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 غیر مسؤولة عن أي استخدام قد یجري للمعلومات الواردة في ھذا التقریر. 

 

 

 دعم التواصل العلمي العالمي:
 ورقة عمل عن الخطوات التالیة الموصى بھا

إن التطورات السریعة في العلم والتكنولوجیا لھا آثار كبیرة في المجتمع سلبًا وإیجابًا. وبینما تدفع اإلنسانیة حدود االستكشاف  
المشترك للعلم والمجتمع من المواطنین فھم الموضوعات والسیاسات واالبتكار، على المجتمع أن یتكیف لیواكبھا. ویقتضي التطور 

العالمیة (والمعلومات الخاطئة بشأنھا)  19-). ولقد كانت جائحة كوفید2021العلمیة والثقة بھا والمشاركة فیھا (مانینو وآخرون،  
 تذكیًرا صارًخا بھذه الحاجة. ) والحرائق والفیضانات المدمرة الناتجة عن تغیر المناخ تمثل 2020(سیتز وشویتزر،  

 
یُعَد التواصل العلمي مجاالً یمكن من خاللھ السعي نحو ھذا المطلب على أمل تحقیقھ. ویُعَد ھذا المجال، بوصفھ مجاالً أكادیمیًا، 

 حدیث العھد نسبیًا ومتعدد االختصاصات بطبیعتھ ویتضمن مجموعة متنوعة من الجھات الفاعلة والممارسات.  ولغرض ھذا
 ).2020التقریر، سنستخدم تعریف التواصل العلمي كما وضعھ دام وآخرون، ( 

 
أو مناقشتھا  ––بمفھومھا الواسع  ––"یصف التواصل العلمي الطرق الكثیرة التي یمكن بھا مشاركة آلیات العلوم ونتائجھا وآثارھا 

ة أو الفنیة أو مناقشة المسائل ذات البعد العلمي أو مع الجمھور. ویتضمن التواصل العلمي التفاعل بھدف تفسیر التطورات العلمی
 الفني".

 
في العقود األخیرة، مر المجتمع بالكثیر من المراحل االنتقالیة من حیث كیفیة استقبالنا المعلومات واستیعابھا والتعامل معھا، ومن  

ي التكیف حسب ھذه التغیرات من أجل تطویر  ). ویجب على المعنیین بالتواصل العلم2021المتوقع أن یستمر ذلك (كوبر وآخرون، 
). ومن دون ذلك التكیف، ستنخفض الثقة بالعلم، وھذا ربما یؤدي إلى آثار 2021محتوى مؤثر وعالي الجودة (مانینو وآخرون، 

 ).2021مدمرة لسالمة المجتمع (روش وآخرون، 
 

المجزأة، یكافح مجال التواصل العلمي لمواكبتھا وقد وصفھ بعض لكن مع المشھد دائم التغیر والموارد المحدودة وطبیعتھا المتنوعة و
). وبناًء على األبحاث والممارسات من مشروع  2021؛ كوبر وآخرون، 2021األشخاص بكونھ في "أزمة" (دیفیز وآخرون، 

GlobalSCAPE  ،ة العمل ھذه ) وبدعم من التعلیقات الواردة من أصحاب المصلحة الدولیین، ستحدد ورق2021(روش وآخرون
الخطوط العریضة للخطوات التالیة الموصى بھا لدعم المعنیین بالتواصل العلمي سعیًا إلى االرتباط عالي الجودة بمختلف الشعوب 

 في جمیع أنحاء العالم.
 

GlobalSCAPE 
موجب دعوة المفوضیة (التواصل العلمي واإلدراك العالمیان) واحًدا من ثمانیة مشروعات ممولة ب GlobalSCAPEیُعَد مشروع 

ھو جمع   GlobalSCAPE؛ تقییم دور التواصل العلمي وإعادة البحث فیھ. وكان ھدف SwafS-19"، 2020األوروبیة "آفاق  
). وُوضعت ھذه المھمة لتحدید العقبات التي  2021صورة دقیقة وحدیثة عن التواصل العلمي في سیاق عالمي (روش وآخرون، 

مي حول العالم، ولتشجیع األنشطة التي تعمل على تخطي تلك العقبات من أجل تحقیق محتوى وتدریب تواجھ ممارسي التواصل العل
، وتم تنقیحھا بناًء على التعلیقات GlobalSCAPEوارتباط عالي الجودة ضمن المجال. ولقد تم إعداد ورقة العمل ھذه عبر مشروع 

