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

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

نویسندگان، ایمیل  و نویسنده عهده دار مکاتبات باشد. 
چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی در صفحه مجزا در 200 الی 300 کلمه و کلید واژه ها  در انتهای چکیده باشد. �
واژه های تخصصی در داخل متن، در آخر مقاله فهرست شود. �
اسامی خاص یک دست باشد و از سبک متعارف نوشته های علمی خارجی تبعیت کند.  �
فصلنامه در ویرایش مقاالت بدون تغییر محتوا آزاد است.  �
نقد ومعرفی کتاب، مصاحبه با افراد شاخص در حوزه ترویج علم یا متخصصان در حوزه های مختلف علمی، و معرفی افراد شاخص در  �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حاجی بابای اصفهانی، خاطرات حسنعلی خان مستوفی، 
و استاد عشق: واقعیتی نانفتی ایرانی

به نقل از خاطرات حسنعلی خان مستوفی

نوشتۀ  ابوالفضل زروئی نصرآباد، ص 90.

این روزها که باز هم مشکالت اقتصادی حاد شده است و قیمت نفت به شدت کاهش یافته است 
بسیاری از ما ریشۀ همۀ مشکالت را در نفت، در اقتصاد نفتی، و در علم نفتی و دانشگاه نفتی می بینند1 . 
شاید؟ اما در این میان یک ویژگی پیچیدۀ ما ایرانیان غافل می ماند و الزم است به آن بیشتر توجه شود.

   کتاب حاجی بابای اصفهانی2  شهرتی جهانی دارد و حدود یکصد سال پیش به فارسی ترجمه شده 
است، قبل از آنکه عصر ایران نفتی شروع بشود. هر آن کس که به توسعۀ ایران مبتنی به مدلی بومی 
معتقد است باید این کتاب را با توجه بسیار خوانده باشد. هر چقدر هم نکته های کتاب را اغراق آمیز 
بدانیم، یا مانند فتحعلی شاه از دست آن عصبانی شویم، با کمی دقت ویژگی هایی را که در آن کتاب 
به ایرانیان نسبت داده شده در خودمان یا اطراف خودمان می یابیم؛ ویژگی هایی نانفتی متعلق به دوران 

پیشانفتی که هنوز در ما زنده است! 
   کتاب "استاد عشق" که در صدها هزار نسخه در دهۀ اخیر توزیع شده است، شاهدی است بر 

1. ر. ک. به رضا امیرخانی، نفخات نفتی؛ جستاری درفرهنگ نفتی و مدیریت دولتی، نشر افق، چاپ دهم تهران،1392. و نیز 
نقل قول هایی از صحبت های دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در رسانه ها!

2. جیمز موریه، حاجی بابای اصفهانی، ترجمه میرزا حبیب اصفهانی؛  ترجمه به متن وفادار نیست. اما ترجمۀ یازده گفتار نخست 
آن از حسن خان اعتمادالسلطنه شاهکار است. این ترجمه را فرهنگستان زبان و ادب فارسی به اهتمام سید علی آل داوود در 

سال 1392 به چاپ رسانده است.

اینشتین مرد بزرگی است. جسارت او در طرح فرضیه های ظریف و پافشاری اش برای اثبات آنها 

آنقدر زیاد است که گاهی اوقات مرا به یاد حسنعلی  خان مستوفی می اندازد.      

                                                 ماکس پالنک
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همین ویژگی های نانفتی ریشه دار ما که اقتصاد و رفتار ما را به اصطالح نفتی کرده است. اما، کتاب 
خاطرات حسنعلی خان مستوفی1 طنزی است ماهرانه، تلخ و بیانگر ساده اندیشی ما، ذهن بسیط ما، 
بیگانگی ما با علم و مفاهیم علمی؛ و البته با انتشار به جا و به موقع! به موقع از این جهت که افسار 
گسیختگی ذهن بیمار در کتاب استاد عشق دارد به نسل دانش آموزی ما لطمه های جانکاهی می زند، 
و مدیران نفتی ما را در امر توسعه منحرف تر می کند. البته، بسیار کسان هم که کتاب نصرآباد را 
می خوانند ساده تر از این هستند که این طنز را متوجه بشوند، و در امتداد تخیالت آسیب ناک استاد 
عشق، این طنز خیالی را نیز امری واقع می انگارند؛ با وصف خواندن این کتاب بسیار منافع دارد که به 
این انحراف های احتمالی می چربد! این هر دوکتاب در دوران انحراف های نفتی ما منتشر شده اند، یکی 
به شدت آسیب ناک و بیانگر نوعی بیماری اجتماعی، و دیگری به رخ کشیدن این بیماری با طنزی 
ماهرانه! پس اگر حاجی بابای اصفهانی یک رمان است، و اگر خاطرات حسنعلی خان یک طنز است، 
استاد عشق شاهدی است بر اصالت این بیماری اجتماعی واقعی ما و منعکس در دو کتاب اول! باید 

این ویژگی را امری جدی از نوع مانع در توسعه کشور بدانیم.
   در اینجا با آسیبی اجتماعی روبه رو هستیم که مظهرهای گوناگونی دارد: اغراق در توانایی ها، 
اغراق در گذشته تاریخی، اغراق در ثروت اجتماعی! در نتیجۀ همین اغراق های بی محمل با پدیده 
دیگری مواجه می شویم که شاید بتوان آن را تسلیم در مقابل مظاهر تمدن مدرن جهانی دانست: این 
که ساده دالن ما به جعلیاتی از نوع نامۀ اینشتین به آقای بروجردی، مرجع فقید شیعیان جهان، اصالت 
می دهند؛ این که یک گروه فلسفه در دانشگاه تهران آنچنان مرعوب زبان انگلیسی و فلسفۀ غرب است 
که جعلیات یک مدعی را در همان گروه فلسفه  به صرف این که به انگلیسی است اصل می پندارند؛ 
اینکه مفاهیم مرتبط با علم و پژوهش از محتوی خارج می شوند و به شکلی مبتذل به اجرا درمی آیند، 
آنگونه که مجموعۀ آنها در طنزی تلخ جمع آوری شده است2 ؛ همگی ریشه در یک نوع ساده اندیشی 
و یا همان بیماری اجتماعی دارد که نصرآباد به زیبایی آن را به رشتۀ تحریر درآورده است. این بیماری 
هیچ ارتباطی به جامعۀ نفتی و مدیریت3 نفتی  ندارد. پس الزم است در آسیب شناسی های خودمانی 
به این پدیدۀ نانفتی که سدی در برابر حرکت های توسعه ای کشور، به ویژه توسعه علمی کشور، است 

بیشتر توجه کنیم. 
   یکی از اهداف ما در ترویج علم باید توجه به همین بیماری اجتماعی ناشی از نشناختن امر 
کارشناسی در دنیای مدرن باشد. کارشناسی در دنیای جدید وابسته است به توانایی در پیاده سازی 
مفاهیمی اندازه پذیر که در یک قرارداد اجتماعی پدید آمده اند و هیچ یک امری قدسی نیستند، چه 
در معماری باشد، چه در فیزیک، چه در امور اداری یک کشور، و چه در امور نظامی. مجموعۀ این 

1. ابوالفضل زرویی نصرآباد،  خاطرات حسنعلی مستوفی، کتاب نیستان، تهران، 1392.
2. محمود فرجامی، فرهنگ واژگان خوب برای دانشجویان خوب، انتشارات تیسا، تهران، 1392.

3. ر. ک. به رضا امیرخانی، نفخات نفتی؛ جستاری درفرهنگ نفتی و مدیریت دولتی، نشر افق، چاپ دهم تهران،1392.
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رفتارهای کارشناسانۀ نوین است که مدنیت مدرن و توسعه یافتگی را به وجود آورده است. ما به اشتباه 
می خواهیم از فرهنگ سنتی خودمان امور کارشناسی را اشتقاق کنیم. فرهنگ امری است که در 
امور کارشناسی تأثیر می گذارد اما تعیین کنندۀ آن نیست. به عکس، امور کارشناسی که اجتماع بنا به 
فرهنگ موجود خود بر آن توافق می کند در عمل فرهنگ را رشد می دهد و در آینده آن تعیین کننده 
است. اگر کسانی بنا به فرهنگ موجودمان در میان اهل مذهب نامۀ جعلی را به اینشتین نسبت می دهند 
و حاضر نیستند این اشتباه را بپذیرند، بر مروجان علم است که چاره بیندیشند و راهی برای ترویج روش 
کارشناسی علمی برای باز کردن ذهن این ساده اندیشان بیابند. اگر استادان فلسفه در چند دانشگاه 
توان کارشناسی در تشخیص به موقع جعلیات علمی و عمل صریح انتحال ندارند بر مروجان علم است 
که راه های کارشناسانۀ تشخیص  صالحیت های علمی را در سطح دانشگاه ترویج کنند. اگر مدیریت 
علمی دانشگاه ها و وزارت عتف توان تشخیص چگونگی مواجهه با پدیده انتحال را ندارند بر مروجان 
علم است که چاره بیندیشند! از این رو است که اشتباه است اگر تصور کنیم موضوع ترویج علم تنها به 

عموم برمی گردد و نه به همه از جمله به هیئت علمی دانشگاهی و به مدیریت علم در کشور!
   توسعه نیافتگی پدیده ای نیست که فقط در سطوح پایین علمی کشور شاهد آن باشیم. واژگانی 
که در آن خواص از عوام تفکیک می شود واژگانی وابسته به مدنیت پیشانیوتونی است که در مدنیت 
نوین جایگاهی ندارد. همانطور که افالک واژه ای است مرتبط با علم نجوم قبل از نیوتون که در نجوم 
مدرن جایی ندارد. مردم ما مستقل از سطح علمی شان می توانند با مدنیت مدرن آشنا باشند یا نباشند. 
بر مروجان علم است این تفکیک اجتماعی نوین را دریابند و همت خود را در راستای ترویج روش ها 

و روال های امر کارشناسی مدرن منطبق بر تفکر نوین متمرکز کنند.
   اگر بخواهیم در آینده چاپ نوشته ای از سنخ استاد عشق دیگر ممکن نباشد، یا دیگر شاهد پذیرش 
نامه ای جعلی از جنس نامۀ اینشتین به بروجردی نباشیم، یا دیگر متنی مانند نوشتۀ نصرآباد را طنزی 
به موقع و به جا عنوان نکنیم، باید به ترویج روش های کارشناسی مدرن اهمیت دهیم و موردهای 

خالف را انگشت نما کنیم.

رضا منصوری
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نقش موزه  علوم و فناوری در ترویج علم
مطالعه موردی )فعالیت های موزه علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران(

محسن جعفری نژاد1 

چکیده
موزه علوم و فناوری بر اساس اهداف محوری خود به عنوان یک مؤسسه پژوهشی با هدف ترویج علم و عمومی سازی 
علم، فعالیت های ویژه ای انجام می دهد. در این مقاله نقش موزه علوم و فناوری در ترویج علم با توجه به فعالیت های 
این موزه در آموزش، یادگیری، ترویج و انتقال تجربیات علمی به بازدیدکنندگان معرفی و بررسی می شود. برای اینکه 
بتوانیم به بررسی فعالیت های موزه علوم و فناوری با هدف ترویج علم بپردازیم، اقدام های انجام شده در موزه علوم 
و فناوری در یک فرم نظرسنجی در اختیار 100 نفر از بازدیدکنندگان موزه قرار گرفت که به صورت تصادفی در نیمه 

اول سال 1393 انتخاب شده اند. 
میزان  فناوری،  و  علوم  موزه  در  علمی  یادگیری  کارشناسان،  توسط  آموزشی  بازدید  نحوه  مثل  موزه  فعالیت های 
اثربخشی بازدید از موزه بر یادگیری بازدیدکننده، نقش تعاملی بودن آثار موزه در ترویج مفاهیم علمی، امکان پرسش و 
پاسخ علمی درباره آثار موزه ای، افزایش اطالعات تاریخ علم در بازدید از سالن فناوری های بومی و فناوری های نوین، 
آشنایی با مشاهیر حوزه های متنوع دانش، آثار و اختراع های آنها، ارائه اطالعات علمی آثار موزه با کاتالوگ و بروشور، 
دریافت اطالعات علمی از طریق مشاهده انیمیشن و فیلم های مستند، نقش برگزاری کارگاه، سمینار و همایش های 
علمی موزه در ترویج علم مواردی بودند که در این نظرسنجی به آنها اشاره شده بود و بیش از 80 درصد پاسخ دهندگان 
فعالیت های موزه علوم و فناوری را با سطح عالی و سطح خوب به عنوان مرکز ترویجی علم و مفاهیم علمی انتخاب 
کردند. یکی از مهم ترین فعالیت های ترویجی در موزه علوم و فناوری، نحوه آموزش و یادگیری در موزه های علوم 

وفناوری است که در آن آموزش عملی در حین بازدید انجام می شود. 
کلیدواژه ها: موزه، علم، فناوری، ترویج، آموزش، یادگیری.

مقدمه
موزه های علوم و فناوری برخالف سایر موزه ها، فقط مکانی برای گذراندن اوقات فراغت و دیدن آثار 
قدیمی نیستند این موزه ها درکنار توجه به اوقات فراغت نقش فعال تری دارند. بازدید از موزه های علوم 
و فناوری نوعی بازدید آموزشی با هدف ترویج علم است که این فرایند به یادگیری منجر می شود یعنی 

 mohsen.jafarinezhad@yahoo.com 1. کارشناسی ارشد، مدیر ارتباطات و امور بین الملل موزه علوم و فناوری؛
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مشارکت بازدید کنندگان موزه فقط به دیدن آثار محدود نمی شود. بلکه در موزه های علوم و فناوری از 
روش ها و فعالیت های متفاوت استفاده می شود که مفاهیم علمی قدیم و جدید را به زبانی ساده ترویج 
و زمینه یادگیری مادام العمر مفاهیم علمی را در بازدیدکننده فراهم آورند. برای آشنایی بیشتر با نقش 
موزه های علوم وفناوری در ترویج علم باید شناختی از جامعه شناسی علم، تعریف علم و ترویج علم 
داشته باشیم، که بتوانیم به اهمیت موزه های علوم و فناوری در ترویج علم، تقویت یادگیری و نقش 
آموزشی و فرهنگی این موزه ها در کنار آموزش رسمی نهاد آموزش و پرورش به عنوان یک مرکز 

آموزش غیررسمی علم پی ببریم. 

جامعه شناسی علم
جامعه شناسی علم، رشته ای از جامعه شناسی تعریف شده است که به روابط متقابل میان علم و جامعه 
می پردازد و موضوع های مورد مطالعه در آن عبارتند از بررسی علم به عنوان نهادی اجتماعی، بررسی 

نظام های روابط اجتماعی در قلمروی علم و پیوندهای آن با جامعه .

تاریخچه جامعه شناسی علم
به اعتقاد دانشمندان رشته جامعه شناسی علم، علوم می توانند موضوع پژوهش جامعه شناختی باشند 
حتی اگر از قواعد خاصی از نظر ارزشیابی و معتبرسازی یافته های خود استفاده کرده باشند. زوکرمن 

زمینه مطالعه در جامعه شناسی علم را به سه قسمت تقسیم می کند:
1. سازمان اجتماعی و شناخت کار علمی؛ 

2. جامعه شناسی شناخت علمی؛
3.  روابط متقابل میان علم و مجموعه شرایط اجتماعی مربوط به آن.

تعریف علم
علم را می توان مفهومی دانست که بیان کننده معانی زیر است:

1. مجموعه ای از ارزش ها که از طریق آنها، دانش ها مورد تأیید قرار می گیرد؛
2. مجموعه ای از دانش های انباشته شده روی هم که از طریق کاربرد روش های مذکور ایجاد 

می شود؛
3. مجموعه ای از ارزش های فرهنگی و اخالقیات که بر فعالیت هایی داللت می کند که به آنها 

خصلت علمی داده می شود.
 

توماس کوهن
توماس کوهن، فیزیکدانی است که به مطالعه در تاریخ علم پرداخت و با توجه به نظریه هایی که طی 
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ادوار مختلف به دست آورد؛ مطرح می کند که نظریه مسلط یا پارادایم، اعتبار علمی خود را تا زمانی 
نگه می دارد که نظریه مسلط دیگری از راه نرسیده باشد. او شرایط اجتماعی و فرهنگی را بر مسیر 
حرکت علم اثرگذار می داند و اعتقاد دارد که هر نظریه علمی، متشکل از فرضیه هایی است و آنچه که 
تعیین کننده اعتبار آنهاست، قابلیت مقاومت آنها در مقابل تجربه ها و آزمون هایی است که می توانند 
این نظریه را تأیید یا نفی کند. او معتقد است علم از خالل این فرضیه ها و ابطال ها پیشرفت و رشد 

می کند )منوچهر محسنی، 1386(.

بررسی علم در بستر تاریخ 
از آنجایی که هر فرهنگی از طریق مذهب، هنر، فناوری و اخالقیات خاص از دیگر فرهنگ ها متمایز 
می شود، تردیدی نیست که حداقل در برخی فرهنگ ها، علم از نقش بسیار مهمی برخوردار است و 
در نظامی از روابط فرهنگی یا تاریخی فعالیت می کند و تحول می یابد و از این جهت برای مطالعه در 
علم، توجه به ماهیت روابط آن با فرهنگ، به طور کلی امری اجتناب ناپذیر است و جامعه شناسان بر 
این اعتقادند که به علت اثرات علم در فرهنگ نوین، علم موقعیتی ممتاز طی تاریخ کسب کرده است 
و شرایط فرهنگی کنونی، آن را از تمامی فرهنگ های وابسته به دوران ماقبل علم متمایز می کند پس 

ضروری به نظر می رسد که بعضی از ویژگی های این فرهنگ نوین را مورد مطالعه قرار دهیم:
فرهنگ های ماقبل علم دارای ارکان ثابتی بودند و هر کسی که در مقام تحکیم ثبات بیشتر . 1

اجزای آن برمی آمد، از جانب همه تأیید می شد. در مقابل فرهنگ های علمی جدید نه تنها در 
مرحله تغییرات مداوم قرار دارند، بلکه پویایی آن توسط کسانی که آن را ایجاد می کنند هم 

مورد تأیید قرار می گیرد.
 یکی از جدیدترین مظاهر علمی، جهانی بودن آن است. فرهنگ علمی، خصلتی یگانه دارد و . 2

تمامی دستاورد های علمی را به خود جذب می کند صرفنظر از اینکه در کجا و توسط چه کسی 
به دست آمده باشد؛

 فرهنگ جدید انسان را قادر می سازد که محیط خویش را بر اساس هدف هایش تغییر شکل . 3
دهد و به جای اینکه خود را با آن انطباق دهد، انسان را قادر می سازد که بر غرایز انسانی عوامل 

اجتماعی - اقتصادی خود نظارت داشته باشد؛
 تغییراتی که در اثر علم جدید در مفهوم زندگی به وجود آمده است، به میزان زیادی منشأ . 4

تأثیرات در ذهن انسان ها بوده و افق های زمانی و مکانی بسیاری را در برابر انسان گشوده 
است. 

   در جامعه ای که علم در حال گسترش در شاخه های مختلف تخصصی خود است، اقتصاد، مبتنی 
بر علم و فناوری است و نفوذ علم در همه زمینه های اجتماعی مشاهده می شود و می توان اثرات 



 12  

13
93

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
م 

شش
ره 

شما
م • 

نج
ل پ

سا

متقابل اقتصاد جهانی و منطقه ای روی علم مشاهده کرد. در این مورد می توان به پیشرفت کشورهای 
توسعه یافته در انرژی هسته ای، پایگاه های فضایی و پرتاب شاتل های فضایی اشاره کرد )محسنی، 

 .)1386

ترویج علم
ترویج علم چیزی نیست جز تالشی برای به تصویر کشیدن و منعکس کردن اندیشه های علمی به 
روشی که همگان )به ویژه افراد غیر دانشمند( بتوانند مفاهیم بنیادین آن را درک کنند، در مورد چیستی 

ماهیت و گوهر علم، در ذهن خود تصوری داشته باشند.
   البته هیچ کس حتی اندیشمندان هم واقعاً نمی دانند که علم چیست. فالسفه سعی می کنند تا 
در مورد چیستی روش های علمی توضیح دهند و دیگران تالش می کنند تا آن چیزی را که روش 
علمی می یابد، زیر سوال ببرند. »دنیس دیکز« در خصوص ترویج مکانیک کوانتوم چنین نوشت: برای 
ترویج گر علم هیچ تصویر علمی وجود ندارد که بتواند با حداقل انحراف و تحریف آن را ارائه کند 

)خبرنامه ترویج علم، شماره 16: 6(.

نقش موزه ها در تقویت یادگیری مشاهده ای
یادگیری برای دانش آموزان زمانی جالب و شوق انگیز است که در پرتو اندیشیدن؛ حس کردن؛ بازی 

کردن؛ نوآفرینی و فعالیت و علم انتخابی انجام شود.
   بازدید از موزه ها و مراکز علمی، فرهنگی و هنری، زمینه ای برای کاربردی کردن آموزش ها 
و انتقال مفاهیم درسی به میدان تجربه، عمل و رفتار است. به بیانی دیگر موزه ها، نمایشگاه ها و 
خانه های علم می تواند به دانش آموزان کمک کند که وجه عینی مفاهیم ذهنی را در محیط های خارج 
از مدرسه درک کنند و این مراکز به عنوان پل ارتباطی بین آموزه های نظری و ذهنی با آموزه های 

عملی و مهارتی خواهند بود.
یافته های  است.  "مشاهده"  به سبک  یادگیری  موزه،  از طریق  آموزش  ویژگی های  از  یکی     
سایر  از  عمیق تر  و  پایدارتر  مشاهده،  راه  از  یادگیری  که  می دهد  نشان  یادگیری  روان شناسی 

 )http://www.roshd.ir یادگیری هاست )شبکه رشد، سایت ملی مدارس
 

نقش آموزشی و فرهنگی موزه ها 
موزه ها به عنوان مراکز آموزشی، عملکرد و مکانیزم قابل توجهی دارند و می توانند نقش بسیار مهمی 
در معرفی تجارب فکری، فرهنگی و هنری، القا و انتقال احساس، بینش و اندیشه ایرانی و هویت 
ملی داشته باشند. موزه، آزمایشگاه عینی تجربه های فنی و تکنیکی و عملی و ... نیز هست که در آن 
ابداع ها و اختراع های بشر از آغاز تا به امروز با وجود گذر هزاره ها و قرن ها، یک  جا گرد آمده است و 
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به بازدیدکنندگان عرضه می شود.
   با توسعه نقش موزه ها می توان نیازهای فکری، روحی و فرهنگی جامعه را پاسخ داد.

حاصل و نتیجه کاوش های علمی باستان شناسی که توسط گروهی متخصص به دست می آید، . 1
می باید از طریق موزه ها به همه مردم عرضه و معرفی شود؛

شیوه زندگی اقوام و طوایف، آالت و ادوات سنتی زندگی، هنرها و صنایع دستی و بومی آنها . 2
و ... از طریق موزه ها به مردم معرفی شود تا شناخت درستی از ارزش های قومی و فرهنگ 
هر ملت حاصل شود و نقش بسیار ارزنده ای به منظور وفاق و تفاهم هر چه بیشتر ملی در بر 

خواهد داشت؛ 
پرتو . 3 از  همه   ... و  هنر  فناوری،  دانش،  و  علم  بشر،  زندگی  تطور  و  تحول  مختلف  مراتب 

پژوهش های مختلف در موزه ها، قابل عرضه هستند؛
آثار و اشیای موزه ها به عنوان یادمان ها و یادگاری های گذشتگان همیشه باعث عبرت و از . 4

طرفی افتخار و غرور و مباهات ملی است؛
بازسازی مظاهر تاریخ فرهنگ و تمدن و پاسخگویی حس کنجکاوی فطری بشر و ... نیز از . 5

این راه حاصل خواهد شد )افروند، 1378(.
   نقش آموزش موزه ها در مدارس، گسترش فعالیت هاي آموزشي موزه و رشد نقش اجتماعي آن 
به سود جامعه، سبب توسعه فضاي موزه ها به حدي فراتر از چهار دیواري شان خواهد شد. اما در عمل 
موزه نمي تواند بي نهایت و بي رویه گسترش یابد و از سویي اگر سیل دیدارکنندگان به موزه  سرازیر 
شود، کارایي آموزشي این دیدارها کاهش مي یابد، زیرا برقراري تماس خصوصي الزم بین دیدارکننده 
و شئ عرضه شده مشکل مي شود و به همین دلیل بود که از دهه 1950 خدمات امانات به مدارس و 
برپایي نمایشگاه هاي آموزشي سیار به وجود آمد و به تدریج جاي خود را به موزه هاي سیار دادند که 
از این میان مي توان به موزه- اتوبوس های راهنماي سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد 

)یونسکو( اشاره کرد.
   همانطور که مشخص است فعالیت اصلي هر موزه، نمایش و ایجاد و تسهیل تماس بین فرد 
و شئ است، خواه فرد یک کودک دبستاني باشد و یا یک بزرگسال و شئ نیز یک اثر هنري باشد 
یا نمونه اي متعلق به علوم طبیعي، هر موزه اي زبان ویژه اي براي ارائه دارد، شئ در پرتو معیارهاي 
علمي، زیباشناختي و روان شناختي عرضه می شود و نمایش آن در ترکیب با اشیای دیگر و به شکلي 
توجیهي و مستند که گروه بهنجاري از اشیاء و اندیشه ها را در برمي گیرد، صورت مي پذیرد. با وجود 
اینکه موزه زبان و شیوه بیان ویژه ای دارد، اما یگانه نهاد آموزشي و فرهنگي در قلب جامعه نیست و 
باید با همکاري نزدیک با دیگر مجموعه هاي فرهنگي، آموزشي به طور متقابل بتواند به عنوان نهاد 
آموزشي عمل کند و در غیر این صورت تبدیل به گنجینه اي براي بازدید جهانگردان وگذران اوقات 

فراغت اهالي محل به صورت گذرا با بي برنامگي خواهد بود )فرهود، 1380(.
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   فعالیت موزه ها، همانند کتابخانه ها باید به گونه اي باشد تا این مجموعه ها با تمام کارکنان خود و 
با حداکثر ظرفیت قادر به پاسخگویي به تمامي مراجعه کنندگان و ارائه خدمات به تمامي مدارس براي 

راهنمایي آنان شوند.

معرفی موزه 
موزه علوم و فناوري جمهوری اسالمی ایران در تکمیل نهادهاي مرتبط با توسعه نظام علم و فناوري 
کشور ایجاد شده است. این موزه با نمایش پایه هاي دانش و تحول فناوري، مأموریت دارد نسبت به 
هم افزایي دانش، اشاعه تفکر علمي، ارتقاي سطح زندگي و تعالي روح انسان قدم بردارد. موزه علوم و 
فناوري در افق چشم اندازکشور، سازماني است پویا که تالش دارد به مردم و دانش پژوهان در سرتاسر 
کشور کمک کند تا به ظرفیت هاي کامل خود آگاهي یابند و از دانش خود براي خالقیت و نوآوري 
براي زندگي بهتر استفاده کنند. این هدف سرلوحه کار و فعالیت هاي موزه علوم وفناوری است تا با 
برنامه ریزي هاي مناسب و نیز بهره گیري از منابع انساني دانش مدار و امکانات مؤثر، دستیابي به این 
مهم را امکان پذیر کند. به ترتیبي که بتواند اولین مؤسسه اطالع رساني علمي و آموزشي مشاهده محور 
ملي در کشور، در حد بهترین در منطقه و داراي جایگاه معتبري در جهان باشد )اساسنامه موزه علوم 

.)www.irstm.ir و فناوری
بازدیدکنندگان،  برای  علم  ترویج  راستای  در  و  مخاطبان  تنوع  توجه  با  فناوری  و  علوم  موزه 
مطابق با رده سنی و تحصیلی آنها توضیحات علمی و نحوه استفاده تعاملی از آثار موزه در راستای 
تقویت یادگیری طوالنی مدت، آنها را آموزش می دهند. همچنین در کنار بازدید از گالری ها، برای 
بازدیدکنندگان گروهی مثل دانش آموزان و دانشجویان کارگاه های آموزشی مطابق با سرفصل های 
درسی دانش آموزان و تکمیل آن، آموزش داده می شود ویژگی اصلی بازدید از گالری ها و کارگاه های 

آموزشی موزه علوم و فناوری تعاملی و مشارکتی بودن آنها است.

جامعه آماری
در نیمه اول سال 1393، تعداد 100 نفر از بازدیدکنندگان برای نظرسنجی فعالیت های موزه علوم و 

فناوری به طور تصادفی انتخاب شدند و فرم نظرسنجی در اختیار آنها قرار گرفت.
1. به تفکیک رشته تحصیلی بازدیدکنندگان:

4درصد از بازدیدکنندگان در رشته عمومی و در مقطع دبیرستان و راهنمایی و دبستان تحصیل 
می کنند، 43 درصد از افراد در رشته ریاضی، 8 درصد در رشته تجربی، 34 درصد رشته انسانی و  6 

درصد رشته فنی و حرفه ای بوده اند.
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2. به تفکیک مقطع تحصیلی:
حدود 38 درصد از بازدیدکنندگان با میزان تحصیالت کارشناسی بوده اند. افراد با میزان تحصیالت 
کارشناسی ارشد 32 درصد، دیپلم 15 درصد، فوق دیپلم 7 درصد و زیر دیپلم 4 درصد و دکترا 1 
درصد از افراد را تشکیل می دهند. بنابراین بیشترین درصد پاسخ گویان با مقطع تحصیلی کارشناسی 

هستند. 
3. به تفکیک جنسیت:

55 درصد از افراد بازدیدکننده موزه را مردان و 44 درصد از افراد را بانوان تشکیل می دهند. 
4. به تفکیک توزیع سنی بازدیدکنندگان:

حدود 55 درصد از افراد بین سنین 21 تا 30 سال، 10 درصد از افراد در سنین بین 10 تا 20 سال 
و  26 درصد از افراد در سنین بین 31 تا 40 سال قرار داشته اند. 7 درصد بین سنین 41 تا 50 و 2 
درصد بین سنین 51 تا 60 سال بوده اند. در اینجا متوجه می شویم که بیشترین آنها در رده سنی 21 

تا 30 سال بوده اند.

پاسخ سوال 1: نقش توضیحات آموزشی کارشناسان در انتقال مطالب علمی و ایجاد انگیزه در 
مخاطب؟

جدول و تصویر شماره 1: توضیحات آموزشی کارشناسان برای بازدیدکنندگان

آموزش علوم در کشورهاي در حال توسعه، به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات آزمایشگاهي در 
مدارس سبب اتکاي روزافزون بر آموزش نظري و فراگیري انتزاعی علوم می شود و درک کافي از 
تالش علمي را باعث نمی شود،  در نتیجه خالقیت و نوآوري در میان جوانان راکد شده است. موزه 
علوم و فناوری با استفاده از کارشناسان مجرب توضیحات مطالب علمی آثار را بر اساس رده سنی و 
تحصیلی بازدیدکننده انتقال دهد و با ایجاد انگیزه درباره مطالبی که بازدیدکننده اطالع کافی نداشته 
باشد با مثال هایی از نمونه های واقعی و امکان تعامل با نمونه های ساخته شده را بیشتر کند. با توجه 
به جدول و نمودار فوق، 68 درصد از افراد بازدیدکننده نقش توضیحات آموزشی کارشناسان موزه را 

سوال اول

فراوانی درصد

پاسخ ها

عالی 68 68.0
خوب 27 27.0

متوسط 4 4.0
ضعیف 1 1.0
جمع 100 100.0
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در انتقال مطالب علمی و ایجاد انگیزه در مخاطب عالی، 27 درصد خوب، 4 درصد متوسط و 1 درصد 
ضعیف انتخاب کرده اند. 

پاسخ سوال 2: یادگیری علمی در موزه علوم و فناوری به شکل غیر رسمی در کنار آموزش رسمی 
در مدارس و دانشگاه ها

 

جدول و تصویر شماره 2: یادگیری علمی در موزه علوم و فناوری به شکل غیر رسمی در کنار آموزش رسمی در مدارس و دانشگاه ها

یکی از اهداف موزه علوم وفناوری به عنوان آموزش غیر رسمی مفاهیم علمی در موزه ها در کنار 
آموزش رسمی آموزش و پرورش به دانش آموزان و دانشجویان است. با توجه به جدول و نمودار فوق، 
50 درصد از افراد بازدیدکننده یادگیری علمی در موزه علوم و فناوری به شکل غیر رسمی در کنار 
آموزش رسمی در مدارس و دانشگاه ها را عالی، 45 درصد خوب، 4 درصد متوسط، 1 درصد ضعیف 

می دانند.

 پاسخ سوال 3: میزان اثربخشی بازدید از موزه بر یادگیری و دریافت اطالعات علمی

 

جدول و تصویرشماره 3: میزان اثربخشی بازدید از موزه بر یادگیری و دریافت اطالعات علمی

سوال دوم

فراوانی درصد

پاسخ ها

عالی 50 50.0
خوب 45 45.0

متوسط 4 4.0
ضعیف 1 1.0
جمع 100 100.0

سوال سوم

پاسخ ها

فراوانی درصد

عالی 55 55.0
خوب 37 37.0

متوسط 4 4.0
ضعیف 2 2.0

بدون پاسخ 2 2.0
جمع 100 100.0
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یکی از برنامه های موزه علوم و فناوری بازدید آموزشی در راستای اهداف محوری خود، عمومی سازی 
علم و انتقال مفاهیم علمی با هدف درک عامه از علم است که فرایند یادگیری مفاهیم علمی را راحت تر 
و تکمیل خواهد کرد. با توجه به جدول و نمودار فوق، 55 درصد از افراد بازدیدکننده میزان اثربخشی 
بازدید از موزه  علوم و فناوری را بر یادگیری و دریافت اطالعات علمی را عالی، 37 درصد خوب، 4 

درصد متوسط، 2 درصد ضعیف می دانند.

پاسخ سوال 4: نقش تعاملی بودن آثار موزه به عنوان شیوه ای جدید در ترویج و انتقال مفاهیم علمی
 

جدول و تصویرشماره 4: نقش تعاملی بودن آثار موزه به عنوان شیوه ای جدید در ترویج و انتقال مفاهیم علمی

یکی از فعالیت های موزه علوم وفناوری خاص بودن آثار موزه علوم و فناوری است که آثار به شکل 
تعاملی ساخته شده و امکان تجربه علمی  از طریق لمس و کار عملی با آثار درونی می شود و فرایند 
یادگیری مادام العمر می شود با توجه به جدول و نمودار فوق، 49 درصد از افراد بازدیدکننده نقش تعاملی 
بودن آثار موزه علوم و فناوری را به عنوان شیوه ای جدید در ترویج و انتقال مفاهیم علمی را عالی، 43 

درصد خوب، 4 درصد متوسط، 1 درصد ضعیف می دانند.

سوال چهارم

فراوانی درصد

پاسخ ها

عالی 49 49.0
خوب 43 43.0

متوسط 4 4.0
ضعیف 1 1.0

بدون پاسخ 3 3.0

جمع 100 100.0
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پاسخ سوال 5: امکان پرسش و پاسخ علمی درباره آثار موزه ای از کارشناسان

جدول و تصویر شماره 5: امکان پرسش و پاسخ علمی درباره آثار موزه ای از کارشناسان

یکی از فعالیت های موزه علوم وفناوری بازدید آموزشی است که در آن کارشناساِن گالری ها مطابق 
با رده سنی و تحصیلی بازدیدکننده توضیحات آثار را ارائه می کنند. با توجه به جدول و نمودار فوق، 
47 درصد از افراد بازدیدکننده امکان پرسش و پاسخ علمی درباره آثار موزه ای از کارشناسان موزه 
علوم وفناوری را عالی، 43 درصد خوب و 8 درصد متوسط می دانند. در نتیجه امکان تعامل دو سویه و 

پرسش و پاسخ علمی در رفع ابهامات و افزایش اطالعات علمی مؤثر است.
پاسخ سوال 6: افزایش اطالعات تاریخی علم در بازدید از سالن فناوری های بومی

 

جدول و تصویر شماره 6: افزایش اطالعات تاریخی علم در بازدید از سالن فناوری های بومی

سوال ششم

فراوانی درصد

پاسخ ها

عالی 53 53.0

خوب 38 38.0
متوسط 7 7.0
بدون پاسخ 2 2.0
جمع 100 100.0

سوال پنجم

فراوانی درصد

پاسخ ها عالی 47 47.0
خوب 43 43.0

متوسط 8 8.0
بدون پاسخ 2 2.0

جمع 100 100.0
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یکی از گالری های موزه علوم وفناوری، سالن فناوری های بومی است. که در حوزه  های مختلف 
علمی با دستاوردهای گذشته ایران آشنا می شوند و اطالعات علمی این آثار به بازدیدکنندگان انتقال 
داده می شود. در بازدیدی که این 100 نفر از سالن فناوری های بومی داشتند با توجه به جدول و نمودار 
فوق، 53 درصد از افراد بازدیدکننده افزایش اطالعات تاریخی علم در بازدید از سالن فناوری های بومی 

را عالی، 38 درصد خوب، 7 درصد متوسط می دانند.

