توجه قرار گرفتهاند ،انتش�ار یافته اس�ت .اما
شیوه های نامتعارف ترویج علم ،کمتر به نحو نظام یافته معرفی و ارزیابی شدهاند .مقالۀ حاضر دو نمونه از
این شیوه ها را ،که هر دو به یک مورد تاریخی مربوط هستند ،معرفی میکند .این دو نمونه هرچند در ظرف
و زمینه های خاص شکل گرفتهاند ،نمونههای نوعی به شمارمیآیند .به این معنی که میتوان نظایر آندو را
در ظرف و زمینههای دیگر و شرایط تاریخی و فرهنگی متفاوت نیز مشاهده نمود و احیاناًمشابهسازی کرد.

کلیدواژهها
ترویج علم
پزشک بیماریهای زنان
جایگاه زنان در علم
رمان پلیسی-جنایی
رسانههای مکتوب
قوۀ قضائیه

-1مقدمه
مقالۀ حاضر از جهاتی با تصویری که در زیر از نقاش نامدار هلندی موریتسکورنلیس ا ِشِ ر 1درج
شده است ،هم خوانی دارد.2خوانندۀ این متن به تصویری مینگرد که نقاش (ا ِشِ ر) از موقعیتش
در اتاق خود ترس��یم کرده اس��ت .اگر موقعیت نقاش را در اتاق کارش از یک منظر معرفت
شناختی ،با مرتبه "صفر" مشخص کنیم ،تصویری که وی از خود ترسیم کرده است ،در مرتبه
"یک" قرار خواهد داشت؛ یعنی بازسازی نظریِ یک وضع و حال واقعی .در این حال برداشت
خوانندۀ این متن از تصویری که در مقابل او قرار دارد ،از حیث معرفتشناختی در مرتبۀ "دو"
ت شناختی به یک بازسازی معرفتشناختی از یک موقعیت عینی.
قرار دارد؛ یعنی نگاهی معرف 
این نوشتار ،به متنی نظر دارد که خود بازسازی نظری رویدادی واقعی است که در اواخر سدۀ
نوزدهم در آمریکا رخ داده اس��ت .رویداد اصلی و نیز بازسازی نظری آن ،در زمرۀ نمونه های
نامتعارف ترویج علم به شمار میآیند؛ یعنی دربردارندۀ پیامهایی هستند که نتایجی مستقیم
).1Maurits Cornelis Escher (1898-1972

.2تصویر مندرج در مقاله که متعلق به دورۀ دوم فعالیت نقاش موسوم به «دورۀ ایتالیایی» است ،در وبگاه رسمی
نقاش،قابل دسترس است:

http://www.mcescher.com/
”Picture Gallery “Italian period 1922 - 1935
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در  8مورد از دکتر جونز شکایت شود .دو مورد مربوط
به قتل غیرعمد بود و شش مورد به ا ِعمال روش های
نادرست اشاره داشت .خانم جونز نیز به نوبۀ خود ،از
روزنام��ۀ بروکلین دیلی ایگل باب��ت "تهمت ناروا" و
"خدشهدار کردن اعتبار حرفه ای" به دادگاه شکایت
برد و خواس��تار دریافت  150000دالر جریمه شد.5
ث های تخصصی علمی میان
اخبار دادگاه که در آن بح 
متخصصان جریان داشت و  300چهرۀ سرشناس از
میان پزشکان و پیش��ه وران و بازرگانان و معتمدان
محل��ی در آن برای ادای ش��هادت حضور داش��تند،
مباحث علمی روز را در طیف گستردهای در میان غیر
اهل فن مطرح ساخت.
ماجرای دادگاه های خانم دکتر جونز و حوادث پس
از آن و ش��رایط و زمینه های اجتماع��ی و فرهنگی
مقدم بر وقوع آن را مورخ سرش��ناس تاریخ تحوالت
اجتماعی و تاریخ علم ،خانم پروفسور رجینا مورانتز-
سانچز ،6در کتابی با عنوان رفتاری نه در خور شأن یک
زن :دانش پزشکی در دادگاه در ش��هر بروکلین و در
آستانه قرن بیستم ( )Sanchez,1999به رشتۀ تحریر
درآورد .خانم مورانتز -س��انچز دو کتاب دیگر دربارۀ
پزش��کان زن ،با عنوان از زبان خودش :تاریخ شفاهی
زنان پزش��ک( )Sanchez,1982و همدلی و علم :زنان
پزشک در پزش��کی آمریکا( )Sanchez,2000تألیف
کرده است .او مسائل مربوط به دادگاه دکتر جونز را از
دیدگاه موضوعاتی گوناگون چون تحوالت اجتماعی،
منازعات سیاسی ،اختالفات طبقاتی ،حقوق زنان ،نقش
مطبوعات ،و سهم جامعۀ مدنی ،با محور قراردادن نقش
علم و اندیشههای علمی و پیشرفت های فناورانه در
جامعۀ آمریکا در اواخر سدۀ نوزدهم بررسی کرده است.
در این کتاب مس��ئلۀ ترویج علم در حوزۀ عمومی از
جنبههای گوناگون مورد توجه قرار میگیرد .اما آنچه
این کتاب را گذشته از روایتهای سرراست تاریخی و
تحلی��ل ه��ای جامع��ه ش��ناختی ،ب��ه اب��زاری
ب��رای تروی��ج عل��م ب��دل ک��رده اس��ت ،ش��یوۀ
خ��اص ن��گارش مطال��ب و ایج��اد ارتب��اط می��ان
موضوعات اس��ت .نویسنده به س��بک داستانهای

بر ترویج علم دارد( .پایا )1391 ،و (پایا)1387،
رویداد مورد اشاره ،فعالیتهای پزشکی مری آماندا
دیکس��ن جونز ،3متخصص زنان و زایمان است که از
اعتبار زیادی در سطح ملی و بین المللی برخوردار بود.
شیوۀ نامتعارف وی در رویارویی با موارد دشوار وضع
حمل خان م های باردار باعث شد پرتیراژترین روزنامۀ
شهر بروکلین در ایالت نیویورک ،موسوم به بروکلین
دیلی ایگل ،4در سال 1889به نشر یک سلسله مقاالت
علیه دانش علمی و توانایی حرف��ه ای و حتی اخالق
کاری وی اقدام ورزد .در این مقاالت که در شمارگان
وسیعی در آمریکا انتشار یافت و اخبار آن به بیرون از
آمریکا نیز راه پیدا کرد،خانم دکتر جونز متهم ش��ده
بود که چاق��وی جراحی را بدون پ��روا و بیمالحظۀ
حال بیمار و صرفاً برای تثبیت نام و موقعیت خود به
کار میبرد .انتشار مقاالت سبب شد که سه سال بعد

.5اینمبلغدرزمان کنونیتقریبامعادل 3میلیوندالراست.

3 . MaryAmanda Dixon Jones (1828 – 1908).
4 . Brooklyn Daily Eagle

6. Regina Morantz-Sanchez
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شکل1

میزان جذب اطالعات

زمان

پلیس��ی -جنای��ی ،ماج��را را ب��ه گون��ۀ ی��ک رم��ان بازگو م��ی کن��د ک��ه در آن جرمی
رخ داده اس��ت و کارآگاه��ی (ک��ه در اینج��ا نویس��نده و خوانن��ده نق��ش وی را ب��ازی
میکنند) میکوشد با بازسازی صحنهها بر اساس اطالعات موجود مجرم اصلی را شناسایی
ی یابد که آیا دکتر جونز چنان که روزنامۀ
کند .خواننده تنها با مطالعۀ تمام فصول کتاب درم 
پرنفوذ بروکلین دیلی ایگل مدعی شده بود ،واقعاً از کفایت حرفه ای الزم برخوردار نبود و یا
آنکه روزنامه برای کسب شمارگان باالتر و اعتبار در میان برخی اقشار صاحب قدرت ،اتهامی
بی پایه را به وی نسبت داده بود.
این مقاله که بیش��تر (نه کامالً) بر کتاب پروفس��ور مورانتز -س��انچز تکیه دارد ،می کوشد
تا به اختصار ه��م رویدادهای مربوط ب��ه زندگی دکتر جون��ز و جامعۀ آمری��کا را در اواخر
س��دۀ نوزدهم معرفی کند و ه��م نقادانه تحلی��ل های مورانتز -س��انچز را ب��رای خوانندۀ
فارس��ی زب��ان توصیف و تفس��یر کن��د .نکتۀ م��ورد نظ��ر مقاله این اس��ت ک��ه ماجرای
دادگاهی ش��دن دکتر جون��ز و جنجال گس��ترده ای ک��ه به دنب��ال داش��ت ،و نیز کتاب
مورانتز-سانچز که ماجرا را با حواشی گوناگون آن به گونه ای خواندنی و در قالب نوعی سبک
ادبی نزدیک به رمانهای پلیسی-جنایی ،بازس��ازی کرده است ،مصادیق جالب توجهی از
ی آیند؛ یعنی ترویج آموزه های
شیوه های نامتعارف ترویج علم در حوزۀ عمومی به شمار م 
علمی یکی از نتایج فرعی به دست آمده ازآنهاست .1این نتایج به این دو مورد خاص محدود
نمی شوند و می توان از آنها برای بررسی موارد مشابه دیگر یاری جست.
 -2جنجال بر سر علم و روش های علمی به منزلۀ شیوه ای برای درک اهمیت
علم نزد افکار عمومی
 .1از آنجا که کتاب خانم مورانتز -سانچز به وسیله انتشارات طرح نو در دست ترجمه و نشر است ،در این مقاله از بازگو
کردن نتایج دادگاه های خانم دکتر جونز خودداری شده است.
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میزان جذب اطالعات

زمان

موفقیت ترویج علم در میان مردم ،خ��واه افراد عادی و خواه
متخصصان در غیر رشته های تخصصی خود ،بیش از هر چیز
بستگی به موفقیت موضوع مورد بحث در جلب توجه عامه
دارد .مطالعات فراوان در حوزۀروانشناسی ادراک نشان می
دهد که منحنی "شوق یادگیری" افراد ،از زمان تولد به بعد،
صرفنظر از موارد استثنایی ،س��یری نزولی طی می کند.2
منحنی باال ،که در اصل منحنی پر و خالی شدن یک خازن
3
ی دهد
الکتریکی اس��ت ،این نکته را به صورت کلی نشان م 
).(http://www.google.co.uk/search
نوزادان ،ازآغاز تولد تا چند س��ال پس از آن ،اطالعاتی راکه
ازمحیط اط��راف دریافت می کنند به ی��ک معنای واقعی"
می بلعند" .این کار با بهره گیری از توانایی هاییکه ازپیش
 .2ژوستین گادر نویسنده نروژی در کتاب خود دنیای سوفی که به فارسی
نیزترجمهشده استبدرستیبه ایننکتهاشارهمیکند کهکودکانازنوعی
"احساس شگفتی"  ”sense of wonderدر مقابل واقعیت برخوردارند و
بر اساس آن همه چیز برایشان نو و جالب و حائز اهمیت است .بزرگساالن اما
به تدریج آن احساس را از دست می دهند .عالوه بر فالسفه ،عرفا نیز دائمً
بر این نکته تاکید دارند که می باید در برابر جهان واقع همواره حس گرها و
گیرنده ها را باز و فعال نگاه داشت زیرا جهان هر لحظه در حال تحول است
و دائم ًا نو می شود.
 .3پر شدن ذهن و ضمیر از حدس ها و فرض ها و اطالعات در باره واقعیت
وتخلیهتدریجیآن،بیشباهتباپرشدنوتخلیهبارالکتریکیدریک
خازننیست.

از تولد و در جریان یک دورۀ طوالن��ی تطور در آنها به ودیعه
گذارده شده است ،و نیز با به کاربردن تمام ظرفیت گیرنده
های حسی و پردازنده های مغزی انجام می گیرد.
البته این اش��تها و عطش ف��راوان برای ش��ناخت پیرامون،
س ها و گمان ه��ای راهنما ،جهت داده
همواره در پرتو حد 
4
ی یابد (کارل پوپر .)1384،این حدس
میش��ود و هدایت م 
ن ها نیز پیوس��ته در رویارویی با واقعیتهای بیرونی
و گما 
تصحیح میش��وند و جایگزینهای بهتری مییابند .اما با
رش��د س��نی ،به تدریج از میزان عالقۀ افراد (به طور کلی و
بازهم صرفنظر از موارد استثنایی) کاسته می شود .بسیاری از
س��نجش گرها در مغز ،ی��ا از کار م��ی افتند و ی��ا از میزان
حساسیتشان کاس��ته میش��ود .نمونه ای آموزنده در این
زمینه ،مقایس��ۀ توانایی مغز نوزاد و مغز کودکان چندساله و
بزرگساالن برای درک اصواتی اس��ت که از محیط اطراف به
گوششان میرسد .مطالعات روانشناسان ادراک و متخصصان
زیست -عصبی شناسی روشن ساخته است که بخشهای
 .4فالسفه عقلگرای نقاد توضیح میدهند که موجودات زنده ،در برخورد با
واقعیت،باذهنخالیواردعملنمیشوند.بلکهبا«آموزههاییازدرون»برای
«حل مسائلی» که از رهگذر مواجهه با واقعیت برایشان پدید میآید ،دست
به اقدام می زنند .آموزه ها ،و از آن جمله حدسها و فرض هایی که ارگانیزم
ی شود و نه چنان که
های پیشرفته نظیر آدمی بر میسازند ،از درون اخذ م 
پوزیتیویستهامیپنداشتندازمحیطبیرون.
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پردازش��گر اطالعات در مغز نوزاد در روزه��ا و هفتهها و ماههای اول پس از تولد نس��بت به
دریافت تقریباً همه انواع اصوات قابل درک برای گیرنده های حسی آدمی ،حساس هستند.
اما به تدریج با خوگرفتن به صدای سخن اطرافیان ،پردازشگرهای معینی که با یادگیری زبان
سروکار دارند ،نسبت به دریافت این اصوات به شکل تخصصی تری فعال می شوند .با گذشت
زمان ،پردازشگرهای مغز نوزاد ،به تدریج حساسیت خود را در برابر اصواتی که در زبان اطرافیان
ی دهند .این کودکان اگر چنین اصواتی را در سنین باالتر بشنوند
استفاده نمیشود ،از دست م 
قادر به تلفظ آنها نخواهند بود .دو نمونۀ مشهود در این زمینه دشواری تلفظ حرف "پ" برای
بسیاری از عرب زبانان و دشواری تشخیص تفاوت میان "ل" و "ر" برای بسیاری از ژاپنی زبان
هاست(.)http://esl.fis.edu/grammar/langdiff/japanese.htm
خوش��بختانه ب��ه جه��ت آن ک��ه مغ��ز آدم��ی از خاصی��ت انعط��اف پذی��ری 1بس��یار
زی��ادی برخ��وردار اس��ت ،ای��ن ام��کان وج��ود دارد که ب��ا آم��وزش صحیح و کوش��ش
م��داوم ،اتص��االت ت��ازهای در می��ان س��لول های مغ��زی پدی��د آی��د و با کم��ک آنها،
راه ب��رای درک اص��وات ناآش��نا و توانای��ی ب��ر تلف��ظ آنه��ا هموار ش��ود .ای��ن خاصیت
ف پذیری ،در موارد متعددی برای غلبه بر نقایص مادرزادی در ساختار مغز و یا اختالالتی
انعطا 
که به علت حوادث و سوانح مختلف پدید می آید ،به کار گرفته می شود.
از جملۀ این موارد میتوان به آموزش افراد مبتال به اوتیسم ،که قادر به درک عالئم مربوط به
حاالت عاطفی و روحی در چهرۀ افراد نیستند ،و یا کسانی که به دلیل ابتال به سکتۀ مغزی یا
2
ضربۀ مغزی برخی توانایی های ادراکی و زبانی و یا حرکتی خود را از دست داده اند ،اشاره کرد
( )Neville,2000:83-99و (.)Sausa,2001
این خاصیت مغز در زمینۀ ترویج علم در حوزۀ عمومی ،بویژه برای بزرگساالن ،نقش بسزایی
دارد .ایجاد شرایط مناسب برای جلب توجه این افراد و ایجاد تغییر در عادات روزمره و تشویق
آنها برای تمرکز حواس بر روی یک موضوع خاص بسیار حائز اهمیت است .مؤسساتی که در
زمینۀ تولید آگهیهای تجارتی فعالیت دارند از همین سازوکار برای جلب توجه مخاطبان
و تمرکز حواس آنان بر روی موضوع مورد عالقۀ خویش اس��تفاده میکنند .از این خاصیت
ی توان در حوزۀ آموزش ،و نیز موضوع مرتبط با ای��ن مقاله ،یعنی ترویج علم در حوزۀ
مغز م 
عمومی ،به خوبی بهره گرفت .در تمام این موارد ،از ش��یوه هایی استفاده میشود که باعث
از میان رفتن موقت "حجاب عادت" می شوند .ش��خص ناگهان با امری غیرمعمول و ناآشنا
ی کند.3
روبرومی شود که برخالف انتظارات همیشگی وی بوده است و به نظر باارزش جلوه م 
(پایا)1390،
ن گونه "تحریک های ذهنی" را برای تداوم بخشیدن به "شوق یادگیری" افراد ،می
تأثیر ای 
1 .Plasticiy

 .2در مورد نحوه عمل مغز و انعطافپذیری آن کتاب ها و مقاالت زیادی انتشار یافته است .به عنوان
نمونه به کتاب زیر نگاه کنید:

Neville, H.J. and Bavelier, D. “Specificity and plasticity in neurocognitive development
in humans”, In Gazzaniga, M.S. (Ed).The New Cognitive Neurosciences. (2nd ed.),
Cambridge, MA: The MIT Press, 2000, pp. 83-99.

.3عقلگرایاننقادتوضیحمیدهندکههمینپارهشدنحجابهایعادت،ودرهمشکستهشدنانتظاراتپیشین،
موجبظهور«مسائل»تازهبرایکنشگرمیشود
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توان به صورت کلی در قالب یک منحنی نمایش داد:
(http://www.premiumorange.com/
)Daniel
سلسله مقاالتی که در روزنامۀ بروکلین ایگل در بهار
1889به چاپ رسید ،به اعتباری نقش محرک هایی
را داشت که توجه عامه را به موضوعی علمی که البته
با سالمت آنان ارتباط داشت ،جلب کرد .محاکمه ای
که در س��ال  1892به مدت دو ماه به درازا کشید و با
جنجال فراوان همراه بود ،نیز همین نقش را به صورتی
برجسته تر ایفا کرد .درنتیجۀ هر دو فرایند ،توجه کامل
شمار زیادی از عامۀ مردم به موضوعاتی جلب شد که
به صورت عادی و در شرایط معمول ،مخاطب زیادی
نداشت.
عوامل بسیاری در تأثیرگذاری گستردۀ رویدادهای سال
 1889و  1892نقش داشتند .از جملۀ این عوامل می
ل
توان از یکسو به لحن مقاالت نشریۀ بروکلین دیلی ایگ 
که در آن خود را به عنوان "صدای افراد بی صدا"" ،مدافع
حقوق بی پناهان" ،و "مبارز علیه فساد و سوءاستفاده از
قدرت و موقعیت" معرفی می کرد ،اشاره کرد و از سوی
دیگر به موقعیت ویژۀ جامعۀ پزشکی آمریکا که حمله
به یکی از اعضای خود را حمله به کل حیثیت و اعتبار
این جامعه و نیز حرفۀ پزشکی قلمداد می کرد .در این
میان ،عواملی دیگر از جمله جایگاه فرودس��ت زنان در
جامعۀ آمریکا در اواخر سدۀ نوزدهم و نیز موقعیت خاص
"پزشکان زن" به عنوان عضوی از جامعۀ بزرگ زنان و
نیز عضوی از جامعۀ پزشکان ،به رویدادهایی که در پی
انتشار مقاالت و سپس برگزاری دادگاه و هیاهویی که
در جریان آن برپا ش��د ،اعتبار ویژهای بخشید .رقابت
میان پزشکان در جامعۀ پزشکی نیز ،مسئله را حادتر
کرده بود .این رقابت در چند تراز مختلف وجود داشت
و همین امر جریان محاکمه را بس��یار پیچیده ساخته
بود .از یکسو رقابتی میان پزشکان زن و مرد برقرار بود.
این رقابت موجب می شد که اغلب پزشکان زن در برابر
آن دسته از پزشکان مردی که علیه خانم جونز شهادت
می دادند ،به دفاع از "هم جنس" خود برخیزند .از سوی
ش
دیگر ،رقابتی میان پزشکان (اعم از زن و مرد) پیرو رو 
های س��نتی و نوگرا برقرار بود .پزشکان سنتی چندان
موافق ش��یوه های درمانی دکتر جونز نبودند در حالی

مری آماندادیکسن جونزدر  60سالگی

که پزش��کان نوگرا دفاع از او را دفاع از خود به ش��مار
ی آوردند.
م
فرایندهای اجتماعی متعددی در نیمه سدۀ نوزدهم
در ش��کلگیری فضای علمی -حرف��های آمریکا در
حوزۀ پزشکی نقش داشت .این باور سنتی که پزشک
از توانایی شخصی خاصی برخوردار است و با مهارت و
قابلیت ویژه ای" ،دست شفابخش" خود را در مداوای
ی ان��دازد ،در ترکیب با فرایند خروج
بیماری به کار م 
زنان از پوستۀ سنتی خود و فعالیت در عرصۀ اجتماعی،
اندک اندک منجر به ترویج این دیدگاه شد که زنان ،که
از گذشته به برخورداری از توانایی بیشتر برای پرستاری
و تیمارداری شهرت داشتند ،برای درمان بیماری ها،
بویژه بیماری های زنان ،از قابلیت و صالحیت بیشتری
برخوردارند .آنچه باعث گسترش بیشتر این باور شد،
افزایش دانش مربوط به فیزیولوژی بدن زنان و ظهور
و رشد رش��تۀ "پزش��کی زنان" به عنوان یک رشتۀ
یشدندانشدرحوزه
تخصصیبود.همچنین،تخصص 
های دیگری چون زیس��ت شناسی ،جنین شناسی،
لا جدید علوم
ژنتیک ،و س��رانجام ظهور قلمرو کام� ً
اجتماعی و انسانی با رشته هایی مانند جامعه شناسی،
انسان شناسی ،و روان شناس��ی سبب شد تا راه برای
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فعالیت زنان در عرصه هایی که بیشتر "مردانه" تلقی میشد ،بیش از پیش هموار شود.
خانم دکتر جونز در شرایطی اقدام به فعالیت در حوزۀ تخصصی "زنان و زایمان" و انجام جراحی در
این حوزه کرد که دست اندرکاران این قلمرو نوظهور در تالش بودند تا برنامه ای ویژه برای سالمت
زنان با درنظرگرفتن نقش اجتماعی آنان و نیز واقعیتهای زیستی مربوط به بدنشان تدوین
ت های وی با فرایند دیگر اجتماعی در آمریکای اواخر نیمه دوم سدۀ نوزدهم هم زمان
کنند .فعالی 
شد .این فرایند ظهور طبقۀ متوسطی بود که اعضای آن را متخصصان ،پیشه وران ،بازرگانان ،و
 ...تشکیل میدادند .حضور زنان در این عرصه ،رشد این فرایند را سرعت بخشید .زنان ،جایگاه
خاصی را در میان اعضای طبقۀ متوسط ،در مقام معلمان و پزشکان ،به خود اختصاص داده بودند؛
حرفه هایی که زنان ادعا میکردند نسبت به مردان قابلیت بیشتری دارند.
 -3نتیجه گیری
رویداده��ای گوناگ��ون و پیچی��ده ای که ب��ا ماجرای دکت��ر جونز هم��راه ش��د ،نتایج و
پیامده��ای گس��ترده ای در قلمروهای مختل��ف اجتماعی ،علمی و سیاس��ی ب��ه ارمغان
آورد ،زیرا تنها به رفت��ار ظاهرا ً نامتعارف یک خانم پزش��ک اش��اره نمیک��رد .این رویداد
احتماالً برای نخس��تین بار در تاریخ آمریکا توجه افکار عمومی را در س��طحی گس��ترده به
مس��ائل پیچیده و حائز اهمیتی چون ظهور ارزش های علمی مدرن ،رشد فناوری ها و نیز
روش های درمانی نو ،تخصصی شدن قلمروهای مختلف علم ،ضرورت تکمیل رویکردهای
تازه در حوزۀ قضایی و حقوق به مسائل پزشکی ،و نوآوری در شیوههای جدید برای تشخیص
بیماریها ،مراقبت از بیم��اران و درمان آنان جل��ب کرد.دو محاکم��ۀ درازمدتی که دکتر
جونز در آنها شرکت جس��ت ،مسائلی بس��یار حس��اس در زمینههای گوناگون و متفاوتی
را دربرمی گرفت ،مس��ائلی چون جایگاه طبقۀ متوسط و مس��ئولیت اجتماعی این طبقه،
مسئولیت پذیری و پاسخ گویی نخبگان و اهل نظر و تخصص در پایه گذاری و نظارت بر فعالیت
های نهادهای اجتماعی و بویژه نهادهای شبه فرهنگی و خیریه که برای کمک رسانی به اقشار
ضعیف و آس��یب پذیر فعالیت می کردند ،جایگاه و نقش دولت و حاکمیت در حفظ منافع
عمومی ،مسئولیت رسانه های عمومی و سرانجام جایگاه زنان در یک جامعۀ در حال گذار.
بررسی ظرفیتهای معنایی گس��تردهای که از رهگذر دو دادگاه دکتر جونز آشکار شد و
ارزیابی تأثیرات این معانی جدید بر خود جامعۀ آمریکا و نیز جوامع دیگر در این مقاله مختصر
ی توان به اختصار شماری از مهم ترین این تأثیرات را در مورد ترویج
نمیگنجد .در اینجا م 
علم در حوزۀ عمومی یادآور شد.
از جمله نخستین پیامدهای دادگاههای دکتر جونز و حوادثی که در درون و بیرون دادگاه روی
داد ،توجه پزشکان و عامه به مسائلی بود که مستقیماً با روش های درمانی ارتباط داشت .برای
مثال ،برای نخستین بار این پرسش مطرح شد که آیا ضرورت دارد که پزشک پیش از جراحی
یا بهکارگیری یک روش پزشکی ،از بیمار اجازه بگیرد و موافقت او را کسب کند .پرسش و پاسخ
های طرح شده در دادگاه نیز برای نخستین بار پزشکان را با این مسئله روبرو ساخت که آیا
آسیب شناسی(پاتولوژی) نقشی در تشخیص بیماری دارد و باید مورد توجه قرار گیرد؟ موضوع
اساسی دیگر که در زمینۀ تحوالت ناشی از دادگاه معنای جدیدی به خود گرفت این بود که
مقصود از “تخلف حرفه ای "1در پزشکی چیست و مصادیق آن کدامند؟

دفتر روزنامه بروکلین
دیلی ایگل سال 1892

1 . Malpractice
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دوشیوۀنامتعارفترویجعلمدرحوزۀعمومی

مسئلۀ بسیار مهم دیگری که در دادگاه دربارۀ مباحث علمی
مطرح شد و مورد توجه عامه قرار گرفت ،نقش شاهدان عینی
و شواهد و نیز جایگاه ش��هادت متخصصان در صدور حکم و
تأثیر بر رأی هیئت منصفه بود .چگونگی ارزیابی توانایی و نیز
بی طرفی شاهدان از مسائل حائز اهمیت بود .رواج این شایعه
که ش��اهدانی با دریافت وجه نقدی و یا به دلیل غرض ورزی
شهادتهای نادرست داده اند ،به اهمیت این مسئله شدت
بخش��ید .هیئت منصفه و قاضی نادرس��ت بودن شهادت را
تشخیص نمی دادند ،زیرا موضوع بسیار تخصصی بود.2
حضور ش��اهدان به عنوان متخصص در دادگاه های مربوط
به شکایات پزشکی از دهۀ  1870در آمریکا رو به رشد بود تا
جایی که ش��مار این قبیل دادگاه ها در  1876به بیش از 20
هزار مورد رسیده بود .اما جنجال دادگاه دکتر جونز باعث شد
اهمیت مسئله برای حوزۀ عمومی وجدانی شود و بحث دربارۀ
نقش شاهدان متخصص به موضوع روز در جوامع پزشکی در
تمامی ایالت های آمریکا بدل شود.
از رهگذر این بحث ها این نکته روشن شد که مسئلۀ شهادت
حرفه ای در دادگاه دربارۀ موضوعات پزشکی امری نیست که
بتوان به سادگی در مورد آن تصمیم گرفت ،زیرا در این زمینه
دیدگاههای گوناگون و تخصص های متفاوت و تجربه های
غیرمشترک که هر یک در جای خود حائز اهمیت است ،مطرح
می شود .در چنین شرایطی تشخیص درست و نادرست امر
آسانی نیست و چه بسا که اساساً نتوان به نظر روشنی دست
یافت .بحث بر سر ماهیت شهادت به موضوعی تخصصی در
نشریات پزشکی تبدیل شد و مقاالت پرمحتوای فراوانی در
خصوص آن نگاشته شد.رابطۀ میان پزشک و بیمار نیز به دلیل
توجهی که به دادگاه دکتر جونز داده شد به حوزۀ عمومی راه
پیدا کرد .این پرسش که پزشک وظیفه دارد تا چه حد بیمار را
از جزئیات روش های مورد نظر خود برای مداوای آگاه سازد،
 .2خواننده آشنا با مباحث مربوط به فلسفه توجه دارد که تعارض
شهادت ها و یا تعارض تفسیرها در مورد یک شهادت ،نظیر موردی
است که در فلسفه علم با عنوان تع ّین ناق ص aunderdetermin
 tion of theory by dataاز آن یاد می شود .در فرهنگ اسالمی
این اصطالح با عنوان “تکافوی ادلّه” مورد استفاده فقها و فیلسوفان
بوده است .در این قبیل موارد ،نظریه ها یا تفسیرهای متفاوت
(مبتنی به پیش فرض های مختلف) با یک میزان از موفقیت از عهده
تفسیر مجموعه خاصی از داده ها و امور واقع (فکت ها) بر می آیند.
در این حال تصمیم گیری میان یکی از دو یا چند نظریه رقیب که در
عین حال ظاهرا هم قوت و هم عرض اند آسان نیست.

مورد بررسی قرار گرفت.
مس��ئلۀ مهم دیگری که دادگاه نقش آن را در حوزۀ عمومی
برجس��ته س��اخت ،وظیفۀ نهادهای اطالع رس��انی ،مانند
مطبوعات ،در حفاظت از منافع شهروندان در برابر صاحبان
منافع خاص بود .این مس��ئله نیز به مراتب پیچیده تر از آن
بود که بتوان به راحتی به آن پاسخ داد .برای مثال ،از بحث ها
و مسائل حاشیه ای که در جریان دادگاه مطرح شد این نکته
آشکار شد که روزنامۀ بروکلین دیلی ایگلکه از  1841انتشار
می یافت نمایندۀ طبقات و گروه های اجتماعی خاصی است
که بیش��تردیدگاه های محافظه کارانه دارند .این گروه ها در
رقابت با طبقات اجتماعی در شهر نیویورک بودند که در آن
طبقات متوسط از امکانات بیشتری برخوردار بودند .آنها در نظر
داشتند چهرۀ خاصی از شهر بروکلین در مقام پاسدار اخالقیات
و روش های سنتی در ایالت نیویورک ارائه دهند .از سوی دیگر،
پزشکان و متخصصان به این نکته توجه کردند که بازتاب جنبه
های تخصصی بحث های پزشکی در روزنامۀ بروکلین دیلی
ایگل به گونه ای بود که امکان کج فهم��ی عامه را فراهم می
ساخت .پزشکان نگران آن بودند که شیوۀ گزارش روزنامه می
توانست تصویری نامطلوب از حرفۀ پزشکی و دست اندرکاران
آن در نزد عامه ترسیم کند .بدین ترتیب ،این نکتۀ مهم مطرح
شد که مطالب تخصصی چگونه و به وسیلۀ چه کسانی و با چه
زبانی باید برای عامه توضیح داده شود.
دادگاه هم چنین تضادهای طبقاتی و چگونگی ارتباط آنها را
با نقش علم و تخصص در جامعه برجسته کرد .دادستان ،در
استدالل های خود ،با تکیه برجنسیت دکتر جونز می کوشید
تا ثابت کند او در مقام یک زن از تخصص حرفه ای کامل و نیز
بی طرفی در قضاوت به نحو احسن برخوردار نبوده است و به
دلیل شخصیت قدرت طلب خود جان زنان دیگر را به خطر
انداخته اس��ت .در برابر ،وکیل مدافع خانم جونز از زن بودن
موکل خود برای تأکید بر این نکته استفاده می کرد که وی به
دلیل جنسیت خود مشکالت زنانی را که به او مراجعه می کرده
اند بهتر درک می کرده است.
نقش های متض��اد و گوناگونی که هر ی��ک از طرفین دادگاه
های خانم جونز بر عهده داشتند ،نکاتی بسیار آموزنده برای
جامعۀ آمریکا و نیز کش��ورهای دیگری ک��ه آن را دنبال می
ال برحق و یا
کردند دربرداش��ت .هریک از طرفین ماجرا کام ً
ناحق نبودند و نقاط ضعف و قوت معینی داشتند که امر داوری
را دشوار می کرد .این دشواری را شاید بیش از هر گروه دیگر،
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هیئت منصفه های دو دادگاه احساس کردند که ناگزیر بودند
زیر انواع فشارهای اجتماعی و نیز افکار عمومی ،قضاوتی عادالنه
ارائه دهند .روزنامۀ بروکلین دیلی ایگل که نقش مدافع منافع
شهروندان و نظارت بر امور را برای خویش در نظر گرفته بود،
درعین حال به نمایندگی از سوی اقشار محافظه کارتر بر آن
بود تا در حد امکان از دامنۀ فعالیت های اجتماعی زنان بکاهد.
خانم دکتر جونز و طرفدارانش نیز در همان حال که در تالش
بودند تا حرفۀ پزشکی را به مس��یری تازه سوق دهند و روش
های جدید را جایگزین ش��یوه های سنتی سازند ،در اشتیاق
برای دس��ت یابی به اهداف خود ،با بی پروایی از برخی حد و
مرزها می گذشتند .زبان تند و گزندۀ دکتر جونز و بی اعتنایی
او به دیگران نیز در مواردی برایش مش��کل ساز بود.ماجرای
خانم دکتر جونز هرچند در زمان خود شهرتی استثنایی یافت
و جزئیات آن نه تنه��ا در ایالت های آمریکا که در کش��ورهای
اروپایی نیز مورد توجه قرار گرفت و بحث های زیادی در میان
عامه و متخصصان و نشریات تخصصی برانگیخت ،پس از چند

فصلنامهعلمي-ترويجي«ترويجعلم»

سال به فراموشی سپرده شد .با وجود این ،نکات آموزنده ای که از
رهگذر آن مطرح گردید ،حیاتی مستقل پیدا کرد و ماندگار شد.
در روزگار کنونی که پزشکی و قلمروهای گوناگون آن اهمیت
فراوان یافته اند ،بازهم می توان نمونه هایی از ماجرای دکتر جونز
را مشاهده کرد که همان موارد یعنی جامعۀ علمی ،قوۀ قضائیه،
حوزۀ عمومی ،نهادهای مدنی ،رسانه ها ،و دیگر صاحبان قدرت،
همچنانبهنقشآفرینیمشغولند.شایدیکیازتازهترینموارد
در این زمینه مربوط به ماجرای دکتر کنراد موری ،پزشک معالج
خوانندۀ آمریکایی مایکل جکسون باشد که متهم است با تجویز
داروی آرام بخش بسیار قوی موجبات مرگ پیش هنگام این
خوانندهرافراهمآوردهاست.بیگمان،درجریاناینمحاکمهنیز
بسیاریازمباحثیکهدردادگاهدکترجونزمطرحگردید،البتهدر
ترازیمتناسببادانشوفناوریسدۀبیستویکم،مجددا ًمطرح
میشودومیتوانانتظارداشتازرهگذراینشیوۀنامتعارف،بار
دیگرتوجهعامهبهموضوعاتتخصصیعلمی،حقوقی،اخالقی،
فلسفیوسیاسیجلبگردد.
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س�ازمان تربیتی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونس�کو) بر مبن�ای اصل همکاریه�ای بینالمللی
مندرج در منش�ور ملل متحد ،ب�ه منظور کم�ک به حفظ صل�ح و امنیت بینالمللی تاس�یس ش�د.
یکی از محورهای مهم فعالیت این س�ازمان ،هم�کاری در زمینه علمی بوده اس�ت که نقش عمدهای
در تروی�ج عل�م در چارچ�وب عمومیس�ازی دان�ش ،ظرفیتس�ازی انس�انی و نه�ادی ،پژوهش و
ارائه کمکهای فنی داش�ته اس�ت .هدف اصلی ای�ن مقاله ،تبیی�ن فعالیتهای یونس�کو در زمینه
عل�وم طبیعی و نق�ش آن در تروی�ج علم میباش�د .نوش�تار حاضر پ�س از ارائه تاریخچه تش�کیل
یونس�کو و اه�داف و وظای�ف آن ،به بی�ان م�واردی از فعالیته�ای علم�ی – ترویجی آن س�ازمان
در زمینههای�ی مانن�د محیط زیس�ت ،تغیی�رات اقلی�م،آب و اقیانوسشناس�ی خواه�د پرداخت.