 ر األخیر من المشروع.التي تجمعھا جلسات اإلبداع المشترك التي ُعقدت في الشھ
 

 القیم األساسیة للتواصل العلمي
 

من أجل تحقیق أثر ومعنى بثبات ألنشطة التواصل العلمي، قد یكون من المفید االعتماد على مجموعة من القیم التي قد تُعَد أساسیة 
الثقة واالرتباط عالي الجودة الذي یقدر في المجال. ویمكن أن تشكل ھذه القیم مسار تطویر عالقة بین العلم والمجتمع تقوم على 

بثبات على تحمل العقبات. ونقدم ھنا تلك القیم بما فیھا التحدي المرتبط بتطبیقھا الذي تحدد عبر البحث األدبي والممارسات وجلسات 
ال من األحوال قائمة كاملة أو اإلبداع المشترك التي ُعقدت مع الجھات الفاعلة الدولیة في مجال التواصل العلمي. وال تُعَد ھذه بأي ح

 نھائیة، وإنما ھي لمحة عن األفكار واالھتمامات الحالیة المنتشرة في مجال التواصل العلمي.
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 الشمول والتنوع: .1
یمكن حالیًا النظر إلى االتجاه السائد في التواصل العلمي على أنھ عمل في مجال حصري تسوده وجھات نظر الرجل األبیض  

). وینشئ نقص التنوع والشمول ھذا منظوًرا  2021؛ س. م. فینالي وآخرون، 2021؛ داوسن، 2017وجوبیر، الغربي (جانثر 
ان  أحادیًا للممارسات المثلى. ویُعَد التواصل العلمي سیاقیًا بدرجة كبیرة ویعتمد اعتماًدا كبیًرا على العوامل الثقافیة والسیاسیة لمك

). وفي حال الفھم الخطأ لھذا األمر، یمكن أن تكون الممارسات المطبقة غیر ذات 2021؛ دیفیز وآخرون، 2021تطبیقھ (داوسن،  
تأثیر وغیر ذات صلة، وأن تؤدي في النھایة إلى إھدار للموارد. فال یمكن لمنظور ال یمثل إال نسبة صغیرة من سكان العالم أن یضع 

 یاق العالمي.وحده إستراتیجیات ذات معنى للتغلب على العقبات المحددة في الس
 

 الثقة واالنفتاح والنزاھة:  .2
یُعَد االنفتاح والنزاھة عاملَین أساسیَّین لتعزیز الثقة بالعلم، ولذلك فال عجب أنھما راسخان أیًضا في التواصل حول موضوعات العلم 

البحث والممارسة، ما یسمح  ). وتعزز مشاركة المعرفة تحسین الجودة في كل من 2021خارج المجال وداخلھ على السواء (دیفیز، 
 للجھات الفاعلة في التواصل العلمي بالبناء فوق العمل الجید والخبرات التي لدى شبكتھا.

ولسوء الحظ، غالبًا ما یشعر كثیر من محترفي التواصل العلمي أن شبكتھم صغیرة ومحددة التخصص في حین یوجد نقص في 
). ولقد ظھرت تباینات كبیرة في البحث والتدریس وأفكار الممارسات 2021،  مبادرات التعاون بین التخصصات (دیفیز وآخرون

المثلى في أنحاء مجال التواصل العلمي ما سبَّب صعوبات في النھوض في أثناء إعداد التدریب وتطبیقھ. وعلى وجھ التحدید، ال یتم  
ألثر المحتمل لكثیر من أنشطة التواصل العلمي (دیفیز شرح األبحاث التي تتم عادة بلغة یسھل على الممارسین فھمھا، ما یقلل من ا

 ).2023؛ جوبیر، 2021وآخرون، 
 

 االستدامة: .3
ینبغي أن تسعى أنشطة البحث والممارسة والتدریب في التواصل العلمي إلى تحقیق شكل من أشكال االستدامة لتقلیل إھدار الموارد  

التواصل العلمي بوصفھ مجال عمل مستقالً ومھًما ویتضمن درجة عالیة من وضمان المالءمة واألثر البالغ، ولتعزیز إدراك 
المھارة. وتعزز االستدامة الشبكات وتدعم بناء األنظمة لمجتمع التواصل العلمي. ویمكن استخدام المشروعات طویلة األمد لتمییز 

). لكن 2020لعقبات التي تظھر (جربر وآخرون، االتجاھات المتغیرة في التطور المشترك للعلم والمجتمع وللتغلب السریع على ا
لتحقیق االستدامة، ال بد من أن ترى المؤسسات العلمیة والكیانات الممولة األخرى التواصل العلمي على أنھ مكون أساسي في البحث  

