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 طراحی الگوی برساخت ترویج علم در تلویزیون جمهوری اسالمی ایران

 

 2اکبر فرهنگیعلی، 1میترا افضلی فاروجی

 

 چکیده

سازی دار نهادینهسازی علم، عهدهاییند رسانهاعنوان بازیگر اصلی در فره ا بصداوسیم

این پژوهش با احصای شرایط علی،  در . است طریق پیوند میان علم و عموم گفتمان علم از

  ی این پژوهش نظریه ای و راهبردها، الگوی ترویج علم در تلویزیون ارائه شد. روش تحقیق زمینه

نظران که در  نفر از صاحب 14یافته با ساختارعمیق غیر یطریق مصاحبه ا ازهادهمبنایی است و د

 دست آمد. ه اند، بهای علمی نقش داشتهو راهبری برنامه  طراحی

این مقاله حاکی از آن است که الگوی ترویج علم در صداوسیما، ترویج علم  های یافته

پنداری رسانه، ترجیح گفتمان آموزش  ل کنای کاری، داعلت محافظهه محضِ ایدئولوژیک است. ب 

پنداری به ترویج علم و سطح پایین ادراک عامّه از علم.، رسانه ناگزیر از اتّخاذ راهبردهای تریبون 

سازی علمی و تولید ابزار نمادین قدرت  انگاری زبان علم، کلیشهرسانه برای نهاد علم، پیچیده

  ی لط علم و شبه علم و عدم ورود علم به حوزه لم، خشود که به پیامدهایی مانند تحریف عمی

تعریف خود از علم بازنگری نموده و   چنانچه رسانه در کهشود. درحالی عمومی منتهی می 

مشارکت همگان در بازتولید علم اتّخاذ کند، از طریق  زده، انتقادی و مبتنی بررویکرد غیرسیاست

حقق شده و مرجعیت علمی برای سازمان  علم مسازی علم، پیوند عموم با سازی و جذاب ساده

 صداوسیما به همراه خواهد داشت. 

 . صداوسیما   شده؛ عموم؛ ای ارتباطات علم؛ ترویج علم؛ تلویزیون؛ علم رسانه  كلیدی:  ی ها واژه 
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  و طرح مسأله مقدمه

، 1مک لوهان یگذارند و به گفتهحیات می یها با کارکردهای مختلفی پا به عرصهرسانه

د. بنابراین بدیهی است که در عصر نکنآن عصر را تعیین می یهای هر عصر ماهیت جامعهانهرس

وزه ذیلِ ارتباطات اطالعات، یکی از کارکردهای رسانه، انتقال و ترویج علم در جامعه باشد که امر

 هاست عبارتندشود. دو موضوع کلی که ارتباطات عمومی علم ناظر بر آنعمومی علم شناخته می

علم با یکدیگر و نیاز به افزایش شناخت و فهم عموم از سازوکار و  ی: لزوم ارتباط افراد حوزهاز

 شود.یج علم خوانده میکارکردهای مختلف علم. اگر ارتباطات علم به موضوع دوم توجه کند، ترو

ز  ها هستند و اعلمی با همگان، رسانه ییکی از بسترهای ایجاد تعامل میان علم و جامعه

گیری فرهنگ و گفتمان علمی در کشورند. در این ساز شکلها هستند که زمینهطرفی این رسانه

تر از سایر بیش دارند، عهده های اجتماعی که برولیت ؤ دلیل مسه ب 2های عمومیمیان، رسانه

 کنند.آفرینی میسازی علم نقشها در عمومیرسانه

رسد که امروزه نظر می های اجتماعی، بهشبکهشده میان تلویزیون و ی انجامدر مقایسه

تری کنند و تلویزیون نقش کوچکهای اجتماعی نقش اصلی در انتقال مفاهیم علم بازی می رسانه

ها به موریت انتقال علم و قابلیت اعتماد به آنمأها در ن اثربخشی رسانهمیزا یدارد. اما وقتی درباره

، 3)کولِسترا، بُس و وِرمولِنبهتری دارد یکنیم، تلویزیون رتبهعنوان منابع معتبر علمی مطالعه می

تلویزیون قدرت  نخست تلویزیون به سه دلیل، ابزار قدرتمندی برای یادگیری است.  .(1:2006

ثری با ی مؤ شناختی را به شیوه یتواند مفاهیم پیچیدهمی از طریق تصویر دارد؛ راگری روایت 

توان محتوای واحدی شناختی، میی انعطافمطابق نظریه دومن کند. درگیرکردن عواطف انسانی بیا

ز زوایای مفهومی مختلف ارائه جدید، با اهداف مختلف و ا  4هایهای مختلف، در زمینهرا در زمان 

این  لذا .(2003:235، 5)هینگرادسترس برای عموم است  در تلویزیون یک مدیوم کامالً ومس کند؛

 در این پژوهش انتخاب شد. مرویج علمدیوم تعنوان ه رسانه ب

کنند، تالش زیادی برای ایجاد پیوند و ارتباط ترویج علم کار می یهایی که در حوزهرسانه

کردن هنجارها، خلقیات، ها، از یک سو واردتالش  اصلی ایناند. هدف میان علم و عموم کرده
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ناکردن مردم ز سوی دیگر، آشعمومی است و ا یعلم به درون حوزه یهای حوزهعادات و ارزش

هاست. تقویت ها و جلب رأی و نظر موافق آندادن آنهای علمی، ضروری نشانمیت فعالیت با اه

گیری یند شکلاخستین گامی است که باید در فرساختن باور و اعتماد عمومی به علم، نو هماهنگ

 عمومی کشور صورت پذیرد.  یترویج علم توسط رسانه

سازی ارتباطات عمومی علم در قبولی برای پیاده ای نسبتاً قابلهذشته، تالشهای گ طی سال

سازی علمی در رسد بخشی از عدم توفیق برنامهاما به نظر می ؛صداوسیما صورت گرفته است 

 ،رسانه که گاهیطوریهسازی علم باشد. بایعلت عدم توانایی رسانهه زمان صداوسیما بسا

رسانی محض، تقلیل سطح داده است؛ در به اطالع سازی علم،مومیدر عرا  خودخواسته نقش خود

اش در ترویج قدرت ابزاری و ارتباطی یواسطههعمومی چون صداوسیما، ب یکه رسانه حالی

سازی مفاهیم علمی را داراست. سازی و محبوبسازی، عمومیوانایی ذهنیت عمومی علم، ت

های الگوی ترویج علم در لفهپاسخ این پرسش هستیم که مؤ ل بادن ه رو ب رو در پژوهش پیشِایناز

 ترویج علم چیست؟ یسازی در حوزهچه هستند؟ و راهبردهای صداوسیما برای جریان صداوسیما

 ی پژوهشپیشینه

 شود:موضوعی این مقاله ارائه می یای از تحقیقات داخلی در حوزهدامه، پیشینها در

 های داخلیهشژوپ یپیشینه  -ی یکشمارهجدول 

سال انجام  گرپژوهش عنوان پژوهش 

 پژوهش

 های تحقیقیافته  روش تحقیق

ارتباطات عمومی علم در "

 ترکیبی یایران: مطالعه

 -علمی هاینقش مجله

هبود فهم عامه عمومی در ب 

زمانی  یاز علم در دوره

 "1390ـ 1280

گرفتن فقدان رنظری دکتری با ددر این رساله تحلیل محتوا 1391 زهرا اجاق

امه معیارهای علم عمومی برای بهبود فهم ع

های علمی از علم، به طور خاص نقش مجله

ها در بهبود فهم عامه از علم مورد ثیر آنأو ت

 ت.بررسی قرار گرفته اس

-وریآشدن فنایرسانه"

های نو در ایران: 

های شناختی کافش

گران در بازنمایی کنش

های بیوتکنولوژی در برنامه

تحلیل کیفی  1393 زرین زردار

 چارچوب و

های تکنیک

تحلیل 

مضمونی و 

شواهدی مبنی بر وجود ر این رساله، به د

-ای شدن علم و فنمشکل در فرایند رسانه

ن شداینهاری در ایران، بررسی سطح رسوآ

تعامل  یوری در ایران و نحوهآعلم و فن

های ذهنی کنش چارچوبگران و برهمکنش
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 نشانه تحلیل "تلویزیونی

 شناختی

های چارچوب شدنها در جریان ساختهآن

قیق این تح در .پرداخته شده استای رسانه

متون تلویزیونی مربوط به بیوتکنولوژی در 

تلویزیون ج.ا.ا در سه قالب سریال، مستند و 

 .خبر تحلیل شدند

لم: نقش شدن عایرسانه"

رسانه در ترویج و 

 "کردن علمهمگانی

پرویز 

 شهریاری

دهد ی دکتری نشان میهای این رسالهیافته پیمایش 1394

و  که فهم عامه از علم در بعد شناختی

رفتاری در سطح متوسط و در نگرشی در 

 سطح باال قرار دارد.

