
5

Collaborative Planning for the Popularization of Science 

Fatemeh Radan 
1
 

Abstract 

Scientific development meaning growth along with changing attitudes and 

evolution in social institutions for more utilization and innovations requires 

popularization of science and realization of popularization of science goals 

or reflection of scientific thoughts which are understandable to the public 

requires planning according to the characteristics of a certain society. In the 

field of planning, different methods have been developed. One of them is 

collaborative planning which has been considered by many countries in 

recent years. This type of planning tries to provide the members of the target 

community with the possibility of public participation in different levels of 

planning and decision making. This descriptive-analytic research uses 

available resources to provide a conceptual model of planning for 

popularization of science. It seems that collaborative planning is better 

suited and more compatible with the nature and functions of science 

popularization in Iran. 
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 چکیده

برداری و ها و تحول در نهادهای اجتماعی برای بهرهتوسعه علمی به معنی رشد همراه با تغییر نگرش

های علمی قابل بیشتر، نیازمند ترویج علم است و تحقق اهداف ترویج علم یا بازتاب اندیشههای نوآوری

های ریزی، شیوهریزی متناسب با خصایص جامعه است. در حوزه برنامهدرک برای همگان مستلزم برنامه

رد توجه های اخیر موریزی مشارکتی است که در سالای از آن، برنامهگوناگونی شکل گرفته که گونه

ریزی سعی شده که امکان مشارکت عمومی در بسیاری از کشورها قرار گرفته و در این نوع از برنامه

 -سازی برای اعضای جامعه هدف فراهم شود. این مقاله توصیفیریزی و تصمیمسطوح گوناگون برنامه

در ترویج علم است و به نظر ریزی گیری از منابع موجود درصدد ارائه مدل پنداشتی برنامهتحلیلی با بهره

 ریزی مشارکتی با ماهیت و کارکرد ترویج علم در ایران تناسب و سنخیت بیشتری دارد.  رسد برنامهمی

 ریزی مشارکتی، ترویج علم.برنامه: کلید واژگان
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 مقدمه 

های ههای گوناگون، به ویژه در حوزدنیای پرشتاب امروزی همواره با تغییرات گسترده در عرصه

های اجتماعی کامالً ضروری به ریزیاجتماعی مواجه شده و توجه به تغییر اجتماعی در برنامه

تغییراجتماعی، تغییر در نهادهای اساسی جامعه در طی "رسد. آنتونی گیدنز معتقد است: نظر می

و به  که یک سیستم تا چه اندازهیک دوره معین است. در مورد جوامع انسانی، برای تعیین این

نشان دهیم تا چه اندازه تغییر در نهادهای اساسی در یک دوره  کند، بایدهایی تغییر میچه شیوه

ریزی راهی است مبتنی بر تغییر، تحول و (. برنامه286: 1731معین به وجود آمده است )گیدنز؛ 

 دارنهیپیشای ههای اخالقی، ارزشی و هنجاری با اعمال تجربهدگرگونی در جامعه با ایجاد زمینه

های اجتماعی جامعه را زیر سوال تواند آزادانه ارزشریزی فرایندی است که میاجتماعی. برنامه

گیران و مسئوالن اجرایی جامعه، بستر ببرد و با تکیه بر فرایند مباحثه متقابل با مردم، تصمیم

های تحت ین رو فعالیتهای اجتماعی به شکلی اجرایی فراهم کند. از امناسبی را برای دگرگونی

ریزی های اجتماعی در برنامهریزی اجتماعی با توجه به خدمات اجتماعی، اولویتپوشش برنامه

گیرد. در این تحقیق با مروری بر ریزی شکل میتوسعه و تضمین مشارکت مردم در برنامه

شود به این میریزی مشارکتی در حوزه ترویج علم سعی ریزی، مشارکت و برنامهمفاهیم برنامه

 ریزی برای ترویج علم در ایران مناسب است؟سوال پاسخ دهد که چه نوع برنامه

 چارچوب نظری تحقیق

 اساات تااا ل ئوتربیاات شااهروندان مساا  ارتقاااو وضااعیت شااهروندان از طریااق آمااوزش و  

خودشااان  گیااارد سرنوشاااتاختیارشاااان قااارار ماای کااه در بتواننااد بااا آزادی و دموکراساای