لذین یرغبون في مشاركة  العلمي والتطور التكنولوجي. ویبرز ذلك الجانب المھم المتمثل في مساعدة العلماء والباحثین اآلخرین ا
 ).2021أعمالھم مع أعضاء مجتمع أكبر (بیزلي وآخرون، 

 
 االبتكار والمالءمة: 

لتطبیق جمیع القیم السابق ذكرھا، یجب على المعنیین بالتواصل العلمي عموًما مواصلة االبتكار. ویجب أن یتغلب البحث   
ول والتنوع واالنفتاح واالستدامة للحفاظ على المالءمة في مشھد متغیر. والممارسة على المبادئ الموضوعة سابقًا بالدفع نحو الشم

 ویمكن للتعاون غیر المستكشف أن یوفر منظورات جدیدة مثیرة لالھتمام وأفكاًرا قیمة أُھملت في السابق.  
 ومع تطور العالقة بین العلم والمجتمع، یجب أن تطور أیًضا األبحاث والوسائل المستخدمة إلعدادھا.

 
في القسم اآلتي، سنعرض عدًدا من التوصیات بشأن كیفیة ترسیخ تلك القیم بدرجة أكبر في البحث والممارسة للتواصل العلمي 

التي ستوصف أیًضا في ھذا القسم، وتم تنقیحھا اعتماًدا  GlobalSCAPEالعالمي. ولقد تم إعداد تلك التوصیات في مختلف أنشطة 
 جلسات اإلبداع المشترك مع محترفي التواصل العلمي. على التعلیقات التي تُجمع من

 
 التوصیات 

 
 التوصیة األولى: البناء باألصوات المھمشة 

؛ 2021؛ فینالي وآخرون، 2021ینبغي تصمیم مستقبل التواصل العلمي وبناؤه بوضع األصوات المھمشة في المقدمة (داوسن، 
 خالل:). ویمكن تحقیق ذلك من 2021جود وماكینون،  

 العمل نحو تطویر صورة عالمیة للتواصل العلمي عبر البحث التعاوني والشراكات حول العالم. ●
العمل إلى جانب أعضاء وخبراء من مجتمعات متنوعة للتوصل إلى متطلبات االرتباط بمجتمعاتھم وأخذ تلك المتطلبات  ●

 في الحسبان عند تطبیق األنشطة أو تنفیذ البحث. 
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مسعى بناء صورة عالمیة من خالل الدراسات   GlobalSCAPEلقد بدأ  :GlobalSCAPEأنشطة 

الطولیة للیومیات التي ستلقي، فور تحلیلھا، الضوء على خبرات محترفي التواصل العلمي من الخلفیات المتنوعة من جمیع أنحاء  
ن مع الخبراء الدولیین خارج أوروبا عبر العالم. ولقد غرس المشروع منھًجا عالمیًا في تأسیس كثیر من األنشطة من خالل التعاو

 اللجان االستشاریة وورش التدریب ومساعي مشاركة الموارد الخاصة بھا.
 

 التوصیة الثانیة: تسھیل مشاركة المعرفة 
 ینبغي أن یشعر من یرغبون في توصیل العلم إلى العامة بالدعم والتمكین لفعل ذلك. ویمكن تسھیل ذلك من خالل: 

عمل تعمل على مشاركة المعرفة والممارسات المفیدة، مصممة لتناسب المنطقة التي توجد فیھا بالتعاون مع  تنفیذ ورش  ●
 الخبراء المحلیین.

 توفیر فرص تدریب أكثر استدامة، وموقع مركزي یمكن من خاللھ تحدید أوقات توفر ھذه الفرص وأماكنھا بسھولة. ●
 ارسین من خالل التغییر في اللغة وإستراتیجیات النشر. جعل الوصول إلى نتائج البحث أكثر سھولة للمم ●
استخدام التمویل لتطویر موارد قابلة للتكیف یمكن الوصول إلیھا ومشاركتھا بسھولة. وھذا یشمل االستثمار في ترجمة   ●

 الوثائق والمواد كلما أمكن ذلك. 
لتعاون ضمن مجال التواصل العلمي ومع  تطویر فرص التواصل وتوفیر وسطاء للمعرفة یمكنھم دعم مشاركة المعرفة وا ●

 أصحاب المصلحة الخارجیین أیًضا.
 

