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درآمدی بر مفهوم »ترویج علم« در رسانه ها؛ و تحلیل 
محتوای مجلۀ علمی عمومی »اطالعات علمی«

)1385-1390( 
اسماعیل مصطفوی1

زاهد بیگدلی2
چکیده

ترویج و عمومی سازی علم مفهومی است که به کمبود علمی و فهم علم در میان افراد جامعه می پردازد. روش های گوناگونی در ترویج علم 
مطرح شده و به آزمون گذاشته شده است. همچنین رویکردها و رهیافت های گوناگونی از جمله سواد علمی، فهم عامه از علم، گفتگو و مشارکت 
عمومی در علم، در این حوزه مطرح شده اند؛ این مطالعه با روش اسنادي به تعریف ترویج علم و مفاهیم وابسته به آن پرداخته است؛ در ادامه 
به منظور بررسی و شناسایی نقش و جایگاه مجله هاي علمی عمومی در ترویج علم، به تحلیل محتواي مطالب ارائه شده در مجله »اطالعات 
علمي« )به عنوان نمونه( بین سال هاي 1385 تا 1390 پرداخته شده است. این مجله مدت 25 سال منتشر می شده؛ که اکنون انتشار آن متوقف 
شده است. ماهنامه »اطالعات علمی« از لحاظ برخورداری از ویژگی ها و امتیازهاي مجله هاي علمی عمومی گزارش شده در متون، مورد 
بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهند انتشار منظم، وجود نسخه الکترونیکی، تنوع حوزه های موضوعی تحت پوشش و ... عوامل تأثیر 

گذار در توزیع مطلوب این مجله ها است.
کلیدواژه ها: ارتباط علمی، ترویج علم، فهم عامه از علم، سواد علمی، رسانه ها، ماهنامۀ اطالعات علمی.

مقدمه
ترویج علم3، ارتباط علمی4، و فهم عامه از علم5 مفاهیم متفاوت اما مرتبطی هستند که تشخیص و تمایز آنها اولین موضوع 
شناختی این حوزه را شکل می دهد. هر سه مفهوم بر کمبود علم و فهم علمی میان افراد جامعه توجه دارند؛ در این بین ارتباط 
علمی دایره مفهومی وسیع تری دارد؛ این مفهوم با تأکید بر مفهوم علم و عموم، دو مفهوم ترویج علم و فهم عامه از علم را 
نیز دربرمی گیرد. ترویج علم مفهومی است که به میزان اطالع مردم از علم توجه دارد و دغدغه فعالیت های فهم عامه از علم، 
دستیابی علوم به فهم و شناخت درست و محدودیت های آن است. قائل شدن چنین اهمیتی به علم و نگرانی از بابت رواج 
یافتن آن در جامعه، با واقع بینی دربارۀ کارکرد علم منافاتی ندارد. دو موضوع کلّی که ارتباط علمی ناظر بر آنهاست، عبارتند از 

esmdoc@gmail.com 1 . دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 bigdeli_zahed@yahoo.co.in 2 . استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

3. Science popularization
4. Science Communication
5. Public understanding of Science
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لزوم ارتباط افراد حوزه علم با یکدیگر و نیاز به افزایش شناخت و فهم همه افراد جامعه از سازوکار و کارکردهای مختلف علم. 
اگر ارتباط علمی به موضوع دّوم توجه کند، ارتباط علمی عمومی نامیده می شود. ترویج علم به روش هایی اشاره دارد که افکار 
و اندیشه های انتقادی، تاریخ و جامعه شناسی دانش علمی و نتایج پژوهش علمی و توسعه فناورانه به اندازه ای ساده می شوند 
که ضمن محفوظ ماندن محتوا و ارزش علمی آنها، توسط عموم قابل درک شوند. ترویج علم و نحوه کار آن، نقش محوری در 

توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیستی دارد )وصالی و اجاق، 1386(.

ترویج و عمومي سازي علم
دانشمندان به همراه دیگران در یک جامعه زندگی می کنند. دیگران یعنی همۀ آنهایی که با علم در ارتباط هستند یا نیستند. 
نقطۀ تمایز آنها در کاری است که به آن مشغول هستند. اما حال که اهل علم، به دلیل اهمّیت موضوع کار خود- یعنی علم- 
دانشمندان حق  افسارگسیخته منجر شود.  و  پیامدهاي غیرقابل کنترل  به  نباید  اهمیت  این  طبقه ای مهم محسوب می شوند، 
ندارند، خود را از پاسخ گویی و مسئولیت در برابر جامعه معاف بدانند. شاید فرض ناتوانی مردم در فهم مسائل علمی، بهانه ای برای 
مصون ماندن دانشمندان از انتقادها و نظارت عمومی باشد. از سوی دیگر، امروزه علم، در اغلب جوانب زندگی مردم نمود دارد. 
پیشرفت علمی در رابطۀ تنگاتنگ با توسعۀ فناوری است، در مقاطع بسیاری حتی سبک زندگی انسان ها را دستخوش تحوالت 
عظیم کرده است. گاه علم از قلمروی خویش پا فراتر نهاده و در قلمرو ایدئولوژی در آمده است )فیرابند1، 1981: 156(. علم قابل 
اعتماد است چون تا به حال تقریبًا موفق بوده است. مردم به قدرت علم ایمان آورده اند و گاه افق های سعادت خود را در دستان 
توانای علم جستجو می کنند. تنیدگی علم با زندگی مردم، دلیل خوبی است برای این مسئله که آنها حق دارند بر پیشرفت و 
توسعۀ علم نظارت داشته باشند. چرا که هر تغییر و تحولی در حوزۀ علم- هر چند تخصصی- تأثیراتی مستقیم بر کیفیت زندگی 
مردم دارد. این امر تحت لوای پدیده ای به نام ترویج علم محقق می شود؛ که بر اساس آن مردم عادی نیز در مباحث علمی 

متخصصان موضوعی سهیم می شوند.
اصطالح ترویج علم معانی متنوع و گاهي متفاوتی دارد. برای مثال »عرضۀ اطالعات دست اول علمی به کسانی که به طور 
کل از موضوع بی اطالع هستند« یا »جلب موافقت بیشتر عامه برای حمایت از کوشش های دانشمندان« و یا »باال بردن شأن 
و حرمت دانشمندان در نظر مردم عامه« و .... در این نوشته مقصود از ترویج علم به طور عمده »آشناسازی غیرمتخصصان با 
مضامین و آموزه های علمی به زبان غیر تخصصی« است. در اینجا منظور از غیر متخصصان تنها کسانی نیستند که با هیچ 
حوزۀ علمِی تخصصی آشنایی ندارند، بلکه مراد کسانی هستند که در غیر حوزه یا رشتۀ تخصصی خود »غیر متخصص« به شمار 

می آیند.

