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Abstract 

The present study aims to reconstruct the experience of visitors to the festival of Science for everyone 
with an interpretive approach.  In this regard, initially, the study introduces different types of science 
festivals, their goals and functions in the world, and then presents the different sections of the science 
festivals in Iran. The research approach is a qualitative methodology and the ethnographic method to 
perform research operations. The data were collected using a transient interview method and then were 
combined using a triangulation technique. The sampling method used in this study is of the 
qualitative-theoretical sampling method. Using the theoretical saturation index, 30 visitors to the 
"Science for everyone" Festival were interviewed as a sample of the research community. Their 
experiences of visiting the festival were studied. "Thematic analysis" was used to analyze the 
information and draw conclusions from the research findings. The results of the analysis of the 
interviews and the researcher's observations led to the extraction and classification of six main themes 
about the visitors' experiences as following: 1. casual visitors 2. welcome and  visit 3 enjoyable  
4. Recent experience 5. Low-level participation and engagement 6. Potential fans. . 

Keywords: Science Promotion, Science Festival for All, Visitor Experience, Thematic Analysis, 
Scientific Participation. 
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  بازسازي معنايي تجربه بازديدكنندگان از جشنواره علم براي همه

   1* بختيار محمودپور

  آينده پژوهشي، موزه ملي علوم و فناوري، تهران، ايراناستاديار، مديريت آموزشي، گروه 

  12/06/1399: تاريخ پذيرش  ترويجينوع مقاله:   16/02/1399 :تاريخ دريافت

  چکیده
پژوهش حاضر سعي دارد با رويكردي تفسيرگرايانه تجربه بازديدكنندگان از جشنواره علم را براي همه بازسازي معنايي كنـد.  

هـاي   هاي علم، اهداف و كاركردهاي آنها در جهان پرداخته و سپس بخش در راستاي رسيدن به اين مهم ابتدا به معرفي جشنواره
شناسي كيفي است و از  ان معرفي شده است. رويكرد پژوهشي به كاربرده شده از نوع روشمختلف جشنواره علم براي همه در اير

اي گـذرا   هاي ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش مصـاحبه      نگاري براي انجام عمليات تحقيق استفاده شده است. داده روش مردم
نظري است و با استفاده از شاخص اشـباع   -كيفيگيري مورد استفاده در اين پژوهش از نوع روش  اند. روش نمونه آوري شده جمع

به عنوان نمونه جامعـه پـژوهش مـورد مصـاحبه قـرار گرفتنـد.        »علم براي همه«نفر از بازديدكنندگان جشنواره  30نظري تعداد 
اي تحقيـق از  هـ  گيري از يافتـه  تجارب آنها از بازديد از جشنواره مورد بررسي قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل اطالعات و نتيجه

هاي پژوهشـگر   ها با بازديدكنندگان و مشاهده تحليل تماتيك (مضمون) استفاده شده است. نتايج به دست آمده از تحليل مصاحبه
هـاي اصـلي    بندي شش تم (مضمون) اصلي درباره تجارب بازديدكننـدگان از جشـنواره شـد. ايـن تـم      منتهي به استخراج و طبقه

. مشاركت و درگيري در سطح پايين؛ 5. تازگي تجربه؛ 4بخش؛  . لذت3. استقبال و بازديد؛ 2ندگان اتفاقي؛ . بازديدكن1اند از:  عبارت
  . هواداران بالقوه.6

 .ترويج علم، جشنواره علم براي همه، تجربه بازديدكنندگان، تحليل تماتيك (مضمون)، مشاركت علمي ها: کلیدواژه
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  قدمهم
ترين نتيجه به دست آمـده از بررسـي موقعيـت و     بزرگ

تـر از آن   رشد علم در جامعه امروز، اين است كه علـم مهـم  
مداران باشـد و   شده كه فقط در دست دانشمندان يا سياست

باشد بايـد همـه مـردم    اگر بخواهيم علم مايه بركت و رفاه 
ترين راه براي دسترسي  ]. اصلي1دستي در آن داشته باشند [

سازي و ترويج آن در بين عموم مـردم   همگان به علم، ساده
هاي علمـي   ترويج علم و تالش براي انعكاس انديشه است.

ويژه غيردانشمندان) بتوانند  اي است كه تمام افراد (به گونه به
 ].2صلي علم را درك كنند [مفاهيم اساسي و جوهر ا

سازي و انتقال مفاهيم علمـي   ترويج علم به معناي ساده
منـد و نهادينـه شـده، يكـي از      صورت نظام به عامه مردم به

هاي رسيدن به توسـعه پايـدار و    ترين اهداف و شريان اصلي
علمي در كشورهاي پيشرفته بوده است. كشورهاي در حال 

اند بـراي رسـيدن بـه اهـداف توسـعه       توسعه نيز سعي كرده
ار گريزي به اين وادي بزنند. كشور ما نيز از جمله ايـن  پايد

هايي را در چنـد دهـه اخيـر شـاهد      كشورها است كه تالش
هـا و   هـا بـا تأسـيس انجمـن     ايم و در اين دهه، تالش بوده

آنچـه  نهاد و دولتي مضاعف شـده اسـت.    هاي مردم سازمان
ضرورت ارتقـاي درك عامـه از علـم را بـه شـكل نـوين و       

منـد مطـرح كـرد، شـكاف فزاينـده ميـان        ظـام صـورتي ن  به
متخصصان و پژوهشگران با غيرمتخصصان و مردم عـادي  
جامعه بود. از نظر تاريخي، اين شـكاف در قـرن نـوزدهم و    

بر همـين اسـاس    ].3اي مطرح شد [ بيستم به عنوان مسئله
ضــرورت تــرويج علــم، درك عامــه از علــم و ارتبــاط بــين 

  آمد.  وجود متخصصان و مردم عادي به
دهنده  نشان 2و ارتباطات علم 1بررسي ادبيات ترويج علم

هـا از   هاي ترويج علم است اين مدل دگرگوني و تحول مدل
كردن و مشاركت مردم در علم تغيير  نقصان علمي به درگير

توان نوعي سير تاريخي بـراي تغييـر ايـن     كرده است و مي
تـرويج   كه ابتدا اساس ها در نظر گرفت، به اين صورت مدل

علم بر مدل نقصان علـم مـردم اسـتوار و پـيش فـرض آن      
كمبود دانش و اطالعات علمي مردم بـود و وظيفـه تـرويج    
علم جبران اين كمبود دانش و اطالعات علمي مـردم بـود،   

وجود آمد  كردن و مشاركت مردم با علم به سپس مدل درگير
                                                                                      
1. Science Popularization 
2. Science Communications 

كه هدف ترويج علم را فراتر از دادن دانش و اطالعـات بـه   
مردم و مشاركت آنها در علـم قـرار داد. اسـاس ايـن مـدل      
مشاركت عامه در فرايند توليد علم است. اين مدل در صـدد  
است كه فاصله بين دانشمندان و مردم را بـردارد و فضـاي   

وگو و ارتباط دو جانبه بين آنها را براي استقرار فرهنگ  گفت
اي علـم  هـ  علمي و ايجاد جامعه دانامحور برقرار كند و پايـه 

هاي توسعه علـم بنيـان    عنوان يكي از مدل را به 3شهروندي
  گذاشت. 

