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 Abstract

 The role of science and technology in societies development is undeniable

 and nowadays the presence of theses two important concept can be seen in

 all aspects of human life. Science and technology are one of the key tools for

 developing countries. As any scientific development and progress is

 achieved in the light of policy-making. any, it is necessary to note that

 policymakers explain and announce the principles that conduct the necessary

 . actions and activities in the society as a model and guideance

 Indeed, policy-making as an important topic has been the source of

 fundamental alteration in the scientific, educational, cultural, social,

 economic and political fields. The popularization of science in its modern

 sense is one of the new topics which all sciences are somehow related to it.

 The popularization of science is a bridge between scientific literature and

 people ordinary talk. In simple way, the popularization of science is a tool

 for linking and communicating between society and the world of science.

 The concept of promoting science is an attempt to reflect the scientific ideas

 in comprehensible form for better understanding of science’s basic concepts

 by all people. Generally, public understanding of science is called the

 . promotion of science

 The purpose of this article is attention to the importance and necessity of

 science policy, technology and science popularization in Iran. In this study, a

 systematic review method has been used. Literature review shows despite of

 the emphasis on science and technology policy over the past fifty years in

 our country, there is a clear difference between what is and what should be.

 Science and  technology policy-making, and science popularization can

 outline countries' roadmaps for the relationship between science and society,

 and provide the necessary requirements for countries to achieve sustainable

 . development
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در ايران: يک ضرورت ملی ترويج علمعلم، فناوري و  سياستگذاري
1یميقد کرما

2الهه حجازي 

چکیده

نقش علم و فناوری در توسعه جوامع غیرقابل انکار است، به طوری که. امروزه شاهد حضور علم و 

های کلیدی توسعه کشورهای ها هستیم. علم و فناوری یکی از ابزارفناوری در همه ابعاد زندگی انسان

گذاری شود. با توجه به اینکه هرگونه. توسعه و پیشرفت در عرصه علمی در پرتو سیاستمحسوب می

شود. بنابراین، توجه به این مهم ضروری است. سیاستگذاران اصولی را گذاری حاصل میو خط مشی

-های الزم را در جامعه راهبری میفعالیت دارند که به مثابه الگو و راهنما، اقدامات وتبیین و اعالن می

های علمی و در واقع سیاستگذاری از جمله مباحثی است که منشاء تحوالت اساسی در زمینه کنند.

 آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده است. 

اند. ترویج علم ترویج علم به معنای امروزین از مباحث نوینی است که همه علوم به نوعی با آن مرتبط

پلی است میان ادبیات علمی و گفتمان مردم عادی؛ به زبان ساده، ترویج علم ابزاری است برای پیوند و 

های ترویج علم، تالش برای انعکاس اندیشهمفهوم   برقراری ارتباط میان جامعه و جهان علم؛

ك کنند، به طور کلی علمی به روشی است که تمام افراد بتوانند مفاهیم اساسی یك علم را در

هدف این مقاله توجه دادن به اهمیت و ضرورت  نامند.فهم عامه از علم را ترویج علم می

در این مطالعه از روش مرور سیستماتیك سیاستگذاری علم، فناوری و ترویج علم در ایران است. 

 استفاده شده است.

در کشور بر موضوع سیاستگذاری علم و  سال اخیر 50دهد که با وجود اینکه در مرور پیشینه نشان می

فناوری تأکید شده اما بین آنچه هست با آنچه باید باشد، تفاوت آشکاری وجود دارد. سیاستگذاری به 

را راهنمایی کند بنابر این،  های گوناگونتواند مسیر آینده جوامع در عرصهعنوان چراغ راهنما می

واند نقشه راه کشورها در حوزه ارتباط علم و جامعه را تسیاستگذاری علم، فناوری و ترویج علم می

 ترسیم و ملزومات الزم دستیابی کشورها به توسعه پایدار را فراهم سازد. 

ریزی کالن، توسعه علمی.علم، فناوری، ترویج علم، سیاستگذاری، برنامه :کلیدواژگان

 gadimi.nrisp@gmail.com؛. دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور1

ut.ac.ir@ehejaziدانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران؛. 2
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 مقدمه و بیان مسأله

تأکید بر دانش است. در چنین جوامعی دانش  های جوامع امروزی،ترین ویژگییکی از مهم

های هاست. توسعه این جوامع به رشد دانش در زمینهگیریها و تصمیماساس کلیه فعالیت

گیری علم و فناوری نمود پیدا می کند، وابسته است. با نگاه به گوناگون که عمدتًا با بهره

و تکنولوژی ستون اصلی آن  شود که صنعتمحورهای توسعه کشورهای پیشرفته مالحظه می

تواند در جامعه اثرگذار (.  علم و فناوری زمانی می1385شوند)یعقوبی، غفاری، محسوب می

باشد که محصوالت حاصل از آن در جامعه کاربرد داشته باشد. ترویج علم در انجام این مهم 

 نقش بسزایی دارد.   

و جامعه مدرن نسبت به روابط و سیاست علم و تکنولوژی، بیانگر نگرشی است که دولت 

تعامل بین تغییرات علم و تکنولوژیکی با توسعه اجتماعی و اقتصادی دارد. کارایی سیاست 

بینانه و جامع سیاستگذاران از این ارتباط و تعامل است. در علم و فناوری در گرو درك واقع

ایست که امروزه نیز نهسطحی دیگر، سیاست علم و تکنولوژی نمایانگر دیدگاه بسیار خوشبینا

وجود دارد. براساس این دیدگاه علم و فناوری اگر به درستی توسعه یابد از توانایی بالقوه حل 

مشکالت بزرگ بشریت برخوردار است. 

مفهوم و کارکرد سیاست علم و تکنولوژی بر پایه این فرض بنا شده است که دخالت مستقیم و 

ایندهای علمی و تکنولوژیك برای نیل به اهداف اجتماعی، ها و فرغیرمستقیم دولت در فعالیت

اقتصادی و سیاسی بسیار ضروری است. توجیه سیاستگذاری در زمینه علم و فناوری و دخالت 

 گیرد که عبارتند از: دولت در این امر، بر پایه اصولی مشخص انجام می

و به گیرد بدون دخالت دولت پیشرفت فناوری در جهتی مطلوب صورت نمی .1

انتخاب تکنولوژی نامناسب، تخصیص نامناسب منابع و تبعیت از الگوهای تعریف 

انجامد. شده صنعتی می

توان  انتظار داشت که شرایط بازار، رسد و نمیتحقیقات علمی بسیار دیر به ثمر می .2

. کند تشویق المنفعهعام هایزمینه در تحقیق و گذاریبخش خصوصی را به  سرمایه

 شودمی باعث و توسعه، تحقیقات سود کردن متناسب مسیر در موجود هایدشواری

 برای باید دولت این، بنابر. ندهد نشان گذاریسرمایه به تمایلی خصوصی بخش که
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های تشویقی گذاری دولتی یا اعمال سیاستاز طریق سرمایه "نقص بازار " اصالح

 وارد عمل شود. 

های خدماتیای فناوری از جمله بخشهاحتمال رشد خود بخود برخی از بخش -3

ها نقش مستقیمی )بهداشت، آموزش و غیره( وجود ندارد و دولت باید در این زمینه

در کشورهای در حال توسعه که از تراکم جمعیت و  ویژهبهایفا کند. این مساله 

برند، اهمیت دارد. دولت که در واقع پاسدار رفاه جامعه نابرابری درآمدها رنج می

های علمی و تکنولوژیك ست باید برای بهبود شرایط زندگی مردم به هدایت فعالیتا

بپردازد. برای کشورهای در حال توسعه که نیاز شدیدی به حل مشکالت اجتماعی 

مانند غذا، مسکن، اشتغال و بهداشت دارند، علم به منزله نوش دارویی است که 

از این کشورها، سیاست علم و فناوری  آورد. در بسیاریاستقالل آن را به ارمغان می

  (.1377واد،  -در ابتدا با امیدواری و شور و شوق وافر پذیرفته شد

 شده واقع استگذارانیس توجه مورد میمستق طور به که یزمان چه ینوآور و یفناور علم، حوزه

 عبارت. است بوده هادولت مداخالت و ماتیتصم از متأثر همواره آن، از شیپ چه و

 دنبال به که است ییهااستیس تمام مجموعه انگریب ینوآور و یفناور علم، یاستگذاریس

 و یاقتصاد توسعه تا هستند ینوآور و یفناور علم، با مرتبط یندهایفرا و هاتیفعال ارتقاء

 .(UNCTAD,2017)ابدی تحقق یاجتماع

مشخصی به رتبه  بایست در مدت زمانانداز بیست ساله کشور، ایران میسند چشم براساس

و   یعلم، فناور یاستگذاریاول در حوزه علم و فناوری در منطقه صعود کند. بنابر این  باید س

ترویج علم به عنوان یکی از ارکان موفقیت کشور در عرصه علم و فناوری مشخص شود تا 

 کشور بر آن اساس و متناسب با رهنمودهای تعیین شده حرکت نماید. 