. افاراد  اسات اساا  ایان نظریاه درواقاع دموکراسای       ای رهنماون کنناد.  یناه را باه سامت به  

باه ایان نظریاه باراین باورناد کاه مشاارکت مردمای زمیناه آماوزش مناسابی جهات              معتقاد

را پااریرد آن صااورت ماای درای کااه مشااارکت یااا محاادوده تربیاات شااهروندان در محلاااه

رکت دادن و دخیال نماودن   باا مشاا   ساازد و بار ایان اصال اساتوار اسات کاه تنهااا        مهیا می

-شااهروندان ماای و گااارار باااودهاااا تایریرآن تاااوان بااارهاااا مااایسااکنین محلاای در برنامااه 

عباارت  هقادرت بهباود بخشایدن باه وضاعیت خاود را بدسات بیاورناد با          ،توانند با آموزش

الات ماردم در سرنوشات خودشاان باعاو بهباود وضاع آناان خواهاد بااود. ایاان            دخ دیگر
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تاوان جاان   نامناد از مبتکاران ایان نظریاه مای     مای  نیاز  1«عیادگیری اجتماا مادل یا  »مادل را 

ریازان باه عناوان وکاالی ماردم و      اسات بایاد باین برناماه     معتقاد  را ناام بارد کااه    6منفرید

ریازان باه مااردم و   و زباان علماای برناماه   رف شاوند حا هاا  ماردم باه عناوان ماوکلین فاصااله    

و ایان کاار از طریاق     آمااوزش داده شااود   ریازان هاای عملای ماردم باه برناماه     زبان واقعیت

د بار ایان دو قشار را از باین مای     فاصاله  ،ریاز و ماردم  رو و شافاهی باین برناماه   درارتباط رو
(Andrews & Herschel, 1997). 

 

 ریزی اجتماعیبرنامه

های مربوط به هم و مربوط به یک رشته نمایش منظم یا رعایت سلسله مراتب فعالیت ،برنامه

های زمانی مختلف است که در اشکال بلندمدت، منظم و مرتبط برحسب دورهتصمیمات 

ریزی فرایندی است هوشمندانه که طی آن شود. برنامهمدت و کوتاه مدت تنظیم میمیان

های مدیریت یک نظام، اهداف آن را برای زمان مورد نظر تعیین و راهبردها و چارچوب

-های موجود و قابل پیشده را با توجه به محدودیتگیری برای نیل به اهداف تعیین شتصمیم

ریزی  عملی هوشمندانه، آگاهانه، امری پیچیده، کند. برنامهبینی در طی برنامه مشخص می

ها و شرایط موجود و انتخاب روش حل تالشی مستمر و سازمان یافته برای مواجه با واقعیت

 (. 1787: 515کشور؛  ریزیمسائل و مشکالت است )سازمان مدیریت و برنامه

هایی گیری و ایجاد نظم و هماهنگی در برنامه، فرایند هدایت و جهت7اجتماعی ریزیبرنامه

این آورد است که جنبه رشد و تعالی انسانی دارد و موجبات بهزیستی انسان را فراهم می

)سایت  استتفریحات  و های فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، مسکنها عمدتاً در حوزهبرنامه

 (. 1738کیمیا فکربزرگ، 

و کاهش یا رفع آن در راستای  1ریزی اجتماعی، شناسایی مسئله اجتماعییکی از اهداف برنامه

وضعیتی است که به نظر تعداد افراد جامعه؛ چه آنان که رفاه اجتماعی است. مسئله اجتماعی 

 امکان هرچند شود؛ تلقییه سختی ه نیستند، مائلبه مس اند، یا افراد دیگر که مبتال هئلدرگیر مس

                                                                 
1. Social Learning   

2. John Fridman 

3. Social Planning 

4. Social Problem 
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 وضعیت از ذهنی تفسیر هم و عینی موقعیت شامل هم اجتماعی، مسئله. باشد داشته بهبود

(. 331: 1781)گولد و کولب، دهد  می قرار بحرانی حالت در را جامعه که است، اجتماعی

های شمار زیادی دانند که با ارزشای میشناسان، مسئله اجتماعی را وضعیت اظهار شدهجامعه

: 1787از مردم مغایرت دارد و معتقدند که باید برای تغییر آن اقدام کرد )رابینگتن و واینبرگ؛ 

