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Challenges and opportunities of science 
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Abstract

In the age of modern media, on the one hand, the scope and speed of cover-
age of scientific news has increased, and on the other hand, the accuracy and 
credibility of news in this field has been accompanied by doubts. In such a 
situation, science journalism is one of the specialties that we need more than 
ever. The present study aims to focus on the challenges and opportunities of 
science journalism in promoting science in the current situation and in the 
age of modern media .In this regard ,the contribution of science journalists 
in strengthening the relationship and trust between the scientific community 
and the public and increasing the participation and cooperation of academics 
with science journalists in the age of modern media and everything that helps 
increase their awareness of the type and manner of interaction with the audi-
ence .This research is an analytical-interpretive research in terms of purpose. 
The statistical population includes 20 experts in the field of journalism and 
science communication .Expert sampling was done in a purposeful manner 
and the data collection tool is semi-structured interview.
The results show that by empowering science journalism, it is possible to 
produce content tailored to the general needs, increase the supervisory and 
demanding role of science journalists, and thus contribute to greater public 
engagement and interaction in science and technology. The new media are 
also able to strengthen the relationship and trust between the scientific com-
munity and the public and increase the participation and cooperation of aca-
demics with science journalists.
Keywords: science promotion, science journalism, new media, generaliza-
tion of science.
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  چکیده
   در عصر رسانه های نوین از سویی گستره و سرعت پوشش اخبار علمی افزایش یافته و از سوی دیگر صحت و اعتبار 
اخبار این حوزه با تردیدهایی همراه شده است. در چنین شرایطی روزنامه نگاری علم یکی از تخصص هایی است که 
بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم. پژوهش حاضر با هدف توجه و تمرکز بر چالش ها و فرصت های روزنامه نگاری 
علم در ترویج علم در شرایط کنونی و در عصر رسانه های نوین انجام شده است. در این راستا سهم روزنامه نگاران 
علم در تقویت ارتباط و اعتماد میان جامعه علمي با عموم و افزایش مشارکت و همراهی دانشگاهیان با روزنامه نگاران 
علم در عصر رسانه هاي نوین و همه آنچه به افزایش آگاهی آنها از نوع و نحوه تعامل با مخاطب کمک می کند مدنظر 
قرار گرفته اند. این پژوهش از نظر هدف یک تحقیق تحلیلی-تفسیری است. جامعه آماری شامل 20 نفر از خبرگان 
حوزه روزنامه نگاری و ارتباطات علم است. نمونه گیری خبرگان به روش هدفمند انجام شد و ابزار جمع آوری داده ها، 

مصاحبه نیم ساختاریافته می باشد.
نتایج نشان می دهند از طریق توانمندسازی روزنامه نگاری علم می توان به تولید محتوای متناسب با نیازهای  عمومی 
پرداخته، نقش نظارتی و مطالبه گری روزنامه نگاران علم را افزایش داد و در نتیجه به درگیری و تعامل هرچه بیشتر 
عموم در علم و فناوری کمک کرد. همچنین رسانه های نوین نیز قادرند به تقویت ارتباط و اعتماد میان جامعه علمی 

با عموم پرداخته و مشارکت و همراهی دانشگاهیان با روزنامه نگاران علم را افزایش دهند.
کلید واژگان: ترویج علم، روزنامه نگاری علم، رسانه های نوین، عمومی سازی علم.

مقدمه و بیان مسئله 
ورود علم به قلمرو رسانه های جمعي نقطة عطفي در تاریخ ارتباطات علم محسوب می شود. روزنامه نگاری 
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علم، تخصصی در بین روزنامه نگاران حرفه ای است که همراه با حوزه گسترده تر ارتباطات علمی رشد کرده 
و اکنون با وسعت بیشتر به عنوان یک نیاز شناخته شده است )بوچی1 ،2004( آن چنان که نلکین2  در کتاب 
خود اظهار داشته روزنامه نگار علم باید سه موضوع را برای افراد غیرمتخصص در نظر بگیرد: باید به افراد 
کمک کند تا )1( پیشرفت های علمی را حفظ کنند؛ )2( ارزیابی مناسبی از تحقیقات علمی داشته باشند و 
)3( بهترین انتخاب ها را با درک میزان ریسک پذیری شخصی انجام دهند. محققان پیوسته به نظر نلکین 
استناد کرده اند )به عنوان مثال گوگل اسکوالر3  در حال حاضر در 1045 نقل قول به این نظر استناد کرده 
است( و معتقدند عموم مردم که توسط روزنامه نگاری علم آگاه می شوند، باید بتوانند هنگام مواجهه با 

مباحث علمی مرتبط با ایمنی، بهداشت، محیط زیست و... بهترین تصمیم را بگیرند )صفوی، 41:1393(.
همچنین رسانه ها با کارکردهای مختلفی پا به عرصة حیات می گذارند و به گفتة مک لوهان4 ، 
رسانه های هر عصر ماهیت جامعة آن عصر را تعیین می کنند. در همین راستا روزنامه نگاران علم نیز در 
مواجهه با رشد سریع تحقیقات علمی و ارائه تازه های علم و در نتیجه افزایش کمی اطالعات علمی، 
چالش جدی در کیفیت اطالعات ارائه شده دارند. ضمن آنکه با رشد و گسترش شمار رسانه های 
جدیدی که مبتنی بر فناوری هستند ارائه اطالعات علمی منتشر شده با تردیدهایی مواجه شده است 
)دانگوفسکی و همکاران5 ، 2021: 131(؛ بنابراین روزنامه نگاری مبتنی بر رسانه های نوین به ویژه در 

حوزه علم به مسئله ای بسیار مهم تبدیل شده است )فونگ و همکاران6 ، 2020: 130(.
به طور کلی رسانه ها می توانند نقش برجسته ای در شکل دهی به افکار عمومی و تقویت جامعه ایفا 
کنند. آنها از منابع اصلی شناخت و آگاهی هستند، اطالعات و اخبار مورد نیاز را به مخاطبان عرضه 
)موسوی، 1398: 40(.  هستند  واقعیت  و  انسان ها  میانجی  و  می کنند  تفسیر  را  رویدادها  می کنند، 
روزنامه نگاری و رسانه های جمعی به عنوان رکن چهارم دموکراسی در جهان شناخته شده و تمامی 
جوامع از اشکال مختلف آن بهره می برند. یکی از کارکردهایی که از دیرباز وظیفة رسانه ها محسوب 
می شده، انتقال و ترویج علم بوده است که امروزه با نام اصلی ارتباطات عمومی علم شناخته می شود. 
دو موضوع کلی که ارتباطات عمومی علم ناظر بر آنهاست عبارت اند از: لزوم ارتباط افراد حوزة علم با 
یکدیگر و نیاز به افزایش شناخت و فهم عموم از کارکردهای علم. اگر ارتباطات علم به موضوع دوم 
توجه کند ترویج علم خوانده می شود که نقشی محوری در توسعة اجتماعی فرهنگی دارد )فرهنگی و 

همکاران،1397:35(.

