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 : راهی به سوی توسعه کشورتحلیل بنیادی نهاد علم

  2، سپیده صفرپور دهکردی 1عطیه دادجوی توکلی

 ی مدیریت آموزشی دانشگاه علوم تحقیقات تهرانادانشجوی دکتر .1

  نور شهرکرد( دانشگاه علوم تحقیقات تهران )مدرس پیامی مدیریت آموزشی ادانشجوی دکتر. 2

 

 چکیده

ی ایای شده و مطالعه این تغییرات از منظر پیامدهلم در ایران دستخوش تغییرات فزایندهدر دوران معاصر، نهاد ع

تقالل توسعه و استردید توانمندی، بوده است. بیسزایی برخوردار هنبال داشته از اهمیت بدکه برای نظام دانش ایران به

ط و گسترش ، بستولید  دارد وتحقیقاتی  -ها در تولید علم و توسعه علمیبا توانایی آن ینسبت مستقیم واقعی کشورها

در تحوالت چند دهه اخیر،  دارد.دی، اجتماعی و فرهنگی کشور های اقتصادر تمامی حوزه یبسیار عمیق علم، تأثیر

، میدر حال توسعه عل کشورهاییا  یافته علمیویژه در کشورهای توسعهبهارگیری آن کای به تولید علم و بهتوجه ویژه

جانبه توسعه علمی، توسعه همهشود. است توسعه علمی نیز ایجاد میدر جوامعی که تولید علم در حد مطلوب  است. شده

، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی هاست. دستیابی به اهداف اجتماعیعلمی، آموزش، پژوهش و فناوری و ترویج فرهنگ آن

بنابراین ضرورت توجه به تولید علم و  جامعه را به سمت توسعه پیش برد، تواندعلمی جامعه در بستر تولید علم میو 

 .  اران در تحقق اهداف جامعه استاندرکموانع آن راهگشای مسئولین و دست راهکارها و

الزم برای ع مناب ایراندر با توجه به اینکه  کند.بنیان تالش مینشای رسیدن به توسعه پایدار و داکشور ایران نیز بر

توان به درست برای هر بخش توسط اهل فن میگذاری است و با مدیریت و سیاست فراهمای دستیابی به چنین توسعه

اید ب رویج آنباید به علم و دانش مجهز شد و برای تولید علم و ت وری بهینه دست یافت. برای مدیریت کارآمدبهره

 ریزی و بسترسازی کرد.  برنامه

 . گیری، تحول بنیادین، ترویج، توسعه کشورنهاد علم، شکل: ن کلیدیاواژگ
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 مقدمه -1

علوم، بخشی مهم، تأثیرگذار و انکارناپذیر از امروزه 

ای از ند که تنها مجموعهآیمی حسابفرهنگ جوامع به

ذهنی برخی از افراد نیست، بلکه نهادی های آموخته

. از این منظر همگانی کردن شودمحسوب میاجتماعی 

 ویت این نهاد و جا انداختن شیوهمعنای تقعلوم به

نگرش و گفتمان فرهنگی متناسب با آن در جامعه 

ترویج دیدگاه علمی الزمه و اساس موفقیت  است.

پژوهشی است که ی مانند دانشگاه و مراکز مؤسسات

با  ،عالوههپردازند. بمی طور تخصصی به تولید علمبه

توجه به فراگیری، بهترین امکان و گزینه برای تثبیت و 

جا انداختن دیدگاه علمی و اجرایی کردن و به ظهور 

سیستم آموزش متمرکز و مدون  ،رساندن ترویج علم

لم نهادی پیش از دانشگاه است. از آنجایی که ع

کارها و ارتباطات و ی است دارای سازواجتماع

 مهم این نهاد،های خود است و مؤلفههای سازمان

آموزش و ، ربط در امور ترویجها یا مجامع ذیسازمان

برای ایجاد نهادمندی، علم باید پژوهش علوم هستند. 

با نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

ر نهادینگی علم دسازگاری و تناسب پیدا کند. تقویت 

شی از این فرایند در بخ .ایران به دو شیوه ممکن است

فرهنگی و خارج از قلمرو  -سطح اجتماعی 

 کارکرددهد و به می ریزی رخگذاری و برنامهسیاست

روزانه اهل علم و مردم بستگی دارد و بخش دیگر آن 

متضمن تعیین راهبردها و راهکارهایی برای ترویج علم 

الگوی  . برمبنای[4] است نهادینه شدن آن نهایت و در

AGIL، ه کند کمی علم در صورتی حالت نهادینه پیدا

های الزم را برای رفتارها و کنشهای هنجار و انگیزش

علمی فراهم کند و برای حفظ و فعالیت  اعضای جامعه

ارتباط علم با هنجاری باشد. های افراد دارای جاذبه

محیط پیرامونی خود باعث عنوان موقعیت اجتماعی به

شود و توانایی نظام می زمانی بین علم و محیطایجاد هم

دهد. می علم برای هماهنگی خود با جامعه را افزایش

عناصر گوناگون نظام علمی، در حالت تعادل، برای 

یی نظام با تعیین درجه ارتباط و ارتقای کاراافزایش 

یی و نواوجوی هماهداف متناسب با محیط در جست

 . [2]آیند میزمانی بین نظام و محیط برهم
 جانبههمه می از ارکان بسیار مهم توسعهعل توسعه

های شود و در رشد و شکوفایی جنبهمی محسوب

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه 

نتایج  مبنایکند. توجه به توسعه برمی نقش اساسی ایفا

ا، حیاتی است. در این راست ،علمی ضروریهای پژوهش

جانبه نیازمند ایران نیز برای رسیدن به توسعه همه

چه از تحقیقات مرتبط با این توسعه علمی است، اما آن

ید آن است که موانع مختلفی در راه آمیموضوع بر

وجود دارد. کشورهای در حال علمی در ایران  توسعه

مادی های وردهکننده فراتوسعه پیش از آنکه مصرف

ننده کدر کشورهای پیشرفته باشند، مصرف شدهتولید

 . [9]اند بودهها فکری آنهای وردهفرا

 نهاد علم -2

معنای امروزی، نهادی اجتماعی است. علم به

باید  جایگاه نهاد علم را ،پارسنز AGILالگوی  برمبنای

حسب کارکردی که علم برای نظام نخستین قدم بردر 

، تعیین کرد. هر نهاد اجتماعی با کندمی اجتماعی ایفا

 «برتری کارکردی»وجود کارکردهای متعدد دارای یک 

(Functional Primacyاست؛ )  یعنی در انجام یک

معنای هوظیفه و کارکرد خاص تخصص دارد. این امر ب

نهادهای اجتماعی است، در عین « استقالل کارکردی»

ند هست نیز« ی کارکردیوابستگ»حال این نهادها دارای 

ها در تعامل و پیوند با یکدیگر قرار دارد. آن و کارکرد

توان جزو می تقدم کارکردی آن مبناینهاد علم را بر

نهادهای فرهنگی محسوب کرد که وظیفه یا کارکرد 

ارزشی و رفتاری است. های ها حفظ الگوها و انگیزشآن

کارکرد نهادهای فرهنگی از قبیل دین، آموزش و علم، 

فرهنگی و نظام های گیریداری جهتنگهحفظ و 

نظام اجتماعی است.  برای تأمین کارکرد بهینهها ارزش
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نظام هنگامی از سطح عنوان یک خردههنهاد علم ب

