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Abstract

This study aims to identify the best method for
policymaking to implement processes of
popularization of science (PS) in Iran, providing a
national mechanism with respect to meeting the
challenges,.We interviewed 60 experts  who were
working on popularization of science by
individual interest or as job task. Data were
collected and analyzed by using mixed of
methods (Document study, Survey and
interviews). We developed a questionnaire for the
study. Participants were identified through
targeted sampling and snowball identification
technique.. After gathering and analyzing the
data, a number of experts participated in Delphi
method and verified the first schema of national
mechanism of PS. We did a comparative study  of
benchmarking and practicing successful methods
of other countries in PS processes
The descriptive results on policy making and
implementation phases of PS revealed that
concentrated policy making (board of trustee) and
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decenterlized  implementation in the country, was
selected as the best mechanism.
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چکیده
کشورکینیازهايوضروریاتها،چالشبهتوجهباملیسازوکاريارائهکشور،درعلمترویجفرایندسازيپیادهوگذاريسیاستشیوهبهترینتعیینمنظوربه
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ازاعمپژوهشیهايروشازتلفیقیتوسطهاداده. اندگرفتهقرارمراجعهموردکنندمیفعالیتکشوردرعلومترویجبراينوعیبههریککهکشوردرحقوقی
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در نظرموردنکاتمهمترینازیکیعلم،ترویجملیسازوکارتعریفوترسیمباهمزمانکشوردرعلمترویجسازيپیادهوگذاريسیاستتعیین بهترین شیوه
شرکت) دلفی(خبرگانازپرسشطرحدرصاحبنظرانازتعدادياولیه،سازوکارترسیموهادادهتحلیلوآوريجمعازپساستذکرقابل. استاین مقاله بوده

کشورهايهاي موفق سایرروشازالگوگیريوشدهگرفتهکاربههايروشبهترینشناساییمنظوربه.پرداختندسازوکارتاییدواصالحبازبینی،بهوکرده
و) امناییشورایی و هیات(ملیمتمرکزگذاريسیاست«کهدادنشانهایافتهتحلیل.استگرفتهصورتنیزالمللیبینسطحدرمطالعاتیزمینه،ایندرپیشرو
گذاران بهگذاري، شورایی از سیاستطبق این مدل از سیاست. استپاسخگویاندیدازترویج علمملیبراي سازوکارشیوهبهترین» غیرمتمرکزسازيپیاده

.پردازندمیعلمترویجفرایندهايسازيپیادهبهنیز ضمن تعامل با این شورا،نهادهاسایروپردازندکالن میگذاريسیاست

ایرانسازي، سازوکار ملی، گذاري، پیادهترویج علم، سیاست: هاکلیدواژه

1مقدمه-1

درعلمرشدوموقعیتبررسیازکهاينتیجهبزرگترین
آید این است که علم مهمتر از آن امروز به دست میۀجامع

شده است که تنها در دست دانشمندان یا سیاستمداران باشد؛ 
برکت و راحت باشد باید ۀخواهیم علم مایبو در صورتی که 

گل معتقد است زلفی.]1[همه مردم دستی در آن داشته باشند
امروزه کشورهاي توسعه یافته به نسبت کشورهاي در «که 

حال توسعه، به ماهیت، مفهوم و کاربرد علم بیشتر می پردازند 

az.heidari@gmail.com: دار مکاتباتنویسنده عهده*

و نقش تولید و ترویج علم در زندگی روزمره مردم این 
ها عالوه بر تالش در جهت تولید آن. سرزمینها آشکار است

علم و انتشار آن در مجالت معتبر و باال بردن سطح علمی 
کشور خود، درصدد ترویج علم در الیه هاي میانی علمی 

کوشند تا سطح علمی همه اقشار و میهستندکشور خود نیز 
آنها با تاسیس انواع . اجتماع را به طور نسبی باال ببرند

جوایز به مروجان علم، تقویت روح هاي علم، اهدايموزه
در این . به این امر مهم می پردازندمانند آنها علمی کشور و 

کشورها بستر سازي مناسب براي توسعه مهیا شده است و 
گذاران و مدیران در این جوامع باور دارند دانشمندان، سیاست
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اي برنامه ریزي راهبردي و که اوالً براي رسیدن به هر توسعه
مندي از دانش و علم، شرط انه مورد نیاز است و ثانیاً بهرهعالم

آنها به مردم خود این . الزم براي توفیق در هر کاري است
اند که براي کمک به خودتان علم و دانش را شعار را آموخته

. ]2[»در کارهایتان به کار ببرید
از سوي دیگر، نقش دولتمردان در توسعه علوم و فناوري 

تواند در بهبود شرایط بسیار مهم و موثر است و میهاکشور
مداخله دقیق، درست و هدفمند دولت در علم . تاثیرگذار باشد

گذاري علوم، شرایط الزم براي و فناوري و خصوصاً سیاست
تواند در بنابراین دولت می. آوردتوسعه پایدار را فراهم می

هاي پایگاهارتقاي فرهنگ پژوهش در جامعه و ارتقاي ماخذ و 
در حوزه . اطالعاتی علوم و خصوصاً علوم انسانی موثر باشد

سخن از طرح یک دانش کامالً جدید اگر ،علوم انسانی
. توان گفت بسیار دشوار استنگوییم محال است ولی می

بنابراین دولت با همراهی دانشمندان باید با اطالع کامل از 
و دانش جدیدي دانش موجود در آن، حوزة خالء را شناسایی

ریزي دقیق در تواند با برنامههمچنین دولت می. ارائه دهند
شناسانه بر حوزه علوم انسانی و برچیدن برچیدن اختناق روش

فرهنگ پاسداري از روش به جاي ارتقاي ظرفیت فکري 
ترس از عدم پیروي از روش در . جامعه به خوبی عمل کند

شود که نوعی میان اندیشمندان علوم انسانی باعث می
در این صورت . جایی هدف در تولید علم صورت گیردجابه

مند علمی و این اندیشند تا به تخیل نظامهمگان به روش می
دولت باید در این زمینه . شودباعث سکوت فکري می

تواند در تقویت همچنین دولت می. اقدامات جدي انجام دهد
کاري بین حوزه تحصیالت تکمیلی با کیفیت و توسعه هم

. ]3[دانشگاهی داخل و خارج نیز اقدامات مفیدي انجام دهد 
هاي علوم و فناوري در کشور، با توسعه و تقویت زیرساخت

.ریزي کردتوان به خوبی طرحترویج علوم را نیز می
مقوله ترویج علم به میزان زیادتري نسبت درچنین جوامعی،

گیرد، نسبت به به جوامع در حال توسعه مورد توجه قرار می
سازي گیرد، پیادهریزي صورت میگذاري و برنامهآن سیاست

.گیردشود و مورد سنجش و ارزیابی نیز قرار میمی
ذاکرصالحی معتقد است که توسعه علمی در ایران یک مقوله 

تنگناي این مبحث تنها در . اجتماعی است- پیچیده فرهنگی
مشکالت فقدان برنامه مدون توسعه علمی نیست بلکه

ساختاري و فرهنگی و تاریخی متعددي تحقق آن را به یک 
اهمیت مساله ترویج علم در سطح ملی . رویا تشبیه کرده است

ابعاد مساله . در ایران، باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد
ماهیت مساله . هاي دولت نیستصرفاً در چارچوب برنامه

هاي فرهنگی و و به جنبهپیچیده تر از کمبود چند قانون بوده 
اجتماعی و تاریخی چون عدم حاکمیت روحیه و فرهنگ 

.]4[شودعلمی در سطح جامعه مربوط می
هاي جان و فعالیتبه دلیل مشکالت موجود در فرایند نیمه

ن پژوهش به ارائه سازوکار ی، ااي ترویج علم در کشورجزیره
يسازو پیادهگذاري ملی ترویج علم با تاکید بر نحوه سیاست

اهمیت این پژوهش در چندبعدي بودن آن . آن پرداخته است
عالوه بر بررسی نظرات تخصصی کارشناسان و زیرااست 

صاحبنظران داخلی که جامعه آماري پژوهش را تشکیل 
دهد، فرایند موفق ترویج علم در کشورهاي پیشرو در این می

الگوگیري و زمینه نیز مورد مطالعه قرار گرفته تا عالوه بر
هاي دقیق و اصولی آنها، بتوانیم نهادهایی سازي فعالیتبومی

کنند را نیز شناسایی و نحوه که در این کشورها فعالیت می
فعالیت آنها را نیز دریابیم و نهادهاي با فعالیت همسان را در 

در نهایت . هاي آنها را ارزیابی کنیمکشورمان بررسی و فعالیت
د تا با درنظر داشتن همه جوانب مربوط کوشاین پژوهش می

گذاري و خصوصاً نحوه سیاستبه فرایند ترویج علم، 
سازوکاري را پیشنهاد دهد که در سطح ملی مورد سازي، پیاده

این پژوهش در کاربردي دیگراهمیت.استفاده قرار بگیرد
عدم توجه به مقوله ترویج علم مشکالتی را .بودن آن است

کند و ارائه طرحی که بتواند براي کشور و مردم ایجاد می
ترویج علم را به عنوان اولویت مهمی بین مسئولین و مردم 

الزمه این امر . هاي فعلی کشور استمعرفی کند، از ضرورت
نحوه «شناخت همه عوامل موثر بر این سازوکار است که 

.یکی از این عوامل مهم هستند» سازياري و پیادهگذسیاست
گذاري و پیاده سازي با توجه به اهمیت شناخت نحوه سیاست

در سازوکار ملی، پرسشی اساسی مورد نظر این پژوهش این 
: بوده است که
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، از دیدگاه صاحبنظران و متولیان حوزه ترویج علم-
گذاري و اجرا در کشور ترین شیوه براي سیاستمناسب

کدام است؟
تعیین پاسخ مناسب ست تا ضمنااین پژوهش بر آنپس

منطبق با مناسب سازوکار ملی ترویج علمبراي این پرسش، 
.را ارائه نمایديگذاري و پیاده سازسیاستترین شیوه

مبانی نظري-2
دربخصوصجامعه،درعلمترویجبهمربوطهايبحثدر

به،»علم«معمول،طوربهموضوع،اینمعرفیاولیهمراحل
تولیدعلمیجامعهوسیلهبهکهشدهمیشناختهمعرفتیعنوان

تعریفیالبتهتعریف،این. استجامعهتاییدموردگشته و
نکتهاینبرصرفاًوشناسانهمعرفتنهواستشناسانهجامعه
قبولواعتبارحجیت،نوعیواجدمعرفتاینکهداردتاکید

