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 شیوه  نامه تدوين مقاله 

 شيوه  نامه تدوین مقاله 
ضمن رعایت چارچوب علمی در  تنظیم مقاله به نکات زیر توجه کنید:

 
موضوع مقاله در باره ترويج علم يا يکی از زمینه های تخصصی علوم برای عموم مردم باشد.  

مقاالت صرفاً تخصصی در يک زمینه خاص علمی پذيرفته نمی  شود.  
مقاالت با نرم افزار word به همراه pdf  آن و حداکثر در 8 هزار کلمه تهیه شود.   

مقاالت ارسالي نبايد قبالً به چاپ رسیده باشند و يا هم زمان براي بررسي به مجالت ديگري ارسال شده باشند)در غیر   
اين صورت پیگیري آن متوقف مي  شود(. 

در انتخاب عنوان از حداقل کلمات استفاده شود.   
مقاله هاي ارسالي بايد شامل عنوان مقاله؛ نام نويسنده  يا  نويسندگان؛ رتبه علمي و نام دانشگاه يا موسسه محل اشتغال   

نويسنده يا نويسندگان، ايمیل  و نويسنده عهده دار مکاتبات باشد. 
چکیده به دو زبان فارسي و انگلیسي در صفحه مجزا در 100 الی 150 کلمه و کلید واژه ها  در انتهای چکیده باشد.  

واژه های تخصصی در داخل متن، در آخر مقاله فهرست شود.  
اسامی خاص يک  دست باشد و از سبک متعارف نوشته های علمی خارجی تبعیت کند.   

فصلنامه در ويرايش مقاالت بدون تغییر محتوا آزاد است.   
نقد و معرفي کتاب، مصاحبه با افراد شاخص در حوزه ترويج علم يا متخصصان در حوزه هاي مختلف علمي، و معرفي   

افراد شاخص در حوزه ترويج علم نیز بخش هايی از فصلنامه خواهد بود. 
ارجاع منابع و مأخذ در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفاده  شده داخل پرانتز به شکل زير آورده شود:  

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

-            چنانچه از نويسنده  ای در يک سال بیشتر از يک اثر انتشار يافته باشد، با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار، از   
يک ديگر متمايز شوند.

-          در پايان مقاله )منابع(، فهرست الفبايی منابع فارسی و التین به طور جداگانه به صورت زير آورده  شود:  
-            کتاب: نام خانوادگی و نام نويسنده )سال انتشار(. نام کتاب )ايتالیک(، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، جلد.  

-            مقاله نشريه: نام خانوادگی و نام نويسنده )تاريخ(. نام مقاله. مجله )ايتالیک(. شماره مجله، صفحه.  
-            مقاله دايره المعارف: نام خانوادگی و نام نويسنده )تاريخ(. نام مقاله، نام دايره المعارف )ايتالیک(. جلد و صفحه ،   

محل نشر: نام ناشر
-                 مقاله روزنامه: نام خانوادگی و نام نويسنده )تاريخ؛ روز، ماه، سال(. عنوان مقاله. نام روزنامه )ايتالیک(. شماره صفحه.   

-            مقاله وب  سايت: نام خانوادگی و نام نويسنده )تاريخ(. نام مقاله )ايتالیک(. بازيابی شده در تاريخ )تاريخ بازيابی به   
ترتیب روز، ماه، سال(. نام ناشر سايت، آدرس سايت.

-            معادل انگلیسی اسامی خاص يا اصطالحات در پايین هر صفحه آورده شود. توضیحات اسامی در انتهای مقاله در   
بخش يادداشت  ها درج شود. اگر ارجاع و اسناد در يادداشت می  باشد، مثل متن مقاله، روش درون متنی خواهد بود.

-            شکل  ها و تصويرها بايد به  گونه  ای ترسیم يا تهیه شوند که برای تکثیر و نسخه پردازی مناسب باشند. در    
جدول  ها به ترتیبی که در متن آمده اند شماره گذاری شوند و تاريخ تهیه و مأخذ آنها به طور دقیق در زير آنها قید شود.

-            هرگونه تشکر و قدردانی از افراد يا سازمان  هايی که در انجام يا تهیه مقاله همکاری داشته  اند، در پايان مقاله   
ماقبل از پی  نوشت  ها آورده شود.
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سخن سردبیر

عوج ابن عنق فاصله غوزک پايش تا زمین صد و بیست ذراع بود      
ابن خلدون

ترویج علم :
چيستی و چگونگی آن

     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 کمابیش 
با رواج عل�م و فن�اوری مت�رادف گرفته می ش�ود. ب�ه عبارت ديگر، توس�عه ب�دون پذي�رش علم و 
فن�اوری قابل تصور نیس�ت. درکن�ار مفهوم توس�عه، که ريش�ه در عل�م اقتص�اد دارد، مدرنیت نیز 
در هم�ان خوش�ة مفهومی ق�رار دارد، ب�ا اين تفاوت ک�ه ريش�ه در جامعه شناس�ی و فلس�فه دارد. 
 به مفهوم رياضی همیوغ يکديگرند: هر دو با هم هس�تند يا نیستند؛ جامعه توسعه يافته مدرن است، 
جامعه مدرن توسعه يافته است؛ جامعه توسعه نیافته هم مدرن نیست. نه توسعه تعريف يکتايی دارد و 
نه مدرنیت؛ نه می توان توسعه را تنها با يک شاخص يا با يک دسته شاخص يکتا تعريف کرد و نه مدرنیت 
را؛ اما تمام تعريف ها و دس�ته ش�اخص های موجود بر تفکیک بدون ابهام دو دس�ته کشور، يا جامعه، 
اتفاق نظر دارند: توسعه يافته و توسعه نیافته يا عقب مانده، مدرن و نامدرن يا سنتی. البته دسته سومی 
از کشورها هستند که میان اين دو قرار دارند، در حال گذارند، و بسته به تعريف ها ممکن است در دسته 
اول يا دوم قرار بگیرند. بر اين مبنا می خواهم بدون مناقشه مفهوم کشورهای توسعه يافته يا مدرن، و 
توسعه نیافته يا عقب مانده و سنتی را به کار ببرم. ش�اخص های متعددی برای تفکیک اين دو دسته از 
کشورها مطرح شده است، از جمله ش�اخص های اقتصادی، اجتماعی، و علم سنجی. بررسی همة اين 
شاخص ها نشان داده است که جوامعی که به لحاظ اقتصادی توسعه يافته  اند، به لحاظ جامعه شناختی 
مدرن اند، و به لحاظ علم س�نجی نیز پیش�رفته در علم و فناوری اند. به اين لحاظ است که کشورها به 
اهمیت اقتصاد دانش- پايه، و نیز به اهمیت توسعه علمی واقف شده اند و می کوشند با برنامه ريزی علمی، 
علم و فناوری، و به تبع آن اقتصاد، را در کشورش�ان رش�د بدهند. در اين چارچوب مفهومی است که 
ترويج علم، و درک درست جايگاه اجتماعی آن، و نیز الزام های محلی و بومی آن اهمیت پیدا می کند.

رضا منصوری
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 ترویج علم و سطح توسعه یافتگی
  ترويج علم خاص کشورهای در حال توسعه، که نیاز 
به توسعة علمی دارند، نیست. جوامع صنعتی به دالئل 
گوناگون دريافته اند که کافی نیست مردمشان » باسواد« 
باشند، بلکه الزم است »باعلم«1 باشند.. کافی است به 
وبگاه مراکز پژوهشی معتبر دنیا سری بزنید تا متوجه 
شويد چقدر و چگونه اين مراکز به ترويج علم می پردازند. 
شايد روش ها و هدف ها 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 غیرتخصصی بیان کنند، مردم را با پیچیدگی کار 
پژوهشی خود آشنا س��ازند، و اطالعات آنها را افزايش 
دهند و دقیق تر کنند. بسیاری از دانشمندان تراز اول، 
و برندگان جايزه نوبل، بخش��ی از وق��ت خود را صرف 
امور ترويجی می کنند، و اين فعالیت ها را به هیچ وجه 
سبک نمی شمارند. کش��ورهای آلمانی زمان بیش از 
يکصد س��ال پیش مؤسس��اتی به نام اورانیا2 تأسیس 
کردند که هدف آنها ترويج علم اس��ت، و شبیه به يک 
دانشگاه برای عوام عمل می کند، که در آن می توان همه 
چیز ياد گرفت، از نج��وم و کار در رصدخانه بگیريد، تا 
چگونگی سفره آرايی با دقت علمی! در انگلیس »مؤسسه 
سلطنتی« 3 چنین نقشی را، با تفاوت های آشکار به عهده 
دارد با سابقه ای بیش از يکصد و پنجاه سال با مديرانی 

1. sciencate
2. Urania
3. The Royal Institution

که همگی از دانشمندان سرشناس بوده اند. آيا کشور در 
حال توسعه ای مانند ايران هم نیاز به چنین مؤسسه هايی 
دارد؟ آيا هدف گذاری ما هم بايد همانند مؤسسه های 
نظیر در کشورهای توسعه يافته باشد؟ آيا فرهنگ غالب 
مردم کش��ور ما با فرهنگ کشورهای صنعتی، به ويژه 
کشورهای غربی، دست کم در زمینه های مرتبط با علم 
هم- خوانی دارد؟ آيا تصور مردم ما از علم همان است که 
تصور يک فرانسوی يا انگلیسی از علم است؟ آيا نیاز مردم 
ما به علم نوين از همان جنس نیاز مردمی است که دست 
کم سیصد سال با آن سر و کار داشته اند؟ آيا ما تاکنون 
کوشش کرده ايم به اين سؤالها پاسخ دهیم؟ اگر بدون 
نقد اين گونه الگو برداری کنیم همان بر س��رما خواهد 
آمد که با تأسیس دانشگاه ها و ديگر مؤسسه های تمدنی 
مدرن گريبانگیرمان شده است. بیايید يک بار هم که 
شده است کپی کاری نکنیم، تعقل کنیم، نیاز کشورمان 
را بشناسیم، به راه حل های گوناگون توجه کنیم، نکند 
به علت کپی برداری جنبه های بسیار پر اهمیت و حیاتی 

ترويج علم را فراموش کنیم!

 ترویج علم در ایران
      جملة مربوط به عوج ابن عنق، که در مطلع آمده است، 
از دوران اولیة فرهنگ اسالمی است. اما آيا رفتار فرهنگی 
و علمی ما تغییر کرده اس��ت؟ ما هنوز تصور درستی 
از محاالت عقلی نداريم. به گوينده نگاه می کنیم. اگر 
گوينده اهل قدرت، شوکت، و حرمت باشد حرف او را 
می پذيريم. اين وضعیت ترکیبی است از نظام قدرت 

بسیاری از دانشمندان تراز اول، و برندگان جايزه 
نوبل، بخشی از وقت خود را صرف امور ترويجی 
می کنند، و اين فعالیت ها را به هیچ وجه سبک 

نمی شمارند.
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بیايید يک بار هم که شده است کپی کاری 
نکنیم، تعقل کنیم، نیاز کشورمان را بشناسیم، 

به راه حل های گوناگون توجه کنیم، نکند به علت 
کپی برداری جنبه های بسیار پر اهمیت و حیاتی 

ترويج علم را فراموش کنیم!

شاهنشاهی در چند هزار سال گذشته ما، و نیز عجین 
شدن خرد دينی با خرد علمی پس از تأسیس نظامیه ها. 
خرد مدرن و نیز نقد ناشی از توسعة خردمندی مدرن 
هنوز در میان ما جا باز نکرده اس��ت. ما هنوز با مفهوم 
علم نوين آشنايی نداريم، و به همین علت هم با خرد 
نوين خو نگرفته ايم. حتی روشنفکران ما در دوران پس 
از مشروطه تاکنون عموماً کمکی به ورود خرد نوين به 
ايران نکرده اند؛ آنها از همان ابزار تحکم شوکت و حرمت 
سواستفاده کرده اند و با تعمیم دانسته های ناقص خود، 
و وانمود کردن تسلط کامل بر علم مدرن و فرآيند آن، 
اعتقادات خود را با تحکم شوکت روشنفکری خود به 

خورد مردم داده اند. 
     ما بايد اين واقعیت را که ناشی از رکود خرد در دوران 
پس از عصر طالئی و روش��نفکری اس��المی است به 
خوبی درک کنیم و ظن داش��ته باشیم که نکند هنوز 
هم خودمان درگیر اين جبر تاريخی هستیم. در چنین 
شرايطی تشخیص مصاديق تعلق ما به معرفت ناشی از 
علم سنتی، و تشخیص رفتارهای ناهنجار ما مبتنی بر 
مفهوم سنتی علم در مقابل مصاديق متناظر در علم نوين 
و خردگرايی نوين بسیار راهگشا است. اين تشخیص و 
ترويج آن بايد مبنای تفکر ترويج علم در کشور ما باشد. 
بیان و ابراز اين تشخیص ها پرمخاطره است، زيرا خالف 
عالقه های مردم، هنجارهای رفتاری مردم، انتظارات 
مردم، غرور کاذب مردم، و نیز خرافات عجین ش��ده با 
اعتقادات مردم اس��ت. پس بايد هش��یار بود، ابراز اين 
تقابل ها را متناسب با ظرفیت جامعه انجام داد، و همواره 
قدری دانش جديد و خصوصاً مورد نیاز جامعه را نمک 

اين تقابل ها کرد. بايد از همة توان رسانه ای کشور کمک 
گرفت، مردم را متوجه مصداق های تف��اوت میان دو 
مفهوم علم کرد، و انحراف های 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 رئیس جمهوری بترسیم، نه از ابراز شیادی آن 
دانشجوی قمی که برنده جايزه نجوم میان چند ده هزار 
نفر در دنیا شد، و نه از بیان بی پايه بودن خبر دانش آموز 
16 ساله و تأسیسات هس��ته ای در منزلش! اگر غیر از 
اين کنیم و مماشات کنیم، انحراف جامعه را ديده ايم و 
لب نگشوده ايم، و نسل های بعدی خودمان را در غفلت 

نگهداشته ايم.

 چگونه ترویج علم بکنیم
     باتوجه به تفاوت میان کشورمان و کشورهای صنعتی، 
و همواره با در نظر داش��تن اين تفاوت ها، الزم است به 

نکته های زير توجه شود

 الف( تا زماني که کشورمان صنعتي نشده است بر 
تمايز میان خرد نوين و خرد سنتي تأکید کنیم.

     مصداق هاي تفاوت میان خرد نوين و خرد س��نتي، 
متناظر با مفه��وم علم نوين و مفهوم س��نتي علم، در 
زندگی ما تأثیر گذاش��ته است. کش��ورهاي پیشرفتة 
صنعتي معموالً نیاز به فعالیت هاي ترويجي در اين جهت 
ندارند، يا کمتر دارند. پس هشیار باشیم در کپي کردن 
روش هاي ترويج علم از کش��ورهاي صنعتي  نیازهای 

فرهنگی خودمان را در نظر بگیريم.    
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سخن سردبیر

 ب( به ترويج نقد و نقد پذيري توجه کنیم
     اين فکر را اشاعه دهیم که نقد به معني دشمني نیست. 
اول اينکه هیچ کاري بي نقد نیست؛ چه اينکه کار اشکال 
اساسي داشته باشد و چه با سلیقة ديگران متفاوت باشد. 
توجه به نقد يعني پذيرش اينکه ديگري هم خردمند 
است و نه تنها مجاز است نظر انتقادي خود را بیان کند، 
بلکه شايد زاويه هايي از کار را مي بیند که صاحب انديشه 
نديده است؛ همین باعث رشد و تکامل مي شود. رشد 
بدون نقد بي معني است. بي نقدي يعني سکون، يعني 
مرگ. پس نقد را تشويق کنیم و خواستار آن باشیم، نه 
فقط اينکه آن را تحمل کنیم. تقاضا براي نقد بايد ترويج 
بشود که اين بخشي از تفکر علمي نوين است  و ترويج 

علم تنها به معني ترويج دانش يا دانسته ها نیست!
     

 ج( از تحکم در امور علمي پرهیز کنیم، و نقش اجماع 
و اجتماع علمي را پررنگ کنیم.

     ش��خص دانشگر محک درس��تي يا نادرستي علم و 
روش هاي آن نیست، بلکه اجتماع علمي محک است. 
پس از تحکم بپرهیزيم و تنها نظر خود يا دانشگران ديگر 
را بیان کنیم و محک را به عهدة اجتماع علمي بگذاريم و 

اين تفکر را ترويج کنیم.

 د( در ترويج دانش هم کوشا باشیم، اما تا حد امکان 
آن را همراه کنیم با ترويج فرايندهاي علمي نوين که 

منجر به اين دانش ها شده است.
     ترويج دانسته ها، يا دانش، بخشي از ترويج علم است، 
همة آن نیس��ت. گفتار باال هم به اين معني نیست که 

نبايد به آن توجه کرد: الزم است، اما در جامعه اي مثل 
ايران اساسي و محور ترويج علم نیست. بکوشیم ترويج 
دانش را با ترويج تفکري يا َمنشي که منجر به آن شده 

است همراه کنیم.

 ه( ش�یادي هاي علم�ي را، در هر زمین�ه و در هر 
سطح علمي يا سیاسي، افشا کنیم، تا جلوی انحراف 

جوانانمان گرفته شود.
رسانه ها نقشی بنیادی در ساختن و رشد جامعة مدنی 
دارند. رسانه ها بايد آينة جهان نمای واقعیت های روزمره 
باش��ند. در اين دنیای پیچیدة ام��روزی که هیچ کس 
همه چیزدان نیست، رسانه ها بايد بتوانند با کمک گرفتن 
از متخصصان به روش های پیچیده اما جاافتادة رسانه ای 
اخبار رسیده را قبل از انتشار پااليش کنند و از صحت 

آنها مطمئن شوند.
 اتفاقاً در اين دنیای تخصصی شده و پیچیده به  راحتی 
می توان هر دروغی را گفت؛ درس��ت اس��ت که وجود 
اينترنت در ايران، و حضور متخصصان دلسوز و مطلع 
اين امکان را می دهد که به سرعت مشت دروغگوها و 
شیادان را باز کرد، اما اين رسانه ها هستند که بايد نقش 
خودشان را به خوبی بازی کنند، مسئولیت خودشان را 
درک کنند، به آن پايبند باشند، و از اين امکان استفاده 
کنند که متخصصان در اختیارشان می گذارند. مجلة 
ترويج علم آمادگی دارد مقاله ه��ای تحلیلی در همة 
زمینه های باال را برای بررسی بپذيرد، و امیدوار است از 
اين طريق وارد گفتمان علمی مرتبط با نیازهای ترويج 

علم در کشورمان بشود.
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دو شيوۀ نامتعارف ترویج علم
در حوزۀ عمومی

 1-مقدمه
مقالة حاضر از جهاتی با تصويری که در زير از نقاش نامدار هلندی موريتس  کورنلیس اِِشر1 درج 
شده است، هم خوانی دارد2.خوانندة اين متن به تصويری می  نگرد که نقاش )اِِشر( از موقعیتش 
در اتاق خود ترس��یم کرده اس��ت. اگر موقعیت نقاش را در اتاق کارش از يک منظر معرفت  

شناختی، با مرتبه "صفر" مشخص کنیم، تصويری که وی از خود ترسیم کرده است، در مرتبه 
"يک" قرار خواهد داشت؛ يعنی بازسازی نظرِی يک وضع و حال واقعی. در اين حال برداشت 
خوانندة اين متن از تصويری که در مقابل او قرار دارد، از حیث معرفت  شناختی در مرتبة "دو" 
قرار دارد؛ يعنی نگاهی معرفت  شناختی به يک بازسازی معرفت  شناختی از يک موقعیت عینی.
اين نوشتار، به متنی نظر دارد که خود بازسازی نظری رويدادی واقعی است که در اواخر سدة 
نوزدهم  در آمريکا رخ داده اس��ت. رويداد اصلی و نیز بازسازی نظری آن، در زمرة نمونه های 
نامتعارف ترويج علم به شمار می  آيند؛ يعنی دربردارندة پیام  هايی هستند که نتايجی مستقیم 

.1Maurits Cornelis Escher (1898-1972) 
2.تصوير مندرج در مقاله که متعلق به دورۀ دوم فعالیت نقاش موسوم به »دورۀ ايتالیايی« است، در وب گاه رسمی 

نقاش، قابل دسترس است:
http://www.mcescher.com/
Picture Gallery “Italian period 1922 - 1935”

 ترويج علم
 پزشک بیماری های زنان

 جايگاه زنان در علم
 رمان پلیسی-جنايی

 رسانه های مکتوب
 قوۀ قضائیه

   کلیدواژه ها
ش�یوه ه�ای متع�ارف تروي�ج عل�م در ح�وزۀ عموم�ی تاريخچ�ه ای نس�بتاً ديرپ�ا دارد و کمابیش به 
دوران ظه�ور عل�م جدي�د در س�دۀ هفده�م بازمی گ�ردد. مطال�ب زي�ادی درب�ارۀ اي�ن ن�وع ش�یوه 
 ها ک�ه از دهة 1980 به اين س�و به گون�ه ای نظامندتر م�ورد توجه قرار گرفته اند، انتش�ار يافته اس�ت. اما
 شیوه های نامتعارف ترويج علم، کمتر به نحو نظام يافته معرفی و  ارزيابی شده اند. مقالة حاضر دو نمونه از 
اين شیوه ها را، که هر دو به يک مورد تاريخی مربوط هستند، معرفی می کند. اين دو نمونه هرچند در ظرف 
و زمینه های خاص شکل گرفتهاند، نمونه های نوعی به شمارمی آيند. به اين معنی که می توان نظاير آن دو را 
در ظرف و زمینه های ديگر و شرايط تاريخی و فرهنگی متفاوت نیز مشاهده نمود و احیاناً مشابه سازی کرد.

علی پايا
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
Alipaya@hotmail.com چکیده
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دو شیوۀ نامتعارف ترويج علم در حوزۀ عمومی

بر ترويج علم دارد. )پايا، 1391( و )پايا،1387(
رويداد مورد اشاره، فعالیت  های پزشکی مری آماندا 
ديکس��ن جونز3، متخصص زنان و زايمان است که از 
اعتبار زيادی در سطح ملی و بین المللی برخوردار بود. 
شیوة نامتعارف وی در رويارويی با موارد دشوار وضع 
حمل خانم  های باردار باعث شد پرتیراژترين روزنامة 
شهر بروکلین در ايالت نیويورک، موسوم به بروکلین  
ديلی ايگل4، در سال 1889 به نشر يک سلسله مقاالت 
علیه دانش علمی و توانايی حرف��ه ای و حتی اخالق 
کاری وی اقدام ورزد. در اين مقاالت که در شمارگان 
وسیعی در آمريکا انتشار يافت و اخبار آن به بیرون از 
آمريکا نیز راه پیدا کرد،خانم دکتر جونز متهم ش��ده 
بود که چاق��وی جراحی را بدون پ��روا و بی  مالحظة 
حال بیمار و صرفاً برای تثبیت نام و موقعیت خود به 
کار می  برد. انتشار مقاالت سبب شد که سه سال بعد 
3 . Mary Amanda Dixon Jones (1828 – 1908).
4 . Brooklyn Daily Eagle

در 8 مورد از دکتر جونز شکايت شود. دو مورد مربوط 
به قتل غیرعمد بود و شش مورد به اِعمال روش  های 
نادرست اشاره داشت. خانم جونز نیز به نوبة خود، از 
 روزنام��ة بروکلین  ديلی  ايگل باب��ت "تهمت ناروا" و 
"خدشه  دار کردن اعتبار حرفه ای" به دادگاه شکايت 
برد و خواس��تار دريافت  150000 دالر جريمه شد5. 
اخبار دادگاه که در آن بحث  های تخصصی علمی میان 
متخصصان جريان داشت و 300 چهرة 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 گسترده  ای در میان غیر 

اهل فن مطرح ساخت. 
ماجرای دادگاه های خانم دکتر جونز و حوادث پس 
از آن و ش��رايط و زمینه های اجتماع��ی و فرهنگی 
مقدم بر وقوع آن را مورخ سرش��ناس تاريخ تحوالت 
اجتماعی و تاريخ علم، خانم پروفسور رجینا مورانتز- 
سانچز6، در کتابی با عنوان رفتاری نه در خور شأن يک 
زن: دانش پزشکی در دادگاه در ش��هر بروکلین و در 
آستانه قرن بیستم )Sanchez,1999( به رشتة تحرير 
درآورد. خانم مورانتز- س��انچز دو کتاب ديگر دربارة 
پزش��کان زن، با عنوان از زبان خودش: تاريخ شفاهی 
زنان پزش��ک)Sanchez,1982( و همدلی و علم: زنان 
پزشک در پزش��کی آمريکا)Sanchez,2000( تألیف 
کرده است. او مسائل مربوط به دادگاه دکتر جونز را  از 
ديدگاه موضوعاتی گوناگون چون تحوالت اجتماعی، 
منازعات سیاسی، اختالفات طبقاتی، حقوق زنان، نقش 
مطبوعات، و سهم جامعة مدنی، با محور قراردادن نقش 
علم و انديشه  های علمی و پیشرفت های  فناورانه در 
جامعة آمريکا در اواخر سدة نوزدهم بررسی کرده است. 
در اين کتاب مس��ئلة ترويج علم در حوزة عمومی از 
جنبه  های گوناگون مورد توجه قرار می  گیرد. اما آنچه 
 اين کتاب را گذشته از روايت  های سرراست تاريخی و 
تحلی��ل  ه��ای جامع��ه  ش��ناختی، ب��ه اب��زاری 
ب��رای تروي��ج عل��م ب��دل ک��رده اس��ت، ش��یوة 
خ��اص ن��گارش مطال��ب و ايج��اد ارتب��اط می��ان 
 موضوعات اس��ت. نويسنده به س��بک داستان  های

5. اين مبلغ در زمان کنونی تقريبا معادل 3 میلیون دالر است.
6. Regina Morantz-Sanchez
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زمان

شکل1

ت
العا

اط
ب 

جذ
ن 

زا
می

پلیس��ی- جناي��ی، ماج��را را ب��ه گون��ة ي��ک رم��ان بازگو م��ی کن��د ک��ه در آن جرمی 
 رخ داده اس��ت و کارآگاه��ی )ک��ه در اينج��ا نويس��نده و خوانن��ده نق��ش وی را ب��ازی

 می  کنند( می  کوشد با بازسازی صحنه  ها بر اساس اطالعات موجود مجرم اصلی را شناسايی 
کند. خواننده تنها با مطالعة تمام فصول کتاب درمی  يابد که آيا دکتر جونز چنان که روزنامة 
پرنفوذ بروکلین  ديلی  ايگل مدعی شده بود، واقعاً از کفايت حرفه ای الزم برخوردار نبود و يا 
آنکه روزنامه برای کسب شمارگان باالتر و اعتبار در میان برخی اقشار صاحب قدرت، اتهامی 

بی پايه را به وی نسبت داده بود. 
اين مقاله که بیش��تر )نه کاماًل( بر کتاب پروفس��ور مورانتز- س��انچز تکیه دارد، می کوشد 
تا به اختصار ه��م رويدادهای مربوط ب��ه زندگی دکتر جون��ز و جامعة آمري��کا را در اواخر 
س��دة نوزدهم معرفی کند و ه��م نقادانه تحلی��ل های  مورانتز- س��انچز را ب��رای خوانندة 
فارس��ی زب��ان توصیف و تفس��یر کن��د. نکتة م��ورد نظ��ر مقاله اين 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 نزديک به رمان  های پلیسی-جنايی، بازس��ازی کرده است، مصاديق جالب توجهی از 
شیوه های نامتعارف ترويج علم در حوزة عمومی به شمار می  آيند؛ يعنی ترويج آموزه های 
علمی يکی از نتايج فرعی به دست آمده ازآنهاست1. اين نتايج به اين دو مورد خاص محدود 

نمی شوند و می توان از آنها برای بررسی موارد مشابه ديگر ياری جست.

 2- جنجال بر سر علم و روش های علمی به منزلۀ شیوه ای برای درک اهمیت 
علم نزد افکار عمومی

1. از آنجا که کتاب خانم مورانتز- سانچز به وسیله انتشارات طرح نو در دست ترجمه و نشر است، در اين مقاله از بازگو 
کردن نتايج دادگاه های خانم دکتر جونز خودداری شده است.
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موفقیت ترويج 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 حوزةروانشناسی ادراک نشان می  

دهد که منحنی "شوق يادگیری" افراد، از زمان تولد به بعد، 
صرف نظر از موارد استثنايی، س��یری نزولی طی می  کند2. 
منحنی باال، که در اصل منحنی پر و خالی شدن يک خازن 
الکتريکی اس��ت، اين نکته را به صورت کلی نشان می  دهد3 

.)http://www.google.co.uk/search)
نوزادان، ازآغاز تولد تا چند س��ال پس از آن، اطالعاتی راکه 
 ازمحیط اط��راف دريافت می  کنند به ي��ک معنای واقعی"
می بلعند". اين کار با بهره گیری از توانايی  هايی  که ازپیش 

 2. ژوستین گادر نويسنده نروژی در کتاب خود دنیای سوفی که به فارسی 
نیز ترجمه شده است بدرستی به اين نکته اشاره می کند که کودکان از نوعی 

"احساس شگفتی"  sense of wonder” در مقابل واقعیت برخوردارند و 
بر اساس آن همه چیز برايشان نو و جالب و حائز اهمیت است. بزرگساالن اما 

به تدريج آن احساس را از دست می دهند. عالوه بر فالسفه، عرفا نیز دائًم 
بر اين نکته تاکید دارند که می بايد در برابر جهان واقع همواره حس گرها و 
گیرنده ها را باز و فعال نگاه داشت زيرا جهان هر لحظه در حال تحول است 

و دائماً نو می شود.
3. پر شدن ذهن و ضمیر از حدس ها و فرض ها و اطالعات در باره واقعیت 
و تخلیه تدريجی آن، بی شباهت با پرشدن و تخلیه بار الکتريکی در يک 

خازن نیست. 

از تولد و در جريان يک دورة طوالن��ی تطور در آنها به وديعه 
گذارده شده است، و نیز با به کاربردن تمام ظرفیت  گیرنده 

های حسی و پردازنده های مغزی انجام می گیرد.
 البته اين اش��تها و عطش ف��راوان برای ش��ناخت پیرامون، 
 همواره در پرتو حدس  ها و گمان ه��ای راهنما، جهت داده 
می  ش��ود و هدايت می  يابد4)کارل پوپر،1384(. اين حدس 
و گمان  ها نیز پیوس��ته در رويارويی با واقعیت  های بیرونی 
تصحیح می  ش��وند و جايگزين  های بهتری می  يابند. اما با 
رش��د س��نی، به تدريج از میزان عالقة افراد )به طور کلی و 
 بازهم صرفنظر از موارد استثنايی( کاسته می شود. بسیاری از 
س��نجش گرها در مغز، ي��ا از کار م��ی افتند و ي��ا از میزان 
حساسیتشان کاس��ته می  ش��ود. نمونه ای آموزنده در اين 
زمینه، مقايس��ة توانايی مغز نوزاد و مغز کودکان چندساله و 
بزرگساالن برای درک اصواتی اس��ت که از محیط اطراف به 
گوششان می  رسد. مطالعات روانشناسان ادراک و متخصصان 
زيست- عصبی شناسی روشن ساخته است که بخش  های 

4. فالسفه عقل  گرای نقاد توضیح می دهند که موجودات زنده، در برخورد با 
واقعیت، با ذهن خالی وارد عمل نمی  شوند. بلکه با »آموزه هايی از درون« برای 
»حل مسائلی« که از رهگذر مواجهه با واقعیت برايشان پديد می  آيد، دست 
به اقدام می زنند. آموزه ها، و از آن جمله حدس  ها و فرض هايی که ارگانیزم 
های پیشرفته نظیر آدمی بر می  سازند، از درون اخذ می  شود و نه چنان که 

پوزيتیويست ها می  پنداشتند از محیط بیرون. 

ت
العا
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زمان
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پردازش��گر اطالعات در مغز نوزاد در روزه��ا و هفته  ها و ماه  های اول پس از تولد نس��بت به 
دريافت تقريباً همه انواع اصوات قابل درک برای گیرنده های حسی آدمی، حساس هستند. 
اما به تدريج با خوگرفتن به صدای سخن اطرافیان، پردازشگرهای معینی که با يادگیری زبان 
سروکار دارند، نسبت به دريافت اين اصوات به شکل تخصصی تری فعال می شوند. با گذشت 
زمان، پردازشگرهای مغز نوزاد، به تدريج حساسیت خود را در برابر اصواتی که در زبان اطرافیان 
استفاده نمی  شود، از دست می  دهند. اين کودکان اگر چنین اصواتی را در سنین باالتر بشنوند 
قادر به تلفظ آنها نخواهند بود. دو نمونة مشهود در اين زمینه دشواری تلفظ حرف "پ" برای 
بسیاری از عرب زبانان و دشواری تشخیص تفاوت میان "ل" و "ر" برای بسیاری از ژاپنی  زبان 

.)http://esl.fis.edu/grammar/langdiff/japanese.htm(هاست
خوش��بختانه ب��ه جه��ت آن ک��ه مغ��ز آدم��ی از خاصی��ت انعط��اف پذي��ری1 بس��یار 
زي��ادی برخ��وردار اس��ت، اي��ن ام��کان وج��ود دارد که ب��ا آم��وزش صحیح و کوش��ش 
م��داوم، اتص��االت ت��ازه  ای در می��ان س��لول های مغ��زی پدي��د آي��د و با کم��ک آنها، 
 راه ب��رای درک اص��وات ناآش��نا و تواناي��ی ب��ر تلف��ظ آنه��ا هموار ش��ود. اي��ن خاصیت 
انعطاف  پذيری، در موارد متعددی برای غلبه بر نقايص مادرزادی در ساختار مغز و يا اختالالتی 

که به علت حوادث و سوانح مختلف پديد می آيد، به کار گرفته می شود. 
 از جملة اين موارد می  توان به آموزش افراد مبتال به اوتیسم، که قادر به درک عالئم مربوط به 
حاالت عاطفی و روحی در چهرة افراد نیستند، و يا کسانی که به دلیل ابتال به سکتة مغزی يا 
ضربة مغزی برخی توانايی های ادراکی و زبانی و يا حرکتی خود را از دست داده اند، اشاره کرد2 

.)Sausa,2001( و )Neville,2000:83-99(
اين خاصیت مغز در زمینة ترويج علم در حوزة عمومی، بويژه برای بزرگساالن، نقش بسزايی 
دارد. ايجاد شرايط مناسب برای جلب توجه اين افراد و ايجاد تغییر در عادات روزمره و تشويق 
آنها برای تمرکز حواس بر روی يک موضوع خاص بسیار حائز اهمیت است. مؤسساتی که در 
زمینة تولید آگهی  های تجارتی فعالیت دارند از همین سازوکار برای جلب توجه مخاطبان 
و تمرکز حواس آنان بر روی موضوع مورد عالقة خويش اس��تفاده می  کنند. از اين خاصیت 
مغز می  توان در حوزة آموزش، و نیز موضوع مرتبط با اي��ن مقاله، يعنی ترويج علم در حوزة 
 عمومی، به خوبی بهره گرفت. در تمام اين موارد، از ش��یوه هايی استفاده می  شود که باعث 
از میان رفتن موقت "حجاب عادت" می شوند. ش��خص ناگهان با امری غیرمعمول و ناآشنا 
روبرومی شود که برخالف انتظارات همیشگی وی بوده است و به نظر باارزش جلوه می  کند3. 

)پايا،1390(
 تأثیر اين  گونه "تحريک های ذهنی" را برای تداوم بخشیدن به "شوق يادگیری" افراد، می 

1 .Plasticiy
2. در مورد نحوه عمل مغز و انعطاف  پذيری آن کتاب ها و مقاالت زيادی انتشار يافته است. به عنوان 

نمونه به کتاب زير 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.
3. عقل  گرايان نقاد توضیح می دهند که همین پاره شدن حجاب های عادت، و در هم شکسته شدن انتظارات پیشین، 

موجب ظهور »مسائل« تازه برای کنشگر می شود
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توان به صورت کلی در قالب يک منحنی نمايش داد: 
http://www.premiumorange.com/(

)Daniel
سلسله مقاالتی که در روزنامة بروکلین ايگل در بهار 
1889به چاپ رسید، به اعتباری نقش محرک هايی 
را داشت که توجه عامه را به موضوعی علمی که البته 
با سالمت آنان ارتباط داشت، جلب کرد. محاکمه ای 
که در س��ال 1892 به مدت دو ماه به درازا کشید و با 
جنجال فراوان همراه بود، نیز همین نقش را به صورتی 
برجسته تر ايفا کرد. درنتیجة هر دو فرايند، توجه کامل 
شمار زيادی از عامة مردم به موضوعاتی جلب شد که 
به صورت عادی و در شرايط معمول، مخاطب زيادی 

نداشت.
عوامل بسیاری در تأثیرگذاری گستردة رويدادهای سال 
1889 و 1892 نقش داشتند. از جملة اين عوامل می 
توان از يکسو به لحن مقاالت نشرية بروکلین ديلی ايگل 

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 
ديگر به موقعیت ويژة جامعة پزشکی آمريکا که حمله 
به يکی از اعضای خود را حمله به کل حیثیت و اعتبار 
اين جامعه و نیز حرفة پزشکی قلمداد می کرد. در اين 
میان، عواملی ديگر از جمله جايگاه فرودس��ت زنان در 
جامعة آمريکا در اواخر سدة نوزدهم و نیز موقعیت خاص 
"پزشکان زن" به عنوان عضوی از جامعة بزرگ زنان و 
نیز عضوی از جامعة پزشکان، به رويدادهايی که در پی 
انتشار مقاالت و سپس برگزاری دادگاه و هیاهويی که 
در جريان آن برپا ش��د، اعتبار ويژه  ای بخشید. رقابت 
میان پزشکان در جامعة پزشکی نیز، مسئله را حادتر 
کرده بود. اين رقابت در چند تراز مختلف وجود داشت 
و همین امر جريان محاکمه را بس��یار پیچیده ساخته 
بود. از يکسو رقابتی میان پزشکان زن و مرد برقرار بود. 
اين 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 
ديگر، رقابتی میان پزشکان )اعم از زن و مرد( پیرو روش  
های س��نتی و نوگرا برقرار بود. پزشکان سنتی چندان 
موافق ش��یوه های درمانی دکتر جونز نبودند در حالی 

 که پزش��کان نوگرا  دفاع از او را دفاع از خود به ش��مار 
می  آوردند.

