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  ∗بريتانيا فناوري در  و علمتوليد اخير  هايسياست
  

  ∗∗ فاضلي...نعمت ادكتر 
 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبايي

  چكيده
در اين مقاله برخي از ابعاد اجتماعي و فرهنگي سياست علم و فناوري در 

عرفي و در مقدمه موضوع مقاله م. بريتانيا از منظر فرهنگي بررسي شده است
سپس گفتمانها و زمينه فرهنگي علم و سياست علم و فناوري در اروپا شرح 

در بخش ديگر مقاله نگرش پارلمان و دولت بريتانيا به علم و . داده شده است
هاي سياستگذار و سياست علم در بريتانيا، به خصوص  نيز نهادها و برنامه

ر ادامه مقاله به د. شوراهاي تحقيقات در اين آشور، بررسي  شده است
هاي فرهنگي بريتانيا براي توليد علم پرداخته و به خصوص  سياستهاي و برنامه

هاي مربوط به تحكيم پيوند علم و جامعه يا علم در خدمت مردم معرفي  برنامه
هاي سياست توليد علم در بريتانيا  بخش پاياني مقاله به تحليل ويژگي. شده است

  .اختصاص دارد
  

                                                 
  .شناخته شده است» علمي ـ ترويجي« اين مقاله براساس نظر داوران در شوراي سردبيري فصلنامه  ∗
  nfazeli@hotmail.com : پست الكترونيكي ∗  ∗
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گفتمانهاي علم و فناوري در اروپا، سياست علم و فناوري در   :آليد واژگان
بريتانيا، نظام ملي نوآوري بريتانيا، شوراهاي تحقيقات بريتانيا و اولويتهاي 

  .ملي تحقيقات در بريتانيا
  مقدمه

 منظور .بررسي شده استدر بريتانيا »  و فناوريسياست توليد علم« اين مقالهدر 
های دولت  ها و برنامه مشی  مجموعه راهبردها، خطاز سياست علم در اينجا

بريتانيا برای ارتقا و توسعه فعاليتهای پژوهشی و آموزشی در زمينه افزايش 
 سياست علمي و فناوري ،البته .است» های فناوری نوآوری«و » توليدات علمی«

 به استفاده مؤثر از علم و فناوري به عنوان عوامل رشد تر از منظری عام
بنابراين، سياست علمي و فناوري فقط . ادي و توسعه اجتماعي نظر دارداقتص

 ،رو از اين.  علمي نيستها و توليداتپژوهشگسترش اي براي  ناظر به برنامه
يک  اقتصادي - ساخت اجتماعيکليترا جدا از  علمی و فناوری  سياستتوان نمی

  .(Webster, 1991) در نظر گرفتآشور 
ای است و تمام ابعاد فعاليتهای  سياست علم موضوع گستردهبا توجه به اينکه    

شود و با ديگر  توليد، اشاعه و کاربست آن را شامل میاز علم و فناوری اعم 
های سياستهای اقتصادی و اجتماعی ارتباط نزديک دارد، بررسی کامل آن  مؤلفه

خاص  ناگزير بر روی يک يا چند محور ، امکان پذير نيستيك مقالهدر قالب 
 سياست علم و فناوری در بريتانيا و پيوند آن با کليت فرهنگ و جامعه بحث و
 چگونگی پيوند فرهنگ و علم يا مقاله اين همچنين، در. بررسي شده استبريتانيا 

روشها، ابزارها و اهداف فرهنگی که دولت بريتانيا و نيز در بريتانيا  سياست علم
برداری از  می و فناوری و بهرهدر حال حاضر برای افزايش توليدات عل

 بررسی شده و نکات ،گيرد دستاوردهای آن در ابعاد مختلف به خدمت می
 به همچنين، .گرفته استاجمال مورد توجه قراربه تاريخی، آموزشی و سازمانی 

مباحث امروز و چند سال اخير دولت و پارلمان بريتانيا در زمينه سياستها و 
  .  شده است لم و فناوری پرداختههای ع ها و برنامه مشی خط

  
   فناوری در اروپا و بريتانياوگفتمانهای سياست علم 

در . مند شده است نظيری بهره  علم از رونق و شکوفايی بی،طی نيم قرن گذشته
 انباشت و نوآوری در علم و فناوری در پنجاه سال اخير، سرعت پيشرفتها ةنتيج
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ها هر پنج سال  ت که در بسياری از زمينهای رسيده اس و توليدات علمی به درجه
در اين دوره، علم از حمايت گسترده دولت  .شود بار دانش بشر دو برابر می يک

اران و ذهر دو گروه سياستگ. مند بوده است  جامعه بهره،طورکلی و صنعت و به
تر و بهتر، افزايش توليدات کشاورزی، دستيابی  مردم با هدف ايجاد زندگی سالم

های  شرفتهای بزرگ در صنايع حمل و نقل، توليد انرژی، گسترش فناوریبه پي
های کالن برای  گذاری های ديگر از سرمايه ارتباطی و ارتباطات و کليه زمينه

 در کشورهای اروپايی و آمريکا ،اين دوره در. اند حمايت کرده» تحقيقات بنيادی«
است و توسعه  ناوریکه تحقيقات بنيادی اساس توسعه ف» منطق«اين تفکر و 

فناوری الزمه و فراهم کننده پيشرفتها و امتيازات نظامی، اقتصادی و سياسی 
است، به منزله نوعی وحی منزل و امر بديهی در ذهن و ضمير جامعه و دولت 

 برای راالزم  اين باور که چون بخش خصوصی انگيزه. کامًال تثبيت شده است
 که معموًال سود آن در کوتاه مدت -ادیگذاری در زمينه تحقيقات بني سرمايه

 ندارد، در نتيجه دولت بايد از علم و تحقيقات بنيادی حمايت و -شود حاصل نمی
 ،بر اين اساس. گذاری کند، امری کامًال پذيرفته شده است سرمايهدر آن 
 مردم و ١»خير جمعی«گذاری دولت در علم به منزله تالش در زمينه  سرمايه

و از نظر اجتماعی امری ضروری محسوب  گی آنها شناختهبهبود کيفيت زند
علم با پيشرفت و ضرورت اجتماعی دخالت دولت در علم، اساس  پيوند. شود می

ای است که مداخله دولت در عرصه علم در جوامع صنعتی مدرن را  انديشه
  .مشروع ساخته است

ی در اروپا به  دخالت مستقيم دولت در علم و فعاليتهای علم،از نظر تاريخی   
شود، اگرچه در اين قرن دخالت دولت  طور مشخص از قرن هفدهم آغاز می

 توضيح (Salomon, 1987)همان طور که سالمون . بسيار محدود بوده است
شناخته  »انقالب علمی«که دوره هم ميالدي  و هفدهم در قرن شانزد،دهد می
باالترين رسالت و حرفه معنای تجربی آن  در شود، توليد و پرداختن به علم می

کرد برای فراهم ساختن  و محقق تالش می شد روشنفکرانه يک محقق شناخته می
شرايط بهتر برای زندگی انسان قوانين حاکم بر طبيعت و جامعه را بشناسد و 

توجيه اصلی فعاليتهای علمی در اين . پرسشهای فلسفی و مذهبی را پاسخ گويد
                                                 
1. Public Good 
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حاکم بر جهان » قوانين عمومی«و » قت غايیحقي«دوره اساسًا شناخت و کشف 
کشف حقيقت از . بود، توجيهی که همچنان تا به امروز به نوعی مطرح است

منظر علم تجربی عالوه بر سيراب کردن عطش کنجکاوی دانشمندان در زمينه 
شناخت مسائلی مانند نحوه سازکار حيات، آفرينش هستی، فعاليت و رفتار زمين، 

 و چگونگی استقرار انسان در زمين، از نظر مذهبی نيز بسيار گياهان، جانوران
پيوند تنگاتنگی داشتند و با يكديگر در اين دوره علم و مذهب . اهميت داشت

های مذهبی، زندگی خود را وقف پژوهشهای علمی  محققان بر اساس انگيزه
  . Fuller, 1997)(کردند  می
در قرن هيجدهم، » روشنگریدوره « تا پيش از ،با توجه به اين واقعيت  

از اين دوره به بعد به . بودند» خود اتکا«گذاری  دانشمندان عمومًا از نظر سرمايه
تدريج دولتهای اروپايی دريافتند که تحقيقات علمی برای تحکيم و بسط قدرت آنها 
از نظر نظامی، سياسی و سلطه بر بازارهای اقتصادی منافع بسياری برای آنها 

. عقيده بودند  دانشمندان نيز با سياستمداران در اين زمينه همسو و هم.در پی دارد
 اکثر دانشمندان بر اين باور بودند که نه تنها ،به خصوص از قرن هيجدهم به بعد

 بلکه خود قدرت ،گذارد ثير میأحمايت قدرتهای سياسی بر رونق و پيشرفت علم ت
با تکيه » عصر روشنگری «تحوالت. سياسی نيز ريشه در پيشرفتهای علمی دارد

شود، پيوند بين علم  بر اين باور که پيشرفت در علم منجر به پيشرفت انسانيت می
  .د، ارتباطی که تا به امروز ادامه يافته است آرتر و دولت را مستحکم

ترين حاميان تحقيقات علمی بنيادی  از آن زمان تاکنون دولتهای اروپايی بزرگ   
که بخش خصوصی مايل يا قادر به اند  شده يهاي خصوص در زمينه به

رو، دولتها اين حق و اختيار را پيدا  از اين. استنبوده در آنها گذاری  سرمايه
 و سهم معينی از آن را برای علم  آنندرا کنترل» های عمومی بودجه«اند که  کرده

گذاری و ميزان استقالل يا  در نظر گيرند، موضوعات تحقيقاتی را اولويت
همان طور که سلينجن به . آنندستگی علمی به کشورهای ديگر را تنظيم واب

 قدرت و اعتبار سياسی، اقتصادی و جايگاه و منزلت ،کند درستی استدالل می
استراتژيک دولتهای غربی به شدت متکی بر ميزان پيشرفتهای علم و فناوری 

  ).Solingen, 1994(آنها شده است 
 اما در ايجاد شد، در اروپا اگرچه قبل از قرن بيستم پيوند و اتحاد علم و دولت   

تر آشکار شد، دولتها نيز بيش  قرن بيستم که ارتباط علم و فناوری به نحو بارزری
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برداری از آن روی آوردند و  از هر زمانی به حمايت از علم و تحقيقات و بهره
ای،  ستهپيشرفت در علوم ه. تر شد اين پيوند طی قرن بيستم هر روز مستحکم

با قدرت سياسی و نظامی و رشد و پيوند آن سالحهای اتمی و توليد انرژی اتمی 
 دولتهای هاي اقتصادی در اين قرن باعث شد که علم در کانون سياستگذاری

  اروپايی و آمريکا قرار بگيرد 
)(Porter, 1991 .  

