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چكيده

ــيارى از متخصصان، قرن دانش نام دارد. در چنين زمانى، برترى علمى و در  ــت و يكم به تأييد بس قرن بيس
اختيار داشتن دانشمندان خبره و طاليه دار به عنوان ابزار برترى يك كشور مطرح مى شود.  بديهى است كه 
كه كشورها سياستگذارى هايى براى ارتقا در اين بخش اتخاذ خواهند نمود. از سوى ديگر، كشورهاى توسعه 
يافته با درگير كردن مردم در سياست هاى علمى جامعه و افزايش درك عمومى مردم از پژوهش هاى علمى،      
ــاختارهاي  ــورها  س ــيارى از اين كش زمينه هاي ورود به عصر دانايي را فراهم نموده اند، به طوري كه در بس
گوناگونى را به منظور توسعه علم تحت عنوان موسسات پيشبرنده علم ايجاد نموده اند. در اين مقاله،  عوامل و 

برخى از مهم ترين موسسات پيشبرنده علم و همچنين، ساختار آنها معرفى مى شود.

واژگان كليدى : پيشبرنده  علم ، مشاركت عمومى ،عوامل پيشبرد علم

پريسا حسين زاده*

*  گروه بيوتكنولوژى ، دانشكده علوم ، دانشگاه تهران، تلفن : 09155516113
 phosseinzadeh@khayam.ut.ac.ir : ايميل
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علم و پژوهش

مقدمه
ــامل مى شود. با  ــبرنده1 ، معنى هاى گوناگونى را ش كلمه پيش
ــت كه  ــخصى اس توجه به فعل پيش بردن2 ، راه انداز چيز يا ش
باعث ايجاد و افزايش جايگاه رتبه يا افتخارهائى شود؛ به رشد يا 
بالندگى امرى كمك كند و يا با تبليغات، عمومى سازى و ايجاد 
بنگاه ها اقبال عمومى امورى را باال ببرد3 .  اصطالح پيشبرنده 
در منظورهاى متفاوتى استفاده مى شود كه از آن ميان مى توان 

به موارد زير اشاره كرد:
ــته اي از DNA گفته مى شود كه  ــت شناسى به رش • در زيس
ــرار دارد و به عوامل  ــروع ژن ق ــه طور كلى قبل از جايگاه ش ب
ــروع، اتصال به آن و تنظيم  ــناخت جايگاه ش ــى در ش رونويس

رونويسى كمك مى كند4 .
• فردى كه مسئوليت عمليات مالى وقايع ورزشى را برعهده دارد5 .
• نوعى از انواع شخصيت در انسان كه به Artisan  هم معروف 

است . [1]
پيشبرنده گان علم را مى توان افراد يا ابزارى دانست كه به هر 
نحوى براى باال بردن جايگاه علم در يك جامعه و اقبال عمومى 
ــد. با توجه به نقش عظيم علم، در حال حاضر  به آن نقش دارن
ــرش جديد جوامع به علم به عنوان راه اصولى براى بقا در  و نگ
عرصه  رقابت هاى جهانى، از ديدگاه بسيارى از صاحب نظران، 
ــت. اين امر خود به تنهايى  قرن جارى قرن علم لقب گرفته اس
ــبرد  ــتگذارى ها براى پيش بيانگر اهميت علم در جوامع و سياس

علم است .
در اين نوشتار به تعريف پيشبرندگان علم6 در جوامع در حال توسعه 
ــش مثالى از مهم ترين  ــعه يافته مى پردازيم و در هر بخ و توس
ــات مورد نظر مى آوريم و در پايان به بررسى چالش ها و  موسس
ظرفيت هاى موجود در راستاى پيشبرد علم در كشور مى پردازيم.

پيشبرنده علم در جوامع در حال توسعه
ــت علمى در بيشتر جوامع در حال رشد مبتنى بر  امروزه، سياس

آموزش اهميت علم به دانشجويان و اشاره بر جايگاه واالى 
1 Promoters
2 Promotion
3 www. Merriam- Webster .com
4 www. Wikipedia.com
5 www. keirsey.com
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ــمندان در جامعه، چه از نظر معنوى و چه مادى است.اين  دانش
ــرايط روز جهان موجب شده است اهميت  در حالى است كه ش
ــى فراتر رود و به حوزه هاى  ــمندان از زمينه هاى تخصص دانش
ــتگذارى علم نيز برسد.[1] اين امر در كنار پيشرفت هاى  سياس
سريع علمى در جوامع رشد  يافته موجب شده است تا اين جوامع 
ــبرد امكانات و ظرفيت هاى علمى خويش برآيند تا  درصدد پيش
از عرصه ى رقابت جهانى حذف نشوند. پيشبرنده هاي علم در 
ــه دسته ى كلى بررسى  ــد را مى توان در س جوامع در حال  رش