جھوده لضمان جعل مخرجاتھ وموارده، مثل الوحدة النمطیة للتواصل العلمي  GlobalSCAPEیكرس   :GlobalSCAPEأنشطة 
ضافة إلى ترجمة ورقة العمل أیًضا للطالب الجامعیین ومحتوى جلسة التدریب وورقة العمل ھذه، متاحة للجمیع وقابلة للتكیف، باإل

) بدعم من منتدى التدریس الخاص  PCSTمع شبكة التواصل العام للعلم والتكنولوجیا ( GlobalSCAPEإلى عدة لغات. ولقد تعاون 
إصدار عدد  بھ، ما أدى إلى مزید من التطویر في قاعدة البیانات العالمیة لبرامج والمقررات الدراسیة المتعلقة بالتواصل العلمي، و

 یوضح كیفیة تدریس ھذه البرامج على نطاق عالمي. Journal of Science Communication (JCOM)خاص من مجلة 
 

 التوصیة الثالثة: تعزیز الدعم الوطني واإلقلیمي 
 

مساعٍ جدیدة. وسیعمل تأسیس  استناًدا إلى أھمیة مشاركة المعرفة، یجب تقدیم الدعم والمشورة للمعنیین بالتواصل العلمي عند بدء 
المحاور المحلیة أو الوطنیة والدولیة لتعمل عمل وسطاء المعرفة بین أعضاء مجتمع التواصل العلمي وأصحاب المصلحة اآلخرین،  
مثل العلماء والطالب وواضعي السیاسات، على تمكین مشاركة المعرفة والتعاون والحوار بین المجموعات التي كانت منفصلة في 

سابق.  ولكي تنجح ھذه المساعي، یجب أن تكون ھذه المراكز كیانات مستقلة ومستدامة وتتطلب تمویالً ودعًما مستمَرین من  ال
 الھیئات الحكومیة وأصحاب المصلحة اآلخرین.

اق كما یجب أن تضمن المراكز المحلیة مالءمة األنشطة للمنطقة التي یتم تنفیذھا داخلھا، وكذلك ربط الساعین على نط ●
 صغیر بالجھات الفاعلة التي یمكنھا تقدیم الخبرة والموارد المطلوبة، وھو ما یمكن تحقیقھ من خالل المركز الوطني. 

ینبغي أن توفر المراكز الوطنیة الدعم والتواصل للمراكز المحلیة، وتقدم برامج اإلرشاد والتدریب، وتشجع التغییر  ●
یة الوطنیة لتأمین التمویل لمختلف المشروعات واألنشطة. وینبغي أن یكون الوطني، وتعمل مع المؤسسات/المنظمات العلم

 لھا شكل من أشكال التمثیل في أحد المراكز الدولیة. 
یمكن للمراكز الدولیة األكبر حجًما تسھیل التعاون الدولي، والمبادرة لضمان أن یظل التواصل العلمي العالمي مبتكًرا  ●

 وشامالً ومالئًما.
 

سنوات لتأسیس   4لمدة  Horizon Europeھو مشروع مستقبلي حصل مؤخًرا على منحة  COALESCE مستقبلیة:األنشطة ال
 الثمانیة.  SwafS-19)، وسیعتمد على عمل مشروعات 101095230"المركز األوروبي للتواصل العلمي" (اتفاقیة المنحة رقم 

 

 ملحوظات ختامیة 
على الثقة والتفاھم واالرتباط عالي الجودة، یجب أن یكون مستقبل التواصل العلمي لضمان قیام التطور المشترك للعلم والمجتمع 

شامالً ومنفتًحا وصادقًا ومستداًما. ویجب أن یتلقى الباحثون والممارسون في ھذا المجال الدعم من بعضھم ومن أصحاب المصلحة 
حسین عملھم والوصول إلى جمھور جدید في ظل مشھد  الخارجیین مثل الحكومات وواضعي السیاسات والمجتمع العلمي لمواصلة ت

 یسوده التحول المستمر. 
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 شكر وتقدیر
للتدریس وخبراء اللجنة االستشاریة على تعلیقاتھم  PCSTومنتدى   GlobalSCAPEیود المؤلفون أن یتوجھوا بالشكر إلى شركاء 

المستنیرة بشأن الموضوعات المحددة في ورقة العمل ھذه. كما یودون أن یتوجھوا بالشكر إلى جمیع المشاركین الذین انضموا إلى 
ود المؤلفون أن یشكروا المفوضیة جلسات اإلبداع المشترك وقدموا إسھاماتھم القیمة التي استند إلیھا إعداد ھذه الوثیقة. وأخیًرا، ی

 . GlobalSCAPEاألوروبیة على الدعم الذي قدمتھ خالل مشروع 
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