
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Scientific Journalism 

 (1) یعلم یروزنامه نگار

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده
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 تعاليبسمه 
  مقدمه 

 از گاهیآپیوند وتعامل پیدا کرده است و یننو موعل با بشر توان نادیده انگاشت که زندگیاصوال این واقعیت را نمی

ری گیجامعه با توجه به شکل کنشگران است الزم بنابراین .است ایهرجامعه پیشرفت اصلی عنصر علمی هایجریان

تا از باشند. دراین راس آگاه علمی هایجریان از شاناجتماعی جایگاه و مسئولیت نوع مخاطبان آن به،ایجامعه شبکه

تشتتتر آنالین من تامطبوعات هستتتتندکه در قالت متن از بخشتتتی  دانش، درباره جمعی خرد این به دستتتتیابی هایابزار

 اساس همین بر .انر موضوعی آنها نیز به تبع تحول فناوری ابعاد موضوعی بیشتری پیدا کرده استژهر چند  ،شوندمی

 ا،آنه از اطالع بدون که دارد فنونی هم علمی نگاری روزنامه اما استتتت گرفته شتتتکل درجهان علمی نگاری روزنامه

 هب این شتتتیوه روزنامه نگاری درکنار ستتتایر روزنامه نگاری باید .ندارد جامعه در را الزم تاثیرگذاری علمی مطالت

شتتود. در این مطلت نگاه اجمالی به عنوان ممدمه به روزنامه نگاری علمی پرداخته  داده آموزش تخصتتصتتی ایشتتیوه

سیونشده است که در پی   نامهروز جهانی میاید. در ادامه به درسنامه آنالین  روزنامه نگاری علمی که از سوی فدرا

 شده، پرداخته خواهد شد . طراحی( SciDev.Net) توسعه و علوم شبکه همکاری با و( WFSJ) علمی نگاران

 (1) روزنامه نگاری علمی

 

 علوم حوزه پوشتتتش به که شتتتودمی گفته اینگاریروزنامه به ،(Science journalism) علمی نگاریروزنامه

شته این.پردازدمی سه در ر شته دیگر با ممای شته تمریباً نگاریروزنامه هایر  که وریط شود،می محسوب جدید ایر

شته این ظهور شورهای در ر ستم قرن دوم نیمه به صنعتی ک  از ستفادها فعالیت علمی، نگاریروزنامه  .گرددبازمی بی

ستان خالل در اولیه منابع ست ایروزنامه هایدا سط مفهوم این. ا سانگ جولیان تو س ازدر واقع  که شد مطرح ا  فهفل

 اسانگ. ندک بازبینی را سند اطالعات سازدمی قادر را مخاطت اولیه منابع از استفاده.استشده گرفته الهام پاپر کارل

ستاندارد خواهممی من: گویدمی نیویورکر در سم به کنم ایجاد جدیدی ا  مالهم یک شما اگر. علمی نگاریروزنامه ا

شر ژنتیک به راجع سط شما کنید، منت ستی هایژورنال همه تو ستید ملزم زی  شکل را ماش تحمیق که هاییداده که ه

 ردیمو این پس. کنند چک یا بررستتتی کنند، بازگو را آن بخواهند مردم استتتت ممکن که چرا. کنید ارائه ،اندداده

 که مخاطبان بین در تعادل عدم .دارد وجود ایلحظه قدرت یک، شتتتود رعایت نگاریروزنامه در باید که استتتت

 دانشتتگاه اداستتت لینچ، لیزا .شتتودمی ستتوساستتتفاده باعث و ندارند را شتتودمی گفته هاآن به که چیزی بررستتی توانایی

 نشان گانهم برای را هاتحلیل که هستند واسطه عنوان به نگارانروزنامه علمی، نگاریروزنامه در گویدمی کنکوردیا

ی اری علمروزنامه نگبر این اساس   .سازند آشنا مجدد هایتحلیل برای هاییروش با را همگان باید آنها اما دهندمی

مصتتتادیق عمده  .پردازدمد و نتایج، نهادها و فرآیندها درعلوم، فن آوری و پزشتتتکی میدر مفهوم کالستتتیک، به پیا
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 از( بلنو جایزه مثل) جوایز اعطای و هاکنفرانس ها،سخنرانی مجالت، در فرآیندها آن انتشار روزنامه نگاری علمی و

صت صلی هایفر شد علمی نظام با تنها نه علمی گزارش رود.می شمار به آن ا صت این بلکه نکرد، ر  به القهع از فر