پاسخ به سوال 7: افزایش اطالعات علمی جدید در بازدید از سالن فناوری های نوین

 

 

جدول و تصویر شماره 7 : افزایش اطالعات علمی جدید در بازدید از سالن فناوری های نوین

یکی از گالری های موزه علوم و فناوری، سالن فناوری های نوین است، که بازدیدکنندگان با مفاهیم 
پایه ای علم مثل نور، لیزر، اصطکاک، مکانیک، آونگ ها آشنا می شوند و اطالعات علمی این آثار به 
بازدیدکنندگان انتقال داده می شود. در بازدیدی که این 100 نفر از سالن فناوری های نوین داشتند با 
توجه به جدول و نمودار فوق، 52 درصد از افراد بازدیدکننده افزایش اطالعات علمی جدید در بازدید 

از سالن فناوری های نوین را عالی، 33 درصد خوب، 10 درصد متوسط و 1 درصد ضعیف می دانند.

سوال هفتم

فراوانی درصد

پاسخ ها

عالی 52 52.0

خوب 33 33.0
متوسط 10 10.0
ضعیف 2 2.0

بدون پاسخ 3 3.0
جمع 100 100.0
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پاسخ سوال 8 : آشنایی با مشاهیر حوزه های متنوع دانش، آثار و اختراع های آنها 

 

جدول و تصویر شماره 8: آشنایی با مشاهیر حوزه های متنوع دانش، آثار و اختراع های آنها

یکی از فعالیت های موزه علوم وفناوری، معرفی دانشمندان و شخصیت های علمی و آثار و اختراع های 
آنها در سالن دستاورهای دانشمندان ایران و اسالم است برای این منظور تصاویر نقاشی شده شمایل 
دانشمندان حوزه های مختلف معرفی و با برخی آثار بازسازی شده منصوب به این دانشمندان آشنا 
می شوند. با توجه به جدول و نمودار فوق، 28 درصد از افراد بازدیدکننده آشنایی با مشاهیر حوزه های 
متنوع دانش، آثار و اختراع های آنها را عالی، 54 درصد خوب، 17 درصد متوسط می دانند. در نتیجه 
معرفی شخصیت های علمی به بازدیدکنندگان می تواند در راستای آشنایی با دستاوردهای دانشمندان 

حوزه های مختلف و ترویج علم مؤثر باشد.

سوال هشتم

فراوانی درصد

پاسخ ها

عالی 28 28.0
خوب 54 54.0

متوسط 17 17.0
بدون پاسخ 1 1.0

جمع 100 100.0
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پاسخ سوال 9: ارائه اطالعات علمی آثار موزه با کاتالوگ و بروشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

 جدول و تصویر شماره 9: ارائه اطالعات علمی آثار موزه با کاتالوگ و بروشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

یکی از فعالیت های موزه در راستای ترویج علم ارائه اطالعات علمی آثار موزه از طریق بروشور و 
کاتالوگ به بازدید کنندگان و اصلی ترین هدف این فعالیت تکمیل آموزش شفاهی با ارائه اسناد کتبی 
است. این بروشورها و کاتالوگ ها به دو زبان فارسی و انگلیسی به مخاطبان این موزه ارائه می شود با 
توجه به جدول و نمودار فوق، 35 درصد از افراد بازدید کننده ارائه اطالعات علمی آثار موزه با کاتالوگ 
و بروشور را عالی،  43 درصد خوب، 15 درصد متوسط، 4 درصد ضعیف می دانند. در نتیجه ارائه مطالب 

علمی به شکل اسنادی می تواند در ترویج علم مؤثر باشد.

پاسخ سوال 10: دریافت اطالعات علمی از طریق مشاهده انیمیشن و فیلم های مستند را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

 

جدول و تصویر شماره 10: دریافت اطالعات علمی از طریق مشاهده انیمیشن و فیلم های مستند را چگونه ارزیابی می کنید؟

سوال نهم

فراوانی درصد

پاسخ ها

عالی 35 35.0
خوب 43 43.0

متوسط 15 15.0
ضعیف 5 5.0

بدون پاسخ 2 2.0
جمع 100 100.0

سوال دهم

پاسخ ها

فراوانی درصد
عالی 39 39.0
خوب 41 41.0

متوسط 18 18.0
ضعیف 2 2.0
جمع 100 100.0
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یکی از فعالیت های موزه علوم وفناوری که در کمتر جایی دیده می شود قرار گرفتن یک نمایشگر 
برای بخش مستند، فیلم و انیمیشن های ساخته شده هر یک از آثار موزه است که در مرحله اول از 
طریق فیلم مستند می توانند با نمونه اصلی و واقعی اثر آشنا شوند و از طریق انیمیشن های ساخته شده 
قسمت های مختلف اثر، کاربردها و نحوه کارکرد آن آشنا شوند با توجه به جدول و نمودار فوق، 39 
درصد از افراد بازدیدکننده دریافت اطالعات علمی از طریق مشاهده انیمیشن و فیلم های مستند را 
عالی، 41 درصد خوب، 18 درصد متوسط، 2 درصد ضعیف می دانند. در نتیجه نمایش فیلم مستند و 

انیمیشن در انتقال مفاهیم علمی می تواند مفید باشد.

پاسخ به سوال 11: نقش برگزاری کارگاه، سمینار و همایش های علمی موزه در ترویج علم را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

  
جدول و تصویر شماره 11: نقش برگزاری کارگاه، سمینار و همایش های علمی موزه در ترویج علم را چگونه ارزیابی می کنید؟

یکی از فعالیت های موزه علوم وفناوری، برگزاری بیش از 120 مورد کارگاه های آموزشی، سمینارها 
و همایش های ساالنه برای همه مقاطع سنی و تحصیلی است. بیشترین مخاطب کارگاه های آموزشی 
مثل ُجنگ  شگفتی های علم، برای دانش آموزان و دانشجویان است. سمینارها و همایش ها به صورت 
تخصصی برای دانشجویان، معلمان، استادان و موزه داران برگزار می شود با توجه به سوال یازدهم 
و با توجه به جدول و نمودار فوق، 43 درصد از افراد بازدیدکننده نقش برگزاری کارگاه، سمینار و 
همایش های علمی موزه علوم و فناوری در ترویج علم را عالی، 45 درصد خوب، 4 درصد متوسط و 3 
درصد ضعیف می دانند. در نتیجه برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارها می تواند نقش فعال ترویج 

علم در موزه علوم و فناوری را ایفا کند. 

نتیجه گیری
استفاده از موزه های علم و فناوری می تواند راهکار مناسبی برای ترویج علم باشد. موزه های علوم و 

سوال یازدهم
فراوانی درصد

پاسخ ها

عالی 43 43.0
خوب 45 45.0

متوسط 4 4.0
ضعیف 5 5.0

بدون پاسخ 3 3.0
جمع 100 100.0
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فناوری در راستای ترویج علم فعالیت می کنند. بازدید از گالری های موزه علوم و فناوری نوعی بازدید 
آموزشی با هدف ترویج علم است که فرایند یادگیری را آسان تر می کند. روش های به کار رفته برای 
انتقال مفاهیم علمی در موزه علوم و فناوری منحصر به فرد و در انتقال مفاهیم از روش های مختلف 
استفاده می شود، روش شفاهی توضیحات کارشناسان، روش بصری انیمیشن و فیلم و روش اسنادی 
انتشارات و کاتالوگ و بروشور است که به بازدیدکننده کمک می کند به راحتی با آثار موزه و نمونه های 
واقعی آنها آشنا شوند. نوع آموزش متفاوت در موزه ها می تواند در تکمیل آموزش رسمی مدارس، 

افزایش انگیزه دانش آموزان و یادگیری عملی تأثیرگذار باشد. 
   بازدید از موزه  علم و فناوری، زمینه ای برای کاربردی کردن آموزش ها و انتقال مفاهیم درسی 
به شکل عملی و تجربی است. به بیانی دیگر موزه ها می توانند به بازدیدکننده کمک کنند که وجه 
عینی مفاهیم ذهنی را به شکل تعاملی و مشارکتی درک کنند، و این مراکز به عنوان پل ارتباطی بین 

آموزه های نظری و ذهنی با آموزه های عملی و مهارتی خواهند بود.

منابع
محسنی، م. )1386(. مبانی جامعه شناسی علم. تهران: انتشارات طهوری.

.http://www.roshd.irشبکه رشد، سایت ملی مدارس
افروند، ق. )زمستان 1378(. ویژه نامه موزه و توسعه، شماره 22.

اگ، ا. )تابستان و پاییز 1380(. مدرسه و موزه. مجله موزه ها. شماره 7، شماره پیاپی 28.
کورنیلیوس، گ. )زمستان 1390(. ترویج علم. خبرنامه ترویج علم. شماره 16.
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موزه های علوم و سرمایه فرهنگی

بختیار محمودپور1 

چکیده
این مقاله در پی بررسی تأثیر موزه ها به خصوص موزه های علوم و مراکز علم بر تشکیل، رشد و گسترش سرمایۀ فرهنگی 
در جامعه است و در راستای رسیدن به این هدف ابتدا در بخش مبانی نظری با مروری بر تاریخچه تشکیل، تحوالت در 
نقش و کارکردهای موزه ها طی تاریخ به نقش آموزشی موزه به عنوانی یکی از محوری ترین نقش ها در موزه های علوم 
تأکید می کند. در ادامه با تشریح و بسط مفهوم سرمایه فرهنگی و برشمردن کارکردها و تأثیرات آن در جامعه، تقسیم بندی 
انواع سرمایه فرهنگی را ارائه می دهد. سپس با استفاده از روش تحلیل استنادی و روش استقرائی به بحث در مورد روابط، 
نقش و تأثیرات موزه های علوم و مراکز علم در تشکیل سرمایه فرهنگی و به تبع آن توسعه فرهنگی و علمی کشور 
خواهد پرداخت و براساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی به منظور بهبود عملکرد موزه های علوم و فناوری و مراکز 

علم در راستای رشد و گسترش سرمایۀ فرهنگی در اقشار مختلف جامعه و رسیدن به اهداف توسعه پایدار ارائه می کند.
کلیدواژه  ها: سرمایه فرهنگی، موزه ها، موزه های علوم و مراکز علم، نابرابری اجتماعی، توسعه.

مقدمه
هر چند موزه ها، تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله هر ملتی را نمایش می دهند اما تاریخ تأسیس آنها به 
شیوه امروزی از چند قرن تجاوز نمی کند. به عنوان نهادهای فرهنگی و آموزشی زادۀ دنیای مدرن بعد از 
انقالب صنعتی، در چند دهه اخیر شاهد تغییر و تحوالت گوناگونی در نقش و کارکردهای خود بوده اند. 
این مقاله در پی آن است ضمن مرور نقش و کارکردهای موزه  ها، نگاهی دیگر بار به نقش جدید آنها 
در قالب یکی از مفاهیم نوین جامعه شناسی و توسعه یعنی "سرمایه فرهنگی" داشته باشد. موزه ها در 
ابتدا فقط مراکزی فرهنگی و تفریحی برای نمایش آثار گذشتگان بودند و در دهه های اخیر به مراکزی 
آموزشی تبدیل شده اند. در واقع با واکاوی مفهوم سرمایه فرهنگی و پرداختن به ابعاد گوناگون آن ضمن 
تبیین اهمیت این نوع سرمایه در رسیدن به اهداف توسعه پایدار به نقش موزه ها به صورت عمومی و 
موزهای علوم و مراکز علم به صورت اختصاصی در تشکیل، رشد و گسترش سرمایه فرهنگی در اقشار 
ابتدا به توضیح و تشریح تاریخچه موزه ها و  بپردازد. در راستای رسیدن به این مهم  مختلف جامعه 

 b.mahmodpoor@yahoo.com 1. استادیار موزه علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران؛
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کارکردهای آن پرداخته، سپس مفهوم نظریه سرمایه فرهنگی تشریح و در نهایت با استفاده از روش 
استقرائی به بررسی رابطه بین این دو مقوله پرداخته شده است. با استفاده از نتایج آن پیشنهادهایی به 
منظور گسترش و کارکرد هر چه بهتر موزه ها در راستای ایفای وظایف آموزشی و توسعه  ارائه می شود.

موزه 
در اصل واژه موزه از لغت یونانی »موزین1«  به معنای مقر زندگی »موز 2«، الهه هنر و صنایع در 
اساطیر یونان باستان اقتباس شده است، که تلفظ آن در زبان انگلیسی میوزیم3   و در زبان فرانسه موزه4  
است. در دهه 1290 ه. ق. تلفظ فرانسه موزه به زبان فارسی راه یافت. البته، موزه نام تپه ای در آتن بود 
و فرانسویان این واژه را از آتنی ها گرفتند. در یونان باستان، موزه به عبادتگاهی گفته می شد که در آن 
9 الهه زن وجود داشت )موزه جنگ،1384: 76(. شورای بین المللی موزه وابسته به سازمان فرهنگی، 
علمی و تربیتی ملل متحد )یونسکو(، در بند سه و چهار اساسنامه  خود که جامع ترین تعریف موزه است، 
چنین می گوید: »موزه مؤسسه ای است دائمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان 
گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می کند. هدف موزه ها، تحقیق در آثار و شواهد 
بر جای مانده انسان و محیط زیست او، گردآوری آثار، حفظ و بهره وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این 
آثار، به ویژه، به نمایش گذاردن آنها به منظور بررسی و بهره وری معنوی است« )نفیسی،1391: 35(.

   نخستین موزه ها در جهان مجموعه های شخصی بودند که با هدف نمایش برای عموم ایجاد 
نشده بودند، بلکه فقط نمایانگر عالیق افراد بودند. یکی از اولین موزه ها، موزه اشمولین5  در اکسفورد 
انگلستان است که در سال1683 تأسیس شد. در سال 1845 در رابطه با موزه ها قوانینی به تصویب 
رسید، که بر اساس آن به انجمن شهر اجازه داده شد که از محل درآمد عمومی مبالغی را به تأسیس 
و نگهداری موزه ها اختصاص دهند. با وضع این قانون بسیاری از موز های شهری آغاز به کار کردند. 
در دوران ویکتوریا عموم مردم به موزه ها عالقه مند شدند. در سال 1852 یکی از اولین موزه های 
عمومی یعنی موزه مشهور ویکتوریا و آلبرت در لندن تأسیس شد. این موزه به هنرها و صنایع تزیینی 
اختصاص داشت و امروزه تصور می شود که یکی از اولین موزه های مدرنی باشد که آموزش عمومی 

را مدنظر داشتند. 
   برای اولین بار در قرن نوزدهم، موزه ها مبادرت به اخذ بلیت از بازدیدکنندگان کردند و این کار 
بیشتر به این علت صورت گرفت که از ورود افراد ناخواسته جلوگیری شود، زیرا بسیاری از موزه ها 

1. Mousein 
2. Mouse
3.Museum 
4. Musee 
5.  Ashmolean- Oxford
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فضای مناسب برای بازدید عمومی در اختیار نداشتند. هنگامی که موزه های عمومی در ایاالت متحده 
ساخته شدند به آموزش عمومی نمی پرداختند و تصور بر این بود که موزه باید فقط مرکز فراگیری 
برای دانشجویان و متخصصان باشد و به طور کلی آموزش در موزه نه یک هدف بلکه یک منظور 

فرعی قلمداد می شد. 
هر موزه، سه وظیفه  اساسی دارد: 

حفظ و نگهداری شامل گزینش و جمع آوری آثار فرهنگی و مراقبت از آنها است؛ . 1
تحقیق، جست وجو و تهیه اسناد است که بستر الزم برای تحقیق و جست وجو به شمار می آید؛. 2
برقراری ارتباط، شامل تمام فعالیت های متنوعی است که در راستای فراهم ساختن زمینه . 3

برای تعامل با عموم به کار گرفته می شوند و از جمله  آنها می توان به برنامه های آموزشی در 
نظر گرفته شده برای گروه های سنی متفاوت، برگزاری نمایشگاه ها، راه اندازی انتشارات، ایجاد 

پایگاه های اینترنتی و برنامه های چندرسانه ای اشاره کرد )کابرال،2000: 24(.

   تحول واقعی در موزه ها در پایان قرن 19، روی داد و موزه ها از این شکل که فقط مسئول انبار 
کردن و نگهداری اشیاء باشند خارج شد و خود را برای ارائه خدمات اجتماعی بیشتر آماده کردند. این 
تحول در اهداف و سیاست ها نه فقط نتیجه تغییر تفکر مدیران بلکه بیشتر ناشی از تغییراتی بود که در 
جامعه پدیدار شده بودند و به دلیل صنعتی شدن جوامع غربی و مورد تهدید واقع شدن صنایع دستی 
و از بین رفتن سنت ها، جامعه به سمت حفظ و زنده کردن این هنرها روی آورده بود. نیروی خواست 
اجتماعی دگرگونی هایی را در سیاست گذاری موزه ها پدید آورد و درهای موزه ها به روی عموم مردم 
گشوده شدند و حتی نمایشگاه هایی برای جلب بیشتر مردم ترتیب دادند. در این زمان آثار موزه ای منابع 

الهام بخش و تهییج کننده هنرمندان معاصر شدند. 
   در دهه 30 میالدی و دوره رکود اقتصادی در آمریکا کالس های هنری و کارگاه هایی برای کمک 
به افراد بیکار تشکیل شدند و اعتبارهایی برای این امر تخصیص یافت و بسیاری از موزه ها به طور 
رایگان درهای خود را به روی عموم گشودند با این امید که بازدید از نمایشگاه ها و کارگاه ها و شرکت 
در سخنرانی ها حداقل نوعی آموزش و سرگرمی را برای خیل عظیم بیکاران فراهم آورد. به این ترتیب 
هر چند که موزه داران از پذیرش بار عظیم مسئولیتی که بر آنان تحمیل می شد هراسان بودند لیکن 
باالخره آموزش را در رأس کارهای خود جای دادند. با وجود این هنوز هم تا مدت ها امور اصلی موزه ها، 
چیدن آثار و برپایی نمایشگاه بود و اموری همچون تربیت راهنما، برپایی سخنرانی و دیگر فعالیت ها 

به شکل پراکنده و تصادفی بدون برنامه ریزی دقیق صورت می گرفت. 
   در اوایل قرن بیستم در غرب آموزش عمومی مبحثی مهم و مورد تأیید همگان شد و روش های 
نورپردازی و نمایش جذاب تر اشیاء، زیرنویس هایی بهتر با اطالعاتی کامل تر و نیز تشکیل گروه هایی 
از بازدیدکنندگان به همراه راهنما متداول شد، که همگی شروع گرایش به روش های آموزشی بود. 
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پیشرفت های جدید در راستای انجام فعالیت های برنامه ریزی شده و ماهرانه تر در زمینه آموزش در 
حدود پنجاه سال پیش ظاهر شدند، زمانی که جامعه در مورد تبعیض گذاری نسبت به معلوالن، زنان و 
اقوامی از نژادها و فرهنگ ها نسبت به دیدگاه سرآمد باوری میراث اروپای غربی موضع گرفتند. موزه ها 
مشتاقانه به این آگاهی نوین پاسخ گفتند و برای دسترسی معلوالن برنامه هایی خارج از موزه ترتیب 
دادند و با رویکردی فرهنگی به تدریس مشغول شدند. به این ترتیب موزه ها از طریق کمک به افراد 
در فهم جهان خود و فرهنگ هایی که در آن دخیل هستند وارد جریان روزمره زندگی مردم شدند. در 
پاسخ به عالقه عمومی نسبت به تکثر فرهنگی، موزه ها و مراکز هنری جدیدی پدید آمدند و موزه ها 
از موضع آگاهی باالتری نسبت به مسئولیت اجتماعی خود شروع به برنامه ریزی کردند و از چند طریق 

متفاوت آموزش را انجام دادند: 
1. تشکیل کارگاه های آموزشی؛ 

2. تهیه زیرنویس هایی با اطالعات دقیق و کافی؛ 
3. هدایت گروه با راهنما؛ 

4. برنامه های فرا موزه ای؛ 
5. تشکیل نمایشگاه هایی با بازدیدکنندگان فیزیکی و فکری؛ 

6. تئاتر، موسیقی و برنامه هایی از این قبیل؛
7. توسعه مواد و منابع آموزشی در موزه )هین، 2005: 16(. 

   در راستای این تغییر رسالت موزه ها، مجمع سراسری موزه ها در سال 1963 اولویت اهداف موزه ها 
را در قرن جدید بر آموزش قرار داد )هین، 10:2005 (. 

   آموزش در موزه مقوله ای است که در قرن گذشته مطرح شد و بر اساس آن موزه هایی که در 
ابتدا برای افراد خاص و برگزیده به وجود آمدند و از آنها به عنوان مکانی برای نگهداری و انبار اموال 
تاریخی- فرهنگی استفاده می شد، به عنوان محلی برای الهام گرفتن، آموزش، کشف و شهود در آمدند 

)هین، 2005: 17(.
   موزه ها به عنوان مراکز آموزشی، می توانند عملکرد و نقش خطیری در معرفی تجربه های فکری، 
فرهنگی و هنری، القا و انتقال احساس، بینش و اندیشه و هویت ملِی فرهنگ های مختلف بر عهده 
داشته باشند. موزه به عنوان معرف و نماد جنبه های گوناگون تاریخ زندگی اجتماعی بشر می تواند 
مفاهیم و آموزه هایی را از اعماق قرن ها و اعصار در چشم و گوش و دل و تفکر بیننده بگذارند و توان 

و درک مخاطبان خود را در زمینه های گوناگون علمی، فرهنگی و تاریخی ارتقا دهند. 
   تغییر در موزه ها تنها در اهداف و نقش آنها و تبدیل شدن از مراکز نمایشی و تفریحی به آموزشی 
نبود بلکه با این تحوالت، تغییر عمده دیگری که در موزه ها رخ داد تخصصی شدن آنها بود. موزه هایی 
به سوی  نمایش می گذاشتند کم کم  به  را  اشیای گذشتگان  و  آثار  به صورت عمومی  ابتدا  در  که 
تخصصی شدن آثار و اهداف خود حرکت کردند و موزه های گوناگونی همچون موزه جنگ، موزه پول، 

1
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موزه تلفن و... به وجود آمدند، از جمله یکی از مهم ترین انواع موزه ها، موزه های علوم و فناوری بودند 
که تأسیس شدند و اندک اندک به جایگاه رفیعی در نظام موزه داری و علمی کشورهای مختلف دست 

یافتند.
مروری بر تاریخچه موزه های علوم نشان می دهد که تقریباً قدمتی به اندازه خود تاریخ موزه داری 
دارند و اکثراً از موزه "اشمولین آکسفورد" که به عنوان اولین موزه تاریخ علم جهان از آن یاد می شود. 
این موزه مجموعه ای از اشیای علمی و تاریخی را در کنار هم در معرض دید بازدیدگنندکان قرار 
داده بود. در سده 1800 میالی کم کم موزه های فناوری1  به وجود آمدند که در آنها ماشین آالت، 
ابزار و قالب ها به نمایش درآمدند. موزه های فناوری در نیمه اول قرن بیستم به موزه های علم و 
صنعت2 تبدیل شدند که ابزارهای تاریخی، قالب های صنعتی و فناوری های قدیم و نوین را به نمایش 
می گذاشتند. در نهایت در نیمه دوم قرن بیستم شکل جدیدی از موزه های علوم و فناوری به وجود 
آمدند که تحت عنوان "ساینس سنتر"3  یا مرکز علم از آنها یاد می شود. که نمایش قوانین علمی 

عمده ترین هدف آنها بود.
   موزه های علوم و فناوری و مراکز علم در حال حاضر به عنوان نهادهای علمی و فرهنگی در هر 
کشوری دو وظیفه اساسی را برعهده دارند نخست؛ آشنایی مردم با تاریخ علم و دستاوردهای علمی 
گذشتگان و دوم؛ آشنایی با قوانین علمی و ایجاد انگیزه و پرورش روحیه علمی در بین اقشار مختلف 
مردم است، که وظیفه اول با غرور و هویت ملی ارتباط دارد. وظیفه دوم ترویج علم و فناوری در 
جامعه و کمک به توسعه علمی کشور که قطعاً هر دو وظیفه یعنی هویت ملی و توسعه علمی کشور از 
مهم ترین اهداف سیاست گذاری هر کشوری محسوب می شوند. این نکته به خوبی نشان دهنده اهمیت 
موزه های علوم و فناوری در جامعه امروز و لزوم توجه به آنها در نظام سیاست گذاری علمی و فرهنگی 

هر کشوری است.

سرمایه فرهنگی
مفهوم "سرمایه فرهنگی"4  تقریباً همزاد و همراه با مفهوم "سرمایه اجتماعی" به یک باره و از 
 اواخر دهۀ 1960 میالدی با سرعتی کم نظیر همه گیر شد، این مفهوم اولین بار توسط پیر بوردیو5 ، 
جامعه شناس فرانسوی استفاده شد که از مطرح ترین متفکران نظریه "سرمایۀ اجتماعی" به شمار 

1. Technology Museums
2. Science and Industry Museums  
3.  Science Center  
4. Cultural Capital  
5. Bourdie  
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"تمایز"1   بنام  کتابش  در  شیوه،  بی نظیرترین  به  شاید،  و  همکاران، 1386: 18(،  و  )پیران  می رود 
مورد بررسی قرار گرفت، "سرمایه فرهنگی" مفهوم جامعه شناختی مرتبط با "نابرابری اجتماعی"2  
و "موقعیت اجتماعی"3  است و اغلب، به عنوان مجموعه ای از صالحیت های فرهنگی4  گوناگون 
موسوم به "فرهنگ برتر" یا "ذوق"5  همچون هنرهای بصری، ادبیات، موسیقی و تئاتر، که افراد 
ناگزیر به کسب آنها هستند. از نظر بوردیو، تفاوت طبقه ای یا قشربندی اجتماعی6  تابعی از میزان 
سرمایه فرهنگی افراد و سطح دسترسی آنها به مفاهیم فرهنگی است، به طوری که قابلیت آنها در 
بهره گیری و تعامل با آن رابطه مستقیمی با جایگاه شان در اجتماع دارد )گولدینگ، 2008 7(. "سرمایۀ 
فرهنگی" دربرگیرنده تمایالت پایدار افراد است که در خالل اجتماعی شدن در فرد انباشته می شوند 
)فاضلی،1382: 37(. از نظر بوردیو، فرهنگ گستره  نسبتاً وسیعی است که تولید مادی و نمادین آثار 
فرهنگی را شامل می شود که او از آن به "سرمایۀ فرهنگی" تعبیر می کند. این سرمایۀ شامل اموری 
نظیر محصوالت فرهنگی )مانند کتاب، اثر نقاشی و ...( و فعالیت هایی نظیر حضور در کنسرت موسیقی، 
بازدید از موزه ها و جشنواره ها، تماشای مسابقه های ورزشی، حضور در نهادهای آموزشی مناسب و 

کسب مدارک تحصیلی است )ادریسی و همکاران، 1391: 36(.
   "سرمایۀ فرهنگی" با مهارت های فرهنگی و هنری فرد و همچنین میزان صرف وقت برای امور 
فرهنگی اندازه گیری می شود. بر این اساس میزان مهارت فرد در هنرهای گوناگون نظیر: موسیقی، 
تئاتر، نویسندگی، خطاطی، نقاشی و سایر هنرها و مهارت او در سایر زبان های موجود غیر از زبان 
مطالعه  روزنامه،  مطالعه  کتاب،  مطالعه  مثل  فعالیت هایی  به  پاسخگویی  میزان  و همچنین  مادری 
مجله، استفاده از اینترنت، بازدید از موزه، کنسرت موسیقی، رفتن به سینما، مورد سوال قرار می گیرد 

)روح االمینی، 1365: 35(.
   هنگامی که بوردیو و همکارانش مشغول تحقیق میدانی در مورد علت نابرابری های مشهود در 
پیشرفت تحصیلی فرزندان طبقات اجتماعی مختلف بودند با یک مشکل روش شناختی مواجه شدند. 
مشکل از آنجا بود که موانع اقتصادی برای توضیح و تفسیر و تجزیه و تحلیل نابرابری های مشهود 
در پیشرفت تحصیلی طبقات اجتماعی ناکافی به نظر می رسید. از این رو با وضع مفهوم "سرمایه 
فرهنگی" سعی در توجیه و درک این نابرابری های تحصیلی داشت. از نظر او سرمایۀ فرهنگی عادات 
و منش، مشرب و خلق و خوی فرهنگی ای بود که از خانواده به فرزندان منتقل می شود و گویی به 

1. Distinction 
2. Social Inequality
3.  Social Position  
4. Cultural Competencies 
5.Taste 
6.Social Stratification 
7. Goulding  
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ارث می رسد )الرو و وینگیر، 12003(. در واقع بوردیو مفهوم سرمایه فرهنگی را جعل کرد تا نشان 
دهد که برای تبیین نابرابری های آموزشی تنها استفاده از سرمایۀ اقتصادی کافی نیست بلکه بیشتر از 
عوامل اقتصادی، عادت واره های فرهنگی و خصلت های به ارث برده شده از خانواده هستند که نقش 
مهمی در موفقیت های مدرسه دارند )بوردیو و پسرون، 1979: 14(. مفهوم "سرمایه فرهنگی" در واقع 

جایگزین مفاهیم ساختاری همچون طبقات اجتماعی شده است. 
   به عقیده بوردیو کودکان متعلق به زمینه های اجتماعی- اقتصادی مسلط، در منزل غالباً در 
معرض فعالیت های فرهنگی بلند مرتبه قرار می گیرند و آنهایی که "سرمایه فرهنگی" را در منزل 
کسب می کنند احتمااًل در مدرسه موفق ترند و در نتیجه شانس بیشتری برای رسیدن به سطوح باالی 

آموزش در مقایسه با دیگران دارند )کالیمین و کرای کومپ،  59:1997 2(.
   "سرمایه فرهنگی" به شیوه های فرهنگی خاصی اشاره دارد که در روند آموزش های رسمی و 
خانوادگی در افراد تثبیت شده است و نیز ظرفیت شناخت افراد در کاربرد لوازم فرهنگی را دربرمی گیرد. 
کاربرد ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی موجب تفاوت در نحوه زندگی و سلیقه های گوناگون شده، به تبع 
آن تفاوت در کسب موقعیت های برتر اجتماعی و استفاده از امکانات مختلف از قبیل روزنامه، سینما و 
انواع ورزش های خاص طبقات باالی اجتماعی، مانند اسب سواری، گلف و مانند آن را موجب می شود 
در واقع استفاده کنندگان از سرمایۀ فرهنگی، در قشربندی اجتماعی، در طبقه باالی اجتماع قرار می-
گیرند. به عبارت دیگر، دارندگان امتیازات اقتصادی که در طبقه باالی اجتماع قرار دارند، به راحتی به 

ابعاد مختلف "سرمایه فرهنگی" دست می یابند )فکوهی، 1381: 300(.
   در واقع هدف بوردیو تنها این نیست که نشان دهد طبقات مختلف دارای سرمایه های فرهنگی 
طریق  از  اجتماعی  طبقات  که  دهد  نشان  داشت  قصد  او  بلکه  هستند،  و حجم(  نوع  )در  متفاوت 
ایجاد "سرمایۀ فرهنگی" در کودکان خود را باز تولید می کنند. از همین مسیر فرضیۀ مهم "سرمایۀ 

فرهنگی" و باز تولید طبقاتی خلق می شود )فاضلی، 1382: 47(. 
   با تعریفی که بوردیو از "سرمایه فرهنگی" ارائه داد، خیلی زود این مفهوم جایگاه رفیعی در 
جامعه شناسی به دست آورد؛ زیرا فرهنگ را در مرکز بحث های قشربندی اجتماعی و طبقات اجتماعی 
قرار داد که به طور عمده با مقوله های اقتصادی مورد سنجش قرار می گرفت. بعدها "سرمایۀ فرهنگی" 
به ادبیات نیز راه یافت و در نهایت در بحث های مرتبط به ذائقه و انتخاب و ترجیح های آدمیان به 
کار رفت. جالب آن که نطفۀ آغازین چنین کاربردهایی در همان مطالعه بوردیو وجود داشت، زیرا او 
به ایستارها، ترجیحات و رفتارها به عنوان اشکال "سرمایۀ فرهنگی" اشاره داشت. البته او مقوله های 

یاد شده را مفاهیمی هم عرض "سرمایۀ فرهنگی" تلقی می کرد )کاتز- گرو و همکاران، 6:2007 3(.

1.  Lareau & Weininger   
2. Kalimjn and Kraaykamp 
3. Katz-Gerro  
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انواع سرمایه فرهنگی
بوردیو در طبقه بندی خود از "سرمایه فرهنگی" سه نوع آن را از هم متمایز می کند که در ادامه به 

معرفی آنها خواهیم پرداخت.
1. بعد تجسم یافته یا ذهنی1 : که شامل تمایالت و گرایش های روانی فرد نسبت به استفاده از 
کاالهای فرهنگی است. می توان اکثر ویژگی های "سرمایه فرهنگی" را از این واقعیت استنباط کرد 
که این سرمایه با شخصی که در آن تجسم می باید ارتباط نزدیک دارد. سرمایه تجسم یافته، نوعی 
ثروت بیرونی است که به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرد در آمده است. این همان بخش است که 
بوردیو آن را "سرمایۀ فرهنگی" همراه با تولد می نامد که نمی توان آن را از طریق هدیه، خرید یا به 
وسیله مبادله به دیگران منتقل کرد این نوع سرمایه به صورت آمادگی های مداوم ذهن و جسم تجلی 

می یابد )شارع پور و خوش فر، 1381: 140(.
عمل اخذ و اکتساب، کاری است که شخص روی خودش انجام می دهد: تالشی است که گاهی 
پیشاپیش در گروی صرف هزینۀ مستقیم توسط خود شخص است و سرمایه گذاری که از همه مهم تر 
است به صورت صرف وقت است )بوردیو، 1984: 60(. به عبارت دیگر به میزان وقت و تالشی گفته 
می شود که فرد صرف امور فرهنگی و کسب مهارت های آن، همچون مطالعه کتاب و روزنامه، رفتن 
به تئاتر و سینما، گوش کردن و فراگرفتن موسیقی، استفاده از اینترنت، بازدید از موزه ها و سایر مراکز 

فرهنگی و ... می کند و در واقع ویژگی های فرهنگی را کسب و با خود عجین می کند.
2. بعد عینی2 : که شامل میزان مصرف کاالهای فرهنگی است. "سرمایه فرهنگی" که به شکل 
اشیای مادی و رسانه هایی چون نوشته ها، نقاشی ها، بناهای تاریخی، ابزارها و غیره عینیت پیدا می کند، 
در حالت مادی خود، قابل انتقال است. برای مثال، مجموعه ای از تابلوهای نقاشی را می توان درست 
همانند سرمایۀ اقتصادی منتقل کرد. اما آنچه در این میان قابل انتقال است مالکیت قانونی و حقوقی 
آن است نه مالکیت ابزار مصرف آن نقاشی یا استفاده از آن کاال )بوردیو، 1994: 85(. در واقع این 
نوع "سرمایه فرهنگی" به کاالها و اشیای فرهنگی اشاره دارد که وجودی عینی و شکلی مادی پیدا 
می کنند مانند تابلوهای نقاشی، مجسمه ها، دست نوشته های با ارزش تاریخی و ... که می توان مالکیت 
قانونی و حقوقی آن از فردی به فرد دیگر انتقال داد یا به ارث برد اما نمی توان حس تفسیر، درک و 
لذت بردن از جنبه هنرهای آنها را به ارث برد یا با در دست گرفتن مالکیت قانونی آنها درک و تفسیر 

آنها را نیز به دست آورد.
3. بعد نهادی3 : که شامل مدارک و مدارج تحصیلی و علمی- فرهنگی فرد است )شارع پور و 
خوش فر، 1381: 136(. این حالت نوعی رسمیت بخشیدن نهادی به سرمایۀ فرهنگی است. مدارک 

1. Embodied
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تحصیلی و آکادمیک نمونه ای از این حالت هستند. احراز مدارک تحصیلی یا اعطای تمایز نهادی به 
"سرمایۀ فرهنگی" که در تملک یک فرد خاص قرار می گیرد، این امکان را به وجود می آورد که 
صاحبان این صالحیت ها باهم مقایسه و حتی )با نشان دادن یکی به جای دیگری( مبادله شوند. به 
عالوه این امکان به وجود می آید تا نرخ های تبدیل بین "سرمایۀ فرهنگی" و "سرمایۀ اقتصادی" را 
با تضمین ارزش پولی فالن سرمایۀ آکادمیک برقرار سازیم. از آنجا که سودهای مادی و نمادینی که 
مدارج تحصیلی را تضمین می کنند نیز به کمیابی آن بستگی دارد، سرمایه گذاری های انجام گرفته 
)بر حسب زمان و تالش( ممکن است کمتر از آنچه قباًل پیش بینی شده است، سودآور از کار درآید 

)بوردیو، 1384: 137(.

