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Abstract 

Participatory approaches such as citizen 

science are an important tool for the 

promotion and development of science in any 

society. In Iran, citizen science projects is 

implement to a limited extent and have not 

been universally welcomed by the public and 

it indicates a gap between the public and 

those with knowledge of science and politics 

in the country. This study provides a 

comprehensive model for the implementation 

of citizen science. By using the multi-

Grounded theory research method and by 

open interviews with 13 experts and studying 

policy documents and scientific articles 

identify the roots of partnership formation 

and the consequences. The findings of this 

study showed that citizen science projects 

require a desire for citizen participation and a 

desire for democratization by implementers, 

and bring benefits such as promoting social 

capital, sustainable development, open 

science, and productivity. To achieve this, 

emphased on strategies such as training and 

human resource, project process planning, 

providing technological infrastructure, 
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providing a space for conversation, and 

sharing findings. In the end, with considering 

the situation of the country, it has identified 

the potential strengths and weaknesses and 

has provided solutions to promote the 

implementation of citizen science.orientation 

were among the variables affecting 

familiarity and trust in nanotechnology, 

respectively. 
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 مقاله پژوهشی

 های علم شهروندان در ایرانپردازش نظری اجرای پروژه

 3رازقی، نادر 2، ميثم شيرخدایی*1مرسده پهلوانيان

 .و دانشگاه مازندران، بابلسر یو ادار یدانشکده علوم اقتصاد ،یعلم و فناور یاستگذاریس یدکتر یدانشجو -1

 .دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر -2

 .دانشیار گروه جامعه شناسي، دانشکده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران، بابلسر -3

 

 دهيچك

های علمم شمهروندان در    شود. در کشور ایران پروژه ای محسوب ميابزاری مهم برای ارتقا و توسعه علم در هر جامعه ،علم شهروندان نظیررویکردهای مشارکتي 

مردم و صاحبان دانمِ  علمم و سیاسمت در کشمور      است که مبین شکافي میان عامهنشدهشوند و به طور فراگیر مورد استقبال عموم واقع  سطحي محدود اجرا مي

انجمام  بنیماد نندگانمه از طریم      بما اتامار روپ پمژوهِ نظریمه داده     اسمت و در ایمن راسمتا   است. این مطالعه، مدلي جامع برای اجرای علم شهروندان ارائه داده

اجمرای نن و پیاممدهای حاصمل از نن     گیری مشارکت، نحوههای شکلفرد خبره و مطالعه اسناد سیاستي و مقاالت علمي به شناسایي ریشه 13های باز با  مصاحبه

شمهروندان و تمایمل بمه     رکت از سموی های علم شمهروندان مسمتلزم تمایمل بمه مشما     گیری مشارکت در پروژههای این مطالعه نشان داد شکل است. یافتهپرداخته

برای رسمیدن بمه نن    کهوری را به همراه دارد سازی از سوی مجریان است و مزایایي نون ارتقا سرمایه اجتماعي، توسعه پایدار، رویکرد علم باز و بهرهدموکرات

هما تاکیمد   گذاری یافتهسازی فضای مکالمه و اشتراکزیرساخت فناورانه، فراهم سازیریزی فرایند پروژه، فراهمبر راهبردهای نموزپ و تامین منابع انساني، برنامه

های بالقوه پرداخته و راهکارهایي جهت ترویج اجمرای علمم شمهروندان ارائمه     ها و ضعفبه شناسایي قوت ،شده است. در پایان با در نظر گرفتن وضعیت کشور

 داده است.

 های علم شهروندان، نظریه داده بنیاد نندگانه.مدلعلم شهروندان، : هاكليدواژه

 شود:برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي

Pahlavanian, M., Shirkhodaie, M. & Razeghi, N. (2021). Theoretical Processing of Citizen Science Projects 

Implementation in Iran. Journal of Science & Technology Policy, 14(2), 19-34. {In Persian}.  

DOI: 10.22034/jstp.2021.14.2.1294 

 

 1مقدمه -1
علم شهروندان ابزاری مهم برای ارتقا و توسعه علم در هر 

در مشارکت با شود که در نن مردم  ای محسوب ميجامعه

حل برای دانشمندان، محققان و سیاستگذاران به ارائه راه

[. این همکاری، 1پردازند ] مشکالت موجود در جامعه مي

و پاسخ به مشکالت و نیازهای ارتقا سواد علمي در جامعه 

ان شهروند[. 2شده از سوی جامعه را به همراه دارد ] مطرح

                                                 
DOI: 10.22034/ jstp.2021.14.2.1294 

 m.pahlavanian@stu.umz.ac.ir :دار مكاتباتنويسنده عهده *

رده و ارزشمندی ایجاد کند مشاهدات نتواميکننده مشارکت

به . همچنین دنگیری سیاست عمومي کمک کندر شکل

)مالي، زیست محیطي،  هاسایر سازمانیا و ي های دولتسازمان

تاثیر یک  کرده وکمک ها در اجرای سیاست ...(دارویي و

در  ارزیابي و اجرای قوانین و مقرراترا  سیاست یا تصمیم

مروزه با تاکیدی که بر رویکردهای ا .این زمینه را تسهیل کنند

پیِ مورد توجه از کتي وجود دارد، علم شهروندان بیِمشار

های علمي و اسناد [. در ایران نیز سیاست3قرار گرفته است ]

باالدستي بر ارتباط علم و جامعه و به مشارکت گرفتن عامه 
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اند. همچنین تاسیس  تاکید داشتهمردم با هدف توسعه پایدار

ي مانند موزه علم و فناوری با هدف ارتقا بینِ علمي نهادهای

های نغازین اتاار  دهنده گامجامعه و نگاهي اجتماعي نشان

رویکرد مشارکتي در کشور است. اما متاسفانه جامعه علمي و 

سیاسي، تالپ جدی برای تحق  باشیدن به رویکردهای 

اند و فقط تعداد محدودی مشارکتي و ارتباط علم نداشته

ای اجرا شده است. مشارکت پروژه در سطح محلي و منطقه

هایي بسیار محدود بوده و به طور فراگیر عامه در ننین پروژه

است. درواقع هم میل به مورد استقبال عموم قرار نگرفته 

سازی از سوی مجریان و هم تمایل به مشارکت در دموکرات

ي در میان شهروندان پایین است. بررسي شاخص دموکراس

نکته قابل  .ایران تاییدکننده این ادعا در حوزه سیاست است

که تمایل به مشارکت از سوی شهروندان طي  توجه این

سازی شیب ی اخیر، شیب مثبت و تمایل به دموکراتها سال

توان به منفي داشته است. جو سیاسي موجود در کشور را مي

به نظر  ی علمي و اجتماعي نیز تعمیم داد؛ها سایر حوزه

 رسد که مردم عادی احساس مسئولیت، انگیزه و ماصوصاً مي

هایي ندارند. اعتماد الزم برای مشارکت پایدار در ننین پروژه

و  ایپو طیامروز و مح طیبا توجه به شراست که ا این در حالي

در  حال حاضر دهیچیپ ياسیو جو س فناورانه عیسر راتییتغ

. است ِیرو به افزا به همراهي و مشارکت مردم ازین ،کشور

عالوه بر این، ایران به دلیل تنوع قومي و وسعت جغرافیایي از 

مند بوده و با گستردگي و تعدد مشکالت علم سنتي غني بهره

در هر محل و منطقه مواجه بوده است. لذا اتاار رویکردِ 

و  تواند به احیای علم سنتي مشارکتي  علم شهروندان مي

سازی مشکالت منطقه کمک کند. اجرای موف  این برطرف

ها، مستلزم همکاری داوطلبانه عامه مردم با مجریان پروژه

است و تحق  نن تحت تاثیر تمایل به مشارکت از سوی 

طرفین و همچنین فراهم بودن شرایط است. لذا این مطالعه به 

سوی شهروندان برای بررسي تمایل به مشارکت از 

گیری استار داوطلبان و همچنین بررسي تمایل به  شکل

ضمن اینکه اقدامات  ؛پردازد مشارکت از سوی مجریان مي

الزم برای تحق  علم شهروندان و پیامدهای حاصل از اجرای 

ن مقاله این است اصلي ای رد. از این رو پرسِاشم نن را برمي

ونه کننده اجرای علم شهروندان در ایران نگ که الگوی تبیین

های علم شهروندان اثر است؟ نه عواملي بر اجرای پروژه

 ی اجرای علم شهروندان الزم است؟نه اقداماتي برا دارد؟

 پیامدهای این اقدامات نیست؟

 

 ادبيات نظري -2

 علم شهروندان 2-1

شود تا شهروندان، تاثیر  باعث ميمردم در علم مشارکت عامه 

درک کنند و نسبت به نن علم و فناوری را در زندگي روزمره 

[. واژه علم 4های نگاهانه داشته باشند ] گیری تصمیم

 ،سال بعد 25استفاده شد.  19891شهروندان اولین بار در سال 

[. انجمن 5این واژه وارد دیکشنری اکسفورد انگلیسي شد ]

کارگیری  هب ، علم شهروندان را2علم شهروندان استرالیا

به استفاده از ظرفیت علم،  های اجتماعي و اشتیاق مهارت

ها درباره جهان و نگونگي کارکرد برای پاسخ دادن به پرسِ

نن تعریف کرده است که هدف افزایِ دانِ علمي را دنبال 

. کند و برای مشارکت در نن به درجه علمي نیاز نیست مي

، علم شهروندان را فرایندی تعریف کرده 3نکادمي علم کالیفرنیا

ی از کنجکاوی جمعي و با استفاده از فناوری، گیرکه با بهره

فرصت مشارکت در کشف علمي را برای همه افراد فراهم 

و همکاران در تعریفي دیگر،  4کاینلي مک .[6ساخته است ]

 داوطلبانه مشارکت ي ازتمرینعلم شهروندان را به صورت 

اطالعات و ها داده اند کهتعریف کرده علمي ای مردم در پروژه

عموم  گیرندگان و یاقابل اعتماد و استفاده دانشمندان، تصمیم

و همکاران، در تعریف خود از  5[. فرناندز4] کندتولید ميرا 

مقامات،  مشارکت به عنوانمردم را مشارکت علم شهروندان، 

متاصصان و سایر کارکنان در تعامل با مردم برای تبادل 

حل پیشنهادی یا سایر هایي در مورد یک مشکل یا یک راه ایده

گونه همان .[7تعریف کردند ] های مدیریت اقدامات یا هدف

های علم نید اجرای پروژهکه از تعاریف متعدد برمي

 شهروندان مستلزم مشارکت جمع کثیری از شهروندان است. 