علم به گفتمان  لیتبد یاز موضوعات اساس یکی ،ین نظام علم و فناورکال اسناد اساس بر

.  گردد جادیا یفناور و علم دیتول یبرا یمساعد یفضا آنتبع  بهجامعه است که  یاصل

 نگرانهندهیآ نگاه شود پرداخته علم به جامعه توجه خصوص در دیبایم که یانهیهز نیتریهیبد

 فاصله یعلم کامالً  یچارچوب در تا طلبدیم را ضرورت نیاو  است یبه موضوع علم و فناور

ی کاسته شود. مل کالن اسناد برطبق اهداف تحقق و یپردازایرو انیم
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های اقتدار کشور در نظر گرفته شده است. ترین مؤلفهشك پیشرفت علم و فناوری از مهمبی

و پشتوانه رسیدن به  پشتوانه رسیدن به پیشرفت علم و فناوری دستیابی به جهش علمی است

پژوهان و عموم مردم با علم است. از این منظر جهش علمی آشنا ساختن دانشجویان، دانش

توان گفت که ترویج علم زیربنای اساسی جهش علمی و در نهایت پیشرفت علم و فناوری می

 های علمی و فناورانه نیازمند بسترسازیسازی برای پیشرفتدر کشور خواهد بود. ظرفیت

صحیح و علمی و آشنا ساختن مخاطبان خاص و عام با علم، رویکردهای علمی و محصوالت 

 فناورانه است. 

شود. جوامعی که ترویج ترویج علم کلید دستیابی به توسعه علمی و پایدار جوامع محسوب می

د علم را جدی گرفته و از نقش سازنده آن در توسعه جوامع خود آگاه بودند به راحتی توانستن

ند میان علم و جامعه فاصله است اهخود را به مرحله باالتر توسعه برسانند. در واقع آنها دریافت

ترویج علم است یا به  ،تواند شکاف میان علم و جامعه را کاهش دهدو تنها چیزی که می

تواند جامعه را به مدارهای عبارتی افزایش درك فهم عامه از علم، تنها سالحی است که می

شدنش بنیادی و استمرار صورت در آن ترویج و علم کردن همگانی یافتگی برسانند.عهتوس

شود. جامعه در خردگرایی و تفکر علمی تواند سبب اشاعهمی

تواند موفق و مؤثر باشد شده برای ترویج علم در کشور ما نمیهای انجاماقدامات و فعالیت

گیری صورت گیرد. به قابل ارزیابی و اندازهشده و با اهدافی مگر اینکه در چارچوبی مدون

رغم اقدامات بسیار ارزشمندی که تاکنون برای ترویج علم در کشور در همة سطوح انجام 

بالتبع  ترویج علم این اقدامات  و فناوری و علم حوزه در شده، به دلیل نبود سیاستگذاری

 گونه که الزم است کارآمد نبوده است. آن

علم نیاز  جیترو و یفناور علم، حوزه در یاستگذاریسست که چرا به اکنون پرسش این ا

 داریم؟ و ضرورت سیاستگذاری در این عرصه چیست؟

ترویج علم مانند سیاستگذاری در هر حوزه  نیهمچن و یفناور علم، حوزه درسیاستگذاری 

ر زندگی ، فهم و کاربرد علم ددیگر نیازمند توجه به زمان و مکانی است که منجر به درك

ترویج علم در یك  و یفناور علم، حوزههای روزمره مردم شده است. بنابراین، تجویز سیاست

کشور برای دیگر کشورها منطقی نیست.  با این حال یافتن تجارب مشترك و یادگیری از 

پذیر است. سیاستگذاری جدید در این زمینه نیز مبتنی بر یادگیرندگی یکدیگر در مواردی امکان
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های دیگران را تلفیق کنیم بلکه با . هدف این نیست که از دیگری تقلید کنیم یا دانش است

کنیم،  مانند سخن گفتن که واژگان و اندیشی، دانش و تجربه دیگران را از آن خود میژرف

گوییم. سخن گفتن ما تقلید یا تلفیق آموزیم اما به شیوه خود سخن میساختار زبان را می

 (.44؛1398یست و سخنی جدید است)پیوسته، سخن دیگران ن

 یهاعرصه در جوامع ندهیآ ریمس تواندیم راهنما چراغ عنوان به یاستگذاریس نکهیا بهبا توجه 

 راه نقشه تواندیم علم جیترو و یفناور علم، یاستگذاریس ن،یا بنابر کند میترس را گوناگون

ا به توسعه کشوره یابیدست الزم لزوماتم و میترس را جامعه و علم ارتباط حوزه در کشورها

در حوزه  به اهمیت و ضرورت سیاستگذاریدادن  توجهپایدار را فراهم سازد. هدف این مقاله 

 اقداماتموضوع و  به کوتاه ینگاهمقاله  نیا درترویج علم در ایران است.  علم، فناوری و

  .میدارآن  یمشکالت فراروو  علم جیترو و یفناور علم، یاستگذاریس نهیزمانجام شده در 

 نییتع  امکان  كیستماتیس مرور. است شده استفاده كیستماتیس مرورمقاله از روش  نیا در

 ریتفس و یقبل یها پژوهش یها افتهی لی،تحل شده انجام مطالعات یآور جمع مساله، قیدق

 .آوردیم فراهم را جینتا

 سیاست علم و فناوری  پیشینه

های هنجاری و زمینه محدود به، مطالعات سیاسی عمومی گذاریتاستا پیش از پیدایش سی

ران را بر آن داشت تا شگبین تئوری و عمل، پژوه فاصله .اخالقی دولت و نهادهای سیاسی بود

ذاری بپردازند تگکردن تئوری سیاسی و عمل سیاسدادن و همگنهای آشتیوجوی راهبه جست

ها، خالء موجود میان مباحث مجرد و ری دولتهای جاو از طریق تحلیل تجربی سیاست

در « السول و لرنر»ذاری ریشه در آثار تگد. گرچه پیدایش علوم سیاسکنننیازهای عینی را پر 

های غربی پانزده شدن و گسترش این رشته در دانشگاهاما نهادینه اوایل دهه پنجاه میالدی دارد

ویژه در اواخر این دهه آغاز شد. این امر ه بشصت و  الی بیست سال بعد، یعنی در اواسط دهه

کاربردی از  اجتماعی برای استفاده -دو دلیل عمده داشت: نخست فشارهای روزافزون سیاسی

نژادی، آلودگی محیط زیست و دوم، ای چون فقر، تبعیضعلوم اجتماعی در حل مسائل روزمره

 تربیت، و تعلیم درآمد، قبیل از اجتماعی ـ ظهور و بروز این نظریه که نقش عوامل اقتصادی
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ها بیش از عوامل سنتی مانند یاستگذاریس در و دولتی هایگیریتصمیم در ...و  بیکاری

.های سیاسی مؤثر استهای حزبی و ایدئولوژیگرایش

 هر گردد؛قرن نوزدهم بازمیویژه آلمان( به  )به غرب در رای علمب رسمی سیاستگذاری پیشینه

 اگر حتی .گرددبازمی 1900هایحدود سال بهعلمی سیاستگذاری های انیا نشانهبریت در چند

به تشکیل شورای  توانمیرا بیابیم، علم  تر حمایت حکومت ازدقیق هاینشانه بخواهیم

 کنیم. این شورا نخست در گرینویج مستقر بود اشارهبنا شد،  1675در  کارشناسان سلطنتی که

به نهادهای علمی  از اروپایی هایحمایت دولتعمده یج قرار دارد. انگیزه اکنون در کمبر و

 گشت.اقتصادی و سیاسی و گسترش امپراتوری آنها در اواخر قرن نوزدهم بازمیمنافع 

از  بخاطر منافعی که شناسی، همهای جغرافیایی و زمینپژوهش از روزگار آن هایحکومت

 اما به همان های محدودتربا انگیزهو هم، اگرچه  صرف شده داشتندمنابع مستعمرات جدیدًا ت

 ایجاد مراکز به هااین انگیزه بردند.به خاطرمسائل بهداشتی و تولید غذا بهره می اندازه مهم،

تحقیقات کشاورزی دولتی در  بهداشتی و هایهای علمی، آزمایشگاهقدرتمندی از فعالیت

.اروپایی منجر شد کشورهای

 جهانی از جنگپس بالفاصله  علم از توسعهدولتی  حمایت تر در عرصهتحول گسترده اما

 آن به مربوط هایو موضوع تبدیل از سیاستبخشی  به بتدریجعلمی  داد و سیاست رخ اول

رویکردهای جان برنال و میشل  مثال، شد؛ برای وارد سیاستمداران گوهایووگفتمباحث  در

های دیدگاه با« در علم سیاست غیرمتمرکز»و« سیاست علمی متمرکز» النیه در موردپو

را  «جمهوری علم»سیاسی کامالًاست. پوالنی مفهوم  مارکسیستی و لیبرالیستی آنها پیوند داشته

از سازگاری نظم دموکراتیك و نهاد علم برد و مرتون برای توصیف اجتماع علمی به کار می

بلوك شرق برای تمرکز بخشیدن به مدیریت علم  درهای علوم فرهنگستان گوید.سخن می

 (.1387، )ساروخانی و ملك تأسیس شدند

-از طرف دیگر نهاد علم و نهاد آموزش با یکدیگر درهم تنیدگی غیر قابل وصفی دارند و نمی

در نظام  ترویج علم بدون توجه به تحوالت سیاستگذاریعلم، فناوری و توان از سیاستگذاری 

ساختار نظام آموزشی اکثر کشورهای غربی در قرن بیستم، ملهم از  آموزشی سخن گفت.