فرايندهای اجتماعی متعددی در نیمه سدة نوزدهم  
در ش��کل  گیری فضای علمی- حرف��ه  ای آمريکا در 
حوزة پزشکی نقش داشت. اين باور سنتی که پزشک 
از توانايی شخصی خاصی برخوردار است و با مهارت و 
قابلیت ويژه  ای، "دست شفابخش" خود را در مداوای 
بیماری به کار می  ان��دازد، در ترکیب با فرايند خروج 
زنان از پوستة سنتی خود و فعالیت  در عرصة اجتماعی، 
اندک اندک منجر به ترويج اين ديدگاه شد که زنان، که 
از گذشته به برخورداری از توانايی بیشتر برای پرستاری 
و تیمارداری شهرت داشتند، برای درمان بیماری ها، 
بويژه بیماری های زنان، از قابلیت و صالحیت بیشتری 
برخوردارند. آنچه باعث گسترش بیشتر اين باور شد، 
افزايش دانش مربوط به فیزيولوژی بدن زنان و ظهور 
و رشد رش��تة "پزش��کی زنان" به عنوان يک رشتة 
تخصصی بود. همچنین، تخصصی  شدن دانش در حوزه 
های ديگری چون زيس��ت شناسی، جنین شناسی، 
ژنتیک، و س��رانجام ظهور قلمرو کام��اًل جديد علوم 
 اجتماعی و انسانی با رشته هايی مانند جامعه شناسی، 
انسان شناسی، و روان شناس��ی سبب شد تا راه برای 

مری آمانداديکسن جونزدر 60 سالگی
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فعالیت زنان در عرصه های ی که بیشتر "مردانه" تلقی می  شد، بیش از پیش هموار شود.
خانم دکتر جونز در شرايطی اقدام به فعالیت در حوزة تخصصی "زنان و زايمان" و انجام جراحی در 
اين حوزه کرد که دست اندرکاران اين قلمرو نوظهور در تالش بودند تا برنامه ای ويژه برای سالمت 
زنان با درنظرگرفتن نقش اجتماعی آنان و نیز واقعیت  های زيستی مربوط به بدنشان تدوين 
کنند. فعالیت  های وی با فرايند ديگر اجتماعی در آمريکای اواخر نیمه دوم سدة نوزدهم هم زمان 
شد. اين فرايند ظهور طبقة متوسطی بود که اعضای آن را متخصصان، پیشه وران، بازرگانان، و 
... تشکیل می  دادند. حضور زنان در اين عرصه، رشد اين فرايند را سرعت بخشید. زنان، جايگاه 
خاصی را در میان اعضای طبقة متوسط، در مقام معلمان و پزشکان، به خود اختصاص داده بودند؛ 

حرفه هايی که زنان ادعا می  کردند نسبت به مردان قابلیت بیشتری دارند.

 3- نتیجه گیری
رويداده��ای گوناگ��ون و پیچی��ده ای که ب��ا ماجرای دکت��ر جونز هم��راه ش��د، نتايج و 
پیامده��ای گس��ترده ای در قلمروهای مختل��ف اجتماعی، علمی و سیاس��ی ب��ه ارمغان 
آورد، زيرا تنها به رفت��ار ظاهراً نامتعارف يک خانم پزش��ک اش��اره نمی  ک��رد. اين رويداد 
احتماالً برای نخس��تین بار در تاريخ آمريکا 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 رويکردهای 
 تازه در حوزة قضايی و حقوق به مسائل پزشکی، و نوآوری در شیوه  های جديد برای تشخیص
بیماری  ها، مراقبت از بیم��اران و درمان آنان جل��ب کرد.دو محاکم��ة درازمدتی که  دکتر 
جونز در آنها شرکت جس��ت، مسائلی بس��یار حس��اس در زمینه  های گوناگون و متفاوتی 
 را دربرمی گرفت، مس��ائلی چون جايگاه طبقة متوسط و مس��ئولیت اجتماعی اين طبقه، 
مسئولیت پذيری و پاسخ گويی نخبگان و اهل نظر و تخصص در پايه گذاری و نظارت بر فعالیت 
های نهادهای اجتماعی و بويژه نهادهای شبه  فرهنگی و خیريه که برای کمک رسانی به اقشار 
ضعیف و آس��یب  پذير فعالیت می کردند، جايگاه و نقش دولت و حاکمیت در حفظ منافع 

عمومی، مسئولیت رسانه  های عمومی و سرانجام جايگاه زنان در يک جامعة در حال گذار.
بررسی ظرفیت  های معنايی گس��ترده  ای که از رهگذر دو دادگاه  دکتر جونز آشکار شد و 
 ارزيابی تأثیرات اين معانی جديد بر خود جامعة آمريکا و نیز جوامع ديگر در اين مقاله مختصر 
نمی  گنجد. در اينجا می  توان به اختصار شماری از مهم ترين اين تأثیرات را در مورد ترويج 

علم در حوزة عمومی يادآور شد.
از جمله نخستین پیامدهای  دادگاه  های 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 اين پرسش مطرح شد که آيا ضرورت  دارد که پزشک پیش از جراحی 
يا به  کارگیری يک 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 اين مسئله روبرو ساخت که آيا 
آسیب شناسی)پاتولوژی( نقشی در تشخیص بیماری دارد و بايد مورد توجه قرار گیرد؟ موضوع 
اساسی ديگر که در زمینة تحوالت ناشی از دادگاه معنای جديدی به خود گرفت اين بود که 

مقصود از “تخلف حرفه ای1" در پزشکی چیست و مصاديق آن کدامند؟

1 . Malpractice

دفتر روزنامه بروکلین 
ديلی ايگل سال 1892
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مسئلة بسیار مهم ديگری که در دادگاه دربارة مباحث علمی 
مطرح شد و مورد توجه عامه قرار گرفت، نقش شاهدان عینی 
و شواهد و نیز جايگاه ش��هادت متخصصان در صدور حکم و 
تأثیر بر رأی هیئت منصفه بود. چگونگی ارزيابی توانايی و نیز 
بی طرفی شاهدان از مسائل حائز اهمیت بود. رواج اين شايعه 
که ش��اهدانی با دريافت وجه نقدی و يا به دلیل غرض ورزی  
شهادت  های نادرست داده اند، به اهمیت اين مسئله شدت 
بخش��ید. هیئت منصفه و قاضی نادرس��ت  بودن شهادت را 

تشخیص نمی دادند، زيرا موضوع بسیار تخصصی بود2.
حضور ش��اهدان به عنوان متخصص در دادگاه های مربوط 
به شکايات پزشکی از دهة 1870 در آمريکا رو به رشد بود تا 
جايی که ش��مار اين قبیل دادگاه ها در 1876 به بیش از 20 
هزار مورد رسیده بود. اما جنجال دادگاه دکتر جونز باعث شد 
اهمیت مسئله برای حوزة عمومی وجدانی شود و بحث دربارة 
نقش شاهدان متخصص به موضوع روز در جوامع پزشکی در 

تمامی ايالت های آمريکا بدل شود.
از رهگذر اين بحث ها اين نکته روشن شد که مسئلة شهادت 
حرفه ای در دادگاه دربارة موضوعات پزشکی امری نیست که 
بتوان به سادگی در مورد آن تصمیم گرفت، زيرا در اين زمینه 
ديدگاه  های گوناگون و تخصص های متفاوت و تجربه های 
غیرمشترک که هر يک در جای خود حائز اهمیت است، مطرح 
می شود. در چنین شرايطی تشخیص درست و نادرست امر 
آسانی نیست و چه بسا که اساساً نتوان به نظر روشنی دست 
يافت. بحث بر سر ماهیت شهادت به موضوعی تخصصی در 
نشريات پزشکی تبديل شد و مقاالت پرمحتوای فراوانی در 
خصوص آن نگاشته شد.رابطة میان پزشک و بیمار نیز به دلیل 
توجهی که به دادگاه دکتر جونز داده شد به حوزة عمومی راه 
پیدا کرد. اين پرسش که پزشک وظیفه دارد تا چه حد بیمار را 
از جزئیات روش های مورد نظر خود برای مداوای آگاه سازد، 

تعارض  که  دارد  توجه  فلسفه  به  مربوط  مباحث  با  2. خواننده آشنا 
شهادت  ها و يا تعارض تفسیرها در مورد يک شهادت، نظیر موردی 
-underdetermin  است که در فلسفه علم با عنوان تعّین ناقص
tion of theory by data از آن ياد می شود. در فرهنگ اسالمی 
اين اصطالح با عنوان “تکافوی ادلّه” مورد استفاده فقها و فیلسوفان 
متفاوت  تفسیرهای  يا  ها  نظريه  موارد،  قبیل  اين  در  است.  بوده 
)مبتنی به پیش فرض  های مختلف( با يک میزان از موفقیت از عهده 
تفسیر مجموعه خاصی از داده ها و امور واقع )فکت ها( بر می آيند. 
در اين حال تصمیم گیری میان يکی از دو يا چند نظريه رقیب که در 

عین حال ظاهرا هم قوت و هم عرض اند آسان نیست.

مورد بررسی قرار گرفت.
مس��ئلة مهم ديگری که دادگاه نقش آن را در حوزة عمومی 
برجس��ته س��اخت، وظیفة نهادهای اطالع رس��انی، مانند 
مطبوعات، در حفاظت از منافع شهروندان در برابر صاحبان 
منافع خاص بود. اين 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 جريان دادگاه مطرح شد اين نکته 
آشکار شد که روزنامة بروکلین ديلی ايگلکه از 1841 انتشار 
می يافت نمايندة طبقات و گروه های اجتماعی خاصی است 
که بیش��ترديدگاه های محافظه کارانه دارند. اين گروه ها در 
رقابت با طبقات اجتماعی در شهر نیويورک بودند که در آن 
طبقات متوسط از امکانات بیشتری برخوردار بودند. آنها در نظر 
داشتند چهرة خاصی از شهر بروکلین در مقام پاسدار اخالقیات 
و روش های سنتی در ايالت نیويورک ارائه دهند. از سوی ديگر، 
پزشکان و متخصصان به اين نکته توجه کردند که بازتاب جنبه 
های تخصصی بحث های پزشکی در روزنامة بروکلین ديلی 
ايگل به گونه ای بود که امکان کج فهم��ی عامه را فراهم می 
ساخت. پزشکان نگران آن بودند که شیوة گزارش روزنامه می 
توانست تصويری نامطلوب از حرفة پزشکی و دست اندرکاران 
آن در نزد عامه ترسیم کند. بدين ترتیب، اين نکتة مهم مطرح 
شد که مطالب تخصصی چگونه و به وسیلة چه کسانی و با چه 

زبانی بايد 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 يک 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 ديگر را به خطر 
انداخته اس��ت. در برابر، وکیل مدافع خانم جونز از زن بودن 
موکل خود برای تأکید بر اين 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 ي��ک از طرفین دادگاه 
های خانم جونز بر عهده داشتند، نکاتی بسیار آموزنده برای 
جامعة آمريکا و نیز کش��ورهای ديگری ک��ه آن را دنبال می 
کردند دربرداش��ت. هريک از طرفین ماجرا کاماًل برحق و يا 
ناحق نبودند و نقاط ضعف و قوت معینی داشتند  که امر داوری 
را دشوار می کرد. اين دشواری را شايد بیش از هر گروه ديگر، 

دو شیوۀ نامتعارف ترويج علم در حوزۀ عمومی
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هیئت منصفه های دو دادگاه احساس کردند که ناگزير بودند 
زير انواع فشارهای اجتماعی و نیز افکار عمومی، قضاوتی عادالنه 
ارائه دهند. روزنامة بروکلین ديلی ايگل که نقش مدافع منافع 
شهروندان و نظارت بر امور را برای خويش در نظر گرفته بود، 
درعین حال به نمايندگی  از سوی اقشار محافظه کارتر بر آن 
بود تا در حد امکان از دامنة فعالیت های اجتماعی زنان بکاهد. 
خانم دکتر جونز و طرفدارانش نیز در همان حال که در تالش 
بودند تا حرفة پزشکی را به مس��یری تازه سوق دهند و روش 
های جديد را جايگزين ش��یوه های سنتی سازند، در اشتیاق 
برای دس��ت يابی به اهداف خود، با بی پروايی از برخی حد و 
مرزها می گذشتند. زبان تند و گزندة دکتر جونز و بی اعتنايی 
او به ديگران نیز در مواردی برايش مش��کل ساز بود.ماجرای 
خانم دکتر جونز هرچند در زمان خود شهرتی استثنايی يافت 
و جزئیات آن نه تنه��ا در ايالت های آمريکا که در کش��ورهای 
اروپايی نیز مورد توجه قرار گرفت و بحث های زيادی در میان 
عامه و متخصصان و نشريات تخصصی برانگیخت، پس از چند 

سال به فراموشی سپرده شد. با وجود اين، نکات آموزنده ای که از 
رهگذر آن مطرح گرديد، حیاتی مستقل پیدا کرد و ماندگار شد. 
در روزگار کنونی که پزشکی و قلمروهای گوناگون آن اهمیت 
فراوان يافته اند، بازهم می توان نمونه هايی از ماجرای دکتر جونز 
را مشاهده کرد که همان موارد يعنی جامعة علمی، قوة قضائیه، 
 حوزة عمومی، نهادهای مدنی، رسانه ها، و ديگر صاحبان قدرت، 
هم چنان به نقش آفرينی مشغولند. شايد يکی از تازه ترين موارد 
در اين زمینه مربوط به ماجرای دکتر کنراد موری، پزشک معالج 
خوانندة آمريکايی مايکل جکسون باشد که متهم است با تجويز 
داروی آرام بخش بسیار قوی موجبات مرگ پیش هنگام اين 
خواننده را فراهم آورده است. بی گمان، در جريان اين محاکمه نیز 
بسیاری از مباحثی که در دادگاه دکتر جونز مطرح گرديد، البته در 
ترازی متناسب با دانش و فناوری سدة بیست و يکم، مجدداً مطرح 
می شود و می توان انتظار داشت از رهگذر اين شیوة نامتعارف، بار 
ديگر توجه عامه به موضوعات تخصصی علمی، حقوقی، اخالقی، 

فلسفی و سیاسی جلب گردد.
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نقش يونسکو در ترويج علم

س�ازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد )يونس�کو( بر مبن�ای اصل همکاری ه�ای بین المللی 
مندرج در منش�ور ملل متحد، ب�ه منظور کم�ک به حفظ صل�ح و امنیت بین المللی تاس�یس ش�د. 
يکی از محورهای مهم فعالیت اين س�ازمان، هم�کاری در زمینه علمی بوده اس�ت که نقش عمده ای 
در تروي�ج عل�م در چارچ�وب عمومی س�ازی دان�ش، ظرفیت س�ازی انس�انی و نه�ادی، پژوهش و 
ارائه کمک های فنی داش�ته اس�ت. هدف اصلی اي�ن مقاله، تبیی�ن فعالیت های يونس�کو در زمینه 
عل�وم طبیعی و نق�ش آن در تروي�ج علم می باش�د. نوش�تار حاضر پ�س از ارائه تاريخچه تش�کیل 
يونس�کو و اه�داف و وظاي�ف آن، به بی�ان م�واردی از فعالیت ه�ای علم�ی – ترويجی آن س�ازمان 
در زمینه هاي�ی مانن�د محیط زيس�ت، تغیی�رات اقلی�م،آب و اقیانوس شناس�ی خواه�د پرداخت.

نسرين مصفا
دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

nmosaffa@ut.ac.ir

نقش یونسکو در ترویج علم

 1-مقدمه
سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، يونسکو، 
 که در س��ال 1945 با هدف کمک به صل��ح و امنیت 
بین المللی، بر مبنای بند 3 از مادة يک منش��ور ملل 
متحد تشکیل شد، با همکاری میان اعضا و ديگر شرکای 
خود در سراسر جهان با انجام فعالیت های مختلفی در 
زمینه های مندرج در اساسنامه، در تحقق اين هدف مهم 

کوشیده است.
يکی از زمینه های مهم، همکاری »علمی« بوده است 
که يونس��کو آن را از طري��ق تولید، عمومی س��ازی و 
مبادلة دانش، ظرفیت سازی انسانی و نهادی، و نیز ارائه 
کمک های فنی در سراسر جهان پی گرفته است. اين 
فعالیت ها به نوبة خود به ترويج علم در میان جهانیان 
کمک کرده است. يونس��کو تنها کارگزاری تخصصی 
نظام ملل متحد اس��ت که نه تنه��ا واژة »علمی« را در 
نام خود دارد، بلکه وظیفة خاص��ي را برای ترويج علم 
دنبال مي کند. فعالیت های اين نهاد نقشی راهبردی در 
دستیابی به امنیت انسانی پايدار، رفاه بشريت و در نهايت 

صلح و امنیت بین المللی دارد.
هدف از اين مقاله تبیین نقش يونسکو در ترويج علم، در 
راستای اهداف کلی و وظايف مندرج در اساسنامه و حوزة 

فعالیت های 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 
است؛ با اين  همه، مبرهن است که ديگر فعالیت های اين 
سازمان نیز در عرصة آموزش، فرهنگ و ارتباطات، نتايج 
خود را در ترويج علم دارند که بايد به صورت جداگانه 

مورد بررسی قرار گیرند.

 2-تاریخچه
ريش��ه همکاری های فکری بین المللی، ب��ه برخی از 
فعالیت های س��ده نوزدهم میالدي بازمی گ��ردد، اما 
به صورت رسمی ش��ورای جامعه ملل در سال 1922، 
کمیت��ه ای را ب��رای هم��کاری فک��ری، متش��کل از 
متخصصان، تشکیل داد. پس از آن، بنا به پیشنهاد دولت 
 فرانسه به جامعه ملل، موسس��ه بین المللی همکاری 
فکری1 در سال 1924 با شش بخش تأسیس شد که دو 
بخش آن به روابط دانشگاهی، و بخش روابط و اطالعات 
علمی اختصاص يافت و موجوديت آن طی قطعنامه جامعه 
 ملل  در 24 س��پتامبر 1931 به رسمیت شناخته شد
1.The International Institute of Intellectual 
Cooperation.

 يونسکو
 ترويج علم

 علوم طبیعی
 عمومی سازی دانش

 سازمان ملل متحد

   کلیدواژه ها

چکیده
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 )Volderrama,1995: 3(. هدف مؤسسه همکاری فکری، تحقق همکاری بین المللی برای تضمین 
پیشرفت کلی تمدن، رشد دانش بشری، به ويژه توسعه انتشار علوم، ادبیات و هنر و همچنین، ايجاد 
ذهنیتی برای حل وفصل مسالمت آمیز مسائل بین المللی بود که تا دهه 40 میالدی به فعالیت خود 

ادامه داد، تا آن که جنگ بر همه زمینه های همکاری سايه افکند )مرگانپور، 1377/11/14(.
گسترة آسیب هاي انسانی و خسارات مالی جنگ جهانی دوم نه تنها برای اروپايیان، بلکه برای 
جهانیان به اندازه اي وسیع بود که همة دولت ها در جس��ت وجوي راه هايي براي جلوگیری از 
وقوع دوبارة جنگ و برقراری صلح پايدار برآمدند. تأسیس سازمان تربیتی و فرهنگی ملل متحد، 
يونسکو، يکی از اين تالش ها بود. اين سازمان پیامد تشکیل کنفرانسی در سال 1942 با شرکت 
وزرای آموزش و پرورش دولت های متفق اروپايی، در بريتانیا، بود که پس از پايان جنگ، در انديشه 
دوباره سازی نظام های آموزشی خود به سر مي برد. اين تالش بر مبنای بند 3 از مادة 1 منشور ملل 
متحد به تشکیل يونسکو، به مثابة يک نهاد تخصصی در چارچوب فصول نهم و دهم آن انجامید 

)مصفا، 1390: 83(.
بند 3 از مادة 1 منشور ملل متحد، در اهداف خود، به حصول همکاری بین المللی در حل مسائل 
جهاني که دارای جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی يا بشردوستی هستند، اشاره مي کند و 
بر احترام به حقوق بشر و آزادی های انسانی برای همگان، بدون تمايز در نژاد، جنس، زبان يا مذهب 

تأکید مي ورزد. اين هدف در مادة 55 منشور بیشتر تبیین می شود:
»با توجه به ضرورت ايجاد ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللی بر  

اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق 
می کند:

� باال بردن سطح زندگی و فراهم ساختن کار برای همه و حصول شرايط پیشرفت و توسعه در 
نظام اقتصادی و اجتماعی؛

� حل مس��ائل بین المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مس��ائل مربوط به آنها و همکاری 
بین المللی فرهنگی و آموزشی؛

� احترام جهانی مؤثر به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه، بدون تبعیض نژادی، جنسیتی، 
زبانی و مذهبی«.

سپس در ماده 56، دول عضو ملزم شدند که برای نیل به مقاصد يادشده در ماده 55 در همکاری 
با سازمان ملل متحد اقدامات فردی يا دسته جمعی به عمل آورند. يکی از اين اقدامات، تشکیل 
مؤسسات تخصصی است که يونسکو در چارچوب تمهیدات فصل نهم و دهم منشور سازمان ملل 
متحد شکل گرفت )مصفا، 1375(. البته همان گونه که از متن بند 3 از ماده 1 و همچنین ماده 
55 برمی آيد، واژه همکاری بین المللی علمی به صراحت بیان نشده است، ولی در عمل يونسکو 

در اين زمینه گام برداشته است.
بايد گفت که در آغاز، محدوده و بحث کنفرانس وزيران آموزش و پرورش متفق تنها در مسائل 
آموزشی خالصه می شد، اما اندکی بعد وزيران دايرة بحث خود را به مسائل فرهنگی نیز گسترش 
دادند. ش��ماري از متخصصان نیز اصرار می کردند که سازمان افزون  بر فعالیت هاي آموزشی و 
فرهنگی، بايد جنبة علمی مسائل را نیز درنظر بگیرد. بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی 
ژاپن از س��وي اياالت متحد امريکا، اهمیت موضوعات علمی را نمايان کرد. رئیس کمیس��ون 
مقدماتی کنفرانس نیز معتقد بود که: » . . . مهم است که آنها ]دانشمندان[ بايد با انسانیت ارتباط 
نزديکي بیابند و احساس کنند که براي نتايج کارشان در برابر بشريت مسئولیت دارند« )مرگانپور، 



19

سال اول
شماره اول

1377( و اعتقاد او بر اين است که پس از پايان جنگ، 
هیچ دانشمندی نیست که به کاربرد اجتماعی کشفیات 

.)Mayor, 1997:109( خود عالقه مند نباشد
ايده اولیه کنفرانس و توجه آن به تش��کیل سازمانی با 
محوريت فرهنگ و آموزش، با پشتیبانی دانشمندانی 
مانند جوزف نیدهام، استاد بیوشیمی دانشگاه کمبريج و 
ديگر چهره های علمی، کنفرانس را به ذکر واژه »علمی« 
در عنوان سازمان و فعالیت در زمینه علمی متقاعد کرد 

.)Singh,2011: 13(
طبیعی است بر مبنای اساسنامه يونسکو، حفظ، افزايش 
و اشاعه، ترويج و کاربرد فعالیت های علمی، توانايی های 
انسان را افزايش می دهد و موجب بهبود شرايط زندگی 
می گردد. تاريخ بشريت، حاکی از پیشرفت مستمر دانش 

بوسیله بشر بوده است.
اساسنامه يونسکو در نوامبر سال 1946 پس از الحاق 
بیست کش��ور الزم االجرا شد و نخس��تین کنفرانس 
عمومی آن در پاريس، با حضور سی کشور، برگزار گرديد 

)مصفا، 1390: 84(.
ماده 1 اساسنامه س��ازمان، هدف يونسکو را کمک به 
صلح و امنیت جهان، از طريق ترويج تشريک مساعی در 
میان ملل � در امور تعلیم و تربیت و علوم و فرهنگ � به 
منظور تقويت احترام جهانی به عدالت، حاکمیت قانون، 
حقوق بشر و آزادی های اساسی براي همگان مي داند 
که در منشور ملل متحد، بدون تمايز در نژاد، جنس، 
زبان، مورد تأکید قرار گرفته است. بر مبنای اين هدف، 
يونسکو طبق بند 2 از ماده 1 اساسنامه خود، وظايف زير 

را عهده دار شده است:
1 � تشريک مساعی در پیشبرد آگاهی متقابل و تفاهم 

میان مردم از طريق رسانه های گروهی؛ بدين  
منظور، توصیه آن دسته از قراردادهای بین المللی که 

ممکن است برای ترويج جريان آزاد انديشه از  
طريق کالم و تصوير الزم اند، توصیه شده است.

2 �  ايجاد تحرکی تازه در تعلیم و تربیت عمومی و نشر 
فرهنگ؛

1 -2- از طريق تشريک مساعی میان ملل برای پیشبرد 
انديشه تساوی، فرصت تحصیلی بدون توجه به نژاد، 

جنس يا هرگونه تمايز اقتصادی و اجتماعی.
2-2- از طري��ق پیش��نهاد مناس��ب ترين روش های 

آموزشی، برای آماده کردن کودکان جهان درپذيرش 
آزادانه مسئولیت ها.

3-2- حفظ، افزايش، ترويج و اشاعه علمی؛
1-3-2- از طريق تضمی��ن، حفظ و حمايت از میراث 
جهانی کتاب ها و آثار هنری و يادگاری های تاريخی و 
علمی و توصیه کنوانسیون ها بین المللی الزم به ملت های 
ذی ربط با تشويق همکاری میان آنها در تمام رشته های 
فعالیت های معنوی، ازجمله مبادله بین المللی افراد فعال  
در زمینه های آموزش و پرورش و علم و فرهنگ و مبادله 
انتشارات، موضوعات هنری، علمی و ديگر موضوعات 

دانش محور.
2-3-2- از طريق ابداع روش های همکاری بین المللی 
به منظور دسترسی مردمان همة کشورها به مطالب 

منتشرشده از سوی هريک از آنها )مصفا، 1375(.
مواد فوق در کنار ديگر مواد اساسنامه يونسکو، مبین 
اين مهم هستند که همکاری های علمی در نهايت به 
ترويج علم منجر می شوند. يونسکو اين مهم را از طرق 
مختلف، مانند زمینه سازی و تصويب اسناد بین المللی 
برای همکاری علمی، تدوين و اجرای برنامه های علمی، 
تأس��یس مراکز علمی، پژوهش های علم��ی و بويژه 

عمومی سازی علم و دانش دنبال کرده است.
با توج��ه به اهمی��ت ترتیب��ات حقوقی ب��رای انجام 
فعالیت های يونسکو بر مبنای اساسنامة آن، اين سازمان 
به وي��ژه در دهة اولیه فعالیت خود، ب��ه تدوين موازين 

حقوقی و تالش برای الزم االجرا شدن آنها دست زد.
به طور کلی، اين موازين در ش��کل کنوانس��یون ها و 
توصیه نامه های يونسکو بر مبنای ماده چهار اساسنامه 

تدوين شده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

 3-اس�ناد حقوقی مرتبط ب�ا همکاری های 
علمی سازمان

1- موافقت نامه تسهیل انتش��ار بین المللی کاالهای 
سمعی و بصری با ماهیت آموزشی، علمی و فرهنگی1. 
اين توافقنامه در سال 1948 برای تبادل آزاد عقايد و 

دانش بین مردم جهان به تصويب رسید.
2� موافقت نام��ه واردات کاالهای آموزش��ی، علمی و 
1. Agreement For Facilitating the International 
Circulation of Visual and Auditory Materials of an 
Educational, Scientific and Cultural Character.

نقش يونسکو در ترويج علم
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فرهنگی )1950(1. هدف اصلی اين سند لغو عوارض گمرکی و رفع موانع تجاری بود که از تحقق 
معاوضات مطلوب جلوگیری می کنند. حیطة سند مورد نظر بر خالف توافقنامة قبلی، به موارد 
سمعی و بصری محدود نمی شود، بلکه انواع کاالهای ديگر را هم دربرمي گیرد. اين موضوعات به 

پنج دسته تقسیم می شوند.
1-کتاب ها، نشريات و اسناد؛

2- کارهای هنری با ماهیت آموزشی، علمی و فرهنگی؛
3-کاالهای سمعی و بصری با همان ماهیت در مواردی که به مؤسسات مورد نظر سپرده می 

شوند؛
4-کااليی ها برای نابینايان؛

5-دستگاه ها و اسناد علمی در مواردی که به مؤسسات مورد نظر سپرده می شوند.
يونسکو با تصويب دو موافقت نامه باال و پروتکل آن، قواعد مهمی را در زمینه تبادل بین المللی 

کاالهای علمی، آموزشی و فرهنگی که نقش عمده ای در ترويج علم دارند، بنیاد گذاشت.
3 � کنوانسیون علیه تبعیض آموزش )1960(2. طبیعی است با عنايت به نقش آموزش در ترويج 
و بهره بري از علم، رفع تبعیض در دستیابی به آن نیز مهم است. يونسکو با تصويب اين کنوانسیون 
که خواستار رفع تبعیض در آموزش، به ويژه برای زنان، بوده است، گام مهمی در ترويج علم برای 
نیمی از جامعه بشری برداشت که متأسفانه در برخی از مناطق جهان از تبعیض های گسترده رنج 

می برند. اين کنوانسیون در سال 1962 الزم االجرا شد.
4 � کنوانسیون های منطقه ای مربوط به شناسايی مطالعات، ديپلم ها و مدارج تحصیلی در آموزش 

عالی3. 
5 � کنوانسیون مبادله بین المللی نشريات4 که می توانند سهم مهمی در ترويج علم داشته باشند. 
از منظر يونسکو، گسترش مبادله بین المللی نشريات برای تبادل آزاد عقايد بین مردم جهان 

ضروری است.
6 � کنوانسیون جهانی حق مؤلف5. اين کنوانسیون که در 1958 به تصويب رسید و در 1961 الزم  

االجرا شد، دارای سه ويژگی زير است:
1- ايجاد و گسترش اصل برابری نويسندگان خارجی و داخلی در سراسر جهان؛

2- ايجاد ترتیبات ويژه دربارة حق مترجم؛
3- تعیین حمايتی که دورة زماني آن، بیست و پنج سال پس از مرگ نويسنده باشد. در 1971 به  

منظور حمايت از کشورهای رو به توسعه، اين کنوانسیون مورد تجديد نظر قرار گرفت.
افزون  بر اسناد الزم االجرای پیش گفته، يونسکو تعدای توصیه نامه کنفرانس عمومی در زمینة 
علمی دارد که بسترساز ترويج علم اند. يکی از اين توصیه نامه ها درباره وضعیت محققان علمی 
1974 است که در ادامه مورد توجه کنفرانس سال 1979 ملل متحد درباره علم و فناوری برای 
توسعه قرار گرفت. اين توصیه نامه بر نقش محققان علمی در سیاست گذاری ملی تصريح مي  کند 
و به 9 شرط اساسی و ضروری در انجام تحقیق و آزمايش می پردازد. ديگری، توصیه نامه 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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مؤثرترين روش های ايجاد موزه های قابل دسترس برای همه، با 
توجه به اهمیت نقش موزه ها در آموزش عمومی  و ترويج علمی 
موضوعات بوسیله موزه هاست که به تصويب يونسکو  رسیده 
است. از اين گذشته، می توان به برخی از توصیه نامه های ديگر در 
حوزة آموزش بزرگساالن، استانداردهای آماری دربارة نشر کتب 
و نشريه های ادواری، استانداردسازی بین المللی آمار کتابخانه، 

آمار آموزشی و همچنین آمار علم و فناوری اشاره کرد.
همان گونه که مالحظه مي شود، هرکدام از اين اسناد با عنايت 
به اهداف و سازوکارهای پیش بینی شده، نقش مهمی در ترويج 
علم به طور عام داشته اند. اکنون، با توجه به تأکید اين نوشتار، به 
فعالیت های يونسکو در زمینة علوم طبیعی مي پردازيم که به نوبه 

خود، به ترويج آن نیز  کمک می کند.

 4-فعالیت های یونسکو در زمینه علوم طبیعی
يونسکو فعالیت های خود را در شاخة علوم طبیعی، از طريق 
برنامه های بین المللی علوم طبیعی دنبال مي کند. بايد اشاره 
کرد که از ابتدای فعالیت يونسکو در اين عرصه، که با برنامة انسان 
و کرة مسکون آغاز شد، يکي از اهداف توجه به علوم طبیعی و 
در نتیجه، ترويج آن بوده است. اهداف اين برنامه بین المللی را 

می توان چنین برشمرد:
1- فراهم آوردن همکاری بین المللی،  شبکه سازی و تسهیم 

دانش؛
2- پژوهش و عمومی سازی دانش؛
3- ظرفیت سازی انسانی و نهادي؛

4- تدوين سیاست های مؤثر و زمامداری؛
5- ارائه ابتکارات آموزشی؛

6- تدارک امکانات و اجرای نظارت؛
7- فراهم کردن همکاری شمال � جنوب و جنوب � جنوب؛

8- پاس��خگويی به تقاضاهای اعضا برای دريافت کمک های 
فنی؛

9- افزايش آگاهی در زمینه های علمی در میان تصمیم گیران 
و عموم مردم.

تأکید يونسکو بر افزايش آگاهی و عمومی سازی دانش، مهم ترين 
عنصر در ترويج علم بوده است که آن را از طريق فعالیت هاي 
مختلف و تأکید بر موضوعات مهم و عالئق مشترک بشری در 
شاخة علوم طبیعی پي گرفته است. در ادامه، به مهم ترين اين 

موارد اشاره می کنیم.
ريشه های توجه بین المللی به موضوع پراهمیت توسعة پايدار، 

به کنفرانس 1968 يونسکو  بازمی گردد که در آن، دربارة چنین 
ضرورتي هشدار داد و بهره برداری بی رويه از طبیعت را زير سؤال 
برد. از آن زمان تاکنون، اين سازمان چندين برنامة بین المللی 
برای درک بهتر و مديريت منابع زمین تدوين کرده است. در 
اين باره می توان به برنامه بین المللی آب شناسی يونسکو توجه 
کرد. توجه به آب يکی از اولويت های اساسی يونسکو است. هدف 
از اين برنامه، فراهم آوردن دانش علمی، آموزش فنی، مشاوره 
و تعیین خط مشی الزم برای مديريت کارآمد و منصفانة اين 
منبع ارزشمند است. اين برنامه در تدوين موازين و راهبردهای 
پیشگیری از بروز مناقشات میان کشورها و درون جوامع، بر سر 

استفاده از منابع آب، تالش فزاينده ای دارد.
يونسکو برای ترويج علم در اين حوزه، موسسه آموزش آب خود 
را در دلفت هلند تأسیس کرده است که کانون شبکه جهانی 
برای ظرفیت س��ازی و آموزش عالقه مندان و کارشناسان به 
شمار مي رود؛ و همچنین، از طريق گزارش توسعه آب جهان، 
به ارائة آخري��ن اطالعات جامع می پ��ردازد. اين مجموعه در 
حقیقت راهنمايی برای بررسی وضعیت آب در جهان محسوب 
مي ش��ود و هرکدام از کارگزاری ها و کمیسیون های مرتبط با 
آب، به منظور تأمین هدف گسترده نظارت بر پیشرفت های 
حاصل در اهداف مربوط به آب در حیطه هايی نظیر بهداشت، 
غذا، بوم سامانه، ش��هرها، صنعت، انرژی، مديريت مخابرات و 
حاکمیت بر آب ها مطالبی ارائه می کنند. همچنین، يونسکو از 
طريق میزبانی 23 شريک ملل متحد که مجموعة برنامه ارزيابی 
آب جهان را تشکیل می دهند، به هدف ترويج علم در اين زمینه 

کمک می کنند.
افزون براين، بايد به کمیسیون مهم میان دولتی اقیانوس شناسی 
اش��اره کرد که ب��ا ايج��اد هماهنگ��ی می��ان پژوهش های 
کارگزاری های س��ازمان مل��ل متحد و همچنی��ن، دقت در 
پیش بینی وضع آب وهوا، پیش بینی پديده ال نینو و اعالم هشدار 
زودهنگام دربارة وقوع آب لرزه و طوفان ها، به نظارت دائمی بر 
وضعیت اقیانوس   ها می پردازد. اين کمیسیون همچنین به 
منظور درک بهتر مناسبات میان جريان های اقیانوس و آب وهوا، 
به ايجاد نظام جهانی نظارت بر اقیانوس ها، از طريق تجمیع داده 
های دريافتی از شناورهای ويژة کشتي ها و ماهواره ها اقدام می 
کند. از ديگر فعالیت های يونسکو در علوم طبیعی، برنامة بین 
المللی هم ارزی زمین شناسی است که با مساعدت اتحادية بین 
المللی علوم زمین شناسی، در بیش از 150 کشور، روش ارزيابی 
انرژی و منابع کافی را بهبود می بخشد. در عین حال، پاية دانش 

نقش يونسکو در ترويج علم
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فرآيندهای زمین شناختی سیارة زمین را گسترش مي دهد و از خطرهاي ناشی از باليای طبیعی 
در کشورهای رو به توسعه می کاهد.