ثبات و نهادینگی باالتری برخوردار است که در  استقرار،

عین استقالل تمایزپذیری ساختاری از سایر نهادهای 

 باشد. نیز هااجتماعی دارای ارتباط کارکردی با آن

به ارتباط  ظام علم،ن AGدر بررسی کارکردهای 

عنوان محیط پیرامونی آن توجه نهاد علم با جامعه به

کارکردگرایی »با  شود و این رویکردمی بیشتری

که در آن بر کارکرد عناصر برای حفظ « ساختاری

د، اما دارشود سازگاری بیشتری می ساختار کلی تأکید

عنوان یک نظام اجتماعی با بررسی نهادمندی علم به

و تأکید بر مفهوم « ردیساختارگرایی کارک»رویکرد 

جای محیط، سازگارتر است. در بررسی ساختار به

بر وابستگی کارکردی و عوامل  AGکارکردهای 

( علم با نهادهای Relevanceمحیطی و مناسب )

، ودشمی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأکید

بر استقالل کارکردی و  ILدر بررسی کارکردهای  اما

. نهاد ودشختاری علم تأکید بیشتری میتمایزپذیری سا

اما  ،علم از محیط خود مستقل، بریده و منفصل نیست

 حسب هنجارها و مقوالت خود به پیرامون خویشبر

به  AGاندیشد. از میان مسائل کارکردی دو کارکرد می

زمانی با موقعیت نظام علم آمادگی بیشتری برای هم

که در حالی ،بخشدمی اجتماعی و محیط پیرامونی

 . [4[گرایی بیشتری برخوردارند از درون ILکارکردهای 

، در سه خصوص نهاد علم های مختلف درنظریه

گرا، : دیدگاه برونعبارتند ازکه  شوندمی دیدگاه خالصه

  ترکیبی. گرا ودرون

 گرادیدگاه برون (1

گرا اعتقاد دارند، کسانی که به دیدگاه برون

علمی را دستخوش تعیین یا جبریت عوامل های واقعیت

 دانند.می ماورای علمی و مشخصاً عوامل اجتماعی

کارکرد نهاد علم به  ،دیگر، در این رویکرد عبارتبه

های خاص نظری و علمی نهادها و نظامهای گیریجهت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Cole 

 چنین است.وابسته دیگر اقتصادی، سیاسی و غیره 

گیرد و دانشمندان را می فرضی استقالل را از نهاد علم

و نشیب تغییرات و تحوالت علمی به برای مطالعه فراز 

طور به دهد.می علم سوق بیرون از نهاد یعلت عوامل

در این رویکرد به تأثیرات : »توان گفتمی خالصه

، اجتماعی، جامعه و اجزای آن )شرایط اقتصادی

تاریخی، نظامی، فکری و غیره(  سیاسی، دینی و عوامل

رویکرد رانی که از این نظاز صاحب «.شودمی پرداخته

س وریتوان به مارکس، برنارد باربر، بمی اند،دفاع کرده

هسن، جرارد دگره، مارکسن و واینبرگ و مرتن در 

  .جوانی اشاره کردهای سال

 دیدگاه درون گرا (2

جای توجه به تأثیر عوامل گرا بهدر رویکرد درون

عبارت به پیروزی، تأکید بیشتر بر کل سیستم است.

أثیر تعلمی که تحتهای دیگر، مسئله تعیین واقعیت

این  د، مطرح است.رار داعوامل درونی فضای علم قر

 ی از قبیلفضای علم مشتمل است بر عناصر مختلف

، امکانات، سیستم مدیریتی، اعضا، ارتباطات اعضا

در  علمی، نظام پاداش و غیره.های هنجارها و اخالق

نتیجه در اینجا فضای علم یک فضای قائم بالذات در 

ها، دستاوردها، ها، حرکتشود و جریانمی نظر گرفته

درون علم در ارتباط با عوامل های و جهشها توقف

 ی دیگر،گیرند یا به سخنمی داخلی فضای علم قرار

 . ]1[ فرما استجبریتی داخلی حکم

 دیدگاه ترکیبی (5

در این دیدگاه، به تأثیر هر دو عامل بیرونی و درونی 

سانی که از این رویکرد دفاع از ک شود.می اهمیت داده

شناسی کل، گونه اشاره کرد. 1ن به کلتوامی اندکرده

 ای را در زمینه عوامل مؤثر بر رشد علمی ارائهویژه

 از دیدگاه او، رشد علم در دو بعد مختلف روی دهد.می

اثبات این ادعا است که نهاد علم  دهد: بعد نخستمی



 هیافتر تحلیل بنیادی نهاد علم: راهی به سوی توسعه کشور 

 

112 

متأثر از عوامل داخلی و خارجی است و بعد دیگر به این 

 یا تأثیرپذیری جنبه اجتماعی پردازد که نفوذمی مسئله

منظور از عوامل داخلی و  .دارد یا اساساً ذهنی است

خارجی نهاد علم، عوامل اجتماعی داخل و خارج فضای 

علم است و منظور از تأثیر نفوذ ذهنی در رشد علمی، 

 . [4] استها نفوذ اندیشه

 علم در ایران نهاد  گیری و تحوالتروند شکل -2-1

نقطه آغاز این تحوالت در نظر  ،تأسیس دانشگاه

ترین عنوان یکی از مهمدانشگاه به شود.می گرفته

گرفت که گروهی از ایرانیان اجزای نظام دانش، زمانی پا 

ایرانی، با  برمبنای ارزیابی خاصی از وضعیت تمدن

الگوبرداری از اروپا خواستار ایجاد نهادی برای آموزش 

هاد علمی جدید در این ن علوم جدید در ایران شدند.

 عنوان نماد خودتثبیت شد و دانشگاه تهران را به ایران

تدریج در کنار واحدهای دانشگاهی که به شناساند.

ساختاری مشابه با دانشگاه تهران داشتند و در 

سسات ، مؤپذیرفتندمی گوناگون دانشجوهای رشته

دانشگاه آزاد اسالمی و  دیگری نیز شکل گرفتند.

ه هستند ک سساتترین این مؤام نور از مهمدانشگاه پی

سسات اند. عالوه بر این، مؤامروز به فعالیت مشغول

 سیسنیز در کنار این مؤسسات آموزشی تأپژوهشی 

شدند و کلیتی را برساختند که از آن در این مقاله با 

نهاد علم  شود.می عنوان نهاد علم جدید ایران نام برده

 با این ز بر اثر رویارویییعنی حوزه نی سنتی ایران؛

ر تغیی چالشِ ناخواسته تغییراتی را در خود پذیرفت.

ها، تغییر ساختار آموزش و ارزیابی محتوای درس

جدید پژوهشی، های طالب، توجه نشان دادن به اسلوب

در پیوند با حوزه و آموزش  پژوهشیسیس مراکز تأ

دهه چند در ها اروپایی از جمله تغییرات حوزههای زبان

 ]0[ گذشته است.

نهاد علم در ایران از زمان ورود نهاد علم جدید  -2-2

 1531 سال تا انقالب

که عموماً با نهاد آموزشی  علم جدید در ایران

ر گسست از علم قدیم پا شود، دمی دانشگاه شناخته

 سیستوان تأمی گسستی که آغاز آن راگرفته است، 

قمری مطابق هجری  4209مدرسه دارالفنون در سال 

هجری شمسی دانست. با توجه به ساختار  4296با 

 آموزشی این نهاد و علومی که در آن آموزش داده

 شد و همچنین شاگردانی که این علوم را فرامی

دارالفنون برای تربیت کادر حکومت ایجاد »گرفتند، می

پزشکی را  -فنیهای شده و نگاه مسلط در آن رشته

 سیس این نهادتأ دیگر، یبیان به .«انتخاب کرده بود

 برای تربیت« حکومت»آموزشی در پاسخ به نیاز فوری 

 ایدر زمانه« کشورداری»دنیاز برای نیروی انسانی مور

که جامعه ایران در آستانه تغییرات  صورت گرفت

  .رویارویی با دنیای جدید قرار داشتفزاینده ناشی از 

 «آموزشِ»عنوان متولی نشگاه بهدا تأسیسهدف از 

دانش روزِ اروپا برای « انتقال»ه ایرانیان، علوم جدید ب

که بتواند ظواهر تمدنی  ای بودتربیت نیروی انسانی

 غرب را در کشور به اجرا گذاشته و اداره کند.

