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چکیده

هـدف از پژوهـش حاضـر «بررسـی چالشهـا و موانـع توسـعه روزنامهنـگاری علـم در ایـران»
بـا نـگاه سیسـتماتیک و رویکـرد بیـن رشـتهای و کمـک گرفتـن از رشـتههای جامعهشناسـی
علـم ،فلسـفه علـم ،اقتصـاد علـم ،تاریـخ علـم و ارتباطـات علـم اسـت .در ایـن پژوهـش از
روش مصاحبـه عمقـی نیمسـاختیافته ،در مصاحبـه بـا روزنامهنـگاران علـم و متخصصان
حوزه علم اسـتفاده شـده اسـت .یافتههای تحقیق نشـان میدهد که برخی از چالشهای
نهـاد علـم و سیاسـتگذاری علـم در کشـور ،مبتلا بـه حـوزه روزنامهنـگاری علـم نیـز هسـت.
نـگاه نخبهگرایانـه بـه علـم ،تلقـی عوامزدگـی از طـرف دانشـگاهیان در صـورت مشـارکت در
تولیـد محتـوای رسـانهای ،الگـوی تکنوکراتیـک حا کـم بـر فضـای سیاسـتگذاری علـم ،بـه
جـای الگـوی مشـارکت مـردم ،ایدئولوژیـک شـدن علـم و فنـاوری ،انگاشـتن علـم بهمثابـه
قـدرت از سـوی سیاسـتگذاران علـم ،از جملـه چالشهـای روزنامـه نـگاری علـم در ایـران
اسـت .تربیـت نشـدن روزنامهنـگاران علـم بـرای حضـور حرفـهای در ایـن حـوزه و نبـود نهاد
آموزشـی ،سـپهر عمومـی روزنامهنـگاری علـم را بـه عرصـه تجربـه آزمـون و خطـا تبدیـل کـرده
و باعـث افزایـش اشـتباهات در ایـن حـوزه و سـلب اعتمـاد از جامعـه علمـی شـده اسـت.
عـدم تشـویق کارهـای بـا کیفیـت و ارزشدهـی َکمـی بـه جـای کیفـی ،باعـث عـدم انتشـار
کارهـای مطلـوب شـده اسـت .همچنیـن بـه دلیـل اغـراق در فرهیختهپنـداری دانشـمند در
ذهنیـت جامعـه ،تـوان نقـادی روزنامهنـگار در مواجهـه بـا دانشـمند بسـیار پاییـن اسـت و
باعـث میشـود محتـوا ،بـدون سادهسـازی بـه مخاطـب عرضـه شـود.
کلیدواژه :روزنامهنگاری علم ،ارتباطات علم ،توسـعه علمی ،روزنامهنگار علم.
 .1استادیار علوم ارتباطات اجتماعی ،گروه علوم ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبایی (نویسنده مسئول).
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لهـا ایسـتادهام»
وقتـی نیوتـون میگویـد« :ا گـر مـن بیشـتر دیـدهام بـه خاطـر آن اسـت کـه برشـانه غو 
بیانگـر مفهـوم مدیـون بـودن بـه میـراث عمومـی و تصدیـق ویژگـی اشـترا کی و انباشـتی فعالیـت
علمـی اسـت (الریجانـی بـه نقل از مرتـون .)43:1373،یافتههای اساسـی علم محصول همکاری
اجتماعـی هسـتند و بـه اجتمـاع تعلـق دارنـد .علـم امـروز به پدیـده اجتماعی مسـتقل و گسـتردهای
تبدیـل شـده اسـت (داورپنـاه.)55 :1386 ،
قهـای آن،
علـم بـا زندگـی مـردم بـه شـدت در هـم تنیـده شـده اسـت و تغییـر و تحـوالت در اف 
بـر کیفیـت زندگـی مـردم تأثیـر میگـذارد ،لـذا آنهـا حـق دارنـد کـه بـر پیشـرفت علـم نظـارت داشـته
باشـند ،ایـن امـر را بـا عنـوان «ترویـج علـم »1میشناسـیم.
دیدگاههـای متفاوتـی دربـاره ترویـج و همگانـی کـردن علـم وجـود دارد .یکـی از برداشـتهای
رایـج دربـاره همگانـی کـردن علـم« ،دموکراسـی علـم »2اسـت .در ایـن دیـدگاه توسـعه علمـی بـه
دلیـل اهمیـت بیبدیـل علـم در راهبـری جامعـه بشـری معـادل رشـد بشـری اسـت .معتقـدان ایـن
نظـر ،بـه فعالیتهایـی کـه بهمنظـور آمـوزش علـوم بـه مـردم عـادی ،تقو یـت بـاور و اعتقـاد عمومـی
یشـود ترو یـج علـم میگوینـد .مطابـق ایـن دیـدگاه ،تولیـد
بـه علـم و همگانیکـردن علـم ،انجـام م 
علـم امـروزه تبدیـل بـه یکـی از عرصههـای رقابـت بینالمللـی شـده اسـت و جوامـع تلاش میکننـد
تـا مرتبـه خـود را در ایـن رقابـت ارتقـا بخشـند .یافت ههـای علمـی هـر حـوزه بـرای آنکـه بتواننـد مـورد
ارزیابـی و نقـد اصحـاب آن حـوزه قـرار بگیرنـد ،بایـد بـه زبانـی کـه در مقیـاس جهانـی از پویایـی
علمـی الزم برخـوردار باشـد عرضـه شـود تـا اهـل تخصـص در سراسـر دنیـا از آن آ گاه شـوند .ایـن
ضـرورت سـبب شـده اسـت کـه تولیـدات علمـی کشـورهای جنـوب بـه زبانی عرضه شـود کـه الزاماً
زبـان بومـی آنهـا نیسـت .در نتیجـه چنیـن تولیداتـی در الیههـای بـاالی علمـی و تخصصـی جوامـع
حاصـل میشـود .از سـوی دیگـر دموکراسـی ایجـاب میکنـد کـه مـردم در نتایـج و یافت ههـای علمی
نیـز سـهیم باشـند؛ یعنـی بتواننـد از نتایـج فعالیتهـای علمـی به زبـان قابل درک خود آ گاه شـوند.
نتـر جامعـه ،وظیفـه
ایـن انتقـال یافتههـای علمـی ،از الی ههـای باال تـر جامعـه بـه الی ههـای پایی 
ترویـج علـم اسـت .فراینـد ترویـج علـم ،فراینـد دموکراتیـزه کـردن علـم اسـت کـه ممکن اسـت الزاماً
توسـط تولیدکننـدگان علـم انجـام نشـود و شـاید مصلحـت هـم در همیـن باشـد ،ز یـرا ترو یـج علـم
مهارتهایـی را میطلبـد کـه الزامـاً بـا مهارتهای تولید علم یکسـان نیسـت .پـس در این دیدگاه،
یشـود (وصالـی و همـکاران.)229-226 :1386 ،
ترویـج علـم معـادل توسـعه دموکراسـی قلمـداد م 
1. Popularization of science
2. Science democracy

از اینجاسـت کـه نقـش فزاینـده «روزنامهنـگاران علـم »1در جامعـه رخ مینمایانـد .رسـانههای
جمعـی کـه امـروزه آن را رکـن چهـارم دموکراسـی در جهـان میشناسـند و تمامـی جوامـع از اشـکال
مختلـف آن بهـره میبرنـد ،یکـی از نهادهـای ترویـج علـم در عصـر حاضـر هسـتند کـه میتواننـد در
فراینـد دموکراتیـزه کـردن علـم نقشآفرینـی کننـد.
در روزنامهنگاری علم ،روزنامهنگار ،کنشگر واسطهای است که ضمن برخورداری از مهارت
خـاص بـرای ترویـج علـم و سادهسـازی زبـان علـم ،ارتبـاط میان دانشـمند بهعنـوان تولیدکننده علم
و عمـوم مـردم را برقـرار میکنـد .با توجه به تخصصی شـدن حوز ههـای مختلف علم ،اهمیت مقوله
یشـود.
تخصص و مجهز شـدن به مهارتهای ویژه ،در این حیطه روز به روز بیشـتر م 
مقولـه مـورد اهمیـت دیگـر در ایـن حـوزه ،مقولـه توسـعه علمـی اسـت .طبـق مصوبـات همایـش
جهانـی علـم ،2روزنامهنـگاران و خبرنـگاران در صحنـه توسـعه علمی نقش دارند .مشـارکت فرا گیر
بازیگـران عرصـه تلاش علمـی مسـتلزم بحـث هـای دموکراتیـک آ گاهانه و اساسـی بین همه اقشـار
جامعـه اسـت .سیاسـتگذاران از ایـن طریـق ،اعتمـاد عمومـی نسـبت بـه علـم را تقو یـت میکننـد و
حمایـت از آن را افزایـش میدهنـد (قانعـیراد.)256:1382 ،
روزنامهنگاری به خودی خود ،مهارتی اسـت که مسـتلزم داشـتن دانش در رشـتههای مختلف
اسـت؛ ایـن بیـن رشـته ای بـودن ،در روزنامـه نـگاری علـم ،خـود را بیشـتر نمایـان میکنـد .چـرا کـه
روزنامهنـگار علـم علاوه بـر دانشهـای عمومـی روزنام هنـگاری ،بایـد در حوز ههـای مختلـف علـوم
( )scienceنیـز بـر روش علمـی و افقهـای جدیـد در آنهـا آ گاهـی داشـته باشـد .از ایـن رو ،یافتـن
چالشهـا و موانـع توسـعه ایـن حـوزه ،مسـتلزم نـگاه بینرشـتهای و کمـک گرفتـن از رشـتههای
مختلـف جامعهشناسـی علـم ،فلسـفه علـم ،اقتصـاد علـم  ،تار یـخ علـم و ارتباطـات علـم اسـت.
بـه ایـن ترتیـب بـا توجـه بـه نقـش روزنامهنـگاری علـم ،در توسـعه علمـی کشـور و بـا توجـه بـه
کارکردهـای مهـم آن ،ایـن پژوهـش در پـی پاسـخ بـه ایـن سـؤال اصلـی اسـت :چالشهـا و موانـع
توسـعه روزنامهنـگاری علـم در ایـران چسـت؟
مرور مفاهیم

علـم« :آ گاهـی و دانش علمـی درصـدد درک طبیعت عناصـر هدفمنـد و بنیانهای جهانی اسـت
کـه مـا در آن زندگـی میکنیـم .ایـن نـوع از دانـش نتایـج و یـژه و خـاص خـود را نیـز به همـراه میآورد.
1. Science Journalists

 .2همایش جهانی علم ،اول ژوییه  ،1999بوداپست مجارستان.
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دانشـمندان گزارههـا و ادعاهـای خـود را بـر مبنـای توجیهـات منطقـی ارائـه میکننـد .کاملتریـن
رویکـرد علمـی ارائـه برهـان و اثبـات آن اسـت .یـک برهان و اثبات یک اسـتدالل کامل و شـفاف
یشـود ،اثبـات و
اسـت و در علـم ایـن اسـتدالل و اثبـات آ گاهـی بـه شـیوهای عملگرایانـه ارائـه م 
اسـتدالل نتایـج را بـا قطعیـت مشـخصی بیـان کـرده و امـکان توسـعه و عمومـی کـردن آن را فراهـم
یشـود ایـن نمـاد و شـاخص علـم مـدرن اسـت
مـیآورد و در نهایـت ،بـه امـکان پیشبینـی منجـر م 
کـه آن را از علـوم قدیمـه متفـاوت میسـازد» (مبـارگا و فلـوری.)10 :1392 ،
ترویج علم :انجمن ترویج علم ایران ،تعریف ذیل را از این مبحث ارایه میدهد:
ترویـج علـم عبـارت اسـت از هـر فعالیتـی کـه در جهـت همگانـی کـردن علـم،
گسـترش تفکـر ،و طـرز تفکـر علمـی یـا عالقمنـد کـردن مـردم یـا گروههایـی از آنها به
علـم و فعالیتهـای علمـی اسـت (قدیمـی و نظیـفکار.)17:1389 ،
رسانهای شدن علم :ورود علم به قلمرو رسانههای جمعی ،نقطه عطفی در تاریخ ارتباطات
علـم محسـوب میشـود .در ایـن فراینـد کـه بـا عنـوان «رسـانهای شـدن علـم »1شـناخته شـده ،نقش
رسـانهها تنهـا بازنمـای دسـتاوردهای علمـی نیسـتند .آنهـا از سـویی میـان جامعـه علمـی و همـگان
پیونـد برقـرار میکننـد و از سـوی دیگـر ،خـود عرضـه کننـده روایتـی برسـاخته شـده از موضوعـات
علمـی هسـتند (خانیکـی و زردار.)876:1393 ،
توسـعه علمـی :بـه معنـای اسـتمداد از روش و دانـش عقال نـی بـرای حـل مسـائل زندگـی
اقتصـادی ،فرهنگـی ،سیاسـی ،اجتماعـی ،علیرغـم معطـوف بـودن بـه مسـائل عمومـی ،دارای
زمینه نظری و پایهای اسـت .علم تنها هنگامی نتایج خود را آشـکار خواهد سـاخت که با زندگی
مـا آمیختـه گـردد و از یـک شـی قابـل انتقـال بیرونـی و بیگانـه بـه بخشـی از ارزشهـای مـا تبدیـل
شهـای فرهنگـی
شـود .در ایـن صـورت علـم بایـد بـرای مـا معنـا داشـته باشـد ،یعنـی از منظومـه ارز 
مـا سـربرآورد و بـا جهتگیریهـای اخال قـی مـا سـازگار باشـد .امـروز بیـش از هـر زمان دیگـری بهبود
مشـارکت عمومـی در تصمیمگیریهـای مرتبـط بـا تولیـد ،توز یـع ،مصـرف و کاربرد دانـش ،ضروری
بـه نظـر میرسـد و مشـکالت سـاختاری موجـود بـر سـر راه مشـارکت مؤثـر گرو ههـای محـروم در امـر
سیاسـتگذاری در علـم و فنـاوری بایـد رفـع شـود (قانعـیراد.)257:1382 ،
2
روزنامهنـگاری علـم :بـا توجـه بـه درسـنامههای فدراسـیون جهانـی روزنام هنـگاران علـم
میتـوان روزنامهنـگار علمـی را چنیـن تعر یـف کـرد:
روزنامهنـگاری علـم شـاخه و گرایشـی از روزنام هنـگاری اسـت .روزنام هنـگار یـا
1. medialization of science
)2. WFSJ (World Federation of Science Journalists

