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 سازيهاي مربوط به آگاهمعرفی بسته برنامه
 در خصوص ترویج علم و نقشه جامع علمی کشور

 
 1اکرم قدیمی

 
 چکیده

هاي اخیر توجه زیادي به آن معطوف شده است. ترویج علـم تـالش    ترویج علم از مباحث نوینی است که در سال
هاي علمی به روشی است که تمام افراد بتوانند مفاهیم اساسی یـک علـم را درك کننـد بـه      براي انعکاس اندیشه

سازي ادبیات علمی براي افرادي  ج علم آسانتروی نامند به عبارتی عبارت دیگر فهم عامه از علم را ترویج علم می
است که یا توانایی درك مفاهیم علمی را ندارند و یا دسترسی به مفاهیم اولیه علمی برایشان میسر نیست. هـدف  
اولیه ترویج علم افزایش درك عامه از علـم اسـت. در حـال حاضـر کشـورهاي مختلـف بـراي کارآمـد سـاختن          

 اند. آورده  علم، به اصالح مقررات و اسناد مربوط به ترویج علم رويهاي خود در حوزه ترویج  سیاست
هاي اخیر و روند نه چندان سریع دستاوردهاي علمی به عرصه اقتصادي و عمومی  نظر به تجربه کشور طی سال   

و  هـاي اساسـی  به عنوان یکی از اقـدام » سازي آگاه«جامعه و همچنین وجود فاصله میان صاحبان علم و جامعه، 
بنابراین، بر آن شدیم با  هاي پایه براي دستیابی به حد قابل قبولی از موفقیت در عرصه ترویج علم مطرح شد.الزام

ها و الگوهاي ترویج علم و تحلیل موقعیت و وضعیت ترویج علـم   تبیین مفاهیم مرتبط با ترویج علم، مدل«هدف 
هـاي مربـوط بـه     بسـته برنامـه  «سازي با عنوان  بسته آگاه» ندر ایران و به تبع آن تدوین نظام ترویج علم در ایرا

 تهیه کنیم.» سازي در خصوص ترویج علم و نقشه جامع علمی کشور آگاه
سازي در خصوص تـرویج علـم و نقشـه    هاي مربوط به آگاه، بستۀ برنامهالذکردر این راستا عالوه بر هدف فوق   

امعه در امر ترویج علم را در این پروسه دخیل سـازد و بـه  ایـن    هاي ججامع علمی کشور درصدد است کلیه گروه
سازي در خصـوص تـرویج علـم و نقشـه     آگاههاي مربوط بهترین رکن در تدوین برنامهمهم«سوال پاسخ دهد که 

 »جامع علمی کشور چیست؟
ع بـراي برگـزاري   هـا و همچنـین جـذب منـاب     این بسته بر آن است با حرکت از رویکرد برگزاري موردي برنامه   

گذاران براي ورود به این عرصه با تکیه بـر نـوآوري و    سازي علمی و ترغیب جامعه و سیاست رویدادها، به فرهنگ
گـذاران، بـراي ورود فعاالنـه و     دهی سیاسـت  با جهت و گذاران را دنبال کند تغییر در نگرش عموم مردم و سیاست

 در باورها، رفتارها و جلب مشارکت علمی جامعه تغییر ایجاد کند. کند مؤثر به فضاي خالقانه ترویج علم تالش می
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ترویجی کشور و ارائه راهکار براي تسهیل فرایند توانمندسازي  -هاي علمی استفاده حداکثري از تمامی ظرفیت   
اصـوالً  ترین ابزارهاي پیشنهادي این بسته براي نیل به اهدافی است کـه   اندرکاران حوزه ترویج علم از مهمدست

 اي به رشته تحریر درآمده است. براي تحقق آنها چنین برنامه
تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران در دستیابی به جایگاه برتر علمی در سطح منطقه و جهـانی،     

اي علمـی، نیازمنـد    گذار از وضعیت فعلی جامعه در خصوص باورهاي علمی و به تبع آن جهش بـه سـوي جامعـه   
هـا، اهـداف،     انـداز و ارزش  ترویجی است. ایـن بسـته بـه ارائـه چشـم      -ی اساسی در کلیه ساختارهاي علمیتحول
هـاي نظـام تـرویج علـم در      هاي کلی اجرایی این عرصه و چالش هاي مخاطب، نتایج مورد انتظار و سیاست گروه

 ایران پرداخته است.
 

 سازي.شور، نظام علم و فناوري، فرهنگسازي، نقشه جامع علمی کترویج علم، آگاه کلیدواژگان:
 

 مقدمه و بیان مسئله
اي رشـته مدت و تـک ، کوتاههاي فردي و حل مسائل سادهدر مرحله گذار بیشتر بر روشویژه علم در گذشته به 

کرد. در حالی که با گذشت زمان علم بیشتر بر مشـکالت  مند استفاده میهاي نظامتأکید داشت و کمتر از روش
اندازها پایه قابل تـوجهی از دانـش را   ها و چشمهاي وسیع تمرکز یافت. این رهیافتمدت و با حجم و اندازهبلند

هـایی کـه پـیش روي بشـریت قـرار داشـت بـا        ایجاد کردند و موجب شدند تا در قرن بیستم بسیاري از چالش
-ت فناورانه بر مردم، جوامع و محیط نگرانه علمی حل شوند. پیامد مداخالهاي جامعهاي مؤثر و رهیافتفناوري

زیست موضوعی است که در حال حاضر توجه پژوهشگران بسیاري را به خود جلب کرده است. براي ایـن مهـم   
اي عمل کند و در چارچوب این عملکـرد، همکـاري میـان    ضروري است علم هر چه بیشتر به صورت چندرشته

 جامعه و علم افزایش یابد.
هـا علـم   اي در حال افزایش است. حتی در بسیاري از صـحنه هیچ شک و شبههدگی مردم بیتأثیر علم بر زن   

گـذارد. امـروزه در برخـی از جوامـع هنـوز      نظیر و جدي را در زندگی بلندمدت افراد جامعه باقی میپیامدهاي بی
 خورد. فقدان اعتماد عمومی نسبت به علم و فناوري به چشم می

هاي اخیر توجه زیادي به آن معطوف شـده اسـت. تـرویج علـم      نوینی است که در سال ترویج علم از مباحث     
هاي علمی به روشی است که تمام افراد بتوانند مفاهیم اساسی یک علم را درك کنند  تالش براي انعکاس اندیشه

 ترویج علم عبـارت  رویج علم ایران،نامند. طبق تعریف انجمن ت به عبارت دیگر فهم عامه از علم را ترویج علم می
هر فعالیتی که در راستاي همگانی کردن علم، گسترش تفکر و طرز فکر علمی یا عالقمنـد کـردن مـردم یـا     «از 

 است. » گیرد هاي علمی صورت می هایی از آنان به علم و فعالیت گروه
وزشی، اجرایی (دولت)، یافته با مشارکت نهادهاي مختلف آمترویج علم در حیطه عمومی به عنوان فعالیتی نظام   

اقتصادي (از جمله بخش خصوصی و بازار) و جامعه مدنی، تحولی نو پدید است که از عمـر آن چنـد دهـه بیشـتر     
جانبه توجه خود را به هاي غربی به نحو جدي و همه ، دولت1980هاي دهه  گذرد. در واقع از حدود اوایل سال نمی

ب براي رشد این فعالیت را فراهم آوردند و دیگر کنشـگران اصـلی در   هاي مناس این پدیده معطوف ساختند، زمینه
جامعه (یعنی جامعه علمی، بازار و جامعه مدنی) را به همراه خود در راستاي تحقق اهداف این فعالیت بسیج کردند 

  ).25-38: 1387(پایا، 



7 

 

 
 

تأثیرگذار جنبه عینی یافت و از  از همان زمان است که پدیده ترویج علم به صورت یک واقعیت اجتماعی بسیار   
رهگذر مشارکت همه کنشگران اجتماعی سهمی اساسی در ایجاد تحوالت مثبت در فضاي فرهنگی این کشـورها  

 را برعهده گرفت.  
باید در مدت زمان مشخصی به رتبه نخست در حـوزه علـم و    انداز بیست ساله کشور، ایران  بر اساس سند چشم   

انداز ضرورت توجه به ترویج علـم   نگرانه براي رسیدن به اهداف سند چشم ود کند. نگاه آیندهفناوري در منطقه صع
یافتـه اسـت کـه بـا مشـارکت نهادهـاي مختلـف         سازد. ترویج علم در حیطه عمومی فعالیتی نظام را مشخص می