دانشمندان به عنوان صاحبان علم در برابر مردم
اهل علم اغلب شأن خود را باالتر از هم صحبتی با مردم عادی می دانند و عوام را از درک افکار خود عاجز می پندارند. علم 
مدرن، با داعیۀ برتری در میان سایر اقسام معرفت انسانی، به خود می نازد و برای مدت ها دانشمندان بر آن بوده اند تا روش علمی2 
را به عنوان یگانه شیوۀ کسب معرفت، به سایر حوزه ها تسّری دهند. اما شاپین3 )1992( معتقد است روش علمی، آنگونه که از 
بیرون به نظر می رسد، ماهیتی روشن ندارد. دور از ذهن نیست که اگر مردم از ابهام هاي واقعی در مباحث علمی باخبر شوند، حتی 
دیدگاه آنها نسبت به ارزش، اعتبار و جایگاه معرفت علمی تغییر پیدا کند. البته دیدگاه های متعددی در فلسفۀ علم و جامعه شناسی 
علم هستند که تا این حد به مسئله روش اهمیت نمی دهند. دیدگاه های جامعه شناسانه، اعتبار علم را در گرو روش یا هر خصیصۀ 
درونی دیگر نمی دانند، بلکه جایگاه علم را به ماهیت جامعۀ علمی و نحوۀ عملکرد آن نسبت می دهند. البته این گفته با رشد 
و گسترش و کارایي علوم در رفع نیازهاي جامعه و در حرکت آن به سوي تعالي در تعارض است؛ چرا که پیشرفت هاي علمي 

براي مثال در حوزۀ علم پزشکي به قدري وسیع و تأثیرگذار است که نمي توان خرده بر تفاخر و کارایي جامعۀ پزشکي بگیریم.
مفهوم فاصله میان دانشمندان و مردم طی سال ها با انتقاداتی مواجه بوده است. از میان انتقادات می توان به دو مورد عمده 
اشاره کرد. نخست، کسانی که فرض فاصله را جعلي مي شمارند و ساختگی می دانند و دوم، کسانی که به تصور وجود فاصله ای 
مشخص و خط کشی شده خرده گرفته اند. در ابتدا صحبت از وجود فاصله ای ثابت و معرفت شناختی بود و از جهان دانشمندان و 
مردم، همچون دو دنیای مختلف و مجزای ایستا یاد می شد. با این حال، بررسی های بعدی، مفهوم فاصلۀ ثابت را با فاصله ای 

1. Feyerabend
2.Scientific method
3. Shapin
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پویا و البته در حال گسترش جایگزین کرده اند. مفهوم پویای فاصلۀ فزاینده با تصور رایج از پیشرفت علم کاماًل سازگار است. 
فرض بر اینکه پیشرفت علم، فرایندی طبیعی و ضروری است، به این ترتیب هیچ راهی برای جلوگیری از افزایش فاصلۀ میان 
دانشمندان حرفه ای دست اندرکار تولید علم و مردمی که محصوالت آنها را مصرف می کنند، وجود نخواهد داشت. پاول1 )1988( 
با اشاره به مسئلۀ ارتباط مردم و علم و نیز تغییر مفهوم عامه در خالل قرن های گذشته، فرضیه هاي اساسی را به شکل زیر 

فهرست کرده است:
فاصلۀ معرفتی: ترویج به عنوان پل ارتباطی ضروری روی فاصله فزایندۀ میان دانش تخصصی شدۀ دانشمندان و فهم عرفی 

عموم به کار گرفته می شود.
مخاطب همگن: جامعه یعنی مخاطب ترویج، در مقابل مباحث علمی، همگن و یک دست فرض می شود. مردم نسبت به 

مفاهیم علمی ناآگاه هستند و تفاوت عمده ای در میزان این ناآگاهی وجود ندارد.
به عموم است و جریانی در جهت عکس  دانشمندان  از سوی  ترویج، اطالع رسانی یک طرفۀ مفاهیم  جریان یک سویه: 

وجود ندارد.
ایجاد عالقۀ عمومی: هدف ترویج علم، عمومي سازي علم از طریق ایجاد عالقه در عموم مردم است. مردم باید با مفاهیم 

پایۀ علم آشنا شوند تا پیگیری تحوالت و دستاوردهای علمی، برای آنها ممکن شود.
انگیزش حمایت عمومی: توجه و ورود دانشمندان به فعالیت های ترویج، نسبتًا متأخر است و جلب حمایت عمومی را برای 

جذب بودجه های بیشتر در نظر دارد.
ترجمۀ نارسا: ترویج علم، ارائۀ علم به زبان ساده و قابل فهم به مردم عادی است. ترجمه از زبان فنی به زبان مردم، متضمن 
چشم پوشی از ظرایف و پیچیدگی های معمول مسائل علمی است. به این ترتیب، در فرایند ترجمه، چیزهایی از دست خواهد رفت.

روش های ترویج علم
هدف اصلی و مهم ترویج علم »شمول اجتماعی2« است. شمول اجتماعی یکی از چالش های اصلی جوامع امروزی است. 
این مفهوم به معنای توجه به وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمعیت حاشیه ای و مستثنی  شده است، و هم در معنای 
وسیع تر، به این معناست که شهروندان آموزش دیده در جوامع معاصر به عنوان مصرف کننده و کارگزاران تغییر، زندگی کنند و 
از پیچیدگی شرایط اجتماعی و محیط زیست خود آگاهی داشته باشند. منظور از شمول در ترویج علم این است که مخاطباِن 
فعالیت علمی را، همه افراد جامعه تشکیل دهند. اما با توجه به اینکه سطح علمی مردم، میزان عالقه مندی و میزان تمایل آنها 
به مشارکت در موضوع هاي علمی متفاوت است، مخاطبان ترویج علم متفاوت  هستند و سبک های مختلفی برای آن وجود دارد. 

ترویج علم چهار روش زیر را در بر می گیرد:
ترویج علم بین حوزه ای: هدف آن افزایش شناخت افراد یک حوزه از سایر حوزه های علمی است.

ترویج تعلیم و تربیتی: روش مسلّط ترویج علم است که بیشتر دانش آموزان را مدنظر دارد اما گسترده تر از آموزش علوم 
در مدارس است.

ترویج سیاسی: تشویق نهادها یا افراد دولتی که منابع مالی یا سایر منابع مربوط به پژوهش علمی را تأمین می کند، ترویج 
سیاسی است.

از کانال ها کتاب است؛ و دیگری  این منظر یکی  بر عهده گرفته اند. در  را  این وظیفه  ترویج عمومی: رسانه های جمعی 
روزنامه، مجله، رادیو و تلویزیون که در آنها نقش اجتماعی روزنامه نگاران حرفه ای علمی مسلم فرض می شود. بودین3 معتقد است 
که ترویج علم به متون نوشتاری برمی گردد. البته به این معنا نیست که برای ترویج علم از گروه های متخصص به مخاطبان 
وسیع از سایر رسانه ها استفاده نمی شود. از این رو پیر الزلو4 قوانین نگارش برای ترویج علم را بیان کرد: نگارش به زبان ساده، 
استفاده نکردن از زبان مخصوص علم، تشکیل جمله هاي کوتاه و تا حد امکان بدون پیرو و وابسته، استفاده از مثال و ذکر نمونه 

و یا بهتر است از تصویر، طرح و نقاشی و چکیده های خیلی کوتاه به کار گرفته شود )وصالی و اجاق، 1386(.
با توجه به آنچه که گفته شد در این نوشته منظور ترویج علم عمومی است. اصلی ترین و عمده ترین ابزار ترویج علم در بین 

مردم استفاده از رسانه های مختلف است؛ از این رو در ادامه به نقش و چالش های رسانه در ترویج علم پرداخته خواهد شد.
1. Paul
2. Social inclusion
3. Baudouin
4. Pierre Laszlo
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نقش رسانه در ترویج علم
مارشال مک لوهان1 مدعی است که رسانه های هر عصر ماهیت جامعۀ آن عصر را تعیین می کنند. او معتقد است رسانه ها 
امتداد حواس انسان هستند. طبق این نظریه، جامعه همزمان با رشد فناوری ها در آن رشد کرده است. از حروف الفبا تا اینترنت، 
ما از رسانه ها تأثیر گرفته ایم و بر آنها تأثیر گذاشته ایم. به بیان دیگر، رسانه خود پیام است. قواعد رسانه ها، تشدید، کهنه شدن، 
بازیابی و تثبیت، به ما نشان می دهند که فناوری یا فناوری های جدید بر رسانه ها تأثیر می گذارد. مک لوهان می گوید که انسان ها 
بیش از این نمی توانند در انزوا زندگی کنند بلکه توسط رسانه های مختلف الکترونیکی به شکل مداوم و یا غیرمداوم در ارتباط 