1. Bucchi
2. Dorothy Nelkin
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5. Dangovski, R., Shen, M., Byrd, D., Jing, L., Tsvetkova, D., Nakov, P., & Soljacic, M.
6. Phuong, L., Pham, T. H., Toan, H., Nguyen, M. H., Linh, N. P. K., Vuong, Q. H., ... & Ho, T.
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ترویج علم یا عمومی سازی علم به شکل نوین که از قرن بیستم در مغرب زمین مطرح شد در 
پنجاه سال اخیر مورد توجه جدی سیاست گذاران قرار گرفته است. دولتمردان دریافته اند که برای بهبود 
وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع خود ناچار به عمومی سازی علم هستند و برای بسط و 
گسترش علم در جامعه از رسانه به عنوان کارآمدترین ابزار بهره می گیرند )قدیمی،12:1394(. یکی از 
عرصه های روزنامه نگاری مقوله روزنامه نگاری علم است که ارتباط میان دانشمند به عنوان تولیدکننده 
علم و عموم مردم را برقرار می کند. از این منظر روزنامه نگاری یکی از نهادهای ترویج علم در عصر 
حاضر است که می توانند در فرایند دموکراتیزه کردن علم نقش آفرینی کنند )بروجردی و بنیادی، 1394: 
180(. موفقیت در این عرصه نیازمند برخورداری از روزنامه نگاران علمی است که با روش ها و فنون 
خاصی به ساده سازی اخبار و اطالعات علمی می پردازند به گونه ای که همه افراد جامعه بتوانند به 
سادگی از جدیدترین رخدادهای علم و فناوری آگاه شوند )کرم الدینی، 1391: 7(. ترغیب عموم به علم، 
ارتقای ادراک عموم از علم، مشارکت پذیرسازی علم و تحقق علم گرایی در رفتار جامعه همگی بخشی 
از نتایج اصلی حاصل از نهادینه سازی ارتباطات علم در رسانه است. به این ترتیب شاید اغراق نباشد 
که رسانه ها را هستة سیاست گذاری اجتماعی علم« بنامیم )فرهنگی و صیاد، 1396: 25(. همچنین 
ارتباط صحیح بین رسانه ها و نهادهای علمی و پژوهشی نیازمند یک واسطه است که از آن به عنوان 
روزنامه نگاران علم یاد می شود، کسانی که بتوانند علم را بفهمند و از طرف دیگر روزنامه نگاری را 

تجربه کرده باشند)خانیکی، 1397: 36(.
ایران  در  اما  است  کرده  پیدا  نقش گسترده ای  در عصر حاضر  علم  روزنامه نگاری  آنکه  وجود  با 
است  مانده  باقی  علمی  جدید  دستاوردهای  کردن  برجسته  و  علمی  اطالعات  انتقال  و  ترجمه  در 
)بروجردی و بنیادی، 1394(. در واقع در ایران با وجود بیش از 100 سال تجربة روزنامه نگاری علم، 
رسانه های علمی عمومی، در ارتباط علم و جامعه، بیشتر بر کارکرد انتقال دهندگی تأکید دارند و نقش 
روزنامه نگاران علم، ترجمه و ساده سازی زبان تخصصی علم یعنی ارتباطات عمومی علم به صورت 
سّنتی است )اجاق، 1392: 52(. بررسی چگونگی تحول نقش و کارکردی روزنامه نگاری علم به خودی 
خود می تواند تحول ذائقه مخاطبین در طول دوران معاصر را مشخص کند. تغییری که مشخصاً نقش 
مهمی در به تصویر کشیدن جایگاه ارتباطی و اجتماعی جدید روزنامه نگاران علم در جامعه امروزی 
دارد. جایگاه جدیدی که وظایف و رویکردهای نوینی را متوجه نقش روزنامه نگاران علم می کند. این 
نقش و جایگاه جدید طبیعتاً آنها را وامی دارد تا نقش پویاتری را در ارتباط با رویدادهای مهم علمی 
روز بر عهده بگیرند. از سوی دیگر روزنامه نگاری علم خصوصاً در ایران از منظر مستندات و منابع به 
روز بسیار محدود است. بدیهی است که انجام پژوهش های بیشتر در این حوزه به وضوح می تواند به 
گسترش آگاهی در مورد وضعیت، چالش ها و پارادایم های حاکم بر آن خصوصاً در مواجهه با شرایط 

جدید کمک کند( جهان پناه،1399: 13(.
مسئله ای که این پژوهش به آن توجه کرده، وضعیت فعلی روزنامه نگاری علم کشور و بررسی 
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تحوالتی است که نقش و کارکرد روزنامه نگاری علم به عنوان یکی از ارکان ترویج علم این روزها در 
تقابل با رسانه های نوین با آنها روبروست. این که روزنامه نگاری علم باید در چه جایگاهی قرار گیرد یا 
دست کم می تواند قرار گیرد. خصوصاً که با افول مطبوعات چاپی طبیعتاً نقش و شکل روزنامه نگاری 
علمی نیز دستخوش تغییرات اساسی شده به عالوه بسیاری از تکنیک ها و وظایف پیشین نیز عماًل 
دیگر کارکرد مطمئنی ندارند. ظهور رسانه های نوین به عنوان پلتفرمی نوظهور در حوزه ارتباطات 
که بدون فیلتر امکان دسترسی به اطالعات را از طریق هم افزایی کاربران فراهم کرده نه تنها نقش 
خبررسانی که حتی نقش دروازه بانی را هم از روزنامه نگاران خصوصاً روزنامه نگاران علمی تا حدود 
زیادی گرفته است. به عالوه دسترسی مستقیم مخاطبین به منابع اخبار و شیوه های ارتباطی با جامعه 

علمی چگونگی انتشار اخبار علمی را نیز به کلی تغییر داده است.
ازاین رو پژوهش حاضر تالشی است در جهت بازشناسی سهمی که روزنامه نگاری علم در ترویج 
علم با توجه به شرایط جدید اشغال کرده و فرصت ها و چالش های متعددی که این حوزه در مواجهه با 
فضای رسانه های نوین با آنها روبروست را بررسی می کند. بررسی این موضوع با توجه به اهمیت علم 
و فناوری در تجربه زیست و زندگی روزمره و حرفه ای عموم ایرانیان و اهمیت رسانه ها در شکل دادن 
به نحوه تفکر و درک عموم درباره علم و فناوری الزم به نظر می رسید. این مطالعه به این پرسش 
کلیدی پاسخ می دهد که چالش ها و فرصت های روزنامه نگاری علم در رسانه های نوین در راستای 

عمومی سازی و ترویج علم کدامند و چطور می توان بهترین استفاده را از این شرایط داشت؟

پیشینه
ارتباطات علم، تاریخی به درازدامنی تاریخ خود علم دارد و تالش برای انتشار دستاوردهای علمی، 
و  )بنیادی  بازمی گردد  هفدهم  سده  در  علم  از  فلسفی  صورت بندی های  نخستین  شکل گیری  به 
بروجردی،1393: 21( اما ارائه اطالعات علمی توسط روزنامه ها از قرن نوزدهم رواج پیدا کرد و از ابتدای 
قرن بیستم با رشد و گسترش اطالعات علمی، توسعه بیشتری یافت. به این ترتیب روزنامه ها به صورت 
تخصصی تری به مباحث علمی پرداختند و ستون های تخصصی در روزنامه ها به مباحث علم روز 
اختصاص یافت )دانوودی1 ، 2021: 29(. از نیمه دوم قرن بیستم در کشورهای پیشرفته »روزنامه نگاری 
علم2 « به عنوان یک حوزه جدید در روزنامه نگاری مطرح شد. این حوزه از روزنامه نگاری به پوشش 
اطالعات علمی و اشاعه تازه های علوم می پردازد و در مقایسه با دیگر حوزه های روزنامه نگاری تقریبًا 

جدید محسوب می شود )  اسدی و توحیدی، 1393: 71(.
با توجه به درس نامه های فدراسیون جهانی روزنامه نگاران علم می توان روزنامه نگاری علم را چنین 