لـم و تـرویج علـم در    اي فاصله میان تولیـد ع شود. تدوین چنین بستهآموزشی، اجرایی (دولت)، اقتصادي اجرا می
 دهد. کشور را کاهش می

هـاي  گـذاري هاي جدید جهانی که مستلزم تغییرات اساسی در سیاسـت طی سه دهه گذشته در پاسخ به چالش   
علمی کشور بوده است نظام آموزشی و علمی در معرض پیشنهادهاي مختلفی قرار گرفت که هر یک از آنهـا بـه   

بوته آزمایش گذاشته شدند اما یکی از مواردي که در این چهـارچوب توانسـت    نوعی در چارچوب آزمون و خطا به
اي کشور نشان دهد ترویج علم و مسائل مرتبط با آن بوده است. اهمیت خود را به خوبی به سیستم علمی و توسعه

-رو شدهبهگذاران  با این سوال رودر پی تدوین نقشه جامع علمی کشور و راهبردهاي کالن مصرح در آن سیاست
توان تمامی اقشار جامعه یا به عبارتی دیگر عامه مردم را از ترویج علم آگـاه سـاخت کـه گـروه     اند که چگونه می

مخاطبش نیز همان عامه مردم است. بنابراین با توجه به گسـتردگی حـوزه تـرویج علـم، تـدوین برنامـه جـامعی        
 ترویج علم در آن دخیل باشند.آفرینان اصلی اندرکاران و نقشضروري است که کلیه دست

هاي محقق ساختن اهداف آن در قالب یک ، ضمن بررسی نقشه جامع علمی  کشور و همچنین راهدر این پروژه   
سازي در خصوص ترویج علم و نقشـه جـامع علمـی    مدت و بلندمدت آگاههاي کوتاهبسته اجرایی مبتنی بر برنامه

اي در نخست منطقه شوري همچون ایران که در اسناد باالدستی به جایگاهکبه خودي خود کشور ارائه خواهد شد، 
اجرایی قابل انجام در عرصه ترویج علم برخوردار باشد. با در نظر داشتن  یابد از برنامهنگرد، هاي مختلف میعرصه

نهادي باید داراي پیش هاي مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی و فناوري بستهنرخ مشارکت مردم در حوزه
نقشه جامع علمی کشور را بر اساس  2ها باشد. بنابراین راهبرد کالن شماره امکانات مختلف در تمامی این عرصه

کنـیم. بـه   چهار عرصه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی و فناوري تحلیل و براي آن برنامه اجرایـی ارائـه مـی   
، اجتمـاعی،  علمـی فناوري براي ایفاي نقش مـؤثرتر در نهادهـاي    عنوان مثال در راهبردهایی که به چرخه علم و

هـا و در کـل   سیاسی و فرهنگی توجه شده است به ابزارهاي مرتبط بـا آن همچـون مسـاجد، مـدارس، دانشـگاه     
نشان ساخت که بر اساس راهبرد کالن  توان خاطرشود. در مجموع میه میفرهنگی پرداخت -هاي اجتماعیموضوع
هاي اجرایی ارائه خواهد شد که طی آن امکان استفاده از هر شه جامع علمی کشور، در این پروژه برنامهنق 2شماره 

 سازي در خصوص ترویج علم قابلیت اجرا داشته باشد.یک از راهبردهاي ملی براي تدوین بسته آگاه
 

 ضرورت و اهمیت مسئله
ن به پیشرفت علمی، هنوز ترویج علـم در حاشـیه قـرار    ریزي براي رسیدبا وجود پنج برنامه کالن توسعه و برنامه
بـا   و مفاهیم مرتبط به آن اما موضوع ترویج علم در سـایه آن قـرار دارد.   دارد. با وجود توجه گسترده به تولید علم

-هاي اجتماعی اما فرهنگ علمی ما وجود دسترسی گسترده افراد و اقشار مختلف به وسایل ارتباط جمعی و شبکه
هاي زیادي دارد، بین علم و مردم شکاف زیادي وجود دارد. با وجود تالش براي علمـی سـاختن   و نارساییضعف 
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بسیاري از رفتارها چه در سطح مدیران و اقشار گوناگون جامعه، اما هنوز رفتارهاي غیرعلمی را شاهدیم. با وجـود  
تقالل علمی اما هنوز بین آنچه که هست با آنچه ریزان بر دستیابی به خودکفایی و اسگذاران و برنامهتأکید سیاست

که باید باشد فاصله بسیاري است. در مقایسه تطبیقی میان ایران و کشورهایی که تنها چند سال از تأکید آنهـا بـر   
مانند یم؛ شاهدریزي و حصول به نتایج هاي مختلف اجرایی، برنامهدر بخشرا شکاف بزرگی  ؛گذردترویج علم می

ن در مقایسه با ایران، با وجود جمعیت زیاد و جدیدتر بودن موضوع ترویج علم آنها دستاوردهاي بیشتري هند و چی
اند. با در نظر گرفتن، کلیه موارد فوق ضرورت و نیاز به تدوین برنامه براي ترویج علم در این حوزه به دست آورده

ابتدا اهداف مورد نظر که متشکل از اهداف نخسـت،  باید بر اساس این برنامه شود. به شدت در ایران احساس می
ثانویه و نهایی است، مشخص شود و بر طبق امکانات و ابزارهاي موجـود و در دسـترس و در چهـارچوب مراحـل     

ایران نه به عنوان یک آرمان یا شعار یـا خـاص   اي تدوین شود که بر اساس آن ترویج علم در ریزي، برنامهبرنامه
هاي توسعه کالن کشور به اهداف مورد نظـر  یک گروه باشد. چنانچه مایل باشیم برنامهبه دود یک سازمان یا مح

ویژه ترویج علم یا میسر نخواهد بود و یـا  شک بدون در نظر گرفتن مراحل تدوین برنامه ترویج و به دست یابد بی
 به سختی قابل حصول است. 

ریـزي عبـارت اسـت از    د مشخصات، ابعاد و زوایا تعریف شود. برنامـه ریزي براي برنامه ترویج علم بایدر برنامه   
هـا بـه   هایی که به شکل علمی و منطقی و بر اساس نیازها و با در نظر گرفتن اولویتها و برنامهمجموعه فعالیت

-هاي مطرح در این حوزه و جوابگوي مسائل و مشکالت آتی و توجیـه صورتی تنظیم شوند که پاسخگوي پرسش

مشی و راهبردهاي شفاف و روشن باشد. بدیهی است ها در چارچوب خطکننده برنامه فعالیتده اهداف و تدوینکنن
 آزمایی را داشته باشد. ریزي علمی هر مرحله باید قابلیت راستیدر برنامه

ت که بـه  اصلی جامعه اس هاي اساسی، تبدیل علم به گفتمانبر اساس نقشه جامع علمی کشور یکی از موضوع   
باید در خصوص توجـه  اي که ترین هزینهشود. بدیهیتبع آن فضاي مساعدي براي تولید علم و فناوري ایجاد می

جامعه به علم پرداخته شود هزینه اجتماعی آن است، به این معنا که جلب توجه جامعه به موضوع فراري همچون 
آن ارکان مختلف با دستورکارهاي متنوع مـد نظـر قـرار     هایی است که درریزياي از برنامهعلم مستلزم مجموعه

 گیرند.  
طلبد تا در چارچوبی کـامالً علمـی فاصـله    نگرانه به موضوعی همچون ترویج علم این ضرورت را مینگاه آینده   

اي مـدون بتـوان   پردازي و تحقق اهداف بر طبق نقشه جامع علمی کشور کاسته شود و با تدوین برنامـه میان رویا
شـک تـرویج علـم تـاکنون     ساختن ترویج علم در میان کلیه اقشار جامعه ایجاد کرد. بـی  طرحی نو در قبال پیاده

شد، چنانچه اقدام عملی نیز صورت هاي علمی به آن پرداخته میها و یا نشستمبحثی نظري بود که در کنفرانس
ست. براي تحقق هدف نهایی ترویج علـم در  گرفته به میزان بسیار محدود و اندك در قشر خاصی قابل مشاهده ا

 کشور که درگیر ساختن کلیه اقشار جامعه است توجه به این موضوع یک ضرورت اجتماعی است. 
در این پروژه برنامۀ مدونی بر اساس راهبرد کالن شماره دو نقشه جـامع علمـی کشـور بـه عنـوان یـک سـند           

 باالدستی با اهداف زیر تهیه شده است.
 