فعالیتهای آن است .البته واژة «علم» دارای دو زمینة
طبیعی و اجتماعی است و سازمان نیز در هر دو زمینه
فعال اس��ت .و اما ،تأکید نوشتار حاضر بر علوم طبیعی
ن همه ،مبرهن است که دیگر فعالیتهای اين
است؛ با اي 
سازمان نیز در عرصة آموزش ،فرهنگ و ارتباطات ،نتایج
خود را در ترویج علم دارند که باید به صورت جداگانه
مورد بررسی قرار گیرند.

-1مقدمه
سازمان تربیتی ،علمی و فرهنگی ملل متحد ،یونسکو،
که در س��ال  1945با هدف کمک به صل��ح و امنیت
بین المللی ،بر مبنای بند  3از مادة یک منش��ور ملل
متحدتشکیلشد،باهمکاریمیاناعضاودیگرشرکای
خود در سراسر جهان با انجام فعالیتهای مختلفی در
زمینههایمندرجدراساسنامه،درتحققاینهدفمهم
کوشیده است.
یکی از زمینه های مهم ،همکاری «علمی» بوده است
که یونس��کو آن را از طری��ق تولید ،عمومیس��ازی و
مبادلة دانش ،ظرفیتسازی انسانی و نهادی ،و نيز ارائه
کمکهای فنی در سراسر جهان پیگرفته است .این
فعالیت ها به نوبة خود به ترویج علم در میان جهانیان
کمک كرده است .یونس��کو تنها کارگزاری تخصصی
نظام ملل متحد اس��ت که نهتنه��ا واژة «علمی» را در
نام خود دارد ،بلکه وظیفة خاص��ي را برای ترویج علم
دنبال ميكند .فعالیتهای اين نهاد نقشی راهبردی در
دستیابیبه امنیت انسانی پایدار ،رفاهبشريتودر نهایت
صلح و امنیت بینالمللی دارد.
هدف از این مقاله تبیین نقش یونسکو در ترویج علم ،در
راستای اهدافکلی و وظایف مندرج در اساسنامه و حوزة

-2تاریخچه
ریش��ه همکاریهای فکری بینالمللی ،ب��ه برخی از
فعالیتهای س��ده نوزدهم ميالدي بازمیگ��ردد ،اما
بهصورت رسمی ش��ورای جامعه ملل در سال ،۱۹۲۲
کمیت��های را ب��رای هم��کاری فک��ری ،متش��کل از
متخصصان،تشکیلداد.پسازآن،بنابهپیشنهاددولت
فرانسه به جامعه ملل ،موسس��ه بین المللی همکاری
فکری 1در سال ۱۹۲۴با شش بخش تأسیس شد که دو
بخش آن به روابط دانشگاهی ،و بخش روابط و اطالعات
علمیاختصاصيافتوموجوديتآنطیقطعنامهجامعه
ملل در  ۲۴س��پتامبر  ۱۹۳۱به رسميت شناخته شد
1.The International Institute of Intellectual
Cooperation.
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(.)Volderrama,1995:3هدف مؤسسههمکاری فکری ،تحققهمکاریبینالمللیبرای تضمین
پیشرفتکلیتمدن،رشددانشبشری،بهويژهتوسعهانتشارعلوم،ادبیاتوهنروهمچنین،ایجاد
ذهنیتیبرایحلوفصلمسالمتآمیزمسائلبینالمللیبودکهتادهه ۴۰میالدیبهفعاليتخود
ادامه داد ،تا آنکه جنگ بر همه زمینههای همکاری سایه افکند (مرگانپور.)1377/11/14،
گسترة آسيبهاي انسانی و خسارات مالی جنگ جهانی دوم نهتنها برای اروپايیان ،بلکه برای
جهانیان به اندازهاي وسيع بود که همة دولتها در جس��توجوي راههایي براي جلوگیری از
وقوع دوبارة جنگ و برقراری صلح پايدار برآمدند .تأسیس سازمان تربیتی و فرهنگی ملل متحد،
یونسکو ،یکی از این تالشها بود .این سازمان پیامد تشکیل کنفرانسی در سال 1942با شرکت
وزرای آموزش و پرورش دولتهای متفق اروپايی ،در بریتانیا ،بود که پس از پایان جنگ ،در اندیشه
دوبارهسازی نظامهای آموزشی خود به سر ميبرد .این تالش بر مبنای بند 3از مادة 1منشور ملل
متحد به تشکیل یونسکو ،به مثابة یک نهاد تخصصی در چارچوب فصول نهم و دهم آن انجامید
(مصفا.)۸۳:۱۳۹۰،
بند 3از مادة 1منشور ملل متحد ،در اهداف خود ،به حصول همکاری بینالمللی در حل مسائل
جهاني که دارای جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی یا بشردوستی هستند ،اشاره ميكند و
براحترامبهحقوقبشروآزادیهایانسانیبرایهمگان،بدون تمایزدرنژاد،جنس،زبانیا مذهب
تأكيد ميورزد .این هدف در مادة 55منشور بیشتر تبیین میشود:
«با توجه به ضرورت ایجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمتآمیز و دوستانه بینالمللی بر
اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل ،سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق
میکند:
ـ باال بردن سطح زندگی و فراهم ساختن کار برای همه و حصول شرایط پيشرفت و توسعه در
نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ـ حل مس��ائل بینالمللی اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی و مس��ائل مربوط به آنها و همکاری
بینالمللی فرهنگیو آموزشی؛
ـاحترامجهانیمؤثربهحقوقبشروآزادیهایاساسیبرایهمه،بدونتبعیضنژادی،جنسيتی،
زبانی و مذهبی».
سپس در ماده ،۵۶دول عضو ملزم شدند که برای نیل به مقاصد يادشده در ماده ۵۵در همکاری
با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دستهجمعی بهعمل آورند .یکی از این اقدامات ،تشکیل
مؤسساتتخصصیاستکهیونسکودرچارچوبتمهیداتفصلنهمودهممنشورسازمانملل
متحد شکل گرفت (مصفا .)۱۳۷۵ ،البته همانگونه که از متن بند  ۳از ماده  ۱و همچنین ماده
 ۵۵برمیآيد ،واژه همکاری بینالمللی علمی به صراحت بيان نشده است ،ولی در عمل یونسکو
در این زمینه گام برداشته است.
باید گفت که در آغاز ،محدوده و بحث کنفرانس وزیران آموزش و پرورش متفق تنها در مسائل
آموزشی خالصه میشد ،اما اندکی بعد وزیران دایرة بحث خود را به مسائل فرهنگی نیز گسترش
ن بر فعالیتهاي آموزشی و
دادند .ش��ماري از متخصصان نیز اصرار میکردند که سازمان افزو 
فرهنگی،بایدجنبةعلمیمسائلرانیزدرنظربگیرد.بمباراناتمیشهرهایهیروشیماوناکازاکی
ژاپن از س��وي ایاالت متحد امریکا ،اهمیت موضوعات علمی را نمایان کرد .رئیس کمیس��ون
مقدماتی کنفرانس نیز معتقد بود که . . . « :مهم است که آنها [دانشمندان] باید با انسانیت ارتباط
نزديكيبيابندواحساسكنندکهبراينتایجکارشاندربرابربشریتمسئولیتدارند»(مرگانپور،
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آموزشی ،برای آماده کردن کودکان جهان درپذيرش
آزادانه مسئولیتها.
 -2-۳حفظ ،افزایش ،ترویج و اشاعه علمی؛
 -2-3-1از طریق تضمی��ن ،حفظ و حمایت از میراث
جهانی کتابها و آثار هنری و یادگاریهای تاریخی و
علمیوتوصیهکنوانسیونهابینالمللیالزمبهملتهای
ذیربط با تشویق همکاری میان آنها در تمام رشتههای
فعالیتهایمعنوی،ازجملهمبادلهبینالمللیافرادفعال
در زمینههای آموزش و پرورش و علم و فرهنگ و مبادله
انتشارات ،موضوعات هنری ،علمی و ديگر موضوعات
دانشمحور.
 -2-3-2از طریق ابداع روشهای همکاری بینالمللی
به منظور دسترسی مردمان همة کشورها به مطالب
منتشرشده از سوی هریک از آنها (مصفا.)۱۳۷۵،
مواد فوق در کنار دیگر مواد اساسنامه یونسکو ،مبین
این مهم هستند که همکاریهای علمی در نهایت به
ترویج علم منجر میشوند .یونسکو این مهم را از طرق
مختلف ،مانند زمینهسازی و تصویب اسناد بینالمللی
برای همکاری علمی ،تدوین و اجرای برنامههای علمی،
تأس��یس مراکز علمی ،پژوهشهای علم��ی و بويژه
عمومیسازی علم و دانش دنبال كرده است.
با توج��ه به اهمی��ت ترتیب��ات حقوقی ب��رای انجام
فعالیتهاییونسکوبرمبنایاساسنامةآن،اینسازمان
بهوی��ژه در دهۀ اولیه فعالیت خود ،ب��ه تدوین موازین
حقوقی و تالش برای الزماالجرا شدن آنها دست زد.
به طور کلی ،این موازین در ش��کل کنوانس��یونها و
توصیهنامههای یونسکو بر مبنای ماده چهار اساسنامه
تدوین شدهاند که به برخی از آنها اشاره میکنیم.

 )1377و اعتقاد او بر این است که پس از پایان جنگ،
هیچدانشمندینیستکهبهکاربرداجتماعیکشفیات
خود عالقهمند نباشد (.)Mayor, 1997:109
ایده اولیه کنفرانس و توجه آن به تش��کیل سازمانی با
محوریت فرهنگ و آموزش ،با پشتیبانی دانشمندانی
مانندجوزفنیدهام،استادبیوشیمیدانشگاهکمبریجو
دیگر چهرههای علمی ،کنفرانس را به ذکر واژه «علمی»
در عنوان سازمان و فعالیت در زمینه علمی متقاعد کرد
(.)Singh,2011: 13
طبیعیاستبرمبنایاساسنامهیونسکو،حفظ،افزایش
و اشاعه ،ترویج و کاربرد فعالیتهای علمی ،تواناییهای
انسان را افزایش میدهد و موجب بهبود شرایط زندگی
میگردد.تاریخبشریت،حاکیازپیشرفتمستمردانش
بوسیله بشر بوده است.
اساسنامه یونسکو در نوامبر سال  ۱۹۴۶پس از الحاق
بیست کش��ور الزماالجرا شد و نخس��تين کنفرانس
عمومی آن در پاریس ،با حضور سی کشور ،برگزار گرديد
(مصفا.)۸۴:۱۳۹۰،
ماده  ۱اساسنامه س��ازمان ،هدف یونسکو را کمک به
صلح و امنیت جهان ،از طریق ترویج تشریک مساعی در
میان ملل ـ در امور تعلیم و تربیت و علوم و فرهنگ ـ به
منظور تقویت احترام جهانیبه عدالت ،حاکمیت قانون،
حقوق بشر و آزادیهای اساسی براي همگان ميداند
که در منشور ملل متحد ،بدون تمایز در نژاد ،جنس،
زبان ،مورد تأکید قرار گرفته است .بر مبنای این هدف،
یونسکو طبق بند ۲از ماده ۱اساسنامه خود ،وظایف زیر
را عهدهدار شده است:
 ۱ـ تشریک مساعی در پیشبرد آگاهی متقابل و تفاهم
میان مردم از طریق رسانههای گروهی؛ بدین
منظور ،توصیه آن دسته از قراردادهای بینالمللی که
ممکن است برای ترویج جریان آزاد اندیشه از
طریق کالم و تصویر الزماند ،توصيه شده است.
 ۲ـ ایجاد تحرکی تازه در تعلیم و تربیت عمومی و نشر
فرهنگ؛
 -2-1از طریق تشریک مساعی میان ملل برای پیشبرد
اندیشه تساوی ،فرصت تحصیلی بدون توجه به نژاد،
جنس یا هرگونه تمایز اقتصادی و اجتماعی.
 -2-۲از طری��ق پیش��نهاد مناس��بترین روشهای

-3اس�ناد حقوقی مرتبط ب�ا همکاریهای
علمیسازمان
 -۱موافقتنامه تسهیل انتش��ار بینالمللی کاالهای
سمعی و بصری با ماهیت آموزشی ،علمی و فرهنگی.1
این توافقنامه در سال  ۱۹۴۸برای تبادل آزاد عقاید و
دانش بین مردم جهان به تصويب رسيد.
۲ـ موافقتنام��ه واردات کاالهای آموزش��ی ،علمی و
1.Agreement For Facilitating the International
Circulation of Visual andAuditory Materials of an
Educational, Scientific and Cultural Character.
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فرهنگی ( .1)۱۹۵۰هدف اصلی این سند لغو عوارض گمرکی و رفع موانع تجاری بود که از تحقق
معاوضات مطلوب جلوگیری میکنند .حیطة سند مورد نظر بر خالف توافقنامة قبلی ،به موارد
سمعی و بصری محدود نمیشود ،بلکه انواع کاالهای دیگر را هم دربرميگيرد .این موضوعات به
پنجدستهتقسیممیشوند.
-۱کتاب ها ،نشریات و اسناد؛
 -۲کارهای هنری با ماهیت آموزشی ،علمی و فرهنگی؛
-۳کاالهای سمعی و بصری با همان ماهیت در مواردی که به مؤسسات مورد نظر سپرده می
شوند؛
-۴کاالییها برای نابینايان؛
-۵دستگاهها و اسناد علمی در مواردی که به مؤسسات مورد نظر سپرده میشوند.
یونسکو با تصویب دو موافقتنامه باال و پروتکل آن ،قواعد مهمی را در زمینه تبادل بینالمللی
کاالهای علمی ،آموزشی و فرهنگی که نقش عمدهای در ترویج علم دارند ،بنياد گذاشت.
 ۳ـ کنوانسیون علیه تبعیض آموزش ( .2)۱۹۶۰طبیعی است با عنایت به نقش آموزش در ترویج
و بهرهبري از علم ،رفع تبعیض در دستیابی به آن نیز مهم است .یونسکو با تصویب این کنوانسیون
که خواستار رفع تبعیض در آموزش ،بهویژه برای زنان ،بوده است ،گام مهمی در ترویج علم برای
نیمی از جامعه بشری برداشت که متأسفانه در برخی از مناطق جهان از تبعیضهایگسترده رنج
میبرند .این کنوانسیون در سال ۱۹۶۲الزماالجرا شد.
 ۴ـکنوانسیونهایمنطقهایمربوطبهشناسايیمطالعات،دیپلمهاومدارجتحصیلیدرآموزش
عالی.3
4
 ۵ـ کنوانسیون مبادله بینالمللی نشریات که میتوانند سهم مهمی در ترویج علم داشته باشند.
از منظر یونسکو ،گسترش مبادله بینالمللی نشریات برای تبادل آزاد عقاید بین مردم جهان
ضروری است.
 ۶ـ کنوانسیون جهانی حق مؤلف .5این کنوانسیون که در ۱۹۵۸به تصويب رسيد و در ۱۹۶۱الز م
االجرا شد ،دارای سه ویژگی زیر است:
 -۱ایجاد و گسترش اصل برابری نویسندگان خارجی و داخلی در سراسر جهان؛
 -۲ایجاد ترتیبات ویژه دربارة حق مترجم؛
توپنج سال پس از مرگ نویسنده باشد .در ۱۹۷۱به
 -۳تعیین حمایتی که دورة زماني آن ،بیس 
منظور حمايت از کشورهای رو به توسعه ،این کنوانسیون مورد تجدید نظر قرار گرفت.
ن بر اسناد الزماالجرای پيشگفته ،یونسکو تعدای توصیهنامه کنفرانس عمومی در زمینة
افزو 
علمی دارد كه بسترساز ترویج علماند .یکی از این توصیهنامهها درباره وضعیت محققان علمی
 ۱۹۷۴است که در ادامه مورد توجه کنفرانس سال  ۱۹۷۹ملل متحد درباره علم و فناوری برای
يکند
توسعهقرارگرفت.اینتوصیهنامهبرنقشمحققانعلمیدرسیاستگذاریملیتصريحم 
و به ۹شرط اساسی و ضروری در انجام تحقیق و آزمایش میپردازد .دیگری ،توصیهنامه مربوط به
1.Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials.
2.Convention against Discrimination in Education
3.International and Regional Conventions on the Recognition of Studies, Diplomas and
Degrees in Higher Education
4.Convention Concerning the International Exchange of Publications
5.Universal Copyright Convention
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مؤثرترین روشهای ایجاد موزههای قابل دسترس برای همه ،با
توجه به اهمیت نقش موزهها در آموزش عمومی و ترویج علمی
موضوعات بوسیله موزههاست كه به تصويب یونسکو رسيده
است.ازاينگذشته،میتوانبهبرخیاز توصیهنامههایدیگردر
حوزة آموزش بزرگساالن ،استانداردهای آماری دربارة نشر کتب
و نشریههای ادواری ،استانداردسازی بینالمللی آمار کتابخانه،
آمار آموزشی و همچنین آمار علم و فناوری اشاره كرد.
همانگونه كه مالحظه ميشود ،هرکدام از اين اسناد با عنایت
به اهداف و سازوکارهای پیشبینیشده ،نقش مهمی در ترویج
علم بهطور عام داشتهاند .اكنون ،با توجه به تأکید این نوشتار ،به
فعالیتهاییونسکودرزمینةعلومطبیعیميپردازيمکهبهنوبه
خود ،به ترویج آن نيز كمك میکند.
-4فعالیتهاییونسکودرزمینهعلومطبیعی
یونسکو فعالیتهای خود را در شاخة علوم طبیعی ،از طريق
برنامههای بینالمللی علوم طبیعی دنبال ميكند .بايد اشاره
كردکهازابتدایفعالیتیونسکودراينعرصه،کهبابرنامةانسان
و کرة مسکون آغاز شد ،يكي از اهداف توجه به علوم طبیعی و
در نتیجه ،ترویج آن بوده است .اهداف این برنامه بینالمللی را
میتوان چنین برشمرد:
 -۱فراهم آوردن همکاری بینالمللی ،شبکهسازی و تسهیم
دانش؛
 -۲پژوهش و عمومیسازی دانش؛
 -۳ظرفیتسازی انسانی و نهادي؛
 -۴تدوین سیاستهای مؤثر و زمامداری؛
 -۵ارائه ابتکارات آموزشی؛
 -۶تدارک امکانات و اجرای نظارت؛
 -۷فراهم کردن همکاری شمال ـ جنوب و جنوب ـ جنوب؛
 -۸پاس��خگویی به تقاضاهای اعضا برای دریافت کمکهای
فنی؛
 -۹افزایش آگاهی در زمینههای علمی در میان تصمیم گیران
و عموم مردم.
تأکیدیونسکوبرافزایشآگاهیوعمومیسازیدانش،مهمترین
عنصر در ترویج علم بوده است که آن را از طريق فعالیتهاي
مختلف و تأكيد بر موضوعات مهم و عالئق مشترک بشری در
شاخة علوم طبیعی پيگرفته است .در ادامه ،به مهمترین اين
موارد اشاره می کنیم.
ریشههای توجه بینالمللی به موضوع پراهمیت توسعة پایدار،

به کنفرانس ۱۹۶۸یونسکو بازمیگردد که در آن ،دربارة چنين
ضرورتي هشدار داد و بهرهبرداری بیرویه از طبیعت را زیر سؤال
برد .از آن زمان تاکنون ،اين سازمان چندین برنامة بینالمللی
برای درک بهتر و مدیریت منابع زمین تدوین كرده است .در
اینباره میتوان به برنامه بینالمللی آبشناسی یونسکو توجه
كرد .توجهبه آب یکیازاولویتهایاساسییونسکواست.هدف
از اين برنامه ،فراهم آوردن دانش علمی ،آموزش فنی ،مشاوره
و تعیین خط مشی الزم برای مدیریت كارآمد و منصفانة این
منبع ارزشمند است .این برنامه در تدوین موازین و راهبردهای
پیشگیری از بروز مناقشات ميان کشورها و درون جوامع ،بر سر
استفاده از منابع آب ،تالش فزایندهای دارد.
یونسکو برای ترویج علم در این حوزه ،موسسه آموزش آب خود
را در دلفت هلند تأسیس كرده است که کانون شبکه جهانی
برای ظرفیتس��ازی و آموزش عالقهمندان و کارشناسان به
شمار ميرود؛ و همچنین ،از طریق گزارش توسعه آب جهان،
به ارائة آخری��ن اطالعات جامع میپ��ردازد .این مجموعه در
حقیقت راهنمايی برای بررسی وضعیت آب در جهان محسوب
ميش��ود و هرکدام از کارگزاریها و کمیسیونهای مرتبط با
آب ،به منظور تأمین هدف گسترده نظارت بر پیشرفتهای
حاصل در اهداف مربوط به آب در حیطههایی نظیر بهداشت،
غذا ،بومسامانه ،ش��هرها ،صنعت ،انرژی ،مدیریت مخابرات و
حاکمیت بر آبها مطالبی ارائه میکنند .همچنین ،یونسکو از
طریقمیزبانی ۲۳شریکمللمتحدکهمجموعةبرنامهارزیابی
آب جهان را تشکیل میدهند ،به هدف ترویج علم در این زمینه
کمکمیکنند.
افزونبراين،بایدبهکمیسیونمهممیاندولتیاقیانوسشناسی
اش��اره كرد كه ب��ا ایج��اد هماهنگ��ی می��ان پژوهشهای
کارگزاریهای س��ازمان مل��ل متحد و همچنی��ن ،دقت در
پیشبینیوضعآبوهوا،پیشبینیپدیدهالنینوواعالمهشدار
زودهنگام دربارة وقوع آبلرزه و طوفان ها ،به نظارت دائمی بر
وضعیت اقیانوس ها می پردازد .این کمیسیون همچنین به
منظوردرکبهترمناسباتمیانجریانهایاقیانوسوآبوهوا،
به ایجاد نظام جهانی نظارت بر اقیانوس ها ،از طریق تجميع داده
های دریافتی از شناورهای ویژة کشتيها و ماهواره ها اقدام می
كند .از دیگر فعالیتهای یونسکو در علوم طبیعی ،برنامة بین
المللیهمارزیزمینشناسیاستکهبامساعدتاتحاديةبین
المللی علوم زمین شناسی ،در بیش از 150کشور ،روش ارزیابی
انرژی و منابع کافی را بهبود می بخشد .در عین حال ،پایة دانش
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فرآیندهای زمینشناختی سيارة زمین را گسترش ميدهد و از خطرهاي ناشی از بالیای طبیعی
در کشورهای رو به توسعه می کاهد.
در زمینه آگاهسازی عمومی باید به برنامه انرژیهای تجدیدشونده اشاره كرد .یونسکو به منظور
كمك به کشورهای در حال توسعه در فرآيند تدوین و اجرای برنامههای انرژی تجدیدپذیر ،از
جمله انرژی خورشیدی ،و نيز افزايش آگاهی عمومی دربارة اهمیت و کارآيی اين نوع انرژی،
فعاليت ميكند و از این طریق ،به ترویج علم در این زمینه مبادرت میورزد.
در خصوص نهادسازی های علمی که نقش اساسی در ترویج علم دارند ،باید به همکاری یونسکو و
آژانسبینالمللیانرژیاتمی،مرکزبینالمللیفیزیکنظریعبدالسالماشارهكردکهبابرگزاري
دورههاي کارآموزی براي دانشمندان کشورهای رو به توسعه ،به ترویج فیزیک و ریاضیات و ديگر
علوم روز در سرزمین های يادشده می پردازد .این مرکز که مقر آن در تریست ایتالياست ،هر سال
میزبان بیش از ۴۰۰۰دانشمند و پایگاه چندین برنامه است .فرهنگستان علوم جهان سوم رابطة
نزدیکي با بیش از  ۶۰۰دانشیار و پژوهنده این مرکز دارد .البته یونسکو از ابتدای تاسیس خود،
نقش سازندهای در ایجاد و تقویت مؤسسات علمی غیردولتی داشته است که در این میان میتوان
بهتشکیلانجمنبینالمللی دانشگاهها 1وهمچنیناتحادیهجهانیمحافظتازطبیعتومنابع
طبیعی (اتحادیه جهانی محافظت از محیط زیست) 2اشاره کرد (.)Mayor, 1997:117
در حال حاضر اولویت های فعالیت یونسکو در علوم طبیعی ،موضوعاتی مانند جنسیت و علوم،
دانش محلی و بومی و دولتهای رو به توسعه و جزایر کوچک را دربرمی گیرد که اولویتبخشی به
آنها و تولید دانش و آگاهی و عمومیسازی ،سهم عمدهاي در ترویجشان دارد .با توجه به اهمیت
تغییرات اقلیم و تنوع زیستی و آمادگی برای مواجهه با بالیاي طبيعي که آثار گستردة آن امروزه
در سراسر جهان مشاهده می شود ،توجه به این موضوعات نیز ،در دستور کار ويژة بخش علوم
طبیعی یونسکو قرار گرفته است .توجه عالمانه به موضوع و انتشار گزارشهاي کارشناسی متعدد
و همچنین ،انجام فعالیت های مختلف که به آگاهیبخشي عمومی در این زمینه می انجامد ،در
ترویج علمی آنها در گوشه و كنار جهان نقش تأثيرگذاري دارد .امروزه انتشارات و تارنمای یونسکو
منابع علمی ارزشمندیاند که دسترسی به آنها امکان الزم را برای آگاهی سازی عمومی فراهم
ميآورد.
یکی از موفقیتهای یونسکو در عرصه ترویج علم ،چاپ کتاب مرجع یونسکو 3است که با بیان
اهمیت علوم و تعریف مفاهیم پایه علمی به زبان ساده ،به فروش میلیونی دست پیدا کرده است.
-5نتیجهگیری
تبییناجمالیفعالیتهاییونسکودرزمینةعلومطبیعیمیتواندبهدرکاهمیتنقشايننهاد
بينالمللي در ترویج علم کمک كند .یونسکو از آغاز فعالیت خود ،در حقيقت نمایانگر آرزوهای
جامعة بشری در خلق هنجارهای مورد نیاز برای صلح در جهان ،و حمايت از اين هنجارها بوده
است؛آرزوييكهآدميهموارهبهشيوههايگوناگوندرجستوجویراههايتحققآنبودهاست.
در یک دیدگاه آرمانگرایانة صرف که در مقدمة اساسنامة يونسكو بیان شده است ،اين سازمان می
1.InternationalAssociation for Universities
2.International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, now Known
as the World Conservation Union.
3. The UNESCO Source-Book for Science Teaching.
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کوشد تا با فعالیت های مختلف ،دستيابي به صلح پايدار را امکانپذير سازد .با اين همه ،يونسکو
نیز مانند بسیاری از سازمان ها و کارگزاریهای بینالمللی ،در عین داشتن اهداف انسانی ،تحت
تأثیرقدرتهايسیاسی،کمبودمنابع،کارآمديناکافيوديگرحواشیقراردارد.نکتةمهمترآنکه
يونسکو سازمانيارزشیاستوزمینةاصلیکارآن،يعني فرهنگ،مفهوميبسیارچالشبرانگیز
در جهان معاصر است.همواره اين پرسش اساس��ی وجود داشته است که اين سازمان در عین
تأثیر گرفتن از عوامل مختلف که البته همة نهادها از آنها متأثر ميشوند ،چگونه ميتواند وظیفة
مهم خود را که در مقدمه و هدف اساسنامهاش قید شده است ،به اجرا درآورد .و در واقعیت امروز
جهان« ،صلح» چیست و راههای رسیدن به آن به روشني کداماند؟ به نظر می رسد که يونسکو
با برنامه ها و فعالیت های مختلف ،در زمینه های وسیعي در جستوجوی اين موهبت است که
علومطبیعینیزيکیازاينزمینههاست.طبیعیاستاهمیتکارودستیابیبهآنفراترازصرف
انجامبرنامههاواعالموانتشارآنهادرسطحبینالمللیباشد،ولیکنسازمانتوانستهکموبیشدر
علوم طبیعی اقداماتی انجام دهد که دستکم در آگاهیبخشی عمومی مؤثر بودهاند .مخاطرات
پیش روی بشر و لزوم مواجهة علمی و اخالقی با آنها ،يونسکو را وادار به فعالیتهايی می کند که
در هر زمینهاي به انجام وظايفاش کمک کند .البته اين مهم بايد به کاهش شکاف میان شمال و
جنوب و در حقیقت ساختن پلی میان شمال و جنوب و شرق و غرب جهان ،برای گسترش دانش
و آگاهی و آموزش چگونگی رويارويي با چالشها ،بینجامد .آموزش در اين زمینه چارهساز است
و توانايی بهره مندی از علم ضرورت دارد .در نهايت ،ترويج علم از جملة راههای مناسبي است که
بسترساز آيندة مطلوب بشر بر اساس معیارهای انسانی بهشمار ميرود.
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زهرا اجاق
دانشجوي دكتري علوم ارتباطات ،دانشگاه تهران
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در اين مقاله ماهيت ارتباطات عمومی علم ،به مثابۀ رشته ای علمی و دانشگاهی ،تبیین داده میشود و
سپس از چهار مدل نظري مطرح در اين رشته سخن به میان می آید .همچنین ،دربارۀ ضرورت شناخت
ماهرانه و دقيق از رشتۀ ارتباطات از یک سو ،و از ماهيت علم برای ارتباط گران علم از سوی دیگر بحث
میشود تا از این رهگذر ميان حوزۀ علم و عرصۀ عمومی پيوندی برقرار کرد .در این میان بهنظر ميرسد
که عدم شناخت از نظريه پردازيهاي اين حوزه ،در جایگاه يك رشتۀ علمي مشخص و مجزا ،سبب بي
تقريب
ً
توجهي به ضرورت مطالعات و تحليل هاي علمي در اين رشتۀ علمی در ايران شده است؛ چنان که
مطالعهاي جدی در اين حوزه درکش�ور انجام نشده اس�ت .همۀ اين موارد به ،بهره نگرفتن از ظرفيت
هاي ارتباطات عمومي علم در ايجاد و توسعۀ فرهنگ علمي و حمايتگر علم در ايران انجامیده است.

کلیدواژهها
ارتباط گر علم
ارتباطات عمومي علم
مدل نقصاني
مدل بافتاري
عامه ـ متخصص
مشاركت عمومي
فرهنگ علمي

-1مقدمه
مقالۀ حاضر بر آن است تا با مشخص کردن ويژگی های ارتباط گری علم خوب ،ماهيت ارتباطات
یدهد
يسازيعلمراتبيينکند.همچنين،مقالهنشانم 
عموميعلموهدففعاليتهايعموم 
که ارتباطات عمومی علم ،به مثابۀ رشته ای دانشگاهی ،حوزۀ مطالعاتی گسترده ای را به ويژه در
کشورهای پيشرفته دربرمیگیرد و حجم اين قبيل مطالعات و تحليلها به اندازه ای است که
نظريههايي برای توضيح و تبيين فعاليتهای عمومیسازی علم تدوين شدهاند .بدین ترتیب،
مقالۀ حاضر با اين هدف نگاشته شده است تا نشان دهد که در صورتی فعاليت های ارتباطات
عمومی علم از کارايي برخوردار می شوند که ارتباطگران علم ،هم ماهيت و ويژگیهای علم ،هم
ماهيت و ويژگی های ارتباطات را بشناسند .در این میان ،نگارنده مشاغلي را هم كه به يك ارتباط
ي دهد كه بيتوجهي و دست كم گرفتن
گر علم حرفه اي نياز دارند ،هم معرفي ميكند و نشان م 
اينمشاغلسببايستاييعلم،نداشتنتوليداتعلميوفناورانهوفقدانفرهنگعلميدرجامعه
مي شود .اهميت اصلي اين مشاغل در نقش آنها در ايجاد فرهنگ علمي در هر جامعه ای است.
گفتنیاستكهبسياريازاينمشاغلدرايرانوجوددارند،امانبودتخصصدراينرشتهبهچرخه
ای معيوب انجامیده است؛ چنان که فعاليتهاي ارتباطات عمومي علم در ايران انجام ميشوند،
اما کسانی كه در اين حوزه كار ميكنند ،براساس ظن خويش از ماهيت و هدف ارتباطات عمومی
علم (ترويج و همگانی کردن علم) ،دست به اقدامات خاصی می زنند يا از رويکرد ويژه ای حمايت
می کنند که ممکن است در تحليل نهايي ،ترويج محصوالت علم و اشاعۀ فرهنگی ضدعلم را در
جامعه به دنبال بیاورد .از نظر اين مقاله ،دليل رخ داد اين وضع ،مطرح نبودن ارتباطات (عمومي)
علم ،در جایگاه رشته ای دانشگاهي و تربيت نشدن متخصصان در اين حوزه است .وانگهی ،نبود

فصلنامهعلمي-ترويجي«ترويجعلم»