رعایت اصول  یمقایسه"

ژورنالیسم علم در بخش 

اول و  یشبکه 21خبری 

 BBC 1 یشبکه 22خبر 

" 

امین طیب 

 طاهر

کارشناسی ارشد، اصول  ینامهدر این پایان تحلیل محتوا 1395

ازنمایی ژورنالیسم علم شامل ترجمه، ب

های رهنگی، معرفی فرصتفضای ف

مورد  ،سازیمشارکت عموم در علم و ساده

گیری شده مطالعه قرار گرفته است و نتیجه

ت اصول در رعای BBC 1 یکه شبکه است

 تر بوده است.الذکر موفقفوق

ها این پژوهشد که وع ترویج علم در رسانه، مشخص شهای داخلی با موضدر بررسی پژوهش

 اند. درسازی علم پرداختهایمی و با پیمایش به توصیف وضعیت موجود رسانهعمدتاً در سطح ک 

پردازی تصویر برساخته از علم در یهکیفی، اقدام به نظر داین پژوهش، با رویکر که در حالی

 ایم. صداوسیما کرده

 مبانی نظری پژوهش

علم محسوب ی عطفی در تاریخ ارتباطات های جمعی، نقطهورود علم به قلمرو رسانه 

ی دستاوردهای علمی نیستند، بلکه از سویی میان اجتماع علمی دهندهها تنها بازتابشود. رسانهمی

ی روایتی برساخته از علم هستند. دهکننکنند و از سوی دیگر، خود عرضهو همگان پیوند برقرار می

 1هابرماس تای علم ابزاری کهباشد، صرفاً در راسی دستاوردهای علمی چنانچه رسانه تنها بازتابنده

ی بیست و دهر س، د2ی جولین کریب(. به گفته1393:2کند، قدم برداشته است)زردار،از آن یاد می
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شوند که در اند، بلکه بر این اساس قضاوت میچه کشف کردهتنها بر مبنای آنیکم، نهادهای علم نه

  (.2004:25، 1اند)مولّاهیبوده اندازه مؤثر تا چه گذاردن علم با جامعهبه اشتراک 

 ارتباطات علم 1-2

شده از سوی ایتباط رسانهارتباطات علم شامل ارتباط میان دانشمندان از یک سو و ار

ی علم شدن فزایندهی آن، اجتماعیدانشمندان به سوی عموم است که نتیجه

  (.2،2004:14)بوچیاست 

یند علم حضور دارند، دعوت به اج از فربا ارتباطات عمومی علم، مردمی که اساساً خار

ر از آن  تپیچیدهشوند. طبق باور عمومی، مباحث علمی بسیار تخصصی و مشارکت فعاالنه می

نیاز است تا دستاوردهای علمی را  هستند که توسط عامه درک شوند. بنابراین، به نوعی میانجی

گری نیازمند دخالت کند. این میانجی یها را برای عموم بازآراینظریهو پذیرتر برای عموم دسترس

 یدار وظیفهعهده ،ممترج یشخص میانجی به مثابه. ست اعلم  مثل ژورنالیست ای یک عامل حرفه

 (. 375:1996)بوچی،ترین شکل ممکن است اصالح و تنظیم گفتمان علمی به ساده

با زندگی ما آمیخته و از  کند که راد، علم تنها هنگامی نتایج خود را آشکار میبه اعتقاد قانعی

شناسایی  های ما تبدیل شود. این مهم، نیازمندیک شی قابل انتقال و بیرونی به بخشی از ارزش

شدن علم و انجام اقدامات سنجیده برای افزایش سطح مشارکت و ایوضعیت موجود رسانه

 (.2017مباحث علمی است)مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،درگیری عموم در 

 سازی علماییند رسانهفرا

به  هاکند و معتقد است که رسانهتعریف می "سیاست معناسازی"ها را بخشی از ، رسانه3هال

 (.2010:91، 4دهند)ماسیل و شورمنپیوندند، معنا میرویدادهایی که در جهان به وقوع می

 ای شدن ارائه شده است:( تعریفی از رسانه2008در سال )

ها تسلیم یا وابسته ها یا منطق آنی آن به نحوی فزاینده، جامعه به رسانهطهواس»فرایندی که به

د و در عین حال، آمیزنها با عملکردهای سایر نهادهای اجتماعی درمیشود. در این فرایند رسانهمی

   (.45:1393)زردار،گاه نهادی خود را نیز دارند«جای
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ها، دو بعد اصلی قابل تشخیص است: رسانهگرفته در تعامل میان علم و در تغییرات صورت

نظارت  "که تحت و دوم اینتری دارند ها تماس بیشکه امروزه دانشمندان با رسانهبعد اول این

های (، اکنون دانشمندان فعالیت 2001)1وینگارتد کنند. به اعتقاعمل می "های جمعیمستمر رسانه

  (.2013:4، 2ایوانواکنند)ها تنظیم میهی رسانی عالیق بالقوهپژوهشی خود را بر پایه

 نقش تلویزیون در تصویرسازی علم

آید، بازتابی از افکار آن نمایش درمی ی در تلویزیون بهچه از محتوای علمطبیعی است که آن

ی تولیدکنندگی معناست؛ سازی علمی به مثابهای و تولیدکنندگان محتواست. برنامهسازمان رسانه

زیونی همچنان تحت تاثیرِ نیازسازی برای تولیدات خود مبتنی بر دو اصل است؛ ژورنالیسم تلوی

  (.3،2013:10)ِلهمکُهلتناسب با مخاطبانهای اطالعاتی و دیگری یکی ارزش

های موفق این حوزه، دهد که برنامهسازی علم در تلویزیون آمریکا نشان میبررسی برنامه

شمندان، نهادهای علمی، مروّجان علم و بینندگان تلویزیونی میان دان "گونهمذاکرات منازعه"شامل 

حد و  از سازی بیشادهآمریکا در چالش سسازان تلویزیونی . در مقابل، برخی از برنامهاست 

اند. بدین ترتیب بار دیگر، ضرورت حمایت مالی نهادهای پشتیبان از سازی علم گرفتار شدهتجاری

 . (4،2013:220)الفُِلتگیردکید قرار میأورد تسازی علم در تلویزیون مبرنامه

شود، شبه علم ن ارائه می( معتقد است که بخشی از علم عمومی که در تلویزیو 1981)5گربنر

 زمینهآید، فاقد کند که علمی که در تلویزیون به نمایش در مییادآوری می 6است. هورینگ

  (.19: 7،1997)ویتِلاست 

 بر ارتباطات علم از طریق تلویزیون عبارتست از: پنج فاکتور اصلیِ تاثیرگذار

 های دانشمندانانگیزه

ای دانشمندان ذیری تنها دلیل حضور رسانهپت ولیؤ توان مدعی شد که حس مسگرچه نمی

رسانی ها، اطالعی دیگر دانشمندان برای ارتباط با رسانه(، انگیزه2008)8است. اما به اعتقاد نیل
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تواند مانع از تحریف ی علمی می، حضور دانشمند در برنامه1تقاد هاتعمومیِ علم است. به اع

)هات و آن شود که به ژورنالیست علم تبدیل شودساز شود یا چه بسا زمینه واقعیت علمی

 ( 2509-2016:2508، 2همکاران

 مخاطبِ هدف

ی علمی با هاهر شکلی از ارتباطات علم، نیازمند شناسایی مخاطب هدف آن است. مثالً برنامه

شود، در حالی که مخاطب هدف کودک، معموالً رویکرد آموزشی دارد و سریالی ساخته می

-شود و در کمسال، معموالً روی عنوان خاصی متمرکز میی با مخاطب هدف بزرگهای علمبرنامه

ی جلب های علمی برازمان پییچیدگی و سادگی در برنامهشود. ِاعمال همترین تعداد اپیزود تهیه می

ی علمی، بسیار دشوار است. البته غالبًا دانشمندان، بیش از یک نوع مخاطب هدف، برای یک برنامه

که ها بیش از آنهند؛ آندن خود را به عنوان بخش مهمی از مخاطبان هدف خود قرار میهمکارا

ان خود ی دریافت بازخورد را از سوی مخاطبان عام خود داشته باشند، از قضاوت همکاردغدغه

 (.2510)همان:نگرانند

 زبان تخصصی علم و چگونگی انتقال اطالعات

یر ممکن به نظر از زبان تخصصی برای ارتباطات علم، غ شاید از نگاه دانشمندان، عدم استفاده