هایی از ساختار اجتماعی هستند که بهزیستی انسانی را (. در واقع مسائل اجتماعی بخش16

شوند، اقدام که افراد از مشارکت کامل در جامعه محروم می 1کنند. در طرد اجتماعیمختل می

ریزی اجتماعی موجب کاهش طرد اجتماعی و افزایش سطح مشارکت اجتماعی به برنامه

های افراد، آنها ها و قابلیتریزی اجتماعی، توانمندیشود و در فرایند برنامهاعضای جامعه می

وه بر ریزی اجتماعی عالکند. در برنامههای گوناگون اجتماعی آماده میرا برای ورود به عرصه

نیز مورد  6جتماعی و کاهش مشکالت اجتماعی، زمینه تقویت ادغام اجتماعیمین رفاه ایت

ریزی گیرد. هر گاه ادغام اجتماعی در جامعه صورت پریرد، یعنی این که برنامهتوجه قرار می

اجتماعی با موفقیت همراه بوده است. از جمله اندیشمندانی که این مفهوم را مورد بررسی 

داده، آنتونی گیدنز است؛ بر اسا  دیدگاه وی، ادغام اجتماعی در مفهوم عام به مقوله قرارد 

شهروندی اشاره دارد؛ به حقوق مدنی و سیاسی و تعهداتی که همه اعضای یک جامعه باید نه 

های زندگی داشته باشند. ادغام اجتماعی تنها به طور رسمی بلکه به عنوان یکی از واقعیت

ریزی به عنوان ها و مشارکت در حوزه عمومی اشاره دارد. در زمینه برنامههمچنین به فرصت

شود ریزی، یک فرایند تفکر علمی محسوب می، از نظر جان فریدمن برنامه«فرایند تفکر»یک 

-های منطقی و عقالیی را به انجام میهای علمی، فرایند طراحی اقدامکه با بکارگیری روش

های ریزی دارای نقش مشورتی است و با به کار بستن روشبرنامهرساند. در فرایند تفکر، 

های های عقالیی و منطقی را برای رسیدن به هدفگیری، فرایند اقدامعلمی برای تصمیم

ریزی با تکیه کند. بدین ترتیب، برنامهتوسعه و دگرگونی در یک افق زمانی آتی ساماندهی می

رود بر شود و انتظار میاقدامی عقالیی محسوب می بر علم، خردگرایی و عقالنیت در عمل،

یافتنی کند. در فرایند های مورد نظر را دستاسا  آن به شکلی خردمندانه و عقالیی، هدف

هایی است که آگاهی و اطالعات علمی را به ای از مشاورهریزی شامل مجموعهتفکر، برنامه

                                                                 
1. Social Exclusion 

2. Social Inclusion 
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فرایند »ریزی به عنوان یک ینه برنامهدارد. در زمعرضه میگیران و سیاستمداران تصمیم

است که بستر « جامعه فعال»ریزی به صورت طراحی برای خلق یک عرصه برنامه« اجتماعی

کند. در دو دهه اخیر توسعه از سوی دخالت آگاهانه و مردم ساالر را در توسعه فراهم می

، احترام به دیگران و اندیشمندان اجتماعی، ابعادی چون دستیابی به کاالهای بیشتر و بهتر

حرمت نفس، آزادی از هر گونه استبداد، زندگی اجتماعی با ایجاد تعلق در انسان، حقیقت، 

زیبایی، فراوانی و نیکی، ترکیبی از تغییرات روحی و اجتماعی برای افزایش پیوسته و مداوم 

اسی را در مین نیازهای اسیو قدرت تمحصول حقیقی، افزایش قدرت انتخاب، اعتماد به نفس 

ها و اشتیاق ارضای آرزوهای انسانی، چند بردارد. توسعه به معنای واقعی افزایش توانایی

بُعدی است و مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای 

ها به کنی فقر مطلق است. این ویژگیملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه

مشارکت عمومی »، «هماهنگی»، «رویکرد سیستمی»، «نگریآینده»ور جدی ابعادی چون ط

کنند. در ریزی، ارائه میهای منطقی نظام برنامهرا به عنوان ویژگی« استمرار»و « افراد و نهادها

-رری دارد، هدفؤریزی نقش فعال و مریزی به عنوان یک فرایند اجتماعی، برنامهعرصه برنامه

