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An overview of science promotion

 policies in Iran upstream documents 

Ghasem Azadi Ahmadabadi  1 

Abstract

Objective :The promotion of science is one of the new topics that has received 
much attention in recent years .Promoting science is trying to reflect scientific 
ideas in a way that the general public can understand the science’s basic con-
cepts .Considering the importance and position of science popularization ,this 
research has been formed in order to follow and review the policies in the field 
of science promotion based on the country’s upstream documents and to fill the 
research gap in this field.
Method :This research is descriptive-analytical and it uses the method of content 
analysis and documentary review .By examining the content of upstream docu-
ments and the policies of the country in this study 11 ,documents and policies 
that have dealt with the promotion of science were analyzed .This study deter-
mines what aspect of the promotion of science each of these cases addressed.
Findings :Based on this study ,it was found that the“ Comprehensive Scientific 
Map of Health ”includes the issue of science generalization in values   and strate-
gies ,introduced the relevant institutions  and pointed to some tools to achieve 
this and some indicators in order to evaluate the extent of their accomplishments 
has been proposed .This document has performed better than other documents 
and policies in this area .The“ Comprehensive Scientific Map of the country ,”in 
addition to the evaluation criteria ,has tried to consider other aspects and dimen-
sions of the subject of promotion .Other studied documents have more or less 
addressed various aspects of the subject of science promotion.

Keywords  :Science  Promotion  ,Document  Mining  ,Research  Policy  ,Science 
Promotion Policies ,Iran Upstream Documents.
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آسیب شناسی جایگاه حوزه ترویج علم
 در اسناد باالدستی کشور

قاسم آزادی احمدآبادی1 

                تاریخ دریافت: 12 شهریور 1400                                                                     تاریخ پذیرش:12 اسفند 1400                   

چکیده
هدف: ترویج علم ازجمله مباحث نوینی است که در سال های اخیر توجه زیادي به آن معطوف شده است. ترویج علم 
تالش براي انعکاس اندیشه های علمی به روشی است که عموم افراد بتوانند مفاهیم اساسی یک علم را درک کنند. نظر 
به اهمیت و جایگاه موضوع همگانی سازی علم، این پژوهش به منظور پیگیری و نقد سیاست های حوزه ترویج علم کشور 

بر مبنای اسناد باالدستی کشور شکل گرفته است. 
روش: این پژوهش از نظر ماهیت تحقیق، از نوع توصیفی-تحلیلی است و در آن از روش تحلیل محتوا و بررسی اسنادی 
استفاده شده است. با بررسی محتوایی اسناد باالدستی و سیاست های کشور در این مطالعه، درمجموع 11 سند و سیاست 
که به موضوع ترویج علم پرداخته اند مورد تحلیل قرار گرفت. تالش شد که مشخص شود هرکدام از این موارد به چه 

جنبه ای از موضوع ترویج علم توجه داشته اند. 
یافته ها: بر مبنای این مطالعه مشخص شد که به طور واضح سیاست و برنامه عملیاتی به منظور ترویج علم در کشور 
تدوین نشده است. با این حال، سند »نقشه جامع علمي سالمت کشور«، موضوع همگانی سازی علوم را در ارزش ها و 
راهبردها گنجانده، نهادهای مرتبط را تا حد زیادی معرفی کرده و به برخی ابزارها به منظور تحقق این امر اشاره کرده و 
شاخص هایی را نیز به منظور ارزیابی میزان تحقق آنها پیشنهاد داده است. به این ترتیب مشخص می شود که این سند در 
مقایسه با سایر اسناد و سیاست ها در این زمینه بهتر عمل کرده است. »نقشه جامع علمی کشور« نیز به جز شاخص های 
ارزیابی، تالش کرده سایر وجوه و ابعاد موضوع ترویج را مدنظر قرار دهد. سایر اسناد مورد مطالعه نیز کم و بیش به 

جنبه های مختلف موضوع ترویج علم پرداخته اند.
کلیدواژه ها: ترویج علم، سندکاوی، سیاست پژوهی، نقد سیاست های ترویج علم، اسناد باالدستی کشور.

بیان مسأله
ترویج علم2  مجموعه ای از فعالیت هاست که سعی دارد مردم را با علم آشنا و به آن عالقه مند سازد. 

 1.  استادیار گروه ارزیابی سیاست ها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز  تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.
azadi_gh@yahoo.com

2. science popularization
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این فعالیت ها به روش ها و توسط نهادها و ابزارهای گوناگونی ازجمله رسانه انجام می گیرد )حیدری 
و دیگران، 1391(. ترویج علم یا همگانی کردن علوم از بخش های مهم ارتباطات علمی و جامعه 
محسوب می شود. ترویج علم فرصتی فراهم می آورد که گذشته از نخبگان و دانشمندان حوزه های 
علوم، سایر افراد جامعه نیز درک و بینش درستی از علم کسب کنند. عمومی کردن علم، مسیر مناسبی 
برای برقراری ارتباط میان دانشمندان اندک با توده بزرگ را ایجاد می کند )شیخ جباری و اجاق، 1391(.
درهم تنیدگی علم و ظهور و بروز نتایج آن با زندگی مردم، دلیل خوبی است تا افراد به دنبال نظارت بر 
پیشرفت و توسعه علم باشند، زیرا هرگونه تغییر و تحول در حوزه علم و فناوری، تأثیرات مستقیمی بر 
کیفیت زندگی آنها بر جای خواهد گذاشت )لیما 1  و دیگران، 2008(. فعالیت های ترویج علم سعی دارد 
در کنار معرفی دستاوردهای علمی و بهره گیری از آنها در زندگی روزمره به منظور بهبود کیفیت زندگی، 

مانع ایجاد نگرش های افراطی یا غلط در مورد کارایی علم گردد )پایا، 1385(.
     گسترش علم و پوشش آن در زندگی امروزه، زمینه ساز خروج علم از فضای دانشگاهی و پژوهشی 
به سطح جامعه می شود. این ورود به عرصه عمومی به دنبال خود موجب بازتعریف علم نیز خواهد شد 
)خانیکی و زردار 1393(. عرضه علم در محیط عمومی پدیده جدیدی است که از یک سو دانشمندان 
و از سوی دیگر، رسانه ها را به خود عالقه مند ساخته است. علم به دالیل گوناگونی چون: موجه 
اقتدار و نفوذ ملی، مدیریت بهتر  ساختن، دریافت حمایت مادی و معنوی عمومی، سرمایه گذاری، 
زندگی از طریق کاربست آن، کاهش شکاف میان دانش مردم و تقویت ارزش های علم به دنبال 
آن است که در عرصه عمومی، جایگاه یافته و دیده شود )خانیکی و زردار 1393؛ پایا،  1385(. تولید 
علم در جامعه، زمانی به پویایی و رشد جامعه منجر خواهد شد که در سطح جامعه و در ابعاد مختلف 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی آحاد مردم اثرگذار باشد. صرف تولید علم و افزایش انتشارات 
علمی حتی در مجله های نشریات معتبر خارجی، اگر در راستای بهبود زندگی مردم و پیشرفت های 
اجتماعی و فرهنگی و به طورکلی پیشرفت های ملی نباشد، عماًل ارزش افزوده ای ایجاد  نخواهد کرد 