 سازي بسته آگاهاهداف 
سازي در خصوص ترویج علـم و نقشـه جـامع علمـی کشـور،      هاي مربوط به آگاههدف اساسی تدوین بستۀ برنامه

 هاي جامعه در امر ترویج علم است.دخیل ساختن کلیه گروه
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-هاهداف عمومی یا کلی و اهداف حرفاهداف ترویج و به طور خاص شامل سه بخش اهداف اساسی یا بنیادین،    
 اي یا تخصصی است. 

آموزش مردم، شناسایی صحیح مشکالت و کمک به مردم در کسـب   اهداف اساسی یا بنیادین: .1
 دانش و کاربرد آن به نحوي که در زندگی روزمره آنها کاربرد داشته باشد؛ 

شامل اهداف مترقیانه از طریق ارتقاي دانش عموم مردم، ایجاد تحـول در   :اهداف عمومی یا کلی .2
هـایی کـه از طریـق    ، عقاید و تفکرات پیشین و در آخر ایجاد تحول یا زمینه تحول در مهـارت نظرات

 پذیر است؛ترویج علم امکان
 گیرد.هاي هدف مدنظر قرار میکه بر اساس آن و با توجه به گروه اي یا تخصصی:اهداف حرفه .3

ن هـدف تخصصـی، پـرورش    آموزان مقطـع دبیرسـتا  به عنوان مثال در برنامه ترویج علم براي دانش
 هاي مورد نظر است.اي در زمینهآموزان این مقطع به صورت حرفهدانش

 
سـازي،  ها براي آموزش، آگـاه ریزيآمیزترین برنامهاساس آخرین دستاوردهاي علمی، موفقیت با توجه به اینکه بر

ی یعنی دخیل سـاختن کلیـه   است. با عنایت به هدف اصل 1محور -ترویج و جلب مشارکت عمومی، رویکرد جامعه
 توان به شرح زیر برشمرد: هاي جامعه در امر ترویج علم دیگر اهداف منتج از آن را میگروه

 توسعه و تعمیم درك همگان از ترویج علم؛  •
 دستیابی به مفهوم مشترك از ترویج علم؛   •
 هاي مناسب اشاعه و ترویج تفکر علمی در جامعه؛ شناسایی روش •
 ان اصلی و تأثیرگذار در حوزه ترویج علم؛شناسایی بازیگر •
 اي و تخصصی؛ توسعه و ارتقاي ترویج علم به صورت حرفه •
 ساماندهی امور مربوط به ترویج علم؛  •
 هاي پیشرو در حوزه ترویج علم؛ توسعه نهادها و سازمان •
 تقویت، توسعه و بهسازي منابع انسانی و ساختار سازمانی در حوزه ترویج علم؛  •
 سطح مشارکت اقشار مختلف جامعه در عرصه ترویج علم؛  يارتقا •
 هاي ترویج علم در راستاي منافع ملی؛ استفاده متناسب از ظرفیت •
 هاي حوزه ترویج علم؛ مشخص ساختن موانع و چالش •
 کاهش شکاف میان علم و جامعه. •

 
 ادبیات تحقیق 

هاي خود در زمینـه تـرویج علـم، اسـنادي      عالیتف   رو در حوزه ترویج علم به منظور همسویی برخی از کشورهاي پیش
اند. اما به دلیل جوان بودن این حوزه تعـداد اینگونـه اسـناد و     تحت عنوان سیاست، رهنمود و ... ترویج علم تهیه کرده

این تدوین بسـته   ها بسیار اندك است و از آنجایی که محیط فرهنگی این جوامع با کشور ما متفاوت است بنابر رهنمود

                                                           
1  . Community-based 
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هاي مربوط به ترویج علم براي ایران رویکرد خاصی را مبتنی بـر فرهنـگ و مقتضـیات    سازي در خصوص برنامهاهآگ
 طلبد. خاص جامعه می

سـازي عمـوم مـردم    رسد مبحـث آگـاه  اگرچه کارهاي مختلفی در حوزه ترویج علم صورت پذیرفته، به نظر می   
قبلی سوال اصلی نبوده است و به صورت جنبی از آن گـذر  هاي پژوهشی یک از طرحنسبت به ترویج علم در هیچ

هاي پژوهشی در حوزه ترویج علم به شرح زیر ها و طرحها، مقالهترین کتابشده است با وجود این تعدادي از مهم
 شود.معرفی می

 
مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمـی      ناپذیر پیشرفت، خلیل هراتی، ضرورت اجتناب  ترویج علم،

 1379کشور، 
 تالش در راستاي درك و فهم علم و همگانی کردن آن در سطح جامعه حول سه محور زیر انجام گیرد:

بـراي   -هاي پویـاي آن با توجه به فرهنگ عمومی و ارزش -گذاري ترویج علم ریزي و سیاست برنامه -1
 عامه مردم از طریق وسائل ارتباط جمعی؛

 از دوره ابتدایی تا دوره متوسطه؛ گذاري در زمینه نهادینه کردن علم در مدارسسیاست -2
گیرنده رده باال و محافل سیاسی کشور به اهمیت علم و فایـده آن بـراي حـل    توجه مسئوالن تصمیم -3

 مشکالت و تنگناهاي توسعه پایدار.
 

علی پایـا، مرکـز تحقیقـات    » ترویج علم در حیطه عمومی: چیستی، چرایی و چگونگی«مقاله 
 1383سیاست علمی کشور، 

توان گزارش ساده از واقعیت و علم را بخشی  هاي علم و معرفت تأکید کرده است معرفت را مینده به تفاوتنویس
هایی مانند اخالق در علم و اقتصاد از آن دانست. در قرن حاضر نگاه به علم به نگاهی بیرونی تبدیل شده که بحث

 کنیم. در علم را در آن مشاهده می
ودن، تنها به معناي آشنایی با خواندن، نوشتن و توانایی به کار بردن آن نیست بلکه سواد در این مقاله با سواد ب   

توانند زندگی اجتماعی خود  داشتن به معناي متعهد بودن است. بر اثر ترویج علم در حیطه عمومی، عامه مردم می
 شود.  می پذیري و ساده لوحی عمومیرا تثبیت کنند و در نهایت معرفت علمی مانع از آسان

 
اندیشی ترویج علم و نقش آن در توسعه دانش محور، علی پایـا و منصـور    تبارشناسی و آینده

   1386وصالی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 
تنیـدگی اهـداف    این طرح، پژوهشی بنیادي براي مطالعه نقش ترویج علم در توسعه دانش محور است کـه درهـم  

تواند با دستیابی به اهداف خود جهت  دهد. ضمن اینکه ترویج علم می را نشان می محورترویج علم و توسعه دانش
جریان یک طرفه اطالعات و دانش از کشورهاي پیشرفته به کشورهاي جهان سوم تبـدیل بـه جریـان دو طرفـه     

 شود.
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، هند و چین، منصور 8G ،8Dهاي ملی ترویج علم موجود در کشورهاي رصد و مطالعه سیاست
 1386و همکاران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،  وصالی

ریزي زیرساخت و ساختار مناسـب ایـن    اندیشمندانه و پی  گذاريبا هدف نشان دادن یک سوژه مهم براي سیاست
طرح اجرا شده است که به نهادینه شدن فرهنگ علمی در کشورمان کمک کند. موضـوعی کـه دقـت بـه آن در     

گذاري براي ایجاد و رشد فرهنگ علمی است. این امر توجه به ریزي و سیاست برنامه ایران خیلی مهم است، لزوم
 کند.  ناپذیر میترویج علم را گریز

 
تدوین مبانی نظري فهم عامه از علم در ایران،دکتر منصور وصالی، مرکز تحقیقـات سیاسـت   

 1386علمی کشور، 
هـا   گـذاري دهد. در سطح کالن سیاسـت  نها را نشان میهاي ترویجی و فردمحور بودن آ این مطالعه قدمت فعالیت

شود و بنابراین، مباحث ترویج علم از شـأن بـاالتري برخـوردار     توجه بیشتري به علم و آگاهی علمی در جامعه می
شود. نویسنده به این نتیجـه  گذاري و نیز اجرا توجه چندانی به ترویج علم نمیتر سیاست است. اما در سطوح پایین

اند یا اینکه براي انجام فعالیت خود با د که در ایران ساختارها و نهادهاي الزم براي ترویج علم هنوز کمیابرس می
 اند.مشکل مواجه