های اجتماعی، خردگرایی و کند و تعیین ارزشهای رسیدن به اهداف را تعیین میاهها و ر

ریزی، فرایندی برای رسیدن به تغییر و آید. برنامهتعقل، ویژگی جوهری آن به شمار می

-کند. برنامهدگرگونی در نظام اجتماعی و معیارهایی را برای پایش روندهای آینده فراهم می

گیرد که ها و تعامالت اجتماعی قرار میای از نقشفرایند اجتماعی در شبکهریزی به مثابه یک 

 شود. های آینده جامعه و چگونگی رسیدن به آن اهداف میتعیین کننده اهداف دگرگونی

 مشارکت

باستان  ای یوناانتوان در دولت شهرههای آن را میمشارکت مفهوم جدیدی نیست و ریشه

منشور  گیری شهری بهجویانه در حوزه تصمیمتفکرات مشارکتجو کرد، اما سابقه وجست

به دنبال  وصخصهشود، بمشاهده می 88گردد، ولی ظهور عینی آن از دهه میبر( 1377)آتن 

اوج  فشار از پایین ههای اقتصادی که توجه به کیفیت شهر، در نتیجبهبود نسبی شاخص

آنان را  های گروهی است کهوقعیتعاطفی اشخاص در م گرفت. مشارکت درگیری ذهنی و

مسؤلیت کار  های گروهای یکادیگر را یااری داده، درانگیزد تا برای دساتیابی باه هادفبرمی

فکری، احساسی و  این درگیری ذهنی مستلزم کنش اجتمااعی؛ یعنای حااالت شریک شوند.
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یابی شده است ساخت گیری آنهاا براساا  الگوهاای جمعایرفتاری افراد است که جهت

ریزی مورد کند عامل انسانی در برنامهررترین روشی که تضمین میؤم(. 5: 1733 )علوی تبار،

ریز توجه قرار گیرد، اهمیت دادن به مشارکت مردم در تمام مراحل یک طرح است. و برنامه

 (. 53: 1781)کان یر ،  باید با صبوری، نگرش مردم به مسائل را درک کند

ریزی وجود دارد. اول، مشارکت عمومی ه برای اهمیت مشارکت در فرایند برنامهسه دلیل عمد

یک ابزار کسب اطالعات در باره شرایط محلی، نیازها و گرایشات است، بدون اطالع از آنها 

اند. دلیل دوم این است که اگر افراد درگیری بیشتری در ها محکوم به شکستها و طرحبرنامه

کنند. دلیل سوم برای خاطر و مسئولیت بیشتری پیدا میداشته باشند تعلق هاها و طرحبرنامه

تقویت مشارکت عمومی چیزی است که در اغلب کشورها به عنوان پایه دموکراسی شناخته 

رری داشته باشند. ؤشود یعنی افراد باید در توسعه و تعیین سرنوشت خودشان نقش ممی

و شکست مشارکت دو عامل اهمیت بیشتری دارد. عامل اند که در موفقیت مطالعات نشان داده

بخش بودن مشارکت آنهاست و عامل دوم این است که مردم برای شرکت اول احتمال نتیجه

شان ندارد، زندگیهایی که منفعت مشخصی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر در فعالیت

نوعی کنش اجتماعی است  شناختی، مشارکتتمایلی به انجام آن ندارند. در تعبیر جامعه

ریزی  کنش منطقی است و مشارکت مفهومی اجتماعی همانطور که پارسونز معتقد است برنامه

منطقی است. اگر چه تاکنون تعریف جامعی از مشارکت ارائه نشده است ولی از مشارکت  –

 شود.تفسیرهای مختلفی شده  که به چند از آنها اشاره می

که فرض  دانندمی نه مردم در یک یا چند برنامه عمومیمشارکت را شرکت داوطلبا  .1

گیری رود که در شکلولی از مردم انتظار نمی ،در توسعه ملی نقش دارندشود می

 آن انتقاد کنند. برنامه نقش داشته باشند یا از محتوای

اش به معنی برانگیختن حساسیت مردم و یا افزایش درک و مشارکت در مفهوم گستره  .6

 های توسعه و نیز به مفهوم تشویق ابتکارات است. ان جهت پاسخگویی به طرحتوان آن

-زنی مردم در امر تصمیمهای محلی، مشارکت یعنی قدرت چانهریزیدر زمینه برنامه .7

 گیری.
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شود و مشارکت یعنی دخالت فعال مردم در اموری که به هر نحو به مردم مربوط می  .1

 این روند با آگاه سازی توام است.