25

مروريبرماهيتارتباطاتعموميعلمونظريههايآن

متخصصانارتباطاتعموميعلمباعثميشودكهفعاليتهايارتباطاتعموميعلمدرايران،مطالعهوتحليلنشوندكهاينروند،
افزون بر ضعف پیشینۀ علمی و پژوهشی اين رشته ،موجب می شود که امكان نقد و ارزيابي فعاليت هاي ارتباطات عمومي علم در
کشور فراهم نیاید .اين در حالي است كه اين رشتۀ دانشگاهي ،آثار مکتوب و مبانی نظري مشخصي دارد و مطالعۀ مروري بر چهار
مدل نظري ـ تحليلي ارتباطات عمومي علم در اين مقاله نشانگر آن است.
 -2ارتباط گر علم
واژۀ ارتباط گر علم مجموعه اي از مشاغل ،شامل دانش��مندان ،كارگزاران روابط عمومي ،روزنامه نگاران ،كاركنان مراكز علم ،و
آموزشگران را دربرمي گيرد .هنگامی اين افراد ارتباط گر علم به شمار می آیند كه از راه عمومي كردن علم براي انتشار آن در سطح
جامعه بکوشند .نوع علمي كه آنها عمومي مي كنند ،مي تواند شامل همۀ رشته هاي علمي ،مانند فيزيك ،جنگل داري ،ربوتيك،
زيست شناسي ،نجوم ،آسيب شناسي يا جغرافي باشد .اما نكتۀ قابل توجه در مورد ارتباط گر علم اين است كه در ارتباطات علم
تخصص دارد .ارتباطات علم عبارت است از كاربرد مهارت هاي مناسب ،رسانه ها ،فعاليت ها و گفتگو براي توليد دست كم يكي از
واكنش هاي زير نسبت به علم :آگاهي ،لذت ،عالقه ،شکل دادن به انديشه ،و درک.)Burns,2003:183(1
ارتباط گران علم تالش مي كنند كه علم را براي مخاطبان شان عمومي كنند .مخاطبان آنها يا عامۀ مردم و كم سوادان ،در هر سني،
هستند؛ يا متخصصانی اند كه شناخت و درك اندكي از دیگر حوزه هاي علم دارند .آنها در اين كار از ترجمه و تحويل مفاهيم علمي
ی گیرند.
غامض و پيچيده ،يا ايجاد ديالوگ يا هر روش ديگري بهره م 
براساس نظر كريس بريانت ،2ارتباطات علم فرآيندي است كه از رهگذر آن ،فرهنگ علمي و دانش علمي با فرهنگ كلي جامعه د
ي آميزد) .(Bryant, 2004 : 1جولين كريب ،3نويسندۀ كتاب راهنماي ارتباطات علم مؤثر4بر آن است كه در سدۀ بیست ویکم
رهم م 
مؤسسات علمي نه تنها بر مبنای آنچه كشف كرده اند ،بلكه بر اين اساس قضاوت مي شوند كه در به اشتراک گذاشتن علم با مردم
جامعۀ شان تا چه اندازه مؤثر بوده اند و چقدر علم شان براي بشريت ارزشمند بوده است .از این رو ،اين مؤسسات می کوشند شناخت
بهتری از اين كه چگونه علم شان را عمومي كنند و با مخاطبان هدف ارتباط برقرار كنند به دست آورند تا بتوانند در جلب مشاركت،
كسب اعتبار و جذب سرمايه موفق باشند ) .(Mullahy, 2004: 8بنابراین ،مي توان گفت ارتباطات علم در جوامعي كه از نظر علم و
فناوريپوياودرتكاپوهستند،يك نيازضرورياست.ازسويديگر،ارتباطاتعلمميتواندپيوندهاييمیاندانشمندانودیگربخش
هاي جامعه ،به ويژه شركت ها و بخش هاي توليدي ،ایجاد کند .ضعف چنين ارتباطات و پيوندهايي در كشورهايي همچون ايران و
دیگر كشورهاي در حال گذر و توسعه نيافته يكي از داليل اصلي نابساماني پيشرفت و رشد علم در اين كشورهاست كه «فعاليت هاي
پژوهشي در آنها از گذشته تا به امروز ،مستقل از صنعت و دیگر كاربردهاي اجتماعي بوده» و نیز « به ضعف تاریخی در روابط علم ـ
جامعه مبتال هستند» (.)Kreimer,2010:45
با توجه به اهميت ارتباطات (عمومی) علم موالي ( )Mullahy, 2004:21به تحقيق دربارۀ ويژگي ها و توانمندي هاي الزم براي يك
ارتباط گر علم پرداخته و در مطالعۀ خود نشان داده كه ارتباط گران علم بايد از سطح آموزش بااليي هم در علوم ،هم در ارتباطات
برخوردار باشند .داشتن آموزش در علوم براي ارتباط گر علم از اين نظر الزم است كه چنين فردي مي تواند علوم پايه را درك كند ،در
بين دانشمندان اعتبار كسب كند و فهم و شناختي از فرهنگ دانشمندان و صنعت علم داشته باشد.
به اي��ن ترتي��ب ارتباط گر خ��وب عل��م بايد ي��ا در عل��م ي��ا در ارتباط��ات حرفه اي باش��د و دس��ت ک��م در یک��ی مهارت
ابتدایی داش��ته باش��د .اي��ن دو در كنار ه��م ارتباط گر عل��م خوب را مي س��ازند .موالي نش��ان م��ي دهد كه يك��ي ديگر از
ويژگي هاي ارتباط گر علم داشتن شناخت از پيشرفت هاي علم است .اين سخن بدين معناست كه ارتباط گر علم بايد در مورد
آنچه در حوزۀ پژوهش و صنعت رخ مي دهد ،از رهگذر مطالعۀ روزنامه ،مجله و دیگر شبكه هاي علمي اطالعات روزآمدی داشته
باشد .اين دانش گسترده کمک می کند كه ارتباط گران علم در كار خود دقيق تر باشند و از همۀ موضوعاتی كه ارزش خبري دارند
1.AEIOU:Awareness, Enjoyment, Interest, Opinion –Forming, and Understanding
2. Chris Bryant
3. Julian Cribb
4. A Guide to Effective Science Communication
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آگاهییابند.
درك زندگ��ي دانش��مندان و فرهنگ حاک��م بر جامعۀ ایش��ان نی��ز از ديگ��ر ويژگي هاي
ارتباط گر علم اس��ت .اين ویژگی به معناي ش��ناخت از زندگي دانش��مندان ،نحوۀ ش��بكه
س��ازي آنها ،دليل حض��ور آنه��ا در همای��ش ه��ا و چگونگی هم��كاري آنه��ا و همچنين
درك اهمي��ت پژوه��ش ،چن��د و چ��ون ن��گارش مقال��ه و داوري آن اس��ت .برآین��د اين
شناخت ها ،درك روش زندگي در حوزۀ علم را در پی می آورد.
با مجموعۀ اين ويژگی ها ،ارتباط گر علم می تواند براي زمینه سازی شناخت از ارزش ها و فرهنگ
علمي در میان اهالی جامعه و برقراري پيوند بين حوزۀ علم و عرصۀ عمومي تالش كند .وانگهی،
او نتايج پژوهش هاي علمي را هم به عامۀ مردم و غیر متخصصان جامعه منتقل مي كند .اين
فعاليت كه به کوشش روزنامه نگاران علمي يا خود دانشگاهيان انجام مي شود ،ترويج علم نام دارد.
دانشگاهیان علم را در اشكال گوناگوني ،مانند نگارش مقاله در مجالت و روزنامه ها ،سخنراني
هاي عمومي ،مصاحبه با مطبوعات و مشاركت در برنامه هاي راديويي و تلويزيوني ،ترویج می
دهند (Bentley, 2011: 48).اين توضيح در واقع مرز ميان ارتباطات علم با ترويج علم را روشن
می س��ازد .ارتباطات علم مفهومی کلی و اعم از ترويج علم است که موضوع اصلی آن مطالعۀ
تحوالت فرهنگی برخاسته از ش��کل گيری حوزۀ علم در جامعه ،ورود علم به جامعه و تحليل
انتقادی داد و ستد فرهنگی حوزۀ علم و عرصۀ عمومی است؛ در حالي که موضوع و هدف ترويج
علم ،انتقال علم به جامعه و انتشار ساده سازی آن است.
به اين ترتيب ،مش��اهده مي ش��ود كه ارتباطات علم ،حوزه ای مش��خص از دانش و فعاليت
هاس��ت .برن��ز 1و هم��كاران ( )185-189;2003 ,Burnsتالش ك��رده اند تا تف��اوت ارتباطات
علم را با آگاهي عمومي دربارۀ علم ،درك عامه از علم ،فرهنگ علمي و س��واد علمي روش��ن
س��ازند .آگاهي به معناي هوش��يار بودن دربارۀ چي��زي و غفلت نداش��تن از آن در لحظه ای
مش��خص اس��ت .در مورد تعريف درك بايد ب��ه اين واقعيت توجه داش��ت ك��ه در برخي از
ال
موقعیت های اجتماعي ،افراد خود انتخاب مي كنند كه چيزي يا چيزهايي را ناديده بگيرند .مث ً
گرگوري و ميلر 2نمونه اي را گزارش كرده اند كه در آن ،كارگران صنعت هسته اي بيش از اين كه
بکوشندتاخطرهایذراتآلفاوبتاواشعۀگامارابفهمند،بهتواناییهمكارانشاندرايجادمحيط
كاريايمناطمينانكردهاند.درك،وضعدوگانۀداشتنونداشتندانشيااطالعاتعلمینيست،
بلكه به معنای افزايش مداوم فهم و يادگيري ،هم دربارۀ معنا و هم دربارۀ مفاهيم دانش ،كنش يا
فرآيندعلمیاست .برايدركعلمي،اصولمقتضيكهعموماًموردپذيرشهستند،عبارتانداز
نظريه ها ،قوانين ،و فرايندهاي علم ،به عالوه داشتن كمي شناخت از عواقب و پيامدهاي آنها .آنها
توضيح مي دهند كه در بافتار ارتباطات علم ،علم شامل علوم محض ،رياضيات ،آمار ،مهندسي،
فناوري ،پزشكي و رشته هاي مرتبط است .اين نويسندگان توضيح مي دهند كه يادگيري درباره
علم هم توسط سرويس هاي رسمي و هم غيررسمي انجام مي شود .آموزش علوم ،شكل رسمي
و درك عامه از علم يا آگاهي عموم از علم ،شكل غيررسمي آن است.
از سوی ديگر ،آگاهي عموم از علم به معناي مجموعه ای از نگرش هاي مثبت دربارۀ علم است
كه با مجموعه اي از مهارت ها و رفتارها بازنمايي مي شود .مهارت هاي دستيابي به دانش علمي
و فناورانه و مفهومي از مالكيت آن دانش ،نوعي اعتماد و اطمينان به كسب پاداش و نتايج مثبت
1 . Burns
2 .Gregory and Miller
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علم و جامعه تعامل مي كنند ،تأکید مهمی شده است.
فرهنگعلمي،يكنظامارزشياجتماعييكپارچهاست
ي نهد.
كه به علم و گسترش سواد علمي ارج م 

را ايجاد مي كنند .آگاهي عموم از علم ،پيش نياز و در
واقع عنصر اصلي درك عامه از علم و سواد علمي است.
دركعامهازعلمنيزمفهومياستكهمتخصصانرشته
هاي مختلف رويكردهاي متفاوتي به آن دارند .براساس
گزارش علم و جامعۀ مجلس اعيان در انگلستان ،درك
عامه از علم عبارت است از:
دركغیرمتخصصانازموضوعاتعلم؛البتهاينگفتهبه
معناي داشتن دانش جامع دربارۀ همۀ شاخه هاي علوم
نيست،بلکه ممكناستشاملدركماهيتروشهای
علمي ،آگاهي از پيش��رفت هاي علمي جاري و معاني
آنها باشد .درك عامه از علم واژه ای مختصر براي همۀ
اشكال ارتباط جامعۀ علمي (مثل نويسندگان علمي،
موزه ها و از اين قبيل) با عموم و با هدف بهبود و افزايش
آن درك است.
ميالر 3در حوزۀ آموزش علوم سه جنبۀ درك علمي را
نشان مي دهد:
 -1درك محتواي علم يا دانش علمي بنيادي
 -2درك روش هاي تحقيق (كه فرآيند نام دارد)
 -3درك علم ب��ه مثابۀ يك كار اجتماع��ي (آگاهي از
تأثير علم بر افراد و جامعه كه دامنۀ وسيعي دارد ،اما در
اصطالح عوامل اجتماعي خالصه شده است).
س��واد علمي نيز معاني متفاوتي را شامل می شود و از
توانايي خواندن و فهم مقاالت عل��م محور تا تأكيد بر
درك و كاربرد اص��ول علمي در زندگ��ي روزمره را در
برمی گیرد.

 -3ارتباط�ات عمومي علم و ايج�اد باور به

علم
چهبسابتوانگفتمهمتريننقش فعاليتهاومشاغل
در حوزۀ ارتباطات عمومي علم اين است كه با معرفي و
پيشنهادالگوهايجديدكنشبهافرادجامعه،ميتوانند
به دگرگوني در فرهنگ و حالت و ميزان آگاهي و درك
آنها بينجامند .به لحاظ هستيشناسي اهميت فعاليت
هاي ارتباطات عمومي علم (مثل بازنمايي هاي علمي
در رسانه ها) در دگرگون كردن و شكلدادن به باورها
يا نظام اعتقادي ماست .درواقع ،اعتقاد يا باور ،تأكيد،
ادعا يا انتظاري دربارۀ واقعيت اس��ت كه ممكن است
درست يا غلط باشد .باور ،س��ادهترين شكل بازنمايي
ذهن بشر و يكي از اجزاي سازنده و بنيادین تفكر آگاهانه
اس��ت ( )Singh and Raza,2001از سوي ديگر ،درك
كاملترينمرحلۀشناختاست(.)Chambrs,1961:101
يعني پس از اينكه چيزي را با حواس مان دريافتیم و آن
را مفهومسازي كرديم ،و توانستيم بين مفهوم و دريافت،
رابطۀ رفت و برگش��تي برقرار كنيم ،آن چيز را درك
كردهايم .در واقع ،ه��رگاه بتوانیم چي��زي را كه وارد
انديشۀمان شده ،در حوزۀ عمل و در زندگي روزمره بهكار
ببريم ،آن را درككردهايم .بههميندليلاست كهدرك
و روش دستيابي به آن ،در تجربۀ زيستی و زندگي مان
اهميت فراوانی دارد .چون هر روش ،نوعی نگريستن به
جهان و پيوند با واقعيت است.
اهميت درك علمي در جهان ام��روز و زندگي روزمره
به دليل نوع پيوندي است كه بين افراد و واقعيت برقرار
ميكند“ .يكي از اصليترين كاركردهاي فرهنگي علم
اين است كه بهمثابۀ پيوند ضروري و اساسي ما با واقعيت
عمل ميكند و اگر در حفظ اين پيوند شكست بخوريم،
در خطر از دست دادن تمايز بين حقيقت و خيال ،و علم
و جادو قرار خواهيم گرف��ت” ( .)Brown,1986:123ب ه
اين ترتيب ،پيامهاي علمي منتشر شده از راه فعاليت
هاي ارتباطات عمومي علم با تغيير در شناخت و درك
ما از واقعيت ميتوانند چگونگي پيوندمان با واقعيت را

شهايمختلفي
سرانجامواژۀفرهنگعلمينيزبهرو 
بهكار مي رود .براي مثال:

به منزلۀ مجموعه اي از ارزش ها ،عادات و خلقيات ،روش
ها ،رسوم و نگرش هاي مبتني بر عام گرايی ،4استدالل
منطقي ،شكگرايي سازمان يافته و قابل آزمون بودن
نتايج كه در اجتماع علمي -دانشگاهي وجود دارد.
همۀ روش ها و سبك هايي كه جامعۀ علم و فناوري و
اعضای آن را از آن خود ميكنند.
بسياري از ملل اروپايي از اين واژه بهجاي درك عامه از
علم(درانگلستان)وسوادعلمي(درآمريكا)استفادهمي
كنند .البته در تعاريف آنها بر محيط فرهنگي كه در آن
3 .Millar
4 . Universalism

سال اول
شماره اول

28

فصلنامهعلمي-ترويجي«ترويجعلم»

متأثر سازند.
با اين توضيحات ،براي اينكه اين فعاليت ها بتوانند در مخاطبان خود تغييری بیافرینند ،بايد
بتوانند با تغيير در ذهنيت آنها ،بازنماييهاي ذهني شان را تغيير دهند.
بازنماييهاي ذهني ميتوانند در قالب باورها ،نمود يابند و باورها در انديشههايي كه بيان يا اجرا
ميشوند (كنشهاي ارتباطي) ،تجلی پيدا ميكنند .به اين ترتيب ،درك ما از واقعيت (يعني
شناختي كه از واقعيت كسب كردهايم) در چگونگي ذهنيت ،بازنماييهاي ذهني ،باورها ،تفكر
و كنشهاي ارتباطي ما نقش دارند كه در مجموع مي توانند به ايجاد و گسترش فرهنگ علمي
بينجامند.
همان گونه كه گفته شد ،اين فعاليت ها اطالعات علمي دربارۀ واقعيت را به مخاطبان منتقل
ميكنند كه ميتوانند بخشي از باور و اعتقادات آنها را بسازند .نمود خارجي چنين باوري ،در
ماهيت تفكر و انديشۀ مخاطبان بروز ميكند؛ اما تنها هنگامیكه تفكر ،آگاهانه باشد ،مشخص
ميشود كه اجزاي سازندۀ آن (باورها) بر چه بنياني استوارند :علم ،خرافه ،مذهب ،سنت يا هر چيز
ديگر .بدینترتیب،متونعلميعموميدرهرشكليكهبهمخاطبارائهشوند،ميتوانندباافزايش
درك علمي مخاطبان ،در گسترش باورهاي علمي نقش داشته باشند و از این طریق ،كنشهاي
ارتباطيعلميوفرهنگعلميراتوسعهدهند .ازاينروستکهيكيازاهدافمهمارتباطاتعلم،
گسترش تفكر و فرهنگ علمي و افزايش درك عامه از علم است.
گفتنی است که اهميت باور و درك ،در پيوند آنها با زندگي روزمرۀ ماست :ما در زندگي روزانۀمان
دربارۀ چيزهاي مختلفي ميانديشيم ،با وسايل مختلفي مواجه ميشويم و ميخواهيم كه طرز
كارشان را بدانيم ،در مورد موضوعات بسياري تصميمگيري ميكنيم .بنيان فكري ما ،يعني
باورهايمان بر هر چه كه استوار باشد ،در روش تصميمسازي و مواجهۀمان با موضوعات و مسائل
مختلف نقش دارد .روش رویارویی ما با موضوعات و محيط پيرامون ،نشان دهندۀ ويژگی ها و
مختصات فرهنگی ما و جامعۀ مان است .بنابراین ،ارتباطات علمبا توجهبهاين موضوع،به مطالعۀ
نقش علم و فرهنگ علم در بهتر و مناسب تر کردن کنش ها و واکنش هایمان در زندگی روزمره
می پردازد.
 -4نظريههاي مورد مطالعه در رشتۀ ارتباطات عمومي علم
با دقت در مطالب پیش گفته ،مشخص مي شود كه ارتباطات عمومي علم در اشكال مختلفي
مانند روزنامه نگاري علمي ،موزۀ علم ،نمايشگاه علم ،فروشگاه علم ،مراكز علم ،پارك علم ،تئاتر
و نمايش علمي انجام مي ش��ود و مطالعات آن به مثابۀ رش��ته ای دانشگاهی مربوط به کنش
ها و واکنش های انجام ش��ده در موارد مذکور و نقش آنها در فرهن��گ اجتماعی جوامع مورد
مطالعه اس��ت .بنابراین ،درکی که مردم از علم دارند و چگونگی ش��بيه ساختن درک علمی
آنها به ويژگی و ماهيت علم ،مورد توجه نظريه پردازان اين رش��ته اس��ت .از اين روست که در
نظريه پردازي در اين حوزه همۀ اين فعاليت ها در چهار مدل توضيح داده شده اند كه در ادامه
آمده اند.
کس��انی كه در حوزۀ ارتباطات عمومي عل��م كار مي كنند ،تالش زيادي ب��راي ايجاد پيوند و
ارتباط ميان علم و مردم كرده اند .هدف اصلي اين تالش ها از يك س��و ،وارد كردن هنجارها،
خلقيات ،عادات و ارزش هاي حوزۀ علم به درون حوزۀ عمومي است و از سوي ديگر ،آشنا كردن
مردم با اهميت فعاليت هاي علمي ،ضروري نش��ان دادن آنها و جلب رأي و نظر موافق آنها در
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كشورهايي است كه افكار عمومي درفرآیند تخصيص
بودجه هاي پژوهشي تأثیرگذار است .روزنامه نگاران
به هر موضوعي م��ي پردازند .موزه داران نمايش��گاه
هاي جديد برپا مي كنند ،آموزشگران علم در ساعات
غيرآموزش��ی به برگزاري برنامه هايي ب��راي افزايش
ميزان س��واد و درك علم��ي مخاطبان م��ي پردازند،
توليدكنن��دگان برنامه ه��اي راديوي��ي و تلويزيوني،
برنامه ها و مس��تندهاي راديوي��ي و تلويزيونی توليد
ميكنند،توليدكنندگانمحتوایوبسايتهايعلمي
و دانشمندان نیز هر يك از اشکال ارتباطات عمومي را
به مثابۀ ابزار مناسبي می بینند که براي ارتباط با مردم و
توليد فرهنگ و پول و سرمايه به کار می آید.
بروس لونشتاين )2003,Lewenstein(1بر آن است كه
ميزان موفقيت اين فعاليت ها چندان مشخص نيست
و اين کم بیش بدین دلیل است كه هيچ توافقي دربارۀ
هدف و آنچه درك عامه را از علم بهبود مي بخشد ،وجود
ندارد .در واقع ،پژوهشگران رشته هاي مختلف تالش
كرده اند تا مفه��وم درك عامه و اه��داف آن را توضيح
دهند،منتفعانومتضرراناينفعاليتهارامعرفيكنند
و محدودياتي را كه بر درك عامه از علم تأثير مي گذارند،
روش��ن نمايند .اما نكتۀ قابل توجه در اين باره ،وجود
تنش میان رويكرد2هاي آرمانگرایانۀ آموزش و اهداف
مشخصي چون افزايش سرمايه گذاري ،تغيير سياست
يا طرفداري از توصيه هاي بهداشتي خاص است.
براساس نظر لونش��تاين ( )2003,Lewensteinفقدان
حمايت عمومي از روش هاي علم��ي تفكر و حمايت
عمومي مادي از كار علمي را مي توان نخستین دليل
توجه به موضوع درك عامه از علم در اواسط سدۀ نوزدهم
دانس��ت .از دهۀ  1970به بعد در آمريكا  ،شوراي ملي
علوم 3براي اندازه گيري دانش عموم از علم و فناوری،
و نگرش آنها دربارۀ این مفاهیم ،پیمایش هایی را انجام
داد .اين پيمايش ها نش��ان دادند ك��ه تنها  10درصد
آمريكايي ها مي توانند مولكول را تعريف كنند و بيش
از نيمي از افراد بر اين باروند كه انسان ها و دايناسورها
هم زمان بر روي سیارۀ زمين زندگي مي كردند .تركيب
اينپرسشهاباپرسشهاييدربارۀفرآيندعلموجايگاه

نهادي علم ،امكان سنجش ميزان سواد علمي را فراهم
آورده است .پيمايش هاي اوليه نشان داد كه تنها پنج
درصد از آمريكايي ها به لحاظ علمي باس��وادند و 20
درصد هم به علوم عالقه دارند .اين نتايج موجب شكل
گيري تفكر فقدان دانش و لزوم اجرای برنامه هايي براي
توليد اطالعات و پر كردن ش��كاف دانش بين عموم و
متخصصانشدوبدينترتيب،نخستينرويكرديامدل
نظري در اين حوزه با نام مدل نقصاني 4مطرح شد .اين
مدلدراصلكمبوديانقصاندانشبينعمومراتوصيف
مي كند .این کاستی ،شكافي را بين عموم و متخصصان
پدید آورده كه بايد پر شود و اين پيش فرض را دارد كه با
پر شدن اين شكاف ،همه چيز بهتر خواهد شد .موضوع
مهم اين است كه در اين رويكرد به ميزان سواد علمي
مردم توجه مي شود.
اما پژوهشگران ضعف هاي اين مدل را هم نشان داده
اند؛ از جمله اين كه پرسش هاي اين پيمايش ها بدون
ايجاد يك بافتار مناسب طرح ش��ده اند .نظريه هاي
يادگيري نشان داده اند كه مردم حقايق و نظريه هايي
را كه در زندگي شخصي شان معنادار است ،بهتر می
لا در جوامعي كه با مش��كالت مربوط به
آموزند .مث� ً
سالمت آب مواجه اند ،حتي بی سوادان نیز به سادگي
ال پيچيده را بفهمند.
توانس��ته اند اطالعات فني کام ً
اما در چه وضعیتی ممكن است کسی نياز به دانستن
دربارۀ ساختار  DNAرا در خود احساس كند؟ از این
گذشته ،گاهي بي سواد يا باسواد دانستن مردم دربارۀ
تنها چند رشتۀ علمي خاص مطرح مي شود و به دیگر
اشكال يا انواع دانش كه به زندگي روزمرۀ مردم مربوط
است ،توجه نمي شود؛ مانند اعتماد داشتن به قضاوت
هاي اعضای خانواده يا بزرگ ترها ،يا ارزش قائل شدن
برای دانش ماهيگيران و شكارچيان محلي .در واقع ،اين
رويكردبهتأثيرعواملاجتماعيوفرهنگيبرپاسخهاي
به دست آمده در پيمايش ها بي توجه است و بر آن است
كه همۀ دانش مورد نياز انس��ان ها در علم نهفته است
( .)2003:189,Burnsبه دليل چنین مشكالتی در اين
رويكرد نظري ،پژوهشگران مدل جدیدی را با نام مدل
بافتاري 5مطرح كردند.

1. Bruce V.Lewenstein
2 .Vision
3 . National Science Board

4 . Deficit Model
5 . Contextual Model
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در مدل بافتاري افراد بش��كه هاي خالي ای تصور نمی شوند كه بايد با اطالعات پر شوند؛ بلكه
اطالعات را براساس ويژگي هاي اجتماعي و روان شناختی كه براساس تجربيات پيشين آنها
شكل گرفته ،بافتار فرهنگي و شرايط شخصي پردازش مي كنند .بهترين حوزه براي استفاده از
اين مدل ،ارتباطات سالمت و ريسك است .براساس اين مدل ،افراد اطالعات را در بافتارهاي ويژه
اي دريافت مي كنند كه نحوۀ پاسخ دادن به آن اطالعات را هم شكل مي دهد .موضوعات روان
شناسانۀ شخصي مي توانند بر بافتار تأثير بگذارند ،مانند مرحلۀ زندگي يا نوع شخصيت (ترسو،
مهاجم)ونيزاوضاعاجتماعيايكهتحتآن،افراداطالعاترادريافتميكنند .اينمدلبهنقش
نظامهاياجتماعيوبازنماييهايرسانهايدرتقويتياتضعيفتوجهبهموضوعاتعلميتوجه
دارد (لونشتاين .)2003،در سطح عملي هم با استفاده از اين مدل مي توان پيام هايي متناسب با
ويژگيهايمخاطبانبرايآنهاتوليدكرد.انتقاديكهبهاينمدلشده،ازايننظراستكههمانند
مدل نقصاني ،پژوهشگران درك عامه از علم را معادل تقدير و ارج نهادن مردم به حوزۀ علم مي
گيرند و توجهي به مشاركت عموم در علم ندارند .به اين ترتيب ،دو مدل نظري ديگر براي مطالعه
و پژوهش در اين حوزه پيشنهاد شده است كه عبارت اند از مدل عامه ـ متخصص و مدل مشاركت
عمومي.مدلعامهـمتخصصموردنظرلونشتاين)) Lewenstein,2003ويژگييك طرفگيمدل
نقصاني را ندارد و به تعامل بين علم و عموم و دو طرفه بودن اين رابطه توجه دارد .عموم را فعال
مي داند و در مستندات پژوهشی آن ،به پيوند دانش علمي و محلي با هم توجه مي شود .در اين
مدل به مسائل سياسي و اخالقي مرتبط با علم هم توجه مي شود .ويژگي خاص اين مدل توجه به
دانش محلي نزد مردم است .همانند مثال باال در مورد ماهيگيران و شكارچيان محلي يا پزشكي
سنتي كه تقريباً در همه جاي جهان وجود داشته و دارد .تفاوت اين مدل با مدل بافتاري در اين
است كه در مدل بافتاري به دانش علمي و محلي ارزش گذاشته مي شود و دشواري دستيابي به
آن تصديق مي شود ،اما در مدل عامه ـ متخصص ،دانش محلي همانند دانش فني ،براي حل يك
مسئله مناسب تشخيص داده مي شود .البته بايد توجه داشت كه در اين رويكرد پژوهشگران به
دنبال اعتبار بخشيدن به دانش محلي از راه سنجش آن با روش هاي علمي نيستند و اين دقيقاً
همانچيزياستكهمنتقدانباتوجهبهآن،رويكردعامه-متخصصراضدعلممعرفيميكنند.
در عين حال ،معلوم نيست كه اين مدل چگونه مي تواند در عمل درك عامه را از موضوعات علمي
افزايشدهد .بهنظرمیرسداينرويكردتنهابرايجلبتوجهوحمايتمردممعموليدرمباحثه
هاي سياسي مناسب است و دليل توجه به آن لزوم و ضرورت توجه به اعتماد عمومي به علم و
فعاليتهايعلمياست .مدلمشاركتعموميهمبهدليلاهميتاعتماداجتماعيدرمباحث
سياسي دربارۀ موضوعات علمي و فني مطرح شده است .اين مدل بر مجموعه اي از فعاليت هايي
كه مشاركت عموم و اعتماد به سياست علمي را افزايش مي دهند ،تمركز دارد .ويژگي اين مدل
آن است كه كنترل بر علم را از دانشمندان و متخصصان مي گيرد و به گروه هاي مردمي مي دهد.
در انگلستان به اين مدل ،مدل ديالوگ مي گويند .انتقادي كه به اين مدل وارد شده آن است كه
بيشتر به موضوعات سياسي مي پردازد تا موضوع افزايش درك عامه از علم .البته بايد توجه کرد
كه در كشور ما اساساً فعاليت هاي مربوط به اين مدل كاركردي ندارند ،زيرا هنوز در ايران اهميت
افكار عمومي براي فعاليت هاي علمي و پژوهشي مطرح نيست.
-5نتيجهگيري
كنشگران و صاحبان مشاغل در هر جامعهاي از ويژگيهاي فرهنگي آن جامعه متأثرند .اين
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مخاطبان شان معرفي كنند .در واقع ،بدون وجود چنين
محيطي ،علم نمي تواند رشد و توسعه يابد .از اين روست
كهفرهنگجامعه درگسترشتوليداتعلميوفناورانه
اهميتداردوچون“علمتحتتسلطنيازهاوارزشهاي
فرهنگي ای است ،كه در حال رشد در آن است” (Tauber,
 ،)1999:479ارتباطات عمومي علم مي تواند در ايجاد و
پرورش ارزش هاي فرهنگي الزم براي رش��د و توسعه
علم نقش داشته باشد .همان گونه كه پيشتر اشاره شد،
در ايران فعاليت هاي ارتباطات عمومي علم انجام مي
شوند؛بااينهمه،علمبهعنوانبخشيازفرهنگجامعۀ
ايراني حضور ندارد .به نظر می رسد يكي از داليل چنين
وضعيتي ،ضعف فرهنگ علمي جامعۀ ما و بي توجهي
به پژوهش در اين رشته است .مطالعه و پژوهش دربارۀ
اين فعاليت ها و شناخت ضعف ها و ويژگي هاي فعاليت
هاي ارتباطات عمومي علم مي توانند به ما نشان دهند
كه برخي از داليل مهم فقدان يا ضعف حمايت گري از
علم توسط عموم ،و نيز كم بودن رشد و توسعۀ علمي در
ايران چيست .گفتنی است که اين موضوع به نوبۀ خود
میتواندضمننشاندادنداليلعدمگسترشفرهنگ
علميدرجامعۀ ايران،مختصاتدرکمردمازعلموفهم
آنان از مفهوم علم را هم نشان دهد.

موضوع دربارۀ علم هم صدق ميكند .آلفرد اي .توبر
( )Tauber,1999:479توضي��ح ميدهد كه“مطالعات
كنونيعلمتأكيدميكنندكهعلمنميتوانديكفعاليت
اجتماعي يا فكري محدود و خودش��مول تلقي شود.
علوم طبيعي بهطور كامل در فرهنگ حمايتگرش��ان
به سر ميبرند .علم فقط در جامعه رخنه نميكند ،بلكه
بهوسيلۀ فرهنگ آن جامعه نيز ساخته ميشود .برونو
التور ( )Latour,2005:479براي توصيف اين پديده
از اصطالح علم درهمآميخته 2استفاده ميكند.
التور بدين وس��يله ميخواهد بر عبث ب��ودن تالش
براي جدا كردن علم از هزاران فعاليت اجتماعي ديگر
(سياسي ،اقتصادي ،آموزش��ي و غيره) كه روال و رويۀ
آن را حمايت و هدايت ميكنند ،تأكيد كند” .اهميت
ارتباطات عمومي علم در اين است كه ارتباط گران علم با
توليدمتونارتباطيمناسبوهماهنگبامخاطبانشان
(اعم از متون رسانه اي نوشتاري ،ديداري يا شنيداري،
گردهم آيي هاي حضوري ،نهادهايي مانند موزه ها و
نمايشگاه هاي علم و تاريخ علم) مي توانند دست كم
ويژگي هاي فرهنگي الزم براي رشد و پيشرفت علم را به
1

1.Alfred I.Tauber
2 .Blended
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يكي از ابعاد مهم سیاس�ت گذاری علمي ،توجه به مس�ائل اجتماعي اس�ت .نوع نگاه به پوياييهاي علم
باعث ميش�ود زمينه هاي اجتماعي متفاوتي م�ورد توجه قرار گي�رد .در اين مقاله ،تعيي�ن داللت هاي
مناس�ب سیاس�ت گذاری علمي در حوزۀ اجتماعي ب�ا تأكيد بر انواع پوياييشناس�ي علم م�د نظر قرار
گرفته اس�ت .نخس�ت تالش ش�ده اس�ت تا گونهشناس�ي جامعي از رويكردهاي مختلف ب�ه ديناميك
هاي توليد علمي ارائه ش�ود .الگوي دووجهي ارائه ش�ده در دو بع�د خ�رد و كالن ،پوياييهاي اجتماعي
عل�م را توصيف ميكن�د .بر مبن�اي اين گونه شناس�ي ،مس�ائل مهم مورد مناقش�ه در حوزۀ سیاس�ت
گذاری علمي ،همچون رويك�رد نخبهگرايانه ،فرار مغزها ،سياس�تهاي آموزش�ي و مانن�د آنها ارزيابي
ش�ده اند .درمورد هر يك نيز تالش ش�ده اس�ت تا سياس�ت هاي كاربردي اس�تخراج و معرفي ش�وند.