-گیریهاي ذهنی است و در چـارچوب مسـائل کـالن و سیاسـت     مسئله بعدي بیشتر در حوزه رویکردها و جهت   
ت ساختاري و کمبود نهادهاي ضروري باید گفت که مشکالت ها قرار دارد. به این ترتیب عالوه بر مشکال گذاري

رسد این ضعف نظـري   افزاري نیز وجود دارد، در واقع ضعف فهم نظري از ترویج علم مشهود است. به نظر مینرم
 کردن باشد. هاي میانی قابل رفع با اصالح سیاست

 
ـ  تدوین شاخص رم قـدیمی، مرکـز   هاي ترویج علم به منظور دستیابی به الگویی مناسـب، اک

 1388تحقیقات سیاست علمی کشور، 
در این طرح وضعیت ترویج علم در ایران تحلیل و مدل مفهومی از ترویج علـم ارائـه شـده اسـت. در ایـن مـدل       

 اند از:هاي اصلی ترویج علم در هفت حوزه مشخص شده است که عبارت شاخص
 مراجع سیاستگذاري؛ -1
 نهادهاي علمی؛ -2
 ارتباطات علمی؛ -3
 ه؛بودج -4
 ترویجی؛ -هاي آموزشیفعالیت -5
 انتشارات؛ -6
 جوایز. -7
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طرح ممیزي صد موضوع مهم علمی ممیزي (ترویج علم)، اکرم قدیمی، انجمـن تـرویج علـم    
    1388ایران، 

 اند:در این طرح محورهاي زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته
 پیشینه ترویج علم در ایران و جهان؛ -1
امریکا، انگلستان، آلمان، هند، چین و  لم در کشورهاي ایاالت متحده بررسی تطبیقی وضعیت ترویج ع -2

 ایران؛
 هاي فراروي ترویج علم.چالش -3

 
بررسی وضعیت ابزارها و متولیان ترویج علم در جمهوري اسالمی ایران بـا هـدف شناسـایی    

ـ     عوامل مؤثر و ارائه راهکارهاي مناسب براي بهره د وري ابزارهـا و اثربخشـی متولیـان، محم
 1388زاده، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،  حسن

هاي علمی مفهوم ترویج  ها و یافتهبا توجه به گسترش روزافزون علم و نیاز به ایجاد رابطه بین عموم مردم و بنیان
هاي پیشین است، بنـابراین تعـادل    هاي افراد بسیار بیشتر از نسل کند. در عصر کنونی مشغله علم ضرورت پیدا می

خورده است. در جوامع جهان سـوم نـوع    یري به همهاي علمی به نحو چشمگ بشر و یافتهن ظرفیت دریافت نوع بی
 دیگري از فاصله بین عامه مردم و علم وجود دارد که زبان نوشتارهاي علمی است.

متخصـص نیـز   هاي دیگر باعث شده است که در میان افراد هاي علمی به زبان انگلیسی و زبان انتشار عمده یافته
توان نتیجه گرفت به دالیل مختلف ممکن است  بنابراین می هاي علمی ارتباط برقرار کنند. ها نتوانند با یافته برخی

هـاي مختلـف    هاي ترویج علـم در الیـه   بین عموم مردم و علم شکاف ایجاد شود. به همین دلیل گسترش برنامه
هایی که باید در راستاي ارتقاي ترویج علم برداشـته   ترین گام کند. یکی از اساسی جامعه ضرورت بیشتري پیدا می

 شود، شناسایی ابزارها و متولیان اساسی این عرصه است.
 

علم براي همه: ترویج علم در بریتانیاي اوایل قرن بیستم؛ پیتر جی بولر، انتشـارات دانشـگاه   
 2009شیکاگو، 

به خود جلب کرده است که در ترویج علـم دوره ویکتوریـا    ترویج علم در اواخر قرن بیستم نوعی از توجه علمی را
 شد.نیز به آن توجه می

هـا را  اي از انواع نشریه دهد. بولر طیف گسترده را پوشش می 1950کتاب پیتر بولر از نیمه دوم قرن تا حدود سال 
هـا و مباحـث بـولر     دهد. غناي عمیق کتاب در ارزش این جزئیات متنی نهفته است. خالصـه  مورد بررسی قرار می

 تر است. هاي اصلی جذاب اغلب از نسخه
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ارتباطات و ترویج علم و فناوري در چین، فیوجون رن و جی کوان زایی، انتشارات اشـپرینگر،  
2014  

را هم در چین و هم در خارج از آن پوشش  1هاي علم و فناوري، شیوه تبادل و ترویج و تحقیق این کتاب پیشرفت
(بـه  انـد   ث نظري مورد بحث و مشکالت مهم در زمینه ترویج آگاهی علمی و فناوري شناسائی شدهدهد. مباح می

هاي ارتباطی و نیازهاي فعلی). این کتاب بیشتر بر تحقیقـاتی تأکیـد    عنوان مثال: قوانین بنیادین، ساختارها، کانال
 دارد که در خصوص ترویج سواد علمی صورت گرفته است. 

 
 روش پژوهش 

کنیم. بنابراین هم از روش اسنادي و هم تحلیل محتواي کیفی بهـره   ین پژوهش از روش ترکیبی استفاده میدر ا
 ها از طریق مصاحبه اخذ و با استفاده از روش تحلیل محتواي کیفی ارزیابی شدند.خواهیم گرفت. داده

 
 ارچوب نظري پژوهش هچ

تـوان آنهـا را از نظـر وسـعت عناصـر       طور کلـی مـی   ه به هاي مختلفی براي فراگرد ارتباط ارائه شده است ک مدل
هاي ارتباطی، مدل السول اسـت   دهنده به صورت دو قالب ساده و پیچیده نشان داد. یکی از نخستین مدل تشکیل

بر سه عنصري کـه ارسـطو     ارائه شد. السول در مدل خود، عالوه 2توسط هارولد دوایت السول 1948که در سال 
 ). 377 - 376: 1385راد،  محسنیان( را نیز افزود» تأثیر«و » وسیله«دو عنصر مطرح کرده بود، 

 
 مدل السول یک مدل کالمی اولیه شامل مراحل زیر است: 

 چه کسی؟ -1
 گوید؟ چه می -2
 در چه مجرایی؟ -3
 به چه کسی؟ -4
 با چه اثري؟ -5

 
 
 
 

هـاي   دهی و ساختاردهی بحث راي سازمانها ب از این فرمول ساده به چند روش استفاده شده است. اکثر این روش
: 1388کوایل و ویندال،  (مک اي را اضافه کرد مربوط به ارتباطات بوده است. خود السول به هر سوال، تحلیل ویژه

20.( 
 
 

                                                           
1. STCP  
2  . Harold Dwight Lasswell (1902-1978) 

 براي چه کسی چه کسی گویدچه چیزي می از چه کانالی

 

 با چه اثري
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 مفاهیم 

 سازيآگاه
-گان به پیامدهندسازي بیانگر فرایندي است که در آن اهتمام بر انتقال یک پیام یا یک موضوع از پیاممفهوم آگاه

شود اما شاخصه متمایز آن با ارتباطات، یک سویه بودن سازي خود نوعی ارتباط محسوب میگیرندگان است. آگاه
گیرد و تنها در پایان فرایند براي پایش گیرنده صورت میدهنده به پیامسازي ارتباط همواره از پیامآن است. در آگاه

تواند سازي، ارتباط میآید. در آگاهگیرنده به دست میدف، بازخوردي از پیامو ارزیابی میزان موفقیت دستیابی به ه
، نوشـتاري، غیرنوشـتاري، کالمـی،    ، گروهـی به صورت با واسطه یا بدون واسطه و یا به صورت عمـومی جمعـی  

 غیرکالمی ابزاري، انسانی و نمادین صورت بگیرد. 
 

