
 

 

 نگاري علم در ايرانبازتعريف نقش و جايگاه روزنامه

 

1زهرا اجاق سیده
 

 
 چکیده

های علمی عمومی، در ارتباط علم و  نگاری علم در ایران، رسانهسال تجربة روزنامه 100با وجود بیش از 
سازی زبان  نگاران علم، ترجمه و سادهدهندگی تأکید دارند و نقش روزنامه جامعه، بیشتر بر کارکرد انتقال

تا از طریق مصاحبة عمیق  کوشدتخصصی علم یعنی ارتباطات عمومی علم سنّتی است. این پژوهش می
سال سابقة فعالیت، مقوالت مورد نظر آنان در بازتعریف  10نگاران علم با بیش از  و کانونی با روزنامه

نگاری علم نیز  دهند که بازتعریف نقش روزنامه تای  نشان مینگاری علم خوب را شناسایی کند. ن روزنامه
مبتنی بر مدل سنّتی است. ولی تعداد محدود مخاطبان و احساس نیاز به استقالل اقتصادی، موجب تفکر 

ای فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی  یهبخش و در عین حال سرمامثابة عناصری هویت ها به دربارة این رسانه
نگاری علم را در ایران تغییر دهد و آن را به بخشی پویا و  تواند فعالیت روزنامه یکرد میشده است. این رو

 اثرگذار در عرصة رسانه و علم تبدیل کند.   

 هاي کلیدي واژه
 نگاری علم، ایران ارتباطات عمومی علم، رسانة علمی عمومی خوب، روزنامه

  

                                                           

 07/11/97تاریخ پذیرش:                      24/06/97تاریخ دریافت:    

 z.ojagh@ihcs.ac.ir                        استادیار پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . 1

 

 



104        مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات   


  

 
ال
س

 
تم
یس
ب

رة 
ما
 ش
،

هل
چ

  
ار 
 به
م،
نج
و پ

13
98

 

 بیان مسئله      .1

نگاری علم بر ترجمه، انتقال  توجه کرده، تمرکز روزنامهای که این مقاله به آن  مس له 
مثابة فعالیت  نگاری علم به های روزنامه توجهی به سایر نقش توجهی یا کم اطالعات و بی

ارتباط علم و جامعه است. مطالعة این موضوع با توجه به اهمیت علم و فنّاوری در تجربة 
دادن به نحوة  ها در شکلان و اهمیت رسانهای عموم ایرانیزیست و زندگی روزمرّه و حرفه

رسد. توضیح آنکه زمان قابل تفکر و درک عموم دربارة علم و فنّاوری الزم به نظر می
گذرد. اوّلین نشریة علمی ماهانه در سال  نگاری علم در ایران می توجهی از شروع روزنامه

ن نخستی( و 1395راد،  نیانه.ش. باعنوان روزنامة علمیة دولت علّیه منتشر شد )محس 1244
 1282در سال  «طبابت»و  1279در سال  «فالحت مظفری»مجالت علمی عمومی با نام 

های علوم و  پیشرفت»ترتیب در انتقال اطالعات مربوط به  هجری شمسی منتشر شدند که به
 «علوم ـ صنعت ـ بهداشت»و  «صنایع در ممالك اروپایی، علوم و فنون زراعت و فالحت

ها و دانش علمی نیست؛ بلکه نگاری علم تنها در انتقال یافتهداشتند. اما اهمیت روزنامهنقش 
ساختن امکان گفتگو دربارة مسائل علمی و موضوعات مربوط به  انتقال میراث دانش، فراهم
های علمی  مند برای مشارکت در فعالیت  هایی به مخاطبان عالقه حوزة علم و معرفی فرصت

ها را که  رود. مجموعة این فعالیتنگاری علم انتظار می ی هستند که از روزنامههای هم از نقش
توانیم ذیل نام ارتباطات عمومی علم نامگذاری شود میدار تواند عهده نگاری علم میروزنامه

دادن حوزة علم و حوزة  نگاری علم نه تنها انتقال، بلکه ارتباطترتیب نقش روزنامه کنیم. بدین
نگاری علم در دورة اما هرچند که روزنامهگسترش فرهنگ علمی در جامعه است.  عمومی و

ای یافته، بارزترین نقش آن در ایران در حدّ ترجمه و انتقال های گسترده معاصر نقش
های حوزة علم در چارچوب توانایی علم برای تسهیل زندگی و اطالعات علمی و تازه

(. این وضعیت، بر درک 1392مانده است )اجاق،  های مثبت آن باقیکردن جنبه برجسته
شده در تهران  های انجام که پیمایش طوریعموم و انتظار آنان از علم تأثیر گذارده است، به

( نشان 1394( و اصفهان )ماهر و مدنیان، 1394؛ شهریاری، 1390راد و مرشدی،  )قانعی
سطح دانش آنان، از میزان  دهند که نگرش عموم ایرانیان نسبت به علم مثبت ولی می

نگاران یشان نسبت به علم و فنّاوری کمتر است. با توجه به اهمیت نقش روزنامهها نگرش
نگاری علم دهد که شیوه و فنّ روزنامهکردن علم، چنین وضعیتی نشان می فهم علم در قابل

و فهم عموم را در ایران، نیازمند تغییر است. تغییر نیز باید در جهتی باشد که هم شناخت 
دیگر،  عبارت  نسبت به علم بهبود بخشد و هم مشارکت عموم را در علم افزایش دهد.  به 
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نگاری علم باید رویکرد خود را از انتقالی به ارتباطاتی تغییر دهد و برای این تغییر  روزنامه
شود. الزم  نگاران علم مطالعه و شناخته الزم است که پیش از هر چیز، فهم و انتظار روزنامه

نگاری علم طیّ دهة جاری، موضوع مورد توجه برخی از پژوهشها که روزنامهبه بیان است 
؛ عبداللهیان و اجاق، 1392؛ اجاق و همکاران، 1391؛ اجاق و همکاران، 1390بوده )فروتن، 

( که به کارکرد، 1395طاهر،  و طیب 1394؛ شهریاری، 1394؛ زردار، 1392؛ اجاق؛ 1392
اند. با توجه به اینکه بیشتر این ایگاه و وضعیت فعلی و مطلوب آن در جامعه پرداختهنقش، ج

اند، نگاران علم ایرانی تولید کرده اند که روزنامه مطالعات براساس محتوا و متونی انجام شده
نگاران علم از این فعالیت و وضعیت موجود و  در این پژوهش تالش شده تا درک روزنامه

 نگاری علم از منظر آنان مطالعه شود. مهمطلوب روزنا

 چارچوب نظري پژوهش.2

های ارتباطات عمومی علم را به دو دستة سنّتی و توانیم مدلبندی کلی میدر یك دسته
گیرند و  های سنّتی، تمام مخاطبان را مشابه و یکسان در نظر میغیرسنّتی تقسیم کنیم. مدل

های سنّتی انتقال دانش علمی تخصصی . هدف مدلبینندعلم را تنها شکل درست دانش می
های غیرسنّتی به شرایط مخاطبان توجه دارند و اطالعات علمی به مخاطبان است، اما مدل
های غیرسنّتی به انواع دانش دهند. مدلهای مخاطبان ارائه میرا براساس شرایط و زمینه

دستیابی به سیاستگذاری و  موجود در خارج از حوزة علم نیز توجه دارند و هدف آنها
مندی از تجارب بشر برای غنابخشیدن به دانش علمی است. در ریزی درست و بهره برنامه

 پردازیم:ها می ادامه، به توضیح این مدل

 هاي سنّتي ارتباطات عمومي علممدل .2-1
  Trench, 2008 &  ) 1انیـنقص دلـم مانند مـومی علــاطات عمــهایی از ارتبدلــم  

2003)  (Lewenstein,  2بافتاریو مدل (Lewenstein, 2003)  بدونکه مخاطب را 

دانند و اطالعات علمی را برای جبران نقص یا کمبود دانش به آنان  اطالعات و آگاهی می
کنند؛ یا آنهایی که بر افزایش سواد علمی و فهم عمومی از علم تأکید دارند،  منتقل می