1. Dunwoody
2. Science journalism
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تعریف کرد: روزنامه نگاری علم شاخه و گرایشی از روزنامه نگاری است. روزنامه نگار یا ژورنالیست علم 
ابتدا ژورنالیست است و در این مقام فرقی میان او و روزنامه نگار عمومی، سیاسی، ورزشی و ... نیست. 
روزنامه نگاری علم ازجمله شاخه های به نسبت جدید حوزه روزنامه نگاری است که علم دقیق و معتبر 
را در جامعه گسترش می دهد )صفوی و تاجیک، 1396: 16(. سبک روزنامه نگاری علم با تکیه بر 
روش های تشریحی و تاریخی کمترین تغییرات را به نسبت دیگر تخصص های رسانه در خود داشته 
و تالش می کند محتوای خود را بدون هیچ کم و کاستی، همان گونه که اتفاق افتاده منعکس کند. در 
مراحل مختلف کار رسانه ای همچون شناخت خبر، گرد آوری و تنظیم و انتشار اخبار هیچ تفاوت جدی 
میان ژورنالیسم علم و سایر گرایش های روزنامه نگاری وجود ندارد و مهم ترین تفاوت در این میان این 

است که نگاه روزنامه نگاری علم متمرکز، عمقی و فرایندی است )نصرالهی، 1399: 59(.
علم محسوب می شود.  ارتباطات  تاریخ  در  نقطه عطفی  رسانه های جمعی  قلمرو  به  علم  ورود   
گسترده تر  حوزه  با  همراه  که  است  حرفه ای  روزنامه نگاران  بین  در  تخصصی  علم،  روزنامه نگاری 
ارتباطات علمی رشد کرد و اکنون با وسعت بیشتر به عنوان یک نیاز شناخته شده است )گانتر و 
همکاران1 ، 2019: 45( . هرچند در دهه های اخیر، رسانه ها ضمن واگذاری مسئولیت عمومی سازی علم 

به نظام آموزشی، خودخواسته این نقش خود را به اطالع رسانی محض تقلیل داده اند.
مطالعات محدودی در حوزه روزنامه نگاری علم در کشور انجام شده است. جهان پناه )1399( تحول 
نقش و کارکردهای روزنامه نگاری علم در مواجهه با رسانه های نوین را بررسی کرد. نتایج این پژوهش 
نشان می دهد اگرچه نقش، کارکرد و ارزش های اصیل روزنامه نگاری علم همچنان تغییری نکرده اند 
اما تحت تأثیر شرایط جدید وزن و اهمیت برخی از آنها تغییر کرده است. احسانی فر )1399( مقاله ای 
با عنوان اسنادی برای مدیریت مجله های علمی، به نگارش درآورده است. وی این مقاله را به بیان 
یک »اِشکال« و سپس معرفی یک راهکار اساسی و آنگاه تطبیق آن بر عرصه مدیریت مجالت علمی 
اختصاص داده و در پایان، نمونه هایی از اسناد زیرساختی برای مدیریت مجالت علمی را ارائه کرده 
است. اجاق )1398( به بازتعریف نقش و جایگاه روزنامه نگاری علم در ایران پرداخت. نتایج این مطالعه 
نشان می دهد که بازتعریف نقش روزنامه نگاری علم نیز مبتنی بر مدل سنتی است. ولی تعداد محدود 
نیاز به استقالل اقتصادی، موجب تفکر درباره این رسانه ها به مثابه عناصری  مخاطبان و احساس 
هویت بخش و در عین حال سرمایه ای فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی شده است. این رویکرد می تواند 
فعالیت روزنامه نگاری علم را در ایران تغییر دهد و آن را به بخشی پویا و اثرگذار در عرصه رسانه و 

علم تبدیل کند.
صفوی و تاجیک )1396( مطالعه ای در زمینه نقش روزنامه نگاران علم در ارتقای سطح دانش جامعه 
و مقابله با شبه علم انجام داده اند. در این مطالعه پس از بررسی اصلی ترین ویژگی های شبه علم و دالیل 
استقبال جامعه از آنها، چالش های روزنامه نگاران علم در عمومی سازی علم بررسی شده است. پس 

1. Guenther, L., Bischoff, J., Löwe, A., Marzinkowski, H., & Voigt, M.



 252  

14
00

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
•  پ

م  
یک

 و 
ت

یس
ه  ب

مار
• ش

م 
ده

ل  
سا

از آن مدل های مختلف کارکردی که برای ترویج و عمومی سازی علم در جامعه مرسوم است، مرور 
شده است.

بروجردی و همکاران )1394( چالش ها و موانع توسعه روزنامه نگاری علم در ایران را مطالعه کرده اند. 
یافته های این تحقیق نشان می دهد که برخی از چالش های نهاد علم و سیاست گذاری علم در کشور، 
مبتال به حوزه روزنامه نگاری علم نیز هست. قدیمی )1394( مطالعه ای با عنوان نقش رسانه ها در 
عمومی سازی علم با استفاده از روش اسنادی و میدانی انجام داده و بر این نکته تأکید کرده است که 

در مجموع رسانه ها، در عمومی سازی و ایجاد باور به علم نقش میانجی دارند.
اسدی و توحیدی )1393( مطالعه ای در زمینه چگونگی رشد و توسعه ی روزنامه نگاری علم در 
سطح ملی و بین المللی انجام دادند. در پاسخ به پرسش این تحقیق می توان گفت روزنامه نگاران علم، 
برای آموزش، ایجاد انگیزه، حمایت روزنامه نگاران و همبستگی بین آنها و پررنگ شدن این حرفه در 

رسانه ها، به تشکیل نهادهای ملی و بین المللی اقدام کردند.
اجاق و عبدالهیان )1393( به مطالعه منطق مدیریت تولید محتوا در مجله های علمی عمومی ایرانی 
پرداختند. همچنین اجاق )1392( مطالعه ای با عنوان نقش اجتماعی ترجمه در افزایش سواد علمی 

عموم انجام داده است.
با توجه به سهم روزنامه نگاری علم در افزایش توان علمی و آگاهی عمومی جامعه، پرداختن به 
وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب این حوزه تخصصی رسانه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. با 
این حال تاکنون تحقیقات زیادی راجع به این موضوع مبتنی بر رسانه های نوین انجام نشده است.

در این پژوهش چالش ها و فرصت های روزنامه نگاری علم در ترویج علم و شناخت و درک اهمیت 
حضور فعال روزنامه نگاران علم در رسانه های نوین مورد بررسی قرار گرفته که تأثیر زیادی در ارتقای 

روزنامه نگاری علم در کشور خواهد داشت.

مبانی نظری
رسانه ها یکی از کنشگران اصلی ارتباطات عمومی علم هستند که آگاهی، شناخت، نگرش و رفتار 
ما را نسبت به موضوعات علمی تغییر می دهند. لونشتاین )2003( چهار مدل رایج برای ارتباطات 
عمومی علم برمی شمارد که شامل مدل نقصان، مدل بافتاری یا زمینه ای، مدل عامه متخصص و مدل 
مشارکت عمومی  هستند. هدف اصلی دو مدل اول، افزایش سطح سواد علمی فرد است، یعنی مساله 
فهم عمومی را فردی می دانند. دو مدل دیگر سعی دارند تا گروه های محلی و عموم را توانمند کرده و 
با تبادل افکار بین دانش علمی و سایر انواع دانش و مشارکت به حل مشکالتی که علم درصدد رفع 
آنهاست، کمک کنند. در دو مدل آخر، مسأله فهم عمومی به روابط اجتماعی مربوط است. هیچ یک 
از این مدل ها، نسبت به دیگری برتری ندارند و همه نقاط قوت و ضعف هایی دارند. در این میان مدل 
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مشارکت عمومی، کانون توجه را به سمت کمبود )نقص( متخصصین و اجتماع علمی معطوف ساخته 
است؛ به عبارت دیگر در این مدل کمبودها به طرفین رابطه علم و عامه مردم و کمبودهای نهادها 
و متخصصین علم و فناوری نسبت داده می شود. در این مدل که به مدل گفت وگو یا مدل درگیری 
نیز شهرت یافته، مشارکت و گفت وگو و تعامل همه طرف های درگیر در علم از جمله دانشمندان، 
سرمایه گذاران، عامه مردم، روزنامه نگاران علم، مدیران، سیاستگذاران و ... در دستور کار قرار داده و 
به ویژه بر توانمند سازی مردم تأکید می شود. این مدل به منظور افزایش مشارکت عمومي و در نتیجه 
افزایش اعتماد به سیاستگذاري علم و فناوري به مجموعه اي از فعالیت ها از جمله برگزاري نشست هاي 
ایجاد توافق و اجماع، هیئت های منصفه شهروندان، ارزیابي هاي شوراي فناوري و رأي گیري هاي 

