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Abstract 

This paper tries to determine the groups of public 
attitudes to science and technology with two main 
aspects of knowledge and attitudes in Iran. 
Therfore a questionnaire consisting of indicators 
and variables obtained from the experiences of 
other countries and the viewpoints of Iranian 
experts was set. The questionnaires with a series 
of open and closed questions were distribued 
among 300 residents of Tehran as the research 
sample. The data from the questionnaire were 
analyzed using explanatory factor analysis and 
cluster analysis. The most important findings of 
this research show the existence of five attitudinal 
groups to science among the respondents, that are 
"indifferents to science", "believers to science",” 
lovers  of science", "supporters of science" and 
"unbelievers to science." 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1394 بهار، 1، شماره هفتم سال

 

  

  تهرانی شهروندان فناوري در بین و  هاي عامه به علمنگرش
  2مرجان طباطبایی سیده، *1راد محمدامین قانعی سید

  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشوردانشیار  -1
  شناسی دانشگاه تبریز دانشجوي دکتري جامعه -2

  

  دهیچک
اي متشکل از بدین منظور پرسشنامه. هاي نگرش عمومی به علم و فناوري با دو بعد اساسی دانش و نگرش در ایران استمقاله حاضر در پی تعیین گروه

نفر از  300اي از سؤاالت باز و بسته در بین کشورها و نظرخواهی از متخصصان ایرانی تنظیم و با مجموعه ها و متغیرهایی برگرفته از تجربیات سایر سنجه
اي مورد تجزیه و هاي بدست آمده از این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل خوشهداده. ساکنان شهر تهران به عنوان نمونه آماري توزیع شد

باوردارندگان «، »ها به علمتفاوتبی«: فت که مهمترین یافته حاصل از این پژوهش، وجود پنج گروه نگرشی به علم در بین مخاطبان بوده استتحلیل قرار گر
  .»ناباوران به علم«و » گران علم حمایت«، »دوستداران علم«، »علم

  
  گران علم و ناباوران به علم باوردارندگان علم، دوستداران علم، حمایتها به علم، تفاوتفهم عامه از علم، گروه نگرشی، بی: ها واژهدیلک
  

  1مقدمه -1
هاي اخیر، توسعه و پیشرفت علم و فناوري چنان در دهه

توان تغییر سریع و گسترده بوده که به طور محسوسی می
ییر و این تغ. چهره و سبک زندگی بشر را مشاهده کرد

نظران و اي بوده که بسیاري از صاحبتحوالت به گونه
اندیشمندان اجتماعی معاصر، سخن از انقالب جدید فناوري 

آورند و دانش را ویژگی اساسی جوامع جدید  به میان می
نامند می» جوامع دانش«بر اساس آن جوامع جدید را . دانند می

توسعه جوامع مطرح محور را به عنوان الگوي  و توسعه دانایی
با توجه به اینکه دستاوردهاي علم و فناوري در همه . کنندمی
هاي زندگی ما رسوخ کرده است چندان جاي تعجب جنبه

نیست که همه کشورها به درجات مختلف، کلیه منابع انسانی 
  ].1[اندازند و مادي خود را براي پیشرفت آن به کار می

                                                 
  ghaneirad@yahoo.com: دار مکاتبات نویسنده عهده  1*

یافتگی یک کشور ان توسعهاز طرف دیگر در دنیاي امروز میز
توسط توان و ظرفیت علمی و فنی آن تعیین  ،بیش از هر چیز

سبب نیست که کشورهاي جهان، همواره در شود و بیمی
تالش هستند تا مجموعه ظرفیت و کارآیی علمی و فنی خود 

هاي گوناگون این مجموعه را طبق را افزایش دهند و مؤلفه
یافته بهبود هاي سازمانیتهاي منسجم و تحت مدیربرنامه

  ].2[بخشند 

سطح مناسب دانش مردم و شناخت و تصور درست آنان از 
اجتماعی تبدیل -شرط توسعه اقتصاديعلم و فناوري به پیش

به عبارت دیگر، شناخت عمومی علم و فناوري . شده است
سازد بنیان علمی جامعه مدرن را بشناسند و مردم را قادر می
هاي اجتماعی ایفاء انند نقش فعالی در بحثبدین ترتیب بتو

اي که در این کنند؛ اما یکی از مسائل و موضوعات عمده
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 1»ارتباطات علم«یا » علم و جامعه«موضوع  ،ارتباط سربرآورده
این امر از آن جهت اهمیت دارد که مشارکت ]. 5و4و3[است 

و درگیري فعاالنه در مسائل مربوط به علم و فناوري منوط به 
-ها و چالششناخت و تلقی مناسب از این مقوالت و فرصت

-به عبارت ساده. اند هایی است که علم و فناوري ایجاد کرده

تر، بدون درك مناسب از جایگاه علم و فناوري در زندگی 
روزمره و بدون فهم اینکه دانشمندان چه کسانی هستند 

کند چه خطرات و چگونه علم و فناوري پیشرفت می
ها چه آورد حکومتی براي زندگی انسان بوجود میامیدهای

نقشی در پیشبرد و کنترل علم و فناوري دارند و علم و 
فناوري چه ارتباطی با سطح توسعه و رفاه جامعه دارد؟ عامه 

توانند مشارکت فعال و مؤثري در این زمینه داشته مردم نمی
  ].6[باشند 

اهمیت زیادي در جامعه ایران نیز طی حداقل یک دهه اخیر 
به مقوله علم و دانش و فناوري و نقش آنها در توسعه داده 

ها  مشیها و خطشده است به طوري که بسیاري از سیاست
بدین ترتیب کشور ما . اندمعطوف به این دو مقوله تدوین شده

محور و توسعه مبتنی بر علم و فناوري را مسیر توسعه دانایی
نوع توسعه، شناخت و تصور  در پیش گرفته و بالتبع در این

عمومی درست از علم و فناوري را نیز در دستور کار قرار 
زمان داده و این همان کاري است که بسیاري از کشورها هم

این پژوهش ]. 7[اند با توسعه علم و فناوري خود انجام داده
هاي اخیر با در سال. نیز با این هدف کلی انجام شده است

و عالی، سطح سواد علمی جامعه  گسترش آموزش عمومی
ارتقاء یافته و اکنون باید عالوه بر سطح عمومی سواد علمی 

هاي مردم در مورد مقوالت علم و ها و دیدگاهبه نگرش
در جامعه ما هنوز به معناي واقعی ]. 8[فناوري نیز توجه کرد 