چه در سطح آموزش ) الگوبرداری از نظام آموزشی غرب

ترین وجه مهم (عمومی و چه در سطح آموزش عالی

های رود که نشانهمی شمارجدید به مشخصه نهاد علم

 .کرددنبال  تأسیستوان در لحظه می خوبیآن را به

پا ارو دانشگاه، انتقال دانش روزِ تأسیسچنانچه هدف از 

 ر نیست تغییراتی که در شرایطتعریف شود، دور از انتظا

در ساختار و محتوای این شود می المللی ایجادبین

 . [0[ انتقال تأثیر بگذارد

در نظام آموزش عالی  4912تغییراتی که در سال 

طور کامل بیرونی و متأثر از بهنیز  گرفت ایران صورت

ط تقویت رواب .المللی بودمناسبات جدید در سطح بین

بر  یثیر مستقیماودات دولت با آمریکا و انگلیس تأو مر

نظام که تا آن زمان با این و  گذاشت نظام آموزش عالی
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کرد، به نظام می م آموزشی فرانسه عملاقتباس از نظا

 شده از نظام آموزشی آمریکاتباسواحدی که اق -ترمی

، هر دانشجو یک در نظام آموزشی قبل .، تغییر کردبود

 ماه تا خرداد سال بعد، به تحصیلسال تحصیلی از مهر

 پرداخت و در پایان سال تحصیلی امتحان برگزارمی

دروس را  یتمام ایدب ،شد و در صورت عدم موفقیتمی

کرد و در نظام آموزشی می تکرار در امتحان تجدیدی

که تاکنون نیز تداوم داشته است، سال تحصیلی جدید 

در هر ترم دانشجو تعداد  شد کهمی به دو ترم تقسیم

کرد و در صورت کسب می مشخصی واحد را انتخاب

 نکردن نمره قبولی تنها واحد مردود شده را تکرار

نگاهی به کارکرد دانشگاه منجر به نوعی از کرد. می

شود که آن را معادل می تلقی نسبت به علم جدید

ر از مسی گیرد که بایدمی آموزشی در نظر« هایبسته»

این  شود. ارائه« آموزش»دانشگاه و در قالب واحدهای 

مهندسی و پزشکی  -نگاه به علم در خصوص علوم فنی

 . [9] تبرانگیز اسالشر نسبت با علوم انسانی کمتر چد

 تغییرات نهاد علم قدیم -2-5

و حمایتی که دولت از این نهاد دانشگاه  تأسیسبا 

، در کردمی عنوان متولی رسمی علم در ایراننهاد به

ز مرکزیت و محوریت حوزه علمیه ابتدا تا حدودی ا

عنوان نهادی که تا پیش از این امتیاز انحصاری تولید به

 تأسیس بر عهده داشت، کاسته شد. را« علم»و نشر 

نهاد علم جدید و معیارهایی که این نهاد برای ارزیابی 

، صورت و تا حدودی در نظر دارد« دانش معتبر»

ه ای کگونهدهد، بهمی محتوای نهاد علم قدیم را تغییر

 مانند دانشگاه، زبان فارسیایران، بهعلمیه های در حوزه

الوه شود. عمیتبدیل  علم به زبان اصلی تعلیم و آموزش

 یابی دانشگاهی جای نظام قبلی رابر این، نظام ارزش

اصالح و بازسازی نظام آموزشی گیرد و در واقع، می

نظام آموزش جدید در  تأسیسحوزه خاصه از زمان 

گیرد می علمیه قرارهای ایران مورد توجه اولیای حوزه

[3] . 

دوران حوزه توان گفت که در این می طور کلیبه

 و هعلمیه امکانی برای نفوذ در نهاد دانشگاه نداشت

دلیل آنکه توسعه نهاد علم جدید در دو حوزه آموزشی به

و پژوهشی بیشتر در علوم فنی و پزشکی صورت گرفته 

ن زمینه کاری این دو نهاد بود، چندان تداخلی بی

گرچه حوزه علمیه در این دوران برخی  آمد.وجود نمیبه

ی جایود پذیرفت، اما این تغییرات تا رات را در ختغیی

ود، شمی که به کارکرد تولید دانش در این نهاد مربوط

یم به قد کید بر لزوم انتقال دانشبیشتر در راستای تأ

دان به نظام محصلین در نظام آموزش عمومی بود و چن

  کرد.آموزش عالی ورود نمی

 تاکنون 1531 سال انقالبنهاد علم در ایران از  -2-9

و  4940انقالب سال  ؛در این دوره، دو عامل

یدی را برای شرایط جد ،ایتوسعه -تغییرات جمعیتی

طور طور عام و علوم انسانی بهنهاد جدید و قدیم به

، رشد ایتوسعه -تغییرات جمعیتی خاص ایجاد کرد.

دنبال داشت و انقالب سال کمی نهاد علم جدید را به

ی ثیرات عمیقبود که وقوع آن تأنقطه گسستی  4940

این انقالب  بر دو نهاد علم جدید و قدیم بر جای نهاد.

ود، شانقالب فرهنگی محسوب می که به تعبیری یک

ثیر را بر روند تغییرات در علوم انسانی بیشترین تأ

« گفرهن»یشترین نزدیکی را با عنوان علومی که ببه

  د، به دنبال داشت.دار

 اد علم جدیدتغییرات نه -2-3

، گسستی که در نتیجه 4940پس از انقالب سال 

جدید در معرفت و فرهنگ جامعه  ورود نهاد علم

و  دادخود را نشان میوجود آمده بود، بیش از پیش به

کارگزاران نظم سیاسی جدید که این نهاد را مرکز اصلی 

آوردند، ایجاد می شمارو هنجارهای غربی بهها نشر ایده

را  «اسالمی کردن آن»د و بنیادین در این نها تغییراتی

« گراانقالبیون اسالم» رین وظایفتترین و مهماز اصلی

، 21/9/4943اهلل خمینی در تاریخ آیت .دانستندمی

ادر کرد ص« هنگیستاد انقالب فر»فرمانی برای تشکیل 
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اصالحات، مراکز بهتر منظور انجام و اعالم شد که به