گیران، بلکه به عنوان ریزان نه به عنوان تصمیمریزی مشارکتی، برنامهدر برنامه  .5

 شوند و هدایت اجتماعی را بر عهده دارند. کنندگان مطرح میهدایت

ریزی مشارکتی، آگاهی از نتایج مشارکت است؛ یکی از موارد ارتقا در فرایند برنامه  .2

شارکتی که در آن با آگاهی توام باشد و از یند ماده، مردم در فرطبق تحقیقات انجام ش

 نتایج آن با خبر باشند، فعالیت بیشتری خواهند داشت.

 

 مزایای مشارکت

ریزی و های پایانی قرن بیستم به یکی از اصول مهم گفتمان برنامهمشارکت عمومی در دهه

بر  حققانسازی دمکراتیک در جهان تبدیل شده و مارزشمند حقوق شهروندی و تصمیم عنصر

بول از نظر اجتماعی بجای رویکرد از باال به ریزی مشارکتی مبتنی بر نیاز قابل قبرنامه ضرورت

عنوان جزئی  اند. تعهد نسبت به مشارکت عمومی بههمحور مرسوم تیکید کردتخصص پایین و

شرطی برای مشروعیت بخشیدن به آن در ریزی و نیز پیشهبرنام جدانشدنی از اخالق

است که  ایاندازهاهمیت آن نزد محققان به و  است ای دمکراتیک در حال افزایشکشوره

ان رکن چهارم حکومت معتقدند باید به شهروندان به عنو (1338کینگ و همکارانش )

 نگریسته شود.

 

  ریزی مشارکتیبرنامه

 به سفارش دفتر معاون نخسات وزیار بریتانیاا در بااب 2004در تحقیقی که در سال 

زمینة  ریزی مشارکتی انجام شد، مباحو عمیق و در عین حاال کااربردی دربرنامه مشارکت و

حداکثر  ریزی مشارکتی مطرح شد که در این رابطه، راهبرد میانجیگاری بارای باهبرنامه

مشارکتی و  ریزیرساندن مشارکت پیشنهاد گردید. در تحقیق مزبور، بر تدقیق مفهوم برنامه

عمومی، تیکید  ز آن با مفاهیم مشابه، از جمله مشارکت عمومی و مشااورهمشخص کردن مر

عمومی بوده، نه  شده است. این تحقیق معتقد است، آنچه تاکنون وجود داشاته، مشاارکت
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تعریف شده است:  ریزی مشارکتی چناینریزی مشارکتی. از نظر مطالعه فوق، برنامهبرنامه

ها و تمایالت آن گروه از فرایندهایی است کاه از طریاقای ریزی مشارکتی، مجموعهبرنامه

-آن به توافق برسند. برنامه کنند تا برای تهیه یک برنامه و شیوة انجااممتنوع با هم تعامل می

ریزی مشارکتی چگونگی برنامه .تواند توسط هر یک از طرفین آغااز شاودریزی مشارکتی می

   .توافق کلیه افراد و گروه قرار گیرد ن ماراکره ماوردو جداول زمانی مربوط بایاد در جریاا

ریزی مشارکتی چند ویژگی دارد که عبارتند ریزی مبتنی بر مشارکت یا برنامهمشارکت و برنامه

 از:

 بخشند و از ایجاد انقطاع در آن ریزی عینیت میمشارکت به روند استمراری برنامه

 کاهد. می

 ها کم کند. های طرحتواند از بار هزینهو می مشارکت کارایی را افزایش داده 

  تواند به برآیندی بیریزی مشارکتی روند تبادل افکار و آراو میرنامهیند بافردر-

 انجامد که در آن بهترین شرایط تحقق هدف یا اهداف عینیت یابد.

 پریر، بخش عظیمیریزی مشارکتی با ارائه فرصت برای فعالیت افراد آسیبدر برنامه 

 از نیروی جامعه به وضعیت مناسبی خواهند رسید.