)مطلبی، 1396(.
برمبنای تجربه، تا مادامی که عموم افراد یک جامعه در مسیر حمایت از دستاورد های علمی 
و فناوری قرار نگیرند پیشرفت واقعی در آن جامعه شکل نخواهد گرفت. به این ترتیب، ورود و نفوذ 

دستاورد های حوزه علم و فناوری به زندگی روزمره می تواند در بهبود شرایط تأثیرگذار باشد. 
به منظور کارآمد ساختن سیاست های خود در حوزه ترویج علم، تدوین و  کشورهاي مختلف 
اصالح مقررات و اسناد مربوط به ترویج علم را در دستور کار خود قرار داده اند. این دست از اقدامات 
در کشورهای توسعه یافته، از دهه هشتاد میالدی آغاز شده و این کشورها ترویج علم را  به عنوان رکن 
اساسی توسعه کشور خود در نظر گرفته اند. ضرورت و اهمیت ترویج علم در نزد سیاست گذاران و 

1. Lima
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برنامه ریزان کشور ما نیز تا حد زیادی نفوذ کرده است. 
تحقق اهداف عالی نظام جمهوري اسالمی ایران در دستیابی به جایگاه برتر علمی در سطح 
منطقه و جهانی، گذار از وضعیت فعلی جامعه در خصوص باورهاي علمی و به تبع آن جهش به سوی 

جامعه دانش مدار، نیازمند تحول در ساختارهاي علمی ترویجی است )قدیمی، 1396(.
بر اساس اسناد کالن نظام علم و فناوري، یکی از موضوعات اساسی، تبدیل علم به گفتمان 
اصلی جامعه بوده و درنتیجه ضرورت دارد فضاي مساعدي براي تولید علم و فناوري ایجاد شود. بدین 
ترتیب، هزینه هایی که باید در خصوص توجه جامعه به علم پرداخته شود، در بُعد اجتماعی آن است؛ 
به این معنا که جلب توجه سریع به موضوع فراري همچون علم، مستلزم تدوین الگویی است که در 
آن ارکان نظام ترویج علم در دستور کار اسناد باالدستی کشور مانند نقشه جامع علمی کشور قرار گیرد

.)Ghadimi & Hejazi, 2021( 

پیشرفت علم و فناوري از مهم ترین مؤلفه های اقتدار ملی محسوب می شود. پشتوانه رسیدن 
به پیشرفت در این زمینه، دستیابی به بینش و نگرش علمی است و پشتوانه رسیدن به بینش علمی 
آشنا ساختن دانشجویان، دانش پژوهان و عموم مردم با علم است. از این منظر، می توان ترویج علم را 
زیربناي اساسی نگرش علمی و درنهایت، پیشرفت علم و فناوري در کشور دانست. ظرفیت سازي براي 
پیشرفت های علمی و فناورانه به زمینه سازي اصولی براي آشنا ساختن مخاطبان خاص و عام با علم، 

رویکردها و یافته های علمی نیاز دارد.
ضمن پذیرش اهمیت ترویج علم در جامعه از سوي قشرهاي مختلف، درخصوص تعریف، انواع 
فعالیت ها، مخاطب، جایگاه سازمانی، وضعیت موجود، روش ها، تنوع شیوه ها، نحوه ارزیابی، برنامه هاي 
مشترک، شاخه هاي علمی و ... اجماع نظر وجود ندارد. با توجه به این مسئله، ضرورت طراحی و 
تدوین الگوي ترویج علم به منظور دستیابی به مفهوم مشترک درخصوص موضوعات مد نظر دوچندان 
می شود. اگرچه، ترویج علم هنوز در ساختار کالن کشور جایگاه مناسبی نیافته است، این بدان معنا 
نیست که فعالیت های ترویج و همگانی سازي علم در کشور ایران گسترده و متنوع نیست )قدیمی و 

حجازی، 1400(.
حکومت ها براي حل مسائل عمومي و تأمین نیاز، اقدام به خط مشی گذاري می نمایند. فعالیت 
اصلي شکل گیری خط مشی، انتخاب یک راه حل از میان راه حل های ممکن است. سیاست های کلي، 
تعیین کننده خطوط اصلي و اتخاذ تصمیم هایی هستند که براي حفظ منافع عمومي، هماهنگي و 
انسجام هدف های جامعه  اعمال  می شوند.  این  سیاست ها،  پشتوانه  اقدامات  دولت  محسوب  شده،  
وسیله ای  براي تعیین اولویت ها و اقدامات بوده و فعالیت جامعه را راهبري می کنند )بالوج، 1390(. 
تدوین اسناد باالدستي، سیاست های توسعه و برنامه های بودجه ای از انواع خط مشی های کالن و 
بخش های  ارتقاي  به منظور  ایران  اسالمي  جمهوري  اخیر،  سال های  در  می شوند.  محسوب  ملی 
دولتي و خصوصي و همچنین ارائه و تصویر ملي و بین المللی، اسناد و نقشه های باالدستي را طراحي 
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و تدوین نموده تا ضمن مشخص کردن حوزه عمل،  جهت گیری دستگاه ها و نهادهاي دخیل را 
بازتعریف نماید.

در حال حاضر در کشورمان اسناد زیادی وجود دارد به طوری که در هر حوزه می توان به اسناد 
اجرای آن  با همت مسئوالن نظام تهیه شده و  آنها  از  اما برخی  استناد کرد  باالدستی آن حوزه 
ضامن پیشرفت کشور خواهد بود. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، سند چشم انداز جمهوری 
اسالمی ایران در افق 1404، برنامه 5 ساله پنجم توسعه، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری، قانون بودجه ساالنه کشور از مهم ترین اسناد باالدستی 

مشترک در همه حوزه ها به شمار می رود.
قوانین جاري در جوامع انسانی ازنظر سلسله مراتب به قانون اساسی، قـانون عـادي و مقررات دولتی 

تقسیم می شوند. این سلسله مراتب عبارت است از:
 1. قانون اساسی، ارزش پایداري و زیربنایی داشته و به طورمعمول و مسـتقیم، قابـل عمـل

نیست و توسط مجلس مؤسسان یا خبرگان وضع می گردد.
 2.  قوانین عادي، شامل مواردی است که در ارتباط با قانون اساسی و یا تفصیل آن و یا در خصوص
وضـع شورا  مجلس  توسط  و  بوده  قضاییه  یا  مجریه  قوه  موردنیاز  و  روزمره  مسائل   حل 

می شود.
 3.  مقررات دولتی، عبارت اند از: تصویب نامه ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها که توسط هیئت دولت