برسد؛ اما توجه به این نکته ضروری است که انتقال علم با عمق نسبتًا کم، تأثیرات قابل 

ها حائز اهمیت است، آنست چه در راستای ترویج علم توسط رسانه. آنتری بر عموم داردمالحظه

حتوای علمی تغییری ایجاد داد. بنابراین در گام اول، پیام  که در مسیر انتقال پیام علمی نباید در م 

شود)گرهارد، جورِگن، شافر و  4و سپس به زبان عموم ترجمه 3بایست به درستی انتقالعلمی می

مند به علم باشند و برای این منظور، نیاز به حضور مبلّغینی هست که عالقه (.5،2009:441مایک

ی اصلی مزیت یک علمی پیچیده را داشته باشند. نقطه توانایی درک، هضم و جذب اطالعات

، 6)پاتریاترین شکل ممکن استمتخصص، توانایی او در فهم موضوع و سپس بازنمایی آن به ساده

3:2008.)  
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 گویی علماستانها و دروایت

معموالً دانشمندان برای ارتباطات علمی با همکاران خود از سبک هرم سرباال و برای 

رسانی، هرم وارونه کنند. این ساختار اطالععمومی علم از سبک هرم وارونه استفاده می ارتباطات

ده و آن، گذر از های اخیر، پارادایم شیفتی در ژورنالیسم تلویزیونی رخ داشود. در سالمی نامیده

ها است. یکی از سبک هرم وارونه به ساختارهای روایی است که خط داستانی آن مشابه افسانه

های علمی و پشت صحنه های مرسوم در این زمینه، شوهای تلویزیونی است که بر شخصیت شور

 (.2511:2016-2513زندگی آنان متمرکز است)هات و همکاران،

 هاژورنالیستارتباط میان دانشمندان و 

دانند، اما این دو ها میی خود را تعامل با ژورنالیست اگرچه دانشمندان، بخشی از وظیفه

کنند. .جو میل با یکدیگر جست های متضاد، انتظارات متفاوت و نتایج مختلفی از تعامانگیزه ،گروه

شود؛ اما از منتقل میی علمی در گرو دانش محضی است که مثالً از نگاه دانشمندان، کیفیت برنامه

وماً برای می آن است. دانشمندان عکنندهی علمی در روایت سرگرمنگاه ژورنالیستی، کیفیت برنامه

ها قرار دارد، تردید دارند؛ در حالی که ی تخصص آنعناوینی که خارج از حیطهبحث پیرامون 

، 1کنند. به اعتقاد البیکیها عموماً دانشمندان را منبع عمومی هرگونه علم تصور مژورنالیست 

ن و دانشمندان و گر صِرف اخبار به تفسیرگر دنیای پیرامهای علم از گزارشامروزه نقش ژورنالیست 

ی قابل تفسیر برای جامعه تغییر علمی به ارزیاب و منتقد موضوعات پیچیدههای گر یافتهاز مباحثه

 (.2514اند)همان: کرده

 سازی علمی های برنامهساختار 

های ، برنامه2شود. به اعتقاد مایردهی به محتوای برنامه، از انتخاب ژانر برنامه آغاز میشکل

تری از واقعیت توانند با تکیه بر جزئیات، حس بیشمیسازی های برجستها تکنیکبتلویزیونی 

بیش از برای ترویج علم از طریق تلویزیون، شایسته است  (.236: 2003علمی را القا کنند)هینگرا،

سازی مانند فیلم و سازی مبتنی بر سرگرمهای برنامهمحور، بر ساختارهای اطالعاتتمرکز بر برنامه

 (.  3،2005:16ریال تأکید شود)اِچس
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بخش)مانند اخبار علمی(، های آگاهیهای علمی عبارتند از: برنامهپنج ساختار مختلف برنامه

(، 1خوانش روی تصویرهای همراه با  مشتمل بر مصاحبههای ترویجی)مبتنی بر فکت و غالباًبرنامه

 ایهای مشاورهخاطب(، برنامهمسازی توأمان )آموزش و سرگرم2آموزیهای سرگرمبرنامه

ای)با تأکید بر های  توصیههایی به آنان( و برنامهی توصیهدرگیرساختن مخاطب منفعل و ارائه)

 .(1011-1012: 2012)لهمکُهل و همکاران،زیست( وجوه اجتماعی مانند حفاظت از محیط

های برنامهکنندگان ه، »تهی4ویتی-ی آیشبکه مدیر گروه دانش ،3ی دونکان داالس به گفته

گاهی ای آزمایشتر چهرههایی باشند که حس زندگی را در علم زنده کنند و کمعلم باید در پی راه

الب تلویزیونی درام است.« در مقابل، مدیر اسبق های علم در قی برنامهاز علم ارائه دهند. آینده

ت مؤثر برای جذب مخاطب مر معتقد است که »اگرچه درام یک ف 5سیبیگروه دانش شبکه بی

های ی دیسکاوری که اغلب برنامهی موفق شبکهکه نمونهی باالیی دارد. ضمن آنهزینهاست، اما 

 (. 6،1996:371کند«)گوفرتنمیآن با محتوای علمی است، چندان درام علمی تولید 

اب ستی متخصصین، همواره تأکید بر انهای ویژهموضوع قابل توجه آنست که در رسانه

های عمومی تأکید بر کسب آرای که در رسانهن است؛ حال آنها و نظرات به دانشمنداتحلیل

بر آموزش  زمان مهای عمومی، نیازمند تأکید هعمومی است. بنابراین ترویج علم از طریق رسانه

 .(237-236: 7،2011)استنلیسازی آن است علم و جذاب

 بندی ادبیات نظریجمع

تواند به عنوان یک مکانیسم محرّک قلمداد شود که ید که ترویج علم مهدشواهد نشان می

م ها به علگونه که رسانهعلمی داشته باشد. بنابراین همان یاجتماعی برای رسانه و جامعه یسرمایه

شود و این یعنی منافع متقابل ها میدهند، علم نیز سبب اعتباریافتن رسانهپذیری میرویت 

 نگاران علم.نامهزودانشمندان و ر

مثلثی است که دارای سه ضلع است. یک ضلع این مثلث، دانشمندان،  یترویج علم به مثابه

ترویج علم حاصل همکاری دو واقع در ضلع سوم عموم قرار دارند. در ضلع دیگر مروّجان علم و
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 دانشمندان و نا(، می2013)1به اعتقاد بواتر و ینومن برای ترغیب عموم به علم است. اماضلع اول 

ها کار دقیق که دانشمند قبل از انتشار تحقیق، سالهایی وجود دارد. از جمله آنمروّجان علم تفاوت

ترین زمان ممکن دریابد. را در سریع خواهد جان کالمکه میدهد برعکس مروّج علم انجام می

نتایج  یاندازهتنها بهمی لع یداند که هیچ مطلقی وجود ندارد. یک فرضیهکه، دانشمند میدیگر آن

ها ها به دنبال مطلقهای آندهد که خوانندهاما مروّج علم تشخیص می ؛آزمایش پیشین سندیت دارد

ثیر شخصیت خود را از تحقیق بزداید تا خواهد تأند میکه، دانشمها هستند و سرانجام آنو قطعیت 

زودن هد مطلب علمی را با افاوخولی مروّج علم می ؛حدی که خود تحقیق موضوعیت یابد

  (. 235:2013)بواتر و ینومن،شخصیت دانشمند به زندگی روزمره نزدیک کند

سازی علم، ایفیت رسانهگرو کی های علمی درهای پیشین، اثربخشی برنامهمطابق نتایج یافته

علمی  یجامعه نهای کارآمد در بازنمایی علم در تلویزیون، تعامل میااستفاده از ساختارها و قالب 

و رسانه و پیوند آن دو با عموم، تناسب با نیازهای علمی مخاطب و خالقیت در روایت علم معرفی 

 اند.شده

ای علم در طی تر آن پوشش رسانهنای عامشدن علم و در معایی رسانهتحقیقاتی که در حوزه

هایی که که تحلیلول آنا تاکنون صورت گرفتند از چند ویژگی اصلی برخوردارند. 1960های سال

ای علوم انسانی تر معطوف به علوم طبیعی است. پوشش رسانهدر این حوزه صورت گرفته، بیش

هاست. یعنی بودن آنم این تحقیقات، غربیند. ویژگی دوااغلب در این مطالعات نادیده گرفته شده

اند. ورد مطالعه قرار گرفتهم ایوری در کشورهای غربی به طور گستردهآای علم و فنپوشش رسانه