هاي ترويج علم كه در چند دهـه   يكي از ابزارها و روش
شدت مورد توجه كنشگران تـرويج علـم و اسـتقبال     اخير به

مخاطبان عمومي علم در كشورهاي پيشـرفته قـرار گرفتـه    
هاي  شنوارهها و رويدادهاي علمي است. ج برگزاري جشنواره

كـردن امكـان    علم در سراسر جهان معموالً با هدف فـراهم 
وگو بين دانشمندان و مروجان علـم بـا اقشـار     تعامل و گفت

شـود و سـعي دارنـد بـا ابزارهـاي       مختلف جامعه برگزار مي
هاي جذاب، عالوه بر افزايش دانش و آگاهي،  متنوع و روش

  مند كنند. مردم را به علم بيشتر عالقه
جشنواره بستر مناسـبي بـراي شناسـايي، معرفـي و     اين 

هايي است كـه بـا ورود بـه     تقدير از افراد، نهادها و سازمان
حوزه آموزش همگاني، تفكـر علمـي و مشـاركت علمـي را     

وگـو و ديـدار بـا دانشـمندان،      هـاي گفـت   ترويج و ايسـتگاه 
هـاي خـود در    هـا و ابهـام   بازديدكنندگان را به طرح پرسش

كننـد. بخـش    اي علمـي تشـويق مـي   هـ  خصوص موضـوع 
هنـري   -گيـري از آثـار علمـي    نمايشگاهي جشنواره با بهره

مانند تابلوهاي نقاشي، عكس، فيلم، مجسمه و ... به نشـان  
تفكرات علمي مردم در موضوع مورد   دادن تأمالت روحي و

پردازد. همچنين وجود فضـاهاي آموزشـي تعـاملي،     نظر مي
هاي علمـي و   ها و بازي مسابقهها و تئاترهاي علمي،  نمايش

  هاي اين جشنواره است.  ... از ديگر ويژگي
در ايران نيز چند سالي است موزه ملي علوم و فنـاوري،  

را هر سـال همزمـان بـا هفتـه     » علم براي همه«جشنواره 
كند. پنجمين جشنواره كه هـدف ايـن    ترويج علم برگزار مي

ن اســت از پــژوهش بــازخواني تجــارب بازديدكننــدگان از آ
در محل بـاغ مـوزه قصـر     1398آبان ماه  24الي  18تاريخ 

ــزار شــد و همــه روزه از ســاعت   ــي  16برگ ــذيراي  20ال پ
  عالقمندان به بازديد از جشنواره بود. 

                                                                                      
3. Citizen Science 
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 اهداف جشنواره به شرح زير است

وگــوي مــردم بــا  ايجــاد فرصــت بــراي تعامــل و گفــت .1
  دانشمندان؛ 

مـردم بـا علـم بـه     ايجاد بستر مناسب بـراي رويـارويي    .2
هاي متفاوت همچون بـازي، هنرهـاي نمايشـي و     شيوه

 تجسمي، موسيقي و ...؛

  افزايش عالقه مردم به علم؛ .3
هـايي كـه در حـوزه     جلب مشـاركت نهادهـا و سـازمان    .4

  كنند؛ آموزش غيررسمي و ترويج علم تالش مي
طـور كـه از نـامش     جشنواره علـم بـراي همـه، همـان     .5

شـود، در عـين    احـي مـي  پيداست؛ براي عموم مردم طر
هـا در نظـر    حال مخاطب خاص اين جشـنواره خـانواده  

  .  شوند گرفته مي

  هاي مختلف جشنواره علم براي همه بخش
ايـن بخـش در راسـتاي جلـب      ديدار با دانشـمندان:  .1

وگـو   ها و ايجاد فرصت تعامل و گفـت  مشاركت دانشگاه
بين مردم و دانشمندان طراحي شده بود و دانشمنداني از 

هــاي مختلــف دعــوت شــده بودنــد و بــه ايــراد   وزهحــ
ــت  ــخ و گف ــخنراني، پرســش و پاس ــردم   س ــا م ــو ب وگ

  پرداختند؛ مي
ها و هنرمنـدان   دعوت از سازمان نمايشگاه آثار هنري: .2

ــتقات،    ــازي و مش ــي، تصويرس ــار نقاش ــق آث ــراي خل ب
هايشـان در مـورد    سازي و ... براي ارائه ديـدگاه  مجسمه

هـايي ماننـد فنـاوري،     زههايشـان در حـو   علم و دغدغـه 
 ؛ محيط زيست و ...

به منظـور   ها: هاي علمي براي خانواده بازي و مسابقه .3
هـا و   ايجاد فضاي سرگرمي، شاد و جذاب براي خـانواده 
هـاي   بازديدكنندگان بخشي با عنـوان بـازي و مسـابقه   

علمي ايجاد شده بود كه در آن بازديدكنندگان به انجـام  
پرداختنـد و از   ردي و گروهي ميهاي ف ها و مسابقه بازي

 شدند.  جنبه بازي و تفريح با علم مواجه مي

با هدف جلب مشاركت، معرفي  هاي نمايشگاهي: غرفه .4
هاي  و ارائه دستاوردها در اين بخش با دعوت از سازمان

ها و  نهاد و افراد براي ارائه ايده هاي مردم دولتي، سازمان
مگـاني، بسـتر   دستاوردهاي علمي با رويكرد آمـوزش ه 

سازي و تعامل بـين كنشـگران ايـن عرصـه نيـز       شبكه
 فراهم شد؛ 

آمـوزان و   بـراي دانـش   1هـاي علمـي   اجراي جنگ .5
هاي متنوع  ها با موضوع در اين بخش جنگ ها: خانواده

هـــاي مختلـــف بـــراي  علمـــي در روزهـــا و ســـانس
 شد؛ ها اجرا مي آموزي و خانواده بازديدكنندگان دانش

در اين بخش رويدادهاي علمـي بـا    شهر بازي علمي: .6
هـاي مختلـف كـه توسـط مـوزه ملـي علـوم و         موضوع

هاي ديگر پيشتر برگـزار   فناوري يا ساير افراد و سازمان
يش شده بود در اين بخش دوباره اجرا و در معرض نمـا 

 بازديدكنندگان قرار داده شد؛

در راستاي ايجاد بستر مناسب  هاي علمي: نمايش فيلم .7
هـاي متفـاوت    براي رويارويي مردم بـا علـم بـه شـيوه    

اي سعي  هايي كه هر كدام به شيوه همچون ساير بخش
كردن فرصت رويارويي مردم با علم به شيوه و  در فراهم