انقالب فرهنگی تغییرات  .شوندمی آموزش عالی تعطیل

ترین نهاد علم جدید عنوان مهمدانشگاه به زیادی در

سازی ایجاد کرد؛ اساتید و دانشجویان نامناسب پاک

شدند، محتوای دروس مطابق با هنجارهای اسالمی 

از ورود ها هیمازنگری قرار گرفتند، با اعمال سهمورد ب

« ادبان آزلداوط»دیگر در برابر « متعهد و مکتبی»افراد 

حمایت شد و تالش شد تا در فضای دانشگاه زنان و 

ها بر دانشگاه« فضایی اسالمی» و مردان از یکدیگر جدا

اما تغییرات در نهاد علم جدید تنها به [، 0شود ]حاکم 

اد شد. نهنمیمحدود تغییرات ناشی از انقالب فرهنگی 

ین ای در اتوسعه -دلیل تغییرات جمعیتیعلم جدید به

دوره شاهد افزایش روزافزون تقاضای اجتماعی بود و در 

 از نظر کمی« هادانشگاه» ،به این تقاضاراستای پاسخ 

یکی پس از  تحصیلیهای و دورهگسترش یافتند 

گسترش کمی وجه  در این دوره .ایجاد شدنددیگری 

همراه با گسترش وجه آموزشی نهاد علم جدید 

اط با علوم انسانی صورت ارتبویژه در پژوهشی آن به

متنوعی در « هایپژوهشکده»و « اهپژوهشگاه» .گرفت

که سهم علوم انسانی نیز  شدند تأسیسعلوم مختلف 

  ها قابل توجه است.در میان آن

 تغییرات نهاد علم قدیم -2-9

 ،4940علمیه پس از انقالب سال های حوزه

 ردند.ک ای را تجربهتغییرات کمی و کیفی قابل مالحظه

کمی  سیاسی از این نهاد، زمینه رشد ارحمایت ساخت

و ساختار آموزشی این  آن را بیش از پیش فراهم کرد

د این ساختار متمرکز ش نهاد نیز تغییرات بسیاری کرد؛

علمیه قم، تهران و های مدیریت برای حوزه و مرکز

 ،هر ساله برای پذیرش طالب شد که تأسیسمشهد 

جدا از این  .کنندمی برگزارسراسری های آزمون

نی یادیتغییرات عمومی در نهاد علم قدیم، تغییرات بن

که مختص علوم انسانی  نیز در این دوره شکل گرفت

است و از آنجایی که عمده کارگزاران این تغییرات 

برخاسته از نهاد علم قدیم هستند، در این بخش به 

  .شودمی ها پرداختهآن

  ترویج علم -5

علم ابزاری برای برقراری پیوند و ایجاد ارتباط ترویج 

ترویج  4336دهه در  .میان جامعه و جهان علم است

طور روزافزون وارد جوامع شد و از مفهومی صرف علم به

تبدیل به فرایندی شد که عامه مردم در آن شرکت 

ترین مؤلفه در فرایند ترویج علم، اجتماعی مهم .داشتند

 .[46] شدن آن است

 مراحل تکامل ترویج علم -5-1

خاص خود دارد های ترویج علم سه مرحله با ویژگی

   :که عبارتند از

 . پذیرش علم از سوی عامه4

 . درک عامه از علم2

 . مشارکت عامه در علم9

 پذیرش علم از سوی عامه، شکل ابتدایی مرحله

 هایدر این مرحله دانشمندان و انجمن ترویج علم است.

  روند.می شمارترویج علم به علمی رکن اصلی

 از سوی عامه پذیرش علم غاز قرن بیستم مرحلهبا آ

در این  درک عامه از علم داد. جای خود را به مرحله

 رسوادان علمی را مدنظر قرامرحله، ترویج علم تنها بی

های عنوان گروهداد، بلکه تأکید بر عامه مردم بهنمی

های علمی، روشهای اندیشه در این مرحله، هدف بود.

ارد حیطه و قلمرو ترویج علم علمی و روحیه علمی و

وجود این، در این مرحله هنوز عامه مردم با  .شد

معنای واقعی در ترویج علم مشارکت نداشتند و هنوز به

اط میان جامعه و علم، مانند مرحله اول، فرایند ارتب

 هایسپس، ارکان و سازمان باقی مانده بود. طرفهیک

ر د ترویج علم پیوستند. هاجتماعی بیشتری به بدن

نتیجه، نهادها و مؤسسات عملیاتی و پژوهشی مربوط 

  به ترویج علم به تدریج اجتماعی شدند.
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حقیقت همان مشارکت عامه در علم در  مرحله

درک عامه از علم است که  گسترش و استمرار مرحله

 ود.شمی خود شکل نوینی از ترویج علم معاصر محسوب

تعاملی به  ری اطالعات و رسانهدر این مرحله، فناو

د، ش ابزاری ارزشمند برای حمایت از ترویج علم تبدیل

شد  ترارتباط میان عامه مردم و علم و فناوری نزدیک

های که بیانگر تأثیرگذاری عامه مردم بر تصمیم

ویژه در ترویج علم خاص و بههای شده در حوزهگرفته

 سرعت بیشتری عامه، ترویج علم با مشارکت است.

 هایترویج علم در رسانه بهگرایش و تمایل  گیرد.می

فرهنگی از جمله های جمعی و صنعت سرگرمی

 .[44]است  این مرحله از ترویج علمهای شاخص

 ترویج علم در ایران -5-2

ترویج علم در ایران  هجدی دربارهای نخستین گام

بررسی راهکارهای »اندیشی طی هم 4909سال در 

 برداشته شد که در آن ایده« گسترش علوم در ایران

 در این انجمن ترویج علم ایران مطرح گردید. تأسیس

نظران ها، صاحب، جمعی از اساتید دانشگاهاندیشیهم

وزشی و تربیتی کشور و مؤسسات مسائل آم

مواد و تجهیزات  ریزی و تولیداندرکار برنامهدست

نظر و از بحث و تبادلرسمی علوم پس غیرای هآموزش

مگانی کردن ه نتایج مطالعات و تجارب خود درباره ارائه

صادر « ترویج علم»ای با عنوان علم در ایران، بیانیه

انجمنی با : »چنین آمده است کردند که در بند دوم آن

ارچوب نهادهای ن انجمن ترویج علم در ایران در چعنوا

ا عالوه بر تأمین مکانی کافی برای شود ت تأسیسمردمی 

نظران و افراد مراجعه، گردهمایی و تبادل نظر صاحب

ریزی، هماهنگی و ، امکانات الزم برای برنامهمندعالق

با توجه به نوپا بودن  تبلیغات مناسب صورت گیرد.

و مؤسسات دولتی، ها چنین فعالیتی در کشور، سازمان

مادی و معنوی  هایروند متعارف جهانی کمک مطابق

 « .در اختیار بگذارندرا الزم برای تشکیل این انجمن 

عالیت رسمی در ایران برای این اقدام نخستین ف

 پس رود.می سازی علم یا ترویج علم به شمارهمگانی

انجمن ترویج علم،  تأسیس از مطرح شدن ایده

های ایجاد باشگاه تکمیلی بیشتری دربارههای دیدگاه

تجربی، های علوم و فنون، کارگاههای علمی، موزه

ویژه و برگزاری های اندیشیها، همآزمایشگاه

علمی مطرح گردید تا طی آن گروه هدف، های گردش

که عموماً نوجوانان و جوانان بودند، بتوانند در این 

انجمن ترویج علم  تأسیس .فرایند مشارکت جویند

لم ویج عگام رسمی در تر نخستینطور نمادین گرچه به

شود، پیش از آن نیز چاپ و انتشار می در ایران محسوب

دانشمند،  علمی همانند مجلههای مجالت و نشریه

علمی از رادیو و تلویزیون، مسابقات های پخش برنامه

ها خانهجوایز علمی که گاه برخی از وزارتعلمی، اعطای 

 هایگیری گروهکردند، شکلمی برگزارها یا دانشگاه

ا موضوعات خاص لب برای آشناسازی مردم بداوط

تر کشاورزی و از همه مهمویژه موضوعات بهداشتی و به

عی در راستای فعالیت نهضت سوادآموزی همگی به نو

 .[42]اند ترویج علم عمل کرده

 سازوکارهای ملی ترویج علم  -5-5

گذار متمرکز ملی همراه با سیاست (،4) در شکل

این  نمایش داده شده است. واحدهای مورد نیاز خود

 گذار با همکاری این واحدها به فعالیتسیاست

گذار ملی، با تمامی واحدهای فعال سیاست پردازد.می

ی هایکدیگر در تعامل هستند که این رابطه با فلش

یکی از واحدهای  دوطرفه در شکل مشخص شده است.