-1مقدمه
پيشرفت تمدن غرب بر مبناي علوم و فناوريهاي نوين باعث شده است برنامهريزي و سياست
گذاري حركت علمي و فناورانه به يكي از دغدغههاي مهم ملل توسعه يافته و رو به توسعه مبدل
شود .رجحان تفكرات اقتصادي در اواسط سدۀ بيستم باعث شده بود كه مسائل اجتماعي در
مسير توسعه به حاشيه رود و بيشتر تأكيدات بر مسائل اقتصادي استوار باشد .پل ساموئلسون
اقتصاد را علم پرداختن به عقالنيتها و علوم اجتماعي را علوم توجه به عدم عقالنيتها تعريف
ميكند (.)Samuelson,1947ايننگاهبسيارمتأثراز فضايپوزيتويستيايندورهبودهاست.برنامة
ضعيف علم ،اجماع و رشد علم را به درون جامعۀ علمي محدود ميكرد .خروجيعلمي اين جوامع
علمي نيز اگر به هر دليل مورد پذيرش جامعه قرار نميگرفت ،خارج از مسئوليت علم قلمداد
ميشد .در حقيقت ،انديشمندان علوم اجتماعي مباحث خود را پس از اجماع در نتايج علمي آغاز
ميكردند( .)Engelhardt,1984مطالعات علم و فناوري زمينۀ جديدي است كه به چگونگي تأثير
ارزشهاي اجتماعي ،سياسي و فرهنگي بر تحقيق علمي و نوآوري فناورانه و در مقابل تأثير اين
تحقيقات و نوآوري ها بر جامعه ،سياست و فرهنگ ميپردازد .يكي از زمينههاي مهم مورد توجه
مطالعات علم و فناوري ،توسعۀ مسائل اجتماعي در حوزۀ علم و فناوري است .به همين دليل،
امروزه به سياست گذاري اجتماعي علم و به ویژه وضعيت اجتماعات علمي ،به مثابۀ يكي از جنبه
هاي مهم توسعه علمي ،بيش از پيش توجه شده است(قانعی راد.)1385،
متأسفانه ،ساختارهاي نهادي نظام برنامه ريزي علمي كشور به گونه اي است كه عموماً پزشكان
و مهندسان نقش هاي كليدي را در سياست گذاري هاي ملي بر عهده دارند .مشكل آنجا بروز مي
کند كه در نگاه تكنيكي اين افراد ،به پويايي هاي اجتماعي مرتبط با تعامالت علمي توجهی نمی
شود .عوامل انگيزشي و رقابت هاي اقتصادي -سياسي ،تعامالت اجتماعي همچون چانه زني
مذاكره و اقناع ،نهادمندي هاي ساختاري و نيز ساختارهاي كالن اجتماعي همچون جنسيت،
طبقه ،حاكميت و جز آنها چنان در تعيين ديناميك هاي دروني علم حائز اهميت اند كه به يقين
مسائل اجتماعي ،هستۀ سياست گذاري علمي را تشكيل مي دهند .در واقع ،همۀ كساني كه
مفهوماجتماععلميرابهكارميبرند،عقيدهدارندكهدانشعلمي،دانشياجتماعياست(قانعی

کلیدواژهها

نهاد علمي Scientific Institution
برساخت گرايي Construction
سياست گذاري Policy Making

جامعهشناسي دانش علمي

Sociology of Scientific Knowledge
القاي موازيParallel Induction

جدول شمارۀ:1
شمايكليالگويمفهومي
سطحخرد سطحكالن
الگوي نهادي

درون گرا

برون گرا

الگوي
برساختگرا

تعاملي

ساختاري

فصلنامهعلمي-ترويجي«ترويجعلم»

33

الگوي سیاست گذاری اجتماعي علم و كاربرد آن در ايران

راد  .)1385،با این همه فضاي تكنيكي و فني حاكم بر نهادهاي
سياست گذار ،در كنار رويكرد فن ساالر و نخبه گرايانۀ موجود در
كشور سبب شده است تا مسائل اجتماعي از هسته به پيرامون
راندهشوند.دربهترينحالت،بنديبهسياستهاافزودهميشود
كهبایدمسائلاجتماعيوفرهنگيهملحاظشود؛ليكنتبصره
ها تعارفاتي هستند كه هيچ گاه مد نظر قرار نمي گيرند.
در اين مقاله تالش شده است تا با معرفي رويكردهاي مختلف
اجتماعي به پويايي شناس��ي علمي ،اهم مسائلی كه در حوزۀ
سياس��ت گذاري علمي مطرح اند ،بازبيني و اصالح شوند .در
واقع ،گونه شناسي هاي مختلف در مدل جامعي مفهوم پردازي
شده اند .مدلي كه در اين مقاله ارائه شده ،الگويي دو بعدي است
كه براي تبيين پوياييهاي اجتماعي علم مطرح شده است .هر
بعد در دو مقياس خرد و كالن به مسائل درون فضاي علمي و
بیرون از آن ميپردازد .در بخ��ش اول و دوم مقاله به ترتيب دو
بعد مذكور تشريح شده اند .بعد اول تحت عنوان الگوي نهادي
و بعد دوم با نام الگوي برس��اخت گرايي معرفي ش��ده است.
در واقع ،تف��اوت دو الگو به تفاوت تولي��د دانش علمي مربوط
مي ش��ود كه در تحليل خرد اين الگوها ،تفصي��ل آن مطرح
شده است .در بخشهاي بعدي مقاله تالش شده است داللت
هاي سياستي اين الگوها در مسائل مربوط به سياست گذاري
اجتماعيعلممطرحشود.باوجوداختالفدرمبانيخردوكالن،
اينالگوهاحاويبرخيداللتهايسياستگذاريمشتركنيز
هستند .به بيان ديگر ،در برخي از موارد ،دو الگو از مسيرهاي
متفاوت به نتايج يكساني در حوزۀ سياست گذاري مي رسند.
مقالۀ حاضر تالش دارد با ارائۀ اين الگو ،مدلي براي مفهومپردازي
سياست گذاري اجتماعي علم به دست دهد.
-2ارائۀ الگوي مفهوم پردازي
بسته به نوع روش شناسي علمي و نيز سطح تحليل مورد نظر،
چهاربخشبرایتحليلقابلتفكيكاند.الگويموردنظرشامل
دو نگاه نهادي و برساخت گرايي مي شود كه در دو سطح خرد و
ش هاي مدل
كالن ارائه شده اند .جدول شمارۀ يك عناوين بخ 
مورد نظر را معرفي كرده است.
سطح خرد عموماً به روابط و سازوكارهاي ميان عناصر علمي
مربوط مي شود و سطح كالن كليت جامعه را مد نظر قرار مي
دهد .در واقع در سطح خرد با بازيگراني مواجه ایم كه مستقیماً
درگير فعاليت هاي علمي هستند .درحالي كه در سطح كالن،
به نقش آفريني كليۀ عوامل اجتماعي توجه می شود .در ادامه

هريك از عناصر جدول باال ،با تفصيل بيشتري مطرح خواهند
شد.
-1-2الگوي نهادي

الگوي نهادي ،بر نگرشهاي جامعهشناسي قديم علم استوار
اس��ت .نگرش هايي كه به ویژه در بعد خرد از مفهوم مرتوني
نظام اجتماعي علم تأثير پذيرفته است .اين مدل بسيار متأثر
از آثار ماكسوبر و نيز مدل اجيل 1پارسونز است .الگوي نهادي
در بعد كالن به دليل بحث القائات موازي ،بر رقابتهاي سياسي
و اقتصادي متمركز ميش��ود .بدين دليل ،به نتايج الگوهاي
نئوماركسيستي ش��يلر و هابرماس ،توجه خواهد شد .تالش
شدهاستتاباتركيبمباحثجامعهشناسيقديمعلمبامسائل
جديد مبتني بر اقتصاد سياس��ي و نظریۀ گروههاي ذينفوذ،
الگويي برای تبيين پوياييهاي اجتماعي علم ارائه شود .توسعۀ
داللت هاي اين الگو به شيوۀ جديدي از توليد دانش می انجامد
كه انگيزش هاي اقتصادي و سياسي را محور توليد علم قرار مي
دهد.گيبونز الگوي جديد را شيوۀ جديد در توليد دانش مي داند
كه پس از شيوۀ مرتوني گسترش يافته است (.)Gibbons,1994
به دليل اهميت محوري الگوي پارسونز در تشريح نهادمندي
اجتماعي علم ،ابتدا اين الگو به اجمال مرور می ش��ود .پس از
آن بر مبناي مدل اجيل ،الگوي نهادي در دو بعد خرد و كالن
تشريح مي شود.
براس��اس الگوي اجيل پارس��ونز ،هر نه��اد اجتماعي بهرغم
كاركرده��اي چهارگان��ه ،داراي يك برتري كاركردي اس��ت
كه اس��تقالل كاركردي آن را باعث ميش��ود(Parsons,1970
؛.)Parsons&Smelser,1956نهاده��اي اجتماعي در عين اين
استقاللدارايوابستگيكاركرديبههمهستند.استقراروثبات
هر نهاد اجتماعي زماني تضمين ميشود كه در عين استقالل و
تمايزپذيري ساختاري از ساير نهادهاي اجتماعي ،داراي ارتباط
كاركردي با آنها باش��د .الزامات کارکردی چهارگانه هر نظام
اجتماعی ،در مدل اجیل پارسونز عبارت اند از:
تطبيق : 2سازگاري نظام اجتماعي با محيط پيرامون خود و نيز
كنترل بر محيط براي پاسخگويي به نيازهاي نظام اجتماعي را
الزام تطبيق ميخوانيم .نظام اقتصادي و ابزار پول بيشتر در اين
زمينه مورد توجه قرار ميگيرد.
كسبهدف: 3هرنظاماجتماعيبادرنظرگرفتنمحيطپيرامون
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خوديكياچندهدفرابرميگزيندوتالشميكندبهآنهادستیابد.نظامسياسيوعنصرقدرت
در اين خصوص مطرح ميشود.انسجام : 1پيوستگي و انسجام دروني عناصر نظام و يكپارچگي
كالناجزا،الزاممهميدرهرنظاماجتماعياست.اينانسجامدردوبعدفرديونهاديقابلبررسي
است.نفوذاجتماعيوارتقايكميوكيفيتعامالتدرانسجامنظاماجتماعيبسيارحياتياست.
حفظ الگو : 2هر نظام اجتماعي باید الگوهاي فرهنگي مناسبی برای رفتار عوامل ايجاد کند و به
منظورحفظشانانگيزشهايمتناسبباآنهاارائهدهد.فرهنگونظامارزشيتأمينكنندةاصلي
الزام حفظ الگو در هر نظام اجتماعي است.
در مدل نهادي تحليل پوياييهاي علم ،نظام علمي بر مبناي تقدم كاركردي آن ،نظامي فرهنگي
درنظر گرفته ميشود كه كاركرد اصلي آن حفظ و نگهداري جهتگيري هاي فرهنگي و نظام
ارزش ها براي تأمين كاركرد بهينۀ نظام اجتماعي است(قانعی راد .)1381،در اين نگاه كه در آن
نظام علمي به مثابۀ نهادي اجتماعي تلقي ميشود ،تحليل پوياييهاي علمي در دو سطح خرد و
كالنانجامميشود.درسطحخرد،تحليلپوياييهايعلميبهدرونجامعۀعلميمتوجهميشود
و در اين سطح با اتخاذ رويكردي درونگرا ،به بعد فني و تخصصي پوياييهاي علمي بيشتر توجه
می شود .در مقابل و در سطح كالن ،به رابطۀ نظام علمي با دیگر نظامات اجتماعي توجه ميشود.
در اين سطح با اتخاذ رويكردي برونگرا ،القائات متقابل ميان نظام علمي با نظامات اقتصادي،
سياسي ،فرهنگي و اجتماعي ديگر بررسي می شود .در واقع و بر مبناي الگوي پارسونز ،در سطح
خرد ،الزامات انسجام و حفظ الگو مد نظر قرار دارد .در سطح كالن نيز تطبيق و كسب هدف مورد
توجه قرار دارند .سطح خرد متأثر از جامعهشناسي قديم علم و مدل مرتوني توليد دانش است در
حالي كه سطح كالن ،شيوۀ جديد توليد دانش و الگوي گيبونزي را محور تمرکز قرار ميدهد.
-1-1-2سطح خرد
در اين سطح از تحليل ،بر هنجارها و انگيزشها در نهاد علم و نيز انسجام و يكپارچگي دروني
اين نهاد اجتماعي توجه ميشود .در نگاه سيستمي پارس��ونز اين دو بعد زيست بوم يا جهان
زندۀ نظام اجتماعي را تش��كيل ميدهند( .)Persons,1970در اي��ن بعد ارزش ها ،هنجارهاي
مورد توافق ،گفت وگ��و ،تغيير و تعامل اهميتي به مراتب بيش��تر از قواع��د ،قوانين و اهداف
دارند .در واق��ع ،به دليل اتخ��اذ رويكرد درونگرا در اين س��طح از تحليل نظ��ام علمي ،مدل
نهادي ،با تأكيد بر س��اختار هنجاري علم ب��ه پژوهش های دهۀ چهل روبرت مرتون ،اس��تاد
جامعه شناس��ی علم ،نزديك خواهد ش��د( .)Merton,1942زیرا مدل ت�لاش دارد تكوينات و
پوياييهاي دروني نظام علمي را شناسايي كند.
در خصوص انگيزش در نهاد علم توجه به اين نكتۀ اساسي بسيار حائز اهميت است كه انگيزش
مقولهاي فرهنگي است كه ريشه در نظام ارزشي نهادينه شده دارد .منظور از نظام ارزشي نهادينه
شده ،وجود خويشاوندي باطني ميان الگوهاي ارزشي و فرهنگي علم با جامعه وسيعتر است.
اينگونهازنظامارزشياستكهميتواندانگيزشمناسبیدركلجامعۀعلميايجادکندوبهعالوه
جامعۀ بزرگ تر را به پشتيباني از اين فعاليتها متعهد سازد .مرتون روش و ارزش را به هم پيوسته
ميداند و معتقد است هم قواعد روش شناختي جنبۀ ارزشي و اخالقي دارند و هم اخالقيات علم از
منطق روش شناختي برخوردار است .ليكن دربارۀ ساختار هنجاري علم ،مرتون ،كه بسيار تحت
.1Integration
2 .Latency / Pattern Maintenance
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تأثيرفلسفۀپوزتيويستيغالباست،اشتراكگرايي،عامگرايي،
بيطرفي و شك سازمان يافته را اساسيترين قواعد فرهنگي
علم ميدان��د( .)Merton,1942وي در كارهاي بعدي ،اصالت،
تواضع و بازشناس��ي را برای جلوگيري از پديدههايي چون اثر
ماتيو 3و امحا به دليل همكاري ،4به هنجارهاي فرهنگي علم
ميافزايد()Merton,1968
فرايندهاي جامعهپذيري ،هنجارها و اخالقيات علم را دروني
ميكنند؛ بهگونهاي كه تخلف از آنها از رهگذر كنترل اجتماعي،
يعنينظارتجامعۀدانشمندانپاسخدادهميشود.تعبيردست
نامرئي كه آدام اسمیت آن را در مورد هماهنگي الگوهاي فكري
فرديدربعداجتماعيمطرحکرده،متضمنهمينمفهوماست.
پوالنيهايناندیشهرادربارۀجامعۀعلمي،باتعبير«كالجنامرئي»
به كار ميبرد(قانعی راد )1381،و (.)Polanyi, 1974
كاركرد ديگر نظام فرهنگي در كنار حفظ الگوهاي رفتاري در
جامعه ،اجتماعي كردن افراد است .در نظام علمي انسجام فردي
از طريق تش��كيل اجتماعات علمي و انسجام نهادي از طريق
كاركردمؤثراجتماعاتدر عملكردكارآمدنظامعلميمیسرمی
شود.نقشهايجديددرنتيجۀتمايزپذيريوتفكيكنقشهاي
سنتيوسازماندهيمجددآنهادرچارچوبهاياجتماعيپدید
ميآيند.هنجارهايساختاريعلم،نقشهاراتعريفوانتظارات
آنها را از هم تعيين ميكند(قانعی راد)71-86:1381،
مدل نهادي در س��طح خرد در خصوص روش شناسي علمي
به رويكرده��اي اثباتي بس��يار نزديك اس��ت .همچنين ،به
دليل محوريت نهاد علم در مس��ائل علمي،مجادالت علمي
را تنه��ا در درون جامعه علمي مش��روع ميدان��د(Martin
 .)& Richards,1995در اي��ن نظرگاه ،دانش��مندان علوم
اجتماعي وظيفه دارند تضادها را بررسي کنند ،چرا كه معتقدند
طبيعت ،حقيقت واحدي است كه علم موجود بهترين تقريب
به آن است .در برنامۀ ضعيف علم ،علوم اجتماعي وظيفه دارد
که عامل پذیرفته نشدن مسائل علمي از سوي جامعه يا تأثير
فرهنگ ها ،ارزش ها ،باورها ،خرافات و مانند آنها را بررسی کند؛
موضوعی كه در مدل برساخت اجتماعي و با عنوان برنامۀ قوي
بازبيني خواهد شد.
-2-1-2سطح كالن

در اين س��طح تحليل ،دو كاركرد س��ازگاري دانش با محيط
و نيز اهداف فعاليتهاي علمي ،محور توج��ه قرار ميگيرند.
3. Matthew effect
4. Obliteration by incorporation

در الگوي پارس��ونز ،اين دو بعد وجوه س��ازمان دهنده و نظام
مند نهاد علم را تش��كيل ميدهند .تمايل رس��يدن به ثبات
و نيز حقوق ،قوانين و اه��داف ،عناصر مه��م اين بعد تحليل
هس��تند(قانعی راد .)71-86 :1381،در واق��ع ،ب��ه دلي��ل
اتخاذ رويكرد برونگ��را در اين س��طح از تحليل نظام علمي،
م��دل نهادي ب��ه پژوه��ش ه��ای مرت��ون در دهۀ س��ی باز
م��ی گ��ردد( .)Merton,1938:672-682از س��وي ديگ��ر ،در
توس��عۀ ديدگاه كالن الگوي نهادي به دلي��ل اهميت يافتن
ابزارهاي قدرت و ث��روت و تأثير آنها بر جريان هاي دانش��ي،
اين بخش از مدل ب��ه آموزههاي مكت��ب فرانكفورت نزديك
ميشود(هوالب)1375،در يك نگاه حداكثري به تأثير نهادهاي
اقتصادي و سياسي بر علم ،اساساً توليد علمي و انگيزش ها و
نهادمندي هاي دروني آن تحت تأثير قرار می گیرد و مسير را
براي معرفي شيوۀ جديد توليد دانش و رويكرد گيبونزي هموار
ميس��ازد( .)Gibbons,2000:159-163ب��ه هر تقدير ،آنچه در
اين ميان اهميت دارد ،تالش س��طح تحليل كالن مدل براي
شناساييمسيرهاياقتصاديوسياسيتأثيروتأثراتعلماست.
مسئله ای اساسي كه در تحليل كالن الگوي نهادي به دنبال
پاسخ به آن هستيم ،اين است كه دیگر نظامات اجتماعي و به
ویژه مناسبات قدرت و ثروت چگونه نهاد علم را تحت تأثير قرار
ميدهند.
در مورد رابطۀ علم و جامعه ،مسئلۀ آشكار ارسال منابع و اهداف
فعاليت هاي علمي از جامعه به سمت علم و در مقابل دريافت
نتايج علمي و نيروي انس��اني آموزش ديده است .توليد دانش
نيازمند پژوهش در رفع مشكالت جامعه است .انتقال دانش
نيز به آموزش نيروي انس��اني متخصص برای تصدي مشاغل
ضروری جامعه نیاز دارد .در اي��ن ميان ،طيفي از نظرها دربارۀ
ارتباط علم و جامعه وجود دارد .يك س��ر طيف مدعي جدايي
كامل اين دو از يكديگر است .اين ديدگاه متأثر از نگاه دكارتي و
ذهني گرايانه به علم و توجه به علم براي خود علم است .در اين
نگاه علوم ،مقوالتي مرتبط با هنر و زيبايي شناسي هستند كه
عامل فرهيختهسازي آحاد بشري محسوب مي شوند و از این رو
باید از طريق آموزش آزاد توسعه يابند .ديدگاه آن سوي طيف،
ادغام كامل علم و جامعه را مد نظر قرار مي دهد .در اين ديدگاه
قدرت و ثروت علم را به تسخير درميآورند و علم در خدمت شان
قرار ميگيرد .مدل القای متقابل در ميانۀ اين طيف قرار دارد كه
معتقداستبهرغماستقاللنهاديدرنظاماتاجتماعي،القائات
و تأثيراتي ميان اين نهادها برقرار است .القای متقابل میان نهاد

سال اول
شماره اول

ﺎﺳﻲ� ��ﻧﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮ�) .(Gibbons,2000ﺑﺎ� ﻫﻨﺠﺎ�� � �ﻳ�ﺪﺋﻮﻟﻮ�ﻳﻚ �ﻟﮕﻮﻫ�ﺎ� ﻣﺮﺗ�ﻮﻧﻲ � ﮔﻴﺒ�ﻮ

ﻮ�ﻫﺎ� ﻗﺪﻳﻢ � ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ��ﻧﺶ ﺟﺪ�ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ�ﺳﻲ ﺷﺪ��ﻧﺪ (ﻗﺎﻧﻌﻲ ����  .)71-86 :1381ﺷﻜﻞ

ﻂ ﻣﻄﺮ� ��36ﺣﻮ�� ��ﺗﺒﺎ� ﻋﻠﻢ � ﺟﺎﻣﻌﻪ �� ﻧﺸﺎ� ���� �ﺳﺖ:

فصلنامهعلمي-ترويجي«ترويجعلم»

��ﻏﺎ� ﻛﺎﻣﻞ

�ﻟﻘﺎ� ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

ﺟﺪ�ﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ

ﻋﻠﻢ �ﺑﺰ���

ﻋﻠﻢ ﮔﻴﺒﻮﻧﺰ�

ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻮﻧﻲ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻜﺘﺐﻓﺮ�ﻧﻜﻔﻮ��

ﺷﻴﻮ� ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ��ﻧﺶ

ﺷﻴﻮ� ﻗﺪﻳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ��ﻧﺶ

ﺷﻜﻞ :1ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ��ﺑﻄﺔ ﻋﻠﻢ � ﺟﺎﻣﻌﻪ

علم و جامعه مستلزم اعتقاد به مدل جديدي در شيوۀ توليد دانش است كه گيبونز مطرح کرده
است .در اين شيوه شهرت مرتوني جاي خود را به ثروت گيبونزي ميدهد و جهاني شدن زمينهاي
را فراهم ميآورد تا با نفي اعتبارات پژوهشي دولتي و بر اثر سازوکارهای بازار رقابتهاي اقتصادي
ﻫﻨﺠﺎ�ﻫﺎ� ����ﻫﺎ � ﻧﻈﺎﻣ�ﺎ� ���ﻧ�ﻲ
ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﺧﺮ�� ﺑﻪ
��) .بارﺑﻌﺪ
ﻫﺎ� ﻋﻠﻢ
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺪ�
الگوهاي مرتوني و
ايدئولوژيك
هنجاري و
Gibbons,2000
ش��ود(
دانش توليد
ﻧﻬﺎ��سياسي،
و
گيبونزي و صورتبندي گفتماني شيوههاي قديم و جديد توليد دانش جداگانه بررسي شده اند
�ﻗﺘﺼﺎ��  -ﺳﻴﺎﺳﻲ� ﺗ�ﺄﺛﻴﺮ � ﺗ�ﺄﺛﺮ�ﺗﻲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ
�ﻟﻴﻞ
ﻧﻴﺰیکﺑﻪ
ﻛﻼ�
�� ﺑﻌﺪ
ﭘﺮ����.
حوزۀ ارتباط علم
����مطرح در
طیف روابط
شمایی از
شمارۀ
 .)71-86شکل
راد:1381،
ﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲ(قانعی
و جامعه را نشان داده است:
ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮ� �ﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ � ﺗﺄﺛﺮ�� ﻣ
�ﺳﺖ
ﺷﺪ�
ﺗﺄﻛﻴﺪ
�ﻣﻴﻨﻪ
�ﻳﻦ
��
.
�ﻳﺪ
ﻣﻲ
ﭘﺪﻳﺪ
�ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻧﻈﺎ�
مدل نهادي تحليل پوياييهاي علم در بعد خرد ،به تبيين هنجارها ،ارزش ها و
سخن آن كه
كوتاه
نظاماتدرونينهادعلمبهمثابۀيكنهاد فرهنگيميپردازد.دربعد كالننيزبهدليلورودمسائل
ﻣﻄﺮ� ﺷﺪ� ﺷﻴﻮ� ﺟﺪﻳﺪ� �� ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻘﺎﺑﻞ � ��ﻏﺎ� ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻢ � ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ ﻛﻪ ��� �� ﺑﺮ��
اقتصادي  -سياسي ،تأثير و تأثراتي ميان نهاد علم و دیگر نهادهاي نظام اجتماعي پديد ميآيد .در
توسعۀ القائات متقابل و
ﻣﺪ�و تأثرات
گسترش اين تأثير
است كه
تأكيد شده
�ﺑﺰ���زمینه
اين
ﻓﺮ�ﻧﻜﻔﻮ�� ﻫﻤ�ﻮ�� ﻣ�ﻲﻛﻨ�ﺪ �� .ﻣ�ﺪ� ﺗﺤ
استبهﺘﺐ
ممكن ﻣﻜ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
ﻋﻠﻢ ��
ﻛﺎﻣﻞ
ﺷﺪ�
ﺎﻳﺖ
ادغامكاملعلموجامعهبينجامدكهراهرابرايمطرحشدنشيوۀجديديدرتوليددانشباالگوي
فرانکفورت
ﺛﺮ��مکتب
مدل تحلیلی
ﻧﻬﺎ�ﻫﺎ�کامل علم در
نهایت ابزاری شدن
گيبونزي و در
كند.در�ﺑ�ﺰ��� ﺑ�ﺮ�� �ﻫ�ﺪ�� ﻧﻬﺎ�ﻫ�ﺎ�
هموار�ميﺑ�ﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻗﺮ��
ﻗﺪ�� �
ﺳﻴﻄﺮ�
ﻢ ﻛﺎﻣﻼ� ��
ال در سیطرۀ نهادهای قدرت و ثروت قرار گرفته و به
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)13
ابزاری برای اهداف نهادهای دیگر تبدیل می شود(هوالب)1381،
به هر روی ،در مدل نهادي معرفي شده در اين مقاله ،بر استقالل نهادي علم و وجود ارتباطات
كاركردي با نهادهاي اقتصادي و سياسي به صورت القا متقابل و از مسيرهاي قدرت و ثروت ـ منابع
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ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ� ﻗﺪ�� � ﺛﺮ�� � ﻣﻨﺎﺑﻊ � �ﻣﻜﺎﻧﺎ� � ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ���ﻳﻢ.
�� �ﻟﻘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ � ��
-2-2الگوي برساختگرايي
الگويبرساختگرايي 1برنگرشهايجامعهشناسيجديدعلم 2ياجامعهشناسيمعرفتعلمي
و نمونۀ كارهاي مولكي ،كالينز و مكتب ادينبرو 4استوار است .البته به انسانشناسي فرهنگي

3

1. Constructivist
)2. New Sociology of Science (NSS
)3. Sociology of Scientific Knowledge(SSK
4. Edinburgh School
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دوركهايم ،مايز و ویتگنشتاين نیز گرایش های بسیاری دارد.
مطالعات علم و فناوري 5و نيز برنامۀ قوي ، 6مهم ترين برنامههاي
پژوهشي اند كه به توسعۀ اين الگو كمك كردهاند .اين الگو در بعد
كالن و در حوزۀ سياستگذاري به دليل نگاه اجتماعي ،متأثر از
ساختارهاي اجتماعي و غلبۀ آنها ميشود .در اين الگو برخالف
الگوي پيشين ،با نگاهي نسبي گرايانه به ماهيت علم تحت تأثير
آثار كساني چون كوهن و فايرابند ،تالش شده است پويايهاي
علم از بعدي ديگر تجزيه و تحليل شود.
-1-2-2سطح خرد

الگوي برس��اختگرايي در س��طح خرد بر برنامۀ پژوهش��ي
جامعهشناس��ي معرفت علمي استوار اس��ت .جامعه شناسي
دانش علمي ،مطالعۀ علم به منزلۀ فعاليتی اجتماعي است .در
این رویکردوضعيتها و تأثرات علم كه ممكن است به داليل
مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي باشند ،محور
توجه قرار می گيرند .هدف تحقيق در جامعه شناس��ي دانش
علمي ،توضيح اين مطلب اس��ت كه چرا در اوضاع اجتماعي و
تاريخي معيني ،تفس��ير خاصي از علم به نسبت دیگر تفاسير
موفقيت و عموميت بيشتري مييابد .توماس كوهن پيشگام
اين رويكرد ،بي��ان مي کند كه علم محصول رفتار اس��ت و نه
ادراك و بنابراین نياز ب��ه علت خارجي دارد ،ن��ه دليل دروني
(.)Kuhn ,1970نسبي گرايي روش شناختي و تكثر روش علمي
در اين رويك��رد ،در نهايت به نگاه هاي نظ��م گريزانه فايرابند
مي رس��د كه به دنبال رهاي��ي علم از “زنجير” روش هاس��ت
(چالرز.)165-168:1374،
توس��عۀ جامعه شناس��ي دانش علمي در انگلس��تان در دهۀ
 1970در مقابله و تضاد با جامعهشناسي علم مرتوني به عنوان
بنيانگذار جامعهشناسي علم اتفاق افتاد .در مقابل مرتون كه
تحت تأثير رويكرد اثبات گرايي غالب ،محتوي شناختي علم
را از عوامل جامعهشناسياش خارج کرد ،جامعه شناسي علم
تالش دارد تبيينهايی جامعهشناختی براي اندیشههاي علمي
مطرح سازد .ديويد بلور ،يكي از طرفداران اوليۀ جامعه شناسي
معرفت ،با آنچه برنامۀ ضعيف خوانده ميشد ،مخالفت داشت
) .)Bloor,1976غلبۀ اقتصاد اثباتي در علوم اجتماعي و نيز روش
شناسي هاي منطقي در ميانۀ سدۀ بيستم ،چنان بود که جامعه
شناسي تاريخي و روش شناسي هاي نسبي گرايانه به حاشيه
رانده ش��ده بودند .جيمز دوزنبري و پلساموئلس��ون در يك

تقسيمبندي ،موضوع اقتصاد را توجه به عقالنيتها و موضوع
علوماجتماعيراتوجهبهعدمعقالنيتهاخواندند((Samuelson
 .)Duesenberry,1960( , ,1974اين نگاه نشأت گرفته از برنامۀ
ضعيفبودكهتبيينهاياجتماعيرامختصاعتقاداتنادرست،
نظریههاي شكست خورده يا غلط و ناموفق ميدانستند .برنامۀ
ضعيف بيان ميداشت كه جامعهشناسي فقط باید بهصورت
حاش��يهاي به نظریههاي موفق توجه كن��د؛ چرا كه موفقيت
اين نظریهها به دليل آشكارس��ازي ويژگي درستي از طبيعت
است .برنامۀ پژوهشي ايمره الكاتوش ،بيان روش شناسانه اي
از بازسازي عقاليي و نه اجتماعي از تاريخ علم و روش شناسي
علمي است (الکاتوش .)1375،در مقابل اين رويكرد ،برنامۀ قوي
پيشنهاد كرد كه با نظریههاي درست و غلط باید يكسان برخورد
شود؛ چرا كه هر دوی آنها نتيجۀ عوامل اجتماعي يا زمينههاي
فرهنگيويامنافعشخصياند.همۀدانشبشربهعنوانآنچهدر
محدودۀ شناختي انسان است ،باید برخي از اجزاي اجتماعي در
فرآيندتشكيلخودرادربرداشته باشد.برنامۀ قويعموماًتوسط
دو گروه همراهي و توسعه يافت.
1ـ مكتب ادينبرو يا برنامۀ قوي با محوريت ديويدبلور ،بارنز و
همكاران در بخش مطالعات علم دانشگاه ادينبرو در دهههاي
 70و 80توسعه يافت .برنامۀقوي مبتني بر چهار اصل زير است
(:)Bloor,1976
ـ عليت :7ش��رايطي كه ادعاها دربارۀ يك نوع دانش مخصوص
ايجاد ميكند؛
ـ بيطرفي :8بررسي ادعاهاي مش��ابه جهت ادعاهاي موفق و
ناموفق؛
ـ تقارن :9تبيينهاي مش��ابه ب��راي ادعاهاي مش��ابه موفق و
ناموفق؛
10
ـ انعكاس  :بايد اين رويكرد دربارۀ خود جامعهشناسي هم به
كار رود.
تقارن و بي طرفي برنامۀ قوي در تضاد با برنامۀ جامعه شناسي
قديم علم است و این الزام را دارد که پژوهشگر هم از حيث روشي
و هم از حيث اجتماعي خنثي باشد(زیبا کالم.)59-61:1384،
اين برنامه تأكيد دارد كه وجود يك جامعۀ علمي به هم پيوسته
و تابع يك پارادايم مشترك ،پيش شرط توسعۀ هر برنامۀ علمي
معمولي است(.)Latour, 1987

)5. Science and technology Studies(STS
6.Strong Program
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7 . Causality
8. Impartiality
9. Symmetry
10. Reflexivity
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2ـ مكتب بث 1با محوريت كالينز و همكاران در دانشگاه بث در همان دوره ايجادشد .برخالف جدول شمارۀ:2
رويكردتاريخيادينبرو،محوريتمطالعاتكالينز،مطالعاتخرداجتماعيآزمايشگاهياست .تمركزتحليلدرالگوي
مفهو مپردازيسياست
برنامۀ تجربي نسبي گرايي در اين مكتب توسعه يافت.2
گذارياجتماعيعلم

در كنار اين دو رويكرد برخي مباحث مربوط به تحليل گفتماني با محوريت مولكي ،برساخت
گرايي در دانش و نيز در فناوري هم به حوزۀ جامعه شناسي دانش علمي وارد شده اند.
كوتاه سخن آن كه مدل برساختگرايي در بعد خرد ،به فرآيندها ،مذاكرات و تعامالت جهت
انتخاب گزارش های جايگزين از جهان طبيعت معتقد است؛ چرا كه طبق گفتۀ كالينز دانش
علمي به صورت اجتماعي خلق يا برساخته ميشود .در اين رويكرد صدق و كذب گذارههاي
علمي به تفاسير ،اعمال و ممارست دانشمندان و نقشآفريني ژورنالها ،رسانهها و پستهاي
كليدي علمي بستگي دارد تا واقعيت خارجي در جهان طبيعت .البته تحت تأثير مدل هاي
كالون و التور ،نظریۀ بازيگر شبكه 3در جامعه شناسي علم مطرح شده است كه نقش عملگران
غير انساني را برابر با عملگران انساني لحاظ مي كند .اين نظریه به دليل بازگرداندن نگاه هاي
اثبات گرايانه در حوزۀ جامعه شناسي معرفت ،به شدت از سوي بزرگان اين مكتب ،همچون
بلور و كالينز نقد شده است (Callon,1986؛( .)Zammito,2004),

سطحخرد سطحكالن
القائات
موازي و
استقالل
رقابت هاي
الگوي نهادي
نهاديعلم
اقتصادي و
سياسي
فرايندهاي ساختارهاي
اجتماعي
تعاملي
الگوي
برساختگرا (مذاكره( ،طبقه،
اقناع و )...جنس و)...

جدول شمارۀ:3
-2-2-2سطح كالن
مشكلي كه جامعهشناسي معرفت علمي با آن مواجه بود ،توقف در تحليل خرد اجتماعي و پارادايم هاي بنيادين در هر
بخشازالگويمفهومي

غفلت از ساختارهاي اجتماعي بود .به اين علت ،برای تكميل الگوي برساخت گرايي ،در بعد
كالن تالش می شود به نيروهاي اجتماعي-فني و نيز ساختارهاي اجتماعي كه فرايند غلبۀ
سطحخرد سطحكالن
يك تفسير علمي بر دیگر تفاسير را تحت تأثير قرار ميدهند ،توجه گستردهتري شود .در اين
نظریه
اثبات
الگوي نهادي
ال
سطح تحليلي ،برخي تحليلگران س��اختاري بر يك چارچوب تحليلي تكيه ميكنند .مث ً
انتقادي
گرايي
ماركسيستها بر به كارگيري طبقۀ اجتماعي در خصوص گروهها و ابزار توليد تأكيد می ورزند.
فمينيسم/
يا اين كه فمينیستها بر جنسيت و تقسيم توانمندي هاي اجتماعي حاصل از آن تأكيد می
پستا
الگوي
تفسيري
مدرنيسم/
برساختگرا
کنند .برخي ديگر از تحليلگران چارچوبهاي انتقادي ديگر رويكردها را براي تحليل جامعه به
ماركسيسم
درون خود ميآورند .بر ساختارها از آن جهت تأكيد می شوند كه بر رفتار ميان افراد و گروه ها
اثر می گذارند و فرايند توليد علم را كه يك برساخت اجتماعي است ،تحتتأثير قرار ميدهند.
در جدول شمارۀ دو شمايي از الگوي ارائه شده در اين مقاله ،مبتنی بر معرفی تمرکز تحلیلی در
هریک از رویکردهای چهارگانه ،آمده است .همان گونه که پیشتر اشاره شد ،سطح خرد بيشتر جدول شمارۀ:4
به درون فضای علم و سطح كالن بیشتر به ارتباطات خارج از فضای علمی توجه دارند.در ادامه ،نوع تلقي از علم در هر بخش از
الگويمفهومي
تالش مي شود پارادايم هاي مبنايي مدل ،داللت هاي سياست گذاري اين الگو و نيز تشابهات
و تمايزات اين الگوها بررسي شود.
سطحخرد سطحكالن
-3پارادايم هاي مبنايي در هر مدل
پارادايم ها مجموعه اي از باورها و پيش فرض هاي بنيادي اند كه نگاه به عالم ،رابطۀ فاعل
شناسا و هستي و نيز روش ش��ناخت را معين مي كنند(Guba,1990:17-( ,(Babich,2003
.)27
1.Bath School
)2.Empirical Program of Relativism (EPOR
)3. Actor-Network Theory (ANT

الگوي نهادي

علمبه
مثابۀ
علمبهمثابۀ
انباشت
ابزار
دانش
عيني

علمبه علمبهمثابۀ
هژموني
مثابۀ
الگوي
ساختار
برساختگرا فعاليتي
اجتماعي اجتماعي
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الگوي سیاست گذاری اجتماعي علم و كاربرد آن در ايران

الگويمفهومي
برمبنايگونهشناسيپارادايميك،هربخشازالگوتلقي
متفاوتي از علم را مد نظر قرار مي دهد .نگاه هاي اثبات
گرايانه در بخش خرد الگوي نه��ادي ،علم را به صورت
انباشتي از دانش عيني مد نظر قرار مي دهند .همين
رويكرد در بعد كالن به دليل تاثرات متقابل با سياسي
سازي علم مواجه مي شود كه در آن ،علم چون ابزاري در
دست گروه هاي سياسي و اقتصادي قرار مي گيرد.
در الگوي برساخت گرايي ،علم ،رفتاري اجتماعي جهت
اقناع جامعه علمي است .مذاكره ،لفاظي ،چانه زني و در
حالت گسترده تر ابزارهاي گرافيكي ،فناوري ها و غیره
محورجامعهشناسيعلميقرارميگيرند.درمدلكالن
الگوي برساخت گرايي ،برخي ساختارهاي اجتماعي
وجه بارز مي یابند و بنابراین ،با سيطرۀ هژمونيك خود،
جهت رش��د فعاليت هاي علمي را تحت تأثير قرار مي
دهند .جدول شمارۀ چهار ،نوع تلقي از علم در هر بخش
از الگوي مفهومي را نشان داده است.