. ]5[است رسمی
کالنوخردهايحوزهتمامايجامعهدراستقراراگر

گسترشواطالعاتبههمگاندسترسیقطعاًکند،پیشرفت
ترویج. استضروريامريجامعه،اقشارهمهمیاندرعلم
همازجدادواینباشند،علمتولیدخدمتدربالقوهبایدعلم

بسندهحالزمانبهتنهاآنترویجبدونعلمتولید. نیستند
بهدستیابیبرايکهاستحالیدراینواستکردن

باور،اعتقادبه. داشتنظرنیزآیندهبهبایدجامعه،شکوفایی
کهاستدانشفرهنگیسرمایهازبخشیعلم،«میلر،وآلوم

بهترینازیکی.]6[»باشدآشناآنبابایدجامعهدرهرفردي
ترویجعلم،اهمیتبامردمعمومکردنآشنابرايهاروش

وعلمیسوادسطحتوسعهدرمهمینقشکهاستعلم
ترویج«عبارت. کندمیایفاکشوریکمردمزندگیکیفیت

شدهفارسیزبانواردانگلیسیازکهاستمعادلی،»علم
علم،کردنهمگانینظیرمتعدديهايمترادفباواست

نقطه ورودمیکاربهعلمکردناجتماعیعلم،کردنعمومی
دایرهازراعلممااصطالحات این است کهاینهمهمشترك

نسبتجامعهاقشارهمهکهنحويبهببریم،فراترمحدودي
بینشوآگاهیخوددركوفهمسطحدرعلمیتولیداتبه

.]7[باشند داشته

:استموجودعلمترویجبهراجعمتعددينکات
،»علمجیترو«ران،یاعلمجیتروانجمنفیتعرمطابق-

کردنی همگانجهتدرکهاستی تیفعالهرازعبارت
کردنمندعالقهای یعلمفکرطرزوتفکرگسترشعلم،
ی علمي تهایفعالوعلمبهآنهاازیی هاگروهایمردم
لیتعدوکردنسازگارعلم،جیتروازمنظور. شودانجام

مخاطبانتااستی علمدهیچیپي هاافتهیوهاشهیاند
کهی اطالعات. ابندیدرراآنبتوانندعامهایرمتخصصیغ
ارائهی علمي هایبررسوپژوهشجینتاعنوانبه
رمتخصصانیغاستفادهموردباشدقرارهرگاهشودیم

ردیگبهرهی قالبوساختارزبان،ازدیباریناگزرد،یگقرار
.]9[باشددركقابلزینمخاطبانگونهآني براکه

ی علميهاروشوعلمدانشدربردارندهعلم،جیترو-
يهاجنبههمهتیریمددانش،انفجاردوراندر. است
. استرممکنیغفردکیيبرا،يفناورویعلمدانش
افرادبهبتوانندکهاستازینییهاسازمانوافرادبهپس
افکارویعلمروحگوناگون،یعلميهاحوزهدرفعال
.]8[بدمندیعلم

فعالیتنوعیبهبایدوستاضروريعلمترویجامروزه-
آموزش. شودتبدیلرسمیهايفعالیتکناردرجانبی
.]10[نیست نیازاینپاسخگويتنهاییبهرسمی

یی هاتیفعالازي امجموعهتوانیمراعلمجیترو-
درمردمعامهفهمسطحکردنکینزدي براکهدانست

هدفبای علممیمفاهکردنسادهوسوکیازعلم
ي برا. شودیمانجاممردمعمومي سوازآنهاي ریپذفهم
همکناردردیبای مختلفعواملم،یمفاهنیابهی ابیدست

،یعلمجامعهبهجملهآنازتوانیمکهشوندفعال
،يفناوروعلمحوزهگذارانسیاست،یعلمي هارسانه

،یآموزشموسساتومدارس،یصنعتوی فنموسسات
. ]11[کرداشاره...وی علمي هاانجمن

ها،فعالیتازايمجموعههبداردهاشار» علمترویج«-
ارتباطبرقراريجستجويدرکههاییدیدگاهوهاانتظام

. باشدمی1داوطلبانهمخاطباناززیاديتعدادوعلمبین

1- Wide voluntary audience
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برايمهماهدافمحدودهگفتتوانمیطورکلیبهاما
،رسانیاطالعسرگرمی،:استگستردهبسیارعلمترویج

به،1علمیجدیدهايحرفهوهاپیشهافزایشآموزش،
دانشوهااندیشهگذاشتنآزاد،2علمشبهکشیدنچالش
... وعلمیفرهنگاشاعهوتوسعه3علمی،

ارتباطاتایجادوعلمترویجاصلیهدفسهبه4اولیورا-
:ازعبارتندکهکندمیاشارهعلمی
شامل(علومازعمومیقدرشناسیوشناخت-١

عنوانبهعلمدركوعلمماهیتازقدرشناسی
)افرادبرايارزشمندابزاري

علمیدانشافزایششامل(علمازعمومیدرك-٢
چگونگیوعلمچیستیدربارهدانشافزایشو

)آنعملکرد
بارابطهدر(علمدربارهاجتماعیپذیريمسئولیت- ٣

.]12[)عمومیهايمشارکتوعامیافرادآموزش
اشاعهي براتالشعمدتاً راعلمجیتروندیفرا،5نزیمارت-

وکودکانمردم،عمومگروهسهرايبي فناوروعلوم
انریگمیتصمو اندرکاراندست،استمدارانیسونوجوانان

ی آموزشسطوحدرعلمآموزشمعتقد استو داندمی
.یابدتوسعهبایدیی راهنماویی ابتدادوران

منظوربهفناوريوعلمترویج«مارتینز،اعتقادبه
عمومازايگستردهقشردركبردنباالوآشناکردن

کهجهانی. استآنهايچالشوجهانبهنسبتمردم
بتوانیماینکهترمهمهمهازوکنیممیزندگیآندرما

. ]13[»بسازیمراآنوشویممتصورراجدیديدنیاي
، فرایند ترویج علم و افزایش آگاهی عموم اینعالوه بر -

انتشار مقاالت . پذیر استمردم از طرق مختلف امکان
ها و انجام ها، سخنرانیفهم در مجالت و روزنامهعامه

در هاي علمی ساده با مطبوعات و مشارکت مصاحبه
هاي علمی و ساده رادیویی و تلویزیونی از جمله برنامه

.]14[هاي فعالیت در زمینه ترویج علم استراه

1- Arising new scientific vocations
2- Challenging pseudo science
3- Democratizing scientific knowledge
4- Olivera
5- Martinez

ترویج علم، تفسیر اطالعات «معتقد است که نوروزي-
علمی است که نسبت به مخاطبان متخصص، بیشتر براي 

او معتقد است . مخاطب عامه موردنظر قرار گرفته است
اده از فناوري نوین، اینترنت و وب، ترویج علم با استف

براي آشنا کردن کاربران وب با علوم و آشنا کردن آنها با 
هاي هاي صورت گرفته، دستاوردها و پیشرفتتالش

. ]15[»رودعلوم به کار می
درعلمجیتروندیفرایاجتماعتیاهمگر،یديسواز-

وبحثموردمتفاوتيهادگاهیدازومختلفيهاقالب
جیترويهاجنبههمهکهیزمان. استگرفتهقراریبررس
دامنهکهشودیممشاهدهرد،یگیمقراریبررسموردعلم

ذکربهالزم. استگستردهکامالًعلمجیترویموضوع
شاملاطالعات،جیتروواشاعهنظامِنیاشهیرکهاست

زاتیتجهوپژوهشگاهشگاه،یآزمامرکز،هزاران
. ]16[»استجهانسراسردریقاتیتحق

هاي مربوط به ترویج علم، همه موسساتی که در پژوهش
کنند باید موردنظر به نوعی در این فرایند مشارکت می

ها، موسسات آموزشی در همه خانهوزارت. قرار بگیرند
ها، خصوصاً ها، کتابخانهها، موزهسطوح، رسانه

هاي عمومی، موسسات علمی و به طور کلی کتابخانه
توسعه و اشاعه علوم و فناوري همه نهادهایی که وقف

هر یک از این . به طور مستقیم و یا غیرمستقیم هستند
، امکانات موجودنهادها با توجه به تعهداتشان، بودجه 

آموزشی و اختیاراتی که در نوع ارتباطاتشان دارند، در 
وجود و یا عدم وجود این . کننداین مهم مشارکت می

کمی درجه تخصیص ها، نشان دهنده زیادي یافعالیت
گذاري در فرهنگ علوم و فناوري را بودجه و سرمایه

. ]17[نمایاندمی
با توجه به بیانات گودین و گینگراس، مشارکت مستقیم 
و غیرمسقیم نهادها و متولیان در فرایند ترویج علم، با 
توجه به تعهدات، امکانات، بودجه، نیروي انسانی و 

نقش مهمی در پیشبرد اهداف علمی کشور ،سایر عوامل
و خصوصاً آشناکردن عموم و خصوصاً عامه مردم نسبت 

ر این میان از اهمیت زیادي داما آنچه . به علوم دارد
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و گذاري سیاستشناسایی بهترین شیوه برخوردار است 
تواند با کشور است که میپیاده سازي ترویج علم در

هاي مدون سیاستتوجه به مسائل مختلف از جمله 
اي تا منطقه دیگر و یا از علوم و فناوري از منطقه

شناسایی پس. کشوري تا کشوري دیگر متفاوت باشد
ترین شیوه از جمله بهترین رویه و تعیین مناسب

هاي مهم موفقیت سازوکار ترویج علم در شرطپیش
.کشور است

بدین منظور در این پژوهش یکی از نکات مهمی که مورد 
مناسب براي یرسی و پژوهش قرار گرفت، شناسایی روشبر

.گذاري ترویج علم در کشور و پیاده سازي آن استسیاست
با توجه به تعاریف و دیدگاه هاي ارائه شده توسط افراد 
مختلف در زمینه ترویج علم، می توان دریافت که دامنه 
تعاریف این حوزه از گستردگی زیادي برخوردار است و هر 

. کندژه بدان می نگرد و آن را تعریف میاز دیدگاهی ویفردي 
اما آنچه از اهمیت باالیی برخوردار است، لزوم 

پذیرکردن علم و یافته هاي علمی براي مردم است به دسترس
. طوریکه همگانی کردن علم، هدف اصلی ترویج علم باشد

اگرچه ترویج تفکر علمی نیز از جمله اهداف مهم ترویج علم 
همانطور که در تعاریف فوق بدان اشاره شده است، .است