یا دستگاه هاي دولتی وضع می گردند )کاتوزیان، 1400(.
پورعباسی و همکاران )1398( اجزای نظام سیاست گذاری را به فلسفه، دکترین، اصول و سیاست 
تقسیم می کنند. به نحوی که فلسفه، روح حاکم بر کل نظام سیاست گذاری را مشخص می کند و 
دکترین  است.  سیاست گذاری  نظام های  بر  حاکم  ارزش های  درخصوص  نانوشته ای  قوانین  بعضًا 
بر مبنای فلسفه ترسیم می شود و خط مشی کلی نظام را تشکیل می دهند و در هر شیوه نامه باید 
ردپای آن دیده شود. اصول مستقیمًا در قوانین منعکس نمی شوند، ولیکن کلیه قوانین مبتنی بر 
اصول تدوین می گردد. سیاست ها و قوانین و مقررات پایین ترین سطوح و شامل گام ها و برنامه های 
اصول  و  دکترین  به  دستیابی  چگونگی  به  و  شده  تدوین  اصول  بر  مبتنی  که  هستند  کاربردی 

می پردازند. 
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شکل 1. سطوح اسناد سیاستی در نظام های سیاست گذاری )پورعباسی و همکاران، 1398(

      در اولین گام الزم است توالی و جایگاه اسناد باالدستی نظام مطابق با شکل شماره 1 تبیین 
شود. با توجه به روح حاکم بر نظام جمهوری اسالمی ایران، توحید فلسفه اصلی سیاست گذاری 
توحیدی  فلسفه  مبنای  بر  اسالمی  جمهوری  دکترین  به عنوان  کشور  اساسی  قانون  است.  کشور 
تدوین و تصویب شده است. بعد از تدوین این قانون، اسناد کالن سیاستی تدوین شده که مسیر 
انقالب. سایر  بیانیه گام دوم  کلی حرکت کشور را روشن می کنند مانند سند چشم انداز 1404 و 
اسناد سیاستی به تشریح گام های دستیابی به اصول ذکر شده می پردازند و در رده سیاست ها جای 
می گیرد. سند نقشه جامع علمی کشور، برنامه های پنج ساله توسعه و ... از مصادیق سیاست و قانون 

محسوب می شوند.

شکل 2. توالی اسناد باالدستی و سیاستی 

5 
 

موردن  حل و  روزمره  قضاییه    ازیمسائل  یا  مجریه  وضـع  وبوده  قوه  شورا  مجلس   توسط 
 د. شومی

 دولت   هیئت  توسطکه  ها  ها و بخشنامهنامه ها، آییننامهتصویب  :اند ازمقررات دولتی، عبارت  .3
 .(1400)کاتوزیان،  گردندهاي دولتی وضع میدستگاه  یا

  م یقست  استیو س  ، اصولنی ، دکتر هفلسف   را به  گذاريسیاست نظام    ياجزا  ( 1398)  ی و همکارانپورعباس
  ن یقوان  بعضاًو    کندمی  مشخص  را  گذاريسیاست روح حاکم بر کل نظام    فلسفه،  کهنحويبه .  کنندمی

نظام  يهاارزش  درخصوص  يانانوشته  بر  دکتریناست  گذاريسیاست   يهاحاکم    فلسفه  مبناي  بر  . 
شود.   دیده   آن  ردپاي  باید  نامهشیوه   هر   در   و  دهندمی  تشکیل  را   نظام  کلی  مشی خط  و   شودمی  ترسیم
قوانین  ولیکن   ،شوندنمی  منعکس  قوانین  در  مستقیماً  اصول .  گرددیم  تدوین  اصول  بر  مبتنی  کلیه 

  مبتنی  که  هستند  کاربردي  يهابرنامه  و  هاگام  و شامل  سطوح  ترین پایین  مقررات   و   قوانین   و  هاسیاست 
 .  پردازندیم و اصول دکترین به دستیابی چگونگی  شده و به تدوین  بر اصول

 
 ( 1398و همکاران،  ی)پورعباس  يگذاراست یس يهادر نظام  یاستی . سطوح اسناد س1شکل 

 
تبیین شود. با   1  مطابق با شکل شماره   توالی و جایگاه اسناد باالدستی نظامدر اولین گام الزم است  

  است.  کشور گذاريسیاست جمهوري اسالمی ایران، توحید فلسفه اصلی  به روح حاکم بر نظامتوجه 
ویب شده  دکترین جمهوري اسالمی بر مبناي فلسفه توحیدي تدوین و تص  عنوانبهقانون اساسی کشور  

است. بعد از تدوین این قانون، اسناد کالن سیاستی تدوین شده که مسیر کلی حرکت کشور را روشن  

فلسفه

دکترین

اصول

سیاست و قانون

6 
 

ی هاگامو بیانیه گام دوم انقالب. سایر اسناد سیاستی به تشریح    1404  اندازچشم مانند سند    کنندمی
. سند نقشه جامع علمی کشور، ردیگیمجای    هااستیسو در رده    پردازندیمدستیابی به اصول ذکر شده  

 .شوندیمتوسعه و ... از مصادیق سیاست و قانون محسوب  سالهپنج ی هابرنامه
 

 
 

   یاستیو س   یاسناد باالدست ی. توال2 شکل

 دستیابی در ایران اسالمی جمهوری نظام اهداف عالی شود که تحققاز مباحث فوق این نتیجه حاصل می  

تاکید شده، نیازمند عبور  تمرکز و  جهانی، که در اسناد باالدستی بر آن   و  منطقه سطح در  علمی برتر جایگاه به
های رود که اسناد و سیاست از سوی دیگر انتظار می است.   مدارفعلی و رسیدن به جامعه دانش  وضعیت  از

   کالن به این امر مهم توجه ویژه نشان دهند.
( اسنادی همچون قانون 1390در رابطه با جایگاه ترویج علم در اسناد توسعه و کالن کشور، قدیمی )

برنامه  تا پنجم تواساسی،  نقشه های اول  نیز  یاران و  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  سعه 
دهد که تاکنون هیچ  جامع علمی کشور را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده که بررسی این اسناد نشان می

 شود. برنامه و سیاست مدونی در زمینه ترویج علم در ایران یافت نمی
همگانی موضوع  جایگاه  و  اهمیت  به  پژوهش  نظر  این  علم،  و برنامه   شناسیآسیب   منظوربهسازی  ها 

)بویژه اسناد موضوعی که اخیراً مصوب حوزه ترویج علم کشور بر مبنای اسناد باالدستی کشور    هایسیاست 
درواقع، این مطالعه تالش دارد جایگاه حوزه ترویج علم را در    است.  بندی شده، صورت در این زمینهشده(  

فلسفه

دکترین

اصول

سیاست و قانون

 توحید

 جمهوری اسالمی ایران قانون اساسی 

 سند چشم انداز 
 بیانیه گام دوم انقالب

 
 