خواهند بود و این روند منجر به شکل گیری دهکدۀ جهانی  می شود.
مک لوهان سه پیش فرض اصلی »نظریه ی رسانه ها2« را اینگونه بیان می کند: 

1( رسانه ها، هر عمل و شیوه ی رفتاری را به جامعه القا می کنند؛
2( رسانه ها، درک ما را تثبیت مي کنند و تجارب ما را شکل می دهند؛ 

3( رسانه ها، دنیای ما را یکپارچه می سازند.
درحالی که در گذشته ای نه چندان دور هیچ کس سخنی را نمی پذیرفت مگر اینکه از رسانه شنیده باشد و برشمردن آثار مخرب 
رسانه ها یا جادوگری شان در تحول انگیزی زبانزد خاص و عام بود، امروز به جای آنکه رسانه ها آنقدر قدرتمند دانسته شوند که 
بر همه جنبه های زندگی ما تأثیر  گذارند، تمرکز نیرومند بر اموري که به احتمال زیاد در حال وقوع هستند در اثرگذاری پیام ها 
و موضعی معطوف به واکاوی فراورده های رسانه ای و ارزیابی نسبت به فرهنگ رسانه های پساتوده ای قابل قبول است. اکنون 
اندیشمندان می کوشند ارتباط رسانه ها را با مدرنیته بهتر درک کنند و نظریه سازی بهبودبخش و خودهشیارانه تری را تعقیب کنند 
که ابعاد فرمول بندی های پیشین را با تجدیدنظرطلبی های امروزین مدنظر قرار دهد. در اینجا این امر مطرح می شود که مانند 
دانشمندان، در فرایند همگانی، ممکن است به این نتیجه برسیم که تالش هایمان را در نقطه ای متمرکز کنیم که جان دیویی 
متفکر عمل گرای آمریکایی ما را مجبور به اندیشیدن درباره اش می دانست، یعنی گونه هایی از پژوهش اجتماعی را برگزینیم که 
»آزمون پیامدها، بیشتر بر ریزگویی ها و دقایق امور استوار باشد و نه قواعد کلی ثابت«. اکنون باید به شدت بر این اصل بدیهی 

به دست آمده از تجربه های پیشین تأکید کنیم که ُمشک آن است که خود ببوید، نه آنکه رسانه بگوید )قدیمی، 1391(.
مشاهده شده است که مردم غالبًا آن دسته از اطالعات علمی را کسب می کنند و یا برای پذیرش آن آمادگی دارند که در 
زندگی خود به آن احتیاج دارند و نه بیشتر )لوی لبلوند3، 1992(. شرط بندان در محاسبۀ احتمال برد یک مسابقۀ اسب دوانی ماهر 
هستند اما شاید نتوانند مهارت خود را در یک مسئلۀ انتزاعی آماری به کار بندند. آشنایی با خواص دارویی و درمانی بسیاری 
از خوراکی ها و مواد غذایی گیاهان از این دست دانش محسوب می شود؛ بسیاری از خانواده ها با آن و نحوۀ استفاده از هرکدام 
از آنها آشنا هستند ولی در واقع از اجزاء درونی و ترکیب هاي خاص هر کدام از آنها اطالعی ندارند. این دست دانش »مهارت 
غیرتخصصی4« نامیده می شود )پاول5، 1998(. مهارت غیرتخصصی، بر خالف علم دانشگاهی، بیشتر به عینیت و خاص بودن 
نزدیک است تا کلیت و انتزاع. چه بسا که همین دانش خاص و عینی در شرایط مختلف به کار می آید اما قوانین کلی دانشمندان 

کاری از پیش نمی برند.
توجه به برخی قواعد و سازوکارهای دنیای رسانه می تواند در فهم و تبیین حضور علم در رسانه ها راهگشا باشد. رسانه ها در 
دنیای امروز نقش و جایگاهی ممتاز و متمایز دارند و در بسیاری از حوزه های سیاست، فرهنگ و البته علم تأثیرگذار هستند. 
راه  این  با هزینه هایی که در  این گروه ها، متناسب  از  به خدمت گرفته می شوند و هر یک  رسانه ها توسط گروه های مختلف 
می پردازند، اهداف خاص و کارکردهای ویژه ای را از رسانۀ مورد حمایت خود، مد نظر قرار می دهند. گاه کارکردهای تجاری به 
منظور کسب درآمد و گاه کارکردهای اطالع رسانی با هدف جهت دهی توده ها مطابق برنامه های سیاسی از رسانه ها انتظار می رود. 

در کلیت، صاحبنظران نقش اجتماعی رسانه ها را به چهار دستۀ زیر تقسیم بندی می کنند:
انتشار اخبار و اطالعات: رسانه ها وظیفه دارند با انتشار جدیدترین اخبار و اطالعات، مخاطبان خود را از وقایع مهم و چگونگی 
رخداد آنها، در داخل و خارج از کشور با خبر سازند. آگاهی از تحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خود زمینۀ ارتقای 

فرهنگ و دانش عمومی جامعه را فراهم خواهد کرد.

1. Marshall McLuhan
2. Medium Theory
.3 Lévy-Leblond
4. lay expertise
5. Paulos
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ایجاد سرگرمی و تفریح: زندگی ماشینی و پرسرعت عصر جدید، نیاز انسان به اوقات فراغت و تفریح را دو چندان ساخته 
است. در پاسخ به این نیاز، رسانه ها می کوشند تا با تهیۀ برنامه های جذاب و سرگرم کننده، در پربارتر کردن اوقات فراغت مردم 

سهم داشته باشند.
ارشاد، راهبری و تبلیغ: هدایت و راهبری جوامع، بسته به مالکان رسانه ها جهت گیری های مختلفی دارد، اما این نکته از اهمیت 

نقش رسانه ها در هدایت افکار عمومی نمی کاهد.
آموزش عمومی: آموزش مخاطبان به منظور افزایش دانش و آگاهی آنان، از وظایف اساسی رسانه ها است. امروزه اهمیت 
نقش آموزشی رسانه ها به حدی است که بعضی از جامعه شناسان برای مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سینما کارکرد آموزشی در 

حد آموزش های رسمی قائل هستند )امیرخانی، 1383: 66(.
حال باید به این نکته پرداخته شود که وظیفۀ ترویج علم را چه کسانی بر عهده دارند. باید قبول کرد که اصل عمومی کردن 
علم خود به یک علم یا فن اساسی تبدیل شده است و از عهدۀ همه کس ساخته نیست. بخشی از این کار از عهدۀ پژوهشگران 
و دانشگاهیانی ساخته است که می توانند فرایند تحقیقات خود و نتایج حاصل از آن را به زبانی قابل فهم برای مردم عادی بیان 
کنند و بخش دیگری از این کار را نیز روزنامه نگاران، مجریان، کتابداران، و تهیه کنندگان برنامه های علمی در روزنامه، مجله ، 
اینترنت، رادیو و تلویزیون بر عهده دارند. با توجه به در اختیار قرار گرفتن اینترنت و فناوری های نوین توسط رسانه های چاپی 
سابق، دسترسی و اهمیت این رسانه ها بیش از پیش گسترش یافته است. یکی از این رسانه ها، مجله ها و به طور اخص مجله هاي 
علمی عمومی هستند که کار ترویج علم در بین مردم را در اختیار دارند. این رسانه برای خانواده های فرهیخته که از گذشته با 

نشریه هاي مناسب انس و الفت داشته اند بسیار جذاب بوده اند.
در ادامه سعی می شود به اهمیت و وظایف این رسانه اطالعات علمی و جایگاه آنها پرداخته شود. در این مسیر در ابتدا ابعاد 
و وظایف این رسانه واکاوی مي گردد و به همراه تحلیل محتوای یکی از این مجله ها )ماهنامه »اطالعات علمی«( به نقش آنها 

در ترویج علم پرداخته می شود.

