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 خوش آمدید.   1نگاري علم نایتبه کتابچه ویراستاري علم برنامه روزنامه 

نگاري علم نایت در دانشگاه ام. آي. تی. و با حمایت بنیاد کاولی و دپارتمان آموزش  اي که از سوي برنامه روزنامه پروژه 
 علوم مؤسسه پزشکی هوارد هیوز به انجام رسیده است. 

صصی  باشد. متخصصان اغلب اوقات از آمار و اصطالحات تخ  آوررعبکننده و حتی گزارشگري از علم ممکن است گیج
زنند نیز ممکن است از همین  کنند. افرادي که خود را در نقش متخصص جاي میبراي توضیح کارهایشان استفاده می

شود که گزارشگران و  و گیج کنند. هر دو این موضوعات باعث می تحت تاثیر قرار داده رویکرد استفاده کنند تا شما را 
و به سؤال کشیدن ادعاها دچار تردید شوند. اما مهم این است که   هاویراستاران درباره نحوه بررسی نقادانه گفته 

نگاران حوزه سیاست، ورزش یا تجارت به علم  تنها باید به توضیح شفاف علم بپردازند که همانند روزنامه نگاران نه روزنامه 
عات را تحلیل کنند و  هاي سخت بپرسند، اطالها باید سؤالدر قالب یک تخصص نگاه کرده و با آن برخورد کنند. آن

العاده باشند. نقش کلیدي براي حفظ چنین استانداردي در دستان مستند به مدارك فوق ،العاده بخواهند که ادعاهاي فوق
کنند تا به بررسی  دانند چه سؤاالتی باید پرسیده شود و گزارشگران را وادار می ویراستاران شکاك و تیزبینی است که می

 ها را تأیید کنند و داستان واقعی را به دست آورده و روایت کنند.اده تر پرداخته، د عمیق
 تر از انجام دادنش است. این کار در گفتار خیلی ساده 

هایی را در کنند تا گزارشهایی مختلفی کار میبسیاري از ویراستاران، در یک حوزه خاص تمرکز ندارند و با گروه 
زمان صافی و فیلتر اولیه اطالعات علمی هستند  ها همتهیه کنند. اما در این مقام آنهاي مختلف و متنوع تولید و حوزه 

توسط   2017اي که در سال رسد. بر اساس مطالعه ها (یا مردم هر جاي دیگري از دنیا) میکه به دست عمده آمریکایی
هاي عمومی و غیرتخصصی به دست  گرفته است عمده مردم آمریکا اطالعات علمی خود را از رسانه صورت  2مؤسسه پیو

 آورند.  می
آوري کند و  هایی را از کسانی که در زمینه نویسندگی و ویراستاري علم تخصص دارند جمعاین کتابچه، قصد دارد درس 

ها و منابعی را در اختیار همه ویراستاران قرار دهد. هدف اصلی این کتابچه این است که کمکی باشد دانش، بینش، توصیه 
نگاران در حوزه علم بر اساس باالترین استانداردهاي کیفیت و فارغ از مخاطب یا نشریه  اطمینان حاصل کنیم روزنامه تا 
 ها عمل کنند.آن

این کتابچه با این هدف طراحی شده است که به ویراستاران این توانایی را بدهد که سؤاالت درستی را بپرسند و 
هاي  علم غیردقیق و ناقص را شناسایی کنند و اطالعاتی را در باره بهترین روشهاي ناقص را شناسایی کرده و گزارش 

گذارد را بیان کند. موضوعاتی که این  گزارشگري علم و بسیاري از موضوعاتی که علم با آن سروکار دارد و بر آن اثر می
 یري. گزیست گرفته تا همه روزها اهمیتش بیش از هر زمان دیگري است، موضوعاتی از محیط

هایی که با آن مواجه هستند و  حال به چالش دهد. اما درعینهاي عملی به ویراستاران ارائه میاین کتاب توصیه 
هایی همراه است. هاي این کتاب با مثالتصمیماتی که باید در این مقام بگیرند، نیز توجه دارد. بسیاري از درس 

ها ناقص هستند.  گرفته است و همچنین مواردي که این گزارشي صورتنگارهایی از زمانی که کار درخشان روزنامه مثال
 ترین ویراستاران و گزارشگران علم معاصر نوشته شده است. در انتهاي  شده هاي این کتاب توسط گروهی از شناخته فصل
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 ده شده است. هر فصل مراجع و سایر منابعی که ممکن است به ویراستاران کمک کند تا تصمیم بهتري بگیرند، آور

هاي علمی را پیدا و روایت طور امیدواریم به شما کمک کند تا داستانما امیدواریم که این کتاب را کارآمد بیابید. همین
 کند. نگاري علم را تقویت میها به روزنامه کنید که هم براي مخاطبان جذاب است که اعتماد آن
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   3نوشته: آپوروا مانداویلی 

ه م د ق م

تر است. اگر این فصل دربردارنده یک تر باشد، سرعت پیشرفتش آهسته رود و هرچه علم خوبپیش می یعلم به آهستگ
هاي شمرده و فکر شده از  پیام کلی باشد آن این است که بهترین دانشمندان بسیار محتاط و روشمند هستند و با قدم

ی که اخبار روزانه را پوشش اننگارزنامه خصوص رونگاري و به کنند. روزنامه فرضیه به سمت تأیید فرض حرکت می
د کهنکن تأکیدهاي چشمگیري وساز متفاوتی زندگی کند و بر پیشرفتد معموالً عادت دارد که بر اساس سوختندهمی

 د.ن«ارزش خبري» را در بر داشته باش  ذهنی نیازهايپیش 
تشخیص   نیماینکه ابتدا بتوا -گیز بدل شود. براناین مسئله ممکن است باعث شود تا گزارش از علم به فعالیتی چالش 

یک مطالعه خاص در کجاي مسیر و فرایند تحقیق علم جاي دارد و سپس راهی را پیدا کنیم که بتواند مخاطب را  یمده
 قدم داراي اهمیت است.  درگیر کرده و با شفافیت به او توضیح دهد که چرا این یک

درك درست و کاملی از طبیعت روند تدریجی و ظریف علم نداشته باشند ممکن  نگاران و ویراستاران زمانی که روزنامه 
که مبناي آن تنها تحقیقات   تولید کنند هایی هایی از کشفیات مرزشکن یا کشف درماناست تیترهاي اغراق شده، گزارش

هاي داستان تولید  باعثگرفته است. یا اینکه محدودي است که روي چند نفر، چند موش یا حتی چند عدد سلول صورت
 کنیمظاهر متناقضی شود که اغلب اوقات در زمینه مطالعات تغذیه و رژیم غذایی مشاهده میبه 

نگاري علم باید از پوشش تحقیقات کنم روزنامه گوید: «فکر میمی  باره نیساینتفیک آمریکن درا ریسردب 4الرا هملوث 
بگیرد و این را هم شاهد هستیم. تعداد خیلی زیادي از   ها هستند فاصله پزشکی که در سبک تحقیقات روي موش

ها رسند در تحقیقات روي موشآسا به نظر میهاي سرطان، آلزایمر، نواقص ژنتیکی و بقیه مواردي که معجزه درمان
لهاند. اینکه بر اساس تحقیقاتی که در این مرحطور کامل در مورد انسان با شکست مواجه شده گزارش شده است که به 

 کننده و ظالمانه است.»قرار دارند، امیدهایی را براي مردم ایجاد کنیم، گمراه 
تواند اعتماد مخاطب به علم و  ها گزارش شود نیز میآن چهارچوبو  همچنین نتایج علمی که بدون درنظرگرفتن بافتار

 نگاري علم را فرسوده کند.روزنامه 
بودجه علم چطور   -افتد ی اتفاق میچهارچوبکه علم در چه بافتار و کنیم در این فصل درباره این موضوع صحبت می

اي امکان هاي تجاري چه تفاوتی دارد؛ پیش از آنکه نتیجه شود؛ روش پیگیري آن در دنیاي دانشگاهی و شرکتتأمین می
ا مردم در میان گذاشت. ها را بهایی را باید پشت سر گذاشته باشد و چطور باید آناعالم عمومی داشته پیدا کند چه محک 

3 Apoorva Mandavilli 
4 Laura Helmuth 

 نتایج حاصل از تحقیقات روى موش ها
 معموال در کارآزمایى هاى بالینى مردود

مى شوند
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شناسی و پزشکی خصوص در حوزه زیستپردازیم فرایندي که به ما همچنین به کندوکاو در فرایند انتشار نتایج علمی می 

انگار، هاي سهلتواند شما را در فضاي باتالق مانندي از مقاالت پیش از انتشار، مقاالت داراي قرنطینه، ژورنال می
 . ، به دام بیندازدهاگرفتناصالحات و پس 

خواهد حوزه علم را پوشش دهد، دانستن اینکه چطور باید مقاالت تحقیقی را بخواند مهارتی نگاري که میبراي هر روزنامه 
شما  ها را باها براي خواندن و رمزشکنی از این مقاله هاي بعدي ما برخی از توصیه رود. در یکی از بخش بنیادي به شمار می

 گذاریم.به اشتراك می
نگاهی به درون هزارتوي دنیاي دانشگاهی و آکادمیک بیندازیم تا ببینیم چرا «مقاله» براي علم تا این  اما نخست بیایید نیم

 اندازه مهم است.
کند؛ اما ف میها را توصیها و تفسیري از یافته ها، نتایج آناي از آزمایشطور خیلی ساده، یک مقاله تحقیقاتی مجموعه به 

 تر است. کنند خیلی پیچیده را براي انتشارات مقاالت خود انتخاب می  اکج و چگونه، چه زمانی چرا، اینکه دانشمندان
اي براي ارزیابی  خارج شده  رده   گیرانه و از بسیاري جهات قدیمی و ازمؤسسات دانشگاهی، از روند و معیارهاي خیلی سخت

گیري خود براي اهداي موقعیت شغلی دائم و ارتقا اعضاي خود را بر ها تصمیمکنند. آنهاي خود استفاده میدانشکده اعضا 
از مجالت معتبر و شاخص   کیکنند که دانشمند موردنظر چقدر مقاله منتشر کرده است و در کداممبناي این موضوع بنا می

هاي اعضاي خود بپردازند ها همچنین ممکن است به تبلیغ یافته دانشگاه  یاین مقاالت منتشرشده است. دفاتر روابط عموم
ها میزان ارجاع به دانشمندان خود در نشریات مختلف را  تا کارنامه و جایگاه مؤسسه خود را ارتقا بخشند؛ و بسیاري از آن

 کنند.دنبال می
گیري دارد»  همان چیزي هستید که قابلیت اندازه این ساختار ارزشیابی موفقیت که بر اساس این تفکر بنا شده که «شما 

 اي شکل بگیرد.باعث شده است تا نتایج ناخواسته 
نامند،  طعنه آن را «واحد کمینه انتشارپذیري» میبر تعداد مقاالت باعث ایجاد مفهومی شده است که دانشمندان به  تأکید

اي را نوشت و منتشر کرد. هدف این کار در برخی  ها مقاله تازه توان بر اساس آناي که میهاي تازه یعنی حداقل میزان داده 
شدن در نقش نویسنده اول در مقاله داده شود  ده یکار فرصتی براي دشمندان تازه از موارد هدف مطلوبی است. اینکه به دان

آید معموالً کسی است که کار پژوهشی و نوشتن مقاله را انجام داده است و آخرین نام  اي که نامش اول می(نویسنده 
 شود.) می ادی 5ام محققان اصولی ها به نمعموالً متعلق به کسی است که سرپرستی آزمایشگاه را بر عهده داشته و از آن

هرچقدر که دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی و محققان دوره پسادکتري، تعداد بیشتري مقاله داشته باشند که نامشان
هاي دیگر کردن کاري مناسب در آینده دارند. نویسنده  دایبخت بیشتري براي پ باشد، عنوان نویسنده اول آمدهبه  هادر آن

ايهایشان به طرز ابلهانه ها تعداد نویسنده شود که گاهی برخی از مقاله برند و همین هم باعث مین روند سود میهم از ای
هاي تحقیقاتی به این شهرت دارند که نام دانشمندان ها نویسنده در آن فهرست شوند. برخی از گروه یافته و ده افزایش 

اند.) ند (افرادي که گاهی تنها به یک سؤال آن گروه پاسخی کوتاه داده هاي خود اضافه کنبرجسته را به فهرست نویسنده 
 کنند تا اعتبار و موقعیت مقاله خود را افزایش دهند.ها این کار را میآن
طورمعمول در هر مقاله یکی از  آید سیاست است. به کند امضاي چه کسانی زیر مقاله میطور خالصه چیزي که معلوم میبه 

اما حتی در این موارد  که سؤالی دارند باید با او تماس بگیرند؛نگاران درصورتی که روزنامه  شود که خص میدانشمندان مش
ها را بپرسید: چه کسی کار را انجام داده است؟ این تحقیق چه  هایی مانند اینسرراستی سؤال  طوربه هم مهم است که 

اگر این نویسنده، دانشجوي تحصیالت کند؟ چرا این تحقیق مهم است؟چیزي به بدنه دانش موجود در این زمینه اضافه می
ت تکمیلی در ابتداي دوران کاري قصد دارند که در اغلب اوقات هم به این دلیل که دانشجویان تحصیال - تکمیلی است

5 Principal investigator 

برج عاج
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شاید بخواهید از آن دانشجو درخواست کنید که به   -دهد کارنامه مقاالت منتشره خود را توسعه دهند، این اتفاق رخ می
تار  همراه سرپرست خود با شما مصاحبه کند. به این دلیل که در بسیاري از موارد این دانشجویان تجربه کافی براي بیان باف

 زمینه آن ندارند.وسیع آن تحقیق یا اطالع کافی از داستان پیش

هزار مقاله در   400ز این عدد در ایاالت متحده به تنهایی بیش ا –شود. آوري از مقاالت هر سال منتشر میحجم سرسام
 .ها انبوهی مطلب در انتظار انتشار دارنداین مسئله همچنین به این معنی است که ژورنال – 1سال است

 

 
EU اتحادیه اروپا است. بیانگر 

ها بر مبناي سال انتشارشان  مقاله است.  Scopusها بر مبناي  ها و گزارش کنفرانس ها، کتابمنتخبی از ژورنال ها اشاره به تعداد موارد منتشر شده از توجه کنید: تعداد مقاله 

-fractionalنسبیتی ها بر اساس شاخص این مقاله اند. ه شده ، منطقه یا ساختار اقتصادي نسبت داد ها به یک کشور ن اند و بر اساس نشانی درج شده در آبندي شده طبقه 

count  ها در بانک داده مورد  ها ممکن است با مقدار کل جهانی برابر نباشد. برخی از مقاله کشورها یا اقتصادها به دلیل گرد کردن داده اند. جمع نواحی، طبقه بندي شده

 مربوط است.  FCاین موارد بر اساس ساختار نسبت دهی دسته نامشخص به مجموع نویسندگان همکار داشتند. استفاده اطالعات ناقصی درباره نشانی 

 ;nd citation Scopus abstract aMetrix; Elsevier, -ScienceSRI Internationalمنابع: بنیاد ملی علوم، مرکز ملی آمار علم و مهندسی، 

 Monetary Fund economic classification of countries International. Information on the accessed July 2017, database
was accessed December 2016. 

 
 

صورت نهایی منتشر شود  شود تا زمانی که به انتشار ثبت می بار براي نیطور اینکه یک مقاله از زمانی که براي نخستهمین
بر کند شدن   يزیبرانگماه در انتظار باشد موضوع غیرعادي نیست. این مسئله تأثیر تأسف 18مدتی طوالنی و شاید حدود 

وخیزان طی کند،  انشود تا زمانی که مقاله بتواند مسیر انتشار خود را به شکل افتروند پیش رفت علم دارد چراکه باعث می
 ها پنهان نگاه داشته شوند. زمانی طوالنی یافته 

 
 

 

https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report/sections/overview/research-publications
https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report/sections/overview/research-publications
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/groups.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/groups.htm
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دوراز هر سوگیري و شود این است که این حوزه فعالیتی «خالص»، به برخی از اوقات تصویري که از علم نشان داده می
گریبان باشند و البته که کل چنین تصویري خیالی و غیرواقعی  به ها دستاست با آنها ممکن ر حرفه یفشارهایی است که سا

 است. 
ها و  گیرد و دانشمندان هم انسان هستند و در معرض همان وسوسه علم، عملی است که به دست دانشمندان صورت می

 ها با آن مواجه هستند.مشکالتی قرار دارند که بقیه انسان
ها ساختاري شبیه به  رود؛ و در اغلب موارد دانشگاه گرفته و پیش میها صورتعلم در جهان در دانشگاه  اي از جریانبخش عمده 

ها همیشه چشمی به نتیجه و عملکرد نهایی سازمان داشته و از کارمندان خود انتظار عملکرد هاي تجاري دارند. آنشرکت
ها و مراکز دیگر به دست  شوند از دولت دانشگاهی موفق می هاي مالی که دانشمندان هرطور کمکمشخصی را دارند. همین

ها، دانشمندانی که شود و به همین دلیل هم دانشگاه رایج بخشی از آن صرف توسعه آن مرکز دانشگاهی می طوربه آورند، 
 تر را جذب کنند، بیشتر دوست دارند. هاي مالی بزرگ بتوانند کمک 

 نگاري، باید رد پول را دنبال کرد. چه کسی هزینه تحقیق را داده است و چرا؟هاي روزنامه بنابراین در علم هم مانند همه شاخه 
اي گوید زمانی که مقاله مربوط به مطالعه می باره نیرکسان خمسی، ویراستار و نویسنده مجالت علمی همچون نیچر و وایرد، درا

تشکر و قدردانی آن سري بزنید و ببینید چه کسانی هزینه  خوانید «همیشه یکی از بهترین کارها این است که به بخش را می
 اند.»تحقیق را پرداخت کرده 

. 2مین هزینه مالی بخش بزرگی از تحقیقات پایه را بر عهده داردتأهاي متعدد زیرمجموعه خود، واسطه سازماندولت فدرال به 
مشخص   طوربه هایی با هدف دستیابی به دانش یا درکی تازه بدون آنکه تحت عنوان «فعالیت  متحده االتی(چیزي که در ا

هاییو سایر نهادها و سازمان (NIH)است.) مؤسسه ملی سالمت  شده فی دستاورد تجاري یا استفاده فوري داشته باشند.» تعر
پزشکی را بر فعالیت دارند تأمین هزینه عمده تحقیقات در حوزه زیست (HHS)که زیر نظر وزارت بهداشت و خدمات انسانی 

ضیات، و مهندسی  شناسی پایه، ریاهاي مالی را براي تحقیق و آموزش در زیستکمک  (NSF)عهده دارند. بنیاد ملی علوم 
 ها و نهادهاي خیریه هستند.ها، صنایع، دانشگاه کند. منابع دیگر تأمین هزینه پژوهشتأمین می

بودجه تحقیق و توسعه بر اساس بخش هاي مختلف 

پایه   ت و ت  ت و ت  
کاربردي 

ت و ت  
تجربی 

ع  و  م ج م

ي ر ا ج ت ش  خ ب $24,829 $62,133 $313,139 $400,101 

ل ا ر د ف ت  ل و د 10,388 18,165 23,995 52,553 

ی ت ل ا ی ا ي  ا ه ت  ل و د
104 514 22 641 

ی ل ا ع ش  ز و م آ 44,302 20,009 6,941 71,251 

هاي غیر انتفاعی سایر سازمان 11,830 7,984 3,526 23,340 

مجموع  $91,453 $108,805 $347,622 $547,886 

س   ا س ا ر  ب د  ا د ع ل ا ا س ي  ا ر ب و  ر  ال د ن  و ی ل ی 2 م 0 1 7FoundationScience  The National 

پول علم از کجا مى آید؟

https://www.sciencemag.org/news/2017/03/data-check-us-government-share-basic-research-funding-falls-below-50
https://www.nsf.gov/statistics/2020/nsf20309/overview.htm
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رود. اینکه  هاي دولتی منبع اصلی براي تأمین حقوق خود و اعضا گروهشان به شمار میبراي بسیاري از محققان این کمک 
سنتی چه در  طوربه ها متفاوت است؛ اما سازمان ملی سالمت بندي بودجه آنها و اولویت چقدر پول موجود است بر اساس دولت

این افزایش بودجه   رغمیاي از بودجه خود بوده است. علها شاهد رشد منصفانه خواه ها و چه در دولت جمهوري دولت دموکرات 
 از مقدار بودجه موجود بیشتر است.  ،ها هستندهزینه تعداد زیاد و رو به افزایش دانشمندانی که به دنبال این کمک اما

رسد تنها یک مورد را  متوسط از هر ده طرح تحقیقاتی خواستار بودجه به دستش می طوربه المت در حال حاضر مؤسسه ملی س
گیر است. محققانی که در کسب چندین بودجه تحقیقاتی  کند به همین دلیل هم رقابت براي دریافت این بودجه نفستأیید می

 د.شکست بخورند ممکن است خود را با تعطیلی آزمایشگاهشان مواجه ببینن 
تر از چیزي که هست  تر و مهمبینند که کار خود را جذابفشار میبه همین دلیل هم دانشمندان در اغلب اوقات خود را تحت

کند، ممکن ناچار شود ادعا کند که این  کار می 3مکانیزم سلولی مگس میوه بیان کنند. محققی که روي طرح مهجوري مانند 
تحقیق ممکن است به درمان سرطان منجر شود. یا وسوسه شود تا تحقیق و پیشرفت صورت گرفته بر اساس بودجه قبلی یا  

 وجیه کند. تر از آن چیزي که هست تبلیغ کند تا بتواند دریافت بودجه تازه را تاش را مهممقاله پیشین منتشرشده 
رود  ها مینگاران از این فشارها که روي دانشمندان وجود دارد و انتظاراتی که از آنبه همین دلیل هم ضروري است که روزنامه 

آید واقعاً ادعاهاي بزرگ مطرح  هایی که از یک مقاله به دست میآگاه باشند و بتوانند این موضوع را بررسی کنند که آیا داده 
 کند یا نه. میشده را حمایت 

هاي مدافع ویژه که  هاي تحقیقات نهادهاي غیرانتفاعی مانند بنیاد بیل و ملیندا گیتس، گروه ازجمله دیگر منابع تأمین هزینه 
هاي تجاري هستند. گاهی اوقات دانشمندان براي اینکه بتوانند از  براي مثال به دنبال درمان بیماري خاصی هستند یا شرکت

 اي بدهند که با اهداف آن مؤسسه تطبیق پیدا کند.کنند به طرح خود زاویه دریافت کنند سعی می این نهادها بودجه 
 هیئتتنها کار دانشمندان که سازمان اهدا کننده بودجه را بررسی کنید. بخش اعضاي براي شما اهمیتی حیاتی دارد که نه 

ها منبع خوبی سایت آنطور بخش «درباره ما» در وبد همینتواند موارد زیادي را آشکار کنمی یرانتفاعیمشاوران یک نهاد غ
اي مانند «درك نقش محیط» بر اوتیسم ممکن است پوششی براي یک ظاهر معصومانه براي کسب اطالعات است. جمالت به 

تعداد کمی از  ياستثناکنند. به » از آن استفاده میSafeMind –مایند  هایی مانند «سیفباشد که گروه  4نهاد فعال ضد واکسن
هاي خاصی در زمینه بودجه دهی دارند. همیشه ها معموالً نهادهاي کوچکی هستند که عالقه عمده آن یرانتفاع ینهادهاي غ

که فهرستی از   5هاییسازمانیا سایر  (Guide Star)را در جایی مانند گاید استار  یرانتفاع یاینکه پیشینه این نهادهاي غ
 کنید. دهند بررسیدر هر حوزه را ارائه می 6هاي فعال و داراي هدف مشخصگروه 

شود از سوي هاي بزرگ که بیرون از نهاد دولت به تحقیقات داراي نتایج مستقیم بالینی اهدا میهاي بزرگ و بودجه معموالً پول 
محض اینکه بدانید به  شود که منابع مالی وسیعی در اختیار دارند. به فناوري و داروسازي تأمین میهاي بزرگ زیستشرکت

ید، دیدن اینکه آیا در تحقیقاتی که از سوي این نهادهاي تجاري و سودآور تأمین هزینه شده است،  دنبال چه چیزي باید بگرد
 داراي سوگیري است کار دشواري نخواهد بود. 

درصد کارآزمایی بالینی براي   75دهند هاي بالینی براي دارویی تازه را ترتیب میهاي دارویی آزمونبراي مثال زمانی که شرکت
دهند. ممکن است به نظر برسد که  اي که هیچ اثر درمانی ندارد) ترتیب میاروي خود را در مقابل گروه دارونما (ماده بررسی اثر د

ها باید عملکرد داروي تازه خود را در مقابل بهترین  . شرکت7اما در اغلب اوقات اینگونه نیستاین روند معقول و درستی است 
 هاي موجود مزیتی دارد یا نه. درمان موجود براي آن عارضه بررسی کنند تا ببینند آیا داروي تازه نسبت به روش

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20453880/
https://safeminds.org/research-now/research-previous-activities/safeminds-funded-research/
https://www.sourcewatch.org/index.php/Front_groups
https://www.foodsafetynews.com/2013/05/center-for-food-safety-lists-food-industry-front-groups/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673600026052
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شوند تنها مزیتی نسبی و اندك را براي هاي درمانی رایج مقایسه میبراي مثال بسیاري از داروهاي سرطان زمانی که با روش
 دهند.بیمار نشان می کمک به 

در اغلب اوقات ، شودیم نیتأم هاي داروییدجه آن از سوي شرکتتحقیقاتی که بو اند که چندین مطالعه مختلف نشان داده 
ها تأمین مالی شده است. دلیل دهند که از سوي نهادهاي غیردولتی یا دانشگاه ه دست مینسبت به تحقیقاتی ب 9ترينتایج مثبت

. در مواردي  10شوندمنتشر نمی وقتچیبراي شرکت دارند ه ندیاین مساله اغلب اوقات این است که تحقیقاتی که نتایج ناخوشا
. این تأثیر هم از  11مثبت تر ارائه دهددانشمند را تحت تأثیر قرار دهد تا از نتایج یک تحقیق تفسیري دیگر شرکت ممکن است 

هدف تحقیق همخوانی ندارد.  هایی که باواسطه نادیده گرفتن داده و هم به  ردیگیطریق مسائل مالی صورت م
خود را بیان کنند. این همان بخشی کنند که تضاد منافع مالی ها دانشمندان را ملزم میبه همین دلیل هم بسیاري از ژورنال 

گوید: «در انتهاي بسیاري از مقاالت پژوهشی تضادهاي  کند. او میاي مبذول میاست که رکسان خمسی به آن توجه ویژه 
 خوانم.»منافع درج شده است و من همیشه آن بخش را می

قدم هم بیشتر پیش بروید. او معتقد است، همیشه  کند که حتی یک تایمز است توصیه میکه ویراستار نیویورك 6ویرجینیا هیوز
ها سؤال کنید. «اگر دانشمندي در پاسخ به این پرسش  فکر خوبی است که در خالل مصاحبه از دانشمندان درباره منابع مالی آن

 آشفته شد احتمال زیادي وجود دارد که در آنجا داستان مهمی نهفته باشد.»

 قدر طوالنی است؟ انتشار یک مقاله علمی اینچرا 
دهند،  هاي باکیفیت، آن را انجام میسنتی، ژورنال  طوربه جواب ساده این است که بررسی ادعاهاي مطرح شده در مقاله که 

نالی که شده و کیفیت ژوراي که مقاله در آن نوشته زمان انتشار ممکن است وابسته به حوزه بر است. عالوه بر این مدتزمان
مقاله براي انتشار به آن ارجاع شده است نیز متفاوت باشد.

هایی برقرار کنیم که به نام  پردازیم و ژورنال ها میهاي معتبر که در ادامه به توضیح آناینجا باید تمایزي میان ژورنال
از نیاز پژوهشگران به انتشار سوءاستفاده  شوند که ها به این دلیل به این نام خوانده میاند. آنهاي شکارچی معروف شده ژورنال 

ها که غالبشان داراي هیئت تحریریه جعلی هستند، مبالغی بین چند صد دالر تا چند هزار دالر  کنند. این ژورنالکرده و تغذیه می
دهند و نه  ها انجام مینها» را براي آ رده کنند، اما در مقابل نه «بررسی همهایشان دریافت میها براي انتشار مقاله از نویسنده 

ها منتشرشده  دهند. به همین دلیل هم مقاالتی که در آندیگري را در مورد مقاله ارائه می و تحریریه  هیچ خدمات ادیتوریال
عنوان منبعی معتبر مورد استناد قرار بگیرد. اگر شما باسابقه یک ژورنال آشنایی ندارید،  است هنوز بررسی نشده است و نباید به 

. یا با کارشناسانی در آن حوزه که اعتبار  12در فهرست نشریات شکارچی قرار دارد یا نه کر خوبی است که بررسی کنید که آیا ف
شناسند صحبت کنید. مجالت را می

کنند اي را از نویسنده مقاله دریافت نمیها هیچ هزینه تفاوت است. برخی از آنمهاي معتبر نیز له در ژورنالالبته هزینه انتشار مقا
هاي جذابی که نویسها پیشو برخی دیگر ممکن است هزاران دالر براي انتشار هر مقاله دریافت نمایند. ویراستاران این ژورنال 

کنند که توانایی ارزیابی محتواي ها به دو تا چهار بازبین متخصص ارسال میرده ی همدر اختیار دارند را براي بررسی و بازبین
 مقاله از جهات مختلف را دارند.

6 Virginia Hughes 

فرآیند انتشارر
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اي را با بروز سرطان ریه ناشی از سیگارکشیدن، مطرح کرده است،  اي که در آن ارتباط نشانگر ژنتیکی ویژه براي مثال مقاله 
هاي آماري که براي تحلیل  از سوي یک متخصص ژنتیک، یک متخصص سرطان ریه و متخصصی در زمینه روشممکن است 

 بازبینی شود.  ،هاي ژنتیکی مورداستفاده قرارگرفته استداده 
ها درست انجام شده است، نتایج شفاف  دهند تا اطمینان حاصل کنند که آیا آزمایشها، مقاله را مورد بررسی قرار میاین بازبین

ها ممکن است توصیه کنند که مقاله بازگشت داده شود، است و اینکه آیا نتایج استخراج شده منطقی و مبتنی بر داده هستند. آن
اما   شده رفته یدهد اینکه پیشنهاد دهند که مقاله به شکل اصولی پذعمده رخ می طوربه یا اتفاقی که براي انتشار پذیرفته شود 
 هاي بعدي معلق بماند. ها یا تحلیلانتشار آن تا زمان آزمایش

این روند   کند وهاي جدید ثبت میکرده و بار دیگر با داده نویس مقاله را بر اساس بازخوردها اصالح سپس گروه تحقیقاتی پیش
تر مقاله را  هاي باکیفیتها و ویراستار راضی شوند. در این مرحله ژورنالممکن است بارها تکرار شود تا اینکه سرانجام بازبین

کنند. سرانجام مقاله براي انتشار در  طور اصالح متن براي انتشار ارسال میاي و همینبراي کپی ادیتینگ و ویراستاري مقابله 
صورت آنالین  محض اینکه مقاله به این مرحله رسید آن را به ها به اگرچه بسیاري از ژورنال -شود بندي میاننسخه چاپی زم

 کنند. منتشر می
نگاران اعالم آمادگی هاي داوطلب نظراتی را به همراه مقاله اصلی منتشر کرده و براي مصاحبه با روزنامه گاهی اوقات بازبین

 نظیر و درخشان است. نگاران بیشناسند چنین فرصتی براي روزنامه خوبی و دقیق میا کار را به هکه آنکنند. ازآنجاییمی
 ها است اما این ساختار ممکن است در مواردي به بیراهه رود.رده این بهترین روند ممکن در بازبینی هم

هایشان  ها هم انسان هستند و تخصص و سوگیري ند اما آنها ممکن است حداکثر دقت ممکن را در بازبینی انجام دهبازبین
اند اند، واقعاً انجام داده هایی را که اعالم کرده ها باید به گفته دانشمندان که آن آزمایش کند. آنبرایشان ایجاد محدودیت می

کاري نشده است. ها دستن آنشده باهدف گمراه کردهاي ارائه ها اعتماد کنند که داده اعتماد کنند و همچنین باید به آن
تحقیقات سرطان در  با  اي است که در رابطه هاي عمدي را تشخیص دهند. مثال آن مقاله توانند همیشه تقلبها نمیبازبین

 کاري کرده بودند.  عمد دستها را به ها تصاویر و داده منتشر شد و نویسنده  13شناسی سلولی نیچرست ژورنال زی
دانند نویسندگان  ها میکنند به این معنی که بازبینکور براي بازبینی استفاده می سوک ی هاي مشهور از ساختار عمده ژورنال

برخی اوقات دانشمندان سعی  وجودنیکنند. باادانند چه کسانی کارشان را بازبینی میها نمی مقاله چه کسانی هستند اما نویسنده 
کنند که یکی از رفقاي خودشان بازبینی مقاله را انجام دهد یا ها از ژورنال درخواست میکنند ساختار را به بازي بگیرند. آنمی

دانند ممکن است مقاله را نقد کنند نفرستند و استداللشان این است هایی که میخواهند که مقاله را به بازبینها میاینکه از آن
 و لو دهند. ها را زودتر منتشر کرده هاي آنها هستند و ممکن است یافته که این افراد رقباي آن

اي از  که محققی تایوانی «حلقه  14کشف کرد 7یک مثال بارز از این موضوع مربوط به زمانی است که ژورنال ارتعاشات و کنترل
هاي جعلی وجود داشت که براي اسم مستعار و نام جعلی از بازبین  130ها» را تشکیل داده است که در آن بیش از بازبین
اش را با ه کردند. به نوشته این ژورنال حداقل در یکی از موارد این محقق خودش مقالهاي او بازخوردهاي مثبت ثبت میمقاله 

 نام مستعار بازبینی کرده بود.  
قدر با آن حوزه آشنا باشند که بتوانند متوجه  و آن -ها را انتخاب کنند ها که بازبیناي در ژورنال در اختیار داشتن ویراستار حرفه 

رتبه باال ویراستاران هاي داراي تواند جلوي برخی از این مسائل را بگیرد. بسیاري از ژورنال می -چنین ترفندهایی شوند 
اند. هرچقدر یک ژورنال  اي دارند که غالبشان محققانی هستند که بعد از چند سال فعالیت در حوزه پژوهشی از آن جدا شده حرفه 

 اي بیشتري را ممکن است به خود جلب کند.معتبرتر باشد، براي کارنامه محقق بهتر است و توجه رسانه 
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ها و هم براي حوزه فعالیتشان ناعادالنه که به گفته منتقدان هم براي آن -بسیاري انگیزه مضاعفی دارند به همین دلیل هم 
تا مقاالتشان را تنها در چند ژورنال بزرگ و معروف مانند ساینس، نیچر، سِل و ژورنال پزشکی نیوانگلند منتشر کنند.   -است 

ها بر این عرصه  دي ژورنال تخصصی فعال هستند اما تنها دوجین از ژورنالاي تعداهزاران ژورنال وجود دارند و در هر حوزه 
 اند.سلطه پیدا کرده 

و واقعاً کدام دانشمندي است که   -ترین یافته بعدي آن حوزه برداشته است ها پرده از بزرگدانشمندانی که معتقدند یافته آن
ها رد شدند به سراغ  کنند و اگر از سوي آنباال ثبت میهاي رده مقاالت خود را ابتدا در این ژورنال -گونه فکر نکند؟ این

 دهند.طور ادامه میروند و همینهاي دسته بعدي میژورنال 
شود تا مقاالتی که احتمال طور باعث میها به طول انجامد. این روند همینها و ماه یابی، ممکن است ماه این روند شبیه به جفت

اما همین   ؛ها ایجاد کنندهاي بزرگ دارند، ترافیکی سنگین در مسیر بررسی مقاالت توسط این ژورنالژورنال کمی براي تأیید در 
 ها نفوذ باالیی در جهان علم به دست آورند.ها و ویراستاران آنتاریخی باعث شده است تا این ژورنال  طور به روند 

هایی باالیی براي انتشار یک مقاله از نویسندگان اخذ  اند که هزینه یدا کرده ها این توانایی را پدر نتیجه این روند برخی از ژورنال 
هایی را وضع کرده و بر مبناي آن زمان و ها براي اینکه توجهات به ژورنال خود را افزایش دهند اغلب قوانین و سیاستکنند. آن

جاي ها به کنند. در مقابل اما این ژورنالمحدود میهاي خود پیش از انتشار ژورنال را چگونگی صحبت دانشمندان درباره یافته 
اي را استخدام دهند استفاده کنند، ویراستاران حرفه ها قرار میاینکه از دانشمندانی که داوطلبانه وقت خود را در اختیار آن

کنند  ها آماده میآن مقاله  هاي مطبوعاتی را برايکرده و خبرنامه نویس مقاله را مدیریت کرده آن را اصالح که پیش -کنند می
 شود.ها میتوجه رسانه که باعث جلب

 
ها جریان دسترسی به مقاالت  این ژورنالها به چه معنی است؟ همه این ،براي شما که در اتاق خبر هستید

کارهاي منتشر نشده خود هم با   کردن صحبتدانشمندان براي  کردن محدودکنند و این کار را هم با تحقیقاتی را مدیریت می
، یک هفته پیش از آنکه کاري منتشر  هاژورنال کنند. اغلب هاي خود براي سایر نشریات اعمال میوضع قرنطینه بر روي مقاله 

 دهند.هاي قرار میشرط قرنطینه انتشار در اختیار رسانه شود یا هر پوشش خبري از آن اتفاق بیفتد، مقاالت را به 
نگاران دسترسی برابري به کار داشته باشند و پوشش گیرد که همه روزنامه ري این کار با این هدف صورت میبه شکل نظ 

ها فرصتی بدهد تا بتوانند درباره آن کار با منابع مختلف صحبت کرده تر شود. این کار باید به آنها ساده محتواي مقاله براي آن
توانند بنویسند. «اما در عمل، پذیرش  فشار زمان تحویل کار و ددالین میتتري را نسبت به چیزي که تحو داستان کامل

توانند پوشش مدیریت اینکه چه چیزي را می تیدرنهاها نگاران به این معنی است که آنساختار قرنطینه خبر از سوي روزنامه 
ا هم براي خود اهداف مشخص خودشان را هکنند که آنها واگذار میتوانند پوشش دهند را به ژورنالدهند و چه زمانی می

گذاران دو سازمان غیرانتفاعی نظارت بر  کاري که یکی از بنیاننه کهنگار گوید. روزنامه می 8دارند.» این را ایوان اورانسکی
 است که سعی دارند دانشمندان و نشریات علمی را پاسخگو نگاه دارند. 10و نظارت بر قرنطینه  9گیري بازپس 

هاي ابتدایی خود را گداري یافته هاي علمی است. جایی که محققان گاه کنفرانس ، مسئله قرنطینه خبرها زدن دوربراي یک راه 
هاي  استون و گوردون در علوم زیستی محدودیتها مانند کیکنند. چندتایی از کنفرانسهاي خود بیان میرده براي هم 

خواهند هیچ مطلبی  ها میشوند یا از آنها مییا مانع حضور آن کنندع مینگاران وضاي را براي حضور روزنامه گیرانه سخت
دهندگان نتایج ننویسند. با همه  شود بدون اجازه مشخص و شفاف دانشمندان و ارائه درباره مواردي که در کنفرانس مطرح می

  چراکه که در یک حوزه وجود دارد  نظیري براي اطالع یافتن از روندهایی استها فرصت بی ها این کنفرانساین محدودیت
 گذراند. ها را با مخاطبان در میان میاغلب اوقات دانشمندان نتیجه کارهاي منتشر نشده در ژورنال
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هاي مطبوعاتی برگزار کنند که کنفرانسها دارند و دانشمندان را تشویق میتري با رسانه هاي دیگر رفتار دوستانه برخی از کنفرانس
آمریکا، انجمن نوروساینس و انجمن آمریکایی براي توسعه علوم،   کیزیژئوفکرده و با خبرنگاران مصاحبه کنند. براي مثال، انجمن 

هاها و اقدامات آنصورت رایگان حضور پیدا کنند و درباره برنامه ها به هاي ساالنه آنکنند که در همایشتشویق مینگاران را روزنامه 
ریزان آن درباره سیاستشان در مقابل بنویسند. کار خوبی است اگر پیش از آنکه خود را براي پوشش یک همایش آماده کنید از برنامه 

 ها سؤال کنید.رسانه 
هاي خود داشته باشند و حتی برخی از موارد رده دهد که این نوع تبادالت را با همها به محققان این اجازه را میژورنال هايسیاست

خصوص اند که بسیاري از محققان به ها چنان تسلطی بر جامعه علمی ایجاد کرده اما ژورنال  ؛ها مطرح و آن را شفاف کنندرا با رسانه 
نگاران شوند که حاضر به گفتگو با روزنامه قدر دچار هراس میوپا کنند، آناند تا نامی براي خود دست شهایی که هنوز در تالآن

شدت مشتاق تبلیغ کارشان پیش از آنکه از سوي  شوند. از سوي دیگر فکر خوبی است که مراقب دانشمندانی باشید که به نمی 
 دیگران مورد بازبینی قرار گرفته باشد، هستند. 

رسانی شود، احتماالً هاي تخصصی) اطالعجاي رسانه جمعی (به هاي ارتباطاي علمی ابتدا از سوي محققان و از طریق رسانه فته اگر یا
میالدي را به یاد بیاورید  1989نشانه این است که آن مطالعه نتوانسته است، اعتبار علمی خود را ثابت کند. کافی است مورد سال 

ها اما موفق  فلیشمن، در کنفرانسی خبري اعالم کردند موفق شدند «همجوشی سرد» را به دست آورند. آن که استنلی پونز و مارتین
 به این کار نشده بودند. 

اند و دلیل دستخوش تغییر شده  -گیري ویروس کرونا خصوص در دوران همه به  -خیلی از این رفتارهاي رایج در طی چند سال اخیر 
 ها» بوده است. پیش انتشار» یا «پیش مقاله ظهور مفهوم مقاالت « همآن

کنند و با این  منتشر می arXivسال است که کارهاي خود را در آرشیو آنالینی به نام ها نزدیک به سیدانها و ریاضی دانفیزیک
ها را مطرح کنند. فکر اولیه این طرح  ها نظر داده و حتی پیشنهاد تجدیدنظر آنکنند تا روي کار آنهاي خود دعوت میرده کار از هم

در این مکان   ها ثبت شود،رده هاي داراي بازبینی همبراي انتشار در ژورنال - آنکهیا حتی پیش از   -زمان این بود که مقاالت را هم
هاي علمی با  تواند کمک کند که گزارش فعالیتمنتشر کنند. دلیل هم این بود که فرایند انتشار معموالً کند است و این کار می

داد تا و به افزایش سرعت پیشرفت علم کمک کند. این کار همچنین به دانشمندان این فرصت را می منتشرشده سرعت بیشتري 
 درباره کار خود دریافت کنند. تريبازخوردهاي سریع

کار خود را  2013است که در سال  bioRxivشناسی ترین بایگانی پیش مقاالت یا مقاالت پیش انتشار در حوزه زیستمحبوب
آغاز کرد اما چند سالی طول کشید تا محبوبیت عمومی پیدا کند. براي دانشمندان علوم زیستی پذیرش چنین فضاي آزاد و بازي  

هم این مدل ابتدا از سوي   تیدرنهاها از سوي رقبایشان مورداستفاده و برداشت قرار بگیرد. ود و نگران بودند که کار آندشوار ب
بیش از   2017هاي زیستی که سابقه ریاضیاتی داشتند مورد استقبال قرار گرفت. از جوالي متخصصان ژنتیک و متخصصان داده 
 شدند. هزار مقاله در ماه در این آرشیو منتشر 

 هاي تحقیقات پزشکی تأسیس کردند. را براي انتشار پیش مقاله  medRXivسایت، بانیان آن  تحت تأثیر محبوبیت این وب

 دقت باها را براي انتشار گاه آنالین، مقاله کنندگان این ذخیره دارند، جمع به دلیل تأثیرات قدرتمندي که تحقیقات پزشکی دربر
ها کارمندان و نیروهاي داوطلبی دارند که . هر دو این آرشیودهندیمقرار  یموردبررسرایج بود  bioRxiveدر   ازآنچه بیشتري 

پیش مقاله ها
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 دهند.  اصول و استانداردهاي اولیه مورد بررسی قرار می ازنظرها را مقاله 
به   یراخالقیغتقلب، محتویاتی که ممکن است منجر به خطرات سالمتی شود یا تحقیقاتی که از برخی جهات   مانندمواردي 

 . روندیمشمار 
 

 

 

آوري تبدیل شدند.  هایی در حال جمعگیري ناگهان هر دو این آرشیوها به محلی براي ثبت داده هاي آغازین دوران همه در ماه 
  دربارهمحققان از سراسر دنیا در روندي که از سوي پزشکان حاضر در ووهان چین، آغاز شد، شروع به انتشار تحقیقات مقدماتی 

پیش مقاله در زمینه ویروس کرونا در این  3500بیش از  2020ردند. تا نیمه ماه می سال ک ناشی از آن ویروس و بیماري این
 دو سرور ذخیره و منتشر شدند. 

 
 

 گیري باعث تغییر فرآیند انتشار شد؟ چطور همه 
 

ها پیش مقاله کردند از انتشار مطالبی بر اساس ها سعی میبسیاري از رسانه  2020گیري کرونا ویروس در سال پیش از همه 
گیري  ها عبور نکرده است؛ اما در خالل همه رده دوري جویند و نگران صحبت از کارهایی بودند که هنوز از صافی بازبینی هم

ها شود و براي همین دانشمندان و رده این موانع و مالحظات از بین رفتند. زمانی نبود که صرف انتظار فرایند بازبینی هم
 هاي پیش از انتشار پرداختند. حث و نوشتن درباره مقاله نگاران به ب روزنامه 

در   19-کننده بود. نخستین مطالعات درباره عوامل خطر مرتبط شدت بیماري کووید این روند از برخی از جهات خیلی کمک 
دند. این موارد به  ها منتشر شرده هاي داراي بازبینی هم ووهان، ابتدا به شکل مقاله پیش از انتشار منتشر و سپس در ژورنال 

هاي سالمتی را داشتند هشدار دهند که زمینه هاي بهداشتی سایر کشورها آماده باشند و به شهروندان خود که برخی از پیشمقام
 بیشتر محتاط باشند.

توطئه    آمدن تشویش و هراس شدند و حتی بذرهایی از نظریه  وجود هاي پیش از انتشار رسمی موجب به اما برخی از این مقاله 
 ها کاشتند.را در ذهن

  چادعا کرد که «شباهت شدیدي» میان این کرونا ویروس تازه و ا BioRxivبراي مثال در ژانویه، مقاله پیش از انتشاري در 
کرد که این  اي وي را کشف کرده است که «بعید است تصادفی باشد.» به عبارتی این پیش مقاله این فرض را مطرح می

 اي بگیرند.هاي توطئه درباره منشأ این ویروس جان تازه یشگاه تولید شده است و باعث شد تا تئوريویروس درون آزما
 BioRxivو پیش از اینکه نشریات معتبر آن را پوشش دهند از سوي  16توییتر مورد نقد قرار گرفتدر  15سرعتاین مقاله به 

 حذف شد. 

From xkcd.com 

https://twitter.com/trvrb/status/1223666856923291648?lang=en
https://twitter.com/michael_shiloh/status/1223409691205734400
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هشدارهایی را براي مخاطبان روي ها کردند و تر مقاله ها شروع به بازبینی دقیقهاي پیش مقاله کارمندان بانک
نویس هاي هاي خبري یادآوري کردند که پیشو به خوانندگان خود و همینطور رسانه    17سایت خود قرار دادندوب

 موجود در این سایت، مقدماتی است. 

 
 
 

کنند، احتیاط بیشتري کنند و حداقل  ها را به کسی محول میویراستاران باید زمانی که نوشتن داستانی بر مبناي پیش مقاله 
 بگیرند با یکی دو کارشناس متخصص درباره دقت و اعتبار آن مشورت کنند.پیش از آنکه تصمیم به پوشش آن 

https://twitter.com/JohnRInglis/status/1223598414493077505
https://twitter.com/JohnRInglis/status/1223598414493077505
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ها نیز در تالش براي اینکه بتوانند با سرعت تحقیقات همگام بمانند سعی کردند خود را با این موقعیت سازگار کرده و ژورنال 
صورت آنالین منتشر  ها را بالفاصله پس از بازبینی به ها این مقاله ند. آنها را افزایش دهها براي مقاله رده فرایند بازبینی هم

دادند. تحقیقی  نگاران قرار میها را بدون اعمال قرنطینه در اختیار روزنامه گیري آنهاي نخست همه کردند و حداقل در ماه می
ها و  رده ویس مقاله باید براي بازبینی همنژورنال صورت گرفت نشان داد که زمان متوسطی که هر پیش چهاردهکه بر روي 

ها از سوي یافته است. همین مسئله باعث بروز برخی از نگرانیروز کاهش 60روز به  117انتشار آنالین منتظر بماند از 
دقت دشمن ،گیر است و متوجه این مسئله بودند که سرعت ها چقدر وقترده دانستند فرایند بازبینی همدانشمندانی شد که می

 است. 
گوید: «آنچه در دوره می (Retraction Watch)ها سایت نظارت بر مرجوع شدن مقاله ایوان اورانسکی بانی وب

گیري و توسعه بود. من امیدوارم  گیري شاهد آن بودیم سرعت گرفتن روندي است که در طی دو دهه گذشته در حال شکلهمه 
تواند خیلی خوب و خیلی بد باشد.»سرعت انتشار چطور می بتوانیم از این موضوع درس بگیریم که افزایش

طوربه ها ها و حتی سالهم انتشار نتایج و هم انتشار اصالحات روي مقاله ماه هنوز معلوم نیست روش قدیمی که در آن
 ها باشد.ها و تحلیل و بررسی و نقد سریع آنانجامید بهتر از فضاي سریع فعلی انتشار پیش مقاله می

BioRxiv  سایت خود حذف کرد و اگرچه تئوري توطئه مبنی بر  از وب وي را در فاصله چند روزآيپیش مقاله مربوط به اچ
 سرعت محو شدند.خصوص و نتایج آن به اینکه این ویروس در آزمایشگاه ساخته است از بین نرفت اما این مقاله به 

خصوص اگر با روش قرنطینه و  برانگیز ممکن است جریان بزرگی را ایجاد کنند به انتشار نتایج مناقشه  ، در فرایند سنتی
شده احتمالی یا حتی مرجوع کردن پس از انتشار و پس دادن آن  اي همراه باشند؛ اما اصالحات اعمال هاي رسانه خبرنامه 

 ها باقی بماند.شود اثر مخرب آند و همین هم باعث میگیرافتد و موردتوجه قرار نمیسروصدا اتفاق میمعموالً بی
 کند:تر میدو مثال زیر این مسئله را شفاف

منتشرشده   11وزن: اهداف و درمانوساز و اضافه در ژورنال گمنامی به نام دیابت، نشانگان سوخت 2012اي که در سال مقاله 
باره مشهور شد. به گفته او این  ی خود به نام دکتر اُز تبلیغ کرد یکبود، زمانی که دکتر مهمت اُز، آن را در برنامه تلویزیون 

سرعتتوانند باعث شود مردم به شود میهاي سبز قهوه استخراج میقیمت که از دانه اي ارزانمقاله نشان داده است که عصاره 
 و آسانی و بدون نیاز به تمرینات ورزشی وزن خود را کاهش دهند.

اي که در تحقیق مورداستفاده قرار گرفته بود همگی هشدارها ادعاي بزرگش و نمونه آماري شانزده نفره  گمنامی این ژورنال،
باره محبوبیت عظیمی یافت. نگاري باید از آن اطالع داشته باشد؛ اما این قرص یکهاي قرمزي بودند که هر روزنامه و پرچم

میلیون دالر خسارت به مشتریان  نه  ها را وادار کرد تا ده این قرصاین تحقیق از ژورنال حذف شد و دولت تولیدکنن تیدرنها
 خورده آن بپردازد. فریب

پزشکی بریتانیایی به نام اندرو   1998اي به مقاله سال ترین نمونه چنین مرجوع کردن پس از انتشار و حذف مقاله شاید مخرب
و بروز اوتیسم در   (MMR)نه سرخک، اوریون و سرخجه گااي میان واکسن سه گردد ادعا کرده بود رابطه ویکفیلد برمی

 . کودکان پیدا کرده است. جمعیت نمونه این تحقیق تنها دوازده نفر بودند

11 Diabetes, Metabolic Syndrome, and Obesity: Targets and Therapy 

 اصالح و مرجوع کردن مقاالت منتشر شده
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که این مقاله در ژورنال لنست که ژورنالی معتبر و داراي سرعت نسبت به این نتایج مشکوك شدند اما ازآنجاییکارشناسان به 
ه افزایش نرخ ابتال به اوتیسم  بها است منتشر و خبرش نیز در زمانی منتشر شد که بسیاري از والدین نسبت رده بازبینی هم

 و ریشه دواند.  یافتها بازتاب اي در رسانه گسترده  طوربه نگران بودند منتشر شد، 
طول کشید که یک متن افشاگرانه که   2004توانست ادعاهاي ویک فیلد را تأیید کند، اما تا سال کس نمی با وجودي که هیچ

محقق این پژوهش را آشکار  دار و تضاد منافع مالی نگاري علمی به نام برایان دیر نوشته شد، روش تحقیق مشکلتوسط روزنامه 
هاي مبتنی بر رویه حقوقی شرکت کند.) اما  هاي تشخیصی بیشتري به فروش برساند و در آزمونکند. (قصد او این بود که کیت

و در پی تحقیق و تفحص دولت  2010تا این موقع، خسارت بزرگی وارد شده بود. اعتبار ویکفیلد از بین رفت و لنست در سال 
است و   مانده یباق خورده و ها و جنبش ضد واکسن گره اما تا همین امروز هم نام ویکفیلد با تالش ؛قاله را مرجوع کردبریتانیا، م

 شود.به او ارجاع می
نگاران باید اطمینان پیدا کنند که خبر «ابطال و مرجوع شدن یک تحقیق  تر اینجا است که به گفته اورانسکی: روزنامه نکته مهم

اي که خبر انتشار مقاله اصلی بازتاب داشته، بازتاب پیدا کند. این فراتر از انتشار خبر باطل شدن نظر مقاله ن اندازه حداقل به هما
نگاه شود و اینکه یک یافته مشخص چقدر توجه به   چهارچوباي است. مهم است که به بافتار و یا انتشار یک خبرنامه رسانه 

 ره باطل و مرجوع شدن آن نتایج را به گونه متناسبی با آن واکنش اولیه منتشر کرد.»رسانی درباخود جلب کرده است و اطالع

ReactionWatch.org 

«مرجوع شدن مقاله ها باید 
حداقل به اندازه خبر اولیه  
مربوط به آن مقاله بازتاب  

داشته باشند . 

اورانسکی، سردبیرایوان    
ترومکاسپ  
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بررسی اینکه آیا یک مقاله مشخص پس از انتشار مرجوع شده و حتی اینکه آیا نویسنده آن، مقاله مرجوع شده پس از انتشار دیگري 
مشخص و شفافی مقاالتی که   طوربه هاي حوزه علوم زیستی است که بانک مقاله  PubMedاندازه کافی ساده است.  دارد یا نه به 

که 81RetractionWatch.orgسایت کند. وباند را مشخص میدایره انتشار خارج شده  مرجوع شده و از  ،پس از انتشار
 کند.را دنبال و پیگیري می هامقاله  يها شدنو مرجوع  هاحیتصحمنظم  طوربه اورناسکی یکی از بانیان آن است 

توان اعتبار یک مقاله یا یک نویسنده را  ها میهاي خوبی هستند که در آنهم مکان PubPeerها مانند فضاهاي بحث درباره مقاله 
گاهی شبیه   هاآنناشناس پیام بگذارند، براي همین هم فضاي  طوربه دهند افراد ها اجازه میسایتبررسی کرد. بسیاري از این وب

ها درباره یک وحدیثهاي خوبی براي ردگیري جریانی از حرفتوانند مکانوجود میشود اما بااینغیبت کردن و تبادل شایعات می
 آورند.تر را فراهم میعمیق تر و که مواد خام الزم براي بررسی دقیق -خاص باشند  منتشرشده آزمایشگاه خاص یا یک مطالب 

چطور یک مقاله را بخوانیم؟ 

آید؟ ساختار مقاالت ترین بخش اطالعات در ابتداي متن مینگاري آشنایی دارید، اینکه مهمشما با مفهوم هرم معکوس در روزنامه 
کارشان و اثراتی  چهارچوبکنند تا شروع میهاي طوالنی و پیچیده ها مقاله را با مقدمه دانشمندان دقیقاً برعکس این روند است. آن

اي مانند درمان  تواند بر دنیاي واقعی داشته باشد ترسیم کنند (این همان جایی است که شاید بتوانید ادعاهاي بلندپروازانه که می
روند و تنها در انتهاي مقاله است که به نتایج و بحث درباره گونه را پیدا کنید.) سپس به سراغ روش تحقیق میسرطان و موارد این

 پردازند. ها میآن
مستقیم سراغ چند پاراگراف   طوربه توانید مستقیم به سراغ بخش پایانی مقاله بروید و حتی در اغلب اوقات به همین دلیل هم شما می

را وادار  هاسنده ی نومقاله موضوعش چیست. اینجا همان جایی است که ویراستاران،  اصوالًآخر بخش بحث مقاله بروید تا ببینید 
و نقاط   ردیگیمپژوهشی حوزه مربوط جاي  يهاتیفعالاز  يترعیوسو بافتار  چهارچوبها در کنند که توضیح دهند چطور کار آنمی

در  کنندگانشرکتهاي مهم در مورد برخی از برخی از داده کم بوده یا  هانمونه تعداد  مثالً اینکه  –ضعف این کار چه بوده است 
 آزمایش وجود ندارد. 

گوید: «همه تحقیقات چنین نقاط ضعفی را دارند و محققان خوب هیچ ابایی از اعتراف می باره نیدرانویسنده علم آزاد  12امیلی انتیس
 گیرند.»کنید حالت تدافعی به خود نمیها سؤال میها ندارند و وقتی درباره این موارد از آنبه آن

absبخش خالصه، چکیده یا  tract  گر در اینجا و در اغلب اوقات نقش یک دنیاي مینیاتوري براي کل مقاله را دارد و بار دی
اي دارند که لید  آخرین جمله این بخش، دربردارنده آن اطالعات کلیدي است که شما به دنبال آن هستید. دانشمندان مهارت ویژه 

موضوع را تا انتهاي متن خود پنهان نگاه دارند. 
مقاله معیارهاي الزم  اصوالًدهید ابتدا تصمیم بگیرید که آیا هاي یک مقاله را توضیح پیش از اینکه تصمیم بگیرید که چطور باید یافته 

BuzzFeedNews)، ویراستار علمی اخبار باز فید 13براي پوشش را دارد. زمانی که ویرجینیا هیوز بود، گروه او تنها زمانی به  (
. او نمونه چنین خبرهایی را بودیمبري» داراي ارزش خ قتاًیحق، اگر کشف و یافته آن تحقیق «واقعاً و پرداختندیمپوشش یک مطالعه 

یا داستانی درباره   19کشف گونه اي تازه از اجداد انسان به واسطه فسیل هاي یافت شده در آفریقاي جنوبیمواردي مانند داستان 
. 20ژنتیکی یک دوقلوي دختر را مهندسی کرده بودند طوربه که  داندیمدانشمندانی در چین 

این خبر مربوط به مراحل نهایی  ، مگر اینکه به گفته او ،دادندهاي پزشکی را پوشش میبرهاي یافته ندرت خت مدیریت او به حگروه ت
اي است که برخی از تحقیقات ناقص و داراي خطا ممکن است ایجاد هاي بالینی باشد و دلیل این کار هم امکان آسیب بالقوه آزمون
 کنند.

12 Emily Anthes  
13 Virginia  Hughes  

«دانشمندان متخصص پنهان   
کردن لیدتا انتهاي مقاله  

خودهستند . 

http://retractionwatch.org/
https://www.buzzfeednews.com/article/danvergano/new-human-species
https://www.buzzfeednews.com/article/nidhisubbaraman/hiv-crispr-china-twins
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نویسنده مجله آتالنتیک معتقد است که اهمیت باالیی دارد که به این موضوع توجه کنیم که اهمیت یک تحقیق چیست و   14اد یانگ
شدت دقیق باشد سختگیرانه بنا شده باشد اما حتی در این صورت باید دید آیا  اهمیت واقعی آن کدام است. «ممکن است تحقیقی به 

طور الزم است گزارشگران باید این موضوع را در نظر بگیرند که براي اینکه نتایج تحقیق  همین واقعاً این تحقیق اهمیتی دارد؟»
 ارتباطی با دنیاي واقعی پیدا کند، چه مدارك و شواهدي باید وجود داشته باشند.

 چطور یک بیانیه مطبوعاتی را بخوانیم؟

بسیاري از  از سويطور اي درباره علم، از سوي بسیاري از دانشمندان مورد لعن و طرد هستند و همینهاي رسانه بیانیه 
 نگاران.روزنامه 

ها باعث  درصد موارد این بیانیه  نودوپنجها را پاك کنید. در اد یانگ نویسنده آتالنتیک توصیه بسیار خوبی در این زمینه دارد: «آن
 ستان شما بدتر شود.»شوند دامی

جهیدرنتاي باشند و ندرت ممکن است دربردارنده هر داده ها نباشد، به در ژورنال  منتشرشده اي اگر همراه با مقاله هاي رسانه بیانیه 
. کنندرا ترسیم می  هاي تحقیقتصویري داراي نگاهی با سوگیري مثبت نسبت به ارزش یافته 

گوید: «همیشه به یاد داشته باشید که یک بیانیه مطبوعاتی تنها دیدگاه و نگاه  می باره نیدراگزارشگر پروپابلیکا  15کارولین چن
نگار این است که اطمینان پیدا کنیم که  کند و وظیفه ما در نقش روزنامه سازمان صادرکننده نسبت به رویدادها را منعکس می

 داستانمان کامل است.»
کند: یک شرکت کوچک تجهیزات کرده است را تعریف میگیري ابوال کار می درباره همه  2014هایی که در سال  رش او مثالی از گزا

پزشکی بیانیه مطبوعاتی صادر کرد و در آن اعالم کرده بود که بیمارستان بزرگی ابزارهاي این شرکت را براي استفاده در مورد 
هاي با بررسی چن،چشمگیري افزایش پیدا کند.  طوربه باعث شد تا سهام این شرکت  بیماران ابوال دریافت کرده است. این بیانیه 

بیشتر متوجه شد که این شرکت واقعاً این محصوالت را به آن بیمارستان فرستاده است اما آن بیمارستان نه درخواستی براي دریافت 
ها استفاده کند. این ابزارها داشته و نه قصد دارد از آن

ها تنها به  ها را انتخاب کنند. براي مثال داروسازان ممکن است در این بیانیه گزینشی داده  طوربه اي مطبوعاتی ممکن است هبیانیه 
کننده در کارآزمایی بالینی اشاره کنند تا نتایج خود را بهتر از چیزي که هست نشان دهند. برخی از اي از افراد شرکت زیرمجموعه 

هاي کن است به دلیل برخی از اثرات جنبی شدید آزمون را ترك کرده باشند. حذف این افراد از داده کنندگان در آزمون ممشرکت
 شود تا ما تصویر کاملی از میزان خطرات احتمالی داروها نداشته باشیم.نهایی باعث می

 2019شد که در سال تی مربوط میکرد، به داستان بیانیه مطبوعاهایش به آن اشاره میهایی که چن در یکی از کالسیکی از مثال
شود. این در حالی بود که منتشر شد. در آن بیانیه تبلیغ شده بود که ویتامین دي باعث کاهش حمالت قلبی، مغزي و سرطان می

 مزیتاوركیوین کیسر هلت نیوز واز این موارد نداشت. دو رسانه  کیچی هآن نوشته شده بود ادعایی درباره باره اي که بیانیه درمقاله 
 درستی پوشش دادند اما خبرگزاري رویترز به دام این شگرد بیانیه مطبوعاتی مربوط به این تحقیق افتاد.این تحقیق را به 

به گفته امیلی انتیس، نویسنده مستقل علم، همچنین الزم است که گزارشگران مطمئن شوند که ادعاهایی که در بیانیه مطبوعاتی 
اي مطبوعاتی بگوید که این مطالعه نشان داده است گوید: «اگر بیانیه یه تحقیق همخوانی داشته باشد او میآمده است با طراحی اول

شود اما تحقیق تنها به بررسی ارتباط میان رژیم غذایی و سابقه  که مثالً خوردن شکالت هنگام صبحانه باعث بروز حمله قلبی می
 ر بیان بیانیه مطبوعاتی مواجه هستیم.» هاي مختلف توجه داشته، پس با مشکلی دبیماري 

هایی که  اي مشترك از سوي همه سازمانبراي مثال انتشار بیانیه  توانند مفید هم باشند.هاي مطبوعاتی میگداري، این بیانیه البته گاه 

14 Ed Yong  

15 Caroline Chen 
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بزرگ و پوششی وسیع مواجه  ها وابستگی دارند ممکن است به این معنی باشد که این مقاله به خبري هاي یک مقاله به آننویسنده 
 خواهد شد.

گیري یک روند و اي از شکلشود شاید نشانه طور زمانی که تعدادي بیانیه مطبوعاتی در مورد موضوعی مشخص منتشر میهمین 
 جریان تازه در خود داشته باشد.

 
  

 هاتوصیه کارشناسان و بهترین روش 
 

کارولین چن، لورا هلموث، رکسان خمسی، ایوان اورناسکی نگاران علم، امیلی انتیس، خوانید را روزنامه هایی که در ادامه میتوصیه 
 اند.و اد یانگ با شما به اشتراك گذاشته 

 
 
 

  ها تبلیغ است و نه  هاي مطبوعاتی تکیه نکنید؛ هدف اصلی آنبراي پیداکردن موضوع داستان خود، به بیانیه
 .رسانیاطالع

 
  وقت فرض نکنید که هرچه در آن آمده است دقیق و کامل است. هیچکنید هاي مطبوعاتی استفاده میاگر از بیانیه 
  به بیانیه مطبوعاتی بسنده نکنید و مقاله اصلی را بخوانید. از دیدن اینکه در اکثر موارد این دو هیچ شباهتی نه در

 شوید.زده میمحتوا و نه در ادعاها با هم ندارند شگفت
 مشخص «انقالبی»، «سدشکن» یا «تغییردهنده طرز فکر فعلی» است،  کند یک یافتهمراقب ادعاهایی که بیان می

 گونه رفتار کند.آید که علم اینندرت پیش میباشید. خیلی به 
  اي را پیدا خواهید  مقاله را چندین بار بخوانید چون در هر مطالعه تازه، عمق درك خود را افزایش داده و موارد تازه

 کرد. 
 ها مصاحبه  الی محقق و نویسنده مقاله و تضاد منافع را مطالعه کنید. زمانی که با آنبخش مربوط به تأمین هزینه م

 کنید از منابع تأمین هزینه آن تحقیق سؤال کنید. می
  ادعاهاي غیرمستند   تاکنونگوگل کنید! آیا مطالعات دیگري درباره این موضوع منتشر شده است؟ آیا این دانشمندان

 برانگیز است.اند؟ آیا این حوزه، موضوعی مناقشه ها مطرح کرده یا بزرگی در رسانه 
  هایی که در مقاله به آن اشاره شده گشتی در با استفاده از کلیدواژهPubMed  ترین تحقیقات بزنید. بررسی تازه

 کند تعیین کنید کهمشابه به شما کمک می
  رود یا نه.اندازه کافی پیشرفتی در آن زمینه به شمار میآیا این تحقیق تازه به 
  آمده حمایت دستتفاوت میان وجود رابطه (همبستگی) و علیت را درك کنید و اینکه آیا طراحی تحقیق از نتیجه به

 کند یا نه. می
  مطالعه شما را خالصه  طوريها بپرسید: «من اینهاي خودتان را براي منابعتان بازگو کنید، براي مثال از آنیافته

 کنم ... به نظرت این روایت درسته؟» می
  زمینه، بخش منابع مقاله را طور مطالعه اطالعات پیشافرادي که درباره کار نظر دهند و همین کردن دایپبراي

 مطالعه کنید. 
 کنند و  استفاده می هایی هستند که از گروه شاهدهاي بالینی آنمطلع باشید که در مطالعات پزشکی بهترین آزمون

داند که چه کسی داروي واقعی را دریافت کرده و چه کسی در گروه شاهد کننده دارو و نه محقق نمینه دریافت
 است. 
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  ها مراجعه کرده و نظرشان را درباره  سرعت به آندر یک دوره آمار شرکت کنید و آماردانانی را پیدا کنید که بتوانید به

 بپرسید. بخش آماري کارتان 
 سرعت به شما نظر توانند به ها را خودتان انجام دهید. روابطی را با دانشمندانی برقرار کنید که میرده بازبینی هم

 کند.مشورتی بدهند که آیا یک مقاله ارزش پوشش دارد و اینکه چه چیزي را به دانش موجود در آن حوزه اضافه می

 ت. ارزش یا ابلهانه نیسهیچ سوالی کوچک، بی 

 

 منابع بیشتر
 

 ها سایتوب 
 جدي) یک مقاله علمی را بخوانیم  طوربه چطور ( -۱
 هاي بالینیبراي آزمون NIHراهنماي  -۲
  راهنماي کمیته اخالق درباره  اخالق انتشار پیش مقاله ها -۳
 مشکالت پیش مقاله ها: پوشش مسئوالنه پیش نویس هاي ویراسته نشده اولیه  -٤
 نظارت بر مرجوع شدن مقاالت -٥
 فراسوي مسابقه موش دوانی بیانیه هاي مطبوعاتی: راه هایی تازه براي پوشش اخبار علم -٦

 

 

 درباره نویسنده 
 

برنده ویکتور کون  2019تایمز است که تمرکزش بر علم و سالمت جهانی است. او در سال نیویوركگزارشگر آپوروا مانداویلی 
اي که به علم اوتیسم سایت خبري و تقدیر شده شد. او ویراستار مؤسس اسپکتروم است. وب  16در گزارشگري عالی در علوم پزشکی

سایت را براي سیزده سال بر عهده داشت. در ماه می ي این وبها مخاطب در سراسر جهان دارد. او رهبراختصاص دارد و میلیون
هاي خود دریافت  و بعد از دو سال که با تایمز همکاري داشت به این روزنامه پیوست. او جوایز بسیاري را براي نوشته  2020سال 

هاي علم و طبیعت آمریکا منتشر ته کرده است. آثار او در آتالنتیک، اسلیت و نیویورکر آنالین و همچنین در مجموعه بهترین نوش
Culture Disاند. او یکی از بانیان شده  h نگاري علم است. او هاي مختلف در روزنامه است که نهادي براي افزایش حضور تنوع

 نگاري خود را ازهمچنین مدیر مؤسس کمیته تنوع در انجمن ملی نویسندگان علم آمریکا است. آپوروا کارشناسی ارشد روزنامه 
هاي کرده است. او بر زبان افتیدرشیمی از دانشگاه ویسکانسین در مدیسون دانشگاه نیویورك و کارشناسی ارشد خود در زیست
 انگلیسی، هندي، تامیل، تلوگو و کانارا تسلط دارد. 

 

 
16 Victor Cohn Prize for Excellence in Medical Science Reporting 
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http://retractionwatch.org/
https://www.theopennotebook.com/2015/07/28/fresh-ways-to-cover-science-news/
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17ملیندا ونر مویر نوشته  

و  -نگاري شناسید. در روزنامه ها را میگوید موفقیت شما کامالً وابسته به کسانی است که آنقولی وجود دارد که مینقل
کنید. رویکرد گزارشگر به ها صحبت میوابسته به کسانی است که با آن کامل  طوربه موفقیت  -خاص  طوربه نگاري علم روزنامه 

بر اساس  -انداز، حتی تصمیمشان مبنی بر گزارش کردن یا نکردن آن داستان ها، چشمد آنزاویه دی -یک داستان علمی مشخص 
 یابد.رز میگذارند، وَها در اختیارش میانداز و تخصصی که آنکند و بر اساس چشم ها گفتگو میگیرد که با آنمنابعی شکل می

ترین گزارشگران علم هم  ین سؤالی است که حتی ورزیده آیا این روش تازه درمان سرطان، روشی کارآمد و ارزشمند است؟ ا
دهد. آیا این نظریه تازه درباره ماده تاریک ممکن و  درستی تواند به آن پاسخ اما یک منبع آگاه می ؛توانند پاسخ دهندسختی میبه 

 قرار دهد.سرعت این فکر را در بافتاري درست تواند به دان متخصص در آن زمینه میمنطقی است؟ یک فیزیک
منابع همچنین براي یافتن و ساخت روایت اهمیتی حیاتی دارند. داستانی که ممکن است در شرایط عادي داستان علمی خشکی 

، بافته شودو به آن   ختهیآمدرهم، که دانشمند براي رسیدن به نتیجه طی کرده است یبیپرفرازونشمسیر طوالنی و با وقتی  ،باشد
تر  تر و مهمزمانی براي مخاطبان شفاف،  تواند بر زندگی داشته باشدواقعی که کارآزمایی بالینی یک دارو می گردد. تأثیراتشکوفا می

 یتواند دگرگون شود. علم به دست مردماش به کمک چنین دارویی میها بتوانند با بیماري مالقات کنند که زندگیشود که آنمی
علم بر مردمانی که به همان همچنین هاي متفاوتی دارند و ها و پیشینه داستان ،چیده هاي پیکه زندگی رودو پیش می ردیگیمشکل 

گذارد. هرچقدر یک گزارشگر بتواند انسانیت را بیشتر وارد هاي متنوع دارند اثر میها و پیشینه هاي پیچیده، داستاناندازه زندگی
 شتر خواهند دانست. داستان علمی کند که آن را پوشش دهد، خوانندگان قدر آن را بی

توانند کارشناسانی را پیدا کنند که تخصص  است. چطور گزارشگران می يزیبرانگچالش اما کار  ، منابع و کارشناسان درست کردن دایپ
ها دانایی درستی از موضوع دارند و درستی دارند؟ چطور باید منابع خود را بررسی و اعتبارسنجی کنند که مطمئن شوند آن

نویسند صداهاي متنوع توانند اطمینان حاصل کنند داستانی که میها میزنند؟ چطور نویسنده حال سنگ خود را به سینه نمیدرعین
اما  ؛ها سؤاالت سختی استهاي متفاوت کدام است؟ ایندیدگاه  کردن مطرح براي  ،را تاحدامکان پوشش داده است و بهترین راه

 هاي سرراستی دارند. ها جوابحداقل تعدادي از آن

17 Melinda Wenner Moyer 

منابع و کارشناسان
 کجا پیدایشان کنیم و چطور 

اعتبارشان را بسنجیم

مقدمه
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 پیدا کردن منابع

کند باید کار خود را با تماس با یک یا دو نفر از  اي علمی میاي تازه یا یافته شروع به پوشش مطالعه  ،زمانی که گزارشگري
 صورتاي از تحقیق توسط او اي که نامش در ابتدا آمده و بخش عمده معموالً نویسنده  -نویسندگان مقاله تحقیقی آغاز کند 

دانشمند ارشدي است که بر پروژه نظارت داشته است (اغلب  طورمعمولبه است یا آخرین نفري که نامش در مقاله آمده که  گرفته 
شود که به این معنی است که این  معرفی می corresponding authorاین نویسنده با عنوان نویسنده طرف مکاتبه یا 

نگاران رایند انتشار مقاله بوده است). در انتهاي گفتگوي با این افراد روزنامه فرد نقطه تماس گروه پژوهشی با ژورنال در خالل ف
اند صحبت شود. حتی براي یک  کنند با چه افراد دیگري که در جریان تحقیق دخالت نداشته ها بپرسند که توصیه میباید از آن

از محققان بیرونی که در تحقیق مشارکت  -مطلوب دو نفر   طوربه و  -داستان خبري کوتاه ضروري است که حداقل با یک 
  توانند درباره اعتبار و اهمیت یافته نظر دهند صحبت شود.اند و مینداشته 

 وجودها موافق هستند. براي اینکه از هاي آندانند با یافته کنند که میمحققان، دانشمندانی را معرفی می طورمعمولبه 
احترام و  ها قابلآن  ازنظرتوانید از محققان بپرسید تا چند دانشمندي که داشته باشید میاندازهاي متنوع در کارتان اطمینان چشم

 ها نقد داشته باشند را نام ببرند.هاي آنمعتبر هستند اما ممکن است به یافته 
گوید: «من  می باره ن یدراپردازد شناسی و فیزیک میهاي ستاره ویراستار ارشد مجله کوانتا که به پوشش داستان 18ناتالی ولچور 

اند مخالف است. اند یا ادعاهایی که مطرح کرده کاري که انجام داده  ازنظرها چه کنم چه کسانی با آنهمیشه از محققان سؤال می
 تواند براي روایت شما مهم باشد.» دهد که میاین کار شما را در مسیر یافتن تضاد منافع احتمالی قرار می

 طورمعمول به دهید. اي است که آن را پوشش میمکان کارآمد دیگري براي پیدا کردن منابع، بخش ارجاعات مقاله 

18 Natalie Wolchover 

 چطور براي داستان خود منابع الزم را پیدا کنید

 خواهید پوشش دهید تماس بگیریدبا اولین و/یا آخرین نام نویسنده مقاله تحقیقاتی که می 

 است تماس بگیرید شدهاشارهها با محققانی که در بخش منابع به آن 

  در پایگاهPubMed.gov  یپزشک ستیزهاي مربوط به رایگانی براي جستجو در میان مقاله يجستجو موتورکه 
ها مانند گوگل  شود جستجو کنید. همچنین از سایر بانک دادهمدیریت می  (NIH)است و از سوي مؤسسه ملی سالمت 

 ها تماس بگیرید سندگان آناسکوالر استفاده کنید و به دنبال تحقیقات مرتبط بگردید و با نوی

 مخالف با نتیجه   يدانشمندانی که ممکن است نظر  ازجملهدیگري صحبت کنید ( افراد چه با باید که بپرسید خود منابع از
داشته باشند)   موردنظر تحقیق

  است تماس بگیرید  شدهانجاممؤسسه پژوهشی که این کار در آن  یعموم  روابطبا افراد بخش 

« به طور معمول نخستین  افرادي 
که منابع به شما معرفی  

کنند افراد با سابقه و  می 
سرشناس و شناخته شده  

ستند. براي همین و براي   ه
ع از منابع خود   ایجاد تنو

بپرسید چه افراد دیگري در 
این حوزه تازه ظهور کرده و  

ستند؟   آن ه آینده   

 آپوروا مانداویلی 
 گزارشگر، نیویورك تایمز 
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ها بوده است  بخش کار آنهایی که الهام پژوهش ازجمله کنند و در این بخش محققان به تحقیقات مرتبط دیگر در آن حوزه اشاره می
زمینه و بافتاري باشد که تحقیق تواند مکان مناسبی براي ارائه پیش شود که میمقاله آورده میها در بخش مقدمه (عمدتاً این اشاره 
توانند نام دانشمندانی را بیابند که ممکن است براي تماس مناسب نگاران میگرفته است). در این بخش روزنامه درون آن صورت

 باشند.
 چهارچوب و بافتار وندربزرگ، العاده اندازهاي مختلف درباره یک داستان، ممکن است ادعاهاي فوق بدون اطالع از پوشش چشم

در   Futurism.comایندیپندنت در انگلستان و  ازجمله تعدادي از نشریات و  2016درست و دقیقش جاي نگیرد. در سال 
در فیزیک ذرات بود  ياتازه . داستان درباره نظریه  آمدیم جذاب و مهم   العاده فوقداستانی را پوشش دادند که به نظر  متحده االت یا

است. کلمه «کشف» نخستین   شده کشفدر طبیعت، مشابه گرانش یا الکترومغناطیس  ياتازه وي که نیر کردیمکه این ادعا را طرح 
بود، استفاده و منتشر شد. گزارشگران و ویراستارانی که زحمت دنبال  کرده ه ی تهبار در بیانیه مطبوعاتی که مؤسسه پژوهشی مربوط 

  ریگنفسبا هم به رقابتی  شده اغراقبودند در استفاده از تیترهاي  آن را به خود نداده  موردنظرکردن داستان و پیدا کردن بافتار 
«دانشمندان احتماالً موفق به کشف پنجمین نیروي بنیادي طبیعت شده اند که درك ما را از کل عالم  پرداختند. تیترهایی مانند. 

قولی از هیچ محققی خارج از تحقیق در بودند و هیچ نقل کرده اشاره ها تنها به نام نویسنده اول مقاله عمده این مقاله  »1دهد.تغییر می
ین  که مانع از این شد که گزارشگران متوجه بقیه داستان بشوند. معلوم شد که ا بود تصمیم اشتباهیاین  –ها وجود نداشت آن

 2داستانیکه ولچور متوجه شد و در  طورهمان  و ؛اي براي پشتیبانی از آن وجود نداردنظریه جدید تنها یک گمانه است و هیچ داده 
است که شامل اتهام سایر  مفصلی  نه یزمش ی پتا نوشت توضیح داد تحقیقی که منجر به این نظریه شده است داراي که براي کوان

هاي بهتري محققان درباره سوگیري در این تحقیق و داده گزینی در بیان آن بوده است. به زبان ساده، منابع بهتر منجر به داستان
 شوند.می

 يها نوشته این است که براي  هم آنباشد. یکی از دالیل  ترپرزحمتتوانند فرآیندي تر پیدا کردن منابع میطوالنی  يهاداستان براي 
نویسنده باید   نویسنده باید با منابع بیشتري صحبت کند (به نظر من در یک داستان علمی به طول بیش از سه هزار کلمه، تری طوالن

د.) گزارشگران شاید الزم باشد جستجوي خود را با دنبال کردن مطالعات اخیر در آن موضوع منبع مختلف گفتگو کن 15با هشت تا 
حوزه زیست پزشکی)،    منتشرشده هاي ي مقاله (برا 3PubMed هایی مانندآغاز کنند و به سراغ بانک داده 

4ScienceDirect ،5Ps ycInfo  6، یشناسروانبراي مقاالتarXiv  هاي ریاضیات و فیزیک) و (براي پیش مقاله
7medRxiv  دانشمندانی بروند که طی چند سال گذشته   ه سراغهاي زیست پزشکی) بروند. سپس باید ب(براي پیش مقاله

ر کرده باشند شاید از وضعیت درباره آن موضوع کا ترشیپها یک دهه قبل یا اند. (اگر آنمقاالتی را درباره همان موضوع منتشر کرده 
 فعلی علم در آن حوزه مطلع نباشند.) 

در آن مؤسسه تحقیقاتی تماس بگیرند (در   (PIO) یعموم روابطرویکرد دیگر این است که گزارشگران با کارگزاران بخش 
ها متخصصانی را براي مصاحبه به آن بخواهند که ها ها توضیح داده و از آنها) و موضوع داستانشان را به آنها یا دانشگاه بیمارستان

 تواند کارآمد باشد. می ،است شدهشناخته خصوص زمانی که آن مؤسسه در آن حوزه خاص داراي اعتبار و معرفی کنند. این کار به 
العاده مهم است که گزارشگران دقیقاً بدانند که حوزه و موضوع آن تحقیق دقیقاً کدام است. براي برخی از البته این مسئله فوق

من سفري به   2019ها گزارشگران نیاز دارند تا دانشمندانی با تخصص بسیار خاصی را در آن زمینه پیدا کنند. در سال داستان 
شناسی انگیز در ایمنیبراي مناقشه را براي ساینتفیک آمریکن آماده کنم. این گزارش درباره نظریه  8گزارشیي غربی داشتم تا آفریقا

هایی که از ویروس غیرفعال استفاده  واکسن برخالفهاي مبتنی بر ویروس زنده (کرد که واکسنبود که این فرض را مطرح می
هاي بیشتري نسبت به بیماري اصلی و هدف خود را دارند (براي مثال واکسن سرخک ممکن  کنند) توانایی دفاع در برابر بیماريمی

 هاي خونی نیز مقاوم کند).است، شخص را در مقابل اسهال و عفونت

« داستان هاي خبري و نوشته  
مجالت را مرور کنید تا ببینید  چه 
کسانی نقل قولهاي پرمغز،  خاطره 

انگیز یا به یادماندنی  گفتهاند.  

 فریس جبر، ویراستار همکار
نیویورك تایمز مجله    
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 هنگام انتخاب منبع در نظر داشته باشید را چهار موضوع 
 
 دیده است؟آیا این منبع در موضوعی که شما قصد پوشش آن را دارید تخصص دارد و در آن آموزش 

 
  کند؟ ها همکاري میمحققان این حوزه در تعامل است و با آندیگر آیا این منبع با تعداد زیادي از 

 
 آیا جوایزي در زمینه  -اجتماع علمی هستند  مورداحترامها فردي آیا کارنامه (رزومه) این منبع نشان از آن دارد که آن

 جایگاه راهبردي داشته است؟  تحقیقاتش به خود اختصاص داده یا در مجامع تخصصی موقعیت و
 
 اند؟آیا منابع دیگر نسبت به او هشدار داده 

 
 

شناسی عمومی گفتگو کنم تا نظر و دیدگاه توانستم با یک متخصص ایمنیاسی بود و من میشناز یک سو، این داستان درباره ایمنی
شناسی آشنایی نداشتند. براي بتوانم منبعی را  ها با این گوشه خاص از تحقیقات ایمنیاما بسیاري از آن -خارج از تحقیق را بگیرم 

 يهادواژه یکلبا  PubMedاند درباره آن نظر دهد، من به جستجو در اندازه کافی با این موضوع آشنا باشد و بتو پیدا کنم که به 
توانستند ها و منابع مرتبط را پیدا کنم. این افراد می) تا بتوانم مقاله 19هاي غیر هدفمندالعاده خاصی پرداختم (مثل اثرات واکسنفوق

در روش تحقیق این مطالعه وجود داشت صحبت کنند  هایی که ها و شواهد پشت این نظریه و همچنین محدودیتبا من درباره داده 
 توانستند انجام دهند. عمده ایمنی شناسان عمومی نمی و این کاري بود که 

اي خاص معرفی کنند بدون  حال باید در نظر داشته باشند که ممکن است محققانی خود را کارشناس در حوزه نگاران درعینروزنامه 
، یک متخصص  متحده االت یاگیري ویروس کرونا در و در آغاز همه  2020اینکه واقعاً کارشناس آن موضوع باشند. در ژانویه 

از آمارهایی ترسناك (و البته اشتباه) درباره   9رشته توییتی 20اه هاروارد به نام اریک فایگل دینگهاي عفونی وابسته به دانشگبیماري 
تازگی آن را مطالعه کرد بود منتشر کرد. این بود و او به  ها را پشت سر نگذاشته رده اي که هنوز بازبینی همویروس بر مبناي مقاله 

عنوان کارشناس براي بحث درباره به  .ان. ان.سی ازجمله هاي ملی تلویزیونی گیر شد و فایگل دینگ از سوي شبکه ها همه توییت
بود اما دکترایش در زمینه تغذیه بود و نه   کرده لیتحصگیري همه  نه یدرزمکه  يباوجودویروس کرونا دعوت شد. اما فایگل دینگ 

یکی  ده بودند.منبع با او تماس گرفتند به این نکته ظریف توجه نکر عنوانبه نگارانی که و بسیاري از روزنامه  –هاي عفونی بیماري 
درباره فایگل دینگ نوشت «او قرارداد   21هاي عفونی دانشگاه هاروارد به نام مارك لیپسیچشناسی بیماريگیري از متخصصان همه 

توجه و تبلیغ براي خود بود و ها نداشته و به دنبال جلبها یا تکامل آنموقتی در دپارتمان تغذیه ما دارد و تخصصی در زمینه ویروس
کردند تا پیشینه او را بررسی کنند و سري به  نگاران تنها دو دقیقه وقت صرف میشارکت در بحثی علمی.» اگر این روزنامه نه م

 .ها نداردشدند که او تخصص متناسبی با موضوع داستان آنزدند، متوجه میصفحه او در دانشگاه هاروارد که میزبانش بود می

 
 

وجه  هیچتواند درباره این موضوع حرف بزند. من به دارد پس می .M.Dیا  .Ph.Dگویند خوب فالنی مدرك «خیلی از مردم می
Medsرئیس تحریریه توانم قبول کنم.» این را ایوان اورانسکی، نایباین موضوع را نمی cape   و نویسنده برجسته مقیم مؤسسه

 است.  (.M.D)گوید که خودش داراي مدرك دکتراي پزشکی انشگاه نیویورك مینگاري آرتور ال. کارتر در دروزنامه 
 

 
19 non-specific vaccine effects 
20 Eric Feigl-Ding 
21 Marc Lipsitch 

https://threader.app/thread/1220919589623803905
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وجه  هیچتواند درباره این موضوع حرف بزند. من به دارد پس می .M.Dیا  .Ph.Dگویند خوب فالنی مدرك «خیلی از مردم می
Medsرئیس تحریریه توانم قبول کنم.» این را ایوان اورانسکی، نایباین موضوع را نمی cape   و نویسنده برجسته مقیم مؤسسه

 است.  (.M.D)گوید که خودش داراي مدرك دکتراي پزشکی نگاري آرتور ال. کارتر در دانشگاه نیویورك میروزنامه 
مشخص در آن زمینه خاصی از علم و پزشکی که   طوربه به عقیده اورانسکی، موضوعی که اهمیت دارد این است که آن منبع 

شناسی دارد، نظر جالبی درباره تخصص داشته باشد. به گفته او «براي مثال اگر کسی که تخصص سرطانموردبحث است 
کسی باشد که هیچ تخصص و   ازنظراما میزان اعتبار نظر او تنها شاید اندکی بیشتر  ؛گیري داشته باشد، این موضوع جالبی استهمه 

 مدرکی در زمینه پزشکی ندارد.»
تواند مکان مناسبی براي پیدا کردن  هاي اجتماعی میدرباره فایگل دینگ اشاره کردیم اما گاهی، شبکه  مورد مخربی که  باوجود

هیچ خجالتی درخواست معرفی منابع براي  گوید: «من بیمی باره نیدرانگار علم مقیم سیاتل ، روزنامه 22کارشناسان باشد. وودان یان
نگاران باید در این مورد مراقب باشند. کسانی ممکن است افرادي بدون تخصص  گذارم.» اما روزنامه داستانم را روي توییتر می

به   ندارند. همچنین باتوجه که تخصصی در آن موضوع عنوان منبع متخصص معرفی کنند درحالیمرتبط را معرفی کنند یا خود را به 
هاي پژواك دهنده بوك اتاقکهایی مانند فیسسایت اینکه وب -هاي اجتماعی وجود دارد هاي رسانه هایی که درباره حبابنگرانی 

دارد که   این امکان وجود -کنند در تعامل هستند ها فکر میکنند که درون آن افراد تنها با افرادي که همانند آنکوچکی را تولید می
ناخواسته تنوع منابعی را که   طوربه کنند هاي اجتماعی براي پیدا کردن منبع موردنظر خود استفاده مینگارانی که از رسانه روزنامه 

هاي اجتماعی محدود کنند. اگر گزارشگران از رسانه   ،هاي موجود در آن زمینه) و وارد داستان خود کنند(و دیدگاه  داکرده یپتوانند می
 هاي دیگر را نیز دنبال کنند.زمان مطمئن شوند که روشکنند باید هماي پیدا کردن منبع موردنظر خود استفاده میبر

هاي اجتماعی دقیق و مراقب باشند، ممکن است بتوانند از این طریق  با همه این مالحظات اگر گزارشگران در فراخوان خود در رسانه 
گردم که  ها را پیدا کنند. اخیراً من در توییتی نوشتم که به دنبال محققانی میتوانستند آنرت نمیمنابعی را بیابند که در غیر این صو

نظیري را به  محققان بی ،هاي عفونی کار کرده باشند، معاشران من در توییتر درباره تأثیر معماري و ساختار مدارس بر توسعه بیماري
این   تیدرنهااما همه این مسائل  ؛پیدا کنم PubMedها را از طریق جستجوي م آنتوانستمن معرفی کردند که احتماالً هرگز نمی 

داند درباره چه حرف  ها واقعاً میتوانید بفهمید که آنکسی را براي مصاحبه پیدا کردید، چطور می که یوقتآورد: سؤال را پیش می
 زند و از موضوع خبر دارند؟ می

 اعتبارسنجی منابع 
تر اینکه  اینکه بفهمیم آیا منابع ما واقعاً در زمینه موردنظر و خاص مدنظر ما کارشناس و آگاه هستند کار سختی است و از آن سخت

ها تأثیر بگذارد. یک هاي شخصی دارند که ممکن است بر نظر و دیدگاه آنها اهداف پنهان یا سوگیريتشخیص بدهیم، آیا آن
هایی که با منابع خود دارید از دانشمندان بپرسید آیا کسی در این حوزه حضور دارد که باید از  مصاحبه روش این است که در انتهاي 

هاي مبتنی بر سند و مدرك براي من با محقق زنی در حوزه پیشگیري از خشونت که درباره روش بارک یاو و نظراتش دوري کرد. 
کردم. او به من گفت شاید بد نباشد از فالن دانشمند حوزه پیشگیري از  هاي جنسی کار کرده بود مصاحبه میجلوگیري از خشونت

 خشونت دوري کنی به این دالیل که خود او اخیراً به آزار و تعرض جنسی متهم شده است.
که در سایت مؤسساتی منبع مورد نظرتان بیندازید. اکثر اوقات این سند در وب CVهمچنین بد نیست نگاهی به کارنامه یا رزومه یا 

ها بخواهید که در صورت امکان یک نسخه از آن را برایتان ارسال کنند). گزارشگران  توانید از آنکنند پیدا کنید (اگرنه میآن کار می
هاي تخصص  توانند بررسی کنند که آیا منبع مورد نظرشان برنده هیچ جایزه تحقیقاتی شده یا در موقعیت رهبري در انجمنمی

 ه است یا نه. (اما همچنین به این توجه کنید که آن محقق چه مدت است که در آن حوزه مشغول فعالیت است. مرتبط قرار داشت

22 Wudan Yan 
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 هاي شکارچی را بگیریدجلوي ژورنال
هایی را در خود دارد که مقاالت را بدون اینکه بازبینی دقیق در  شود فهرستی از ژورنالسایت که به شکل جمعی مدیریت میاین وب

هاي گیرند یا سایر روشها میکنند، براي انتشار مبالغ گزافی از نویسندهمنتشر می ،کامل رعایت شده باشد طوربهها آن
 اند.فتهرا به کار گر يزی برانگسؤال

 سایت را ببینید وب

وجود منبع اي زیادي نداشته باشد اما بااینشاید یک محقق پسادکتري یا استادیار یک دانشگاه هنوز دستاوردهاي تقدیر شده حرفه 
 نظیري براي داستان شما باشد.)بی

تر با چه افرادي همکاري توسط آن فرد نگاه کنند تا ببینند او پیش منتشرشده توانند به مقاالت پیشین طور میهمین گزارشگران
هایی که منتشر کرده است تنها نام  گوید: «اگر محققی در عمده مقاله تایمز میکرده است. آپوروا مانداولی، گزارشگر علم نیویورك

تواند یک عالمت هشدار به شمار برود.» در چنین مواردي شاید آن منبع باشد، این همیشه می  خودش و حداکثر یک نفر دیگر آمده
 چندان در اجتماع علمی اعتبار نداشته باشد.

طور  اند نیز تحقیق کنند و همینها منتشر کرده ها، مقاالتشان را در آنباید درباره ژورنالی که منابع آن حالنی درعنگاران روزنامه 
اند را نیز مرور کنند. تشخیص اینکه آیا ژورنالی داراي کیفیت باالي است یا نه کار هایی که احتماالً این افراد ویراستار آن بوده ژورنال 

دهند و به همین دلیل ممکن است خیلی العاده خاص و محدودي را پوشش می ها موضوعات فوقل اي نیست. برخی از ژورناساده 
هاي یک ژورنال با چه تناوبی از  دهد مقاله اي که نشان میباالیی نداشته باشند. سنجه  23نباشند (در نتیجه ضریب تأثیر شدهشناخته 

شود.)ها نمایش داده می سایت آندر وب ،هاي یک ژورنالگیرد و معموالً در بخش سنجه سوي محققان دیگر مورد ارجاع قرار می
نگاران باید از منابعی که مقاالتی را در بدي هستند. البته روزنامه هاي ها ژورنالتنهایی به این معنی نیست که آناما این مسئله به 

کنند  هایی که تنها بر اساس سود مالی و نه بر اساس محتوا و اهمیت علمی، مقاالت را منتشر میآن ژورنال -هاي شکارچی ژورنال 
شوند که از نیاز دانشمندان به انتشار تغذیه  ه میخواند 24ها به این دلیل به نام شکارچیاند دوري کنند. این ژورنال منتشر کرده  -

ها را رده مرور و بازبینی هم ازجمله هاي درست و خوب انتشار علمی ها، روشکنند. اغلب اوقات این ژورنالها را شکار میکرده و آن
توانید در  هاي شکارچی را میژورنال روز از  کنند. (فهرستی به اي را منتشر میکننده هاي گمراه کنند و اطالعات و داده رعایت نمی

10predatoryjournalsسایت وب .com (.مشاهده کنید 
هاي علمی را رانس ها در کنفهاي پیشین آن منبع و سخنرانی آنتوانند با جستجو در یوتیوب، مصاحبه طور میگزارشگران همین

خصوص براي این توصیه به  -ها و اینکه تا چه حد جذاب هستند را به دست آورند مشاهده کنند تا تصوري از نحوه صحبت آن
گوید «از اینکه چه  دبیر سابق بخش خبر ساینتفیک آمریکن می 25اهمیت است. رابین لوید حائزنگاران صوتی و تصویري روزنامه 

توانید از این طریق حال و هواي حرف زدن گداري میزده خواهید شد و گاه توانید در یوتیوب پیدا کنید شگفتا میتعدادي از منابع ر
 ها را متوجه شوید.»آن

اند و اینکه به چه  ها صحبت کرده هاي مختلف با آنتواند تصویري از اینکه چقدر رسانه طور جستجوي نام افراد در اینترنت میهمین
اي است ممکن است خوب قول شده است را آشکار کند. اگرچه مصاحبه کردن با فردي که داراي تجربه رسانه ها نقلتناوبی از آن

 قول استفاده نکنند. اند را براي نقلقول کرده ها نقلباشد اما گزارشگران باید مراقب باشند تا همان افرادي را که همه از آن

23 impact factor 
24 predatory journals  

25 Robin Lloyd 

«به کارهایی که منابعتنان  انجام داده 
اند نگاه کنید و  مطمئن شوید، چیزي 

که ممکن  است بگویند، واقعا ًبه 
داستان   شما مربوط است.  

 وودان یان، روزنامه نگار علم مستقل
 ساکن سیاتل 

وب سایتى کارآمد
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توجهی با طور بنیادین و قابلکنید به عنوان منبع به او مراجعه میه شخصی که به یکی از هشدارهاي احتمالی زمانی است که دیدگا
طور بنیادین و اساسی در تضاد با همه  گویند به ها میگوید: «اگر چیزي که آنباره میبقیه منابع شما در تمایز باشد. مانداوالی دراین

ها واقعاً در مسیري هستند که بقیه هنوز متوجه آن  این معنی است که آناید یا به آن چیزي است که از سایر افراد این حوزه شنیده 
تواند کمک کند هاي این شخص خاص میکنند.» پرسیدن نظر دیگران درباره دیدگاه اند و یا اینکه واقعاً در آن باره اشتباه مینشده 

کنند تا از منافع خودشان دفاع کنند در این صورت  اي عمیق باشد و سایر دانشمندان هم سعیاما اگر حوزه موردنظر درگیر مناقشه 
ها از این دانشمند دل خوشی ندارند این است که  گوید کار دشواري است. آیا دلیل اینکه آنرمزگشایی از اینکه چه کسی درست می

واقعی شاید الزم باشد که  کشد؟ در چنین مها را به چالش میها و تفکرات آنروش و علم او مشکل دارد یا اینکه نظرات او یافته 
اي که این حوزه را پوشش داده است نگار با دقت کار آن دانشمندان را موردمطالعه دقیق قرار دهد یا با روزنامه دیگر باتجربه روزنامه 

هاي ما در یتگوید: «یکی از مسئولباره میتایمز درایننگار علم و ویراستار همکار مجله نیویوركمشورت کند. فریس جَبر  روزنامه 
ها و نقدهاي سوگیرانه و غیرمنطقی که نگار علم این است که بتوانیم بین نقد موجه که ضرورت علم است و سرزنشنقش روزنامه 

 ».شود تمایز قائل شویمباعث بازماندن علم از پیشرفت می

نگاران تضاد منافع احتمالی که ممکن است باعث شکل دادن به نظر یک منبع شود را تشخیص داده همچنین مهم است که روزنامه 
سادگی این باشد که از منبع خود بپرسید آیا تاکنون از شرکت تجاري یا نهادهاي هواداري  تواند گاهی به و استخراج کنند. این کار می
گاه در نقش سخنگوي آن سازمان ایفاي نقش کرده است؟ گزارشگران ها مشورت داده یا هیچه آنخاص پولی دریافت کرده، ب

شده  شده توسط این افراد و یا در بخش چکیده مقاالت ارائه توانند تضاد منافع احتمالی را در بخش منابع مقاالت نوشته همچنین می
ProPublica’sه نام ها ردیابی کنند. بانک اطالعاتی پروپابلیکا بدر کنفرانس   Dollars  for Docs  ابزار کارآمدي است

هاي تجهیزات پزشکی پول دریافت هاي داروسازي و شرکت دهد تا پزشکانی که از شرکتنگاران این اجازه را میکه به روزنامه 
اند را شناسایی کنند.کرده 

 هشدارهایی که ممکن است بیانگر فقدان تخصص یا تضاد منافع باشند 

 طور شاخصی با نظرات سایر محققان آن حوزه تمایز داشته باشدنظرات منبع به 

 ندرت با محققان دیگر همکاري کرده باشدآن شخص به

 ها مشورت داده باشد یا در مقام پول دریافت کرده یا به آن ،منبع موردنظر از شرکت تجاري یا نهادهاي هواداري
 ها بوده باشدسخنگویی آن

  ها اعالم کرده باشدمنبع تضاد منافع خود را در مقاله تحقیقاتی یا خالصه مقاله کنفرانس 

  منبع در تولید یا فروش محصوالت نقش دارد
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تنها اطالعاتی درباره سوابق قضایی افراد در هاي اطالعاتی نه استفاده کرد. این بانک طور باید از بانک اطالعات عمومی نیز همین
هاي تجاري را آشکار کند که ممکن است منجر به  دهند که ممکن است درگیر بودن آن شخص در فعالیتاختیار شما قرار می

عنوان نهادي اي غیردولتی باشند که اگرچه خود را به ه نگاران باید مراقب سازمانطور روزنامه گیري تضاد منافع شود. همینشکل
» 26ها را اصطالحاً «استروتورفینگشوند. این سازمانها حمایت میکنند اما از سوي صنایع و شرکتنهاد، معرفی میمستقل یا مردم

توانند به می  متحده االت یانگاران در برانگیز باشد اما روزنامه تواند چالش هایی مینامند. پیدا کردن هویت حامیان چنین سازمانمی
 ها مراجعه کنند.رسید مالیاتی این سازمان  990 بندمراجعه کرده یا به  GuideStarسایت وب

 اطمینان از رعایت تنوع جنسیتی و نژادي
مردان سفید هستند.  شده شناخته این است که عمده کارشناسان موفق و  -ها و البته بقیه حوزه  -یکی از مسائل کلیدي در حوزه علم  

تري براي اینکه مردان راه ساده  ازجمله البته دالیل بسیار زیادي براي این بروز این نسبت ناعادالنه جنسیتی و نژادي وجود دارد. 
ها کمتر است. ت در پیش دارند چراکه فشار اجتماعی و انتظار فرهنگی براي ایفاي نقش والدین براي آنصعود در مسیر موفقی

هاي هایی که به روشکنند مواجه نیستند. تبعیضوپنجه نرم میهایی که دانشمندان اقلیت دستدانشمندان سفید همچنین با تبعیض
 .ها مانع ایجاد کندمختلف ممکن است در مسیر رشد آن

26 As troTurfing 

وبسایت پروپابلیکا به نام دالر براي دکترها  
Dollars for Docs ( ارتباطات و وابستگیهاي مالی پزشکان و شرکتهاي  بانک اطالعاتی آنالین دالر براي دکترها )

دارویی 
را دنبال میکند. گزارشگران میتوانند نام پزشک موردنظر را در آن وارد کنند تا ببینند آیا آنها از شرکتهاي دارویی یا تولیدکننده 

تجهیزات پزشکی پول دریافت کردهاند یا نه. مسئلهاي که میتواند نشانهاي از وجود تضاد منافع باشد. 
 را ببینید  سایتوب

 دانشمند زن 500
پردازد و تالش دارد تا رهبري، تنوع و توجه عموم با علم را تغییر دهد. در علم می شدهراندهسایت به معرفی زنان به حاشیه این وب

توانند دانشمندان زنی که نگاران میسایت خدمتی به نام تقاضا براي یک دانشمند زن وجود دارد که به کمک آن روزنامهدر این وب
 کنند را پیدا کنند. در حوزه یا منطقه خاصی فعالیت می

 سایت را ببینید وب

وب سایتى کارآمد

وب سایتى کارآمد

https://projects.propublica.org/docdollars/
https://ksjhandbook.linchpin.site/sources-experts-where-to-find-them-how-to-vet-them/ensuring-gender-racial-diversity/
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هاکار بیشتري که از آن  باوجودکه تا حدي داراي تنوع است باید سعی کنند  دهندی مگزارش  ياحوزه نگاران درباره زمانی که روزنامه 
 کنند که چقدر درنگاران فراموش میجنسیتی و نژادي در گزارش خود باشند. اغلب اوقات روزنامه  يهاتنوع ، به دنبال بیانبردیم

جریان غالب وجود دارد. زمانی که ایدرین   يسوبه مایل کنند سوگیري و ترا معرفی می هاها صحبت و آنبازنمایی منابعی که با آن
ها را پوشش داده بود  خود آن 2015سال  يهامقاله  دبیر اجرایی آتالنتیک به بررسی تنوع در میان منابعی که او در 27الفرنس 
گزارشگر علم  2016ها ارجاع داده بود زنان هستند. اندکی بعد و در سال  درصد منابعی که به آن 22که تنها  11کشف کرد پرداخت 

ها درصد منابعی که از آن 24روي مقاالتی که در آن سال نوشته بود صورت داد و متوجه شدن تنها   12تحلیلیآتالنتیک، اد یانگ، 
 که نوشته است صداي هیچ زنی بازتاب داده نشده است.  ییهاداستاندرصد  35و در  اندبوده قول کرده است زنان نقل

متوجه   –دانشمندان   ازجمله و  –کند مردم نگاري باز میبعیض در بازنمایی راه خود را به درون روزنامه زمانی که این عدم تعادل و ت
– دادند یمدر آن زمان را زنان تشکیل  اشه ی ریتحرکه تمام اعضاي هیات  –. چند سال قبل، مجله دیجیتال اسپکتروم  شوندیمآن 

قول از دانشمندان مرد پرداخته بود. بعد از انتشار را درباره تحقیقات ژنتیکی در اوتیسم منتشر کرد و در آن مقاله تنها به نقل يامقاله 
از زنان محقق آن رشته با مانداویلی که آن زمان سردبیر اسپکتروم بود تماس گرفت تا یأس خود از این تصمیم را   یکیاین داستان 

به گفته مانداویلی: «این دانشمند به من گفت تصور کن چه حالی پیدا کردم وقتی این مطلب را خواندم و حتی  به اطالع او برساند.
 يباوجود قول از یک متخصص ژنتیک زن در آن ندیدم.  وقتی این را شنیدم مثل این بود که خنجري به قلبم زده باشند. یک نقل

کردیم. رعایت این مساله احتیاج به این  يکارخراب در این مورد  بازهمایت کنیم، تا این موضوع را رع میکردیمکار  یسختبه که ما 
 هوشیار باقی بمانیم.»  ياالعاده فوق طوربه دارد که 

البته که هرچقدر گزارشگران و ویراستاران بیشتر درباره این موضوع فکر کنند و به دنبال منابعی با تنوع جنسیتی و نژادي بیشتر  
هایی خصوص آنبه  –گوید: «زمانی که متوجه شدم منابع من  می باره نیدراتوانند به این هدف دست پیدا کنند. جبر ر میبگردند، بهت

هستند، تالش زیادي انجام دادم این مشکل را رفع کنم. این کار را با عمق بخشیدن   کدستیخیلی  –کنم قول میها نقلکه از آن
کافی  يارسانه کارشناسان براي معرفی همکارانی که کارهاي مهمی انجام داده اما توجه  خصوص  درخواست از به تحقیقم و به 

 اند، انجام دادم.»کسب نکرده 

و ویراستاران خود را در مقابل این مساله مسئول بدانند.  ها سنده ینوتواند به این روند کمک کند این است که خود موضوعی که می
و ارجاع به زنان  هاقولنقلدرصد  سرعتبه دن و ثبت منابعش در یک جدول کرد، متوجه شد که زمانی که یانگ شروع به دنبال کر

نژادي و قومی حضور   يهاتیاقلتعداد زیادي از زنان جوان و دانشمندان  ن یبنیدراافزایش یافته است و  شیهانوشته دانشمند در 
شود.»است که منجر به تغییر می يمؤثرداشتند. مانداویلی معتقد است « این واقعاً روند 

پرهیز از تعادل کاذب

تواند  ها میهاي آنبه معنی منابعی که الزاماً کارشناس نیستند اما تجربه  -هاي شخصی از «مردم واقعی» حالها و شرح داستان 
هاي تازه برقرار  شود تا خواننده بتواند ارتباط بهتري با روندهاي علمی و یافته باعث می -ارزشمند باشد که در متن بیاید قدري به 

هاي مخالف در یک اما وقتی گزارشگران دقت الزم را نداشته باشند ممکن است به این دام بیفتند که باورهاي متضاد و دیدگاه  ؛کند
گونه نیست. این  از منظر علمی یا پزشکی این که ی درحالمعتبر یک مسئله نشان داده و قاب کنند،  عنوان دو سويموضوع را به 

 العاده خطرناك باشد.تواند فوقنامند و می» می29» یا «هم ارزي کاذب 28مسئله را به نام «تعادل کاذب 

27 Adrienne LaFrance 
28 false balance 
29 fa ls e equivalency

«وقتی مقاله اي را می خوانم 
به طور خاص به نام  

سنده  کنم تا  ها دقت می نوی
سنده زنی در   آیا نوی ببینم 

آن   ها حضور دارد یا نه.  میان 

 ناتالی ولچور، ویراستار ارش و 
 نویسنده، کوانتا 

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/02/gender-diversity-journalism/463023/
https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/02/i-spent-two-years-trying-to-fix-the-gender-imbalance-in-my-stories/552404/
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که در ذهن  يباوجودهایی است که کند که درباره مناقشه هایی بروز میطرفی نمایی) عموماً در داستانطرفی کاذب (بی تعادل یا بی
مواردي مانند تغییرات  -اما دیدگاه علم درباره آن قطعی و مشخص و شفاف است  مانده یباقمردم در قالب مناقشه نقش گرفته و  

گیري آن را  نگاران مناظرات جاري اجتماعی در زمینه تغییرات اقلیم و نقش انسان در شکلمانی که روزنامه واکسن. ز یمنیااقلیم یا 
  ازنظر کشند که گویی اي به تصویر میگونه ها را به قول کرده و آندهند و از دانشمندانی در «هر دو سوي مناظره» نقلپوشش می 

اینکه در این موضوع اجماع علمی قطعی وجود دارد ناتوان   دادن نشاندر  درواقعدارد،  اعتبار و تعداد دو طرف در شرایط برابري قرار
هایی را از قولیکسان نقل طوربه دهند و نگارانی که مسئله واکسیناسیون و امنیت آن را پوشش میمشابه روزنامه   طوربه مانند. می

کنند، این دو دیدگاه را  ارز با نظر کارشناسانی که تخصصشان ایمنی واکسن است نقل میوالدینی که درباره آن نگرانی دارند را هم
اده وضوح نشان دعلم به  که ی درحالعلمی هر دو دیدگاه داراي اعتبار یکسان است  ازنظرکشند که گویی اي به تصویر میگونه به 

 ها امن هستند.است که واکسن

به نام تجاري گاردازیل و با تیتر «نیمه   HPVهاي روزنامه تورنتو استار گزارشی تحقیقی درباره یکی از واکسن 2015در فوریه 
ی  شخصی و موردي زنان جوانان يهاتجربه ها و قول» منتشر کرد. بخش بزرگی از این داستان به نقلزیانگشگفتتاریک داروي 

پس از  کردندیمها ادعا . برخی از آناندشده هایی در سالمت خود اختصاص داشت که باور داشتند پس از تزریق واکسن دچار اختالل
هستند   در کف پایشان به وجود آمده است و اینکه به دلیل اثرات واکسن حاال ناچار مرغتخمیک  اندازهبه  ییهاتوده سینه شدن، کوا

بنشینند. چیزي که در این گزارش غایب بود نظرات کارشناسی دانشمندان و محققان   دارچرخ د یا روي صندلی از لوله غذا بخورن
به توضیح علم این موضوع و اینکه   يااشاره پزشکی بود که پرونده ایمنی گاردازیل را بررسی کرده بودند. همچنین در این گزارش 

اما تا پیش آن موقع،   13بازپس گرفتاین مقاله را   تیدرنهابود. روزنامه استار  چرا علم نشان داده است این واکسن امن است نشده
 ضربه شدیدي خورده بود.  یطورکلبه اعتماد مردم به واکسن گاردازیل و امنیت واکسن 

دهند باید تالش کنند تا بفهمند اجماع علمی در آن موضوع در می نگارانی که مناقشات را پوشش براي پرهیز از تعادل کاذب روزنامه 
درباره تعادل کاذب براي انجمن  14توضیحیدر  2016نویسنده علمی مستقل در مطلبی که در سال  30کجا قرار دارد. تارا هِل

انی خبرنگاران باید نظرات خارج از جریان اجماع علم را کند: «تنها در زم می دیتأکهاي سالمت نوشته بود نگاران مراقبتروزنامه 
ها وجود داشته باشد و نه به این دلیل که از درون کنج کوچک خود فریادهاي پوشش دهند که شواهد محکمی براي ادعاي آن

سطوح مختلف اعتبار هاي شما تفکرات و نظرات مختلف با دهند.» در نقش یک ویراستار بررسی کنید که آیا نویسنده بلندي سر می
خصوص زمانی که این  هاي شخصی و فردي بیماران باشید به ها و تجربه حالاند؟ مراقب شرح اعتبار در یک رده قرار داده  ازنظررا 

ها در دو سوي طور شاید الزم باشد ویراستاران نام افرادي که از آناست. همین شده انیبتجربیات در قالب و قاب شواهد پزشکی 
 اعتبار و احترام هستند یا نه. ازنظرها واقعاً داراي تراز یکسانی قول شده را گوگل کنند تا ببینند آیا آنبرانگیز، نقلضوع مناقشه یک مو

العاده نگاران علم فوقمشابه یک داستان را ویران کنند. براي روزنامه  طوربه توانند و می -توانند یک داستان را بسازند منابع می
ت که افرادي را براي گفتگو پیدا کنند که داراي تخصص مناسب با موضوع هستند، داراي تضاد منافع چشمگیري در آن  حیاتی اس

 هاي جنسی مختلف در آن حوزه باشند.ها و هویتدهنده قومیتاالمکان بازتاب موضوع نباشند و حتی
م تنها به یک سؤال در انتهاي گفتگو با یکی از منابع یا  گاهی تنها تفاوت میان یک داستان علمی خوب و یک داستان بد درباره عل

اگر اطمینان ندارید که صداهایی که در داستان خود  گردد.سپري کردن پنج دقیقه وقت بیشتر براي تحقیق در فضاي آنالین برمی
 اطمینان حاصل کنید. قدر تحقیق کنید تا از این موضوعدهنده اجماع موجود علمی هستند یا نه آناید بازتاب پوشش داده 

30 Tara Haelle  

من دایم به خودم یادآوري  »
می کنم که به شکل معقولی  
درباره همه چیز شکاك باقی 

 .  بمانم

 نگار علم،رابین لوید، روزنامه
 ویراستار خبر سابق ساینتفیک 

 آمریکن

« به مرور زمان سعی کنید  
ک فهرست نام  منابع   ی

  –معکوس را تهیه کنید 
چ  وقت نباید از افرادي که هی

ها نقل قول کنید، یا باید  آن 
با احتیاط زیادي به نقل قول 

آن   .  ها بپردازیداز 

 نایب رییس تحریریه   .M.Dایوان اورانسکی،  
 مِد اسپیس و بنیانگذار 

Retractionwatch.org 

https://www.thestar.com/news/2015/02/20/a-note-from-the-publisher.html
https://healthjournalism.org/blog/2016/01/facts-vs-opinions-beware-of-false-balance-in-your-reporting/
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توسط پوریا ناظمی به فارسی ترجمه شده و به صورت رایگان قابل دانلود    نگاري علمی؛ سبک ها، روش ها و تکنیک ها روزنامه(این کتاب با عنوان، 

 است.) 