 1404 

 ببا 

 سند نقشه جامع علمی کشور 
 سند مهندسی فرهنگی  

 توسعه  سالهپنجی ها برنامه 
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 از مباحث فوق این نتیجه حاصل می شود که تحقق اهداف عالی نظام جمهوري اسالمی ایران در 
دستیابی به جایگاه برتر علمی در سطح منطقه و جهانی، که در اسناد باالدستی بر آن تمرکز و تاکید 
شده، نیازمند عبور از وضعیت فعلی و رسیدن به جامعه دانش مدار است. از سوی دیگر انتظار می رود که 

اسناد و سیاست های کالن به این امر مهم توجه ویژه نشان دهند. 
در رابطه با جایگاه ترویج علم در اسناد توسعه و کالن کشور، قدیمی )1390( اسنادی همچون 
قانون اساسی، برنامه های اول تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی یاران و 
نیز نقشه جامع علمی کشور را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده که بررسی این اسناد نشان می دهد 

که تاکنون هیچ برنامه و سیاست مدونی در زمینه ترویج علم در ایران یافت نمی شود. 
نظر به اهمیت و جایگاه موضوع همگانی  سازی علم، این پژوهش به منظور آسیب شناسی برنامه ها 
و سیاست های حوزه ترویج علم کشور بر مبنای اسناد باالدستی کشور )بویژه اسناد موضوعی که اخیراً 
مصوب شده( در این زمینه، صورت بندی شده است. درواقع، این مطالعه تالش دارد جایگاه حوزه ترویج 
علم را در اسناد باالدستی در سطوح مختلف تبیین و نقد نماید. به این ترتیب، سوال اصلی که این 
پژوهش به دنبال پاسخ برای آن است این است که اسناد باالدستی چه نگاهی به موضوع ترویج علم 

داشته اند؟

روش پژوهش
 این پژوهش از نظر ماهیت تحقیق، از نوع توصیفی-تحلیلی است و در آن از روش تحلیل محتوا و بررسی 
اسنادی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک غالبًا ازجمله روش های محسوس تولید 
داده برای مقاصد عملی در میدان مورد مطالعه است. این روش می تواند چشم انداز جدید و فیلتر 
نشده ای را به روی میدان و فرآیندهای جاری در آن بگشاید. ازاین رو، معمواًل اسناد و مدارک امکان 
فراتر رفتن از دیدگاه های اعضای میدان را فراهم می کند )فلیک، 1399(. منظور از اسناد باالدستی 
)فرادستی(، اسنادی هستند که به تصویب باالترین مراجع قانون گذاری کشور رسیده و جنبه قانونی 
به منظور  کشور  کوتاه مدت  و  میان مدت  بلندمدت،  برنامه ریزی  محور  باید  اسناد  این  است.  یافته 
تحقق اهداف توسعه همه جانبه قرار گیرد، ولی اسناد معین، اسنادی است که زمینه ساز تحقق اهداف 
فرادستی اند. این اسناد هم سطح با اسناد فرادستی نبوده ولی با آن اسناد همسو هستند )بنافی و 
نوروزی، 1392(. با بررسی محتوایی اسناد باالدستی و سیاست های کشور در این مطالعه، سیاست ها 

و اسنادی مورد توجه قرار گرفتند که به موضوع ترویج علم پرداخته اند. این اسناد عبارت اند از:

قانون اساسی کشور )1368(	•
سیاست های کلي علم و فناوري )1393(	•
سند جامع توسعه هوافضای کشور )1391(	•
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سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی )1392( 	•
سند ملي زیست فناوري جمهوري اسالمي ایران )1393(	•
نقشه جامع علمی کشور )1389(	•
نقشه جامع علمي سالمت کشور )1389(	•
سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز )1382(	•
سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404 )1396(	•
سیاست ها و اولویت هاي پژوهش و فّناوري کشور )1393(	•
نقشه مهندسی فرهنگی کشور )1392(	•

در این پژوهش تالش شد، مشخص شود هرکدام از اسناد مورد مطالعه به کدام یک از وجوه و ابعاد 
برنامه ها و سیاست های ترویج علم پرداخته است. این ابعاد شامل: ارزش ها، راهبردها، نهادهای مرتبط، 
توجه به ابزارها و معرفی آنها و شاخص های ارزیابی هستند. روش تحلیل محتوای اسناد مورد مطالعه به 
این صورت بود که: از آنجا که به بیان ساده، مقوله ترویج علم، مجموعه  فعالیت هایی است که با روش ها 
و توسط نهادها و ابزارهای گوناگونی ازجمله رسانه سعی دارد مردم را با علم آشنا سازد، این تعریف مبنای 
تحلیل ها قرار گرفت. به این صورت که با مطالعه دقیق محتوای اسناد )با توجه به جنبه های مختلف این 
حوزه نظیر: »فعالیت«، »روش«، »نهادهای مرتبط«، »ابزارها«(، در ابتدا جایگاه مقوله ترویج علم مبتنی بر 
گزاره های موجود در اسناد مورد مطالعه، معرفی و تبیین شد و در انتها به منظور درک بهتر از نحوه تمرکز 
و توجه سیاست ها و اسناد باالدستی کشور بر ابعاد و جنبه های مختلف موضوع ترویج علم براساس 5 
بُعد »ارزش ها«، »راهبردها«، »نهادهای مرتبط«، »معرفی ابزارها« و »شاخص های ارزیابی«، به صورت 

جدول مقایسه ای ارائه  گردید. 

یافته های پژوهش
در این بخش، محتوای اسناد و سیاست های مورد مطالعه، بررسی شده و نحوه تمرکز و توجه آنها به 

موضوع ترویج علم، بازخوانی می شود.
1- قانون اساسی کشور

در بند دوم و چهارم اصل دوم قانون اساسی زمینه توجه به همگانی کردن علم در بستر جامعه 
فراهم شده است. به این صورت که: 2. باال بردن سطح آگاهی های عمومي در همه زمینه های با 
استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهي و وسایل دیگر .4 .تقویت روح بررسي و تتبع و ابتکار 
در تمام زمینه های علمي، فني، فرهنگي و اسالمي از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
در فصل هفتم و اصل صدم این قانون، »پیشبرد سریع برنامه های اجتماعي، اقتصادي، عمراني، 
بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و سایر امور رفاهي از طریق همکاري مردم«، مورد توجه قرار گرفته است.

2- سیاست ها و اولویت هاي پژوهش و فنّاوري کشور در بازه زماني 1396 تا 1400



بازنمون  اولویت های حوزه پژوهش و فناوری را  این مجموعه سیاستی که در حوزه های مختلف 
می سازد، در زمینه علوم انساني و معارف اسالمي، بر»ترویج و همگاني سازي علم و ارتقا نقش مردم 

و سازمان های مردم نهاد )سمن( در علم، فرهنگ و هنر« تمرکز کرده است.