  های علم شهروندان پرداختهمطالعات ماتلف به تحلیل پروژه

اند. برای مثال   را شناسایي کرده ننهای ماتلف اجرای  و مدل

سه  ه، بمشارکتبر اساس سبک وندان های علم شهرپروژه

                                                 
 نفر 225برای پروژه جمع آوری نمونه باران در اياالت متحده با مشارکت  1

2 ACSA: The Australian Citizen Science Association 
3 California Academy of science 
4 McKinley 
5 Fernandez-Gimenez 
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که  1ی مشارکتيهاپروژه :شامل .استبندی شدهدستهمدل 

نوری جمعشود و مردم تنها درميطراحي  توسط محققان

توسط که  2انههای همکارهپروژ مشارکت دارند؛ ها داده

ها و در برخي نوری داده جمعدر  مردم وطراحي شده ن محققا

 هایپروژه و شونددرگیر مي های طراحي پروژهازجنبه

و  مردمتوسط در پروژه،  4که در نن طراحي متقابل 3نفریني  هم

 همهدر  مستقیماًای که مردم ه گونهب شودانجام مي محققان

بندی دیگری دو [. در دسته8] های پژوهِ دخیل هستندجنبه

بندی نیز به دسته 6های دانشگاهيو مشارکت 5پروژه قراردادی

اشاره  مواردیهای قراردادی به است. پروژه فوق اضافه شده

ای تقاضای انجام پروژه دارد که جوامع محلي از محققان حرفه

هایي و ارائه راه حل دارند و مشارکت دانشگاهي به پروژه

ای به طور مستقل تحقی    ن افراد غیرحرفهاشاره دارد که در ن

[. 9کنند تا به انتظارات محققان پاسخ دهند ]را رهبری مي

عالوه بر این، بر حسب ساختار حاکمیتي و با توجه به تنوع 

بندی از انواع   های جامعه نیز سه دستهمشارکت گروه

 7حاکمیت مشورتي :است های علم شهروندان ارائه شده پروژه

های اجتماعي که در نن دولت، رهبر پروژه بوده و گروه

ها، دولت مشکالت را مجری پروژه هستند. در این پروژه

های جامعه برای نظارت بر نن کند و از گروه شناسایي مي

نفعان کم است.  گیرد. اغلب در این شرایط تنوع ری کمک مي

شوند  ينفعان متعدد درگیر م حاکمیت همکارانه که در نن ری

گیری در دستان دولت است و حاکمیت اما قدرت تصمیم

که در نن جوامع هستند که رهبری و اجرا را به   8گراتحول

کنند و تالپ مي کردهعهده دارند. ننها مشکالت را شناسایي 

توجه به  همچنین، با. [10] تا توجه دولت را جلب کنند

های و با بررسي ویژگي یساختار خصوصیات سازماني و 

های متعدد، پنج مدل پروژه علم شهروندان شناسایي پروژه

که به لحاظ اهداف و اهمیت دادن به محیط با هم تفاوت  شده

، که در نن 9گرا های علم شهروندان اقدامپروژه -1دارند: 

های شهروندان سازماندهي پایین به باال و مبتني بر نگراني

                                                 
1 Contributory Projects 
2 Collaborative Projects 
3 Co-Created Projects 
4 Codesigned 
5 Contractual Projects 
6 Collegial Contributions 
7 Consultative Governance 
8 Transformative Governance 
9 Action-oriented  

شوند نه دانشمندان.  ریزی ميروندان برنامهاست و توسط شه

ها بلندمدت است و در مقیاس اغلب مشارکت در این پروژه

، که همچون 10های محافظت  پروژه -2شوند؛  محلي اجرا مي

گرا، مبتني بر یک مکان خاص هستند و های اقدامپروژه

دهند. نوری داده را انجام مي  های جمعداوطلبان در نن فعالیت

 ها اغلب اهداف نموزشي صریح دارند و معموالًاین پروژه

که  11بررسيهای پروژه -3وابسته به سازماني بزرگتر هستند؛ 

نوری داده به بر اهداف تحقیقات علمي متمرکز است و جمع

ها از یادگیری مداوم شود. این پروژه صورت فیزیکي انجام مي

المللي مطرح ای تا بینقهکنند و از مقیاس منط پشتیباني مي

د و اغلب مشارکت در مقیاسي وسیع و با تعدد باال نشو مي

، که در نن تمام 12گرا های مجازی علمپروژه -4افتد؛  اتفاق مي

های پروژه با واسطه فناوری ارتباطات و اطالعات فعالیت

های پروژه -5است و هیچ عامل فیزیکي وجود ندارد؛ و 

های یادگیری غیررسمي متمرکز فرصتنموزشي، که روی 

 [. 11دهند ] و منابع یادگیری غیررسمي ارائه مي شده

های علم دهد پروژهشده نشان مي های ماتلف بررسيمدل

های مشارکتي را در ای ازانواع پروژهشهروندان، طیف گسترده

طح محل تواند از سگیرد. پروژه به لحاظ وسعت اجرا ميبرمي

الملل را پوشِ دهد. نحوه  منطقه تا سطح ملي و بینو 

ها ممکن است به شکل حضوری و فیزیکي نوری داده جمع

هایي به طور باشد یا غیرحضوری باشد و با کمک دستگاه

مجازی اجرا شود. ممکن است هدف پروژه پاسخ به 

مشکالتي باشد که از سوی جامعه مطرح شده یا درصدد یافتن 

سواالت دانشمندان باشد. رهبری پروژه نیز حل برای راه

ممکن است به عهده مردم جامعه یا به عهده محققان باشد. به 

لحاظ میزان مشارکت، ممکن است مشارکت محدود 

شهروندان یا مشارکت همگاني و گسترده را به همراه داشته 

باشد و این مشارکت ممکن است یک بار باشد یا به صورت 

 . ای تکرار شوددوره

های محدودی در سطح محلي به رهبری در ایران پروژه

محققان و با مشارکت محدود شهروندان برای حل مشکالت 

در حوزه کمبود نب، حفاظت از محیط زیست، بررسي تاثیر 

... اجرا شده اما تا به امروز ودارو در گروهي از بیماران 

                                                 
10 Conservation projects 
11 Investigation projects 
12 science-oriented Virtual projects 
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پس  هقالای در سطح کالن شکل نگرفته است. لذا این م  پروژه

که بر  را از بررسي فرایند تکامل علوم مشارکتي، ابعاد ماتلفي

شناسایي کرده و در نهایت به  ،گذارند موفقیت اجرا اثر مي

 . اجرای علم شهروندان پرداخته است ارائه الگویي برای

 گيري علم شهروندانپيشينه شكل 2-2

ارتباط علم و جامعه، طي سه  فاز شکل گرفته و تکامل یافته 

است. در ابتدا، کمبود دانِ و شکاف دانشي میان دانشمندان 

سواد "گیری فاز ناست یعني و عامه مردم منجر به شکل

1علمي
سازی نن ارتقا تحصیالت در شد که برای برطرف "

سیستم رسمي مدارس دنبال شد و تحصیالت علمي برای 

سال اجباری شد با این هدف که مردم از  16همه کودکان تا 

سطح سواد یکساني، برخوردار شوند. با افزایِ سطح سواد 

در جامعه، نگاهي مردم نسبت به شرایط ارتقا یافت و فاز دوم 

2درک مردم از علم"ارتباط علم و جامعه یعني 
" (PUS شکل )