الگوهای اروپایی بود. این ساختار، سنتی بود و پاسخگوی نیازهای جامعه نبود. از نیمه دوم 

های آموزشی هستیم.قرن بیستم، شاهد تحوالت چشمگیری در نظام
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 کا،یامر یعلم توسعه و قاتیتحق دفتر ریمد بوش ونوار توسط بار نیاول یبرا علم، استیس

 ع،یصنا در مختلف علوم یکاربردها به جامعه ازین زمان، آن در. شد استمدارانیس نهیشیپ وارد

 ادامه در. بود ساخته رهنمون آن در دولت مداخله لزوم و یعلم توسعه تیاهم به را توجهات

 که داشت اشاره ییهااستیس به مفهوم نیا. رفتگ قرار جوامع توجه مورد زین یفناور  استیس

 انیم از بازندگان و برندگان انتخاب منتاظر عمدتاً و بوده متمرکز هابخش و هایفناور بر

 مساله ،یعلم استیس مانند زین یفناور استیس یریبکارگ و یمعرف از هدف. بود هایفناور

  .بود گوناگون فنون و علوم به آن ازین و یصنعت توسعه

 بعد كی ،یفناور و علم عرصه به اقتصادانان ورود با 1960 دهه لیاوا از و یخیتار تکامل یط

 به را یفناور ستیبایم که یگام: شد اضافه نیشیپ "یفناور  به علم از " یکردهایرو به دیجد

 یالدیم 70 دهه از ینوآور استیس مفهوم اساس، نیبرا. ینوآور یعنی برساند یتجار دیتول

 علم، استیس رامونیپ مطالعات م،یمفاه نیا یمعرف از قرن مین از شیب گذشت با. شد یمعرف

 میمفاه و بوده روبرو یدگیچیپ با کماکان یول داشته یریچشمگ شرفتیپ ینوآور و یفناور

 است شده جادیا آن مختلف ابعاد رامونیپ دانش ارتقاء و مفهوم نیا با مواجهه یبرا یمتعدد

(.1398 ان،یمیکر ،ینیحس یحاج)

 سیاست علم و فناوری تعریف 

کند در واقع فرایند سیاستگذاری با سیاستگذاری مشکالت مشخصی را در جامعه مطالعه می

های مختلف اقتصادی، سیاسی، شود و مرتبط با مشکل خاص به جنبهشناسایی مساله شروع می

تواند نقش امی یك سیاست میپردازد. از نقطه نظر کاربردی هنگاجتماعی، فرهنگی و اداری می

خود را همچون راهنمای توجیه و تفسیر وظایف و نحوه انجام دادن آنها ایفا کند که خطوط 

. (Compston, 2004)های تأکید عمل بخش عمومی را نیز مشخص  کندکلی و حوزه

های کلی برای عمل کننده روشای از اصولی است که مشخصمجموعه سیاستگذاری علمی

(. به واقع سیاست علمی 1371مینه زندگی علمی یك جامعه یا یك ملت باشد )برزگر، در ز

های آن باعث گیرد که کاربرد حوزه علوم و روشهایی از زندگی یك جامعه را دربرمیبخش

شوند تا بتوانیم از اصول علمی برای گسترش تولید و خدمات مورد نیاز جامعه خویش بیش می

 از پیش بهره جوییم. 
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سیاست علمی، مطالعه علمی روابط بین علم و تکنولوژی، دولت و جامعه را شامل می شود. 

در واقع، سیاست علمی با مسئله سیاستگذاری در زمینه های تکنولوژیك و روابط متقابل بین 

ارزشهای فرهنگی و اهداف اجتماعی، در ارتباط است. سیاست علم و تکنولوژی اصطالحی 

می علم و تکنولوژی اشاره دارد چه از نظر سیاستهایی که فعالیت های است که به سیاست عمو

مربوط به علم و تکنولوژی را مورد حمایت قرار می دهد و چه سیاستهایی که آن دو را به 

کند. این واژه همچنین به مطالعه علمی روابط بینابین علم و سمت اهداف دولت هدایت می

 60ردد. این رشته علمی از مطالعات اواسط دهه تکنولوژی، دولت و جامعه اطالق می گ

تر از این رشته به وسیله شورای بین المللی مطالعات سرچشمه می گیرد. یك تعریف رسمی

های مطالعات سیاست علم بر بررسی سیستماتیك فعالیت "سیاست علم ارائه شده است: 

های ستگذاری در زمینهعلمی و تکنولوژیکی متمرکز است. این رشته به ویژه با مسئله سیا

های فرهنگی آنها و اهداف اجتماعی مرتبط علمی و تکنولوژیکی و روابط متقابل بین ارزش

 (.1375) گامت، "است

از اواخر دهه هفتاد و  "سیاست علم و تکنولوژی"به اصطالح  "سیاست علم"تغییر واژه 

رشته و جوامع علمی، های وابسته به این اواسط دهه هشتاد میالدی صورت گرفت. خط مشی

نیاز به تمرکز بیشتر بر ابعاد تکنولوژیکی روابط بین علم، تکنولوژی و جامعه را ضروری 

 دیدند. 

به مجموع تصمیمات و اقدامات   Science & Technology Policyسیاست علم و فناوری

ه از شود که دولت برای تشویق و هدایت توسعه تحقیقات علمی و فناورانای گفته میکلی

گیری از نتایج این تحقیقات برای دستیابی به اهداف کلی اجتماعی، اقتصادی و سو و بهرهیك

دهد. به عبارت دیگر سیاست علم و فناوری بیانگر نگرشی سیاسی از سوی دیگر، انجام می

است که دولت و جامعه مدرن نسبت به روابط و تعامل بین تغییرات علمی و فناورانه با توسعه 

بینانه و جامع اعی و اقتصادی دارد. کارایی سیاست علم و فناوری در گرو درك واقعاجتم

 ( 1379سیاستگذاران از این ارتباط و تعامل است )قانعی راد، 

های قانونی و اجرایی که هدف آن سازماندهی و افزایش امکان استفاده ای از خط مشیمجموعه

کشور و ارتقاء موقعیت آن در جهان است.  از توان علمی و فناوری در جهت توسعه عمومی

سیاست علم و فناوری اصطالحی است که به سیاست عمومی علم و فناوری اشاره دارد، چه از 
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دهد و چه های مربوط به علم و فناوری را مورد حمایت قرار میهایی که فعالیتنظر سیاست

-(. اگر سیاست1375مت، کند)گاهایی که آن دو را به سمت اهداف دولت هدایت میسیاست

های توسعه و بقای هر کشور را در سه بعد دفاعی، توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی خالصه 

ها محسوب می شود. این دو نماییم، سیاست علم و فناوری زیربنایی برای هر یك از این شاخه

و اهرم قوی عامل تا حدود زیادی تعیین کننده شکل آتی جوامع هستند؛ چرا که از طریق این د

ها و نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود توانند از عهده خواستهها میاست که دولت

 ارکان از یفناور و علم یاستگذاریس گفت توانیم ن،یبنابرا(. 12؛1383برآیند)قاضی نوری، 

  .شودیم محسوب کشورها ییتوانا و اقتدار مهم

 ر سایر کشورها سیاستگذاری علم و فناوری د گیری جهت

امروزه سیاستگذاری علم وفناوری برای بسیاری از کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال 

توسعه، به ضرورتی راهبردی تبدیل شده است. برخی دالیل عمده این امر بدین شرح است: 

های علم و فناوری، مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست پیشرفت-

را تحت تأثیر قرار داده و مراحل جدیدی از توسعه را در ابعاد کامال محیطی جوامع 

های توسعه متفاوت از نظر کمی و کیفی بوجود آورده است. در نتیجه امروزه سیاست

توان به درستی های علم وفناوری، عمالً نمیپایدار جوامع را بدون در نظر داشتن پیشرفت

اتخاذ و اجرا کرد. 

های فناوری در تمامی جوامع)ناشی از جهانی شدن ارتباطات(، شیوه هایانتشار پیشرفت-

مدیریت سنتی را زیر سوال برده است. الزمه چند چانبه شدن پیوندهای بین علم، فناوری، 

اقتصاد، جامعه و همچنین خالقیت و پویایی علوم، اتخاذ رویکردهای نوین مدیریتی 

است. 

گرایانه که در آن ی جدیدی از توسعه انسانتوجه جامعه جهانی به مفاهیم و الگوها-

همزیستی بین جامعه و طبیعت، در جهت حفظ تعادل زیست محیطی در معرض خطر در 

ها از های آینده و تعالی فکری و فرهنگی انسانسطح جهان از یکسو، و حفظ حقوق نسل

های سوی دیگر نقش کانونی یافته است، اتخاذ نگرش نو به تحقیقات علمی و اولویت

نماید. توسعه علم و فناوری را درجهت حل معضالت اساسی زندگی بشری، ایجاب می
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ها های یاد شده عماًل دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولتسیاست علم و فناوری با ویژگی-

ز : ا عبارتند را ضروری نموده است. دالیل عمده این امر

یت ملی نقش راهبردی علم و فناوری در تأمین اقتدار و امن-

گذاری در دیر به ثمر رسیدن تحقیقات علمی و تشویق نشدن بخش غیردولتی به سرمایه-

های سود رسانی عمومی زمینه

های فناوری در جهت مطلوب، بدون مداخله دولتعدم امکان هدایت پیشرفت-

های عمومی از قبیل بهداشت، های زیربنایی صنعتی و بخشعدم امکان رشد بخش-

بدون مداخله دولت آموزش و ... 