در زمینه آگاه سازی عمومی بايد به برنامه انرژی های تجديدشونده اشاره کرد. يونسکو به منظور 
کمک به کشورهای در حال توسعه در فرآيند تدوين و اجرای برنامه های انرژی تجديدپذير، از 
جمله انرژی خورشیدی، و نیز افزايش آگاهی عمومی دربارة اهمیت و کارآيی اين نوع انرژی، 

فعالیت مي کند و از اين طريق، به ترويج علم در اين زمینه مبادرت می ورزد.
در خصوص نهادسازی های علمی که نقش اساسی در ترويج علم دارند، بايد به همکاری يونسکو و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، مرکز بین المللی فیزيک نظری عبدالسالم اشاره کرد که با برگزاري 
دوره هاي کارآموزی براي دانشمندان کشورهای رو به توسعه، به ترويج فیزيک و رياضیات و ديگر 
علوم روز در سرزمین های يادشده می پردازد. اين مرکز که مقر آن در تريست ايتالیاست، هر سال 
میزبان بیش از 4000 دانشمند و پايگاه چندين برنامه است. فرهنگستان علوم جهان سوم رابطة 
نزديکي با بیش از 600 دانشیار و پژوهنده اين مرکز دارد. البته يونسکو از ابتدای تاسیس خود، 
نقش سازنده ای در ايجاد و تقويت مؤسسات علمی غیردولتی داشته است که در اين میان می توان 
به تشکیل انجمن بین المللی  دانشگاه ها1 و همچنین اتحاديه جهانی محافظت از طبیعت و منابع 

.)Mayor, 1997:117( 2 اشاره کرد)طبیعی )اتحاديه جهانی محافظت از محیط زيست
در حال حاضر اولويت های فعالیت يونسکو در علوم طبیعی، موضوعاتی مانند جنسیت و علوم، 
دانش محلی و بومی و دولت های رو به توسعه و جزاير کوچک را دربرمی گیرد که اولويت بخشی به 
آنها و تولید دانش و آگاهی و عمومی سازی، سهم عمده اي در ترويج شان دارد. با توجه به اهمیت 
تغییرات اقلیم و تنوع زيستی و آمادگی برای مواجهه با بالياي طبیعي که آثار گستردة آن امروزه 
در سراسر جهان مشاهده می شود، توجه به اين موضوعات نیز، در دستور کار ويژة بخش علوم 
طبیعی يونسکو قرار گرفته است. توجه عالمانه به موضوع و انتشار گزارش هاي کارشناسی متعدد 
و همچنین، انجام فعالیت های مختلف که به آگاهی بخشي عمومی در اين زمینه می انجامد، در 
ترويج علمی آنها در گوشه و کنار جهان نقش تأثیرگذاري دارد. امروزه انتشارات و تارنمای يونسکو 
منابع علمی ارزشمندی اند که دسترسی به آنها امکان الزم را برای آگاهی سازی عمومی فراهم 

مي آورد.
يکی از موفقیت های يونسکو در عرصه ترويج علم، چاپ کتاب مرجع يونسکو3 است که با بیان 

اهمیت علوم و تعريف مفاهیم پايه علمی به زبان ساده، به فروش میلیونی دست پیدا کرده است.

 5-نتیجه گیری
تبیین اجمالی فعالیت های يونسکو در زمینة علوم طبیعی می تواند به درک اهمیت نقش اين نهاد 
بین المللي در ترويج علم کمک کند. يونسکو از آغاز فعالیت خود، در حقیقت نمايانگر آرزوهای 
جامعة بشری در خلق هنجارهای مورد نیاز برای صلح در جهان، و حمايت از اين هنجارها بوده 
است؛ آرزويي که آدمي همواره به شیوه هاي گوناگون در جست وجوی راه هاي تحقق آن بوده است. 
در يک ديدگاه آرمانگرايانة صرف که در مقدمة اساسنامة يونسکو بیان شده است، اين سازمان می 

1.International Association 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، دست يابي به صلح پايدار را امکان پذير سازد. با اين  همه، يونسکو 
نیز مانند بسیاری از سازمان ها و کارگزاری های بین المللی، در عین داشتن اهداف انسانی، تحت 
تأثیر قدرت هاي سیاسی، کمبود منابع، کارآمدي ناکافي و ديگر حواشی قرار دارد. نکتة مهم تر آن که 
يونسکو سازماني ارزشی است و زمینة اصلی کار آن، يعني فرهنگ، مفهومي بسیار چالش برانگیز 
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 مي شوند، چگونه مي تواند وظیفة 
مهم خود را که در مقدمه و هدف اساسنامه اش قید شده است، به اجرا درآورد. و در واقعیت امروز 
جهان، »صلح« چیست و راه های رسیدن به آن به روشني کدام اند؟ به نظر می  رسد که يونسکو 
با برنامه  ها و فعالیت  های مختلف، در زمینه  های وسیعي در جست وجوی اين موهبت است که 
علوم طبیعی نیز يکی از اين زمینه هاست. طبیعی است اهمیت کار و دستیابی به آن فراتر از صرف 
انجام برنامه ها و اعالم و انتشار آنها در سطح بین  المللی باشد، ولیکن سازمان توانسته کم وبیش در 
علوم طبیعی اقداماتی انجام دهد که دست کم در آگاهی بخشی عمومی مؤثر بوده اند. مخاطرات 
پیش روی بشر و لزوم مواجهة علمی و اخالقی با آنها، يونسکو را وادار به فعالیت هايی می کند که 
در هر زمینه اي به انجام وظايف اش 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 چالش ها، بینجامد. آموزش در اين زمینه چاره ساز است 
و توانايی بهره مندی از علم ضرورت دارد. در نهايت، ترويج علم از جملة راه های مناسبي است که 

بسترساز آيندة مطلوب بشر بر اساس معیارهای انسانی به شمار مي رود. 

کوشد تا با فعالیت های مختلف، دست يابي به صلح پايدار را امکان پذير سازد. با اين  همه، يونسکو 
نیز مانند بسیاری از سازمان ها و کارگزاری های بین المللی، در عین داشتن اهداف انسانی، تحت 
تأثیر قدرت هاي سیاسی، کمبود منابع، کارآمدي ناکافي و ديگر حواشی قرار دارد. نکتة مهم تر آن که 
يونسکو سازماني ارزشی است و زمینة اصلی کار آن، يعني فرهنگ، مفهومي بسیار چالش برانگیز 
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 مي شوند، چگونه مي تواند وظیفة 

علوم طبیعی اقداماتی انجام دهد که دست کم در آگاهی بخشی عمومی مؤثر بوده اند. مخاطرات 
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مروري بر
ماهيت ارتباطات عمومي علم

و نظریه هاي آن

 ارتباط گر علم
 ارتباطات عمومي علم

 مدل  نقصاني
 مدل بافتاري

  عامهـ  متخصص
 مشارکت عمومي

 فرهنگ علمي

   کلیدواژه ها

در اين مقاله ماهیت ارتباطات عمومی علم، به مثابة رشته ای علمی و دانشگاهی، تبیین داده می  شود و 
سپس از چهار مدل نظري مطرح در اين رشته سخن به میان می آيد. همچنین، دربارۀ ضرورت شناخت 
ماهرانه و دقیق از رشتة ارتباطات از يک سو، و از ماهیت علم برای ارتباط گران علم از سوی ديگر بحث 
 می  شود تا از اين رهگذر میان حوزۀ علم و عرصة عمومی پیوندی برقرار کرد. در اين میان به  نظر مي  رسد
 که عدم شناخت از نظريه پردازي  هاي اين حوزه، در جايگاه يک رشتة علمي مشخص و مجزا، سبب بي 
توجهي به ضرورت مطالعات و تحلیل هاي علمي در اين رشتة علمی در ايران شده است؛ چنان که تقريًب 
مطالعه  اي جدی در اين حوزه درکش�ور انجام نشده اس�ت. همة اين موارد به، بهره نگرفتن از ظرفیت 
هاي ارتباطات عمومي علم در ايجاد و توسعة فرهنگ علمي و حمايت گر علم در ايران انجامیده است. 

زهرا اجاق
دانشجوي دکتري علوم ارتباطات، دانشگاه تهران

zahraojagh@ut.ac.ir

 1-مقدمه 
مقالة حاضر بر آن است تا با مشخص کردن ويژگی های ارتباط گری علم خوب، ماهیت ارتباطات 
عمومي علم و هدف فعالیت  هاي عمومي  سازي علم را تبیین کند. همچنین، مقاله نشان می  دهد 
که ارتباطات عمومی علم، به مثابة رشته ای دانشگاهی، حوزة مطالعاتی گسترده ای را به ويژه در 
کشورهای پیشرفته دربرمی  گیرد و حجم اين قبیل مطالعات و تحلیل  ها به اندازه ای است که 
نظريه  هايي برای توضیح و تبیین فعالیت  های عمومی  سازی علم تدوين شده  اند. بدين ترتیب، 
مقالة حاضر با اين هدف نگاشته شده است تا نشان دهد که در صورتی فعالیت های ارتباطات 
عمومی علم از کارايي برخوردار می شوند که ارتباط  گران علم، هم ماهیت و ويژگی  های علم، هم 
ماهیت و ويژگی های ارتباطات را بشناسند. در اين میان، نگارنده مشاغلي را هم که به يک ارتباط 
گر علم حرفه اي نیاز دارند، هم معرفي مي کند و نشان مي  دهد که بي  توجهي و دست کم گرفتن 
اين مشاغل سبب ايستايي علم، نداشتن تولیدات علمي و فناورانه و فقدان فرهنگ علمي در جامعه 
مي شود. اهمیت اصلي اين مشاغل در نقش آنها در ايجاد فرهنگ علمي در هر جامعه ای است.  
گفتنی است که بسیاري از اين مشاغل در ايران وجود دارند، اما نبود تخصص در اين رشته به چرخه 
ای معیوب انجامیده است؛ چنان که فعالیت  هاي ارتباطات عمومي علم در ايران انجام مي  شوند، 
اما کسانی که در اين حوزه کار مي  کنند، براساس ظن خويش از ماهیت 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 تحلیل نهايي، ترويج محصوالت علم و اشاعة فرهنگی ضدعلم را در 
جامعه به دنبال بیاورد.  از نظر اين مقاله، دلیل رخ  داد اين وضع، مطرح نبودن ارتباطات )عمومي( 
علم، در جايگاه رشته ای دانشگاهي و تربیت نشدن متخصصان در اين حوزه است. وانگهی، نبود 

چکیده
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مروري بر ماهیت ارتباطات عمومي علم و نظريه هاي آن

متخصصان ارتباطات عمومي علم باعث مي شود که فعالیت هاي ارتباطات عمومي علم در ايران، مطالعه و تحلیل نشوند که اين روند، 
افزون  بر ضعف پیشینة علمی و پژوهشی اين رشته، موجب می شود که امکان نقد و ارزيابي فعالیت هاي ارتباطات عمومي علم در 
کشور فراهم نیايد.  اين در حالي است که اين رشتة دانشگاهي، آثار مکتوب و مبانی نظري مشخصي دارد و مطالعة مروري بر چهار 

مدل نظري � تحلیلي ارتباطات عمومي علم در اين مقاله نشانگر آن است.

2- ارتباط گر علم 
واژة ارتباط گر علم مجموعه  اي از مشاغل، شامل دانش��مندان، کارگزاران روابط عمومي، روزنامه  نگاران، کارکنان مراکز علم، و 
آموزشگران را دربرمي  گیرد.  هنگامی اين افراد ارتباط گر علم به شمار می  آيند که از راه عمومي کردن علم براي انتشار آن در سطح 
جامعه بکوشند.  نوع علمي که آنها عمومي مي  کنند، مي  تواند شامل همة رشته  هاي علمي، مانند فیزيک، جنگل داري، ربوتیک، 
زيست  شناسي، نجوم، آسیب  شناسي يا جغرافي باشد. اما نکتة قابل توجه در مورد ارتباط گر علم اين است که در ارتباطات علم 
تخصص دارد. ارتباطات علم عبارت است از کاربرد مهارت  هاي مناسب، رسانه ها، فعالیت ها و گفتگو براي تولید دست  کم يکي از 

.)Burns,2003:183(1واکنش  هاي زير نسبت به علم: آگاهي، لذت، عالقه، شکل دادن به انديشه، و درک
ارتباط گران علم تالش مي  کنند که علم را براي مخاطبان شان عمومي کنند. مخاطبان آنها يا عامة مردم و کم  سوادان، در هر سني، 
هستند؛ يا متخصصانی اند که شناخت و درک اندکي از ديگر حوزه هاي علم دارند.  آنها در اين کار از ترجمه و تحويل مفاهیم علمي 

غامض و پیچیده، يا ايجاد ديالوگ يا هر روش ديگري بهره می  گیرند. 
براساس نظر کريس بريانت2، ارتباطات علم فرآيندي است که از رهگذر آن، فرهنگ علمي و دانش علمي با فرهنگ کلي جامعه د 
رهم مي  آمیزد)Bryant, 2004 : 1(.  جولین کريب3، نويسندة کتاب راهنماي ارتباطات علم مؤثر4بر  آن است که در سدة بیست ويکم 
مؤسسات علمي نه تنها بر مبنای آنچه کشف کرده اند، بلکه بر اين اساس قضاوت مي شوند که در به اشتراک گذاشتن علم با مردم 
جامعة شان تا چه اندازه مؤثر بوده اند و چقدر علم شان براي بشريت ارزشمند بوده است.  از اين رو، اين مؤسسات می کوشند شناخت 
بهتری از اين که چگونه علم شان را عمومي کنند و با مخاطبان هدف ارتباط برقرار کنند به دست آورند تا بتوانند در جلب مشارکت، 
کسب اعتبار و جذب سرمايه موفق باشند )Mullahy, 2004: 8(.  بنابراين، مي توان گفت ارتباطات علم در جوامعي که از نظر علم و 
فناوري پويا و در تکاپو هستند، يک نیاز ضروري است. از سوي ديگر، ارتباطات علم مي تواند پیوندهايي میان دانشمندان و ديگر بخش 
هاي جامعه، به ويژه شرکت ها و بخش هاي تولیدي، ايجاد کند. ضعف چنین ارتباطات و پیوندهايي در کشورهايي همچون ايران و 
ديگر کشورهاي در حال گذر و توسعه نیافته يکي از داليل اصلي نابساماني پیشرفت و رشد علم در اين کشورهاست که »فعالیت هاي 
پژوهشي در آنها از گذشته تا به امروز، مستقل از صنعت و ديگر کاربردهاي اجتماعي بوده« و نیز » به ضعف تاريخی در روابط علم � 

 .)Kreimer,2010:45( »جامعه مبتال هستند
با توجه به اهمیت ارتباطات )عمومی( علم موالي )Mullahy, 2004:21( به تحقیق دربارة ويژگي ها و توانمندي هاي الزم براي يک 
ارتباط گر علم پرداخته و در مطالعة خود نشان داده که 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 که چنین فردي مي تواند علوم پايه را درک کند، در 

بین دانشمندان اعتبار کسب کند و فهم و شناختي از فرهنگ دانشمندان و صنعت علم داشته باشد. 
به اي��ن ترتی��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 يک��ی مهارت 
 ابتدايی داش��ته باش��د.  اي��ن دو در کنار ه��م ارتباط گر عل��م خوب را مي س��ازند. موالي نش��ان م��ي دهد که يک��ي ديگر از 
ويژگي هاي ارتباط گر علم داشتن شناخت از پیشرفت هاي علم است.  اين سخن بدين معناست که ارتباط گر علم بايد در مورد 
آنچه در حوزة پژوهش و صنعت رخ مي دهد، از رهگذر مطالعة روزنامه، مجله و ديگر شبکه هاي علمي اطالعات روزآمدی داشته 
باشد.  اين دانش گسترده کمک می کند که ارتباط گران علم  در کار خود دقیق تر باشند و از همة موضوعاتی که 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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آگاهی يابند.
 درک زندگ��ي دانش��مندان و فرهنگ حاک��م بر جامعة ايش��ان نی��ز از ديگ��ر ويژگي هاي 
ارتباط گر علم اس��ت.  اين ويژگی به معناي ش��ناخت از زندگي دانش��مندان، نحوة ش��بکه 
س��ازي آنها، دلیل حض��ور آنه��ا در هماي��ش ه��ا و چگونگی هم��کاري آنه��ا و همچنین 
 درک اهمی��ت پژوه��ش، چن��د و چ��ون ن��گارش مقال��ه و داوري آن اس��ت. برآين��د اين 

شناخت ها، درک روش زندگي در حوزة علم را در پی می آورد.    
با مجموعة اين ويژگی ها، ارتباط گر علم می تواند براي زمینه سازی شناخت از ارزش ها و فرهنگ 
علمي در میان اهالی جامعه و برقراري پیوند بین حوزة علم و عرصة عمومي تالش کند.  وانگهی، 
او نتايج پژوهش هاي علمي را هم به عامة مردم و غیر متخصصان جامعه منتقل مي کند.  اين 
فعالیت که به کوشش روزنامه نگاران علمي يا خود دانشگاهیان انجام مي شود، ترويج علم نام دارد.  
دانشگاهیان علم را در اشکال گوناگوني، مانند نگارش مقاله در مجالت و روزنامه ها، سخنراني 
هاي عمومي، مصاحبه با مطبوعات و مشارکت در برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، ترويج می 
 دهند  .)Bentley, 2011: 48(اين توضیح در واقع مرز میان ارتباطات علم با ترويج علم را روشن 
می س��ازد.  ارتباطات علم مفهومی کلی و اعم از ترويج علم است که موضوع اصلی آن مطالعة 
تحوالت فرهنگی برخاسته از ش��کل گیری حوزة علم در جامعه، ورود علم به جامعه و تحلیل 
انتقادی داد  و  ستد فرهنگی حوزة علم و عرصة عمومی است؛ در حالي که موضوع و هدف ترويج 

علم، انتقال علم به جامعه و انتشار ساده سازی آن است.     
به اين ترتیب، مش��اهده مي ش��ود که ارتباطات علم، حوزه ای مش��خص از دانش و فعالیت 
هاس��ت. برن��ز1 و هم��کاران )Burns, 2003;189-185( تالش ک��رده اند تا تف��اوت ارتباطات 
علم را با آگاهي عمومي دربارة علم، درک عامه از علم، فرهنگ علمي و س��واد علمي روش��ن 
س��ازند.  آگاهي به معناي هوش��یار بودن دربارة چی��زي و غفلت نداش��تن از آن در لحظه ای 
 مش��خص اس��ت.  در مورد تعريف درک بايد ب��ه اين واقعیت توجه داش��ت ک��ه در برخي از 
موقعیت های اجتماعي، افراد خود انتخاب مي کنند که چیزي يا چیزهايي را ناديده بگیرند.  مثاًل 
گرگوري و میلر2 نمونه اي را گزارش کرده اند که در آن، کارگران صنعت هسته اي بیش از اين که 
بکوشند تا خطرهای ذرات آلفا و بتا و اشعة گاما را بفهمند، به توانايی همکاران شان در ايجاد محیط 
کاري ايمن اطمینان کرده اند. درک، وضع دوگانة داشتن و نداشتن دانش يا اطالعات علمی نیست، 
بلکه به معنای افزايش مداوم فهم و يادگیري، هم دربارة معنا و هم دربارة مفاهیم دانش، کنش يا 
فرآيند علمی است.  براي درک علمي، اصول مقتضي که عموماً مورد پذيرش هستند، عبارت اند از 
نظريه ها، قوانین، و فرايندهاي علم، به عالوه داشتن کمي شناخت از عواقب و پیامدهاي آنها.  آنها 
توضیح مي دهند که در بافتار ارتباطات علم، علم شامل علوم محض، رياضیات، آمار، مهندسي، 
فناوري، پزشکي و رشته هاي مرتبط است.  اين نويسندگان توضیح مي دهند که يادگیري درباره 
علم هم توسط سرويس هاي رسمي و هم غیررسمي انجام مي شود.  آموزش علوم، شکل رسمي 

و درک عامه از علم يا آگاهي عموم از علم، شکل غیررسمي آن است.   
از سوی ديگر، آگاهي عموم از علم به معناي مجموعه ای از نگرش هاي مثبت دربارة علم است 
که با مجموعه اي از مهارت ها و رفتارها بازنمايي مي شود.  مهارت هاي دستیابي به دانش علمي 
و فناورانه و مفهومي از مالکیت آن دانش، نوعي اعتماد و اطمینان به کسب پاداش و نتايج مثبت 

1 . Burns
2  .Gregory and Miller
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را ايجاد مي کنند.  آگاهي عموم از علم، پیش نیاز و در 
واقع عنصر اصلي درک عامه از علم و سواد علمي است.  
درک عامه از علم نیز مفهومي است که متخصصان رشته 
هاي مختلف رويکردهاي متفاوتي به آن دارند.  براساس 
گزارش علم و جامعة مجلس اعیان در انگلستان، درک 

عامه از علم عبارت است از: 
درک غیر متخصصان از موضوعات علم؛ البته اين گفته به 
معناي داشتن دانش جامع دربارة همة شاخه هاي علوم 
نیست، بلکه  ممکن است شامل درک ماهیت روش های 
علمي، آگاهي از پیش��رفت هاي علمي جاري و معاني 
آنها باشد.  درک عامه از علم واژه ای مختصر براي همة 
اشکال ارتباط جامعة علمي )مثل نويسندگان علمي، 
موزه ها و از اين قبیل( با عموم و با هدف بهبود و افزايش 

آن درک است.
میالر3 در حوزة آموزش علوم سه جنبة درک علمي را 

نشان مي دهد: 
1- درک محتواي علم يا دانش علمي بنیادي

2- درک روش هاي تحقیق )که فرآيند نام دارد(
3- درک علم ب��ه مثابة يک کار اجتماع��ي )آگاهي از 
تأثیر علم بر افراد و جامعه که دامنة وسیعي دارد، اما در 

اصطالح عوامل اجتماعي خالصه شده است(.
س��واد علمي نیز معاني متفاوتي را شامل می شود و از 
توانايي خواندن و فهم مقاالت عل��م  محور تا تأکید بر 
درک و کاربرد اص��ول علمي در زندگ��ي روزمره را در 

برمی گیرد.

سرانجام واژۀ فرهنگ علمي نیز به روش  هاي مختلفي 
به  کار مي رود.  براي مثال: 

به منزلة مجموعه اي از ارزش ها، عادات و خلقیات، روش 
ها، رسوم و نگرش هاي مبتني بر عام گرايی4، استدالل 
منطقي، شک  گرايي سازمان يافته و قابل آزمون بودن 

نتايج که در اجتماع علمي- دانشگاهي وجود دارد.
همة روش  ها و سبک  هايي که جامعة علم و فناوري و 

اعضای آن را از آن خود مي  کنند.  
بسیاري از ملل اروپايي از اين واژه به  جاي درک عامه از 
علم )در انگلستان( و سواد علمي )در آمريکا( استفاده مي  

کنند.  البته در تعاريف آنها بر محیط فرهنگي که در آن 
3  .Millar
4  . Universalism

علم و جامعه تعامل مي کنند، تأکید مهمی شده است.  
فرهنگ علمي، يک نظام ارزشي اجتماعي يکپارچه است 

که به علم و گسترش سواد علمي ارج مي  نهد.  

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

چه بسا بتوان گفت مهم ترين نقش  فعالیت ها و مشاغل 
در حوزة ارتباطات عمومي علم اين است که با معرفي و 
پیشنهاد الگوهاي جديد کنش به افراد جامعه، مي توانند 
به دگرگوني در فرهنگ و حالت و میزان آگاهي و درک 
آنها بینجامند.  به لحاظ هستي شناسي اهمیت فعالیت 
هاي ارتباطات عمومي علم )مثل بازنمايي هاي علمي 
در رسانه ها( در دگرگون کردن و شکل  دادن به باورها 
يا نظام اعتقادي ماست.  درواقع، اعتقاد يا باور، تأکید، 
ادعا يا انتظاري دربارة واقعیت اس��ت که ممکن است 
درست يا غلط باشد.  باور، س��اده ترين شکل بازنمايي 
ذهن بشر و يکي از اجزاي سازنده و بنیادين تفکر آگاهانه 
اس��ت )Singh and Raza,2001(  از سوي ديگر، درک 
 .)Chambrs,1961:101( کامل ترين مرحلة شناخت است
يعني پس از اين که چیزي را با حواس مان دريافتیم و آن 
را مفهوم سازي کرديم، و توانستیم بین مفهوم و دريافت، 
رابطة رفت و برگش��تي برقرار کنیم، آن چیز را درک 
کرده ايم.  در واقع، ه��رگاه بتوانیم چی��زي را که وارد 
انديشة مان شده، در حوزة عمل و در زندگي روزمره  به کار 
ببريم، آن را درک کرده ايم.  به همین دلیل است که درک 
و روش دستیابي به آن، در تجربة زيستی و زندگي مان 
اهمیت فراوانی دارد.  چون هر روش، نوعی نگريستن به 

جهان و پیوند با واقعیت است. 
 اهمیت درک علمي در جهان ام��روز و زندگي روزمره 
به دلیل نوع پیوندي است که بین افراد و واقعیت برقرار 
مي کند.  “يکي از اصلي ترين کارکردهاي فرهنگي علم 
اين است که به مثابة پیوند ضروري و اساسي ما با واقعیت 
عمل مي کند و اگر در حفظ اين پیوند شکست بخوريم، 
در خطر از دست دادن تمايز بین حقیقت و خیال، و علم 
و جادو قرار خواهیم گرف��ت” )Brown,1986:123(.  به  
اين ترتیب، پیام هاي علمي منتشر شده از راه فعالیت 
هاي ارتباطات عمومي علم با تغییر در شناخت و درک 
ما از واقعیت مي توانند چگونگي پیوندمان با واقعیت را 
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متأثر سازند.     
با اين توضیحات، براي اين که اين فعالیت ها بتوانند در مخاطبان خود تغییری بیافرينند، بايد 

بتوانند با تغییر در ذهنیت آنها، بازنمايي هاي ذهني شان را تغییر دهند. 
 بازنمايي هاي ذهني مي توانند در قالب باورها، نمود يابند و باورها در انديشه هايي که بیان يا اجرا 
مي شوند )کنش هاي ارتباطي(، تجلی پیدا مي کنند.  به اين ترتیب، درک ما از واقعیت )يعني 
شناختي که از واقعیت کسب کرده ايم( در چگونگي ذهنیت، بازنمايي هاي ذهني، باورها، تفکر 
و کنش هاي ارتباطي ما نقش دارند که در مجموع مي توانند به ايجاد و گسترش فرهنگ علمي 

بینجامند.
همان گونه که گفته شد، اين فعالیت ها اطالعات علمي دربارة واقعیت را به مخاطبان منتقل 
مي کنند که مي توانند بخشي از باور و اعتقادات آنها را بسازند.  نمود خارجي چنین باوري، در 
ماهیت تفکر و انديشة مخاطبان بروز مي کند؛ اما تنها هنگامی که تفکر، آگاهانه باشد، مشخص 
مي شود که اجزاي سازندة آن )باورها( بر چه بنیاني استوارند: علم، خرافه، مذهب، سنت يا هر چیز 
ديگر.  بدين ترتیب، متون علمي عمومي در هر شکلي که به مخاطب ارائه شوند، مي توانند با افزايش 
درک علمي مخاطبان، در گسترش باورهاي علمي نقش داشته باشند و از اين طريق، کنش هاي 
ارتباطي علمي و فرهنگ علمي را توسعه دهند.  از اين روست که يکي از اهداف مهم ارتباطات علم، 

گسترش تفکر و فرهنگ علمي و افزايش درک عامه از علم است.  
گفتنی است که اهمیت باور و درک، در پیوند آنها با زندگي روزمرة ماست: ما در زندگي روزانة مان 
دربارة چیزهاي مختلفي مي انديشیم، با وسايل مختلفي مواجه مي شويم و مي خواهیم که طرز 
کارشان را بدانیم، در مورد موضوعات بسیاري تصمیم گیري مي کنیم.  بنیان فکري ما، يعني 
باورهايمان بر هر چه که استوار باشد، در روش تصمیم سازي و مواجهة مان با موضوعات و مسائل 
مختلف نقش دارد.  روش رويارويی ما با موضوعات و محیط پیرامون، نشان دهندة ويژگی ها و 
مختصات فرهنگی ما و جامعة مان است.  بنابراين، ارتباطات علم با توجه به اين موضوع، به مطالعة 
نقش علم و فرهنگ علم در بهتر و مناسب تر کردن کنش ها و واکنش هايمان در زندگی روزمره  

می پردازد.
 

 4- نظریه  هاي مورد مطالعه در رشتۀ ارتباطات عمومي علم 
با دقت در مطالب پیش گفته، مشخص مي شود که ارتباطات عمومي علم در اشکال مختلفي 
مانند روزنامه نگاري علمي، موزة علم، نمايشگاه علم، فروشگاه علم، مراکز علم، پارک علم، تئاتر 
و نمايش علمي انجام مي ش��ود و مطالعات آن به مثابة 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. بنابراين، درکی که مردم از علم دارند و چگونگی ش��بیه ساختن درک علمی 
 آنها به ويژگی و ماهیت علم، مورد توجه نظريه پردازان اين رش��ته اس��ت. از اين روست که در 
نظريه پردازي در اين حوزه همة اين فعالیت ها در چهار مدل توضیح داده شده اند که در ادامه 

آمده اند.  
کس��انی که در حوزة ارتباطات عمومي عل��م کار مي کنند، تالش زيادي ب��راي ايجاد پیوند و 
ارتباط میان علم و مردم کرده اند.  هدف اصلي اين تالش ها از يک س��و، وارد کردن هنجارها، 
خلقیات، عادات و ارزش هاي حوزة علم به درون حوزة عمومي است و از سوي ديگر، آشنا کردن 
مردم با اهمیت فعالیت هاي علمي، ضروري نش��ان دادن آنها و جلب رأي و نظر موافق آنها در 
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کشورهايي است که افکار عمومي درفرآيند تخصیص 
بودجه هاي پژوهشي تأثیرگذار است. روزنامه نگاران 
به هر موضوعي م��ي پردازند. موزه داران نمايش��گاه 
هاي جديد برپا مي کنند، آموزشگران علم در ساعات 
غیرآموزش��ی به برگزاري برنامه هايي ب��راي افزايش 
میزان س��واد و درک علم��ي مخاطبان م��ي پردازند، 
تولیدکنن��دگان برنامه ه��اي راديوي��ي و تلويزيوني، 
 برنامه ها و مس��تندهاي راديوي��ي و تلويزيونی تولید 
مي کنند، تولیدکنندگان محتوای وب سايت هاي علمي 
و دانشمندان نیز هر يک از اشکال ارتباطات عمومي را 
به مثابة ابزار مناسبي می بینند که براي ارتباط با مردم و 

تولید فرهنگ و پول و سرمايه به کار می آيد.   
بروس لونشتاينLewenstein(1,2003( بر آن است که 
میزان موفقیت اين فعالیت ها چندان مشخص نیست 
و اين کم بیش بدين دلیل است که هیچ توافقي دربارة 
هدف و آنچه درک عامه را از علم بهبود مي بخشد، وجود 
ندارد.  در واقع، پژوهشگران رشته هاي مختلف تالش 
کرده اند تا مفه��وم درک عامه و اه��داف آن را توضیح 
دهند، منتفعان و متضرران اين فعالیت ها را معرفي کنند 
و محدودياتي را که بر درک عامه از علم تأثیر مي گذارند، 
روش��ن نمايند.  اما نکتة قابل توجه در اين باره، وجود 
تنش میان رويکرد2هاي آرمانگرايانة آموزش و اهداف 
مشخصي چون افزايش سرمايه گذاري، تغییر سیاست 

يا طرفداري از توصیه هاي بهداشتي خاص است.
براساس نظر لونش��تاين )Lewenstein,2003( فقدان 
حمايت عمومي از روش هاي علم��ي تفکر و حمايت 
عمومي مادي از کار علمي را مي توان نخستین دلیل 
توجه به موضوع درک عامه از علم در اواسط سدة نوزدهم 
دانس��ت.  از دهة 1970 به بعد در آمريکا ، شوراي ملي 
علوم3  براي اندازه گیري دانش عموم از علم و فناوری، 
و نگرش آنها دربارة اين مفاهیم، پیمايش هايی را انجام 
داد.  اين پیمايش ها نش��ان دادند ک��ه تنها 10 درصد 
آمريکايي ها مي توانند مولکول را تعريف کنند و بیش 
 از نیمي از افراد بر اين باروند که انسان ها و دايناسورها 
هم زمان بر روي سیارة زمین زندگي مي کردند.  ترکیب 
اين پرسش ها با پرسش هايي دربارة فرآيند علم و جايگاه 
1. Bruce V.Lewenstein
2 .Vision
3 . National Science Board

نهادي علم، امکان سنجش میزان سواد علمي را فراهم 
آورده است.  پیمايش هاي اولیه نشان داد که تنها پنج 
درصد از آمريکايي ها به لحاظ علمي باس��وادند و 20 
درصد هم به علوم عالقه دارند.  اين نتايج موجب شکل 
گیري تفکر فقدان دانش و لزوم اجرای برنامه هايي براي 
تولید اطالعات و پر کردن ش��کاف دانش بین عموم و 
متخصصان شد و بدين ترتیب، نخستین رويکرد يا مدل 
نظري در اين حوزه با نام مدل نقصاني4 مطرح شد.   اين 
مدل در اصل کمبود يا نقصان دانش بین عموم را توصیف 
مي کند. اين کاستی، شکافي را بین عموم و متخصصان 
پديد آورده که بايد پر شود و اين پیش فرض را دارد که با 
پر شدن اين شکاف، همه چیز بهتر خواهد شد.  موضوع 
مهم اين است که در اين رويکرد به میزان سواد علمي 

مردم توجه مي شود.  
اما پژوهشگران ضعف هاي اين مدل را هم نشان داده 
اند؛  از جمله اين که پرسش هاي اين پیمايش ها بدون 
ايجاد يک بافتار مناسب طرح ش��ده اند.  نظريه هاي 
يادگیري نشان داده اند که مردم حقايق و نظريه هايي 
را که در زندگي شخصي شان معنادار است، بهتر می 
آموزند.  مث��اًل در جوامعي که با مش��کالت مربوط به 
سالمت آب مواجه اند، حتي بی سوادان نیز به سادگي 
توانس��ته اند اطالعات فني کاماًل پیچیده را بفهمند.  
اما در چه وضعیتی ممکن است کسی نیاز به دانستن 
دربارة ساختار DNA را در خود احساس کند؟  از اين 
گذشته، گاهي بي سواد يا باسواد دانستن مردم دربارة 
تنها چند رشتة علمي خاص مطرح مي شود و به ديگر 
اشکال يا انواع دانش که به زندگي روزمرة مردم مربوط 
است، توجه نمي شود؛  مانند اعتماد داشتن به قضاوت 
هاي اعضای خانواده يا بزرگ ترها، يا ارزش قائل شدن 
برای دانش ماهیگیران و شکارچیان محلي.  در واقع، اين 
رويکرد به تأثیر عوامل اجتماعي و فرهنگي بر پاسخ هاي 
به دست آمده در پیمايش ها بي توجه است و بر آن است 
که همة دانش مورد نیاز انس��ان ها در علم نهفته است 
)Burns,2003:189(.  به دلیل چنین مشکالتی در اين 
رويکرد نظري، پژوهشگران مدل جديدی را با نام مدل 

بافتاري5 مطرح کردند. 

