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 مدیریت رسانه ای 
در عصر توسعه دانش بنیان

چکیده
ارتقای سطح علمی جامعه  اساس توسعه دانش بنیان در عصر حاضر رشد علم و فناوری است، به منظور 
باید ابتدا علم و فناوری و انواع آن برشمرده شده سپس به راه کارهای رسانه ای برای ریل گذاری در راه رسیدن 
ح جهانی برای فرهنگ علم و فناوری  به پیشرفت علم و فناوری اقدام نمود. در این مقاله ابتدا چند مدل مطر
گردیده است و در انتها  تبیین شده سپس ضرورت پرداختن به رسانه ها و مدیریت رسانه ای در این مدل ها بیان 
گردیده است. به نقش مدیریت رسانه ای نوین در عصر توسعه دانش بنیان و مخاطبین فعال و مشارکت جو اشاره 

کلیدی:  واژگان 
مدیریت رسانه ای نوین، توسعه دانش بنیان، مخاطبین فعال و مشارکت جو
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عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

زهرا آهنی امینه ▪
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه 
ahaniaminehzahra@yahoo.com

مقدمه
کردن دانش و فناوری به عنوان بخشی از فرایند خود هستند. در تقابل بین رسانه ها و علم و  گزیر از لحاظ  رسانه ها نا
کارکرد رسانه ها  کردن  که در آن به نقش فناوری و علم در جهت بهینه  ح است. مسیر اول  گفتمان مطر فناوری دو مسیر و 
می پردازد و مسیر دوم که به کارکرد رسانه ها در جهت توسعه علم و فناوری در جوامع توجه دارد. در نگاهی گذار به تحقیقات 
که بیشترین مباحث تالقی علم و فناوری با رسانه مربوط به اولین مورد از موارد باال  انجام شده به خوبی مشاهده می شود 
است، یعنی نحوه استفاده از فناوری های روز در جهت ارتقای نقش رسانه ها در جامعه. در مورد استفاده از رسانه ها به عنوان 

کارآمد در جهت توسعه علم و فناوری یا سخنی گفته نشده و یا بحث های حاشیه ای صورت گرفته است. ابزاری 

نقش رسانه ها در پیشرفت علم و فناوری
که همواره از عینک کشورهای پیشرفته به توسعه علم  گر از نظریات راجرز و بالو و... بگذریم به غیر از ادبیات نظری  ا
کردن  کاربردی برای عملیاتی  کارآمد و علمی و  کشورهای جهان سوم نگاه شده است، تحقیقات  و فناوری و ترویج در 
کمتری به  گرفته است. در پژوهش های انجام شده نیز بخش  کمتر صورت  توسعه علم و فناوری با استفاده از رسانه ها 
نقش  رسانه ها  برای  به درستی  گر  ا دانش بنیان  توسعه  به  جامعه  رسیدن  برای  است.  یافته  تخصیص  رسانه ها  رسالت 

گردد، می توان به جهت و شتاب مطلوب در این مسیر امیدوار بود. کارآمد تعریف 
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چند الگوی فرهنگ علم و فناوری
از بین مدل های مشهور جهانی برای فرهنگ عمومی علم و فناوری )Boorghani Farahani1, 2014( مدل های زیر 

بیشترین ارتباط را با بحث این مقاله دارا است.
مدل برنز:

کسب اطالعات علمی تنها ارتباطات علمی نیست، بلکه مهم ترین  که منظور از  »برنز« طی تحقیقاتش بیان می کند 
در  علمی5.  فهم  و  تصمیم سازی4  هیجان3،  عالقه2،  گاهی1،  )AEIOU(آ  : از  عبارتند  علمی  ارتباطات  در  شخصی  دالیل 
گاهی، درک، سواد و فرهنگ عمومی علم توسط ساختن پاسخ های  واقع هدف ارتباطات علمی عبارت است از افزایش آ
نفس«،  به  »اعتماد  علم«،  به  »عالقه مندی  توانایی  مردم  به  علمی  ارتباطات  مشارکت هایشان.  به  مخاطبین   AEIOU
»صحبت کردن درباره آن« و »آرزوی درگیری با علم« را در هر کجا و هر زمان در مسیر زندگیشان می دهد. هم چنین ارتباطات 
مشارکت کنندگان  و  میانجی ها  عادی،  مردم  تواناسازی  برای  را  گفت وگوهایی  و  فعالیت ها  رسانه ها،  مهارت ها،  علمی، 
با  ارتباطات علمی عرصه قابل توجهی برای سرمایه گذاری  اثرگذاران دیگر فراهم می کند.  با  کنش متقابل  را برای  علمی 
گاهی عمومی علمی، فهم عمومی علمی، فرهنگ علمی،  ارزش علمی و پژوهش مداوم است. برنز در مدلی مقایسه ای، آ