مجله هاي علمی عمومی به عنوان یکی از ابزارهای ترویج علم
ترویج علم در این بخش، فعالیت دانشمندان، پژوهشگران، روزنامه نگاران، برنامه سازان تلویزیونی و گزارشگران حوزۀ علم 
و فناوری را در بر می گیرد. ترویج علم، به واقع حوزه ای تخصصی است و روش ها و مهارت های الزم، چه در حوزۀ رسانه های 
مکتوب و چه در حوزۀ رادیو- تلویزیون را دربرمی گیرد. در این نوشته تأکید در اهمیت مجله هاي علمی عمومی در زمینه ترویج 
و  نمونه، خبرنگاران مطبوعات مختلف  برای  دارد.  تفاوت های عمده  رسانه ای  دیگر حوزه های  با  است. خبرنگاری علمی  علم 
گزارشگران  برای  که  حالی  در  دارند،  رقابتی شدید  با هم  روز  اخبار مهم  پوشش  در  گوناگون،  تلویزیونِی  رادیو–  مؤسسه هاي 
علم، این مسئله کمتر اهمیت پیدا می کند. تحوالت و دستاوردهای علمی، کمتر اهمیت خبری دارند، که تکاپو و رقابتی میان 
خبرنگاران ایجاد نمایند. رویکرد خبری به این مسائل اهمیت چندانی نمی دهد. اخبار خوب، باید واجد ابعاد دراماتیک باشد در 
برابر گزارش های علمی، که معّرف ابعاد علمِی مهیج برای اذهان کنجکاو هستند. باید اذعان کرد که علوم کاربردی بیش از 
علوم محض، برای پوشش رسانه ای اخبار علمی مناسب هستند و علوم محض، برای کسب ارزش خبری معمواًل باید در پوششی 
کاربردی عرضه شوند؛ با وجود همۀ بحث هایی که در اینجا ذکری از آنها رفت، اطالعات علمی بدیع روند ترویج علم در بین 

مردم را تسریع می کنند.
نشریه هاي علمی عمومی، توزیع و شمارگان گسترده دارند و حتی از طریق سایت های اینترنتی نیز به رایگان در اختیار عموم 
قرار می گیرند. باید توجه داشت که همانگونه که این مجله ها در دسته بندی نشریه هاي علمی لحاظ می شوند، در زیر نشریه هاي 
عمومی/عامه پسند نیز جایگاه خود را دارند. امروزه شمار انتشار نشریه هاي خاکستری افزایش قابل توجهی یافته است. نشریه هایي 
که در بازاریابی و تجارت و زمینه سازی فکری برای افراد جامعه و جذب مشتری در مقابله با نشریه هاي علمی عمومی و تخصصی 
هستند. در این شرایط اهمیت انتشار و حمایت از نشریه هاي علمی عمومی که به پرکردن اوقات فراغت خوانندگان کمک مي کند 
و در عین حال ناقل اطالعات علمی و یافته های پژوهشگران و دانشمندان به زبان ساده است، اهمیت بسیاری به خود می گیرد.

مجله های علمی عمومی در کشورهای توسعه یافته رونق و رواج بیشتری یافته اند. مجلۀ علم و زندگی در شوروی در سه و نیم 
میلیون نسخه منتشر می شود. مجلۀ »ساینتفیک امریکن1« که حدود 150 سال است در ایاالت متحده امریکا به چاپ می رسد و 
مشهورترین و معتبرترین مجلۀ علمی عمومی است، که به چند زبان از جمله انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی، آلمانی، ایتالیایی 

1. American Scientific
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و ... منتشر می شود. مجلۀ »نیوساینتیست1«، مجلۀ فرانسوی »ساینس اونیوا«، مجلۀ آلمانی »بیلدرویس شافت« نیز در سراسر 
جهان مشهور هستند. در کشور ما اینگونه از مجله ها به این اندازه قدمت ندارند. نخستین مجلۀ علمی عمومی به زبان فارسی 
که نسبتًا معتبر است مجلۀ »سخن علمی« است که از اوایل دهۀ 40 منتشر شد ولی عمر چندانی نداشته است. نشریۀ مهم 
دیگر مجلۀ »دانشمند« است که از سال 1342، تاکنون منتشر می شود. بقیۀ مجله هاي علمی عمومی سابقۀ کمتری دارند و به 
طور عمده پس از پیروزی انقالب اسالمی منتشر شده اند )میرزایی و حیدرزاده، 1376(. یکی از این مجله ها ماهنامه »اطالعات 
علمي« است. این مجله در بین مجله هایي همچون »دانشمند«، »آسمان شب«، »دانستني ها«، و »نجوم« جزء محبوب ترین 

مجله هاي علمي عمومي به شمار مي رود.
میرزایی و حیدرزاده )1376( معتقد هستند که واژۀ عمومی در این مجله ها را به دو اعتبار به کار می بریم: الف( عمومی یعنی 
این مجله ها تنها به یک رشتۀ علمی یا فنی نمی پردازند. ب( عمومی به اعتبار مخاطبان. یعنی تنها متخصصان یک حوزه خاص 
علمی مخاطب این مجله ها نیستند؛ و گروه وسیعی از افراد جامعه می توانند از محتوای این مجله ها بهره ببرند. اساسی ترین 
و شاید تنها وظیفۀ مجله های علمی عمومی، ترویج علم در میان عموم مردم است. ولی باید به این نکته توجه کرد که مجلۀ 
علمی عمومی، مجلۀ »عامه پسند« نباید باشد. همانقدر که تبلیغات از طریق رسانه ها می تواند به آشنایی و همراهی مردم با علم 
یاری رساند، ممکن است به احساسات منفی و مقاومت عمومی در مقابل مسائل علمی- فنی دامن بزند. هر چند که علم جهان 
را کنترل می کند اما قواعد دیگری بیرون از حوزۀ علم هستند که تعیین می کنند چه بخشی از علم به خبر تبدیل شود، مخاطبان 
چگونه به آن واکنش نشان دهند و چه فکری دربارۀ آن داشته باشند. ناآشنایی دانشمندان با این قواعد است که آنها را نسبت 
به نادرستی رفتار رسانه ها با علم و تحریف آن نگران می کند. رسانه ها به محتوای علم عالقه ای ندارند؛ با این حال، خبرنگاران 

برای توانایی در نقد و بررسی علم مجبور هستند تا با آن آشنایی پیدا کنند.
با این پیش فرض آنان وظایف مجله هاي علمی عمومی را اینگونه می شمارند:

 1. بیان مطالب پیچیدۀ علمی به زبان ساده و به طوري که برای عموم قابل فهم باشد؛
 2. رشد شناخت علمی نسبت به خود و جهان پیرامون؛

 3. تحریک حس کنجکاوی جوانان و دادن اطالعات علمی به آنها، برای آشنایی با پیشرفت های روزانۀ علم؛
 4. سوق دادن جوانان به سوی کارهای پژوهشی و علمی؛

 5. آگاه کردن خوانندگان از آخرین پیشرفت ها و رویدادهای علمی جهان، و مواردی دیگر. 
میرزایي و حیدرزاده )1376( ویژگی های مجلۀ علمی عمومی خوب را به صورت تیتروار در ده مورد برشمرده اند، که در اینجا 