  نقشه جامع علمی
ریزي تحـول   ها، ساختارها، الزامات برنامه اي هماهنگ و پویا از اهداف، سیاست مجموعه«نقشه جامع علمی کشور 

انداز  نگر براي دستیابی به اهداف چشم  هاي اسالمی ایرانی و آینده راهبردي علم، فناوري و نوآوري مبتنی بر ارزش
 است.» بیست ساله کشور

 
 )1389جایگاه ترویج علم در نقشه جامع علمی کشور (

ریزي در بین دوره آموزش رسمی عمومی، آموزش مهارتی  گذاري و برنامه اهنگی در سیاستایجاد هم •
 هاي تعلیم و تربیت؛ اي و آموزش عالی به منظور تداوم فرایند فعالیت و حرفه

ایجاد هماهنگی میان نظام تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی در کشور و کاهش فاصله مرزهاي میان  •
 ).23:  1389کشور، آنها (نقشه جامع علمی 

 
 ملی نیز اهداف زیر را درباره توسعه و ترویج علم مدنظر قرار داده است: هايدر بخش اقدام

ربط در علم و فناوري و تکمیل نهادهاي مرتبط با چرخـه   ایجاد هماهنگی و انسجام بین نهادهاي ذي •
 علم و فناوري؛

 هاي آگاهی ارتقاي و جامعه در علم بومی تولید و افزارينرم جنبش تقویت براي عمومی سازي فرهنگ •
 اقتصادي. و سیاسی و فرهنگی مختلف  ابعاد در میعمو یعلم

 
هـاي ملـی بـر    سرفصل این راهبرد در قسـمت اقـدام   (نقشه جامع علمی کشور) 2در راهبرد کالن  ملیهاي اقدام

» مـردم  عموم سطح در علم انتشار و ترویج در فرهنگی و علمی هاي پایگاه عنوان به مساجد تر فعال نقش ایفاي«
 کند.تأکید می
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 (نقشه جامع علمی کشور) در مورد ترویج علم 2نکات مهم در اقدامات ملی راهبرد کالن 
 فرهنـگ  کردن نهادینه منظور به الزم مناسب واژگان تولید و مردم عموم براي علم زبان سازي ساده -1

  زندگی؛ در علمی دستاوردهاي و علم از استفاده
 مختلف مناطق در مجازي و عمومی هاي کتابخانه گسترش طریق از علمی منابع به دسترسی افزایش -2

 کشور؛ و نوآوري فناوري و علم نظام با  همسو  منابع این انتشار و تولید از حمایت و
 در خصوصه ب درسی متون تدوین و و تربیت تعلیم هاي روش در خالقانه و علمی فنون کارگیري به -3

 سنین. ترین پایین از علمی خالق تفکر ترویج  منظور به پرورش و آموزش
 

هاي اصـلی جامعـه و   توجه به علم به عنوان یکی از گفتمان 2در نقشه جامع علمی کشور در راهبرد کالن شماره 
هاي اسـالمی از طریـق توسـعه و تعمیـق و بـه      شکوفا و مولد علم و فناوري بر مبناي آموزهایجاد فضاي مساعد، 

  هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأکید شده است.کارگیري مؤلفه
 

 علم
شـود. در معنـاي عـام    متفـاوت تعریـف مـی    کمـابیش  علم در معناي عام، با علم در معناي خـاص بـا دو معنـاي   

است. واژه علم در ایـن مفهـوم کلـی شـامل هـر نـوع آگـاهی نسـبت بـه اشـیا،            1شدانعلم معادل هر نوعی از 
اسـت، اعـم از اینکـه مربـوط بـه حـوزه مـادي و طبیعـی باشـد و یـا مربـوط بـه علـوم                ها، روابط و غیـره  پدیده

ــه   ــامل مجموع ــم ش ــف عل ــن تعری ــه. در ای ــا و ماوراءالطبیع ــاهی معن ــش اي از آگ ــا، دان ــت و   ه ــات اس و معلوم
انــد. دهنــده کــاربرد ایــن معنــا از علــمو علــم ریاضــیات نشــان علــم حــدیثتی چــون علــم اخــالق، اصــطالحا

)www.ted.com/talks/manuel_lima_a_visual_history_of_human_knowledge( 
است کـه از ریشـه التینـی     Scienceطور خاص وجود دارد که معادل واژه انگلیسی  در مقابل مفهوم علم به    
هـاي   ه از طریق روشاست و متناظر با آن بخشی از دانش بشري است ک  به معناي دانستن گرفته شده» ساینتیا«

 ).3: 1357است و قواعد علوم تجربی بر آن حاکم است (سروش،   تجربی حاصل شده
 

 ترویج علم 
سازي علم است که به منظور انتقال دانش و آگاهی یک متخصـص بـه    ترویج علم یا به زبان ساده همان عمومی

ید بر ارائه علم به شکلی است کـه قابـل   ترین مؤلفه در تعریف ترویج علم تأکپذیرد. مهم غیرمتخصص صورت می
گیرد. به عبارت  برمیسازي و یا ترویج را در هوم عمومیدرك براي عموم باشد. در حقیقت همین جنبه است که مف

هایی که به منظور آموزش علوم به مردم عادي و تقویت باور و اعتماد عمـومی بـه علـم و در     دیگر تمامی فعالیت
 شود، همان ترویج علم است. انجام مینهایت همگانی کردن علم 

شـک تـرویج علـم فراینـدي     اجماع نظر در خصوص ترویج علم و ارائه تعریف مشترك از آن وجود ندارد اما بی   
گسترش تفکر علمی در میان اقشار گوناگون جامعه براي شناخت و درك درسـت از   راستايمستمر و با برنامه در 
و نیل به توسعه پایدار است. به زبان ساده تـرویج علـم کوششـی اسـت در بـه      هاي علمی  تحوالت در تمام حوزه

                                                           
1. Knowledge 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://www.ted.com/talks/manuel_lima_a_visual_history_of_human_knowledge
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ي  اي که هر کس بتواند مبانی اصـلی مفـاهیم علمـی را دریافتـه و جـوهره      تصویر کشیدن تفکرات علمی به گونه
، یـا بـه عبـارت دیگـر     (Communicating and popularizing Science, 1999)اصلی آن را درك کند 

بارت است از تالش در راستاي همگانی کردن علم، گسترش اندیشه و فرهنگ علمی و کاربرد علـم  ترویج علم ع
 ).1396در سطوح مختلف زندگی اجتماعی (قدیمی، 

 
  برنامه ترویج علم

هاي افراد و هاي مرتبط با ترویج علم تغییر و ایجاد تحول در آگاهی، بینش، باور و مهارتترین عامل در برنامهمهم
هاي هدف با توجه به هر هاي هدف است. براي تحقق این امر نخست موقعیت و وضعیت ابتدا به ساکن گروهگروه

شود و پس از آن بر طبق امکانات موجود، تغییرات به محک آزمون گذاشته هاي برنامه سنجیده مییک از اولویت
 شود. خواهد شد که در نهایت به طرح تدوین برنامه اجرایی منجر می

-ریزي براي آن با مشخص شدن مشخصات، ابعاد و زوایا تعریف شـود. برنامـه  در برنامه ترویج علم باید برنامه    
هایی که به شکل علمی و منطقی و بر اساس نیازها و با در نظـر  ها و برنامهریزي عبارت است از مجموعه فعالیت

مطـرح در ایـن حـوزه و جوابگـوي مسـائل و      هاي ها به صورتی تنظیم شوند که پاسخگوي پرسشگرفتن اولویت
مشی و راهبردهـاي شـفاف و   ها در چارچوب خطکننده برنامه فعالیتکننده اهداف و تدوینمشکالت آتی و توجیه

 آزمایی را داشته باشد. ریزي علمی هر مرحله باید قابلیت راستیبدیهی است در برنامه روشن باشد.
اصلی جامعه است که بـه   هاي اساسی، تبدیل علم به گفتمانیکی از موضوعبر اساس نقشه جامع علمی کشور    

اي که باید در خصوص توجـه  ترین هزینهشود. بدیهیتبع آن فضاي مساعدي براي تولید علم و فناوري ایجاد می
همچـون   جامعه به علم پرداخته شود هزینه اجتماعی آن است به این معنا که جلب توجه جامعه به موضوع فراري

هایی است که در آن ارکان مختلف با دستورکارهاي متنوع مـد نظـر قـرار    ریزياي از برنامهعلم مستلزم مجموعه
 گیرند.  