کشیده است. گسترده علم و اجتماع به تصویر  سواد علمی و ارتباطات علمی را در یک شمای 

کوهنوردی شکل 1. شبیه سازی 

که سواد علمی و فهم  ح شماتیک مشاهده می شود، قلمرو مکانی سواد، نمایی سه بعدی است  که در طر همان طور 
را  مکان  این  اتمسفر  و  کلی  فضای  علمی  فرهنگ  است.  محدوده  این  گستره  علم،  از  عمومی  گاهی  آ و  علم  از  عمومی 
ارتباطات علمی تالش هایی انجام  از طریق  کوه سواد علم باید  پوشانده است، نکته مهم این که برای دستیابی به قله 
که با استفاده از  گفت وگو به منظور تشویق و تهییج از لوازم این حرکت است   شود؛ رسانه ها نردبان این صعود هستند اما 

1.	Awareness

2.	Enjoyment

3.	Enjoyment

4.	Opinion-forming

5.	Understanding	of	science
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فعالیت های ارتباطات علمی امکان حرکت مهیا می گردد. 
برنز در این مدل چند نکته را یادآوری می کند: اواًل ارتباط علمی همیشه بالفاصله به افزایش سواد علمی منجر نمی شود. 

ممکن است افزایش عالقه و یا تغییر نگرش بسیاری از مشارکت کنندگان نسبت به علم با تأخیر زمانی صورت بگیرد.
که ارتباطات علمی فقط به دلیل منفعت عمومی است، در  حالی که این طور نیست.  دومًا اغلب به اشتباه تصور می شود 
علمی،  تجارت  فعاالن  شامل  علم  به  وابسته  گروه های  دیگر  مانند  علمی،  )واسطه های(  میانجی های  و  متخصصان 
ک گذاشتن  به  اشترا برای  علمی  ارتباطات  ابزار  از  استفاده  با  می توانند  رسانه،  اصحاب  و  تصمیم گیرندگان  سیاستمداران، 
گردند. عالوه بر این نیاز به توضیح مسائل پیچیده در شرایط خاص، توسط متخصصین، می تواند  پیام های علمی بهره مند 

به دیدگاه جدید در یک موضوع و درک عمیق تر منجر شود.
ثالثًا علم مانند یک قله تنها نیست بلکه همانند یک رشته کوه گسترده )مثل سواد چندگانه( است. سرزمین های بسیار 
متفاوتی از علم و فناوری مانند سایر سواد های فرهنگِی گسترده شده در سراسر افق دامنه کوه وجود دارد و هر کدام می تواند 

گرفته شود. کوه در نظر  در حد خود به عنوان یک 
این مشخصات در طول  اما  انواع دامنه( منحصر به فرد است  در  رابعًا مشخصات فردی یک رشته کوه )میزان سواد 
کرد؛ هر فرد در جریان زمان یاد می گیرد، مهارت ها و دانش علمی را فراموش می کند و یا به سرزمین ها با  زمان تغییر خواهد 

ارزش های متفاوت از راه های جدید وارد می شود.
دارند.  قرار  کوه  این  پایین  در  عادی  مردم  و  قله ها  در  دانشمندان  کنیم  تصور  که  نیست  درست  این که  آخر  در  و 
از قله های دیگر در  باشند، در  حالی که هم زمان در بسیاری  کوه ها مستقر  این  از  قله  یا دو  دانشمندان می توانند در یک 
گر چه ممکن است دانشمندان در یکی از  دامنه قرار داشته باشند. در واقع با توجه به وضعیت فعلی تخصص های علمی، ا
کافی و وافی را دارا باشند اما هم زمان در حوزه های علمی دیگر در ردیف مردم عادی تلقی  حوزه های خاص علمی مهارت 