3- نقشه مهندسی فرهنگی کشور

این سند به موضوع ترویج علم در راهبردها و اقدامات خود اشاره داشته که در جدول زیر قابل 
دریافت است:

جدول1. جایگاه ترویج علم در نقشه مهندسی فرهنگی کشور

اقداماتراهبردها

سنجش و رصد دوره ای فرهنگ آگاهی و دانش 
عمومی در حوزه های اجتماعی به ویژه سالمت، 
ایمنی، محیط زیست و تغذیه و برنامه ریزی برای 
ارتقاء آن و فرهنگ سازی مبتنی بر آموزه های 

اسالمی ایرانی 
و  خدمات  افزایش  و  کیفیت  ارتقاء  از  حمایت 
محصوالت بومی و همسوی کشورهای مقصد 
در عرصه های پنج گانه )تبلیغی دینی، رسانه ای، 
محیط مجازی، علمی آموزشی، فرهنگی هنری( 
برای پیروان مکتب اهل بیت )علیهم السالم( با 

تأکید بر عموم جامعه

آموزش عمومی برای ارتقاء بصیرت و سواد رسانه ای آحاد 
جامعه معطوف به ارزش ها و دانش بومی و اسالمی

طراحی و استقرار نظام جامع و کارآمد اطالعات، ارتباطات 
و رسانه ای مبتنی بر آموزه های دینی، انقالبی و ارزش های 
اخالقی، مقتضیات راهبردی کشور و سیاست های کلی نظام

حمایت از ایجاد و گسترش نهادها و تشکل های علمی و 
فرهنگی عمومی و مردم نهاد به منظور تبیین، احیا و معرفی 
روزآمد آثار و بازتولید ارزش های فرهنگ انقالب اسالمی و 

دفاع مقدس

4- سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404

در این سند بحث ترویج علم در بخش برنامه های کالن؛ اهداف، شاخص ها و برنامه های عملیاتی، 
به شرح جدول زیر مطرح شده است.
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جدول 2. جایگاه ترویج در سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404

راهبردهاشاخص هااهداف

ترویج و آموزش عمومی 
نانو برای افزایش مشارکت 

ذی نفعان در توسعه و 
به کارگیری فناوری نانو

درصد افراد با نگرش عالی نسبت به توسعه 
فناوری نانو در ایران

تعداد افراد آموزش دیده در برنامه های ترویج 
فناوری نانو

سهم اشتغال برگزیدگان و فعاالن ترویج

توسعه بنیاد آموزش نانو و 
شبکه نهادهای ترویجی 

فناوری نانو

1- سند جامع توسعه هوافضای کشور
در این سند موضوع ترویج در ارزش های بنیادین و نیز راهبردهای کالن حوزه فضایي عنوان شده است.

جدول 3. جایگاه ترویج علم در سند جامع توسعه هوافضای کشور

راهبردهای کالنارزش های بنیادین

علم و فناوری کمال آفرین، توانمندساز، ثروت آفرین و 
هماهنگ با محیط زیست و سالمت معنوی و جسمی 

و روانی آحاد جامعه

ترویج و اشاعه علوم، فناوری ها و دستاوردهاي فضایي در اقشار مختلف 
جامعه به ویژه نوجوانان و نخبگان

 2 - سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی
ازجمله راهبردهای مطرح شده در این سند، »ترویج، اطالع رسانی و فرهنگ سازی در حوزه گیاهان 

دارویی و فرآورده های گیاهی« است.
در این سند، اقدامات متنوعی به منظور ترویج پیش بینی شده که عبارت اند از:

• استفاده از ظرفیت رسانه ملی و حمایت از اطالع رسانی در رسانه های عمومی و تخصصی و برگزاری 	
نمایشگاه و جشنواره های ملی و بین المللی در حوزه گیاهان دارویی؛

• استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش برای ترویج اهمیت گیاهان دارویی در سطح آموزش ابتدایی تا 	
متوسطه؛

• طراحی، تدوین و اجرای برنامه توانمندسازی گروه های شاخص اجتماعی در زمینه طب سنتي و 	
داروسازی سنتی به منظور ایفای نقش برای آگاه سازی عمومی و ترویج آن

• استفاده از منابع ایرانی-اسالمی طب سنتی و ترویج آنها؛	
• تدوین کتب مرجع، منابع درسی تخصصی و دستورالعمل های  کاربردي طب سنتي؛	
• استخراج روش های درمانی سنتی )در دو حوزه پزشکی و درمانی( و گردآوری منابع شفاهی طب 	

مردمی براساس اندوخته های طبی فرهنگ های متنوع فالت ایران؛
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• توسعه و تقویت دوره های آموزشی کوتاه مدت و بازآموزي طب سنتی	
• ایجاد زمینه مناسب برای بهره مندی از اندوخته های درمانگران سنتی و انتقال به نسل های بعدی.	
• ترویج سبک زندگي سالم بر مبنای تعالیم اسالمي در برنامه های آموزش عمومی مردم منطبق بر طب 	

سنتی، در رسانه ملی، مطبوعات، مساجد و سایر استفاده از ظرفیت اماکن مذهبی، مراکز سالمتی و 
سایر اماکن عمومی و سایر روش های اطالع رسانی و آگاه سازی عمومی و ترویج آن.

• ترویج رعایت اصول شش گانه طب سنتی در میان آحاد جامعه؛	
• تأسیس موزه احیاء و حفظ آثار و میراث طب سنتی	
• حمایت از تأسیس، گسترش و توانمندسازی مراکز و مؤسسات معتبر مردم نهاد مرتبط با حقوق بیماران 	

و ارتقای سطح مشارکت آنها در تصمیم سازی.

3- سند ملي زیست فناوري جمهوري اسالمي ایران
در این سند در بخش سیاست های زیست فناوري در بعد اجتماعي، عنوان شده است که »توسعه 

زیست فناوري باید همراه با ارتقاي سطح آگاهي عمومي از این فناوري باشد«.
ازجمله راهبردهاي توسعه زیرساخت ها و پشتیباني که در این سند به آن اشاره شده، »ایجاد شبکه 
ملي اطالعات زیست فناوري کشور« و »ارتقاي آگاهي همگاني و گسترش پذیرش عمومي زیست فناوري 

از طریق رسانه های عمومي و نهادهاي غیردولتي« است.

4- سیاست های کلي علم و فناوري )نظام آموزش عالي، تحقیقات و فناوري(  
این مجموعه سیاست، به دنبال »تقویت عزم ملي و افزایش درک اجتماعي نسبت به اهمیت توسعه 
علم و فناوري« بوده است. در سیاست های پژوهش و فّناوری مطرح شده یکی از کارکردهای آن، »ایجاد 

بازارهای محصوالت جدید« است.  این امر با تمرکز بر راهبردهای ذیل حاصل خواهد شد:
• توسعه روش های ترویجی و فرهنگ سازی برای شناخت صحیح در به کارگیری فّناوری های جدید در 	

زمینه علوم انسانی و معارف اسالمی
• آینده نگاری و سیاست گذاری در علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر و توانمندسازی دانش گران و 	

نهادهای علمی در پاسخ به نیازها و تقاضاهای جامعه 
• ترویج و همگانی سازی علم و ارتقا نقش مردم و سازمان های مردم نهاد در علم، فرهنگ و هنر 	
• همگرایی ملی و اجتماعی و بهبود و ارتقا ارزش های اسالمی و سرمایه اجتماعی و رفتارهای مدنی 	