مشورتي تمرکز دارد. )قانعی راد و مرشدی، 1390(.
از دید بوچی و نرسینی  مشارکت عموم تنها یک واکنش صرف نیست، بلکه بدون شک بسیار 
پیچیده تر از آنی است که در مدل کمبود به تصویر درآمده است. این مشارکت در حقیقت واکنشی است 
به نیاز به هماهنگ کردن گام های دموکراسی با پیشرفت شتابنده علم یا نیاز علم به تطبیق با تقاضاها 
و فشارهای عمومی. عموم با سطوح مختلف دانش و عالقه مندی در فرایندهای علمی درگیر می شوند 
تا حوزه علمی را به مسیر تأمین نیازهای خود هدایت کنند و از سوی دیگر، ارتباط دانشمندان با عموم 
را از شکل باال به پایین به رابطه ای متوازن تر و مبتنی بر تساوی کنشگران تبدیل کنند )زردار، 1393(.
به این ترتیب نظریه ای که در این پژوهش به عنوان مبنای نظری انتخاب شد مدل درگیر شدن 
عموم در علم می باشد. ادبیات پژوهش و مبانی نظری نشان می دهد مطالعه مستقلی در خصوص 
روزنامه نگاری علم در عصر رسانه های نوین صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش با رویکردی 
تفسیری-تحلیلی به بررسی نقش روزنامه نگاری علم به عنوان یکی از ارکان ترویج علم مبتنی بر 

رسانه های نوین پرداخته شده است.

روش  پژوهش
مطالعه حاضر یک مطالعه کاربردی-توسعه ای است که با هدف بررسی چالش ها و فرصت های 
روزنامه نگاری علم در رسانه های نوین در راستای ترویج علم انجام شده است. از منظر شیوه و بازه 

زمانی گردآوری داده ها نیز در دسته پژوهش  با رویکردی تفسیری-تحلیلی قرار دارد.
جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان نظری )اساتید دانشگاه( و خبرگان تجربی )روزنامه نگاران 
با سابقه( هستند. حجم نمونه در مطالعاتی که با روش کیفی و مصاحبه انجام می شوند معمواًل بین 
5 تا 25 نفر توصیه شده است. به طورکلی فرایند مصاحبه در تحلیل کیفی تا رسیدن به اشباع نظری 
ادامه پیدا می کند )رنجبر و همکاران، 1391؛ جاللی، 1391؛ الوانی و بودالیی، 1391(. همچنین برای 
نمونه گیری خبرگان از روش های غیر احتمالی و هدفمند توصیه شده است )نادری فر و همکاران، 
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1396(. مالک انتخاب خبرگان نظری، حداقل ده سال تدریس و پژوهش در حوزه ارتباطات است یا 
اینکه در این زمینه دارای تألیفات علمی در قالب کتاب و مقاله باشند. خبرنگاران تجربی نیز از میان 
دبیران و سردبیران بخش علمی رسانه ها با تجربه حداقل ده سال در حوزه روزنامه نگاری علم انتخاب 
شدند. در بخش کیفی این مطالعه به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی به انتخاب نمونه پرداخته 
شد. فرایند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. بر این اساس 20 نفر از افراد واجد شرایط 

در این مطالعه شرکت کرده اند.
برای  که  آنجا  از  است.  استفاده شده  پرسشنامه  و  از مصاحبه  پژوهش  داده های  گردآوری  برای 
انجام می شوند مصاحبه های نیم ساختاریافته  الگو  با هدف اکتشافی و طراحی  مطالعات کیفی که 
مناسب تر هستند )دانایی فرد و همکاران، 1393(. در این تحقیق نیز از مصاحبه نیم ساختاریافته با 

خبرگان استفاده شده است. سپس از پرسشنامه ای برای طراحی الگوی پژوهش استفاده شده است.
برای ارزیابی پایایی بخش کیفی از ضریب هولستی1  استفاده شد. برای این منظور متن مصاحبه های 
انجام شده در دو مرحله کدگذاری شد )هولستی، 1969(. سپس درصد توافق مشاهده شده2   محاسبه 

گردید.
روش اصلی مورد استفاده در بخش کیفی، روش تحلیل مضمون است و با استفاده از این روش به 
شناسایی مقوله های اصلی و فرعی روزنامه نگاری علم در ترویج علم مبتنی بر رسانه های نوین پرداخته 
شده است. در بخش کمی نیز از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است. برای انجام 
تحلیل مضمون )تِم( از نرم افزار MaxQDA 18 استفاده شده است و محاسبات مدل سازی ساختاری-

تفسیری با نرم افزار MicMac انجام گرفته است.

یافته های پژوهش
با  نوین  رسانه های  رویکرد  با  علم  ترویج  در  علم  روزنامه نگاری  و فرصت های  بررسی چالش ها 
پرسش هایی از قبیل تعریف جایگاه، ماهیت، فرم و محتوای مناسب، مشخص کردن مخاطب هدف و 
نیازسنجی آنها و تعیین ساختار مورد نیاز برای انتشار یا پخش همراه است. برای پاسخ به این پرسش ها 
یکی از بهترین روش ها استفاده از تجربیات، افکار و اندیشه های افراد در جایگاه ها و حرفه های مختلف 
است که پرس و جو )رفیع پور:1381،296( نام دارد. به بیان دیگر، رویکرد مورد استفاده در این پژوهش 
کیفی است تا بتوانیم به طور دقیق فهم روزنامه نگاران از حرفه و مسئولیت خویش و سهمی که برای 

خود در ترویج علم متصور هستند را درک کنیم.
مصاحبه با افراد مطلع، مصاحبه با کسانی است که اطالعات خوبی از فضای روزنامه نگاری علم 

1. Holsti
2. Percentage of Agreement Observation(PAO)
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ایران دارند. می توانیم این افراد را منابع اطالعاتی زنده یا افراد مطلع بنامیم. مالک انتخاب افراد، سابقه 
طوالنی و تنوع و استمرار فعالیت آنان در روزنامه نگاری علم و حوزه های تخصصی و پژوهشی مرتبط 
است تمامی روزنامه نگاران علم حاضر در این پژوهش تجربه فعالیت در سطوح دبیری و سردبیری 
رسانه های علمی کشور را داشتند و اساتید و پژوهشگران مصاحبه شده نیز پیشتر به صورت مستقیم یا 

غیرمستقیم مقاالت و پژوهش هایی در حوزه روزنامه نگاری و ارتباطات علم انجام داده بودند.
در این راستا مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حوزه روزنامه نگاری علم انجام شده است. از نظر جنسیت 
14 نفر مرد و 6 نفر نیز زن می باشند. از نظر سنی 5 نفر کمتر از 40 سال سن، 13 نفر بین 40 تا 50 
سال سن و 2 نفر نیز باالی 50 سال دارند. از نظر تحصیالت 3 نفر کارشناسی، 3 نفر کارشناسی ارشد 
داشته و 14 نفر دکتری دارند. در نهایت 6 نفر بین 10 تا 20 سال سابقه کاری داشته و 14 نفر نیز 