توان از مشارکت و درگیري مردم در فرآیندهاي کلمه نمی
ریزي در علم و فناوري گذاري و برنامهسیاستگیري، تصمیم

در چنین شرایطی است که میزان شناخت و . سخن گفت
هاي مختلف اجتماعی به علم و فناوري چگونگی نگرش گروه

و فرآیندها و سازوکارهاي آن اهمیت زیادي یافته که در همین 
راستا، پژوهش حاضر بر مدل نظري فهم عمومی علم و 

د اساسی دانش و نگرش طراحی و انجام شده فناوري با دو بع
   .است

                                                 
1-Science Communication 

   چارچوب مفهومی -2
  

براي تدوین چارچوب مفهومی پژوهش حاضر، مطالعات دو 
المللی  و شوراي بین] 9[علم یعنی یونسکو  جهانینهاد مهم 

هاي مرتبط با شناخت و نگرش و پیشینه پژوهش] 10[علم 
مختلف جهان عمومی به علم و فناوري در کشورها و مناطق 

، بریتانیا ]23- 17[، اتحادیه اروپا ]16- 11[از جمله در آمریکا 
، هند ]31[، برزیل ]30-27[، ژاپن ]26[، نیوزلند ]25و24[
گیري ضمن بهره. دشدنبررسی قرار ] 36-33[و مالزي ] 32[

کشورهاي مختلف در زمینه مطالعات فهم عمومی  اربتجاز 
هایی براي سنجش و شاخصفناوري و تدوین مفاهیم واز علم

االمکان شناخت و نگرش مردم نسبت به آن، تالش شد حتی
ها بومی شده و بنابر اقتضاء محیط این مفاهیم و شاخص
ها و متغیرهایی که از اهمیت بیشتري اجتماعی ایران، سنجه

در این مسیر با برخی متخصصان و . استفاده شوند برخوردارند
حاصل آن  شد کهاوري مصاحبه ذاران حوزه علم و فنگسیاست

ها به تعداد زیادي سنجه و شاخص بود که در بخش یافته
بر این اساس، در تدوین چارچوب . تفصیل ارائه خواهند شد

هاي استفاده شده در  مفهومی پژوهش، هم از مفاهیم و سنجه
هاي استخراج شده کشورهاي مختلف و هم از مفاهیم و سنجه

  .ن داخلی استفاده شداز بخش مصاحبه با متخصصا
گیري از مطالعات کشورهاي مختلف، تالش شد جهت بهره 

هایی استفاده شود که بیشترین تکرار را از مفاهیم و شاخص
در واقع، مزیت . اند هاي سایر کشورها داشتهدر پیمایش

طور مکرر استفاده هایی که بهاستفاده از مفاهیم و سنجه
باالي آنها، این است که  اند عالوه بر ضریب اطمینان شده

 فناوريامکان مقایسه میزان شناخت و نوع نگرش به علم و 
مزیت . کند ایرانیان با مردم دیگر کشورها را هم فراهم می

هاي بومی نیز این است که سؤاالت استفاده از مفاهیم و سنجه
تر  تر و ملموسپرسشنامه را براي پاسخگویان قابل فهم

توان گفت که مدل نگرش عمومی می بر این اساس. سازد می
اي، از به فهم علم و فناوري بر اساس اعتبار صوري و سازه
سطح : هفت شاخص یا عامل مجزا تشکیل شده که عبارتند از

دانش علمی، تأثیر علم و فناوري بر کیفیت زندگی، نگرش 
ها ها، شناخت فرآینددرباره علم و فناوري، منزلت علمی دانش

ناخت موضوعات علمی و عالقه به موضوعات ها، شو نهاد
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هر یک از ابعاد نیز ممکن است از چند بعد فرعی . علمی
هایی تشکیل شده باشند که براي سنجش هر یک از آنها، گویه

  .در پرسشنامه لحاظ شده است
  
   روش پژوهش - 3 

  

هاي کیفی و کمی مورد در پژوهش حاضر ترکیبی از روش
متغیرهاي مورد بررسی، ابتدا بر . استفاده قرار گرفته است

به ویژه با تأکید بر -اساس وجه اشتراك مطالعات خارجی 
انتخاب گردیده و  - کشورهاي مشابهی چون مالزي و هند

 23سازي بیشتر آنها، مصاحبه اکتشافی با سپس به منظور بومی
هاي گوناگون در علوم پایه، علوم  تن از متخصصان رشته

. انسانی انجام شده است دسی و علوم مهن-پزشکی، علوم فنی
یافته بوده و تا حد زیادي ماهیت ساختها نیمهاین مصاحبه

شوندگان که رویکرد مصاحبه اي گونههاکتشافی داشته ب
هاي علم و جامعه، به ویژه نقش و جایگاه درخصوص مقوله
  .شان روشن گرددهاي تخصصیمردم از منظر حوزه

هاي رایج در دنیا براي سنجش ها و روشهمچنین، سنجه 
شوندگان در میان گذاشته شد و  فهم عمومی از علم با مصاحبه
ها در ایران و احتماالً گونه سنجهدر مورد نحوه استفاده از این

هاي مکمل براي سنجش دقیق میزان شناخت و نوع سنجه
ها پس متن مصاحبه. نگرش مردم به علم و فناوري بحث شد

با استفاده از تکنیک تحلیل محتواي کیفی مورد  سازي،از پیاده
هایی  تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مفاهیم اساسی و شاخص

پیمایش . براي سنجش متغیر مورد اشاره استخراج گردید
اصلی نیز از طریق ابزار پرسشنامه و به صورت مصاحبه 

  .رودررو صورت گرفته است

سال شهر  15باالي ساکنین   جامعه آماري پژوهش شامل کلیه
اي گیري طبقهحجم نمونه با استفاده از نمونه. تهران بوده است

گانه شهرداري تهران، متناسب با اندازه 22در هر یک از مناطق 
نفر به عنوان  300که پس از محاسبات آماري  شدآنها انتخاب 

بدنه  .اندمجموع پاسخگویان در این پژوهش مشخص شده
و تحلیل  1تفاده از تحلیل عاملی اکتشافیاصلی این مقاله با اس

از . شکل گرفته است SPSSافزار به کمک نرم 2ايخوشه

                                                 
1-Exploratory Factor Analysis 
2-Cluster Analysis 

هاي ، حذف گویه3هاتقلیل داده برايتحلیل عاملی اکتشافی 
ضعیف، تست پایایی و روایی و همچنین تعیین ابعاد جزئی 