ها در حوزه علم و فناوری حتی به دالیل یاد شده امروزه نقش حساس و هدایتگرانه دولت

-گذاری مستقیم در پژوهشگذاری، سرمایهدر کشورهای با اقتصاد باز، از طریق اولویت

های حیاتی)برای دستیابی به مقاصد و منافع های بنیادی و کاربردی و توسعه فناوری

 (.1379ی و بلندمدت ملی(، رو به افزایش است)غفرانی، راهبرد

 یهاهدفکه  دهدیم نشان کشورها ریسا در یفناور و علم یاستگذاریس یلیتحل مطالعات

 با است ممکن اهداف نیا یحت. باشد مؤثر یفناور و علم یاستگذاریس در تواندیم یمختلف

 دست از را خود یهاتیاولو زمان تگذش با ای ابدی رییتغ کشورها کالن یهاتیریمد رییتغ

 گوناگون یارهایمع از تیحکا کشورها ریسا در یفناور و علم یاستگذاریس خجهیتار. بدهد

 یتجار و یاقتصاد یهاجنبه به صرفا کشورها از یبعض. دارد یفناور و علم یاستگذاریس یبرا

 یبرا یاسیس یهازهینگا به کشورها از یبعض اند،داشته هیتک یفناور و علم یاستگذاریس در

 و علم یاستگذاریس کشورها از یبعض و اند کرده توجه یفناور و علم در یاستگذاریس

 . اندداده قرار کشور یفن و یعلم توان  بردن باال و دانش توسعه محور بر را یفناور

 به کشورها از یبعض در یحت یحکومت گاهیجا نظر از یفناور و علوم یاستگذاریس تیاهم

 یقانون نهاد كی به یاستگذاریس تیمامور ای است کرده دایپ یتجل وزارتخانه نهاد كی صورت

 . کنندیم یریگمیتصم و اندلیدخ یاستگذاریس امر در یمختلف یکار سطوح و شده واگذار

 و بودجه آن یمبنا بر و شودیم مشخص نهادها نیا توسط یپژوهش و یقاتیتحق یهاتیاولو

 رویکرد. شودمی واگذار مختلف اجرایی هایدستگاه بهو  ابدییم صیتخص الزم اعتبارات

 شرایط در رویکرد این. است جمعی عقل بر مبتنی فناوری و علم سیاستگذاری تدوین متداول
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 و ناپایدار ایآینده با رویارویی برای اما شود،می اجرا بینی پیش قابل نسبتا ایآینده و پایدار

 شده باعث امر این. پرداخت استراتژی تدوین به پژوهیآینده و آینده بینیپیش با باید رقابتی

ریزی استراتژیك مورد محافل سیاستگذاری و برنامه در اخیر دهه در جدیدی رویکرد که است

ریزی ارزشی نام دارد و بر پایه تفکر و ارزش نسبت به آینده توجه قرار گیرد که رویکرد طرح

گرایی شکل ور چین سیاست فناوری کشور بر رویکرد نخبهاستوار شده است. مثال ًدر کش

 گرفته است. 

ای در بسیاری از کشورها رویکرد توسعه علم و فناوری برای ایجاد جامعه دمکراتیك و جامعه

علم  "دهی می شود، در حالی که برای کشورهای پیشرفته رویکرد مبتنی بر اطالعات جهت

شود. این استفاده از علم برای فناوری دیده می در اهداف توسعه علمی و "برای سیاست

مقاصد سیاسی ازدیاد نقش علم برای قویتر کردن نیروی سیاسی و ایدئولوژی در قالب 

در شود . مثال در آمریکا:منعکس می 1"سیاست نومحافظه کاری در مورد علم و فناوری"

 برداشته ئولوژیکیاید -سیاسی هایارزش براساس هرگامی علم سیاستگذاری نوین حرکت

است. علم در خدمت  یاجتماع – یاقتصاد استیس زیآنال ای یعلم زیبر آنال یکه مبتن شودمی

. ردیگیقرار م شتریب لیاست در خط تحل یاسیکه علم فاقد ارزش س ییاست و هر جا استیس

 یریگجهت انگریب ابزار كی عنوان به علم توسط یاسیس تیموقع کردن تریقو بر تمرکز نیا

و تحقق بخش  استیدرخدمت س یبا شعار علم و فناور دیجد استگذارانیاست که توسط س

 شده است.  ادیاز آن  كیدئولوژیو ا یاسیاهداف س

 بر یتکنولوژ و علم توسعه یبرا را خود یهااستیس کشورها اکثر که یگرید غالب کردیرو

 از. است یزندگ تیفیک و( یاقتصاد)رقابت یاقتصاد توسعه کنند،یم یریگجهت آن محور

 آن تیاهم بر روز به روز و است خدمات و کاالها ارزش بردن باال یاصل مؤلفه دانش که آنجا

 دایپ یبستگ آن افراد یهامهارت و دانش به شیپ از شیب ملل ثروت و ارزش شود،یم افزوده

 دیجد عصر در هیترک و انگلستان مانند ییکشورها توسعه اهداف در هااستیس نگونهیا. کندیم

 جهان در ینوآور دیجد عرصه. شودیم یزیریپ ینوآور چارچوب در اطالعات یفناور

 ،ینوآور بر هیتک با توسعه خواهان یکشور هر و 2است گسترش حال در سرعت به معاصر

1 .Neo- Conservative Science and Technology Policy 
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 ،یعقوبی) است یجهان اقتصاد با رقابت قابل دیجد یهایفناور دیتول و تیخالق

 (. 1385،یغفار

ری علم، فناوری و ترویج علم در ایران سیاستگذا

در  زین یزیربرنامه یبرا یگردد و سازماندهیبرم 1327به سال  رانیتوسعه در ا یزیرسابقه برنامه

در سال . شد سیسأت یوزارت علوم و آموزش عال 1346در سال  .شد یطراح 1328سال 

 یاکبر اعتماد به عنوان سازمان دشنهایبه پ یآموزش و یعلم یزیربرنامه و قاتیسسه تحقؤم1348

 یزیرشامل مرکز برنامه یبا وزارت علوم و آموزش عال یو همفکر یمستقل در جهت همکار

بوجود آمد و  یو مرکز اسناد و مدارك علم یمرکز خدمات کتابدار ؛یعلم استیمرکز س ؛یآموزش

.دیمنحل گرد 1360در سال 

 لیتشک رانیوز اتیه نامهبیتصو با کشور یعلم یهاپژوهش یشورا ،1354 سال در و انقالب از قبل

 قانون با شورا نیا. است بوده کشور یپژوهش یاصل یهاتیاولو نییتع شورا نیا یاصل هدف. شد

 ،یسوزنچ) دیآیدرم عتف یعال یشورا لیذ و شده منحل ،1382 سال در علوم وزارت بیتصو دیجد

1398).

به تصویب رسید. نام این  مرکز ملی تحقیقات علمیقالب، براساس الیحه شورای ان 1359در سال 

به مرکز  1380و بار دیگر در سال مرکز تحقیقات علمی کشوربه  1363مرکز یك بار در سال 

نیز با توجه به تشکیل شورای عالی علوم،  1383در سال تحقیقات سیاست علمی کشور تغییر یافت. 

 از و کرد پیدا تغییر کشور علمی سیاست حقیقاتت مرکز اساسنامه تحقیقات و فناوری )عتف(،

های علمی آن در راستای نیازهای ها و گروهمأموریت و شد مستقل وزارت پژوهشی معاونت

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تعریف گردید و مقرر شد مرکز تحقیقات سیاست علمی 

 در فناوری و پژوهش علم، سازیسیاست و پژوهیسیاست زمینه در تفکر کانون عنوانکشور به

یکی از اقدامات مهم مرکز  کند نقش ایفای مذکور شورای کنار در فرابخشی صورتبه و ملی سطح

های تشکیل گروه سیاست علم است. با توجه به حضور صاحبنظران و فعالیت 1383در سال 

دانشگاه صنعتی فرابخشی، مرکز در پیشنهاد برگزاری دوره آموزشی سیاست علم و فناوری در 

ای داشت، چون در آن زمان به مراکز پژوهشی مجوز شریف و دانشگاه تربیت مدرس نقش برجسته

به طول انجامید. 1390شد برگزاری دوره دکتری در مرکز تا دوره آموزشی داده نمی
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 روزافزون یتقاضا به ییپاسخگو هدف با 1359 سال در کشور یصنعت یعلم یهاپژوهش سازمان

 و پژوهشگران نوآوران، مخترعان، از تیحما زین و یفناور و علوم توسعه و رشد یهاهبرنام

 و یعلم مطالعات و هایبررس "دفتر نام با یگرید نهاد 62 سال در. دیگرد سیتأس کشور صنعتگران

 لیتشک کشور ییاجرا یهادستگاه به یصنعت و یعلم مشاوره ارائه منظور به "یریوز نخست یصنعت

 استیر دفتر به نهاد نیا ،1368 سال در یاساس قانون اصالح در یریوز نخست پست حذف با. شد

 نام رییتغ یجمهور استیر یفناور یهایهمکار دفتر به 1378 سال در و دیگرد منتقل یجمهور

 نیا. کند حرکت کشور در یفناور توسعه به کمك و شرفتهیپ یهایفناور شبردیپ یراستا در تا داد

-یهمکار مرکز به 1396 سال در و افزود خود اسم به را ینوآور کلمه 1389 سال در تدااب زین نهاد

 را کشور شرفتیپ مقوله به کالن نگاه تا داد نام رییتغ یجمهور استیر شرفتیپ و تحول یها

(.1398 ،یسوزنچ)کند خود کار سرلوحه

 سال در وقت جمهور سیرئ میتصم و یفرهنگ انقالب یعال یشورا مصوبه با یدیجد نهاد سیتأس

 یینهادها نیچن یده شکل. شد جادیا یجمهور استیر یفناور و یعلم معاونت و داد رخ 1385

 دیترد میتصم نیا یدرست در هنوز اما. باشد یمواز ینهادها هینظر مدافعان یفکر تراوشات از دیشا