ژورنالیسـت علـم ابتـدا یـک ژورنالیسـت اسـت و در ایـن مقـام فرقـی میـان او و
یک روزنامهنگار عمومی ،سیاسـی ،ورزشـی و  ...نیسـت .حوزهای که او پوشـش
میدهـد حـوزه علـوم اسـت کـه بـا اندکـی تسـاهل ریاضیـات ،فنـاوری ،محیـط
زیسـت و تحقیقـات پزشـکی را در بـر میگیـرد کـه دو نقـش برجسـته دارد ،نقـش
اول ،انتقال و ترجمه دادهها از زبان پیچیده علم ،به زبان سـاده و عامیانه و آ گاه
کـردن مـردم نسـبت به رویدادهاسـت .نقـش دوم ،نقش مسـئولیت او در مواجهه با
جریـان علـم و نظـارت بـر رونـد علـم در جامعـه در مسـیر توسـعه علمـی اسـت.
مرور نظری

مدلهـای نظـری ایـن حـوزه ،مدلهای مرسـوم در ارتباطات علم هسـتند که تغییـرات آنها در طول
زمان به تناسـب تغییرات در نظریهها و پارادایمهای مسـلط در ارتباطات اسـت.
مدل کمبود

چارچـوب نظـری مسـلط بـر مطالعـات رابطـه علـم و جامعـه در ابتـدا مبتنـی بـر یـك مـدل از بـاال بـه
پاییـن بـود كـه بـه «مـدل كمبـود »1معـروف شـده اسـت .بـر طبق ایـن مدل ،جر یـان دانـش بین علم
و عامـه تنهـا یـك جریـان یـك طرفـه اسـت و عامـه بهعنـوان یـک موجودیـت گمنـام و همگـن بایـد
نـاب تولید شـده به وسـیله اجتماع علمی را كسـب كنـد .در این مدل،
بهگونـهای منفصـل ،دانـش ِ
رسـانهها بـا سادهسـازی اطالعـات ،وظیفـه اشـاعه یا عمومی كـردن ا كتشـافات و فرایندهای علمی
را بـه عهـده دارنـد (قانعـیراد و مرشـدی.)95 :1390 ،
مـدل كمبـود مشـتمل بـر ایـن بـاور اسـت كـه شـكا كیت عمومـی نسـبت بـه علـمِ مـدرن ،نتیجـه
فقـدان دانـش مناسـب دربـاره علـم اسـت .علاوه بـر این ،این شـكا كیت یـا «كمبود دانش» بـا فراهم
كردن اطالعات مناسـب برای عموم قابل برطرف كردن اسـت .بر اسـاس این مدل ،آموزش عمومی
بیشـتر در زمینه علم ،پذیرش عمومی را بهبود میبخشـد و مشـارکت در زندگی سیاسـی و اجتماعی
را امکانپذیـر میکنـد .در نتیجـه درک بهتـر از علـم بـه اتخـاذ تصمیمـات عمومـی و شـخصی بهتـر
منجـر خواهـد شـد .اغلـب چنیـن فـرض میشـود کـه سـطوح باال تـر آ گاهـی از علـم ،درک مـردم را از
شهـای خوشبینان هتـری را ترو یـج
خطـرات و منافـع وابسـته بـه آن افزایـش داده و بـه دنبـال آن ،نگر 
دهـد .برعکـس شـکگرایی دربـاره فنـاوری پدیـد آمـده اغلـب برآمـده از فقـدان آ گاهـی و آشـنایی
تلقـی میشـود .همینطـور ایـن امر ،مسـلم دانسـته شـده که نشـر گسـتردهتر دانش علمی بـه قدردانی
و حمایـت بیشـتر عمـوم نسـبت بـه علـم منجـر میشـود (خانیکـی و زردار.)891 :1393 ،
1. Deficit model
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مدل زمینه

مـدل زمینـه  ،1نتیجـه فـوری گونـهای انتقـاد از مـدل کمبـود اسـت .از این چشـمانداز اطالعات
همـواره نسـبت بـه تجربههـا و زمینههـای فرهنگـی و اجتماعـی تولیـد میشـود (وحیـدی الـف،
 .)220 :1388تحقیقـات نشـان دادنـد کـه برخلاف تصـورات اولیـهِ ،صـرف افزایـش دانـش
عمـوم نسـبت بـه موضوعـات علمـی بهمثابـه موفقیـت ارتباطـات علـم نیسـت .مارکـس معتقـد
اسـت کـه مـردم درک نسـبتاً پیچیـده و سفسـطهآمیزی از علـم دارنـد کـه از کار بـرد تجربیـات
مجسـم ناشـی میشـود .اطالعـات واقعـی تنهـا یـک جـزء از دانـش افـراد عـادی اسـت کـه در
آن ،ایـن جـزء بـا سـایر عناصـر (قضاوتهـای ارزشـی ،اعتمـاد بـه مؤسسـات علمـی ،برداشـت
شـخص از توانایـی خـود بـرای اسـتفاده کار بـردی از دانـش علمـی) بـرای شـکل دادن بـه
بدنـهای کمتـر پیچیـده در مقایسـه بـا دانـش خـاص کارشناسـان در هـم میآمیـزد (خانیکـی
و زردار .)892:1393 ،البتـه از مدلهـای زمینـهای انتقـاد کردهانـد کـه تنهـا نمونههـای
پیچیدهتـری از مـدل کمبـود هسـتند.
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مدل کارشناسی غیرحرفهای

2

کلیات این رویکرد ،پیوند زدن موج اندازهگیریهای سـواد علمی ،با دلبسـتگیهای اجتماع علمی
و شناسـایی سـرنخهایی اسـت کـه بـا آنهـا سـواد علمـی همچون ابـزاری اقناعی بـرای تحت تأثیـر قرار
یشـود (وحیدی الف،
دادن بودجهریزی و سیاسـتگذاری و تثبیت موقعیت ممتاز علم اسـتفاده م 
 .)221 :1388بـر ایـن پـس زمینـه ،مـدل کارشناسـی غیرحرفـهای ،بر اهمیت دانـش محلیای تأ کید
یشـود( .وحیـدی ب.)185 :1388 ،
میکنـد کـه گاه از آن بـا نـام «دانـش عامیانه» یاد م 
لونشـتاین )2 :2003( 3اشـاره کـرده اسـت کـه ایدههایـی همچـون «سـامانههای دانـش بومـی»
شهـا و کارشناسـیهای برخاسـته از منبعهایـی بـه
کشـورهای در حـال توسـعه کـه بـر اهمیـت دان 
جـز علـم مـدرن تأ کیـد میکننـد ،آشـکارا و بـه راحتـی بـا مـدل کارشناسـی غیرحرفـهای هماهنـگ
میشـوند .بـا ایـن همـه او تأ کیـد میکنـد برخلاف سـامانههای دانـش بومـی کـه تلاش دارنـد تـا از
روشهای علم مدرن برای تصحیح باورهای سنتی استفاده کنند ،مدل کارشناسی غیرحرفهای،
آشـکارا بنـا دارد تـا بـه دانـش محلـی همچـون کارشناسـیای در جـای خـود ارزش بدهـد .بـه بـاور
لونشـتاین ایـن مایـه از اهمیتدهـی بـه دانـش بومـی و محلـی ،و گاه حتـی برتریدهـی آن بـر علـم
نویـن ،موجـب شـده اسـت تـا مـدل کارشناسـی غیرحرفـهای ،بهو یـژه در جر یـان مباحثههـای
1. Contextual Model
2. Lay Expertise Model
3. Lewenstein

خصمانـه «کشـمکشهای علـم» در دهـه  ،1990همچـون مدلـی ضـد علـم شناسـانده شـود کـه
برآمـدن علـم در جریـان پاالیـش همیـن نمونههـای غیرحرفـهای را نادیـده میگیـرد.
مدل درگیر شدن عموم در علم

1

ایرو یـن  2معتقـد اسـت ،زبـان قدیمـی كمبـود شـناختی بـه طـور فزاینـدهای در رقابـت بـا شـكل
جدیـدی از كمبـود اسـت؛ ایـن بـار ایـن كمبـود ،كمبـود درك علمـی نیسـت ،بلكـه كمبـود اعتمـاد
عمومـی اسـت .همانطـور كـه ارتبـاط از بـاال بـه پاییـن بـه عنـوان راه چـارهای بـرای كمبـود قبلـی
تلقـی میشـد ،گشـودگی بیشـتر و مذا كـره میتوانـد كمبـود جدیـد را جبـران نمایـد .بـرای جبـران
ایـن عـدم اعتمـاد ،رویکردهـای جدیـدی در زمینـه ارتباطات علم شـکل گرفت که مبتنـی بر درگیر
شـدن بیشـتر شـهروندان در ارتباطـات علـم اسـت (خانیکـی و زردار.)893:1393 ،
مـدل درگیـری ،کانـون توجـه را بـه سـمت کمبـود (نقـص) متخصصـان و اجتمـاع علمـی معطـوف
ساخت .به عبارت دیگر ،در این مدل کمبودها به طرفین رابطه علم و عامه مردم و کمبودهای نهادها
و متخصصیـن علـم و فنـاوری نسـبت داده میشـود .در ایـن مـدل کـه بـه مدل گفتگو یا مدل مشـارکت
فهـای درگیـر در علـم از جملـه دانشـمندان،
نیـز شـهرت یافتـه ،مشـارکت و گفتگـو و تعامـل همـه طر 
سـرمایهگذاران ،عامـه مـردم ،روزنام هنـگاران علـم ،مدیـران ،سیاسـتگذاران و  ...در دسـتور کار قـرار
میگیـرد و بهویـژه بـر توانمندسـازی مـردم تأ کیـد میشـود (قانعـیراد و مرشـدی.)97:1390 ،
مـدل درگیـر شـدن در علـم بـا وجـود پیچیدگیهـای عملـی خـود بـر اصلـی كلیـدی ولـی سـاده
ـش ارزشـمند ،مشـروع ،جـذاب و نظراتی
اسـتوار اسـت و آن اینكـه «افـراد عـادی در صورتـی كـه دان ِ
كمـك كننـده داشـته باشـد» ،بایـد در مباحـث مطـرح شـده دربـاره علـم داخـل شـوند .از ایـن دیـد،
درک علـم میتوانـد یـک پـروژه شـهروندی تلقـی شـود کـه بـه شـیوههای مختلـف و در زمینههـای
اجتماعـی متفـاوت بـه نمایـش درآمـده اسـت (خانیکـی و زردار.)893:1393 ،
مدل پلکان ارتباطات علم

اور یـرت 3در مقالـهای بـا عنـوان «پلـکان ارتباطـات علـم »4چهـار شـکل سـاده ،5پیچیـده،6
قطعیتنایافتـه 7و مبهـم 8علـم را از هـم جـدا کـرده اسـت.
1. Public Engagement in Science
2. Irwin
3. Auweraert
4. The Science communication escalator
5. simple
6. complex
7. uncertain
8. ambiguous
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علـم «سـاده» علمـی اسـت کـه مـا از آن بـا نـام علـم پایـه یـاد میکنیـم .ایـن علـم شـامل
یافتههایـی اسـت کـه روابطـی سـاده میـان متغیرهـا را مطـرح میکنـد .ایـن دسـته از یافتههـا کـه
دیـدی پوزیتیویسـتی از حقیقـت را بازتـاب میدهنـد ،بـدون هیچگونـه بحثـی پذیرفتـه شـده و در
یتـوان بـه جوشـیدن آب در صـد درجه یا به
آموزشـگاهها یـاد داده میشـوند .از نمونـه علـم سـاده م 
اثر نیروی جاذبه اشـاره کرد .اما «پیچیدگی» از جایی آغاز میشـود که نمیتوان رابطهای روشـن
میـان علتهـای احتمالـی چندگانـه و یـک نتیجـه مشـخص یافت .این شـرایطی اسـت که دانش
علمـی بـه زمینـه ربـط مییابـد و فا کتورهـای زمینـهای بـر نتیجـه اثـر میگذارنـد و آن را دسـتخوش
تغییـر میکننـد .اختالفنظرهـای ایـن سـطح از علـم ،ماهیتـی شـناختی دارنـد .نمونـه علـم
پیچیـده هنگامـی اسـت کـه یافتههـای آزمایشـگاهی ،در تجربـه میدانـی بـه فرجامهایـی یکسـره
پیشبینـی نشـده میانجامنـد ،یـا دانـش کشـاورزی مـدرن در کشـورهای جهـان سـوم موفـق از کار
در نمیآیـد .در دانـش «قطعیـت نایافتـه» ،تأ کیـد بـر روی عـدم اطلاع ،عـدم تعیـن ،گمـراه شـدن
در اندازهگیـری ،متغیرهـای آمـاری و از اینگونـه امـور اسـت .بدیـن ترتیـب علـم قطعیتنایافتـه،
نتایج بسـیار نابسـنده پیش میگذارد .اعتماد در این مورد از دانش ،معیاری بسـیار مهم اسـت .از
نمونههـای علـم قطعیـت نایافتـه میتـوان بـه کاربردهـای غذایـی زیسـت تکنولوژی اشـاره کرد .در
سـطحی دیگـر« ،ابهـام» بـه چندگانگـی تفسـیرهای بنیـاد شـده بـر ارزیابیهـا یـا مشـاهدات همانند
شهـا یـا ابزارهـای اندازهگیـری چنـان باشـند کـه بتـوان
اشـاره کـرد .ا گـر مجموعـهای از دادههـا ،رو 
تفسـیرهای گونا گـون بـر آنهـا بنیـاد کـرد و بحـث در بگیـرد کـه انجامههـای چنیـن شـرایطی بـرای
یتـوان مبهـم دانسـت .مـورد
جامعـه انسـانی چیسـت ،در ایـن صـورت ،ایـن معنـی از دانـش را م 
گازهـای گلخانـهای از ایـن جملـه اسـت :اینکـه زمیـن در حـال گـرم شـدن اسـت یا اینکـه ا کنون در
حـال ورود بـه یـک عصـر یخبنـدان هسـتیم (اور یـرت.)2005 ،1
اور یـرت بـر بنیـاد جداسـازی ایـن چهـار شـکل علـم ،میکوشـد نشـان دهـد کـه هـر کـدام از
ایـن سـطحها ،بایـد بـه شـکل خاصـی از ارتباطـات علـم پیـش بـرده شـوند .مدلـی کـه اور یـرت
ارائـه میکنـد ،چهـار سـطح مختلـف ارتباطـات علـم را در بـر میگیـرد .در حالـت نخسـت کـه
یشـوند .ایـن کار از راه
انتشـار اسـت ،نتیجههـای علمـی بـه یـک گـروه منفعـل و هماننـد منتقـل م 
یـک سـامانه آمـوزش رسـمی و یـا بـه واسـطه رسـانههای همگانـی صـورت میگیـرد .در پایـه دانـش
پیچیـده ،هرچنـد فرسـتنده هنـوز کارگـزاری اسـت کـه میکوشـد دانـش را بـه گیرنـده برسـاند ،امـا
1. Auwereaert