عمومي  بودجهکه  محققانيگرفت و این بحث مطرح شد که 

های حاصل از وظیفه دارند مردم را از یافته ،کنند دریافت مي

تحقیقات علمي نگاه کنند. لذا جریان یک طرفه دانِ از 

ت. در این مرحله مردم فقط دانشمندان به مردم شکل گرف

کننده اطالعات و نموزپ بودند و این جریان، تصور  دریافت

گیری برخي مردم مبتني بر سیاسي شدن علم و شکل

را به همراه داشت و حمایت  3علمي غیراخالقي های  جریان

بازنمایي  ها منجر به شک مردم به عدمدولت از این جریان

)نظیر  هاواقعي علم شد. همراه شدن نن با برخي بحران

 که در نن علم نتوانست به موقع هشدار دهد یا راه  نرنوبیل(

اد گیری بحران مشروعیت و اعتمارائه دهد منجر به شکل حل

شد. در این میان، شهروندان تحت تاثیر تجارب، فرهنگ و 

شان دانشي داشتند که در پاسخ به برخي  های مذهبيدیدگاه

ها مفید واقع شد. بنابراین حرکت از مدل درک عموم از بحران

علم به فاز سوم ارتباط علم و جامعه، یعني مشارکت عامه در 

فاز سوم، همزمان به علم ( اتفاق افتاد. PEST) 4علم و فناوری

"گفتگو"گیری و جامعه توجه داشت و بر شکل
یا مشارکت  5

میان دانشمندان و مردم تاکید داشت تا از این طری  

ها لحاظ شود. گیریهای عامه ضبط شود و در تصمیم دیدگاه

                                                 
1 Scientific Literacy 
2 Public Understanding of Science 

 غذای اصالح ژنتیک شده نظیر 3
4 Public Engagement with Science and Technology 
5 Dialogue 

تواند در ایجاد اعتماد و افزایِ  این رویکرد دموکراتیک مي

دولت درباره علم و فناوری موثر  اطمینان مردم به تصمیمات

در ایران که جو  ننین رویکردی ماصوصاً .[12و  1باشد ]

اعتمادی میان مردم و مدیران حاکم است، کاربردی است. بي

رویکردهای مشارکتي به ترمیم روابط میان دولتمردان و مردم 

پردازد و حمایت مردم از تصمیمات، احیای علم سنتي و مي

رفت فناوری و پذیرپ نن را به همراه دارد. حمایت از پیش

همکاری شهروندان در پروژه منجر به مشروعیت اجتماعي 

 دهد.شود و اعتماد میان محققان و شهروندان را افزایِ ميمي

علم شهروندان به دنبال فاز سوم ارتباط علم و جامعه مطرح 

شده است و به عنوان رویکردی مشارکتي، مستلزم توجه به 

گیری مشارکت یند توسعه علم است. یعني برای شکلفرا

موثر، ابتدا باید سطح سواد و نگاهي شهروندان درباره موضوع 

باسواد  افزایِ یابد. تعیین میزان دانِ علمي الزم برای

برانگیز است. شدن در یک موضوع علمي، بحثي نالِ تلقي

معیارهایي نون درک مسائل، شناخت و  6در این راستا، شن

گیری نگاهانه را درک اصطالحات و کسب مهارت تصمیم

مالک باسواد بودن در یک موضوع علمي تعریف کرده است. 

 توانند مبتني بر درک و پس از ارتقا سواد، شهروندان مي

گیری نگاهانه و مشارکت در شده به تصمیم شناخت حاصل

یده گرفتن نموزپ و ارتقا درک عامه و رویدادها بپردازند. ناد

به دنبال نن مشارکت شهروندان نانگاه، خطا در تحلیل نتایج را 

به عنوان کشوری پیشرو  نمریکادهد. در این راستا،  افزایِ مي

داوطلب برای مشارکت  بیشتریندر توسعه علم شهروندان با 

گذاری علم و تدوین   سیاست رویها، در پروژه

نقِ نموزپ و پرورپ بر مدارس،  برنامه های  دستورالعمل

در مورد  یرگیمیتصم ینموزان برا دانِ سازیجهت نماده

ي و انجام خدمات اجتماعي در سطح و علم يمسائل اجتماع

از این طری  . [4و  1تاکید دارد ] ،دبیرستان و دانشگاه

نموزان به عنوان اعضای جامعه  احساس مسئولیت دانِ

شود و ها در مسائل تشوی  مي یابد و مشارکت ننافزایِ مي

ها سازمان[. 13و  1شود ]این منجر به ارتقا علم شهروندان مي

استفاده کنند و با  هایيفرصت نینن یایاز مزا توانند مي

 یيرا به انجام برسانند که به تنها يفیاستفاده از داوطلبان، وظا

  قادر به انجام نن نبودند.

                                                 
6 Shen (1975) 
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ست که زمینه مشارکت ا شهروندان مستلزم نناجرای علم 

سازی و همچنین   باشد. تمایل مجریان به دموکراتفراهم 

تمایل عامه مردم به مشارکت در پروژه دو اصل اساسي در 

اجرای علم شهروندان است. لذا عالوه بر وجود داوطلبان 

های علم شهروندان نیز کننده، باید به مجریان پروژه مشارکت

د. تمایل مجریان به اجرای دموکراتیک پروژه و توجه شو

ها از عوامل کلیدی و تاثیرگذار  سطح نمادگي و توانمندی نن

های علم شهروندان و رسیدن به اهداف بر موفقیت پروژه

است. بنابراین نموزپ دانشمندان نیز باید مورد توجه قرار 

های علم شهروندان در گیرد. عالوه بر موارد فوق، پروژه

تواند به پیشرفت علم کمک کند که به درستي  صورتي مي

های با کیفیت و کاربردی ایجاد کند. مروری اجرا شود و داده

های علم بر ادبیات به نشنایي با جوانب متعدد پروژه

کند لذا در ادامه به بررسي مطالعات  شهروندان کمک مي

 شود. ماتلف پرداخته مي

 ابعاد علم شهروندان 2-3

های علم شهروندان باید تناسبي میان نیازهای اجرای پروژهدر 

علمي با نوع پروژه علم شهروندان و شیوه مشارکت مردم 

وجود داشته باشد. مطالعات ماتلف به بررسي ابعاد ماتلف 

های علم شهروندان همچون سطح مشارکت در پروژه

ها در سیاستگذاری، نحوه نموزپ  شهروندان، نقِ نن

نیاز، ارزیابي های موردها، مهارت انگیزپ نن شهروندان،

های مشارکتي پرداختند. شهروندان و مباحث اخالقي در پروژه

 ت،یماه لحاظ بهمشارکت در علم  در بعد مشارکت، نحوه

 وي ها، قاب زمان انتااب نن نگونگي کنندگان،ترکاشمتعداد 

اطالعات  نوریروپ جمعیي و همچنین ایجغراف اسیمق

ی رگیمیتصم ها دریورودو اهمیت ضرورت  ي وعموم

سطح  .[14ی، متفاوت است ]رپذیمااطره زانیم و ياسیس

های علم شهروندان بر اساس گستردگي مشارکت در پروژه

جغرافیایي، برنامه سیاستي و نوع فعالیت شهروندان تعریف 

سطح اجرای پروژه در  امکانمیشود. به لحاظ جغرافیایي، 

محل، شهر، منطقه یا کشور وجود دارد. به لحاظ برنامه 

های ماتلف محیطي، اجرا در حوزهقابلیت ، 1سیاستي

کشاورزی، سالمت و دارو، اقدامات بشر دوستانه، نگاهي 

های علمي وجود دارد و به باشي علم و یا حمایت از تالپ

                                                 
1 Policy Application Area 

، درجه 2لحاظ سطح مشارکت و نوع فعالیت علم شهروندان

کنندگان طیفي از مشارکت منفعل تا شدن مشارکتیردرگ

[. انواع 15گیرد ]مشارکت فعال در طراحي پروژه را در برمي

هایي که از طری  مشارکت شهروندان قابل انجام است فعالیت

نوری نمونه، ساخت و نگهداری ابزار، استقرار ابزار و جمع

ها و پیشنهاد دادهها، تایید ها، تحلیل دادهنوری دادهجمع

 [.16شود ] موضوعات جدید برای تحقی  را شامل مي

، تعیین سطح مشارکت شهروندان در 3طب  نارنوب والترز

تصمیمات، تحت تاثیر هدف از مشارکت و همچنین ماهیت 

موضوع قرار دارد. هدف از مشارکت، تعداد افراد مورد نیاز در 

ای علم شهروندان هکند. اجرای پروژهپروژه را تعیین مي

اهدافي نون کمک به کشف راه حل و گزینه جایگزین؛ 

ها؛ سنجِ افکار نموزپ عمومي در مورد موضوعات و گزینه

شده  نه جایگزین؛ پذیرپ جایگزین ارائهعمومي درباره گزی

میان مردم؛ و در نهایت مشروعیت باشي به تصمیمات را 

راد کمتر برای به اف "کشف"کند. در این طیف، هدف  دنبال مي

به  "باشي مشروعیت"مشارکت نیاز دارد و هدف 

مسئله نیز  تیاهکنندگان بیشتری نیاز دارد. م مشارکت

کند. منظور  ي در پروژه را تعیین ميمشارکت عموم یبند زمان

از ماهیت مسئله، شدت پیچیدگي مسئله است و تحت تاثیر 

میزان اطمینان به نفعان، میزان تعارض درباره مسئله، تعداد ری

های جایگزین و نتایج اطالعات مرتبط با موضوع، تعداد گزینه

احتمالي قرار دارد و بر این اساس ضرورت مشارکت زود 

شود. هنگام و همچنین دفعات مشارکت هر شهروند تعیین مي

 ندیدر فراگي باال دیچیپبا مشکالت  برای رسیدگي به

الزم است  مدت يو طوالنسریع مشارکت  ،گذاریاستیس

نفعان،  تعیین سطح مشارکت شهروندان به طیف ری [.17]

نوری داده ها و نحوه برقراری ارتباط و جمع سطح اقتدار نن

 [. 18نیز بستگي دارد ]

شهروندان در سیاستگذاری و حکمراني خوب نیز نقِ دارند. 