روش شناسی
روش پژوهشی به کار گرفته شده در این مقاله در چهارچوب روش اسنادی است و با مرور مهم ترین 
منابع در دسترسی، در رابطه با موضوع پژوهش کوشیده است تا ارتباطی منطقی بین موزه های علم 
استقرائی و  از روش  بهره گیری  با  برقرار کند و  افراد جامعه  "سرمایه فرهنگی"  و تشکیل و رشد 
استدالل های منطقی به توجیه نقش آموزشی و جبرانی آنها در کاهش نابرابری های آموزشی و رسیدن 

به اهداف توسعه پایدار بپردازد.

نتیجه گیری
اگرچه بوردیو به عنوان مبدع "نظریه سرمایۀ فرهنگی"؛ خانواده، آموزش و فرهنگ شغلی را سه 
مؤلفه اساسی و تأثیرگذار در باز تولید "سرمایۀ فرهنگی" می داند و بیشتر به جنبه های فردی تأکید 
دارد و به تالش افراد و نقش اساسی خانواده ها در کسب و انتقال صالحیت های فرهنگی به فرزندان 
و باز تولید طبقات اجتماعی اشاره می کند. در رابطه با نحوه ایجاد و گسترش "سرمایه فرهنگی" در 
میان اقشار مختلف جامعه و رفع نابرابری "سرمایه فرهنگی" چندان بحثی نمی کند. نکته اساسی در 
بحث "سرمایۀ فرهنگی"، این است که سرمایه )به استثنای سرمایه فرهنگی عینی( به ارث نمی رسد، 
بلکه به طور ضمنی و طی فرایند جامعه پذیری انتقال پیدا می کند )نوغانی، 1381: 77(. یکی از بهترین 
راه های انتقال و گسترش آن در جوامع امروز موزه ها هستند. "سرمایه فرهنگی" به عنوان یکی انواع 

سرمایه ها به منظور رسیدن هر کشوری به توسعه و تعالی الزم و ضروری است. 
   از نظر بوردیو توزیع نابرابر سرمایه فرهنگی عینی و نهادی در طبقات جامعه یکی از ابعاد کلیدی 
نابرابری اجتماعی در جوامع مدرن محسوب می شود )اسوارتز، 177:1997(. نابرابری شدید در توزیع 
سرمایۀ فرهنگی می تواند پیامدهای نامطلوب زیر را برای جامعه به دنبال داشته باشد: محرومیت 
اکثریت اعضای جامعه در دسترسی به منابع معرفتی، محدود شدن امکان بسط خردگرایی تعمیم یافته 
1. Swartz  

1
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در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، نزول سطح مشارکت همگانی مؤثر در تولیدات و خالقیت های 
علمی و فرهنگی، محدودیت در گسترش اطالعات و جذب دانش های نوین و کاهش ارزش تغییر در 
جامعه، در چنین شرایطی تغییرپذیری در جامعه کاهش می یابد و تغییرات اجتماعی کند و غیرعقالنی 

می شود و اکثریت افراد در تغییرات اجتماعی نقش پیرو را ایفا می کنند )چلبی، 1375: 214(.
   "سرمایه فرهنگی" از نظر بوردیو به دانش ها و مهارت هایی اشاره دارد که عامالن اجتماعی 
از طریق آموزش و زمینه های فرهنگی به آن دست می یابند )هیلر و روکزبی، 2002: 1106(. اغلب 
متفکران نظریه "سرمایه فرهنگی" متفق القول هستند که بازدید از موزه به عنوان نهادی فرهنگی به 
افزایش "سرمایه فرهنگی" منجر می شود از جمله در تحقیق بوردیو )1996( که روی بازدیدکنندگان 
موزه ها در اروپا انجام گرفته است )کاوسی و حیدری زاده،1390: 59(، بر این امر تأکید شده است در 
واقع نتایج این تحقیق و مباحث نظری "سرمایه فرهنگی" بر این امر اذعان دارند که بازدیدکنندگان از 
موزه ها از نظر دارا بودن سرمایۀ فرهنگی رتبه باالیی دارند. به عبارت دیگر افرادی که از موزه ها بازدید 

می کنند از خانواده های با زمینه فرهنگی باال هستند.
   نکته ای که در این بین باید به آن توجه داشت اینکه کارکرد ایستا، منفعالنه موزه ها و منتظر 
و طبقات  نابرابری ها  بازتولید  و  فرهنگی"  "سرمایه  نابرابری  تشدید  باعث  آنها  ماندن  بازدیدکننده 
اجتماعی خواهد شد. اما اگر موزه ها و مراکز علم از حالت سنتی و ثابت خود خارج شوند و به نهادهای 
پویا و سیار که خود به دنبال مراجعان در میان اقشار مختلف مردم به خصوص، اقشار رتبه پایین 
دارای "سرمایۀ فرهنگی" می روند و برای آنها بازدید رایگان و عمومی از اینگونه مراکز را فراهم کنند 
می توانند نه تنها در رشد و گسترش "سرمایه فرهنگی" در جامعه نقش مهم ایفا کنند بلکه می توانند 
به یکی از مهم ترین ابزار توسعه پایدار در راستای گسترش عدالت و کاهش نابرابری ها توزیع "سرمایه 

فرهنگی" عمل کنند.
   شاید بسیاری از موزه ها به خصوص موزه های تاریخی و باستانی به دلیل اینکه اشیای تاریخی و 
گران بهایی را نگهداری می کنند از اینکه این اشیای نادر و کمیاب را در اختیار همگان قرار دهند و یا 
نمایشگاه های سیار برگزار کنند، ناتوان هستند اما موزه های علوم و فناوری با توجه به اینکه مهم ترین 
مأموریت و هدف آنها آشنایی و عالقمند کردن عموم افراد جامعه به خصوص کودکان با علم است، 
می توانند نقشی اساسی در این بین ایفا کنند. موزه های علوم قبل از آنکه محیطی نمایشی باشند،   
محیطی آموزشی هستند که هدف اصلی آنها ایجاد فضایی برای  مشارکت افراد در یادگیری علم به 
شیوه ای نوین است. طراحی موزه های علوم، یادگیرنده محور هستند و آموزش از شنیدن به سمت دیدن 
و آزمایش کردن سوق پیدا می کند و به این طریق یادگیری پایدار، عمیق و کاربردی می شود. بهترین 
نوع  آموزش آن است که حس کنجکاوی را در بازدیدکننده تحریک کند، به گونه ای که شخص پس 
از آن ، خود مشتاق فراگیری بیشتر و انجام تجربه های جدید شود. از آنجا که امکان یا لزوم شرکت 

1. Hiller and Rooksby

 1
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همگان در کالس های درسی  برای یادگیری مفاهیم علوم وجود ندارد، موزه های  علم، در این مورد 
نقش حساسی را ایفا می کنند. 

   موزه ها و مراکز علوم با ایجاد محیط و بستر مناسب برای انتقال دانش، تعامل و لمس اصول 
علمی به مراجعان و برانگیختن حس تفکر، کنجکاوی و تحقیق آنها و روش های آموزشی متفاوت از 
آموزش هایی که در نظام آموزش رسمی که بیشتر به صورت سخنرانی دریافت می کنند، می توانند به 
عنوان مکمل نظام آموزشی رسمی به منظور ترویج علم و تحریک یادگیرندگان به فراگیری علم چه 
در قالب رسمی )مدارک علمی یا سرمایه نهادی( و چه غیررسمی )مطالعه و پژوهش یا سرمایه فرهنگی 

تجسم یافته( نقش اساسی ایفا کنند. 
   در رابطه با تأثیر "سرمایه فرهنگی" بر موفقیت تحصیلی افراد تاکنون دو مدل از طرف صاحبنظران 
مختلف مطرح شده است که هر کدام براساس مجموعه ای مؤلفه ها و پیش فرض ها استوار بوده اند 

)جانعلیزاده و همکاران، 1390(.
   فرضیه اول: )مدل بازتولید فرهنگی بوردیو( بازگشت به "سرمایه فرهنگی" در بین دانش آموزان 
طبقات باالی اقتصادی بیشتر از دانش آموزان طبقات پایین است. از نظر صاحبنظران طرفدار این مدل 
که خود بوردیو از جمله آنهاست "سرمایۀ فرهنگی" بیشتر در مورد طبقات باالی جامعه و به منظور 

بازتولید طبقه اجتماعی و به ارث بردن آن عمل می کند. 
فرضیه دوم: )مدل تحرک فرهنگی دیمجیو( "سرمایه فرهنگی" بیش از اینکه منجر به بازتولید 
پایگاه طبقات باال شود، نقش مهم تری در تحرک فرزندان طبقات پایین ایفا می کند. به عبارت دیگر، 
"سرمایه فرهنگی" می تواند تأثیر بیشتری در فرایندهای موفقیت پایگاه افراد طبقه پایین داشته باشد 
که براساس این مدل افرادی از طبقات پایین اجتماع که "سرمایه فرهنگی" در آنها رشد و نمو پیدا 
می کند موفقیت تحصیلی در آنها بهبود پیدا می یابد و این خود باعث تحرک اجتماعی و تغییر پایگاه 

اجتماعی اینگونه افراد می شود.
   فعالیت موزه ها نیز اگر به صورت ایستا و فقط پذیرای مراجعان باشند و برنامه ای برای همگانی 
کردن، جذب و کشاندن مخاطبان نداشته باشند بیشتر کارکرد فرضیه اول را پیدا خواهند کرد و به 
عنوان ابزاری برای بازتولید طبقات اجتماعی همانطور که بوردیو معتقد بود عمل خواهند کرد. اما اگر 
موزه ها و به خصوص موزه های علوم و مراکز علم با توجه به ماهیت و اهداف از حالت انتظار مراجع 
خارج شوند و با دعوت به بازدید رایگان مدارس مناطق حاشیه ای، گروه های طبقات پایین همچون 
اعضای تحت پوشش نهادهای خیریه و به خصوص ایجاد نمایشگاه های سیار در فضاهای عمومی 
همچون پارک ها، مدارس و ... و به اصطالح خود در پی مراجعان و جذب انواع گوناگونی افراد از لحاظ 
اجتماعی بروند می توانند بیشتر در راستای اهداف فرضیه دوم عمل کرده و سهمی بیش از پیش در 

رشد و گسترش "سرمایۀ فرهنگی" و رسیدن به عدالت آموزشی و فرهنگی ایفا کنند.  
   به اعتقاد صاحبنطران توسعه، "سرمایه فرهنگی" خود شاخصی از توسعه فرهنگی به شمار می رود. 
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با توجه به اهمیت تأمین "سرمایه فرهنگی"، الزم است که سیاست گذران فرهنگی شناخت کاملی 
از این سرمایه و برآوردی از رشد آن در اختیار داشته باشند و چگونگی تحوالت آن را بدانند و منابع 
را برای تأمین این نیاز به گونه ای متناسب تخصیص دهند. به این ترتیب با مطالعه علمی و شناخت 
دقیق "سرمایه فرهنگی" اقشار مختلف جامعه می توان از این مفهوم به عنوان متغیر پیش بینی کننده 
اجتماعی، مشارکت سیاسی، عملکرد تحصیلی،  نظیر هویت  اجتماعی، فرهنگی  در تحلیل مسایل 
هم نوایی و... سود جست )شارع پور و خوش فر، 1381: 140(. همانطور که بیان شد موزه های علوم و 
مراکز علم می توانند نقشی اساسی و بیش از سایر نهادهای فرهنگی ایفا کنند و این مهم هم با توجه 
به مأموریت و اهداف تعریف شده برای آنها که مستقیماً با علم و قوانین علمی ارتباط دارند و هم با 
توجه به قدرت مانور آنها در برگزاری نمایشگاه های سیار و فراهم کردن محیط یادگیرنده محور که به 
بازدیدکنندگان اجازه تعامل و لمس و درک قوانین علمی را می دهد، تحقق پیدا می کند. بر این اساس 
باید سیاست گذاران فرهنگی و علمی توجهی بیش از پیش به اینگونه نهادهای علمی داشته باشند و 
در راستای رشد و گسترش آنها بیش از پیش بکوشند. همچنین مسئوالن اینگونه موزه ها باید از حالت 
ایستا خارج شوند و در راستای گسترش فرهنگ علمی و ترویج علم خود به میان افراد گوناگون جامعه 
بروند و با برگزاری نمایشگاه های سیار و دعوت از افراد و گروه های طبقات مختلف جامعه در توسعه 

علمی و رشد "سرمایۀ فرهنگی" کشور نقشی بیش از گذشته ایفا کنند.  
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نقش رادیو در ترویج علم با تأکید بر موزه علوم و 
فناوری ایران: دیدگاه صاحبنظران

آزاده حیدری1 
رویا پورنقی 2

چکیده
به منظور اجرای صحیح سیاست های ترویج علم، عوامل متعددی باید مورد بررسی و پژوهش قرار بگیرند. رسانه ها و 
به خصوص رسانه های جمعی و همچنین مراکز اشاعه علم و فناوری از جمله موزه های علوم و فناوری از عوامل مهم 
و تأثیرگذاری هستند که می توانند نقش مهمی در موفقیت فرایند ترویج علم در یک کشور ایفا کنند. به علت اهمیت 
موضوع، این پژوهش به طور ویژه به نقش رادیو به عنوان رسانه ای عمومی در معرفی موزه های علوم و فناوری و آشنا 

کردن مردم با این مراکز علمی می پردازد.  
   جامعه پژوهش، شامل 30 نفر از صاحبنظران حقیقی فعال و باتجربه در زمینه ترویج علم در کشور است. داده های 
پژوهش توسط تلفیقی از روش های کتابخانه ای و پیمایشی )پرسشنامه( گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده ها، 
 SPSS پرسشنامه و روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بوده است. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار
انجام شده و پاسخ به سوال های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی )آزمون تی استیودنت و آزمون فریدمن( 

ارائه شده است.
   تحلیل یافته ها نشان داد که "معرفی پارک ها، موزه های علم و فناوری و دعوت از مردم برای بازدید" توسط رادیو 
با میانگین رتبه 8/23 یکی از تأثیرگذارترین برنامه های رادیو بوده است، بنابراین صداوسیما و به خصوص رادیو با 

برنامه ریزی مناسب می تواند نقش مهمی در ترویج علم در ایران داشته باشد. 
   با توجه به اهمیت رسانه های جمعی مانند تلویزیون و رادیو و دسترسی مردم به آنها الزم است تا سیاست های 
مناسبی به منظور بهره برداری از آنها در راستای ترویج علم تدوین شود. معرفی مراکز متولی ترویج علم در کشور 
مانند موزه  علوم و فناوری از طریق رسانه جمعی می تواند در آشناکردن عموم مردم با دستاوردهای علمی مؤثر باشد.

کلیدواژه ها: ترویج علم، ایران، موزه علوم و فناوری، رسانه جمعی، رادیو.

مقدمه
بزرگ ترین نتیجه ای که از بررسی موقعیت و رشد علم در جامعۀ امروز به دست می آید این است که 
علم مهم تر از آن شده است که بتوان آن را تنها در دست دانشمندان یا سیاستمداران رها کرد؛ و اگر 

az.heidari@gmail.com 1.  دکترای علم اطالعات و دانش شناسی؛
pournaghi@irandoc.ac.ir 2. استادیار پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران؛
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بخواهیم علم مایۀ برکت و راحت باشد نه مایۀ آفت باید همه مردم دستی در آن داشته باشند )برنال، 
 .)394 :1356

   امروزه در کشورهای توسعه یافته و جوامع صنعتی به علت اهمیت و ضرورت کسب علم، عالوه بر 
توجه به چرخه تولید علم در کشور، به ترویج علم نیز رسیدگی می شود زیرا آنها معتقدند علم ضرورت 
است و نه زینت و به کارگیری آن در زندگی باعث رفاه حال مردم می شود. بنابراین در این جوامع ترویج 

علم، سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا می شود، و مورد سنجش و ارزیابی نیز قرار می گیرد. 
   در عصر انفجار اطالعات کمتر جامعه ای می تواند به توسعه پایدار برسد مگر با مهم شمردن علم، 
کسب، درک و اشاعه آن در کل جامعه به طوری که همگان، در هر سطح سواد و دانشی، بتوانند از آن 
بهره برداری و استفاده کنند. به یقین در صورتی که فرایند ترویج علم به درستی و با برنامه ریزی پیش 

رود، جامعه مسیر رشد خود را بهتر و سریع تر طی خواهد کرد.
   بنابراین ترویج علم امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که نمی توان نسبت به آن غفلت کرد. 
در دنیای رقابتی امروز، که شاخص های مرتبط به علم همواره یکی از اجزای تعیین کننده رتبه جهانی 
کشورهاست، کشورهایی موفق هستند که سهم بیشتری از علم برده باشند و اشاعه یافته های علمی، 
تفکر علمی، بینش علمی، تفکر انتقادی و . . . که همه ثمره های علم و علم آموزی هستند، در آنجا 
تأللو بیشتری داشته باشد. بنابراین نه تنها اهمیت "ترویج علم" از "تولید علم" کمتر نیست بلکه تا 
زمانی که تولیدات علمی در میان مردم ترویج نشود و مردم نیز از آن بهره مند نشوند، توسعه پایدار 
تحقق نمی یابد و رشد و پیشرفتی حاصل نخواهد شد حتی اگر همواره بر تولیدات علمی افزوده شود. 
   در دهه های اخیر عوامل مؤثری در ترویج علم ظهور کرده اند که می توانند به عنوان "میانجی" 
علمی،  نشریه های  علوم،  آکادمی های  به  می توان  مؤثر  میانجی های  این  جمله  از  کنند.  عمل 
کتاب های درسی، دانشمندان، مترجمان، منتقدان علم، رسانه های عمومی، موزه های علوم و فناوری و 
نمایشگاه های علمی و صنعتی و ... اشاره کرد. هریک از این عوامل در تغییر ذهنیت عامه در خصوص 
علم و ایجاد زمینه برای اقبال عموم به علم به درجات مختلف سهم آفرین بوده اند )پایا، 1390: 38(. 

با برنامه ریزی صحیح و سیاستگذاری دقیق می توانند در تعامل با     موزه های علوم و فناوری 
مردم جدیدترین یافته های علمی را به معرض نمایش بگذارند. این مراکز علمی می توانند با اصالح 
سیاست های خود نه تنها به عنوان مکانی برای نمایش ابزار و ادوات علوم و فناوری فعالیت کنند، بلکه 
می توانند فضایی را برای تجربه عملی مخاطبان خود راجع به علوم، به روش های مختلف فراهم آورند.

   از سوی دیگر باید در نظر داشت که علم اولویت همه مردم نیست اما می توان با معرفی تأثیرات 
مثبت علم بر زندگی، آن را به اولویت همه مردم تبدیل کرد. در این میان تأثیرگذاری ابزارهای ارتباطی 
برای مروجان علم آشکار است و به آنها برای درک بهتر علوم یاری می دهد. بنابراین به  کارگیری انواع 

رسانه ها به منظور ترویج علوم نقش مهمی در پیشبرد اهداف مروجان علم دارد. 
   صدا و سیما به عنوان عمومی ترین رسانه در حال حاضر در کشور فعالیت می کند. از آنجائی که 
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دسترسی به برنامه های تلویزیون و رادیو برای عموم مردم فراهم است و اقشار مختلف مردم می توانند 
از برنامه های این رسانه استفاده کنند، سازندگان برنامه های تلویزیونی و رادیویی با شناخت نیازهای 
علمی جامعه می توانند نقش مهمی در فرایند ترویج علم در کشور ایفا کنند. بنابراین با توجه به اهمیت 
رسانه های عمومی در ترویج علم در این پژوهش برآنیم تا تأثیر انواع برنامه های رسانه رادیو در ترویج 
علم با تأکید بر موزه های علم و فناوری را از دیدگاه 30 نفر از صاحبنظران ترویج علم در کشور بررسی 

کنیم.

نقش و اهمیت رسانه ها در ترویج علم
نظیر  متعددی  مترادف های  با  و  است  شده  فارسی  زبان  وارد  انگلیسی  از  علم«،  »ترویج  واژه 
همگانی کردن علم، عمومی کردن علم، اجتماعی کردن علم و ... به کار می رود و اساس همه این 
واژه ها به این معناست که ما علم را از دایره محدودی، فراتر ببریم، به نحوی که همه اقشار جامعه 
نسبت به تولیدات علمی در سطح فهم و درک خود آگاهی و بینش داشته باشند )حری، 1384 :16(. به 
عبارت دیگر ترویج علم به معنی فرایندی است که در آن علوم، به طور کلی، عامه فهم و ساده می شود، 
به طوری که مردم در سطوح علمی مختلف قادر به درک آن می شوند و از نتایج آن برای زندگی بهتر 
خود و خانواده خود استفاده می کنند. هدف ترویج علم، همراه کردن عامه مردم با دستاوردهای علمی 
کشور و باال بردن درک عموم مردم نسبت به علم است که در نتیجه مشارکت مردم را نیز به دنبال دارد 
و در نهایت منجر به رفع عقاید خرافی و شبه علم در کشور و در بین مردم می شود و به این صورت، 

یک کشور به توسعۀ پایدار و تعالی علمی می رسد و مفهوم جامعه اطالعاتی تحقق می یابد.
آنچه در ترویج علم حرف اول را می زند، درک درست از علم، باور کردن علم و مشارکت در علم 
توسط مردم است. ترویج تفکر علمی نیز یکی دیگر از اهداف ترویج علم است. بنابراین منظور از ترویج 
علم، سازگار کردن و تعدیل اندیشه ها و یافته های پیچیده علمی است تا مخاطبان غیر متخصص یا 
عامه بتوانند آن را دریابند. اطالعاتی که به عنوان نتایج پژوهش و بررسی های علمی ارائه می شود 
هرگاه قرار باشد مورد استفاده غیر متخصصان قرار گیرد، ناگزیر باید از زبان، ساختار و قالبی بهره گیرد 

که برای آنگونه مخاطبان نیز قابل درک باشد )حری، 1385: 66(.
از  یکی  اجتماعی  شمول  است.  اجتماعی"1   "شمول  علم،  ترویج  مهم  و  اصلی  هدف  بنابراین 
چالش های اصلی جوامع امروزی است. این مفهوم به معنای توجه به وضعیت اجتماعی، اقتصادی، و 
فرهنگی است و هم در معنای وسیع تر، به این معناست که شهروندان آموزش دیده ضمن آشنایی با 
شرایط اجتماعی و آگاهی از محیط زیست خود زندگی کنند. منظور از شمول در ترویج علم این است 

که مخاطباِن فعالیت علمی را، همه افراد جامعه تشکیل می دهند )مصطفوی، بیگدلی، 1392: 9(.
   برای ترویج علوم و برقراری ارتباطات علمی، رسانه ها نیز نقش مهمی بر عهده دارند. اصل بر 
1. Social Inclusion
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این است که همه افراد امکان دسترسی به دانش علمی را داشته باشند و از دستاوردهای علمی در 
زندگی خود بهره مند شوند. زمانی که علم در گوشه ای از جهان تولید می شود، رسانه ها می بایست این 
اکتشافات را به گوش جهانیان برسانند. این همان جنبه فرهنگی گزارش علم است و زمانی که علم 
تحت بررسی و پژوهش است، رسانه ها می بایست فضایی را برای بحث و مباحثه علمی فراهم آورند. 
   اما پرسش اینجاست که "رسانه ها تا چه حد توانسته اند به درک عموم از علم کمک کنند؟ آیا 

رسانه ها توانسته اند کیفیت زندگی مردم را با اشاعه یافته های علمی بهبود بخشند؟
(Communicating and Popularizing;1999)  و اینکه اهمیت تأثیر رسانه ها در ارتقای 
سطح علمی افراد جامعه و ضرورت افزایش آگاهی عمومی چیست؟"؛ رسانه های ارتباط جمعی به 
خصوص رادیو، تلویزیون و مطبوعات، با رسوخ سریع در میان جوامع، نقش همه گیری به عهده دارند. 
شکی نیست که این وسایل ارتباطی جدید با گستردگی برد خود می توانند نقش مهمی در ساخت 
فرهنگ  بر  است که  تأثیری  رسانه ها،  از عمده ترین نقش های  یکی  باشند.  داشته  فرهنگ جمعی 
مردم و به  ویژه نسل جوان می گذارند. چگونگی این نقش تابع استفاده از آنها است که البته آموزش و 
فرهنگ سازی اهمیت زیادی در این میان دارد )طباطبایی، گودرزی، 1387: 230(. بنابراین، رسانه ها 
می توانند افکار، عقاید، نگرش و نیازهای اجتماعی را دسته بندی و تنظیم کنند. رسانه ها ابزار اصلی 
انتقال اطالعات و ایده ها در سطح جوامع هستند که می توانند هرروز با خلق ایده و تفکری جدید و 

ترویج آن به روند توسعه جامعه کمک کنند )طباطبایی، گودرزی، 1387: 231(.
   از آنجایی که رسانه های جمعی )روزنامه ها، مجله ها، رادیو و تلویزیون( همواره در اوقات مختلف 
نیازمندی ها، پرکردن اوقات فراغت و  فراغت و کار در کنار مردم هستند و عموم مردم برای رفع 
افزایش آگاهی خود به آنها مراجعه می کنند، امروزه به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل در ارتباطات و 
مناسبت های اجتماعی تبدیل شده اند. ظرفیت های رسانه های ارتباط جمعی برای گسترش درک عامه 
از علم و فناوری موجب شده است که از آنها به عنوان ابزاری در کشورهای مختلف برای ترویج علم، 

استفاده شود.
   در نهایت اینکه عمومی کردن علم در جامعه ابزاری ضروری برای توسعه است و آنچه که موجب 
می شود سواد علمی در جامعه افزایش یابد، استفاده از آموزش های غیررسمی با کمک رسانه های 
گروهی شامل مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سینما در کنار برنامه های رسمی آموزش است. ترویج علم 
ضروریست و باید به نوعی فعالیت جانبی در کنار سایر فعالیت های رسمی تبدیل شود. آموزش رسمی 

به تنهایی پاسخگوی این نیاز نیست )تابش، 1379: 8(. 
   برای توسعه فعالیت های ترویج علم در کشور، با همراهی رسانه های جمعی، مراکزی فعالیت 
می کنند که هدف اصلی آنها آشنا کردن عموم مردم با علم است. این مراکز با استفاده از تجهیزات 
موجود و شناخت مخاطب خود سعی در اشاعه علم به زبان ساده و همراه با سرگرمی و جذابیت باال 
دارند و می کوشند به روش های غیررسمی بازدیدکنندگان را با حوزه های مختلف علوم آشنا کنند. 
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موزه های علوم و فناوری در کشور نقش بسیار مهمی در ترویج علوم دارند و به  خصوص می توانند 
سهم زیادی در آموزش کودکان و نوجوانان داشته باشند. 

انواع تشکیالت،  از  بلکه شامل نظام پیچیده ای  امروزه موزه فقط محل نمایش اشیاء نیست     
سازمان ها، نمادها، فعالیت ها، تخصص ها، روش ها، دانش ها و شاخه های موزه ای است. موزه شامل 
فعالیت های پیچیده و چندجانبه ای می شود که مهم ترین محورهای آن گردآوری، نمایش، حفاظت، 
مرمت، آموزش، پژوهش، معرفی و مهم تر آنکه تالشی است برای نوعی ارتباط بین بشر امروز و دیروز. 
بنابراین یکی از اصلی ترین اهداف موزه های علوم و فناوری آموزش و به تعبیر دیگر آماده-سازی فرد 
برای یادگیری مفاهیم علمی، چگونگی تحلیل رویدادها و غور کردن در سیر شکل گیری و شکل دهی 
به پدیده های علمی است )بنی هاشمی، خسروی، 1392: 143(. به  طور کلی نقش موزه های علوم 
برقراری محیطی سرشار از تفکر و خالقیت است. موزه های علوم قادرند به تبیین فلسفه دانش بپردازند 

و به بازدیدکنندگان خود بینش علمی ببخشند )بنی هاشمی، خسروی، 1392: 145(.
   از سوی دیگر، سواد علمی یعنی توانایی که از طریق آموزش های رسمی و غیررسمی حاصل 
می شود. بیشتر افراد نسبت به راهکارهای رسمی عالقه ای ندارند و همچنین نسبت به روش آموزش 
مستقیم مقاومت می کنند. آموزش های غیررسمی برای مخاطبانی که از برنامه های آموزشی چهره به 
چهره چندان رضایت ندارند،)به هر دلیل( به نظر موفق تر می آیند. بنابراین مراکز  علم، موزه های علم، 

.)Hassanzadeh, 2010:7( نمایشگاه های علم و مراکزی از این قبیل می توانند بسیار مفیـد  بـاشند
   امروزه موزه های علم برای ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی در کشورهای توسعه یافته، به 
عنوان ابزاری برای آشنایی همۀ اقشار جامعه و در هر سطح علمی طراحی شده اند و معمواًل بیشترین 
ارتباطات علمی میان گروه های مختلف مردم در همین موزه ها برقرار می شود. بنابراین رسیدگی به 
وضعیت برنامه های ترویج علمی این مراکز، به خصوص موزه ها می بایست در اولویت سیاست گذاران 
قرار بگیرد. یکی از مراکز ترویج علوم در کشور ایران، موزه علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران 
است که در تکمیل نهادهاي مرتبط با توسعه نظام علم و فناوري کشور ایجاد شده است. این موزه با 
نمایش پایه هاي دانش و تحول فناوري، مأموریت دارد نسبت به هم افزایي دانش، اشاعه تفکر علمي، 
ارتقاي سطح زندگي و تعالي روح انسان قدم بردارد. این موزه در افق چشم انداز کشور، سازماني است 
پویا که تالش دارد به مردم و دانش پژوهان در سرتاسر کشور کمک کند تا از ظرفیت هاي کامل خود 

آگاهي یابند و از دانش خود براي خالقیت و نوآوري به منظور یک زندگي بهتر استفاده کنند.

روش و ابزار پژوهش
روش گردآوري اطالعات، تلفیقی از مطالعات کتابخانه ای و مطالعات پیمایشی است. ابزاري که در 
این پژوهش، برای سنجش و اندازه گیري صفات و ویژگي هاي مورد نظر به کاربرده شده، پرسشنامه 

محقق ساخته است که توسط صاحبنظران انتخاب شده، پاسخ داده شد. 
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   جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 30 نفر از صاحبنظران ترویج علم در کشور است که به 
یا  و  هستند  علم  ترویج  فعالیت های  مشغول  متنوع  و  متفاوت  با سمت های  و  مختلف  روش های 
همچنان به این مهم مبادرت می کنند. این افراد در زمان انجام تحقیق در زمینه های مختلفی از جمله 
علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، بین رشته ای، کشاورزی و هنر در حال فعالیت بودند. روش 
نمونه گیری در این پژوهش، هدفمند و گلوله برفی1  است. به شکلی که صاحبنظران موضوعی انتخاب 

و با معرفی آنها افراد دیگری نیز معرفی شده و مورد پژوهش قرار گرفته اند. 
   تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد و پاسخ به سوال های پژوهش با 

استفاده از آمار توصیفی و استنباطی )آزمون تی استیودنت و آزمون فریدمن( ارائه شده است.

پرسش های پژوهش
با توجه به نقش مهم رسانه و به خصوص رادیو در ترویج علم و امکان آن به منظور معرفی مراکز 

متولی ترویج علم مانند موزه های علوم و فناوری، این پژوهش به پرسش های زیر پاسخ می دهد:
اخبار 1.  پژوهشگران،  با  علمی  مصاحبه  علمی،  )گزارش های  رادیو  برنامه های  تأثیر  میزان 

علمی، نشست ها و میزگردها، مسابقه ها، برنامه های نقد و بررسی، معرفی پارک ها، موزه های 
علم و فناوری و دعوت از مردم برای بازدید، تبلیغات و پیام های بازرگانی و ...( بر ترویج و 

همگانی سازی علم تا چه میزان است؟
کدامیک از برنامه های رادیو، تأثیر بیشتری در ترویج و همگانی سازی علم دارند؟2. 
"معرفی پارک ها، موزه های علم و فناوری و دعوت از مردم برای بازدید" از نظر تأثیر در ترویج 	. 

علم )در مقایسه با سایر برنامه های رادیو( در چه جایگاهی قرار دارند؟

تجزیه و تحلیل یافته ها
در بررسی نظرات 30 نفر از صاحبنظران ترویج علم نسبت به تأثیر برنامه های رادیو با تأکید بر معرفی 
نقش موزه های علم در ترویج علم، سوال های پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت ده گزینه ای، تنظیم 
شده است. به این  صورت که عدد 1، کمترین امتیاز و عدد 10 بیشترین امتیاز را به خود اختصاص 
از  ترویج علم13برنامه مختلف  رادیو در  برنامه های  تأثیرگذاری  تعیین میزان  به منظور  داده است. 
صاحبنظران مورد پرسش قرار گرفت که یکی از این پرسش ها راجع به معرفی پارک ها و موزه های 
علوم و فناوری و معرفی آنها با استفاده از رسانه رادیو بوده است. برای تحلیل داده های گردآوری شده، 

از نتایج آزمون تی استیودنت تک نمونه ای استفاده شد.
   به منظور پاسخ به پرسش نخست پژوهش مبنی بر اینکه "از دید صاحبنظران ترویج علم، میزان 

1. Snowball sampling
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تأثیر برنامه های رادیو )گزارش های علمی، مصاحبه علمی با پژوهشگران، اخبار علمی، نشست ها و 
میزگردها، مسابقه ها، برنامه های نقد و بررسی، معرفی پارک ها، موزه های علم و فناوری و دعوت 
از مردم برای بازدید، تبلیغات و پیام های بازرگانی و ...( بر ترویج و همگانی سازی علم تا چه میزان 

است؟"، ابتدا فرض صفر و یک تعیین شد:
فرض صفر: هر یک از انواع برنامه های رادیو، تأثیر چندانی در ترویج و همگانی سازی علم ندارند. 

فرض مقابل: هر یک از انواع برنامه های رادیو تا حد زیادی در ترویج و همگانی سازی علم مؤثر 
هستند. 

نتایج آزمون تی استیودنت تک نمونه ای در جدول شماره )1( نشان می دهد که چون برای 4 برنامه  
رادیویی "مصاحبه علمی با پژوهشگران، دست اندرکاران، صاحبنظران"، "انعکاس رخدادهای علمی به 
صورت روزآمد"، "پخش اخبار علمی" و "معرفی پارک ها، موزه های علم و فناوری و دعوت از مردم 
برای بازدید" آماره آزمون از مقدار تی جدول بزرگ تر است، بنابراین فرض صفر آماری با 59 درصد 
اطمینان برای این برنامه ها رد می شود. این امر به این معناست که این برنامه ها تا حد زیادی در ترویج 

و همگانی سازی علم مؤثر هستند. 

جدول1: نتایج آزمون تی استیودنت تک نمونه ای در مورد میزان تاثیر برنامه های رادیو در ترویج علم

برنامه های

برنامه های
برنامه های

پارک ها، موزه های

مسابقه های

موضوع های

گزارش های

نشست های

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید
تأیید

تأیید
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   در پاسخ به پرسش نخست پژوهش، مربوط به بررسی میزان تأثیرگذاری برنامه های رادیو در 
ترویج علم، مشخص می شود که "معرفی پارک ها، موزه های علم و فناوری و دعوت از مردم برای 
بازدید" از نظر صاحبنظران تأثیرگذاری زیادی داشته است. رادیو می تواند بخشی از برنامه های خود 
با  بیشتر  را هر چه  به معرفی پارک ها و موزه های علوم اختصاص دهد و مردم  را به طور متوالی 
فعالیت های این مراکز آشنا کند. تبلیغات و پیام های بازرگانی، همانطور که در جدول فوق نیز مشخص 
شده است، تأثیرگذاری زیادی ندارند درصورتی که با یک برنامه ریزی دقیق و علمی، می توان حتی از 

تبلیغات و پیام های بازرگانی نیز به عنوان محملی برای ترویج علم استفاده کرد. 
   »پخش اخبار علمی«، با بیشترین میانگین و کمترین انحراف معیار، در رتبه اول تأثیرگذاری 
قرار دارد. صاحبنظران میزان تأثیرگذاری آن را بیشتر از سایر برنامه های رادیویی می دانند و از طرفی 

پراکندگی آراء آنها نیز در کمترین میزان، به نسبت سایر گزینه ها، قرار گرفته است. 
جدول 2: آماره های توصیفی در مورد میزان تأثیر برنامه های رادیو در ترویج علم

   در پاسخ به پرسش دوم پژوهش مبنی بر اینکه "از دید صاحبنظران ترویج علم، کدامیک از 
برنامه های رادیو، تأثیر بیشتری در ترویج و همگانی سازی علم دارند؟ " یافته های جدول )2( نشان از 
آن دارد که "معرفی پارک ها، موزه های علم و فناوری و دعوت از مردم برای بازدید" بیشترین آماره  

توصیفی را از آن خود کرده است.
   در نمودار زیر میزان تأثیرگذار بودن هر یک از برنامه های رادیویی در ترویج علم مورد مقایسه 

قرار گرفته است. 