كرد:

ابزارها و امكانات پيشبرنده  علم
ــكالتى كه كشورهاى در حال  رشد با آن  يكى از مهمترين مش
ــت. اين امر موجب مى شود  مواجه اند، كمبود امكانات كافى اس
كه دانش آموزان و دانشجويان در اين كشورها حسى نسبت به 
ــند و با ديدگاهاى نظرى وارد عمل شوند. از  ــته باش علوم نداش
سوى ديگر اين گونه خألهاى ابزارى، سدى دربرابر پژوهش و 
ــعه در اين كشورها است. در چنين شرايطى، دولت ها ملزم  توس
ــكاف ها هستند. بهترين رويكرد در قدم  به پر كردن اينگونه ش
اول تجهيز مدرسه ها با امكانات آزمايشگاهى است. در مواردى 
كه بودجه  دولت براى چنين سرمايه گذارى هايى كافى نيست، 
ــى و بسته هاي آموزشى استفاده  مى توان از فيلم هاى پژوهش
كرد تا دانش آموزان برداشتى از كاربردهاى دانش داشته باشند. 
برگزارى بازديد از كارخانه ها، دانشگاه ها و مراكز پژوهشى از ديگر 
عوامل مؤثر در پيشبرد سطح دانش در ميان دانش آموزان است.[1]

باتوجه به پيشرفت سريع علم در دنياى امروز، آگاهى از تغييرات 
ــت كه مى تواند موجب  ــر و بروز  بودن از ديگر عواملى اس اخي
برترى برخى جوامع نسبت به سايرين شود. دسترسى به اينترنت 
ــرعت براى انجام جستجو يكى از اين عوامل مهم است. از  پرس
ــبرنده  علم مى توان به ايجاد مركز ملى اطالع  ديگر ابزار پيش
ــريع به نوشتار ها و  ــى س ــانى الكترونيكى براى دسترس رس

ــاره كرد.  كتاب هاى معتبر اش
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فصلنامه نشاء علم، سال اول، شماره 2 ـ خرداد ماه 90

سياستگذارى هاى عوامل پيشبرنده علم
ــبرد علم،     ــات و ابزار در پيش ــازنده امكان ــزون بر بر نقش س اف
ــت هاى يك كشور نيز بايد براى نيل به اين مقصودموثر  سياس
باشد تا زمينه  كارى مساعدترى براى دانشمندان  و پژوهشگران 
فراهم شود و علم در خدمت جامعه و رفع نيازهاى آن قرار گيرد. 

از اين ميان، مى توان به اقدام هاى زير اشاره كرد:[1]
ــده است كه دانشمندان  ــتردگى دانش موجب ش • امروزه، گس
ــروز يك فرد                 ــى كار كنند، ام ــيار تخصص ــه هاى بس در زمين
ــه هاى يك طرح  ــى در مورد تمامى زمين ــى تواند به تنهاي نم
پژوهشى بزرگ نظر بدهد. بنابراين، مى بايد به سمت  فعاليت هاى 
بين رشته اى و نيز برگزارى آموزش و پژوهش هاى ميان رشته اى 

بين علوم تجربى و علوم انسانى روى آورد.
ــى مى بايد متناسب با نيازهاى  ــگاه ها و مراكز پژوهش • دانش
جامعه سياست پژوهشى داشته-باشند. بنابراين، در دانشگاه ها 
و مراكز پژوهشى، بايداستادان نظريه پرداز و نوآور حضور موثر 

داشته باشند.
• مؤسسه هاى پيشبرنده ى علم و به ويژه بنياد هاى بين المللى 

علم هركشور نقش انكارناپذيرى در پيشبرد علم ايفا مى كنند.