خل  دانِ علمي با کمک داوطلبان، همراه با سیاست 

تشوی  انگیزپ عموم به مشارکت، منجر به رساني و  اطالع

گرا بوده و یکدیگر شود. این دو مسیر همتوسعه سیاست مي

همچنین، علم  .[4کنند ]مستقیم تقویت ميرا به طور غیر

                                                 
2 Level of Engagement and Type of Citizen Science Activity 
3 Walters 
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تماد عامه منجر به تواند با بازگرداندن اعشهروندان مي

میان علم و جامعه را برطرف  شود و شکافحکمراني خوب 

در  و است حاکمیتيبحران  کی ،عتماد به علمبحران اکند. 

خوب   ياز حکمران ياساس ایبه جنبه دیبا یرگیمیتصم ندیفرا

 [. 19] توجه شود ،انعلم شهروند يعنیعلم 

های مشارکت شهروندان در بعد دیگر به ضرورت اتاار مدل

[ و در این راستا، 20است ]فرایند طراحي تحقی  تاکید کرده

و بر  های مشارکتي در محیط مدرسه مطرح شدهنموزپ شیوه

های جهاني و مرور روزنامه و کتاب در کالس، رصد بحث

نفعان گوناگون در هر حوزه،  های ریمحلي، توجه به دیدگاه

ها و احترام متقابل بر یکدیگر نشنایي با تیتر مجالت و رسانه

های گوپ دادن، بحث و گفتگو را تاکید داشته و مهارت

های تقویت کرده و دانِ نموزان را به مطرح کردن پرسِ

 [. 21ند ]ک متعدد تشوی  مي

، در یک پروژهبعد دیگر، انگیزپ داوطلبان به مشارکت است. 

و  کنندگانمشارکتهای انگیزهصورت هماهنگي میان 

و  دارد رسیدن به اهدافِبیشتری برای  ، شانسنفعان ری

 و داوطلبان، حفظ مشارکت بکارگیریها، برای انگیزه شناخت

. عوامل انگیزپ به حداکثر رساندن کیفیت داده حیاتي است

 انگیزه نفعان ماتلف متفاوت است. برای مثالدر ری

 علم، سیاست، صورت کسب اطالعات دربارهبه دانشمندان

عامه  حفاظت و مدیریت، افزایِ نگاهي و مشارکت

مشارکت  ي شاملنفعان سیاس ریی شود. انگیزهبندی مي طبقه

فردی  اننفع های ریانگیزهاست و  تحصیالت عمومي، تبلیغ و

، ایجاد عدالت برای شاناز کارلذت در رضایت شاصي شامل 

نمایان  بر زندگي دیگرانگذاری کنندگان و تاثیرشرکت

[. عواملي نون باور به اهداف پروژه، شهرت، 22شود ]  مي

قه شاصي نیز از دیگر عوامل یا عال انتظارات دیگران و لذت

کننده میزان مشارکت در پروژه است. لذا باید از تعهد  تعیین

کننده به پروژه و اهداف نن اطمینان حاصل شود، مشارکت

کنندگان در نظر  نحوه اثرگذاری عوامل بر انگیزه مشارکت

کنندگان و هایي برای درگیرکردن مشارکتگرفته شود و روپ

[. در نهایت، ارتباط 23ها طراحي شود ] کشیدن ننبه نالِ 

علم با مدیریت یا تصمیمات سیاسي نیز در انگیزپ  بین

 مدیریت یا با علم میانارتباط شهروندان موثر است. اگر 

 شود.مي ي ضعیف باشد، انگیزه مشارکت کمسیاستصمیمات 

اعتبار پروژه نیز از دیگر ابعاد مطالعات علم شهروندان است 

های شهروندان قرار دارد. وجود تحت تاثیر مهارتکه 

هایي نون مهارت مشاهده، تفکر انتقادی و پرسِ،  مهارت

ها و برقراری ارتباط با سایر ریزی، تجزیه و تحلیل دادهبرنامه

های علم شهروندان اعضای جامعه برای مشارکت در پروژه

ماتلف های ماتلفي در مراحل راهبرد. [6]الزامي است 

است. برای مثال نموزپ اجرای علم شهروندان توصیه شده

داوطلبان، مشاوره به داوطلبان در طول پروژه و استفاده از 

داوطلبان نشنا با مهارت مورد نیاز در مرحله ابتدایي نموزپ و 

نوری داده و استفاده های نظارت بر جمعراهبردریزی؛ برنامه

نوری اطالعات؛ و در نهایت معاز فناوری مناسب در مرحله ج

های هایي نون بررسي خطای انساني، مقایسه دادهراهبرد

 های متاصصان در مرحلهشده شهروندان با داده نوریجمع

های علم  ریزی؛ منجر به اعتبار پروژهتجزیه و تحلیل و برنامه

شود. وابستگي پروژه به نهادی معتبر، زیاد بودن شهروندان مي

ها ها و تعدد گروه م استار داوطلب، گروهي بودن فعالیتحج

و همچنین میزان تعهد زماني داوطلب نیز بر اعتبار پروژه 

 [. 24موثر هستند ]

علم و جامعه بررسي  در بعد ارزیابي نمادگي شهروندان، رابطه

شود تا دانِ و نگرپ مردم درباره علم و فناوری ارزیابي مي

شود. درک عامه از علم تحت تاثیر عواملي نون شناخت و 

عالقه به موضوعات علم و فناوری، شناخت واژگان و مفاهیم 

علم و فناوری، سطح دانِ علمي، نگرپ درباره علم و 

دارد فناوری و تاثیر علم و فناوری بر کیفیت زندگي قرار 

فهم عموم از علم عاملي مهم و موثر در درگیر شدن و  [.25]

شود و به سه عامل عضویت، حقوق و  مشارکت محسوب مي

مشارکت بستگي دارد. یعني تعیین اینکه نه کسي شهروند 

شود )عضویت(، حقوق وی نیست  علمي محسوب مي

)حقوق( و اینکه نحوه درگیری او در علم نگونه است 

گیری شهروندی علمي را تعیین )مشارکت(، سطح شکل

  [.26کند ] مي

های مشارکتي است. مباحث اخالقي نیز بعدی دیگر در پروژه

از  1کشيبرای مثال عواملي نون تعیین مالکیت داده، عدم بهره

ها با گذاری دادهها و اشتراکشهروندان، حفظ کیفیت داده

 [.27جامعه باید مورد توجه قرار گیرد ]

                                                 
1 Exploitation 
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ها، مفهوم علم شهروندان و نشنایي با انواع پروژه پس از درک

ای و همچنین عوامل موثر و در ادامه با شناسایي عوامل ریشه

پیامدهای حاصل از علم شهروندان به ارائه الگوی اجرای علم 

 شود. شهروندان پرداخته مي

 

 روش پژوهش -3
ربردی بوده و از طری  کا ، از نوعاین مطالعه بر اساس هدف

( به بررسي ابعاد ماتلف MGT) 1بنیاد نندگانه نظریه داده

این رویکرد اجرای علم شهروندان در جامعه پرداخته است. 

(، مبني بر خودداری از مطالعه GT) 2بنیاد فرض نظریه داده

ها و راهبردتا قبل از پایان پژوهِ با هدف حفاظت از  پیشینه

های دیگر را کنار عدم تاثیرپذیری مطالعه از مطالعات حوزه

های تجربي گذاشته است و مباني نظری را در کنار داده

داند. رویکرد  ، در خل  نظریه مفید ميGTنمده از  دست هب

MGT  با اتاار همزمان رویکردهای استقرایي و قیاسي، از سه

سازی مبتني (، شفاف3مرحله ایجاد نظریه )گراندینگ تجربي

بازتاب عالئ  پژوهِ و ( و 4بر داده )گراندینگ نظری

است. در مرحله ایجاد نظریه، اقداماتي  تشکیل شده 5نظرتجدید

نون کدگذاری استقرایي، پاالیِ مفهومي، کدگذاری الگو و 

شود. سپس در مرحله گراندینگ تلایص نظریه انجام مي

دست نمد با مباني نظری  ه، ننچه از گراندیگ تجربي بشفاف

شود. در  و اعتبار نن ارزیابي مي موجود مقایسه شده و انسجام

جدید  شده، نظریه مرحله سوم، پس از تجدیدنظرهای انجام

 نید. دست مي هب

 6گراندینگ تصریحبه عبارت دیگر در این روپ سه مرحله 

شامل تطاب  تجربي، تطاب  نظری و ارزیابي انسجام نظری 

ي شود. اعتبار گراندینگ فقط مبتني بر حقای  تجرب ميانجام 

نیست بلکه تطبی  نظری و میزان انسجام نظری نیز در اعتبار 

گراندینگ موثر است. با مقایسه نتایج حاصل از گراندینگ 

تجربي با عناصر نظری، شناختي از تناسب یا عدم تناسب 

نید تا در دست مي هتئوری در حال تکامل با مباني نظری ب

ر تجربي بر صورت نیاز اصالحات انجام شود. در مرحله اعتبا

دست نمده تمرکز  هنه با گراندینگ تجربي ب کنترل اعتبار نن

                                                 
1 Multi-Grounded Theory 
2 Grounded Theory 
3 Empirical grounding 
4 Theoretical grounding 
5 Research Interest Reflection And Rivision 
6 Explicit Grounding 

های در حال تکامل با شود. در مرحله تطبی  نظری، تئوری مي

ارزیابي  شوند و در مرحلههای موجود مقایسه ميسایر تئوری

انسجام نظری، ساختار مفهومي تئوری در حال تکامل و میزان 

، در مقاله[. در این 28شود ]سي ميثبات و هماهنگي نن برر

هایي با خبرگان این حوزه داده، مصاحبهنوریراستای جمع

ها اساتید دانشگاه با دانِ خبرهاین تعدادی از انجام شد. 