کارگیري تحلیل متغیرها استفاده گردیده و پس از آن، با به
هایی داراي اعضاء مشابه ولی تا حد ه تعیین گروهاي بخوشه

تحلیل ]. 37[شده است  ممکن متفاوت با یکدیگر پرداخته
مراتبی و اي به کار رفته در این پژوهش از نوع سلسلهخوشه

در . است 5یا روش مجموع مربعات 4تحت عنوان روش وارد
این روش، فاصله بین دو خوشه از طریق میانگین مجموع 

  ].39و38[شود  مربعات فواصل اعضاء دو خوشه تعیین می
  
   هاي پژوهش یافته -4

، KMO6هاي تحلیل عاملی اکتشافی شامل نتایج آزمون  یافته
هاي ها و همچننین گویهداري، ابعاد خُرد عاملسطح معنی

نمایش داده  1در جدول ) کافیفاقد قدرت تبیین ( ضعیف
ها توسط  الزم به ذکر است که پس از محاسبه عامل. اندشده
ها گذاري عاملافزار، یکی از محورهاي بعدي کار، نام نرم

ها بوده که این امر بر براساس موارد بارشده و محتواي عامل
ها وجود داشته صورت هایی که در عاملمبناي مشابهت گویه

  .گرفته است

هاي فهم عامه از علم با یک بدین ترتیب، مدل نهایی از مؤلفه
بعدي متشکل از هفت عامل مذکور به همراه ابعاد  7سازه 

 :خُرد آنها مشخص گردیده که عبارتند از

براي سنجش سطح دانش علمی  :سطح دانش علمی §
تدوین شد که بعد از انجام  گزاره علمی ، دوازدهپاسخگویان

سطح دانش «و » سطح دانش عمومی«بعد  تحلیل عاملی به دو
سطح دانش عمومی بر مبناي . تفکیک گردید» تخصصی

کشیدن سیگار باعث «، »مرکز زمین بسیار داغ است«هاي  گویه
کنید اکسیژنی که براي تنفس استفاده می«، »شود سرطان می

» گرددزمین دورخورشید می«و » شودتوسط گیاهان تولید می
سطح دانش تخصصی نیز عبارت بوده از  هايگویه. بوده است

تشعشات رادیواکتیو، ناشی از مصنوعات ساخت انسان «
، »کنندلیزرها با ترکیب امواج صوتی کارمی«، »است

                                                 
3-Data reduction 
4-Wards Method 
5-Sum of squares method 
6-Kaiser-Meyer-Olkin 
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ها را هم ها بلکه باکتريها نه تنها ویروسبیوتیک آنتی«
ها سال حرکت هاي زمین در طول میلیون قاره«، »کُشند می

شیري که به اشعه «، »واهند داشتداشتند و همچنان حرکت خ
از . »رادیواکتیو آلوده شود بعد از جوشیدن قابل خوردن است

کند که جنین پسر یا ژن پدر تعیین می«این میان سه گویه 
انسانهاي «و » ها کوچکتر از اتم استالکترون»  ،»دختر است

، قدرت »کردندناسورها زندگی میاینخستین همزمان با د
  .ا نداشته و حذف شدندتبیینی کافی ر

  

  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی) 1جدول شماره 
 شده حذف گویه ابعاد .KMO Sig عوامل ردیف

 >001/0 821/0 سطح دانش علمی 1
 سطح دانش عمومی

 عامل حذف شدند 3
 سطح دانش تخصصی

 >001/0 722/0 فناوري بر کیفیت زندگیتأثیر علم و  2
 تأثیر علم و فناوري بر مسائل جهانی

 بدون عامل حذفی
 تأثیر علم و فناوري بر زندگی روزمره

 >001/0 853/0 نگرش به علم و فناوري 3
 نگرش مثبت

 بدون عامل حذفی
  نگرش منفی

 >001/0 930/0 هامنزلت علمی دانش 4

 علوم انسانی

 علوم پایه، پزشکی و مهندسی حذف شد» شناسیزمین«

 هاي غیرعلمیدانش

 >001/0 919/0 هاها و نهادشناخت فرآیند 5
 شناخت نهادهاي مؤثر در توسعه علم و فناوري

 بدون عامل حذفی
 نهادهاي نوین علم و فناوري

 >001/0 876/0 شناخت موضوعات علمی 6
 هاي متداولسطح دانش از علوم و فناوري

 بدون عامل حذفی
 هاي نوینسطح دانش از علم و فناوري

 >001/0 898/0 عالقه به موضوعات علمی 7
 هاي متداول عالقه به علم و فناوري

 بدون عامل حذفی
 هاي نوینعالقه به علم و فناوري

  

این  :ارزیابی تأثیر علم و فناوري بر کیفیت زندگی §
تأثیر علم و «عامل نیز بعد از تحلیل عاملی اکتشافی به دو بعد 

تأثیر علم و فناوري بر مسائل «و » فناوري بر زندگی روزمره
، »شرایط زندگی بهتر«هاي  تقسیم شده که گویه» جهانی

» سالمت و بهداشت عمومی«، »تر آسان شرایط کاري«
زیرمجموعه تأثیر علم و فناوري بر مسائل روزمره بوده و 

بهبود «، »کاهش هزینه زندگی«، »صلح جهانی«هاي گویه
جز بعد تأثیر علم و » لذت فردي از زندگی«و  »محیط زیست

این عامل فاقد گویه حذفی . اندفناوري بر مسائل جهانی بوده
 ،ند براي پاسخ به این سؤالاهپاسخگویان مجاز بودبوده و 

را  »تأثیر منفی«و  »اثربی«، »تأثیر مثبت«هاي یکی از گزینه
 .انتخاب کنند

براي بررسی نگرش  :نگرش درباره علم و فناوري §
که  شد تدوینگویه  19 ،پاسخگویان نسبت به علم و فناوري

» ش منفینگر«و » نگرش مثبت«با تحلیل عاملی به دو بعد 

این عامل نیز همانند مورد پیشین فاقد گویه . تقسیم گردید
علم و «هاي مثبت عبارت است از نگرش. حذفی بوده است

، »سازدتر میتر و راحت فناوري زندگی ما را ساده، سالم
هاي شغلی را افزایش استفاده از کامپیوتر و اتوماسیون فرصت«
می حتی هاي علدولت باید از پژوهش«، »دهدمی

