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Abstract: 

Various studies show that the role of social participation in the development of 

science and technology in our country has not received much attention.. In many 

cases, social participation will not be implemented until a decision is included in 

the macro-policy documents and communicated to government agencies 

Therefore, policy-making institutions are required to think of a mechanism for 

citizen participation commensurate with their potential and interests in science and 

technology upstream policies and documents. The Iran's 20-year vision plan was 

compiled with the aim of developing Iran in various cultural, scientific, economic, 

political and social fields. Therefore, the current research has examined this 

document with the aim of identifying the disadvantages and challenges of this 

document from the perspective of social participation in science and technology. 

The present study in two stages (description and challenge), after interviewing 

experts and using thematic analysis and fuzzy Delphi, has extracted the framework 

of social participation in science and technology in the text of an upstream 

document. In the second step, the text of the document is evaluated according to 

the obtained framework and the application of quantitative content analysis 

technique. The results show that the vision document faces several disadvantages 

from the perspective of participation. At the end, with the identification of the 

damage to the vision document, suggestions will be made to fix this damage. 

Keywords: Iran's 20-year vision plan, Social Participation, Pathology, Upstream 

Documents, Science and Technology 
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 چکیده:

ومی در توسعه علم، فناوری و دهند که به نقش مشارکت عم مطالعات مختلف نشان می

در اسناد کالن  یمیتا تصمنوآوری در کشورمان توجه چندانی نشده است. در بسیاری موارد 

به خود  ییابالغ نشود، شکل اجرا یو حکومت یدولت یها و به سازمان سیاستی گنجانده نشود

کت شهروندان گذار ملزم هستند سازوکاری برای مشاراز این رو نهادهای سیاست. ردیگینم

 . شندیندیبها و اسناد باالدستی علم و فناوری  متناسب با پتانسیل و عالیق آنها، در سیاست

 علمی، فرهنگی، مختلف های زمینه در ایران  ی توسعه با هدف 1404ساله  20انداز  سند چشم

ی  نهدهد که این سند در زمی ها نشان می اجتماعی تدوین شد. اما بررسی و سیاسی اقتصادی،

ها  رو با هدف شناسایی آسیب پژوهش پیش بنابراین،مشارکت عموم، جای کار بسیاری دارد؛  

  ها از منظر مشارکت عمومی علم، فناوری و نوآوری، به بررسی این سند پرداخته و چالش

 مضمون لیتحل های کارگیری تکنیک هبپس از مصاحبه با خبرگان و است. در این راستا  ابتدا 

یک سند باالدستی در متن  عمومی علم، فناوری و نوآوری، چارچوب مشارکت ازیو دلفی ف

 یریو بکارگ دست آمده بهبا توجه به چارچوب سند متن  در ادامه را استخراج کرده است.

انداز از  گیرد. نتایج نشان داد که سند چشممیقرار  یابیمورد ارز یکم یتوامح لیتحل کیتکن

های  ی بسیاری مواجه است و در انتها و با مشخص شدن آسیبها منظر مشارکت، با چالش

 شود.انداز، راهکارهایی جهت بهبود مشارکت عموم در این سند ارائه می سند چشم

شناسی، اسناد باالدستی، علم،  ، مشارکت عمومی، آسیب1404انداز  سند چشم کلیدواژه:

 فناوری و نوآوری
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  مقدمه

 در علم تأثیر فهمید، توان می سادگی به معاصر، جوامع رد فناوری و علم جایگاه بررسی با

 این در بهبود و ریزی برنامه توان نمی که است  یافته افزایش حدی به بشری حیات ابعاد تمام

 تمام مبنای علم که بخواهیم اگر سپرد؛ دانشمندان یا و گذاران سیاست به تنها را حوزه

 سازی جریان و تولید در کشور و گیرد قرار جامعه فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، مناسبات

 خود، توان و سهم قدر به باید مردم عموم و شهروندان شود، بدل المللی بین مرجعی به دانش

 داشته فعال مشارکت و حضور نوآوری و فناوری علم، برداری بهره تا گذاری سیاست از

 فناوری و علوم نوین های حوزه یا شوند می گرفته عمومی حمایت بدون که تصمیماتی. باشند

 پیدا مردم میان تری کم عملی مقبولیت معموالً یابند؛ می توسعه عمومی های آگاهی بدون که

 پایتلیک)شود می رو روبه عمومی اعتمادی بی و اخالل تقابل، مثل هایی واکنش با و کنند می

به موزش جامعه به منظور در این راستا پارادایم غالب از نیاز به آ (.2011 ، 1کینز تام و زیلیگ

عموم در مورد رشد علم و فناوری متحول گشته و به پارادایمی مبدل شده  تأیید آوردن دست

توان بازه که بر کیفیت و سودمندی مشارکت اثربخش جامعه تمرکز دارد و در حال حاضر می

با (. 1390 ،یراد و مرشد ی)قانع وسیعی از راهبردها و اقدامات در این حوزه را مشاهده کرد

( ثابت کرده 1391حیدری ، ;1386این وجود انجام برخی مطالعات درکشورمان )وصالی ،

های توسعه و دیگر اسناد باالدستی  های کلی ابالغی علم و فناوری و برنامه در سیاستباید 

حوزه علم، فناوری و نوآوری مورد  مشارکت اجتماعی درکشورمان، توجه جدی به مقوله 

. کمبودهای جدی وجود دارد کشورباالدستی د اسنادر  ثیح نیو از ایرد گ قرار تأکید

 زیر رصد کرد: تتوان به صور گذاری در این حوزه را می طورکلی مسایل سیاست هب

 گذاری منطقی در این حوزه  مشارکت عامه در علم و سیاستدرک مفهوم  عدم

است و  علم یدجد یایکه در راه ورود به دن یرانبرای کشوری مثل ا

 یعلم جهان فرایندبه فاز مشارکت در  یدانش علم یادگیریاز فاز  خواهد یم

این عدم آگاهی فاز است.  ینها در ورود به ا مانع ینتر از مهم شود یکیوارد 

خود وارد گفتمان  یرشته با همکاران جهان یکدر که متخصصان حتی بین 

های  حوزه یانارتباط م یای که حت گونه هب نیز رایج است اند شده یعلم جهان

                                                                 
1.Pytlik Zillig & Tomkins 
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علم را  "یلف" یناز ا یهر کس بخش نیز در نگرفته است ومتفاوت علم 

کشور وارد  گذاری یاستکالن س فرایند در یلو تصوری از خود ف یافتهدر

نتوانند  یرانو مد رانگذا یاستس شدهباعث  ین امر نشده است؛ و هم

به  یمل های یزیر نامهعلم را درک بکنند و آن را در بر فرایند یکپارچگی

 .(1395)منصوری، های اثرگذار ترجمه کنند اقدام

 شود مگر اینکه طراحان  مشارکت اجتماعی در حوزه علم و فناوری میسر نمی

ها و اسناد باالدستی مرتبط با علم، مفاهیم ترویج علم و نقش مهم  سیاست

ریزی نامهمشارکت مردمی در توسعه علمی کشور را بدانند و بر مبنای آن بر

  هبطوریکه  هریزی کنند. بمدت و بلندمدت خود را طرح کنند و اهداف کوتاه

ها  سیاست ینتردر سخت یدرفتارها را با ییرتغ ینتر نرم یشهرعقیده ون هیپل، 

 . (2018 ،1یپلگنجاند )ون ه ینقوانو 

 مشارکت عامه در علم  پیراموندر حال حاضر بحث طور کلی در کشور ما  هب

داوطلبانه و پراکنده افراد و  های یتبه صورت فعال یشترب یست وه نگسترد

 .و در سطح عموم جامعه اندک است گیرد یصورت م یردولتیغ های  سازمان

عبارت  ه. باست یها در سطح جامعه ضرورت مل یتفعال ینگسترش ا ینبنابرا

 یارگذ یاستبه برنامه و س یازدر علم ن کتبه مرحله مشار یدنرس یبرادیگر 

یم )قدیمی ، علم و جامعه را پر کن ینبه کمک آن، شکاف ب یمتا بتوان یمدار

1396.) 

های اسناد  گذاری در این حوزه، مطالعه و در ادامه شناسایی آسیب نیاز سیاست پیش بنابراین،

را از نظر  1404انداز  باالدستی است. با این مقدمه، پژوهش حاضر با این هدف سند چشم

 1404انداز  است. در سند چشم  عی در علم و فناوری مورد بررسی قرار دادهمشارکت اجتما

دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در "هدف ایران در بیست سال آتی 

افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و  بر جنبش نرم تأکیدسطح منطقه آسیایی جنوب غربی با 

ذکر گردیده  "درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح

                                                                 
1  . Von Hipple 
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در آن حکایت از همگانی و جمعی بودن این برنامه « افزاری جنبش نرم»است که اصطالح 

 مخاطب محتوای آن، همه جامعه ایران است. و دارد

شناسی آسیب-2یابی و چارچوب-1های  در ادامه و پس از بررسی ادبیات، این پژوهش گام

کالن سیاستی علم و فناوری؛  اهد کرد. در نهایت پس از تحلیل محتوای اسنادرا طی خو

ساله، پیشنهاد خواهد  20انداز  راهکارهایی جهت استفاده در اسناد باالدستی مانند سند چشم

 شد.