به تفصیل به آنها پرداخته شده است:
داشتن زبان ساده و روان که بتواند به هضم، فهم و درک مطالب پیچیده کمک کند و شوق علم آموزی را در مخاطبان ایجاد 
نماید. این ویژگی، مهم ترین ویژگی یک مجلۀ علمی عمومی است. به هر روی علم در رسانه ها حضور دارد. رسانه ها همچون 
آینه- صاف یا کدر- علم را به جامعه عرضه می نمایند. انتقال درست اطالعات علمی، به فهم درست عرضه کنندگان، بستگی 

مستقیم دارد، و این امر مستلزم دانش تخصصي، اخالق حرفه ای و نظارت عمومی در خلق آثار علمی برای عموم مردم است.
واقع  در  انگیزاننده،  بر  باید  شده  ارائه  مطالب  آنان.  کنجکاوی های  درست  ارضای  و  خوانندگان  آموزش  قابلیت  و  قدرت 

ترغیب کنندۀ خواننده براي انجام جستجو و مطالعۀ بیشتر؛ و همچنین ارضاء کننده حس کنجکاوي مخاطب باشد.
اصالت، تازگی و مستند بودن مطالب ارائه شده. این مورد یکی از ضرورت هاي مطالب علمی است. علم با سرعت رشد می کند، 
با شواهد و نتایجی که پله پله افزوده می شوند. وقتی یک تحقیق به تنهایی به عنوان اثبات یا تأیید یک مسئله معرفی شود، با رد 
آن از سوی تحقیقات بعدی، از اعتبار علم در نظر مردم کاسته خواهد شد؛ اینجاست که مسئلۀ اصالت مقاله و مستند بودن اهمیت 
دو چندان می یابد. به عالوه، اصحاب رسانه تمایل دارند مفهوم اکتشاف علمی را با حدس و تصادف ترویج دهند. دوروتی نیلکین2 
دربارۀ گرایش خبرنگاران به ارائۀ تصویری فاقد هر گونه نظام ارزشی از علم، هشدار داده است )هراتی، 1376(. باید توجه داشت 

که رشد و گسترش مقاله هاي تاریخ گذشته از اعتبار و ارزش مجلۀ علمی در نزد افکار عمومی مردم می کاهد.
و  تحقیقات  از  اغلب  خبری،  مقاله هاي  مقاله ها.  در  شده  مطرح  دستاوردهای  و  آزمایش ها  مورد  در  تکرار  و  اثبات  قابلیت 
ماهیت  باعث می شود  ندارند. همین  قبلی  کارهای  با  آنها  ارتباط  به  توجهی  حالی که هیچ  در  منفرد می نویسند  دستاوردهای 
مشارکتی علم به درستی تصویر نشود )هراتی، 1376(. از این رو پر واضح است که قابلیت تکرار و اثبات آزمایش ها و دستاوردهای 

ادعاشده در مقاله هاي علمی چه مقدار در نزد اذهان عمومی مردم و خوانندگان مجله حائز اهمیت است.
1. New Scientist
2. Dorothy Nelkin
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داشتن انسجام منطقی در شکل و محتوای مقاله ها. علم خصلتی پیچیده و مرموز دارد. به این ترتیب، توضیح و تفسیر اخبار 
و اطالعات علمی، زمانی زیاد و دّقتی دوچندان طلب می کند. در نتیجه، با کمبود فضا و امکانات برای مجله هاي علمی عمومی، 
بروز کاستی ها و مشکالت در پوشش مطلوِب علم، اجتناب ناپذیر خواهد بود. از سوی دیگر، کاهش برنامه های جّدی علمی، مجالی 
برای طرح مطالب مرتبط با طنز و سرگرمی در این رسانه را فراهم مي نماید. عالوه بر این مطالب طنز و سرگرمی با مشارکت 

خوانندگان، می توانند محل مناسبی برای عرضۀ مفاهیم علمی در مجله هاي علمی عمومي باشند.
سازگاری ادعاهایی که در مقاله علمی با عقل می شود. هر اندازه که اصحاب رسانه، در کسب علم و آشنایی با آن تالش 
نمایند، باز هم از پس فهم و تحلیل مسائل پیشرفته و پیچیدۀ جهان علم برنخواهند آمد. همین مسئله است که خبرنگاران را از 
مراجعه به متخصصان و دانشمندان ناگزیر می سازد. دانوودی1 در پژوهشی، بررسی کرده است که در این مراجعه ها، چه گروهی 
از دانشمندان بیش از دیگران در تولید اخبار علمی، در دهۀ 1980، آمریکا مشارکت داشته اند. نتیجه نشان داد که دانشمندان 
وابسته به مراکز دانشگاهی و دولتی، بیش از دانشمندان شاغل در صنعت به عنوان منابع خبری مورد توجه بوده اند. چرا که صنعت 
همواره به دنبال پوشش دیدگاه های مطمئن نسبت به دانش خود بوده است و چنین پوشش مطمئنی از سوی رسانه های بی طرف 
تضمین نمی شود. به این منظور صاحبان صنایع، فعالیت های قابل توجهی را برای روابط عمومی و تبلیغات سازمان دهی می کنند 
)امیرخانی، 1383(. در مراجعه هاي خبرنگاران به دانشمندان در جایگاه منابع خبری، افراد باسابقه و صاحبان مناصب رسمی بیش 
از منابع تازه کار مورد ارجاع قرار می گیرند. در عمل، به این معني است که تنها سخنگوهای رسمی دولت فرصت اعالم نظرات 
خود را پیدا می کنند. از سوی دیگر، روزنامه نگاران همواره ترجیح می دهند به سراغ مقاله هاي علمی تأیید شده بروند. در هر دو 
حالت، هدف این است که مواد خبری، دقیق و معتبر و سازگار با عقل باشند که هم قابل اعتماد هستند و هم نیازی به بررسی 

دوبارۀ آنها وجود ندارد.
پرهیز از چاپ مطالب و مقاله های »شبه علمی«، یا غیر علمی و پیش پا افتاده. اکنون دیگر دوران چاپ دروغ های عجیب و 
غریب به نام علم و فناوري در دورۀ هیجان زدگی های کاذب به سر آمده است. هنگامی که مجادله هاي علمی در مجله هاي علمی 
می شود، گرایشی وجود دارد که وانمود کند روزنامه نگاران مسئله را تحریف کرده اند. در واقع، بخشی از جامعه علمی تمایل دارد تا 
وانمود کند در درون علم، مشکل و مناقشه ای نیست و این مطالب، از کج فهمی خبرنگاران علمی ناشی شده اند. هر چند که اغلب 
مجادله هاي علمی در میان خود دانشمندان باقی می مانند و به مطبوعات کشیده نمی شوند. از سوی دیگر، خوِد خبرنگاران هم 
مایل نیستند با انعکاس اینگونه مطالب جنجالی، اعتباِر منابع خود را زیر سؤال ببرند، دست کم تا وقتی که به آنها وابسته هستند 
و نمی خواهند رابطۀ خود را با آنها را از دست بدهند )پاشایی، 1377: 230(. مسئلۀ مهمی که وجود دارد اینکه در این وانفسای 
مجادله هاي مناقشه هاي علمی نیازی به ورود شبهه هاي علمی از سوی خبرنگاران، و انتشار آنها در مجله هاي علمی عمومی 
وجود ندارد. چرا که این امر از یک سو آگاهی های مردم جامعه را تحریف مي کند و از سوی دیگر به کشیدن شدن مناقشه هاي 