اگرسودمندي فوري ندارد با هدف افزایش دانش بشر حمایت 
هاي دانشمندان باید اجازه یابند که به منظور کسب یافته«، »کند

هایی را انجام دهند که جدید براي سالمت انسان، پژوهش
اکثر دانشمندان به منظور  «، »شودموجب رنجش حیوانات می

استفاده از علم و «، »کنندترکردن زندگی بشر کار میراحت
اگر توسعه «، »کندتر میفناوري جدید، کار روزانه را جذاب

باري ایجاد کند حتماً کشفیات علم و فناوري نتایج زیان
دولت باید به «، »جدیدي براي مقابله با آنها پیدا خواهد شد

نظر از فواید و علم صرف«، »هاي علمی یارانه بپردازدپژوهش
تواند علم به تنهایی می«، »ت داردکاربردهاي آن اهمی

ایران از نظر «، »مشکالت اخالقی و فرهنگی ما را حل کند
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علم و فناوري تا بیست سال آینده به یکی از کشورهاي برتر 
پیشرفت علم و فناوري ایران در دو «، »شود منطقه تبدیل می

فاصله ایران با کشورهاي «، »دهه اخیر افتخارآمیز است
و فناوري نسبت به پنج سال قبل چه تفاوتی پیشرفته علم 

پاسخگویان نسبت به نگرش منفی . »کرده و خواهد کرد
ما در «هاي نیز از طریق گویهمقوالت متفاوت علم و فناوري 

مان عمالً نیازي نداریم که درباره علم چیزي زندگی روزانه
مان خیلی سریع شود که شیوه زندگیعلم باعث می«، »بدانیم
تواند تأثیرات خطرناکی داشته اکتشافات علمی می«، »کندتغییر 
رسد که باعث انقراض نسل بشر علم به جایی می«، »باشد
اثرات منفی پژوهش علمی از اثرات مثبت آن بیشتر «، »شود می
 .، مورد سنجش قرار گرفته است»است

 15این عامل با  :هاارزیابی منزلت علمی دانش §
میزان  موردهاي عامه مردم در  صدد بررسی دیدگاه درگویه 

مختلف در محافل  یهاي شناخت ها و زمینه علمی بودن دانش
علوم «بوده که با توجه به تحلیل اکتشافی به سه دسته  علمی
فلسفه و  شناسی، هنر، مدیریت،  شامل اقتصاد، جامعه» انسانی

 مشتمل بر» مهندسی و پزشکی علوم پایه،«علوم سیاسی، 
پزشکی و مهندسی  شناسی، ، زیستریاضیات ،فیزیک، شیمی

و  بینی طالع ،درمانی انرژيبه شمول » هاي غیرعلمیدانش«و 
ها، گویه  از میان این گویه. تفکیک شده است) طب گیاهی 
 .قدرت تبیینی کافی نداشته و حذف گردید» شناسیزمین«

فرآیندها و نهادهاي  :شناخت فرآیندها و نهادها §
شناخت نهادهاي مؤثر در توسعه «نیز به دو بعد  بررسی مورد

 / پژوهشکده / مرکز پژوهشیشامل » علم و فناوري
 ،فن بازار ،اتاق فکر / کانون تفکر ،سراپژوهش ،پژوهشگاه

انتقال  ،سازي تحقیقاتتجاري ،ثبت اختراعات ،مالکیت فکري
جامعه  توسعه مبتنی بر دانایی و ،نظام ملی نوآوري ،فناوري
شامل » شناخت نهادهاي نوین علم و فناوري«و  اطالعاتی

 )رانکوباتو( مرکز رشد ،شهرك تحقیقاتی ،علم و فناوريپارك 
 . تفکیک شده است ؛تحقیق و توسعهو 

 :شناخت و عالقه به موضوعات علم و فناوري §
شناخت میزان آگاهی پاسخگویان از  عامل،هدف این 

نیز میزان عالقه آنان به  موضوعات مختلف علم و فناوري و
این هدف از طریق ارزیابی میزان  .است بوده این موضوعات

تري از موضوعات شناخت و عالقه پاسخگویان به طیف وسیع

میزان «این عامل به دو بعد  .شددنبال  )گویه 14در مجموع (
شامل اجزاء » شناخت از موضوعات علم و فناوري متداول

آلودگی  ،اکتشافات فضایی ،اي کاربرد انرژي هسته
مسائل  ، کشاورزي،تسلیحات و دفاع ملی ،زیست محیط

سیاست  ،اکتشافات علمی جدید ،اقتصادي و تجاري
و  هاي آموزشی کشور سیاست ،المللی و خارجی بین

میزان شناخت از «و  کشور علم و فناوريهاي  سیاست
اکتشافات به شمول اجزاء » موضوعات علم و فناوري نوین

اختراعات جدید در  ،کاربرد اختراعات جدید ،د پزشکیجدی
در . اي تفکیک گردید رایانه کاربردهاي فناوري و ایران

خصوص عامل عالقه به موضوعات علم و فناوري نیز تفکیک 
عالقه به علم و فناوري «ها مشابه همین دو بعد و شامل گویه
 .تبوده اس» هاي نوینعالقه به علم و فناوري«و » متداول

شده، تعدادي  دانشی شرح داده- هاي نگرشیعالوه بر عامل
شناختی نیز در این پژوهش وجود داشته که متغیر جمعیت
قومیت، مذهب، تحصیالت، طبقه  جنسیت، : اند ازعبارتند بوده
 وضعیت تأهل، چگونگی گذران اوقات فراغت  اجتماعی،

رفتن /  هاي تاریخیرفتن به موزه / هاي هنريرفتن به موزه(
، )رفتن به نمایشگاه کتاب و غیره / به موزه علم و فناوري

 / رادیو / اینترنت / ماهواره / تلویزیون( استفاده از رسانه
، احساس )مجالت علمی / مجالت عمومی / روزنامه

ایم و به ما خیلی به علم وابسته( خوشبختی، رابطه علم و دین
استفاده از اینترنت  / نیستیماندازه کافی به ایمان دینی وابسته 

توسعه علم و  / شود کردن موجب فساد اخالقی می و چت
جایگاه  / شود  فناوري منجر به تضعیف باورهاي دینی می

 بین علم و دین تضاد است / تر از علوم الهی استعلوم پائین
  ).دهداسالم به علم ارزش زیادي می /

اي خوشهیک تحلیل، هاها و ابعاد آنشدن عاملاز مشخصپس
ها بر  هاي همگنی از نمونهانجام شد که هدف آن تعیین گروه