 
 اهداف 

هدف از ترویج علم ایجاد بستري مناسب براي ایجاد باور علمی در میـان اقشـار گونـاگون     همانگونه که شکبی
مـدت و   همانند اهـداف تـرویج علـم بـه سـه گـروه درازمـدت، میـان         تواندجامعه است، اهداف این بسته نیز می

 شود.  مدت تقسیم  کوتاه
 

: از جمله ارتقاي فرهنگ علمی و رشد عقالنیـت میـان اقشـار گونـاگون مـردم و      درازمدت اهداف -1
 تالش در راستاي توسعه علمی کشور؛

هـاي مناسـب بـراي     یوهانتخاب شـ : از جمله باال بردن سطح کیفی زندگی مردم، مدت میان اهداف -2
اسـتفاده از علـم بـه زیـان      دستیابی به توسعه علمی کشور، اتخاذ تدابیري مناسب براي مقابله با سـوء 

 زیست؛ جامعه و محیط 
علمی مـرتبط   هاي: از جمله ارتقاي سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه از موضوعمدت کوتاه اهداف -3

هـاي   ترویجی، برگزاري سمینارها، کارگاه -علمی هايهبا زندگی روزمره از طریق نشر خبرنامه و مجل
هاي مناسب براي ایجاد انگیـزه در آحـاد مـردم بـراي      هاي علم و ...، اتخاذ شیوه آموزشی خالق، شب
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تفکـر علمـی در جامعـه از طریـق اتخـاذ        هاي اجتمـاعی داوطلبانـه بـه منظـور اشـاعه      انجام فعالیت
ترویج   رویج علم به هر یک از افراد باسابقه برجسته در زمینهت  هاي تشویقی مانند اهداي جایزه سیاست

 علم.
 

 هاي اجرایی راهبردها و برنامه

 راهبرد نخست 
 ارتقاي سطح آگاهی عمومی جامعه؛ 1هدف : 1جدول 

 راهبرد برنامه اجرایی
گـو و رقـابتی تـرویج علـم در جامعـه بـا ایجـاد         . تالش براي استقرار نظام پاسخ1

 ریزي کالن ترویج علم در کشور؛کز براي برنامهدبیرخانه متمر
هاي ملی و محلی به منظور نهادینه ساختن فرهنگ علمـی در  . شناسایی ظرفیت2

 کشور؛
گذار در عرصه ترویج علم از طریـق مـدیریت   . هماهنگی میان نهادهاي سیاست3

 سرمایه انسانی موجود در حوزه ترویج علم؛
 مراکز دانشگاهی در حوزه ترویج علم؛. ارتقاي ظرفیت علمی و پژوهشی 4
 هاي مختلف براي پیاده ساختن ترویج علم؛. در نظرگرفتن شرایط متفاوت استان5
 پذیري علمی در جامعه و جامعه دانشگاهی؛ . توسعه باور ریسک6
 . استفاده از نیروهاي محلی براي پیاده ساختن ترویج علم؛7
انـدرکار حـوزه تـرویج علـم در کشـور از       ها و نهادهاي دستافزایی سازمان. توان8

 هاي علمی.ها و بستهطریق برنامه

 
 
 
 

معماري و اجراي نظام مؤثر ترویج 
علم متناسب با شرایط ملی و محلی 

مجري و  گذار،جریان سیاست سه
هاي هدف) در عرصه مخاطب (گروه

 ترویج علم

 راهبرد دوم
 ویج علمدستیابی به مفهوم مشترك از تر ؛2هدف : 2جدول 

 راهبرد برنامه اجرایی
اندرکاران حوزه تـرویج علـم در   . شناسایی متخصصان و دست1

 سطح کشور؛
متخصصان ایرانی مقـیم خـارج از کشـور در حـوزه     . شناسایی 2

 ترویج علم و مرتبط کردن آنها با متخصصان داخلی؛
 سازي متخصصان ترویج علم؛ . شبکه3
ایفـاي   بـراي و قوانین الزم  ریزي براي تدوین مقررات. برنامه4

 نقش راهبري از سوي دولت در امر ترویج علم؛
هاي شفاف حمایتی دولت از  تدوین سیاست ریزي براي. برنامه5

تعامل میان کارگزاران حوزه ترویج علم از طرق گونـاگون ماننـد   
 ...؛ هاي خاص واعطاي یارانه

یردولتـی  . تعامل مناسب و سازنده میـان بـازیگران دولتـی و غ   6
 عرصه ترویج علم در کشور.

 
 
 
 
 

تعامل سازنده میان متولیان ترویج علم با اعطاي نقش 
 پیشرو و هدایتی به دولت
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 راهبرد سوم

 هاي مناسب اشاعه و ترویج تفکر علمی در جامعه شناسایی روش ؛3هدف : 3جدول 
 راهبرد برنامه اجرایی

هاي دولتـی در زمینـه    سط دستگاههاي ترویج و آموزش عمومی تو . معرفی برنامه1
 ترویج علم؛

هـاي  هـا و سـازمان   هاي ترویج و آموزش عمـومی توسـط تشـکل    . معرفی برنامه2
 غیردولتی در زمینه ترویج علم؛

ــایی مخ 3 ــاطق جغرافی ــی در من ــراي . اســتفاده از کارشناســان محل ــف کشــور ب تل
 ترویج علم؛هاي  محلی آنها در انجام بهترین روش هايگیري از تجربه بهره

ربـط بـراي انجـام ارزیـابی      هـاي ذي  . سازماندهی و همـاهنگی تمـامی دسـتگاه   4
هاي ترویج علـم بـا در نظـر گـرفتن      اي (استانی) در یافتن کارامدترین روش منطقه

 شرایط جامعه محلی هدف؛
 هاي ارتباط جمعی؛ . استفاده از رسانه5
لمی با ایران شباهت داشته . شناسایی چند کشور که در ابعاد مختلف فرهنگی و ع6

 باشند؛
در زمینه ترویج علـم   . اجراي پروژه مقایسه تطبیقی راهکارهاي مورد استفاده آنها7

 ا؛نهسازي آ با راهکارهاي استفاده شده در ایران و بومی
. شناسایی نقاط قوت و ضعف راهکارهاي مورد استفاده آنها در اشاعه و ترویج 8

 تفکر علمی.

 
 
 

رسانی عمومی در عتوسعه اطال
خصوص ترویج علم بر مبناي افزایش 

مشارکت اجتماعی در سطح ملی و 
تعامل با سایر کشورهاي دارنده تجربه 

 در این عرصه
 

 
 راهبرد چهارم

 ها در امر ترویج علم شناسایی موانع و چالش ؛4هدف : 4جدول 
 راهبرد برنامه اجرایی

 ت مورد نیاز در ترویج علم؛. تهیه ضوابط و اصول کلی گردآوري اطالعا1
 آوري اطالعات موردنیاز؛ . ترغیب واحدهاي علمی و پژوهشی کشور در جمع2
انگیزه در حوزه ترویج علم بـه   . شناسایی پژوهشگران مستقل و مروجان علم با3

 ؛منظور گردآوري اطالعات مورد نیاز
گـردآوري  هاي تفکر براي مشخص ساختن چـارچوب اسـتاندارد    . برپایی کانون4

 اطالعات.
حمایـت مـالی و   . تالش در راستاي اجراي نظام جـامع تـرویج علـم از طریـق     5

 هاي دخیل در گردآوري اطالعات الزم در این عرصه؛کارشناسی از سازمان
هـایی   . ارزیابی نظام اجرایی ترویج علم با  حمایت مالی و کارشناسـی از برنامـه  6

 دهند؛ ه را مورد ارزیابی قرار میهاي این حوز که به طور جداگانه چالش
هـاي مختلـف    مـدت از عملکـرد دسـتگاه   مدت و میان هاي کوتاه انجام ارزیابی .7

 سازي نظام جامع اجراي ترویج علم. ربط و یافتن بهترین کارکرد براي پیاده ذي

 
 
 
 

 
 

شبکه استاندارد و  سازيمعماري و پیاده
نظام اجرایی ترویج علم با تأکید بر 

 هاایی چالششناس
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 راهبرد پنجم
 شناسایی بازیگران اصلی و تأثیرگذار در حوزه ترویج علم ؛5هدف : 5جدول 

 راهبرد برنامه اجرایی
 ها از طریق نهادهاي مربوط؛. دریافت اسامی سازمان1
بنـدي آنهـا بـر اسـاس      آوري اطالعـات و تقسـیم   جمـع  بـراي . ارسال پرسشنامه 2

 هاي دریافتی؛ پاسخ
 ها؛ها و اطالعات به منظور ارزیابی عملکرد آن سازمان ري و تحلیل دادهآو . جمع3
 . ارزیابی برنامه و ارائه رهنمود براي بهبود آن؛4
 ها؛ . انتشار گزارش ساالنه عملکرد برنامه5
هاي مختلف آموزشی در خصوص ترویج علم بـا در نظـر گـرفتن     . برگزاري دوره6