باالی 20 سال تجربه کاری دارند.
برای بررسی چالش ها و فرصت های روزنامه نگاری علم در ترویج علم مبتنی بر رسانه های نوین، 
مصاحبه های تخصصی نیمه ساختاریافته با این خبرگان صورت گرفته است. در این مرحله پیش از 
شروع مصاحبه شش پرسش باز در نظر گرفته و در طول فرایند مصاحبه این پیش بینی در نظر گرفته 
شده است که سؤاالت جدیدی نیز مطرح شود. برای اینکه پژوهشگر با عمق و گستره محتوایی داده ها 
آشنا شود اقدام به بازخوانی مکرر داده ها و خواندن داده ها به صورت فعال )جست وجوی معانی و الگوها( 
گردیده است. نقش های اصلی روزنامه نگاران علم در ایجاد تعامل بهتر میان جامعه، دانشمندان و 
دانشگاهیان در کنار تعریف، ضرورت و الزامات روزنامه نگاران علمی با ظهور رسانه های نوین و تجارب 
روزنامه نگاران علم با تغییر رویکرد رسانه ها از فضای سنتی به فضاهای دیجیتال و مجازی از جمله 

موضوعاتی هستند که در طرح سؤاالت مدنظر قرار داشتند.
نتایج مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون )تِم( مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای این منظور 
متن مصاحبه ها چندین بار مطالعه و مرور شد. سپس داده ها به واحدهای معنایی در قالب جمالت و 
پاراگراف های مرتبط با معنای اصلی شکسته شد. واحدهای معنایی نیز چندین بار مرور و سپس کدهای 
مناسب هر واحد معنایی نوشته و کدها بر اساس تشابه معنایی طبقه بندی شد. جریان تجزیه وتحلیل 
با اضافه شدن هر مصاحبه به همین ترتیب تکرار شد. تحلیل مضمون )تِم( مبتنی بر روش پیشنهادی 
مرحله  در  گرفت.  صورت  فراگیر  و  سازمان دهنده  پایه،  مضامین  شامل   )2001( استرلینگ1   اترید 
کدگذاری باز 365 کد شناسایی گردید. در نهایت از طریق کدگذاری محوری به 7 مقوله فراگیر، 10 
مقوله سازمان دهنده و 59 مضمون پایه دست پیدا شد. از این میان مقوله هایی که بیشترین ارتباط را 

با سهم روزنامه نگاران علم در ترویج علم ایفا می کنند، مدنظر قرار گرفت.
مضامین فراگیر به عوامل سیاست گذاری، سازمانی، مداخله گر، آموزشی، محتوایی، محیطی و فردی 
دسته بندی شده اند. مقوله های سازمان دهنده نیز شامل سیاست گذاری روزنامه نگاری علم در ایران، 

1. Attride-Stirling, J.
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ارتقاء نقش نظارتی و مطالبه گری روزنامه نگاران علم، افزایش مشارکت و همراهی دانشگاهیان با 
روزنامه نگاران علم، تقویت زیرساخت های روزنامه نگاری علم، رفع موانع در رشد و توسعه روزنامه نگاری 
علم، استفاده از رسانه های نوین، آموزش و ارتقای روزنامه نگاری علم، تولید محتوا متناسب با نیازهای 

عموم، تقویت ارتباط و اعتماد میان جامعه علمی با عموم و توانمندسازی روزنامه نگار علم می باشند.
تحلیل متون مصاحبه ها نشان می دهد خبرگان در خصوص سهم روزنامه نگاران علم در ترویج 
علم مبتنی بر شرایط جدید رسانه ها بر چهار مقوله تأکید دارند که عبارت اند از: تقویت ارتباط و اعتماد 
میان جامعه علمی با عموم، افزایش مشارکت و همراهی دانشگاهیان با روزنامه نگاران علم، ضرورت 
استفاده از رسانه های نوین و افزایش آگاهی از نوع و نحوه تعامل با مخاطب که در ادامه، هر یک از 

این مقوالت تشریح می شوند:

فرصت های پیش رو در رسانه های نوین
آموزش های  مصاحبه شوندگان  اعتقاد  به  محتوا:  تولید  جدید  شکل های  به  پرداختن  امکان 
روزنامه نگاری علمی ما بسیار محدود هستند . بیشتر شامل آموزش های کالسیک هستند و به صورت 
محدود شکل های جدید تولید محتوا و رسانه های نوین را در برمی گیرند در حالیکه دنیا به سمت 
اتوماسیون در تمام فرایندهای روزنامه نگاری می رود. الزم است روزنامه نگاران به دانسته هایی درباره 
هوش مصنوعی مسلط بشوند و در تمام فرایندها اعم از جست وجوی داده ها، اعتبار سنجی، ویرایش 

و... از آن کمک بگیرند.
مؤثر و جریان سازتر بودن: مصاحبه شوندگان معتقدند رسانه های ما با انتشار موضوعات متفرقه و 
متعدد، مخاطبان را بمباران خبری می کنند اما جریان ساز نیستند. به همه موضوعات خبری ورود و آنها 
را زخمی می کنند ولی غالباً در مورد آنها جریان سازی نمی کنند و به مردم تحلیل جامع ارائه نمی دهند. 
از نظر مصاحبه شوندگان، رسانه های ما در موضوعات راهبردی تقریباً هیچ جریانی را رقم نزده و شکل 
نداده اند؛ به موضوعات متفرقه و متعدد و متکثر پرداخته اند ولی عماًل قدرت تحلیل مخاطبان را افزایش 
نداده اند. به گفته آنها استفاده از مجموعه ظرفیت های رسانه ای برای پوشش هوشمندانه، روندی و 

هنرمندانه موضوعات مورد نیاز مردم، رسانه را جریان ساز می کند.
شناخته تر شدن روزنامه نگاران علم ایرانی: حوزه علم، بسیار گسترده و بسیار عمیق است« این نکته 
کلیدی است که مصاحبه شوندگان درباره عدم معروف شدن روزنامه نگاران علم عنوان می کنند. به 
اعتقاد آنها در سایر حوزه ها )مانند ورزش یا اقتصاد و ...( فردی با سابقه دو سه سال فعالیت، کارشناس 
می شود اما در حوزه علم به دالیل بسیار از جمله گستردگی زیاد، کمتر پیش می آید که روزنامه نگاری با 
چند سال فعالیت، به تمام حوزه اشراف کامل داشته باشد، شاید به همین دلیل است که در حوزه علم، 
روزنامه نگار شناخته شده و مشهور بسیار کمتر از سایر حوزه ها است؛ اما رسانه های نوین به روشنی، 
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فضایی گسترده برای امکان شناخته تر شدن روزنامه نگاران علم فراهم کرده اند.
مهیاتر شدن امکان ارتباط با خارج : به اعتقاد مصاحبه شوندگان یکی از چالش های جدی که بین 
روزنامه نگاران علم و پژوهشگران وجود دارد و بیشتر خاص حوزه روزنامه نگاری علم است محدود 
بودن امکان همکاری های بین المللی است. شدت این موضوع برای روزنامه نگاران خیلی بیشتر است 
چون دانشگاهیان مسیرهای قانونی و تعریف شده برای ارتباط و همکاری دارند اما روزنامه نگاران به 
خاطر حساسیت هایی که وجود دارد مسیرشان خیلی محدودتر است برای همین ما دانشگاهی که چهره 
بین المللی باشد کم نداریم اما روزنامه نگاری که چهره بین المللی باشد، نداریم یا در مقیاس بزرگ 
نداریم. این در حالی است که فضاهای جدیدی که به کمک رسانه های نوین فراهم شده اند با از میان 