 پژوهش اتیادب

 مشارکت اجتماعی در علم و فناوری-1

اقتصادی و  -های سیاسی ینهی زم در طی تاریخ همواره حرکت به سوی عدم تمرکز در کلیه

صورت « 1مشارکت»ای در زمینه  های اخیر تحقیقات عمده اجتماعی بوده است. در دهه

بخش اعظم این مطالعات را سازمان ملل انجام داده که هدف اصلی آن ؛ گرفته است

 (. 1382سعیدی،است )بسترسازی برای گسترش مشارکت در کشورهای جهان سوم 

گذاران در تنظیم  مشی اجتماعی بیشترِ مردم، دانشمندان و خط د مشارکت، شاهریاخ های در ده

(. 3،2011و تام کینز 2)پیتلیک زیلیگ میا بودهی علم و فناوری ها استیسی ده شکلو 

ی علم و  توسعهی مربوط به ها یریگ میتصمی مردم در  مداخلههمچنین یکی از دالیل افزایش 

در تحقیقات و  امروزه واقع . درقات علمی استفناوری مربوط به تغییر روش در تحقی

 (.4،2003جیسون افدارند )، مردم و دولت بر روی مسئولیت علمی تمرکز ها پژوهش

داری با  گوی معنیو کند تا گفت های مختلف، فرصتی برای دانشمندان فراهم می انواع فعالیت

متمرکز ارائه شده توسط  مخاطبان عمومی داشته باشند. از جمله رویدادهایی مانند مذاکرات

و تورهای  ،سمینارهای عمومی به رهبری دانشمندان ،های اجتماعی دانشمندان به سازمان

ها، باغ  پژوهشی و آموزشی )به عنوان مثال، موزه مؤسساتهدایت شده توسط دانشمندان در 

ای  شناخته شدههای کمتر  حال، فعالیت ها. با این ها یا سایر محیط ها(، پارک ها، آکواریوم وحش

                                                                 
1.Participation 

2. PytlikZillig 

3. Tomkins 

4. JASANOFF 
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، 2ها پاب، ساینس1هانیز وجود دارد از جمله علم شهروندی، ساینس اسلم از مشارکت علمی

، و ... البته ممکن است در هر  های مختلف و رویدادهای رقابتیهای علمی، جشنواره وبالگ

 کدام از این موارد مشارکت علمی تضمین نشود، اما هرکدام از آنها در صورتی که مقررات

 خاصی برای تعامالت دو طرفه ایجاد شود، از پتانسیل خوبی برخوردارند. 

( یک نوع شناسی از اجزای کلیدی مشارکت عموم در 2016و همکاران ) 3استروکس دایک

کند.  با مخاطبان عمومی فراهم می مؤثرهای مختلف برای ارتباط اند که گزینه علم ارائه کرده

کنندگان ممکن است نمایندگان ذینفعان باشند، یا سی، شرکتشنابه عنوان مثال طبق این نوع

عنوان مثال در  شهروندان عادی که بر طبق معیارهای خاص برای نمایندگی از عموم به

کنندگان ممکن است نسبتا کم باشند )مانند  اند. تعداد شرکت های اجماع انتخاب شده کنفرانس

های عمومی(.  د باشند )مانند نظرسنجیهای نمایندگی شهروندان( و یا بسیار زیا هیئت

رویدادها ممکن است چند دقیقه طول بکشد )نظرسنجی عمومی( یا چند ماه )جلسات 

 مقیاس جغرافیایی ممکن است از محلی تا ملی و )به ندرت( نیز فراملیتی باشد.  ،عمومی(

از این هایی ایجاد شده است که برخی  برای عملیانی ساختن ایده مشارکت اجتماعی روش

های قرن بیست و های اجماع، نشستهای داوری شهروندی، کنفرانس ها مانند هیئت مدل

-و فستیوال 6، اقدامات ایجاد سناریو5های مشورتی گیری ، رأی4های توجه یا تمرکزیکم، گروه

 اند؛ در برداری قرارگرفته های علوم و فناوری مورد استفاده و بهره های فناوری در زمینه

ها به نمایش در رکت اجتماعی و نقاط قوت و ضعف آنبرخی اشکال رایج مشا یرجدول ز

 آمده است.

 

                                                                 
1. Science Slam :10 حدودا زمان مدت در که( کننده ارائه یوهشپژ دستاورد)معموال  یعلم صحبت به کیآکادم لیاص یدر معنا 

 روش کی با یعلم موضوع کیارائه ساینس اسلم از  هدف. شود یم گفته باشد، یم( متخصص)و  متخصص ریغ نیمخاطب مقابل در و قهیدق

 .باشد یم نیمخاطب یبرا جذاب و کننده سرگرم

2.  Science Pub  :فراهم یرسم ریغ طیمح کیدر  نققیمح با جامعه شدن ریدرگ یبرا یبرا یفرصت اما ستین یکه سخنران یمکالمات 

 .کند یم

3.Storksdieck 

4.focus groups 

5. deliberative polling 

6. scenario building exercises
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 (2010آبلسون و همکاران ،)در علم و فناوری   مدل های مشارکت اجتماعی -1جدول

 یهکککاهیتوصککک

 یکاربرد
 روش نام روش فیتوص قوت نقاط ضعف نقاط

 ککه ییهکاارگان

 نیککا یاجککرا بککه

 پردازندیم وهیش

 مککورد در دیککبا

 زانیککم مسککئله،

 نحککوه و بودجککه

 شککدن یککیاجرا

 ماتیتصکککککککم

 .کند عمل شفاف

 دیکبا وهیشک نیکا

 مردم عموم یبرا

-گروه یبرا نه و

 نفکککعیذ یهکککا

 .گردد اجرا

 ییگوپاسخ یبرا

 سککؤال کیکک بککه

 ترمناسب خاص

 معمکوالً و است

 مسکککائل یبکککرا

 بککزرگ و عیوسکک

 مناسککب اسیککمق

 ستین

 ککه ییهاحرکت

 هدف یراستا در

 رنکدیگیمک انجام

 کیک توسط دیبا

 مشککاوره گککروه

-یذ از متشکککل

 یاصکککل نفعکککان

 نظککارت مککورد

 .ردیگ قرار

 یرسم قدرت نداشتن

 در یریپذتیمسئول نبود

 ماتیتصم قبال

 یعنکی اسکت، یانحصار

 آن در یکمک تعکداد تنها

 .کنندیم مشارکت

 نکککهیزم در یمشککککالت

 یکسکک)چککه  ینککدگینما

 نکوع(، کندیم مشارکت

 در دیبا ئتی)ه یندگینما

 میتصککم یمککورد چککه

 انتقکککککال و( ردیکککککبگ

 بککه)چطککور  اطالعککات

 اطالعکات یداور ئتیه

 (شودیم داده

 رفککتن بککاال باعککث

 مشککارکت و یآگککاه

 .گرددیم شهروندان

 رفککتن بککاال باعککث

 ریککککخ» گککککاهیجا

 اهکداف در «مشترک

-یمک جامعه و افراد

 .شود

 یمعرفککک فرصکککت

 و دیجد یهادگاهید

 دنیکشکک چککالش بککه

 را یقبلک یهادگاهید

 .کندیم فراهم

 تککرقیککدق یبررسکک

 مسئله

 تکوان یارتقکا باعث

 و دنیرسک اجماع به

 نیبکک ارتبککاط بهبککود

 مککردم و حکومککت

 .گرددیم

 رفککتن بککاال باعککث

 کنتکرل و تیمشروع

 ینهادهککا در یعلمکک

 یانتخاب ریغ یعموم

 .شودیم

 جامعککه، طککرف از ینککدگینما یبککرا

 طککور بککه نفککره 20 تککا 12 یگروهکک

 یبکرا و شکوندیمک انتخاب یتصادف

 نیچنکد خکاص یاستیس مسئله کی

 .گذارندیم جلسه روز

 اطالعات مسئله مورد در افراد نیا به

 افککراد قیککطر از و شککودیمکک  داده

  ارائه هاآن به یلیدال و شواهد مختلف

 سکهیمقا و یبررسک بکه هکاآن. دشویم

 تیککنها در و پردازنککدیمکک شککواهد

 .کنندیم   یریگمیتصم

 ئککککککتیه-1

 1یشهر یداور

                                                                 
1. citizen jury 
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 ریسکا ککه یزمان

-ینمکک هککاوهیشکک

 کیکککک تواننککککد

 حککل را چککالش

 توانکدیمک کنند،

 اسککتفاده مککورد

 .ردیگ قرار

 یزمکککان یبکککرا

 اسکت ترمناسب

 مسککئله کیکک ککه

 بککه ازیککن یفککور

 عیسر پاسخ کی

 یتعکککداد و دارد

 بککالقوه میتصککم

 .دارد وجود

 که یمسائل یبرا

 پاسککخ  بککه ازیککن

 «ریکخ» ایک «بله»

 مناسکککککب دارد

 .ستین

 