بـه سـبب آنکـه دانـش در اینجـا بـا زمینـه ربـط یافتـه اسـت ،گـروه هـدف از اهمیتـی و یـژه برخـوردار
میشـود .در واقـع ،در ایـن سـطح اینکـه آیـا گـروه هـدف دانـش مـورد نظـر را دریافـت کـرده و آن را
درسـت تفسـیر کـرده اسـت و اینکـه آیـا در اسـاس پذیـرای دانـش هسـت یا نـه ،از اهمیـت برخوردار
میشـود .در پایـهای باالتـر بخشـی از دانـش بـا قطعیـت نایافتگـی رو بـه رو اسـت و ایـن بـه معنـی
تحقیقـات بیشـتر ،بـه ضـرورت ،علمـی بیشـتر در پـی نمیآورنـد .بدیـن ترتیب هدف
آن اسـت کـه
ِ
ارتبـاط آن اسـت کـه بـه شـهروندان در تصمیمگیـری مشـورت داده شـود .دسـت آخـر ،در دانـش
مبهـم کـه از پایـه پیچیدگـی باالتـری برخـوردار اسـت ،نااسـتوار یها چنان زیادند کـه از دادههایی
یگانـه ،تفسـیرهایی گونا گـون داده میشـود .در ارتباطـات اینگونـه از علـم ،گفتگو یـی میـان
بهـا را نـدارد ،دانشهای
سـویههای عالقهمنـد بـه وجـود میآیـد و در هنگامـی کـه علـم همـه جوا 
مکمـل از منبعهـای دیگـر ماننـد تجربـه و دانشهـای عملـی در دسـترس قـرار میگیرنـد( .وحیـدی
ب.)191 :1388 ،
مشارکت همگانی در علم

آ گاهی همگانی از علم

درگرفتهمگانی(درگیرشدنعموم)در علم

کنشگران:
کارشناسان علمی
+گروههای خاص هدف
+نمایندگان همگان
+کارشناسان بیرونی

شریکها
گفتگو
مشارکت باز
متقابل
پایین به باال
دانش محلی
برخوردها:
شناختی ارزشگذارانه /فکری +
هنجاری (ارزش ها و هنجارهای
مختلف)

کنشگران:
کارشناسان علمی
+گروههای خاص هدف
+نمایندگان همگان

فهم همگانی علم

کنشگران:
کارشناسان علمی
 +گروههای خاص هدف

تسلط فرستنده
ِ

گبرنده محور

کارشناسان  /افراد غیرحرفه ای

آ گاه سازی
یک سویه
تک گویی
باال به پایین
رسانههای همگانی

زمینه
گروه هدف
نیازها ،آرزوها
چرخه بازخورد

مشاوره
دوسویه
مشارکت محدود

بدون برخورد

برخوردها:
شناختی (درک نا کامل
یا نادرست)

برخوردها:
شناختی  +ارزشگذارانه /فکری

کنشگران:
کارشناسان علمی

ساده

پیچیده

قطعیت نایافته

نمودار  .1پلکان ارتباطات علم (اوریرت)5 :2005 ،

مبهم
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یشـود همچنـان کـه علـم از یافت ههـای پایـه دور
همانگونـه کـه در مـدل اور یـرت مشـاهده م 
میشـود ،بـر زمینـهای قـرار میگیـرد کـه نمیتوانـد پیوسـتگی و تعامـل خـود را بـا آن نادیـده بگیـرد.
بدیـن ترتیـب حتـی با فرض کنار گذاشـتن دیدگاههای فلسـفی کـه ارزش عینی یافتههای علمی را
بـه چالـش میکشـند ،علـم ـ در معنـای همـه سـطحهایی کـه اور یـرت از آنهـا یاد میکنـد ـ فرایندی
اجتماعـی اسـت کـه نمیتـوان نقـش جامعـه را در پیشـبرد آن نادیـده گرفـت ،یـا آن را از مشـارکت
آ گاهانـه در هدایـت سـطحهای مختلـف علمـی بـاز داشـت.
نظریه کنشگر  -شبکه ()ANT
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نظریـه کنشـگر ـ شـبکه 1کـه برخـی آن را نظر یـه پذیـرش یـا عضوگیـری 2و جامعهشناسـی ترجمـه
و تحویـل 3نیـز نامیدهانـد (قاضیطباطبایـی و ودادهیـر )129 :1386 ،نظر یـهای اجتماعـی بـا
محوریـت علـم ـ فنـاوری 4اسـت کـه در آن فـرض بـر مشـارکت افراد (عوامل انسـانی) اشـیا و فضاها
(عوامـل غیـر انسـانی) در متـن تکثـرزا یـا چندگونگـی تعاملـی و تأثیـر متقابـل ایـن تکثـر بـر بازتولیـد
عوامـل انسـانی و غیرانسـانی اسـت .ایـن نظر یـه ضمـن اجتنـاب از رویکردهـای یـک جانبهگرایانـه
رئالیسـتی (تأ کیـد صـرف بـر امـور طبیعـی و واقعـی) و برسـاختگرایی اجتماعـی (روایـت فرهنگـی
از امـور و تعریـف طبیعـت در چارچـوب زمین ههـای فرهنگـی) در تبییـن علـم و تولیـد علـم،
رویکـردی ترکیبـی مرکـب از رئالیسـم علمـی ،برسـاختگرایی اجتماعـی و تحلیـل گفتمـان ارائـه
کـرده اسـت و بـر ایـن نکتـه اصـرار مـیورزد کـه علـم فراینـد مهندسـی نامتناجسـی اسـت کـه در آن
کلیـه مؤلفههـای اجتماعـی ،تکنیکـی ،مفهومـی و متنـی در هـم آمیختـه و ترجمـه و تفهیـم میشـوند
(قاضیطباطبایـی و ودادهیـر.)130:1386 ،
طبـق ایـن دیـدگاه کنشـگران از موقعیتـی بـه موقعیـت دیگـر ،کنشـگران یکسـانی نیسـتند بلکـه
یشـوند (فرهمنـد.)63:1392 ،
در جابجایـی بیـن فعالیتهـا متحـول م 
در ایـن نظریـه ،كنشـگران فقـط انسـانها نیسـتند بلكـه همانطـور كـه كرافـورد 5معتقـد اسـت:
«كنشـگر یـا عاملیـت هـر چیـزی هسـت :ماشـین ،حیـوان ،متـن ،همـه اینهـا بـا هـم و هـر چیـز دیگـر.
در ایـن نظریـه ،شـبكه در تركیـب ناهمگنـی از كنشـگران بافتـی ،مفهومـی ،اجتماعـی و فنی تحقق
مییابـد .كنشـگران ،تركیـب چیزهـا ،6هویتهـا ،روابـط و نوشـتههای نمادیـن هسـتند كـه قابلیـت
)1. Actor-Network Theory (ANT
2. Enrolment theory
3. The Sociology of translation
4. Technoscience
5. Rauford
6. Things

وارد شدن 1در شبكههای مختلف را دارند (اجاق 31 :1391 ،به نقل از كرافورد .)1 :2000 ،از این
2
یشـوند و نقش آنها وسـاطت یـا میانجیگری
جهـت ،رسـانهها بهمثابـه كنشـگران شـبكه قلمداد م 
بین حوزه علم و حوزه عمومی اسـت .رسـانهها بین کنشـگران این دو حوزه قرار میگیرند و كمك
میكننـد كـه «تعامـل آنهـا بتوانـد بهطـور مؤثـری كنتـرل یـا منسـجم (دارای روابـط تركیبـی) شـود»
(اجـاق31 :1391 ،بـه نقـل از كاقـان و بوكـر.)258 : 2001 ،
چهارچوب نظری

نظریـهای کـه در ایـن پژوهـش بهعنـوان چارچـوب نظـری انتخـاب شـد ،نظر یـه کنشـگر ـ شـبکه
اسـت .ایـن نظریـه بـر مبنـای آثـار برنـو ال تـور و میشـل کالـون ،پژوهشـگران مطالعات علـم و فناوری
بسـط و گسـترش یافتـه اسـت .کلیدیتریـن مفهـوم ایـن نظر یـه« ،ترجمـه» اسـت .ترجمـه در ایـن
معنـا ،یعنـی بازگردانـدن اراده در حـال مقاومـت دیگـران .در واقـع بـرای پذیـرش فنـاوری ،بایـد
بخشـی از آن را بـه صورتـی ترجمـه کـرد کـه بتوانـد پذیرفتـه شـود .بـرای ایـن کار میتـوان برخـی
از عناصـر آن را انتخـاب کـرد و بقیـه را وانهـاد .نتیجـه چیـزی اسـت کـه در نهایـت بـا غلبـه بـر
مقاومتهـا پذیرفتـه میشـود.
بنابـر رویکـرد نظریـه کنشـگر ـ شـبکه ،زندگـی اجتماعـی قابـل تقلیـل بـه عوامـل انسـانی یـا غیـر
انسـانی محـض نیسـت .مشـارکت هـم در عوامـل انسـانی وجـود دارد و هـم در عوامـل غیـر انسـانی.
یعنـی علاوه بـر مشـارکت افـراد ،اشـیا و فضاها نیز در فضـای متکثر تولید علم نقش دارند؛ هم اشـیا
و هـم افـراد ،در شـبکه فنـاوری کنشـگر محسـوب میشـوند .در ایـن نگاه ،تعر یـف کنش نیز عوض
میشـود .در اینجـا کنـش ،مداخلـه در جهـان ،متناسـب بـا برخـی مقاصـد و نیات اسـت و کنشـگر
نیـز عنصـری اسـت کـه فضـای پیرامونـش را تغییـر میدهد تا سـایر عناصر را به خودش وابسـته کند
و اراده آنهـا را بـه زبـان خـودش ترجمـه کند.
اشـاره مهـم دیگـر ایـن نظریـه بـر عـدم افتـراق و جدایـی میـان علـم و فنـاوری اسـت ،لـذا در ایـن
یشـود .طبـق ایـن نظر یـه همـه هسـتارها
نظریـه از لغـت «تکنوسـاینس» یـا علمفنـاوری اسـتفاده م 
تهـا) کسـب میکننـد.
(موجودیتهـا) اهمیـت خـود را از ارتبـاط بـا دیگـر هسـتارها (موجودی 
شـبکهها ،فعالیتهای فرایندی و برسـاخته شـدهای هسـتند که کنشـگران آنها را سـاختهاند ،همان
کنشـگرانی که شـبکهها آنها را سـاخته اند؛ به عبارت دیگر در این نظریه کنشـگر و شـبکه در پیوند
1. Nesting
2. Intermediary
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با یکدیگر معنا مییابند و دوام هر شـبکه به دوام پیوندهایی بسـتگی دارد که خود ،آن را میسـازد.
در ایـن نظریـه ،ترجمـه از اشـاعه ،منفـک قلمـداد میشـود .در واقـع ترجمـه ،انتقـال همـراه بـا
تغییـر شـکل اسـت ،درحالیکـه اشـاعه ،انتقـال بـدون تغییـر شـکل اسـت .ترجمـه هـم بـه فراینـد
داللـت دارد و هـم نتیجـه یـا معلـول علـم و فرآوردههـای علمـی اسـت .ایـن فرآورد ههـای علمـی بـه
نوبـه خـود بهمثابـه شـبکه عمـل میکننـد و بـا از سـرگیریهای متوالـی فرا گیرتـر میشـوند.
مطابـق ایـن نظریـه ،علـم و جامعـه هسـتیهایی هسـتند کـه ملازم یکدیگرنـد؛ در فعالیتهای
علمـی بـا هـم در تعاملنـد و در تکویـن همدیگـر نقـش پویایـی عمـل میکننـد .علـم درحالیکـه
جامعـه را مخاطـب قـرار میدهـد بـه گفتارهـای جامعـه نیـز گـوش فـرا میدهـد .در ایـن برداشـت،
یشـود و هـم بـه علـم .ایـن امـر بهمنزلـه آن اسـت کـه
خطاهـا و حقایـق هـم بـه جامعـه نسـبت داده م 
یهـای عمومـی و آنچـه جامعه طلب
علـم فنـاوری مـدرن ،نمیتوانـد بـدون توجـه بـه افـکار و نگران 
میکنـد ،یـا نسـبت بـه آن احسـاس خطـر میکنـد ،مسـیر موفقیتآمیـزی طـی کنـد .علمفنـاوری
از جامعـه جـدا نیسـت ،ایـن دو در حـال برسـاختن یکدیگـر هسـتند .در چنیـن شـرایطی هرگونـه
بیتوجهـی یـا کمتوجهـی بـه طرفیـن میتوانـد توسـعه علمـی را بـا مخاطـرات جـدی همـراه کنـد.
روش تحقیق