کونور، 2003( کوه سواد علمی قرار دارند. )برنز و  می شوند. همه مردم به نوعی در بین قله و دامنه 

مدل ثانویه اوریرت1:
که قباًل در زمینه ارتباطات ریسک انجام  شده بود، چهار  اوریرت با توجه به مدل اولیه خود و الهام از پژوهش هایی 
شکل علم را از هم جدا می کند و آن را با عنوان »مدل پله برقی ارتباطات علمی« به صورت زیر توضیح می دهد. در ابتدا به 

برشمردن انواع علم می پردازد؛ او علم را در چهار دسته تقسیم بندی می کند.
یافته ها دیدی  این  متغیرها است.  میان  روابطی ساده  این علم  نیز می نامند.  پایه  را علم  آن  اوریریت  علم ساده2: 
پوزیتیویستی از حقیقت را بازتاب می دهند، بدون هیچ گونه بحثی آن ها را می پذیرند و در آموزشگاه ها تعلیم داه می شوند. 

نمونه ساده آن جوشیدن آب در صد درجه یا اثر نیروی جاذبه است.
ع از علوم نمی توان رابطه ای روشن میان علت های احتمالی چندگانه و یک نتیجه مشخص  علم پیچیده3: در این نو
کتورهای زمینه ای بر نتیجه اثر می گذارد و آن را  که دانش علمی به زمینه ربط پیدا می کند و فا کرد. این شرایطی است  پیدا
که یافته های  تغییر  می دهد؛ اختالف نظر های این سطح از علم، ماهیتی شناختی دارد. نمونه آن زمانی مشاهده می شود 
کشورهای  که در  کشاورزی مدرن  آزمایشگاهی، در تجربه میدانی به نتایج پیش بینی  نشده ختم می شود. مانند دانش 

1.	Ann	Van	der	Auweraert

2.	Simple

3	Complex
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جهان سوم از بوته آزمایش موفق بیرون نیامد.
نارسایی  اندازه گیری،  در  همیشگی  گمراه  شدن  تعین،  قطعیت،  عدم  روی  کید  تأ دانش  این  در  نامطمئن1:  علم 
کافی از خود به  جا می گذارد. در عمل، پژوهش  متغیرهای آماری و از این دست مسائل است. علم نامطمئن نتایجی بسیار نا
بیشتر، نشانه علم بیشتر نیست. تضادها هم در ماهیت شناختی و هم در ماهیت ارزش گذارانه فکری وجود دارد. در این 

کاربرد غذاهای زیست فناوران در بین عموم مردم است. مورد از دانش، اعتماد معیار بسیار مهمی است. نمونه آن 
گر داده ها، روش ها و یا ابزارهای  علم مبهم2: این علم تفسیرهای چندگانه بر اساس ارزیابی ها یا مشاهدات همانند است. ا
این که سرانجام  از جمله  در  می گیرد  کرد، بحث هایی  آن ها  از  گونی  گونا تفسیرهای  بتوان  که  باشند  آن چنان  اندازه گیری 
چنین شرایطی برای جامعه انسانی چیست؟ در این صورت معنای این دانش، مبهم است. در  واقع تعارض ها، به ارزش ها و 
گرم شدن است یا  که آیا زمین در حال  گلخانه ای است. معنای آن این است  گازهای  چشم انداز افراد بستگی دارد. نمونه آن 

کنون در حال ورود به یک عصر یخبندان هستیم؟ این که ا
اوریرت نشان می دهد که هر کدام از این سطوح باید با شکل خاصی از ارتباطات پیش برده شود. مدل او چهار سطحی 

است. )محمد وحیدی 1388(
گروه منفعل و همانند منتقل  فهم همگانی علمPUS( 3(: حالت اول »انتشار« است. در این حالت نتایج علمی به یک 
کار از راه سامانه آموزشی رسمی و توسط رسانه های همگانی انجام می شود، در این سطح جریان ارتباطات  می شود. این 
گیرنده است. در این سطح از هدف علم این است شهروندان علم را بفهمند، به امید این که از  یک سویه و از فرستنده به 
علم پشتیبانی بیشتری بکنند تا هزینه آن توجیه  شود. دانش در این سطح ساده، سر راست و با استفاده از الگوهای فهم 
گذاشته می شود تا سواد علمی همگان افزایش یابد. در این رویکرد، ارتباطات علمی به  همگانی علم با مخاطبان در میان 