برداشتن مرزها و محدودیت ها به امکان ارتباطات بین المللی بیشتر منجر می شوند.
ایجاد انگیزه برای ارتقاء روزنامه نگاری علم در ایران: به گفته مصاحبه شوندگان، الگوهایی به عنوان 
شیوه های روزنامه نگاری علمی تدوین شده است و عموم روزنامه نگاران از آن استفاده می کنند؛ اما با 
توجه به اینکه بستر ارتباط روزنامه نگار و مخاطب )به عنوان مثال رسانه چاپی مانند روزنامه یا شبکه 
اجتماعی مانند توییتر و تلگرام( ماهیتاً تفاوت هایی دارند، بهتر است استادان روزنامه نگاری، شیوه هایی 
برای تنظیم و ارائه محتوا، متناسب با هر کدام از این قالب ها ارائه کنند چون ظرفیت و شیوه ارائه 
مطلب در روزنامه با بسترهای نوین رسانه ای متفاوت است. هر کدام از این ابزارها، نیازمند دستورالعملی 

جداگانه برای دستیابی به بهترین کارآیی و باالترین بهره وری است.
در این میان تحلیل صحبت های مصاحبه شوندگان نشان می دهد هر چند خوب است دستورالعمل هایی 
بهتر  روزنامه نگاران  تا  شود  تدوین  ارتباطی  رسانه های  از  کدام  هر  در  محتوا  تولید  و  برای حضور 
بتوانند از آن استفاده کنند اما باید در نظر داشت همیشه موفق ترین روزنامه نگاران کسانی هستند 
که با شناخت امکانات و محدودیت های رسانه های خود و مهارت در استفاده از امکانات موجود و 
پیروی از دستورالعمل ها، خودشان شخصاً هم نوآوری هایی دارند و در صورت لزوم، تغییراتی در این 

دستورالعمل ها ایجاد می کنند.
تولید محتوا به دور از ترس و سانسور: به گفته مصاحبه شوندگان باید پذیرفت روش ها و اهداف در 
روزنامه نگاری متحول شده است. اکنون دیگر الزم نیست یک روزنامه نگار علم یا مروج علم منتظر 
بماند تا یک رسانه بزرگ دولتی، وقت یا امکان حضور در رسانه را در اختیارش قرار دهد. امروزه هر 
عالقه مندی می تواند با صرف کمی وقت و در مواردی بدون صرف بودجه، به تنهایی، رسانه خود 
را پایه گذاری و به عنوان روزنامه نگار علم، فعالیت کند. در این وضعیت، روزنامه نگاری علمی بسیار 

آسان تر شده است و از محدودیت های رسانه های سنتی خبری نیست. 
طبعاً انتظار می رود که امروزه روزنامه نگاران علم، فعالیت های بیشتری در عرصه های جدید داشته 

باشند چون خود بستر انتشار اخبار )یعنی رسانه های جدید(، محصول علم و فناوری است.  
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چالش های رسانه های نوین
کمک به پویاسازی فعالیت های علمی در سطح داخلی: مصاحبه شوندگان معتقدند در ایران علم 
برای مردم، فعالیتی فراتر از کشف مکانیسم های طبیعت است و »علم« و »پژوهش علمی«، فراتر از 
یک فعالیت است و به نوعی هاله ای از تقدس، این عبارت ها را در بر گرفته است. پس در روزنامه نگاری 
علمی ایران، الزم نیست روزنامه نگار تالش کند که مثاًل اهمیت پژوهش علمی را برای مخاطبان 
تبیین کند، چون خود مردم از قبل، چنین فعالیت هایی را مهم می پندارند؛ اما به نظر آنها چالش اصلی 
نداشتن اجتماع پویا و همچنین عدم زبان علم نیاز به پویایی دارد و این موضوعی است که معمواًل در 
مقاالت علمی و پژوهش ها نادیده گرفته می شود. یک روزنامه نگار علم کسی است که می تواند این 
پویایی را با استفاده از رسانه های محبوب عمومی با مثال های ملموس و ساختن داستان های دنباله دار 

از مفاهیم دشوار و تخصصی ایجاد کند .
ارتقای آگاهی عمومی از طریق فرایندهای منجر شده به ارائه یافته های نوین علمی: به اعتقاد 
مصاحبه شوندگان در کمک به ارتقای آگاهی عمومی از فرایندهایی که منجر به ارائه یافته های نوین 
از  علمی  ادعاهای  تشخیص  به  نسبت  آگاهی رسانی  اساسی،  دشواری های  از  یکی  می شود  علمی 
رواج  روزگار  در  است.  رسانه ها  در  عمومی  مخاطبان  برای  خاص  حوزه ای  در  شبه علمی  ادعاهای 
همه گیری اطالعاتی و اخبار غلط در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، فعالیت روزنامه نگاران علمی 
که بتوانند از طریق ارائه مقاالت تحلیلی و گزارش های تحقیقی به تعامل بهتر مخاطبان با نهادهای علم 
و پژوهشگران کمک کنند، بسیار مؤثر خواهد بود؛ بنابراین روزنامه نگاران علم مثل بقیه روزنامه نگاران 
در این عصر باید دقیق تر و فعال تر باشند و از چالش حجم زیاد اطالعات شبه علم و ضد علم به عنوان 
فرصتی برای جذب بیشتر مخاطب با در میان گذاشتن موضوعات جدید و یافته های نوین استفاده کنند.
انتقال مشکالت موجود در حوزه عمومی و جامعه به دانشگاهیان و محققان: ایجاد تعامل بهتر میان 
جامعه و دانشمندان و دانشگاهیان، یکی از نقش های روزنامه نگاران علم است که در کنار نقش اصلی 
آنها که همان بیان دستاوردها و اخبار علمی در حوزه های گوناگون برای مردم است قرار می گیرد. 
البته تحلیل مصاحبه ها نشان می دهد این روزها سهم زیادی از این نقش تعاملی را خود دانشگاهیان با 

استفاده از رسانه های نوین بر عهده می گیرند.
از نظر مصاحبه شوندگان راه ارتباطی بین جامعه و دانشمندان می تواند دو سویه باشد تا هم جامعه 
به حاصل مطالعات دانشگاهیان و دانشمندان به زبانی ساده دسترسی داشته باشد هم دانشگاهیان و 
محققان در جریان دغدغه های جامعه قرار بگیرند.»نقش انتقال، نقش تعامل و نقش مشارکت« قطعًا 
در رابطه دو سویه بین دانشمندان و روزنامه نگاران باید ایجاد شود. تا مشکالتی که در حوزه عمومی و 
جامعه وجود دارد به دانشگاهیان منتقل شوند و ایجاد سؤال کنند. تعامل زمانی معنا دارد که سؤاالت 

پژوهشی به واسطه روزنامه نگاران به پژوهشگران. منتقل شوند
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روشن نمودن نظریه های علمی برای مخاطبان: اهمیت این بخش از کارکردهای روزنامه نگاری 
علم در این است که گفته می شود برخی از مخاطبان رسانه های علمی با بسیاری از دستاورد نوین 
علمی آشنا هستند اما در مواجهه با اخبار نادرست همانند دیگر مردم عادی هستند. به بیان دیگر گفته 
می شود، با اینکه اخبار علمی در جامعه منتشر شده است اما افراد جامعه در ارزیابی درستی و نادرستی 

اخبار، موفق نیستند.
تحلیل مصاحبه ها نشان داد روزنامه نگار علم باید بسیاری از مباحث مانند اینکه نظریه علمی چیست؟ 
چه تفاوتی با فرضیه دارد؟ چگونه می توان یک نظریه علمی را رد یا تائید کرد؟ و... را برای مخاطب 
روشن کند؛ و به طورکلی نقش روزنامه نگاری علمی و روزنامه نگاران علم در جهت ارزیابی، پاالیش و 