علمی دانشمندان و اختالف نظر آنان به سطح عموم مردم می گردد.
رعایت اصول نگارش به زبان فارسی و گزینش واژگان فارسی معادل واژگان بیگانه. با گذر زمان و تعامل جوامع علمي در 
سطح جهان هرروز بیش از پیش مي شود. یکي از پیامدهاي منفي این تعامل، ورود اصطالحات، عبارت ها و کلمه هاي زبان هاي 
بیگانه به زبان فارسي است. البته دانشمندان این را امري عادي تلقي مي کنند و معتقد هستند که این امر در اثر تعامل هاي زیاد 
امري بدیهي است؛ که مجالي براي بحث در این زمینه در این نوشته وجود ندارد. ولي آنچه که ترویج علم براي عموم حائز 
اهمیت است استفاده از زبان فارسي براي انتقال مفاهیم علمي جدید است. چرا که استفاده از اصطالحات و عبارت هاي بیگانه و 

ناملموس موجب سردرگمي عموم خوانندگان مباحث تخصصي مي گردد.
رعایت خوش سلیقه گی و موازین هنری در طراحی و صفحه آرائی. با گذشت زمان و پیشرفت هاي به وجود آمده در استفاده از 
فناوري اطالعات، و توجه به نشر رومیزي در انتشار اطالعات علمي در بین عموم، این امر بیش از پیش رو به بهبود است. توجه به 
این نکته و استفاده از آن در انتشار مطبوعات علمي عمومي موجب جذابیت بیشتر و ایجاد عالقه به استفاده از این رسانه مي شود.

توجه به گذران سالم و پر بار اوقات فراغت خوانندگان. مردم از طریق مجله هاي علمی دربارۀ جامعۀ بازتر می آموزند. این 
رسانه پلی میان واقعیت جامعۀ بازتر و تجربه هاي محدود افراد است. استعاره های زیادی برای این نقش میانجی گری وجود دارد: 
پنجره، آینه، صافی، تابلو راهنما، مترجم و یا مانع، این استعاره ها گسترۀ وسیعی از تفسیرهای بالقوه برای نقش رسانه های گروهی 
در جامعه را نشان می دهند. تحقیقات دربارۀ روزنامه نگاران علمی انگلستان نشان می دهد که آنها خود را در درجۀ اول روزنامه نگار 
و در درجۀ بعدی روزنامه نگار علمی می دانند. مادام که اخبار با معیارهای دوگانۀ »تطابق با عالئق انسانی« و »ارتباط با زندگی 

1. Dunwoody
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روزمره« سنجیده شوند، روزنامه نگاران علمی هم باید بکوشند تا مطالب خود را با دیگر زمینه های جذاب خبری از جمله سیاست، 
اخبار جنائی و اقتصاد پیوند بزنند و از این طریق ارزش خبری موضوع هاي علمی را افزایش دهند. روزنامه نویسان علمی، بیش از 
آن که دغدغۀ علم و آموزش داشته باشند، به وظایف رسانه ای خود پایبند هستند و مکلف بودن روزنامه نگاران به آموزش جامعه 
و کشاندن مردم به جانب علم را رد می کنند. در واقع، نقش آنها بیشتر ایجاد عالقه، اطالع رسانی، سرگرم ساختن و گذران پر بار 

اوقات خوانندگان از طریق پوشش مسائل علمی است )هراتی، 1386(.
در اینجا مروری بر تعریف، ویژگی ها و وظایف مجله هاي علمی عمومی به عمل آمد. در ادامه به تحلیل جوانب و محتوای 
انتشار ماهنامۀ »اطالعات علمی« به عنوان یکی از مجله هاي مهم در انتشار مطالب علمی به زبان ساده در بحث ترویج علم 
برای اقشار مخاطبان پرداخته شده است. امید است در پایان با برشمردن نقش و وظایف این مجله و تعمیم آن به این دسته از 

مجله ها، اهمیت آنها بیان شده باشد.

مشخصات ظاهری و قیمت
مجلۀ »اطالعات علمی« با موضوع علمي- فني- ترویجي از آبان 1364، به زبان فارسي توسط موسسۀ اطالعات در تهران، 
به سردبیري خانم سیده طاهره قاسمي، آغاز به انتشار مطالب علمي عمومي برای خوانندگان کرده است. آخرین شماره از این 
مجله مربوط به فروردین 1390، است، و مجله پس از این تاریخ، پس از 25 سال انتشار منظم، متوقف شده است. این مجله از 
ابتدا تا پایان عمر خود در قطع وزیری منتشر شده است. در تمامی شمارگان سعی شده است که برای جذاب و مورد توجه بودن 

از سوی مخاطبان، از تصویر جلد و صفحه هاي مناسب استفاده شود.
نمودار شمارۀ )1( نشان می دهد که روند تغییرات قیمت ماهنامه اطالعات علمي بین سال هاي 1385، تا سال 1391، دچار 
فراز و فرودهایي بوده است. در مجموع طي این سال ها پایین ترین قیمت مجله 2500 ریال )سال 1385، و اردیبهشت 1386(، 
و بیشترین قیمت آن 7000 ریال در آخرین شمارۀ مجله )فروردین 1391( است. به نظر می رسد که سیاست مجله برای افزایش 
قیمت همیشه با تعارض هایی مواجه بوده است. چرا که به هنگام افزایش قیمت در ابتدای سال، قیمت جدید در ماه های بعدی 
کاهش یافته است. ولی در کل طی این پنج سال افزایش قیمتی حدود سه برابر مشاهده شده است. هر چند که در این مّدت 
هم زمان با افزایش قیمت مجله، استفاده از عکس ها، نمودارها، و تصاویر رنگی رونق بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است. 
همچنین صفحه آرائی رایانه ای باعث افزایش کیفیت و جذابیت تصاویر دو بعدی و سه بعدی منقوش در صفحه هاي مجله شده 

است؛ به طوري که این تغییر و تحوالت به طور محسوسی قابل مشاهده است.

نمودار 1. روند افزایش/کاهش قیمت ماهنامه اطالعات علمی بر حسب ریال )1385 تا 1390(

مشخصات ماهنامۀ اطالعات علمي
در مجموع، طي این سال ها 61 شماره از این مجله منتشر شده است. انتشار این مجلۀ در فروردین سال 1390، با توجه به 
مشکالت مالي به وجود آمده براي آن، متوقف شده است. متوسط تعداد مطالب منتشر شده در هر شماره 33 است. تقریبًا هر 
مطلب 2 یا 3 صفحه را به خود اختصاص داده است. بررسی نشان می دهد که تقریبًا غالب مطالب به جز تعداد اندکی فقط یک 
نویسنده دارد. بررسی تعداد مطالب طي این مدت بیانگر این است که تعداد آنها طي زمان تفاوت چندانی نکرده است. هر چند 

که تعداد مطالب در شمارگان ابتدایی کمی بیشتر از شماره های اخیر بوده است )نمودار شماره 2(.
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نمودار 2. تعداد مطالب هر شمارۀ ماهنامه اطالعات علمی )1385 – 1390(

ارزیابی مطالب ماهنامۀ »اطالعات علمی«
ماهنامه اطالعات علمی مطالبی از حوزه های مختلف علم و فناوری را در قالب خبر، مقاله، گزارش، طنز و سرگرمی و ... 
طي 25 سال مدت انتشار به خوانندگان عرضه کرده است. با تحوالت و گذر زمان، گاه سهم هر بخش یا جایگاه ثابت عناوین 
دست خوش تغییراتی شده است. به این صورت که با گذشت زمان و تقریبًا تعداد مطالب شمارگان تا حدودی کاهش یافته است. 
با این حال، هر شماره از مجله عناوین تقریبًا ثابت زیر را شامل می شود: پیام سردبیر با سرمقاله، تماشاگه علم، شناخت عناصر، 
معرفی کتاب، راهنمای ساخت وبالگ، گام به گام با اینترنت، گذرگاه اینترنت، طبیعت الهام بخش خالقیت، زندگی با ریاضیات، 
گام به گام با نانوتکنولوژی، سرگرمی های ریاضی، علمی و فنی، معرفی اختراعات، نظری به رویدادهای علمی فرهنگی در ایران، 
شعر معما، جدول علمی، اخبار، علم و طنز، پستانداران ایران، در قاب طبیعت، آشنایی با سیستم خودرو، آسمان ماه، اخبار پزشکی، 