پارک ها، موزه های

برنامه های

مناسبت های

گزارش های

برنامه های

برنامه های

برنامه های

نشست ها

مسابقه های
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نمودار1: مقایسه میزان تأثیرگذاری برنامه های مختلف رادیو در ترویج و همگانی سازی علم

   همانطور که در نمودار فوق مشاهده می شود "معرفی پارک ها، موزه های علوم و فناوری و دعوت 
از مردم برای بازدید"، با توجه به مقدار میانه یعنی عدد 7، نشان از این است که پنجاه درصد از 

پاسخگویان امتیاز باالی 7 داده اند.  
   پرسش سوم پژوهش به این مسئله می پردازد که: از دید صاحبنظران ترویج علم، "معرفی پارک ها، 
موزه های علم و فناوری و دعوت از مردم برای بازدید" از نظر تأثیر در ترویج علم در مقایسه با سایر 
برنامه های رادیو در چه جایگاهی قرار دارند؟ و یا به عبارتی در صورتی که میزان تأثیر برنامه های 
رادیویی در ترویج و همگانی سازی علم به یک اندازه نباشد، بیشترین تأثیر مربوط به کدامیک از 

برنامه هاست؟
   آزمون فریدمن براي آنالیز واریانس دو طرفه و همچنین براي مقایسه میانگین رتبه هاي گروه هاي 
مختلف به کار مي رود. نکته قابل ذکري که در انجام این آزمون وجود دارد این است که نمونه ها باید 

همگي یک دست باشند.
این آزمون، فرض صفر و مقابل آماری را به صورت زیر مورد آزمایش قرار می دهد. 

 

در بررسي هاي تحلیلي، قبل از انجام آزمون فرضیه ها، سطح آزمون )حداکثر خطاي نوع اول قابل 
قبول α( را از قبل تعیین مي کنند و سپس خروجي هاي به دست آمده را با آن مقایسه مي کنند. در این 

پژوهش همانند اکثر تحقیقات، سطح آزمون برابر α=0/50 در نظر گرفته شد. 
برای پاسخ به این پرسش، آزمون فریدمن برای فرض صفر و مقابل آماری به کار برده شد. در این 
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فرضیه  منظور از riμ میانگین رتبه برنامه رادیویی iام از لحاظ تأثیر در ترویج علم است. نتایج آزمون 
 )α=0/50( فریدمن در جدول زیر نشان می دهد که چون سطح معناداری آزمون 0/00 از سطح آزمون
کوچک تر است بنابراین فرض صفر آماری با 59 درصد اطمینان رد می شود. رد فرض صفر به این 
معناست که از دید صاحبنظران، میزان تأثیر هر یک از برنامه های رادیویی در ترویج علم به یک میزان 

نیست. 
جدول 3: نتایج آزمون فریدمن در مورد فرضیه یکسان بودن تاثیر برنامه های رادیو در ترویج و همگانی سازی علم

 

   با توجه به این نتیجه، در جدول )4(، میانگین رتبه میزان تأثیر هر یک از برنامه های رادیو در 
ترویج علم ارائه شده است. همانگونه که مشاهده می شود، برنامه های "مصاحبه علمی با پژوهشگران، 
به صورت  علمی  رخدادهای  "انعکاس  رتبه 8/96،  میانگین  با   "... و  دست اندرکاران، صاحبنظران 
روزآمد" با میانگین رتبه 8/76 و "پخش اخبار علمی" با میانگین رتبه 8/25  به عنوان مهم ترین 

برنامه های رادیویی تأثیرگذار در ترویج علم از دید صاحبنظران محسوب می شوند. 
   "معرفی پارک ها، موزه های علم و فناوری و دعوت از مردم برای بازدید" نیز با میانگین رتبه 32,8 
در رتبه چهارم جدول قرار گرفته است. بنابراین میزان تأثیر هریک از برنامه های رادیویی در ترویج و 

همگانی سازی علم متفاوت است.

62تعداد پاسخگویان

95/685آماره آزمون

21درجه آزادی

0/000سطح معناداری
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جدول 4: میانگین رتبه های تأثیر برنامه های رادیو در ترویج و همگانی سازی علم بر اساس آزمون فریدمن

نتیجه گیری
به عقیده منصوری دو مفهوم "جامعه علمی" 1 و"گفتمان علمی " 2 نقش کلیدی و مهمی در رشد و 
توسعه علوم مدرن در کشور دارند )Mansouri, 2013:17-18(. بنابراین در این موضوع آنچه که اهمیت 
دارد ایجاد بینش و باوری مثبت نسبت به علوم در جامعه است )شیخ جباری، اجاق، 1391: 66(. بنابراین 
فعالیتهای ترویجی، یک فعالیت منحصر به قشر یا سطح خاصی از افراد نیست و هر فردی که علمی 

را می آموزد می تواند در این فرایند مشارکت داشته باشد. 
بروز  بنابراین فقدان شناخت و آگاهی مردم نسبت به مقوله علم و ترویج علم در جامعه زمینه 
مشکالت را فراهم می کند اما با ارتقاء و تقویت برنامه های رسانه ها و به  کارگیری فناوری های نوین 
می توان سطح آگاهی عموم مردم را افزایش داد. با مشارکت ملی، فرایند ترویج علم موفقیت آمیز خواهد 
بود. بنابراین سهیم کردن مردم در این فرایند باعث تقویت برنامه ها و فعالیت ها می شود )حیدری، 

 .)866 :1390
امروزه کشورهای توسعه یافته عالوه بر تالش در جهت تولید علم و انتشار آن در مجالت معتبر و 
باال بردن سطح علمی کشور خود، درصدد ترویج علم در الیه های میانی علمی کشور خود نیز هستند 
و می کوشند تا سطح سواد علمی همه اقشار اجتماع را به صورت مستقیم و غیرمستقیم باال ببرند. آنها 

1. Scientific Community
2. Scientific Discourse

 

پارک ها، موزه های

برنامه های

برنامه های
برنامه های

مسابقه هایبرنامه های

نشست ها
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با تاسیس انواع موزه های علم، اهدای جوایز به مروجان علم، تقویت روحیه علمی کشور و . . . به این 
امر مهم می پردازند. 

    در همین زمینه از جمله روش های به کار رفته برای برقراری ارتباطات علمی و ترویج علم 
برنامه های  فناوری"؛  و  علوم  "موزه های  و  مراکز  در  آموزش  به:  می توان  رسمی  غیر  صورت  به 
رسانه ای، شامل فیلم، برنامه های تلویزیون و رادیو و یا انتشارات؛ آموزش از طریق اینترنت و فضای 
مجازی )برای مثال ایجاد موزه های علوم و فناوری به صورت دیجیتالی(؛ تشکیل گروه های علمی، 
انجمن های علمی، جوامع علمی؛ انتشار کتاب های عامه فهم و مقاله های علمی به زبان ساده در 
مجالت؛ و برگزاری مسابقات و اجرای برنامه های علمی، نمایش علمی، داستان گویی علمی و غیره 
اشاره کرد)Burns, O’Connor and Stocklmayer, 2003:195(. از آنجائیکه موزه های علوم و مراکز 
فناوری دربرگیرنده شگفتی های علمی و تاریخچه آنها هستند، امروزه با رشد فناوری و ایجاد موزه های 
مجازی ]دیجیتالی[ افرادی که امکان مراجعه به موزه ها را ندارند از طریق پایگاه های موزه ها می توانند 
تصاویر مربوط به اقالم موزه ای را به راحتی مشاهده کنند )بسته نگار، فرقانی و آخوندی، 1387: 72(.

به عقیده فتح اهلل زاده ورمضانی پیاده سازی و اجرای فرایند ترویج علم در سه گام میسر می شود:  
انتخاب هدفی روشن و مشخص، بررسی وضعیت موجود و ترسیم چشم اندازهای وضعیت مطلوب، 
طراحی و تدوین راهبرد و خط مشی مربوطه و در نهایت تبدیل خط مشی به طرح ها و برنامه های 
متعدد و به تصویب رسانیدن آنها )فتح اهلل زاده، رمضانی، 1391: 32(. الزمه نهادینه شدن فرایند ترویج 

علم در جامعه استفاده از میانجی هایی همچون رسانه های همگانی و مراکز علم و فناوری است. 
   به عقیده صاحبنظران )جدول 2( موزه های علوم و فناوری ایران، به عنوان مراکزی پیشرو در 
ترویج علم می توانند با استفاده از رادیو به عنوان یک رسانه همگانی فعالیت های خود را برای مردم 
تشریح و با معرفی جذابیت های علمی خود مردم را برای بازدید تشویق نمایند و با همراهی کارشناسان 

موزه در جهت افزایش برنامه سازی و تولید برنامه های علمی در رسانه های همگانی تالش کنند.
موزه های علوم و فناوری در جهان و همچنین در کشور ما نقش مهمی را به منظور ترویج علم 
یاری  مختلف  اقشار  به  خدمات  دادن  ارائه  بهتر  در  را  آنها  موزه ها،  ساختار  تقویت  دارند.  عهده  بر 
می دهد. موزه علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک نمونه پیشرو در کشور مشغول 
فعالیت است. حمایت از این نهاد و همچنین گسترش زیرمجموعه آن به گونه ای که نیاز علمی کشور 
را مرتفع سازد و می تواند مؤثر باشد. روزآمد سازی دانش کارکنان موزه های علوم و بهره مندی از 
جدیدترین دستاوردهای علمی در جهت مدیریت موزه، برنامه های آن و خصوصاً معرفی آن به مردم و 
همچنین برگزاری دوره های آموزشی متنوع و جذاب به ویژه برای کودکان و نوجوانان، دانش آموزان و 
دانش جویان از جمله فعالیت هایی است که موزه علوم و فناوری را می تواند آماده رقابت با نمونه های 

خارجی آن در کشورهای توسعه یافته کند.
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به علت اهمیت موضوع ترویج علم و نقش مؤثر رسانه ها و همچنین مراکز متولی ترویج علم در 
کشور پیشنهاد می شود:

سازوکار ملی ترویج علم و  نقشه راه علمی ایران در راستای توسعه علوم و فناوری عملیاتی سازی 1. 
شود؛

در مراکز ترویج علم، خصوصاً موزه های علم و فناوری به منظور اقتصادی کردن نوآوری ها و 2. 
توسعه صادرات تولیدات فناوری در سطوح باال برنامه ریزی شود )گودرزی، قاضی نوری، 2013: 

55(؛
مراکز متولی ترویج علم همچون موزه های علم، پارک های علم و فناوری و ... از لحاظ کمی 3. 

و کیفی تقویت شود؛
تعداد متخصصان و نیروی کارآمد و آموزش دیده در حوزه سیاست گذاری علوم و فناوری 4. 

افزایش و همچنین مهارت های سیاست گذاران توسعه یابد؛
برنامه های ترویج علم در رسانه ها همچون گزارشهای علمی، مصاحبه علمی با محققان، اخبار 5. 

علمی، نشست ها و میزگردها، مسابقات، برنامه های نقد و بررسی، معرفی پارک ها، موزه های 
علم و فناوری و دعوت از مردم برای بازدید، تبلیغات و پیامهای بازرگانی، و ... افزایش یابد.
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 نقشه های علمی: فنون و روش ها

هادی رمضانی1
مهدی علیپور حافظی2

عصمت مؤمنی3

چکیده
با رشد حوزه های دانش، انتشارات علمی نیز به  سرعت توسعه یافته و در نتیجه این رشد، رصد روندهای پژوهشی 
در حوزه های گوناگون علم دشوار شده است. با توجه به محدودیت های روش های مرسوم تجزیه و تحلیل حوزه های 
مختلف علوم در دنیای جدید و فقدان تصور کامل و جامع آنها از علوم مختلف، روش های نوینی توسط متخصصان 
نقشه های حوزه های  تا  در تالشند  علم سنجی  راستا، متخصصان  این  در  است.  ارائه شده  رایانه  علوم  و  علم سنجی 
مختلف علمی را ترسیم کنند. به  همین دلیل، آنها شاخص ها و روش های علم سنجی را با فنون نوین مصورسازی 

ترکیب کرده اند تا برای سیاست گذاران و جوامع علمی، بررسی و پیمایش در مسیرهای مختلف آن میسر شود. 
و  واژگان  هم رخدادی  تحلیل  به خصوص  علمی؛  نقشه های  نگاشت  روش های  معرفی  هدف  با  حاضر،  مطالعه     
روش های متن کاوی، سعی دارد تا نظر پژوهشگران را به سمت حوزه های جدید تحلیل ساختار علوم رهنمون سازد. این 
مقاله ضمن توجه بر مفاهیم نگاشت نقشه های علمی و بررسی روش های آن، به توضیح بنیان  های نظری نقشه های 
علمی می پردازد و در نتیجه این نوع نقشه ها را به عنوان راه  حلی برای بازنمون دانش ضمنی در راستای تبدیل آن به 

دانش آشکار، برای جامعه علمی پیشنهاد می کند.
کلیدواژه ها: علم سنجی، نقشه های علمی، مصورسازی، داده کاوی، متن کاوی

مقدمه
یکی از نخستین ملزومات عالقه مندان و پژوهشگران برای ورود به هر حوزه علمی، داشتن درکی 
صحیح از آن علم است؛ بنابراین، معرفی مباحثی که در محدوده هر علم می گنجد بیش از هر چیز، 
ضروری محسوب می شود و می تواند زمینه های آشناییِ شان را فراهم کند. در این میان، بیان مفهوم، 

hadiramazani14@gmail.com 1. دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه عالمه طباطبائی؛
alipour@irandoc.ac.ir  2. استادیار علم اطالعات و دانش شناسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران؛

momeni.esmat@yahoo.com 3. استادیار علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه عالمه طباطبائی؛
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سابقه، چهارچوب، دامنه، اجزاء و کارکردهای هر علم و همچنین تحلیل و بررسی جایگاه و روابط آن 
در زنجیره به  هم تنیده علوم بشری به  ویژه بیان این روابط با حوزه هایی که با آن وابستگی بیشتری 
دارند، دارای جایگاه برجسته است. در مجموع، این آشنایی باید شرایطی را فراهم آورد که در نهایت، 
تصویری درست از زمینه های فعالیت و کاربرد آن علم ارائه شود و این تصویر، راهگشای کسانی باشد 

که هنوز مسیرهای پژوهشی آینده خود را تعیین نکرده اند )نوروزی چاکلی، 1390(.
   در این راستا، در دهه های1950 و1960 به دنبال افزایش میزان اطالعات و گسترش تولیدات 
علمی و رواج روش شناسی پوزیتیویسم1 رویکردهای کّمی برای سنجیدن میزان تولید اطالعات علمی 
در حیطه های گوناگون علم وارد )عابدی جعفری و همکاران، 1390( و بر این اساس روشهای متعددی 
برای ارزیابی و سنجش تولیدات علمی طراحی و ایجاد شدند که »علم سنجی«2 یکی از متداول ترین 
روش های ارزیابی فعالیت های علمی و مدیریت پژوهش است. در جریان این خط سیر بررسی کّمی 
تولیدات علمی، سیاست گذاری های علمی و فّناورانه )شامل روش ها و حوزه های علم سنجی(، ارتباطات 
علمی دانش پژوهان، طرح نقشه های معرفت شناختی و علمی حوزه های مختلف دانش، و غیره، برخی 
از موضوع های حوزه علم سنجی هستند. همچنین مطالعات علم سنجی در جستجوی پاسخ به این 
سؤال اساسی است که »تحوالت علمی چگونه صورت می گیرد و مسیری که هر رشته علمی طی 
می کند، به چه صورت است؟« )عصاره و همکاران، 1388(. علم سنجی با بررسی و کشف نظام و 
ساختار یک حوزه علمی به روش های کّمی، دستاوردهای یک قلمرو فکری را معین و حتی خطوط 
احتمالی برای پیشرفت های بعدی را پیش بینی می کند. هر چند علم و پژوهش های علمی، فعالیتي چند 
بُعدی است که باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین علم سنجی سعی دارد با استفاده از 
داده های کّمی مربوط به تولید، توزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهش های علمی را توصیف 

و ویژگی های آن را مشخص کند )حیدری، 1389(. 
   »ترسیم نقشه علم«3، »ترسیم نقشه دانش«4، »مصورسازی علم«5 و »مصورسازی دانش«6، 
نام های گوناگونی از حوزه میان رشته ای جدید هستند که در سال های اخیر در علم سنجی، کاربردی 
وسیع یافته اند؛ این حوزه، از طریق پردازش، استخراج و مرتب سازی اطالعات به ترسیم نقشه علم 
می پردازد و امکان تحلیل، مسیریابی و نمایش دانش را فراهم می آورد؛ عالوه بر آن، به منظور سهولت 
برای  دانش  به جستجوگران  و کمک  دانش  آشکارسازی ساختار  اطالعات،  به  بخشیدن دسترسی 
البته الزم به یادآوری   .)Borner, 2004 Shiffrin &( رسیدن به نتایج موفقیت آمیز حرکت می کند
1. Positivism 
2. Scientometrics
3. Mapping Science
4.  Mapping  Knowledge
5. Visualization of Science/ Visualizing the Science
6. Visualization of Knowledge/ Visualizing the Knowledge
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است که مصورسازی به  صورت کلی در دو محدوده علمی قابل تعریف است: »مصورسازی علمی«1 
و »مصورسازی اطالعات«2. این تمایز به صورت تجربی در ساختار متفاوت آنها نسبت به ورود داده ها 
 .)Polanco & Zartal, 1999( و یا داده های خامی قابل مشاهده است که به شکل تصویری درآمده اند
در واقع، مصورسازی اطالعات یکی از حوزه های علوم رایانه ای است که با نوآوری در ارائه مقادیر 
عظیم اطالعات ارتباط دارد )Walter, Stuart & Borisyuk, 2004(. به این معنا که با تکیه بر چنین 
با عناصر  تعامل  برای  بهتری  داد و شرایط  افزایش  را  میزان شناخت مخاطب  شیوه هایی می توان 
اطالعاتی برقرار کرد. رابل و همکاران3 )2010( نیز اظهار می  دارند که مصورسازی علمی از تحلیل 
جزئی داده های فیزیکی پشتیبانی می کند، ولی مصورسازی اطالعات به اکتشاف فضاهای متغیر و 
تعیین روابط بین ابعاد مختلف داده ها می پردازد. آگاتر و برمودز4 )2005( نیز به زمینه های همکاری 
بین رشته ای مصورسازی توجه می کنند و مطالعات اصلی آن را در میان حوزه های مطالعاتی مربوط به 

هنر، طراحی، علم و فناوری برمی شمارند. 
اهمیت مصورسازی علم و تأثیر شگرفی که می تواند بر درک بهتر روابط موجود در علم داشته باشد، 
عده ای را به این باور رسانیده که با کمک این حوزه، می توان »دانش ضمنی«5 را، که در گذشته بیشتر 
برای دانشمندان هر حوزه درک شدنی بود، به صورت آشکار نمایش داد و آن را به »دانش آشکار«6 
تبدیل کرد )نوروزی چاکلی، 1390(. بر مبنای این ضرورت دانشمندان حوزه مطالعات علم به دنبال 
رویکردی نوین در راستای شناسایی این ساختارها بوده و هستند. رویکردی که با عنوان مصورسازی 
حوزه دانش، مسیر بلوغ خود را می پیماید. این رویکرد با اتکای صرف به »تحلیل هم استنادی«7 آغاز 
و رفته رفته با برقراری پیوند با فنون »متن کاوی«8 و مصورسازی در راستای تکامل، پیش رفته است 
)زوارقی، فدایی و فهیم  نیا، 1390(. بر همین اساس، در این مقاله سعی شده است، نگاهی کلی به این 

حوزه  پژوهشی نوپدید مطرح و در زمینه اصلی ترین مفاهیم موجود در این زمینه مباحثی ارائه شود.

چیستی نقشه های علمی
همانگونه که نقشه های جغرافیایی قرن هاست در اکتشاف و مسیریابی9 به ما کمک کرده اند، نقشه های 

1. Scientific Visualization 
2. Information Visualization (IV)
3. Rübel and et al.
4.  Agutter & Bermudez
5. Implicit Knowledge
6. Explicit Knowledge
7. Co-citations Analysis
8. Text-Mining
9. Navigate
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علمی نیز با سابقه اندک، از مطالعات اُتله1 )1918، به نقل از نوروزی چاکلی، 1390( آغاز و تاکنون با 
دستاوردهای دانشمندان این حوزه )هرچند با بعضی نقصان ها در زمینه   تفسیر و تبیین( همراه شده 
است )زوارقی، فدایی و فهیم نیا، 1390(. مراد از »نقشه« در اصطالح »نقشه علم«، نگاشت به معنایی 
نیست که در ترکیب »ره نگاشت«2 به کار می رود، بلکه نقشه علم همانند یک نقشه جغرافیایی است. 
همانگونه که در یک نقشه جغرافیایی می توان موقعیت شهرها را دید و بزرگی و کوچکی آنها نسبت به 
هم را مشاهده کرد و دوری و نزدیکی آنها از یکدیگر، همسایگی  و راه های ارتباطی آنها را تشخیص 
داد، در نقشه های علمی نیز می توان در مورد وضعیت مفاهیم – مانند شهرها و به همان کیفیت– 
اطالع کسب کرد )ناصری جزه، طباطبائیان و فاتح راد، 1391(. یک نقشه علمی نمایش دهنده  فضای 
چگونگی ارتباط رشته ها، حوزه ها، تخصص ها و مقاله های فردی یا گروهی نویسندگان با یکدیگر است 
که از طریق نزدیکی فیزیکی یا موقعیت های نسبی نشان داده می شوند؛ همانند نقشه ها ی جغرافیایی 

.)Small, 1999( که نشان دهنده روابط سیاسی یا ویژگی های فیزیکی زمین هستند

شکل 1. نمونه هایی از نقشه های علمی به شکل کره جغرافیایی زمین و نقشه های مسطح جغرافیایی

   مویا3 معتقد است، که ترسیم اطالعات علمی در قالب نقشه های علمی یک نوع تفسیر است، به 
 طوری که داده ها و پدیده های پیچیده واقعی به پیام های قابل درک تبدیل می شوند و این ترسیم باعث 
 .)Small, 2000( می شود که داده ها و پدیده های پیکره نامرئی ساختار دانش برای ما قابل درک شود
1. Otlet
2.  Road Mapping
3. Moya
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در واقع مصورسازی اطالعات یکی از روش هایی است که به منظور انتقال بهتر اطالعات و بهره گیری 
مناسب از روش های نمایش آن، مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه در این شیوه، تبادل و 
انتقال اطالعات به صورت دیداری انجام می شود، تالش می شود تا با نمایش تصویری اطالعات قدرت 
درک و یادگیری کاربر افزایش یابد و حجم زیادی از اطالعات به صورت فشرده، با حجمی کمتر و 
به صورت مصور ارائه شود. به  عبارت دیگر، شعار نهفته در مصورسازی اطالعات علمی، به کارگیری 
نحوه نگاه یا بینش برای تفکر است. واضح است که مصورسازی اطالعات علمی زمانی اهمیت دارد 

که با حجم زیادی از اطالعات روبه رو باشیم )درودی، 1387(. 
انتشارات یک حوزه  از تجزیه و تحلیل  نقشه علمی2 عبارت است  نایونز1 )1999(،  به عقیده     
علمی از زوایای مختلف و ترسیم نگرشی کلی از آن حوزه که بر پایه این نقشه و ترسیم سیر تغییر و 
تحوالت، حوزه هایی که بیشترین و کمترین نزدیکی را دارند از هم متمایز می شوند. به این ترتیب، هر 
کاربر افزون بر ویژگی ها و ارتباطات بین زیرحوزه های هر حوزه از علم می تواند تأثیرگذارترین افراد 
و مؤسسه های تحقیقاتی را نیز در آن حوزه خاص مشخص کند؛ و در ادامه بیان می دارد که هدف از 
تهیه نقشه علمی، شناسایی نقاطی از دانش است که به اصطالح، »بحث داغ«3 حوزه مربوط به خود 
را پیگیری می کنند. در نقشه های علم، حوزه های موضوعی که با هم ارتباط بیشتری دارند در فاصله 

نزدیک تر و حوزه هایی که ارتباط کمتری دارند در فاصله بیشتری نمایش داده می شوند.
   این نوع نقشه ها تالش دارند تا فرایندهای رشد، ادغام و تجزیه حوزه های مختلف علم طی 
زمان را نشان دهند. این رویکرد، علم را به عنوان تحقیقی در صفحه مسائل تجریدی، مفهوم سازی 
می کند. حوزه های علمی در این نقشه ها، به نسبت میزان فعالیت دانشمندان در آنها مشخص می شوند 
و فضاهای خالی نشان دهنده حوزه های کار نشده و یا ناشناخته علم است. در این نوع نمایش، می توان 
 Börner & Scharnhorst,( رشد، ادغام و یا تجزیه حوزه های مختلف علمی را طی زمان رصد کرد

.)2009

   کاربرد نقشه های مفهومی را می توان در دو مورد خالصه کرد: نشان دادن دینامیک های کمی 
گروهی از مفاهیم در یک حوزه علمی )که در نقشه، تشکیل یک خوشه را می دهند( و همچنین کشف 

)Marshakova-Shaikevich, 2005 ( روابط بین مفاهیم
   به عقیده بورنر )نقل در محمدی، 1387( پژوهشگران یک حوزه می توانند با استفاده از ترسیم 
یک حوزه از علم به  راحتی به نتایج پژوهش ها دست یابند. افراد کلیدی هر حوزه را شناسایی کنند و با 
آنها در زمینه های مشترک همکاری علمی داشته باشند. مهمتر از همه، به کمک نقشه های یک حوزه 
از علم راحت تر می توان از تجربه پژوهش های پیشین استفاده کرد و در زمان پژوهش صرفه جویی 
1. Noyons
2. Map of Science
3. در حوزه های داغ، فعالیت علمی بیشتری صورت می گیرد و در مصورسازی علوم، بیشتر به صورت گراف های مرکزی و بزرگ 

به نمایش درمی آیند.
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کرد؛ برای ناشران، چون در نقشه های علمی همه اطالعات یک حوزه خاص، یکجا ارائه می شود، این 
یک دستی در ارائه اطالعات باعث می شود که کاربران بیشتری به آسانی از اطالعات ناشران استفاده 
کنند؛  برای جوامع علمی، یک جامعه علمی که در حوزه های تخصصی علم فعالیت می کند، به کمک 
نقشه های علمِی آن حوزه ها می تواند عالوه  بر اینکه به راحتی به اطالعات گذشته دسترسی پیدا کند، 
برای آینده حوزه های مورد پژوهش خود برنامه ریزی کند، که این امر باعث تقویت دانش در آن جامعه 
علمی می شود؛ برای مؤسسه های سرمایه گذار، نقشه های علمی برای کنترل درازمدت چرخش سرمایه 
و توسعه پژوهش، ارزیابی سیاست گذاری برای برنامه های مختلف، تصمیم گیری برای زمان انجام 
یک پروژه و الگوی سرمایه گذاری علمی می تواند برای مؤسسه های فعال در این زمینه سودمند باشد. 
همچنین می توان از نیروهای انسانی در راستای توسعه برنامه علمی استفاده کرد. به عالوه، می توان در 
زمینه مشخص کردن حوزه های پژوهشی آتی و شبیه  سازی حوزه های پژوهشی جدید، از نقشه های 
علمی استفاده کرد؛ برای صنعت، با توجه به اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه، مدیران بخش صنعت 
با استفاده از نقشه های علمی قادرند از نتایج اصلی پژوهش های مرتبط، به  راحتی و در زمان کم آگاه 
شوند. همچنین می توانند با کمک نقشه های علمی نیازهای خود را شناسایی کنند و در قالب طرح های 
پژوهشی به پژوهشگران سفارش دهند یا اینکه پژوهش ها را در مسیر کاربردی بودن، هدایت کنند. در 

شکل )2( نمونه ای از کاربردهای نقشه های علمی آورده شده است.

شکل 2. استفاده از نقشه های علمی به عنوان قطار 300 متری علم در کشور آلمان برای بازدید سیاستمداران کشوری و لشکری، 
استفاده در کالس های درس، موزه های علم و بازدید کودکان و دانش آموزان و استفاده توسط دانشمندان حوزه های مختلف علوم

روش های ترسیم نقشه علم
در ترسیم ساختار علم سه جزء در نظر گرفته می شوند: عناصر فردی، عناصر مرتبط با یکدیگر که 
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یک شبکه را به  وجود آورده اند و تفسیر روابط بین عناصر )پشوتنی زاده و عصاره، 1388(. همانطور 
و  علمی  حوزه های  مدارک،  مؤلفان،  مؤسسه ها،  معمول کشورها،  به  طور  رفت،  پیش تر سخن  که 
واژه ها، واحدهای تحلیل در نقشه های علمی هستند. برای ترسیم نقشه ها باید به نوع روابط میان 
موجودیت ها دقت کرد، بنابراین باید مقیاسی وجود داشته باشد تا میزان روابط میان موجودیت ها را 
بسنجد. به  عبارتی، باید دید دو موجودیت تا چه اندازه با هم مرتبط هستند، درک این ارتباط نیازمند 
یک مقیاس است. ذکر این نکته نیز ضروری است که مقیاس اندازه گیرِی ارتباط برای واحدهای تحلیل 

.)Van Eck & Waltman, 2007( ممکن است متفاوت باشد )موجودیت ها(
»استناد  می شوند.  بررسی  استنادی  ارتباط  اساس  بر  اغلب  مؤلفان  و  مدارک  مجله ها،  رابطه     
یا پیوند مستقیم«1، »هم استنادی«2، و »زوج های کتابشناختی«3 سه مقیاس مشهور برای سنجش 
ارتباط میان  ارتباط استنادی میان موجودیت ها هستند )Small, 1999(. روش دیگر برای سنجش 
 White & Griffith, 1981; White & McCain,(داده های کتاب شناختی، روابط »هم تألیفی«4 است
و  کند؛  تعیین  را  و کشورها  علمی  مؤلفان، مؤسسه های  میان  ارتباط  مقیاس می تواند  این   .)1998

دیگر  معمول  روش های  می شود.  سنجیده  آنها  میان  مشترک  تألیفات  تعداد  اساس  بر  ارتباط  این 
ترسیم نقشه ها، »هم رخدادی«5، »هم رخدادی  واژگان«6، »همبستگی میان حوزه های موضوعی«7 یا 
مواردی دیگر از ایــن قبـیـل اسـت کـه بـرای سنــجـش ارتـبــاط مـیـان مــدارک و مــؤلفــان 

C(Callon, Courtial & Laville, 1991;Shiffrin & Borner, 2004).آنـهـــاسـت
   در دایره  المعارف کتابداری و اطالع رسانی »استناد« چنین تعریف شده است: »استناد به معنای قرار 
دادن چیزی، تکیه بر چیزی کردن و آیه، حدیث، یا سخنی را سند قرار دادن و بدان تمّسک جستن 
آمده و در اصطالح، اشاره به سخن یا سند پیشین را گویند«. معمواًل پژوهشگران در نوشته های خود به 
آثاری ارجاع می دهند که ربط موضوعی با نوشته آنها دارد و از این آثار برای تأیید نظر خویش استفاده 
می کنند یا تفاوت نظر خود را با اندیشه ها و یافته های جدید را نشان می دهند. این آثار را، که به منابع 
یا مأخذ نیز شهرت دارد، استناد یا سند8 و نوشته ای که به آنها استناد می کند، استنادکننده متن9 می نامند 
)مدیر امانی،1381(. تحلیل استنادی، نه تنها اقدام به بررسی چگونگی نشر و استفاده از انواع منابع 

1.  Direct Citaition-link
2. Co-Citaition
3.  Bibliographic Coupling
4.  Co-Authorship
5. Co-Occurring
6. Co-Words
7. Co-Classification
8. Cited Source
9. Citing Source

..
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اطالعاتی می کند، بلکه به کشف رابطه بین متن و مأخذ و نیز تعیین ویژگی های یک زمینه موضوعی از 
طریق بررسی دقیق در متون آن حوزه می پردازد )Lowe, 2003(. به   سخن دیگر، در این تحقیقات فقط 
به رابطه میان سند و متن توجه نشده بلکه بر مبنای این رابطه و با توجه به فرض اینگونه تحلیل ها، 
روابط میان خود »متن« ها و یا خود »سند«ها نیز موضوع تحقیقات بسیاری است و اساس راه حل هایی 
برای عمل گزینش متون بنیانی و کشف معتبر از نامعتبر قرار گرفته است. به همین سبب و برای 
سهولت بررسی اینگونه پژوهش ها، شاید بتوان آنها را از لحاظ شیوه عمل به دو گروه عمده تحلیل 

استنادی عمودی و تحلیل استنادی افقی تقسیم کرد )حّری، 1381(. 

شکل 3. نمونه ای از نقشه های استنادی علوم برای دانشمندان

   
در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه نقشه های هم استنادی در سال های دهه 1970 
توسط اسمال و گریفیث1 )1973؛ 1974( افرادی از قبیل کالون، کورتیال، تورنر و باواین2 در فرانسه 
طرح نقشه های هم رخدادی واژگان را به عنوان زمینه تحقیقاتی دیگری برای مطالعه روابط معنایی 
نهـادنـد  نـام  را »لگــزی َمـپ«3  فنــاوری مطـرح سـاختنـد و آن  ادبیـات تحقیـق علـم و  در 
(Callon et al., 1983; Callon, Law & Rip, 1986)؛ از آن زمان تاکنون این فنون برای »ترسیم 

1. Small & Griffith
2. Callon, Courtial, Turner & Bauin
3. Leximappe
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نقشه هم رخدادی واژگان« توسعه بیشتری یافتند. هم رخدادی واژگان به این معنی است که دو واژه 
با همدیگر در بعضی بخش های زبان طبیعی مثل عنوان یا چکیده ظاهر شوند. این میزان هم رخدادی 
توسط کامپیوتر قابل محاسبه است و از این میزان هم رخدادی داده های خام برای ترسیم یک حوزه 
علمی استفاده می شود)Börner, Chen & Boyack, 2003(. در گذشته هم رخدادی واژگان به عنوان 
روشی برای توسعه اهداف سیاسی مورد استفاده قرار می گرفت )Noyons, 2001(. بر اساس تجزیه 
و تحلیل هم رخدادی واژگان1 می توان موضوع های علم را استخراج و ارتباط بین این موضوع ها را به 
 Callon, Law( صورت مستقیم از محتوای موضوعی متون علمی و پروانه های ثبت اختراع2 کشف کرد 
Rip, 1986; Li et al., 2009 &(. برجستگی های شکل )4( نشاندهنده میزان چگالی بیشتر موضوع ها 

و خطوط قرمز ارتباط بین مقاله ها را نشان می دهد.