The Craft of Science Writing: Selections From the Open Notebook. Edited by Siri 
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 Help a Reporter Out 
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 500 Women Scientists 

 EurekAlert Expert Search 

Predatory Journals 
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ها مقاله 

 طرف در علم، نوشته لی هوتز هاي یافتن منابع بیدشواري 
,” by Robert Lee Hotz, The Difficulty of Finding Impartial Sources in Science“

Nieman Reports , 2002.  

هاي خبري، نوشته جفري گیلریافتن منبع براي داستان کسی آن بیرون هست؟ 
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هاي یک سال پیشم را ازنظر سوگیري جنسیتی بررسی کردم (دوباره)، نوشته ایدریان لفرانس من گزارش
by Adrienne  ,”I Analyzed a Year of My Reporting for Gender Bias (Again)“

LaFrance, February 2016, The Atlantic. February 2016.  

https://pourianazemi.com/wp-content/uploads/2021/11/FGSW-E.pdf
https://www.helpareporter.com/
http://diversesources.org/
http://500womenscientists.org/
http://eurekalert.org/experts.php
http://predatoryjournals.com/
https://projects.propublica.org/docdollars/
http://guidestar.org/
https://niemanreports.org/articles/the-difficulty-of-finding-impartial-sources-in-science/
https://www.theopennotebook.com/2015/04/07/sourcing-news-stories/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/02/gender-diversity-journalism/463023/
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 ه اد یانگ. هایم کردم، نوشتمن دو سال را صرف تالش براي اصالح عدم توازن جنسیتی در داستان 

.” By Ed I Spent Two Years Trying to Fix the Gender Imbalance in My Stories“
Yong, The Atlantic. February 2018.  

 و سابقه را تصحیح کرد. نوشته جولیا بلوز  -تورنتو استار چطور در داستانی درباره واکسن اچ پی وي خرابی بزرگی به بار آورد 
and  —botched a story about the HPV vaccine  “How the Toronto Star massively

by Julia Belluz, Vox. February 2015.  ,”corrected the record 
هایتان باشید. نوشته تارا هل واقعیت علیه دیدگاه: مراقب تعادل کاذب در گزارش 

by Tara Haelle,  ,”Facts Vs. Opinions: Beware of false balance in your reporting“
Association of Health Care Journalists. January 2016.  

ها هاي خود اجتناب کنید: واکسن در رسانهاز تعادل کاذب در گزارش 
,” Voices for Vaccines. February Avoiding False Balance: Vaccines in the Media“

2015. 

نگار علم و استاد معین در مؤسسه ژورنالیسم آرتور ال. کارتر در دانشگاه نیویورك است. او ویراستار همکار روزنامه   لیندا ونر مویرم
جایزه بریکر براي  2019نویسد. او در سال تایمز نیز مینویس اسلیت است و به طور منظم براي نیویوركساینتفیک آمریکن و ستون

 2020هاي علم و طبیعت آمریکا در سال  هاي او در کتاب بهترین نوشته ه خود اختصاص داد و نوشته نویسندگی علم در حوزه پزشکی را ب
نگاران و نویسندگان و همچنین جایزه براي هاي او همچنین رتبه نخست جایزه ساالنه انجمن آمریکایی روزنامه بازنشر شده است. نوشته 

در  ،د اختصاص داده است. او به همراه همسر و دو فرزندش در هادسون ولیجایگاه عالی در گزارشگري از خدمات سالمت را به خو
 کند.نیویورك زندگی می

١  nt.co.uk/news/science/https://www.independe
 -force-fifth-a-discovered-have-might-scientists
 -the-of-view-whole-our-changing-nature-of
la7194121.htm-universe 

٢  -boson-https://www.quantamagazine.org/new
20160607/-scrutiny-faces-claim

٣ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

٤ https://www.sciencedirect.com/

٥ https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/

٦ https://arxiv.org/

٧ https://www.medrxiv.org/

٨  erican.com/article/https://www.scientificam
 -a-against-protect-vaccine-live-single-a-could

diseases/-of-multitude 

٩  er.app/https://thread
thread/1220919589623803905

١٠ http://predatoryjournals.com/

١١  https://www.theatlantic.com/technology/
 -diversity-archive/2016/02/gender

lism/463023/journa 
١٢  https://www.theatlantic.com/science/

  -xfi-to-trying-years-two-spent-archive/2018/02/i
stories/552404/-my-in-imbalance-gender-the 

١٣  -https://www.thestar.com/news/2015/02/20/a
lhtmpublisher.-the-from-note

١٤ https://healthjournalism.org/blog/2016/01/ 
 -your-in-balance-false-of-beware-opinions-vs-facts

reporting/ 

درباره نویسنده

ارجاعات

https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/02/i-spent-two-years-trying-to-fix-the-gender-imbalance-in-my-stories/552404/
https://www.vox.com/2015/2/10/8009973/toronto-star-hpv-vaccine
https://www.vox.com/2015/2/10/8009973/toronto-star-hpv-vaccine
https://healthjournalism.org/blog/2016/01/facts-vs-opinions-beware-of-false-balance-in-your-reporting/
https://www.voicesforvaccines.org/content/uploads/2015/02/False-Balance-Toolkit-VFV.pdf
https://www.independent.co.uk/news/science/scientists-might-have-discovered-a-fifth-force-of-nature-
https://www.independent.co.uk/news/science/scientists-might-have-discovered-a-fifth-force-of-nature-
https://www.independent.co.uk/news/science/scientists-might-have-discovered-a-fifth-force-of-nature-
https://www.independent.co.uk/news/science/scientists-might-have-discovered-a-fifth-force-of-nature-
https://www.quantamagazine.org/new-boson-claim-faces-scrutiny-20160607/
https://www.quantamagazine.org/new-boson-claim-faces-scrutiny-20160607/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.sciencedirect.com/
https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/
https://arxiv.org/
https://www.medrxiv.org/
https://www.scientificamerican.com/article/could-a-single-live-vaccine-protect-against-a-multitude-o
https://www.scientificamerican.com/article/could-a-single-live-vaccine-protect-against-a-multitude-o
https://www.scientificamerican.com/article/could-a-single-live-vaccine-protect-against-a-multitude-o
https://threader.app/thread/1220919589623803905
https://threader.app/thread/1220919589623803905
http://predatoryjournals.com/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/02/gender-diversity-journalism/463023/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/02/gender-diversity-journalism/463023/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/02/gender-diversity-journalism/463023/
https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/02/i-spent-two-years-trying-to-fix-the-gender-imbal
https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/02/i-spent-two-years-trying-to-fix-the-gender-imbal
https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/02/i-spent-two-years-trying-to-fix-the-gender-imbal
https://www.thestar.com/news/2015/02/20/a-note-from-the-publisher.html
https://www.thestar.com/news/2015/02/20/a-note-from-the-publisher.html
https://healthjournalism.org/blog/2016/01/facts-vs-opinions-beware-of-false-balance-in-your-reportin
https://healthjournalism.org/blog/2016/01/facts-vs-opinions-beware-of-false-balance-in-your-reportin
https://healthjournalism.org/blog/2016/01/facts-vs-opinions-beware-of-false-balance-in-your-reportin
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 31الیزابت توال نوشته  

، طرف  مشخصطرف و عینی و شوند ممکن است احساس کنند با امري دقیق، بیبسیاري از افراد در وقتی با اعداد روبرو می
ها ابزاري براي مقایسه  روند. آنها هستند و برداشتی از یک پدیده به شمار مییکی از توصیفات واقعیت صرفاًاما اعداد  ؛هستند

ها «حقیقت»  هستند، ابزاري براي اینکه الگوهایی را مشاهده کنیم و برآوردي از خطرات داشته باشیم. آنچیزهاي مختلف با هم 
 نیستند.

  58.3 –کنند اشاره می 1998در سال  شده ثبتبراي مثال به این مورد نگاه کنید: منکران گرمایش زمین، به دماي میانگین 
کنند که چطور در دهه بعدي  و اشاره می کرده  مقایسه   بعدازآنهاي ي میانگین سالو آن را با دما -گرادسانتی 14.6فارنهایت یا 

فارنهایت و کمتر از معادلش در سال   58.2دماي میانگین زمین حدود  2012دماي میانگین روندي نزولی داشته است. در سال 
 اقعی نیست.این است که گرمایش زمین و دهندهنشانکنند این ادعا می هاآنبوده است.  1998

 1998پرخطا است. سال  شدتبه ها گیري صورت گرفته از آندر این استدالل حقیقی و درست هستند اما نتیجه  شده اشاره اعداد 
اما  ؛اتفاق افتاد يارمنتظره یغبود که در آن سال با شدت نینو  پدیده البروز سال بسیار گرمی بود و دلیلش هم  یرمعمولیغ  طوربه 

 شود.بدل می انکاررقابلیغواقعیت گرمایش زمین و تغییرات اقلیم به امري  ،ها را به شکل یک روند بررسی کنیمداده  ،وقتی ما

31 Elisabetta Tola 

فهم آمار در علم

مقدمه

.اند تر بوده هاى اخیر از آن گرم تر بود. اما سال هاى بعد گرم سال 1998 واقعا از برخى از سال
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هاي علمی مورد هایی است که چطور ممکن است داده تنها یکی از مثال ،هاي مطلوبو استفاده انتخابی از داده  گزینیاین داده 
 از:  اندعبارت ییرهایتفس سوهاي دیگري براي چنین قرار بگیرند. روش  ریسوءتعب









هایی خودداري کنید؟ در نقش یک ویراستار مهم است که شما همان شکاکیت و دقتی که  توانید از سقوط در چنین دامچطور می
گوید و چه  . اینکه آمار درباره این موضوع چه چیزهایی را مینیز اعمال کنیداعداد  دارید را در مواجهه باکلمات  نسبت به 

براي خواننده شما  هاآناز  کیکدامد؟ نکنید، ارتباط داربا داستانی که روایت می واقعاًعداد از ا کیکدام؟ دیگو ینمچیزهایی را 
 است؟ داریمعن

کلید براي درك این مساله این است که بتوانیم اعداد و آمار را درك کنیم و بفهمیم. براي مثال مفهوم آماري    نیتریاصل عتاًیطب
دهد. به بیانی دیگر و بر  رخ می متحدهاالت یاتصادف منجر به مرگ در   95وز حدود خطر یا ریسک را در نظر بگیرید. هر ر

بگویید که صد درصد احتمال دارد که امروز بیش از ده   تتوانید با قطعیاساس هر کاربرد عملی که مد نظر داشته باشید می
نشینید چقدر  مانی که پشت فرمانی میاما این خطر و ریسک براي شخص شما و ز ؛تصادف منجر به مرگ در آمریکا رخ دهد

است؟ چقدر باید بابت اینکه ممکن است به تصادفی مرگبار دچار شوید، نگران باشید؟ واقعاً عددش خیلی باال نیست. خطري که  
 کند کمتر از یک در چهار هزار در سال است. شخص شما را بابت مرگ در اثر تصادف رانندگی در آمریکا تهدید می

تا    اندشده انیب یدرستبه قرار داده و  و چهارچوب موضوع درستی در بافتار طوربه آمار  و اطمینان از اینکه اعدادسب مسئولیت ک
 بر عهده شما در نقش ویراستار است.  ،ها را درك کندآن یدرستبه واقعیتی را بیان کنند و اینکه خواننده شما  ياصادقانه  طوربه 

 هاها و حسابپرسش از عدم قطعیت داده 

شوید  هاي رسمی مواجه میاي علمی، گزارش مؤسسات یا گزارش اعداد بیانگر ادعاها هستند. زمانی که با اعداد و ارقام در مقاله 
  اندشده انیب ها را به همان شکلی که ها را مورد پرسش و بررسی قرار دهید. آندیگري آن اظهارنظرباید مانند هر ادعا و 

اند و  اید اینکه از کجا آمده کرده  درك راها گر با کمبود زمان مواجه هستید. مطمئن شوید که آنقرار ندهید حتی ا مورداستفاده 
دیتوانینمگویند؟ را مورد بررسی و واکاوي قرار داده است؟ این منابع چه می هاداده . آیا منابع دیگري این اندشده استخراج چگونه 

 به این دلیل که عدد و رقمی در یک مقاله علمی بیان شده است به آن اعتماد کنید و آن را حقیقت صرف بدانید. صرفاً

کند. در آوریل سال ویروس کرونا اشاره می گیريران همه مثالی از این موضوع در دوبه  مزیتا وركیوینکارل زیمر نویسنده علمی 
تر از  بسیار پایین 19-ناشی از کووید ریوممرگرا منتشر و در آن ادعا کردند نرخ   يامقاله گروهی از محققان پیش  2020

 ي ارزش خبري است؟متخصصان است. قبول دارید که چنین موضوعی دارا نیشیپهاي تخمین

32 correlation 
33 causation

https://www.nytimes.com/article/how-to-read-a-science-study-coronavirus.html
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معلوم شد که آن   ، دقیق قرار گرفت یموردبررسهاي دیگر نامقاله از سوي آمارد نآ  هاياعداد و داده  نکه یازاپس  وجودنیباا
با کیفیتی درباره هیدروکسی  مطالعه   ،بعدازآنحاصل خطاي آماري بوده است. یک ماه  درواقع ،داراي ارزش خبري اعدادِ

اثر بی 19-براي درمان کووید تنهانه کرد که هیدروکسی کلروکویین کلروکویین در ژورنال لنست منتشر شد. این مطالعه ادعا می
 هاي جهانی را به خود معطوف کرد و به سازمان جهانی بهداشتوجه رسانه  سرعتبه که احتماالً خطرناك است. این گزارش 

اي . در واکنش به این رویداد، صد دانشمند با انتشار نامه درآوردهاي بالینی این دارو را به حالت تعلیق فشار آورد تا آزمون
هاي این تحقیق ابراز تردید کردند. زمانی که روزنامه گاردین تالش کرد تا اطالعات دقیقی را  سرگشاده، درباره کیفیت داده 

ن تحقیق به آن استناد شده بود، به دست آورد و به چندین و چند ناسازگاري که در نتایج نیز  هایی که در ایدرباره داده 
دفاع کند و از ژورنال لنست درخواست کرد   مورداستفاده هاي نویسنده اصلی تحقیق نتوانست از داده  ؛بود، اشاره کرد شده منعکس

 تا این مقاله را پس داده و از انتشار خارج کند. 

اري جهانی با از تحقیقی بود که در میانه شرایط اضطر  يادهنده تکان: «این نمونه این باره به گاردین گفتنست در ویراستار ل
گوش  FiveThirtyEight.comسایت پادکست وبتوانید در خطا صورت گرفته بود.» (داستان کامل این ماجرا را می

 کنید.)

را ثابت کنند اهمیت چندانی   19-تاثیري هیدروکسی کلروکویین بر درمان کوویدتوانستند بی تیدرنهااینکه تحقیقات بعدي 
 ها شد.ندارد. مهم اینجا است که این خطا باعث سایه انداختن شک بر روند علمی از سوي عموم و ضربه به اعتماد آن

بنا نهاده شده   وخطاآزمونمنبع قطعیت نیست. روند و روش علمی بر اساس شک و   وجه چی ه به برخالف نظر رایج عمومی، علم 
 يسوبه که انبوهی از مستندات  هم  حتی زمانی و ؛شوندها همیشه درون بازه مشخصی از قطعیت بیان میو واقعیت هاداده است. 

کمکی که علم به روش تفکر آگاهانه ما انجام  کنند، همیشه فضایی براي شک سازنده وجود دارد. مسیر مشخصی اشاره می
، کمکی برعکسنباشند.  رییتغقابلبر روي سنگ نیستند که  شده حکها نیز نقش واقعیت و ؛هادهد نه اعداد هستند و نه داده می

 کند، توانایی کاوش و تحقیق مداوم درباره جهان و با ذهنی باز است. که علم به روش تفکر آگاهانه ما می

Datasشرکت  گذارانیبن 34کراوس هیتر s is t  سروکارنگاران و مراکز غیرانتفاعی که با داده کمک به روزنامه  باهدفکه  
گیرند این است که براي اینکه داستانی را بر  که بسیاري از افراد نادیده می يانکته « :دیگویم باره نیدرااست،  شده سیتأسدارند 

کنید و عدم قطعیت بخشی از این بافتار   ارائه ید چهارچوب و بافتار درست مربوط به آن را روایت کنید با دقتبه مبناي داده 
 است.» 

 اطمینان ير یگاندازه 
،  36ه اطمینان، بازp35کنند: مقدار یا ارزش و تعیین میزان عدم قطعیت استفاده می يریگاندازه براي  چندین ابزاردانشمندان از 

 .38و حاشیه خطا 37سطح یا مرتبه اطمینان

شوند. مفهومی است که حتی گاهی خود متخصصان آمار هم براي بیان و توضیح آن به زبان ساده دچار مشکل می pمقدار 
از چند نفر از دانشمندان  FiveThirtyEightسایت وب ، نویسنده ارشد علم39کریستی اشواندن 2015در سال  درواقع

که تعریف   يباوجود روشنگر که طنزآلود بود. تنهانه   نتیجهمختلف درخواست کرد که این مفهوم را به زبان ساده توضیح دهند. 
دقیقی از این مفهوم به زبان فنی وجود دارد اما وقتی قرار است آن را به زبان ساده توضیح دهید، کار به چالشی بزرگ بدل 

  شدهرفته یپذهاي ترین سنجه رایج ازیکی   p مقداراینکه  خصوصبه ارزشش را دارد که حداقل تالش کنیم.  نیباوجوداشود. می
 تحقیقات است. اعتبار  درباره 

 
34 Heather Krauss 
35 p-value 
36 confidence interval 
37 confidence level 
38 margin of error 
39 Christie Aschwanden 

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/04/covid-19-lancet-retracts-paper-that-halted-hydroxychloroquine-trials
https://fivethirtyeight.com/features/what-happened-with-that-bogus-hydroxycholoroquine-study/
https://idatassist.com/
https://www.researchgate.net/publication/45891209_P_Values_Confidence_Intervals_or_Confidence_Levels_for_Hypotheses
https://fivethirtyeight.com/features/not-even-scientists-can-easily-explain-p-values/
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دهد متوجه شویم که یک  عددي است که به ما اجازه می p مقدار: این تالش ما براي تعریف این مفهوم است
، این مفهوم به  گریدعبارتبه است.  -40یا به زبان آماري داراي اهمیت  – اتکاقابلو  اعتمادقابلگیري علمی تا چه اندازه نتیجه 

  –اي بگیرید که آن فرضیه گوید که اگر فرضیه شما غلط باشد، چقدر احتمال دارد که شما از آزمایش خود نتیجه شما می
که   جهتنیازا –شما بهتر است  موردنظرباشد براي تحقیق   ترکوچککند؟ هرچقدر این عدد و احتمال  دیتائرا  –نادرست 
نگاه  19-براي مثال بیایید به آزمایش یک داروي تازه براي درمان کووید هستند. داریمعنآماري  ازنظردهد نتایج شما نشان می

 کنیم.
که قرار است   شده ساخته کنند (در این مورد این فرض این است که داروي محققان با یک فرض ابتدایی کار خود را شروع می

معروف است، رد   41)، اما براي اینکه این کارایی را بیازمایند باید بتوانند موضوعی را که به فرض تهیآزمایش شود کارآمد است
درمان وجود  ازنظراند هیچ تفاوتی کنند. در این مورد فرض تهی این است که بین کسانی که این دارو را دریافت کرده و نکرده 

 ندارد. 

کنند و روند درمان را بین  ها را در دو گروه تقسیم میو با انتخاب تصادفی افراد آن شده کنترلمحققان با ترتیب دادن آزمون 
pها است که مقدار کنند. از روي این داده اند بررسی میهایی که دارو را دریافت نکرده کسانی که دارو را دریافت کرده و آن

 شود.محاسبه می

ی است که احتمال باالیی وجود دارد که شما از این آزمون نتایجی را بگیرید که نشان  باال باشد به این معن  pاگر عدد مقدار 
پایین و کوچک باشد، در این صورت احتمال  p مقدارچنین نیست. برعکس، اگر عدد   درواقع که ی درحالاست  مؤثردهد دارو می

دهد همیشه بین صفر  را نشان می p  مقدارت. عددي که درست و خوبی را بدون کارآمدي دارو بگیرید پایین اس  جینتااینکه بتوانید 
کنند و در غیر این  باشد را نتایجی معتبر ارزیابی می 0.05آن کمتر از    p مقدارعمومی نتایجی که  طوربه و یک است. دانشمندان 

 دانند. صورت نتایج را معتبر نمی

و   کننده نییتع عنوانبه به این عدد  یرمتناسبیغو به شکل  ازاندازه شیبکه بسیاري از محققان   این استدالل هم وجود دارداما 
توان از آن براي تخمین هایی است که میتنها یکی از داده  pاینکه مقدار  تیدرنهاکنند. ها تکیه میمیزان قطعی اعتبار داده 

به شما  p  مقدار، عدد ید قرار داده استتحقیقی از دانشگاه استنفورد مورد تاککه   يطورهمان ، ترمهمقطعیت استفاده کرد. از آن 
 گوید آیا چیزي درست است یا نه.مستقیم نمی طوربه 

هاي کنند که حاشیه خطا و بازه هاي عدم قطعیت نیز استفاده میمقاالت علمی از برخی دیگر از شاخص  pعالوه بر مقدار 
یا   %95 معموالًمقدار بازه خطا در یک بازه اطمینان مشخص ( -چنین نتایجی را به شکل +/ موالًمعها است. آن ازجمله اطمینان 

ابزاري  ، گیرندقرار می مورداستفاده هاي سیاسی نیز اطمینان که در نظرسنجی  يهابازه خطا و  يهابازه کنند. مقاله درج می در) 99%
 دقیق است. کند یمتواند به مخاطب بگوید که یک محقق تا چه اندازه اطمینان دارد که بازه مقادیري که بیان هستند که می

، درباره  (CDC)هاي عفونی آمریکا  گیري بیماري اي تحقیقی از سوي مراکز کنترل و پیشمقاله  2016براي مثال در سال 
نوزادانی که در آمریکا به   %83.8، 2017تا  2010هاي سالمت نوزادان منتشر شد که در آن تخمین زده شده بود در فاصله سال 

بیان شده بود.  % 95اطمینان  بازه  در -+/ 1.2دنیا آمده بودند، با شیر مادر تغذیه شده بودند. نتیجه این تحقیق با بازه خطاي 
  بهاي که ها نتیجه درصد آن 95دیگر تکرار کنید، در   صدباراین بود که اگر این مطالعه را  درواقعزدند حرفی که محققان می

و این موضوعی است که در بخش بعدي به آن   –نکته مهمی که باید آن را درك کرد  است. %85و  %82.6بین  دیآوریم دست
وابسته به ابعاد و اندازه نمونه آماري است   یتوجهقابل  طوربه نان این است که عدد نهایی حاشیه خطا و بازه اطمی –پردازم می

بسیاري از موارد با   در اینکه  خصوصبه اند. این نکته مهمی است باید در ذهن داشته باشید که مورد بررسی قرار گرفته 
یا زمانی  –ادي ژن يهایعدالتیببا انگیزه نفرت و  ییهاتیجنامیزان خشونت خانگی،  مثالً –ها مواجه هستیم محدودیت داده 

 نادر ژنتیکی. در این موارد  يهايماریببراي مثال  –که با رویدادهایی مواجه هستیم که تعداد و تناوب مواجهه با آن پایین است 

40 significant 
41 null hypothesis 

From xkcd.com 

http://www.nature.com/nmeth/journal/v12/n3/abs/nmeth.3288.html
https://med.stanford.edu/news/all-news/2016/03/misleading-p-values-showing-up-more-often-in-journals.html
https://www.cdc.gov/breastfeeding/data/nis_data/results.html
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هاي مرتبط به  چهارچوبو اینجا همان فضایی است که افزودن بافتار و  هاي آماري ممکن است کارایی اشان را از دست بدهند.مدل
هاي موجود بیش از قبل مهم  کامل و کمک گرفتن از کارشناسان براي پر کردن شکاف اندازچشمیک یافته، قرار دادن آن تحقیق در 

 شود. می
به بررسی این موضوع  42برتو کیروآال 2019هاي دیگري هم خود را بروز دهد. در سال عدم قطعیت ممکن است به روش

شود. او مساله عدم قطعیت چطور بیان و به مخاطب منتقل میاي) هاي حاره (توفان هابینی هاریکنپرداخت که در موضوع پیش 
ها او به تحقیق درباره این موضوع پرداخت که برداشت اغلب مردم اي با همکاري مرکز ملی هاریکنبراي این کار در پروژه 

ال مسیر حرکت هاریکن  هایی که احتمکنند. نقشه از آن چه برداشتی می نند یبیمها را هاریکن ینیبش یپ يهانقشه زمانی که 
 .کنندینمتفسیر  یدرستبه ها را ثر مردم آنک. نتیجه این تحقیق ساده بود: اکندیم بیانها را روي خشکی

 ینیبشیپبه نام «قیف هاریکن» براي  یی هانقشه پردازند از ها میها و هاریکنمسیر توفان ینیبشیپ به نتی کسانی که س طوربه 
،  همان طور که کیرو کشف کرداما  ؛کنندشود استفاده میوارد خشکی می يامنطقه مشخص در چه   ياحاره اینکه یک توفان 

الزم براي   يسازآماده ممکن است در ، هااز آن سوءبرداشت جهیدرنتو  کنندی نمدرك  یدرستبه ها را از مردم این نقشه  ياریبس
برداشت  ءبه دالیل متفاوتی دچار سو ها نقشه هنگام مشاهده این ، . کیرو متوجه شد که مخاطبانغفلت کنند ،مقابله با توفان 

بیان و   هانقشه روشی است که میزان عدم قطعیت در این  شودیمها منجر شوند و یکی از دالیلی که به سوءبرداشت آنمی
 .شودیمترسیم 

از مسیرهاي ممکن است که «خط مرکزي» میان آن مکان احتمالی مرکز توفان   يابازه  هانقشه قیف نمایش داده شده روي این 
  شدهینیبشیپاوقات ممکن است مسیر نهایی هاریکن و توفان درون قیف  % 70تا  60. در واقعیت تنها دهدیم در آینده را نشان 

بگذارد بسیار  يجا به مخربش را  راتیتأثقرار دهد و   ر یتأثشد. از آن گذشته مناطقی که توفان ممکن است تحت قرار داشته با
از نحوه  . عدم آگاهی یک شخص معمولی کندیمیا خط مرکزي تعیین و مشخص  ینیبشی پاز مساحتی است که قیف  ترعیوس

بالقوه تهدیدي   طوربه و  شده کندیمتخمین میزان خطري که او را تهدید  ممکن است منجر به خطا در  هانقشه این خواندن 
ها مثال عالی براي یادآوري این موضوع بینی مکان برخورد توفان و هاریکن با خشکی. مثال پیشبیاوردجانی براي او به همراه 

نویسیم یا قصد داریم آن را به شکل گرافیکی نشان  یک موضوع میاست که چرا باید وقتی درباره احتمال یا امکان رویداد 
 ایم یا نه؟ دهیم، از خود بپرسیم: آیا عدم قطعیت موجود در آن موضوع را با دقت به مخاطب انتقال داده 

 
42 Alberto Cairo 

داد. با وجودي که نیواورلئان درون  بینی مسیرش را نشان می چند روز قبل از اینکه هاریکن کاترینا به خشکی برسد، این قیف مسیر هاریکن، پیش 
ی  بینی شده ورود توفان به خشککردند این شهر داخل مسیر پیش این مخروط قرار دارد اما تعداد کمی از کسانی که این نقشه را دیدند تصور می 

 NOAAباشد. منبع: 
 

https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/29/opinion/hurricane-dorian-forecast-map.html
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به نقشه   کیرو این پیشنهاد را مطرح کرد که از نوع دیگري از نقشه براي این موضوع استفاده کنیم. براي مثال چیزي شبیه 

دهد. در موارد دیگر شاید الزم باشد که  تري خطر واقعی را نمایش میحرارتی امکان مواجهه با توفان که به گونه روشن
  ارائه ها در واقعیت به چه معنی هستند توضیحات بهتري را ها درباره اهمیت عدم قطعیت موجود و اینکه این تخمیننویسنده 

هاي ساینتفیک آمریکن درباره اهمیت آماري در مورد بوزون هیگز، یکی از  یکی از نوشته  باره نیادرهاي خوب کنند. یکی از مثال
توانسته   زمانهم ؛به مفهوم عدم قطعیت موجود در بحث توجه داشت که ی درحالذرات بنیادي در فیزیک، است. در این نوشته 

 هد:بود برخی از موضوعات ریاضیاتی پیچیده را به زبان ساده توضیح د

 

سکه شما شیر بیاید   صدباربار از این  66اي شیر یا خط بیندازید و با سکه صدبار، احتمال اینکه صیک مثال مشخ عنوانبه
بار شیر یا خط بیندازند، امکان اینکه چندنفري  صدکی هرکداماي یکسان و اما اگر هزار نفر با سکه ؛کمتر از یک درصد است

بار شیر)  66ها شیر آمده است، وجود دارد. وجود یکی از این رویدادها (آمدن بار سکه آن 66شاهد این باشند که  هاآناز 
 بودن سکه یا تقلب در انداختن آن تعبیر شود. نامتقارنمدرکی و شاهدي از  عنوانبه خوديخودبهنباید 

 

به اعداد تکیه کنید هم باعث خطاي شما و هم باعث بروز خطا براي  صرفاًاینکه براي توضیح مقصود و انجام دادن کارتان 
 کنند.خوانندگانتان خواهد شد. نکته کلیدي توضیح مفاهیمی است که در الیه زیرین این اعداد حضور دارند و نقش بازي می

 

 اندازه نمونه
هایی است که مطالعه روي آن صورت گرفته است. این مفهوم را  قطعیت آماري، تعداد نمونه  کنندهنیی تعیکی از عوامل اصلی 

را  موردنظرآید که ما در مورد موضوعی اطالعاتی کامل و مربوط به همه جمعیت پیش می ندرتبه نامند. هم می 43اندازه نمونه 
گیرد. سرشماري عمومی در آمریکا هر ده  هاي عمومی با چنین هدفی صورت میسرشماري  در اختیار داشته باشیم. براي مثال

 د. نراافراد ساکن آمریکا را بشم تکتک شود،در آن سعی میو  شودیمبرگزار  بارکیسال 

نفري را که   خواهید میانگین قد صدها اینکه شما همه اطالعات یک جمعیت را داشته باشید مثل این است که میداده  ازلحاظ
  حاي ساکن هستند، تعیین کنید. اگر شما قد هر صد نفر را اندازه بگیرید هیچ حاشیه خطایی وجود ندارد و سطدرون جزیره 

 درست بوده است.  و خواهد بود. این یعنی محاسبات شما دقیق %100اطمینان شما به نتیجه 

اي از کل هایی داریم که نقش نماینده هایی از نمونه . در اغلب اوقات ما گروه ندیآ یمپیش   ندرتبه هایی اما چنین موقعیت
تصادفی  صورتبه اینکه قد همه را اندازه بگیریم  يجابه توانیم . در مثالی که در مورد جزیره زدیم ما میکنندیمجمعیت را بازي 

 احتماالً میآوریم که به دست  ياجه ینتتخمین بزنیم. نفر را انتخاب کنیم و بر اساس آن میانگین قد کل جمعیت جزیره را  20
با اندازه واقعی میانگین قد برابر نخواهد بود. هرچقدر که ابعاد و اندازه نمونه شما   قاًیدقبه عدد واقعی نزدیک خواهد بود اما 

و سطح اطمینان   تر بزرگ باشد، حاشیه خطا ترکوچکاست. هرچقدر این اندازه نمونه  تر قیدقباشد تخمین شما هم  تربزرگ
 خواهد بود. ترنییپا

گیرند. به زبان آماري یک نمونه تصادفی با این هدف تعریف  هاي تصادفی صورت میبر اساس نمونه  عمدتاًهاي علمی آزمایش
 يهاینظرسنج واسطه به و مشاهده باشد. شاید با این مفهوم  یموردبررسشود که بتواند بیانگر و نماینده کلیت جمعیت می

هم از رویکرد مشابهی  یشناختستی زیا توصیف یک ویژگی  وانتخاباتی آشنا باشید. براي مواردي مانند آزمودن کارایی یک دار
 گیرد. هایی روي یک زیرمجموعه از افراد هدف صورت میشود و چنین بررسیاستفاده می
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تی درباره کلیت جمعیت در اختیار محققان قرار  اهایی از داوطلبان، برخالف حالت قبل، اطالعغیر تصادفی، مانند گروه  يهانمونه 

شکاکیت بیشتري بررسی و   با هایی صورت گرفته است را باید. به همین دلیل هم مطالعاتی که بر اساس چنین نمونه دهندی نم
 نگاه کرد. 

این اتفاق زمانی   .ندیایدرباز آب  قی ردقیغهم   اندشده یطراح یخوببه هایی که ست حتی نمونه گاهی اوقات ممکن ا وجودنیباا
غلطی را گزارش کنند.  يهاداده  ،که یا تعداد زیادي از اعضا نمونه به آزمایش پاسخگو نیستند یا یک زیرمجموعه از آن افتدیم

اي تصادفی  نمونه  صورتبه اگرچه ممکن است واقعاً  گروهی از مردم که قرار است درباره تغذیه خود گزارش دهندبراي مثال 
را فاقد معنی   شده يآورجمعهاي کل داده  جه یدرنتبوده و  قیردقیغها ممکن است نهاي شخصی آ باشند اما گزارش  شده انتخاب 

 کند.

هاي کوچک تحت همچنین تعداد افرادي که درون گروه نمونه قرار دارند نیز اهمیت دارد. احتمال بیشتري وجود دارد که نمونه 
 خطاهاي تصادفی قرار بگیرند. ریتأثموارد استثنایی دچار انحراف شوند و تحت  ریتأث

 
 

 یابد طور حاشیه خطا با تغییر اندازه نمونه کاهش می تعاملی را ببینید و دقت کنید چاین نمودار   این وب سایتدر 

 هاي تجربی مشاهدات در مقابل آزمایش

هایی هستند که متغیرهاي مختلف تحت مدیریت دانشمندانی که تحقیق را  آن مطالعات و تحقیقات مشاهداتی
 کنند. يآورجمعها را توانند داده مستقیم نمی طوربه  هاآننیست و خود  دهندیمانجام 

که از سوي سایر  ردیگیمصورت  ییهاداده ي روهاي آماري بر این مطالعات با کمک اعمال روش  طورمعمولبه 
اندازي را به  توانند چشمسنی که این تحقیقات دارند این است که مینهادهاي عمومی یا خصوصی جمع شده است. حُ
 محدود نمانند. شده تیر یمد ی یروي شرایط دنیاي واقعی باز کنند و تنها به فضا

کنند گردآوري و تهیه  ها را تحلیل میمستقیم از سوي دانشمندانی که آن طوربه  1هاي مطالعات تجربیداده
ها بر اساس ساختار انتخاب تصادفی باشد یا نه. همچنین ممکن است در آن  شود. ممکن است این آزمایشمی
گروهی بر روي  معموالًهاي بالینی باشد یا نه. براي مثال آزمون شده استفاده از حضور گروه شاهد  يهاشیآزما

شود. مطالعات تجربی امکان مدیریت متغیرها را براي انجام می اندشده انتخابتصادفی  صورتبه که  شده کنترل
 دهد.میزان عدم قطعیت آماري که به نویز معروف است را کاهش می  جه یدرنتو  کندیم   ترساده محققان 

 

http://www.uniteforsight.org/global-health-university/nutrition-study
https://verstaresearch.com/newsletters/an-interactive-graph-for-choosing-sample-size/#main-article
https://verstaresearch.com/newsletters/an-interactive-graph-for-choosing-sample-size/#main-article
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مورد  است: «در» نوشته 45خواند ریاضیدانی که روزنامه مینوشته خود به نام « در 44که جان آلن پالوس  طورهماناز این گذشته 
هاي تصادفی چیزي که اهمیت کلیدي دارد اندازه مطلق این نمونه است و نه اینکه این نمونه چه درصدي از جمعیت را نمونه 

که از کل جمعیت  ينفر 500بیاید اما در عمل یک نمونه تصادفی  ز یآمتناقضشود.» این گفته شاید به نظر شامل می
از نمونه   –داراي حاشیه خطاي کمتري  گریدعبارتبه  –باالتري  ینیبشیپقابلیت  طورمعموله باست  شده انتخاب متحده االت یا

 شود. انتخاب می ينفر 2500اي است که از بین یک جمعیت نفره  50تصادفی 

بودن نمونه است. براي مثال موسسه   اعتمادقابلمیزان  کننده مشخص، موردنظر ابعاد و اندازه جمعیت  ازجمله متغیرهاي مختلف  
بینی رفتار روي کل جمعیت براي انجام مطالعات پیش  ينفر  2000تا  1500اي قانونی سرانگشتی از نمونه  عنوانبه ملی آمار ایتالیا 

 تعداد کل جمعیت است.رغ از و این فا کندیماستفاده 

که فیزیکدان انگلیسی و نویسنده علمی،   طورهمان زه نمونه وجود دارد: اي درباره اندااي و هشداردهنده یک نکته حاشیه  وجودنیباا
کوچک   يهانمونه ) در داریمعنکوچک (ولی   راتیتأثگیري و برسی دازه کند، اناشاره می نوشته اي در گاردیندر  46بن گلداسر

 دشوار است. 

 ارزیابی خطر
کنند تا میزان خطر را به شکل مقداري عددي هاي مرتبط با سالمت، تالش میداستان خصوصبه هاي علمی و بسیاري از داستان 

. براي مثال بر اساس تخمین انجمن قلب آمریکا،  ردیگی میا درصدها صورت  هانسبتبیان کنند. اغلب اوقات این کار با کمک 
درصد است. عدد بزرگی  48قلب و عروق شود  يهايماریبخطر اینکه یک شهروند آمریکایی در دوره حیات خود دچار یکی از 

 است. مگه نه؟ 

هاي قلب، هاي رگفقط شامل بیماري هايماریبهاي قلب و عروق چیست. این باید درك کنیم که منظور از بیماري  ازهمه اول 
حذف   هاي ماریبهرست این . اگر این مورد آخر را از فشودیمباال را نیز شامل  فشارخوننیست، بلکه  هاسکته قلب یا  ازکارافتادن

 . ابدییمدرصد کاهش  9کنید، عدد خطر به 

 

 47خطر مطلق

که احتمال دارد به بیماري قلبی دچار شوند.  است متحده االتیادرصد تخمینی از خطر مطلق یا درصدي از کل جمعیت  9این عدد 
مگر اینکه   این عدد توجهی به عوامل شخصی مرتبط با خطر مانند ژنتیک، استعمال دخانیات یا میزان تمرینات بدنی افراد ندارد،

رار گرفته است  ق  موردمطالعه اگر جمعیتی که  گریدعبارتبه انتخاب و محدود شده باشند. ( هایژگیوکلیت جمعیت بر اساس این 
، انتخاب شده باشند که در این صورت میزان خطر مطلق بیانگر خطر  کنندیمبراي مثال تنها از افرادي که دخانیات استعمال 

 مطلق براي جمعیتی است که آن ویژگی یا رفتار خاص را دارد.)

قرار دارد. برخی   فردمنحصربه اي از شرایط و متغیرها در معرض خطري ه واقعیت این است که هر فردي از جامعه بسته به مجموع 
از این خطرات مستقل از رفتارهاي شخصی هستند. براي مثال فرد امکان کنترل سابقه خانوادگی، سن یا جنسیت خود ندارد.  

مواد الکلی تا حدي تحت مدیریت  ها مانند رژیم غذایی، تمرینات ورزشی، استعمال دخانیات و نوشیدن برخی دیگر از این ویژگی
دچار حمله قلبی شده است، خطر   بارکیفرد قرار دارند. همچنین باید به احتماالت مشروط نیز توجه کرد: براي مثال کسی که 

 اي قرار بگیرد بیشتر است. اینکه دوباره در معرض چنین حمله 
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 48خطر نسبی

  ؛شوند. هر دو این مفاهیم از جنس نسبت هستندوارد بازي می 49است که مساله خطرات نسبی و نسبت شانس  ییجاهماناینجا 
گیرند. محققان زمانی که مشغول  قرار می مورداستفاده که در مطالعات متفاوت  روندیمگیري متفاوت به شمار اما دو نوع اندازه 

شوند،  هم شناخته می 51گروهی»؛ که به نام مطالعات «هم50ک موضوع هستندی ینیبشیپبر روي رفتار آینده و  مطالعهتحقیق و 
هاي گیرند و داده هایی هستند که افراد تحت نظارت و مشاهده قرار میکنند. این مطالعات آناز میزان خطاي نسبی استفاده می

 شوند.می يآورجمع  زمانهم  صورتبه ها مربوط به آن

مطالعاتی  هانیاشود. هم معروف هستند تعیین و محاسبه می 52که نام مطالعات موردي  نگرگذشته در مطالعات  ،نسبت شانس
اچ آي وي هستند در مقابل   به  مبتال براي مثال کسانی که  –هستند که در آن محققان به مقایسه دو مجموعه نمونه از افراد 

 . پردازندیم -کسانی که مبتال نیستند

نامند) از تقسیم میزان خطري که یک جامعه و همچنین نسبت خطر هم می RRخالصه  صورتبه ه گاهی آن را خطر نسبی (ک
را دنبال  یتحرککمکنند، رژیم غذایی ناسالم دارند و سبک زندگی کسانی که دخانیات استعمال می مثالًداراي یک ویژگی خاص (

 . دیآ یم، به دست کندیمتهدید  ،  کنند) بر خطري که جمعیتی که آن ویژگی را نداردمی

گروه (کوهورت) محققان میزان بروز یک بیماري را با محاسبه تعداد افرادي که در آن مجموعه به آن بیماري مبتال  براي هر هم
  مثالًها میزان بروز بیماري در جمعیتی که ویژگی خاصی داشته (. سپس آنکنند یمبر کل تعداد افراد آن مجموعه محاسبه  اندشده 

 .کنند یممیزان بروز آن بیماري در گروهی که فاقد آن ویژگی بوده است، تقسیم   است) را بر ده یکشیمسیگار 

است، انجام   منتشرشده  اي از ژورنال پزشکی قلب بریتانیامقاله که در  ییهاداده براي مثال بیایید کمی محاسبه ریاضیاتی بر مبناي 
 دهیم. 

هزار نفر است. این عدد براي افراد  100مورد از  209، نسبت مرگ ناشی از سرطان ریه میان افراد سیگاري هاداده بر اساس این 
ید)  اگر بخواهید خیلی دقیق باش 14.93( د یرسیم 15تقسیم کنید به عدد   14را بر  209هزار است. اگر  100در  14غیر سیگاري 

 که به معنی افزایش خطر نسبی مرگ ناشی از سرطان ریه در شرایطی است که شما سیگاري باشید.

به یک معنی  هانیا. همه 15یا ضرب در   15برابري، از مرتبه  15بیان کرد. افزایش  توانیمهاي مختلفی را به روش 15این عدد 
  که  ؛یا ج.ق.ق NOOاین را به درصد میزان افزایش خطر نیز تبدیل کرد. براي این کار باید از فرمول  توانیم هستند. همچنین 

که سیگار کشیدن   د یرسیم، استفاده کنید. اگر این کار را انجام بدهید به این نتیجه میکنیمدر ادامه این فصل به آن اشاره  
درك چنین درصدهایی براي اغلب مردم ممکن   معموالً وجود نیباا. دهدیمدرصد افزایش  1400سرطان ریه را  براثر احتمال مرگ 

بیان   تر شفافبرابر استفاده کنید تا مقصودتان را  15آن از عبارتی مانند  يجا به  میکنی ماست دشوار باشد براي همین ما پیشنهاد 
 کرده باشید.

ن عامل مورد بررسی و نتیجه وجود دارد. براي مثال اگر  باشد به این معنی است که رابطه معکوسی میان آ  1خطر نسبی که زیر 
آن صورت خطر نسبی شما (براي  درنسبت مرگ کمتري ناشی از سرطان ریه داشتند   کردندیمگروه افرادي که دخانیات مصرف 

سرطان ریه مفید  و معنی آن این بود کشیدن سیگار براي جلوگیري از مرگ در اثر ابتال به   کردیمسقوط  1ها) به زیر  سیگاري 
 داشته باشید. سروکار 1یک دارو شما انتظار دارید که با عدد خطرات نسبی زیر  یاثربخشدر تحقیقات مربوط به  است.

به یاد داشته باشید که مهم است که همیشه به میزان خطر مطلق هم اشاره کنید.  دیدهیمزمانی که درباره خطرات نسبی گزارش 
 بر خطر نسبی بسیار بزرگ ممکن است دیتأکاگر میزان وقوع یک بیماري در شرایط ابتدایی خیلی پایین باشد، در این صورت تنها 
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 منجر به بزرگنمایی آن عامل خطر شود. 

به سرطان ریه درگذشته است   ابتالتنها یک نفر در اثر  يهزار نفر 100مشخص شود که در یک گروه براي مثال اگر در یک مطالعه 
هزار نفر بوده است، در این صورت خطر نسبی در  100بودند تعداد این مرگ دو مورد در  ياژه یوولی در گروهی که در معرض عامل 

از سوي دیگر اگر یک بیماري میزان وقوع باالیی  اکان بسیار پایین است.خطر مطلق اولیه کم وجودنیبااگروه دوم دو برابر شده است 
قرار بگیرند   ریتأثداشته باشد حتی تغییر اندکی در خطر نسبی به این معنی است که تعداد مطلق افرادي که ممکن است در اثر آن عامل تحت 

 است.  توجهقابلبزرگ و 

 نسبت شانس

در   خصوصبه شود. این کار خطر نسبی از پارامتر نسبت شانس استفاده می يجابه گاهی اوقات در گزارش نتایج یک تحقیق 
موردي رایج است. مطالعاتی که در آن محققان براي مثال افرادي که دچار بیماري یا وضعیت مشخصی هستند را بررسی مطالعات 

. کنندیماز مردم که با گروه اول تشابه دارند اما فاقد آن بیماري یا وضعیت هستند، مقایسه  گروه دیگري ا ها را بشناسایی کرده و آن
  نآ   يجابه وجود ندارد که بتوان بر اساس آن خطر نسبی را برآورد کرد و  هاداده کنترل و مدیریت افراد و  سازوکار يامطالعه در چنین  

 نند.کدانشمندان تنها به بیان احتمال و شانس بسنده می

  هانجات. یک گروه از این غریق دهندیمو بررسی قرار  موردمطالعه براي مثال، فرض کنید، محققان دو گروه از ناجیان غریق را 
 يها آفتاباز ضد  هانجاتاز غریق  کی کدام. با بررسی اینکه اندنشده دچار سرطان پوست شده و گروه دیگر به این بیماري مبتال 

توانند شانس اینکه استفاده از اکسید روي چقدر شانس ابتال به سرطان پوست را اند، محققان میمحتوي اکسید روي استفاده کرده 
اما این محققان امکان این را ندارند که نتایج خود را عمومیت بخشند و میزان کاهش خطر نسبی ابتال   ؛را بررسی کنند دهدیمتغییر  

 ت استفاده از اکسید روي را براي جمعیتی تصادفی تعیین کنند. به سرطان پوست در صور

بررسی کنیم بیایید فرض کنیم در مطالعه موردي که درباره ناجیان غریق صورت گرفته   ترقیدقبراي اینکه کمی این موضوع را 
سید روي استفاده کرده بودند. گروه  ها از اکآن صد نفر باشد که ده نفر از اندشده است، تعداد ناجیان غریقی که دچار سرطان پوست 

ها از اکسید روي استفاده کرده بودند. براي اینکه نسبت نفر آن 300است که  گرفته شکلشاهد (کنترل) از چهارصد ناجی غریق 
دا باید  محاسبه کنیم ابت  نه شانس را که به شما خواهد گفت آیا استفاده از اکسید روي براي جلوگیري از سرطان پوست مفید هست یا 

مقابل کسانی که استفاده  به تعداد افرادي که از اکسید روي استفاده کرده بودند در اندشده در بین کسانی که به سرطان پوست مبتال 
اکسید روي استفاده  نکرده بودند نگاه کنید. سپس نتیجه حاصل را بر عددي تقسیم کنید که از تقسیم کسانی که در گروه شاهد از

ریاضیاتی کاري که باید انجام دهید این  ازنظر تقسیم کنید.  دیآ یمهایی که از آن استفاده نکرده بودند، به دست ه آنکرده بودند ب
) 90( اندنکرده ) را بر تعداد کسانی که از آن استفاده 10از اکسید روي ( کنندگاناستفاده است که درون گروه نمونه مشاهداتی تعداد 

). سپس باید در میان گروهی که سرطان ندارند، تعداد کسانی که از اکسید روي 9از  1( 0.11 شودیم اشجه ی نتتقسیم کنید که 
باید نتیجه اول   تیدرنهابرسید.  3) تا به عدد 300÷100تقسیم کنید (  اندنکرده را بر تعداد کسانی که از آن استفاده  اندکرده استفاده 

به این   دیتوانیمشما است. این را  موردنظربرسید که بیانگر نسبت شانس  0.037) تقسیم کنید تا به عدد 3نتیجه دوم ( ) را بر0.11(
برابر غریق   0.037 بودندکه از اکسید روي استفاده کرده  ییهانجاتشکل بیان کنید، «شانس ابتال به سرطان پوست در میان غریق 

 د یتوانیمشاید درك این جمله کمی سخت باشد. براي همین  سید روي استفاده نکرده بودند.»بوده است که از این اک ییهانجات 
که از   ییهانجات ) و نتیجه را به این شکل بیان کنید «شانس ابتالي غریق 1÷0.037آن، این نسبت را معکوس کرده ( يجابه 

 .»اندکرده قی بود که از اکسید روي استفاده برابر ناجیان غری 27اکسید روي استفاده نکرده بودند به سرطان پوست، 

و نه امکان کنترل و   میدار پوستخطر متفاوت است. به این دلیل که ما نه اطالعی از خطر کلی ابتال به سرطان  این با ارزیابی
این است که بر اساس مطالعه موردي ساختگی  میدانیم. تنها چیزي که میاداشته بر نتیجه را  مؤثرمدیریت سایر پارامترهاي احتمالی 

برابر بیشتر از   27 اندنکرده ، شانس ابتال به سرطان پوست در بین ناجیان غریقی که از اکسید روي استفاده میاداده که انجام 
 همکارانشان است که از این ماده استفاده کرده بودند.
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اما زمانی که نسبت   میکنیمه تعداد موارد موجود درون یک جمعیت نگاه کنیم ما بخالصه زمانی که خطر را محاسبه می طوربه 
 .م یکنیمتعداد موارد مثبت یک موضوع را با مواردي که فاقد آن ویژگی بودند مقایسه  میکنیمشانس را محاسبه  

 

 53میانگین، میانه و مُد

ها نظیر میانگین، میانه و مد  نتوصیفی آ  يهایژگیوهایی را به مخاطب منتقل کنیم، از اغلب اوقات زمانی که سعی داریم معنی داده 
)  Averageمنظور از میانگین ( معموالًگیرد اما استفاده قرار می مورد ، براي هر سه  (Average)کنیم. گاهی واژه میانگین  استفاده می

 ) دارد. mean( آماري  یناشاره به میانگ

که دارید را روي یک نمودار   ییهاداده اید. اگر این مسافران را اندازه گرفته  تکتکتصور کنید هواپیمایی پر از مسافر دارید و اندازه قد  
در انتهاي پایین و تعداد زیادي به شکل خوشه در  ییچندتادر انتهاي باالیی،   ياچندنقطه کنید که مشاهده می احتماالًترسیم کنید، 

شود. در این  اي استاندارد است که به آن توزیع نرمال نیز گفته مییک منحنی زنگوله  اند. این نمایشی ازبخش میانی نمودار پخش شده 
به هم نزدیک هستند و جایی در میانه نمودار قرار  معموالًند،  هاي میانگین، میانه و مد، اگر بر هم منطبق نباشمورد هر سه ویژگی

 گیرند.می

 

دارند. براي محاسبه میانگین کافی است ارزش و مقدار  گونهنیاتوزیع و رفتاري  معموالً، نظیر قد و وزن یشناسست یزهاي ویژگی
کافی  اندازه به شما  يهانمونه خود را جمع و نتیجه را بر تعداد موارد تقسیم کنید. اگر اندازه  يهاداده عددي هر یک از اعضا مجموعه 

 خش شده باشند.ها به شکل یک زنگوله در اطراف میانگین پبزرگ باشد، احتمال زیادي دارد که ارزش همه آن

 يهاداده میانگین فاصله  طوربه کند که است. این اصطالح به این موضوع اشاره می 54مفهومی که با میانگین ارتباط دارد انحراف معیار
(ارتفاع ) است یا چاق ترکوچکقاعده  برابر در، آیا این زنگوله شما الغر (ارتفاع بیشتر گریدعبارتبه ها چقدر است. شما از میانگین آن

 هستند.  ترکدستی شما  يهاداده است که  ین ا دهنده نشانباشد  ترکوچک ). هرچقدر انحراف معیار تربزرگکمتر در مقابل قاعده 

زیستی امکان دارد که توزیع شما نرمال نباشد. براي مثال در  يهایژگیوها حتی در مورد کوچک از نمونه  يامجموعه در  نیباوجودا
ن پرواز حضور داشته باشند. حضور این افراد داراي قد بسیار بلندتر از عموم آ اي هم در نظر بگیرید که اعضاي یک تیم بسکتبال حرفه 

اهد یک برجستگی در سمت راست خود خواهد بود ما ش يازنگوله گذارد. حاال آن نمودار شما اثر می يهاداده در آن مجموعه بر توزیع 
 .شودیمو میانگین به سمت راست نمودار منتقل 

 
53 Mean, Median, and Mode 
54 standard deviation 

 میانگین، میانه و مد

 اي نیز معروف است. یک نمودار رایج از توزیع نرمال که به منحنی زنگوله
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فهرست کنیم،   نیتربزرگتا  ن یترکوچک در چنین مواردي استفاده از میانه شاید گزینه بهتري باشد. اگر همه مقادیري که داریم را از 
 . ردیگیممیانه مقداري است که در بین این مجموعه اعداد قرار  

زمانی که موضوع صحبت جوامعی با اختالف طبقاتی مالی   خصوصبه و  شودیمبراي مثال زمانی که درباره میزان درآمد صحبت 
شود میانگین درآمد به سطحی برسد که  میلیاردر در جمعیت باعث می يچندنفرشود. حضور از میانه استفاده می عمدتاًباال است، 

توصیفی از محل وسط توزیع  تواندیمکنند. براي همین هم میانه بهتر  ده شهروندان تجربه میبسیار فراتر از آن چیزي است که عم
 از افراد کمتر از میانه درآمد دارند. یرا نشان دهد: همیشه نیمی از افراد بیشتر و نیم

و بیش از بقیه در مجموعه  رواج بیشتري داردکه توصیف داده استفاده از مد است. مد بیانگر مقداري است  يهاروشیکی دیگر از 
 اعداد شما تکرار شده است. براي مثال بیایید هواپیماي خودمان را رها کرده و سري به بزرگراه بزنیم.

 درهاي منجر به مرگ بر اساس ساعت روز را ها جدول زیر توزیع تصادفبزرگراه  وآمد رفتبر اساس گزارش سازمان ملی امنیت 
 دهد. نشان می 2018سال 

ا   4,574 ت ب  ش ه  م ی 3ن : 5 ح  9 ب ص

صبح 7:59تا  4:00 4,388

4,154 8 : 0 ا   0 1ت 1 : 5 ح  9 ب ص

عصر 3:59ظهر تا  5,943

عصر 7:59تا  4:00 7,329

7,022 8 : 0 ا   0 1ت 1 : 5 ب  9 ش

ر   د گ  ر م ه  ب ر  ج ن م ت  ا ف د ا ص ر  ت د ه  د ح ت م ت  ال ا ی 2ا 0 1 ه 8 ا ر گ ر ز ب ک  ی ف ا ر ت ت  ی ن م ا ن  ا م ز ا س  : ع ب ن م ؛  ز و ر ت  ع ا س س  ا س أ ر  ب ا ،  ه

کند. ها ظاهر شوند، توزیع نرمال تغییر می استثنا در مجموعه داده وقتی چندتایی 

میانگین 
میانه و مد
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اش  نتیجه  –میانگین زمان تصادفات را تعیین کنید  دیتوانستیمرا در اختیار داشتیم، شما  هاتصادفاگر ما زمان دقیق هر یک از 
ساعتی   بازهمها را نیز تعیین کنید که میانه زمان تصادف دیتوانستیممشابه  طوربه . آمدیدرم بعدازظهرساعتی در ساعات ابتدایی 

 . آمدی درمدر ابتداي عصر از کار 

براي کاهش تصادفات منجر  ونقلحملامنیت  مأموراناز این دو ویژگی چیز زیادي درباره زمانی از روز که   کدامچیه وجودنیباا
 است.  بعدازظهر تصادفات منجر به مرگ  – د مُیا  – يهازمانکنند. عمده  به مرگ باید بر آن تمرکز کنند، آشکار نمی

  - در بعدازظهرها قرار دهند وآمدرفتبهبود امنیت  يباید تمرکز خود را برا هامقام ونقلحملبه همین دلیل هم از منظر امنیت 
 تا بتوانند بهترین نتیجه براي کاهش تصادفات منجر به مرگ را به دست آورند.

تنها یک مد ندارند. ممکن است براي مثال دو نقطه در توزیع مقادیر داشته باشیم که بیشترین تعداد   هاداده برخی از مجموعه  
گویند. (چنانچه بیش از دو مد براي یک توزیع وجود  یم 55توزیع دومدي يانمونه ها اتفاق افتاده است. به چنین رویدادها در آن

 .) 56نامندیم د مدي داشته باشد آن را توزیع چن

 
 
 
 

 
 کارتازه. رانندگان جوان و دهدیممثالی از این موضوع این است که بیشترین تعداد تصادفات منجر به مرگ براي چه گروه سنی از رانندگان رخ 

. به همین دلیل  شوندیم سال دچار این تصادفات  65تا  24واضح و چشمگیري بیش از بقیه رانندگان بین رده سنی  طوربهو رانندگان سالخورده 
اي به این دو گروه سنی معطوف باید توجه ویژه احتماالً شودیممنجر به مرگ تنظیم  يهاتصادفکاهش تعداد  باهدفکه  ییهااستیسهم 
 کند.

 

 ها و داده در طول زمانها، علیتهمبستگی
 

«تجویز داروهاي ضدافسردگی طی بیست سال   که در آن عبارتی مانند این آمده است که میشویم هایی مواجه ما هر ازچندگاهی با داستان
 گذشته افزایش پیدا کرده است» یا «تعداد افرادي که به آب سالم دسترسی ندارند طی ده سال گذشته کاهش چشمگیري داشته است.» 

 

 
55 bimodal distribution 
56 multimodal distribution 

و در آن تعداد   دهددر توزیع دو مُدي یا چند مُدي، نقاط اوج جدا از هم هستند. این گراف نرخ تصادفات خودرو بر اساس سن راننده را نشان می
 ها بوده است. ها بیشتر از دیگر گروهترین رانندهترین و سالخوردهتصادفات مربوط به جوان



KSJ | MIT 52 
 

 

 
 

اي است. معنی اعداد هم ها در طول یک بازه زمانی نیازمند دقت ویژه داده باید به یاد داشته باشیم که مقایسه  وجودنیباا
پول است: زمانی که نوبت به مقایسه   باره نیدرااند تغییر کند. مثالی رایج گیري شده ها اندازه ممکن است بسته به زمانی که آن

 يداریمعن يری گجه ینت به هیچ  می کنیمتفاده باید میزان تورم را هم در نظر گرفت وگرنه اعدادي که اس رسدیممالی  مسائل
 . کندی نمکمک 

  سایت دفتر آمار کار ایاالت متحده گر تورم شاخص هزینه مصرف کننده در وبمحاسبه از   د یتوانیمتورم  ریتأثبراي محاسبه 
 استفاده کنید.

قرار بگیرد. زمانی که قرار   موردتوجه مالی نیست و در فراسوي آن نیز باید  مسائلالبته که این موضوع تنها محدود به قلمرو 
 گذاشته  اثر هاداده هایی که در طول زمان جمع شده است ممکن است تعداد زیادي از عوامل دیگر بر کیفیت آن باشد به داده 

  طوربه ها باشند. یک مثال دیگر در این مورد مساله تشخیص بیماري است. در طول زمان، توانایی تشخیص بسیاري از بیماري 
افزایش و بهبود یافته است. براي همین هم مقایسه افزایش یا کاهش شیوع یک بیماري در زمان حاضر با دورانی  یتوجهقابل

شاید نتیجه چندانی به همراه   رفت یمیا معیارهاي متفاوتی براي تشخیص به کار  اندنبوده فی در اختیار کا يهاداده که یا 
 نداشته باشد.

بپرسیم این است که چرا   میتوانیم  ن یتریعیطبزمانی که ما شاهد تغییرات مقدار یک ویژگی در طول زمان هستیم، بدیهی و 
 است.  داده رخ چنین تغییري 

که به تحلیل رگرسیون  کنندیمهاي آماري استفاده از آزمون ياه ی آرااز  معموالًبراي پاسخ دادن به این سوال دانشمندان 
رین روش براي  تمشخص کنند که آیا ارتباطی میان دو متغیر وجود دارد یا نه. رایج کنندیم معروف است و به کمک آن سعی 

هاي منفی به  . همبستگیکندیم+ تغییر 1تا   -1(ضریب همبستگی) است. این عدد بین  rشاخص  ییهایهمبستگبیان چنین 
. زمانی که شاخص همبستگی مثبت  کندیماین معنی هستند که با افزایش مقادیر یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش پیدا 

 . کنندیمتغییر  جهتکیمتناسب با هم در  طور به تغیر باشد به این معنی است که هر دو م 

اما افزایش دما داراي  ؛دما با میزان استفاده از سوخت براي گرمایش داراي همبستگی منفی است  ش یافزابراي مثال 
است. ضریب همبستگی براي دو متغیري که   کننده خنکهاي همبستگی مثبت با افزایش مقدار الکتریسیته براي دستگاه 

هستند داراي ضریب همبستگی نزدیک به   ترهمبسته همبستگی ضعیفی با هم دارند به صفر نزدیک است اما متغیرهایی که 
 هستند.+ 1یا  -1دو انتهاي طیف یعنی 

ارتباطی با هم داشته باشند. تایلر   الزاماًهمبستگی دارند به این معنی نیست که  باهماینکه دو متغیر یا دو موضوع  وجودنیباا
سایتش ها را در کتاب و وبو آن می نامد  ها را همبستگی هاي دروغینکه آنکرده  يآورجمع فهرستی از مواردي را  57ویگن

 فهرست کرده است. 

 

 
57 Tyler Vigen 

 xkcd.comمنبع:  

https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm
https://tylervigen.com/spurious-correlations
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بیان کنند. براي  او اشتباهی ر یمعنیب يهایهمبستگواقعی ممکن است  يهاداده او در این مجموعه نشان داده است که چطور 

 .مثال اینکه نرخ طالق در ایالت مِین در آمریکا با مصرف سرانه کره مارگارین در این ایالت همبسته است

که   هاداده  از يامجموعه . نخست تمایل به اینکه ما از  کندیمنمودارهاي ویگن دو اشتباه رایج در مورد تفسیر همبستگی را آشکار 
  یطیمحستیزاین موضوعی است که به آن مغالطه  –. میکناستخراج یک جمعیت هستند، نتایجی را درباره افراد   کننده فیتوص

 توضیح داده است.  یویی در یوتیوبویددر  یخوببه این موضوع را  58شود. هتر کراوزاهم گفته می )(جمعیتی

اما این به معنی این   ؛عمومی اینکه همبستگی میان میزان درآمد و انتظار طول عمر در جامعه وجود دارد  طوربه براي مثال، اگرچه  
. یا اینکه اگر با یک فرد سالخورده و سالم برخورد کند یمعمر  درآمدتر کمبیشتر از یک فرد  حتماًر فرد ثروتمندي هنیست که 

 باید ثروتمند باشد. الزاماًکردیم، آن فرد 

دومین خطا اشتباه و تفسیر نادرست همبستگی و علیت است. به این معنی که همبستگی دو متغیر را به معنی وجود علیت در میان  
مرتبط هستند وجود داشته باشد. براي مثال بین   باهمینکه دو متغیر آن دو تفسیر کنیم. ممکن است توضیحات زیادي درباره دلیل ا

افزایش دما و کاهش استفاده از سوخت براي گرمایش رابطه علیتی وجود دارد اما هیچ رابطه علیتی بین کاهش استفاده از سوخت 
است که این رابطه را   –افزایش دما  –سومی   مؤلفه براي گرمایش و افزایش استفاده از استخرهاي شنا وجود ندارد. در حالت دوم 

 .دهدیمتوضیح 

آماري پیشرفته رفته و   يهاروش دانشمندان براي اینکه وجود رابطه علیتی را در میان متغیرهاي موجود اثبات کنند به سراغ 
کرده و  اثباتعلولی را علت و م يارابطه ها براي اینکه بتوانند  . آنکنندی مخود اعمال  يهاداده اي را روي هاي پیچیده مونزآ 

شاهد ترتیب  يهاگروه توضیحات ممکن دیگر را باطل کنند، باید مطالعات مشاهداتی را با استفاده از طراحی نمونه تصادفی و حضور 
محققان قصد   ییهاحوزه اهمیت دارد. در چنین  یشناسير یگهمه و  ستیزطی محمانند  ییهاحوزه در  و خصوصبه چنین کاري . بدهند

 يارابطه بر بروز یک بیماري دارد یا نه. پیدا کردن  يریتأث، دارند به این سوال پاسخ دهند که آیا یک عامل آالینده مشخص
و   میکنیمپیچیده است. ما در محیطی پیچیده زندگی  العاده فوقخاص و اثر آن بر سالمت جامعه  مؤلفه بین یک  فردمنحصربه 

 قبلی، ساختار ژنتیکی و عوامل دیگر بر وضعیت ما اثر دارند.  يهاي ماریبسبک زندگی، وضعیت تغذیه،  له ازجمزیادي  يهامؤلفه 

 

 به خواننده کمک کنید که اعداد را درك کند
براي درك خود را به همراه   ازیموردنممکن است اثرگذار باشند اما در اغلب اوقات بافتار و چهارچوب  خودي خودبه و  ییتنهابه اعداد 

اري قلبی جان خود را از دست می  هزار نفر در ایاالت متحده در اثر ابتال به بیم 650در هر سال ندارند. براي مثال اینکه بگوییم 
قلبی دلیل اصلی   يهاي ماریب درواقع. شودیمبه چه معنی است؟ این عدد بزرگی است و جمعیت بزرگی را شامل  اًقیدق دهند
  زیهشدارآماین موضوع باید براي ما  اما آیا رود؛یمموارد مرگ به شمار  چهارمکیدر آمریکا است و دلیل اصلی حدود  ریوممرگ

بافتار و زمینه الزم براي درك آن عدد را به   دیتوانیماست که به کمک آن  ییهاروشبا موارد دیگري یک از  يا سه یمقاباشد؟ ارائه 
 مخاطب خود ارائه دهید.

رژیم تغذیه و استانداردهاي زندگی مشابه   ازنظربراي مثال شاید بد نباشد که نگاهی به وضعیت در بریتانیا بیندازیم، جایی که 
بر اساس این   می دهند. نفر در اثر بیماري هاي قلبی و عروقی جان خود را از دست 170در بریتانیا هر سال است.  متحده االت یا

که   هامرگاما اگر این مساله را به شکل درصدي از  ؛بدتر است ایتانیبرخیلی از   متحده االت ی اکه وضعیت  رسدیممقایسه به نظر 
است  هامرگدرصد علت کل  27در حدود  ،که در بریتانیا این درصد دینیبیم بیان کنید  دهدیم عارضه قلبی و عروقی رخ    واسطه به 

 که اندکی از درصد مشابه در آمریکا بیشتر است.

 
58 Heather Krause 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=332&v=RmYIpnzbQtM&feature=emb_logo
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr68/nvsr68_06-508.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr68/nvsr68_06-508.pdf
https://www.bhf.org.uk/-/media/files/research/heart-statistics/bhf-cvd-statistics-uk-factsheet.pdf?la=en
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  68بریتانیا در حدود  تیجمعمیلیون نفر و  330حدود   متحدهاالت یااین درصد تابعی از تعداد کل جمعیت است. جمعیت  عتاًیطب
قلب و عروق به کل جمعیت را   يهاي ماریبکه نسبت و درصد دالیل مرگ ناشی از  یزمانهممیلیون نفر است. به همین دلیل 

جان خود را از دست  هايماریبدو نفر به دلیل ابتال به این  باًیتقراز هر هزار نفر   متحده االتیاکه در  دینیبیم  دیکنیمبررسی 
  متحده االت یاکه وضعیت  شودیمبه ازاي هر هزار نفر است و بدین ترتیب معلوم  2.5در بریتانیا این عدد حدود  که ی درحال ددهنیم

 آید، اندکی بهتر از بریتانیا است.  حساببه قلبی و زمانی که کلیت جمعیت  يهاي ماری ب میزان مرگ به دلیل عوارض ازنظر

چه چیزي را بیان  قاًی دقکنید، سوال «خوب که چه؟» سوالی کلیدي است. این آمار نگاه می هاداده در نقش ویراستار زمانی که به 
، مهم یا تبیین کننده است؟ مراقب باشید به این دام نیفتید که هر عددي رمنتظره یغچیست؟ آیا این آمار،   اشیمعن؟ کندیم

 عداد را نیز باید توضیح داد، توصیف کرد و در بستر و بافتار مناسب قرار داد. است. ا داریمعن خودي خودبه 

 

 هانسبتها و درصدها، نرخ

. ردیگیمقرار  مورداستفاده ی نیست که تاما درصد تنها نسب ؛100نسبت به  ياسه یمقا –درصد در واقع یک نسبت مشخص است 
یا در مورد مثالی که درباره میزان مرگ در اثر  10باشند براي مثال  کارآمدهاي کسر نیز ممکن است دیگر از مخرج  یگاهی برخ

 کاربرد دارند.   میکنیمکه در مواردي که مقادیر سرانه اشاره  1یا حتی   1000عوارض قلبی مطرح کردیم، 

به عدد کل مصرف انرژي در هر  دیتوانیم ،اسبه و مقایسه کنید براي مثال اگر بخواهید مصرف انرژي در نیویورك و تگزاس را مح
  نیبنیدرااما نکته مهمی که  ؛هایی بزرگ و پرجمعیت هستندمراجعه کنید. هم نیویورك و هم تگزاس ایالت  االتیایک از این 

انجام این مقایسه این است که  . بهترین راه برايکنندیموجود دارد این است که چه تعدادي از مردم این مقدار انرژي را مصرف 
تقسیم کنید. تا مقدار سرانه مصرف انرژي را به   هر ایالتاین دو ایالت را بر کل جمعیت آن  هر یک از مقدار کل مصرف انرژي در 
 با آن ارتباط برقرار کند. تواندیم تر راحتاست و خواننده  سه یمقاقابلکه  دیرسیم ي اجه ینتدست بیاورید. با این کار به 

 BTU 470.2و هر شهروند انرژي است  يهاکننده مصرف  نیتر بزرگکه تگزاس در بین  شودیماگر این کار را انجام دهید معلوم  
که کمتر کمترین میزان مصرف سرانه انرژي را دارد  BTU 188.6نیویورك با سرانه مصرف انرژي  که ی درحال. مصرف انرژي دارد 

 سرانه مصرف انرژي در تگزاس است. از نصف 

بگویید سرانه   مثالًباشد. اینکه  دركقابلمطمئن شوید که مقایسه شما به شکل عددي باشد که براي مخاطب به شکل شهودي 
اما باید خیلی   ؛است، ممکن است حرف درستی باشد  0.0028 متحده االتیاقلبی و عروقی در  يهاي ماریبنرخ مرگ ناشی از  

 باشید که کسی از مخاطبانتان معنی این جمله را درست و راحت درك کند. شانسخوش 

مقایسه کنند. براي مثال  باهمدرصد را به شکل  شده انیبپارامتر دو  خواهندیمکه افراد  افتدیم یکی از خطاهاي رایج زمانی اتفاق 
که مقدار آن از   دینیبیم را مقایسه کنید،  2015ا ت 1965 يهاسالزراعی در برزیل در فاصله  يها نی زماگر بخواهید افزایش سطح 

درصد  يانقطه درصد افزایش  8است. یک راه براي توصیف این تفاوت این است که بگویید این مقدار  افته یشی افزا %28به  20%
بیان کنید که میزان   اما توجه کنید که این عدد به معنی درصد افزایش نیست. اگر بخواهید این تغییر را به این شکل اند؛داشته 

یا ج.ق.ق. استفاده کنید (تقسیم حاصل جدید منهاي قدیم بر   NOOچند درصد بوده است باید از قانون   هانیزمافزایش این 
و با  8÷20=0.4یعنی  20و سپس تقسیم حاصل بر  20-28=8مقدار قدیم.) در این صورت محاسبه شما به این شکل خواهد بود 

 است.  ها نیزم افزایش سطح این  % 40 دهنده نشانکه  دیرسیم ضرب نتیجه در عدد صد به نتیجه 

https://www.forbes.com/pictures/598363d84bbe6f5997eede26/6-texas
https://www.forbes.com/pictures/598363d84bbe6f5997eede26/6-texas
https://www.forbes.com/pictures/598363d84bbe6f5997eede26/51-new-york/?sh=370e9b36b7ce


 55 علم ویراستاري کتابچه
 

 

 به این نکات فکر کنید:

به نظر بسیاري بین میلیون، میلیارد و تریلیون تفاوت چندان وجودي ندارد اما این سه 
 با هم متفاوت هستند براي مثال:   يداریمعنبه شکل 

 روز است. 12معادل  باًی تقرثانیه  ونیلیمکی

 سال است.  32معادل  باًیتقر یک میلیارد ثانیه 

 سال است.  31710 باًیتقرمعادل  یک تریلیون ثانیه

 

 
 
 
 
 

 ترجمه اعداد بزرگ و کوچک

 

مثال دي ان   شود. براي دركقابلمفهوم اعداد براي مخاطب بیشتر  کنندیمو استعارات دو ابزار دیگري هستند که کمک  هااسیق
 6.5شوند. یک رشته دي ان اي در کل از زنجیرهاي از بیان می Tو  A  ،C ،Gاست که با حروف  شده لیتشکاي ما از چهار اسید 

، Aمیلیارد حروف  6.5متشکل از   يارشته بنابراین اگر بخواهید آن را بنویسید  ؛است شده لیتشکاین اسیدها  از ياه یپامیلیارد جفت 
C ،G  وT  مواجه هستند. براي اینکه بافتار وشکل مخواهید داشت. این عدد خیلی بزرگی است که اغلب مردم براي درك آن با 
با کتاب جنگ و صلح مقایسه کنید. این رمان   آن را دیتوانیمبراي درك بزرگی این عدد به خواننده ارائه بدهید براي مثال  يانه یزم

  2600ما دربردارنده متنی به بلندي   يهاسلولاز  هرکداماست به این معنی که  شدهلیتشکمیلیارد کاراکتر یا حرف  2.5از  باًیتقر
 نسخه از شاهکار تولستوي هستند. 

 

به همین ترتیب درك اعداد کوچک هم ممکن است بسیار دشوار باشد. براي مثال به اعدادي نگاه کنید که در بحث تغییرات اقلیم با 
 2ذره در میلیون) یا این هدف که افزایش تغییرات میانگین دما را در حد   400کربن در جو ( دیاکس يدمقدار  مثالًمواجه هستیم.   آن
 ییتنهابه معنایی را به مخاطب منتقل کند که خود اعداد  تواندیمبه سابقه تاریخی  مورداشاره جه سانتی گراد حفظ کنیم. در هر دو در

 : هاي مجله تایم توجه کنید که این کار را به خوبی انجام داده استبریده از یکی از مقاله توان آن را ندارند. به این 

 

کنیم که براي صدها میلیون سال امکان وجود و بخار آب درون جو زمین زندگی می ياگلخانه «ما در زیر چتري از گازهاي 
جو زمین   ياگلخانه کربن یکی از این ترکیبات است. اما میزان گازهاي  دیاکسي داند. حیات روي این سیاره را ممکن ساخته 

قطبی به دام  يهاکالهککربنی که درون یخ در  دیاکسي ددر طی سه میلیون سال گذشته ناپایدار بوده است. بررسی سوابق 
هزار سال گذشته و در طول بازه زمانی که تغییراتی شدید در هنگام گذر میان   800که در طی   دهدیمافتاده است نشان 

ه ذره در میلیون در نوسان بود 280تا   180کربن بین  دیاکسيدمقدار  رخ داده است،سیاره   ترگرمعصر یخبندان و دوران 
ذره در میلیون افزایش پیدا  260کربن به  دیاکسي داست. در آخرین دوران گرم شدن سریع بعد از آخرین دوره یخبندان مقدار  

هزار سال  نه و براي مدت حدود   تاکنونذره در میلیون در نوسان بوده است. از آن زمان   275 وحوشحولدر   بعدازآنکرد و 
از عدد   جمعیت جهانظهور پیدا کردند و همچنین  هادولتو  هاتمدنده است. کشاورزي، اقلیم ما به نسبت آرام و پایدار بو

 .» افزایش پیدا کرد 1850میلیارد نفر در سال  1.2چند میلیون نفر در اواخر آخرین عصر یخبندان به عدد  

 
 
 

https://time.com/5680432/climate-change-history-carbon/
https://ourworldindata.org/world-population-growth
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 ؟اندآمدهاز کجا  آورندیدرمو مطالعاتی که سر از میز کار شما  هاداده

  عبور  هاردههمو نتایج هستند که هنوز از صافی بازبینی  هاداده، مقاالتی شامل هامقالهنشر یا پیشمقاالت پیش از
  preprintمقاالت یا پیش يهابانک، در ها ردههمداراي بازبینی  يهاژورنالانتشار در  يجابه هامقاله، این اندنکرده

  هامقالهنبعی براي اطالعات عمومی با چالش همراه است. پس چرا این م عنوانبه هامقاله. استفاده از این شوندیم منتشر 
که سایر دانشمندان و محققان بازخوردهاي   آورندیم دالیل آن این است که امکانی را فراهم  وجود دارند؟ یکی از اصالً

 به بهبود مطالعه مقاله کمک کند. تواندیمارائه دهند که  هاآنسریعی را درباره 
 
 است.   شدهاستخراجاصیل  يهاشیآزمااز  يامجموعهو نتایج آن از دل  هادادهکه مطالعاتی هستند که  مطالعات اصلی

 . انددشدهیتولدقیقی  شدهفیتعر یشناسروش واسطهبه این تحقیقات از دل فرضیات بیرون آمده و 
 
 هاي علمی  مقاله اینکه نتایج تحقیقی را منتشر کنند، يجابهو مطالعات ساختاري، مقاالتی هستند که  1ها لیتحل  فرا

وردن آ. چنین تحقیقاتی براي فراهم دیگر در باره یک موضوع  را جمع آوري، تحلیل، مرور و تفسیر و بحث می کنند
 ما در یک حوزه خاص کارآمد هستند.   يها دانستهنسبت به وضعیت موجود مطالعات یا  ياندازچشم

 
 

 اعداد  يبندقاب

. انتخاب کلمات شما و همچنین اعدادي که انتخاب کنندینمداستانی را روایت  ییتنهابه این جمله را بعد از من تکرار کنید: اعداد 
تقویت شود. این   هاداده تا دیدگاه و نگاه مشخصی نسبت به  شودیمقرار داده و برجسته کنید باعث  موردتوجه ها را  تا آن دیکنیم

برنده جایزه نوبل در کتابش به نام فکر کردن، سریع و   ،59این موضوعت را دنیل کانمن –معروف است   يبندقابکار را به اثر 
ما  يریگمیتصمعمیق و بنیادینی بر خواننده و شنونده شما دارد. فرآیند   ریتأثو  –مفصل توصیف کرده است  طوربه  60آهسته 

درصد  70. براي مثال اینکه بگویید یک عمل جراحی شوندیمچطور بیان  هاداده بنیادین به این موضوع بستگی دارد که  طوربه 
دهند، سه نفر جان خود این جراحی را انجام می که  ينفرده بگویید احتمال باالیی وجود دارد که از هر  نکه یبااشانس موفقیت دارد 

 را از دست بدهند، لحن بسیار متفاوتی با هم دارند.

 متفاوتی تفسیر کنند. العاده فوقتا مردم اطالعات را به طریق  شودیمو انتخابات کلمات باعث  يبندجمله اندکی تغییر در 

شخصی و وابسته به افراد  شدتبه نیستند که در شرایط خاص ممکن است  انه یگراواقعطرف و بی  ذاتاًو  خودي خودبه  تنهانه  هاداده 
این اتفاق رخ   ،محو و غیر شفاف باشد ،آمار یا چهارچوب و بافتار آن اطالعات باشند. براي مثال زمانی که بخش مهم و کلیدي از

النه کرده باشد ضروري  ،است در پشت صفحات داده و اینکه چه تضاد منافع احتمالی ممکن  هاداده خواهد داد. توصیف منبع 
مطالعه   از هاداده ؟ کدام بخش از اندشده يآورجمعچطور  هاداده است. چه کسی هزینه این تحقیق را پرداخت کرده است؟ 

ي مثال به  است. برا شدهشناخته  یخوب به است؟ قدرت اعداد و ارقام در تغییر دیدگاه و نظر جامعه مساله اي است که  شدهحذف
که خطرات استعمال دخانیات را ناچیز  پرداختندیمدخانیاتی هزینه تحقیقاتی را ي هاشرکتداستان تنباکو توجه کنید. جایی که  

اما  ؛که آن تحقیقات داراي نواقص جدي بودند میدانیم نشان دهد و حتی منافعی براي آن بر سالمت انسان بیان کنند. ما امروز 
و همچنین این رفتار نمونه و الگویی براي سایر  شد یمهاي طوالنی در خبرها و تبلیغات بیان و تکرار سال  ها براينتایج آن
 هاي تجاري ایجاد کرد تا در موارد دیگر به شکل مشابه اقدام کنند.شرکت

 

 
59 Daniel Kahneman 
60 Thinking, Fast and Slow 

https://www.bmj.com/content/315/7109/672.full
https://www.bmj.com/content/315/7109/672.full
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 براي نوشتن درباره اعداد ییها هیتوص

  عنوانبه باید  ، در واقعکنندیماز اینکه درکی از اعداد و ریاضیات ندارند صحبت  باافتخار نگارانروزنامه این واقعیت که بسیاري از 
که همه   اعداد در اتاق خبردر کتاب مرجع خود به نام  61که سارا کوهن طورهمان وجودنیبااآید.  حساببه لکه ننگی در حرفه ما 

تا او به فردي بدل شود  شودیمیک خبرنگار باعث گزارشگرها باید یک نسخه از آن را داشته باشند نوشته است: «هراس از اعداد در 
 را دارد.»  اشوظیفه انجام بخشی از  اییکه تنها توان

 از اعداد و ریاضیات در کار خود بهره ببرید آمده است: نگارروزنامه مبنی بر اینکه چطور در نقش یک  ياه ی توصدر ادامه چند 

 
 ندیگویمتقدیر شده،  نگارروزنامه دو داده  62جنیفر ال فلور. سارا کوهن و دنیاي خودتان را بشناسید  

را بشناسید.  دیسینویمآن   درباره که  ياحوزه این راه این است که برخی از اعداد بنیادي و مهم در  درقدم   نیترمهم
اي میانگین منطقه  تغییرات اقلیم هستید باید براي مثال با دم درباره هایی براي مثال اگر شما در حال ویرایش داستان

(که تا زمان نوشتن   شده ثبتسال  ن یترگرمذره در میلیون) و  416کربن در جو ( دیاکسيدخود، میزان تمرکز فعلی 
کسانی که   را خبر داشته باشید. دستنیازابوده است) و مواردي  2019، متعلق به سال 2020این کتاب در سال 

و اعداد را ملکه ذهن خود داشته باشند. اعدادي  هاداده باید برخی از  دهندیممربوط به کووید را پوشش  يهاداستان 
 يهايماریبباشد) و اینکه این مقدار در مقایسه با  %1در حدود  شودیمویروس (تخمین زده   يآور مرگمانند نرخ 

ه براي نسخه فعلی ک (R0)) همچنین نرخ انتقال ویروس %35) و مرز (%11)، سارز (%0.1( آنفلوانزا دیگر مانند 
است. البته که عدد   2.5تا    2ویروس کرونا (این تخمین براي سویه دلتا و پیش از شیوع سویه اومیکرون بود) حدود 

R0  يگذارفاصله یا  پوشندیمبنیادي وابسته به عوامل محیطی است. عواملی مثل اینکه آیا مردم ماسک  طوربه 
که درباره آن   ياحوزه مربوط به  ياه یپامهم اینجا است که دانستن اعداد و آمار نکته  یا نه. کنندیماجتماعی را رعایت 

را در داستان   يترفیظرنکات   و متوجه شده ترساده اشتباهات را  دهدیمبه شما اجازه  دیکنیمنویسید یا ویرایش می
 وارد کنید. 

  مردم در درك اعداد بسیار بزرگ و بسیار کوچک استفاده کنید اطیبااحتاز اعداد بسیار بزرگ و کوچک .
با مشکل مواجه هستند. قرار دادن درست عددي در مقیاس یک میلیارد در بافتار درست یا درك ابعاد کوچک  قاًیعم

 است. براي همین هم اگر بتوانید اعداد را با موضوعی ارتباط   يزیبرانگچالش نانومتر) کار  100یک ویروس (کمتر از 
 توانندینممیلیون نفر  800اگر این گزاره که  مثالً. دیریگیمدهید که مردم تجربه مشخصی از آن دارند نتیجه بهتري 

 «بیش از دو برابر جمعیت   شودیم ترساده روزانه مقدار غذاي کافی دریافت کنند را به شکل زیر بیان کنید درك آن 

 
61 Sarah Cohen 
62 Jennifer La Fleur 

 
  باهدفمطالعات عمومی  هايسازماناي هستند که از سوي  داده يآورجمع يها روش رصدساختارهاي نظارتی و 

، میزان نشر  هايریگ همهشوند. براي مثال نظارت بر روند یم يآورجمعزیر نظر گرفتن روند توسعه در یک منطقه خاص 
. اغلب روندیماین موارد به شمار  ازجمله لرزهنیزمو  یفشانآتش يهاتی فعالنظارت بر  يهاشبکهکربن، یا  دیاکسيدگاز 

 نهادها از طریق بسترهاي عمومی و آزاد در دسترس هستند. توسط این  شدهيآورجمع يهادادهاوقات 
 
 يهاتناوب، ماهنامه یا با نامهفصلسالنامه،  صورتبهکه  شودیمگفته  ییهاگزارشو  هابولتنبه  تناوبی يها گزارش  

ي هاگزارشو اغلب اوقات به مقاالت علمی، مطالعات و  شوندیممنتشر  یالملل نیب  يهاسازماندیگر انتشار از سوي 
 .کنندیمو فهرست  يبندجمعرا  هاآنو  کردهاشارهرشته  به آن مربوط

https://www.ire.org/product/numbers-in-the-newsroom-using-math-and-statistics-in-news-second-edition-e-version
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براي نمایش و  يامبتکرانه  يهاراه سعی کنید  طورنیهم .» ارندگذیمهر شب گرسنه سر به بالین  متحده االت یا

شما «بگویید  دیتوانیمتوضیح اعداد کوچک پیدا کنید. براي مثال وقتی قصد توصیف ابعاد یک باکتري را دارید 
 هزار باکتري را بر سر یک تار مو جاي دهید.» 150 دیتوانیم
 میلیون سال  100که اسکلت دایناسور  دیگویم. فرض کنید دانشمندي به شما هاي اشتباه باشیدمراقب دقت

عمر دارد. آیا پنج سال بعد اگر بخواهید درباره آن اسکلت حرف بزنید خواهید گفت سن این اسکلت صد میلیون و پنج  
ادي که در طبیعت با آن  و اعد هايریگاندازه میلیون سال مانند بسیاري از  صدک ی سال است؟ البته که نه. عددي مثل  

ذاتی به همراه دارد. این یک عدد دقیق نیست. استفاده از ارقام  طور به داریم تخمینی است که بازه خطایی را  سروکار
روش خوبی براي ارائه این اعداد است. اغلب اوقات استفاده از تخمینی متناسب با آن   ندرتبه دقیق تا صدم اعشار 

  طوربه  توانیمرا  %44، یا چهارمکیبگویید کمی بیش از  دیتوانیم %23.7گفتن  يجابه  مثالًاست.  کارآمدترمقیاس 
 بیش از چهار از هر ده مورد بیان کرد.

 باید بتوانید جمالت  دئالیا. به شکل مطلوب و  مکرر و زیاد از اعداد استفاده نکنید طوربهپاراگراف  کدر ی
به خود  الزاماًرا بدون اینکه  هاداده  از منظور ،کوتاه بنویسید و به کمک آن  يها پاراگرافخود را مختصر و در قالب 

ها نیاز داریم. توصیه سارا کوهن این  بیان کنید. تنها زمانی خود اعداد را باید ذکر کرد که واقعاً به آن دیکناشاره اعداد 
آن ارقامی که تصمیم  ریتأثرا کاهش دهید تا بتوانید کارایی و  دیکنیمد ارقامی که در نوشته خود استفاده است که تعدا

توصیه او این است که تعداد ارقام  یسرانگشتیک قانون  عنوانبه افزایش دهید.  دیاگرفته را   هابه استفاده از آن
 200000. براي مثال بنویسید: «بیش از داگراف کاهش دهیدر یک پاراگراف را به حدود هشت رقم در پار مورداستفاده 
  ..» این جمله شامل ده رقم استاندداده ازدستبه دلیل ابتال به کووید جان خود را  متحده االت یادر   2020نفر در سال 

درباره   البته چیزي که گفتیم قاعده نیست بلکه تنها یک توصیه کلی و قانونی سرانگشتی است. نکته مهم این است که 
ها استفاده کنید که بنا بر تشخیص و قضاوتتان براي توضیح یک  باشید و تنها زمانی از آن ریگسختاستفاده از اعداد 

 .مفهوم ضروري هستند
 
 

 منابع بیشتر

 
 ها کتاب 

 
 راه براي ورود به دنیاي اعداد در جهان اخبار  نیتر عیسرو  نیبهتر. این کتاب 63چطور به کمک آمار دروغ بگوییم نوشته دارل هاف

 است. 

 که خواندنش بسیار راحت است.  هامثال. کتابی پر از اطالعات، سرشار از 64خواند نوشته جان آلن پاولوسمی ریاضیدانی که خبر 

 65تسلط بر داده نوشته هانس روزلینگ 

 خاصی بر روي اینکه چطور باید نمودارها را رسم و در اخبار به کار برد تمرکز 66، نوشته البرتو کیروندیگویمها چطور دروغ جدول،  
 دارد. 

 این کتاب کندیم ترسادهرا  نگارانروزنامهکتابی است که درك ریاضیات براي  67اعداد در اتاق خبر نوشته سارا کوهن .
 و درك آمار است.  ازیموردنهاي فرمول نیترياهیپااز نحوه محاسبه برخی از  یی هامثالدربردارنده 

 
63 Darrell Huff, How to Lie With Statistics (1957), Penguin Books 
64 John Allen Paulos, A Mathematician Reads the Newspaper (1995), Anchor Books. 
65 Hans Rosling, Factfulness (2018), Flatiron Books. 
66 Alberto Cairo, How Charts Lie (2019), W.W. Norton and Company. 
67 Sarah Cohen. Numbers in the Newsroom (2014) Investigative Reporters & Editors 
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ها سایت وب 

گپ مایندر) GapMinder( ها درباره جهان به دست بیاورید،  آموزد که چطور دیدگاهی مبتنی بر داده به شما می
نگاري و طور گسترده در زمینه سالمت، ثروت، مردمهاي که عموماً به ها و واقعیتچطور به مداقه در داده 

 .کننده وارد کنیدها را درون روایتی قانعاده زیست در دسترس هستند پرداخته و چطور این دمحیط

سی و هشتسایت پنجبخش علمی وب) FiveThirtyEight(  هاي علمی نمونه خوبی از چگونه استفاده از داده
 .درك و دقیق استبه روشی قابل

) بازخورد علمScience Feedbackهاي مرتبط را از مؤسسات و تخصص ) تالشی غیردولتی است که دانشمندانی با
هاي خبري که در  شود) تا گزارش هاي مختلف گرد هم آورده است (فعالً تنها محدود به حوزه اقلیم و سالمت میحوزه 

هاي اشتباه  ها و استداللدقتیشده است را مرور کرده و درباره آن نظر دهند و بیها اشاره آن به اطالعات علمی و داده 
.را تذکر دهند هادرون آن

عضو   2019اخذ کرده است. او در سال  یشناسکروبیم است که دکتراي خود را در رشته  ياداده  نگارروزنامه دانشمند و  الیزابت توال
و مدیر   69فکتا گذارانیبنکریگ نیومارك در دانشگاه نیویورك بود. او  ينگارروزنامه در مدرسه تحصیالت تکمیلی  68نایت-همراه تو

کند. توال  ينگارروزنامه علم را وارد دنیاي  یشناسروشتا   کندیمت. توال سعی اس formicabluاجرایی آژانس ارتباطات علم 
  Hearingو  Seedversity.org ،SEEDcontrol.eu ياچندرسانه داده و  یالمللنیبتحقیقاتی  يهاپروژه نویسنده 

Voices  است. او مجري رادیوییRAI Radio3scienza  آزاد با نشریاتی چون  صورتبه است وESMH،IlBOLive   ،
AGI  وWiredIT  کتاب راهنماي روزنامه  علم بر مبناي داده و نویسنده  ينگارروزنامه . او همچنین مربی و مدرس کندیمهمکاري

 است.  منتشرشدهاست که در موسسه اروپایی جنگل بانی  نگاران در حوزه علوم محیط زیستی

6 https://fivethirtyeight.com/features/not-evenscientists- 
can-easily-explain-p-values/ 

1 https://www.nytimes.com/article/how-to-read-ascience- 
study-coronavirus.html 

7 http://www.nature.com/nmeth/journal/v12/n3/ 
abs/nmeth.3288.html 

2 https://www.theguardian.com/world/2020/ 
jun/04/covid-19-lancet-retracts-paper-that-
haltedhydroxychloroquine-trials 

8 https://med.stanford.edu/news/allnews/ 
2016/03/misleading-p-values-showing-upmore- 
often-in-journals.html 

3 https://fivethirtyeight.com/features/whathappened- 
with-that-bogus-hydroxycholoroquinestudy/ 

9 https://www.cdc.gov/breastfeeding/data/nis_ 
data/results.html 

4 https://idatassist.com/ 

10 https://www.nytimes.com/ 
interactive/2019/08/29/opinion/hurricane-dorianforecast- 
map.html 

5 https://www.researchgate.net/ 
publication/45891209_P_Values_Confidence_ 
Intervals_or_Confidence_Levels_for_Hypotheses 

68 Tow-Knight 
69 Facta

ارجاعات

درباره نویسنده

https://www.gapminder.org/
https://fivethirtyeight.com/science/
https://sciencefeedback.co/
http://facta.eu/
http://www.formicablu.it/?lang=en
http://seedversity.org/
https://www.raiplayradio.it/programmi/radio3scienza/
https://thelookoutstation.com/projects/handbook-scientists-driving-scientific-research-journalistic-reporting-forests-environment
https://thelookoutstation.com/projects/handbook-scientists-driving-scientific-research-journalistic-reporting-forests-environment
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20 https://www.bhf.org.uk/ -/media/files/research/heart -statistics/bhf -cvd-statistics -uk-
factsheet.pdf?la=en 

11 https://blogs.scientificamerican.com/observations/five -sigmawhats -that/  

21 https://www.forbes.com/pictures/598363d84bbe6f5997eede26/6 -texas 12 http://www.uniteforsight.org/global -health-university/nutrition -study 
22 https://www.forbes.com/pictures/598363d84bbe6f5997eede26/51 -new-
york/?sh=370e9b36b7ce 

13 https://www.ams.org/notices/199603/comm -kolata.pdf 

23 https://time.com/5680432/climate -change-history-carbon/  14 https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/aug/12/bad -science-
exaggerated-study-results 

24 https://ourworldindata.org/world -population-growth 15 https://heart.bmj.com/content/85/5/491  
25 https://www.bmj.com/content/315/7109/672.full  16 https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm  
26 https://www.ire.org/product/numbers -in-the-newsroom-using-math-and-statistics -in-news-
second-edition-e-version 

17 https://tylervigen.com/spurious -correlations  

 18https://www.youtube.com/watch?time_continue=332&v=RmYIpnzbQtM&feature
=emb_logo 

 19 https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr68/nvsr68_06 -508.pdf 

https://ourworldindata.org/world-population-growth
https://www.bmj.com/content/315/7109/672.full
https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm
https://www.ire.org/product/numbers-in-the-newsroom-using-math-and-statistics-in-news-second-edition-e-version
https://www.ire.org/product/numbers-in-the-newsroom-using-math-and-statistics-in-news-second-edition-e-version
https://www.youtube.com/watch?time_continue=332&v=RmYIpnzbQtM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=332&v=RmYIpnzbQtM&feature=emb_logo


 61 علم ویراستاري کتابچه

 

 70ریچل فلتمننوشته 

هاي پیش روي ویرایش سایر موضوعات ندارد.  تفاوتی با چالش  ،هاي ویرایش یک مقاله ژورنالیستی درباره یک موضوع علمیچالش 
ایجاد و  یراتییتغ کار شما این است که نثر نویسنده را جال دهید و گزارشگري او را مورد بررسی قرار داده و در مواردي در آن 

نقش شما این است که نخستین خواننده و  بدون اینکه ماهیت و تمامیت نوشته یا نویسنده را قربانی کنید.   ،کنید  ترشفافرا  ییهابخش 
  که  آندر   ییهاحفره اینکه مواردي که مسیر روایت نیاز به تغییرات نرم و روان دارد را تعیین و    –باشید  آنمدافع و حامی   نیترمهم

تعداد   نی شتریب به  مؤثر  طوربه نوشته بتواند  موردنظرو اینکه اطمینان حاصل کنید پیام  –نیاز به پر شدن دارد را مشخص کنید 
 که ممکن است برسد.   ياخواننده 

ممکن است این وظیفه بر عهده شما قرار داده شود که سبک نوشتاري نویسنده را اندکی  دیکنیم کار  يارسانه بسته به اینکه در چه 
تغییر دهید تا با سبک و لحن بستري که قرار است مطلب در آن منتشر شود هماهنگ شود. هدف همیشگی شما این است که سطح  

اساسی تغییر داد و اصالح   طوربه و گاهی الزم است آن را  ردیگیمصورت  یجزئنوشته را ارتقا دهید. این کار گاهی تنها با چند اصالح 
 کرد.  

) است چالش تبدیل یک مقاله روزنامه نگارانه به  آورتر دلهره که ناواضح تر (و   يافه یوظاما در مقایسه با اصالح و ویرایش ساده خطی، 
که ریشه در مساله سالمت و علم دارند ممکن است  هاییداستانبراي  خصوصبه است. این کار   کننده سرگرمداستانی درگیر کننده و 

روایتی سرراست باشند  ازنظر فمعروقولبه وار نیاز داشته باشد. شاید مواردي پیش بیایید که خبرهاي سرراست از اینکه  به تالشی رستم
خشک  يهانوشته جز این نداشتند که  يا چاره بودند تا آگاه باقی بمانند، می ياروزنامه . زمانی که خوانندگان باید مشترك روندیمطفره 

نا استوار بود که  بر این ب ينگارروزنامه از علم؟ هنجار سابق  تر يجددرباره موضوعاتی جدي را تحمل کنند و چه موضوعی  یروحیبو 
در ستون بغلی متوجه  راتریگ ياقطعه و بالفاصله به سراغ  خوردیمچشم خواننده سر  نیبنیدراخبر تنها باید دقیق و فنی باشد. اگر 

 ، تقصیري متوجه ویراستاران نبود  و الزم نبود چیز بیشتري درباره این موضوع یاد بگیرند. شدیم
 يهاشبکه را تنها از   ازشانیموردنخبرهاي  هاییکایآمر درصد  20الزم نیست به شما بگویم که چقدر اوضاع تغییر کرده است. حدود 

در این شرایط   –  کنند یمخبري دیجیتال  رجوع  يهاتیساوبهم به  ها آنو جمع بزرگی از بقیه   – کنندیماجتماعی دریافت 
 خود گیرا و جذاب باشد.  نوبه به و  ییتنهابه باید  هاداستان  تکتک

ویراستاري یک قطعه براي اینکه در حد امکان جذاب و گیرا باشد، زمانی که موضوع بحث علم است تفاوتی با ویراستاري سایر 
مواجه   یی هاتله و  هابادام دیگر خو کرده باشید شاید در این مسیر  يهاحوزه در  هاییداستان اري ستاما اگر شما به ویرا ؛موضوعات ندارد

برایتان   تردلکش به بهانه خط روایی   هاآنآشنایی نداشته باشید ممکن است قربانی کردن  ،و فکت ها هاتیواقعشوید. اگر شما با 
باشد.  ترآسان
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که مخاطب عام چندان   شدیمنگاه   هاییداستان با موضوع علم به چشم   هاییداستانطوالنی به  يهامدتاز سوي دیگر  براي 
که ویرایش   يا قطعه ندارد. ویراستار داستانی علمی باید احتیاط کند که در تالش براي جذاب کردن  هاآنعالقه و توجهی به 

علمی باید خشک و به سبک  هايداستاننیست که همه به این معنی  اصالًرا آشفته نسازد. اما این  هاقتیحقو  هاتیواقع کندیم
 دانشگاهی باشد. يهانوشته 

و   راتریگلحظاتی را که ممکن است میل به تبدیل کردن داستانی علمی به موضوعی  کندی ماین فصل کتاب به شما کمک 
به شما کمک کند تا ببینید چطور   کند یماین فصل تالش  طور نیهمو  – ، بشناسید  شما یا نویسنده را به بیراهه بکشد ، ترجیمه
 د. رمهیج و گیرا روایت و تعریف ک يانوشته را در قالب  هاافته ی  نی تریفن توانیم

اینکه داستانی عالی درباره علم را بنویسیم و آماده کنیم، فرآیندي است که پیش از آغاز ویرایش خطی  و در زمانی که نوشتن  
شروع کنید. اولین سوالی که از خود باید بپرسید این است که آیا این داستان ارزش باید  دیکنیممحول  ياسنده ینوداستانی را به 

دوم این است که گزارشگر شما چطور باید آن را پوشش دهد. گفتگویی دقیق و درست با نویسنده در  پوشش دادن را دارد؟ سوال
به   شدن لیتبدرا دریافت کنید که بالقوه توان  ياه یاول  سینوش یپتا شما  کنندیمنخستین مراحل گزارشگري او به شما کمک 

 داستانی عالی را دارد. 
که چه ضرورتی براي نوشتن و   –و از نویسنده خود بخواهید تا این موضوع را توجیه کند  –  ابتدا این موضوع را درد نظر بگیرید
 انتشار این مقاله خاص وجود دارد.  

 کردن نویسنده به نوشتن یک داستان است:   مأموربراي  –آل غیر ایده  –ها چند نمونه از دالیل این

 اش بحث زیاد استو درباره قرارگرفته موردتوجهموضوعی است که در فضاي آنالین  دربارهداستان .
 يها تمیالگوراست که افزایش توجه به موضوعی که به کمک  –و گاهی اوقات ضروري  – زیانگوسوسهالبته که این دلیلی 

 توسعهدرحالدر جایی مانند گوگل یا اخبار اپل را دنبال کرد تا به داستانی برسیم که  شود یممحتواي آنالین ایجاد  کنندهعیتوز
پوشش آن را در نظر گرفت اما   توانیمو جلب توجه زیادي است. اگرچه این راه خوبی براي پیدا کردن داستانی است که 

 بسترهاي گردآوري خبر سابقه بدي در توجه درست به اخبار علمی مهم و خوب دارند. 
که بتوانند  رندی گیمیا از ناظرانی کمک برند بهره می ویراستاران کنترل کیفیت، از کمک اجتماعی يها خبررسانبرخی از 

توزیع   رأسپاسخ به این سوال که چه داستانی در  وجودنیباامنتشر شوند را بررسی کنند.  هاآنکه قرار است در  هاییداستان
که با هدف شناسایی مقاالتی  ياانهیراقطعاتی از کدهاي  – شودیمتعیین  هاتمیالگور واسطهبه عمدتاً ،ردی گیمو بازنشر قرار 

  دهندیمادامه  هاآنو موارد مشابه  هانکیلاست که احتمال بیشتري براي کلیک خوردن دارند و سپس به تبلیغ آن  شدهنوشته
. گوگل و فیس بوك وارد این حلقه بازخوردي منفی برسند موردنظربه موفقیت  موردنظردر دریافت تعداد کلیک  که یزمانتا 

دیل به بستري داغ براي توسعه یوتیوب این کار را می کند و عمال براي جلب توجه بیشتر تبکه  گونهآن. حداقل نه اندنشده
 . اطالعات نادرست شده است

براي  سایر موارد مشکل دار رفتار انسانیها به محتواي نژادپرستانه، جنسیت زده یا عالوه بر اینکه اغلب اوقات این الگوریتم
درباره اینکه چه محتوایی را تبلیغ کنند، تکیه دارند، عمده این بسترهاي نیمه خودکار خبري چندان هوشمند   يریگ میتصم

است که در بخش خبرهاي گوگل  خبرهایی با تیترهاي خطا و عجیب درباره کشف حیات  آمدهشیپنیستند. بارها براي من 
 است. فهمیدن اینکه خبري   شرشدهمنتکه در باالي فهرست خبرهاي بخش علمی   امدهیددر مریخ 

تعریف داستانى درست

https://www.theverge.com/2018/10/29/18037436/google-news-feed-homepage-algorithm-facebook-twitter-radicalization
https://www.theverge.com/2018/10/29/18037436/google-news-feed-homepage-algorithm-facebook-twitter-radicalization
https://www.nytimes.com/2019/11/11/technology/artificial-intelligence-bias.html
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باشد اما  ياسادهبدیهی اشتباه است، شاید کار  طوربه خ وجود دارداینکه احتماال نوعی جونده روي مریاز نشریه زرد درباره 
خودکار  يهاتمیالگورکه  بسترهاي بازنشر خبر یا  يهاکنندهيآورجمعتشخیص همه مواردي از اخبار نادرست و اشتباهی که 

 ممکن است به این سادگی نباشد. کنندیم آن جمع و منتشر 
که  تیاهم کم يهاداستانبرخی از مطالعات غیر مهم و   طورنی هم روندیمبه شمار  يترعیشامساله  کنندهگمراههاي سرخط

، به باالي فهرست خبرهاي این بسترها راه پیدا دیآیمو جالب  زیانگ جانیه به نظر  هاآنبه لطف اینکه موضوعی درباره 
توصیه به  تغییري  دربردارندهباشند یا تنها  کنندهگمراه. براي مثال عمده تحقیقات درباره مساله تغذیه ممکن است دکننیم

 اینکه چطور تغذیه بر سالمت اثر می گذارددنبال کردن پزشکی باشند. واقعیت این است که  يهاهیتوصدر  یجزئ العادهفوق
و دوست  نوشندیمعمده مردم قهوه یا چاي  که ییازآنجادشوارتر است. اما  همآنعمومی از  يهاهیتوصسخت و ترجمه آن به 

باعث افزایش یا کاهش  تواندیموشیدنی باشد چطور این ن ادعاشده دارند طول عمر بیشتري داشته باشند تحقیقی که در آن
 . شودیمو بازنشر شده منتقل  موردعالقهفهرست خبرهاي  رأسبه  سرعتبهبراي یک فرد شود،  شدهینیب شیپطول عمر 

 گیرو همه نباید این برداشت را داشته باشید که موضوعی تنها به این دلیل که در حال ترند گاهچیه در نقش یک ویراستار 
ست و توجه زیادي به خود جلب کرده است ارزش توجه و پرداختن مفصل به آن را دارد.  پیش از آنکه نوشتن مطلبی شدن ا

جستجو کنید. از خود بپرسید چرا این خبر توجه این تعداد از افراد را به خود  ترقیعمرا به کسی سفارش دهید کمی  درباره آن
ان را ستدا توانیم. از نویسنده خود بپرسید که آیا ندیگویم  آنچهجلب کرده است و ببینید که کارشناسان مختلف درباره 

 . راندشیپ توسعه داد و به جلو 

 .یا از طریق خدمت  –مختلف  يهاژورنالالت تحت قرنطینه دسترسی داشتن به مقاقرنطینه بودن یک داستان
هایی مانند نیچر ابزار خوبی است که در جریان رویدادها و خبرهاي مستقیم از ژورنال طور بهیا  EurkAlertدهندگانی مانند 

شوند. این منتشر می 71منتشر شوند قرار داشته باشیم. بسیاري از مطالعات علمی ابتدا تحت قرنطینه علمی که قرار است
 صورتبهاین مطالعه  کهآن، این فرصت را دارند که پیش از هاآنو ویراستاران  نگارانروزنامهقرنطینه به این معنی است که 
از ساختار   توانندیممؤسسات علمی  وجودنی بااآن تحقیق) بیندازند.  يهاداده(و شاید  هاافتهیعمومی منتشر شود، نگاهی به 

ساختار قرنطینه به  کهییازآنجا. دهندیمکنند و در موارد زیادي هم این کار را انجام   يبرداربهرهقرنطینه خبر به نفع خود 
که وقت بیشتري را صرف بررسی و گزارشگري درباره آن کنند و پیش از آنکه  دهدیماین فرصت را  اه رسانهو  نگارانروزنامه

را در قالب خبرهایی ارزیابی  هاآن معموالًکنند،  مطالعه و تحقیقدر فضاهایی مانند توییتر یا فیس بوك رواج یابند، درباره آن 
 هستند و ارزش توجه بیشتري دارند.  تريجدکه  کنندیم

فرستاده  نگارانروزنامهبا انتشار عمومی براي  زمانهمکه بسیاري از خبرهاي خوب و مهم علمی،  داشت  ادیاما باید به 
و پیشگامانه نیست. اینکه  خبري در قالب   ساختارشکن الزاماًقرنطینه منتشر شود  صورتبهو همچنین هر تحقیقی که  شودیم

 خاصی مهم و ارزشمند است نیست.  طور به، نشانه مطمئنی از اینکه آن خبر خوديخودبهختار قرنطینه منتشر شود سا

 اگر کاخ سفید بیانیه مطبوعاتی را صادر کند و در آن موضوع داراي اهمیت است.  کندیمخبرنامه مطبوعاتی ادعا
بسنده   شدهمطرحادعاهاي  دیتائبا چه کیفیت عالی در حال پیشرفت است شما تنها به  جمهورسیرئاشاره کند که فالن طرح 

ود است و از رفتارهاي خ يبند قابکه چطور دولت در حال  دیکنیم . در نقش یک ویراستار شکاك به این نکته توجه دیکنینم
که ممکن است دولت از توسعه و پخش این روایت چه سودي برداشت کند. در این مورد بدیهی است که  دیپرسیمخود 

 شاید این هدف  –آن نهاد در تالش براي پیش بردن هدفی مشخص است.  يارسانهبخش 

مطبوعاتی   يهاهیانیباما این کار شما است که آن را بررسی کنید و مطمئن شوید.  ؛نباشد اندازغلطیا حتی  هبدخواهان الزاماً
ها و است. نهادهایی مانند دانشگاه شدهنوشتهاز سوي نهادهایی طراحی و  هاهیانیبعلمی نیز همین وضعیت را دارند: این 

. در برندیم ن نهاد شده صورت بگیرد سود گسترده درباره کاري که در آ  طوربهکه  ییهانیتحسکه از   دارویی يهاشرکت
 صورتبهرا  هاتیواقع و حتی در مواردي  کنندیمغلو  شدهانجاممطبوعاتی درباره اهمیت علمی کار  يهاهی انیببسیاري از موارد 

بیشتر داستانی علمی تخیلی از آب   تی درنها انگیزهیجان العادهفوقیک خبرنامه  معموالً. کنندیمنادرست تفسیر و بیان 

71 embargo  

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3330396/UFO-hunters-spot-MOUSE-Mars-Rock-resembling-small-rodent-captured-latest-images-Curiosity-rover.html
https://www.popsci.com/red-meat-mortality-risk-health/
https://www.eurekalert.org/
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نباید در مسیر شناسایی یک داستان خوب و سفارش آن،  به روایتی که از سوي  گاههیچتا بیانی از واقعیت. شما  دیآیدرم
 تکیه کنید.   شودیم ارائه و روابط عمویم اي رسانه مأموران

 : شودمیآن وجود دارد شامل این موارد  برخی از دالیل خوبی که براي در نظر گرفتن یک داستان و سفارش
 
 يطورهمانشده باشند.  زدهجانیه) از آن اندنداشتههایی که در انجام یک تحقیق نقش دانشمندان (آن  

، اهداف خود را دارند، همچنین باید این واقعیت را سندینویممطبوعاتی را  يهاهیانیبکه باید در نظر داشته باشید افرادي که 
، اندبودهبا آن درگیر  هاآنکه خود  رسدیمدر نظر داشته باشید دانشمندان هم ممکن است زمانی که نوبت به موضوع تحقیقی 

را نباید  دهدمیسوگیري داشته باشند. هیچ حجمی از شور و هیجانی که یکی از نویسندگان گزارش یک تحقیق از خود بروز 
دلیلی بر اهمیت یا نو بودن یک مطالعه در نظر گرفت. اما این گفته به این معنی نیست که شور و اشتیاقی  عنوانبه ییتنهابه

و ایجاد ارتباط با گروه بزرگی از منابع و  آوريجمعرا باید نادیده گرفت.  آوردیمکه یک تحقیق در اجتماع علمی به وجود 
اجتماعی دنبال کنید،  در چنین موقعیتی به   هايشبکهرا در   هاآندر تماس بمانید و  هاآنطول زمان با  دانشمندان که در

و هیجانی باشید که درباره یک تحقیق جدید در میان اجتماع علمی ظهور  پرشورهاي : به دنبال واکنشآیدمیکمک شما 
 سرنخی از این باشد واقعاً با موضوعی مهم و بزرگ طرف هستید.  تواندیم. این اشتیاق کندیم
 
  حتی اگر آن افراد  گذارد یمبر زندگی مردم اثر  يطورجدبهاینکه یک تحقیق درباره موضوعی است که)

ترین وظایف ویراستاري علمی بررسی و صدا دادن به تحقیقات و اخباري یکی از مهم  ما نباشند).مخاطب مستقیم ش
. گاهی اوقات این موضوعات بدیهی و گذاردیم  ریتأث  هاآننباشند که بر دنیاي اطراف  متوجه است که ممکن است خوانندگان 

از افراد در کشورهاي   ياریبس  اگرحتی  دهدمیمواردي مانند اینکه تغییرات اقلیم تاروپود زمین را تغییر  –آشکار هستند 
اما برخی از موارد و موضوعات دیگر هم هست که ممکن  – کنندینمثروتمند هنوز آثار آن را در زندگی روزمره خود مشاهده 

ره این موضوع که چطور روغن نخل بر تنوع زیستی در برونئی اثر  تحقیقی دربا ؛را نادیده بگیریم ها آن یسادگ بهاست 
، حتی اگر شما متوجه دلیل اهمیت و جدي بودن این موضوع باشید، ممکن است در نگاه اول براي خواننده شما  گذاردیم

بدون آنکه به منبع آن ل روغن نخ – گذاردیمدر این مساله اثر  احتماالً هاآنجالب و مهم به نظر نیاید. اما عادت خریدهاي 
. در چنین داستانی دوجود دار  رودیمی که در سراسر آمریکا به فروش تمحصوالاشاره دستی شده باشد، در بسیاري از 

بپردازند که باید این را  نندیب یمباید به توضیح چیستی مساله و اینکه چه کسانی از این بابت آسیب  تنهانهگزارشگر و ویراستار  
باید به این   –در معرض خطر مستقیم و بالفاصله در این مورد نیست  فرضشی پکه بنا بر  –توضیح دهند چرا خواننده 

 اما ارزش بسیار باالیی دارند.  ؛اند شدههان هستند که زیر پوششی پن هایی داستان هان یاموضوع اهمیت دهد.  
 