 مشککککالت و سکککائلم

 یمحلک مسکئوالن توسط

-یمکک فیککتعر و نیککیتع

 .شوند

 یمسکککائل یبکککرا تنهکککا

 ازیکن ککه هستند مناسب

 خککاص ماتیتصککم بککه

 .دارند

 و بلندمکدت یزیربرنامه

 بککاال یریپککذتیمسککئول

 اجکرا تیقابل ماتیتصم

 .ندارند

 از تعصبات کردن خارج

 انتشکار و عیکتوز فرایند

 .است سخت اطالعات

 نحکوه و شککل لحاظ به

 مشکککککابه عملککککککرد

 یداور یهکککککککا ئتیه

 .هستند یشهروند

 

 نییپکککککا تعکککککداد

 و کننکدگانمشارکت

 باعث آن نرم عتیطب

 یهکککادهیکککا ارائکککه

 مشکارکت و خالقانه

 .شود یم فعاالنه

 کننککدگانمشککارکت

 تمکککککام نکککککدهینما

 نه هستند شهروندان

 نفککعیذ یهککاگککروه

 .خاص

 جامعکه در یکس هر

 و شدن انتخاب یبرا

 شکککانس مشکککارکت

 .دارد

 تیمسکککککککککککئول

 را رانیکککگ میتصکککم

 دیبا که کندیم شتریب

 خود نظرات نقطه از

-رسانه)در  کند دفاع

 (.رهیغ و ها

 گرفتککه ماتیتصککم

 اجککرا بککه معمککوالً

 .شوندیم گذاشته

 بککه مککردم اعتمککاد

 شیافزا را یدمکراس

 .دهد یم

 یریگمیتصم فرایند

 یحکومت مسئوالن توسط معموالً که

 در شکوند،یمک لیتشک یمل ای یمحل

-یمک انجام نفره 50 باًیتقر یهاگروه

 در گکزارش کیک یطک جینتا و ردیگ

 ریسا و هارسانه اجراکنندگان، اریاخت

 برگزارکنندگان. ردیگیم قرار هاگروه

کککه  رنککدیپذیمکک یملکک ایکک یمحلکک

 توجکه مورد را شده گرفته ماتیتصم

 .دهند قرار

 هکککای  گروه-2

 1یزیربرنامه

 نککانیاطم یبککرا

 از ردنکک حاصل

 ماتیتصم نکهیا

 و جانبکککککه همه

 نظککرات نککدهینما

 عمکککوم یواقعککک

 ممکککن اسککت،

 یانحصکار فرایند یدارا

 .است اول مرحله در

 و قیدق فرایند کی یدارا

 منابع به که است دهیچیپ

 .است ازمندین توجهقابل

 

 و ها مؤلفکککککه یدارا

 .است یعلم عناصر

 بککه دنیرسکک یبککرا

 از آگاهانککه نظککرات

 مناسب  مردم عموم

 .است

-نکهیزمشیپک با شهروندان از یگروه

 بکاب در بحکث یبکرا متفکاوت یها

 یفنکاور ایک یعلم عتیطب با یمسائل

 :است مرحله دو یدارا. پردازندیم

 و نیمتخصصکک بککا نشسککت( 1

 اجماع یبرا بحث

 در کککه یکنفرانسکک یبرگککزار( 2

 کنفکککرانس-3

 2اجماع

                                                                 
1.Planning Cells 

1. Consensus conference 
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 بککه کککه اسککت

 کنفرانس نیچند

 .باشد ازین

 ارائکه یاصکل مشکاهدات آن یط

 عموم و هارسانه ی)برا دشونیم

 (مردم

 ییهکازمان یبرا

 جهینت کی به که

 است ازین یفور

 سککتین مناسککب

 بکرزمکان که رایز

 .است

 در توانکککدیمککک

 ییابتککدا مرحلککه

 مطالعکککه کیککک

 مککورد تککرکامککل

 قکککرار اسکککتفاده

 ی)بکککرا ردیکککگ

مسکائل  ییشناسا

-خاص و چالش

 ازمندین که ییها

 (.شترندیب مطالعه

 سکؤاالت ککه است ازین

 باشند، سرراست و ساده

 ممکن هاپاسخ جهینت در

 حکد از شیبک ککه است

 .باشند یمصنوع ای ساده

-ینظرسنج جینتا معموالً

-قابل باهم مختلف یها

 .ستندین سهیمقا

 نظککرات توانککدیمکک

 مردم از یادیز تعداد

 .آورد دست به را

 یبککرا توانککدیمکک 

 یطکککول مطالعکککات

)ماننکد  گردد استفاده

 در راتییککتغ شیپککا

 (.زمان طول

-نمونکه از اطالعات کسب یبرا

 استفاده شهروندان شاخص یها

 در کککه یافککراد از. شککود یمکک

 کیک کنندیم شرکت ینظرسنج

 یهککا روش بککه سککؤاالت یسککر

 ،یپسکککت جملکککه)از  مختلکککف

 دهیپرس...(  و یتلفن ،یامصاحبه

 .شودیم

 1ینظرسنج-4

های  هر کدام جنبه اند پرداختهعلم و فناوری مشارکت اجتماعی در  هایی که به پژوهش

 اند که در جدول زیر به برخی از آنها پرداخته شده است.را بررسی کرده عوموض مختلفی از

 پیشینه پژوهش در باب مشارکت اجتماعی-2جدول 

ف
ردی

 

پژوهشگران و  عنوان پژوهش

 سال انتشار

 کاربرد در پژوهش حاضر نتایج پژوهش

می از پیمایش فهم عمو 1

علم و فناوری: مطالعه 

موردی شهروندان 

 تهرانی

قانعی راد و 

 مرشدی

(1390) 

با آمایش نظرات ساکنان تهران و 

مصاحبه با متخصصان و مطالعه 

یی شنهادهایپتجربیات سایر کشورها، 

ی سنجش فهم ها روشبرای بهبود 

عمومی از علم و فناوری در ایران ارائه 

 شده است

ر باب نتایج به دست آمده د

سنجش فهم عمومی از علم 

بستر اولیه را برای توصیف 

وضع مشارکت عمومی در 

علم و همچنین ارائه 

 فراهمی نهایی ها شنهادیپ

 .کند یم

ترویج علم در جامعه؛  2

 یک ارزیابی فلسفی

 پایا

(1387) 

فهم عامه از »بررسی اصطالحاتی نظیر 

و بررسی « ترویج علم در جامعه»، «علم

 از انجا که خلط مفاهیمی

چون مشارکت عمومی، 

                                                                 
2.Survey 
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هایی در باب چرایی مفید داللنقادانه است

و « ترویج علم در حیطه عمومی»بودن 

ی بدبینانه ها دگاهید نیتر مهمبرخی از 

 به علم و فناوری

ترویج دانش و مشارکت 

عمومی در علم و فناوری در 

پژوهش حاضر حائز اهمیت 

است، این مقاله به محققان 

کرد تا به  کمک خواهد

تعریف مفاهیم و تعیین 

ی مفهومی منسجم زهایتما

بپردازند، به عالوه مبانی 

نظری منسجمی از بحث 

ی علم و فناوری ساز یعموم

و ارتباط آن با بحث 

مشارکت اجتماعی فراهم 

 آورند.

ی ها انجمنبررسی نقش  3

علمی و دانشگاهیان در 

گذاری و ارزیابی  سیاست

 نظام علمی کشور

واه و فراستخ

 قانعی راد

(1386) 

ی ها انجمن مسئوالن ها افتهبر اساس ی

علمی، انتظار ایفای نقش باالتری در این 

دارند و معتقدند اعضای  ها نهیزم

ی علمی در این خصوص ها انجمن

ی ها ییتواناو  ها مهارتدارای دانش، 

 ی مناسب هستند.ا حرفه

تعریف عملیاتی مفهوم 

گذاری مشارکت در سیاست

ی علمی، نهادهااز سوی علم 

در پژوهش حاضر بسیار 

ی خواهد بود، کاربردمفید و 

چرا که در ارائه تعریف 

عملیاتی از مشارکت عامه 

گذاری علم  مردم در سیاست

و فناوری راهنمای عمل 

 خواهد بود.