شنیداری مانند -های دیداریکه استفاده مردم از رسانهن است که با وجود آنویژگی سوم آ

های چاپی اما رسانه ؛تر است بیش ای علمیها برای مصرف محتو وزنامهتلویزیون در مقایسه با ر

رو در این  این اند. ازار گرفتهرقهای این حوزه مورد تحلیل ها در پژوهشبیش از سایر انواع رسانه

 خأل پژوهشی موجود را مرتفعشدن علم در تلویزیون، اینیم تا با بررسی چگونگی رسانهمقاله، برآ

 .کنیم
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 پژوهشروش 

است. براساس روش  مبنایی یا گراندد تئوری استفاده شده یروش نظریهاین تحقیق از  در

 ها از کدگذاری باز استفاده شد؛آن ها و ابعادها و ویژگیهومفممبنایی، ابتدا برای شناسایی  ینظریه

کدگذاری محوری انجام شد و در نهایت برای  های فرعی،ها به مقولهکردن مقولهسپس برای مرتبط

)استراوس و صورت گرفت  ها و پاالیش نظریه، کدگذاری گزینشیسازی دادهیکپارچه

 ( 1،1390:251کربین

در این روش، گیری نظری بوده است. نمونه یپژوهش، شیوهاین  یگیرنمونه یشیوه 

قبلی در طرح  ینه براساس تعیین و محاسبه ،رودبه پیش میگیری توسط ظهور مفهومی نمونه

خاب شدند؛ همچنین  در هر مصاحبه، نفرات بعدی انتاساس ظهور مفهومی  برپژوهش، بنابراین 

ها در آوری دادهابزار جمعفایت نظری مشخص شد. ک  شدن نمونه نیز براساسخاتمه و محدود

ی صورت دادههها بصورت انفرادی بوده است. دادههغیرساختاریافته ب یتحقیق حاضر، مصاحبه

و پس از سازی آوری و سپس پیادهبه جمعدر هنگام اجرای مصاحهای محقق صوتی و یادداشت 

حلیل شد. نقش محقق در تحقیق و ت کنندگان، تجزیه وکدگذاری و حذف مشخصات شرکت 

پژوهش تعامل  کنندگان درکننده بود که با مشارکت گر مشارکت تعامل با محیط، مشاهده ینحوه

 برقرار شد. 

افزار این نرمانجام گرفت.  2آی-افزار اطلس تیتفاده از نرمها توسط محقق با استحلیل داده

سازی و یند یکپارچهی مبنایی است. فراریهظنها در روش ابزار مناسبی برای کدگذاری داده

ها را به بهبودبخشی نظریه در کدگذاری انتخابی از طریق فنونی نظیر نگارش خط داستان که مقوله

های نظری ایده های شخصی در خصوصبندی از طریق یادنوشت هیند دستاکند و فرهم متصل می

 (.87: 1386فرد و امامی،انایی)داست 

 یگــران حــوزهنفر از کــنش 14حاصل مصاحبه با   شدهی گردآوریهااساس دادهرباین مقاله 

 است: های زیر تهیه شدهعلم و ارتباطات با ویژگی
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 در پژوهششوندگان مشخصات مصاحبه  -ی دوشمارهجدول 
 سابقه و صالحیت  شوندهكد مصاحبه 

PD1 گـر می صداوسیما، پژوهشعل هایگاه، کارشناس برنامهت علمی دانشأ، عضو هیمروج علم

 علم

PD2 های علمی کشورمدیریت رسانه ینگار علم، عضو انجمن ترویج علم ایران، سابقهروزنامه 

PD3 های علمـی طراحـی و اجـرای برنامـه یبقههای صداوسیما، سـامدیر گروه دانش در شبکه

 تلویزیونی

PD4 ینظـر در حـوزه، صـاحبورـش مدیر گروه علم و جامعه مرکز تحقیقات سیاست علمی ک 

 مربوطه یعلمی و مقاله در حوزه یلیف، پروژهأمربوطه و دارای چندین ت

PD5 المه طباطبائی و گاه عت علمی دانشأعضو کرسی یونسکو ارتباطات علم در ایران، عضو هی

 مربوطه ینظر در حوزهصاحب

PD6  ،گـر لمی صداوسیما، پژوهشعهای گاه، کارشناس برنامهت علمی دانشأعضو هیمروج علم

 های علمی کشورمدیریت رسانه یعلم، دارای سابقه

PD7 ارتباطات علم  یترویج علم در ایران، مدیریت چندین پروژه یگر حوزهمدرس و پژوهش

 ارتباطات علم یدکتری در حوزه ینجمن ترویج علم ایران، صاحب اولین رسالهدر ا

PD8 یلـم در ایـران، دارای چنـدین مقالـه در حـوزهیج عوتـر یگـر حـوزهمدرس و پژوهش 

 نظر رسانه و ارتباطاتارتباطات علم، صاحب

PD9 ی تلویزیـونی، های علـم طراحی برنامـه یهای صداوسیما، سابقهمدیر گروه دانش در شبکه

 کارشناس رسانه 

PD10 مدیریت در رسانه یعلم، سابقه یساز تلویزیونی در حوزهبرنامه 

PD11 گاه، عضـو تلویزیونی مرتبط در صداوسیما، کارشناس رسانه و مـدرس دانـش  ییر شبکهدم

 های صداوسیماورزی شبکههای اندیشهتهیأ

PD12 گاهسیما، کارشناس رسانه و مدرس دانشتلویزیونی مرتبط در صداو یمدیر شبکه 

PD13 شـاخص علمـی در ی اـه هعلم، مروج علـم، دارای برناـم  یساز تلویزیونی در حوزهبرنامه

 های اجتماعیصداوسیما و شبکه

PD14 گــذاری در مــدیریت و سیاســت یعلــم، دارای ســابقه یســاز تلویزیــونی در حــوزهبرنامه

 صداوسیما

 

ها استخراج به، کدگذاری باز بر روی آن انجام شد و مفاهیم از گویهپس از انجام هر مصاح

کد اولیه،  1524ها، بیش از این گویه راج شد که درتخساگویه  1720ها، گردید. در پایان مصاحبه

 ها بود. درها و ابعاد آنهای اصلی، ویژگیکه شامل مقوله گذاری و کدگذاری باز شد.برچسب 
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این کدها با  های کدهای اولیه،ها و تفاوتشباهت  یذاری باز، براساس مقایسهبعدی کدگ  یمرحله

 کاهش یافت.  دک  359به و  ندیکدیگر ادغام شد

سایی شد و از بین مفاهیم  های اصلی شنابعدی برای کدگذاری محوری، مقوله  یدر مرحله

کردن ها مرتبط شد و با مرتبطهآن مقولهای اصلی به ها و ابعاد هریک از مقولهشده، ویژگیاستخراج

اصلی  یمقوله 19 به اههای اصلی، تعداد نهایی مقولهها و ابعاد( به مقوله)ویژگیهای فرعیمقوله

 محوری حاصل شد.  یدر ارتباط با مقوله

 ی پژوهشهایافته

 ها به شرح جدول ذیل حاصل شد:های مستخرج از مصاحبههای اصلی، فرعی و طبقهمقوله

 هاشده از درون مصاحبه طبقات و مقوالت اصلی و فرعی كشف -ی سه شماره جدول

 های فرعیمقوله  اصلی یمقوله  طبقه

 ف علمیرعت

 علم، علم آکادمیک، داده محوریعلوم پایه، اطالعات علمی، خلط علم و شبه علم محض

علم هنجاری 

 آفرینتحول

علم کاربردی، اهمیت علوم انسانی، پیوند  تناسب با اقتضائات جامعه، تمایز علم و شبه علم،

 علوم پایه و انسانی در تصویر بزرگ علم

 نقش دانشمند

 های علمیی صرف گزارهییدکنندهأمنبع اطالعات،ت اًفرص نقش نمادین

 بخشیتوانایی ترویجی دانشمندان، وجهه اعتباربخشی و مشروعیت نقش ترویجی

 نقش مروّجان

 نقش میانجی
صرف علم، فقدان  یدهندهرک زیرساخت نظری علم، عدم پیوند با عموم، انتقالعدم توان د

 جسارت علمی

نقش نهادینه سازی 

 لمع

سازی علمی، ولیت اجتماعی مروج، نهادسازی، طراحی مدل برنامهؤمحوری، مسلهأسم

 شناسی علمخالقیت، مخاطب

 نقش رسانه

 نمایی علمانتقال علم، بزرگ یهتبلیغ و پروپاگاندا، هدایت افکار، واسط ابزاری

 راهبردی
گذاری سیاستدر  تارکریزی هدفمند، مشهای آموزش و ترویج، برنامهتنیدگی گفتماندرهم