نگاهی به گذشته، تعمیر فنی خودرو.
بسته به تحوالت علم و فناوری تعداد مطالب و سهم هر حوزه از علم، فراز و فرودهایی در نشریه داشته است. برای نمونه 
شیب صعودی سهم مطالب مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات با گذشت زمان، مشاهده می شود. به طور کل، مطالب مجلۀ 
اطالعات علمی، گستره ای وسیع از موضوع هاي علمی همچون فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست شناسی، پزشکی، ستاره شناسي، 
روان شناسی و نیز موضوع هاي مرتبط با صنعت و فناوری همچون اتومبیل، الکترونیک، رایانه و اینترنت را دربرمی گیرد. نمودار 
شماره )3( سهم مطالب مربوط به هر حوزه از علم و فناوری را برای 61 شماره از ماهنامه نشان می دهد. توضیح چند نکته در اینجا 
برای عمل تفکیک موضوعی ضروری است، نخست آنکه منتسب کردن یک مقاله در حوزه ی ژنتیک، به هر یک از دسته های 
پزشکی یا زیست شناسی با دشواری های همراه است. همچنین در انتخاب میان انتساب یک مطلب دربارۀ تغذیه به هر یک از 
دسته های تغذیه/سالمت یا پزشکی نیز دشوار می نمود. پس باید در نظر داشت که این دسته بندی، خارج از داوری شخصی نیست. 
دوم آنکه تمایز میان علم و فناوری در بسیاری مطالب دشوار و گاه غیرممکن است. به هر روی در اینجا نظر پژوهشگر مبنای 
قضاوت دربارۀ دسته بندی حوزه ها قرار گرفته است؛ چه آنکه یک مطلب سرگرم کننده یا معما، می تواند به موضوع فیزیک نیز، 
مرتبط باشد. با این همه در این ماهنامه »فناوری اطالعات« با تعداد 322 رتبۀ اّول را به خود اختصاص داده اند؛ پزشکی )255( و 
کلّیات )210( رتبه های بعدی حوزه های موضوعی را به خود اختصاص داده اند. بررسی حوزه های علمی نشان می دهد که برخی 
از موضوع ها برای مثال ورزش، هنر، زمین شناسی، بهداشت و ... در بین حوزه های موضوعی به چشم نمی خورد. البته برخی از 

موضوع ها مربوط به ورزش و بهداشت با موضوع کلّی پزشکی در ارتباط هستند و همپوشانی دارند.
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نمودار 3. سهم مطالب مربوط به حوزه هاي علوم در مجله اطالعات علمي )1390-1385(

مجله اطالعات علمي داراي یک دسته بندي اختصاصي براي هر یک از مطالب مندرج در این مجله است که حوزه هاي علمي 
کلیات، علوم انساني، علوم پایه، علوم پزشکي، فني و مهندسي و کشاورزي دربرمي گیرد. این حوزه بندي در فهرست مندرجات 
و در باالي مقاله هاي هر یک از شمارگان مجله آمده است که به این ترتیب خواننده را از حوزۀ کلي مطلب مورد مطالعه مطلع 
می گرداند. در نمودار زیر تعداد مقاله هاي اختصاص یافته به هر یک از این حوزه ها نشان داده شده است. همانطور که مشاهده 
 مي شود حوزۀ موضوعي کلیات )738(، علوم پایه )333( و علوم پزشکی )316( شامل بیشترین تعداد مطالب است )نمودار شماره 4(.

نمودار 4. سهم گروه های کلی مطالب در مجله اطالعات علمی )1390-1385(

یکی از مهم ترین خصوصیات مجله هاي عامه پسند را گوناگوني مطالب و کوتاهی آنها ذکر کرده اند. در پردازش محتوایی 
این نشریه ها، از این خاصیت با عنوان »قطعه قطعه های کوتاه و تک آوایی« یاد می شود )میرفخرایی، 1383(. به این معني که 
شتاب زدگی، تحلیل سطحی اخبار و مطالب و رویکرد غیرحرفه ای در روزنامه نگاری اینگونه نشریه ها موجب می شود تا مطالب به 
نقل های صرف و بدون تحلیل تنّزل یابند و به ناچار در قطعه های کوتاه جای گیرند. به عالوه، تک آوایی بودن به اطالع رسانی 
فارغ از نقد و بررسی اشاره دارد که در اینگونه نشریه هاي سطحی، رویه ای معمول به شمار می رود. این امر در شماره های قدیمی 
مجله بیشتر مشاهده می شود که شامل ستون های حاشیه اي آکنده از مطالب کوتاه و گاه بی ربط هستند؛ از آنجائي که صفحه بندی 
آنها بدون استفاده از رایانه انجام شده است؛ این امر منجر به خالی ماندن فضاهاي مختلف با ابعاد متفاوت و نیاز به پر کردن آنها 

شده است. این مسئله در شماره های جدید مجله کمتر به چشم می خورد.
از سوی دیگر ورود اینترنت به ایران و افزایش نفوذ آن در میان مردم، هر روز عرصه را بر مجله هاي علمی عمومی تنگ تر 
می نماید. یک ماهنامه برای انتشار اخبار روز، قالب مناسبی نیست و خبرها و تازه های آن معمواًل با تأخیری قابل توجه نسبت به 
قالب های دیگر به دست خوانندگان می رسد. امروز، صدها روزنامه، هفته نامه و البته هزاران سایت و وبالگ، اخبار دستاوردهای 
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علمی و فنی را در حداقل زمان به مخاطبان عرضه می نمایند؛ این مسئله عالوه بر آنکه می تواند راهنمایی برای تعیین رویکرد 
مطالب اطالعات علمی به عنوان یک ماهنامه باشد و گردانندگان آن را به استفاده ی بیشتر از مقاله هاي تحلیلی و عمیق متوجه 
سازد؛ امکان کاهش گرایش عالقه مندان به کسب اخبار و اطالعات از طریق مجله ها را موجب می شود. چه آنکه فرد عالقه مندی 
که هر روز در معرض انواع و اقسام رسانه های مکتوب، شنیداري و دیداري قرار دارد، بخشی از عطش خود به پیگیری مطالب 
علمی را از این طریق سیراب خواهد کرد. با این گفته ها می توان ادعا کرد که رقبای بسیار جدی تری برای اینگونه مجله ها به 
وجود آمده است. البته یکی از راهکارهای مقابله با این پدیده انتشار ماهنامۀ »اطالعات علمی« به صورت الکترونیکی می توانست 
باشد؛ که این مهم تحقق یافته است؛ این مجله از طریق برخی از کارگزاران فروش الکترونیکی )مگیران( در دسترس خوانندگان 
قرار گرفته است. اما می توان گفت که این حربه نیز نمی تواند به عنوان ابزار مقابله در برابر سایت ها و پایگاه  داده های بیشماری 

قرار گیرد که اطالعات علمی عمومی را در اختیار کاربران قرار می دهند.
از سوی دیگر، اینترنت به عنوان منبعی پویا و وسیع مورد استفاده ی گستردۀ شماره های اخیر اطالعات علمی قرار گرفته است. 
ارجاع هاي فراوان به سایت های اینترنتی و مقاله هاي ترجمه شده از این سایت ها، نشان می دهد که اینترنت جای مجله هاي 
کاغذی خارجی به عنوان منبع اصلی اطالعات علمی را گرفته است. هر چند که بسیاری از سایت های مورد اشاره به همان 
مجله هاي مشهور قدیمی وابسته هستند. تا به این جای کار فواید و سهولت استفاده از اینترنت روشن است و می توان گفت 

اینترنت، منابع بیشتر و در دسترس تري را در اختیار مجله قرار داده است.