 در مجدداً  دیبا بود، هشد داده قرار عتف یعال یشورا عهده بر قبال که یهماهنگ ایآ که دارد وجود

 نه نهاد نیا که داد نشان مدت نیا تجربه شد؟ یم یریگیپ یمواز ینهاد سیتأس با یجمهور استیر

 نیا جمله از. است افزوده زین ندهیفزا یکاریمواز بر بلکه کند، فایا را یباالدست نقش نتوانست تنها

. نمود اشاره یمل کالن یهاطرح و انیبن دانش قانون کشور، یعلم جامع نقشه به توانیم یکاریمواز

 نسخه كی کردند، دیتأک یعلم جمع نقشه نیتدو ضرورت بر 1385 سال حدود از یرهبر که یهنگام

 یمواز صورت به علوم، وزارت یپژوهش معاونت توسط نسخه كی و یفناور یعلم معاونت توسط

 جلسات ،یسوم نسخه شدن هاضاف با یفرهنگ انقالب یعال یشورا در تینها در. دیگرد نیتدو

 سند كی عنوان به نسخه نیا. شد بیتصو 1389 سال در یینها نسخه و دیگرد لیتشک یمتعدد

 یستاد ،یدستگاه نیب ادیز اختالفات لیدل به و گردد یتلق هامجموعه ریسا یبرا شد قرار یباالدست

 نیا آنکه طرفه. دیگرد بیوتص جامع نقشه یساز ییاجرا ستاد نام به یفرهنگ انقالب یعال یشورا در

 در را کشور یعلم یازهاین و ینیسرزم شیآما بر یمبتن یرهبر شاتیفرما نیاول از یبرخ یحت نقشه

 و یتکنولوژ و علم استیس موضوع طرح در زین 70 دهه از افتیره فصلنامه انتشار. نداشت خود دل

داشت ییسزا به نقش جامعه در آن جیترو
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 یم یفناور و علم یگذاراستیس حوزه در فعال ینهادها نیترمهم بر یکوتاه یمرور از پس

 ایکالن و برنامه  هایسیاستگذاری عمر از دهه چند از بیش عامطور  به گرچه، گفت توان

 در سیاستگذاری خاص طور به اما گذردمی ایران در هایسیاستگذاری این بر مبتنی توسعه

 سوم توسعه سوم برنامه در بار اولین برای. دارد ایههد دو حدودا ایسابقه فناوری و علم حوزه

 یسند باالدست ینچند هاسال این طول در. شد داده اختصاص فناوری و علم توسعه به فصلی

 جامع نقشه ساله، بیست انداز چشم سند) یکالن درحوزه علم و فناور یاستگذاریس یبرا

 شده ابالغ و تدوین( رهیری معظم اممق ابالغی فناوری و علم کلی های سیاست و کشور علمی

 آنچه با هاخروجی و نتایج متاسفانه ها گذاری سیاست از دودهه به قریب گذشت از بعد. است

 تفاوت دارند.  رفت،می انتظار

مند و هدفمند مورد توجه اغلب کشورها قرار امروزه توسعه مبتنی بر دانش، با رویکردی نظام

شمسی شروع گردید  30ریزی از اواخر دهه ذاری مبتنی بر برنامهگرفته و در ایران نیز سیاستگ

(. اما به معنای واقعی از برنامه سوم توسعه به بعد شاهد سیاستگذاری در 1392)آل یاسین، 

 20حوزه علم و فناوری هستیم. از طرفی در سایر اسناد باالدستی از جمله سند چشم انداز 

سعه علم وفناوری مانند نقشه جامع علمی کشور بر های مربوط به توساله کشور و برنامه

مرادی پور، حاجیانی، پیشرفت علم و فناوری و توسعه دانایی محور کشور تأکید شده است )

 (.1396خلیفه سلطانی، 

گرچه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران نسبت به 

تری در سیاستگذاری علم و فناوری برخوردار است سجمهای قبل از خود از رویکرد منبرنامه

ای تدوین شده است که هر حکم از و علیرغم تعداد کم احکام در مقایسه با سایر اسناد به گونه

جامعیت الزم برخوردار بوده و غالبا هر حکم دارای ابعادی از اهداف و ابزارهای سیاستگذاری 

های پیش رو آموزش عالی راه توانسته است برای چالشاست. اما این برنامه نیز به طور کامل ن

 هایی را در نظر بگیرد. حل

عنوان  ها از آن بهاگر چه عمر کوتاهی دارد، اما دولتعلم و فناوری  گذاریدانش سیاست

بر اساس اسناد کالن اند. اقدامی عملی برای حل مسائل عمومی در همه جوامع استفاده کرده

های اساسی تبدیل علم به گفتمان اصلی جامعه است که یکی از موضوعنظام علم و فناوری، 

ای که باید در ترین هزینهبالطبع آن فضای مساعدی برای تولید علم و فناوری ایجاد شود. بدیهی
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خصوص توجه جامعه به علم پرداخته شود هزینه اجتماعی آن است، به این معنا که جلب توجه 

است که در آن ارکان نظام ترویج علم  سیاستگذاریستلزم تدوین علم م ترویج-سریع به موضوع 

 در دستور کار قرار گیرد. 

نیازمند سیاستگذاری در این حوزه  برای پیاده ساختن ترویج علم در میان اقشار مختلف جامعه

 کهتواند موفق و مؤثر باشد میزمانی ترویج علم در کشور  حوزههای ها و فعالیتاقدام هستیم.

داشته ارزیابی  یت اجرا وقابل ای کهگونهود بهش این حوزه به صورت مدون سیاستگذاریدر 

 باشد. 

گذاری و ها و مراکز متعددی در امر سیاست، گرچه سازماناسالمی بقالاز ان پس ایران در

ای در سطح ملی بین کنند، اما هنوز سازماندهی یکپارچهفعالیت میعلم گیری در حوزه تصمیم

-سیاست الیه وجود نیامده است و با توجه به اینکه تنها حرکت جدی که دره نهادها باین 

اتفاق افتاد، بحث ورود به نقشه جامع علمی بود. اما به و به تبع آن ترویج علم علم  گذاری

های خاطر اینکه هماهنگی کافی بین سازوکار اجرایی نقشه با سازوکارهای جاری در دستگاه

های اجرایی حاکم بر د ندارد، نقشه جامع علمی نتوانسته است با دستگاهاجرایی کشور وجو

این نهادها و ساختارهای حاکم بر  اصالحدر گام اول و به منظور بنابراین،کشور هماهنگ شود. 

تدوین سیاست  قرار گیرند.بررسی و شناسایی مورد افزایی این نهادها است موانع هم الزمآنها، 

سازی اجتماعی است. سیاستگذاران با تدوین افق و اقدامات مهم در نظامگذاری از مشی و خط

.نمایندانداز آینده، مسیر پیش رو را مشخص میچشم

دگرگونی و تحول در هر ساختاری از عوامل مؤثر بر پویایی و بالندگی آن ساختار است. در 

-ترین کلیدیران از های علمی مسئولیت کارگزافرایند ترویج علم و یا به طور کلی سیاست

سو و افراد از سوی دیگر به عنوان از یكهاموضوعات است، به عبارت دیگر نهادها یا سازمان

کارگزاران ترویج علم قابلیت و توانمندی ایجاد تحول و دگرگونی در ترویج علم را دارا 

-ساز برخی بنهای نظری در باب جایگاه و نقش کارگزاران زمینهدشواریهستند. با این حال، 

های نظری در حوزه توسعه شده است. آنچه مهم است پیوستگی و ارتباط کارگزاران با بست

دهد که یکدیگر است. تأمل نظری در باب ترویج علم ما را به ناچار در این مالحظه قرار می

شناسی فرایند ترویج علم هیچ گریزی جز شناسایی دقیق عامالن و کارگزاران برای آسیب
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یج علم و ابزارهای مورد استفاده آن وجود ندارد. با وجود، تکثر کارگزاران مبحث ترویج ترو

علم، تقابل و دوگانگی در این گروه مطرود بوده و برای دسترسی به وضعیت هنجاری 

کارگزاران جهت باثبات ساختن فرایند ترویج علم در کشور باید به عملکرد کارگزاران به 

 پایه در ترویج علم نگریست. عنوان باالترین مفهوم 

گذاران یا به بیان دیگر جدی مشکالتی مانند فقدان حس ضرورت ترویج علم در میان سیاست

های مربوط به گرفته نشدن، نبود چهارچوب حقوقی و قانونی مناسب در خصوص فعالیت

مشابه  ها، مشخص نبودن نقش بازیگران گوناگون و مواردای بودن فعالیتترویج علم، جزیزه

دیگر همه و همه حاکی از نبود سیاستگذاری خاص ترویج علم در کشور است، بنابراین، 

سیاستگذاری ترویج علم یکی از ملزومات دستیابی به توسعه است که باید در صدر امور قرار 

گیرد. 

 تاریخچه ترویج علم 

 1940ما فقط در دهه ظهور یافت ا« علم درك عمومی»یا « ترویج علم»مفهوم  18در اواخر قرن 

. ترویج علم به  (Ren & Zhai, 2011: 13)بود که برای علم و فناوری به کار گرفته شد

اند. اما با توجه به معنای امروزین از مباحث نوینی است که همه علوم به نوعی با آن مرتبط

رائه داد. توان تعریف جامعی از این مفهوم اهای ترویج علم در علوم مختلف نمیتفاوت شیوه

پوشی کرد زیرا یکی از لوازم اصلی برای توان از تعریف ترویج علم نیز چشمبا این حال نمی

 وفاق در امر ترویج علم ایجاد زبان مشترك یا به عبارتی ارائه تعریفی است که مورد قبول

ه این موضوع به آن معنا نیست که تاکنون از ترویج علم تعریفی ارائصاحبنظران واقع شود. 