نظری در زمینه علوم مشارکتي و علم شهروندان هستند. دیگر 

خبرگان از دانِ تجربي در این زمینه برخوردارند که از میان 

های ننها، تعدادی مدیر انجمن بوده و تجربه انجام فعالیت

ای مدرسان محیطي با کمک مردم را داشتند. عدهزیست

گران  های مشارکت مردمي هستند و برای مثال به تسهیل دوره

هایي نون احیای دانِ بومي برای انجام فعالیت-اجتماعي 

نحوه  -حیطيمهای زیستجوامع محلي و ثبت نن و یا فعالیت

... را نموزپ ها و ا عامه مردم و جلب مشارکت ننارتباط ب

های تجربي، افرادی از دهند. همچنین تعدادی از این خبره مي

های نباداني شهری های دولتي هستند که برخي پروژهسازمان

گیری از نمونهرا با کمک مردم یا نهادهای مردمي اجرا کردند. 

دیگری را معرفي کرده  هر خبره، خبره نوع گلوله برفي بود و

حاصل شد.  مصاحبه اشباع نظری 13است. پس از انجام 

برگشتي انجام شد. پس از انجام  و کدگذاری طي مسیر رفت

گراندینگ تجربي، ادبیات موجود در زمینه علم شهروندان 

مطالعه شد. همچنین اسناد سیاستي ایران در حوزه سیاست 

ساله ششم توسعه، نقشه جامع علمي پنج علم باز شامل برنامه

کشور و سند راهبردی گفتمان توسعه نظام نموزپ، پژوهِ 

ساله برنامه پنج 64و فناوری کشور مطالعه شد. برای مثال ماده 

ششم توسعه، بر افزایِ نقِ مردم در مدیریت علم و فناوری 

سازی تاکید کرده است و  کشور و ارتقا علوم انساني در بومي

محور را وظیفه نهادهای دولتي های مسئلهمایت از پژوهِح

داند. در نقشه جامع علمي کشور نیز بر و غیردولتي مي

دستیابي نحاد جامعه به سطح مناسب دانِ عمومي و حضور 

ها در نظام اجتماعي و برنوردن نیازهای جامعه  مسئوالنه نن

بر تولید  ،2تاکید شده است. در این راستا، در راهبرد کالن 

سازی زبان علم بومي علم و ارتقا نگاهي علمي عموم و ساده

، بر توجه به نیازهای واقعي 6برای عامه و در راهبرد کالن 

است. سند  حمایت از مشارکت مردم اشاره شده جامعه و

راهبردی گفتمان توسعه نظام نموزپ و پژوهِ در فناوری 
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نشگاهیان و کشور نیز به مشکالت فرهنگي و اجتماعي دا

کاهِ سرمایه اجتماعي اشاره کرده و بر ضرورت 

پذیری دانشگاهیان جهت پاسخ به نیازهای جامعه و  مسئولیت

ضرورت تعامل پایدار نموزپ عالي با جامعه و مشارکت در 

توسعه کشور تاکید کرده است. پیگیری افزایِ درک عامه 

سوی گیری مشارکت موثر میان علم و جامعه از مردم و شکل

دهنده ضرورت اتاار رویکرد مشارکتي اسناد باالدستي نشان

 همچون علم شهروندان در کشور است. 

در نهایت طي بررسي تطاب  با گراندینگ تجربي، کدها و 

مفاهیم تکمیلي اضافه شد. سپس روایتي از نحوه ارتقا علم 

شهروندان تبیین شد و جهت گراندینگ داخلي و بررسي 

نفر از خبرگان  3تایج حاصل، در اختیار انسجام دروني، ن

 مشارکت کننده در پژوهِ قرار گرفت و تایید شد.

 

 هاي پژوهشیافته-4

های انجام شده، کدگذاری استقرایي که ابتدا بر اساس مصاحبه

بنیاد است انجام و کدها،  ل با کدگذاری نزاد در نظریه دادهمعاد

بندی  شد دسته ها شناسایي شدند و تالپمفاهیم و مقوله

های ها نزاد از تصورات محق  باشد. دادهمفاهیم و مقوله

ایران، نشان  صاحبه با خبرگان، در تبیین وضعیتحاصل از م

دهد تاکید زیادی بر برقراری ارتباط علم و جامعه در مي

کشور وجود دارد که مستلزم همکاری میان مجریان و 

 ب مشارکتشهروندان است. بنابراین، از یک سو جل

شهروندان مطرح است که برای تحق  نن و انگیزپ 

مالي )مانند های مالي و غیرشهروندان میتوان از مشوق

سازی فرصت اشتغال، ارائه تقدیرنامه و ...( استفاده کرد.  فراهم

 ها محدود بوده است. تجربه مردم از نناما مشارکت در پروژه

شده دست نیافت یا  تعیینهای دولت که به اهداف دسته برنامه

نیافته برخي از مسئوالن و همچنین اختالف  های تحق وعده

طبقاتي مردم با برخي مسئوالن و نارضایتي حاصل از نن منجر 

به شک مردم و درک منفي و نارضایتي از برخي اقدامات 

دولتمردان مبتني بر نادیده گرفتن منافع عامه و عدم توجه به 

ر زندگي مردم، منجر به عدم تمایل پیامدهای تصمیمات ب

شهروندان به مشارکت شده است. از سوی دیگر تمایل به 

ها بوده مشارکت از سوی مجریان پروژه مورد تاکید خبره

های علم شهروندان اغلب در کشورهای است. پروژه

که رویکردهای دموکراتیک از سوی مجریان )یافته  توسعه

های که مردم و سازمان طوری هب ، اجرا شده(استشدهپذیرفته

مردم نهاد نفور باالیي بر تصمیمات دارند. لذا در این کشورها 

و در ادبیات موجود، بیشتر بر انگیزپ عامه به مشارکت تاکید 

توسعه و به طور خاص شده است؛ اما در کشورهای درحال

در ایران، تاکید خبرگان، عالوه بر انگیزپ شهروندان، بر 

مي و سیاسي به جریان و دانشمندان علانگیزپ م

سازی بوده است. مشکالتي همچون دشواری تجمیع   دموکرات

دیدگاه طرفین به دلیل همسو نبودن دیدگاه شهروندان با 

سیاستگذاران و در نظر گرفتن منافع شاصي، رفتارهای مبتني 

ها،  مدت نن یرمنطقي شهروندان و دیدگاه کوتاهبر احساس و غ

ت. تمایل به مشارکت از سوی مجریان شده اس منجر به عدم

یافته، علم شهروندان  طب  مراجع موجود، در کشورهای توسعه

شود اما  ها که مورد اعتماد مردم است دنبال مياز سوی انجمن

برای ایران، تاکید زیادی بر نقِ و جایگاه دولت برای 

گیری پدیده مشارکت وجود دارد. با توجه به اینکه  شکل

شود، تاکید خبرگان بر وابسته به دولت اداره مي يایرانه جامع

ها و تاثیر مثبت نن بر اعتبار ضرورت حمایت دولت از پروژه

و امنیت پروژه بوده است. عالوه بر موارد فوق، انتقاداتي بر 

ها و موانع اخذ مجوز بوده که مانع سازمانهای بوروکراسي

ي شرایط ایران، به وجود شود. در بررس پروژه مي سریع اجرای

هایي مبتني بر ضعف زیرساخت قانوني و فني، ضعف  نالِ

نموزپ و همچنین شرایط اقتصادی اشاره شد. شرایط 

بحث اوضاع  ،هامالي پروژهاقتصادی، عالوه بر بحث تامین

شود. خبرگان بر شرایط  معیشتي مردم را نیز شامل مي

قتصادی مردم را اقتصادی کشور اشاره داشتند و مشکالت ا

دانند. در نهایت با  تمایل به مشارکت مي عامل مهمي در عدم

شده برای تحق   د بر مشارکت عامه، اقدامات انجاموجود تاکی

های جدید برای دانشگاه ریزی ماموریتنن، در حد برنامه

مبني بر حل مشکالت جامعه و رسیدگي به نیازهای منطقه و 

شناسان کشور برای  جامعههمچنین برگزاری جلساتي با 

بررسي نحوه ارتباط با مردم بوده است و هنوز اقدامي اجرایي 

جهت اصالحات قانوني و تعدیل بوروکراسي، تعیین منبع 

مالي پروژه، نگاهي دادن به شهروندان و تعریف سازوکار تامین

سازی و برقراری ارتباط در سطح ملي و میان برای شبکه

 شده است. مناط  ماتلف انجام ن
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بنیاد که  رویکرد استقراگرایانه نظریه دادهدر گام بعدی، فراتر از 