ایـن پژوهـش بـه روش مصاحبـه عمیق نی مسـاخت یافته انجام شـده اسـت .مصاحبـه عمقی یکی
از روشهـای مطـرح در گونـه روشهـای توصیفـی (کیفـی) اسـت کـه در رویکـرد روش بـه لحـاظ
مفهـوم ممکـن اسـت بـا تعبیـر و مفهوم سـایر گونههای مصاحبه نزدیک باشـد؛ یعنـی گفتگویی که
مصاحبهکننـده بـا مصاحبهشـونده انجـام میدهـد؛ امـا به لحـاظ ماهیت مصاحبه عمقـی بهعنوان
یـک روش تحقیـق دارای سـاخت روشـی ،هماننـد سـایر روشهـای تحقیـق اسـت .در ایـن روش
محقـق بـا هدفگـذاری تحقیـق مراحـل جمـعآوری اطالعـات را هماننـد گون ههـای دیگـر پژوهـش
دنبـال میکنـد ،فقـط شـیوه بررسـی اطالعـات در قالـب توصیفـی و مبتنـی بـر شـیوه ثبـت اطالعـات
از جانـب محقـق اسـت (نقیبالسـادات.)75 :1391 ،
گرچـه مصاحبـه مبتنـی بـر تعامـل نیتمنـد بیـن مصاحبهگر و مصاحبهشـونده اسـت ،امـا هر نوع
محـاورهای را نمیتـوان نوعـی مصاحبـه بـه معنـای خـاص علمـی آن تلقـی کـرد .با اینکـه مصاحبه
پژوهشـی بـر مکالمـه دربـاره زندگـی روزمـره اسـتوار اسـت ،امـا نوعـی مکالمـه حرفـهای نیـز بـه شـمار
شهـای مصاحبهگـر و مصاحبهشـونده
مـیرود کـه در خلال آن معرفـت در خلال کنشهـا و وا کن 
سـاخته میشـود (محمدپـور.)146 :1392 ،

لیندلـف معتقـد اسـت قابلیتـی کـه مصاحبـه بـه لحاظ نفـوذ عمیـق و گسـترده در واقعیتهای
ذهنـی مصاحبـه شـونده دارد ،آن را بـه روشـی برتـر در مطالعـات ارتباطـی و دیگـر علـوم اجتماعـی
تبدیـل کـرده اسـت (لیندلـف .)224:1388 ،در مصاحبـه عمیـق ،پاسـخهای داده شـده همـواره
بـه غنـای اطالعاتـی گفتگویـی کـه مـدام در حـال تغییـر و تحـول اسـت ،میافزایـد .در ایـن میـان
مصاحبـه عمیـق نیمهسـاختیافته بـه دلیـل قابلیتـی که در مشـخص کـردن مسـئله و افزایش دقت
پاسـخها بـرای رسـیدن بـه هـدف مـورد نظـر محقـق دارد ،از کارآمـدی باالیـی برخوردار اسـت ،چرا
کـه در ایـن نـوع مصاحبـه ،ابتـدا مسـئله مشـخصی تعریـف میشـود و در ادامه ،پاسـخگو در جواب
دادن بـه آن آزاد گذاشـته میشـود (لیندلـف.)226:1388 ،
رفیعپـور در کنـد و کاوهـا و پنداشـتهها مینویسـد :در اینجـا پـی بردن به عمق مسـئله مهم اسـت و
نه کمیت ،نظم و ترتیب و قابلیت مقایسـه آن .لذا دسـت پژوهشـگر باز اسـت که آنقدر کنجکاوی
نماید و عمق را دنبال کند که به نظرش الزم است (رفیع پور .)205 :1380 ،مصاحبههای پژوهشی
از نـوع مصاحبههـای نیمـه سـاختارمند هسـتند؛ ایـن گونـه مصاحب ههـا در عیـن اینکـه سـاختارمند
هسـتند ،از سـبکی بسـیار بـاز پیـروی میکنند (نقیبالسـادات به نقـل از گیلهـام.)42 :1391 ،
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روش نمونه گیری و حجم نمونه

در ایـن پژوهـش از نمونهگیـری هدفمنـد اسـتفاده شـده اسـت ،ایـن نمونهگیـری بـا در نظـر داشـتن
توانایـی افـراد در پاسـخگویی بـه پرسـشهای پژوهشـگر و اهـداف پژوهـش صـورت میگیـرد.
بنابرایـن در برخـی شـرایط ضـرورت ایجـاب میکندکـه انتخـاب نمونـه تنهـا بـر اسـاس شـناخت
فـرد از جامعـه و اهـداف پژوهـش انجـام گیـرد (پـاول .)111: 1379 ،نمونـه هدفمنـد شـامل افـراد و
سـوژههایی اسـت کـه بـر اسـاس خصوصیـات یـا صفات و یـژهای انتخاب شـدهاند و کسـانی که با
ایـن معیارهـا نمیخواننـد ،حـذف شـدهاند (ویمـر و دومینیـک.)126:1384 ،
روش نمونهگیـری هدفمنـد عمدتـاً بهصـورت نمونهگیـری گلولـه برفـی 1صـورت میگیـرد.
نمونهگیـری گلولـه برفـی یـا افزایشـی تکنیکی برای شـناخت نمونه پژوهش در زمانهایی اسـت که
آزمودنیهایـی فراتـر از آزمودنیهـای آشـنا نیـاز اسـت (میرزایـی .)180 :1380،حجـم نمونـه مطلوب
در رونـد کار و بـا رسـیدن بـه اشـباع نظـری مشـخص میشـود.
در ایـن پژوهـش ،بـرای انتخـاب مصاحبهشـوندهها از یـک لیسـت اولیـه اسـتفاده شـد کـه
شـامل شـرکتکنندگان در کارگاه روزنامهنـگاری علـم بودنـد .پـس از غربالگـری لیسـت اولیـه ،از
1. Snow ball sampling
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طریـق جسـتجوی اینترنتـی و مشـاهده رزومـه افـراد ده نفـر انتخـاب شـدند .البتـه در ادامـه و در
جریـان مصاحبـه ،بنـا بـه سـؤالهای اصلـی پژوهـش تعـدادی از افـراد بـه ایـن لیسـت اضافه شـدند
(نمونهگیـری گلولهبرفـی) تـا جایـی کـه تعـداد افـراد موجـود در لیسـت به پانـزده نفـر افزایش یافت.
تلاش شـد تـا مصاحبهشـوندهها بهگونـهای انتخـاب شـوند کـه در میـان آنهـا ،روزنامهنـگار علـم،
سـردبیر نشـریه علمـی عمومـی ،دبیـر سـرویس علـم ،جامع هشـناس علـم ،پژوهشـگر ارتباطـات علـم
حضـور داشـته باشـند .در مجمـوع پانـزده مصاحبـه انجـام و تحلیـل شـد.
واحد تحلیل

واحـد تحلیـل در مصاحبههـا ،مطلـب تعر یـف شـده اسـت .منظـور از مطلـب در ایـن بخـش از
تحقیـق متـن پیـاده شـده هـر یـک از مصاحبههاسـت .در فراینـد تحلیـل ،پاسـخهای مصاحبـه
شـوندهها دسـتهبندی و مضمونهـای مشـابه در یـک دسـته قـرار گرفـت کـه موجزتر یـن و گویاترین
پاسـخ بـه عنـوان نمونـه ،در فراینـد بررسـی نقـل قـول شـده اسـت.
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بررسی یافتهها

چالشهـای مبتالبـه روزنامهنـگاری علـم را میتـوان در سـه دسـته کلـی تقسـیمبندی نمـود .البتـه
شهـای ایـن حـوزه ،در زمینـهای از
بایـد بـه ایـن نکتـه مهـم توجـه داشـت کـه هـر کـدام از چال 
مشـکالت معنـا مییابـد ،بـه ایـن معنـا کـه تفکیـک کـردن آنهـا ،تقلیـل دادن آنهـا اسـت .در واقـع
بایـد بـه مشـکالت از منظـر نـگاه سیسـتمی نگریسـت و در بافت زمـان و به صورت فرا گـردی آنها را
تفسـیر کـرد .بـا ایـن حـال در ایـن تحقیـق ،بـا نیـت مدلسـازی و برای تشـریح جزییـات ،چالشها
شهـای مشـترک در
شهـای مشـترک بـا نهـاد علـم ،چال 
در سـه دسـته تقسـیمبندی شـدهاند :چال 
سـاحت روزنامهنـگاری و چالشهـای خـاص در روزنام هنـگاری علـم.
مشکالت مشترک با نهاد علم

روزنامهنـگار علـم ،بهعنـوان کنشـگری در نهـاد علـم ،بـا برخـی از مشـکالت ایـن حـوزه دسـت و
پنجـه نـرم میکنـد .یکـی از ایـن مشـکالت کـه تقریبـاً مـورد اجمـاع تمـام مصاحب هشـوندگان بـود،
عـدم مشـارکت و عـدم تمایـل دانشـمند ایرانـی بـرای حضـور رسـانهای اسـت .ایـن عـدم تمایـل،
علتهـای متعـددی دارد .قانعـیراد (جامع هشـناس علـم) یکـی از ایـن علـل را نـگاه نخبهگرایانـه
بـه علـم در کشـور بـر میشـمارد و معتقـد اسـت در ایـران ،نهـاد علـم ،هنـوز نهـادی نخبهگـرا اسـت و
اساسـاً جـای افـراد نخبـه تلقـی میشـود و نخب ههـای علـم ،در موضعـی فرادسـت نسـبت بـه مـردم

یشـود کـه بـه علـم بهعنـوان یـک مفهـوم
پنداشـته میشـوند .ایـن نـگاه نخبهگرایانـه ،باعـث م 
انتزاعـی توجـه شـود و پیونـد علـم و اجتمـاع در ایـران بـه حاشـیه رفتـه و از دسـتور کار اولویتهـا
خـارج گـردد .اسـتقرار الگـوی «تکنوکراتیـک دانـش برای مـردم» در ایران ،علم را سـاحتی تعریف
میکنـد کـه بـه نخبـگان مربـوط اسـت و عمـوم سـهم مشـارکتی در این عرصـه ندارند و حتـی الزامی
بـرای آ گاهـی آنهـا از سـاحت علـم احسـاس نمیشـود.
موضـوع دیگـر اینکـه نهـاد علـم ،در جامعـه ،نهـاد گفتگو یـی نیسـت ،نهـادی اسـت کـه بـه
برقراری یک رابطه یکسویه از باال به پایین عادت کرده است ،مقولهای که هم در کالسهای
درس مبتنـی بـر سـخنرانی مشـاهده میشـود و هـم در رابطـه دانشـمند بـا روزنام هنـگار و مـردم.
قانعـیراد (جامعهشـناس علـم) ،ضعـف دیگـر را متوجـه نهاد آموزشـی در کشـور میداند که از
ابتـدا بـرای آمـوزش پیونـد علـم و زندگی تالشـی نمیکند و فرد را به سـمت تخصص سـوق میدهد
و او را از کسـب دانـش عمومـی دور میکنـد .دانشـمند متخصـص ،در یـک حـوزه عمیق میشـود،
فقـط «خـود» را ذیصلاح بـرای تولیـد دانـش میدانـد و دیگـران را در حـد مصرفکننـده ِصـرف،
میبیند و بدیهی اسـت که تمایلی به مشـارکت نداشـته باشـد.
تالشـی نمیشـه کـه علـم رو بـه عنـوان پدیـدهای کـه بـا زندگـی روزمـره مـا مرتبـط
هسـت ،بـه بچههـا یـاد بدیـم ،بگیـم کـه علـم چطـور تـو زندگـی روزمر هشـون تأثیـر
داره ،و چطـور یـه باسـوادی عمومـی بـرای همـه الزمـه ،یعنـی مـدارس شـما رو بـه
سـمت تخصـص میرونـه ،تخصـص یعنـی شـما تـو یـه حـوزه خاصـی صاحـب
دانـش بشـی ،بـه شـما یـه دانـش عمومـی یاد نمیـده .تخصص به شـما یـه وضعیت
ممتـاز مـیده ،تـو اون حـوزه خودتـو ذی صلاح و صاحـب نظـر میدونـی ،دیگـران
بایـد مصـرف کننـده باشـن دیگـه (قانعـیراد ،جامع هشـناس علـم)
علـت دیگـر عـدم تمایـل بـه مشـارکت رسـانهای دانشـمندان ،تلقـی عوامزدگـی آنهـا از حضـور
رسـانهای همکارانشـان در رسـانه اسـت کـه منتـج از همیـن نـگاه نخبهگرایانـه بـه علـم اسـت .ظاهر
شـدن چهـره دانشـگاهی در رسـانه نوعـی عوامزدگـی از طـرف برخـی از دانشـگاهیان تلقی میشـود
و شـأن و منزلـت او را تنـزل میدهـد .نمکدوسـت (متخصـص ارتباطـات) حتـی از تحقیرشـدن و
انـگ خـوردن دانشـمندان توسـط همـکاران ،بـرای حضـور در رسـانه میگو یـد.
ـاص
موضـوع دیگـر ،توجـه انـدک سیاسـتگذاران ،بـه علـم در کشـور اسـت کـه در اختص ِ
بودجههـای محـدود ،بـه پروژههـای علمـی ،خود را نشـان میدهد .سـهم ناچیـز بودجه اختصاص
داده شـده بـه پژوهـش از بودجـه ناخالـص داخلـی نیـز نشـاندهنده همیـن موضـوع اسـت.
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یهـا انقـدر ناچیـزه ،کـه مثلاً مـا بزرگتر یـن پـروژه
تـوی ایـران ایـن سـرمایه گذار 
علمیمـون کـه رصدخونه ملی هسـت ،پـروژه  120میلیاردیه ،در مقابل زدن یه خط
راه آهن که شـوخیه ،در مقابل زدن یه سـد یا یه پل ،شـاید شـوخی به نظر برسـه ،و
بهخاطـر همیـن چـون بودجههـای برنام ههـای علمـی تو ایـران خیلی ناچیزه ،شـاید
بهخاطـر ایـن علـم خیلـی دغدغـه مـردم نشـده باشـه (ترابی ،سـردبیر).
از طـرف دیگـر سیاسـتمداران در بسـیاری از مـوارد خواهـان کارهـای نمایشـی در فضـای علـم
هستند ،کارهایی که با بودجههای اندک ،دستاوردی داشته باشد که بتوان از آن استفاده تبلیغاتی
یشـود ،و توجه بـه آن،
کـرد .در چنیـن فضایـی ،علـم ،بـرای سیاسـتمدار ،بهمثابـه قـدرت تعر یـف م 
یشـود.
بـرای عـرض انـدام و نمایـش اقتـدار اسـت و توسـعه علم ،افزایـش قدرت قلمداد م 
خـوب وقتـی بـرای انعـکاس اتفاقهـای علمـی یـا دسـتاوردهای علمـی از
خبرنگارهای سیاسـی دعوت میکنن که بیان انعکاس خبری بدن ،روزنامههای
سیاسـی کـه اصلاً سـرویس علمـی ندارنـد ،میآینـد در بخـش اخبـار سیاسـی اینها
رو کار میکنـن ،یعنـی موضـوع واسشـون اهمیـت سیاسـی داره ،نـه اهمیـت علمـی
(آهنگـری ،روزنامهنـگار علـم).
ایدئولوژیـک شـدن علـم و فنـاوری در ایـران ،کـه در میـان مصاحب هشـوندگان برسـر آن اجمـاع
تهـای علـم
وجـود دارد ،در چنیـن فضایـی دور از ذهـن نیسـت .ایدوئولوژ یـک شـدن یعنـی اولوی 
در رسـانهها توسـط سیاسـتمدار تعییـن میشـود ،حوزههایـی کـه حمایـت سیاسـی میشـوند،
حوزههایـی هسـتند کـه در رسـانهها دیـده میشـوند و حوزههایـی کـه ایـن حمایـت را ندارند ،کمتر
یشـود .ایدئولوژ یـک شـدن علـم میتوانـد توسـعه علـم
دیـده میشـوند یـا اصلاً بـه آنهـا پرداختـه نم 
در کشـور را دچـار تشـریفات کنـد.
بودجـه شـبکه چهـار ،از بودجههـای شـبکههای تـازه تأسـیس کوچـک کمتـره و
ایـن درحالیـه کـه مـا میگیم شـبکه فرهیختگان داریم .وقتی شـبکه فرهیختگان ما
بودجـهاش کمتـر از شـبکههای اینترتینمنـت چیـپ هسـتش ،ایـن رو میشـه فهمیـد
کـه علـم سیاسـی شـده ،دچـار پروپا گانـدا شـده  ..وقتـی توجـه صاحـب رسـانه رو
بـه علـم نمیبینیـد ،معنیـش اینـه کـه مـا دچـار تشـریفات در توسـعه علـم میشـیم
(صفاریانپـور ،روزنامهنـگار علـم).
تلقـی علـم بـه عنـوان قـدرت و سیاسـی شـدن علـم ،بـه نوبـه خـود فضـای نقـادی را در جامعـه
یشـود .از طـرف دیگر چنین
از بیـن میبـرد و نقـد بـه دسـتاورد علمـی ،نقـد بـه منبـع قـدرت تلقی م 