-در جامعه: از تک علم 4

 تا گفتگو ییگو

 یدیوح

(1388) 

که در  ییها پژوهش ریس یبا بررس محقق

و جامعه  یه مطالعات علم و فناورحوز

که علم و  ردیگیم جهیشده است، نت انجام

با جامعه و عموم مردم وارد  یفناور

با  یاست. و همتقابل شد یگفت و گو

شده  مطالعات انجام ی،نگار خیروش تار

 یبند میو تقس یرا بررس نهیزم نیدر ا

 .کندیم

نتایج مقاله به نوعی نیاز به 

رای تحقق یی بها روشارائه 

مشارکت اجتماعی در علم و 

فناوری و به تبع آن 

 تأییدگذاری علم را  سیاست

 . کند یم
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 دیتول دیجد یها وهیش 5

 و یدئولوژیا: دانش

 تیواقع

راد  یقانع

(1381) 

 بونزیگ کلیما یآرا یبه بررس سندهینو

دانش به  دیتول وهیش یبند میدر باره تقس

و ( یمرتون یالگو) یدانشگاه وهیدو ش

( پرداخته یبونزیگ یالگو) دیجد وهیش

 یها را با هنجارهااست و ارتباط آن

 .کند یم نییجامعه تب یو فرهنگ یراهبرد

 یهنجارها انیارتباط م جادیا

شدن  کی)دمکرات جامعه

دانش  دیجامعه( و مدل تول

 ینظر یها بحث میبه تحک

مقاله کمک کرده است.  نیا

و  یرانیا جامعه شیمایپ

 دیتول یگوال یبازشناس

آن،  یها دانش و مشخصه

 و جیامکان ارائه نتا

 طیشراحسب  بر ها شنهادیپ

 . کند یم ایمه رانیا در علم

 روابط شدن زهیدموکرات 6

: از جامعه و علم

 مشترک دیتا تول یباسواد

راد و  یقانع

 یمرشد

(1391) 

 علم، مقوله سه انیم وندیپ یبررس به

 بر. اند پرداخته یدموکراس و جامعه

 یفرهنگ تحوالت مقاله، نیا جینتا اساس

 پسامدرن جامعه یریگ شکل و قناورانه و

 مؤثر جامعه و دانش شدن زهیدموکرات در

و جامعه  یرشد آموزش عالو  است بوده

گسترش  یمناسب برا یا نهیرا زم یمدن

شدن علم در  کیدموکرات یهافرایند

 .دانند یمعاصر م رانیجامعه ا

یی که برای ها شاخص

جش میزان مشارکت سن

اجتماعی در عرصه علم و 

است. که   کردهفناوری ارائه 

با جامعه علمی معاصر ایران 

 متناسبند.

علم  جیترو یسازوکار مل 7

با تمرکز بر  ران؛یدر ا

-ادهیو پ یگذار استیس

 سازی

و  یدریح

 همکاران

(1391) 

اند  کرده تالش خود پژوهش در محققان

 یوهش بهترین تعیین منظور بهتا 

 فرایند سازیپیاده و گذاری سیاست

 ملی سازوکاری کشور، در «علم ترویج»

 کشور نیازهای و ها چالش به توجه با

 سایر تجربیات بررسی با هاآن. دهند ارائه

 و اجرای متخصصان نظرات و کشورها

 که اند رسیده نتیجه این به کشور علمی

 نوع از ملی متمرکز گذاری سیاست»

 سازی پیاده و مناییا هیات و شورایی

 برای کار ساز بهترین «متمرکز غیر

 .است علم ترویج

هایی که  راهبردها و مدل

گذاری  برای نحوه سیاست

علم ارائه شده است در این 

پژوهش کارایی بسیاری 

 دارد. 
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 علم و فناوری  1مشارکت اجتماعی در متن اسناد باالدستی-2

بایستی  -ر علم و فناوری در این پژوهشاعم از مشارکت اجتماعی د -در حل هر مشکل

ها، انتخاب راه حل ،  حل اصولی رعایت شود که عبارتند از تشخیص مساله، شناسایی راه

گذاری نیز که در  (. سیاست2006؛2بکارگیری راه حل و پاالیش نتایج )پاسیال و پروفیرو

های  ن دلیل مدلهمه اصول فوق را شامل شود. به همی دشود، بای جهت حل مشکل انجام می

( 2011)3گذاری طراحی شده است.  مدل دای بسیاری از سوی محققین برای سیاست

داند: شناخت، درک و بیان و  گذاری را مشتمل بر شش مرحله اعم از موارد ذیل می سیاست

بخشی گیری و تدوین سیاست، قانونی کردن و مشروعیت مساله، ارجاع و طرح مساله، شکل

و اجرای سیاست و ارزیابی سیاست. بنابراین اگر سیاستگذاری را متشکل به سیاست، ابالغ 

 های این پژوهش بر مرحله تدوین سیاست تمرکز دارد.مرحله بدانیم، یافته 6از این 

های تدوین شده به دالیلی  عدم توجه کافی به مرحله تدوین سیاست و محتوای سیاست

ها و  شده با یکدیگر، عدم توجه سیاستهای تدوین  چون  عدم انسجام و سازگاری سیاست

های تدوین شده به نیازهای آحاد جامعه، غیرواقع بینانه بودن و عدم شفافیت اهداف و  برنامه

( به عاملی بازدارنده جهت  2011و همکاران، 4ابزارها، تورم و فربگی اسناد سیاستی )آکرمن

این دالیل، خصوصا در  های سیاستی تبدیل خواهد شد. عالوه بر شدن برنامهاجرایی

ترین قوانین گنجاند ترین تغییر رفتارها را باید در سختکشورهای در حال توسعه، ریشه نرم

عنوان مثال می توان به مساله بستن کمربندی ایمنی در ایران اشاره کرد  ه(، ب2016، 5)ون هیپل

                                                                 
دی است که به تصویب باالترین مراجع قانونگذاری کشور رسیده است و جنبه منظور از اسناد باالدستی )فرادستی( اسنا .1

منظور تحقق اهداف توسعه همه  مدت کشور به مدت و کوتاه ریزی بلندمدت، میان قانونی دارد. این اسناد باید محور برنامه

فناوری نیز یکی از بارزترین  (. نگارش و تصویب سندها در حوزه علم و1388جانبه قرار گیرد )نوروز زاده و همکاران، 

رود و در اغلب موارد حاصل و خروجی یک فرایند سیاستگذاری، انتشار  سیاستگذاری در این حوزه به شمار می نمودهای

ها و رفتارهای  یک سند علم و فناوری است. به عبارتی اگر هدف غایی سیاستگذاری علم و فناوری را ایجاد تأثیر بر تصمیم

شمار   ای برای اعالم یک سیاست به توان ادعا کرد که یک سند نه تنها وسیله ندرکار یک حوزه بدانیم، میبازیگران دست ا

ها نیز به شمار آورد )علیزاده ولوکالیی و  توان خود آن را به عنوان ابزاری برای کمک به اجرای سیاست رود بلکه می می

  (.1391همکاران،

2.PACESILA& Profiroiu 

3.Dye 
4.Akreman 

5.von Hippel 
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 نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کاله آیین اهمیت آن تا زمان ابالغ  باوجود،که 

شد. به گزارش وزارت  توجه چندانی به آن از سوی عامه مردم نمی 1376ایمنی مصوب سال 

درصدی استفاده از کمربند ایمنی برای سرنشینان جلوی  84کشور، بعد از ابالغ قانون رشد 

(. اما با وجود آن در مورد سرنشینان 1378، 1خودرو را شاهد هستیم )روزنامه همشهری

های انجام شده و اثبات خطرپذیری برابر با سرنشینان جلو، همچنان به  ازیس باتمام فرهنگ

  .2شود دلیل نبود قانون، از کمربند ایمنی استفاده نمی

خاصه در مساله مشارکت اجتماعی در علم، فناوریو نوآوری به تدوین سیاست به بنابراین 

مردم نگریسته شده که با مثابه ایجاد سازوکاری قانونی و منسجم برای مداخله حساب شده 

توجه به جایگاه تقنینی و باالدستی اسناد کالن مورد بررسی در این پژوهش بنظر می رسد 

تدوین صحیح اسناد باالدستی اولین گام در راستای حرکت به سمت مشارکت اجتماعی در 

های مختلف یک نظام  علم و فناوری باشد، با توجه به این امر که این اسناد در بخش

پردازند و به عنوان یک راهنمای عملی برای  اجتماعی به تبیین بایدها و نبایدها می-قتصادیا

گیرندگان  آشناسازی تصمیم بنابراین،گیرد،  حصول به اهداف آن کشور مورد استفاده قرار می

تواند در تحقق اهداف  می پیامدهای مثبت توجه به آنو سیاستگذاران با مشارکت اجتماعی و 

 (. 1394ید واقع شود )قاضی نوری و همکاران،کالن مف

 شناسی و تحلیل اسناد علم و فناوری آسیب-3

علم و فناوری  شناسی مشارکت اجتماعی در از انجا که تمرکز اصلی پژوهش حاضر بر آسیب

هایی که در باب تحلیل اسناد و  از طریق ارزیابی اسناد سیاستی است؛ بنابراین بررسی پژوهش

 بود. ها خواهد شده است، الگویی برای شناسایی آسیب  ی انجاممشارکت اجتماع
 شناسی و تحلیل اسناد علم و فناوری پیشینه پژوهش در باب آسیب -3جدول 

یرد
 و پژوهشگران پژوهش عنوان ف

 انتشار سال

روش 

 تحقیق

 جینتا و تیفعال از یا خالصه

 پژوهش

 حاضر پژوهش در کاربرد

 یساز ادهیپ یابیارز 1

 و علم یاه استیس

 یقاتیتحق مراکز یفناور

 و انییطباطبا

 همکاران

پیمایش 

کمی، 

 تشریح از پس مقاله این در

 و ها استیس ارزیابی نظری مبانی

 اجرایی یها استیس به نگاه با

 گرفته کار به قیتحق روش

 که پژوهش نیا در شده

 یها استیس یابیارز نحوه

                                                                 
 .3.روزنامه همشهری بیست و دوم خردادماه، صفحه 1

 فرمانده پلیس راهور در برنامه زنده گفتگوی خبری ساعت بیست و دو و سی هفدهم شهریور نود و چهار..2

http://mrmayor.ir/%E2%80%8C%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A8/
http://mrmayor.ir/%E2%80%8C%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A8/
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 ییاجرا یها دستگاه