نوری داده از طری  مصاحبه است، از مباني مبتني بر جمع

نظری موجود در ادبیات نیز برای توسعه تئوری استفاده شده 

است. نتایج حاصل از گراندینگ تجربي با عناصر نظری در 

 1ادبیات علم شهروندان مقایسه شد. همانطور که در جدول 

نشان داده شده است بسیاری از کدها همپوشاني دارند. در 

رد، نظریات موجود در ادبیات تکمیل کننده نظرات برخي موا

ها تکمیل شد. خبرگان بوده است و برخي مفاهیم و مقوله

تعیین انجمن و نهاد رسمي متولي علم "اقداماتي مانند 

نوری شده در های جمعلزوم حفاظت از داده"و  "شهروندان

نموزپ "، "ایایجاد شبکه اجتماعات میان رشته"، "بلندمدت

های ماتلف درگیر جلب مشارکت سازمان"، و "فکر انتقادیت

با مطالعه ادبیات  "در پروژه برای برقراری ارتباط با جامعه

ای نشده بود و  دست نمد و در مصاحبه خبرگان به نن اشاره هب

های اجرای طي اصالحات و تجدید نظر در کدگذاری به شیوه

از  ت پسعلم شهروندان اضافه شده است. در نهای

مقوله شناسایي  20کد و  130نظرهایي که انجام شد تجدید

  ارائه شده است. 1شد که در جدول 

در مرحله بعد، کدگذاری الگو انجام شد که با کدگذاری 

محوری در تئوری داده بنیاد مطابقت دارد. در این مرحله الزام 

به رعایت مدل پارادایمي وجود ندارد و شامل ساختار شرایط 

روني و داخلي(، اقدامات و پیامدهای اعمال است. عمل )بی

دهد اجرای موف  الگوی بدست نمده  در این مطالعه نشان مي

علم شهروندان، تحت تاثیر درک شهروندان و مجریان و 

های این تمایل به مشارکت از سوی ننها قرار دارد و ریشه

گیرد. نمودار درک، در بستری از شرایط محیطي شکل مي

 ارائه شده است. 1ی نظری در شکل الگو

 شده ها و مفاهيم شناساییمقوله (1جدول 

 مقوله و كد مفهوم

 های تحقیقاتيکارگیری عموم در فعالیت هب

علم  نیاز به

 شهروندان

 ننینده تحقیقات علمي وابسته به همکاری دانشمندان و شهروندا

 نکنندگاهمپوشاني منافع مجریان و مشارکت نیاز به

 تاکید اسناد باالدستي به ارتباط علم و جامعه

 شناسان کشور برای برقراری ارتباط علم و جامعه بسیج جامعه

 های علميافزایِ نگراني عامه مردم نسبت به پیشرفت

و  عدم اعتماد

 تعارض درک

 

جلب مشارکت 

 شهروندان

 

 امور را به عهده دارند افرادی که ادارهعدم اعتماد به 

 ضعف اعتماد میان جامعه مدني، علمي و سیاستگذاران

 افزایِ اختالف طبقاتي میان دولتمردان و عامه مردم

 اقدامات دولت )مثبت بودن( ناامیدی شهروندان نسبت به

 اعتقاد به نمادین و تبلیغاتي بودن اقدامات صاحبان قدرت

 مدت از سوی مردمن و انتظار بهبود درکوتاهانگر سیاستگذارتفکر نیندهتضاد میان 

 و عقاید عمومبه مسئله دانشمندان تفاوت نگاه 

 های اقلیتِ بانفور در جامعهمنفعت عامه مردم قرباني منفعت گروه
اهمیت دادن 

به شهروندان و 

های  اولویت

 ها نن

 

 مردم اقلیت و در حاشیهتوجهي به پیامدهای تصمیمات بر زندگي بي

 های شهروندانبي توجهي به اولویت

 شفاف نبودن اقدامات انجام شده از سوی مجریان

 رساني امور به شهرونداناطالع عدم

 شهروندانرضایت  در کوتاه مدت، بدون توجه به عدم نمده وضع قوانین مبتني بر شرایط پیِ

 شهروندان شده نوریجمع هایاعتمادی به کیفیت دادهبي
میزان اعتمادی 

 به شهروندان
تمایل 

دانشمندان 

های حوزه

ماتلف به 

 سازی دموکرات

 های غیرمنطقي شهروندانتحلیل

 منط  شهروندانرفتارهای احساسي و بي

 منفعت-هزینهها به لحاظ مقرون به صرفه نبودن پروژه
-تحلیل هزینه

 منفعت

 دسترسي به زیرساخت مناسب برای تجمیع نظرات

دسترسي به  ریزی و اجرای پروژهکمبود نیروی متاصص برای برنامه
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 ینمتاصص

 نهیزم نیدر ا یياجرا انجمن با تجربه ایکمک گرفتن از نهاد 

تعیین نهاد 

رسمي اجرای 

اصالحات  پروژه

 اصالحات نهادی مورد نیاز نهادی و قانوني
تعدیل نهاد ها 

 و قوانین
 و تسریع مسیر اخذ مجوز پاگیرو راسي دستاصالح بوروک

 کنندهاصالح قوانین محدود

 تنوع قومي

ترکیب استار 

 داوطلب

 تفاوت نسل

 جنسیت

 د شهرونداندتع

 زمینه اجتماعي پس

 نفعان نوع ری

 های متعددبومي، تنوع قومي و فرهنگي، جمعیت تحصیلکرده و جوان در رشتههای تنوع جغرافیایي و ویژگي

 ها پذیرپ نهادهای اجتماعي و حمایت نن

وابستگي 

 نهادی

 های سیاستگذارحمایت سازمان

 های ماتلف در جامعهمشارکت سازمان

 حمایت دولت از اجرا و نظارت بر نن

 امرار معاپ مشغله
شرایط 

 مردماقتصادی 
 تورم

 نبود رفاه

 حریم خصوصي رعایت

مالحظات 

 اخالقي

 هارعایت حقوق مالکیت معنوی ایده

 يخصوص میو حفظ حر يقانون ،ياخالق مقررات

 شناسایي خطرات

 تامین مالي اطمینان از ثبات مالي در پروژه

 

 

 های جامع ماليطراحي برنامه

 تاصیص بودجه از وزارت علوم

 اطمینان بودن فناوری قابل
استفاده از 

 فناوری مناسب
 قابل تنظیم بودن فناوری

 قابل تعامل بودن

 ها و نموزپ تفکر انتقادیبهبود مهارت

 نموزپ
 کنندگانتاثیر بر زاویه دید مشارکت

 تمرین اجتماعي برای بهبود فرایند

 های استاندارد انجام تحقی تعیین شیوه

 کنندگانها با مشارکتاشتراک داده

گذاری  اشتراک

 هایافته

 های علمي به مردمانتقال یافته

 هایي که ممکن است باعث تفسیر و درک نادرست شودگذاری دادهعدم اشتراک

 های ملي و محليانتشار اخبار توسط رسانه

 تعریف پروژه و طراحي پروتکل تحقی 
 طراحي

ریزی  برنامه

 پروژهفرایند 

 استفاده از متدولوژی شفاف

 ساختار سازماني مناسب

 نظارت بر عملکرد

 ارزیابي

 کنندگانطراحي سیستم ارزیابي برای ارزیابي مشارکت

 ارزیابي تاثیر پروژه بر جامعه

 کنندگان به پروژهارزیابي کمک مشارکت

 های مرتبط با مشارکتبررسي نالِ
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 نوری، ثبت، حفظ و نگهداری و ارائه های جمعشیوه

های شیوه

 مدیریت داده

 شده نوریهای جمع هتعیین فرد مناسب از سوی سازمان برای تجمیع داد

 دیگران شده نوری های جمعمقایسه با داده

 مدتحفظ اطالعات در بلند

 ها مهارت شوق و لذت و توسعهشورو

های  انگیزاننده

 شاصي

های  انگیزاننده

 جلب مشارکت
تامین منابع 

/ انساني

 کننده مشارکت

 عالئ  شاصي و کنجکاوی، عالقه به یادگیری

 پول

 امکان اشتغال برای افراد با مسئولیت

های  انگیزاننده مشارکت با جماعتي که عالئ  مشابهي دارند

 های سرشناس و پرطرفدارکمک گرفتن از نهره اجتماعي

های  انگیزاننده کنندگان بازخورد دادن به مشارکت

 مدیریت خوب سازماني

 های بازاریابيراهبردایجاد اهداف متنوع و استفاده از 

 ها کنندگان برای نشنایي با عالئ  ننمشارکت قوم نگارانه مطالعه

 بررسي روحیات و فرهنگ هر منطقه و بررسي ویژگي های مردم

 های انگیزشيبه رسمیت شناختن مشارکت شهروندان و صدور تاییدیه همکاری از نشریات و پاداپ