نگاهـی بـه علـم ،باعـث میشـود کـه در کشـور تلاش بـرای پیشـبرد مرزهـای دانـش ،در نهادهـای
نظامـی بیـش از دانشـگاه باشـد .نهـاد نظامـی ،اقتضـا میکنـد کـه بـا دسـتاوردهایش ،امنیتـی
برخـورد کنـد و لـذا بواسـطه نـگاه امنیتـی بـه دسـتاوردهای علمـی ،سیاسـت درهـای بسـته بـرای
روزنامهنـگاران اعمـال میشـود.
روزنامهنـگار علـم بشـی بـا یـه عالمـه درهـای بسـته رو بـه رو میشـی ،درهـای بسـته
مثـل نـگاه امنیتـی داشـتن بـه پـروژه هـای بـزرگ علمـی کشـور ،ایـن راجـع بـه
انـرژی هسـتهای هسـت ،راجـع بـه سـازمان فضایـی هسـت ،راجـع بـه پروژ ههـا و
ـک مـا وجـود داره ،راجـع بـه همانندسـازی مـا وجـود داره،
فناور یهـای هـای ِت ِ
همـ ه اینـا روش نـگاه امنیتـه (ترابـی ،سـردبیر).
توجـه کمتـر سیاسـتگذاران بـه علـم در دانشـگاه ،از سـویی و وابسـتگی بـه پـول نفـت بـرای
تأمیـن بودجـه بـه جـای تأمیـن مالـی از دسـتاوردهای علمـی ،خـود منجـر به کار بـردی نبـودن نتایج
تحقیقـات دانشـگاهی میشـود .تحقیـق و پروژههـای دانشـگاهی کـه بـه عنـوان یکـی از منابـع
خبـری روزنامهنـگاران علـم در دنیـا اسـت ،عملاً در ایـران تحقیقاتـی اسـت کـه عمومـ ًا تابع سـلیقه
افـراد اسـت و لزومـاً بـرای حل مشـکالت جامعـه گام بر نمیدارد .به عبارت دیگـر ردپایی از پیوند
علـم و جامعـه در آن دیـده نمیشـود کـه روزنامهنـگار علـم را مشـتاق بـه ارجـاع بـه آن کنـد.
کارهـای تحقیقاتـی کـه مـا تـو ایـران میکنیـم ،همـون طـور کـه میبینیـد تـو چـه
ژورنالهایـی بـا چـه ایمپکـت فکتورایـی داره چـاپ میشـه ،اصـوالً خیلـی
کاربـردی نیسـتن ،تحقیقایـی کـه مـا انجام میدیم ،بیشـتر تابع اینـه که تجهیزات
دانشـگاهیمون چیـه ،متناسـب بـا اون ایـن کارو میکنیـم ،بـه جـای اینکـه ببینیـم
جامعـه چـی میخـواد کـه اینـکارو انجـام بدیـم ،ایـن باعـث میشـه کـه خیلـی وقتـا
خبرایـی کـه مـا میبینیـم تـو سـایتا اصلاً دغدغـه مـردم نیـس (کوکـرم ،دبیـر سـرویس).
وصالی(اسـتاد دانشـگاه) معتقد اسـت وابسـتگی به پول نفت برای تأمین بودجه ،دانشـمند را
بینیـاز از پاسـخگویی میکنـد ،چـرا کـه او صـرف نظـر از دسـتاورد علمـیاش در چرخـه اقتصادی
و برطـرف کـردن نیازهـای جامعه ،حقوقـش را دریافت میکند.
کاری کـه پـول نفـت میکنـه اینـه کـه اون فـرد دانشـگاهی ،چـه کار بکنـه ،چـه کار
نکنـه ،داره پولشـو میگیـره ،نیـازی نـداره ،اون چیـزی که تو عرف بیـن الملل برای
پاسـخگویی وجـود داره ،اینجا تعریف نشـده.
یشـود،
ایـن احسـاس بـی نیـازی از پاسـخگویی ،در نظـر بیشـتر مصاحبـه شـوندهها مشـاهده م 
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رنجبـران (روزنامهنـگار علـم) معتقـد اسـت که رابطه روزنامهنگار و دانشـمند در ایران برقرار نیسـت
یهـا وارد رسـانهها شـود.
و ایـن عـدم ارتبـاط باعـث میشـود کـه خبرصرفـاً از مجـرای روابطعموم 
ارتبـاط ژورنالیسـت علـم بـا ساینتیسـت در ایـران برقـرار نیسـت ،خبـر از طریـق
یخـواد پروپا گانـدا بکنه،
روابطعمومـی میـاد و روابـط عمومـی هـم اساسـاً دلـش م 
بـه همیـن دلیـل خیلـی اطالعـات درسـتی ازش در نمیـاد (رنجبـران ،روزنامهنـگار).
مشـکل دیگر احسـاس بینیازی از پاسـخگویی ،در جای دیگری هم خود را نشـان میدهد،
یشـود ،از آنجایـی کـه خـود را ملـزم بـه
وقتـی دانشـمند توسـط روزنامهنـگار بـه چالـش کشـیده م 
پاسـخگویی نمیدانـد ،ایـن عمـل را دخالـت روزنامهنـگار تلقـی میکنـد و طبیعتـاً چنیـن حقـی را
بـرای وی قائـل نیسـت .در ایـن مـوارد دانشـمند مسـئله را بـه صورت فـردی امنیتی میکنـد و درها را
بـه روی روزنامهنـگاری کـه او را بـه چالـش کشـیده اسـت میبنـدد.
فـرد [دانشـمند] از برنامـهاش عقـب افتـاده ،یـه پـروژه علمـی بودجـه گرفتـه ولـی از
زمـان بندیـش عقبـه ،خـب ،شـما میایـد نقـد میکنیـد ،کـه ایـن از پـروژه اش عقـب
افتـاده ،اون فـرد احسـاس میکنـه شـما ،اون فـرد رو مـورد تهاجـم قـرار دادیـن،
شـخصی ،این مسـئله رو امنیتی میکنه و شـما رو دیگه راه نمیده ،شـما آسـمونو یه
زمینم بیارین ،هر کاری هم بکنین ،دیگه جواب شـمارو نمیده ،شـما اونجا اسـم
ممنوعه هسـتین ،تو اون مؤسسـه ،تو اون پژوهشـگاه ،چون پژوهشـگر ایرانی خودشو
ملـزم بـه پاسـخگویی بـه مـردم نمیدونـه نهایتـاً درو روت میبنـدن (ترابـی ،سـردبیر).
در چنیـن فضایـی ،دانشـمند یـا سیاسـتگذار میتوانـد بـا گرفتـن منبـع خبـری روزنامهنـگار،
عرصـه نقـادی را بـرای وی تنـگ کنـد و حتـی بـا ترفندهـای گونا گـون از جملـه انـگ زدن او را
دچـار محرومیـت بسـازد.
جاهـای دیگـه دنیـا ،روزنام هنـگار ایـن جلـوه رو بیشـتر داره کـه قـراره بـه چالـش
بکشـه اون مقـام مسـئول رو یـا دانشـمند رو مجبـور بـه پاسـخگویی میکنـه ،امـا مـا
نداریـم ایـن ابـزارو ،خیلـی راحـت انـگ میخور یـم (ترابـی ،سـردبیر).
مشکالت مشترک در ساحت روزنامهنگاری

مسـئله دیگـر ،فضـای سیاسـتزد ه رسـانهای در کشـور اسـت ،مدیـران رسـانهای کشـور بـه مسـائل
سیاسـی بیـش و پیـش از هـر چیـز دیگـری بهـا میدهنـد .پرداختـن بـه باقـی حوز ههـا ،مادامـی در
دسـتور کار اولویتبنـدی قـرار میگیـرد ،کـه وجهـه سیاسـی داشـته باشـد و در غیـر ایـن صـورت تـا
حـد بـزک بـودن و پرداختنهـای فرمایشـی تنـزل پیـدا میکننـد.

عمده سـردبیرای ما رویکردشـون به مسـائل سیاسـیه و به جز صفحات سیاسـی به
صفحـات دیگـه کمتـر توجـه میکنـن ،قدیمـا میگفتـن ،چیـزی کـه تولیـد میکنیـم
پوشـال الی آ گهیـه ،االن کـه خیلـی از روزنام ههـای مـا آ گهـی نـدارن ،پوشـال الی
مطالـب سیاسـیه ،وقتـی کسـی داره روزنامـه در میـاره و موضـوع اصلیـش سیاسـت
و منازعـات قـدرت تـو جامعـه اسـت و بعـد تـو اون تقسـیم بنـدی میگـه خـب حـاال
یـه صفحـه هـم میدیـم بـه علـم ،روی اون موضـع بـه صـورت خـاص توجـه نمیکنـه
(نمکدوسـت ،متخصـص ارتباطـات).
پرداختنهـای صرفـاً سیاسـی بـه موضوعـات روزنام هنـگاران علـم را نیـز تـا جایـی دچـار افـراط
میکنـد ،کـه روزنامهنـگار علـم معتقـد اسـت ،نمیتوانـد بـدون جهتگیـری سیاسـی بـه پوشـش
موضوعات بپردازد .نگاههای زاویهدار سیاسی ،مادامی که فرد را در واقعبینی دچار مشکل نکند،
مسئلهسـاز نیسـت ،ولی مشـکل از جایی شـروع میشـود که روزنامهنگار ،به خاطر جهتگیریهای
سیاسـی ،بزرگنمایـی یـا کوچکنماییهـای اشـتباه انجـام میدهد ،در موضع حمایت ،از پوشـش
یهـای نابجـا میکنـد.
اشـتباهات دسـت میکشـد ،و در موضـع انتقـاد ،بزرگنمای 
مـن میگـم ،روزنامهنـگار موظـف بـه بیطرفیـه ،همـکارا و هـم صنفـای مـن بـا مـن
موافـق نیسـتن ،خیلیهاشـون معتقـد هسـتن کـه رسـانه بایـد جهتگیری و سـوگیری
داشـته باشـه ،امـا وقتـی شـما اینجـوری نـگاه میکنیـد ،ا گـه شـما در موضـع منتقـد
باشـین سـختگیرانه میکوبین ،اما ا گه خودتون در جامعه سیاسـت و رسـانه باشـید
یطـرف باشـیم ،بـرای اینکـه
نمیگذاریـد نقـد اتفـاق بیفتـه ،بنابرایـن مـا بایـد ب 
نسـبت بـه پیشـرفت واقعبینانـه نـگاه کنیـم (صفاریانپـور ،روزنامهنـگار علـم).
در چنیـن فضـای سیاسـیای ،چنـد و چـون پرداختـن بـه حـوزه علـم ،در رسـانه ،تا حـد زیادی
تابـع سـلیقه سـردبیر و صاحـب رسـانه اسـت؛ اولویـت بـرای او سیاسـت تعر یـف میشـود ،و کمیـت
یگـردد و موضوعـات علمـی ،ا گـر بـا سـپهر
و کیفیـت پرداختـن بـه باقـی حوزههـا بـه سـلیقه او بـر م 
سیاسـی گـره نخـورده باشـد ،بنـا بـه نظـر او برجسـته میشـود.
اینکـه چـی بشـه ،تیتـر یـک ،طبـق سـلیقه سـردبیر خـوب ،مثلاً سـردبیر از بچگـی
آرزوش ماشـین پرنـده بـوده ،حـاال یـه مطلـب راجـع بهـش مینویسـیم اون میـره تیتر
یـک ،کاملا سـلیقهایه (فراهانـی جـم ،روزنامهنـگار علـم).
در ایـن شـرایط ،موفقیـت روزنامهنـگاران علـم ،جز یـرهای و منفـرد اسـت ،هرجـا سـردبیر
عالقهمنـد بـه موضوعـات علمـی وجـود داشـته باشـد ،روزنام هنـگار علـم ،فرصـت بهتـر و بیشـتری

فصلنامه علمی _ پژوهشی

189
چالشها و موانع توسعه
روزنامهنگاری علم ...