فیلتر کردن اخبار و اطالعات و ارائه آن به مخاطبان حائز اهمیت است.
تدوین چارچوب تعامالت بی وقفه، مستمر و در انطباق با عملکرد دانشگاهیان: برآیند نظرها حاکی از 

پایین بودن سطح تعامل میان بخش دانشگاهی و روزنامه نگاری علم است.
به اعتقاد مصاحبه شوندگان، فضای روزنامه نگاری حرفه ای از جایگاه دانای کل به موقعیت یک 
مشاور و فردی که در یک جریان تعاملی دسترسی به اطالعات را آسان می کند در حال تغییر است. 
ضمن آنکه خود روزنامه نگاران علم هرکدام باید متخصصان یک حوزه علمی هم باشند. در چنین 
شرایطی اقدام خوداتکا و مستقل روزنامه نگاران علم در تولید محتوای علمی وجهی است که باید به آن 
توجه کرد و نباید الزاماً تولید محتوا را در چارچوب تعامالت بی وقفه، مستمر و در انطباق با دانشگاهیان 
دید. بخصوص اینکه دانشگاه های ما که در خیلی از زمینه ها دچار انواع عقب ماندگی ها هستند در خیلی 

مواقع سرآمد در ارائه بحث ها نیستند .
بخش  دو  به  روزنامه نگاری  حوزه های  سایر  مانند  را  علم  روزنامه نگاری  می توان  ترتیب  این  به 
اطالع رسانی  و نظارت بر جامعه علمی تقسیم کرد که بخش دوم این روزها اهمیت به مراتب بیشتری 

پیدا کرده است.
ایجاد تعامل بهتر میان جامعه و دانشمندان و دانشگاهیان: به اعتقاد مصاحبه شوندگان برخالف 
گذشته ایجاد تعامل بین جامعه دانشگاهی و جامعه از جمله وظایف اصلی روزنامه نگاران علم نیست 
چراکه این نقش تعاملی را خود دانشگاهیان با استفاده از رسانه های نوین بر عهده می گیرند. در این 
میان و در روزگار رواج همه گیری اطالعاتی و اخبار غلط در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، فعالیت 
روزنامه نگاران علمی که بتوانند از طریق ارائه مقاالت تحلیلی و گزارش های تحقیقی به تعامل بهتر 
مخاطبان با نهادهای علم و پژوهشگران کمک کنند، بسیار مؤثر خواهد بود. همچنین باید مخاطبان 
را هر چند کم با ماهیت علم و پیشرفت های علمی آشنا کرد تا خودشان هم قدرت تفکیک بین اخبار 
درست و نادرست را داشته باشند. در این صورت، سرعت و شدت انتشار اخبار نادرست، شایعات و 

خبرهای شبه علمی کاهش می یابد.
حضور فعال دانشگاهیان و روزنامه نگاران علم در فضای برخط: راه ارتباطی بین جامعه و دانشمندان 
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به  روز  نیاز  و  جامعه  از شرایط  اوقات محققان  خیلی  که  است  درحالی  این  باشد  دوسویه  می تواند 
خوبی آگاه نیستند. به اعتقاد مصاحبه شوندگان روزنامه نگار علم می تواند این فاصله را هم تا حدودی 
کمرنگ سازد؛ بنابراین یکی از نقش های روزنامه نگار علم می تواند آموزش هم زمان مخاطب عموم 
و پژوهشگران در مورد استفاده از ابزارهای نوین باشد. بسیاری از پژوهشگران هنوز به اهمیت کار با 
داده ها برای نشان دادن اهمیت مطالعات شان با خبر نیستند.  اینجا نیاز به حضور نقش واسطی است 
که پژوهشگر را به تحلیل و انتشار داده های تحقیقاتی حوزه خود ترغیب کند و با تصویرسازی درست 

داده ها مخاطب را عالقه مند به دانستن بیشتر سازد.
نظارت بر تعامل  نهادهای مختلف جامعه با پژوهشگران و نهادهای فعال در حوزه علم: ژورنالیسم علم 
بر جریان علم، بر روند علم و بر روند کارهای مراکز آموزشی و تحقیقاتی نظارت می کند و درعین حال 
خبرنگار حوزه علم، مطالبه و نیازهای علمی و تحقیقاتی جامعه، نظام و کشور را شناسایی کرده و بر 
آنها اشراف دارد و آنها را به مراکز تحقیقاتی منتقل می کند؛ به این ترتیب از نظر مصاحبه شوندگان 
فعالیت روزنامه نگار علم، به مراکز پژوهشی محدود نیست. آنها همچنین معتقدند بخش دوم که مهم تر 
و به نوعی بدنه اصلی کار روزنامه نگاری علم در دوران معاصر است، نظارت بر جامعه علمی است. این 
نظارت به معنی صحت سنجی داده، آشکار کردن مناقشه ها، خطاها، قرار دادن داستان در چارچوب 
تاریخی، اجتماعی و نقد زیست بوم جامعه علم. بدون بخش دوم، روزنامه نگار علم ممکن است در 

نهایت به بخشی از عملکرد روابط عمومی یا بازاریابی نهاد علم بدل شود.
نشان  کلی مصاحبه ها  برآیند  مخاطبان:  نیاز  با  متناسب  و  کوتاه، جذاب  به صورت  مطالب  ارائه 
می دهد هنر روزنامه نگار علم در این است که مطالب علمی و تحلیلی بسیار عمیق و بسیار راهبردی 
را در بسته بندی کوتاه و جذاب، متناسب با ذائقه مخاطب و سطح سواد مخاطب، منتشر کند. به اعتقاد 
خبرگان طبیعی است که مردم در همه شرایط و در مورد همه موضوعات حوصله شنیدن، دیدن و 
خواندن مطالب مفصل و طوالنی را ندارند. روزنامه نگار باید از ظرفیت های مختلف رسانه ای استفاده و 
مطالب را خیلی کوتاه و جذاب و متناسب با نیاز مخاطبان و اهمیت موضوع به صورت کوتاه یا مفصل 
منتشر کند؛ ظرفیت رسانه ها هم فقط محدود به خبر نیست بلکه ظرفیت های مختلف و متنوعی دارند 
و به همین دلیل آموختن ساخت ویدئوهای کوتاه، پادکست و نظایر آن توسط روزنامه نگار علم ضروری 
است. در کل نباید فراموش کرد یکی از مهم ترین امتیازات فضای جدید این است که روزنامه نگاران 

می توانند از تکنیک های مختلفی برای انتقال اطالعات شان بهره مند شوند.
در  که  علمی  روزنامه نگار  مخاطبان:  سواد  و  درک  با  شده  تولید  علمی  محتوای  متناسب سازی 
زمینه های مختلف علم و فناوری، خود دستی در کار دانشگاهی داشته باشد زبان دانشمندان را بهتر 
درک می کند و می تواند یافته ها یا نظریه های علمی را فارغ از پیچیدگی های فنی برای عموم توضیح 
دهد. توضیحی که نه چنان دشوار است که الزم شود برای فهم آنها سال ها در دانشگاه درس خواند 
و نه به قدری ساده سازی شود که از مفهوم اصلی تهی شود. نقش روزنامه نگار علم در این بین، از 
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مصاحبه شوندگان حفظ این تعادل است. نه آنقدر زرد و بی محتوا و ساده سازی شده و نه آنقدر دشوار 
که فقط در ادبیات و زبان دانشگاهیان متخصص آن رشته قابل فهم باشد.