 بخشد.مشارکت همبستگی اجتماعی را ارتقاو می 

 تر کند. ها را گستردهساز مشارکت بیشتر شود و دامنه فعالیتتواند زمینهمشارکت می 

 سازی سعی در ارتقاو اهداف عینی دارد. مشارکت با ظرفیت 

 ریزی مشارکتیاصول برنامه

 است؛ جامعه متکثر  

 در جامعه بین منافع افراد تضادهای مشروعی وجود دارد؛  

 قدرتمندی فردی یا گروهی نباید به تحمیل نظر آنها بر دیگران منجر گردد؛ 

 درگیر، باید برای تکمیل اطالعات یکدیگر باه تباادل اطالعاات باا هامهایطرف 

شوند و تعارضات را های یکدیگر آشنا پرداخته و از این طریق بکوشند با دیدگاه

 دهند؛ کااهش

 هیچ فرد یا گروهی در جریان دستیابی به توافق نباید کنار گراشته شود.  
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 ریزی مشارکتی مدل برنامه

سعی شده مضمون و روح مشارکت مردمی و  1به پیشنهاد هول سون SITARدر مدل 

ر بر دارد اصل د 5چگونگی تحقق اهداف توسعه به صورت اجرایی رعایت شود و این مدل 

 که عبارتند از:

 شناخت و برخورد با مسائل توسعه باید جامع و فراگیر باشد.. 1

 ای و موردی باشد. حساسیت و فراگیری رویکرد شناخت بایستی مرحله .6

ریزی با مشارکت مردم و توام با آموزش متقابل بین مردم، مسئوالن و برنامه یندافرکل  .7

 ریزان باشد.برنامه

 ای نظری است. پریر، رویکرد پایههای نیازمند و آسیبت از گروهحمای .1

دهاااد ایجااااد تغییااارات بنیاااادی نهاااادی و سااااختاری، ساااازوکار آن را تشاااکیل مااای  .5

 (.122: 1788)سعیدی، تاج الدین، 

 علم و ترویج علم 

رده را دانستن، یقین داشتن، دریافتن، دانش، آگاهی، شناسائی و معرفت معنی ک «علم»دهخدا 

به دو معنای متفاوت به کار  «علم»و از نظر دکتر سروش امروزه در زبان پارسی، کلمه  است

شود. معنای اصلی و نخستین علم، دانستن در برابر ندانستن است. و به همه دانستنیبرده می

زبان،  گویند. مطابق این معنا، اخالق، ریاضیات، فقه، دستورنظر از نوع آن علم میها، صرف

گیرد. کلمه ند. در این معنا، علم در برابر جهل قرار میاشناسی و نجوم همه علمرهب، زیستم

Knowledge   در انگلیسی معادل این معنای علم است. معنای دیگر علم از نظر ایشان

مستقیم حسی به دست آمده باشند.  ةشود که از طریق تجربهایی اطالق میبه دانستنی منحصراً

گیرد که هایی قرار میدانستنیة گیرد، بلکه در برابر هم، در برابر جهل قرار نمیاینجا علم در

خیزند. اخالق، متافیزیک، عرفان، منطق، فقه، اصول، بالغت، از آزمون حسی برنمی مستقیماً

 Scienceکلمه  ؛اندگیرند و همه به این معنا، غیرعلمیمعنا قرار میهمه بیرون از علم، به این 

                                                                 
1. Huolsson 
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یسی معادل این معنای علم است. علم در معنای دوم، بخشی از علم به معنای اول را در انگل

های بسیاری است که در دهد و به سخن دیگر، علم تجربی، نوعی از انواع دانستنیتشکیل می

تواند قرار گیرد. رشد علم به معنای دوم، عمدتا از آغاز دوره رنسانس به بعد اختیار بشر می

که علم، به معنای مطلق آگاهی، تولدش با تولد بشریت هم آغاز است در حالی  ؛است

 .(1753:1)سروش، 

مفهوم  .ابزاری برای برقراری پیوند و ایجاد ارتباط میان جامعه و جهان علم است «ترویج علم»

مفهوم ترویج علم  1338ترویج علم برخالف مفهوم علم، پیشینه چندان دوری ندارد و از دهه 

د که عامه مردم یندی شدید و از مفهومی صرف تبدیل به فرافزون وارد جوامع گربه طور روزا