نشده بلکه تعریفی وجود ندارد که از جامعیت و شمول برخوردار و مورد وثوق همگان باشد. 

انتقال دانش و  ،بنابراین، تعریف ترویج علم از نظر برخی از متخصصان و صاحبان اندیشه

. آگاهی یك متخصص به جامعه غیرمتخصص است

 فرهنگ، مالحظات از ایهگستر» عموم، به علم کردن مرتبط است، معتقد گودفیلد جان

 موضوعی را علم تا دارد تمایل عمومی، علم. «گیردبرمی در را سیاست تا حکومت آموزش،

 یا ترویج راستا، این در. کند معرفی شهروندی و اجتماعی مسئولیت و مشارکت برای

 پژوهش انتخاب در افراد تشویق اقتصادی، -اجتماعی سطح در فناوری و علم سازیعمومی
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 و خالقیت ساخته، ممکن را شغل عنوان به فکری کارهای انتخاب و فناوری توسعه می،عل

 و گسترش را اجتماعی هایفرصت دارد، نقش انسانی منابع تولید در و دهدمی رشد را نوآوری

 همه در روزافزونی اهمیت فناوری، و علم حاضر حال در. کندمی تقویت را آموزشی سیستم

.است شده تبدیل راهبردی موضوعی به علم ترویج و یافته اجتماعی زندگی هایحوزه

تخصصی تأکید دارد. در تالش  سازی علم برای پیشرفت دانشبر اهمیت عمومی1لودویگ فلك

جدیدی از تعامل ایجاد شده، که پتانسیل زیادی برای  برای ارتباط دانشمندان و عموم، اشکال

، علم برای افزایش درك فرایند و پیشرفت علم، تفکر انتقادیاند. ترویج تولید دانش ایجاد کرده

 2بن سود وینسنت. ) ,2000Schall ;71-77( شهروندی و مسئولیت اجتماعی اهمیت دارد

ای ای و افراد غیرحرفهمیالدی، مرز مشخصی بین دانشگران حرفه 18معتقد است که در قرن 

ای در توسعه ر نقش حیاتی جامعه غیرحرفهنیز ب 3وجود نداشت. مطالعات بازرمن و آتکینسون

ای و دانشگران . جدایی روشنفکران غیرحرفه(Vincent, 2003: 265-279)علمی تأکید دارند 

صورت گرفت. این  19و اوایل قرن  18به دو گروه مشخص و مجزای اجتماعی در اواخر قرن 

دیگر موجی را با  جدایی از سویی سبب ایجاد مرز بین خودی و غیرخودی شد و از سویی

این دو  از طرف جامعه عمومی برانگیخت.« علم را در دسترس همگان قرار دهید»شعار 

را به صورت دو شبکه موازی ایجاد کرد و نیاز  5و علم دانشگاهی 4به تدریج علم عمومیجریان، 

ال در قرن به ترویج علم را به عنوان پل ارتباطی بین دانشگران و جامعه به وجود آورد. با این ح

گرفت. در قرن بیستم، میالدی هنوز همکاری بین این دو بخش به آسانی صورت نمی 19

های منظم و اجتماعات علمی ای، تمرینهای دقیق و حرفهاستانداردسازی علم به وسیله آموزش

قیمت قانونمند صورت پذیرفت. در این زمان و به واسطه زبان تخصصی و علمی، تجهیزات گران

ای برای حضور در های پیچیده و ذهنی نظیر فیزیك نوین، توانایی افراد غیرحرفهریو تئو

فرایندهای علمی، بیش از پیش محدود شد. از این زمان به بعد متون علمی در دسترس جامعه از 

کیفیت کافی برخوردار نبودند و شکاف بین دانشگران و عموم مردم افزایش یافت. چنانکه 

ای در زمینه علم، به از این زمان به بعد هرگونه فعالیت غیرحرفه»نویسد: سود وینسنت میبن

1  . Ludwik Fleck

2  . Bensaude-Vincent

3. Bazerman & Atkinson

4. Popular

5. Academic
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برای آنکه شناخت بیشتری از ترویج علم داشته باشیم، الزم است  .«تلقی شد 1عنوان شبه علم

برونسکی در  (.18: 1396بیشتری قرار دهیم )قدیمی،  کندوکاوابتدا مفهوم علم را مورد بررسی و

های سازماندهی شناخت و آگاهی»کند: علم را چنین تعریف می« های انسانیعلم و ارزش»کتاب 

 Bronowski, 1956).:7 ) «ما به طریقی که بخش اعظم آن قابلیت امری و حکم را داشته باشند

آگاهانه ای است بیولوژیکی ... که ناشی از شناخت پیشعلم پدیده»کارل پوپر معتقد است که 

. بن سود وینسنت در کتاب خود علم را چنین تعریف کرده است: (Popper, 1971: 5-6)« است

علم ریشه در حس مشترك دارد و چیزی نیست جز شکل پیچیده و مبسوط استدالل جمعی و »

 (Vincent, 2001: 108).«عامه مردم

اند که با استفاده از روش علمی «کاروَران علم»دانشمندان، »ك گیلبرت راس معتقد است: یدر 

های کنند. آنها از طریق مؤلفهقیقات تجربی به تولید و ایجاد شناخت علمی کمك میو تح

کنند و آن را با الگوهای زبانی پذیرفته شده و پذیرفته شده، شناخت علمی را ارائه می

همین تعریف،  . (Ross, 2004)«سازندرهنمودهای ارائه شده از سوی جامعه علمی، همسو می

شمایلی است که قابل درك برای عموم رائه شناخت علمی به شکل و و ا« ترویج علم»معرف 

گیرد. بر اساس شواهد و مدارك علم را دربرمی« سازیعمومی»باشد. در حقیقت همین جنبه، بخش 

 توان ادعا کرد که در قرون نوزدهم و بیستم بیشترین میزان ترویج علم صورت گرفته است.تاریخی می

کنند ... به دالیل مختلف نیز به تولید، که علم را تولید میدانشمندان در حالی» دارد:دانت پال ابراز می

کنند. در حقیقت مشارکت آنها خواه به صورت سازی علم نیز اقدام میقرائت و مشارکت در عمومی

پیامدهایی را برای علم در پی  سازی علم،کننده علم در عمومیکننده یا تولیدکننده و یا قرائتکمك

خواهد داشت.

ترویج علم در واقع همان مردم پسندی علم است. این تعریف، هدف « مجله علم کنونی»در 

.(Current Science, 1993)کند واقعی ترویج علم را بیان می

در جهانی که علم و فناوری بر آن احاطه دارد، ترویج علم از »کند: دکتر عبدالکالم بیان می

های علم و شود تا اکثر مردم از پیامد، زیرا ترویج علم سبب میاهمیت خاصی برخوردار است

«.فناوری آگاه شوند

الذکر، دو معنای گسترده از ترویج علم وجود دارد:با توجه به تعاریف فوق

1. Pseudo-science
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 ای از مردم؛فرایند اشاعه و انتشار علوم خاص به حیطه گسترده-

اده از علم و منافع آن.تغییر دیدگاه عامه و تغییر فرهنگ مردم نسبت به استف -

باور دارند که در ترویج علم؛ زبان، استدالل و تصاویر پدیده را تشریح  2شن و 1کلوتر

»... کنند بلکه درست برعکس آنها تمایل به ایجاد فقدان درك مفهومی دارند. بنابراین، نمی

شود بلکه میترویج علم ابزاری کارامد برای انتقال شناخت بهتر از دنیای فیزیکی محسوب ن

دهی روابطی است که میان موضوعی علمی و محیط اجتماعی توان ترویج علم در شکل

(.18-20: 1396)قدیمی، ...« ایجاد کند 

ترین اهداف ترویج علم را در چند دسته کلی مطابق با تعاریف ارائه شده شاید بتوان مهم

تقسیم کرد. 