4 . Deficit Model
5 . Contextual Model
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در مدل بافتاري افراد بش��که هاي خالي ای تصور نمی شوند که بايد با اطالعات پر شوند؛ بلکه 
اطالعات را براساس ويژگي هاي اجتماعي و روان شناختی که براساس تجربیات پیشین آنها 
شکل گرفته، بافتار فرهنگي و شرايط شخصي پردازش مي کنند.  بهترين حوزه براي استفاده از 
اين مدل، ارتباطات سالمت و ريسک است.  براساس اين مدل، افراد اطالعات را در بافتارهاي ويژه 
اي دريافت مي کنند که نحوة پاسخ دادن به آن اطالعات را هم شکل مي دهد. موضوعات روان 
شناسانة شخصي مي توانند بر بافتار تأثیر بگذارند، مانند مرحلة زندگي يا نوع شخصیت )ترسو، 
مهاجم( و نیز اوضاع اجتماعي اي که تحت آن، افراد اطالعات را دريافت مي کنند.  اين مدل به نقش 
نظام هاي اجتماعي و بازنمايي هاي رسانه اي در تقويت يا تضعیف توجه به موضوعات علمي توجه 
دارد )لونشتاين، 2003(.  در سطح عملي هم با استفاده از اين مدل مي توان پیام هايي متناسب با 
ويژگي هاي مخاطبان براي آنها تولید کرد. انتقادي که به اين مدل شده، از اين نظر است که همانند 
مدل نقصاني، پژوهشگران درک عامه از علم را معادل تقدير و ارج نهادن مردم به حوزة علم مي 
گیرند و توجهي به مشارکت عموم در علم ندارند.  به اين ترتیب، دو مدل نظري ديگر براي مطالعه 
و پژوهش در اين حوزه پیشنهاد شده است که عبارت اند از مدل عامه � متخصص و مدل مشارکت 
عمومي.مدل عامه � متخصص مورد نظر لونشتاين ((Lewenstein,2003  ويژگي يک  طرفگي مدل 
نقصاني را ندارد و به تعامل بین علم و عموم و دو طرفه بودن اين رابطه توجه دارد.  عموم را فعال 
مي داند و در مستندات پژوهشی آن، به پیوند دانش علمي و محلي با هم توجه مي شود.  در اين 
مدل به مسائل سیاسي 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 ماهیگیران و شکارچیان محلي يا پزشکي 
سنتي که تقريباً در همه جاي جهان وجود داشته و دارد.  تفاوت اين مدل با مدل بافتاري در اين 
است که در مدل بافتاري به دانش علمي  و محلي ارزش گذاشته مي شود و دشواري دستیابي به 
آن تصديق مي شود، اما در مدل عامه � متخصص، دانش محلي همانند دانش فني، براي حل يک 
مسئله مناسب تشخیص داده مي شود.  البته بايد توجه داشت که در اين رويکرد پژوهشگران به 
دنبال اعتبار بخشیدن به دانش محلي از راه سنجش آن با روش هاي علمي نیستند و اين دقیقاً 
همان چیزي است که منتقدان با توجه به آن، رويکرد عامه- متخصص را ضد علم معرفي مي کنند. 
در عین حال، معلوم نیست که اين مدل چگونه مي تواند در عمل درک عامه را از موضوعات علمي 
افزايش دهد.  به نظر می رسد اين رويکرد تنها براي جلب توجه و حمايت مردم معمولي در مباحثه 
هاي سیاسي مناسب است و دلیل توجه به آن لزوم و ضرورت توجه به اعتماد عمومي به علم و 
فعالیت هاي علمي است.   مدل مشارکت عمومي هم به دلیل اهمیت اعتماد اجتماعي در مباحث 
سیاسي دربارة موضوعات علمي و فني مطرح شده است.  اين مدل بر مجموعه اي از فعالیت هايي 
که مشارکت عموم و اعتماد به سیاست علمي را افزايش مي دهند، تمرکز دارد.  ويژگي اين مدل 
آن است که کنترل بر علم را از دانشمندان و متخصصان مي گیرد و به گروه هاي مردمي مي دهد. 
در انگلستان به اين مدل، مدل ديالوگ مي گويند.  انتقادي که به اين مدل وارد شده آن است که 
بیشتر به موضوعات سیاسي مي پردازد تا موضوع افزايش درک عامه از علم.  البته بايد توجه کرد 
که در کشور ما اساساً فعالیت هاي مربوط به اين مدل کارکردي ندارند، زيرا هنوز در ايران اهمیت 

افکار عمومي براي فعالیت هاي علمي و پژوهشي مطرح نیست.   

 5- نتیجه  گیري
  کنشگران و صاحبان مشاغل در هر جامعه اي از ويژگي هاي فرهنگي آن جامعه متأثرند.  اين 
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موضوع دربارة علم هم صدق مي کند. آلفرد  اي. توبر1 
)Tauber,1999:479( توضی��ح مي دهد که“مطالعات 
کنوني علم تأکید مي کنند که علم نمي تواند يک فعالیت 
اجتماعي يا فکري محدود و خودش��مول تلقي شود.  
علوم طبیعي به طور کامل در فرهنگ حمايتگرش��ان 
به سر مي برند. علم فقط در جامعه رخنه نمي کند، بلکه 
به وسیلة فرهنگ آن جامعه نیز ساخته مي شود. برونو 
التور )Latour,2005:479( براي توصیف اين پديده 

از اصطالح علم درهم آمیخته2 استفاده مي کند. 
التور بدين وس��یله مي خواهد بر عبث ب��ودن تالش 
براي جدا کردن علم از هزاران فعالیت اجتماعي ديگر 
)سیاسي، اقتصادي، آموزش��ي و غیره( که روال و روية 
آن را حمايت و هدايت مي کنند، تأکید کند”.  اهمیت 
ارتباطات عمومي علم در اين است که ارتباط گران علم با 
تولید متون ارتباطي مناسب و هماهنگ با مخاطبان شان 
)اعم از متون رسانه اي نوشتاري، ديداري يا شنیداري، 
گردهم آيي هاي حضوري، نهادهايي مانند موزه ها و 
نمايشگاه هاي علم و تاريخ علم( مي توانند دست کم 
ويژگي هاي فرهنگي الزم براي رشد و پیشرفت علم را به 
1. Alfred I.Tauber
2 .Blended

مخاطبان شان معرفي کنند. در واقع، بدون وجود چنین 
محیطي، علم نمي تواند رشد و توسعه يابد. از اين روست 
که فرهنگ جامعه  در گسترش تولیدات علمي و فناورانه 
اهمیت دارد و چون “علم تحت تسلط نیازها و ارزش هاي 
 Tauber,( ”فرهنگي ای است، که در حال رشد در آن است
1999:479(، ارتباطات عمومي علم مي تواند در ايجاد و 
پرورش ارزش هاي فرهنگي الزم براي رش��د و توسعه 
علم نقش داشته باشد.  همان گونه که پیشتر اشاره شد، 
در ايران فعالیت هاي ارتباطات عمومي علم انجام مي 
شوند؛ با اين همه، علم به عنوان بخشي از فرهنگ جامعة 
ايراني حضور ندارد.  به نظر می رسد يکي از داليل چنین 
وضعیتي، ضعف فرهنگ علمي جامعة ما و بي توجهي 
به پژوهش در اين رشته است.  مطالعه و پژوهش دربارة 
اين فعالیت ها و شناخت ضعف ها و ويژگي هاي فعالیت 
هاي ارتباطات عمومي علم مي توانند به ما نشان دهند 
که برخي از داليل مهم فقدان يا ضعف حمايت گري از 
علم توسط عموم، و نیز کم بودن رشد و توسعة علمي در 
ايران چیست. گفتنی است که اين موضوع به نوبة خود 
می تواند ضمن نشان دادن داليل عدم گسترش فرهنگ 
علمي در جامعة ايران، مختصات درک مردم از علم و فهم 

آنان از مفهوم علم را هم نشان دهد. 
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الگوي سياست گذاری اجتماعي علم
و كاربرد آن در ایران
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يکي از ابعاد مهم سیاس�ت گذاری علمي، توجه به مس�ائل اجتماعي اس�ت. نوع نگاه به پويايي  هاي علم 
باعث مي  ش�ود زمینه هاي اجتماعي متفاوتي م�ورد توجه قرار گی�رد.  در اين مقاله، تعیی�ن داللت هاي 
مناس�ب سیاس�ت گذاری علمي در حوزۀ اجتماعي ب�ا تأکید بر انواع پويايي  شناس�ي علم م�د نظر قرار 
گرفته اس�ت. نخس�ت تالش ش�ده اس�ت تا گونهشناس�ي جامعي از رويکردهاي مختلف ب�ه دينامیک 
هاي تولید علمي ارائه ش�ود. الگوي دووجهي ارائه ش�ده در دو بع�د خ�رد و کالن، پويايي هاي اجتماعي 
عل�م را توصیف مي کن�د. بر مبن�اي اين گونه شناس�ي، مس�ائل مهم مورد مناقش�ه در حوزۀ سیاس�ت 
گذاری علمي، همچون رويک�رد نخبه گرايانه، فرار مغزها، سیاس�ت هاي آموزش�ي و مانن�د آنها ارزيابي 
ش�ده اند. درمورد هر يک نیز تالش ش�ده اس�ت تا سیاس�ت هاي کاربردي اس�تخراج و معرفي ش�وند.

 Scientific Institution نهاد علمي 
 Construction برساخت گرايي 

 Policy Making سیاست گذاري 
 جامعه  شناسي دانش علمي

 Sociology of Scientific Knowledge 
Parallel Inductionالقاي موازي 

   کلیدواژه ها

سطح کالنسطح خرد

برون گرادرون گراالگوي نهادي

الگوي 
ساختاريتعامليبرساخت گرا

جدول شمارۀ 1:
شماي کلي الگوي مفهومي

 1-مقدمه
پیشرفت تمدن غرب بر مبناي علوم و فناوري هاي نوين باعث شده است برنامه ريزي و سیاست 
گذاري حرکت علمي و فناورانه به يکي از دغدغه هاي مهم ملل توسعه يافته و رو به توسعه مبدل 
شود. رجحان تفکرات اقتصادي در اواسط سدة بیستم باعث شده بود که مسائل اجتماعي در 
مسیر توسعه به حاشیه رود و بیشتر تأکیدات بر مسائل اقتصادي استوار باشد. پل ساموئلسون  
اقتصاد را علم پرداختن به عقالنیت ها و علوم اجتماعي را علوم توجه به عدم عقالنیت ها تعريف 
مي کند )Samuelson,1947(. اين نگاه بسیار متأثر از فضاي پوزيتويستي اين دوره بوده است. برنامة 
ضعیف علم، اجماع و رشد علم را به درون جامعة علمي محدود مي کرد. خروجي  علمي اين جوامع 
علمي نیز اگر به هر دلیل مورد پذيرش جامعه قرار نمي گرفت، خارج از مسئولیت علم قلمداد 
مي شد. در حقیقت، انديشمندان علوم اجتماعي مباحث خود را پس از اجماع در نتايج علمي آغاز 
مي کردند)Engelhardt,1984(. مطالعات علم و فناوري زمینة جديدي است که به چگونگي تأثیر 
ارزش هاي اجتماعي، سیاسي و فرهنگي بر تحقیق علمي و نوآوري فناورانه و در مقابل تأثیر اين 
تحقیقات و نوآوري ها بر جامعه، سیاست و فرهنگ مي پردازد. يکي از زمینه هاي مهم مورد توجه 
مطالعات علم و فناوري، توسعة مسائل اجتماعي در حوزة علم و فناوري است. به همین دلیل، 
امروزه به سیاست گذاري اجتماعي علم و به ويژه وضعیت اجتماعات علمي، به مثابة يکي از جنبه 

هاي مهم توسعه علمي، بیش از پیش توجه شده است)قانعی راد،1385(.
متأسفانه، ساختارهاي نهادي نظام برنامه ريزي علمي کشور به گونه اي است که عموماً پزشکان 
و مهندسان نقش هاي کلیدي را در سیاست گذاري هاي ملي بر عهده دارند. مشکل آنجا بروز مي 
کند که در نگاه تکنیکي اين افراد، به پويايي هاي اجتماعي مرتبط با تعامالت علمي توجهی نمی 
شود. عوامل انگیزشي و رقابت هاي اقتصادي- سیاسي، تعامالت اجتماعي همچون چانه زني 
مذاکره و اقناع، نهادمندي هاي ساختاري و نیز ساختارهاي کالن اجتماعي همچون جنسیت، 
طبقه، حاکمیت و جز آنها چنان در تعیین دينامیک هاي دروني علم حائز اهمیت اند که به يقین 
مسائل اجتماعي، هستة سیاست گذاري علمي را تشکیل مي دهند. در واقع، همة کساني که 
مفهوم اجتماع علمي را به کار مي برند، عقیده دارند که دانش علمي، دانشي اجتماعي است)قانعی 

چکیده
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الگوي سیاست گذاری اجتماعي علم و کاربرد آن در ايران

راد ،1385(. با اين همه فضاي تکنیکي و فني حاکم بر نهادهاي 
سیاست گذار، در کنار رويکرد فن ساالر و نخبه گرايانة موجود در 
کشور سبب شده است تا مسائل اجتماعي از هسته به پیرامون 
رانده شوند. در بهترين حالت، بندي به سیاست ها افزوده مي شود 
که بايد مسائل اجتماعي و فرهنگي هم لحاظ شود؛ لیکن تبصره 

ها تعارفاتي هستند که هیچ گاه مد نظر قرار نمي گیرند.   
 در اين مقاله تالش شده است تا با معرفي رويکردهاي مختلف 
اجتماعي به پويايي شناس��ي علمي، اهم مسائلی که در حوزة 
سیاس��ت گذاري علمي مطرح اند، بازبیني و اصالح شوند. در 
واقع، گونه شناسي هاي مختلف در مدل جامعي مفهوم پردازي 
شده اند. مدلي که در اين مقاله ارائه شده، الگويي دو بعدي است 
که براي تبیین پويايي هاي اجتماعي علم مطرح شده است. هر 
بعد در دو مقیاس خرد و کالن به مسائل درون فضاي علمي و 
بیرون از آن مي پردازد. در بخ��ش اول و دوم مقاله به ترتیب دو 
بعد مذکور 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 تولی��د دانش علمي مربوط 
مي ش��ود که در تحلیل خرد اين الگوها، تفصی��ل آن مطرح 
شده است. در بخش هاي بعدي مقاله تالش شده است داللت 
هاي سیاستي اين الگوها در مسائل مربوط به سیاست گذاري 
اجتماعي علم مطرح شود. با وجود اختالف در مباني خرد و کالن، 
اين الگوها حاوي برخي داللت هاي سیاست گذاري مشترک نیز 
هستند. به بیان ديگر، در برخي از موارد، دو الگو از مسیرهاي 
متفاوت به نتايج يکساني در حوزة سیاست گذاري مي رسند. 
مقالة حاضر تالش دارد با ارائة اين الگو، مدلي براي مفهوم پردازي 

سیاست گذاري اجتماعي علم به دست دهد.

 2-ارائۀ الگوي مفهوم پردازي
بسته به نوع روش شناسي علمي و نیز سطح تحلیل مورد نظر، 
چهار بخش برای تحلیل قابل تفکیک اند. الگوي مورد نظر شامل 
دو نگاه نهادي و برساخت گرايي مي شود که در دو سطح خرد و 
کالن ارائه شده اند. جدول شمارة يک عناوين بخش  هاي مدل 

مورد نظر را معرفي کرده است.
 سطح خرد عموماً به روابط و سازوکارهاي میان عناصر علمي 
مربوط مي شود و سطح کالن کلیت جامعه را مد نظر قرار مي 
دهد. در واقع در سطح خرد با بازيگراني مواجه ايم که مستقیماً 
درگیر فعالیت هاي علمي هستند. درحالي که در سطح کالن، 
به نقش آفريني کلیة عوامل اجتماعي توجه می شود. در ادامه 

هريک از عناصر جدول باال، با تفصیل بیشتري مطرح خواهند 
شد. 

2-1-الگوي نهادي 
الگوي نهادي، بر نگرش هاي جامعه شناسي قديم علم استوار 
اس��ت. نگرش هايي که به ويژه در بعد خرد از مفهوم مر توني 
نظام اجتماعي علم تأثیر پذيرفته است. اين مدل بسیار متأثر 
از آثار ماکس وبر و نیز مدل اجیل1 پارسونز است. الگوي نهادي 
در بعد کالن به دلیل بحث القائات موازي، بر رقابت هاي سیاسي 
و اقتصادي متمرکز مي ش��ود. بدين دلیل، به نتايج الگوهاي 
نئومارکسیستي ش��یلر و هابرماس، توجه خواهد شد. تالش 
شده است تا با ترکیب مباحث جامعه شناسي قديم علم با مسائل 
جديد مبتني بر اقتصاد سیاس��ي و نظرية گروه هاي ذي نفوذ، 
الگويي برای تبیین پويايي هاي اجتماعي علم ارائه شود. توسعة 
داللت هاي اين الگو به شیوة جديدي از تولید دانش می انجامد 
که  انگیزش هاي اقتصادي و سیاسي را محور تولید علم قرار مي 
دهد.گیبونز الگوي جديد را شیوة جديد در تولید دانش مي داند 
 .)Gibbons,1994( که پس از شیوة مرتوني گسترش يافته است
به دلیل اهمیت محوري الگوي پارسونز در تشريح نهادمندي 
اجتماعي علم، ابتدا اين الگو به اجمال مرور می ش��ود. پس از 
آن بر مبناي مدل اجیل، الگوي نهادي در دو بعد خرد و کالن 

تشريح مي شود.
 براس��اس الگوي اجیل پارس��ونز، هر نه��اد اجتماعي به رغم 
کارکرده��اي چهارگان��ه، داراي يک برتري کارکردي اس��ت 
 Parsons,1970(که اس��تقالل کارکردي آن را باعث مي ش��ود
؛Parsons&Smelser,1956(.نهاده��اي اجتماعي در عین اين 
استقالل داراي وابستگي کارکردي به هم هستند. استقرار و ثبات 
هر نهاد اجتماعي زماني تضمین مي شود که در عین استقالل و 
تمايزپذيري ساختاري از ساير نهادهاي اجتماعي، داراي ارتباط 
کارکردي با آنها باش��د. الزامات کارکردی چهارگانه هر نظام 

اجتماعی، در مدل اجیل پارسونز عبارت اند از:
تطبیق2 : سازگاري نظام اجتماعي با محیط پیرامون خود و نیز 
کنترل بر محیط براي پاسخگويي به نیازهاي نظام اجتماعي را 
الزام تطبیق مي خوانیم. نظام اقتصادي و ابزار پول بیشتر در اين 

زمینه مورد توجه قرار مي گیرد. 
کسب هدف3 : هر نظام اجتماعي با درنظر گرفتن محیط پیرامون 
1. AGIL
2. Adaptation
3. Goal Attainment
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خود يک يا چند هدف را برمي گزيند و تالش مي کند به آنها دست يابد. نظام سیاسي و عنصر قدرت 
در اين خصوص مطرح مي شود.انسجام1 : پیوستگي و انسجام دروني عناصر نظام و يکپارچگي 
کالن اجزا، الزام مهمي در هر نظام اجتماعي است. اين انسجام در دو بعد فردي و نهادي قابل بررسي 
است. نفوذ اجتماعي و ارتقاي کمي و کیفي تعامالت در انسجام نظام اجتماعي بسیار حیاتي است. 
حفظ الگو2 : هر نظام اجتماعي بايد الگوهاي فرهنگي مناسبی برای رفتار عوامل ايجاد کند و به 
منظور حفظ شان انگیزش هاي متناسب با آنها ارائه دهد. فرهنگ و نظام ارزشي تأمین کنندة اصلي 

الزام حفظ الگو در هر نظام اجتماعي است. 
در مدل نهادي تحلیل پويايي هاي علم، نظام علمي بر مبناي تقدم کارکردي آن، نظامي فرهنگي 
درنظر گرفته مي شود که کارکرد اصلي آن حفظ و نگهداري جهت گیري هاي فرهنگي و نظام 
ارزش ها براي تأمین کارکرد بهینة نظام اجتماعي است)قانعی راد،1381(. در اين نگاه که در آن 
نظام علمي به مثابة نهادي اجتماعي تلقي مي شود، تحلیل پويايي هاي علمي در دو سطح خرد و 
کالن انجام مي شود. در سطح خرد، تحلیل پويايي هاي علمي به درون جامعة علمي متوجه مي شود 
و در اين سطح با اتخاذ رويکردي درون گرا، به بعد فني و تخصصي پويايي هاي علمي بیشتر توجه 
می شود. در مقابل و در سطح کالن، به رابطة نظام علمي با ديگر نظامات اجتماعي توجه مي شود. 
در اين سطح با اتخاذ رويکردي برون گرا، القائات متقابل میان نظام علمي با نظامات اقتصادي، 
سیاسي، 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 کالن نیز تطبیق و کسب هدف مورد 
توجه قرار دارند. سطح خرد متأثر از جامعه شناسي قديم علم و مدل مرتوني تولید دانش است در 

حالي که سطح کالن، شیوة جديد تولید دانش و الگوي گیبونزي را محور تمرکز قرار مي دهد. 

2-1-1-سطح خرد
در اين سطح از تحلیل، بر هنجارها و انگیزش ها در نهاد علم و نیز انسجام و يکپارچگي دروني 
اين نهاد اجتماعي توجه مي شود. در نگاه سیستمي پارس��ونز اين دو بعد زيست بوم يا جهان 
زندة نظام اجتماعي را  تش��کیل مي دهند)Persons,1970(. در اي��ن بعد ارزش ها، هنجارهاي 
مورد توافق، گفت  وگ��و، تغییر و تعامل اهمیتي به مراتب بیش��تر از قواع��د، قوانین و اهداف 
دارند. در واق��ع، به دلیل اتخ��اذ رويکرد درون گرا در اين س��طح از تحلیل نظ��ام علمي، مدل 
 نهادي، با تأکید بر س��اختار هنجاري علم ب��ه پژوهش های دهة چهل روبرت مرتون، اس��تاد 
جامعه شناس��ی علم، نزديک خواهد ش��د)Merton,1942(. زيرا مدل ت��الش دارد تکوينات و 

پويايي هاي دروني نظام علمي را شناسايي کند. 
در خصوص انگیزش در نهاد علم توجه به اين نکتة اساسي بسیار حائز اهمیت است که انگیزش 
مقوله اي فرهنگي است که ريشه در نظام ارزشي نهادينه شده دارد. منظور از نظام ارزشي نهادينه 
شده، وجود خويشاوندي باطني میان الگوهاي ارزشي و فرهنگي علم با جامعه وسیع تر است. 
اين گونه از نظام ارزشي است که مي تواند انگیزش مناسبی در کل جامعة علمي ايجاد کند و به عالوه 
جامعة بزرگ تر را به پشتیباني از اين فعالیت ها متعهد سازد. مرتون روش و ارزش را به هم پیوسته 
مي داند و معتقد است هم قواعد روش شناختي جنبة ارزشي و اخالقي دارند و هم اخالقیات علم از 
منطق روش شناختي برخوردار است. لیکن دربارة ساختار هنجاري علم، مرتون،  که بسیار تحت 

 .1Integration
 2 .Latency / Pattern Maintenance
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سال اول
شماره اول

تأثیر فلسفة پوزتیويستي غالب است، اشتراک گرايي، عام گرايي، 
بي طرفي و شک سازمان يافته را اساسي ترين قواعد فرهنگي 
علم مي دان��د)Merton,1942(. وي در کارهاي بعدي، اصالت، 
تواضع و بازشناس��ي را برای جلوگیري از پديده هايي چون اثر 
ماتیو3 و امحا به دلیل همکاري4، به هنجارهاي فرهنگي علم 

)Merton,1968(مي افزايد
فرايندهاي جامعه پذيري، هنجارها و اخالقیات علم را دروني 
مي کنند؛ به گونه اي که تخلف از آنها از رهگذر کنترل اجتماعي، 
يعني نظارت جامعة دانشمندان پاسخ داده مي شود. تعبیر دست 
نامرئي که آدام اسمیت آن را در مورد هماهنگي الگوهاي فکري 
فردي در بعد اجتماعي مطرح کرده، متضمن همین مفهوم است. 
پوالنیه اين انديشه را دربارة جامعة علمي، با تعبیر »کالج نامرئي« 

 .)Polanyi, 1974( و )به کار مي برد)قانعی راد،1381
کارکرد ديگر نظام فرهنگي در کنار حفظ الگوهاي رفتاري در 
جامعه، اجتماعي کردن افراد است. در نظام علمي انسجام فردي 
از طريق تش��کیل اجتماعات علمي و انسجام نهادي از طريق 
کارکرد مؤثر اجتماعات در  عملکرد کارآمد نظام علمي میسر می 
شود. نقش هاي جديد در نتیجة تمايزپذيري و تفکیک نقش هاي 
سنتي و سازماندهي مجدد آنها در چارچوب هاي اجتماعي پديد 
مي آيند. هنجارهاي ساختاري علم، نقش ها را تعريف و انتظارات 

آنها را از هم تعیین مي کند)قانعی راد،1381: 71-86(
مدل نهادي در س��طح خرد در خصوص روش شناسي علمي 
به رويکرده��اي اثباتي بس��یار نزديک اس��ت. همچنین، به 
دلیل محوريت نهاد علم در مس��ائل علمي،  مجادالت علمي 
 Martin(را تنه��ا در درون جامعه علمي مش��روع مي دان��د
Richards,1995 &(. در اي��ن نظرگاه، دانش��مندان علوم 
اجتماعي وظیفه دارند تضادها را بررسي کنند، چرا که معتقدند 
طبیعت، حقیقت واحدي است که علم موجود بهترين تقريب 
به آن است. در برنامة ضعیف علم، علوم اجتماعي وظیفه دارد 
که عامل پذيرفته نشدن مسائل علمي از سوي جامعه يا تأثیر 
فرهنگ ها، ارزش  ها، باورها، خرافات و مانند آنها را بررسی کند؛ 
موضوعی که در مدل برساخت  اجتماعي و با عنوان برنامة قوي 

بازبیني خواهد شد.

 2-1-2-سطح کالن
در اين س��طح تحلیل، دو کارکرد س��ازگاري دانش با محیط 
و نیز اهداف فعالیت هاي علمي، محور توج��ه قرار مي گیرند. 
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��کیل مي دهند. تمايل رس��یدن به ثبات 
و نیز حقوق، قوانین و اه��داف، عناصر مه��م اين بعد تحلیل 
هس��تند)قانعی راد،1381: 86-71(. در واق��ع، ب��ه دلی��ل 
اتخاذ رويکرد برون گ��را در اين س��طح از تحلیل نظام علمي، 
 م��دل نهادي ب��ه پژوه��ش ه��ای مرت��ون در دهة س��ی باز 
م��ی گ��ردد)Merton,1938:672-682(. از س��وي ديگ��ر، در 
توس��عة ديدگاه کالن الگوي نهادي به دلی��ل اهمیت يافتن 
ابزارهاي قدرت و ث��روت و تأثیر آنها بر جريان هاي دانش��ي، 
اين بخش از مدل ب��ه آموزه هاي مکت��ب فرانکفورت نزديک 
مي شود)هوالب،1375(در يک نگاه حداکثري به تأثیر نهادهاي 
اقتصادي و سیاسي بر علم، اساساً تولید علمي و انگیزش ها و 
نهادمندي هاي دروني آن تحت تأثیر قرار می گیرد و   مسیر را 
براي معرفي شیوة جديد تولید دانش و رويکرد گیبونزي هموار 
مي س��ازد)Gibbons,2000:159-163(. ب��ه هر تقدير، آنچه در 
اين میان اهمیت دارد، تالش س��طح تحلیل کالن مدل براي 
 شناسايي مسیرهاي اقتصادي و سیاسي تأثیر و تأثرات علم است. 
مسئله ای اساسي که در تحلیل کالن الگوي نهادي به دنبال 
پاسخ به آن هستیم، اين است که ديگر نظامات اجتماعي و به 
ويژه مناسبات قدرت و ثروت چگونه نهاد علم را تحت تأثیر قرار 

مي دهند.
در مورد رابطة علم و جامعه، مسئلة آشکار ارسال منابع و اهداف 
فعالیت هاي علمي از جامعه به سمت علم و در مقابل دريافت 
نتايج علمي و نیروي انس��اني آموزش ديده است. تولید دانش 
نیازمند پژوهش در رفع مشکالت جامعه است. انتقال دانش 
نیز به آموزش نیروي انس��اني متخصص برای تصدي مشاغل 
ضروری جامعه نیاز دارد. در اي��ن میان، طیفي از نظرها دربارة 
ارتباط علم و جامعه وجود دارد. يک س��ر طیف مدعي جدايي 
کامل اين دو از يکديگر است. اين ديدگاه متأثر از نگاه دکارتي 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 که  
عامل فرهیخته سازي آحاد بشري محسوب مي شوند و از اين رو 
بايد از طريق آموزش آزاد توسعه يابند. ديدگاه آن سوي طیف، 
ادغام کامل علم و جامعه را مد نظر قرار مي دهد. در اين ديدگاه 
قدرت و ثروت علم را به تسخیر درمي آورند و علم در خدمت شان 
قرار مي گیرد. مدل القای متقابل در میانة اين طیف قرار دارد که 
معتقد است به رغم استقالل نهادي در نظامات اجتماعي، القائات 
و تأثیراتي میان اين نهادها برقرار است. القای متقابل میان نهاد 

الگوي سیاست گذاری اجتماعي علم و کاربرد آن در ايران
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فرهيخته عامل كه ميهستند محسو� بشر� �حا� يابن�دسا�� توسعه ���� �مو�� طريق �� بايد �� �ين �� � �ي�دگا�. شوند
مي قر�� نظر مد �� جامعه � علم كامل ��غا� طيف� سو� ��. �هد�� تسخير به �� علم ثر�� � قد�� �يدگا� �ين ���ن�دمي��

خدمت �� علم مي� قر�� به. گير�شا� �ست معتقد كه ���� قر�� طيف �ين ميانة �� متقابل �لقا� نه�ا��مد� �س�تقال� �غ�م
�ست برقر�� نها�ها �ين ميا� تأثير�تي � �لقائا� �جتماعي� نظاما� به. �� �عتقا� مستلز� جامعه � علم نها� ميا� متقابل �لقا�

ت شيو� �� جديد� �ستمد� كر�� مطر� گيبونز كه �ست ��نش ث�ر��. وليد ب�ه �� خ�و� ج�ا� مرتوني شهر� شيو� �ين ��
مي �مينهگيبونز� شد� جهاني � مي�هد فر�هم �� ب�ا����� س�ا��كا�ها� �ث�ر ب�ر � ��لت�ي پژ�هشي �عتبا��� نفي با تا ����

شو��قابت توليد ��نش سياسي� � �قتصا�� هن.)Gibbons,2000(ها� �با� گيب�ونز� � مرت�وني �لگوه�ا� �ي�دئولو�يك � جا��
شيو�صو�� گفتماني شد�بند� بر�سي جد�گانه ��نش توليد جديد � قديم ���)�ندها� شما��.(71-86: 1381�قانعي شكل

�ست ���� نشا� �� جامعه � علم ��تبا� حو�� �� مطر� ���بط طيف �� شمايي :يك

علگونه: 1شكل ��بطة جامعهشناسي � م

�� سخن پوياييكوتا� تحليل نها�� مد� ����كه هنجا�ها� تبيين به خر�� بعد �� علم نه�ا�ها� ���ن�ي نظام�ا� � ها
مي فرهنگي نها� يك مثابة به �قتصا��. پر����علم مسائل ���� �ليل به نيز كال� بعد مي�ا�-�� ت�أثر�تي � ت�أثير سياسي�

نظا� نها�ها� �يگر � علم مينها� پديد ممك�ن. �يد�جتماعي تأثر�� � تأثير �ين گستر� كه �ست شد� تأكيد �مينه �ين ��
��نش توليد �� جديد� شيو� شد� مطر� بر�� �� ��� كه بينجامد جامعه � علم كامل ��غا� � متقابل �لقائا� توسعة به �ست

مك تحليلي مد� �� علم كامل شد� �بز��� نهايت �� � گيبونز� �لگو� م�يبا هم�و�� فر�نكفو�� تحليل�ي. كن�دتب م�د� ��
�يگ�ر نها�ه�ا� �ه�د�� ب�ر�� �ب�ز��� ب�ه � گرفته قر�� ثر�� � قد�� نها�ها� سيطر� �� كامال� علم نها� فر�نكفو��� مكتب

مي (1381هوال��)شو�تبديل

��تباط� �جو� � علم نها�� �ستقال� بر مقاله� �ين �� شد� معرفي نها�� مد� �� ���� هر نها�ه�ا�به ب�ا ك�ا�كر�� ا�
مي تأكيد � �مكانا� � منابع � ثر�� � قد�� مسيرها� �� � متقابل �لقا صو�� به سياسي � . ���يم�قتصا��

كامل متقابل��غا� كامل�لقا� جد�يي

مرتونيعلم

��نش�شيو توليد قديم

گيبونز�علم

��نشجديد�شيو توليد

�بز���علم

فر�نكفو��مكتبتحليل
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علم و جامعه مستلزم اعتقاد به مدل جديدي در شیوة تولید دانش است که گیبونز مطرح کرده 
است. در اين شیوه شهرت مرتوني جاي خود را به ثروت گیبونزي مي دهد و جهاني شدن زمینه اي 
را فراهم مي آورد تا با نفي اعتبارات پژوهشي دولتي و بر اثر سازوکارهای بازار رقابت هاي اقتصادي 
و سیاسي، دانش تولید ش��ود)Gibbons,2000(. بار هنجاري و ايدئولوژيک الگوهاي مرتوني و 
گیبونزي و صورت بندي گفتماني شیوه هاي قديم و جديد تولید دانش جداگانه بررسي شده اند 
)قانعی راد،1381: 86-71(. شکل شمارة يک شمايی از طیف روابط مطرح در حوزة ارتباط علم 

و جامعه را نشان داده است:
کوتاه سخن آن که مدل نهادي تحلیل پويايي هاي علم در بعد خرد، به تبیین هنجارها، ارزش ها و 
نظامات دروني نهاد علم به مثابة يک نهاد فرهنگي مي پردازد. در بعد کالن نیز به دلیل ورود مسائل 
اقتصادي - سیاسي، تأثیر و تأثراتي میان نهاد علم و ديگر نهادهاي نظام اجتماعي پديد مي آيد. در 
اين زمینه تأکید شده است که گسترش اين تأثیر و تأثرات ممکن است به توسعة القائات متقابل و 
ادغام کامل علم و جامعه بینجامد که راه را براي مطرح شدن شیوة جديدي در تولید دانش با الگوي 
گیبونزي و در نهايت ابزاری شدن کامل علم در مدل تحلیلی مکتب فرانکفورت هموار مي کند. در 
مدل تحلیلی مکتب فرانکفورت، نهاد علم کامالً در سیطرة نهادهای قدرت و ثروت قرار گرفته و به 

ابزاری برای اهداف نهادهای ديگر تبديل می شود)هوالب،1381(
به هر روی، در مدل نهادي معرفي شده در اين مقاله، بر استقالل نهادي علم و وجود ارتباطات 
کارکردي با نهادهاي اقتصادي و سیاسي به صورت القا متقابل و از مسیرهاي قدرت و ثروت � منابع 

و امکانات � تأکید می ورزيم. 

2-2-الگوي برساخت گرايي
الگوي برساخت گرايي1 بر نگرش هاي جامعه شناسي جديد علم2 يا جامعه شناسي معرفت علمي3  
و نمونة کارهاي مولکي، کالینز و مکتب ادينبرو4 استوار است. البته به انسان شناسي فرهنگي 
1. Constructivist
2. New Sociology of Science (NSS)
3. Sociology of Scientific Knowledge(SSK)
4. Edinburgh School
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دورکهايم، مايز و ويتگنشتاين نیز گرايش های بسیاری دارد. 
مطالعات علم و فناوري5 و نیز برنامة قوي6 ، مهم ترين برنامه هاي 
پژوهشي اند که به توسعة اين الگو کمک کرده اند. اين الگو در بعد 
کالن و در حوزة سیاست گذاري به دلیل نگاه اجتماعي، متأثر از 
ساختارهاي اجتماعي و غلبة آنها مي شود. در اين الگو برخالف 
الگوي پیشین، با نگاهي نسبي گرايانه به ماهیت علم تحت تأثیر 
آثار کساني چون کوهن و فايرابند، تالش شده است پوياي هاي 

علم از بعدي ديگر تجزيه و تحلیل شود. 