لفه در فرایند ترویج علم، اجتماعی شدن آن است. ترویج ترین مؤدر آن شرکت دارند. مهم

های غربی به دولت1388های نخستین دهه علم در عین جوان بودن مفهومی پویاست. در سال

های یج علم معطوف ساختند و سعی در فراهم آوردن زمینهطور جدی توجه خود را به ترو

ها به عنوان بازیگران اصلی فرایند ترویج علم به مناسب برای رشد آن نمودند. گرچه دولت

روند، نباید از این نکته غافل بود که ترویج علم مفهومی است که تنها در حیطه شمار می

از این رو، تمامی کنشگران جامعه باید در آن یابد و عمومی جامعه، معنای واقعی خود را می

ها، نخبگان، مدار  و حتی افراد عادی هر یک نقش خاصی را ها، دانشگاهسهیم باشند. رسانه

کنند. تقویت و همگانی ساختن باور و اعتماد عمومی به علم در این فرایند درازمدت ایفا می

ج علم برداشته شود. نویسنده سه مرحله گیری تروینخستین گامی است که باید در فرایند شکل

 است. برای ترویج علم ذکر کرده

 مراحل ترویج علم 

 اند از:های خاص خود دارد که عبارت ترویج علم سه مرحله با ویژگی

 ؛1پریرش علم از سوی عامه 

 ؛6درک عامه از علم 

 .7مشارکت عامه در علم 

                                                                 
1. Public Acceptance of Science 

2. Public Understanding of Science 

3. Public Participation in Science 
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در این مرحلاه دانشامندان و    .است شکل اولیه ترویج علم مرحله پذیرش علم از سوی عامه:

 شوند. های علمی رکن اصلی ترویج علم محسوب می انجمن

با آغاز قرن بیستم مرحله پریرش علم از سوی عامه جای خاود را باه    مرحله درك عامه از علم:

ساوادان علمای را مادنظر قارار      مرحله درک عامه از علم داد. در این مرحله ترویج علم تنهاا بای  

های هدف مورد تیکید قرار داشتند. در ایان مرحلاه    بلکه در آن عامه مردم به عنوان گروهداد،  نمی

وارد حیطه و قلمارو تارویج علام     7و روحیه علمی 6های علمی ، روش1های علمی بود که اندیشه

شدند با وجود این، هنوز در این مرحله عامه مردم باه معناای واقعای در تارویج علام مشاارکت       

سویه بااقی ماناده باود و    روند ارتباط میان جامعه و علم، همانند مرحله اول، یک نداشتند و هنوز

های اجتماعی بیشتری در حوزه ترویج علم وارد شدند؛ در نتیجه به تدریج نهادهاا و   ارکان و بدنه

 های اجرائی و پژوهشی ترویج علم شکل گرفتند.مؤسسه

ماان بساط و اساتمرار مرحلاه     ایان مرحلاه در حقیقات ه    مرحله مشاارکت عاماه در علام:   

رود. در کاه خاود شاکل ناوینی از تارویج علام معاصار باه شامار مای          درک عامه از علم است 

ایاان مرحلااه فناااوری اطالعااات و رسااانه تعاااملی بااه مثابااه حمااایتی تکنیکاای و ارزشاامند از   

شاود. در ایان مرحلاه ارتبااط میاان عاماه ماردم و علام و فنااوری           تارویج علام محساوب مای    

هاای   کاه عاماه ماردم بار تصامیم      اسات شاود کاه خاود حااکی از ایان حقیقات        ر مای ت نزدیک

کننااد. بااا  هااای خاااص تاایریر دارنااد و در تاارویج علاام مشااارکت ماای   اتخاااذ شااده در حااوزه

مشااارکت عامااه در تاارویج علاام، اجتماااعی شاادن تاارویج علاام ساارعت بیشااتری بااه خااود    

هاای   و صانعت سارگرمی   هاای جمعای   گیارد. گارایش و تمایال باه تارویج علام در رساانه        می

 (.  3 -3: 1731 )قدیمی، های این مرحله از ترویج علم است فرهنگی از جمله شاخص

 

 

 

 

 

                                                                 
1. Scientific Thoughts 

2. Scientific Methods 

3. Scientific Spirits 
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 مدل پنداشتی تحقیق

ریزان و مروجان علم، قوانین و ارای سه بخش برنامهمدل پنداشتی یا مفهومی این مقاله د

ا هم ارتباط ها در حالی که بکه این بخشن است کنندگامقررات حوزه ترویج علم، و مشارکت

ریزی یه، تنظیم، اجرا، ارزیابی و نتایج برنامهرری در تهؤگرارند، نقش مدارند و بر یکدیگر تیریر