نظر به ن��گاه توماس كوهن ب��ه توصيف��ات تاريخي
از پارادايم هاي علم ،پارادايم ها به هس��تي شناس��ي،
شناخت شناسي و روش شناسي دانش علمي مربوط
مي ش��وند .طبقه بندي هاي مختلفي از انواع پارادايم
ه��ا عرضه ش��ده اس��ت .نيومن س��ه پاراداي��م غالب
اثباتي ،تفس��يري و انتقادي را از ديگ��ران متمايز مي
داند(.)Neuman,2000درعينحال،نگاههايفمنيستي،
ماركسيستي و پسا مدرن را نيز در حال ظهور و بروز مي
داند .بر همين مبنا ،الگوهاي مفهوم پردازي ارائه شده
در مدل مفهومي اين مقاله نيز باید نسبت خود را با اين
پارادايم ها معين كنند.
الگوي نهادي در س��طح خرد ،به دليل مبنا قرار دادن
جامعۀ علمي ،به نوعي نگاه دستوري در تعيين علم و
غير علم و نيز روش شناسي تأييد يا ابطال می انجامد و
لذا در قالب پارادايم اثبات گرايي قرار مي گيرد .با مطرح
شدن القاهاي موازي در سطح كالن و تأثير رقابت هاي
اقتصادي و سياسي در توليد علم مي توان مباحث را در
چارچوب پارادايم انتقادي دنبال كرد .اين نگاه در حالت
حداكثري ،علم را ابزار گروه هاي ذي نفوذ مي داند و از
اینرو استقالل نهاديعلمبه طور كاملازدستميرود.
براينمبنا،نظامارزشيجديديبرنظامعلميحاكممي
شود كه انگيزه از توليد علم را كسب منافع ،اعم از ثروت و
قدرت افزون تر مي داند(Steffy & Grimes,1986:332-

-4داللتهاي الگوي مفهومي ارائه شده در
سياست گذاري اجتماعي علم در ايران
در اين قسمت تالش ميشود داللتهايي كه الگوي دو
بعدي نهادي -بر ساخت گرايي در حوزۀ سياست گذاري
اجتماعي علم به دنبال دارد ،بررس��ي ش��ود .در حوزۀ
سياست گذاري اجتماعي علم ،دو بعد مهم باید همزمان
لحاظشود.بعداولجنبۀعلميـتخصصيوفنيمسائل
است .بعد ديگر حوزۀ خط مشيگذاري ،برنامهريزي و
اجرا را شامل ميشود .مزيت مهم الگوي ارائه شده در اين
مقاله اين است كه به دليل بحث در دو حوزۀ خرد و كالن،
تطبيق مناسبي با دو حوزۀ حرفه اي و سياستي دارد .لذا
اين مدل می تواند به گونه ای کارآمد مسائل سياست
گذاري اجتماعي علم را تبيين كند .مسائلي چون نقد
نگاه نخبه گرايانه ،سياستهاي آموزش��ي ،نوع نظام
پاداش ،مباحثات علمي ،انجمنهاي علمي ،مهاجرت
نخبگان و ديگر مسائل در ادامه با استفاده از الگوي ارائه
شده در قسمت قبل بررسي می شوند .جدول شمارۀ
پنج ،مهم ترين نتايج سياس��تي مطرح در هر بخش از
مدل را نمايش مي دهد .در ادامه دربارۀ اين موارد تفصيل
بيشتري ارائه مي شود.

)336

نوع نگاه به علم در مدل برساخت گرايي خرد ،شناخت
بر مبناي مرجع دست اندركار كنش و نه نظاره گر كنش
است .ايننوع نگاهبه علمبهدنبال شناخت اساسومنشأ
دقيقواقعيتاجتماعياستكهمنشأواقعيآنمفاهيم
بيناالذهانيوبرساختگرايانهاست.درواقع،نوعنگاهدر
اين قسمت از مدل ،منطبق بر پارادايم تفسيري و مكتب
استنباطي-تفهميعلمياست(.)Neuman,2000ليكن
در بعد كالن بسته به اين كه چه ساختار اجتماعي غلبه
دارد ،پارادايم مفهومي متفاوت اس��ت .برای نمونه ،در
پارادايم فمينيسم ،جنسيت ،و در پارادايم ماركسيسم،
طبقۀ اجتماعي مالك قرار مي گيرد .جدول شمارۀ سه،
پارادايم هاي بنيادين در هر بخش از الگوي مفهومي را
نشان داده است.

سال اول
شماره اول
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جدولشمارۀ :5مهمتريننتايجسياستي رويكردهايمختلفدردرونمدل
سطحخرد

سطحكالن

الگوي نهادي

بازشناسي و نظام پاداش دروني ،سياستگذاري نخبه
گرايانه ،اهميت جامعه علمي(انجمن ها و )...و ارتقاي
نهادينگيساختارياجتماعاتعلمي،ارتباطاتعلميبا
مراكز علمي خارج از كشور

ايجاد فضاي آزاد نقد ،ارزيابي مصرف كننده ،تنظيم قواعد رقابت و داوري
مناسب ،آموزش كاربردي و پژوهش تقاضا محور ،تكثر گرايي سياسي و
بهبودفضايكسبوكار

الگويبرساخت
گرايي

برنامه ريزي تعاملي ،مهارت هاي غيرفني سياست گذاران،
اهميتمشاجراتعلمي،توجهبهعملگرانغيرانساني،
آموزش انسان محور ،دخالت هاي سياسي اجتماعي و
فرهنگي در سياست گذاري علمي ،ارتباط با مراكز علمي
خارج از كشور

هژمونيساختارها(ماركسيسم،فمينيسم)واهميتآنهادرتعيينروابط
ميان افراد و گروه ها ،لزوم توجه به اجراي سياست هاي اصالح ساختار به
عنوانزيربنايسياستگذاريعلمي

 -1-4نقد رويكردنخبهگرايانهدرسياست گذاريعلميدرمقابلبرنامهريزي ارتباطي

ديدگاه مدرن دربارة علمبهعنوان يك فعاليتو نهاد اجتماعيمتمايز،به تمايزپذيريحيطههاي
فرهنگيواستقاللآنهابهدليلتخصصيگراييمنجرميشود.بههمينعلت،هابرماسبهپيروي
از ماكس وبر از هم گسيختگي سه گانۀ علم ،اخالق و هنر را به عنوان حيطههاي مهم فرهنگي
محصول تجددميداندومعتقداستمدرنيسمباعثشدهاست تاهريكازاينحوزههابهصورت
حرفهاي حقيقت ،هنجار و زيبايي را دنبالكنند(هوالب)1375،مهم ترين نتايج اين رويكرد
تكنوكراسيدرحوزۀسياستگذاري است.هميننگاهدربعدفنينيزباعثازبينرفتنتكوينات
ميانذهنيومشتركنخبگانومردم،قطعپيوندآنانباعامهمردموهنجارشدنتخصصيگرايي
در هر حوزه با محوريت نخبگان خواهد شد(قانعی راد)1382،
الگوي نهادي در بعد خرد مهم ترين حامي رويكرد نخبهگر اس��ت .در اين بعد ،به دليل تمايز
نهادي علم ،كنترل و نظارت نهادهاي خصوصي و تمركز تصميم در دست نخبگان است .اما در
بعد كالن به دليل القائات موازي ،توزيع قدرت و منافع الزام می کند تكنوكراسي به دموكراسي
و توزيع هر چه گستردهتر تصميمگيري در سطح جامعه تبديل شود .در سطح كالن به دليل
تعامل نهاد علم با دیگر نهادها ،الگوي نهادي به مفهوم برنامهريزي ارتباطي هابرماس نزديك
ميش��ود( .)Habermas,1987اين رويكرد كه فريدمن از آن تعبير ب��ه برنامهريزي تعامالتي ـ
مبادالتي ميكند( ،)Friedmann,1973تالش دارد به دور از فشارهاي حاصل منابع و امكانات ،از
همهاقشاراعمازجنبشهاياجتماعي،گرايشهایقومي،دينيوسنتي،روستاييان،خبرنگاران
وغیرهدرفرايندسياستگذارياستفادهكند.درالگويگيبونزيكهاهمیتالقاهایموازیبیشتر
می شود ،شدت اين تعامالت نیز افزایش ميیابد.
الگوي برساختگرايي انتقادات به مراتب شديدتري به رويكرد نخبهگرا دارد .در اين الگو معنا
نتيجۀ گفت وگوي دو جانبه و چندجانبه و محصول زبان است .گفتمان كه مهمترين تأثير را در
شكلگيري علم دارد ،در حقيقت ارتباط معناداري است كه در آن دربارة داعيه اعتبار و ارزش
احكام بحث ميشود .لذا نيل به حقيقت از طريق اجماع مباحثهگران در يك وضعيت گفتماني
حاصل ميشود كه الزمة آن نقد آزاد و مبارزه با همة عوامل شكست تعامل ،چون زبان ،قدرت،
بياعتماديوجزآنهاست.فايرابندبامعرفيعلمبهمنزلۀيكپديدةفرهنگي،روششناسيكثرت
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گرايانهاي را مفيد ميداند كه در آن گروه هاي اجتماعي مختلف
با روش ها و نظريههاي مختلف لحاظ شوند(فایرابند .)1375،در
اين ديدگاه مركز دانش جداي از جامعه سنتي نيست و ارزش ها،
احساسات ،عاليق و مشكالت عمومي ،جامعه سنتي را در مركز
دانش ادغام ميكنند .لذا به دليل اهميت تعامل و ارتباط بر توليد
دانش در روششناسي جامعه شناسي دانش علمي ،اين الگو بر
نظريۀ برنامهريزي ارتباطي در سياست گذاري تأكيد می کند.
خالصه آن كه محوريت وزارت عل��وم ،تحقيقات و فناوري در
مسائلمربوطبهآموزش،پژوهش،فناوريونيزسياستگذاري،
خط مشيگذاري علمي در كشور را به سمت رويكرد نخبهگرا
سوق داده اس��ت .در حالي كه در نظريه برنامهريزي ارتباطي،
سياست گذاري فرايندي ارتباطي و نيز محصولي ارتباطي با
نتايج قابل فهم است كه نياز به دانش ارتباطي و دانستن روش
تعامل با ديگران دارد و بايد در آن به احساسات و ارزشهاي مردم
توجه كرد .بوروكرات ها باید نقش محوري خود را كه رويكرد
نخبهگرا به آنها اعطا كرده ،رها كنند و نقش ميانجیگري ميان
گروه هاي ذينفع در فرايند تعامل را بپذيرند(قانعی راد.)1382،
در خصوص توليد علم بومي يا اسالمي نيز توجه به همين نكات
حائز اهميت اس��ت .باید به جاي ارتباط يك طرفه دانشمند با
مردم عادي يا دانشمند با سياست گذار ،روابط تعاملي و چند
طرفه جايگزين شوند ،چرا كه مسائل علم همان قدر كه علمي
اند ،همان قدر هم اقتصادي ،سياسي و فرهنگياند.
-2-4جايگاهمباحثاتومناقشاتعلمي

چگونگي تصميمگيري دربارۀ مسائلي كه بنيان علمي دارند و
در عين حال به سياست گذاري مربوط ميشوند ،از مسائل مهم
در سياست گذاري علم به شمار می روند .برای نمونه مناقشات
زيادي درزمینۀ افزودن مواد ش��يميايي به آب ش��هري برای
پيشگيري و درمان بيماري ها وجود دارد .يكي از مسائل مهم در
حوزۀ سياست گذاري عمومي علم اين است كه چه كسي باید
تصميماتي از اين دست را اتخاذكند؛ يا اين كه مناقشات علمي
چه جايگاهي در سياست گذاري دارند و چگونه به سرانجام مي
رسند .در اين بخش داللت هاي الگوي مورد نظر مقاله در پاسخ
به اين پرسش ها بررسي می شوند.
در مدل خرد نهادي تصميمگيري در درون جامعة علمي صورت
مي پذيرد .در اين رويكرد ،دير يا زود ،دانش راستين غلبه خواهد
كرد و مباحث اجتماعي فقط زمان را جابه جا ميكنند .دخالت
در سياست گذاري بيشتر با اين هدف است كه جريان راستين

دانش كه از آزمايشگاه موفق خارج شده ،در صحنۀ اجتماع پيروز
شود .اين ديدگاه در بعد كالن مدل نهادي به دليل رقابتهاي
سياسي و اقتصادي تا اندازهاي تعديل ميشود .لذا در بعد كالن،
حكومت ،داور رقابت در بازار اندیشه ها ميان گروههاست كه با
دخالت هايي نيل به منافع افزون تر اجتماعي را دنبال مي كند.
دانش علمي در اين نگاه ابزار گروه هاي معارض اس��ت .ابزاري
كه خود بر مبناي نگاه هاي اثبات گرايانه در بعد خرد ،از نگاهي
بي طرفانه و غيرسياسي برخوردار است .از اين منظر در فضاي
سياست گذاري ،سياسيسازي تخصص 1صورت ميپذيرد.
بنابراین ،در دي��دگاه نهادي مباح��ث علمي اص��والً باید در
درون جامع��ۀ علمي حل و فصل ش��ود .ليك��ن فرايند تضاد
و توافق كه توس��ط گروه هاي مختلف رقيب در ب��ازار منافع
صورت ميپذيرد ،س��بب ميش��ود س��امان بحثها از درون
جامعۀ علم��ي بی��رون رود و حل مناقش��ات علمي ب��ه درازا
بکشد(.)Martin&Richards,1995
مباحثات علم��ي از دي��دگاه جامعه شناس��ي دانش علمي،
موقعيتهايمناسبياندتاتحليلگربتواندعواملجامعهشناختي
مؤثر بر ساخت دانش را توضيح دهد .پايان مناقشات ،آخرين
مرحله از فرايند اجتماعي توليد دانش اس��ت كه در آن ،اقناع
دیگر دانش��مندان ،گروه هاي تحقيقاتي ،شبكههاي همكار و
غیره صورت پذيرفته است .برخي انديشمندان حوزۀ جامعه
شناسي دانش علمي ،با عنوان نظریه پردازان بازيگر -شبكه،
عالوه بر عملگران انساني ،عملگران غيرانساني چون فناوريها،
ابزار،گرافيكوغیرهرانيزكهدرفرايندبرساختاجتماعيدانش
مؤثرند ،در مسير تحليل مناقش��ات و مباحثات علمي دخيل
مينمايند .همان گونه كه پيشتر ذكر شد ،اين رويكرد در ميان
متخصصان اين حوزه محل مناقشه است(.)Zammito,2004
در بعد كالن الگوي برساختگرايي ،ساختارهاي اجتماعي در
غلبۀ برخي از تفسيرها محوريت مي يابند .در اين بعد اصطالحاً
تأثير كالن ساختارها ،تحت عنوان هژموني ساختار اجتماعي
باعث ميش��ود پايان مباحثات به نفع جريان خاصي سامان
بپذيرد.
هر دو الگوي برساختگرايي و نهادي در تحليل مناقشات ادعاي
بيطرفي دارند .ليكن در الگوي نهادي به دليل آن كه قضاوت
ال تمايل به جريان قوي در
جريان غالب پذيرفته ميشود ،عم ً
مباحثات بيشتر است .از طرفي الگوي برساختگرايي نيز به
دليل آنكه بهرغم حضور جريان غالب در صحنة اجتماعي ،به هر
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ال باعث ميشود جريان ضعيف بيشتر مورد توجه واقع شود.
دو جريان يكسان مينگرد ،عم ً
-3-4اهميتتشكيلانجمنهايعلمي

در تحليل خرد الگوي نهادي ،شرط اساسي نهادينه شدن دانش ،تمايز پذيري نقشها و تشكيل
سازمانهاي علمي و اجتماعي قلمداد شد .در كشورهاي در حال توسعه كه جوامع علمي گرفتار
مشكالت نهادي بسياري اند ،توجه به تشكيل اين انجمنها و محوريت آنها در سياست گذاري
از اهميت زيادي برخوردار است .تشكيل انجمنها از نگاه جامعهشناسي دانش علمي نيز شايان
توجهاست.تكثرانجمنهايعلميوتنوعديدگاههاباعثميشودفرايندبرساختدانشواقناعو
مباحثهدربستریتعامليوچندجانبهبررسيشود.درواقع،تشكيلاينانجمنهادربعدمتكثر،
توان اقناع بيشتري به نظريات رقيب ميدهد و جريان غالب را با چالش بيشتري مواجه ميكند.
التور تأكيد مي كند كه وجود يك جامعۀ علمي به هم پيوسته و متعهد به يك چارچوب فكري
مشترك ،پيش شرط توسعۀ هر برنامۀ علمي است (.)Latour,1987
 -4-4نوع نظام پاداش

ال مبتني بر ارزشها ،نگرشها و هنجارهاي
نوع نظام پاداش در الگوي نهادي و در بعد خرد كام ً
نهادينه شده در جامعۀ علمي است كه از سوي جامعۀ علمي ابراز ميشود .توجه به اين مسئله
حائز اهميت است كه جامعۀ علمي با سازمان علمي متفاوت است .بوروكراتيزه شدن علم باعث
ميشود نظام پاداشدهي از زمينۀ اعتباري و فرهنگي خاص جامعۀ علمي بیرون رود و به بعد
ماديسازمانهايعلمينزديكشود.نظامبازشناسيبایدبهگونهايباشدكهاعضایعلميعضو
سازمانهايعلمي،خودراعضويازجامعۀعلميبدانند.تجليلازبزرگاندرجامعۀعلميبااحترام
و اعتبار خاص بخشيدن به آنها از مسيرهايي چون استفاده از نام آنها بر يافتههاي جديد ،دعوت
از آنها در مراسم دروني اجتماعات علمي به عنوان چهرۀ شناخته شده و غیره صورت ميگيرد .در
اين نگاه ،علم انگيزۀ اصلي خود را نه از سازمانهاي علمي بلكه از جوامع علمي ميگيرد .محوريت
جوامع علمي باعث ميشود نگاه به علم به مثابۀ يك شغل در سازمان علمي تبديل به نگاه به علم
به منزلۀ يك رسالت در جامعۀ علمي شود.
الگوي نهادي در بعد كالن و به دليل رقابتهاي سياسي و اقتصادي در نوع نظام پاداش دستخوش
تغييرميشود.دربعدكالنكسبمنافعبيشترممكناستمسيرتوليدعلميرادرمعرضتغيير
قرار دهد .حتي ممكن است سياسيسازي تخصص به جايي برسد كه بزرگان جوامع علمي كه از
سوي نهاد علم مورد تقدير و بازشناسي گسترده قرار دارند ،ابزار گروه هاي معارض جهت كسب
امكانات و منابع بيشتر قرار گيرند.
در نگاه جامعه شناسي معرفت نيز نوع نظام پاداش بسيار حائز اهميت است .در واقع ،ميتوان
يكي از عوامل مهم در رجحان يك گزارش بر ديگر گزارشها را تالش دانشمند در رسيدن به نوع
خاصيازبازانديشيقلمدادنمود.تجليليكهدرآنجامعۀخاصشاملحالانديشمندانميشود.
پاداشهاي معنوي و اعتباري الگوي خرد يا قدرت و ثروت بيشتر نهفته در بعد كالن الگوي نهادي
هر دو ممكن است در اقشار خاصي تأثيرات بيشتري داشته باشند و لذا بر فرايند بر ساخت دانش
مؤثر باشند .كوتاهسخن آن كه بهرغم اهميت نظام پاداش در الگوي بر ساختگرايي ،اين الگو فاقد
توصيۀ خاص سياستي درباب اين مسئله است.
 -5-4سياستهاي آموزشي
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الگوينهاديدربعدخرد،حاويسياستهايآموزشيبرمبناي
شناختن دانس��تنيها و بازگو كردن معارف است .در اين بعد،
آموزش باید يافتهها و چارچوبهاي موجود را به نيروي انساني
تازهواردمنتقلكند.ليكندربعدكالن،القائاتنظاماتسياسي
و اقتصادي جهت علم را به سوي كاربردي شدن هر چه بيشتر
سوق ميدهد .در اين نگاه آموزش يا باید براي تصدي مشاغل
مورد نياز جامعه باشد ،يا اين كه آموزش براي انجام پژوهش هاي
كاربردي مورد نياز در بازار رقابتهاي اجتماعي صورت گيرد.
نگاه كاربردي به علم داللتهاي سياسي خاصي در بعد آموزش
ميطلبد .آموزش از حصار ديوارهاي مراكز دانشگاهي و علمي
خارج ميشود و به محيط كاربرد نزديك ميشود .در اين رويكرد
آموزشدانشهايضمنيبرآموزشعلومصريحرجحانمييابد
ت راهبردهاي
و برخورد چهره به چهره و يادگيري در عمل ،اولوي 
آموزشي را شامل ميشود.
الگوي بر ساختگرايي نيز داللتهاي مهمي در بعد آموزش را
شامل ميشود .اهميت دانشهاي ارتباطي در فرايند اقناع و بر
ساختدانشباعثميشودفنونمباحثه،سخنراني،استداللو
نيزتوجهبهاحساسات،ارزشها،هنجارهاوديگرعينيتهانيزدر
كنار تكنيكها و مسائل حرفهاي و تخصصي مد نظر قرار گيرند.
فايرابند نوعي از آموزش انسان محور و مردم گرايانه را در ذهن
ميپروراند كه از مخزن سرشار نظرگاههاي مختلف سرچشمه
ميگيرد و مخاطب را در گزينش مس��ير حركت و كاوش در
جهان نادانستهها آزاد ميگذارد .وظيفة معلم در اين نوع تعليم
و تربيت ديگر انباشت دانش در ذهن علم آموزان نيست؛ بلكه
انباشت توانمنديها و تسهيل گزينش در حين تفرج در جهان
ناشناختهها ،سؤاالت و عدم قطعيتها محور كار معلم خواهد
بود(فایرابند.)1375،
-6-4اهميتارزيابيمصرفكنندگان

شيوه نخبه گرايانه توليد علم در بعد خرد الگوي نهادي ،داوري
نخبگان را مركز توجه قرار ميده��د و براي مصرفكنندگان
اهميت چنداني قائل نيست .اما در بعد كالن و بروز بازار رقابتها،
مصرف دانش همتراز با توليد دانش قرار ميگيرد .قدرتمندان و
ثروتمندان ،دانشي را طلب ميكنند كه آنها را در غالب آمدن بر
رقبا یاری دهد .به دلیل اهميت بعد تقاضا در سياست گذاري
علمي ،علم باید هر چه بيشتر به كاربرد نزديكتر شود و غلبۀ
انس��ان بر محدوديتهاي خويش و نيز مناب��ع مادي جهان
طبيعت را توس��عه دهد.اهميت ارزيابي مصرفكنندگان در
الگوي برساختگرايي نيز ش��ايان توجه است .چه بسا توسعۀ

علم در برخي زمينهها و تثبيت برخي تفاس��ير و گزارشها بر
مبناي ارزيابي مصرفكنندگان خاص آنها تسهيل شده باشد.
اهميتارزيابيمصرفكنندگانبهدليلمسائلفرهنگيومردم
يعلميازلحاظ
شناسانهنيزشايانتوجهاست.پذيرشتكثرگراي 
معرفتشناختيبانگاهيانساندوستانهبهمردمشناسيعلمبه
عنواننگرشيبرايروشنساختنناهمگونيهادرفرهنگهاي
مختلف ميانجامد .ورود مركز دانش به جامعۀ سنتي با چنين
نگاه مردم شناسانهاي ارزشها ،احساسات ،عاليق و ارزيابيهاي
مردم از علم را به علم وارد ميكند و باعث توسعۀ هر چه بيشتر
علمفرهنگيحساسبهزمينهميشود.باچنينرويكردياست
كه فايرابند نگرش كثرت گرايانه به علم را سازگار با نگرش انسان
دوستانه و مردم گرايانه ميخواند(فایرابند.)1375،
-7-4مهاجرتنخبگان

تبيينهاي مختلفي از پديدة مهاجرت نخبگان يا فرار مغزها
ميتوان ارائه داد .براساس الگوي نهادي و در بعد خرد ،توجه به
الگوهايارزشيدرنهادعلممحورتبيينچراييمهاجرتنخبگان
است .الگوهاي ارزش��ي افزون بر تعيين انتظارات از نقشها،
انگيزشفرديبرايسازگاريبااينانتظاراترانيزبرميانگيزانند
(قانع��ی راد.)71-86:1381،يك��ي از كاركردهاي حفظ الگو
و مديريت تنش حفظ س��ازگاري و همنوايي نسبي با الزامات
هنجاري است .فقدان شكلگيري الگوهاي ارزشي به صورت
نهادينه شدۀ باعث ميشود فضاي هنجاري مناسب براي ايجاد
انگيزش در افراد بوجود نيايد و لذا دانش��مندان و پژوهشگران
محيطهاي كاري در داخل كش��ور را ج��ذاب و برانگيزاننده
نميدانند .اين ناهمنوايي در رفتار انحرافي زماني كه در كنار
كششهاي موجود در موقعيتهاي جهاني و فضاي هنجاري
نهادينه شدۀ علمي بينالمللي قرار ميگيرد ،به جابه جايي يا
مهاجرت تبديل ميشود .در اين بعد بر اين نكته تأكيد ميشود
كه مهاجرت نخبگان با نهادينه شدن فرهنگي علم رابطۀ وارونه
ای دارد .بنابراین ،ميزان باالي وقوع اين پديده ،نشانة ضعف در
شرايط فرهنگي علم خواهد بود(قانعی راد.)71-86:1381،
در بعد كالن الگوي نه��ادي ،توازي و القا متقاب��ل نهاد علم با
نهادهاياقتصاديوسياسيمرکزتوجهقرارميگيرد.نهادعلماز
تعهد و نهادهاي اقتصادي و سياسي از ثروت و قدرت برخوردارند.
درفرايندالقامتقابلبایدنهادعلمبهنهادهاياقتصادي-سياسي
مشروعيتفرهنگيببخشدتاايننهادهابتوانندبهجريانزندگي
روزمره مردم وارد شوند .از سويي نهاد علم نيز باید براي تطبيق و
رسيدن به اهداف خود پشتيباني نهادهاي اقتصادي و سياسي را

سال اول
شماره اول

44

فصلنامهعلمي-ترويجي«ترويجعلم»

جلب كند .در اين ميان دستهاي از انديشمندان و پژوهشگران كه ميخواهند با حضور در عرصة
سياست ايدههاي خود را در جامعه پيگيري كنند ،در صورت ناکامی سر خورده شده ،خود را به
حاشيهمیبرندوممكناستحتياقدامبهمهاجرتکنند.هميناتفاقميتوانددرفضايكسب
و كار و برای نيل به كسب منابع بيشتر رخ دهد .رفع آسيبپذيري سياسي نخبگان از طريق ايجاد
و گسترش ساختار سياسي باثبات ميتواند اين دسته از مهاجرتها را كاهش دهد .بهبود فضاي
كسب و كار و تعميق اقتصاد دانش بنيان نيز ميتواند مهاجرت به داليل اقتصادي را تا حدودي
كنترلکند.درالگويگيبونزيتوليدعلمكهتوازيهايمدلكالننهاديتبديلبهادغامميشود،
اصليترين علت مهاجرت نخبگان برخورداري بيشتر از قدرت و ثروت است كه در بازار رقابتهاي
سياسي و اقتصادي رخ ميدهد .كارايي ساختارهاي رقابتي در حوزه سياسي و اقتصادي در اين
الگو به مراتب مهم تر از مدل كالن الگوي نهادي خواهد بود.در الگوي برساختگرايي و در بعد
خرد ،اقناع و پذيرش در يك فرايند تعاملي باعث ميشود نخبگان علمي ترجيح دهند در فضايي
كاركنندكهفرايندتعامليبرساختسازيراتسهيلسازد.مهاجرتنخبگاندراينرويكرد،براي
رسيدن به فضايي تعاملي و مناسبتر براي مذاكره و مباحثه است .بر اين مبنا ميتوان توسعۀ
همكاري هاي علمي بينالمللي را سياستي براي كاهش ميزان مهاجرت محسوب كرد.در بعد
كالن الگوي بر ساختگرايي براي تبيين مهاجرت نخبگان و فرار مغزها باید به هژموني غرب در
فضاي علمي و ساختارهاي كالن علمي آن اشاره كرد .سهم عمدهاي از مراكز آموزشي و پژوهشي
يوحاكميتسببميشوددیگران
جهانيدرسيطرۀعلومغربيوعالمانآناستواينگستردگ 
براي توليد علمي ناگزير از همراهي با جريان عمومي شوند.
-5نتيجهگيري
دو الگوي مهم نهادي و برساختگرايي در اين مقاله براي توضيح سياست گذاري اجتماعي علم
مد نظر قرار گرفتهاند .همچنين ،اين دو الگو در دو سطح خرد و كالن تشريح شدهاند .الگوي خرد
عموماً به روابط ميان فعاالن علمي اطالق ميشود و الگوي كالن به حوزۀ كالن جامعه نزديك
ميشود .مناسب بودن اين الگو براي سياست گذاري اجتماعي علم از اين جهت است كه دو بعد
مهم تخصصي و سياستي را پوشش ميدهد .در مقالۀ حاضر نشان داده شده است كه داللتهاي
مدلهاي خرد بر بسياري ابعاد فني و تخصصي قابل تطبيق است.
بعد كالن مدلها نيز جنبه سياستي را مد نظر قرار ميدهد.
دو رويكرد اصلي ارائه شده به دليل تفاوت در نوع نگاه ،مس��ائل را از جنبههاي مختلفي مورد
مالحظه قرار میدهد و توصيههايي مطرح مي کند .در بعضي از حوزهها همچون نظریۀ برنامه
ريزيارتباطي واهميتارتباطاتعلميباخارجازكشورنيزتوصيههايسياستيمشابهيمطرح
ميشود.بههرتقدير،بستهبهزمينۀ موردمطالعه،هريكازدوالگوـ يابادرنظرگرفتنسطحخرد
و كالن ميتوان گفت هر يك از چهار الگو ـ معرفي شده ميتوانند سودمند افتند.
دربارۀ توسعۀ مدل نهادي در بعد كالن به شيوۀ جديد توليد دانش با مفهوم گيبونزي ،زمينۀ كار
بيش��تري وجود دارد؛ چرا كه توجه كامل به مدل جديد و صرف نظر از مدل مرتوني مربوط به
منابع
اول،يهاي
دگرگون
كالن دچار
انتشاراتبعد
تهران:و هم در
زيباکالم،خرد
هم در بعد
نهادي را
قديم علم،
شناسي
جامعه
.165-168
فرهنگي ،چاپ
علمي
سعيد
الگويترجمه
چيستي علم،
(.)1374
چالمرز ،آلن
سعیدکند.
اي مي
گسترده
( .)1384معرفت شناسی اجتماعی ،طرح و نقد مکتب ادینبورو .تهران.59-61 :
زیباکالم،

فايرابند ،پاول ( .)1375بر ضد روش .ترجمه مهدي قوام صفري،تهران :انتشارات فكر روز.
قانعي راد ،محمد امين ( .)1381شيوۀ جديد توليد دانش :ايدئولوژي و واقعيت .مجله جامعه شناسي ايران.28-59،)3(4 .
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الگوي سیاست گذاری اجتماعي علم و كاربرد آن در ايران

.71  ـ86 ،28  شماره، مجلۀ رهيافت. نگهداري و استقرار مغزها، نهادينه شدن علم.)1381(  محمد امين،قانعي راد
.27-55 ،27 ، نامة علوم اجتماعي. وضعيت اجتماع علمي در رشته علوم اجتماعي.)1385(  محمدامين،قانعي راد
.114 ،1375  چاپ اول، نشر مرکز: تهران، در مجموعۀ مقاالت ديدگاه ها و برهان ها، ترجمه شاپور اعتماد، علم و شبه علم.)1978(  ايمره،الکاتوش
. نشر نی:تهران، ترجمه حسين بشيريه. نقد در حوزۀ عمومی.)1375(  يورگن هابرماس، رابرت،هوالب
، مركز تحقيقات سياست علمي كشور:تهران، اقتصادي در ايران- روابط علم و نظام هاي اجتماعي، ناهمزماني دانش.)1382(  محمد امين،قانعي راد
.چاپ اول

Babich, B. (2003). From Fleck’s Denkstil to kuhn’s paradigm: Conceptual schemos and incommensurability.
.)International studies in the philosophy of science, 17(1
.Bloor, D.(1976). Knowledge and Social Imagery. Chicago: University of Chicago Press، 2nd ed
Callon, Michel (1986). Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the
Fishermen of St Brieuc Bay. In John Law (ed.), Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge,
.London: Routledge & Kegan Paul
Duesenberry, J. (1960). An economic analysis of fertility: Comment. In: Demographic and Economic Change in
.Developed Countries, National Bureau of Economic Research. Princeton: Princeton University Press
Engelhardt, H. T. & Caplan, L. A. (1987). Scientific Controversies: Case Studies in the Resolution and Closure of
. Disputes in Science and Technology, Cambridge: Cambridge University Press
.Friedmann, J. (1973). Retracking America: a theory of transactive planning, New York: Anchor press
Gibbons, Michael; Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott, & Martin Trow (1994).
.The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies. London: Sage
Gibbons (2000). Mode 2 society and the emergence of context-sensitive science. Science and Public Policy.
.27(3),159-163, Beech Tree Publishing
.Guba, Egon, G. (1990). The Paradigm dialogue. Newbury Dark: Sage, P. 17-27
Habermas, J. (1987). Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason, Volume 2 of The Theory of
Communicative Action, English translation by Thomas McCarthy. Boston: Beacon Press (originally published
.)in German in 1981
.Kuhn, T.S. (1970). The structure of scientific revolutions, Chicago: University of Chicago press
.Latour, B. (1987). Science in Action. Cambridge: Harvard University Press
Martin, B. & E. Richards, (1995). Scientific knowledge, Controversy and Public Decision Making, Hand book of
.science and technology studies, Sage Publication, London
Merton, R.K. (1942). The Normative Structure of Science. In: Merton,
Robert K.(1979). The Sociology of
.Science: Theoretical and Empirical investigations. Chicago: University Of Chicago Press
.Merton, Robert K.(1938). Social Structure and Anomie. American Sociological Review, ( 3) 672-82
.Merton, Robert K. (1968). The Matthew Effect in Science, Science, 159(3810), 56-63
Neuman, W. Lawrence, (2000). Social Research methods, Qualitative and Quantitative Approaches. Boston:
.Allyn & Bacon
.Parsons, Talcott (1970). The Social System. London: Routledge & Kegan Paul Ltd
.Parsons Talcott & Smelser Neil J.(1956). Economy and Societ London: Routledge & Kegan Paul
.Polanyi M. (1974). knowing and being. Chicago: the University Of Chicago Press
.Samuelson, P. (1947). Foundations of Economic Analysis. Cambridge, Mass.: Harvard University Press
Steffy, B.D., Grimes, A.J. (1986), A Critical Theory of organization science. AAcademy of Management Review,
.(11)، 322-36
Zammito. J.(2004). A Nice Derangement of Epistemes: Postpositivism in the Study of Science from Quine to
.Latour. Chicago/London: University of Chicago Press

سال اول
شماره اول

46

فصلنامهعلمي-ترويجي«ترويجعلم»

اضطرابریاضی

عاملعاطفیفراموششده
درآموزشریاضیات

چکيده

محمدجواد یزدانیورزنه
کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه تهرانjavadyazdani@alumni.ut.ac.ir

در تبیین پیش�رفت یا افت تحصیل�ی در درس ریاضیات ،معموالً به عوامل ش�ناختی توجه میش�ود
و از عوام�ل عاطفی مؤث�ر بر آن غفلت میش�ود .ه�دف مقال�ۀ حاضر ،معرف�ی اضط�راب ریاضی ،به
مثاب�ۀ عام�ل عاطفی اثرگ�ذار ب�ر پیش�رفت ریاضی اس�ت .بدین منظ�ور ،نخس�ت ب�ه تعاریف این
متغیر از دی�دگاه صاحبنظران اش�اره میش�ود و با بررس�ی ش�یوع آن ،از آث�ار مثب�ت و منفیاش
س�خن بهمیان میآی�د .پ�س از بحث درب�ارۀ ماهی�ت نظری اضط�راب ریاض�ی ،پیش�ایندهای آن،
بهوی�ژه تأثیرات محیط و معل�م ،و نیز راهکارهای پیش�گیری و درم�ان آن به اختصار مرور میش�ود.