 

 

 مراکز فناوری و علم ابالغی تحقیق کیفی (1388)

 بر اجرایی، یها دستگاه تحقیقاتی

 ارزیابی نتایج و فرایند روش،

 صورت مروری شده انجام

 آن پرتو در و ردیگ یم

 و کارایی برای پیشنهادهایی

 ارزیابی تر بیش اثربخشی

 پژوهش حوزه در ها استیس

 .است شده ارائه

 را یفناور و علم ییاجرا

 گذار استیس ینهادها در

 و نقد عرصه نیا در

 یراهنما کند، یم یبررس

 و اسناد یابیارز

 و علم یها استیس

 . بود خواهد یفناور

 استیس بر یجستار 2

 در یمحور ییدانا

 توسعه یها برنامه

 ،یاجتماع ،یاقتصاد

 یجمهور یفرهنگ

 رانیا یاسالم

 

 

 و نژادیمصل

 دلبر

(1391) 

 ییدانا یهااستیس محققان کیفی

 توسعه یها امهبرن در را یمحور

 هاآن. اندداده قرار کنکاش مورد

)جمعیت  چهارگانه ارکان بیان با

 نظام باال، مهارت با دهید آموزش

 نوآوری، و اختراع کارایی

 اطالعات، پویایی زیرساخت

 نهادی و اقتصادی انگیزش رژیم

 اقتصاد هایشاخص و( مناسب

 به مربوط مصادیق محور، دانایی

 قانون در را محور دانش اقتصاد

 واکاوی توسعه یها برنامه

 اند کرده

 به مربوط مقاالت عموم

 علم یها استیس یابیارز

 حوزه در یفناور و

 و یشناس روش

 گرفته کار به یها کیتکن

 حاضر پژوهش در شده 

 در. بود خواهند ثمر مثمر

 یواکاو زین مقاله نیا

 توسعه یها برنامه قانون

اسناد( به ما کمک  ی)بررس

د تا با روش خواهد کر

 به شده آزموده شیپ

 .میبپردازسند  یبررس

 و اهداف یبررس 3

 در یاستیس یابزارها

 و علم با مرتبط اسناد

 یفناور

 

 

 و ،ینور یقاض

 همکاران

(1394) 

تحلیل 

محتوای 

 کیفی

 اسناد لیتحل با پژوهش نیا

 ارتقاء که دهد یم نشان ،یاستیس

 عملکرد بهبود و پژوهش تیظرف

 عنوان به ورینوآ و فناوری

 نیباالتر دارای یاستیس اهداف

 نیا جینتا. اند بوده تکرار یفراوان

 که داده نشان نیهمچن پژوهش

 حوزه در یاستیس احکام نیتدو

 از استفاده ازمندین فناوری و علم

 یاستیس ابزارهای و اهداف

 برای ابزارها بیترک و متنوع

 .است شتریب یاثربخش

 به که پژوهش نیا در

 کالن اسناد یحتوام لیتحل

  اند، پرداخته کشور

 یمناسب و هیاول یها داده

 اسناد یشناس بیآس یبرا

 شده فراهم یفناور و علم

 بحث چه اگر. است

 نیا در یاجتماع مشارکت

 اما ست؛ین مطرح مقاله

 یبرا که ییها شاخص

 کار به اسناد شیآما

 پژوهش در شده گرفته

 اریبس کاربرد زین یفعل
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 .داشت خواهد

 یشناس بیآس 4

 و علم یها استیس

: رانیا در یفناور

 یها برنامه بر یلیتحل

 توسعه ساله پنج

 

  

 و یگودرز

 همکاران

(1393) 

-اکتشافی

 توصیفی

 شیمایپ نیدر ا سندگانینو

توسعه  یها اسناد و برنامه یتمام

قرار  یابیکشور را مورد ارز

 یریکارگ با به شانی. ادهند یم

و  یکم یمحتوا لیروش تحل

 ها شنهادیاسناد پ یابیدر ارز یفیک

و  هیته فرایندمربوط به  یاستیس

: دهد یبرنامه ارائه م یمحتوا

و توجه به  یا هسته یزیر برنامه

توجه به  مدت، انیم یها چالش

از  یبردار اهداف اشاعه و بهره

و فناورانه،  یعلم یها کنش

 تقاضا جادیا یابزارها ازاستفاده 

 و علم موتور کیتحر یبرا

 ینهادها به توجه ،یفناور

 مخاطب عنوان به یخصوص

 یفناور و علم یها برنامه یاصل

 یها شاخص و ابزارها نییتع و

 مواد از کی هر یبرا یابیارز

 .برنامه

 یشناس بیآس چارچوب

اسناد )صرفاً قانون 

پنج ساله(،  یها برنامه

 کار به یفیو ک یروش کم

 کیتکن تیرفته و در نها

 یاهنمااسناد، ر یابیارز

پژوهش ما در گام اول و 

دوم پژوهش که به 

 نییاسناد و تب فیتوص

 شیافزا یها چالش

در علم  یمشارکت اجتماع

اختصاص دارد،  یو فناور

 .بود خواهد

 

 شناسی  روش

های  شود و در هر مرحله تکنیک این پژوهش با توجه به هدف خود در دو مرحله دنبال می

 در شده کارگرفته هب های ها استفاده خواهد شد. روشداده متنوعی به منظور تجزیه و تحلیل

 فازی. دلفی و محتوا تحلیل مضمون، تحلیل از عبارتند پژوهش این

کارگیری تکنیک تحلیل مضمون، چارچوب اولیه  هدر گام اول پس از مصاحبه با خبرگان و ب

 مشارکت اجتماعی در علم و فناوری در اسناد باالدستی مشخص خواهد شد.

خبرگان  تأییدپس از آن چارچوب مستخرج با استفاده از تکنیک دلفی فازی مورد اجماع و  

قرار خواهد گرفت. با مشخص شدن چارچوب مشارکت اجتماعی در علم و فناوری، در گام 

انداز مورد تحلیل محتوای کمی قرار خواهند گرفت، بدین صورت که درصد دوم سند چشم
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شود و یا به عبارت دیگر با چارچوب در متن سند سنجیده می های مختلف مؤلفهاشارات به 

ی مشارکت اجتماعی در  مؤلفههای چارچوب پژوهش میزان توجه به هر  مؤلفهیابی  درصد

 شود. علم و فناوری در این سند مشخص می

جامعه آماری این پژوهش در گام اول، کلیه خبرگان و متخصصان علمی و اجرایی در حوزه 

گیری  روش نمونهبودند.  نظر ی و نوآوری بودند که در زمینه این پژوهش صاحبعلم، فناور

نمونه آماری این پژوهش به منظور استخراج چارچوب گیری گلوله برفی بود.  نیز نمونه

نفر بود. این افراد نخبگان علمی و اجرایی  24مشارکت اجتماعی در اسناد باالدستی شامل 

ری تخصصی در زمینه مربوطه، هیئت علمی دانشگاهی و با حوزه بودند که دارای مدرک دکت

 سابقه تدریس و یا دارای حداقل دو سال سمت اجرایی در این حوزه باشند.

 اجتماعی مشارکت هایی است که در متن اسناد باالدستی منجر به مؤلفهمحقق بدنبال ابعاد و 

نفر از  24من مراجعه به ضگردد. به منظور استخراج چارچوب مدنظر،  فناوری می و علم در

 شناسایی ایشان مدنظر چارچوب های مؤلفه ،از روش مصاحبه گیری خبرگان پژوهش، با بهره

نیافته انجام گرفت و به مرور با توجه به  به صورت کامال باز و ساختاراولیه  های مصاحبه. شد

سؤاالت تا  های بیشتر برای سؤاالت بعدی، شکل سرنخ های ارائه شده و پیدا کردن پاسخ

بردن به هدف پژوهش  با موضوع و برای پی حدی تغییر کرد؛ هر چند همه سؤاالت مرتبط

  .بودند

تحلیل نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شد.  خبرگان آراء وتحلیل تجزیه منظور به

کیفی است.  های مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده

متنوع را به  های پراکنده و های متنی است و داده ی برای تحلیل دادهیندفرااین روش، 

، صرفاً روش مضمون تحلیل(. 2006)براون و کالرک، کند هایی غنی و تفصیلی تبدیل می داده

های کیفی به کار رود. به  روش تواند در اکثر ی است که میفرایندکیفی خاصی نیست بلکه 

 :است برایروشی   ،مضمونطور کلی، تحلیل 

 متن؛ دیدن-الف

 برداشت و درک مناسب از اطالعات ظاهراً نامرتبط؛ -ب

 تحلیل اطالعات کیفی؛ -ج
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 مند شخص، تعامل، گروه، موقعیت، سازمان و یا فرهنگ؛مشاهده نظام -د 

 (1،1998سیاتزی)بو های کمیهای کیفی به دادهتبدیل داده -هک

 ها یافته

 یابیگام اول: چارچوب

های ناظر بر مشارکت اجتماعی  بخش ابتدا پس از مصاحبه با خبرگان پیرامون مؤلفه در این 

کارگیری تکنیک تحلیل مضمون چارچوب اولیه این مفهوم  هدر علم و فناوری در اسناد و با ب

های  هدادها،  سازی مصاحبه پیاده مصاحبه با خبرگان و  پس ازطوریکه  هشود ب استخراج می

درج  4اصلی در جدول  نینمونه از استخراج مضام کی .قرار گرفتندی کدگذارمورد  منتخب

 .مشخص شده است  5میزان تکرار مضامین فرعی نیز در جدول  شده است.