های کالسیك های سنّتی را مدلمدل (Logan, 2001)روند. های سنّتی به شمار می مدل

های آموزشی دارند و هدف آنها افزایش سواد علمی  نامد که ویژگیمی ارتباطات عمومی علم

                                                           
1. Deficit 

2. Contextual 
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دهندة نگار سامانها، دانشگر و پژوهشگر فعال، مخاطب منفعل و روزنامهاین مدل است. در
( 2008و همکاران) 2(. واسترمن1،1996شود )بوکیارتباط بین این دو گروه در نظر گرفته می

هایی چون اعتبار،  در ارتباط علم و عموم، بر رعایت ارزش های سنّتیگویند که این مدل می
انصاف، تعادل، استقالل و ربط یا مناسبت تکیه دارند؛ اما تجارب حاصل و افزایش دامنة 

 ها شدند. شناخت، موجب گسترش دستة دیگری از این مدل

های های غیرسنّتی به دانش حوزهمدل: هاي غیرسنّتي ارتباطات عمومي علممدل .2-2
های مخاطبان  علم را براساس بافتار و ویژگیکوشند تا کنند و می خارج از علم توجه می

)لونشتین،  4(، مشارکت عمومی2003)لونشتین،  3های عامه ـ متخصصمبادله کنند. مدل
های غیرسنّتی محسوب (، در گروه مدل2008)ترن ،  5( و گفتگویی2008و ترن ،  2003
تی های سنّهای غیرسنّتی محدودیت مدل(، این مدل2001) وگاننظر ل براساسشوند.  می

های  دهند. هدف مدلنشان می های مباحث علمی مدرن رابرای پوشش کامل پیچیدگی
دادن آنان در فرایند ارتباطات عمومی علم است  غیرسنّتی به جای آموزش مخاطبان، مشارکت

نظر کنند. در این وضعیت،  مشارکت و اعالمتا در مباحث مربوط به موضوعات علمی، فعاالنه 
ارتباطات عمومی علم برای آموزش مردم یا پرکردن شکاف دانش علمی بین مخاطبان و 

گرفتن سهامداران و ذینفعان در  مشارکت شود، بلکه منظور از آن، بهمتخصصان انجام نمی
و دوم اعتماد این  فرایند ارتباطات عمومی علم است تا نخست رابطة بین آنها بهبود یابد

های ارتباطات عمومی علم ها به کارهای علمی جلب شود. الزم به بیان است که مدل گروه
 های ارتباطی مبتنی هستند.بر مدل
های و مدل 6های سنّتی ارتباطات عمومی علم براساس مدل انتشارگرا میان مدل  در این      

  هستند. 8ای و مباحثه 7گوییهای گفت غیرسنّتی بر مبنای مدل
تحلیل مجالت علمی عمومی ایرانی حاکی از رواج دیدگاه سنّتی و مدل انتشارگرا بر ارتباطات 

(. تروی  علم 1392)عبداللهیان و اجاق،  نگاری علم  استعمومی علم ایران ازجمله روزنامه

                                                           
1. Bucchi 

2. Vasterman 

3. Lay-Expertise 

4. Public participation 

5. Dialogue 

6. Diffusionist 

7. Dialogue 

8. Discussion 
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علمی  یا مدل انتشارگرای ارتباطات عمومی علم بر سه مرحله مبتنی است: اوّل( تولید دانش

کردن دانش علمی تخصصی؛ سوم( انتشار آن در جامعه.این  در سطح متخصصان؛ دوم( ساده

به  متخصصان از بافتارزیاد مدل بر این فرض مبتنی است که اگر انتقال دانش بدون تغییر 

شود و دانش یکسان در هر بافتار عموم انجام شود، موجب یکسانی نوع و میزان دانش می

دیگر،  عبارت   و حتی رفتار مشابه در مخاطبان خواهد شد. به ها نگرششرایطی موجب ایجاد 

های علمی به جامعه از  های مخاطبان ندارد و انتشار نتای  پژوهش این مدل توجهی به ویژگی

م محسوب های خود قرار داده که بخش اصلی تروی  عل را در مرکز فعالیت «ترجمه»راه 

منظور از ترجمه در اینجا برگردان حرفهای متخصصان به زبان عامه  (.Paul, 2004) شودمی

های مبهم و نامفهوم متن دانسته  کردن بخش فهم و قابل است که در فارسی معادل ساده 

طور که گفته شد، تروی  علم سنّتی بر آموزش عمومی علم و فنّاوری تمرکز شود. همانمی

ولی ارتباطات عمومی علم و  (؛Ren & Zhai, 2014: 48; Bucchi, 2008:65) دارد

تنها همة نهادهای  کند. رویکرد دوم نه فنّاوری غیرسنّتی بر فهم و مشارکت بیشتر تأکید می

کشد. اجتماعات  گیرد، بلکه ارتباطات برابری را نیز به تصویر میاجتماعی مرتبط را دربرمی

کنندگان مهمی در  ومتی، صنعت و عموم؛ همگی مشارکتهای حک ها، بخش علمی، رسانه

تنها ایجاد محیط  وگوی علم هستند. فواید ایجاد چنین فضایی برای متخصصان، نه گفت

های علمی است، بلکه موجب تنظیم مباحث علمی برای اهداف داخلی  مناسبی برای فعالیت

رای متخصصان فراهم کردن با عموم را ب شود. همچنین امکان صحبتحوزة علم نیز می

های پژوهشی،  شود که شناخته شوند و براساس عالیق مطالعاتی و روشسازد و باعث می می

طریق، ارتباطات عمومی علم  هویت مشترکی با سایر همکارانشان کسب کنند. بدین

 سازند.   و پایدارشدن علم را مهیا می غیرسنّتی، زمینة نهادینه 
وگویی یا مشارکتی،  علم از مدل نقصانی به مدل گفتفرارفتن ارتباطات عمومی   
دهندة وضعیت کنونی ارتباطات عمومی علم در کشورهای پیشرفته از نظر علم و  نشان

فرهنگ علمی است. باوجود این، رشد آگاهی عمومی در ایران، حساسیت برخی از افراد جامعه 
محیطی، تمایل بخشی از  تدر مورد مسائل علمی مانند موضوعات مربوط به سالمتی و زیس

اند و افراد جامعه به مشارکت اجتماعی در حلّ مشکالتی که ناشی از غلبة تفکر علمی بوده
های علمی در جامعه در کنار اهمیت مفهوم توسعه در ایران، ها و رشته وضعیت توسعة دانشگاه

تعاملی و مشارکتی  دهند که حوزة علم و حوزة سیاستگذاری علم باید ارتباط فعاالنه،نشان می
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توانیم به گسترش استفاده از اینترنت و نقش آن در با حوزة عمومی داشته باشند. همچنین می
مدل مشارکتی ارتباطات عمومی علم توجه کنیم. این گسترش موجب دسترسی بیشتر و 

تر به اطالعات علمی شده و همراه با رشد فزایندة آموزش، شکل مشارکتی تولید دانش راحت
تر و دسترسی به آنها را  پزشکی و محیط زیست رای  هایی مانند زیستویژه در حوزه لمی را بهع

 (.Nowotny, 2001) تسهیل کرده است
البته پذیرش مدل مشارکتی ارتباطات عمومی علم نباید موجب غفلت از اهمیت مدل    

نشها و تولیدات آن ویژه زمانی که حوزة عمومی از حوزة علم و ک نقصانی شود. این مدل، به

 (1992)1دونالد و سیلورستون ای دارد. مطالعة مكویژهاطالع است، اهمیت اطالع یا کم بی

ای مانند مجالت علمی عمومی های رسانه دهد که وقتی مفاهیم علمی در چارچوبنشان می

کنند. شوند، مشروعیت و اعتبار بیشتری کسب میها ارائه میو صفحات علمی روزنامه

چنین بین افزایش اهمیت عمومی موضوع علمی خاص یا حتی افزایش سطح دانش دربارة هم

  (.Mazur, 1981) آن با افزایش عالقه به آن موضوع در بین عموم رابطه وجود دارد

ترتیب باید بگوییم که هر مدلی از ارتباطات علم، بسته به شرایط و ماهیت موضوع،  بدین

ها، براساس مخاطب هدفی که را دارد. این رسانه علمی عمومیهای قابلیت استفاده در رسانه