در زمينه   پيشرفتهای علم و فناوری علی رغم تمام دستاوردهای مثبت و سازنده   
در چند .  با پيامدهای مخرب نيز همراه بوده است،انسان» کيفيت زندگی«بهبود 

 و از علم شکل گرفته و رواج يافته است  در جامعه اروپا تلقی انتقادی،دهه اخير
ای از دانشهای رمزآلود، غير انسانی و سلطه  مجموعه«به تعبير راوتز علم 

 جنبش انتقادی عليه نگرشهای تثبيت ،١٩۶٠از دهه . »جويانه شناخته شده است
اين جنبش به تعبير ديکسون بر پيامدهای مخّرب . گرفت شده علم در اروپا شکل

تا آنجا ) Dickson, 1988(کيد نهاد أ ت٢»توسعه لگام گسيخته فناوری«اجتماعی 
 جانشين کرسی ويتگنشتاين در ،ای مانند پروفسور وان رايت که فيلسوف برجسته

اعتقاد شد و بر اين باور   بی ترقي از راه پيشرفت علم و بسط دانش آنبه ،کمبريج
، مفاهيم خرافي و  استتجربي شده هنربود که در نتيجه پيشرفتهای علمی، 

هاي  اند، امپرياليسم تكنولوژي پايه غيرعقالني قديم و جديد قدر و منزلت يافته
ر ارزشهاي روحاني  در حال غلبه ب»فرهنگ بدن«دموآراسي را متزلزل آرده و 

های فيلسوفان نحله انتقادی فرانکفورت و رهبران  گونه آرا در انديشه اين. است
برجسته آن مانند هورک هايمر و هربرت مارکوزه و نقدهای آنها بر عقل ابزاری 

   .يابد بسط و اشاعه می و عقل تکنولوژيک
ی اتمی و مواد مردم اروپا نه تنها در برابر کاربرد سالحها، ١٩٦٠در دهه    

عامل «، DDT صلح آميز علم مانند يراديواکتيو، بلکه در مقابل کاربردها
 موضع  نيزاکتيو آميز مواد راديو و کاربرد صلح) گياه کش سمی (٣»پرتغالی

اين تلقی از علم و  . ناميدند٤»جادوگران سياه«انتقادی گرفتند و دانشمندان را 
 استاد يونيورسيتی کالج ،نيکوالس مکسولپروفسور . فناوری همچنان ادامه دارد

                                                 
2. Unfettered Technological Development 
3.  Agent Orange  
4. Black Magician  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

آميز نيست  اغراق«: ب توسعه علم و فناوری می نويسدباره نتايج مخّر در، لندن
آميز  آردن موفقيت اگر بگوييم آه همه مشكالت جارى جهانى ما به علت دنبال

امروزه، تخريب آنندگى . دانش و مهارت تكنولوژيك دور افتاده از فرزانگى است
هاى گسترده در ثروت و  حهاى جنگى مدرن، تروريسم، نابرابرىمهيب سال

معيارهاى زندگى بين جهانهاى اول و سوم، رشد سريع جمعيت و آسيبهاى زيست 
هاى حياتى،  اى، انقراض سريع گونه مانند تخريب جنگلهاى بارانى حاره[محيطى 

بع طبيعى گرم شدن آب و هواى زمين، آلودگى دريا، زمين و هوا و تهى شدن منا
آيند آه   همگى به علت قدرت تشديد يافته براى عمل آردن به وجود مى]پذير پايان

  » .به وسيله علم و تكنولوژى مدرن ممكن شده است
جنبش « يا ٥»زندگی ساده«اين نگرش همچنان در قالب جنبشهايی مانند جنبش    

  . امه دارد و جنبش مدافعان محيط زيست يا محيط گرايان اد]١[٦»ساده زيستی
رشد و  .ها از علم و فناوری است های نارضايتی گرايی يکی از ريشه مصرف   

گرايی که تا حدی ناشی از رشد علم و فناوری در زمينه  سلطه مصرف
سازی امکان توليد انبوه و مهار ناشده کاالها و خدمات است، باعث  فراهم

کند آشکارا به ابزار   زيرا انسان امروز احساس می، مردم شده است ناخشنودی
  . استتبديل شدهسسات ؤو مها  های در خدمت بازار کاالها و خدمات کارخان ساده
گرايی، جادوگری و اديان و سنن بدوی در اروپا و آمريکا  های عرفان شد فرقه   ر

گرايی است، اگرچه اين  يکی از واکنشهای فرهنگی انسان امروز به مصرف
برای مثال، يکی . ]٢[ريخی و اجتماعی ديگر نيز دارندهای متعدد تا ها ريشه فرقه

 است ٧»فرقه آميش و منونيتس«کند  گرايی مبارزه می هايی که با مصرف از فرقه
اين جريان در سالهای . که به شدت در چند دهه اخير در حال گسترش بوده است

 ٨و مسئله کلنينگ) GMOs(اخير با طرح مسئله دستکاری در ژنتيک انسان 
 بلکه معتقدند ،دانند اين گروه علم را ذاتًا بد يا خوب نمی.  استيافته بيشتری قوت

کار گرفته ه علم بايد با در نظر گرفتن و مراعات اصول و ارزشهای اخالقی ب
 يکی از رهبران و شارحان نقد علم، ،به اعتقاد سودن). Soden, 1996(شود 

                                                 
5. Living Simply Movement 
6. Simplicity Movement 
7. Amish and Mennonites 
8. Cloning 
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ئول، منعطف، خود کنترل علم بايد از نظر محيط زيست و از نظر اجتماعی مس
تر اينکه علم برای رسيدن به نقطه کمال   باشد و مهم٩»خود محدودساز«کننده و 

  .)Soden, 1995( بايد اخالقی باشد
گذاری در علم  اين چالشها مسئله متقاعدکردن مردم برای حمايت از سرمايه   

ه توسط دولتها را امروزه به يک ضرورت در جوامع اروپايی که به شيو
.  مبدل کرده است،گذارند کنند و بر اصول آن احترام می دموکراتيک عمل می

گيری و توسعه علم حداقل به دو رکن اساسی نيازمند   شکل،راوتزبنابر گفتة 
 اجتماعی از محققان با استانداردها و معيارها و تعهدات مشترک؛ افرادی با :است
رای تربيت افرادی با  ب.ای بسيار باال از درستی و صداقت شخصی درجه

 آنند،تخصصها و مهارتهای فنی و فکری باال که بتوانند چنين اجتماعی را ايجاد 
 دانشمندان و ،در نتيجه. گذاری و حمايت کنند بايد جامعه و دولت سرمايه

گفتمان يا چارچوب فکری و اجتماعی قابل  گذاران امور علمی ناگزير بايدتسياس
بسياری از محققان . ندآنامعه و دولت خلق ثری برای اقناع جؤقبول و م

» گفتمان اجتماعی«شناسی علم بر اين باورند که علم اساسًا در درون يک  جامعه
به اعتقاد فيشر ساخت ). Brown, 1992, 1998; Gross, 1990(گيرد  می شکل

ای اجتماعی به توانايی دانشمندان برای متقاعد کردن  و حفظ علم به منزله مقوله
و سياستگذاران مبنی بر اينکه علم فعاليت منحصری است که برای آنها عموم 

  .  بستگی دارد،مفيد است
تحول و گفتمان ديگر که تماميت سياست علم در اروپا و بريتانيا را متأثر    

تحقق » انقالب ديجيتال« ظهور جامعه دانش محور است که در سايه ،ساخته است
نی مختلفی دارد و ناظر به تحوالت عميق و جامعه دانش محور معا. يافته است
به اعتقاد کارل راسکه زيستن در زمانه . ای در جامعه امروزی است گسترده
تر  که همان عصر اطالعات يا به تعبير دقيق ای يا زمانه ارتباطات شبکه ديجيتال

در عصر صنعتی مبادله  .است عصر دانش است، شرط دوره پسا مدرن کنونی
مبادله نمادين يا  ها اساس مبادالت بود، اما در عصر پسا مدرنو کاال مصنوعات

 شده االآدر نظام مبادالت جانشين  نشانه. مبادله نمادها اساس تمام داد و ستدهاست
  .  اقتصاد امروز بيش از آنکه مادی باشد، نمادی است، در نتيجه واست

                                                 
9.  Self-limiting 
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هانی را به نحو به اعتقاد راسکه اينترنت امکان دسترسی به دانش در سطح ج   
انقالب ديجيتال باعث گسترش دانش در بين تمام . نظيری افزايش داده است بی

داده  رخ» جهانی شدن از پايين« نوعی ، در نتيجه وطبقات و گروهها شده است
 برخوردار اجتماعی ههاياست که طی آن مردم عادی مانند نخبگان و ديگر گرو

وزيع دانش جهانی شده است و کشورهای ت. اند به دانش روز دسترسی پيدا کرده
توانند بيش از هر زمان ديگری به دانش روزآمد دسترسی  کمتر توسعه يافته می

ثير أاين تحوالت نه تنها بر ساختار اقتصادی جوامع اروپايی و غرب ت .پيدا کنند
الگوی . دگرگون کرده استنيز  بلکه نوع نظام آموزشی دانشگاهی را ،گذاشته

جای ه است که بر توليد دانش ب مدرن مبتنی بر نگرش تمرکز زداييآموزش پسا 
  .استوار است» صرف دانش«
ثير انقالب ديجيتال بر أت) ٢٠٠١ (چالش انگيزجرالد دلنتی در کتاب دانش    

مدلهای « در نتيجه تحول اوبه اعتقاد . کند دانش را در سطحی عميق بررسی می
 شناختی در جامعه انسانی به /ر معرفتیو چارچوب نهادی جامعه، تغيي» فرهنگی

فهم اين تغييرات مستلزم درک .  باعث تغيير شيوه دانش شده استووجود آمده 
و فرهنگی است که به منزله مکمل حقوق » شهروندی تکنولوژيک«اشکال 

قصد ندارد   دلنتی،البته .اند مدنی، سياسی و اجتماعی شهروندان ظهور کرده
ت را که مانوئل کسل مطرح ساخت دنبال کند، زيرا از جبريت تکنولوژی اطالعا

تر کاربردهايش معنايي بسيار  نظر دلنتی دانش با توجه به عرصه متنوع
دانش از نظر دلنتی .  دارد، که صرفًا دانش ابزاری است،تر از اطالعات گسترده

اين ساختار عبارت از قابليت يک جامعه برای . است» ساختار شناختی جامعه«
های  که به توليد مدلهای فرهنگی و نوآوری است يری و ظرفيت شناختیيادگ

گوييم قدرت و نفوذ دانش  وقتی میآه دلنتی معتقد است . شود نهادی آن مربوط می
 ،ای نيست  به معنای دانش تخصصی و حرفهًادر جامعه افزايش يافته است، الزام

 رعی و افراد بيش از هست که ظرفيت و توانايي عامالن اجتما ابلکه منظور اين
های شناختی   کنش افزايش يافته و حوزه ايجاد فهم و،زمان ديگری برای تفسير

  .  که رابطه بازتابی با دانش دارندندا ای ظهور کرده تازه
مجموعه اين تحوالت باعث تغييرات گسترده در مفهوم، جايگاه و نقش دانشگاه    

رونالد بارنت در . شود شاعه دهنده علم میترين نهاد توليد کننده و ا به مثابه مهم
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 کند استدالل می) ٢٠٠٠( ١٠محقق ساختن دانشگاه در دوران ابرپيچيدگیکتاب 
شود که ساخت دنيايی   دانشگاه از محلی برای خردورزی به مکانی تبديل میکه

وری اطالعاتی، انتقال آن و تکثير ااز طريق بازار، فن تر را جديد و مطلوب
 دانشگاه از انزوا به در ،به اين ترتيب. کند دی جامعه دنبال میسرمايه اقتصا

تر در دنيای دانشگاه  يابد که ارزشها و کردارهای دنيای بزرگ آيد و درمی می
عرصه ناب : شود مدخليت دارد؛ دانشگاه در آِن واحد در دو عرصه درگير می

آغاز با بی در  روشنگری عبارت ديگر، اگر  به؛خرد و عرصه کاربرد و اقتصاد
 در ادامه به تنوع ،طرفی ارزشی به تقويت خلوص خردورزی ياری رساند

 و اين بدان شود ميهای اجرايی در دانشگاهها منتهی  گفتمانی و تقويت جنبه
  . معناست که روشنگری به شکل ديگری ادامه و در دانشگاه تجلی دارد

ها و تصميمات  نامهمجموعه اين تحوالت در اروپا و بريتانيا ابتدا در بر   
بريتانيا از بنيانگذاران .  تجلی يافت١١»های اقتصادی و توسعه سازمان همکاری«

ُاايسد   .]٣[است) OECD(» ُاايسد«سازمان معروف به اين و نخستين اعضای 
های اقتصادی اروپا و تحت پوشش  توسعه همکاری منظور  به١٩۶٠  سالدر

وم جهانی برای بازسازی اروپا  که بعد از جنگ د١٢»طرح مارشال«کمکهای 
يکی از بخشهای مهم ُاايسد مطالعات سياست پژوهی و .  شکل گرفت،ارائه شد
برای سياستگذاری در حيطه نظام ملی نوآوری در کشورهای عضو  ريزی برنامه

 گسترش چشمگيری ٢٠٠٠ فعاليتهای سازمان از سال  ازاين بخش. سازمان است
. ر زمينه توسعه تحقق اقتصاد دانش محور استو رويکرد اصلی سازمان د يافته

 :گونه توضيح داده شده است در بخش علم، فناوری و صنعت هدف سازمان اين
. نوآوری علمی و فناوری نوين در حال دگرگون کردن چهره صنعت هستند«

اعضای به درصدد است تا ) DSTI(واحد مديريت علم، فناوری و صنعت 
 بر DSTI. دن با اقتصاد دانش محور کمک کندسازمان در فرايند سازگار کر

 امكانورزد و  کيد میألمللی تا اهميت زيرساختهای ارتباطی و اطالعاتی بين
برای حمايت از سياستهای دولت در زمينه موضوعات در را های الزم  بررسی