فصلنامه علمی _ پژوهشی

190
دوره هفتم
شماره 3
تابستان 1394

مییابـد ،و هرجـا سـردبیر ،بـه ایـن موضوعـات بیتفـاوت باشـد ،روزنامهنگار علم ،جایگاه شـغلی
متزلـزل و دونمایـهای مییابـد .سـردبیر بیعال قـه بـه علـم ،کـه بخـش دانـش را ،بـا کارکـرد زینتـی
بـه رسـانهاش افـزوده اسـت ،موقعیـت شـغلی روزنام هنـگار علـم را ،نسـبت بـه سـایر حوزههـای
روزنامهنـگاری بیثباتتـر میکنـد .در ایـن فضـا ،بخـش علـم ،اولیـن بخـش و روزنام هنـگار علم،
اولیـن روزنامهنـگاری اسـت کـه بـه هردلیلـی آمـاده حـذف شـدن اسـت.
خـب ،در رسـانه ،اولیـن جایـی کـه مسـتعد حـذف شـدن یـا کمرنـگ شـدنه بخـش
یخـوره(شـمس،روزنام هنـگار علـم).
علمیـه،میگـنچـهفایـدهایداره،بـهچـهدردیم 
چنیـن وابسـتگی بـه سـردبیر ،روزنام هنـگار را مجبـور میکنـد کـه بـه جای مـردم ،سـردبیر و مدیر
رسـانهایاش را هـدف بگیـرد ،و بـه جـای پرداختـن بـه دغدغههـای مردمـی ،و نماینـده افـکار
عمومـی بـودن ،موضوعـات مـورد پسـند باالدسـتیاش را منعکس کند ،روزنام هنـگاری که به جای
روزنامهنـگار بـودن ،کارمنـد رسـانه اسـت.
روزنامهنـگار علـم اآلن نماینـده افـکار عمومـی نیسـت ،یـه کارمنـده! کارمنـد
روزنامـه فلان ،کارمنـد خبرگـزاری بهمـان  ....روزنام هنـگار نمینویسـه بـرای
مـردم ،مینویسـه بـرای سـردبیر ،مینویسـه بـرای اینکـه فلان مدیـر بخونـه (زردار،
پژوهشـگر ارتباطـات علـم).
جایـگاه شـغلی متزلـزل ،روزنامهنـگار علـم را وا مـیدارد ،که سـایر حوزههـای روزنامهنگاری را
نیـز بیازمایـد ،تـا در صـورت حـذف شـدن بخـش علم ،حداقل شـغلاش را بهعنـوان روزنامهنگار،
یتـر بـه حـوزه علـم را از
حفـظ کنـد .کار کـردن در حوزههـای دیگـر ،امـکان پرداختـن تخصص 
وی سـلب میکنـد و سـر رشـته اخبـار حـوزه علـم را میگسـلد .بهعبـارت دیگـر ،روزنام هنـگار دیگـر،
روی خـط خبرهـای علـم نیسـت .در پوشـش اخبـار ،پیشـینهای در ذهـن نـدارد ،تازگـی خبـر را
بهخصـوص در مناقشـههای علمـی درک نمیکنـد .چـرا کـه پرداختـن بـه مناقشـات ،داشـتن
پیشـینهای از موضـع و مطالعـه بیشـتری میطلبـد.
یکـی از مشـکالت اینـه کـه خبرنگارهـا ،عمدتـاً پیشـینه خبـر را دنبـال نمـی کننـد،
موضـوع رو خیلـی خـوب نمیفهمـن ،نمیتونـه تحلیـل کنـه ،فقـط شـنوندهاس،
فقـط خبـرو همونجـوری انعـکاس میـده (کاظـم ،دبیـر سـرویس علـم).
امـا اتفـاق بدتـر ،مربـوط بـه سـنت غیراخالقـی روزنام هنـگاری در کشـور اسـت ،نـگاه بـه
روزنامهنـگاری در ایـران ،در بسـیاری از مـوارد ،نگاهـی ابـزاری و بـه عنـوان پلـهای بـرای صعـود
خـود روزنامهنـگاری هـدف نیسـت ،افـراد بـرای رسـیدن بـه منافـع مـادی بیشـتر بـه ایـن
اسـتِ ،

سـمت میآینـد .بـرای کسـب شـهرت و حضـور در عرصـه سیاسـی ،بـرای کسـب رابطـه و یـا حتـی
بـرای یافتـن شـغلهای دیگـر .
روزنامهنـگاری پلـهای بـرای صعـود نیسـت ،روزنامهنـگاری خـودش هدفـه ،تـو
روزنامهنگار میشـی ،هرچی مشـهورتر میشـی درآمدت میره باالتر ،بنابراین خودت
بـه عنـوان روزنامهنـگار تبدیـل میشـی بـه یـه آدم قدرتمنـد .تـو ایـران ایـن وجـود
نـداره ،آدمـا میـرن روزنامهنـگار میشـن کـه بعد بـرن سیاسـتمدار بشـن ،روزنامهنگار
میشـه کـه تـو سـرویس اقتصـادی پـل بزنـه بـره شـرکت تبلیغاتـی راه بنـدازه ،بـرای
خـودش کسـب و کار راه بنـدازه (زردار ،پژوهشـگر ارتباطـات علـم).
ایـن سـنت غلـط ،بیـش از هـر جایـی در سـرویسهای علـم ،عـرض انـدام میکنـد ،چـرا کـه
سـرویس علـم ،چنیـن منفعتهـای حاشـیهای نـدارد و از ایـن جهـت کار کـردن ،در ایـن سـرویس
سـختتر از سـایر بخشـها اسـت ،افـراد منافـع خـود را در سـرویسهای دیگـر میبیننـد و از ایـن
سـرویس کـوچ میکننـد.
در کل وقتـی طـرف میبینـه ،ا گـه مـن خبرنـگار سیاسـی بشـم ،ببینید ،خبرنگار سیاسـی شـدن
تـو ایـران یـه سـری مزیتهایـی داره ،شـما تـو سـفرهایی ،تـو برنامههایـی ،ارتباطایـی پیـدا میکنیـد
کـه مـردم عـادی اصلاً امـکان نـداره کـه داشـته باشـن ،وقتی یـه خبرنـگار اقتصادی میشـین خواه و
ناخـواه کلـی مزیتهـا داره ،هـر چقـدرم مـن مخالفـش باشـم بـاز ایـن اتفـاق میافتـه ،روزنامهنـگار
ورزشـی کلـی برنامههـای بینالمللـی هسـت کـه دعـوت میشـی ،المپیکـه ،نمیدونـم فدراسـیونای
مختلـف پولشـو میـدن  ...ولـی روزنامهنـگار علمـی چـی؟ تقریبـاً هیچـی ،تـازه با یه عالمه در بسـته
هـم روبـه رو میشـی (ترابی ،سـردبیر).
بدیهی اسـت که روزنامهنگار شـدن با چنین هدفی ،پرداختن به رسـالتهای روزنامهنگارانه
را تحت شعاع قرار میدهد .البته سررشته دیگر قضیه را باید در مشکالت اقتصادی روزنامهنگار
پـی گرفـت ،مـوارد متعـددی نیـز وجـود دارد کـه افراد با اهـداف متعالی وارد عرصـه روزنامهنگاری
میشـوند ولـی بهتدریـج بـه دلیـل مشـکالت معیشـتی ،از رسـالتهای خـود عدول میکننـد و بیش
از هرچیـز در ایـن فضـا در پـی برطـرف کـردن نیازهای مالیشـان میگردند .پایبنـدی به اصول ،در
چهـای سیاسـی ،روزنامهنگار را تحت فشـار
شـرایط دشـوار اقتصـادی ،در کنـار تنشهـا و گیـر و پی 
بیشـتری قـرار میدهـد تـا جایـی کـه ،بعضـی روزنامهنـگاران ،حفظ رسالتهایشـان را ،شـنا کردن
در خلاف جهـت رود توصیف میکنند.
نجـا ،تبلیغاتـی بنویسـم،
مـن بخاطـر مشـکالت اقتصـادی مجبـورم کـه تـوی فال 
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البتـه تمـام اصـول رو رعایـت میکنـم و پـاش میایسـتم ولـی پیـش میـاد کـه شـمارو
مینـدازن یـه کنـج ،شـما رو مینـدازن یـه گوشـه ،شـما فقـط بـرای عمـل کـردن بـه
رسـالتهاتون میتونیـن حداقلهـا رو نگـه دار یـن ..مـن کسـی هسـتم کـه دارم
خلاف جریـان آب شـنا میکنـم (آهنگـری ،روزنام هنـگار علـم).
جـذب نشـدن اسـتعدادهای جدیـد بـه سـمت این حوزه ،را نیـز میتوان به عدم امنیت شـغلی
روزنامهنـگار ،از یـک سـو ،و مشـکالت عدیـد ه اقتصـادی و معیشـتیاش از سـوی دیگـر ،در سـطح
گسـتردهای پیوند داد.
نـگاه صرفـاً ّکمـی ،بـه محتـوای رسـانهای و نادیـده گرفتـن کیفیـت آن ،موجـب بـروز
سـطحینگری و تنـزل کیفـی کارهـای تولیـد شـده در ایـن حـوزه میشـودّ .کمینگـری در سیسـتم
دسـتمزد و پـاداش ،نیـز از آفـات دیگـر این حوزه اسـت کـه روزنامهنگار را بـرای تولیدات با کیفیت
بیانگیـزه میکنـد.
یـه روزنامهنـگار علمـی بابـت کیفیت کارش پول نمیگیـره ،بایت حجم کلماتش
پـول میگیـره ،تَـ ِه تَـ ِه کیفیـت اش کـه میتونـه تأثیـر بـذاره ،اینـه کـه بـا معـاون وزیـر
صحبـت کـرده ،یـا بـا مدیـر کل صحبـت کـرده ،ایـن تأثیـر میـذاره توحقوقـش،
کجـای دنیـا همچیـن نظـام مالـیای دار یـم؟ (آهنگـری ،روزنامهنـگار).
مشـکل دیگـر ،متوجـه ُبعـد آمـوزش روزنامهنـگاری در ایـران اسـت .تعـداد افـرادی کـه در ایـن
حـوزه ،از طریـق نهادهـای رسـمی آمـوزش میبیننـد در کل کشـور بسـیار محـدود اسـت.
تعـداد روزنامهنگارهایـی کـه تـو کشـور نـگاه پرسشـگرانه داشـته باشـن و مصاحبـه
چالشـی بکنـن خیلـی کمـه ،روزنام هنـگار باید تربیت شـده باشـه ،برای اینـکار باید
جسـارت داشـته باشـه ،تعـداد روزنامهنگارایـی کـه تـو هـر سـال داره تربیـت میشـه،
هـر سـال صـد نفـر هـم نیـس ،پخـش بشـن تـو رسـانهها ،بـه هر رسـانه یـه نفرم نمیرسـه،
پنجـاه نفـر دارن از جاهـای دیگـه میـان ،دارن تجر بـی میـان بـاال (ترابـی ،سـردبیر).
عـدم وجـود فضاهـای آمـوزش رسـمی بـرای روزنام هنـگاری علـم در ایـران ،خـود مشـکل مهمـی
یشـوند .کـم بـودن فضای آموزشـی از یکسـو ،و
اسـت کـه ا کثریـت مصاحبهشـوندگان ،آن را متذکـر م 
ضعفهای کاربردی آن از سوی دیگر ،باعث شده است که جمعیت زیادی از فعاالن این عرصه،
از مجـاری تجربـی ،ایـن حرفـه را بیاموزنـد و بـه صـورت سیسـتماتیک ،منظـم و جامـع ،مهارتهـای
مـورد نیـاز در ایـن حـوزه را کسـب نکننـد .ضعـف عمـده آموختـن تجر بـی ،در تعدد «آزمـون و خطا»
و تکـرار و تکثـر آن اسـت ،کـه ایـن امـر بـه نوبـه خـود موجـب اختلال در سـپهر روزنام هنـگاری علـم

یشـود ،ولـی روزنام هنـگاری تجربـی در عرصـه
و بیاعتمـادی دانشـمند و مخاطـب بـه ایـن حـوزه م 
یشـود و حتی
رسـانهای کشـور تا جایی مقبول اسـت که بیش از تحصیل در روزنامهنگاری تجویز م 
تـا جایـی پیـش مـیرود کـه تحصیـل در روزنامهنـگاری مذمـوم تلقـی میگردد.
جالبـه کـه شـما تـوی تحریریههـا کـه میر یـن ،سـالهای پیـش کـه اصلاً عـادی
بـود ،االن یـه کمـی کمتـر شـده ،روزنام هنـگارا عمومـاً تحصیـل کـردن تـو حـوزه
روزنامهنـگاری رو بـد میدونـن ،یعنـی اصلاً ارزش کـه نمیدونـن کـه هیـچ! بـد
میدونـن) (ترابـی ،سـردبیر).
مشکالت خاص روزنامهنگاری علم