کنند و ضروری است که از هر دو مدل نقصانی و  گزینند، نوع محتوا را تعیین و تولید میبرمی

 مشارکتی بسته به مورد استفاده کنند.
همچنین، با توجه به نقش علم و فنّاوری در تحوالت فردی و اجتماعی و حضور     

نگاری علم باید با رسد که روزنامهنها در مراحل مختلف زندگی روزمرّه، به نظر میبرجستة آ
دیگر، امروزه علم در  عبارت  رویکرد دیگری برای پیونددادن علم و جامعه ایفای نقش کند. به 

نگاری علم به  تمام لحظات و ش ون زندگی شهروندان حضور دارد؛ پس الزم است روزنامه
شهروندان از نظام دانش، عقالنیت، روش و فرایند علم توجه کند؛ رابطة  بهبود نگرش و فهم

علم با بافت و زمینة تاریخی و فرهنگی جامعة ما را برمال سازد و اهمیت نقش و مشارکت 
نگاری علم رو روزنامههای مختلف اجتماعی را در علم مورد توجه قرار دهد. از این گروه

نگاران علم ازجمله عوامل مهم این خویش است و روزنامه نیازمند بازتعریف نقش و جایگاه
 شوند.بازنگری محسوب می

  

                                                           
1. Macdonald & Silverstone 
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 روش پژوهش       .3

هایی از قبیل تعریف جایگاه،  با پرسشنگاری علم روزنامهمس له بازتعریف نقش و جایگاه 
کردن مخاطب هدف و نیازسنجی آنها و تعیین  ماهیت، فرم و محتوای مناسب، مشخص

ها یکی از  مورد نیاز برای انتشار یا پخش همراه است. برای پاسخ به این پرسشساختار 
های های افراد در جایگاهها و حرفهها استفاده از تجربیات، افکار و اندیشه بهترین روش

دیگر، رویکرد مورد  بیان   ( نام دارد. به296: 1381پور، )رفیع« وجو پرس»مختلف است که 
نگاران از حرفه و  دقیق فهم روزنامه طور ش کیفی است تا بتوانیم بهاستفاده در این پژوه

 کنند درک کنیم. هایی را که تصور می مس ولیت خویش و آرمان
های کانونی است. این روش  روش مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبة عمیق و گروه

ادة حاصل از این شود، چرا که دگردآوری داده، به عنوان مصاحبة کیفی نیز شناخته می
شود، تخصص و بخشیدن به این داده می مصاحبه بسیار عمیق است. چیزی که باعث عمق

دادن  گرایی و تجربة افراد برای شرکتشونده است. بنابراین تخصصتجربة باالی مصاحبه
ها بر چرایی و چگونگی  آنها در مصاحبة عمیق کلیدی است. در مطالعات کیفی، پرسش

شود. در مصاحبه، هدف محقق آشکارکردن و نمونه مبتنی بر هدف انتخاب میمس له ناظرند 
کننده به  های شخصی مصاحبه شونده است و نباید برداشت چارچوب معنایی مورد نظر مصاحبه

 شونده گذاشته شود. حساب نظرات مصاحبه
بقة سال سا 10نگاران علم ایرانی با حداقل  شوندگان روزنامهدر این پژوهش، مصاحبه

(، 1392شود.  طبق ادبیات لیندالف )اند و دو نوع مصاحبه با آنان انجام می ایفعالیت حرفه
 های کانونی یا متمرکز است. نوع اوّل مصاحبه با افراد مطلع و دیگری، مصاحبة گروه

نگاری مصاحبه با افراد مطلع، مصاحبه با کسانی است که اطالعات خوبی از فضای روزنامه
 توانیم این افراد را منابع اطالعاتی زنده یا افراد مطلع بنامیم. دارند.  میعلم ایران 

شونده برقرار گر و مصاحبهبرخالف مصاحبة اوّل که در آن تعامل دوسویه بین مصاحبه
گذارد؛ به این معنی که از های کانونی، گروه بر پاسخها تأثیر می است، در نوع دوم یعنی گروه

کنند که در ای تولید می های دانشیشود و این تعامالت، دادهاستفاده میتعامالت گروهی 
یافتنی نیستند. افراد در گروه تحت تأثیر افکار و تجربیات دیگران  تعامالت غیرگروهی دست

ای یا سرریزشدن سخن است. مزیّت دهد، نوعی تأثیر زنجیرهگیرند و آنچه که رخ می قرار می
شود افراد مواردی را نیز که یان معناسازی است که موجب میگیری جراین روش در شکل
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را  1گردان گر نقش مصاحبهکنند، آشکارا بیان کنند. در این روش، مصاحبهمعموالً پنهان می
 کند و نقش اصلی را در توفیق مصاحبة گروهی دارد.     ایفا می
ترین و بهترین طم نکیفی مبتنی بر مصاحبه که برخی آن را م با وجود مزایای روش   

دانند، برخی از پژوهشگران در استفاده از مصاحبه تردید دارند، آوری اطالعات میابزار جمع
ای از اطالعات باارزش تا اطالعاتی را که فاقد تواند دامنهچرا که نتای  حاصل از مصاحبه می

آمیز ، اطالعات اغراقدار، اطالعات نمایشی دربرگیرد. عواملی مانند اطالعات جهت ،اند  ارزش
شوند، از عواملی هستند که آگاهانه موجب طلبی شخص ارائه میو اطالعاتی که به دلیل جاه

، به نقل از دالور(. برای 1392شوند)کریمی و نصر، کسب اطالعات نادرست از مصاحبه می
ها ز دادها 2کاهش این عوامل و افزایش پایایی و روایی تحقیق، باید توصیف متراکم و دقیقی

ارائه و به اندازة کافی به جزئیات پرداخته شود. برای این منظور باید پژوهشگر فهم و توصیف 
شوندگان دوباره با آنان طرس کند و تأییدشان را بگیرد )پتی، راکن  های مصاحبهخود را از گفته

شوندگان  ها، پس از اینکه مصاحبه(. در این پژوهش، ضمن انجام مصاحبه85: 2017و پاسك،
دادند، پاسخ آنان روی کاغذ نوشته و سپس درک پژوهشگر از پاسخ ها پاسخ میبه پرسش

اعتمادبودن و  وگو برای تأیید نهایی، مؤید قابل  شد. تأیید یا ادامة گفتآنها توضیح داده می
 اعتبار پژوهش بود. 

نگاران علم روزنامهنفر از  10شده با  های انجامنتای  این پژوهش پس از تحلیل مصاحبه  
های حاصل از هر مصاحبه چند بار خوانده و  ها، دادهاند. برای تحلیل یافتهایران به دست آمده

بندی شدند. در مرحلة بعد، مفاهیمی که به هم مربوط بودند،  براساس مفاهیم مختلف دسته
ی مستتر در سازی شدند. سپس مضامین اصل  ترتیب مفهوم این در جدولی زیر هم نوشته و به

های اصلی عنوان هستة مفهومی یا کد محوری شناسایی و پس از آن مقولهبا هر مفهوم
ای با هم شباهتها و تفاوتها، مقوالت اصلی یا هسته براساساستخراج شدند. در نهایت، 

 بندی و نامگذاری شدند.  دسته
ی هستند که از میان نگاران علم ایران نفر از روزنامه 10شوندگان این تحقیق  مصاحبه    
اند. مالک انتخاب، سابقة طوالنی و تنوع و نفر انتخاب شده 50ای شامل بیش از  سیاهه

شوندگان مرد و یك نفر  نگاری علم است. نه نفر از مصاحبه استمرار فعالیت آنان در روزنامه
ای ه ها به صورت مصاحبة عمیق در یك گروه دو نفره و به شکل گروهزن هستند. مصاحبه