  یا  به بهانه رویدادي که    دهدمیداستانی که موضوعی که در اخبار به آن پرداخته شده است را توضیح

زمانی که ماجراي «لباس آبی»  . دهدمیدر جریان است، از فرصت استفاده کرده و مفهومی علمی را توضیح 
براي  يا بهانهآنالین زیادي را ایجاد کردند و  يها بحثگیر شد، این خطاهاي بصري و صوتی دیجیتال یا «یانی / لورل» همه

با  شدیمابلهانه را  ظاهربه يهااستداللهر دو این  ؛میم شدند. علم نیز در این فضا جایگاهی براي خود داشت  شماریب ساخت 
ضوع و. اگر جمع کثیري درباره یک ماشاره به محدودیت ها و خطاهاي دریافت کننده هاي حسی انسان توضیح دادک کم

بر این موج ترافیک سوار شود. ممکن است  تواند یم ه داستان علمی ، ویراستاران باید از خود بپرسند، چکنندیمواحد صحبت 
ابرقهرمانی را توضیح دهید به این دلیل که   يهالمیف تکتکاین کار افراط کنند. شما الزم نیست علم در  در هایبعض 

به رویدادهاي   ياهی حاش  به پیشنهادهایی که نگاهی قطعاًدربردارنده مفاهیم «علمی» اندکی هستند. اما  هاآنبسیاري از 
 سؤاالتبا استفاده از بستر وقایع جاري توجه خوانندگان را به  دیتوان یم، توجه کنید. شما همچنین اندازندیمخبري بزرگ 

در یک مسابقه سوپربال (مسابقه قهرمانان فوتبال آمریکایی) در  که نیامثلغریب ولی آگاهی بخشی در زمینه علم جلب کنید 
 .شودکل چه مقدار عرق بدن ایجاد می

 
  برخی اوقات راستی آزمایی و رد کردن   .انددادهموضوعی را اشتباه پوشش   هارسانهتعداد زیادي از نشریات و

دیگر و عموم مردم موضوعی را اشتباه متوجه شده و   يهارسانهاینکه گزارشگر شما توضیح دهد که چرا و چطور  –یک ادعا 
اجتماعی  هايشبکهچنین داستانی در  خدمت مهمی به جامعه به شمار آید. اگر تواندیم – انددادهوسیعی آن را انتشار  طوربه

https://www.popsci.com/yanny-laurel-scientific-evidence/
https://www.popsci.com/how-much-super-bowl-sweat/
https://www.popsci.com/how-much-super-bowl-sweat/
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هم موجی در  دیسی نویمشده باشد، این احتمال هم وجود دارد که ردیه اي که بر آن  ریگهمهخبري داغ و  يهاتمیالگورو
نوشتم که  ازآنپسرا   اه نیدولف. این مقاله درباره ادراك . براي مثال این مقاله را در نظر بگیریدترافیک اینترنتی ایجاد کند

 يارسانهعلمی و فناوري بازنشر شده بود. با جستجوي منبع خبرنامه  يهاتیساوبوسیعی در  طوربه بارهنیدراداستانی 
 است نادرست است.   منتشرشدهگسترده  طوربهمشخص شد که روایتی که  هاآنمرتبط و تالش براي گرفتن نظر 

اند یا باعث  هایی که توجه چندانی را به خود جلب نکرده خیلی مهم است که درباره مقاله هشداري درباره ردیه نویسی:  
که اطالعات   تا جمعیت بزرگی موضوعی را اشتباه درك کنند، «ردیه» ننویسیم. چنین کاري با این خطر همراه است اندنشده 

یج کرده و باعث شوید به دست مخاطبان بیشتري برسد. براي مثال اگر حامیان  و  بالقوه خطرناکی را ترو یرواقع یغنادرستی و 
خصوصی فیس بوك درباره این   يها گروه بسته و  يهاجمعداروي پزشکی، تنها در  عنوانبه  کنندهیضدعفون موادمبلغان فروش 
کرد. اما وقتی این ادعا  نمی  مجله پاپیوالر ساینس اقدانم به انتشار گزارشی درباره این موضوع احتماالً زدندیمموضوع حرف 

فت، این مساله به چنان مخاطب بزرگی رسیده بود که ردیه نویسی بر  قدرت گر  متحده االت یا جمهورس یرئ يهاصحبت واسطه به 
 و قابل دفاع بود.  قبولقابلآن 

قدم بعدي این است که ببینید این داستان چه سبک و رویکردي  ،مینان پیدا کردید موضوعی ارزش کار کردن را داردطا نکه بعدازای
ممکن است براي یک رسانه مناسب نباشند و در آن ندرخشند و هر داستانی ممکن است  هاداستان.  همه طلبدیمرا روایت کردن 

 نیازمند رویکرد ویرایشی متفاوتی باشد. 

آیا با یک داستان سرو کار دارید؟ 

این است که اگر موضوع دربردارنده ماهیت علمی مهمی باشد و ویژگی خبري داشته باشد همیشه راهی وجود دارد داشت من ر«ب
که   Earther مؤسسنویسنده علم آزاد و ویراستار  72که بتوان آن موضوع را به داستانی گیرا بدل کرد.» این را  مدي استون

 گوید.سایتی درباره اخبار طبیعت است میوب
 دهد: او ادامه می

اهمیت دارد این است که ببینیم مخاطب کیست؟ اگر داستان ما درباره   يزیچ  هرموضوعی که  بیش و پیش از   کنمیممن فکر «
بر مخاطب وسیع ندارد، شاید   يریتأثخاص و نادر اهمیت حیاتی دارد، اما  يهاي مار یباي است که براي افرادي با ابزار پزشکی تازه 

مهم  است و   مورداشاره پیشنهاد بدهیم. اگر علم  مزیتاوركیوین خبري پزشکی تهیه کنیم تا اینکه به  رسانه بهتر باشد آن را براي 
زییات فنی آن خشک و سخت است، در این صورت باید به این سوال جواب بدهیم که چرا این مساله براي جفراگیر دارد اما  يریتأث

 من باید مهم باشد و آن را در مرکز کار خود براي روایت داستان قرار دهیم.»
 گیرا و جذاب است چندتایی سوال هست که باید بپرسید:  دیاکرده یا پیشنهاد داستانی که دریافت براي اینکه تعیین کنید که  آ

؟پردازد یمآیا این مقاله دربردارنده اطالعاتی حیاتی است که به مرگ و زندگی افراد 

براي سالمت عموم مردم و جامعه اهمیت  – 19-جهانی مانند کووید يریگهمه در دوران  خصوصبه  –برخی از خبرهاي علمی 
ها باید به روشی جذاب و گیرا ارائه حیاتی دارد.  اگرچه مفهوم زیستن در عصر خبرهاي دیجیتال به این معنی است که همه داستان

  هاآنبه  مؤثرسریع و  طوربه را نجات دهد، زندگی مخاطبان  تواندیمبالقوه  طوربه اما در این موارد، رساندن اطالعاتی که  ؛شوند
 از خواندنش لذت ببرند.  هاآنب داستانی جذاب  ببافیم که  قالرا در   از این است که آن ترمهم

به   توانیم ازجمله طراحی کرده است که  19-پاپیوالر ساینس چندین روش را براي انتشار اطالعات ضروري درباره کووید
پزشکی  يهاه یتوصفوري درباره تعداد کل فوت و همچنین   يهای روزرسانبه و اطالعات مهم و انتشار هفتگی خبرها  آوريجمع

72 Maddie Stone 

https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2015/12/09/theres-something-fishy-about-that-viral-image-of-what-dolphins-see/
https://www.popsci.com/story/health/bleach-coronavirus-cure-detox-mms/
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نشده روایت یا داستان اي به توجه ویژه   هاآناما در  اندشده گزارش را که اگرچه با دقت  هامقاله این  ،اشاره کرد. این مجله  باره نیدرا
 را منتشر   است،

 
 
. گاهی اوقات الزم است که یک قطعه کندیمو در کنار آن قطعاتی کامل، گیرا و خواندنی درباره موضوعات مشابه منتشر  کندیم

 به همان شکل باقی بماند.  قاًیدقعلمی  مؤثرخبري کوتاه و 
 

در مواقعی که ممکن است مخاطب براي  خصوصبه . رودیمدر چنین شرایطی ساختار هرم معکوس بهترین دوست شما به شمار 
و مشخص، که به دنبال  زیتندوتمهم است دچار مشکل باشد. یک تیتر و سرخط  حددرك اینکه چرا چنین اطالعاتی براي او تا این  

متوجه چیزي که قرار است بخواند  یدرستبه که مخاطب شما  دهدمیآن یک لید اِخباري مشخص آمده باشد به شما اطمینان  
را که دلیل اهمیت این یافته علمی  73فا نات گر اصطالحاًپاراگراف کلیدي یا  سرعتبه ود. در این موارد اطمینان حاصل کنید که بش

هر اطالعات اضافی و چهارچوبی که ممکن است مخاطب شما به آن نیاز   دیتوانیمبه بعد  ازآنجا، در متن بیاورید. کندیمرا بیان 
 داشته باشد را بیاورید. 

 
 این دو نمونه (ساختگی) را در نظر بگیرید:

 
ت س رو ا ه  روب ده  سا ت  سی سا ح ا یک  ود که ب ن ب س  -مطمئ س ح سپ شاو  یچ شی د  ا دا ت  س ز د ا  را 

 
ساله اهل  53 داررستورانکرد. این بود به خود افتخار می مند بهره دالی جونز همیشه بابت ذائقه عالی که از آن 

است تا بتواند با الهام از غذاهاي این نواحی،    سفرکرده که چطور از تایلند تا تنسی  آوردیمبروکلین، شادمانه به یاد 
براي منوي رستورانش به نام میشلین استارد ویلیامزبرگ دالی هاوس، ابتکارات جدیدي را طراحی کند. رستورانی 

هاي بلگوگی گوشت مانند هریسه میگو یا ساندویچ يزیانگالیخ(فیوژن) هاي غذاهاي ترکیبی که در آن وعده 
این روزها براي او با تلخی  اشییغذا ي هاییماجراجو. اما مرور کندیمرشته شده خوك را به مشتریانش عرضه 

 را تشخیص دهد.   هامزه   نیتريقوحتی  تواندی نمهمراه است: دو هفته است که جونز 
هاي نعناع. اما انگار حس ساقه را امتحان کردم از ریختن فلفل قرمز درون صابون آشپزخانه تا جویدن  زیچهمه «

  نی ترمهمرا بچشم نباید  هامزه که اینکه بتوانم  کنمیماست. دائم به خودم یادآوري  رفته خواببه  کالً چشایی من 
همه زندگی  نمیبیمدرباره ویروس کرونا وقتی « اما نگران بودن دهدمیدغدغه من باشد» او با افسوسی ادامه 

 در حال عبور است کار سختی است.»  سرعتبه در مقابل چشمانم  امياحرفه 
 

 19-بدون هیچ شکی داستان دالی روایت گیرایی است که براي دنبال کردن علمی که در پشت یکی از عوارض تازه و جذاب کووید
کارآمد است. و ممکن است شما فکر کنید این داستانی است که ارزش سفارش دادن را دارد. اما وقتی کارشناسان   کندیمنقش باز 

است خوانندگان شما نیازي به دنبال کردن روایتی پر  19-که از دست دادن حس چشایی یکی از عوارض تازه کووید اندکرده اشاره 
 عفونت باشد.  رمنتظره یغباید بدانند که باید حواسشان به این نشانه   هاآندرباره فرد مشتاق غذاها ندارند.  وتابآب

 :را در پیش گرفته است  مخاطببراي ارائه این اطالعات به  ترساده و  مؤثرترنوشته زیر روشی 
 

ه شان ن ن دا شمن م  دان زودهنگا ده  ردهن دا ش د   يارمنتظرهیغه 1-را در مورد کووی د 9 ردن ی ک سای  شنا
 
 

 
73 nut graf 
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خشک و تب   يهاسرفه اي شدیدتر از  ممکن است عارضه  19-گویند که بیماران مبتال به کوویدمحققان اکنون می
 ممکن است توانایی چشایی و بویایی خود را نیز از دست بدهند.   هاآنخود بروز دهند:  ازرا 
 

این عارضه عجیب به دست بیاوریم باید منتظر تحقیقات بیشتر باشیم  سازوکاراگرچه براي اینکه درك درستی از 
نه از  نشا تواندیمو  عطروطعمهر نوع تغییر ناگهانی در توانایی افراد در تشخیص  دهندیماما کارشناسان هشدار 

، حتی اگر هیچ نشانه  شوندیماي مواجه باشد. افرادي که با چنین عارضه  19-ویروس عامل کووید به آلوده شدن 
 دیگري از بیماري ندارند،  باید خود را از اعضا خانواده و دوستان قرنطینه کنند تا جلوي انتقال ویروس را بگیرند. 

 
 
 

ادامه یابد که زمینه و چهارچوب الزم را براي توضیح اینکه این عارضه ممکن است  ياگونه به  تواندیمبه بعد ساختار داستان  نجایازا
 را انجام دهند، بیان کند.   ییکارهاچه مشکوك به این بیماري هستند  که یدرصورتاز کجا ناشی شود، و اینکه مخاطبان باید 

 
 

. و در این  کندیمداستانی گیراتر را نسبت به دیگري عرضه  هاآناما یکی از  است قبولقابلمعتبر و  هامقاله ساختاربندي هر دو این 
رسانه شما باید انتشارش را در اولویت قرار  احتماالًهمانی است که  –گیرایی کمتري دارد   مراتببه که  –مورد خاص مثال دوم 

 دهد. 
گاهی اوقات ممکن است حتی نیازي نباشد که داستانی از علم که قصد بیانش را دارید در قالب یک داستان در بیاید. ویراستاران  

زنده به آن پاسخ    صورتبه کرده و  آوري جمع اندده یپرس هاآنکه مخاطبان توییتري   هاییسوال  بارکی ياهفته پاپیوالر ساینس 
هم واقعاً   هاآنداستانی بلند نوشته و منتشر شوند و برخی از   صورتبه ها این قابلیت را دارند که . برخی از این پاسخدهندیم

اما براي این مجله براي اینکه بهترین خدمت را به مخاطبش ارائه دهد، تصمیم گرفت که  ؛کنندیمچنین سرنوشتی پیدا  تیدرنها
 و رایگان در اختیارشان بگذارد.   زمانهمکه مخاطبانش به دنبال آن هستند را به روشی  ییهاپاسخ

 
 آیا شوخی مجاز است؟  

 
نباید تالش کرد که   وقتچیهخشک و جدي باشد.  نیست و هر داستان علمی هم الزم نیست يریگهمه درباره  هاداستانهمه 

و باید دست گزارشگران خود را باز بگذارید تا با  دیتوانیمطنز و شوخی را وارد داستان کنید اما در نقش یک ویراستار شما  زوربه 
 ییهایشوخدر متن اضافه کرد یا حتی گاهی  ییهاجناسداستانی که در حال نوشتن آن هستند بازي و تفریح کنند. شاید بتوان از  

 همراه با بدجنسی. 
تازه در مورد سیاره   يهاافته یدرباره  هاییداستانرا نوشتم یا ویراستار  هاییداستان) اینجاو   اینجامن در موارد متعددي (مانند 

مرگ باري که در  يریگهمه درباره   وقتچیهبنا شده بود. من  زیآم طعنه  يهاه یکناسنگینی بر جناس و  طوربه اورانوس بودم که 
نوع تفریحی است  ن یضررتری ب دوردستگذاشتن یا اسم یک سیاره  سرسربه . اما سمینوینمبر شوخی  نیجریان است داستانی مبت

علمی تازه   يهاافته یباعث شدند تعداد بسیار زیادي از مردم به  هاییداستانداشته باشید. و فکرش را بکنید: چنین  دیتوانیمکه 
 عالقه نشان دهند. 

دنیاي علم و سالمت پیدا کرد. ممکن است اینکه به نویسنده خود اجازه بدهید لحن  يجاي جادر  توانیمخرده نکات مفرحی را 
را انتخاب کند، کلیدي باشد که توجه خواننده خود را به  موضوع علمی پیچیده و مبهمی  جلب کنید. هیچ نکته   وشنگشوخ کمی 

باشد وجود  بخشلذت، مرتبط و دسترسقابلکنیم د میک و سطحی درباره اینکه اجازه دهیم محتوایی که تولیبُ منفی یا سَذاتاً به 
 ندارد. 

 

https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2014/11/14/uranus-might-be-full-of-surprises/
https://www.popsci.com/uranus-hydrogen-sulfide-cloud/
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 وجود دارد؟ میسینو یمدرباره علم  شدهسادهآیا حد باالیی براي میزان اطالعاتی که درون یک متن مکتوب 
 

صدا، تصویر،   –مختلفی ظهور کنند  يها قالبو در  داکرده یپتحول  توانندیم حوزه علم هم   هايداستان همانند هر موضوع دیگري 
است را  کرده  خودکه نویسنده شما وارد متن  ییهاشکلو   هاداده . همیشه به این سوال فکر کنید که آیا دیگر مواردنمایش اسالید و 

ناصري ممکن  به شکل بهتري ارائه کرد. آیا داده نگاري یا حتی یک نمودار ساده ممکن است به خواننده کمک کند؟ چنین ع توانیم
 درك شوند.   رقابلیغجایگزین حجم باالیی از متن  تیدرنهااست 

 
 

اي درباره تغییرات اقلیم را با سرعت بسیار  باال را در نظر بگیرید که اطالعات پیچیده  کننده قانعبراي مثال نمونه گرافیک ساده و 
 هايشبکه هم در  ياگسترده  طوربه و این گرافیک  – کندیمبیشتري نسبت به چیزي که یک متن توانش را دارد به مخاطب منتقل  

استفاده کرده باشید. یک  هاسبکن از انواع ابزارها و آ اجتماعی بازنشر شد. همچنین ممکن است شما بسته اطالعاتی را بسازید که در 
روایی از یک داستان  مؤثرترکوتاه قرار دارد، گاهی ممکن است  يهاسرخطخطابه مقدماتی که به دنبالش خطوط زمانی، نمودارها و 

 طوالنی باشد. 
حق با  است احتماالً رممکن یغدرون یک داستان خطی ساده  هاچهارچوب و   هاشکل، هاداده اگر احساس کردید که قرار دادن همه 

 سر ها، داده نگاري ها و را حذف کنید و نادیده بگیرید. ستون هاآن یطورکلبه شما است. اما این بهانه خوبی براي این نیست که 
 دوستان شما براي مواجهه با این چالش هستند. هاشه یکل
 

 ساخت روایت درون فرآیند گزارشگري

 
گریبان هستیم به ها و ویراستاران براي جذاب کردن داستانی علمی براي مخاطبان عام با آن دستهایی که ما نویسنده یکی از چالش

طور عمومی و اکثرشان، افراد جذابی به شمار خود دانشمندان هستند. باوجودي که افرادي که در حوزه علم مشغول به کار هستند، به 
 ها در ترجمه و بیان تحقیقی که انجام اند و صادقانه باید گفت برخی از آننشده گویی تربیتها براي داستانروند، اما عمده آنمی

   PopularScience: منبع

https://www.popsci.com/record-breaking-co2-graph-climate/
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انگیزترین  دهند به شکل یک روایت و داستان افتضاح هستند.  در کنار این موضوع، این واقعیت هم وجود دارد که حتی هیجانمی

شود که  اي کند و راکد است، و همین هم باعث میطور غافلگیرکننده افتند که به اق میهاي علمی در فضایی اتفروندها و یافته 
ها تواند مسیر ساخت صحنه رویداد، توسعه شخصیتگزارشگري عمومی که تخصص حوزه علم ندارد، دچار این برداشت شود که نمی

 .خوبی انجام دهدهاي روایت را به و به هم دوختن ریسمان 

گوید که به همین دلیل هم هست که ارزش و  باره میهاي بلند (فیچر) در پاپیوالر ساینس دراینسوزان مورکو ویراستار داستان
طور سنتی پیدا کردن و طراحی آجرهاي العاده مهم است. «به ضرورت پیدا کردن جزییاتی که به داستانی روح و حیات ببخشد فوق

اي گونه بندي یک گزارش ممکن است به برانگیز باشد. زمانتواند کاري چالش ها میه یا شخصیت سازنده بناي داستان، مانند صحن
–جاي اینکه در فضایی متفاوت و جذاب دیدار کند،  در آزمایشگاه یا دفتر او مالقات کند باشد که گزارشگر ناچار شود تا با دانشمند به 

اي نگار اصوالً براي گزارش از دفترش بیرون برود. واقعاً اهمیت دارد که سعی کنید تا هر قطعه شرایطی است که روزنامه  در تازه  این و
هم در فضا و شرایطی که محیط قابلیت توصیف باالیی ندارد و بیشتر آوري کنید آنها جمعتوانید از جزییات درباره شخصیتکه می

 »شبیه یک محیط استریل شده است.

–گیرایی داشته باشد  ،براي بیان داستان تواندیمد که نفضایی باش  نهایتان را تشویق کنید که به دنبال بهتریباید نویسنده  جه یدرنت 
  طور به یا به آن مربوط است، براي نمونه یک ساختمان مسکونی که  ردی گیمکه تحقیق صورت  ییهامحلکاري یا  يهامکان

فضاي مناسبی باشد. اما اگر بخش   تواندیم، دیکنیمآن موضوع علمی  قرار دارد که درباره آن گزارش تهیه   ریتأثمستقیم تحت  
درباره   ها آنبه  را هاي الزم مصاحبه توصیه   اتفاق بیفتد، پیش از هاشگاه یآزماهاي گزارشگرانتان قرار است در فضاي بزرگی از مصاحبه 

درباره سوال هایی که باید بپرسند و جزییاتی که   هاآندهید. با  در اختیارشان قرارپیش بیاید  ها آنمشکالتی که ممکن است براي 
آغاز یک داستان گیرا  االمکانیحت دیآوریمبه آن توجه کنند همفکري کنید، تا مطمئن شوید نسخه اولیه داستانی که به دست  باید

 حداقل برسانید.    ه بخواهید تا به انجام برسانند ب هاآنکه الزم است از را بعدي  يهايریگی پو حجم  –باشد 

زیاد  وتابآبهستند و کارشان را با  انیبخوش یرمعمولیغ طوربه از سوي دیگر، مراقب باشید چندان هم بر دانشمندان یا محققانی که 
است و اگر روایت دانشمندي از کارش دربردارنده  ينگارروزنامه  يزیچ هرعلم پیش از  ينگارروزنامه ، تکیه نکنید. کنندیمتعریف 

را دنبال  هاآن يهاگفته این وظیفه شما است که  بازهمباشد،  رمنتظره یغو  وخمچ یپرپانبوهی از قهرمانان و دشمنان و کلی ماجراي 
براي  هاآناي که ازاندازه ش یب يسازساده مایی کنید، نظر کارشناسانی غیر درگیر در پروژه را بپرسید و هر بزرگنمایی یا زکرده، راستی آ 

 را به چالش بکشید. اندداده بیشتر به کارشان صورت  توجه جلب

در  خودخودبه اصلی یک تحقیق گرفتید احساس کردید که داستانتان  يهاسنده ینوتنها یک تماس تلفنی با یکی از  نکه یبعدازااگر 
  تواندینمخوب است و  ازاندازه شیبخیلی زیاد آن ترتیب رویدادها  احتمالبه ، رودیممرتب پیش   زیچهمه حال نوشته شدن است و 

ارائه   – اندداشته یا محققانی که پشت آن تحقیق قرار  – هاافته ییري خوب و مثبت  از علمی تصو هايداستان واقعی باشد. برخی از 
که بتوانید سورفتار یا تخلفات  دیاکرده  کندوکاوکافی در اطراف داستان اصلی  اندازهبه . باید همیشه اطمینان حاصل کنید که کنندی نم

علم به آن تکیه  ي هاسنده ینو هاوقتکه بعضی  ییهاتیذهنیکی از  دیگویم  Eartherستون از ااحتمالی را تشخیص دهید. مدي 
د غول کار علمی هستند نیز به ذات افراشخوب است و افرادي که م خود علم به ذات که  این است ،آن حذر کنند باید از و کنندیم

 :  دهدمیخوبی هستند. او ادامه 

چون عاشق علم هستند و نه به این دلیل که قصد دارند  شوندیمعلم  ينگارروزنامه افراد به این دلیل وارد حوزه   ازخیلی 
 علم هم مهم هستند. اغلب اوقات در  هاییداستانموجود درون دنیاي علم را آشکار کنند. اما چنین  یعدالتیبفساد و 

« فوقالعاده مهم است  که تا 
جایی که می توانید  جزیی ات 

ی  درباره  
ستان    يهات یشخص  دا
و وارد   دایخود پ 
ستان غ  د یکن ی دا   ریکه در 

  ریغ ی انیصورت به ب نیا
  ییو در فضا  یفیتوص

 .  شودی سترون بدل م 

بلند   يها گزارش  راستاریسوزان مورکو، و
 نس یسا  والریدر پاپ  
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در فضاي دانشگاهی یا اینکه چطور علم به ابزاري براي استعمار بدل  هاضی تبعجنسی یا  يهاتعرضدرباره  هاییداستان 

 و   شدهشناخته  يهاچهره که در کانون آن قرار دارند  یمؤسساتبه این دلیل که دانشمندان و  شوندیمه گرفته دنادی شودمی
 

از این   تر جذابیا  ترمهم هارسانه  يسو زا دهندیمدر رشته تخصصی خود هستند و تحقیقاتی که انجام  یمورداحترام
 .  شودمیموضوعات برآورد 

 
براي اینکه برخی جزییات جذاب را از دهان دانشمندان بیرون   امشده از سوال هایی هستند که من به تجربه متوجه  ییچندتا هانیا

 : ندهست طوالنی از دست شما در بروند، کارآمد  ییگوداستانبکشید بدون اینکه اجازه دهید با 
 
 

  قرار   موردتوجه کافی   اندازه به اما  ؛هم نسبت داد هاآنباشد اعتبار این کار را به   حقشانآیا افرادي هستند که

 ؟  اندنگرفته 

  ؟ ردیگیمکارهاي قبلی چطور در این تحقیق جدید جاي 

   آیا هیچ تضاد منافعی دارید که الزم باشد آن را ذکر کنید؟ 

  ؟  دیدهیمچرا به این موضوع اهمیت 

  بود؟   رمنتظره یغ برایتان  هاافته یاز  کیچیهآیا 

  این تحقیق کدام ها هستند؟   يهاتیمحدودبرخی از 

  در حوزه تخصصی شما شود؟   يامناقشه باعث ایجاد  هاافته یارید که این ا انتظار دیآ 

  چیست؟   هاافته یاین   ترع یوساثرات 

  ؟ کنندی مچه موضوعاتی را اغلب مردم درباره این تحقیق اشتباه برداشت 

   لحظات براي شما و همکارانتان کدام ها بوده   ن یزتریانگخاطره برخی از  دیکنیموقتی به سابقه این تحقیق نگاه

 است؟ 

 کار خواهید کرد؟ ياپروژه روي چه   ،نیبعدازا 

 
براي  يارمنتظره یغ يهافرصتگاهی منجر به بروز  تواندیمپرسیدن سوال هایی که به نظر اهمیت کمتري دارند هم  طورنیهم

 طراحی و روایت یک داستان استثنایی شوند.
این   يهایژگیو نیترسختیا   نیترجذابنویسنده با پرسیدن اینکه  شایدکه  –«گاهی اوقات بخش جذابی از یک داستان علمی 

ن است براي ممک –، متوجه شده باشد  اندگرفته شیپفرآیند کدام بوده یا روش خاصی که محققان براي برخورد با یک مساله در 
سردبیر  74روش و کار علم.» گیدئون ایشفیلد ترجامعبه کار آید، ساختن داستانی درباره فرآیند  ترعیوسبیان و توضیح موضوعی 

: «شاید دنبال کردن این مسیر از سوال ها منجر به این شود که بفهمید دهدمیو ادامه  دیگویماین را  MITفناوري   مرورمجله 
ونه است یا اینکه سو  گدرون کارهاي دانشگاهی چ يهارقابتیا اینکه  افتدیمبودجه در علم اتفاق  نیتأمو  يگذار ه یسرماچطور 
کوچک جاي   ظاهربه ان ستست درون یک دا. همه این موارد ممکن اافتدیمدانشمندان و عموم مردم چطور اتفاق  میان هاتفاهم

یک تحقیق است  يهاافته یکه  ياندازچشمکه شما سوال هایی را بپرسید که به فراسوي  شودمیگرفته باشد و به شرطی مشخص 
 نظر داشته باشد.» 

 
74 Gideon Lichfield 
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مهم و حیاتی  دهدمیخاص به یک موضوع اهمیت  طوربه اگر قصدتان ساخت یک روایت باشد پرسیدن اینکه چرا یک دانشمند 
 است.  
موضوع اهمیت بدهد (در غیر این   علم باید بتوانند به این سوال پاسخ دهند که چرا خواننده باید نسبت به آن  هايداستانهمه 

محتمل است که دلیل شخصی که   کامالًاست) اما  شده تلفدر معرض این خطر قرار دارند که خواننده احساس کند وقتش صورت 
 باشد.   رمنتظره یغاوت  و متف کامالً استمندعالقه یک دانشمند به یک موضوع 

 که فاقد  وچروكنیچپردازد. این موجودات پر صحرایی برهنه می يهاموشبراي مثال دانشمندي را در نظر بگیرید که به مطالعه 
ممکن است دافعه داشته باشند، اما دلیل خوبی وجود دارد که چرا باید   هاخواننده از  يشخصیت چشمگیري هستند براي بسیار

در میان این جانوران زشت  يرعادیغ طوربه مهم باشد و به آن توجه کنند: نرخ بروز سرطان  هاآنتحقیق روي این موجودات براي 
تا این حد پایین است ممکن است  هاآنرخ در  و فهمیدن اینکه چرا این ن –پستاندارن دیگر پایین است  يهاگونه و در مقایسه با  

داستانی شخصی از   دممکن است بتوانی د داستانی گیراتر را روایت کنی یدبه همراه داشته باشد. براي اینکه بتوان هاانسان سودي براي 
نگاه  اشیخانگحیوان   عنوانبه برهنه را  يهاجونده این  او یکی از يرعادیغکودکی محقق را روایت کنید؛ شاید یکی از عموهاي 

 است و این خصلت پزشکی را در کودکی به محقق شما گفته باشد.  داشته یم

 یافتن ساختار بدون گم کردن علم

ت سآن ممکن ا ریتأثو تحت  میاده یشنهاوکینگ یا انیشتین را  نااز نوابغی چون استف هاییداستان میشدیمبسیاري از ما وقتی بزرگ 
اتفاق   روتکاست که توسط دانشمندان تنها و  سدشکناز رویدادهاي  يامجموعه باشد که علم  جادشده یاهنمان ذاین تصور در 

دارد که براي پیش  گامبه گامآهسته و فرآیندي   ،تند. اغلب اوقات علم روندي آرامتنها استثناها هس هانیااما  ؛رودیمو پیش  افتدیم
 مختلف است. ي هانه یزمشیپو  هاتخصصافرادي با  از –قات هزاران نفر وو برخی ا –و همکاري ده ها نفر  هاتالشرفتن نیازمند  

امواج گرانشی شدند، افکار عمومی شیفته این خبر شد. اما در اغلب موارد  يآشکارسازوقتی دانشمندان براي نخستین بار موفق به 
از دانشمندان پرتجربه شنیدند و به همین دلیل هم بسیاري از مخاطبان مشتاق  يشمار انگشتقول تعداد  ازعموم تنها داستان را 

 . اندکرده تخصصی مختلف نقشی مهم و حیاتی براي این کشف بازي  يهاحوزه ر محقق در متوجه نشدند که بیش از هزا
و  تبعیض را مورد توجه قرار دادزمانی که جایزه نوبل در رشته فیزیک بابت این موفقیت به سه دانشمند اهدا شد، پاپیوالر ساینس این 

همچنین به نقش و کار مقاله مرتبط با این کشف آمده بود را منتشر کرد و  که چاپ کرد نام همه افرادي که نامشان در يامقاله در 
 توجهی نشده بود.   هاآنچندین دانشمندي اشاره کرد که در پوشش خبري این داستان به 

را ذکر کنیم. گاهی  اندداشته که در تحقیق مشارکت  يهزارنفرچنین بدیهی نیست که براي مثال نام هر  یمسائلچنین  حلراه اما 
دانشمند هم  اصالًبگردیم که شاید  ییهات یشخصتنها، به این معنی است که باید به دنبال  ه شکستن روایت اشتباه دانشمند نخب

 نباشند. 
و  اگر شما بتوانید داستانی را به یک نفر نسبت دهید  عتاًی طبمعتقد است: «  MITیشفیلد  سردبیر مجله مرور فناوري لگیدئون 

اما واقعیت این است که در اکثر ؛ شما مفید است ییگوداستانداستان سفر و تالش او و سفر اودیسه وارش را بیان کنید براي روند 
 .» رودینمپیش  گونه نیااوقات علم 

اصلی دیگري غیر از دانشمندان را پیدا کنید.  يهات یشخصیشفیلد براي حل این مشکل این است که لپیشنهاد 

xkcd.com 

  

« گاه ی اوقات بخش جذابی   از ی 
ک  داستان …  ممکن  است براي 

بیان و توضی ح  موضوعی وسی عتر 
به کار   آید،  ساختن داستا نی  
درباره فرآیند  جامع تر روش و 

کار  علم.
 

 ر یسردب   لدیشفیل  دئونیگ
 MIT  يمجله مرور فناور   

https://www.popsci.com/three-people-won-nobel-prize-for-work-more-than-thousand/
https://xkcd.com/license.html


KSJ | MIT 72 

در شرایطی که   داستانی  درباره بیمارانی را در نظر بگیرید که به دنبال پیدا کردن درمانی براي بیماري خود هستندمثال  براي
 .کندی نمتوجهی  هاآندر دنیاي پزشکی به   کسچیه

بر  اندبرده تمرکز بر افرادي که مسیر علم را پیش  يجابه اما   ؛عمده بر علم تکیه داشته باشد طوربه تواند چنین داستانی هنوز هم می
که علم  است تصور جلوگیري از ایجاد این این یک راه خوب براي  –. اندشده  متأثر کسانی تمرکز کرده است که از این موضوع علمی 

 .رودیمبه دست نوابغ مستقل پیش 

 در. تحقیقات علمی منفرد فصل الخطاب تحقیق گردد یبرماشتباه درباره علم به مفهوم بنیادي «کشف»  يهابرداشتیکی دیگر از 
به تیدرنهاتا  تکرار شود و سوال ها را با کمی تغییر دوباره بپرسیم هاشیآزماکه   کشدیمطول  هاسال. نیستندموضوعی علمی  مورد

نیازمند آغاز، میانه و پایان است. در  ها داستانچنین پاسخی وجود داشته باشد. ساختار اکثر  اصوالً اگر  –قطعی برسیم  يهاجواب 
 نهایی، قطعی و واضح نیست.  يریگجه ینتوقات اگزارشگري علم ویراستاران باید بدانند در اغلب 

است. «اینکه دانشمندان  داستانهم)  با این موضوع  کندیمکار  مزیتاوركیوینویراستار علمی بازفید (که اکنون در  75آذین قریشی
، تصوراتی اشتباه  افتدیم خطی  اتفاق  صورتبه و تجمیع و توسعه دانش  افتدیماتفاق  خألطا هستند، کشفیات در شرایط خمصون از 

 است.»  هااز این  ترآشفته و  رتیچیده هستند. اغلب اوقات واقعیت بسیار پ

این موضوع را با وضوح بیشتري نسبت به قبل در معرض نمایش گذاشته است. «تولید   19-کووید يریگهمه که  کند یم د یتأکآذین 
خطاها و  میتوانیم که ما  شودمیدر حال اتفاق افتادن است و اطالعات چنان سریع به اشتراك گذاشته  العاده فوقدانش با سرعتی 

موضوعات زیادي را درباره   قطعاًمشاهده کنید. در انتهاي ماجرا ما  زمانهم طوربه و دراماهایی که به همراه آن وجود دارد را  هاضعف
حی و عنوانبه را  ياافته یاما  اشتباه رایجی که ویراستاران ممکن است انجام دهند این است که هر  میآموزیماین ویروس آموخته و 
 منزل در نظر بگیرند.»

. مدیا استون به  مثالی از این موضوع در حوزه  رودیمویراستاري علمی به شمار  رایج در يهاچالشعدم شفافیت و قطعیت یکی از 
تمایل قوي دارند که این روایت را در  نگارانروزنامه ن و ااقلیم، ویراستار ينگارروزنامه را در چ دی گویمو  کندیمتغییرات اقلیم اشاره 
اما در اکثر موارد  ’فالن موضوع مساله است و گرمایش زمین باعث تشدید آن شده است.‘تکرار کنند که   کنندیمهر داستانی که کار 

ش داشته  نق – يرعادی غ يوهواآبمثل   – ياده یپدکه گرمایش زمین ممکن است در تشدید  زنندیمن حدس اکه دانشمند يباوجود 
 .  نددر آن باره مطمئن باش توانندینمو نو بودن این حوزه از مطالعات،  هاداده باشد اما به دلیل محدودیت 

ل کنند  اآن از پیچیدگی در روایت استقب يجابه ل وسوسه تحمیل روایتی ساده مقابله کرده و ابه گفته استون، ویراستاران باید در قب 
صداقت  تنهانه  شوندیم مهمی که از ساختار روایت منتظره دور  هايداستانو ساختن عدم قطعیت درون روایتمان و گفتن  واردکردن«

  گذارد.»از پیش رفتن فرآیند علمی و عملکرد آن را در اختیار خواننده می يترکاملفکري است که درك 

چنین   هاآدمکه این  شودمیري وجود دارد که کلیتش در این خالصه  علم و فناو هايداستان: «سبک و ژانري در دیگویملیشفیلد 
موضوع بتواند در براي حل بهمان مساله مفید باشد اما هنوز براي  اینچیزي را ساختند یا به فکرشان رسیده ببینید چقدر باحاله. شاید 

آن را از چهارچوب و  دهدمیو جالل نشان که یک کشف را با بزرگنمایی و شکوه  زمانهمزود است.» چنین سبکی   يریگجه ینت
 . کندینمچیزي به دانش و خرد مخاطب خود اضافه  تیدرنهابافتار خود خارج کرده و 

واقعی شفاف کرد. ما متوجه شدیم که مردم واقعاً به دنبال  طوربه این موضوع را براي من  19-:«بحران کوویددهدمیلیشفیلد ادامه 

75 Azeen Ghorayshi 

  

« یک ی از خطاهاي رای ج   
ویراستاران ا ی ن است که هر 

یافته اي را در حکم وح ی  منزل 
 در نظر م ی گیرند.

ی علم   راستاریو  یشیقر  نیآذ
 د یبازف  

«  فرآیندي  که در آن سعی   
چرا   میبفهم  میکن یم

غلب  م،یدان یرا نم یموضوع ا
ک م  کند که   یاوقات کم

را یعال  تیروا   کی نوشتن   يب
آ  لند به وجود  ستان ب  .  د یدا

مجله   ر یسردب  لد،یشفیل  دئونیگ
 MIT  يمرور فناور  

https://www.nytimes.com/2020/07/07/health/rare-diseases.html
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بپردازد که  مساله روند بیش از اینکه به توضیح این  ییدرجاتوضیح دهد. اما  هاآنرا براي  مسائلخواندن مطالبی هستند که  
. این روشی کندیمور کار چرا یک موضوع چط میدانی نمبه این سمت رفت که توضیح بدهیم که چرا  کندیمموضوعی چطور کار 

بفهمیم چرا موضوعی را   میکنیمسعی   چرا علم روند دشواري است. فرآیندي که در آن  دهدمینشان  حالنیدرعصادقانه است که 
 که روایت عالی براي نوشتن یک داستان بلند به وجود آید.»  کندیم کمک ه ما ، اغلب اوقات بمیدانی نم

که چه داستانی را قصد دارید تعریف کنید. براي  شودمیهمانند هر داستان مطبوعاتی دیگر، پیدا کردن روایت با این پرسش آغاز 
دقیق و مفید براي مخاطب شود  يامقاله روایت را که بعید است منجر به  يهايبندقالبکنیم برخی از  يبندجمعاینکه نکات باال را  
 : امکرده را در زیر فهرست  

خود درونی کردید،  ویراستاري داستانی  يبرا را هاآناحتیاط آشنا کرده و  يها نشانه در کار علم و  هايکسرزمانی که خود را به این 
 دیگر باشد.  در موضوعات هاییداستاناز انجام این کار براي   يترسختعلمی و تبدیل آن به روایتی اثرگذار نباید کار 
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 براي ویرایش و نویسندگی  ییها هیتوص

 براي شیکاگو راهنماهاي( تخیلی غیر هايداستان براي روایت نوشتن کامل راهنماي: گویی داستان مهارت 

هارت جک نوشته )انتشار و ویراستاري نوشتن،

 هارت  جک گوییداستان مهارت از هاییمقاله –نیمن داستان تخته 

 نوشته ، هاروارد دانشگاه در نیمن  بنیاد از تخیلی غیر  هاينویسنده راهنماي: حقیقی هايداستان کردن تعریف

 کرامر  مارك

 خاطرات از – تخیلی غیر خالقانه نوشتن کامل  راهنماي: بیاورید در خودتان از را موضوعات این توانید نمی

 گاتکیند لی  نوشته ،دارد  وجود  دو این بین که مواردي همه و ادبی نگاري روزنامه تا گرفته

 است علم درباره یادگرفتن مشتاق که کسی هر براي نظیربی  منبعی): آزاد دفترچه(  نوتبوك اوپن پروژه .

 کنند یمرا تعریف  رینظیبعلمی که داستانی  ي هانوشتهنمونه 

  ی که می تواند ساحل  «درون جریان خلیج: جریان قدرتمندي در چند کیلومتري کاروالیناي جنوبی در حال تغییر است. اتفاق

) The Post and Couried( شرقی را ویران کند. »

 (آتالنتیک)  را بازتعریف می کنند  19-«مبتالیان کووید طوالنی کووید «

 »؟» (سیاتل تایمز)شوند. چرا پیوجت ساند در حال مرگ استهاي قاتل در شمال کامیاب میهاي ستیزه جو: نهنگآب 

 (آتالنتیک)  گیري خوب نیست»«حال متخصصان همه 

» (پاپیوالر ساینس) پاسخ مشکل ناسازگاري به الکتوز شاید در مغولستان پنهان باشد«

  (تامپا بی تایمز)  دست رفته است. »«دانشمندان فلوریدا در تالش براي مساله سبزینگی هستند. اما فرصت براي سی بی از 

  یاست. با مزرعه داران نبراسکایی مالقت  کنید که علیه خط لوله کی استون اکس ال مبارزه م هاآن«این سرزمین هنوز زمین

 (پاپیوالر ساینس) کنند. »

 کرده است  یپوشچشماز مطلبی که از روایت داستانی  يا نمونهو 

 (پاپیوالر ساینس) ها. »«مهم ترین سیاست هاي علمی مصوب شده در هر یک از ایالت
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و کنندهه یته، گذارانیبنعاشقان جناس اورانوس است. او همچنین   ویراستار اجرایی پاپیوالر ساینس و مدیر گروه  ل فلتمنچری
پاپیوالر ساینس است. او پیش از آغاز   يهاپادکست » از مجموعه 76چیزي که این هفته یاد گرفتم ن یتربیعجمجري پادکست «

. ریچل کردیماداره  پستواشنگتن» را در 77وبالگی صریح با عنوان «درباره علم  2016همکاري با پاپیوالر ساینس در سال 
 از کالج برد در سیمونز راك گرفته و کارشناسی ارشد خود را در رشته گزارشگري ستیزطیمحدر رشته علوم   اشیلیتحصمدرك 

تاریخ سکس به نام آنجا بودم، آن کار را   درباره نیز از دانشگاه نیویورك اخذ کرده است. او کتابی  ستیزطیمح علم، سالمت و 
 ، نوشته است.78کردم 
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7 https :/ / www.popsci.com/ how-much-super-bowl-sweat/
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ها درویرایش مناقشه 60
علم 

 79هلموث   لورا   نوشته  

. افرادي درون و بیرون از این حوزه در حال بازنگري و بررسی مجدد تنش میان در حال بازنگري بنیادین در خود است ينگارروزنامه 
این مساله که صداي چه کسانی را باید بلندتر و منتشر کرد و به چه صداهایی فرصت بلند   هاآنهستند،  حقیقت و عینیت و بی طرفی

تا زمانی که ادعاهاي طرفین یک مناقشه را اسناد و  دهندیمبه ما هشدار   هاآن. دهندیمرا مورد بازنگري و پرسش قرار شدن نداد 
 نژادپرست ،که الزم است ییآنجابیاموزند که   کنندمیو تالش خودداري کنیم  هاآن، از پوشش دادن یکسان کندی نممدارك پشتیبانی 

نقدهایی که در رابطه با پوشش خبري انتخابات ریاست جمهوري با  خصوصبه و دروغ را دروغ بنامند. این بازنگري  نژادپرسترا 
جنبش «ویروس کرونا و  يریگهمه و دوره ریاست جمهوري ترامپ رخ داد شدت گرفت و مواجهه با  2016در سال  متحده االت یا

طوالنی است که با این    يهامدتعلم  نگارانروزنامه  در حوزه عدالت اجتماعی ضرورت بیشتري پیدا کرد.» زندگی سیاهان مهم است
 تجربیات ما استفاده کنند. از توانند یم ينگارروزنامه  يهاحوزه و سایر  کنندمینرم   وپنجه دست هاسؤال 

، هر دو سوي مناظره  دیگویمداستان علمی خوب، زمانی که در یک مناظره علمی تنها یک سوي ماجرا درست 
 يهاگزارش . موضع شکاکان علوم اقلیم را در میکنی نمر خلقت گرایان را در داستانی درباره تکامل وارد ظما ن :کندینمرا بازنشر 

  زمانی که  و م؛یدهینم جنبش ضد واکسن را در داستانی درباره واکسن بازتاب  يهاحرفیا  می کنی نم بازگومربوط به تغییرات اقلیم 
که   میکنیممخاطب خود یادآوري حتماً به پردازیم ببه داستان خلقت گراها، منکران علوم اقلیم و فعاالن ضد واکسن  الزم است

 .میخوانیمرا با همین نام، تئوري توطئه   ن آ  میشویمك موجود در تضاد است. ما وقتی با تئوري توطئه روبرو با مدار هاآن يهادگاه ید

79 Laura Helmuth

مقدمه

https://www.cjr.org/the_media_today/dean_baquet_marty_baron.php
https://www.nytimes.com/2020/06/23/opinion/objectivity-black-journalists-coronavirus.html


 77 علم ویراستاري کتابچه
 

 

 
 

 
 
 

. کنیمتنها به واسطه مدارك یک فرد به طور کامل به او اعتماد نمیو  میکنیمما تخصص یک فرد و ارتباط آن با موضوع را ارزیابی 
که این مورد را در باره   طورهمانیی نظر اشتباهی درباره حوزه دیگري داشته باشد متخصصی در یک حوزه ممکن است با اطمینان باال

کروناویروس دیدیم. ما اغلب اوقات کارمان   يریگهمه درباره   بشان یوغربیعج ي هاینیبشیپذوقی کار و  ياشناسه  يریگهمه برخی از 
گفته اي عجیب و غریب و ادعایی بزرگ از یک برنده جایزه نوبل را درباره موضوعی خارج از حوزه تخصصی او را بهتر از آن بلدیم که 

از این خطا درس بگیریم.  میکنیمبقیه ما سعی  ،دهدیمخیص خود انجام شقضاوت اشتباهی در ت ياه ینشر. زمانی که نقل قول کنیم
از قول جیمز واتسون (یکی از کاشفان ساختار دي ان اي)   1998بود که در سال  مزیتاوركیوینمثال چنین تشخیص اشتباهی روزنامه 

 . کندمینوشت که دانشمند دیگري تا دو سال دیگر درمان سرطان را پیدا 
 

 طورمعمولبه توجه افرادي را به موضوع علم جلب کنند که  توانندیم  هاآن: روندیم، مناقشات اکسیري قدرتمند به شمار وجودنیباا
شورمندي است که   يهاتیشخص. مناقشات اغلب اوقات دربردارنده برندیمویی لذت ریک رودرداستان از  ولی ندکنمی علم را دنبال ن

کمک کند که توجه خود رسانه   تواندیم. بیان کردن داستانی علمی در قالب یک مناقشه  کنندمیگیرا و جذابی را بیان  يهاقولنقل
 هاتی ساوبو  هاروزنامه روایتی است که ویراستاران ارشد و مراقبان صفحات اول ارچوب و هاین چ -هم به موضوع بیشتر جلب شود

است. باید مراقب باشید از مناقشات براي خیر استفاده کنید و   ياهسته  مناقشات همانند انرژي يها داستاناما  ؛با آن آشنا دارند یخوببه 
 شر و باید مراقب نشت و از کنترل خارج شدن آن باشید. منظوربه نه 

علمی را تشخیص    يامناقشه سیاسی و  يامناقشه که چطور تفاوت میان یک مناقشه دروغین،  پردازدی ماین فصل به این موضوع 
 در مقابل تانیهاسنده ینومراقبت از خودتان، نشریه و  طورنیهمف در گزارشگري، امیدهاي واهی و دهیم. همچنین به موضوع انصا

  توجه جلببراي  ياسازنده به شکل   هامناقشه از  توانیمعملی درباره اینکه چطور  يهاه یتوصین  چن. همپردازدیماحتمالی  يهاتیشکا
 و شلوغ خبرها استفاده کرد.   پرآشوبدر دنیاي 

 

 مناقشات دروغین 

 
توانند موضوع خلقت گرایی را داد که مدارس عمومی در این کشور نمی يرأآمریکا،   متحدهاالتیا، دیوان عالی قضایی 1978در سال  ازآنکهپس

نام باور خود را به «طراحی هوشمند» تغییر دادند و از هاآنزدند.  ياتازهاي علمی تدریس کنند، خلقت گراها دست به ابتکارهاي شاخه عنوانبه

 xkcd.comمنبع: 

https://blogs.scientificamerican.com/observations/which-experts-should-you-listen-to-during-the-pandemic/
https://www.nytimes.com/1998/05/03/us/hope-lab-special-report-cautious-awe-greets-drugs-that-eradicate-tumors-mice.html
https://www.nytimes.com/1998/05/03/us/hope-lab-special-report-cautious-awe-greets-drugs-that-eradicate-tumors-mice.html
https://d.docs.live.net/7a2ffb5c02e70616/Docs/Translation/KSJ/xkcd.com
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گان علمی استفاده کردند تا ظاهر شبیه به یک حوزه مطالعاتی موجه به این ساختار اعتقادي خود نسبت دهند. موسسه  ژزبان و وا
  را تهیه کرد که در آن  wedge document«سند گُوه» یا و مذهبی است سندي به نام  کارمحافظه ادي دیسکاوري که نه
باید در کالس هاي علوم طراحی هوشمندانه را به جایگزینی براي تکامل تبدیل کنند که چطور که  بود  شده میترس  نقشه راه و طرحی 

 وپرورشآموزشبه ویژگی انصاف و اعتقاد به  کردیمخود انتخاب کرده بودند سعی  اتبراي تبلیغ هاآن. شعاري که اده شودآموزش د
 خوب در مردم چنگ بزند. این شعار این بود: «مناقشات را آموزش دهید» 

از سوي دادگاه منع و متوقف شد. در این   کیتزمیلر علیه منطقه آموزشی دُوِردر بررسی پرونده  2005این تالش در سال  تیدرنها
هوشمندانه باوري مذهبی است و  داد که طراحی  يرأجرج دبلیو بوش منصوب شده بود)  جمهورسی رئ ی فدرالی (که توسط ضپرونده قا

 . رودی نمموضوعی علمی به شمار 
بروز این  کردندیم که تصور نگارانروزنامه  یطرفیبصادر شود، جنبش «طراحی هوشمند» از احساس  يرأاما پیش از اینکه این 

را  هالیفسکه سابقه  ياه یحاشعلم و دانشمندان شبه  و«هر دو سوي داستان را نشان دهید» سو استفاده کردند  در این است یطرفیب
در  نگارانروزنامه . ا به گوش افراد بیشتري رساندندو صدایشان ر کردهبرجسته  ،کردندیمرا طرح  اساس ی بکرده و ادعاهاي  يکاردست 

باید به پوشش آن   هاآناین موضوعی بود که در دستور کار شوراهاي مدارس در سراسر کشور قرار داشت و   –تله افتاده بودند 
سعی  نگارهاروزنامه برخی از  .رایج بود را به کار گرفتند هارسانه  يهايگزارشگرکه در سایر  یطرف یبزبان  اشتباه به اما  پرداختند؛یم

، ادعاهاي یشناسستی زو  یشناسنی زم، یشناساه یگاز فیزیک شیمی،  ییهامثال برابر در یرواقعیغکردند براي نمایش این تعادل 
پیچیده است که تنها ممکن است   يقدربه  هايباکتر ي هاتاژكبراي مثال  کردیمرا منتشر کنند که ادعا  ياشده و رد  اساسیب

 حاصل طراحی دقیق هوشمند باشد.  
ضمن  کلیساي هیوالي اسپاگتی پرنده ، مطرح شدند. ينگارروزنامه برخی از بهترین نقدها نسبت به این موضوع، از خارج از حوزه 

 عنوانبه  هاآنجایگزین تکامل پیشنهاد کرد که معلمان باید نظریه خلقت   يهاه ینظراعالم حمایت از طرح ایالت کانزاس براي آموزش 
نظریات  تی شرت ها با عنوان «مناقشه را یاد بدهید» از  يامجموعه پاستافاریانسم (پاستا سازي) را نیز در دوره آموزشی خود قرار دهد. 

این نظریات کیمیاگري، ساخت اهرام توسط   ازجمله . کردندیممعرفی    -به طنز  –علوم تدریس شوند را   يهاکالسدیگري که باید در 
نظریه زمین تخت در حال رونق گرفتن  که  النانسبت به  يزتریطنزآم ه که در آن زمان نظری(فضایی و زمین تخت بود  يهاگانه یب

 ).رفتیمبه شمار  است
به ستوه آمده بودند و   شدیمو تبلیغ   يبندقالبموضوعی علمی   عنوانبه از اینکه نظریه خلقت گرایی  ، حقبه  ،علمی ياهسینووبالگ 

در قالب دو سوي معتبر یک مناقشه از سوي   اشتباه به نوشتند که   باره نیدراو شفافیت درباره خطاها و اطالعات اشتباهی  وضوح به 
کل این ماجرا نشان داد که استفاده از طنز، زبانی  . این تجربه آموزنده بسیار خوبی بود وشدیمسنتی به مخاطب ارائه  نگارانروزنامه 

 باشد. مؤثردر ارتباطات علم  تواندیم شفاف و خشم و عصبانیت منصفانه 
  هامناقشه   اصطالح به  ، بسیاري ازاندکرده اشاره  بازرگانان شکدر کتاب خود با عنوان  81و اریک کانوي  80که نوامی اورسکیز طورهمان

کارزارهایی براي مخفی کردن  که در معرض خطر از دست دادن موقعیت یا سودي هستند. شودیمدرباره علم از سوي افرادي تولید 
و علم پنهان شوند.  ينگارروزنامه  يهاارزشدر پشت زبان و  کنندمیسعی  يابکارانه یفرتغییرات اقلیم به شکل  و ؛اثرات تنباکو، د.د.ت

براي تبلیغ این موضوع بدل کنند که شما  يابهانه آن را به   کنندمیعی و خود اصالح گري علم س تکرارشونده با اشاره به روند  هاآن
را مورد سو  ينگارروزنامه ، انصاف و پرسش از صاحبان قدرت در یطرفیبعلمی اعتماد کنید و اصل  يریگجه ینتبه هیچ  دیتوانی نم

 .کنندمیاستفاده قرار داده و به نفع خود مسلح 
اینکه   يجابه پوشش دهند.  يمؤثربه شکل مناسب و  ار هاآنین کارزارهاي تبلیغی باشند و آماده باشند تا ویراستاران علم باید مراقب چن

ماجرا قصد   يسوکیروشن بیان کنند که   صورتبه «حق با کدام طرف است؟» مطرح کنند باید این موضوع را  سؤالمناقشه را در قالب  

80 Naomi Oreskes 
81 Erik Conway

«  فرض نکنید که خواننده  شما 
تمام اخبار را دنبال کرده  

هاي  زمینه و تمام پیش 
ع را می   . داندموردنظر موضو

 آنجال فریتز، ویراستار عمومی،
 واشنگتن پست.   

https://www.nytimes.com/2005/08/21/us/politicized-scholars-put-evolution-on-the-defensive.html
https://ncse.ngo/files/pub/creationism/The_Wedge_Strategy.pdf
https://ncse.ngo/files/pub/creationism/The_Wedge_Strategy.pdf
https://www.aclu.org/other/trial-kitzmiller-v-dover
https://www.spaghettimonster.org/about/
https://amorphia-apparel.com/teach
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/12/03/youtube-says-viewers-are-spending-less-time-watching-conspiracy-videos-many-still-do/
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/12/03/youtube-says-viewers-are-spending-less-time-watching-conspiracy-videos-many-still-do/
https://www.merchantsofdoubt.org/
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 دروغین يهامناقشهبراي مدیریت  ییهاهیتوص

و مدارك نهاد یا صنعت موجود در سوي دیگر  هاافته یاز شک را بر روي مدارك علمی انبوه ایجاد کند چرا که این  ياه یسادارد 
آن را  توانیمچطور  به علم استفاده کنید و نشان دهید که توجه جلب از قالب مناقشه براي  دیتوان یمشما  .کندمیمناقشه را تهدید 

، به نفع حقیقت موضع بگیرید و به خواننده خود کمک کنید تا متوجه شود چرا این  دیش دانما یینماکجو کرد و با  يکاردست 
 موضوع مهم است. 

اجازه دهند که خودشان به   هاآنخود ارائه کرده و به   يها خواننده که مدارك و شواهد را به  رندیگی میاد  ينگارروزنامه دانشجویان 
که این توصیه    شوندمیبیشتر متوجه  روز روزبه علم،  نگارانروزنامه  خصوصبه و  نگارانروزنامه اما  ؛الزم برسند گیرينتیجه 

وقتی نوبت به   خصوصبه شفاف و بیانگر واقعیت نیستند  خوديخودبه کافی و کارساز نیست. همیشه، مدارك و شواهد  تنهاییبه 
 .رسدمیموضوعات پیچیده یا همراه با هراس 

يهاداستاناست که ریشه در ادعاهاي رد شده و اشتباه دارد.  ياتوطئه د واکسن مبتنی بر نظریه توهم براي مثال جنبش ض
اطالعات غلطی که این  و با شفافیت بیان کند که  اید این موضوع را به طور برجسته مورد تاکید قرار دهدباین جنبش مربوط به 

 نگارانروزنامه . در گزارش درباره رهبران این جنبش براي مثال باعث در خطر قرار دادن مردم می شود کندمیجنبش منتشر  
همان  مشخصاًمعرفی کنید او را  ستی زطیمحوکیل حوزه  عنوانبه را  رابرت اف کندي جونیورفردي مانند  اینکه  يجابه  توانندیم

د. ببری نامیکی از چهره اي اصلی نظریه توطئه ضد واکسن  چیزي که هست یعنی 
که وب سایتی درباره تحقیقات مربوط به اوتیسم   سردبیر سابق وب سایت اسپکترومو  مزیتاوركیوینآپوروا منداوالی گزارشگر  

تا فراموش نکنند که «همیشه عنصري انسانی در باورهاي قوي مردم وجود دارد. دنبال   کند میتوصیه  نگارانروزنامه است به 
برساند یا کمک کند تا به روایت بهتري براي داستان   قدرتمندي يهاداستانما را به  تواندیم یک نظریه توطئه  يهاشه یرکردن 

 خود دست پیدا کنیم.»

دروغین   يهامناقشه کار یک ویراستار تشخیص این است که چه موضوعی ارزش پوشش دادن را دارد و زمانی که نوبت به  نیترمهم
. افراد معروف اغلب اوقات اطالعات جعلی یا شودیماز قبل   ترفی ظردرباره آن  يریگمیتصمو  دشوارترتشخیص این موضوع  رسدمی
توجه چندانی را  تاکنونکووید یا زمین تخت. اگر ادعا یا بیانی  يریگهمه . چه درباره واکسیناسیون یا کنندمیاشتباه را منتشر  يهاداده 

افراد بیشتري به اصل ادعاهایی  توجه جلبعث با هاآنردیه نویسی درباره   چراکهرا پوشش ندهید،  هاآنبه خود جلب نکرده است 
بدي که رد کرده و مانع انتشارشان  يهاداستانویراستاران بابت  رايشوند. (خیلی از اوقات ما بفراموش می خوديخودبه که  شودیم

براي مثال زمانی که از آن   –زمانی که دیگر امکان نادیده گرفتن اطالعات اشتباه وجود ندارد  .)میشوینمقائل اعتبار کافی  اندشده 
حیاتی است که با شفافیت تمام، خطا بودن این ادعاها را بیان کرده و پوشش خطا  – شودیمعمومی استفاده  يهااستیس براي تعیین 

 را با همان شدتی که ادعاي اولیه مطرح شده است دنبال کنید. هاآنو اشتباه بودن 

https://www.washingtonpost.com/health/2019/06/05/brooklyn-anti-vaccine-event-attracts-pro-vaccine-protests-amid-measles-outbreak/
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/anti-vaccine-activists-spark-a-states-worst-measles-outbreak-in-decades/2017/05/04/a1fac952-2f39-11e7-9dec-764dc781686f_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/anti-vaccine-activists-spark-a-states-worst-measles-outbreak-in-decades/2017/05/04/a1fac952-2f39-11e7-9dec-764dc781686f_story.html
https://slate.com/technology/2013/06/robert-f-kennedy-jr-vaccine-conspiracy-theory-scientists-and-journalists-are-covering-up-autism-risk.html
https://www.washingtonpost.com/health/2019/02/08/washington-measles-outbreak-draws-crowd-hearing-vaccine-law/
https://www.spectrumnews.org/
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کلمات یک داستان هستند و در اغلب موارد تنها   نیترمهم هاایندومین کار مهم یک ویراستار این است که تیترها را بنویسد. 
که درباره ادعاهاي اشتباه و  ییهاداستانمورد  که ممکن است مخاطبی آن را ببیند. در روندیمکلماتی از یک داستان به شمار 

مشخص بیان کنند که ادعاي  طوربه باید تیترها  حتماًیی که بر سالمت مردم اثر دارند، هاآن خصوصبه  شودیمغلط نوشته 
 تواندیم، دانلد ترامپ، این فرض را مطرح کرد که تزریق مواد ضدعفونی جمهورسیرئمثال زمانی که  غلط است. براي  ،شده مطرح 

«ترامپ درمان دروغین  د را با این سر خط و تیتر آغاز کرد: مطلب خو پستواشنگتناز مردم در مقابل کرونا ویروس محافظت کند 
 دیگري را براي کرونا ویروس مطرح کرد.» 

کنند.  را پیگیري نمی  هاآنکنید، در نظر داشته باشید که مخاطبان شما با همان دقتی که شما این موضوعات را دنبال می ضمناً
81Fکه آنجال فریتز طورهمان

سابقه ویراستاري و دبیري میز علم  که قبالً سفارش مطالب عمومی بخشپست در  واشنگتنویراستار  82
: «درباره تعریف اینکه موضوع مناقشه چیست شفاف عمل کنید. این انتظار را  کندمیبیان   است را داشته  روزنامه  و سالمت این 

 شما باشد.»  موردنظرزمینه داستان نداشته باشید که مخاطب شما موضوع را دنبال کرده و در جریان پیشینه و 
نوشتن   مأمورکه   ياسنده ینونیازمند تالشی مضاعف است. شما و  هامناقشه در نظر داشته باشید که نوشتن درباره  طورنیهم

ی  نیبواقعبا را در برابر داستان داشته باشید. «شما باید   ییهامقاومتبازخوردهاي متفاوت و  و ، باید انتظار واکنشدیکنیمداستان 
 83شو.» این توصیه توري بیا نه  مربوط به مناقشه را دارید، يهاداستان زدن با   سروکله زمان کافی براي  تصمیم بگیرید که آیا

 ییهاداستان نیچننیاکه  شودیمالزم  هاوقت: «بعضی دیگویماو  است. (Future Tense)زمان آینده یکی از ویراستاران 
و ویرایش  شده داده اختصاص  هاآنحقوقی بیشتري به   يهاتیحمارا پشت سر بگذارند، منابع و   يترکاملو  ترقی دق آزماییراستی 

 صورت گیرد.» هاآناز سوي دبیران و ویراستاران باالدستی روي  بیشتري و نظارت

 هامناقشات مربوط به سیاست
نظر گرفت. اسناد و مدارك موجود در حمایت یا مخالفت با یک  را باید داستانی علمی نیز در يگذاراستیسهر داستانی درباره 

 هاي گذاراستیسعلم به گروه گزارشگران و ویراستارانی که اخبار  نگارانروزنامه کدام ها هستند؟ اضافه شدن  شنهادشده یپسیاست 
و   ترقی دق ،ترقیعم شما کمک کند و باعث شود تا پوشش شما رسانه  به افزایش غناي پوشش تواندیم دهندی مرا پوشش 

  يگذاراستیسمناقشات اگر بتوانید کمک کنید تا تفاوت میان مناقشات دروغین، مناقشات علمی و  خصوصبه   –باشد  ترمتناسب
 آشکار شود. 

یا سوي دیگر وجود دارد. سارا   سوکی، مدارك علمی معتبر و شفافی به نفع يگذاراستیسدر بسیاري از مناظرات مربوط به  
است. وب سایتی که خود را وقف «در اختیار قرار دادن اخبار علمی  اخبار علم براي دانش آموزانیکی از ویراستاران  84زلنسکی 

ویراستارانی که سفارش تهیه  یعنی دانش آموزان، والدین و معلمان» کرده است. او به دبیران و  مخاطبانشمتناسب با سن  
تحقیق الزم در این زمینه   قبالً حتماًکه مراقب باشند و   دهدیمهشدار  دهندیممناقشه برانگیز را  يهاحوزه در مورد  ییهاداستان 

راهتان قرار  که بر سر  ییهادامرا انجام داده باشند. «موضعی که قرار است خودتان و نویسنده اتان را در آن درگیر کنید بشناسید. 
مطمئن شوید که «ریشه داستان   بعدازآنطراحی کنید.» و  هاآنکنید و راهبردهایی را براي مواجهه با  ییشناسا  شیپاز دارد را 

 دشوارتر است.» شوندمیپشتیبانی  هاداده براي مخاطبان شما اعتراض به ادعاهایی که با  خود را بر پایه علم بنا نهاده باشید.
ادعا کند که مردم باید   تواندیم 85انجمن ملی سالح  که ی درحاللحه موضوعی داغ و مناقشه برانگیز است. سمثال مالکیت ابراي 

نسبت به افرادي که مالک اسلحه نیستند،  به که صاحبان اسلحه  دهدیمبراي دفاع از خود اسلحه بخرند، مدارك انبوهی نشان 
  طوربه ربوط به اسلحه، کشته شوند یا یکی از اعضا خانواده خود را از بین ببرند یا اینکه م حوادثدر اثر  احتمال بیشتري دارد که 

 سالحی که در اختیار دارند به قتل برسانند. علم موضع و تکلیفش مشخص و شفاف است و ویراستاران و   له یوسبه عمد خود را 

82 Angela Fritz 
83  Torie Bosch
84 Sarah Zielinski 
85 National Rifle Association

https://www.washingtonpost.com/politics/trump-floats-another-bogus-coronavirus-cure--and-his-administration-scrambles-to-stop-people-from-injecting-disinfectants/2020/04/24/77759238-8644-11ea-a3eb-e9fc93160703_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/trump-floats-another-bogus-coronavirus-cure--and-his-administration-scrambles-to-stop-people-from-injecting-disinfectants/2020/04/24/77759238-8644-11ea-a3eb-e9fc93160703_story.html
https://www.washingtonpost.com/people/angela-fritz/
https://slate.com/technology/future-tense
https://www.sciencenewsforstudents.org/
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  يهااستیس در زمان گزارش مربوط به  یرساناطالعبراي غنی کردن و  هاداده کمک کنند تا از این  توانندیمدبیران علمی 
ب و نقشی که در جلوگیري براي پوسیدگی اضافه کردن فلوراید به آ مدارك مربوط به امن بودن  مالکیت اسلحه استفاده کنند.

نقاط مختلف جهان آزموده شده است. زمانی که شهري درباره  يهاي شهرداردندان دارد شفاف و واضح است و بارها در 
اصلی بر این موضع تمرکز   طور به کند، پوشش شما باید  يریگيرأبراي اضافه کردن فلوراید در آب شهر قرار است  يریگم یتصم

  هاآند که علم از توصیه  ماجرا گروهی هستن يسوک یدر  –هیچ مناقشه علمی در این زمینه وجود ندارد.  درواقعداشته باشد که 
 . اندازدیماشتباهی وجود دارد که سالمت مردم را به خطر  يهاداده و در سوي دیگر  کندمیبراي فلوراید کردن آب حمایت 

مساله سالمت و علم است و دبیران و ویراستاران باید مطمئن شوند  درباره هم مملو از ادعاهاي اشتباه   نیجنسقطمناقشه درباره 
مدارك و شواهد را عرضه کند و نه اینکه تنها به فعاالن و مبلغان تمرکز کند. براي مثال زنانی که دست به   هاآنش که پوش

طر  خنیز باعث افزایش  نیجن سقطو خود عمل  شوندمیمان نیاز تصمیم خود پش گاه چیهخیلی باالیی  احتمالبه اند زده  ن یجنسقط
افرادي که به   يهاصحبتطبیعی گزارشگران بر مبناي  طوربه . شودینمذهن و سرطان پستان  يهاي ماریبقرار گرفتن در معرض 

 ربا با ییهاواژه  دی توانیمکنند. در نقش یک دبیر و ویراستار و فریم می يبندقالبواژگان را انتخاب و آن را  کنندمیگفتگو   هاآن
دقیق جایگزین کنند. براي مثال «کودك  علمی ازنظر ییا زبان تر یخنث، ترمشخصهاي را با واژه  هاآنمعنایی را شناسایی کنید و  

، مشابه ضربان قلب یک گذردیمبه دنیا نیامده» یا رویان است یا جنین. «ضربان قلب» در جنینی که شش هفته از تشکیل آن 
»  87شود. از استفاده از اصطالح «حامی زندگیمی  شناخته  86فعالیت قلبی قطب جنینپزشکی به نام   ازنظرکودك نیست و 

 يجا به ضمنی بر این موضوع داللت دارد که طرف مقابل به زندگی و حیات عالقه ندارد.  طوربه خودداري کنید چون این اصطالح 
یا با آن مخالف  کندمیحمایت  نیجنسقطسیاستمدار یا سازمانی که از حقوق  ؛آن سعی کنید موضع سیاسی را دقیق مشخص کند

 است. 
براي   شودیمیافت  وفوربه است که در آن واژگان با بار معنایی مضاعف و ضمنی  ییهاحوزه مهندسی ژنتیک نیز یکی دیگر از 

.) یا این ادعا که  آوردیممثال واژه فرانکنفود (اشاره به ترکیبی از دو واژه غذا و فرانکشتاین که هیوالي فرانکشتاین را به یاد 
هیچ مدرکی مبنی بر اینکه خوردن غذاهاي . ردیگیمقرار  ه مورداستفاد مکرراًطبیعت هستند   يکار دستدانشمندان در حال بازي و 

مناظره و بحثی علمی درباره این است که   وجود ندارد. چیزي که در دنیاي علم وجود دارد،  دست کاري ژنتیک شده خطرناك است
تراریخته براي کمک یا آسیب زدن به طبیعت استفاده کرد. پوشش مناظرات  محصوالتاز مختلفی  يهاگونه از  توانیمچطور 

ادعاهاي  ،زمانهم طور به  تعیین کرد باید ياژه یودرباره اینکه آیا باید محصوالت تراریخته را با برچسب  يگذاراستیسمربوط به 
ود این محصوالت چیست و توضیح بدهد که چه  اشتباه در زمینه سالمت را برجسته کرده و توضیح دهد و نشان دهد که فواید و س

 برابر در، علم یکی از بهترین سپرهایی است که مردم ينگارروزنامه .میدان ینمو چه چیزهایی را  میدانیم هاآن درباره چیزي را 
صدور مجوز   ي هاسازمانسازمان نظارت بر دارو و غذا و  متحده االت یامربوط به سالمت در اختیار دارند. در  يهاي بردارکاله 

 وعده داروهاي معجزه آسا را می دهند بالینی و داروهاي تجربی  يهاآزمونپزشکی در برابر کسانی که با استفاده از زبان رایج در  
لکه زرد یا  اضمحاللرتروز، آ بنیادي به درمان  يهاسلول که با استفاده از  کنندمیادعا  کینیکلاند. بیش از یک هزار ناتوان بوده 

چربی را از  يهاسلولو براي این کار  اندمشغولو موارد دیگر  یشناختعصب يهانقص، ويبیماري هاي ریماکوال در چشم و 
  .کنندمیجدا کرده و دوباره به افراد تزریق  هاآنبنیادي فرضی را از  يهاسلول ،هاآنران دادن وَ بیمار گرفته و با دَ

86 fetal pole cardiac activity 
87 pro-life

«  ریشه داستانهاي خود را  
ستوار  علم ا ر  کنید. وقتی  ب

راي تائید ادعاهاي خود،   ب
داده در اختیار دارید امکان 
آن ادعاها کمتر   عتراض به  ا

 شود. می 

 سارا زلنسکی، ویراستار
 اخبار علم براي دانش آموزان   

دیگر استفاده کنیم   يهاحوزه يها گزارشلم براي عمق بخشیدن به ع  ينگارروزنامهچطور از 

 وجود دارد.  شده مطرح بپرسید که چه مدارکی براي پشتیبانی از ادعاهاي  .1

 .مراقب واژگان داراي بار معنایی اضافه باشید و از زبانی دقیق و خنثی استفاده کنید .2

https://drjengunter.com/2016/12/11/dear-press-stop-calling-them-heartbeat-bills-and-call-them-fetal-pole-cardiac-activity-bills/
http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2015/07/are_gmos_safe_yes_the_case_against_them_is_full_of_fraud_lies_and_errors.html
http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2015/07/are_gmos_safe_yes_the_case_against_them_is_full_of_fraud_lies_and_errors.html
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/miraculous-stem-cell-therapy-has-sickened-people-in-five-states/2019/02/26/c04b23a4-3539-11e9-854a-7a14d7fec96a_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/clinic-pitches-unproven-treatments-to-desperate-patients-with-tips-on-raising-the-cash/2019/12/01/fe94cfcc-d3c6-11e8-8c22-fa2ef74bd6d6_story.html
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در برخورد و مواجهه با  تا چه حد اف دي اي (اداره نظارت بر غذا و دارو) باید  نکهیامثلمواردي در  يگذاراستیس يهامناقشه 
پزشکی و نهادهاي تخصصی باید اعضایی را که ادعاهاي اشتباه   يهانظام، اینکه آیا هاي تایید نشده شدت عمل نشان دهددرمان
نشده را در   دیتائشده این حق را دارند که مسیرهاي  د یتائرایج و  يهاروشاز  دیناامآیا بیماران  را جریمه کرده یا اینکه  کنندمیمطرح  

باید این نکته را با شفافیت مطرح کرد که   هاآناما هنگام پوشش  ؛معتبر است ییهامناظره  هااین . ، وجود داردپیش بگیرند
 .اند شده  آسیب رساندن به بیمارانباعث  آمد بود درمانشان ندارند و حتیاین خدمات درمانی هیچ سندي مبنی بر کار دهندگانارائه 

به این نکته توجه داشته باشید که افرادي که   دیکنیمدرباره ادعاهاي مناقشه برانگیز سالمت را ویرایش  ییهاداستانزمانی که 
هستند. زمانی که   جوزه ی ستاقامه دعاوي حقوقی  ازنظر شدتبه  معموالًثروتشان وابسته به اطالعات غلط، امید و بیچارگی دیگران است 

ایمنی  مسائل، یا به موضوع دیدهیمرا پوشش  ادعاهاي بزرگنمایی شده درباره خواص تغذیه اي مواد مکمل غذاییموضعی مانند 
عی کنید از ابتدا با گروه حقوقی و وکالیتان مشورت کنید  ، سکنندمینشده را تبلیغ  دیتائدرمانی  يهاروشکه  دیپردازیم ییهاکینیکل

 مکرر ادامه دهید. طوربه ها را در طول روند و این مشورت
بنابراین سعی کنید روند کارتان را نشان   ؛حقوقی در امان نگاه دارد يهااتهامشما را از  تواندیمتمرکز بر روي بخش علمی موضوع 

تحت  را بخشی  پردازندیماین روزها به پوشش و ردیه نویسی بر ادعاهاي غلط یا مناقشه برانگیز  که  ییهامقاله دهید. بسیاري از 
و در آن فهرستی از تعداد منابع، اینکه از چه اسنادي در این  کنند میعنوان «چطور این کار را کردیم» در ابتداي مطالب خود درج 

و   اندقرارگرفته مورد اشاره  نامیباست، توضیح اینکه چرا برخی از منابع به شکل  آشکارشده   و چه اسنادي براي آن شده استفاده گزارش 
 .دهندتوضیح میي مخاطب شده است را برا دیتائاز گزارش با موضوع و سوژه اصلی داستان  ییهابخشاینکه چه 

 مناقشات علمی

کار مفرحی است. این همان موضوعی است که خیلی از افراد این حرفه ، درباره مناقشات واقعی و رسمی علمی ییها داستانویرایش  
 میدانیمهایی را که  : مناظراتی پرحرارت درباره طبیعت و ماهیت واقعیت، کشفیات جدید و اینکه چطور ما چیزامیدوارند به آن بپردازند

 .میافراگرفته 
بزرگ است: حیات چطور تکامل پیدا کرده است؟ آیا پیش از آنکه موجوداتی که بر مبناي  يهاسؤال برخی از این مناظرات درباره 

ن ما  ساختارهاي ژنتیکی دي ان اي بر زمین حکومت کنند، حیات عرصه یکه تازي موجودات مبتنی بر آر ان اي بوده است؟ آیا جها
لو یِ فشانآتشر است؟ آیا روزگاري از قطب تا قطب زمین را یخ پوشانده بود؟ آیا ابَ انیپایبتنها یکی از خطوط زمانی در جهانگانی 

 استون بار دیگر فوران خواهد کرد؟
کالسیک نویسندگی علمی که در ادامه این کتاب بیشتر توضیح داده خواهد  يهاروشزمانی که با یکی از  معموالً ییهاداستانچنین 

کارشناسان مناسب، توضیح   ازنظربیشتري بر مخاطب داشته باشد و آن به کار گرفتن و استفاده  تأثیر تواندیمشود  ختهیآمدرهمشد 
مفاهیم پیچیده است که بتواند حسی از شور و شگفتی و   ها براي توضیحي اچندرسانه ایشان و استفاده از  مورداشاره دادن مدارك و آمار 

 اکتشاف را به مخاطب منتقل کند. 
  يکاردستنتیکی ژ طوربه و باید رویان انسان را  میتوانیم: آیا ما شوندمیبه ترکیبی از مساله علم و اخالق مربوط   هامناقشه سایر 

و باید از مهندسی زمین براي جلوگیري از بروز برخی از  می توانیمآیا ما  عامل بیماري را از بین ببریم؟ يهاژنکنیم تا به کمک آن 
 را به روشی  هاشیآزمااین  توانیمچطور  وبدترین اثرات گرمایش زمین استفاده کنیم؟ ارزش مطالعه بر روي حیوانات کدام ها است 

 .شوید قائلو مستندات تفاوت  هاتی واقع درباره مناظره  و هااست یسدر مورد  هامناظره بین  .3

. ایدرا به کار برده نگارانه روزنامه  ياحرفه فرآیند   براي پوشش داستان چگونه  توضیح دهید که .4

https://www.washingtonpost.com/national/health-science/this-clinics-experimental-stem-cell-treatment-blinded-patients-four-years-later-the-government-is-still-trying-to-shut-it-down/2019/04/03/432d6d04-ff2f-11e8-83c0-b06139e540e5_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/this-clinics-experimental-stem-cell-treatment-blinded-patients-four-years-later-the-government-is-still-trying-to-shut-it-down/2019/04/03/432d6d04-ff2f-11e8-83c0-b06139e540e5_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/miracle-cures-or-modern-quackery-stem-cell-clinics-multiply-with-heartbreaking-results-for-some-patients/2018/04/29/80cbcee8-26e1-11e8-874b-d517e912f125_story.html
https://slate.com/technology/2012/07/dietary-supplements-at-the-olympics-why-athletes-risk-false-drug-charges.html
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 بزرگ همیشگی: چه کسی باید در این موضوعات تصمیم بگیرد؟ سؤالانجام داد؟ و  تری انسان
را  هاطرف يهااستدالل نکه بهتری . روشی باال است اطیبااحتنیازمند ویرایشی دقیق و  هامناقشه مربوط به این   يهاداستان ویرایش 

نیازمند تواضعی  عمدتاًرا پوشش دهد و  رمتخصصانیغ يهاینگرانآشکار کرده، مورد اعتماد ترین متخصصان اخالق را به کار بگیرد، 
دیگر به کار گیرند (اینجا حداقل درباره خودم   يهاداستانویراستاران ممکن است در برخورد با  عمدتاًبیش از آن چیزي است که 

 . )کنمیمصحبت 

گوید: «از دبیر بخش خبر مجله ساینس می 88ویراستاران و دبیران همچنین باید بر ساختار داستان نیز تمرکز کنند. این را تیم اپنزلر
وآمد طوالنی اي است که داستان را به شکل یک رفتپونگی استفاده نکنید. وقتی منابع ما نظرات متفاوتی دارند کار ساده ساختار پینگ

کننده باشد و تعادل تواند گیجبین منابع سامان داد یعنی بیان نقد، پاسخ به آن، نقد، پاسخ و تکرار این روند. این سبک براي خواننده می
اي درباره آن وجود دارد، اغلب اوقات مناقشه  جاي این کار بعدازاینکه توضیح دادید که این موضوعی است که ذهنی او را بر هم بزند. به 

 طور کامل بیان کرده و سپس به نقدهاي آن بپردازید.» سوي داستان را به بهتر است که یک
کند که به علم موردبحث توجه بیشتري کرده و با آن درگیر شود.  ها، خواننده را دعوت میبیان کردن این موضوعات در قالب مناقشه 

تواند به مخاطب براي درك اینکه چه موضوعات مهمی مطرح است، اینکه افرادي شورمند و باهوش در جهات دي میبناین نوع قاب
 کند.گیري باشد کمک می مختلف مناقشه حضور دارند و اینکه خواننده هم باید بخشی از فرآیند تصمیم 

هاي علمی بگویند  طور رسمی درباره مناقشه نظرشان را به  طور ممکن است با مواردي مواجه شوید که منابع شما چندان از اینکه همین 
بوم  تر دبیر ارشد خبر بخش «علوم سالخوردگی در زیست نویسنده آزاد (فري لنسی) است که پیش 89راحت نباشند. اولین استراوس

ت اجتماعی را یادآوري کنید که  کند که به منابع خود خدمباره پیشنهاد میشد دراین» بود که از سوي مجله ساینس منتشر می90دانش 
 کنند. واسطه صحبت کردن درباره این موضوع به جامعه ارائه میها به آن

اش دارد و اگر  گوید: «نکته کلیدي این است که او را متوجه این موضوع کنید که سخن گفتن او تأثیر مثبتی بر حوزه کارياو می
ها و همکاران او رده شت.» به منابع خود یادآوري کنید که احتماالً تعدادي از هم سکوت کند تأثیر منفی بر حوزه فعالیتش خواهد دا

 هاي خود را بیان کند، استقبال خواهند کرد. وجود دارند که با او موافق هستند و از اینکه او بتواند درباره موضوع سخن گفته و استدالل
درك اي علمی و همچنین قابلند روش مؤثري براي انسانی کردن مناظره توااستفاده از ساختار پرونده شخصیت و پروفایل دوگانه می

هاي مختلف بپردازند و نشان دهند که چرا چنین موضوعی تا این  توانند به بیان استداللکردن آن باشد. حامیان هر یک از طرفین می
پرونده شخصی، مطمئن شوید که این افراد را با  تواند مهم باشد. همانند هر موضوع مربوط به پروفایل یاحد براي افراد مختلف می

ها شده و قدرت زیادي  تواند باعث رشد و ارتقا موقعیت شغلی آنها میدقت بررسی کرده باشید. چراکه معرفی کردن و تمرکز روي آن
هاي زمزمه با دقت گوش کنید  بکه ها قرار دهد. افرادي که در فضاهایی مانند توییتر رفتار عوضی دارند را حذف کنید، به شدر اختیار آن

تا ببینید آیا شایعاتی درباره زورگویی یا تعرض فردي که قصد برجسته کردن او را دارید، وجود دارد یا نه. از گزارشگر خود بخواهید با  
دارید  افراد متعددي در آن حوزه و ازجمله دانشجویان سابق او صحبت کند تا مطمئن شوید فردي که قصد مطرح کردن او را

ها شود به مساله تنوع در میان آنها میاطمینان و مورداحترام است. زمانی که نوبت به برجسته کردن افراد و پروفایل کردن آنقابل
هاي دانشگاه  عنوان صدایی مهم در یک مناظره، جایگاهش را ارتقا دهید، شاید از دید مقامفکر کنید. شخصی که شما تصمیم دارید به 

آمیز نسبت به دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی اه شخصی جذاب باشد اما ممکن است همان شخص رفتاري تعرض و پژوهشگ
 داشته باشد.

88 Tim Appenzeller 
89 Evelyn Strauss 
90 SCIENCE OF AGING KNOWLEDGE ENVIRONMENT

« از روش پینگپونگی پرهیز  
کنید... این کار موجب گیج  شدن 

خوانندگان می شود.  

 اخبار   ، ویراستارتیم اپنزلر
 ساینس



KSJ | MIT 84 

کنند  ها سعی میآورند. برخی دیگر از مناقشه هاي علمی درباره سؤاالتی است که بیش از عمر کاري هر یک از ما دوام میبرخی از مناقشه 
هاي مربوط به آن مواجه خواهید  احتماالً با مناقشه چنینی که هاي اینبه بقاي خود ادامه دهند اما در واقعیت باید از بین بروند. یکی از حوزه 

 گیرند. شد، مواردي است که از علوم تغذیه ریشه می
ه همراه دارند. اي ب هاي بعضاً فاسد کننده نوشتن درباره مطالعاتی که به بررسی تأثیر غذاهاي مختلف بر سالمت انسان دارند، با خود مشوق

خصوص اگر این خوانند به مرغ و سایر غذاهاي آشنا باشند را میهایی درباره شراب، شکالت، قهوه، تخمنظیري داستانمردم به شکل بی
. بخش بزرگی از تحقیق در مرود ارزش هاي تغذیه واقعا کار سختی استها بگویند که این غذاها براي ما خوب هستند اما داست آن

اند. هرچقدر ما  هاي جعلی نبوده همبستگیشود که چیزي بیش از شود درنهایت مشخص میتحقیقاتی که در نشریات این حوزه منتشر می
  ، احتمال اینکه پردازندهاي ساده قبلی میهاي داستان اي بپردازیم که تنها به معکوس کردن توصیه هاي ساده بیشتر به انتشار داستان

   ها را باور کنند کمتر می شود.خواننده ها آن
سوي داستان است، شاید روش هایی بپردازید که تنها بر مبناي یک مطالعه بناشده و در حمایت از یکجاي آنکه به انتشار داستان به 

طورجدي موردمطالعه قرارگرفته و این کار را به شکل بپردازیم که به هایی از تحقیقات تغذیه کارآمدتر این باشد که به پوشش حوزه 
هاي مربوط به مناقشات انجام دهیم. یک رویکرد این است که «اصوالً این موضوع مورد مناقشه نیست.» براي مثال اي از داستانزیرشاخه 

دانند. این در ظاهر شبیه یک مناقشه  را خطرناك میکنند قهوه براي سالمتی مؤثر و برخی دیگر آن برخی از دانشمندان استدالل می
توجهی به نفع هر یک از این دو نظر وجود داشت کالسیک است؛ اما هر دو سوي داستان در اشتباه هستند به این دلیل که اگر اثر قابل

 شد.تاکنون مشاهده می
کنند  از دانشمندان عمدتاً با استناد بر مطالعات حیوانی بیان می یافته است. براي مثال، برخییکی دیگر از رویکردها، رویکرد مناقشه پایان

طور وسیعی رواج یافته است؛ اما بقیه  واسطه فرهنگ عامه به تواند باعث افزایش عمر شود این ادعایی است که به که شراب قرمز می
تواند باعث کوتاه  د حتی مصرف اندك الکل نیز میدهاند که نشان میدانشمندان از آن زمان تاکنون مدارك بسیار بیشتري را جمع کرده 

اي طرف هستیم که در ابتدا توجهات زیادي را به خود  شدن طول عمر شود (واقعاً بابت بیان این موضوع متأسفم.) در این مورد با مناقشه 
 اي در بین نیست.شده و دیگر مناقشه شدن تاکنون حلجلب کرد اما از زمان مطرح 

تواند به چه افراد یا کسانی کمک کند و  پردازید به این فکر کنید که این علم مورد مناقشه میاي علمی میپوشش مناقشه هر زمانی که به 
هاي ویراستاري خود قرار دهید. این مساله در پوشش  گیريموجب بروز آسیب به چه افرادي شود و مساله عواقب انسانی را در مرکز تصمیم 

کند هایی که اغلب بر این موضوع تمرکز دارند که یک ابزار یا الگوریتم تازه چقدر خوب کار میم است. پوشش هاي فناوري نیز مهداستان 
 پردازند که عملکرد این ابزار یا الگوریتم در دنیاي واقعی چگونه خواهد بود. و به این مساله نمی

« پوشش تحقیقات تغذیه  
عمده  ستند و  واقعً دشوار ه

شریات تحقیقی  مواردي که ن
شر می  د در نهایت  منت شون
شود چیزي جز  معلوم می 

ستگی  معنی  بی هاي همب
 .  نبوده است

https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2017/07/21/nutrition-science-isnt-broken-its-just-wicked-hard/
https://fivethirtyeight.com/features/you-cant-trust-what-you-read-about-nutrition/
https://fivethirtyeight.com/features/you-cant-trust-what-you-read-about-nutrition/
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این فناوري، در تمام مراحل توسعه خود بر هوش انسانی متکی  رود اما موضوعی مانند هوش مصنوعی به نظر موضوعی عینی به شمار می
 هاي نژادي و جنسیت زده ما وارد طراحی آن شده است. هاي انسانی ازجمله سوگیريبوده است و همه سوگیري 

تاً باید تصمیماتی هرجایی که امکانش را داشتید، به افشا و آشکار کردن مناقشات سیاست زده و اشتباه درباره مسائلی بپردازید که قاعد 
متحده موضوعی سیاسی است اما این  مبتنی بر مدارك و شواهد باشد. درست است که توسعه دسترسی به ساختار سالمت در ایاالت

 درباره اینکه مثال منشا ویروس کرونا از کجا منشا گرفته است. دامن زدن به مناقشاتی  به معنی فرق میان مرگ و زندگی استدسترسی 
المللی  هاي بینهاي مالی خود را براي همکاري اي در اختیار سیاستمداران قرار داد تا کمک باعث افزایش رفتارهاي نژاد پرستانه شد و بهانه 

اي واقعی درباره ، واقعیت این است که نه مناقشه تغییرات اقلیم  ترین موضوع دوران زندگی ما، یعنی مساله مبا چین قطع کنند. در مورد مه
 رورت تغییرات بنیادي که به کند کردن روند فاجعه منجر شوند، وجود دارد.  اي درباره ضعلم پشتیبان آن وجود و نه مناقشه 

 هاي عملیتوصیه 
 هاي خطر، فهرست اقدامات و بهترین رویکردها نشانه

 باشید.ها و جو زدگی ها و بزرگنمایی هایی که مربوط به مناقشات است مراقب افراططور خاص درباره داستان درباره هر داستان علمی و به 
خود خوديحواستان به کلماتی باشد که بهدهند، هاي مطبوعاتی یا تعریف و تمجیدهایی که محققان از کار خود انجام میدر بیانیه 

از این دسته هستند. اگر گزارشگر  93و سدشکن 92، تغییردهنده بازي91کلماتی مانند انقالبیروند. نوعی عالمت هشدار به شمار می
هایی قولکاررفته بود، اطمینان حاصل کنید که این کلمات تنها در درون نقلبه شما تحویل داد که این کلمات در آن به  شما داستانی را

اند. اگر این هایی از خود محققانی که تحقیق را به انجام رسانده قولاند و نه درون نقلباشد که منابع خارجی و مستقل از موضوع بیان کرده 
سنده براي گزارش بود اطمینان حاصل کنید که خود تحقیق، زمینه و بافتار آن و منابع مستقل شما بتوانند انتخاب چنین  کلمات انتخاب نوی

 کلمات قدرتمندي را توجیه کنند.
کند که درکی تازه و انقالبی  رنگ و داستان مشترك باشید که فردي خارج از ساختار علمی ادعا میمراقب این پی

هایی را براي بیماري یا مساله مهمی را کشف کرده اما از سوي ساختار موجود به  حلاز یک موضوع ارائه کرده، راه
ایی صحت دارد: نظریه صفحات لغزنده زمین در ابتدا از سوي اغلب زمین  برخی از اوقات چنین ادعحاشیه رانده و انکار شده است. 

طور که  چرخد؛ اما همانشناسان رد شد و یکی از دالیلی که گالیله متهم به ارتداد شد، این بود که ادعا داشت زمین به دور خورشید می
«دلیل اینکه گالیله حق داشت و درست می گفت این نبود که شخصی خارج از سیستم بود، بلکه به  گوید می 94زندگی نویس او ماریو لیویو

 ند ارائه انبوهی از شواهد و مدارك است.تغییر نظر اجماع علمی نیازم این دلیل بود که نظرش درست بود.»
بندي  عنوان یک مناظره معتبر قاباي دروغین را بهکنند مناقشهمراقب مواردي باشید که دبیران باالدستی سعی می

شوند که تخصص و آموزششان در زمینه گزارشگري سیاسی بوده است که در آن  . بسیاري از نشریات توسط افرادي مدیریت میکنند
ها از دو طیف مختلف را بیان کند. گاهی الزم است این  ها باید بهترین استداللول رایج این است که هر داستانی درباره سیاستفرم

صراحت بگویید: این موضوع، داستانی درباره یک مناظره نیست طور شفاف و واضح به چالش بکشید و به موضوع و این انتظار اولیه را به 
 پاسخ دادن به اطالعات غلط است. بلکه داستانی درباره 

-Op)براي مثال از انتشار دیدگاه  کنید.اطمینان حاصل کنید که فرمت و سبک مناسبی را براي هر داستان انتخاب می

Ed) متن مقاله، آن را به چالش کشید و راستی آزمایی کرد، از یک نویسنده معتقد به نظریه توطئه خودداري کنید.از توان درون که نمی

91 revolutionary 
92 game-changing 
93 breakthrough 
94 Mario Livio

«  دلیل اینکه گالیله حق  
داشت و درست می  

گفت این نبود که  
شخصی خارج از 

که به این   ود، بل ستم ب سی
دلیل بود که نظرش  

و   . ددرست ب

 نامه نویس گالیله ماریو لیویو، زندگی

https://www.washingtonpost.com/health/i-would-be-dead-or-i-would-be-financially-ruined/2019/09/29/e697149c-c80e-11e9-be05-f76ac4ec618c_story.html
https://www.scientificamerican.com/article/how-chinas-bat-woman-hunted-down-viruses-from-sars-to-the-new-coronavirus1/
https://ksjhandbook.linchpin.site/climate-and-the-environment/
https://www.scientificamerican.com/article/how-galileo-battled-the-science-deniers-of-his-time/
https://www.scientificamerican.com/article/how-galileo-battled-the-science-deniers-of-his-time/
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کند خودداري کنید، مگر اینکه آمادگی این را داشته باشید که هر یک از انجام سؤال و جواب با شخصی که اطالعات غلط را منتشر می 

 گوید را به چالش بکشید.هایی که میگزاره 

هاي مربوط به مناقشات هستند، در انتخاب هاي گرافیکی داراي قدرتی بسیار باال در مورد داستانتصاویر و طرح 
اگر در حال پوشش شیوع سرخک هستید، از عکس کودکی که در حال فریاد زدن هنگام تزریق واکسن است استفاده  ها دقیق باشید.آن

گیري کرونا ویروس هایی درباره روزهاي نخستین همه جنبش ضد واکسن است. درباره داستانگیري نکنید. این بیان رایج و نشانی از جهت
ها را تنها به دلیل اینکه در برخی از  گذارد و آنطور خاص بار سرزنش را بر دوش مردم چین میاز انتشار تصاویري از بازارهاي شلوغ که به 

اي درباره کارایی استفاده از شاخص  کند خودداري کنید.اگر در حال پوشش مناقشه اند به «دیگري» تبدیل میکرده این بازارها خرید می
ها را در حال کنید، آنوزن استفاده میعنوان شاخصی براي تعیین سالمت هستید و از تصاویر افراد داراي اضافه به  (BMI)توده بدنی 

ها نشان داده شود و تصویر صورت ید که تنها بخش میانی بدن آنهاي روزمره نشان دهید و نه اینکه تصاویر را برش دهانجام فعالیت 
 شود. شده باشد. این کار باعث تثبیت رویکرد سرزنش و تحقیر براي مدیریت وزن میها حذفآن

کنند  دانشمندان هم خطا میوار شکاك باشند. هاي غیرمنتظره و معجزهگزارشگران خود را تشویق کنید که درباره یافته
  وان تکرار کرد و تکرار پذیر نیستند یافته هاي هیجان انگیز را نمی ت. بسیاري از برخی از دانشمندان چیزهایی را از خودشان در می آورندو 

اي در ساینس یا نیچر منتشر شده است به این معنی  اتفاقی که ممکن است به دلیل خطاها یا تصادفات آماري باشد. صرف اینکه مقاله 
 نیست که حتماً درست است. 

هر کسی  دهید با دقت کامل بررسی شده باشد.پوشش می مطمئن شوید که صالحیت و سابقه تحقیقی که آن را
هاي . این یکی از نمونه به همین روش به مردم دنیا اعالم شد 1989همجوشی سرد در سال اي مطبوعاتی ترتیب دهد. تواند جلسه می

اند انرژي امن و ارزان را با کمک شرایط رود: دو فیزیکدان ادعا کردند که توانسته کالسیک راوي خارج از ساختار و بیرونی به شمار می
ها باطل  ها مبذول کردند و سپس ادعاي آنبه این ادعاي آناي را العاده هاي جریان اصلی توجه فوقاي تولید کنند. رسانه آزمایشگاهی ساده 

 و رد شد.
ها را طی کنند و در ژورنالی  ردههایی که به شکل پیش از نشر و پیش مقاله و پیش از آنکه فرآیند مرور هممقاله

باالتري از دقت  العاده العاده، فوقشوند، نیازمند سطح فوقهاي اطالعاتی منتشر میعلمی منتشر شوند، روي بانک
ها هم قرار گرفته بود از گزارشگر خود بخواهید، بررسی  رده حتی اگر تحقیقی مورد ارزیابی همو بررسی موشکافانه هستند. 

 هاي مستقل خود را صورت دهد و نظر کارشناسان دیگر بیرون از تحقیق را درباره آن بپرسد.رده هم
ها در مورد این است که مطلب منتشر شده  ییتر یکی از نخستین هشداردهنده . توهاي اجتماعی را بررسی کنیدواکنش رسانه

ها یا مهمل باشد. زمانی که مجله ساینس مقاله مناقشه برانگیزي را منتشر کرد رده شده، فاقد ارزیابی دقیق و کافی همممکن است اغراق
کارشناسان به طور سریع در شبکه  را با ارسنیک جایگزین کنند، توانند فسفر موجود در دي ان اي خود ها میکه ادعا داشت برخی میکروب

   .هاي اجتماعی به رد کردن این ادعاها پرداختند
اگر با یک مناقشه واقعی  جهات ماجرا را پوشش داده و بیان کرده است؟ اي، همه طور دقیق و منصفانهآیا داستان، به

اي هاي خود را به بهترین شیوه بیان کنند. اگر با مناقشه هاي داستان دیدگاه و استداللسروکار داشته باشید باید بخواهید که همه طرف
کند و کدام طرف  ادعاي کدام طرف را مدارك پشتیبانی میکه دقیق هستید کامالً مشخص کنید که اشتباه سروکار دارید، باید درحالی

 جوید. تر رد شده و تصورات و فکرهاي فاقد اعتبار و مبتنی بر توهم توطئه سود میداستان، از ادعاهاي پیش 
د شد. وکال  برانگیزي با تهدیدات حقوقی روبرو خواهفرض را داشته باشید که هر داستان مهم و چالش این پیشبا وکال مشورت کنید: 

 هاي احتمالی دور نگاه دارید.بندي کنید تا نشریه خود را از شکایتتوانند به شما کمک کنند تا مطالب خود را ازنظر حقوقی عایقمی
 . که نخستین دور ویرایش داستان به پایان رسید ولی خیلی قبل از اینکه زمان انتشارش فرا برسد، آن را با وکال مطرح کنیدمعموالً وقتی

ها باید توجه  خواننده  « 
علم،   خود را به درك 

آنچه اهمیت   موقعیت و 
دارد و نقاط تضاد  

معطوف کنند نه اینکه  
وتحلیل  مجبور به تجزیه 

شایی از زبانی   و رمزگ
د  . دشوار شون

https://retractionwatch.com/
https://undark.org/2018/07/02/loss-of-confidence-project-replication-crisis/
https://cen.acs.org/articles/94/i44/Cold-fusion-died-25-years.html
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0963662516649806
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0963662516649806
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اي است دهید خبر فوري درباره موسسه اگر داستانی که پوشش می اید که به نقدها پاسخ دهند؟آیا به همه فرصت آن را داده
ها فرصت اي در اختیار دارد، براي مثال یک سازمان دولتی یا شرکتی بزرگ، معموالً باید تا انتهاي روز به آناي حرفه که سازوکار رسانه 

ها یا نهادهایی مدت سروکار دارید یا با سازمانطوالنی  ايدهید که با فرستادن نظري به موضوع موردنظر شما پاسخ دهند. اگر با پروژه 
ها  ساعت براي نظر دادن فرصت دهید. اگر پاسخی از آن 24ها اي قدرتمندي ندارند، شاید بتوانید به آنسروکار دارید که سازوکار رسانه 

ا نشان دهید که شما وظیفه خود را به درستی انجام اید تها نظر خواسته کنید که از آنطور وضوح در داستان خود اشاره دریافت نکردید به 
مخاطبان باید توجه خود را صرف درك علم، موقعیت و   از زبان ساده استفاده کنید.نویسید،  اي پیچیده میوقتی درباره مناقشه اید.داده 

 وتحلیل و رمزگشایی از زبانی دشوار شوند. آنچه اهمیت دارد کنند نه اینکه مجبور به تجزیه 
رسد یا سیارکی از میان منظومه  اي دوردست در کیهان به ما میهر باري که موجی ناشناخته از نقطه ها موجودات فضایی نیستند  آن

حتی اگر ها نیست ها است. نه! خبري از بیگانه اي از بیگانه کند، یک نفر این فکر را مطرح خواهد کرد که این نشانه شمسی ما عبور می
 .استادي در دانشگاه هاروارد آن مطرح کند

تر از  اند که با سرعتی سریع: اگر گروهی از فیزیکدانان ادعا کنند که ذراتی را آشکار کرده نه! سرعتش از سرعت نور بیشتر نیست
و تغییري بنیادي در عرصه فیزیک رخ نداده   این مساله به دلیل خطاي تنظیم و کالیبره کردن رخ داده استکنند، سرعت نور حرکت می

 است. 
مربوط  زمانی که داستان  .هاي قلبی و شیزوفرنی کشف نشده استآسا براي سرطان، زوال ذهن، بیماريدرمانی معجزه

طور خیلی خاص و مشخص تأکید کنید که هیچ خبري از دارویی ها آزمایش شده است به اي است که روي موشهاي تازه به خبر درمان
اند؛ و اغلب نشریات خورده اند، هنگام آزمایش انسانی شکستها نتیجه مثبت داده هایی که روي حیوانآسا نیست. بسیاري از درمان معجزه 

اي جذاب درباره سؤال  بسیاري از این موارد واقعاً نباید خبر این تحقیقات پزشکی را پوشش دهند. اگر در این موارد، مناقشه  عمومی درباره 
شناسی وجود دارد آن را در قالب تالش و جستجویی براي درك بیشتر معرفی کنید و نه درمانی فوري که منجر به ایجاد بنیادي در زیست 

 ود. امیدي کاذب در مخاطب ش

دبیر خبر ساینس «همیشه آماده باشید که یکی از منابعتان تماس گرفته و   95و همیشه وقتی داستانتان را منتشر کردید به گفته تیم اپنزلر 
کردید. دانشمندان گاهی در درك اینکه افراد منطقی ممکن است  قول میکند و شما نباید از او نقلانتقاد کند که طرف مقابل اشتباه می

 شوند.»نظر داشته باشند، دچار مشکل میاختالف باهم

  شک   بازرگانان   )Merchants of Doubt  ( 2010  –  بلومزبري   انتشارات   کانوي،   اریک   و   اورسکس   نوامی   نوشته 

دهید؟   گوش   باید   کارشناسان   کدام   نظر   به   گیري همه   هنگام   در 

    )Which Experts Should You Listen to During a Pandemic  ( داونینگ   دیوید   و   باالنتین   نیتان   نوشته

) ریکن آم   ساینتفیک ( 

95 Tim Appenzeller 
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  How the Case Against the MMR Vaccine Was Fixed” (The BMJ)  دیر   برایان   نوشته 
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. کنند   باز   تخصصی   هاي ژورنال 

 SciLine   برانگیز   مناقشه  علمی   موضوعات   درباره   هایی برگ داده   دریافت   و   ها کارگاه   در   حضور   کارشناسان،   با   ارتباط   براي   مرجعی .

و دبیر سابق در واشنگتن پست، نشنال جئوگرافیک، اسلیت، اسمیتسونین و ساینس است. او  ساینتفیک آمریکنسردبیر  لورا هلموث
High Country , Spectrum, SciLineرا بر عهده داشت و در شوراي  انجمن ملی نویسندگان علمیتر ریاست پیش 

News  رنده بین است و در توییتر  هاي ملی علوم، مهندسی و پزشکی حضورداشته است. او پدر آکادمی کمیته توسعه ارتباطات علمو
 LauraHelmuth@حضور فعالی دارد. 
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داشتن علم پاسخگو نگاه  

شته   م   نو ر   تا  96جونیور   زل

 گفت. 2014سال  در 97.» این را بویس رنزبرگرستدیایماز علم  و مستقل جدا ،خوب علمِ نگاريروزنامه «
افسوس   این نکته را در – که ناشر این کتاب است –علم نایت در ام.آي.تی  نگاريروزنامه و مدیر سابق برنامه   کارکهنه علم  نگارروزنامه  

هفتگی   هاي پستاز  ايمجموعه با  ،. براي قریب به یک دهه پروژه ردیابکردمیرا بیان  KSJردیاب درباره خبر توقف ادامه فعالیت  خود
– کردمیدر نقش ناظر و وجدانی براي این حرفه عمل  زمانهمو  پرداختمیسراسر جهان  درعلم  نگاريه روزناموبالگ خود به نقد 

ان بسیاري از  یاصلی در م يهای نگراناست. یکی از  ازی موردن شدتبه ابزاري که هم رنزبرگر و هم دیگران معتقد بودند وجودش 
با فرآیند کوچک  زمانهمخبر در سراسر کشور و  يهااتاق در آن زمان این بود که گزارشگري در علم با بحران روبرو است.  نگارانروزنامه 

وقتتمام  يهاشغلعلم  نگارانروزنامه ند و بیش از هر زمان دیگري تعداد زیادي از کردمیشدن این صنعت، میزهاي علم خود را تعطیل 
موجود میان آنچه شاید بتوان آن را تقویت و ترویج   مرزهاي» و «ارتباطات علم» 98ظهور «مشغولیت به علم و دادندیمخود را از دست 

در این   ییهالی زگهم که  واقعاًو ( کردمیاین فضا بود را کمرنگ  يهاده ییزانه و دقیق از علم و آنچه نگارروزنامه با گزارشگري  ،علم نامید
 فضا وجود دارند.) 

عملکرد   – ه وجود داشتژیادداشت اعالم تعطیلی تدریجی این پروکه در   ياکننده نگران يهاکالمبرخی از تغییر  رغمیعلو  – تیدرنها
این    یدائم تیمأموربه بخشی از  پسازآنو  منتقل )Undark( 99داركیعنی آن KSJبه ستونی منظم در نشریه تازه  KSJردیاب 

محصول جنبی از   عنوانبه ) که شودیمگفته   gee-whiz(که به آن  رکننده یمتح ياده یپد عنوانبه نشریه بدل شد: کاوش در علم نه 
آیا ما این کار را با موفقیت انجام  است. قضاوت اینکه  سازمشکل ئاًشگفتی انگیز، گاهی اوقات مناقشه جو و استثنا غالباً فرهنگ انسانی که

بودم که  کارکهنه  نگاريروزنامه براي من که   رطور کالم رنزبرگکه چ  آورمیمبه یاد  یخوببه اما من  ؛یا نه بر عهده دیگران است میدهیم
 Undarkبود و بعدها که قصد شکل دادن به  اندازنیطنسیاست و تجارت به پوشش علم و فناوري آمده بودم  ازجمله دیگر  يهاحوزه از 

. شدیمرا داشتیم در ذهنم تکرار 
 در ادامه نوشت:  ررنزبرگ 

و نه اجتماع علمی. ... این حرفه براي  – هاننده یبو  هاشنونده ، هاخواننده  –علم در خدمت عامه مردم و مخاطب عام است  نگاريروزنامه 
علم  يها سنده ینو این وجود ندارد تا هرچه که دانشمندان و مهندسان خواستند را به جامعه و مردم منتقل کند. این وظیفه گونه دیگري از

96 Tom Zeller Jr 
97 Boyce Rensberger 
98 science engagement 
99 Undark
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علم  نگاريروزنامه . کنندیممنافع ایشان فعالیت  ن یتأمدر روابط عمومی علم حضور دارند و در کنار دانشمندان و براي ه افرادي ک –است 
است و باید فاصله مشخصی با علم داشته باشد. هدف این شاخه افزایش درگیري و مشغول کردن  نگاريروزنامه خوب، پیش از هر چیزي 

ه ومردم به علم نیست ن آگا دف آ م  . ه جا ان ن  دا شمن دان ت که  س ز کاري ا ا م  رد ن م شت ه دا ع نگا دیممطل  .» دهن

کلی پوشش دهیم،  صورتبه گیریم که علم را وقتی ما مسئولیت دبیري و ویراستاري را بر عهده می وجودبااین مهمی است  هايگفته  هااین
دربردارنده تعریف کردن از شاهکارهاي علوم تجربی و کشفیات  هاداستان این گفته را فراموش کنیم. بسیاري از  یسادگبه ممکن است 

هاي جمجمه یی درباره «هاداستان رژیم غذایی دائمی از  هاخواننده به   توانندیمو به شکل رضایت بخشی  یسادگبه هستند که  هاانسان 
ارت، امور  جسیاست، ت هماننداهمیت دارند اما  هاداستان» ارائه دهند. البته که این 101هاي چروکیده قورباغه » و «100هانامتقارن نهنگ

از آن به «کاري که   ررنزبرگ پوشش دادن موضوع علم که دهیم، انسانی که پوشش می و هنر و هر حرفه و پیشه دیگرِ ورزش شهري،
را آشکار کنیم که بله سرشار از جادو و  ی، به این معنی است که این اراده را داشته باشیم که دنیایکندیم» یاد دهندیمدانشمندان انجام 

وراي شهر،  ها و نواقص انسانی نیز در آن راه دارد. هرچه نباشد، درست همانند کاخ سفید یا شضعف  حالنیدرعنکات درخشان است اما 
بستر و سنگري براي  زمانهم توانندیمعلمی دولتی جهان هم  يهاسازمانتجاري و  يهاشگاه یآزماتحقیقاتی،   مؤسسات، يهادانشگاه 

و طمع باشند. تقلب در تحقیقات، تضاد  یطلبجاه بنیادي و عمیق انسانی مانند نفع شخصی،  يهاانیجرو  شجاعت یا بزدلی، نبوغ یا تعصب
که دعوت به اصالحات  طورهمان اندبوده طوالنی است که با علم همراه  يهامدتتحقیقاتی  زیبرانگپرسشروندهاي  انواعتبعیض و  منافع،

 . در این زمینه ها رو به افزایش است
مواردي که شاید   -ی که به پوشش علم مشغول هستند، این مشاهدات بیانگر حقایق آشنا و انگیزه بخشی استنگارانروزنامه براي برخی از 

مساله پول  دانشمندانبراي  عاتوموض  نیترمهم: «یکی از دیگویم 102علمی بازفیدنیوز راستاریوگاهی در حد بدیهیات باشد. آذین قریشی، 
نه خوب  خوديخودبه و سرمایه الزم براي انجام کارهایشان را به دست بیاورند.» البته که این موضوع  نهیهزکمک است و اینکه بتوانند 

از  باشد که از بتواناما اگر یک موضوع  ؛است و نه بد. علم خوب و علم مهم براي اینکه به نتیجه برسد و شکوفا شود نیازمند پول است
، باعث فساد هم کندیمکه ایجاد توانایی  زمانهماین است که پول در حوزه تجارت و سیاست آموخت،  نگاريروزنامه عملکرد خوب 

مل  به توصیه «رد پول را دنبال کنید» ع کنندیمفراموش  رسندیمزمانی که نوبت به علم  نگارانروزنامه بسیاري از  وجودبااین . شودیم
که دلیل چنین موضوعی شاید بدیهی باشد «برخی اوقات  کندمیاشاره  بریتانیاییو نویسنده علم  نگارروزنامه  ،103آنجال ساینی کنند.

به   هاآن.  رندیگیمموضوع جنبی و جذاب در نظر  عنوانبه علم را  -یا نشریات عمومی  هاروزنامه در  خصوصبه  –ویراستاران و دبیران 
ه همانند آنچه  نگارانروزنامه همیشه موضوع علم را موضوعی  هاآنچیزها هستند.   جورنیاي مفرح و جذاب، کشفیات تازه و هاداستان دنبال 

که این نگاه اشتباهی است. به این دلیل که علم و نهاد و ساختار علم   کنمیممن فکر  و نندیبینم افتد یمدیگر اتفاق  يهاحوزه  درمکرد
و چه موضوعاتی نادیده   شودیماز این نظر که چه موضوعی براي تحقیق انتخاب  فقط نه  –باالیی بر زندگی ما در اختیار دارد  ریتأثرت قد

.» ساینی به  دهدیماین تحقیقات کدام ها هستند که از این نظر که این نهاد نحوه تفکر ما درباره خود را شکل  يهاافته ی ، یا  شودیمگرفته 
که در ذهن خود نسبت به   کندمیهدایت کند، پیشنهاد  یتیمأمورهر ویراستار علمی که قصد دارد گروهی از گزارشگران را براي انجام 

تا این تحقیقات را انجام  خود بخواهند  يهاسنده ینوگاه بوده و این اراده را داشته باشند که از موضوع آ   درباره قدرت گزارشگري تحقیقی 
تا بتوانند شور و شوق خود و زیبایی   شوندیموارد این رشته  ، علمی دارند  نه یزمشیپکسانی که  خصوصبه دهند. «گاهی اوقات افراد، 

که این   دانمیم –خاص براي من  طوربه اما  ؛به اطالع مردم برسانندآن را   شده ه یفتصعصاره موضوع را با مخاطبان در میان بگذارند و 
 است که باید در آن دست به بازجویی و پرسشگري زد.»  ياحوزه این  –موضوع براي همه صادق نیست 

بیان   ترحیصرعلم را به زبانی  نگاريروزنامه اصلی و مرکزي  تیمأمور ،و گزارشگر علم مزیتاوركیوین تحقیقی  نگارروزنامه  104جیمز گلنز
د و  یاین جهنم رتبه اول اولویت را دارد. باید این کار را بکن کردن برپا: «اولین اولویت این فهرست این است که جهنمی برپا کنیم. کندمی

 .»کنمیم امرارمعاشاین کاري است که من براي 

100 wonky whale skulls 
101 scrotum frogs 
 او اکنون درروزنامه نیویورك تایمز حضور دارد  102
103 Angela Saini
104 James Glanz 

« دانشمندان و ساختار  علم 
قدرت و سلطه بزرگ  
ر زندگی ما دارد    –ب

فقط از این نظر که چه  نه
موضوعی براي تحقیق  

شود و چه  انتخاب می 
موضوعاتی نادیده گرفته  

هاي این  شود، یا یافتهمی 
ستند   تحقیقات کدام ها ه
که از این نظر که این نهاد  
نحوه تفکر ما درباره خود  

را شکل می دهد. 