 لیعلم، تبیین مسا

 زبان علم
 زدگی، عدم آشنایی مروجان با زبان عمومی علمتخصص نماییپیچیده

 اطب، پذیرش علم توسط عمومپنداری مخذاتقابل فهم برای عموم، هم سازیساده
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 هاشده از درون مصاحبه طبقات و مقوالت اصلی و فرعی كشف -ی سه شماره جدولادامه 

 های فرعیمقوله  اصلی یمقوله  هقطب

 شناسیمخاطب
 دودمخاطب کاذب و غیرمستمر، مخاطب آکادمیک، مخاطب مح مخاطب غیرهدفمند

 مخاطب یگر، مخاطب عام، افزایش گسترهمخاطب گزینش مخاطب هدفمند

 زمینه 

 فرهنگ
ی تشناخفرهنگ، پراکندگی و پیچیدگی جامعهگر علم، آمیختگی علم و فرهنگ حمایت

 ایران، کارآمدی نظام آموزشی، اخالق علمی امعهج

 سیاست
رسانه، سهم نابرابر علوم  و یعلم یکاری جامعهایدئولوژیک، محافظه هایخط مشی

 زدگی رسانه، بازنمایی علم حاکمیتیشده، سیاستییبازنما

 ومیعم یمندی عموم به علم، میزان ادراک عموم از علم، حوزهمیزان عالقه اجتماع

 راهبردها

کنش منفعالنه، 

 نمادین و ابزاری
 سازی علمیکلیشهنمایی رسانه برای نهادهای علم، ابزار نمادین قدرت، تریبون

گری فعاالنه، کنش

 متفکرانه و متبحّرانه

سازی علم، رویکرد انتقادی، کنش فعاالنه به موضوعات چالشی علم، رویدادمحوری، جذاب

 ولید علمزتامشارکت مخاطب در ب 

 پیامدها

عدم اثربخشی 

 های علمیپیام

گویی علمی، ترویج کلیتحریف علم، عدم ثبات و ماندگاری، عدم پذیرش علم توسط عامه، 

 ای دانشمندانرسانهتصنّعی علم، گریز 

مرجعیت و 

 سازی علمیجریان

ارتقای  ی،مهای علآموزش تفکر علمی، ارتقای ادراک عامه از علم، برندسازی در برنامه

گرایی در رفتار، ترویج علم کاربردی، پیوند علوم پایه و انسانی در  اجتماعی، علم یسرمایه

 رگ علم، ایجاد خودباوری علمیتصویر بز

 

 

 محــوری در یحاکم است، مقوله سازی علمیشرایطی که در فضای برنامه یبا توجه به کلیه

 یکننــدهها کــه تعیینذاری شد و ســایر مقولــهگ ما« نترویج علم محضِ ایدئولوژیکاین پژوهش »

اند. در ادامه به تفصیل بــه مرتبط شدهاین مقوله باشند، بهشرایط علی، زمینه، راهبردها و پیامدها می

 یک از آنان خواهیم پرداخت: شرح هر

 محوری: ترویج علم محضِ ایدئولوژیک یمقوله

شده، مشخص گردید که های مستخرجویهگ از خالل تحلیل  آمدهدست هدر بررسی کدهای ب

د ینکل فرا و براین الگترویج علم در صداوسیما، ترویج علم محضِ ایدئولوژیک است.  یشیوه
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های علمی، تر بر کارکرد آموزشی و خبری در برنامهبیش ،کیدحاکم است. تأسازی علمی برنامه

گویی حقیقت زدگی رسانه، پارهسیاست علم در کشور، کمی  یکارکرد ابزاری علم در خدمت توسعه

االذهانی نگوهای بیونگرفتن گفت گاه، شکلو دستکاری واقعیت علمی، خلط نقش رسانه و دانش

سازی علمی، عدم ارتباط تعاملی با عموم در علم، پیچیدگی زبان علم در برنامه یدر حوزه

سازی علمی، های سخت برنامهربردی، رعایت پروتکلکا علم محض و غیر یسازی، ارائهبرنامه

ی علمی دانشمندان کید بر بازنمایی برترسازی و تأهای برجستهده از تکنیکگویی علمی، استفاکلی

علمِ محضِ  ترویج ید تسلط الگویاند که مؤ هاییمسلمان و نمایش علم حاکمیتی از مؤلفه 

 ایدئولوژیک در تلویزیون است. 

   شرایط علّی

 عوامل زیر به عنوان شرایط علّی الگوی ترویج علم محضِ آغشته بهها، از خالل مصاحبه

 یجامعه یفتمان آموزش به ترویج علم، فاصلهد: اولویت گ ایدئولوژی در صداوسیما مشخص ش

کارانه بازنمایی علم در تلویزیون، های محافظهعلمی با عموم، ادراک پایین عموم از علم، سیاست 

گویی تمام علم نزد رسانه –کل پنداری رسانه  ی رسانه، خود دانایبانگری و دروازهیت نقش هدا

محدودیت امکانات و منابع که منجر به عدم  ،-برده سر میباست و مخاطب در فقر علمی 

سّلط و مقیّد به کارگیری عناصر و نیروی انسانی مهکافی در تهیه، تولید و ب یتخصیص بودجه

 شود.میعلمی  سازییند برنامهفرا موضوع علم در

 شرایط میانجی

موزشــی محــوری مداخلــه دارنــد، عبارتنــد از : نظــام آ یسایر شرایطی که در تعیــین مقولــه

ناکارآمدی که تکیه بر آموزش مخزنی علم و نه مشــارکت در یــادگیری دارد. همچنــین پیچیــدگی 

آن، آمــوزش  د تــرویج علــم نســبت بــهینبربودن فرافقدان مروجان تخصصی علم، زمانزبان علم، 

گران علم در رسانه، اهمیت سرعت عمــل در رســانه مداری کنشولیت ؤ محوری و مسفقدان مسأله

های علوم پایــه نســبت بــه علــوم زنمایی موضوعات علم، سهولت و جذابیت بصری برنامهبرای با

 لم محــضالگوی ترویج عگری باشد که در انتخاب تواند از دیگر عوامل مداخلهانسانی همگی می

 ثر باشد.ایدئولوژیک در تلویزیون مؤ 
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 شرایط علّی: 

اولویت گفتمان  -

آموزش به ترویج 

 علم

ی ی جامعهفاصله -

   علمی با عموم

ادراک پایین عموم  -

 علم از

ی کم بودجه -

 های علمیبرنامه

دانای کل پنداری  -

  رسانه

عدم تسلط و تقیّد  -

سازان به برنامه

 موضوع علم

های سیاست -

کارانه محافظه

ر بازنمایی علم د

 تلویزیون

گری نقش هدایت -

 بانی رسانهو دروازه 

 

  

 

 

 مقوله محوری:  

علم محض  ترویج 

 ایدئولوژیک
 

 شرایط زمینه: 

شی گذاری های خط م -

 ایدئولوژیک

 علم زدگیسیاست -

 سازیبرنامهروزمرگی در -

 بازنمایی علم دم دستی -

سازی دستاوردهای برجسته -

 علمی

ت و عدم الزام به خالقی -

 ذوق هنری 

سهم نابرابر علوم در  -

 بازنمایی

 تقلید علمی -

مخاطب کاذب و  -

 غیرمستمر

فقدان نگاه علمی در  -

 یسازی علمبرنامه

 گویی علمی کلی -

 

راهبرده 

 ا:

-

 انگاریپیچیده 

 لمزبان ع

سازی کلیشه -

 علمی

-تریبون -

نمایی رسانه 

برای نهادهای 

 علم

- 

پروپاگاندای 

 رسانه )ابزار

نمادین 

 قدرت(

 
 پیامدها: 

 تحریف علم -

خلط علم و  -

 علم شبه

 ای رسانهسوگیری  -

و ورود عدم  -

 درعلم  پذیرش

 عمومیی حوزه 

عدم ماندگاری  -

 های علمیبرنامه

 مخاطب محدود  -

تصنعی ترویج   -

 علم

ای گریز رسانه -

 دانشمندان

گرایی در نتیجه -

 علم

دانشمند:  نقش -

 صرف یییدکننده تأ

 ی علمیهاگزاره 

موریت مأ -

ترویجی شبکه های 

 تخصصی

 

 میانجی:  شرایط

 ناکارآمد  نظام آموزشی -

 پیچیدگی زبان علم  -

 فقدان مروجان تخصصی علم -

 ترویج علم برزمان فرآیند -

فقدان مسأله محوری و  -

 مداریولیتؤ مس

 سرعت عمل در بازنمایی علم -

های ذابیت بصری برنامهج -

 علوم پایه

 