سبكي خاص داشتند در اين بخش نيز با هدف اسـتفاده  
مسـتند بـا   هـاي   از هنر سينما براي مواجهه با علم فيلم

شد و بعـد از   هاي مختلف علمي نمايش داده مي موضوع
وگو بين عوامل توليـد فـيلم و    نمايش جلسه نقد و گفت
 شد. تماشاگران آن برگزار مي

علـم بـراي   «هـاي   طور كه اشاره شـده جشـنواره   همان
با هدف ترويج علم در بـين اقشـار مختلـف مـردم و     » همه

شـود. ايـن پـژوهش     جلب مشاركت آنها در علم برگزار مـي 
سعي دارد به اين مسئله بپردازد كه تجارب بازديدكنندگان از 
اين جشنواره چگونه بوده اسـت؟ واكـنش و تعامـل آنهـا را     

بندي كردن ايـن   مورد كنكاش قرار دهد و با تحليل و طبقه
تجــارب در راســتاي هــر چــه بهتــر برگــزار كــردن چنــين  

 رويدادهاي علمي گامي برداشته باشد.

  ناسي ش روش
اين پژوهش با استفاده از رويكردي تفسيرگرايانه سـعي  

 »علم براي همـه «دارد تا تجربه بازديدكنندگان از جشنواره 
هاي اصلي  را از نگاه خود شهروندان به عنوان يكي از طرف

  نفع بازشناسي كند. بـه عبـارت ديگـر ايـن پـژوهش بـا       ذي
    

                                                                                      
1  . Science Show 
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ــره ــك  به ــرد ايم ــري از رويك ــدوگرافيك  1گي ــين اي  2و تبي
خواهد درك، تفسير و برداشت شهروندان از آنچه هنگام  مي

بازديد از جشنواره تجربه كردند را كشف كند. در اين فرايند، 
پژوهشگر نيز عنصري از جامعه و درگير در تعامالت مـذكور  
است، بنابراين سوژه و ابژه يا فاعل و مفعولِ شـناخت يكـي   

  شوند.  محسوب مي
شناسـي از   ز لحاظ روشبر همين اساس تحقيق حاضر ا

نوع كيفي و با تحليل تماتيك انجام شده اسـت. پژوهشـگر   
كنــد بــا انجــام مطالعــه ميــداني و مشــاركت در  ســعي مــي

فرايندهاي مربوط به موضوع پژوهش به درك و فهم تجربه 
بازديدكنندگان از جشنواره نائل شود. به منظور رسـيدن بـه   

ها و  ردآوري دادهاين مهم در مرحله عمليات تحقيق، براي گ
ها  نگاري و براي تجزيه و تحليل داده اطالعات از روش قوم

  از روش تحليل تماتيك استفاده شده است.

  ابزار تحقيق
در پژوهش حاضـر بـراي گـردآوري اطالعـات از ابـزار      

با بازديدكنندگان استفاده شـده اسـت كـه در     3مصاحبه گذرا
روزهاي متفاوتي در محل باغ موزه قصـر از جشـنواره علـم    
براي همه بازديد داشتند. با توجه به اينكه پژوهشگران ايـن  
پژوهش نيز بنا به ماهيت تحصيلي و شغلي خود به نحوي با 

انـد همـراه بـا مصـاحبه گـذرا از       موضوع تحقيق درگير بوده
زاد و مشاهده مشاركتي براي گردآوري اطالعـات  مشاهده آ

اند، بديهي اسـت اسـتفاده از اسـناد و مـدارك      استفاده كرده
موجود در رابطـه بـا موضـوع تحقيـق در ايـن حيطـه قـرار        

هاي گردآوري شده در اين پژوهش  گيرند. مجموعه داده مي
   اند. با هم تركيب شده 4سازي با استفاده از تكنيك سه سويه

 

 
 . نمودار مراحل انجام پژوهش1شكل 

 

گيــري پــژوهش   جامعــه، نمونــه و روش نمونــه  
 1كنندگان) (مشاركت

جامعه اين پژوهش، شهروندان بازديدكننده از جشـنواره  
كه از طرف موزه ملي علوم و فنـاوري از  » علم براي همه«

                                                                                      
1. Emic هـاي اساسـي در رويكـرد كيفـي و      ؛ اين رويكرد كه از پايـه

تفسير افراد درگير در موضوع يا پديده تفسيرگرايي است بر درك و 
كند. اين  مورد بررسي به عنوان مبنا و عامل اصليِ معرفت تأكيد مي

در تحقيقـات كمـي و مبتنـي بـر     ) Etic( رويكرد معـادل رويكـرد  
گرايي است كه بـر جـدا بـودن پژوهشـگر از فراينـد       رويكرد اثبات

فراينـد تحقيـق   اي و خـارج از   كند و نقش واسطه تحقيق تأكيد مي
 براي پژوهشگر قائل است.

2. Ideographic     ؛ تبيــين ايــدوگرافيك نــوعي تبــين در رويكــرد
تفسيرگرايي است كه با درجه انتزاعي محـدود، توصـيفي عميـق و    

جانبه با تمام جزئيات را از موضوع يا پديده مورد مطالعه ارائـه   همه
در  )Nomothetic( دهد. اين تبيين در مقابـل تبيـين نوموتتيـك    مي

هـا و   گرايي قرار دارد كه سعي در تبين علي موضـوع  رويكرد اثبات
  هاي مورد مشاهده و روابط بين آنها دارد. پديده

آبان ماه در فضاي نمايشـگاهي بـاغ مـوزه     22تا  18تاريخ 
نفـر   3200ه بود كه طبق آمار موجود تعـداد  قصر برگزار شد

  2اند. طي يك هفته از اين رويداد علمي بازديد داشته
گيـري   گيري در اين پژوهش از نـوع نمونـه   روش نمونه

گيـري نظـري و    تحقيقات كيفي است و با استفاده از نمونـه 
گيـري از جامعـه    شاخص اشـباع نظـري نسـبت بـه نمونـه     

ر، بـا اسـتفاده از روش   پژوهش اقـدام شـد. بـه ايـن منظـو     
گيري نظري و با معيار انتخاب افراد با حداكثر تفـاوت   نمونه

نفــر از  30هــاي ســني و جنســيتي مختلــف،     از گــروه
همزمـان بـا   » علم بـراي همـه  «بازديدكنندگان از جشنواره 

، »علـم بـراي همـه   «هاي مختلف جشنواره  بازديد از بخش
ني ادامه پيـدا كـرد   مورد مصاحبه قرار گرفتند. اين كار تا زما

اند و بـه   كه پژوهشگر متوجه شد اطالعات دريافتي تكراري
                                                                                      
3. Snapshot 
4. Triangulation 

بندي طبقه
 ها وداده

استخراج 
ا

استخراج مضامين
 آوريجمع
بررسي اسناد و  هاداده

مدارك موجود

مصاحبه با شهروندان

تجارب و 
هاي مشاهده

 پژوهشگر

 ارائه گزارش
 پژوهش
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ــه اصــطالح در   اطالعــات بيشــتري نخواهــد رســيد كــه ب
شـود   گفته مـي  1تحقيقات كيفي به آن شاخص اشباع نظري

هاي گردآوري شده به اشباع  به بعد داده 25. از مصاحبه ]4[
نفر  30ها تا  هنظري رسيدند اما براي اطمينان بيشتر مصاحب

  ادامه پيدا كردند.