ترویج علم عبارت است از فعالیت هایی که مردم را با علم 
در این میان، رسانه ها اعم . مانوس، آشنا و عالقه مند می کند

ازصدا و سیما و نشریات، سخنرانی هاي علمی و همچنین 
ستر استفاده از ابزارهاي نوین همچون اینترنت و وب جهان گ

. نقش مهمی در توسعه این فرایند دارد
هدف این پژوهش از ارائه سازوکار ملی ترویج علم؛ با تمرکز 

گذاري و پیاده سازي نیز، دربردارنده مفاهیمی است بر سیاست
در واقع این سازوکار می کوشد ضمن . که بدانها اشاره شد

یج گذاري و پیاده سازي فرایند تروتعیین بهترین شیوه سیاست
علم در کشور، اجزا و عوامل موثر در ترویج علم را نیز 
شناسایی و با استفاده از ابزارهاي موجود و تقویت آنها، علم و 

گذاري صحیح، سیاست. اشاعه آن را در جامعه تسهیل نماید
معقول و منطقی، باعث توسعه فرایندها و بهبود شرایط 

شود و زمینه موفقیت سازوکار ملی را فراهم می آورد در می

گذاري و تصمیم گیري صحیح در این که عدم سیاستصورتی
این پژوهش پس. شودزمینه موجب شکست سازوکار ملی می

گذاري و کوشد تا با تاکید بر تعیین بهترین شیوه سیاستمی
سازي فرایند ترویج علم در کشور، گامی در جهت پیاده

.فقیت سازوکار ملی ترویج علم در کشور برداردمو

پژوهشنهیشیپ-3
مطالعات انجام شده1- 3

وسیاستگذاريخصوصاًفناوري،وعلومحوزهدراگرچه
وطراحیمتعدديراهبرديهاينقشهوهابرنامهسازي،پیاده
به لحاظ تحقیق و علمترویجامااست،شدهسازيپیاده

و شاید دلیل این امر این است که نوپاست پژوهش هنوز
اندرکار در حوزه ترویج علم گرایش به عمل بیشتر افراد دست

گروه ترویج علم مرکز تحقیقات . دارند تا تحقیق و توسعه
سیاست علمی کشور از جمله مراکزي است که تحقیقاتی در 

بهتوانمیجملهآنازکهحوزه ترویج علم به انجام رسانده 
فرهنگدرپاپیوالرعلم«؛»علمترویجمفهومینقشهتهیه«

علمیارتباطات: علمیگذاريسیاست«گزارشو»معاصر
ووصالی.کرداشاره»علمازعمومدركافزایشبراي

فهمنظريمبانیتدوین«عنوانباتحقیقاتیطرحدرهمکاران
هايسیاستجریانبررسیبهابتدا،»ایراندرعلمازعامه

هايپیمایشمرورباسپسوپرداختهایراندرعلمترویج
. نداکردهارائهراپیشنهاداتیعلمازعامهفهمدربارهالمللیبین
برايالزمنهادهايوساختارهااولدرجهدرکهندمعتقدآنان

فعالیتانجامبراياینکهیاهستندکمیابهنوزعلمترویج
نهادهايکهگفتتوانمیهمچنین. اندمواجهمشکلباخود

ایهمگانیعلمیمطبوعاتمثلعلمترویجخاص
گرفتنشکلواستنیازموردعلم،مراکزمثلهاییسازمان

ایراندرعلمترویجبهبسیاريکمکساختارهاگونهاین
نبودماکشوردرترویجمشکالتازیکیلذاکندمی

.]18[است الزمساختارهاي
عنوانباخودتحقیقاتیطرحدر، همچنینهمکارانووصالی

درموجودعلمترویجملیهايسیاستمطالعهورصد«
,D8کشورهاي G8،هايسیاستبررسیبه»چینوهند
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نتیجهاینبهوپرداختهمزبورکشورهايدرعلمترویج
فرديطوربهعلمترویجکشورهاازبسیاريدراندرسیده

توجهاندتوانستهافرادزمانمروربهامااستشدهآغاز
مستقیمحمایتوکنندجلبعلمترویجبهراگذارانسیاست

این طرح جنتای. ]19[آورند دستبهرادولتغیرمستقیمو
هايفعالیتشروعازکهسالی40وجودباکهدارد اعالم می

عالیقبرمبتنیوگریختهجسته،طوربهعلمترویجبامرتبط
بخشواردمفهوماینهنوزگذرد،میایراندرفردي

ها و مطالعه سیاستونشدهکشورمانعلمیگذاريسیاست
اي تدوین شده در ایران، برنامه یا سیاستی هاي توسعهبرنامه

که به طور مستقیم با موضوع ترویج علم مرتبط باشد را نشان 
گذاري در ترویج رسد سیاستضمن اینکه به نظر می. دهدنمی

6این در حالی است که در بند . هاي خاصی داردژگیعلم، وی
دست یافتن به "انداز و سند توسعه برنامه چهارم سند چشم

جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه آسیاي 
جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاري و تولید علم، رشد 

انه و پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبی سطح درآمد سر
20هدف جمهوري اسالمی ایران در "رسیدن به اشتغال کامل 

از سوي دیگر اهمیت روزافزون . سال آینده ذکر شده است
جامعه دانش بنیان و مفاهیم مرتبط با آن مانند اقتصاد دانش 

دهنده ارزش درك علمی، فرهنگ علمی و روحیه بنیان، نشان
اکنون در بیشتر . علمی عموم افراد جامعه نسبت به علم است
داري و چه بینش کشورهاي جهان چه مبتنی بر بینش سرمایه

اي به ارتقاء درك عمومی از علم و ایجاد و تقویت توسعه
شود و از این رو ترویج علم و فرهنگ علمی توجه می

هاي مرتبط با آن در این کشورها، مباحث گذاريسیاست
ه به هدف توج. دهندجدي سیاسی این جوامع را تشکیل می

دهد که هم مخاطب انداز نشان میمطرح شده در سند چشم
خاص رمحتواي آن، همه جامعه ایران است و هم اینکه به طو

حکایت از » جنبش نرم افزاري«در اصطالح » جنبش«واژه 
بالطبع در چنین . همگانی و جمعی بودن این برنامه دارد

بدیهی . استحالتی، اقدام و عمل جمعی و اراده همگانی الزم 
ایران است، فناورانهاست در اینجا که هدف، رشد علمی و 

تواند ناشی از احساسات و اقدام و اراده جمعی و همگانی نمی

این . منفعالنه باشد و الزم است که ادراکی و فعاالنه باشد
بینانه ترویج علم، گذاري واقعطرح بر آن است که سیاست

. ازدتواند چنین رخدادي را ممکن سمی
بدونفناوريوعلمحوزهدرگذاريسیاستوریزيبرنامه
وابزارهاازبهینهاستفادهبرموثرعواملگرفتندرنظر

حاصلچندانیتوفیقعلمترویجمتولیانفعالیتهمچنین
زمینهایندرزادهحسنتوسطپژوهشیلذا،. کردنخواهد
مرکزتوسطراآنازحاصلگزارشکهگرفتصورت

عنوان. کردمنتشرفازدودروکشورعلمیسیاستتحقیقات
متولیانوابزارهاوضعیتبررسی«: ازاستعبارتطرحاین

شناساییهدفباایراناسالمیجمهوريدرعلمترویج
ابزارهاوريبهرهبرايمناسبراهکارهايارائهوموثرعوامل

.]11[»متولیاناثربخشیو
بر بررسی وضعیت ابزارها و متولیان در این پژوهش عالوه 

ترویج علم در کشور، با تعدادي از صاحبنظران این حوزه 
همچنین در این زمینه . اي صورت گرفته استمصاحبه

المللی نیز انجام گرفته و وضعیت ترویج علم در مطالعات بین
آمریکا، چین، انگلستان، ترکیه و آفریقاي کشورهایی همچون 

طالعه قرار گرفته و در آخر نتایج حاصل از نیز مورد مجنوبی
.پژوهش ارائه شده است

رسدمینظرهایی که تاکنون انجام گرفته بهرغم پژوهشعلی
ترویجبهعلمیگذاريسیاستدرکهاستآنوقتاکنون
با توجه به اهداف کوتاه و بلندمدت کشور در . شودتوجهعلم

کشور انجام گرفته و یا هایی در زمینه توسعه علمی، پژوهش
برخی از آنها در حال انجام است اما آنچه امروزه بیش از پیش 
مهم است شناسایی دقیق وضعیت ترویج علم در کشور و 

دربایدکهمهمیگامبنابراین. ارائه راهکارهاي اجرایی است
ترویجهايفعالیتبهبخشیدنسامانشود،برداشتهزمینهاین

کهکشور استوضعیت ترویج علم دربهبودهدفباعلمی
باید بر پایه پژوهش و با بررسی شرایط فعلی و در نظر گرفتن 

سازيشبکههدف،واقعدر.شرایط مطلوب صورت بگیرد
نیرويبرآیندهدایتوایرانکشوردرعلمترویجفعاالنمیان

بهاجراییوگذارسیاستمقاماتودولتسمتبهحاصل
. استایراندرعلمترویجازحمایتوبهتوجهجلبمنظور
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تجربه کشورها2- 3
هاي حاصل از مطالعات در این قسمت بخشی از یافته

:کشور مورد مطالعه ارائه می شود6المللی بین
عنوان یک کشور پیشرو ایاالت متحده آمریکا به:آمریکا

خصوصاً در حوزه علم و فناوري نسبت به ترویج علم اهتمام 
وجود نهادهاي مختلف اجتماعی در . اي ورزیده استویژه

حوزه تحقیق و توسعه و تثبیت جایگاه نشریات علمی و 
اي باعث شده که ابزارهاي مختلفی از سوي هاي حرفهانجمن

متصدیان گوناگون براي ترویج علم استفاده شود و از طرفی 
فناوري موجب شده است که این کشور جایگاه مناسبی به 

. ش مردم به علم و فناوري به خود اختصاص دهدلحاظ نگر
که ایاالت متحده یک کشور بزرگ و به لحاظ البته از آنجا

گوناگونی جمعیت یک مجموعه نامتجانسی از فرهنگ ها، 
اي هاي گستردهباشد، برنامههاي مختلف میها و مذهبقومیت

الزم است که این جامعۀ منحصر به فرد به لحاظ درك عامه از 
ترویج علم یکی از . علم و فناوري به سطح مطلوب برسد