2-2-1-سطح خرد
الگوي برس��اخت گرايي در س��طح خرد بر برنامة پژوهش��ي 
جامعه شناس��ي معرفت علمي استوار اس��ت. جامعه شناسي 
دانش علمي،  مطالعة علم به منزلة فعالیتی اجتماعي است. در 
اين رويکرد  وضعیت ها و تأثرات علم که ممکن است به داليل 
مختلف اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و فرهنگي باشند، محور 
توجه قرار می گیرند. هدف تحقیق در جامعه شناس��ي دانش 
علمي، توضیح اين مطلب اس��ت که چرا در اوضاع اجتماعي و 
تاريخي معیني، تفس��یر خاصي از علم به نسبت ديگر تفاسیر 
موفقیت و عمومیت بیشتري مي يابد. توماس کوهن پیشگام 
اين رويکرد، بی��ان مي کند که علم محصول رفتار اس��ت و نه 
 ادراک و بنابراين نیاز ب��ه علت خارجي دارد، ن��ه دلیل دروني

)Kuhn  ,1970(.نسبي گرايي روش شناختي و تکثر روش علمي 
در اين رويک��رد، در نهايت به نگاه هاي نظ��م گريزانه فايرابند 
مي رس��د که به دنبال رهاي��ي علم از “زنجیر” روش هاس��ت 

)چالرز،165-168:1374(.
توس��عة جامعه شناس��ي دانش علمي در انگلس��تان در دهة 
1970 در مقابله و تضاد با جامعه شناسي علم مرتوني به عنوان 
بنیان گذار جامعه شناسي علم اتفاق افتاد. در مقابل مرتون که 
تحت تأثیر رويکرد اثبات گرايي غالب، محتوي شناختي علم 
را از عوامل جامعه شناسي اش خارج کرد، جامعه شناسي علم 
تالش دارد تبیین هايی جامعه شناختی براي انديشه هاي علمي 
مطرح سازد. ديويد بلور، يکي از طرفداران اولیة جامعه شناسي 
معرفت، با آنچه برنامة ضعیف خوانده مي شد، مخالفت داشت 
(Bloor,1976(. غلبة اقتصاد اثباتي در علوم اجتماعي و نیز روش 
شناسي هاي منطقي در میانة سدة بیستم، چنان بود که جامعه 
شناسي تاريخي و روش شناسي هاي نسبي گرايانه به حاشیه 
رانده ش��ده بودند. جیمز دوزنبري و پل  ساموئلس��ون  در يک 
5. Science and technology Studies(STS)
  6.Strong Program

تقسیم بندي، موضوع اقتصاد را توجه به عقالنیت ها و موضوع 
 )Samuelson(علوم اجتماعي را توجه به عدم عقالنیت ها خواندند
Duesenberry,1960( , ,1974(. اين نگاه نشأت گرفته از برنامة 
ضعیف بود که تبیین هاي اجتماعي را مختص اعتقادات نادرست،  
نظريه هاي شکست خورده يا غلط و ناموفق مي دانستند. برنامة 
ضعیف بیان مي داشت که جامعه شناسي فقط بايد به صورت 
حاش��یه اي به نظريه هاي موفق توجه کن��د؛ چرا که موفقیت 
اين نظريه ها به دلیل آشکارس��ازي ويژگي درستي از طبیعت 
است. برنامة پژوهشي ايمره الکاتوش، بیان روش شناسانه اي 
از بازسازي عقاليي و نه اجتماعي از تاريخ علم و روش شناسي 
علمي است )الکاتوش، 1375(. در مقابل اين رويکرد، برنامة قوي 
پیشنهاد کرد که با نظريه هاي درست و غلط بايد يکسان برخورد 
شود؛ چرا که هر دوی آنها  نتیجة عوامل اجتماعي يا زمینه هاي 
فرهنگي و يا منافع شخصي اند. همة دانش بشر به عنوان آنچه در 
محدودة شناختي انسان است، بايد برخي از اجزاي اجتماعي در 
فرآيند تشکیل خود را دربرداشته باشد. برنامة قوي عموماً توسط 

دو گروه  همراهي و توسعه يافت. 
1� مکتب ادينبرو يا برنامة قوي با محوريت ديويدبلور، بارنز و 
همکاران در بخش مطالعات علم دانشگاه ادينبرو در دهه هاي 
70 و 80 توسعه يافت. برنامة  قوي مبتني بر چهار اصل زير است 

:)Bloor,1976(
� علیت7: ش��رايطي که ادعاها دربارة يک نوع دانش مخصوص 

ايجاد مي کند؛
� بي طرفي8: بررسي ادعاهاي مش��ابه جهت ادعاهاي موفق و 

ناموفق؛ 
� تقارن9: تبیین هاي مش��ابه ب��راي ادعاهاي مش��ابه موفق و 

ناموفق؛ 
� انعکاس10: بايد اين رويکرد دربارة خود جامعه شناسي هم به 

کار رود. 
تقارن و بي طرفي برنامة قوي در تضاد با برنامة جامعه شناسي 
قديم علم است و  اين الزام را دارد که پژوهشگر هم از حیث روشي 
و هم از حیث اجتماعي خنثي باشد)زيبا کالم،59-61:1384(. 
اين برنامه تأکید دارد که وجود يک جامعة علمي به هم پیوسته 
و تابع يک پارادايم مشترک، پیش شرط توسعة هر برنامة علمي 

.)Latour, 1987(معمولي است
7 . Causality
8. Impartiality
9. Symmetry
10. Reflexivity

الگوي سیاست گذاری اجتماعي علم و کاربرد آن در ايران
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2�  مکتب بث1 با محوريت کالینز و همکاران در دانشگاه بث در همان دوره ايجاد  شد. برخالف 
رويکرد تاريخي ادينبرو، محوريت مطالعات کالینز، مطالعات خرد اجتماعي آزمايشگاهي است. 

برنامة تجربي نسبي گرايي در اين مکتب توسعه يافت2. 
در کنار اين دو رويکرد برخي مباحث مربوط به تحلیل گفتماني با محوريت مولکي، برساخت 

گرايي در دانش و نیز در فناوري هم  به حوزة جامعه شناسي دانش علمي وارد شده اند.
کوتاه سخن آن که مدل برساخت گرايي در بعد خرد، به فرآيندها، مذاکرات و تعامالت جهت 
انتخاب گزارش های جايگزين از جهان طبیعت معتقد است؛ چرا که طبق گفتة کالینز دانش 
علمي به صورت اجتماعي خلق يا برساخته مي  شود. در اين رويکرد صدق و کذب گذاره هاي 
علمي به تفاسیر، اعمال و ممارست دانشمندان و نقش آفريني ژورنال ها، رسانه ها و پست هاي 
کلیدي علمي بستگي دارد تا واقعیت خارجي در جهان طبیعت. البته تحت تأثیر مدل هاي 
کالون و التور، نظرية بازيگر شبکه3 در جامعه شناسي علم مطرح شده است که نقش عملگران 
غیر انساني را برابر با عملگران انساني لحاظ مي کند. اين نظريه به دلیل بازگرداندن نگاه هاي 
اثبات گرايانه در حوزة جامعه شناسي معرفت، به شدت از سوي بزرگان اين مکتب، همچون 

 .)Zammito,2004(, )؛Callon,1986( بلور و کالینز نقد شده است

2-2-2-سطح  کالن 
مشکلي که جامعه شناسي معرفت علمي با آن مواجه بود، توقف در تحلیل خرد اجتماعي و 
غفلت از ساختارهاي اجتماعي بود. به اين علت، برای تکمیل الگوي برساخت گرايي، در بعد 
کالن تالش می شود به نیروهاي اجتماعي-فني و نیز ساختارهاي اجتماعي که فرايند غلبة 
يک تفسیر علمي بر ديگر تفاسیر را تحت تأثیر قرار مي دهند، توجه گسترده تري شود. در اين 
سطح تحلیلي، برخي تحلیلگران س��اختاري بر يک چارچوب تحلیلي تکیه مي کنند. مثاًل 
مارکسیست ها بر به کارگیري طبقة اجتماعي در خصوص گروه ها و ابزار تولید تأکید می ورزند. 
يا اين که فمینیست ها بر جنسیت و تقسیم توانمندي هاي اجتماعي حاصل از آن تأکید می 
کنند. برخي ديگر از تحلیلگران چارچوب هاي انتقادي ديگر رويکردها را براي تحلیل جامعه به 
درون خود مي آورند. بر ساختارها از آن جهت تأکید می شوند که بر رفتار میان افراد و گروه ها 
اثر می گذارند و فرايند تولید علم را که يک برساخت اجتماعي است، تحت تأثیر قرار مي دهند.
در جدول شمارة دو شمايي از الگوي ارائه  شده در اين مقاله، مبتنی بر معرفی تمرکز تحلیلی در 
هريک از رويکردهای چهارگانه، آمده است. همان گونه که پیشتر اشاره شد، سطح خرد بیشتر 
به درون فضای علم و سطح کالن بیشتر به ارتباطات خارج از فضای علمی توجه دارند.در ادامه، 
تالش مي  شود پارادايم هاي مبنايي مدل، داللت هاي سیاست گذاري اين الگو و نیز تشابهات 

و تمايزات اين الگوها بررسي شود.

 3-پارادایم هاي مبنایي در هر مدل
پارادايم  ها مجموعه  اي از باورها و پیش  فرض  هاي بنیادي  اند که نگاه به عالم، رابطة فاعل 
Guba,1990:17-(  ,)Babich,2003(شناسا و هستي و نیز روش ش��ناخت را معین مي  کنند

.)27

 1.Bath School
 2.Empirical Program of Relativism (EPOR)
3. Actor-Network Theory (ANT)

سطح کالنسطح خرد

استقالل الگوي نهادي
نهادي علم

القائات 
موازي و 

رقابت هاي 
اقتصادي و 

سیاسي

الگوي 
برساخت گرا

فرايندهاي 
تعاملي

)مذاکره، 
اقناع و...(

ساختارهاي 
اجتماعي 
)طبقه، 

جنس و...(

جدول شمارۀ 2:
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مفهوم  پردازي سیاست 

گذاري اجتماعي علم
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علم به 
مثابۀ 

انباشت 
دانش 
عیني

علم به مثابۀ 
ابزار

الگوي 
برساخت گرا

علم به 
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فعالیتي 
اجتماعي
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الگوي مفهومي
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نظر به ن��گاه توماس کوهن ب��ه توصیف��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. نیومن س��ه پاراداي��م غالب 
اثباتي، تفس��یري و انتقادي را از ديگ��ران متمايز مي 
داند)Neuman,2000(. در عین حال، نگاه هاي فمنیستي، 
مارکسیستي و پسا مدرن را نیز در حال ظهور و بروز مي 
داند. بر همین مبنا، الگوهاي مفهوم پردازي ارائه شده 
در مدل مفهومي اين مقاله نیز بايد نسبت خود را با اين 

پارادايم ها معین کنند. 
الگوي نهادي در س��طح خرد، به دلیل مبنا قرار دادن 
جامعة علمي، به نوعي نگاه دستوري در تعیین علم و 
غیر علم و نیز روش شناسي تأيید يا ابطال می انجامد و 
لذا در قالب پارادايم اثبات گرايي قرار مي گیرد. با مطرح 
شدن القاهاي موازي در سطح کالن و تأثیر رقابت هاي 
اقتصادي و سیاسي در تولید علم مي توان مباحث را در 
چارچوب پارادايم انتقادي دنبال کرد. اين نگاه در حالت 
حداکثري، علم را ابزار گروه هاي ذي نفوذ مي داند و از 
اين رو  استقالل نهادي علم به طور کامل از دست مي رود. 
بر اين مبنا، نظام ارزشي جديدي بر نظام علمي حاکم مي 
شود که انگیزه از تولید علم را کسب منافع، اعم از ثروت و 
Steffy & Grimes,1986:332-(قدرت افزون تر مي داند

(336
نوع نگاه به علم در مدل برساخت گرايي خرد، شناخت 
بر مبناي مرجع دست اندرکار کنش و نه نظاره گر کنش 
است. اين نوع نگاه به علم به دنبال شناخت اساس و منشأ 
دقیق واقعیت اجتماعي است که منشأ واقعي آن مفاهیم 
بین االذهاني و برساخت گرايانه است. در واقع، نوع نگاه در 
اين قسمت از مدل، منطبق بر پارادايم تفسیري و مکتب 
استنباطي- تفهمي علمي است)Neuman,2000(. لیکن 
در بعد کالن بسته به اين که چه ساختار اجتماعي غلبه 
دارد، پارادايم مفهومي متفاوت اس��ت. برای نمونه، در 
پارادايم فمینیسم، جنسیت، و در پارادايم مارکسیسم، 
طبقة اجتماعي مالک قرار مي گیرد. جدول شمارة سه، 
پارادايم هاي بنیادين در هر بخش از الگوي مفهومي را 

نشان داده است.

 الگوي مفهومي
بر مبناي گونه شناسي پارادايمیک، هر بخش از الگو تلقي 
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 عیني مد نظر قرار مي دهند. همین 
رويکرد در بعد کالن به دلیل تاثرات متقابل با سیاسي 
سازي علم مواجه مي شود که در آن، علم چون ابزاري در 

دست گروه هاي سیاسي و اقتصادي قرار مي گیرد.
در الگوي برساخت گرايي، علم، رفتاري اجتماعي جهت 
اقناع جامعه علمي است. مذاکره، لفاظي، چانه زني و در 
حالت گسترده تر ابزارهاي گرافیکي، فناوري ها و غیره  
محور جامعه شناسي علمي قرار مي گیرند. در مدل کالن 
الگوي برساخت گرايي، برخي ساختارهاي اجتماعي 
وجه بارز مي يابند و بنابراين، با سیطرة هژمونیک خود، 
جهت رش��د فعالیت هاي علمي را تحت تأثیر قرار مي 
دهند. جدول شمارة چهار، نوع تلقي از علم در هر بخش 

از الگوي مفهومي را نشان داده است.

 4-داللت هاي الگوي مفهومي ارائه شده در 
سیاست گذاري اجتماعي علم در ایران

در اين قسمت تالش مي شود داللت هايي که الگوي دو 
بعدي نهادي- بر ساخت گرايي در حوزة سیاست گذاري 
اجتماعي علم به دنبال دارد، بررس��ي ش��ود. در حوزة 
سیاست گذاري اجتماعي علم، دو بعد مهم بايد هم زمان 
لحاظ شود. بعد اول جنبة علمي � تخصصي و فني مسائل 
است. بعد ديگر حوزة خط مشي گذاري، برنامه ريزي و 
اجرا را شامل مي شود. مزيت مهم الگوي ارائه شده در اين 
مقاله اين است که به دلیل بحث در دو حوزة خرد و کالن، 
تطبیق مناسبي با دو حوزة حرفه اي و سیاستي دارد. لذا 
اين مدل می تواند به گونه ای کارآمد مسائل سیاست 
گذاري اجتماعي علم را تبیین کند. مسائلي چون نقد 
نگاه نخبه گرايانه، سیاست هاي آموزش��ي، نوع نظام 
پاداش، مباحثات علمي، انجمن هاي علمي، مهاجرت 
نخبگان و ديگر مسائل در ادامه با استفاده از الگوي ارائه 
شده در قسمت قبل بررسي می شوند. جدول شمارة 
پنج، مهم ترين نتايج سیاس��تي مطرح در هر بخش از 
مدل را نمايش مي دهد. در ادامه دربارة اين موارد تفصیل 

بیشتري ارائه مي شود.
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4-1- نقد رويکرد نخبه گرايانه در سیاست گذاري علمي در مقابل برنامه ريزي ارتباطي
ديدگاه مدرن دربارة علم به عنوان يک فعالیت و نهاد اجتماعي متمايز، به تمايزپذيري حیطه هاي 
فرهنگي و استقالل آنها به دلیل تخصصي گرايي منجر مي شود. به همین علت، هابرماس به پیروي 
از ماکس وبر از هم گسیختگي سه گانة علم، اخالق و هنر را به عنوان حیطه هاي مهم فرهنگي 
محصول تجدد مي داند و معتقد است مدرنیسم باعث شده است تا هر يک از اين حوزه ها به صورت 
حرفه اي حقیقت، هنجار و زيبايي را دنبال  کنند)هوالب،1375(مهم ترين نتايج اين رويکرد 
تکنوکراسي در حوزة سیاست گذاري است. همین نگاه در بعد فني نیز باعث از بین رفتن تکوينات 
میان ذهني و مشترک نخبگان و مردم، قطع پیوند آنان با عامه مردم و هنجار شدن تخصصي گرايي 

در هر حوزه با محوريت نخبگان خواهد شد)قانعی راد،1382(
الگوي نهادي در بعد خرد مهم ترين حامي رويکرد نخبه گر اس��ت. در اين بعد، به دلیل تمايز 
نهادي علم، کنترل و نظارت نهادهاي خصوصي و تمرکز تصمیم در دست نخبگان است. اما در 
بعد کالن به دلیل القائات موازي، توزيع قدرت و منافع الزام می کند تکنوکراسي به دموکراسي 
و توزيع هر چه گسترده تر تصمیم گیري در سطح جامعه تبديل شود. در سطح کالن به دلیل 
تعامل نهاد علم با ديگر نهادها، الگوي نهادي به مفهوم برنامه ريزي ارتباطي هابرماس نزديک 
مي ش��ود)Habermas,1987(. اين رويکرد که فريدمن از آن تعبیر ب��ه برنامه ريزي تعامالتي � 
مبادالتي مي کند)Friedmann,1973(، تالش دارد به دور از فشارهاي حاصل منابع و امکانات، از 
همه اقشار اعم از جنبش هاي اجتماعي، گرايش های قومي، ديني و سنتي، روستايیان، خبرنگاران 
و غیره در فرايند سیاست گذاري استفاده کند. در الگوي گیبونزي که اهمیت القاهای موازی بیشتر 

می شود، شدت اين تعامالت نیز افزايش مي يابد.
الگوي برساخت گرايي انتقادات به مراتب شديدتري به رويکرد نخبه گرا دارد. در اين الگو معنا 
نتیجة گفت  وگوي دو جانبه و چندجانبه و محصول زبان است. گفتمان که مهم ترين تأثیر را در 
شکل گیري علم دارد، در حقیقت ارتباط معناداري است که در آن دربارة داعیه اعتبار و ارزش 
احکام بحث مي شود. لذا نیل به حقیقت از طريق اجماع مباحثه گران در يک وضعیت گفتماني 
حاصل مي شود که الزمة آن نقد آزاد و مبارزه با همة عوامل شکست تعامل، چون زبان، قدرت، 
بي اعتمادي و جز آنهاست. فايرابند با معرفي علم به منزلة يک پديدة فرهنگي، روش شناسي کثرت 

جدول شمارۀ5: مهم ترين نتايج سیاستي رويکردهاي مختلف در درون مدل

سطح کالنسطح خرد

الگوي نهادي

بازشناسي و نظام پاداش دروني، سیاست  گذاري نخبه  
گرايانه، اهمیت جامعه علمي)انجمن ها و...( و ارتقاي 
نهادينگي ساختاري اجتماعات علمي، ارتباطات علمي با 

مراکز علمي خارج از کشور

ايجاد فضاي آزاد نقد، ارزيابي مصرف کننده، تنظیم قواعد رقابت و داوري 
مناسب، آموزش کاربردي و پژوهش تقاضا محور، تکثر گرايي سیاسي و 

بهبود فضاي کسب و کار

الگوي برساخت 
گرايي

برنامه ريزي تعاملي، مهارت هاي غیرفني سیاست گذاران، 
اهمیت مشاجرات علمي، توجه به عملگران غیر انساني، 
آموزش انسان محور، دخالت هاي سیاسي اجتماعي و 

فرهنگي در سیاست گذاري علمي، ارتباط با مراکز علمي 
خارج از کشور

هژموني ساختارها )مارکسیسم، فمینیسم( و اهمیت آنها در تعیین روابط 
میان افراد و گروه ها، لزوم توجه به اجراي سیاست هاي اصالح ساختار به 

عنوان زيربناي سیاست گذاري علمي
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گرايانه اي را مفید مي داند که در آن گروه هاي اجتماعي مختلف 
با روش ها و نظريه هاي مختلف لحاظ شوند)فايرابند،1375(. در 
اين ديدگاه مرکز دانش جداي از جامعه سنتي نیست و ارزش ها، 
احساسات، عاليق و مشکالت عمومي، جامعه سنتي را در مرکز 
دانش ادغام مي کنند. لذا به دلیل اهمیت تعامل و ارتباط بر تولید 
دانش در روش شناسي جامعه شناسي دانش علمي، اين الگو بر 

نظرية برنامه ريزي ارتباطي در سیاست گذاري تأکید می کند.
خالصه آن که محوريت وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوري در 
مسائل مربوط به آموزش، پژوهش، فناوري و نیز سیاست گذاري، 
خط مشي گذاري علمي در کشور را به سمت رويکرد نخبه گرا 
سوق داده اس��ت. در حالي که در نظريه برنامه ريزي ارتباطي، 
سیاست گذاري فرايندي ارتباطي و نیز محصولي ارتباطي با 
نتايج قابل فهم است که نیاز به دانش ارتباطي و دانستن روش 
تعامل با ديگران دارد و بايد در آن به احساسات و ارزش هاي مردم 
توجه کرد. بوروکرات ها بايد نقش محوري خود را که رويکرد 
 نخبه گرا به آنها اعطا کرده، رها کنند و نقش میانجیگري میان 
گروه هاي ذي نفع در فرايند تعامل را بپذيرند)قانعی راد،1382(. 
در خصوص تولید علم بومي يا اسالمي نیز توجه به همین نکات 
حائز اهمیت اس��ت. بايد به جاي ارتباط يک طرفه دانشمند با 
مردم عادي يا دانشمند با سیاست گذار، روابط تعاملي و چند 
طرفه جايگزين شوند، چرا که مسائل علم همان قدر که علمي 

اند، همان قدر هم اقتصادي، سیاسي و فرهنگي اند.

4-2- جايگاه مباحثات و مناقشات علمي
چگونگي تصمیم گیري دربارة مسائلي که بنیان علمي دارند و 
در عین حال به سیاست گذاري مربوط مي شوند، از مسائل مهم 
در سیاست گذاري علم به شمار می روند. برای نمونه مناقشات 
زيادي درزمینة افزودن مواد ش��یمیايي به آب ش��هري برای 
پیشگیري و درمان بیماري ها وجود دارد. يکي از مسائل مهم در 
حوزة سیاست گذاري عمومي علم اين است که چه کسي بايد 
تصمیماتي از اين دست را اتخاذکند؛ يا اين که مناقشات علمي 
چه جايگاهي در سیاست 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 تصمیم گیري در درون جامعة علمي صورت 
مي پذيرد. در اين رويکرد، دير يا زود، دانش راستین غلبه خواهد 
کرد و مباحث اجتماعي فقط زمان را جابه جا مي کنند. دخالت 
در سیاست گذاري بیشتر با اين هدف است که جريان راستین 

دانش که از آزمايشگاه موفق خارج شده، در صحنة اجتماع پیروز 
شود. اين ديدگاه در بعد کالن مدل نهادي به دلیل رقابت هاي 
سیاسي و اقتصادي تا اندازه اي تعديل مي شود. لذا در بعد کالن، 
حکومت، داور رقابت در بازار انديشه ها میان گروه هاست که با 
دخالت هايي نیل به منافع افزون تر اجتماعي را دنبال مي کند. 
دانش علمي در اين نگاه ابزار گروه هاي معارض اس��ت. ابزاري 
که خود بر مبناي نگاه هاي اثبات گرايانه در بعد خرد، از نگاهي 
بي طرفانه و غیرسیاسي برخوردار است. از اين منظر در فضاي 

سیاست گذاري، سیاسي سازي تخصص1 صورت مي پذيرد.
بنابراين، در دي��دگاه نهادي مباح��ث علمي اص��والً بايد در 
درون جامع��ة علمي حل و فصل ش��ود. لیک��ن فرايند تضاد 
و توافق که توس��ط گروه هاي مختلف رقیب در ب��ازار منافع 
صورت مي پذيرد، س��بب مي ش��ود س��امان بحث ها از درون 
جامعة علم��ي بی��رون رود و حل مناقش��ات علمي ب��ه درازا 

.)Martin&Richards,1995(بکشد
مباحثات علم��ي از دي��دگاه جامعه شناس��ي دانش علمي، 
موقعیت هاي مناسبي اند تا تحلیلگر بتواند عوامل جامعه شناختي 
مؤثر بر ساخت دانش را توضیح دهد. پايان مناقشات، آخرين 
مرحله از فرايند اجتماعي تولید دانش اس��ت که در آن، اقناع 
ديگر دانش��مندان، گروه هاي تحقیقاتي، شبکه هاي همکار و 
غیره صورت پذيرفته است. برخي انديشمندان حوزة جامعه 
شناسي دانش علمي، با عنوان نظريه پردازان بازيگر- شبکه، 
عالوه بر عملگران انساني، عملگران غیرانساني چون فناوري ها، 
ابزار، گرافیک و غیره را نیز که در فرايند برساخت اجتماعي دانش 
مؤثرند، در مسیر تحلیل مناقش��ات و مباحثات علمي دخیل 
مي نمايند. همان گونه که پیشتر ذکر شد، اين رويکرد در میان 

.)Zammito,2004(متخصصان اين حوزه محل مناقشه است
در بعد کالن الگوي برساخت گرايي،  ساختارهاي اجتماعي در 
غلبة برخي از تفسیرها محوريت مي يابند. در اين بعد اصطالحاً 
تأثیر کالن ساختارها، تحت عنوان هژموني ساختار اجتماعي 
باعث مي ش��ود پايان مباحثات به نفع جريان خاصي سامان 

بپذيرد.
هر دو الگوي برساخت گرايي و نهادي در تحلیل مناقشات ادعاي 
بي طرفي دارند. لیکن در الگوي نهادي به دلیل آن که قضاوت 
جريان غالب پذيرفته مي شود، عماًل تمايل به جريان قوي در 
مباحثات بیشتر است. از طرفي الگوي برساخت گرايي نیز به 
دلیل آنکه به رغم حضور جريان غالب در صحنة اجتماعي، به هر 

1.Politicization of Expertise 
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دو جريان يکسان مي نگرد، عمالً باعث مي شود جريان ضعیف بیشتر مورد توجه واقع شود.

4-3- اهمیت تشکیل انجمن هاي علمي
در تحلیل خرد الگوي نهادي، شرط اساسي نهادينه شدن دانش، تمايز پذيري نقش ها و تشکیل 
سازمان هاي علمي و اجتماعي قلمداد شد. در کشورهاي در حال توسعه که جوامع علمي گرفتار 
مشکالت نهادي بسیاري اند، توجه به تشکیل اين انجمن ها و محوريت آنها در سیاست گذاري 
از اهمیت زيادي برخوردار است. تشکیل انجمن ها از نگاه جامعه شناسي دانش علمي نیز شايان 
توجه است. تکثر انجمن هاي علمي و تنوع ديدگاه ها باعث مي شود فرايند برساخت دانش و اقناع و 
مباحثه در بستری تعاملي و چند جانبه بررسي شود. در واقع، تشکیل اين انجمن ها در بعد متکثر، 
توان اقناع بیشتري به نظريات رقیب مي دهد و جريان غالب را با چالش بیشتري مواجه مي کند. 
التور تأکید مي کند که وجود يک جامعة علمي به هم پیوسته و متعهد به يک چارچوب فکري 

.)Latour,1987( مشترک، پیش شرط توسعة هر برنامة علمي  است

4-4- نوع نظام پاداش
نوع نظام پاداش در الگوي نهادي و در بعد خرد کامالً مبتني بر ارزش ها، نگرش ها و هنجارهاي 
نهادينه شده در جامعة علمي است که از سوي جامعة علمي ابراز مي شود. توجه به اين مسئله 
حائز اهمیت است که جامعة علمي با سازمان علمي متفاوت است. بوروکراتیزه شدن علم باعث 
مي شود نظام پاداش دهي از زمینة اعتباري و فرهنگي خاص جامعة علمي بیرون رود و به بعد 
مادي سازمان هاي علمي نزديک شود. نظام بازشناسي بايد به گونه اي باشد که اعضای علمي عضو 
سازمان هاي علمي، خود را عضوي از جامعة علمي بدانند. تجلیل از بزرگان در جامعة علمي با احترام 
و اعتبار خاص بخشیدن به آنها از مسیرهايي چون استفاده از نام آنها بر يافته هاي جديد، دعوت 
از آنها در مراسم دروني اجتماعات علمي به عنوان چهرة شناخته شده و غیره صورت مي گیرد. در 
اين نگاه، علم انگیزة اصلي خود را نه از سازمان هاي علمي بلکه از جوامع علمي مي گیرد. محوريت 
جوامع علمي باعث مي شود نگاه به علم به مثابة يک شغل در سازمان علمي تبديل به نگاه به علم 

به منزلة يک رسالت در جامعة علمي شود.
الگوي نهادي در بعد کالن و به دلیل رقابت هاي سیاسي و اقتصادي در نوع نظام پاداش دستخوش 
تغییر مي شود. در بعد کالن کسب منافع بیشتر ممکن است مسیر تولید علمي را در معرض تغییر 
قرار  دهد. حتي ممکن است سیاسي سازي تخصص به جايي برسد که بزرگان جوامع علمي که از 
سوي نهاد علم مورد تقدير و بازشناسي گسترده قرار دارند، ابزار گروه هاي معارض جهت کسب 

امکانات و منابع بیشتر قرار گیرند.
در نگاه جامعه شناسي معرفت نیز نوع نظام پاداش بسیار حائز اهمیت است. در واقع، مي توان 
يکي از عوامل مهم در رجحان يک گزارش بر ديگر گزارش ها را تالش دانشمند در رسیدن به نوع 
خاصي از باز انديشي قلمداد نمود. تجلیلي که در آن جامعة خاص شامل حال انديشمندان مي شود. 
پاداش هاي معنوي و اعتباري الگوي خرد يا قدرت و ثروت بیشتر نهفته در بعد کالن الگوي نهادي 
هر دو ممکن است در اقشار خاصي تأثیرات بیشتري داشته باشند و لذا بر فرايند بر ساخت دانش 
مؤثر باشند. کوتاه  سخن آن که به رغم اهمیت نظام پاداش در الگوي بر ساخت گرايي، اين الگو فاقد 

توصیة خاص سیاستي درباب اين مسئله است.

4-5- سیاست هاي آموزشي
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الگوي نهادي در بعد خرد، حاوي سیاست هاي آموزشي بر مبناي 
شناختن دانس��تني ها و بازگو کردن معارف است. در اين بعد، 
آموزش بايد يافته ها و چارچوب هاي موجود را به نیروي انساني 
تازه وارد منتقل کند. لیکن در بعد کالن، القائات نظامات سیاسي 
و اقتصادي جهت علم را به سوي کاربردي شدن هر چه بیشتر 
سوق مي دهد. در اين نگاه آموزش يا بايد براي تصدي مشاغل 
مورد نیاز جامعه باشد، يا اين که آموزش براي انجام پژوهش هاي 
کاربردي مورد نیاز در بازار رقابت هاي اجتماعي صورت گیرد. 
نگاه کاربردي به علم داللت هاي سیاسي خاصي در بعد آموزش 
مي طلبد. آموزش از حصار ديوارهاي مراکز دانشگاهي و علمي 
خارج مي شود و به محیط کاربرد نزديک مي شود. در اين رويکرد 
آموزش دانش هاي ضمني بر آموزش علوم صريح رجحان مي يابد 
و برخورد چهره به چهره و يادگیري در عمل، اولويت  راهبردهاي 

آموزشي را شامل مي شود.
الگوي بر ساخت گرايي نیز داللت هاي مهمي در بعد آموزش را 
شامل مي شود. اهمیت دانش هاي ارتباطي در فرايند اقناع و بر 
ساخت دانش باعث مي شود فنون مباحثه، سخنراني، استدالل و 
نیز توجه به احساسات، ارزش ها، هنجارها و ديگر عینیت ها نیز در 
کنار تکنیک ها و مسائل حرفه اي و تخصصي مد نظر قرار گیرند. 
فايرابند نوعي از آموزش انسان محور و مردم گرايانه را در ذهن 
مي پروراند که از مخزن سرشار نظرگاه هاي مختلف سرچشمه 
مي گیرد و مخاطب را در گزينش مس��یر حرکت و کاوش در 
جهان نادانسته ها آزاد مي گذارد. وظیفة معلم در اين نوع تعلیم 
و تربیت ديگر انباشت دانش در ذهن علم آموزان نیست؛ بلکه 
انباشت توانمندي ها و تسهیل گزينش در حین تفرج در جهان 
ناشناخته ها،  سؤاالت و عدم قطعیت ها محور کار معلم خواهد 

بود)فايرابند،1375(.

4-6- اهمیت ارزيابي مصرف کنندگان
شیوه نخبه گرايانه تولید علم در بعد خرد الگوي نهادي، داوري 
نخبگان را مرکز توجه قرار مي ده��د و براي مصرف کنندگان 
اهمیت چنداني قائل نیست. اما در بعد کالن و بروز بازار رقابت ها، 
مصرف دانش هم تراز با تولید دانش قرار مي گیرد. قدرتمندان و 
ثروتمندان، دانشي را طلب مي کنند که آنها را در غالب آمدن بر 
رقبا ياری دهد. به دلیل اهمیت بعد تقاضا در سیاست گذاري 
علمي، علم بايد هر چه بیشتر به کاربرد نزديک تر شود و غلبة 
انس��ان بر محدوديت هاي خويش و نیز مناب��ع مادي جهان 
طبیعت را توس��عه دهد.اهمیت ارزيابي مصرف کنندگان در 
الگوي برساخت گرايي نیز ش��ايان توجه است. چه بسا توسعة 

علم در برخي زمینه ها و تثبیت برخي تفاس��یر و گزارش ها بر 
مبناي ارزيابي مصرف کنندگان خاص آنها تسهیل شده باشد. 
اهمیت ارزيابي مصرف کنندگان به دلیل مسائل فرهنگي و مردم 
شناسانه نیز شايان توجه است. پذيرش تکثرگرايي  علمي از لحاظ 
معرفت شناختي با نگاهي انسان دوستانه به مردم شناسي علم به 
عنوان نگرشي براي روشن ساختن ناهمگوني ها در فرهنگ هاي 
مختلف مي انجامد. ورود مرکز دانش به جامعة سنتي با چنین 
نگاه مردم شناسانه اي ارزش ها، احساسات، عاليق و ارزيابي هاي 
مردم از علم را به علم وارد مي کند و باعث توسعة هر چه بیشتر 
علم فرهنگي حساس به زمینه مي شود. با چنین رويکردي است 
که فايرابند نگرش کثرت گرايانه به علم را سازگار با نگرش انسان 

دوستانه و مردم گرايانه مي خواند)فايرابند،1375(.

4-7- مهاجرت نخبگان
تبیین هاي مختلفي از پديدة مهاجرت نخبگان يا فرار مغزها 
مي توان ارائه داد. براساس الگوي نهادي و در بعد خرد، توجه به 
الگوهاي ارزشي در نهاد علم محور تبیین چرايي مهاجرت نخبگان 
است. الگوهاي ارزش��ي افزون  بر تعیین انتظارات از نقش ها، 
 انگیزش فردي براي سازگاري با اين انتظارات را نیز بر مي انگیزانند

)قانع��ی راد،86:1381-71(.يک��ي از کارکردهاي حفظ الگو 
و مديريت تنش حفظ س��ازگاري و همنوايي نسبي با الزامات 
هنجاري است. فقدان شکل گیري الگوهاي ارزشي به صورت 
نهادينه شدة باعث مي شود فضاي هنجاري مناسب براي ايجاد 
انگیزش در افراد بوجود نیايد و لذا دانش��مندان و پژوهشگران 
محیط هاي کاري در داخل کش��ور را ج��ذاب و برانگیزاننده 
نمي دانند. اين ناهمنوايي در رفتار انحرافي زماني که در کنار 
کشش هاي موجود در موقعیت هاي جهاني و فضاي هنجاري 
نهادينه شدة علمي بین المللي قرار مي گیرد، به جابه جايي يا 
مهاجرت تبديل مي شود. در اين بعد بر اين نکته تأکید مي شود 
که مهاجرت نخبگان با نهادينه شدن فرهنگي علم رابطة وارونه 
ای دارد. بنابراين، میزان باالي وقوع اين پديده، نشانة ضعف در 

شرايط فرهنگي علم خواهد بود)قانعی راد،71-86:1381(.
در بعد کالن الگوي نه��ادي، توازي و القا متقاب��ل نهاد علم با 
نهادهاي اقتصادي و سیاسي مرکز توجه قرار مي گیرد. نهاد علم از 
تعهد و نهادهاي اقتصادي و سیاسي از ثروت و قدرت برخوردارند. 
در فرايند القا متقابل بايد نهاد علم به نهادهاي اقتصادي- سیاسي 
مشروعیت فرهنگي ببخشد تا اين نهادها بتوانند به جريان زندگي 
روزمره مردم وارد شوند. از سويي نهاد علم نیز بايد براي تطبیق و 
رسیدن به اهداف خود پشتیباني نهادهاي اقتصادي و سیاسي را 
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جلب کند. در اين میان دسته اي از انديشمندان و پژوهشگران که مي خواهند با حضور در عرصة 
سیاست ايده هاي خود را در جامعه پیگیري کنند، در صورت ناکامی سر خورده شده، خود را به 
حاشیه می برند و ممکن است حتي اقدام به مهاجرت کنند. همین اتفاق مي تواند در فضاي کسب 
و کار و برای نیل به کسب منابع بیشتر رخ دهد. رفع آسیب پذيري سیاسي نخبگان از طريق ايجاد 
و گسترش ساختار سیاسي باثبات مي تواند اين دسته از مهاجرت ها را کاهش دهد. بهبود فضاي 
کسب و کار و تعمیق اقتصاد دانش بنیان نیز مي تواند مهاجرت به داليل اقتصادي را تا حدودي 
کنترل کند.در الگوي گیبونزي تولید علم که توازي هاي مدل کالن نهادي تبديل به ادغام مي شود، 
اصلي ترين علت مهاجرت نخبگان برخورداري بیشتر از قدرت و ثروت است که در بازار رقابت هاي 
سیاسي و اقتصادي رخ مي دهد. کارايي ساختارهاي رقابتي در حوزه سیاسي و اقتصادي در اين 
الگو به مراتب مهم تر از مدل کالن الگوي نهادي خواهد بود.در الگوي برساخت گرايي و در بعد 
خرد، اقناع و پذيرش در يک فرايند تعاملي باعث مي شود نخبگان علمي ترجیح دهند در فضايي 
کار کنند که فرايند تعاملي برساخت سازي را تسهیل سازد. مهاجرت نخبگان در اين رويکرد، براي 
رسیدن به فضايي تعاملي و مناسب تر براي مذاکره و مباحثه است. بر اين مبنا مي توان توسعة 
همکاري هاي علمي بین المللي را سیاستي براي کاهش میزان مهاجرت محسوب کرد.در بعد 
کالن الگوي بر ساخت گرايي براي تبیین مهاجرت نخبگان و فرار مغزها بايد به هژموني غرب در 
فضاي علمي و ساختارهاي کالن علمي آن اشاره کرد. سهم عمده اي از مراکز آموزشي و پژوهشي 
جهاني در سیطرة علوم غربي و عالمان آن است و اين گستردگي  و حاکمیت سبب مي شود ديگران 

براي تولید علمي ناگزير از همراهي با جريان عمومي شوند.