 در لي تحقيقات مفصDSTI. سازد حال ظهور علمی، فناوری و صنعتی فراهم می
                                                 
10. Supercomplexity  
11. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)  
12 .Marshal Plan 
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دهد و شرايط الزم برای اجرای  بيقی نظامهای نوآوری انجام میزمينه بررسی تط
 فعاليتهای گوناگون در مقياسهای خرد و يسياستهای صنعتی و خاص برای ارتقا

در . دهد کند و در اختيار دولتهای عضو سازمان قرار می متوسط را مطالعه می
 . شوندتر اعطا های صنعتی به نحو شفاف کند تا يارانه  تالش می،عين حال

 و به خصوص کاربردهای آن در بهداشت و توسعه پايدار از ١٣»فناوری زيستی«
 سازمان در هر دو ،همچنين. جمله مباحث و دستورکار مهم اين سازمان است

سازی، صنعت استيل و توريسم   قديم و جديد مانند صنايع کشتیيها زمينه فناوری
ناوری زيستی را تضمين و کند تا حقوق فکری و مادی مربوط به ف مطالعه می

  » .مين کندأت
 تعريف و مفاهيم ، منتشر کرد١٩٩۶  سالُاايسد در گزارش تحليلی که در   

 سازمان به نحو مشروح ارائه ي از ديدگاه اعضا رامرتبط با اقتصاد دانش محور
  :گزارش با عبارات و تعاريف زير آغاز می شود. کرد

دانش  . مبتنی بر دانش و اطالعات استًااقتصاد کشورهای عضو ُاايسد قوي«   
اين . امروزه به منزله موتور محرک بهره وری و رشد اقتصادی پذيرفته شده است

امر به تمرکز بر نقش علم، اطالعات و فناوری در نحوه عمل اقتصاد منجر 
خوذ از به رسميت شناخته شدن کامل اين أاصطالح اقتصاد دانش محور م. شود می

انش، اطالعات و فناوری در اقتصاد کشورهای عضو ُاايسد نقش و جايگاه د
  ».است

 بر شناخت و فهم سازکارها و ديناميسم اقتصاد دانش ًاتحليلهای ُاايسد مستقيم  
 ١٤»نظريه رشد نوين«محور و ارتباطش با مدلهای اقتصاد سنتی مانند مباحث 

ناشی از گيری جامعه اطالعاتی که  با توجه به شکل. معطوف و متمرکز است
های  افزون دانش و انتقال سريع و جهانی آن از طريق رسانه رشد و انباشت روز

گيری داقتصاد يا در. ظهور کرده است» اقتصاد يادگيری محور«ديجيتال است، 
محور کارگران و تمام نيروهای کار نيازمند فراگيری مهارتها و دانشهای متنوع، 

» يادگيری مادام العمر« در فرايند يمًاايد دا ب ناگزيرای هستند که پيچيده و گسترده
نظام ملی «گاه به اهميت  ُاايسد آن.  شوندآمدآموزشها و اطالعات آنها روز

                                                 
13. Biotechnology 
14. New Growth Theory 
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به اعتقاد ُاايسد فهم درست دانش و . پردازد  در اقتصاد دانش محور می١٥»نوآوری
  . و نظامهای ملی نوآوری است١٦»های دانش شبکه«فناوری مستلزم شناخت 

  
 لم در بريتانيا سياست ع

مجموعه تمام تحوالت و نگرشهای مذکور در جامعه اروپا، در باره بريتانيا نيز 
 اي نام بريتانيا، در بررسیبپروفسور پل استرلينگ، انسان شناس . کند صدق می

طی  آه نويسد  در باره تاريخ علم در بريتانيا می]٤[»سياستهايی برای علم«به نام 
های   پيشرفتها و نوآوری، خصوص در دو قرن اخيرچهارصد سال گذشته و به

تا آغاز قرن . علمی و فناوری يکی از عوامل اصلی پيشرفتهای بريتانيا بوده است
 اگرچه تا ،خوبی تثبيت شده است  علم، مهندسی و پزشکی در اين کشور به،بيستم

فراگير و ملی برای علم وجود نداشت و » ساختار شغلی«اين زمان هنوز 
اما از . رد و کمبريج با ساختارهای سنتی علمی همچنان نفوذ قاطع داشتندآکسفو

از آغاز .  علم و دانشگاه در بريتانيا به آرامی توسعه يافت،اواخر قرن نوزدهم
 بيست ،١٩٣٩  سالطوری که تا  به،گيرد  توسعه دانشگاهها شتاب می،قرن بيستم

در علمی در بريتانيا وجود و يک دانشگاه و پنجاه هزار دانشجو و هشت هزار کا
گيرد و نشر  تدريج ساختار شغلی در دانشگاهها شکل می در اين زمان به. داشت

ای علمی  مقاالت و کتابهای علمی به منزله معياری برای سنجش فعاليتهای حرفه
 رشد فعاليتهای علمی به نحو چشمگيری سرعت ،١٩۵٠ سالاز. شود شناخته می

ه برای پرداخت دستمزد به فعاليتهای علمی به وجود يابد و نظام ملی گسترد می
کميته  «،١٩١٩در سال .  اگرچه اين امر دارای پيشينه تاريخی نيز بود،آيد می

ای از  اين کميته بودجه ساالنه.  شکل گرفت١٧»اعطای کمکهای دانشگاهی
کرد و با گسترش حضور و مشارکت دولت در علم اين  داری دريافت می خزانه

داری تنها دو   اين کميته از خزانه،١٩٣٨در سال . يافت  افزايش میبودجه نيز
 ميليون پوند ۵٨١ به ١٩٧٨ تا سال آهکرد  بودجه دريافت میپوند ميليون 

اين امر باعث گسترش نفوذ و مشارکت تدريجی و وسيع دولت در . رسد می
  . يابد در سالهای بعد به تدريج اين بودجه افزايش می. دانشگاهها شد

                                                 
15. Innovation National Systems 
16. knowledge network 
17. The University Grants Commission 
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و جامعه دانش » جامعه مابعد صنعتی« با ظهور و گسترش ،١٩٨٠از دهه    
شود و  محور، اقتصاد و نظام اجتماعی بريتانيا نيز دستخوش تحوالت عظيمی می

ای به خود  توجه دولت به علم و افزايش توليدات علمی و فناوری ابعاد تازه
دم به مهارتهای  در نتيجه رشد آموزش عمومی و نياز مر،از يک سو. گيرد می

يابد و توسعه  عالی افزايش می باالتر آموزشی، تقاضای اجتماعی برای آموزش
عالی و تأمين فرصتهای آموزشی به منزله يکی از وظايف اصلی دولت  آموزش

ای از  عالی را پاره شود و شهروندان حق دسترسی به آموزش بريتانيا شناخته می
عالی است،  آموزش گير شدن ين تحول تودهنتيجه ا. دانند حقوق شهروندی خود می

تنها يک درصد مردم بريتانيا به دانشگاه آه ابتدای قرن بيستم به نحوی که در 
گسترش . يابد  درصد افزايش می٣٠ به ٢٠٠١دسترسی داشتند، اين رقم تا سال 

عالی و افزايش تقاضای اجتماعی برای آن در بريتانيا در دو دهه اخير  آموزش
  ١٨٠٠٠٠٠ است که وجود بيش از يک صد دانشگاه و بيش از چنان بوده

سسه آموزش عالی کوچک محلی پاسخگوی ؤو صدها م) ٢٠٠١در سال (دانشجو 
 درصد ۵٠داند و همچنان برنامه دولت افزايش آن به  نيازهای جامعه بريتانيا نمی

  ).  Hayton & Paczuska, 2003( است 
کيفی دانشگاه در يک دهه گذشته، دولت ی و  گسترش و توسعه کّم   عالوه بر

های مستقلی  ريزی بريتانيا به منظور افزايش توليدات علمی اين کشور برنامه
 دولت بريتانيا به منظور حمايت بيشتر از ،١٩٩٧از سال . انجام داده است

ها و   در برنامهگرفتهای علمی، تصميم  خصوص نوآوری تحقيقات علمی و به
 انتشار آن حاصل بازنگري آند آهی گسترش امکانات تخصيص اعتبارات برا

ريزی برای تزريق بودجه به بخش  که به برنامهبود  ١٨»گزارش ديرينگ«
صندوق «اين امر در قالب تشکيل . شدمنجر تحقيقات به مدت سه سال متوالی 

که بود  ٢٠»صندوق ولکام« در کنار ١٩»گذاری در امور زيربنايی پيوسته سرمايه
 دولت مجددًا در سال .کرد گذاری می امور تحقيقات علمی سرمايهاز گذشته در 

حاصل اين بازنگری . پرداختبه بازنگری و افزايش بودجه تحقيقات  ٢٠٠٠
ريزی دو ساله برای افزايش کالن بودجه برای تحقيقات علمی بود که  برنامه
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ی گذار استمرار برنامه سرمايه.  ناميده شد٢١»گذاری تحقيقات علمی سرمايه«
  يک ميليارد،٢٠٠٣ در سال . نيز به تصويب رسيد٢٠٠۴ و ٢٠٠٣برای سالهای 

اين بودجه سوای . گذاری تحقيقات علمی اختصاص يافت پوند برای برنامه سرمايه
ای است که در قالب برنامه عادی و صندوقهای ديگر به  های کالن ساالنه بودجه

 جدای از ميلياردها  اين بودجه،همچنين .يابد تحقيقات علمی تخصيص می
ای است که دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی به صورت مستقل کسب می  بودجه
  .]٥[کنند

  
  ها و سياستهای بريتانيا در زمينه نوآوری خط مشی

 علمی در اتتوليد ريزی برای افزايش رکن سياست علمی بريتانيا برنامه ترين مهم
ت علمی خود و پيشگام بودن در ها همواره به توليدا  بريتانيايی.است اين کشور

 از سياست ملی و عمومی آنها بوده اي اند و توليد علمی پاره علم افتخار کرده
بريتانيا بعد از آمريکا دومين کشور جهان از نظر ميزان انتشارات علمی «. است

اين عبارت به منزله نشان » .و دريافت جوايز بين المللی در زمينه علم است
بريتانيا مشهور به » اداره علم و فناوری« رسمی ]٦[يتافتخار در وب سا

OSTنوشته شده است٢٢ .  
 در پارلمان ٢٠٠٢ در سخنرانی دهم آوريل ،اين کشور  نخست وزير،تونی بلر   

کند که  ضمن تأکيد بر اهميت نقش علم در آينده بريتانيا به اين واقعيت اشاره می
. ی تمدن مدرن امروز جهان داردگير بريتانيا از نظر علمی سهم بزرگی در شکل

 سهم ما در توسعه علم بسيار چشمگير ،با هر معياری که بسنجيم «:گويد او می
که تنها يک درصد جمعيت جهان ساکن بريتانياست، چهار و نيم  در حالی. است

درصد علم جهان از آن ماست، توليد کننده هشت درصد مقاالت علمی جهان 
در پنجاه سال  ... ی علمی از توليدات و مقاالت ماستهستيم و نه درصد نقل قولها

 جايزه نوبل از آن ما شده و در اين زمينه هيچ کشوری جز آمريکا ۴۴گذشته 
  .]٧[»همتراز ما نبوده است
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گزارش «که در »  يکم وسياست علم بريتانيا برای قرن بيست«در فصل    
س اشتهاری که وظيفه ماست که بر اسا«:   آمده است، منتشر شده٢٣»وايت

بريتانيا در پيشرفت و ترقی علم دارد، بريتانيا را به مرکزی از علم و نوآوری 
ها با  از تمام جبههما . اما نبايد از موقعيتی که داريم راضی باشيم. تبديل کنيم
 چرا که ،رحمی قرار داريم ما در محيط رقابتی شديد و بی. رو هستيم هچالش روب

. افزايند شان در زمينه تحقيقات علمی می گذاری  سرمايه برًاميکشورهای ديگر دا
اقتصادی و  جويی در اروپا، دولتهای فرانسه و آلمان تأکيد بسيار زيادی بر بهره

دولت آلمان . آنند شان در تحقيقات می های عمومی گذاری تجاری بيشتر از سرمايه
اعالم کرد  ٢٠٠٠تحقيق و توسعه خود افزود و در ژوئن   درصد بر بودجه٧/٦

ژاپن درصدد . که پنجاه درصد بر بودجه تحقيقات ژنتيک اين کشور افزوده است
ها ما در  در برخی حوزه. دو برابر کردن بودجه تحقيق و توسعه خود است

ما بايد مطمئن شويم که . مخاطره عقب ماندن از وضع بهترين بودن قرار داريم
  ».همواره در صف پيشگامان باقی خواهيم ماند