 اصلی نینمونه از استخراج مضام کی -4جدول  

  

 

 

                                                                 
1.Boyatzis 

 مضمون اصلی مضمون فرعی کدهای اولیه و نقل قول های مرتبط با آن

مشارکت اجتماعی  توانمندسازی اجتماعی در علم و فناوری مدنظر است.توانمندی همه افراد برای مشارکت 

 بصورت غیرمستقیم
  مشارکت  دیمف  یها راهدر  تاشود  گرفته کمک  مختلف از افرادد بای

 همکاری کنند. دیجد  یها و فرصت

 یعلم یهمکار یها شرط شیدر اقشار مختلف از پ  یساز تیظرف

 .است

 یفناور ،یعلم تیظرف

 یاجتماعو 

 یحداکثر ینینقش آفر یدر راستا یعموم یها تیظرفباید تمام  

 .شود توانمند ،ییشناسا علمی ممکن یدر  عرصه ها

مشارکتی   رفتارهایافزایش  وب جهتمدیریت خ های ی از راهیک

توجه به تعلق اجتماعی افراد   ؛ جهان سوم کشورهایدر  بویژه

 .است

 تعلق اجتماعی

ه به علم و فناوری، شهروندان در علم و فناوری با رشد عالق

 مشارکت فعال خواهند داشت.
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میزان تکرار مضامین فرعی -5جدول    

تعداد تکرار 

 کدها

تعداد تکرار  ردیف مضمون فرعی

 کدها

 ردیف مضمون فرعی

یاتیعمل یراهبردها 2  1 مشارکت 6 16 

اهداف ذکر شده در سند ریسا 4 کار میو تسه میتقس 3 17   2 

یابزار اقتصاد 4 رتمشو 2 18   3 

یاجتماع ابزار 5 یاریهم 3 19   4 

یفرهنگ ابزار 3 یهمدست 2 20   5 

یعلم ابزار 4 یهمکار 6 21   6 

یو قانون یاسیس ابزار 2 یو اجتماع یفناور ،یعلم تیظرف 6 22   7 

یاجتماع یتوانمندساز 3 23 ابزار ترکیبی 4  8 

 ید،)اسات یاقشار دانشگاه 5

پژوهشگران و انجمن  یان،دانشجو

(یعلم یها  

 9 تولید مشترک دانش 5 24

 ی)نهادهایخصوص ینهادها 3

بنگاه ها، صنعتگران و  ی،خصوص

 شرکت ها(

 10 تعامل فعال اجتماعی 5 25

ینید یو نهادها یهعلم یحوزه ها 2 یرخداد اجتماع 4 26   11 

ییو اجرا یدولت ینهادها 3  12 تعلق اجتماعی 4 27 

صاحبان مهارت)صاحبان مهارت و  2

گان بدون مدرک(خبر  

 13 سازماندهی اجتماعی 3 28

 14 راهبردهای ملی 4 29 دانش آموزان 2

 15 راهبردهای میانی 3 30 عموم مردم 7
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علم و فناوری در  یمشارکت اجتماع بر اساس تحلیل مضمون صورت گرفته چارچوب اولیه

مشخص شد. در ابعاد ناظر بر مشارکت  مؤلفه  30و  بعد 5در قالب  در اسناد باالدستی 

 اجتماعی در اسناد باالدستی علم و فناوری عبارتند از:

 ی مشارکت اجتماعی )به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم(  اشاره به مقوله 

  ابزارهای مشارکت اجتماعی 

 شوند اهدافی که از مشارکت اجتماعی پیگیری می 

 ذینفعان مشارکت اجتماعی 

جدول زیر نتایج خبره سنجی ابعاد اصلی با استفاده از تکنیک دلفی فازی مشخص شده  در

 است.

 های مشارکت اجتماعی نتایج خبره سنجی محور -6جدول 

میانگین هندسی  مقوله

حدپایین عدد 

 مثلثی فازی

میانگین 

هندسی حد 

وسط عدد 

 مثلثی فازی

میانگین 

هندسی حد 

باال عدد مثلثی 

 فازی

دایی ز  عدد فازی

 شده

اشاره به مشارکت اجتماعی به 

 صورت مستقیم

7.02303 8.833152 9.595556 8.65532 

اشاره یه مشارکت اجتماعی به 

 صورت غیر مستقیم

7.718561 9.185584 9.790074 9.041828 

اهداف پیگیری شده بوسیله 

 مشارکت اجتماعی

6.475799 8.147631 9.065522 8.021974 

 8.594711 9.645884 8.731047 6.998195 ت اجتماعیابزار تحقق مشارک

 9.322811 9.919653 9.519881 7.937691 نفعان مشارکت اجتماعی ذی
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 شناسیگام دوم: آسیب

انداز با تکیه بر چارچوب مشارکت اجتماعی در علم و  این گام بدنبال بررسی متن سند چشم

 با استفاده از تحلیل محتوای کمی ام قبل(های بعد استخراج شده در گ مؤلفهفناوری )ابعاد و 

ی  مؤلفهژوهش میزان توجه به هر چارچوب پ یها مؤلفه یابیبا درصدطوریکه  هاست ب

است که تا چه   مشارکت اجتماعی در علم و فناوری در اسناد کالن را مشخص و تعیین کرده

ها دال بر وجود  گزارهاستخراج  جینتادر متن اسناد اشاره شده است.   مؤلفهاندازه  به هر 

الزم بذکر است  .دشو یمشاهده م لیذ های چارچوب پژوهش در قالب جداول مؤلفه

 هریک قید شده است در روبرویهای استخراجی در سند  ی گزاره صفحه

 اشاره مستقیم به مشارکت اجتماعی -7جدول 

 مضمون اصلی
مضمون 

 فرعی
 موارد اشاره شده در متن

 اشاره مستقیم

 مشارکت

گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت  -1

مند ساختن دولت از همدلی و  عمومی و بهره

 4های عظیم مردم.  توانایی

تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و  -2

فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان 

مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت 

 5و ارتقاء جایگاه جهانی ایران.  اقتصادی و دفاعی

تقویت هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور،  -3

کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از 

 6حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی. 

توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در  -4

 8های اقتصادی کشور.  فعالیت

تسهیم 

 ( کار)تقسیم
 موردی اشاره نشده است.

 موردی اشاره نشده است. مشورت
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 موردی اشاره نشده است. همیاری

 موردی اشاره نشده است. همدستی

 موردی اشاره نشده است. همکاری

 اشاره غیر مستقیم به مشارکت اجتماعی -8جدول

مضمون 

 اصلی
 موارد اشاره شده در متن مضمون فرعی

غیر اشاره 

 مستقیم

ظرفیت علمی، 

فناوری و 

 اجتماعی

های بخش تعاونی از  ارتقاء ظرفیت و توانمندی -1

دستیابی به منابع، اطالعات،  فرایندطریق تسهیل 

فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، 

) تقویت بخش تعاونی و 8اقتصادی و مالی آن. 

 کارگیری آن به مشارکت اجتماعی داللت دارد( هب

های کشور  ج امکانات و ظرفیتسازماندهی و بسی -2

در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی 

سیج امکانات با مشارکت اجتماعی ب) 3جهان.

 امکان پذیر است(

توانمندسازی 

 اجتماعی

های خصوصی و تعاونی به  توانمندسازی بخش -3

عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش 

رو تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلم

های کلی  امور حاکمیتی در چارچوب سیاست

) 8قانون اساسی که ابالغ خواهد شد.  44اصل 

کاهش تصدی دولت و استفاده از اقشار مذکور به 

 مشارکت اجتماعی داللت دارد(

تولید مشترک 

 دانش 

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و  -4

و سرمایه فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی 

)متکی بر سهم برتر منابع 1اجتماعی در تولید ملی. 

انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی بر 

 مشارکت اجتماعی داللت دارد(

 موردی اشاره نشده است.تعامل فعال 



 

99 

 اجتماعی

رخداد 

 اجتماعی
 موردی اشاره نشده است.

 موردی اشاره نشده است. تعلق اجتماعی

سازماندهی 

 ماعیاجت
 موردی اشاره نشده است.

به 1404ساله  20انداز  هایی که در سند چشم الف(با توجه به نمودار زیر از کل گزاره

صورت غیرمستقیم  هدرصد ب 50درصد بصورت مستقیم و 50اند  مشارکت اجتماعی پرداخته

  بوده است.