 استادام های اجتماعيهای مطبوعاتي، رسانهاز طری  اینترنت، رسانه

 کنندگانتکحفظ مشار

 های اینترنت، وب، تلفن همراه، گوشي هوشمنددسترسي به فناوری

فراهم سازی 

زیرساخت 

فناورانه/ زمینه 

 مشارکت

 هاها و وبالگسازی اجتماعي مانند انجمنتکنولوژی شبکه

 های هوشمند برای مشارکت عموم در تحقیقاتتلفن

 های کامپیوتری به عنوان ابزار به مشارکت گرفتن مااطباناستفاده از بازی

 های متصل به اینترنت فراهم شوداستفاده از اینترنت اشیا تا امکان مشارکت از طری  دستگاه

 سازی استار بزرگي از داوطلبانسپاری برای فراهمطراحي پلتفرم جمع

 کنند هایي که از علم شهروندان پشتیباني مياستفاده از سیستم عامل

 های مشارکتيسازی زیرساخت نرم افزاری مدلفراهم

گرفتن از کمک  هاها، دانشگاهها، انجمنموزه

بانان  دروازه

 علم و جامعه

سازی  فراهم

 فضای مکالمه

 گسترپ مشارکت از طری  رسانه

 های علميکافه

 ایهای میان رشتهایجاد شاخه

سازی  شبکه

وتشکیل 

 انجمن

 ایجاد روابط قوی با دانشمندان و دولت

 هاشهروندان در فعالیت درگیرکردن فعاالنه

 مشارکت موثر جامعه در تصمیمات دولت در سطح محل و منطقهزمینه 

 نفعان خاص برای ایجاد اطالعات علمي سازی فضا برای ادغام عموم و ریفراهم

 مند به موضوعسازی فرصت مکالمه با مردم عالقهفراهم

 تسهیل گفتگو و تبادل میان طرفین

 ارتقا مکالمه میان محققان و شهروندان

 سازی علمدموکرات

رویکرد علم 

 باز

 نونوری اجتماعي

تعامالت  با هم های ماتلفحوزه ارتباط دانشمندان

 ارتباط دانشمندان با مردم ارتباطات علم مداوم

 های با نفور و موثرگیری انجمنشکل

 صرفه بودنهای تحقی  و مقرون بهکاهِ هزینه

 کارایي
 وریبهره

 پروژه در مقیاس بزرگ انجام

 باشي به پیشرفت پروژهسرعت

 استفاده درست از منابع

 اثرباشي حل برای مشکل ارائه راه
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 های دقی نوری داده جمع

 های ماتلفنوری ایده جمع

 پیگیری اهداف نموزپ در یک حوزه خاص

 ارتقا سواد

افزایِ سرمایه 

 اجتماعي

 ارتقا نموزپ عموم

 های  تحصیلي دیگر استنشنایي افراد تحصیلکرده با مقدمات علمي که مرتبط با رشته

 رساني به شهرونداناطالع

افزایِ درک 

 مردم

 افزایِ نگاهي عموم

 ارتقا درک مردم از مباحث علمي، فناوری، مهندسي و ریاضي

 نگاهي باشي به مردم در مورد مسائل و نالِ ها

 های عمومدانستهتوسعه 

 ارتقا دادن درک از محیط، محتوای علمي، مهارت و تعهد

 های جمعيانجام قضاوت

 نقِ فعال شهروندان در خل  مبتني بر شواهد
گذاری  سیاست

 شاهد محور
 توسعه پایدار

 پاسخ به سواالت مطرح شده از سوی جامعه
توجه به جوامع 

 محلي
 

 

 
 الگوي عملكرديسازي مفهوم (1شكل 

به لحاظ انسجام نظری، تالپ شد پدیده، منشا نن و اقدامات 

الزم و پیامدهای نن به طور جامع دیده شود. برای مثال منشا 

پدیده مورد نظر از دو سو، هم مجریان پروژه و هم شهروندان 

مات الزم از شناسایي شده است و اقدامات پیشنهادی نیز، اقدا

مراحل پیِ از اجرا و طي فرایند اجرا تا پس از نن را به طور 

جامع دیده است و پیامدهای حاصل از اقدامات نیز در ابعاد 

ماتلف سیاسي، علمي، اقتصادی و اجتماعي مورد بررسي 

ها به تایید سه نفر از خبرگان قرار گرفته است. سپس یافته

سه مرحله کنترل اعتبار،  رسید و در نهایت پس از گذار از

 انجام گرفت که مرحله 1مرحله نهایي تلایص نظری

 گیری در نظریه داده بنیاد نندگانه است:  نتیجه

پدیده مورد بررسي در این مطالعه، مشارکت عامه مردم با 

دانشمندان  علمي، سیاسي و اجتماعي از مسیر علم شهروندان 

                                                 
1 Theory Condensation 
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شناسي است و جامعههای علم، فناوری، سیاست که در حوزه

 شود: کاربرد دارد. اجرای این پدیده از دو بعد بررسي مي

تمایل مجریان )در  -2جلب مشارکت شهروندان و  -1

جایگاه محق ، دانشمند، سیاستگذار، مدیر( به اجرای پروژه 

 به صورت مشارکتي و دموکراتیک.

اعتمادی شهروندان به تصمیمات دانشمندان و درک اینکه بي

کنند باعث تمایل دانشمندان به نظرات شهروندان توجه مي

دهي به اقدامات شهروندان به مشارکت در تصمیمات و شکل

 نینده میشود. 

بودن زیرساخت مناسب، دسترسي به نیروی متاصص  فراهم

و خبره، وجود شهروندان نگاه و منطقي و مقرون به صرفه 

ی پروژه به صورت بودن پروژه موجب تمایل مجریان به اجرا

 شود. مشارکتي و دموکراتیک مي

تمایل به مشارکت از سوی طرفین یعني شهروندان و مجریان 

های علم شهروندان گیری و اجرای پروژهمنجر به شکل

 شود.  مي

عواملي نون رعایت مالحظات اخالقي، مطلوب بودن شرایط 

کنندگان و تنوع جمعیت به لحاظ قومي، اقتصادی مشارکت

سطح فرهنگ و تحصیالت و پیشینه بر مشارکت شهروندان و 

 های علم شهروندان تاثیرگذار است. موفقیت پروژه

مالي عواملي نون وابستگي به نهاد معتبر، تطاب  قوانین، تامین

پروژه و دسترسي به فناوری، بر تمایل مجریان به 

و موفقیت پروژه علم شهروندان تاثیرگذار  سازی دموکرات

 .است

های علم شهروندان باید شیوه در مرحله پیِ از اجرای پروژه

اجرای پروژه، ساختار سازماني مناسب، شیوه مدیریت داده، 

نحوه انگیزپ شهروندان به مشارکت در پروژه و استادام و 

 حفظ و نموزپ ننها تعیین شود. 

در مرحله اجرای پروژه علم شهروندان باید پلتفرم 

 د و فضایي برای مکالمه تعیین شود.سپاری طراحي شو جمع

هنگام اجرا و پس از پایان پروژه علم شهروندان باید اثر پروژه 

بر جامعه و همچنین نقِ هریک از شهروندان در پیشبرد 

 اهداف پروژه ارزیابي شود.

دان پیامدهای علمي نون اجرای موف  پروژه علم شهرون

برقراری ارتباطات سازی علم و نونوری اجتماعي و   دموکرات

 علم را در پي دارد.

اجرای موف  پروژه علم شهروندان پیامدهای اجتماعي نون 

افزایِ سطح سواد در جامعه و ارتقا درک عامه و ارتقا 

 سرمایه اجتماعي را به همراه دارد.

اجرای موف  پروژه علم شهروندان پیامدهای سیاسي نون 

د محور و توسعه نقِ دادن به شهروندان و سیاستگذاری شاه

 پایدار را به همراه دارد.

اجرای موف  پروژه علم شهروندان پیامدهای اقتصادی نون 

اجرای مقرون به صرفه پروژه در مقیاس بزرگ با سرعت باال 

 و کارایي و اثرباشي باال دارد.

 

 گيري  نتيجه -5

ارتقا سرمایه اجتماعي در جامعه مستلزم ارتقا نگاهي و دانِ 

های رسیدن به این شهروندان و جامعه است. یکي از راهمیان 

هدف اتاار رویکردهای مشارکتي است. بکارگیری عموم در 

های تحقیقاتي و همپوشاني منافع مجریان و فعالیت

های علم شهروندان کنندگان از مسیر اجرای پروژه مشارکت

 ها تحت تاثیر دو پدیدهشود. اجرای این پروژه محق  مي

قرار  سازی دموکراترکت شهروندان و تمایل مجریان به مشا

ی مشارکت شهروندان تحت تاثیر عواملي نون دارد. پدیده

صاحبان دانِ علمي و سیاسي و  نگراني عامه از اقدامات

ها و همچنین میزان توجه به  اعتماد به اقدامات نن عدم

تمایل به  ها و نرای شهروندان قراردارد. پدیده اولویت

های سازی نیز تحت تاثیر عواملي نون کیفیت دادهموکراتد

ساسي بودن شده از سوی شهروندان، منطقي یا اح نوریجمع

خت و کننده، دسترسي به زیرسا رفتار شهروندان مشارکت

صرفه بودن اجرای پروژه  به نیروی متاصص و همچنین مقرون

مي و قرار دارد. عالوه بر موارد فوق، عواملي نون تنوع قو

فرهنگي، جنسیت، تحصیالت، شرایط اقتصادی، سطح رفاه 

کنندگان و رعایت مالحظات اخالقي در ننین مشارکت

ای دارند، هم بر اجرای علم هایي که مااطبان گسترده پروژه

گذار است. و هم بر جلب مشارکت شهروندان اثرشهروندان 

از سوی دیگر عواملي نون وابستگي به نهادی معتبر و 

حمایت از اجرای پروژه، تامین بودجه و فراهم بودن فناوری 

وندان و تمایل مجریان به مناسب نیز بر اجرای علم شهر

سازی موثر است. عالوه بر موارد فوق، ضرورت دموکرات

انجام اقداماتي به لحاظ زیرساختي و اجرایي وجود دارد. 
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و اقدامات زیرساختي به مواردی نون تامین فناوری مناسب 