علاوه بـر چالشهـای زمینـهای در ایـن حیطـه ،بدیهـی اسـت کـه بخشـی از موانـع توسـعه
روزنامهنـگاری علـم ،مربـوط بـه عملکردهـای خـود روزنام هنـگاران علـم اسـت.
حضـور مترجمـان در سـرویسهای علـم و فنـاوری ،بهعنـوان تولیدکننـدگان اصلـی محتـوای
بخـش علـم در بسـیاری از رسـانهها ،یکـی از مشـکالت متـداول ایـن حـوزه اسـت ،کـه بـه دلیـل
عـدم آشـنایی بـا مفاهیـم و روشهـای علـم ،در مـوارد متعـددی منجـر به بـروز اشـتباههای محتوایی
میشـود .شـاید یکـی از مهمتریـن نمودهـای اهمـالکاری روزنام هنـگاران علـم در ایـران ،توجـه
بیـش از حـد آنهـا بـه ترجمـه اسـت ،کـه حتـی درمیـان چهر ههـای صاحب نـام این حوزه هـم دیده
میشـود بهگونـهای کـه بعضـی از دبیـران سـرویس علـم ،تنهـا معیـار انتخـاب روزنامهنـگار علـم را
توانایـی ترجمـه میداننـد.
مسـئله دیگـر ،تقـدس دانشـمند و تلقـی جایـگاه فرهیختگـی از وی در فرهنـگ جامعـه مـا
اسـت ،کـه بـه ذهـن روزنامهنـگار نیـز بـه عنـوان عضـوی از اجتمـاع بسـط پیـدا میکنـد.
نهـای پیـش نـگاه میکنـن ،تـو
مـردم مـا هنـوز بـه ساینتیسـت ،بـه چشـم عا ِلـم قر 
ذهنشـون ایـن آدم یـه جایـگاه بـرج عـاج نشـینی داره ،بـه نحـوی مقـدس انـگاری
دارن دربـارهاش ،کـه ایـن تـوی ذهـن روزنامهنگارمـون هـم هسـت (ناظمـی،
روزنامهنـگار علـم).
نـگاه همـراه بـا تقدیـس بـه دانشـمند ،از طـرف روزنامهنـگار ،باعـث میشـود کـه او خـود را در
موضعـی فرودسـت تصـور کنـد .ایـن تصـور فرودسـتی ،نـه تنهـا فضـای نقـادی را بـرای روزنامهنـگار
سـخت و ثقیـل میکنـد ،بلکـه باعـث میشـود کـه او ،سـخنان دانشـمند را بـدون کم و کاسـت نقل
کنـد .در واقـع ،در ایـن شـرایط سادهسـازی مفاهیـم علـم از طـرف روزنامهنـگار صـورت نمیگیرد ،و
محتـوا ،از زبـان دانشـمند بـه مـردم منتقل میشـود ،و در برقراری ارتباط بـا مخاطب عقیم میماند.
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ایـن تصـور موضـع فرودسـتی ،البتـه علتهـای زمینـهای نیـز دارد ،روزنام هنـگاری کـه امنیـت
شـغلی و رفـاه برآمـده از تأمیـن مالـی نـدارد ،در مواجهـه بـا دانشـمندی کـه در جایـگاه شـغلی امـن،
بـا درآمـد خـوب و منزلـت اجتماعـی بـاال قـرار میگیـرد ،به صـورت ناخـودآ گاه ،میتوانـد در موضع
فرودسـت بنشیند.
تـو ایـران ،خبرنـگارا ،عمدتـاً در موضـع فـرو دسـت احسـاس میکنـن خودشـونو ،یـه
بخشـیاش بهخاطـر همـون عوامـل محیطیـه ،مثلاً روزنام هنـگار ،از نظـر مالـی تحـت
فشـاره ،چـون شـغل ثابتـی نـداره ،بعد میاد بـا آدمی صحبت میکنه ،فوق تخصص
جراحـی فلان ،کـه درآمـد خیلـی خـوب داره ،زندگـی رو بـراه داره ،ارتباطـات
بینالمللـی خیلـی قـوی داره ،خیلـی طبیعیـه کـه روزنام هنـگار بـا اون شـرایط متزلزل
احسـاس ضعـف کنـه در برابـر یـه همچیـن آدمـی (زردار ،پژوهشـگر ارتباطـات علـم).
ضعف دیگر ارتباط روزنامهنگار و دانشـمند ،در نزدیکی این دو به هم اسـت ،دانشـمندان،
روزنامهنگارانـی را کـه صحبتهـای آنهـا را بهخو بـی فهـم میکننـد ،بیشـتر میپسـندند ،لـذا
روزنامهنـگاری کـه از سـطوح باالتـری از دانـش برخـوردار باشـد ،مقبولیـت بیشـتری نـزد دانشـمند
دارد؛ وظیفـه روزنامهنـگار ،از اینجـا آغـاز میشـود ،او قـرار اسـت مطالـب پیچیـده علمـی را
بـرای مخاطـب عـام سـاده کنـد ،امـا روزنامهنـگاران ،در بسـیاری از مـوارد ،هنـگام مواجهـه بـا
دانشـمند ،بـرای کسـب مقبولیـت نـزد وی ،بـه صـورت تعمدی و یا نادانسـته به جای همسـطحی
بـا مخاطـب ،خودشـان را بـا دانشـمند همسـطح میکننـد ،و توجـه بـه مخاطـب را از فراینـد تولیـد
محتـوا حـذف میکننـد.
در بیـن افـرادی کـه از علـوم پایـه میآینـد ،یـه ویژگـی اینه که نگاه برابر با دانشـمند
دارن ،در صورتیکه شما باید نگاهت رو برایر با مخاطب قرار بدی (صفاریانپور،
روزنـام نگار علم).
نزدیـک بـودن روزنامهنـگار و دانشـمند ،میتوانـد دالیـل دیگـری هـم داشـته باشـد ،زردار
(پژوهشـگر ارتباطـات علـم) معتقـد اسـت ،در برخـی مـوارد روزنام هنـگار بـه صـورت تعمـدی ،بـه
دانشـمند نزدیـک میشـود تـا در قداسـت ،منزلـت اجتماعـی و جایـگاهاش در جامعـه شـریک
شـود .در ایـن شـرایط ،مخاطـب هـم از طـرف دانشـمند و هـم از طـرف روزنام هنـگار ،مغفـول
واقـع میشـود ،چـرا کـه منافـع هیچکـدام از ایـن گـروه ،در پیونـد بـا مخاطـب تعر یـف نمیشـود.
شـاید یکـی از دالیـل چنیـن نگرشـی ایـن اسـت کـه روزنام هنـگار ،در ایـران هنـوز نتوانسـته اسـت،
تهـای شـغلی ،و کسـب اقبـال عمومـی ،مرتبـه باال تـری از
جایگاهـی بیابـد کـه درصـورت موفقی 

نظـر جایـگاه و منفعتهـای شـغلی داشـته باشـد ،و لـذا در فراینـد تولید محتوا به سـمت منبع توزیع
منفعـت ،کشـیده میشـود.
عـدم گزارشـگری مناقشـات علـم در بطـن جامعـه نیـز ،بـه دلیـل همیـن بیتوجهـی بـه عمـوم ،در
فراینـد تولیـد محتـوا اسـت .روزنامهنگار علـم ،برای تولید محتوا ،فقط به سـراغ نهادهای تولیدکننده
علـم ،مـیرود و سـهمی بـرای جامعـه قائـل نمیشـود .بیتوجهـی به مخاطـب از طـرف روزنامهنگار،
دالیـل دیگـری هـم دارد ،از جملـه عـدم وجـود ابـزاری بـرای سـنجش درک مخاطبـان از علـم .در
شـرایطی که ،در بسـیاری از کشـورهای دنیا ،پیمایشهای منظم و سـیتماتیکی برای سـنجش درک
یشـود .این پیمایشها
عامـه از علـم و نگـرش وی نسـبت بـه توسـعه علمـی و مفاهیم علمی ،انجام م 
کمـک میکنـد کـه درک حداقلـی از نگـرش جامعـه نسـبت بـه علـم و فنـاوری ،توسـعه علمـی و
احسـاس نیازها و نقاط جذاب علم برای عموم داشـته باشـیم .روزنامهنگار علم ایرانی ،از این ابزار
بیبهـره اسـت و مخاطـب را بـا تجربـه زیسـته خـود ،مـورد تجزیه و تحلیل قـرار میدهد و میشناسـد.
دپارتمانهـای روزنامهنـگاری و روزنامهنـگاری علـم در دنیـا ،حجـم قابـل توجهـی از دادههـا
را در اختیـار تولیدکننـدگان محتـوای رسـانهای علمـی ،قـرار میدهنـد تـا بـه وسـیله آنهـا ،مخاطـب
را بهتـر بشناسـند و خودشـان را بـا نیازهـای او تطبیـق بدهنـد .همچنیـن ،سیسـتمهای آرشـیوی از
پروندههـای مـورد بررسـی در رسـانهها ،دادههـای گسـتردهای بـه روزنام هنـگار میدهـد ،کـه بـرای
بررسـی پیشـینه و سـابقه موضـوع از آنهـا اسـتفاده کننـد .روزنامهنـگار ایرانـی ،از ایـن ابزارها بیبهره
اسـت .بـرای سـنجش مخاطـب خـود ،از تجربـه زیسـتهاش اسـتفاده میکنـد و یـا مدلهـای موفـق
خارجـی را الگـو قـرار میدهـد .همیـن امر میتواند ایجادکننده شـکاف دیگـری در برقراری ارتباط
بـا مخاطـب باشـد ،وقتـی روزنامهنـگار علـم ،موضوعـات انتخـاب شـدهاش را از میـان موضوعـات
برجسـته شـده در رسـانههای خارجـی ،مییابـد ،بهگونـهای از موضوعـات جامعـه خـودش چشـم
میپوشـد و محتوایـی را بـرای عمـوم انتخـاب میکنـد ،کـه انتخـاب شـده توسـط رسـانهای دیگـر،
در جامعـهای دیگـر اسـت.
ا گـر مثلاً تـوی سـاینتفیک آمریکـن ،فلان موضـوع اولو یـت داره ،منـم راجـع بهـش
حـرف میزنـم (فیـض اللهـی ،روزنامهنـگار علـم).
فروتـن (روزنامهنـگار علـم) ،شـرایط رسـانهای کشـور را ،شـرایط گلخانـهای میدانـد ،کـه
رسـانهها در آن ،در شـرایط طبیعـی و فضـای سـالم و رقابتـی قـرار ندارنـد.
فهـای دیگـر روزنامهنـگار علـم در ایـران
نـگاه فرمایشـی بـه علـوم انسـانی ،از جملـه ضع 
اسـت کـه بـه نوبـه خـود میتوانـد بـه بیتوجهـی بـه مخاطـب منجـر شـود .روزنام هنـگاری در ذات
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خـود ،بـا جامعـه در پیونـدی عمیـق اسـت ،روزنام هنـگاری کـه بـه جامعهشناسـی ،روانشناسـی و
روانشناسـیاجتماعی نـگاه فرمایشـی دارد ،در فراینـد روزنامهنـگاری ،بـه جـای اصالـت دادن بـه
مخاطـب ،بـه محتوایـی کـه تولیـد میکنـد اصالـت میدهـد.
شهـای ایـن
عـدم برقـراری رابطـه ،میـان روزنام هنـگار علـم و جامعـه ،یکـی از اصلیتر یـن چال 
حـوزه اسـت .روزنامهنـگاری کـه ،مخاطبـش را بـه خو بـی نمیشناسـد ،دسـت بـه تولیـد محتـوا
میزنـد و منتظـر اسـت مخاطـب ،خـودش را بـا او تطبیـق دهـد.
مشـکل دیگـر ،باریـک بـودن مـرز رسـالتهای روزنام هنـگاری و تلاش بـرای قـرار گرفتـن در
چارچـوب روزنامهنـگاری توسـعه اسـت ،در شـرایطی کـه کشـور در تحر یـم و فشـارهای سیاسـی
قـرار میگیـرد ،روزنامهنـگار علـم ،تلاش میکنـد ،اخبـاری را منتشـر کنـد کـه بـه شـرایط بحرانـی
دامـن نزنـد و یـا بـه آرامـش جامعـه بینجامـد ،امـا گاهی مرزهای ایـن دو را به خو بـی از یکدیگر تمیز
نمیدهـد و بـه اشـتباه ،دسـت بـه سانسـور ،یـا بزرگنمایـی میزنـد.
مثالً شـده ما رفتیم پیش دانشـمند ایرانی ،خودش داره میگه دارویی که سـاختم
کیفیـت نمونـه خارجیـش رو نـداره ،امـا خـوب وقتـی مـا تحر یـم هسـتیم ،همینـم از
هیچـی بهتـره دیگـه ،خـوب مـا تـو ایـن شـرایط بایـد چیـکار کنیـم؟ بیایـم بگیـم آقا
اینـا داروهاشـون ال هسـت و بـل هسـت ،آیـا کمکـی میکنـه بـه جامعـه گفتـن اینـا؟
(شـمس ،روزنامهنـگار علـم).

نمودار  .2مدل مفهومی چالشها و موانع توسعه روزنامهنگاری علم در ایران

بحث و نتیجهگیری

یافتههـای ایـن پژوهـش ،تأییدکننـده نظریـه کنشـگر ـ شـبکه ،بـه عنـوان چارچـوب نظـری آن بـود.
بـه عبـارت دیگـر یافتههـای ایـن پژوهـش تأییـد کرد کـه علم و فناور یهـای نو یـن نمیتوانند بدون
توجـه بـه افـکار و نگرانیهـای عمومـی و آنچـه کـه جامعـه طلب میکند و یا نسـبت به آن احسـاس
خطـر میکنـد مسـیر موفقیتآمیـزی طـی کند.
در بررسـی چالشهـا و موانـع توسـعه روزنامهنـگاری علـم ،چنانکه ذکر شـد باید به مشـکالت
ایـن حـوزه از منظـر نـگاه سیسـتمی نگریسـت و در بافـت زمـان و بـه صـورت فرا گردی آنها را تفسـیر
کـرد .اولویـت اول ،در ایـن پژوهـش ،حفـظ نـگاه سیسـتمی و بررسـی همهجانبـه اسـت کـه ایـن
امـر تنهـا تحـت لـوای مطالعـه میانرشـتهای میسـر اسـت .نتیجـه پژوهـش نیـز ،نشـان میدهـد
کـه چالشهـای گریبانگیـر روزنامهنـگاری علـم ،صرفـاً در حـوزه ارتباطـات علـم قـرار نـدارد و
دامنـه موانـع توسـعه ایـن حـوزه را بایـد علاوه بـر ارتباطـات علـم ،در اقتصـاد علـم ،فلسـفه علـم،
تاریـخ علـم و جامعهشناسـی علـم نیـز جسـتجو کـرد .در ایـن تحقیـق ،بـا نیـت مدلسـازی و بـرای
تشـریح جزییـات ،چالشهـای مذکـور در هـر کـدام از ایـن سـه حـوزه در جـداول ز یـر خالصـه و
دسـتهبندی شـدهاند.