 

  

 صورت مستقیم یا غیرمستقیم( ه)ب یاجتماع مشارکت -2شکل

بصورت غیرمستقیم به 1404ساله  20انداز هایی که در سند چشم جه به کل گزارهب( با تو

 ،تعلق اجتماعی صورت نزولی عبارتند از: ههای آن ب مؤلفهاند،  مشارکت اجتماعی پرداخته

%( و تولید 0تعامل فعال اجتماعی) هرکدام با سازماندهی اجتماعی، رخداد اجتماعی و

%(، ظرفیت علمی، فناوری و 25اجتماعی) %(، توانمندسازی25مشترک دانش)

 %(.50اجتماعی)

 

 

 

 

 

 یاجتماع مشارکت به میرمستقیغاشاره -3شکل
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 شوند: اهدافی که بوسیله مشارکت اجتماعی پیگیری می-9جدول 

مضمون 

 اصلی
 موارد اشاره شده مضمون فرعی

 اهداف

 راهبردهای ملی

تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد  -1

و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، علمی 

ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، 

وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و 

 5دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران. 

امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه  -2

 8باشد و خود هدف قرار نگیرد. 

 موردی اشاره نشده است. راهبردهای میانی

 موردی اشاره نشده است. یاتیراهبردهای عمل

اهداف ذکر شده در 

های سایر بخش

 اسناد

 موردی اشاره نشده است.

 

 ابزار تحقق مشارکت اجتماعی  -10جدول 

مضمون 

 اصلی
 مضمون فرعی

 موارد اشاره شده در متن

 ابزارها

 ابزار اقتصادی
 

 موردی اشاره نشده است.

 موردی اشاره نشده است. ابزار فرهنگی

 بزار اجتماعیا
تقویت هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج  -1

از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان 
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آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت 

 6آنان در توسعه ملی. 

های بخش تعاونی از  ارتقاء ظرفیت و توانمندی -2

 دستیابی به منابع، فرایندطریق تسهیل 

طات و توسعه اطالعات، فناوری، ارتبا

 8پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن. 

توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی  -3

در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقالب با 

 5تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین. 

آن و در  تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در -4

های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و  صحنه

ها و توجه ویژه به  ن در همه عرصهقانونی بانوا

 4نقش سازنده آنان. 

 موردی اشاره نشده است. ابزار علمی

ابزار سیاسی و 

 قانونی
 موردی اشاره نشده است.

 ابزار ترکیبی
گذاران با  ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه -5

 8حفظ مسئولیت پذیری آنان. 

 

به ابزارهای تحقق مشارکت 1404ساله  20داز انهایی که در سند چشم با توجه به کل گزاره

ای به ابزار سیاسی و قانونی، ابزار فرهنگی، ابزار اقتصادی،  اند، هیچ گزاره اجتماعی پرداخته

های  بندی تمام گزاره %( دسته80%( و ابزار اجتماعی)20ابزار علمی نپرداخته و ابزار ترکیبی)

 گیرد. مشمول را در بر می
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  یاجتماع مشارکت تحقق زاراب ساختار -4 شکل

 ذینفعان مشارکت اجتماعی -11جدول 

مضمون 

 اصلی
 موارد اشاره شده در متن مضمون فرعی

 ذینفعان

گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت  -1 عموم مردم

مند ساختن دولت از همدلی و  عمومی و بهره

 4های عظیم مردم.  توانایی

تأکید بر رشد علمی و تقویت امنیت و اقتدار ملی با  -2

فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان 

مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت 

 5اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران. 

تقویت هویت اسالمی و ایرانی ایرانیان خارج از  -3

کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، 

نان و تسهیل مشارکت آنان در حمایت از حقوق آ

 6توسعه ملی. 

توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در  -4

 8های اقتصادی کشور.  فعالیت

های بخش تعاونی از طریق  ارتقاء ظرفیت و توانمندی -5

تسهیل فرایند دستیابی به منابع، اطالعات، فناوری، 

ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی 
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 8آن. 

اقشار دانشگاهی 

)اساتید، دانشجویان، 

-پژوهشگران و انجمن

 های علمی(

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و  -6

فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه 

 1اجتماعی در تولید ملی. 

نهادهای خصوصی 

)نهادهای خصوصی، 

ها، صنعتگران و بنگاه

 ها(شرکت

های خصوصی و تعاونی به عنوان  خشتوانمندسازی ب -7

محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت 

همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی 

قانون اساسی  44های کلی اصل  در چارچوب سیاست

 8که ابالغ خواهد شد. 

حوزه های علمیه و 

 نهادهای دینی
 موردی اشاره نشده است.

نهادهای دولتی و 

 موردی اشاره نشده است. ییاجرا

صاحبان مهارت 

)صاحبان مهارت و 

 خبرگان بدون مدرک(

 موردی اشاره نشده است.

 موردی اشاره نشده است. آموزان دانش

 

-مؤلفهاند،  پرداخته یمشارکت اجتماع نفعان یبه ذاین سند که در  ییها با توجه به کل گزاره

و  یدولت ینهادها ،آموزان و صاحبان مهارت عبارتند از: دانش یصورت نزول هآن ب یها

اقشار ی و خصوص ی(، نهادها%0هر یک با )هیو حوزه علم ینید ینهادهایی، اجرا

  .%(72موم مردم)و ع (% 14هر یک با )یدانشگاه
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 در علم و فناوریچشم انداز از منظر مشارکت اجتماعی نتایج تحلیل محتوای سند  -12جدول 

عداد ت

 اشارات

 های مشارکت اجتماعی در علم و فناوری همؤلف

 مشارکت مستقیم 50

 ظرفیت علمی، فناوری و اجتماعی 50

 توانمندسازی اجتماعی 25

 تولید مشترک دانش 25

 تعامل فعال اجتماعی 0

 رخداد اجتماعی 0

 تعلق اجتماعی 0

 سازماندهی اجتماعی 0

 این بخش به صورت کلی در اسناد بسیار ضعیف بود 27

 گیری نشد. و بنابراین اندازه

 راهبردهای ملی

این بخش به صورت کلی در اسناد بسیار ضعیف بود  0

 گیری نشد. و بنابراین اندازه

 راهبردهای میانی

این بخش به صورت کلی در اسناد بسیار ضعیف بود  27

 گیری نشد. و بنابراین اندازه

 راهبردهای عملیاتی

سناد بسیار ضعیف بود این بخش به صورت کلی در ا 46

 گیری نشد. و بنابراین اندازه

سایر اهداف ذکر شده 

 در سند

 ابزار اقتصادی 0

 ابزار اجتماعی 80

 ابزار فرهنگی 0

 ابزار علمی 0

 ابزار سیاسی و قانونی 0

 ترکیبی 20

 اقشار دانشگاهی  14

 نهادهای خصوصی 14
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 نفعان مشارکت اجتماعی ذی -5شکل 

 دهد.جدول زیر نتایج نهایی تحلیل محتوای صورت گرفته را نشان می

مشخص  انداز سند چشمها در  مؤلفهاشاره به هر کدام از  زانیم یصورت کل هب 12 جدولدر 

 "ظرفیت علمی، فناوری و اجتماعی"پنجاه درصد،  "مشارکت مستقیم"ی  مؤلفهست. شده ا

و از و پنج درصد  ستیب "دانش مشترک دیتول"و  "یاجتماع یتوانمندساز"درصد،  پنجاه

سازماندهی "و  "یتعلق اجتماع"، "یرخداد اجتماع"،  "یتعامل فعال اجتماع"های  مؤلفه

 ای در سند وجود ندارد. ، هیچ اشاره"اجتماعی

به ترتیب بیست و هفت، صفر  "راهبردهای مدنظر یعنی ملی، میانی و عملیاتی"بر این  عالوه

ساله را به خود اختصاص دادند.  از بین ابزارهای  20انداز  و بیست هفت درصد از سند چشم

است و در مجموع   ست که به آن اشاره هشتاد درصدی شده" ابزار فرهنگی"کارگرفته، تنها  به

است و در نهایت باید به این نکته   درصد، ترکیب ابزار مورد استفاده قرار گرفته فقط بیست

هر دو "نهادهای خصوصی"و  "اقشار دانشگاهی"اشاره کرد که میزان مشارکت اجتماعی 

 انداز دارند. حضور هفتاد و دو درصدی در سند چشم "عموم مردم"چهارده درصد و 

 های علمیه و نهادهای دینی حوزه 0

 دولتی و اجرایینهادهای  0

 صاحبان مهارت 0

 آموزان دانش 0

 عموم مردم 72
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است  یعنصر ،یگرفت که مشارکت اجتماع جهیشکل نت نیبه ا توان یاز جدول باال م نیبنابرا

 آن را پوشش دهد.  یها بیانداز وارد شود و آس در سند چشم دیکه با

 گیری نتیجه

ساله به منظور بهبود  20انداز  های موجود در سند چشم شد آسیب در این پژوهش تالش 

نظور استخراج مشارکت اجتماعی در علم و فناوری شناسایی شود. محقق ابتدا به م

های اسناد باالدستی در حوزه مشارکت اجتماعی در علم و فناوری، چارچوبی را  چالش

های ناظر بر مشارکت اجتماعی در علم و فناوری در متن اسناد  مؤلفهجهت شناسایی 

 (.1دست آورد )شکل  هباالدستی ب

  