 نیازها؛
 ی و ضمن خدمت در حوزه ترویج علم؛هاي تکمیل . برگزاري دوره7
اعزام نیروي انسانی به کشورهاي داراي تجربه مفید در زمینه ترویج علم بـراي   .8

 هاي مورد نیاز؛ یادگیري مهارت
 بندي ساالنه نهادهاي مؤثر در ترویج علم؛ . رتبه9

 هاي ترویج علم. . برگزاري جشنواره ساالنه برترین10
 اي دخیل در حوزه ترویج علم. تقسیم کار میان نهاده11
کـاري شـفاف و    هاي موجود هـر نهـاد و تنظـیم رویـه     . هماهنگی میان قابلیت12
 خوان با نهادهاي دولتی؛ هم
نیـاز ایـن نهادهـا جهـت اجـراي       . ارائه تسهیالت تخصصی، مالی و فنی مـورد 13

 هاي مورد نظر. برنامه

 
 

 
 
 
 

تعامل فعال و اثرگذار تمامی بازیگران 
ار در نظام ترویج علم با بهره تأثیرگذ

هاي گیري حداکثري از منابع و ظرفیت
 این بازیگران

 
 راهبرد ششم

 کاهش شکاف میان علم و جامعه ؛6هدف : 6جدول 
 راهبرد برنامه اجرایی

معرفی مفهوم و انواع نگارش ساده مطالب علمی و تشویق مروجان . 1
 ؛هاعلم به کارگیري انواع این روش

ملی در راسـتاي تـرویج علـم در      ه از ظرفیت حداکثري رسانه. استفاد2
 سطح عموم؛

گیري از نیروي انسانی موجـود در سیسـتم آمـوزش و پـرورش      . بهره3
 ان ساختن مفاهیم علمی با مفاهیم مورد استفاده عامه؛ براي همخو

هــاي همــاهنگی میــان جامعــه علمــی و  . برگــزاري مــنظم نشســت4
 وزه ترویج علم؛نمایندگان عموم مردم در ح

هاي موجود در جامعه براي پیاده ساختن  . استفاده از تمامی زیرساخت5
هـاي علمـی،    هاي گوناگون از جمله نمایش ترویج علم از طریق برنامه

 ها و ... ها، موزهنمایشگاه

 
 
 
 

ارتقاي سطح ارتباطاتی میان علم و جامعه بر مبناي 
هاي مشارکت فعال تمامی اقشار جامعه و ظرفیت

 علمی کشور

 



۲۰ 

 

 
 

 سازي ترویج علمکارکردهاي بسته آگاه
چهار کارکرد تغییر نگـرش   سازي ترویج علم ترسیم شده است.در جدول زیر کارکرد، هدف و کژکارکرد بسته آگاه

سـازي  عمومی، تقویت انسجام اجتماعی، انتقال میراث علمی و سرگرمی و تفریحی از کارکردهاي مهم بسته آگـاه 
 شود.محسوب میترویج علم 

 
 سازي ترویج علم در سطح جامعههاي بسته آگاهکارکرد: 7جدول 

 کژ کارکرد هدف کارکرد
گیري در  جبههترس از بین رفتن باورهاي سنتی و  گذار از تفکر سنتی به تفکر علمی تغییر نگرش عمومی

 مقابل باورهاي علمی
دهی باور عمومی در قبال شکل تقویت انسجام اجتماعی

 ثیرگذاري علمتأ
گیري در مقابل تأثیرگذاري علم و  جبهه

ها و سطوح در جامعه در  گیري برخی از توده شکل
 )این خصوص (شبه علم، ضد علم و غیره

گیري نسل فعلی و آتی جامعه بهره انتقال میراث علمی
 از مزایاي علم

هاي بومی و نبود ترس از تضعیف خرده فرهنگ
هاي بومی و ت فرهنگباور به توان علم در تقوی

 محلی
گیري تفریحات غیرمجاز و یا  ترس از شکل آفرینیبخشی و شاديآرامش سرگرمی و تفریحی

 یف هنرهاي متعالی و سنتیتضع
 

توانند به باید توجه داشت چنانچه کارکردهاي چهارگانه یادشده در جایگاه واقعی خود نتوانند اداي وظیفه کنند، می
 سازي را از مسیر اصلی منحرف سازند. آگاهشکل کژکارکرد بسته 

 
 سازيعملیاتی ساختن بسته آگاه

هاي جالب، ابتکاري و حتی تکـراري در  پردازي و ارائه راهکارهاي نظري براي هر یک از پیشنهادها و طرحتئوري
ظـر در نظـر گرفتـه    تواند به عنوان پشتوانه براي تحقق اهداف مورد نجامعه، در نوع خود قابل تقدیر است اما نمی

شود. در حقیقت ترویج علم تاکنون با فرهنگ تابعیتی به پیش رفته است در حالی که این نظام در ایـران نیازمنـد   
ها یا سازي ترویج علم طی این سالپذیري و فرهنگگیري فرهنگ مشارکتی است نه تابعیتی، مجاري جامعهشکل

توان منکر تحوالت رخ داده در مبحث ترویج علم ی شده است. نمیمورد غفلت واقع شده و یا بسیار کم اهمیت تلق
هـاي نامسـاعد جامعـه و یـا کمتـر      هاي اخیر شد اما به دلیل وجود فرهنگ تابعیتی در این بخش نگـرش در سال

ایم. طبعاً در فرهنگ مشارکتی، مشارکت جاي رقابت و جویانه جامعه به علم و ترویج علم را مشاهده کردههمکاري
گیـرد و اتفاقـاً   مراتب شکل نمیگیرد، در فرهنگ مشارکتی رابطه برحسب قدرت و سلسلهکاري جاي امر را میهم

سازي بـاور دارد بـراي عملیـاتی    تر خواهد بود. بنابر این، بسته آگاهدر این رابطه قدرت برتر پشتوانه اجزاي کوچک
بعیتی را به فرهنـگ مشـارکتی در تـرویج علـم     ساختن تمامی مباحث نظري که تاکنون گفته شده باید فرهنگ تا

توانـد بـه   ترین معیارهایی کـه مـی  تغییر داد و براي این هدف چند معیار قابل سنجش خواهد بود. جدول زیر مهم
 سازد. گیري فرهنگ مشارکتی کمک کند را مطرح میشکل
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 سازيمعیارهاي عملیاتی ساختن بسته آگاه: 8 جدول
 

 معیار
-هاي پیش شاخص هاي عملکرد شاخص

 بینی
 (مورد انتظار)

 بازیگران کلیدي
 متغیرهاي نتیجه متغیرهاي فرایند

 
 
 

 
مشارکت 
 عمومی

هاي  شناسایی شبکه
رسمی و غیررسمی 

تحقیقات و اطالعات 
که ترویج علم را در 
هر دو سطح ملی و 

المللی افزایش بین
 دهندمی

ها  براي هر یک از شبکه
تعداد مباحث گفتمان  -

 بوط به ترویج علم،مر
هاي مربوط  عداد پروتکلت

 علمبه ترویح 
هاي  تعداد سیاست

تصویب شده مربوط به 
 ترویج
هاي نامهتعداد موافقت

 مربوط به ترویج علم

مداخله و دخیل ساختن 
گستره بیشتري از عام 

مردم درگفتمان بر 
مباحثات مربوط به ترویج 
علم که بتوان از طریق 

هاي اجتماعی  رسانه
 گیري کرد. ندازها

مداخله گستره بیشتري از 
عامه مردم در توسعه 

ها و گذاريسیاست
 ها پروتکل

 
 

بازیگران ملی و 
ها و فراملی، دولت

شرکاي کلیدي در 
 عرصه علم و جامعه

هاي  فعالیت
کنندگان  تأمین

اعتباري براي ترویج 
 علم

هاي تأمین  تعداد مکانیزم
اعتبار براي حمایت از 

ي مربوط به ها فعالیت
 ترویج علم

در   گذاري میزان سرمایه
 هاي ترویج علم پروژه

هاي  تعداد درخواست
مرجع در حوزه ترویج 

 علم؛
هاي همکاري  تعداد پروژه

جویانه در حوزه ترویج 
 علم

 
هاي سازمان

 کننده اعتبار تأمین

 
گذاري/ سیاست
گذاري و قانون

 ها چارچوب

 
 