کلیدواژهها
عوامل عاطفی
اضطراب ریاضی
آموزش ریاضیات

 1ـ مقدمه
ریاضیات از مهمترین درسها در برنامۀ درسی نظامهای آموزشی همۀ کشورهاست .به دلیل
ی بودن این دانش
کارکردهای فراوان ریاضیات برای رشد ذهنی و منطقی دانشآموزان ،و پایها 
برای رشتههاي علوم پايه و مهندس��ي ،در نظامهای آموزشی سراسر جهان اهمیت ویژهای به
ریاضیات داده میشود ،چنانکه پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و دانشجويان در اين درس و
جلوگيري از افت تحصيلي در آن ،يكي از دغدغههاي اصلي این نظامها بهشمار میآید ( & Jain
.)Downson, 2009; Baloglu & Kocak, 2006; Kesici & Erdogan, 2009
بهرغمتالشکشورهایمختلفبرایارتقایآموزشریاضی،بسیاریازدانشآموزانودانشجویان
دچار افت تحصیلی در ریاضیات هستند .برای نمونه ،پرساد و لوئيس )2003( 1بيان ميكنند كه
در سال 22،2000درصد از دانشجويان سال اول مؤسسات آموزش عالي امريكا كه درس رياضي
داشتهاند ،در كالسهاي جبراني رياضي ثبتنام كردهاند .بر اساس پژوهش مك كب،)2003( 2
میزان افت تحصيلي دانشجويان در درس ریاضی ،در هر نيمسال تحصيلي ،بيش از  25درصد
است و كمتر از نیمی از کسانی كه در كالسهاي جبراني شركت كردهاند ،توانستهاند آن درس را
بگذرانند (  .)in Lossi, 2007با این وصف ،این پرسش به ذهن میرسد که چه عواملی در افت (و
پیشرفت) تحصیلی ریاضی مؤثرند و چگونه باید این عوامل را مدیریت کرد.
1. Parsad & Lewis
2. Mc Cabe
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يدانندوكمتربهعواملغيرشناختي
شناختي)راالزمم 
توجه میکنن��د ،در حالي كه تبيين بهت��ر يادگيري
رياضيات نيازمند مطالعۀ عوامل عاطفي و هيجاني مؤثر
بر آن نیز هست (.)Ignacio et al. 2006; Zan et al. 2006
برای نمونه ،س��وئين و ادواردز1982, in Baloglu &( 5
 )Kocak, 2006ادعا كردهاند كه بيش از نيمي از پراکنش
(واريانس) پيشرفت تحصيلي در رياضيات ميتواند از
رهگذر متغيرهايي بهجز توانايي ذهني (هوش) و بهويژه
متغيرهاي عاطفي تبيين ش��ود .بر این اساس ،روشن
است که در ریشهیابی افت تحصیلی و پیشرفت ریاضی،
باید افزونبر عوامل شناختی ،عوامل عاطفی مؤثر بر آن
نیز در نظر گرفته شود .از مهمترین این عوامل عاطفی
اضطراب ریاضی است (علمالهدایی1379 ،؛ Ignacio et
.)al. 2006; Zan et al. 2006; Baloglu & Kocak, 2006
هدف از نوشتار حاضر معرفی متغیر عاطفی اضطراب
ریاضی است.

متخصصان روانشناسی تربیتی ،هدفهایی را که برای
آموزشدروسمختلفدرنظرگرفتهمیشوند،براساس
طبقهبندی مشهور بلوم 1956( 3نقل از سیف)1388 ،
به سه دستۀ هدفهای شناختی ،هدفهای عاطفی و
هدفهای روانی ـ حرکتی تقسیم میکنند .هدفهای
ش��ناختی مربوط به تواناییهای ذهنی افراد اس��ت و
هدفهایعاطفیبهعواطفوهیجاناتآنهابازمیگردد.
مثالً ،گ��زارۀ «دانشآموز ضرب اع��داد دورقمی را یاد
بگیرد» یک هدف شناختی است ،حال آنکه عبارت
«دانشآموزبهانجامتکالیفریاضیاشعالقهمندشود»
یک هدف عاطفی برای درس ریاضی دبستان محسوب
میشود.هدفهایروانیـحرکتیغالباًبهدروسیمانند
تربیتبدنی مربوطاند که جنبۀ جسمانی بیشتری دارد
و کمتر دراهداف درسهای��ی مانند ریاضیات انتخاب
ميشوند .مثالً« ،دانشآموز بتواند به صورت اصولی شنا
کند» یک هدف روانی ـ حرکتی است .بنابراین ،جایگاه
حیطۀ شناختی و حیطۀ عاطفی در آموزش ریاضیات
اهميت خاصي دارد.
علم روانشناسی ابتدا رفتار را کش��ف و بررسی کرد،
سپس به شناخت گرایش یافت و در پایان دهۀ 1980به
نقش محوری عاطفه در تجارب انسانی پی برد (Watson
 .)& Clark, 1997بهتازگی پژوهش��گران ب��ه اين باور
رسيدهاند که در کنشهای اجتماعی و ذهنی افراد بعد
4
عاطفی و شناختی با هم در ارتباطاند ،چنانکه پیاژه
( )1981, in Wei, 2010:5از نامآورترین روانشناس��ان
شناختی ،معتقد است که «نه حالتهای عاطفی دیده
میش��ود که هیچ عنصر شناختی نداش��ته باشد و نه
رفتارهایی یافت میشود که یکسره شناختی باشد».
بر این اساس ،طبیعی است که ریاضیات نیز از طریق
شناخت و عاطفۀ فراگیر ،با هم ،یاد گرفته میشود.
با وج��ود اهمیت دو حیط��ۀ ش��ناختی و عاطفی در
ریاضیات ،معموالً به حیطۀ ش��ناختی (مثل هوش و
استعداد فرد) توجه ویژهای میش��ود ،در حالی که از
حوزۀ عاطفی (مثل نگرش مثبت ف��رد به ریاضیات)
غفلت میش��ود .دانشآموزان و افراد عادي غالباً براي
يادگيري رياضيات داشتن توانايي ذهني خاصي (عامل

 2ـ تعریف اضطراب ریاضی
کازلس��کیس 6و همکاران ( )2000معتقدند که میان
پژوهشگران تعریف واحدی از اضطراب ریاضینمیتوان
یافت .برخی بر واکنشه��ای فیزیکی در هنگام انجام
تکالیف ریاض��ی و عدهای بر احس��اس نگرانی و ترس
در برخورد با موقعیتهای مرتب��ط با ریاضیات تأکید
میورزند .دیدگاه معاصر نیز ب��ه واکنشهای عاطفی
منفی و نگرانی در مورد ریاضیات اشاره میکند .در ادامه
چند نمونه از تعاریف پژوهشگران از اضطراب ریاضی
آمده است.
7
نخستین تعریف از درگر و آیکن (1957, in Baloglu,
 ،)2010اضطراب ریاضی را به «وجود مجموعۀ نشانگانی
از واکنشهای عاطفی به حساب و ریاضیات» تعریف
میکند (ص.)344
کوارن��س )1980, in Etches, 1997( 8اضطراب ریاضی
را وضعیتی میداند که در آن «ف��رد هنگام برخورد با
موقعیتی که دربرگیرندۀ ریاضی است ،احساس از دست
دادن عزت نفس میکند» (ص.)3
5. Suin & Edwards
6. Kazelskis
7. Dreger & Aiken
8. Kvarnes

3 . Bloom
4. Piajet
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صاحبنظراندیگریآنرا«ترسازریاضیات،یایکواکنشعاطفیشدیدبهآن»تعریفکردهاند
(.)Kennedy & Tipps, 1994: 13, in Etches, 1997
فیور )1999,inJones,2006:403( 1آن را چنین تعریف میکند« :وحشت ،درماندگی ،زمینگیری
ی که از آنها خواسته میشود یک مسئلۀ ریاضی
و بههمریختگی ذهنی که در برخی از افراد هنگام 
را حل کنند ،پدید میآید».
فریدم��ن )2001, in Johnson, 2003( 2آن را یک واکنش عاطفی ب��ه ریاضی به دلیل تجارب
ناخوشایند گذشته میداند که یادگیری ریاضیات را در آینده دچار مشکل میکند.
در نهایت ،ما و هو )2004( 3اضطراب رياضي را به احساس ناراحتكنندهاي تعريف ميكنند كه
دانشآموزان در انجام تكاليف يا امور روزمرۀ مربوط به رياضيات و حساب تجربه ميكنند.
نزد اسمیت ،)1997, in Vinson, 2010( 4اضطراب ریاضی فراتر از دوستنداشتن ریاضیات است.
او ویژگیهای اضطراب ریاضی را به شرح زیر برمیشمرد:
ال جم ع زدن
 1ـ دشواری فرد هنگامی که از وی خواسته میشود یک عمل ریاضی انجام دهد (مث ً
قیمت چند کاالی خریداریشده).
 2ـ اجتناب از کالسهای ریاضی تا جایی که امکان داشته باشد.
 3ـ احساس بیماری ،ضعف ،درد یا وحشتزدگی جسمانی.
 4ـ ناتوانی در تکمیل یک آزمون ریاضی.
 5ـ استفاده از کالسهای آموزشی خاص [کالسهای جبرانی] که موفقیت کمی در پی دارد.
 3ـ ابعاد اضطراب ریاضی
اضطراب ریاضی سازهای چندبعدی است .از نظر ما و هو ( )2004و نیز بگل )2007(5مهمترین
ابعاداضطرابریاضیعبارتاستازاضطرابامتحانریاضی( 6اضطرابقبل،حینوبعدازامتحان
8
ریاضی) ،اضطراب عدد( 7اضطراب فرد هنگام کار با اعداد و ارقام و محاسبات) و اضطراب انتزاع
(اضطراب در هنگام کار با موضوعات انتزاعیتر ریاضیات ،بهویژه جبر).
از نظر الیبرت و موری��س )1967, in Wei, 2010( 9اضطراب ریاضی دو عنصر اصلی دارد :عنصر
عاطفی ،شامل عصبانیت ،تنش ،درد ،ترس و ناراحتی در هنگام انجام تکالیف ریاضی و عنصر
شناختی،شاملدغدغۀفرددربارۀعملکردش،خودتردیدی،10بیاطمینانیبهخوددرحلمسائل
ریاضی ،نگرش منفی به ریاضی.
از کاملترین مقیاسهای اضطراب ریاضی ،مقیاس کازلسکیس ( )1998است .در این مقیاس،
1. Fiore
2. Freedman
3. Ma & Xu
4.Smith
5 . Begley
6 .Math test anxiety
7 .Numerical anxiety
8.Abstraction anxiety
9. Lybert & Mouris
10. Self- doubt
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با ترکیب و گزینش گویههای س��ه مقیاس اضطراب
ریاضی ،شامل مقیاس تجدیدنظرشدۀ اضطراب ریاضی
( ،)Suin & Edwards, 1982پرسشنامۀ اضطراب ریاضی
( )Wigfield & Meece, 1998و مقیاس اضطراب ریاضی
( ،)Fennema & Sherman, 1976تالش ش��ده اس��ت
تا همۀ ابعاد اضطراب ریاضی پوشش داده شود (همه
نقل از رضویه ،سیف و امامی .)1386 ،ابعاد ششگانۀ
اضطراب ریاضی در این پرسشنامه که در ایران نیز به
کوشش رضویه ،سیف و امامی ( )1386اعتباریابی شده،
عبارت است از :اضطراب عدد ،اضطراب درس ریاضی،
اضطرابامتحانریاضی،نگرانی،کمبوداحساسمثبت
به ریاضی ،احساس منفی به ریاضی.11

شکل:1منحنیاضطرابـعملکردیرکزـدادسون
(برگرفته از وی)2010،

( )2005, in Benner, 2010نش��ان داد که  25درصد از
دانشآموزان دارای اضطراب ریاضی متوسط تا شدید
16
هستند و به کمک نیاز دارند .در نهایت زکریا و نوردین
( )2008به دو پژوهش در کشور مالزی اشاره میکنند
که هردو نشان دادهاند شمار قابلتوجهی از دانشآموزان
این کشور سطح متوسطی از اضطراب ریاضی دارند.

 4ـ شیوع اضطراب ریاضی
بهطور کل��ی ،در زمین��ۀ ش��یوع اضط��راب ریاضی
پژوهشهای اندکی انجام شده است و تا آنجا که نگارنده
میداند،درایرانپژوهشیدراینبارهبهچشمنمیخورد.
در زیر به نتایج پژوهشهای در دسترس اشاره میشود.
لوسی ( )2007به دو مورد از پژوهشهایی اشاره میکند
که شیوع اضطراب ریاضی را بررسی کردهاند .مورد اول،
پژوهش جکسون و لفینگول )1999( 12است که نشان
داده است تنها  7درصد از نمونۀ  157نفری پژوهش ،از
کالسهایریاضیپیشدبستانیتادانشگاهشانتجارب
استرسآور نداشتهاند .برای 27درصد از این افراد ،اولین
سال دانشگاه سرآغاز فشارهای روانی ناشی از ریاضیات
بوده اس��ت .مورد دوم پژوهش پری )2004( 13است.
 85درصد از دانشآم��وزان کالسهای ابتدایی در این
مطالعه ادعا کردهاند که دستکم دارای اضطراب ریاضی
خفیفیهستند.
در پژوهش دیگری ،برنز1998, in Furner & Duffy,( 14
)2002برآوردکردکهبالغبردوسومبزرگساالنامریکایی
15
از ریاضیات ترس یا نفرت دارند .پژوهش جانس��ون

 5ـپیامدها:اضطرابریاضی،مفیدیامضر؟
ش��اید معروفترین تبیی��ن از رابطۀ می��ان اضطراب
(برانگیختگ��ی) و عملک��رد ،مربوط به م��دل یرکز ـ
دادسون 17باشد .بر اساس این مدل ،هم اضطراب زیاد
و هم اضطرب کم به عملکرد س��طح پایین میانجامد
و سطح متوسط اضطراب ،حداکثر عملکرد را در یک
تکلیف در پی دارد (Yerkes & Dodson, 1908, in Wei,
 .)2010بر اساس این مدل (شکل  ،)1میزان عملکرد بر
حسب دشواری تکلیف تغییر میکند .تکالیف دشوار یا
پیچیده ،در هنگامی که اضطراب کم باشد ،با موفقیت
انجام میگیرند ،اما تکالیف آس��ان در هنگام باال بودن
اضطراب به صورت موفق تکمیل میشوند.
پژوهشهای مارک ،اچ .آش��کرافت 18که بر رویکردی
شناختی به اضطراب ریاضی مبتنی است ،بهطور کلی
شواهدی در تأیید مدل یرکز ـ دادسون در زمینۀ رابطه
اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی فراهم آورده است.

11. Numerical anxiety, Math course anxiety, Math
test anxiety, Worry, Positive affect & Negative
affect
12. Jackson & Leffingwell
13. Perry
14. Burns
15. Johnson

16 . Zakaria & Nordin
17. Yerkes-Dodson
18 . Mark, H. Ashcraft
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برای نمونه ،آشکرافت ،کرک 1و هوپکو )1998, inAshcraft, 2002( 2امتحان ریاضیای طراحی
کردند که دشواری آن مرحله به مرحله زیادتر میشد .افراد با سطح اضطراب ریاضی کم ،متوسط
و زیاد به این آزمون پاسخ دادند .این پژوهشگران نتیجه گرفتند که اضطراب ریاضی عملکرد را در
قسمتهای آسان امتحان مختل نمیکند؛ بلکه تنها در قسمتهای دشوار امتحان است که سه
گروه با هم تفاوت معنیداری مییابند .بر همین اساس است که ما و هو ( )2004نتیجه میگیرند
که اضطراب ریاضی معموالً در دروس پیشرفتهتر ریاضی بیشتر مشکلساز میشود.
برخی از پژوهشگران اضطراب ریاضی را هم تسهیلکننده و هم بازدارنده میدانند .برای مثال،
ویگفیلد و میس )1998( 3ادعا میکنند که بع��د واکنشهای عاطفی منفی اضطراب ریاضی
میتواند بازدارنده باشد ،در حالی که بعد شناختی آن میتواند تا حدی در برانگیختن تالش فرد در
درسریاضیودرنتیجه،عملکردبهتراوسودمندباشد.بستهبهفردودشواریونوعتکلیف،مقدار
متوسط اضطراب ریاضی میتواند عملکرد را بهبود ببخشد ،اما در تکالیفی که پردازش مفهومی
زیاد و فعالیت ذهنی باالیی را میطلبد ،اضطراب ریاضی ،بهویژه اگر زیاد باشد ،میتواند عملکرد را
مختل کند ( .)inNewstead,1998با این اوصاف ،نیواستد )1998( 4تأکید میکند که اگر بپذیریم
اضطراب ریاضی نتایج مفیدی هم دارد ،باز هم بسیار مهم است که دستاندرکاران آموزش ریاضی
بر جلوگیری از تأثیرات زیانبار آن بر عملکرد ریاضی تأکید ویژهای داشته باشند.
اضطراب ریاضی سبب تأثیرات منفی بر مطالعۀ ریاضی دانشآموزان ،از قبیل فشار ،ناراحتی،
ترس و مانند آنها میشود ( .)Yu-Hua, 2008پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که اضطراب ریاضی
نامعقول ،با ایجاد مانعهای جدی شناختی و آموزشی در فراگیران ،ضمن ابتالی آنها به ایست
فکریونقصانقابلیتهایاستداللی،موجباتتضعیفخودباوریریاضیرادرآنهافراهممیآورد
وباایجادنگرشمنفی،بهشدتعملکردپیشرفتریاضیفراگیرانراتحتتأثیرقرارمیدهد(علم
الهدایی .)1379 ،بر این اساس ،ابتدا به مرور چند پژوهش در مورد اثر منفی اضطراب ریاضی بر
پیشرفت ریاضی میپردازیم و در ادامه ،دیگر آثار این اضطراب را در پژوهشها بررسی میکنیم.
بهطور کلی ،پژوهشهای متعددی واگرایی (رابطۀ منفی) اضطراب ریاضی با پیشرفت ریاضی را
نشان داده است (برای مثال ،رضویه ،سیف و امامی1386،؛ رضویه سیف و طاهری1384؛ شکرانی
1381؛Cates & Rymer, 2003؛ کبیری ،کیامنش و حجازی .)1385ما و هو ( )2004با ارائۀ مدل
معادالتساختاری،رابطۀاضطرابریاضیوپیشرفتریاضیرابهصورتطولیدرکالسهایپایۀ
هفتم تا دوازدهم بررسی کردند .در مدل ارائهشده که برارزش مناسبی با دادهها داشت ،اضطراب
ریاضی سال قبل ،بر اضطراب ریاضی و پیشرفت ریاضی سال بعد ،اثر مستقیم داشت و با واسطۀ
پیشرفت سال بعد ،اضطراب ریاضی دو سال بعد را تحت تأثیر قرار میداد.
5
در دو پژوهش فراتحلیلی نیز رابطۀ اضطراب ریاضی و عملکرد بررس��ی شده است .همبری
( )1990نتایج  151پژوهش را که به رابطۀ اضطراب و پیشرفت ریاضی پرداخته بودند ،ادغام
کرد و رابطۀ معنادار  -0/34را در دانشآموزان کالس  5-2و رابطۀ  -0/31را برای دانش��جویان
گزارش کرد .در فراتحلیل دیگری ( )Ma, 1999رابطۀ اضطراب و پیشرفت ریاضی در  26مطالعه
بهطور میانگین -0/27گزارش شد .همچنین در این پژوهش ،این رابطه بر اساس جنسیت ،پایۀ
1 . Kirk
2.Hopco
3 . Wigfield & Meece
4 .Newstead
5 . Hembree

فصلنامهعلمي-ترويجي«ترويجعلم»

51

اضطرابریاضیعاملعاطفیفراموششدهدرآموزشریاضیات

اس��پیلبرگر )1972, in Wei, 2010:482( 9اضط��راب
10
را بهطور کل��ی به صورت صف��ت ،حالت ی��ا فرایند
مفهومپ��ردازی کرده اس��ت .او اضطراب حال��ت را به
«حالت،یاشرایطیکهدرآنسیستمعصبیخودمختار
برانگیخته میشود» تعریف کرده است .اضطراب صفت
وابس��ته به زمان و موقعیت خاصی نیست و بیشتر به
تفاوته��ای فردی اش��اره دارد تا تج��ارب محیطی و
بهصورت یک ویژگی پایدار شخصیتی دیده میشود.
اضطراببهعنوانفرآیند،به«توالیپاسخهایشناختی،
عاطفی و رفتاری که به عنوان واکنش به برخی از انواع
فشار روانی رخ میدهد» اشاره دارد (ص .)484
بر اس��اس مدل اضطراب به عنوان فرآیند اسپیلبرگر،
س��من )1987, in Douglas, 2000( 11ب��ه تدوین مدل
اضطراب ریاضی به عنوان فرآیند پرداخ��ت .از نظر او
اضطراب ریاضی عبارت است از واکنش برانگیختگی
نوع الف 12به موقعیتهای مرتبط با ریاضی که به صورت
آسیبزا ادراک میش��ود .مهمترین آسیبی که فرد با
ادراک آن دچار اضطراب ریاضی میش��ود ،آسیب به
عزت نفس است .در مدل سمن پیشایندهای موقعیتی
(مثل اثر معلم در کالس ،روش آموزش ریاضی ،ماهیت
ریاضی ،پیشرفت قبلی ریاضی) ،پیشایندهای خلقی
(مثل خودتردیدی در انجام فعالیتهای ریاضی ،عدم
اطمین��ان در انجام ریاضی ،نگرش منف��ی به ریاضی،
تفاوتهای جنسیتی) و پیشایندهای محیطی (عوامل
مربوط به محیط بی��رون فرد ،مثل تش��ویق والدین،
وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی) موجب ادراک ریاضیات
بهصورت رویداد آسیبزا به عزت نفس فرد میشود .در
مرحلۀبعدواکنشاضطرابریاضیآغازمیشود.سپس
این واکنش باردیگر به طور شناختی ارزیابی میشود و
در نهایت برای مقابله با اضطراب تصمیمگیری میشود.
این مدل در شکل 2خالصه شده است.
آشکرافت )2002( 13با بررسی پژوهشهای انجامشده
در زمینۀ اضط��راب ریاضی ،نتیجه میگی��رد که در
این پژوهشه��ا افراد با اضطراب ریاض��ی باال در دیگر

تحصیلی ،گروههای قومی ،ابزارهای مختلف سنجش
و سال انتشار پژوهشها بررسی شد و نشان داد که این
رابطه بر اساس همۀ تقسیمبندیهای فوق همچنان
منفی و معنادار است.
بالگل��و )1999, in Jones, 2006( 6پیامدهای اضطراب
ریاضی در پژوهشه��ا را به دو دس��ته پیامدهای آنی
(فوری) و پیامدهای آتی (بلندمدت) تقسیم میکند.
از مهمترین آثار آنی آن پیش��رفت ریاضی پایین است
و عزت نفس کم ،ناتوانی آموختهشده ،احتیاطکاری و
رفتار وسواسی در حل مسائل ریاضی نیز از پیامدهای
آتی (بلندمدت) اضطراب ریاضی است.
یکی از مهمترین پیامدهای منف��ی اضطراب ریاضی،
اجتناب از ریاضی است .آش��کرافت )2002( 7معتقد
است که افراد با اضطراب ریاضی باال ،گرایش زیادی به
اجتنابازریاضیدارند.اینگرایشبرشایستگیریاضی
آنها سرپوش کامل میگذارد و آنها را از مسیرهای شغلی
مهمی که نیازمند مهارت در ریاضیات اس��ت ،محروم
میسازد .به عنوان مثال ،اسکراپلو )2009( 8در پژوهشی
بین دانشآموران پایۀ نهم فنی و حرفهای دریافت که
بین اضطراب ریاضی و کارآمدی شغلی دانشآموزان
رابطۀ منفی وجود دارد .دانشآم��وزان با اضطراب کم
در کارگاههای آم��وزش فنی و حرف��های که نیازمند
مهارت ریاضی افزونتری بود ،بیشتر شرکت میکردند،
درحالی که دانشآموزان با اضطراب ریاضی زیاد ،بیشتر
درکارگاههاییمشغولبهتحصیلمیشدندکهنیازمند
مهارتهای ریاضی کمت��ری بود .از نظر آش��کرافت
( )2002همبس��تگی اضطراب ریاضی با متغیرهایی
چون انگیزش و اعتماد به نفس در پژوهشها قویاً منفی
و بین  -0/47تا  -0/82بوده است .بنابراین ،شگفتیآور
نیست که افراد با اضطراب ریاضی گرایش دارند که از
رشتههایدانشگاهیومسیرهایشغلیایکهباریاضی
یا مهارتهای کمّ ی در ارتباط است ،اجتناب کنند.
 6ـ ماهیت اضطراب ریاضی :صفت ،حالت
یافرآیند؟

9. Spielberger
10.Trait, State & Process
11 . Cemen
12 . TypeA
13 .Ashcraft

6. Baloglu
7.Ashcraft
8. Scrapello
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ال همبستگی بین ریاضی به منزلۀ یک اضطراب حال��ت توجه کنیم؛ چنانکه،
پدیدهای مجزا از اضطراب عمومی است .مث ً
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فاوست1992,( 1
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ﭘﺬﻳﺮ�ریاضی مقیا
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ﭘﺮ���ﻧﺪ�گرف��ت
توان نتیجه
باال می
اس��اس نکات
ریاضی ،ﻗﻠﺐ �
اضطرابﺿﺮﺑﺎ�
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های آمار تکمتغیری شروع شد .با توسعۀ روشهای آمار
ﻗﻠﺐ �روش
صفت باال
اضطراب
صفت مجزا اس��ت،
اضطراب
ﻲﭘﺮ���ﻧﺪ� از
ﺗﺮﺷﺢ
ﺿﺮﺑﺎ�
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)Retrieved
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ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ
ﻋﻨﻮ��
�ﻳﺎﺿﻲ ﺑﻪ
�
 � 2ﻣﺪ� �ﺿﻄﺮ��
ﺿاشتهباشد.همچنین،وقتی
ریاضیفردنقشد
fromمیزاناضطراب
 Wei,در
2010اضطراب
پیش��ایندهای
بعدی
ش
بخ 
ریاضی ،در دو
اضطراب
ریاضی (بهویژه تأثیرات محیط) و پیامدهای اضطراب ریاضی معلم تنها بر پاسخهای درست تأکید کند ،دانشآموزان به دلیل
ترس از دادن پاسخ نادرست ،در بحث مشارکت نمیکنند و خود
مورد بررسی قرار میگیرد.
نیز سؤالی نمیپرس��ند .در مقابل ،آموزگاری که فضای آرامی
ایجاد میکند و بر پاسخهای درست تأکید ندارد ،دانشآموزان
 7ـ پیشایندهای اضطراب ریاضی
برخ��ی از پژوهش��گران (; Woodard, 2004, in Benner, 2010را به مشارکت بیشتری در کالس برمیانگیزد (Steel, 1998, in
 )Hadfield & McNiel, 1994پیش��ایندهای درونی و بیرونی .)Rampersad, 2002
اضطراب ریاضی را به سه دسته تقسیم میکنند .نخست ،علل ترنر 6و همکاران ( )2002, inAshcraft, 2002الگوهایی از رفتار
محیطی ،مثل تجارب فرد در کالسهای ریاضی ،ویژگیهای اجتنابی دانشآموزان (مثل درگیر نشدن در درس و اجتناب
معلمریاضی،نگرشوالدینوغیره.دوم،عللفردی(شخصیتی) ،از کمکطلبی) را مث��ال میزنند که از رفتار معلمانی ریش��ه
ت بودن پاسخ مسئله تأکید دارند و در
ش��امل کمرویی ،عزت نفس پایین ،اعتماد به نفس پایین در میگیرد که فقط بر درس 
ریاضیات و تجارب قبلی ریاضی .سوم ،علل ذهنی شامل ،سبک هنگام درسدادن ،حمایتهای شناختی و انگیزشی مناسبی
یادگیری ،خودتردیدی ،هوش .پژوهشگران دیگر (&  Balogluاز دانشآم��وزان بهعمل نمیآورند .این معلم��ان با مثالهای
 )Kocak, 2006موارد دیگری را با نام عوامل موقعیتی به عوامل زیاد به اشتباهات و درک غلط دانشآموزان پاسخ نمیدهند و
پیشگفته میافزایند .مقصود از عوامل موقعیتی ،عوامل آنیاند رفتارشان سبب میشود دانشآموزان خود را به خاطر نفهمیدن
که به عنوان محرک اضطراب عمل میکنند .آشکرافت و مور 5مسئولبدانند.
( )2009نیز با رویکردی شناختی ،عوامل خطر اضطراب ریاضی تیلور )2004( 7در پژوهش��ی با هدف تعیی��ن رابطۀ محیط
را مهارت یا توانایی کم در ریاضیات ،انگیزش ناکافی و حافظۀ کار ادراکش��ده در کالس با می��زان اضطراب ریاض��ی در 745
دانشآموز دبیرستانی ،در  34کالس در امریکا ،از مقیاسهای
نامناسب میدانند.
اضطراب ریاضی پالک و پارکر 8و «در کالس چه میگذرد؟»
( )WIHICاس��تفاده کرد .نتایج نش��ان داد که خردهمقیاس
 2معلم بر اضطراب ریاضی
 8ـ اثر محیط و
(
1992,
in
Ashcraft,
2002
)
اضطراب ریاضی میتواند از نظام آموزش��ی ،جنسیت ،پایگاه اضطراب ارزیابی ریاضی با هیچیک از ابعاد محیط کالس رابطه
اقتصادی ـ اجتماعی و زمینۀ خانوادگی تأثیر بپذیرد .بسیاری نداشت ،اما خردهمقیاس اضطراب یادگیری ریاضی با هر سه
از متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند که معلمان و والدینی که بعد محیط کالس ،یعنی پیوستگی دانشآموزان ،9جهتگیری
از ریاضی هراس دارند ،چهبسا اضطراب ریاضی خود را از طریق
الگودهی ،به فرزندان و دانشآموزانشان منتقل کنند (Furner
6.Turner
 .)& Duffy, 2002رقابتیبودن یا نبودن فضای کالس میتواند
7.Taylor
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تکلیف ،1و تحقیق 2رابطۀ معناداری داشت.
در ایران نیز ،یزدانی ورزنه ( )1390در پژوهشی در دانشآموزان
پسر پایۀ اول دبیرستان دریافت که ساختارهای مختلف کالس
ریاضی از نظر هدفهایی که معلم ریاضی بر آنها تأکید میورزد،
میتواند به طور مس��تقیم (بیواس��طه) بر اضطراب ریاضی
دانشآموزان اثر بگذارد .همچنین ساختارهای هدفی کالس
ریاضیمیتواندبهصورتغیرمستقیم(باواسطه)،بااثرگذاریبر
خودتنظیمی و خودکارآمدی ریاضی دانشآموزان ،بر اضطراب
ریاضی آنان اثر کاهنده یا افزاینده داشته باشد.
مارتینز )1987( 3بیان میکند ک��ه «معلمان دارای اضطراب
ریاض��ی دانشآموزانی تربیت میکنند ک��ه اضطراب ریاضی
) .نزد گرش��من )2007( 4نیزP 117, in Vinson, 2001دارند» (
اضطرابریاضیدانشآموزانبارفتارهایمعلمرابطۀمستقیمی
دارد و از آن اثر میپذیرد؛ این اثرپذیری به دلیل اثر قوی معلم
بر عادتهای ذهنی (فکری) اس��ت که در دانشآموزان ایجاد
) پژوهشی را گزارش, in Berman, 2003میشود.کوتنر1992( 5
میکند که بر پایۀ یافتههای آن ،معلمان و دانشآموزانی که از
ریاضیاتمیترسیدند،اضطرابخودراازطریقالگودهیبهنسل
بعد منتقل میکردند .در پژوهش دیگری ،بیلوک 6و همکاران
( )2009در نمونهای از معلمان زن و دانشآموزان ابتدایی ،نشان
دادند که اضطراب ریاضی معلمان اثر معناداری بر پیش��رفت
تحصیلی دانشآموزانشان در اوایل سال تحصیلی ندارد ،اما این
اثر در پایان سال معنادار میشود.بهنظر میرسد به دلیل همین
اثرگذاری معلمان بر پيامدهاي تحصيلي دانشآموزان باشد که
پژوهشهايیباموضوعاضطرابریاضیمعلمان،بخشبزرگیاز
پیشینۀپژوهشیاضطرابریاضیرابهخوداختصاصدادهاست؛
از جمله پژوهشهای وینسون ،)2001( 7گرشمن،)2007( 8
10
ایسیکسال 9همکاران ( ،)2009ارتکین دیلماک و یازیکی
( )2009و برادی و بود.)2005( 11
1.Task orientation
2.Investigation
3. Martinez
4.Greshman
5.Kuthner
6.Beilock
7 .Vinson
8 .Greshman
12. Isiksal
13. Ertekin, Dilmac & Yazici
14. Brady & Bowd

 9ـ پیشگیری و درمان اضطراب ریاضی
تاکنون دریافتیم که محیط کالس درس میتواند اثری قوی بر
اضطراب ریاضی دانشآموزان بگذارد .بر همین اساس فارنر و
دافی )2002( 12به معلمان ریاضی پیشنهادهایی دادهاند تا از
بروز و تشدید اضطراب ریاضی در دانشآموزان جلوگیری کنند.
این پیشنهادها عبارتاند از:
 1ـ خود را با سبکهای مختلف یادگیری هماهنگ کنید.
 2ـ تنوعی از محیطهای ارزشیابی ایجاد کنید.
 3ـ در کالس ریاضی تجارب مثبتی برای دانشآموزان فراهم
آورید.
 4ـ اهمیت خود را در کالس ریاضی کم یا حذف کنید.
 5ـ تأکید کنید که هرکسی ممکن است در یاد گرفتن ریاضیات
خطاکند.
 6ـ به دانشآموزان اجازه دهید در ارزیابی خود با شما مشارکت
کنند.
 7ـ بر اهمیت تفکر کیفی اصیل تأکید کنید ،نه دس��تکاری
طوطیوار فرمولها.
 8ـ ریاضی را به عنوان یک کوشش بشری معرفی کنید.
روش درم��ان اضط��راب ریاض��ی ،بهوی��ژه وقتی ش��دت آن
زیاد باش��د ،با توجه ب��ه رویکردهاي مختلف ،متفاوت اس��ت
و نیاز ب��ه بحث مفصل��ی دارد که در این نوش��تار نمیگنجد.
صرفاً ب��رای نگاه��ی گذرا ب��ه روشه��ای درمانی ،ب��ه مرور
لوسی )2007( 13بر پژوهشهای اخیر در حوزۀ درمان اضطراب
ریاضی پرداخته میش��ود .وی با جمعآوري مقالههاي بیست
سال اخیر در زمینۀ درمان اضطراب ریاضی ،راهبردهایی را که
در این پژوهشها برای کاهش اضطراب ریاضی به کار رفته بود،
به سه دسته تقسیم کرده است .دستۀ اول ،راهبردهای مربوط
به برنامۀ تحصیلی است ،شامل برگزاری آزمون دوباره ،یادگیری
خودگذران( 14مدیریت یادگیری ریاضی از سوی خود فرد بدون
زمان از پیش تعیینش��ده و برنامۀ خاص و تنها زمان از پیش
تعیینش��ده برای پایان درس) ،آموزش از راه دور ،و دورههای
ویژۀ آموزش اضطراب ریاضی .دستۀ دوم راهبرهای آموزشی
را دربرمیگیرد ،مثل استفاده از فناوریهای روز ،از جمله رایانه
و نیز راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (آموزش راهبردهای
یادگیری و مطالعۀ ریاضی به دانشآموزان تا هرکس��ی قادر
12. Furner & Duffy
13 . Lossi
17. Self-paced learning
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به مدیریت و تنظیم یادگیری خودش ش��ود)؛ و دس��تۀ سوم
شامل راهبردهای غیرآموزشی میشود ،مانند درمان تنآرامی
و درمانه��ای ش��ناختی ـ رفت��اری ،طرحوارهدرمانی و دیگر
درمانهای روانشناختی.
 10ـ نتیجهگیری
بنا به گزارش مرکز ملی مطالعات بینالملل��ی پرلز و تیمز ،بر
اساس نتایج آزمونهای بینالمللی تيمز15در سالهای مختلف،
كشور ايران از نظر وضعيت آموزشي درس پايۀ رياضيات نسبت
به میانگین کشورهای شرکتکننده نمرههای پایینتری به
دست آورده است .برای نمونه ،رتبۀ ایران در ریاضیات پایۀ سوم
راهنمایی در سال ،1999از 38کشور 33،بوده و در سال2003
از  46کشور  34و در سال  2007از  49کشور  34بوده است .این
مسئله ضرورت بهس��ازی آموزش ریاضی در کشور را گوشزد
میکند ،بهویژه آنکه بر اساس س��ند چشمانداز بیستسالۀ
کشور ،کشور ایران باید در س��ال  1404به قدرت برتر منطقه
در عرصههای علمی و فناوری تبدیل ش��ود و این هدف جز با
فراه م آوردن امکان رشد حداکثری استعدادهای دانشآموزان
و رفع موانع شکوفایی این استعدادها در نظام آموزشی کشور
 .18تیم�ز ( :)TIMSSمطالعۀ بينالملل�ي روندهای آم�وزش رياضيات و
علوم؛ آزمونی بینالمللی است که برای سنجش و مقایسۀ پیشرفت ریاضی
و علوم ،هر چهار س�ال یکبار در کالسهای سوم و هشتم (سوم راهنمایی)
اجرا میشود.