پيشبرد علم در جوامع پيشرفته
مفهوم رسمى تر پيشبرد علم كه در بيشتر وبگاه ها و نوشتار ها 
ــم مى خورد، از پيشبرد در معناى افزايش اقبال عمومى  به چش
ــت و حتى مترادف مفاهيمى چون ارتباط  ــمه گرفته اس سرچش
ــاركت عمومى در علم بكار  ــى، درك عمومى از علم و مش علم
ــاى ارتقاى مزاياى  ــبرد علم به معن ــى رود. از اين نگاه، پيش م
ــركت دادن مردم  ــراد غيرمتخصص و ش ــاركت اف علم با مش
ــود1 .  دانشمندان و  ــتگذارى هاى علمى تلقى مى ش در سياس
متخصص ها به اين نتيجه رسيده اند كه براى پيشرفت هرچه 
بيشتر جامعه ، بايد سياست هاى مربوط به ارتباط دانشمندان و 
ــود و به صورت  مردم از حالت يكطرفه و فقط آموزش، خارج ش
يك همكارى دوطرفه و مشاركت عمومى درآيد. در اين راستا، 
ــت كه علم مهمتر از آن است كه  ــته اس دولت بريتانيا ابراز داش
تنها به عهده ى دانشمندان باشد.[2] اين سياست هم مشابه هر 
سياست ديگرى مخالف ها و موافق هائى دارد كه به اظهارنظر 
1  Openlearn.open.ac.uk

در آن پرداخته اند.
ــته بندى كلى، پيشبرنده هاي علم را مى توان در    در يك دس

دو گروه كلى بررسى كرد2 :

سازمان هاى پيشبرنده علم
ــازمان ها، با رويكردى از باال به پايين به پيشبرد علم در  اين س
ــاس سياست هاى  جامعه كمك مى كنند، بدين معنى كه براس
ــتره هاى ويژه اى از علم را در ميان مردم  جامعه و جهان، گس
رواج مى دهند. فعاليت-هاى اين سازمان ها در سه دسته  كلى 
قرار مى گيرد. بايد توجه داشت كه اين سازمان ها دسته بندى 

مرز قطعى ندارند.[3]:
ــه طوركلى به منظور  ــته فعاليت هاكه ب ــن دس Go see .1 : اي
افزايش آگاهى مردم، تشويق جوانان و معرفى موضوع هاى جديد 
علمى برگزار مى شود،  يكطرفه است و مشاهده ى آزمايش ها و 
شركت در مراسم علمى را شامل مى گردد. از چنين برنامه هايى 
مى توان به فستيوال هاى علمى، برنامه هاى علمى تلويزيونى، 
ــتان، در همين  ــاره كرد. در انگلس ــگاه ها و كارگاه ها اش نمايش
راستا شش شهر لندن، منچستر،بريستول، ليورپول، نيوكاسل و 
بيرمنگام به عنوان شهر علم انتخاب شده اند و ساالنه در هريك 
از آنها برنامه هاى علمى مطابق با توانمندى هاى منطقه شامل 
تور گردآورى فسيل، بازديد از معادن و مانند آن برگزار مى شود. 
مثال ديگر؛ برنامه ى علم در اتوبوس ها در انگلستان است. در 
ــتنى هاى  اين برنامه، روى اتوبوس ها به جاى تبليغات از دانس

علمى استفاده مى شود.
ــاركت  ــن نوع تالش ها، مردم اجازه ى مش Go say .2 : در اي
ــاجره با دانشمندان را دارند. از ميان  در بحث هاى علمى و مش
ــاى بحث و مناظره  ــى توان به گردهمآيي ه ــن برنامه ها م اي
ــت كه  ــاره كرد. مثال ديگر؛ كافه هاى علمى اس در موزه ها اش
ــورهاى گوناگون و حتى كشورى مانند اوگاندا هم وجود  در كش
ــناخته  دارند. اين كافه ها هفتگى يكى از چهره هاى علمى ش
ــش و پاسخ و  ــده را دعوت مى كنند و گردهمآئى هاى پرس ش

مناظره تشكيل مى دهند.
ــت مى شود، در  Go use .3 : همانطور كه از نام آن هم برداش
اين دسته از تالش هاى مردم به بهره مندى از ابزارهاى علمى 
2  www.twas.org
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يا علم خود تشويق مى شوند. از بهترين نمونه هاى اين تالش 
ها بازارهاى علمى هستند كه نخستين بار در 1960 در هلند راه 
ــپس در سراسر اروپا گسترش يافتند. در اين  اندازى شدند و س
بازارها، نيازهاى اجتماعى جامعه ميان مردم مطرح مى شود و از 
ــته مى شود راه حلى ارائه كنند. از اين ميان، بهترين  آنها خواس

جواب ها در سياست هاى جامعه استفاده مى شوند.
ــته ى اول قرار  ــتر فعاليت ها در دس اگرچه، در حال حاضر بيش
مى گيرند و هنوز تا مشاركت واقعى مردم فاصله وجود دارد، اين 
تالش ها مى توانند زمينه ى آينده را ايجاد كنند و عاملى براى 
تشويق مردم باشند. افزون برآن،اين نوعى سياست است كه از 
يك سو مردم را در امور سياسى دخالت مى دهد و از سوى ديگر 
به آنها پارادايمى فكرى در راستاى اهداف جامعه ارائه مى دهد.