علم   نگارروزنامهآنجال ساینی، نویسنده و  
 بریتانیایی 

https://www.iflscience.com/plants-and-animals/mysterious-evolution-of-wonky-whale-skulls-revealed-by-new-study/
https://www.iflscience.com/plants-and-animals/mysterious-evolution-of-wonky-whale-skulls-revealed-by-new-study/
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53553636
https://undark.org/2020/07/23/cracking-down-on-research-fraud/
https://undark.org/2020/07/23/cracking-down-on-research-fraud/
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 کردن برپابه  ياعالقه . شاید شما ویراستار علمی باشید که چندان کنندینمفکر  گونه نیاعلم  نگاريروزنامه البته که همه افراد فعال در 
گرفتن در پوشش علم، ناخوشایند یا حتی ناشایسته است. هدف من   تقابل جویانهجهنم نداشته باشید، یا شاید فکر کنید که چنین موضع 

را شاید الزم باشد شما جهنم ساز درونی چنیست و دالیلی را مطرح کنم که  گونهنی ااین است که در این فصل شما را قانع کنم که 
بازیگران بد در علم هستید، برخی از  یکنشه ی رهم مشتاق در هم آمیختن موضوعات و  االننیهمبراي شما که  و ؛خودتان را کشف کنید

درباره اینکه   ییهاه یتوص. گذارمیمرا با شما به اشتراك  کنمیمنی که تحسین  او ویراستار نگارانروزنامه نظراتم و همچنین نظرات تعداد از 
ن و بازیگرانش را پاسخگو قرار داد در  موضوعی که باید آ  عنوانبه به فراسوي پوشش ذوق آفرین در علم گام نهاد و علم را  توانیمچطور 

   نظر بگیریم.
تحقیقاتی بتابانیم، این کار مستلزم  يهاتی فعال: «اگر ما نوري شفاف بر دیگویم علم نایت،  نگاريروزنامه دبورا بلوم مدیر فعلی برنامه 

تا  میدهیمچیزي بیش از روایت صرف دقیق یک داستان است. البته که این روایت دقیق بخشی از این مسیر است. ما به علم فرصتی 
قائلخود این ارزش را  يهاننده یبو براي خواننده، شنونده و  –را اصالح کند  هاآنبشناسد و  ، میکنیم که ما آن را آشکار  را بتواند نواقصی

  با احترام رفتار کنیم.» هاآنه با ک میشویم

که یک  طورهماناما  ؛اهمیت دارند قطعاًبه این معنی نیست که شگفتی و اسرار علم مهم نیستند. این موارد  هاگفته یک نکته: این 
که یک گزارشگر  طورهمانحساس نگاه دارد و  گذارانقانونخود را به روند کار  يهارنده یگتا   کندمیگزارشگر سیاسی خوب، سعی 

اهمیت دارد، یک ویراستار خوب علم هم باید گزارشگرانش را تشویق کند تا با   ه دنبال کردن رد پاي پول تا چه انداز داندیماقتصادي خوب 
به دنبال  يارسانه  يهاه یان یبینه شده و ، با دانشمندان مواجه شوند. فراتر از خبرهاي قرنطلیدلیبو البته بدون بدبینی  دیدي باز و شکاك

 تواندیمفراموش نکنید به همان اندازه که علم  وقتچی هبه عمومی شدن آن ندارند و  ياعالقه محققان  الزاماًیی بگردید که هاداستان 
 نیاز به نظارت دقیق و سخت گیرانه دارند. کنندیمحمایت  هاآنعلمی که از  مؤسساتباشد دانشمندان و  مسحورکننده 

وب   گذارانیبناو همچنین  د.سالمت را برعهده دار نگارانروزنامه ریاست انجمن  طورنیهماسپکتروم است و  ریسردب 105ایوان اورانسکی 
 کنمیم: «فکر  دیگویمعلم است. او  داشتننگاه ) که هدفش پاسخگو Retraction Watchسایتی به نام نظارت بر ابطال مقاالت (

به این دلیل وارد گزارشگري از علم و در مورد خودم   –این طبقه قرار دهم  نه است اگر خودم را هم درفامنص شایدو  –اغلب مردم 
عالقه داشته باشیم یک   ن اما اینکه یک موضوع را جذاب ببینیم و به آ  ؛ضوع هستندو عاشق این م واقعاًکه  شوندیمگزارشگري از پزشکی 

  .»، موضوعی دیگرآورند یمهستند که این حوزه را به وجود  هاانسانمساله است و اینکه فراموش کنیم که این 

، برانگیختن حرارتاغواگر  يهاسرنخنصب پرچم، 

ملحق شود و پیش از آنکه) به ویراستاري گروه علمی بازفید منصوب شود، به   مزیتاوركیوینآذین قریشی پیش از اینکه (به 
جنسی در محیط علم، به شهرت رسیده بود. او که دوره کارشناسی خود را در رشته   هايو تعرض سوءاستفاده دلیل پوشش 

کالج لندن به   الیامپرز با کسب کارشناسی ارشد در رشته ارتباطات علم ا و مولکولی و سلولی دریافت کرد یشناسستیز
علم بازفید پیوست و این مصادف با زمانی   سیتأسبود که به گروه تازه  2015خود افزود. به گفته قریشی در سال  يهایی توانا

 بود.  شده شناخته  یخوببه علمی  يهابخشبود که مساله شیوع جنسیت زدگی در 

105 Ivan Oransky

« اینکه یک موضوع را 
جذاب ببینیم و به آن  

ک   شته باشیم ی عالقه دا
ساله است و   اینکه  م

فراموش کنیم که این  
سان ستند که این  ان ها ه

حوزه را به وجود 
د، موضوعی  می  آورن

دیگر. 

 ایوان اورانسکی، سردبیر اسپکتروم
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ي زیادي بود  هاداستان : «دیگویم قریشی با اشاره به مساله تمایل بسیاري از زنان به ترك حوزه علم در دوران تحصیل خود 
 کردمیبه این مساله اشاره  ياگونه به و  شد یملوله علم معروف شده بود، تعریف  موضوعی که به نشت در خطوط درباره که 

تعداد زنان بیشتري آن را   میرویمعلمی باالتر  مراتبسلسله دارد ... چرا هرچقدر در علمی وجود ي هادپارتمانکه مشکلی در 
نهاد که به   هاآناسم خرده رسوایی را بر  شودیم هم تعداد زیادي از اشاره به موضوعاتی بود که  طورنیهم؟  کنندیمترك 

 »ند.پرداختمیموضوع جنسیت زدگی در فضاي علم 

  طوربه  هاآنگروه تازه علم در بازفید اما این فضا را فرصتی دید تا نوري درخشان و مهم را بر بازیگران بد حوزه علم بتاباند. 
که منتقدان آن   2014جلد مجله ساینس در جوالي سال  ازجمله پرداختند.  هاییرسواتهاجمی و با شدت به پوشش این خرده 

نات، سردبیر وقت ارد بود. (مارسیا مکند یکی از این موکردمیتراجنسیتی متهم  منفی زنان ییبازنمارا به تصویر کردن و 
سخنان  ) مورد دیگر متن عذرخواهی منتشر کردآن  درباره ساینس که اکنون ریاست آکادمی ملی علوم را بر عهده دارد 

دانشگاه  از تدریس در تیدرنهادر سئول بود. (هانت  2015در کنفرانسی در سال  ل، برنده جایزه نوبجنسیت زده تیم هانت
 کالج لندن و شوراي علوم کمیسیون اروپا استعفا کرد.) 

در  تیدرنهااي را دریافت کنیم که زمینه و بستر الزم را ایجاد کرد تا ما سرنخ و اطالع محرمانه  هاگزارشبه گفته قریشی این 
جنسی جف  ي هاتعرض ي هااتهامو انفجاري ایجاد کرد. این گزارش تحقیقی درباره  گزارشی اختصاصی منتشرقالب 
 ییهاگزارش و ساینس  مزیتاوركیوین مله جسایر نشریات از  که ی درحالدانشگاه کالیفرنیا در برکلی بود.  شناسستاره  106مارکی 

از سوي چندین نفر از زنان درباره تعرض جنسی در   ییهااتهامشامل  ازجمله دند که را درباره این رسوایی منتشر کرده بو
اما این قریشی بود که در بازفید، این خبر را براي بخش بزرگی از مردم آشکار ساخت. این  شدیمدر حدود یک دهه  يابازه 

ماساژ،  ازجمله با دانشجویان،  تزیکی ناشایسمعتبري و قابل استنادي متهم به «رفتار فی طور به گزارش نشان داد که مارکی 
 جنسی مکرر» بوده است.  يهاتعرضبوسه و دستمالی ناخواسته و 

  طوربه فراخورشیدي که  يهااره یسیکی از پیشگامان بررسی  –مارکی  مورد درنتیجه تحقیقی چندین ماهه که درون دانشگاه 
تنها به تذکري ساده مبنی بر    – رفتیمحضور داشت و یکی از نامزدهاي دریافت جایزه نوبل به شمار   هارسانه منظم در 

 ییهارسانه شده بودند به دنبال  دی ناامانتظار شفاف براي رفتاري بهتر از او ختم شد. شاکیان که از عدم واکنش محکم دانشگاه 
بازفید را   تیدرنها هاآنباشند.  مندعالقه پشت درهاي بسته رفته بود  رفتند که ممکن بود به دانستن جزییاتی که در تحقیقات

 که این انتخاب از روي تصادف نبوده است.  دیگویمانتخاب کردند و قریشی 

پیام و   نیا ویکی از ابزارهاي اصلی که ما استفاده کردیم این بود که تنها پرچمی را برافراشتیم  کنمیم: «فکر  دیگویماو 
خود ارسال کردیم که این موضوعی است که ما به آن عالقه داریم و با جدیت و سرسختی آن را   يهاخواننده عالمت را به 

؟ یدانیم و ؛ که پیشنهادهاي شما را بشنویم میاآماده اینجا  به مردم گفتیم ما  طورنیهم و م؛یکنیمو دنبال  میدهی مپوشش 
 مهم است.» العاده فوقبه مردم به شکل تلگرافی پیام دادیم که این موضوعی است که براي گروه ما   کنمیمفکر  يجورکی

106 Geoff Marcy 

« فکر می کنم یکی از  
ابزارهاي اصلی که  استفاده 
کردیم این بود  پرچمی را 

نصب کردیم.  

 آذین قریشی، ویراستار علم،
 بازفید   

https://www.autostraddle.com/wp-content/uploads/2014/07/F1.medium.gif?resize=346%2C440
https://science.sciencemag.org/content/345/6193https:/science.sciencemag.org/content/345/6193
https://www.buzzfeednews.com/article/catferguson/nobel-prize-winner-is-a-sexist
https://www.buzzfeednews.com/article/catferguson/nobel-prize-winner-is-a-sexist
https://www.buzzfeednews.com/article/azeenghorayshi/famous-astronomer-allegedly-sexually-harassed-students


KSJ | MIT 94 

با  در موضوعی وجود دارند باید از خود افرادي که  يریپذتیمسئولیی که درباره پاسخگو و هاداستانبهترین  دیگویمقریشی 
، تکنسیسن هایی که درون  هادانشگاه  يهاشگاه یآزماآن درگیر هستند بیاید: دانشجویان تحصیالت تکمیلی و فوق دکتري در 

کار یک آژانس دولتی يساالروانیددرون بروکراسی و  پژوهشی خصوص حضور دارند، حتی کارمندان اداري که  يهاسازمان
شما الزم دارید که وقتی این   دیگویمو شاهد این هستند که اتفاق غلط و اشتباهی در حال رخ دادن است. قریشی  کنندیم

 به یاد شما بیفتند. شوندیم دانندیمن آنچه کردمیافراد دچار تمایل به انتشار و عمو

بیرون آمده بودند و همچنین تن به فرآیند تحقیقاتی دانشگاه برکلی هم   هااتفاقافرادي که این شکایات را مطرح کرده بودند از دل این 
  هااینداد و بعد از همه در حدود یک دهه نشان می يابازه تعرض جنسی را براي  يهااتهامدادند و شکایتی را تنظیم کرده بودند که 

کافی   اندازه به را مطرح کرده بودند  هاتیشکااین بود که هیچ کاري در این مورد انجام ندهد. وقتی سرانجام افرادي که این   تصمیم برکلی
دیدند، باالخره به   سرانجامیببود را  شده ینیبشیپبراي چنین مواردي  هاآن موردنظردرون موسسه  دیگر که  يهانه یگزشدند و همه  دیناام

م  ویو باید بگ –را عمومی کنیم و ما آنجا بودیم  د که گفتند «خیلی خوب ما باید برویم یک جایی که بتوانیم این داستاناین نقطه رسیدن
  بند نهم (قانون مقابله با درباره  طور نیهمو  داد ی مجنسی گزارش  يهاتعرضروي  يطورجدبه که فقط گروه ما هم نبود، کل اتاق خبر ما 

 بتوانند به سراغ ما بیایند.»  هاآنما آنجا بودیم تا  –دانشگاهی  يهاس یپردموضوعات مربوط به  طورنیهمجنسی) و  هايتعرض

ین رویکرد  گروه او ا  ند یبیماز اینکه  دیگویمعلمی باز فید است. قریشی  يهاپوششحاال (در زمان نوشتن کتاب) او ویراستار مسئول همه 
تا در میان گزارشگران جوان خود  کندمیو این رویکردي است که او ویراستاران را تشویق  –تا چه حد خرسند است.  دهدیمرا ادامه 

ی دارند بدانند  یو خبرها هاسرنختقویت کنند: خود را تبدیل به صداي اصلی در پوشش یک حوزه خاص کنید که افشاگران و کسانی که 
و  باالمزیت د قریشی معتقد است همین رویکرد در هم باعث شد تا باز فید سو  اجعه کنند.رشما در آنجا حضور دارید و بتوانند به شما م

 .فرصت بیشتري پیدا کند

  سوء و سایر  108هاي او در باره هکِ پیگزارشکه  کندمیاشاره  107براي مثال قریشی به کار یکی از گزارشگران خود استفانی ام. لی 
ان درباره  تبه چندین داس توانیم ازجمله ایجاد کرد که  19-درباره کووید هاگزارشبراي برخی از  را در تحقیقات، زمینه الزم رفتارها

اشاره کرد که درباره نرخ مرگ و ابتالي کرونا ویروس از سوي جان لونیدیس استاد دانشگاه استنفورد انجام شده بود.   يا مناقشه تحقیق پر  
در  کارزارهاي فعاالن و حمایت ها یغیر دقیق و نادرستو  کردمیکه حمایت مالی را مشروط به نتایج   منابع مالی مشکل سازاز پوشش 

سوال برانگیز علم   يهابخشانتخاب اول براي کسب اطالعات درباره  عنوانبه ، لی خود را در موقعیتی قرار داد که يریگهمه ابتداي دوران 
 در موضوع کرونا ویروس شناخته شد. 

مربوط به نیمه   اشي قدیمیهاداستان . او یکی از کندمیهم آن را تشویق  مزیتاوركیویناز  109است که جیم گلنز نگاريروزنامه این روش 
راکتور  یالمللنیباجتماع علمی درباره پروژه  وذوقشوقو در ارتباط با  نوشتیم. زمانی که براي مجله ساینس آوردیمرا به یاد  1990دهه 

اما انبوهی پوشش و خبر درباره این   –اینجا فحش بدهم  خواهمی نم – یدانیم   ه،، بود. «این موضوع همه جورياگرماهسته آزمایشی 
» بود. چیزي که من  تینهای ببراي «انرژي  یلمللانیبکه در اصل فقط نوعی قربان و صدقه رفتن این همکاري  شدیمه منتشر ژپرو

نشت خواهد کرد.   قطعاًتوانستم پیدا کنم این بود که گروهی از فیزیکدانان جوان و شورشی بودند که کشف کرده بودند که این راکتور 
.  دادینمگوش  هاآن يهاحرفاما کسی به  ؛را تحمل کند جادشده یاحرارت  توانستینمدر لبه راکتور  جادشده یاتالطم  راکتور به دلیل

  آزرده کنند دادندیمآورده شده بودند هم نگران بودند مبادا خاطر کسانی که پول پروژه را  آساغول یالملل نی به ژافراد ارشدي که به این پرو
 ند.»کردمی و گوش ن

107 Stephanie M. Lee 
 هک پی یا سالخی داده روشی است که در آن سعی می شود از درون داده ها الگویی به نظر داراي اهمیت آماري استخراج شود ( م.)  108
109 Jim Glanz

https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/brian-wansink-cornell-p-hacking#.xaoQkJ2R9
https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/stanford-coronavirus-neeleman-ioannidis-whistleblower
https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/ioannidis-trump-white-house-coronavirus-lockdowns
https://science.sciencemag.org/content/274/5293/1600
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 یادماندنیبه واکنش به آن  دیگویمگلنز   –این داستان با تیتر «تالطم ممکن است راکتور تایتانیک گونه را غرق کند» منتشر شد  تیدرنها
حق هم   و دند؛یکشیمفریاد بعد از انتشار داستان سرم  هادان کیز یفکسی سرم چنین دادهاي بلندي نکشیده بود که آن  وقتچیهبود. «

مطابق بهترین علم موجود عمل نکرده   هاآن؟ ی دانیمند. کردمی گوش ن  هاآنرا از نو طراحی کنند.  زیچ همه داشتند چون حاال مجبور بودند 
داستانی ناخوش آیند   با باید الامیلیارد دالري بود. ح 10 يافاجعه  اشجه ینتسازمانی پیش رفته بودند و  يهاعمل دستورالبودند و بر اساس 

که جرج اورول یا ویلیام   طورهمان.» (به یاد داشته باشید زدندیمند و سر من داد کردمیجمع  ییهاگوشه را از  ییهاتکه و   زدندیم سروکله 
شما آن را منتشر کنید. بقیه چیزها تبلیغات  خواهدی نم: خبر آن چیزي است که کسی زمانی گفته بودراندالف هیرست یا کاترین گراهام 

  )است.»

فنی راکتور  يهاطرح و  هانقشه هم به این دلیل نبود که او  قطعاًکار نبود و  گوید جادویی درچطور داستان بزرگ گلنز شکل گرفت؟ او می
وارد این موضوع شده بود. به این   نامدیم و با چیزي که آن را «ذهنی آماده»  –را مرور کرده باشد. پاسخ ساده بود. او گوش کرده بود 

مطبوعاتی قرنطینه شده و روند   يهاه یانیباینکه منتظر  يجابه از آن اینکه  ترمهممعنی که هم درباره موضوع مطالعه کرده بود و 
و در   یررسمیغ  باشد که روند گزارشگري او را شکل دهند، او با دانشمندان به شکل هارده همتوسط  شده یابیارزمقاالت  یچکانقطره 

و –حاشیه صحبت کرده بود. به گفته گلنز معنی این روند این است که خود را در یک فضاي ذهنی مشخص قرار بدهید که براي دریافت 
 آماده باشید.  يریگیپقابلیک سرنخ یا توصیه  –به رسمیت شناختن 

 هاسخنرانیکی از  کنندهره یخیک کنفرانس. من دنبال نمایش  يهاسالن: «چطوري داستان را پیدا کردم؟ با پرسه زدن در دیگویمگلنز 
اما این   ؛نبودم. یک نفر من را کنار کشید و گفت راستی این را شنیدي؟ البته که در این موقعیت تو باید صحت اطالعات را بررسی کنی

و   –علم با تمام شکوهش  ، رسدیموقتی نوبت به علم   که یاد گرفتم و آن اینکه ییها درسا یکی از اولین نخستین درسی بود که گرفتم ی
جامعه ما دارد و با همه احترامی که من براي علم  يبرا و و با همه اهمیتی که براي جهان دارد –دانشمند بودم  قبالًکه من خودم  یدانیم

 به سراغ این داستان هم بروي.»  يپردازیمي شهر اباید با همان رویکردي که به گزارش از شور آدمی علمی، اما عنوانبه هستم،  قائل
و گروهتان را تشویق نکنید که   دیکنیمنظارت  دهندیماگر شما ویراستاري هستید که بر کار گروهی از گزارشگرانی که علم را پوشش 

 يهاکنفرانس را از بیرون فضاي رایج یعنی دنیاي تحت مدیریت روابط عمومی  ییها سرنخعلم را همانند شوراي شهر پوشش دهد، منابع و 
 .»دیکنینم یکسچیهتهیه کنند در این صورت به قول گلنز: «هیچ لطفی در حق  –حداقل برخی اوقات  –علمی و انتشارات علمی 

« باید همانند داستانی  در 
مورد شوراهاي شهر  به 

سراغ این موضوع بروید.  

تایمز جیمز گلنز، نیویورك

https://quoteinvestigator.com/2013/01/20/news-suppress/
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این رفتار چیزي درباره کار شما   احتماالًز را هم فراموش نکنید: «اگر کسی صدایش را سر شما بلند کرد، ک مشاهده خوب دیگر از گلنی و
 .» کندمیبیان 

 و وضع و ساختار موجود –دانشمندان  يهازه یانگپرسش از  

که در آن زمان ویراستار علمی ساندي تایمز لندن بود، بر سر  111و جاناتان لیک 110آنجال ساینی بریتانیایینویسنده علمی  2017در سال 
داشتند. این   نظراختالفارزش پوشش دادن دارد یا نه ، که در دانشگاه اراسموس در روتردام صورت گرفته بود تحقیق تازه اياینکه آیا 
متوسط ضریب هوشی  طوربه مردان  جه یدرنتاست و   تربزرگمتوسط از مغز زنان  طوربه دریافته است که مغز مردان  کردمی ادعا  پژوهش

و   منتشر شده بود 2017کتاب خود که در سال وهشی براي ساینی موضوع آشنایی بود. او در ژباالتري نسبت به زنان دارند. چنین پ 
. به کاوشی در تاریخ  کنندیمکه این داستان را بازنویسی  ياتازه و تحقیقات  کندمی» چطور علم زنان را اشتباه درك دستنییپاعنوانش «

هم بر   هاآنند و عمده کردمیاثباتی درباره هوش زنان مطرح  رقابلیغطوالنی تحقیقات علمی مرد محوري پرداخته بود که ادعاهاي 
  بناشده ضعیف میان آن و اندازه مغز  يهایهمبستگو  (IQ)چون ضریب هوشی  علمی پرسش برانگیز و از نظر مبناي معیارهاي نامفهوم 

 شد.  زده شگفتاست. به همین دلیل هم وقتی لیک براي گرفتن نظر او به او مراجعه کرد تا براي پوشش این داستان آماده شود، 
 . او به بررسی محققان دانشگاه اراسموس پرداخت و  شدیماما این سابقه طوالنی تنها چیزي نبود که باعث نگرانی ساینی 

مقاالتی را به همراهی ریچارد  ترشیپاین بود که دو نفر از نویسندگان مقاله  هاآن ازجمله شد.  هاآن سازمشکلارتباطات  متوجه برخی از

110 Angela Saini 
111 Jonathan Leake 

 نکات کلیدي

 ...کنندیم گزارشگران خود را تشویق کنید تا در کنار بقیه کارهایی که 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160289616302975
https://www.amazon.com/Inferior-Science-Wrong-Research-Rewriting/dp/0807071706
https://www.sciencemag.org/news/2011/04/what-does-iq-really-measure
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 :کندمیتوصیف   گونه نی الین را  113حقوقی فقر جنوبی منتشر کرده بودند. مرکز  روان شناس پرمناقشه انگلیسی ،112لین

رودربایستی از معتقدان اصالح نژادي است. او از جایگاه خود در مقام استاد (بازنشسته)   چ یهیبلین به شکل آشکار و 
استدالل کند. لین معتقد است   دپوستیسفتا درباره فرودستی ژنتیکی افراد غیر  کندمیدر دانشگاه اولستر استفاده  یشناسروان

 ییهاملتادي و ژن هاياقلیت براي  خصوصبه کار گرفت مردمان به  توان براي تشخیص ارزش گروهی ازرا می وآزمون آي کی
ادي است. او  ژخلوص) ن(ادي و همگنی ژبا نژادهاي دیگر. بر اساس نظریه لین، قدرت و ثروت یک ملت وابسته به هوش ن

انقیاد درون مرزهاي خود تحت  ار ترنییپاداراي ضریب هوشی  يهاگروه با آي کیو باالتر باید  ییهاملت کندمیاستدالل 
 و یا حذف کنند تا بتوانند برتري و غلبه خود را حفظ کنند.»  درآورده 

شد. مجله آتالنتیک در  سیتأس 1961که در سال  یشناسنیری دورنالی در حوزه ژاست.  114)فصلنامه منکایند (بشریتلین همچنین سردبیر 
نتیکی تجربی  ژپزشکی نازي بود که تحقیقات   ن آ  مؤسسان ازجمله که  یعلمشبه  ياه ینشرمعرفی کرده است: « گونه نیا آن را  2010سال 

براي   RationalWikiدانشنامه رشنال ویکی.» ورودي فعلی دادی مرا روي اجسادي که از اردوگاه آشویتز به دست آورده بود انجام 
. آیا این  نامدیماد گراي دست راستی افراطی» ژال نناست و با شفافیت این نشریه را «شبه ژور ترکارمحافظه ورنال منکایند، کمتر ژ

به حدي هست که انگیزه محققان   هاآندید ساینی اعتبار  اما از –فکر نکنند   گونه نیامنصفانه است؟ شاید لین و برخی دیگر  هايبندطبقه 
ببرد.   سؤالهوش براي زنان هستند را زیر  –سط ومت طوربه  –بودن  ترنییپابه دنبال ایجاد بستري علمی براي تثبیت  ظاهراًرا که 

 است. شده اثباتطوالنی است خطا بودن آن  يها مدتموضوعی که به قول ساینی 

را به لیک منتقل کرده اگرچه امیدوار بوده است که موضوعی که درباره انگیزه دانشمندان مطرح   ها دگاه یدکه او همین  دیگویمساینی 
در ساندي تایمز  2017از انتشار این تحقیق منصرف شود. این اتفاق نیفتاد و این گزارش روز دوم جوالي  اصوالًکرده باعث شود که لیک 

بود و به ماهیت سیاست زده  منتشرشده ویراستار علمی  عنوانبه ه زیر نظر لیک گزارش سبک و نرمی بود ک منتشرشده گزارش  منتشر شد.
صریح از ساینی به پایان رسیده بود که   یقولنقل. این مطلب با کردمیاشاره  –تاریخی و چه در دوره معاصر  ازنظر چه  –چنین تحقیقاتی 

مرد به دنبال این بودند که با مقایسه مغز زنان و مردان مدرکی  سال، کالبدشناسان و عصب شناسان صدکیکرد: «براي بیش از بیان می
به پایان نرسیده و ادامه   هاتالشاین  21زنان باشد. باعث شگفتی است که هنوز و در قرن  ترنییپابهره هوشی  دهنده نشانپیدا کنند که 

 دارد.»

  کینی ا«بوده است.  دکننده یناامبه من گفت که اینکه ویراستاران تایمز تصمیم به پوشش این تحقیق گرفته بودند براي او  راًیاخساینی 
علمی کمی قضاوت هم در   نگارروزنامه مثل این بود که ما واسطه شده بودیم. باید در نقش  اآلنبود چون  دکنندهیناامجورهایی براي من 

نبود که خبر این تحقیق را    ياه ینشرتایمز تنها  .»کر کنم این بخشی از مسئولیتی است که نسبت به مردم داریمکار خودمان بروز دهیم. ف
توجه عموم را جلب  ادیزاحتمال به بود که  رداریواگاین موضع را درك کند. این موضوعی  تواندیمکه از جهتی  دیگویممنتشر کرد و ساینی 

ممکن است که برخی از ویراستاران ممکن است ندانند که باید درباره اعتبار   ادیزاحتمالبه «  که  کندیم  دیتائساینی  طورنیهم و ؛کردمی
 کنند.» سؤال دهندیمرا پوشش  هاکه آن ییهاپژوهش 

112 Richard Lynn 
113 The Southern Poverty Law Center 
114 Mankind Quarterly

« اینکه تصمیم بگیري  که از 
چه موضوعاتی باید  گذر کنی 
نیز سخت گیري فراوانی نیاز 

دارد.  

 آذین قریشی، ویراستار علمی باز فید 

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Lynn
http://www.mankindquarterly.org/
https://rationalwiki.org/wiki/Mankind_Quarterly


KSJ | MIT 98 

این حوزه شده باشید، ممکن است چنین تحقیقی به نظرتان معتبر بیاید. این یکی از موضوعاتی است که ما درباره آن   واردتازه «اگر شما 
علمی و انتشارات دانشگاهی داریم و همیشه ساده نیست که بتوانیم بگوییم   يهاژورنال اینکه ما طیف وسیعی را در اعتبار  میکنیمصحبت 

 ر قرار دارد.»تحقیقی در کجاي این طیف اعتبا
به  کردمی تأمل 19-یدوآذین قریشی ویراستار علمی باز فید هم زمانی که در نقش ویراستاران علمی در میان سیل مطالعات مربوط به کو

فراوانی نیاز دارد. تعداد زیادي از  يریگسختباید گذر کنی نیز  یموضوعاتاینکه تصمیم بگیري که از چه «نکته مشابهی اشاره کرد: 
را مساله   هاآن میکنیمبه آن نگاه  بافاصله که وقتی  شوندیمو  منتشرشده يریگهمه مطالعات مستقل و تک تحقیقات در طول این دوره  

و تی است که بفهمیم رسیدن به تعادل درس موضوع اصلی، اما توجه زیادي را به خود جلب کردند. براي همین هم به نظرم مینامیمساز 
 چه چیزهایی را باید تصمیم منتشر کنیم.»تصمیم بگیریم که 

تا بداند که   داشتیمموضوع  ن آ  اطالعات و درك بهتري ا ز – ستیبایمو از دید من   – توانستیملیک در نقش ویراستاري علمی 
اما  ؛را پوشش دهد یپرتنشبدون اینکه تحقیقات سخت گیرانه تري درباره تبارشناسی این تحقیق انجام دهد نباید چنین موضوع حساس و  

خود موضوع  نوبه به نیست. لیک  ياساده عی است که مقاومت در برابر آن کار وموض ،کننده توجه جلبیر تیترهاي ژاز سوي دیگر صداي آ 
این است که سعی علم  نگارروزنامه دانشگاه اراسموس را از دید متفاوتی نگاه کرده بود او در پیامی ایمیلی نوشت: «وظیفه اصلی  تحقیق

علمی   منتشرشده يهامقاله تعداد  هم داراي ارزش خبري و هم داراي ارزش علمی است یا نه. زمانهمکند تا ببینید آیا یک تحقیق 
. این تعداد معدود به دالیل مختلفی ممکن  کنندیمتوجه مخاطبان عام را جلب  هاآناما تعداد بسیار اندکی از  –زیاد هستند  العاده فوق

وقات هم به این دلیل است که  اجذاب و چشمگیر است و گاهی  العاده فوق مورداشاره وقات علم امردم را بکنند. گاهی  توجهجلب است 
که اثرات ناخوش آیندي یا  وقات معنی این موضوع این استاه برانگیز هم هست و اغلب جالب است که مناقش موضوع علمی تنهانه 

 دارند.» میکنیمکه درباره یکدیگر فکر ي انحوه ناراحتی براي روش زندگی ما و 
حققان به مراکز کند که مکه تحقیق صورت گرفته در دانشگاه اراسموس مناقشه برانگیز بوده است اما او استدالل می  کندمی دیتائلیک 

استقبال   دعوت و از آن ، کردیمبیان ساینی  که متقابل يهادگاه یداز  تنهانه که ساندي تایمز  يباوجودتعلق داشتند و  یاحترامقابلعلمی 
مبنی بر    ساینی موردنظرنکته اما  –بود بازتاب داد  شده داده به خود دانشمندان اختصاص  ازآنچه را با حجم حتی بیشتري  ها آنو  –کرد 

او همچنین   فاقد سند و مدرك بود.  دست راستی افراطی هستند، يهاگروه اینکه محققان داراي انگیزه سیاسی بوده و داراي ارتباطاتی با 
ه آزادي  و به مسال شودینمکه تنها به خود موضوع پژوهش محدود  کندمیرا ایجاد  یتوجهجالب  سؤاالت: «هاافته یاشاره کرد که این  

داشته باشد. من   تواندیمبالقوه سیاسی که چنین تحقیقاتی  راتیتأثو همچنین به  – پردازدیم ییهاشیآزمادانشمندان براي انجام چنین  
، لیک که اکنون تایمز را ترك کرده است در ایمیل پیگیري دیگري گفت وجودبااین پرداخته باشیم.» ها موضوعامیدوارم که ما به همه این  

ساینی این فرض را  مورداشاره  نکات کندمیکه لیک بیان  طورآن. تاس توجه جالبکه ساینی درباره این تحقیق داشته  ییهاینگرانکه 
در اختیار دارند و از این موقعیت   نامصاحب و برجسته  يهادانشگاه را در  ییهامقامهستند که  متخصصگروهی از افراد «که   کندمیمطرح  

  هاآنکه ریشه در نگاه سیاسی  را تحقیقاتی را انجام دهند که به کمک آن تعصباتی  پرداختن به علم واقعی يجابه تا  کنندیمخود استفاده 
یا ترمهم العاده فوقبه داستانی  توانستیمباشد،  اثباتقابلین مساله کردیم اما اگر ا  یتوجهیبزمان به این نکته  اثبات کنند. ما در آن، دارد

 تري بر داستان اصلی بدل شود و شاید هنوز هم امکان آن وجود داشته باشد.»پیگیري مهم
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 جدا ایستادن از علم 
دادیم تا   تیمأموراست  ياسابقه گزارشگر علم پر  که  115بود که به چارلز اشمیت داركآن سیتأسو مدت کوتاهی پس از  2016بهار 

میلیارد دالري که از محل  1.3ساله با بودجه  14گزارشی درباره از هم گسیختن برنامه مطالعات ملی کودکان تهیه کند. تالشی 
کودکان بود. این   يهاي ماریبو هدفش درك  کردیمو زیر نظر موسسه ملی سالمت فعالیت  شدیمهزینه  ن یتأممردمی  يهاات یمال

سند و روایتی   ن یترکاملگري از هم پاشید. گزارش اشمیت  يارحرفه یغو زیر ابري از سو مدیریت و  2014برنامه مطالعاتی در سال 
ه اي است که آن دارك منتشر کرده نگارانروزنامه بهترین تولیدات شکست داریم و تا امروز هم به نظر من یکی از  است که از آن 

–یکی از موارد خاصی که بین گروه ویراستاري و گزارشگر اتفاق افتاد  کنمیمبدون مانع هم نبود. فکر  اما رسیدن به این نتیجه  ؛است
در  علم نگارروزنامه درباره نقش  کارآمدکمک کند تا تفکري  تواندیمخاص  طوربه  –و با اجازه اشمیت با شما به اشتراك می گذرایم 

مواقعی که این منابع قابل   طورنیهماست و  اعتمادقابلام به منابع علمی و دانشگاهی شرایطی که احتر شرایط متفاوتی داشته باشیم،
انتظار  هاخواننده دقتی را که  و نگاريروزنامه به بهترین شکلی آن نوعی از  توانندیم راستارانیواینکه چطور  طورنی همشک هستند و 

 شکل دهند و بپرورند.، دارند و محق آن هستند

مدیر دانشکده سالمت عمومی موسسه میلکن در   116بود. لین گلدمن (jerk)این مورد خاص مربوط به استفاده از واژه «عوضی» 
که از مشاوران قدیمی مطالعه ملی کودکان بود از این واژه استفاده کرده بود تا از آن براي توصیف استیون   117دانشگاه جرج تاون

 بود و بسیاري از گرفتهبرعهده نقش مدیر اجرایی این تحقیق را  2009ده کند که در سال متخصص کودکانی استفا  118هیرشفیلد
رسمی و   يامصاحبه . این کلمه در کنند یمکارشناسان توصیف   يهاه یتوصبه  توجه یبو  تجربه یبفردي  عنوانبه منتقدان او را 

متنی که در اختیار ما قرار داده بود استفاده نکرده بود. این واژه از  سینوش یپاشمیت این واژه را در  وجودبااینبود.  کاررفته به  شده ضبط
داده بود، آشکار   119دارك، جین رابرتزدرون متن پیاده شده آن مصاحبه که اشمیت براي بررسی راستی آزمایی به معاون ویراستار آن

 شد.گلدمن گفته بود 
 هیرشفیلد «عوضیه»

115 Charles Schmidt 
116 Lynn Goldman 
117 Milken Institute School of Public Health at George Washington University 
118 Steven Hirschfeld 
119 Jane Roberts

 کلیدي هنکت
 ي مشابه آن را دنبال کنند.هاداستانویراستاران علمی باید گزارشگران خود را تشویق کنند تا این داستان و 

مانند   یپرحرارتبراي درك و کشف موضوعات داغ و  ییهاداده معتبر و مبتنی بر  يهاتالش طورقطعبه اگرچه 
گیرند، در حال انجام است، اما در و فرهنگ قرار می یشناسستیزاد، جنسیت و سایر موضوعاتی که در تقاطع  ژن

درون آن   وفوربه دربردارنده علم بد هم  مشکوك و/یا ي هازه یباانگاست که کارهایی  ياحوزه  نجایاهمین حال 
عیت که شکافی بین محققان و سایر  جاهایی که فرآیند علمی ضعیف نیست، این واق . حتی درشودیمیافت 

یا این موضوعی  شده یطراحاین مسیر تحقیقاتی با چه هدفی  اصوالً، اینکه در این موضوع وجود دارد نفعاني ذ
ر درگیر یگدر زمانی که جامعه با بسیاري از موضوعات حاد د خصوصبه   –است که ارزش تحقیقی دارد یا نه  

براي اینکه   يریگمیتصم شما است که در آن به کاوش بپردازند.  نگارانروزنامه خود حوزه پرباري براي  –است 
را   است که ویراستاران علمی باید با جدیت آن یتیمسئولچه چیزي را پوشش دهیم و چه چیزي را پوشش ندهیم 

 ه بگیرند و موضوعی است که اهمیت دارد. بر عهد

http://undark.org/
https://undark.org/2016/05/25/the-death-of-a-study-national-childrens-study/
https://undark.org/2016/05/25/the-death-of-a-study-national-childrens-study/
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یم جمله باال باید درون داستان بیاید. این جمله در مصاحبه و هنگام ضبط گفته  کردمیکه ما فکر  صه این داستان این بودخال
نسبت به   يترشفافواضحی احساس سرخوردگی تحقیق و در واقعیت، عصبانیت و خشم منتقدان را به شکل  صورتبه شده بود و 

بیان   هاآنروابط عمومی که بسیاري از مشاوران علمی سازمان ملی سالمت و اعضا  دیتائو آرام شده و مورد  ورفته شسته  هايگفته 
اما ما در آن زمان در پایان چرخه تولید داستان بودیم قرار بود آن مطلب عصر آن روز منتشر شود و اشمیت  ؛کردمیکرده بودند، مطرح  

و به این  کردمیاست احساس توهین  قرارگرفته گزارشگري او مورد حدس و گمان دوباره  هم به این تغییر راضی نبود و از اینکه 
  کردمیدانست و فکر بود، اشمیت، گلدمن را دوست خود می شدهانیبکه این گفته در هنگام ضبط ي باوجودو  داشتموضوع اعتراض 

مملو از  واروانه یدو پس از یک عصر   – تیدرنها. دشویمشدن او یا حتی عصبانیتش  زده خجالتباعث  اضافه کردن این کلمه،
گلدمن درباره اینکه چطور  شده انیبرا برداریم و احساسات  قولنقلتلفنی و اتهامات متقابل، ما موافقت کردیم که عالمت  يهاتماس 

 هرشفیلد جایگزین مدیر پر مشکل قبلی شده بود را تعدیل کنیم.

 و از بعضی جهان شخص بدتري بود. –گلدمن گفت هرشفیلد بهتر نبود 

را   یتسؤاال و  کردمیاما این ماجرا هنوز مرا آزرده  ؛و داستان قدرتمندي هم بود  –به همین شکل منتشر شد  2016داستان در ماه می  
؟ هر دو؟ نقش هاآنعلم چیست و باید در خدمت منافع چه کسانی باشند؟ خوانندگان؟ منابع  نگارانروزنامه . نقش کردمیمطرح  

رسانه چیست؟ در کجا ویراستار علمی باید   تیمأمورویراستار علمی در برقراري تعامل و ارتباط میان استانداردها، انتظارات و 
 کنند؟   ینینشعقبر به بازبینی دوباره کنند و کجا باید گزارشگران خود را وادا

  ازحدشیب واکنشش در مورد اضافه کردن جمله به متن  احتماالًاشمیت به تحریریه نوشت، اشاره کرد که  ،در ایمیلی که پس از ماجرا
ه که زمان کافی براي بررسی دقیق و  کردمیاو احساس  شدیمبه ساعت انتشار نزدیک  سرعتبه بوده است و با توجه به اینکه زمان 

عدم درج آن گفته از  درباره  –با شدت کمتري  هرچند  –او از موضع خود  وجود باایناما  ؛این موضوع را نداشته است مورد درتعمق 
 ابتدا دفاع کرد: 

رسمی در مصاحبه شرکت   طوربه که گلدمن از ابتدا براي اینکه  خصوصبه خیلی قوي است  قولنقلنگرانی من این بود که این 
او را عصبانی کنم.  خواستمینمکند تعلل داشته است. اگر از ابتدا او مشکلی براي مصاحبه نداشت من هم مشکلی نداشتم اما من 

 و حال طغیان بودم. واقعیت این است که او معاشر  دراحساسی  ازنظراو را دوست خود نامیدم اما در آن لحظه  امیصوتمن در پیام 
و نسبت به هم برخوردي دوستانه داریم. او همیشه پاسخ  امده یدمختلف  يانشسته آشناي من است که او را چندین بار در 

د را عوضی خطاب و اینکه او هرشفیل  ییگویمدرست  تواما با نگاه گذشته، تام،   ؛است قبولقابلو منبعی   دهدیم من را  يهاتلفن
 در متن اتفاق بیفتد. واقعیت این است که من هنوز در برابر آن موضع دارم.  تريقوتا گذر و انتقالی   شدیمکند باعث 

این پاسخ   کنمیمبه این دلیل که فکر   آورمیمرا در ادامه  امیطوالنبیاید، من عمده پاسخ  يرواده یز با قبول این خطر که به نظر 
را   را به ایشان یادآوري کندند هاآندر مشورت دادن به گزارشگران ایفا کنند و وظایف و تعهد  توانندیمنقشی که ویراستاران 

من باید   کنمیم. با نگاه به گذشته فکر احتماالً. حاال، آیا من دچار اشتباه و لکنت در مدیریت این رویداد شدم؟ کندمیبرجسته 
درست است که   کامالً این هم  و انداختم؛یم ر یتأخبه  میداشتیم پرثمرترو  ترکاملا زمانی که امکان انجام گفتگویی انتشار را ت

را بخواهند و   هاآن يهاشده پیاده ي هامتنبرخی از گزارشگران از این فکر که ویراستاران و راستی آزماها ممکن است یادداشت و 
چه چیزي را وارد داستان کنند یا نکنند، شک ابراز کرده یا نظر دیگري بدهند، احساس توهین  درباره اینکه  ها آنبه تصمیمات 

 . . من متوجه این موضوع هستمکنندیم
بسیاري از   –و محکم را به متن اضافه کنیم  سروصداپر  قولنقلاما از سوي دیگر این مساله درباره این نبود که فقط یک  

، ممکن است احساس کنند که قبول نرم کردن لحن براي منبعی قدرتمند –هم ویراستاران و هم گزارشگران  – نگارانروزنامه 
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 رفتاري اشتباه است. این چیزي است که من به اشمیت گفتم:

 ياچاره . اغلب اوقات ما میتوانیماست که   ییهرجاشفاف و حقیقت در   يآشکارساز نگاريروزنامه به نظر و قضاوت من هدف 
از  ياطرفانه یباي   دانه یناام طوربه و مزخرفات  شده یبررسورز داده شده، از سوي روابط عمومی  يهاامیپبه  نکهیرازایغنداریم 

براي  هاایندانشگاهی.  يانهاده یا  هادولتتجاري، چه  يهاشرکتبسنده کنیم، چه در مورد دنیاي  پرقدرتسوي افراد 
که چیزي را پنهان یا حداقل محو کنند که   اندشده یطراحبا این هدف   معموالًهستند چون واقعی نیستند و  بارانیزما  يهاه خوانند

  است. ترپرده یباغلب اوقات حقیقتی شفاف و 

عمومی پاي حرف خود بایستد. نه اینکه    طوربه به همین دلیل هم من به تو فشار آوردم و پافشاري کردم که گلدمن باید 
عیت این است که او، چند هفته پیش که در حال مصاحبه رسمی بود، قآن را حذف کنیم. وا زی تندوتحرفش را زد بخش  نکه یبعدازا

بیانگر میزان این   ،بود و میزان خشم و سرخوردگی که در واژه «عوضی» قرار دارد زیتندوتمتمایل به این بیان  يطورجدبه 
با آن همدلی احساس کنند. همان  توانستندیمعادي ما  يهاخواننده انسانی بود که  واقعاً يالحظه احساسات است. این 

افتاده است و البته همه مادر و   جونه یکآشغال یا همکاري   یسیرئبه  شانسروکله  بارکیکه   یکسانهمه عادي و  دهندگانات یمال
پدرهایی که قبول کرده بودند فرزندانشان در این مطالعه شرکت کنند و درهاي زندگی و بدن خود و فرزندانشان را به روي  

تن همه این  گزهایی در واشنمحققان باز کنند. با این امید که هدفی واالتر به نتیجه برسد و در نهایت شاهد این بودند که چتربا
دارد به این دلیل که   ییصداهم هاآنو کلمه عوضی با  میدهیمانجام  هاآنرا براي  نگاريروزنامه کارها را به فنا دادند. ما کار 

 هم انسان هستند. هاآنو به این دلیل که   – کنندیمفکر  طورنیهم، خودشان هم هاآنشاید 

باید این نکته را هم یادآور شد که بسیاري از این خوانندگان عادي داراي عناوین بزرگ و گروه بزرگی از خدمه   طورنیهم
به دلیل هزینه سیاسی که دارد پنهان کنند. یکی از   صرفاًرا  هاآنانسانی  يهاانیب کمک کنند تا  هاآنارتباطات نیستند که به 

درست مانند   –لوي این را بگیریم که لین گولدمن ها و فرانسیس کالینز هاي این دنیا این است که ج نگارانروزنامه اهداف ما 
 قیقی موضوعات را پنهان کنند.حهر وقت که فرصتی دست داد نماي  – هانتونیکل، ترامپ ها و اوباماها

سنتی  طوربه علم آمدم که  به  اشمیت به سهم خود پاسخ مثبتی داشت «بخشی از مساله این است که من از حوزه نشریات تجاري
شان در اختیار منابع قرار دهند» او این را به من گفت و ادامه داد «وقتی تو  هایگفته عادت دارند مدیریت بیشتري نسبت به  راستارهایو

کردن   قرار دهم، غریزه شرطی شده من به معنی واقعی کلمه شروع به فکر فشارتحتکه منبع خودم را  يگذاریم  فشارتحتمن را  
این براي تو امر رایج است چون تو از   دانمیممواجه کرد.  انداز دستمن را با  رسماًاین کار را بکنم؟ و این  میتوانیم که واي،  کندمی

اما کاري که تو مرا تشویق کردي که در هنگام نوشتن براي  ؛این طعنه نیست و ؛نیست طورنیااما براي من  ياآمده  مزیتاوركیوین
کنیم،   قول نقلاینکه منابع را نسبت به چیزي که آن لحظه گفتند مسئول نگاه دارم و همان را  خصوصبه  –رك انجام بدهیم داآن

 داشت، حتی اگر الزم باشد خودم را بهش عادت دهم.» بخشییرهاحکم  نگارروزنامه   عنوانبه براي من 
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 باوجود دیگر احتمال بیشتري دارد که شما با گزارشگرانی مواجه شوید که يهاحوزه در حوزه علم و نسبت به 

قرار  نگاريروزنامه صول ا نی تري ادیبنکامل در معرض برخی از  طوربه استعداد و پشتکاري که دارند، 
علم، به   نگارانروزنامه اهمیت ایجاد فاصله از موضوع گزارش و منابع خود. بسیاري از  ازجمله  – اندنگرفته 

 ياحوزه باشد؟ این  طورنیاو چرا هم نباید  اندبوده که عاشق علم  اندشده این دلیل وارد این حوزه 
ادآوري کنید که  است که به گزارشگران خود ی هاآنویراستار  عنوانبه است اما این وظیفه شما  کننده مجذوب

ممکن است مانند هر حوزه دیگري توسط   هاآن  يهاتعاملدانشمندان هم انسان هستند اینکه رفتارها و 
قرار بگیرد. این وظیفه گروه شما است که این موضوعات را   ریتأثتحت  ياحرفه  يهارقابتپول، سیاست و 

باید در   –ستار اویر عنوان به و شما  –در پایان روز تعهد اولیه گزارشگران   چراکه به شکل دقیقی مستند کنند 
 و نه علم.  باشدخدمت مردم 

 دانشگاه به من گفته بود. او دکتراي اخترفیزیک از  مزیتاوركیویناین موضوع مرا به یاد موضوعی انداخت که جیمز گلنز خبرنگار 
 د یگویمطوالنی مدیر دفتر بغداد روزنامه بود. او اکنون به نوشتن درباره علم برگشته است اما  ي هاسالپرینستون دارد. او همچنین 

و اگر   از این راه زندگی خود را بگذرانید دیخواهیم«اگر  ندیبی نمهیچ فرقی در این کار با گزارش از سیاست شهري یا تجارت 
مسئول را به چالش بکشید» او این را زمانی به   يهامقامباید   ،باشند داریمعن واقعی یمعن به یی را آشکار کنید که هاداستان دیخواهیم

علم و اینکه چطور ویراستاران باید گزارشگران را به نزدیک شدن به آن   نگاريروزنامه من گفت که از او درباره دیدگاهش درباره 
 و ادامه داد: «باید تهاجمی باشید.» پرسیدمتشویق کنند 

 براي اسناد ی کشلوله ایفاي نقش ناظر و 

یکی از پیشگامان و   عنوانبه طوالنی از او  يهاسال شکسپیر است. براي  يهاتیرواداستانی شبیه به  120ه داستان دکتر کارلو کروچ
سورفتار و اتهام  يهااتهاماز  ياشده ده یدسوابق کمتر  2017اما در سال  شد؛یمعرصه تحقیقات سرطان یاد مانند در  شیراي چهره 
داستانی   121و گزارشگر داده آگوستین آمرندرایز مزیتاوركیوینجیمز گلنز، گزارشگر علم منتشر شدند.  وي از سوي هاداده  يکاردست 

«علی رغم سال ها منتشر کردند. مطلبی که تیتر آن  درباره او  مزیتاوركیوی نرا در صفحه اول   آوررتیحو  ياکلمه پنج هزار  باًیتقر
پژوهشی   يهانه یهزکمک یون دالر از میل  86او بودجه تحقیقاتی  » بود.122ر در رفته استسِاتهام اخالقی ستاره تحقیقات سرطان قِ

بودجه ایاالت اوهایو بود (و شاید به همین دلیل هم باعث   به دالر  هاونیل یم ورودخود به معنی   نوبه به بود که  فدرال دریافت کرده 
از او   .علیه محقق تقدیر شده سرطان خود را نداشته باشد) شده مطرح  يها اتهامتا دانشگاه چندان اشتیاقی براي پیگیري  شدیم

خود نقش پلیس خود را  خواهدیممتقابل در کار در شرایطی که علم   بعضاً«موردي براي مطالعه موردي نیروهاي پیچیده و   عنوانبه 
که چطور بنیادهاي گزارشگري  براي مطالعه موردي از این موضوع است يانمونه اما خود گزارش تایمز  شود؛یمیاد  »بازي کند

در گزارش  علم برآید. نگاريروزنامه در خدمت  ياماهرانه و باید به شکل  تواندیمحمایت کند،   تحقیقی و ساختار ویراستاري که از آن
که معلوم شد،   طورنیاکردند.  ه چوعموم مربوط به کر   دسترسقابلو اسناد  هاداده همه  يآورجمعخود، گلنز و آرمندرایز دست به 

» 124نی یک داستانساختارشکویراستار تایمز در « 123اوهایو «بهشتی براي منابع در دسترس عموم» است این را گلنز به سوزان لهمن
خودداري کرد.» البته   باره نیدرابر توصیه وکالي تایمز از صحبت مستقیم با من  منتشر شد گفت. گلنز بنا مزیتاوركی وینکه روز بعد در 

120 Carlo Croce 
121 Agustin Armendariz 
122 Years of Ethics Charges, but Star Cancer Researcher Gets a Pass 
123 Susan Lehman 
124 deconstruction of the story

https://www.nytimes.com/2017/03/08/science/cancer-carlo-croce.html
https://www.nytimes.com/2017/03/08/science/cancer-carlo-croce.html
https://www.nytimes.com/2017/03/09/insider/Matters-of-Public-Record-Rich-Resource-for-Reporters.html?searchResultPosition=1
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وقات باید به موضوعاتی مانند کشف اکه اغلب  ياحوزه در  یسادگبه ممکن است  نگاريروزنامه اهمیت حرفه 
بپردازد، فراموش شود. آن  هاانوس یاق اعماقاز حیات در  ياناشناخته  ترشیپیا کشف گونه  يااهچاله یس

هاي داستان هاآناقتصادي واضحی هستند. هر چه باشد  يهاارزش هم مهم هستند و همچنین داراي  هاداستان 
توجه مخاطبان را، فراتر از بسیاري از  توانندیمو  روند یمنان و کره بخش علمی به شمار  معروفقولبه 

 ي دیگر به خود جلب کنند.  هاداستان 
دهند، حداقل   تیمأموربه گزارشگران خود  توانندیمرار دارند که اما ویراستارهاي علمی در موقعیت ممتازي ق

 ها آننگاه بیندازند که   گذارانقانونو  هادانشگاه محققان مستقل،  کاروبارکه به گوشه و کناري از   وقاتاگاهی 
اطالعاتی   يهابانک  يسوبه دهند در تاریکی پنهان بمانند. در نقش یک ویراستار گزارشگران خود را ترجیح می

  يهادرخواستها بپردازند. اهدافی را براي ارائه در آن به جستجو به دنبال سرنخ توانندیمراهنمایی کنید که  
  وقتچیهفویا (قانون دسترسی آزاد به اطالعات) مطرح کنید حتی اگر هدفتان تنها جستجویی اکتشافی باشد. 

به گروه خود یادآوري کنید که همیشه شکاك  و ؛ش صید کنیدچه چیزهایی ممکن است در این تال دیدانی نم
 باشند، پرسشگر، مبتکر و جدي و سخت باشند. (البته که من هم با گلنز موافقم: جهنمی برپا کنید.)  

عمومی  مؤسساتو  هادولت اکراه از سوي با ، قوانین مربوط به اسناد عمومی اغلب اوقات داندیم  نگاريروزنامه هما ن طوري که هر 
را از اسناد  يارمنتظره ی غتوانستند محصول  هاآن 2016بودند. در اواخر  شانسخوشاما در این مورد گزارشگران  شوند؛یمدنبال و اجرا 

  .»دی تابیمدریافت کنند. آرمندرایز به لهمن گفت: «اسناد رسیدند و نور بود که از جعبه به بیرون   وچه ایمیل شده مربوط به کارهاي کر
دانشگاه کالیفرنیا   ازجمله در اختیار عموم و  يهاداده نوري که از دل آن اسناد تابید و همچنین شیرجه عمیق گزارشگران به درون بانک 

داستان محققی را روایت کرد که مهارتی    –ه چندین دهه داده را در خود جاي داده است ک سکویفرانسساندر آرشیو مدیریت تنباکو در 
براي ایفاي نقش در  شدندیممطرح  ه علیه کروچ هااتهامدانشگاهی که زمانی که  داستان طورنیهم خاص براي جذب پول داشت و

زیادي وجود دارند و   ي هادانشگاه (ویراستاران علم دقت کنند: واضحی داراي تضاد منافع بوده است  طوربه ، هااتهامقالب داور در این 
از تایمز و   ه ها.)این داستان البته عمري طوالنی داشت و بعد از انتشارش هم به حیات خود ادامه داد: کروچ ه تعداد زیادي از کروچ

  ه چ ورد شد. (در همین شرایط کر 2019در پرونده رد شد، بار دیگر درباره آن فرجام خواستند و بار دیگر . گزارشگرانش شکایت کرد
.) از آن  خود مورد شکایات قرار گرفته استاز سوي شرکت حقوقی که وکالت او را در اختیار داشت و به دلیل عدم پرداخت بدهی  راًیاخ

داشته باشند.  در حفظ روند و عمل علم  توانندیم هاآنه ویراستاران علم و گزارشگران ک است نقشی  دهنده نشاناین داستان  ،ترمهم
 .درست است که نهادهاي نظارتی دیگري هم وجود دارند. از بودجه فدرال است میلیاردها دالرکه هرچه نباشد در بردارنده  موضوعی

 يرفتارهاطبیعی مسئولیت تحقیق درباره سو  طور به براي مثال دفتر امانت و درستی تحقیقات در وزارت بهداشت و خدمات انسانی که 
بر عهده خود  هااتهامکار بررسی اما در بسیاري از موارد  ؛در زمینه موضوعات سالمت و دارویی بر عهده دارد خصوصبه تحقیقاتی را 

اینکه چنین تحقیقاتی با چه دقت و   درباره اساسی  يهاسؤاله کار خود تحقیق کنند و در این موارد رکه دربا  افتدیم هادانشگاه 
فدرال جذب  يهابودجه از  هادانشکده که اعضا اي اینکه بخشی از بودجه  خصوصبه وجود دارند.  صورت گرفته است يریگسخت

 . شودیمعمومی دانشگاه  يهانه یهز صرف ، کنندیم

را  Retraction Watch تیساوب 2010ایوان اورانسکی شاید این موضوع را بهتر از هر کس دیگري بداند. او که در سال 

https://retractionwatch.com/2020/06/26/law-firm-sues-osu-cancer-researcher-for-900000-in-unpaid-fees-following-failed-libel-suit/
https://www.aaas.org/sites/default/files/2020-07/DefNon.png
http://retractionwatch.org/
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. اندبوده براي مدت بیش از یک دهه به دنبال کردن تقلب و فساد در علم مشغول  125آدام مارکوس  شهمکاربه همراه  کرد و سیتأس 

همانند کلیساي کاتولیک، مسیري براي فرستادن  هادانشگاه یکی از موضوعاتی که او در این مدت آموخته این است که ساختار 
ندارك و ریترکشن واچ آ مشترك از سوي   طوربه که موضوع داستانی تحقیقی بود  درواقعبازیگران بدنام به اطراف دارد. همین موضوع 

مرجوع  هاژورنال ار از سوي دنبال کردن و بررسی مقاالتی آغاز شد که پس از انتش و نقطه آغاز آن با منتشر شد 2018در سال 
 .شوندیم

را پیدا کنیم که در حاشیه و اطراف علم و در  یمسائلرا در اطراف این محور ایجاد کردیم که  زی چهمه آدام و من  :دیگوی ماورانسکی 
  هااینمورد از  1500مقابل چشمان همه ما قرار دارند. چیزهاي بدیهی مثل خبر و اعالم مرجوع کردن مقاالت. هر سال چیزي حدود 

بود که آدام و من فکرش را   چیزي بودند خیلی بیشتر از آن   توجه جالب اما تعداد مواردي که  ؛جذاب هستند؟ نه  هاآنرا داریم. آیا همه 
عالقه  که به این موضوع  بااستعدادو این حتی با این فرض است که گروهی از گزارشگران  – میی ایبرب هاآنیم بتوانیم از پس کردمی

آزاد  طوربه از این موارد داریم که  بانک داده هایی. ما این بازار بزنیدرا هم در نظر بگیرید. براي همین سري به  کنندی مدارند و کمک 
 در اختیار عموم است. 

کافی از قانون دسترسی  اندازهبه که ما  ندیگویمصحبت کردم  هاآنستارانی که من با ااز گزارشگران و ویر يچندنفردر همین شرایط 
مهم  واقعاًابزاري  »126فویا«باال  يهارده در  کنمیممن فکر « :دیگویم. اورانسکی میکنینمآزاد به اطالعات در مورد علم استفاده 

 يهادانشگاه نواع گزارشگري است.» به یاد داشته باشید که عمده اکه ابزاري مهم براي سایر  طورهمان براي گزارشگري علمی است 
 اینکه عمومی هستند مشمول قانون فویا قرار دارند.  واسطه به تحقیقاتی عمومی 

 بریتانیاییکه نویسنده علم  طورهمانحساس و ادراکی در گروه گزارشگران باید هدف هر ویراستار علمی باشد. اایجاد و پرورش چنین 
دیگر باشند. ساینی  يها حوزه زیاد در پوشش  تجربه اگر گروه گزارشگران جوان و فاقد  خصوصبه  –ور شد. آ  ساینی به من یادآنجال

  یرانتفاعیغمالی  يهاصندوقبا حمایت  نگاريروزنامه بودم چون پیش از اینکه به سراغ  شانسخوشمن «این مشکل را نداشت  شخصه به 
در  ياواژه شما براي این کار  دانمینم. گفتندمیافراد  127رپایی م و یکی از کارهاي من چیزي بود که به آن دَکردمیکار  یسیبیببروم، در 

دارید و الزم است  سروکارخالصه کار این فرد این است که وقتی با داستانی برانگیزاننده و مناقشه برانگیز  طوربه آمریکا دارید یا نه اما 
یحکار مفر اصالًکنید.  سؤال هارا ببینید و از آن هاآنبمانید تا بتوانید   هاآنسیاسی بروید و منتظر خروج   يهامقامي خانه صبح زود به جلو

 جواب نپذیرید.  عنوانبه که پاسخ نه را  دیریگیمیاد   سرعتبه اما با این تمرین  .»کنندیماین کار  مأموررا   هانیترجوانهم  معموالًنیست و 

منابع  بیشتر 

هاآنتنها چند نمونه از  هاایني بالقوه وجود دارند هاداستان یا جستجو براي پیدا کردن  تعداد منابع زیادي درباره تحقیق درباره یک موضوع
 هستند:

 پیدا کردن داستان

 MuckRock يهادرخواستاست که  –و سایر شهروندان   – نگارانروزنامه براي کمک به  یرانتفاع یغ: سازمانی
 .کندمیمربوط به دسترسی آزاد به اطالعات را در سطح فدرال و همچنین قوانین مشابه در سطح ایالتی ثبت 

125 Adam Marcus 
126 FOIA: Freedom Of Information Act
127 doorstep 

https://undark.org/2018/05/14/scientific-fraud-academic-fraud-universities/
https://undark.org/2018/05/14/scientific-fraud-academic-fraud-universities/
http://retractiondatabase.org/RetractionSearch.aspx?
http://muckrock.org/
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 Retraction Watch علمی  يهاژورنالجستجو از مقاالت مرجوع شده   تیباقابل: بانک اطالعاتی 

 Office of Res earch Integrity سازمان دولتی در آمریکا که تمرکزش بر تحقیق در زمینه سو رفتار در :
 .  پردازدیم خاص به حوزه سالمت و دارو  طوربه و  ردیپذیمتحقیقاتی است که با بودجه فدرال صورت 

 Knight FOI Litigation Fund 

 ابزارهاي گزارشگري

و  وهای دیو دیتائ، ابزارهایی براي يبردارنقشه و  ياماهواره : فهرستی از خدمات 128جعبه ابزار تحقیقات آنالي بلینگکت
 به آرشیو صفحات وب و بسیاري چیزهاي دیگر.  یاب یدستبراي  ییهاتیساوب هاعکس

 کندمیداروسازي به پزشکان را دنبال  يهاشرکتکه پرداخت  129بانک اطالعاتی دالري براي دکترها پروپابلیکا. 

 130جستجوگر نهادهاي غیر انتفاعی پروپابلیکا 

 مدیریت دانلودChrono براي   خصوصبه را دانلود کنید که  تیساوبکل یک  سرعتبه تا  کندمی : به شما کمک
 دولتی کارآمد است. يهات یساوب

نگارانروزنامه است تا به  شده ارائه و فهرست بندي شده  استانداردشده عمومی به شکل  يهاداده  131پروژه مسئولیت پذیري،
مستقیم   صورتبه سی به اسناد و مدارکشان موضوعاتی که دستر دربارهمحققان و سایر افراد روشی ساده براي تحقیق 

 است.  تاکنونمیلیون داده  891.4. این مجموعه در بردارنده دهدیم مشکل است قرار 
 آموزش

132درسنامه رایگان گزارشگري تحقیقی گوگل نیوز

 132توصیه هاي برندگان گزارشگري تحقیقی بنیادF

133AAS Kavli

  فرهنگنامهBMJ 133درباره سورفتارهاي تحقیقات علمیF

134

 134کمیته بین المللی ویراستاران ژورنال هاي پزشکیF

135 

براي  ستیزطیمحانرژي، فقر، علم، فناوري و  يهااستیسآمریکایی است که بیش از دو دهه به پوشش  نگارروزنامه ، تام زلر جونیور
 مؤسسبوده است. او یکی از ویراستاران  مزیتاوركیوینسال ویراستار  12او براي مدت  ازجمله ملی پرداخته است.  يهارسانه تعدادي از 

128 Bellingcat’s Online Investigative Toolkit 
129 ProPublica Dollars-for-Docs Database 
130 ProPublica Nonprofit Explorer 
131 The Accountability Project 
132 Free Google News Investigative Reporting Course
133 AAAS Kavli Winners’ investigative Tips 
134 BMJ Glossary of Scientific Misconduct 
135 International Committee of Medical Journal Editors 

درباره نویسنده

http://retractiondatabase.org/RetractionSearch.aspx?
http://ori.hhs.gov/
http://www.nfoic.org/knight
https://docs.google.com/document/d/1BfLPJpRtyq4RFtHJoNpvWQjmGnyVkfE2HYoICKOGguA/edit
https://projects.propublica.org/docdollars/
http://projects.propublica.org/nonprofits/
http://www.chronodownloader.net/
https://publicaccountability.org/
http://newsinitiative.withgoogle.com/training/course/investigative-reporting
https://sjawards.aaas.org/news/aaas-kavli-winners-share-investigative-tips-peers
https://www.bmj.com/about-bmj/resources-authors/forms-policies-and-checklists/scientific-misconduct
http://www.icmje.org/
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ه است. تحت رهبري زلر، تولیدات کردمیقف پوشش علم در راستاي منافع عمودارك است، مجله دیجیتال مستقلی که خود را وآن 

  هعلم و طبیعت سال قرار گرفته و مفتخر به دریافت چندین جایز يهانوشته بهترین  يهاکتابدارك در مجموعه ه آننگارانروزنامه 
از سوي انجمن  136گزارشگري تحقیقی ي هايرنوآوو جایزه ال نوهارث در  ستیزطیمحجایزه جورج پولک براي گزارشگري  ازجمله 

 شده است.  137اخبار آنالین

136 Al Neuharth Innova¬tion in Investigative Journalism Award 
137 Online News Association

1 https://ksj.mit.edu/tracker -archive/ s aying-goodbye-to-the-ks j-tracker/ #comment-16446 

2 https :/ / ks j.mit.edu/ archive/  

3 https :/ / ks j.mit.edu/ archive/ s aying-goodbye-to-the-ks j-tracker/   

4 http:/ / undark.org  

5 https :/ / www.ifls cience.com/ plants -and-animals / mys terious -evolution-of-wonky-whale-skulls -
revealed-by-new-s tudy/   

6 https :/ / www.bbc.com/news / world-latin-america-53553636  

7 https :/ / undark.org/ 2020/ 07/ 23/ cracking-down-on-research-fraud/   

8 https :/ / s cience.s ciencemag.org/ content/ s ci/ 345/ 6193/F1.medium.gif  

9  
https :/ / s cience.s ciencemag.org/ content/ 345/ 6193https :/ s cience.s ciencemag.org/ content/ 3
45/ 6193  

10 https :/ / www.buzzfeednews .com/article/ catferguson/ nobel-prize-winner-is -a-s exis t  

11 https :/ / www.buzzfeednews .com/article/ azeenghorayshi/ famous -as tronomer-allegedly-
sexually-haras sed-s tudents   

12 https :/ / www.buzzfeednews .com/article/ s tephaniemlee/ brian-wans ink-cornell-p-
hacking# .xaoQkJ 2R9  

13 https :/ / www.buzzfeednews .com/article/ s tephaniemlee/ s tanford-coronavirus -neeleman-
ioannidis -whis tleblower  

14 https :/ / www.buzzfeednews .com/article/ s tephaniemlee/ ioannidis -trump-white-house-
coronavirus -lockdowns   

15 https :/ / s cience.s ciencemag.org/ content/ 274/ 5293/ 1600  

16 https :/ / quoteinves tigator.com/ 2013/ 01/ 20/ news -suppres s /  

17https :/ / www.sciencedirect.com/ science/ article/ abs / pii/ S0160289616302
975  

18 https :/ / www.amazon.com/ Inferior-Science-Wrong-Research-
Rewriting/ dp/ 0807071706  

19 https :/ / www.sciencemag.org/news / 2011/ 04/what-does -iq-really-measure 

20 https :/ / en.wikipedia .org/ wiki/ Richard_Lynn  

21 http:/ / www.mankindquarterly.org/   

22 https :/ / ra tionalwiki.org/ wiki/ Mankind_Quarterly  

23 http:/ / undark.org  

24 https :/ / undark.org/ 2016/ 05/25/ the-death-of-a-s tudy-national-childrens -
s tudy/   

25 https :/ / www.nytimes .com/ 2017/ 03/08/ s cience/ cancer-carlo-croce.html  

26 https :/ / www.nytimes .com/ 2017/ 03/09/ ins ider/ Matters -of-Public-Record-
Rich-Resource-for-Reporters .html?searchResultPos ition=1  

27 https :/ / retractionwatch.com/2020/06/ 26/ law-firm-sues -osu-cancer-
researcher-for-900000-in-unpaid-fees -following-fa iled-libel-suit/   

28 https :/ / www.aaas .org/ s ites / default/ files / 2020-07/ DefNon.png 

29 http:/ / retractionwatch.org  

30 https :/ / undark.org/ 2018/ 05/14/ s cientific-fraud-academic-fraud-
univers ities /   

    31 http:/ / retractiondatabase.org/ RetractionSearch.aspx? 

ارجاعات
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شته  ن   نو ری ن   ا دوی را 1ب 3 8 

ابزار و سرمایه براي شما، در نقش ویراستار علم، چشمان شکاك  نیترمهم  است. بیپرفرازونشاي متحده حوزه خدمات سالمت در ایاالت 
کنندگان اما اغلب اوقات در این مسیر، بیماران و مصرف ؛دهندیاز روایت غالب را شکل م يامؤسسات پرقدرت بخش عمده  .شما است

طور به  –ها، داروسازان و انتمؤسسات شامل مؤسسات بیمه سالمت، بیمارس. این دهندیمقرار آسیب در معرض برخی از نیز را خود 
 ها هستند.سازوکار روابط عمومی آن طورنیفناوري و هم يهاغول –هاي اخیر روزافزونی در سال 

طور عمیق و دقیق ادعاهاي در اختیار ندارند که بتوانند به  ياحرفه  يهات یمنابع مالی، زمان یا حما  ،در مقام مقایسه، بیماران و جامعه 
نیروي روابط عمومی  فاقد  طورنیو همهاي فناوري را بررسی و صحت سنجی کنند هاي بیمه و غولها، شرکتداروسازان، بیمارستان

متحده براي . ساختار ارائه خدمات سالمت ایاالت منتقل کندمؤسسات  را به آنها نیازهایشان که بتواند از طرف آنهستند  ياحرفه 
ولویت بیشتري پزشکی قرار دارند ا مرزهاي فناوري ی که درو ابداعات و اختراعات تحقیقات ، مراحل آخرمتیقروندهاي درمانی گران

   .شودیم پایه و روزمره قائل يهامراقبتي در گذاره ی سرمابه نسبت 

نگاران  براي روزنامه  نیز پیامدهاي چشمگیري طور نیو هم داشته حاصل این اقدام بدترین نتیجه ممکن را براي بیماران و جامعه به همراه  
ها و اما دخالت ؛کنندجدید پزشکی بیشترین توجه را به خود جلب می کننده ره یکه اعمال جراحی مبتکرانه و ابزارهاي خ يدارد: باوجود 

پایه سالمت، اگرنه بیشتر، اما حداقل به همان اندازه داراي اهمیت است.  يهاهاي روزانه و تمرکز بر افزایش دسترسی به مراقبتدرمان
بیشتر و   يهابیشتر، مراقبت يهاپول بیشتر به معنی مراقبت –متحده قرار دارد ساختار سالمت ایاالت اخترسیساختار تشویقی که در ز

خصوصبا نمایندگی کمتر در جامعه و به  ییهااست که گروه  معنی این به  –بهتر براي افراد داراي بیمه در مقابل افرادي که بیمه نیستند 
و البته که   – کنندیبسیار بدتري را دریافت م يهامراقبت ی رمتناسبیطور غنژادي به  يهاتید اقلو سایر افرا پوستاه یهاي سآمریکایی

 دریافت کنند.  ي سفیدپوستهاییکایها و خدمات درمانی کمتري از سایر آمر طور عمومی مراقبتبه 
باید   دیکنیکه شما ویرایش م ییهاگو، ناظر و محقق. داستانداستانگانه را بازي کنید: کار شما در نقش ویراستار این است که نقشی سه 

طور  ها به ه به این دلیل که آنکنه به این دلیل که تنها دربردارنده دو دیدگاه مخالف یکدیگر است بل –منصفانه و داراي اعتدال باشند 
بالقوه آن براي بیماران و جامعه   يها بیخطرات و آسیکسان و با مبنایی یکسان سودهاي بالقوه هر فناوري یا درمان تازه را با 

 .سنجندیم

اي پر سروصدا و نویزي که  ضبراي عبور کردن از ف را اند یکی از ابزارهاي کلیديها را از سر گذرانده رده تحقیقاتی که مرحله بازبینی هم
 . گذاردیدر اختیار شما م، کنندیها ایجاد مو امثال آن هامه یداروسازي، ب يهاشرکت

مطالعات مربوط است.  این  که به بررسی امداده اختصاص  ییهامرور بهترین روشبراي همین هم بخش بزرگی از این فصل را به 

138 Erin Brodwin 

 «  می خواهی م که  

بیماران بهترین خدمات  
ممکن را دریافت کنند اما  

  میخواهی م  زمان هم
هزینه   کنندگانمصرف 

کمتري پرداخت کنند و  
دولت یا   م یخواهینم
خصوصی را   ي هامهیب

ست کنیم. باالخره   ورشک
سی باید هزینه را   ک

 . پرداخت کند

ینتان، استاد دانشگاه رومن سندهیل موال
رفتاري محاسباتی، دانشگاه فمیلی در علوم  

 شیکاگو، مدرسه تجارت بوث

مقدمه

08پوشش خدمات سالمت
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 هاي بالینی هم ممکن است دربردارنده سوگیري و تضاد منافع باشند. براي مثال همیشه در ذهن داشته باشد که  حتی آزمون وجودنیباا
 

جمعیتی که بدترین شرایط خدمات  يهاو این در حالی است که گروه  شودیمانجام  دپوستیت مردان سفرکعمده تحقیقات پزشکی با ش
 . شودیم پوستنی و زنان رنگ پوستاناه یازجمله شامل س دکنن یمریکا را تجربه مآ سالمت در 

وضعیت نابرابري در مورد دریافت خدمات سالمت بدتر هم بشود. براي نخستین بار در طول یک دهه، در  رودیدر همین حال انتظار م
 يری گواسطه همه که این عدد به  رودی. انتظار مدرصد آمریکایی هایی که فاقد بیمه درمانی نیستند افزایش پیدا کرده است 2018سال 

 کرونا و کاهش اشتغال ناشی از آن افزایش هم پیدا کند.

 

جلب   هایعدالتیتوجهات را به ب  دیکنیهایی که شما ویرایش متر است. داستان ها شغل شما اکنون از همیشه مهمبه دلیل این چالش 
 کند.و اطالعات غلط خطرناك را بررسی و رد می پردازدیو کشفیات تازه سالمت م  هايکند، به تحلیل فناورمی

تواند بیماري را براي تمام عمرش فلج کند، یک داستان  و شرایط موجود بسیار پرمخاطره است. تنها یک لغزش در اتاق عمل می
به دنبال روشی خطرناك  ، بدون اینکه درك درستی از عواقب آن داشته باشد ،را ریپذبیماري آستواند بیکننده یا اشتباه سالمت میگمراه 

نگ و استیگما به اَ شیازپشیرا ب های ذهن و روان و ناتوان يهاي ماریعات مهمی مانند بوکه موض ییهاطور مشابه داستانسوق دهد. به 
 نیاز به مراقبت دارند، از پیگیري نیاز خود خودداري کنند. ، ممکن است باعث شود که برخی از افرادي که ندیآالیم

 

 باید در ذهن داشته باشید.  دیپردازیبه مطالعه این فصل م  که یمقدماتی است که هنگام ها برخی از نکاتاین

 این کارها را نکنید: 

 عالج « واژه  از cure.استفاده نکنید « 

  تحقیقاتی در نظر نگیرید  يامطالعه   عنوان به  را خبري  و مطبوعاتی بیانیه 

 است.  ي دیگرهات یاز هر سوگیري یا محدودفارغ ها است پس رده داراي بازبینی هم ، تحقیق یک چون که  نکنید  فکر 

 

 این کارها را بکنید: 

 کنید  استفاده  رسیدگی یا درمانی روند واژه  از 

 با کمک متخصصان این کار را انجام دهید. دیتوانیم اگر خصوصبه  کنید مرور را مدارك 

 خصوص درباره تحقیقاتی ذهنشان آماده باشد به  يهاتیمحدود یا احتمالی نواقص درباره  که کنید تشویق را  خود گزارشگران
 نظیر نژاد، جنسیت و تضاد منافع بالقوه. یمسائل

 حاال که بخشی از مقدمات را مرور کردید بیایید به عمق برویم.

 

https://www.politico.com/story/2019/09/10/health-insurance-rate-1719381
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 اصلی را پوشش دهید يهاهیپا

 يهاآن داستشوید  مطمئندر بخش سالمت نادر هستند، یکی از وظایف اصلی شما این است که  سدشکنهاي پیشرفت که ییازآنجا
از تیتر گرفته تا   –کنید  يبندقاب یدرستبه دارد،  يابالقوه و خطرات  هابیآسخود را درباره اینکه مداخله یا درمان تازه چه منافع بالقوه یا 

اغلب ، آشنا کنید. در شوندیمتازه وارد بازار  يهادرمانساس آن محصوالت دارویی و اکه بر  يگذارقانوننتیجه. باید خود را با فرآیند 
بررسی  139متحده توسط سازمان نظارت بر دارو و غذامداخله تازه، چه آزمایش باشد، چه دارو، یا سایر روندها، در ایاالت ي هاروش موارد 

اعطا کند.  موردنظررا به محصول یا روند  دیتائاین نهاد ممکن است سطحی از ترخیص، مجوز یا  ،. بعد از بررسی جامعشوندیمو نظارت 
علمی است.  رانه یگسختسطح متفاوتی از بررسی دقیق و  کنندهانیبکند و عناوینی که این سازمان استفاده می هابرچسباز  هرکدام

 FDA د یتائگواهی براي یک محصول است. یک روش یا داروي تازه را مورد   نی ترسختباالترین سطح را دارید و  هید ییتأ نیبنیدرا
 از اینکه این گواهی را کسب کرده اطمینان داشته باشید. واقعاًاینکه  نخوانید مگر 

 FDAنامه اصطالحات واژه

 کنند. این اصطالح به این معنی است که  اش فکر میهمان چیزي است که عمده مردم درباره  قاًیدقاین  : 140شده دتائی
است. تنها حدود ده درصد   شدهیبررسایمنی و اثرگذاري محصولی نشان داده و از سوي اداره نظارت بر دارو غذا مرور و 

 . شوندیم FDA هیدییتأمحصوالت پزشکی موفق به اخذ  

 ها «مجوز استفاده اضطراري»  که به آن دهندیممحصوالتی که داراي این برچسب هستند این معنی را  : 141مجوز داراي
دهد که براي بازه زمانی محدودي، در شرایط اضطراري براي تشخیص، درمان یا  ها اجازه میداده شده است. این مجوز به آن

در زمانی که هیچ روش مناسب تائید   همآنقرار بگیرند و  مورداستفاده زندگی  دکنندهیتهد شرایط جدي و  زجلوگیري از برو
 شده دیگري در دسترس نباشد.

 این عبارت به معنی این نیست که : 142ترخیص شدهFDA بلکه به این معنی است که این   .آن را بررسی کرده است
 آن را تائید کرده است.  FDA ترشیپمعادل یا مشابه» محصول دیگري است که  يامالحظه قابل طوربه محصول «

 بسیاري از محصوالت داراي برچسب ثبت شده یا فهرست شده در : 143ثبت شدهFDA اما این را نباید گواهی آن   ؛هستند
دانست که این محصول هر نوع فرآیند گواهی را طی کرده یا هیچ گواهی خاصی از این سازمان دریافت کرده است. این 

 را در جریان تولید و وجود داشتن این محصول قرار داده است.  FDAمحصول،   دکننده یتولکه  موضوع تنها اشاره به این دارد
 
 

هستند، اینکه در داستان تنها به ذکر این اصطالحات بسنده کنید کافی   اطالعیبعموم مردم از این اصطالحات  که ییازآنجا
 تعریف کرده باشید که مخاطب شما دقیقاً ياگونه به از این اصطالحات را با دقت و  هرکدامنیست. باید مطمئن شوید که 

اطالعات بیشتري درباره اینکه این نهاد بر چه موضوعاتی مرجعیت دارد و ندارد را تعریف   FDAمنظور شما را متوجه شود. 
 . کرده است

 
 

139 Food and Drug Administration 
140 Approved 
141 Authorized 
142 Cleared 
143 Registered 

https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/it-really-fda-approved
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/it-really-fda-approved
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تجربه یک بیمار یا خانواده او  ریتأثها را بر هر روایت شخصی اولویت دهید و مراقب باشید که تحت چیزي، اسناد و داده  فراتر از هر
بیایید نگاهی به مثالی از یک  وجود داشته باشد.که ممکن است بر روند درمان براي دیگران  را نبندید  محدودیتی کلیديچشم بر 

تنها به تجربه یک زوج  ياتازه بیندازیم. در این داستان گروه ویراستاري درباره روش درمانی  داستان مساله ساز در زمینه سالمت
 اتکا کرده بودند 

 
قرار دادیم، نگاهی به   یموردبررساین مثال را  نکه یبعدازا. دی ایدرباز آب  کننده گمراه که منجر به این شد که داستان به طرز خطرناکی 

  يهاآزمونها درباره گزارش شده است درباره همان موضوع خواهیم انداخت. هر دو این داستان یبخوبه مثال از یک داستانی که 
تا مشخص کند بهترین زمان ممکن براي   پردازدیمموجود در حاشیه رحم  يهاژنر رحم است که به بررسی فعالیت پذیرش آستَ

 کاشت رویان در رحم چه زمانی است. 

که   ییهاخانواده و با تیتر «چگونه یک آزمایش تازه و مرزشکن بارداري به  ABC News در 2018در سال  هاناداستیکی از این 
بود. در این داستان گروه ویراستاران به بیان داستان یک زوج پرداخته   منتشرشده امید هدیه کرده است.»  اندده یکشرا   ن یجنسقطرنج 

به نام آزمون   ياتازه از ابزار تحلیلی  نکه یازاپسها با شکست مواجه شده بود. آن يآور فرزندتالششان براي  سال  چندبودند که 
هم متوجه اولین خطا در این   جانیهمکرده باشید تا شوند. اگر دقت  داربچه پذیرش آستر رحم استفاده کرده بودند، موفق شده بودند  

 . استفاده از کلمه مرزشکن در تیتر.دیاشده داستان 

ها نیست. چرا؟ چون داستان فاقد  اما این داستان یکی از آن ؛گانی قابل دفاع استژاگرچه مواردي موجود دارند که استفاده از چنین وا
مایت کند. براي شروع در اینجا همان موضوع معروف و کالسیک تفاوت میان  شواهد و مدارکی است که از چنین ادعایی ح

این   میدانیمچطور این آزمایش باعث حاملگی موفق شده است. تنها چیزي که  میدانینم واقعاًهمبستگی/ علیت در کار است: ما 
 ست.این آزمایش را انجام داده است با موفقیت باردار شده ا نکه یازاپس است که یک زن،  

ما هیچ اطالعی از نرخ موفقیت این آزمون یا خطرهاي احتمالی که ممکن است استفاده از آن به همراه داشته باشد   طورنیهم
ها در این زمینه اشاره نکرده است. گذشته از آن این  رده این داستان حتی به یک مورد از تحقیقات داراي بازبینی هم چراکه  نداریم،

. بدون در  دیگوی نم برندیمکه این آزمایش سود اقتصادي  یمؤسساتبه ما درباره هزینه این درمان یا شرکت یا   يزیچچیهداستان 
زوجی که در این داستان  آیا  این آزمون تا چه حد در دسترس و در اختیار است یا اینکه  میدانینم مااختیار داشتن این اطالعات 

 .اندشده ، تشویق به تعریف داستان خود بردیم که در موفقیت این آزمون سود ، از سوي شرکتی اندقرارگرفته  مورداشاره 

 

 سؤال هاي عمومی براي گزارشگران 

 ؟ گذاردیماست، نیاز دارد اثر  شده اشاره  داستان در که موضوعی یا درمان به که  کسی بر  چطور داستان این 

 داده در نظر گرفته است؟  عنوانبه  را مستقل و شخصی مورد یک داستان این  آیا 

 احتمالی رعایت اعتدال (بیان هر دو مورد) را کرده است؟ يها بیآس و خطرات  و بالقوه  سودهاي  بیان در داستان آیا 

 پشت درمان یا روش تازه اشاره کرده است؟ يگذارهاه ی سرماکافی و کاملی به  طوربه  داستان این  آیا 

 

 

 

https://www.theguardian.com/society/2015/mar/09/ivf-test-pinpoints-womans-fertility-window-implantation
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 اما همه زوایاي اصلی را با دقت پوشش داده است.  ؛شده نوشته از داستانی است که درباره همان موضوع  يانمونه برعکس مثال باال این 

به درمانی تازه انداخته است که   جانبه همه روزنامه گاردین آن را منتشر کرد، نویسنده نگاهی متعادل و  2015که در سال  داستاندر این 
  IVFو پوشش قرار داده است. تیتر این مطلب چنین است: «آزمایش  موردتوجه همه بایدها و نبایدهایی که در این فصل اشاره کردیم را 

از بزرگنمایی موضوع   کند اماامید را منتقل می که یدرحالدهد.» این تیتر احتمال بارداري را با مشخص کردن پنجره باروري افزایش می
، وضعیت موجود تحقیقات در مورد این درمان را  اینکه به داستان موفقیت یک زوج تمرکز کند يجابه خودداري کرده است. متن نوشته 

هایی که خود با این تحقیق تازه در چه آن –بررسی کرده و نظرات طیف وسیعی دانشمندان و متخصصان بالینی را پوشش داده است 
 به ارائه این روش تازه هستند.  مند عالقه هایی که و چه آن اندبوده ارتباط 

تاري مناسب قرار داده است تا از  افاستفاده کرده است اما آن را در چارچوب و ب  (breakthrough) سدشکناین متن هم از واژه 
اینکه این کلمه را در تیتر یا لید مطلب خود استفاده کند، نویسنده در بخش پایینی داستان   يجابه خودداري کند.  زائدایجاد شوق 

شفاف و مناسبی نقش آن  طور به دهد این بیان یک دیدگاه است و ان مینش وضوح به را از یکی از محققان آورده است که  یقولنقل
» که درمانگاه لندن آن در این طرح مشارکت  144محقق در تحقیق را نیز بیان کرده است «گرتا نارگاند، مدیر پزشکی «خلق باروري

  سدشکندر این زمینه  واقعاً ، احتمال شکست کاشت رویان است. من معتقدم این روش IVFترین حلقه در یک :«ضعیفدیگویمداشته 
  است.»

 طورنیهمو  پردازدیم کند  علمی که این روش بر آ ن کار می ياه یپاهاي این روش و توضیح داستان در ادامه به گزارش محدودیت
 کند.را به مخاطب معرفی می اندداده را که هزینه این تحقیقات را  یمؤسسات

ها نباید  مطبوعاتی را بازي کنند. آن يهاه یانیب مربوط به سالمت، نباید نقش  يهاآن داست، دهندیمکه این دو مثال نشان  طورهمان
اختیار قرار دادن دسترسی  درمانی کنند. بلکه باید با دراستفاده از ، تشویق به خرید محصول یا هاداده خوانندگان را، تنها با ارائه بخشی از 

 احتمالی را نیز در اختیار مخاطبشان قرار دهند. يهابیآسبه خطرات و  جانبه همه به مدارك موجود، نگاهی جامع و 

 

 هایعموممسیریابی در میان منابع و روابط 

 

 ياحرفه   طوربه شش نفر  نگارروزنامه به ازاي هر  متحده منتشر شده استو از سوي اداره کار ایاالت   2019گزارشی که در سال بر اساس 
این نسبت در حال افزایش هم هست. دو دهه پیش به ازاي هر گزارشگر دو نفر فعال  و کنند؛یمبخش روابط عمومی فعالیت  در

تجاري در حوزه   يهاشرکتنوپا (استارت آپ) و سایر  يهاشرکت، هامارستانیبروابط عمومی به فعالیت مشغول بودند. سازمان  ياحرفه 
 سالمت ماشین روابط عمومی قدرتمندي در اختیار دارند.

شناسایی و مدیریت کنند. مواردي که   یدرستبه و گزارشگران باید بتوانند مسیر و تعامل خود با نیروهاي روابط عمومی را  ویراستارها
، ارائه فرصتی براي نظر  هامصاحبه ، هماهنگی شودیمئه ها اراکه از روابط عمومی به آن ییهاداستانشامل توصیه و پیشنهاد  ازجمله 

. بستگی به سطح گزارشگر این کار ممکن است به بخشی از وظیفه شما در نقش ویراستار شودیم ياه یپاو ارقام  ها داده دادن و تائید 
 بدل شود که به او در مدیریت این تعامل کمک کنید.

ه اطالعاتی که  کدرخواست یا ضرورتی مبنی بر این –است  145عامالتی مربوط به قبول قرنطینه و موارد از چنین ت هاگامیکی از نخستین 

 
144 Create Fertility 
145 embargo 

https://www.theguardian.com/society/2015/mar/09/ivf-test-pinpoints-womans-fertility-window-implantation
https://muckrack.com/blog/2018/09/06/there-are-now-more-than-6-pr-pros-for-every-journalist


KSJ | MIT 112 

 اي تحقق یابد نباید منتشر شوند.تا تاریخ مشخص یا تا زمانی که شرایط ویژه  شودیمبا شما به اشتراك گذاشته  

و منبع اطالعات است. تنها به این دلیل که درون یک ایمیل   نگارروزنامه : قرنطینه خبر یا گزارش نیازمند توافقی میان واقعیت
که محتواي آن «قرنطینه» است به این معنی نیست که این موضوعی التزام آور است مگر اینکه توافقی مکتوب یا   شدهنوشته 

از او بپرسید که   حتماًباشد. اگر گزارشگري به شما گفت فالن موضوع قرنطینه است شفاهی میان منبع و گزارشگر وجود داشته 
 نیست. آورالزاماین مساله براي شما  اگرنه آیا او با این شرط موافقت کرده است یا نه. 

فرصت تحقیق درباره داستان و ساخت و توسعه   نگاران روزنامه زمانی که به  خصوصبه ارزشمند باشند  توانندیم  هانه یقرنط
 یا آسیب شود. یینمابزرگممکن است منجر به  هانه یقرنطاما افزایش  ؛دهدگزارشگري دقیق و جامعی را می

یکی از مسئوالن روابط عمومی یک شرکت نوپاي خدمات  است که من با آن مواجه شدم: ياتجربهاین مثال، 
خبرنامه مطبوعاتی   سالمت و دانشگاهی خصوصی که برنامه سالمت عمومی معتبري هم داشتند ایمیلی به من زد و در آن

در 19-را براي تشخیص کووید FDAساعت آینده آزمونی با مجوز  24را فرستاد مبنی بر اینکه این شرکت در طی   يانه یقرنط
کرده  دیتأکمکرر و در راهنماهاي عمومی خود  طوربه اداره نظارت بر غذا و دارو  يهامقام وجودنیباامنزل معرفی خواهد کرد. 

 . اندنداده مجوز  19-بودند که هنوز به هیچ آزمون خانگی براي کووید

همان برخوردي را داشته باشند که نسبت به هر   و ویراستاران باید درمورد اعالم محصوالت تازه، نگارانروزنامه عمومی   طوربه  
 بود.  FDAحمایت کند. در این مورد، این مدرك مجوز   شده مطرح اعالم دیگري دارند: مدارکی را پیدا کنند که بتواند از ادعاي 

 با این حساب مشکل این داستان در کجا بود؟ 

بود. براي همین هم هیچ مسئولیتی براي رعایت آن بر دوش من  اول اینکه من با قرنطینه بودن این اعالمیه موافقت نکرده 
 نبود. 

است را به   FDAرا دارد با محصولی که مورد تائید  FDAدوم اینکه بحث قبلی ما درباره تفاوت میان محصولی که مجوز 
هاکن است از معنی آنکه مم ياخواننده شفاف براي  ياگونه به خاطر بیاورید. مطمئن شوید که این تفاوت در اصطالحات را 

 مطلع نباشد توضیح دهید.

هاآن توانی نموجود دارد؟ اگر چنین مستنداتی وجود ندارد یا کافی نیست (یا  هاگفته سوم اینکه چه سندي براي پشتیبانی از این 
د آن نظر بدهد و آن  باید بتواند در مور FDAرا تائید کرد یا فاقد بخشی از اطالعات کلیدي هستند) یا در دسترس نیست، پس 

 را تائید کند. 

به میز شما رسید چند سوالی را باید از گزارشگر خود  ياخبرنامه در نقش ویراستار، اگر پیشنهاد نوشتن داستانی بر مبناي چنین 
 بپرسید:

مصنوعی برداشته شود، ز را تا زمانی که این قرنطینه مجو این تواندمی شرکت این  کنیم باور که  دارد وجود دلیلی آیا
 به دست آورد؟ و چرا؟

درباره این موضوع است؟ و اگر  پشتوانه یب بزرگنمایی و  شور تولید در مشارکت یا ایجاد حال در شرکت این  آیا
 است آیا ارزشش را دارد که با نوشتن داستانی توجه مردم را به این موضوع جلب کنیم؟ طورنیا

 یا این شرکت با فروش آزمونی فاقد مجوز آFDA   ؟ زندیمآسیبی به مردم
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  طوربه اگر پاسخ به پرسش اول مثبت بود، باید این موضوع را در نظر بگیرید که انتشار داستان را تا زمان یکه مجوز خود را 
رسمی دریافت کند متوقف کنید. اگر پاسخ به هر یک از دو سال بعدي مثبت بود، نوشتن داستانی، بدون توجه به قرنطینه را در  

به گزارشگر خود   دیتوانیمها را بیان کند. در نقش ویراستار شرکت را مورد خطاب قرار داده و منظور آن مشخصاًنظر بگیرید که  
باید در آن ارزش حفظ رابطه با آن شرکت، دانشگاه یا شخص   حالنیدرعمیم بگیرد. تصمیمی که تص  باره نیدراکمک کنید که 

 روابط عمومی دخیل در این ماجرا را هم در نظر گرفت. 
 

 سؤال هاي عمومی براي گزارشگران 

  اعمال شده آن، گزارش خوبی را ي هاتیمحدوددرون  دیتوانیم دیکنیمدارید و احساس  شدهارائه آیا درك کاملی از قرنطینه
 تهیه کنید؟ 

  هاتیمحدودي بیانیه مطبوعاتی دارید و راهبردي شفاف براي بررسی و پاسخ دادن به این  هاتیمحدودآیا درك درستی از 
 دارید؟

  آزمایی را  ي تکمیلی و راستی هاسؤالو  هاسؤال آیا افراد روابط عمومی به شما پیشنهاد تماس مستقیم با منبع براي پیگیري
 را به شخص روابط عمومی منتقل کنید؟  هاخواسته که این  دیکنیم، آیا احساس راحتی اگرنه ؟ دهندیم

 کند که بخشی از عناصر داستان خود را با مسئول روابط  اگر داستان منفی یا انتقادي باشد آیا گزارشگر شما احساس راحتی می
 به اشتراك بگذارد؟  -با هدف راستی آزمایی و دادن فرصت پاسخگویی به نقدها  –عمومی یا منبع خود 

 

 پیش از انتشار  مرورهاي

ي پیچیده فرآیند گزارشگري و ویراستاري این است که انتخاب کنیم کدام اطالعات باید پیش از انتشار با افراد  هابخشیکی دیگر از  
ي منتخبی از  هابخش ، هاقولنقلتواند از نگاهی به عناصر اصلی داستان، می هابخشاین روابط عمومی و منابع به اشتراك گذاشته شود. 

 یی بیان شده است.هاتیواقع هاداده ي از متن باشد که درون آن اگزاره داستان یا جمله و  

نسبت داده شده یا در موقعیتی خارج از بافتار و چارچوب  اشتباه به ، بد برداشت شود، قولنقلی ممکن است یک سادگبه در حوزه سالمت 
که   رندیگیمگزارشگران تصمیم  مشخص، یا عنصري از داستان ما دقیق است، بسیاري از قولنقلنقل شود. براي اطمینان از اینکه یک 

ئن شوند. این روشی است که رو به افزایش یی از داستانشان را پیش از انتشار در اختیار منابع خود قرار داده تا از دقت آن مطمهابخش 
 . شودیمبه دلیل کاهش بودجه مربوط  هارسانه به کاهش و حذف نیروهاي راستی آزما در  همآنهم هست و دلیل 

،  کنند یمها را فراهم مستقیم با منابعی که امکان مصاحبه با آن  طوربه روزافزونی، افراد روابط عمومی، از اینکه گزارشگران را  طوربه 
ي آن این افراد روابط عمومی هستند که  جابه . روندیم، در تماس قرار دهند طفره نان یکارآفرنظیر، محققان، افراد بالینی، تحلیل گران و 

ي راستی هادرخواست ي پیگیري و هاپاسخرا سامان داده و به  هاتلفنو  هالیم یا، دهندیمي تلفنی را ترتیب هاتماسو  هاکنفرانس 
 .دهندیمآزمایی پاسخ 

که    شودیمکرده و گاهی مانع از این  ترسختبه این دلیل که فرآیند راستی آزمایی را  فقطنه است.  سازمشکل وضوح به این روندي 
ا تشویق  دهد. گزارشگران خود ري قرار میاواسطه ي سختی بپرسند، بلکه به این دلیل که میان شما و منبع شما هاسؤال گزارشگران 

 مستقیم با منابع در تماس قرار دهند. طوربه کنید که از روابط عمومی بخواهند شما را 
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یی از داستان را با منبع خود یا روابط عمومی آن سازمان، پیش از انتشار در میان هابخشوقتی داستانی، منفی یا انتقادي است، اینکه 
پس از انتشار را بگیرید و هم براي اینکه فرصتی براي پاسخ  هاشدن آن زده شگفتبگذارید، امري رایج است. هم براي اینکه جلوي 

 ها قرار دهید. به نقدها در اختیار آن

یی از یک داستان انتقادي را پیش از انتشار با منابع یا مسئوالن روابط عمومی آن به اشتراك نگذارید ممکن است شاهد هابخش اگر 
در آینده از به اشتراك گذاشتن اطالعات مهم با گزارشگر شما   هاآنها بوده و همچنین ی آني تند و تهدیدهاي عصبانهاپاسخ

 خودداري کنند. 

داستانشان را براي افراد روابط عمومی یا منابع خود ارسال کنند   سینوشیپالبته که این به این معنی نیست که گزارشگران باید کل 
ی حذف شود. براي همین برخی از  لیدلیبچنین کاري ممکن است منجر به این شود که بخش مهمی از داستان به شکل  –

نابع قرار بگیرد، به کمک یی از گزارش باید پیش از انتشار باید در اختیار مهابخشگزارشگران ممکن است براي انتخاب اینکه چه 
یی عادت داشته باشند. به همین تنهابه شما نیاز داشته باشند. برخی دیگر از گزارشگران ممکن است به مدیریت کردن این فرآیند 
 در نظر بگیرید. هايریگ یپدلیل مطمئن شوید که زمان کافی را در برنامه ویرایش داستان براي این راستی آزمایی و 

، تغییري در آن  شده نوشته داستانی منتشر شد ممکن است افراد روابط عمومی یا منابع، از شما بخواهند تا تصحیحی بر آن  نکه یبعدازا
 صورت گیرد یا بخشی از آن حذف شود. 

 هادرخواستزمانی که این  خصوصبه ها پاسخ مثبت داد. یی است که نباید همیشه به آنهادرخواست ها در رده مراقب باشید: این
یی از داستان  هابخش که عناصر و  خواهندیمارتباطی با صحت و واقعیت اطالعات ندارند. برخی اوقات افراد روابط عمومی از شما 

در   کاررفته به ي انتقادي بند جمله را حذف کنید یا  –ها موضع انتقادي دارند هایی که نسبت به شرکت و موسسه آنآن خصوصبه  –
را بررسی  هادرخواست یی از منابع خود را تغییر دهید. با گزارشگران خود همکاري کنید تا این هاقولنقلکرده یا حتی  تر نرمها را آن

 ، تمرکز خود را بر خطاهاي احتمالی قرار دهید.ربطی بي موردي هادرخواستي تمرکز به ترجیحات شخصی یا جابه کرده و 

 

 بالینی هايها و آزمونرده تحقیقات، بازبینی هم

ها وابسته به  در پخت نان دارد. تقریباً همه داستان ه یرمای خمنقش تحقیقات پزشکی در گزارشگري سالمت مشابه نقشی است که 
 .زدیریفرومتحقیقات پزشکی هستند و اگر این تحقیقات از داستان حذف شود، داستان 

فرآیندي که در آن یک تحقیق، توسط متخصصان دیگري   –است  هارده همبخش بزرگی از تحقیقات پزشکی حاصل فرآیند بازبینی 
. کنندیمي سالمت بازي هاداستان راستارانیونقشی نیست که  به  شباهتیب. این چندان ردیگیمی قرار موردبررسدر همان رشته 

ي اصلی هاتیمحدوددر آن را تائید و   شده مطرح تا ادعاهاي  پردازدیمبه راستی آزمایی و نقد یک تحقیق پزشکی  هارده همبازبینی 
 . شودیمپزشکی یا علمی منتشر ي است که در یک ژورنال امقاله و تضاد منافع موجود در آن را شناسایی کند. نتیجه روند 

ها بهترین سپر محافظ موجود در برابر مطالعات پر خطا، تبلیغاتی یا مواردي است که به هدف خدمت و  رده فرآیند بازبینی هم
ها باعث رده ي فرآیند بازبینی همهاتی محدوداما این فرآیند خالی از خطا هم نیست. درك  شود؛ یمی به شخص انجام سودرسان

 درباره   طورنیهمي مهمی اتخاذ کنید. ها میتصمي یا ارائه کرد بندقابشما قادر باشید درباره اینکه چطور باید یک داستان را  شودیم
 

 شوند.  یی باید درون آن گنجاندههاداده چه نوع زبانی براي توصیف آن استفاده کرده و چه  اینکه گزارشگران باید از
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 واژگان کلیدي

 احتمال وقوع یک نتیجه: 146خطاي مطلق 

 مطالعات تحقیقاتی که براي بررسی کارایی یک مداخله پزشکی یا رفتاري روي افراد صورت 147کارآزمایی بالینی :
 . ردیگیم

 ي یک محقق ممکن است به خاطر تضاد منافع شخصی یا مالی  احرفه : شرایطی که در آن قضاوت 148تضاد منافع
   باشد. قرارگرفته  ریتأثتحت 

 ها که در آن محققان هر نوع تضاد منافع احتمالی را بیان رده توسط هم شده ینی بازب: بخشی از مطالعه 149فاش سازي
 .کنندیم

 موفق بوده است.  موردنظر: یعنی یک درمان مشخص تا چه اندازه در ایجاد خروجی و اثر 150اثربخشی 

 ها تجویز شده است. یی که درمانی به آنهاگروه : میزان تفاوت نتیجه میان 151اندازه تاثیر 

 اي که یک کارآزمایی بالینی براي بررسی آن طراحی شده است.: نتایج اولیه 152نقاط پایانی 

  فرآیندي که تحقیق یک محقق یا نویسنده را براي سنجش دقیق و ارزیابی سخت گیرانه   :هاهردهمبازبینی
 .اندنداشته مستقیم در آن تحقیق مشارکت  طوربه دهد که کارشناسی در اختیار کارشناسان دیگري در آن حوزه قرار می

 است.  شده ینیبازبها رده هم کند که توسط: ژورنالی که تنها تحقیقاتی را منتشر میهاردهژورنال بازبینی هم 

  :و  ردیگیم ها قرار گرفته باشد در اختیار مخاطبان قرار  رده آنکه تحت بازبینی هم مقاله تحقیقاتی که پیش ازپیشانشر
 .شودیمبعدتر در ژورنالی پزشکی یا علمی منتشر  معموالً

 دهد در مقایسه با احتمال رخ دادن همان اتفاق  : احتمال اینکه براي گروهی مشخص از افراد اتفاقی رخ 153خطر نسبی
 براي گروهی دیگر از مردم که ممکن است رفتار، شرایط فیزیکی یا محیطی متفاوتی داشته باشند.

 یا  فرضشیپ، رفتارهاي فرضش یپي هایژگیواعمال تبعیض علیه یک شخص یا رفتار بر اساس ): 154اَنگ (استیگما
 یا رفتارها وجود دارد.  اهتیشخصباورهایی که درباره آن 

 مستقیم در آن   طوربه محققی ماهر، متخصص بالینی یا متخصصان دیگري که به این دلیل که : 155متخصص بیرونی
 را ارزیابی کنند. هاافته یک مطالعه تحقیقاتی، یک گزارش یا سایر ی توانندیم ،اندنداشته مطالعه یا کار مشارکت 

 

 

 
146 Absolute risk 
147 Clinical trial 
148 Conflict of interest 
149 Disclosure 
150 Efficacy 
151 Effect size 
152 Endpoints 
153 Relative risk 
154 Stigma 
155 Outside expert 



KSJ | MIT 116 
 

 

 

  ها به نام؛ برخی از آناندنشده ي پزشکی به صورتی یکسان و برابر خلق هاژورنال براي شروع به یاد داشته باشید که همه 
که براي  پردازندیمیی هستند که به شکار محققان دانشگاهی هاژورنال ها  . اینشوندیمیا شکارچی شناخته  156یغماگر هاي ژورنال 

و بازبینی حداقلی یا حتی فقدان  هامقاله به دلیل کیفیت پایین  هاژورنالپیشرفت در حوزه کاري خود نیاز به انتشار مقاله دارند. این 
در اینجا  دیتوانیمها را ي از آنترکاملهستند (فهرست  هاژورنالي از این انمونه ها چند ینهستند. ا هارده همبازبینی و مرور 
 ) predatoryjournals.comمشاهده کنید:

 American International Journal of Contemporary Scientific Research 

 American Journal of Advanced Drug Delivery 

 Annals of Clinical Case Reports 

 Clinics in Surgery 

 European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences 
 
 

را براي پذیرش مقاله دارند و به دلیل استاندارد و  ي از بازبینیارانه یگسختفرآیند  هاژورنال ها، برخی دیگر از در تضاد با این ژورنال 
 به موارد زیر اشاره کرد: توانیم هاژورنال این  ازجمله هستند.  مورداحتراماعتبار باالیی که دارند در جامعه علمی 

 Annals of Internal Medicine 

 The Journal of the American Medical Association 

 The New England Journal of Medicine 

 The Lancet 

 Nature Medicine 
 

باید تحقیق و   حتماًي معتبر و بزرگ منتشر شد هاژورنالبا این حساب ممکن است کسی فرض کند که اگر تحقیقی در یکی از این 
و اینکه   رندیگیمضعیف و قوي قرار  ي پیوسته و میان دو نقطه ابازه ي بسیار معتبر باشد. چنین فرضی غلط است. مطالعات در امطالعه 

تعداد افرادي که در آزمایش و کارآزمایی بالینی شرکت  ازجمله اي از عوامل مختلف است. کجاي این طیف باشند وابسته به مجموعه 
 تریطوالنو   رتقیدق شده کنترل، در شرایط تربزرگتحقیقی  هرچقدر عمومی  طور به ها و طراحی تحقیق. ، ترکیب جمعیتی آناندداشته 

 :هستندباال  تیفی باکي تحقیقی هانشانه ها برخی از خواهد بود. این تري قوتحقیقی  احتماالًصورت گرفته باشد، 

 
 است. شده انجامهاي جمعیتی متنوع تحقیق با حضور تعداد زیادي از افراد با ویژگی 

  .در بازه زمانی طوالنی صورت گرفته است 

  اندنکرده که در شرایط مشابه روند درمانی را دریافت  شده انجاممطالعه با حضور گروه شاهد . 

   به آزمون داشته است. نگرگذشته وضعیت افراد را دنبال کرده و پس از پایان مطالعه نگاه 

 تصادفی به گروه آزمون یا گروه شاهد تقسیم کرده است. طوربه را  هاکننده شرکت 

 
156 Predatory 

https://archive.fo/9MAAD#selection-2251.0-2253.1
https://predatoryjournals.com/journals/
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به این بهترین   شیوبکمانواع مختلفی از تحقیقات وجود دارد که  درواقع. کنندی نمالبته همه تحقیقات از این استانداردهاي طالیی پیروي 
 به این شرح است: نی تريقوکه به ترتیب و از ضعیف تا  دهندیمقرار  هايبندطبقه روش پایبند هستند. این تحقیقات را در این  

 
و درباره موردي مشخص و منفرد  شده يآورجمعاز سوي پزشکان  عمدتاًهایی است که ي از داستانامجموعه : 157گزارش موردي

یا  و عوارض عالئممربوط به تعدادي از بیماران با  هاداستانکند. وقتی این ها را بررسی و بیان میي آنهاسابقه است و شرایط بیماري و 
تواند هیچ  نمی  هاگزارش. این ندیگویم 158هاي موردي یا مجموعه گزارشهاگزارشتاریخچه یکسان باشند به این گزارش مجموعه 

 کند. ي را توصیف میامشاهده علیتی را ثابت کند بلکه پدیده یا  
 

کند و دو گروه  و در زمان به گذشته نگاه می شودیماین مطالعات با یک خروجی و نتیجه مشخص آغاز : 159مطالعات مورد شاهدي
بوده باشد. براي مثال محققانی که شاهد نرخ   اثرگذارفعلی  کند تا بفهمد چه عواملی ممکن است در ایجاد نتیجه از افراد را مقایسه می

ممکن است جمعیت داراي ابتالي باالتر به آسم را با اجتماعی که نرخ ابتالي   اندبوده باالي ابتال به آسم در یک جامعه مشخص 
ها  از رفتارهاي پیشین و عوامل محیطی آنها ممکن است به مطالعه دو گروه بپردازند تا درکی ي به آسم دارد، مقایسه کنند. آنترنییپا

 داشته است، پی ببرند. ریتأثها که ممکن است در به وجود آمدن شرایط متفاوت فعلی آن
 

) هاگروه همهم معروف هستند با پیگیري وضعیت چندین گروه ( 161که به نام مطالعات بالقوه : 160ی یا کوهورتگروههممطالعات 
که   . در تضاد با مطالعات مورد شاهديشودیمها نسبت به یکدیگر طراحی و اجرا در طول بازه زمانی و مقایسه نتیجه و شرایط آن

. براي مثال، نگرندنده یآو  رندیگیمصورت  جلوروبه دهد این تحقیقات در طول زمان و بررسی خود را به شکل معکوس در زمان انجام می
ي زمانی هابازه محققان ممکن است کار خود را با دو گروه جمعیتی آغاز کنند که نرخ پایین از آسم را دارند و سپس در طول زمان در 

ابتال به آسم   ازنظرها تغییر بارزي ها را بررسی کنند تا ببینند آیا یکی از آنیا چند دهه آن چندساله ي طوالنی و شاید ابازه  منظم در طول
 یا نه.  دهندیمنشان 

 
استاندارد طالیی در تحقیقات   عنوانبه ي اگسترده  طوربه  هاآزموناین  : 162RCTیی هاي تصادفی تحت کنترل یاآزما کار

دارونما تقسیم   کننده افتیدردارو و  کننده افتی درتصادفی به دو گروه   طوربه  کننده شرکت. در این تحقیقات، افراد ندیآ یم پزشکی به شمار 
همیت باالیی دارد  . تصادفی بودن در این تحقیقات ارندیگیم ی و مقایسه قرار موردبررسو سپس این دو گروه در طول زمان  شوندیم

نهایی استفاده یا عدم استفاده از دارو است. زمانی که امکانش وجود داشته باشد،   جه یدرنت مؤثرکند تنها عامل تضمین می چراکه 
، محققان یا  کنندگانشرکتها . به این معنی که در این آزمونکنندیماز ویژگی به آن کوري نیز استفاده  RCTنوع تحقیقات  نیتريقو
که   شودیمباعث تقویت تحقیق  جهتنیازا. این مساله خبرندیبگرفته است  دارونمار دو از اینکه چه گروهی دارو و چه گروهی ه

قرار نگرفته و این مساله اثري در  ریتأثبه خاطر انتظاري که از عملکرد دارو دارند تحت  کنندگانشرکتدهد نه محققان و نه اطمینان می
 نتیجه ندارد. 

 
، مرورهاي میدهیم یی که در اینجا مورد اشاره قرار هایبررس ها و نوع تحلیل نیتريقو: 163هالی تحلمرورهاي ساختاري و فرا 

است که به بررسی چندین مطالعه مختلف درباره یک موضوع واحد براي بررسی درمانی مشخص یا هر موضوع  هالیتحل فراساختاري و 
ي دیجیتال براي کمک به بیماران براي کاهش وزن هستند،  هابرنامه . براي مثال محققانی که به دنبال ارزیابی عملکرد پردازدیمدیگري 

ی مورد بررسی قرار دهند. با نگاه  طورکلبه بررسی یک برنامه پرداخته بود را  به  دامهرکي از مطالعات پیشین که امجموعه ممکن است 
ي تحلیل آماري، درکی از نحوه عملکرد و کارایی یک روش یا ها مدلبا استفاده از  توانندیممحققان  همکردن به این تحقیقات در کنار 

 درمان به دست بیاورند. 
 
 

 
157 Case reports 
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163 Systematic reviews and meta-analyses 
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و در   2020که در جوالي   طورهمانهم ممکن است در گزارش تحقیقات اشتباه کنند  هاه یر یتحر نی ترشده نیتحسگاهی اوقات برخی از 
معرفی   شده کنترلتحقیقی بزرگ و  عنوانبه ي از یک مطالعه ضعیف و کوچک را انمونه  مزیتاوركیوین، 19-گیري کوویدجریان همه 

 کرد.  

بیشترین بحث را در که  19-ي کوویدهادرماني از شواهد موجود در پشت برخی از بندطبقه گزارشگران سعی کرده بودند تا  مقاله در آن 
که بالفاصله و پس از واکنش کارشناسان تغییر کرد،  فضاي عمومی به خود اختصاص داده بود ارائه دهند. نخستین نسخه این گزارش

 ي کرده بود: بندطبقه درمان مختلف را درون شش طبقه زیر (به ترتیب از بهترین تا بدترین)  20

شواهد قوي 

دوارکننده یام شواهد   

ختلط (مثبت و منفی) شواهد م

 دوارکنندهی ام چنداننه

بارانیزیا  اثریب

 علم شبه 

بود، این داستان با نقدهاي بسیار زیادي از سوي کادر بالینی و سایر کارشناسان مواجه شد   شده ارائه به دلیل روشی که این مقاله نوشته و  
کردند که تایمز پا را از مرزهاي خود فراتر گذاشته است و با انتشار داستانی که  هاي اجتماعی استدالل میها در رسانه بسیاري از آن که 

 است.  گرفتهبرعهده آزمایشی است، نقش متخصصان پزشکی را  هايکردن درمان دارنشانبه نظر در حال توصیه یا 

درباره این بود که چطور در ابتدا این گزارش درمانی آزمایشگاهی که در مرحله مقدماتی بود و بر اساس  هاینگرانیکی از  خصوصبه 
 ي کرده بود.بندطبقه را  کردیماز بیمارانی که از کووید درمان یافته بودند، عمل  شده گرفته  خونپالسماي 

بود. نویسندگان نتایج مثبتی   شده يبندطبقه » دوارکنندهیامدر نسخه ابتدایی این داستان، این روش درمانی با برچسب «مدارك و شواهد 
اما کلمه کارآزمایی در این  ؛ پشتیبانی براي ادعاي خود مطرح کرده بودند عنوانبه بود را  آمدهدستبه هاي مقدماتی   » که از کارآزمایی

ي تحقیقات بندطبقه که در  –هاي بالینی نبود و در عوض، به مطالعه موردي محدود اشاره داشت معطوف به کارآزمایی درواقعداستان 
ي چنین روشی با برچسب بندطبقه ت گرفته بود. نفر صور 39. این مطالعه تنها بر روي رودیم پزشکی دومین رده ضعیف به شمار 

اندگذاشته پشت سر  هاروش ي متفاوتی که دیگر هاآزمونزمانی که آن را با  خصوصبه ، در این مرحله بسیار زودهنگام است دوارکننده یام
ها در تحصیالت دانشگاهی،  لقوه آنتوان با ازنظري دبیرستانی را آموزدانش که یک نوزاد و یک  ماندیممقایسه کنید. این کار مثل این 

  سه ی مقاقابل ي در اختیار ندارید و این دو اصوالً اگزاره ارزیابی کنید. معلوم است که شما اطالعات کافی براي بیان چنین  دوارکننده یام
 نیستند.