                                                           
1. Moderator 

2. Thick descriptions 
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 7خرداد و  3اردیبهشت،  30نفره، در روزهای  گروه پن  نفره و یك متمرکز با یك گروه سه
 اند. انجام شده 1396خرداد سال 

 

 هاي پژوهش . يافته4

نگاران بر چهار مقوله تأکید دارند که دهد که روزنامهها نشان میتحلیل متون مصاحبه
علم نوین و محتوای رسانة علمی عمومی جدید با نگاری اند از کارکردهای روزنامه   عبارت

های نوشتاری، مخاطب، راهبردهای بقا و ماندگاری رسانه. در ادامه، هر یك از  تأکید بر رسانه
 شوند:این مقوالت تشریح می

دهند که  ها نشان مییافته کارکردهاي رسانۀ علمي عمومي مورد نیاز در جامعۀ ايران: .4-1
باید چهار نوع کارکرد  «رسانة علمی عمومی خوب»ران علم ایران، نگااز نظر روزنامه

نگاری، سرگرمی، ارتباطات علم و اقتصادی داشته باشد که در زیر توضیح داده  روزنامه
 شوند: می
 

  رساني دربارة حوزة علم ايران به حوزة علم و جامعه اطالع. 4-1-1

های  های علمی دانشگاه دربارة فعالیترسانی اطالع»شوندگان از مفاهیمی مانند مصاحبه
تر های مختلف دانش، ارائه روایت جدیرسانی دربارة حوزه داخل کشور به دانشگاهیان، اطالع

استفاده  «های علمی برای جامعه کردن از حوزة علم، ویترین حوزة علم و فعالیت از علم، آگاه
رسانی دربارة م آنها به کارکرد اطالعتوانیم بگوییاند. با توجه به هستة این مفاهیم میکرده

 های حوزة علم داللت دارند. پیشرفت
 

 بودن کنندهکارکرد تفريحي و سرگرم .4-1-2

اند. الزم به  نگاران علم ایرانیاز مفاهیم پراستفادة روزنامه «بخشیبودن و لذت کنندهسرگرم»
غنابخشیدن به اوقات فراغت های علمی عمومی، های ویژة رسانه بیان است که یکی از نقش

شوندگان، کارکرد تفریحی این  العمر و غیرمستقیم است. براساس نظر مصاحبهو آموزش مادام
تر آن نزد عموم ها با ایجاد ارتباط شخصی با خواننده، موجب پذیرش بیشتر و راحترسانه
 شود.می
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 گري علمکارکرد ارتباط .4-1-3

دادن علم با بازار؛ ارتباطات  مقوالت مربوط به این کارکرد عبارت از شش نوع کار یعنی ارتباط
بخشی به  دادن علم با سیاست؛ منبع معتبر و واسطة علمی؛ هویت علم درون حوزة علم؛ ارتباط

حوزة علم و ایجاد تغییر نگرشی نسبت به علم هستند. این مقوالت براساس مفاهیمی چون 
های علم، مؤثربودن در دیپلماسی علمی، مطالبة اجتماعی دن به بخشی از گفتمانش تبدیل»

های  رسانی به صنایع خصوصی، معرفی فرصتبرای علم، بازاریابی دستاوردهای علمی، اطالع
های تولید ثروت از مسیر علم، تولید محتوا برای  گذار خارجی، معرفی حوزهجذاب برای سرمایه

دادن  بارسازی برای پژوهشگران، اعتمادسازی نسبت به محققان، نشانهای دیگر، اعترسانه
مندکردن افراد جامعه به  های علمی، ایجاد انگیزه و رقابت در دانشگاه، عالقه واقعیت فعالیت

شود که مقوالت مرتبط با اند. مالحظه میاستخراج شده «علم، جلب توجه افراد جامعه به علم
سیاستگذاری علم   علم، و حوزة  ومی علم، ارتباطات درون حوزةاین مفاهیم بر ارتباطات عم

های اجتماعی تأکید ناظرند، بدین معنا که بر تعامل متقابل حوزة علم با علم و سایر حوزه
شدن به چگونگی تولید محتوای علم قابل فهم  قائل دارند؛ اما ویژگی خاص تمام آنها، اهمیت

 برای عموم ایرانیان است.
های دانش عمومی، پلی بین نگارش علمی رسانه»نگاران علم ایرانی، زنامهدر نظر رو

های فرهنگی و سیاستگذاری سازند و گفتمانهای علمی را منتشر می ای که پژوهشحرفه
هدف دانش عمومی ـ که برای تمام افراد غیرمتخصص قابل فهم است ـ  «عمومی است.

ها علمی خاص نسبت به اهمیت، ارزش و فایدة دادهآگاه و متقاعدکردن افراد خارج از حوزة »
نگری حوزة علم  دانش عمومی به دلیل فرارفتن از جزئی»همچنین  «و نتای  علمی آن است.

های ها و افکار نو و جدید حاصل از رشتهتواند اندیشهتخصصی، با حفظ دقت علمی می
ها ارائه دهد. تخصصمختلف را کنار هم بیاورد و کاربردهای جدیدی را برای سایر 

تواند موجب تقویت پیوندهای درون حوزة علم و نیز غنابخشیدن ترتیب، این دانش می بدین
 «به ارتباطات درونی علم شود.

های علم عمومی نیز ارتباط زیادی با محتوا و نحوة ارائه مطالب بودن رسانه بخش هویت
بخش  تواند به عنصر هویتیق میدهد که رسانه به دو طر ها نشان میدارد. تحلیل یافته
ای دارند گروهی از مخاطبان آن را مصرف کنند که رفتارهای علمی ویژه»تبدیل شود: الف( 

های ایرانی، مجلة نجوم از دهند. در بین نمونهفرهنگ مشخصی را در جامعه رواج می و خرده
ویژه  به ظیم کنند و نویسندگان مجله، محتوا را طوری تن»ب(  «چنین ماهیتی برخوردار است.
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بودن رسانه استفاده کنند که متنی  ایهای نوشتاری از تصاویری متناسب با میزان حرفهرسانه
صورت، هر کس که مجله را ببیند، در یك  با درجات مختلف فاخربودن ایجاد کنند. در این

برای مخاطب خاصی منتشر  نگاه گذرا این برداشت ذهنی را خواهد داشت که رسانه
بودن  های مخاطبان، احساس متعلقبرگزاری رویدادها و دورهمی»بر اینها،  عالوه «شود. می

شوند که رسانه گیری پیوندهایی می کنند و موجب شکلبه گروه خاصی را در افراد ایجاد می
 «در مرکز آن قرار دارد.

ر تأکید شده بخشی رسانه به حوزة علم بیشت ها بر کارکرد هویتالبته در طول مصاحبه    
های  عموم مردم و افراد خارجی، شناختی از حوزة علم ایران و فعالیت»است،  به این معنا که 
توانند های علمی اصیل و مهم کشور می دادن فعالیت ها از راه بازتاباین حوزه ندارند. رسانه

حوزة  تصویر و تفسیری مناسب را از وضعیت علم ایران برای مخاطب ارائه کنند که هویت
مندی آن را به عموم و برای زندگی روزمرّة آنان نشان دهد و علم ایران را تبلیغ کند و فایده
 «های علمی ایرانیان برای مخاطبان جهانی فراهم کند. هم تصویر مطلوبی از تالش

 کارکرد اقتصادي. 4-1-4

اقتصادی )بوردیو، در اینجا باید به تبدیل چهار نوع سرمایة نمادین، اجتماعی، فرهنگی، و 
شود. مثالً  یافته محسوب می . رسانه سرمایة فرهنگی عینیت( به یکدیگر توجه کنیم1395

خواند، ای که میزنیم؛ مجلهوقتی که دربارة سرمایة فرهنگی شخص خاصی حرف می
که درصورتی»شوندگان، دهندة بخشی از سرمایة فرهنگی اوست. از نظر مصاحبه تشکیل

ه نشانة نوع خاصی از فرهنگ یا عالمت طبقة اجتماعی خاصی تبدیل شود، با مجله بتواند ب
سرمایة « افزایش تمایل افراد به تهیة آن، موجب افزودن بر سرمایة نمادین فرد خواهد شد.