پيشبرند ه هاي مستقل علم
ــردى و به طور  ــورت نوعى تعهد ف ــت، علم به ص ــن حال در اي
ــود. در واقع، در اين نوع فعاليت  خودجوش به پيش برده مى ش
ــخصى خود به علم  ــا افراد غيرمتخصص به خاطر عالقه  ش ه
ــوان به موزه هاى  ــته مى ت ــه دنبال آن مى روند. از اين دس ب
ــخصى و نوشتن برنامه هاى كامپيوترى در منزل اشاره كرد.  ش
ــراد تبديل به  ــتر، اين اف ــا اوقات فراغت بيش ــورهايى ب در كش
آماتورهاى حرفه اى مى شوند، يعنى افراد غيرمتخصصى كه در 
ــتجوى عالقه شخصى خود تا سطح حرفه اى داده ها مى  جس
ــبرد برخى  ــند1  و مى توانند از اين نيروى كارآمد براى پيش باش
ــود جويند. از مثال هاى موفق چنين برنامه  طرح هاى علمى س

اى مى توان به ويكى پديا اشاره كرد.
ــبرد علم در ميان افراد  ــازمان ها،  پيش با توجه به نقش مهم س
جامعه،در ادامه به اختصار برخى از مهمترين اين مؤسسه ها در 

جوامع گوناگون مى پردازيم2.: 

 3(AAAS)انجمن پيشرفت علم آمريكا
ــبرد علم در تمام دنيا  ــال 1848 با هدف پيش اين انجمن در س
تأسيس شد و در حال حاضر داراى 262 سازمان وابسته و بيش 
از ده مليون كارمند دارد. از ديگر اهداف اين انجمن مى توان به 
1   www.wikipedia.org
2  American Association for Advancement of Science
3  www. Aaas.org

از ده مليون كارمند دارد. از ديگر اهداف اين انجمن مى توان به 
افزايش ارتباط ميان مردم و دانشمندان، حفاظت از يكپارچگى 
ــاى علمى، بهره  ــازمان ه ــم و كاربردهاى آن، حمايت از س عل
مندى مسئوالنه از علم در سياست هاى عمومى، تنوع بخشيدن 
به نيروهاى كارى در علم و فنآورى، افزايش مشاركت عمومى 
در علم، افزايش مشاركت جهانى در علم و امكان تحصيل علم 
ــته  ــاره كرد. برنامه هاى اين انجمن در چهار دس براى همه اش

كلى قرار مى گيرد:
• علم و سياست: كه شامل گروه هاى صنعت، علم و تكنولوژى 
؛علم و بهبود رفاه ؛ علم، مهندسى و سياست عمومى ؛ سياست 
و بودجة R&D؛ ( پژوهش و رشد)، مراكز علمى محلى؛ علم و 

حقوق مردم ؛ آزادى و مسئوليت علمى مى باشد.
• تالش هاى هاى بين المللى : شامل گروه هاى علم،تكنولوژى 
و پيشرفت؛ علم، امنيت عمومى و ارتش؛آفريقا؛ شوراى زمين هاى 
ــر؛ جمعيت و منابع محيطى ؛ عوامل غرهنگى در برنامه هاى  باي

جمعيت
• آموزش ها و منابع انسانى : كه بر بخش هاى آموزش علمى ؛ 
فهم عمومى دانش؛ ادارة فرصت هاى علمى ؛ طرح آمريكايى هاى 
ــرفت معلم ها ؛ كتابخانه سيار براى مدرسه ها؛  بومى در علم؛ پيش

مالقات با  دانشمندان خارجى نظارت دارد.
ــم انداز  ــى چش • پروژه ى 2061: هدف اصلى اين طرح، بررس

آينده ى تغييرات آب-و هوايى و گرمايش جهانى است.
ــاركت عمومى  ــان مراكز گوناگون اين انجمن، مركز مش از مي
ــائل مهم چالش  برانگيز دنياى  ــى مس وجود دارد كه به بررس
ــمندان  ــورد بحث و تضاد ميان مردم و دانش ــم، كه اغلب م عل
ــن موضوع ها مى توان  ــند، مى پردازد. از مهمترين اي مى باش
به تكامل،  غذاهاى تراريخت، فنآورى نانو، تغييرات آب و هوا، 