چالشهای مشترک در نهاد علم

مهمتریـن چالـش نهـاد علـم در ایـران ،کـه بـا روزنامهنـگاری علـم مرزهـای مشـترک دارد ،را
میتـوان نـگاه نخبهگرایانـه بـه علـم از طـرف دانشـمندان و سیاسـتگذاران علـم دانسـت.
ریشـههای پیدایـی چنیـن نگاهـی در پیشـینه تاریخـی دانشـمند در اذهـان مـردم و اسـتقرار
الگـوی تکنوکراتیـک علـم بـرای مـردم ،بـه جـای الگـوی مشـارکت مـردم در علـم دانسـت .عـدم
وجـود نهـاد گفتگویـی در جامعـه و روابـط از بـاال بـه پاییـن ،و ضعـف نهـاد آموزشـی کشـور
در سـوق دادن افـراد بـه سـمت تخصـص محـض نیـز در ایـن نحـوه تفکـر مؤثـر هسـتند .ثمـره
چنیـن نگاهـی تلقـی عوامزدگـی از طـرف دانشـمندان در صـورت حضـور رسـانهای و تحقیـر
و انگخـوردن دانشـگاهیان در صـورت حضـور رسـانهای اسـت .ایـن مـوارد نیـز بـه نوبـه خـود
چالشهـای جدیـدی در ایـن حـوزه میآفرینـد.
مسـئله دیگـر ،مشـکالت سیاسـتگذاری علـم در کشـور اسـت .ایدئولوژ یـک شـدن علـم
و فنـاوری در ایـران ،اختصـاص بودجـه انـدک بـه بخـش علـم ،سـهم ناچیـز پژوهـش در بودجـه
ناخالـص ملـی ،خواهـان کارهـای نمایشـی بـودن سیاسـتگذار ،تعر یـف علـم بهمثابـه قـدرت و
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تشـریفاتی شـدن نـگاه بـه توسـعه علمـی از جملـه ایـن مشـکالت اسـت .افزایـش توجـه بـه پیشـبرد
مرزهـای دانـش در نهادهـای نظامـی و سیاسـت درهـای بسـته بـه اقتضـای نظامـی بـودن ،بـه نوبـه
خـود روزنامهنـگار علـم را بـا چالشهـای جدیـدی رو بـرو میکنـد.
داشـتن ذهنیـت رانتیـه 1کـه در دانشـمند ،سیاسـتگذار و روزنام هنـگار کـه منتـج از سـاختار
اقتصـادی نهادعلـم در کشـور و مبتنـی بـر اقتصـاد رانتـی (وابسـتگی بـه پـول نفـت) اسـت ،نیـز از
یتـوان در ایـن مـوارد
جملـه زمینههـای ایجادکننـده چالـش اسـت و مهمتر یـن ماحصـل آن را م 
دید :عدم احسـاس نیاز دانشـمند به پاسـخگویی و مشـارکت؛ امنیتی کردن فردی موضوع توسـط
دانشـمند؛ محرومیـت روزنامهنـگار از منبـع خبـری.
جدول شماره  .1چالشهای مشترک با نهاد علم
چالشهای مشترک با نهاد علم
مهم ترین علل

پیامدها

چالش

نگاه نخبه گرایانه
به علم

 اسـتقرار الگـوی تکنوکراتیـک علـم بـرای مـردم ،به جایالگـوی مشـارکت مـردم در علم/
 عـدم وجـود نهـاد گفتگویـی در جامعـه و روابـط از بـاالبـه پایین/
 ضعـف نهـاد آموزشـی کشـور در سـوق دادن افـراد بـهسـمت تخصـص محـض

 تلقـی عـوام زدگـی از طـرف دانشـمنداندر صـورت حضـور رسـانهای
 تحقیـر و انـگ خـوردن دانشـگاهیان درصـورت حضور رسـانهای

مشکالت
سیاست گذاری

ایدئولوژیک شدن علم و فناوری اختصاص بودجه اندک به بخش علمسهم ناچیز پژوهش در بودجه ناخالص ملیخواهان کارهای نمایشی بودنتعریف علم به مثابه قدرت-تشریفاتی شدن توسعه علم

افزایـش توجـه به پیشـبرد مرزهای دانشدر نهادهـای نظامی
 سیاسـت درهـای بسـته بـه اقتضـایدسـتاورد نظامـی بـودن

-ساختار اقتصاد علم که مبتنی بر اقتصاد رانتی است.

 عـدم احسـاس نیـاز دانشـمند بـهپاسـخگویی و مشـارکت
امنیتـی کـردن فـردی موضـوع ،توسـطدانشـمند
-محرومیت روزنامهنگار از منبع خبری

فصلنامه علمی _ پژوهشی

198
دوره هفتم
شماره 3
تابستان 1394

ذهنیت رانتیه
(عدم تمایل به
پاسخگویی)

 .1اقتصاد مبتنی بر منابع زیرزمینی و به ویژه نفت خام خصوصیات و ویژگیهایی را بر ساختارهای موجود در کشور تحمیل
میکند که در ادبیات علم اقتصاد از آنها بهعنوان ویژگیهای رانتیه ( )Rantierیاد میشود؛ یکی از مهمترین ویژگیهای
برآمده از یک ساختار رانتیه ،رواج و تثبیت نوعی ذهنیت رانتیه در میان آحاد اقتصادی است و فعالین اقتصادی دارای
ذهنیت رانتیه معموال نوعی بیانگیزگی ،سنگینی و اینرسی پایدار را از خود به نمایش میگذارند.

مشکالت مشترک در ساحت روزنامهنگاری

بخـش دیگـری از مشـکالت را میتـوان ،مشـکالت عمومیتـری در حوزه روزنامهنگاری دانسـت،
کـه روزنامهنـگار علـم نیـز ،بـا آن روبروسـت .فضـای سیاستزدهرسـانهای و افـراط در پرداختـن بـه
مسـائل سیاسـی ،کـه بـه افـراط در سیاسـیپنداری مسـائل و بزرگنمایـی یـا کوچـک نماییهـای
تهـای جز یـرهای و
نابجـا منجـر میشـود ،از جملـه چالشهـای دیگـر ایـن حـوزه اسـت .موفقی 
منفـرد ،کارکـرد زینتـی /فرمایشـی بخـش علـم ،کارمند بـودن به جـای روزنامهنگار بـودن و افزایش
ّکمـی محتـوای روزنامهنـگاری ،بـه جـای ارتقـای کیفـی آن از جملـه مشـکالت دیگـر اسـت.
عـدم امنیـت شـغلی روزنامهنـگار و جایـگاه شـغلی متزلـزل او کـه برایـش مشـکالت اقتصـادی و
معیشـتی در پـی دارد ،دامنزننـده بـه تلقـی روزنامهنـگاری بـه عنـوان پلـهای بـرای صعـود اسـت،
یتـوان انتظـار
از روزنامهنـگاری کـه بـا هـدف روزنامهنـگار بـودن وارد ایـن عرصـه نشـده اسـت ،نم 
داشـت کـه بـه رسـالتهای روزنامهنـگاری پایبنـد باشـد.
عـدم امنیـت شـغلی و مشـکالت اقتصـادی در ایـن حـوزه ،از علـل جـذب نشـدن اسـتعدادهای
جدیـد بـه روزنامهنـگاری علـم اسـت .مشـکالت آمـوزش روزنام هنـگاری نیـز آفریننـده گروهـی از
چالشهـای ایـن حـوزه اسـت ،مادامـی کـه بـه دلیـل کمبـود نهادهـای آمـوزش رسـمی ،بخـش اعظـم
روزنامهنـگاران ،صرفـاً از طریـق مجـاری تجربـی آمـوزش ببیننـد ،تعـدد آزمـون و خطـا ،سـپهر عمومـی
روزنامهنـگاری علـم را مخـدوش مینمایـد ،ایـن امـر خـود میتوانـد بـه بیاعتمـادی دانشـمند بـه
روزنامهنگار علم از یک سو ،و بیاعتمادی مخاطب به روزنامهنگار علم از سوی دیگر بینجامد.
جدول شماره  .2چالش های مشترک در روزنامهنگاری
چالش های مشترک در روزنامهنگاری
چالش

مهم ترین علل

پیامدها

فضای سیاستزده
رسانهای

 -افراط در پرداختن به مسائل سیاسی

 افراط در سیاسی پنداری مسائل -بزرگنمایی یا کوچکنماییهای نابجا

عملکرد و نگاه
سردبیران و مدیران
رسانهای

 عالقه صرف سردبیران به مسائل سیاسی تابع سلیقه سردبیر بودن رسانه -تشویق کمیت به جای کیفیت

 موفقیتهای جزیرهای و منفردکارکرد زینتی /فرمایشی بخش علمکارمند بودن یه جای روزنامهنگار بودن -افزایش ّکمی محتوا ،به جای ارتقای کیفی آن

عدم امنیت شغلی
روزنامهنگار و جایگاه
شغلی متزلزل

 مشکالت اقتصادی ،معیشتی جابجایی افراد بین سرویسها تلقی روزنامهنگاری به عنوان پلهایبرای صعود

 عدم تمرکز در حوزه روزنامهنگاری علم روی خط خبر نبودن روزنامهنگار جذب نشدن استعدادهای جدید بهروزنامهنگاری علم
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مشکالت اقتصادی
معیشتی

 -کمتوجهی به سرویس دانش

 تلقی روزنامهنگاری به عنوان پلهای برای صعود جذب نشدن استعدادهای جدید بهروزنامهنگاری علم

آموزش روزنامهنگاری

 عدم وجود نهاد رسمی آموزش درروزنامهنگاری علم
 ضعفهای آموزش روزنامهنگاری ازحیث کاربردی بودن
 عدم وجود دپارتمانها و پژوهشکدههایروزنامهنگاری

 آموزش از مجاری تجربی تعدد آزمون و خطا بیاعتمادی دانشمند به روزنامهنگار علم -بیاعتمادی مخاطب به روزنامهنگار علم

مشکالت خاص روزنامهنگاری علم
عالوه بر چالشهای زمینهای در این حیطه ،بدیهی است که بخشی از موانع توسعه روزنامهنگاری
علـم ،مربـوط بـه عملکردهـای خـود روزنام هنـگاران علـم اسـت .تصـور موضـع فرودسـت از طـرف
تهـای اقتصـادی و
روزنامهنـگار ،هـم بـه دلیـل تقـدس دانشـمند در ذهـن وی ،و هـم بـه دلیـل تفاو 
منزلتـی ایـن دو ،فضـای نقـادی را بـرای وی تنـگ میکنـد .در چنیـن حالتـی روزنام هنـگار ،صرفـاً
نقـش انتقالدهنـده سـخن دانشـمند را بـه عهـده میگیـرد ،و فراینـد ساد هسـازی سـخن او اتفـاق
نمیافتـد ،در واقـع روزنامهنـگار بـه جـای ه مسـطحی بـا مخاطـب ،ه مسـطح شـدن بـا دانشـمند را
ترجیـح میدهـد .حضـور مترجمـان بهعنـوان تولیدکننـدگان اصلـی محتـوا در سـرویس علـم ،بـه نوبه
یشـود .اما یکی
خـود بـه بـروز اشـتباهات مفهومـی و یـا تولیـد محتوایـی بـا صبغـه پروپا گاندا منجـر م 
یتـوان «عـدم برقـراری رابطـه میـان روزنامهنـگار
از مهمتریـن چالشهـای روزنامهنـگاری علـم را م 
علم و جامعه» دانسـت .برخی از زمینههای ایجاد آن عبارتند از :عدم وجود ابزاری برای سـنجش
درک عمـوم از علـم ،شـرایط گلخانـهای رسـانهها و عـدم وجـود رقابـت واقعـی ،و نـگاه فرمایشـی
بـه علـوم انسـانی .ضعیـف بـودن روزنام هنـگار علـم ،بـه معنـای ناتوانـی در تشـخیص رسـالتهای
روزنامهنگاری و روزنامهنگاری توسـعه اسـت که پیامدهای آن را در دامنزدن به شـرایط بحرانی،
یتـوان یافـت.
سانسـورهای اشـتباه و بزرگنماییهـای اشـتباه م 

جدول شماره  .3چالشهای خاص در روزنامهنگاری علم
چالش های خاص در روزنامهنگاری علم
چالش
حضور مترجمان بهعنوان
تولیدکنندگان اصلی محتوا در
سرویس علم

بیتوجهی به مخاطب

اغراق در فرهیخته پنداری و
تقدس دانشمند در ذهن افراد
جامعه
ناتوانی در تشخیص رسالتهای
روزنامهنگاری و روزنامهنگاری
توسعه

مهم ترین علل

پیامدها

ضعیف بودن روزنامهنگار علم -کم بودن تعداد روزنامهنگاران علم

 بروز اشتباهات محتوایی -تولید محتوای پروپاگاندا

 عـدم وجـود ابـزاری بـرای سـنجش درکعمـوم از علـم
 شـرایط گلخانـه ای رسـانه هـا و عـدموجـود رقابـت واقعـی
 -نگاه فرمایشی به علوم انسانی

عـدم برقـراری رابطـه میـان روزنامهنـگار علـمو جامعـه

 -فرهنگ و تاریخ کشور

 تصور موضع فرودست از طرف روزنامهنگار سخت شدن فضای نقادی عدم ساده سازی سخن دانشمند هـم سـطح شـدن بـا دانشـمند بـه جـای هـمسـطحی بـا مخاطـب

 -ضعیف بودن روزنامهنگار علم

دامن زدن به شرایط بحرانی سانسورهای اشتباه -بزرگ نمایی های اشتباه

بهرغـم وجـود مشـکالت فـراوان ،ا کثریـت مصاحب هشـوندگان پژوهـش ،بـرآن بودنـد کـه
جریانهـای نوظهـوری در ایـن حـوزه ،در مسـیر اعتلای آن در حـال شـکلگیری اسـت .تغییـر نـگاه
سـردبیران نخبـه بـه حـوزه علـم ،افزایـش تقاضـا در ایـن حـوزه ،افزایـش توجـه جوانـان بااسـتعداد
لهـای روزنام هنـگاران علـم ،بـرای
و عالقمنـد بـه روزنامهنـگاری علـم و پیگیریهـا و ابـراز تمای 
برگـزاری کارگاه و نشسـتهای آموزشـی ،از جملـه مـواردی اسـت کـه نویدبخـش پیشـرفت ایـن
شـاخه از روزنامهنـگاری در ایـران اسـت.
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Abstract
The aim of the present study is to investigate “the challenges and hindrances
to science journalism in Iran” using in-depth semi-structured interviews
with science journalists and experts. The results of the study show that
some of the challenges to science and science policy in the country are the
same as the challenges to science journalism. The elitist view of science,
academics’ charge of populism against any involvement in the production
of media content, the prevalence of a technocratic model in the atmosphere
of science policy-making rather than a model of public participation, the
ideologization of science and technology, and the consideration of science
as power by science policy-makers are among the challenges a science
journalist has to confront in Iran. Science journalists have not been trained
for a professional presence in this field. This, coupled with the lack of an
educational institution for the public sphere, has turned science journalism
into an arena of trial and error experience which allows many errors and
undermines confidence in the scientific community. Quality products
are not encouraged and quantity is valued over quality, which results in
failure to publish desirable works. Moreover, due to an exaggerated elitist
consideration of scientists in the public opinion, journalists lose their
critical power against scientists, and content is presented to the audience
without being simplified.
Keywords: Science journalism, science communications, science
development, science journalist.
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