 از اين. ترين استراتژی برای تحقق اهداف مذکور افزايش نوآوری است مهم   
ترين ارکان سياست علمی کشورهای اروپايی بر مسئله نوآوری  مهم از  يکی،رو

 ،١٩٩٧سال اين موضوع از . و تقويت نظام ملی نوآوری در علم متمرکز است
. اروپا مبدل شده استيکی از ارکان مهم مباحث سياستگذاری در علم در به عمًال 

در اين زمينه بريتانيا از جمله کشورهای پيشتاز مطالعات مربوط به سياستگذاری 
دولت در » دپارتمان تجارت و صنعت«. در باره نوآوری در اروپا بوده است

 منتشر کرد ٢٤»گزارش در باره نوآوری« به نام  را گزارش مهمی٢٠٠٣دسامبر 
دولت در کوتاه مدت و ميان مدت برای حمايت از های  سياستها و برنامهدر آن که 

 در دو مقدمه ، وزير علوم، و ُلرد سينزبری،تونی بلر. نوآوری بيان شده است
کيد أجداگانه به اهميت نوآوری به منزله رکن اصلی در سياستگذاری علم بريتانيا ت

 موجود ]٨[اين گزارش که در وب سايت دپارتمان تجارت و صنعت. اند کرده
  .شود به اختصار بيان مي حاوی نکاتی است که ،است

: آمده استفصل اول گزارش با عنوان سياست علم برای قرن بيست و يکم    در 
سهم مهمی در دوره مدرن در پيشرفت جامعه انسانی  های آن علم و نوآوری«
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پيشرفتهای بزرگ علمی در زمينه علم ژنتيک، نظامهای هوشمند و . اند داشته
 بتوانيم با تاکنند  به ما کمک می های مناسب توسعه پايدار  فناوریو اطالعاتی

 ،برای اينکه ملت قدرتمند و توانايی باشيم. بحرانهای محيط زيست مقابله کنيم
تمام تالشهای  .های روز باشيم ترين دانشها و فناوری ناگزيز بايد توليدکننده عالی

يت عمومی مردم در اين زمينه ما برای توسعه علم و فناوری بايد بر مبنای حما
  .استوار باشد

 ،اگر علم در مسير درست هدايت شود.  استناپذيرزندگی ما بدون علم تصور   
د و شو افراد يک ملت منتهی ٢٥»کيفيت زندگی« بايد به رونق و بهبود ناگزير

اغلب تجارب امروز ما . فرصتهای انتخاب برای آحاد مردم را توسعه بخشد
کند تا  اکنون علم به ما کمک می.  و ترقيات علم در گذشته استمحصول پيشرفتها

برای آنکه بريتانيا بتواند .  برای آينده به وجود آوريم رابازارها و صنايع جهانی
در رده نخست جهانی باقی بماند، بايد نقش پيشرو و رهبری کننده در خلق صنايع 

 پيشرفت علمی و يوجهانی نو داشته باشد و بايد فرايند برتری برای جستج
ما بايد توانايی توليد، استفاده و بهره کشی . کاربرد آن به نحو موفق داشته باشيم
  ».قدرت خالقه علم مدرن را داشته باشيم

 نوآوری از راه  آمده است آهپيشرفت و نوآوری در علمدر خصوص گاه  آن   
تصاد مدرن شده  ها موتور اق محصوالت و کاال،ها و دانشها به خدمات تبديل ايده

 ؛های بسياری در آن نقش دارند لفهؤای است که م نوآوری فرايند پيچيده. است
ثری ؤها بايد به نحو م لفهؤبرای دستيابی به نوآوری و موفقيت در آن، تمام اين م

ها، استعدادها و مهارتها، پول و  ای از ايده فرايند نوآوری چرخه. مديريت شوند
نشينند تا کاالها و خدماتی را که   عناصر کنار هم میمجموعه اين.  استمديريت

  . توليد کنند،خواهند مشتريان می
اين امر از منابع و . ها و دانش پايه تغذيه شود چرخه نوآوری بايد به وسيله ايده   

علم منبع حياتی ٢٦»اقتصاد دانش محور«در . شود های مختلفی صادر می رشته
ما ناگزير ، رو از اين. کند وآوری را تغذيه میاست که به طرق گوناگون فرايند ن

ها و محيط مناسب و مساعد برای  بايد هم به پيشرفت علم دستيابيم و هم انگيزه
  .شکوفايی نوآوری ها را فراهم سازيم
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صرفًا برخاسته از کنجکاوی نبايد بيش  اهميت صرف پيشرفت علم و تحقيقات   
ين، نبايد ناديده گرفت که اين نوع تحقيقات با وجود ا. از حد مورد تأکيد قرار گيرد

های بزرگ از  نوآوری.  صنعت بريتانياست،ای از فرهنگ ما و در عين حال پاره
 برای همين ،اند کشفيات بزرگ در تحقيقات برخاسته از کنجکاوی ناشی شده

 نقشی که در دليلاند و به  دانشگاههای بزرگی که شرکتهای بزرگ به آنها وابسته
 سبب در عين حال به  واند شهرت دارند کتهای تجاری و اقتصادی داشتهرشد شر

  .تحقيقات بنيادين نيز سرآمد و مشهور هستند
های جهانی است،  از آنجا که اساس علم مبتنی بر و تنيده در شبکه   

های  گذاری بريتانيا در علم، دانشمندان و مهندسان فعال در عرصه سرمايه
 به شبکه جهانی دسترسی يابند و به منابع جهانی تاسازد  اقتصادی ما را قادر می

گذاری در پژوهشهای بنيادی  ناتوانی و ضعف در زمينه سرمايه. دانش بپيوندند
بيشتر از  های مانع اصلی دستيابی فعاالن اقتصادی و دانشگاهها برای استفاده

تحقيقات  پيشرفت و تعالی علم و ي دولت به ارتقا،به همين دليل. تحقيقات است
 فراتر نو های ايده کسب و توليد در گذاری سرمايه. دهد  می بسيار اهميتمهندسی

بسياری از ملزومات بنيادی علم در . های دانشگاههاست گذاری سرمايه از
 دولت بايد به ،رو از اين. آزمايشگاههای شرکتها و مراکز تحقيقاتی قرار دارد

 برای تشويق شرکتها به استفاده از تشويق و فراهم کردن زمينه و شرايط مساعد
علم و فناوری اقدام کند تا نوعی امتياز رقابتی در اين زمينه برای شرکتها ايجاد 

  .شود
های چرخه نوآوری  گذاری در پژوهشهای بنيادی تنها يکی از حلقه سرمايه   

هدف . علم بايد از حالت معرفت بنيادين به کاالها و خدمات تبديل شود .است
 است تا هايي  فراهم آردن زمينههای بنيادی علم گذاری در زمينه از سرمايهدولت 

سوی فعاليتهای اقتصادی و ه مهارتها و دانشهای علمی در مسير منافع جامعه ب
برای .  خدمات بهداشتی، خدمات عمومی و محيط سوق پيدا کنندنيزمشاغل و 

شهای عمومی و بخش تحقق اين هدف ما نيازمند ايجاد پيوند و پلهايی بين بخ
توانند با هم  جايی که شرکتها و دانشگاهها می[ ؛ای  در سطوح منطقهصيخصو

  .  هستيم]همکاری و تعامل برقرار کنند
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 در ٢٧»زنجيره های نوآوری«های پيوند در   نيازمند تقويت رشته،ما همچنين   
 وری کامل از آنها های خوب باعث بهره صرف داشتن ايده .بريتانيا هستيم

های بيشتری  تواند دستاوردها و بهره گذاری در دانش بنيادی می سرمايه. شود نمی
اين امر از راه ارزش نهادن برابر به مهندسان و . بار آورده برای ما ب

 تابايد شرايطی فراهم کنيم . شود متخصصان فناوری و پژوهشگران حاصل می
 از سرمايه، ،ل هستنددانشمندان و کسانی که در فعاليتهای بنيادی علم مشغو

 شريک و همتای اقتصادی الزم برخوردار شوند ،انگيزه، مهارتها و در عين حال
بايد اطمينان . و بتوانند به آسانی ايده ها و دانشها را به نحو نوآورانه ارائه کنند
چگونه آه دانند  حاصل کنيم که فعاالن و شرکتهای اقتصادی بزرگ و کوچک می

پژوهشگران و مديران .  اهداف اقتصادی خود استفاده کننداز ذخاير دانش برای
داشته باشند و تشويق شوند تا را کنند که انگيزه الزم  تنها در صورتی نوآوری می

  .هاست هدف دولت افزايش اين انگيزه. در اين زمينه خطر و ريسک کنند
ابل کنندگان آن را مطلوب و ق شود که مردم و مصرف نوآوری زمانی موفق می   

گذاری در   ايجاد بازار برای نوآوری به اندازه سرمايه،به اين دليل. قبول بيابند
بهترين انگيزه . نوآوری و پژوهشهای بنيادی اهميت و ضرورت حياتی دارد

. های آنهاست برای نوآوران و مبدعان وجود بازاری گشوده بر محصوالت و ايده
 گشايش بازارها بر روی موجب ،ايم  که ما اتخاذ کرده،سياست ايجاد رقابت

های تازه و تازه واردان و مآًال برانگيخته شدن و شتاب گرفتن فرايند نوآوری  ايده
کنندگان از  اگر شرکتها تشخيص دهند که مشتريان و مصرف. دشو می

کنند، آنها به سهولت در زمينه محصوالت تازه  های آنها استقبال می نوآوری
 ما برای ايجاد و خلق نوآوری به بازارهای ،رو ايناز . کنند گذاری می سرمايه

  .ها و ظرفيتهای علمی نياز داريم رقابتی با توانمندی
گذاری  مشتريان آن گونه سرمايه. رقابت يک روی سکه برای مشتريان است   

 ،گذارند  ارزش می براي آنکنند که به توليد کاالهايی که آنها در علم را حمايت می
وه، اعتماد عمومی مردم در زمينه برداشت و تلقی کلی آنها از عاله ب. منجر شود

مردم بايد احساس کنند که علم به . علم بايد محکم و همراه با پذيرش کامل باشد
کند و اينکه علم به درستی سامان يافته، باز، شفاف و  جامعه خدمت می
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ا بتوانيم تر هستيم ت تر و مستقل  نظام يافتهيرويکرد ما نيازمند. اسخگوستپ
مين أ ت،کنند های علمی ايجاد می  در زمينه مخاطراتی که نوآوری را مردمهاينظر
آورد که تنها مخاطرات اندکی  هايی به وجود می هنگامی که علم نوآوری. آنيم

آن حمايت از فهمند و با تمام وجود  برای مردم دارد، مردم آن را به خوبی می
وب شفاف و استوار از حمايت عمومی نياز علم و نوآوری به يک چارچ. کنند می

  .دارند تا بتوانند در قالب آن رشد يابند
حمايت عمومی .  کليدی در زمينه نوآوری استعواملحمايت عمومی يکی از    
کند و  گذاری دولت در زمينه پژوهشهای بنيادی برای علم پشتيبانی می سرمايهاز 
 باعث تغذيه و تقويت مجدد ،ی جديد پيمودن راههادراجازه دادن به تحقيقات با 

به هر حال، يک سياست جامع نوآوری بايد تمام مراحل . شود چرخه نوآوری می
 يعنی از مرحله توليد و خلق ؛ در مراحل مختلف آن راو عناصر چرخه نوآوری

 به همين.  در برگيرد،يک ايده و اکتساب آن تا انتقال آن ايده به بازار مصرف
 است که سياست عمومی در توسعه و رشد اقتصاد دانش محور ، دولت معتقددليل

  .داردنقش حياتی 
ای از سياست دولت بريتانيا در زمينه نوآوری  گزارش که خالصه ترجمه   اين 
، محورها و اصول کلی سياستگذاری دولت در اين زمينه را به روشنی است

 اين شورا بر جذب ،»های شوراهای بريتانيا استراتژی«در گزارش . دهد نشان می
های راهبردی  نخبگان و حمايت از نيروهای خالق به منزله يکی از استراتژی
کند و  کيد میأخود برای رونق بخشيدن به چرخه نوآوری و توليد علم و فناوری ت

در مقدمه اين گزارش آمده است که برای . دهد فصلی را به آن اختصاص می
نيازمند جذب   توسعه وهای تحقيق مهمين نيازهای قرن بيست و يکم، برناأت

پيشرفت .  نو استيها برای کسب مهارتها و کاربست ايده استعدادهای درخشان
محصول ترکيبی از خالقيت، کار سختکوشانه و هوشياری و بصيرت برای 
شناسايی توانهای بالقوه کشفيات نو است و عامل اصلی جذب استعدادهای 