  روش تجزيه و تحليل
تحليل تماتيك عبارت است از تحليل مبتني بر استقراي 

هـا و   بنـدي داده  تحليلي كه در آن پژوهشگر از طريق طبقه
شناسـي   به سـنخ » اي داده برون«و » اي داده درون«الگويابي 

يابـد. در تعريـف ديگـر تحليـل تماتيـك       تحليلي دست مي
هـا بـا ايـن     و تحليـل داده  2عبارت است از عمل كدگـذاري 

گويند. اين نوع تحليل در وهله اول  ها چه مي هدف كه داده
  ].5هاست [ به دنبال الگويابي در داده

ــاً در همــه روش  ــل  تحليــل تماتيــك تقريب هــاي تحلي
ــه كــار مــي  داده ــه هــاي كيفــي ب ــه طبق ــدي،  رود كــه ب بن

تواند هم به  اره دارد و ميها اش بندي داده بندي، سنخ شاخص
صــورت روشــي مســتقل و هــم در قالــب يكــي از مراحــل 

هاي ديگر به كار رود. هدف اين پژوهش نيز شناسايي  روش
علم بـراي  «بندي تجارب بازديدكنندگان از جشنواره  و طبقه
است. بـر همـين مبنـا از ايـن روش بـراي تجزيـه و       » همه

  شود. هاي پژوهش استفاده مي تحليل داده
. در 3هاي متعـددي وجـود دارد   از تحليل تماتيك، نسخه

شـود كـه    استفاده مي 4اين پژوهش از روش دپوي و گيلتين
انـد و   گرا از تحليل تماتيـك را ارائـه كـرده    اي طبيعت نسخه

شامل دو مرحله است كه مرحلـه اول [تحليـل داده] شـامل    
تواند بـه صـورت همزمـان هـم      چهار زير مرحله است و مي

  اند از: رند. اين زير مراحل عبارتصورت گي
در  استقرايي به طور همزمان: -درگيري در تفكر قياسي .1

اين مرحله، پژوهشگر روي پيوستار اميك (نگاه از درون 
مـتن)   -متن) و اتيـك (نگـاه از بيـرون ميـدان     -ميدان

  كند؛ حركت مي
                                                                                      
1. Theoretical Saturation 
2 . Coding 

توان به محمدپور  هاي تحليل تماتيك مي . براي اطالع از انواع روش3
 كرد. ) مراجعه1390(

4. Depoy&Gitlin 

ها از طريـق فراينـد    اين مقوله ها: ساخت و تدوين مقوله .2
شوند. در ابتدا مفاهيم اوليه  كدگذاري متعارف ساخته مي

هاي اساسـي (كدبنـدي متمركـز) شـكل      و سپس مقوله
  گيرند؛ مي

هـا را   مقولـه  ها در سطح باالتر انتـزاع:  بندي مقوله گروه .3
اي و معنايي بـه   توان دوباره بر اساس منطق مقايسه مي

  ع ارتقا داد؛سطح باالتري از انتزا
  هاي زيرين. كشف معاني و تم .4

كردن گزارش تحقيق اختصـاص   مرحله دوم نيز به آماده
  ].6دارد [

  ها معيارهاي ارزشيابي اعتبار و اعتماد يافته
اعتبار و اعتماد بـه عنـوان معيارهـاي اصـلي ارزشـيابي      
پژوهش علمي، به قابليت تكرارپذير و تعميم نتايج پـژوهش  

هاي كمـي و كيفـي بـه     معيار در پژوهش كند. اين اشاره مي
هـا،   خصوص كيفي با توجه به خاصيت ايـن نـوع پـژوهش   

همواره محل بحث و مناقشه بوده است و هنوز اين بحث و 
هـا بـه دور از    ها ادامه دارد. پرداختن بـه ايـن مناقشـه    جدل

اهداف اين پژوهش است. اما در اينجا سعي شـده اسـت بـا    
اشـتراك نظـر در مـورد آنهـا در     فاكتورها و معيارهايي كـه  

تحقيقات كيفي بيشتر است به مسئله اعتبـار و اعتمـاد ايـن    
پژوهش پرداخته شود تا از ايـن منظـر نيـز بـه نتـايج ايـن       

اي وارد نشود. در راستاي اعتبار اين پژوهش  پژوهش خدشه
  :5هاي زير استفاده شده است از روش

  مدت؛  درگيري پيوسته و طوالني .1
  مشاهده مداوم؛ .2
هاي استخراجي به وسـيله   بازبيني (كنترل) همكاران (تم .3

دو تن از همكاران درگير در جشـنواره مـورد بـازبيني و    
  تأئيد قرار گرفتند؛

  رونده؛ ذهنيت پيش .4
استفاده از منابع اطالعاتي چندگانه همچنين در راستاي  .5

                                                                                      
ها خارج از حوصله اين مطلـب اسـت    . شرح هر كدام از اين روش5

ها به ايـن   عالقمندان براي آگاهي از جزئيات هر كدام از اين روش
فـرد، حسـن، الـواني، سـيد مهـدي و آذر،       منبع مراجعه كنند:دانايي

شناسي پژوهش كيفي در مـديريت: رويكـردي جـامع.     عادل. روش
 ران: انتشارات صفار.، ته1386
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و اسـتفاده از   1هـاي تحليلـي   اعتماد از معيارهاي مقايسه
  .2تكنيك مميزي

 هاي پژوهش هيافت

هـا بـا بازديدكننـدگان و     نتايج حاصل از تحليل مصاحبه
تـم   6بنـدي   هاي پژوهشگر بـه اسـتخراج و طبقـه    مشاهده

بندي كـردن تجـارب بازديدكننـدگان از     اصلي در باب طبقه
  اند از: هاي اصلي عبارت جشنواره منتهي شد كه تم

  بازديدكنندگان اتفاقي؛ .1
  استقبال و بازديد؛ .2
  بخش؛ لذت .3
  تازگي تجربه؛ .4
  مشاركت و درگيري در سطح پايين؛ .5
  هواداران بالقوه. .6

 بازديدكننده اتفاقي. 1

در يكـي از  » علم براي همه«با توجه به اينكه جشنواره 
هاي مركزي شهر تهـران برگـزار شـده بـود و محـل       محله

برگزاري يعني باغ موزه قصر بـه طـور معمـول طـي سـال      
هـاي مختلـف    هاي فرهنگي به مناسبت بيشتر ميزبان برنامه