تواند از آنها  برد و میاجتماعی نیز به شبکة روابطی ناظر است که فرد درون آنها به سر می
همچنین باید توجه داشته باشیم که  «برداری کند.ها بهرهاع سرمایهبرای افزودن بر همة انو

مخاطب سرمایة اجتماعی مجله  «شود.ها محسوب میمخاطب نیز دارایی یا سرمایة رسانه»
اعتباربخشی و اهمیت ارزش »تواند موجب افزایش اشکال دیگر سرمایه بشود. است که می

از  ،«های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به یکدیگرافزوده به مفهوم گسترده و تبدیل سرمایه
اند. ها استفاده کرده شوندگان برای پاسخ به پرسش دیگر مفاهیمی هستند که مصاحبه

برای دستیابی به چنین روندی الزم است که »همچنین آنان به این نکته توجه دارند که 
  «مطالعة مشخصی در این حوزه صورت گیرد.
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دهند که متون دانش ها نشان مینتای  حاصل از تحلیل مصاحبها: هاي محتو ويژگي .4-2
گفته  های زیر را داشته باشند تا بتوانند نقش مؤثری در کارکردهای پیش عمومی باید ویژگی
 به عهده بگیرند:

هاست. ضمن نگاری علم در رسانهاین ویژگی ناظر به روزنامه پوشش حوزة علم:.4-2-1
علم، مفهوم گستردة آن عنوان و هر نوع دانش حاصل از روش علمی، ها، منظور از مصاحبه

نگاری علم باید روزنامه»دهند که شوندگان توضیح می شود. مصاحبهعلم در نظر گرفته می
 «علم ایران، علوم انسانی، دستاوردهای علمی ایران، اخبار منطقه» «دربارة علوم پایه باشد.

رسانه ای داده شوند. البته دربارة  ظر آنان باید پوششنیز موضوعات دیگری هستند که از ن
 ویژه بهپرداختن به دستاوردهای علمی، برخی افراد تمایلی به انتشار این قبیل اخبار ندارند، به

 «شوند.کنند و موجب کاهش دقت علمی میهای علم تأکید میبر شگفتی»این دلیل که 

تروی  ». وزش، هويت، سرگرمي و نگرشي استبرآوردن نیازهاي مخاطب که شامل آم .4-2-2
بخشیدن به کشور، تروی   ریزی در آیندة نزدیك، وجههاندیشیِ مورد استفاده برای برنامهمثبت

 ،«تفکر علمی و انتقادی و ایجاد پیوند قوی بین مخاطب و رسانة علمی، فاخر و آموزنده
شوندگان هستند که به نیازهای مردم و نقش رسانه در  ازجمله مفاهیم مورد استفادة مصاحبه

 برآوردن آن نیازها توجه دارند.

هایی تأکید  شوندگان بر استفاده از فنون و روش مصاحبه ترجمه يا تبديل زيباشناسانه:.4-2-3
را برای مخاطب تسهیل افزایند و هم فهم محتوا هم بر جذابیت متن علمی می»دارند که 

توانیم مجموعة این فنون را اصول زیباشناختی متون دانش عمومی بنامیم و در می «کنند.می
تصاویر، اشکال یا »عین حال، به دلیل تبدیل یا تحویل متون بلند و پیچیدة علمی به 

 شوند. ، ترجمه و تبدیل زیباشناسانه نامگذاری می«نمودارهایی موجز و ساده

الزم است که تبدیل زیباشناسانه با رعایت دقت و صحت علمی صورت گیرد. براساس البته 
بودن حجم متن، نمودار، جدول و  گرافیك قوی، عکس، تصویر، کم»ها، تحلیل یافته
استفاده از ویدئو »شوندگان، اند. یکی از مصاحبه کننده در این مقوله عناصر تعیین ،«اینفوگرافی

مثابة یکی دیگر از این فنون مطرس  را نیز به «تی صفحات مربوط به محتوابا ارائه پیوند اینترن
کند. موضوع قابل توجه این است که تصاویر بصری لزوماً با متون نوشتاری هماهنگ  می

توانند حامل معانی متفاوتی باشند. (، می1996و  1990ل ون)نیستند و طبق نظر کرس و ون
سال سابقة ارتباطات  150ة ساینتیفیك امریکن با بیش از ( از راه مقایسة مجل2010هورموئن)
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که گاهی از تصاویر ساینتیفیك  1نام ایلوسترت ویتنکاپومی علم و مجلة اسکاندیناویایی بعم
متفاوتی از  2دهد که تصاویر بصری مختلف موجب خوانشکند، نشان میامریکن استفاده می
شدن به  گرفتن از فضای طبیعی و نزدیك فاصلهشوند. ویژگی این تصاویر دانش عمومی می

دهد که نحوة استفاده از تصاویر، با هویتی فضای انتزاعی علم است. تحلیل مذکور نشان می
که مجلة ساینتیفیك امریکن  طوریکه رسانه برای مخاطب تعریف کرده نیز ارتباط دارد؛ به

آورد، ولی  وجود می  خواننده به کردة سطح باال و نخبه را دراحساس تعلق به گروه تحصیل
کند.  استفادة بیشتری می 4گرایانهدارد، از تصاویر طبیعت 3گرایانهمجلة دیگر که رویکرد عوام

اقتباس از مجالت معتبر و برگرداندن آن به زبان »همچنین مفهوم رای  از ترجمه یعنی 
ته باشیم که این موضوع با شوندگان است، ولی باید توجه داش نیز مورد اشارة مصاحبه« فارسی

دادن حوزة علم ایران یا جهان و اختصاص چه میزان از  ها برای پوششانتخاب راهبرد رسانه
 حجم خود به هر یك از این دو حوزه ارتباط دارد. 

شوندگان ضمن توضیحاتی که در پاسخ به   مصاحبه ها:انتخاب مناسب سوژه .4-2-4
ه تعدادی موضوع مناسب برای استفاده در مجله و تولید دهند، بهای پژوهش ارائه می پرسش

اند: الف( این موضوعات، با  کنند که به دو دسته قابل تقسیممحتوا دربارة آنها نیز توجه می
های  تشریح نقش فعالیت»اند. برای نمونه،  ارتباطات عمومی علم و کارکردهای آن مرتبط

نقد علمی   و کارکرد نهادهای علمی و علمی در صنعت یا پرداختن به مباحث کالن علم
، همگی با کارکردهای ارتباط علم با صنعت، با سیاست «شده در ایران تالشهای علمی انجام

راستا هستند. ب( حاکی از این انتظار هستند که  و با جامعه و ارتباطات درونی حوزة علم هم
باید موجب ایجاد و رشد فرهنگ علمی جامعة ایران نیز بشوند. متون دانش عمومی 

علم و کارهای داوطلبانة علمی مانند وقف علمی و تروی ،  پرداختن به ابهامات علمی و شبه»
های علمی ایرانی که هم موجب حمایت از علم و هم رشد  جانبة پژوهش نقد و ارزیابی همه

های علمی  لمی و فرهنگ حمایتگر از فعالیت، فرهنگ ع«شوند احساس معنوی و مذهبی می
توانند با تروی  دیگر، متون دانش عمومی می  عبارت   دهند. بهرا در جامعه گسترش می

فرهنگ و فرهنگ علم، تعامل این خرده های مورد استفاده در خرده ها، هنجارها و روش ارزش
ها و  گیری از ویژگیهرهنفوذ آن در فرهنگ عمومی جامعه را گسترش دهند. همچنین با ب

                                                           
1. IllustrertVitenskap 

2. Readership 

3. Popolistic 

4. Naturalistic 
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توانند در حوزة علم تجسم یابند، این نوع متون های فرهنگ عمومی جامعه که می ارزش
 های علمی تغییر دهند.   سوی حمایتگری از علم و فعالیت  توانند مسیر فرهنگ جامعه را به می