به ویژه با رویکرد ساختار و کارکردهای فرهنگ رسمی و غیررسمی و بازآمایی و بازآفرینی کارکرد 
رسانه در زمینه فّناوری اطالعات و ارتباطات

• توسعه زیرساخت های یکپارچه و تعامل پذیر تبادل و مدیریت اطالعات در بستر شبکه ملی اطالعات  	
بومی سازی زیرساخت های شبکه های اجتماعی
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• تقویت، توسعه و ایمن سازی پایگاه های داده حیاتی برای تحقق جامعه اطالعاتی	
5- سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز

در این سند در بخش سیاست های مرتبط با امور فرهنگی، »  نهادسازی در جهت تولید و ترویج علم و 
تحقیق و افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان و گسترش و تعمیق نهضت نرم افزاری و تأکید بر 

رویکرد خالقیت و نوآوری« عنوان شده است.
در بخش امور فرهنگی، علمی و فناوری نیز »سازمان دهی و بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در 
جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان« و »تقویت نهضت نرم افزاری و ترویج پژوهش« نیز 

مطرح شده است.
سند مذکور در حوزه امور علمی و در بخش آموزش نیز »سطح الزم یا مطلوب آگاهی های جامعه 

)عمومی، فنی و حرفه ای، تخصصی(« و »آموزش مداوم« خواستار شده است.

6- نقشه جامع علمي سالمت کشور
جهت گیری های کلي که براي دست یابی به اهداف کالن و راهبردي نقشه جامع علمي سالمت 

پیشنهاد شده اند عبارت اند از: 
»اولویت دادن به علم و فناورِي پاسخگو به نیازهاي سالمت جامعه«،

»تبدیل گفتمان علمي به گفتمان مسلط جامعه از طریق توسعه عمومي فرهنگ پژوهش در مردم، 
توجه به جایگاه علم و فناوري«،

انتظارات و کمک به بهره برداری از  »جلب مشارکت مردم در تعیین اولویت ها، مشخص کردن 
برنامه های علم و فناوري، کسب سواد سالمت، افزایش مهارت های ارتقاي سالمت، بهره برداری از 

فناوري اطالعات در سطح عمومي و وجود پیوست فرهنگي براي توسعه علم و فناوری های سالمت«.
چشم اندازی که این سند برای علم و فناوري سالمت، پیش بینی کرده، »کسب جایگاه اول سالمت 

آحاد مردم در منطقه تا سال 1404 از طریق بهره برداری دانش موجود و تولید علم و فناوري« است.
بر مبنای این سند، مأموریت علم و فناوري توسط نقش آفرینان مختلفی میسر خواهد شد ازجمله، 

عموم جامعه.
ازجمله اولویت هاي علم و فناوري سالمت در این سند باالدستی، »مدیریت اطالعات و دانش سالمت 

در مؤلفه زیرساخت« است.
سیاست های مرتبط با موضوع همگانی سازی علم در این سند عبارت اند از:

افزایش ظرفیت تولید دانش، از طریق:	•
توسعه ظرفیت نظام مدیریت اطالعات و دانش سالمت کشور،	•
و 	• دولتي  پژوهشي  و  علمي  اطالعات  و  آمار  نظام  به  ساماندهي  و  اطالعات  به  دسترسي  تسهیل 

غیردولتی شامل: ایجاد نظام اطالعات کارآمد در سطوح جمع آوری، ذخیره سازی، پردازش و اطالع رسانی،
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تسهیل دسترسي به بانک های اطالعاتي معتبر و روزآمد در حوزه های اولویت دار علم و فناوري سالمت 	•

1. انتشار و به اشتراک گذاری دانش تولیدشده، ازطریق:
تسهیل و تشویق راه اندازی شرکت های غیردولتي انتقال دانش و فناوري به خصوص در حیطه های 	•

اولویت دار براي ترجمان دانش سالمت متناسب با نیازهاي گروه های مخاطب و با استفاده از فناوري 
اطالعات و مهندسي دانش،

تحول در انتشار دانش از طرق فعال و غیرفعال،	•
حمایت از بخش غیردولتي براي فعالیت در زمینه انتشار دانش در نظام سالمت با تأکید بر جداسازي 	•

انتشار  انتشار، تسهیل و تشویق  انتشار در مجالت علمي و تخصصي کردن حوزه  از  بخش تحریریه 
مجالت به صورت الکترونیک، 

حمایت از نشریات علمي تخصصي با همکاري انجمن های علمي براي درج در نمایه های بین المللی، 	•
تسهیل ترجمان دانش توسط مجالت علمي- پژوهشی با تهیه محتواي تصویري و یا صوتي براي 	•

انتقال یافته ها 
نهادینه کردن تولید دانش اقتصادي، اجتماعي و ...و ترویج تصمیم گیری مبتني بر شواهد در سطوح 	•

مختلف سیاست گذاری، مدیریت و ارائه خدمات با تولید دستورالعمل متناسب در هر سطح
یکپارچه سازی نظام طبقه بندی، حفظ و نگهداري موجودي دانش ملي در حوزه سالمت	•

2. تسهیل و افزایش ظرفیت تولید کاال و خدمات سالمت، ازطریق:
توسعه و ترویج اطالع رسانی و بازاریابي علمي	•

3. هنجارها و فرهنگ عمومي، ازطریق:
التزام تهیه پیوست فرهنگي براي بهره برداری از علم و فناوري سالمت،	•
ایجاد تفکر مدیریت بر مبناي ارزش در جامعه	•
عمومي کردن فرهنگ نوآوري و افزایش درک اجتماعي نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوري از 	•