 علم در سیمای جمهوری اسالمی ایران  ترویجالگوی  -1شکل 
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 شرایط زمینه 

ی که منتج بــه تــرویج علــم محــضِ آغشــته بــه ایــدئولوژی در ابدیهی است که شرایط زمینه

د رود. بــه اعتقــاشود، ناشی از نقش و کارکردهایی است که از صداوسیما انتظــار مــیتلویزیون می

ســازی صداوســیما برجسته های علمــیچــه در برنامــهر ایــن تحقیــق، آنکنندگان دارکت اغلب مش

زدگی علم در رسانه است که منجــر وژیک و سیاست های ایدئولگذاریشود، ناشی از خط مشیمی

ای ه علت عدم پوشش برابر رســانهشود. همچنین بسازی دستاوردهای علمی داخلی میبه برجسته

سازی علمی هستیم. فقدان نگاه علمی در پرداخت وم در برنامهسهم نابرابر علعلوم مختلف، شاهد 

گیــری از رای علمــی، روزمرگــی، عــدم بهــرهدر آگویی و عدم تعمیــق و تعمــق موضوع علم، کلی

ای تقلید علمی، همگی از آثار زمینه های علمی و در نتیجهر ساخت برنامهخالقیت و ذوق هنری د

ن ترتیب، در چنین شرایطی، علم دم دستی و نــه متعــالی لوژیک است. بدیترویج علم محضِ ایدئو 

مستمری، این جریــان داده  اذب و غیرشود و بدیهی است که مخاطب اندک، ک به مخاطب ارائه می

 را دنبال کند. 

 راهبردها

ای و میانجی که الگوی ترویج علم محضِ ایدئولوژیک را تبــدیل بــه پیرو شرایط علّی، زمینه

ت ه علــ )راهبرد( از سوی رسانه بارز است. بکند، اتخاذ چند کنشی ج.ا.ا. میای غالب در سیمالگو 

محتوم به  سازان علمیشود، الجرم برنامهم همواره پیچیده تصور میکه از دید تلویزیون، زبان علآن

را لمــی این بدان  معناست کــه رســانه، محتــوای ع انگاری زبان علم هستند.انتخاب راهبرد پیچیده

چه از فهــم عامــه خــارج باشــد، دهد، که گویی هرآنه ترویج مین با ادبیات دور از زبان عامچناآن

 یشده، این موضــوع بــه وضــوح در شــیوههای انجامهای مصاحبهگواه گویه به شود.علم تلقّی می

 های علمی در تلویزیون ایران مشهود است.روایت اخبار، مستندها و سریال

ئولوژی بر گفتمان علم در تلویزیون و کارکرد پروپاگاندای رسانه، علت تسلط ایده همچنین ب

های رسانه در ترویج علم خواهــد بــود. پیــرو ایــن کنش ناگزیر راهبرد ابزار نمادین قدرت یکی از

که همواره تصویری چنانسازی علمی روی خواهد آورد؛ آنشرایط، رسانه به گزینش راهبرد کلیشه

شده اســت. از ســوی تعیینهای مشخص و ازپیشلوف با چارچوب، مأشودبرساخت می که از علم

نمــایی رســانه بــرای نهادهــای علــم ، کنش تریبونی علمی از رسانهعلت انتظارات جامعهه دیگر ب

تریبونی در خدمت نهادهای علم خواهــد بــود  یگیرد. بر اساس این کنش، رسانه به مثابهشکل می
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تقلیل سطح یابد و رسانه به جای ترویج علم عمومی  ،مایش علمن ینه به عرصهتا صرفاً نقش رسا

 به علم آکادمیک بپردازد.

 پیامدها:

شــود، پیامــدهای ناهنجــاری که علم محض و آغشته بــه ایــدئولوژی تــرویج میدر شرایطی 

ولی  ،ودشدنبال دارد. بدین معنا که گرچه علم به مخاطب منتقل میه همچون ترویج تصنّعی علم ب

. بــدین یابــدتحقــق نمــیشود و پذیرش علم از ســوی عامّــه عمومی وارد نمی یعلم به حوزهابداً 

ایــن گفتمــان،  رو، دراینکند: ازجدیدی از علم و متخصص علم ارائه می ترتیب، رسانه بازتعریف

یــف و احتمــال تحرای علمــی اســت هترویج علــم محــض در برنامــه منظور از ترویج علم، صرفاً

رود، این گفتمــان از  دانشــمند مــی علم( وجود دارد. همچنین انتظاری که درو شبه )خلط علمعلم

در چنــین مــوقعیتی، دانشــمندان رغبتــی بــه  ؛ بنــابرایناســت های علمــی هگزار یصرفاً تأییدکننده

چنــین علــم برســاخته در تلویزیــون، مخاطــب محــدودی با رسانه نخواهند داشت. پس  همکاری

ای، عــدم های رســانهتــوان بــه ســوگیریاین الگو، می ر پیامدهای حاصل ازد داشت. از دیگخواه

گرایی در علــم های تخصصــی و نتیجــهترویجی بهتــر شــبکه های علمی، عملکردماندگاری برنامه

 اشاره کرد.  

 گیرینتیجه

 یبقیه علم، متخصصان جز به که کندمی فراهم را فرصت  نای، ترویج علمبدیهی است که 

گسترش دیدگاه علمی در سطح  باعث  این، دست آورند وهعلوم ب از یدرست درک هم جامعه افراد

علم غالباً رسانه را به عنوان یک واسطه میان علم و مخاطب در  ت عمومیشود. ارتباطامیجامعه 

. باشدمیمشکل اصلی در تبیین مفهوم رسانه به عنوان واسطه ، 1کورینگ طبق نظر. گیردنظر می

علم، رسانه یک  توان مدعی شد که در ارتباطات عمومیپژوهش می های برآمده ازیافته مطابق

سازی موضوع علم، ایبلکه یک بازیگر فعال اجتماعی است که در رسانه ،منفعل نیست  یواسطه

ترتیب بدینی دارد. ابا عامّه نقش برجستهعلمی  یپیوند عموم با علم و کاستن فاصله بین جامعه

گری را برای ای فراتر از میانجی( است که وظیفه1996)تایج تحقیقات بوچیید نیافته، مؤ این

 رسانه در ترجمان علم است. یل است و آن، همانا وظیفهیهای علمی قارسانه
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جا ارتقا یافته است که علم تا آن ها در ترویج عمومیاخیر، نقش رسانه یدر یک دهه

 های دانشمندان در پرداخت موضوعات علمیها تبدیل به شاخصهترویج علم رسانهای چارچوب

طور شود. همانهای انتشار علم نگریسته نمیکانال یها صرفاَ به مثابهاست و دیگر به رسانه شده

در ها را (، رسانه2010)یز بدان اشاره شد، شورمن و ماسیلتر در ادبیات نظری این تحقیق نکه پیش

 یهاست که در مقولهپندارند و این، منطق رسانهثیرگذار میادهای علمی تأنابخشی به رویدمع

رسد، صداوسیما همچنان به بسترهای ارتباطی خود ا به نظر میام سازی علم مسلط است.ایرسانه

و  ز روشنی بین دانشمنداناین نوع علم، مر نگرد. بدیهی است به عنوان میانجی بین عموم و علم می

شود. در نتیجه اجتناب از ورود عموم به گفتمان علم سبب اعتمادزدایی عموم در یل معموم قای

-ایجاد برابری بیشکه تلویزیون موظف است موجب  حالی شود. درمیعلمی  یقبال علم و جامعه

در این  جامعه کند. بدین ترتیب  یکه علم را منحصر به بخش نخبهایننه  تر میان آحاد جامعه شود،

 از پژوهش شدن علم و نیز نتایج حاصلهای علمی بوچی مبنی بر ضرورت اجتماعیگزاره تحقیق،

 رخصوص ضرورت امتزاج علم و زندگی روزانه نقض گردید.  راد و همکاران دقانعی

ای، د که فرامتن و شرایط زمینهگذاراین نکته صحه می  برشده مجموع تحقیقات انجام

ها، مطالعات زیادی صورت نگرفته روی آن؛ اما در رسانه هستند ی در ترویج علمثرهای مؤ مؤلفه

 ایران بررسی شود. ای ها در محیط رسانهلفهاین مؤ  این پژوهش سعی شد بخشی از است. در

آید، فاقد کانتکست است. در میکه در تلویزیون به نمایش درمعتقد است که علمی  1هورینگ

ترویج علم بسیار  یگ کانتکست اجتماعی در انتخاب شیوهحاضر، نقش پررنکه در پژوهش  حالی