ه است ک« ملیاتیواحد اجرایی، پشتیبانی و ع»مهم آن 

  ، به نمایش درآمده است.( با جزییات بیشتر2شکل )در 

امور »نمایان است، واحد  (2)که در شکل گونههمان

ز گذار متمرکسیاست« اجرایی، پشتیبانی و عملیاتی

ملی، با واحدهای اجرایی سایر نهادها و متولیان ترویج 

ی مستقیم و دوطرفه قرار دارد و با علم در ارتباط

ز ا پردازد.می مناسب به ترویج علم استفاده از ابزارهای
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 .ها نیز در تعامل با یکدیگر هستندنهاد ،سوی دیگر

دوسویه، تعامل و همکاری نهادها و متولیان های فلش

طوری ، بهدهدمی ترویج علم در سطح کشور را نشان

ند که هدمی ای را تشکیلکه متولیان ترویج علم شبکه

ی به ارکتی و تعاملصورت مشضمن ارتباط با یکدیگر، به

  پردازند.می سازی فرایندهای ترویج علم نیزپیاده

گذار آمده است، سیاست (4طور که در شکل )همان

گذاری متمرکز و در سطح متمرکز ملی که به سیاست

 استفاده از نیروی گیرد.می پردازد در مرکز قرارمی کالن

د، دهمی علمی، متفکر و خالق که هیأت امنا را تشکیل

گذار با این سیاست از جمله نقاط قوت موجود است.

 و نقاطها توجه به نیاز کشور، نیاز سایر مراکز، چالش

ها را در کسب کوشد تا آنمی ها،قوت و ضعف آن

مین تأ رزه با تهدیدها آماده کند.بیشتر و مباهای فرصت

بخشی از نیازهای مالی سایر نهادهای متولی و مجری 

در سطح کشور و یا حتی کمک در حل مشکالت مالی 

به  ،گذار باشدتواند از اقدامات این واحد سیاستمی نیز

شرطی که خود نیز مورد حمایت مالی دولت قرار داشته 

 باشد.

 

 
  [15] گذار ملی )ساختار سازمانی(نظر و پیشنهادی برای سیاستواحدهای مورد -1شکل 

 ریزیواحد برنامه

 بلندمدت( مدت و)کوتاه
های پژوهی، کرسیواحد آینده

 آزاداندیشی )فلسفه علم و ...(

واحد تعریف مناسبت برای 

 ترویج علم

 واحد اهدای جوایز

 واحد آموزش

امور اجرایی، پشتیبانی و 

 عملیاتی

 واحد ارتباطات و روابط عمومی

گذار سیاست

متمرکز ملی 

 )هیأت امنایی(

واحد انتشارات، تولید فیلم 

 ایرسانههای و همکاری

 واحد تبلیغات

 واحد تحقیق و توسعه

 امور مالی و تعریف بودجه

 ملی المللیبین

 ارتباطات دوطرفه مابین واحدهای

متولیان و نهادهای ترویج علم  گذار متمرکز ملیسیاست

 گذاری(کشور )واحد سیاست

گذار و مهم قانونهای سازمان مجامع علمی داخلی،

 کشوری )مانند مجلس شورای اسالمی و ...(

 واحد نظارت و ارزیابی

متولیان و نهادهای ترویج علم 

 گذاری(کشور )واحد سیاست
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احدهای فعال موجود در این ساختار سازمانی، به و

 ه است،واسطه ارتباطاتی که در شکل نمایش داده شد

 واحد مالی و ،برای نمونه با یکدیگر در تعامل هستند؛

 تعریف بودجه با توجه به فعالیت سایر واحدها تعریف

 ویژهبهواحد اجرایی نیز با تعامل سایر واحدها  شود.می

 ناسبت و اهدای جوایز فعالیتواحدهای تعریف م

ز هم در واحد ارتباطات و روابط عمومی نی کند.می

  د.کنمی المللی فعالیتسطح ملی و هم در سطح بین

با مردم و ارتباطات مستقیم و در سطح ملی 

مستقیم مردمی همراه است و از سوی دیگر با غیر

گذاری در سایر نهادهای ترویج علم واحدهای سیاست

در کشور و همچنین نهادهای مهم دولتی و تأثیرگذار 

غیره ارتباط دارد و همچون مجلس شورای اسالمی و 

از سوی دیگر  کند.می را بررسی ها، موانع و نیازهاچالش

ظیر المللی ندهای ترویج علم پیشرو در سطح بینبا نها

 ارتباط است.یونسکو، سازمان ملل و غیره در 

 

 
 

 [15]امور اجرایی، پشتیبانی و عملیاتی و ارتباط آن با نهادها و متولیان ترویج علم در کشور  -2شکل 

 صدا و سیما -هارسانه

 سایر نهادها و مراکز علمی

علمی و های انجمن

 های علمخانه

 هاوزارتخانه

 مستند و ...  تهیه فیلم،
 برگزاری همایش

 سایر مؤسسات و مراکز علمی

امور اجرایی، پشتیبانی و 

 عملیاتی

 ها و مراکز فرهنگیکتابخانه

دولتی، نهادهای 

 انتفاعیخصوصی و غیر

 هافرهنگستان

امور مالی و تعریف 

 بودجه

اصالح نظام آموزش 

 هاعلوم در دانشگاه

 وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم و تحقیقات

 گردهمایی علمی

 اینترنت علمی نشست 
 سایتوبالگ،   وب

 برگزاری نمایشگاه

 سازیپیاده سازیپیاده

های بین سازمانی در ای از همکاریارتباطات دوطرفه و شبکه

 یند ترویج علم و با استفاده از ابزارهای مختلفسازی فراپیاده

 .ستفاده کندها اتواند از هریک از آنمی عنوان نمونه است و هر نهادیهاین ابزارها، ب
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 یگذاری که البته جزیسیاست یکی از واحدهای فعال

اما برای نمایش  ،گذاری استوابسته به واحد سیاست

، شده لتشک صورت جداگانهر در این شکل بهبهتر ساختا

امور اجرایی، پشتیبانی و عملیاتی »واحدی است که 

امور اجرایی با همه نهادها  را بر عهده دارد.« ترویج علم

همچنین  (،2ن ترویج علم ارتباط دارد )شکل و متولیا

های تعامل همه نهادها با یکدیگر در سطوح و الیه

افزایی و افزایش اثربخشی تواند باعث هممی مختلف

دهد که نشان میها نتایج تحلیل شود.ا هفعالیت

متمرکز فرایندهای ترویج علم که با سازی غیرپیاده

بهترین  ،شودمیهمکاری و تعامل همه نهادها انجام 

  تأثیرگذاری را خواهد داشت.

بنابراین همه نهادها و متولیان، در این سازوکار ملی 

ز گذار متمرککنند )با سیاستمی با یکدیگر همکاری

 گذاری خردلی در تعامل هستند، به سیاستم

سازی فرایندهای ترویج علم نیز پردازند و در پیادهمی

تنها به برای نمونه  (،2)در شکل  حضور فعال دارند(.

است. برای بهتر تعدادی از متولیان و ابزارها اشاره شده 

از ان تومیسازی ترویج علم در کشور شدن فرایند پیاده

 از این گیریبهره مختلفی استفاده کرد کهبزارهای ا

برای  حدود به نهاد یا متولی خاصی نیست؛ابزارها م

ا ی توانند با برگزاری نشست علمیمی هاهمه آن ،مثال

دیگر در این مهم تخصصی با مشارکت یکهای همایش

 سایت خوب و قوی برای این کارسهیم شوند یا یک وب

 ود را توسعه دهند. ایجاد کنند و ارتباطات مجازی خ

ترین الیه موجود در سازوکار، آخرین و مهم

لمی، مند به مباحث عبرخی عالق شهروندان هستند.