 5- نتیجه گیري
دو الگوي مهم نهادي و برساخت گرايي در اين مقاله براي توضیح سیاست گذاري اجتماعي علم 
مد نظر قرار گرفته اند. همچنین، اين دو الگو در دو سطح خرد و کالن تشريح شده اند. الگوي خرد 
عموماً به روابط میان فعاالن علمي اطالق مي شود و الگوي کالن به حوزة کالن جامعه نزديک 
مي شود. مناسب بودن اين الگو براي سیاست گذاري اجتماعي علم از اين جهت است که دو بعد 
مهم تخصصي و سیاستي را پوشش مي دهد. در مقالة حاضر نشان داده شده است که داللت هاي 

مدل هاي خرد بر بسیاري ابعاد فني و تخصصي قابل تطبیق است. 
بعد کالن مدل ها نیز جنبه سیاستي را مد نظر قرار مي دهد.

دو رويکرد اصلي ارائه شده به دلیل تفاوت در نوع نگاه، مس��ائل را از جنبه هاي مختلفي مورد 
مالحظه قرار می  دهد و توصیه هايي مطرح مي کند. در بعضي از حوزه ها همچون نظرية برنامه 
ريزي ارتباطي  و اهمیت ارتباطات علمي با خارج از کشور نیز توصیه هاي سیاستي مشابهي مطرح 
مي شود. به هر تقدير، بسته به زمینة مورد مطالعه، هر يک از دو الگو � يا با در نظر گرفتن سطح خرد 

و کالن مي توان گفت هر يک از چهار الگو � معرفي شده مي توانند سودمند افتند.
دربارة توسعة مدل نهادي در بعد کالن به شیوة جديد تولید دانش با مفهوم گیبونزي، زمینة کار 
بیش��تري وجود دارد؛ چرا که توجه کامل به مدل جديد و صرف نظر از مدل مرتوني  مربوط به 
جامعه شناسي قديم علم، الگوي نهادي را هم در بعد خرد و هم در بعد کالن دچار دگرگوني هاي 

گسترده اي مي کند.
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اضطراب ریاضی
عامل عاطفی فراموش شده

در آموزش ریاضيات

در تبیین پیش�رفت يا افت تحصیل�ی در درس رياضیات، معموالً به عوامل ش�ناختی توجه می ش�ود 
و از عوام�ل عاطفی مؤث�ر بر آن غفلت می ش�ود. ه�دف مقال�ة حاضر، معرف�ی اضط�راب رياضی، به 
مثاب�ة عام�ل عاطفی اثرگ�ذار ب�ر پیش�رفت رياضی اس�ت. بدين منظ�ور، نخس�ت ب�ه تعاريف اين 
متغیر از دي�دگاه صاحب نظران اش�اره می ش�ود و با بررس�ی ش�یوع آن، از آث�ار مثب�ت و منفی اش 
س�خن به میان می آي�د. پ�س از بحث درب�ارۀ ماهی�ت نظری اضط�راب رياض�ی، پیش�ايندهای آن، 
به وي�ژه تأثیرات محیط و معل�م، و نیز راهکارهای پیش�گیری و درم�ان آن به اختصار مرور می ش�ود. 

 1 � مقدمه
رياضیات از مهم ترين درس ها در برنامة درسی نظام های آموزشی همة کشورهاست. به دلیل 
کارکردهای فراوان رياضیات برای رشد ذهنی و منطقی دانش آموزان، و پايه ای  بودن اين دانش 
برای رشته هاي علوم پايه و مهندس��ي، در نظام های آموزشی سراسر جهان اهمیت ويژه ای به 
رياضیات داده می شود، چنان که پیشرفت تحصیلي دانش آموزان و دانشجويان در اين درس و 
 Jain &( جلوگیري از افت تحصیلي در آن، يکي از دغدغه هاي اصلي اين نظام ها به شمار می آيد

.)Downson, 2009; Baloglu & Kocak, 2006; Kesici & Erdogan, 2009
به رغم تالش کشورهای مختلف برای ارتقای آموزش رياضی، بسیاری از دانش آموزان و دانشجويان 
دچار افت تحصیلی در رياضیات هستند. برای نمونه، پرساد و  لوئیس1 )2003( بیان مي کنند که 
در سال 2000، 22 درصد از دانشجويان سال اول مؤسسات آموزش عالي امريکا که درس رياضي 
داشته اند، در کالس هاي جبراني رياضي ثبت نام کرده اند. بر اساس پژوهش مک کب2 )2003(، 
میزان افت تحصیلي دانشجويان در درس رياضی، در هر نیم سال تحصیلي، بیش از 25 درصد 
است و کمتر از نیمی از کسانی که در کالس هاي جبراني شرکت کرده اند، توانسته اند آن درس را 
بگذرانند )in Lossi, 2007(. با اين وصف، اين پرسش به ذهن می رسد که چه عواملی در افت )و 

پیشرفت( تحصیلی رياضی مؤثرند و چگونه بايد اين عوامل را مديريت کرد.

1. Parsad & Lewis
2.  Mc Cabe

 عوامل عاطفی
 اضطراب رياضی

 آموزش رياضیات

   کلیدواژه ها

چکیده
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اضطراب رياضی عامل عاطفی فراموش شده در آموزش رياضیات

متخصصان روان شناسی تربیتی، هدف هايی را که برای 
آموزش دروس مختلف در نظر گرفته می شوند، بر اساس 
طبقه بندی مشهور بلوم3 )1956 نقل از سیف، 1388( 
به سه دستة هدف های شناختی، هدف های عاطفی و 
هدف های روانی � حرکتی تقسیم می کنند. هدف های 
ش��ناختی مربوط به توانايی های ذهنی افراد اس��ت و 
هدف های عاطفی به عواطف و هیجانات آنها بازمی گردد. 
مثاًل، گ��زارة »دانش آموز ضرب اع��داد دورقمی را ياد 
بگیرد« يک هدف شناختی است، حال آن که عبارت 
»دانش آموز به انجام تکالیف رياضی اش عالقه مند شود« 
يک هدف عاطفی برای درس رياضی دبستان محسوب 
می شود. هدف های روانی � حرکتی غالباً به دروسی مانند 
تربیت بدنی مربوط اند که جنبة جسمانی بیشتری دارد 
و کمتر دراهداف درس هاي��ی مانند رياضیات انتخاب 
مي شوند. مثالً، »دانش آموز بتواند به صورت اصولی شنا 
کند« يک هدف روانی � حرکتی است. بنابراين، جايگاه 
حیطة شناختی و حیطة عاطفی در آموزش رياضیات 

اهمیت خاصي دارد.
علم روان شناسی ابتدا رفتار را کش��ف و بررسی کرد، 
سپس به شناخت گرايش يافت و در پايان دهة 1980 به 
 Watson( نقش محوری عاطفه در تجارب انسانی پی برد
Clark, 1997 &(. به تازگی پژوهش��گران ب��ه اين باور 
رسیده اند که در کنش های اجتماعی و ذهنی افراد بعد 
عاطفی و شناختی با هم در ارتباط اند، چنان که پیاژه4 
)in Wei, 2010:5 ,1981( از نام آورترين روان شناس��ان 
شناختی، معتقد است که »نه حالت های عاطفی ديده 
می ش��ود که هیچ عنصر شناختی نداش��ته باشد و نه 
رفتارهايی يافت می شود که يک سره شناختی باشد«. 
بر اين اساس، طبیعی است که رياضیات نیز از طريق 

شناخت و عاطفة فراگیر، با هم، ياد گرفته می شود. 
با وج��ود اهمیت دو حیط��ة ش��ناختی و عاطفی در 
رياضیات، معموالً به حیطة ش��ناختی )مثل هوش و 
استعداد فرد( توجه ويژه ای می ش��ود، در حالی که از 
حوزة عاطفی )مثل نگرش مثبت ف��رد به رياضیات( 
غفلت می ش��ود. دانش آموزان و افراد عادي غالباً براي 
يادگیري رياضیات داشتن توانايي ذهني خاصي )عامل 

3 . Bloom
4. Piajet

شناختي( را الزم مي دانند و کمتر به عوامل غیرشناختي 
توجه می کنن��د، در حالي که تبیین بهت��ر يادگیري 
رياضیات نیازمند مطالعة عوامل عاطفي و هیجاني مؤثر 
 .)Ignacio et al. 2006; Zan et al. 2006( بر آن نیز هست
 1982, in Baloglu &( 5برای نمونه، س��وئین و ادواردز
Kocak, 2006( ادعا کرده اند که بیش از نیمي از پراکنش 
)واريانس( پیشرفت تحصیلي در رياضیات مي تواند از 
رهگذر متغیرهايي به جز توانايي ذهني )هوش( و به ويژه 
متغیرهاي عاطفي تبیین ش��ود. بر اين اساس، روشن 
است که در ريشه يابی افت تحصیلی و پیشرفت رياضی، 
بايد افزون بر عوامل شناختی، عوامل عاطفی مؤثر بر آن 
نیز در نظر گرفته شود. از مهم ترين اين عوامل عاطفی 
 Ignacio et اضطراب رياضی است )علم الهدايی، 1379؛
 .)al. 2006; Zan et al. 2006; Baloglu & Kocak, 2006
هدف از نوشتار حاضر معرفی متغیر عاطفی اضطراب 

رياضی است. 

 2 � تعریف اضطراب ریاضی
کازلس��کیس6 و همکاران )2000( معتقدند که میان 
پژوهشگران تعريف واحدی از اضطراب رياضی نمی توان 
يافت. برخی بر واکنش ه��ای فیزيکی در هنگام انجام 
تکالیف رياض��ی و عده ای بر احس��اس نگرانی و ترس 
در برخورد با موقعیت های مرتب��ط با رياضیات تأکید 
می ورزند. ديدگاه معاصر نیز ب��ه واکنش های عاطفی 
منفی و نگرانی در مورد رياضیات اشاره می کند. در ادامه 
چند نمونه از تعاريف پژوهشگران از اضطراب رياضی 

آمده است.
 1957, in Baloglu,(7نخستین تعريف از درگر و آيکن
2010(، اضطراب رياضی را به »وجود مجموعة نشانگانی 
از واکنش های عاطفی به حساب و رياضیات« تعريف 

می کند )ص 344(.
 کوارن��سin Etches, 1997( 8 ,1980( اضطراب رياضی 
را وضعیتی می داند که در آن »ف��رد هنگام برخورد با 
موقعیتی که دربرگیرندة رياضی است، احساس از  دست 

دادن عزت نفس می کند« )ص 3(.
5. Suin & Edwards
6. Kazelskis
7. Dreger & Aiken
8. Kvarnes
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  صاحب نظران ديگری آن را »ترس از رياضیات، يا يک واکنش عاطفی شديد به آن« تعريف کرده اند
.)Kennedy & Tipps, 1994: 13, in Etches, 1997( 

 فیورin Jones, 2006:403( 1 ,1999( آن را چنین تعريف می کند: »وحشت، درماندگی، زمین گیری 
و به هم ريختگی ذهنی که در برخی از افراد هنگامی  که از آنها خواسته می شود يک مسئلة رياضی 

را حل کنند، پديد می آيد«.
 فريدم��نin Johnson, 2003( 2 ,2001( آن را يک واکنش عاطفی ب��ه رياضی به دلیل تجارب 

ناخوشايند گذشته می داند که يادگیری رياضیات را در آينده دچار مشکل می کند.
 در نهايت، ما و هو3 )2004( اضطراب رياضي را به احساس ناراحت کننده اي تعريف مي کنند که 

دانش آموزان در انجام تکالیف يا امور روزمرة مربوط به رياضیات و حساب تجربه مي کنند.
نزد اسمیتin Vinson, 2010( 4 ,1997(، اضطراب رياضی فراتر از دوست  نداشتن رياضیات است. 

او ويژگی های اضطراب رياضی را به شرح زير برمی شمرد:

1 � دشواری فرد هنگامی که از وی خواسته می شود يک عمل رياضی انجام دهد )مثالً جمع  زدن 
قیمت چند کاالی خريداری شده(. 

2 � اجتناب از کالس های رياضی تا جايی که امکان داشته باشد. 
3 � احساس بیماری، ضعف، درد يا وحشت زدگی جسمانی.

4 � ناتوانی در تکمیل يک آزمون رياضی.
5 � استفاده از کالس های آموزشی خاص ]کالس های جبرانی[ که موفقیت کمی در پی دارد.

 3 � ابعاد اضطراب ریاضی 
اضطراب رياضی سازه ای چند بعدی است. از نظر ما و هو )2004( و نیز بگل5)2007( مهم ترين 
ابعاد اضطراب رياضی عبارت است از اضطراب امتحان رياضی6 )اضطراب قبل، حین و بعد از امتحان 
رياضی(، اضطراب عدد7 )اضطراب فرد هنگام کار با اعداد و ارقام و محاسبات( و اضطراب انتزاع8 

)اضطراب در هنگام کار با موضوعات انتزاعی تر رياضیات، به ويژه جبر(.
از نظر اليبرت و موري��سin Wei, 2010( 9 ,1967( اضطراب رياضی دو عنصر اصلی دارد: عنصر 
عاطفی، شامل عصبانیت، تنش، درد، ترس و ناراحتی در هنگام انجام تکالیف رياضی و عنصر 
شناختی، شامل دغدغة فرد دربارة عملکردش، خودترديدی10، بی اطمینانی به خود در حل مسائل 

رياضی، نگرش منفی به رياضی.
از کامل ترين مقیاس های اضطراب رياضی، مقیاس کازلسکیس )1998( است. در اين 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 گزينش گويه های س��ه مقیاس اضطراب 
رياضی، شامل مقیاس تجديد نظرشدة اضطراب رياضی 
)Suin & Edwards, 1982(، پرسشنامة اضطراب رياضی 
)Wigfield & Meece, 1998( و مقیاس اضطراب رياضی 
)Fennema & Sherman, 1976(، تالش ش��ده اس��ت 
تا همة ابعاد اضطراب رياضی پوشش داده شود )همه 
نقل از رضويه، سیف و امامی، 1386(. ابعاد شش گانة 
اضطراب رياضی در اين پرسشنامه که در ايران نیز به 
کوشش رضويه، سیف و امامی )1386( اعتبار يابی شده، 
عبارت است از: اضطراب عدد، اضطراب درس رياضی، 
اضطراب امتحان رياضی، نگرانی، کمبود احساس مثبت 

به رياضی، احساس منفی به رياضی 11.
 

 4 � شیوع اضطراب ریاضی
به طور کل��ی، در زمین��ة ش��یوع اضط��راب رياضی 
پژوهش های اندکی انجام شده است و تا آنجا که نگارنده 
می داند، در ايران پژوهشی در اين باره به چشم نمی خورد. 
در زير به نتايج پژوهش های در دسترس اشاره می شود.

لوسی )2007( به دو مورد از پژوهش هايی اشاره می کند 
که شیوع اضطراب رياضی را بررسی کرده اند. مورد اول، 
پژوهش جکسون و لفینگول12 )1999( است که نشان 
داده است تنها 7 درصد از نمونة 157 نفری پژوهش، از 
کالس های رياضی پیش دبستانی تا دانشگاه  شان تجارب 
استرس آور نداشته اند. برای 27 درصد از اين افراد، اولین 
سال دانشگاه سرآغاز فشارهای روانی ناشی از رياضیات 
بوده اس��ت. مورد دوم پژوهش پری13 )2004( است. 
85 درصد از دانش آم��وزان کالس های ابتدايی در اين 
مطالعه ادعا کرده اند که دست کم دارای اضطراب رياضی 

خفیفی هستند.
 1998, in Furner & Duffy,( 14در پژوهش ديگری، برنز
2002( برآورد کرد که بالغ بر دوسوم بزرگساالن امريکايی 
از رياضیات ترس يا نفرت دارند. پژوهش جانس��ون15 

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

)in Benner, 2010 ,2005( نش��ان داد که 25 درصد از 
دانش آموزان دارای اضطراب رياضی متوسط تا شديد 
هستند و به کمک نیاز دارند. در نهايت زکريا و نوردين16 
)2008( به دو پژوهش در کشور مالزی اشاره می کنند 
که هردو نشان داده اند شمار قابل  توجهی از دانش آموزان 

اين کشور سطح متوسطی از اضطراب رياضی دارند.

 5 � پیامدها: اضطراب ریاضی، مفید یا مضر؟
ش��ايد معروف ترين تبیی��ن از رابطة می��ان اضطراب 
)برانگیختگ��ی( و عملک��رد، مربوط به م��دل يرکز � 
دادسون17 باشد. بر اساس اين مدل، هم اضطراب زياد 
و هم اضطرب کم به عملکرد س��طح پايین می انجامد 
و سطح متوسط اضطراب، حداکثر عملکرد را در يک 
 Yerkes & Dodson, 1908, in Wei,( تکلیف در پی دارد
2010(. بر اساس اين مدل )شکل 1(، میزان عملکرد بر 
حسب دشواری تکلیف تغییر می کند. تکالیف دشوار يا 
پیچیده، در هنگامی که اضطراب کم باشد، با موفقیت 
انجام می گیرند، اما تکالیف آس��ان در هنگام باال بودن 

اضطراب به صورت موفق تکمیل می شوند.
پژوهش های مارک، اچ. آش��کرافت18 که بر رويکردی 
شناختی به اضطراب رياضی مبتنی است، به طور کلی 
شواهدی در تأيید مدل يرکز � دادسون در زمینة رابطه 
اضطراب رياضی و عملکرد رياضی فراهم آورده است. 

16 . Zakaria & Nordin
17. Yerkes-Dodson
18 . Mark, H. Ashcraft

شکل 1: منحنی اضطراب � عملکرد يرکز � دادسون  
)برگرفته از وی، 2010(
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برای نمونه، آشکرافت، کرک1 و هوپکوin Ashcraft, 2002( 2 ,1998( امتحان رياضی ای طراحی 
کردند که دشواری آن مرحله به مرحله زيادتر می شد. افراد با سطح اضطراب رياضی کم، متوسط 
و زياد به اين آزمون پاسخ دادند. اين پژوهشگران نتیجه گرفتند که اضطراب رياضی عملکرد را در 
قسمت های آسان امتحان مختل نمی کند؛ بلکه تنها در قسمت های دشوار امتحان است که سه 
گروه با هم تفاوت معنی داری می يابند. بر همین اساس است که ما و هو )2004( نتیجه می گیرند 

که اضطراب رياضی معموالً در دروس پیشرفته تر رياضی بیشتر مشکل ساز می شود.
برخی از پژوهشگران اضطراب رياضی را هم تسهیل کننده و هم بازدارنده می دانند. برای مثال، 
ويگفیلد و میس3 )1998( ادعا می کنند که بع��د واکنش های عاطفی منفی اضطراب رياضی 
می تواند بازدارنده باشد، در حالی که بعد شناختی آن می تواند تا حدی در برانگیختن تالش فرد در 
درس رياضی و در نتیجه، عملکرد بهتر او سودمند باشد. بسته به فرد و دشواری و نوع تکلیف، مقدار 
متوسط اضطراب رياضی می تواند عملکرد را بهبود ببخشد، اما در تکالیفی که پردازش مفهومی 
زياد و فعالیت ذهنی بااليی را می طلبد، اضطراب رياضی، به ويژه اگر زياد باشد، می تواند عملکرد را 
مختل کند )in Newstead, 1998(. با اين اوصاف، نیواستد4 )1998( تأکید می کند  که اگر بپذيريم 
اضطراب رياضی نتايج مفیدی هم دارد، باز هم بسیار مهم است که دست اندر کاران آموزش رياضی 

بر جلوگیری از تأثیرات زيان بار آن بر عملکرد رياضی تأکید ويژه ای داشته باشند.
اضطراب رياضی سبب تأثیرات منفی بر مطالعة رياضی دانش آموزان، از قبیل فشار، ناراحتی، 
ترس و مانند آنها می شود )Yu-Hua, 2008(. پژوهش های اخیر نشان داده اند که اضطراب رياضی 
نا معقول، با ايجاد مانع های جدی شناختی و آموزشی در فراگیران، ضمن ابتالی آنها به ايست 
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پیشرفت سال بعد، اضطراب رياضی دو سال بعد را تحت تأثیر قرار می داد.
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1 . Kirk
  2.Hopco
3 . Wigfield & Meece
4  .Newstead
5 . Hembree
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تحصیلی، گروه های قومی، ابزارهای مختلف سنجش 
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منفی و معنا دار است.
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آتی )بلندمدت( اضطراب رياضی است.
يکی از مهم ترين پیامدهای منف��ی اضطراب رياضی، 
اجتناب از رياضی است. آش��کرافت7 )2002( معتقد 
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يا مهارت های کّمی در ارتباط است، اجتناب کنند.

 6 � ماهیت اضطراب ریاضی: صفت، حالت 
یا فرآیند؟

6. Baloglu
7. Ashcraft
8. Scrapello

اس��پیلبرگرin Wei, 2010:482( 9 ,1972( اضط��راب 
را به طور کل��ی به صورت صف��ت، حالت ي��ا فرايند10 
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به صورت يک ويژگی پايدار شخصیتی ديده می شود. 
اضطراب به عنوان فرآيند، به »توالی پاسخ های شناختی، 
عاطفی و رفتاری که به عنوان واکنش به برخی از انواع 

فشار روانی رخ می دهد« اشاره دارد )ص 484(.
بر اس��اس مدل اضطراب به عنوان فرآيند اسپیلبرگر، 
س��منin Douglas, 2000( 11 ,1987( ب��ه تدوين مدل 
اضطراب رياضی به عنوان فرآيند پرداخ��ت. از نظر او 
اضطراب رياضی عبارت است از واکنش برانگیختگی 
نوع الف12 به موقعیت های مرتبط با رياضی که به صورت 
آسیب زا ادراک می ش��ود. مهم ترين آسیبی که فرد با 
ادراک آن دچار اضطراب رياضی می ش��ود، آسیب به 
عزت نفس است. در مدل سمن پیشايندهای موقعیتی 
)مثل اثر معلم در کالس، روش آموزش رياضی، ماهیت 
رياضی، پیشرفت قبلی رياضی(، پیشايندهای خلقی 
)مثل خودترديدی در انجام فعالیت های رياضی، عدم 
اطمین��ان در انجام رياضی، نگرش منف��ی به رياضی، 
تفاوت های جنسیتی( و پیشايندهای محیطی )عوامل 
مربوط به محیط بی��رون فرد، مثل تش��ويق والدين، 
وضعیت اقتصادی � اجتماعی( موجب ادراک رياضیات 
به صورت رويداد آسیب زا به عزت نفس فرد می شود. در 
مرحلة بعد واکنش اضطراب رياضی آغاز می شود. سپس 
اين واکنش بارديگر به طور شناختی ارزيابی می شود و 
در نهايت برای مقابله با اضطراب تصمیم گیری می شود. 

اين مدل در شکل 2 خالصه شده است.
آشکرافت13 )2002( با بررسی پژوهش های انجام شده 
در زمینة اضط��راب رياضی، نتیجه می گی��رد که در 
اين پژوهش ه��ا افراد با اضطراب رياض��ی باال در ديگر 
9. Spielberger
10.Trait, State & Process
11 . Cemen
12 . Type A
13 . Ashcraft

اضطراب رياضی عامل عاطفی فراموش شده در آموزش رياضیات
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پژ�هش( 2002)1�شكر�فت بر�سي �نجا�با ميها� نتيجه �ياضي� �ضطر�� �مينة �� �ينشد� �� كه گير�
مقيا�پژ�هش �يگر �� باال �ياضي �ضطر�� با �فر�� ميها باال نمر� نيز �ضطر�� بهها� �ما باال�گيرند� همپوشي �غم

گويا شو�هد �ضطر��� پديد��نو�� �ياضي �ضطر�� كه �ست �� �ست� عمومي �ضطر�� �� مجز� همبستگي. �� مثال�
مقيا� حد��بين �� �ياضي �ضطر�� مقيا�70/0تا50/0ها� �ين همبستگي كه حالي �� مقيا��ست� با ها�ها

بين �ضطر�� ,1992(2فا�ستهمچنين�. �ست50/0تا30/0�يگر in Ashcraft, 2002(��� �ضطر��نشا� با �فر�� �قتي
مي مشكل �ياضي تكليف يك �نجا� به باال ��كنش�ياضي ترشحپر���ند� � قلب ضربا� مثل �نها فيزيولو�يك پذير�

مي �فز�يش فيزيولو�يكيبز�� ��كنش هيچ ���ند� �نجا� �� �شو�� كالمي تكليف يك �فر�� همين �قتي �ما يابد�
�. ند�شتند �ضطر�� با �فر�� هيچهمچنين� �� كم ��كنشياضي كالمي � �ياضي تكاليف �� ند�شتنديك .پذير�

مي باال نكا� �سا� صفتبر �ضطر�� ��شتن �ما �ست� مجز� صفت �ضطر�� �� �ياضي �ضطر�� گرفت نتيجه تو��
مي نمايدباال نيز �ياضي �ضطر�� مستعد �� فر� ,Douglas(تو�ند 3بالگلو. )2000

)1999, in Brady & Bowd, 2005(

مي حالت �ضطر�� مهم �مو�شگاهي نو� �� �� �ياضي �ضطر�� � �متحا� كه. ��ند�ضطر�� �متحا� �ضطر�� خال� بر
مشخص موقعيت يك �متحا�)�� �� بعد � حين مي( قبل� موقعيت�� �� مشخص طو� به �ياضي �ضطر�� �هد�

نمي �� ميخاصي �� �نها جز � مطالعه هنگا� كال�� �� بلكه سبب�هد� � پيچيد��هد بهشناسي نسبت تر�
���� �متحا� مي. �ضطر�� نظر به �سا�� �ين ��بر بهتر� تبيين فر�يند عنو�� به �ياضي �ضطر�� مد� �سد

�هد ���ئه �ياضي �ضطر�� عنو��. پيچيدگي به تنها �� فر�يند عنو�� به �ياضي �ضطر�� مد� �گر حتي حا�� هر ��
�ضطر �يجا� توضيح � سببتبيين به كه �ست مهم نيز بد�نيم � �ضطر�� �� نوعي نه � � �ياضي چند�� عامليشناسي

چنا� كنيم� توجه حالت �ضطر�� يك منزلة به �ياضي ما�تينز�ضطر�� ما�تينز4كه� �)Martinez,1996:6(�بيا نيز

1. Ashcraft
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3 .Baloglu
4. Martinez

سمن2شكل فر�يند عنو�� به �ياضي �ضطر�� مد� �(Retrieved from Wei, 2010)
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مقیاس های اضطراب نیز نمرة باال می گیرند، اما به رغم همپوشی 
باالی انواع اضطراب، شواهد گويای آن است که اضطراب رياضی 
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در حالی که همبس��تگی اين مقیاس ها با مقیاس های ديگر 
اضطراب بین 0/30 تا 0/50 است. همچنین، فاوست1 ),1992 
in Ashcraft, 2002( نشان داد وقتی افراد با اضطراب رياضی باال 
به انجام يک تکلیف رياضی مشکل می پردازند، واکنش پذيری 
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اما وقتی همین افراد يک تکلیف کالمی دشوار را انجام دادند، 
هیچ واکنش فیزيولوژيکی نداشتند. همچنین، افراد با اضطراب 
رياضی کم در هیچ يک از تکالیف رياضی و کالمی واکنش پذيری 

نداشتند.
بر اس��اس نکات باال می توان نتیجه گرف��ت اضطراب رياضی 
از اضطراب صفت مجزا اس��ت، اما داشتن اضطراب صفت باال 
 Douglas,( می تواند فرد را مستعد اضطراب رياضی نیز نمايد
2000(. بالگل��و2 )in Brady & Bowd, 2005 ,1999( اضطراب 
امتحان و اضطراب رياضی را دو نوع آموزشگاهی مهم اضطراب 
حالت می داند. بر خالف اضطراب امتحان که در يک موقعیت 
مشخص )قبل، حین و بعد از امتحان( رخ می دهد، اضطراب 
رياضی به طور مشخص در موقعیت خاصی رخ نمی دهد؛ بلکه 
در کالس، هنگام مطالعه و جز آنها رخ می دهد و سبب شناسی 
پیچیده تری نس��بت به اضطراب امتحان دارد. بر اين اساس، 
به نظر می رسد مدل اضطراب رياضی به عنوان فرآيند تبیین 
بهتری از پیچیدگی اضطراب رياضی ارائ��ه دهد. در هر حال، 
حتی اگر مدل اضطراب رياضی به عنوان فرآيند را تنها به عنوان 

1. Faust
2. Baloglu

تبیین و توضیح ايجاد اضطراب رياضی � و نه نوعی از اضطراب 
� بدانیم نیز مهم است که به سبب شناسی چند عاملی اضطراب 
رياضی به منزلة يک اضطراب حال��ت توجه کنیم؛ چنان که، 
مارتینز3 و مارتینز )Martinez,1996:6( نیز بیان می کنند که 
»اضطراب رياضی بسیار پیچیده است و به ندرت از يک روند 
خطی تک عاملی/ تک اثری روش��ن پیروی می کند، اضطراب 

رياضی چندين علت و تأثیر دارد«.
بر همین اساس، رينولدز4 )2003( پیشینة مطالعاتی اضطراب 
رياضی را از نظر زمانی به سه دوره تقسیم می کند. دورة اول، اوايل 
دهة 1960 بود که مفهوم پردازی های اولیة اضطراب رياضی آغاز 
شد و اضطراب رياضی يک مشکل در آموزش رياضی شناخته 
شد. در اين دوره مطالعات تجربی چندانی به چشم نمی خورد. 
در دورة دوم که از اواخر دهة 1960 آغاز می ش��ود، با ساخت 
مقیاس های اضطراب رياضی، مطالعات تجربی با اس��تفاده از 
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دوره پژوهشگران با استفاده از روش های پیچیده تر پژوهش، از 
قبیل مدل سازی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر، از مطالعات 
همبستگی ساده به سوی مطالعات چند عاملی پیچیده گرايش 

پیدا کردند.
بر اين مبنا، می توان نتیجه گرفت که در پیشینة پژوهشی بر 
چند عاملی بودن اضطراب رياضی به منزلة يک اضطراب حالت 
يا فرآيند تأکید می شود. از نظر روش شناختی نیز مدل هايی که 
در آنها شبکة روابط چندين متغیر لحاظ شود، تبیین بهتری از 
اضطراب رياضی به دست خواهد داد. با توجه به چند عاملی بودن 

3. Martinez  
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اضطراب رياضی، در دو بخش  بعدی پیش��ايندهای اضطراب 
رياضی )به ويژه تأثیرات محیط( و پیامدهای اضطراب رياضی 

مورد بررسی قرار می گیرد.

 7 � پیشایندهای اضطراب ریاضی
 Woodard, 2004, in Benner, 2010;( برخ��ی از پژوهش��گران
Hadfield & McNiel, 1994( پیش��ايندهای درونی و بیرونی 
اضطراب رياضی را به سه دسته تقسیم می کنند. نخست، علل 
محیطی، مثل تجارب فرد در کالس های رياضی، ويژگی های 
معلم رياضی، نگرش والدين و غیره. دوم، علل فردی )شخصیتی(، 
ش��امل کمرويی، عزت نفس پايین، اعتماد به نفس پايین در 
رياضیات و تجارب قبلی رياضی. سوم، علل ذهنی شامل، سبک 
 Baloglu &( يادگیری، خودترديدی، هوش. پژوهشگران ديگر
Kocak, 2006( موارد ديگری را با نام عوامل  موقعیتی به عوامل 
پیش گفته می افزايند. مقصود از عوامل موقعیتی، عوامل آنی اند 
که به عنوان محرک اضطراب عمل می کنند. آشکرافت و مور5 
)2009( نیز با رويکردی شناختی، عوامل خطر اضطراب رياضی 
را مهارت يا توانايی کم در رياضیات، انگیزش ناکافی و حافظة کار 

نامناسب می دانند.

 8 � اثر محیط و معلم بر اضطراب ریاضی
اضطراب رياضی می تواند از نظام آموزش��ی، جنسیت، پايگاه 
اقتصادی � اجتماعی و زمینة خانوادگی تأثیر بپذيرد. بسیاری 
از متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند که معلمان و والدينی که 
از رياضی هراس دارند، چه بسا اضطراب رياضی خود را از طريق 
 Furner( الگودهی، به فرزندان و دانش آموزان شان منتقل کنند
Duffy, 2002 &(. رقابتی  بودن يا نبودن فضای کالس می تواند 

  5.Moore

در میزان اضطراب رياضی فرد نقش داشته باشد. همچنین، وقتی 
معلم تنها بر پاسخ های درست تأکید کند، دانش آموزان به دلیل 
ترس از دادن پاسخ نادرست، در بحث مشارکت نمی کنند و خود 
نیز سؤالی نمی پرس��ند. در مقابل، آموزگاری که فضای آرامی 
ايجاد می کند و بر پاسخ های درست تأکید ندارد، دانش آموزان 
 Steel, 1998, in( را به مشارکت بیشتری در کالس برمی انگیزد

.)Rampersad, 2002
ترنر6 و همکاران )in Ashcraft, 2002 ,2002( الگوهايی از رفتار 
اجتنابی دانش آموزان )مثل درگیر نشدن در درس و اجتناب 
از کمک طلبی( را مث��ال می زنند که از رفتار معلمانی ريش��ه 
می گیرد که فقط بر درست  بودن پاسخ مسئله تأکید دارند و در 
هنگام درس  دادن، حمايت های شناختی و انگیزشی مناسبی 
از دانش آم��وزان به عمل نمی آورند. اين معلم��ان با مثال های 
زياد به اشتباهات و درک غلط دانش آموزان پاسخ نمی دهند و 
رفتارشان سبب می شود دانش آموزان خود را به خاطر نفهمیدن 

مسئول بدانند.
تیلور7 )2004( در پژوهش��ی با هدف تعیی��ن رابطة محیط 
ادراک ش��ده در کالس با می��زان اضطراب رياض��ی در 745 
دانش آموز دبیرستانی، در 34 کالس در امريکا، از مقیاس های 
اضطراب رياضی پالک و پارکر8 و »در کالس چه می گذرد؟« 
)WIHIC( اس��تفاده کرد. نتايج نش��ان داد که خرده مقیاس 
اضطراب ارزيابی رياضی با هیچ يک از ابعاد محیط کالس رابطه 
نداشت، اما خرده مقیاس اضطراب يادگیری رياضی با هر سه 
بعد محیط کالس، يعنی پیوستگی دانش آموزان9، جهت گیری 

  6.Turner
 7.Taylor
8 .Plake & Parker
 9.Student cohesiveness
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بين �ضطر�� ,1992(2فا�ستهمچنين�. �ست50/0تا30/0�يگر in Ashcraft, 2002(��� �ضطر��نشا� با �فر�� �قتي
مي مشكل �ياضي تكليف يك �نجا� به باال ��كنش�ياضي ترشحپر���ند� � قلب ضربا� مثل �نها فيزيولو�يك پذير�

مي �فز�يش فيزيولو�يكيبز�� ��كنش هيچ ���ند� �نجا� �� �شو�� كالمي تكليف يك �فر�� همين �قتي �ما يابد�
�. ند�شتند �ضطر�� با �فر�� هيچهمچنين� �� كم ��كنشياضي كالمي � �ياضي تكاليف �� ند�شتنديك .پذير�

مي باال نكا� �سا� صفتبر �ضطر�� ��شتن �ما �ست� مجز� صفت �ضطر�� �� �ياضي �ضطر�� گرفت نتيجه تو��
مي نمايدباال نيز �ياضي �ضطر�� مستعد �� فر� ,Douglas(تو�ند 3بالگلو. )2000

)1999, in Brady & Bowd, 2005(

مي حالت �ضطر�� مهم �مو�شگاهي نو� �� �� �ياضي �ضطر�� � �متحا� كه. ��ند�ضطر�� �متحا� �ضطر�� خال� بر
مشخص موقعيت يك �متحا�)�� �� بعد � حين مي( قبل� موقعيت�� �� مشخص طو� به �ياضي �ضطر�� �هد�

نمي �� ميخاصي �� �نها جز � مطالعه هنگا� كال�� �� بلكه سبب�هد� � پيچيد��هد بهشناسي نسبت تر�
���� �متحا� مي. �ضطر�� نظر به �سا�� �ين ��بر بهتر� تبيين فر�يند عنو�� به �ياضي �ضطر�� مد� �سد

�هد ���ئه �ياضي �ضطر�� عنو��. پيچيدگي به تنها �� فر�يند عنو�� به �ياضي �ضطر�� مد� �گر حتي حا�� هر ��
�ضطر �يجا� توضيح � سببتبيين به كه �ست مهم نيز بد�نيم � �ضطر�� �� نوعي نه � � �ياضي چند�� عامليشناسي

چنا� كنيم� توجه حالت �ضطر�� يك منزلة به �ياضي ما�تينز�ضطر�� ما�تينز4كه� �)Martinez,1996:6(�بيا نيز

1. Ashcraft
2 .Faust
3 .Baloglu
4. Martinez

سمن2شكل فر�يند عنو�� به �ياضي �ضطر�� مد� �(Retrieved from Wei, 2010)

خلقي پيشايندها�

موقعيتي پيشايندها�

محيطي پيشايندها�

�ستر� ����يد��

(�ياضيا�)

�سيب� ����
نفس عز� به

�ضطر�� ��كنش
�ياضي

���يابي
شناختي

مقابله
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تکلیف1، و تحقیق2 رابطة معناداری داشت.
در ايران نیز، يزدانی ورزنه )1390( در پژوهشی در دانش آموزان 
پسر پاية اول دبیرستان دريافت که ساختارهای مختلف کالس 
رياضی از نظر هدف هايی که معلم رياضی بر آنها تأکید می ورزد، 
می تواند به طور مس��تقیم )بی واس��طه( بر اضطراب رياضی 
دانش آموزان اثر بگذارد. همچنین ساختارهای هدفی کالس 
رياضی می تواند به صورت غیر مستقیم )باواسطه(، با اثرگذاری بر 
خودتنظیمی و خودکارآمدی رياضی دانش آموزان، بر اضطراب 

رياضی آنان اثر کاهنده يا افزاينده داشته باشد. 
 مارتینز3 )1987( بیان می کند ک��ه »معلمان دارای اضطراب
 رياض��ی دانش آموزانی تربیت می کنند ک��ه اضطراب رياضی
 (. نزد گرش��من4 )2007( نیزP 117, in Vinson, 2001دارند« )
 اضطراب رياضی دانش آموزان با رفتارهای معلم رابطة مستقیمی
 دارد و از آن اثر می پذيرد؛ اين اثرپذيری به دلیل اثر قوی معلم
 بر عادت های ذهنی )فکری( اس��ت که در دانش آموزان ايجاد
 ( پژوهشی را گزارشin Berman, 2003 ,می شود.کوتنر5 )1992
 می کند که بر پاية يافته های آن، معلمان و دانش آموزانی که از
 رياضیات می ترسیدند، اضطراب خود را از طريق الگودهی به نسل
 بعد منتقل می کردند. در پژوهش ديگری، بیلوک6 و همکاران
 )2009( در نمونه ای از معلمان زن و دانش آموزان ابتدايی، نشان
 دادند که اضطراب رياضی معلمان اثر معناداری بر پیش��رفت
 تحصیلی دانش آموزان شان در اوايل سال تحصیلی ندارد، اما اين
 اثر در پايان سال معنادار می شود.به نظر می رسد به دلیل همین
 اثرگذاری معلمان بر پیامدهاي تحصیلي دانش آموزان باشد که
 پژوهش هايی با موضوع اضطراب رياضی معلمان، بخش بزرگی از
 پیشینة پژوهشی اضطراب رياضی را به خود اختصاص داده است؛
 از جمله پژوهش های وينسون7 )2001(، گرشمن8 )2007(،
 ايسیکسال9  همکاران )2009(، ارتکین ديلماک و يازيکی10
)2009( و برادی و بود11 )2005(.
 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

 9 � پیشگیری و درمان اضطراب ریاضی
تاکنون دريافتیم که محیط کالس درس می تواند اثری قوی بر 
اضطراب رياضی دانش آموزان بگذارد. بر همین اساس فارنر و 
دافی12 )2002( به معلمان رياضی پیشنهادهايی داده اند تا از 
بروز و تشديد اضطراب رياضی در دانش آموزان جلوگیری کنند. 