ه؛ استفاده از علم و روش علمی در حل مسائل جامع-

 باور به توانایی علم در حل مسائل جوامع؛ -

آموزش افراد برای استفاده مناسب از علم وفناوری؛ -

مبارزه با خرافات و شبه علم. -

های ترویجی در ای که در زمینه ترویج علم دارند فعالیتدر کشورهای پیشرفته، با همه سابقه

ها، از ورد، اما از زمانی که دولتخها به چشم میهای پراکنده افراد و جمعیتقالب کوشش

به صورت  "ترویج علم"، به نحو تمام عیار پا به میدان گذاردند، پدیده 1980حدود دهه 

 (.16: 1389)قدیمی،  گذار، صورت بیرونی پیدا کردواقعیتی اجتماعی بسیار تأثیر

ه است به های آن نسبت به گذشتهای جدید ترویج علم، تکامل وظایف و مأموریتاز ویژگی

های های مرتبط با فناوریویژه در حوزهنحوی که در طی زمان و با پیشرفت علم و دانش و به

وظیفه ترویج علم به شدت افزایش یافته است. در جهان امروز، تعداد افراد یك  3پیشرفته

های پیچیده مطالبی را شنیده باشند جامعه که دست کم در حد حتی چند خبر در مورد فناوری

ه هیچ وجه قابل مقایسه با چند سال پیش نیست. بهسازی آموزش مطالب علمی در مدارس ب

LI J,2005).)ابتدایی و متوسطه از دیگر تحوالت تاریخی در حوزه ترویج علم است

1  . Cloitegr

2  . Shinn

3. High-tech
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  فرایند ترویج علم در ایران

آغازین های فرایند ترویج علم در ایران، فرایند جدید و نوپایی است که شاید بتوان گفت رگه

گردد. فرایند ترویج علم در آن به حدود نیم قرن گذشته یعنی آغاز به کار رادیو در ایران باز می

های بسیاری را پشت سر نهاده است. فرایند ترویج ایران، همانند تمامی کشورها، فراز و نشیب

ون آن از جمله های داوطلبانه و پراکنده افراد آغاز شد و مراحل گوناگعلم در ایران با فعالیت

سازی در ایران به سختی قابل تمایز است. تا چند سال سازی، نهادسازی و ساختارمفهوم

ها قرار داشت. اما چند سال اخیر مفهوم گذشته ترویج علم در سطح محدودی از افراد و گروه

تری به خود گرفته ترویج علم و همگانی سازی علم به نوعی معنای واقعی

 (.1389است)قدیمی،

 1378گیری اندیشه جدی در مورد ترویج علم در ایران را شاید بتوان در های شکلاولین جرقه

، که در آن ایده تأسیس انجمن «بررسی راهکارهای گسترش علوم در ایران»اندیشی طی هم

ترویج علم ایران مطرح گردید، دانست. این اقدام اولین فعالیت رسمی در ایران برای همگانی 

شود. پس از مطرح شدن ایده تأسیس انجمن ترویج م یا ترویج علم محسوب میسازی عل

 های علوم و فنون،های علمی، موزههای تکمیلی بیشتری در خصوص ایجاد باشگاهعلم، دیدگاه

های علمی ها، سمینارهای ویژه و برگزاری گردشهای تجربی، آزمایشگاهپاسخ گیاهان، کارگاه

ین نکته را خاطرنشان ساخت تأسیس انجمن ترویج علم، به طور نمادین البته باید ا مطرح شد.

شود اما قبل از آن نیز چاپ و انتشار اولین گام رسمی در ترویج علم در ایران محسوب می

های علمی از رادیو و های علمی همانند مجله دانشمند، پخش برنامهمجالت و نشریه

ها یا علمی  که گاهی از سوی برخی از وزارتخانه های علمی، اعطای جوایزتلویزیون، مسابقه

های داوطلب برای آشناسازی مردم با موضوعات گیری گروهشد، شکلها برگزار میدانشگاه

تر فعالیت نهضت سوادآموزی های بهداشتی و کشاورزی و از همه مهمویژه موضوعخاص به

 (.1388دیمی، )ق اندهمگی خود به نوعی در راستای ترویج علم عمل کرده

گذار در ترویج و رادیو و تلویزیون در ایران از زمان تأسیس به عنوان نهادی مهم و تأثیر 

همگانی سازی علم مطرح شده است. این نکته را نباید از یاد برد که رادیو و تلویزیون خود به 

های ترویج علمی ای فناورانه، بر عامه جامعه ایرانی تاثیر گذاشت. تاریخچه برنامهعنوان پدیده

گردد. تحت تأثیر انقالب عصر فضا )پرتاب اسپوتنیك، اولین برمی 40در تلویزیون به دهه 
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انسان فضانورد گاگارین و پرتاب آپولو( و استفاده از رسانه رادیو و تلویزیون برای بازتاب این 

ی های علمی حرکت کرد. در واقع شوك خبرتحوالت، درایران، به سمت ساخت برنامه

ریزی نشده متمرکز و برنامههایی هرچند محدود و غیرتحوالت عصر فضا باعث شد که تالش

 (.1386برای معرفی علم به مردم آغاز شود)وصالی،

عمومی مهم  -عمومی دانشمند، دانشگر، کاوش، اطالعات علمی، مجالت علمی -مجله علمی

ای از فناوری اطالعات نمونه شوند.  سالمت، مجله ماشین و بعضی مجالتایران محسوب می

ها و مجالت با مجالت عمومی در حوزه علم و فناوری البته با موضوعات محدودترند. روزنامه

ژه علم و فناوری و های ویمخاطب گسترده نظیر همشهری، جام جم، و امثال آن سرویس

 (. 1386وصالی، )نویسندصفحات متناسب با آن دارند که برای عامه مطلب می

 

 گیرینتیجه

آورنده مناسبات جدیدی در عرصه ورود جهان به هزاره سوم و آغاز عصر اطالعات پدید

-حیات اجتماعی است که همراهی با آن، در گرو سیاست آموزشی و تربیت افرادی میسر می

های جدید و امکان همسویی با آن را داشته باشند. بنابراین، شود که توانمندی درك چارچوب

-سو و سیاستسازی آن از یكکنونی سیاست دستیابی به فناوری جهانی و بومی در دنیای

سازی دو رکن اساسی توسعه پایدار محسوب گذاری هدفمند در آموزش عمومی و فرهنگ

 (.1381شود )نیاز آذری، می

توان  اجزای سیاستگذاری علم، فناوری و ترویج علم را  به سه بخش  خلق دانش، انتشار می

 بهره برداری از  دانش تقسیم کرد. دانش و

های متفاوتی به خود بگیرد. اگر با تواند شکلبا توجه اینکه الگوی مداخله دولت در توسعه می

ای استراتژیك در ابعاد مختلف استفاده از الگوهای نهادگرا، هدف این باشد که دولت مداخله

مختلفی در این سطح انجام شود.  هایتوسعه علم و تکنولوژی داشته باشد، الزم است فعالیت

ها های مختلف علم و تکنولوژی و تعیین میزان دخالت دولت در آن عرصهبندی حوزهاولویت

 . (1385 ،یفارغ ها در این سطح است)یعقوبی،ترین فعالیتشاید یکی از مهم

اهِی گذرا سازی علم در ایران بسیار گسترده و متنوع است. با نگهای ترویج و همگانیفعالیت

های ترویجی در ایران، پراکندگی و غیر متمرکز بودن آنها و در بسیاری از موارد به فعالیت
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های میانی، تعدد و تنوع کنید.  در سطوح سازمانخودجوش بودنشان را مشاهده می

ها، نشان از شود. این تعدد، تنوع و گستره وسیع فعالیتهای ترویجی دیده میفعالیت

دهد. سازی علم میهای ترویجی و همگانیراوان برای توسعه فعالیتهای فظرفیت

 سیاستگذاری در عرصه ترویج علم از ملزومات دستیابی به توسعه پایدار است. 

ای که در آن روحیة علمی در میان عموم مردم گسترش یافته باشد و به عبارتی سواد جامعه

انتقادی بیشتری برخوردار است و همین سبب  علمی و فناورانه در آن باال باشد از قدرت تفکر

ها و انواع تفکرات علمشود که مردم آن جامعه در مقابله با تبلیغات نادرست، انواع شبهمی

غیرعقالنی از خود قدرت استدالل و تحلیل بیشتری نشان دهند. این سهم و نقشی است که 

المت فکری و روانی جامعه بر عهده تواند در ارتقای سنهاد علم از راه ترویج روحیة علمی می

 گیرد.

هایی ترویج علم به شکلی جذاب برای نسل آینده بهترین تضمین برای این امر است که انسان

مند از میان این نسل به فعالیت علمی روی آورند. این سبب خواهد شد که نهاد مستعد و عالقه

 مند داشته باشد.قهعلم تضمینی برای برخورداری از دانشمندانی مستعد و عال

های نظارت عمومی بر علم خواهد شد. تشویق مردم ترویج علم سبب رشد و ارتقای سیاست

های علمی و فناورانه سبب تقویت نظارت عمومی به حساس بودن نسبت به سیاستگذاری

های نادرست سیاستگزاران علمی شود بسیاری از تصمیمخواهد شد و این در عمل سبب می

 را به محك نظرات مردم بخورد.پیش از اج

های مردمی سبب جذب حمایتدر کنار  ، فناوری و ترویج علمعلمگذاری ضرورت سیاست

 توسعهشود، امری که در نهایت به های علمی نیز میتسهیل فرایند تخصیص بودجه به فعالیت

آگاه و منتقد خواهد انجامید. در نهایت اینکه توسعة اجتماعی در گرو داشتن شهروندانی  یعلم

است و ترویج روحیة علمی یکی از بهترین ابزارها برای رسیدن به چنین سطحی از آگاهی 

 .است

ترویج علم  منجر به فراهم  شدن  ، فناوری وعلم توان گفت سیاستگذاریدر مجموع می

های ترویج علم، افزایش های حمایتی از کلیه فعالیتملزومات گوناگونی مانند سیاست

المللی، توانمندسازی منابع انسانی، فراهم کردن تسهیالت الزم در سطوح ملی و بینهمکاری 

شود زیرا برای های علمی و پژوهشی در عرصه ترویج علم  میبرای حمایت از فعالیت
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های ترویج علم هستیم. براین اساس جانبه نیازمند همگرا کردن فعالیتدستیابی به توسعه همه

ترویج علم  ، فناوری وعلمیابی به توسعه پایدار سیاستگذاری در حوزه توان گفت برای دستمی

ضرورتی غیرقابل انکار است. برای دستیابی به توسعه علمی، جامعه باید فرهنگ و رفتار علمی  

شود، داشته باشد. با توجه اینکه در فرهنگ ایرانی به دانش، علم و آموزش ارج نهاده می

برای تبدیل علم به فرهنگ موجود است اما این امر مستلزم  های فرهنگیبنابراین، زمینه

 حمایت و حضور مؤثر دولت در این عرصه است.  