سواد هستند، برخی در برخی کم سواد و برخی حتی بی

کنند و برخی در می شهرهای بزرگ و صنعتی زندگی

از کمترین محروم ترین روستاها، حتی دورافتاده

 ی به مدرسه هم دسترسی ندارند.و گاهامکانات علمی 

 افراد علمی هستند و برخی نیستند. ،برخی از این عموم

برخی از این شهروندان دانشمندان و متخصصان فن 

ی رسمهای هستند و برخی دیگر تنها دوران آموزش

اند و به دانشگاه راه نظام آموزش و پرورش را طی کرده

ملی ترویج  سازی سازوکاردر صورت پیاده اند.نیافته

 علم، ضمن آنکه مردم نیز در فرایند ترویج علم مشارکت

کوشند، همه می کنند و در افزایش آگاهی خودمی

نهادها و متولیان سطح باالتر نیز در این مسیر همراه 

ن ارتباط علمی بی ،از سوی دیگر کنند.می مردم فعالیت

ختلف با مهای متخصصان و همچنین متخصصان حوزه

 .[44] باید تقویت شود مردم نیز
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 [15]کار ملی ترویج علم در ایران سازو -5شکل 

 بدون اشاره به ساختار جزیی (2)و  (4) هایشکل

 ،برای نمونه اند؛نمایش داده شده( 9)شکل خود، در 

ای نهاده ور اجرایی با واحدهای اجراییارتباط بین ام

 ای به دو شکلدیگر در اینجا تکرار نشده است، اما الیه

صورت به قبل اضافه شده که همان شهروندان است.

ین مستقیم بچین، ارتباط غیرشماتیک، در خطوط نقطه

ان با متولیعلم و از گذار ملی با متولیان ترویج سیاست

ارتباط مستقیم بین  مردم و با خطی مستقیم

 گذار ملی و شهروندان نمایش داده شده است.سیاست

ای و ابزارهها ین ترتیب شهروندان با استفاده از روشبه ا

مختلف و با ارتباط با نهاد و متولیان ترویج علم در 

 از گیرند.می علمی قرارهای جریان جدیدترین یافته

عامل توانند تمی گذار متمرکز ملی نیزسویی با سیاست

مستقیم داشته باشند. نهادهای متولی نیز هم با 

 گذار متمرکز ملی و هم با شهروندان در تعاملند.سیاست

گذار متمرکز ملی نیز با سیاست« امور اجرایی»واحد 

 .واحد اجرایی سایر نهادها در تعامل است

 راهی به سوی توسعه کشور -9

 عنوانعلمی بههای علم و پژوهش، در شرایط کنونی

 جانبه تلقیبرای توسعه همهیکی از ابزارهای مهم 

ام مدت بدون انجشود و تصور توسعه خوداتکا در بلندمی

علم، کلید  تولید شود.فی میسر نمیکا هایپژوهش

ولید ، تپایدار است و پژوهش اصلی دستیابی به توسعه

وسعه پایدار حاصل تجربه علم، رشد اقتصادی و ت

در طول تاریخ است که در این  انسانی دلیل جامعهبی

ولید ت چرخه پیوسته، نتیجه پژوهش، تولید علم و نتیجه

علم، تولید فناوری است و در نهایت رشد اقتصادی 

متناسب و حرکت در جهت رسیدن به توسعه پایدار 

 .افتدمی اتفاق

 صدا و سیما

 شهرداری

 نهادهای دولتی

نهادهای 
 خصوصی

 هاوزارتخانه

 سایر مؤسسات و مراکز علمی

امور اجرایی، 
پشتیبانی و 

 عملیاتی

گذار سیاست
متمرکز ملی 

 امنایی()هیأت 
 های علمیانجمن

 علمهای خانه

 اهفرهنگستان

 امور مالی و تعریف بودجه واحد اهدای جوایز

 شهروندان

 شهروندان

 یزیرواحد برنامه

 هاکتابخانه

 واحد تعریف مناسبت

واحد تحقیق و 
 (R & D)توسعه 

پژوهی واحد آینده
های آزاداندیشی گروه

 )فلسفه علم و ...(

واحد انتشارات، ترفیع فیلم 
 ایهای رسانههمکاریو 

 سایر واحدها

 واحد ارتباطات خصوصی واحد آموزش

 هارسانه

 صنایع

 شهروندان

 ارتباطات دوطرفه
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 -تارهای اجتماعینهاد علم در ایران نه تنها با ساخ

اقتصادی  –فرهنگی بلکه با ساختارهای اجتماعی 

 کهایگونهبه ه ایران تعامل الزم را ندارد،جامع

اقتصادی و همچنین نهادها و  -ساختارهای اجتماعی

نهاد علم در درون خاصی به  صنعتی نیازها سازمان

خالف این امر، نهاد کنند. حتی برخود، احساس نمی

 -اجتماعیهای ختارها، نهادها و سازمانعلم بیش از سا

اقتصادی جامعه ایران، برای موجودیت خود، نیازمند 

شک، یکی از عوامل اساسی این بیگانگی است. بی هاآن

و متکی بودن علم به جامعه، وابستگی جامعه و اقتصاد 

تکا بر اایران به نفت است. اقتصاد نفتی ایران به دلیل 

رو، انسانی نیازی ندارد، از این ایه، به سرمسرمایه مالی

دلیل این امر و شود. بهبر محسوب نمیاقتصادی دانش

دلیل کوچک بودن بخش خصوصی در درون حتی به

جامعه ایران، نیاز نهادهای دولتی، اجتماعی و اقتصادی 

 ،یل. به این دلاست و حتی صنعت به علم بسیار پایین

ی با دیگر نهاد علم در ایران در یک رابطه کارکرد

اقتصادی قرار ندارد و با جدایی و  -دهای اجتماعینها

کند. این امر چندین می نیازی کارکردی زیستبی

 صورت مختصره بهک امد آشکار و نهان در پی داشتهپی

  توان به پیامدهای زیر اشاره کرد:می

اشتغال در میان افراد ( پایین بودن سطح 4

  کردهتحصیل

  پدیده فرار مغزها گیری و تحقق( شکل2

 ( پایین بودن سطح تولیدات علمی 9

( انتقال دانش تولید شده در درون جامعه ایران به 1

کشورهای دیگر از طریق انتشار مقاالت در 

 خارج از کشور های مجله

ویایی الزم جهت کسب ( تضعیف نهاد علم برای پ4

 ریزی شده اهداف برنامه

علم و نهادهای هاد ( پایین بودن سطح تعامل میان ن0

 اقتصادی  -اجتماعی

  ( پایین بودن بودجه پژوهشی نهاد علم0

  یازهای جامعه در دستاوردهای علمی( عدم انعکاس ن9

  عتمادی علم در اذهان افراد جامعها( بی3

( غیرپروبلماتیک بودن پژوهش و دستاوردهای 46

  علمی

 [41( غالب بودن بعد آموزش بر پژوهش ]44

های حوزه یدر تمام ط و گسترش علمتولید، بس

 یمیقبسیار ع دی، اجتماعی و فرهنگی کشور تأثیراقتصا

منزله هب تولید علم و توسعه علمی ،به تعبیر دیگر دارد.