محقق نخواهد شد .ارتقای س��طح آموزش علوم پایه ،بهویژه
ریاضیات ،شرط الزم برای شکوفایی استعدادهای دانشآموزان
در حوزههای فناوری است.
از نظر نگارنده ،بهسازی آموزش ریاضیات بدون درنظر داشتن
مسائل عاطفی درگیر در آن و توجه صرف به عوامل شناختی،
بازدهی کافی نخواهد داش��ت .آموزش ریاضی در کشور باید
عالوهبر دس��تیابی به اهداف شناختی ،به س��وی رسیدن به
هدفهای عاطفی ،مثل ایجاد نگرش مثبت و عالقه به ریاضیات
و کاهش اضطراب ریاضی هدایت ش��ود .در این نوشتار تالش
شد تا اضطراب ریاضی به عنوان یکی از این متغیرهای عاطفی
با آثاری غالباً منفی بر یادگیری دانشآموزان معرفی شود .باشد
که دستاندرکاران آموزش ریاضی کشور چه برنامهریزان و چه
مجریان برنامههای درس��ی ،بهخصوص معلمان و مشاوران،
از تأثیرات این پدیده بیشتر آگاه شوند و در مسیر شناسایی و
رفع مشکل دانشآموزان در معرض خطر اضطراب ریاضی گام
بردارند .مطالعات تطبیقی نیز برای بهره گرفتن از تجربههای
دیگر کشورها در خصوص بهینهسازی آموزش ریاضی ،به طور
اعم ،و پیشگیری از اضطراب ریاضی و درمان آن ،به طور اخص،
میتواند کارساز باشد.
سپاس گذاری

از راهنماییهای استاد ارجمند ،سرکار خانم دکتر الهه حجازی،
سپاسگزاری میشود.
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علمخوردگی
چکيده

ناهید آموزگار
عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
NAmouzegar@yahoo.com

ای�ن مقاله ب�ه بررس�ی عل�م مهندس�ی خوردگ�ی و خس�ارات ناش�ی از خوردگ�ی که س�بب تخریب
و از بی�ن رفت�ن ی�ک م�اده در اث�ر واکن�ش ب�ا محی�ط اط�راف آن در صنای�ع و تأسیس�ات می ش�ود،
م�ی پ�ردازد .خوردگی یک مش�کل جدی و اجتن�اب ناپذیر اس�ت و س�الیانه باعث خس�ارت هنگفتی
در صنایع و س�ازه های مختلف ،س�اختمان ها ،پل ها ،محیط زیس�ت و  ...می ش�ود .با ب�ه کارگیری علم
مهندس�ی خوردگی می توان از خس�ارات ناش�ی از خوردگی به طرق مطمئن و اقتصادی جلوگیری کرد.

کلیدواژهها
خوردگی
تخریب
صنایع و تأسیسات
محیط ه ای خورنده
کنترل خوردگی
انواع خوردگی

-1مقدمه
"خوردگی عبارت است از انهدام و فس��اد یا تغییر و دگرگونی در خاصیت ها و مشخصات مواد
(عموماً فلزات) به علت واکنش آنها با محیط اطراف" (زمانیان.)7:1385،
معادل واژۀ انگلیسی خوردگی " ”Corrosionخود از واژه ای التین به نام " ”Corroderمشتق شده
است که معنای "گاز زدن" و "جویدن" را می دهد؛ احتماالً ظاهر قطعۀ خورده شده سبب چنین
تداعی شده است (.)Wikipedia.org/Wik
نیروی اصلی محرک خوردگی ترمودینامیکی است؛ به عبارت دیگر در تمام مواد (به ویژه فلزات)
تمایل ترمودینامیکی و طبیعی برای از دس��ت دادن الکترون های اضافی و رسیدن به حالت
پایداری ترمودینامیکی وجود دارد که این خود اساس فرآیند خوردگی را تشکیل می دهد(جواهر
دشتی .)67:1378،انهدام ساختمان ها ،پل های ارتباطی ،شکستگی و سوراخ شدن خطوط لولۀ
آب ،نفت وگاز و رادیاتور شوفاژ ،تخریب آثار باستانی ،پوسیدگی وسایل نقلیه و تجهیزات صنعتی،
انفجار در صنایع و باألخره از بین رفتن سرمایه های ملی ناشی از پدیدۀ مخرب خوردگی است.
مسئوالنهموارهآماروارقامحوادثطبیعیمانندسیل،طوفانوزلزلهرابهسرعتمحاسبهواعالم
م��ی کنن��د ،ام��ا اطالع��ات خس��ارت ه��ای ناش��ی از خوردگ��ی هی��چ گاه ارائ��ه نم��ی
ش��ود ،هرچن��د آس��یب ه��ای حاص��ل از خوردگ��ی ارق��ام بس��یار بزرگ��ی دارن��د
و ه��ر س��ال چندی��ن براب��ر دیگ��ر بالی��ای طبیع��ی س��رمایه ه��ای مل��ی را از بی��ن
می برند و تلفات انسانی در پی می آورند( .انجمن خوردگی ایران.)1:1384،
طبقآماربانکمرکزیدرسال 1389وهمچنیندیگرسایتهایاقتصادی،درسال 2010تولید
ناخالصملیکشور)GNP( 1حدود 300میلیارددالرآمریکابودهاستکهبافرضمیانگینهزینههای
مستقیموغیرمستقیمخوردگی ( 5درصدتولیدناخالصملی)،هزینۀخوردگیدرکشورمتجاوزاز
 15میلیارددالرمیشود.اگراینهزینهبهجمعیتهفتادمیلیونیکشورتقسیمشود،سهمخسارت
خوردگیکههرایرانیمیپردازد،دویستوپانزدهدالراست(حشمتدهکردی.)1390،
فلزات در طبیعت به صورت س��نگ معدن اکس��یدی و س��ولفیدی یافت می شوند که درجۀ
اکسیداسیون آنها نسبت به فلز آزاد بیشتر است .استخراج فلز از سنگ معدن شامل احیای شکل
)1 . Gross National Product(GNP
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ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮ� ﺧﻮ��ﮔﻲ
ﻣﻌﺪ� ﺗﺎ
به ﺳﻨﮓ
تبدیل��
ﺣﺎﻟﺖتاﺗﺮﻛﻴﺐ
درﻓﻠﺰ��
ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﺮ�ﺣﻞ
ﻧﻤﻮ���- 1
خوردگی
محصول
سنگ��معدن
ترکیب
حالت
نمودار-1مراحلتغییرفلزاتاز

آب است تا به علت نفت ،بنزین و روغن .قسمت اعظم
اکسید شده به فلز آزاد است که باعث افزایش انرژی آزاد
در.صنایع از مایعات ناش��ی می ش��ود که به
خوردگی
اکسیداسیون
ﻓﻮ��کند با
س��عی می
�ﺳﺖ
ﻋﻜﺲ ﻓﺮ�ﻳﻨﺪ �ﺳﺘﺨﺮ�� ﻓﻠﺰ
ﺧﻮ��ﮔﻲ
شود وﺑﻪفلزﻧﻤﻮ���
داخلیﺑﺎمیﺗﻮﺟﻪ
خوردگی تر نیز معروف است (.)Fontana,2005:5
مجدد انرژی خود را از طریق دادن الکترون از دس��ت
�ﻋﻤﺎ� ���ﻫﺎ � ��ﻫﻜﺎ�ﻫﺎ� ﺟﺪﻳﺪ� �ﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ �ﻛﺴﻴﺪ
�ﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻮ��ﮔﻲ
ﻫﻨﺮ
محرکۀﺑﺎالزم
�ﻳﻦنیروی
شدن فلز
ﻋﻠﻢبه اکسید
تمایل
بدهد .این
 -3انواع خوردگی
�ﻧﺪ���.در همۀ فلزات ،به
ﻣﻲ تقریباً
است و
خوردگی
ﺗﺄﺧﻴﺮ
پدیدۀ�� ﺑﻪ
برایﺷﺪ�
خوردگی را به روش های مختلف طبقه بندی می کنند.
جز فلزات بسیار نجیب 2مثل طال و پالتین وجود دارد.
یک طبقه بندی عمومی است و عبارت است از:
نمودار 1این مفهوم را تبیین می کند (ساعتچی:1374،
.)6-7
-1خوردگی تر3
با توجه به نمودار زیر ،خوردگی عکس فرآیند استخراج
 -2خوردگی خشک4
خوردگی تر در حض��ور یک مایع که معموالً ش��امل
فلز است.
هنر علم خوردگی این اس��ت که با اعم��ال روش ها و
محلول ها ی��ا الکترولیت ها اس��ت ،رخ می دهد؛ مثل
راهکارهای جدید ،این تمایل به برگشت فلز به اکسید
خوردگی فوالد در آب .خوردگی خشک وقتی حادث
شدن را به تأخیر می اندازد.
می شود که فاز مایع وجود نداشته باشد یا باالی نقطۀ
). Gross National Product(GNP
عامل
گازها
و
بخارات
حالت
این
در
باشد.
محیط
شبنم
.Nobel Metals
 -2محیط ه ای خورنده
خوردگی اند و غالب��اً در درجۀ حرارت های باال صورت
تقریباً همۀ محی��ط ها خورنده هس��تند ،ولی قدرت
 80می گیرد ،مانند خوردگی فوالد به وسیله گازهای کوره
خوردگ��ی آنها متفاوت اس��ت .ه��وا ،رطوب��ت ،آب،
(.)Fontana,2005:9
اتمسفرهای روس��تایی ،ش��هری و صنعتی ،گازهای
شکل فلز خورده شده
بندی دیگر بر
طبقه
ed with pdfFactory
ظاهر وPro
اساسtrial
version
www.pdffactory.com
مختلف مانند کلر ،آمونیاک ،س��ولفور هیدروژن ،دی
است (شکل)Davis,2002:5( ،)1که در این حالت 8نوع
اکس��ید گوگرد ،اس��یدهای معدنی و آلی ،قلیایی ها،
خوردگی زیر پیدا می شود.)Fontana,2005:39( :
خاک ها ،حالل ها ،روغن های نبات��ی و نفتی ،انواع و
-1خوردگی یک نواخت یا سرتاسری :5نوعی خوردگی
اقسام محصوالت غذایی خورنده هستند .به طور کلی
که با سرعت یکسانی بر روی سطح فلز به وجود می آید.
مواد معدنی خورنده تر از مواد آلی هستند .برای مثال،
 -2خوردگی گالوانیک یا دو فلزی : 6خوردگی یک فلز
خوردگیدرصنایعنفتبیشتربراثرکلروسدیم،گوگرد،
3 . Wet Corrosion
اسیدسولفوریک و اسیدکلریدریک ،اسید نفتنیک و
4. Dry Corrosion
1
2

5. General Corrosion
6. Galvanic or tow metal Corrosion

2. Nobel Metals
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به دلیل اتصال الکتریکی آن با یک فلز نجیب تر در یک الکترولیت.
 -3خوردگی شیاری : 1خوردگی موضعی که ممکن است در یک شکاف کوچک به دلیل ایجاد
پیلغلظتیپدیدآید.
 -4خوردگی حفره ای : 2نوعی خوردگی موضعی در سطح فلز که به صورت نقطه یا حفره ظاهر
می شود.
 -5خوردگی بین دانه ای : 3نوعی خوردگی که عموماً در امتداد مرز دانه ها به وجود می آید.
 -6جدایش انتخابی: 4جدا شدن یکی از عناصر آلیاژی از آلیاژ جامد در فرآیند خوردگی است.
-7خوردگیسایشی: 5خوردگیسایشیعبارتاستازسرعتیافتنیاافزایشسرعتخوردگی
یا از بین رفتن یک فلز بر اثر حرکت نسبی بین یک مایع خورنده و سطح فلز .معموالً این حرکت
خیلی سریع است و تأثیرات سایش مکانیکی یا ساییده شدن وجود دارد.
 -8خوردگی توأم با تنش : 6ترک خوردن بر اثر خوردگی توأم با تنش 7که نتیجۀ اعمال هم زمان
تنش های کششی و محیط خورندۀ روی فلز است (کارگروه واژه گزینی برون پذیر خوردگی،
انجمن خوردگی ایران )15-21 :1390،و (.)109-2005:86,Fontana

شکل-1نماییاز
انواع خوردگی

 -4روش های کنترل خوردگی
به طور کلی هدف از آموزش خوردگی تجهیز مهندسان به دانشی است که به کمک آن و از رهگذر
شناختپدیدههاوارزیابیکلیۀ عواملمداخلهگربتواننددرتالشبرایمبارزهباتأثیراتتخریبی
1. Crevice Corrosion
2. Pitting Corrosion
3. Intergranular Corrosion
4. Selective Leaching
5. Erosion Corrosion
6. Stress Corrosion
)7. stress corrosion cracking(SCC
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علمخوردگی

 3-5صرفه جویی :محدودیت منابع جهانی فلزات و نیز
رشد سریع صنایع و افزایش استخراج ،سبب باال رفتن
سریع قیمت ها از یک سو ،و کاهش و از بین رفتن منابع
طبیعی از سوی دیگر ،می شود که این معضل از مسائل
بسیار جدی در آینده خواهد بود .لزوم در نظر گرفتن
اتالف انرژی و زیان های وارده به نیروی انسانی از اهمیت
زیادی برخوردار است ،چنان که یکی از وظایف عمدۀ
مهندس��ان خوردگی کاهش هرچه بیشتر این قبیل
صدمات است.
 4-5محیطزیست:نشتموادنفتی،گازها،مواد سمیو
خطرناک که در نتیجۀ خوردگی در خطوط لوله ،مخازن
ذخیره نگهداری محصوالت و دیگر تجهیزات پدید می
آید،سببآلودگیمحیطزیستمیشودکهپیامدهای
آنمیتواندمشکالتجدیوخطرآفرینبعدیراسبب
شود (زمانیان.)12-15 :1385 ،

خوردگی و انتخاب مناسب ترین مواد و روش ها اقدام
مناسبی به عمل آورند .مهمترین و معمول ترین روش
های کنترل خوردگی عبارت اند از:
حفاظت کاتدی حفاظت آندی8
 مواد کند کننده یا باز دارنده ها پوشش ها (پوش��ش های فلزی ،پوشش های آلی وپوشش های معدنی)
 انتخاب مواد طراحی مناسب دستگاه ها مدیریت خوردگی (زمانیان.)17:1385، -5مدیریت خوردگی
مدیریت خوردگی کاربرد دانش و فن یا هنر جلوگیری
و کنترل خسارات ناشی از خوردگی به طرق اقتصادی
و مطمئن اس��ت که ضمن اتخاذ بهترین تصمیمات،
مستلزم در دست داشتن اطالعات بسیار وسیعی است.
با توجه به پدیدۀ مخرب خوردگی ،مدیریت خوردگی و
مشکالت و خسارات ناشی از آن دارای چهار بعد اصلی
به شرح زیر است:
 1-5اقتص��ادی :مه��م ترین و حس��اس ترین بخش
خوردگی و اساسی ترین وظیفۀ مهندسان خوردگی در
نظرگرفتنجنبههایمالیواقتصادیآناست.درواقع،
هدف اصلی کاهش هرچه بیشتر اتالف موادی است که
مورد حمالت خوردگی قرار می گیرند .از آن جمله می
توان به خوردگی شبکه های لوله کشی ،مخازن ،قطعات
ماشین ها ،کشتی ها ،پل ها ،تأسیسات بندری و دریایی،
و وسایل نقلیه اشاره کرد.

 -6خس�ارات زی�ان ه�ای مالی ناش�ی از
خوردگی
خسارات و زیان های اقتصادی بخش نسبتاً وسیعی از
مسائل مربوط به خوردگی را تشکیل می دهند و از دو
بخش تشکیل می شود :زیان های مستقیم و زیان های
غیرمستقیم
 1-6زیانهایمستقیم

در این قسمت زیان های حاصل از هزینه های تعویض
قطعات و دستگاه ها ،ماش��ین آالت یا اجزای مربوط،
تأسیس��ات و واحدهای عملیاتی ،تسهیالت شهری،
س��اختمان ها ،هزینه های مربوط به نیروی انس��انی
الزم را می توان نام برد .همچنین به اعمال روش های
محافظتی از قبیل مخارج رنگ آمی��زی ،هزینه های
سرمایهای،تعمیراتونگهداری،ونیزنصب سامانههای
حفاظت کاتدی می توان اشاره کرد.

 2-5ایمنی:
از آنجایی که اثرها و نتایج واکن��ش های خوردگی در
بسیاری از موارد به زیان های مالی و جانی جبران ناپذیر
یا تأسف باری می انجامد ،رعایت دقیق نکات ایمنی ،به
ویژه در موارد حساس ،از قبیل ظروف تحت فشار ،دیگ
های بخار ،دستگاه های حاوی مواد شیمیایی یا سمی،
رادیواکتیو ،توربین ها ،قطعات هواپیما ها و سفینه های
فضایی ،پل ها و غیره بسیار ضروری و حیاتی است.

 2-6زیانهایغیرمستقیم

ارزیابی زیان های غیرمستقیم به مراتب پیچیده تر و
دشوارتر است برخی از عواملی که در این نوع زیان های
مالیتأثیرگذارند،عبارتاندازکاهشبازده،ازکارافتادن
دس��تگاه ها و واحدهای عملیاتی ،اتالف محصوالت،
آلودگی محص��والت ،مخارج تعمی��رات و نگهداری،

8.Inhibitors
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دخالت در طراحی و شکل ظاهری تجهیزات .زیان های
غیرمستقیم قسمت اعظم خس��ارات مالی خوردگی
را تشکیل می دهند که غالباً در محاسبات نیز منظور
نمی شوند .ضایعات مواد نفتی ،گاز ،بنزین و آب که در
یک خط لولۀ خورده شده به وجود می آید یا اتالف ماده
ضد یخ بر اثر سوراخ شدن رادیاتورها مثال هایی از این
نوع به شمار می روند .همچنین ،در برخی از موارد این
نشتی ها به تجمع مواد و احتمال بروز آتش سوزی ها
یا آلودگی ها زیست محیطی می انجامد که مشکالت
بعدی را نیز سبب می شوند.
-7نتیجهگیری
علت این که امروزه بر موضوع خوردگی چنین تأکید
می شود ،تأثیرات نامطلوب و ضررهای ناشی از خوردگی
است که طیف وسیع و گسترده ای دارد و برخی از مهم
ترین آنها به شرح زیرند:
• افزایش هزینۀ نگهداری و تعمیرات و بهره برداری از
ماشین آالت و تجهیزات؛
• کاهشبازدهواحدهایصنعتیمختلف؛
• بروز حوادث از قبیل آتش سوزی و انفجار؛
• نشت محصوالت سمی و باارزش؛
• توقف یا از کار افتادن موقتی یک واحد صنعتی و در
نتیجه از دست دادن تولید؛

• آلوده ش��دن محصوالت تولیدی و ب��ه خطر افتادن
سالمت و زندگی انسان ها؛
• اتالف و آلودگی محصوالت تولیدشده؛
• تعطیلی واحدهای عملیاتی و از سرویس خارج شدن
دستگاه ها؛
• آلودگی محیط زیست و به مخاطره افتادن سالمت و
جان انسان ها ،جانداران و گیاهان؛
• خس��ارات مالی و جانی در مواردی مانند انهدام یک
کشتی ،یک سکوی دریایی و مواردی مانند آنها؛
خوردگ��ی یک��ی از عم��ده تری��ن عوام��ل
تهدیدکنندۀ،فعالی��ت م��داوم تولی��د در صنای��ع
اس��ت ک��ه س��بب خس��ارات فراوان��ی می ش��ود
به ه��ر روی ،ب��ا انج��ام اقدامات��ی مانند بازرس��ی
فن��ی ،شناس��ایی ،تعمی��ر ی��ا تعوی��ض قطع��ات
خورده ش��ده می توان از بروز زی��ان های هنگفت از
قبیل از کار افتادن کارخانه ها ،اختالل یا کاهش در
تولید جلوگیری کرد .امروزه توجه ویژه ای به روش
هایی می شود که کاربرها را در هر لحظه از کم و کیف
پدیدۀ خوردگی در سامانه آگاه می سازند .بطور کلی
این روش ها عبارتند از:
بازرسی فنی و میدانی روش های شیمیایی و الکتروشیمیایی -بررسی های غیر مخرب پیشرفته(سیدرضی)1378،
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تأثیرزبانبرفکر

تأثیرزبانبرفکر
لِ را بورودیتسکی
مترجم :شاهده سعیدی
1

چکيده

shahedeh_saeedi@yahoo.com

انسانها برای برقراری ارتباط از زبانهای متعددی استفاده میکنند که تفاوتهای بسیاری درانتقال
اطالعات دارند .دیرزمانیاست که کارشناسان دربارۀ این که زبانهای متفاوت تاچه حد برتواناییهای
ش�ناختی اثر میگذارند ،مطالعه و پژوهش میکنند .درس�الهای اخیر ،ش�واهدی تجربی برای این
رابطۀ علّی به دس�ت آمده که آش�کار میکند زبان مادری افراد درکشان را از بس�یاری از جنبههای
زندگی ،ازجمله ،زمان و مکان ،ش�کل میدهد .یافتههای اخیر همچنین مبین آن است که زبان جزئی
ال به آن پ�ی نبرده بودند.
جدایی ناپذیر از جنبههای بس�یاردیگری از فکر اس�ت که دانش�مندان قب ً

معمازباناست.
ای��ن فکر که زبانه��ای متفاوت احتم��االً در پرورش
مهارتهای مختلف سهمیدارند ،از قرنها پیش مطرح
بوده است .از دهۀ  ،1930این موضوع با مطالعات ادوارد
سپیر 3و بنجامین لی وورف 4دربارۀ چگونگی تفاوت یافتن
زبانهاوفرضیۀآنانمبنیبراینکهکسانیکهبهزبانهای
مختلف سخن میگویند ،ممکن است به طرزی متفاوت
نیز فکر کنند ،مرتبط شده است .هرچند این فکر درابتدا
هیجان بسیاری را برانگیخت ،یک مشکل بزرگ داشت:
فقدانمدارکوشواهدیکهاینمدعاراتأییدکنند.تادهۀ
 1970دانشمندان بسیاری جذابیت فرضیۀ سپیر ـ وورف
را ازیاد بردند و این فکر با ظهور نظریههای جدید مبنی
براین که زبان و فکرهردو درعمومیت همترازند ،تقریباً
کنار گذاشته شد .ولی اکنون ،پس از دهها سال ،سرانجام
شواهدودالیلیتجربیبهدستآمدهاستکهبراثرگذاری
زبان بر فکر صحه میگذارند .این شواهد برتعصب دیرپای
عمومیتپیروزمیشوندوبینشهایمسحورکنندهایرا
از منشأ دانش و ساخت واقعیت پیش روی ما میگذارند.
یبرایحقوق،سیاستوآموزش
ایننتایجپیامدهایمهم 
بهدنبالخواهندداشت.

-1مقدمه
در پورمپورائو ،2درنزدیکی کودکی پنج ساله ایستادهام،
عضوی خردس��ال از اجتماع بومیان حاشیۀ غربی کیپ
یورک ،واقع در شمال اس��ترالیا .وقتی از او میخواهم به
سمت شمال اش��اره کند ،بدون لحظهای تردید ،جهتی
را نش��ان میدهد که با مراجعه به قطبنمایم درمییابم
درستاس��ت .بعدها ،درسالن کنفرانس��ی در دانشگاه
استنفورد ،همین پرسش را از کارشناس��ان و دانشوران
برجس��تهای که درآنجا حضوردارند ــ برندگان جوایز و
مدالهای آکادمیک علمیــ میپرسم .بعضی از آنان در
چهل سال گذش��ته بارها در همین سالن برای شنیدن
سخنرانیها حضوریافتهاند .از آنان میخواهم که (برای
احتراز از تقلب) چشمانشان را ببندند و به سمت شمال
اشارهکنند.بسیاریازاینکارامتناعمیکنند،زیراپاسخرا
یدانند.بعضیدیگرمدتیفکرمیکنندوبعدبههرجهت
نم 
قابل تصوری اش��اره میکنند .این آزمایش را درهاروارد،
پرینستون ،مسکو ،لندن و پکن تکرار کرده و همیشه به
همین نتیجه رسیدهام .دریک فرهنگ ،دختری پنج
ساله کاری را به آسانی انجام میدهد که درفرهنگهای
دیگر دانشمندان برجسته به سختی قادربه آن هستند.
این نکته مؤید تفاوتی بزرگ در توانایی ش��ناختی است.
چگونه میتوان آن را توضیح داد؟ پاسخ شگفت انگیز این
1

-2تأثیرها
درسراسردنیا ،مردم بااستفاده از ش��ماری حیرت آور از
زبانهایمختلفــحدود 7000زبانــباهمارتباطبرقرار

1 . Lera Boroditsky

استادیار روانشناسی شناختی دانشگاه استنفورد و سردبیر مرزهای
روانشناسی فرهنگی ( )ygolohcysP larutluC ni sreitnorFاست.
آزمایشگاه او در سراسر دنیا پژوهش هایی را دربارۀ بازنمایی فکری و
اثر زبان بر فکر انجام می دهد.

31.Edward Sapir
42.Benjamin Lee Whorf

2.2-Pormpuraaw
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میکنندوهرزبانیالزاماتیبسیارمتفاوتبرایکاربرانشدارد.برایمثال،فرضکنیدکهمنبخواهم
بهشمابگویمکهمندایی(عمو)وانیا 1رادرخیابانچهلودومدیدم.درزبانمیان،2زبانمردمپاپائوی
گینۀ نو ،فعلی که به کار بردهام ،مشخص میکند که این کار را اکنون ،دیروز یا در گذشتۀ دورانجام
ال صورت گرفته یا درآینده انجام خواهد
دادهام ،درحالی که دراندونزی ،این فعل نشان نمیدهد که قب ً
3
گرفت .در روسیه ،فعل جنسیت مرا مشخص میکند .در زبان ماندارینی  ،باید مشخص کنم که وانیا
از سوی پدر یا مادر با من خویشاوندی دارد و این خویشاوندی سببی یا نسبی است ،زیرا برای هریک از
ال چهل و دوم
اینها واژهای جداگانه وجود دارد .در پیراها ،4زبانی که در آمازون رایج است ،نمیتوانم اص ً
را بگویم ،چون برای اعداد واژههای مشخص وجود ندارد و فقط واژههایی چون «کم» و «زیاد» استفاده
میشود.زبانهاازجهاتبیشمارباهمتفاوتدارند،ولیصرفاینکهمردمبهزبانهایمختلفسخن
ی که
میگویند ،دال بر این نیست که فکرکردنآنان نیز متفاوتاست .ازکجا میتوانیم بگوییم مردم 
ب ه زبانهای میان ،ماندارینی ،روسی،اندونزیایی یا پیراها سخن میگویند ،درنتیجه دنیا را به گونهای
دیگرمیبینندوبرداشتومنطقشانازآنمتفاوتاست؟پژوهشهاییکهدرآزمایشگاهمنوبسیاریاز
آزمایشگاههایدیگرانجامگرفتهاند،نشانمیدهندکهزبانچگونهحتیبنیادیترینابعادتجربههای
انسانی،ازجملهزمان،مکان،علیّتورابطهبادیگرانراشکلمیدهد.بیاییدبهپورمپورائوبرگردیم.در
زبان کوک تایور ،5زبانی که در پورمپورائو رایج است ،برخالف زبان انگلیسی ،جهات فضایی با واژههای
نسبیچپوراستوامثالآنبیاننمیشود.کسانیکهبهاینزبانسخنمیگویندازواژههایجهات
اصلی(مانندشمال،جنوب،غربوامثالاینها)استفادهمیکنند.البتهدرانگلیسیهماینواژههابه
النمیگوییم«:چنگالساالددرجنوبشرقیچنگال
کارمیروند،ولیفقطدرمقیاسهایبزرگ.مث ً
غذاخوریاست،دهاتی!»ولیدرکوکتایورجهاتاصلیدرهرمقیاسیبهکارمیرود.نتیجهایناست
ال گفته شود«:فنجان در جنوب شرقی بشقاب است ».یا«پسری که در جنوب مری ایستاده
که مث ً
برادر من است ».در پورمپورائو اگر بخواهی درست صحبت کنی ،باید جهات اصلی را خوب بشناسی و
موقعیتخودرابرحسبآنهابدانی .عالوهبراین،پژوهشهایجدیداستیونلوینسون 6درمؤسسۀ
زبان ـ روانشناسی ماکس پالنک هلند و جانهاویلند 7در دانشگاه کالیفرنیای ساندیهگو که در طول
دودهۀاخیرصورتگرفت هاند،نشانمیدهندکسانیکهدرسخنگفتنمتکیبهجهاتاصلیهستند،
تواناییجهتیابیبسیارخوبی،حتیدرطبیعتیاساختمانهایبیگانهدارندوبهآسانیموقعیتخود
را درهرمکانی تشخیص میدهند .آنان این کار را بهتر از کسانی انجام میدهند که درهمان مکانها
زندگیمیکنند،ولیبهزباندیگریسخنمیگویندودرواقعمهارتآناندراینکاربسیاربیشترازآن
استکه دانشمندان در توان انسان میبینند .الزامات زبانی آنان توان شناختیشان راپرورش میدهد
و نیرو میبخشد .کسانی که دربارۀ مکان طرز فکری متفاوت دارند ،احتماالً دربارۀ زمان نیز متفاوت
فکر میکنند .برای مثال ،من و همکارم آلیس گیبی 8از دانشگاه کالیفرنیای برکلی ،به کسانی که به
 Uncle Vanya 1چنان که در متن نیز آمده است ،برای واژۀ انگلیسی Uncleکه هم به معنای عمو و هم دایی است ،در زبان
های مختلف معادل های متعددی وجود دارد که نسب مادری ،پدری و غیره را نشان می دهد .به همین دلیل درترجمۀ فارسی
هم هردو واژه آورده شده است.
3

از زبان های چینی.5 Mandarian:

2 4.Mian

4 1.Pirahã
5 2.Kuuk Thayorre
6 3. Stephen C. Levinson
7 4.Jhon B. Haviland
8 1.Alice Gaby

فصلنامهعلمي-ترويجي«ترويجعلم»

65

تأثیرزبانبرفکر

توصیف وقایع و در نتیجه به خاطرآوردن این که چه کسی
چه کاری را انجام داده اس��ت ،متف��اوت عمل میکنند.
توصیف هررویدادی ،حتی اگر در نیم ثانیه انجام گرفته
ال
باشد ،پیچیده است و نیاز به بازسازی و تفسیردارد .مث ً
ماجرای شکار کبک معاون رئیس جمهور سابق امریکا،
دیک چینی ،را به خاطر بیاوری��د که در آن به طوراتفاقی
به هری ویتینگتون ش��لیک کرد .میتوان این رویداد را
چنین توصیف کرد«:چینی به ویتینگتون شلیک کرد»
(کهدرآنچینیعاملمستقیمبهشمارمیآید)یابگوییم:
«ویتینگتونمورداصابتگلولۀتفنگچینیقرارگرفت»
(کهنقشچینیراغیرمستقیمترمیکند)یا«:ویتینگتون
ال چینی را از صحنه
مورد اصابت گلوله قرار گرفت» ( که ک ً
حذف میکند) .چینی خود گفت«:باالخره این من بودم
که ماشه را کشیدم و ش��لیک کردم و هری را زدم ».و به
این ترتیب مراحل مختلف واقعه را که بین او و نتیجه واقع
ش��دهاند ،بیان کرد .روایت جورج بوش از ای��ن واقعه «:او
صدایپرندهایراشنید،برگشتوتیراندازیکردودیدکه
دوستش زخمیشده است ».در دفاعی استادانه چینی را
تبرئهمیکندوازمقامعاملبهشاهدتنزلمیدهد.
جامعۀ امریکا کمتر از این پیچ و خمهای زبان شناختی
متأثرمیشود،زیرافعلمجهولوبدونذکرفاعل،کهبیشتر
بهکارکودکانوسیاستمدارانیمیآیدکهاززیرمسئولیت
شانهخالیمیکنند،درانگلیسینوعیطفرهبهنظرمیآید.
انگلیسی زبانان ترجیح میدهند بگویند«:جان گلدان را
شکست ».حتی اگر این فعل اتفاقی صورت گرفته باشد.
به عکس ،ژاپنی زبانها و اسپانیایی زبانها کمتر مایلاند
درتوصیفواقعهایاتفاقی،فاعلراذکرکنند.اسپانیاییها
احتم��االً میگوین��د »orerofl le óipmor eS«:که
ترجمۀ آن چنین اس��ت«:گلدان شکس��ت» یا «گلدان
خودششکست» .منویکیازدانشجویانمبهنامکیتلین
فازی 14دریافتیمکهاینتفاوتهایشناختیبرتفسیرافراد
ی که درجایگاه
از وقایع و درنتیجه برخاطرۀ آنان ،هنگام 
شاهد عینی قرار میگیرند ،اثر میگذارد .در پژوهشمان،
که درسال 2010منتشرشد ،به چندنفرکه به زبانهای
انگلیسی ،اسپانیایی و ژاپنی سخن میگویند ،ویدیوئی از
دو مرد را که هم عمدا ًو هم اتفاقی بادکنکی را میترکانند،
تخم مرغی را میشکنند و لیوانی نوش��یدنی را واژگون

زبانکوکتایورسخنمیگویند،مجموعههاییازتصاویر
را دادیم که توالی زمانی را نشان میدادند :مردی درسنین
مختلف تا زمان پیری ،مراحل رشد یک تمساح ،موزی که
مرحله به مرحله خورده میشد .بعد از آنان خواستیم که
تصاویرب ُرخوردهرابهترتیبزمانیرویزمینمرتبکنند.
هریک از آنان را دوبار امتح��ان کردیم ،و هربار او را رو به
یکی از جهات اصلی نشاندیم .انگلیسی زبانان تصاویر را بنا
بهتوالیزمانیازچپبهراستمرتبمیکنند.عبریزبانان
همین کار را از راست به چپ انجام میدهند .این تفاوت
نشان میدهد که جهت نوشتن ما چگونه بر نظم زمانی
ذهن ما اثر میگذارد .ولی کوک تایور زبانها تصاویر را نه از
راست به چپ و نه به عکس چیدند .آنها را از غرب به شرق
چیدند .یعنی وقتی رو به جنوب نشسته بودند ،کارتها از
چپبهراستچیدهشدندووقتیروبهشمالنشستهبودند،
از راست به چپ .وقتی روبه شرق بودند ،کارتها را به سوی
خودشان میچیدند و  ...درهیچ موردی به هیچ یک از آنان
نگفتیمکهروبهکدامجهتنشستهاندــآنانخودجهترا
به خوبی تشخیص میدادند و با استفاده از آن توالی زمانی
را بیان میکردند .زمان را در سراس��ر دنیا به روشهای
ال انگلیسی
مختلف نشان میدهند یا بیان میکنند .مث ً
زبانها گذشته را «پشت سر» و آینده را «پیش رو» تصور
میکنند .در س��ال ،2010لیندن مایلز 9و همکارانش در
دانشگاه ابردین 10اسکاتلند ،دریافتند که انگلیسی زبانها
هنگامیکهدربارۀآیندهفکرمیکنند،بیاختیاربدنخود
راروبهجلوخممیکنندووقتیدربارۀگذشتهمیاندیشند،
رو به عقب .ولی درآیمارا ،11که زبان آندی به کار میرود،
گذشته در جلو و آینده در پشت سر تصور میشود و زبان
بدنآیماراییهاازهمینفکرپیرویمیکند:درسال،2006
رافائل نونیز 12از  D.S.C.Uو ایو سویتزر 13از  .C.Uبرکلی
دریافتندک هآیماراییهاهنگامحرفزدنازگذشتهبهجلو
و هنگام حرف زدن از آینده به عقب اشاره میکنند.
 -3شهادت عینی
کس��انی که به زبانهای متفاوتی س��خن میگویند ،در
9 2.Lynden Miles
10 3.Aberdeen
11 4.Aymara
12 5.Ralph Nùñes
13 6.Eve Sweetser