ژنتيك پزشكى، بيمارى هاى عفونى، بيوتروريسم اشاره كرد.
ــن اهداف، راه بردهاى هاى گوناگونى  اين انجمن براى نيل به اي
دارد. از مهمترين اين اقدام ها، مى توان به برگزارى گردهمآئى هاى 
ــهر، برگزارى روزهايى به عنوان روز  ــالن اجالس ش علمى در س
ــى آن خانواده ها با بخش هاى گوناگون  ــى خانواده كه در ط علم
ــوند، گردهمآئى هاى مالقات با دانشمندان، راه  ــنا مى ش علم آش

يا علم خود تشويق مى شوند. از بهترين نمونه هاى اين تالش ها 
بازارهاى علمى هستند كه نخستين بار در 1960 در هلند راه اندازى 
ــترش يافتند. در اين بازارها،  ــپس در سراسر اروپا گس شدند و س
ــود و از آنها  ــاى اجتماعى جامعه ميان مردم مطرح مى ش نيازه
خواسته مى شود راه حلى ارائه كنند. از اين ميان، بهترين جواب ها 

در سياست هاى جامعه استفاده مى شوند.
ــتر فعاليت ها در دسته ى اول قرار  اگرچه، در حال حاضر بيش
ــاركت واقعى مردم فاصله وجود دارد،  مى گيرند و هنوز تا مش
ــن تالش ها مى توانند زمينه ى آينده را ايجاد كنند و عاملى  اي
براى تشويق مردم باشند. افزون برآن،اين نوعى سياست است 
ــى دخالت مى دهد و از  ــو مردم را در امور سياس كه از يك س
ــوى ديگر به آنها پارادايمى فكرى در راستاى اهداف جامعه  س

ارائه مى دهد.

پيشبرند ه هاي مستقل علم
در اين حالت، علم به صورت نوعى تعهد فردى و به طور خودجوش 
ــت ها افراد  ــع، در اين نوع فعالي ــود. در واق ــه پيش برده مى ش ب
غيرمتخصص به خاطر عالقه  شخصى خود به علم به دنبال آن 
مى روند. از اين دسته مى توان به موزه هاى شخصى و نوشتن 
ــورهايى با  ــاره كرد. در كش برنامه هاى كامپيوترى در منزل اش
ــتر، اين افراد تبديل به آماتورهاى حرفه اى  اوقات فراغت بيش
ــوند، يعنى افراد غيرمتخصصى كه در جستجوى عالقه  مى ش
شخصى خود تا سطح حرفه اى داده ها مى باشند1  و مى توانند 
از اين نيروى كارآمد براى پيشبرد برخى طرح هاى علمى سود 
ــد. از مثال هاى موفق چنين برنامه اى مى توان به ويكى  جوين

پديا اشاره كرد.
ــبرد علم در ميان افراد  ــازمان ها،  پيش با توجه به نقش مهم س
جامعه،در ادامه به اختصار برخى از مهمترين اين مؤسسه ها در 

جوامع گوناگون مى پردازيم2.: 

 3(AAAS)انجمن پيشرفت علم آمريكا
ــبرد علم در تمام دنيا  ــال 1848 با هدف پيش اين انجمن در س
تأسيس شد و در حال حاضر داراى 262 سازمان وابسته و بيش 
1 . www.wikipedia.org
2  .American Association for Advancement of Science
3 . www. Aaas.org
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موسسات و عوامل پيشبرنده علم در ايران و جهان

فصلنامه نشاء علم، سال اول، شماره 2 ـ خرداد ماه 90

ــدازى طرح Glocal كه طى آن از نظرات افراد محلى درمورد                                                                                          ان
ــگاه ها و  ــود، نمايش ــتفاده مى ش ــش هاى روز جهان اس چال
سمينارهاى  برخط(آنالين)، دادن كمك هزينه هاى گوناگون و 

انتشار مجله ى معتبر Science اشاره كرد.