شده است که علم در بستر اجتماعی یید ین موضوع، در پژوهش کالینز نیز تأمشهود است. ا

 شود. می برساخته

ثیرگذاری آوری با هدف مخاطب عام و تأهای فنهای علم و نوآوریباید بپذیریم که پیشرفت 

ا در صورت فقدان پیوند با عموم، معنای وجودی خود را از دست لذ ؛شودلید میبر ایشان، تو 

اما مشکل از  خاطب( امری عبث و بیهوده است؛کننده)مچراکه تولید علم بدون مصرف  ؛دهندمی

)مردم عامه و دانشمندان( قادر به برقراری د که در ارتباطات علم، هر دو طرفشو جا آغاز میآن

ها ایجاد رو، شکاف عمیقی میان آن این زبان مشترکی ندارند. از زیرا ؛ر نیستندارتباط با یکدیگ

لذا  یابد؛به طور فزاینده، افزایش می روزعلمی، روزبه روی مرزهایدلیل سرعت پیشه شود که بمی
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رو، زبان ترویج علم در رسانه از اهمیت زیادی ها پلی زده شود. از اینضروری است که میان آن

بان زثر نقش مؤ  ( نیز بر2016مطالعات هات و همکارانش)مجموعه که دراینوردار است؛ کمابرخ

کید شده است. این در حالی است که مطابق ویج علم تأسازی زبان در ترت سادهعلم و ضرور

ض است و از همچنان پیچیده و غامزبان علم های تلویزیونی ایران، های این تحقیق، در شبکهیافته

سازی علت عدم ادراک شایسته از زیرساخت نظری( چندان در سادهه )بگر، مروجان علمسوی دی

 زبان علم موفق نیستند. 

بستر اصلی  ؛ اماشوندمردم فرض می یتودههای علمی امعه هدف برنامهاین الگو، ج در

د معیوب ینفرااین، آغاز شود و های تخصصی محقق میارتباطات علم در صداوسیما از طریق شبکه

این عامّه، اساسًا مردم هستند و  یچراکه مخاطب ترویج علم، عامّه ؛علم در تلویزیون است  ترویج

شود که رسانه، به تخصصی نیستند. بنابراین انحراف از مسیر ترویج موجب میهای مخاطب شبکه

اس با مشکل ثیر بر مخاطب، از اسی تأگسترش حوزه ؛ بنابرایندرستی جامعه هدف خود را نشناسد

( در ادبیات نظری اشاره شد، ژورنالیسم  2013)های لِهمکولچه در یافتهروست. مطابق آنهروب

 یهای اطالعاتی جامعه باشد؛ هات نیز در مطالعهناسب با مخاطبان و ارزشتلویزیونی باید مت

گونه همانهای ترویج علم پرداخته است. ولی برنامه به ضرورت قشربندی مخاطبان هدفِ ،دیگری

تری برای ترویج علم در میان عامّه های عمومی بستر مناسب کید داشت، قطعاً شبکهستنلی نیز تأکه ا

های تخصصی صداوسیما، نه یک مزیت که یک چالش ن عملکرد بهتر ترویجی شبکهاست. بنابرای

 است.  

ی ترویج علم این پژوهش، الگو  کنندگان درتر مشارکت از دیدگاه بیش برساخت علمالگوی 

یند، مفاهیمی چون علم، دانشمند، ر تلویزیون ایران است. در این فراضِ آغشته به ایدئولوژی دمح

یازمند بازتعریف هستند. در تلقّی غالب، منظور از علم، علوم پایه و محض همچون مروج و عموم ن

ر مشخصی ندارد. دگاه بندی، علوم انسانی جایفیزیک، شیمی، پزشکی و ... است و در این طبقه

 بخشیدهد که ها نشان میشود. البته یافتهادب، فرهنگ، هنر و ... یاد می مقابل از علوم انسانی با نام

از این تصویر برساخته از علم در تلویزیون، ناشی از تسلط نگاه مهندسی مدیران رسانه به موضوع 

ایسه با علوم م انسانی در مقموضوعات علو  تربودن بیش-ه دلیل چالشیعلم و بخشی از آن ب

 محض و پرهیز رسانه از ورود به آن است. 

نشمندان صرفاً به عنوان منبع علم و کنونی ترویج علم در صداوسیما، دا یهمچنین در شیوه

کنند. نظر گرفته شده ایفای نقش می  سازان درهای علمی که توسط برنامهبخش به گزارهمشروعیت 
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ر جهان که در مطالعات هات نیز اشاره شد، دانشمندان در علم د لط ترویجکه در ادبیات مسحال آن

داشت علم از قرار دارند و رسالت آنان، نگه ارتباط تنگاتنگ با مروجان علم و در پیوند با عموم

یند اسازد، نقش مردم در فرگونه که بوچی نیز خاطرنشان میهایی چون تحریف است و آنآسیب 

کننده ارتقا یافته و در این الگو، توزیع محض علم به مشارکت  یهکننداز دریافت سازی علم ایرسانه

علت عدم ه ای ایران، مروّجان علم بما در فضای رسانهعلم میان رسانه، نهاد علم و عموم است. ا

های علمی قامت راویان علم که در سطح خبرنگاران و تولیدکنندگان برنامه تسلط بر علم، نه در

کننده قرار دارند. زیرا علم و نه مشارکت  یکنندهگاه مصرفاً عموم در جایو نهایتشوند ظاهر می

منفعل و ناآگاهی است و در مقابل،  یهمچون جامعه ر است که تودهباورسانه در این الگو بر این 

به که موظف است با کارکرد خبری به نشر محتوای علمی  پندارددانای کل میرسانه خود را 

 زد. خاطب عام بپردام

های علمی نیز از دیگر عللی است که منجر به گزینش ناکافی به برنامه یتخصیص بودجه

ثیر این موضوع به وضوح در فرم و قالب شود.. تأمحض ایدئولوژیک میالگوی ترویج علم 

ید گومحور تولوای مانند گفت هزینههای کملمی مشهود است که عمدتاً در قالب های عبرنامه

های ترین برنامه، موفق1تالفول بته یادآوری این نکته نیز حائز اهمیت است که به اعتقاد. الشوندمی

گوهای چالشی میان دانشمندان، نهادهای علم، مروجان علم و والب گفت علمی آمریکا در ق

کارگیری هب یسازی، شیوهرسد فارغ از فرم برنامهپیوندد. بنابراین به نظر میبینندگان به وقوع می

( هم به 2012)که لهمکولتری برخوردار است. کمااینآن، قالب و محتوای درون آن از اهمیت بیش

 ها اشاره کرده است. سازی و اثربخشی آنای برنامهاهمیت ساختاره

های نیز عبارتست از عدم تربیت ژورنالیست  سازی علمینقصان نیروی انسانی در برنامه 

سازان به موضوع علم و عدم خالقیت در تسلط برنامه ن احساس تعلق وتخصصی علم، فقدا

گی ایزوله هایی مواجه است از جملهنقصان  دانشگاهی نیز با یسازی. در همین راستا، جامعهبرنامه

های ترویجی گذاری فعالیت با عموم و عدم ارزش علمی ینهاد علم، عدم ارتباط تعاملی جامعه

 ی آکادمیک. دانشمندان در فضا

ترین که مهم در صداوسیما، عوامل متعددی دخیل هستندترویج علم آغشته به ایدئولوژی  در

زدگی علم در تلویزیون، گفتمان آموزش علم در برابر ترویج علم، سیاست بخشی به ها رجحانآن

 
1 LaFollette 
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ی دانشمندان های علمسازی موفقیت یی علم مانند برجستهکارانه در بازنمااتخاذ راهبردهای محافظه

گویی و ... جهت امیدآفرینی و های کمّی، پاره حقیقت کید صِرف بر شاخصلمان، تأمس

ی نقش واسطههای بمعه است. همچنین در این فضای رسانهایجادخودباوری علمی نزد جا

عمومی، احتمال دستکاری رخداد علمی و نتایج آن نیز  موریت هدایت افکاربانی محتوا و مأدروازه

در مسیر کارکرد  سازی دستاوردهای علمی داخلی عمالًین صداوسیما با برجستهد دارد. بنابراوجو 

 ظری بدان اشاره شد، گام برداشته است.ابزاری علم که در بخش ادبیات ن

ای ای از عوامل زمینهدسته یواسطههدر تلویزیون ب سازی علمیانتخاب الگوی فعلی در برنامه

های مشیاِعمال خطای در الگوی فعلی، ن عوامل زمینهتریجمله مهم زشود. انیز تقویت می

کردن ایدئولوژیک راستخواه نیز یادآور شد،نه که فگو ایدئولوژیک در بستر ترویج علم است. همان