ی  رقطعیغنوشته و در ماه می با تیتر «نتایج   پیش تر مقاله ايبراي اینکه انصاف را درباره تایمز رعایت کنیم باید بگویم که این روزنامه  
هاي مطالعه توضیح شفافی درباره محدودیت طوربه منتشر کرده بود که در آن  »19-ي نقاهت براي کوویداسرمه در بررسی استفاده از 

 بود که مدارك فعلی تنها بر مبناي تحقیقی کوچک و مقدماتی است.  کرده اشاره ي آن را توضیح داده و هاضعفداده بود و با دقت 
مطمئن شد که آیا این   توان یماه است. تنها راهی که ي زیادي همرهاي دشواربا  نی چننیاهایی بود: «تحلیل آمده در داستان مقدماتی 

 این درمان و به گروه دیگر دارونما داده شود.»  کنندگانشرکتاست یا نه این است که در آزمونی به شکل تصادفی به  مؤثردرمان 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-drugs-treatments.html?login=email&auth=login-email
https://www.nytimes.com/2020/05/22/health/coronarvirus-convalescent-serum.html
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ي از این داستان که  اشده  روز به . در نسخه کردی نمي کلیدي جلب هاتیمحدودرا به این  هاتوجه اما داستان ماه جوالي به مقدار کافی 
را تغییر دادند. براي این درمان مربوط به سرم پالسماي افرادي که  مورداستفاده ي هابرچسبجوالي منتشر شد، نویسندگان کلیت  17در 

بود به برچسبی با  شدهداده رنگ سبز تیره نشان ها برچسب را از داراي مدارك قوي که به است، آن گرفته شکلي بادیآنتدر بدنشان 
 ی.» رقطعیغ بود «مدارك آزمایشی یا نتایج در هم و  شدهنوشته رنگ نارنجی تبدیل کردند که روي آن 

  تا برچسب بهتري براي درمان دادی مانجام دهد؟ حداقل کار این بود که ویراستار پیشنهاد  توانستیمي را کارچه در این مورد ویراستار 
درمانی با مدارك امیدبخش  عنوانبه تواند نمی  وجه چیهبه یک مطالعه کوچک با تعداد افراد اندك  چراکه قرار گیرد  مورداستفاده پالسمایی 

بودن آن براي  دسترسرقابلیغي در حد آزمایشی است و این فارغ از احتمال هزینه باال و  طورجدبه براي درمانی که  هم آنمعرفی شود. 
 . عموم است

این کلمه ممکن است  چراکه این روش درمانی حذف کند.  حیتوضکلمه کارآزمایی را از بخش  توانستیمویراستار این مطلب  طورنیهم
ي همچون یک اشده یطراحو خوش  ساختخوشباعث شود تا خواننده به اشتباهی گمان کند کارآمدي این روش در مطالعه بالینی 

 است. شده شیآزما،  شده کنترلآزمون و کارآزمایی بالینی تصادفی 
ی داستان ممکن طورکلبه و اعداد داستان باشد که حواسش به برداشتی باشد که  هاداده ، شده ارائه هاي باید مراقب مثال تنهانه ویراستار 

 است به مخاطبش منتقل کند.
 

 فرآیند تحقیق
 

از روندهاي تحقیقاتی مرتبط با این بحث بیندازیم که عمده محصوالت تائید شده امروزي ما، آن را پشت سر  بیایید نگاهی به یکی 
  .اندگذاشته 

و شامل امتحان کردن  شوندیمهزینه  نیتأمخصوصی یا با بودجه عمومی  صورتبه هاي بالینی مطالعات تحقیقاتی هستند که کارآزمایی
 وطلبان است. روند درمانی آزمایشی بر روي دا

. هر یک از این فازها شودیمها فاز گفته که به هر یک از آن رندیگیمي از چهار مرحله صورت امجموعه در  معموالًاین کارآزمایی ها 
هاي مشخصی را پیدا کنند. که به محققان کمک کنند تا پاسخ پرسش شوندیمي طراحی طوربه و  کنندیمي را دنبال اژه یوهدف 

  طوربه ي کارآزمایی هاي بالینی نیز آگاه باشند. یک محدودیت مهم که هاتیمحدودویراستاران باید، همانند هر مطالعه پزشکی دیگر، از 
متحده) این است که عمده  خاص در ایاالت طوربه ( برندیمخاص درباره کارآزمایی هاي بالینی در مراحل نهایی از آن رنج  

یی با حضور و هاگروه به زیان  میرمستقیغمستقیم یا  طور به تواند هستند. این مساله می دپوستیسفدر کارآزمایی مردان   کنندگانشرکت
 ي نژادي شود. هاتیاقلو سایر  پوستاناه یس نمایش اجتماعی کمتر، مانند زنان، 

 
 گزارشگران یی عمومی براي هاسؤال

 
  ي از تحقیق یا کارآزمایی بالینی است؟امرحله بررسی در چه 

 ؟اندکرده ها آن را بازبینی رده آیا هم 

 ي مطالعه کدام ها هستند؟هاتیمحدود 

 ها چگونه است؟ی آنشناستیجمعچه کسانی هستند و ترکیب  ردیگیمها صورت افرادي که کارآزمایی روي آن 

 ؟کنندیمحقیق (کسانی که در این تحقیق درگیر نیستند) درباره آن چه فکري متخصصانی در بیرون این ت 

  آیا نویسندگان مطالعه داراي تضاد منافع هستند؟ 
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ي  هاسلولي از اتوده که سرطانی است که باعث ایجاد  164متعدد لومیم دربارهبراي مثال به کارآزمایی بالینی توجه کنید که 

و   دهندیمدرصد مبتالیان به این بیماري را تشکیل  20، پوستاه یسي هاییکایآمرتوجه کنید:   شودیمسرطانی در مغز استخوان 
  5تنها  پوستاه یسبیماران  2003از سال  وجودنیباااست مبتال به این عارضه شوند. پوست ممکن  دو برابر بیش از افراد سفید

 .انداده د کنندگان در کارآزمایی هاي بالینی مربوط به میلوم متعدد را به خود اختصاص تعداد شرکت درصد
 

ی به این گروه بر روي این درمان احتمالی اثر خواهد گذاشت؟ بیایید به مثال دیگري نگاه کنیم که به آسم  توجه کمچطور این 
واقعیت  نیباوجوداي افرادي با پیشینه تبار اروپایی متمرکز بوده است و این بر رومربوط است. اغلب تحقیقات مربوط به آسم 

شیوع بیشتري دارد. برخی از تحقیقات این فرض را مطرح   پوستاننی رنگ ریساو  پوستاناه یسبین است که این عارضه در 
ي ژنتیکی خاصی هستند که  هاجهشداراي  –داراي تبار اروپایی  دپوستانیسف ازجمله  –ي نژادي مختلف ها گروه که  اندکرده 

گذارد. مشکل اینجا است که عمده تحقیقات تمرکز خود را تنها روي آن  می ریتأثها  درمان روي آن بر میزان اثرگذاري 
در  2016که مربوط به سفیدان اروپایی و فرزندان ایشان است. براي مثال تحقیقی که در سال  کنندیمیی متمرکز هاجهش
ي آسم دخیل  ریگشکله در ک شدهشناخته هاي منتشر شد، به این نتیجه رسیده بود از میان تمام ژن 165ایمینوژنتیک  ژورنال

در فرآیند مراحل نهایی   پوستاه یسوجود دارد. اگر تعداد بیشتري از داوطلبان  پوستاه یس درصدشان در افراد  5هستند تنها، 
یی را پیدا کنند که در  هاژنکارآزمایی هاي بالینی حضور داشتند، این امکان وجود داشت که محققان بتوانند نمونه ترکیب 

ي بهتر هادرمانتواند به شکل دادن به یی میهاداده چنین  تیدرنها اثر بیشتري دارد.  پوستاناه یسآسم در ي ریگشکل
 ي منجر شود.مؤثرترو  شده یطراح

 
یک تحقیق هم توجه کنند. این شاخصی است که به   ریتأثدر کنار مساله ترکیب جمعیتی، ویراستاران باید به موضوع اندازه 

درمانی تازه را توصیف کنند. براي مثال اگر گزارشگري بگوید دارویی   ریتأثدهد که بتوانند ابعاد و مقیاس گزارشگران اجازه می
» ریتأثکند که این دارو داراي «اندازه کند، باید شک کنید: چنین زبانی این برداشت را ایجاد میتازه خطر حمله قلبی را نصف می

پیش   ندرتبه  وجودنیبااکند. بزرگی است و چنین دارویی را شایسته لقب «سدشکن» می العاده فوقدرصد است. این عدد   50
ي هم  جابه که چنین چیزي درست باشد. احتمال بیشتري وجود دارد که گزارشگر دو نوع مختلف از ریسک و خطر را  دیآ یم

 مطلق.  باشد؛ یعنی خطر نسبی و کاربرده به اشتباه 
 

تغییر  کننده انیبفصل مربوط به آمار در این کتاب با جزییات بیشتري به این موضوع پرداخته است اما باید بدانید که خطر مطلق 
  قیردقیغ ضمنی اشاره به توان بالقوه   طوربه واقعی است که دارو یا درمانی ممکن است در زندگی بیمار ایجاد کند اما خطر نسبی 

  –یا دارو دارد. بیایید فرض کنیم تحقیقی با حضور دو گروه صد نفره صورت گرفته است. در گروه اول  و مشخص آن درمان
را دریافت کرده  موردنظر. در گروه دوم، یعنی گروهی که در داروي اندشده از صد نفر دو نفر دچار حمله قلبی  –گروه شاهد 

 قلبی شده است.  است، از صد نفر تنها یک نفر دچار حمله 
 

از   –درست است  افته یکاهشدرصد  50ي قلبی در گروه دوم نصف شده یا هاحمله ریاضی اینکه بگوییم که تعداد وقوع  ازنظر
این خطر نسبی است. از دید مطلق، میزان کاهش تنها یک نفر به ازاي صد نفر بوده   وجودنیباادو به یک تقلیل یافته است. 

میلیون نفري، هنوز هم   320است. این کاهش در یک جمعیت  افته یکاهش یک درصد  اندازه به بنابراین خطر مطلق ؛ است
 به معنی نصف این جمعیت نیست.  قطعاًاما  –یعنی چیزي بیش از سه میلیون نفر   –است  توجه قابلچشمگیر و 

 
 قرار دهیم.  رداشاره موي تغییرات خطر نسبی، میزان تغییر خطر مطلق را جابه بهتر است  طورمعمولبه به همین دلیل هم 

را پیشنهاد کرده است. این گروه، نهادي ناظري   آن 166این روش دیگري براي نگاه کردن به این مساله است که هلث نیوز رویو
، 167ي مربوط به سالمت کرده و توسط گري شویتزرهاداستاندر اخبار و  شده مطرح است که خود را وقف بررسی ادعاهاي 

تعطیل شد.) فرض کنید شما   2018این سایت در سال  (. شدیمالمت عمومی دانشگاه مینسوتا مدیریت دانشیار معین دانشکده س
 استفاده کنید. اگر شما  توانید از آنکه روي آن مشخص نشده در چه مواردي می دیکنیمدرصدي دریافت  50یک برگه تخفیف  

 
multiple myeloma 164  
Immunogenetics 165  
Health News Review 166  
167 Gary Schwitzer 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4090286/
https://ashpublications.org/blood/article/130/Supplement%201/4352/72604/FDA-Analysis-of-Racial-Demographics-in-Multiple
https://ashpublications.org/blood/article/130/Supplement%201/4352/72604/FDA-Analysis-of-Racial-Demographics-in-Multiple
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 ی استفاده کنید، در این صورت با این برگه تخفیف شاید بتوانید صدها  جواهرفروشبتوانید از این برگه تخفیف براي مثال در یک 

 
 

ي باشد، در این صورت حداکثر اوعده براي خرید میان  استفاده قابلاما اگر این برگه تنها ؛ یی و سود کنیدجوصرفه هزار دالر 
از آن   توانیم اینکه در چه مواردي –کنید، در حد چند دالر است. ارزش واقعی این برگه تخفیف   تواند سودمیزانی که می
 درصدي که روي آن درج شده بیانگر خطر نسبی. 50معادل و بیانگر خطر مطلق است و عدد   –استفاده کرد 

براي  –مختلف است  کامالًي میان دو گروه اسه یمقامربوط به  درواقعکند چون خطر نسبی در گزارشگري کمک چندانی نمی
کند که احتمال رخ دادن رویدادي تحت شرایطی مشخص و افراد فعال. خطر مطلق از سوي دیگر، بیان می تحركیبمثال افراد 
 چقدر است.

 چهار فاز مطالعات تحقیقاتی 

ي در سطح جامعه ا گسترده  طوربه ها که گویی مفهوم آن کنندیماوقات محققان درباره این فازهاي تحقیقاتی چنین صحبت  اکثر
را بشناسید تا   هاتفاوتي که نامحتمل است که عمده مردم از تفاوت این فازها آگاه باشند؛ اما شما باید این باوجود است.  شدهشناخته 

 براي مخاطبان خود ترجمه کنید. داریمعنبتوانید زبان و کالم تخصصی تحقیقات را به مفهوم و کالمی 

این فاز روي گروه بسیار کوچکی از  معموالًو  پردازندیمتازه  در فاز اول، محققان براي نخستین بار به آزمایش روي ابتکاري :1فاز  
این است که میزان امنیت این روش مداخله را تعیین کرده و   صرفاًگیرد. هدف اصلی از این تحقیق نفر) صورت می 80تا   20مردم (بین 

 طوربه ي را درمان کند یا نه. اعارضه تواند اثرات جنبی آن را شناسایی کند و نه اینکه تشخیص دهد آیا این روش، کارا هست و می
عمده تحقیقات پیش از اینکه   چراکه دارند،  حذر برعمومی، ویراستاران شاید الزم باشد گزارشگران را نسبت به پوشش تحقیقات فاز اول 

 .شوندیمبه بازار برسند، در این فاز با شکست مواجه 

که ممکن است در مواردي نادر، ارزش پوشش خبري داشته باشد، محققان روش مداخله گرانه خود را روي گروهی   در این فاز: 2فاز  
تا میزان اثرگذاري دارو را بررسی کرده و همچنین تحقیق درباره میزان ایمنی آن را ادامه  کنندیم نفر) آزمایش  300تا  100( تربزرگ

، همانند مطالعات 2: در فاز کنمیمها مقایسه رده ف به مطالعه موردي در تحقیقات بازبینی همدهند. من اینجا این را با تحقیقات معرو
، این مرحله از تحقیقات هیچ سرنخی از اینکه این درمان یا  جه یدرنتي دیگر نیست. هادرمانموردي، نتایج شامل مقایسه اثر روش با 

 توانندیمها . در این مرحله اما آنگذاردی نمآن مساله دارند یا نه در اختیار ما ي دیگر درمان هاروشروش مداخله تازه آیا برتري نسبت 
یی که  هادرماندرصد دارو و  2010است یا نه. در سال  مؤثربه ما بگویند که این روش مداخله، آیا در مقایسه با هیچ مداخله دیگري 

که این عدد   اندکرده این حدس را مطرح  ها نیتخمبود. البته برخی از  درصد کل موارد 18توانستند با موفقیت از این فاز عبور کنند تنها 
 رسیده است.  درصد 31به حدود  2015و در سال  افتهیش یافزا

. در این مرحله، ممکن است کنندیمهزار نفر آزمایش  3تا   300، محققان روش درمانی یا دارو را روي جمعیتی بین 3فاز  در :3فاز  
تواند به شکل  ي جایگزین پیشین بپردازند به این معنی که این تحقیق میهاروشمحققان به مقایسه میان اثر این روش تازه با 

در این مرحله است که درمانی تازه را تائید کرده و آن   طورمعمولبه رل و با حضور گروه شاهد برگزار شود. کارآزمایی تصادفی تحت کنت
نباید کسی به   وجودنیباا. کندیمبخش از تحقیقات بالینی بدل  نیتريمحوررا به   3کند و همین هم فاز ی میدسترسقابلرا براي عموم 

کارآزمایی بالینی را با توضیح و بحث دقیق و   3شور و اشتیاق این مرحله بیفتد. مطمئن شوید که گزارشگران شما فاز  دام بزرگنمایی و
 و همچنین نتایج غیر درخشان آن گزارش کنند. هانه یهز، بارانیزي مربوط به اثرات جنبی هاافته کامل درباره همه ی 

توسط عموم مردم   که یهنگامي ایمنی آن و  هاداده دارویی وارد بازار شد، فاز چهارم به بررسی و دنبال کردن   نکهیبعدازا :4فاز  
 . پردازدیم، ردیگیمقرار  مورداستفاده 

 

http://medcitynews.com/2011/06/new-drug-failure-rates-rising-in-phase-ii-and-iii-clinical-trials/
https://www.bio.org/sites/default/files/legacy/bioorg/docs/Clinical%20Development%20Success%20Rates%202006-2015%20-%20BIO,%20Biomedtracker,%20Amplion%202016.pdf
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  درباره . مثالی از یک پوشش مناسب ابندییماختصاص  3درست و مناسبی، به فاز  طوربه اغلب پوشش مربوط به کارآزمایی هاي بالینی 
که در آن زمان در   درمانی به نام اسکتامین براي افسردگی درباره  168در گزارشی که بایوفارمادایو  دیتوانیماین مرحله از تحقیقات را 

تائید شده است) منتشر کرد ببینید. این درمان نوعی افشانه بینی بود که از سوي شرکت جانسون و جانسون  اآلنو (مرحله آزمایشی بود 
 بود.  دشدهیتولطراحی و 

به   3ی مبتنی بر کتامین جانسون و جانسون، نتایج مختلطی را در فاز ضدافسردگ داروي  « ناشر از این تیتر استفاده کرد: داستانبراي این 
  هراس افکنی خودداري شده بود و این تیتر از همان تعادلی استفاده کرده  طورنیهمدست آورده است.» در این تیتر از بزرگنمایی مثبت و 

 هاي مربوط به پزشکی ببینید.بود که انتظار دارید در داستان

ی توجه قابل  طوربه تواند نشان داده بود که می 3انتخاب این تیتر انتخابی درست و قابل دفاع بود: این دارو در کارآزمایی بالینی فاز 
هاي دیگر  بود که به درمان شده لیتشکبزرگی از افراد این کارآزمایی از گروه  3نشانگان و عوارض افسردگی را مهار و محدود کند. فاز  

رسیده بود، این بررسی  ترمسنمطالعه یعنی افراد  زتریبرانگچالش وقتی نوبت به گروهی از افراد  وجودن یبااپاسخ مثبتی نداده بودند. 
نتوانسته بود نشان دهد که براي این گروه خاص، این درمان سود مشخص یا واضحی نسبت به گروه مشابهی که آن را دریافت نکرده  

 بودند دارد. 

 

ی جزئ غییري خاص نسبت به تیترهاي مربوط به کارآزمایی هاي بالینی هوشیار و محتاط باشند. برخی اوقات ت طوربه ویراستارها باید 
غلط تبدیل شود. براي مثال ممکن است کسی در این مورد وسوسه شود  کامالًیا   کنندهگمراه تواند باعث شود تا یک تیتر به تیتري می

موفق بوده است.  واقعاًاین آزمون  –اما نه همه   –کند. چون برخی  استفاده که از کلمه موفق در توصیف نتایج این اسکتامین 
، باید  گذارندیمي بر برداشت مخاطب اثر طورجد به ي را بر دوش خود دارند و رگذاریتأثسنگینی در  العاده فوقتیترها وزن  که ییازآنجا

 مراقب بود تا از بزرگنمایی نتایج خودداري کرد. 

روند و خروجی یک باید نسبت به مساله تضاد منافع بالقوه هوشیار باشند. منافعی که ممکن است در طراحی،   طورنیهمویراستاران 
 تحقیق نقش بازي کرده باشد.

هزینه شده   نیتأمي داروسازي هاشرکت که از سوي خود  شوندیمیی انجام هادرمانبسیاري از کارآزمایی هاي بالینی در مورد داروها و 
ها بپردازند. براي مثال، شرکت تحقیق و توسعه  باید با احتیاطی مضاعف به بررسی آن نگارانروزنامه است و این به معنی آن است که 

 ي در تحقیق مربوط به اسکتامین را بر عهده داشته است. گذاره ی سرماي است که طراحی و فناورستیزشرکت  169جنسن

است. در بخش  قرارگرفته ورد آزمون دارویی است که م  دکننده یتولاین شرکت متعلق به شرکت جانسون و جانسون است که خود 
  دوسوماست،  شده درج ي مربوط به این مطالعه که در مورد این ژورنال خاص زیر برچسب «اطالعات مربوط به مقاله» سازفاش 

 براي جلوگیري از هامراقبت. اگرچه این تحقیق طراحی خوبی داشت و برخی از اندشده یمعرفکارمندان جنسن  عنوانبه  ننویسندگا
شفاف به مخاطب توضیح  طوربه است و باید  انکاررقابلیغي متفاوت درباره آن اعمال شده بود، اما وجود تضاد منافع بالقوه هاي ریسوگ

 داده شود. 

ها نسبت به دارو یا درمانی تازه به تحلیل گران، افراد دانشگاهی یا محققان مستقل  آن اندازچشماغلب اوقات گزارشگران براي اطالع از 
، تضادها هايهمکاري که در آن احوزه  دراما  ؛است نگارانروزنامه . این رویکردي هوشمندانه و قابل دفاع براي کنندیم از تحقیق مراجعه 
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و رقابتها بیداد میکند، مراقب باشید. اگر تائید دارو یا درمانی ویژه موجب سودي براي تحلیل گران شود ممکن است این موضوع بر 
نظر آن تأثیر بگذارد  

رندي هرناندز170، ویراستار بخش سرطانشناسی در ژورنال کنسر تراپی ادوایزر171 میگوید: «درست است که برخی از تحلیل گران  
ممکن است داراي درجه دکتري تخصصی و درجات پزشکی باشند یا برخی از آنها درك عمیقی از علمی که از پیشبینیها حمایت 

میکند داشته باشند، اما بااینوجود – وقتی در مورد موضوعی نظر میدهند که میتواند تأثیري بر قیمت سهام یک شرکت داشته باشد 
شما نمی توانید به طور کامل از انگیزه هاي آنها باخبر باشید.» باوجود ي که  ممکن است به نظر توصیه اي بدیهی براي ویرایش به 

شمار آید اما به طور مضاعفی اطمینان حاصل کنید که گزارشگران بیانات تحلیل گران را راستی آزمایی کرده و آنها را تشویق کنید 
که همه داده هاي مرتبط را درون داستان آورده و نقلقولها را درون  بافتار مناسبی قرار دهند. 

 هاي (سرورهاي) پیشانشر بانک

ها  ها باید مقاالت رسیده را بررسی کرده و آنها به کُند بودن و آهسته بودن مشهور هستند. ژورنالآنمطالعات تحقیقاتی و فرآیند انتشار 
محققان از بحث درباره تحقیقات خود با دیگران منع   معموالً، مدت طول این   در و فرآیندها انتشار بگذرانند. هارده همرا از فرآیند بازبینی 

. در برخی از موارد، مانند زمانی که رویدادي رندیگیممنتشر شد مورد شناسایی و معرفی و تبلیغ قرار  و در عوض زمانی که مقاله  شوندیم
گیري کرونا مواجه بودیم، ممکن  مربوط به سالمت عمومی در حالت اضطراري و اورژانس در جریان است، مانند زمانی که با بحران همه 

 توانیم معموالًها منتشر کنند. چنین مقاالتی را رده د را بیرون از فرآیند بازبینی همي تحقیقی خوها افته است محققان تصمیم بگیرند ی
ي آنالینی هستند که  هاگاه ره یذخهاي اطالعاتی و ها بانک» معروف هستند، پیدا کرد. این172در فضاهایی که به نام «سرورهاي پیشانشر 

. کنندیم، میزبانی اندنگرفته ي سنتی آکادمیک مورد پذیرش قرار هاژورنال ي مربوط به مقاالتی که هنوز از سوي هاداده از مطالعات و 
، اگرچه در رندیگیمی قرار موردبررستقلب علمی  ازنظرتنها  معموالًي پیشا نشر هامقاله ها، رده ي سپري کردن فرآیند بازبینی همجابه 

 ي بررسی را پشت سر بگذارند.ازهاینش یپي و هایبررساز برخی از موارد ممکن است برخی 

ها گرفت ، اگر گزارشگر شما تصمیم به پوشش دادن آناندنگرفته ی قرار موردبررسدقیق و عمیق   طوربه ي پیشا نشر هامقاله  که ییازآنجا
ناسب را براي مخاطبان خود توضیح داده باید دقت و احتیاط بیشتري را در پیش بگیرید. مطمئن شوید که بافتار و چارچوب دقیق و م

 باشید.

محققان با  چراکه ، شدیمدر فضاي عمومی  هایآشفتگي باعث بروز برخی از ریگهمه ي پیشانشر در دوران هامقاله عجیب نبود وقتی  
 ي خود بودند. هاافته یانتشارمشغول  ریگنفسسرعتی 

Randi Hernandez 170  
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به نیچرنیوز که یکی از  medRxivو   bioRxivاین سرورها یعنی  نیترمحبوبدو مورد از  گذارانانیبنیکی از  173ریچارد سِور 

ي غریبی درباره چیزهایی که  هاینیبشیپها است، گفت: «ما ادعاهاي دیوانه وار و رده ي داراي بازبینی همهامقاله ناشران  نیتربزرگ
 بشود را مشاهده کردیم.» 19-ممکن است منجر به درمان کووید

بود که از سوي گروهی از محققان دانشگاه استنفورد نوشته و در   ايمقاله ي زیادي را باعث شد، هامناقشه یکی از مطالعات پیشانشر که 
در آن   شده اعالمبرابر تعداد رسمی  85تا  50یا در منطقه سانتا کالرا در کالیفرن 19 -بود تعداد واقعی مبتالیان به کووید ادعاشده آن 

و مخالفت قرار  موردانتقادمنتشر شده بود، از سوي کارشناسان سالمت عمومی   medRxivي این مقاله که در هاافته منطقه است. ی
ی سیل تحقیقات براي بررس اصوالًکه   –هاپکینز دانشگاه جانز  گرفت. گروهی از متخصصان مستقل از دانشکده سالمت عموم در

ي الزم براي تائید و حمایت از هاداده فاقد مدارك و  مشخص کردند که این مقاله پیشانشر –بودند   گرفتهشکلپیشانشر مربوط به کووید 
 چنین ادعاي مهم و بزرگی است. 

 به «انگ» و استگیما دامن نزنید

جلوگیري   يهاراه یکی از  اندکرده در داستان را بررسی  مورداشاره ي علم ریگسختاینکه اطمینان حاصل کنیم که گزارشگران با دقت و  
هاي جلوگیري از ایجاد آسیب، این است که موضوعات حساس را با دقت بیشتري ویرایش از ایجاد آسیب به مردم است. یکی از روش

، ناتوانی و  هاخانمانیبي آن، هادرماناز دارو (اوردُز) و  ازاندازه شیبشامل مواردي مانند خودکشی، استفاده  ازجمله کنیم. این موضوعات 
. زبان و  ماندی نم، اما تنها به این موارد محدود شودیمي ذهنی ها يماریبي جنسی و هاخشونت(تروما)،  رسانبیآسمعلولیت، رویدادهاي 

که  تواند منجر به این شودي با کلمات درست یا اشتباه میبندجمله شده مهم است. استفاده از انتخاب واژگان درست و  مورداستفاده کالم 
 کسی تصمیم بگیرد در موردي کمک بگیرد یا از کمک خواستن سرباز بزند.

کند، جایی که ویراستاران باید شفافیت و خالصه گویی را به  خاص در تیترها اهمیتی دوچندان پیدا می طوربه این موضوعی است که 
در تیترها   معموالً  ها نباشد. براي مثال کلمه «معتاد»آن ن یترکوتاه  دیشا  وبهترین انتخاب کلمات و تیترها  اوقات اما  تعادل برسانند. گاهی

، موادي مانند محصوالت تریاکی، کوکایین،  کنندیممنظم استفاده  طوربه که از دارویی خاص  شوندیمبراي توصیف افرادي استفاده 
زندگی و حیاتی بیرون از دایره آن داروها نیز دارد و استفاده از   قطعاًکند کسی که از دارویی استفاده می وجودنیبااهرویین یا متامفتامین. 

مشابه، برخی  طوربه ه آن ویژگی کاسته شوند. استفاده خود از آن دارو تعریف شوند و ب  واسطهبه ها تنها که آن شودیمواژه «معتاد» باعث 
abus» یا سوءمصرفي واژه «جابه  دهندیماز متخصصان و فعاالن ترجیح   e  ازحدشی باز واژه استفاده زیاد یا  داروهااز  مورداستفاده در 

(Overus e)  نوعی بار قضاوت و نگاهی اخالقی را در خود دارد.  سوءمصرفاستفاده کنند. چراکه 

ترکیباتی که براي توصیف مرگ  نی ترجیرایا اصطالحاتی خاص درباره خودکشی است. یکی از  هاواژه ها استفاده از ر از مثالیکی دیگ
«ارتکاب به خودکشی» است. این ترکیب به مخاطب شما مفهومی از ارتکاب به جرم را منتقل   دهندیمکسانی که به زندگی خود پایان 

ي ذهنی و هاي ماریبنرم کردنی طوالنی و سخت با  وپنجه دستاست که در اکثر موارد خودکشی حاصل  واقعیت این  که یدرحالکند، می
 خودکشی» باشد. واسطه به روانی است. عبراتی بهتر شاید «مرگ 

این است که اطمینان حاصل کنید که گزارشگران فرآیندي که   دیکنیمی که داستانی درباره خودکشی را ویرایش درزماننکته مهم دیگر، 
ی از توجه قابلها مدارك و شواهد رده توسط هم شده ینیبازبمنجر به مرگ فرد شده است را با جزییات توصیف نکنند. چندین مطالعه 

Richard Sever 173  

 «قاله هاي پیشانشر، 

ي اینکه فرآیند  جابه
ها را  رده کامل ارزیابی هم

د،  گذارن شت سر ب پ
تقلب   ازنظرتنها  معموالً
ی قرار موردبررسعلمی 

 . رندیگی م

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v2
https://ncrc.jhsph.edu/research/covid-19-antibody-seroprevalence-in-santa-clara-county-california/
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 موردبحثي اگسترده وسیع و  طوربه خودکشی  یک نکه یبعدازا. به این معنی که اندساخته » را آشکار 174ي به نام «اثر تقلیدياده یپدوجود 
که افراد از روش فردي که خبر اول درباره او منتشر   افتدیمي مشابه اتفاق هایخودکشي از اخوشه ،  ردیگیمو مورد تبلیغ قرار  قرارگرفته 

 .اندکرده شده بود، تقلید 

 

 

کند: «اینکه چطور درباره  ي ذهنی نوشت، اشاره میهايمار یببراي اتحاد ملی درباره  2018در یادداشتی که در سال  175لونا گرینشتاین
خودکشی حرف بزنیم، بنویسیم و گزارش کنیم اهمیت دارد. براي کسی که ممکن است به فکر خودکشی افتاده باشد، این احتمال وجود 

است، یا ترسیم دقیقی از توضیح فرآیند مرگ فرد داشته   قرارگرفته  مورداشاره فرآیند خودکشی دارد که چنین گزارشی که در آن جزییات 
 یا روش استفاده براي مرگ را توضیح داده باشد، باعث شود تا او تصمیم بگیرد این فکر را به عمل بدل کند.» 

توصیفات دقیقی از نحوه مرگ او را   هارسانه خودکشی درگذشت، تعدادي از  واسطه به ، طراح مد، 176، کیت اسپد2018زمانی که در سال  
 انتقالگذاشته بود و تصاویري که بدن او را در حال  جابه روش و محتواي یادداشت خودکشی که او از خود  ازجمله ترسیم و بیان کردند. 
 .کردیم فیتوصبه همراه تیترهایی که روش مرگ را  دادیمو روي برانکار نشان 

فهرستی از بایدها و نبایدهاي گزارشگري درباره خودکشی را از قول متخصصان مختلف تهیه و   گزارشگري درباره خودکشی تیساوب
 رشگران و ویراستاران منتشر کرده است. براي استفاده گزا

 

 بایدها:

  خودکشی گزارش کنید اطالعات درباره مکان را به شکل عمومی باقی بگذارید و با جزییات بیان نکنید   عنوانبه مرگ را 

  اما تحت بررسی و مرور است.  داشده یپ، گزارش کنید که چنین یادداشتی داشده یپاگر یادداشتی 

 اطالعات مربوط به فرد را در حد اطالعات عمومی نگاه دارید 

  تواند به اکثر افرادي که به خودکشی فکر  می هاکمکو  هادرماني مواجهه با شرایط، حمایت و هامهارتکه   دیکناشاره
 کمک کند. کنندیم

 ي ذهنی و مشکالت موجود در ها يماریب ریتأث(مواردي مانند  خودکشی و عوامل خطر را توصیف کنید هشداردهنده  عالئم
 روابط) که خودکشی را در بافتار و چارچوبی مشخص قرار دهد. 

  ي مربوط به گزارش مرگ رعایت حال دوستان و اعضا خانواده عزادار را نیز بکنید.هاداده در استفاده از کلمات و 

  به باورهاي رایج مبنی بر اینکه خودکشی را به مفاهیمی چون قهرمانی،  یی را مطرح کنید کههاداده بافتار و چارچوب و
 دهد، مقابله کند.افتخار و وفاداري نسبت می

  یی مانند افزایش یا باال ها واژه ي موجود انجام دهید و از هاداده در مورد خودکشی و شیوع آن تحقیق کافی بر مبناي
 آن استفاده کنید.، وفور و مشابه  خته یگسلجامي رشد جابه رفتن 

 
copycat effect 174  
Luna Greenstein 175  
176 Kate Spade 

http://reportingonsuicide.org/
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 نبایدها

  .روش و محل وقوع خودکشی را توصیف نکنید 

  از شخص درگذشته را منتشر نکنید  آمدهدستبه محتواي یادداشت یا نامه 
 

 .جزییات شخصی درباره فرد درگذشته را منتشر نکنید 

  در مقابله با مشکالت تصویر نکنید. قبولقابلراهی رایج و  عنوانبه خودکشی را 

  ی نکنید.زنگمانه بیان نکنید و درباره آن  انگارانه ساده دالیل منجر به خودکشی را 

  جزییات احساسی را در تیترهاي داستان به کار نبرید 

  تصویر نکنید  باشکوه خودکشی را به شکلی امري رمانتیک یا 

  تربزرگها، ي و «سر به آسمان رسیدن» تعداد آنریگهمه یی مانند  هاواژه واقعیت مساله خودکشی و شیوع آن را با 
 از چیزي که هست نشان ندهید. 

است، گزارش  ختهیآمدرهم با مساله انگ و استیگما  کراتبه سالمت عمومی  مسائلیکی دیگر از مواردي که در گزارشگري 
واژگان به تقویت و تداوم   نی ترقیدق درباره افرادي داراي ناتوانی و معلولیت است. در این مورد هم مهم است که با استفاده از 

  اول»-«شخص   اصطالحاًو باورهاي اشتباه رایج در این زمینه کمک نکنید. یکی از قوانین عمومی در این زمینه  هاشه یکل
ي انجام دهید که کلمه فرد یا شخص را پیش از هر توصیفی از  اگونه به ین معنی که ساختاربندي جمله را . به ا شودیمنامیده 

نادرستی تعریف یک شخص داراي معلولیت بر مبناي تنها   طوربه از القاي قربانی بودن یا  بیترت نی ابه ناتوانی او قرار دهید تا 
 آن معلولیت خودداري کرده باشید

معلول ( 177نشین دارچرخ ي مانند صندلی اواژه ي جابه کند استفاده می دارچرخ که به کسی از که از صندلی  براي مثال زمانی
 کند» را به کار ببرید.استفاده می دارچرخ ) عبارتی مانند «شخصی که از صندلی دارچرخ صندلی  پابندمحتاج/اسیر/

خود را اسیر یا  شخصاً: «من باره گفته بوده کانزاس در این شخصی در گفتگو با مرکز تحقیق و تمرین زندگی مستقل دانشگا
ي کنم، با دارخانه ، بازي کنم، کنم کاردهد است که من اجازه می بخشي آزاد. این ابزاري دانمینم دارمچرخ پابند صندلی 

 داشته باشم.» در ارتباط و تماس باشم و براي زندگی شخصی خودم را امخانواده دوستان و 

ي بر نحوه تفکر خواننده  ریتأث توانندیمتصاویر  چراکه ي به انتخاب عکس معطوف کنند  اژه یوباید توجه  طورنیهمیراستاران و
نسبت به موضوعی بالقوه مهم براي مداخالت سالمت عمومی نظیر واکسیناسیون داشته باشند. این موضوعی است که جیمی  

 دارد.  دیتأکو ویراستار آزاد، بر آن   نگارروزنامه  178گرینرینگ

تواند اثري قدرتمند بر افکار  می –قرار بگیرند  مورداستفاده حتی زمانی که بدون نیت ترساندن مردم  –تصاویر هراسناك 
یک ، براي مثال از استفاده از تصاویري دراماتدیکنیم عمومی داشته باشند. اگر شما داستانی درباره واکسیناسیون را ویرایش 

ي آن شاید تصاویري از کودکان سالم که بعد از  جابه ي تزریق یا کودکان در حال گریه و فریاد خودداري کنید. هاسوزن
 را منتشر کنید.  اندگرفته ي خود عکس یادگاري هازخمواکسیناسیون برچسب واکسینه شدن خود را دریافت کرده یا با چسب 

 
177 wheelchair-bound 
178 Jaime Greenring 

http://rtcil.drupal.ku.edu/sites/rtcil.drupal.ku.edu/files/images/galleries/Guidelines%208th%20edition.pdf
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مؤسسات ملی سالمت و اتحادیه ملی براي بیماري هاي ذهنی منابع خوبی براي گزارشگري در این حوزه ها به شمار 
میروند. برخی از مدارس روزنامه نگاري و گروه ها نظیر انجمن روزنامه نگاران سالمت و مرکز روزنامه نگاري سالمت 

اَنِنبرگ در دانشگاه جنوب کالیفرنیا نیز منابعی عالی در این زمینه به شمار میروند. 

 شود یمسیلیکون ولی هم مشمول همین قوانین 

، هامارستانیبعرصه پزشکی که روزگاري قلمرو  اندازچشم. اندشده حوزه بهداشت عمومی  واردتازه ي اخیر چندین شرکت هاسال در 
 ازجمله . ردیگیمقرار  ي فناوريهاغول ریتأثبیشتر تحت  روزروزبه هاي داروسازي بود، ي پزشکی و شرکتهاسالي بیمه، ابزار هاشرکت

هم چند شرکت نو  طورنیهمبه فیس بوك، اپل، آلفابت (شرکت مادر گوگل)، آمازون و مایکروسافت اشاره کرد و  توانیم هاشرکتاین 
 .شوندیمپشتیبانی  ریخطرپذ گذاره یسرماي انهاده پایی که توسط 

همان   دیکنیم، ویرایش اندشده ساخته ي سیلیکون ولی هاشرکتیی را درباره محصوالت تازه سالمت که توسط هاداستانزمانی که 
. نوآوري دیدهیمقرار  موردنظرها اعمال کنید که درباره یک داروي تحقیقاتی و آزمایشی ی و احتیاطی را درباره آننیزبی ر سطح از دقت و 

 ی اشتباه نگیرید. ي دقت علمجابه و ابتکار و اختراع را 

ي اخیر از آسیبی است که نتیجه پنهان شدن خطرات و واقعیت کارایی یک هانمونه داستان شرکت ترانوس، یکی از مشهورترین 
 و منافع عظیم مالی است.  هاقدرتمحصول سالمت زیر سایه  

که انقالبی در سالمت عمومی ایجاد خواهد  کردیم، شرکت نوپاي آزمایش خون ترانوس، ادعا دیآور یمبه یاد  احتماالًي که طورهمان
ي بزرگ و بد» آزمایش خون است. این شرکت از حمایت مالی مستحکمی برخوردار بود؛ هاسوزنکرد و مسیر آن دور شدن از «

 گذارانیبناز سوي  شدیمش ساده و راحت خونی بود که ادعا ی که صدها میلیون دالر را پشت این فکر که مبتنی بر آزمای گذارانه یسرما
ي خبري همچون فوربز، در استفاده از توصیفاتی چون «انقالبی» و «کشف  هارسانه است.  شده ابداع این شرکت، الیزابت هولمز، 

د که در بیان تحقیقات علمی و  یی غیر انتقادي را منتشر کردنهاداستانها » براي توصیف کمپانی و هولمز تعلل نکردند. آنسدشکن
 ي پیشرفته مربوط به این ادعا ناکام بودند. هايفناور

قرار نداده بودند: نه  مورداشاره ي خود هاداستانکردیم را در  دیتأک ها کدام از این نشریات، اطالعاتی کلیدي که ما در این فصل بر آنهیچ
ي آزمون خون موجود. پیش از اینکه آشکار شود، هاروشه و نه درباره مقایسه با درباره دقت آزمایش، نه درباره خطرات و سودهاي بالقو

قصد انجامش را دارد اصوالً وجود خارجی ندارد، ارزش مالی هولمز به بیش از  کردیمي که براي کاري که ترانوس ادعا اشرفته یپفناوري 
در 179جان کریرو گزارشگري خستگی ناپذیر  تیدرنهاي شد. گذارارزش ر میلیارد دال 9میلیارد دالر رسید و شرکت او با قیمتی معادل  4.5
 ژورنال و دیگران ماهیت و واقعیت متقلبانه و دروغین ترانوس را آشکار کرد. تیاستروال 

شود، اما حتی محصوالت  آساغولتواند منجر به فروپاشی شرکتی اگرچه مثال ترانوس مثالی از آن است که چطور عدم شفافیت می
 ي قرار بگیرند.ارانه یگسختو بررسی دقیق و نیز باید مورد سنجش  شوندیمي فناوري عرضه و معرفی هاشرکتموفقی که از سوي 

و با تولید ساعت اپل  2018رسمی در سال  طور به ي تلفن همراه اپل، هایگوشبه مثالی دیگر در مورد شرکت اپل توجه کنید. سازنده 
رد نظارت و رصد دهد بخشی از مشخصات سالمت قلب خود را مووارد حوزه سالمت شد. این محصولی است که به کاربران اجازه می

. با گذراندن چندین  رفتیمقرار دهند. این ابزار از سوي اداره نظارت بر غذا و دارو ترخیص شد که دست آوردي عظیم براي اپل به شمار 
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کامل به شکل مجازي برگزار شد، اپل به نخستین غول عرصه فناوري  طوربه ي که  اسابقه یبکارآزمایی بالینی  ازجمله مطالعه بزرگ، 
  کرد؛یمبود که امکانات واقعی پزشکی آن را تائید   گذارقانونکه داراي ترخیصی از سوي  فروختیمبدل شد که به مشتریانش ابزاري را  

 ي بسیار زیادي روبرو هستند.هاتیمحدودبا  بازهم هاییتوانااما این 

ترخیص شده است از سوي این نهاد تائید   FDAبراي مثال، ساعت اپل و سنجشگر ضربان قلبی که درون آن وجود دارد و از سوي 
ممکن است داراي   اگرچه است که   شده گرفته ي تنها براي ابزارهایی در نظر دییتأاین تمایزي مشخص و بارز است. چنین   –شده نیستند 

کند. مواردي  و کاربرد پزشکی شاخص و بارزي را ارائه می و کارآمدي  قرارگرفته ی و مطالعه  موردبررسمل  کا طوربه خطر باال باشند اما  
یی که از سوي شرکت اپل براي بررسی به آن ارجاع شده بود  ها داده اگرچه  FDA. شوندیمیی که درون بدن نصب سازهاضربانمانند 

 تواند براي هر نوع تشخیصی در زمینه  بود. نخست اینکه این ابزار نمی  کرده شاره ارا ترخیص کرده بود اما به دو محدودیت مهم در آن 
 
 
اما همه  ؛ي کلینیکی استفاده کردهامراقبتجایگزینی براي  عنوانبه  آن  از ي قلبی به کار گرفته شود و دوم اینکه نباید هاي ماریب

 و این تمایز اشاره نکرده بودند.  هاتیمحدوددرباره این ابزار به این  هاگزارش 

ساعت اپل برگزار کرده بود به معنی واقعی کلمه  هشداردهنده ي که این شرکت براي بررسی سامانه  امطالعه ي که باوجودعالوه بر آن 
ي امطالعه ت که بتواند اپل داراي چنان منابع وسیعی اس اوالًبود، مهم است که در نظر داشت که  سابقه یب اندازچشمابعاد، طراحی و  ازنظر

یی  هات یمحدودنقاط قوتی که در این تحقیق وجود دارد کماکان این تحقیق نیز با  باوجودبالینی در این ابعاد را حمایت کند و 
 ي گزارش نیز کارمندان اپل بودند. هاسنده ینواینکه سرمایه گذرا این تحقیق خود اپل بوده و  ازجمله کند نرم می وپنجه دست 

 اشاره کند. هاتیواقعباشد هر گزارشی باید به این  شده مشخصباید  تاکنونکه   طورهمانو 
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است. وب سایتی خبري در حوزه سالمت و پزشکی که وابسته به   STAT، گزارشگر حوزه سالمت و فناوري در ارین برودوین
ي خود را بر بازیگران اصلی هاگزارشکند، تمرکز زندگی می سکویفرانسسانبوستون گلوب است. او که در منطقه خلیج روزنامه 

ها در حوزه سالمت قرار داده است. قبل از اینکه  ي آنهایطلبجاه سیلیکون ولی مانند اپل، آمازون، گوگل، فیس بوك و مایکروسافت و 
ملحق شود، ارین پنج سال را در نقش گزارشگر سالمت و علم در بیزنس اینسایدر سپري کرده بود. در آنجا بود که گزارش  STATبه 
اف بی آي در مورد این   منجر به آغاز تحقیقات uBiomاو در زمینه اشتباهات و خطاهاي شرکت استارت آپ میکروبی   کنندهنییتع

، مجمع مزیتاوركیوین کارهاي او مورد ارجاع  منتشرشده  BBCو  NPRي او در هامصاحبه ورشکستگی آن شد.  تیدرنهاشرکت و 
 است. قرارگرفته جهانی اقتصاد و بسیاري دیگر 
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ستیزطیمحاقلیم و 
ه  شت ننو ن مونتی 1فِ 8 0 

 19-هاي تازه در دوران پسا کوویدگیريي خطر همه استثنابه  – علمی داستانهایی که پیش رو داریم شاید تنها چند در دهه 
ساده است:  همآنبه خود جلب کند. دلیل  ستیزطیمحداستان گرمایش جهانی و  اندازه به ها را ها و خواننده توجه بیننده  –

را باید به مدد   شناسی است و تغییرات اقلیمها و زیستمربوط به بیماري  موضوعی 19-ي که موضوعی مانند کوویدباوجود 
تواند به مقابله  هایی که بشریت میفیزیک و قوانین حاکم بر طبیعت شناخت، اما در هر دو مورد، افکار عمومی براي درك راه 

 علم تکیه دارد.  نگارانزنامه روي ناشی از آن را مدیریت کند، به هاچالش بپردازد و خطرات و  هاتیواقعبا این 

سوزانیم، مقداري  هاي فسیلی بیشتري میدر مورد تغییرات اقلیم، فیزیک داستان شفاف و آشکار است. هرچقدر ما سوخت
جوي، طی   کربن دیاکسي دشود. سطح  می ترگرمسیاره ما  جه یدرنتکنیم و بیشتري را وارد جو زمین می کربن دیاکسي د

 دوران پیش از صنعتی شدن برسد.  برابر دوسال به  50چندین دهه گذشته رشدي سریع داشته و احتمال زیادي دارد که طی 

  70توان به برخی از عناصر سازنده آن تجزیه کرد. جمعیت جهانی در طی را می ستیزطی محتر داستان ي وسیعاندازچشمدر 
 انتشارمیلیارد تا زمان  8میلیارد نفر امروز (بیش از  7.6تا  1950میلیارد نفر در   2.5از   –سال گذشته سه برابر شده است 

میلیارد نفر برسد. در همان حالی که تعداد  10این جمعیت تا پایان این قرن به عدد  شودیمی نیبشیپو  –ترجمه این کتاب)  
هاي بیشتري از منابع طبیعت را به نفع خود برداشته و استفاده   ، ما بُرشابدییمافزایش   هاآني روي زمین و فروانی هاانسان 

 .میشویمتر کرده و باعث کاهش تنوع زیستی را کوچک  هابومستیزکرده و در این فرآیند 

است: جمعیت رو   گرفته شکلمواجه هستید که از سه ریسمان اصلی  181بنابراین در نقش ویراستاري علمی، شما با گره گوردي 
ی و تا حدي  نوع به هم  19-کووید و تنوع زیستی. هابومستیز ي در حال گرم شدن و کوچک شدن ااره یسیش جهان،  به افزا

ي وحشی و طبیعی بودند، هانیسرزمتر یی که پیشهانی زمما به  امانیبمحصول همین تهاجم به طبیعت بود. هجوم 
ها  و به آن گذارندیمنیز اثر  هاانسانکه بر  داد قراري جانوران دیگر هاي ماریبدر مواجهه و در معرض  شیازپشیبرا  هاانسان 

ی بتوان مسیري موازي میان کرونا ویروس تازه و گرمایش زمین رسم کرد، اما سخت به ي که باوجود. شوندیممنتقل  
مانی که داستانی درباره هر یک از این دو موضوع را ي قدرتمندي میان این دو موضوع وجود دارند که باید زهاشباهت

 مد نظر داشته باشیم.  میکنیمویرایش 

180 Fen Montaigne 
181 Gordian Knot 

09
مقدمه
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به ما هشدار داده بودند و ما در هر دو مورد  هاآندرباره   وفور به مکرر و  طوربه یی بودند که دانشمندان هاده یپد هااینهر دو 
، تبدیل به داستانی سیاسی شده و گرفتار انکار متحده االت یاها انجام ندادیم. هر دو موضوع در اقدامات کافی براي مقابله با آن

که با پوشش هستند  هاییداستان هاآنهر دو  و ؛شده اند  کننده گمراه علوم پایه و سیلی از اطالعات و اخبار جعلی 
ی  نیبشیپي روند علمی همراه بوده و نیازمند آن هستند که گزارشگران و ویراستاران در توصیف وضع موجود و دادوستدها 

 و پختگی عمل کنند. باظرافتآنچه ممکن است در پیش رو باشد، 
 

 داستان اقلیم
 

ي را بد نیست در  انکته چند  دیشویمیا مشغول ویرایش آن   دیسپاریمزمانی که داستانی درباره گرمایش جهانی را به کسی 
 ذهن داشته باشید:

 
  .ي انسانی و  هاتیفعال ي ناشی از اگلخانه تولیدات گازهاي علم در این موضوع به تثبیت رسیده است

کربن، دلیل اصلی گرم شدن سیاره زمین با روندي است که در مدت چند میلیون سال   دیاکسيدخاص  طوربه 
 زور به بوده است. در این مورد دو سویی در این داستان وجود ندارد، براي همین نگران این نباشید که  سابقه یب

به معنی ترویج و تبلیغ   ی و اعتدال در بیان دو سوي داستان» را وارد گزارش خود کنید. چنین کاري عمالًطرفیب«
  طوربه ، اوضاع رسدیمي اثرات گرمایش زمین  بندزماناطالعات و اخبار اشتباه است. زمانی که نوبت به جزییات و 

 ي برخوردارند. تر نییپای از درجه اطمینان توجهقابل
  طوربه م سازمان ملل متحد، ی تغییرات اقلیالدولنیب ، اجتماع علمی و کمیته اآلنهمچنین به یاد داشته باشید که تا 

عمل کرده  کارانه محافظه ، گذاردیمگرمایش زمین و تغییراتی که بر سیاره ما  ریتأثی سرعت ن یبش یپعمومی در 
 است. 

  
 
 
 

  The 2° Instituteاکسید کربن در طول هزار سال گذشته. منبعسطح دي 

https://www.co2levels.org/
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 توانید منکران تغییرات اقلیم و شکاکان گرمایش زمین را از  ، شما میدیسینویم علم درباره  که  زمانی
  متحده االت یادر  خصوصبه ، هايگذاراستیسو  هااستیساما زمانی که درباره ؛ داستان خود حذف کنید

دست به انکار   وضوح به ، انکار منکران با پذیرش خطر براي شما است. شکاکان اقلیم و کسانی که دیسینویم
جاي دارند و این رفتار و دیدگاه ضد علم بر روند زندگی در سراسر کشور  خواه يجمهوردرون بدنه حزب  زنندیم

گرفته تا اضافه   هاالتیافدرال و  گذارد، از تالش براي حذف قوانین محیط زیستی و اقلیمی در سطح دولتاثر می
 ي درسی مدارس عمومی.هاکتابدرباره تغییرات اقلیم در  کنندهگمراه کردن اطالعات غلط و 

 

 
 

 شودیم  دتریشدگرمایش جهانی  راتیتأث که ی درحالوجود دارد:  جاهمه  در اقلیم  تغییرات داستان – 
ي هاالبی سي شدیدتر، مرگ انبوه درختان به دلیل حمله حشرات، افزایش سطح دریاي آزاد که منجر به هاالبیس

و خود را به درون هر  تغییرات اقلیم، موضوعی است که خود را در زندگی همه افراد وارد کرده  -شودیمساحلی 
 تا سیاست و عدالت اجتماعی. . از کشاورزي و سالمت و اقتصاد گرفته  کندیمداستان و هر موضوعی تحمیل 

 
  معدود نقاطی از جهان   .شودیمروزافزونی به داستانی محل بدل   طوربهداستان تغییرات اقلیم

ي وسیع هاي سوزآتش، تناوب رخ دادن و شدت متحدهاالت یا. در اندمانده هستند که از اثرات تغییرات اقلیم در امان 
که به سیالب «روزهاي  ايها میلیون نفر اثر گذاشته است. پدیده گرفته تا کالیفرنیا، بر زندگی ده  کلرادوطبیعی، از 

آفتابی» معروف شده است و ناشی از افزایش سطح دریاها است بر زندگی ساکنان مناطق ساحلی در ساحل شرقی 
ي هایبارندگي اخیر شاهد وقوع هاسال آمریکا)، در  متحده االت یا(در  آمریکا اثر گذاشته است. غرب میانه باالیی

و   ترگرم هاتابستان، سرماي زمستانی کمتر، جاهمه در   باًیتقر ؛ وي عظیم بوده استهاتوفانشدید و   العاده فوق
ها شدیدتر و بیشتر از قبل شده است. هرچقدر که بتوانید پوشش این موضوع شرایط آب و هوایی و دفعات بروز آن

  دی توانیمجهانی قرار دهید،  تربزرگه سطحی از رویدادهاي محلی برسانید و آن را در قالب روندها و داستان را ب
اهمیت  هاآنیی که بیش از همه براي جاهماندر  قاًیدق همآنتوجه خوانندگان و تماشاگران بیشتري را جلب کنید،  

 . هاآندارد، یعنی درست پشت در خانه 
 

 xkcd.comمنبع: 

https://xkcd.com/license.html
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  مستقیم و شفاف به خوانندگان و  طوربهمستقیم به چشمان مشکل نگاه کنید و خبرها را

ي هاحلراه  زمانهمگرمایش جهانی را پوشش داده و گزارش کنید اما  راتیتأث بینندگان خود منتقل کنید.
یی از هابخش زي در گرمایش جهانی موضوع سیاسی مشاجره برانگی که ی درحالقرار دهید.   موردتوجه احتمالی را نیز 

ي تجدید پذیر رویکرد هايانرژی از مردم با این موضوع که توسعه توجهقابل، اما اکثریت رودیمآمریکا به شمار 
را بزرگنمایی نکنید   دوارکننده یامي هاشرفتیپدرستی است موافقت دارند. در همین زمان، مراقب باشید تا برخی از 

ي نکنید. به یاد داشته باشید  سازساده  ازحدشیبیی و اثرات آن در اقتصاد جهانی را زداکربني مربوط به هاچالش یا 
ی در حال تالش براي حل این  المللنیبي زیادي در سطوح محلی، ملی و هامقامو که دانشمندان، کارآفرینان 

 مساله هستند و خوب است که خوانندگان، بینندگان و شنوندگان خود را در این موارد آگاه و مطلع نگاه دارید.
 

 
 انکار علم و

 
به همان اندازه  هاآندر حال گرم شدن است ریشه در قوانین فیزیکی دارند که استحکام  سرعتبه دلیل اینکه سیاره زمین 

  کندیمیک اصل علمی استقرار یافته است، بیان  عنوانبه میالدي  19که از قرن  اياستحکام قانون گرانش است. اثر گلخانه 
ي کوچک، هاتراکم، حتی در توانندیم  –هستند  نی ترشاخص هاآنکربن و متان در میان  دیاکسيدکه  –که برخی از گازها  

ي قطبی به دام افتاده  هاخي هوایی که در عمق یهاحبابحرارت را در جو زمین به دام بیندازند. دانشمندان بر اساس مطالعه 
کربن جو زمین   دیکساي دکه میزان تجمع  دانندیم،  آمدهدستبه ي یخی که از این مناطق هاستوناست و از طریق استخراج 

میلیارد  35تا  30هر سال بیش از  هاانسان ي هاتیفعالهزار سال گذشته است و  800در حال حاضر در بیشترین حد خود طی 
 .کندمیمتناسب با آن دماي جهانی افزایش پیدا  طوربه و  کندمیکربن را وارد جو  اکسیدديتن 

 
ي تاریخ  هاسال نیترگرمپنج مورد از  2020ي دقیق مربوط به هوا آغاز شد تا سال هاداده سال پیش که حفظ و ثبت  140از 

  9 ،متحدهایاالت ها و جو رخ داده است و بر اساس گزارش موسسه ملی اقیانوس  2019تا   2015هاي در فاصله سال  شدهثبت 
مقدار تجمع  .رخ داده است 2020تا  2005مورد از ده مورد از داغ ترین سال هاي ثبت شده در تاریخ در فاصله سال  

ر میلیون در هر سال در حال افزایش است و تا زمان نگارش کربن در جو زمین، با روند پر سرعت دو تا سه ذره د اکسیددي 
ذره در میلیون در زمان آغاز انقالب   280در مقایسه با  –رسیده است  (PPM)ذره در میلیون  415این مطلب به حدود 

ي جهان و هاخچالشاهد شدیدترین روند گرمایش در مناطق ی حالنیدرع. ما رندیناپذخدشه هاي علمی صنعتی. این بنیان
 نواحی قطبی هستیم.  خصوصبه 
 

  افتهیکاهش س منجمد شمالی ده درصد ي اقیانوهاخوسعت ی تاکنون 1979که از سال  دهندیمي نشان اماهواره تصاویر 
  هرساله هوا در منطقه گرینلند اکنون باعث ذوب شدن صفحات یخی عظیم این ناحیه شده و  سابقه یباست. دماي باالي 

. صفحه یخی غربی  شودیمي آزاد هاآبخود منجر به افزایش سطح   نوبه به که  کندمیصدها میلیارد تن آب را وارد آب دریا 
کامل ذوب شود باعث افزایش آب   طور به اي که اگر جنوبگان با افزایش دماي هوا و آب اقیانوسی ناپایدار شده است. صفحه 

هاي کوهستانی هم در سراسر جهان از آلپ گرفته تا هیمالیا در حال ذوب ها در حدود پنج متر خواهد شد. یخچالاقیانوس 
 شدن هستند. 

 
 

که روند گرمایش فعلی  شوندیممدعی    هاآنو بر مبناي  کرده اشاره یی هااستداللت به گرمایش جهانی به شکاکان نسب
  طوربه اقلیم زمین  که این است  هااستداللاین  نی ترجیراي او نیست. یکی از هاتیفعالی مربوط به انسان و نوعبه جهانی 
درست است. فوران   واقعاًیلیون سال تجربه کرده است. این گزاره یی از تغییرات اقلیمی را براي چند صد مهادوره منظم 

 داده رخ میلیون سال پیش در سیبري  250مواد مذاب بازالتی از درون گوشته زمین، همانند آنچه حدود  مدتیطوالنگسترده و 
هزار   800اي در جو زمین باعث افزایش دماي جهانی شود. همچنین در طول با انباشتن گازهاي گلخانه  تواندیم واقعاًاست، 

 یی را تجربه کرده است. زداخي یخبندان و یهادوره  هزارساله   100ي حدود هابازه دائم و در  طوربه سال گذشته زمین  

https://www.noaa.gov/news/2019-was-2nd-hottest-year-on-record-for-earth-say-noaa-nasa
https://www.noaa.gov/news/2019-was-2nd-hottest-year-on-record-for-earth-say-noaa-nasa
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معروف هستند، به دلیل   182چرخه هاي میالنکوویچرا کشف کرد به نام   هاآندانشمند صربستانی که  افتخاربه این تغییرات که 
که میزان انرژي بیشتر یا کمتري از خورشید به نیمکره   شوندیمو باعث  دهندیمتغییرات انحراف محور دوران زمین رخ 

حرارت را، نسبت به نیمکره جنوبی   کنندهجذبي هایخشکی مقدار بیشتري توجهقابل طوربه شمالی برسد. نیمکره شمالی 
شروع به   جیدرت به زمین  بعدازآن است و  داده رخ هزار سال پیش  22اخیر حدود  بندانخاست. اوج دوران ی داده ي جادرون خود 

ها ي ده ابازه و در طول  کمکماما واقعیت این است که اکنون زمان آن فرا رسیده است که زمین ما ؛ گرم شدن کرده است
 رو به گرم شدن برود. سرعتبه و نه اینکه  –ي در حال حرکت باشد اتازه ي عصر یخبندان  سوبه  هزارساله 

 
 
 
کربن  اکسیدديکه تنها توضیح ممکن براي افزایش سریع میزان تجمع  ندیگویم شناسم یاقلقریب به صد درصد دانشمندان  

ی در شناسنیزمي هاداده که روند تغییر هر دو این پارامترها بر مبناي  –افزایش دماي ناشی از آن   جه یدرنت در جو زمین و 
 توسط او است.  ايگلخانه عامل انسانی و تولیدات گازهاي  –است  سابقه بیها میلیون سال گذشته طول ده 

 بیندازید)  اینجانگاهی به  هاآني هاپاسخي منکران تغییرات اقلیم و ها حرف(براي دیدن فهرستی از ادعاها و نکات اصلی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
182 Milankovitch cycles 

  The 2° Instituteمنبعي نمودار در سمت راست توجه کنید به اوچ گیر هزار سال گذشته.  800اکسید کربن در طول سطح دي 

https://climate.nasa.gov/news/2948/milankovitch-orbital-cycles-and-their-role-in-earths-climate/#:%7E:text=The%20Milankovitch%20cycles%20include%3A,is%20pointed%2C%20known%20as%20precession
https://opr.ca.gov/facts/common-denier-arguments.html
https://www.co2levels.org/
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 حساببهدر پوشش انکارگرایی اقلیمی چه چیزهایی باید و نباید 
 آید 

مسیر کمان  پرداختیم مزیتاوركیوینبه گزارش درباره تغییرات اقلیم براي  2010که در آغاز دهه  183کارهاي جاستین گیلیز
مشخص   – اندبوده  مؤثري خود او در شکل دادن به آن هاگزارشکه  –ي اخیر را  هاسال گزارشگري درباره گرمایش زمین در  

که برنده   را در توضیح علم تغییرات اقلیم و اثرات این پدیده نوشت. این مجموعه مقاالت مقاالتي از امجموعه کند. گیلیز می
183Fدما افزایش می یابد«  جوایزي هم شده بودند، تحت عنوان

او در مجموعه   2014و در سال  بعدازآناست.  منتشرشده» 184
ي هاحلراه نقش نویسنده اصلی را بر عهده گرفت. این مجموعه به بررسی عمیق   185»تعمیر بزرگدیگري تحت عنوان «

 ر حال نگارش کتابی در این زمینه است.هم د اکنونهمو  پرداختیماحتمالی براي حل بحران تغییرات اقلیم 
ي مربوط به تغییرات اقلیم از تمرکز و  هاگزارش و  هاداستان ، دهدیم که روند گزارشگري و پوشش گیلیز نشان  طورنیهم

ي با عامل انسانی است به سمت ا ده یپدخدشه و تشکیکی،   رقابلیغ طوربه تالش براي تثبیت این واقعیت که گرمایش زمین 
ي مختلف دارد و چه کاري هامکانی در محالت و  راتیتأثدرباره این موضوع حرکت کرده است که این اتفاق چه  هاییداستان 

 درباره آن انجام داد.  وانتیم
کربن وجود دارد به من گفت:   اکسیدديآینده انتشار  اندازچشمي متفاوتی که درباره هاینیبشیپاو درباره بنیادهاي مربوط به 

دقیق این گرمایش   طوربه ی کنی.» اما درباره اینکه نیبشیپی روند رشد و تغییر و تکامل دماي سیاره را نوع به ی توانیم«تو 
و چقدر سریع این تغییرات بروز خواهند کرد «اطمینان کمتري وجود دارد.» براي   شودیمچطور باعث بروز تغییرات روي زمین 

اي یا هاریکن ها دارند، عدم  هاي حاره چه اثري بر تعداد و شدت توفانمثال در اینکه افزایش دماي هوا و دماي آب اقیانوسی 
قطعیت وجود دارد. نقشی که ابرها در تنظیم یا تشدید افزایش دماي حاصل زندگی انسان دارند نیز یکی دیگر از موضوعاتی 

نزدیک به یک متر افزایش   ادآیا سطح دریاهاي آز 2100است که مطالعات جامعی روي آن در حال انجام است. اینکه تا سال 
و صفحات یخی   هاکوه شکست و ذوب شدن  –هنوز نامشخص  –و نرخ  خواهد یافت یا نزدیک به دو متر، بستگی به میزان

 دارد. 
اما ؛ هاي پیش روي گزارشگران و ویراستاران این حوزه استي موجه یکی از چالش ها تیقطعپوشش مسئوالنه این عدم  

 دیگر جایی از ابهام و مکانی براي مناظره ندارد. نه گزارش بر سر اینکه آیا تغییرات اقلیم ناشی از فعالیت انسان واقعی است یا 

درون این دایره ما علم موجهی را داریم که   میگویمکشم و ي میاره یدابراي دانشجویانم   اه یستخته : «من روي دیگویمگیلیز 
راست تخته دایره   دست ه یالیمنتهي موجهی وجود دارند. بعد و در هاتیقطعاست و درون این دایره عدم  توسعه درحال 

  هااین نیترابله  درون این دایره شما یک دسته آدم خرافی و متعصب را دارید. خب،  میگویم هاآنو به   کشمیمدیگري 
– نیست یا اینکه اصل زمین در حال گرم شدن نیست. ايگلخانه گاز  اصالًکربن  اکسیدديکه  زنند یمیی مثل این را هافحر

و   هاحرفداستانی علمی بنویسید این  دیخواهیممزخرف است. اگر شما   کامل ابلهانه و طوربه هایی که ها حرفتمام این
اما اگر قرار باشد من درباره سیاست تغییرات اقلیم بنویسم چی؟ در این صورت  ؛ کامل نادیده بگیرد طوربه  دیتوانیمرا  هاآدم

هاي مربوط به این مساله داراي استیسهستند در حوزه  ربطیبکامل در مورد بحث علم  طوربه یی که هاآدماین   دفعه کی
  هاآناست و تعدادي از  شده لیتشکاز منکران تغییرات اقلیم  متحده ایاالتمجلسین  سومکی .شوندیمی توجهقابلاهمیت 

 هستند.»  بارهنیدراگفتن  خزعبالتدر حال  وقفه یبو  طور دائمبه 

ي حیاتی در این زمینه اثر بگذارند.  هااستیسبر  ي رسمی را بر عهده دارند، این قدرت را دارند که هامقاموقتی چنین افرادي 
نفوذ اختیارگراهاي   ي جایگزین. دنبال کردنهاي انرژیی براي استفاده از هاقیتشوت بر کربن و  مواردي مانند وضع مالیا

یا برادران کوخ نظیر  –ي و هوادار لغو قوانین هستند گذارقانونصاحبان منافعی که مخالف سرسخت  و پرقدرت (لیبرترین) 
 بخش مهمی از پوشش مساله  در زمینه تغییرات اقلیم بر قوانین و سیاستمداران هاآنو بررسی اثرات  - 186موسسه هارتلند

183Justin Gillis  
184 Temperature Rising5 
185 The Big Fix 
186 Heartland Institute 

« منکران تغییرات اقلیم  به 
معنی واقعی کلمه زمام  

شور را در  اختیار این ک
د تا جایی  دست گرفته  ان

کی از   ساله به ی که این م
هاي اصلی بناي  ستون 

کی از احزاب سیاسی   ی
اصلی ما بدل شده است و  

ها میلیون  تا جایی که ده 
کایی تغییرات اقلیم   آمری

.کنندقبول نمیرا 

نیال بنرجی، ویراستار ناظر تغییرات اقلیم در 
) NPRرادیو ملی (

https://www.nytimes.com/2013/01/22/science/earth/seeking-clues-about-sea-level-from-fossil-beaches.html
https://www.goodreads.com/book/show/20431481-temperature-rising
https://www.nytimes.com/2014/05/30/science/a-price-tag-on-carbon-as-a-climate-rescue-plan.html?searchResultPosition=5
https://www.newyorker.com/news/daily-comment/kochland-examines-how-the-koch-brothers-made-their-fortune-and-the-influence-it-bought
https://www.heartland.org/
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مالی   نیتأمهایی که به . (فهرستی از افراد و گروه دهدیممحلی را تشکیل تغییرات اقلیم چه در مقیاس ملی چه در مقیاس 
اتحاد دانشمندان در « دیتوانیمرا  پردازندیمدر زمینه تغییرات اقلیم  کننده گمراه ي رواج دهنده اطالعات غلط و هاگروه 

 » پیدا کنید.)ح سبزصل» و « دفتر تحقیق و برنامه ریزي کالیفرنیا»، «نگران
 
 

است. او   InsideClimateو گزارشگر سابق اخبار  (NPR)و دبیر ناظر بخش اقلیم در رادیو ملی  راستاریو 187نیال بنرجی
علم موجود در پشت ادعاهاي منکران تغییرات اقلیم بارها رد اعتبار شده است، اما نیروهایی که در  شبه  نکه یباوجودا دیگویم

: «منکران  دیگوی متالش براي انداختن سایه شک بر واقعیت گرمایش جهانی هستند هنوز هم از نفوذ باالیی برخوردارند. او 
ي هاستونتا جایی که این مساله به یکی از  اندگرفته ور را در دست تغییرات اقلیم به معنی واقعی کلمه زمام اختیار این کش 

ها میلیون آمریکایی تغییرات اقلیم را قبول  اصلی بناي یکی از احزاب سیاسی اصلی ما بدل شده است و تا جایی که ده 
 .» کنندی نم

ها و سیاستمداران را پاسخگو نگاه  ها، سازمانپوشش انکارگرایی اقلیمی این است که شرکت به گفته بنرجی کلید اصلی در
 .»گذارندیم ریتأث چطور بر زندگی ما  هاآنکه   دیگویمبه کنار برود  هاپرده تا  شودیمدارید: «این کار باعث 

بر روي دو مجموعه کار کرده بود که منجر به افشاي دو رویداد مهم درباره  188بنرجی در پایگاه خري اینساید کالیمت نیوز
نشان   نخستین مجموعهشدند.  متحده ایاالت ي فسیلی در هاسوختي گذاراستیسبر  هاآنانکارگرایان تغییرات اقلیم و اثرات 

انکار گرایی تغییرات اقلیم بدل   گذارانه یسرماداد که چطور پیش از اینکه شرکت نفتی اکسون به یکی از معماران اصلی و 
کامل   طوربه  –به لطف تحقیقاتی که محققان خود شرکت انجام داده بودند  -شود، دانشمندان و مقامات ارشد این شرکت 

نیز شنان دادند که چطور   دوم هايداستانمجموعه ي فسیلی بر اقلیم را درك و قبول کرده بودند. هاسوختاثرات مخرب 
و   شدتبه ي بزرگ در زمینه مزارع است، گرهایالبکه یکی از  189متحده ایاالت يهامزرعه براي چندین دهه فدراسیون دفاتر 

  کردندیممبارزه  گرفتیمو قوانینی که براي مقابله با تغییرات اقلیم صورت  هاتیفعالقوت براي آنچه او «مقابله با تهدیدات 
از ادامه فعالیت و   زیر سوال برده و انکار کنند وي فسیلی، علم تغییرات اقلیم را هاسوختبا منافع   صداهمتا همراه و 

قرار   درخطررا نمایندگی کنند  هاآنهایی که قرار بود به روش قبلی دفاع نمایند و با این کار همان مزرعه  وکارکسب 
اقلیم دارد،  در بخش کشاورزي و دامداري در تغییرات ايگلخانه و باالیی که تولید گازهاي  مؤثر.» با توجه به نقش دادند یم

 . شودیمبراي مبارزه با گرمایش زمین در ایالت متحده محسوب  هاتالشي در مقابل مؤثر وي این نهاد مانع مهم ریگموضع
ي ایالت شما  دارمزرعه : «بدین ترتیب اگر شما در ایالتی که مبتنی بر کشاورزي است زندگی کنید، دفتر دیگویمبنرجی 

ی مانند طرح  مسائلي کشاورزان براي مقابله با آن انجام دهد سازآماده مقابله با تغییرات اقلیم و   ي را برايهاتیفعالتواند می
؛  را تبلیغ و عملی کند ردیگیمي کربن درون خاك صورت سازره یذخو موارد دیگري که براي تقویت توانایی   190پوشش خاك 
فعال در حال کمک مالی به انتخاب سیاستمدارانی است که منکر   طوربه همین نهاد هنوز هم   که یوقت افتدیماما چه اتفاق 

. سوال این است که  دیآ یمبه دست  هاآن داشتننگاه تغییرات اقلیم هستند. اینجا است که داستان خوبی در زمینه پاسخگو 
را بر عهده دارید کمک کنید تا بتواند خود را بر   هاآن کنید؟ آیا قرار است به کشاورزانی که نمایندگی کارچه  دیخواهیمشما 

سیاستمدارانی را به قدرت برسانید که   دیخواهیم اساس تغییرات اقلیم تطبیق داده و در مبارزه با آن نقش داشته باشد؟ یا  
 ؟» کنندیم ترسختهست هم   اآلنزندگی را براي کشاورزان حتی از چیزي که 

 
به پوشش  193و گریست 192تر در مادِرجونزیکی از ویراستاران ارشد بخش تجاري هافینگتون پست که پیش 191کیت شپرد

آن را منتشر کردند:  2020فینگتون پست در سال ها  نکه گزارشگرا کندمیتغییرات اقلیم مشغول بود، به مثال دیگري اشاره 
هاي درسی مدارس عمومی باز کرده است. اینکه چطور اطالعات غلط درباره تغییرات اقلیم راه خود را به درون متون کتاب

منتشر کرد که در آن   ايمقاله هافینگتون پست  آیا آماده هستیم؟»ي نه قسمتی با عنوان کلی «امجموعه بخشی از   عنوانبه 
 در فلوریدا،   مورداستفاده ي آموزش آنالین  هاسرفصل طورنیهمکتاب درسی مدارس راهنمایی و دبیرستان و  32 مروربه 
 
 
 

 
187 Neela Banerjee 
188 InsideClimate  News 
189 American Farm Bureau Federation 
190 crop cover 
191 Kate Sheppard 
192 Mother Jones 
193 Grist 

https://www.ucsusa.org/resources/global-warming-skeptic-organizations
https://www.ucsusa.org/resources/global-warming-skeptic-organizations
https://opr.ca.gov/facts/the-deniers.html
https://www.greenpeace.org/usa/global-warming/climate-deniers/front-groups/
https://insideclimatenews.org/content/Exxon-The-Road-Not-Taken
https://insideclimatenews.org/content/harvesting-peril
https://www.huffpost.com/feature/are-we-ready
https://www.huffpost.com/entry/textbook-investigation-climate_n_5ec6d26dc5b69106a7355661?5rd
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ي اشاره کرده بود که درون  اننده کگمراه تگزاس، اوکالهما و کالیفرنیا پرداخته بود. این مقاله به تعدادي از اطالعات اشتباه یا 
گرو هیل منتشر شده بودند و  از سوي ناشران بزرگی چون هاتون میفلین هارکورت و مک  هاآنکه برخی از  هاکتاباین 

  شدندیمارزیابی  کنندهگمراه بیاناتی بود که یا خطا و یا  دربردارنده  هاکتابکاربرد وسیعی در مدارس دارند. دوازده مورد از این 
اجماع  هاآنمیان نیاورده بودند و به نوشته این گزارش مابقی ذکري از مساله گرمایش زمین به  اصوالً هاآنو چهار مورد از 

از چیزي که هست تصویر کرده بودند. شوراي   ترتیاهمکمعلمی بر سر نقش فعالیت انسانی در ایجاد بحران اقلیمی فعلی را 
 ش زمین مشهور استدر موضوعاتی مانند تکامل و گرمای اشیعلمایالتی آموزش در تگزاس که به دلیل سابقه رویکرد ضد 

 .کنندیمکتب درسی است که در علوم مربوط به تغییرات اقلیم ایجاد شک و شبهه   دیتائداراي سابقه بسیار متمایزي در 
: «مهم است که بدانیم چه کسانی در پشت این انکار گرایی قرار دارند، چه نوع نفوذي دارند و چطور پیامشان را دیگویمشپرد 

 » ؟رسانند یمبه مردم 
 

 هر رویداد تغییر اقلیمی محلی است 
 

  واسطه به  زه یجااهدا شد. این   پستواشنگتنجایزه پولیتزر در بخش گزارشگري توضیحی به گروه خبرنگاران  2020در سال 
» به این روزنامه اهدا شد. عنوان این مجموعه  194گراد: فراتر از حدبا عنوان «دو درجه سانتی مجموعه گزارش هاي جذابی

فراسوي آن زمین با گرمایشی   دهندیمزایش دما داشت که دانشمندان هشدار فارنهایت) اف 3.6ي (ادرجه اشاره به افزایش دو 
، بسیاري از دهندیماي به رشد خود ادامه کننده روبرو خواهد شد. واقعیت اما این است که تولیدان گازهاي گلخانه  ثباتیب

انتظار   یا بیشتر از آن  درجه در حال مشاهده آثاري هستند که در صورت رسیدن به میزان دو  اکنونهمجهان  اطرافنقاط در 
گرفته تا   کالیفرنیااز  –از چندین مکان مختلف در جهان بازدید کردند  پستواشنگتن. گروه گزارشگران میداشتیموقوعش را 

 و زندگی مردم اثر ستیزطیمحتا به ثبت این مساله بپردازند که چطور افزایش دما بر   – استرالیاگرفته تا  قطر و از  سیبري
 .گذاردیمگذاشته و 

 
در حال  اکنونهم: افزایش دما از کردیمپوشش و گزارشگري تغییرات اقلیم برجسته  درباره این مجموعه حقیقتی بنیادي را 

است؛ اما  رگذاریتأثو جهان است. چنین رویکرد جهانی به این موضوع اگرچه  متحده ایاالتدر همه نقاط  باًیتقراعمال اثرش 
 ضروري نیست.  هاگزارش براي همه 

 
از محله، ایالت و استان یا   دورترالزم نیست خیلی   ان یگوداستانی محلی و سایر ونیزیوتلویرادي هاستگاه یاي محلی، هارسانه 

 را پیدا کنند. هاییداستانناحیه خویش را بنگرند تا چنین 
 

، همگی آثار تغییرات اقلیم را مشاهده و احساس  هاسازه و پر از  تیپرجمعي پیش رو، در نوارهاي ساحلی متراکم و هادهه در 
ي هاکوهستانتا حدود دو متر افزایش خواهد یافت. در نواحی غربی  2100خواهند کرد. سطح دریاهاي آزاد تا حدود سال 

اري از و با تعداد بیشتر شده است. در بسی ترعیوسي گسترده سوزهاآتشی منجر به  سالخشک راکی افزایش پایدار دما و تشدید 
ي  هابارشي گرم توان نگهداري میزان رطوبت بیشتري در خود را دارد، بروز وهواآب، به دلیل اینکه متحده ایاالت نواحی 

 رو به افزایش است. هالیس شدید و 
 
 

ا کنید  نشانی از اثرات تغییرات اقلیم در شهر و ایالت و استان خود پید دیتوانینماگر شما ویراستار یا گزارشگر هستید و 
ي مختلف در حال حرکت و تغییر  ها گونه در حال تغییر هستند،  هافصل. دیانکرده کافی جستجو  اندازه به این است که  اشیمعن

که   هاییداستانمسیر زیست خود هستند و تعداد رویدادهاي آب و هوایی شدید و افراطی در حال افزایش است. در میان 
 ي محلی براي کاهش اثر  هامقاماشاره کرد: اینکه   هااینبه مواردي مانند  توانیمپیدا کنید  باره نیدرا دیتوانیمبالقوه   طوربه 
 
 

 
194 2 Degrees C: Beyond the Limit 

https://www.pulitzer.org/winners/staff-washington-post
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/national/climate-environment/climate-change-california/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/national/climate-environment/climate-change-siberia/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/world/climate-environment/climate-change-qatar-air-conditioning-outdoors/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/world/climate-environment/climate-change-tasmania/
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را در برابر  هاآنکه بتواند   دهد منازل رخ  وسازساخت ي هادستورالعمل ؟ چه تغییراتی باید در اندکرده چه  هاالبی ستشدید 
 بر کشاورزي کدام است و شاید اینکه این   رشیتأث این تغییرات بر نرخ بیمه چیست،   ریتأث .اثرات تغییرات اقلیم آماده کند

 
ي مناطق نواحی ساحلی دارد که حاال ناچارند با اجراي هايشهرداري بر بودجه اکننده رانیوبالقوه و  ریتأثموضوع چه 

 در برابر افزایش آب دریاها مقابله کنند.  متیقگران العاده فوقي هاپروژه 
نشان دادن مستقیم   ریتأثی است که بیش از بسیاري دیگر از قدرت رانتفاعیغسازمان تحقیقاتی و خبري  کالیمت سنترال

واردي را روستاها است و اینکه مردم این نواحی باید انتظار چه م در حال تغییر شهرها و اآلناینکه چطور تغییرات اقلیم همین 
چطور نواحی مختلف   دهندیم را منتشر کرده که نشان   نقشه ها و نمودارهاي تعاملی تیساوبداشته باشند، خبر دارد. این 

 دیپربازدو دیگر رویدادهاي حاد آب و هوایی قرار دارند. یکی از ابزارهاي تعاملی  هابارشافزایش دما، افزایش  ریتأثتحت 
ي آزاد هاآبافزایش سطح  ریتأثچطور نواحی ساحلی مختلف تحت    دهدیماست که نشان  195دریاهاي خروشان ابزاري به نام 

 .شوندیم، یک متر و فراتر از آن افزایش پیدا کند، دچار تغییر متریسانت 30به مقدار  هاآن که یوقتدر قرن جاري و 
 

 
 
 
 

 است: منتشرشدهي خبري هستند که درباره اثر تغییرات اقلیم در نواحی محلی هاگزارشتعدادي از نمونه  هااین
 

  رِویل(Reveal)   ی مستقر در کالیفرنیا در همکاري با ایستگاه رادیویی عمومی رانتفاعی غموسسه خبريKQED 
ي مخرب و مهیب سال هايسوزآتش درباره ي مکتوب را هاگزارش ها و ي از پادکستامجموعه در سانفرانسیسکو، 

 نفر و ویرانی هزاران ساختمان شد را تهیه کردند. 44که منجر به کشته شدن  2017
 

  است. این پروژه با همکاري کنسرسیومی  196خطوط ساحلی متصلي به نام ا پروژه حامی  ی پولیتزررانتفاعیغمرکز
 . دهندیمرا پوشش   متحده ایاالت تغییرات اقلیم بر نواحی ساحلی  راتیتأثمستقل  نگارانروزنامه و  هاه یریتحراز 

 
 
 
 
 

 
195 Surging Seas 
196 Connected Coastlines 

بخش   های نیبشیپکه بر اساس  دهد ی م نقشه تعاملی دریاهاي خروشان کالیمت سنترال، نشان 
تا سال   شدهینیبش یپي هاالبیس ي از خطوط ساحلی لوئیزیانا در ارتفاعی کمتر از سطح اعمده

 Climate Centralقرار دارند. منبع:  2050
 

https://www.climatecentral.org/
https://www.climatecentral.org/gallery/interactives
https://sealevel.climatecentral.org/maps/
https://pulitzercenter.org/connected-coastlines-initiative#:%7E:text=Connected%20Coastlines%20is%20a%20nationwide%20climate%20reporting%20initiative%20in%20U.S.%20coastal%20states.&text=Currently%2C%20the%20Pulitzer%20Center%20is,along%20with%20Hawaii%20and%20Alaska.
https://coastal.climatecentral.org/map/8/-91.6114/29.8743/?theme=sea_level_rise&map_type=coastal_dem_comparison&contiguous=true&elevation_model=best_available&forecast_year=2050&pathway=rcp45&percentile=p50&return_level=return_level_1&slr_model=kopp_2014
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میامی   ازجمله  –سازمان خبري در فلوریدا   25تالش مشابهی است که با همکاري تحریریه  197دریاي مهاجم 

و به گزارشگري از  ردیگیمصورت  – (WLRN)هرالد، اورالندو سنتیال و ایستگاه رادیو عمومی فلوریداي جنوبی 
 . پردازندیمگرمایش جهانی و افزایش سطح دریاهاي آزاد بر ایالت  راتیتأث

 رادیو عمومی ملی(NPR) را تهیه و در آن نشان داد که اثري که بنام «جزایر حرارتی» شهري معروف    گزارشی
 رفتاري ریتأثتاریخی تحت  طوربه که  کنندیمي اقلیت نشین بروز  هامحله و  درآمدکمهستند، بیشتر در مناطق 
این اصطالح اشاره به رفتاري دارد که بر مبناي آن  متحده ایاالتدر  – اندداشته قرار  198معروف به مرزبندي قرمز

 .کنندی مي خوددار هامحله ي از تخصیص بودجه به برخی از مناطق و  گذار ه یسرماو سایر نهادهاي  هابانک 
،کندمیی درك کرده و اجرا خوببه یکی از ویراستاران و نویسندگانی که اهمیت پوشش موضوعی جهانی را به سطحی محلی 

ی و  طیمحستیزی که به موضوع عدالت رانتفاعیغاست. سازمان خبري  200ساوترلی  گذارانیبناست. او  199لیندزي گیلپین
ي از کشور که شکاکیت نسبت به تغییرات اقلیم ا منطقه پردازد. گلیپین با فعالیت در ی در منطقه جنوبی آمریکا میشناختبوم
از سایر نقاط آمریکا است، آموخته است که راه کلیدي براي اینکه بتواند با مخاطبان ارتباط برقرار کند این است که   ترقیعم
 ، گوش بسپارد.گذاردیماثر  ها آندرباره اینکه چطور این تغییرات اقلیمی بر جوامع  هاآن هايداستانبه 

در چند سال گذشته نگاه و دید عمومی نسبت به تغییرات اقلیم « :دیگویم کرد  سیتا س 2016گیلپین که ساوترلی را در سال 
ي هارسانه ي فسیلی و هاسوختاما به دلیل تبلیغات و کارزار صنایع ؛ در مناطق جنوبی تغییر چشمگیري داشته است

، این موضع به امري  اندبوده براي منکران تغییرات اقلیم   آشیانه امن و مبلغیي طوالنی هاسال ي) که براي کارمحافظه (
اما مسیري وجود ؛ زده بدل شده است. آن مباحثات باعث زده شدن بسیاري از مردم نسبت به این موضوع شده است سیاست

اتفاق   ترقبولقابلت اقلیم به روشی  دارد که بتوان تعادلی در این موضوع ایجاد کرد و این کار با صحبت کردن درباره تغییرا
. دهدیمي شدید آب و هوایی رخ  هاده یپد وحوشحولکه در  میپردازیم هاییداستانبه   عمدتاً. به همین دلیل هم ما افتدیم

  اتریتأثبه نظر من پوشش  ي محلی.وکارها کسبی بر مزارع و سالخشک بارندگی و  ریتأثیی مانند سیل، امواج گرما، هاده یپد
 در اطرافشان هست مراقبت کنند.»  ازآنچه  خواهندیمچون مردم همیشه  دیآ یدرممنطقی است و با عقل جور  کامالًمحلی 

اینکه   شرطبه  نامندیم: «صادقانه براي من مهم نیست که مردم تغییرات اقلیمی را به چه اسمی دیگویم گیلپین همچنین 
این آمادگی را نداشته   هاآنحاضر باشند آن کاري که الزم است در پاسخ و مقابله با آن صورت بپذیرد را انجام دهند. شاید 

کنند چه اتفاقی در حال رخ دادن  که جایی که زندگی می نند یبیم هاآنباشند تا وارد تظاهرات و اعتصابات اقلیمی شوند ولی 
که در   هاییداستانگوش کنند. جستجوي چنین   هاآنو به دنبال کسانی هستند که به   کند میتغییر  زیچهمه است و چطور 

 .» کندمیو خوانندگان برقرار  نگارانروزنامه سطح جوامع محلی اهمیت دارد، اعتمادي را بین 

به مواردي همچون  توانیم محلی گرمایش زمین منتشر کرده است،  راتیتأثکه ساوترلی درباره  هاییداستانمیان در 
به ساکنان مناطق ساحلی در لوییزیانابه همراه داشته است، مشکالتی که  ها در آپاالچیاافزایش سیالبمشکالت سالمتی که 

و   اندشده   بانیگربه دستا آن ي باحاره ي هاتوفانامالکشان به دلیل تشدید هاریکن ها و   روزافزوندلیل سیل گرفتگی 
میزبان  مناطقی که به طور سنتی در جنوب، ها و باال آمدن سطح دریاهاي آزاد متوجه تهدیدي که افزایش سیالب طورنیهم

 ، کرده است، اشاره نمود. آمریکایی هاي آفریقایی تبار است

197 The Invading Sea 
198 redlining 
199 Lyndsey Gilpin 
200 Southerly 

https://www.theinvadingsea.com/
https://www.npr.org/2019/09/03/754044732/as-rising-heat-bakes-u-s-cities-the-poor-often-feel-it-most
https://southerlymag.org/
https://southerlymag.org/2020/02/17/floodwaters-inundating-appalachian-communities-are-public-health-nightmares/
https://southerlymag.org/2020/08/07/too-heartbreaking-to-leave-too-expensive-to-stay-louisiana-coastal-communities-left-in-limbo/
https://southerlymag.org/2019/09/25/climate-change-is-threatening-historic-african-american-sites-in-the-south/
https://southerlymag.org/2019/09/25/climate-change-is-threatening-historic-african-american-sites-in-the-south/
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، نگاهی به  کندمیرا تهدید   بودند قرارگرفته ی که مورد غفلت  پوستاناه یسمقاله مربوط به خطراتی که مناطق شاخص 
و  پیسی سیدر تگزاس، فلوریدا، میدرخطر ي هانیی نظیر آرامستا هامک آني تاریخی و فرهنگی مهم انداخته بود. هامکان

ي مختلف وجود هاالت یاکارولیناي شمالی. به گفته گیلپین، با ایجاد ارتباط میان شرایطی که در نواحی مختلف یک ایالت یا 
ی که  مسائلبا این  هااجتماع شهروندان و ساکنان این نواحی را از نحوه مواجهه سایر  توانندیمدارد، گزارشگران و ویراستاران 

 را در مواجهه با آن تواناتر سازند. هاآناست آگاه کرده و تغییرات اقلیم ایجاد کرده 

ي مهم دیگر براي ویراستاران این است که وقتی گزارشی را تهیه یا تهیه آن را به  هادرس به گفته گیلیپین یکی از 
فلت جامعه  که درباره موضوعی مانند مشکالتی است که براي مثال اماکن تاریخی مورد غ دیدهیمگزارشگران خود سفارش 

منجر –تاریخی و چه در زمان حاضر  ازنظرچه  –یی که هاينابرابرحیاتی است که به  کامالًبا آن رودررو است،  پوستاناه یس
 داستان، تبارییقایآفري هاییکای آمري هانکنونی شده است هم نگاه و توجه کنید. در مرود برخی از آرامستا مسائلبه بروز 

بودند که در   بناشده ي اه یحاشخاص در نواحی  طوربه ي تدفین هامکانبود که عمده این   کرده اشاره ساوترلی به این موضوع 
 ي بیشتري دارند. ر یپذبیآسي محیط زیستی هابیتخربرابر سیل و سایر  

ی یا عوارض ناشی از افزایش سطح دریا  طیمحستیز : «زمانی که درباره جوامع کم درآمدي که با خطرات دیگویمگیلیپین 
  طورنیهمباید به بافتار و شرایطی که باعث شده است این جوامع به چنین وضعیتی دچار شوند و  دیکنیمگزارشی تهیه 

یز توجه کنید و در نظر داشته باشید که افرادي که بیشتر در  در این شرایط باقی بمانند ن ها آنساختارهایی که باعث شده است 
  روز روزبه در اختیار دارند. ما  خطر قرار دارند در اغلب موارد کمترین منابع و امکانات را براي اقدامی در مقابل این تهدیدات،

تارهاي سیاسی و اقتصادي مردم را هستیم و باید این سوال را مطرح کنیم که کدام ساخ هاداستانشاهد تعداد بیشتري از این 
مسئول   واقعاًیی که هاشرکتي دولتی و هادستگاه افراد،  میتوانیموادار به قرار گرفتن در چنین شرایطی کرده است و چطور 

 را پاسخگو کنیم؟» اندبوده 

در حال تغییر است و چه امري در پشت آن قرار   هاآنو محل زندگی  عبر صحبت کردن با افراد درباره اینکه چطور جوام  دیتأک
و با عنوان   2018یی قرار داشت که اینساید کالیمت نیوز در سال هاگزارش اي از دارد موضوعی است که در قلب مجموعه 

با گروه   202منتشر کرد. براي تهیه این مجموعه میرا سوبرامانیان »201پیدا کردن عرصه میانی: گفتگویی در سراسر آمریکا«
رات اقلیم بر زندگی  دامداران، ماهیگیران، مزرعه دارن و مسیحیان اونجلیک، درباره اینکه چطور تغیی ازجمله متنوعی از افراد 

 اثر گذاشته است گفتگو کرد.  هاآن

کنید که آن    مندعالقه : «اینکه کسی را به موضوعی دیگویممحیط زیستی  نگارانروزنامه مدیر اجرایی انجمن  203مگان پارکر
محلی مسیر و راه قدرتمندي   هايداستاني است. تمرکز بر زیبرانگچالشموضوع به نظرش بسیار دور و بسیار مبهم است کار 

مسیر مناسبی براي ایجاد ارتباط با مخاطب هم هست و این مساله تنها   زمانهماما  رودیمبراي توضیح موضوعات به شمار 
 هم هست.» هافرصتو   هاحلراه و درباره  شود ینمبه بررسی اثرات هم محدود 

 پیدا کردن عرصھ میانی: گفتگویی در سراسر آمریکا  201
202 Meera Subramanian 
203 Meaghan Parker 

«دیدگاه ها   درباره  تغییرات 
اقلیم در جنوب  و طی چند 

سال گذشته  بهطور  
چشمگیري تغییر  کرده 

است.

 ساوترلی   گذارانیبنلیندزي گیلپین،  

https://insideclimatenews.org/middle-ground
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 پاسخگو نگاه داشتن محلی، کارشناسان محلی 

ي محلی، ایالتی و ملی  هامقام، تعداد بیشتري از شودیم دتر یشداثرات نامطلوب گرمایش جهانی  روزروزبه در شرایطی که 
موجود میان کلمات و عملکردها  اما فاصله ؛ کنندیمیی را درباره به انجام رساندن اقداماتی در مقابل این تهدید مطرح  هاوعده 

به شمار   آساغولي فسیلی چالشی عظیم و  هاسوختممکن است بسیار وسیع باشد. دور کردن اقتصاد مدرن از وابستگی به 
 است.  متیقگراني اقلیمی موضوعی پیچیده و  هااختاللبا  و کمک به جوامع و محالت براي سازگاري رودیم

 داشتننگاه ي پیش رو، ویراستاران و گزارشگران باید که تالش بیشتري را براي پاسخگو و مسئول هاسال اما در  وجودنیباا
به جوامع خود براي زندگی برداشته یا  ايگلخانه ي الزم را براي محدود کردن انتشار گازهاي هاقدم اندنتوانسته مقاماتی که 

شاهد   اکنونهمیی در جنوب فلوریدا، از هامکاندر کنار اثرات تغییرات اقلیم کمک کنند، انجام دهند. براي مثال، اگر در 
ي مسئول، به صدور مجوز براي هامقامي هستیم که حاصل افزایش سطح دریا هستند، چرا اگرفته ي سیالب هاابانیخ

ي محلی و ایالتی هنوز هم که  هامقام؟ در غرب آمریکا، چرا دهندیممیلیارد دالري در این ناحیه ادامه ي چندین  وسازهاساخت 
است را صادر   روزافزوني وسیع و هاي سوزآتشمواجهه با   درخطر شدتبه هنوز است اجازه ساخت خانه در مناطقی که 

ي محلی، ایالتی و فدرال اجازه  هامقام، چرا کنندیمدر نواحی ساحلی شدت و قدرت بیشتري پیدا  هاتوفان که یدرحال؟ کنندیم
یا   کنندیم را صادر  -در آالباما  جزیره داوفین مانند   - هاتوفاناز  ده یدبیآسو جوامع  هامک آندر  هاساختمانبازسازي 

 ؟ شودیم  سیالب هاي فدرالمنجر به ورشکستگی برنامه بیمه که  کنندیمیی را پیگیري هااستیس

هم   طورنیهمی نیست و طیمحست یزگوید: «موضوع اصلی این است که اقلیم تنها داستانی می باره نیدرا NPRبانرجی از 
است. داستانی از وضعیت واقعی. این داستانی درباره امنیت   زیچهمه . این داستانی درباره رودینمتنها داستانی علمی به شمار 

براي نوشتن درباره اقلیم، چه در سطح ملی، چه   هاراه ملی است، داستانی درباره فساد، داستانی درباره سالمت. یکی از بهترین 
 ي و پاسخگویی است.»ری پذتیمسئولدر سطح محلی از منظر 

کشاورزي و سایر کارشناسان در سطح محلی یا استانی منابع مهمی به شمار   دهندهوسعه تبسیاري از دانشمندان، کارگزاران 
محلی تغییرات اقلیم هستند. اقلیم شناسان  راتیتأث. در هر ایالتی محققانی دانشگاهی حضور دارند که در حال بررسی روندیم

که   دانندیمي به شمار بروند. کارشناسان کشاورزي ایالتی و محلی بهتر از هر کسی رینظیبمنابع  توانندیم ي ایالتی هادولت 
 . گذاردیمچطور تغییرات اقلیم بر کشاورزي آن منطقه اثر 

 قرار دهید چهارچوبعلم را در بافتار و 

ي تغییراتی که در طول  پابه  کدامچی ههستند. شاید در این مورد  پرده یب برخی از اثرات تغییرات اقلیم سریع، چشمگیر، صریح و 
دو  متوسط نزدیک به  طوربه دماي میانگین جهانی  که ی درحالاست نرسد.  داده رخ دهه گذشته  40منطقه قطبی شمال در طی 

  1975که دو سوم این افزایش از سال  –است  داکرده یپافزایش  1880) نسبت به سال  گرادیسانت 1.2(حدود  فارنهایتدرجه 
. میزان  بسیار سریع تر از این میانگین بوده است اما میزان افزایش دماي ناحیه قطبی شمالگان  –رخ داده است  تاکنون

ي از این ناحیه را آغاز کردیم،  اماهواره ي ربردار یتصوکه  1979نسبت به سال  هاتابستانانوس منجمد شمالی در گستردگی اقی
ي اقیانوس منجمد شمالی با حذف و ناپدید شدن صفحات ضخیم و چندین الیه یخی،  هاخبه نصف رسیده است و حجم ی

خالی از هر یخی   2050تا  2040ي هاسالبخش بزرگی از اقیانوس منجمد شمالی در تابستان  احتماالً  است. افته یکاهش 
 خواهد بود. 

بنابراین زمانی که داستانی را ؛ شناخته شدن هستند برخی دیگر از اثرات و تغییرات اقلیم اما با شدت کمتري بروز کرده و کمتر
 باشید   هایی بزرگنما، مهم است که مراقب دیکنیمدرباره تغییرات بسیاري که در سطح جهان در حال رخ دادن است ویرایش 

https://e360.yale.edu/features/on-the-alabama-coast-the-unluckiest-island-in-america
https://e360.yale.edu/features/how-rising-seas-and-coastal-storms-drowned-us-flood-insurance-program
https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/global-temperatures
https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/global-temperatures
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/satellites-record-second-lowest-arctic-sea-ice-extent-1979#:%7E:text=Temperatures%20increased%20by%20around%200.5,ice%20reflects%20the%20sun's%20rays
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درست قرار  چهارچوبو  ي تازه را در بافتارهاافته و ی هاداده کافی بد هست) و اینکه  اندازه به (وضع موجود بدون بزرگنمایی هم 

 براي آینده وجود دارند. هاینیبشیپو  وهایسنارداده و به خوانندگان و بینندگان خود نشان دهید که بازه متنوعی از 
ي از رویدادها و ترقیدقتا درك  اندتالشاست اما دانشمندان هنوز در  مشخصو  واضحاگرچه روند کلی گرم شدن سیاره 

ي اقیانوسی مربوط است به دست بیاورند. چه زمانی روند شدید  هاانیجری که به تعامالت پیچیده جو سیاره و مسائل
  ن یتری اصلي استوایی و بارانی آمازون از یکی از هاجنگلتا  شودیمباعث  های سالخشک یی، افزایش دما و تشدید زداجنگل
ي دائمی هاخکربن سیاره ما به یکی از منابع تولید آن بدل شوند؟ آیا روند ممتد ذوب شدن ی  اکسیدديي هاکننده جذب

یی که یخ  هاخاكاز درون  شودیم به آن «بمب متان» گفته   اصطالحاًمنجر به آزاد شدن آن چیزي که  تیدرنهاشمالگان 
میزان فاجعه باري متان را وارد جو زمین خواهد   بارهکخواهد شد و ی اندشده و مرطوب بدل  تر ن یزمو به  شده ذوب درونش 
، متان تنها براي مدت چند دهه در  ماندیمکربن که بعد از آزاد شدن چند قرنی در جو زمین باقی  اکسیددي برخالفکرد؟ (

است.) افزایش میزان   کربن اکسیددي برابر توانایی  30حدود اما در مقابل توان به دام انداختن گرماي آن  ماندیمجو باقی 
 بومستیز ي اقیانوسی چگونه بر هاآبکربن در  اکسیدديي جهان در اثر افزایش جذب هاانوس یاقي ها آباسیدي شدن 

 دریایی اثر خواهد گذاشت؟ 

، شودیمو بسیاري از سوال هاي دیگر مورد بررسی و تحقیق قرار دارند و زمانی که نتایج این تحقیقات منتشر   هااین
قرار دهند و هیچ تک تحقیق و مطالعه منفردي را به شکل   ترعیوسی بزرگ و چهارچوبرا درون  هاافته باید آخرین ی هاداستان 

 جهان تصویر و قاب و بزرگ نکنند. ردهندهییتغیک نتیجه و یافته  

  واقعاًدرباره اثرات تغییرات اقلیم  هاپرسش: «همه این دیگویم مزی تاوركیوینگزارشگر سابق حوزه اقلیم  204جاستین گیلیس
ي اقلیمی روش و ساختاري منطقی و  سازمدلها وجود دارد. زیادي درباره آن العاده فوقسختی هستند و عدم قطعیت  سؤاالت

ی ما بهترین پاسخ ممکن را  رقطعیغي هاپرسشدر زمان حاضر به  تواندیمی این روند است. این روش نیبشیپمعقول براي 
ي عظیم یا نقاط کور متعدد هستند. من فکر  هاحفره فاقد  هامدلاین که  کندمیحتی تظاهر هم ن کسچیهاما ؛ ارائه دهد

 دهدیمي مدیریت خطر است. کاري که علم انجام هامدلو  هاروشبا   هامدلمقایسه این    باره نیدرابهترین مقایسه  کنمیم
که دیکردیمجه شدید و سعی تعیین و ترسیم کلیت موقعیت توزیع ریسک و خطر است. اگر شما با مطالعه و تحقیقی تازه موا

ي ببینید که  ز یهر چاین است که پیش از  کنمیمي که من به گزارشگرانم اه یتوصبهترین راه نوشتن درباره آن را پیدا کنید، 
. چطور ممکن است این تحقیق اجماع ردیگیمدر کجاي تصویر جاي  تربزرگو بافتار علمی  تریطوالناین تحقیق در روندي 

ي تاریخی از اسابقه تواند در برابر آزمون زمان تاب بیاورد یا موجود در این زمینه را تغییر دهد؟ آیا این تحقیق و مطالعه می
؟ هر تحقیقی تنها یک نقطه داده در این ساختار  اند شده کنار زده و رد  مرورزمانبه ي دیگري وجود دارد که اه یحاشتحقیقات 

. ما کندمیدائم اصالح شده و هم خود را اصالح   طوربه ، ساختاري که هم کندمیان را تولید ي است که دانش انساده یچیپ
و به مسیر درست هدایت   کرده اصالح را  هاآن  مرورزمانبه و  بعداً، اما  میشویمموضوعاتی را اشتباه متوجه  طورمعمولبه 
 .»میکنیم

به دنبال موضوعات و تحقیقات خاص  عمدتاً  هاآنکه  خصوصبه باشد،  زیبرانگچالشاین روند ممکن است براي گزارشگران 
و مطالعات  هاداستان اما برخی از ؛ و جالب در خود دارند زیانگجانیهو متفاوتی هستند که فرصتی را براي بیان داستانی 

. قرار دادن چهارچوب و بافتار  روند یماف معیاري درون یک توزیع نرمال به شمار ی تنها ناشی از خطا بود یا انحرنیچننیا
 حیاتی است.  رتریفراگبراي درك حقیقتی وسیع و  هاداده ي از اقطعه متناسب در اطراف هر تک 

204 Justin Gillis 

https://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140327111724.htm
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 ستیزطیمح  ترعیوس هاي داستانپوشش 
درباره پوشش موضوعات دیگر  توانیمتغییرات اقلیم معتبر است را  هايداستانبسیاري از پیشنهادها و هشدارهایی که درباره 

 که بد نیست در ذهن داشته باشید:  د ینیبیمنیز به کار بست. در ادامه چند موردي را  ستیزطیمح ترگسترده و 

 از   ترعیوساقلیم باید در قالب بافتاري  هايداستانمحیط زیستی و هم  هايداستانهم
: «چیزي که من  دیگویملیندزي گیلپین موسس ساوترلی  اجتماعی و اقتصادي دیده شوند. مسائل

درباره قدرت و   درواقع هاداستانوارد کنم، نشان دادن این است که این   هاداستانبه درون این  کنمیمسعی 
برابري و عدالت و سالمت و نژاد و طبقه و جنسیت است. الزم نیست این موضوع را در هر داستانی که 

ی وارد داستان بشوید مسیر درست و  چهارچوباینکه با چنین بافتار و  کنمیمتکرار کنید، اما فکر  دیسینویم
  محیطیزیستمربوط به عدالت  هايداستان معتبري براي نشان دادن این موضوعات بسیار پیچیده است.» 

باشد و   شده پرداخته خاص به مساله محیط زیستی آن  طوربه باید درون خود بخشی را داشته باشند که 
نژادپرستی، نابرابري اقتصادي و غفلت دولتمردان ایجاد  ی بیندازند کهبلندمدتهمچنین نگاهی به الگوهاي 
 راتیتأثدر اغلب موارد مجبور شوند که بدترین  هاتی اقلو  درآمدکمي هااجتماع کرده و باعث شده است که 

ي میان ایالتی و  هابزرگراه ، هاشگاه یپاالی مانند اجبار به زندگی در نزدیکی مسائلمحیط زیستی را بپذیرند. 
را   محیطیزیستي هایعدالتیباین موارد است. زمانی که قصد گزارش درباره تبعیض و  ازجمله طرات بقیه خ

درباره یک اجتماع  نه یزمشیپدارید از گزارشگران خود بپرسید: «چطور وضعیت به اینجا رسیده است؟ داستان 
و اینکه این اجتماع  است؟کدام  ده ی دبیآسمشخص که به دلیل حضور در نزدیکی یکی از صنایع آلوده چنین  

 دارد؟»  اری در اختبراي مواجهه با این شرایط چه منابع و امکاناتی 

که در   رندیگیم بر اساس همان روندهایی شکل  متحدهایاالتدر  ستیزطیمح هايداستان
سال گذشته   70در طی  متحدهایاالت جمعیت سیاره ما شده است.  ستیزطیمحجهان باعث زوال 

رسیده است. فشار   2020میلیون نفر در سال  331به   1950میلیون نفر در  151شده است و از  دو برابر باًیتقر
ي  هاکوهستاني وحشی هانیسرزم ي مرطوب ساحلی گرفته تا هانیسرزماثر گذاشته است از   ز یچهمه توسعه بر 

قرار دهند.   تردرازمدت   محیطیزیستد را درون این بافتار تغییرات راکی. از گزارشگران خود بپرسید تا داستان خو
شک و تردیدي، خطري جدي و شاید حیاتی  چیهیب هاتوفانبراي مثال افزایش سطح آب دریاها و تشدید قدرت  

. گزارشگران باید به بررسی عوامل مختلف در  کنندیمکه در مناطق ساحلی زندگی  رودیمبراي جوامعی به شمار 
در سطح محلی  خته یگسلجامي توسعه هااستیسي بیمه سیالب دولت فدرال تا هابرنامه بپردازند از  داستاناین 

 قرار دان افراد و امالك بسیاري شده است.  درخطري اخیر باعث هادهه که در 

از میدان خار ج نخواهند شد و پوشش دادن قدرت  هايزودهاي فسیلی به این صنایع سوخت
اکثریت دانشمندان در جهان و حتی مدیران بسیاري  امري کلیدي است. هاآن محیطیزیست راتیتأثو 
بارترین عوارض ناشی از تغییرات اقلیم دوري از فاجعه  خواهدیمکه اگر جامعه  کنند یم دیتائي نفتی هاشرکتاز 

شکوفایی صنعت  وجودنیبااي فسیلی دور کند. هاسوختاي خود را از صنایع عمده  طوربه ید کنند، اقتصاد جهانی با
 وسازساختو ادامه  21در قرن  متحدهایاالت استخراج گاز به روش شکست هیدرولیکی یا فرکینگ در 

ي از  انمونه ی تنها دو م یپتروشي هاکارخانه ي فسیلی نظیر خطوط انتقال نفت و هاسوختي مربوط به هارساختیز
 در این   نگارانروزنامه ي عالی هايگزارشگر ي زیادي از هانمونه ادامه توسعه و فعالیت صنایع نفت و گاز است. 
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ي ناشی از هانزیادرباره  205زمینه وجود دارد. گزارشگري سرسختانه پروپابلیکا که به رهبري ابرهام السگارتن
اقتصادي،  هايداستان ن یترمهماست. یکی از  هانمونه یکی از این   فرکینگ بر سالمت و محیط زیست مردم

یی از اقتصاد جهانی خواهد بود و ویراستاران زداکربنبراي  قرن بیست و یکم داستان نبرد محیطیزیستسیاسی و 
 این منشور ببینند. اندازچشمو اقلیم را از   محیطیزیست  هايداستان و گزارشگران باید بسیاري از 

  این موضوع ي خبري مختلف، بخش مهمی از پوشش این حوزه است. هاسازمانهمکاري میان
 هايداستان ي سنتی رو به افول گذاشته مصداق دارد. هاروزنامه در مورد مناطقی که قدرت و منابع  خصوصبه 

ها نیازمند  محیط زیستی ممکن است «بر اساس مکانی که هستیم بسیار متفاوت و پیچیده باشند و پرداختن آن
ي  هاسازمانیی توان و امکانات افزاهمبه گفته گیلپین به همین دلیل هم همکاري و  باشد.» هاداده ز انبوهی ا

ساوترلی با همکاري کالیمت سنترال و روزنامه تلگراف در ماکون ایالت  2019خبري راه معقولی است. در سال 
کمک بزرگی در جورجیا و جنوب شرق انداختند. این برنامه   شده تیریمدي هاقیحربه برنامه   نگاهی عمیقجورجیا 

ي طبیعی مهار نشده کرده بود. همان سال نشریه پروپابلیکا در همکاري با تایمز هاي سوزآتشبه کاهش خطر  
» منتشر کرد که  208سازانآلوده را با عنوان «بهشت   ه اي از مقاله هامجموع 207و نیو اورلئان ادویکیت 206پیکایون

ی در «دره سرطان» در امتداد رودخانه می سی سی پی باعث افزایش میپتروشچطور ضایعات یک کارخانه تازه 
زمانی که به   نشین اطراف خود شده است. پوستاه یسو  نی رنشیفق عمدتاًدر مناطق   زاسرطانانتشار مواد شیمیایی 

ي، ایالتی یا ملی هستید، ویراستاران باید این  امنطقه یا ویدیویی با حوزه اثر  محیطی زیستفکر تولید یک داستان 
خبري مبتنی بر وب، روزنامه یا ایستگاه   تیساوبممکن است همکاري با  موضوع را در نظر بگیرند که آیا

 ی، منجر به تقویت کارشان شود. ونیزیوتلویراد

حافظزمانی که دولت ترامپ بسیاري از قوانین   را پاسخگو و مسئول نگاه دارید. هادولتو   وکارهاکسب
زدایی او با بازتاب وسیعی در  مقرراتو  وکارها کسبي حمایت از هاطرح کرد، تصمیمات و را لغو می ستیزطیمح

ي در نظارت محیط زیستی در همه سطوح  کاراهمال  ي فراوان دیگري ازهانمونه  زمانهماما ؛ روبرو شد هارسانه 
توسط  کردیمکه به مسئوالن وظایفشان را گوشزد  باره نیدراي مستحکم هامثالدولت وجود داشت. یکی از 

مستند نشان   طوربه  مجموعه اي از مقاالتمنتشر شد. او در  210در روزنامه ناکسویل نیوز سنتینل 209جیمی سترفیلد
است در  خدماتی با مالکیت فدرال کنندهارائه شرکت و  که  (TVA) 211ولی داد که چطور سازمان مقام تنسی

نشت خاکستر زغال کشور مشغول بودند قصور  نیتربزرگحفاظت از صدها نفر از کارگران خود که به تمیز کردن  
ي هاروگاه ینبندي که در یکی از  نکه یازا پسو  2008در سال  ازآنکه پس  تن از لجن زغال هاونیلیم –کرده بود 

TVA  این پروژه جان خود را به   کارگر 44بیش از  2019بودند. تا اواخر سال  آزادشده وجود داشت از کار افتاده بود
نفر دیگر نیز بیمار شده   400و بیش از  داده ازدست بودند  قرارگرفته دلیل اینکه در معرض خاکستر سمی زغال 

ي هاتالش که ی درحالی قرار دهند. موردبررسرا نیز در همه سطوح   هاشرکتبودند. نهادهاي خبري باید عملکرد 
ي هاروشکربن و به کار گرفتن  اکسیدديي تجاري نظیر نایکی و زیمنس براي کاهش تولید هاشرکتاز برخی 

خوك مانند  هاشرکتي تجاري است سایر هاشرکتمحور  حلراه یی از رفتارها و عملکرد هامثالتجاري پایدارتر 
هستند.   وجوپرسبازبینی و  نیتررانه یگسختو  نی ترقیدقمستحق  داري هاي فوق العاده آالینده کارولیناي شمالی

ي عظیم نظیر گروه تولیدي کشاورزي  هاشرکت ویراستاران نشریات محلی باید با دقت و از نزدیک عملکرد 
 یی زداجنگل. موضوعاتی از قبیل  بر محیط زیست بنگرند هاآنتاثیر کارگیل مستقر در مینسوتا را بررسی کرده و به  
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https://www.propublica.org/article/welcome-to-cancer-alley-where-toxic-air-is-about-to-get-worse
https://www.knoxnews.com/story/news/2017/07/21/kingston-coal-ash-spill-workers-treated-expendables-lawsuit-sick-and-dying-contends/451537001/
https://www.knoxnews.com/story/news/crime/2019/10/25/kingston-coal-ash-disaster-relief-workers-settlement-jacobs/4024237002/
https://thefern.org/2019/12/rural-north-carolinians-won-multimillion-dollar-judgments-against-the-worlds-largest-hog-producer-will-those-cases-now-be-overturned/
https://thefern.org/2019/12/rural-north-carolinians-won-multimillion-dollar-judgments-against-the-worlds-largest-hog-producer-will-those-cases-now-be-overturned/
https://stories.mightyearth.org/amazonfires/index.html


  147علم ویراستاري کتابچه
و پپسی کوال رخ   کوکاکوالیی مانند هاشرکتکه بخشی از آن از سوي  هاانوسیاقدر آمازون تا آلودگی پالستیکی 

 . دهدیم

 هاحلراه 

ي پر سوژه اما تاریک و ترسناك براي گزارشگران و ویراستاران ا حوزه و اقلیم،  ستی زطی محدر اکثر موارد حوزه مربوط به 
ي بکر بارانی در اندونزي، مالزي، آفریقاي مرکزي و آمازون  هاجنگلوسیعی از  العاده فوق. نواحی رودیمبه شمار 
ي مختلف  هاگونه ي کشاورزي ایجاد کنند. هاتجارتي روغن نخل و سایر هادانه تا جایی براي کشت و کار  اندنابودشده 

ششمین  عنوانبه در حال نابود و شدن و از بین رفتن هستند. امري که باعث شده تا دانشمندان از عصر ما  سرعتبه 
  ايگلخانه در مهار و محدود کردن انتشار گازهاي  تاکنوندوران انقراض بزرگ در تاریخ سیاره یاد کنند. جامعه جهانی 

 خود ناتوان مانده است. 