نتیجه گیری
با آگاهي از روند حاکم بر جریان پ ژوهش در اشاعه دانش توسط رسانه هاي ارتباط جمعي مي توان به کندوکاوي در میزان 
موفقیت اشاعه علم توسط وسایل ارتباط جمعي پرداخت. مطالعه و پژوهش دربارۀ فّعالیت هاي ترویج علم عمری در حد چند دهه 
دارد. ترویج علم به عنوان فعالیتی عملی برای چند قرن در کتاب، مطبوعات و سایر رسانه ها جریان داشته است و بررسی های 
نظری بسیاري به تحلیل و آسیب شناسی ترویج علم پرداخته اند. روش های گوناگونی در ترویج علم مطرح شده و به آزمون 
گذاشته شده است. همچنین رویکردها و رهیافت های گوناگونی از جمله سواد علمی، فهم عامه از علم، گفتگو و مشارکت عمومی 
در علم، در این حوزه مطرح شده اند. بحث بر سر لزوم و چگونگی ارائۀ محتوای علمی برای مردم عادی، بخش عمده ای از حوزۀ 
مطالعاتی ارتباطات علم را تشکیل می دهد. این مطالعه با روش سندي با موضوع تعریف و مفهوم ترویج علم و مفاهیم وابسته به 
آن انجام گرفته است. ترویج علم برای عموم، قواعد و الزام هایي دارد که با علم ارتباطات و رسانه در هم تنیده  هستند. مطبوعات، 
رادیو، تلویزیون و اینترنت مهم ترین رسانه هایی هستند که در انتقال مفاهیم علمی به مردم نقش ایفا می کنند. یکی از مهم ترین 
قرار  اختیار خوانندگان عادی  در  را  علم  و روشن  زباني ساده  به  که  اطالعات علمی عمومی هستند  رسانه ها، مجله هاي  این 
می دهند. در واقع این مجله ها پل ارتباط بین متون علمی اختصاصی و دانشمندان و پژوهشگران هر جامعه با مردم عادی آن به 
شمار می روند. در مطالعۀ حاضر نقش مجلۀ علمي عمومي »اطالعات علمی« در ترویج علم بررسي شده است؛ برای این کار در 
این مطالعه به تحلیل محتواي مطالب ارائه شده در این مجله بین سال هاي 1385 تا 1390، پرداخته شده است. این مجله یکی 
از مجله هاي علمی عمومی است که مدت 25 سال منتشر می شد؛ و اکنون انتشار آن متوقف شده است. این مطالعه در راستای 
ارزیابی، شناسایی ویژگی های این مجله در ایفای نقش ترویج علم آن انجام گرفت؛ چرا که با آگاهي از محتواي مطالب علمي 

ارائه شده در مجله هاي علمي عمومي مي توان به موضوع ها و چگونگي ارائۀ آنها براي مخاطبان پي برد.

در این بخش با توجه به خصوصیات و ویژگی هایی که برای مجله هاي علمی عمومی برشمردیم و نیز با توجه به تجزیه 
و تحلیل وضعیت انتشار مطالب در مجلۀ اطالعات علمی، تعدادی پیشنهاد در راستای انتشار ماهنامۀ اطالعات علمی )و سایر 
اینگونه مطبوعات( ارائه می شود. بررسی نشان می دهد که عوامل مختلفی در موفقیت یک مجلۀ عمومی در ترویج علم دخالت 
دارند. این عوامل از شهرت و تبلیغات دست اندرکاران نشر مجله تا نحوۀ سطربندی و صفحه آرائی مطالب در متن مجله متفاوت 
است. از آنجائی که مخاطبان مطبوعات علمی می تواند شامل همۀ سنین و اقشار جامعه باشد، در واقع باید محتوای ارائه شده در 
آن نیز تأمین کننده نیازهای مخاطبان باشد. اولین الزمۀ این ویژگی توجه به همۀ حوزه های موضوعی و گنجاندن این موضوع ها 
در محتوای مجله است. این ویژگی دربارۀ مجلۀ اطالعات علمی صادق است؛ چرا که حضور بعضی از حوزه های علمی همچون 

ورزش، علم فیزیک و طبیعت شناسی کم رنگ است.
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است  نوینی  مشکل  آنها  چاپی  قالب  به جای  اینترنت  جدید  بستر  در  علمی  اطالعات  جدید  قالب های  از  برخی  جایگزینی 
البته با انتشار  که همگام با ورود فناوری اطالعات به قلمرو مطبوعات چاپی، وارد وادی ترویج علم در مطبوعات شده است. 
الکترونیکی شمارگان مجله ها در اینترنت تا حدودی می توان به این مسئله ایجاد شده پرداخت و با آن مواجه شد؛ ولی مشکل 
اصلی اینجاست که گسترش فضای مجازی و در دسترس اینترنت و سایت های اینترنتی، عاملی برای گسترش مبادی ورود 
اطالعات در زندگی روزانۀ مردم است؛ یعنی شکل گیری فضایی که اطالعات به سرعت و در حجم زیاد در آن گسترش پیدا 
مسیر  در  چاپي  رسانۀ  یک  طریق  از  اطالعات  کردن  دنبال  برای  عمومی  کردن عالئق  کم رنگ  برای  عاملی  این  و  می کند 

جستجوی اطالعات است.
قیمت مجله، صفحه آرائی و حروفچینی نیز یکی از مسائلی است که در این زمینه باید بیش از پیش به آن پرداخته شود؛ چرا که 
مقرون به صرفه بودن قیمت و نیز جذابّیت و زیبایی صفحه آرائی و حروفچینی می تواند به عنوان عامل ترغیب کننده عموم برای 
خرید و مطالعۀ مجله به شمار آید. ماهنامه "اطالعات علمی" در این زمینه گام های مهم و مؤثری برداشته است چرا که با توجه 
به رنگی شدن صفحه هاي مجله و نیز صفحه آرائی رایانه ای مجله، این ویژگی های آن نسبت به قبل جذابیت بیشتری یافته است.

یک عامل مهم دیگر، محتوای مطلبی است که در قالب مقاله ارائه مي شود؛ ترجمۀ صرف مطالب از زبان های خارجی مشکلی 
است که در شمارگان اخیر این مجله به طور برجسته ای قابل مشاهده است و باید سعی کرد تا جایي که ممکن است از بروز 
این مسئله در مقاله هاي مجله پیشگیری کرد؛ باید توجه داشت که معطوف شدن مطالب ارائه شده به سوی مباحث و مطالب 

غیربومی، برای خوانندگان مقاله ها مطلوب و دلچسب نبوده و نیست؛ و تکرار این امر می تواند از شمار خوانندگان مجله بکاهد.
باید به این نکته نیز توجه شود که مجله هاي علمي عمومي در کنار انجام وظیفۀ خود، به نقش کارکرد اجتماعي خود نیز 
بپردازند. این کارکردهاي اجتماعي عبارتند از انتشار اخبار و اطالعات، ایجاد تفریح و سرگرمي، ارشاد و تبلیغ، و آموزش عمومي 

مخاطبان.
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