14 1. Caitlin M. Fausey
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میکنند ،نشان دادیم .بعد از آنان آزمون غیرمنتظرهای گرفتیم .در مورد هر رویدادی که دیده بودند،
باید مانند شاهدی در بازجویی میگفتند که کدامیک از این دو مرد چه کاری را کرده است .گروه
دیگریازکسانیکهبههمینزبانهاصحبتمیکردند،نیزهمینرویدادهاراشرحدادند.وقتیدادهها
را بررسی کردیم ،دریافتیم تفاوت در توصیفها دقیقاًهمان است که طبق الگوهای زبانی پیشبینی
کردهبودیم.کاربرانهرسهزبانرویدادهایعمدیرابافاعلوفعلمعلومبیانکردند،مثل«:اوبادکنک
را ترکاند» .و هرسه گروه با صحتی یکسان به یاد آوردند که کدام مرد چه کاری را به عمد را انجام داده
است .ولی وقتی نوبت کارهای اتفاقی شد ،تفاوتهای جالبی آشکار شدند .اسپانیایی زبانها و ژاپنی
زبانها کمتر از انگلیسی زبانها تمایل داشتند که فاعل فعلهای اتفاقی را توصیف کنند و به همین
ترتیبکمترآنهارابهیادمیآوردند.دلیلشایننبودکهآنانبهطورکلیحافظۀضعیفتریداشتند،
چون درست به خوبی انگلیسی زبانها فاعل کارهای عامدانه را به یاد میآوردند .زبانها نه تنها بر
آنچه به خاطر میآوریم ،اثر میگذارند ،بلکه ساختار زبان یادگرفتن چیزهای تازه را برای ما آسان تر
یا دشوارتر میکند .برای مثال ،در زبانهایی که مبنای ده اعداد آشکارتر است ،کودکان زودتر مفهوم
مبنایدهرادرکمیکنند.هرقدرواژههاییکهمعرفاعدادند،هجاهایکمتریابیشتریداشتهباشند،
بهخاطرسپردنشمارهتلفنهایامحاسبۀذهنیآسانتریادشوارترمیشود.زبانحتیمیتوانددراین
1
کهکودکاندرچهسنیبهمؤنثیامذکربودنخودپیببرند،اثربگذارد.درسال،1983الکساندرگیورا
ازدانشگاهمیشیگاندرآنآربور،سهگروهکودکراکهزبانمادریآنانعبری،انگلیسیوفنالندیبود،
آزمایش کرد .در زبان عبری همه چیز (حتی واژۀ تو) مذکر و مؤنث دارد .زبان فنالندی مؤنث و مذکر
نداردوانگلیسیازایننظربینابیناست.درنتیجهکودکانیکهدرمحیطعبریزبانبزرگمیشوند،
یک سال زودتر از کودکان فنالندی زبان به جنسیت خود پی میبرند و کودکان انگلیسی زبان بین
این دو قرار میگیرند.
 -4کدام برکدام اثر میگذارد؟
آنچه درباال آمد ،تنها چند مورد ازیافتههای جالب دربارۀ تفاوتهای شناختی بین زبانی است .ولی
از کجا بدانیم که فکر بر زبان اثر میگذارد یا زبان برفکر؟ پاسخ این است :هردو .طرز فکر ما بر زبانمان
اثر میگذارد ،ولی عکس آن هم صادق است .در دهۀ گذشته ،شاهد پژوهشهای درخشانی بودیم که
یدادندزباننقشیعلیدرساختنشناختدارد.مطالعاتنشاندادهاندتغییردرسخنگفتن
نشانم 
نحوۀتفکررانیزتغییرمیدهد.
ی راههای
ال یاد دادن نام رنگهای بیشتر ،توانایی تشخیص رنگ را بیشتر میکند .و اگر به مردم 
مث ً
تازۀ سخن گفتن از زمان را یاد دهیم ،دربارۀ زمان به گونهای دیگر فکر میکنند .یکی دیگر از راههای
پرداختنبهاینمسئلهپژوهشدربارۀ افراددوزبانهاست.پژوهشهانشاندادهاندکهاینگونهافرادبنا
بهاینکهبهکدامزبانسخنمیگویند،دیدشاننسبتبهدنیاتغییرمیکند.دومجموعهازیافتههایی
که در سال 2010انتشار یافتند ،نشان میدهند که حتی پاسخ به پرسشهایی اساسی مانند آن که
چه کسی را دوست دارید و ازچه کسی خوشتان نمیآید ،به زبان به کار رفته درپرسیدن بستگی
دارد .در پژوهشهایی که یکی از آنها را اولودامینی اوگونایک 2و همکارانش درهاروارد و دیگری را
شای دانزیگر 3و همکارانش در دانشگاه بن گوریو انجام دادهاند ،افراد دوزبانۀ عربی ـ فرانسوی مراکش،
اسپانیاییـانگلیسیامریکاوعربیـعبریاسرائیلموردآزمایشقرارگرفتهاندوهربارجانبداریهای
1 1-Alexander Guiora
2 1.Oludamini Ogunnaike
3 2.Shai Danziger
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کوچک موقعیت خود را میسنجد ،بر زبان متکی است:
من و همکارانم طی آزمایشهایی ــ با برگزاری مسابقات
کالمیمانند تکرار کردن گزارش��ی خبری ــ دریافتیم
که محدودیت افراد در دس��تیابی آسان به ظرفیتهای
زبانیشان انجام این کارها را برایشان دشوار میکند .این به
آن معناست که مقولهها و تمایزهای موجود درهر زبان در
سطحی وسیع بر زندگی روزمرۀ کاربرانش اثر میگذارند.
آنچه پژوهش��گران «فکرکردن» میخواندند ،اکنون به
صورت مجموعه��ای از فرایندهای زبانش��ناختی و غیر
زبانشناختیمطرحاست.درنتیجهدرفکربزرگساالنجایی
نمیماندکهزباندرآننقشینداشتهباشد.
مشخصۀ بارز هوش انسان توانایی سازگاری آن است،
توانایی اختراع و س��ازماندهی مج��دد مفاهیم دنیا به
گونهای که با هدفها و محیط زیست او همساز شود.
یکی از نتایج این انعطافپذی��ری گوناگونی زبانهایی
است که در سراسر دنیا شکل گرفتهاند .هریک از آنها
مجموعه ابزاری شناختی دارد و جهانبینی و دانشی را
دربرمیگیرد که در طول هزاران س��ال در درون یک
فرهنگ پرورش یافتهاند.
هریک روش درک ،رده بن��دی و منطق خاص خود را
دارد که در کتابهای راهنمای ارزشمندی که نیاکان
ما به میراث گذاشتهاند ،بازتاب یافتهاند .پژوهش دربارۀ
چگونگی اثرپذی��ری فکر از زبان دانش��مندان را یاری
میکند که دریابند ما چگونه دانش و واقعیتهای خود
را میس��ازیم و چگونه تا به این ح��د باهوش و کارآمد
شدهایم .و همین بینش اس��ت که به ما کمک میکند
جوهرۀ انسانی خود را درک کنیم.

نهفتۀ ش��رکتکنندگان به محک آزمون گذاشته شده
ال از دوزبانههای عربی ـ عبری در شرایط مختلف
است .مث ً
خواسته شد که دربرابر بعضی واژهها دکمهای را بالفاصله
فشار دهند .دریکی از این شرایط ،به آنان گفتهشد وقتی
نامییهودی مثل «یئیر» ی��ا صفتی مثبت مثل «قوی»
یا «خوب» را میبینند ، ،دکمۀ  Mرا فشار دهند و وقتی
نامیعربی مانند«احمد» ی��ا صفتی منفی مانند« بد» یا
«ضعیف» را میبینند ،دکمۀ  Xرا بفشارند .در شرایطی
دیگر ،سری واژهها به عکس میشد ،یعنی در برابر نامهای
یهودیوصفاتمنفیبایدیکدکمهودربرابرنامهایعربی
و صفات مثبت دکمۀ دیگری فشرده میشد .پژوهشگران
ط
سرعت پاسخ دادن شرکتکنندگان را در هریک از شرای 
اندازهگیریکردند.اینکاربهطورگستردهبرایسنجیدن
جانبداری بیاختیار و خودبخودی صورت گرفت :این که
تاچه حد صفات خوب و قومیت افراد به طور طبیعی در
ذهن آنان همراه میشوند.
تغیی��ر چش��مگیری ک��ه در جانب��داری بیاختی��ار
شرکتکنندگان ،با تغییر زبان به کار رفته هنگام آزمایش
ظاهرشد،برایپژوهشگرانغیرمنتظرهبود.نگرشنهفتۀ
دوزبانههای عربی ـ عبریبه یهودیها،هنگامیکهبه زبان
عبریموردآزمایشقرارگرفتند،مثبتتراززمانیبودکهدر
آزمایش زبان عربی به کاررفت.
آشکارش��ده اس��ت که زبان در بس��یاری از جنبههای
فعالیت ذهنی ما دخالتهایی میکند که دانش��مندان
ال تصورش را نمیکردند .انسان هنگامیکه سادهترین
قب ً
ال وقتی رنگها را تش��خیص
کارها را انجام میدهد ،مث ً
میدهد،نقطههایروییکصفحهرامیشماردیادراتاقی
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توگوبا«حازمفریپور»
گف 

مروجعلمتجربیدرایرانوبرنده
جایزه انجمنترویجعلمایران

چکيده

محمد عکاف

«علم» ،چرخهای مس�تمر ش�امل فرضیه ،مش�اهده و پیشبینی اس�ت .این تعریف را «حازم فریپور» از
فعاالن ترویج عل�م در ایران و مدیر پ�ارک علمی  -تفریحی فنآم�وز میگوید ،او ب�رای راهاندازی پارک
فنآموز ،جایزه تروی�ج علم را از دوازدهمي�ن دوره جايزه انجم�ن ترويج علم ايران دریافت کرده اس�ت.
فریپور در رشته الکترونیک ،تحصیل و 12سال فیزیک تدریس کرده اس�ت .ايشان که با تلفیق فیزیک و
فناوری ،پارک فنآموز را در 11شهر کشور راه اندازی کرده ،ضعف جامعه امروز را در درک زیربنایی مفهوم
علم میداند و معتقد اس�ت که الزمه محقق ش�دن ارزشه�ای واال در جامعه ،زندگی جدی با علم اس�ت.

چگونهموفقبهکسبجایزهترویجعلمشدید؟

 من به همراه گروهم25سال است که در حوزه ترویج علم تجربی کار میکنیم و روی روشهایاستفاده از فناوری در آموزش علوم تحقیق میکنیم .از سال ،1385کار ما بر استفاده از فناوری در
ترویج و همگانی کردن علوم متمرکز شد .به این شکل که شناخت ،تفکر و درک علمی منحصر
به محیطهای علمی نباشد و به فرهنگ عامه تبدیل شود .این اتفاق نیاز به ابزار دارد .یکی از این
ابزارهای مؤثر ،وارد کردن علوم به فضاهای تفریحی است به نحوی که مردم با علوم مختلف ،زمان
شاد و مفرحی را سپری کنند .پارک فنآموز یکی از ایدههای ما بود که در آنجا مردم ،علم را تجربه و
زیبایی آن را درک کنند .نخستین پارک فنآموز در تهران و سپس در اصفهان در سال ،1385آغاز
به کار کرد که جايزه ترويج علم سال ،1390را به دليل ارائه جلوههاي جذاب از علوم و امکانپذير
کردن تجربه ش��گفتيهاي علم و لذت بردن از آن در چهارچوب ايجاد مراکز علمي -تفريحي
شرکت فنآموز گستر کسب کردیم.اکنون پارک فنآموز با مشارکت نهادها و مراکز خصوصی از
جمله پارک فناوری ،آموزش و پرورش و شهرداری توسط مجموعه ما در11شهر تهران ،اصفهان،
مشهد ،فردوس ،خراسان جنوبی ،یزد ،سمنان ،یاسوج ،شاهرود ،کرج و زنجان فعال است .پارک
فنآموز تهران تا پیش از این در محله هروی فعالیت میکرد که از 28مهر امسال به ایستگاه مترو
شهیدبهشتیمنتقلشد.
تهیه دستگاههایی که در پارک فنآموز استفاده میشود چگونه است؟

 تمام دس��تگاههایی که در پارک فنآموز وجود دارد ،ساخت همین مجموعه است و کار را باوسایل و ابزار فیزیک آغاز کردیم البته در توسعه این پارک به دیگر رشتههای علم تجربی هم فکر
میکنیم.اینپارکبرایمقطعسنیراهنماییودبیرستانطراحیشدهاستودرتالشهستیم
تا در آینده ،این مراکز به معنای واقعی به پارک علمی تبدیل شوند تا با فضایی بهتر ،اثرگذاری
بیشتریداشتهباشند.
شرایط ساخت پارک فنآموز و همکاری مسئوالن با شما تاکنون چگونه بوده است؟

 هزینه ساخت هر پارک فنآموز  400میلیون تومان است و در  5ماه آماده میشود .شهرداریمیتواند نقش مؤثری در گسترش این فضاهای آموزشی در شهر داشته باشد؛ در نخستین پارک
فنآموز در محله هروی ،وقتی دکتر قالیباف ،شهردار تهران حضور یافتند از تالش برای ساخت
چنین فضاهایی در بسیاری از بوستانهای تهران صحبت کردند.
برای راهاندازی با مشکالتی مواجه بودهاید؟
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بیشترین اتفاقها را در اين دو سه دهه اخیر در حیطه
روبنایی شاهد بودهایم .شمار افرادی که با علم درگیر
شدهاند و نتایجی که وارد زندگی ما شده است و افزایش
جمعیت دانشگاهیان باعث شده است تا علوم تجربی در
شاخههایی تبدیل به فناوری شود.
در شاخه زیربنایی نیز تعداد افرادی که در حال کسب
اطالعات هس��تند ،دخالت علم در قال��ب فناوری در
زندگی ما و درگی��ری دانش آموزان ب��ا علومی مانند
رباتیک ،کامپیوتر و اینترنت افزایش یافته است که اینها
مصداقهای زیربنایی علم هستند اما هنوز کم است.

 واقعیت این اس��ت که در ابتدای کار برای راهاندازیپارک فنآموز مشکالتی داش��تیم ،چون تجربهای از
قبل برای ارائه وجود نداشت ،اما اکنون با راهاندازی و
فعالیت چند ساله این مجموعه ،بسیاری از مسئوالن
برای همکاری اعالم آمادگی کردهان��د که امیدواریم
رایزنیها برای همکاری ،خیلی زود به نتیجه برس��د و
همهدانشآموزانبتوانندازامکاناتوجذابیتهایپارک
فنآموز بهرهمند شوند.
تعریفشماازعلمتجربیچیست؟

 علم تجربی شامل فرضیهسازی ،آزمون فرضیه و تکرارآن است که موجب دگرگونی نظریه پیشین میشود.
در واقع علم ،چرخهاي مستمر شامل فرضیه ،مشاهده
وپیشبینیاست.

درکصحیحوواقعیازعلم،چقدردرساختنجامعه
مهماست؟

ضعفمادرنگاهعلمیبهپدیدههاست؛مافکرمیکنیمعلوم ،گنجینهای از اطالعات اس��ت در حالی که یک
چرخه است و ما نمیدانیم که قوانین چگونه به وجود
میآیند .ما در ارائه اطالعات پیش��رفت کردهایم اما در
تولید آن نه! به همین دلیل تولید علم به معنای واقعی
مستلزم برخورداری از تفکر علمی براساس نگاه علمی
است .وقتی نگاه اینگونه نباشد خطر در کمین خواهد
بود .باید در مدارس به دانشآموزان آموخت که وقتی
نکتهای به آنان ارائه میشود ،فقط مشاهده و تصدیق
نکنندبلکهبایدیادبگیرندکهفرضیهسازیکنند،حتی
اگر فرضیهشان غلط باشد .در این زمینه برایتان مثالی
میزنم ،چند س��ال پیش دانشآم��وزی درباره رابطه
گرما و جنبش مولکولی در کالسم گفت که گرما باعث
افزایشجنبشمولکولیمیشودکهاینفرضیهشباهت
به نظریه کالریک نیوتن داشت و اکنون این دانشآموز
به جایگاه خوبی در علم دس��ت یافته اس��ت .اینگونه
دانشآموزان باید تشویق شوند چون اهل فرضیه دادن
هستند .همین دانشآموز بعد متوجه میشود که وقتی
ال دو دست را به هم میساییم نیز گرما ایجاد میشود
مث ً
و این مشاهده بار دیگر مرحله جدید فرضیهپردازی را
برایش درپی خواهد داشت .البته نمیتوان به دانشآموز
هیچ اطالعات و علمی را منتقل نکرد و گفت که خودش
همه چیز را کشف کند ،ولی انتقال افکار و یاد گرفتن
علوم به همراه آموزش فرضیهس��ازی و نتیجهگیری
بسیار اهمیت دارد.

به نظر تفاوت زیادی بین علم تجربی و تصوری که
اکنون در ذهن مردم است ،وجود دارد؟

 همینطور است ،تفاوت زیادی بین این علم و آنچه درذهن مردم ،بزرگان ،سیاستمداران ،استادان ،مدیران
و برخی از دانش��گاهیان و عمده دانشجویان و همگی
دانشآموزان اس��ت ،وج��ود دارد .تفاوت کس��انی که
معنای علم تجربی را میدانند و کسانی که این مفهوم
را نمیشناسند بسیار زیاد اس��ت .زیرا به اشتباه تصور
میشود که علم تجربی مجموعهای از اطالعات درست
از جهان است در حالی که علم تجربی نه ادعا میکند
که دادههای صحی��ح در اختیار ما ق��رار میدهد و نه
مفهوم علم یعنی داشتن اطالعات .نگاه علم امروز شامل
فرضیهسازی ،مدلسازی مش��اهدهها و تالش برای
تطبیقبیشتراست؛علمهمراهبامشاهدههااست،یعنی
مدلی برای توجیه مش��اهدهها که طی آن قصد داریم
فرضیه خود را ثابت یا نقض کنیم .علم ،نمیتواند چیزی
را ثابت کند .علم ،شامل مدلی به نام مشاهدهها است که
نظریه جدید را ایجاد میکند و تا وقتی پابرجاست که
نقضنشدهباشد.
جایگاهعلمتجربیبرایپیشرفتجامعهکجاست؟

 اتفاقهای خوبی در چند دهه اخیر روی داده اس��تاما آن بخشی که باعث کاربرد علوم میشود ،میزان اتکا
به علوم دیگر ،میزان درگیری مردم با جنبههای علمی
زندگی و میزان شیوع علم و علم دوستی ،درک صحیح
از علم و مفاهیم آن است.
دو نگاه روبنای��ی و زیربنایی در علم وج��ود دارد که ما

ضعف ما در چه بخشی است؟

 -ضعف ما در درک زیربنایی از مفهوم علم است .نگاه
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و روند آموزش و ارزشیابی ما نادرست است .گاهی مردم نسبت به دانستههایشان نگاه خرافی
و تعصب بیجا دارند و شکل دیگر این تعصب نیز تعصب در پذیرش علوم جدید به دلیل ترس از
انکار علوم پیشین است .ضعف دیگر ما در میزان به کار بستن علم در جامعه است .علم هنوز وارد
ال وقتی ما سرما میخوریم و در همین
خانهها نشده است و به شکل نهادینه درنیامده است .مث ً
وضعیتواردمترومیشویموعطسهمیکنیم 700نفررادرمعرضبیماریقرارمیدهیم؛یاوقتی
خودرویمان روغنسوزی دارد ،به این موضوع اهمیت نمیدهیم که این مشکل میتواند عامل
سرطان در جامعه باشد؛ یا وقتی که ظرفی به جوش آمده است ،ما باز شعله را زیاد میکنیم و توجه
نداریم که این اقدام فقط عاملی برای هدر رفت انرژی است و غذا زودتر نمیپزد .کسی که با علم
زندگیمیکند ،یعنیدانشروزواردزندگیاششدهاست.جامعهبایددانشباورودانشمحورباشد.
همان گونه که یک جامعه باید مؤدب ،دینباور و خدامحور باشد .الزمه محقق شدن ارزشهای واال
در جامعه ،زندگی جدی با علم است.
همان چالشی که ما در طب سنتی داریم؟

 بله! در جامعه امروز گاهی تأکید فراوانی بر طب سنتی میشود ،در حالی که باید توجه داشتهباشیم که این طب با وجود جایگاه ارزشمندش اما مطلق نیست و وقتی پزشکی دارویی را تجویز
میکند ،نمیتوان سرخود آن را مصرف نکرد و جایش داروهای گیاهی را جایگزین کرد .باید نگاه
خرافی و جاهالنه و پایبندیهای بیجا را کنار گذاشت.اتفاق خطرناکتر وقتی روی میدهد که
اینگونه باورها رنگ مذهبی به خود بگیرد که البته ساحت دین از این نگاهها مبراست .پزشک امام
خمینی(ره) میگفت که ایشان هیچ وقت از دستورات او تخلف نمیکردند چون دین ما تأکید
دارد که در هر کاری باید به متخصصش مراجعه کرد.
سطحعلمتجربیجامعهوخانوادههاچگونهاست؟

اگرجامعه،مبانیعلمدوستیودرکدرستازعلمرابیاموزد،متوجهمیشودکهعلمچهقدرتیدارد؛ آنچه که اکنون کمتر مورد تأکید است ،درک درست از مفهوم زندگی است .فضای اینترنت
را درنظر بگیرید؛ اگر نگاه تشریفاتی به آن داشته باشیم کاربردی نخواهد بود .با اینکه اینترنت باید
وارد فضای خانوادهها شود ولی گاهی کاربرد این وسیله ارتباطی منفی میشود .گاهی ممکن
است که در فضای اینترنت ادعایی مطرح شود که با وجود شیوع آن نادرست باشد و موضوعی که
عنوان شده است از طریق آزمایش گسترده علمی اثبات نشده باشد .بنابراین باید ابزارهای علمی
خود را بدرستی بشناسیم.

مراکزعلمیـتفریحیفنآموز
 پارک علمی دانشآموزان (شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان)؛مرکزعلمی-تفریحیکوهسنگیمشهد؛ مرکز علمی -تفریحی آموزش و پرورش شهرستان فردوس؛ مرکز علمی -تفریحی آیندهسازان تهران؛پارکفنآموز فرهنگسرایمترو(ایستگاهمترویشهید بهشتی)؛مرکزعلمی-تفریحیمجتمعجواداالئمهیزد؛پارک تحقیقاتی کودک یاسوج؛ پارک علمی کودکان و نوجوانان یزد (پارک علم وفناوری یزد)؛ بوستان فنآموز سمنان؛مرکزعلمی-تفریحیشاهرود؛ -پارک فنآموز زنجان.
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مایکلفارادیوحازمفریپور

مایکلفارادیوحازمفریپور
چکيده

اسفندیار معتمدی
کارشناس و مروج علم

در سال  1356که در سازمان کتابهای درسی ایران بودم در کتابخانه آنجا به کتابی برخوردم که برایم بسیار
جالب و برانگیزاننده بود .عنوان کتاب «مایکل فارادی» و موضوع آن شرح زندگی و فعالیت های علمی و
عملی و آثار او برای مردم سرزمینش انگلستان و درکل جهان بود .خواندن آن کتاب کششی در من بوجود
آورد که حیفم آمد دیگران را در این لذت سهیم نکنم .از این رو به ترجمه آن دست زدم و آن را به پایان بردم
و برای چاپ و نشر ،آن را به انتشارات امیرکبیر سپردم که در اثر تحوالت بعدی نه دیگر خبری از کتاب یافتم
و نه از ترجمه آن .اما هیچ گاه فعالیت ،پشتکار ،سازگاری و امیدواری این پسر نعلبند انگلیسی از خاطرم
دور نشد .پرسشگری ،مشاهده گری و باالتر از همه آزمایشگری و گزارش نویسی او برایم بسیار جالب بود.

نیروی مغناطیسی و نور را پایه گذاری کند .چیزی که
از کتاب فارادی بیش از همه برایم جالب و آموزنده بود
دو تصویر در دو صفحه از کتاب بود که روبروی هم قرار
داشت :تصویر اول فارادی را نشان می داد که مشغول
آزمایش الکترولی��ز بود و گروه��ی از دانش آموزان،
معلمان و مردم عادی کوچه و بازار روبروی او ایستاده
و نشسته بودند و به مشاهده و همچنین مشارکت در
کارهای فارادی مشغول بودند .این تصویر مربوط به
سال  1821بود که برنامه آخر هر هفته را نشان می
داد.تصوی��ر دوم مربوط به س��ال  1956یعنی 135
سال بعد بود .این تصویر دوروتی هاوکین بلورشناس
انگلیسی را نش��ان می داد که س��اختمان ویتامین
ب 12-را کش��ف کرده بود و چگونگی ساختمان آن
را با استفاده از دستگاه پرتو نگاری اشعه ایکس شرح
می داد.در زیر نویس این تصویر ش��رح داده بود که

در این کت��اب ف��ارادی را کودکی ،جوان��ی و حتی
کهنس��الی به ترتیب معرفی می کرد که یک لحظه
از یادگرفتن و یاد دادن غاف��ل نبود .زمانی که در 14
سالگی ش��اگرد صحافی کتابفروشی جورج ریبو بود
هر کتابی را برای صحافی ی��ا برای چاپ به او تحویل
می دادند تا آن را نخواند و یادداش��ت برداری نکند و
دیگران را در آموخته های خود شریک نکند دست از
آن بر نمی داشت ( .)1805زمانی هم که در آزمایشگاه
سلطنتی پذیرفته شد گر چه به عنوان نظافتچی به کار
پرداخت اما با سرعت توانست همه ی رمز و رازهای
آزمایشگری را فراگیرد و به آزمایشهای ابتکاری دست
بزند و سرانجام قانون القای الکترومغناطیسی را کشف
کند .زمانی هم که رئیس انجمن سلطنتی انگلستان
شد دست از یاد گرفتن و یاد دادن برنداشت و توانست
خاصیت دیا مغناطیسی را کشف کند و رابطه میان
سال اول
شماره اول

72

فصلنامهعلمي-ترويجي«ترويجعلم»

آنچه فارادی به طور هفتگی در آزمایشگاه کوچک و محدود خود شروع کرد ،مداومت یافت
و اکنون با بهره گیری از امکانات رادیو و تلویزیون در س��طح بسیار گسترده انجام میشود و
مداومت دارد.
***
در سال تحصیلی  1362-63که در مرکز تیزهوشان عالمه حلی فیزیک درس می دادم برای
نخستین بار آقای حازم فریپور را دیدم .ایشان در آن موقع در دانشگاه تحصیل می کرد .اما
مرکز تیزهوشان را رها نکرده و رابطه خود را با مدرسه و معلم و شاگردان همچنان حفظ کرده
بود ،فعالیت تدریس و آزمایشگاه داشت و همزمان آن چه را در دانشگاه میآموخت به دانش
آموزان منتقل می کرد .در مدرسه نمایشگاه و سمینار و مجلس سخنرانی تشکیل می داد
و دانش آموزان و معلمان را به شرکت فعال در آن فعالیتهای علمی و عملی تشویق میکرد و
برمیانگیخت .اکنون از آن زمان حدود سی سال می گذرد .در این مدت بارها در حضور حازم
بوده ام .با امیدهایش ،با رنجهایش ،با تالشهایش آشنا و ش��ریک بوده ام.حازم فریپور برای
جامعه ما یک فارادی است .او هر آنچه در توان دارد برای گسترش و ترویج علم در کشور به
کار گرفته است .عشق او آبادی ایران و خدمت به جامعه ایرانی است .حازم را هرجا و هر زمان
دیده ام بر امیدم افزوده است او با نگاهش ،زبانش ،عملش پویایی و صداقت را القاء و منتقل می
کند .برایش همواره یک چیز روشن است و آن وظیفه و تکلیف انسانی اوست .او کار کردن و
خدمت کردن را حق مسلم خود می دادند و هیچ توقعی برای خود ندارد .حازم به تواناییهای
خود آگاه است .می داند که فرزندان ایران زمین استعداد یاد گرفتن ،اندیشیدن و ساختن را
دارند ،از این رو می کوشد هر آنچه در توان دارد برای شکفتن این استعدادها به کار گیرد تا
ایران در جایگاهی که سزاوار آن است قرار گیرد.
حازم را نباید در یک آزمایشگاه کوچک ،در یک زیرزمین ایستگاه مترو و حتی در یک مؤسسه
بزرگ علمی محدود کرد .قلمروی فعالیت او می تواند همه مدارس کش��ور ،پژوهشگاهها و
دانشگاهها و همه کوشندگان راه آبادانی و توسعه پایدار ایران باشد تا صدای رسای خود را به
گوش همگان برساند و بر بیداری و کوشندگی آنها بیفزاید.
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ماجراهایپشتپرده

معرفیکتاب

ماجراهایپشتپرده
تأثیر رایانههای شخصی بر فرهنگ اجتماعی زمانه ما بر همگان
روشن و آشکار است .اما کمتر کسی است که بداند تأثیر فرهنگ
اجتماعی بر پیدایش رایانههای شخصی چه بوده است .کتاب
ماجراهای پش��ت پرده ،نوش��ته جان مارکاف ،از نویسندگان
ارش��د نیویورک تایمز ،م��ا را با خود به ده��ه  1960در خلیج
سانفرانسیسکو میبرد و با ذکر جزئیات دقیق و به یاد ماندنی،
از چگونگی تأثیر جنبش ضد فرهنگ و داروه��ای توهّم زا بر
شکلگیری صنعت رایانههای ش��خصی آگاه میسازد.اگر به
داس��تان زندگی آنهایی که در دهههای ش��صت و هفتاد در
سانفرانسیسکو بودند گوش کنید ،خیلی زود متقاعد میشوید
که توضیح فناوریهای خیره کننده جدید بدون درک نحوه
زندگی و زمانه کسانی که آنها را به وجود آوردند ،ناممکن است.
تأثیر آمیزش عجوالنه و نس��نجیده فرهنگ و فناوری در این
ناحیه ،به وضوح در داستان زندگی بسیاری از پیشگامان صنعت
رایانه به چشم میخورد .در واقع ،تصمی م گیریهای شخصی
غالباً پیامدهای تاریخی به همراه داشتهاند.
این کتاب تالش کرده اس��ت این داس��تانها را پیش از آنکه
فراموش ش��وند و از یاده��ا برون��د ،جم��ع آوری و نقل کند.
داستانهایی که در این کتاب گردآوری شده ،به منظور کشف
حقایق یک دوره کوتاه زمانی ،در یک محدوده پرآش��وب که
رایانش شخصی را برای جهان به ارمغان آورد میباشد.نویسنده،
عمده مطالب کتاب را از خالل مصاحبهه��ای متعددی که با
شخصیتهای اصلی داستان داشته به دست آورده است .کتاب
متنی روایت گونه دارد و در ترجمه آن هم سعی شده است این
کیفیت محفوظ بماند تا خواندن آن حتی برای کاربران عادی و
غیرمتخصصرایانههممفیدوقابلدرکباشد.کتاب"ماجراهای
پشت پرده :چگونه نهضت ضد فرهنگ دهه  60به شکلگیری
صنعت رایانههای شخصی انجامید؟ " در سال  2005توسط

انتشارات پنگوئن منتشر شده است .این کتاب در سال 1389
توسطابراهیمنقیبزاده مشایخبه فارسیترجمهشدهوازسوی
انجمن انفورماتیک ایران انتشار یافته است.کتاب ماجراهای
پش��ت پرده در قطع وزیری ،در  262صفحه ،و دارای واژه نامه
انگلیسی به فارسی است .ترجمه کتاب سلیس و روان است و
عموماً از واژههای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای
معادلگزینی واژههای انگلیسی استفاده شده است.
خواندناینکتابرابهدانشجویان،کارآفرینانوهمهکسانیکه
بهتولیدعلمعالقهمندندتوصیهمیکنیم.
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English Abstract

Corrosion Science
NahidAmouzegar1

Abstract:
This article discuss about Corrosion science engineering and its damages in
industries and structures which cause destruction and deterioration of a material
because of reaction with its environment.
Corrosion Phenomenon is a Serious Problem which annually causes high damages
in industries, different structures, building, bridges and environment.
Corrosion engineering application could prevent or control damages economically
and safely.
Keywords: corrosion, destruction, industries, structures, corrosive, environment,
corrosion control, corrosion types.

1. Member, of Academic Board of Research Institute of Petroleum Industry

How Language Shapes Thought
Lera Boroditsky1, Translator: Shahedeh Saeedi2

Abstract:
People communicate using a multitude of languages that vary considerably in the
information they convey.
Scholars have long wondered whether different languages might impart different cognitive
abilities.
In recent years empirical evidence for this causal relation has emerged, indicating that
one’s mother tongue does indeed mold the way one thinks about many aspects of the world,
including space and time.
The latest findings also hint that language is part and parcel of many more aspects of thought
than scientists had previously realized.
1 . Assistant Professor of Cognitive Psychology at Stanford University and editor in Chief of Frontiers in
Cultural Psychology.
2 . BSc in physics
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A Review on the Nature of Public Science
Communication and Related Theories
Zahra Ojagh1

Abstract
The article describes Public Science Communication (PSC) as a scientific and an academic
field and it presents four related theoretical model. According this, Science Communicator
is a substantial part of PSC and it is necessary for him/her to have cognition about
communication as a special field and the nature of science for relating between science and
public spheres. Meanwhile, due to lack of cognition about theories of this field, there is not
any research and scientific study in this field in Iran and this research area in Iran is ignored
by communication and science communication’s researchers. Due to all of these, potentials
of PSC doesn’t use in creation and development of scientific – science culture and science
supportive culture in Iran.
Keywords: Science Communicator, Public Science Communication, Deficit Model,
Textual Model, Lay-Expertise, Public Engagement, Science Culture.
1 . PhD Student, Communication Studies in University of Tehran
zahraojagh@ut.ac.ir

MathematicsAnxiety, the ForgottenAffective
Factor in Mathematics Education
Mohammad javad Yazdani Varzaneh1

Abstract
To explain academic achievement or failure in math, cognitive factors are usually in focus
and emotional factors affecting it are ignored. This paper aims to introduce math anxiety as
an influential emotional factor on math achievement. To this end, experts’ definitions of this
variable are first presented and then we will discuss its prevalence and positive and negative
consequences. After discussing the theoretical nature of math anxiety, especially its causes,
effects of environment and instructor as well as prevention and treatment strategies are
briefly reviewed. At the end, considering the status of math education in Iran, suggestions
will be given for internal research.
Keywords: Affective Factors, Mathematics Anxiety, Mathematics Education
1 . MA Educational Psychology
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English Abstract

The Role of UNESCO in Science Promotion
Nasrin Mosaffa1

Abstract
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization has been established
based on UN Charter, with a stated purpose to contribute to peace and security by promoting
international cooperation through education, science, and culture. The promotion of science
is an important theme of such cooperation that has been done through building inclusive
knowledge societies, capacity building and technical assistance. This article will explore
UNESCO’s activities in science promotion, focused on natural sciences, after providing
a brief history of this organization. This paper will also elaborate on UNESCO’s science
promotion activities on environment, climate change, water and oceanographic.
Keywords: UNESCO, Science Promotion, Natural Science, Knowledge, United Nations.
1 . Associate Professor of Tehran University
nmosaffa@ut.ac.ir

The Model of Social Policy of Science & its
Application in Iran
Mohhamad Amin Ghaneirad1
Maysam Narimani2
Abstract
Paying attention to social issues is an important dimension of science policy. This paper
regards to define relevant implications of science policy in social field with emphasis on
diverse dynamics of science.
First of all, we attempt to provide an exhaustive typology of different approach to dynamics
of science production. Two dimensional model provided in the paper describes social
dynamics of science in micro and macro levels.
Important challenging issues, in science policy domain such as elitist approach, brain drain,
educational policies are assessed according to our Typology and in all cases we attempt to
provide related policies.
Keywords: scientific institution, construction, policy making, sociology of scientific
knowledge, parallel induction.
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Two Unorthodox Methods
of Popularising Science
Ali Paya1
Abstract
Orthodox methods of popularising science have a long, though checkered, history which
goes back to more or less the advent of modern science in seventeenth century. Much
has been written about these methods which have been pursued and promoted in a more
systematic manner since 1980s. The unorthodox methods, by contrast, have not received
much critical attention. In this paper I shall discuss two related cases of unorthodox methods
of popularising science which both concern one historical episode. These two cases though
shaped and developed in particular socio-cultural contexts, are typical. In that, cases not
dissimilar to them can be observed/reconstructed in other socio-cultural contexts. In this
respect, it is hoped that the two cases discussed here will be of some educational value to the
readers of this journal.
Keywords: Popularisation of Science, Women’s Place in Science, Gynaecology, Whodunit
Detective Stories, Printed Media, Judiciary.
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