ي سوبه استدالل قدرتمندي نیز وجود دارد که باید این خبرهاي افسرده کننده را ترك و  هاحرفاما با همه این 
نندگانیو بترین خوانندگان  تی نخوشو  ن یترنگرانممکن است حتی  سوکراه حل محور حرکت کنیم. از ی هايداستان 

ي هاسازماناز آن  ترمهماما ؛ ز پیگیري این اخبار طفره روندیی برسند که از سر استیصال دستی تکان داده و اجابه هم 
یی که براي مبارزه و مقابله با گرمایش زمین و  هاتالشکه درباره انبوهی از  دارندفه یوظ انیگوداستانخبري و سایر 

ي دولتی، نظیر  هااستیسنیز گزارش دهند. راه خروج از وضع آشفته کنونی ترکیبی از  دهدیمرخ  ستیزطیمحنابودي 
ي دانشمندان، مهندسان و  هاينوآوري تحقیقاتی و هاطرح ي تجدید پذیر؛  ها ي انرژمالیات بر کربن و حمایت از 

 .رندیگیمپیش  ي حفاظت از محیط زیستی درهاگروه ابتکارهایی است که 

ي تجدید پذیر باشد دشوار هاي انرژي سوبه از تغییر وابستگی به سوخت فسیلی  زتریبرانگچالش ر رفتاري تصور اینکه تغیی
ي هاي انرژاست و چنین تالشی ارزش پوششی هوشمندانه را دارد. براي مثال کشورهاي اسکاندیناوي پیشگام مسیر 

و خودروهاي  نیمی از الکتریسیته مورد نیاز خود را از نیروي باد تامین کرد باًیتقر 2019سبز هستند دانمارك در سال 
. اسکاندیناوي از اندداده به خود اختصاص  کشور رااین  نیمی از کل فروش ساالنه خودروهايالکتریکی در نروژ بیش از 

ها نقشه راهی براي کشورهاي بزرگ دیگر ي آنهاشرفتیپ اما  اندشده لیتشکجوامعی ثروتمند با اقتصادي کوچک 
اخالص این کشور داراي چهارمین تولید ن – رودینمفراهم کرده است. اقتصاد آلمان با هیچ مقیاسی کوچک به شمار 

ي که اجامعه و  هاشرکتي مترقی دولتی، ابتکارات هااستیساما به لطف   –ملی باال در میان کشورهاي جهان است 
رهبري جهانی در عرصه انرژي هاي تجدید پذیر بدل  به مقابله با گرمایش زمین متعهد است این کشور اکنون به  قاًیعم

 شده است.

پیشرفت و توسعه آرامی که در بهبود  ازجمله ي دیگر نیز وجود دارند و منتظرند تا پوشش داده شوند. هاحلراه بسیاري از 
که عنصري کلیدي براي تغییر و انتقال از  –براي خودروها، منازل و کاربران پرمصرف در حال رخ دادن است  باتري ها

ي رو به  هاتالشهمچنین  – رودیمي تجدید پذیر به شمار هاي انرژي سوبه ي فسیلی هاسوختانرژي مبتنی بر 
 هااین در حال انجام است.  کربن را از جو زمین خارج کنند اکسیددي واقعاًیی که بتوانند هايفناورازدیادي براي توسعه 

یی هاتالشهستند. چنین   هاآنمشغول کار روي  و مهندساناما دانشمندان  یی عظیم در مقیاسی جهانی استهاتالش
) که قابلیت حل  شفابخشاکسیري (اي» اي نقره را باید به روشی هوشمندان و بدون اینکه به دام تفکر اینکه با «گلوله 

همه مشکالت را دارد، مواجه هستیم بیفتیم.

https://www.reuters.com/article/us-climate-change-denmark-windpower/denmark-sources-record-47-of-power-from-wind-in-2019-idUSKBN1Z10KE
https://www.npr.org/2019/04/02/709131281/electric-cars-hit-record-in-norway-making-up-nearly-60-of-sales-in-march
https://insideclimatenews.org/news/24042020/germany-energy-renewables-solar-wind-climate-change-warming
https://insideclimatenews.org/news/24042020/germany-energy-renewables-solar-wind-climate-change-warming
https://qz.com/1588236/how-we-get-to-the-next-big-battery-breakthrough
https://qz.com/1588236/how-we-get-to-the-next-big-battery-breakthrough
https://www.newyorker.com/magazine/2017/11/20/can-carbon-dioxide-removal-save-the-world
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 هشداردهنده هاي قرمز پرچم

 پیش از اینکه ویراستاري تهیه داستانی یا گزارشی ویدیویی را به خبرنگاران خود محول کند باید این سوال را
ي در اینجا وجود دارد و چطور این طرح موجب پیشرفت  اتازهچه موضوع  مطرح کند که

ي  احوزه این  چراکه و اقلیم مصداق دارد  ستیزطیمحدر زمینه  خصوصبه این موضوع  .شود یمداستان 
و یک موضوع ممکن است بارها و بارها مطرح شود. ردیگیماست که با شدت و وسعت مورد پوشش قرار 

 که از   کنند یمبسیاري از ویراستاران به دو داستانی اشاره  مکرر پوشش ندهید. طوربهیک داستان را
. است 212جزیره ژان چارلز . یکی تغییر مکان اسکاناندشده بدل  آورماللفرط تکرار شدن به موضوعی 

بین رفتن   و ازي کوچک در منطقه کاجون در لوییزیانا که به دلیل افزایش سطح دریا و سست شدن  اجامعه 
است. روستایی متعلق به بومیان   213مناطق مردابی اتفاق افتاده است و دیگري داستان روستاي شیشمارف 

ي قطبی اتفاق  ها خذوب شدن ی واسطه به اینوئی در منطقه قطبی آالسکا که با تهدید افزایش سطح دریا که 
اما دنیا ؛ براي چند ده بار اول – اندداشته هستند که ارزش کار شدن  هاییداستان  هاایناست.  داده رخ  افتادیم

ي دیگر براي تکرار همان موضوع درباره همان مکان ندارد. گرمایش زمین در حال تغییر دادن امقاله نیازي به 
خود پیدا کرده  وحوشحولد و داستانی تازه در همین همسایگی و ظاهر بسیاري از جوامع است. پس زاویه دی

و آن را پوشش دهید.

 مراقب فعاالنی باشید که خود را پشت نقاب و تغییرات اقلیم  ستیز طیمحطور خاص در حوزه به
ی منصفانه تمام  شکل یبیک داستان یا ویدیو اثرگذاري بیشتري دارد اگر  .اندکردهگزارشگري پنهان 

زوایاي یک داستان را پوشش دهد (البته استثناهایی مانند بحث بر سر اینکه آیا گرمایش زمین ناشی از  
.یک کارزار قرار دهد دارپرچمي انسانی واقعی است یا نه هم وجود دارد) و نخواهد خود را مبلغ و هاتیفعال

.چهارچوبي تازه را در هاتوسعه و   هاشرفت یپ مراقب بزرگنمایی یک مطالعه یا یک فناوري باشید 
ی و موردبررسیی که با تبلیغات زیاد همراه است را با شکاکیتی معقول هاحلراه و بافتار خود قرار دهید و 

ارزیابی قرار دهید.

  ي مربوط به یک جامعه خاص یا  هاشهیکلو   هافرضش یپباشید که   هاییداستانمراقب
  طوربه تغییرات اقلیم  - کندمیکه لیندزي گلیپین اشاره  طورهمان  .کندمییک ناحیه را تقویت 

که موضوعات را   هاییداستانبنابراین ؛ پیچیده هستند العاده فوقهم   هاانساني پیچیده است و االعاده فوق
زیهشدارآمبدهی  طور به  کنندیم یا فرضیاتی عمومی درباره یک جامعه را برجسته  کنندیمساده  العاده فوق

بوده و باید براي شما زنگ خطري را به صدا درآورند. من این مساله را در مورد برخی از گزارشگران ملی  
  ازآنجاجمع کرده و  قولنقل، چندتایی ندیآ یمدر میانه یک داستان فرود  چتربازکه چطور مثل  امده ید
.روندیم

 منابع بیشتر

يهابخشاین انجمن نقطه آغاز خوبی براي ویراستاران است.  وب سایتمحیط زیستی:  نگارانروزنامهانجمن 
 که در آن گزارشگران محیط زیستی و ویراستاران  درون یک داستان ازجمله وجود دارد.  تیساوبمفید بسیاري در این 

212 Isle de Jean Charles 
213 Shishmaref 

https://www.sej.org/
https://www.sej.org/publications/inside-story
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مختلف، ابزارها و  هايداستاني هاطرح ، به بررسی صفحه توصیه ها، پردازندیمبه بحث درباره کارهاي خود و روش آن 
حوزه به کنکاش ژرف در موضوعات بنیادي این  پایه هاي اولیه است و بخش  هاداستانراهنماهایی براي ایده برخی از 

معرفی کرده   هاآن درباره و منابعی ارزشمند را   کند میتازه مطرح  هاییداستان حوزه پرداخته و پیشنهادهایی را براي 
است و براي عکاسان و   ستیزطیمحکه ستونی فصلی درباره گزارشگري  EJ InSightبخش  طورنیهماست. 

و   –دارد که منابع اطالعات  راهنماي تغییرات اقلیمبخشی به نام  طورنیهم تی ساوب. این شودیم تهیه  بردارانلمیف
بخشی دارد که توضیح   تیسا وبرا درباره گرمایش زمین فهرست کرده است. همچنین این  –اخبار و اطالعات جعلی 

. افزوده جدیدي به  چطور می توان از قانون دسترسی آزاد به اطالعات در گزارشگري محیط زیستی استفاده کرد ددهیم
کمک به ویراستاران و گزارشگران در نواحی  دفباهاست به نام اقلیم خودتان را پوشش بدهید که  بخشی تیساوباین 

این بخش است بر ناحیه شمال غرب پاسیفیک تمرکز  رمجموعه یز، نخستین 214کوریدور امرلداست.  شده یطراحمختلف 
  ي مربوط به نواحی دیگر آمریکا را نیز به آن اضافه کنند.هابخش ي زودبه دارد و این گروه قرار است 

، گذاراناستیس، نگارانروزنامه است که در آن انبوهی از اطالعات براي  رینظیب وب سایتیاین  کالیمت سنترال:
رصه بیان اي در عي مهم و پیشگامانه هاتیفعالو عامه مردم وجود دارد. این پایگاه  ستیزطیمحفعاالن حفاظت از  

داستان با کمک گرافیک، نقشه، نمودار و سایر ابزارهاي بصري انجام داده است که ابزاري مهم براي به تصویر کشیدن  
اثرات فعلی تغییرات اقلیم و اینکه در آینده و در انتهاي این قرن باید در انتظار بروز چه رویدادهایی باشیم، به شمار  

 دریاهاي خروشانتوان به ابزار این ابزارها می ازجمله ، میزبان عمده این موارد است. تیساوباین  بخش تعاملی. رودیم
که   کندمیو بیان  دهدیم ي آزاد را نشان هاآبي دیگر سطح  هایژگیوارتفاع و برخی از  سالبه سالکه  کرده اشاره 

دربردارنده مواد و ابزارهاي   تیساوبدر این   ها بخش نقشه . شوندیمچطور این روند باعث به زیر رفتن نواحی ساحلی 
ي هاخسارتو  هافصلتغییرات  ازجمله است. مواردي  داکرده یپ تعاملی عالی است که به موضوعات مختلفی اختصاص 

 .دهندیمی که در اثر رویدادهاي حاد آب و هوایی به رخ  روزافزون

و  کندمیکه هزاران عضو از هزاران کشور جهان را نمایندگی  سازمانی مهم :215زمین نگارانروزنامهشبکه 
در  تیساوباست. این  توسعه درحال محیط زیستی و اقلیمی در کشورهاي  مسائلدربردارنده اطالعاتی درباره پوشش 

انتقال بیماري ها از است که در آن اطالعاتی درباره موضوعات کلیدي و مهم نظیر  بعی براي گزارشگرانمنابردارنده 
تازه ترین  وجود دارد. این شبکه همچنین به نشر   راه حل هاي تغییرات اقلیم رشگري درباره یا گزا حیوانات به انسان

 . پردازدیمنیز  درباره محیط زیست و اقلیم هاداستان 

است. در  هاسنده ینوارزشمند براي ویراستاران علم و  وب سایتیاین : (The Open Notebook)دفترچه آزاد 
  بخشی از آنو در   شودیمعلمی منتشر  هايداستانیی از بهترین هانمونه و  نگارانروزنامه یی با هامصاحبه آن 

 .کنندیمحبت از تجربه و روند کاري خود ص ستیزطی محپیشگام در عرصه  نگارانروزنامه 

شد و در آن   سیتا س  216ي به نام امی وسترولت نگارروزنامه توسط  2018در سال  پروژه این : (Drilled)دریلد 
 . پردازندیماختصاصی به موضوع تغییرات اقلیم  طوربه که  شودیمیی منتشر هاپادکست 

و عالی   رینظیباست، منبعی  شده ه یته  متحده ایاالت که توسط دانشمندان دولت  ارزیابی  ملیاین ارزیابی ملی اقلیم: 
تا متوجه شوند چطور گرمایش زمین در حال اثرگذاري   گردندیم براي ویراستارانی است که به دنبال زمینه و بنیادهایی 

 است.  متحدهایاالت روي 

به شمار  تغییرات اقلیمي مربوط به  هاآنمادر همه سازماین نهاد : (IPCC)ی تغییرات اقلیم الدول ن یبکمیته 
ي هاگزارشاز وضعیت جهانی درباره این موضوع است. این نهاد  گزارش هاي جامعیآن منبع  تیساوبو  رودیم

214The Emerald Corridor  
215Earth Journalism Network  
216 Amy Westervelt 

https://www.sej.org/publications/tipsheet/overview
https://www.sej.org/publications/beat-basics
https://www.sej.org/publications/ej-insight
https://www.sej.org/initiatives/climate-change/overview
https://www.sej.org/initiatives/foia/overview
https://www.sej.org/publications/covering-your-climate/emerald-corridor
https://www.climatecentral.org/
https://www.climatecentral.org/
https://sealevel.climatecentral.org/
https://www.climatecentral.org/resources
https://earthjournalism.net/
https://earthjournalism.net/resources
https://earthjournalism.net/resources/zoonotic-diseases
https://earthjournalism.net/resources/zoonotic-diseases
https://earthjournalism.net/resources/reporting-on-climate-change-through-a-solutions-lens
https://earthjournalism.net/stories
https://earthjournalism.net/stories
https://www.theopennotebook.com/
https://www.theopennotebook.com/environmental-journalism/
https://www.drillednews.com/podcasts
https://nca2018.globalchange.gov/
https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/reports/
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براي  هايبندجمعآن درباره خالصه و  2014گزارش سال اما براي نمونه  کندمیي را ساالنه منتشر روزبه 
 . رودیمیی از آن به واسط تغییرات در علم، تاریخ گذشته به شمار هابخشگزارش خوبی است اگرچه  گذاراناستیس

 درباره نویسنده 

ي کوچک که در منطقه کاجون لوییزیانا اروزنامه ي خود را در هوما کوریر آغاز کرد، نگارروزنامه فعالیت  فن مونتین
سال آن در فیالدلفیا اینکوایر  15به فعالیت پرداخته است که  هاروزنامه سال را در سمت گزارشگر  20. او شدیممنتشر 

پولیتزر در نوشتار  زه یجاخش نهایی گذشته است. در جریان سقوط شوروي، او خبرنگار مستقر در مسکو بود و نامزد ب
فیچر شد. او چندین سال را در قالب نویسنده آزاد و فري لنس سپري کرده است و مقاالتی را براي نشنال جئوگرافیک، 

داستانی مربوط به سفر و    ازجمله نیویورکر، وال استریت ژورنال و سایر نشریات نوشته است. او نویسنده چندین کتاب 
است که روایتی از تغییرات اقلیم در   218پنگوئن هاي فریزر» و کتابی به نام 217پرسه زنی در روسیه نام «ماجراجویی به 

مجله محیط  سیتأسدر  2008را به دست آورد. او در سال  219جنوبگان است. او براي این کتاب همیاري گوگنهایم 
 زیستی دانشگاه یِل همکار کرد و اکنون ویراستار ارشد آن است.
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 نگاريراستی آزمایی در روزنامه

 علم: چگونه اطمینان پیدا کنید 
 هاي شما واقعیت دارند که داستان 

شته  روك   نو 2بورل   ب 2 0 

براى یک ویراستار به زحمت ممکن است اتفاقى بدتر این رخ بدهد که هفته ها و ماه ها زمان را روى داستانى سپرى کند، 
بین پیشنهادهاى نویسنده هاى آزد به دنبال یک داستان باارزش بگردد یا پس از کلى فکر کردن، موضع خوبى به ذهنش 
برسد و روزنامه نگار مناسبى را پیداکرده و او را مأمور انجام دادن این سوژه کند، روایت آن را شکل دهد، پیش نویس هاى 
متعدد را دوباره و دوباره بخواند تا جایى که کلمات شروع به محو شدن در مقابل چشمانش کند، هر کارى مى تواند براى 

افزایش و بهبود شفافیت داستان انجام دهد، آخرین متن نهایى را براى صفحه آرایى نظارت کند و سرانجام به دست چاپ 
د. بسپارد و بعد با یک اصالحیه گنده و پرحجم مواجه شو

چطور ویراستارى پیش از اینکه این متن قشنگى که آن را آماده کرده منتشر شود مى تواند مطمئن شود که متن خالى از 
؟ خطا است

پاسخ: آن را راستى آزمایى  کنید

چطور ویراستاري پیش از اینکه این متن قشنگی که آن را آماده کرده منتشر شود میتواند مطمئن شود که متن خالی از 
خطا است؟ 

پاسخ: آن را راستی آزمایی221 کنید  

راستی آراستى آزمایى عنصرى کلیدى براى هر گروه تحریریه اى است. روند انجام این کار شاید بین رسانه هاى خبرى 
کمى متفاوت باشد اما اصول اولیه همیشه یکسان است. این کار نیازمند برداشتن گام هایى در فرآیند ویراستارى است که در 

آن شخصى خط به خط داستان را مرور مى کند و مى پرسد این اطالعات از کجا آمده است؟ چطور مى دانیم که این 
اطالعات درست و واقعى است؟ سپس این شخص به سراغ منابع مورداستفاده در داستان مى رود. حاال این منبع ممکن 
است نویسنده هاى یک مقاله علمى باشد یا گوش دادن دوباره به نوار یک مصاحبه ضبط شده و آن ها را دوباره بررسى 

مى کند. راستى آزما همچنین نگاه دقیق ترى به منابع یک داستان مى اندازد و مى پرسد: آیا این منبع خوبى است؟ آیا 
مى توانیم منبع بهترى پیدا کنیم؟ در اینجا شما یاد خواهید گرفت که عملکرد راستى آزمایى در بسترها و نشریات مختلف 

چگونه است؛ چطور فرآیند راستى آزمایى را درروند ویراستارى و تحریریه گروه خود وارد کنید؛ چطور این روند را با 
محدودیت هاى زمانى و منابع تطبیق دهید؛ و بله نگران نباشید ما همه این موارد را راستى آزمایى کرده ایم.

220 Brooke Borel 
221 Fact Check 

10

  

« راستی آزمایی چیزي بیش از 
بررسی راستی داده ها  و  

واقعیتها یا فکت ها است: این  کار 
به بررسی مفروضات نیز  می پردازد. 

چه زمانی که به  بررسی کار خود می 
پرداز ید  چه  زمانی که کار دیگران را 

بررسی  می کنید،  سختترین بخش 
کار تشخیص و بازجویی از باورها و  

ایده هاي ضمنی است که  
داستانی را به هم متصل کرده  است.

 هلم و سالمت، کتی پالمر، ویراستار   
 کوارتز

مقدمه
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 سه مُدل براي راستی آزمایی

بررسی کیفی است که ممکن است در برخی از  يهاه ی الاین فصل بر راستی آزمایی در تحریریه تمرکز دارد، این یکی از 
و با کمک نیروهاي رسمی رسانه یا نیروهاي آزاد و فري لنس، انجام   افتد یمپیدا کنید. این کار درون تحریریه اتفاق  هارسانه 

و فکت ها در داستان پیش از انتشار آن است. ما در این   هاداده آن بررسی دوباره صحت  يهاتیمأمور ازجمله و  شودیم
در زمینه راستی   هاحثباخیر عمده  يهاسالفصل چندان وارد راستی آزمایی سیاسی نخواهیم شد. راستی آزمایی سیاسی در 

  شدنمطرح به ادعاهاي سیاستمداران و پس از اعالم و  عمدتاًسیاسی  ییآزمارا به خود معطوف کرده است. راستی  ییآزما
راستی آزمایی سیاسی حضور دارند که ادعاهاي مربوط به   يهاگروه تمرکز دارد. باید اشاره کرد که برخی از  هاآنعمومی 

و  factcheck.orgدر    Scicheckبخش  به   تواندیم هاآن ازجمله  کنندیممایی علم را نیز راستی آز
Snopes .com .اشاره کرد 

باشد. تایم در سال  گرفتهشکل 1920که نخستین بار در دهه  رسدیمروند راستی آزمایی رسمی در مجالت آمریکایی به نظر  
واحد راستی آزمایی خود را ایجاد    بعدازآننیویورکر چند سال  شودیمو گفته  ساختاري براي راستی آزمایی تاسیس کرد 1923
 کرد.  

 رفتیمراستی آزمایی کاري زنانه به شمار  چندین دهه در میان مجالت چاپی توسعه پیدا کرد، البته براي   جیتدر به این روند 
. نشده خته شناارج ندیده و به رسمیت  عمدتاًمهم اما  –

 شودمیاز گذشته است اما خود این فرآیند هنوز هم اغلب اوقات نادیده گرفته   ترمتنوعامروز هم اگرچه راستی آزمایی بسیار  
قدرت کارهاي ناشناس در عصر ها: ئینامرو با انتشار کتاب « 2014یا درك ضعیفی نسبت به آن وجود دارد. این کار در سال 

به نوشتن داستان و   223» بود که موردتوجه قرار گرفت. در این کتاب دیوید زویگ222خویش تبلیغی هاي بی امان
توجهی  هاآنبه  عمدتاًدهند اما مهمی را انجام می العاده فوقاز افرادي پرداخت که با وجودي که کارهاي  يانامه یمعرف

به مهندسان سازه،   توانمی هاآن ازجمله سر بزند. ( هاآنمگر اینکه خطاي بزرگی از  – مانندمیو گمنام باقی  شودمی ن
 پیانو در ارکسترها اشاره کرد.) يها کننده سازمان ملل متحد و کوك   زمانهممترجمان 

 راستی آزمایی يها مدلانواع و 

که توسط   پردازدیمنظارت ناظر ثالث. به این معنی که یک سازمان به بررسی دوباره ادعاهایی  سیاسی:راستی آزمایی  
 است. شدهمطرح عمومی  يهاچهره سیاستمداران و 

  هاه یری تحر خبر و  يهااتاقبررسی کیفیت درون خانه. به این معنی که  راستی آزمایی تحریریه یا ادیتوریال:
یکی از این سه   معموالً. راستی آزمایی تحریریه  کنندیمبه انتشار برسد بازبینی و بررسی دوباره  اطالعات را پیش از آنکه

 :کندیمروش را دنبال 

اطالعاتی که در آن شخصی غیر از نویسنده، ویراستار یا ویراستار  دیتائساختار صحت سنجی کو : يامجلهمدل و الگوي 
درون داستان را بر عهده   شدهمطرح هاي ادعاها و فکت تکتکمسئولیت بررسی دوباره  (راستار یو رونوشت)مصحح و نشر 

. راستی آزما شودمییز و کمان روایی اصلی داستان ن  تربزرگ روند استداللی  طورنیهم. این بررسی شامل فکت ها و ردیگیم
تازه   يهامصاحبه که حتی ممکن است شامل  – ترتازه یا با استفاده از منابع  مورداستفاده در این فرآیند ممکن است به منابع 

 از: اندعبارت روندیمبه کار  هاآنهایی که این سبک از راستی آزمایی در مورد استناد کند. انواع داستان  –شود 

222 book Invisibles: The Power of Anonymous Work in an Age of Relentless Self-Promotion 
223 David Zweig 

https://www.factcheck.org/scicheck/
https://d.docs.live.net/7a2ffb5c02e70616/Documents/Snopes.com
https://time.com/4858683/fact-checking-history/
https://www.cjr.org/special_report/rise-and-fall-of-fact-checking.php
http://www.invisiblesbook.com/
http://www.invisiblesbook.com/
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  چندین مصاحبه هستند.  ازجمله هاي فیچر و طوالنی که دربردارنده چندین منبع مختلف نوشته 
 رفتار، تقلب یا تضاد منافع کرده  داستانی که فارغ از طول آن (چه کوتاه و چه بلند) که دانشمندي را متهم به سو

 باشد. 
  درباره یک موضوع واحد در خود دارد مانند داستان یکه در   ترکوچک گزارشی که تعداد زیادي عناصر  يابسته

 و تصویر است. کیگراف وو جواب از کارشناسان، داده نگاري  سؤالتوضیحات،  بردارندت
  روایی  يهاپادکست مجموعه 
  کندیماستفاده  يامجله که از الگوي  شودمیمنتشر  يارسانه هر داستانی که در بستر و. 

هر یک از فکت هاي مطرح   دیتائخود مسئول  نگارانروزنامه ساختار راستی آزمایی که در آن  :ياروزنامهمدل و الگوي 
ممکن   (Copy Editor)شده درون داستان خود هستند. افراد دیگري در تحریریه مانند ویراستاران، یا ویراستار مصحح 

 از: اندعبارت کنند یمهایی که از این نوع راستی آزمایی استفاده موردي مواردي را بررسی کنند. انواع داستان صورتبه است 

  رسدیمبه گزارشگر  اعتمادقابلم که از سوي منبعی خبر و سرنخی مه. 
  باید تهیه شود که سایه قرنطینه زمانی را بر سر خود دارند. ياتازه موارد خبري فوري که بر مبناي مطالعات 
  .قطعه کوتاه، فاقد زمان و همیشه تازه 
   کوتاه.  دهنده حیتوضیک متن 
  شوندیم و گزارشگران متخصص همان حوزه تهیه  نگارانروزنامه قطعات خبري سرراستی که توسط . 
 رادیویی.  يهابرنامه براي پادکست و  هاگزارشو خالصه اخبار و  يبندجمع 
  کندیماستفاده  ياروزنامه هر داستانی که در نشریه یا بستري منتشر شود که از الگوي. 

ر راستی آزمایی است که در آن یک تحریریه، بسته به نوع داستانی که به آن مواجه است ساختامدل و روش ترکیبی: 
وارد فرآیند   معموالً  ترده یچیپو  تریطوالناستفاده کند. قطعات  ياروزنامه یا  يامجله ممکن است از هر یک از دو روش 

 .شوندیم ياروزنامه نیز وارد روند راستی آزمایی  تريخبر و  ترکوتاه ، قطعات شوندیم يامجله راستی آزمایی 

 

 

در جامعه کند براي مثال  يترعی وسخود را وارد گفتگوهاي  گاه گاه راستی آزمایی تحریریه و ادیتوریال حتی موفق شده است 
) و شیشه  2000( 225معروف باً یتقر)،  1988( 224هالیوودي چون نورهاي روشن، شهر بزرگ يهالمیفاین موضوع وارد داستان 

به موضوع یک نمایش تئاتر در  يارسانه مساله راستی آزمایی  2018در سال  طورنیهم) اشاره کرد. 2003( 226خرد شده 
 ».227طول حیات یک فکتبرادوي بدل شد که اقتباسی بود از کتاب «

 

من   2018نگاري کار دشواري است در سال اگرچه پیدا کردن داده معتبر و مستحکم درباره وضعیت راستی آزمایی در روزنامه 
ي علم نایت در موسسه فناوري نگاررا با همکاري گروهی از محققان و راستی آزماها براي برنامه روزنامه  گزارشی

  گزارشنگاري علم انداختم. این  نوشتم و در آن نگاهی به وضعیت راستی آزمایی درون روزنامه  (MIT)ماساچوست 
و اساتید و بنیادهاي   نگارانروزنامه از ویراستاران، راستی آزماها،  شدهانجام نظرسنجی  301مصاحبه و  91از  ياخالصه 
 پردازندیم هاي علم درصد نشریاتی که به پوشش داستان  34نگاري و دیگران بود. این بررسی نشان داد که تنها روزنامه 

 .کنندیم مشخص از متخصصان راستی آزمایی استفاده   طوربه 

 
 

224 Bright Lights, Big City 
225 Almost Famous 
226 Shattered Glass 
227 The Lifespan of a Fact 

https://wwnorton.com/books/The-Lifespan-of-a-Fact/about-the-book/description
https://www.moore.org/docs/default-source/default-document-library/fact-checking-in-science-journalism_mit-ksj.pdf?sfvrsn=a6346e0c_2
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 این گزارش همچنین سه مدل و روش رایج مدرن در راستی آزمایی را شفاف کرد. در مدل مجله اي، راستی آزماها معموًال 
جایگاهی مستقل از نویسنده و روزنامه نگاران، ویراستاران و ویراستاران مصحح دارند. راستی آزماها در این سبک، همه موارد  

را در نسخه داستان یکه تقریبًا آماده و نهایی شده بررسی میکنند و در این بررسی عالوه بر فکت ها به تصویر بزرگتر نیز 
میپردازند. در مورد تصویر بزرگتر ممکن است راستی آزما چنین سؤالهایی را مطرح کند که آیا این روایت منطقی است؟  

آیا به طریقی ممکن است بخشی از حقیقت را پنهان کرده باشد؟ آیا مدارك موجود از فرضیه مطرح شده حمایت کافی را 
انجام میدهند؟ آیا خطایی در اثر نادیده گرفتن موضوعی در متن واردشده است؟ 

راستی آزمایان براي تائید داده هاي مستقل از هم که درون یک متن به آنها اشاره شده  است و همچنین بررسی اینکه  
آنها چگونه در کنار هم قرار میگیرند، به سراغ منابع مورداستفاده  نویسنده در تهیه داستان میروند و شاید بار دیگر با 

برخی از منابع آنها گفتگو کنند. اغلب اوقات راستی آزماها منابع تازه یا را پیدا میکنند که به آنها در تائید یا رد یک ادعا 
کمک میکنند. 

امروزه سبک راستی آزمایی مجله اي  تنها در مجالت  چاپی مورداستفاده  قرار نمیگیرد. این رویکرد در رسانه هاي مختلف 
رواج  دارد – از رسانه هاي چاپی تا مجالت اینترنتی و پادکست و ویدیو – و  به خصوص براي داستانهاي طوالنی و 

پیچیده تر که دربردارنده روایت هستند، بسته هاي بزرگ و طوالنی، گزارش هاي تحقیقاتی و البته هر داستانی – فارغ از 
 باشد. ز یبرانگتیحساسحقوقی  ازنظر که  –اندازه و حجمش  

از بررسی  هاه ینشرندارند. این به معنی آن نیست که این  اریاخت درراستی آزماهایی براي انجام این کار  هارسانه اما خیلی از 
استفاده   ياروزنامه از الگوي راستی آزمایی  هاآنخیلی زیاد  احتمالبه بلکه  ورزندیم ، غفلت کنندیماطالعاتی که منتشر 

در داستان خود  شدهمطرح وظیفه و مسئولیت بررسی مجدد و سنجش صحت ادعاهاي  نگارانروزنامه که در آن خود  کنندیم
باید   راستارانیود. ایمنی از صحت محتواي دیگري وجود دار  ییهاآزموندارند. در این سبک نیز فیلترها و   گرفته برعهده را 

  حال نیهم  درآن فشار بیاورند و  تائید، براي دیآ ینمدرست  کامالًخوانند که به نظرشان می زمانی که ادعایی را در داستان
به بررسی صحت موارد ابتدایی مانند   –در مواردي که هنوز این شغل وجود دارد  –ویراستاران مصحح (کپی ادیتور) هم  

به شکل بررسی خط به خط و ساختاري  الزاماً هایبررساما ین  پردازند؛یمجغرافیایی   يهاتیموقعدیکته کلمات، عناوین و  
صل است که بتواند این روند را تعیین و از انجام درست آن اطمینان حا نگارروزنامه متن نیست. بلکه بیشتر بار بر گردن خود 

 کند.

این روش را در سایر  توانمیاما  ؛رواج دارد هاروزنامه در  عمدتاً ياروزنامه ، مدل دیآ یبرم که از عنوان این سبک  طورهمان
 از تولید قطعات کوتاه رادیوي گرفته تا خبرهاي کوتاه آنالین نیز پیدا کرد.  هارسانه 

این توانایی را دارد تا متوجه خطاهایی   يامجله مزایاي خاص خود را دارند. مدل  ياروزنامه و  يامجله هاي از سبک هرکدام
کامل  طوربه ، نگارانروزنامه ، حتی کسچیه ناتوان است. با در نظر گرفتن اینکه  ناز انجام آ  ياروزنامه شود که مدل 

، اینکه شخصی متفاوت به بررسی صحت کندیمدر کارش بروز پیدا  اشیشخصد رفتاري عینی داشته باشد و نگاه توانمی ن
د باعث شود تا چشمانی تازه و شکاك به بررسی داستان بپردازد تا کمک کنند که آن داستان در  توانمیادعاهاي متن بپردازد 

کسانی که از ابتداي  اندازه به حد امکان به شکلی عینی با آن موضوع مواجه شود. فرض بر این است که راستی آزماها، 
ی با آن درگیر نیستند. مرور توسط یک جفت چشم  احساس ازنظر، اند ساخته داشته و آن را  سروکار آن داستان با  يریگشکل

 يهات یمسئولو البته شکایات و  –کمتر شود  هاه یاصالحو  هاحیتصحکه احتمال پیش آمدن  شودمیتازه و اضافه باعث 
 ممکن است به نشریه برسد. هاه یاصالححقوقی که همراه این 

 نیازمند صرف هزینه و زمان باال است. يامجله اما روش 

« راستی آزما ها در این سبک،  
همه موارد را در نسخه داستان  یکه 
تقری با  ًآماده و نهایی شده  بررسی م 

ی کنند و در این  
بررسی عالوه بر فکت ها به  تصویر 

بزرگ تر نیز م ی پردازند.  

« فرض بر این است که راستی  
دازهبه آزماها،  سانی که از  ان ک
ستان با  ریگ شکل ابتداي  ي دا

شته و آن را    سروکار   آن دا
ساسی با   ازنظر، اندساخته  اح

ستند. مرور توسط   آن درگیر نی
شم تازه و اضافه   ک جفت چ ی

شود که احتمال پیش  باعث می 
  ها ه یاصالحو  ها ح یتصح آمدن 

ایات و  و البته شک –کمتر شود  
سئول ي حقوقی که  هاتیم

ممکن   ها ه یاصالحهمراه این 
شریه برسد.   است به ن
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هزینه چندانی در بر ندارد و به همین دلیل براي بررسی قطعات کوتاه و ساده که نیازي  ياروزنامه در عوض مدل و سبک 
و براي همین هم کمک  رودیمبه شمار  ترچابک زیادي ندراند مناسب است. ضمن اینکه این روشی  يگذاره ی سرماو  وقتبه 
 منتشر شوند. ترعیسر هستند برخوردار  حساسیت زمانی ازهایی که که خبرهاي فوري و داستان کنندیم

که    ییهاتیقطعبراي سازگار شدن با انتشار دیجیتال و عدم  خصوصبه اخیر و به شکل روزافزونی  يهاسال در 
را  دوگانه روشی ترکیبی و  اتینشررن به همراه آورده است، برخی از نگاري مدمالی و اقتصادي براي روزنامه  يهاتیمحدود

  نسبتاًکه داراي حساسیت زمانی بوده یا  ییهاداستان . در روش ترکیبی، نشریات براي اندگرفته شیپدر راستی آزمایی در 
را   يامجله براي راستی آزمایی  و در عوض منابع خود کنندیماستفاده  ياروزنامه کوتاه و ساده هستند از روش راستی آزمایی 

که منابع خود در زمینه راستی   دهد یم. روش ترکیبی و دوگانه به نشریات این اجازه را کنند یمحفظ    ترده یچیپبراي قطعات 
به گزارشگران خود آزادي بیشتري در پوشش   حالنی درعآزمایی را در مواردي که بیشترین نیاز را دارد استفاده کنند و 

 خبرهاي فوري بدهند.

 

 فرآیند راستی آزمایی

نگاه اول روندي سرراست به نظر برسد اما ممکن است از مشاهده اینکه در یک داستانم چه  فرآیند راستی آزمایی شاید در
 ياقطعه شوید. از لینک زیر، شش پاراگرافی را که مربوط به   زده شگفتتعداد فکت براي بررسی توسط راستی آزما وجود دارد 

ا مشخص کنید. چه تعداد فکتی را در این متن  دارك است دانلود کرده و تمام فکت هاي درون آن ربراي مجله آنالین آن
 ؟دیکنیمپیدا 

 نمونه اي براي راستی آزمایی 

 امداکرده یپپاسخ من را هم دانلود کنید. همه فکت هایی که من در این نوشته   دادید، برگه  انجاماین تمرین را  نکه یبعدازا
 ؟ دیاداکرده یپرا  هاآناینجا است. شما هم همه 

 پاسخ تمرین راستی آزمایی 

اما با استفاده از روند راستی آزمایی مناسبی   ؛چندتایی از این موارد را از قلم انداخته باشید احتماالًحدس من این است که 
فرایندي که   دئالیاشرایط  راشتباه است. د و خالی از شده یبررس یخوببه ید اطمینان حاصل کنید که داستان شما هم توانمی

 بیان شده است: يامجله و سبک راستی آزمایی  اساس مدلممکن است چیزي شبیه این روند باشد که بر  دیکنیمدنبال 

 

 کنندیمیی  ا نها: نویسنده و ویراستار داستان ر1قدم  

کلی و  ساختاراما زمانی که نوبت به بررسی   ؛خواهد شدالبته که این آخرین نسخه نهایی نیست که به همین شکل منتشر 
آن را به دست بازبینی و بررسی دقیق   اندآماده است که هم نویسنده و هم ویراستار  يانسخه ، این رسدیم  شده استفاده منابع 

ي دآن را جابجا کنند، مقدار زیا يهابخشاضافه کرده، ن را به آ  ياتازه تصمیم ندارند چیزهاي  هاآن گریدعبارتبه بسپارند. 
 از گزارشگري تازه را به آن اضافه کرده یا هر جراحی عمده دیگري در داستان صورت دهند.

 

 دهد یمکرده و تحویل راستی آزما  228یسینوهیحاشاز داستان را  يانسخه: نویسنده 2قدم  

مهم است که او نقشه راه   العاده فوقبراي اینکه نویسنده بتواند کمک کند تا فرآیند راستی آزمایی به روانی صورت پذیرد 
 یی  نها باًیتقرنسخه   یسینوه یحاششفافی از مسیر گزارشگري خود در اختیار راستی آزما قرار دهد. نخستین قدم در این مسیر 

 
228 Annotate 

https://ksjhandbook.linchpin.site/wp-content/uploads/sites/5/2020/08/Fact-Checking-Module-Example.pdf
https://ksjhandbook.linchpin.site/wp-content/uploads/sites/5/2020/08/Fact-Checking-Module-Answers.pdf
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که معنی   شوندیم مایکروسافت ورد یا گوگل داکز تحویل داده  افزارنرم يهافرمتدر قالب  هاسینوشیپداستان است. عمده 
. فارغ از اینکه از کدام ابزار استفاده  230و نظرها 229هاسیرنویزدر اختیار دارید:  یسینوه یحاشآن این است که شما دو راه براي 

: روش کندیمدر داستان را مشخص   شدهمطرح ، نویسنده با استفاده از آن منابع خود براي هر یک از فکت هاي دیکنیم
 يهامقاله ، متن پیاده شده،  شده انجام  يهامصاحبه مربوط به   يهالی فاتماس با کارشناسان یا شاهدان عینی؛ توصیف و نام 

 يهاتیساوبیا بقیه منابع چاپی؛ و لینک به  هاکتابو ارتباطات ایمیلی صورت گرفته؛ عناوین  هاژورنال د ر  منتشرشده
است به این دلیل   شده ه یتوصهم امري  هات یساوب افي دیپاصلی و کلیدي (البته تهیه و ضمیمه کردن اسکرین شات یا 

 .)کندیمتغییر   هات یساوبکه گاهی محتواي 

 )Credit: Brooke Borelمختصر در قالب نظرها ( یسینوه یحاش

 )Credit: Brooke Borel( هاسیرنویزمختصر در قالب  یسینوه یحاش

229 footnote 
230 comment 

 « یکی از  محبوبترین  
راهبردهاي راستی آزمایی براي 

سخه    PDFمن این است که ن
ک  ها ت یساوب  یی که براي ی

آن  ستان به  ها مراجعه  دا
ک فایل   کنمی م را درون ی

ذخیره کنم و در متنم با  
زار نظر یا   ستفاده از اب ا

ي متنی به فکت هاي هاحباب 
شاره  آن   شدهبرداشتو  شده ا از 

 PDFي  هال یفا/   ها ت یساوب 
ع د  .  هم ارجا

 آزاد علم   نگارروزنامهرکسان خمسی،  
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برداشت شده   از یک مصاحبه ضبط شده از بخشی یقولنقلهرچقدر این جزییات بیشتر باشد بهتر است. براي مثال، اگر 
است،   شده نقلدر آن آماده را ذکر کند. اگر اطالعاتی از یک کتاب  قولنقلد زمان مصاحبه که این توانمیباشد، نویسنده 

 از آن آمده را بنویسد.  قولنقلکه  ياصفحه د شماره توانمینویسنده 

 

 دهدیم: نویسنده منابع خود را در اختیار راستی آزما قرار 3قدم  

را که متناظر ارجاعات  ییهالیفااغلب منابع، نویسنده باید  مورد درقدم بعدي شناسایی و مشخص کردن منابع است. 
اند، در این موارد بوده  هستند را به راستی آزما تحویل دهد (غیر از مواردي که منبع افراد و اشخاص یسینوه یحاشدر  ذکرشده 

خاصی حساس نباشند نویسنده   طور به  موردنظرو مدارك  هافایل.) اگر کندمیکفایت  هاآنفهرست اسم و روش تماس با 
فایل مانند دراپ باکس براي راستی آزما ارسال کند. اگر این اسناد  يگذاراشتراك را از طریق ایمیل یا خدمات  هاآند توانمی

با کمک پس وردها  شده حفاظتباشند شاید نویسنده ترجیح دهد از اسناد رمزگذاري شده و یا  ياژه یوداراي حساسیت 
شده یا شامل مواردي   براي مثال اگر شامل اسناد افشا –حساس باشند  العاده فوقاگر این اسناد و مدارك  و ؛استفاده کند

امن به   يهاتاپلپ را از طریق هارددرایوها یا  هاآن، ممکن است نویسنده  کندمیباشد که هویت شخص افشا کننده را معلوم 
 ...را به کامپیوتري که به اینترنت وصل است انتقال ندهد هاآنو از او بخواهد که    برساند آزماراستی 

 

 پردازدیم: راستی آزما به راستی آزمایی 4قدم  

و سپس بار دیگر شروع به خواندن آن کرده و خط به خط هر یک از فکت   خواندیمراستی آزما ابتدا و حداقل یک بار متن را 
سایر   . این کار ممکن است نیازمند تماس تلفنی با کارشناسان یاکندمیبررسی  اساس منابعموجود را بر  يهاداده ها و 

باشد. راستی آزما   شده اشاره  هاآننویسنده به  يهاادداشت یشده است و یا در  برده نام هاآنافرادي باشند که در داستان از 
 بگردد.  يتر تازه  منابعو ممکن است در صورت نیاز به دنبال  پردازدیمهمچنین به بررسی کیفیت مواد و منابع پشتیبان 

 

 دهدیم: راستی آزما تغییراتی را پیشنهاد 5قدم  

راستی   هارسانه . در بسیاري از کند میراستی آزما فهرستی از تغییرات پیشنهادي خود را به نویسنده، ویراستار یا هر دو ارائه 
را   هاآنو توضیح درباره آزما با استفاده از فعال کردن گزینه دنبال کردن تغییرات در مایکروسافت وردز یا گوگل داکز تغییرات 

. (استثنا: اگر راستی آزما با مساله بزرگی برخورد کند، موضوعی که براي مثال اشتباهی است که کل هدف و  کندمی ارائه 
تا   نمواردي است که نباید براي خبر دادن آ  هانی ااز تقلب را ببینید،  یمدرک و، یا نشانه بردیم سؤالساختار داستان را زیر 

 انتهاي کار صبر کرد و او باید بالفاصله ویراستار را در جریان قرار دهد.) 

 

 : مرور 6قدم  

بین   ییآمدوشدهاو   گفتگوها. شاید کنندیمتغییرات پیشنهادي را مرور   –بیشتر هر دو  احتمالبه یا  –ویراستار یا نویسنده 
استفاده از کلمات دقیق و براي برسی جمعی منابع مختلف  و  يبندجمله براي بحث و مذاکره درباره نحوه و راستی آزما  هاآن

فنی درست و  ازنظرداشته باشد که  دیتأک ياواژه صورت بگیرد. براي مثال، یک راستی آزما، ممکن است بر استفاده از 
 ر کنار هم  تخصصی داشته باشد و گروه د اصطالح کند که کمتر قالب  دیتأکنویسنده بر واژه دیگري  که یدرحالاست  ترقیدق
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باید تصمیم بگیرند کدام کلمه براي مخاطب بهتر است. یا شاید نویسنده از یک مطالعه براي حمایت از دیدگاهی که در متن  
در متن   شده ارائه راستی آزما تحقیقات معتبر دیگري را پیدا کرده باشد که با نکات  که ی درحالاستفاده کرده باشد  شده مطرح 

براي اشاره به عدم قطعیت موجود در متن کدام    دیتأکینجا گروه باید تصمیم بگیرند بهترین راه براي در ا –دارند  تناقض
به این دلیل که نویسندگان آن داراي تضاد منافع جدي   مثالً است یا اینکه برخی از تحقیقات اعتبار و ارزش اشاره ندارند،

 هستند.

 : اعمال تغییرات7قدم  

اما کندمیتوافق کردند، راستی آزما یا ویراستار تغییرات نهایی را در متن اعمال   شده ارائه همه بر سر ماهیت فکت  نکه یبعدازا
  این وظیفه ویراستار است که تصمیم نهایی را اتخاذ کند. معموالًقی بماند اب نظرهااختالف باره نیدرااگر 

 و ترکیبی ياروزنامهروش و مدل 

عنوان شد را دنبال کند. البته در این   يامجله در مورد روش  ازآنچه  يتر کوتاه و  ترخالصه اي ممکن است روند روش روزنامه 
یی هاداستان طورمعمولبه روش خبري از یک راستی آزماي مستقل و متعهد وجود ندارد. در اینجا، نویسنده و ویراستار 

 ازیموردنپافشاري الزم و پرس و جوي  شده ارائه ، ویراستار باید درباره ادعاهاي مختلف و منابع ندیفرآ. در خالل این کنندیم
را از نویسنده انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که نویسنده از منابع معتبر استفاده کرده است. سپس این متن در اختیار  

 ابتدایی است.  مسائلکه کار او انجام راستی آزمایی سبک و بررسی اطالعات و  شودمیویراستار مصحح قرار داده 
را به مسیر و روند   ییهاگامد  توانمید روند تولید یک داستان شود، نویسنده براي کمک به اینکه فرآیند راستی آزمایی وار

د همیشه و قبل از اینکه ادعا یا اطالعاتی را وارد نوشته  توانمیگزارشگري و نوشتن خود اضافه کند. براي مثال، نویسنده 
هدف   تائیداگر آن داده و ادعا براي  خصوصبه   –کند   تائیدخود کند با صرف تالشی، صحت آن را با منابع معتبر و خوب 

داستان ضرورت داشته باشد. دوم اینکه نویسنده باید زمانی را با این موضوع اختصاص دهد که پس از پایان یک مطلب 
 در زمینه ادعاها را یک بار دیگر مرور کند.  مورداستفاده دوباره به سراغ آن رفته و خط به خط آن را دوباره بررسی و منابع 

و روش   بردیمرا براي قطعات کوتاه یا داراي حساسیت کمتر به کار  ياروزنامه  ترکوتاه وش دوگانه یا ترکیبی، روش ر 
هایی با حساسیت و داستان هاتیرواطوالنی،  يها نوشته  ازجمله  ترده یچیپهاي را براي قطعات و داستان يامجله  ترقیعم

 . بردیمحقوقی باال به کار  

 روش انجام راستی آزمایی بهترین

تواند به بهترین شکل عمل کند که شما روش و فرآیند مشخص و شفافی در تحریریه براي  فرآیند راستی آزمایی زمانی می
 .ها داشته باشیدنیروهاي خود و همکاران آزاد و فري لنس

ارشد، ویراستاري ویراستاري، به مربوط هايمسئولیت و مختلف و  مراحل شامل که  – کنید ایجاد کاري روند یک
ها باید این مراحل را پشت سر بگذارند.راستی آزمایی و ویرایش تصحیحی است. همه داستان

«  به خاطر داشته باشید که 
شما هم زمان به نمایندگی و  

سنده کار  براي مخاطب و نوی
. قصد شما این است دیکنی م

که مطمئن شوید مخاطب  
اطالعات درستی را دریافت 

زمان شما  کند اما هممی 
که  د یکنی ماطمینان حاصل 

ستانی جذاب و گیرا   سنده دا نوی
کند. به همین  را تعریف می 

یی را  هاش ی رایو دلیل هم 
شنهاد دهید که با صدا و   پی

ق دارد سنده تطاب  .  لحن نوی

 برد اسکرایبر، معاون بخش تحقیقات، 
 نشنال جئوگرافیک   
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  ها را دور  در این روند را نادیده بگیرند یا آن شدهوضع نگاران، منابع، ویراستاران یا راستی آزما ها قوانین روزنامه  که  ندهید اجازه

 بزنند. 

  مدارك و شواهد قوي در اختیار دارند. برخی از   شده مطرح ي بزرگ ادعاهانگاران شما براي مطمئن شوید که روزنامه  همیشه

 از:  اندعبارتاین موارد ادعاي بزرگ 

o  همراه است.   ندیگویمهر ادعاي بزرگی که با عبارت دانشمندان معتقدند یا دانشمندان 

o نتایج اکثریت مطالعات مرتبط قرار دارد.  برخالف ي علمی که هاافته ی 

o  ی یا هر موضوع دیگري اخالقیبادعا دارند که شخصی مرتکب جرم،  میرمستقیغطور مستقیم یا اطالعاتی که به

 است که اگر معلوم شود اشتباه بوده، ممکن است با شکایت و دادخواهی روبرو شوید.شده 

o  ،ي غذایی یا هر نوع محصول یا روش و کاري که ممکن  هامیرژاطالعاتی درباره پیشنهادهاي مربوط به ابزارها

 بوده یا به مخاطب شما آسیب برساند.  کننده گمراه ممکن است  د یدرآ است چنانچه اشتباه از کار 

 

 

 ایشان یادآوري کنید که   به  آن   در و کنند نصب خود  رایانه  به   بتوانند که کنید آماده  خود گزارشگران براي را فهرستی

 زیر دوباره بررسی کنند:   مسائلنوشته خود را درباره  همیشه منابع و 

o هامکان و افراد نام نگارش 

o  ي افراد احرفه ي هایوابستگعناوین و 

o  (همیشه مطمئن شوید که تاریخ تولد منبع شما قبل از انتشار نتیجه تحقیقاتش بوده باشد) سن 

o کند  جنسیت یا ضمیري که شخص خود را با آن معرفی می 

o هاخیتار 

o ،و آمار پایه  ارقام اعداد 

o ي جغرافیاییهاتیموقع 

o  (براي مثال اینکه این عدد باید در مقیاس میلیون باشد یا میلیارد)   مصطلحاشتباهات نگارشی رایج و خطاهاي 

o  و امکان وقوع آن زیاد است. هر اشتباه دیگري که بررسی و اصالح آن ساده  طورنیهمو 

 

 

 

 



 161علم ویراستاري کتابچه

 آزمایی  راستی ساختار  ایجاد

برقرار شده است اما اگر شما مشغول به کار   هاآنکه از قبل ساختار راستی آزمایی در  شوندیمبرخی از ویراستاران علمی وارد نشریاتی 
برخی از  هانیاچنین ساختاري را دارید  سیتأسبراي  –و بودجه   –شدید که ساختار راستی آزمایی ندارد و شما عالقه  ياه ینشردر 

 ید در نظر داشته باشید. توانمینکاتی است که 
یک نویسنده را بررسی  سینوش یپ طورمعمولبه نخست: به فرآیند ویراستاري گروه تحریریه خود فکر کنید. چند نفر از ویراستاران 

آن را چاپ کنید فرصت دارید؟   دیخواهیم و محول کردن تهیه یک گزارش و زمانی که  تائیدچه مقدار زمان میان  معموالً؟ کنندیم
 يهاتیروا اکثراًموارد سریع، اقالم خبري هستند یا   هاآنآیا اغلب   – دیکنیم هایی را منتشر  وع داستانچه ن طورمعمولبه همچنین: 

 یا ترکیبی از هر دو؟  روندیمطوالنی و پیچیده به شمار 
طی کنید، فرآیند راستی آزمایی باید نزدیک به    افرآیند انتشار ر دیخواهیمفارغ از اینکه گروه شما چقدر بزرگ است و اینکه چقدر سریع 

انتهاي فرآیند ویراستاري باشد. البته که همه افراد درون گروه باید در گزارشگري، نوشتن و ویراستاري مطالب گوشه چشمی به فکت ها 
نهایی خود اتفاق   شیوبکماست که پس از رسیدن داستان به شکل  مؤثرترداشته باشند اما بررسی خط به خط موارد زمانی  هاآن  تائیدو 

بیفتد. اگر تنها یک ویراستار براي بررسی داستان پیش از انتشار دارید در این صورت راستی آزمایی باید زمانی اتفاق بیفتد که آن  
اگر   ؛ واست شده داده پاسخویراستار   سؤاالتزا و ساختار داستان در سر جاي خود قرار دارند و همه ویراستار احساس کند همه اج

راستی –ویراستاري که داستان را سفارش داده، ویراستار خارج از مجموعه و ویراستار ارشد   – دیارداریاختاز ویراستارها را در  يامجموعه 
حداقل یکی از ویراستاران پس از   طورمعمولبه تار ارشد کارش را به پایان رسانده است (البته آزمایی باید زمانی اتفاق بیفتد که ویراس

   سر جاي خود قرار دارد.) زی چ همه کند که  تائیدتا مطمئن شود همه تغییرات نهایی صورت گرفته و  کند میراستی آزمایی داستان را مرور 

 که باید مراقبش باشید يانکتهسه 
، ادعایی که مناسبت و ختهیردرهم  يهاقولنقلخطاهاي تایپی،  –کند تعدادي از خطاها را پیدا می طورمعمولبه  ییآزمافرآیند راستی 

داستان شما را به   يربنایزکند که بنیان و  مشخص می ار يانکته اما بدترین شرایط زمانی است که راستی آزما ؛ الزم را ندارد يهااطیاحت
داستان به   آنکه و پیش از  انجامدیمند با مراقبت از چند نکته از بروز چنین سرنوشتی که به مرگ داستان توانمی. ویراستارها زدیریمهم 

 دست راستی آزما برسد جلوگیري کنند:

زیادي به نظریات به نظر خارج از جریان اصلی و پرت یااگر داستان فضاي بازي ی: رواقعیغی و اعتدال طرفیب  
این   درباره ي که محتوا و مقاالت علمی ری مسي مخالف داده است این سؤال را مطرح کنید که آیا بر اساس هادگاه ید

قانی را در مدرکی براي تائید و پشتیبانی از این ادعا وجود دارد؟ مثال: داستانی درباره محق واقعاًموضوع وجود دارد آیا 
عمده تحقیقات دیگر  که ی درحالکه تغییرات اقلیم واقعی نیست و رخ نیم دهد،  اندکرده ثابت  کنندیمنظر بگیرید که ادعا 

.ندیگویمخالف آن را  

 :ي ادعایی عمومی مطرح کرد به خطوط زمانی که او براي ادعایش منبعی را  اسنده ی نوهر زمانی که ادعاهاي بزرگ
ذکر نکرده بود احتیاطی اضافی به خرج دهید. این سؤال را مطرح کنید: این ادعا از کجا آمده است؟ آیا سایر محققان و  

300حداقل  تیدرنها 19-یدچیزي شبیه این است: «کوو پشتوانه یب؟ مثال ادعایی کنندیمکارشناسان آن را تائید یا رد 
 کند.»میلیون نفر را در سراسر جهان مبتال می

 :که نویسنده نکات مهمی را تنها با استناد به یک نفر یا یک   رسدیمآیا به نظر ادعاهاي مبتنی بر تنها یک منبع
به نویسنده بگویید   د یآ یمبه نظر ضعیف  شده ارائه مقاله درج کرده است؟ اگر چنی است از او منبع بخواهید. اگر مدارك 

باید این کار را صورت دهد. مثال: در داستانی دانشمندي  االننیهمکه براي راستی آزمایی نیازمند تائید اضافه است و 
 ي از دانشمندي دیگر است. اگفته شود اما تنها منبع براي این اتهام ادعا و به تقلب متهم می

  

«  همیشه اطمینان حاصل  
کنید که نسخه نهایی را  براي 

مرور نهایی و پیش از  انتشار در 
اختیار نویسنده  قرار داده اید. 

من  ویراستارانی  داشته ام که  
پیش از اینکه فرصتی براي  این 

کار را به نویسنده  بدهند تا 
راستی آزمایی  نهایی را انجام 

دهند،  داستان را چاپ کردند و  
بعد از انتشار متوجه  خطاهایی 
شدند که در متن  وجود داشته 

است.
 

 لوییس، گزارشگر اقلیم  –کندرا پیر  
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دارید شاید ترجیح   سروکارهاي طوالنی و پیچیده  داستان عمدتاًدارید: اگر   سروکار  خوددر مورد زمانی که با محتواهاي متفاوت در نشریه 
  دیکن یمموارد کوتاه، خبرهاي فوري و سایر قطعات فوري را منتشر  عمدتاًآزمایی را دنبال کنید. اگر  یراستدر  يامجله دهید که روش 

ه  ب  بسته شاید ترجیح دهید که  دیکنیماگر محتواي متفاوت و متنوعی را منتشر   و ؛را پیگیري کنید  ياروزنامه باید روش و مدل  احتماالً
 کار کنید یا مدل ترکیبی را در پیش بگیرید. يامجله بودجه خود یا به روش 

یا روش ترکیبی را  يامجله که بله باید یک ساختار راستی آزمایی مدل  دیاگرفته تصمیم  تیدرنهاو  آمده شیپمرحله بعد: اگر تا اینجا 
 چند قدم کلیدي در این مسیر است:  هانیاایجاد کنید 

 طور کامل متوجه روندي که براي اطمینان حاصل کنید که همه گروه شما در تحریریه و از حمله همکاران فري لنس شما به
 و چگونگی انجام راستی آزمایی آن شده باشند. داستان در تحریریه وجود دارد و زمان

ها درخواست  به نویسندگان خود ازجمله همکاران فري لنس درباره مدارك و سندهایی که براي فرآیند راستی آزمایی از آن
 . هنددیمفري لنس هاي خود جاي  قراردادخواهید کرد از پیش اطالع دهید. بسیاري از نشریات این موارد و اقالم را درون 

 دهدیم حیتوضاسناد داخلی دارند که این روند را  اتینشرراهنماي شفافی براي راستی آزماهاي خود تنظیم کنید (برخی از
 مکتوبی را در این زمینه نگاه ندارند.) دستورالعمل دهندیمبرخی دیگر ترجیح 

 ي یا ترکیبی استفاده کند. اگر روش انتخابی شما روش ترکیبی است امجله تصمیم بگیرید که آیا نشریه شما قرار است از مدل
 ي قرار بگیرند.اروزنامه ي یا امجله هایی باید مورد راستی آزمایی مشخص کنید که چه داستان

 تواند بر عهده ویراستار تحقیق،  منصوب کنید. این کار مییکی از نیروهاي خود را براي نظارت بر کار گروه راستی آزماها
تواند اطمینان حاصل کند این  ویراستار اجرایی، یکی از ویراستاران مصحح یا هر شخص دیگري از اعضا تحریریه باشد که می

 شود/ طور دقیق و به شکل بهینه دنبال میفرآیند به 

 به شکل فري لنس استخدام کنید.راستی آزما ها را چه در نقش نیروي استخدامی یا 

 ي نشر خود وارد کنید.زیر برنامه فرآیند راستی آزمایی را درون 

 ازجمله دیکنیمشود و هر چیزي دیگري که آن را منتشر  اطمینان حاصل کنید که راستی آزمایی تنها به متن محدود نمی
 و قطعات ویدیویی را نیز شامل شود. ، داده نگاري ها هاطرح ، هاعکستیترها، زیر تیترها، تصاویر، شرح  

و همکاران فري لنس  –وفادار بمانید، اطمینان حاصل کنید که گروه شما  ياروزنامه به شیوه راستی آزمایی  دیریگیم میتصماگر  و حتی
بدهید تا   خود زمانی بیشتر يهاسنده ینوکه امکان داشت به   یهرزمانکامل درك کرده باشند.  طوربه روند کاري و انتظارات شما را  –

 هایشان براي انتشار کار خود را راستی آزمایی کنند.بتوانند قبل از فرستادن داستان 
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 کار کردن با راستی آزماها

آزاد و فري لنس  وکارکسبممکن است  هاآنبرخی از   –است  نگارانروزنامه براي بسیار از  ياالعاده فوق ياحرفه راستی آزمایی مسیر 
ویراستار تحقیق   عنوانبه ایجاد کنند و برخی دیگر ممکن است  هاکتاب يهاسنده ینودرخشانی را با راستی آزمایی براي چندین نشریه یا 

 .شوندمشغول به کار  يامجله یا مدیر در  

خود قرار دارند و ممکن است نفوذي که براي مثال  ياحرفه ی هستند که در ابتداي مسیر نگارانروزنامه اما بسیاري از راستی آزماها 
یک ویراستار این است که بداند که چطور   يهاتیمسئولیا ویراستاري قدیمی دارد را نداشته باشند. یکی از انبوه  شده شناخته  ياسنده ینو

احترامی که   هاآنو اینکه اطمینان حاصل کند که   – ردیگیمانتشارات شما جاي  بومستیزساختار و  تربزرگ یک راستی آزما در فضاي 
نیاز به حمایت شما  هاآن. بگذارید راستی آزماهاي شما متوجه شوند که در جاهایی که  کنندیمبراي انجام کارشان نیاز دارند دریافت 

 . دیاستاده یا هاآندارند شما در پشت 

د بشکند و از کار بیفتد مربوط به مجله رولینگ استون  توانمیمعروف اخیر از اینکه چطور چنین ساختار و سیستمی  يهامثالیکی از 
کرد. در این داستان ماجراي ادعاي تجاوز در این مجله داستانی را با عنوان «تجاوز در پردیس دانشگاه» منتشر  2014است. در سال 

ه  این داستان منتشر شد، یک بار نکه یبعدازابود.  شدهانیبدانشجویی در دانشگاه ویرجینیا مطرح و  يهاانجمن  يهایهمانیمیکی از 
داستان فرو ریخت: منابع بخش کلیدي این گزارش ضعیف بودند و دقت الزم را نداشتند. انجمن دانشجویی مورد نظر، اعضا آن و  تمامی

دالر خسارت  ونیلیمیکی از مدیران دانشگاه ویرجینیا شکایتی موفق از رولینگ استون مطرح کردند و این نشریه به پرداخت چندین 
 محکوم شد.

 سمی ژورنالدر مجله کلمبیا  گزارشی طوالنیبود؟  درآمده تمان ویژه راستی آزمایی دارد پس کجاي کار اشتباه از آب رولینگ استون دپار
نکات برجسته این فهرست این بود: دپارتمان راستی آزمایی برخی از   قرار داد. یکی از رداشاره مو  باره نیدرارا  مسائلرویو فهرستی از 

داستان مورد پرسش قرار داده بود اما نظر راستی آزماها رد شده بود. بر اساس گزارش این   سینوشی پادعاهاي داراي منبع ضعیف را در 
باالتر از سطح   يارده درباره منابع این داستان «در  يریگمیتصمبود که  کرده اشاره راستی آزمایی در آن زمان  دپارتماننشریه، مسئول 

 حقوقی من انجام شده بود.»

و کننده رانیوممکن بود بتوانند جلوي چنین خطاي  دادندیم به حرف راستی آزماهاي خود گوش  پرقدرتو  ذپرنفواگر این ویراستاران 
 را بگیرند. يانه یپرهز

کردن از  سؤالبه چالش کشیدن و  هاآناما به دلیل اینکه شغل  کنندیماین ماجرا سوي دیگري هم دارد. راستی آزماها نقش مهمی ایفا 
  ممکنو گاهی  افتندیم بام  گریدسوي  ازند دوام بیاورند، گاهی توانمی هاپرسشز این است که این ادعاها در برابر ادعاها و اطمینان ا

درباره   ترقیعم یحاتیتوضشوند. شاید در داستانی درباره علم، یک راستی آزما درباره نقاط ضعف یا   لغتی مال  معروفقولبه  شدتبه  است
مقاومت کند.  هادرخواست در داستان توضیح بخواهد. اینجا وظیفه ویراستار این است که در برابر این  شده اشاره هر یک از موارد علمی 

اگر کسی متنی را نخواند  تی درنهایق تولید کنیم که متن ما قالب خواندن و جذاب باشد. متنی دق تنهانه هدف نهایی این است که  چراکه 
 فایده تولیدش چیست؟

همه افراد در  يهاتالشفارغ از هر موضوع دیگر: در نقش یک ویراستار شما باید نقش دیپلماتی را براي کل گروهتان بازي کنید. به 
 ، تصمیم بگیرید.دیکنیمراستی آزما را به کار گرفته یا رد  يهاه یتوصدرباره اینکه آیا  تهیه داستان احترام بگذارید و با تفکر 

« حاشیه نو یس ی کنید،  
و ه یحاش ی کنید و  س ین
و ه یحاش ی کنید. اگر  س ین
ستند  سؤال ی پیش بیاید، م

کردن کاري که کاردها ید  
. (اگر  دیآ ی مبه کارتان  

شبیه من باشید شش ماه  
  د یآی نمیادتان   اصالًبعد 
  زیچهمه کرده یاد.)  کار چه 

  خصوصبه را بررسی کنید 
 .  دیدانی نمچیزهایی را که 

 میشل هریس، راستی آزماي آزاد (فري لنس) 

https://www.cjr.org/investigation/rolling_stone_investigation.php
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کسی را  سرعتبه و نیاز داشته باشید تا  داگر در تنگنا باشی خصوصبه نیست.  ياساده پیدا کردن کسی براي راستی آزمایی همیشه کار 
. کنندیمپیدا کنید. در اکثر موارد ویراستارها نیروها و همکاران فري لنس خود را به شکل کالمی و از روي صحبت با همکارانشان پیدا 

در رسانه   هاآنبپرسید، حتی زمانی که  هاآن يهاه یتوصکنید و از  سؤالاین است که از همکاران خود  هاراه به همین دلیل هم یکی از 
یا در مورد یک حوزه علمی  –نگاري علم هستید  کار در روزنامه  سابقه  باخاص اگر به دنبال راستی آزمایی  طوربه . کنندیمدیگري کار 

 د مفید باشد. توانمی کنندیمدیگر علمی کار  يهارسانه شناختن همکارانی که در  –خاص 
براي همین هم ضرري ندارد از  کنندیمراستی آزمایی را قبول  يهاپروژه ي لنس نیز گاهی براي افزایش درآمد خود فر نگارانروزنامه 

در حال کار روي وب سایتی است که   MITنگاري نایت در کنید. برنامه روزنامه  سؤال باره نیدرا  دیشناسیممجموعه نویسندگانی که 
در  2021کند. این سیستم از سال  ترراحترا  جستجوهاو ممکن است برخی از این  کندمیر از راستی آزماها را در آن منتش یفهرست

 دسترس است. 
  نرخ  231باید به راستی آزماهاي خود بپردازید جواب یکسان نیست. بر اساس اعالم انجمن تحریریه فري لنس يانه یهزدرباره اینکه چه 

درباره راستی آزمایی متوجه شد که میانگین   KSJ 2018دالر (آمریکا) است. گزارش سال  50تا   46فعلی براي راستی آزمایی ساعتی 
ما در آن گزارش   هاداده دالر در ساعت نوسان داشت. البته  50تا   15و بازه آن بین  دالر در ساعت است 34.27تا  27.76پرداخت ها بین 

و کار با راستی آزماهایی که سابقه طوالنی داشته یا در  محدود بودند. در نظر داشته باشید که براي کارهاي فوري، کار در پایان هفته
هم به جاي روند ساعتی بر اساس هر پروژه به   هارسانه ید. برخی از خاص تخصص دارند، پرداخت بیشتري را باید انجام ده يانه یزم

 .کنندیمراستی آزماهاي خود پرداخت 

 همراه با قدرت بزرگ، مسئولیت بزرگ راستی آزمایی هم وجود دارد 

 فرستادن و اما زمانی که نوبت به مدیریتت  رسدینمبه نظر  طورنیادر نقش یک ویراستار شما قدرت زیادي بر گروه خود دارید. همیشه 
هستید که داستان را تصویب و شخصی را  یباندروازه ). شما هاسیرئحداقل یکی از (هستید  سیرئ، شما رسدیمداستانی درون روند نشر 

. شما همچنین حرف آخر را درباره اینکه چه چیزي باید وارد نسخه نهایی منتشر شده شود و چه چیزهایی کندمی أمورمبراي انجام آن 
اینکه نشان دهید قدرت دارید استفاده نکنید: خردمندانه از آن بهره   صرفبه . از این قدرتی که در اختیار دارید تنها دی زنیمحذف شوند 

 ببرید.
بسیاري براي یک ویراستار وجود دارد که از راست و درست بودن داستان اطمینان  يهافرصت رسدیمزمانی که نوبت راستی آزمایی 

  تکتک و راستی آزماهاي شما به  نگارانروزنامه با درایت و به روشی سیاستمدارانه اطمینان حاصل کنید که  دیتوانیمحاصل کند. شما 
 .کنندیمتوجه کافی را مبذول    هاقدماین 

  دیکنیم. اطمینان حاصل کنید داستانی که براي پوشش انتخاب دیآ یموجود  اولین فرصت در مرحله پیشنهاد یا سفارش یک داستان به 
ري را مستحکم است و ارزش پوشش را دارد. اگر به نظرتان پیشنهاد یک داستان به نظرتان ضعیف است از گزارشگرتان اطالعات بیشت

براي مثال مطالعات مرتبط با موضوع یا سایر منابع معتبر و محکم که از آن پشتیبانی کند. نیروهاي فري لنس خود را   –درخواست کنید 
هستند که   یداستانفراد مناسبی براي تعریف کرد ا هاآنکنید تا مطمئن شوید   یبررس را هاآنتحقیق کنید و سابقه  هاآنبررسی و درباره 

اثر گذاشته یا بر نحوه   هاآننگاه کنید که ممکن است بر نحوه روایت داستان  هاآناحتمالی  منافعبه تضاد  – دیکنیمواگذار  هاآنبه 
نگاه کنید.  اندکرده اجتماعی منتشر  ياهشبکه در جاهاي دیگر یا  هاآن. همچنین به کیفیت مطالبی که بگذارداز داستان اثر  هاآندرك 

در نشریه خود به شفافیت صحبت کنید تا زمانی که داستان به این مرحله   هاداستاندرباره فرآیند راستی آزمایی  هاآنهمچنین از پیش با 
 نشوند. زده شگفترسید شوکه و 

فرصتی براي کمک به راستی آزمایی داستان دارند.   خوانندیم داستان را يهاسینوش یپاز  يانسخه در همین حال هر بار که  راستارانیو
اما از نویسنده خود   ؛را همانند یک راستی آزما، خط به خط مرور و بررسی کنید يا داده این به معنی آن نیست که الزم است هر فکت و 

سختی بپرسید و اطمینان حاصل کنید که هر ادعاي غیر شفافی را مشخص کرده باشید: این ادعا از کجا آمده است؟ چه کسی  يهاسؤال 
 است، از افتاده ازقلماین را گفته؟ منبعش کجا است؟ و اگر شما با موضوع آشنایی خوبی دارید و به نظرتان دیدگاه یا منبعی مهم در آن 
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« علم به سرعت می تواند  
پیچیده شود. از پرسیدن  

سؤال حتی  سؤالهاي  
ابتدایی هراس به خود راه  

ندهید. اراده گفتن اینکه  من 
نمی فهمم یا نم ی دانم 

ابرقدرتی براي شما است .
 

 امیلی کریگر، راستی آزماي فري لنس، 
 ویراستار و نویسنده.  
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نویسنده خود توضیح بخواهید که چرا این نکته را وارد داستان نکرده است. (به یاد داشته باشید که اگرچه شما ممکن است فکر کنید که   

 احترام نویسنده را حفظ کنید.) هاتعاملنیست. همیشه در این  گونه نیااوقات  اغلبخود از موضوع خبر دارد اما  سندهینوبیشتر ا 
  ریدرگهمه افرادي که  دئالیاو راستی آزماها بازي کنند. در شرایط  هاسنده ینوی الزم است نقش داور و میانجی را برین ویراستارها گاه

. کنندیمداستان هستند افرادي با روحیه کار گروهی خواهند بود که با هم براي تولید داستانی تا حد امکان خوب و دقیق همکاري 
بندي خاصی از دید   ازجمله از منبعی که راستی آزما براي بررسی ادعا انتخاب کرده راضی نباشد یا بر استفاده   ياسنده ینوشاید  وجودنیباا

و از طرف دیگر راستی آزما هم ممکن است در  بیشتري داشته باشد حتی به قیمت اینکه اندکی از دقت آن کاسته شود. دیتأکادبی 
تصمیم نهایی را درباره این اختالفات خواهید گرفت و به همین دلیل هم اطمینان حاصل کنید   جزییات غرق شود. در چنین شرایطی شما

 .دیاکرده که ادله و منابع طرفین را با دقت درك و بررسی 
  
 

 موضوعات ترسناك حقوقی
 

د نشریه  توانمیید. این کار اطالعات دقیق را به دست مخاطب و خواننده خود برسان صرفاًکارآمدي راستی آزمایی بیش از این است که 
اما پیش از هر چیز این نکته را در نظر داشته    ؛مالی سنگین در امان نگاه داردي هامه یجرو  احکامقضایی و  يهاپرونده   باشما را از مواجه 

دارید. دوم اینکه: ما در  يارسانه حقوقی استفاده نکنید. براي این کار شما نیاز به مشورت وکیل  ياه یتوص  عنوانبه باشید: از این راهنما 
که راستی آزمایی  میکنیماشاره  يابالقوه حقوقی  مسائلخالصه به   صورتبه آن تنها  يجابه . میشوینماینجا وارد تعاریف حقوقی 

 ود:ش هاآنشده و مانع از بروز  هاآنمتوجه  تواندیم
 

 نگاري اطالعات مخربی درباره یک نفر منتشر کند و معلوم شود که این اطالعات نادرست بوده است، : اگر روزنامه 232افترا
متفاوت است و   باره نیدراافترا مورد شکایت قرار بگیرند. (قانون  واسطه به توانند از سوي آن شخص و رسانه او می نگارروزنامه 

یک سیاستمداران یا چهره   مثالً ، رودیمی به این دارد که آیا شما داستان را درباره شخصی که چهره عمومی به شمار بستگ
ي براي پیروزي در ترسختي داراي وجهه عمومی مسیر هات یشخص معموالًیا درباره یک شهروند عادي.  دیانوشته معروف، 

ها اگر آن خصوصبه اطالعات اشتباه در داستان جلوگیري کنند  توانند از درج مییک پرونده افترا در پیش دارند.) راستی آزماها 
 و اطالعات را با گفتگوي مجدد بار منابع و یافتن منابع تازه شفاف کنند. هاداده 

 
 

 و انتظار   –اطالعاتی که انتشار آن به نفع عموم مردم است   –: مرز میان ارزش خبري 233تعرض به حریم خصوصی
نظر   فردمنحصربه توانند درباره موارد مشخص و معقول براي داشتان حریمی خصوصی همیشه شفاف نیست. راستی آزماها می

را متوجه شده و   بالقوه  مسائلتوانند آشنایی دارند و می موردنظرها با موضوع و منبع در مواردي که آن خصوصبه بدهند، 
ی  رقانونیغاستفاده از شنود  مانند است شده يآورجمعی رقانونیغي هاروشبراي مثال اطالعاتی که به  –جلوي آن را بگیرند 

 . افرادی به منزل و محل کار رقانونیغیا ورود 
 

  بالمانع است.   آثارشاندر  هاسنده ینواز سوي  منتشرشده در اغلب اوقات اشاره و ارجاع به مطالب : 234مؤلفنقض حقوق
اما استثناهایی هم وجود دارد.  ؛شود» یاد می235که از آن به «استفاده منصفانه  ردیگیم این کار عمدتاً در ذیل رفتاري قرار  

تا   توانندیمها آن وجودنیبااآشنایی داشته باشد اما  زهایاتمنباید انتظار داشته باشید که راستی آزماي شما با این 
تواند به شما  را مشخص کنند و این می شده گرفته دیگر به کار  منتشرشده ي هاداستان یی را که در آن بخشی از  هاپاراگراف 

 است با وکیلی تماس بگیرید یا نه.  الزمکمک کند تا تصمیم بگیرید در آن موضوع 
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 اما مواردي  رودینمی به شمار رقانونیغ فنی  ازنظر: اگرچه سرقت و استفاده بی ذکر نام از نوشته شخص دیگري 236تقلب
 گناهاناست و حتی اگر این اتفاق نیفتد چنین رفتاري از   مؤلفوجود دارد که این کار قابل تفسیر در قالب نقض حقوق  

براي  –کمک کنند  هاتقلبتوانند در به دام انداختن راستی آزماها می ودریمنگاري به شمار بخشایش در روزنامه  رقابلیغ
 است.  شده استفاده نویسنده و منابع آن بدون ذکر  مورداستفاده یا جمالتی که از مواد و اسناد  هاده یامثال با شناسایی 

 
 

 سوابق را حفظ کنید
 
 

د به شما کمک کند که توانمی، دیاکرده خود استفاده  منتشرشده هاي براي هریک از داستان ها آنمنابعی که از    داشتن نگاه حفظ و 
ید به نشریه خود در مواجهه  توانمی طورنیهمین کار ا پاسخ دهید. شما با دیآ یمخطاهایی که به چشمان تیزبین برخی از مخاطبان شما 

فضاي    در را هاآنو چه نسخه دیجیتال  دیداریمخه فیزیک مدارك را نگاه نس يا گنجه کمک کنید. چه به روش قدیمی در  هاتیشکابا 
 این نکات را به یاد داشته باشید: د یکنیمابري مشترکی ذخیره 

 
 ي بعد از انتشار پیدا کنید.هاسال و حتی  هاماه تا بتوانید منبع مشخصی را روزها،  دیدارنگاه ها را منظم آن 

 خود و  ناشناسو اطالعات تماس منابع  افشاشده اطالعات و اسناد حساس نظیر اسناد  خصوصبه ها را امن نگاه دارید آن

 افشاگران را در امنیت حفظ کنید.

 شکایت در  شدنمطرح حقوقی براي  ازنظری که زمانمدتقابل قبولی حفظ کنید. در این مورد به  زمانمدترا براي  هاآن

 توجه کنید و اطمینان حاصل کنید که مدارك حداقل تا زمان انقضاي این زمان حفظ شوند  دارد وجودتان ایالت و کشور

 

 راستی آزمایی بر اساس بودجه در اختیار 

 

  مطمئنو من  دیآ یم متیقگرانو  برزمانبعد از خواندن این فصل شاید با خودتان فکر کنید که خداي من، راستی آزمایی به نظر خیلی 
خبري هنوز بهترین   يهارسانه است. هرچه نباشد  دركقابلنیستم که منابع الزم براي این کار را در اختیار داشته باشم. این واکنشی 

و به همین دلیل هم بسیاري از ویراستارها با منابعی رو به کاهش مواجه   اندنکرده براي بقا در عصر آنالین را پیدا   روش و راه ممکن
 هستند.

 را داشته باشید این کار را انجام دهید؟ يامجله ید بدون اینکه توان به خدمت گرفتن گروهی از راستی آزماهاي توانمیچطور 

 
236  Plagiarism 
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:  ه یتوص وچند پیشنهاد  هانیا  در این مورد است

 به سمت   ترکوتاه هاي تا زمان و بودجه خود را از صرف شدن روي داستان  روش دوگانه و ترکیبی را به کار ببرید
هم کلی از امکانات و منابع شما را به خود اختصاص   جانیهمتا  تری طوالنهاي منتقل کنید. آن داستان  بلندترهاي داستان 

 .رودیمهدر  دیاکرده ي که صرف آن اه ی سرماها خطاي جدي رخ دهد آن در اگرو  اندداده 

 اگر یکی از   گر یدعبارتبه  شکایات را دارند شدنمطرحاولویت باال را به مواردي اختصاص دهید که امکان
انجام جرم یا سورفتاري کرده است بهتر است مطمئن شوید که منابع محکم و مستندي  هاي شما شخصی را متهم به داستان 

 براي اثبات اینکه حق با شما است در اختیار دارید.

  حالنیدرعو  –ها ساده است فهرستی از فکت هایی که تائید آنیک فهرست و براي گزارشگري درست کنید  
ي جغرافیایی، خطاهاي تایپی (آیا منظور ما  هاتی موقعدیکته،   مثالخطا رخ دهد. براي   هاآناست درباره ی ممکن سادگبه 

ي ادآورهاي خود به این فهرست یي باید براي هر یک از داستاناسنده ینو. هر هاخیتار  و) میلیون بوده یا بیلیون؟ واقعاًاینجا 
 در آن اطمینان حاصل کند. شدهدرج رجوع کند و از بررسی موارد 

که یوقت گریدعبارتبه . ویسندگان خود را تشویق کنید تا با چشمانی تازه دوباره داستان خود را بخوانندن  
خود را به پایان رساندند باید زمانی را پیدا کنند که از داستان دور شوند. بازگشت به داستان پس از یک مدت   سینوشیپها آن

 ویراستار باید همین کار را انجام دهید.) عنوانبه به چشم بیایند (شما هم  ترراحتاستراحت باعث خواهد شد که خطاها  

 کنید که باید در برابر هر ادعایی    دیتأکها . به آنخوانندیمرا  اهداستانمطمئن شوید که افراد متعددي هر یک از
 مقاومت کرده و طلب سند و مدرك کنند.  د یآ ی نمکه به نظرشان درست 

 کند تا نقاط ضعف داستان را بهتر شناسایی کنید.این کار کمک می ها را حفظ کنید و اصالحات آن هااشتباهسابقه

 ؛باشد. ممکن است کاري گران از کار بیاید و ممکن است وقت زیادي را به خود اختصاص دهد کننده خسته د کاري توانمیراستی آزمایی 
که هم به رسانه شما و هم به داستانی خاص کمک و خدمت کند   ياوه یشاما تخصیص هوشمندانه منابع به راستی آزمایی به شکل و 

 برابر درد از شما توانمیخود را حفظ کنید.    نگارانروزنامه د به شما کمک کند تا نام و اعتبار توانمیاقدامی حیاتی است. راستی آزمایی 
 احتمالی محافظت کند. يهاتیشکا

د باعث تخریب اعتبار و توانمینگاري یا نشریه خطایی انجام دهد این کار ر روزنامه این ادعا را دارم که زمانی که ه حالنی درعمن 
بسیاري از مردم و مخاطبان ما   وجودنیبااو یکپارچه نیست.  شود. البته که رسانه ساختار و موجودي یکسان یطورکلبه  رسانه  ینامخوش 

که مردم   شودمی، باعث کندمیبه پا  سروصداکه  دهدیمخطایی را انجام  يارسانه و به همین دلیل هر بار که  نگرندیمرا به این چشم 
 .ندیگویماخبار دروغ  همشانکه  است دلیل اینموضوع  با راحتی بیشتري بگویند دیدي؟ همین

جهان اطراف   درباره اطالعات  ن یترقیدق: ما به خوانندگان خود مدیونیم که بهترین تالش خود را براي در اختیار قرار دادن ترمهماز همه 
 قصد انجام آن را دارد. کندمینگاري ادعا انجام دهیم. این هدفی است که روزنامه  هاآنبه 
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 منابع بیشتر 

 هاکتاب 

 2016نوشته بروك بورل، انتشارات دانشگاه شیکاگو ( 237راهنماي راستی آزمایی شیکاگو( 
 

 ي متعددي را در اینجا پیدا خواهند کردهاه یتوصند  ویراستارانی که به دنبال راه انداختن دپارتمان راستی آزمایی هست
 

  نگاري علم نایت در برنامه روزنامه  گرانیدبروك برول و  238نگاري علمبررسی راستی آزمایی در روزنامهMIT )2018.( 
 

 ازجمله و  – ستیزطیمحاین گزارش دیدگاه خوبی درباره اینکه راستی آزمایی چطور و در کدام نشریات حوزه علوم، سالمت، فناوري یا 
 . کندمیدر نشریات با مخاطب عام، حضور دارد و عمل 

 
 هامقاله

 
 »2014آوریل  29( 241هیچ درباره کالم آخر  -240» میشل نیجهوس 239راهنماي جیبی براي جلوگیري از مزخرفات ( 

 
که به شکل راحتی در قالب و قطع جیبی   خصوصبه را به یاد بسپارد  هاقدمتواند این  ی میخوببه یا ویراستاري  نگارروزنامه هر 

 توانید در جیبتان نگاه دارید.و می شده یطراح
 

 2009، نیویورکر (فوریه 243فین مکجا 242نقاط بازرسی ( 
 

به   که  دهدیمدیدگاهی درباره دپارتمان راستی آزمایی نیویورکر بله شما   تنهانه یک نوشته کالسیک درباره راستی آزمایی که 
یا روایت شخصی را تائید کند تا کجا ممکن است پیش  قولنقلگاهی یک راستی آزما براي اینکه یک  دهدیمشما نشان 

 تواند اشتباه پیش برود. می أوضاعو چطور در بعضی موارد  –برود 
 

 
 رادیو 

 
  درباره رسانه از شبکه  برنامه   244نگاري فوق شفافدر ستایش روزنامهWNYC )1  2017دسامبر( 

 
 شود. نگاري میکه در آن او خواهان شفافیت بیشتر در روزنامه  پستواشنگتناز  245ي با مارگارت سولیوانامصاحبه 
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240 Michelle Nijhuis 
241 The Last Word on Nothing 
242 Checkpoints 
243 John McPhee 
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https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/C/bo21182584.html
https://ksj.mit.edu/dispatches/2018/09/12/fact-checking-report/
https://www.lastwordonnothing.com/2014/04/29/the-pocket-guide-to-bullshit-prevention/
https://www.newyorker.com/magazine/2009/02/09/checkpoints
https://www.wnyc.org/story/in-praise-radically-transparent-journalism/
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 درباره نویسنده 

دارك است و براي مجالتی  علم و فناوري است. او ویراستار مقاالت در آن نهیدرزمبا تخصص  ياسنده ینوو  نگارروزنامه  246بروك بورل
و اسلیت و  ایت تري  آتالنتیک، ساینتفیک آمریکن، بخش وان زیرو در مدیوم، فایو تیساوبچون پاپیوالر ساینس، باز فید نیوز، گاردین، 

 ایت و پشتیبانیمقاله نوشته است. بنیاد آلیشیا پترسون، بنیاد آلفرد اسلون و بنیاد گوردون و بتی مور از کارهاي او حم هاه ینشرسایر 
و در محافل ملی و   پردازدیمنویسندگی  يهاکارگاه نگاري آرتور ال کارتر در دانشگاه نیویورك به تدریس . او در موسسه روزنامه اندکرده 

» در  مقاله او با عنوان «کلیک، دروغ و نوار ویدیو 2019نگاري و راستی آزمایی سخنرانی دارد. در سال درباره روزنامه  یالمللنیب
آمریکا در بخش مقاالت چشمگیر در زمینه علوم و فناوري شد و   نگارانروزنامه ساینتفیک آمریکن برنده جایزه انجمن نویسندگان و 

همچنین او فینالیست جوایز ملی ارتباطات آکادمیک بوده است. بخشی از کارهاي او در مجموعه مقاالت کدام آینده گردآوري شده است. 
و راهنماي راستی آزمایی  247ما نفوذ کرده و جهان را زیر سلطه خود گرفتند يهاخواباتاقها به آلوده: چطور ساس يهاکتاباو نویسنده 

 شیکاگو است که هر دو را انتشارات دانشگاه شیکاگو چاپ و منتشر کرده است. 

8 https://ksjhandbook.linchpin.site/wp -content/  uploads / s ites / 5/ 2020/ 08/ Fact-Checking-
Module- Example.pdf  

9 https :/ / ks jhandbook.linchpin.s ite/ wp-content/  uploads / s ites / 5/ 2020/ 08/ Fact-Checking-
Module- Answers .pdf  

10 https :/ / www.cjr.org/ inves tigation/ rolling_s tone_ inves tigation.php 

11 https :/ / www.the-efa .org/ ra tes /

1 https :/ / www.factcheck.org/ s cicheck/   

2 https :/ / www.snopes .com/   

3 https :/ / time.com/ 4858683/ fact-checking-his tory/   

4 https :/ / www.cjr.org/ specia l_report/ ris e-and-fa ll-of-fact-checking.php  

5 http:/ / www.invis iblesbook.com/   

6 https :/ / wwnorton.com/books / The-Lifespan-of-a- Fact/ about-the-book/ description 

7 https :/ / www.moore.org/ docs / default-source/  
default-document-library/ fact-checking-in-
science-journalism_mit-
ks j.pdf?s fvrsn=a6346e0c_2

246 Brooke Borel 
247 Bed Bug Infiltrated Our Bedrooms and Took Over the World 
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نیست. فرآیند   يرعادیغ ل بصري توجه کنند امر ئکلمات به موقعیت مستحکمی رسیدند به مسا نکه یازاپس اینکه ویراستاران تنها 
بیان کرد که: فرآیند گزارشگري تکمیل شده است، کمان داستان در سر جاي خود قرار دارد  گونه نیا توانمیفکري در این مورد را 

براي من، در نقش ویراستار گرافیک در ساینتفیک آمریکن، واقعیت  و ؛پایانی برویم يهايکارزه یراغ و حاال وقت آن است که به سر
اول داستانی طوالنی تحویل داده نشده باشد به سراغ توسعه گرافیک مربوط به آن   سینوشیپاین است که اغلب اوقات تا زمانی که 

 .رومی نم

دارند اما بخش گرافیک باید پیش از پایان تکمیل متن وارد بازي شود. اغلب  يترعیسردر مورد قطعات خبري که ضرباهنگ تولید 
 ی براي توسعه گرافیک مربوط به آن وجود ندارد. فرصت کاف ،از این قطعات زیتروتم یسینوشیپاوقات بعد از تحویل 

 خصوصبه  – دهندیمو در شرایطی که ویراستاران گرافیک به فاصله گرفتن خود از آنچه به مدل «میز خدمات» معروف بود ادامه 
مهم است که به   – شوندیم دهیتندرهم شیازپشیبو داده نگاري  هاداده  ي رسازیتصودر شرایطی که گزارشگري مبتنی بر داده و 

 نگاري علم باشند.ند نیروي پیشرانی در پشت برخی از بهترین کارهاي روزنامه توانمییاد داشته باشیم که عناصر بصري 

 در این زمینه شامل این موارد است:  یادماندنیبه  ي هانمونه برخی از 

» که در آن  هستند  19 –ردیاب کرونا ویروس: آخرین ارقام و اعداد در حالیکه کشورها در حال مبارزه با بازگشت کووید «
 است.  درآمده به نمایش جان بارن مورداك و دیگران در فایننشیال تایمز  شده ی طراحنمودارهاي 

از هري   توان منحنی را تخت کرد»«چرا شیوع هایی مانند ویروس کرونا به شکل تصاعدي توسعه پیدا کرده و چطور می
 . پستشنگتنوااستیونز در 

»از اریک روستون و بلکی میگلیوزي در نشریه بیزنس ویک بلومبرگ.کند چه چیزي واقعا جهان را گرم می « 

248 Jen Christiansen 

11
 به تصویر کشیدن داستان

هاى پیچیده علم
 نوشته جن کریستینسن

مقدمه

https://www.ft.com/coronavirus-latest
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/
https://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/
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 این ها همه خورشید گرفتگی هاي کاملی است که در دوران زندگی شما رخ می دهند. آیا خورشید گرفتگی امسال»
 پست واشنگتناز دنیس لو در   بهترین فرصت شما براي تماشاي آن است؟ »

»یی از نایجل هولمز و گرافیکی از جاناتان کورم، آلیشیا دي سانتیز، خواکین جی.وي و جاش هاطرح ؟» با هیگز چیست
 . مزیتاوركیوینویلیامز در 

بصري داستان هم همان  يهاالمان که مطمئن شوید گرافیک و سایر  دی آ یبرمشما در نقش یک ویراستار چه کاري از دستانتان 
با گرافیک انجام داد شاید به منابع  توانمیدر نظر دارید؟ براي اینکه متوجه شوید چه کاري  استانداردهایی را دارد که شما براي متن

اولیه هنرمند تکیه کنید. براي اینکه بتوانید چنین کاري را با موفقیت انجام  يهاطرح خام، تصاویر مرتبط با آزمایش و مرور  يهاداده 
 . رودیم متن، ویراستار تصویر و منابع متخصصتان امري کلیدي به شمار  راستاریو بین  يانه یبهدهید، ایجاد هماهنگی 

این فصل بر اساس تجربه من با محوریت گرافیک نوشته شده است و بر مبناي نظرات افراد دیگر موضوعاتی درباره عکاسی،  
چه ویراستاران عمومی و  – دانندیمران  گنجانده شده است. همه ویراستا  آنمتحرك نیز در   يهاکیگرافو  ادیتوریال يهایطراح

تا چه حد اهمیت دارد.    رسدیم هایطراحزمانی که نوبت به   خصوصبه نحوه برخورد مخاطب با داستان  –چه ویراستاران تخصصی 
اي ید یک محتوتوانمیکه  يهاراه به  پاسخگوي همه شرایط باشد. به همین دلیل هم فکر کردن حلراه ممکن است یک  زحمتبه 

و   کنیدارائه  –هاي همراه ، نمایشگرهاي تلفنيزیرومصفحات چاپی، کامپیوترهاي  –متفاوت  يارسانه واحد را در بسترهاي 
حیاتی و کلیدي است. چالش موجود در اینجا مختص محتواي علم محور نیست و به همین دلیل   ها،همچنین مخاطبان متفاوت آن

 يجابه . شودمیمختلف خوانا کنیم، عمیق ن يهارسانه هم من در بحث اینکه چطور محتوا را براي خوانده و دیده شدن بهتر در میان 
باشند و چیزي را به داستانی  کنندهکمک ري ممکن است در کجا عناصر بص کندمیآن تمرکز من بر فرآیندي است که مشخص 

 ید بخوانید. توانمیبراي تولید و ویرایش این عناصر بصري را در این فصل  ییهاه یتوص  طورنیهمعلم محور اضافه کند، 

 نگاري علمنقش عناصر بصري در روزنامه

اغلب اوقات محتوایی که محوریتش علم است پیچیده است. عناصر دیداري ابزارهاي قدرتمندي هستند که به خواننده شما کمک 
هاي پیچیده را درك کنند. در طراحی یا سفارش چنین عناصر دیداري شاید نخستین تمایل غریزي شما این  تا این داستان کنندیم

 وجودنیباا براي مخاطبان باشد. یدسترسقابل يترعیوسنید تا این اطالعات به شکل اطالعات را ساده ک  ینوعبه باشد که 
تصویر کند که   ي اگونه به کلیدي شود و مواردي را  يها افته ی ازممکن است باعث از دست رفتن و پاك کردن برخی  يسازساده 

، ادا نکند. یافته من این است که اگر تمرکز را داریدکردنش احترام و وفاداري الزم را به آن کشف تازه و جذابی که قصد برجسته 
و البرتو طراح  249نایجل هولمز به  يااشاره خواهد بود. (باید   تر خالقانه بر شفافیت بگذاریم کارمان سازنده و  يسازساده  يجابه خود را 

 .) اندنوشته تفکر صحبت کرده یا این طرز  باره در ترشیپنویسنده اشاره کنم که همراه با گروه دیگري  250کیرو

 يانقشه  هاآن، 252و مایک هارولیز 251اد لین  يهابهنامنوشته دو دانشمند  ها در مغزمقاله چاپی درباره نقش ژنبراي مثال براي 
  –این دانشمندان بود  يهارده همرا به من دادند. هدف طراحی این نقشه مرجع، انتقال نتایج این تحقیق به  باره نیدراپیچیده 

نگیزه باالیی براي خواندن دقیق و درك این تصویر را داشتند. در این نقشه از زبان و  بودند که ا یشناسانعصبمخاطب آن سایر  
بود که براي سایر عصب شناسان آشنا است اما براي مخاطبی عادي نامفهوم  شده استفاده  ییهارنگو  عالئمنشانگان بصري و 

 فهمندیمیی که آن را هاآنبه «اصطالحات بصري» تفسیر کرد. اصطالحاتی که براي  توانیممن چنین نمادهایی را  ازنظراست. 
تا کنندیمارچوب بسیار مشخصی و به روشی بهینه حمل  هخاصی را در بافتار و چ  شدتبه کارآمد است؛ کلمات و تصاویري که معنی 

 نفوذ را براي کسانی بازي  رقابلیغطالحات نقش دیواري اما همین اص ؛اطالعاتی پیچیده را به اعضا دیگر درون یک اجتماع برسانند

249 Nigel Holmes6 
250 Alberto Cairo 
251 Ed Lein 
252 Mike Hawrylycz 

https://www.washingtonpost.com/graphics/national/eclipse/?utm_term=.c8febde6e108
https://www.washingtonpost.com/graphics/national/eclipse/?utm_term=.c8febde6e108
http://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2013/10/08/science/the-higgs-boson.html#/?g=true
https://www.snd.org/2015/01/snddc-speaker-nigel-holmes-on-clarity-design-and-influence/
http://www.thefunctionalart.com/2016/09/we-mustnt-simplify-stories-we-must.html
http://www.thefunctionalart.com/2016/09/we-mustnt-simplify-stories-we-must.html
https://www.scientificamerican.com/article/genetic-maps-of-the-brain-lead-to-surprises/
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 ندارند.  عالئمکه تسلط و مهارتی بر این زبان و  کندمی

 
که طراح داده است را استخدام کردم تا بر آن اساس چیزي را طراحی کند که قابلیت   253من براي این پروژه جن ویلم تولپ

آن ما  يجابه این کار به معنی تغییر ساختار نمودار یا حذف اطالعات نبود بلکه  دسترسی و فهم بیشتري داشته باشد. در این مورد
  آمد خوش که به مخاطب  ندیآ خوش  يهانشانه را حذف و برخی از  کردیمموانع بصري که در ورود مخاطب به نمودار مانع ایجاد 

که در نمودار بود بدون تغییر باقی ماندند. کاري که تولپ کرد این بود که گفتگوهاي  ییهاداده را به آن اضافه کردیم. کل  گفتیم
تخصصی و بین گروهی که داخل این نمودار جریان داشت را از آن خارج کرد (موردي مانند یک طیف کامل رنگی) و آن را با  

طرح از مغز را به آن اضافه کردیم که   ییچندتاما جایگزین کرد.  یرنگتکبا رده طیفی  ترخالقانه مقیاسی با پیچیدگی کمتر و 
به زبان ساده توضیحی درباره اینکه    طورنیهمکنیم.  ترفهمقابلمفاهیم پیچیده و مجردي که مربوط به نواحی مختلف مغز بود را 

و مرجع درون   موردنظر ياهمکانبه  ماًی مستقخطوط راهنمایی که  طورنیهمچطور باید این نقشه خواند شود به آن اضافه کردیم و 
 .کردندیمنقشه اشاره  

، غیر از مواردي که مربوط به سبک رسمی طراحی باشد، باید با در نظر داشتن  شودمیعوامل بصري گرفته  درباره هر تصمیمی که 
قرار داد براي  مورداستفاده  هاداده طیف کامل رنگی براي توصیف  يجابه . طیف رنگی که تولپ گرفته شوددرك آن توسط خواننده 

من از این طیف استفاده کردم. مقیاس  تیدرنهانبود که  یبهتر از نسخه اصلی بود اما این دلیل العاده فوقجذابیت و زیبایی  ازنظرمن 
نقاط ضعفی است که  را به حداقل برساند و این یکی از  هاداده مصنوعی در  يهاپرش بود که اثرات ناشی از  شده یطراح با این هدف 

 يهاافته یج نهادن به دقت  . فارغ از اینکه موضوع در چه زمینه است، اردر استفاده از طیف تمام رنگی به عنوان مقیاس وجود دارد
، زمانی که قصد پوشش علوم داده محور را خصوصبه است. این عملکرد  هاداده از  يرسازیتصوتحقیقات علمی، رویکرد خوبی در 

 برخوردار است.  ياژه ی ودارید، از جایگاه 
 

 256ویراستاران باید در انتخاب روش تفسیري دیگویمطراح گرافیک است،  255آیروندر موسسه فلت که  254ایکاندا -لوسی ریدینگ
و   رنگتک: «زمانی که یکی از مراجعین من طرحی ساده، مینیمالیستی، دی گویماو  گرافیک خود نیز دقت کافی را به خرج دهند.

، من  کندمی مایش یک تصویر علمی پیشنهاد منبع الهامی براي نحوه ن عنوانبه بدون کالم درباره اینکه چطور قهوه درست کنیم را 
مفاهیم و با همه افراد   باًیتقر  که ییازآنجااست و  یداشتندوستزیبا و  العاده فوق. من هم موافقم که چنین گرافیکی  شومیمنگران 

ن درست کرده  است. زبا يرضروریغفرآیند قهوه درست کردن آشنا هستند، این سبک ساده مناسب و استفاده از برچسب و توضیح 
افراطی و کاستن محتواي علمی به سطح   يسازساده نیست.  گونهنیااست اما زبان علم  فهمقابلدرك شده و   یخوب به  باًیتقرقهوه،  

که از سوي دیگر طراحی با  کندمی اضافه ایجاد کند.» او  سوءبرداشتتعدادي نماد و نشانه ممکن است فضایی براي سردرگمی و 
خواهند یا  مینشوند که ما (و راستی آزماهاي ما) یا  ییهاسؤال زیاد و بازنمایی فوق دقیق «ممکن است باعث بروز  العاده فوقجزییات 

 نیازي ندارند در این داستان، به آن بپردازند.»
 
 

 یادگیري بیشتر
 

پادکست دیتا ید سري به آرشیو توانمیدر بخشی که به توسعه گرافیک مربوط است ما ادراك نحوه براي اطالعات بیشتر درباره علم 
نگاه هاي چندگانه: توضیح  وبالگ « طورنیهمن گفتگوهایی با دانشمندان حوزه ادراك را گوش کنید. آ بزنید و در  257استوریز

 » را مطالعه کنید.ی دقیقهمطالعه درباره ادراك انسان در س 39« » و نوشته کندي الیوت تحت عنوان:258تحقیقات دیداري سازي 
 

. تمرکز اصلی در این مسیر از  شوندیمویراستاران گرافیک با نگاهی که به شفافیت دارند به مترجم یا راهنمایی براي مخاطب بدل 
. هدف این است که اطالعات پیچیده و شودمیموانع پیش روي خواننده براي درك آن منتقل   برداشتن يسوبه کاستن از اطالعات 

 کنیم.  یدسترسقابل رمتخصصیغتخصصی را براي مخاطب 
و بالفاصله مردم را با خود  سرعتبه این توانایی را دارند که  هاآناین است که   شوندیمیکی از دالیلی که باعث قدرتمندي تصاویر 

 
253 Jan Willem Tulp 
254 Lucy Reading-Ikkanda 
255 Flatiron Institute rendering style 
256 rendering style 
257 Datastories podcast 
258 Multiple Views: Visualization Research Explained 

https://earthobservatory.nasa.gov/blogs/elegantfigures/2013/08/05/subtleties-of-color-part-1-of-6/
https://earthobservatory.nasa.gov/blogs/elegantfigures/2013/08/05/subtleties-of-color-part-1-of-6/
https://datastori.es/archive/
https://datastori.es/archive/
https://medium.com/multiple-views-visualization-research-explained
https://medium.com/multiple-views-visualization-research-explained
https://medium.com/@kennelliott/39-studies-about-human-perception-in-30-minutes-4728f9e31a73


 173 علم ویراستاري کتابچه
 

 

 که به   ارچوب محتوا هستندههاي متمرکز بر علم ابزارهایی ضروري براي ارائه چرا جلب کنند. گرافیک هاآنده و توجه درگیر کر
 
 

کهکشان، شلوار در « یخوببه  259دیگر ناممکن است. این نکته را اولنا شمالو  يهاروشمواردي را نشان داد که از   توانمیکمک آن 
راي افرادي ایجاد را ب ییروگشاده ورودي  يهادروازه  هاک یگرافکه این  » بیان کرده است260چسبان، سرم راستگویی و شنل مریی

 نفوذ فرض کنند. رقابلیغخود، علم را موضوعی ثقیل و   يهافرض شیپکه ممکن است بر اساس  کنندیم

 
 فرآیند ساخت گرافیکی علم محور 

 
 
علمی و فناوري را براي مخاطبان  يهاشرفت یپیک ویراستار گرافیک علم در مجله، تخصص من این است که بتوانم  عنوانبه 
  طورنیهمو مصور و  دهنده حیتوض يهااگرام ی دشامل طراحی و توسعه  ازجمله این کار  کنم. یدسترسقابل  رمتخصصیغ
ارچوب و بافتار کمان  هدر چ هاآنو قرار دادن   تحقیقاتی يهاافته یتوضیح ژرف آخرین با هدف است که  هاداده  يسازي دارید

اما بسیاري از موضوعات داراي ارزش خبري در علم،  رسدیم. این کار به نظر خیلی سرراست شود، انجام میاز تحقیقات يتربزرگ
 يهاخواننده اغلب  توان فرض کرد که و نمی  اندقرارگرفته است  ه آمد دستبه  جی تدربه تحقیقاتی دیگر که  يهاافته یبر دوش انبوهی از 

 مطلع باشند.  هاآنما از پیش از 
 

مشورت با متخصصان محتوا و  طورنیهماهمیتی کلیدي دارند.  يانه یزمشیپمبتنی بر علم، تحقیقات  يهاک یگرافبراي طراحی 
افرادي نظیر دانشمندان محقق تا اطمینان حاصل کنیم اطالعات به شکل دقیق و درستی به نمایش گذاشته شود. در طول مدتی که  

مسئولیت تحقیق و مدیر هنري  ازجمله   امیقبل يهاتجربه و بر اساس  کنمیم در نقش ویراستار گرافیک در ساینتفیک آمریکن کار 
را   يبندزمانمربوط به موضوعات فنی براي مخاطب عام و تحت فشار  يهای طراحشنال جئوگرافیک من چندین راهبرد براي در ن

است که ریشه در علوم مرزي و پیشرو  ییهاک یگرافآلی از فرآیند من براي کار روي ، نسخه ایده د یآ یمتهیه کردم. آنچه در ادامه 
 دارند. 

 
را هنرمندان آزاد یا فري لنس  شوندیمکه در ساینتفیک آمریکن منتشر  ییهاک یگرافکه بسیاري از  کنماشاره بل از هر چیز باید ق

 هاگامدر هر یک از این  شده داده هشت گامی که در ادامه آمده در همه موارد کاربرد دارد اما جزییات توضیح  .کنندیمتهیه  
رویکرد شخصی من در مواردي است که خودم از ابتدا تا انتهاي مرحله تولید را بر عهده دارم. دیگران باید این آزادي و  دهنده بازتاب 

تنظیم آورد،  به ارمغان میبهترین نتیجه را  هاآنکه براي   گونهآن، بتوانند جزییات را چهارچوبتوانایی را داشته باشند که درون این  
 کنند.

 
متفاوتی داشته باشند و دسترسی متفاوتی به منابع  يبندزمانممکن است  هاسازمانکه سایر نهادها و  کنمیمك من در   رهمین طو

تنها   هاتفاوتیا ابعاد سازمانی یا حتی رویکرد داستان کارآمد است. آن   يبندزمانفارغ از جدول  هاقدمدر اختیارشان باشد. این 
 برداشته و تکمیل کند. ي اچندهفته یا  چندساعتهرا در بازه زمانی  هاگام آند این است که آیا شخصی بای کنندهنییتع
 
 
 

 گام اول: تثبیت هدف اولیه براي گرافیک
 

یک داستان، من   س ینوشیپ. بعد از خواندن دارندعهده را بر  پروژه رهبري  هانوشته دستدر ساینتفیک آمریکن، متن  یطورکلبه 
راهگشاي من در این مورد این است:  سؤال . کنمیمرا شناسایی  کنندیمبا کمک طراحی بیان بهتري پیدا  کنمیم مفاهیمی که فکر 

 
259 Olena Shmahalo 
260Galaxy Leggings, Truth Serum, & the Visibility Cloak  

https://www.youtube.com/watch?v=aAD2AgutJOk&list=PLqLDR0CTP9_oTOybyRAmAUUL4wB2mqusZ&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=aAD2AgutJOk&list=PLqLDR0CTP9_oTOybyRAmAUUL4wB2mqusZ&index=11&t=0s
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 است؟ کنندهکمک آیا یک گرافیک براي کمک به انتقال این اطالعات 
 
 
 

 باشد؟  کننده کمکد توانمیچه زمانی گرافیک 
 

ن کند. براي مثال اند بیتوانمیکلمات  ازآنچه   تر کاملیا  مؤثرتر، ترنه یبه زمانی که یک تصویر بتواند داستانی را به شکل  .۱
ها، برخورد و انتقال انرژي در ذرات زیر اتمی را نشان  را در نظر بگیرید که حرکت نمودارهاي به یاد ماندنی فاینمن

 مجرد به کار گرفته شده است. ییهافرمول. در این موارد عنصر دیداري براي بیان دهندیم
 

تصویري بتواند به خواننده کمک کنند تا متوجه   يانقشه باشد و  دهیتن درهمروابط پیچیده و  دربردارنده زمانی که روایت  .۲
 . پردازدیم فتوسنتزفرآیند   يهایدگیچیپاز این موارد، دیاگرامی است که به توضیح  يانمونه شود.  هاارتباط

 
نسبت به مشاهده   هاداده  از يامجموعه  زمانی که خواننده ممکن است از دیدن و بررسی روندها و الگوهاي موجود در .۳

مانند نموداري که تعداد  ؛کند دایپد از این مجموعه که در متن آمده است سود بیشتري برده و درك بهتري چند عد
 .دهدیمرا نشان  19-ابتالهاي روزانه به کووید

 
میان شرایط مختلف را   يهاتفاوتد تغییرات یا توانمی هاسه ی مقادیداري مستقیم و سرراستی درباره  مؤلفهزمانی که  .٤

 پیش و پس از یک رویداد.  يهادگاه ی دمشخص کند. براي مثال در مورد دو فرضیه رقیب یا شرایط و برجسته و  
  هاآنتا مطمئن شوم که بر سر  گذارمیمرا با ویراستار متن در میان   هاآنموضوعات بالقوه گرافیکی را مشخص کردم   نکه یازاپس 

 .کنندیمرا بیان  واحد شود و یک داستانمیتوافق داریم و اینکه مسیر روایت تصاویر و متن در داستان دچار واگرایی ن
 
 

 گام دوم: تحقیق
 

  منتشرشده منابع شامل مقاله  این  دئالیا: در شرایط کنمیم هر موردي که امکانش را داشتم باشم کار تحقیق را با منابع اولیه شروع 
قرار داده یا تماس مستقیم با  یموردبررسآخرین تحقیقات را  مقاله به آن اختصاص دارد و موضوع اصلیدر ژورنال علمی است که 
که در بخش ارجاعات مقاله اصلی  رومیم  ییهامقاله . ابتدا به سراغ دهمیمدامنه تحقیقم را توسعه  نیبعدازادانشمندي در این حوزه. 

: رومیم تربزرگ. سپس به سراغ تصویر رومیمو همکاران او  موردبحثبه سراغ دانشمندان اصلی در تحقیق است،  گرفته  راچشمم 
که تحقیقی مقدماتی درباره  ناچارم؟ اغلب اوقات ردیگیم در این حوزه جاي  شده انجامت اچطور این یافته تازه در میان سایر تحقیق

، واژگان تخصصی آن حوزه  با طورنیهموعات را بد برداشت نکرده باشم و محوري انجام دهم تا مطمئن شوم که موض میمفاه
تا ببینم چه  کندمیمربوط به این موضوع کمکم  يهادواژه یکلجستجوي تصویري گوگل و با استفاده از  مقدمانی آشنا شوم. طوربه 

در را تا نقاط ضعف اصلی  کندمیکمکم  طورنیهماست و  دشدهیتولدر رابطه با این موضوع تهیه و   قبالًدیگري  يهاک یگرافنوع 
چیزي تازه بر   میتوانیم  چطور ماتا بر این نکته تمرکز کنم که  کندمیبه من کمک  درواقع –موضوع شناسایی کنم  ترع یوسپوشش 

 بحثی که در جریان است اضافه کنیم. 
 
 

  طور نیهممنابع کلیدي و   هاآند چون در اکثر موارد ند راهگشا باشتواننمیر متن و نویسنده در این مرحله ویراستا  هايکمک 
باید صرف زمانی است که مدت   ازنظربخش این فرآیند  نیترمتنوع  احتماالًفهرستی از منابع احتمالی را دم دست خود دارند. این گام 

. اگر گرافیک بخواهد از منظر زاویه دید خود متمرکز و محدود به یک بخش خاص باشد، این مرحله ممکن است کوتاه و آن کرد
که قرار است تعداد زیادي از مسیرهاي تحقیقاتی را گرد   يتری حماسبزرگ و  ياکاره وقت نگیرد.  یچندساعتبهینه باشد و بیش از 

که  سؤالپاسخ ها من به این وگرافیک که آماندا هابز، محقق هنري این نشریه در نوشته «نشنال جئ يهاپروژه مانند   –هم بیاورد 
 . دهدیمزمان بیشتري و در مقیاس چند هفته را به خود اختصاص  –داده است  ح یتوضرا   هاآن» 261؟خب، تو کارت چیه

 
261 My answer to the question: ‘So, what do you do? 

https://medium.com/swlh/the-basics-of-the-feynman-diagram-8eeedc4714af
http://www.athcreative.com/new-blog/2014/2/23/my-answer-to-the-question-so-what-do-you-do-part-2
http://www.athcreative.com/new-blog/2014/2/23/my-answer-to-the-question-so-what-do-you-do-part-2
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 هاي دیگري طراحی) (طراحی کلی مدادي یا معادل  262گام سوم: توسعه طرح مفهومی
 

کرده و طرح   یخطخطیا  امنوشته را به کار بگیرم و آنچه در دفترچه یادداشتم  شده انجامحاال وقت آن رسیده که تحقیقاتی که 
  خواهدیماین طرح  قاًیدقکه  کنمیم را به یک طرح منسجم بدل کنم. کارم را با مشخص کردن این موضوع شروع  امزده ابتدایی 

  باهم. آیا قرار است دو فرضیه مختلف را کنمیموسیع موضوع شروع  اندازچشمچه چیزي را توضیحی دهند و این بررسی را با 
است شاید رسم کردن دو قاب در کنار هم منطقی باشد. آیا قرار است تغییرات  طورنیامقایسه کرده یا تضادشان را نشان دهم؟ اگر 

به شکل خطی یا تناوبی شاید کارآمد باشد. قرار است نشان دهیم که   قدم به قدمطول زمان را نشان دهم در این مورد یک رویکرد  در
 معموالًد در تشخیص فرم و چینش نهایی کمک کند. توانمی؟ در این صورت شرایط فیزیکی آن موضوع کندمیچیزي چطور کار 

و در گام دوم به انجام رسیده   ترشیپدر فکر و کاري دارد که  ریشه چراکه  شودمیاین گام در مدت چند ساعت تا چند روز برداشته 
 است.  

 
سپري کردم، یک قالب و چینش ابتدایی را توسعه   ياه یپارا به فکر کردن درباره قالب و ساختار بنیادي و  یچندساعت نکه یبعدازا

که بتوانم منظور خود را به روشی کارآمدتر با   کنمیمو توصیفی استفاده  سرراستو سوتیترهاي  هاسرخطو در آن از  دهمیم
 همکاران و کارشناسان مشاور در میان بگذارم.

 
 در تمام این مدت محور تفکرات من به شرح زیر است:

 
 تحقیق تازه يهاافته یدر مرکز قرار دادن  .۱

 
 داستان ترعیوس چهارچوبحمایت از اطالعات تازه با کمک  .۲

 
است  ناآشناد در جلب بیشتر مخاطبی که در ابتدا با موضوع داستان توانمیاضافی که  تجزییا در نظر گرفتن پیدا کردن .۳

 باشد.  مؤثر
 

 ساده) و  زبانبا استفاده از (معرفی درون تصویر  يها برچسبتغییر اصطالحات مربوط به  .٤
 

  در یک حوزه خاص آشنا است.)دانشمندان فعال  بصري (با دوري کردن از نشانگانی که تنها براي واژگانتغییر و بهبود  .٥

 
 : مرور طرح مفهومی4گام 

 
 

که براي  ياه یاولتا مطمئن شوم که طرح  گذارمیماحساس رضایت کردم، آن را با همکاران به اشتراك  امیمفهومزمانی که از طرح  
انسجام الزم را دارد. هماهنگی میان ویراستار متن و ویراستار گرافیک در این مرحله حیاتی است،  هنوز هممتن و گرافیک داشتیم 

مستقیم    دهنده بازتاب در طرح مفهومی گرافیک است. الزم نیست که گرافیک  احتمالی ایجاد تغییراصلی این مرحله زمان  چراکه 
دانشمندان و محققان ارسال  ازجمله ، طرح مفهومی براي کارشناسان نیبعدازامتن باشد اما این قطعات باید مکمل یکدیگر باشند. 