شـوراى پژوهش هاى مهندسـى و علوم طبيعـى كانادا 
 1( NSERC)

ــور پژوهشگرها  ــورا تبديل كانادا به كش مهمترين هدف اين ش
ــود رساندن به تمامى مردم كانادا است.  و نوآوران به منظور س
ــك عالقه ى عمومى  ــورا ، تحري ــبرد علم به تعبير اين ش پيش
ــل آينده دانش آموزان براى اشغال كردن  به علم و تشويق نس
ــور ارتباطى تنگاتنگ  ــت. براى اين منظ حرفه هاى علمى اس
ــگرها در زمينه ى تدريس، دانشمندان و جامعه نياز  بين پژوهش
ــت. اين شورا در بودجه ى سال 2009 خود برنامه اى به نام  اس
كريستال را براى ارتقاى سطح علمى دانش آموزان پايه ى اول 

و دوم تدبير كرده است.
ــاالنه،  ــورا جايزه اى به مبلغ 200000$ س افزون برآن، اين ش
ــت كه  ــازمان تدارك ديده اس ــال براى 5 تا 6 س به مدت 5 س
ــبرد علم برداشته اند (شامل بهبود  ــى براى پيش گام هاى اساس
توانمندى ها و منابع براى ارتقاى سطح آموزش و ميز بهبود راه هاى 

آماده سازى جوانان كانادايى).
انجمن علوم اروپا 2

اين انجمن، در سال 1997 توسط جامعه ى پژوهشى اروپا تأسيس 
ــد و برعكس بيشتر مؤسسه ها، رويكردى از پايين به باال دارد،  ش
ــت هاى دولت بر مردم نيست و بيشتر  يعنى درصدد اعمال سياس
ــد. از اهداف اين انجمن مى توان به  ــردم - محور عمل مى كن م
فراهم آوردن زميته براى بحث آزاد درباره ى سياست هاى علمى 
و پژوهشى اروپا، گسترش ارتباط بين علم و جامعه، فراهم آوردن 
ــم و پژوهش در اروپا و  ــته كردن فضاى عل زمينه اى براى پيوس

اعمال نظر در سياست هاى علم و فناورى اشاره كرد.
ــامل  ــتن گروه هاى گوناگون ش ــن با در اختيار داش اين انجم
ــم؛ علم و تكنولوژى صنعتى؛ همكارى  آموزش ؛ اخالق در عل
1  Natural Sciences and Scientific engineering 
Researches Council
2  European Science Association

بين كشورهاى اروپايى؛ آگاهى عمومى از علم؛ ارتباطات علمى؛ 
ــكالت  ــريه هاى علمى؛ علم و مش ــت هاى علمى؛ نش سياس
ــمندان جوان و از طريق  ضرورى جامعه؛ انتقال فنآورى ؛ دانش
ــورهاى گوناگون عضو اتحاديه ى اروپا،  شعب متفاوت در كش
ــت كه از  ــبرد علم صورت داده اس ــيارى براى پيش اقدامات بس

مهمترين آنها مى توان به موارد زير اشاره كرد:
• Earthwake : در اين برنامه سعى شده است تا با وارد كردن 

ــطح آگاهى مردم را باال  ــم درون برنامه هاى تلويزيونى، س عل
ــاى رايج علمى،  ــاير برنامه ه ــد. اين برنامه ها برخالف س ببرن
ــات وحش و ورزش        ــم در درام، برنامه هاى حي ــى از عل تلفيق

مى باشد.
ــت كه هدف از آن مشاركت  • Eartwistdam : برنامه اى اس

دادن هرچه بيشتر زنان اروپايى در مسائل علمى است.
ــاله علم در اروپا با توجه  ــم انداز 100 س • ارائه دادن كتاب چش
ــاله مشخص رخ  به رويدادهائى هايى كه در يك دوره ى ده س

داده است.
• ارائه ى جوايز و كمك هزينه هاى متفاوت به پژوهشگرها و 

مراكز پژوهشى
• اين انجمن در ابتكارى جالب گردهمآئى هائى براى مالقات 
دانشمندان وشاعران در نظر گرفته است. اعضاى اين انجمن 
باور دارند كه شعر بسيار به علم شباهت دارد و بر آن تأثيرگذار 
ــب اصلى بنيان  ــه عامل ترغي ــعرى از گوت ــت، چنانچه ش اس
نهادن نشريه ى Nature تلقى مى شود. از سوى ديگر چنين 
ــمندان، كه نماينده هاى  گردهمآئى هاى موجب تعامل دانش
فرهنگ علمى هستند، با شاعران به عنوان نماينده هاى مردم 
مى شود و اين امر مى تواند فاصله ى ميان زبان علم و مردم 

را كم كند و از امكان ايجاد دو فرهنگى بكاهد.

