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مروري بر
ماهيت ارتباطات عمومي علم

و نظریه هاي آن

 ارتباط گر علم
 ارتباطات عمومي علم

 مدل  نقصاني
 مدل بافتاري

  عامهـ  متخصص
 مشارکت عمومي

 فرهنگ علمي

   کلیدواژه ها

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

زهرا اجاق
دانشجوي دکتري علوم ارتباطات، دانشگاه تهران

zahraojagh@ut.ac.ir

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

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

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

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

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

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

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

بین دانشمندان اعتبار کسب کند و فهم و شناختي از فرهنگ دانشمندان و صنعت علم داشته باشد. 
به اي��ن ترتی��ب ارتباط گر خ��وب عل��م بايد ي��ا در عل��م ي��ا در ارتباط��ات حرفه اي باش��د و دس��ت ک��م در يک��ی مهارت 
 ابتدايی داش��ته باش��د.  اي��ن دو در کنار ه��م ارتباط گر عل��م خوب را مي س��ازند. موالي نش��ان م��ي دهد که يک��ي ديگر از 
ويژگي هاي ارتباط گر علم داشتن شناخت از پیشرفت هاي علم است.  اين سخن بدين معناست که ارتباط گر علم بايد در مورد 
آنچه در حوزة پژوهش و صنعت رخ مي دهد، از رهگذر مطالعة روزنامه، مجله و ديگر شبکه هاي علمي اطالعات روزآمدی داشته 
باشد.  اين دانش گسترده کمک می کند که ارتباط گران علم  در کار خود دقیق تر باشند و از همة موضوعاتی که ارزش خبري دارند 
1. AEIOU: Awareness, Enjoyment, Interest, Opinion –Forming, and Understanding
2. Chris Bryant
3. Julian Cribb
4. A Guide to Effective Science Communication
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آگاهی يابند.
 درک زندگ��ي دانش��مندان و فرهنگ حاک��م بر جامعة ايش��ان نی��ز از ديگ��ر ويژگي هاي 
ارتباط گر علم اس��ت.  اين ويژگی به معناي ش��ناخت از زندگي دانش��مندان، نحوة ش��بکه 
س��ازي آنها، دلیل حض��ور آنه��ا در هماي��ش ه��ا و چگونگی هم��کاري آنه��ا و همچنین 
 درک اهمی��ت پژوه��ش، چن��د و چ��ون ن��گارش مقال��ه و داوري آن اس��ت. برآين��د اين 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برمی گیرد.

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

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

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

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

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

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

که به علم و گسترش سواد علمي ارج مي  نهد.  

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

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

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

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

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

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

می پردازد.
 

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

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

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

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

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

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

بافتاري5 مطرح کردند. 

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

افکار عمومي براي فعالیت هاي علمي و پژوهشي مطرح نیست.   

 5- نتیجه  گیري
  کنشگران و صاحبان مشاغل در هر جامعه اي از ويژگي هاي فرهنگي آن جامعه متأثرند.  اين 