گیرند ریزی مشارکتی قرار میتحت تاریر پیامدهای برنامهها نیز علم نیز دارند و خود این بخش

های  این مدل به شکل مستقیم و تعاملی است و با روابط بین بخش اند.و با هم در تعامل

-ریزی مشارکتی به نظر میهای برنامهتوجه به ماهیت و خصایص مقوله ترویج علم و ویژگی

 ریزی در حوزه ترویج علم است.ترین برنامهریزی، مناسبرسد این نوع برنامه

 

 

 

 

 

 

 مشارکت کنندگان 

 ریزی مشارکتیبرنامه

ریاااازان و برنامااااه ترویج علم

 مروجان علم 
 قوانین و مقررات
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 گیرینتیجه

ها به تبادل اندیشه و انسان موجودیست اجتماعی که همواره در تعامل با دیگر انسان

پردازد. تفکر و تعقل به یاری حوا  پنجگانه انسان نتایجی به دنبال دارد که احساسات می

طح گسترده به معنی علم است که شود. این شناخت و آگاهی در سشناخت و آگاهی نامیده می

ریر قرار تیا تحتقدمتی به اندازه خلقت بشر دارد. علم همواره بخش زیادی از زندگی انسان ر

داده و زندگی بدون علم را ناممکن ساخته است. علم به معنی شناخت و آگاهی و هم به معنی 

و مقوله ترویج علم شناخت حاصل از روش تجربی دارای عناصری پیچیده و تغییرناپریرست 

های بسیاری در سازی علم برای همگان از نیازهای زندگی امروزی، مورد توجه گروهبا ساده

های اجتماعی برای تحقق اهدافش، نیاز جامعه قرار گرفته است. ترویج علم مانند سایر پدیده

و منابع موجود ریزی با در نظر گرفتن اهداف، امکانات ریزی دارد. متخصصان برنامهبه برنامه

و ماهیت  سازی علمترین برنامه دارند. جنبه همگانی و عمومیهمواره سعی در ارائه مناسب

ریزی مشارکتی از سوی دیگر، ضرورت اصلی ترویج علم از یک سو و توان و ظرفیت برنامه

 دهد.ریزی مشارکتی در ترویج علم را نشان میبرنامه

 منابع

ترجمه  های نظری هفتگانه در باره مسائل اجتماعی،هدیدگا(. 1787).رابینگتن، ارل و واینبرگ

 رحم ا... صدیق سروستانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه،(. 1787).ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

 ریزی کشور. انتشارات سازمان مدیریت و برنامه :جلد اول، تهران

 انتشارات حکمت. :تهران ،علم چیست، فلسفه چیست .(1753) .عبدالکریم ،روشس

، تهران: انتشارات برنامه ریزی اجتماعی(. 1788) .تاج الدین، محمد باقرو سعیدی، محمد رضا

 موسسه فرهنگی و هنری راهدانه.

جلد  بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها،(. 1786).تبار، علیرضا علوی

 ها.دوم، تهران: انتشارات سازمان شهرداری

فصلنامه (. مبانی ارزشی علم و ترویج علم در جمهوری اسالمی ایران، 1731).قدیمی، اکرم

 .3-3سال دوم، شماره دوم، صفحه  ترویجی  ترویج علم، –علمی 
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یزی توسعه رهای اجتماعی )برای برنامهرهنمودهایی در زمینه تحلیل(. 1781) .کان یر ، داین

ترجمه هوشنگ ایروانی و علیرضا دربان آراسته، کرج: انتشارات سازمان  نواحی روستایی(،

 تحقیقات و آموزش کشاورزی.

 13/1/1738. مباحااااااو عماااااومی شهرسااااااازی ایااااااران (. 1738) .کیمیاااااا فکرباااااازرگ 
http://fekrebozorg.ir/urban-planning/ 

چاپ دوم، گروه مترجمان،  فرهنگ علوم اجتماعی، (.1781) .ویلیام .جولیو  و کولب .ولدگ

 .مازیار: نشر تهران

 ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی. جامعه شناسی،(. 1731) .گیدنز، آنتونی
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