 ینا در .نرفت باالتر نیز( ستتتونامی یک درباره علمی بیان مثل) عمومی اخبار از یا روزمره زندگی در رخداد یک

 گزارش هتهی به علمی، آگاهی داشتن بدون رسانه علمی هایبخش در شاغل نگارانروزنامه از بسیاری وسیع، تعریف

 Russ-Mohl ) پردازندمی علمی نگاریروزنامه و کنندگانمصتتتر  جاری امور یا محیط جامعه، ستتتالمتی از

نگاری علمی ستتازگار استتت، زیرا این انستتانی کمتر با مموله روزنامه علوم نتایج پژوهش علوم اجتماعی و (.1987,

اند. ( تعریف شتتدهستتیاستتی بخش یا فرهنگ، ،1پاورقی مانند) هارستتانه دیگر های بخشهای دیگر ها در بخشرشتتته

معنایی از دو فرهنگ از یک طر  علمی و از طر  دیگر ادبی همچنین برای بستتیاری از نویستتندگان، این تفکیک 

 .( Snow,1964 ) .بطور کامل قابل انعکاس نیست

و (Friedmental,1986)ای نسبتاً جدید است نگاری علمی رشتهنگاری، روزنامهدر ممایسه با دیگر اشکال روزنامه

نگاری علمی در چندین صنعتی روزنامهحتی در کشورهای (Hömberg,1990)یا دیرخبرساز و مطرح شده است. 

ی عاملی های جهانهای فنی و مسائل پزشکی در دوره جنگپیشرفت .موج به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم ظهور کرد

و جماهیر شوروی سابق به ویژه  ایاالت متحد آمریکا های فضاییعلمی اخبار بودند. برنامهاخبار برای پوشش بیشتر 

های بعدی افزایش ، از جرقه1969و فرود آنها در کره ماه در  1957های روسی در ماهوارهشوک پرتاب اسپوتینک 

 .نگاری علمی بودروزنامه

ن مسائل محیطی در مناظرات انتمادی پیرامو .بینانه بودهای فنی طی این دوره اغلت خوشگزارش مربوط به پیشرفت

 .و چرنوبیل دنبال شد (Three Mile)تری مایل ایسلندجزیره ای در پس از حوادث هسته 1980و  1970سال 

؛ گوسفند (Dolly)دالی»مهندسی ژنتیک دیده شد(، علنی سازی  گام به سمت)که دراولین اخالقی  –مسائل زیست 

یماتی تحم بودجه برای رقابت وافزایش بنیادی هایسلول و بحثانسان کشف ژنوم و سپس، «شده یشبیه ساز

 .نگاری علمی را تمویت کردندروزنامه

 رتباطاتا بهداشتی، نگاریوروزنامه ارتباطاتهای خاص)اخیر،با مباحثی همچون موضوع فناوری کنندهعوامل تمویت

( ، آنفوالنزا مرغی و امثال اینها SARS سندرومتغییرات آب و هوایی، )ها ( و ریسکقطعیت عدم مدیریت خطر،

 طرواب)  از طریق سال اخیر، جامعه علمی تالششان را برای بهره بردن از ارتباطات 30همراه بوده است، با این حال در 

در کشورهای در حال توسعه، عالقه فزاینده به تحمیمات عمومی و سرمایه  .(. افزایش داده استها رسانه تاثیر: عمومی

برای مثال برطبق گزارش شبکه  .های بسیاری پیرامون این موضوعات را به دنبال آورده استعه، گزارشگذاری توس

                                                           

1 .( feuilleton) است شده داده اختصاص نو ادبیات یا انتماد ،داستان به مجله یا روزنامه یک از بخشی. 

http://www.hamshahrionline.ir/details/54364
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( افزایش آگاهی عمومی در چین برای استفاده از علوم نوین، موجت گسترش www.scidev.net)، علم و توسعه

 .بود 2006راهبرد توسعه ملی در 

یل درحال تجربه ارتباط نابرابر و تصنعی بین علم و جامعه هستند. های علمی جدید مثل چین، هند یا برزابرقدرت

(2005 Greco,درکشورهای کمتر توسعه.)در  ای نیست یایافته، روزنامه نگاری علمی هنوز یک ارجحیت رسانه(

 .(Shanahan, 2006) .شودبه وسیله حکومت سرکوب می(   HIV صورت وجود گزارشی مثل گزارش

 کنند. دانشمندان و موسسات علمی ونگاری علمی را توصیف میو انتمادی نمش اصلی روزنامه دو دیدگاه کارکردی