 124شده به  هاي ارائهپاسخ. هاي انتخابی بوداساس ویژگی
شده از تحلیل عاملی به  هاي استخراجگویه( گویه نگرشی
، پنج گروه )و رفتاري شناختیهاي جمعیتاضافه گویه

، 2در جدول . یک شدنددرصد از هم تفک 5/2نگرشی با برش 
هاي بدست آمده در هاي نگرشی بر اساس مؤلفهگروه

شان  هاي رفتاريخصوص فهم عامه از علم و همچنین ویژگی
  .اند بیان شده
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  هاي آنهاهاي نگرشی به علم و ویژگیگروه) 2جدول 

گروه 
 نگرشی

شناخت از 
 موضوعات علم و

 فناوري

عالقه به 
موضوعات علم 

 فناوري و

دانش علمی 
 پاسخگویان

 شناخت نهادها و
 فرآیندها

 تأثیر علم و
فناوري بر 
 کیفیت زندگی

نگرش درباره علم و 
 فناوري

منزلت علمی 
 هادانش

 بی
وت
تفا

 به 
  علم

اطالعات اندك در 
زمینه شناخت از 
موضوعات علم و 
فناوري متداول و 

  نوین

مندي متوسط  عالقه
موضوعات علم به 

و فناوري متداول 
  و نوین

سطح دانش 
عمومی باال، اما 

سطح دانش 
تخصصی 

  متوسط به پائین

شناخت متوسط از 
فرآیندها و نهادهاي 

مؤثر بر توسعه علم و 
فناوري، شناخت 

اندك از فرآیندها و 
  نهادهاي نوین

ارزیابی مثبت و 
باال از تأثیر علم بر 

کیفیت زندگی، 
ارزیابی تأثیر 

سط علم بر متو
  مسائل جهانی

وجود نگرش مثبت به 
علم و فناوري در بین 

اکثریت، ارزیابی متوسط 
از دستاوردهاي علم و 
فناوري و توسعه آن در 

  آینده

بیشترین اعتبار 
مربوط به علوم 

  پایه

گان
رند
ردا
باو

 
  علم

اطالعات اندك در 
زمینه شناخت از 
موضوعات علم و 
فناوري متداول و 

در اطالعات متوسط 
  علم و فناوري نوین

مندي متوسط  عالقه
به موضوعات علم 
و فناوري متداول 

  و نوین

سطح دانش 
عمومی باال، اما 

سطح دانش 
تخصصی 
  متوسط

شناخت متوسط از 
فرآیندها و نهادهاي 

مؤثر بر توسعه علم و 
فناوري متداول و 

  نوین

قائل به تأثیر بسیار 
باالي علم بر 

کیفیت زندگی و 
  مسائل جهانی

وجود نگرش مثبت به 
علم و فناوري در بین 

اکثریت، افتخار به 
علم و دستاوردهاي 

دو دهه اخیر و  فناوري
بینی نسبت به  خوش

  توسعه آن در آینده

بیشترین اعتبار 
مربوط به علوم 
پایه، پزشکی و 
  مهندسی

ران
تدا
وس
د

 
  علم

اطالعات اندك در 
شناخت از 

موضوعات علم و 
فناوري متداول و 

  نوین

مندي بسیار  عالقه
باال به موضوعات 

علم و فناوري 
  متداول و نوین

سطح دانش 
عمومی باال و 
باالترین سطح 
  دانش تخصصی

شناخت متوسط به 
باال از فرآیندها و 

نهادهاي مؤثر و نوین 
  علم و فناوري

قایل به تأثیر بسیار 
باالي علم بر 

کیفیت زندگی و 
  مسائل جهانی

وجود نگرش مثبت به 
فناوري در بین علم و 

اکثریت، افتخار به 
علم و دستاوردهاي 

دو دهه اخیر و  فناوري
بینی نسبت به  خوش

  توسعه آن در آینده

بیشترین اعتبار 
مربوط به علوم 
پایه و کمترین 
اعتبار براي 

هاي  دانش
غیرعلمی همچون 

بینی، طب طالع
  ..گیاهی و

یت
حما

 
ران
گ

 
  علم

اطالعات باال در 
زمینه شناخت از 
موضوعات علم و 
فناوري متداول و 

  نوین

مندي بسیار  عالقه
باال به موضوعات 

علم و فناوري 
  متداول و نوین

سطح دانش 
عمومی باال، اما 

سطح دانش 
تخصصی 
  متوسط

شناخت متوسط از 
فرآیندها و نهادهاي 

مؤثر بر توسعه علم و 
فناوري متداول و 

  نوین

قایل به تأثیر بسیار 
باالي علم بر 

ندگی و کیفیت ز
  مسائل جهانی

وجود نگرش مثبت به 
علم و فناوري در بین 

اکثریت، بدبین به 
علم و دستاوردهاي 

دو دهه اخیر و  فناوري
خواهان حمایت از 
  توسعه آن در آینده

بیشترین اعتبار 
مربوط به علوم 

  پایه
  

ران
باو
نا

 به 
  علم

کمترین میزان 
شناخت از 

موضوعات علم و 
فناوري متداول و 

  نوین

مندي بسیار  عالقه
پائین به 

موضوعات علم و 
فناوري متداول و 

  نوین

سطح دانش 
عمومی و 

تخصصی پائین 
  و ضعیف

شناخت بسیار پائین 
از فرآیندها و 

نهادهاي مؤثر بر 
توسعه علم و فناوري 
  متداول و نوین

قایل به تأثیر بسیار 
پائین علم بر 

کیفیت زندگی و 
  مسائل جهانی

کی نگرش مثبت تعداد اند
به علم و فناوري، بدبین 

علم و به دستاوردهاي 
  در آینده فناوري

بیشترین اعتبار 
مربوط به علوم 
پایه و ارجحیت 
علوم غیرعلمی 
  به علوم انسانی
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دست ههاي بشود یافتهمشاهده می 2 گونه که در جدولهمان
گروه نگرشی نسبت به علم را از  5اي، آمده از تحلیل خوشه
، »ها به علمتفاوتبی«: عبارتند از کههم تفکیک نموده 

» گران علم حمایت«، »دوستداران علم«، »باوردارندگان علم«
هاي هر یک از این که در ادامه ویژگی» ناباوران به علم«و

  .ها به تفصیل بیان شده استگروه

v ا به علمه1 تفاوتبی  
این گروه در زمینه شناخت موضوعات علم و فناوري در بعد 
متداول و نوین در جایگاه بسیار پائینی قرار داشته با وجود 