های سیاستگذاری علم، فناوری و ترویج علم در ایران بوروکراسی ترین چالشیکی از مهم

حاکم و تعدد متولیان و مشخص نبودن جایگاه و وظایف هر یك از متولیان است. براساس 

کننده اصلی این حوزه ضرورتی ی زیست بوم ترویج علم، حضور دولت به عنوان هماهنگالگو

 ملی است. 

های توسعه با گذشت بیش از چند دهه از سیاستگذاری در حوزه علم و فناوری در قالب برنامه

ریزی نماییم که ای برنامهایم به گونهفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسالمی ، نتوانسته

شاهد کاهش شکاف بین علم و جامعه باشیم. به عبارتی در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری 

 ایم و برنامه اجرایی مناسبی طراحی نشده است. موفق عمل نکرده

با توجه به فقدان مدلی منسجم و همه جانبه نگر در سیاستگذاری توسعه علم و فناوری در 

متاسفانه بخش  ---ا نیازهای جاری و آتی کشورخصوصا برای فعالیت هایی متناسب ب -کشور

ها به دلیل وجود موازی کاری و مقاومت ای از منابع صرف شده برای ایجاد زیرساختعمده

گردد. نداشتن مدل مناسب برای بین بخشی حوزه علم وفناوری به نتیجه مورد انتظار منجر نمی

زای مختلف نظام علم و فناوری سیاستگذاری علم و فناوری کشور موجب گردیده است که اج

افزایی در انجام وظایف به رقابت ناسالم و موازی کاری با یکدیگر به جای همسویی و هم

برخیزند . لذا هر گونه مطالعه و تدوین مدل مناسب سیاستگذاری و ارائه راهکار با هدف 

ه به کشور دستیابی به اهداف حوزه مذکور از طریق هم سویی اجزای مربوطه خدمتی شایست

 خواهد بود.

طلبد تا تعدد متولیان این عرصه و نامشخص بودن نقش هر یك ضروری نگاهی نو را می

جایگاه، وظایف و نقش هر یك از بازیگران این حوزه مشخص شود و از موازی کاریها تا حد 

 ممکن کاسته شود تا به جای رقابت برای کسب قدرت به منافع ملی اندیشید. 
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های، نظام علم و فناوری ن گفت  با توجه به اینکه ترویج علم یکی از زیر بخشتوادر کل می

است. اما در عرصه سیاستگذاری علم و فناوری، موضوع ترویج  علم مورد اقبال قرار نگرفته، 

در حالی که توجه به آن می توانست منجر به گفتمان سازی علمی شود و ارتباط مناسبی بین 

د. اگر چه به موضوعاتی مانند تجاری سازی، کارآفرینی در عرصه نظری علم و جامعه ایجاد کن

توجهی به ترویج علم بوده که قادر به  توجه بسیاری شده اما بنظر می رسد حلقه مفقوده بی

ارتباط علم با جامعه است. بنابر این، یکی از دالیل عدم موفقیت سیاستگذاری علم در ایران را 

های نظام علم و فناوری دانست. اشتن نگاه جامع به همه زیربخشتوان  نگاه بخشی و ندمی

بنابراین ارائه یك الگوی بومی برای سیاستگذاری در حوزه ترویج علم یك ضرورت ملی 

 است.

 

 منابع

تهران: فصلنامه جامعه مهندسان  ران،یتوسعه در ا یزیدهه برنامه ر 7(. 1392احمد، ) ن،یاسیآل 

 .59(، ورمشا)مهندس رانیمشاوران ا

فصلنامه  ،یو پژوهش یعلم استیمرکز س ،یعلم استیبر مفهوم س ی(. نگاه1371) یبرزگر، عل

 .3شماره افت،یره

پژوهشکده مطالعات  :، تهراندانشگاه تفکر علمی، نوآوری و حیطه عمومی. (1385) .ع ،پایا

 فرهنگی و اجتماعی.

فصلنامه سیاست علم و  "یترویج علم در جامعه، یك ارزیابی فلسف".(1387) .پایا، ع

 ، بهار، شماره یك.فناوری

 ی،اجتماع یامدهایابعاد و پ ی؛و نوآور یعلم، فناور یاستگذاری(. س1398صادق، ) یوسته،پ

 .57-43(.  صص 2)11سال   ،یعلم و فناور استیفصلنامه س

علم،  یو حکمران یاستگذاریس ندی(. فرا1398زهره) ان،ی میحجت اله، کر ،ینیحس یحاج

 86-71(. صص 2)11سال   ،یعلم و فناور استیفصلنامه س ،یو نوآور یفناور

 ندیدر فرا یعلم یهانقش انجمن یشناختجامعه لی(. تحل1387باقر؛ ملك، حسن ) ،یساروخان

 .یکشور، کنگره علوم انسان یو پژوهش یآموزش یگذاراستیس



 

30 

و  یو نوآور یم، فناورمطالعات عل خچهی(. مرور تار1398) م،یابراه ،یکاشان یسوزنچ

 16-1(. صص 2)11سال  ،یعلم و فناور استینقش دولت، فصلنامه س فاءیضرورت ا

کشور ، تهران،  یبرا یعلم و فناور یاستگذاریس یشنهادیپ ندی(. فرا1379محمد باقر، ) ،یغفران

  1379بهار و تابستان  22ش  افت،یفصلنامه ره

 ،یاستگذاریکمك به س یبرا ی؛ ابزار یکنولوژت یابی(. ارز1383سروش.) دیس ،ینور یقاض

 چاپ اول.  ن،ینو عیانتشارات مرکز صنا

سخن نخست،  افت؛یفصلنامه ره ،یعلم و تکنولوژ استی(، س1379) ن،یراد، محمد ام یقانع

 .22شماره 

 از: رانیا یاسالم یجمهور در علم جیترو تیوضع یبررس(. 1389. )غ کار،فینظ ،.ا ،یمیقد

 .13-22 صص. 1389 زمستان و زییپا ،47 ش ،افتیره ها،تیواقع ات دهایبا

: های ترویج علم به منظور دستیابی به الگویی مناسبتدوین شاخص(. 1388قدیمی، ا. )

 تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

، تهران: انجمن طرح ممیزی صد موضوع مهم علمی ممیزی )ترویج علم((. 1388قدیمی، ا. )

 .رانیعلم ا جیترو

به  یبا نگاه)یمدن تیترب نهیدر زم یآموزش یگذاراستیس نیی(. تب1385زاده، مسلم ) یکرم

 .یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه: تهران(، یپس از انقالب اسالم ینظام آموزش

 افت،یره فصلنامه ،یمتول رضا دیحم ترجمه ؛یتکنولوژ و علم استیس(. 1375.)پیلیگامت، ف

 102-96صص، 12ش

هزاره سوم، تهران:  یآموزش یهادر سازمان ی(، رفتار و روابط انسان1381) ومرثیک ،یآذر ازین

 .شهیاند یانتشارات فراشناخت

 افتیره ،یجانی(، مترجم فاضل الری)فناوریعلم و تکنولوژ استیس (1379واد، آتول،)

 1377، بهار و تابستان 18شماره 

 یعلم و فناور یاستگذاریس ی(. ساختار مفهوم1385) یمهد محمد  ،یمحمود، غفار ،یعقوبی

   ،یدر حوزه مهندس



31

(. 1386وصالی، م.)  21. -49، سال هشتم، صص 32شماره  ران،یا یآموزش مهندس فصلنامه

، ، هند و چین8G ،8Dهای ملی ترویج علم موجود در کشورهای رصد و مطالعه سیاست

تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

Communicating and Popularizing Science (1999), World Conference on

Science, UNESCO, Budapest, 26 June-1 July 1999.  

Cornelis,G. C. (1998). Is Popularization of Science Possible? In: 

Twentieth Congress of World Philosophy,Boston,Massachuetts, pp.10-

15. 

LI J(2005). "Study of Science Popularization in  Modern Cities, Shanghai

Institute of Science" November 3 , 2005. 

Vincent, B.(2003). ‘A Geneology of the Increasing Gap between Science 

and the Public’, Public Understanding of Science: Discourse Studies, 

Volume: 5, Issue: 2, Publisher: Sage Publications, Pages: 265-279. 

Compston,H. (2004). Handbook of  public  Policy  in Europe, Palgrave

Macmillan.
Ren, F. & Zhai, J. (2014). Communication and Popularization of Science 

and Technology in China. China Science and Technology Press and 

Springer- Verlag Berlin Heidelberg. 

Popper, K. (1971). The open life and its Enemies, Volume 2, (Newjersy: 

Princeton, 1971), pp. 5- 

Schall, V. (2000). Science Education and popularization of Science in the 

Biomedical Area: ItsRole foe future of Science and of Society, Mem Inst 

Oswaldo Cruz,Vo;.95,and Suppl.1:71-77.  

Bronowski, J. (1956). Science and Human Values, (New York: Harper Toro 

books), P. 7..
Ross, D. G. (2004). The Social Role of Popularized Science, MA thesis, July 

2004, Virginia polytechnic Institute and state university. 

Current Science, Volume 65, Number 6, 25 September 1993.

UNCTAD: Training Course on StI Policies.(2017).Module 1: Innovation, 

Policy and Development Participant’s Handbook. Retrieved from 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2017d 12 en.pdf.

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2017d%2012%20en.pdf