د روند کندي داشته باشد براي توانمیبازخورد که دربردارنده کارشناسان خارج از گروه است  يهاچرخه تا آن را بازبینی کنند.  شودمی
جلب  باهدفاست که  یسؤاالت هانیاتسریع کنم.   هاآنبراي  ییهاسؤالاین روند را با اضافه کردن  کنمیمهمین هم من سعی 

  زیبرانگسؤالیم اهر موضوع دیگري که بر طورنیهمو قرار دادن تمرکزشان بر اعتبار و درستی و کلیت گرافیک و   هاآنفوري توجه  
 .شوندیماست، طراحی 

 

 
262 Concept Sketch Development (Gestural Pencil – Sketch Equivalent) 
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بازگردم. اگر نیازي به  3عبور کند، الزم است که به گام  در برخی از موارد که تفسیر ابتدایی من نتواند از صافی کارشناسان محتوا
که منابع بیشتري را به من معرفی کرده و مرا در توسعه طرح  کنمیمتغییرات و اصالحی باشد از کارشناسان محتوا درخواست 

 کمک کنند. شده ینیبازب
 

 ابتدایی یا معادل آن)ي سازي بعدسهی مدادي، جزئنقاشی ( 263: توسعه طرح دقیق5گام 
 

قرار گرفت، مرحله بعدي به این اختصاص خواهد یافت که   تائیداینکه طرح مفهومی از سوي همکاران و کارشناسان مورد  محضبه 
رسم کرده و   ترقیدقکرد. در این مرحله من جزییات طرح را  تریجزئو درخواست تغییرات را وارد طرحی منسجم و  هانکته تمام 

 .کندمیرا آماده   هابرچسب توضیحات  سینوشیپ. در همین زمان ویراستار متن کنمیمرا طراحی  هابرچسب
 
 

 : بازبینی طرح دقیق6گام 
 
 

د شامل  توانمی. بازخوردها در این مرحله کنمیمزمانی که از طرح دقیقم راضی شدم آن را براي دور دیگري از بازبینی ارسال 
باشد اما کلیت طراحی و ترکیب طرح نباید در این مرحله دستخوش تغییر شود. اگر مشکلی بنیادي   هاطرح مواردي در مورد جزییات 

باید آن را در گام چهارم  –طرح وجود خواهد داشت  يبندبیترکیعنی مشکلی بنیادي با  جه ی درنتکه  –با محتوا وجود داشته باشد 
و   کنندیمکه از بیرون طرح را مرور  ییمرورگرهانباشد شفاف بودن با  يکاردوباره تشخیص و تذکر داد. براي اینکه نیازي به 

 سه بار طرح را مرور خواهند  هاآنکه   دهمیمتوضیح  هاآنکلیدي است. من به   العاده فوقهمکارانی که در این فرآیند نقش دارند 
بدانند که نخستین مروري که روي  هاآناست. اگر  بناشده است که بر دوش مرحله قبلی  شده یطراح ياگونه به کرد و هر مرحله 

براي عالمت زدن و مشخص کردن مساله اي بنیادین درباره طراحی باشد،   هاآنممکن است تنها فرصت  دهندیمطرح انجام 
اینکه خود را در جزییات گم کنند و با در نظر داشتن تصویر بزرگ  يجابه ، با دقت بیشتري احتمال بیشتري وجود دارد که در آن گام

 طرح بپردازند. مروربه و کلی 
 
 

 : گرافیک نهایی7گام 
 

نهایی توضیحات قرار  يهابرچسبو تهیه   يرگریتصوزمانی که جزییات فنی سر جاي خود قرار گرفت، تمرکز بر آخرین مراحل 
  –در برخی از موارد   اگرچه  سدینویمرا  هابرچسبتجربه من اغلب اوقات این ویراستار متن است که شرح گرافیک و  بنا بر. ردیگیم

 نوشتن این توضیحات وظیفه نویسنده یا ویراستار گرافیک است.  -خبر  يهااتاقو در بعضی از 
 
 
 

 : آخرین مرور گرافیک8گام 
 
 

ویراستار مصحح و راستی آزما) و همچنین کارشناسان مشاور  ازجمله آخرین نسخه طراحی براي آخرین دور بازبینی براي همکاران (
با   عمدتاًتصویرسازي وارد آن نشده است. در ساینتفیک آمریکن ما   شویم هیچ خطایی در مرحله آخر مطمئنتا  شودمیارسال 

 
263 Tight Sketch Development 
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 اما   کندمیراستی آزمایی رسمی در این مرحله کفایت   معموالًداریم که دانشمند هستند، براي همین هم  سروکار ییهاسنده ینو
 

، وارد  4زودتر از این مرحله و شاید در مرحله نشریات دیگري که روند کاري متفاوتی دارند شاید ترجیح بدهند که راستی آزما ها 
 جریان کار شوند.

 
و ریشه در  کنندیمعمل   يبندبیترکمفهومی که در نقش راهنماي کلی براي   يهاطرح یعنی آغاز کار با  هاگامبا دنبال کردن این 

ه سراغ جزییات ترسیمی بروم، به خود  که پیش از اینکه ب کنمیمدارد، من خودم را مقید و مجبور  موردنظرتوضیح دادن مفهوم 
د به توانمیمستحکم باشد، جزییات ترسیمی و طراحی  ی کاف اندازه به گرافیک  يبندسازمانمحتواي موجود فکر کنم. اگر ساختار و 

  طورنیارشد کرده و توسعه پیدا کند. با توجه به ارادتی که به هنرمندان آناتومی دارم شاید بتوانم  چهارچوبشکلی طبیعی درون آن 
 ی درستبه آن را  يهااستخوانو  يبنداسکلتگوشت و عضالت بروم، ساختار  يابافته قبل از اینکه سراغ  مدهیم بگویم که ترجیح  

 سر جاي خود قرار داده باشم. 
 
 

و   هاداستانتفاده از عناصر دیداري براي قرار دادن راهبردهایی براي اس
 مناسب چهارچوبخبرهاي فوري علم در 

 
بر شانه و پایه بسیاري از تحقیقات علمی پیش از خود  معموالًکه اشاره کردم، کشفیات علمی داراي ارزش خبري  طورهمان

  زیبرانگوسوسه به سراغ نشان دادن آخرین نتایج برویم،  راستکی. اگرچه اینکه مستقیم و  اندشده حاصل  هاآنو از تجمیع  قرارگرفته 
، بتواند  نه یزمشی پالزم براي اینکه بدون در اختیار داشتن اطالعات  نه یزمشیپممکن است   رمتخصصیغاست اما یک خواننده  

سه راهبرد براي کمک به این هدف است که زمینه و بافتار الزم  هانیاآن را درك کند، نداشته باشد.  تیاهم ایمتوجه داستان شده 
  براي درك بهتر آخرین تحوالت را در اختیار خواننده خود قرار دهید.

 
  یسینوهیحاشطور مستقیم و به زبان مستقیم و سرراست  : مواد و عناصر موجود در منابع اولیه را به1راهبر  
 کنید. 

 
 
را  داده رخ که آخرین تحوالت  شوندیمبه همراه عناصر دیداري کلیدي منتشر  معموالًخبري و انتشارات دانشگاهی  يهاه یانیب

و   2012را دیده باشید که در ماه جوالي سال  تصاویر انتزاعی مربوط به بوزون هیگز. براي مثال شاید شما برخی از کنندیمبرجسته 
عی مورب از یک . این تصویر مقطشدیم دستبه دستنظري، پیدا شد  ترشیپزمانی که نخستین شواهد از وجود این ذره زیر اتمی 

که   شدیمدیده  یرنگینارنجمشکی قرار داشت. درون آن خطوط  يانه یزمکه در مقابل  دادیمرا نشان   رنگیآبمخروط نیمه شفاف 
چند نفر  واقعاًآن را منتشر کردند.   ناًیعبود. بسیاري از نشریات همین تصویر را برداشته و  شدهزده خط سبز که از آن بیرون  ییچندتا
 ؟ حدس من این است که تعدادشان خیلی زیاد نیست.کنندیممتوجه شده باشند که به چه چیزي نگاه   قاًیدقن است ممک

 
 

به تصویر کشیده  آنچه تا  آن تصاویر را می شد با نکات کلیدي حاشیه نویسی کرداما با اندك کار اضافه از سوي ویراستار گرافیک، 
 شده است را شفاف و واضح کرد. 

 
 بزرگی به خواننده براي درك بهتر اهمیت تصویر انجام دهدد کمک توانمیچندتایی برچسب 

http://cds.cern.ch/record/1459463
https://www.scientificamerican.com/article/last-days-hunt-for-higgs-boson/
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هم مصداق دارد. اگر تصمیم گرفتید که یکی از   شوندیمعلمی منتشر  يهامقاله که درون  ییهاطرح همین موضوع درباره اشکال و 
ممکن است به خواننده کمک  هاآن یسینوه یحاشاین تصاویر اصلی را براي داستان خود استفاده کنید به این فکر کنید که چطور 

خواننده   احتماالًید، زیبایی یک گرافیک نتوانستید آن را درك کن رغمیعلکند تا بر روي نکات اصلی و کلیدي تمرکز کند. اگر شما 
 د کارآمد باشد.توانمی یسینوه یحاششما هم نخواهد توانست چنین کند. اینجا جایی است که 

 
 

 را وارد گرافیک اصلی کنید نهیزمش یپ: اطالعات 2راهبرد 
 

است. اگر به این نتیجه   ازیموردنجنبی تکمیلی هم  يها طرح و   کندمی گاهی اوقات اضافه کردن چند حاشیه توضیحی کفایت ن
رسیدید که براي توضیح یک مفهوم یک پاراگراف متن نیاز است، این را در نظر بگیرید که شاید بتوانید این بار را بر دوش عناصر 

  دیداري قرار دهید.

 
 

نامگذاري  264به نام تبتا بویاجیان یشناس ستاره شاید شما هم درباره ستاره بویاجیان که به نام ستاره تبی هم معروف است و به نام 
در نورانیت ظاهري این ستاره،  يرعادیغبراي نخستین بار توانست نوسانات  شناسستاره  نی اشده است چیزهایی شنیده باشید. 

، شاید به یاد بیاورید که این ستاره  دیشناسینمرا کشف کند. اگر شما این ستاره را با نامش  م یکنیماه زمانی که از زمین به آن نگ
  واسطه به نوري  نوساناتدکه شاید این  کردنیمرا به خود اختصاص داده بود که این فرض را مطرح  هارسانه سرخط بسیاري از 

مقاله اي به قلم کیمبرلی کارتیر و جیسون تی رایت ر اطراف این ستاره باشد.براي دبیگانگان  سازدست و  کریپغول ياسازه وجود ابر 
براي تعریف کردن بخشی از داستان از داده  ما تصمیم گرفتیم رداختکه به بررسی فرضیه هاي موجود درباره این ستاره می پ

آن را با این روش تعریف کنیم این بود که چرا الگوي نوسانات نوري چنین پیچیده   میخواستیمنگاري استفاده کنیم. داستانی که 
ست این الگوي تغییرات توانمین ییتنهابه یافتی از ستاره تبی نقطه آغاز بود اما این است؟ ارائه گراف مربوط به تغییرات شدت نور در

از  يترمعمولاست. براي این کار نیازمند این بودیم که موقعیت   يرعادیغرا به تصویر بکشد یا توضیح بدهد که چرا این الگو 
از مقابل ستاره مادر خود در مداري ثابت رخ   يااره یسگذر  براثرالگویی از افت عادي که  –را هم نشان دهید  هاستاره کاهش نور 

که ستاره تبی از خود  يرعادیغست به خواننده نشان دهد که چرا الگوي توان می شدندیمغنی  اطالعات با. این دو وقتی دهدیم
 چنین غریب است. دهدیمبروز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کپلر از رنگ و رو افتاد، نوشته بنجامین تی. مونته و جاشوا   تیمأموردر طول  KIC 8462852گونزالس. منبع چطور   -گرافیک صفحه بعد از تیفانی فارانت
 . Astrophysical Journal Letters, Vol. 830, No. 2, Article No. L39; October 20, 2016دي سیمون، منتشر شده در  

در ساینتفیک آمریکن منتشر   2017کیمبرلی کارتیه و جیسون رایت که در شماره ماه می  نوشتهي دور» استاره براي مقاله «اخباري غریب از  این طرح در اصل
 است.  شدهآماده شد، 

 

 
264 Tabetha Boyajian 

https://www.scientificamerican.com/article/have-aliens-built-huge-structures-around-boyajian-rsquo-s-star/
https://www.scientificamerican.com/article/have-aliens-built-huge-structures-around-boyajian-rsquo-s-star/
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د مانع از «سرریز شدن اطالعات زیادي» شود که به معنی ارائه اطالعاتی توانمیقرار دادن داستان بصري درون اطالعات مفهومی 

  لاي از هلن برانزویمقاله است. این راهبردي بود که براي طراحی و توسعه دیاگرامی که من براي  زمانهمزیاده از حد به شکل 
درباره ویروس ابوال استفاده کردیم. هدف این بود که نشان دهیم چرا این ویروس مرگبار است و همچنین نقاطی از تحول بیماري را 

رافیک این بود که  هدف قرار داد. در این مورد، هدف گ را  هاآنتمرکز کرد و  هاآنبر  توانمینشان دهیم که براي درمان بیماري  
مانند این باشد که در طول زمان در   کند میویروس را در کانون توجه نگاه دارم تا زمانی که خواننده آن را در طول صفحه دنبال 

انسانی و   يهاسلولبود که من  بعدازآنگرافیک بدل شد.  يبندبیترکحال تعقیب تحول آن است. این خط زمانی به ستون فقرات 
  متندرون  اصلی نکات  –وارد خط زمانی کردم. دو مفهوم کلیدي متن   شدندیم که به موضوع مرتبط   ییدرجای بدن را سیستم دفاع

اطالعات:  مراتبسلسله بود بر  يدیتأکزرد  يهاره یدادو نکته درون   نته و مشخص شدند. متمایز کردن آ برجس زرد رنگ با –
 بودند. کارشده بصري)  ازنظرمواردي که مقابل زمینه و جلوتر ( عنوانبه ، جزییات مهم تازه نه یزمشیپ عنوان به  چهارچوب

 

 
 

ساینتفیک آمریکن  2015است که در شماره مارس  شدهه یته طراحی توسط جن کریستینسن. این طرح در اصل براي مقاله «نبرد ابوال» نوشته هلن برانزویل 
 منتشر شده بود. 

 
 راهبرد سوم: از یک قاب (باکس) اولیه و مقدماتی استفاده کنید 

هستید؟ فکر کنید   سردرگمبه آخرین کشفیات  مربوطو تمایل به بیان درست اطالعات  يانه یزمشیپآیا بین نیاز براي ارائه اطالعات 
که شاید  ییهاخواننده را به  ياه یپاد مفاهیم توانمیمجزا تقسیم کنید؟ یک قاب اولیه  يهاک یگرافید موضوعات را به توانمیکه آیا  

غ  به سرا باره کیند توانمییی که با موضوع آشنایی بیشتري دارند هاآننیازي به اطالعات زمینه بیشتر داشته باشند معرفی کند. 
، ما گرافیکی را براي نشان رخ داد 2009که در سال  H1N1مقاله اي در باره همه گیري آنفلونزاي بروند. مثالً براي  ترتازه مطالب 

  یطیشراو تحت چه  شوندیمانسانی ي وارد سلول ها آنفلوانزا يهاروس یونظیر اینکه چطور و چه زمانی  ياه یپادادن مفاهیم 
خود را تطبیق داده و ترکیب کنند، منتشر کردیم. بعدتر درون داستان، ما   مختلف یک ویروس ممکن است ژن هاي يهاه یسو

بود را منتشر کردیم. به لطف   H1N1 2009 يآنفلوانزاخاص سویه ویروس   یشناسستیزدیگري که مختص به   يهاک یگراف
 یز بر دوش بکشد.گرافیک اول، این یکی الزم نبود بار تمام جزییات مربوط به عفونت ویروسی و روش تکثیر آن را ن

 

 هاداده ي سازيداریدمالحظات مخصوص 
 تعاملی پیچیده   ي هاکیگرافگرفته تا  مختلفی صورت بگیرد. از نمودارهاي ساده  يهاروش  به ممکن است  هاداده  يسازي دارید

https://www.scientificamerican.com/article/new-hope-for-ebola/
https://www.scientificamerican.com/article/pandemic-flu-factories/
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قرار  مورداستفاده کدام بخش از این طیف متنوع را  این است که شما کننده نییتعآنالین.اگرچه زمان و مهارت و موضوع داستان 
 در همه این موارد یکسان است.  ياه ی پادهید اما اصول 

 وجودنیباااست.  قرارگرفته  هارده همو مورد بازبینی  شده لیتحل  ترقبل، دیکنیم کار   هاآنکه به   يهاداده هاي علم، عمده در داستان 
نگاه   هاآنو نقص هستند و به همین دلیل هم الزم است با چشمانی نقاد به  بیعی ب هاداده این مساله به این معنی نیست که این 

داده بوده را   يآورجمعکه راهنماي  ییهاسؤالتحقیقاتی مطالعه کنید.  يهامقاله داده را در  يهاپروتکلو  یشناسروشکنید. بخش 
هاي سالمت اهمیت دارد که در زمینه داستاناین موضوع  خصوصبه  –با موضوع تحقیق آشنا شوید   طورنی هممطالعه کرده و 

همگن از افراد داشته باشد، این جزییات باید به شما در  يامجموعه یا داده گیري از  يبردارنمونه ممکن است ریشه در  هاداده 
 کمک کند.  هاداده  يبندقابچگونگی 

مقابله کنید و حواستان به عالئم هشدار  هاآناز سوي  منتشرشده  يهاداده را با اعداد و  شودمیکه توسط دانشمندان ارائه  ییهاداده 
  شده حذفدر مقاله  منتشرشده نهایی  يهاداده پرت بدون هیچ توضیحی از تصاویر و  يهاداده  ناشی از تفاوت میان این دو باشد. آیا

  شده مشخص هاپرسششخص پاسخگو به  عنوانبه که در مقاله که مسئول تماس است (این دانشمندي است  ياسنده ینواست؟ از 
با مشکل مواجهید؟ از نویسنده مسئول تماس درباره  منتشرشده است) توضیح بخواهید. آیا براي بازتولید نمودارها از روي مقاله 

دیگر دیداري سازه داده بروید،   يهاحلراه به سراغ  آنکه  زا کنید تا واقعیت آن را پیش سؤالدادند  مورداستفاده  هاآنروشی که 
 مشخص کنید. 

براي دانلود در اختیار عموم قرار  منتشرشده از مقاالت تحقیقاتی  يامه یضم عنوانبه مربوط به یک تحقیق  يهاداده روزافزونی  طوربه 
خام بوده  يهاداده  هاآنات، دسترسی باز و عمومی وجود دارند، متفاوت است. گاهی اوق يهافرمتکه در  ییهاداده . کیفیت رندیگیم

. اگر موردي نامشخص بود، از نویسنده پاسخگو مقاله راهنمایی بگیرید. زمانی که با شوندیم  شده پردازش  يهاداده و گاهی شامل 
همکاري با  – یشناسستاره مربوط به ژنتیک یا  يهاداده مانند  –دارم  سروکارو تخصصی  شده پردازش  شدتبه  يهاداده 

 کارآمد است.  العاده فوقمهارت و تخصص دارند، برایم  هانه یزم(فري لنس) که در این  آزادکارمتخصصان دیداري سازه داده 
که «یکی از بهترین   کندمیاست. او به این نکته اشاره  مزیتاوركیوینگرافیک گروه اقلیم در  راستارانیو  زیکی ا 265ناجا پپویچ

مربوط به علم این است که در اغلب موارد دانشمندان و محققان دوست دارند که با شما صحبت  يهاک یگرافکار روي  يهابخش 
را   هاآنبتوانید بیان دقیق و درستی از  درك کرده تا یدرستبه را  هاداده از اینکه بتوانند به شما کمک کنند تا  هاآنکنند. اغلب اوقات 

 هاداده مربوط به  يهاکیگرافهمه  درباره بهترین توصیه   کندمی ارائه علم محور  يهاکیگرافکه او درباره کنید.» توصیه خوبی  ارائه 
 است «زمانی که شک دارید با کارشناسان صحبت کنید.»

قرار  فشارتحتدر حال فرارسیدن است، شما را  سرعتبه متعدد پیش رو و مواجهه با زمان تحویل کار که  يرهایمسآیا امکانات و 
کننده انیبمقاله تحقیقاتی  است این است: ببینید کدام تصویر و نمودار در کارآمدبراي من  عمدتاًداده است؟ در این شرایط روشی که  

 اندکرده را بخواهید که براي تهیه آن نمودار ویژه از آن استفاده  ییهاداده تازه است. سپس از محققان  يهاافته یاصل و ستون فقرات 
شما  رمتخصصیغدر قالبی استفاده کنید که نتیجه براي مخاطب  هاداده ید از همان توانمیچطور    به این فکر کنید که و حاال

است. اکثر  منتشرشدهشود. براي این کار به سراغ نمودارها و تصاویري بروید که در بخش اطالعات تکمیلی مقاالت درج و   داریمعن
که  اتفاق افتاد محبوب من يهاي رسازیتصودر چنین جایی پیدا کنید. این موضوع درباره یکی از ید گوهرهاي نابی را توانمیاوقات 

» تهیه شده بود. این طراحی از مرور  حشره مهاجرت تریلیون هاتوسط طراحی به نام ژان ویلم تولپ و براي داستانی با عنوان «
 بود الهام گرفت.  شده پنهانکه در بخش اطالعات تکمیلی مقاله  ییهاکیگرافتصاویر و 

. این  دیآشناسازبررسی کرده و خود را با آن   را هاداده  يآور جمع  یشناسروشداده دیگري در مورد علم هم  يسازيداریدمانند هر 
 يهاروش  معموالًداریم مهم است، در این مطالعات  سروکارجهانی  سالمتبه مربوط  يهاداده با  زمانی که  خصوص به موضوع 

تعیین کنید که    دیخواهیم. زمانی که شودمییکسان نیست و دستخوش تغییر  مکان  وداده در طول و عرض زمان  يآورجمع
کارشناسان موضوع استفاده  ازنظرداستان شما هستند  يا منطقه معتبر شما بهترین گزینه براي موضوع و یا تمرکز  از منابع کیکدام
 کنید.

265 Nadja Popovich 

«  اکثر اوقات تعیین اینکه  
ک   کدام طرح و گرافی

ستفاده  علمی    شده ا در مقاله 
شی کلیدي و   اصلی، نق

ي تازه را هاافتهی  کننده ان یب
براي من روشی   دارد،

 .  است کارآمد 

https://www.scientificamerican.com/article/surprise-trillions-of-insects-migrate/
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  دی نیبیمرا که  يزیانگشگفتو  يرعادیغاصلی را در کاوش و مطالعات اولیه خود مشخص کردید، هر الگوي  ي هاداده زمانی که 
تغییر کرده است؟ مدارك و اسناد را بررسی کنید تا اطمینان  سرعتبه و پرسش قرار دهید. آیا روند شیوع یک بیماري  سؤالمورد 

نهایی را انجام دهید،   ير یگجه ینتداده نبوده است و سپس پیش از اینکه  يآورعجمحاصل کنید که این تغییر ناشی از تغییر روش در 
 هاداده از دیداري سازه  اصولاین است که  حل راه بهترین  هاوقتبا شخصی که در مساله تخصص دارد مشورت کنید. بعضی 

» نوشته:  تهیه کنید  19-ده مالحظه پیش از آنکه نمودار دیگري درباره کوویدکه آماندا مکولک در « طورهمانکنید. یا   نظرصرف
 «کار بیشتري براي درك اعداد انجام دهید.»

 
در نقش یک  اشيکارکه در طول دوره  –علم است. او به اصول زیر نگارروزنامه کتی پیک، طراح دیداري سازه داده مستقل و 

 : اندکرده که در نقش ویراستار گرافیک هم به او خدمت  کندمیاشاره  –رسیده است  هاآندانشمند به 
 

 اغلب اوقات واقعی نیست. با چشم احتیاط به  رسدیمر  اگر چیزي به نظر براي واقعی بودن زیادي از حد خوب به نظ ،

 اطمینان حاصل کنید. هاآننگاه کنید و از صحت  رمنتظرهیغو   زیانگشگفتنتایج 

  دیگر یا کارشناسی را  يهاداده از  يامجموعه کارتان را بازبینی و مرور کنید. محاسبات را به روش دیگري انجام دهید یا

 که دارید منطقی است.  ياجه ینتد که کنن تائید پیدا کنید تا 

  هم   هاژورنال شده  رده همآن مطلب درست است. مقاالت بازبینی  الزاماًاست دلیل این نیست که  منتشرشده اینکه مطلبی

 ممکن است اشتباه باشند.

  یسادگبه ، دیاداده انجام  هاداده تحلیل خود را به روشی قابل تکرار و درك انجام دهید. اگر نتوانید آن تحلیلی را که روي 

  .دیاکرده  يرواده یزبه این معنی است که در این تحلیل  احتماالًدهید  حیتوض

 

 عدم قطعیت و اطالعات اشتباه
 
 

هاي علم اهمیت دارند: نشان دادن عدم قطعیت و دوري جستن از داستان يسازيداریدخاص در ویرایش و   طوربه دو موضوع 
 اطالعات اشتباه.

 
 ي عدم قطعیت سازيدارید
 
 

جهانی خود را بروز  يهايریگهمه هایی مانند تغییرات اقلیم و در داستان  خصوصبه عدم قطعیت مفهومی حیاتی و بنیادي است که 
مفهوم و   –خود من  ازجمله  –دیداري   نگارانروزنامه تا این اواخر،  حداقل به نظرم این ادعایی منصفانه است که  وجود نیباا. دهدیم

، چند نفر از ما  میکنیم نموداري را براي نشر آماده  که یهنگام. میکردیمموضوع عدم قطعیت را نادیده گرفته یا زیر فرش پنهانش 
چه   م یرسیماطمینان را از نمودار حذف کند؟ و زمانی که به بیان و توجه به مساله عدم قطعیت  يهابازه تصمیم گرفته است که 
مانند مورد نمایش مخروط عدم قطعیت مسیر توفان که در  -؟ میاکرده گرافیکی بسنده  فرضشی پ يهاروشتعدادي از ما به تکرار 

 ؟میانداده قرار  سؤالرا مورد   آن يکارآمدآن فکري اضافه نکرده و   درباره و حتی  –این کتاب بحث شده است  فصل مربوط به آمار
 

https://medium.com/nightingale/ten-considerations-before-you-create-another-chart-about-covid-19-27d3bd691be8
https://ksjhandbook.linchpin.site/making-sense-of-science-stats/questioning-the-data-and-accounting-for-uncertainty/
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عدم قطعیت در همه علوم وجود دارد. تا وقتی که این  « :نوشته انددیویس  الک سالکه باروك فیشهوف و  طورهماناما  وجودنیباا

درست  از حد  ادتریزکمتر یا نسبت به نتایج، اعتمادي منتقل و بیان نشود ممکن است تصمیم گیران  یدرستبه عدم قطعیت 
 .» تخصیص دهند

 
کنفرانس تحقیقاتی گوردن درباره دیداري سازي در علم و در  266به نام ایانا سینتون یدانیجغراف گفتگویی که با  2015در سال 
یر  را بیان کرده و تصو هاتیقطع که این عدم  يانحوه داشتم باعث شد تا مکث کرده و قدمی به عقب بردارم و درباره  آموزش

به شکل انتقادي فکر کنم. ما همکاري را (با حمایت بودجه اندکی از سوي ناسا) آغاز کردیم به این امید که بتوانیم دیدگاه   کنمیم
در جریان بود اضافه کنیم. چند سال بعد، من و سینتون در   هاتیقطععدم  يسازي داریدکه درباره  يترعیوسدیگري به گفتگوهاي 

 کرده بودیم نوشتیم: ده آماپوستري که براي کنفرانسی 
 

چطور آن موضوع  که نیاو برخی اوقات درباره  – میدانیمچیزهایی هستند که   دهنده نشان، هااگرامیدعلمی، نمودارها و  يرسازیتصو
شاید این باشد که مفهوم   تر مهم. نکته ردیگیمصورت  میدانینمنیست که توجه اندکی به بیان آنچه  زیبرانگتعجب . میدانیمرا 

که درون آن   يا بازه چندان دوگانه و شفاف نیست... درون روند علم، میزان و  کندمیکه این کلمات القا  طورآندانسته و ندانسته  
 شدهانتخابکه براي پاسخ دادن به آن  ییهاروشاست که پرسیده شده و  ییهاسؤالتابعی از  شودمیچیزي دانسته شده ارزیابی 

در علم رایج باشد که نتایج قطعی براي یک آزمایش متصور  يااندازه  غیر شفاف و مبهم ممکن است به همان يهاپاسخ است... 
یم براي مخاطب عادي، ابزارهایی فاقد و فارغ اصطالحات تخصصی را ارائه  توانمی، چطور شودمیمطرح  سؤالبنابراین این   ؛است

 مهم علمی کمک کند؟ يهاافته یدر تفسیر  هاآنکنیم که به 
 

 مؤثربیشتري درباره رویکردهاي  يهامثالمنابع و  وجودنیبااواضحی براي این چالش در اختیار نداشته باشم اما  حل راه  کنمیمفکر 
که    ییهاتیقطعکلیدي این است که درباره عدم  نکته  من، ازنظر. کنمیما در بخش مطالعات تکمیلی این فصل درج در این زمینه ر

و   –را به تصویر بکشید از وجود عدم قطعیت آگاه    هاآن دیخواهیمرا دارید یا  هاآن يسازي داری دکه قصد  ییهاداده درون مجموعه 
باشید. در عمل من کارم را با پذیرفتن این موضوع که عدم قطعیت مساله اي است که باید از   –نسبت به آن دیدي منتقدانه داشته  

 .کنمیمپیش به آن فکر کرده و پاسخ دهم، آغاز 
 

لمور نویسنده مقاله، جن شوارتز،  مونیکا مک –مقاله  کننده ه ی تهگروه  مرگ و میر ناشی از زایماندرباره  يامقاله براي مثال در 
دو  يهاداده تصمیم گرفتیم تضاد موجود میان  –متن، دالنتین دِفیلیپو، طراح داده، آماندا مونتانز، ویراستار گرافیک و من   راستاریو

خمین متفاوت منبع مختلف (سازمان بهداشت جهانی و موسسه معیارها و ارزشیابی سالمت) را نشان دهیم. همین واقعیت که ما دو ت
عدم قطعیت وجود دارد.   هايریگاندازه داشت که در ماهیت و طبیعتی این  دیتأکبر این  میکردیم از دو سازمان و نهاد مختلف را بیان  

، فرصت اینکه به کمک بیانی شفاف و مستقیم به خوانندگانمان این واقعیت را نشان دهیم که  میکردیماگر تنها به یک منبع بسنده  
  و دنبال کردن آمار مربوط يریگاندازه براي  یکسانی اعتمادقابلروش  اندنتوانسته سالمت هنوز   حوزه قدرتمند مربوط به   يهانسازما

 . م یدادیمدنبال کنند از دست  مختلف، يهامکانو  هازمانناشی از زایمان را در  ریوممرگبه 
 

مختلف   يریگاندازه نویسنده مطلب، ریچارد پنک، درباره دو روش  محاسبه نرخ انبساط کیهاندرباره  يامقاله مشابه براي  طوربه 
بود: این فرض وجود داشت که  یهمپوشانخطاي بزرگ و داراي  يهانبود. محاسبات اولیه دربردارنده ستو نوشته و توضیح داده 

خطا کاهش پیدا  يهابازه نوارها و  که یوقت اما در طول زمان  ؛به جوابی یکسان خواهند رسید تی درنها يریگاندازه مختلف  يهاروش
 هاي دیگر،هم مانند بسیاري از رسانه  در حال واگرایی از یکدیگر هستند. ما هاداده شدند، واضح شد که این   ترکوچک کردند و 

از معیارها و در طول زمان تصویر شده   هرکدام بر اساس  هايریگاندازه تصمیم گرفتیم که نموداري را به متن اضافه کنیم که در آن 
کامل   طوربه خود کمک کنیم تا  يهاخواننده اما براي اینکه به  بازه خطا را نیز درج کنیم. ه دهندنشان يهاله یم هاآنباشند و درون 

خطا در طول زمان تغییر کرده است، من دیاگرامی توضیحی درباره دقت نیز   دهنده نشان يهاله یممتوجه این شود که چرا ابعاد 
 اضافه کردم. 

 
 

 
266 Diana Sinto 

https://www.pnas.org/content/111/Supplement_4/13664
https://www.grc.org/visualization-in-science-and-education-conference/
https://www.grc.org/visualization-in-science-and-education-conference/
https://www.scientificamerican.com/article/to-prevent-women-from-dying-in-childbirth-first-stop-blaming-them/
https://www.scientificamerican.com/article/how-a-dispute-over-a-single-number-became-a-cosmological-crisis/
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 گرافیک از جن کریستینسن 

 
 
 
مستقل بوده است.  يهاي ریگاندازه افزایش در تعداد  واسطه به  عمدتاًبیانگر خطا  يهاستون، کاهش ابعاد هاروش از  در مورد یکی 

 تربزرگ يهاتلسکوپ که به لطف  هاير یگاندازه کیفیت و تفکیک هر یک از  شیافزا واسطه به  عمدتاً کاهشبراي روش دیگر این 
 است.  جادشده ی اممکن شده بود، 
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طور نیهمدر طبیعت را بیان کرده و  دستنیازا ییهاپروژه یک توضیح دیداري به ما اجازه داد تا دلیل وجود عدم قطعیت در 
 .میکناشاره در آینده کاهش پیدا کند  هاتیقطعکه ممکن است این عدم  ییهابهروش 

 باشید 267کنندهگمراهه و مراقب مشکالت مربوط به اطالعات اشتبا

ابزارها و بسترهاي مناسبی است  هانیا، شوندیمکنار گذاشته  یسادگبه دیداري ظرایف و توضیحات  ییساختارهابه دلیل اینکه در  
ساده و شفاف است: با گرافیک خود  بارهنیدرارا درون این ابزارها قرار دهند. موضع من  کننده گمراه که افرادي با سو نیت عناصر 

. خیلی ساده است که افراد بخشی از گرافیک را ل نشوید و به آن بها ندهیدئهیچ اعتباري براي اطالعات اشتباه و گمراه کننده قا
اما مناطق   نیباوجودااجتماعی آن را منتشر کنند.  يهارسانه از طریق آن جدا کرده و  سیرنویز ارچوب مقاله یا هخارج از بافتار و چ 

در   دنظر یتجداما به دلیل خطاهاي غیر عمد یا  شودمیزمانی که گرافیکی با نیت خیر تهیه   خصوصبه خاکستري نیز وجود دارد. 
 ، معلوم شود که گرافیک داراي خطا بوده است. هاداده 

کمک به خواننده براي درك اینکه چطور خطاها   انتشار کنار هم دیدگاه قدیمی (خطا) و تازه (درست) را براي يگدارگاه به نظرم 
با  کنمیماما در چنین مواردي من، سعی  ؛است، مفید است تر مستحکمو  تريقو و چرا تفسیر تازه  اندشده اشتباه  يها لیتحلمنجر به 

طور این گرافیک ممکن است از سوي افرادي که داراي سو نیت هستند مورد سو استفاده این تصور و نگاه کارم را پیش ببرم که چ
غلط است استخراج کرده و   میدانیمچیزي را که  خواهدیم قرار بگیرد. هدف من این است که تا جایی که امکان دارد کار کسی که 

به برخی از   میخواستیم مقاله اي از ملیندا مویر درباره  سالح و سالمت عمومیدشوار کنم. براي مثال در  ،آن را بزرگنمایی کند
بیشتر  يهالیتحلاشاره کنیم. مطالعات و  رندیگیمرایج مورد استناد قرار  طوربه تحقیقات مربوط به مدیریت و کنترل سالح که 

 ي هایالبرایج و به شکل مکرر از سوي  طوربه برخی از خطاهاي جدي را درون برخی از تحقیقات کالسیکی آشکار کرده بود که 
که تعداد بیشتر سالح منجر به امنیت  دهدیمود نشان موج يهاداده : واقعیت این است که ردیگیمحمایت از اسلحه مورد استناد قرار 

 .  شودمیبیشتر مردم ن

خودداري کنیم تصمیم ما این بود که آنالیزهاي  هاآنحذف کرده و از اشاره به  یطورکلبه را  یمیقداینکه این مطالعات  يجابه 
به خطاهاي آماري که بر تفسیرهاي  هایسینوه یحاشابتدایی را همراه با نگاهی انتقادي درون نمایش و بازنمایی دیداري قرار دهیم. 

تازه را قرار دادیم.  يهاداده ده از و در کنار آن نمودارهایی درباره همان موضوع اما با استفا کرد یمابتدایی اثر گذاشته بودند اشاره 
  ترسخت را کمی   شده ي دستکارو انتشار جدول  هاآندرون نمودارها درج کردیم تا کار حذف  پررنگ ییهاره یدارا درون  هاه یحاش
 کند.

 تصویرسازي ادیتوریال، عکاسی و تصاویر متحرك

به شمار  حلراه همیشه بهترین   الزاماًپایا و محض اطالعاتی  يهاکیگراف، رسدیمعلمی  يهاي سازي داریدزمانی که نوبت به  
ممکن است  ندرتبه اما  ؛مختصر باشند ياوه یشبه  ند راه بسیار کارآمدي براي انتقال اطالعات مشخصیتوانمی ،هاکیگراف. روندی نم

ادیتوریال  يرسازیتصوبراي یک داستان باشند.  بهترین گزینه براي استفاده در نقش براي مثال تصویري مقدماتی و ورودي هاآنکه 
و کاملی با  تر قیعم طور به  هاآنمخاطب، برانگیختن کنجکاوي و درگیر کردن  توجه جلببراي  يمؤثرترد روش توانمییا عکس 

 .محتواي داستان باشد

د براي انتقال مفاهیم  توانمی(ادیتوریال)  يهايرسازیتصوکه « کندمیاشاره   نمدیر خالق ساینتفیک آمریک  268میکاییل مارك
از طبیعت که امکان دیدن آن وجود ندارد یا نمایش آن ییهابخش د توانمیدر مورد یک موضوع خاص استفاده شود و  يتری کل

267 Misinformation 
268 Michael Mrak 

« هدف من این است که تا  
سی که   حد امکان کار ک

شی از کار را   خواهدی م بخ
آن چیزي که   جدا و 

گ  میدانی م نادرست را پررن
 .  کنم  ترسخت کند،  

https://www.rcmediafreedom.eu/Publications/Reports/Information-disorder-Toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making
https://www.scientificamerican.com/article/more-guns-do-not-stop-more-crimes-evidence-shows/
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را بفرستید که از یک سیاهچاله عکاسی کرده یا اینکه ببیند درون قلمرو  یکس دیتوانی نمنشان دهد. شما ما دشوار است را به 

 ید از هنرمندي بخواهید تا چگونگی عملکرد آن یا آنچه ممکن است به نظر برسند را تصورتوانمی، اما افتدیم ییهااتفاقکوانتوم چه 
 و ترسیم کند.» 

 

  –که در کار کردن با علم راحت باشند  گردمی نمبه دنبال هنرمندانی  صرفاً: «من سدینویمنتا اهنري مجله کو  ر یمد 269اولنا شماهالو 
علمی و ریاضیاتی به او کمک  يهانه یزمکه نیاز بود در   ییدرجاهنرمندي را استخدام کنم که در کارش عالی باشد و  دهمیمترجیح  
بپرسید تا   سؤال قدرنیا« کندمیالبته براي اینکه همه را در مسیر موفقیت قرار دهیم او همچنین به ویراستارها توصیه   کنم.»

به این دلیل که اگر شما متوجه آن نشوید   خصوصبه  – دیاکرده مطمئن شوید موضوعی که در حال کار روي آن هستید را درك 
ـمراقب هم باشید که تبدیل به یک جفت دست اضافه براي محقق یا  وجودنیبااد.» اما خواننده هم متوجه آن نخواهد ش احتماالً

همه   خواهندیمدارند،  یموردبررسرابطه را با مواد  نیترکینزدبرخی اوقات کسانی که  ...د یکنیمشوید که با او کار  ياسنده ینو
به همان شکل و شمایل ارائه شود و بدین   زیچهمه ر هم دارند که موارد درباره آن را با جزییات زیاد به مخاطب منتقل کنند و اصرا

 .کنندیمترتیب هدف اصلی را گم 

به کمک عکاسی بیان   هاداستانکه برخی از انواع   کندمیدر مجله ساینس اشاره  271مدیریت عکاسی  راستاریو 270بیل داوت هیت
و   رودیمقهرمان ماجرا به سفري  هاآنهایی که در شخصی، داستان يهاپرونده  –خواهند داشت  يرسازیتصوبهتري نسبت به  

 را پوشش داد.  هاآن ياصرفه به مقرونو  قبولقابلبه روش  از کارهاي میدانی که می توان ییهاگزارش 

تصمیم استفاده از عکس باید در زودترین زمان ممکن در   دیگویمویراستار عکس سابق در مجله دیسکاور،  ،272ارنی ماستوریانی 
 یمفهوم، باید شودمیداستان اتخاذ شود. «اگر داستانی داشته باشیم که بر مبناي شخصیتی مرکزي بیان و روایت   يسازآماده مرحله 

 او از است میدانی تحقیق  مشغول  شخص آن  که  یمحل یا دانشگاه  یا خانه را طراحی کرده، عکاسی را استخدام کنیم و باید در 
 موضوعی کرده  ترك را یشناسباستان حفاري محل پیش هفته   یک مثالً ما عکاسی سوژه  بفهمیم هفته یک اینکه ... کنیم عکاسی
 .» بیفتد اتفاق باشیم داشته  دوست که  نیست

 علم  محوریت با تصاویري براي منابعی

 

۱. Alamy 

۲. Animals Animals 

۳. AP 

٤. Bridgeman Images  ) زیبا هنرهاي از عظیمی  آرشیو دربردارنده 

٥. CERN 

٦. Everett Digital  )سینما و سرگرمی  از  ثابت  تاریخی تصاویر( 

۷. Getty 

۸. Granger NY )آرشیوي تصاویر ( 
 

 
269 Olena Shmahalo 
270 Bill Douthitt 
271 photography managing editor 
272 Ernie Mastroianni 

https://www.alamy.com/
http://www.animalsanimals.com/
http://www.apimages.com/
https://www.bridgemanimages.us/en-US/
https://cds.cern.ch/collection/Photos
https://everettcollection.com/
https://www.gettyimages.com/
https://www.granger.com/
https://www.granger.com/
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۹. Mary Evans Picture   (تصاویر تاریخی با نگاه اروپایی) 

۱۰. Minden 

۱۱. NASA images 

۱۲. NatGeo 

۱۳. Nature Picture Library 

۱٤. Redux 

۱٥. Science Photo Library 

۱٦. Science Source 

۱۷. Shutterstock 

۱۸. Smithsonian 

۱۹. European Southern Observatory 

۲۰. European Space Agency 

۲۱. Library of Congress   (تصاویر آرشیوي) 

۲۲. Wellcome Images 

عضو شوید. بدین   هاآنشوید در  هاتیساوبکه پیش از آنکه نیازمند استفاده از خدمات این  کنند یمویراستاران عکس توصیه 
زدن با   سروکله زمان تحویل کار به دست آورید، دیگر الزم نیست وقت خود را صرف  فشارتحتترتیب اگر الزم باشد که عکسی را 

 کنید. هاگاه یپابروکراسی عضویت در این 

 

 

بر یک  امکرده  وجوپرس هاآن، همه ویراستاران عکسی که من از رسدیمزمانی که نوبت به انتخاب عکس براي داستانی علمی  
نوشته   باره نیدرابررسی کنید. بیل داوت هیت  بار دورا براي اطمینان از صحت و دقتش  زیچهمه ه و آن اینک  اندداشته موضوع تفاهم 

دارید اهمیت  سروکارخاص زمانی که با علم  طوربه مهم است اما  دیدهیمنگاري انجام این براي هر کاري که در روزنامه « است که:
 .»خوانندیمکه نتیجه کار شما را افرادي با تحصیالت باال  يا حوزه ، کندمیپیدا 

 

که وقتی به دنبال تصاویري از گیاهان و جانوران هستید   کند میویراستار دستیار عکس در ساینتفیک آمریکن اشاره  273لیز توماس
مراقب   طورنیهم. ه یا نکنید آیا نیازي به نشان دادن یک گونه مشخص یا یک مکان دقیق وجود دارد  سؤال«مهم است که 

اشتباه استفاده کرده یا موضوع عکس را نادرست معرفی   يهادواژه یکلو  ها برچسبآرشیو عکس باشید که اغلب از  يهات یساوب
 .»اندکرده 

 
273 Liz Tormes 

https://www.granger.com/
https://www.granger.com/
https://www.maryevans.com/
https://www.mindenpictures.com/
https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/index.html
https://www.natgeoimagecollection.com/?utm_source=NG.comTopNav&utm_content=ShopPhotos&utm_campaign=NG.comNav
https://www.naturepl.com/blog/
https://archive.reduxpictures.com/
https://www.sciencephoto.com/
https://www.sciencesource.com/
https://www.shutterstock.com/
https://www.si.edu/OpenAccess
https://www.eso.org/public/images/
http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images
https://www.loc.gov/pictures/
https://wellcomecollection.org/works?query=%22Wellcome%20Images.%22
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آن موضوع کنید.   درباره  ياه یپاوقت را صرف تحقیق   ياقه یچنددقپیش از آنکه به بانک تصاویر هجوم ببرید  کندمیاو توصیه 
 . دیگردیممیدانید به دنبال چه چیزي  قاًی دقدارید که نادر و کمیاب است و مطمئن شوید که  سروکاراگر با موضوعی  خصوصبه 

 سروکارکه نیاز به بررسی دقیق موضوع و اطمینان از آن تنها مربوط به مواردي نیست که با گیاهان و جانوران  کندمیدوتیت اضافه 
اعتبار خود را با  دیخواهینم؟ شما اندکرده به تن  یدرستبه ت الزم را اتجهیز شوندیمیا دانشمندانی که در تصویر شما دیده دارید. آ 

 واقعی نیست به خطر بیندازید. شوندیممتوجه  سرعتبه ثبت تصویري که دیگر دانشمندان 

به یک عکس را درون یک  گانه سه رویکردهاي  يهابخشین د بهترتوانمیدر همین حال ویدیو در موقعیت یکتایی قرار دارد که 
مفهومی و تصاویري از  يهاي رسازی تصودربردارنده اطالعات،  يهاکیگرافدر اختیار شما قرار دهد: اینکه  زمانهمو  يبندبسته 

و درون یک داستان خودکفا جاي دهد. براي تعیین اینکه آیا استفاده از ویدیو براي بیان   بافتههمبه واقعی را  يهامکانمردم و 
که این   کندمیدر ساینتفیک آمریکن توصیه  ياچندرسانه ویراستار ارشد  274داستانی علمی گزینه مناسبی هست، جفري دل ویچیو

 را با فکر کردن به موارد زیر اتخاذ کنید: میتصم

 :تنهانه در نظر گرفته شود و  پروژه بخش اصلی یک  عنوانبه استفاده از ویدیو زمانی کارآمدتر است که  معموالً تدارکات  
تواند آن را تهیه کنید، فرآیند پسا تولید آن می  سرعتبه است و حتی اگر بتوانید  برزماني به آن. تهیه ویدیو اافزوده 

فیلم بگیریم شاید   میخواهیمنیازمند گزارشگري میدانی و بسته به اینکه از چه چیزي   معموالًپیچیده باشد. تهیه ویدیو 
در زودترین    ي فنی دیگر باشد. به همین دلیل تصمیم درباره اضافه کردن ویدیو به داستان بایدهامهارت نیازمند، برخی از 

ي منابع ویدیویی را  آورجمعي یا بردارلمیفبهترین روش تمرکز بر  درباره ي ریگمیتصمزمان ممکن اتخاذ شود زمانی که 
 ي براي تهیه گزارش، هنوز در جریان است به انجام رساند. زیربرنامه  که ی درحالبتوان 

 :بخشی از خود فرآیند علمی یا گاهی  عنوانبه . حال یا ندپردازیم محققان این روزها بیش از قبل به تهیه ویدیو  منابع
روند کاري که شما  واقعاًنوعی ضبط گزارش و خاطرات روند کار. اگر چنین اقالمی داراي کیفیت الزم باشد و  عنوانبه 

ي کارتان استفاده  ها براتوانید از آنباید به این فکر کنید که آیا می قصد گزارش گري از آن را دارید مستند کرده باشند، 
آهسته   العاده فوقتا تصاویر  Go Proي هانیدورببا  شده ضبطتواند تصاویر کنید یا نه. چنین مواد و منابعی می

و بستر  چهارچوبطور مناسب و درون (ویدیوهاي داراي تعداد فریم بر ثانیه بسیار باال) باشند. چنین مواردي، اگر به 
اما اگر از محققان درباره وجود   ؛جذابی براي ویدیو شما به شمار آیند العاده فوقي هاافزوده توانند مناسبی ارائه شوند، می

 .دیشوی نمها هم متوجه وجود آن وقتچیه احتماالًها سؤال نکنید آن

 :تجربه داستانی داراي   تیتقوي جذاب از روندهاي علمی و سازي داریدویدیو ممکن است براي  اهداف داستان
ارجحیت و برتري باشد اما گاهی هم ممکن است تمام توجه خواننده را به خود اختصاص داده و گاهی نیز ممکن است  

باید در هماهنگی با   ویدیواست.  زائدکه داستان در بر دارد را دنبال کند. در این صورت انجام آن  همان روند روایی قاًیدق
 ها را بازسازي و تکرار کند.ي صوتی کار کند نه اینکه آنهامکملمتن، تصاویر و 

طور  آیا این داستان به ویدیو نیاز دارد یا از آن به « ی که باید به آن پاسخ داد این است که:سؤال ن یترمهمبه گفته دل ویچیو 
ي ویدیویی کمک کند به  هاواکنشتواند به شما براي به دست آوردن برداشتی از ؟» تنها تجربه است که میبردیم ی بهره توجهقابل

از کار در نیاید.  بخشتیارضشما گاهی ممکن است تالش کنید اما نتیجه  گریدعبارتبه همین دلیل هم از تجربه کردن نهراسید 
 ي کمک کند:ریگمیتصمتواند شما را در فرآیند  دنبال کردن فهرست زیر می

 ي درباره ویدیوریگمیتصمفهرست 

  ي منتشر  زودبه در کجاي مرحله تهیه داستان قرار داریم؟ (ابتداي کار هستیم؟ در میانه گزارشگري؟ یا قرار است کار
 شود؟)

  ي از آزمایشگاه یا حوزه  ربرداریتصوچقدر درباره اینکه داستان قرار است چه شکلی داشته باشد اطالع دارم؟ (قرار است 

 
274 Jeffery DelViscio 
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 میدانی تحقیق باشد.)

 ي، ویرایش ویدیو یا تهیه انیمیشن را در اختیار داریم؟ربرداریتصوانی الزم براي آیا نیروي انس 
 

  ها هستند؟  کدام در این پروژه مانند عکس و گرافیک،   کنندهمشارکت سایر عناصر دیداري 

  کار خود مشتاق یا منعطف هست؟ اینکه با   ندی فرآي ویدیویی به ا مجموعه طور طبیعی براي اضافه کردن آیا گزارشگر به
ي مضاعفی از  هادرخواستکند؟  برابر دوي ویدیویی، ویراستار یا گزارشگر همکاري کند، یا ابعاد پروژه خود را اکننده ه یته

 هاي ویدیویی و اطالعات مفهومی مرتبط بخواهد؟ منابع خود براي فایل

 

 

 منابع بیشتر 

 در حال تکمیل شدن بوده و   دائمطور : این یک صفحه فهرست گوگل است که به منابع درمورد دیداري سازي علم
و منابع مطالعاتی که من در پاسخ به پیشنهادهاي خاص دانشجویان،   وهایدیو، هاکنفرانس، هاسازماني از امجموعه 

ي گرفته تا  رسازی تصواز  – اندبوده ي علم سازيداریدبه یادگیري درباره  مند عالقه دانشمندان و هنرمندانی که 
 . امکرده ي آورجمع ،دهمیمو همین طور کاري که در نقش ویراستار گرافیک علم انجام  –ي داده سازي دارید

 Style.org  ي علم هاک یگرافطراحی اطالعات و ویراستار  275ي جاناتان کورومهایسخنرانو  هانوشته ي از امجموعه
 آغاز کنید.) طراحی براي یک مخاطب(مطالعه این مجموعه را با  مزیتاوركیویندر 

  کند؟» به همراه تیم بلومبرگ: پشت صحنه داستان «چه چیزي واقعا جهان را گرم می59هاي داده، اپیزود داستان :
. کنندیمبلکی میگلیوزي و اریک روستان صحبت  ،نگارروزنامه میزبانان این برنامه مورتیز استفانر و انریکو برتینی با دو  

ي هاتعامل دربردارنده ها توضیحی بر تغییرات اقلیم را توسعه دادند که ها درباره این است که چطور آنموضوع صحبت آن
ي ترجمه اطالعات پیچیده به  هاچالش طورنیهمحضور دارند و   هامدلها با دانشمندانی است که پشت توسعه این آن

 و دستیابی براي مخاطب عام. فهمقابلموضوعی 

 

 سخنرانی از لوسی ریدینگ ایکاندا در کنفرانس مدافع خواننده خود باشید :SciVizNYC  که در آن به   2018سال
 . پردازدیمبحث درباره طراحی و توسعه یک گرافیک در زمینه علم براي مخاطب عام 

 «به قلم جسیکا هالمن و متیو کی که در آن به  هانوشته ي از امجموعه «توضیح عدم قطعیت + دیداري سازي
ها  و راهبردهایی براي ارائه و بیان آن هاداده ي عدم قطعیت سازي داریدي هاروشي مطالعات تجربی درباره سازخالصه 
توانید مقاله هالمن در  می تر خالصه است. این مجموعه فنی و همراه با جزییات است براي یک توضیح  شدهپرداخته 

 » مراجعه کنید.  چطور بتوانیم عدم قطعیت را بهتر بپذیریمفیک آمریکن با عنوان «ساینت

  

 
275 Jonathan Corum 

https://www.jenchristiansen.com/writings
http://style.org/
http://style.org/ku/
https://datastori.es/behind-the-scenes-of-whats-really-warming-the-world-with-the-bloomberg-team-ds59/
https://www.youtube.com/watch?v=y_HKSAb3jkM
https://medium.com/multiple-views-visualization-research-explained/uncertainty-visualization-explained-67e7a73f031b
https://www.scientificamerican.com/article/how-to-get-better-at-embracing-unknowns/
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 درباره نویسنده 

 يهاي رگریتصوویراستار ارشد گرافیک در ساینتفیک آمریکن است جایی که او مدیریت هنري و تولید   جن کریستینسن
با ساینتفیک آمریکن در   1996را در سال  نشر خودرا بر عهده دارد. او کار  هاداده  يسازيداریدو  هااگرام یدتوضیحی در قالب 
مدیر هنري/ محقق و سپس در  اریدستل جئوگرافیک بپیوندد (ابتدا در نقش او به واشنگتن رفت تا به گروه نشنا   نیویورك آغاز کرد

ساینتفیک آمریکن برگشت.  به  2007نقش طراح) او چهار سال را در نقش ارتباط گر فري لنس علم سپري کرد و سپس در سال 
ي که روي جلد  نقشه پالسارتا تالشش براي درك بهتر  هاتیقطع عدم  يسازي داریدجن درباره موضوعات مختلفی از تالش براي 

 بود، نوشته و سخنرانی ایی ارائه کرده است.  منتشرشده  277جوي دویژن 276آلبوم موسیقی لذت ناشناخته 

از کالج اسمیت اخذ کرده  ویاستودو هنر  یشناسنیزمسانتا مونیکا و کارشناسی در  در ایفرنیکال  دانشگاه او گواهی ارتباطات علم از 
 است. 
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12 

رسانه اجتماعی و 
درگیر کردن خواننده

 278نوشته کتی فلیمن 

. چطور از اینکه این  دیاده یرسانرا به اتمام آن  يبندانی پا، اصالح و تعیین یک داستان و سپردن آن به نویسنده شما بخش دشوار 
 کنید؟ اطمینان حاصل میداستان به دست مخاطب خود برسد 

است و هیچ راهنمایی که براي همه شرایط سازگار باشد براي این کار وجود ندارد.  ياده یچیپفرآیند ایجاد و توسعه مخاطب فرآیند  
خبر   يهااتاقهاي اجتماعی و سایر همکاران که ویراستاران جذب مخاطب، مدیران شبکه  کندیماین فصل، مسیرهایی را معرفی  

براي هر اتاق خبري   زیچهمه . رندیگیمعلم در پیش  هاي داستانایجاد و اجراي راهبرد مربوط به مخاطبان خود در مورد  براي
 راهکارهاي اجرایی براي شما هم کارآمد باشد. و  هاه یتوص، هاطرح نیست اما شاید برخی از این  اجراقابل

فناوري است که محصوالت و امکانات  ي هاشرکت واسطه به دائم در حال تغییر است. این تغییرات  طوربه اجتماعی  يهارسانه بستر 
. هرجایی که  شوند، ایجاد میدهندیمرا تغییر   هاآنکاربرانی که رفتار و عملکرد خود درون  طورنیهمو   کنندیمرا وارد بازار  ياتازه 

این تحوالت را دنبال کنند تا به شما کمک کند که کارآمدترین   کنندیمی بتوانم به منابع موجودي اشاره خواهم کرد که سع
 اطالعات ممکن را به دست بیاورید. 

تصویري کوتاه از  عنوانبه است. این فصل را  یدائمثبات ندارد و تشکیل یک گروه مخاطب یک روند یادگیري  ي زیچچیه البته که 
 .ومانعجامعه راهنمایی در نظر بگیرید و ن  هاه یتوصو   هاروشبهترین 

 «جذب و درگیري مخاطب یعنی چه؟ سه دیدگاه.» 

278 Katie Fleeman 

« ساده ترین  روشی که  می توانم آن را توصیف کنم این است که در تحریریه، نماینده، سخنگو و مدافع  مخاطب 
باشید.  

 آنا جی، دبیر ارشد، بخش دیجیتال و جذب مخاطب، نیچر 

مقدمه
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 راهبردها و اهداف 

کنیم؟»   سیتأس تاكتیکمثل این را پرسیده که «آیا باید اکانت  یسؤالکه کسی در آن میان  دی ابوده  ییهاجلسه شما هم در  احتماالً
 حضور داریم؟»  بوكفیسروي  هنوز همچرا ما  اصالًیا «چقدر وقت باید صرف توییت کردن کنم؟» یا حتی اینکه «

 هاروش ه و به هم  جاهمه است که بتوانیم  رممکنیغوجود دارد:  هاآنهستند که در زیر پوسته  يادغدغه خوب، بیانگر  سؤاالتاین 
باشید که وقت، بودجه یا منابع  شانسخوش قدرنیاهم درست کار کنیم. حتی اگر شما  هاآنباشیم و بتوانیم در همه   حضورداشته 

کنید، یا سرمایه خود را تا چه حد  يگذاره یسرما پلتفرمباید تصمیم بگیرید که روي کدام بستر و  بازهمکافی در اختیار داشته باشید، 
کنید تا مناسب هر یک از این بسترها باشند و چطور باید   يبندبسته خود را  هايداستان و چطور  صرف کنید ها آناز  هرکدامدر 

 دست به انتخاب بزنید؟ 

براي تحقق آن اهداف، به شما   ییهاروشو سپس طراحی  اندازچشمراهبردي، تعیین اهداف در راستاي این  ياندازچشمتعیین 
 خاذ کنید.کمک خواهد کرد که چنین تصمیماتی را ات

 که در اینجا ما يباوجودبه آن کمک کنند.  توانندیماجتماعی  يهارسانه عمومی سه بخش از فعالیت و کار وجود دارد که   طوربه  
 هستند.  وسته یپو به هم  ده یتندرهم مواردي  هانیا ير یزناپذیگریت و به شکل ااما در نه می کنیممعرفی  هم ازاین موارد را جدا 

 انتشار خبرهاي فوري و هدایت جریان  هامقاله ي گذاراشتراك، هاداستان: پیدا کردن منابع، تعریف تحریریه بخش ،
 ترافیک

«  بخش اجتماعی مانند تقاطعی میان دو بخش )تحریریه و بازار یابی( است. با تبلیغ مطالب خود درون  شبکه هاي 
اجتماعی، شما تا حدي وارد برنامه بازاریابی  م ی شو ید؛ و  من در رسانه هاي کوچکی کارکرده ام که وظایف همه این 

بخش ها  بر عهده ی ک  نفر است: بازاریابی، توسعه نام و نشان و برند، توسعه مخاطبان و  
 . تعامل و جذب مخاطب 

 .Snopes.comبرندون اشتر 1، دبیر جذب، 

«  براي من همهچیز با محتوا شروع م ی شود. خود محتواي تولیدشده، خود روزنامه نگار ، هنر و هرآنچه که  به درون 
مجله راه پیدا کرده است. براي من این همان چیزي است که باعث  می شود مردم هم بخواهند در  ابتدا، آن را 

بخوانند و همان هم هست که باعث م ی شود  تا بخواهند آن را در شبکه ها ي اجتماعی و سایر  ابزارهایی که دارند با 
دیگران به اشتراك  بگذارند.  

 توماس لین، سردبیر، کوانتا



 195 علم ویراستاري کتابچه
 

 

 

 

 

 ساختن و ایجاد تعامل و با مخاطبان، افزایش آگاهی مردم از نام و نشان رسانه و تبلیغ محصوالت  مخاطب/بازاریابی :
 ، خبرنامه، رویدادها و ...)اشتراك(مانند 

 هااشتراك: پیش برد مصرف محصول، فروش محصوالت، تبلیغ حامیان، تبدیل و ارتقاي درآمد 

و از   دیکنیماز اهداف را دنبال  کیکدامتحریریه، مدل تجاري و ساختار سازمانی یک نشریه مشخص خواهد کرد که شما  تیمأمور
براي ویراستار تعیین موضوع و سوژه  احتماالًاستفاده باید استفاده کنید. براي مثال دنبال کردن هدف درآمدزایی  ییهاروشچه 

 ترعیوسمرتبط با راهبردي  ییهاروشکه مسئولیتش، اجراي  يراستاریواجتماعی یا براي  يها شبکه مناسب نیست اما براي مدیر 
که در مسیر مشخص   کندیمتعیین اهداف به شما کمک  هانی امانند افزایش میزان بازدیدها براي مطالب، کارآمد است. فارغ از همه 

 خود باقی بمانید و بتواند میزان موفقیت خود را بسنجید.

 

 
 ي اجتماعی و حرف آخرهارسانه

  ها رسانه اجتماعی درون یک سازمان به خود اختصاص داده است، این   يهارسانه بر اساس الگو و مدل تجاري و جایگاهی که 
 تجربه تاریخ معاصر درس بگیریمقرار بگیرند اما اگر قرار باشد از  مورداستفاده  ییدرآمدزابخشی از راهبرد  عنوانبه و باید  توانندیم

 موتور محرك سودآوري نگاه کرد.   عنوانبه  هارسانه نباید به این 

  يهارسانه مخاطب با کمک  داشتننگاه است، جذب و درگیر  هاآنکه اشتراك، مبناي اصلی الگوي تجاري  ییهارسانه براي 
، یرانتفاع یغخبر  يهااتاققرار بگیرد. براي  مورداستفاده  نردبان یا قیف جذب مخاطب بهچیزي شبیه  عنوانبه اجتماعی ممکن است 

براي جذب سرمایه و کمک مالی  از آن توانیمکه   –شاخصی از عالقه و اشتیاق مخاطبان باشند   توانندیماجتماعی  يهارسانه 
 بهره برد.

اجتماعی انجام داد. براي مثال  يهارسانه این باشد که چه کارهایی را نباید درون  کننده نییتع توانندیماز سوي دیگر، اهداف مالی 
 تنها در اختیار مشترکان خود قرار دهید. بوكفیسانتشار روي  يجابه » یک داستان را صحنه پشتشاید بهتر باشد «ویدیو 

  به ) و میکنیمبه بخش بازاریابی  يااشاره به و بخش محتوایی و تحریریه این موضوعات است (و تنها در این فصل تمرکز ما بر جن 
 از آن براي پیدا کردن منابع و ساخت و حفظ مخاطبان و تعامل با آنان استفاده کرد.  توان یمکه  میکنیماشاره  ییهاروش

 

 

 مخاطبتان را تعریف کنید

خاص براي این محتواي   طوربه کدام گروه تازه از مردم را جذب کنید؟ کدام محتوا  دیخواهیم خوانندگان شما چه کسانی هستند؟ 
است که   یسؤاالتدر زمره  احتماالً هانی اخواهد بود؟  کارآمدترشما مورد اعتنا و جذاب است و کدام سبک و فرمت براي این منظور 

 .دیکنیم نیز فکر   هاآنویرایش یک داستان هستید، به   زمانی که در حال بررسی یا

  هاآنبزرگی بر مبناي میزان آشنایی و راحت بودن  يهاگروه من مخاطبان را در  عموماً، من رسدیمزمانی که نوبت به پوشش علم 
 : کنمیم  يبندطبقه با علم 

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/10/facebook-driven-video-push-may-have-cost-483-journalists-their-jobs/573403/
https://guides.coralproject.net/design-your-ladders-of-engagement/
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 متمایل به دنبال کردن  الزاماً: مردمی که اطالعات زمینه اندکی داشته یا فاقد دانش پیشینی هستند و عالقه عام 
 
 

مواجه شوند.   هاآنبخشی از رژیم خبري عمومی خود با  عنوانبه اخبار علمی نیستند اما ممکن است  و هانپوشش داستا
 ي عمومی. امجله و مشترکان خبرنامه  بوك فیسمثال: دنبال کنندگان صفحه اصلی یک نشریه خبري محلی در 

 ي از اعالقه : مردمی که حداقل اندکی دانش درباره علم دارند و نسبت به پوشش رویدادهاي علم مندان به علمعالقه
، بوكفیسي علم در هاگروه م هستند. براي مثال: اعضاي خود نشان داده یا مشتاق به دنبال کردن خبرهاي عل

 ي علم، خوانندگان بخش علم یا سالمت اخبار اپل. هاپادکست ي رادیو یا هابرنامه شنوندگان عمومی 

 به   شده تیتثبي اعالقه ي خاص یا مرتبط هستند و احوزه یی در هاتخصص: مردمی که داراي مندان خاصعالقه
تا در جریان   خوانندیمرا  هاژورنالدر  منتشرشده دنبال کردن تحوالت آن حوزه دارند. براي مثال: دانشمندانی که مقاالت 

 .اندشده ي خاص مشترك احوزه ي مربوط به هاخبرنامه پیشرفت حوزه خود قرار بگیرد؛ کسانی که در 

سه   نیا در ادیزاحتمال به دقیقی باشد و مخاطبان شما  يبندطبقه  واقعاً اینکه است تا  مندانعالقه ز  ابیشتر بیان طیفی  يبندطبقه این 
 حوزه پراکنده هستند.

به شما کمک کنند   توانند یممخاطبان   رفتارمربوط به  يها لیتحلو سایر  هاینظرسنجکانونی،   يهاگروه استفاده از ابزارهایی مانند 
یا کانال ارتباطی  مورداستفاده ممکن است بر اساس بستر  هانی اکنید. البته همه  دیتائتا این فرضیات را در مورد نشریه و مخاطبانش 

 ، بررسی خواهیم کرد. بسترهاي مختلف، مخاطبان مختلف تغییر کند که این موضوع را در بخش 

 

 ي اجتماعی در زمینه علمهارسانهي هاپستتولید 

 

 براي چند منظور به کار گرفته شوند:  توانندیماجتماعی در نقش یک ابزار  هايرسانه 

 بر تعداد (ها حضور دارند برسانید و در جایی که آن : اینکه بتوانید پیام خود را به مخاطبان خودپخش و انتشار
شما،  تیساوبشامل مشتاق کردن مخاطب براي بازگشتن به   تواندیممخاطبان خود در این فضاها بیفزایید.) این کار  

 جذب مخاطبان تازه در جمعیت هدف و تثبیت مرجعیت نشریه خود در مورد موضعی خاص شود. 

 که در حال ظهور هستند، شناسایی اطالعاتی که براي مخاطبان شما الزم است  هاییداستان : شناسایی نظارت و رصد
تا با   کندیمباعث ایجاد اعتماد شده و به شما کمک  تواندیمن منابع تازه. تعامل با مخاطبان و پیدا کردن و به دست آورد

 ي خود آشنا شده و نقاط ضعف خود را بشناسید.هاي ریسوگو  هافرضش یپ

  از این بسترها براي رساندن اطالعات به مخاطبان  هرکدامي ویژه ابزارها از: استفاده ییگوداستاناستفاده براي
خود ارجاع دهید. براي مثال، خبري ممکن است براي اولین بر روي تویتتر اعالم   تی ساوبرا به  هاآنخود بدون اینکه 

 شود و گزارش کامل آن در ادامه منتشر شود. 

 يهایژگیوهر بستري  نکه یباوجودا؟ محتواي یک رسانه اجتماعی، محتواي خوبی باشد شودیمچه چیزي باعث 
اجتماعی داراي قابلیت انتشار لینک دیده  هايرسانه  يهاپستعناصر مشترکی است که در عمده  هانیا اماخاص خودش را دارد 

 :شوندیم

https://ksjhandbook.linchpin.site/social-media-reader-engagement/different-platforms-different-audiences/
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 تیتر   دربردارنده  شوندیم ي اجتماعی منتشر هاشبکه : غیر از چند مورد استثنا، زمانی که داستانی بر سرخط یا تیتر
هستند. حاال چه زمانی که داستان را خود نشریه منتشر کرده باشد یا خوانندگان دیگر آن را در صفحات خود به اشتراك 

 نجایاه همراه داستان شما در فضاي اینترنت منتشر شود، ي باه یپاهر اطالعات اساسی و  دیخواهیمگذاشته باشند. اگر 
 .دی کناشاره جایی است که باید به آن 

 تصاویر اصلی   ن یا. همانند تیترها شودیمانتخاب  تیساوبخودکار از سوي  طوربه : این تصاویر تصاویر شینماش پی
شده و   بازنشر، گذاردیمي) فارغ از اینکه چه کسی آن را به اشتراك گذاراشتراك اجتماعی (در هنگام  هايرسانه در عمده 

 .شوندیمدیده 

 Deck :(لید)  ي هاشبکه  و اغلب موارد از سوي بسترهاي شودیمدر پی تیترها نوشته  اوقاتاین خط از نوشته اغلب
 تکیه نکنید.  هانوشته به این بخش از  هاشبکه به همین دلیل براي انتقال اطالعات روي این  شوندیمی حذف اجتماع

 دیکنیممستقیم روي رسانه اجتماعی خود نوشته یا منتشر  طور به : این همان چیزي است که نوشته پست شما  .
یا هر چیزي   دیانوشته  بوكفیس ي یک ویدیو دربرا  ی که شرحشرح عکس در اینستاگرام باشد، متن یک توییت،  تواندیم

 شبیه به آن. 

شما را در خود دارند (در توییتر به این   تیساوب  يهاداده دربردارنده انبوهی از متا  معموالًتصویر اصلی ولید  شینماشیپسرخط، 
  شینماشیپکه بتوانید تیتر، لید و  دهندیممدیریت محتوا به شما این توان را  يهاسامانه از  یبرخ) شودیمگفته   کارتمجموعه یک 

 تغییر دهید.  (SEO)موتورهاي جستجوي  يسازنه یبهاجتماعی و یا براي ابزارهاي  يها شبکه تصویر در 

که یک پست در   ییهایژگیوکه به  دهیفرارس ناکنون زمان آ شودمیبه اشتراك گذاشته  آنالینبا دانستن عناصري که در فضاي 
 باشد فکر کنید: برخوردارد از آن اجتماعی بای يهاشبکه 

 را   وخمچیپرپموضعی فنی و   دیکنیممشغول کار هستید و سعی   سرعتبه : شاید به نظر بدیهی برسد اما زمانی که دقت
. دیکنيدور کنندهگمراه از بروز احساسات  طورنی همدرون چند کاراکتر خالصه کنید، اشتباهات نیز ممکن است بروز کند. 

که  دارد وجودي اجتماعی شود احتمال زیادي هاشبکه یی باعث هراس مردم از یک پست در جایباگر سر خط به شکل 
 فاقد دقت کافی باشد.

 اجتماعی (نسبت کسانی که روي یک لینک  هايرسانه ت کلیک کردن روي محتواي : نسبمستقل و کامل باشید
 کنندگانمصرفو  فکر کنید) %1.64 ) نسبت پایینی است (به عددي در حدوداندده ی دبه کسانی که آن را  کنندیمکلیک 

. به همین دلیل هم  کنندیم و سریع جذب  شده يبندبسته هم به این مشهورند که اطالعات را تنها به شکل  هارسانه این 
بتواند با درك دقیقی از   اندازدیمي خود را با این هدف طراحی کنید که وقتی کسی تنها گذري بر آن هاپستهر یک از 

 آن را ترك کند. هاداده 

 کاراکتر است. حد مجاز در  280: تعداد کاراکترهاي مجاز براي یک پست توییتري در محدوده طول مجاز باشد
دیگري  هايرسانه  طورنیهم. شودمیحذف  هاشینماخط اگر زیادي بلند باشد در کاراکتر است. بخش سر 600لینکدین 

گزینه تا کردن   بوكفیس مثالًي دیگري را اجرا کنند. هاتیمحدودهم ندارند ممکن است  کاراکترکه محدودیت تعداد 
. براي دهدیمکه بخشی از پست را پنهان کرده و گزینه بیشتر بخوانید را قبل از آن قرار  دارد که به این معنی است

متن قطع شود بیاورید. براي اینکه فهرست  آنکههمین مهم است که بخش اصلی پیامتان را در قسمت اول و پیش از 
«حد خودتان را بدانید، طول  به مقاله   اجتماعی مختلف داشته باشید سري هايرسانه در  ترهاککاراي از تعداد مجاز روزبه 

https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/optimize-with-cards/overview/abouts-cards
https://blog.hubspot.com/marketing/twitter-increase-clickthrough-rate
https://sproutsocial.com/insights/social-media-character-counter/
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 سري بزنید 279در اسپروت سوشیال اجتماعی» هايرسانه ایده آل براي پست هاي 

فکري متفاوتی وجود  يهامکتبو  هادگاه ید رسد یمطول نوشته من چقدر باید باشد؟ وقتی بحث به طول مطلوب یک متن و نوشته 
زمینه   بیفتد که افزودن چارچوب و هاییداستانبه  سروکارتاناین است که هر چه کمتر بهتر اما ممکنه  برداشت متعارفدارند. 

 تنها: یک داستان سبک را شاید  شودمیاست. اینجا است که اختیارات و صالحدید ادیتوریال مطرح  ياخردمندانه داستان به آن کار  
 شاید به فضاي بیشتري نیاز داشته باشد.  تر ده یچیپیا  تريجد و چندتایی شکلک بیان کرد اما داستانی  جابه با چند کلمه گیرا و  بتوان

شود.  هاتیواقع ساده نکنید که باعث ایجاد خطا در آن یا پنهان ماندن  ازحدشی ب اشید که نکات داستانتان را چنان کوتاه یا مراقب ب
 است: هانیپروتئبراي رمزنگاري  هاسلولتکامل  درباره براي مثال این توییت را ببینید که 

دقت کنید که چطور منبع سعی کرد  وجودنیبااشدند تا خطاي متن را گوشزد کنند.  کاربه دست  سرعتبه بعد از انتشار زیست شناسان 

 این شرایط را با لحنی دوستانه مدیریت کند تا باعث زده شدن مخاطبان نشود. 

279 Sprout Social 

https://sproutsocial.com/insights/social-media-character-counter/
https://www.fastcompany.com/3028656/the-proven-ideal-length-of-every-tweet-facebook-post-and-headline-online
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قدیمی درباره تیترها وجود دارد  المثلضرب کیاست.  یسؤال  يهاسرخطاجتماعی استفاده از  هايرسانه رایج در  يهاروشیکی از 
 بود جوابش منفی است.  یسؤالاگر تیتري به شکلی  دیگویمکه 

 ياکننده گمراه را بدل به ابزار  هاآنبیشتري ایجاد کند و   مسائل تواندیماجتماعی  هايرسانه در  یسؤالاستفاده از تیترهاي  وجودنیباا
 : دیگویم گونه نیا Snopes.com، ویراستار تعامل مخاطب در 280کند. برندون اشتر

و   سمینویماگر شایعه این باشد که: آیا برندون اشتر یک کاهوي گندیده پنج روز مانده را خورد؟ من این را در قالب توییتی 
حتی تصور اینکه برندون به فکر خوردن کاهو افتاده باشد هم   سمینویم مثالً این داستان اشتباه است یا  کنمیم د یتأکدر آن 

چیزي را اضافه کنم که کمی از پیشینه   خواهمیمبنابراین من   ؛براي شما مضر است واقعاًپوچ است. خوردن کاهوي گندیده 
اي بررسی صحت ادعا ا برر این اتفاق بیفتد که من چنین پستی دیخواهینمداستان را در اختیار مخاطب قرار دهد چون شما 

را قرار بدهم.  �😱�پنج روز مانده را خورده؟ و بعدش هم یک شکلک صورت هراسان  يکاهو آیا برندون  مثالًمنتشر کنم که 
! معلومه که برندون کاهوي مانده را  شودمی داي من جواب را باورت ن«   دیگگویمچون این نوشته لحنش شبیه این است که 

 ارچوب و ساختارش خارج شود.»هاز چ  یراحتبه مکن است کل متن  خورده و بدین ترتیب 

شروع به کار   د یتوانیمالبته که این موارد تنها نیازهاي اولیه و حداقلی هستند. زمانی که این موانع اولیه را از سر راه برداشتید 
اگر  خصوصبه  –روي این مساله کنید که پست شما درخشان شده و در بین محتواي دیگر موجود برجسته و سرشناس شود. 

 . کندیمبهتر براي مخاطب شما کار  کیکدامایید تا ببینید مختلف را بیازم يهاپستبتوانید 

280 Brandon Echter 
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 اصطالحات تخصصی را حذف کنید 

 هايرسانه کوتاه و گیراي  يهاپستارتباط از طریق  يها چالشدارك اهداف و تعامل با مخاطب در آن راستاریو 281فرانکی شمبري 
 :کندیماجتماعی را به شکل زیر خالصه 

را وادار کنید که   هاآناول، هدف شما این است که کاري کنید که خواننده یا کاربر توجهش به توییت شما جلب شود، دو، 
 و ؛جالب یا روایتی شخصی از داستان را جذب کند  قولنقلداده، یا  توییت را بخوانند و سپس از طریق توییت، نوعی از

  کنندیمخوب پیش برود، روي لینک کلیک  زیچهمه اینکه درون آن پیام مستقل، چیزي دقیق و کاربردي را پیدا کند. اگر 
که البته شما  –ولی حتی اگر این کار را نکنند و آن را بدون خواندن اصل داستان ري توییت کنند   خوانندیمو داستان را 

بسته    ن یاکه  دیخواهیمشما  – دهندیمها همیشه این کار را انجام ننند اما آاین کار را نک وقتچی ه  هاآنامیدواریم 
کاملی از چیزي باشد که مقاله اصلی درباره آن   انگریباطالعاتی شامل، سرخط، لید، تصویر و نوشته پست دقیق بوده و 

 کاراکتر فضا دارد.  280طوالنی براي جایی است که تنها  دستورالعملاست و این 

براي رسیدن به این هدف، شما تنها کسري از یک ثانیه زمان دارید تا بتوانید چشمان مخاطبی بالقوه را به خود جلب کنید. زبان  
 شما رد شوند. به تورق آنالین خود ادامه دهند و از مطلب  هاآنممکن است باعث شود تا  ناآشنافنی، پیچیده و 

داشته  اریاختاجتماعی فرصتی براي تعریف اصطالحات پیچیده علمی در  هايرسانه ممکن است که در  ندرتبه از این گذشته، 
 باشید. براي همین هم مهم است که تا حد امکان نوشته خود را ساده و در دسترس تهیه کنید.

در   دیتوانیمکار دشواري است: اینکه شما تا چه حد  نآ يهایژگیون اما واژه در دسترس عبارتی ذهنی است و تعیین یا باوجود
فنی استفاده کنید به اهداف ادیتوریال، مخاطب و در برخی از موارد خود بستر رسانه اجتماعی   زبان زنوشته رسانه اجتماعی خود ا

 وابسته است: 

 وسیعی از افراد تشکیل شده است یا امیدوارید بتوانید پیام خود را با افرادي فراسوي دایره   اگر مخاطب شما از دایره
علمی هم احتیاط کنید. براي  سرراستکنید، باید حتی در استفاده از اصطالحات   مخابرهو آشنایان با علم  مندانعالقه 

 هاکرمي آن از واژه جا به صورت گرفته است شاید بهتر باشد در متن  282ي الگانس هاکرمي بر روي امطالعه مثال اگر 
 یا آزمون حیوانی استفاده کنید.

 کردن از استفاده از   نظرصرفعلمی پیشرفته انتخاب کرده باشید در این صورت  ازنظراما اگر مخاطبتان را افرادي
ي سی جابه بیاید. براي مثال اگر براي چنین مخاطبی از واژه کرم  ز یرآمیتحقي تخصصی شاید به نظرشان  هاواژه 

 .دیاگرفته  کمدست الگانس استفاده کنید شاید فکر کند شما او را 

دستیابی به نظر نیایند. براي مثال  رقابل یغبدیهی  طور به ممکن است در نگاه اول و  واژگاناز  یبرخ که   کندیماشتر اشاره 
مردم عادي و دانشمندان برداشت    کند یمکه او اشاره  طورهماننباشد اما  سازمشکلاستفاده از واژه نظریه شاید چندان به نظر 

است. این   %100  باًیتقر متفاوتی از این واژه دارند ـ براي یک دانشمند یا محقق نظریه به معنی این است که این موضوع  کامالً
محکم و قرص است اما در مقابل شخصی   کامالًاز موضوع داشته باشیم و این موضوع  میتوانیمیعنی بهترین برداشتی که ما  

 . م یدانینمکه دانشمند نیست ممکن است نظریه را به این معنی برداشت کند که ما هنوز چیزي در این مورد 

281 Frankie Schembri 
282C. elegans 

« اگر درباره یک گونه تازه از 
گوزنها م ی نو یس یم ترجیحم 

این است که در تیتر خود  
سم گونه    ها گوزني از اتازه بنوی

سم گونه  جابه ي اینکه بنوی
ي از هر چیزي که اسمی  اتازه 

علمی تخصصی و نام  
 .اش استدونامی 

 سوکی بنت، ویراستار تعامل با مخاطب 
 NOVAدر  
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را بررسی کنید تا متوجه شوید آیا   هاپاسخبه کمک شما بیایند: بخش نظرها و  توانندیمجایی وجود دارد که خوانندگان شما 
 یا نه و بر مبناي این بازخورد روش خود را اصالح کنید.  دیکنیماز اصطالحات تخصصی استفاده  یدرستبه 

 به نمایش گذاشتن دقیق داستان

: براي مخاطبتان دام نگذارید و مخاطب را تغییر ندهید.  میکناشاره به آن  هرحالبه این مساله باید بدیهی باشد اما الزم است که 
را دارید در اختیار مخاطب قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که لحن پست  اشیمعرفبا طعم واقعی داستانی که قصد  يانمونه 

 با لحن داستان است.  منطبق مطابق و   یاجتماعي  هارسانه شما در 

قبالًآغاز کنید که در مقاله اصلی وجود دارد. اگر شما، گزارشگر یا ویراستار دیگري  يبندقابکارتان را با همان زبان و همان 
 ي دقیق را کشیده است چرا باید براي نوشته شبکه اجتماعی دست به دوباره کاري زد؟ زحمت کلمه بند

براي   سینوشیپخود بخواهید سه چهار تایی از پست  هاينویسنده از  کنممی اصلی در جریان کاري عمومی پیشنهاد  عنوانبه 
افتاد چند جایی درون داستان وجود دارد که  بر گردن هر کسی که  تی درنهااجتماعی پیشنهاد دهند اما این وظیفه  هايرسانه 
 .دیکناستخراج نکات طالیی براي شبکه اجتماعی را از آن  تواندیمشما 

 لید 

  چارچوب داستان  دهنده حیتوضنات گراف یا پاراگراف 

  اندشده انیبی به شکل مفهومی درستبه که ( توجه جالبداده یا آمارهاي (

 توضیح تصاویر 

 کندیمی از محقق (که اهمیت تحقیق را بیان  قولنقل ( 

توضیح   براي مثال بیماري که اثرات آن را(است   قرارگرفتهدر داستان  مورداشاره علم   ریتأثاز کسی که تحت   قولنقل
 )دهدیم

باعث به دست  تواندیم یسؤال؟» چنین یکنیماین داستان را چطور در یک میهمانی دوستانه توصیف «از نویسنده خود بپرسید 
 درباره کار شود.  يامحاوره آوردن گوهرهایی روایی و 

 استفاده از عوامل بصري

تا پست شما در فید و   کندی مبصري هستند و استفاده از تصاویر جذاب به شما کمک  شدتبه ی هایرسانه اجتماعی  هايرسانه 
که حداقل در فضایی مانند توییتر اضافه کردن یک تصویر  کنندیم بیان  برخی تخمین هاخودنمایی کند.  هانوشته جریان 

 درصد باعث افزایش درگیري مخاطبان با آن نوشته شود. 35تا  تواندیم

با ابعاد بهینه براي  دیارداریاختتصویري که در  شینماشیپمطمئن شوید که  دیکنیمزمانی که تصویري را به پست خود اضافه 
 Sproutقاله نوشته م دیتوانیمتصویر  يهایژگیو نی ترقیدقآن رسانه اجتماعی مطابقت داشته باشد (براي اطالع از 

https://www.socialmediaexaminer.com/photos-generate-engagement-research/
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Social  راهنماي همیشه به روز ابعاد تصاویر رسانه  هاي اجتماعی را مطالعه کنیدبا عنوان(. 

  وهایدیوو  هایطراح، هاداده و بصري سازي  هاکیگراف، هاعکسبا استفاده از گیف هاي انیمیشن،   دی توانیم طورنیهم
باالیی را دارند که   يگذاراشتراكمستقل چشمگیري را طراحی کنید. نکته مثبت این است که این عناصر قابلیت  يهاپست 

 هم این است که حتی اگر  ها آنبه شما کمک کند تا مخاطب بیشتري را به محتواي خود برسانید اما نکته منفی   تواندیم

قابل کلیک کردن نیستند (حداقل نه مثل زمانی که یک لینک   یسادگبه  هانکیلاین  دیکناشاره به داستان اصلی  متندرون
تا   کندی مدر قالب یکی از ابزارهایی فکر کنید که به شما کمک  هاپست) به همین دلیل هم به این دیکنیم یر  مشخص را شِ

 مخاطب را با صفحه خود درگیر نگاه دارید. 

باید در انتخاب تصویر  دیکنیماجتماعی فکر  هايرسانه خود در که به انتخاب و نوشتن متن نوشته  قدرهمان بدیهی است که 
 از: اندعبارت دیکنتأمل هاآنمناسب هم فکر کنید. مواردي که باید درباره 

 ؟ به یاد داشته باشید که شرح  شودمیي اجتماعی به شکلی دیده هارسانهتصویر در  شینماش یپ
و سرخط نمایش  شینماشیپ. مراقب باشید که ترکیب تصویر شوندینمنشان داده  هاش ینماشیپتصاویر شما در این 

 ي را به وجود نیاورند.اکننده گمراه بسته اطالعاتی  شده داده 

   است   طورنیاو اگر   شود میباعث برانگیخته شدن احساسی در مخاطب  شدهانتخابآیا تصویر
در  ي رایجهامثالمربوط به واکسیناسیون یکی از  هايداستان آن احساس متناسب با داستان شما است؟

«نقد تصاویر وحشت انگیز  با عنوان   283نوشته گلندون مِلو باره نیدرابودن متن و تصویر است ( ناهمگون مورد
 » و همچنین فهرست همراه آن از منابع تصاویر جایگزین را مطالعه کنید.) خبري هايداستانواکسیناسیون در 

  ي آزمایشگاهی را هالباس تا مطمئن شوید دانشمندان ابزارها و  تصویر را بررسی کنید تصویر دقیق است؟آیا
؛ و اینکه گونه جانوري که در تصویر دیده  کنندیمی از ابزارهایشان استفاده درستبه درست به تن کرده باشند و 

 صحبت شده است. اشدرباره همان است که  شودمی

 وهایدیوبراي  سیرنوی زاضافه کردن متن جایگزین و  مخاطبان در دسترس است؟ آیا تصویر براي همه 
 قرار کند. استفاده قابل  افرادي که داراي ناتوانایی ها هستند نیزي شما را براي هاپستیی هستند که ابزارها

  ي که در مورد انتخاب و استفاده از تصاویري اهی ریتحرآیا همان استاندارد و بهترین عملکرد
در  ؟د یاکاربردهبهی نیز اجتماع هايرسانهرا براي تصویر منتخب براي  د یاکاربردهبهبراي مقاله 

 این کتاب را مطالعه کنید. فصل گرافیک و سایر عناصر بصرياین مورد 

 در اینستاگرام  هادادهبصري سازي 

 است:  برشمرده زیر را براي بصري سازي داده در بستر اینستاگرام  يهایژگیو راهنماي اکونومیست براي نمودار ها در اینستاگرام

  یی باشد که کاربران بتوانند هنگام تورق صفحه آن را سریع شناسایی کنند شناساقابلداراي شاخص و برندي 

  را درك کنند. هاآنی نکته اصلی سادگبه بتوانند  که کاربران هامقاله ي از اشده ساده نمودارهاي 

 پیدا کنند (براي مثال: نقشه بهترین و بدترین   هاآنیی را منتشر کنید که مخاطبان بتوانند خودشان را درون هاک یگراف
 ده شهر جهان براي زندگی.)

 
283 Glendon Mellow 

https://sproutsocial.com/insights/social-media-image-sizes-guide/
https://www.symbiartic.com/home/pro-vaccine-communication-youre-doing-it-wrong
https://www.symbiartic.com/home/pro-vaccine-communication-youre-doing-it-wrong
https://accessibility.umn.edu/tutorials/accessible-social-media
https://ksjhandbook.linchpin.site/illustrating-complex-science-stories/strategies-for-using-visuals-to-put-breaking-science-in-context/
https://medium.economist.com/charting-new-territory-7f5afb293270?gi=19ea767e0a25
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 تشویق به کلیک درون پیام

شوید   دور خوداز داستان  قدمکی. شما باید شودمیاین همان بخشی است که جنبه بازاریابی تعامل و درگیر کردن مخاطب وارد 
 که من بخواهم این داستان را بخوانم؟ شودمیو به شکل انتقادي به این پرسش پاسخ دهید که: چه چیزي باعث 

از دانشگاه  285توسط جرج لوونشتین  1990اصطالحی است که در دهه  نیا است» 284یک راه بهره بردن از «شکاف کنجکاوي 
بدانیم فاصله و   میخواهیمو آنچه  میدانیمکه ما میان آنچه  ردیگیم  منشأملون مطرح شد. کنجکاوي از جایی  –کارگی 

 توانند یماز آن چیزي را بنوشانید که  ياقطره به خواننده خود  دیتوانیماز این نگاه شما  يریگبهره . با میکنیمشکافی را احساس  
 در صورت کلیک کردن روي لینک و خواندن کامل متن آن را به دست آورند.

 ده توصیه براي ارائه چارچوب داستان در یک پست

 شاید این تنها چیزي باشد که خوانده شود –اطالعات مربوط را در ابتدا قرار دهید   .۱
 

است؟ آیا تحقیق ابتدایی بوده؟ آیا در   منتشرشده با استفاده از یکی دو کلمه چارچوب و قاب تحقیق را بیان کنید: چه سالی  .۲
 بوده؟ آیا درباره موش هامقاله پیشا نشر بوده؟  

 
  یا فیزیکدان. شناسستاره ، شناسستیز  مثالًاستفاده کنید:  تری تخصصکلمه محقق یا دانشمند از عنوانی  يجابه  .۳

 
تا اطالعات   کندی ممنابع خود و/یا نهادهایی که به آن وابستگی دارند را نشان و تگ کنید. این کار به مخاطب کمک  .٤

 به دست بیاورند.  هاآنبیشتري را بتوانند درباره افراد و اعتبار و سابقه 
 

 شفاف متمایز کنید. صورتبه دیدگاه را  يهانوشته  .٥
 

د، درباره انتخاب کلمات خود دقیق باشید: آیا آن حوزه دچار شکاف شده است؟ آیا علم وجود دار  ينظراختالفاگر مناظره و  .٦
صحبت کرده؟   موضوعاین  درباره داریم که  سروکارموجود به پایداري و ثبات نرسیده است؟ یا اینکه تنها با یک منتقد 

 ست. میان هواداران و منتقدان ا يبندقاب احتمالی براي این موارد  يهاقابیکی از 
 

 در تیتر خود اجتناب کنید کننده گمراه  يهاواژه است از استفاده از  شده تی تثباگر موضوعی  .۷
 

 کنید؟  يبندجمله موضوعی را به شکل پرسشی   دیتوانیمآیا  .۸
 

در نوشته خود قرار دهید که نشان دهد مطالب بیشتري درباره این نوشته و پست وجود دارد (براي مثال: بیشتر  يانشانه  .۹
 بخوانید یا تحلیلی از ...)

 
باید جامع و مستقل باشد   هاپسترا در نظر بگیرید. هر یک از تک  هاپستاستفاده از زنجیره و سلسله (رشته توییت) در  .۱۰

این  شمابه   هانوشته به اشتراك گذاشته شود) اما استفاده از رشته  هانوشته از چارچوب رشته (ممکن است پستی خارج 
الگوي  تواندیم پست رشته کیساختاري،  ازنظرکه اطالعات بیشتري را با مخاطب در میان بگذارید. ( دهدیمامکان را 

 باشد.) را در خود داشته  وهایدی و ، گیف و هاکیگرافخارج از مقاله،  ي هانکیلکمان روایی داستان را دنبال کرده و برخی از 

 
284 curiosity gap 
285 George Loewenstein 

https://twitter.com/justsaysinmice
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«دانشمندان   -براي کلیک کردن مخاطب بدل شود  286ايبه دام و طعمه  تواندیمدر بدترین نوع استفاده، شکاف کنجکاوي 
این کار   -رسیدند!»  ياجه ینتکه به چه  شودمیاجتماعی را بررسی کردند و باورتان ن يهاشبکه در  منتشرشده  يهاسرخط
نک  با به دام انداختن او، باعث تحریک وي براي کلیک روي لی کندیماز کنجکاوي مخاطب سو استفاده کرده و سعی   درواقع

 . کنممین شود. البته که من چنین روشی را توصیه 

همه داستان را هم لو   حالنیدرعشوید اما  توجه جلبکافی شفاف و جذاب باشید که باعث  اندازهبه قصد شما باید این باشد که 
ندهید. اگر تیتر یا نوشته یک پست خیلی غیر شفاف و مبهم باشد، مخاطبان احتمالی ممکن است متوجه نشوند که این همان 

وجود   هاآنرا لو دهد و بیان کند، هیچ دلیلی براي  زیچ همه سر خط شما  اگردوست دارند آن را بخوانند.  هاآنداستانی است که 
 خواهند کل مقاله را بخوانند.ندارد که ب

 ین توییت ساینتفیک آمریکن سعی کرده از هر دو این مشکالت عبور کرده و خواننده را ترغیب به خواندن داستان کند:ا

 
286 clickbait 
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شاید کار مناسبی نباشد. ویراستاران و   کنندیم کیکلاطالعات براي کسانی که روي لینک داستان  داشتننگه در برخی از موارد 
آیا اطالعات ضروري وجود  –گزارشگران باید تصمیم بگیرند که آیا الزم است موضوع خاصی بالفاصله و بدون تعلیق بیان شود 

 اجتماعی آورده شود یا نه؟  هايرسانه  يهاپست دارد که باید درون 

انجام داد و اطالعات   19-در مورد گذرنامه ایمنی و کووید  287MITاین همان کاري است که توییت مجله مرور فناوري 
بودن   اتکاقابلاساسی و ضروري را درون توییت به اشتراك گذاشت (که در زمان پست این نوشته هنوز اطالعات کاملی درباره 

اما حتی   آورندیم عه آن به دست داستان، اطالعات بیشتري را از مطال يهاخواننده پادتن و نرخ ابتال در اختیار نبود.)  يهاآزمون
 . کردندیمنیز نکات کلیدي را از این نوشته برداشت  کردندیمبسنده   یاجتماعکسانی که تنها به خواندن پست شبکه 

که   خواسته یمگزارشگر  چراکه و عمیقی از مساله شکاف کنجکاوي استفاده نکند،  يطورجدبه  گرفتدر این مثال مجله تصمیم 
 به گذرنامه ایمنی حتی بدون خواندن کل داستان نیز براي مخاطب آشکار باشد.  طمربواشکاالت 

 
287 MIT Technology Review 
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 ها پست شینماشیپآزمودن یا 

شاید کار سختی باشد که از آن فاصله بگیرید و به این موضوع فکر کنید که مخاطب   دیکنی موقتی از نزدیک روي داستانی کار 
وقتی پست مربوط به آن را روي فید خبري شبکه اجتماعی   ،داندی نمدرباره این داستان و موضوع  يزیچچی هکه  ياخواننده و 

 مخاطب قرار داده و سعی کنید کفش او را به پا کنید. خود را جاي  ، چه واکنشی نسبت به آن نشان خواهد داد.دینیبیمخود 

  ي اجتماعی از ابزارهاي تبلیغاتی آن  براي مثال هاشبکه در  نوشته  انتشارقبل از انتشار داستان: قبل ازCreative 
Hub  ي پیام خود را بندبسته استفاده کنید و نمونه تمرینی از پست خود را بسازید تا بتوانید وضعیت نهایی  بوكفیسدر

 قبل از انتشار مشاهده کنید. 
 

 شناسه محرمانه و خصوصی براي خود ایجاد کنید تا امتحان کنید که یک نوشته چطور دیده   دیتوانیمار: شما بعد از انتش
پست  شی نماشیپببینید که چطور عناصر متفاوت یک  دیتوانیم با این کار   )یک اکانت آزمایشی در توییتر مثالً( شودمی

ي خصوصی را افراد هاشناسه . اکانت یا دیآ یدرمشبکه اجتماعی درون این بستر بارگذاري شده و براي مخاطب به نمایش 
 دیتوانیم  طورنیهممشاهده کنند. با کمک این اکانت  توانندینم دیگر بدون دریافت اجازه از سوي صاحب آن شناسه 

به اشتراك   ابزارهاي اشتراك گذاري رسمی توییترف زمانی که به کمک هاي مختل URLي آنالین و هاینشانببینید که 
 .ندیآ یدرم چطور به نمایش  شوندیمگذاشته 

  

 مطمئن شوید که نوشته شما تناسب زمانی دارد
 

اجتماعی شما با    يهاشبکه  يهانوشته در حال تغییر و حرکت هستند براي همین هم اهمیت دارد که  یهرزماناز   ترعیسرخبرها 
 احتماالً دیکنیممستقیم و در زمان واقعی منتشر  طور به آگاهی از وضعیت فعلی رویدادها و خبرها تولید شوند. اگر شما نوشته خود را 

در این موارد به بازنشر  دیتوانیم طورنیهم. دیاکرده فکر   شودمیکه مطلب شما درون آن منتشر  يانه یزمو  چهارچوبدرباره 
 و تازه که ممکن است براي داستان فعلی زمینه مهمی را فراهم کند نیز فکر کنید. سبزشه یهممحتوایی 

تازه   يهامقاله تا  کنندیماجتماعی خود استفاده  يهارسانه  يهاپست انتشار  يبندزماناز ابزارهاي  هاسازمانبسیاري از  وجودنیباا
  دیکنیمزمانی انتشار استفاده  يزیربرنامه خود را دوباره به نمایش بگذارند. اگر شما از ابزارهاي  تری میقدخود را معرفی و محتواي 

بیفتند یا محتواي آن در مقابل خبره   تیموضوعباید همیشه حواستان به مطالبی که در صف انتشار قرار دارند باشد تا مبادا که از 
 باشد. نامناسب شودمیفوري که منتشر 

که به  ، فلسفه من این است که پیش از ایندهندیم هنگام بروز فجایع طبیعی یا سایر رویدادهایی که خبر اصلی را تشکیل 
اجتماعی مشاهده کنم. براي مثال، اگر مردم در میان یک   هايرسانه محتوا بپردازم رفتار سایرین را در آن مورد در  يگذاراشتراك 

، من مراقبم که از آن کنندیمدرباره تخلیه مناطق در خطر استفاده  یرساناطالع بزرگ طبیعی از هشتگ خاصی براي  يسوزآتش
که  هاییداستان و از استفاده از آن براي  کنممیکه ارتباط مستقیم با این موضوع دارند استفاده  هاییستان داهشتگ ها تنها براي 

 فوري را کند نکنم. تاطالعا یرساناطالعتا روند  کنممی ضرورت فوري ندارند خودداري 
 

 رویکرد خود را انسانی کنید
بر نمایش جنبه شخصی علم تولید کند. حتی  دیتأکاجتماعی با  هايرسانه براي  ییهانوشته انسانی ابزار مناسبی است که  يهاتجربه 
موضوع فنی است. برجسته کردن «مردم» (مانند دانشمندان یا بیماران) و/ یا استفاده از  –زمانی که  خصوصبه یا شاید  –زمانی 

اجتماعی روش خوبی براي این است که محتواي خود را براي خوانندگان  يهاشبکه  يهانوشته در  يامحاوره لحنی خودمانی و 
 که باید براي خطایی فنی در نوشته ها عذرخواهی کنید.است  ییهازماناین روش خوبی براي  ژهیوبه پذیراتر نگاه دارد 

 
 

https://business.facebook.com/ads/creativehub/home/
https://business.facebook.com/ads/creativehub/home/
https://cards-dev.twitter.com/validator
https://twitter.com/KnowableMag/status/1221522864639107079


 207 علم ویراستاري کتابچه
 

 

 
 

 احترام خود را به نمایش بگذارید
 

که به موضوعات حساس یا شخصی مرتبط است به این فکر کنید که مخاطب شما چه تجربه   ییهاپست و ساخت  یطراحهنگام 
براي کسانی که ممکن است در مواجهه با آن محتوا شرایط ناخوشایندي را  خصوصبه حسی از مواجهه با این پست خواهد داشت. 

 تجربه کنند. 
 

دقت زیادي   ردیگیمقرار  موردبحثو  شودمیاینکه مساله خودکشی چطور عنوان   درباره خودکشی یکی از این موضوعات است. باید 
خودکشی و افزایش تعداد  به  هارسانه تناسب مستقیمی میان ارجاع  اندکرده اشاره که متخصصان سالمت ذهن  گونه همان به خرج داد. 

رایج «دست به   واضح. همچنین شودمیهم یاد  واگیرداري خودکشیاست که از آن به    ياده یدپوجود دارد. این  های خودکش
به   تواندی م) به این دلیل که مفهوم دست زدن یا ارتکاب به گناه یا جرمی را به همراه دارد 288مرتکب خودکشی شد(خودکشی زد» 

آن از   يجابه  کنندیمهرماه خود سرزنش براي شخص را به همراه آورده و بر انگ پدیده یا استیگماي آن بیفزاید کارشناسان توصیه 
 انند «مرگ در اثر خودکشی» استفاده شود.م ياواژه 

 
زده شود  هاآنیا برچسبی به  شده فیتوصمتعددي وجود دارند که درباره اینکه چگونه  يهااجتماع و  هاتیجمع مشابه   طوربه  

مربوط به افرادي که درون  هايداستان، ویراستار تعامل در اسپکتروم در 289حساسیت دارند. این موضوعی است که چلسی کومبز
 نرم کرده است.  وپنجه دستطیف اوتیسم قرار دارند با آن 

که به همین عنوان فرد اوتیستیک، مورد خطاب قرار  خواهندیمدرون اجتماع (اوتیسم) بسیاري از افراد اوتیستیک  :دیگویمکومبز 
مخالف این موضع  قاً یدقاوتیسم خطاب کنند اما افراد دیگري هم هستند که  مبتالبه را فرد داري یا  هاآنمردم  خواهندینمبگیرند و 
 را دارند. 

 
  هاآنو با نام و نشانی که   دهدیمگوش  هانآ  يهاحرفتا مردم این را درك کنند که اتاق خبر او به  خواهدیم به گفته کومبز او  

وجود دارد امر  نظراختالفاما این کار وقتی درون خود اجتماع افراد  دهد؛یمرا مورد خطاب قرار  هاآن دهندیمترجیح  
را خطاب کنیم و برخی دیگر عبارت  هاآنستیک وتیافراد ا لفظ تنها با  خواهندیم هایبرخگوید: «برانگیزي خواهد بود. او میچالش 

اجتماعی، عمده افراد اوتیستیک ترجیحشان   هايرسانه تجربه من از مشاهده  ساما بر اسا دهندیم  حیترجافراد مبتال به اوتیسم را 
یت و بودن  بیانگر کلیت موجود درواقعاین واقعیت است که فرد اوتیستیک  دهنده بازتاباین واژه  چراکه همین واژه اوتیستیک است 

که البته بیماري هم نیست بلکه تنها روش دیگري است که مردم  – کنندینمبه این مساله به نگاه بیماري نگاه  هاآناست.  هاآن
 .»کنندیم به آن روش فکر 

 
Autisاز  يامقاله این موضوع را با کمک  290راهنماي نگارش آگاهانه  ticaHoya.com  :اهمیت واژگان: زبان با عنوان»

290Fمعطوف به اولویت اشخاص: چرا این موضوع مهم است 

اما به   کندیمتیک» پشتیبانی وتیساین نوشته از استفاده از واژه «فرد ا  .»291
 است.  کرده اشاره نیز  باره نیدرادیگر  يهادگاه ید
 
 

 هاي مبتنی بر شمول همگانیراهنماهاي سبک
 

به این نمونه از راهنماها مراجعه   دیتوانیم اگر به اطالعات بیشتري درباره واژگانی نیاز دارید که دقیق، محترم و جامع و فراگیر باشد 
 کنید:

  اي از منابع در مورد رویکردهاي متفکرانه و آگاهانه به زبان است و موضوعاتی مانند  گردایه  راهنماي نگارش آگاهانه
 را مورد بررسی قرار داده است.  زبان سرراست و مستقیم(هم ذهنی و هم جسمی) و  سالمت، توانایی و ناتوانی

 
288 committed suicide 
289 Chelsey Coombs 
290 Conscious Style Guide 
291 The Significance of Semantics: Person-First Language: Why It Matters 

https://www.hhs.gov/answers/mental-health-and-substance-abuse/what-does-suicide-contagion-mean/index.html
https://www.autistichoya.com/2011/08/significance-of-semantics-person-first.html
https://www.autistichoya.com/2011/08/significance-of-semantics-person-first.html
https://consciousstyleguide.com/
https://consciousstyleguide.com/ability-disability/
https://consciousstyleguide.com/health/
https://consciousstyleguide.com/plain-language/
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 را ارائه کرده است.  هاواژه : این منبع، راهنمایی عالی براي بازه وسیعی از 292راهنماي سبک تنوع پذیر 
 

  را مجموعه اوپن  هاه یتوصاین مجموعه از راهنماهاي سبک و  293اننگارروزنامه راهنماي سبک تنوع پذیر و پذیر براي
 ي کرده است. آورجمعنوتبوك 

 
 

در آن مرکزیت دارند   ریپذبیآسکه اجتماع عالی  دیشویم این نکته را به خاطر بسپارید که اگر شما وارد فضاهاي آنالینی  تیدرنها
. زمانی را دیرویمشما در این فضاها فرد خارجی به شمار  –مانند شرایط خاص پزشکی، تنوع عصبی، نژاد و جنسیت  ییهایژگیو –

 محترمانه براي صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن اختصاص دهید.  يهاروشبراي در نظر گرفتن و آموختن 
 
 

 بیازمایید، بیازمایید و بیازمایید –به خودتان اجازه خالق بودن بدهید 
 

بسیاري زیادي  احتمالبه که در نظر دارید،  رسدی منقش راهنماها تنها راهنمایی است. زمانی که نوبت به مخاطب و محتواي خاصی 
 يهاروشبگیرد. به همین دلیل هم مهم است که که ناچارید تا رویکرد ویژه و خاص خود را در پیش  د ینیبیمخود را در شرایطی 

اجتماعی را تحت نظر قرار داده و بیازمایید تا ببینید کدام روش براي شما بهترین کارایی را دارند. (درباره  يهارسانه متفاوتی در 
و آنالتیک بزنید.) در ضمن فکر نکنید که آن روشی که امروز کارایی دارد شش   هالیتحلتحلیل نتایج پیش رفته و سري به بخش 

به آزمودن   دائم طوربه بنابراین الزم است که شما  کنندیمو هنجارها تحول پیدا  هاذائقه بود.  خواهد کارآمدماه دیگر هم 
 ادامه دهید. هاآن یروزرسانبه خود و در صورت نیاز  يهافرضش یپ
 

 شودی از لید دیده نمیوقتی بخش

 
292. The Diversity Style Guide 
293 Diversity Style Guides for Journalists 

https://www.diversitystyleguide.com/book/
https://www.theopennotebook.com/diversity-style-guides-for-journalists/
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 اجتماعی خود قرار دهید هايرسانه يهاپستنام و شناسه نویسنده را درون 

 
غیر از  هايداستانمربوط به  يهاپستفلسفه کاري که دارید شاید به این فکر کنید که نام نویسنده و شناسه او را زمانی که  بسته 

 . گردد یبازمدر پست خود قرار دهید. بخشی از این تصمیم به سبک شما  دیکنیمدیدگاه را هم منتشر 
Kaisاجتماعی در اخبار سالمت  هايرسانه مدیر  294تعدادي از نکاتی است که چسیدي چیلز هانیا er  کندیمدر این مورد بیان: 
 

و وایرال شد: اغلب اوقات مردم بدون آنکه اصل داستان را بخوانند، آن را الیک کرده و بازنشر   ریگهمه فرض کنید توییتی 
را حفظ کنیم و بابت  هاسنده ینوکه اعتبار  میخواهیمو هیچ تصوري ندارند که چه کسی این داستان را نوشته و ما  کنندیم

را   هاسنده ی نواین است که این  کنممین به آن نگاه کارشان شناخته شوند. بخش دیگري از کار من، حداقل جوري که م 
بابت کاري که  خواهندیمو  اندکرده  کار هاداستاناست و مدتی طوالنی را بر روي این  هاآنبرجسته کنیم چون این کار 

 شناخته شوند. اندکرده 
ارید کارنامه رسانه اجتماعی نویسنده خود فکر کرد این موارد است: آیا قصد د  هاآنبه  توانیمنکات دیگري که در این مورد 

بیشتر کمک کند؟ یا از دید   يهاخواننده به جذب  تواندیمرا ارتقا دهید؟ آیا نویسنده مشهوري دارید که اضافه کردن اسم او 
  ؟دیاکرده کاربردي تنها قصدتان از خطاب کردن شناسه نویسنده این است که به او اطالع دهید چه زمانی داستان او را منتشر 

 . شودمیامري ضروري شناخته ن عنوانبه  وجه چیهبه این پیشنهاد  لحذف شناسه نویسنده نیز رواج دارد و به همین دلی

 
294 Chaseedaw Giles 
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 ي متفاوت) ها پلتفرممخاطبان متفاوت در بسترها (

 . بخشی از این تفاوت رفتار به  پردازندیممتفاوتی به مصرف محتوا   يهاوه یشاجتماعی به  يهاشبکه مردم بر روي بسترهاي مختلف 

 

رفتار خود را بسته به   کاربران اوقات. اغلب کنندیمرا به خود جذب  هاآنکه این بسترها  گرددیبازم ماهیت بسترها و ویژگی افرادي 
برخی از   هانیایگر متفاوت است. براي مثال و رفتارشان درون یک برنامه با اپ د دهندیمبستري که درون آن هستند تغییر 

 :کنندیمآن در بسترهاي مختلف تعامل   واسطه به متفاوتی است که مردم  يهاروش

 توییتر: دنبال کردن خبرهاي فوري 

  نه یزمشیپگوگل: جستجوي اطالعات 

  هاسرخطردیت: مرور آخرین 

  ي زیبا هاعکساینستاگرام: مرور 

 دوستان: گفتگو و بحث با بوكفیس 
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طراحی  يمؤثرترخاص و   طوربه کمک کند تا رویکردهاي خود را  تواندیمبه دست آوردن احساسی از این فضا و ظرایف آن به شما 

 کنید.
اجتماعی و عموم   هايرسانه را درباره رابطه میان بسترهاي مختلف  Pewموسسه  2019د گزارش سال یزیر می توان در

 اخبار مشاهده کنید. کنندگانمصرف
 

تحقیقاتی،  يهاژورنال مربوط به  يهامقاله که عالوه بر محتواي  کندیماجتماعی را در ساینس مدیریت  هايرسانه  295جسیکا هوبارد 
 طوربه که با دینامیک و مخاطبان آن  کندیمتهیه   ياگونه به خود را  يهاپست. او کندیمانه را نیز منتشر نگارروزنامه  هايداستان 

 خاص سازگار باشد:
 

که در   کنممیبیشتر از مخاطبان نشریات دیگر به مخاطبانی فکر   کنممیوقتی محتوایی براي یک رسانه اجتماعی آماده 
  خوده چه براي صفحه اخبار ساینس و چ بوكفیسکه براي  یزمانحضور دارند.  موردنظرمآن بستر خاص رسانه اجتماعی 

. اینکه  سمینویمو عمومی خود  ترعیوسبرداشتم این است که چیزهایی را در چارچوب  کنم،مطلبی را آماده می ساینس،
یا مخاطبان عام،   امخانواده که  کنممیمنتشر  ییمحتوا؟ و کنممیبراي مثال من درباره این موضوع چطور با مادرم صحبت 

 باشند. مند عالقه به آن 
 

. من  کنندیمکه درباره تحقیقات خود و دیگران بحث  نمیبیممن توییتر را بیشتر قلمروي افراد دانشگاهی و دانشمندانی 
که اگرچه   کنممیمعرفی   آنجایا تحقیقات تازه را در   مرورها تحقیقی خود، يهامقاله اختصاصی،  طوربه ، اگرچه نه عمدتاً
  میکنیمدر بخش اخبار ساینس منتشر  آنچهنسبت به   هاآنچیده نیستند اما سطح  اصطالحات تخصصی پی دربردارنده  الزاماً

 باالتر است. 
 

 بدانیم  هاآناجتماعی: چه چیزهایی را باید درباره  هايرسانهبسترهاي 
 

این   نی تربرجسته تعدادي از  هانیااجتماعی داراي فرهنگ، اصطالحات و مخاطب خود است.  هايرسانه هر بستر و پلتفرمی از 
 ها هستند:رسانه 

 
 بوكفیس

 
مادرتان، همکاران   يهاعموزاده مخاطبان را دارد. اینجا شما نخستین قرار عاشقانه خود،  نیترعیوس، بیشترین و آساغول بوكفیس

 
295 Jessica Hubbard 
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 دیاده یندرا  هاآن وقتچیهو مردمانی که  يارسانه  يهاشرکتاز برندهاي تجاري،  يامجموعه را در کنار  –قدیمی، بهترین دوستان 
نیمی از افراد بالغ در ایاالت متحده اخبار را از Pew نتایج تحقیقات موسسه  بر اساس. در همین حال و دیکنیمرا در کنار هم پیدا 

 .کنندیم دریافت بوكفیسطریق  
 

را به اطالع دنبال   بوكفیسبستري بود که محتواي ارسال شده شما در صفحات  عنوانبه ایفاي نقش  بوكفیسکارکرد اولیه 
 محتواي درون   عمدتاًدارند اگرچه این موارد  بوكفیسکارکرد خوبی در  معموالً وهایدیوکنندگان شما برساند. عناصر بصري و 

 
که آیا  شودمی سؤالاین  شدنمطرح که باعث  گردانندیبرنم شما  تیساوبمخاطبان را به  الزاماًپلتفرم هستند و  يبر روبستري. 