شکل 4. نمایش رخداد موضوعی مقاله های موجود در ویکی پدیا )بر اساس بسامد واژگان(

  
رؤیت پذیرترین،  هم تألیفی  علمی،  همکاری های  دربــاره  بحث  و  پژوهشی  محیط های  در   
دسترس پذیرترین و ارزان ترین شاخصی است که در راستای سنجش و اندازه گیری میزان همکاری های 
علمی به کار می رود. محاسبه هم تألیفی در انتشارات علمی به لحاظ نظری ساده و به  طور محسوسی 
 Lundberg et al., 2006; Harsanyi, 1993; Katz( ارتباط است  با میزان همکاری های علمی در 
Martin, 1997; Cronin, Shaw & La Barre, 2004; Wang et al., 2005 &(. به باور چئونگ و 

1. Co-word Analysis
2. Patents
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کوربیت1 )2009( تاکنون در مطالعات متعددی بر وجود همبستگی مثبت میان همکاری های علمی و 
هم تألیفی تأکید داشته اند که از این منظر می توان هم تألیفی را یکی از ملموس ترین و قابل استنادترین 
اشکال همکاری های پژوهشی در نظر گرفت. پدیده »تألیف مشترک« یا »همکاری در تألیف« یا 
»هم نویسندگی/هم تألیفی« که برابر نهاده های واژه »Co-authorship« یا »Joint authorship« در 
زبان انگلیسی است )رحیمی و فتاحی، 1386(؛ تنها یکی از شاخص های سنجش همکاری علمی است 
که در تولیدات علمی نظیر کتاب، مقاله، پژوهش، و امثال آنها منعکس می شود )Harsanyi, 1993؛ 
عطاپور، حسن زاده و نوروزی چاکلی، 1388(؛ و به عنوان رسمی ترین جلوه همکاری فکری میان 
نویسندگان در تولید پژوهش های علمی، عبارت است از مشارکت دو یا چند نویسنده در تولید یک اثر 
که به تولید بروندادی علمی با کمیت و کیفیت باالتری در مقایسه با زمانی منجر می شود که یک فرد 

.)Hudson, 1996( به تنهایی اثری را تولید و منتشر کند

شکل 5. نمونه ای از گراف های همکاری علمی در بین رشته های علمی در سطح جهانی

»تحلیل  روش های  با  می توان  را  رشته  یک  دانش  نقشه  شد،  ارائه  که  مطالبی  به  توجه  با     
هم استنادی« و یا روش  های »تحلیل هم رخدادی واژگان« و البته با »تحلیل همکاری علمی«2 ترسیم 
1. Cheong & Corbit
2. Scientific Collaboration Analysis
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کرد. به هر حال، امروزه پرکاربردتریِن روش ها برای ترسیم نقشه های مفهومی، تحلیل هم رخدادی 
واژگان است. علت این که تمایالت به تحلیل های هم رخدادی نسبت به تحلیل های هم استنادی بیشتر 
شده است را می توان دو چیز دانست؛ از نظر علمی، در روش هم رخدادی واژگان، می توان مدارکی که 
به آنها استناد نشده است را نیز در تحلیل وارد کرد1. همچنین از نظر روش، در تحلیل  های هم استنادی، 
تحلیل نحوه پویایی )دینامیک( حوزه مورد پژوهش با روندهای موجود در عمل نویسندگان مقاله ها، 
 Yoon & Park, 2004; Janssens et( آمیخته می شود و برآورد خالصی از پیشرفت علم به ما نمی دهد
al., 2006(. تفاوت مهم دیگری که هه2 )1999( به آن اشاره کرده است اینکه، در یک دوره پژوهشی 

مشخص، تحلیل هم استنادی به منابع استناددهنده )مقاله استناددهنده، مؤلفان استناددهنده( و مأخذ 
نیازمند  اما تحلیل هم واژگانی فقط  نیازمند است؛  استنادشده )مؤلف استنادشده، مدرک استنادشده( 

مجموعه ای از مقاله های مجله ها )مدارک( در یک حوزه موضوعی خاص است.
   با توجه به مطالب پیش گفته، می توان بیان داشت که نقشه علم یکی از خروجی هایی است که 
با این  »مطالعات کمی علم و فناوری«3 برای کمک به سیاست گذاران در دسترس قرار می دهند؛ 
رویکرد می توان بیان داشت که نقشه، ارتباط ایستاي اجزای یک نظام را نشان می دهد و »نقشه 
دانشی«، قادر است تا منابع و مسیر جریان دانش، و محدودیت ها و کمبودهای دانش را مشخص کند و 
با احصاء حوزه های اصلی آن دانش، اطالعات الزم در مورد هر زیرحوزه را در اختیار مدیران قرار دهد. 
زمانی که نقشه دانشی در مورد یک رشته  علمی ترسیم می شود، یک »نقشه علم« حاصل می شود. 
»نقشه علم«، تعداد زیرحوزه های هر زمینه علمی و میزان دانش موجود در هر زیرحوزه، و نیز ارتباط و 

تعامل زیرحوزه های مختلف با یکدیگر را مشخص می کند.
   نکته قابل ذکر اینکه در ترسیم نقشه های علمی؛ نقشه به عنوان یک عبارت تنها به بخش های 
ترسیم شده برنمی گردد، بلکه گویای فنون تجزیه و تحلیل نیز هست. همانگونه که بویاک اشاره 
می کند، تجزیه و تحلیل نقشه دانش یک حوزه، عالوه  بر تکنیک های ترسیم اطالعات می تواند شامل 
موضوع های گوناگونی مثل تجزیه و تحلیل شبکه )وب، شبکه های اجتماعی4 و شبکه های بزرگ(، 
زبان شناسی، استخراج مفاهیم و موضوع ها، تحلیل استنادی و شاخص های علم و فناوری آن حوزه 
باشد )Boyack, 2004(. همچنین، با وجود اهمیت مصورسازی در علم سنجی، برای اینکه نقشه های 
علم بتوانند نتایجی معنا دار و حائز اهمیت را ارائه کنند، باید از روش های صحیح بهره گیرند و داده های 
معتبر و قابل اعتماد را نیز مبنا قرار دهند؛ از این رو، با وجود ظهور ابزارهای گوناگون برای ترسیم 
نقشه های علمی، تمامی این ابزارها هنگامی می توانند نقش مؤثری را در ارائه اطالعات صحیح ایفا 
کنند و زمانی می توانند وظیفه خود را به درستی به انجام برسانند که داده های معتبر و باکفایتی را در 

1. شامل منابعی که هرگز استناد دریافت نخواهند کرد و منابع بالقوه ای که در بازه زمانی پژوهش استناد دریافت نکرده اند.
2.  He
3. S & T Metrics
4. Social Network
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اختیار داشته باشند )نوروزی چاکلی، 1390(.

فرایند مفهومی ترسیم نقشه های علم
فرایند مفهومی ترسیم نقشه های موضوعی علوم مبتنی بر نظر بورنر و همکارانش، شامل شش 

مرحله است که عبارتند از:
نخستین گام در هر فرایند نگاشت یا ترسیم نقشه؛ استخراج اطالعات مناسب است. در این مرحله 

استراتژی های مختلف جستجو کاربرد دارند؛
انتخاب واحدهای تحلیل؛ بستگی به سؤالی دارد که درصدد پاسخگوئی به آن هستیم. رایج ترین 
واحدها برای ترسیم نقشه ها، نوشته ها هستند که عبارتند از: مجله ها، مدارک، نویسندگان، واژگان و 

اصطالحات توصیفگر؛
برده  به کار  مقاله های  بین  شباهت  شناسایی  شاخص های  به  عنوان  بسیاری  تکنیکی  واژه های 

می شوند، این واژه ها از پیشوندهای Inter و Co ساخته شده اند؛
شباهت های بین مدارک )واحدها( معمواًل با روش های مختلفی محاسبه می شوند که رایج ترین آنها 

عبارتند از: ارتباطات استنادی یا ارجاعی1، شباهت های هم رخدادی2، مدل بردار فضایی3؛
روش های دسته بندی متنوعی با توجه به کاربرد هر یک در ترسیم نقشه ها وجود دارند که مهمترین 
آنها تجزیه مقدار ویژه/بردار ویژه4، تحلیل عاملی5، مقیاس بندی چندبعدی6، تحلیل معنایی نهفته7، 

تحلیل خوشه ای8 و مثلث بندی9 هستند؛
در آخرین مرحله نوبت به استفاده از فنون نمایش اطالعات در قالب بصری می رسد. نمایش10 به تمام 
روش های مصورسازی اطالعات گفته می شود که در راستای جستجو و پیمایش اثربخشی فضاهای 
گسترده اطالعاتی هستند. از جمله این روش ها می توان به انواع روش های پاالیش کردن11 اطالعات، 

. )2003 ,Börner, Chen & Boyack(انواع روش های بزرگ نمایی12 و تغییر زاویه13 دید اشاره کرد
1. Citation Linkages
2. Co-occurrence Similarities
3. Vector Space Model
4. Eigen value/Eigenvector Decomposition
5. Factor Analysis
6. Multidimensional Scaling
7. Latent Semantic Analysis
8. Cluster Analysis
9. Triangulation
10. Display
11. Filtering
12. Zooming
13. Distortion
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 )Börner, Chen & Boyack, 2003(جدول 1. فرایند ترسیم نقشه های علمی

نمایش1
ترسیم2 )کاهش ابعاد و طرح بندی(

سنجه ها3 واحدهای 
تحلیل

استخراج داده4
طرح بندی5 شباهت بین واحد ها6

تعامل7
* گشتن8

* استخراج9
 *

بزرگ نمایی
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تحلیل
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روش های ویژه مقدار
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* مثلث بندی
* جای گذاری نیرو- 

هدایت شونده13

کمیت )واحد براساس 
موجودیت های 

ماتریس(41
* استناد مستقیم51

* هم استنادها
* پیوندهای ترکیب شده 
)زوج های کتاب شناختی(61
* هم رخدادی واژگان71/ 
هم رخدادی اصطالحات81

* هم رده ای91
بردار )واحد بر 

اساس موجودیت های 
ماتریس(02

* مدل بردار فضایی12 
)واژگان/ اصطالحات(

* تحلیل معنایی ضمنی 
)واژگان/ اصطالحات(

شامل فنون تجزیه- مقدار 
)اِس وی دی(22

همبستگی )در صورت 
نیاز(32

* همبستگی پیرسون24 
در مورد هر یک از موارد 

فوق

شمار/ فراوانی
* خصیصه ها )مثل 

اصطالحات(
* استنادات 

مؤلفان
* هم استنادی ها

* برحسب سال52

آستانه62
* برحسب 

شمارها27

انتخاب های 
معمول

* کشورها
* حوزه های 

موضوعی
* مجالت
* مدارک

* نویسندگان
* اصطالحات

منابع 
جستجو

* آی اِس آی
* اینسپک82
* نمایه نامه 

مهندسی92
* مدالین03
* نمایه 
پژوهش13
* ثبت 

اختراع ها23
و غیره

شیوه 
مرزبندی
* توسط 
استنادها33
* توسط 

اصطالحات34

ساختار درونی علم و فرایند کشف دانش
مطابق با مطالعات ناگ پاول سه موضوع در مطالعات علم سنجی پیگیری شده است؛ علم سنجی 
و سیاست های علمی و فناورانه )شامل روش ها و حوزه های علم سنجی(، ساختار و پویایی های علم 
)شامل کارهای فردی تا همکاری های بین المللی دانشمندان( و جنبه های منطقه ای علوم. بر اساس 
طبقه بندی فوق یکی از موضوع های علم سنجی مطالعه ساختار علم و پویایی آن است. به این مفهوم 
که در درجه اول برای کل دانش و درجه بعدی برای هر یک از رشته های مختلف ساختار و حوزه های 
علم،  ساختار  و  محتوا  توسعه  واقع  در   .)Hood & Wilson, 2001( می شوند  مشخص  تخصصی 
   .)Moed, Glanzel & Schmoch, 2004( اساسی ترین ویژگی مربوط به بعد شناختی هر علمی است
توربن که  تعریفی  در  کرد.  استخراج  را  علمی  مفید حوزه های  دانش  باید  این شناخت   برای درک 
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 و همکارانش )1999( از کشف یا استخراج دانش دارند این است که آن را فرایند استخراج دانش مفید 
از میان انبوهی از داده ها دانسته اند. کشف یا استخراج دانش به دو صورت است: 

الف( استخراج دانش از پایگاه داده یا داده کاوی؛
.)Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005( استخراج دانش از متن ها یا متن کاوی )ب

   الزم به ذکر است که پایگاه داده ها به صورت ساخت یافته ، برای تحلیل مقادیر زیادی از داده ها و 
برنامه های پردازش خودکار، طراحی شده اند؛ در حالی که متن، بی شکل، بدون ساختار  و برای خواندن 
مردم نوشته شده است و با وجود تنظیم مشکل آن، رایج ترین وسیله برای تبادل رسمی اطالعات است 

.)Taylor, 2006(

داده کاوی
داده کاوی، حوزه ای میان رشته ای است که حوزه های مختلفی همچون پایگاه داده، آمار، یادگیری 
ماشینی و سایر زمینه های مرتبط را با هم تلفیق می کند )Han & Kamber, 2006(. روش های اصلی 
داده کاوی دو دسته هستند: توصیفی  و پیش بینانه . وظایف روش های توصیفی، تشخیص خواص 
عمومی داده و هدف روش های توصیفی، یافتن الگوهایی در مورد داده هاست که برای انسان قابل 
منظور  استفاده می شود.  آنها  آینده  رفتارهای  پیش بینی  به  منظور  پیش بینانه،  وظایف  باشد.  تفسیر 
از پیش بینی به کارگیری چند متغیر یا فیلد در پایگاه داده برای پیش بینی مقادیر آینده یا ناشناخته 
دیگر متغیرهای مورد عالقه است )غضنفری، علیزاده و تیمورپور، 1387(. در شکل )6( عملکردهای 

داده کاوی نشان داده شده است.

)Duan, 2011(  شکل 6. عملکردهای داده کاوی
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به عبارت دیگر، داده کاوی یا استخراج دانش از پایگاه داده ها1، فرایند مهم شناسایی الگوهای معتبر، 
جدید و قابل فهم در میان انبوهی از داده ها است. مفهوم داده کاوی شامل الگوریتم ها و روش هایی است 
که باعث استخراج اطالعات از داده ها می شود )Fayyad, Piatetsky-Shapiro & Smyth, 1996( که در 

اینجا به شرح آنها می پردازیم. مطابق با شکل )7(، فرایند داده کاوی به شرح زیر است:
آماده کردن داده ها؛ که به صورت انتقال داده های جمع آوری شده از منابع مختلف داخلی و خارجی 

به انباره داده ها است؛
انتخاب مجموعه داده های الزم و معنا دار برای کاوش و همچنین پاک سازی و پردازش آنها؛ یعنی 
اصالح خطاها یا تناقض های بین آنها مثل اصالح خطاهای نوشتاری، اجتناب از تکرار غیر ضروری 

داده ها و کنترل برای همسان کردن داده ها از نظر شکل؛
تغییر شکل داده ها؛ یعنی گروه بندی یا خالصه کردن داده ها؛ 

انتخاب روش های خاص داده کاوی؛ با توجه به اهداف داده کاوی )یعنی پیش بینی و توصیف(، که 
این روش ها عبارتند از:

طبقه بندی )دسته بندی(؛ در این شیوه، اطالعات مورد نظر در گروه های از پیش تعریف شده قرار 
گرفته و رده آنها مشخص می شود؛

گروه بندی )خوشه بندی(؛ در این شیوه، اطالعات و مجموعه داده های وارد شده به گروه های مشابه 
بر اساس فراوانی نسبی، نه بر اساس ویژگی هایِ شان طبقه بندی می شوند؛

خروجی  داده های  تصمیم گیری،  و خطوط  ورودی  داده های  اساس  بر  روش  این  در  رگرسیون؛ 
پیش بینی می شود؛

ورودی  داده های  معنای  از  ورودی خالصه ای  داده های  اساس  بر  روش،  این  در  خالصه سازی؛ 
استخراج می شود؛

مدل سازی وابسته؛ در این روش، بر اساس داده ها و متغیرهای ورودی میزان وابستگی بین این 
متغیرها استخراج می شود؛

کشف تغییر و انحرافات؛ در این روش، بر اساس مقایسه داده های گذشته با حال، میزان تغییرات 
اعمال شده در داده های فعلی مشخص می  شود.

به کارگیری الگوریتم های استخراج برای تحلیل داده ها و تولید تعداد خاصی از الگوها یا مدل هایی از 
داده ها، منظور از الگوریتم های داده کاوی ارائه مدل، ارزیابی مدل و روش جستجو است؛

تفسیر الگوهای حاصل از داده کاوی برای به  دست آوردن دانش حاصل از داده ها )کرمی، 1386(.

1. Knowledge Discovery in Database (KDD)
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)Fayyad, Piatetsky-Shapiro & Smyth, 1996( شکل 7. نمایش اجمالی فرایند کشف دانش

متن کاوی
از جمله مشکالتی که در زمینه داده کاوی وجود دارد کشف دانش مفید از متون نیمه ساخت یافته یا 
غیرساخت یافته است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. روش های داده کاوی سنتی فرض 
بر این دارند که اطالعات به فرم متنی پایگاه داده های رابطه ای هستند؛ به همین دلیل، برای بسیاری 
از کاربردها مانند اطالعات الکترونیکی قابل دسترس به فرم متنی نیمه ساخت یافته یا غیرساخت یافته 
مفید نیستند. بدون عمل متن کاوی، پردازش پایگاه داده های متنی غیرساخت یافته باید به صورت 
دستی توسط کاربران انجام شود. بنابراین می توان گفت هدف متن کاوی خودکار کردن مقدار زیادی 

از عمل کاربران است. 
نیز  متن«،  در  دانش  یا »کشف  متنی«  »داده کاوی  متن«،  هوشمند  »تحلیل  به  که  متن کاوی1 
مشهور است، به طور کلی به فرایند استخراج دانش و اطالعات مورد عالقه و مهم از مجموعه متنی 
غیرساختاریافته اشاره دارد. به  عبارت دیگر، متن کاوی فرایند تحلیل طبیعی متن به منظور کشف و 
ثبت اطالعات معنـایی برای درونداد و ذخیره سـازی در یک ساختار سازمـان دهـی شـده دانـش است

 (Pons-Porrata, Berlanga-Llavori & Ruiz-Shulcloper, 2007)
 نخستین بار »الن«2  بود که در سال 1958، مفهوم متن کاوی را در مقاله خود مطرح کرد. در سال

 1961 نیز »دویله«3  در مقاله ای به متن کاوی و روش های مرتبط با آن پرداخت و بیان داشت که
 »طبقه بندی و سازماندهی اطالعات« می تواند از تجزیه و تحلیل، تکرار و توزیع واژگان به کار رفته در
 آن صورت پذیرد. اگر این دو مورد را به عنوان نخستین موارد مطرح شدن متن کاوی در نظر بگیریم،

1. Knowledge Discovery and Text mining (KDT)
2. H. P. Luhn
3. Doyle
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استخراج خودکار رؤیای  اما  باشد؛  مفهومی جدید  است  متن کاوی ممکن  که   نتیجه گیری می شود 
 اطالعات از متون، همزمان با پیدایش رایانه وجود داشته است )شارپ، 2001، به نقل از جبرئیلزاده،

.)1391 
سوانسون1  )1988( در مقاله خود بیان داشت که متون علمی باید به عنوان پدیده های ارزشمند 
طبیعی، کشف، اصالح و تجزیه و تحلیل شوند و به این ترتیب در واقع نظر دانشمندان را به استفاده 
در  را  گام  نخستین  نرم افزار،  ایجاد یک  با  کرد. سوانسون  تحلیل هوشمندانه جلب  با  اطالعات  از 
راستای عملی سازی متن کاوی طی کرد. او از ایـن نـرم افـزار در استخــراج اطالعـات مـفیـد از 
مـتـون پـزشکـی استفــاده کــرد )Swanson & Smalheiser, 1999(. سوانسون هیچ گاه از اصطالح 
نرم افزار  نرم افزار نخستین  این  به  نظر می رسد که  اما  استفاده نکرد،  نرم افزار خود  برای  متن کاوی 

 متن کاوی بوده است. از این  رو می توان او را پدر متن کاوی مدرن نامید. لیندزی، گوردن و کاتساف2
 )1999( کارهای سوانسون را – بدون آنکه نام متن کاوی بر آن اطالق کنند- ادامه دادند. نرم افزار آنها دو 
واژه را به صورت هم زمان در میان متون جستجو می کرد و نتیجه را در فهرستي قرار می داد تا کاربران آنها را 
به عنوان مقاله های تکمیلی مورد مطالعه قرار دهند. لیندزی و گوردن در همان سال روش TF-IDF را برای 
رتبه بندی متون و واژه ها به این نرم افزار افزودند )اسمال هیزر و گوردن، 1999، به نقل از جبرئیل زاده، 1391(. 

 اما نخستین محصول نرم افزاری در زمینه متن کاوی، در سال 1999 باعنوان »استخراج هوشمند متن«3
  .)Dörre, Gerstl & Seiffert , 1999( توسط شرکت »آی بی ام«4  به بازار عرضه شد ،

   با توسعه مفهوم متن کاوی، مفاهیم دیگری نیز پا به پای آن رشد کردند؛ »بازیابی اطالعات از 
مجموعه متون«5، »بازیابی اطالعات از یک متن«6، »کشف دانش از بانک های اطالعاتی«7، »مدیریت 

 دانش در سازمان ها«8 و »نمایش )مصورسازی( داده ها و اطالعات«9. این مفاهیم توسط کاتساف، اراد10
 و لوزیویچ11 در سال 2000 در چند مقاله منتشر و سعی شد تا میان این مفاهیم تمایز قایل شوند. در 
سال 2001 میالدی کاتساف و دمارکو12 متن کاوی را با »استخراج اطالعات از متون فنی« تعریف 

1. Swanson
2. Lindsay, Gordon & Kotsoff
3. Intelligent Miner for Text
4. IBM
5. Information Retrieval from Text Collections
6. Information Extraction from Individual Texts
7. Knowledge Discovery in Databases
8. Knowledge Management in Organizations
9.Visualization of Data and Information
10. Orad
11. Losiewicz
12.DeMarco 
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کردند. بر اساس این تعریف، متن کاوی شامل سه بخش می شود؛ »بازیابی اطالعات«، »پردازش 
اطالعات« و »یکپارچگی اطالعات«1 . پردازش اطالعات به استخراج الگوهای موجود در متون بازیابی 
شده اطالق می شود، و یکپارچگی اطالعات، ترکیب هم افزایانه خروجی رایانه ای پردازش اطالعات با 
خواندن اطالعات بازیابی شده توسط انسان است، که مفهوم سیستم انسان- ماشین را تداعی می کند 

(Kostoff & Demarco, 2001).

   متن کاوی تکیه اش روي پیدا کردن دانش2 جدید از متن است )معمواًل دانشي که به  طور ضمني 
در سندهای متنی است( در حالی که بازیابي اطالعات، سندهایي مي یابد که بیشترین ارتباط را دارند. 
هدف اولیه متن کاوی، بازیابی اطالعات از متون ساخت نیافته و همچنین ارائه دانش به صورت خالص 
برای کاربران در شکل چکیده است )Ananiadou, S. & McNaught, 2006(. متن کاوی، قادر ساختن 
استفاده کنندگان برای جمع آوری، ذخیره، تفسیر و کشف دانش مورد نیاز برای تحقیق و آموزش مؤثر 
و نظام مند است. در کل می توان بیان داشت، هدف متن کاوی، کشف اطالعات از قبل ناشناخته است 
که هنوز کسی نمی داند و بنابراین مستند نشده است)Dörre, Gerstl & Seiffert , 1999(. متن کاوی 
شامل سه فعالیت بزرگ است؛ »بازیابی اطالعات«، که بازیابی متون مربوط به سؤال استفاده کنندگان 
است؛ »خالصه اطالعات«، که شناختن و استخراج نکات ریز متون که مربوط به سؤال هستند؛ و 
»داده کاوی«، که رابطه مستقیم یا غیرمستقیم بین قسمت های اطالعات استخراجی از متون را پیدا 

.)Thomas, McNaught & Ananiadou, 2011(می کند
از نظر فایاد3 و همکارانش )1996(، کشف دانش، فرایند غیربدیهی تشخیص الگوهای معتبر، نو، مفید 
و در نهایت قابل درک در داده ها است. فرق داده کاوی با متن کاوی این است که در متن کاوی الگوها از 
متن زبان طبیعی استخراج می شوند، در حالی که در داده کاوی الگوها را از پایگاه های داده ساخت یافته 
به  دست می آورند. متن کاوی، متصل کردن اطالعات استخراج شده به یکدیگر برای تشکیل حقایق 

یا فرضیه های جدید است تا پس از آن به کمک روش های متعارف آزمایشی، بررسی بیشتری شوند.
   متن کاوی درباره جستجوی انگاره ها در متن زبان طبیعی است. آن عبارت است از، فرایند تحلیل 
متن به منظور استخراج اطالعات از حجم عظیمی از متون غیرساختاریافته آزاد. به عبارتی، متن کاوی 
فناوری است که امکان کشف انگاره ها و گرایش ها را به طور نسبتاً خودکار از درون متن غیرساختاریافته 
آزاد فراهم می کند. همانطوری که بیان شد، متن کاوی به عنوان امتداد طبیعی داده کاوی به شمار می رود. 
متن کاوی در مقایسه با داده کاوی فرایند پیچیده تری است، زیرا با آن دسته از داده های متنی ارتباط 
دارد که ذاتاً غیرساختاریافته هستند. متن کاوی حوزه ای چند رشته ای است و شامل بازیابی اطالعات، 
تحلیل متن، دسته بندی اطالعات، طبقه بندی اطالعات، مصورسازی اطالعات، فناوری پایگاه های 

1. Information Integration
2. knowledge 
3. Fayyad
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اطالعاتی، یادگیری ماشینی و داده کاوی است. عالوه  بر این، از ابزارهای متن کاوی برای کمک به 
پژوهشگران در زمینه های مختلف استفاده می شود. به عنوان مثال، یک ستاره شناس که عالئم اشعه 

 ایکس را در ناحیه ای از فضا کشف می کند ممکن است تمایل داشته باشد که در پیشینه های پیوسته1
 جستجو کند تا ببیند که آیا تاکنون هیچ نوع اشعه مادون قرمزی در همان ناحیه کشف شده است یا 
خیر. یک زیست شناس که دارای فهرستی از 100 ژن است که در مقاله های مختلف شناسایی شده اند، 
ممکن است تمایل داشته باشد که به سراغ تحقیقات منتشر شده موجود برود و در جستجوی مقاله هایی 

.)Sharma, 2005( باشد که درباره عملکرد این ژن ها توضیح داده باشند
هیرست2 نیز تعریف نسبتاً دقیقی از متن کاوی ارائه داده و با تعریف خود، آن را از دسترسی به 
روی  بیشتر  اطالعات،  سنتی  بازیابی  است.  ساخته  متمایز  اطالعات(  سنتی  )بازیابی  اطالعات 
بر  باشد.  مرتبط  کاربر  اطالعاتی  نیازهای  با  که  متونی  می کند،  تأکید  هم  با  مرتبط  متون  بازیابی 
ارتباط ندارد، بلکه تالش می کند  بازیابی آن  با اطالعات و  اساس تعریف هیرست، داده کاوی تنها 
داده ها  ایجادکننده  برای  حتی  این-  از  پیش  که  کند  کشف  داده ها  میان  از  را  جدید  اطالعات  تا 

شانس«3 با  »توأم  متن کاوی  و  داده کاوی  که  بود  معتقد  او  نبود.  مشخص  هم-  متن(   )نویسنده 
 هستند. درحالی که بازیابی اطالعات »هدف گرا«4 است. بنابراین کارهایی نظیر جستجوی واژه ها برای 
پاسخ به پرسش ها، متن کاوی به شمار نمی رود. او بر این باور بود که بازیابی و دستیابی به اطالعات 

.)Hearst, 1997( می تواند به عنوان کار تکمیلی و پشتیبان برای متن کاوی به  شمار رود
   متن کاوی کاربردهای متعددی دارد؛ از جمله، بررسی روندهای علمی و خوشه  بندی و دسته بندی 
مفهومی متون علمی و صفحه های وبی و غیره. دورری و همکارانش بر این باورند، از آنجا که حدود 
85 تا 90 درصد از داده های شرکت ها و سازمان ها با روش های متعارف داده کاوی قابل کشف دانشی 
نیستند و از اسناد متنی تشکیل یافته اند؛ چه بسا متن کاوی وظیفه پیچیده تری نسبت به داده کاوی 
سنتی دارد. چون مستلزم برخورد کردن با اطالعات متنی غیرساختاریافته است که ذاتاً مبهم هستند  

 (Dörre, Gerstl & Seiffert , 1999; Hotho, Nürnberger & Paaß, 2005).

   نتیجه ای که از تعاریف فوق به دست می آید، اینکه »متن کاوی«، شاخه ای از علم داده کاوی است 
که برای کشف دانش ضمنی در فایل های متنی غیرساختارمند، به صورت خودکار و با استفاده از فنوِن 

وام گرفته شده از دانش داده کاوی عمل می کند. 

1. Online
2. Hearst
3. Opportunistic
4. Goal- Driven
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روش های متن کاوی
 روش های متعددی برای متن کاوی و ابزارهای وابسته به آنها وجود دارد؛ شناخت خودکار واژه1، 
توضیح  زیر  در  مدارک4، که  مدارک3، خالصه سازی  )دسته بندی(  ، طبقه بندی  مدارک2  خوشه بندی 

مختصری راجع  به هر یک از آنها ارائه شده است:
موضوع های  یا  موضوع  یک  روی  تمرکز  ما  به  نظام مندی  مرور  هر  واژه:  خودکار  شناخت 
این مفاهیم در  آنها جمع شود.  بین  ارتباط  را می دهد که می توانند در یک شبکه مفهوم و  بیشتر 
متون به عنوان واژه های فنی )کلیدواژه( شناخته شده اند، که بر خالف واژه های عمومی زبان، به 
عنوان هدف اصلی برای طبقه بندی دانش هستند. شناخت خودکار واژه، فنی است که به صورت 
 .)Ananiadou & McNaught, 2006(می کند استخراج  و  می شناسد  متون  از  را  واژه ها  خودکار 

 اینها به نوعی با مفهوم دامنه ای برابرند که برای اصطالح نامه، واژگان کنترل شده و هستی شناسی5
 است. اگرچه واژه های استخراجی اغلب می توانند مثل واژه های نمایه یا کلیدواژه ها باشند که توسط 
Thomas, Mc- از متن به صورت خودکار اختصاص داده می شوند نیز  آنها  )نویسنده داده می شود، 
از روش شناخت خودکار واژه وجود دارد که  Naught & Ananiadou, 2011(. روش های متفاوتی 

عبارتند از: »پایه نقش«6، »آماری«7، »هم رخدادی«8 و »فنون یادگیری ماشینی«9. روش های شناخت 
 Systematic  خودکار واژه شامل شناخت حدود واژه های چندکلمه ای یا واژه های متداخل )برای مثال

Review Process دو عبارتSystematic review و Review Process را شامل می شود( است.

خوشه بندی مدرک: خوشه بندی روشی است که برای گروه بندی موجودیت های10 )مدارک( مشابه 
مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، مدارک در گروه هایی از پیش تعیین نشده به نام خوشه 
قرار می گیرند؛ به  طوری که مدارک مشابه در کنار یکدیگر و مدارک نامشابه دور از یکدیگر قرار 
ورودی  که،  داشت  بیان  می توان  ترتیب  این  به   .)Tan, Steinbach & Kumar, 2006(می گیرند
اصلی یک الگوریتم خوشه بندی، اندازه فاصله11  است. هدف خوشه بندی مفهومی مدرک، گروه بندی 

1. Automatic Term Recognition (ART)
2. Document Clustering
3.Document Classification 
4. Document Summarization 
5. Anthology
6. Rule- Based
7.Statistical 
8. Co-Occurrence-Based 
9. Machine Learning Techniques 
10. Entity 
11. Distance Measure
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مجموعه ای از مدارک بر پایه موضوع آنها است. گروه هایی که ایجاد می شوند به عنوان خوشه های 
فناوری های  برای  ساده  فرایند  یک  مدرک  یک  موضوع  شناخت  گرچه  می شوند،  دیده  موضوعی 

 متن کاوی نیست. از نگرش های رایج برای خوشه بندی مدارک، واژه های مدارک )نگرش جعبه واژگان(1
 و تعداد رخداد آنها در یک مدرک برای شناخت موضوع هسته است. خوشه بندی آثار بهتر است که با 
مجموعه مدارک بزرگ انجام شود، چون نویزها کاهش می یابد و اجازه می دهد که با دید کامل تری 

.)Thomas, McNaught & Ananiadou, 2011( خوشه بندی انجام گیرد
      در انواع خوشه بندی می توان آنها را به دو دسته زیر تقسیم کرد:

»خوشه بندی مسطح«2  )شکل 9(،  که مجموعه ای مسطح از خوشه ها را بدون ساختار روشنی ارائه 
می دهد که خوشه ها را به همدیگر مرتبط سازد؛ 

»خوشه بندی سلسله مراتبی«3  )شکل 10(، که خوشه ها را در ساختاری سلسله  مراتبی ارائه می دهد. 
    دومین تمایز مهم بین الگوریتم های خوشه بندی سخت و نرم برقرار است. »خوشه بندی سخت«4

 یک تقسیم بندی بدون انعطاف از اسناد ارائه می دهد، یعنی هر سند می تواند فقط عضو یک خوشه 
باشد. تخصیص الگوریتم »خوشه بندی نرم«5  انعطاف پذیر است، یعنی تخصیص هر سند، توزیعی روی 
تمامی خوشه هاست. در این تخصیص، هر سند در چند خوشه عضویت دارد، اما رتبه عضویت آن 
ممکن است در هر خوشه متفاوت باشد. »نمایه سازی معنایی پنهان«6  نمونه ای از الگوریتم خوشه بندی 
نرم است. خوشه بندی سخت دارای ساختار مسطح، هر سند فقط عضو یک خوشه است، اما در ساختار 
سلسله مراتبی، امکان عضویت کامل بیش از یک خوشه وجود دارد. به  عبارت دیگر، در »خوشه بندی 
چند سطحِی«7  سلسله مراتبی تمامی اعضای یک خوشه عضو خوشه الیه باالتر از خود هستند. تفاوت 
خوشه بندی سخت که امکان عضویت چندگانه را فراهم می کند با خوشه بندی نرم این است که در 
خوشه بندی سخت مقادیر یا صفر است یا 1، در حالی که در خوشه بندی نرم می توانند غیر از عدد منفی 

هر مقداری را داشته باشند )حسینی، 1390(.

1. Bag- of- Words Approach
2. Flat Clustering
3. Hierarchical Clustering
4. Hard Clustering
5. Soft Clustering
6. Latent Semantic Indexing 
7. Partitional Clustering
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شکل 9. مجموعه ای از داده ها دارای ساختار خوشه بندی مسطح )روشن(

شکل 10. ساختار خوشه بندی سلسله مراتبی

اصطالح های  با  مختلف  متون  در  مدارک  طبقه بندی  مدارک:  خودکار  )دسته بندی(  طبقه بندی 
مختلف از جمله Text Classification، Text Categorization و Document Categorization ذکر 
شده است. طبقه بندی مدارک در فرایند گروه بندی مدارک شبیه به هم در مجاورت یکدیگر است، 
که به موجب آن دانش به وسیله حذف داده های غیر ضروری، به صورت دقیق سازمان دهی می شود. 
طبقه بندی مدارک داخل مجموع های از مقوله های از پیش تعیین شده موجب بازیابی، سازمان دهی، 
تصویرسازی، توسعه و انتقال دانش به  صورتی کارآمد می شود. در کل دو شکل تجزیه و تحلیل در 
طبقه بندی مدارک وجود دارد: دسته بندی مدارک به عنوان یک نگرش نظارتی و خوشه بندی مدارک 

.)Ananiadou et al., 2009( به عنوان یک نگرش بدون نظارت
دسته بندی، هر جزء از داده ها را بر مبنای اختالف بین داده ها به مجموعه های از پیش تعریف شده 
دسته ها تصور می کند. در حالی که خوشه بندی، داده ها را به گروه های مختلف )خوشه ها( که از قبل 
معین نیستند، )بر اساس مشابهت درون خوشه و تفاوت بیرون خوشه( تقسیم می کند. بنابراین اگر 
بخواهیم با استفاده از مفهوم یادگیری، دسته بندی و خوشه بندی را متمایز کنیم، باید بگوئیم دسته بندی، 
یادگیری با نظارت و خوشه بندی، یادگیری بدون نظارت است. یادگیری با نظارت یا دسته بندی عبارت 
است از، یادگیری به وسیله نمونه ها. به بیان دیگر، در این روش دسته ها از قبل مشخص هستند؛ 
ولی در یادگیری بدون نظارت یا خوشه بندی، خوشه ها مشخص نیستند و هدف خوشه بندی، تعیین 
خوشه های داده ها است )غضنفری، علیزاده و تیمورپور، 1387(. طبقه بندی خودکار مدارک، در مراحل 
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بعدی می تواند به جستجو و جدا کردن در مرورهای خودکار، کاهش زمان بین شناخت و جداسازی 
متون مربوط به یک سؤال خاص کمک کند. با رشد متون، به فنون خودکار که مرورگر را در جداسازی 

 .)Ananiadou et al., 2009( مواردی که مورد نیاز هستند کمک کنند، مورد نیاز است
طبقه بندی متن به فرایند تخصیص خودکار یک یا چند سند به یکی از دسته های موضوعی است، 
که قباًل تعریف شده است. در واقع طبقه بندی متن یکی از روش های شناسایی الگو برای استفاده مؤثر 
از اسناد است. این زمینه کاری در قسمت مهندسی امروزه به صورت وسیع مورد پژوهش و بررسی قرار 
گرفته است. در بخش صنعت هم، سیستم های طبقه بندی، به صورت جداگانه و مستقل برای پشتیبانی 

.)Thomas, McNaught & Ananiadou, 2011( سیستم های اطالعاتی مورد استفاده قرار گرفته اند
فرضیه  این  روی  برجسته،  جمله های  استخراج  و  مدارک  خالصه سازی  مدارک:  خالصه سازی 
که  اطالعات خردشده می شکند  از  به مجموعه  ای  را  خواننده هر جمله  که  است  پایه گذاری شده 
دارای یک  متقاباًل مستقل هستند و اطالعات خردشده  ارائه می دهند. اطالعات خردشده  جمله ها 
مقیاس ارزشی است. چند روش وجود دارد که برای اصالح کیفیت خالصه سازی استفاده می شود؛ 
»استخراج جمله ها«، »ساخت جمله«، »حذف جمله های زائد«، »مرتب سازی جمله ها«، »آشکارسازی 

.)Thomas, McNaught & Ananiadou, 2011(»موضوع« و »استخراج اطالعات

فرایند متن کاوی
یکی از دالیل استفاده از روش های داده کاوی روی اسناد متنی ایجاد ساختار در آنها است. ایجاد 
ساختار می تواند دسترسی کاربر را به یک مجموعه از اسناد به  طور چشمگیری ساده کند. از ساختارهای 
دسترسی معروف می توان به کتاب فهرست های کتابخانه ای و نمایه های کتاب اشاره کرد. اما مسئله 
نمایه های طراحی شده به  صورت دستی مسئله ای زمان بر است و این نمایه ها معمواًل به روز نیستند و 
برای انتشارات جدید و یا اطالعات زود به زود در حال تغییر هستند، مانند اطالعات روی اینترنت، قابل 
استفاده نیستند. در واقع روش  متن کاوی اغلب همان روش های داده کاوی هستند که با تغییراتی برای 

متون استفاده می شوند )Kontardzic, 2003(. که در ادامه این روش تشریح شده است.
   در شیوه های سنتی پردازش اطالعات غیرساختاریافته، فرد یا افرادی در نظر گرفته می شدند تا 
با مطالعه داده های متنی، به تحلیل آنها بپردازند. متن کاوی، فرایندی است که به کمک آن اطالعات 
ارزشمند و مفید نهفته در داده های غیرساختاریافته، استخراج می شود. در متن کاوی تحلیل محتوا 
با  کّمی  اطالعات  چنانچه  می پذیرد.  صورت  متن  کّمی  آنالیز  اساس  بر  غیرساختاریافته  داده های 
سیستم های هوشمند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، می توان تا اندازه ای به بررسی کیفی متون 

.)Hearst, 1999( ایجاد کرد (Man- Machine) Interactive  پرداخت و یک سیستم
فرایند متن کاوی )شکل 11( شامل مراحل زیر است:
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آماده سازی داده های متنی؛. 1
نادیده گرفتن واژگان بدون ارزش اطالعاتی1؛  . 2
ریشه یابی کلمات2؛. 3
جستجوی واژگان مهم و کلیدی متن؛. 4
مشابه، . 5 متن های  یافتن  )همانند  کلیدی  واژگان  اساس  بر  مختلف  متن های  تحلیل  و  آنالیز 

خوشه بندی کردن متن ها، تعیین موضوع متون و...( که از آن می توان به عنوان الیه کاربردی 
فرایند متن کاوی نام برد.