می ایرانی نشان نگاران علبا روزنامه نتای  حاصل از تحلیل مصاحبه هاي متن: ويژگي .4-2-5
نگاری و هم دهد که برای تهیة محتوای مناسب، الزم است که هم استانداردهای روزنامهمی

های رای   سبك»شوندگان،  معیارهای علم رعایت شوند. براساس توضیح مصاحبه
نگاری توضیحی ـ تفصیلی، تحقیقی، هرم وارونه، مصاحبة تحلیلی و انتقادی و نقد و  روزنامه
ای هستند که برای نگارش محتوای دانش عمومی مفید به   نگاریهای روزنامه روش ،«ارزیابی
کار ها برای پرداختن به موضوعات علمی به  اینکه این روشاما با توجه به »رسند. نظر می

حال  درعین «روند، باید با حفظ دقت کار علمی و رعایت استانداردهای علمی همراه باشند. می
نگاران علم به آن است که روزنامه «سازیساده»ویژگی سوم و مهم دیگر نگارش مناسب 

اشاره دارند، بدین معنا که متون تخصصی علم را ساده و برای مخاطب ناآشنا قابل فهم 
 سازند.

ها نشان نتای  حاصل از تحلیل مصاحبه هاي علمي عمومي:مخاطبان هدف رسانه .4-3
ه اهمیت تعیین مخاطب هدف در ارتباطات عمومی علم خیلی زیاد است. برای دهند ک می

کنندة اصلی برای چگونگی انتخاب موضوعات و نحوة  تعیین»نگاران علم ایرانی،  روزنامه
برای »شود. محسوب می «مندی از تصاویر و ماهیت تولیدکنندگان محتوانگارش محتوا، بهره

معادل ساینتیفیك امریکن در ایران ایفا کند، باید بیشتر از ای بخواهد نقشی نمونه اگر مجله
نگاران علمی متخصصان برای تولید محتوا استفاده کند، به جای اینکه بر استفاده از روزنامه

محتوا باید بیشتر بر روند پژوهش ناظر باشد تا طبیعت یا موضوعی که »یا   «اصرار ورزد.
رو کیستی مخاطب هدف در ارتباطات عمومی یناز ا «پژوهش روی آن صورت گرفته است.

شود. آنان با توجه به مجالت و  نگاران علم ایرانی واقع میعلم، مورد بحث روزنامه
شوند، این موضوع را مطرس های علمی عمومی که در حال حاضر در ایران انجام می فعالیت
اند که ان مغفول ماندههای ارتباطات علم در ایر کنند که چهار دسته مخاطب در فعالیتمی

 اند از: عبارت
گیران خرد و کالن است که ای از تصمیممنظور از مدیران، طیف گسترده مديران: .4-3-1
های خصوصی و مراکز کارآفرینی، سیاستگذاری علم،  در مراکز دولتی، شرکت»

بنیان و غیره مشغول های دانش سیاستگذاری عمومی، صنعت، بازار و فروش و شرکت
اطالعات و »سو نیازهای اطالعاتی گوناگونی دارند مانند   این افراد از یك «اند. فعالیت
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های علمی کشور، شناخت دستاوردهای فنّاورانه که موجب  شناخت از فضای واقعی فعالیت
شوند، آگاهی از دستاوردهای مناسب برای حل مشکالت کاهش هزینة تولید می

های واقعی  ها و چالش گوناگون و فهم مسائل، فرصت هایمحیطی ناشی از آالینده زیست
از  «توانند آنها را برآورده سازند.های علمی عمومی میدر حوزة علم کشورمان که رسانه

ها و توانند فرصت کسب آگاهی و زمینة تعامل بین تخصصها میسوی دیگر، این رسانه
هم سازند. برای این منظور، های مختلف صنعت، بازار و سیاست را با حوزة علم فرا بخش

های معتبر و موثق  جانبه از تالش رسانه باید مطلب را بخوبی پرداخت کند و محتوایی همه»
ویژه موجب این موضوع، به «ای ارائه دهد. های علمی و حرفه علمی کشورمان با حفظ دقت

 شودها میایفای نقش میانجی برای این دسته از رسانه
جهانگردان و مهمانان »در اینجا تأکید بیشتر بر  مسافران خارجي:جهانگردان و  .4-3-2

فرصتی را برای معرفی »شوندگان  است که به نظر مصاحبه «همایشها یا رویدادهایی خاص
براساس  «سازند. وضعیت علم در ایران و ارائه تصویری واقعی از حوزة علم ایران فراهم می

های علمی مقاالت و گزارشهایی که دربارة تقلبرویدادهای اخیر مانند »ها، یافته
الملل منتشر شده، تنها بخشی از واقعیت وضعیت علمی  پژوهشگران ایرانی در سطح بین

ایران کشوری ناشناخته و »توانیم بگوییم که براساس این شواهد، می «ایران است.
گذارد و ماعی ما میشناسی اجت شده در عرصة علمی است که تأثیر سوئی در روان بدبازنمایی
دهد. زند و هزینة آن را افزایش می های توسعة علمی کشور لطمه می ریزی به برنامه

توانند برای ارائه تصویری واقعی از تالشهای علمی ایران های علمی عمومی می رسانه
توانند محتوای مناسبی برای بکوشند و به بهبود تصویر کشورمان کمك کنند. همچنین می

های برگزارشده در ایران فراهم کنند تا اوقات فراغت  کننده در همایش خارجی شرکتافراد 
آنان را پر کند و همزمان با ارائه تصویری مثبت از حوزة علم ایران، نگرش آنها را به 

     «کشورمان تعدیل نماید.
منظور از این دسته مخاطبان افرادی هستند که تحصیالت  دانشگاهیان: .4-3-3

نتای  این پژوهش، نیازهای این افراد در هفت  براساسارشد و دکتری دارند.  سیکارشنا
های مختلف پژوهش، ب( امکان انجام اند: نیاز به دانستن دربارة: الف( حوزه دسته قابل بیان
های پژوهشی، ه(  ای، ج( نیازهای جامعه، د( حمایتهای احتمالی از طرس رشته مطالعات میان

های علم، ز( شناخت مخاطبان های دیگر علم، و( جذابیت و شگفتی زهکنجکاوی دربارة حو
بر برآوردن نیازهای مذکور،  عالوه ،های علمی عمومیهای خودشان. رسانه پژوهش
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های علمی داخلی، موجب گسترش  ای فعالیت توانند با گسترش فرهنگ نقد حرفه می
 فرهنگ دانشگاهی نیز بشوند. 

مند به دانستن دربارة رویدادها و دستاوردهای علمی  گروه عالقهاین » دانشجويان: .4-3-4
این دسته از مخاطبان در پی  «ویژه امکان بحث را فراهم سازند.کشور هستند که به

کردن مسیر زندگی خویش   های باارزش برای انجام مطالعه و روشنشناخت از حوزه»
 پاسخ بگویند.توانند به آنها های علمی عمومی می که رسانه «هستند

 هاي علمي عمومي و جذب مخاطب:راهکارهاي اجرايي براي تداوم انتشار رسانه .4-4

ها به پن  اصل کلی ها پیرامون موضوع ماندگاری این رسانهنتای  حاصل از تحلیل مصاحبه
 ناظرند:

های های چاپی یا پخش برنامهتأکید قاطع افراد، استمرار در انتشار رسانه استمرار: .4-4-1
 دیداری و شنیداری است.

طرس این  هاي علمي/ ايجاد فرهنگ حمايتگر علم: دادن مخاطب در فعالیت مشارکت .4-4-2
رسد شناخت یا فهم روشنی از برانگیز است. به نظر می نگاران علمی ابهامپرسش برای روزنامه

ند. پاسخهای های علمی و فرهنگ حمایتگر علم ندار طلبیدن مخاطب در فعالیت مشارکت به
شود و عمدتاً به دریافت  کنندگان ارائه میآنان پس از ارائه توضیحات بیشتر از سوی مصاحبه

کنند. منظور  اشاره می« از ایمیل تا مشارکت در تولید محتوا»بازخورد از مخاطب در قالب 
 مشخص آنان از مشارکت در تولید محتوا نیز شهروندخبرنگاری است.