به صرفه با اطمینان باال اشاره دارد. اقدامات اجرایي نیز به 

کنندگان، طراحي پروژه، ساختار سازماني، نموزپ مشارکت

سازی های مدیریت داده و از سوی دیگر فراهم بي، شیوهارزیا

سازی وکمک گرفتن از فرصت مکالمه از طری  شبکه

ها و نجمنها و ابانان علم و جامعه مانند موزه دروازه

ها و رسانه اشاره دارد. در نهایت اقدامات فوق منجر  دانشگاه

به پیامدهای علمي، اجتماعي، سیاسي و اقتصادی مطلوبي 

علم، نونوری اجتماعي، ارتباطات  سازی دموکراتمیشود. 

های علمي و توجه به جوامع محلي منجر به اتاار سیاست

ه افزایِ سرمایه علم باز؛ ارتقا سواد و درک عامه منجر ب

اجتماعي؛ سیاستگذاری شاهد محور و حمایت شهروندان از 

سیاست منجر به توسعه ی پایدار؛ و کاهِ هزینه و تسریع 

پروژه و همچنین دسترسي به نرا و نظرات ماتلف منجر به 

افزایِ کارایي و اثرباشي میشود. نظریه حاصل از این 

میم داد و به توان به شرایط کشور ایران تع پژوهِ را مي

های علم شهروندان در کشور استقبال از پروژه های عدم ریشه

 پي برد.

بردن از های احیای دانِ غني سنتي، بهرهدر ایران، یکي از راه

تنوع قومي و گستردگي جغرافیایي، استفاده از رویکرد 

مشارکتي علم شهروندان است که مورد تاکید اسناد باالدستي 

ای در سطح ملي است. با این وجود هنوز پروژهنیز قرار گرفته 

و کالن اجرا نشده و علم شهروندان به جریان اصلي تولید 

علم در کشور تبدیل نشده است. عواملي نون اختالف 

طبقاتي میان دولتمردان و عامه مردم، شک مردم به پیامدهای 

عدالتي و عدم اقدامات دانشمندان  سیاست و علم، باور به بي

گرفتن منافع های اجتماعي ماتلف و نادیدهزن میان گروهتوا

اعتمادی و بحران مشروعیت در عامه منجر به بدبیني و بي

جامعه شده است که به خودی خود عدم حمایت از 

تصمیمات اخذ شده دولتمردان و عدم تمایل به مشارکت در 

ن شده از سوی ننها را به همراه دارد. در ای های تعریفپروژه

سازی اقدامات صاحبان دانِ سیاسي، علمي و راستا شفاف

اجتماعي از مهمترین اقدامات برای ترمیم روابط میان 

شهروندان و دانشمندان است. از سوی دیگر اعتقاد به 

احساسي بودن شهروندان و اشاره به رفتارهای غیرمنطقي در 

های سطح ملي کنار نبود زیرساخت مناسب برای اجرای پروژه

ی ها به لحاظ مقایسهو بعضا مقرون به صرفه نبودن پروژه

های ها و درنمدها باعث شده است تا دانشمندان حوزههزینه

سازی و اتاار رویکرد   ماتلف تمایل ننداني به دموکرات

ست که اجرای ا مشارکتي نداشته باشند. این در حالي

زی فرصت مکالمه ساهای علم شهروندان با فراهم پروژه

تواند به بازسازی اعتماد و مشروعیت باشي و ترمیم  مي

روابط میان شهروندان و دانشمندان مجری کمک کند ضمن 

اینکه میتواند با پرورپ شهروندان  مسئول، مشکل عدم اعتماد 

مجریان به شهروندان را نیز از طری  نزدیک کردن انتظارات تا 

این نبود نیروی متاصص حد زیادی مرتفع کند. عالوه بر 

ریزی و اجرای پروژه از موانع دانشمندان در  برای برنامه

های اجرای پروژه است. در کشورهای توسعه یافته انجمن

های علم علم شهروندان نهاد متولي برای اجرای پروژه

شهروندان هستند اما در ایران به دلیل نوظهور بودن این نوع 

هایي ولي اجرای ننین پروژهعلم هنوز نهادی که رسما مت

گیری ای مانع شکلباشد معرفي نشده است. این عوامل ریشه

اند. در کنار علم شهروندان در سطح گسترده در کشور شده

ای متعددی وجود دارد که هم عوامل رکر شده، عوامل زمینه

بر جلب مشارکت شهروندان و هم بر تمایل به 

ان اثر میگذارد. برای مثال سازی از سوی دانشمند دموکرات

توان به رعایت مالحظات اخالقي و فناوری مناسب اشاره  مي

های علم شهروندان به دلیل وجود مااطبان کرد. در پروژه

گسترده نیاز به سازوکاری برای حفاظت از حریم خصوصي و 

رعایت حقوق مالکیت معنوی وجود دارد. متاسفانه در ایران 

ها قوانین کلي هستند و اغلب در حوزهقوانین مربوط به این 

هایي مواجه هستند. لذا نیاز به  روند اجرایي با نالِ

اصالحات قانون و وضع قوانین با توجه به جزئیات و برخورد 

قاطع با متالفان است. اگر زمینه رعایت مالحظات اخالقي 

فراهم نباشد، انگیزه مشارکت فعال و مسئوالنه شهروندان 

د. عامل دیگر موثر بر مشارکت شهروندان شرایط یابکاهِ مي

اقتصادی ننهاست. اقتصاد تورمي مشکل اشتغال، دشواری 

تامین معاپ به عنوان نیازهای اولیه و ضروری تامین نشده 

افراد، ننها را از تامین نیازهای سطح باالتر همچون مشارکت 

اجتماعي و کسب شناخت و پیگیری عالئ  باز میدارد. با 

به شرایط رکر شده در کشور، یکي از بهترین توجه 

ها برای شهروندان، شناسایي افراد شایسته و فعال در  انگیزاننده
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های مشارکتي و استادام ننها در نهاد یا سازمان مربوطه پروژه

کننده است. نسل است. از عوامل دیگر تنوع افراد مشارکت

ِ دارد اما باالیي برای خل  دان قابلیتکرده  جوان و تحصیل

هایي مستلزم ننچه باید به نن توجه شود اجرای ننین پروژه

رسد که  کار گروهي است اما در کشور ما اینطور به نظر مي

کار انفرادی که فرد به تنهایي مسئولیت نن را به عهده دارد 

مورد استقبال بوده است و با کیفیت باالتری انجام میشود و 

اری رایگان و عدم همکاری با انجام کار گروهي با نالِ سو

ظرفیت کامل همراه است. لذا با وجود تاکیدی که بر ارتباط 

علم و جامعه وجود دارد، بعد نموزپ شهروندان و 

سازی جهت مشارکت نادیده گرفته شده است و  فرهنگ

ریزی هدفمند درسیستم نموزپ رسمي و یا در نیازمند برنامه

که مااطبان گسترده دارد به جمعي ها و وسایل ارتباطرسانه

شود. دسترسي به فناوری نیز از دیگر شدت احساس مي

های هوشمند بیشترین عوامل اثر گذار است. اینترنت و دستگاه

هایي دارد. در ایران دسترسي به این کاربرد را در ننین پروژه

ها در مناط  ماتلف یکنواخت نیست و شمار قابل فناوری

ن به ننها دسترسي ندارند لذا نیازمند توجهي از شهروندا

ه از های ارتباطي دیگر همچون ارسال نامه یا استفادتعریف راه

های ... است. نالِ دیگر بوروکراسيخطوط تلفن یا ایمیل و

دست و پاگیر و طوالني بودن فرایند اخذ مجوز است که 

های علم شهروندان محسوب مانعي در مسیر اجرای پروژه

های نیاز به تعدیل دارد. پس از رسیدگي به نالِمیشود و 

سازی رکر شده و تالپ جهت تعدیل ننها، شرایط برای شبکه

و برقراری ارتباطات علم فراهم میشود و میتوان درصدد 

 اجرای پروژه علم شهروندان برنمد. 

نگر ، اجرای پروژه علم شهروندان را با رویکردی کلمقالهاین 

داده است. پیشنهاد میشود مطالعات نینده مورد بررسي قرار 

های اخالقي در با رویکردی محدودتر به بررسي نالِ

های مشارکتي علم شهروندان یا نحوه تامین مالي این  پروژه

پروژه ها بپردازند و یا بر اصالحات نهادی و قانوني مورد نیاز 

و اقدامات الزم در سیستم رسمي نموزپ کشور متمرکز 

 شوند.
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