ارائه اطالعات با کیفیت و صحت و جامعیت، روایت درست، موضوعات بدون غلط به مردم: به گفته 
مصاحبه شوندگان، روزنامه نگاران علم در حال حاضر وسط اقیانوسی قرار دارند که سونامی اخبار جعلی 
در پی موج های متعددی ایجاد می شود و باید خودشان را با این وضعیت که از در و دیوار محتواهای 
مختلفی می بارد، هماهنگ کنند. این موقعیتی است که وظیفه روزنامه نگاران علم را دوچندان، جذابیت 
کار را خیلی بیشتر و از طرف دیگر بسیار پرزحمت تر می کند همه این ها نشان می دهد که اتفاقاً چقدر 
به روزنامه نگاری علم در این فضا بیشتر احتیاج داریم. ضمن آنکه در عصر ما با اوج گیری دسترسی 
به داده ها و روزنامه نگاری داده محور، گاهی روزنامه نگاران متخصص می توانند حتی یافته های جامعه 

علمی را صحت سنجی علمی کنند.
رعایت استانداردهای حرفه ای در تولید محتوای مورد نظر: حضور انبوهی از افراد عالقه مند و آماتور در 
تولید محتوای علمی باعث می شود انبوهی از محتوا داشته باشیم که کیفیت مناسب و استانداردی ندارند.

به گفته مصاحبه شوندگان، تنوع و تکثر رسانه های جریان اصلی ازیک طرف و از طرف دیگر فراهم 
شدن امکان مشارکت جامعه در فرایندهای ارتباطاتی غیرجایگزین مثل استفاده از شبکه های اجتماعی 
باعث شده تا همگان مجال تولید محتوا پیدا کنند که قطعاً این همگان، استانداردهای روزنامه نگار علم 
را در تولید محتوای مورد نظرشان رعایت نمی کنند. در این میان سهم و نقش روزنامه نگاران علم بیش 

از هر زمانی مشخص می شود.
شناسایی و پرداختن به مطالبات مردم، نیازها، چالش ها و مسائل راهبردی کشور: برآیند نظرهای 
مصاحبه شوندگان حاکی از آن است که روزنامه نگار علم هیچ تفاوتی با سایر انواع روزنامه نگاری ندارد 
و به لحاظ ارزش های خبری، عناصر خبری، روند فعالیت ها همانند دیگر شاخه های روزنامه نگاری 
است اما در نوع رویکرد، کیفی بودن، روندی بودن، تعاملی بودن و به لحاظ موضوعی تمرکزش بر 
بخش های دانشگاهی، علمی، پژوهشی و آموزشی متفاوت است اما به آنجا محدود نیست .به اعتقاد 
مصاحبه شوندگان تفاوت دیگر روزنامه نگاری علم با سایر انواع روزنامه نگاری این است که خبرنگار آن 
نگاه تک بعدی به موضوع و عناصر و ارزش های خبری ندارد یعنی فقط به سمت کسانی که شهرت 
دارند و مسئول هستند گرایش  ندارد؛ بلکه مطالبات مردم، نیازهای کشور، چالش ها و مسائل راهبردی 
کشور و مردم را شناسایی کرده و به آنها می پردازد تا اگر به هر دلیلی محققان و مسئوالن آنها را 

ندیده اند، ببینند و به آنها توجه کنند. 
تأکید بر نظارت و راستی آزمایی، وفاداری به حقیقت1  و داده و مسئول بودن در برابر مخاطب: 
بلکه  نبوده  انتقال دهنده صرف  یک  روزنامه نگار  علم،  روزنامه نگاری  در  معتقدند  مصاحبه شوندگان 
را  آن  آگاهی کامل داشته و  انتقال می دهد  آنچه  به  داستان است و هم نسبت  راوی  خودش هم 

1. fact
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راستی آزمایی می کند. روزنامه نگاری علم، حرفه مستقلی است که وظیفه اش تشویق، ترویج یا حمایت 
از علم نیست بلکه تأکید بر نظارت و راستی آزمایی، وفاداری به حقیقت و داده و مسئول بودن در برابر 

مخاطب است.

نتیجه گیری 
افزایش افسارگسیخته حجم محتوا و تولیدکنندگان در رسانه های نوین، نقش روزنامه نگاران علم 
در دروازه بانی، اعتبار سنجی محتوا و تحلیل و تفسیر محتواهای علمی را از هرزمان دیگری پررنگ تر 
کرده است. در چنین شرایطی روزنامه نگاران علم با فاصله گرفتن هرچه بیشتر از تبلیغ یا ترویج صرف، 
به سوی پرسشگری حرکت کرده اند. همه این ها در شرایطی است که از نظر حرفه ای ظهور اینترنت 
اگرچه زمینه ساز دوران طالیی برای گسترش روزنامه نگاری علم بوده اما مشکالت اقتصادی دامنه دار 
آن عماًل به کاهش شمار روزنامه نگاران شاغل در رسانه های جریان اصلی و سوق دادن آنها به سوی 
فعالیت مستقل در فضای مجازی منجر شده است. اتفاقی که هم زمان فرصت ها و چالش های متعددی 

را نیز در پی داشته است.
در این پژوهش که به بررسی چالش های روزنامه نگاری علم در ترویج علم مبتنی بر رسانه های 
نوین پرداخته شده است به روشنی مشخص شد استفاده از رسانه های نوین از جمله شاخص های اصلی 
روزنامه نگاری علم در ایران است که به طور مستقیم بر نقش روزنامه نگاری علم بر عمومی سازی و 

ترویج علم اشاره دارد و البته شاخص های دیگر هم به صورت غیرمستقیم بر این مهم تأکید دارند.
نتایج حاصل از مصاحبه با روزنامه نگاران علم ایرانی و پژوهشگران فعال در حوزه ارتباطات و رسانه 
نشان می دهند مقوله های تقویت ارتباط و اعتماد میان جامعه علمی با عموم، افزایش آگاهی از نوع و 
نحوه تعامل با مخاطب و افزایش مشارکت و همراهی دانشگاهیان با روزنامه نگاران علم از مهم ترین 
عوامل بوده و از مقوله استفاده از رسانه های نوین تاثیر می پذیرند. این مهم با نتایج مطالعه القی 

)2021( هم خوانی دارد.
آنچه مشخص است روزنامه نگاری علمی به عنوان یکی از ارکان اصلی ترویج علم از جمله مشاغلی 
است که به طور روزافزون در مخاطره قرار دارد آن هم در شرایطی که بیش از هر زمان دیگر به آن 
نیاز داریم. در شرایطی که هر روز بر نظارت و مشارکت مردم در انتقال اطالعات از طریق شیوه های 
آنالین افزوده می شود، جایگاه سنتی رسانه های گروهی )روزنامه ها و مجله ها( که تا مدت ها به عنوان 
اصلی ترین کارفرمای روزنامه نگاران علمی مطرح بود، متزلزل شده است. در شرایط کنونی که اینترنت 
همانند یک سیاه چاله، به طور پیوسته نیازمند تغذیه است، روزنامه نگاری به حرفه ای بیست وچهار 
ساعته و بدون تعطیلی تبدیل شده است. اخبار باید به سرعت منتشر شوند و در این میان هیچ نقطه 
پایانی هم برای این فرایند وجود ندارد. همان طور که ذکر شد از طریق تقویت ارتباط و اعتماد میان 
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جامعه علمی با عموم، افزایش آگاهی از نوع و نحوه تعامل با مخاطب و افزایش مشارکت و همراهی 
دانشگاهیان با روزنامه نگاران علم می توان به تولید محتوای متناسب با نیازهای  عمومی پرداخته و 
نقش نظارتی و مطالبه گری روزنامه نگاران علم را در رسانه های نوین افزایش داد. رسانه های نوین 
نیز می توانند تقویت ارتباط و اعتماد میان جامعه علمی با عموم را افزایش داده و مشارکت و همراهی 
دانشگاهیان با روزنامه نگاران علم را بیشتر نمایند. این عوامل در نهایت به ترویج علم در ایران منتهی 

می شوند.
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