آور  انگيز و اشتياق  ايجاد محيط رغبت.١ :استدرخشان مستلزم دو امر اساسی 
راهبردهای عملی . ای و شغلی مطلوب  فراهم ساختن آينده حرفه.٢ ؛برای پژوهش

برای جذب استعدادهای درخشان به صورت زير تعريف شده  شوراهای بريتانيا
  :است
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همکاری با دانشگاهها در زمينه شناخت راههای پيشرفت شغلی پر جاذبه و  •
 وط به پرداخت پاداش و حقوق؛طرحهای مرب

 اطمينان از دسترسی به تجهيزات و امکانات عالی؛ •
   فرهنگ تحقيقاتی که سهم پژوهشگران جوان مورد تقدير و توجه قراريارتقا •

 گيرد؛
 قديمی و پر تجربه از راه آموزش دايمی و ي کردن مهارتهای نسلهاروزآمد •

 .مادالعمر
سسات پژوهشی و ؤ با تمام نهادها و مدهيادششوراها به منظور تحقق اهداف    

  . د کردنريزی خواه آموزشی از جمله دانشگاهها گفتگو و برنامه
کيد و توجه به نوآوری هم در عرصه گفتمانهای سياستگذاری علم و فناوری أت   

 ٢٨»مطالعات نوآوری«. عرصه گفتمانهای علمی رشد يافته استدر و هم 
در اين .  اروپا و بريتانيا شده است، آمريکاای از مطالعات دانشگاهی در شاخه
ترين مراکز مطالعات مربوط به   يکی از بزرگ٢٩»دانشگاه ساسکس «،زمينه

اين . ]٩[سيس کرده استأسياستگذاری در علم و تکنولوژی را با همين نام ت
ين سمينار مربوط به مطالعات رت  اولين و بزرگ٢٠٠٣مرکز در سيزدهم نوامبر 

با  ٣٠»در باره نوآوری چه می دانيم؟«انيا و اروپا را با عنوان نوآوری در بريت
اين مرکز . ]١٠[ پژوهشگر اين عرصه برگزار کرد٢۴٠حضور بيش از 

 نقش نوآوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی در زمينه چندين کتاب در ،همچنين
پاسخهای : نوآوری خدماتآنها ترين  سالهای اخير منتشر کرده است که تازه

ليف جمعی از أ تمانی به فرصتهای تکنولوژيک و ضرورتهای بازارساز
ای از  اين مرکز مجموعه. است )٢٠٠٣(پژوهشگران و ويراسته تيد و هال 

  .]١١[مطالعات و انتشارات خود را در شبکه اينترنت قرار داده است
  

                                                 
28. Innovation Studies 
29. Sussex University 
30. What Do We Know About Innovation? 
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  اهداف کالن در سياست علم بريتانيا
ورتی است که در زمينه ترين شورای مش  عالی٣١»شورای علم و فناوری«

راهبرد ارائه به او  نخست وزير مشورت و باسياستگذاری برای علم و فناوری 
 در سازمان و ١٩٩٨سال سيس و در أ ت١٩٩٣  سالاين شورا در. ]١٢[ کند می

مسئوليت آن به عهده نخست وزير است و وزير علوم به . دشاهداف آن بازنگری 
ثرتر کردن ؤ م وبه منظور گسترش. کند نيابت نخست وزير آن را مديريت می

 مجددًا تجديد نظرهايی در شورا صورت ٢٠٠٣ شورا در سال ينقش و فعاليتها
  :از  وظايف شورا عبارت است .گرفت
و ارائه راهبردهای اساسی برای سياستگذاری علم و با نخست وزير مشورت  •

 وي؛فناوری به 
از علم، فناوری و صنعت به ارتقا و رونق بخشيدن به شيوه فهم و بهره وری  •

 ؛منزله بخشی از فرهنگ بريتانيا
تر کردن کاربردهای تحقيقات، علم و فناوری در توسعه و  ر و گستردهتثرؤم •

 ؛اجرای سياستها و خدمات اجتماعی در تمام فعاليتهای دولت
 نوآوری مبتنی بر علم و فناوری در فعاليتهای تجاری، اقتصادی و يارتقا •

 توسعه پايدار اقتصاد بريتانيا، خدمات ي جهت ارتقاخدمات عمومی در
بهداشت و درمان و برابری فرصتهای زندگی شهروندان بريتانيايی و توسعه 

 .پايدار جهانی
ای که برگزارش   در مقدمه،وزير تجارت و صنعت بريتانيا، ٣٢استفن بايرز   

کند که   منتشر کرد، تأکيد می٢٠٠٣گزارش وايت در دسامبر  دولت با عنوان
سياست بريتانيا در زمينه علم تالش برای حفظ موقعيت بريتانيا به منزله يکی از 

 علم و دستاوردهای آن .رهبران و پيشگامان توسعه و توليد علمی در جهان است
بيش از هر زمان ديگری به افزايش ثروت، توليد فرصتهای شغلی، بهبود نظام 

حيط زيست و کاهش جرايم اجتماعی  سالمت و پاکی ميبهداشت و درمان، ارتقا
کند و اقتصاد موفق اقتصادی است که بتواند علم را  و توسعه فرهنگ کمک می

 وي. دمت بگيردخدر زمينه رشد اقتصاد و اهداف تجاری به نحو بهتری به 
                                                 
31. The Council for Science and Technology 
32. Stephen Byers 
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های زير را  دهد که دولت بريتانيا برای رسيدن به اين اهداف خط مشی توضيح می
  :کند دنبال می

 ؛ها و اکتشافات علمی گذاری در افزايش نوآوری سرمايه •
های علمی به  ها، دستاوردها و نوآوری سياستگذاری برای تبديل ايده •

 ؛محصوالت، خدمات و سرمايه های مفيد و مورد نياز جامعه
گسترش پيوند نظام بازرگانی و تجاری کشور با دانشگاهها و سياستگذاری  •

تر   تجاری و اقتصادی بهتر و گستردهبرای دانشگاهها در جهت ايفای نقشهای
 ؛در کل نظام اقتصادی بريتانيا

سسات ؤالمللی بين م های ارتباطی در سطوح محلی، ملی و بين حمايت از شبکه •
تری  سسات تحقيقاتی تا بتوانند به نحو فعالؤاقتصادی، تجاری و دانشگاهها و م

 ند؛ با يكديگر مبادله آنها و اطالعات و نوآوری ها را  ايده
 به نحوی که هر ،ها و اکتشافات علمی در تمام نقاط کشور حمايت از نوآوری •

ا بتواند در اقتصاد علم محور امروزی يسسه در هر جای بريتانؤگروه و م
 . کندايفانقش موثر خود را 

  
   تحقيقاتهايشورا

ترين نهاد دولتی در زمينه مديريت تحقيقات و  شورای تحقيقات بريتانيا که مهم
کلی  يند مجموعهابر« به نام شيگزار است، در های پژوهشی ص بودجهتخصي

های   اصول، اهداف و خط مشی]١٣[»راهبردهای شوراهای تحقيقات بريتانيا
در اين گزارش .  منتشر کرد٢٠٠٢ساله در سال  برای دوره ده تا پانزدهرا خود 

.  شده استهای دولت در زمينه تحقيق، فناوری و نوآوری بيان مشی سياست و خط
 در ،کند راهبرد اصلی دولت برای علم که شورای تحقيقات آنها را پيگيری می

  :چهار زمينه زير است
حمايت از تحقيقات برتر و با کيفيت باال که به رشد و احيای مستمر و پايدار  •

علم، مهندسی و بنيانهای تحقيقاتی کمک کند و باعث افزايش توان و ظرفيت 
 .کارگيری آنها شوده  تحقيقات و باياجرملت بريتانيا در 

مورد تخصص آنان  که  و تأمين آنها متخصصان و کارشناسان زبدهازحمايت  •
 .نياز جامعه و اقتصاد بريتانياست
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برد دانشها، فنون و نظريه توسط مردم، رحمايت از تحقيقاتی که بتواند در کا •
 يد و باعث ارتقاثری داشته باشؤتجار و ديگر استفاده کنندگان نقش و فايده م

 .نوآوری مردم بريتانيا شود
تحقيقاتی که موجب ارتقا و افزايش مشارکت، درگيری و تعامل و گفتگوی با  •

های عمومی   تحقيقاتی که با بودجهاجرايعامه مردم شود و اعتماد مردم را به 
 . افزايش دهد،گيرد صورت می

: های تحقيقات بريتانياشورا«قيقات بريتانيا در گزارشی به نام ح تهايشورا   
های علوم   در تمام زمينه را، راهبردهای اصلی تحقيقات٣٣»ها تلفيق استراتژی

تحقق دو هدف  براي انسانی و هنرعلوم  ، علوم اجتماعی،مهندسی، پزشکی
رونق اقتصادی و اجتماعی بريتانيا و بهبود کيفيت زندگی مردم ؛ يعني اصلی

ه تا پانزده سال آينده به صورت زير تعيين بريتانيا در چند محور کالن برای د
  :آرده است

 هدف اين راهبرد تکيه اصلی کليه .٣٤ علمياکتشافات و کمال و ارتقا •
نوآوری، اختراع، اکتشاف و برتری در علم در تمام  های تحقيقاتی بر برنامه
با توجه به غنای فرهنگ نوآوری و اختراع در بريتانيا، بر اين . هاست زمينه
گذاری شديد و گسترده همه   رقابت و سرمايهبه دليلکيد شده است که أنکته ت

ملتها در علم و تکنولوژی، تنها راه حفظ قدرت علمی و ربودن گوی سبقت 
ها و انديشه های بديع و تازه  سوی اکتشافات، نوآوریه جهت دهی تحقيقات ب

 .است
به انتظارات  با توجه .مين نيازهای اقتصادی و اجتماعی جامعهأتکيه بر ت •

مردم در زمينه پاسخگويی تحقيقات به نيازهای واقعی آنها، شوراهای تحقيقات 
مين نيازهای مشخص و فوری مردم را به أسوی ته دهی پژوهشها ب جهت

برای تحقق اين هدف راههايی برای اشاعه . ندنگزي منزله استراتژی برمی
 .خواهد شدثر دستاوردها و نتايج تحقيقات در بين مردم اتخاذ ؤم
 . ايفای نقش رهبری در زمينه موضوعات پژوهشی و بسط تعامل با مردم •

های  د کرد که در آينده بريتانيا و در زمينهن تحقيقات تالش خواههايشورا
                                                 
33. Research Councils UK: Synthesis Strategies (2000) 
34. Discovery and research excellence 
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 هاي خود در ارائه پيشنهادوظيفهند و به ن ايفا کيثرؤالمللی نقش م تحقيقات بين
 ، عرصه عمومی داشته باشدالزم در هر جا که علم و دانش بتواند نقشی در

د کرد که به صورت نهاد و منبع علمی نشوراها تالش خواه. دنده ادامه می
 . دنمستقل باقی بمان

گيری و استمرار قابليتهای علمی   عالوه بر بهره.ها حفظ و توسعه توانمندی •
های کمتر توسعه يافته علمی در  بريتانيا، شوراها تالش خواهند کرد تا حوزه

 .های آينده قرار گيرد وجه برنامهکانون ت
کيد بر مطالعات بين أهای ديگر و ت گسترش کاربرد نتايج يک رشته در رشته •

 از اين. در نورديده استرا ای   تحقيق مرزهای سنتی رشته، امروزه.ای رشته
های  د که محققان از رشتهنساز  شوراها موقعيتها و امکاناتی فراهم می،رو

های  اين امر زمينه جهشهای فکری، خلق ايده. ليت کنندمختلف در کنار هم فعا
  .سازد نو و کاربردهای نو از ايده های موجود را فراهم می

 تحقيق و نشر دستاوردهای آن فعاليتی جمعی و .نياتخاذ چشم اندازی جها •
ها بهره  المللی است که از مخازن و بازار جمعی دانش، مردم و ايده بين
المللی،  های پژوهشی بين تهای بيشتری در جهت برنامهشوراها فعالي. جويد می

های ملی  های اروپايی، با تکيه کمتر بر مرزها و بودجه  برنامهبه خصوص
 .انجام خواهند داد

  
  تحکيم پيوند علم و جامعه در سياست علم بريتانيا

. را برگزار کرد ٣٥»کنفرانس جهانی علم «،١٩٩٩يونسکو در ژوئن سال 
 در اولين عبارت نتايج منتشر شده ، مدير وقت يونسکو،٣٦اکوئيچيرو ماتسور