برنامه های متعدد به فهم همگانی علم منجر می شود.
که می کوشد تا دانش را به  کار گزاری است  گاهی همگانی از علم PAS( 4(: در سطح دانش پیچیده، هنوز فرستنده  آ
گیرنده برساند اما به دلیل این که در این جا با دانشی پیچیده روبه رو هستیم، فرستنده توجهی ویژه به »گروه های هدف« 
کرده است؟ آیا اساسًا پذیرای این دانش  کرده یا نه؟ آیا آن را درست تفسیر  گروه، دانش را دریافت  که  دارد و توجه می کند 
کافی نیست  گاهی همگانی« از علم هدف اصلی است، به  همین  دلیل تنها فهم همگانی از علم  هست یا نه؟ در این جا »آ
اولویت می یابد.   » بسته  بندی  در  پیام، »خالقیت  انتقال  در جریان  و  به  وجود می آیند  به قصد مخاطب  رویدادها  بلکه 

گاهی عمومی را پیش می برد. که از »عرضه« برخاسته است، »تقاضا« آ برخالف فهم همگانی علم 
درگیری همگانی باعلم 5: در سطح دانش با قطعیت نایافتگی، تحقیقات بیشتر الزامًا به باال رفتن علم منجر نمی شود. 
در این بخش، علم داده ها و چشم انداز های اولیه را فراهم می کند اما بخش مهمی از فرایند را با مشارکت نماینده های 
یا هیئت های شهروندی. بدین ترتیب مردم در فرایندهای علمی درگیر می شوند.  پانل ها  همگان پیش می برند، مانند: 
ارتباطات در دانش قطعیت نایافته،  که به شهروندان در تصمیم گیری مشورت داده شود. فرایند  ارتباط آن است  هدف 

که میان متخصصان و غیرمتخصصان صورت می گیرد. فرایندی دوسویه و عرضه محور است 

1.	Uncertain

2.	Ambiguous

3.	Public	Understanding	of	Science

4.	Public	awareness	of	science

5.	Public	engagement	in	science
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که دانش مبهم است، پیچیدگی بسیار  )ارتباطات هنجاری و فکری(: در آخرین دانش  مشارکت همگانی در علم1 
گونی را به  همراه دارد. در انتخاب درست روش شناسی ها و ابزارهای اندازه گیری،  گونا است. داده های یگانه، تفسیرهای 

اختالف نظرهای بسیار وجود دارد. 
از  به  همین  دلیل  ندارد،  را  پاسخ ها  همه  علم  است.  عالقه مند  طرف های  همه  میان  گفت وگویی  علم،  واقع  در  
دانش های مکمل و منابع دیگری مانند تجربه و دانش عملی قابل دسترسی استفاده می شود. اوریرت برای نمونه این گونه 
دیدگاه ها،  مشارکت  و  بررسی  گروه های  نشست های  شهروندی،  بحث  گروه های  مشارکتی،  گفت وگوی  از  فعالیت ها، 
که به این شکل صورت می گیرد نه تنها مانند »فهم همگانی علم« و  ارزش ها و تفسیرهای متعدد یاد می کند. ارتباطاتی 
که اوریرت  گاهی همگانی علم« ارتباطاتی شناختی است، بلکه ارتباطاتی هنجاری و فکری نیز هست. علم در سطوحی  »آ

گرفت. )َاِوریِرت، 2005(  که نمی توان نقش جامعه و رسانه ها را در پیشبرد آن نادیده  می شمرد، فرایندی اجتماعی است 
که جریان یک طرفه بوده  گاه سازی یک سویه  اجمااًل این که اوریریت به طور خاص به رسانه ها نپرداخته است و تنها در آ
کستری جدول  و مسیری باال به پایین دارد، اشاره ای به کارکرد رسانه های همگانی کرده است. اما همان گونه که در سطور خا
باال مشاهده می گردد با توجه به رشد انواع رسانه های جدید مانند چندرسانه ای ها می توان در همه موارد علوم چهارگانه از 
کنونی دیگر پیام ها  کرد. در مدیریت رسانه ای  رسانه ها به عنوان ریل گذاری رسیدن به توسعه علم و فناوری بهره برداری 
 یک سویه و فرستنده محور نیستند. مخاطبین خود فعاالنه در تولید و اشاعه پیام شرکت می کنند. به همین خاطر مخاطب، 
گزینش گر است و در ثانی در ارسال پیام مشارکت هم می کند. به همین خاطر افزایش مهارت ها و علم مخاطبین محور  اواًل 
اساسی در پیشرفت های علمی و فناورانه است. و این مشارکت توسط رسانه ها اعم از رسانه های فرستنده محور و گیرنده محور 