تأکید دارد  «هاای پیرامون این قبیل رسانهحلقه»شوندگان بر تشکیل یکی از مصاحبه    
کند و آن را های دیگری نیز برای مخاطبان تعریف می مصرف رسانه، فعالیت بر  عالوهکه 
 «ها و رویدادها کردن حلقة فعالیت درست»و  «واردکردن مخاطب به قواعد و بازیهای دیگر»
رای  مورد استفاده در نشریات علمی عمومی ایرانی را نامد. سایرین رویدادهای علمی می
معرفی « برگزاری کالس، بازارچه، گردش، رویدادهای علمی، کارگاه و مدرسة تابستانی»
 کنند.                 می
شوندگان، از نظر مصاحبهمثابۀ نمونه:  برداري از مجالت خارجي بهاستفاده و بهره .4-4-3
مجازی و پیوستهای  های تعامل با مخاطب، به همراه وبگاه روشنحوة پروردن مطالب و »

پذیری تواند الگوی مناسبی برای دسترسمی «دیگر مجالت علمی عمومی در سایر کشورها
شوندگان به اسامی در اختیار بگذارد. مصاحبه های علمی عمومی داخلیو جذابیت بیشتر رسانه

د الگوی مجالت علمی عمومی باشند و یادگیری از تواننکنند که میمجالت آشنایی اشاره می
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اند از ساینتیفیك امریکن، ها کمك کند. این اسامی عبارتآنها به بقا و ماندگاری این رسانه
ها را نیز ساینس، نیچر، نشنال ج وگرافیك، و اسمیت سونیون. نحوة استفاده از این رسانه

 کنند.بیان می« های تعاملی لگوها و روشبرداری از ا الگوبرداری، تقلید کامل، و نمونه»
شوندگان این پژوهش، تولیدکنندة محتوا  از نظر مصاحبه هاي تولیدکنندة محتوا: ويژگي. 4-4-4

نگار صرف باشد و نه یك متخصص علمی نه یك روزنامه»های علمی عمومی باید در رسانه
علوم تحصیل کرده یا های نگاری باشد که در یکی از حوزهصرف، بلکه باید روزنامه

بودن  اما با توجه به فقدان یا ناشناس «داند.نگاری میمتخصصی باشد که مهارت روزنامه
نگاران علم ایرانی را برای تولید محتوای مذکور دهندگان، روزنامهگروه دوم، همة پاسخ

 دانند. مناسب می

 کنند:شوندگان به دو نکته اشاره می  در اینجا، مصاحبه 
ارشد  نگاران علم در ایران در سطح کارشناسی یا کارشناسیح تحصیالت روزنامهسط - 

موضوعی را کار کنند که  هااست و با درنظرگرفتن این احتمال که ممکن است این رسانه
رسد که باید به مرور زمان  فهم آن به سطح تخصصی علمی نیازمند است، به نظر می

ت کنند که نقش ویراستار علمی تخصصی را ایفا گروهی از متخصصان را به همکاری دعو»
 «شده را از نظر اعتبار و صحت علمی ارزیابی نمایند. کنند و متن ساده

تواند فرصتی برای این نبود یا کمبود متخصصان با مهارت نگارش علمی عمومی می -
د. برای این اش باشها در ایجاد فرهنگ حمایتگر از علم و تقویت حلقة پیرامونیدسته از رسانه
مبادرت ورزیم. طبیعی  «های آموزشی الزم به متخصصانبرگزاری دوره»توانیم به منظور می

ساختن مخاطبان متخصص از  هایی نیازمند آگاهپذیری برگزاری چنین دورهاست که امکان
 سازی علم است.فواید عمومی

استفاده از فضای مجازی دهندگان بیشتر پاسخ: هاي فضاي مجازي استفاده از ظرفیت .4-4-5
دانند. همچنین به را برای کسب اعتبارِ الزم و ایجاد خوانندگان وفادار ضروری می

 های این فضا برای انتشار غیرکاغذی اشاره دارند.  ظرفیت

 گیرينتیجهبحث و . 5

های خبری کاغـذی، همچنـان منبـع اصـلی دریافـت اخبـار علمـی و        ویژه رسانهها، بهرسانه
 , Clark & Illman,2006) انـد  پزشکی برای مردم معمـولی و اجتماعـات علمـی   اطالعات 

Singh, 2007, Canales, 2008, Smith, 2008  )  در ایران نیز اگرچه پژوهش متمرکزی
دهـد کـه بـین شـهروندان      ( نشان مـی 1394) در این باره انجام نشده، ولی مطالعة شهریاری
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ل را بـرای کسـب اخبـار و اطالعـات علمـی دارنـد و       تهرانی، تلویزیون و اینترنت اولویـت اوّ 
دهـد کـه   های نوشتاری پس از ماهواره و رادیو قرار دارند. اما همین تحقیق نشان مـی  رسانه

های چاپی و ماهواره برای دریافت اطالعات علمـی؛  میزان اعتماد شهروندان تهرانی به رسانه
نطباق محتوای رسانه با نیازهای مخاطـب؛  بیش از تلویزیون، رادیو و اینترنت است و از نظر ا

ها، رادیو، اینترنت و ماهواره در حدّ متوسط، تلویزیون در حدّ کم و مجالت و کتابها در روزنامه
ها یکی از راههـای اصـلی   زیاد قرار دارند. پس درمجموع، در ایران هم رسانه حدّ زیاد و خیلی

نگاران ایرانـی  یط، فهم تعریفی که روزنامهشوند. در این شرا ارتباط علم و جامعه محسوب می
دهندة فهم آنان از نقش و کارکرد این حرفه تواند نشاننگاری علم مطلوب دارند میاز روزنامه

 نگاری علم باشد.و انتظارات آنان از روزنامه

دهند که بازتعریف نقش نگاران علم ایرانی نشان مینتای  حاصل از مصاحبه با روزنامه
که مدل  طورینگاری علم در ایران بر مدل سنّتی ارتباطات عمومی علم بنا شده؛ به روزنامه

مثابة  نگاری علم بهانتقالی و بافتاری مورد توجه آنهاست. اما نکتة مهم این است که روزنامه
یکی از کنشگران عرصة علم در ایران، ظرفیت زیادی برای کنشگری و ایجاد تغییر در این 

نگاران ایرانی  تاکنون نادیده انگاشته شده است. به عبارت بهتر، نظرات روزنامهعرصه دارد که 
بر کارکردهایی از این حرفه داللت دارند که تا کنون امکان تحقق فراگیر آنها میسر نشده 

بخش و در مثابة عناصری هویت های علمی عمومی بهاست. برای نمونه، درنظرگرفتن رسانه
تواند فعالیت یکی، فرهنگی و اجتماعی، رویکردی است که میای فیزعین حال سرمایه

طور مشخص تغییر دهد و نگاری علم را در ایران به طور کل و فعالیت روزنامهای را بهرسانه
 آنها را به بخشی پویا و اثرگذار در عرصة رسانه و علم تبدیل کند. 