هاي اصلی نهادهاي عمومی، دولتی و غیرانتفاعی این دغدغه
البته آنچه که بیشتر از همه در زمینه ترویج علم . کشور است

ها و نهادهاي باشد این است که سهم ارگانقابل مالحظه می
بسیار غیر دولتی اعم از خصوصی و عمومی در این زمینه 

با بررسی وضعیت علوم، فناوري و . ]11[چشمگیر است 
مراکزوجودترویج علم در کشور آمریکا مشخص شد که با

نهادها وآمریکا،درفناوريوعلومدرگذاريسیاستمجهز
نیز در این زمینه فعالیت می کننددیگريمتعددهايسازمان

درفناوريوعلمگذاريسیاستنظامرشدنشانهاین خودکه
مشارکتگذاريسیاستدرکهترتیببدین. استآمریکا

.کنند و در تعامل با یکدیگرندمی
وپایههايوريافنتوسعهبرژاپنحاضر،حالدر: ژاپن

ایندر. موکد داردتأکیدکشورداخلدربنیاديهايپژوهش
ودولتیتحقیقاتیمراکزها،دانشگاهبینارتباطتقویتزمینه،
توسعهزمینهدر. استدادهقراراولویتدرراصنعتبخش
وشوراهاعلمی،مراکزژاپن،کشوردرفناوريوعلوم

. فعالیت، تعامل و مشارکت هستندحالدرمختلفیهايآژانس
راستا،ایندرمشورتوشوروگذاريسیاستکناردر

بابایدها و نهادهاآژانسخصوصی،دولتی،هايبخش
ودوهمکاريبررااصلوباشندداشتهتعاملیکدیگر

زیرساختبهسازيبرعالوهبتوانندتابگذارندچندجانبه
. برسندنیزوريافنوعلمسیاستانسجامبهبنیاديپژوهش

هاي علوم و فناوري بدین منظور هرچند سال یکبار سیاست
گیرد و دولت با مشاوره ژاپن مورد نقد و برسی قرار می

ها نهادهاي علمی و شورایی موجود و خصوصاً وزارتخانه
درهمچنین. کندریزي میدرباره برنامه اساسی، مجدداً برنامه

هايرشتهکلدربنیاديپژوهشیهاياولویتوسیاستزمینه
بلندمدت،نگرينیز آیندهواجتماعیوطبیعیعلوم

ایی در این ساختار شور. شودهایی به دولت داده میمشاوره
. کندها به دولت ژاپن کمک میتنظیم درست و دقیق سیاست

درصنعتیکشورهايترینپیشرفتهازیکیآلمانکشور: آلمان
تأکیدآلمان،دولتفعلیسیاست. استفناوريوعلومحوزه

قدرتارتقاءوافزایشبرايفناوريوعلومکاربريبر
علم و فناوري دولت از. استکشورثباتوآلماناقتصادي

کند و این نشان از اهمیت این مقوله براي رشد و حمایت می
محوررقابتوقويآموزشینظام. توسعه این کشور است

درعلمیبزرگقدرتعنوانبهآلمانماندگاريباعثآلمان،
. استشدهپژوهشیوعلمیمراکزجهانیرقابتوضعیت
آلماندرعالیوجامعتحقیقاتحامیانعنوانبههادانشگاه

آلماندرتحقیقاتیمهممراکزکههمانطوردارندمحورينقش
ارتباط بین تجارت و صنعت، .دارندمشارکتمهمایندر

ها و مراکز تحقیقاتی با یکدیگر از جمله نقاط قوت دانشگاه
. کشور آلمان در زمینه علوم و فناوري است

هاي علمی انجمنگیري ترویج علم در چین با شکل: چین
ایجاد شد و سپس با تشکیل مجامع تخصصی، ضمن همکاري 

از سوي دیگر . فرایند ترویج علم به مرور زمان تقویت شد
عنوان پل ارتباطی بین مجامع علمی و دولت ها بهآکادمی

با ارائه و تصویب قانون ترویج علم و فناوري . کنندفعالیت می
ه به عنوان نقطه عطف از سوي وزارت علم و فناوري چین ک

شود، ساختار ترویج در ترویج علم و فناوري چین تلقی می
حمایت قانونی قرار گرفت و براي اولین علم این کشور تحت
سازي در مطالعات استراتژیک، برنامهبار فعالیت عمومی
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این. بلندمدت و میان مدت علم و فناوري چین مطرح شد
وجامعهدولت،از جانبترویج علمهايفعالیتهمهقانون

را غیرهومحلیهايسازمانوموسساتعمومی،هايسازمان
در مواد این قانون به کلیه . تحت پوشش قرار می دهد

. تعهدات و وظایف دولت اشاره شده است
5000ازبیشبههندکشوردرفناوريوعلمتاریخچه: هند
رونداینشدمستقلهندکه1947سالازاما. رسدمیسال

. یافتتسریعکردمیدریافتدولتازکهايبودجهواسطهبه
ازیکیعنوانبهفناوري،وعلومدولت،هايبرنامهدرامروزه
کاربردواستفادههند،در.گیردمیقرارمدنظرمهمهايبرنامه
بهمتعددهايحوزهدروشودمیترگستردهروزروزبهعلوم
. طلبدمیراالمللیبینوملیمشارکتالبتهکهرودمیکار

گامیکدیگرتقویتدرویکدیگرباتعاملدرفناوريوعلوم
سیاستهرگونهاگرچهکنندعملمؤثرطوربهتادارندمیبر
هنددرعلمهايسیاست. داردبازنگريبهنیازايمشیخطو

امروزه. دارندوداشتهکشوراینتوسعۀدرمهمینقش
باالمللیبینسطحدرفناوريوعلمیهايهمکاري

همچونکشورهایی. استکردهبرقراردیگرکشورهاي
موضوع . اندجملهاینازبریتانیاوآلمانفرانسه،آمریکا،

هاي ترویج علم نیز موضوع مهمینظارت بر فرایند و مکانیسم
کشور هند . شودهاي مدون انجام میست که در قبال سیاستا

نیز همچون کشور چین، از نیروي انسانی آموزش دیده و 
مهارتی براي پیشبرد اهداف اقتصادي و علمی کشورشان 

ضمن آنکه هر دو کشور به واردکردن علوم و کنداستفاده می
کنند و معتقدند بدون آموزش رسمی و فناوري توجه می

. توان رشد کرد و به توسعه دست یافتغیررسمی نمی
مسئولدولتیکشور ترکیه نیز نهادهايدر : ترکیه

وهاوزارتخانهمدیریت، ووهماهنگیگذاري،سیاست
درآنترویجوفناوريوعلمدردرگیرمراکزها،دانشگاه

درراهبرديمهمسند،1990سالدرترکیه. هستندترکیه
وعلمسند،این. کردتدوینراخودفناوريوعلمحوزه

دروکردترسیماجتماعینظامکیچارچوبدررافناوري
ومردمبیندرفناوريوعلماشاعهبهراهبرديسنداین

توجهبهترزندگیراهدرفناوريوعلمازمردماستفاده

نکته قابل توجه دیگر، حمایت دولت ترکیه . استشدهشایانی
صورت ویژه است عالوه بر هاي تحقیق و توسعه بهاز سازمان

ترویج علم و سند راهبردي ترویج علم، مسائل مهمیست اینها،
.که در این کشور مورد بررسی قرار گرفته است

از آنچه که در قالب بررسی وضعیت ترویج علم در کشورهاي 
) آمریکا، آلمان، ژاپن، چین، ترکیه و هند(مورد مطالعه 

آید این است که در این کشورها طیف وسیعی از برمی
هاي ترویج علم و فناوري را هدایت و اجرا تمتولیان، فعالی

البته جمع بندي این موارد به این معنا نیست که در . کنندمی
بلکه ارائه . همه کشورها نقش این متولیان به یک اندازه است

با این هدف انجام می شود که بتوان زمینه را براي تبیین آن
ه براي مسئولیت نهادها و سازمان ها و موجودیت هاي بالقو

با این تفسیر، متولیان ترویج . ترویج علم و فناوري فراهم آورد
:علم عبارتند از

هاي علوم و فناوري؛ آموزش دولت با اولویت وزارتخانه
ها، ، و کشاورزي، دانشگاهو پرورش؛ صنایع، پزشکی

آموزشی، مراکزموسساتوعلمی، مدارسانجمن هاي
صنایع (فنی و صنعتیتحقیق و توسعه، موسسات

، آزمایشگاه هاي پژوهشی، رادیو و )خصوصی و دولتی
ادواري، مجالت عمومی، نشریاتها وتلویزیون، روزنامه

فیلم و تولیدات نمایشوتوزیعتولید،موسسات
هايسایتکتاب، وبپخشوانتشارفرهنگی، موسسات

وفرهنگی، موسساتمراکزوهاها، موزهاینترنتی، کتابخانه
هاي مراقبتوپزشکیخدماتمسئولهاينارگا

تجاري، تعاونی هاي تولیدي و کسب بهداشتی، واحدهاي
و کار، نهادهاي مسئول و دست اندرکار در امور 

بزرگ،هايفروشگاهها،کشاورزي و روستایی، پارك
عمومی و هايمکاندیگروقطارهايایستگاهها،فرودگاه

.پارك هاي علم و فناوري

پژوهششناسیروش-4
آمریکا، (کشور توسعه یافته3با انتخاب،در این پژوهش ابتدا

) چین، هند و ترکیه(کشور در حال توسعه3و )آلمان و ژاپن
بندي جهانی ده که از نظر وضعیت تولیدات علمی در رتبه



1391بهار، 3، شماره چهارم، فصلنامه سیاست علم و فناوري، سال فرد، نجال حریري، فاطمه نوشینهزادآزاده حیدري، محمد حسن

25

به سریعیطبق آمار ارائه شده از رشد علمی ESI1ساله
ابزارها و متولیان ترویج ،ندنسبت سایر کشورها برخوردار بود

سازي در این گذاري و پیادهعلم با نگاهی به نحوه سیاست
در این راستا با استفاده از . کشورها مورد مطالعه قرار گرفت

هاي انجام اسناد و مدارك در دسترس و منابع اینترنتی، فعالیت
شده در حوزه ترویج علم در این کشورها بررسی شد و 
متولیان ترویج علم و ابزارهاي مورد استفاده و ساختار نهادي 

هاي متنوع اهداي جوایز ترویج علم، ها و روشمناسبتآنها، 
ها و نحوه همکاري و تعامل متولیان با یکدیگر، رئوس برنامه