مندي متوسطی را در هر دو بعد از خود نشان  این، میزان عالقه
سطح دانش عمومی باال و سطح دانش تخصصی آنها . اندداده

از فرآیندها و نهادهاي مؤثر بر شان میزان شناخت. پائین است
شان از توسعه علم و فناوري، در حد متوسط و شناخت
این گروه . فرآیندها و نهادهاي نوین در حد پائین بوده است

تأثیر مثبت علم بر کیفیت زندگی را باال و تأثیر علم بر مسائل 
کنند و نگرش مثبتی به علم جهانی را متوسط ارزیابی می

اي ضروري آنکه آنان علم را به عنوان مقوله با وجود. دارند
فهمند و عالقه چندانی هم به آن بینند ولی آن را نمیمی

همچنین . اندتفاوتندارند در واقع آنان نسبت به علم بی
شود درباره اینکه علم منجر به تغییر سریع شیوه زندگی می

باالترین اعتبار و منزلت را نیز براي . دلواپسی ندارند
  .اندهاي علوم پایه، مهندسی و پزشکی قائل نشدا

v علم 2باوردارندگان  
این گروه در زمینه موضوعات علم و فناوري در بعد متداول 
داراي شناخت پائین و در بعد نوین داراي شناخت متوسط 

مندي به موضوعات علم و  در خصوص میزان عالقه. هستند
سطح . ار دارندفناوري، در هر دو بعد در جایگاه متوسطی قر

. دانش عمومی باال و دانش تخصصی آنان متوسط است
همچنین شناخت متوسطی از فرآیندها و نهادهاي مؤثر بر 
توسعه علم و فناوري متداول و نوین داشته و معتقد به تأثیر 

این . بسیار باالي علم بر کیفیت زندگی و مسائل جهانی هستند
حمایت دولت از طبقه باالترین میزان موافقت را براي 

هاي علمی با هدف افزایش دانش و پرداخت یارانه پژوهش

                                                 
1-The Indiferent 
2-Believers 

ها ابراز نموده و بر این باورند که علم منجر به به این پژوهش
همین امر بیانگر نگاه مثبت . شودتغییر سریع شیوه زندگی نمی

گرفته در این گروه، در کنار  افراد جاي. آنان به علم است
، به دستاوردهاي علم و فناوري در نگرش بسیار مثبت به علم

دو دهه اخیر افتخار کرده و نسبت به توسعه آن در آینده 
ها، باالترین همچنین نسبت به سایر گروه. بین هستند خوش

ترتیب، این بدین. اندهاي علمی دادهاعتبار و منزلت را به دانش
ترین باوردارندگان به تأثیر مثبت علم بر کیفیت گروه قوي

  . زندگی در سطح روزمره و جهانی هستند

v علم 3دوستداران  
این گروه در زمینه شناخت موضوعات علم و فناوري در هر 

عالقه اما  دو بعد متداول و نوین داراي شناخت پائینی هستند
بسیار باالیی به موضوعات علم و فناوري متداول و نوین 

باالترین سطح دانش تخصصی مربوط به این طبقه . ارندد
شان از فرآیندها و نهادهاي مؤثر و نوین بر است و شناخت

همچنین . علم و فناوري در جایگاه متوسط به باالیی قرار دارد
هاي علمی و آنان موافقت چندانی با حمایت دولت از پژوهش

حالی که پرداخت یارانه جهت افزایش دانش ابراز نکرده در 
تأثیر علم بر کیفیت زندگی روزمره و مسائل جهانی را بسیار 

در نهایت، نگرش این گروه به علم . اندباال ارزیابی نموده
ها، کمترین اعتبار را براي  مثبت بوده و در قیاس با سایر گروه

  .اند هاي غیرعلمی قائل بودهدانش

v علم 4گران حمایت  
فناوري در هر دو بعد  این گروه در زمینه موضوعات علم و

عالوه . متداول و نوین داراي بیشترین میزان شناخت هستند
مندي باالیی به موضوعات نوین علم و فناوري  بر این، عالقه

دارند سطح دانش عمومی آنها باال و سطح دانش 
تفاوت این گروه با دوستداران . شان نیز متوسط است تخصصی

اندازه دوستداران علم،  علم در میزان آگاهی آنهاست که به
شان از فرآیندها و همچنین شناخت. درباره علم آگاه نیستند

. نهادهاي مؤثر بر توسعه علم و فناوري در حد متوسط است
هاي آنان موافقت باالیی را براي حمایت دولت از پژوهش

علمی ابراز نموده و معتقدند علم منجر به تغییر سریع شیوه 
امر، حاکی از نگاه مثبت این گروه به  شود که اینزندگی نمی

                                                 
3-Sciencephiles 
4-Supportes 
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این افراد به اندازه کافی براي سازگاري با تغییرات . علم است
سریع اعتماد به نفس دارند و ارزیابی باالیی از تأثیر علم بر 

همچنین نگرش این . کیفیت زندگی روزمره و جهانی دارند
گروه به علم مثبت است ولی با وجود این، دستاوردهاي علم 

به . دانندگیر نمی فناوري در دو دهه اخیر را چندان چشم و
همین دلیل خواهان حمایت از توسعه علم و فناوري در آینده 

هاي علوم هستند و بیشترین اعتبار و منزلت را براي دانش
  . اندپایه، مهندسی و پزشکی قائل