جانبه و پایدار کشورها نقش موتور محرکه توسعه همه

بنابراین تمام کشورها برای نیل  ،کندمی ایفارا مهمی 

 ه علم و تحقیقات تالشبه خودکفایی علمی و توسع

  کنند.می

 ،در جوامعی که تولید علم در حد مطلوب باشد

توسعه علمی، توسعه  شود.می توسعه علمی نیز ایجاد

، آموزش، پژوهش و فناوری و ترویج انبه علمجهمه

 ؛سه مؤلفه اساسی توسعه علمی ست.ا هافرهنگ آن

یعنی آموزش، پژوهش و فناوری باید مورد توجه قرار 

دستیابی به اهداف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،  گیرد.

 تواندمی سیاسی و علمی جامعه در بستر تولید علم

 بنابراین ضرورت برد،جامعه را به سمت توسعه پیش ب

موانع آن راهگشای  توجه به تولید علم و راهکارها و

 کاران در تحقق اهداف جامعهاندرمسئولین و دست

سازی بسترهای آن گامی مهم تولید علم و بهینه .است

 . [44]رود می در پیشرفت جوامع به شمار

ای رسیدن به توسعه پایدار و کشور ایران نیز بر

منابع الزم برای  ایران،در  .کندمی بنیان تالشدانش

ای مهیا است و با مدیریت و دستیابی به چنین توسعه

 برای هر بخش توسط اهل فن درستگذاری سیاست

برای مدیریت  وری بهینه دست یافت.توان به بهرهمی

شد و برای تولید علم باید به علم و دانش مجهز  کارامد

 ریزی و بسترسازی کرد.باید برنامه

توسعه در جوامعی نظیر کشورهای در حال رشد، از 

یدا کند، اگر علم توسعه پ شود.می توسعه علمی آغاز

مه الز یابند.می سیاست، اقتصاد و مدیریت هم توسعه
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توسعه علمی، تولید علم است، علمی که امروز مبنای 

 . شودمی پیشرفت کشورها محسوب

 تولید علم پشتوانه قدرت سیاسی است -9-1

برتر علمی با های قدرت ،در شرایط فعلی جهان

ها پدیدهعلمی و احراز قوانین های دستیابی به فرمول

و هر  قدرت از پایگاه برتری برخوردارنددر موازنه 

د و رسبنیادین علمی بهای تر به یافتهکشوری سریع

سترش علوم دیگر وری و گبتواند آن را برای رشد فنا

تواند موازنه قدرت را به نفع خود می ترکار گیرد سریعبه

علمی  اتکشورها نیز به تولید ،ین ترتیببه ا رقم بزند.

، زیرا اگر کشوری علم نداشته باشد دنبیشتری نیاز دار

تواند مقلد و منفعل باشد، حقیقتاً نمی عبارت دیگرو به

 . [40] به استقالل و آزادی دست یابد

 ساز پیشرفت فرهنگ جامعهعلم زمینه -9-2

فرهنگ  ؛فرهنگ از دو دیدگاه قابل مطالعه است

لیه نگ معنوی شامل کفره معنوی و فرهنگ مادی.

 اجتماعی و ساختار و نظامهای ، ارزشهاترفتارها، عاد

های اجتماعی است و فرهنگ مادی شامل کلیه پدیده

ین به ا .است فناوری مادی یک جامعه مثل مسکن و

لم و یا عین ع ، نقش عمده فرهنگ یا نتیجه علمترتیب

تر شود بر هر چه تولید علمی یک جامعه افزون است.

خواهد شد. فرهنگی در جامعه غنای فرهنگی آن افزوده 

 تری بهره گرفته باشد کهتر است که از علوم بیشغالب

 روز باشد دارای نوآوری است.مندی بهاگر این بهره

المللی کامالً آشکار مروزه اهمیت نوآوری در رقابت بینا

ای در زمینه بهترین روش ات گستردهشده و تحقیق

  زش آن انجام پذیرفته است.انگی

 تولید علم پشتوانه توسعه اقتصادی -9-5

از مشکالت  زیادیبا استفاده از تولید علم بخش 

افزایش بازده تولید محصوالت  بشر حل شده است.

کشاورزی، افزایش امید به زندگی، ابداعات صنعتی، 

 شکوفایی امکانات جدید ارتباطات علمی و غیره موجب

و در سایه این  شودمییک سرزمین  سعه اقتصادیتو

عنوان  یشرفته تحتکشورهای پ بیشتر ،هاگونه پیشرفت

از نظر شرایط طبیعی و امکانات ) جهان اول و دوم

یشتر از کشورهای جهان سوم ندارند( خدادادی چیزی ب

را  نی نبض جهارافزادر اثر تفکر علمی و تولیدات نرم

  . [40] در ید خود دارند

 و کز علمی و پژوهشی در تولید علمنقش مرا -3

 تأثیر آن در توسعه کشور

عنوان زیربنا، عامل و هدف توسعه باید انسان به

جامعه  ،تولید فکر و اندیشه یادگیرنده باشد تا بتواند با

انفجار  جانبه سوق دهد.را به سمت رشد و توسعه همه

وری اطالعات، اینترنت و جهانی شدن سه پدیده فنا

را بر مدیریت تولید علم گسترانیده است و سایه خود 

توان مدیریتی شگرف و می هادر لوای این فرصت

 مدیریت نوین هوشمند را بر عرصه تولید علم بنا نهاد.

تولید علم نسبت به نوسانات اجتماعی، سیاسی و 

دهد و هر گونه تحولی را می اقتصادی حساسیت نشان

 ند.کمیتبدیل  چه از نوع مناسب و چه بحران به فرصت

ارزیابی های در رهبری مدرن تولید علم شاخص

م هم تا تولید عل باشدوری توسعه دقیق باید مدنظر بهره

 ،نهایت اینکه وری قرار گیرد.مورد سنجش بهره

 مدیتولید علم انرژی کارا مدیریت کارکردهای شاخص

توان میزان دستیابی به اهداف می است که از طریق آن

که همچنان مدیریت تولید علم را تعیین کرد.برنامه در 

ی در زندگ سزایی بر روندهفرایند تولید علم تأثیرات ب

 جدید و فناوریاستفاده از  سراسر جهان گذاشته است،

( موجب انگیزش ای برای تبادل افکار )رایانهچندرسانه

روحیه علمی را تقویت  ،بیشتر در امر یادگیری شده

و نیروی خالقه انسان  هبرد را باالاعتماد به نفس  ،کرده

زمینه توسعه و توسعه  ،آناستمرار و با  ساخته را کارا

 . [49] شده است فراهم پایدار

ن آ توسعه کشورهای پیشرفته نمایانگربررسی روند 

است که این کشورها به اهمیت و جایگاه تولید علم 
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طور کامل واقف بوده و برای تحقق آن به به

تردید بی اند.راهبردی متوسل شدههای ریزیبرنامه

ید تولباید  اندازیز برای تحقق اهداف سند چشمن ایران

در  توسعه خود قرار دهد.های علم را در محور برنامه

عنوان ستاره مداری بهمحوری و داناییحقیقت، علم

 اجرایی کشور محسوبهای راهنمای حرکت دستگاه

رد با توجه به مجموعه شوند و البته اتخاذ این رویکمی

چرا که  منطقی است، بسیارالمللی تحوالت بین

جدید، های و اندیشهها ها، نظریهبرخورداری از روش

ساز تبدیل تهدیدها به کلید حل مشکالت و زمینه

از آنجایی که بسیاری از کشورهای در  .است هافرصت

 ضرورت ،اندتوسعه نیز به این مهم توجه کرده حال

رسیدن به آن در های مشیعلم و خط توجه به

 . [9] شودمی کشورمان به شدت احساس

زمان با عصر فناوری اطالعات و مو ه 24در قرن 

 رایای بهعنوان مقدمارتباطات، توجه به توسعه علمی به

محوری بخش  .توسعه سیاسی و اجتماعی مهم است

 تحول ساختاری در نظام علمی و فناوری کشور را

مؤلفه آموزش، پژوهش و فناوری  ترکیبی از سهتوان می

نی زما عنوان عناصر کلیدی توسعه علمی مطرح کرد.به

شود، منظور توسعه می که مبحث توسعه علمی مطرح

جانبه علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ترویج همه

نهاد علمی که محصول توسعه  ها است.فرهنگ آن

تماعی را علمی است، کارکرد پنهان یک جنبش اج

دارد، به این سبب باید در نظر گرفت که توسعه علمی 

عی و یا انجام اصالحات بدون توسعه عقالنیت اجتما

ممکن است و باید فرهنگ جامعه را نیز اجتماعی غیر

 در نظر گرفت. 