اند. به صـورت   كنندگان است و ساكنان آن محدوده از بازديد
تـوان بيشـتر    انـد مـي   جشنواره نيـز بازديـد داشـته    اتفاقي از

بندي كرد.  بازديدكنندگان را جزء بازديدكنندگان اتفاقي طبقه
در واقع اين تم اشاره به همين نكته در مورد بازديدكنندگان 

هــا اظهــار  دارد و بيشــتر بازديدكننــدگان هــم در مصــاحبه 
و بـه   كنند داشتند كه بار اول است از جشنواره بازديد مي مي

صورت اتفاقي از طريق بنرهاي نصب شده در محل پـارك  
باغ موزه قصر و اطراف آن از برگزاري جشنواره اطالع پيـدا  

اند. اطالع و شناخت قبلي از برگزاري جشنواره و حتـي   كرده
سازمان متولي برگزاري آن نداشتند. به عنوان مثال يكـي از  

بـه  «تند شنودگان كه آقاي مسني بـود اظهـار داشـ    مصاحبه
شدم كه بنر جشنواره را ديدم و  صورت اتفاقي از اينجا رد مي

اي علمي  همزمان راديوي پارك هم در مورد برگزاري برنامه

                                                                                      
1. Analytical Comparison 
2. Auditing 

كرد و من هم آمدم تـا ببيـنم اگـر خـوب      در اينجا تبليغ مي
 »هايم را براي بازديد بياورم. است فردا نوه

د كه از شوندگان نيز ابراز داشتن تعداد ديگري از مصاحبه
هاي خبري كه از جشنواره در تلوزيون پخش  طريق گزارش

انـد و بـراي بازديـد از     شـده متوجـه برگـزاري آن شـده     مي
جشنواره آمده بودند و اين دسته از بازديدكنندگان نيز فقـط  

هاي علمي را دليل  مندي خود علم و شركت در برنامه عالقه
بـه و شـناخت   بازديد از اين جشنواره بيان كردند و هيچ تجر

هــاي مــوزه علــوم و فنــاوري  قبلــي از جشــنواره و فعاليــت
نداشتند. در همين رابطه يكي از بازديدكنندگان بيان داشـت  

صبح در برنامه صبح بخير ايران خانمي در مورد برگـزاري  «
هاي مختلف آن در باغ موزه قصـر   جشنواره علمي و قسمت

م و االن مند شـدم كـه ببيـن    داد و من هم عالقه توضيح مي
هايشان آمديم و مسير هم  هم با چند تا از دوستانم و خانواده

بر همين اساس » مند بوديم، آمديم دور بود ولي چون عالقه
بنـدي   شناسـي و طبقـه   تـوان عنـوان كـرد در مخاطـب     مي

ــنواره   ــدگان جش ــه  «بازديدكنن ــراي هم ــم ب ــتر » عل بيش
گونـه   چبازديدكنندگان جزء بازديدكنندگان اتفاقي بودند و هي

  هاي علم نداشتند. اي قبلي از جشنواره شناخت و سابقه

 استقبال و رضايت  . 2

اين تم به موضوع استقبال و رضايت بازديدكننـدگان از  
كننـده   اشاره دارد و در واقع بيان» علم براي همه«جشنواره 

هـاي   استقبال و رضايت آنهـا از جشـنواره اسـت و مشـاهده    
ندگان نيز نشان از اسـتقبال و  پژوهشگر و اظهارات بازديدكن
بازديدكننـدگان از برگـزاري     رضايت اكثريت قريب به اتفاق

 هاي مختلف آن بود.  جشنواره و بخش

هاي برگـزاري   ها در ساعت ميزان ازدحام حضور خانواده
اين جشنواره به خوبي نشان از استقبال از اين رويداد داشت 

نفـر طـي    3200شود در حدود  به طوري كه تخمين زده مي
اند و بـه نسـبت سـاير     يك هفته از اين رويداد بازديد داشته

آمـار   3شـود  هايي كه از اين نوع در كشور برگزار مـي  فعاليت
                                                                                      

تو مغـزت  «و » بيا ز سنگ بياموزيم«. به عنوان مثال تو رويداد علمي 3
كه قبالً توسط موزه ملي علوم و فناوري برگـزار شـده   » چه خبره؟

كننــدگان بــه مراتــب كمتــر از ايــن عــدد بــود  بــود تعــداد بازديــد
 ).1398(محمودپور، 
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بازديدكننده در سطح مطلوبي بود و نشـان از عالقمنـدي و   
هـاي   ها به بازديد و شركت در چنين رويـداد  آمادگي خانواده

  مشابهي در آينده را دارند.
هايي  رضايت از برگزاري رويداد يكي از پرسش در مورد

شد اين بود  كه به صورت مستقيم از بازديدكنندگان پرسيده 
كه پاسخ بيشتر » آيا از بازديد از جشنواره راضي بوديد؟«كه 

قريب به اتفاق آنها بله بود و بعد كه در مورد علـت و ابعـاد   
شد به مـورادي همچـون برگـزاري     رضايت آنها پرسيده مي

اندك رويدادهاي علمـي در كشـور، نداشـتن تجربـه قبلـي      
هـاي   هاي مشابه، اشاره به تنوع و بخش شركت در جشنواره

هــاي خــوش در  كــردن ســاعت مختلــف جشــنواره، ســپري
جشنواره و فراگرفتن چيزهاي جديد را مورد اشاره قرار دادند 

در بـاغ  «كنندگان ابراز داشـت   به عنوان مثال يكي از بازديد
شـود و   هاي مختلفي برگزار مـي  ها و جشن صر برنامهموزه ق

اي علمــي بــود كــه اينجــا برگزارشــد و  ايــن اولــين برنامــه
هـاي   انگيز و عالي داشـت و بـا موضـوع    هاي هيجان بخش

  ».جديد آشنا شديم
كنندگان همچنين در مقابل اين پرسش كه كـدام   بازديد

كننده بود و جذابيت نداشت بيشتر سـكوت و از   بخش كسل
كردنـد. البتـه هرچنـد ايـن      ها ابراز رضايت مـي  اكثر قسمت

توان به داليل ديگر همچون نداشتن تجـارب   سكوت را مي
قبلي يا نبود ارتباط مؤثر و عميق با محتواي ارائـه شـده در   

هاي بعدي بيشتر به ايـن   جشنواره و ... نسبت داد كه در تم
  موضوع پرداخته خواهد شد.