طریق رسانه های جمعي،
ارتقاي سواد سالمت جامعه،	•



 21  

14
01

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
  • 

 دو
ت و

یس
ره ب

شما
م • 

ده
یز

  س
ال

س

جدول 4. جایگاه ترویج علم در نقشه جامع علمي سالمت

شاخصهایارزیابیابزارهانهادهاراهبردهاارزشها

افزایش ظرفیت تولید 
دانش

توزیع هدفمند مسئولیت 
آموزش سالمت به 

جامعه در بین نهادهاي 
ذی ربط و همکاري 
ارگان های مختلف،

گسترش آموزش های 
آکادمیک و غیرآکادمیک 

دانش عمومي فناوري 
اطالعات در تمام مقاطع 

تحصیلي، 
توسعه فرهنگ و 

ارزش گذاری به انتشار 
و پایداري استفاده از 

یافته هاي پژوهش در 
جامعه،

ترغیب اعضاي 
هیئت علمی )امتیاز ارتقا(، 

ارائه دهندگان خدمات 
)امتیاز بازآموزی( و 

دانشجویان تحصیالت 
تکمیلي که از طریق 

وبالگ گزارش طرح های 
پژوهشي، مقاالت، 
روش های تدریس، 

تجربیات بالیني و درماني 
و آموزشي و پژوهشي 
خود را با دیگران و به 

زبان فارسي به اشتراک 
می گذارند و تغییر 

ضوابط ارتقاي اعضاي 
هیئت علمی ازجمله 

استفاده کاربردي از نتایج 
پژوهش و فعالیت های 

پژوهشي جامعه محور

مراکز اطالع رسانی 
تخصصي 

نشریات ترویجي 
دفاتر کاربردي نمودن 

و تجاری سازی در 
دانشگاه ها )دفاتر انتقال 

دانش( 
دبیرخانه های کنگره ها، 

همایش ها و سمینارهاي 
دائمی کشور 

شرکت های تخصصي 
پتنت خواني 

مرکز ملي داده های 
سالمت

ایجاد 120 
مجله تخصصي 
علمي  پژوهشي 

در حوزه های 
اولویت دار،

ترغیب مجالت 
علوم پزشکي 

کشور به تسهیل 
انتقال دانش مانند 

تهیه محتواي، 
کاربردي نوشتاري 
و یا تولید صدا و یا 
تصویر براي انتقال 

محتوا،
افزایش تعداد 

مجالت 
نمایه شده در 
نمایه نامه های 
معتبر به 100 

مورد،
ایجاد 200 

شرکت تخصصي 
برگزاري 
همایش ها

»تعداد ثبت اختراعات 
و اکتشافات به ازاي 
جمعیت به تفکیک 

استان«
»نسبت بی سوادی به 

تفکیک استان«
»میزان بهره برداری 
از اینترنت در مناطق 

مختلف کشور«
»میزان سواد سالمتي 

جامعه«
 »میزان آموزش های 

عمومي در زمینه 
اهمیت و راه کارهای 

توسعه علم، فناوري و 
نوآوري«

7- نقشه جامع علمی کشور
در بخش مباني و ارزش های بنیادین نقشه جامع علمی کشور این سند چنین آمده است: مبانی 
ارزشی نظام علم و فناوری کشور بر پایۀ مبانی نظری که در مجموعۀ اسناد پشتیبان نقشۀ جامع علمی 
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کشور ارائه شده، استوار است و به مثابۀ روح حاکم بر حرکت علمی کشور، مشخص کنندة جهت گیری های 
نظام و اولویت ها و باید و نبایدها در عرصه های آموزش، پرورش، پژوهش و فناوری است. مهم ترین 

جنبه های ترویج در این سند در جدول زیر منعکس شده است.

جدول 5. جایگاه ترویج علم در نقشه جامع علمی کشور

اقدامات ملیراهبردهااهداف بخشیاهداف کالنارزش ها

علم و فناوری کمال 
آفرین، توانمندساز، 

ثروت آفرین و هماهنگ 
با محیط زیست و 
سالمت معنوی و 

جسمی و روانی و 
اجتماعی آحاد جامعه

تعمیق و گسترش 
آموزش های عمومی 

و تخصصی همراه 
با تقویت اخالق 
و آزاداندیشی و 

روحیه خالقیت در 
آحاد جامعه، به ویژه 

نسل جوان

توجه به علم و 
تبدیل آن به یكي 

از گفتمانهاي اصلي 
جامعه و ایجاد 

فضاي مساعد براي 
شكوفایي و تولید 
علم و فناوري بر 
مبناي آموزه هاي 
اسالمي از طریق 
توسعه و تعمیق  

و به کارگیري 
مؤلفه هاي فرهنگي، 
اجتماعي و سیاسي

دستیابی آحاد جامعه 
به سطح مناسب 

دانش عمومي و از 
بین رفتن بي سوادي

توسعۀ فرهنگ مطالعه و 
تتبع و تحقیق؛ تقویت روحیۀ 
پرسشگری و حقیقت جوئی و 
یادگیري مادام العمر در سطح 
عموم و استفاده از یافته هاي 
تحقیقاتي و علمي در زندگي 
روزمره به صورت عاملي براي 

توسعۀ اجتماعي و بهبود 
زندگي« و »فرهنگ سازی 

عمومی براي تقویت جنبش 
نرم افزاري و تولید بومي علم 
در جامعه و ارتقاي آگاهیهاي 

علمي عمومي در ابعاد مختلف 
فرهنگي و سیاسی و اقتصادي
نهادینه کردن مدیریت دانش 

و ابتناي مدیریت جامعه 
بر  اخالق و دانش بر اساس 
الگوهاي ایراني- اسالمي در 

نهادهاي علمي، اقتصادي، 
سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و 

دفاعي- امنیتي
ساماندهی و تقویت انجمن ها 

و جمعیت های علمی به منظور 
ایفای نقش مرجعیت علمی 

و ارتقاي مشارکت در 
تصمیم سازی ها و توسعه 
و ترویج و انتشار علم و 

فناوری

عمومی و مجازی 
در مناطق مختلف 

و حمایت از تولید و 
انتشار این منابع همسو 
با نظام علم و فناوری 

و نوآوری کشور؛
اختصاص بخش 

مهمی از برنامه های 
رسانۀ ملی به 

موضوعات علمی و 
فناوری با زبان ساده و 

عامه فهم؛
انتخاب برترین 

رسانه های عمومی بر 
مبنای میزان توجه 
به علم و فناوری 

و تخصیص جوایز 
جشنواره ها و حمایت 
دولتی بر مبنای آن؛

اولویت دهی به 
میزان مشارکت در 

برنامه ریزی های ملی، 
میزان اثر بخشی در 

توسعۀ علم و فناوری 
و افزایش کمیت و 
کیفیت برنامه های 
ترویجی در حوزه 
علم و فناوری در 

شاخص های ارزیابی و 
رتبه بندی انجمن ها و 

جمعیت های مردمي
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به منظور درک بهتر از نحوه تمرکز و توجه سیاست ها و اسناد باالدستی کشور بر ابعاد و جنبه های 
مختلف موضوع ترویج علم، یافته های این بخش به صورت جدول مقایسه ای ارائه می گردد. 

جدول شماره 6. سیاست ها و اسناد باالدستی کشور و نحوه تمرکز آنها بر ترویج علم

نهادهای راهبردهاارزش هاجایگاهسال تصویبعنوان سند
مرتبط

معرفی 
ابزارها

شاخص های 
ارزیابی

دکترین1358قانون اساسی کشور

سیاست های کلي علم 
و فناوري

1393

اصول
سیاست های کلی نظام 

در دوره چشم انداز
1382

سند جامع توسعه 
هوافضای کشور

1391

سیاست و 
قانون

سند ملی گیاهان دارویی 
و طب سنتی

1392

سند ملي زیست فناوري 
جمهوري اسالمي ایران

1385

1389نقشه جامع علمی کشور

نقشه جامع علمي 
سالمت کشور

1388

سند گسترش کاربرد 
فناوری نانو در افق 

1404

1396

سیاست ها و اولویت هاي 
پژوهش و فّناوري کشور 

1393

نقشه مهندسی فرهنگی 
کشور

1391

نتیجه گیری

ترویج علم، فرایندی است که علم را عمیق تر و گسترده تر می سازد و با کمک آن می توان یک 
جامعه راکد را به جامعه ای پویا تبدیل کرد. درواقع، ترویج علم از یک سو به عالقه و منفعت عمومی در 
علم و فناوری و از سوی دیگر به عمق بخشیدن به درک عموم از علم و فناوری توجه دارد. یعنی به 