 3(JSPS) جامعه ى پيشبرد علم ژاپن
ــال 1932 توسط امپراتور وقت تأسيس شد.  اين سازمان در س
ــش نظارتى وزارت علوم رفت و از سال  ــال 2001 در پوش از س
ــتقل پيش  ــازمان مس 2003 عملكرد خود را به صورت يك س
ــد. از اهداف  ــن امر موجب افزايش كارآيى آن ش ــت كه اي گرف
3  Japanese Society for Promotion of Science
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علم و پژوهش

ــگران جوان، پيشبرد  ــه مى توان به تشويق پژوهش اين مؤسس
همكارى هاى علمى بين المللى، دادن پژوهانه1  براى پژوهش 
ــگاه و صنعت، جمع  هاى علمى، حمايت از همكارى بين دانش
ــخنرانى در  ــة پژوهش هاى علمى و س ــا در زمين آورى داده ه
ــتان ها اشاره كرد.درحال حاضر، از مهمترين اهداف اين  دبيرس

مؤسسه افزايش ارتباط هاى ژاپن با ساير كشورها مى باشد.
ــا وزارت آموزش،  ــان داراى ارتباط قوى ب ــازمان همچن اين س
ــت. اين وزارتخانه در  ــگ، ورزش، علم و فنآورى ژاپن اس فرهن
ــبرد علم در ژاپن،به بهبود استانداردهاى علمى و  ــتاى پيش راس
ــغول  ــاالنه از وضعيت علمى ژاپن مش تهيه ى گزارش هاى س
ــدى علم در زندگى    ــاالنه به نقش كلي ــت. در اين گزاش س اس
همه ى مردم و نياز متقابل دانشمندان و مردم اشاره شده است.

نتيجه گيرى
ــده، ضرورت پيشبرد علم در هر دو  با توجه به مطالب عنوان ش
ــعه و چه از  مفهوم آن، چه از ديدگاه جامعه هاى در-حال توس
ــد و هر  ــد  يافته، بديهى به نظر مى رس ديدگاه جامعه هاى رش
كشورى بايد براى عقب نماندن از عرصه ى رقابت هاى جهانى 
ــبرد علم را سرلوحه ى سياستگذارى هاى علمى  به نحوى پيش
ــت كه با  ــش هايي مطرح اس خود قرار دهد. در اين زمينه پرس
ــخ داده مى شوند؛ پرسش هايي  توجه به نيازهاى جامعه ها پاس
ــاركت مردمى تا كجاست و تا چه حد  مانند اينكه مرزهاى مش
ــتگذارى  ــائل علمى و به-ويژه سياس مى توان مردم را در مس
علمى دخالت داد؟ هنگامى كه سخن از سود براى تمام جامعه 
به ميان مى آيد، هدف از تمامى جامعه چه قشرى از افراد است، 
زيرا واضح است كه همه افراد به يك ميزان از اين قضيه سود 
ــم بايد دخالت داد؟  ــائلى از عل نخواهند برد، مردم را درچه مس
برخى براين باورهستند كه مشاركت مردم در علم بايد در زمينه  
مسائل كلى علمى باشد و از ديگر سو برخى دولت  ها مشاركت 
مردم را تنها در زمينه-هايى نياز مى دانند كه مورد بحث ميان 
دولت و مردم است، مانند استفاده از سلول هاى بنيادى جنينى. 
افزون برآن، واضح است كه برنامه پيشبرد علم در هر كشورى، 
ــت هاى آن كشور به سوى علمى ويژه گرايش  باتوجه به سياس

دارد. به عنوان مثال؛ در كشورى با توليد گازهاى گلخانه اى 
1 Grant

باال، منطقى است كه بيشترين توجه دولت به آموزش در زمينه 
خطرهاى ناشى از گرمايش جهانى معطوف شود.