  تازگي تجربه. 3
به اولين و جديد بودن تجربه بازديد » ي تجربهتازگ«تم 

هاي علمي براي اكثريـت بازديدكننـدگان اشـاره     از جشنواره
دارد. در واقع بيشتر بازديدكنندگان در رابطه با تجارب قبلي 
و مقايسه اين جشنواره با آن، حضور ذهني در مورد شـركت  

هاي علمي همچون اين جشـنواره را   در رويدادها و جشنواره
داشتند و بـراي بيشـتر بازديدكننـدگان شـركت در چنـين      ن

رويــدادي تــازگي داشــت و بــه همــين علــت بيشــتر       
بازديدكنندگان مجذوب ظواهر و محتواي سطحي جشـنواره  
شده بودند و نتوانستند ارتباط زيادي بـا محتواهـاي عميـق    

برقرار كنند. در بيان تجارب خـويش از جشـنواره     ارائه شده
هاي سـطحي   و اطالعات در مورد موضوعاغلب به معلومات 

كردند كه ياد گرفته بودند و  ارائه شده در جشنواره اشاره مي
چندان نتوانسته بودند با محتوا و فرايند دسـتيابي بـه تفكـر    
علمي ارتباط برقرار كنند. يكي از بازديدكننـدگان در همـين   

اينجا چيزهاي مختلفي وجود داشت كه «زمينه اظهار داشت 
در » شـد  ستن آنها به اطالعات و دانش ما اضـافه مـي  با دان

حالي كه هدف اصلي جشنواره فراتر از ارائـه اطالعـات بـه    
بازديدكنندگان بود و بيشتر سعي در معرفي و ارائه چگونگي 

ها و مشكالت روزمـره   مواجهه تفكر و روش علمي با چالش
زندگي انسان را داشت كه اين هدف چندان نتوانست تحقق 

توان به جديـد   كند. گرچه تاحدودي علت اين امر را ميپيدا 
بودن برگـزاري چنـين رويـدادهايي در كشـور نسـبت داد و      
نامأنوس بودن چنين فضاهاي براي بازديدكنندگان دانسـت  
و چنـين ادعـا كــرد هنـوز بازديدكننــدگان بـه آن ســطح از     
آشــنايي و تســلط بــر فضــا و محتــواي اينگونــه رويــدادها  

بتوانند دست به مقايسه و تفكر انتقادي نسبت اند كه  نرسيده
به آنها بزنند. اما به يقين يافتن علت اين امر نيازمند انجـام  

 تر در اين مورد است. تر و عميق هاي گسترده پژوهش

  بخش لذت. 4
اشاره به لذت و مهيج بودن بازديـد از  » بخش لذت«تم 

ه شـد  طور كه اشار جشنواره براي بازديدكنندگان دارد. همان
استفاده » علم براي همه«يكي از اهداف برگزاري جشنواره 

هاي متنوع و جذاب براي مواجه مـردم بـا    از ابزارها و روش
هاي مختلفـي از سـرگرمي و    علم بود و در اين راستا بخش

بازي تا هنر و نمايش در نظر گرفته شده بـود و در راسـتاي   
هــاي  هــاي مختلــف بازديدكننــدگان بخــش پوشــش ذائقــه

گوناگوني در نظر گرفته شد و تا حد زيادي توانسته بود كـه  
بخشـي را بـراي بازديدكننـدگان     محيط مفرح، شـاد و لـذت  

فراهم كند و بيشتر بازديدكنندگان در اظهارات خود به لذت 
هـاي   بردن و اين موضوع اشاره داشتند كه توانستند سـاعت 

خوشي را اينجـا سـپري كننـد. يكـي از بازديدكننـدگان در      
هاي مختلفي بـود كـه    اينجا غرفه«همين راستا بيان داشت 

ها هم فكري بـود و ذهـن آدم بـه     شد بازي كرد و بازي مي
 ».بخش بودند كشيد به هر حال جالب و لذت چالش مي

مروري بر ادبيات ترويج علم و آمـوزش غيررسـمي بـه    
ترين تفـاوت آمـوزش    خوبي بيانگر اين نكته است كه عمده

ي در چهارچوب، فضا و نحوه ارائـه محتـوا   رسم رسمي و غير
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ترين ويژگي آموزش غيررسمي در جنبه شـاد و   است و مهم
هايي كـه در   سرگرمي بودن آن است. به قطع يكي از مؤلفه

برگزاري هر جشنواره و رويداد علمـي بايـد در نظـر گرفتـه     
بخش و جذاب براي يادگيري  كردن فضاي لذت شود، فراهم

صوص كودكان اسـت كـه گـاهي بـه     همه اقشار مردم به خ
زده و ديدگاه  اي علم علت فشارهاي آموزش رسمي و مدرسه

كنند كـه ايـن جشـنواره نيـز بـا       مي منفي نسبت به آن پيدا 
اي بـراي بازديدكننـدگان بخـش     هدف خلق چنـين تجربـه  

هـاي علمـي، جنـگ علمـي،      مختلفي از بـازي و سـرگرمي  
بيشــتر  نمــايش فــيلم و ... را تــدارك ديــده بــود كــه     

بازديدكنندگان در بازگويي تجربه بازديد خود از اين رويـداد  
به اين مسئله يعني يادگيري همراه با لـذت و نشـاط اشـاره    
داشتند در همين راستا يكي از بازديدكنندگان از اينكه همراه 
با فرزندانش براي دومين بار اسـت كـه از جشـنواره بازديـد     

همـراه بـا   «ظهـار داشـت   كرد و ا كند، ابراز شادماني مي مي
هـا در اينجـا    آيم و بچـه  هايم براي دومين روز اينجا مي بچه

ــوع ــد    موض ــد و از بازدي ــاد گرفتن ــي ي ــف علم ــاي مختل ه
ــد و در واقــع جشــنواره موضــوع خوشــحال هــا و فضــاي  ان

  ».انگيزي دارد هيجان

  در سطح پايين 2و درگير شدن 1مشاركت. 5
اركت و يكــي از اهــداف برگــزاري ايــن جشــنواره مشــ 

درگيري عموم مردم با مباحث و فرايندهاي توليد علـم بـود   
هـاي پژوهشـگر و تحليـل مصـاحبه نشـان از       كه مشـاهده 

مشاركت و درگيري سطح پـايين بازديدكننـدگان داشـت از    
هاي اين جشنواره ديدار با دانشـمندان و   جمله يكي از بخش

وگـو بـين مـردم و دانشـمندان در      برگزاري نشست و گفـت 
وگـو و   هاي مختلف علمي با هدف ايجاد فضاي گفت عرصه

تعامل دو سويه بـين دانشـمندان و مـردم عـادي بـود كـه       
كمترين ميزان استقبال از اين بخش صـورت گرفـت و بـه    
طور كلـي در سـالن محـل برگـزاري نشسـت، نسـبت بـه        
بازديدكنندگان كه همزمان در جشنواره حضور داشتند تعداد 

 يافتند. ميبسيار كمتري در آن حضور 

هاي پژوهشگر  طور كه پيشتر اشاره شد و مشاهده همان
نيز تأكيدكننده آن بود اينكه عمده تجربه بازديدكننـدگان از  
                                                                                      