هاست. بنابراین در چنین شرایط سازی علم در رسانهگذار محتوم برای عمومی یعلم، دوره

سازی و تقلید علمی کاری در برنامهعلم، سری یقولهای در مرسانه زده، سوگیریایدئولوژی

اندک، کاذب و غیرمستمر باشد.  محتمل است. لذا طبیعی است که مخاطب علم در تلویزیون،

راستا با نتایج تحقیق لِهمکهل است که معتقد است محتوای های این تحقیق، همترتیب یافتهبدین

 گذاری آن سازمان است.ز افکار سیاست علمی هر تلویزیون بازتابی ا

نیز  گر دیگریالبته باید بپذیریم که پذیرش الگوی فعلی توسط رسانه، معلول شرایط مداخله

کید داشتند؛ بدیهی است که نقصان به درستی تأ کنندگان در پژوهشکه مشارکت  طورهست. همان

در رسانه  ن تفکر را قادی ندارد، اینظام آموزشی مبتنی بر آموزش مخزنی که اعتقادی به تفکر انت

 منفعل است و تمام دانش نزد اوست.  یکنندهآورد که مخاطب، یک دریافت پدید می 

رسانه در بازنمایی سریع موضوعات و رخدادهای علمی نیز عامل دیگری  یت ویژهموریمأ

علت ه ر بعبارت دیگه دارد. باست که رسانه را از پرداخت عمیق روی موضوعات علمی بازمی

بر است، رسانه برای رسیدن یند آموزش علم، تدریجی و زمانفرایند ترویج علم نسبت به فرا کهآن

پردازد. همچنین فقدان  یند ترویج عبور کرده و مستقیماً به آموزش علم می، از فراتر به نتیجهسریع

یج یک سهمی در ترومداری مدیران و مرّوجان علم در تلویزیون نیز هرولیت ؤ محوری و مسمسأله

 کنونی دارند.   یعلم به شیوه

ونی رسانه در های کنکنش این پژوهش، کننده درتر افراد مشارکت اساس دیدگاه بیش بر

پنداری رسانه برای نهادهای علم، پروپاگاندای علمی انگاری زبان علم، تریبونترویج علم، پیچیده

 سازی علمی است. رسانه و کلیشه
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های ساخت ترین شاخصهاین پژوهش، یکی از مهم گو دربرگان پاسختقریباً تمام خبه اعتقاد 

خورد فته، دقیقاً در تحقیقات پیشین هات نیز به چشم میهای علمی، زبانِ علم است. این یابرنامه

ها در اطمینان از ترویج علم بسیار مؤثر است. در بررسیکه نوع روایت رسانه و زبان علم مروجان 

نمایی ی از مروجان علم، به دلیل عدم تسلط به موضوع علم، اقدام به پیچیده اد که عدهخص شمش

و زبان آکادمیک نیستند. بدین ل به تفاوت بین زبان رسانه عمومی ایاین عدّه ق کنند.زبان علم می

پی این موضوع، گویی  علمی کشور و در یترتیب رسانه به محملی برای مخاطب خاص و جامعه

یبونی برای حضور نهادهای علمی و طرح موضوعات آنان و دستاوردهایشان با تلویزیون به تر

شود. متعاقب این نوع تفکر، رسانه الجرم تبدیل به ابزار یگویی تبدیل منمایی و پیچیدهبزرگ

شود. در چنین شرایطی، کارکرد تبلیغی و پروپاگاندای رسانه، تبدیل به وجه قدرت نمادین علم می

ها و شده درگیر کلیشهای. بدین ترتیب علم رسانهخواهد شدلم در رسانه غالب کارکردی ع

بدون های علمی عبارت دیگر، بازنمایی کلیشهه شود. بمی گذاران رسانههای ذهنی سیاست قالب 

و بدون  که محتوای علمی، عیناً طوریهدهد. ببومی روی می خالقیت و در فضای غیر

گیری از مروّجان این راهبرد، تا حدّی ناشی از عدم بهرهگزیدن شود. برلید میشناسی تقمخاطب 

 کافی است.  یمسلط و نیز فقدان بودجه

پدید سازی علمی، پیامدهایی برای رسانه و عموم الذکر در برنامهخالل راهبردهای فوقاز 

سانه غالب علم در ر )در مقابل علم کاربردی(، تبدیل به تعریفآید. بدین ترتیب علم محضمی

سازی علم، از تعامل با اییند رسانهه علت حضور صرفاً نمادین در فراشود. دانشمندان اصیل بمی

نتخاب پلتفرم گیری درست رسانه که ناشی از ادلیل عدم هدف ه کنند. مخاطب بپرهیز می رسانه

یزیون و در تلو  شدهئهعلم است و همچنین زبان علم اراهای تخصصی( برای ترویج )شبکهنامناسب 

کند. پیدا نمی های علمیگری صحیح علم از سوی مروجان علم، اساساً پیوندی با برنامهعدم روایت 

شود. بدین ترتیب شاهد ترویج تصنّعی علم، جامعه وارد نمی عمومی یر نتیجه علم به حوزهد

ی علمی هاگاری برنامهعلم در رسانه و عدم برندسازی و ماندتحریف علم و خلط علم و شبه

 هستیم. 

 هایعی در جامعه پذیرفته شود، گفتمانیک جِرم اجتما یبه مثابهکه چنانچه علم سرانجام آن

های عمومی پررنگ شود، رسانه قادر به توسعه و ترویج علم آمیخته شود و ارتباطات علم در رسانه

 افزایش یابد.نهایت درک عامّه از علم  سازی علمی خواهد شد تا درجریان
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 یشنهادات كاربردی برای صداوسیماپ

 ییز یک رسانهصوت و تصویر فراگیر در کشور و ن یعنوان تنها رسانهه سازمان صداوسیما ب

یق، های این تحقاساس یافته تواند در پیوند بیش از پیش عموم با علم مثمرثمر باشد. برعمومی می

خت مرجعیت علمی برای این ر ساشک دشود که بیارائه می برای تحقق این امر پیشنهادهایی

 ثر است. رسانه مؤ 

ورزد که این رسانه، دانای کل چیز، صداوسیما باید در اصالح این نگرش اهتمام  قبل از هر

بایست در تمام همواره بخشی از واقعیت علمی نزد مخاطب است. این نوع نگرش مینیست و 

یند ساز مشارکت مخاطب در فراا زمینهتنه اِعمال شود گذاری رساسازی و سیاست ارکان برنامه

باید تغییر کند؛ بدین  سازی علم شود. در ادامه، تعریف صداوسیما از علم و دانشمندایرسانه

 علم موجبهای احتمالی شبهعلم تمایز ایجاد شود و جذابیت میان علم و شبه صورت که اوالً

قالب علم کاربردی، روزآمد و  جدیدی از علم درسازی زدگی علم نشود و ثانیاً مفهومپس

در تصویر  ه در زندگی روزمره باشد وشود که قادر به توانمندسازی عام شمول، ترویججهان

رویج داشته باشند. برساخته از علم در تلویزیون، علوم پایه و علوم انسانی سهم برابری در ت

دین صورت که کارکرد بازنگری است. ب تصویر برساخته از دانشمند در رسانه نیازمند درضمن

 ر یابد.لف و منتقد تغییی محض به مؤ ییدکنندههای علمی از یک کارشناس تأبرنامهحضور آنان در 

شود ضمن رعایت پیوستگی های علمی، پیشنهاد میهمچنین برای افزایش اثربخشی برنامه

ان ساده و نه روایت علم با زب های جذاب استفاده شود؛ی، از قالب شناسفرم و محتوا و مخاطب 

خته به موضوعات چالشی علم پردا ها پرهیز شود؛ویی علمی در برنامهگاز کلی زده انجام شود؛عوام

 کشور استفاده شود. یهای علمی برجستهشود و از ظرفیت الگوسازی از شخصیت 

سازی ر برنامهنگاه علمی د یسازی علم در صداوسیما، عدم احاطههای برنامهاز دیگر چالش

لذا برای پرهیز از این امر،  ؛شودتوأم با ایدئولوژی می یزدهساز فضای سیاست ست که زمینها

مداری مروّجان علم، اتّخاذ رویکرد ولیت ؤ محوری و مسد بیش از پیش به مسألهشو نهاد میپیش

ندیشی، ااخالق علم به جای مصلحت  انتقادی، رعایت اصول ژورنالیسم علم و پایبندی به

 سازی علم و تناسباییند رسانهبانی بیرون از فرااِعمال دروازه ی رسانه به جایخودتنظیم

 کید شود.ی روز تأاقتضائات علمی با نیازها
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