اين پیشنهادها عبارت اند از:
1 � خود را با سبک های مختلف يادگیری هماهنگ کنید.

2 � تنوعی از محیط های ارزشیابی ايجاد کنید.
3 � در کالس رياضی تجارب مثبتی برای دانش آموزان فراهم 

آوريد.
4 � اهمیت خود را در کالس رياضی کم يا حذف کنید.

5 � تأکید کنید که هرکسی ممکن است در ياد گرفتن رياضیات 
خطا کند.

6 � به دانش آموزان اجازه دهید در ارزيابی خود با شما مشارکت 
کنند.

7 � بر اهمیت تفکر کیفی  اصیل تأکید کنید، نه دس��تکاری 
طوطی وار فرمول ها.

8 � رياضی را به عنوان يک کوشش بشری معرفی کنید.
روش درم��ان اضط��راب رياض��ی، به وي��ژه وقتی ش��دت آن 
زياد باش��د، با توجه ب��ه رويکردهاي مختلف، متفاوت اس��ت 
و نیاز ب��ه بحث مفصل��ی دارد که در اين نوش��تار نمی گنجد. 
 صرفاً ب��رای نگاه��ی گذرا ب��ه روش ه��ای درمانی، ب��ه مرور 
لوسی13 )2007( بر پژوهش های اخیر در حوزة درمان اضطراب 
رياضی پرداخته می ش��ود. وی با جمع آوري مقاله هاي بیست 
سال اخیر در زمینة درمان اضطراب رياضی، راهبردهايی را که 
در اين پژوهش ها برای کاهش اضطراب رياضی به کار رفته بود، 
به سه دسته تقسیم کرده است. دستة اول، راهبردهای مربوط 
به برنامة تحصیلی است، شامل برگزاری آزمون دوباره ، يادگیری 
خودگذران14 )مديريت يادگیری رياضی از سوی خود فرد بدون 
زمان از پیش تعیین ش��ده و برنامة خاص و تنها زمان از پیش 
تعیین ش��ده برای پايان درس(، آموزش از راه دور، و دوره های 
ويژة آموزش اضطراب رياضی. دستة دوم راهبرهای آموزشی 
را دربرمی گیرد، مثل استفاده از فناوری های روز، از جمله رايانه 
و نیز راهبردهای يادگیری خودتنظیمی )آموزش راهبردهای 
يادگیری و مطالعة رياضی به دانش آموزان تا  هرکس��ی قادر 
12. Furner & Duffy
13 . Lossi  
17. Self-paced learning
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به مديريت و تنظیم يادگیری خودش ش��ود(؛ و دس��تة سوم 
شامل راهبردهای غیر آموزشی می شود، مانند درمان تن آرامی 
و درمان ه��ای ش��ناختی � رفت��اری، طرح واره درمانی و ديگر 

درمان های روان شناختی.

 10 � نتیجه گیری
بنا به گزارش مرکز ملی مطالعات بین الملل��ی پرلز و تیمز، بر 
اساس نتايج آزمون های بین المللی تیمز15در سال های مختلف، 
کشور ايران از نظر وضعیت آموزشي درس پاية رياضیات نسبت 
به میانگین کشورهای شرکت کننده نمره های پايین تری به 
دست آورده است. برای نمونه، رتبة ايران در رياضیات پاية سوم 
راهنمايی در سال 1999، از 38 کشور، 33 بوده و در سال 2003 
از 46 کشور 34 و در سال 2007 از 49 کشور 34 بوده است. اين 
مسئله ضرورت بهس��ازی آموزش رياضی در کشور را گوشزد 
می کند، به ويژه آن که بر اساس س��ند چشم انداز بیست سالة 
کشور، کشور ايران بايد در س��ال 1404 به قدرت برتر منطقه 
در عرصه های علمی و فناوری تبديل ش��ود و اين هدف جز با 
فراهم  آوردن امکان رشد حداکثری استعدادهای دانش آموزان 
و رفع موانع شکوفايی اين استعدادها در نظام آموزشی کشور 

18.   تیم�ز )TIMSS(: مطالعة بین الملل�ي روندهای آم�وزش رياضیات و 
علوم؛ آزمونی بین المللی است که برای سنجش و مقايسة پیشرفت رياضی 
و علوم، هر چهار س�ال يکبار در کالس های سوم و هشتم )سوم راهنمايی( 

اجرا می شود.

محقق نخواهد شد. ارتقای س��طح آموزش علوم پايه، به ويژه 
رياضیات، شرط الزم برای شکوفايی استعدادهای دانش آموزان 

در حوزه های فناوری است. 
از نظر نگارنده، بهسازی آموزش رياضیات بدون درنظر داشتن 
مسائل عاطفی درگیر در آن و توجه صرف به عوامل شناختی، 
بازدهی کافی نخواهد داش��ت. آموزش رياضی در کشور بايد 
عالوه بر دس��تیابی به اهداف شناختی، به س��وی رسیدن به 
هدف های عاطفی، مثل ايجاد نگرش مثبت و عالقه به رياضیات 
و کاهش اضطراب رياضی هدايت ش��ود. در اين نوشتار تالش 
شد تا اضطراب رياضی به عنوان يکی از اين متغیرهای عاطفی 
با آثاری غالباً منفی بر يادگیری دانش آموزان معرفی شود. باشد 
که دست اندرکاران آموزش رياضی کشور چه برنامه ريزان و چه 
مجريان برنامه های درس��ی، به خصوص معلمان و مشاوران، 
از تأثیرات اين پديده بیشتر آگاه شوند و در مسیر شناسايی و 
رفع مشکل دانش آموزان در معرض خطر اضطراب رياضی گام 
بردارند. مطالعات تطبیقی نیز برای بهره گرفتن از تجربه های 
ديگر کشورها در خصوص بهینه سازی آموزش رياضی، به طور 
اعم، و پیشگیری از اضطراب رياضی و درمان آن، به طور اخص، 

می تواند کارساز باشد.

سپاس گذاری
از راهنمايی های استاد ارجمند، سرکار خانم دکتر الهه حجازی، 

سپاس گزاری می شود.
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اي�ن مقاله ب�ه بررس�ی عل�م مهندس�ی خوردگ�ی و خس�ارات ناش�ی از خوردگ�ی که س�بب تخريب 
 و از بی�ن رفت�ن ي�ک م�اده در اث�ر واکن�ش ب�ا محی�ط اط�راف آن در صناي�ع و تأسیس�ات می ش�ود،
 م�ی پ�ردازد. خوردگی يک مش�کل جدی و اجتن�اب ناپذير اس�ت و س�الیانه باعث خس�ارت هنگفتی 
در صنايع و س�ازه های مختلف، س�اختمان ها، پل ها، محیط زيس�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. 

ناهید آموزگار
عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

NAmouzegar@yahoo.com

علم خوردگی 

 1-مقدمه
"خوردگی عبارت است از انهدام و فس��اد يا تغییر و دگرگونی در خاصیت ها و مشخصات مواد 

)عموماً فلزات( به علت واکنش آنها با محیط اطراف" )زمانیان،1385: 7(.
معادل واژة انگلیسی خوردگی " Corrosion” خود از واژه ای  التین به  نام "Corroder” مشتق شده 
است که معنای "گاز زدن" و "جويدن" را می دهد؛ احتماالً ظاهر قطعة خورده شده سبب چنین 

.)Wikipedia.org/Wik( تداعی شده است
نیروی اصلی محرک خوردگی ترمودينامیکی است؛ به عبارت ديگر در تمام مواد )به ويژه فلزات( 
تمايل ترمودينامیکی و طبیعی برای از دس��ت دادن الکترون های اضافی و رسیدن به حالت 
پايداری ترمودينامیکی وجود دارد که اين خود اساس فرآيند خوردگی را تشکیل می دهد)جواهر 
دشتی،1378: 67(. انهدام ساختمان ها، پل های ارتباطی، شکستگی و سوراخ شدن خطوط لولة 
آب، نفت وگاز و رادياتور شوفاژ، تخريب آثار باستانی، پوسیدگی وسايل نقلیه و تجهیزات صنعتی، 

انفجار در صنايع و باألخره از بین رفتن سرمايه های ملی ناشی از پديدة مخرب خوردگی است.
 مسئوالن همواره آمار و ارقام حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان و زلزله را به سرعت محاسبه و اعالم 
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 چندي��ن براب��ر ديگ��ر بالي��ای طبیع��ی س��رمايه ه��ای مل��ی را از بی��ن 

می برند و تلفات انسانی در پی می آورند. )انجمن خوردگی ايران،1384: 1(.
طبق آمار بانک مرکزی در سال 1389 و همچنین ديگر سايت های اقتصادی، در سال 2010 تولید 
ناخالص  ملی کشورGNP( 1( حدود 300 میلیارد  دالر آمريکا بوده است که با فرض میانگین هزينه های 
مستقیم و غیرمستقیم خوردگی  )5 درصد تولید ناخالص ملی(، هزينة خوردگی در کشور متجاوز از 
15 میلیارد دالر می شود. اگر اين هزينه به جمعیت هفتاد میلیونی کشور تقسیم شود، سهم خسارت 

خوردگی که هر ايرانی می پردازد، دويست و پانزده دالر است)حشمت دهکردی،1390(.
فلزات در طبیعت به صورت س��نگ معدن اکس��یدی و س��ولفیدی يافت می شوند که درجة 
اکسیداسیون آنها نسبت به فلز آزاد بیشتر است. استخراج فلز از سنگ معدن شامل احیای شکل 

1 . Gross National Product(GNP)

 خوردگی
 تخريب

 صنايع و تأسیسات
 محیط ه ای خورنده

 کنترل خوردگی
 انواع خوردگی

   کلیدواژه ها

چکیده
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اکسید شده به فلز آزاد است که باعث افزايش انرژی آزاد 
داخلی می شود و فلز س��عی می کند با اکسیداسیون 
مجدد انرژی خود را از طريق دادن الکترون از دس��ت 
بدهد. اين تمايل به اکسید شدن فلز نیروی محرکة الزم 
برای پديدة خوردگی است و تقريباً در همة فلزات، به 
جز فلزات بسیار نجیب2 مثل طال و پالتین وجود دارد. 
نمودار 1 اين مفهوم را تبیین می کند )ساعتچی،1374: 

.)6-7
با توجه به نمودار زير، خوردگی عکس فرآيند استخراج 

فلز است.
هنر علم خوردگی اين اس��ت که با اعم��ال روش ها و 
راهکارهای جديد، اين تمايل به برگشت فلز به اکسید 

شدن را به تأخیر می اندازد.

 2- محیط ه ای خورنده
تقريباً همة محی��ط ها خورنده هس��تند، ولی قدرت 
خوردگ��ی آنها متفاوت اس��ت. ه��وا، رطوب��ت، آب، 
اتمسفرهای روس��تايی، ش��هری و صنعتی، گازهای 
مختلف مانند کلر، آمونیاک، س��ولفور هیدروژن، دی 
اکس��ید گوگرد، اس��یدهای معدنی و آلی، قلیايی ها، 
خاک ها، حالل ها، روغن های نبات��ی و نفتی، انواع و 
اقسام محصوالت غذايی خورنده هستند. به طور کلی 
مواد معدنی خورنده تر از مواد آلی هستند. برای مثال، 
خوردگی در صنايع نفت بیشتر بر اثر کلروسديم، گوگرد، 
اسیدسولفوريک و اسیدکلريدريک، اسید نفتنیک و 

2. Nobel Metals

80

س�ا� �� مركز� بانك �ما� �ي1389طبق همچن�ين س�ايت� س�ا�گ�ر �� �قتص�ا��� تولي�د2010ه�ا�
هزين�ه300حد��)GNP(1�شوكمليناخالص مي�انگين ف�ر� ب�ا ك�ه �ست بو�� �مريكا �ال� ه�ا�ميليا��

خو��گي غيرمستقيم � مل�ي5)مستقيم ناخ�الص توليد ��(��صد متج�ا�� كش�و� �� خ�و��گي هزين�ة �15
مي �ال� به. شو�ميليا�� هزينه �ين كه�گر خو��گي خسا�� سهم شو�� تقسيم كشو� ميليوني هفتا� جمعيت

مي �ير�ني �ستهر �ال� پانز�� � ��يست �هكر���)پر����� (.1390حشمت
به طبيعت �� ميفلز�� يافت سولفيد� � �كسيد� معد� سنگ �نه�اصو�� �كسيد�س�يو� ��ج�ة كه شوند

�ست بيشتر ���� فلز به معد. نسبت سنگ �� فلز �كسيد�ستخر�� شكل �حيا� شامل �س�ت� ���� فل�ز به شد�
مي ��خلي ���� �نر�� �فز�يش باعث ميكه سعي فلز � طري�قشو� �� �� خو� �نر�� مجد� �كسيد�سيو� با كند

بدهد �ست �� �لكتر�� ���� .� �س�ت خو��گي پديد� بر�� ال�� محركة نير�� فلز شد� �كسيد به تمايل �ين
ب فلز��� همة �� نجيبهتقريبا� بسيا� فلز�� ����2جز �جو� پالتين � طال تبي�ين1نمو���. مثل �� مفهو� �ين

(.6-7: 1374ساعتچي�)كندمي

�ستخر�� خو��گي
خو�� معد�فلزگيمحصو� سنگ

�لكتر�� گرفتن �لكتر�� ���� �ست ��

)�كسيد�سيو�) (�حيا(  

پايد��پايد�� پايد�� نيمه

خو��گي-1نمو��� محصو� به تبديل تا معد� سنگ �� تركيب حالت �� فلز�� تغيير مر�حل

فو�� نمو��� به توجه �ستبا فلز �ستخر�� فر�يند عكس .خو��گي

خو��گي علم ���هنر �عما� با كه �ست ��هكا�ين � �كسيدها به فلز برگشت به تمايل �ين جديد� �ها�
مي تأخير به �� .�ند���شد�

1 . Gross National Product(GNP)
2.Nobel Metals
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نمودار1- مراحل تغییر فلزات از حالت ترکیب در سنگ معدن تا تبديل به محصول خوردگی

آب است تا به علت نفت، بنزين و روغن. قسمت اعظم 
خوردگی در صنايع از مايعات ناش��ی می ش��ود که به 

.)Fontana,2005:5( خوردگی تر نیز معروف است

 3- انواع خوردگی
خوردگی را به روش های مختلف طبقه بندی می کنند. 

يک طبقه بندی عمومی است و عبارت است از:
1-خوردگی تر3

2- خوردگی خشک4
خوردگی تر در حض��ور يک مايع که معموالً ش��امل 
محلول ها ي��ا الکترولیت ها اس��ت، رخ می دهد؛ مثل 
خوردگی فوالد در آب. خوردگی خشک وقتی حادث 
می شود که فاز مايع وجود نداشته باشد يا باالی نقطة 
شبنم محیط باشد. در اين حالت بخارات و گازها عامل 
خوردگی اند و غالب��اً در درجة حرارت های باال صورت 
می گیرد، مانند خوردگی فوالد به وسیله گازهای کوره 

.)Fontana,2005:9(
طبقه بندی ديگر بر اساس ظاهر و شکل فلز خورده شده 
است )شکل Davis,2002:5( ،)1(که در اين حالت 8 نوع 

.)Fontana,2005:39( :خوردگی زير پیدا می شود
1-خوردگی يک نواخت يا سرتاسری5: نوعی خوردگی 
که با سرعت يکسانی بر روی سطح فلز به وجود می آيد.

2- خوردگی گالوانیک يا دو فلزی6 : خوردگی يک فلز 
3 . Wet Corrosion
4. Dry Corrosion
5. General Corrosion
6. Galvanic or tow metal Corrosion
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به دلیل اتصال الکتريکی آن با يک فلز نجیب تر در يک الکترولیت.
3- خوردگی شیاری1 : خوردگی موضعی که ممکن است در يک شکاف کوچک به دلیل ايجاد 

پیل غلظتی پديد آيد.
4- خوردگی حفره ای2 : نوعی خوردگی موضعی در سطح فلز که به صورت نقطه يا حفره ظاهر 

می شود.
5- خوردگی بین دانه ای3 : نوعی خوردگی که عموماً در امتداد مرز دانه ها به وجود می آيد.

6- جدايش انتخابی4 :جدا شدن يکی از عناصر آلیاژی از آلیاژ جامد در فرآيند خوردگی است.
7- خوردگی سايشی5 : خوردگی سايشی عبارت است از سرعت يافتن يا افزايش سرعت خوردگی 
يا از بین رفتن يک فلز بر اثر حرکت نسبی بین يک مايع خورنده و سطح فلز. معموالً اين حرکت 

خیلی سريع است و تأثیرات سايش مکانیکی يا سايیده شدن وجود دارد.
8- خوردگی توأم با تنش6 : ترک خوردن بر اثر خوردگی توأم با تنش7 که نتیجة اعمال هم زمان 
تنش های کششی و محیط خورندة روی فلز است )کارگروه واژه گزينی برون پذير خوردگی، 

.)109-2005:86,Fontana( و )انجمن خوردگی ايران،1390: 21-15

 4- روش های کنترل خوردگی
به طور کلی هدف از آموزش خوردگی تجهیز مهندسان به دانشی است که به کمک آن و از رهگذر 
شناخت پديده ها و ارزيابی کلیة عوامل مداخله گر بتوانند در تالش برای مبارزه با تأثیرات تخريبی 

1. Crevice Corrosion
2. Pitting Corrosion
3. Intergranular Corrosion
4. Selective Leaching
5. Erosion Corrosion
6. Stress Corrosion
7. stress corrosion cracking(SCC)

شکل1- نمايی از
انواع خوردگی
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خوردگی و انتخاب مناسب  ترين مواد و روش ها اقدام 
مناسبی به عمل آورند. مهمترين و معمول ترين روش 

های کنترل خوردگی عبارت اند از:
-حفاظت کاتدی
- حفاظت آندی

- مواد کند کننده يا باز دارنده ها8
- پوشش ها )پوش��ش های فلزی، پوشش های آلی و 

پوشش های معدنی(
- انتخاب مواد

- طراحی مناسب دستگاه ها
- مديريت خوردگی )زمانیان،1385: 17(.

 5- مدیریت خوردگی
مديريت خوردگی کاربرد دانش و فن يا هنر جلوگیری 
و کنترل خسارات ناشی از خوردگی به طرق اقتصادی 
و مطمئن اس��ت که ضمن اتخاذ بهترين تصمیمات، 
مستلزم در دست داشتن اطالعات بسیار وسیعی است. 
با توجه به پديدة مخرب خوردگی،  مديريت خوردگی و 
مشکالت و خسارات ناشی از آن دارای چهار بعد اصلی 

به شرح زير است:
5-1 اقتص��ادی: مه��م ترين و حس��اس ترين بخش 
خوردگی و اساسی ترين وظیفة مهندسان خوردگی در 
نظر گرفتن جنبه های مالی و اقتصادی آن است. در واقع، 
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 دريايی، 

و وسايل نقلیه اشاره کرد.

5-2 ایمنی: 
از آنجايی که اثرها و نتايج واکن��ش های خوردگی در 
بسیاری از موارد به زيان های مالی و جانی جبران ناپذير 
يا تأسف باری می انجامد، رعايت دقیق نکات ايمنی، به 
ويژه در موارد حساس، از قبیل ظروف تحت فشار، ديگ 
های بخار، دستگاه های حاوی مواد شیمیايی يا سمی، 
راديواکتیو، توربین ها، قطعات هواپیما ها و سفینه های 

فضايی، پل ها و غیره بسیار ضروری و حیاتی است.

8.Inhibitors 

5-3 صرفه جويی: محدوديت منابع جهانی فلزات و نیز 
رشد سريع صنايع و افزايش استخراج، سبب باال رفتن 
سريع قیمت ها از يک سو، و کاهش و از بین  رفتن منابع 
طبیعی از سوی ديگر، می شود که اين معضل از مسائل 
بسیار جدی در آينده خواهد بود. لزوم در نظر گرفتن 
اتالف انرژی و زيان های وارده به نیروی انسانی از اهمیت 
زيادی برخوردار است، چنان که يکی از وظايف عمدة 
مهندس��ان خوردگی کاهش هرچه بیشتر اين قبیل 

صدمات است.
5-4 محیط زيست: نشت مواد نفتی، گازها، مواد سمی و 
خطرناک که در نتیجة خوردگی در خطوط لوله، مخازن 
ذخیره نگهداری محصوالت و ديگر تجهیزات پديد می 
آيد، سبب آلودگی محیط زيست می شود که پیامدهای 
آن می تواند مشکالت جدی و خطرآفرين بعدی را سبب 

شود )زمانیان، 1385: 12-15(.

 6- خس�ارات زی�ان ه�ای مالی ناش�ی از 
خوردگی

خسارات و زيان های اقتصادی بخش نسبتاً وسیعی از 
مسائل مربوط به خوردگی را تشکیل می دهند و از دو 
بخش تشکیل می شود: زيان های مستقیم و زيان های 

غیرمستقیم

6-1 زيان های مستقیم
در اين قسمت زيان های حاصل از هزينه های تعويض 
قطعات و دستگاه ها، ماش��ین آالت يا اجزای مربوط، 
تأسیس��ات و واحدهای عملیاتی، تسهیالت شهری، 
س��اختمان ها، هزينه های مربوط به نیروی انس��انی 
الزم را می توان نام برد. همچنین به اعمال روش های 
محافظتی از قبیل مخارج رنگ آمی��زی، هزينه های 
سرمايه ای، تعمیرات و نگهداری، و نیز نصب سامانه های 

حفاظت کاتدی می توان اشاره کرد. 

6-2 زيان های غیرمستقیم
ارزيابی زيان های غیرمستقیم به مراتب پیچیده تر و 
دشوارتر است برخی از عواملی که در اين نوع زيان های 
مالی تأثیر گذارند، عبارت اند از کاهش بازده، از کار افتادن 
دس��تگاه ها و واحدهای عملیاتی، اتالف محصوالت، 
آلودگی محص��والت، مخارج تعمی��رات و نگهداری، 

علم خوردگی
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دخالت در طراحی و شکل ظاهری تجهیزات. زيان های 
غیرمستقیم قسمت اعظم خس��ارات مالی خوردگی 
 را تشکیل می دهند که غالباً در محاسبات نیز منظور

 نمی شوند. ضايعات مواد نفتی، گاز، بنزين و آب که در 
يک خط لولة خورده شده به وجود می آيد يا اتالف ماده 
ضد يخ بر اثر سوراخ شدن رادياتورها مثال هايی از اين 
نوع به شمار می روند. همچنین، در برخی از موارد اين 
نشتی ها به تجمع مواد و احتمال بروز آتش سوزی ها 
يا آلودگی ها زيست محیطی می انجامد که مشکالت 

بعدی را نیز سبب می شوند.

 7- نتیجه  گیری
 علت اين 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 

ترين آنها به شرح زيرند:
• افزايش هزينة نگهداری و تعمیرات و بهره برداری از 

ماشین آالت و تجهیزات؛
• کاهش بازده واحدهای صنعتی مختلف؛

• بروز حوادث از قبیل آتش سوزی و انفجار؛
• نشت محصوالت سمی و باارزش؛

• توقف يا از کار افتادن موقتی يک 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 سرويس خارج شدن 

دستگاه ها؛
• آلودگی محیط زيست و به مخاطره افتادن سالمت و 

جان انسان ها، جانداران و گیاهان؛
• خس��ارات مالی و جانی در مواردی مانند انهدام يک 

کشتی، يک سکوی دريايی و مواردی مانند آنها؛ 
عوام��ل  تري��ن  عم��ده  از  يک��ی  خوردگ��ی 
تهديدکنندة،فعالی��ت م��داوم تولی��د در صناي��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��ايی، تعمی��ر ي��ا تعوي��ض قطع��ات 
خورده ش��ده می توان از بروز زي��ان های هنگفت از 
قبیل از کار افتادن کارخانه ها، اختالل يا کاهش در 
تولید جلوگیری کرد. امروزه توجه ويژه ای به روش 
هايی می شود که کاربرها را در هر لحظه از کم و کیف 
پديدة خوردگی در سامانه آگاه می سازند. بطور کلی 

اين روش ها عبارتند از:
-بازرسی فنی و میدانی

- روش های شیمیايی و الکتروشیمیايی
- بررسی های غیر مخرب پیشرفته)سیدرضی،1378(
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تأثیر زبان برفکر

انسان ها برای برقراری ارتباط از زبان های متعددی استفاده می کنند که تفاوت های بسیاری درانتقال 
اطالعات دارند. ديرزمانی است که کارشناسان دربارۀ اين که زبان های متفاوت تاچه حد برتوانايی های 
ش�ناختی اثر می گذارند، مطالعه و پژوهش می کنند. درس�ال های اخیر، ش�واهدی تجربی برای اين 
رابطة عّلی به دس�ت آمده که آش�کار می کند زبان مادری افراد درکشان را از بس�یاری از جنبه های 
زندگی، ازجمله، زمان و مکان، ش�کل می دهد. يافته های اخیر همچنین مبین آن است که زبان جزئی 
جدايی ناپذير از جنبه های بس�یارديگری از فکر اس�ت که دانش�مندان قباًل به آن پ�ی نبرده بودند. 

مترجم: شاهده سعیدی
shahedeh_saeedi@yahoo.com

تأثير زبان برفکر

 11-مقدمه
در پورمپورائو2، درنزديکی کودکی پنج ساله ايستاده ام، 
عضوی خردس��ال از اجتماع بومیان حاشیة غربی کیپ 
يورک، واقع در شمال اس��ترالیا. وقتی از او می خواهم به 
سمت شمال اش��اره کند، بدون لحظهای ترديد، جهتی 
را نش��ان می دهد که با مراجعه به قطب نمايم درمی يابم 
درست اس��ت. بعدها، درسالن کنفرانس��ی در دانشگاه 
استنفورد، همین پرسش را از کارشناس��ان و دانشوران 
برجس��تهای که درآنجا حضوردارند �� برندگان جوايز و 
مدال های آکادمیک علمی �� می پرسم. بعضی از آنان در 
چهل سال گذش��ته بارها در همین سالن برای شنیدن 
سخنرانی ها حضوريافته اند. از آنان می خواهم که )برای 
احتراز از تقلب( چشمانشان را ببندند و به سمت شمال 
اشاره کنند. بسیاری از اين کار امتناع می کنند، زيرا پاسخ را 
نمی دانند. بعضی ديگر مدتی فکر می کنند و بعد به هرجهت 
قابل تصوری اش��اره می کنند. اين آزمايش را در هاروارد، 
پرينستون، مسکو، لندن و پکن تکرار کرده و همیشه به 
همین نتیجه رسیدهام.      دريک فرهنگ، دختری پنج 
ساله کاری را به آسانی انجام می دهد که درفرهنگ های 
ديگر دانشمندان برجسته به سختی قادربه آن هستند. 
اين نکته مؤيد تفاوتی بزرگ در توانايی ش��ناختی است. 
چگونه می توان آن را توضیح داد؟ پاسخ شگفت انگیز اين 
1 . Lera Boroditsky
استاديار روان شناسی شناختی دانشگاه استنفورد و سردبیر مرزهای 
روان شناسی فرهنگی )ygolohcysP larutluC ni sreitnorF( است. 
آزمايشگاه او در سراسر دنیا پژوهش هايی را دربارۀ بازنمايی فکری و 

اثر زبان بر فکر انجام می دهد.
2.2-Pormpuraaw

معما زبان است.
     اي��ن فکر که زبان ه��ای متفاوت احتم��االً در پرورش 
مهارت های مختلف سهمی دارند، از قرن ها پیش مطرح 
بوده است. از دهة 1930، اين موضوع با مطالعات ادوارد 
سپیر3 و بنجامین لی وورف4 دربارة چگونگی تفاوت يافتن 
زبان ها و فرضیة آنان مبنی براين که کسانی که به زبان های 
مختلف سخن می گويند، ممکن است به طرزی متفاوت 
نیز فکر کنند، مرتبط شده است. هرچند اين فکر درابتدا 
هیجان بسیاری را برانگیخت، يک مشکل بزرگ داشت: 
فقدان مدارک و شواهدی که اين مدعا را تأيید کنند. تا دهة 
1970 دانشمندان بسیاری جذابیت فرضیة سپیر � وورف 
را ازياد بردند و اين فکر با ظهور نظريه های جديد مبنی 
براين که زبان و فکرهردو درعمومیت همترازند، تقريباً 
کنار گذاشته شد. ولی اکنون، پس از ده ها سال، سرانجام 
شواهد و داليلی تجربی به دست آمده است که بر اثرگذاری 
زبان بر فکر صحه می گذارند. اين شواهد برتعصب ديرپای 
عمومیت پیروز می شوند و بینش های مسحور کننده ای را 
از منشأ دانش و ساخت واقعیت پیش روی ما می گذارند. 
اين نتايج پیامدهای مهمی  برای حقوق، سیاست و آموزش 

به دنبال خواهند داشت. 

2- تأثیرها
درسراسردنیا، مردم بااستفاده از ش��ماری حیرت آور از 
زبان های مختلف �� حدود7000 زبان �� باهم ارتباط برقرار 

31.Edward Sapir
42.Benjamin Lee Whorf

ِلرا بوروديتسکی1

چکیده
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می کنند و هر زبانی الزاماتی بسیار متفاوت برای کاربرانش دارد. برای مثال، فرض کنید که من بخواهم 
به شما بگويم که من دايی )عمو( وانیا1 را در خیابان چهل و دوم ديدم. در زبان میان2، زبان مردم پاپائوی 
گینة نو، فعلی که به کار برده ام، مشخص می کند که اين کار را اکنون، ديروز يا در گذشتة دورانجام 
داده ام، درحالی که در اندونزی، اين فعل نشان نمی دهد که قبالً صورت گرفته يا درآينده انجام خواهد 
گرفت. در روسیه، فعل جنسیت مرا مشخص می کند. در زبان ماندارينی3، بايد مشخص کنم که وانیا 
از سوی پدر يا مادر با من خويشاوندی دارد و اين خويشاوندی سببی يا نسبی است، زيرا برای هريک از 
اين ها واژه ای جداگانه وجود دارد. در پیراها4، زبانی که در آمازون رايج است، نمی توانم اصالً چهل و دوم 
را بگويم، چون برای اعداد واژه های مشخص وجود ندارد و فقط واژه هايی چون »کم« و »زياد« استفاده 
می شود. زبان ها از جهات بیشمار باهم تفاوت دارند، ولی صرف اين که مردم به زبان های مختلف سخن 
می گويند، دال بر اين نیست که فکرکردن  آنان نیز متفاوت  است. ازکجا می توانیم بگويیم مردمی  که 
به  زبان های میان، ماندارينی، روسی، اندونزيايی يا پیراها سخن می گويند، درنتیجه دنیا را به گونهای 
ديگر می بینند وبرداشت و منطقشان ازآن متفاوت است؟ پژوهش هايی که درآزمايشگاه من و بسیاری از 
آزمايشگاه های ديگر انجام گرفته اند، نشان می دهند که زبان چگونه حتی بنیادی ترين ابعاد تجربه های 
انسانی ، ازجمله زمان، مکان، علّیت و رابطه با ديگران را شکل می دهد. بیايید به پورمپورائو برگرديم. در 
زبان کوک تايور5، زبانی که در پورمپورائو رايج است، برخالف زبان انگلیسی، جهات فضايی با واژه های 
نسبی چپ وراست و امثال آن بیان نمی شود. کسانی که به اين زبان سخن می گويند از واژه های جهات 
اصلی )مانند شمال، جنوب، غرب و امثال اين ها( استفاده می کنند. البته در انگلیسی هم اين واژه ها به 
کار می روند، ولی فقط در مقیاس های بزرگ. مثالً نمی گويیم:» چنگال ساالد در جنوب شرقی چنگال 
غذاخوری است، دهاتی!« ولی در کوک تايور جهات اصلی درهرمقیاسی به کار می رود. نتیجه اين است 
که مثالً گفته شود:»فنجان در جنوب شرقی بشقاب است.« يا»پسری که در جنوب مری ايستاده 
برادر من است.« در پورمپورائو اگر بخواهی درست صحبت کنی، بايد جهات اصلی را خوب بشناسی و 
موقعیت خود را برحسب آن ها بدانی.      عالوه براين، پژوهش های جديد استیون لوينسون6 در مؤسسة 
زبان � روانشناسی ماکس پالنک هلند و جان هاويلند7 در دانشگاه کالیفرنیای سان ديه گو که در طول 
دودهة اخیر صورت گرفته اند، نشان می دهند کسانی که در سخن گفتن متکی به جهات اصلی هستند، 
توانايی جهتیابی بسیار خوبی، حتی در طبیعت يا ساختمان های بیگانه دارند و به آسانی موقعیت خود 
را درهرمکانی تشخیص می دهند. آنان اين کار را بهتر از کسانی انجام می دهند که درهمان مکان ها 
زندگی می کنند، ولی به زبان ديگری سخن می گويند و درواقع مهارت آنان در اين کار بسیار بیشتر از آن 
است که دانشمندان در توان انسان می بینند. الزامات زبانی آنان توان شناختی شان را پرورش می دهد 
و نیرو می بخشد.     کسانی که دربارة مکان طرز فکری متفاوت دارند، احتماالً دربارة زمان نیز متفاوت 
فکر می کنند. برای مثال، من و همکارم آلیس گیبی8 از دانشگاه کالیفرنیای برکلی، به کسانی که به 

Uncle Vanya 1 چنان که در متن نیز آمده است، برای واژۀ انگلیسی Uncle که هم به معنای عمو و هم دايی 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.
2   4.Mian

.5 Mandarian :3    از زبان های چینی
4   1.Pirahã
5   2.Kuuk Thayorre
6 3. Stephen C. Levinson
7 4.Jhon B. Haviland
8   1.Alice Gaby
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زبان کوک تايور سخن می گويند، مجموعه هايی از تصاوير 
را داديم که توالی زمانی را نشان می دادند: مردی درسنین 
مختلف تا زمان پیری، مراحل رشد يک تمساح، موزی که 
مرحله به مرحله خورده می شد. بعد از آنان خواستیم که 
تصاوير بُرخورده را به ترتیب زمانی روی زمین مرتب کنند. 
     هريک از آنان را دوبار امتح��ان کرديم، و هربار او را رو به 
يکی از جهات اصلی نشانديم. انگلیسی زبانان تصاوير را بنا 
به توالی زمانی از چپ به راست مرتب می کنند. عبری زبانان 
همین کار را از راست به چپ انجام می دهند. اين تفاوت 
نشان می دهد که جهت نوشتن ما چگونه بر نظم زمانی 
ذهن ما اثر می گذارد. ولی کوک تايور زبان ها تصاوير را نه از 
راست به چپ و نه به عکس چیدند. آن ها را از غرب به شرق 
چیدند. يعنی وقتی رو به جنوب نشسته بودند، کارت ها از 
چپ به راست چیده شدند و وقتی روبه شمال نشسته بودند، 
از راست به چپ. وقتی روبه شرق بودند، کارت ها را به سوی 
خودشان می چیدند و ... درهیچ موردی به هیچ يک از آنان 
نگفتیم که رو به کدام جهت نشسته اند �� آنان خود جهت را 
به خوبی تشخیص می دادند و با استفاده از آن توالی زمانی 
را بیان می کردند.      زمان را در سراس��ر دنیا به روش های 
مختلف نشان می دهند يا بیان می کنند. مثاًل انگلیسی 
زبان ها گذشته را »پشت سر« و آينده را »پیش رو« تصور 
می کنند. در س��ال2010، لیندن مايلز9 و همکارانش در 
دانشگاه ابردين10 اسکاتلند، دريافتند که انگلیسی زبان ها 
هنگامی که دربارة آينده فکر می کنند، بی اختیار بدن خود 
را رو به جلو خم می کنند و وقتی دربارة گذشته می انديشند، 
رو به عقب. ولی درآيمارا11، که زبان آندی به کار می رود، 
گذشته در جلو و آينده در پشت سر تصور می شود و زبان 
بدن آيمارايی ها از همین فکر پیروی می کند: درسال2006، 
رافائل نونیز12 از D.S.C.U و ايو سويتزر13 از C.U.  برکلی 
دريافتند که  آيمارايی ها هنگام حرف زدن از گذشته به جلو 

و هنگام حرف زدن از آينده به عقب اشاره می کنند. 