1. Participate 
2. Engagement 

جشــنواره بــه بــازي علمــي و گــرفتن اطالعــات علمــي از  
داران در مورد چيسـتي و چگـونگي عملكـرد آثـار بـه       غرفه

الشي و ها بود و كمتر وارد مباحث چ نمايش درآمده در غرفه
شدند و حتـي آنچـه كـه بازديدكننـدگان در      گرانه مي مطالبه
ها در مورد آنچه كه در جشنواره تجربه كردند و فرا  مصاحبه

گرفتند بيشـتر بـه بـازگو كـردن اطالعـات علمـي و بيـان        
پرداختنـد و كمتـر بـه     هـاي بصـري جشـنواره مـي     جذابيت
ات و هاي فرايندي و اهميت تفكر علمي و اصوالً مطالب جنبه

خواســته شــهروندان از جامعــه دانشــگاهي و علمــي را     
  گرفت.  دربرمي

به عنوان مثال از يكي از افراد بازديدكننده پرسيده شـد  
كنيـد؛   كه چرا در نشست ديدار با دانشـمندان شـركت نمـي   

شـود و بـه انـدازه     اصوالً سخنراني همه جـا مـي  «پاسخ داد 
بيشـتر از  هـا شـنيدم و دوسـت دارم     كافي از اين سـخنراني 

ها بازديد كنم تا بـرم سـخنراني گـوش كـنم و بـراي       غرفه
  ».ام شنيدن سخنراني اينجا نيامده

  هواداران بالقوه . 6
از منظري كلي مـا دو نـوع مخاطـب داريـم مخاطبـان      

. اين تم در راسـتاي  ]7[اي و مخاطبان عادي و تفنني  حرفه
سيل هاي قبلي و اظهارات بازديدكنندگان است كه به پتان تم

اي  آنها براي تبديل شدن بـه هـواداران و مخاطبـان حرفـه    
جشنواره و ساير رويدادهاي علمي اشاره دارد. بيشـتر قريـب   

هــا انتظــار تكــرار و  بــه اتفــاق بازديدكننــدگان در مصــاحبه
مداومت در برگزاري چنين رويدادهاي علمـي داشـتند و بـر    

و شركت دوباره در جشنواره در صـورت برگـزاري در آينـده    
هاي آتي تأكيد داشتند. اين تم در واقع ارتباط نزديكـي   سال

با تم استقبال و رضايت از بازديد دارد كه پيشتر به آن اشاره 
بخــش و خوشــايندي كــه  شــد و در واقــع تجربــه رضــايت
اند و تمايـل آنهـا را بـراي     بازديدكنندگان از جشنواره داشته

» راي همهعلم ب«شركت در رويدادهاي علمي و يا جشنواره 
هاي آتي را باال برده بود و به خوبي پتانسيل تبـديل   در سال

شدن آنها از بازديدكنندگان اتفـاقي و مخاطبـان تفننـي بـه     
هـاي علمـي را در    بازديدكنندگان پايدار و هواداران فعاليـت 

آنها ايجاد كرده بود. بر اين اساس بيشـتر قريـب بـه اتفـاق     
ير رويــدادهاي بازديدكننــدگان در خصــوص حضــور در ســا

علمي يا جشنواره در آينـده ضـمن ابـزار تمايـل و آمـادگي      
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داشتند اگر اطالع پيدا كنند، شركت خواهند كـرد.   اعالم مي
اينجـا  «به عنوان نمونه يكي از بازديدكنندگان بيان داشـت  

هايم با علـم بيشـتر    برنامه علمي بود و من دوست دارم بچه
هـايي   اگر چنين برنامه سرگرم شوند تا مواردي ديگر و حتماً

 ».كنم برگزار شود، شركت مي

  گيري نتيجه
هـاي علـم در سراسـر     طور كه اشاره شد جشنواره همان

وگـو و تعامـل بـين     جهان اغلب با هدف ايجاد فضاي گفت
گيري  دانشمندان و مردم، جلب مشاركت آنها در علم و بهره

هاي متنـوع و جـذاب بـراي ايجـاد تفكـر       از ابزارها و روش
مند كردن آنها به  علمي، آگاهي و دانش براي مردم و عالقه

هـم كـه   » علم بـراي همـه  «شود. جشنواره  رگزار ميعلم ب
اي است كـه در ايـران    هاي علمي اي از محدود رويداد نمونه

ــي  ــزار م ــدافي برگ ــين اه ــا چن ــازخواني تجــارب   ب ــود. ب ش
بازديدكنندگان هدف اصلي اين پژوهش بود و ايـن رويـداد   
نشان داد كه بيشتر بازديدكنندگان با وجود آنكه براي اولين 

كردنـد و تجربـه قبلـي     ز اين جشـنواره بازديـد مـي   بار بود ا
  ــد ــدادهاي علمــي نداشــتند از بازدي ــين روي شــركت در چن
جشنواره رضايت داشتند. اين نكته به خوبي گوياي عالقمند 

جامعه ايران به برگزاري رويدادهاي علمي و اسـتقبال    بودن
مردم از آنهاست و به يقين متوليـان علـم در كشـور كـه در     

اند بايـد   اي علمي و در تراز جهاني تيابي به جامعهسوداي دس
چـه   به اين مهم توجه داشته باشند و در راستاي برگزاري هر

بيشتر اين رويدادها در سطح كشور و جذب بازديدكننـدگان  
اتفاقي از يك طرف و تبديل آنها به بازديدكنندگان پايدار از 

  طرف ديگر اهتمام ويژه داشته باشند. 
تـرويج علـم در ايـران      هاي ها و چالش با همه دشواري

مند و دوستداران علم كم  قطعاً تعداد مخاطبان و افراد عالقه
هـا و رويـدادهاي    نيست و بايد با برگزاري چنـين جشـنواره  

علمي در راستاي كشف آنها كوشيد و بـا ارتبـاط مسـتمر و    
يـدار و  كردن آنها به مخاطبان پا ايجاد شبكه از آنها و تبديل
افزايي و گسترش تفكر علمي در  هواداران علم به منظور هم

» علم بـراي همـه  «جامعه كوشيد. تجربه برگزاري جشنواره 
اي متوسط از نظر اجتماعي و استقبال اهالي از اين  در محله

منـدان علـم در بـين     جشنواره به خوبي گويايي وجود عالقه
ريـزي و   نامـه هاي مختلف مردم است كه با بر اقشار و طبقه

ايجاد ارتباط مستمر و جلـب مشـاركت آنهـا در فراينـدهاي     
توان آنها را به كنشگران ترويج علم تبـديل كـرد    علمي مي

كه در سـطح جامعـه، مروجـان علـم خواهنـد شـد و بـراي        
  د كرد.گسترش تقكر علمي در جامعه تالش خواهن

علـم  «طور كه اشاره شد تجربه بازديد از جشنواره  همان
اي بـود   براي بيشتر بازديدكنندگان تجربه تـازه » همهبراي 