همزمان با سرگرمی و چگونگی ایجاد فضایی براي یادگیري
سازي ترویج گذاري و پیادههمچنین نحوه سیاست... تفریح و 

براساس اطالعات به . شناسایی گردیدعلم در این کشورها، 
اي تدوین شد تا دست آمده از بررسی کشورها، پرسشنامه

دیدگاه صاحبنظران و متولیان ترویج علم در ایران درخصوص 
. رایج گردآوري و تحلیل شودگذاري امور اجرایی و سیاست

هاي گردآوري شده، سازوکار ملی طراحی پس از تحلیل داده
.  گردید و مجددا به قضاوت خبرگان گذاشته و تایید شد
هاي آن براي بررسی وضعیت ترویج علم و مشکالت و چالش

در سطح ملی و همچنین ذهن کاوي متخصصان این حوزه، 
شناسایی ) نفر30(و متولیان ) نفر30(نفر، از صاحبنظران 60
گیري، نمونهقسمت از پژوهشگیري در این روش نمونه. شد

گیري نمونه. استبوده )و گلوله برفیهدفمند(غیراحتمالی 
پاسخگویی به با درنظر داشتن توانایی افراد در هدفمند 

. گیردهاي پژوهشگر و اهداف پژوهش صورت میپرسش
کند که انتخاب بنابراین در برخی شرایط ضرورت ایجاب می

نمونه تنها بر اساس شناخت فرد از جامعه و اهداف پژوهش 
پس از شناسایی جامعۀ آماري به روش . ]20[انجام گیرد

فعال در این هدفمند، جهت شناسایی سایر افراد و یا نهادهاي 
صورت » برفیگلوله«گیري زمینه، ادامۀ روش به صورت نمونه

بدین صورت که نمونۀ آماري اولیه و هدفمند، . گرفته است
کنند را افراد دیگري را نیز که در حوزة ترویج علم فعالیت می

دهندگان از کسانی هستند بدین ترتیب پاسخ. کنندمعرفی می
گیري نمونه. دارندویج علم در حوزه ترمناسبیکه تجربه 

1- Essential Science Indicator

نمونه پژوهش شناساییبراي تکنیکیبرفی یا افزایشی، گلوله
هاي هایی فراتر از آزمودنیهایی است که آزمودنیدر زمان

گیري اغلب در مورد این روش نمونه. آشنا نیاز است
هاي پژوهشی پنهانی که دسترسی به آنها براي جامعه

. ]21[شودمیپژوهشگر دشوار باشد، استفاده
ترویجفراینددرنوعیبهکهبودندکسانینفر صاحبنظر30

تعریف برنز، اوکونر و بامطابق. دارندسهمیکشوردرعلم
اعضاءکههستندافراديکنندگانشرکتاین2استکمایر

بهکههستندجامعهازفرديآنها. دهندمیتشکیلراجامعه
ارتباطاتبرقراريفراینددرمستقیمغیریامستقیمصورت

گردآوري .]22[دارند مشارکت) علمترویجو(3علمی
متشکل از سواالت باز و بسته قالب پرسشنامه اطالعات در

. انجام شد
تحصیلی صاحبنظران ترویج علم که به پرسشنامه مدرك)1جدول 

اندپاسخ داده
تجمعیدرصد درصد معتبردرصدفراوانیمدرك
18606060دکتري

6202080کارشناس ارشد
516.716.796.7کارشناس

13.33.3100دیپلم
30100100جمع

نفر 30مشخص است، از فوقهمانطور که در جدول
اند، تعداد صاحبنظر که به پرسشنامه مربوط به خود پاسخ داده

نفر از 6در صد، 60نفر آنها داراي مدرك دکتري، برابر با 18
نفر 5درصد، 20آنها داراي مدرك کارشناسی ارشد، برابر با 

درصد، و یک نفر دیپلم و 16.7از آنها کارشناس،  برابر با 
اند و جامعۀ آماري پژوهش را تشکیل درصد بوده3.3برابر با 

ت نحوة انتخاب این صاحبنظران بر مبناي قابل ذکر اس. اندداده
. تخصص، تجربه و آشنایی با مضامین ترویج علم بوده است

هاي متنوعی از علوم از جمله همچنین این افراد در شاخه
مشغول فعالیت در حوزه . ..علوم انسانی، فنی، مهندسی و 

با توجه به کهبودند افرادي متولینفر30. ترویج علم بودند

2- Burns, O’Connor and Stocklmayer
3- Science communication
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بخشی از سازمانی خود متولی ترویج علم بودند و مسئولیت
.بودبه ترویج علم مربوط هاي اصلی و یا جانبی آنها فعالیت

هاي سازمانهاي مختلف از جمله این افراد از بین سازمان
به صورت ها، ، غیرانتفاعی، انجمن)سمن(دولتی، مردم نهاد 

، 2جدول. دادنو به پرسشنامه پاسخ دهدفمند انتخاب شده
پژوهش جامعۀ بخشی از ، که متولی ترویج علمهاينهاد

.دهدهستند را نشان می

نهادها و مراکز متولی ترویج علم )2جدول 
توضیحاتعنوان نهادردیف

تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري جمهوري اسالمی-موسسه غیرانتفاعی انجمن ترویج علم ایران1
تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت جهاد کشاورزي -موسسه غیرانتفاعی انجمن ترویج و آموزش کشاورزي2

)معاونت ترویج و آموزش کشاورزي(
موسسه غیرانتفاعیانجمن علمی پژوهشی نجم شمال3
موسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی زادهبنیاد علمی زیرك4
)دانشگاه تهران(دولتی پارك علم و فناوري دانشگاه تهران5
موسسه غیرانتفاعیآموزپارك فن6
فعالیت داردیعلميزیر نظر یک شورايبا حمایت شهرداریمستقل ولیغیردولتنهادخانه ریاضیات اصفهان7
سرویس علمی، پژوهشی خبرگزاري دانشجویان ایرانخبرگزاري ایسنا8
دولتیدانشرادیوي جمهوري اسالمی ایران، رادیو جوان، گروه9
)معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوريزیرنظر (دولتی ستاد ویژه توسعه فناوري نانو10
دولتیعالی انقالب فرهنگیشوراي11
دولتی)عتف(عالی علوم، تحقیقات و فناوري شوراي12
سازمانی فرهنگی و پژوهشی، غیردولتی و غیرانتفاعیشوراي کتاب کودك13
زیرنظر شهرداري تهرانفرهنگی هنري شهرداري تهرانسازمان 14
دولتیسیما4صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، شبکه 15
اي است با شخصیت حقوقی مستقل که به نهاد ریاست جمهوري وابسته استفرهنگستان موسسهفرهنگستان علوم پزشکی16
زیرنظر شهرداري تهرانفرهنگسراي گلستان17
سابقاً زیرنظر در حال حاضر یک شرکت دولتی، –سابقاً مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی و غیربازرگانی کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان18

وزارت آموزش و پرورشو اکنون زیرنظرسابقوزارت فرهنگ و آموزش عالی
)فناوريوزارت علوم، تحقیقات و (دولتی هاي علمی ایرانکمیسیون انجمن19
دبیرخانه کمیسیون زیر نظر دبیر کل ). وزیر علوم، تحقیقات و فناوري(رئیس کمیسیون ملی یونسکو کمیسیون ملی یونسکو در ایران20

هاي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري محسوب نماید و یکی از سازمانانجام وظیفه می
فرهنگی به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوري هاي علمی و دبیر کل از بین شخصیت. شودمی

. شودو تأیید هیأت دولت و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوري منصوب می
)وزارت علوم، تحقیقات و فناوري(دولتی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور21
تهران1شهرداري منطقه وابسته به معاونت اجتماعی و فرهنگی شناسی تهرانمرکز علوم و ستاره22
ا از طرف وزارت علوم . ا. پیشنهاد تاسیس موزه علوم و فناوري ج1380اسفند 19در تاریخ (دولتی موزه علوم و فناوري جمهوري اسالمی ایران23

)شدرائها
شوراي عالی و حکم رئیس جمهور براي رئیس سازمان به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران24

. شودمدت سه سال انتخاب می
موسسه غیرانتفاعیمؤسسه مطالعات نوآوري و فناوري ایران25
نهاد عمومی غیردولتیهاي عمومینهاد کتابخانه26
دولتیوزارت آموزش و پرورش27
دولتیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی28
دولتیتحقیقات و فناوري، معاونت پژوهشی و فناوريوزارت علوم، 29
دولتیهاریزي رسانهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتر مطالعات و برنامه30
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تمامی عوامل موجود در تصاویر و سازوکار ارائه شده بنابراین 
تحلیل ها و تجزیه و در این پژوهش، بر اساس یافته

هاي صاحبنظران و متولیان هاي مربوطه در پرسشنامهپرسش
الزم به ذکر است این سازوکار پس از تحلیل نظرات . است

، توسط تعدادي از صاحبنظران نیز که )نفر60(جامعه پژوهش 
در طرح دلفی شرکت کردند، مورد بازبینی، اصالح، ویرایش و 

آنچه که تاکنون در با توجه به .تایید نهایی قرار گرفته است
روش گردآوري شناسی تحقیق ارائه شد، خصوص روش

اي و کتابخانه-اسناديهمطالعهاي روشاطالعات، تلفیقی از 
نظراتازپرسشنامه با استفاده1روایی. بوده استیپیمایش

از تایید گردید و سپس با استفادهصاحبنظرانومتخصصان
ابزار مورد بررسی قرار گرفت و با 2پایاییکرونباخآزمون

ها، پایایی براي همه پرسش0.70توجه به ضریب پایایی باالي 
. مورد تایید قرار گرفت

هایافته-5
هاي حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه طیف وسیعی از یافته

اطالعات در خصوص ابعاد مختلف ترویج علم در ایران و 
در این قسمت با . آمده استدست باید و نبایدهاي آن به

هاي مرتبط توجه به هدف مقاله و پرسش مورد نظر، یافته
بازدارنده ترویج علم را از عوامل1شکلدر. ارائه شده است

.دهددیدگاه پاسخ دهندگان نشان می
هر چند همه عوامل شود،میمشاهده1شکلدرکههمانطور

د، در این میان از درجه بازدارندگی باالیی برخوردار هستن
میزانباالترینباعلم،مفهومازدرستدركفقدان

مقداربهتوجهباکشور،درعلمترویجفراینددربازدارندگی
ازدرصدپنجاهکهاستاینازنشان5/9عددیعنیمیانه