شکل 11. فرایند متن کاوی )کرمی، 1386(

   در آماده سازی داده های متنی، چگونگی ذخیره داده های غیرساخت یافته، نمایه سازی آنها، تبدیل 
فرمت آنها به فرمت های قابل استفاده در نرم افزارها مورد بررسی قرار می گیرد. نادیده گرفتن واژگان بدون 
محتوای با ارزش اطالعاتی همانند: از، به، با، تا و ... )که معمواًل بیشترین میزان تکرار در متن را به خود 
اختصاص می دهند( در مرحله دوم مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که در متن کاوی به دنبال واژگان 
ارزشمند اطالعاتی هستیم، این دسته از واژگان را کنار خواهیم گذاشت. ریشه یابی واژگان در مرحله 
سوم مورد بررسی قرار می گیرد. واژگانی مانند "دانش"، "دانشمند"، "دانائی" و ... واژگان هم ریشه به 
حساب می آیند. در بررسی یک متن توسط فرایند متن کاوی به تعیین ریشه و واژگانی هم ریشه پرداخته 
می شود تا در بررسی آماری واژگان متن، این دسته از واژگان در کنار هم مورد بررسی قرار گیرد. 
تعیین واژگان کلیدی و مهم متن مهم ترین بخش فرایند متن کاوی است و دقت تمامی کاربردهای 
متن کاوی، تا حدود زیادی به دقت در تعیین واژگان کلیدی بستگی خواهد داشت. برای تعیین واژگان 
IDF-TFکلیدی و مهم متن الگوریتم های مختلفی بر اساس تکنیک های ریاضی ارائه شده است. روش 

، روش تکرار واژگان، روش تکرار واژگان معمولی شده، روش وزن دهی بر اساس جستجوی کاربر 
و سایر الگوریتم های مشتق شده از این الگوریتم ها در تعیین واژگان کلیدی و مهم به  کار گرفته 

1.Stop Word
2. Stemming
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می شوند. وجه اشتراک تمامی این الگوریتم ها آن است که تعیین واژگان کلیدی یک متن بر اساس 
فرایند  از  می توان  را  مختلفی  کاربردهای  می شود.  تعیین  هم  با  مرتبط  متون  مجموعه  یک  آنالیز 
مینز«، الگوریتم های خوشه بندی»کا-  با  کلیدی می توان  واژگان  اساس  بر  داشت.  انتظار   متن کاوی 

»سلسله مراتبی«  و یا سایر الگوریتم ها به خوشه بندی متون پرداخت. با استفاده از خوشه بندی متون 
می توان متن های مشابه را شناسایی و دسته بندی کرد. با تعیین واژگان کلیدی و استفاده از تکنیک های 
مختلف وزن دهی به جمالت و واژگان متن می توان یک چکیده از متن تهیه و ارائه کرد )زعفریان، 

.)1385

نتیجه گیری
مصورسازی دانش یا بازنمون دانش و در عرصه های محدودتر مصورسازی یک حوزه علمی از طریق 
مصورسازی ساختار درونی آن، به کاربران کمک خواهد کرد تا به سرعت درک شفافی از ساختار حوزه 
مورد نظر با مشاهده گره ها، پیوندها و فاصله ها )به عنوان نماد های گرافیکی( داشته باشند. در واقع 
می توان اینگونه بیان داشت، که نقشه های علمی واقعیت های علم هستند و خالءها و حوزه های داغ 
فعالیت های علمی را ترسیم می کنند، و به  عبارت دیگر، نقشه راهی برای آینده نگری دانشمندان و 

سیاست گذاران حوزه های مختلف علوم هستند. 
   همانگونه که سخن رفت، در بحث از نقشه های علم دو رویکرد مورد توجه است: نخست، نقشه به  
 عنوان آنچه تاکنون در حوزه موضوعی خاص صورت گرفته و دوم، نقشه به عنوان مسیر تحقیقات آینده
در رویکرد اول، با توجه به مقاله ها و مجله ها و کارهای صورت گرفته در گذشته و در یک بازه زمانی 
خاص به ترسیم نقشه پرداخته می شود و آنچه تاکنون صورت گرفته مورد بررسی و بحث قرار می گیرد؛ 
و در رویکرد دوم، هدف از ترسیم نقشه های علم، در واقع راهنمایی برای انجام پژوهش های آینده 
است. البته این دو رویکرد کاماًل نسبت به هم بیگانه نیستند، با ترسیم نقشه های علم بر اساس بازه های 
زمانی گذشته می توان به قوت ها و ضعف های پژوهش های انجام گرفته، هم از حیث حجم کارهای 
صورت گرفته و هم از لحاظ حوزه هایی که مورد غفلت واقع شده و یا بیش از حد به آنها پرداخته شده، 
آگاه شد و برای اصالح روند موجود، در نقشه هایی که به ترسیم وضع مطلوب در آینده می پردازند، 

راهکارهای مناسب در نظر گرفت )عابدی جعفری و همکاران، 1390، 59(.  
   نوروزی چاکلی )1390( به  درستی تصریح کرده است و در مورد اهمیت مصورسازی علم و تأثیر 
شگرفی که می تواند بر درک بهتر روابط موجود در علم داشته باشد سخن گفته است؛ و بر اساس 
این فرض، »دانش ضمنی« را که در گذشته برای بیشتر دانشمندان حوزه های مختلف درک شدنی 
بود، به صورت آشکار می توان نمایش داد و آن را به »دانش آشکار« تبدیل کرد. برای این مهم، 
دانشمندان عرصه علم سنجی و تصویرنگاری علوم به طور معمول از روش های »تحلیل هم استنادی« 
تحلیل  پرکاربردتریِن روش ها،  امروزه  اما  بهره می گیرند.  واژگان«  یا روش »تحلیل هم رخدادی  و 
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هم رخدادی واژگان علوم است. علت اینکه تمایالت به تحلیل های هم رخدادی نسبت به تحلیل های 
هم استنادی بیشتر شده است، را می توان دو چیز دانست؛ از نظر علمی، در روش هم رخدادی واژگان، 
می توان مدارکی که به آنها استناد نشده است را نیز در تحلیل وارد کرد. همچنین از نظر روش، در 
تحلیل هم استنادی، تحلیل نحوه پویایی )دینامیک( حوزه مورد پژوهش با روندهای موجود در عمل 
نویسندگان مقاله ها، آمیخته می شود و برآورد خالصی از پیشرفت علم به ما نمی دهد. در روش های 
تحلیل هم رخدادی، ماتریس های مفهومی شکل می یابند، روش هایی که از فنون متن کاوی وام گرفته 
شده است. بیشترین فنونی که در تحلیل های متن کاوی مورد استعمال واقع می شوند، می توان به 
شناخت خودکار واژه ها، خوشه بندی مدارک، طبقه بندی )دسته بندی( مدارک و خالصه کردن مدارک 
اشاره کرد. امروزه در تحقیقات پژوهشگران علم سنجی ایرانی، روش های خوشه بندی و دسته بندی 
جایگاه ویژه ای در ترسیم نقشه های علمی و مصورسازی اطالعات علمی یافته اند، و سیر بلوغی خود را 
با تکامل نرم افزارهای مصورسازی طی می کنند. در این نوشته تالش بر این بود تا نگاهی گسترده تر 
به فنون و روش های علم سنجی داشته باشیم، امید است پژوهشگران حوزه علم سنجی کشورمان با 
این دانش جدید در مصورسازی ساختار علوم آشنا شوند و در تحقیقات علمی خود از آنها بهره گیرند.
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تأثیر نقشه های مفهومی بر درک مطلب فراگیران

فریبا نیک سیر1 

چکیده
نقشه مفهومي یکي از راهبردهاي یاددهي- یادگیري است که مي تواند یادگیري معنادار را در فراگیران تسهیل کند. 
این روش از زمان ابداع تاکنون به صورت مؤثری در آموزش رشته های مختلف علوم پزشکی از جمله پرستاری و در 
رشته های علوم انسانی از جمله روان شناسی، زبان های خارجی و غیره استفاده شده است. مطالعه حاضر به تأثیر به 
کارگیری این روش در باال بردن توانایی درک مطلب شنیداری زبان آموزان سطح متوسط ایرانی می پردازد. هدف از 
انجام این تحقیق این بوده است که نشان دهد نگارش مفاهیم بر توانایی شنیداری زبان آموزان سطح متوسط تأثیر 
می گذارد. این پژوهش از روش تحقیق آزمایشی بهره می گیرد که بی تردید پیچیده ترین و علمی ترین شکل پژوهش 

است. هدف پژوهشگر از آزمایش استنباط روابط علت و معلولی بین پدیده هایی است که مورد کنترل قرار می گیرند.
   برای انجام این تحقیق 60 دانشجوی همانند از بین 91 دانشجوی رشته مترجمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم 
شهر انتخاب و به دو گروه سی نفره تقسیم شدند. از هر دو گروه امتحان پیش آزمون گرفته شد تا اطمینان حاصل شود 
که از نظر توانایی شنیداری متون انگلیسی همانند هستند. پس از گذشت یک ماه هر دو گروه در امتحان پس آزمون 
شرکت کردند. به گروه آزمایشی قبل از شنیدن متون، آموزش ویژه داده شده بود ولی به گروه  کنترل آموزش بی اثر 
داده شده بود. نتایج نشان داد که آموزش ویژه تأثیر به سزایی بر نمره های پس آزمون گروه آزمایشی گذاشته است، 

حال آنکه نمره های پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل تفاوت کمی داشته است.
انتقادی و خالق، نقشه مفهومی، درک مطلب شنیداری، زبان آموزان سطح  کلیدواژه ها: یادگیری معنا دار، تفکر 

متوسط ایرانی.

مقدمه
ایجاد می کند  فراگیران  در  بیشتری  یادگیری  معنادار،  یادگیری  ارتقادهنده  از روش های  استفاده 
و عالوه بر آن مهارت های تفکر انتقادی و خالق را در آنها ارتقاء می دهد )براون، 1993(. یکی از 
از  این زمینه دارد و در زمینه های آموزشی مختلف  راهبردهای آموزشی نوین که نقش مهمی در 
آن استفاده می شود، روش "نقشه مفهومی "2 است. این روش بر پایه نظریه جذب یادگیری دیوید 

f_niksiar@yahoo.com 1 . کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛
2. Concept Mapping 
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آزوبل1  قرار دارد  که معتقد است فراگیران نمی توانند با حفظ مطالب و یادگیری پراکنده یک یادگیری 
به  ارتباط دادن و اضافه کردن منظم مطالب  از طریق سازماندهی،  باید  بلکه  باشند،  واقعی داشته 
ساخت شناختی قبلی یادگیری معنادار را در خود ارتقاء دهند )شارلوت و بکر، 2003(. "نقشه مفهومی" 
ارائه گرافیکی طریقه ارتباط یک مفهوم با مفهوم دیگر و همچنین ارتباط آنها با دیگر مفاهیم مرتبط 
با یک موضوع خاص است )چین چنگ، 2004( . فرایند ساخت "نقشه مفهومی" ساده است، "نقشه 
مفهومی" از مفاهیم مرتبط با یک موضوع و جمله های ارتباطی با گزاره ها تشکیل می شود. مفاهیم به 
شکل هرمی مرتب و ارتباط آنها از باال به پایین و یا از پهلو به پهلو مشخص می شود. "نقشه مفهومی" 
از زمان ابداع تاکنون به صورت مؤثری در آموزش رشته های مختلف علوم پزشکی از جمله پرستاری و 
در رشته های علوم انسانی از جمله روان شناسی، زبان های خارجی و غیره استفاده شده است. اما مطالعه 
حاضر به تأثیر به کارگیری این روش در باال بردن توانایی درک مطلب شنیداری زبان آموزان سطح 
متوسط ایرانی می پردازد. درک مطلب شنیداری یکی از مهم ترین مهارت های زبان آموزی است که تا 
به امروز در تحقیق و آموزش کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از انجام این تحقیق این بوده است 

که نشان دهد نگارش مفاهیم بر توانایی شنیداری زبان آموزان سطح متوسط تأثیر دارد.
 ,Osada( درک مطلب شنیداری در دهه 1970 مورد توجه قرار گرفت و تحقیق در مورد آن آغاز شد
2004(. ریورس )1968( نیز در مورد آن گفته است با سخن گفتن نمی توان ارتباط الزم را برقرار کرد 
مگر اینکه شخص سخن گوینده را درک کرده باشد، بنابراین آموزش درک مطلب شنیداری اهمیت 
ویژه ای دارد تا هدف از ارتباط برآورده شود. به نقش مهم درک مطلب شنیداری در یادگیری زبان 
اذعان شده است اما همانطور که راست )2001( گفته است در بسیاری از برنامه های آموزش زبان 
هنوز به درک مطلب شنیداری به صورت جعبه سیاه اسرارآمیز نگریسته می شود که بهترین راهبرد 

پیشنهادی را در مورد آن، تمرین بیشتر می دانند. 
   در بیست سال گذشته در آموزش زبان دو نظریه در مورد شنیدن رایج بوده است. مدل فرایند پایین 
به باال و باال به پایین )فیلد، 2004(. در مدل فرایند پایین به باال، شنیدن فرایندی است که صداهای 
شنیده شده را به شکلی خطی رمزگشایی می کند از کوچک ترین واحد معنادار )یا اجزاء( گرفته تا متن 
کامل. بر طبق این نظریه واحدهای واجی رمزگشایی می شوند و به یکدیگر متصل می شوند تا کلمه ها 
را تشکیل دهند، کلمه ها به یکدیگر متصل می شوند تا عبارت ها را تشکیل دهند، عبارت ها به هم 
متصل می شوند تا جمله ها را تشکیل دهند و جمله ها به یکدیگر می پیوندند تا متنی معنادار را به وجود 
آورند. بنابراین در این نوع رویکرد معنا در آخرین گام این فرایند به دست می آید. اما بی کفایتی این 

نظریه در تحقیقات نشان داده شده است )فیلد، 2001(. 
   در رویکرد باال به پایین، شنونده از دانش قبلی متن و موقعیتی استفاده می کند که در آن شنیدن 
صورت می گیرد تا آنچه که فرد می شنود را معنا دار کند. بعضی پژوهشگران بر مؤثر بودن این رویکرد 

1. David Ausubel
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صحه می گذارند، اما النگ )1989( بدیهی می داند که اطالعات از باال به پایین نقش مهمی در تفسیر 
نهایی فردی دارد که زبان دوم می آموزد و یادگیری سرعت بیشتری می گیرد. النگ می گوید که این 

رویکرد هم برای شنوندۀ ضعیف تر و هم شنوندۀ پیشرفته تر بسیار مفید است.

اجزای درک مطلب شنیداری
فرایند درک مطلب شنیداری بسیار پیچیده است، قبل از اینکه بتوانیم مطلب گفته شده را درک کنیم 
سخن ناپدید می شود )اوسادا، 2004(. باید همزمان با گوش دادن آن را به خاطر بسپاریم، با مطالب 
بعدی ارتباط دهیم و به طور مداوم درک مان را با دانش قبلی در مورد موضوع سازگار کنیم )اوسادا، 
2004(. پژوهشگرانی که روی درک مطلب شنیداری کار کرده اند سه مرحله را در درک شنیداری 
شناسایی کرده اند: پردازش ادراکی، تجزیه و استفاده. چن )2005( این مراحل را اینگونه شرح می دهد؛ 
"پردازش ادراکی" به توجه به سخن گفته شده اطالق می شود، "تجزیه" یعنی رمزگذاری سخن 
شنیده شده برای ایجاد مفهومی معنا دار در حافظه کوتاه مدت و "استفاده" به معنی استفاده از دانش 

قبلی برای تفسیر سخن شنیده شد و به خاطر سپردن آن است. 

عوامل مؤثر بر درک مطلب شنیداری   
موانع زیادی بر سر راه درک مطلب شنیداری قرار دارد. نخست؛ شنونده نمی تواند سرعت مطلب ادا 
شده را کنترل کند، دوم؛ شنونده نمی تواند درخواست کند کلمه ها دوباره تکرار شوند زیرا تصمیم گیری 
در این مورد در دست آنها نیست تنها معلم است که تصمیم می گیرد متن را تکرار کند. سوم؛ فراگیر 
ممکن است معنی کلمه هایی که می شنود را نداند و این موجب شود او زمانی را برای فکر کردن به 
معنی آن کلمه بگذراند و این خود موجب شود که بخشی از متن را از دست بدهد و چهارم؛ ممکن 
است او فاقد دانش قبلی باشد. پژوهشگران نظرات مختلفی درباره دشواری درک مطلب شنیداری دارند. 
   ریورس )1981( مشکل را در ماهیت زودگذر و غیرمادی بودن سخن گفتاری و راه های پیچیده  
پردازش آنچه که می شنویم، می داند. اما چستین )1988( مشکل را در این می داند که هم معلم و هم 
فراگیِر زبان بیشتر به سخن گفتن اهمیت می دهند تا شنیدن و اهمیت درک مطلب شنیداری را نادیده 
می گیرند زیرا تمرکز آنها بر هدف نهایی شان یعنی حرف زدن است و بنابراین از درک شنیداری غافل 
می شوند که پیش نیاز صحبت کردن است. اما مورلی )2001( مشکل را بیشتر در فقدان انتشار منابع 
مفید برای درک مطلب شنیداری و نداشتن تمرین کافی در کالس های درس می داند. با آنکه عقاید 
مختلفی در مورد منبع این مشکل وجود دارد اما همگان در این نکته اتفاق نظر دارند که درک مطلب 
شنیداری فرایندی چندسطحی و تعاملی برای ایجاد مفهوم است که نیاز به آموزش دارد. مورلی)2001( 
تأکید می کند که زبان آموز را باید راهنمایی کرد که همانقدر که روی مهارت های دیگر یعنی خواندن، 

نوشتن و حرف زدن کار می کنند باید روی باال بردن توانایی شنیدن نیز کار کنند. 
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غلبه بر موانع
این مفهوم نیست که معلم  به  این موضوع  گرچه نمی توان بر همه موانع پیش گفته غلبه کرد، 
نتواند هیچ کاری انجام دهد. معلم حداقل می تواند راه های مؤثر برای ارتقاء درک مطلب شنیداری 
را به دانش آموز نشان دهد. راهبردهایی برای افزایش مهارت شنیدن می تواند در این کار مؤثر باشد 
و استقالل فراگیر را حفظ کند)Mendelson, 1994 (. راست )2001( استدالل می کرد که طراحی 
برنامه ای برای ارتقاء مهارت شنیدن شامل انتخاب متن مناسب شنیداری )زنده یا به صورت ضبط 
شده(، بخش بخش کردن متن برای فعال سازی دانش و تجربه آنها و کنترل آنها، کمک به فراگیر 
با ارائه راهبردهای مناسب و ادغام درک شنیداری با فعالیت های دیگر مانند خواندن، نوشتن و حرف 

زدن است. 

استفاده از سازمان دهنده های بصری 
ساختار و مکانیزم شگفت انگیز چشم همواره موجب حیرت دانشمندان بوده است. عالوه بر این، چشم 
پیچیده ترین عضو بدن است. اطالعات نامحدودی از طریق چشم وارد مغز می شود. سازمان دهنده های 
بصری شامل عکس، نمودار، اسالید و سایر رسانه های بصری است که برای افزایش درک مطلب 
و یادگیری استفاده می شود. الگوی دریافت مفهوم از خانواده پردازش اطالعات است این خانواده بر 
راه های تقویت کشش درونی انسان برای درک جهان از طریق گردآوری و سازماندهی اطالعات اولیه 

کشف مسایل و ارائه راه حل های آنها و ایجاد مفاهیم و زبان نقل آنها تأکید دارند. 

اهداف روش نقشه مفهومی
اهداف روش نقشه مفهومی عبارتند از:

1. ایجاد ایده و بارش مغزی1 ؛
2. خلق دانش مفهومی؛

3. تفهیم ایده های پیچیده؛
4. سازماندهی اطالعات؛

5. ارزیابی یادگیری.
   جومبینی )2004( عقیده دارد که از جنبه استفاده های آموزشی کشیدن نقشه های مفهومی بین 

مفاهیم ارتباط ایجاد می کند و موجب سهولت در تفهیم و درک مطلب می شود.

روش تحقیق  
انجام این تحقیق  این تحقیق در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم شهر انجام شده است. برای 
1. Brain Storming 
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ابتدا امتحان جامع زبان انگلیسی1  از 95 دانشجوی رشته مترجمی این دانشگاه گرفته شد. سه نفر 
برگه سفید تحویل دادند و در محاسبات در نظر گرفته نشدند. از بین این 90 دانشجو، 60 نفر برای 
شرکت در این تحقیق انتخاب شدند که نمراتشان در فاصله 1 انحراف معیار از میانگین قرار داشت. 
این دانشجویان سپس به دو گروه 30 نفره تقسیم شدند که سن آنها بین بیست تا بیست وپنج سال 
بود و شامل 55 دانشجوی دختر و 5 دانشجوی پسر بودند. برای اطمینان از همانند بودن دو گروه 
از لحاظ توانایی شنیداری متون انگلیسی، نمره های پیش آزمون آنها با هم مقایسه شد. نتایج نشان 
داد که که این دو گروه از لحاظ شنیداری و توانایی عمومی در زبان انگلیسی همانند هستند. در این 
مطالعه از شش متن شنیداری از کتاب هایی برای زبان آموزان سطح متوسط استفاده شد اما سواالت 
آن را معلم خود طرح کرده بود. قبل از انجام تحقیق برای اطمینان از مؤثر بودن سؤاالت و واکنش 
دانشجویان، متون شنیداری به شانزده دانشجو داده شد که سوژه های اصلی تحقیق نبودند. در این 
مرحله برای ارزیابی آزمون، تجزیه و تحلیل کمی انجام شد. سؤاالتی که بسیار ساده بود )با سهولت 
سؤال باالی 0/63( یا سؤاالتی که بسیار سخت بودند )دشواری سؤال زیر0/37( کنار گذاشته یا بازبینی 
شدند. سپس سؤاالت مورد تجدید نظر قرار گرفت و به گروه دیگری از دانشجویان داده شد و بعد از آن 
شاخص پایایی آن با روش KR-12 محاسبه شد، زیرا هر چقدر پایایی یک آزمون باالتر باشد خطای 
اندازه گیری آن کمتر خواهد بود و برعکس. هر دو گروه در امتحان پس آزمون شرکت کردند. به گروه 
مورد تحقیق آموزش ویژه داده شد اما به گروه شاهد فقط تصاویری از موضوع مورد نظر نشان داده 
شد )آموزش بی اثر(. همچنین برای اطمینان از مناسب بودن سؤاالتی که معلم طرح کرده بود این 
سؤاالت به 16 دانشجوی دیگر بجز گروه های مورد نظر داده شد و سپس مناسب بودن این سؤاالت 

نیز مورد آزمایش قرار گرفت.

ابزارهای تحقیق
در این مطالعه از شش متن شنیداری استفاده شده است. این متون از دو کتاب Inside Out نوشته 
فیلیپ کر )2005( و Test Your Listening نوشته تریشیا اسپینال  )2002(بودند، اما تست ها را معلم 
خود طراحی کرده بود. این کتاب ها برای دانشجویان سطح متوسط طراحی شده بود و در کل شنیدن 
این متون پانزده دقیقه به طول انجامید. این متون در مورد همسایگی، انتقاد از جوانان )شکل 1(، 
مسابقه اسب دوانی، زمان  زیست شناسی )شکل 2(، احشام و هنرهای نمایشی بودند. در زیر نمونه ای از 

مدل آموزشی نقشه های مفهومی درباره "انتقاد از جوانان" ارائه شده است.

1. CELT 
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شکل )1(- نقشه مفهومی با موضوع انتقاد از جوانان

مدل دیگری از زمان زیست شناسی هم در زیر ارائه شده است:

شکل )2(- نقشه مفهومی با موضوع زمان زیست شناسی
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چگونه نقشه های مفهومی را طراحی کنیم
ابتدا موضوع اصلی و کلی را مشخص می کنیم؛1. 
اطالعات راجع به موضوع را دسته بندی می کنیم؛ آیا چیزی طی زمان رخ می دهد، آیا اطالعات 2. 

را می توان در مقوله های کوچک تری دسته بندی کرد؛
به کمک فراگیران می توان با بارش مغزی فهرستی از کل مفاهیم مرتبط با موضوع مورد نظر 3. 

را روی یک ورقه کاغذ یا روی تخته سیاه نوشت؛
سپس آنها را دسته بندی می کنیم مفاهیم مهم تر را در نزدیکی موضوع قرار می دهیم و مطالب 4. 

دیگر را به دنبال آنها ردیف می کنیم؛
نقشه مفهومی ترسیم شده باید معنا دار باشد؛5. 
اطالعات درج شده در نقشه مفهومی باید بیشتر از اطالعات متن مورد نظر باشد.6. 

یافته های تحقیق
در این مطالعه از بین 90 دانشجو، 60 نفر برای شرکت در این تحقیق انتخاب شدند که نمراتشان 
در فاصله 1 انحراف معیار از میانگین قرار داشت. این دانشجویان سپس به دو گروه 30 نفره تقسیم 
شدند. اطالعات داده ها در جدول )1( در مورد هر یک از متغیرهاي پژوهش قابل مشاهده است. بین 
نمره های پیش آزمون دانش آموزان در دو گروه کنترل و آزمایش براي متغیر پیشرفت تحصیلی تفاوت 
آماري معناداري وجود ندارد، تفاوت آماري معناداري بین نتایج پس آزمون در پیشرفت شنیداری گروه 

آزمایشی وجود دارد.
   با عنایت به سطح معنادار حساب شده در جدول براي متغیر پیشرفت گروه آزمایشی، نقشه مفهومی 

تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در درک مطلب شنیداری دارد.

جدول 1: مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایشی

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون
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نتیجه گیری
پیشرفت سریع علوم و فناوری در قرن حاضر بشر را به جایی رسانده است که نیازمند فراگیری 
مهارت های اندیشیدن، تفکر و پردازش های یادگیری درونی است، معلم وظیفه دارد تا به فراگیران در 
تجزیه و تحلیل و بازسازی برداشت های خویش کمک کند، و شرایط و فرصت های یادگیری را برای 

آنان فراهم سازد.
   برای فعال سازی دانش آموزان در فرایند یاددهی- یادگیری الگوهای بی شماری مطرح شده است 
که هریک از این الگوها بر اساس رویکردهای مختلف صاحبنظران و روان شناسان تربیتی طراحی شده 
است روش نقشه مفهومی روش بسیار مؤثری است که می تواند به فراگیران کمک کند و در یادگیری 
و درک مطلب تسهیل ایجاد کند. به کمک این الگو قدرت خالقیت، ثبات یادگیری، فرضیه سازی، 

افزایش تحمل ابهام درفراگیران تقویت می شود.
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بررسی وضعیت ضایعات و پسماندهای کشاورزی و 
ارائه راهکارهای مدیریتی به منظور رسیدن به اهداف 

توسعه پایدار

فرهاد خسروانی1 
غالمرضا پزشکی راد 2
همایون فرهادیان3   

چکیده 
بر اساس آمارهاي بین المللي، ساالنه مقدار زیادي از تولیدات بخش کشاورزي بین 10 تا 50 درصد به صورت ضایعات 
از چرخه مصرف خارج مي شود. در کشور ما نیز به طور متوسط 30 درصد یا به عبارتی 420  هزار تن از محصوالت 
کشاورزی به دلیل نارسایی های موجود در سیستم نگهداری، تبدیل و توزیع، ضایع می شود. این در حالي است که 70  
درصد از ضایعات و پسماندهاي کشاورزی کشور ارگانیک و حیاتي است و می تواند به خاک برگردد. از این رو برخالف 
وجود قابلیت های غیرقابل انکار در بخش کشاورزی، مشکل عمده ساختار کشاورزی، فقدان سازماندهی مناسب در 

مدیریت جامع و فقدان ایجاد انگیزه در بهره برداری بهینه و پایداری از منابع است. 
   این تحقیق که به روش مروری و با استفاده از اسناد کتابخانه ای و کاوش رایانه ای در شبکه اطالعات جهانی تدوین 
شده است. ضمن بررسی مفهوم ضایعات و پسماندهای کشاورزی و بررسی وضعیت ضایعات و پسماندهای کشاورزی 
کشور به فواید استفاده از پسماندهای کشاورزی از طریق بازیافت پسماندهای محصوالت کشاورزی و مواد حاصل از 
آن، توسط روش های مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی را مورد بررسی قرار می دهد و همچنین به چهار اصل 
کاهش مواد اولیه، استفاده دوباره از تولیدات، بازیافت و احیاي انرژي تأکید دارد. براي رسیدن به خودکفایي نسبي، 
جداي از افزایش تولید، باید برای مسئله ضایعات کشاورزی و چگونگي بازیافت آن در مدیریت پسماند محصوالت 
کشاورزی چاره جویی کرد. بنابراین با به کاربردن روش های مناسب مدیریت پسماند و ضایعات کشاورزی که در این 
مطالعه به آنها اشاره خواهد شد در راستای کاهش تولید ضایعات و پسماندهای کشاورزی و استفاده بهینه از آنها  ضمن 
افزایش بهروری، خسارت وارده به منابع پایه کاهش می یابد و از سوی دیگر گامی مهم در راستای رسیدن به اهداف 

توسعه پایدار و حفظ محیط زیست برداشته می شود. 
کلیدواژه ها: ضایعات و پسماندهاي کشاورزی، مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی، توسعه پایدار، محیط زیست.

Farhad.khosravani@modares.ac.ir 1.  کارشناسي ارشد ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس؛
 Pezeshki.gh@gmail.com 2. دانشیارگروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس؛

Homayonfarhadian@gmail.com 3.  استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس؛
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مقدمه 
موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات کشاورزی، یکی از چالش های جدی اکثر کشورها به 
ویژه کشورهای در حال  توسعه است. در ایران بخش کشاورزي با تولید 100 میلیون تن محصوالت 
کشاورزي در سال، نقش مهمي در تأمین 90 درصد نیاز غذایي و بخش عمده مواد اولیه صنایع و در 
نتیجه اقتصاد کشور را دارد. این در حالی است که ضایعات کشاورزي در ایران بنابر اظهارات مسئوالن  
30 تا 35 درصد با ارزشي معادل 5 میلیارد دالر در سال تخمین زده مي شود که حدود 6 برابر متوسط 
جهان و معادل 25 درصد درآمد نفتي کشور است )ایزدی و حیاتی، 1392(. از آنجایی که مهم ترین 
عامل افزایش میزان ضایعات و پسماندهای کشاورزی مسئله تخریب محیط  زیست است و از سویی 
دیگر لزوم حفظ محیط  زیست و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی، از ضرورت های برنامه ریزی توسعه 
است، ضرورت و اهمیت حفظ محیط  زیست و حفاظت از منابع طبیعی برای بقای تداوم و پایداری 
زندگی انسان، ارتقای شرایط زندگی و معیشت در نواحی روستایی، زمینه حفاظت از محیط  زیست و 
منابع طبیعی کشور را فراهم می آورد )قاسمی سیانی و کالنتری  خلیل آباد، 1384(. بنابراین فائو در 
سال 1988، توسعه پایدار را برای بخش های مواد غذایی و کشاورزی چنین تعریف کرده است: توسعه 
پایدار، مدیریت و نگهداری منابع طبیعی و جهت بخشی تحوالت و ساختار اداری است، به طوری که 
تأمین مداوم نیازهای بشری و رضایتمندی نسل حاضر و نسل های آینده را تضمین کند )شریفی و 
همکاران، 1388(. حفاظت از محیط زیست را مي توان در سه عنصر آب، خـاک و هـوا خالصـه کـرد 
و تمـام بحـث هـاي مرتبط با محیط  زیست را با این سه عنصر ارتباط داد. بحث ضایعات و پسماندهای 
کشاورزی از جمله مواردي است که مي تواند هر سه عنصر آب ، خاک و هوا را در معرض خطر قـرار 
دهـد. تولیـد انواع گازهاي حاصل از تجزیه ضایعات کشاورزی موجب آلودگي هوا می شود و خود 
ضایعات و پسماندهای کشاورزی و اثـرات ناشـي از آنها )مانند شیرابه( نیز مي تواند به آلودگي خاک 
اطراف و آب هاي سطحي و زیرزمیني منجر شود )فرهادی، 1388(. عالوه بر مشکالت زیست محیطی 
و بهداشتی که به دنبال دفن، سوزاندن و رها کردن ضایعات و پسماندهای کشاورزی پدیدار می شود 
افزایش ضایعات کشاورزی خسارت های اقتصادی فراوانی نیز به همراه دارد که می  توان به  هدر دادن 
منابع محدود )آب، خاک و ...(، پایین آوردن کیفیت و ارزش محصول، هدر دادن نهاده هاي یارانه اي، 
افزایش نیاز به واردات، کاهش درآمد و تهدید موقعیت شغلي تولیدکننده )کشاورز( را نام برد  )ایزدی و 
حیاتی، 1392(. بنابراین بخش کشاورزی با داشتن نقش اساسی در اقتصاد کشورهای در  حال  توسعه، 

نیازمند رسیدن به توسعه پایدار، با حفظ منابع طبیعی برای نسل های آینده است.
دفن، سوزاندن و رها کردن ضایعات و پسماندهاي کشاورزي از جمله معضالت زیست محیطي کشور 
محسوب می شود. استفاده مجدد از ضایعات کشاورزی و یا بازیافت آن یکی از روش های مدیریت 
ضایعات و پسماندهای کشاورزی است )عزیزی، 1383(. ساالنه میلیاردها تومان در کشور صرف تولید 
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محصوالت کشاورزی می شود و در حدود 30 تا 35 درصد از این محصوالت دور ریخته می شوند و 
میلیاردها تومان نیز صرف جمع آوری و از بین بردن این ضایعات می شود که در هر صورت خسارت های 
جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد می کند. در صورتی که اکثر این ضایعات  قابل بازیافت هستند 
و با سرمایه گذاری مناسب برای بازیافت آنها، نه تنها می توان از خسارت های بیشتر به محیط  زیست و 
آلوده سازی آن جلوگیری کرد، بلکه میزان نیاز انسان به مواد اولیه و برداشت از ذخایر طبیعی و معدنی 

را کاهش می دهد و بقایای آن برای نسل های بعدی را تضمین خواهد کرد.
بنابراین توجه به ضایعات و پسماندهای کشاورزی اهمیت فراوانی در راستای رسیدن به توسعه پایدار 
دارد، که می توان توسط مدیریت صحیح پسماندهای بخش کشاورزی و همچنین کاهش ضایعات 
این بخش، به منظور رسیدن به اهداف توسعه پایدار، تولید انرژی های زیستی و حفظ محیط زیست 

گام برداشت. 