نیز سیاستمداران معموالً رویه را به طور کارکردی به عنوان ابزاری آموزشی برای بهبود فهم عموم از تحمیمات علمی 

د و باشعموم درباره جنبش علمی می نگاری علمی بخشی از درکاین دیدگاه، روزنامه گیرند. از منظردر نظر می

 Irwin & Wynneکسر، )یا درمدل مترجم.(Gregory,1988است)یا مربی نگار به مثابه یک آموزگارروزنامه

ه کنند، تکلیفی کنگاران علمی موضوعات علمی مشکل را برای قشری از عموم مردم تفسیر می( روزنامه1996,

نگاری علمی کاربردی به نوآوری جام آن را ندارد. تا اندازه زیادی روزنامهجامعه علمی به صورت شایسته توان ان

 (.Peters et al,2008) .ارتباطات می پردازد

گاران علمی نکند. به لحاظ کارکردی، روزنامهای که بر اهمیت علم و فناوری در کشورهای صنعتی تأکید میوسیله

مدافع علمی )  به  ثا به م هایی  جا مه نمش ادراکدر  نا گاران روز ته مین ید (در نظر گرف تأک ند. این نگرش  شتتتو

می و نگاری علانجمن چینی برای روزنامه"کنند، مثل ها را هدایت میبرکشورهایی دارد که به صورت دولتی انجمن

 .شناسدکه خود را به عنوان ابزاری برای احیاس می "تکنولوژی

فای نمش  مدافع علمی نوعی ای یک  آورد! وگزارش متمرکز بر به وجود می(Eureka) «یافتمیافتم»با عنوان 

سی اجتناب میها و نوآوریموفمیت سیا ضوعات علوم  ست، هرچند از مو گاری نکند. منتمدان با طعنه به روزنامهها ا

صور می( اعتراض میJerome,1986علمی ) می نگاری عمونگاری علمی باید به روزنامهکنند که روزنامهکنند و ت

نگاران باید به گفته آنها روزنامه. ((Logan,2005 سازی متن برای پیامدها و نهادهای علمی نزدیکتر شوداهمدر فر

نگاری علمی در روزنامه(Kohring,1997) ستتازی علم اصتترار ورزند.به کارویژه خودانتصتتابی مربوط به عمومی

گر منتمد علم بر توجهی به عنوان مشتتاهدهدر ایاالت متحده و بعدها درکشتتورهای اروپایی، نمش قابل 1980ستتال 

گیرد، را نیز دربرمی natureو  science مجالت معتبر علمی همچون تملتبه ویژه درموارد خاص،.عهده داشتتت

را به عنوان همیار متعهد در جامعه علمی توصتتیف   نگارینگاران، روزنامهدر نهایت بعضتتی از دانشتتمندان و روزنامه

 .باشدو مخالف در برابر خطاکار مینظارت کننده  نگاری سیاسی به عنوان یه نمش روزنامهکنند. این نمش شبمی

برای مثال، با تأسیس چندین مجله  .مختلفی برای توسعه در آینده مواجه است چشم اندازهاینگاری علمی با روزنامه

نانه پدیدار ان، یک دیدگاه خوشبیهای تلویزیونی جدید برای گسترش و بازتعریف پوشش علمی در آلمو توسعه قالت
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سپتامبر در آمریکا اتفاق افتاد در روزنامه نگاری علمی درآن کشور 11هنگامی که واقعه Elmer et al,2008)) .شد

س نظریات ای براساهای مشاورههای اخیر کشورهای در حال توسعه، شروع به برنامهنوعی بدبینی شکل گرفت. در سال

اما با  .رگزارشگری علمی در آینده داردباند که احتماالً تأثیرات مثبتی نگاران علمی کردهمهفدارسیون جهانی روزنا

 دیدیج هایامکان میزان چه بهدر زمینه آینده روزنامه نگاری علمی مطرح می شود اینکه  این اوصا  سوالی اساسی

 نگاری وزنامهر دیگر متفاوت ازاشکال (ها ویکی و اینترنتی جوامع علمی، نویسی وبالگ مانند) علمی دانش توزیع از

 (.Brumfiel,2009) است نامشخص هنوز خواهد داشت، ایعلمی تاثیر ویژه نگاری روزنامه بر

HOLGER WORMER(2009)  “Science Journalism” ,The International Encyclopedia of 

Communication First Edition .Edited by Wolfgang Donsbach ,Ltd .Published by John Wiley & 

Sons ,Ltd. 

 