ارزیابیزیادحددرراعاملاینبازدارندگیپاسخگویان
ازیکهرعملکردبخشیرضایتمیزان2شکل. اندکرده

.استگرفتهقرارمقایسهموردهادستگاه
شود که همه مراکز ترویج علم مینیز مشاهده2شکلدر

در این . اندامتیاز مساوي یا پایین تر از متوسط دریافت کرده
علم،ترویجگروهکشور،علمیسیاستتحقیقاتمیان، مرکز

1- Validity
2- Reliability

با ها،کتابخانهوپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت
طرفیاز. اندعملکرد بهتري به نمایش گذاشته5میانه باالتر از 

باالترینکهدهدمینشانرا8عدددانشمندان،سومچارك
تواند نقطه امیدي دهد و این میمینشانراشدهکسبرتبه

باشد که در قالب سازوکار ملی دانشمندان بتوانند به نحو 
هرکاربردمیزان3شکلدر. بپردازندمطلوبی به ایفاي نقش 

. استگرفتهقرارمقایسهموردابزارهاازیک
ابزارهايمیاندرشود،میمشاهده3شکلدرکههمانطور

و 10میانهباتصویريوصوتیهايرسانهعلم،ترویج
هاي ها، کتاباعم از مجالت، روزنامه(هاي مکتوبرسانه
،. . . )هاي علمی ونامهویژههاي خبري،فهم، بولتنعامه

فناوري،وعلمهايپاركعلم،هايموزهوهانمایشگاه
ارتباطات،واطالعاتفناوريشامل(نوینهايفناوي

،9میانهبا...)  وCDپخشها،وبگاهها،وبالگاینترنت،
.دارندراتاثیرگذاريمیزانباالترین

شود که اغلب راهکارهاي مشخص می4با توجه به شکل 
در این میان . ها بوده استدهندهارائه شده مورد تایید پاسخ

راهکارهایی مانند نهادسازي، توجه دولت، ارتقاي آگاهی 
مسئوالن و نظایر آن بیشتر از سایر موارد مورد توجه قرار 

. گرفته است
درعلمویجترصاحبنظرانومتولیاننظرات3جدول

هايبرنامهسازيپیادهوگذاريسیاستهايروشخصوص
در ابن جدول براساس . دهددر ایران را نشان میعلمترویج

ها ارائه ترکیبی از حالت» متمرکز و غیر متمرکز«دو وضعیت 
گزینه بهنسبتپاسخگوگروهدوبینیم نظراتکه میشده 

. استهمسو»غیرمتمرکزسازيپیادهومتمرکزگذاريسیاست«
برآنهاکهدهدمینشانپاسخگوگروهدوهرنظرات

.توافق دارند» غیرمتمرکزسازيپیادهومتمرکزگذاريسیاست«
ها این شود در خصوص سایر گزینهگونه که مشاهده میهمان

با گزینه گروهعنوان نمونه، هر دوتوافق وجود ندارد به
کامالً»متمرکزسازيپیادهوغیرمتمرکزگذاريسیاست«

نهمتمرکزسازيپیادهپاسخگویان،مجموعنظربه. مخالفند
شدنترپیچیدهباعثبلکهانجامدنمیمشکلحلبهتنها

.شودمینیزشرایط
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علمسازيهمگانیوترویجدرعواملازیکهربازدارندگیمیزانمقایسه)1شکل

علمسازيهمگانیوترویجمراکزعملکردبخشیرضایتمیزانمقایسه)2شکل 
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علمسازيهمگانیوترویجدرابزارهاازیکهرکاربردمیزانمقایسه)3شکل 

علمراهکارهاي ارتقاي ترویج) 4شکل 
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گذاريسیاست«دربارهمتولیانوصاحبنظراننظرتوافق
نیز به خوبی 5در شکل » غیرمتمرکزسازيپیادهومتمرکز
. استنمایان

، در تکمیل )جامعه پژوهش(صاحبنظران و متولیان ترویج علم 
گذاري و نظرات خود راجع به پرسش مربوط به نحوه سیاست

متمرکز و «سازي ترویج علم در کشور، که به دو نوع پیاده
، به جزیات بیشتر )3جدول (بندي شده بود تقسیم» غیرمتمرکز

گذاري متمرکز ملی سیاست(گذاري تري از سیاستو دقیق
نیز اشاره ) و واحد) و غیرشورایی) هیات امنایی(شورایی (

. شوده میبه آن اشار4کردند که در ادامه و در قالب جدول 
به طور ویژه، به بیان نظرات جامعه پژوهش نسبت 5جدول 

.پردازدسازي میبه نحوه پیاده
نمایان است، بهترین نوع 5و 4همانطور که از جداول 

نفر از صاحبنظران و متولیان 60گذاري از دید مجموع سیاست
نظر 46با (»گذاري متمرکزسیاست«حوزة ترویج علم، 

شورایی و (ملی «و از نوع ))رصدد66.76(موافق
.است) نظر موافق40با (آن » )غیرشورایی

، پرسشنفر پاسخ دهنده به این 60نفر از 46بنابراین 
گذاري متمرکز را برگزیند که از این میان، بیشترین سیاست

گذاري متمرکز ملی مورد از آن به سیاست40تعداد، یعنی 
مورد به 6اختصاص دارد و ) شورایی و غیرشورایی(

هاي سیاستيسازدر مورد نحوة پیاده. گذاري واحدسیاست
، )گذارانسیاست(گذار مدون ترویج علم توسط سیاست

درصد معتقدند که اگر 33/98صاحبنظران و متولیان در 
بهتري سازي به صورت غیرمتمرکز صورت پذیرد، نتیجهپیاده

.شود و تعاملی ملی شکل خواهد گرفتدر کشور حاصل می

متولیانوصاحبنظراندیدازگذاريسیاستنوعونحوه)4جدول
علمترویجحوزة

نحوه
بهتعدادتعدادگذاريسیاستنوعگذاريسیاست

درصدتفکیک

متمرکز

شورایی(ملی متمرکز
غیرو) هیات امنایی(

)شورایی
40

4676 .66

6واحدمتمرکز

33. 141423____متمرکزغیر

6060100جمع

حوزةمتولیانوصاحبنظراندیدازسازيپیادهنوعونحوه)5جدول
علمترویج

علمترویجفرایندسازيپیادهنحوهسازيپیادهنحوه
درصدتعداد

166/1متمرکز
5933/98متمرکزغیر

60100جمع

علمترویجهايبرنامهسازيپیادهوگذاريسیاستروشخصوصدرعلمترویجصاحبنظرانومتولیاننظراتمقایسه)5شکل 
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غیرمتمرکز يسازپیادهاز پاسخگویان معتقد به تنها یک مورد 
که خود بودهمورد نیز شورایعالی عتفکه آن یک بوده 

يسازپیادهپس. باشدمتشکل از چندین شوراي علمی می
آن يسازست و پیادهاهاي ترویج علم وظیفه همگانیسیاست

.تنها توسط یک یا چند نهاد خاص توصیه نشده است
ملیسازوکارطراحیمنظوربهوپژوهشهايیافتهبهتوجهبا

تحلیلوپژوهشهايیافتهاساسبرونایرادرعلمترویج
نظراتبهتوجهباادامهدرمتولیان،وصاحبنظراننظرات

درکه-) نفر12(صاحبنظرانازتعداديتکمیلی و تاییدي
ملیسازوکارکردند،شرکت) دلفی(خبرگانازپرسشطرح

:گرفتقراربررسیموردعلمترویج
، )هیات امنایی(گذاري متمرکز ملی شوراییدر سیاست

به گذار کالن در سطح کشور به عنوان سیاستمجموعه نهادي
سایر نهادها این درحالیست که. گذاري می پردازندسیاست

گذاري نشینند و نه تنها در سیاستنمیهامنتظر ابالغ سیاست
کنند، بلکه جهت تدوین صحیح سیاستها، با خُرد شرکت می

.پردازندمشارکت نیز میگذار کالن به تعامل و سیاست

سازوکار ملی ترویج علم-6
سازي گذاري و پیادهپس از شناسایی بهترین روش سیاست

فرایند ترویج علم در کشور از نظر صاحبنظران و متولیان 
ترویج علم که بدان اشاره شد، مطالعات متعددي در زمینه 
.سایر عوامل و اجزاء موثر در ترویج علم ایران صورت گرفت

که (وضعیت ترویج علم در کشورهاي پیشرو در این زمینه 
مورد مطالعه قرار گرفت و در ) قبالً بدانها اشاره شده بود

هاي نهایت پس از انجام تحقیقاتی گسترده از طریق پرسشنامه
ها، سازوکار ملی ترویج طراحی شده و تجزیه و تحلیل داده

.شودعلم در ادامه ارائه می
تصویر که در 3امی عناصر موجود در این قابل ذکر است تم

زیر به آنها اشاره شده است، نتایج حاصل از پژوهشی است 
مورد » ارائه سازوکار ملی ترویج علم در ایران«که در زمینه 

شناسایی، بررسی و پژوهش واقع شده و نتایج حاصل از آن 
) در قالب تصاویر(ضمن تایید نهایی تعدادي از صاحبنظران 

بنابراین هر یک از مولفه ها و متغیرهاي . ده استارائه ش

موجود در این تصاویر، نتایج حاصل از انجام پژوهش جامعی 
است که درخصوص ترویج علم صورت گرفته است و به 
عنوان سازوکار پیشنهادي ترویج علم براي کشور، با تمرکز بر 

.سازي ارائه می شودگذاري و نحوه پیادهنوع سیاست
همراه) هیات امنایی(ملیمتمرکزگذارسیاست،6شکلدر
این. استشدهدادهنمایشخودنیازموردواحدهايبا

.پردازدمیفعالیتبهواحدهااینهمکاريباگذارسیاست
گذار ملی، با یکدیگر در تعامل تمامی واحدهاي فعال سیاست
هاي دوطرفه در شکل مشخص هستند که این رابطه با فلش

پشتیبانیاجرایی،واحد«آنمهمواحدهايازیکی.شده است
جزییاتبا) 7شکل(بعديشکلدرکهاست»عملیاتیو

.استدرآمدهنمایشبهمربوطه،
اجرایی،امور«واحداست،نمایان7شکلدرکههمانطور
واحدهايباگذار متمرکز ملی،سیاست»ِعملیاتیوپشتیبانی
ومستقیمارتباطدرعلمترویجمتولیانونهادهاسایراجرایی
ترویجبهمناسبابزارهايازاستفادهباوداردقراردوطرفه