تعامل سه حوزه ای، علم، فناوری و دولت می پردازد.
این مطالعه با هدف نقد و ارزیابی برنامه ها و سیاست های ترویج علم در اسناد باالدستی کشور 
انجام شد. درمجموع 11 سند و سیاست مورد تحلیل قرار گرفت. تالش شد که مشخص شود هرکدام 
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از این اسناد و سیاست ها به چه جنبه ای از موضوع ترویج علم توجه داشته اند. بر این اساس، مشخص 
شد که »نقشه جامع علمي سالمت کشور«، موضوع همگانی   سازی علوم را در ارزش ها و راهبردها 
گنجانده، نهادهای مرتبط را تا حد زیادی معرفی کرده و به برخی ابزارها به منظور تحقق این امر اشاره 
کرده و شاخص هایی را نیز به منظور ارزیابی میزان تحقق آنها پیشنهاد داده است. به این ترتیب مشخص 
می شود که این سند در مقایسه با سایر اسناد و سیاست ها در این زمینه بهتر عمل کرده است. بعد از 
این سند، »نقشه جامع علمی کشور« است که به جز شاخص های ارزیابی، تالش کرده سایر وجوه و 
ابعاد موضوع ترویج را مدنظر قرار دهد. »سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی« گذشته از راهبردها 
به معرفی نهادها و ابزارهای این حوزه نیز پرداخته است. »سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 
1404« نیز موضوع ترویج را در ارزش های خود یادآور شده و عالوه بر راهبردها، شاخص هایی را نیز 
به منظور سنجش این موضوع، در نظر گرفته است. »سیاست های کلي علم و فناوري« و »سند جامع 
توسعه هوافضای کشور« نیز همزمان ارزش ها و راهبردهایی را به این منظور در نظر گرفته اند. »قانون 
اساسی کشور«، »سیاست ها و اولویت هاي پژوهش و فّناوري کشور« و »نقشه مهندسی فرهنگی 
کشور« نیز ازجمله اسنادی هستند که تنها به ذکر راهبردهای مرتبط با مقوله ترویج علم اکتفا کرده اند 
و درمورد سایر وجوه و ابعاد این امر حرفی به میان نیاورده اند. البته از قانون اساسی کشور در این سطح 
نمی توان انتظار داشت که به تمام ابعاد و جنبه های موضوعات خرد و کالن کشور بپردازد و همین که 
نسبت به این امر بی تفاوت نبوده، بسیار ارزشمند و درخور تحسین است. اما از سند مهندسی فرهنگی 
که مسئولیت فرهنگ سازی را بر دوش دارد و قرار است فرهنگ جامعه را راهبری و هدایت نماید انتظار 
می رود مقوله آشناسازی عموم مردم با دستاوردهای دنیای علم را به صورت دقیق تر و عملیاتی تر در 

برنامه ها و سیاست های خود مورد توجه قرار می داد.
شاخص های ترویج علم شامل نهادها، مؤسسات و سازمان های علمی پایدار، نهادها، مؤسسات و 
سازمان های موردی، اختصاص جوایز، ارتباطات علمی، فعالیت های آموزشی ـ ترویجی و بودجه بندی 
کافی است. الزم است برنامه های ترویج علم در کشور بر اساس این شاخص ها مورد پیگیری قرار 

  گیرد )قدیمی، 1388(.
به نظر می رسد پیشنهادها و راهکارهای الزم برای حل مشکالت وضعیت ترویج علم در ایران 
اولویت های  باید ضمن اعالم  این مراجع  این صورت که  به  به مراجع سیاست گذار مربوط است. 
سیاست های ترویج علم و اختصاص بودجه و مشخص ساختن نهادهای متولی ترویج علم )ازجمله 
آنها در هنگام تنظیم سیاست ها و ماموریت دادن به  ایران( و جلب مشارکت  انجمن ترویج علم 
آنها برای تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی، برنامه و سیاست های اجرایی و راهکارهای مناسب 
و اصالح این برنامه ها را تعیین نموده و گزارش های ارزیابانه از روندها و فعالیت های انجام گرفته 
در این حوزه از سوی مجریان را مطالبه کرده و درنهایت نسبت به حل مشکالت موجود، بازنگری 
در قوانین و مقررات، تدوین سیاست های جدید و شناسایی متولیان و نیز ذینفعان جدید اقدام کنند. 
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درنهایت، به منظور تحقق هدف نهایی سیاست ترویج علم در کشور که درگیر ساختن کلیه اقشار 
جامعه در فرایندها و نتایج علمی است تدوین سند یا الگوی جامع ترویج علم، حیاتی و ضروری 
است. تدوین چنین الگویی به عنوان سند باالدستی، نشان دهنده آن است که کشور به دنبال یک 
چارچوب و اصول و اهداف مشخصی برای نهادینه سازی این موضوع است و درواقع، جهت گیری ها 

و مبانی  و افق حرکت جامعه در مسیر علم را پیگیری می کند.
برای  حوزه  این  هنوز  علم،  ترویج  موضوع  اهمیت  علیرغم  که  داد  نشان  پژوهش  این 
سیاست گذاران، جدی تلقی نشده و با وجود تالش هایی در این زمینه، هنوز تا رسیدن به جایگاه 
برنامه های  با در نظر گرفتن  مطلوب فاصله زیادی هست و توجه هر چه بیشتر به این مقوله را 
عملیاتی در اسناد باالدستی و پیش بینی شاخص هایی دقیق و سنجش پذیر برای رصد اجرایی شدن 

این برنامه ها و اقدامات را می طلبد.
نادیده انگاشتن این موضوع، دستیابی به توسعه همه جانبه را دشوار خواهد ساخت زیرا عدم 
پیوند جامعه و علم، شکاف عمیقی در روند توسعه علمی ایجاد خواهد کرد )قدیمی، 1390(. ترویج 
علم برای اینکه از مرحله نظریه پردازی بگذرد و اثرگذاری اجتماعی داشته باشد باید در گام اول، وارد 
اسناد باالدستی و نقشه های راه کالن کشور شود؛ چراکه بدون سیاست گذاری های کالن و خرد، 
ترویج علم همواره به عنوان امری ثانویه، فرعی و خارج از اولویت محسوب می شود. در گام بعد از 
سوی فعاالن این حوزه و با نگاه ارزیابانه، باید دید که اسناد باالدستی چگونه به این مسئله پرداخته 
و چه اقدامات و راه کارهایی برای اجرایی شدن سیاست ها ارائه کرده اند، همچنین در مقاطع مختلف 

بررسی کرد که آیا این راهکارها به ترویج علم در کشور کمک کرده است یا خیر.
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