سرمایه در نظریة بوردیو، مجالت نگاران و با استفاده از مفهوم براساس نظرات روزنامه   
توانند سه دسته سرمایه را در سطح فردی و اجتماعی افزایش  طور بالقوه می علمی عمومی به

 دهند:
 توانند سرمایة اقتصادی گردانندگان خود را برگردانند و افزایش دهند.اوّل( با فروش می

هایی مثل انندگان در برنامهدوم( با برقراری امکان ارتباط زندة مخاطبان با هم و با گرد
ای برای افزایش سرمایة اجتماعی مخاطبان و ها و غیره، زمینهرویدادها، کارگاهها، دورهمی

گردانندگان از طریق ایجاد پیوندهای اجتماعی جدید باشند. در این زمینه، دو نفر از 
 کنند.توصیه می نگاران پیشنهاد ارتباط با صنایع و برندهای مشهور بازار را نیز روزنامه
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بخشند که شدن به عنصری تمایزبخش، هویت خاصی را به افراد می سوم( با تبدیل
تواند  کنند. در این وضعیت، نشریه میای را مصرف میاشخاصی با ذائقة خاص، نشریة ویژه

 (. 1سرمایة فرهنگی را برای مخاطبان ایجاد کند و افزایش دهد )شکل 

 
 

 نگاران ایرانیای نشریات علمی عمومی از نظر روزنامهایه. کارکردهای سرم1 تصویر

     
گانة سرمایه نگاری علم در وضعیت کنونی، امکان تولید و انباشت اشکال سهاما روزنامه 

دهندگان برای را ندارد. چگونگی تحقق این امر نیز به سه کارکرد دیگری که پاسخ
اند از: روزنامه نگاری یا انتقال  عبارت اند معطوف است کهنگاری علم برشمرده روزنامه

 کنندگی.گری علم و سرگرماطالعات، ارتباط
نگاران علم ایرانی به فراخور تجربه، درک روشنی از محیط پیرامون همچنین روزنامه   

اند که تا کنون در مثابة مخاطب هدف معرفی کرده های مختلفی را به یافته و گروه
رسد که بیشتر محتوای  اند. به نظر میمورد توجه جدّی واقع نشده نگاری علم ایران روزنامه

مندکردن  منظور عالقه نگاری علم ایران برای مخاطبان نوجوان و بهدانش عمومی در روزنامه
تواند موجب پویایی  آنان به علم تهیه شده است، در حالی که توجه به مخاطبان متفاوت می

ها و دانش علمی تولیدشده در نگارانِ علم یافتهوزنامهحوزة علم شود، به این طریق که ر
کنند و در معرض استفادة سایر فعاالن علم قرار  های مختلف را ساده و قابل فهم میرشته
های علمی یکدیگر و شناخت  دهند. این رویداد موجب افزایش آگاهی آنان از تالشمی

کنندگان در شود. البته از نظر شرکت  های جدید میهای همکاری یا دستیابی به ایده فرصت
های علمی داخلی تهیه  های منصفانه، صادقانه و دقیق دربارة فعالیت مصاحبه، اگر گزارش
بخشی به دانشگران و پژوهشگران ایرانی و عرصة علم کشورمان  شوند، موجب هویت

علم در  ای برای حوزة علم در داخل کشور و اصحابشوند و بازنمایی شفاف و منصفانه می



122        مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات   


  

 
ال
س

 
تم
یس
ب

رة 
ما
 ش
،

هل
چ

  
ار 
 به
م،
نج
و پ

13
98

 

نگاران علم در این خصوص به پرهیز از ای که روزنامهسازند. نکتهخارج از کشور فراهم می
های پژوهشی در ایران است که  کنند، بذل توجه به ارزش شگفتی نوآوریآن دعوت می

رسد انتقال اطالعات سازند. با این حال به نظر می نگاری را فراهم میزمینة خطا در روزنامه
ارائه اطالعات   (Kua, 2004) دستیابی به این اطالعات ای و روشبه شرایط زمینه مربوط

های تحقیق، منابع مالی حامی انجام پژوهش یا تضاد منافع بین پژوهشگران  دربارة محدودیت
 توانند در کاهش این خطا مفید باشند.  می (Cook, 2009) ایو ذینفعان در هر مطالعه

نگاران علم ایرانی در این پژوهش تصویر شرایط مطلوبی که روزنامهشود مالحظه می  
اند، با تأکید بر مدل انتقالی یا تروی  علم است. البته پیشنهاد مواردی چون تشکیل حلقة کرده

های غیرسنّتی مخاطبان و برقراری پیوندهای اجتماعی با مخاطبان، عالئمی از توجه به مدل
کنند. جویی برای آن پیشنهاد میهانه تحت فشار فروش کم و چارهاند که ناآگا ارتباطات علم

های علمی عمومی ای از افراد  بر لزوم توانمندشدن رسانهطور که گفته شد، تأکید عدههمان
ویژه مجالت، برای استقالل اقتصادی و ورود آنها به چرخة تولید سرمایة فیزیکی/مادی به

نگاری در ایران و نی فرارفتن از روش مرسوم روزنامهمع شده به است. پیشنهادهای ارائه
اند که تبدیل به مشتریانی برای محصوالت دیگر این مجالت  های مخاطبانتشکیل حلقه
های علمی، داللت بر این دارند که  هایی چون برگزاری رویدادها و کارگاهباشند. توصیه

رسانی دربارة علم عات و اطالعمجالت علمی عمومی باید از پرداختن تنها به انتقال اطال
های دیگری را در حوزة ارتباطات عمومی علم سامان دهند که  نظر کنند و فعالیتصرف

مخاطبان را به مشتریان وفادار آنها نیز تبدیل کنند و موجب تبدیل علم به سرگرمی 
باشیم که های اجتماعی شوند. باید توجه داشته  بخش و متمایزکننده برای برخی از گروه لذت

های سنّتی ارتباطات عمومی علم، احتمال موفقیت این توصیه، در صورت فرارفتن از مدل
مندی به علم و گسترش فرهنگ علمی و فرهنگ حمایتگر از علم  بیشتری در توسعة عالقه

 خواهد داشت. 
 گرفتن ظرفیت های غیرسنّتی، موجب نادیدهنگاران علم ایرانی به مدلعدم توجه روزنامه 

شود. ایران نگاری علم در پاسخگویی به نیازها با توجه به شرایط اجتماعی ایران میروزنامه
تاریخ کهنی دارد و در این مدت، مردم این کشور به دانش الزم برای زیستن در این اقلیم و 

نگاری علم  اند. روزنامهاند که در سایة دانش علمی به حاشیه رانده شدهحفظ آن دست یافته
تواند با تولید اشکال جدید دانش با استفاده می 1و دانش عامه 1دادن به دانش ضمنی اهمیتبا 

                                                           
1. Tacit Knowledge 
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از میراث علم در ایران ایفای نقش کند. دانش ضمنی، دانش کهن و سنّتی است که نسل به 
انطباق یافته  های خاص هر جامعه نسل و سینه به سینه به مردم رسیده و با شرایط و ویژگی

وگو بین دانش ضمنی و علم مدرن و تخصصی ممکن است هم موجب  گفتاست. امکان 
خودانتقادی و بازنگری متخصصان شود و هم به تقویت و کارامدی علم مدرن منجر گردد. 

گوید که در این شرایط، دانش تخصصی و غیرتخصصی، مستقل از هم و در  ( می2008بوکی)
که در  2های پیوندیه شوند؛ بلکه در عرصهشوند که بعد با هم مواجشرایط مجزایی تولید نمی

شوند. این وضعیت همان تحولی آن متخصصان و غیرمتخصصان با هم تعامل دارند تولید می
نگاری آن را سناریوی جدیدی در روزنامه (Pitrelli, 2017) 2015است که پترسون در سال 

های اجتماعی و فضای مجازی، نگاران علم با استفاده از قابلیت رسانهعلم نامیده که روزنامه
گیرند و بر ابعاد سیاسی، اجتماعی و به جای مترجم، نقش تولیدکنندة محتوا را بر عهده می

 گذارند. بنیان تأثیر میاقتصادی جامعة دانش
رسد که برای تغییر شرایط، نیاز به در مجموع، با توجه به نتای  این مطالعه، به نظر می  

شود؛ اما با توجه به فقدان شناخت از ادبیات نظری و سنّتی احساس میهای فرارفتن از مدل
رسد که حوزة ارتباطات نیازمند تغییر روندهای پژوهشی و مطالعاتی این حوزه، به نظر می

ای برای آموزش ضمن خدمت و نگاری علم و تنظیم برنامهسیاست آموزشی رسمی روزنامه
  طات عمومی علم است.های ارتبا العمر براساس پیشرفت مادام

  

                                                                                                                                  
1. Lay Knowledge 

2.  Hybrid Forums 
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