از سوي دیگر نهادها نیز در تعامل با یکدیگر . پردازدمیعلم
متولیانونهادهاهمکاريوتعاملهاي دوسویه،فلش. هستند
کهطوريبهدهدمینشانراکشورسطحدرعلمترویج
ضمنکهدهندمیتشکیلراايشبکهعلمترویجمتولیان
سازيپیادهبهتعاملیومشارکتیصورتبهیکدیگر،باارتباط

.پردازندمینیزعلمترویجفرایندهاي
ملیمتمرکزگذارسیاستاست،آمدهنیزشکلدرکههمانطور

درپردازدمیکالنسطحدرومتمرکزسیاستگذاريبهکه
کهخالقومتفکرعلمی،نیرويازاستفاده. گیردمیقرارمرکز
موجودقوتنقاطجملهازدهد،میتشکیلراامناهیات
مراکز،سایرنیازکشور،نیازبهتوجهباگذارسیاستاین. است

درراآنهاتاکوشدمیآنها،ضعفوقوتنقاطوهاچالش
تامین. کندآمادهتهدیدهابامبارزهوبیشترهايفرصتکسب
درمجريومتولینهادهايسایرمالینیازهايازبخشی
نیزمالیمشکالتحلدرکمکحتییاوکشورسطح

کهشرطیبهباشدگذارسیاستواحدایناقداماتازتواندمی
.باشدداشتهقراردولتمالیحمایتموردنیزخود
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مابین واحدهايارتباطات دوطرفه
گذار متمرکز ملیسیاست

)سازمانیساختار(ملیگذارسیاستبرايپیشنهاديونظرموردواحدهاي)6شکل

واسطهبهسازمانی،ساختاراین درموجودفعالواحدهاي
دریکدیگربااست،شدهدادهنمایششکلدرکهارتباطاتی

توجهبابودجهتعریفومالیواحدنمونهبراي. هستندتعامل
بانیزاجراییواحد. شودمیتعریفواحدهاسایرفعالیتبه

ومناسبتتعریفواحدهايخصوصاًواحدهاسایرباتعامل
عمومیروابطوارتباطاتواحد. کندمیفعالیتجوایزاهداي

. کندمیفعالیتالمللیبینسطحدرهموملیسطحدرهمنیز

مردمیغیرمستقیمومستقیمارتباطاتومردمباملیسطحدر
درگذاريسیاستواحدهايبادیگرسويازواستهمراه
مهمنهادهايهمچنینوکشوردرعلمترویجنهادهايسایر

ارتباط... واسالمیشورايمجلسهمچونتاثیرگذارودولتی
از. کندمیبررسیرا... ونیازها،موانع،ها،چالشودارد

المللیبینسطحدرپیشروعلمترویجنهادهايبادیگرسوي
. استارتباطغیره درومللسازمانیونسکو،نظیر

واحد تحقیق و 
توسعه

واحد آموزش

پژوهی، واحد آینده
هاي آزاداندیشی کرسی

...)فلسفه علم و (

واحد تعریف مناسبت 
براي ترویج علم

گذار سیاست
متمرکز ملی 

)هیات امنایی(

ملی المللیبین

) ارتباطات مردمی(شهروندان 

گذار و مهم هاي قانونمجامع علمی داخلی، سازمان
...)مانند مجلس شوراي اسالمی و (کشوري 

علم کشور متولیان و نهادهاي ترویج 
)گذاريواحد سیاست(

واحد اهداي جوایز

واحد 
تبلیغات

فیلم ، تولید انتشاراتواحد 
ايهاي رسانهو همکاري

امور مالی و 
تعریف بودجه

واحد نظارت 
و ارزیابی واحد ارتباطات و 

روابط عمومی

امور اجرایی، 
پشتیبانی و عملیاتی

ریزي واحد برنامه
)بلندمدت-مدتکوتاه(
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تواند این ابزارها، به عنوان نمونه است و هر نهادي می
.ازهریک از ابزارها استفاده کند

سازمانیهاي بیناي از همکاريدوطرفه و شبکهارتباطات 
سازي فرآیند ترویج علم و بادر پیاده

استفاده از ابزارهاي مختلف
سازيپیادهسازيپیاده

کشوردرعلمترویجمتولیانونهادهاباآنارتباطواجرایی، پشتیبانی و عملیاتیامور)7شکل 

البتهکهگذاريسیاستواحداینفعالواحدهايازیکی.
نمایشبرايامااستگذاريسیاستواحدبهوابستهجزئی

است،شدهشکلمجزاصورتبهشکلایندرساختاربهتر
ترویجعملیاتیوپشتیبانیاجرایی،امور«کهاستواحدي

متولیانونهادهاهمهبااجراییامور. داردعهدهبررا»علم
نهادهاهمههمچنین تعامل). 7شکل(داردارتباطعلمترویج

باعثتواندمیمختلفهايالیهوسطوحدریکدیگربا
هاتحلیلنتایج. شودهافعالیتاثربخشیافزایشوافزاییهم

کهعلمترویجفرایندهايغیرمتمرکزسازيپیادهکهدادنشان

تاثیرگذاريبهترینشودانجامنهادهاهمهتعاملوهمکاريبا
.داشتخواهدرا

یکدیگرباملیسازوکارایندرمتولیان،ونهادهاهمهبنابراین
تعاملدرملیمتمرکزگذارسیاستبا(کنندمیهمکاري

سازيپیادهدروپردازندمیخردگذاريسیاستبه،هستند
تنها7در شکل). دارندفعالحضورنیزعلمترویجفرایندهاي
. استشدهاشارهمتولیان و ابزارها براي نمونهازبه تعدادي

ازکشوردرعلمترویجسازيپیادهفرایندشدنبهتربراي
اینازاستفاده. کرداستفادهتوانمینیزمختلفیابزارهاي

...تهیه فیلم، مستند و 

گردهمایی علمیبرگزاري همایش                       

برگزاري نمایشگاه 

اینترنتعلمی           نشست

سایتوبالگ، وب

صدا و –ها رسانه
سیما

سایر نهادها و مراکز 
علمی

هاي علمی انجمن
هاي علمو خانه

ها و مراکز کتابخانه
فرهنگی

هافرهنگستان

نهادهاي دولتی، 
خصوصی و
غیرانتفاعی

هاوزارتخانه

سایر موسسات و 
مراکز علمی

امور اجرایی، پشتیبانی و 
عملیاتی

از (اصالح نظام آموزش علوم 
)دبستانی تا متوسطهپیش

اصالح نظام آموزش علوم در 
هادانشگاه

وزارت علوم و 
تحقیقات

وزارت آموزش 
و پرورش
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همهمثالبراي. نیستخاصیمتولییانهادبهمحدودابزارها
هايهمایشیاوعلمینشستبرگزاريباتوانندمیآنها

یاوشوندسهیممهمایندریکدیگرمشارکتباتخصصی
وکنندایجادمنظوربدینراايقويوخوبسایتوب

.دهندتوسعهراخودمجازيارتباطات
شهروندانالیه موجود در سازوکار،مهمترینوآخرین
وسوادکمبرخیعلمی،مباحثبهمندعالقهبرخی. هستند
وبزرگشهرهايدربرخیهستند،سوادبیحتیبرخی

روستاها،تریندورافتادهدربرخیوکنندمیزندگیصنعتی
بهگاهیوهستندعلمیامکاناتکمترینازمحرومحتی

علمیافرادعموماینازبرخی. ندارنددسترسیهممدرسه
شهرونداناینازبرخی. نیستنددیگربرخیوهستند

دورانتنهادیگربرخیوهستندفنمتخصصانودانشمندان
بهواندکردهطیراپروشوآموزشنظامرسمیآموزشهاي

ملیسازوکارسازيپیادهصورتدر. اندنیافتهراهدانشگاه
علمترویجفراینددرنیزمردمآنکهضمنعلم،ترویج

همهکوشند،میخودآگاهیافزایشدروکنندمیمشارکت
مردمهمراهمسیرایندرنیزباالترسطحمتولیانونهادها

ومتخصصانبینعلمیارتباطدیگرسوياز. کنندمیفعالیت
مردمبامختلفهايحوزهمتخصصانهمچنینومتخصصان

.شودتقویتبایدنیز
اشارهبدون7و6اشکالاست،آمده8شکلدرکههمانطور

براي. (استشدهدادهنمایشاینجادرخودجزییساختاربه
سایراجراییواحدهايبااجراییاموربینارتباطنمونه

دوبهايالیهاما) استنشدهتکراراینجادردیگرنهادهاي
به. استشهروندانهمانکهاستشدهاضافهقبلشکل

بینغیرمستقیمارتباطچین،نقطهخطوطدرشماتیک،صورت
ومردمبامتولیانازوعلمترویجمتولیانباملیگذارسیاست

وملیگذارسیاستبینمستقیمارتباطبا خطی مستقیم،
باشهروندانترتیببدین. استشدهدادهنمایششهروندان

ونهادهاباارتباطباومختلفابزارهايوهاروشازاستفاده
قرارعلمیهايیافتهجدیدترینجریاندرعلمترویجمتولیان

توانندمینیزملیگذار متمرکزسیاستباسوییاز. گیرندمی

باهمنیزمتولینهادهاي. باشندداشتهمستقیمتعامل
واحد. تعاملندشهروندان درباهموملیمتمرکزگذارسیاست

اجراییواحدبانیزملیمتمرکزگذارسیاست» اجراییامور«
شد،اشارهنیزقبالًکههمانطور.استتعاملدرنهادهاسایر
ارسالصاحبنظرانازتعداديتدوین بهازپسسازوکاراین

وکنندمشارکت)دلفی(خبرگان ازپرسشطرحدرتاگردید
همراهیعلمترویجملیسازوکارنهاییترسیمدررامحقق
موافقهمچنانکهاین صاحبنظرانازنفریکبجز. نمایند

بهبود، سایر صاحبنظران معتقدغیرمتمرکزگذاريسیاست
)امناییهیات(شورایی نوعازوملیمتمرکزگذاريسیاست

متغیرهایی را نیز به منظور وبودندپیاده سازي غیرمتمرکزو 
تکمیل سازوکار ملی پیشنهادي ترویج علم ارائه دادند که مورد 

.بررسی و اشاره در سازوکار ملی قرار گرفت

يریگجهینتوبحث-7
بررسیبهکهپژوهشاینازحاصلنتایجکیفیوکمیتحلیل
شیوهترینتاکید بر مناسبباعلمترویجملیسازوکارارکان