  
  هاي نگرشی شناختی گروه جمعیتهاي ویژگی) 3جدول 

 نگرشی گروه
ناختی و ش خصوصیات جمعیت
 رفتاري

  استفاده از رسانه  رابطه علم و دین  احساس خوشبختی  اوقات فراغت

  بی تفاوت
  به علم

نصف زن و نصف مرد، اکثریت 
متأهل و فاقد تحصیالت 

دانشگاهی، جزء طبقه متوسط به 
  فارس پائین، 

بازدید از نمایشگاه 
هاي  کتاب، موزه
  تاریخی

احساس خوشبختی 
  نسبتاً بااال

قایل به نبود تضاد بین 
  علم و دین

مند به خواندن  عالقه
  روزنامه

  باوردارندگان
  علم

 90اکثریت زن و مجرد و جوان، 
درصد داراي دیپلم و تحصیالت 

  جزء طبقه متوسط،  دانشگاهی،
  فارس

رفتن به موزه هاي 
هنري، تاریخی، علم 

  فناوري، مرکز علمو 

احساس خوشبختی 
  متوسط

منافات بین  عدم
  پیشرفت علم و دین

  مند به اینترنت عالقه

  دوستداران
  علم

 30باالي   اکثریت زن و متأهل،
دیپلم به باال، درآمد متوسط  سال، 

  به پائین، فارس

بازدید از نمایشگاه 
کتاب، موزه علم و 

  فناوري

احساس خوشبختی 
  متوسط

بین علم و نبود تضاد 
  دین

هاي مند به برنامه عالقه
  تلویزیون

  گران حمایت
  علم

جزء طبقه  اکثریت مرد و مجرد، 
دیپلم و  فوق  متوسط به پائین،

  لیسانس، آذري

هاي هنري،  موزه
تاریخی، مراکز علم و 

  هاي هنري نمایشگاه

احساس خوشبختی 
  نسبتاً بااال

تضاد و تعارض  عدم
  بین علم و دین

به ماهواره و مند  عالقه
مجالت علمی و 

  عمومی

  ناباوران
  علم

مجرد، دیپلم به  اکثریت مرد و 
پائین، جزء طبقه متوسط، فارس و 

  آذري

بازدید از نمایشگاه 
  کتاب

بیشترین میزان احساس 
  خوشبختی

پیشرفت علم منجر به 
ضعف دین و دینداري 

  است

مند به تلویزیون  عالقه
  و روزنامه

  

  

v به علم 1ناباوران  
در زمینه شناخت و عالقه به موضوعات علم و فناوري در هر 
دو بعد متداول و نوین داراي کمترین میزان شناخت و عالقه 

ترین سطح دانش عمومی و تخصصی را نیز به پائین. هستند
در زمینه شناخت ترین حد را اند و پائینخود اختصاص داده

. نهادها و فرآیندهاي مؤثر بر توسعه علم و فناوري دارا هستند
همچنین کمترین میزان موافقت را براي حمایت دولت از 

ها ابراز هاي علمی و پرداخت یارانه به این پژوهشپژوهش
نموده و تأثیر مثبت علم بر کیفیت زندگی روزمره و جهانی را 

گرش آنها به علم چندان مثبت نیست ن. اندپائین ارزیابی کرده
و به دستاوردهاي علم و فناوري در آینده هم چندان 

                                                 
1-Unbelievers 

افراد این گروه معتقدند علم منجر به تغییر . بین نیستند خوش
شود که بیانگر نگاه منفی این گروه به سریع شیوه زندگی می

هاي اعتبار و منزلت ناچیزي را نیز براي دانش. علم است
هاي غیرعلمی را به نحوي که منزلت دانش اندعلمی قائل

  .دانند هایی همچون علوم انسانی میبیشتر از دانش
بیانگر آن است که زنان،  3شده در جدول هاي ارائهویژگی

» دوستداران علم«و » باوردارندگان علم«اغلب در دو دسته 
و » گران علم حمایت«گیرند و مردان بیشتر جزء گروه قرار می

الزم به ذکر است که دسته . اندبوده» به علم ناباوران«
و » زن«توزیع یکسانی در هر دو جنس » ها به علمتفاوت بی«
همچنین جوانان اغلب در یکی از سه دسته . داشته است» مرد«
» ناباوران به علم«و » گران علم حمایت«، »باوردارندگان علم«

ها به تفاوتبی«و افراد میانسال غالباً در دو گروه  جاي گرفته
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به لحاظ تحصیالت . شونددیده می» دوستداران علم«و » علم
و » ها به علمتفاوتبی«نیز کمترین فراوانی در دو دسته 

و بیشترین میزان تحصیالت مربوط به  بوده» ناباوران به علم«
این امر نشانگر آن است که افراد داراي . ها استسایر دسته

اند یا به آن باوري تفاوتعلم بی تر، نسبت بهتحصیالت پائین
از طرف دیگر، اوقات فراغت پنج گروه . عکسربندارند و 

به طوري که مذکور نیز از نتایج جالب در این پژوهش است 
تفاوت و ناباور به علم نیز به بر خالف انتظار، دو دسته بی

روند و این در به نمایشگاه کتاب می» دوستداران علم«همراه 
، در »گران علم حمایت«و » باوردارندگان علم«که حالیست 

هاي هنري و تاریخی و اوقات فراغت خود، رفتن به موزه
  .دهندمراکز علمی را به نمایشگاه کتاب ترجیح می

و » ناباوران به علم«احساس خوشبختی در دو گروه 
داراي باالترین میزان است در حالی که » ها به علمتفاوت بی«

در » دوستداران علم«و » باوردارندگان علم«این احساس در 
نیز داراي » گران علم حمایت«. جایگاه متوسط قرار داشته است

همچنین در . انداحساس خوشبختی نسبتاً باالیی بوده
خصوص تضاد بین علم و دین، تنها گروهی که قائل به وجود 

هستند و چهار دسته دیگر » ناباوران به علم«این تضاد بوده 
  .انددي به این امر نداشتهاعتقا

به میزان » گران علم حمایت«و » باوردارندگان علم«دو دسته 
بیشتري از کاالهاي فرهنگی، همچون اینترنت و ماهواره، که 

مرزي است هاي برونها و برنامهدیدگاه دهنده معموالً انعکاس
مند به استفاده از کنند و سه گروه دیگر، عالقهاستفاده می

. ي فرهنگی داخلی، همچون تلویزیون و روزنامه هستندکاالها
هاي جدیدي توان گفت که استفاده از رسانهبر این اساس می

مانند اینترنت و ماهواره در گرایش به علم تأثیر بسزایی داشته 
بیشتري  ها عالقهو افراد داراي تحصیالت باالتر به این رسانه

توان به این نیز می» دوستداران علم«در خصوص گروه . دارند
گرفته در آن، غالباً میانسال بوده  نکته اشاره کرد که افراد جاي

هاي داخلی، همچون تلویزیون، بر این و استفاده آنها از رسانه
  .قابل توجیه است) میانسالی(اساس

  
  گیرينتیجه -5

آمده در بخش اول نشان داد که متغیرها و هاي بدستیافته
که بر اساس وجه مشترك مطالعات (هاي مورد بررسی سنجه

سازي با متخصصان بومی خارجی انتخاب و از طریق مصاحبه
از برازش خوبی برخوردار هستند و تنها با  )شده بودند

تغییرات اندکی همراه شدند به نحوي که سه گویه از عامل 
منزلت (و یک گویه از عامل چهارم ) سطح دانش علمی(اول 