روش تحقیق
این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات مروری و از لحاظ هدف کاربردی است. ابزار گردآوری 
اطالعات شامل مطالعات کتابخانه ای، ترجمه مقاله های مرتبط با موضوع و کاوش رایانه ای در شبکه 

جهانی اطالعات است.

توسعه پایدار و اهداف آن
تخریب  و  است  همراه  جانوري  و  گیاهي  ژنتیکي  ذخائر  و  آب  زمین،  حفاظت  با  پایدار  توسعه 
پایدار  بالنده و  اقتصادي  از نظر  استفاده مي کند،  فناوري مناسب  از  ندارد،  به همراه  زیست محیطي 
و از نظر اجتماعي مورد قبول است )شریفی و همکاران، 1388(. بنابراین اهداف توسعه پایدار را در 
سه بخش اقتصادی )با هدف پیشرفت و کارایی بیشتر(، اجتماعی )با هدف برابری و کاهش فقر( و 

بوم شناختی )با هدف حفظ توانمندی منابع طبیعی( می توان در نظر داشت. 
                           

شکل)1( اهداف توسعه پایدار )اسدی و نادری  مهدیی، 1390(
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   پایداری توسعه به طور عمده وابسته به سیستم های انرژی با بازدهی باالتر و آالیندگی کمتر است. 
به این منظور بسط و گسترش انرژی های پاک تجدیدپذیر امری اجتناب ناپذیر است. بیوانرژی به عنوان 
انرژی ای که از بطن طبیعت منشأ می گیرد و طیف وسیع منابع آن در تمامی نقاط موجود است، پتانسیل 
باالیی در این زمینه دارا است. استفاده از مشتقات بیوانرژی عالوه بر مزایای زیست محیطی موجب 
بهبود امنیت انرژی در گستره ای وسیع نیز می شود، که از جمله مهم ترین ضرورت های نیل به توسعه 
پایدار است )آستانی و امین فرهادی، 1389(. برای رسیدن به توسعه پایدار، به منابع انرژی بیشتری 
نیاز است، که برای تأمین آن دو راه حل وجود دارد؛ نخست، افزایش بازدهی انرژی دستگاه های مورد 
میلیون تن  ایران ساالنه 328/5  در  انرژی. شایان ذکر است  منابع جدید  از  استفاده  استفاده؛ دوم، 
فضوالت دامی به همراه پسماند های کشاورزی تولید می شود. که می توان از پسماند های آلی به دلیل 
قابلیت مناسبی که در فرایند تولید انرژی و برق به روش هضم بی هوازی دارند استفاده بهینه کرد 

)ضیائی و حاجی زاده، 1389(.

تعریف ضایعات و پسماندهای کشاورزی1  و انواع آن  
هر گونه تغییري در کیفیت که منجر به غیر قابل دسترس شدن و فقدان ایمني محصول شود و 
در نهایت محصول کشاورزي را براي انسان غیر قابل مصرف کند از دیدگاه سازمان خواروبار جهاني2  
و برنامه محیط  زیست، ضایعات و پسماند کشاورزی تلقي مي شود. عده اي از پژوهشگران کاهش 
محصول از مرحله کاشت تا مرحله مصرف را در زمره ضایعات تلقي و گروهی معتقدند که ضایعات 
قرار  نظر  مورد  ارزیابي  در  باید  را  مصرف  مرحله  تا  فراروي  مراحل  و  برداشت  مرحله  از  محصول 
داد )طوطیایی و سلیمانی 1388(. در کشورهای با درآمد متوسط و رو به باال معمواًل ضایعات مواد 
غذایی در مرحله مصرف و توسط مصرف کنندگان تلف می شود در کشورهای با در آمد کم، ضایعات 
محصوالت کشاورزی و غذایی به طور عمده طی مراحل اولیه زنجیرۀ تأمین غذایی و تا قبل از رسیدن 

 .)Gustavsson and et al., 2011( به مصرف کننده ایجاد می شود
انواع  نیاز برای برداشت     ضایعات محصوالت کشاورزی به دلیل کافی نبودن تجهیزات مورد 
محصوالت زراعی و باغی و نبود صنایع بسته بندی، تبدیلی و تکمیلی در جوار مراکز تولید، موجب 
شده است که در برخی محصوالت حاصل دسترنج تولید کنندگان به هدر رفته است و حتی در برخی 
موارد در محصوالتی که بازار مصرفی داخلی به شدت نیازمند این محصوالت است نابسامانی عرضه 
و ضایعات مانعی در جهت تأمین این نیاز بوده است. بر اساس تعریف موجود از ضایعات محصوالت 
کشاورزی، پس از برداشت به هر دلیلی که این محصوالت بدون استفاده و نا مناسب برای بازار فروش 

1. Agricultural Waste
2. FAO
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باشند جزء ضایعات تلقی می شوند، با این تعریف نقش سیاست های تنطیم بازار در کاهش ضایعات 
محصوالت کشاورزی اهمیتی دو چندان یافته است و در صورتی که این محصوالت پس از برداشت به 
درستی فراوری شوند و به موقع به بازار عرضه شود ضمن تأمین نیاز بازار داخلی، فراهم کردن امکان 

صادرات، از زیان تولید کنندگان نیز جلوگیری می کند )ابراهیمی، 1392(.
به طور کلی ضایعات به چهار دسته تقسیم بندی می شوند:

ضایعات مستقیم1 : ناپدید شدن مقداری از محصوالت کشاورزی در اثر تراوش، نشتی کیسه ها 1. 
و یا در اثر مصرف حشرات، جوندگان و پرندگان؛

ضایعات غیرمستقیم2 : کاهش کیفیت محصوالت کشاورزی که  به موجب آن مصرف کننده 2. 
از خرید آن امتناع و یا قیمت کمتری برای آن پرداخت  کند؛

ضایعات کمی3 : کاهش وزن و یا حجم محصوالت کشاورزی، که قابل اندازه گیری است؛3. 
آن 4.  میزان  ارزش گذاری  روش  که  کشاورزی  محصوالت  کیفیت  کاهش   : کیفی4  ضایعات 

متفاوت از ضایعات کمی است )وزارت جهاد کشاورزی، 1387(.
طبق مطالعات کومو و همکاران، حدود یک چهارم محصوالت کشاورزی تولید شده در جهان در 
عرضه زنجیره غذایی از بین می روند و ضایع می شوند که برای این مقدار از ضایعات در حدود 23 
الی 24 درصد از کل آب های شیرین، گندم زارها و کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند. در 
صورتی که  بر اساس همین مطالعات می توان از تلفات نیمی از ضایعات به صورت مؤثرتر و کارآمدتر 

 .)Kummu and et al., 2012( جلوگیری و غذای یک میلیارد نفر از مردم جهان را تأمین کرد

وضعیت ضایعات محصوالت کشاورزی در ایران
دبیر کل سازمان ملل متحد افزایش قیمت هاي غذا را تهدیدي علیه هدف هاي توسعه هزاره براي 
کاهش فقر، گرسنگی و بیماري در جهان به نصف تا سال 2015، می داند. بان کی مون، در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد تقویت تولید کشاورزي و کمک به کشاورزان در سراسر 

جهان، هر سال بین 25 تا 40 میلیارد دالر هزینه خواهد داشت )قره یاضی، 1387(.
موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالش های جدی اکثر کشورها به 
ویژه کشورهای در حال توسعه است. هرساله مقدار بسیار زیادی از محصوالت زراعی و باغی در 
مراحل گوناگون به ویژه پس از برداشت دچار اُفت کیفیت می شود، به طوری که مقدار این ضایعات در 
کشورهای جهان سوم بیش از کشور های صنعتی است. در کشور ما نیز به علت نارسایی های موجود 

1. Direct Losses 
2. Indirect Losses 
3. Quantitative Losses 
4. Qualitative Losses 

  
4
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در سیستم نگهداری، تبدیل و توزیع، مقداری از محصوالت کشاورزی ضایع می شود که مقدار آن به 
نسبت باال است. بر پایه آمارهای موجود به طور متوسط 35 درصد از محصوالت کشاورزی در ایران 
ضایع می شود )ضیابخش دیلمی و صداقت، 1385(. به طور کلی ارزش تولید محصوالت کشاورزی 
ساالنه در حدود 12میلیارد دالر است و در صورتی که 30  درصد ضایعات وجود داشته باشد، ارزش 
ضایعات در حدود 3/6 میلیارد دالر خواهد بود که رقم قابل توجهی است )قنبری و برقی، 1387(. به 
اعتقاد کارشناسان صنایع غذایي در کشور، در حدود 25 درصد درآمد نفتي، هر سال در قالب ضایعات 
محصوالت کشاورزي از دست مي رود. به طوري که بي توجهي به صنایع تبدیلي و تکمیلي موجب شده 
است که هر سال معادل غذاي 15 میلیون نفر بر اثر ضایعات کشاورزي از بین برود این امر درحالي 
است که در کشورهاي توسعه یافته و پیشرفته 70 تا 80 درصد تولیدات فرآوري مي شود و این رقم 
در کشور ما به زیر 40 درصد مي رسد. بررسي ضایعات محصوالت کشاورزي حاکي از آن است که 
میزان ضایعات در کشور در بخش باغباني با 29 درصد باالترین و بخش شیالت با 7  درصد کمترین 
میزان ضایعات را به خود اختصاص داده است )طوطیایی و سلیمانی 1388(. بر اساس آمارهاي موجود 
در ایران، تقریباً نیمي از محصوالت کشاورزي بدون اینکه به مصرف برسد، در مراحل مختلف از بین 
مي روند و صنایع تبدیلي موجود در ایران به آن حد از رشد نرسیده اند که بتوانند از تمامي اجزاي یک 
محصول کشاورزي بهره مناسب و  کامل را ببرد. کشور ما طي سال هاي گذشته در زمینه بسیاري از 
مواد و محصوالت به مرز خود کفایي رسیده است، ولي عواملي چون افزایش جمعیت در کنار فقدان 
کاهش ضایعات، راه را براي رسیدن به نقطه استقالل طوالني تر کرده است. ضایعات از چند جنبه بر 

اقتصاد ضربه وارد مي کنند:
1. میزان تولید را کاهش مي دهد؛

2. نیاز به واردات را افزایش مي دهد؛
3. نهاده هاي الزم براي تولید را هدر مي دهد که به سختي فراهم مي شوند )شاکر اردکانی، 1386(.  
عالوه بر این، کاهش ضایعات کشاورزی از لحاظ اقتصادی از دو منظر قابل بررسی است. نخست؛ 
هم  و  )تولید کنندگان(  کشاورزان  هم  درآمِد  بر  مثبتی  و  مستقیم  تأثیر  کشاورزی  ضایعات  کاهش 
مصرف کنندگان دارد. و با توجه به این که بسیاری از خرده مالکان در حاشیۀ نا امنی اقتصادی زندگی 
می کنند کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی می تواند تأثیر قابل توجهی در معیشت آنها داشته باشد. 
دوم؛ با کاهش ضایعات کشاورزی هزینه های تولید محصوالت پایین می آید و به طبع  آن کاهش 
قیمت ها رقم خواهد خورد )Gustavsson et al., 2011(. از آنجا که ضایعات، درصد باالیي از تولید 
)حدود 30   درصد( را شامل مي شود و نیز تأثیري که روي تولید ناخالص داخلي و میزان خودکفایي 
محصوالت کشاورزي به ویژه محصوالت اساسي دارا است، با وجود فقدان اطالعات دقیق در مورد 
میزان ضایعات محصوالت کشاورزي الزم است به دنبال راهکارهاي مؤثر و اساسي در راستای کاهش 
الگوي مصرف صحیح، ضروري است  به کارگیري  فناوری و  به  این مورد توجه  باشیم که در  آن 
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)ستاری نجف آبادی، 1389(. اثبات این مسئله که در کشورهای در  حال  توسعه ضایعات بیشتر است 
یا در کشورهای توسعه یافته، نیاز به جمع آوری داده های دقیق از مقدار ضایعات پس از برداشت دارد. 
یکی از راه های به دست آوردن اطالعات جزئی در مورد ضایعات پس از برداشت محصوالت، ارائه کد 
قیمت بین المللی است. این کد در حال حاضر برای امریکا و کشورهای دیگر فرصتی پیش آورده که 
اطالعات جزئی از ضایعات پس از برداشت عمده فروشی و خرده فروشی به دست می آید. برای تخمین 
مقدار ضایعات از اختالف بین تولید کل و مصرف کل استفاده می شود، بر این اساس ضایعات میوه و 
سبزی در تایوان و ژاپن در سال 2991، 10 درصد و در کره در سال 1990، 26 درصد برای سبزی و 

10 درصد برای میوه بوده است )شواخی و بهمدی، 1385(.

جدول )1(- تخمین ضایعات پس از برداشت محصوالت تازه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه )درصد( 

منبع: شواخی و بهمدی، 1385

بر طبق مطالعات دفتر کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي )معاونت صنایع 
و امور زیربنایي( حدود 90 درصد ضایعات فعلي 60 محصول باغي و زراعي، مربوط به 20 نوع محصول 
است. بر اساس این مطالعه، اولویت محصوالت در نظر گرفته شده به شرح جدول شماره )2( است، که 
گندم در میان محصوالت کشاورزي از نظر میزان ضایعات در اولویت نخست جاي دارد. ضایعات گندم 
به طور کلي در چهار مرحله کاشت، داشت، برداشت و پس از آن روي مي دهد. الزم به ذکر است که 
بخشي از ضایعات مربوط به ضایعات طبیعي حاصل از ریزش و اُفت طبیعي و مانند آن است. بررسي 
نقش عوامل انساني در تولید و کاهش ضایعات گندم در مراحل مختلف تولید، تبدیل و مصرف نشان 
مي دهد که اقدام های چنداني به منظور کاهش ضایعات گندم از طرف مسئوالن مربوط صورت نگرفته 
و آموزش الزم به مخاطبان مورد نظر ارائه نشده است و نظارت کافي در راستای کاهش ضایعات از 

این بعد صورت نگرفته است )خوشنودی فر و اسدی، 1389(.

محل ایجاد ضایعات

در حال توسعهتوسعه یافته

متوسطمحدودهمتوسطمحدوده

5022 - 231250 - 2از تولید تا خرده فروشی
2010 - 30202 - 5در خرده فروشی، خدمات غذایی و محل مصرف

7032 - 53327 - 7کل
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جدول )2(- اولویت بندی محصوالت کشاورزی از نظر میزان ضایعات 

منبع: خوشنودی فر و اسدی، 1389

مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی1  و معرفی برخی از روش های آن
مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی به طور کلي شامل کاربرد روش هایي نظیر استفاده از 
محل هاي دفن و دفع، کمپوسـت کردن، بازیافت، کاهش ضایعات در ابتدا و نیز استفادۀ مجدد از مواد 
است )قربان موحد، 1389(. با توجه به چشم انداز بیست ساله کشور و تکیه بر اصل50 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران و اهمیت حفظ محیط زیست امروزه مدیریت پسماند یکی از ضروری ترین 
محورهای توسعه پایدار محسوب می شود )خورزنی، 1386(. حفاظت از کیفیت آب و هوا به مدیریت 
صحیح پسماند آلی و غیرآلی ناشی از عملیات کشاورزي ارتباط بسیاري دارد. بازیافت پسماند کشاورزي 
از طریق استفاده از آن براي پرورش گیاهان و زراعت به عنوان کود یکی از انواع روش هاي سنتی 
مدیریت پسماند کشاورزي است. اگر این روش به خوبی و به صورت علمی انجام شود روش مناسب 

حفظ محیط زیست است )بی نام،1392(.
یکي از چالش هاي جدي اکثر کشورها به ویژه کشورهاي در حال توسعه روند افزایشي پسماندهای 
مواد غذایي است. در نتیجه سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمي در جهان سوم درصدد برآمده اند 
براي کاهش پسماند محصوالت کشاورزي در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و 

مصرف چاره اندیشي کنند )ستاری  نجف آبادی، 1389(. 
هدف از استقرار نظام مدیریت بر ضایعات و پسماندهای کشاورزی عبارتند از:

1. صیانت از اکوسیستم خاک به عنوان منبعی گرانقدر و در راستاي نیل به آرمان هاي حفاظت از 
محیط زیست؛

2. شناسایي کلیه ضایعات موجود از نظر کیفي و کمي و همچنین نحوه دفع آنها؛
1. Agricultural Waste Management

اولویتنام محصولاولویتنام محصولاولویتنام محصول

9ذرت دانه اي11سایر سبزیجات1گندم
91لیمو ترش12شلتوک2گوجه فرنگي

10پرتقال13جو3سیب زمیني

20لیمو شیرین14پیاز4چغندرقند
8سیب15هندوانه5انگور

18خرما16نارنگي6سایر نباتات علوفه اي )غیر از یونجه(
17یونجه7دانه هاي روغني
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3. نظام مند شدن برنامه هاي جمع آوري و نقل و انتقال ضایعات در سازمان؛
4. نظارت هر چه بیشتر بر ضایعات تولیدي و تفکیک اصولي آنها؛

5. بازیابي مقادیر متنابهي از ضایعات و استفاده آنها در فرایند تولید؛
6. فراهم آوردن زمینه هاي تحقیقاتي در راستای بازیابي و روش هاي بهینه دفع ضایعات؛

7. تخصیص بودجه و فراهم شدن اعتبارات الزم برای اجراي پروژه هاي مؤثر بر نظام مدیریت بر 
ضایعات کشاورزی؛ 

8. روند نزولي و مستمر در کاهش میزان ایجاد ضایعات دفعي به ازاي تولید محصوالت کشاورزی؛
9. احداث، راه اندازي و بهره برداري از طرح هاي متعدد زیست محیطي در راستاي پیشگیري از آلودگي 

خاک و آب.
در زیر تعدادی از مهم ترین روش های مدیریتی معرفی خواهد شد: 

الف- کشت ارگانیک در راستای توسعه پایدار و تولید محصوالت سالم
در حال حاضر عمده برنامه های تولید گیاهی و حیوانی روی سیستم های تولید یکپارچه تمرکز دارند 
و از تکنیک های مدیریت یکپارچه آفات استفاده می شود. توسعه روش های جایگزین برای مدیریت 
آفات و بیماری ها که باعث کاهش مصرف سموم و مواد شیمیایی می شود در دستور کار قرار دارد 

( Wagner, 1999( که یکی از این روش ها کشاورزی ارگانیک است.

کشاورزی ارگانیک، رهیافتی در کشاورزی است که هدف آن ایجاد پایداری همه جانبۀ انسانی، 
زیست محیطی و اقتصادی در سامانۀ تولید کشاورزی است که یکی از اهداف اصلی آن وارد ساختن 
کمترین اثرات منفی بر محیط است و بر همین اساس، حفظ تنوع زیستی نیز یکی از وظایف عمده 
این سامانۀ کشاورزی به شمار می رود )محمودي و همکاران، 1387(. کشاورزی ارگانیک به عنوان 
یک مفهوم کشاورزی، در سال های اخیر به عنوان رهیافتی جامع نگر با در نظر داشتن دیدگاه های 
بوم شناختی و توسعه پایدار مورد توجه جهانی واقع شد و با در نظر گرفتن اصولی خاص سعی در اجرای 
برنامه های کاهش مصارف سموم و کودهای شیمیایی در راستای کشاورزی پایدار و متناسب با حفظ 

زیست بوم ها و بهداشت تمامی افراد جامعه ارتقاء یافته است )رزاقی و همکاران، 1388(. 
اهداف مهم کشاورزی ارکانیگ در خصوص مسائل زیست محیطی برای رسیدن به توسعه پایدار 

عبارتند از:                                                    
کاهش فرسایش خاک در نتیجۀ کمترین میزان شخم، استفاده از کمپوست و کودهای آلی و 1. 

افزایش میزان مواد مغذی خاک و افرایش باروری آن؛
کاهش سوخت های فسیلی و کاهش انرژی مصرفی؛2. 
فقدان آلودگی آب و خاک از طریق منع کاربرد نهاده هاي مصنوعی مانند آفت کش ها، کودهای 3. 

شیمیایی؛
اتکا به نهاده ها و منابع تجدیدپذیر براي حفظ منابع تولید و توسعۀ تنوع زیستی؛4. 
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حفظ حیات  وحش در نتیجۀ حفظ منابع طبیعی؛5. 
اعمال روش های مدیریت جامع مزرعه و دام؛ 6. 
تجمع کربن در الیه های سطحی خاک که به سهم خود می تواند به طور قابل توجهی به 7. 

.)Trewavas, 2004( کاهش گرمای کرۀ زمین منجر شود
   همچنین کشاورزی ارگانیک می تواند راه حل مناسبی باشد برای بسیاری از شکست های فعلی 
از قبیل وابستگی به مصرف انرژی باال، تولید گازهای گلخانه ای و باقی ماندن سموم شیمیایی در 
زنجیرۀ غذایـی و غیـره کـه در نتیجـۀ دستـاوردهـای حاصـل از انقالب سبـز حاصـل شـده اسـت 

  .)Hewlett and Melchett, 2008(
ب- به کارگیري پسماندهايکشاورزي و دامی در تغذیه دام و طیور

بهره برداری بی رویه و غیرصحیح از مراتع باعث اُفت کمی و کاهش کیفیت تولیدات دامی می شود 
و خسارت های جبران ناپذیری را به مراتع کشور وارد می کند و از سویی افزایش نرخ نهاده های دامی 
از جمله خوراک دام و طیور باعث سودآور نبودن تولید در برخی از واحدها می شود چرا که حدود 60 
تا 70 درصد از مخارج روزمره واحدهای دامداری را هزینه های مربوط به خوراک تشکیل می دهند 
)بایبوردی، 1391(. در کشور بخش زیادی از منابع اصلی یعنی آب و خاک به کشت علوفه برای دام ها 
اختصاص یافته است. برابر آمار منتشره سازمان جهاد کشاورزی، حدود 27 درصد از کل اراضی قابل 
کشت در کشور ما به کشت علوفه اختصاص دارد و این امر مشکل تأمین اقالم استراتژیک مانند گندم 
و برنج را تشدید کرده است. بنابراین ضروری است در این زمینه چاره ای اندیشیده شود همانطوری 
که گروهی از پژوهشگران در کشورهای مختلف، اقدام به تحقیقات گسترده ای در این زمینه کرده اند. 
به عنوان مثال پژوهشگران کشور اوگاندا در مرکز تحقیقات دام و تغذیه این کشور اقدام به مطالعه اثر 
استفاده از ضایعات حاصل از کارخانه های چای در خوراک دام و طیور کرده اند و به نتایج قابل توجهی 
دست یافته اند. براساس نتایج این تحقیق، اضافه کردن سطوح مختلف ضایعات چای تا مقدار 5  درصد 
در خوراک دام موجب عملکرد بهتر و طبیعی دام می شود و جنبۀ اقتصادی نیز دارد. در کشور ما نیز 
سطوح باالیی از ضایعات در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی وجود دارد. مدیریت این ضایعات می تواند 
تحول عظیمی در اقتصاد کشور و کاهش قیمت خوراک دام و افزایش تولیدات دامی و همچنین عامل 
مهمی برای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی باشد )جبار  ناصرو، 1389(. برخي از پسماند هاي 
کشاورزي به واسطه ارزش غذایي باال، سهولت در تهیه و دسترسي، حجم قابل مالحظه و آگاهي 
دامداران، در حال حاضر به صورت متعارف و نظام یافته در تهیه خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار 
ميگیرند. از جمله این پسماندها ميتوان به پودر ماهي، کنجاله سویا، مالس نیشکر، مالس چغندر 
قند، تخم و کنجاله پنبه دانه، کاه گندم و ... اشاره کرد. این درحالي است که عالوه بر پسماندهاي 
اشاره شده، در فرایندهاي تولید و فراوري محصوالت کشاورزي و دامي، طیف گسترده اي از بقایاي 
گیاهي، پسماندهاي محصول و فراوردههاي جانبي با ارزش غذایي مناسب براي خوراک دام و طیور 
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است که به طور عمده به علت نبود زیرساختهاي مناسب و ناکافي بودن اطالعات بهره برداران مورد 
توجه چنداني قرار نگرفتهاند مانند ضایعات لیگنوسلولزی که شامل محصوالت فرعي کشاورزي )کاه، 
ساقه ذرت، ساقه آفتابگردان و ...( و ضایعات ناشي از صنعت چوب )خاک اره، خرده چوب و.....( است و 

پسماندهای بازیافت پساب ها که از این قبیل هستند می توان اشاره داشت )شکرانی، 1388(.

پ- تولید اتانول1  سوختی به عنوان یک منبع انرژی
منابع انرژي فسیلي )نفت، گاز و زغال سنگ( سوخت اصلي اقتصادهاي صنعتي و جوامع مصرف کننده 
به شمار مي روند ولي پیامدهای منفي انتشار گازهاي گلخانه اي در محیط را نیز  به دنبال دارند. به 
عالوه، این منابع پایدار نیستند و به  سرعت رو به اتمام هستند. در دنیای امروز سوخت های زیستی 
از لحاظ مسایل اقتصاد کالن، محیط زیست، بهداشت و درمان، فناوری زیستی ایجاد توازن در بخش 
کشاورزی و اقتصاد انرژی حائز اهمیت است. بر اساس گزارش همایش جهانی اقتصاد در داوس- 
سوئیس ژانویه 2012، جمع آوری و بهره برداری صحیح و اصولی از زائده های محصوالت کشاورزی2  
و سایر منابع لیگنوسلولزي که بدون نیاز به تغییر کاربری زمین های کشاورزی و منابع طبیعی و بدون 
تداخل با زنجیره غذایی مردم صورت می گیرد، خواهد توانست تولید بیواتانول سوختی نسل دوم )از 

مواد سلولزی( را در این مناطق به طور قابل توجهي افزایش دهد. 
   بیواتانول الکلي است که اغلب از تخمیر کربوهیدرات هایي که در محصوالت قندي یا نشاسته اي 
مانند ذرت و نیشکر تولید مي شود. اتانول مي تواند در شکل خالصش به عنوان سوخت وسایل نقلیه 
مورد استفاده قرار گیرد ولي معمواًل به عنوان مکمل بنزین براي افزایش اکتان و بهبود گازهاي خودرو 
استفاده مي شود )زندي اصفهان، 1392(. چون این نوع سوخت باعث کاهش گازهاي گلخانه اي، تأمین 

استقالل و حتي ارائه فرصت هاي شغلي جدید مي شود )زندي اصفهان، 1392(.

ت- تهیه کمپوست از ضایعات و پسماندهای کشاورزی
تولید کمپوست در واقع یک فرایند تجزیۀ بیولوژیکی است که طی آن مواد زائد آلی و فساد پذیر 
تحت شرایط هوازی یا بی هوازی به مواد آلی مفید برای گیاهان تبدیل می شوند. پسماند کشاورزی 
غنی از مواد آلی است که این مواد از خاک گرفته شده است و خاک برای ادامه تولید محصوالت سالم 
و مطلوب نیاز به برگشت این عناصر دارد. در واقع نوعی از فرایند تولید کمپوست، به شکل ساده و 
سنتی، از قرن ها پیش توسط کشاورزان و باغداران در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گرفته است. 
به این صورت که پسماندها ی گیاهی و ضایعات کشاورزی به شکل توده هایی روی هم انباشته و یا 
در درون حوضچه هایی ریخته می شدند تا در اثر فعالیت طبیعی میکروارگانیسم ها تجزیه و در نهایت 

1. Fuel Ethanol  
2.  Agricultural Residues
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برای کاربری های کشاورزی مورد استفاده واقع شوند )صفا و قفقازی، 1386(. استفاده از منابع مختلف 
کودی می تواند اثرات قابل مالحظه ای بر عملکرد و نیز کیفیت محصول داشته باشد. در بسیاری از 
نظام های کشاورزی پایدار به خصوص در کشاورزی زیستی از کمپوست و کودهای آلی و عصاره آنها 
برای بهبود شرایط و حاصلخیزی خاک نیز پیشگیری و کنترل امراض و آفات گیاهی استفاده می شود 

)قربانی و همکاران، 1387(.

اهداف کلی تهیه کمپوست و ورمی کمپوست
1. افزایش ماده آلي خاک؛

2. افزایش حاصلخیزي و ارتقاء توان تولیدي خاک؛
3. افزایش کمي و کیفي محصوالت کشاورزي و در نهایت درآمد کشاورزان و افزایش تولید ملي؛

4. کاهش مصرف کودهاي شیمیائي؛
5. افزایش کارائي مصرف آب؛

6. کاهش فرسایش بادي و آبي )بی نام، 1392(.

ث- تهیه مالچ1  غیر نفتی از ضایعات کشاورزی برای جلوگیری از فرسایش خاک
برای  بیابان زدایی  به مقوله  بیابان زدایی است. توجه  امروز کشورهای جهان  از دغدغه های  یکی 
کشوری همچون ایران که 34   میلیون هکتار، یعنی معادل یک چهارم وسعت آن را بیابان فرا گرفته، 
ضرورتی انکارناپذیر است. حال آنکه 6 میلیون هکتار از این سطح وضعیتی بحرانی دارد و تنها دو 
میلیون هکتار آن مهار شده است. متأسفانه بیابان ها هر سال گسترش می یابند و یکی از علل آن قطع 
بي رویه درختان و تخریب مراتع است. برای جلوگیری از بیابانی شدن خاک از انواع روش ها استفاده 
می شود که یکي از آنها مالچ پاشي است. از مالچ هاي غیرنفتي که به منظور جلوگیري از فرسایش 
خاک ها به کار مي روند، می توان کاه، کودهاي حیواني، پشم شیشه و برگ گیاهان را نام برد )ربیعی و 

همکاران،1390(.

ج- گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی جهت کاهش ضایعات کشاورزی
صنایع تبدیلي کشاورزي2  به صنایعي اطالق مي شود که با کمک آن مي توان بخشي از محصوالت 
زراعي و باغي را با کاربرد روش هاي فیزیکي و شیمیایي تغییر وضع داد و از این طریق ماندگاري این 
محصوالت را بیشتر و مصرف و عرضه آن را مناسب تر کرد و در مجموع از طریق این نوع صنایع 
ارزش اقتصادي محصوالت را باالتر برد. صنایع تبدیلي به دلیل به کارگیري محصوالت کشاورزي به 
1. Mulch  
2. Agro– Industries  
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عنوان مواد اولیه مي تواند عاملي براي استفاده بهتر از این محصوالت تلقي شود. بسیاري از محصوالت 
کشاورزي داراي زمان تولید و مصرف متفاوتي هستند. تولید یا برداشت آنها معمواًل در زمانی مشخص 
و کوتاه ولي مصرف در زمان طوالني تري صورت مي گیرد. صنایع تبدیلي مي تواند با حفظ و نگهداري 
محصوالت در آنها به گونه اي تغییر و تبدیل ایجاد کند که امکان مصرف شان طي سال میسر باشد. 
ایجاد و گسترش صنایع تبدیلي داراي برخي اثرات اقتصادي از جمله ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، 
ایجاد درآمدهاي ارزي و همچنین استفاده بیشتر از محصوالت کشاورزي و به این ترتیب جلوگیري از 

اتالف و ضایع شدن محصوالت مي شود. 
   صنایع تبدیلی را به چهار گروه تقسیم بندی می شود که به شرح زیر است:

1. محصوالت دامي؛ 2. محصوالت شیالتي؛ 3. محصوالت زراعي؛ 4. محصوالت باغي )رحمانی، 
 .)1385

چ- تولید انرژی بیوگاز1   از ضایعات و پسماندهای کشاورزی
با پدیدۀ گلخانه ای که مسئله روز جهانی است ، گفته می شود در جهان ساالنه حدود  ارتباط  در 
47 میلیون تن گاز متان از ضایعات و پسماندهای کشاورزی تولید و در جو زمین پراکنده می شود و 
محیط زیست را آلوده می سازد. جمع آوری این مواد زائد و تولید گاز متان با استفاده از دستگاه های بیوگاز 
به خوبی امکان پذیراست )آقاگل زاده و همکاران، 1384(. بیوگاز یا گاز مرداب مخلوطی است قابل 
اشتعال که محصول نهایی هضم بی هوازی مواد زائد آلی و یکی از انواع انرژی های تجدیدپذیر است 
که در دامنه دمای معین و HP مشخص به وجود می آید. در واحدهای تولید بیوگاز، اثرهای بیوشیمیایی 
موجودات ذره بینی از طریق فراورش هضم غیرهوازی2 ، تجزیه مواد آلی را به وسیله موجودات ذره بینی 
بدون اکسیژناسیون انجام می دهند که منجر به تولید گاز متان می شوند. گاز مرداب از حدود 60 الی 
70 درصد گاز متان و اکسیدهای کربن، هیدروژن سولفید، نیتروژن و هیدروژن تشکیل شده است. این 
گاز به صورت طبیعی در پسابها و مردابها مشاهده می شود )بی نام، 1390(. استفاده از فناوری بیوگاز 
در جوامع روستایی عالوه بر تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز و حل مشکالت زیست محیطی، دارای 
منافع اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیتی است )عادلی گیالنی و سوری، 1390(. از گاز متان آزاد شده در 
این فرایند می توان برای تأمین برق یا سوخت مصرفی و همچنین برای خوراک پزی، گرما و روشنایی 

استفاده کرد )ابراهیم پور و همکاران، 1391(.

نتیجه گیری
موضوع بحث انگیز روند افزایشي ضایعات و پسماندهای کشاورزی، یکي از چالش هاي جدي اکثر 

1. Biogas Bnergy 
2. Anaerobic Digestion
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از محصوالت  بخش عظیمي  نیز  ما  در کشور  است.  توسعه  حال   در   ویژه، کشورهاي  به  کشورها 
کشاورزي اعم از زراعي و باغي که با مشقت و رنج فراوان و با هزینه زیادي تولید مي شود به دالیل 
متعددي از جمله غیر بهداشتي بودن، نداشتن بازار فروش، فاصله زیاد مرحله تولید تا کارخانه، پراکندگي 
روستاها، نداشتن الگوي صحیح مصرف، فقدان توجه برنامه ریزان به تجریبات و دانش بومي روستاییان 
و مواردي از این قبیل باعث از بین رفتن محصوالت کشاورزی که در نهایت تبدیل به ضایعات مي شود. 
در نتیجه میزان ضایعات در کشور ما بسیار باال است و براي محصوالت مختلف از 10 تا 50 درصد 
متغیر است و به بیش از آن نیز مي رسد. ضایعات و پسماندهای کشاورزی  با اثرات مخربي که بر 
خاک، آب و هوا دارند، تهدید جدي زیست محیطي قلمداد مي شوند. ضایعات و پسماندهای کشاورزی 
حاصِل اجتناب ناپذیر استفاده گسترده از محصوالت و فراورده هاي کشاورزي در زندگي روزمره است. 
چنانچه بر ضایعات و پسماند های کشاورزی مدیریت مناسب صورت نگیرد و این مواد با شیوه هاي 
علمي و فني به مواد با مخاطرات کمتر تبدیل نشوند و یا به طور اصولي و  به روش مناسب دفع نشوند، 
منشأ مخاطرات بسیار زیاد و تهدیدهای فراواني خواهند شد. بنابراین با توجه به روش های مدیریتی 
که در این مقاله به آن اشاره شد و استفاده بهینه از ضایعات و پسماندهای کشاورزی،  عالوه بر حفظ 
محیط  زیست و منابع طبیعی باعث کاهش انرژی، تقلیل آلودگي ها، استفاده بهینه از  نهاده های الزم 
برای تولید، کاهش واردات و تولید محصوالت سازگار با محیط خواهد شد. در پایان، با توجه به آنچه 
گفته شد مدل روش های مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی ، پیامدها و آثار مثبتی که با خود 

بر جای می گذارند با تأکید بر تحقق اهداف توسعه پایدار ارائه می شود.
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پیشنهادها
با توجه به نتیجه گیری این  تحقیق موارد زیر به عنوان پیشنهاد ارائه مي  شود:

اثرات 1.  مورد  در  آنها  به  دادن  آگاهی  منظور  به  کشاورزان  برای  آموزشی  برنامه های  تدوین 
نامطلوب سوزاندن مزارع و ارائه راهکارهایی برای استفاده مجدد از پسماندها در تغذیه دام، 

سنتز کمپوست و...؛
راهکارهای افرایش ترویج و جلب مشارکت های مردمی در امر مدیریت ضایعات و پسماندهای 2. 

کشاورزی؛
اشاعه فرهنگ و اخالق زیست محیطی؛3. 
تأمین اعتبارات الزم برای اعمال مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی؛4. 
برگزاری دوره ها، کارگاه های آموزشی برای اقشار مختلف جامعه و آگاهی آنان از حفاظت منابع 5. 