استآنازحاکیاست،پرداختهسازيپیادهوگذاريسیاست
وسهیمملیسازوکاریکموفقیتدرمتعدديعواملکه

تعامل،جمعی،مشارکتطوري کهبههستنددخیل
آگاهیودانشکارگیريبهضمناهداف،تعیینوریزيبرنامه

بهاهتمام. باشدموثرتواندمیکارانجامچگونگیاز
بههمگانکهاستاینمستلزمکشوردرطرحیسازيپیاده

. گمارندهمتآنتحققمنظوربهوبودهواقفآناهمیت
گذاريسیاستنحوهتعیینخصوصاًوعلمترویجسازوکارملی

همینمستلزمکشوردرعلمترویجفرایندهايسازيپیادهو
. استتالشواهتمامریزي،برنامهتعامل،ضرورت،احساس

سازوکار ملی قالبکهدریافتیمهایافتهتحلیلوتجزیهدر
مشارکت مستلزمسازي،پیادهوگذاريسیاستترویج علم،

خبرگانومتخصصانازامناییهیاتکهطوريبه. ستهمگانی
وورزنداهتمامگذاريسیاستامربهملیسطحدرکشور

.باشندداشتههمراهبهنیزراسایرینهمکاريومشارکت
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شهروندان

شهروندانشهروندان

رتباطات دوطرفها
ترویج علم در ایران) پیشنهادي(سازوکار ملی )8شکل

جامعه پژوهش نسبت نظرات تخصصیها وپاسخبا توجه به 
که - سازي ترویج علم گذاري و پیادهبه مساله مهم سیاست

-ها اشاره شدبدان5تا 3به تفصیل و با استفاده از جداول 
گذاري از سوي جامعه پژوهش تعاریف مختلفی از سیاست

و این تعاریفبه در ادامه. گردیدپیشنهاد و مطرح 
:شودمیاشاره هابنديطبقه

ست که یک اگذارينوعی از سیاست:گذاري متمرکزسیاست
اعم از دولتی یا غیردولتی و با مجموعه نهادي (یا چند نهاد 

کنند که طبق گذاري فعالیت میدر سیاست) مشارکت یکدیگر
:ردانواع گوناگون دا) کالن و خرد(شرایط خاص 

گذاري نوعی از سیاست:گذاري متمرکز ملیسیاست) الف
و یا مجموعۀ ) غیرشورایی(یک نهاد متمرکز است که در آن 

در سطح کالن به ) 1به صورت شورایی و هیات امنایی(نهادي

این . گیردمتمرکز است که با مشارکت دو یا چند نهاد انجام میگذاري نوعی از سیاست-1
و یا (تواند ترکیبی از نمایندگان دو یا چند نهاد دولتی و یا خصوصی باشد شورا می

گذاري، تعدادي افراد در این نوع سیاست). نمایندگانی از نهادهاي دولتی و یا خصوصی
گذاري صورت هیات امنایی به سیاستصاحبنظر، متفکر و آگاه، در قالب یک شورا و به

هاي مدون شورا این سیاست. کنندهاي خود را به سایر نهادها ابالغ میپردازند و سیاستمی
.تواند از طریق نمایندگان هر نهاد در شورا، به سازمان متبوع منتقل شودمی

امور مالی و تعریف 
بودجه

ریزي واحد برنامه
واحد تحقیق و توسعه

)R&D(

واحد اهداي جوایز

واحد انتشارات، تولید فیلم 
ايهاي رسانهو همکاري

واحد ارتباطات واحد آموزش
عمومی

سایر واحدها

هاي پژوهی، کرسیواحد آینده
...)فلسفه علم و (اندیشی آزاد

واحد تعریف 
مناسبت 

امور اجرایی، 
پشتیبانی و 

عملیاتی

گذار سیاست
متمرکز ملی 

)هیات امنایی(

صدا و سیما
شهرداري

نهادهاي 
دولتی

نهادهاي 
خصوصی

هافرهنگستان

هاي علمخانه

هاي انجمن
علمی 

هارسانه

صنایع
سایر موسسات و مراکز علمی 

هاکتابخانه

هاوزارتخانه
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پردازد و سایر نهادها نیز در سطح خرد و گذاري میسیاست
عالوه بر هاي ترویج علم، غیرمتمرکز، با تشکیل کارگروه
کالن، ) گذارانسیاست(گذار مشارکت و تعامل با سیاست

ک سازوکار یدر اینصورت . دهندرسالت خود را نیز انجام می
. گیرددر کشور شکل میملی، با مشارکت همگان

گذاري نوعی از سیاست:گذاري متمرکز واحدسیاست) ب
ن گذاري در سطح کالمتمرکز است که تنها یک نهاد به سیاست

گذاري و امکاناتی که دارد پردازد و به جهت قدرت سیاستمی
معرفی گذاري در کشورمنبع مرجع سیاستتواند به عنوان می

. شود
نهادي همچون . در مورد یک نهاد این مورد استثناست:نکته

، خود »)عتف(عالی علوم، تحقیقات و فناوري شوراي«
اینجا به جهت نهادیست که ماهیت آن شورایی است اما در 

به معناي (از نوع شورایی (گذاري متمرکز ملی اینکه با سیاست
دولتی و خصوصی، و یا فقط (مشارکت دو یا چند نهاد 

تواند یکی از این عالی عتف نیز مینهادهاي دولتی، که شوراي
عنوان عالی عتف را بهتداخل پیدا نکند، شوراي) نهادها باشد

عنوان تنها که بهایم و درصورتییک نهاد واحد در نظر گرفته
گذار از طرف صاحبنظران معرفی شده باشد، به نهاد سیاست

. گذار متمرکز واحد معرفی شده استعنوان سیاست
گذاري، نوعی دیگر از سیاست: گذاري غیرمتمرکزسیاست
گذاري غیرمتمرکز است که در آن همۀ نهادها بنا به سیاست

بهجودومامکانات وانسانیشرایط، بودجه، نیروي 
گذاري، هر در این نوع سیاست. پردازدمیگذاري سیاست

.گذاري کندتواند براي خود سیاستنهادي می

سازي فرایند ترویج علم نیز در این پژوهش تعیین نحوه پیاده
در ادامه به این تعاریف اشاره . مورد بررسی قرار گرفت

:شودمی
هاي سازي سیاستنوعی از پیاده:متمرکزسازي پیاده) الف

گوییم که در آن نهاد و یا ارگان مدون ترویج علم را می
هاي ترویج علم را به سازي سیاستخاصی مسئولیت پیاده

.صورت متمرکز بر عهده دارد

هاي سیاستيسازنوعی از پیاده:غیرمتمرکزيسازپیاده) ب
نهادهاي خصوصی، همۀگوییم که مدون ترویج علم را می

به نوعی، با توجه به میزان و مانند آنها،دولتی و مردمی
آفرینی و تاثیرگذاري که دارند، و همچنین امکانات و نقش

فرایند ترویج علم در کشور ياي که دارند، به پیاده سازبودجه
در این حالت همۀ نهادها، هر یک به نوعی، در . پردازندمی

.دانندو خود را در برابر آن مسئول میاین زمینه فعال هستند 
وعلمترویجرسدمینظربهامروزهکهاستمعتقد1کرنلیس

توانمی. استپذیرامکانالعادهفوقوعالیصورتیبهحتی
مروجانامروزه. کنندمیچهدانشمندانکهدادنشانمردمبه

کلیداگرچه. پردازندمیعلومدرستترویجبهايحرفهعلم
.]23[است زمانها،فعالیتاینموفقیت

بهراجعتادارندحقمردمکهاستایناستواضحپرآنچه
زندگیبهترواستفادهنیزخودزندگیدرآنازوبدانندعلوم
استضروريپایدارتوسعهبرايآن،دانستنوعلوم. کنند

بدانندبایددولتمردانوگیرانتصمیمگذاران،سیاستبنابراین
مهمبسیارخودنوعدرکهعلمتولیدباهمزمانوهمراهکه

نیزعلمگذاري در حوزه ترویجسیاستبهبایدآنهااست،
. کنندریزيبرنامهآنبرايوبپردازند
نحوهبهراجعپژوهشهايیافتهبهتوجهبابنابراین
آنوقتعلم،ترویجفرایندهايسازيپیادهوگذاريسیاست

توجهدولتمردانوگیرانتصمیمگذاران،سیاستتااست
وباشندداشتهکشوردراساسیومهممقولهاینبهايویژه

ها،چالشها،بازدارندهموثر،عواملگرفتندرنظرضمن
کشورآتینیازوفعلیشرایطبهتوجهبا... راهکارها و

کیهمراهیباراعلمترویجملیسازوکاروکنندریزيبرنامه
مطالعات .برندپیششدهحسابودقیقگذاريسیاست

مربوط به وضع علوم و فناوري در سایر کشورها نیز حکایت 
از تنوع عملکرد بر مبناي موقعیت علمی و ساختار علوم و 
فناوري در یک کشور دارد که باید با مطالعه دقیق و بررسی 

. هایی انجام شودها و تعیین اهداف نجانبه، نیازها، چالشهمه
ها و رویکردهاي مختلفی براي تحلیل بر همین مبنا، تئوري

1- Cornelis
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گذاري به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم توسعه سیاست
اي از عوامل اند که هر کدام از آنها بر محوریت مجموعهیافته

هاي موجود در ها و تعارضگیري سیاستدر نحوة شکل
بنابراین . ]24[اندگذاري تاکید کردهفرایند سیاست

گذاري علوم و فناوري در هر کشور، باید ضمن سیاست
المللی صورت بگیرد و ضمن مطالعه دقیق شرایط بومی و بین

ها، موانع، راهکارها و اصول حاکم، به درنظر گرفتن چالش
.اي روشن در حوزه علوم و فناوري اندیشیدآینده

ومدتکوتاهریزيبرنامهگذاري،سیاستباهمزمان
همچون(مدرنوسنتیابزارهايازاستفادهبلندمدت،
کنترلوپایشنظارت،دیگرسويازو،...)ووباینترنت،

اعمالوفرایندهامستمراصالحوارزیابیعملکرد،بر
همچنینوضروريهايموقعیتدرمناسبهايدستورالعمل

ازگیريبهرهباهمزماندانشیوکارآمدنیرويازاستفاده
استفاده درست از قدرت المللی،بینوداخلیموثرارتباطات

وگستردهها، مطالعاتگیري از امکانات رسانهتبلیغات، بهره
.اندیشیدکاراوخوبسازوکاریکبهتوانمی...
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