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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



 50  

13
93

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
م 

شش
ره 

شما
م • 

نج
ل پ

سا

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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