 تعهدات رسمی

در درصد تأمین اعتبار 
 ترویج علم

نفوذ و تأثیر عامه روي 
 دستورکارهاي تحقیقاتی

ها بر  تبادل نظر در پروژه
وگو اساس رایزنی، گفت

 یا همکاري

انتظار جامعه براي دخیل 
 شدن

شفافیت پژوهشگران در 
پیگیري موارد مربوط به 

 ترویج علم؛
 عالقمندي عموم مردم

 ها دولت
 مناطق
 شهرها
 هادانشگاه

رویدادسازي و 
 اقدامات ابتکاري

هاي  رویدادها و چرخه
 علمی

ها و مراکز علمی  موزه
 هاي غیررسمی)(اقدام

ابتکارهاي علمی 
 شهروندان

توسعه علم و فناوري 
 هاي مختلفدر محله

اي  پوشش رسانه
هاي اجتماعی  رسانه

 خوب
ها توسط  بازدید از موزه

بازدیدکنندگان خاص، 
هایی هدف و جوامع  گروه

هی مختلف سازماند
هاي جامعه مدنی و اقدام

 پیامدهاي آن

-هاي مشارکت فعالیت
 جویانه؛

عالقمندي به علم؛ 
موضوع فقدان تبعیض 

دهی اتمسفر (جو)  شکل
 فرهنگ علمی

هاي دپارتمان
 دانشگاهی

 مراکز تحقیقاتی
هاي  پروژه

 تحقیقاتی
 هاي مختلف بخش
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 معیار

-هاي پیش شاخص هاي عملکرد شاخص
 بینی

 (مورد انتظار)

 بازیگران کلیدي
 متغیرهاي نتیجه متغیرهاي فرایند

 آموزش رابطان گراییتخصص
آموزش مهندسان و 

 پژوهشگران
 ها، توده مردم واسطه

همکاري و تشریک 
مساعی اندیشمندان 

 اجتماعی؛
 هاي داخلی رایزنی

گیري ژورنالیسم شکل
 علمی

آگاهی، باورها، اعتماد، 
اطمینان، نگرش 

(انتظارهاي عملی و 
هاي گیري انتفاعی، جهت

 بنیادي)

 جامعه
هاي جامعه سازمان

 مدنی

 
 آموزش علمی: 9 جدول

 هاي فرایند شاخص معیار
 هاي نتیجه شاخص هاي پروسه اخصش

 
 
 
 
 
 

 آموزش علمی

 
 
 
 
هاي مرتبط به ترویج علم در  دربرگرفتن اقدام یا الزام آموزش

 استراتژي/ فراخوان/ اقدام/ برنامه تحقیقاتی
هاي مرتبط با ترویج علم (بر معیار  توانمندسازي براي آموزش

-صها و با درصد اعتبار اختصا موجود بودن اینگونه آموزش
 یافته)

سطح ملی: حضور مؤثر و با کیفیت در 
هاي آموزش عالی و دیگر  چارچوب

 سطوح آموزشی (پایین)
هاي  هاي آموزشی، رشتهمؤسسه

تحقیقاتی: وجود آموزش و پژورش 
 (تعلیم) در حوزه ترویج علم

هاي  گیري مدل سطح پروژه (شکل
 منسجم براي ترویج علم)

هاي تحقیقاتی با  میزان درصد پروژه
حداقل یک منبع آموزشی در ترویج 

 علم
هاي تحقیقاتی که  میزان پروژه

آموزان یا معلمان را دخیل ساخته  دانش
 باشد

هاي ثبت شده در  تعداد پروژه
 هاي علمی همکاري
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 دسترسی آزاد به علم: 10 جدول
 معیار

 
 هاي موردانتظار شاخص هاي عملکرد شاخص

 نتیجه فرایند
 
 
 

 دسترسی آزاد
 به علم

 ؛هاي علم باز مستندسازي سیاست
هاي سازمانی  مستندسازي مکانیزم

 ؛براي ترویج علم باز
ها براي یادگیري  مستندسازي مکانیزم

 ؛از تجربیات علم باز
گنجاندن اقدامات علم باز در 

هاي تحقیقاتی و فراخوان  سیاست
 .ها براي پروپوزال

هاي  میزان درصد پروژه
تحقیقاتی، در محیط 

مد شده اازي که روزمج
باشند و به طور کلی مورد 

 استفاده قرار بگیرند.
هاي تحقیقاتی  درصد پروژه
هاي آنالین در  با کتابخانه

هاي تحقیقاتی که  حد پروژه
هاي واقعی از  ارزش افزوده

هاي علم باز  طریق مکانیزم
 دهند گزارش می

 
 
 

بسط و توسعه اعضا در یک 
هایی  جامعه که از چنین محیط

ها  ازدید کنند و اینگونه محیطب
 را مفید بدانند.

 
 

 هاي عملکرد شاخص معیار
 نتیجه فرایندهاي  شاخص

 
 گراییاخالق

 گراییبهترین عملکردها در حوزه مقبولیت اخالق
هاي هنجاري مرتبط با مستندسازي در خصوص نقش

 ها و اقدامات تحقیقاتی همگرایی سیاست
 گراییازبینی اخالق(حیطه) واقعی و رسمی ب عرصه

-هاي اولویت تغییرات مستند در نگرش
 دار مربوط به مقبولیت اخالقی؛

هاي تحقیقاتی اخالقی  میزان پروپوزال
محوري که در آنها بازبینی اخالق

 گیرد.شکل می
 

 گیرينتیجه
ادي و عمـومی  هاي اخیر و روند نه چندان سریع دستاوردهاي علمی به عرصه اقتص نظر به تجربه کشور طی سال

اساسـی و الزامـات پایـه     هـاي سازي یکی از اقدام جامعه، آگاه جامعه و همچنین وجود فاصله میان صاحبان علم و
 براي دستیابی به حد قابل قبولی از موفقیت در عرصه ترویج علم است.

 می کشـور بـا هـدف   لم و نقشه جامع علدر خصوص ترویج ع» سازي هاي مربوط به آگاه بسته برنامه«بنابراین،    
ها و الگوهاي ترویج علم و تحلیل موقعیـت و وضـعیت تـرویج علـم در      تبیین مفاهیم مرتبط با ترویج علم، مدل«

 تدوین شد.» ایران و به تبع آن تدوین نظام ترویج علم در ایران
اي برگـزاري  ها و همچنـین جـذب منـابع بـر     این بسته بر آن است با حرکت از رویکرد برگزاري موردي برنامه   

گذاران براي ورود به این عرصه با تکیه بـر نـوآوري و    سازي علمی و ترغیب جامعه و سیاست رویدادها، به فرهنگ
 گذاران را دنبال کند. تغییر در نگرش عموم مردم و سیاست
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کند در  می گذاران، براي ورود فعاالنه و مؤثر به فضاي خالقانه ترویج علم تالش دهی سیاست این بسته با جهت   
 -هـاي علمـی   باورها، رفتارها و جلب مشارکت علمی جامعه تغییر ایجاد کند. استفاده حداکثري از تمـامی ظرفیـت  

تـرین   انـدرکاران حـوزه تـرویج علـم از مهـم     ترویجی کشور و ارائه راهکار براي تسهیل فرایند توانمندسازي دست
اي به رشته تحریر  که اصوالً براي تحقق آنها چنین برنامه ابزارهاي پیشنهادي این بسته براي نیل به اهدافی است

 درآمده است.
تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران در دستیابی به جایگاه برتر علمی در سطح منطقه و جهـانی،     

اي علمـی، نیازمنـد    گذار از وضعیت فعلی جامعه در خصوص باورهاي علمی و به تبع آن جهش بـه سـوي جامعـه   
  ترویجی است. –تحولی اساسی در کلیه ساختارهاي علمی 

 
 تقدیر و تشکر 

مراتب سپاس خود را از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کـه از ایـن پـروژه حمایـت کـرد، ابـزار داشـته و از        
 همکاران محترم پروژه خانم دکتر غزاله نظیف کار، خانم آزیتا منوچهري، خانم دکتر الهـه حجـازي، آقـاي دکتـر    

 حسین شیخ رضایی کمال تشکر را دارم. همچنین از ناظر محترم طرح آقاي دکتر باقري مقدم نیز سپاسگزارم. 
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	علم در گذشته به ویژه در مرحله گذار بیشتر بر روشهای فردی و حل مسائل ساده، کوتاهمدت و تکرشتهای تأکید داشت و کمتر از روشهای نظاممند استفاده میکرد. در حالی که با گذشت زمان علم بیشتر بر مشکلات بلندمدت و با حجم و اندازههای وسیع تمرکز یافت. این رهی...
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