صورت می پذیرد.
در  بود.  پاسخگو  گاه  آ و  گزینش گر  مخاطبان  به  رسانه ها  سنتی  مدیریت  فرمت  با  نمی توان  که  داشت  توجه  باید 
کرد. از سوی دیگر همواره بایستی  غ مخاطبین نیز توجه اساسی  غ سازمان، بایستی به بلو رسانه های نوین عالوه بر بلو
ع از  گردد. در این نو گردد و نیازها و آرزوهای آنان لحاظ  گروه های هدف برنامه ریزی  برنامه ها با توجه به زمینه جامعه و 
جریان اطالعات، همواره تالش برای ارتقای سطح دانش محلی-مردمی در ارتباطات دو سویه مدنظر بوده و مخاطبین 
گذاشتن یافته هایشان از زندگی و دانش بومی ترغیب می کنند. در واقع چرخه منبع-مخاطب توسط ابزار  ک  را برای اشترا

رسانه تکمیل می گردد.
کارشناسان غیرحرفه ای پی برد. آنان از دانش محلی مانند دانش  در مدل مدیریت رسانه ای نوین، می توان به نقش 
که  کنند. در  واقع ارتباطات علم باید به گونه ای طراحی شود  کمک   که می توانند به حل مشکالت علم  تکنیکی برخوردارند 
گیرد.  که از قبل در اجتماعات وجود دارد را شناسایی کند و آن را در تعاملی سودمند به کار  کارشناسی  بتواند اطالعات، دانش و 
ایده هایی هم چون »سامانه های دانش بومی« کشورهای در  حال  توسعه که بر اهمیت دانش ها و کارشناسی های برخاسته از 
کید می کند. مشارکت همگانی در علم بر دانش بومی برای تصحیح باورهای سنتی با استفاده از  منابعی  به  غیر از علم مدرن  تأ

کید دارد. )لوینستون، 2003( روش های علمی مدرن در حل مشکالت و مسائل کشورهای در  حال  توسعه تأ
در این مدل مشارکت، گفت وگو و تعامل همه ذی نفعان در علم از جمله دانشمندان، سرمایه گذاران، عامه مردم، عوامل رسانه ای 
کار قرار می گیرد. این مدل جدید به ویژه بر توانمندسازی مردم و در نتیجه افزایش  علم، مدیران، سیاست گذاران و... در دستور 
کنترل انحصاری علم و  کاهش  کید می کند. مدل در صدد  اعتماد به سیاست گذاری علم و فناوری بر مجموعه ای از فعالیت ها تأ
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فناوری توسط سیاستمداران و دانشمندان و افزایش مشارکت گروه های اجتماعی و کنش گران حوزه عمومی از طریق گسترش برخی 
شکل های توانمندسازی و درگیری عمومی حکایت دارد. در سطح اتحادیه اروپا در دهه 90 بر متغیرهای شناخت، درگیری و مشارکت 
در علم و فناوری از جمله نقش جوانان و زنان در علم و فناوری، تصور از عامالن درگیر در علم و فناوری، فرایند تصمیم گیری در علم 

کید شده است. )قانعی راد و مرشدی، 1390( و فناوری و در نهایت ارزیابی تأثیر اخالقیات بر علم و فناوری در آینده توسط رسانه ها تأ

نتیجه گیری
ح جهانی برای فرهنگ علم و فناوری تبیین شده است، سپس ضرورت پرداختن به  در این مقاله ابتدا چند مدل مطر
گردیده است. نقش مدیریت رسانه ای نوین در عصر توسعه دانش بنیان  رسانه ها و مدیریت رسانه ای در این مدل ها بیان 
کرده است. در رسانه ها جدید  و مخاطبین فعال و مشارکت جو با نقش این رشته در مدل های سنتی تفاوت های خاص 

کرد. عالوه بر سازمان های بالغ، بایستی بر مخاطبین بالغ نیز سرمایه گذاری 
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