هدف کنفرانس جهانی در باره علم تقويت پيوند  «:نويسد مقاالت اين کنفرانس می
کشورهای اروپايی از جمله بريتانيا به دليل ساختار . ]١٤[»علم و جامعه است

جه به دموکراتيک و وابستگی تمام فعاليتهای دولت به افکار عمومی و با تو
 ند اين هدف را به مثابه يکی از ارکان سياست علم برگزيد،چالشهای فراروی علم

اتحاديه اروپا در  .های اجرايی اتخاذ کردند مشی خطو ها  و برای تحقق آن برنامه
به نام را  به منظور ارتقا و تحکيم ارتباط ميان جامعه و علم، طرحی ٢٠٠٢سال 

                                                 
35. The World Conference on Science 
36. Koichiro Matsuura 
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 تصويب و گزارش مفصلی در اين زمينه ٣٧»برنامه عملی برای علم و جامعه«
 .) BA, 2002(منتشر کرد

بريتانيا مدتها قبل از آنکه اتحاديه اروپا و سازمان يونسکو به مسئله ارتباط    
 برای ،١٩٨۵در سال . ند، اقدامات عملی اتخاذ کرده بودنمردم و علم توجه ک

ی بريتانيا شامل تحقق اين هدف کميته شناخت عمومی علم توسط نهادهای دانشگاه
. به وجود آمد٣٩»سسه سلطنتیؤم« و ٣٨»انجمن سلطنتی«انجمن بريتانيايی علم، 

شورای « فعاليتهای خود را گسترش داد و به نام ٢٠٠٠اين کميته در سال 
به   به تقاضای ُلرد سينزبری٢٠٠٢شورا در سال اين .  ناميده شد٤٠»کوپس

 هدفهای اين طرح را به وي. بررسی رابطه جامعه و علم در بريتانيا پرداخت
  :صورت زير اعالم داشت

 افراد و سازمانهای غير دولتی در هايبررسی راههای دريافت نظر •
 ؛سياستگذاری علم در بريتانيا

 ؛شناسايی راههای ايجاد گفتگو بين دانشمندان، دانشگاهيان و مردم عادی •
علمی با  فهم عمومی مردم از علم و تحکيم رابطه علم و تحقيقات يارتقا •

 ؛جامعه بريتانيا
و  ندا فعاليتهای علمی و پژوهشی مشغولبه شناسايی افراد و سازمانهايی که  •

 اما از کمکهای ، اولويتها و نيازهای جامعه بريتانياست باتحقيقات آنها متناسب
 .]١٥[برند نمی کافی  دولت بهره

زارش گآن حاصل شد آه دار  سسه سلطنتی اجرای اين تحقيق را عهدهؤم   
 منتشر شد و ٢٠٠٣  سالدر» علم در جامعه«تحقيقاتی مبسوطی بود که به نام 

عيان بريتانيا نيز در سال امجلس  .]١٦[قرار دارد اکنون در شبکه اينترنت 
هدف اين کميته نيز .  کميته منتخب اعيان برای علم و فناوری را ايجاد کرد٢٠٠٠

نتايج تحقيقات کميته به نام علم .  بودبررسی نحوه ارتباط علم و جامعه در بريتانيا
در پی اين بررسی، شوراهای تحقيقات بريتانيا گزارشهای . شد و جامعه منتشر

                                                 
37. Science and Society Action Plan 
38. The Royal Society 
39. The Royal Institution 
40. Copus Council 
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برای راهنمايی چگونگی توسعه گفتگو و ارتباط با مردم در زمينه را تحقيقاتی 
  . ]١٧[علوم و تحقيقات منتشر ساخت

مشی  ا مردم سياست و خطکميته شناخت عمومی علم برای گسترش پيوند علم ب   
 برای حمايت از افرادی که خارج از چارچوب نظام آموزشی و دانشگاهی اي تازه

 برايساالنه  اين کميته.  اتخاذ کرد،کنند و مراکز تحقيقاتی شناخته شده فعاليت می
اعطای بورس طرحهای « با عنوان ، علمی داشته باشندارزشيطرحهايی که 

اين برنامه با هدف توسعه ارتباطات علمی در . ندک میپرداخت  هزينه ٤١»کوپس
انجام های نوآورانه در جامعه بريتانيا  تمام سطوح و حمايت جامع از برنامه

  .]١٨[شود مي
  

  فرهنگ سازی و اشاعه ارزشهای مربوط به علم
يکی از اقدامات مهم دولت بريتانيا برای تحکيم پيوند علم و جامعه آموزش، 

 مجموعه ، برای اين منظور وای مربوط به علم استترويج و اشاعه ارزشه
های علمی، اعطای جوايز  های ملی مانند برگزاری جشنواره ای از برنامه گسترده

و نشانهای علمی، برگزاری هفته ملی علم، آموزش و اشاعه علوم و دانشهايی که 
مردم توانند توجه همه گروههای  د يا بهتر مین زندگی مردم ارتباط نزديک داربا

شناسی و علوم طبيعی و  را به علم معطوف سازند مانند تاريخ، معماری، باستان
  . دهد را مورد توجه قرار ميفعاليتهای عمومی ديگر 

ای است که اين کشور شاهد  کمتر روز و هفته. هاست بريتانيا سرزمين جشنواره   
و ٤٢»ججشنواره علم کمبري«.فستيوال هنری، ورزشی، فرهنگی و علمی نباشد

 دو جشنواره بزرگ علمی اين کشور ٤٣»جشنواره انجمن توسعه علم بريتانيا«
جشنواره انجمن توسعه علم به اختصار ها  برای آشنايی با اين جشنواره. است

  .شود توضيح داده ميبريتانيا 
سيس شد، يکی از أ ت١٨٣١ سال که در جشنواره انجمن توسعه علم بريتانيا   
 اين جشنواره  از برگزاريهدف. ای علمی جهان استه ترين جشنواره ميقدي

گسترش پيشرفتهای علمی در جامعه بريتانيا و فراهم ساختن تريبونی عمومی 
                                                 
41. The Copus Grant Schemes 
42. The Cambridge Science Festival 
43. British Association Festival of Science 
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. مردم استميان ها و  برای بحث و گفتگو در باره علم و تحوالت آن در رسانه
نگاران، دانشجويان و دانشگاهيان  هر ساله هزاران نفر از مردم عادی، روزنامه

انگيز در  بحث در باره موضوعات عمومی چالش. کنند  جشنواره شرکت میدر
اين سنت .  اين جشنواره استهاي برنامهترين  عرصه علم و دانشگاه از جمله مهم

سيس جشنواره به وجود آمد و نقش مهمی در عمومی کردن يا به أاز همان بدو ت
 مشهورترين ازيکی . ميان مردم کشاندن مبحث گفتمانهای علمی داشته است

ثيرات عمومی داشت، گفتگو در باره أ تآههای چالش انگيز اين جشنواره  مباحثه
سم  «،١٨۶٠سالدر جشنواره . نظريه داروين و خلقت انسان بود

 نظريه چارلز داروين را به چالش کشيد ،اسقف کليسای آکسفورد، ٤٤»ويلبرفورس
 عمومی جشنواره را باال اين حادثه ارزش. و توماس هکسلی نقد او را پاسخ داد

  . برد و بر ابعاد اجتماعی آن افزود
 جشنواره را ، اهداف٢٠٠٠ مسئول جشنواره در سال ،پروفسور پيتر بريج   
  :کند  بيان میگونه اين
 ؛گسترش و تعميق مفهوم علم و نوآوری علمی در عرصه عمومی •
 ؛دیايجاد تعامل مستقيم و چهره به چهره ميان دانشمندان و مردم عا •
 ؛آشنا شدن مردم با پيشرفتهای تازه و تازه های علمی در جهان •
موقعيتی اجتماعی برای مالقات و تعامل نزديک بين مردان سياست و  •

اف جشنواره کاستن شکاف ارتباطی بين د يکی از اه،به طورکلی. دانشمندان
 .]٢٠[دانشمندان و دانشگاهيان با غير دانشگاهيان است

، سمينار و بحث گروهی و سخنرانی نشستدهها کارگاه،  ،در اين جشنواره   
 سيصد سخنرانی در جشنواره منچستر برگزار ،٢٠٠٠در سال . شود برگزار می

ترين مشکالت مبتال به جامعه يا مسائل مورد   در اين جشنواره مهم،همچنين. شد
 خدمات ،٢٠٠٢در سال . گيرد عالقه مردم توسط دانشگاهيان مورد بحث قرار می

 نقش علم در زمينه گسترش و بهبود رفاه و آسايش حيوانات يکی از موضوعات و
اين . ]٢١[اصلی جشنواره بود که با استقبال عمومی چشمگيری مواجه شد

 چهار و در دانشگاه منچستر برگزار شد ٢٠٠٣ سال  سپتامبر١٢ جشنواره در
ای عمومی ه  در هر روز برنامه،همچنين. ]٢٢[صد دانشمند در آن شرکت کردند

                                                 
44. Sam Wilberforce 
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ها و برگزاری سخنرانی و بحث عمومی در مکانهای  مانند بازديد از موزه
جشنواره علم بريتانيا . شد فرهنگی و علمی در منچستر و شهرهای ديگر برگزار

برگزار شد و موضوع محوری آن » دانشگاه اگزتر« در ٢٠٠۴در سال 
وظايف هدف از اين موضوع بررسی نقشها و . بود» مسئوليت دانشمند«

  .]٢٣[بود دانشگاهيان و دانشمندان در عصر حاضر 
شود، يکی ديگر از   مارس برگزار می٢٦ تا ١٧که از  ٤٥»هفته ملی علم«   

سسات دانشگاهی و آموزشی ؤها و م آيينهای ملی و مهمی است که دولت، رسانه
 .آنند برای گسترش فرهنگ علم و دانش و جلب توجه عموم به دانش برگزار می

 ختنسا ای نشان به محققان برجسته، معرفی نتايج تحقيقات بزرگ، آشنااعط
مله جکودکان و نوجوانان با فعاليتها، مفاهيم، دستاوردها و مراکز علمی از 

  .  اين هفته است ارائه شده درهای برنامه
دولت بريتانيا به منظور آموزش و تقويت ارزشها و مبانی علم در جامعه برای    

های علمی که به نحو عمومی با زندگی و نيازهای مردم در  ههريک از رشت
ها را برگزار  های ملی آموزش و اشاعه آن رشته ارتباط نزديک است، برنامه

 ٢٨ تا ٢٠ که از ٤٦»هفته ملی معماری«توان به  ها می از جمله اين برنامه. کند می
برنامه  اين ،٢٠٠٣در سال  .]٢٤[ اشاره کرد،شود ژوئن هر سال برگزار می

برخی از .  سيصد برنامه بسيار گسترده سراسری در بريتانيا بودةشامل مجموع
های معماری و بناهای تاريخی  بازديد از موزه :ها عبارت بودند از اين برنامه

آموزش هنر معماری از راههای  و برای عموم و دانش آموزان به نحو خاص
کارگاههای برگزاري   ويلممختلف مانند نقاشی، طراحی، فيلم سازی، نمايش ف

 .آموزشی
ها و مراکز فرهنگی و مدارس در  از طريق رسانه ]٢٥[ها فهرست اين برنامه   

 اين هفته آشنايی مردم با  از برگزاريهدف. اختيار عموم مردم قرار گرفت
اصول معماری تاريخ بريتانيا و هنر معماری و کاربرد علم و هنر معماری در 

های هفته  وه بر تالشهای سازمانهای دولتی، برنامهعال. عرصه عمومی بود
سسات تحقيقاتی ؤها، مراکز و م ها، دانشگاهها، رسانه معماری توسط موزه

شود و برخی از آنها معموًال  معماری و ديگر مراکز فرهنگی مستقل نيز اجرا می
                                                 
45. National Science Week 
46. National Architecture Week 
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 عالوه بر هفته ملی معماری، در. ]٢٦[کنند در تمام طول سال آن را پيگيری می
روزهای بازديد آزاد از بناهای ميراث « نام ه اکتبر، ب١٥ تا ١٢بريتانيا روزهای 

کليه مراکز و بناهای تاريخی برای بازديد عموم باز و است آه  ٤٧»فرهنگی
در اين ايام حتی بناهايی که در ديگر روزهای سال قابل بازديد . رايگان است

ست، بلکه بيشتر آشنايی مردم هدف آموزش معماری ني. ]٢٧[شوند  باز میتند،نيس
  . با تاريخ و فرهنگ بريتانياست