 3- شهادت عینی
کس��انی که به زبان های متفاوتی س��خن می گويند، در 
9 2.Lynden Miles
10 3.Aberdeen
11 4.Aymara
12   5.Ralph Nùñes
13 6.Eve Sweetser

توصیف وقايع و در نتیجه به خاطرآوردن اين که چه کسی 
چه کاری را انجام داده اس��ت، متف��اوت عمل می کنند. 
توصیف هررويدادی، حتی اگر در نیم ثانیه انجام گرفته 
باشد، پیچیده است و نیاز به بازسازی و تفسیردارد. مثاًل 
ماجرای شکار کبک معاون رئیس جمهور سابق امريکا، 
ديک چینی، را به خاطر بیاوري��د که در آن به طوراتفاقی 
به هری ويتینگتون ش��لیک کرد. می توان اين رويداد را 
چنین توصیف کرد:»چینی به ويتینگتون شلیک کرد« 
)که در آن چینی عامل مستقیم به شمار می آيد( يا بگويیم: 
»ويتینگتون مورد اصابت گلولة تفنگ چینی قرار گرفت« 
) که نقش چینی را غیر مستقیمتر می کند( يا :»ويتینگتون 
مورد اصابت گلوله قرار گرفت« ) که کالً چینی را از صحنه 
حذف می کند(. چینی خود گفت:»باالخره اين من بودم 
که ماشه را کشیدم و ش��لیک کردم و هری را زدم.« و به 
اين ترتیب مراحل مختلف واقعه را که بین او و نتیجه واقع 
ش��ده اند، بیان کرد. روايت جورج بوش از اي��ن واقعه:» او 
صدای پرنده ای را شنید، برگشت و تیراندازی کرد و ديد که 
دوستش زخمی شده است.« در دفاعی استادانه چینی را 

تبرئه می کند و از مقام عامل به شاهد تنزل می دهد. 
     جامعة امريکا کمتر از اين پیچ و خم های زبان شناختی 
متأثر می شود، زيرا فعل مجهول و بدون ذکر فاعل، که بیشتر 
به کار کودکان و سیاستمدارانی می آيد که از زير مسئولیت 
شانه خالی می کنند، در انگلیسی نوعی طفره به نظر می آيد. 
انگلیسی زبانان ترجیح می دهند بگويند:»جان گلدان را 
شکست.« حتی اگر اين فعل اتفاقی صورت گرفته باشد. 
به عکس، ژاپنی زبان ها و اسپانیايی زبان ها کمتر مايل اند 
در توصیف واقعهای اتفاقی، فاعل را ذکر کنند. اسپانیايی ها 
احتم��االً می گوين��د:»orerofl le óipmor eS« که 
ترجمة آن چنین اس��ت:»گلدان شکس��ت« يا »گلدان 
خودش شکست«.     من و يکی از دانشجويانم به نام کیتلین 
فازی14 دريافتیم که اين تفاوت های شناختی بر تفسیر افراد 
از وقايع و درنتیجه برخاطرة آنان، هنگامی  که درجايگاه 
شاهد عینی قرار می گیرند، اثر می گذارد. در پژوهشمان، 
که درسال2010 منتشرشد، به چندنفرکه به زبان های 
انگلیسی، اسپانیايی و ژاپنی سخن می گويند، ويديوئی از 
دو مرد را که هم عمداً و هم اتفاقی بادکنکی را می ترکانند، 
 تخم مرغی را می شکنند و لیوانی نوش��یدنی را واژگون

14   1. Caitlin M. Fausey

تأثیر زبان برفکر
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 میکنند، نشان داديم. بعد از آنان آزمون غیرمنتظرهای گرفتیم. در مورد هر رويدادی که ديده بودند، 
بايد مانند شاهدی در بازجويی می گفتند که کدامیک از اين دو مرد چه کاری را کرده است. گروه 
ديگری از کسانی که به همین زبان ها صحبت می کردند، نیز همین رويدادها را شرح دادند. وقتی داده ها 
را بررسی کرديم، دريافتیم تفاوت در توصیف ها دقیقاً همان است که طبق الگوهای زبانی پیش بینی 
کرده بوديم. کاربران هرسه زبان رويدادهای عمدی را با فاعل و فعل معلوم بیان کردند، مثل:»او بادکنک 
را ترکاند«. و هرسه گروه با صحتی يکسان به ياد آوردند که کدام مرد چه کاری را به عمد را انجام داده 
است. ولی وقتی نوبت کارهای اتفاقی شد، تفاوت های جالبی آشکار شدند. اسپانیايی زبان ها و ژاپنی 
زبان ها کمتر از انگلیسی زبان ها تمايل داشتند که فاعل فعل های اتفاقی را توصیف کنند و به همین 
ترتیب کمتر آن ها را به ياد می آوردند. دلیلش اين نبود که آنان به طور کلی حافظة ضعیفتری داشتند، 
چون درست به خوبی انگلیسی زبان ها فاعل کارهای عامدانه را به ياد می آوردند.      زبان ها نه تنها بر 
آنچه به خاطر می آوريم، اثر می گذارند، بلکه ساختار زبان يادگرفتن چیزهای تازه را برای ما آسان تر 
يا دشوارتر می کند. برای مثال، در زبان هايی که مبنای ده اعداد آشکارتر است، کودکان زودتر مفهوم 
مبنای ده را درک می کنند. هرقدر واژه هايی که معرف اعدادند، هجاهای کمتر يا بیشتری داشته باشند، 
به خاطر سپردن شماره تلفن ها يا محاسبة ذهنی آسان تر يا دشوارتر می شود. زبان حتی می تواند دراين 
که کودکان درچه سنی به مؤنث يا مذکر بودن خود پی ببرند، اثر بگذارد. درسال1983، الکساندرگیورا1 
از دانشگاه میشیگان در آن آربور، سه گروه کودک را که زبان مادری آنان عبری، انگلیسی و فنالندی بود، 
آزمايش کرد. در زبان عبری همه چیز )حتی واژة تو( مذکر و مؤنث دارد. زبان فنالندی مؤنث و مذکر 
ندارد و انگلیسی از اين نظر بینابین است. درنتیجه کودکانی که درمحیط عبری زبان بزرگ می شوند، 
يک سال زودتر از کودکان فنالندی زبان به جنسیت خود پی می برند و کودکان انگلیسی زبان بین 

اين دو قرار می گیرند.

 4- کدام برکدام اثر می گذارد؟
     آنچه درباال آمد، تنها چند مورد ازيافته های جالب دربارة تفاوت های شناختی بین زبانی است. ولی 
از کجا بدانیم که فکر بر زبان اثر می گذارد يا زبان برفکر؟ پاسخ اين است: هردو. طرز فکر ما بر زبانمان 
اثر می گذارد، ولی عکس آن هم صادق است. در دهة گذشته، شاهد پژوهش های درخشانی بوديم که 
نشان می دادند زبان نقشی علی در ساختن شناخت دارد. مطالعات نشان داده اند تغییر درسخن گفتن 

نحوة تفکر را نیز تغییر می دهد. 
مثالً ياد دادن نام رنگ های بیشتر، توانايی تشخیص رنگ را بیشتر می کند. و اگر به مردمی  راه های 
تازة سخن گفتن از زمان را ياد دهیم، دربارة زمان به گونهای ديگر فکر می کنند.      يکی ديگر از راه های 
پرداختن به اين مسئله پژوهش دربارة افراد دوزبانه است. پژوهش ها نشان داده اند که اين گونه افراد بنا 
به اين که به کدام زبان سخن می گويند، ديدشان نسبت به دنیا تغییر می کند. دو مجموعه از يافته هايی 
که در سال 2010 انتشار يافتند، نشان می دهند که حتی پاسخ به پرسش هايی اساسی مانند آن که 
چه کسی را دوست داريد  و ازچه کسی خوشتان نمی آيد، به زبان به کار رفته درپرسیدن بستگی 
دارد. در پژوهش هايی که يکی از آن ها را اولودامینی اوگونايک2 و همکارانش در هاروارد و ديگری را 
شای دانزيگر3 و همکارانش در دانشگاه بن گوريو انجام داده اند، افراد دوزبانة عربی � فرانسوی مراکش، 
اسپانیايی � انگلیسی امريکا و عربی � عبری اسرائیل مورد آزمايش قرار گرفته اند و هربار جانبداری های 
1   1-Alexander Guiora
2 1.Oludamini Ogunnaike
3   2.Shai Danziger
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نهفتة ش��رکت کنندگان به محک آزمون گذاشته شده 
است. مثالً از دوزبانه های عربی � عبری در شرايط مختلف 
خواسته شد که دربرابر بعضی واژه ها دکمه ای را بالفاصله 
فشار دهند. دريکی از اين شرايط،  به آنان گفته  شد وقتی 
نامی يهودی مثل »يئیر« ي��ا صفتی مثبت مثل »قوی« 
يا »خوب« را می بینند، ، دکمة M را فشار دهند و وقتی 
نامی عربی مانند»احمد« ي��ا صفتی منفی مانند» بد« يا 
»ضعیف« را می بینند، دکمة X را بفشارند. در شرايطی 
ديگر، سری واژه ها به عکس می شد، يعنی در برابر نام های 
يهودی و صفات منفی بايد يک دکمه و دربرابر نام های عربی 
و صفات مثبت دکمة ديگری فشرده می شد. پژوهشگران 
سرعت پاسخ دادن شرکتکنندگان را در هريک از شرايط  
اندازهگیری کردند. اين کار به طور گسترده برای سنجیدن 
جانبداری بیاختیار و خودبخودی صورت گرفت: اين که 
تاچه حد صفات خوب و قومیت افراد به طور طبیعی در 

ذهن آنان همراه می شوند. 
     تغیی��ر چش��مگیری ک��ه در جانب��داری بیاختی��ار 
شرکتکنندگان، با تغییر زبان به کار رفته هنگام آزمايش 
ظاهر شد، برای پژوهشگران غیرمنتظره بود. نگرش نهفتة 
دوزبانه های عربی � عبری به يهودی ها، هنگامی که به زبان 
عبری مورد آزمايش قرار گرفتند، مثبتتر از زمانی بود که در 

آزمايش زبان عربی به کاررفت.   
     آشکارش��ده اس��ت که زبان در بس��یاری از جنبه های 
فعالیت ذهنی ما دخالت هايی می کند که دانش��مندان 
قبالً تصورش را نمی کردند. انسان هنگامی که سادهترين 
کارها را انجام می دهد، مثاًل وقتی رنگ ها را تش��خیص 
می دهد، نقطه های روی يک صفحه را می شمارد يا دراتاقی 

کوچک موقعیت خود را می سنجد، بر زبان متکی است: 
من و همکارانم طی آزمايش هايی �� با برگزاری مسابقات 
کالمی  مانند تکرار کردن گزارش��ی خبری �� دريافتیم 
که محدوديت افراد در دس��تیابی آسان به ظرفیت های 
زبانی شان انجام اين کارها را برايشان دشوار می کند. اين به 
آن معناست که مقوله ها و تمايزهای موجود درهر زبان در 
سطحی وسیع بر زندگی روزمرة کاربرانش اثر می گذارند. 
آنچه پژوهش��گران »فکرکردن« می خواندند، اکنون به 
 صورت مجموعه��ای از فرايندهای زبانش��ناختی و غیر

 زبانشناختی مطرح است. درنتیجه در فکر بزرگساالن جايی 
نمی ماند که زبان درآن نقشی نداشته باشد.

     مشخصة بارز هوش انسان توانايی سازگاری آن است، 
 توانايی اختراع و س��ازماندهی مج��دد مفاهیم دنیا به 
گونهای که با هدف ها و محیط زيست او همساز شود. 
يکی از نتايج اين انعطافپذي��ری گوناگونی زبان هايی 
است که در سراسر دنیا شکل گرفته اند. هريک از آنها 
 مجموعه ابزاری شناختی دارد و جهانبینی و دانشی را 
دربرمی گیرد که در طول هزاران س��ال در درون يک 

فرهنگ پرورش يافته اند. 
هريک روش درک، رده بن��دی و منطق خاص خود را 
دارد که در کتاب های راهنمای ارزشمندی که نیاکان 
ما به میراث گذاشته اند، بازتاب يافته اند. پژوهش دربارة 
چگونگی اثرپذي��ری فکر از زبان دانش��مندان را ياری 
می کند که دريابند ما چگونه دانش و واقعیت های خود 
را می س��ازيم و چگونه تا به اين ح��د باهوش و کارآمد 
شده ايم. و همین بینش اس��ت که به ما کمک می کند 

جوهرة انسانی خود را درک کنیم.  
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»علم«، چرخهای مس�تمر ش�امل فرضیه، مش�اهده و پیش بینی اس�ت. اين تعريف را »حازم فريپور« از 
فعاالن ترويج عل�م در ايران و مدير پ�ارک علمی - تفريحی فن آم�وز می گويد، او ب�رای راهاندازی پارک 
فن آموز، جايزه تروي�ج علم را از دوازدهمی�ن دوره جايزه انجم�ن ترويج علم ايران دريافت کرده اس�ت. 
فريپور در رشته الکترونیک، تحصیل و 12سال فیزيک تدريس کرده اس�ت. ايشان که با تلفیق فیزيک و 
فناوری، پارک فن آموز را در 11شهر کشور راه اندازی کرده، ضعف جامعه امروز را در درک زيربنايی مفهوم 
علم می داند و معتقد اس�ت که الزمه محقق ش�دن ارزش ه�ای واال در جامعه، زندگی جدی با علم اس�ت.

محمد عکاف

مروج علم تجربی در ایران و برنده 
جایزه  انجمن ترویج علم ایران

گفت و گو با »حازم فریپور«

  چگونه موفق به کسب جايزه ترويج علم شديد؟
- من به همراه گروهم 25سال است که در حوزه ترويج علم تجربی کار می کنیم و  روی روش های 
استفاده از فناوری در آموزش علوم تحقیق می کنیم. از سال1385، کار ما بر استفاده از فناوری در 
ترويج و همگانی کردن علوم متمرکز شد. به اين شکل که شناخت، تفکر و درک علمی منحصر 
به محیط های علمی نباشد و به فرهنگ عامه تبديل شود. اين اتفاق نیاز به ابزار دارد. يکی از اين 
ابزارهای مؤثر، وارد کردن علوم به فضاهای تفريحی است به نحوی که مردم با علوم مختلف، زمان 
شاد و مفرحی را سپری کنند. پارک فن آموز يکی از ايده های ما بود که در آنجا مردم، علم را تجربه و 
زيبايی آن را درک کنند. نخستین پارک فن آموز در تهران و سپس در اصفهان در سال1385، آغاز 
به کار کرد که جايزه ترويج علم سال1390، را به دلیل ارائه جلوه هاي جذاب از علوم و امکان پذير 
کردن تجربه ش��گفتي هاي علم و لذت بردن از آن در چهارچوب ايجاد مراکز علمي- تفريحي 
شرکت فن آموز گستر کسب کرديم.اکنون پارک فن آموز با مشارکت نهادها و مراکز خصوصی از 
جمله پارک فناوری، آموزش و پرورش و شهرداری توسط مجموعه ما در 11شهر تهران، اصفهان، 
مشهد، فردوس، خراسان جنوبی، يزد، سمنان، ياسوج، شاهرود، کرج و زنجان فعال است. پارک 
فن آموز تهران تا پیش از اين در محله هروی فعالیت می کرد که از  28مهر امسال به ايستگاه مترو 

شهید بهشتی منتقل شد.
  تهیه دستگاه هايی که در پارک فن آموز استفاده می شود چگونه است؟

- تمام دس��تگاه هايی که در پارک فن آموز وجود دارد، ساخت همین مجموعه است و کار را با 
وسايل و ابزار فیزيک آغاز کرديم البته در توسعه اين پارک به ديگر رشته های علم تجربی هم فکر 
می کنیم. اين پارک برای مقطع سنی راهنمايی و دبیرستان طراحی شده است و در تالش هستیم 
تا در آينده، اين مراکز به معنای واقعی به پارک علمی تبديل شوند تا با فضايی بهتر، اثرگذاری 

بیشتری داشته باشند.
  شرايط ساخت پارک فن آموز و همکاری مسئوالن با شما تاکنون چگونه بوده است؟

- هزينه ساخت هر پارک فن آموز 400 میلیون تومان است و در 5 ماه آماده می شود. شهرداری 
می تواند نقش مؤثری در گسترش اين فضاهای آموزشی در شهر داشته باشد؛ در نخستین پارک 
فن آموز در محله هروی، وقتی دکتر قالیباف، شهردار تهران حضور يافتند از تالش برای ساخت 

چنین فضاهايی در بسیاری از بوستان های تهران صحبت کردند.
  برای راهاندازی با مشکالتی مواجه بوده ايد؟

چکیده
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- واقعیت اين اس��ت که در ابتدای کار برای راهاندازی 
پارک فن آموز مشکالتی داش��تیم، چون تجربه ای از 
قبل برای ارائه وجود نداشت، اما اکنون با راهاندازی و 
فعالیت چند ساله اين مجموعه، بسیاری از مسئوالن 
برای همکاری اعالم آمادگی کرده ان��د که امیدواريم 
رايزنی ها برای همکاری، خیلی زود به نتیجه برس��د و 
همه دانش آموزان بتوانند از امکانات و جذابیت های پارک 

فن آموز بهره مند شوند.
  تعريف شما از علم تجربی چیست؟

- علم تجربی شامل فرضیهسازی، آزمون فرضیه و تکرار 
آن است که موجب دگرگونی نظريه پیشین می شود. 
در واقع علم، چرخهاي مستمر شامل فرضیه، مشاهده 

و پیشبینی است.
  به نظر تفاوت زيادی بین علم تجربی و تصوری که 

اکنون در ذهن مردم است، وجود دارد؟
-  همینطور است، تفاوت زيادی بین اين علم و آنچه در 
ذهن مردم، بزرگان، سیاستمداران، استادان، مديران 
و برخی از دانش��گاهیان و عمده دانشجويان و همگی 
دانش آموزان اس��ت، وج��ود دارد. تفاوت کس��انی که 
معنای علم تجربی را می دانند و کسانی که اين مفهوم 
را نمی شناسند بسیار زياد اس��ت. زيرا به اشتباه تصور 
می شود که علم تجربی مجموعهای از اطالعات درست 
از جهان است در حالی که علم تجربی نه ادعا می کند 
که داده های صحی��ح در اختیار ما ق��رار می دهد و نه 
مفهوم علم يعنی داشتن اطالعات. نگاه علم امروز شامل 
فرضیهسازی، مدل سازی مش��اهدهها و تالش برای 
تطبیق بیشتر است؛ علم همراه با مشاهدهها است، يعنی 
مدلی برای توجیه مش��اهدهها که طی آن قصد داريم 
فرضیه خود را ثابت يا نقض کنیم. علم، نمی تواند چیزی 
را ثابت کند. علم، شامل مدلی به نام مشاهدهها است که 
نظريه جديد را ايجاد می کند و تا وقتی پابرجاست که 

نقض نشده باشد.
  جايگاه علم تجربی برای پیشرفت جامعه کجاست؟

- اتفاق های خوبی در چند دهه اخیر روی داده اس��ت 
اما آن بخشی که باعث کاربرد علوم می شود، میزان اتکا 
به علوم ديگر، میزان درگیری مردم با جنبه های علمی 
زندگی و میزان شیوع علم و علم دوستی، درک صحیح 

از علم و مفاهیم آن است.
دو نگاه روبناي��ی و زيربنايی در علم وج��ود دارد که ما 

بیشترين اتفاق ها را در اين دو سه دهه اخیر در حیطه 
روبنايی شاهد بوده ايم. شمار افرادی که با علم درگیر 
شده اند و نتايجی که وارد زندگی ما شده است و افزايش 
جمعیت دانشگاهیان باعث شده است تا علوم تجربی در 

شاخه هايی تبديل به فناوری شود.
در شاخه زيربنايی 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 اينترنت افزايش يافته است که اينها 

مصداق های زيربنايی علم هستند اما هنوز کم است.
  درک صحیح و واقعی از علم، چقدر در ساختن جامعه 

مهم است؟
- ضعف ما در نگاه علمی به پديدههاست؛ ما فکر می کنیم 
علوم، گنجینه ای از اطالعات اس��ت در حالی که يک 
چرخه است و ما نمی دانیم که قوانین چگونه به وجود 
می آيند. ما در ارائه اطالعات پیش��رفت کرده ايم اما در 
تولید آن نه! به همین دلیل تولید علم به معنای واقعی 
مستلزم برخورداری از تفکر علمی براساس نگاه علمی 
است. وقتی نگاه اينگونه نباشد خطر در کمین خواهد 
بود. بايد در مدارس به دانش آموزان آموخت که وقتی 
نکته ای به آنان ارائه می شود، فقط مشاهده و تصديق 
نکنند بلکه بايد ياد بگیرند که فرضیهسازی کنند، حتی 
اگر فرضیه شان غلط باشد. در اين زمینه برايتان مثالی 
می زنم، چند س��ال پیش دانش آم��وزی درباره رابطه 
گرما و جنبش مولکولی در کالسم گفت که گرما باعث 
افزايش جنبش مولکولی می شود که اين فرضیه شباهت 
به نظريه کالريک نیوتن داشت و اکنون اين دانش آموز 
به جايگاه خوبی در علم دس��ت يافته اس��ت. اينگونه 
دانش آموزان بايد تشويق شوند چون اهل فرضیه دادن 
هستند. همین دانش آموز بعد متوجه می شود که وقتی 
مثالً دو دست را به هم می سايیم نیز گرما ايجاد می شود 
و اين مشاهده بار ديگر مرحله جديد فرضیهپردازی را 
برايش درپی خواهد داشت. البته نمی توان به دانشآموز 
هیچ اطالعات و علمی را منتقل نکرد و گفت که خودش 
همه چیز را کشف کند، ولی انتقال افکار و ياد گرفتن 
علوم به همراه آموزش فرضیه س��ازی و نتیجه گیری 

بسیار اهمیت دارد.
  ضعف ما در چه بخشی است؟

- ضعف ما در درک زيربنايی از مفهوم علم است. نگاه 
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و روند آموزش و ارزشیابی ما نادرست است. گاهی مردم نسبت به دانسته هايشان نگاه خرافی 
و تعصب بیجا دارند و شکل ديگر اين تعصب نیز تعصب در پذيرش علوم جديد به دلیل ترس از 
انکار علوم پیشین است. ضعف ديگر ما در میزان به کار بستن علم در جامعه است. علم هنوز وارد 
خانه ها نشده است و به شکل نهادينه درنیامده است. مثالً وقتی ما سرما می خوريم و در همین 
وضعیت وارد مترو می شويم و عطسه می کنیم 700 نفر را در معرض بیماری قرار می دهیم؛ يا وقتی 
خودروی مان روغنسوزی دارد، به اين موضوع اهمیت نمی دهیم که اين مشکل می تواند عامل 
سرطان در جامعه باشد؛ يا وقتی که ظرفی به جوش آمده است، ما باز شعله را زياد می کنیم و توجه 
نداريم که اين اقدام فقط عاملی برای هدر رفت انرژی است و غذا زودتر نمی پزد. کسی که با علم 
زندگی می کند، يعنی دانش روز وارد زندگی اش شده است.جامعه بايد دانشباور و دانشمحور باشد. 
همان گونه که يک جامعه بايد مؤدب، دينباور و خدامحور باشد. الزمه محقق شدن ارزش های واال 

در جامعه، زندگی جدی با علم است.
  همان چالشی که ما در طب سنتی داريم؟

- بله! در جامعه امروز گاهی تأکید فراوانی بر طب سنتی می شود، در حالی که بايد توجه داشته 
باشیم که اين طب با وجود جايگاه ارزشمندش اما مطلق نیست و وقتی پزشکی دارويی را تجويز 
می کند، نمی توان سرخود آن را مصرف نکرد و جايش داروهای گیاهی را جايگزين کرد. بايد نگاه 
خرافی و جاهالنه و پايبندی های بیجا را کنار گذاشت.اتفاق خطرناک تر وقتی روی می دهد که 
اينگونه باورها رنگ مذهبی به خود بگیرد که البته ساحت دين از اين نگاه ها مبراست. پزشک امام 
خمینی)ره( می گفت که ايشان هیچ وقت از دستورات او تخلف نمی کردند چون دين ما تأکید 

دارد که در هر کاری بايد به متخصصش مراجعه کرد.
 سطح علم تجربی جامعه و خانواده ها چگونه است؟

- اگر جامعه، مبانی علم دوستی و درک درست از علم را بیاموزد، متوجه می شود که علم چه قدرتی 
دارد؛ آنچه که اکنون کمتر مورد تأکید است، درک درست از مفهوم زندگی است. فضای اينترنت 
را درنظر بگیريد؛ اگر نگاه تشريفاتی به آن داشته باشیم کاربردی نخواهد بود. با اينکه اينترنت بايد 
وارد فضای خانواده ها شود ولی گاهی کاربرد اين وسیله ارتباطی منفی می شود. گاهی ممکن 
است که در فضای اينترنت ادعايی مطرح شود که با وجود شیوع آن نادرست باشد و موضوعی که 
عنوان شده است از طريق آزمايش گسترده علمی اثبات نشده باشد. بنابراين بايد ابزارهای علمی 

خود را بدرستی بشناسیم.

مراکز علمی � تفریحی فن آموز

- پارک علمی دانش آموزان )شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان(؛
- مرکز علمی- تفريحی کوه سنگی مشهد؛

- مرکز علمی- تفريحی آموزش و پرورش شهرستان فردوس؛
- مرکز علمی- تفريحی آينده سازان تهران؛

- پارک فن آموز فرهنگسرای مترو )ايستگاه متروی شهید بهشتی(؛
- مرکز علمی- تفريحی مجتمع جواد االئمه يزد؛

-پارک تحقیقاتی کودک ياسوج؛ 
- پارک علمی کودکان و نوجوانان يزد )پارک علم وفناوری يزد(؛

- بوستان فن آموز سمنان؛
- مرکز علمی- تفريحی شاهرود؛

- پارک فن آموز زنجان.
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در سال 1356 که در سازمان کتابهای درسی ايران بودم در کتابخانه آنجا به کتابی برخوردم که برايم بسیار 
جالب و برانگیزاننده بود. عنوان کتاب »مايکل 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 ديگران را در اين لذت سهیم نکنم. از اين رو به ترجمه آن دست زدم و آن را به پايان بردم 
و برای چاپ و نشر، آن را به انتشارات امیرکبیر سپردم که در اثر تحوالت بعدی نه ديگر خبری از کتاب يافتم 
و نه از ترجمه آن. اما هیچ گاه فعالیت، پشتکار، سازگاری و امیدواری اين پسر نعلبند انگلیسی از خاطرم 
دور نشد. پرسشگری، مشاهده گری و باالتر از همه آزمايشگری و گزارش نويسی او برايم بسیار جالب بود.

اسفنديار معتمدی 
کارشناس و مروج علم

مایکل فارادی و حازم فریپور

 در اين کت��اب ف��ارادی را کودکی، جوان��ی و حتی 
کهنس��الی به ترتیب معرفی می کرد که يک لحظه 
از يادگرفتن و ياد دادن غاف��ل نبود. زمانی که در 14 
سالگی ش��اگرد صحافی کتابفروشی جورج ريبو بود 
هر کتابی را برای صحافی ي��ا برای چاپ به او تحويل 
می دادند تا آن را نخواند و يادداش��ت برداری نکند و 
ديگران را در آموخته های خود شريک نکند دست از 
آن بر نمی داشت )1805(. زمانی هم که در آزمايشگاه 
سلطنتی پذيرفته شد گر چه به عنوان نظافتچی به کار 
پرداخت اما با سرعت توانست همه ی رمز و رازهای 
آزمايشگری را فراگیرد و به آزمايشهای ابتکاری دست 
بزند و سرانجام قانون القای الکترومغناطیسی را کشف 
کند. زمانی هم که رئیس انجمن سلطنتی انگلستان 
شد دست از ياد گرفتن و ياد دادن برنداشت و توانست 
خاصیت  ديا مغناطیسی را کشف کند و رابطه  میان 

نیروی مغناطیسی و نور را پايه گذاری کند. چیزی که 
از کتاب فارادی بیش از همه برايم جالب و آموزنده بود 
دو تصوير در دو صفحه از کتاب بود که روبروی هم قرار 
داشت: تصوير اول فارادی را نشان می داد که مشغول 
آزمايش الکترولی��ز بود و گروه��ی از دانش آموزان، 
معلمان و مردم عادی کوچه و بازار روبروی او ايستاده 
و نشسته بودند و به مشاهده و همچنین مشارکت در 
کارهای فارادی مشغول بودند. اين تصوير مربوط به 
سال 1821 بود که برنامه آخر هر هفته را نشان می 
داد.تصوي��ر دوم مربوط به س��ال 1956 يعنی 135 
سال بعد بود. اين تصوير دوروتی هاوکین بلورشناس 
انگلیسی را نش��ان می داد که س��اختمان  ويتامین 
ب-12 را کش��ف کرده بود و چگونگی ساختمان آن 
را با استفاده از دستگاه پرتو نگاری اشعه ايکس شرح 
می داد.در زير نويس اين تصوير ش��رح داده بود که 

چکیده
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آنچه فارادی به طور هفتگی در آزمايشگاه کوچک و محدود خود شروع کرد، مداومت يافت 
و اکنون با بهره گیری از امکانات راديو و تلويزيون در س��طح بسیار گسترده انجام میشود و 

مداومت دارد.

***
در سال تحصیلی 63-1362 که در مرکز تیزهوشان عالمه حلی فیزيک درس می دادم برای 
نخستین بار آقای حازم فريپور را ديدم. ايشان 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 تدريس و آزمايشگاه داشت و همزمان آن چه را در دانشگاه میآموخت به دانش 
آموزان منتقل می کرد. در مدرسه نمايشگاه و سمینار و مجلس سخنرانی تشکیل می داد 
 و دانش آموزان و معلمان را به شرکت فعال در آن فعالیتهای علمی و عملی تشويق میکرد و

برمیانگیخت. اکنون از آن زمان حدود سی سال می گذرد. در اين مدت بارها در حضور حازم 
بوده ام. با امیدهايش، با رنجهايش، با تالشهايش آشنا و ش��ريک بوده ام.حازم فريپور برای 
جامعه ما يک فارادی است. او هر آنچه در توان دارد برای گسترش و ترويج علم در کشور به 
کار گرفته است. عشق او آبادی ايران و خدمت به جامعه ايرانی است. حازم را هرجا و هر زمان 
ديده ام بر امیدم افزوده است او با نگاهش، زبانش، عملش پويايی و صداقت را القاء و منتقل می 
کند. برايش همواره يک 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 توانايیهای 
خود آگاه است. می داند که فرزندان ايران زمین استعداد ياد گرفتن، انديشیدن و ساختن را 
دارند، از اين رو می کوشد هر آنچه در توان دارد برای شکفتن اين استعدادها به کار گیرد تا 

ايران در جايگاهی که سزاوار آن است قرار گیرد. 
حازم را نبايد در يک آزمايشگاه کوچک، در يک زيرزمین ايستگاه مترو و حتی در يک مؤسسه 
بزرگ علمی محدود کرد. قلمروی فعالیت او می تواند همه مدارس کش��ور، پژوهشگاهها و 
دانشگاهها و همه کوشندگان راه آبادانی و توسعه پايدار ايران باشد تا صدای رسای خود را به 

گوش همگان برساند و بر بیداری و کوشندگی آنها بیفزايد.
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ماجراهای پشت پرده

معرفی کتاب

تأثیر رايانه های شخصی بر فرهنگ اجتماعی زمانه ما بر همگان 
روشن و آشکار است. اما کمتر کسی است که بداند تأثیر فرهنگ 
اجتماعی بر پیدايش رايانه های شخصی چه بوده است. کتاب 
ماجراهای پش��ت پرده، نوش��ته جان مارکاف، از نويسندگان 
ارش��د نیويورک تايمز، م��ا را با خود به ده��ه 1960 در خلیج 
سانفرانسیسکو می برد و با ذکر جزئیات دقیق و به ياد ماندنی، 
از چگونگی تأثیر جنبش ضد فرهنگ و داروه��ای توّهم زا بر 
شکل گیری صنعت رايانه های ش��خصی آگاه می سازد.اگر به 
داس��تان زندگی آن هايی که در دهه های ش��صت و هفتاد در 
سانفرانسیسکو بودند گوش کنید، خیلی زود متقاعد می شويد 
که توضیح فناوری های خیره کننده جديد بدون درک نحوه 
زندگی و زمانه کسانی که آن ها را به وجود آوردند، ناممکن است. 
تأثیر آمیزش عجوالنه و نس��نجیده فرهنگ و فناوری در اين 
ناحیه، به وضوح در داستان زندگی بسیاری از پیشگامان صنعت 
رايانه به چشم می خورد. در واقع، تصمیم  گیری های شخصی 

غالباً پیامدهای تاريخی به همراه داشته اند.
اين کتاب تالش کرده اس��ت اين داس��تان ها را پیش از آن که 
فراموش ش��وند و از ياده��ا برون��د، جم��ع آوری و نقل کند. 
داستان هايی که در اين کتاب گرد آوری شده، به منظور کشف 
حقايق يک دوره کوتاه زمانی، در يک محدوده پرآش��وب که 
رايانش شخصی را برای جهان به ارمغان آورد می باشد.نويسنده، 
عمده مطالب کتاب را از خالل مصاحبه ه��ای متعددی که با 
شخصیت های اصلی داستان داشته به دست آورده است. کتاب 
متنی روايت گونه دارد و در ترجمه آن هم سعی شده است اين 
کیفیت محفوظ بماند تا خواندن آن حتی برای کاربران عادی و 
غیر متخصص رايانه هم مفید و قابل درک باشد.کتاب "ماجراهای 
پشت پرده: چگونه نهضت ضد فرهنگ دهه 60 به شکل گیری 
صنعت رايانه های شخصی انجامید؟ " در سال 2005 توسط 

انتشارات پنگوئن منتشر شده است. اين کتاب در سال 1389 
توسط ابراهیم نقیب زاده مشايخ به فارسی ترجمه شده و از سوی 
انجمن انفورماتیک ايران انتشار يافته است.کتاب ماجراهای 
پش��ت پرده در قطع وزيری، در 262 صفحه، و دارای واژه  نامه 
انگلیسی به فارسی است. ترجمه کتاب سلیس و روان است و 
عموماً از واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای 

معادل گزينی واژه های انگلیسی استفاده شده است.
خواندن اين کتاب را به دانشجويان، کارآفرينان و همه کسانی که 

به تولید علم عالقه  مندند توصیه می کنیم.

ماجراهای پشت پرده
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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

Corrosion Science
Nahid Amouzegar1

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

English Abstract
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Mathematics Anxiety, the Forgotten Affective 
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

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
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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.

1.  Associate Professor of Sociology at National Research institute for Science Policy
ghaneirad@yahoo.com
2 . Expert at Technological Cooperation and Innovation Center
m1385_narimani@yahoo.com

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
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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.

1 . Senior Visiting Research Fellow Department of Politics and International Relations, School of Social 
Sciences, Humanities and Languages, University of Westminster (UK)
Alipaya@hotmail.com
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