ــان داده است كه در بيشتر موارد منطبق كردن خود  تجربه نش
با يك نظام از قبل آماده شده بهتر از طراحى از اول نظام عمل 
ــد كه براى اجرائى  ــد [1] بدين ترتيب، به نظر مى رس ــى كن م
كردن پيشبرد علم در كشور خود، عاقالنه است كه از كشورهاى 
ــب نظر در اين زمينه الگوبردارى نماييم. در هر حال، بايد  صاح
توجه داشته باشيم كه الگوبردارى از هر نظامى نيازمند خالقيت 
و تغيير آن نظام با توجه به نيازهاى خود مى باشد. در اين راستا، 
ــور ما افزون بر تالش براى افزايش  ــتگذاران علمى كش سياس
ــرمايه هاى مالى، امكاناتى و انسانى در زمينه  پژوهش هاى  س
ــتر علم اقدام هائى مانند  ــبرد بيش علمى، مى توانند براى پيش
ــنواره هاى  اجراى برنامه هاى تلويزيونى علمى، برگزارى جش
علمى، نمايشگاه ها و كارگاه ها، برگزارى روزهاى علمى و روز 
ــتر از پژوهشگرهاى جوان و درنظر گرفتن  خانواده، حمايت بيش
ــتر به پژوهش هاى علمى، افزايش همكارى هاى  بودجه بيش
ــى، بهبود  ــتگاه هاى پژوهش علمى بين المللى، راه اندازى ايس
ــته هاى علمى، برنامه ريزى هدفمند براى  ــرايط كارى رش ش
عمومى كردن دانش با سرمشق گرفتن از سازمان هاى مشابه و 
در نظر گرفتن نيازمندى هاى كشور، درنظر گرفتن بودجه براى 
ــاى بين المللى وعضويت در پايگاه داده هاى مهم  همكارى ه
براى دسترسى به نوشتار هاى روز، و ايجاد پايگاه هاى پيشبرد 

علم در دانشگاه ها را نيز در دستور كار خود قرار دهند.
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ــگران جوان، پيشبرد  ــه مى توان به تشويق پژوهش اين مؤسس
همكارى هاى علمى بين المللى، دادن پژوهانه1  براى پژوهش 
ــگاه و صنعت، جمع  هاى علمى، حمايت از همكارى بين دانش
ــخنرانى در  ــة پژوهش هاى علمى و س ــا در زمين آورى داده ه
ــتان ها اشاره كرد.درحال حاضر، از مهمترين اهداف اين  دبيرس

مؤسسه افزايش ارتباط هاى ژاپن با ساير كشورها مى باشد.
ــا وزارت آموزش،  ــان داراى ارتباط قوى ب ــازمان همچن اين س
ــت. اين وزارتخانه در  ــگ، ورزش، علم و فنآورى ژاپن اس فرهن
ــبرد علم در ژاپن،به بهبود استانداردهاى علمى و  ــتاى پيش راس
ــغول  ــاالنه از وضعيت علمى ژاپن مش تهيه ى گزارش هاى س
ــدى علم در زندگى    ــاالنه به نقش كلي ــت. در اين گزاش س اس
همه ى مردم و نياز متقابل دانشمندان و مردم اشاره شده است.

نتيجه گيرى
ــده، ضرورت پيشبرد علم در هر دو  با توجه به مطالب عنوان ش
ــعه و چه از  مفهوم آن، چه از ديدگاه جامعه هاى در-حال توس
ــد و هر  ــد  يافته، بديهى به نظر مى رس ديدگاه جامعه هاى رش
كشورى بايد براى عقب نماندن از عرصه ى رقابت هاى جهانى 
ــبرد علم را سرلوحه ى سياستگذارى هاى علمى  به نحوى پيش
ــت كه با  ــش هايي مطرح اس خود قرار دهد. در اين زمينه پرس
ــخ داده مى شوند؛ پرسش هايي  توجه به نيازهاى جامعه ها پاس
ــاركت مردمى تا كجاست و تا چه حد  مانند اينكه مرزهاى مش
ــتگذارى  ــائل علمى و به-ويژه سياس مى توان مردم را در مس
علمى دخالت داد؟ هنگامى كه سخن از سود براى تمام جامعه 
به ميان مى آيد، هدف از تمامى جامعه چه قشرى از افراد است، 
زيرا واضح است كه همه افراد به يك ميزان از اين قضيه سود 
ــم بايد دخالت داد؟  ــائلى از عل نخواهند برد، مردم را درچه مس
برخى براين باورهستند كه مشاركت مردم در علم بايد در زمينه  
مسائل كلى علمى باشد و از ديگر سو برخى دولت  ها مشاركت 
مردم را تنها در زمينه-هايى نياز مى دانند كه مورد بحث ميان 
دولت و مردم است، مانند استفاده از سلول هاى بنيادى جنينى. 
افزون برآن، واضح است كه برنامه پيشبرد علم در هر كشورى، 
ــت هاى آن كشور به سوى علمى ويژه گرايش  باتوجه به سياس
ــورى با توليد گازهاى گلخانه اى  ــه عنوان مثال؛ در كش دارد. ب
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