شرایط زندگی برای  عنوان فرایند بهبودهتوسعه ب

فرهنگی و ، همگان دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی

زا و درون متعادل، رشد موزون، ؛ یعنیاسی استسی

تواند امر توسعه می این ابعاد در یک جامعه جانبههمه

و برای رسیدن به این هدف نقش  پذیر کندرا امکان

 ه است،کنندیادگیری و تولید علم بسیار تعیین، آموزش

گی یافتتوان گفت بین سطح توسعهمی ای کهگونههب

 ،در میزان تولید دانش جهانی آنیک جامعه و نقش 

نوعی همبستگی مثبت مستقیم وجود دارد. از سوی 

است  نیازمند آن باید گفت که فرایند تولید دانش دیگر

که در برنامه توسعه کالن کشور نقش و جایگاه آن 

پردازی و طور جدی مورد توجه قرار گیرد، زیرا نظریههب

کارگیری هریزی دقیق و بتولید علم حاصل برنامه

  یافته است.متدولوژی منظم و سازمان

یند توسعه در کشورهای گیری فراروند شکل

 -صنعتی مؤید این امر است که رشد و توسعه اقتصادی

ون رشد و ترقی بد اجتماعی و تکامل اقتصاد صنعتی،

ها، نوآوری های علمی،انقالب ویژهعلمی و فنی و به

ود تولید دانش ی نماختراعات و اکتشافات که همگ

ه . این نکات بیانگر آن است کپذیر نیستامکان هستند،

 بنای علمی،زا و مداوم باید زیردرون توسعه جامع،

د ینصورت یک فراهپژوهشی و فنی داشته باشد تا ب

  تعاملی، مستمر و پویا درآید.

گذاری انسانی سبب افزایش تولید دانش و سرمایه -

  شود.می درآمد سرانه

مگان برای هیند بهبود شرایط زندگی توسعه یعنی فرا -

جدید  فناوریعلم و  ،زایو زیربنای توسعه درون

  است.

افزایش ارزش کاال و خدمات  تولید دانش سبب -

شده در جامعه و در نتیجه افزایش تولید تولید

 ترین شاخص توسعهعنوان مهمهناخالص ملی ب

  .شودمی

 امل خدمات عمومی،آموزش عالی از طریق سه ع -

ساسی در تولید علمی و آموزش و پژوهش نقش ا

  زا دارد.توسعه درون

ها، سبب انعطاف در نقش از لحاظ اجتماعی تولید علم -

  د.شومی وظایف، الزامات، مقررات و حقوق افراد

ها، ارزش« مبنای فرهنگی»تولید علم در جامعه بر  -

  گذارد.می و نحوه زندگی اثرها فنون، تکنیک
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سطح فناوری جامعه  تولید دانش از طریق ارتقای -

  .شودمی سبب رفاه نسبی و همگانی

علمی، قناعت فرهنگی و  تولید علمی سبب ذخیره -

  د.شومی پیشرفت آمادگی برای

 تولید دانش باعث افزایش کارایی نظام تولید در جامعه -

  شود.می

ای آحاد مردم نیازه سازیوردهتولید دانش به برا -

  .کندمی عنوان یک بعد مهم توسعه کمکهب

های خاص در تولید دانش سبب تحقق اهداف گروه -

  شود.می گیری از منابع کمیابجهت بهره

تولید دانش در یک جامعه سبب توزیع عادالنه درآمد،  -

کاهش مرگ و میر و افزایش امید زندگی  طول عمر،

 [. 43] شودمی های مهم توسعهعنوان شاخصهب

 گیری و نتیجه بندیجمع -9

پایدار،  رشد و پیشرفت جوامع در پرتو توسعه

شود و دستیابی می زا حاصلجانبه، متوازن و درونهمه

 ابعاد گوناگون به این سطح از توسعه نیازمند شناخت

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  توسعه مانند توسعه

باید همه ابعاد  ایبرای رسیدن به چنین توسعه است.

سعه تو کرد.ریزی توسعه را شناخت و برمبنای آن برنامه

یران نیازمند داشتن علم و فناوری در ا جانبههمه

شور علمی ک ای و متوازن نسبت به توسعهرویکرد منطقه

ق بندی دقیاین رویکرد از طریق شناخت و دستهاست و 

 .آیددست میبهمناطق جغرافیایی و سیاسی کشور 

علمی و های جه به فرهنگ بومی و گسترش قطبتو

بومی  هایا توجه به ویژگیعلم و فناوری بهای پارک

تواند می ی کشور،یو نواحی جغرافیاها شهرها، استان

باعث تضمین رشد علمی مناطق مختلف کشور شود و 

های بندیدیگر، سطح علمی ایران را در رتبهاز سوی 

این منظور، الزم است در سند  برای جهانی بهبود بخشد.

جامع علمی کشور، به وضوح و با دقت بیشتری  نقشه

چگونگی توزیع علم در کشور و توسعه علمی متوازن به 

ای نواحی مختلف کشور اشاره شود و در و منطقه

می مناطق عل ای نیز نقش توسعهتوسعههای برنامه

ها دقیق شاخص با مطالعه .مختلف کشور آشکارتر شود

ر مشارکت بیشت توان زمینهمی ثروت علمیهای و مؤلفه

گیری از نتایج تحقیقات م و بهرهدر تولید علها استان

این مسئله باعث خواهد شد  کاربردی را فراهم ساخت.

یافتگی علمی مناطق مختلف تنها سطح توسعهتا نه

کشور گسترش یابد، بلکه در مجموع، آهنگ رشد علمی 
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Abstract 

The institution of science in Iran has undergone increasing changes in the contemporary era. Studying 

these changes is of particular importance in view of the consequences they have brought about in Iran’s 

knowledge system. There is no doubt that a country’s power, development, and true independence are 

significantly and directly proportional to its ability to generate knowledge as well as it’s scientific and 

research development. Generation, extension, and development of knowledge fundamentally affect a 

country’s social, economic, and cultural dimensions. In the past few decades, countries who have 

successfully been included among scientifically developed countries – or those that managed to enter 

the transitional period towards such development have paid particular attention to generate as well as 

application of knowledge. Scientific development would follow in those countries that have successfully 

generated knowledge at an adequate level. Scientific development entails multidimensional 

development in a country’s knowledge, education, research, and technology, as well as extension of all 

these fields. Achieving social, economic, cultural, political, and scientific goals by a society can carry 

that society forwards towards development. Therefore, due attention by relevant authorities in a society 

to knowledge generation as well as the solutions and obstacles associated with the same can pave the 

way towards realizing that society’s goals.  

In Iran, as in many other countries, efforts have been made to reach sustainable development and 

knowledge-based status. The necessary resources have been provided for achieving such a status, and 

optimal productivity status can also be achieved in each section by technically oriented authorities. 

Efficient management requires knowledge, planning, and building the proper infrastructure for 

generating and extending knowledge. 
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