توان تحليل كرد. جنبـه اول   كه اين مسئله را از دو منظر مي
از اين نظر كه جشنواره براي پنجمين سال متوالي البته هـر  
چند امسال با شكل و قالبي متفاوت برگزار شـد در جـذب و   

هـاي   كننـدگان جشـنواره   مشاركت بازديدكنندگان و شركت
ــود   ــود و نتوانســته ب قبلــي چنــدان موفــق عمــل نكــرده ب

هاي پيش را به مخاطبـان پايـدار خـود     بازديدكنندگان سال
تبديل كند و جنبه دوم از اين منظر كه جشنواره در فضـاي  
عمومي از شهر برگزار شد كه دسترسي به آن راحت بـود و  

تـوان گفـت    وآمد مردم است، به نحوي كـه مـي   محل رفت
يان مردم برده شد و توانسـت بازديدكننـدگان   جشنواره به م

اتفاقي زيادي جلـب كنـد كـه البتـه جـذب بازديدكننـدگان       
ــار اول از جشــنواره بازديــد   اتفــاقي و افــرادي كــه بــراي ب

دهنده موفقيت در  تواند شاخصي مثبت يا نشان كنند، نمي مي
ريزي و ارتباط مستمر بعـد   جذب مخاطبان باشد بلكه برنامه

يل ايـن بازديدكننـدگان اتفـاقي بـه هـواداران و      از آن و تبد
بازديدكنندگان پايدار است كه نشانگر موفقيت و دستيابي به 
اهداف است و بايد در راستاي اين مهم كوشيد و مورد توجه 

  عوامل برگزاري چنين رويدادهايي و مروجان علم باشد. 
بخـش بـودن    هاي اين پژوهش بحث لذت از ديگر يافته

طـور كـه اشـاره شـد بايـد در       شنواره بود. همـان بازديد از ج
هــا و رويــدادهايي كــه در قالــب  برگــزاري چنــين جشــنواره

هـاي طراحـي    شود به ويژگـي  آموزش غيررسمي برگزار مي
اي  محيطي توجه شـود كـه بازديدكننـدگان بتواننـد تجربـه     

انگيز داشته باشند. محيط يادگيري كـه   بخش و هيجان لذت
ي باشد ضمن اينكـه مـورد اسـتقبال    همراه با لذت و سرگرم

توانـد بـه    گيرد مـي  هاي مختلف قرار مي بيشتر افراد با ذائقه
عنوان شيوه و ابزاري مناسب در جلب عالقه مردم به علم و 

گيري از آن در زندگي خويش بيش از پيش مورد توجه  بهره
  قرار گيرد.
طور كه در ادبيات پژوهش مورد اشاره قرار گرفت  همان
ترين اهداف ترويج علم در كشورهاي مختلف  اصلي يكي از
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كردن مردم با علم است، اينكه مردم  جلب مشاركت و درگير
وگو  با فرايند علمي درگيرشوند، با جامعه دانشگاهي به گفت

ها و مشكالت خود را با آنها مطرح كننـد و   بنشينند و چالش
هـا و   جامعه علمي نيز در فكر پاسـخگويي بـه ايـن چـالش    

الت باشد. درگيري و مشاركت مردم در علم باعث بـه  مشك
اي علمـي   اي دو طرفه بين مردم و جامعه وجود آمدن رابطه

مساعي بـين    شود و پلي ارتباطي براي تعامل و تشريك مي
گيـرد. بـازخواني تجربـه بازديدكننـدگان از      آنها شـكل مـي  

نشـان داد كـه جشــنواره در   » علـم بـراي همــه  «جشـنواره  
برخي از اهداف همچون ايجاد دانش و آگاهي و دستيابي به 

كردن آنها به علم و مباحـث علمـي بـا اسـتفاده از      عالقمند
هاي مختلف تا حدودي موفق بوده است ولي  ابزارها و روش

وگو و تعامـل   در برخي از اهداف همچون ايجاد فضاي گفت
بين مردم و دانشمندان و ايجاد تفكر علمـي بـه عبـارتي در    

باالي ترويج علمي يعنـي درگيـر و مشـاركت    اهداف سطح 
هـاي   هـا و زيرسـاخت   شهروندان در علم كه به نـوعي پايـه  

بنيـان اسـت    دستيابي بـه علـم شـهروندي و جامعـه دانـش     
نتوانست آنچنان كه شايسته و بايسته است به اهـداف خـود   

توانـد بـه عوامـل     دست پيدا كند كه ابتـدا علـت آن را مـي   
نحوه ارائه محتوا در جشـنواره،  گوناگوني همچون طراحي و 

نبود فرهنگ علمي در بين شهروندان، ضعف تفكر انتقادي، 
ضعف روحيه پژوهشگري، توجه به نتيجه تا فرايند و روش، 
اعتماد به نفس پايين براي شـركت در مباحـث علمـي و ...    

اشاره كرد. كه پاسـخگويي دقيـق بـه علـت آن را بايـد در      
  پژوهشي جداگانه يافت.

هاي اين پژوهش كـه ارتبـاط نزديكـي بـا      گر يافتهاز دي
ها دارد اين بود كه تجربه بازديد همراه با رضايت  ساير يافته

و لــذت از جشــنواره، بازديدكننــدگان اتفــاقي را تبــديل بــه 
گـذاري، ارتباطـات    اي كرده بود كه با سرمايه هواداران بالقوه

را بـه   تـوان آنهـا   هاي آتي مي مستمر و جذب آنها در برنامه
هاي  ها و فعاليت هواداران و مخاطبان پايدار و تكراري برنامه

گيري مؤسسه  مخاطب عامل اصلي شكلعلمي تبديل كرد. 
فرهنگي است و عامل اسـتمرار آن نيـز مخاطـب اسـت. در     

هاي فرهنگي  جوامعي كه رقابت در فعاليت نهادها و مؤسسه
نـده در  كن وجود دارد تعداد مخاطبان جذب شده عامل تعيين

. بـه قطـع افـزايش مخاطبـان پايـدار و      ]5آن رقابت است [
ــه ــي برنام ــم مــي  واقع ــرويج عل ــزايش  هــاي ت ــد در اف توان

هاي برگزاركننـده آنهـا مـؤثر     تأثيرگذاري و بالندگي مؤسسه
هر نهاد اجتمـاعي بـر اسـاس نيـاز مخاطبـان شـكل       باشد. 
يابد. فعاليـت ايـن نهادهـا بـه جـذب       گيرد و استمرار مي مي
هاي فعـال و پويـا مخاطبـان     اطب بستگي دارد. مؤسسهمخ

هـاي   بيشتري دارند. جذب مخاطبان براي نهادها و مؤسسه
آورد و ايـن امـر در    اجتماعي تكامل اجتماعي را به وجود مي

هاي ترويج علم كه در كشور مـا از سـابقه چنـداني     مؤسسه
  تواند به شكل عميق مفيد باشد. برخوردار نيستند، مي
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