  
  نگرش سنجی ملی در باره علم

 در بارهاداره علم و فناوری بريتانيا به منظور شناخت دقيق نگرش مردم 
فعاليتهای علمی، ميزان آگاهی آنها از اين فعاليتها و فهم آنها از علم، در سال 

علم و «نتايج اين مطالعه با عنوان . م دادانجا يک مطالعه پيمايشی ملی ٢٠٠٠
ولکام «سسه ؤدر همان سال منتشر شد و اکنون در وب سايت م ٤٨»عامه مردم

 در ،که يکی از نهادهای مستقل حمايت کننده فعاليتهای تحقيقاتی است» تراست
در مقدمه اين بررسی اهداف دقيق پيمايش به شرح  .]٢٨[دسترس همگان است
  :زير بيان شده است

  ؛شناسايی فعاليتهای ارتباطی در زمينه علم •
 ؛های نگرش مردم به علم لفهؤشناسايی م •
تلف خها و موضوع م تعيين اينکه آيا نگرش مردم به علم نسبت به رشته •

 .متفاوت است يا خير
در گزارش انجمن توسعه علم بريتانيا به دولت پيشنهاد شده است که اين    

های ملی ادواری مانند  ز مجموعه بررسیبررسی پيماشی به منزله يکی ا
سرشماری های جمعيتی، پيمايش جرايم و پيمايش نگرشهای اجتماعی هر سه 

 توصيه انجمن به دولت تشکيل ،همچنين. بار به طور منظم انجام شود سال يک
ای از بانکهای اطالعاتی در زمينه رابطه علم، جامعه و مردم است  مجموعه

)BA, 2002.(  
  

                                                 
47. Heritage Open Days 
48. Science and the Public  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

 

   مردمگفتگو با
شوراهای تحقيقات بريتانيا به منظور گسترش ارتباط دانشمندان و محققان با عامه 

 کتابی را ،٢٠٠٢مردم برای ارائه نتايج تحقيقات و مطالعاتشان در آگوست 
لرد پاتريک .  منتشر کرد٤٩يک راهنمای عملی: گفتگو با مردمباعنوان 
 در ،٥١عامه مردم از علم مسئول کميته مجلس اعيان برای افزايش فهم ،٥٠جنکين

 کمک به عملی ساختن برنامه علم و هدف از انتشار آن را آتابمقدمه اين 
بيان  ،٢٠٠٠ مصوب شوراهای تحقيقات بريتانيا و پارلمان اعيان در سال ،جامعه
 پارلمان آمده بود که به منظور گسترش ٢٠٠٠در گزارش سال .  استآرده

ای   ارتباط مستقيم و يکسويه، به شيوهنظاماز ارتباط مردم با علم و تحقيقات بايد 
از سياستگذاری در علم و نظام ارتباطی دو طرفه و متعامل بين دانشگاهها و 
ای  مردم حرکت کرد و سازمانها و فعاليتهای تحقيقاتی بايد تعامل با مردم را پاره

های  محققان با مردم انواع روشي راهنمای گفتگو در.از ساختار درونی خود کنند
و برقراری ارتباط متعامل در متن و نوشتارها، فعاليتها و » رو در رو«سنتی 

  .توليدات علمی توضيح داده شده است
    

  آموزش محققان در زمينه نحوه گفتگو با مردم
به منظور افزايش کاربردهای علم و تحقيقات و آگاه کردن مردم از فعاليتهای 

ليتها، شورای تحقيقات بريتانيا بتازگی علمی و افزايش مشارکت مردم در اين فعا
برای محققان و دانشجويان دکتری که از را های آموزشی فشرده اجباری  دوره

اولين بخش شورا که اين سياست . کرده استبرگزار  ،کنند بودجه ملی استفاده می
انتقال  دوره آموزشیشوراست آه را عملی کرده، بخش تحقيقات محيط طبيعی 

  .ا طراحی کرده استعلم به مردم ر
  جهانی شدن سياست علم در بريتانيا

ای شدن  سوی اروپايی و منطقهه يکی از سياستهای مهم علم در بريتانيا، حرکت ب
 يکی از صاحبنظران ،دونالد دندی. کيد صرف بر سياست ملی استأجای ته علم ب

در حال ای در علم و سياست علمی اروپا  انداز تازه چشم «:گويد  می،علم پژوهی
                                                 
49. Dialogue With The Public: Practical Guildlines  
50. Patrick Jenkin 
51. The Committee on the Public Understanding of Science 
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دانشمندان اروپايی امروزه آزادانه و با سهولت بين کشورهای خود . ظهور است
 ماساچوست به ازطور که ما در آمريکا  رفت و آمد و داد و ستد می کنند، همان

 در سايه اتحاد اروپا ، امروزه.)Kennedy, 2003(» .کنيم کاليفرنيا سفر می
ين دانشمندان و سياستگذارن علمی نيز در ب ٥٢»منطقه اروپايی علم«بحث تشکيل 

 در اين قاره مطرح است
يس کميته علوم حياتی اتحاديه اروپا اعالم داشت که ئ ر،٢٠٠٠در سال . ]٢٩[

  .]٣٠[اند سيس منطقه اروپايی علم به تفاهم رسيدهأوزرای اتحاديه اروپا در باره ت
ی گسترش ای شدن علم، بريتانيا برا عالوه برتوجه به اروپايی و منطقه   

 از يک سو ، برای اين منظور وهای علمی در سطح جهانی تالش دارد همکاری
ورزد و از  کيد میأالمللی شدن دانشگاهها و مبادالت دانشگاهی ت بر سياست بين
 درصدد گسترش فعاليتهای ٥٣ از طريق شورای تحقيقات بريتانيا،سوی ديگر

ها و سياستهای   برنامه٢٠٠١ شورای تحقيقات بريتانيا در اکتبر. جهانی خود است
سياست و خط مشی در زمينه «ميان مدت خود را در گزارش مشروحی به نام 

  .]٣١[منتشر کرد٥٤»محيط، مهندسی و علم جهانی
  اولويتهای تحقيقاتی شوراهای بريتانيا

ترين نهاد اجرايی دولتی تصميم ساز در  شوراهای تحقيقات بريتانيا به منزله بزرگ
 به منظور اعالم اولويتهای ٢٠٠٠ در سال ، علمی در بريتانيازمينه تحقيقات

اين گزارش اولويتهای در . با همين عنوان منتشر کردرا تحقيقات کشور گزارشی 
موضوعات و محورهای و نيز  ٢٠٠۴يعنی تا سال ؛ سال برای مدت سه تحقيقاتی

ثال، در برای م. اولويت يافته برای هر سال و ميزان بودجه آن مشخص شده است
مطالعات مربوط به ، ٥٥ سه محور مطالعات مربوط به ژن شناسی٢٠٠٢سال 

 ٥٧مطالعات مربوط به تکنولوژی پايه و ٥٦ساينس -علوم کامپيوتر معروف به ای
 طور به آدامر و هبه منزله اولويتهای عمومی تحقيقات علم و تکنولوژی معرفی 

ادامه گزارش به شرح کامل . دقيق تعريف و علل انتخاب آنها شرح داده شده است
                                                 
52. European Research Area 
53. The British Council 
54. Global Science, Engineering and Environment Policy  
55. Genomics 
56. E - Science 
57. Basic Technology 
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گانه عضو شوراهای تحقيقات  و جزئی اولويتهای هر يک از شوراهای شش
زيست شناسی، محيط طبيعی، مهندسی و   يعنی پزشکی، بيوتکنولوژی و؛بريتانيا

علوم فيزيکی، فيزيک ذرات و نجوم و اقتصاد و تحقيقات اجتماعی اختصاص 
 که با ٥٨يقات اقتصاد و علوم اجتماعیبرای مثال، اولويتهای شورای تحق. دارد

  .شود  معرفی می،حوزه فرهنگ ارتباط نزديک دارد
نقش : گونه معرفی شده است بتدا شورای تحقيقات اقتصاد و علوم اجتماعی اين   ا

 تحقيقات علوم اجتماعی مستقل با اجراي توانمندی بريتانيا در ياين شورا ارتقا
. ١: ر هدف استراتژيک بلند مدت استاين شورا دارای چها. ستکيفيت باال

. ٢؛ تمرکز بر مطالعات اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر اولويتهای ملی و علمی
 افزايش. ٣؛ ها و ظرفيتها برای رشد و کمال تحقيقات اجتماعی  توانمندیيارتقا

در  وسيله شورای تحقيقات اقتصاد و علوم اجتماعیه انجام شده ب ثير تحقيقاتأت
ثر و مفيد شورای ؤبه حداکثر رساندن فعاليتهای م. ٤؛  و اجراسياستگذاری

 .تحقيقات اقتصاد و علوم اجتماعی
در زمينه آه در بخش ديگر گزارش اولويتهای موضوعی شورا ارائه شده    

اين اولويتها برمبنای . صورت معين شده استاين اقتصاد و علوم اجتماعی به 
لی با مديران و متوليان امور مختلف ای مههای علمی محققان و مشورت بررسی

 شرح دقيق سرفصلهای تحقيقاتی برای هر مربوطر وب سايت د. تهيه شده است
رفتارهای انسانی و ، های اقتصادی يک از محورهای توسعه و تحقق برنامه

چرخه زندگی، سبک ، دانش، ارتباطات و يادگيری، شهروندی و دولت، محيطی
  .]٣٢[است  ارائه شده اشتغال و سازمان و عیثبات اجتما، زندگی و بهداشت

برخی از عناوين و موضوعات خاص در زمينه تحقيقات اجتماعی و اقتصادی    
  :به شرح زير است

المللی بريتانيا و تشکيل بانکهای  های بين تثبيت و حفظ نيروها و توانايی •
 ؛وپاالمللی از جمله بانکهای اطالعاتی مربوط به ار اطالعاتی تطبيقی بين

در حوزه اولويتهای  ها و بانکهای اطالعاتی ملی تثبيت و حفظ مجموعه •
موضوعی از جمله بررسی های پيمايشی نگرش سنجی و تحوالت نگرشهای 

 ؛اجتماعی
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ها و بانکهای اطالعاتی ملی و محلی به خصوص در  تثبيت و حفظ مجموعه •
بوط به توسعه و تحقيقات مر«زمينه مسائل سازمانی و اداری و برنامه 

 ؛٥٩»دولت
علوم  در ای رايانه تضمين کيفيت برتر تحقيقات با توجه به توسعه امکانات •

ها، مدلسازی و آموزش  داده  چند سطحیيکه امکان تحليلها اجتماعی
 .ح بسيار پيشرفته را فراهم سازدوپژوهشگران در سط

دی حفظ و توسعه منابع مستند اوليه و ثانويه در زمينه مجموعه موضوعات کلي •
های مورد نياز در نظام اداری و مسائل تجاری  ها و داده از جمله مستندسازی

 ؛و اقتصادی
 ؛تحليل آنهاو ها و مطالعات مربوط  سرشماریدادن انجام  •
سی ابعاد ربرة تحقيقات پيمايشی نگرش سنجی در سه زميندادن انجام  •

مديريت و  و آموزش، تعليم و تربيت، اقتصادی و اجتماعی ژنومتيک
 .مطالعات مربوط به فعاليتهای اقتصادی

 ٢٠٠۴ تا ٢٠٠٠ ي يعنی سالها؛اولويتها و موضوعات مذکور برای کوتاه مدت   
 اگرچه ممکن است برخی از اين موضوعات در سالهای بعد ،تعريف شده است

در گزارش ديگری  .نيز استمرار يابد و در فهرست اولويتهای تحقيقاتی باقی بماند
محورها و  کالن تحقيقاتی برای يک دوره ده تا پانزده ساله است،که اولويتهای 

 موضوعات مربوط به مسائل اجتماعی و فرهنگی زير توسط شوراها پيشنهاد شده
  :است 

 جوامع و وابستگی اقتصادی و  ميانجهانی شدن با توجه به گسترش پيوند •
چالشها و در از ای   اين امر مجموعه.تر آنها به يکديگر اجتماعی هر چه فزون

تحقيقات در زمينه نيروهای . د کرده استجاعين حال فرصتها را اي
ثر به ؤهايی که بتوان به نحو م ساز، نتايج جهانی شدن و شناخت شيوه جهانی

موضوعات مطالعاتی خاص در اين زمينه . يابد  گسترش می،اين امر پاسخ داد
افزايش  مت جامعه،ثير مهاجر بر بهداشت و سالأمهاجرت،  ت: اند از عبارت