که قدرت تبیین کافی را نداشتند از پژوهش ) هاانشعلمی د
آمده در این بعدي بدست 7بنابراین سازه . حذف شدند

پژوهش، جامعیت و کارائی الزم براي سنجش مفاهیم مورد 
همراه با تغییرات مذکور، ابعاد جزئی . نظر را دارا بوده است

که این امر عالوه بر این. ها نیز مشخص گردیدهر یک از عامل
تر هاي نگرشی علم از طریق جزئیبه باالبردن تمایز گروه
تر شدن مفاهیم کمک کرد منجر به شدن اطالعات و دقیق
  .هاي بدست آمده نیز گردیدتسهیل خوانش یافته
اي منجر به ها نیز با استفاده از تحلیل خوشهبخش دوم یافته

ه گروه نگرشی به علم شد که ویژگی هاي هر کدام ب 5تعیین 
توان نتیجه بر مبناي آنچه بیان شد می. تفصیل ذکر گردید

ناباوران به «آمده به استثناء  هاي بدستگرفت که تمامی گروه
نگرش مثبتی به علم داشته و معتقد به تأثیر مثبت آن بر » علم

با وجود چنین نگرشی به علم، آنها . اندکیفیت زندگی بوده
 پزشکی و مهندسی قائل بیشترین اعتبار را براي علوم پایه،

ها نبوده بوده و علوم انسانی، مورد توجه هیچ یک از گروه
هاي  است تا جایی که در گروه ناباوران به علم منزلت دانش

ارجح به ) طب گیاهی و  بینی طالع ،درمانی انرژي(غیرعلمی 
آمده در هاي بدست همچنین یافته. علوم انسانی بوده است
دها و فرآیندهاي علم و فناوري نشان مورد میزان شناخت نها

داد که این شناخت در هیچ یک از پنج گروه نگرشی در حد 
باالیی نبوده و میزان شناخت پاسخگویان نسبت به نهادها و 

پارك (فرآیندهاي متداول بیشتر از نهادها و فرآیندهاي نوین 
) مرکز رشد یا انکوباتور ،شهرك تحقیقاتی ،علم و فناوري

کمترین شناخت در هر دو سطح نیز مربوط به  .بوده است
  .گروه ناباوران به علم بوده است

آمده در خصوص عالقه به هاي بدستهمچنین بر اساس یافته
توان نتیجه گرفت که دو موضوعات متداول و نوین علمی، می

ها و باوردارندگان به علم، داراي تفاوتگروه اول یعنی بی
گران علم، داراي  داران و حمایتعالقه متوسط، دو دسته دوست

عالقه باال و گروه ناباوران به علم در این دو سطح عالقه 
اي که   رغم چنین عالقهبسیار پائینی از خود نشان داده و به
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اند این امر چهار دسته اول به موضوعات علم و فناوري داشته
منجر به باال رفتن میزان دانش آنها نگردیده است به طوري که 

هاي هاي بدست آمده سطح دانش از علوم و فناوريق دادهطب
ها، باوردارندگان و دوستداران تفاوتمتداول در چهار گروه بی

و ناباوران علم در سطح ناچیزي بوده و تنها گروه 
گران علم در این زمینه در جایگاه خوب و مناسبی  حمایت

عمومی هر نکته قابل توجه، این است که دانش . اندقرار داشته
چهار گروه اول در سطح باالیی بوده و در زمینه دانش 

با . اندتخصصی نیز در جایگاه متوسط و خوبی قرار داشته
رسد این امر کمکی به افزایش عالقه و نظر میوجود این، به

  .شناخت مخاطبان از نهادها و فرآیندهاي علم نکرده است
علم بیشترین تفاوت توان گفت گروه ناباوران به در نهایت می 

ها تفاوتو پس از آن گروه بی ها داشتهرا با سایر دسته
اختالف بیشتري را با سایرین از خود نشان داده است اما با 
وجود این اختالفات، متغیرهاي مورد بررسی این پژوهش، 
همواره داراي واریانس پائین بوده و تنها متغیر عالقه به 

ین پنج گروه نگرشی از موضوعات علم و فناوري در ب
  .واریانس باالیی برخوردار بوده است

با  1هاي بدست آمده در ایران در مقایسههمچنین یافته
دهد که سطح دانش از علوم کشورهاي هند و مالزي نشان می

در (هاي متداول و نوین در بین اکثریت افراد جامعه و فناوري
داران و ناباوران ها، باوردارندگان و دوستتفاوتچهار گروه بی

در سطح پائینی بوده اما همین مؤلفه، یعنی سطح دانش ) علم
یا استفاده از فنون مختلف، در کشور هند در سطح باالیی قرار 

درصد جمعیت شاغل در  80داشته به طوري که بیش از 
ها را در حد  از فناوري  بخش کشاورزي، آگاهی استفاده

حالی که این عدد براي  اند درمتوسط تا بسیار زیاد داشته
درصد و براي  60هاي ارتباطی حدود  شاغلین فناوري

بدین . درصد بوده است 80هاي مرتبط با سالمت فناوري
ترتیب نمره کلی پذیرش، فهم و درك مردم هند نسبت به 

  .جدید به سطح میانگین جهانی رسیده است فناوري
موضوعات  در مقایسه با کشور مالزي نیز بین میزان عالقه به

علم و فناوري و سطح دانش ایرانیان، یک فاصله و شکاف 
اي که سطح عالقه به موضوعات متداول و وجود دارد به گونه

                                                 
هاي مشترك در بـین کشـورهاي مـذکور     ها و گویهاین مقایسه فقط براي مؤلفه -1

  .پذیر بوده استامکان

باال بوده اما میزان دانش در  نوین علمی در حد متوسط و روبه
این خصوص در حد پائینی بوده است در حالی که سطح 

تقریباً با یکدیگر  علم و فناوريها به  دانش و عالقه مالزیایی
ها  ها و ژاپنی ها، اروپایی البته سطح عالقه آمریکایی. برابر است

اي بیشتر از سطح  نیز به طور قابل مالحظه علم و فناوريبه 
  .دانش آنان است

  
 سپاسگزاري -6

طراحی مدل «اطالعات این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی 
است » کشورپیمایش محیط اجتماعی و فرهنگی نظام علمی 

که با پشتیبانی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و با 
به همین . راد اجرا شده است مدیریت سیدمحمدامین قانعی

دلیل نگارندگان از همکاري مرکز مذکور صمیمانه 
  .کنندسپاسگزاري می
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