طبیعی و محیط  زیست و ضرورت استفاده از محصوالت سالم و ارگانیک.
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جان مدوکس  )2009- 1925(   

مترجم: غزاله نظیف کار1 

چکیده
نشریه   یک  شکل  از  را  مجله    ،1980-95 و   1966-73 سال های  فاصله  در  نیچر  مجلۀ  ویراستار  مدوکس  جان 
ارزیابی علم و گزارش روزنامه نگاری علمی  دانشگاهی غیرحرفه ای به نشریه ای حرفه ای و چالش برانگیز در حوزۀ 
یا  خبرنگار  هیچ  که  گذاشت  علمی  سیاست های  و  علم  بر  تأثیری  آنچنان  مدوکس  دن  روی  جان  ساخت.  تبدیل 
ویراستاری در سال های اخیر از چنین توانی برخوردار نبوده است. او در شانزده سالگی موفق به دریافت کمک هزینه 
تحصیلی از دانشگاه آکسفورد در رشته شیمی شد. مدوکس آرمانی حرفه ای را در سر می پروراند و آن تبدیل شدن مجله 

نیچر به مجله ای جذاب برای خواندن و مطالعه کردن برای تمامی افراد، دانشمندان و اندیشمندان بود
مدوکس دو شاخه تحت عنوان "مجله نیچر در حوزه زیست شناسی نوین" و "مجله نیچر در حوزه علوم فیزیکی" را 
منتشر ساخت. فعالیت او تا جایی پیش رفت که در آن هنگام نیچر سه بار در هفته چاپ می شد. در سال 1992 "نیچر 
ژنتیک" برای نخستین بار چاپ شد، موفقیتی که مثال زدنی بود. چند کتاب مدوکس به ویژه کتاب "چه چیزی برای 
کشف باقی مانده است" )1997- فری پرس(، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. در سال 1996، جان مدوکس به 
واسطه خدماتش به علم مفتخر به دریافت عنوان شوالیه و در سال 2000 به عنوان مرد انجمن سلطنتی انتخاب شد. 
او در سال 1995 در مجموع پس از 22 سال خدمت به عنوان رئیس بخش ویراستاری از مجله نیچر بازنشسته شد. او 

پس از سال ها تالش چشمگیر در حوزه علم در تاریخ 12 آوریل 2009 درگذشت.
کلیدواژه ها: روزنامه نگاری، نشریه حرفه ای، ارزیابی علم، نشریه غیرحرفه ای 

مقدمه
جان مدوکس ویراستار مجلۀ نیچر  در فاصله سال های 73-1966 و 95- 1980، در تاریخ 12 
آوریل 2009 درگذشت. وی مجله را از شکل یک نشریه  دانشگاهی غیرحرفه ای به نشریه ای حرفه ای 
و چالش برانگیز در حوزۀ ارزیابی علم و گزارش روزنامه نگاری علمی تبدیل ساخت. جان روی دن 

1. این مقاله ترجمه ای است از مجله نیچر شماره 458، آوریل 2009
 )Nature/Vol 458/23 April,2009(

معاون اداره اصول و قوانین اداره کل امور بین الملل، جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران
gh.nazif@gmail.com
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یا ویراستاری در  بر علم و سیاست های علمی گذاشت که هیچ خبرنگار  تأثیری  آنچنان  مدوکس 
سال های اخیر  از چنین توانی برخوردار نبوده است. او فعالیت خود را به عنوان یک اندیشمند و دانشمند 
آغاز و در تمام زندگی شور و اشتیاق خود را به علم حفظ کرد و به همین واسطه از درک توانایی منحصر 
به فردی در میان خبرنگاران علمی برخوردار بود. مدوکس در عرصه های بی شماری، به ویژه در فیزیک 

نظری و کیهان شناسی با متخصصان و حرفه ای های این رشته گفت وگوهای فنی و تکنیکی داشت.
نادیده نمی گرفت و در حل و فصل  را     مدوکس به عنوان ویراستار مجلۀ نیچر هیچ مطلبی 
اختالف نظرهای خود با نویسندگان و داوران به هیچ عنوان نظرات خویش را برتر نمی دانست و خودرأی 
نبود. میل و رغبت ذهنی و فکری او سیری ناپذیر می نمود، قدرت همگون سازی و همانندسازی اش 
و حافظه فوق العادۀ مدوکس او را قادر می ساخت تا با اندک تالش در خصوص هر موضوعی به طور 
نافذ و مؤثر قلم فرسایی کند و سخن بگوید. طی دو دورۀ طوالنی که او به عنوان ویراستار نیچر فعالیت 
کرد توانست مقاله های خود را با کمترین اصالح به دبیر مجله، مری شیهان دیکته کند. مدوکس در 
سال 1925 نزدیک سوان سی در جنوب ولز به دنیا آمد. او در شانزده سالگی موفق به دریافت کمک 
هزینه تحصیلی از دانشگاه آکسفورد در رشته شیمی شد. در دوران دانشجویی خود راگبی بازی می کرد 

و زندگی سختی را تجربه کرد.
او به سوی شیمی و فیزیک نظری جذب شد و در کالج کینگ لندن یک پروژۀ تحقیقاتی در خصوص 
تئوری اوربیتال مولکولی را به همراه چارلز کلسون آغاز کرد. گرچه مدوکس هرگز پایان نامۀ دکترایش 
را به رشته تحریر در نیاورد اما در سال 1949  به عنوان دستیار فیزیک نظری به دانشگاه منچستر 
رفت. منچستر در آن زمان مرکز عالی در علوم فیزیک شناخته می شد به عنوان مثال آلن تورینگ و 
اس سی ویلیامز اولین کامپیوترهای پیشرفته را در آنجا تهیه کردند. برای مدت زمانی مدوکس در کنار 
تورینگ به عنوان برنامه نویس همکاری کرد. پس از مدتی تحقیق و تدریس فیزیک نظری مدوکس 
به عنوان نظریه پردازی با استعداد و  اسثتنایی در تأمین مخارج خانوادۀ خود تنها با حقوق دریافتی از 

تدریس در دانشگاه با مشکل روبه رو شد.
   به همین دلیل وقتی در سال 1955 به او پست خبرنگار علمی از طرف "گاردین منچستر" با دو 

برابر درآمد دانشگاهی اش پیشنهاد  شد، مدوکس بدون هیچ تعلل و تأملی آن را پذیرفت.
   او که همواره از چاپ نتایج تحقیقات خود اکراه داشت، اکنون با آغوش باز به استقبال چاپ روزانه 
مطالب خود رفت. در آغاز، یک ستون با 2000 کلمه با موضوع های جالب و خواندنی را در هر ماه به 

رشته تحریر درمی آورد.
با  انستیتو راکفلر در نیویورک،  در 1963-1962، مدوکس به مدت یک سال به دلیل فعالیت در 
گاردین همکاری نکرد. او تعداد اندکی سخنرانی داشت اما در عین حال از علم زیاد سخن می گفت و 
از آنجایی که دیگران را در خصوص علم ترغیب  می کرد موجب شد تا مقاله های نامناسب چاپ نشوند. 
رئیس انستیتو راکفلر یک پست دائمی در دانشگاه به مدوکس پیشنهاد کرد اما او تصمیم گرفته بود تا 
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به بریتانیا بازگردد. او به بنیاد نافیلد ملحق شد تا پروژه بلندپروازانه تدریس علم را هدایت کند. پس از 
آن بود که مجله نیچر از او دعوت به همکاری نمود. در سال 1965 جک بریمبل، ادیتور مجله نیچر 
درگذشت و از طرف موریس مک میالن رئیس و عضو جدید شرکت که هنوز مالکیت شرکت را در 
اختیار داشت دعوت به کار شد. در آن هنگام مجله نیچر در وضعیت اسفباری بود. تیراژ مجله فقط به 

11000 نسخه می رسید که 3000 نسخه آن به خارج از کشور ارسال می شد.
   اخبار و مطالب ارائه شده در مجله بسیار اندک، یکنواخت و عاری از تنوع بود و در میان کارکنان 

مجله هیچ پژوهشگر قابل و الیقی دیده نمی شد.
   مدوکس که به صراحت نابودی شرکت را می دید در قبول پست در مجله مردد و دودل بود. او از 
مک میالن درخواست کرد تا تعداد نوشته ها و مطالب انباشته شده و چاپ نشده را به او اطالع دهد. 
2300 مقاله چاپ نشده هنوز باقی بودند. او در دفتر مجله قفسه هایی پر از کارهای ناتمام و انباشته شده 
را مشاهده کرد که بنابر ماه ارائه مقاله طبقه بندی شده بودند و هیستوگرامی را بر اساس توزیع گاوس 
تشکیل می دادند. او به عنوان یکی از شرایط پذیرش پست در مجله قول گرفت تا بتواند صفحه ها و 

مقاله های بیشتری را در مجله چاپ کند و از این طریق طی 18 ماه دیون معوقه را بازپرداخت کند.
   او هر روز بعدازظهر و تعطیالت آخر هفته چمدانی پر از مقاله  را به خانه می برد و تک تک آنها 
را  به دقت بررسی و موشکافی می کرد. طی چند ماه مجله شادابی فوق العاده و عجیبی به خود گرفت. 
مقاله های قوی و مستدل در مورد سیاست های علم به قلم مدوکس و رشته یادداشت های مربوط به 
تحوالت صورت گرفته در علم، بخش اخبار و دیدگاه ها در مجله را جانی تازه بخشید وبه تبع آن یک 
سیستم داوری ایجاد گردید. مدوکس یک کارمند توانمند استخدام کرد و  انرژی و شور و حرارت او 

منبع الهامی برای سایر  کارکنان شد.
   او با روزنامه تایمز توافق کرد یک ستون جدید علمی در اختیار او قرار دهند و سپس در سال1970 
اولین دفتر مجله نیچر در واشنگتن  دی سی در ایاالت متحده آمریکا تاسیس گردید. در سال 1973، 
متعاقب اختالف نظر با مدیریت مجله در خصوص موارد مربوط به انتشار سیاست های )علمی( مدوکس 

استعفا کرد و دیوید دیویس جانشین او شد.
مدوکس دو شاخه تحت عنوان "مجله نیچر در حوزه زیست شناسی نوین" و "مجله نیچر در حوزه 
علوم فیزیکی" را منتشر ساخت. فعالیت او تا جایی پیش رفت که در آن هنگام نیچر سه بار در هفته 

چاپ می شد. پس از رفتن او از مجله این اقدام آینده نگرانه او ناتمام ماند.
پس از 2 سال به عنوان ناشر و نویسنده مستقل به سمت مدیر بنیاد نوفیلد منصوب شد، اما بعد از 
مدت زمانی ، عدم توجه وی به فرصت های محدود پیش آمده ، موجب شد تا در نهایت در سال 1979 

دعوت انتشارات مک میالن برای برگشت به شغل قبلیش را بپذیرد.
مجله نیچر طی این سال ها چندان بد عمل نکرد اما تیراژ آن به همان میزان اندک سابق بازگشت 
و مدوکس مجبور شد برای پیگیری دیدگاه هایش در مجله انرژی مضاعفی را به کار گیرد. او به 
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افزایش تعداد کارکنان مبادرت ورزید و ترتیباتی اتخاذ کرد تا مجله لوموند به طور منظم مقاله هایی را 
در خصوص علم به چاپ رساند.

نیچر همچنین از کنفرانس هایی که در حوزه علم و فناوری در کمبریج، بوستون، پاریس، توکیو و هر 
جای دیگر برگزار و شرکت کنندگان زیادی را شامل می شد، حمایت و پشتیبانی می کرد. با افتتاح دفاتر 
مجله در فرانسه، آلمان و ژاپن، در حقیقت مجله شکل و بُعد بین المللی به خود گرفت. با افزایش تیراژ 

مجله به 57000 نسخه، شهرت و اعتبار آن نیز به همان میزان افزایش یافت. 
   مدوکس آرمانی حرفه ای را در سر می پروراند و آن تبدیل شدن مجله نیچر به مجله ای جذاب برای 
خواندن و مطالعه کردن برای تمامی افراد، دانشمندان و اندیشمندان بود و این رؤیای مدوکس در حال 
تبدیل شدن به واقعیت بود. مدوکس از ایستایی و سکون بیم داشت. او منبع بی پایانی از ایده و استعداد 
و فردی بود که دیگران کارمندانش را از او می ترساندند. چشمان تیزبین او در مباحث ژورنالیستی و 
علمی بسیاری از اوقات موجب می شد تا با مشکالت جدی روبه رو شود. به عنوان مثال یک بار با وجود 
مخالفت های نگران کننده در دفترش و دیدگاه های راسخ منتقدان، او یکی از نوشته های همکارانش را 

رد و بر چاپ یک نوشته بحث برانگیز پافشاری کرد.
   حتی یک یا دو بار این مقاله ها توسط داوران رد گردید. معروف ترین این موارد در سال 1988 در 
خصوص مقاله ای از آزمایشگاه ژاک بنونیس در پاریس روی داد. در این مقاله بیان شده بود، ماده ای 
که تا آخرین ملکول آن رقیق شده و دیگر هیچ ملکولی از آن در ظرف آزمایشگاه باقی نمانده باشد 

هنوز هم تأثیر زیست شناختی خود را می تواند نشان دهد.
مدوکس بر مبنای بازدید خود از آزمایشگاه بنونیس که با همراهی یک داور و شعبده باز معروف جیمز 
راندی صورت گرفته بود مدت کوتاهی پس از آن مقاله ای را چاپ کرد که در آن تئوری فوق را رد کرد.

   متعاقب آن، خبرنگاری نوشت ، حداقل معلوم شد که چگونه در مجله نیچر مقاله ها برای چاپ 
انتخاب می شوند: قباًل مقاله ها انتخاب می شدند اما اکنون بنابر صالحدید یک ویراستار، یک جادوگر 
و خرگوشش ، مقاله ها به چاپ می رسند. مدوکس از غوغا و بلوای ناشی از این حرف ها لذت می برد و 

همچنان بر کار و گفته های خود پافشاری می کرد.
   با رشد علم، درخواست برای نشریه ها و مطالب جدید افزایش می یافت. از آنجا که مجله نیچر 
و سایر مجله های معتبرفقط می توانستند تعداد محدودی مقاله با کیفیت و در سطح عالی چاپ کنند 
اکنون درصدد یافتن خروجی دیگری بودند. از این رو انگیزه و نیروی محرک برای چاپ یک مجله 
ماهانه الحاقیه به مجله نیچر به وجود آمد تا آن دسته از مقاله هایی که به نظر می رسید برای مخاطب 
عام ،بسیار تخصصی است در آن به چاپ رسد و اینگونه بود که  در سال 1992 "نیچر ژنتیک" برای 

نخستین بار چاپ شد ، موفقیتی که مثال زدنی بود.
   این نشریه ها نام "یچر" را یدک می کشیدند اما از لحاظ چاپ و ویراستاری مستقل بودند و 
تعدادشان به 15 مجله تحقیقاتی و 15 مجله دوره ای می رسید. در سال 1996، جان مدوکس به واسطه 
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خدماتش به علم مفتخر به دریافت عنوان شوالیه و در سال 2000 به عنوان مرد انجمن سلطنتی 
انتخاب شد.

و  چاپ شده  مطالب  نیچر،  در  سرمقاالتش  و  کتب  طریق  از  او  ندارد  وجود  تردیدی  هیچ     
سخنرانی های عمومی ، تلویزیونی و رادیویی، توجه همگان را به علم و صاحبان علم معطوف داشت. 

ایجاد دپارتمان های دولتی جهت تجدیدنظر در علم سیاست از جمله این فعالیت ها بود.
    او از اینکه نمی گذاشت تا گزارش های نامعتبر چاپ شود هیچ واهمه ای نداشت همانگونه که مجله 
"ساندی تایمز" را به خاطر دفاع از یک تئوری خطرناک اجتماعی و گمراه کننده در خصوص علل ایدز 

به وضوح شکست داد و مغلوب ساخت.
از  ویراستاری  رئیس بخش  به عنوان  از 22 سال خدمت  او در سال 1995 در مجموع پس     
بازنشسته شد. چند کتاب مدوکس به ویژه کتاب "چه چیزی برای کشف باقی مانده  مجله نیچر 
است")1997- فری پرس(، توجهات بسیاری را به خود جلب و فوق العاده مهیج و خواندنی بودند. او 
به مسافرت عالقه وافری داشت و به ندرت درخواست برای ارائه سخنرانی یا شرکت در کنفرانس را 

رد می کرد.
   او مسئول راه اندازی و چاپ یک خالصه ماهانه از نیچر برای توزیع در روسیه )که با کمال تأسف 
 Hay - on- Way   اکنون دیگر وجود ندارد( و همچنین گنجاندن بخش علم در فستیوال مشهور ادبی
در نزدیک خانه روستائیش در ولز بود که خود به عنوان یکی از اعضای با وجدان شورای شهر در آنجا 

خدمت می کرد.
   مدوکس دوستان فراوانی داشت که منحصر به محدوده علم نبودند و به همین دلیل حتی پس از 
بازنشستگی اش، بسیاری از شاگردانش در دفتر نیچر، رابطه خود  با او را همچنان حفظ کردند. مدوکس 
در روشی بسیار مؤدبانه و نسبتاً فروتنانه  با افرادی که از خود راضی بودند به شدت سختگیر بود اما آنانی 

که می توانستند نظر او را جلب کنند  از حمایت بی دریغ او برخوردار می شدند.
   او، همسرش- براندا که خبرنگار و زندگینامه نگار برجسته ای بود- را ترک و  و از این ازدواج یک 
دختر و یک پسر به یادگار باقی ماند که هردو جا پای والدین خود گذاشتند و خبرنگاران برجسته ای 

شدند.





 119  

13
93

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
م 

شش
ره 

شما
م • 

نج
ل پ

سا

شهر علم اصفهان
برای اولین بار شهر علم در اصفهان زیر نظر شهرداری افتتاح شد مطابق اساسنامه آن قرار شد 
خانه  فیزیک،  خانه  مانند  علم  خانه های  از  مجموعه ای  اصفهان  ریاضیات  خانه  از  الگوبرداری  با 

زیست شناسی و خانه آمار راه اندازی شود.
بنا به اظهار مدیر شهر علم اصفهان هدف اصلی از احداث شهر علم در اصفهان، ترویج علوم بین 

سطوح مختلف جامعه و تغییر نگرش مردم نسبت به علم است.
بنا به اهمیت این شهر در این شماره شهر علم اصفهان را معرفی می کنیم.

ابوالفضل خسروی 1

روند تأسیس شهر علم را شرح دهید؟
شهر علم با حمایت شهرداری اصفهان و با همت 
دانشگاه صنعتی  دانشگاه اصفهان،  استادان  از  جمعی 
اصفهان، دبیران آموزش و پرورش استان و از نهادهای 
غیردولتی خانه های علوم پایه مانند )ریاضیات، فیزیک، 
استناد  به  و  گرفت  شکل   )... و  آمار  زیست شناسی، 
مصوبه سال 1385 شورای اسالمی شهر اصفهان از 
سال 1393 عماًل به صورت اجرایی کار خود را آغاز 

از تشکیل خانه  موفقیت های حاصل  نتیجه تحقق  در  روند  این  است که طی  بدیهی  است.  کرده 
ریاضیات برای اولین بار در اصفهان در سال 1377 اتفاق افتاده است.

هدف از تأسیس شهر علم چیست ؟ 
شهر علم اصفهان به منظور اشاعه دانش و علوم و ایجاد بستر مناسبی برای آموزش های ضمنی و 

1. مدیر شهر علم اصفهان
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جانبی و آگاهی از تاریخ تمدن ایرانی– اسالمی 
مختلف  مسائل  با  شهروندان  عموم  آشنایی  و 
دانش و علوم روز از طریق مشاهده، هم فکری 
ایجاد  اطالعاتی  مختلف  منابع  به  دسترسی  و 

شده است.

فعالیت های شهر علم را توضیح دهید؟ 
تجارب  انتقال  انسجام،  هماهنگی،  ایجاد 
علوم  خانه های  امور  در  یکپارچگی  حفظ  و 

در چهارچوب اساسنامه هر یک و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از امکانات و فرصت ها و تأمین 
نیازها و تالش در راستای ارتقای کیفیت خانه های عضو و همچنین تدوین و تصویب سیاست ها و 

خط مشی های کلی شهر علم.
   الزم به ذکر است که هر یک از خانه های علوم عضو شهر علم در زمینه های مختلف پژوهشی، 
آموزشی،  کمک  آموزشی،  فعالیت های  علمی،  یافته های  ترویج  و  نشر  هم اندیشی،  علمی،  مناظره 

کارگاه های تخصصی و رقابت ها و مسابقه ها و المپیادهای علمی فعالیت می کنند.

شهر علم در راستای ترویج علم چه اقدام هایی انجام داده است؟
شهر علم اصفهان اقدام به تدوین آیین نامه های خانه های علوم؛ تأسیس و راه اندازی خانه فیزیک 
اصفهان، خانه زیست شناسی و خانه آمار کرد که هر کدام بر طبق مفاد اساسنامه کار خود را در زمینه 

ترویج علم در رشته های خود آغاز کرده اند.
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   الزم به ذکر است که شهر علم به عنوان مؤسسه ای غیردولتی متشکل از یک شورای هماهنگی، 
یک نفر به عنوان مدیر اجرایی شهر علم و مرکب از خانه های علوم است که هر کدام از خانه های 
علوم دارای هیئت امنا، شورای علمی و مدیر اجرایی و هر کدام به عنوان مؤسسه غیردولتی دارای 

اساسنامه جداگانه هستند.

درباره برنامه های آتی شهر علم اصفهان را توضیح دهید؟ 
و  فرهنگی  مراکز  طریق  از  علم  ترویج  اصفهان،  شهر  در  فناوری  و  علم  پردیس های  تشکیل 
فرهنگسراهای شهری، تشکیل خانه های علم در محله ها، اجرای برنامه های آموزشی، تفریحی و 
برنامه های شهر علم است. همچنین شهر علم اصفهان  از  اردوهای علمی در سطح وسیع جزیی 
آمادگی دارد تا با شهرداری ها، دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در راستای راه اندازی مراکز مشابه در 

سایر شهرها و به خصوص کالن شهرها به تبادل اطالعات علمی و اجرایی در این زمینه بپردازد.

چالش های موجود در عمومی سازی علم از طریق شهر علم را بیان کنید؟
مشکالت 1.  با  را  شهرداری ها  کالن شهرها،  و  شهری  واحد  مدیریت  فقدان  که  همانگونه   

عدیده ای مواجه کرده است، پیامدهای تحقق نیافتن این مدیریت واحد، روند عمومی سازی 
علم در شهرها را نیز کند و آهسته می کند؛

 چالش دیگر پیش روی عمومی سازی علم، فرهنگ سازی آن است. اگر هماهنگی میان بخشی 2. 
و  نشود  ایجاد  کشور  سطح  در  فرهنگی  مراکز  و  دستگاه ها  ویژه  به  دستگاه ها  کلیه  بین 
زیرساخت های فرهنگی عمومی سازی علم مورد غفلت قرار گیرد کلیه تالش ها و هزینه هایی 

که در این زمینه انجام می شود بی نتیجه خواهد بود؛
 عمومی سازی علم بحثی نیست که بتوان یک روزه یا یک  ساله و یا اینکه تنها در یک استان، 3. 

شهر یا منطقه اجرا شود بلکه دست اندرکاران آن بایستی به صورت جامع و کشوری به موضوع 
بنگرند و اقدام به تدوین برنامه های اساسی )کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت( کنند و به عبارتی 

دیگر از مباحثی است که تنها با صبر، حوصله و درایت قابل انجام و اجرا است.
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معرفی کتاب

فاطمه هویدایی1 

عنوان: روش علم: بازخوانی اسلوب های اندیشه علمی از
           عصر روشنگری تاکنون

نویسنده: محمد طبیبیان
مشخصات نشر: تهران، انتشارات دنیای اقتصاد، 1392

قیمت: 140000 ریال

این کتاب یکی از پرفروش ترین کتاب های انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1392 بوده است.
تولیِد کار علمی، فعالیت و درگیر شدن در سنت تولید علم را طلب می کند و به همین دلیل نیز 

آشنایی به تاریخ تولید علم و فلسفه علم و چگونگی آن ضرورت می یابد.
آموزش دانشگاهی ایران به تدریس روش فلسفه و تاریخ علم، توجه شایسته ای ندارد. بسیاری از 
کتاب هایی که به عنوان روش تحقیق تدریس می شوند، روش تحقیق را همچون آموزش مکانیکی 
مراحلی معرفی می کنند که اگر طی شود، نتیجه آن تولید کار علمی خواهد بود. حال آنکه تولید علم، 
مشغله ای است که به ناچار باید در قالب سنت علمی رخ دهد. از این رو، آشنایی با تاریخ تولید علم 
و فلسفه و چگونگی آن ضرورت دارد. این کتاب به بازخوانی اسلوب های پژوهش علمی از عصر 
روشنگری اروپا تاکنون در هشت فصل می پردازد و در پایان هر فصل منابع استناد شده را به تفکیک 
بیان می دارد. ساختار کتاب بر اساس تلفیق دو محور شکل گرفته است؛ یک محور برنامه درسی مربوط 
به روش تحقیق علمی و دیگری پاسخ به پرسش هایی که طی ارائه درس دانشجویان مطرح می کنند.

گروهی از خوانندگان مورد توجه نگارنده، قشر وسیع تحصیلکرده کشور است. آنها با پرسش های 
بنیادینی در مورد علوم و روش های علمی روبه رو هستند، بنابراین می توانند برای برخی از پرسش های 
خود در این کتاب پاسخ هایی بیابند. فصول این کتاب عبارتند از: عصر روشنگری، چند نکته درباره 
اندیشیدن، شناخت علمی تا ظهور اثبات گراها، روش علمی اثبات-گرایی و ابطال پذیری، ویرایش های 
مختلف ابطال پذیری، نظریه انقالب های علمی کوهن، تورش در ادراک و استنتاج، مالحظاتی درباره 

محدودیت های خردورزی.
1. معاون خدمات فنی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد  





 125  

13
93

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
م 

شش
ره 

شما
م • 

نج
ل پ

سا

برگ درخواست اشتراک ساالنه مجله
نام:

نام خانوادگی:

شغل:

نشانی:

صندوق پستی:

تلفن:

پست الکترونیک:

 برگ اشتراک را به طور کامل پر کنید.	
 تجارت شعبه 	 بانک  را شماره حساب 42284084  اشتراک ساالنه  وجه 

پارک دانشجو به نام انجمن ترویج علم ایران واریز نمایید.
 رونوشت برگ تکمیل شده را به همراه اصل رسید بانکی با پست سفارشی 	

به نشانی دفتر انجمن ارسال نمایید.
 رونوشت برگ رسید بانکی را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.	

نشانی: تهران- خیابان کریم خان زند- نبش خیابان عضدی)آبان( شمالی 
ساختمان دانشگاه عالمه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق 225

هزینه اشتراک ساالنه                                           200000 ریال

 Iranian
 Association for
 Popularization

of Science
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John Maddox (1925–2009)

Ghazale Nazifkar
Deputy Director General Principles, Law & IHL Department Iranian Red Crescent Society

John Maddox who was editor of Nature during 1966-73 and 1980-95, 
transformed the journal from a collegially amateurish publication into 
a challenging and professional in assessment of science and in scien-
tific journalistic reportage.

John Royden Maddox exerted an influence on science and the politics of 
science that was unequalled by any journalist or editor in recent years.

He won a scholarship to university of oxford to read chemistry. He 
wished a professional ideal which was changing the Nature into an 
attractive magazine for reading and studying for the public, scientists 
and researchers.

Maddox had published two offshoots “Nature New Biology” and “Na-
ture Physical Science “. His efforts resulted   in the publishing of Na-
ture, three times a week, at that time. Nature Genetics was the first to 
appear in 1992 that was a precious success. Maddox’s several books, 
especially what remains to be discovered (Freepress, 1997) attracted 
wide attention. In 1996, John Maddox was knighted for his services 
to science and in 200 he was elected an honorary fellow of the Royal 
society.

In 1995, he retired from Nature after a total 22 years in the editorial chair. 
John Maddox passed away on 12 April 2009.

Keywords: Journalism, Professional Journal, Science Assessment, Ama-
teur Journal
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Investigate of the agricultural waste and waste management situation and 
present of solutions in order to achieve sustainable development goals

Farhad Khosravani
M.Sc. Student of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University

Gholamreza Pezeshkirad
Associate Professor of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University

Homayon Farhadian
Assistant Professor of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University 

Abstract
    According to international data information, the annual amount of agricul-

tural production 10-50 percent is removed from the consume cycle. In our 
country, an average of 30 percent, or about 420 thousand tons of agriculture 
products due to lack of system maintenance, conversion and distribution, 
are wasted. However, 70 percent has organic life agricultural waste, and it 
can return to the soil. Hence, despite the undeniable potential in agriculture, 
one major problem for agricultural structures is lack of proper organization 
management and motivation on the sustainable utilization of resources.

     Present study, is an overview of the document library, research computer-
ized, in global information networks. Also it is reviewed the concept of agri-
cultural waste and recycling managing of agricultural waste for the benefits 
and also emphases on four principal: reductions raw materials, re-use of 
products, recycling and recovery of energy.

     According to study, it seems that, in order to achieve self-sufficiency ratio, 
apart from increasing production in agriculture, an alternative should find to 
deal with the issue of waste management recycling and waste of agricultural 
products. 

Thus, through the applying appropriate methods, agricultural waste manage-
ment that will be addressed in this study, cause to reduce agricultural waste 
and lead to efficient use of them, and increase staff productivity and also 
reduce damage to the resource base and caused important steps toward 
achieving sustainable development and developing environmental protec-
tion.

Keywords: Agricultural Waste, Agricultural Waste Management, Environ-
mental, Sustainable Development.
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The Effect of Concept Mapping Strategy On Improving Iranian 
Intermediate EFL Learners’ Listening Comprehension

Fariba Niksiar
MA. National Research Institute for Science Policy

Abstract
    Concept mapping is a cognitive strategy particularly suited to identifying 

relationships between ideas. This study has investigated the effectiveness 
of concept mapping as a learning strategy on intermediate students’ listen-
ing comprehension. Although listening comprehension is now well recog-
nized as an important aspect of language learning, it has been neglected in 
research and practice until quite recently. Even now we cannot say much 
work has been done in this domain. 

     By administering a Comprehensive English Language Test (CELT), a 
sample population of 60 subjects was selected from 91 students of Eng-
lish translation in Islamic Azad University, Islamshahr Branch. A pretest 
consisting of six listening passages was administered to the subjects. After 
one month, training sessions were devoted to the experimental group and 
appropriate concept maps were provided before listening to the passages 
to teach them how to listen, whereas some pictures were used to teach the 
control group. During the special instruction by concept mapping tech-
nique, the researcher asked the students to help her in writing the concepts 
in order to determine their level of involvement. Their level of involve-
ment was measured by a questionnaire that they had answered in the last 
session later on. The obtained data was analyzed through t- test. The ana-
lyzed data presented that; there was a significant difference between the 
means of experimental group and control group on the post- tests. That is 
concept mapping proved to be effective and has increased the experimen-
tal group’s listening comprehension. 

     By investigating the questionnaire it was realized that 70 percent of the 
students had helped the teacher in mapping the concepts that indicates a 
good level of involvement in the teaching- learning process. On the whole, 
the findings suggest that it is necessary to provide FL listeners with the 
appropriate learning strategy prior to asking them to listen. On the other 
hand the instructors should not ignore the critical role of learning strate-
gies in FL listening comprehension.

Keywords: Concept mapping, Creative and critical thinking, Iranian Inter-
mediate EFL Learners Listening comprehension, Meaningful learning.
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Scientific Maps: Methods and Techniques

Hadi Ramezani
MA Student in Knowledge and Information Science, Allameh Tabatabaei University

Mehdi Alipour-Hafezi
Assistant Professor in Knowledge and Information Science, Iranian Research Institute for Infor-

mation Science and Technology  

Esmat Momeni
Assistant Professor in Knowledge and Information Science, Allameh Tabatabaei University

Abstract
    Scientific publications are rapidly developing as a result of science do-

mains development. Therefore tracing research trends in various domains 
of science has become a challenge. In fact, limitations of conventional 
methods of analysis of various domains of science and their weaknesses 
in representing a comprehensive view of knowledge, has led specialists 
of scientometrics and computer science to develop new methods to over-
come it. In this direction, scientometrics specialists have been combined 
scientometrics indicators and methods with new visualization techniques 
to provide tools in order to study science and their relations. The aim of 
this study is to introduce methods of mapping the scientific maps espe-
cially co-word analysis and methods of text-mining analysis. This study 
tries to guide researchers to new fields of analyzing sciences structure. 
Therefore this paper focuses on the concepts of mapping scientific maps 
and verifying their methods try to explain theoretical foundations of sci-
entific maps. Consequently suggests these maps to be used as a solution 
to convert the implicit knowledge into explicit knowledge.

Keywords: Data-mining, Scientometrics, Scientific maps, Text-mining, Vi-
sualization.
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The Role of Radio in Popularization of Science with emphasis on 
Science and Technology Museum in Iran: Experts points of view

Azadeh Heidari
PhD of Library and Information Science 

Roya Pournaghi
Association Professor of Iranian Research Institute for Information Science & Technology

Abstract
     In order to accurate implementation of popularization of science polices, 

some factors should be studied. Media, especially mass media, and also 
science popularization centers and science and technology museums, 
could have important role in process of science popularization in Iran. 
So this study focuses on the important role of radio as a mass media and 
its role in introducing the science and technology museums to people.

The data collected through survey and library studies and data collection 
was based on the questionnaire and snowball identification technique. 
Statistical population was 30 researchers and experts in the field of popu-
larization of science. The data were analyzed by SPSS software and in 
descriptive and inferential statistics questions; T-test and Friedman test 
had been used.

Analysis revealed that “Introducing science and technology parks and mu-
seums and inviting people for visiting by radio” with average rating 8.23 
was one of the most effective programs of radio. So TV and radio have 
an important role in popularization of science in Iran.

With considering the effect and importance of TV and radio as a mass 
media, proper polices to utilization of these medium is required. So intro-
ducing science popularization centers like science and technology mu-
seums through mass media could be really effective in popularization of 
science.

Keywords: Iran, Mass Media, Popularization of science Radio, Science 
and Technology museums.  
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Science Museums and Cultural Capital

Bakhtyar mahmoudpour
Association Professor of Science and Technology Museum

Abstract
    This paper aims to examine the impact of museums, especially science 

museums and science centers on formation, growth and development of 
cultural capital in the society. In order to achieve this goal first, in the 
theoretical basics section, with an overview of the history of the forma-
tion and changes in the role and functions of museums through history, 
the educational role of museums as one of the most important roles of 
museums especially in science museums has been emphasized. Then by 
elaborating and extending the concept of cultural capital and by enumer-
ating its functions and effects on society, varieties of cultural capital cat-
egories have been offered.

     Then by citation analysis and deductive approach the relationships, roles 
and impacts of science centers and science museums in the formation of 
cultural capital and consequently in the scientific and cultural develop-
ment of the country has been described.

Finally, based on obtained results some suggestion are recommended for 
improving the performance of science and technology museums and sci-
ence centers for development of cultural capital in society and in achiev-
ing sustainable development.

Keywords: Cultural capital, Development, Museums, Science centers, Sci-
ence museums, Social inequality.
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The role of Science and Technology Museums in Dissemination of 
Science: Case study: “Iran science and technology museum’s activities”

Mohsen Jafarinejad
Communication and international affairs Manager

Abstract
   Science and Technology museums do special activities based on their 

goals as a research institute in regard with disseminating and populariza-
tion of science. In this article, the role of Iran science and technology 
museum in popularization of science by considering the activities of the 
museum regarding to education, learning, popularizing and transferring 
scientific experiences to visitors has been introduced and examined. 

    To study the activities of Iran Science and Technology Museum, with 
the approach of popularization of science, a questionnaire was randomly 
given to 100 visitors in the first half of 2014.

     Museum activities such as educational tours by experts, scientific learn-
ing in science and technology museum, the effectiveness of visits on visi-
tors’ learning, interactive role of the museum’s objects in popularization 
of scientific concepts, chance of having scientific questions and answers 
about museum’s objects, increasing natural history information by visit-
ing the  hall of indigenous and modern technologies, familiarity with ce-
lebrities in different fields of knowledge, their works and inventions, sci-
entific information about museum’s objects such as catalogue, brochure, 
receiving scientific information through animation and documentaries, 
holding workshops, seminars and scientific conferences for dissemina-
tion of science, were  the mentioned materials in this survey. More than 
80 percent of respondents have chosen IRSTM as a good place for popu-
larization of science and scientific notions. In this regard one of the most 
important activities is the method of education and learning in science 
and technology museum which leads to a practical training during visit.

Keywords: Education, Learning, Museum, Popularization, Science, Tech-
nology.
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