ثير جهانی شدن بر اقتصاد ملی و أالمللی و ت ای و بين چالشها و تنشهای منطقه
 .محلی
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بينی همچنان ادامه خواهد  رشد جمعيت جهان برای آينده قابل پيش. پايداری •
پيامدهای اقتصادی،  بررسی. يابد  ادامه می نيز تغييرات آب و هوايی ويافت

زيست محيطی  در ثيرات مهمیأتواند ت يرات که میسياسی و اجتماعی اين تغي
يافتن راهی برای تعامل . گيرد  در اولويتهای تحقيقاتی قرار می،داشته باشد

 بامسئله رشد پايدار . هاست  اين بررسیفمحيط هدو پايدار بين انسان 
موضوعات توليد برق، مصرف انرژی، حمل و نقل، استفاده از زمين، منابع 

. نسان مرتبط استاايی، کشاورزی و بهداشت و سالمت آبی، منابع غذ
 ريسکها يا مخاطرات ناشی از ،موضوعی که کمتر به آن توجه شده است

 . در اولويتهای تحقيقات منظور خواهد شد آهتغييرات به وجود آمده است
، روانشناختی، رفتاری، كيدر آينده به عوامل ژنتي .بهداشت و سالمت •

ها و معلوليتها و ناتوانی  بر توسعه و گسترش بيماریثر ؤاجتماعی و محيطی م
يکی از . های ناشی از آنها توجه بيشتری خواهد شد انسانها و نابرابری

تر از طريق  تر و با نشاط  زندگی سالماز سالخوردگان برخوردارياولويتها 
های پزشکی و عوامل  مين اجتماعی، پيشرفت تکنولوژیأ تنظامهايبهبود 

 اين امور عمومًا مستلزم رويکردهای خارج از جرايا. ديگر است
 .رويکردهای علوم زيست شناختی است

 پيشرفتهای علم و فناوری باعث کاهش .های انسان افزايش توانمندی •
سرعت در حال تغيير ه زندگی و انتظارات ما ب. محدوديتهای انسان شده است

ما . سان قرار داردروی ان هنوز محدوديتهای بسياری فرااين، با وجود . است
 آن تن و برای برداش آند اين محدوديتها مطالعه در بارهتحقيقاتی که بتوانداز 

 .کنيم  حمايت می،نتايج عملی داشته باشد
 .بانکهای اطالعات جمعيتی •
  

  گيري نتيجه
 چند محور اصلی گفتمان سياست علم در بريتانيا در ،با توجه به مطالب ذکر شده

توان شرح   را به صورت زير می،١٩٩٧  سالمشخص ازدهه اخير، و به طور 
  :داد
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ای از هويت تاريخی و فرهنگی بريتانيا  علم و فناوری در معنای مدرن آن پاره •
 که يکی از پيشگامان انقالب رنسانس، ظهور عصر  استمنزله کشوری به

 .تگاه انقالب صنعتی شناخته می شوداسخ و خرد، دوره روشنگری
جويانه دارد و در خدمت بهبود کيفيت   ابزاری و بهرهعلم و فناوری ارزش •

زندگی در ابعاد مختلف بهداشتی، درمانی، رفاه و غلبه بر محدوديتهای طبيعی 
اما اين امر برای جامعه اروپا و بريتانيا که متکی بر  .گيرد قرار می

 به اين معنا که ،است، ارزش و معنای مضاعفی دارد گرا نگری انسان جهان
نگری آن  دستاوردهای آن اساس نظام توجيه کننده فکری و جهانعلم و 

 .  شود محسوب می
گرايانه عصر روشنگری که هدف آن صرفًا جستجوی  هعلم از مفهوم نخب •

در چارچوب  ای همسو با فرايند تجاری شدن حقيقت بود، به مفهوم تازه
 ،جهدر نتي. داری تحول پيدا کرده است تحوالت و نظام ارزشهای سرمايه
داری از جمله بريتانيا معطوف پيوند علم و  سياست علم در شورهای سرمايه

 .نظام اقتصادی است
که درنتيجه گسترش » ك شدنفرايند دموکراتي«با توجه به شتاب گرفتن رشد  •

ه ، نهاد علم نيز ب است تحوالت اجتماعی ازهای ارتباطی و بسياری فناوری
ياست علم در بريتانيا نيز بر س. تر شدن در تحول است گرا سوی مردم

های متعددی در   برنامه،گرايی بيشتر متمرکز شده و برای اين منظور مردم
هدايت  زمينه بسط پيوند جامعه و علم، گفتگو و ارتباطات محققان و مردم و

شده گذاری ملی اجرا   راه اولويتازنيازهای واقعی جامعه با تحقيقات متناسب 
 .است

ای تنها در  سياست علم در هر جامعه. ت و نوآوری است خالقيييدهزا  علم •
تواند به اهداف خود دست يابد که بتواند نظام ملی نوآوری کارآمد  صورتی می
ها و ميراث تاريخی دنظام ملی نوآوری بريتانيا با تکيه بر دستاور. داشته باشد

علم در اين کشور و تجارب طوالنی معطوف بر جذب و حمايت از 
 .ی درخشان و کليه اشکال خالقيت در اين کشور استاستعدادها

سازی در زمينه اشاعه ارزشهای مربوط به علم و کاربردهای آن يکی  فرهنگ •
راههای مختلف  از سازی فرهنگ .های مهم سياست علم است لفهؤديگر از م
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ها و فعاليتهای فرهنگی عمومی مانند برگزاری جشنواره و  خصوص رسانه به
 .رت می گيرد جوايز صوياعطا

  يادداشتها
. است»  فرقه آميش «،کند گرايي مبارزه مي هايي که با مصرف يکي از فرقه ]١[

اين فرقه آه بيش از سه قرن قبل تأسيس شده و اعضاي آن به واسطه فشار 
 ايالت ٢٢، در دهه اخير چند  دراند، دستگاه آليسا به اياالت متحده مهاجرت آرده

شدت ه  در ايالت اوهايو و جنوب شرقي پنسيلوانيا بخصوصه کانادا و آمريکا ب
. آرمان اين فرقه عدم پذيرش و نفي دنياي مدرن است .ندا در حال گسترش بوده

سبک . ت پايبندندحيشدت خانواده محور و به ارزشهاي سنتي مذهبي مسيه آنها ب
خصوص مصرف کاالهاي  هزندگي اين فرقه ساده زيستي و پرهيز از مصرف ب

پوشند و مردان آنها  زنان لباسهاي پوشيده و کم زرق و برق مي. ستمدرن ا
از پوشيدن . کنند گذارند و هرگز موي سر خود را کوتاه نمي ريشهاي بلند مي

مشروبات الكلي، سيگار و  مواد . کنند لباسهاي با رنگهاي روشن اجتناب مي
حدود زنان و دختران لباسهاي ساده با رنگهاي م. آنند مخدر مصرف نمي

جين و تي شرت ممنوع (پوشاند  پوشند، لباسهايي آه بدن آنها را آامًال مي مي
از مظاهر تمدن مثل برق، تلفن، . پوشانند و موهاي سر خود را نيز مي) است

 و خوشگذراني براي اعضاي مهماني. آنند راديو، تلويزيون و ويدئو پرهيز مي
صميمي راهي بجز ازدواج فرقه ممنوع است و جوانها براي برقراري روابط 

گوش دادن به موسيقي مجاز نيست و نوارهاي صوتي و تصويري در . ندارند
زنان به هيچ وجه مجاز نيستند آرايش آنند و خود را زيبا . جامعه آنها راهي ندارد

هاي روز و  توانند مجله جوانان نمي. روند آميشها به آنسرت موسيقي نمي. سازند
توانند اتومبيل داشته  اعضاي فرقه نمي.  ورق بزنندبه خصوص وقاحت نگار را

آميشها براي خريد به . شود باشند و حمل و نقل آنها با چارپايان و درشكه انجام مي
 در .آنند روند و اآثر مايحتاج خود را خود تأمين مي فروشگاههاي بزرگ نمي

  : وب سايت زير اطالعات کاملي در باره اين فرقه وجود دارد
http://www.800padutch.com/amish.shtml 

توان به رشد تبليغات و آموزشهاي مربوط به جادوگري در  در اين زمينه مي ]٢[
 نشان paganism  و witchcraft واژه هاي  يجستجو. اينترنت اشاره کرد
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 در ،همچنين.  در اين زمينه فعال هستنددهد که بيش از نيم ميليون وب سايت مي
  :مي توان به آدرس وب سايت زير مراجعه کرد» تنزيس  جنبش ساده«زمينه 

 http://www.simpleliving. net /webofsimplicity/ 
the_movement.asp  

اي در شبکه اينترنت راه اندازي  ش فعاليتهاي تبليغي و آموزشي گستردهين جنبا
 :ستهدر وب سايت زير يک نمونه از اين فعاليتها . کرده است

http://www.gratefulness.org/t/simple.htm 
 جامعي است که کليه فعاليتها و داراي وب سايتاو ئي سي دي سازمان   ]٣[

در تدوين اين بخش مقاله از . کند محصوالت انتشاراتي آن را معرفي و عرضه مي
 .هاي وب سايت آن استفاده شده است داده

[٤]http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_201185
_2068050 _1_1_1_1, 00. html 
[٥] http://era. anthropology.ac.uk/ Era_Resources/ Era/Stirling/ 
Papers/ PolicyKnowledge/ policiesKnowledge_1.html 
[٦]  http://www.ost.gov.uk/index_v4.htm 
[٧] http://www.number-10.gov.uk/output/Page1715.asp 
[٨] http://www.dti.gov.uk/innovationreport/executive-
summary.pdf 
[٩] http://www.sussex.ac.uk/spru/index.html 
[١٠] 
http://www.sussex.ac.uk/spru/events/KP_Conf_03/index.html 
[١١] 
http://www.sussex.ac.uk/spru/publications/imprint/sewps/index
.html 

ها، سياستها و سازمان شورا در وب سايت آن به نحو کامل شرح  رنامه ب] ١٢[
  /http://www2.cst.gov.uk :داده شده است

[١٣] http://www.rcuk.ac.uk/documents/strategy_synthesis.pdf 
[١۴] 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001207/120706e.pdf 
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[١٥] http://www.nds.coi.gov.uk/ coi /coipress.nsf / 567 e3dc 
25f61661580256 ae 8003b4907/ 3ce2d6ab9814df 868025 
6c30003 aff94? OpenDocument 
[١۶] http://www.dti.gov.uk/ost/ostbusiness/puset/society.pdf 
[١٧] http://www.rcuk.ac.uk/guidelines/dialogue/ 
[١٨] http://www.copus.org.uk/grants_about_history.html 
[١٩] http://www.admin.cam.ac.uk/univ/science/events/ 
[٢٠] http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_depth/sci_tech/2000/ 
festival_of_ science/ 911894.stm 
[٢١] 
http://www.bbsrc.ac.uk/society/exhibitions/ba/Welcome.html 
[٢٢] http://www.citiesofscience.co.uk/go/Manchester/ 
ContentEvent_2713.html 
[٢٣] http://www.the-ba.net/the-ba/page.asp?selectPage=28 

ها، عالوه بر   به معماري مانند دانشگاهها و موزهسسات و مراکز مربوطؤم ]٢٤[
هاي عمومي متعددي ديگري در طول سال برگزار  برنامه» معماري هفته ملي«
  .نامند مي» هفته معماري«کنند و معموآل آن را  مي

[٢۵] http://www.architectureweek.org.uk/search.asp?cat=arts 
که در سايت زير فعاليتهاي آن معرفي » مرکز معماري شمال«به فعاليتهاي  ]٢٦[

  http://www.north.org.uk/history.html: مي توان اشاره کرد،شده است
[٢٧]http://www.woodlands-
junior.kent.sch.uk/customs/questions/ specialdays. htm 
[٢٨] http://www.wellcome.ac.uk/en/1/pinpubactconpubint.html 
[٢٩] 
http://nextwave.sciencemag.org/cgi/content/full/2002/06/12/13 
[٣٠] 
http://nextwave.sciencemag.org/cgi/content/full/2000/06/29/6 
[٣١] http://www.britcoun.org/science/science/images/sn08.pdf 
[٣٢] http://www.epsrc.ac.uk 
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  نابع م

  فارسي. الف
 ترجمه ؛»اند؟ آيا فيلسوفان دوستدار فرزانگی« ؛)١٣٨٣(ماکسول، نيکوالس . ١

  .١٣٨٣ ارديبهشت ٢٣چهارشنبه ،  روزنامه شرق،علی مالئکه
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