 

 

 

 

ناوری های ناظر بر مشارکت اجتماعی در علم و ف مؤلفهچارچوب  -1شکل 

 در متن اسناد باالدستی

مستقیمی که در این پژوهش بر مشارکت اجتماعی داللت داشتند عبارت بودند از:  مفاهیم غیر

ظرفیت علمی، فناوری و اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی، تولید مشترک دانش، تعامل فعال 

( 2008)1ه اوکلیبه عقید  سازماندهی اجتماعی. اجتماعی، رخداد اجتماعی، تعلق اجتماعی و

و  پذیرتأثیری دائمی، قابل انعطاف،فرایندسازی در راستای مشارکت اجتماعی  ظرفیت

استفاده از ظرفیت موجود به  مؤلفهشود. در این  پاسخگوست که تمام بازیگران را شامل می

ها در جهت ایجاد و یا افزایش  ها و دارایی معنای استفاده از امکانات، منابع، توانمندی

                                                                 
1 . wakely 
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مستقیم  باشد. بنابراین به یکی از مصادیق غیر رکت اجتماعی در علم و فناوری میمشا

نظر از هر تعریفی، به کارگیری  مشارکت اجتماعی اشاره دارد. در این چارچوب صرف

تواند از تمهیدات و  ظرفیت موجود در جهت افزایش و ایجاد مشارکت اجتماعی می

( و 2005)1(، گودارد 2008باشد.  عالوه بر وکلی) شده در اسناد کالن  های اندیشیده سیاست

2جکسون
 اند.اشاره کرده مؤلفه( نیز به این 2005و همکاران)  

در مطالعات و  ،( با گسترش مدل مشارکت عمومی1391راد و مرشدی) ی قانعی به عقیده

ی اخیر، توانمندسازی اجتماعی نیز از ها سالگذاری در  ی سیاستنهادهاهای  یمایشپ

ست. مدل مشارکت در علم از تعهد به دمکراتیزه ا  قرارگرفتهوعاتی بوده که مورد توجه موض

 افزایشو کردن علم، یعنی کاهش کنترل انحصاری علم توسط سیاستمداران و دانشمندان 

 های شکل برخی گسترش طریق از یکنشگران حوزه عموم و اجتماعی های مشارکت گروه

،ویمنت و 1392راد،  است) قانعی  شده شینا عمومی مشارکت و توانمندسازی

(. همچنین وکلی برای تعریف مشارکت به بیان سه تفسیر در خصوص 3،2008دیکسون

مشارکت به عنوان سهم داشتن، مشارکت به عنوان سازماندهی، »پردازد:  مشارکت می

 یمشارکت اجتماع شیدر جهت افزا یتوانمندساز این«. مشارکت به عنوان توانمندسازی

نیز  (1391)یراد و مرشد یقانعکند. یم ریمشارکت را درگ نفعان یو ذ شودیکار گرفته م هب

 اند.  را ذکر کرده مؤلفهاین 

 1404ساله  20انداز  سند چشم داد کهپژوهش نشان  جینتا شناسیدر ادامه و در بخش آسیب

 ی جمله نداشته از یتوجه چیه یمشارکت علم و فناور یها مؤلفهبه اتفاق  بیبه قر

 یسازمانده ،یتعلق اجتماع ،یرخداد اجتماع ،یتعامل فعال اجتماع چون ییها مؤلفه

 ،یو قانون یاسیابزار س ،یابزار علم ،یابزار فرهنگ ،یابزار اقتصاد ،یانیم یراهبردها ،یاجتماع

 .آموزان دانش صاحبان مهارت و ،ییو اجرا یدولت ینهادها ،ینید یو نهادها هیعلم یها  حوزه

                                                                 
1  . Goddard 
2 . Jackson 
3.Wayment & Dickson 
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در چارچوب  صلیا های تیاولوشناسانه این پژوهش یکی از ا توجه به نتایج آسیبب

و نتیجتا مشارکت اجتماعی در  افراد یباال بردن سطح آگاهباید  ، یعلم و فناور یها برنامه

 یبه آن، به نوآور یابیدست یها از راه یکیعنوان  هب های متعدد پژوهشکه  باشد علم و فناوری

 یسازمانده دیاشکال جد ای که نوآوری اجتماعی منجر به گونه هبد، نکن یماشاره  یاجتماع

 هایکاروعنوان ساز هبهای اجتماعی  نوآوری .شود میها  مردم و سازمان نیب یروابط اجتماع

و  موجود در جامعه آن را فعال و توانمند نموده یها تیبا رصد ظرف تیو قابل هدا یضرور

 یها ییتوانا یناظر بر فعال ساز و دارتریاثربخش و پا یکارهابه راه لیها تبد تیخلق مز با

تواند اشکال  می شوند که میمرتبط با آن در سطح جامعه  یها هیال کیو تحر یاجتماع

گر حاکمیت در حرکت به  را شکل دهد و یاری فناوری در حوزه علم و اجتماعی جدیدی

مشارکت  یرو شیپ یها چالشمتناسب با .  در ادامه باشد در این حوزه سمت اهدافش

 یبر نوآور یمبتن ییراهکارها 1404انداز  متن سند چشمدر  یعلم و فناور ی دراجتماع

 گردد: ی برای گنجاندن در این سند پیشنهاد میاجتماع

 کنندگان به فکر کردن در  شرکت قیروش تشو نیهدف از اجوی آینده: و جست

که از  یکنندگان . شرکتاست دیروش جد کیبا  یریدرگ ایمشکل  کیمورد 

و  را کنار بگذارند معمول خود های لفاظی  دیبا ندیآ یمختلف م نفع یذ یها گروه

، باز را کسب کنند یا گسترده تیتواند حما یکه می دیجد یها دهیا دیگران بهذهن 

مشترک است که همه  یمبنا کی افتنیکنفرانس،  نی. هدف از انمایند

کنندگان به دنبال حل اختالفات  کنند. شرکت تأییدرا آن  توانند یکنندگان م شرکت

 . ستندیخود ن

 یک است و یدر پارلمان مل یاسیشامل تمام احزاب س : این پنلندهیپنل آ 

به  یجامعه مدن یها و سازمان متخصصان استمداران،یس نیب یچارچوب همکار

 مداراناستیس یبرا ییاست که فضا نیکند. هدف ا یم جادیموقت ا تهیکم کیشکل 

 یو متخصصان اجتماع گرانیرا از باز یشود تا آزادانه بحث کنند و دانش جادیا

 . کسب کنند یچالش اجتماع کیدرمورد 
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 ندهیآ از انداز چشم کیو شکل دادن به  یزیر برنامه یروش برا کی :ندهیکارگاه آ 

 ییاهداف و شناسا نییها به تع کارگاهاین خاص است.  ییایمنطقه جغراف کیدر 

 کنند. یکمک م یمحل نفعان یمشکالت توسط ذ

  :یجامعه مدن یها ، سازمانهاکسب و کار ،یااز مقامات منطقه یا شبکهآتلیه دانش 

 قیرا از طرپذیری  منطقه  رقابت است که قصد دارند  یآموزش مؤسساتو 

در مورد سواالت خاص مربوط به  قیانجام دهند. تحق ی منتج از همکارینوآور

توسط  ،یا توسعه منطقه یها از برنامه یبخش اننطقه خاص به عنومیک توسعه 

 یبرا رساختیز کیروش  نیشود. ا یانجام م آنها یدر برنامه درس انیدانشجو

فراهم  یا کمک به توسعه منطقه یبرا یریادگیو  یمشارکت پژوهی اقدام انجام 

 کند. یم

 یمختلف یها مسیاست که شامل مکان کلیاصطالح  کی ی:مشارکتبندی  بودجه 

 یاقتصاد یها نهیو هز یگذار هیسرما یها تیاولو ،یبودجه محلبوسیله  است که

 دهد. یقرار م تأثیرقدرت را تحت  ، شهروندان

 از  کهروش  نیا: انداز کارگاه چشمSWOT کشف هدف آن ،  الهام گرفته

 کییی در مورد ها ییو ارائه راهنما دیجد یها دگاهید جادیممکن، ا یها اسطوره

 یها کیبا تکن یموضوعات یبرا ژهیروش به و نیاست. ا فناوریتوسعه  ای فناوری

 شود. یاستفاده م یتر و بدون موافقت قبل گسترده

 یها کنندگان، سازمان مصرف نفعان، یروش، ذ نیدر ا:  یبازتاب یتعامل یطراح 

را  یو مصرف یدیتول داریپا ستمیس کی یاتیح یها یژگیو شهروندان و یردولتیغ

ها مطابقت  خواسته نیبا تمام ا که  یدیتول ستمیس کیکنند و سپس  یم فیتعر

 .شود یم یطراح ،دارد

  :نظارت و  فرایندجهت   نفعان یذ ریروش شامل کاربران و سا نیاکمیته کاربری

 است. یو نوآور قیروند تحق یرسم راهبری
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