 ؟ ارزدیمبه زحمتش  بوكفیسفعالیت کردن در  اصالً
را به دست بیاورید. براي مثال بازفید از   هاییداستان جریان دارد  بوكفیس درممکن است شما بتوانید بر اساس گفتگوهایی که 

اطالعات اشتباه منتشر شده درباره آتش سوزي هاي بته  براي یافتن و تحلیل CrowdTangle به نام  بوكفیسبه   متعلقابزاري 
ایجاد گروه است. براي مثال برنامه ساعت خبر پی  بوكفیسدیگر استفاده از  يهاروش. یکی از زارهاي استرالیا استفاده کرده است

براي پیدا کردن منابع براي صحبت کردن  یبوکسیفدارد و وُکس از گروهی  بوكفیسدر  گردان علمگروهی به نام  296بی اس 
. چنین کارهایی نیازمند مدیریتی بیش از آن چیزي است که براي مدیریت یک صفحه  درباره برنامه بیمه درمانی اوباما استفاده کرد

چه   دیخواهیمکنید به این فکر کنید که  يگذاره یسرماهمین دلیل هم قبل از اینکه وقتتان را روي آن   عادي مورد نیاز است. به 
 را از این کار به دست بیاورید. ياجه ینت
 

اي موجود درباره موضوعات مختلف را پیدا کنید. براي مثال هتازه، اجتماع  يهاگروه  سیتأس يجابه یک راه دیگر این است که 
میان  رمربوط به باغبانی را با شما د  هاییداستانباشند تا  مند عالقه کاربران یک صفحه مربوط به گیاهان خانگی ممکن است 
 .کنندیم درباره چنین بیماري را روایت هاییداستان بگذارند یا اعضا یک گروه حمایتی از نوعی بیماري خاص 

 به موارد زیر اشاره کرد:  توانیم ییهااجتماعپیدا کردن این چنین  يهاروش ازجمله 
 

  چه   با دیباکه  دانندی م احتماالًي درگیر یک داستان شده باشند، طورجد به  هاآن: اگر کنید سؤالاز گزارشگرانتان
به شما کمک کنند  توانندیم هاآناز منابعشان براي گرفتن توصیه راهنمایی بگیرند.   توانندیمکسی تماس گیرند یا اینکه 

 نیفتید.  سازمشکلو  اعتمادرقابلیغتا به دام بازیگران  
 

  از ابزارCrowdTangle  که محتواهاي شما را  یی استفاده کنیدهاگروهبراي پیدا کردن صفحات یا
(«دیدم که این داستان را به   اندکرده را از ناشران دیگر بازنشر  موردنظربازنشر کرده محتوایی درباره موضع  ترش یپ

 »)...شاید این را هم دوست داشته باشید که  ... اشتراك گذاشتید
 

  کنید را  یی که از این راه پیدا میهاگروه سریع صفحات و  طوربه  استفاده کنید: كبوفیساز موتور جستجوي
را بر اساس ها آنسپس  ؛ وروغن مار به شما بفروشند خواهندیمبررسی کنید که مطمئن شوید از آن صفحاتی نیستند که 
و   کنندیمثالث را منتشر   هايرسانه یی که محتواي هاآنداشتن مخاطبان وسیع که با صفحه تعامل باالیی دارند، 

در نظر داشته باشید که اگر شما  وجودنیبااي کنید. بندت یاولو کندیمرا پست  هاییداستانمنظم   طور به یی که هاآن
 عنوانبه ممکن است پیام شما را  بوكفیسي زیادي ارسال کنید، هاگروه به  تاه ي متعددي را در بازه زمانی کوهاامیپ

 ي کند.گذارعالمتاسپم و هرزنامه  
 

 را بشناسید:  هاآنکه باید  بوكفیسیی از  هاواژه
 

   (فید) نیوز فید(Newsfeed):   منظم   بوكفیس ي هاتمیالگورکه توسط  هاییداستاناز خالصه  انتهایبي امجموعه
ي آن دوستان شما،  هادکننده یتول) و شده پرداخت(هم موارد طبیعی و هم محتوایی که بابت دیده شدنشان پول  شوندیم

 ي داراي نام و نشان و دیگران هستند.هاتجارتآشنایان،  
 

 
296 PBS NewsHour 

https://www.journalism.org/2019/10/02/americans-are-wary-of-the-role-social-media-sites-play-in-delivering-the-news/pj_2019-09-25_social-media-and-news_0-08/
https://www.journalism.org/2019/10/02/americans-are-wary-of-the-role-social-media-sites-play-in-delivering-the-news/pj_2019-09-25_social-media-and-news_0-08/
https://www.crowdtangle.com/
https://www.buzzfeed.com/hannahryan/facebook-australia-bushfires-climate-change-deniers-facebook
https://www.buzzfeed.com/hannahryan/facebook-australia-bushfires-climate-change-deniers-facebook
https://www.facebook.com/groups/NewsHourScienceSquad/
https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/1/4/14119810/obamacare-enrollees-community-vox
https://www.crowdtangle.com/
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  صفحه(Page)  است.  مؤسساتو ها شرکتاین خانه اصلی 
 

  گروه(Group) : است. ناشرانی که منابع   افته یاختصاص یی به شکل تاالرهاي گفتگو که به موضوع خاصی هااجتماع
به   هاگروه کنند. برخی از   سیتأسي خود را هاگروه الزم و اهداف راهبردي خود رادارند ممکن است به این فکر بیفتند که 

 اك بگذارد. که محتوایی مرتبط با موضوع را در آن به اشتر  دهدیمناشران این اجازه را 
 

 
که  ( (Marketplace)ویدیو)، بازار   کننده پخش ( (wath)شامل تماشا  ازجمله وجود دارد  بوكفیسسایر محصوالتی که درون 

 .شودمییز ارائه شده است) نکه البته به شکل یک برنامه مجزا  کیبه ک ی یرسانامیپ( رسانامیپ) و شده يبندطبقه محلی  طوربه 
 

در  باهدف آن  تغییري در الگوریتم 2018انتشار و ترافیک محتوا بود اما در ژانویه سال  يهاشرانیپ نیتر میعظزمانی از  بوكفیس
به طور چشمگیري   بوكفیسارجاع به » صورت گرفت که منجر به این شد که داریمعناجتماعی  يهاتعاملاولویت قرار دادن «

خود  هايداستان  يگذاراشتراكخبري دیگر موفقیت چندانی را در به  يهاسازماناین تغییر بسیاري از  جه یدرنت. کاهش پیدا کند
 بود. یکسان در همه جاي جهان اتفاق نیفتاده  طوربه . البته این کاهش کنندینمتجربه 

 
 

باید  فضاي پول بده تا بازي کنی است و شما براي دیده شدن محتواي خود یا  بوكفیسبرداشت عمومی اکنون این است که فضاي 
 را به دست مخاطبان خود برسانید. هاآنتا بتوانید   د را تقویت کرده یا از تبلیغات پولی استفاده کنید پست هاي خو

 

2010 cartoon from xkcd. 

https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/11/facebook-news-feed-algorithm-overhaul-mark-zuckerberg
https://slate.com/technology/2018/06/facebooks-retreat-from-the-news-has-painful-for-publishers-including-slate.html
https://slate.com/technology/2018/06/facebooks-retreat-from-the-news-has-painful-for-publishers-including-slate.html
https://www.advertisemint.com/19-best-resources-for-facebook-advertising-beginners/
https://www.advertisemint.com/19-best-resources-for-facebook-advertising-beginners/
https://xkcd.com/license.html
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 توییتر
 

طبیعی براي خبرهاي فوري و  ياخانه اجتماعی است و  هايرسانه برنامه در میان  نی تريخبراین رسانه اجتماعی سریع و خالصه، 
ن، دانشگاهیان و  نگارروزنامه  ازجمله فعال  يهارمجموعه یز. توییتر مملو از «کاربران قدرتمند» و رودیمرویدادهاي زنده به شمار 

 فعاالن است. 
 ).Latest) ئ به ترتیب زمانی (Homeبه دو صورت تنظیم کرد: الگوریتمی ( توانیمصفحه و فید اصلی این رسانه را 

 
 را بشناسید: هاآني که باید تریی تواصطالحات 

 
 را در صفحات خودشان دنبال کرد  هاآن توانیمکه  هاشناسه ي از کاربران و امجموعه : هاستیل 

 
 لحظات (Moment) شوندیمحول موضوع واحدي آماده  عمدتاًکه   شدهيگردآور : توییت هاي 

 
 چه خبر (What’s happening) پر مباحثهي مربوط به موضوعات هادواژه یکل: نواري کناري شامل هشتگ ها و 

 
 توییت دك (TwwetDeck)  زمانهمچندین گونه مختلف از فید ها و صفحات را   دیتوانیمابزار نظارتی مستقلی که  

 مشاهده کنید 
 

 و به فیدي از توییت هایی که از آن کلمه کلیدي استفاده  شوندیممشخص  #یی که با نشان  اهدواژه یکل: هشتگ
 . شودمیوصل  اندکرده 

 
هشتگ #را #ها لغت#همه # -دقت کرد  هاآنهشتگ ها ابزار مفیدي براي تقویت نفوذ توییت هستند البته باید در استفاده از 

 نکنید.#
 

 
 

https://youtu.be/57dzaMaouXAURL:  
 بیشتر از جیمی فالن و جاستین تیمبرلک در استفاده از هشتگ محتاط باشید

https://youtu.be/57dzaMaouXA
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.) اما ببینید Sprout socialوانید در فهرستی از آن را می تابزارهایی براي پیدا کردن هشتگ هاي رایج و محبوب وجود دارند (
که در آن زمینه فعال هستند مسیر خوبی براي رسیدن به   کاربرانیدر موضوعی خاص هستید دنبال کردن  توجه جلباگر به دنبال 

 این هدف است.
حوزه جریان دارد  یی که در آنبه شما کمک کند تا نبض گفتگوها تواندیممشابه دنبال کردن دانشمندان و نویسندگان علمی  طوربه 

هاي مشهور به سراغ دانشمندان و ارتباط گران علمی است که فراتر از نام کارآمدزمانی  خصوصبه را در دست داشته باشد. این کار 
 و در عرصه حضور دارند.  کنندیم در آن حوزه فعالیت  واقعاًبروید که 

 
 تا به صداهاي فعال دسترسی پیدا کنید. کندیمتعدادي از هشتگ هایی است که به شما کمک  هانیا
 
 SciComm# 

 AcademicTwitter# 

 PhDChat# 

 MedTwitter# 

 ScienceIsForEveryone# 

 UniqueScientists# 

 BlackandSTEM# 

 BlackAFinSTEM# 

 DiversityinSTEM# 

 LatinasInSTEM# 

 LatinxandSTEM# 

 DisabledAndSTEM# 

 WomeninSTEM# 
 

که دانشمندان، ارتباط گران  culturedish@ و @Also_AScientistاز  اندعبارتدیگر در توییتر   توجه قابلدو شناسه 
 .کنندیم«چه کسی دانشمند است» به شما معرفی  پیتا  و یاسترعلمی را که بیرون از تصویر و قاب رایج و  نگارانروزنامه علم و 

 
 اینستاگرام 

 
است) بستري مبتنی بر تصویر  بوكفیسبه شرکت متا و  متعلق و طراحی هموار و آرام خود، اینستاگرام (که  کننده یراضبا زیبایی 
 و فرار (از زندگی روزمره) را درون محتواي خود دارد  بخشالهام کیفیتی  عمدتاًاست که 

 

https://sproutsocial.com/insights/twitter-hashtags/
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، بدنه  کنندیمزیبا و محتواي حمایتی و تبلیغی که مشاهیر منتشر  يهایطراحخوب، در میان   يبندقاببا  ییهاعکستصاویر و 
 .کندیمرا به خود جلب  ترجواناین بستر مخاطبان  معموالًو   دهدیماصلی این بستر را تشکیل 

 آشنا باشید هاآني اینستاگرام که باید با  هاواژه

 کند و به شکل  را دنبال می هاآنیا هشتگ هایی که کاربر  هاشناسه یی از اکانت و هاپستصفحه اصلی) ( فید
 . شودمیالگوریتمی فهرست و نمایش داده 

 ي از اکانت هایی را  اشده يآورجمعو موضوعات  هاپست : این بخش با کمک الگوریتم خود، جستجو و کاوش
 . کندینمر دنبال  هاآنکه کاربر  دهدیمنشان 

 شوندیمساعت حذف  24عمودي منتشر و پس از  صورتبه که  تصاویري: ویدیوهایی کوتاه یا داستان. 

 شوندیمنمایش داده  هاداستان ي عمودي تولید و در بخش بندقابي که با ازنده ي وهایدیو: زنده. 

 IGTV watch: تریطوالنیی با بازه زمانی وهایدیو. 
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تاگرام را افزایش داد.  ینسا يهاپستقابلیت کشف شدن و دیده شدن  توانیم   هاآنهشتگ ها ابزار ارزشمندي هستند که به کمک 
 مطالعه کنید.   براي هشتگ هاي اینستاگرام HootSuitdراهنماي  را در  ترکامل حاتیتوض دیتوانیمدر این مورد 

امکان لینک دادن درون فید سخت است و براي اینکه   –ی اینستاگرام عامل بزرگی در جذب مخاطب و ترافیک نیست معمو  طوربه 
  قرارگرفته دیتائکننده داشته باشید یا شناسه شما مورد خود لینک مستقیم بگذارید باید یا ده هزار دنبال   هايداستانبتوانید درون 

 داستان دارید.) يهاافزوده جدیدتر شما امکان اضافه کردن لینک در داستان را با استفاده از امکان  يهایروزرسانبه باشد (در 

در ساخت  مدتی طوالن، این بستر داراي قابلیت بالقوه کنندیممنظم تصاویري گیرا را منتشر   طوربه که  ییهاسازمانبراي  وجودنیباا
تایمز در توییتر  آنجلسلس از  297اجتماعی، آدریانا لسی  هايرسانه از ظهور  يا نمونه در میان جوانان است. در  خصوصبه مخاطبانی 

 پرداخت.  بحث درباره استفاده از اینستاگرام براي شکل دهی به عادت هابه 

تاگرام ممکن است از ماهیت فرهنگ فرار خود دور شده و شاهد ظهور محتوایی درباره رواج بیشتر محتوایی درباره  نسگاهی اوقات ای
فعاالن جنبش «زندگی سیاهان اهمیت دارد» به این بستر روي آورد هو از سیاسی و عدالت اجتماعی شود، همانند زمانی که  مسائل

 . آن براي آموزش و هماهنگی استفاده کردند

 

 (Reddit)ردیت 

 

 هاآنکه به ( کندیممتعهد میزبانی  يهااجتماع از  يامجموعه ، از کندیمصفحه نخست اینترنت معرفی  عنوانبه ردیت که خود را 
مختلف نظر داده و با استفاده از  هاپست. کاربران بروي اندشده داده ) و هر یک به موضوع خاصی اختصاص شودمیسابردیت گفته 

بسیار باالیی  يهاواکنشکه تعداد  ییهاپست . دهندیمقرا  موردتوجه خاص را  يهاپستبرخی از  (Upvote)به باال  يرأقابلیت 
. بسیاري کندی ماست به صفحه نخست ردیت ارتقا یابد و در این صورت ترافیک باالیی را به سمت مقصد ایجاد   ممکنداشته باشد 

) Ask Me Anything – AMAاز من بپرس» ( یخواهیم هچ هرجلساتی با عنوان عمومی «  طورنیهمز ساب ردیت ها ا
 .کنندیمرا میزبانی 

(اجتماع بزرگی که به تحقیقاتی   r/science ازجمله است  شده داده  اختصاصزیادي در ردیت به موضوع علم  يهاتماع اج
ابسته  و و ترکوچک(اجتماعی  r/ everythingscience  طورنیهم) و اندمنتشرشده اختصاص دارد که طی شش ماه گذشته 

 مختلف، نواحی جغرافیایی، سرگرمی و امثال آن وجود دارند. يهاحوزه ساب ردیت هایی مختص  طورنیهم). r/scienceبه 

این  که آداب و قوانین ویژه خود را دارد. نکته کلیدي در آن رودیمخاص یک فرهنگ خاص خود به شمار  طوربه ردیت  وجودنیباا
پست کردن داستان یا لینکی به نوشته خود در ردیت امر ناشایستی به   عموماًباشد و  ریدرگفعال و  ياکننده مشارکتاست که باید 

ر آن تماس بگیرید و اجازه انتشار  . براي همین هم همیشه پیش از اینکه چیزي را در یک سابردیت پست کنید با مدیرودیمشمار 
از این ساب ردیت ها قوانین و آداب خود را دارند. یکی از ساب ردیت ها به من گفت اگر حتی   هرکدامداستان در آن را بگیرید. 

ن را را به اشتراك بگذارم، در این صورت هر لینکی از دامنه ما، فارغ از اینکه چه کسی آ  Knowableمحتوایی از مجله  بارکی
 به اشتراك بگذارد را مسدود خواهد کرد. 

 

 
297 Adriana Lacy 

https://blog.hootsuite.com/instagram-hashtags/
https://twitter.com/Adriana_Lacy/status/1178874444707594241
https://www.vox.com/recode/2020/6/24/21300631/instagram-black-lives-matter-politics-blackout-tuesday
https://www.vox.com/recode/2020/6/24/21300631/instagram-black-lives-matter-politics-blackout-tuesday
https://www.reddit.com/r/science/
https://www.reddit.com/r/EverythingScience/


KSJ | MIT 218 
 

 

 

 لینکدین

و کاریابی است. به همین دلیل هم  ياحرفه که هدف اصلی آن ایجاد شبکه ارتباطات  دیشناسیممکانی   عنوانبه شما این سایت را 
 . پردازندیم وکارهاکسبجاي خوبی براي ناشرانی باشد که به پوشش صنایع و  تواندیم

خوب است)، صفحات معرفی یا   هاآن(که براي نام و برند  هاشرکت شامل صفحات  ازجمله  تیساوبمتنوع در این  يهالیپروفا
showcase   تحت حمایت) و صفحات شخصی (براي افراد)  يهاشرکت(براي زیر برندها یا 

 شامل موارد زیر است:  ازجملهي توزیع در این شبکه هاروش

  شودمییی که در صفحه و فید اصلی نمایش داده هاپست . 

  ي لینکدین هاگروه 

 InMail  از آن استفاده کنند)  توانندیم کنندی مپرداخت  اشتراكیی که هاشرکتکه  رسانامیپ(برنامه 

 

بخشی از راهبرد حضورتان در لینکدین، سعی کنید به   عنوانبه پروفایل افراد حقیقی نیز ممکن است اثرگذار باشد، براي همین هم 
 ارتقا رهبران فکري درون سازمانتان در این شبکه فکر کنید.

 

. با توجه  اندشده یمعرف  يترگسترده  طوربه برخی از ناشران تجربه موفقی از ارتباط مستقیم با ویراستاران لینکدین دارند و با کمک آن 
 ممکن است در اینجا خانه مناسبی براي خود پیدا کنند. وکارکسبمربوط به فضاي کاري و  هايداستانبه ماهیت این بستر، 

 پینترست 

براي مادران، کسانی   یداشتندوستزیبا و هم موتور جستجویی قدرتمند است، بستري  ياره یذخابزار ثبت و  زمانهمپینترست که 
 را خود انجام دهند و بقیه انواع ذوقی کارهاي دیگر است.  ییرهااک اندلیماکه 

لینکی  کاربران ردیگیمقرار  مورداستفاده از سراسر وب  ییمحتواهاو همچنین کشف  ره یذخها براي  (pinboard)تخته اعالنات 
. دهدی مو نمایش  داکرده یپ. ابزار جستجوي قدرتمند این شبکه سایر موارد سنجاق شده را کنندیمخود سنجاق  يهاتخته را به 

 را دنبال کنند. د یآ ی درمبه نمایش  هاآن، در صفحات هاتمیالگورکه با کمک  دیگران را يهاتخته  توانندیم  طورنیهمکاربران 

خودتان انجام دهید، طراحی، آشپزي و   دیخواهیمکه   ییهاپروژه کالسیک محتواي این بستر شامل مواردي مانند  يهانمونه 
اند  ساخته  خوداما هر موضوعی که کاربران به آن عالقه دارند یا در اطراف آن نوعی سرگرمی براي  ؛عروسی است يزیربرنامه 

 قرار بگیرد.  يبنددسته در این  تواندیممقدار زیادي محتواي علمی هم  جه یدرنت باشد.  هاآنمحتوایی براي صفحه اعالنات  تواندیم

شاید بخواهید امکان سنجاق زدن مستقیم از محتواي خود درون سایتتان به پینترست را به محتواهایی مانند داده نگاري ها و امثال 
Hubsدر  راهنماي بهینه کردن پین هااین کار آن مهیا کنید. براي  pot .را مطالعه کنید 

نقش ابزاري مناسب براي رسیدن به  تواندیماگر مدرسان و معلمان علوم بخشی از مخاطبان اصلی و هدف شما هستند، پینترست 
 درصد مدرسان گفته اند از این بستر استفاده می کنند.  73که انجام شد نشان داد  2018را بازي کند. نظرسنجی که در سال  هاآن

https://blog.hubspot.com/marketing/perfectly-optimized-pinterest-pin-diagram
https://mdreducation.com/2019/03/25/pinterest-advertising-target-educators/#:%7E:text=Why%20Pinterest%3F,be%20inspired%20for%20their%20classroom
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که از غناي واژگان   ییهاسنجاقرا در این سایت مدیریت کنید که با استفاده از  ياتخته ممکن است بخواهید خودتان  طورنیهم
 سایر صفحات را آماده کند.  توجه جلب و بازنشر، بذري براي برندیمکلیدي بهره 

 تاكک یت

میم  سازوکار هاآنکه عمده   کندیمعمودي کار  يبندقاباست که بر مبناي ویدیوهایی با  تاكتیک اجتماعی  هايرسانه بازیگر تازه 
فکر کنید. چندتایی   Zو نوعی از طنز ویژه نسل  هاصورتروي  يصداگذاردارند. در مورد محتواي آن به رقاصان،   ادآوریاعتمانند و 

است که از این پلتفرم براي ارائه نگاهی شوخ طبعانه به درون اتاق خبر   واشنگتن پست هاآناز ناشران در اینجا حضور دارند. یکی از 
 .کندیمخود و تشویق آگاهی میان مخاطبان بالقوه جوان خود استفاده 

 CNN.» نوشته کتی پلیچو، براي تعامل با مخاطب استفاده می کند  اكتتیکچطور واشنگتن پست از بیشتر بخوانید: «
Bus ines s 

 اسنپ چت

کوتاه و داراي   يوهایدیو واسطه به  رودیمبه شمار  دارزمان يمحتوا ایده ابزارهاي انتشاراسنپ چت که نسخه اولیه و اصلی 
 .شوندیمساعت ناپدید  24که پس از  شودمیعمودي خود شناخته  يبندقاب

که   یی هاآناما این بستر براي ناشران کششی نداشته است.  کاربران نوجوان محبوب باقی مانده استاستفاده از اسنپ چت در میان 
Dis)دست اولی براي این بستر تولید کنند که در بخش کشف  يهابرنامه  توانندیم  شوندیم با بستر اسنپ چت شریک cover) 

ردن شما و محتواي شما توسط کاربران دیگر و امکان دنبال کردن  است اما اگر شما کاربري عادي باشد پیدا ک یدسترسقابلاین اپ 
را با کمک محتواي موقت براي خود  يترجوانخیلی سخت خواهد بود. اگر به دنبال این هستید که مخاطبان  شما توسط ایشان

 براي شما باشد.  يترمناسببسازید شاید، اینستاگرام گزینه 

 شامل این موارد و امکانات است   ازجملهاین برنامه 

از افراد همدیگر را اسنپ کنند ممکن است منجر به    دوطرفه طوربه یا گروهی (اگر چندین روز پیاپی  دوطرفه مستقیم   رسانامیپ
Snapsرسیدن به گزینه پرطرفدار  treak (.شود 

 پخش و انتشار موقت محتوا هاداستان : 

 شوندیماختصاصی براي اسنپ چت ساخته   طور به ي احرفه   طوربه یی که هابرنامه : نمایش و اسنپ هاي اصیل. 

 تامبلر

خردبالگ نویسی است که   تیساوب، دادیمتامبلر که روزگاري بخشی اصلی از سبد تغذیه محتواي روزانه هر نردي را تشکیل 
 تامبلر سایتی رو به اضمحالل است.  در ضمن. دهندیمهواداري آن را شکل  هايداستان و   هایسینوخاطره ترکیبی از تصاویر،  

 خصوصبه  اندافته یکاهشاخیر  يهاسال عام در    طوربه اما کاربران آن  ؛فعال و تعهدي در زمینه علم داشت  يهااجتماع تامبلر  ترش یپ
در آن اجرایی شد و به همین دلیل هم اینکه ناشري زمان و   قانون منع انتشار محتواي بی پرده و سانسور شده پس از زمانی که 

 صرف کند به امري نادر بدل شده است.  آنجارا  اشي انرژ

 

https://www.tiktok.com/@washingtonpost
https://www.cnn.com/2019/11/07/media/tiktok-washington-post/index.html
https://www.statista.com/statistics/545967/snapchat-app-dau/
https://support.snapchat.com/en-GB/a/snapstreaks
https://www.theverge.com/2019/3/14/18266013/tumblr-porn-ban-lost-users-down-traffic
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Google/SEO 

به نتیجه برساند یا شما را براي  دواژه یکلداغ را تنها به کمک چند  يامناظره   توانیماین ابزار دانشگاهی در جیب شما است که 
 کند.داستان آلیس راهی النه خرگوش  انیپایبساعاتی 

اگرچه این ابزار به معنی خاص کلمه بستر شبکه اجتماعی نیست (خدا رحمت کند گوگل پالس را) اما گوگل و سایر موتورهاي  
در کنار صفحه استاندارد موتور جستجو  ي تولید ترافیک براي ناشران باقی مانده اند.هاآنیکی از اصلی ترین پیشرجستجو 

(SERP) ابتکار اخبار  ر گوگل نظیر اخبار گوگل نیز نمایش داده شود. محتواي شما ممکن است در تعدادي از محصوالت دیگ
 .گوگل خالصه اي از امکاناتی که در اختیار شما قرار می دهد را توضیح داده است

 چند توصیه براي شروع این فرآیند است:  هانیاي موتور جستجو فرآیندي پیچیده است. سازنه یبه 

  بخواهند به اطالعاتی که در   هاآنمثل یک «جستجوگر» فکر کنید: خودتان را جاي خواننده بالقوه خود قرار دهید. اگر
 ؟کنندیم یی براي جستجو استفاده هاواژه داستان شما است دست پیدا کنند از چه 

  به شما    تواندیم گوگل ترندز دی کنیممطلبی را منتشر  تکرارشونده تحقیق کنید: اگر درباره رویدادهاي  هادواژه یکلدرباره
)  جوایز نوبل مثالً. (اندکرده ي درباره اینکه دفعه پیش مردم چه چیزهایی را براي رسیدن به این موضوع جستجو اندازچشم

 استفاده کنید. برنامه ریز کلید واژه گوگلاز ابزار  دیتوانیمبراي سایر موضوعات 

 را در تیتر خود قرار دهید. بسیاري از  هادواژه یکل از  تیترهاي خود را با در نظر داشتن موضوع جستجو تنظیم کنید: یکی
ي متفاوتی براي موتور جستجو  هاسرخط دیخواهیمکه اگر  دهندیم به شما اجازه  (CMS)ي مدیریت محتوا هاستمیس

اما به یاد داشته باشید سرخطی که در سایتتان   ؛بنویسید (SEO)سرخط متفاوتی براي سئو  و براي سایت خود بنویسید،
 هم براي گوگل سرنخی درباره این است که موضوع مطلب و داستان شما کدام است.  دیکنیماستفاده 

  استفاده  تیساوببراي کمک به مسیریابی مخاطبانتان درون  هانه یگزبگذرید: اگر شما از این  هادواژه یکلاز بخش
و رتبه شما را  کندینمید اما به یاد داشته باشید که این کار کمکی به جستجوي شما در موتورها ادامه ده حتماً دیکنیم

 گوگل بیش از یک دهه است که از متا تگ ها استفاده نمی کند. . دهدی نمافزایش 

  اراي ناتوانایی دیداري سایت شما براي افراد د  شودمیاز متن روي تصاویر استفاده کنید: این کار عالوه بر اینکه باعث
از محتواي مملو از   تا درك بهتري کندی مشود، استفاده از متن جایگزین روي تصاویر به گوگل کمک   استفاده قابلبیشتر 

را  ایگزین خوب براي تصاویربهترین روش هاي نوشتن متن جمطلب  باره نیدرا(تصاویر شما روي سایتتان داشته باشد 
 مطالعه کنید.) 

  ي داخلی سعی کنید تا جایگاه معتبري در  اونده یپخود درباره همان موضع لینک بدهید: با استفاده از  نیشیپ هاپوششبه
طراحی  هادواژه یکلي فعال خود را با استفاده از هانکیلجستجوي سایت خود به دست آورید و مطمئن شوید که متن 

 بخوانید)  298نوشته هاي متن لینک هادر مطلب  باره نیدراکنید. (بیشتر 

 

 

 

 
298 anchor text 

https://www.niemanlab.org/2019/12/the-most-important-traffic-driver-for-news-publishers-worldwide-still-google/#:%7E:text=%E2%80%94%20Google%20remains%20the%20most%20important,just%20three%20percent%20for%20Twitter)
https://newsinitiative.withgoogle.com/hownewsworks/products/
https://newsinitiative.withgoogle.com/hownewsworks/products/
https://trends.google.com/trends/
https://trends.google.com/trends/explore?geo=US&q=Nobel%20Prize
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://trends.google.com/trends/explore?geo=US&q=Nobel%20Prize
https://moz.com/learn/seo/alt-text
https://moz.com/learn/seo/anchor-text
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 منابعی براي مطالعه بیشتر 

  داشبورد اخبارTris olut  توضیحات مفصلی درباره اخبار گوگل، بهینه سازي و  است و  کارتازه ابزار سئویی براي ناشران
 کند یمرا ارائه  سئو اخبار براي ناشران دیجتال

 Backlinko  را مرور کرده است عاملی که در جستجو ها نقش دارند 200بیش از 

  در این   روندهاو  هایروزرسانبه به پوشش  299چ انجین لندسر: دیدارنگاه  روزبه ي ابزارها، های روزرسانبه خود را در مورد
 . پردازدیمحوزه 

 اجتماعی خود را پیدا کنید هايرسانهلحن خاص 
اما چه چیزي   رود؛یماجتماعی به شمار  يهاشبکه خوبی براي حضور در   انتخاب معموالً يا محاوره و استفاده از لحن  یطبعشوخ 

Snopesخاص براي نشریه شما کارآمد است؟ براندون اشتر دبیر تعامل با مخاطب در  طوربه  .com   تخصصش در شکل دادن
 . اجتماعی است. گفتگوي زیر با وي را براي شفافیت بیشتر خالصه و ویرایش کردم هايرسانه به صدا و لحن خاص در 

 
 وجود دارد؟  یاجتماعن محتوا و لحن رسانه چه ارتباطی بی 

 
مردم اغلب رویکردي چندگانه را در  که ی درحال. شودمیبه لحن و صداي شما  یدهشکلقطعی و صد درصد باعث  طوربه محتوا 
. اگر دهندیم. تغییر کنممیو اغلب اوقات بین «هی این لحن جدي منه» و ـ این لحن من وقتیه که دارم شوخی  رندیگیمپیش 

اجتماعی به آن شناخته   هايرسانه که شما در  شودمیمحتواي شما بیشتر جدي است یا بیشتر شوخ طبعانه است، این مساله باعث 
 .کندیم م این مساله لحن و صداي شما را تنظی چراکه شوید 

 
 چطور تو نقش یک برند یا یک شخصیت رسانه اجتماعی را طراحی می کن؟

 
کجا دور هم جمع  هاآن: اگر این ناشر یک شخص بود، شخصیت این شخص تخیلی چگونه است؟ سؤال  يتعدادبا پاسخ دادن به 

 دوست دارند انجام دهند؟ ییکارهاچه ؟ شوندیم
 

 شخصیت یک برند مشارکت کنند؟ باید در ساختن لحن و  چه کسانی
 

خود را در آن وارد کنند. شخصیت نهایی برند   يهادگاه یدجایگاه و نقش یک برند یک نقش تجمیعی است و شما نیاز دارید که همه 
جایی میان افکار همه افراد درباره این است که این برند باید چه چیزي باشد. یکی از کارهایی که خیلی به این کار کمک  احتماالً

و   سندینویمرا  هاسؤالخود به این  يهاپاسخاما انفرادي است. همه  –مانند این به شکل گروهی  يهاتیفعالانجام دادن  کندیم
 که این شخصیت چگونه است؟ دینیبیمو   دیکنیمترکیبی  را با هم هانیاسپس شما همه 

 
 صداي خیلی خوبی را تولید کنند و پرورش دهند؟ اندتوانسته یکنیم هایی از جاهایی داري که فکر مثال 

 
 اینترنت است دارد.  یکه «هی این را ببینید» که بوم ياالعاده فوقلحن )MontereyAq@( آکواریوم مونتري بی 

 
 
 

 
299 Search Engine Land 

https://newsdashboard.com/en/resources/news-seo-basics/
https://newsdashboard.com/en/resources/news-seo-basics/
https://backlinko.com/google-ranking-factors
https://searchengineland.com/
https://twitter.com/MontereyAq
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خیلی خوبی براي استفاده از مواردي مانند رشته  يهاتیفعال )ProPublica )@propublicaدر سوي دیگر بخش جدي 
 جدي خود، انجام داده است.  ییگوداستان و صحبت کردن از صداي  هاتیرواتوییت ها براي تعریف کردن 

 

https://twitter.com/propublica
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 : سخنرانی اشتر در شبکه ارتباطات 300زندگی را درون رسانه اجتماعی خود بدمید –انسان باشید  بیشتر ببینید:
https://youtu.be/quQywpoEDvoURL:  

 

 همکاري در رسانه اجتماعی 

  بازگویی خود نیازمند تالشی جمعی و مشارکتی است. نیبهتررسانه اجتماعی در 

نکات را شناسایی  نیترمهم توانندیم هاآنمتخصص هستند.   کنندیمکه کار   ياحوزه و  هاداستانگزارشگران و ویراستاران در زمینه 
 ؛را شناسایی کنند  دهدیمرخ  هاداستانو تبلیغ  يبندبسته کرده، خطاهایی که در زمینه  يگذارنشانرا  یچندوجهکرده، موضوعات 
یا از انجام آن   ناآشنادر آن  هاروشاجتماعی، زبان و ادبیات آن، بهترین راهبردها و  هايرسانه با هنجارهاي  هاآناما ممکن است 

 ناخشنود باشند یا حتی چنین حضوري را نداشته باشند. 

تسلط کافی  الزاماًد اما و بسترها آشنایی دارن هايرسانه با ظرایف گفتمان این  یخوببه اجتماعی  هايرسانه در همین حال ویراستاران 
 بر ظرایف داستان را ندارند.

 در این زمینه همکاري کنند توانندیمتعدادي توصیه درباره این است که چطور همکاران تحریریه   هانیا

 اجتماعی اغلب اوقات به همراه  هايرسانه . نوشتن براي ي «احمقانه» را بپرسید و پاسخ دهیدهاسؤال
. هر تغییر  شودمیي تازه است که در داستان اصلی دیده نانسخه  سینوشیپي یا نوشتن بندجمله ي، تغییر سازخالصه 
از دقت آن اطمینان  تا دیکنمرور   هاآنبا  اندننوشته را اگر گزارشگران اصلی یا دبیران مربوطه  –کوچکی  هرچند –زبانی 

 حاصل کنید.

 

 دبیر رسانه اجتماعی یا ادیتورهاي مخاطب را در آغاز  دبیر مخاطب را در ابتداي روند انتشار وارد گفتگو کنید .
 دارند. انتشار قراردر نوبت  هاداستانبدانند کدام   هاآنکنید تا  برگزار هاآنروند داستان وارد گفتگو کرده و جلساتی را با 

 
300 Be Human — Breathing Life Into Your Social Media 

https://www.youtube.com/watch?v=quQywpoEDvo&feature=youtu.be
https://youtu.be/quQywpoEDvo
https://d.docs.live.net/7a2ffb5c02e70616/Docs/Translation/KSJ/FInal/:%20https:/youtu.be/quQywpoEDvo
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تا از طرز فکر تحریریه آگاه شوید و در صورت نیاز زودتر نسبت به طراحی برنامه تبلیغی آن   کندیمکار به شما کمک  نیا
سئو تحقیق کرده یا فراخوانی در رسانه اجتماعی براي منابع  ازیموردني هادواژه یکلداستان اقدام کنید (براي مثال در مورد 

 بیشتر اعالم کنید.) 
 

  ي در اسلک  اژه یو. یک رویکرد محبوب در این زمینه استفاده از کانال کنید سیتأسمسیر ارتباطی مشارکتی را
(Slack)  اجتماعی است.  هايرسانه ي هاپست و تیترها و  هاسرخطبراي کار گروهی روي 

  ساختار و عملکرد و دینامیک باشد اجرا قابلجریان و روند کاري را پیدا کنید که براي گروه تحریریه .
رود داشته باشید (براي مثال، انتظار می  هاآناز   دیتوانیماین است که چه انتظاراتی را  کنندهنیی تعتحریریه شما 

مشارکت داشته باشند) از ایجاد یک روند و   ندیفرآآزاد یا فري لنس در  هاينویسنده عضو تحریریه بیشتر از   هاينویسنده 
 نهراسید. دیآموزیم آنچه آن بر اساس سپس اصالح 

 کارآمدیی درباره اینکه چه روندي براي محتوا، لحن و صدا و مخاطب شما هاه ینظر. بیازمایید و دوباره بیازمایید  
اجتماعی که در   هايرسانه ي هاپستاست بسازید و سپس این نظرات را به آزمون بگذارید. شاید به این نتیجه برسید که 

اما فرض نکنید که این   پردازد؛یمیی است که تنها به خالصه داستان هاآناز  کارآمدتر شوندیمطراحی  قالب پرسشی
که رفتارتان را بر مبناي   دیباشآماده بگذارید و   آزمون دام فرضیات خود را به محک  طور به موضوع همیشه مصداق دارد. 

 تغییر داده و تنظیم کنید. هاآزموننتایج این 

  ي گزارشگران  هاخواسته دارندهافراد در یک گروه و تیم قرار  همهاین موضوع را شفاف کنید که
ممکن است بخواهد با آن مواجه شود،  نگارروزنامه . آخرین چیزي که یک دیبگذاراحترام  هاآنگوش کرده و به 

ی کرده باشد و چیزي که یک  رساناطالعم او را بر خود دارد اشتباه پست رسانه اجتماعی است که درباره داستانی که نا
 اتفاق بیفتد این است که خبري جعلی و فیک نیوزي را منتشر کند. خواهدینمدبیر شبکه اجتماعی 

 طرحی براي رسانه اجتماعی و درگیرسازي مخاطب –نمونه 

نیز   301و آریزونا رپابیلیک  شده یطراح MITفناوري  مرورتوسط بنجی روزن از مجله   دینیبیمروند و فرمی که در زیر تصویر آن را  
آن را به کار گرفته است. این روند به گزارشگران و ویراستاران براي طراحی برنامه و نقشه راهی براي طراحی راهبرد درگیر سازي 

 يجابه . هدف این است که گزارشگران و ویراستاران را کندی مکمک  هاآنبزرگ  هايداستاناجتماعی با  هايرسانه مخاطب در 
در انتهاي فرآیند انتشار به فکر این بخش بیفتند از ابتدا تشویق به فکر کردن خالقانه در  فرضشیپ طور به طبیعی و  طوربه اینکه 

مشابهی را براي  يهاروشنمونه فرم و  هاه ی ریتحراین مورد از مراحل ابتداي کار روي داستان نماید. پیشنهاد روزن این است که 
 کارمندان خود طراحی کنند.
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 19  –و کووید  STATمطالعه موردي: 

اجتماعی ساختار متغیر و دینامیک دارند و به   هايرسانه درباره اینکه چطور  STATویراستار اجتماعی در اخبار  302الکساندر اسپینلی 
محتوا باید  دهندگانتوسعه و  دکنندگانیتول  عنوانبه  هاه یریتحراست که  رصد کرد و کجاها الزم دائم طور به را  هاآنهمین دلیل باید 

  –نام کووید  است که به ياده یپدتغییراتی در رفتارهاي خود بدهند صحبت کرده است. ارجاعات او در این صحبت روزهاي نخستین 
 شناخته شد. 19

STAT  آغاز کرد، پیش از آنکه کرونا مطرح شود و پیش از آنکه  2019(سال   دسامبر ه کرونا را از ما درباره خود  يهاگزارش (
که داستان  طورهمان و ؛بود شدهمشاهده عجیبی بود که در ووهان چین   ه یالرذاتشناخته شود: آن زمان تنها   19-به نام کووید 

 اهد تغییر و تحول محتوا بودیم. و ش به وجود آمد نیز  – يبندجمله متفاوت  يهاروشو  –پیشرفت کرد، هشتگ هاي متفاوت  

 
302 Alexander Spinelli 
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، چون آنجا محلی بود که همه درباره آن حرف  شدیم مشخص   Wuhan#با هشتگ ووهان  ز یچهمه نخستین  يهاپست در 
  هم آنو رویکردها به  مورداستفاده تبدیل شد زبان   ترعیوسشد و به مساله اي  تربزرگکه وقتی موضوع  دینیب یمبعد  و زدند؛یم

 تغییر کردند.

هیچ نوع کلیشه و   دیخواهی نمرا دارید.  يریپذ تیمسئولشما باید مطمئن شوید که در نقش یک بنگاه خبري حسی از 
در انتخاب هشتگی که براي داستان و نحوه  هانیاممکن است همه  هاوقتو تکرار کنید و بعضی  دیتائاشتباهی را  فرضش یپ

تعریف کردن آن موضوع در یک پست خالصه شود. همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که من در حال یادگیري موقعیت و  
مرا رهنمایی و  –گزارشگران و ویراستاران من  –منابع من هم مشغول همین فرآیند بودند  زمانهمروند تحول آن بودم اما 

نباید از این ادبیات استفاده کنیم. بیا مطمئن شویم که به این روش درباره این موضوع  رگید: کردندیمرم را تصحیح  مسی
 ، بیا روایت را به این شکل تغییر بدهیم. میکنیمصحبت 

 اجتماعی این رسانه نیز بازتاب پیدا کرد.  هايرسانه در  باره نیدرا STAT مورداستفاده تحول و تکامل زبان 
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 ي در صورت مواجه با ترول هازیربرنامه

 يآزارگرهابه همراه دارد، خطر مواجهه با ترول ها و  نگارانروزنامه اجتماعی براي  هايرسانه یک از خطرهایی که درگیر شدن با 
 باشید. پوستنی رنگاگر شما زن، یا  خصوصبه –آنالین، نقض حریم خصوصی، تهدید شدن و مورد آزار قرار گرفتن است  

و   نگارهاروزنامه دارد که راهبردهایی را براي  راهنمایی عملی درباره موضوع آزار و اذیت آنالین متحدهاالت یا PENانجمن 
 توصیه هایی براي ، به اقداماتی براي مستحکم کردن امنیت مجازي توانیم  هاآن ازجمله پیشنهاد کرده است که  هاآنهمکاران 

 
،  در این باره می توانند انجام دهند هانا کارفرمایان و بخش منابع انسانی سازمو بهترین کارهایی که  مواجهه با پیام هاي آزار رسان

 . شودمی

https://onlineharassmentfieldmanual.pen.org/
https://onlineharassmentfieldmanual.pen.org/prepare/
https://onlineharassmentfieldmanual.pen.org/dealing-with-harassing-emails-direct-messages/
https://onlineharassmentfieldmanual.pen.org/dealing-with-harassing-emails-direct-messages/
https://onlineharassmentfieldmanual.pen.org/dealing-with-harassing-emails-direct-messages/
https://onlineharassmentfieldmanual.pen.org/best-practices-for-employers/


KSJ | MIT 228 
 

 

 

 زیبرانگتیحساسو تیترها: زمانی که تیتري   هاسرخطاجتماعی و نویسندگان  هايرسانه نکته مرتبطی با این موضوع خطاب به دبیران 
هستند که بار اصلی انتقادها و آزار آنالین را به دوش خواهند کشد، به همین دلیل هم   هاسنده ینویا مناقشه برانگیز است، این 

 شود.  هاآنباعث کاهش خطر مورد تعرض قرار گرفتن   تواندیمرا جویا شوید و این کار   هاآننظرات 

 برخی از نکات کلیدي در این مورد:

  نیاز به   که یدرصورتتا  ها را پرینت کنیدرا ذخیره و/یا آن هاآنتصویر (اسکرین شات) بگیرید،  هاامیپاز
 ي اولیه را حذف کرده بودند مدارك در اختیارتان باشد.هاامیپ هاآنمدرك داشتید و  

   تماس بگیرید هاآنبا  اند قرارگرفته ي آنالین هدف  هاتعرضاگر مشاهده کردید که همکارانتان با 

  این   نی بهتر ي را فعال کنید. یکی از اچندمرحله هویت   دیتائو  ي مدیریت گذرواژه استفاده کرده هابرنامهاز
 .ان رایگان ارایه می دهدنگارروزنامه خدمات خود را براي است که   1Passwordابزارها 

 آن براي بهترین رویکرد نسبت به این موضوع را مطالعه کنید.  يهاه یتوصو فهرست کامل   PENکل راهنماي عملی موسسه 

 زنده و تعاملی با مخاطب مشارکت

نقشه واسطه را میان   دیتوانیمباشید وجود دارند. شما  داشته زنده با مخاطبان خود تعامل  طوربه چندین راه براي اینکه بتوانید 
درباره یک داستان علمی در اختیار مخاطبان  نگارانروزنامه را درباره نحوه گزارشگري  ییهادگاه ی دمحققان و مخاطبان بازي کنید یا 

 قرار دهید.

 و با کمک  ردیگیمبین دو یا چند کاربر توییتر صورت  معموالً: این مصاحبه یا گفتگوهایی است که هاي توییتريچت
  گریددر توییتی  شونده مصاحبه کند و اکانت ی را توییت میسؤال گرمصاحبه . شناسه شوندیمیک هشتگ خاص، مشخص  

 در پایین را ببینید. مثال: –در ردیت است   AMA. یکی دیگر از رویدادهاي زنده متنی بخش دهدیمبه آن پاسخ 
#STATMadnessChats  برنامه ساالنه معروف به  در  کنندگانشرکتSTAT Madness  با

درباره تحقیقات خود گفتگو  statnews@ تحقیقاتی خود با اکانت مؤسساتي سازمان و هاشناسه استفاده از 
 .کنندیم

 در  توانیم پخش زنده را درون خود دارند که  عنوانبه اجتماعی محصولی  هايرسانه : بسیاري از بسترهاي پخش زنده
توان به امکان  این موارد می ازجمله را در آن منتشر کرد.  شده آماده  ترش یپي را انجام داد یا محتوایی ازنده آن یا پخش 
در   مورداستفاده اشاره کرد. گزارشگران، دبیران و حتی منابع  زنده اینستاگرامو امکان   بوكفیسزنده ، امکان زنده یوتیوب

  سؤاالتبخش نظرات زنده به  قی طرتعامل داشته باشند و یا از  هاننده ی بزنده با مخاطبان و   طوربه  توانند یم هاداستان 
زنده دعوت کنند. مثال: برنامه نوا در شبکه پی بی  صورتبه خود  سؤالرا براي مطرح کردن  هاآنپاسخ دهند یا  هاآن

 کنندگانه ی تهو  کندیمالیو پخش  بوكفیس) را براي بار نخست را در 303حداکثرهاي قطبی ازجمله اس مستندهاي خود (
یی از  هاصحنه پشتاکانت اصلی برنامه و محققان نیز در طول پخش برنامه با انتشار ویدیوهایی مرتبط با داستان یا 

 .کنندیمساخت مستند آن را همراهی 

 براي مثال با کمک  ( شوندیممجازي منتشر و ارائه  طوربه یی که هاخطابه : میزگردها، وبینارها و رویدادهاي مجازي
را   کنندگانشرکتی ساختاربندي شده است که پرسش و پاسخ حاتیتوضاین موارد به همراه نمایش یا ارائه  معموالًزوم) 
 ال دارد. به دنب

 
303 Polar Extremes 

https://1password.com/for-journalism/
https://twitter.com/hashtag/STATMadnessChats
https://www.statnews.com/feature/stat-madness/bracket/
https://twitter.com/statnews
https://www.youtube.com/live
https://www.facebook.com/facebookmedia/solutions/facebook-live
https://www.facebook.com/facebookmedia/solutions/instagram-live
https://www.facebook.com/NOVApbs/videos/188512298879727/
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 يهاحوزه و وبینارهایی را با حضور محققانی در  پردازدیمبه اوتیسم  مربوطمثال: اسپکتروم، وب سایتی است که به تحقیقات 
گفتگویی را با محققان درباره اینکه چطور تعطیلی  اسپکتروم  19-. با وقوع همه گیري کوویدکندیمتخصصی مختلف میزبانی 

 را اجرا و میزبانی کرد.  اثر گذاشته است هاآنموسسات بر کار 

 چند توصیه: 

 ي دارند و ممکن است شما افشرده برنامه کاري  معموالًي خود را خیلی قبل از برنامه آغاز کنید. افراد دانشگاهی زیربرنامه
  اگر برنامه شما قرار است میزبان چندین دانشمند باشد. خصوصبه به زمانی براي هماهنگی همه افراد نیاز داشته باشید 

 منابع خوبی براي  توانندیمرا بررسی کنید. ویراستارها و گزارشگران شما  هانآقبل از برنامه سخنرانان و صالحیت
 مشخص کردن دانشمندانی باشند که توانایی ارتباطی خوبی در شرایط برنامه زنده دارند.

 تا کندیمتوقعات درباره سطح تخصص یا عمومیت مخاطبانتان را از پیش مشخص کنید. این کار به محققان کمک
 خود عمیق شوند. موردبحث مسائلتا چه حدي در  توانندیمبدانند 

 ي هاسخنراني بازاریابی و تبلیغاتی هاگروه ی بسازید و با بوکفیساز پیش برنامه خود را تبلیغ و معرفی کنید. یک رویداد
از همکاري کسانی که در این حوزه حرفشان شنونده باالیی دارد استفاده  طورنیهمهمکاري کنید  هاآن مؤسساتخود و 

 کنید.

  مطمئن شوید و قبل از برنامه کارآمدي آن را بیازمایید. مورداستفاده از عملکرد فناوري 

 ردیت (AMA)ی از من بپرس خواه یم هر چه 

AMA  در ردیت که به یک موضوع   ییهااجتماع – شودمیدر سابردیت ها برگزار  می خواهی از من بپرس ه جلسات هر چ یا
 ساعت ادامه داشته باشد. 24دقیقه تا  60بین   تواندیمو   افته یاختصاص خاص 

From xkcd.com 

« احساس  ویژهاي دارد  
وقتی شما عضوي از 
ستید و   مخاطبان ه

  د یکنی می را مطرح سؤال
آن را    واقعاًو شخصی 

و به پرسش   خواندی م
شما هم پاسخ داده  

 . شودمی 

کتروم  سپ سی کومبز، دبیر تعامل، ا  چل

https://www.spectrumnews.org/features/multimedia/webinar-somer-bishop-gaia-novarino-and-huda-zoghbi-on-covid-19-and-autism-research/
https://www.spectrumnews.org/features/multimedia/webinar-somer-bishop-gaia-novarino-and-huda-zoghbi-on-covid-19-and-autism-research/
https://www.reddit.com/user/techreview/
https://xkcd.com/license.html
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  کنندیمچنین جلساتی را با کارشناسان خود هماهنگ   هاآندهد که چطور توضیح می MITبنجی روزن از مجله مرور فناوري 
 (پرسش و پاسخ براي شفافیت کوتاه و ویرایش شده است.)

 برگزار کرد؟ AMAباید جلسه  اصالً چرا  

اما اغلب  رود؛یمو خوب نوعی جبران زحمت به شمار  میاکرده گزارش  اشدرباره اغلب اوقات این به موضوعی بر می گرده که ما 
آن   درباره رایج در ساب ردیت را دنبال کنیم و نبض موضوعاتی که مردم  يهابحث ن این روشی براي ما است که به کمک آ 

 کنجکاو هستند را به دست بیاوریم.

 در این جلسات شما با منابعتان درگیر هستید؟  چقدر

را تعلیم  هاآنیعنی چه؟ براي همین من  دانندینم اصالًو  اندنداده این کار را انجام  وقتچیهما  يهاکارشناس بسیاري از منابع و 
و به   کنممیدنبال  هاآنرا براي  هابحثبهترین روش کار چیست و چه انتظاراتی باید داشته باشند و بعد   دهمیمو یادشان  دهمیم

از نظرات بهتر است تا کمی مسیر و فرآیند کار را  کیکدام کنممیچه موضوعاتی در حال بحث است و من فکر  دهمیمخبر  هاآن
 کنم. ترآسانشان کرده و کمی انجامش را برای هموارتر هاآنبراي 

 یی که اشاره کردي کدام ها هستند؟ هاروشچند نمونه از این بهترین 

فقط دو یا سه بار در طول فرآیند   –ساعت با مردم چت کنید   12خودتان را نکشید. فکر نکنید قرار است وارد این فضا بشوید و ده یا 
را متفکرانه بنویسید و به  تانیهانوشته جواب دهید.  سؤالچت الزمه وارد شوید و موضوعات را دنبال کنید و هر بار به پنج یا شش 

کنند. مردم  در جاهاي دیگر شما را دنبال کنند یا با شما در تماس باشند تا بحث را دنبال توانندیممردم نشان بدهید که چطور 
 شوندیماما وقتی متوجه  کنندیم ینینشعقبخورند و  است جا می *ساعته  24این گفتگویی  شنوندیم(کارشناسان بالقوه) زمانی که 

خیلی بیشتر قابل   هاآنسر بزنند و از آن خارج شوند، این موضوع براي  ن به آ  توانندیمگفتگوي منقطع است که  درواقعاین  که 
 .شودمیمدیریت 

 برگزار شد  براي بحث درباره دنبال کردن رد کووید MITمیزبانی مجله مرور فناوري است که به  AMAاین مثالی از جلسه 

 

https://www.technologyreview.com/tag/covid-tracing-tracker/
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و رویکرد شما براي آماده کردن کارشناسان خود بر اساس آن   شودمیساعته برگزار ن 24در بازه زمانی  AMA* همه جلسات 
هایی که   سؤالهمفکري و توفان ذهنی درباره  که خود را با  کندیم ه یتوص 304ممکن است متفاوت باشد. سوشیال مدیا اگزماینر

 آماده کنید. AMA ساعتهکیبراي یک جلسه  ممکن است مطرح شود

 

 سنجش موفقیت 

 

 و آنالتیک ها گرهال یتحل

ابزارهاي قدرتمندي براي ارزیابی کردن این موضوع باشند که   توانندیماجتماعی  هايرسانه  يهاداده شبکه و  يهاسنجه معیارها و 
بدل   کننده گمراه بالقوه  طور به و  کننده جی گیا اینکه ممکن است به مشتی عدد  –چه مواردي با اقبال مخاطبان روبرو شده است 

 شوند.

 
304 Social Media Examiner 

https://www.socialmediaexaminer.com/plan-ask-me-experience/
https://www.socialmediaexaminer.com/plan-ask-me-experience/
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منابعی محدود یا چندین   باکه شما  یدرزمان تحلیل قرار نیست جایگزین قضاوت و ارزیابی تحریریه شوند. بلکهابزارهاي سنجش و 
از   توانیماست که  ییهاروشبرخی از  هانیاکمک کنند.  يریگمیتصمانتخاب خوب مواجه هستید باید بتواند به شما براي 

 و آنالتیک ها استفاده کرد هاسنجه 

 

نگاه کنید به این بستگی دارد که   هاآندرباره اعدادي که باید به  يریگم یتصمچیزي مهم است. مشخص کنید چه   -۱
باشد   مند عالقه اهداف تحریریه، مخاطب، تجارت. ناشر شما ممکن است  –اهداف راهبردي و وسیع شما کدام ها هستند. 

یا  گرداندیبرم ، کدام ها مخاطبان را دوباره به سایت آوردیماشتراك بیشتري را به همراه  هاداستان که بداند کدام نوع از 
کدام   نکهیامثل یربطیب يهاسنجه  يجابه .  کنندیماجتماعی رشد   هايرسانه طبیعی در   طوربه  هاداستاناینکه کدام 

. کلیک دهندیماطالعات را در اختیار شما قرار  ، روي اعدادي تمرکز کنید که این اندکرده کلیک بیشتري جذب  هاداستان 
. در این مورد  کنندیمشما را پرداخت  يهاحسابصورتخوب است اما این مشترکان هستند که  هاداستان کردن روي 

 را مطالعه کنید. هاآنوه شناسایی سنجه هاي پوچ و نحبیشتر مقاله تابلو درباره 
 

داشته باشند. در  هاسنجه  ي ساز کارآمدحیاتی است. بسیاري از افراد ممکن است نقشی در درك و  نفعاني ذمشارکت  -۲
ت آورید و  از اعداد به دس دیتوانیمجایگاه ویراستار مطمئن شوید که این موضوع را متوجه شوید که چه نتایج و بینشی را 

 انجام دهید و مطمئن شوید که همگی روي این راهنماها توافق دارند.  دیتوانینمرا  ییهايریگجه ینتچه 
 

قابل مدیریت   يهابخش را به  هاآنزمانی که  هاسنجه کار کردن با  معموالًساده بروید.  يهابخشابتدا به سراغ  -۳
مجموعه دانش ممکن را کنار هم بسازند. براي  تواندیم ترکوچک هستند. این قطعات  ترراحت دیکنیمخرد  ترکوچک 

   نکه یامثلرا مطرح کنید  ي اساده  يهاسؤال است   ممکنمثال 
  است؟ ترمناسب بوكفیس يهانوشته چه زمانی از روز براي پست کردن 
   کدام هشتگ ها با بیشترین نفوذ و بازتاب همخوانی دارد؟ 
 بیشترین نسبت کلیک به مشاهده را به همراه دارد؟  ايبا چه طول و اندازه ( طتیتر و سرخ کدام قالب ( 
  با   ییهانک یلارتباط و  هاآنند؟ (و آیا کترافیک سئو را تقویت می دائم طوربه هستند که  ياتازه همیشه  هايداستانآیا

 دارند؟)  مرتبط  وتازه  هايداستان 
 

  به مأمور را  نفر یک اینکه مانند –اي است اي را ایجاد کنید. بنا کردن روندي در مقیاس کوچک کار ساده ساختار ساده  -٤
داشتن این روند کار دشواري است. هرجایی که برایتان امکان  نگاه  ولی – کنیم دستی شکل به توییتر هايپست  ارسال

ها را  هاي تکرارشونده را به روشی ساده تولید کنید که بتوانید آندارد روندها را خودکار کنید و راهی پیدا کنید تا گزارش
 .کنار هم قرار داده و ارسال کنید

 
ها بازتاب زیادي تولید ها دربردارنده خبرهاي خوب نیستند. برخی از داستانبه روحیه توجه داشته باشید. همه سنجه  -٥

دارید یا به اشتراك نگذارید. کنند و برخی از راهبردها کارایی ندارند. شما نباید آمارهاي ناخوش آیند را مبهم نگاه نمی 
 ا کنید.  بلکه باید روشی مناسب براي این کار پید

 
 پیدا  اینکه  نه و است تجربه  از درسی یادگرفتن است قرار نتایج این . نکنید متهم  را کسی که  کنید  توجه راستا این در 

 .باشد داده  انجام را اشتباهی کار که  کسی کردن
 

  به معنی انکار ها تمرکز نکنید. این هاي موفقیت خود را برجسته کرده و از آن یاد بگیرید. تنها روي شکستداستان
ها را هم به  ها نیز یاد بگیرید؛ اما داستان موفقیتها را بررسی دقیق کرده و از آنها نیست حتماً باید آنشکست

کنند کارهایی که با  طور طبیعی افراد سعی میاشتراك بگذارید و توضیح دهید که دلیل موفقیتشان چه بوده است. به 
 .سازي کنندازسازي و شبیه اند را بتمجید و تشویق مواجه شده 

 
 

https://www.tableau.com/learn/articles/vanity-metrics
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 این مفاهیم را در عمل اجرایی کرد.  توانیمچطور   دهدیممطالعه موردي است که نشان   ییچندتا هانیا
 
 
 
 
 

 در ساینس نیوز هاداستانبراي تصویب  هاسنجه: استفاده از  1مطالعه موردي  
 

را پیدا  دیارداریاختبه شما کمک کند تا بهترین راه استفاده از منابعی که در  تواندیممخاطبانتان کدام ها است  يهاعالقه درك اینکه 
 :دهدیمدبیر تعامل با مخاطب در سانیس نیوز این موضوع را به شکل زیر توضیح  305کنید. مایک دنیسون

 
کارآمدي  هاداستانو آن  میاداده فضایی را پوشش  يهاپرتاب فصلی متوجه شدم که ما تعداد زیادي از  ي هاگزارشمن در 

به بازخورد باالیی از سوي مخاطبت نسبت به   توانینمچندانی براي ما نداشته است. ترافیکی پایین و زمان تعامل کوتاه را 
. کار خیلی کندیمو فشار باالیی را بر ما وارد  افتندیماتفاق   سرعتبه هستند که  هاییداستانها) کرد (آن ریتفس هاداستان 

جلسه دبیر و ویراستار تعیین و تفویض   بعدازآناما بازخورد و پاداش چندانی به هرماه ندارد.  شودمیخوبی رویش انجام 
اکانت صاحب را توییت کنید و بگذارید  هاآننیندازید. فقط  زحمتبه  هاآنرا بابت گزارش  خودتان گریدگفت که  هاداستان 

اتفاق مهم و   واقعاًآن پرتاب و صاحب برند شما را ریتوییت کند. بیایید انرژي خود را در جاي دیگري صرف کنیم مگر اینکه 
تحلیلی براي توقف انجام  يهاسنجه این مثال خوبی از استفاده از  کنم میبزرگی در این حوزه در حال رخ دادن باشد. فکر 

نجوم ما دیگر موضوعی براي پوشش دادن نداشته باشند. بلکه به   هاينویسنده که  این معنی نبودکاري است. این تصمیم به 
داشتند که با مخاطبان ارتباط بیشتري   تربزرگ هايداستان این معنی بود که حاال پهناي باند و فضاي اندکی بیشتر براي 

 . کردیمبرقرار 
 

 
 Agraart#توسط مخاطبان براي افزایش تعامل  دشدهیتول: استفاده از محتواي 2مطالعه موردي  

 
 و تعامل مردم با علم کمک کند؟  توجه جلبدر  تواندیمچطور هنر (و مشارکت مخاطبان) 

است و در ادامه توضیح  AgraART#رقابت ساالنه آمریکا به نام  يولوژ یکروبیمبانی رقابتی ساالنه در انجمن  306چیسیدو جایلز
توجه مخاطبان عام را به   هاش یدآزمایشگاهی و پتري  ي هاظرفدر  هاآنو کشت  هاکروبیم داده که چطور تصاویر زیبایی که از 

 :کندیمخود جلب 
 

مردم را  واقعاًمیکروبیولوژي بود. این کار هدف ایجاد ارتباط میان علم و مردم و ایجاد آگاهی و توجه بیشتر به حوزه 
زیبا   توانندیمتا چه حد  هاکروبیمکه  دهدیمچون از هنر استفاده کرده است. این کار نشان  کندیم متوجه این حوزه 

 زیبا هستند.  العاده فوق حالنی درعمیکروب هستند اما  هاآنکه  يباوجود باشند. حتی 
  باره نیدرا ياخبرنامه کردیم تا مسابقه را اعالم کنیم و   سی تأسروي وب سایتمان  ياصفحه براي انجام این کار ما 

، توییتر و اینستاگرام) براي تبلیغ مسابقه استفاده  بوكفیساجتماعی خود ( يهارسانه براي اعضا خود ارسال کردیم. از 
برپا کردیم و در آن کارهاي برنده دوره  ساالنه خود هاينشستدر  agra artکردیم و یک گالري هنري به نام 

 . میگذاشتیمپیشین را به نمایش  يهادوره اخیر و 
 
اجتماعی مدیریت   هايرسانه شبیه این را آغاز کنند): اگر کانالی را در  ياپروژه  خواهندیمبراي کسانی که  ياه یتوص(
باشید موضوعاتی که به نظرتان توجه مردم را  دیگذاریمو ترندهاي محتوایی که به اشتراك  روندهابه دنبال  دیکنیم

حتی اگر شما مسئولیت . وقتی این موضوع را متوجه شدید به بررسی آن بپردازید. کندیمبیشتر از بقیه موارد جلب 
اجتماعی به اشتراك بگذارید.  هايرسانه رسانه اجتماعی را بر عهده ندارید به دنبال محتوایی بگردید که قصد دارید در 

 
305 Mike Denison 
306 Chaseedaw Giles 

https://twitter.com/hashtag/agarart
https://asm.org/Events/2019-ASM-Agar-Art-Contest/Home
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مردم که ينحوبه آیا زاویه دید خاصی وجود دارد که جایش خالی باشد؟ آیا چنین محتوایی در حال حاضر وجود دارد اما 
 انجام دادیم.   agar artآن دسترسی داشته باشند، منظم نشده است؟ این کاري بود که ما در به  یسادگبه بتوانند 

در یک جا وجود نداشت و هیچ   ياشده بودند اما به شکل منظم  مند عالقه به آن  واقعاًمحتوا وجود داشت و مردم هم 
بود که من تصمیم  یزماننیارا به هم پیوند دهد.  هاآنوجود نداشت که  آن  اطرافبرندسازي یکسانی در حول و 
 هنري بدل کنم که جهانی شد.  يا مسابقه گرفتم که این موضوع را به 
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 The Scientistقدیمی در  هايداستان: شناسایی سو استفاده از 3مطالعه موردي  
 

مورد سو استفاده قرار بگیرد.  اوقات زو برخی ا –هد  دمستقل به زندگی خود ادامه  طوربه ممکن است  میکنیممحتوایی که منتشر 
به توسعه اطالعات  ي رعمدیغ يهاکمک چنین سو استفاده یا  تواندیمکه در اختیار دارید  ییهاسنجه دنبال کردن و توجه دقیق به 

  يهانوشته که چطور  دهدیمتوضیح  The Scientistاز ویراستاران ارشد  307جعلی و نادرست را شناسایی کند. شوان ویلیامز
 قدیمی ممکن است حیاتی تازه پیدا کنند.

 
ک  درون ییک کروناویروسی بود که  درباره  2015بود که در سال  يامقاله با آن روبرو شدیم،   راًیاخیکی از مواردي که ما 

. اگر به صفحه نخست سایت ما نگاه کنید (در زمان  آزمایشگاه ساخته و در آن زمان مناقشه اي در اطرافش ایجاد شده بود
 میدانیمپرمخاطب ما قرار دارد. ما  هايداستان این داستان در بخش  2020سال  ه یژانوکه از  د ینیبیمنوشتن این مطلب) 

 ندیگویم خی رو ب ه حضور این داستان در این بخش به معنی این است که مردم در حال خواندن و بازنشر آن هستندک
عمدي یا   طوربه  نکه یا ز و فارغ ا شدهساخته مصنوعی   طوربه در آزمایشگاه و   SARS-CoV-2ببینید این ویروس  

این موضوع تا  و ؛است شده ساخته  عمدبه از آزمایشگاه فرار کرده باشد، یا اینکه سالح زیستی بوده باشد یا نه  يرعمدیغ
 موضوعیت ندارد.  وجه چیهبه ) 2020(آوریل  می دانیمجایی که ما 

؟» آیا هیچ شاهدي مبنی بر منشا گرفتن این ویروس در آزمایشگاه وجود دارداینکه «  درباره  ياتازه ما داستان  تیدرنها
و  دادی نماجتماعی این بخش را نشان  هايرسانه  يهاش ینماشیپقرار دادیم. البته   نوشتیم و لینک آن را باالي آن مقاله

 است.  2015متعلق به سال   داستانکه این  کردینم اشاره  طورنیهم
 

 ینیبشی پاز ما  کدامچی هاما پنج سال بعد از انتشار از آن به روشی که  ؛دقیق بود کامالًمقاله اصلی هیچ ایرادي نداشت و 
 .شدیماستفاده  میکردی نم
 
که چطور متوجه شدند که از این داستان   دهدیمدر ادامه توضیح  The Scientistاجتماعی در  هايرسانه ویراستار  308لیزا وینتر

 . شودمیسو استفاده 
 

و ابتدا واکنش ما این بود که چه عجیب   کندیمگوگل آنالتیک را دنبال  يهاسنجه کري گرنز (ادیتور خبر) همیشه با دقت 
وطئه دریافت کردیم و ت پردازانه ینظرفراوانی از سوي همه  يهالی میا بعدازآناست.  قرارگرفته موردتوجه که این داستان 

منبع و   تواندی مبه کمک گوگل انالتیک شما  –حال منتشر شدن است  رد هاآن يهاوبالگمتوجه شدیم که این مقاله در 
بین ما بحثی وجود  و ؛و عجیب بود رمنتظرهیغ واقعاً و ؛روي لینک شما کلیک شده است را مشاهده کنید ازآنجامحلی که 

که ما با   شودمیاز ما در یک جایی منتشر  يامقاله هر باري که  میتوانینمحرفی بزنیم؟ چون  باره نیدراداشت که آیا باید 
از کنترل   واقعاًاما این یکی  ؛توضیح دهیم هاداستاندرباره هر یک از  میتوانینمآن موافقت نداریم واکنش نشان بدهیم و 

 بود.  يسازشفافنیازمند اندکی تصحیح و  وخارج شده 
 

درباره این تجربه نیز مطلبی  The Scientistاین موضوع، سردبیر  درباره عالوه بر نوشتن داستانی توضیحی  بیشتر بخوانید:
 » نوشته است. وایرال شدن به دلیلی اشتباه تحت عنوان «

 
 بخش نظرات 

 
متنوع است. آیا باید این بخش را با شدت مدیریت و بر  العاده فوق يهادگاه ی د رسدیمزمانی که بحث به بخش نظرات و کامنت ها 

 باید بالفاصله هر موضوع اشتباهی را در آن توضیح دهید یا به   ایعمومی بنگرید؟   ياعرصه به چشم  هاآنآن نظارت کنید یا اینکه 

 
307 Shawna Williams 
308 Lisa Winter 

https://www.the-scientist.com/news-opinion/lab-made-coronavirus-triggers-debate-34502
https://www.the-scientist.com/news-opinion/lab-made-coronavirus-triggers-debate-34502
https://www.the-scientist.com/news-opinion/theory-that-coronavirus-escaped-from-a-lab-lacks-evidence-67229
https://www.the-scientist.com/news-opinion/going-viral-for-the-wrong-reasons-67040
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یا اینکه   دهدیمبه شما  ارزشمند ینشی باین بخش  دیگر خود اطمینان و اتکا کنید که نظرات اشتباه را اصالح کنند؟ آیا  يهاخواننده 

 .پردازندیمتنها به آزردن همدیگر و شما 
 
 

 مالحظه درباره این بحث است:   ییچندتاموارد زیر 
 

  ارتباطی مستقیم   دیخواهیموظیفه و هدف بخش نظرات را تعریف کنید: آیا هدف ساخت اجتماعی با کمک آن است؟ آیا
 با خوانندگان برقرار کنید؟ 

 
  شفاف درباره بخش نظارت تدوین کنید: این کار براي زمانی که شما قصد حذف نظر یا منع کردن  نامه استیسیک

 .دهدیمرا کاربري را دارید، استناد الزم 
 

  باشد   ر یگزمانفرآیندي  تواندیمي برآورد کنید: مدیریت نظارت اانه یگراواقع طوربه ي خود را ریپذانعطافمیزان  وتوان
 مواجه باشید.  هاآناگر با حجم باالیی از  خصوصبه 
 
308Fپروژه کورال 

کرده است و  يآورجمع در زمینه مدیریت و ایجاد اجتماعی در بخش نظرات  مجموعه اي از راهنماها و منابع کارآمد 309
اشاره کرد  حراست از فرهنگ این اجتماعتا  تعریف راهبرد، از قدم به قدم براي ساخت یک اجتماعبه راهنماي  توانیم هاآن ازجمله 

 از این پروژه نیز موجود است.) دفتر تمرینی  نسخه قابل چاپ( و البته 
 

که باید زمانی که قصد طراحی راهنماي   دهدیمقرار  مورداشاره دقیق و مهمی را  يهاپرسشمجموعه  آیین نامه رفتاريبخش 
 هادستورالعملو  نامه استیسدرباره ساختار نوشتن  ییهاه یتوصو  هامثال طورنیهمقرار دهید  موردنظررا   هاآناجتماع خود را دارید 

 در آن پیدا کنید. دیتوانیمرا 
 

که با مخاطبان خود داشتند دو  ياتجربه با تمرکز بر علم تصمیم به طراحی مجدد خود گرفتند بر اساس  تیساوبزمانی که دو 
 : اندشده رویکرد متفاوت را نسبت به بخش نظرات در پیش گرفتند که در ادامه وصف 

 
 Yale Environment 360: 1مطالعه موردي  

 
از عهده تنظیم فضا   یخوببه تصمیم گرفت بخش نظرات را باز نگاه دارد چون مخاطبان  تیساوبدبیر اجرایی این  310کترین بیگلی

 .آمدندیبرمو رعایت قوانین براي خودشان 
 

 هاخواننده ، بقیه  اوردیدرب. اگر کسی بخواهد عوضی بازي کنندیممخاطبان ما خیلی خوب در مدیریت نظرات عمل 
  وفوربه  یطیمحستیز يهاتیساوبکه در  –ترول ها قرار بگیریم  موردحمله . یا اگر ما شوندیموارد عمل  سرعتبه 

ما اغلب اوقات به دفاع از ما وارد  يهاخواننده  –درباره موضوعات مربوط به تغییرات اقلیم  خصوصبه  افتدیماتفاق 
. ما از  میکنیماما تنها تحت شرایط خیلی خاص است که مداخله  میکنیم. ما این موضوعات را رصد شوندیممیدان 

را براي چند روزي تحت نظر داشته   شودمیمنتشر   هاآن يهانوشته خواهیم که نظراتی که زیر خود می هاينویسنده 
این   کنممیفکر   و ؛پاسخ دهند هاآنبودند ممکن است به   مندعالقه نیازي دیدند یا  هاآنثنایی و اگر است طوربه باشند. 

 . میکنیم توجه  ندیگویم ها آن  آنچه ) که ما به  دهدیمو نشان ( شودمیکار باعث بروز و ایجاد مقداري عالقه مخاطب 
بحث جدي  واقعاًیا نه  میدارنگاه انجام دادیم و اینکه آیا بخش نظرات را  تیساوببراي  ياتازه ما سه سال پیش طراحی 

که   کنندیمرا مطرح   يا شده نظرات عمیق و فکر  واقعاًن بخش را فعال و باز نگاه داشتیم چون مخاطبان ما یما ا بود.
 اما اگر افراد به سراغ  مینیبیماجتماعی خود  هايرسانه . ما نظرات چموشی را در شودمیمنجر به ایجاد بحث 

 
309 The Coral Project 
310 Katherine Bagley 

https://guides.coralproject.net/
https://guides.coralproject.net/start-here/
https://guides.coralproject.net/define-your-strategy/
https://guides.coralproject.net/define-your-strategy/
https://guides.coralproject.net/workbook/
https://guides.coralproject.net/create-a-code-of-conduct/
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کلیک کنید تا بخش  يا دکمه در انتهاي صفحه نظر بگذارند و براي این کار باید روي  واقعاًما بیایند و به  هايداستان 
 کند ی م ایجادخوبی را  يهابحث واقعاًدر این صورت عمده این نظرات  –نظرات باز شود 

و براي ما هم خیلی خوبه که نظرات و زوایاي دید مختلفی که مردم از آن طریق به داستان   رمیگیمهم یاد  هاآنمن از  
 را ببینیم.  نگرندیمما 

 
 
 

 : ساینس نیوز 2مطالعه موردي  
 

مشارکت  تیدرنهاادیتور تعامل با مخاطبان که چطور حجم باالي کاري که براي نظارت بخش نظرات الزم بود و  311مایک دنیسون
به این نتیجه رساند که بخش نظرات را بسته و خوانندگان خود را براي ثبت   ار هاآن کردیماندکی که این بخش در تولید گفتمان 

 بازخوردها به ایمیل خود ارجاع دهند: 
 

مواردي مانند اینکه یا   کندیم سختی روبرو  يهاي ریگمیتصماینکه تاالري آزاد براي همه داشته باشید یک سازمان را با 
یا   –و اهداف سازمان و حتی منطبق با حرمت افراد نیست  تیمأمورراستاي  باید انبوهی از نظرات را داشته باشیم که در

 اینکه وقت زیادي را باید صرف مدیریت نظرات کنید تا به این روش گفتمانی که به دنبال آن هستید را ایجاد کنید.
 

کنیم و هر   ي رودنباله حفظ کنیم و هم بخوریمش»  خودمان رااز سیاست «هم کیک  در ساینس نیوز ما هم سعی کردیم
را پاك کنم تا جایی که    هادگاه یدمجبور شوم تعداد زیادي از  تیدرنهاطی کنیم و این باعث شد تا من  باهمرا  راه دو 

ایک هی ساکت باشید االن م  نکه یامثلشروع کردند به نوشتن چیزهایی  نوشتندیمنظر  دائم طوربه تعدادي از کسانی که 
به بازنگري در  2019خوب نیست. براي همین وقتی در سال  یکسچیهاین براي  و کند؛یمو همه را پاك  دیآ یم

و البته  (مشغول بودیم به نظرمان رسید که زمانی طبیعی و نقطه منطقی براي از بین بردن بخش نظرات است  تیساوب
  .)شدیمبارگذاري صفحات ما  زمانمدت يدنکفنی هم بخش نظرات باعث  ازنظر

 
مخاطب  در انتهاي یک مقاله بخش نظرات وجود داشت االن فقط یک جعبه متن قرار دارد که به  ترشیپجایی که 

با ما در میان بگذارند. ما   feedback@sciencenews.orgنظراتشان را از طریق ایمیل  توانندیم دیگویم
 جواب دهند.  هاآنمنظم این ایمیل را رصد کرده و در صورت نیاز به   طوربه یم که اه کرد افرادي را در چند شیقت مامور

 
 و درخواست بازخورد  هاینظرسنج

 
 

 يآورجمع زمین حاصل خیزي براي   توانندیم شوندیمتعبیه   هاداستانو دعوت به اعالم نظر و بازخورد که درون  هاینظرسنج
این موارد را طراحی و اجرایی کرد بسته به اهدافی شما  توان یممخاطبانتان باشند. اینکه چگونه  يهاسؤالبازخوردهاي مستقیم و 

 دارد. 
 
 

از مخاطبانشان درخواست  آن درو  کردندیمکار  پروژه اي محلی در زمینه تغییرات اقلیمبرنامه ساینس فرایدي، روي  کنندگانه یته
، رتا صداي مردم را از اطراف کشور بشنوند. در نیچ دادیم این فرصت را  هاآنکه بازخورد خود را مطرح کنند. این کار به   کردندیم

ابزاري براي  عنوانبه  طورنیهماز نظرسنجی براي گرفتن بازخورد درباره اینکه چه موضوعاتی را پوشش دهند و  کنندگانه یته
فیدبک و نظرخواهی براي  يهابرگه که چطور از  ندیبیم . در ادامه سه مثال از نیچر را کنندیمسنجش عالقه مخاطبان استفاده 

 فهمیدن اینکه مخاطبان دوست دارند چه موضوعاتی را ببینند استفاده کرده است.
 

 
311 Mike Denison 

mailto:feedback@sciencenews.org
https://www.sciencefriday.com/spotlights/degrees-of-change/


KSJ | MIT 238 
 

 

 
 
 
 
 

 19  –مدیریت و ارزیابی پوشش کووید 
 

 
قرار داشت و اینجا با اجازه موسسه انتشاراتی اشپرینگر نیچر و مجله نیچر،   19-نیچر در پوشش داستان کووید  خوانندگاننظرسنجی 

 . شودمیبازنشر  2020
 

 روش   نی ترخردمندانه و  نی بهتربه گونه اي که منابع بتواند براي  19-هدف: راهنمایی کردن روند پوشش اخبار کووید
 مورد استقبال مخاطبان هدف قرار بگیرد: منتشرشده و محتواي  قرارگرفته  مورداستفاده 

 
  ي نیچر فراخوانی را درون چند داستانی جاسازي و تعبیه کرد و از خوانندگان پرسید که  ریگهمه رویکرد: در ابتداي دوران

 موضوعات دیگر.  ي تحقیقات یاهاافته ي بر محققان، یریگهمه اثرات  –دوست دارند درباره چه موضوعی بیشتر بدانند 
 

  که بر   قراردادند هاییداستاني مخاطبان، ویراستاران نیچر تمرکز خود را بر سفارش و تولید هاپاسخنتیجه: بر مبناي
 تمرکز داشتند.  دارادامه تحقیقات 

 
 شود  آماده گر یدکه باید در پیگیري داستانی  هاییداستانبراي  سؤالي آورجمع

 

Nature’s reader survey included in a story about “brain death.” Printed with permission from Springer Nature. 
NatureMagazine  2020  
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مغز یک خوك براي چندین ساعت بیرون از بدن او زنده نگاه داشته « -داستانی بزرگ را پوشش دادند  هاآن: هدف
بدانند   خواستندیمکامل پوشش دهد. به همین دلیل  طوربه همه موارد را  تواندینمکه مقاله ابتدایی  دانستندیمو  - »شد

 این اتفاق علمی بدانند. درباره دانشمندان بودند، دوست دارند چه مواردي را  هاآنکه خوانندگان اصلی 

بخش پایانی صفحه قرار دادند که   آن را در عمداًدرون متن تعبیه کردند و البته   هاپاسخ ابزارکی را براي  هاآن: رویکرد
فرضی مخاطب عام) با احتمال کمتري آن را مشاهده کند. خود  طوربه و (افرادي که تعامل کمتري با متن داشتند 

یی منجر شود که نیچر  هاسؤالکه به  کردیمرا به سمتی هدایت  هاپاسخي مخاطبان و  اگونه به ی هم نظرسنج
 ه این یافته چه معنی براي تحقیقات مغزي بنیادي دارد؟) اینک مثالً پاسخ دهد ( خواستیم

تولید و منتشر شد. باره نیدرا مقاله دیگري جهیدرنتمرتبط استخراج شد و  سؤال: تعداد معدود و قابل مدیریتی  نتیجه 

فرضشیپو باورهاي  مالحظاتبررسی 

مخاطبان   طورنیهم: سنجش پاسخ و واکنش مخاطبان به داستانی خبري که انتظار داشتند براي مخاطبان اصلی و هدف
 عام جذابیت داشته باشد.

کرر به خود ارجاع می دادند در یک صدها نفر از دانشمندانی که به طور گسترده و م: درون داستان خبري «رویکرد
و شدیم» نظرسنجی باال را جاي دادند. نتایج این نظرسنجی بالفاصله نشان داده بانک اطالعات تازه شناسایی شدند 

 آنی مشاهده کند.  طوربه ي خود را هارده همدیدگاه و نظر و احساس  توانستیم خواننده   جه یدرنت

مقاله   درگرافیکی از نظرسنجی تعاملی خود را  طورنیهممنتشر کرد.  هاپاسخرا بر مبناي این  سرمقاله اي: نیچر نتیجه
  هاآني بعدي به همراه داشته باشد (با قرار دادن این گرافیک آماري هاخواننده تا اطالعات الزم را براي  داد قراراصلی 

 ي جلوي این را گرفتند که در صورت تغییر در ابزار نظرسنجی نتایج از دسترس خارج شود.)ا رانه یشگیپ طوربه 

«  آنها نیازي به زنگ و  
د. برخی از   دارن سوت ن

این موارد چیزهایی  
سیار ساده و   یی  ابتداب

ستند. اینکه شما   ه
کردهاي سنتی   روی

گار روزنامه ي خود را به  ن
را به   ها آنکار گرفته و  

روشی دیجیتال یا با  
عمال   تربزرگ ابعادي  ا

 . کنید

آنا جی، ادیتور ارشد دیجیتال و تعامل، 
 نیچر 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01216-4
https://www.nature.com/articles/d41586-019-01216-4
https://www.nature.com/articles/d41586-019-01289-1
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02479-7
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02479-7
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02669-3
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 ایجاد اعتماد با پروژه شفافیت و ساینس نیوز

که طرحی براي ارتقاي سواد رسانه  News Co/Labهمکاري مشترکی است که بین ساینس نیوز و  312پروژه شفافیت
مناقشه برانگیزي  هايداستانبر  ییهاه ی حاشدربردارنده  ازجمله است. محتواي آن  شده انجام دیجیتال در دانشگاه ایالتی آریزونا است 

. چرا ساینس نیوز به  تحقیقاتی که از سوي صنایع تامین مالی شده اندو  واکسن هراسیاست مانند موارد چون یا داراي بار سیاسی 
  ییهاسؤالورود سوگیري به داستان انجام دادند؟ چه   شدنمانع را ویراستاران براي ییهاقدمپوشش این موضوع پرداخت؟ چه 

است تا نظرسنجی سریعی را درباره میزان اعتماد به ساینس نیوز  شده دعوتاز مخاطبان  هاه یحاشپرسیده نشده است؟ در انتهاي این 

پر کنند.

چند توصیه براي انجام   هانیاخود تعبیه کنید،  ياهمتناگر تصمیم گرفتید که دعوتی براي بازخورد مخاطب یا نظرسنجی را درون 
 است که باید مراقبش باشید. يانکته بهتر و همچنین چند 

 دیخواهیمخوب فکر کنید. اینکه تصور دقیق و واضحی از اینکه   دیکنیمبه اینکه در دعوت خود چه مواردي را مطرح 
و تر قیدقتا فراخوان خود را  کندیمي خود به دست آورید، داشته باشید به شما کمک هاخواننده ي هاپاسخچه چیزي را از 

 طراحی کنید. تریی اجرا

طوربه ي مشخصی را تنظیم کنید: تاریخی براي پایان زمان مشارکت مشخص کنید. یا اگر نظرسنجی خود را بندزمان  
توان نظارت بر آن را دارید. (نکته جنبی: اگر از ابزار سازمان  باز بگذارید، اطمینان حاصل کنید که  دیخواه یمیی انتهایب

ي از اگوشه در  کارافتاده احتمال کمتري دارد که در آخر با یک ابزارك از  دیکنیمسوم و بیرون از مجموعه خود استفاده 
 سایت خود روبرو شوید.)

 چه چیزي از  هاآني شود و به خوانندگان بگویید ااستفاده چه  ها پاسخقرار است از  توضیح دهید که  وضوح به از پیش و
را خواهند دید؟ آیا   اندداده ارائه  هاآني هارده همیی که دیگر هاپاسخآنی   طوربه  هاآن. آیا شودمیپاسخ دادن نصیبشان 

 .افتدیم است چگونه این اتفاق  گونه نیابه شکل دادن روند آینده پوشش کمک خواهد کرد؟ اگر  هاآنپاسخ 

 ي انتهایی داستان قرار دهید تا خوانندگانی که بیشتر درگیر داستان هستند را جدا کنید. به  هابخشفراخوان خود را در
یی که از روي برداشت اولیه و تنها با دیدن تیتر داستان ممکن است نوشته شود، حذف  هاپاسخکمک این روش برخی از 

 .اندخوانده ي آن کسانی پاسخ خواهند داد که بخش بزرگی از داستان را جابه و 

312 The Transparency project 

« فکر ما این بود که اگر به مخاطب نشان دهیم که ما کار و تکالیف خود را درست انجام  داده ایم، این 
کار باعث می شود تا تصور اینکه ما نیت سوئی داریم یا به دنبال برخی از اهداف  

رود. ستیم را از بین ب گر ه » مالی یا اهداف خاص دی
سون، ادیتور تعامل با مخاطب،  ک دنی ساینس نیوزمای  

https://www.sciencenews.org/blog/transparency-project/introducing-transparency-project
https://newscollab.org/
https://www.sciencenews.org/article/vaccine-hesitancy-measles-motivational-interviewing
https://www.sciencenews.org/article/giving-cats-food-antibody-may-help-people-cat-allergies
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 خیلی طوالنی یا پیچیده باشد مردم از پاسخ دادن  سؤاالتپا در جاي پاي کسی بگذارید که قرار است پاسخ دهد. اگر
 .روندیمطفره 

 ارزشی معادل یک  دیاکرده تعبیه ی که درون یک داستان نظرسنجچهارچوب را رعایت کنید. به یاد داشته باشید که
خوراکی براي داستانی دیگر استفاده کردید اطمینان حاصل  عنوانبه  هاآنتحقیق علمی ندارد به همین دلیل هم اگر از 

درست و دقیقی در چهارچوب خود قرار دهید. این داستان مثال   طوربه را  جینتا. دیاداده کامل توضیح  طوربه کنید که آن را 
بر اساس نظرسنجی نیچر، دو سوم محققان گزارش دادن که براي ارجاع تحت فشار قرار خوبی از این موضوع است: «

 گرفته اند.» 

 است  کارآمد یافتن آنچه براي شما 

و کامل، شما نیروي انسانی، زمان و بودجه الزم را دارید که در تمامی مسیرهایی که مخاطبانتان حضور دارند  دئالیادر جهانی 
براي انتشار استفاده کنید، بازنگري و  دیخواهیمرقابت کنید و یا حداقل، هر یک از محتواهاي تولیدي خود را بر اساس مسیري که 

 بازآرایی کنید.

. واقعیت این است که  کندیمباور داشته باشد که در چنان دنیایی زندگی  خواندیمکسانی که این مطلب را   از کی چیه دانمیمبعید 
دیاساخته  بوكفیس، تصوري که براي شودمی استفاده تاگرام نسبده و بستانی وجودي دارد. هشتگ توییتر شما به نحو دیگري در ای

 .آوردیدرمسر از لیندکدین 

باشد و نه اینکه باعث هراس شود. این نکات باید شما را تشویق کند تا دست به آزمون و تجربه   بخشالهام من امیدوارم این مساله 
قرار داشتن در خط مقدم   بله ا است و موجود دارد و در اختیار ش هافرصتاز امکانات و  ياکننده حجم منکوب   بله بزنید و یاد بگیرید. 

 –غلط موجود در آن  يهاداده و فضاي تندي که دارد و تغییرات الگوریتمی و  شیهايبندمی تقسهمه   رغمیعل  –گفتمان آنالین 
 باشد. کنندهخسته تالش و کاري  تواندیم

،وندشیمعلمی تولید  ينگارروزنامه آزموده  يهاداده و بر مبناي  اندشده گزارش یخوببه قوي که  هايداستان اما در اختیار قرار دادن 
مانند  هاییداستانو در قالب  وقت دیگريزمانی که علم بیش از هر  دوره و در خصوصبه خدمتی اساسی و حیاتی براي مردم است 

 است. از زندگی روزمره بدل شده ياواسطه یبو گرمایش جهانی به عضو حاضر و  يریگهمه 

اجتماعی  هايرسانه نیستند. به اشتراك گذاشتن علم در  غمناكو   هشداردهنده هم موضوعات تلخ و  هاداستان البته که همه این   
و شگفتی جهانی که در آن زندگی    مسحورکننده تازه، غرابت گیاهی  يهاشرفتیپانتشار وعده  –هم باشد  بخش فرح  تواندیم
 .میکنیم

 اجتماعی بررسی کرد  هايرسانهفهرستی از مواردي که باید در زمینه 

 بررسی کنید که دقیق است .۱

 و مستقل باشد  ومانعجامعتنظیم کنید که  ياگونه به را  ییمحتواهر  .۲

 از اصطالحات تخصصی پرهیز کنید .۳

هدف اولیه ما در    »
موردتعامل  و درگیر 

ساختن مخاطب تنها  
عی از   این بود که اجتما

سازیم اما   ؛مخاطبان را ب
االن که مخاطبان خوبی  
داریم و به طور طبیعی  
نیز در حال رشد است  
تالش داریم تا تمرکز  

ر تعامل با   خود را ب
گذاریم    –مخاطب ب

  ها آن اینکه اجازه دهیم  
و   ترقیعمي اگونهبه
رانه یام ي با سایت  تردوا

ما، محتواي ما،  
گار روزنامه ي ما و با نام  ن

د ما تعامل   رن شان و ب و ن
شته باشند   . دا

 توماس لین، سردبیر کوانتا

https://www.nature.com/articles/d41586-019-02922-9
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02922-9
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 از هنرهاي زیبا استفاده کنید  .٤
 

 مرتبط را درج کنید  يهاشناسه  طورنیهمهشتگ هاي مناسب و  .٥
 

 به عناصر انسانی فکر کنید  .٦
 
 

 فکر کنید  هازمانو  هاچهارچوببه  .۷
 

 مراقب اشتباهات تایپی باشید. .۸
 

 
 
 
 

تسلط دارید    هاآنکه بر   ییهامهارترا به آزمون بگذارید یا   ياتازه  يهاشه یاندمن امیدوارم این مطالب شما را تشویق کرده باشد که 
این  نکته در صحبت با سایر ویراستارن تعامل در علم نی تربزرگهمچنین کمی احساس تعلق کنید. براي من  و ؛را بهبود بخشید

 .» و از بال او پایین حرفه من خبر دارد. میگویم من چه  فهمدیم است «بله یک نفر دیگر هست که  
 

دائم یاد  طوربه ندارد. مخاطبانتان را بشناسید،  هارسانه و در انتها اینکه «توسعه مخاطب» براي ناشران علم تفاوت چندانی با سایر 
 ، جذاب و دقیق پیش بروید.رینظیببگیرید و با محتوایی 

 
 کاراکتر آماده کنید.)  280(و مطمئن شوید که یک نسخه از این داستان را با کمتر از 

 

 نابع بیشترم
 

 ي این حوزههاخبرنامه
 

 ها» موسسه انتشارات آمریکاخبرنامه «دانستنی 
 

   نیمن نگاريروزنامه خبرنامه آزمایشگاه 
 

  خبرنامه هايDigiday 
 

 مؤسساتو  هاگروه
 

 Gather امکاناتی  ازجمله و  کنندیمي مرتبط فعالیت هاحوزه ي گیرا و نگارروزنامه : اجتماعی براي کسانی که در زمینه
ي و سایر منابع را در موردي از مطالعات امجموعه ماند یک گروه در اسلک، فضاي گفتگویی در ویرچوال الیتنینگ و 

 .دهدیمرار اختیار کاربران ق
 

  گروهی است که از سوي اجتماعی هايرسانه گروه فیسبوکی مدیران :Social Media  Pro   که  شودمیمدیریت
ي نیست، براي اینکه نبض  نگارامه روزناجتماعی است. اگرچه تمرکز این گروه بر  هايرسانه شرکتی براي آموزش آنالین 

 اجتماعی را در دست داشته باشید گزینه مناسبی است.  هايرسانه روندها در 

https://www.americanpressinstitute.org/category/need-to-know/
https://www.niemanlab.org/subscribe/
https://digiday.com/newsletters/
https://www.letsgather.in/
https://www.facebook.com/groups/socialmediamanagers/
https://www.facebook.com/socialmediapro/
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 The Social Media Geek Out:   مت ناوارا که توسط مشاوري به نام(@MattNavarra)   مدیریت
 اجتماعی است.  هايرسانه ی محصوالت و بسترهاي روزرسانبه یی درباره هانوشته دربردارنده  عمدتاً. این گروه  شودمی

 
 
 
 

 ي توییترهافهرست
 

 Engagement @ s ci pubs  و شامل افرادي است که در بخش  امداده فهرستی در توییتر که من آن را سامان
ي خود را براي نوشتن این فصل با من به اشتراك هادگاه ید هاآنبسیاري از  کنندیم ي مشابه فعالیت ها تیموقعتعامل و  
 گذاشتند.

 
 ScienceWriters  on Twitter   ي و سایر ارتباط گران علم که  خبري هانده ینما، نگارانروزنامه فهرستی از

ScienceWriters@)علمی  هاينویسنده ی  توسط انجمن مل  313شودمیمدیریت  (
 

 برخی از افراد براي دنبال کردن در توییتر 
 

 Matt Navarra (@MattNavarra) ی بوکسیف اجتماعی و بانی گروه  هايرسانه : مشاورThe Social 
Media Geek Out 

 
 Taylor Lorenz (@TaylorLorenz):  اندمشغولبه چه کاري  هابچه او را دنبال کنید تا ببینید 

 
 Gretchen McCulloch (@GretchenAMcC) :به خاطر  «اینترنت و نویسنده کتاب  شناسزبان

 کنند یمیی از زبان در اینترنت استفاده هاروشکه مردم به چه  دهدیم » او این موضع را توضیح 314اینترنت
 

 Amy Webb (@amywebb)  ازجمله ( هاشرکتکه  سیگنال ها سخن می گویندو نویسنده کتاب  نگرنده یآ 
  به آینده داشته باشند. ترژرفتا نگاهی   کندیم) را تشویق هارسانه 

 
 

 Pewتحقیقات 

 »این گزارش 2017در سپتامبر  منتشرشده ( »آمریکایی ها چگونه اخبار و اطالعات علمی خود را به دست می آورند :(
این منابع را   هاآناما  کنندیمعمومی دریافت   هايرسانه اخبار علمی را از طریق  هاییکایآمردرصد  54که  کندیمبیان 

.  شودمیو مجالت علمی   مستندها، هاموزه . منابعی که براي مخاطبان اعتبار بیشتري دارد شامل کنندینمدقیق ارزیابی 
 .اعتماد اندکی به خبرهاي علمی که در شبکه هاي اجتماعی می بینند دارندکه  اندداده گزارش  دهندگانپاسخ

 
 ” (March 2018)The Science People See on Social Media“  تحلیلی از صفحات مرتبط

 و در چندین کانال ارتباطی حضور دارند  شوندیممدیریت  هاسازمانهایی که از سوي آن ازجمله بوك با علم در فیس

 
 این فھرست دیگر بھ روز نمی شود اما اکانت انجمن نویسنده ھای علم، فھرست ھای دیگری از جملھ انجمن ھای روزنامھ نگاری را در خود جای داده است  313
314 Because Internet 

https://www.facebook.com/groups/socialgeekout
https://twitter.com/MattNavarra
https://twitter.com/i/lists/1248471308263813124
https://twitter.com/i/lists/36470440
https://twitter.com/MattNavarra
https://twitter.com/TaylorLorenz
https://twitter.com/GretchenAMcC
https://twitter.com/amywebb
https://www.publicaffairsbooks.com/titles/amy-webb/the-signals-are-talking/9781610396660/
https://www.journalism.org/2017/09/20/science-news-and-information-today/
https://www.journalism.org/2017/09/20/most-americans-see-at-least-some-science-posts-on-social-media-but-tend-to-distrust-what-they-see/
https://www.pewresearch.org/science/2018/03/21/the-science-people-see-on-social-media/
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مرور کنید چون   اطیبااحت. این تحلیل را IFLScienceبوك مانند صفحات بومی فیس طورنیهم) و  هارسانه  عمدتاً(

 است. شده يآورجمع 2018تغییرات بزرگ الگوریتمی در سال ي آن پیش از هاداده 
 

 “Sizing Up Twitter Us ers “ (April 2019):  :درصد توییت ها را تنها ده    80چند نکته از این تحقیق
 جوان، عموماًزنان و متمرکز بر سیاسی هستند. کاربران  عمدتاً. کاربران فعال کنندیم درصد افعال فعال در توییتر منتشر 

 هستند. هادموکرات مایل به   متحده االت یا ي تحصیالت بیشتر و با احتمال بیشتري نسبت به جمعیت بالغدارا 
 
 
 
 

 اطمینان از پذیرا بودن 
 

  ی از گزارش اصلی اخبار تعامل دارندچطور توییتر سیاهان و سایر اجتماع هاي موجود در رسان هاي اجتماعی با جریان
ها را که آن –در توییتر پرداخته است  ي نایت است که به تحلیل توییت هاي سه اجتماع موجودنگارروزنامه بنیاد 
 ازجمله و  –ي کرده است بند طبقه  تبارییایآسي هاییکایآمرو توییتر  هاستینیفم، توییتر  پوستاناه ی سي توییتر هابانام 

تعلق دارند. چندتایی از هشتگ هاي  فضاهاو فعاالنی است که به این   نگارانروزنامه یی با هامصاحبه  دربردارنده 
در این گزارش با دنیاي علوم، فناوري، مهندسی و ریاضیات، تعلق دارد مانند  مورداشاره 

#ilooklikeanengineer  و#dis tractinglys exy  این گزارش به بررسی مالحظات و نقدهایی پرداخته
پیشنهاد کرده تا   نگارانروزنامه و مسیرهاي جایگزینی را براي  اندکرده نسبت به رسانه مطرح  هاگروه است که اعضا این 

 ردازند. به روشی بهتر نسبت به تعامل با این مخاطبان در این فضاهاي آنالین بپ
 

 ي خاصی که براي نقش تعامل با مخاطب نیز  هاه یتوص» یکی از 315«چگونه در تحریریه ها هم پیمانی با دیگران باشیم
را  هاآنصفحه توییتر خود را بررسی کنید و ببینید چه افراد و اکانت هایی را دنبال و صداي  نکه یااست  استفاده قابل

 . دیکنیمتقویت 
 

 تعامل با مخاطب
 

  درگیر  اصوالًاست که   باره نیدراو  2019توضیحاتی مربوط به سال   316؟چطور با اخبار در گیر می شوند واقعاًمخاطبان
 یی که درباره سودآوري آن دارد صحبت کرده است. هاتیقطع ت و درباره عدم کردن و تعامل با مخاطب به چه معنی اس

 
 طب هنوز مبهم است (اما نتایج اولیه آن نوید بخش به شمار می استداللی تجاري درباره منافع گوش دادن به مخا

که توسط کریستین اشمیت براي نیمن لَب ( 2019؟ گزارش سال شودمیباعث بهبود  واقعاًآیا تعامل با مخاطب  317)روند
 که نتیجه نهایی شفاف نبوده است. پردازدیم هاه یریتحرچندین آزمایش در  ریتأثگزارش شده است) به بررسی 

 
 ي وب هاسنجهي هاتیمحدود

 
  است و شما فکر می کنید تا االن باید متوجه شده باشیم که چطور باید ترافیک وب را اندازه گیري کرد 2015االن سال 

  FiveThirtyEightسم دین در رسانه  گزارشکه این  شودمی اما این موضوع باعث ن  نیست 2015اگرچه دیگر سال 
 کمتر از قبل روشنگر باشد.

 
 

315 How to Be an Ally in the Newsroom 
316 How do audiences really ‘engage’ with news? 
317 The business case for listening to your audience is still murky (but early results are promising) 

https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/11/facebook-news-feed-algorithm-overhaul-mark-zuckerberg
https://www.pewresearch.org/internet/2019/04/24/sizing-up-twitter-users/
https://d.docs.live.net/7a2ffb5c02e70616/Docs/Translation/KSJ/FInal/How%20Black%20Twitter%20and%20other%20social-media%20communities%20interact%20with%20mainstream%20news.
https://twitter.com/hashtag/ilooklikeanengineer
https://twitter.com/hashtag/distractinglysexy
https://source.opennews.org/articles/how-be-ally-newsroom/
https://www.cjr.org/tow_center/audience-engagement-journalism.php
https://www.niemanlab.org/2019/10/the-business-case-for-listening-to-your-audience-is-still-murky-but-early-results-are-promising/
https://www.niemanlab.org/2019/10/the-business-case-for-listening-to-your-audience-is-still-murky-but-early-results-are-promising/
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  گزارشی از مکس رید در مجله نیویورك   خیلی بزرگ است» واقعاًچه مقدار از اینترنت جعلی است؟ معلوم شده که جواب
 انواع بات ها و ترافیک جعلی را ارائه کرده است.  ي ازبندجمعکه   2018در سال 

 
 
 

 سالمت ذهن
 

 » یی با مدیران  هامصاحبه   شامل » اجتماعی تحریریه هستید هايرسانه مدیریت سالمت ذهن وقتی در حال مدیریت
سالمت و ذهنی خود را حفظ    هارسانه حفظ ارتباط با این  باوجوداجتماعی درباره این موضوع است که چگونه  هايرسانه 

 نوشته است.  Kaiserکنند. این مطلب را چسیدو جیلز براي اخبار سالمت 
 

 تماشا کنید
  317پشت پردهF

مستندي از نتفلیکس درباره معتقدان به تخت بودن زمین. این مستند بینشی را درباره نحوه فکر کردن  318
درباره نظریات  رباره رابطه میان چنین تفکريو همچنین د دهدیمهستند ارائه  اعتمادیب شده تیتثبافرادي که به علوم 

 هاآندر جامعه و پخش شدن  هاآنتوطئه و نحوه شیوع 
 

 درباره نویسنده 
 

و  بازنشر اجتماعی، هاي رسانه به مدیریت  آنجااست. او در  Knowableر و دبیر تعامل با مخاطب در مجله  وادیت کتی فلیمن
 يارسانه به دنیاي استارت آپ هاي   ATTNدرباره انتشارات دانشگاهی آموخت و در  PLOSتحلیل محتوا اشتغال دارد. او در 

 خود را با او به اشتراك گذاشتند تشکر کند. يهاه یتوصو  هادگاه یداجتماعی که  هايرسانه . او مایل است از دبیران تعامل و شدوارد 
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 319نوشته نیل وي. پتل

. این  کنندیمتعریف  رمتخصصیغعلم براي عموم به معنی یا پاپیوالر ساینس را به معنی ارتباط علم با مخاطبان عمومی و  معموالً
 است.  19 –کووید  يریگهمه که بخشی از آن به دلیل  –شده است  ده یتندرهمروزانه  ينگارروزنامه با  واژه روزها این 

شده   –بدون هیچ پیشوند و پسوندي  – نگاريروزنامه تبدیل به  درواقععلم  ينگارروزنامه ما در دوران گذار عجیبی هستیم که 
امروز همه   يریگهمه . «به دلیل دیگویمدر مدیوم   OneZeroعلم و ویراستار سابق  نگارروزنامه  320است. این را یاسمین تیاگ

 .»خوانندیم مردم درباره علم 

درج شود موضوع  المللنیبخبري و در کنار خبرهاي سیاسی و  هايرسانه این روزها اینکه داستانی درباره علم در مرکز صفحات 
ویروس به خبري جهانی بدل شد، دیگر شنیدن اینکه فردي عادي اصطالحی مانند  کرونا  ازآنکه پس رایجی است. اندکی 

نبود. اشتهاي عموم براي اطالعات درباره محافظت از   يرعادیغ» را در گفتگویی روزمره استفاده کند، نیپروتئ  يهاشاخک«
در پی این رویداد باید منتظر آن باشند، به   آنچه به دانستن  هاآنو اشتیاق  شدهشناخته خودشان و عزیزانشان از این بیماري کمتر 

 علمی کمک کرد.  يهاپوششرشد این 

هم شاهد رشد ویژه   –فراخورشیدي  يهااره یستغییرات اقلیم، هوش مصنوعی، جستجوي  –در همین حال، موضوعات دیگر علم 
 خبري بودند.  يهاپوششخود در میان عالیق مردم و 

که    م یشنویم، اغلب از اعضا جامعه شوندیمعمومی منتشر  هايرسانه در  شیازپش یبعلمی  هايداستاناینکه  رغمیعلو  وجودنیباا
گزارشی . بر اساس دانندیمیا حتی نسبت به آن موضعی گریزان داشته یا آن را منکوب کننده   دارند  علمبه  نسبت دوگانه احساسی 

ه نسبت به  ک ییهاییکای آمرنسبت  2021تا دسامبر   2020از نوامبر سال  منتشر کرده است 2022در سال  Pewکه مرکز مطالعات 
ان نیز با پنج  نگارروزنامه اعتماد به  و  ؛است افته یکاهش درصد   77درصد به  84» از اندداشته قابل قبولی اعتماد  طوربه دانشمندان «

 درصد رسیده است. 40درصد کاهش با حدود 

319 Neel V. Patel 
320 Yasmin Tayag 

علم براى عموم

مقدمه

https://onezero.medium.com/
https://www.pewresearch.org/science/2022/02/15/americans-trust-in-scientists-other-groups-declines/
https://www.pewresearch.org/science/2022/02/15/americans-trust-in-scientists-other-groups-declines/
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نوشتن درباره موضوعاتی مانند تغییرات اقلیم شبیه به این شده است که در   دیگویمدبیر اجرایی پاپیوالر ساینس  321ریچل فلتمن
که از قبل نسبت به علم   رسدیمکلیسا براي گروه کر کلیسا موعظه کنید. مثل این است که پیام شما تنها به گوش کسانی 

 است.  داده ازدستو این پیام از اینکه بتواند با دیگران ارتباط برقرار کند را  دارندمان یا

: همیشه گروهی از خوانندگان مرکزي و دائمی  دیگویم MITمدیر تحریریه بخش دیجیتال در مجله مرور فناوري  322نیل فیرث
مانند این  هاییداستاناما براي دیگران چنین  ؛دو رویدادهاي این حوزه دارن هاتوسعه علم وجود خواهند داشت که عالقه زیادي به 

چرا  دیدانی نم واقعاًخبر ندارید و   شده گفته چه چیزهایی   قبالًباشند. شما از اینکه  واردشده است که گویی از میانه یک بحث به آن 
است ممکن است به این موضوع کمک کند که   شده اشاره  هاآنبه   که در این فصل ییهاه یتوصاهمیت بدهید.:  موضوعباید به این 

و این موضوع این    کنندیمو از حضور او استقبال  ندیگویم آمد خوشو این مباحث به او  هاداستانخواننده شما احساس کند این 
 فصل است. 

اشته باشد. کشف یک  معکوس د ریتأث استکرد ممکن   تریعمومباید به یاد داشت که تالش براي اینکه علم عمومی را به زبانی 
منتشر شده در تایمز ایرلند این داستان که در  طورهمان ممکن است فراتر از ابعاد و جایگاه خود بزرگنمایی شود  يد یفراخورشسیاره 

به این پرسش پاسخ دهد که آیا ما در جهان تنها هستیم؟»   تیدرنها تواندیماتفاق افتاد: «کشف فراخورشیدي  2021در سال 
«شکسته شدن» فیزیک رایج نیست  به معنی الزاماً – هاآن  نی تربزرگو  نی ترمهمحتی  – دهدیمکه در فیزیک رخ  ییهاشرفتیپ

ن اینکه داستانی را شما شود. تعادلی میا چنین تصوري در ذهن باعث ایجاد   بیزنس اینسایدر برخالف چیزي که ممکن است نوشته 
را بزرگنمایی کنیم وجود  داده رخ کرد بدون اینکه آن را با احساسات افراطی بیفزاییم یا آنچه  تریدسترسقابلو  راتریگبراي مخاطب 

 دارد. 

با کمک آن مخاطبان علم   توانندیمو ویراستاران   هاسنده ینوکه  پردازامیم ییهاروشدر بقیه این فصل من به بررسی برخی از 
یا گمراه کردن خوانندگان بپردازند.  داده رخ  ازآنچه  قیردقیغبراي عموم را توسعه دهند بدون اینکه به دام احساساتی کردن یا گزارش 

شگفتی و درگیر کردن ذهن  مسیري براي عمیق بخشیدن به درك ما و برانگیختن حالنیدرعو   –علم روندي آرام و روشمند است 
 خاطب. م

 مخاطبان

را به چشم خوانندگان علم  هاآن الزاماً من« :دیگویمتایمز درباره مخاطبانش  آنجلسلسویراستار علم و پزشکی در  323کارن کپلن
 . خواندیمکه درباره سیاست یا ورزش  ياخواننده همان  -.» رمیگیمرا خواننده روزنامه در نظر   هاآن. بلکه کنممینگاه ن

کدام است، چه   قرارگرفته  قی موردتحقکه  یسؤالکه  پردازدیمباشد به توضیح این موضوع  شده نوشته : «داستانی که خوب دیگویماو 
  هاه یرضفچگونه به آزمودن این   هاآنکدام ها بوده است و  هاه یفرضبپردازد،  سؤالچیزي باعث شده تا شخصی به بررسی این 

تا خواننده خود را اغوا کنید تا چیزي درباره   دیکنیماز این بهانه استفاده  درواقعباشد، شما  شده نوشته . اگر داستان خوب اندپرداخته 
 روند و فرآیند علمی بیاموز.»

اما   ؛شودمیساخت داستانی درباره علم که با خواننده ارتباط برقرار کند و بر او اثر بگذارد با علم شروع   – دیگویمکپلن درست 
  شده گزارشوجود دارد که ویراستاران باید بردارند که فراتر از این است که اطمینان حاصل کنند داستان خوب نوشته و  ییهاقدم

دارید که چنین   یانیگوداستانکه اطمینان حاصل کنید که  شودمیبا این نکته آغاز  ترمتنوعو   تر عیوساست. نوشتن براي مخاطبان 
که براي  دیکناشاره باشید که به ارجاعاتی  ییهافرصت . این شاید به این معنی باشد که به دنبال کنندیممخاطبانی را نمایندگی 

 مخاطب شما آشنا است براي مثال اشاراتی به  
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323 Karen Kaplan 

https://www.irishtimes.com/news/science/space/exoplanet-discovery-may-ultimately-answer-the-question-are-we-alone-1.4550067
https://www.irishtimes.com/news/science/space/exoplanet-discovery-may-ultimately-answer-the-question-are-we-alone-1.4550067
https://www.businessinsider.com/muon-experiment-physics-hidden-force-universe-2021-4
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 آماده کند.  مخاطبرا متناسب و مختص این  ياپروژه به معنی استفاده از منابعی باشد که  . شاید عامه فرهنگ

 2016موضوعی که ریچل فلتمن در پاپیوالر ساینس بر آن تمرکز دارد. زمانی که او در سال  -بیایید با تنوع در تحریریه شروع کنیم
اکنون و بعد از تغییراتی که در تحریریه  دیگوی م. او دادندیمتشکیل   دپوستانیسفبه مجله پیوست، عمده مخاطبان آن را مردان و 

و این مجله توانسته است مخاطبان باالیی را در میان غیر   اندده یرسی به توازن یتجنس ازنظراست، مخاطبان مجله  شده انجام 
  به دست آورد. دپوستانیسف

تند، به این معنی است که مخاطبان زن  مهم یا جذاب هس  م یکنیمکه فکر  میسینویمفلتمن می گوید: «وقتی ما درباره موضوعاتی 
ارزشمندي درباره این موضوع داریم که وقتی شما تحریریه   يهاداده . ما خوانندیمرا   هاآنما هم با احتمال بیشتري  يهاتیاقلو 

. موضع به همین سادگی است که مغزهاي بیشتري را درون تحریریه خود د یکنیم، مخاطبانتان را نیز متنوع دیکنیمخود را متنوع 
 زیستی متنوعی دارند.» يهاتجربه و   کنندیمجمع کنید و افراد بیشتري که به موضوعات متفاوت اهمیت 

رسیدن به   ینوعبه : «ما دیگویماو ویراستار ارشد علم آنجا است. او  کندیمروي همین موضوع کار  NPRدر  324آندریا کیساك
گروهش با استفاده از   اعضا و.» او میاکرده هدف راهنما و ستاره راهنماي مسیر خود انتخاب  عنوانبه را  ترمتنوعو   ترجوانمخاطبان 

 .اندداشته در تحقق این هدف  ییهاتیموفق  ترخاصو متناسب و  ترتازه  يها برنامه و  هاپروژه 

آغاز کرد که هدف گذاریش   (Shortwave) کوتاه موج را به نام   ياتازه بود که این شبکه پادکست  يریگهمه درست پیش از 
افزایش  325میان نسل هزاره  یتوجهقابل  شکلبراي مخاطبان بالغی بود که در دهه بیست و سی زندگی خود بودند. مخاطبان آن به 

اصلی رادیو تولید  يهابرنامه که براي  هاییداستان. است هاآننسلی که پادکست بخشی جدا نشدنی از سبد رژیم رسانه اي  –یافت 
 تر سرراست که داراي ارزش خبري هستند و طول عمر کمتري داشته و از ساختار  مربوط به رویدادهایی هستند معموالً شوندیم

و به بحث درباره موضوعاتی  شدهساخته  يامحاوره و با لحن  ترئیجز توانندیم هاپادکست . کنندی مبراي پخش پیروي  يسازبرنامه 
 که به تصویر بزرگ علم و زوایاي همیشه تازه موضوعات مربوط است بپردازند. 

برود.  ترخاص و  تربیغرموضوعات  يوسوسمتبه  تواندیم کوتاه موج علم در پادکست  ییگوداستانکیساك متوجه شد که 
اجتماعی به بحث درباره   هايرسانه که با استفاده از  کنندی مایجاد گروهی از شنوندگان وفادار را براي خود  معموالً هاپادکست 

میان مخاطبان  در ییهاواکنش. رفتن به ژرفاي موضوعات خاص باعث تشویق چنین ورزندیم محتواي آن پرداخته و با آن تعامل  
 . شودمی

. بهکندیم ترساده  يا رسانه  شده اشباعهمچنین رسیدن به مخاطبان را در این فضاي  ییگوداستانتازه  يهاوه یشو  هافرماستفاده از  
  يترعیوساگر سعی شما این است که با استفاده زا موضوع علم براي عموم به مخاطبان  MITگفته فرث از مجله مرور فناوري 

هستید که   ییهارسانه در حال رقابتی با همه  درواقعد که دسترسی پیدا کنید، در این صورت باید این نکته را نیز در نظر داشته باشی
: «از نگاه  دیگویمبومی یوتیوب، نت فلیکس و امثال آن. او  يهابرنامه ، بلکه هاپادکست  فقطنه مخاطب هستند:   توجه جلب در پی 

شما باید دلیل خوبی در اختیار مردم . روندیمرقباي اصلی شما به شمار  هارسانه توجه کسانی که قرار است به شما پول بدهند، این 
یا توجه کردن به   دیانوشته پنج دقیقه از وقتشان را براي داستانی که شما  که در اختیار دارند، ییهانه یگزهمه  يجابه قرار بدهید که 

را داشته باشید که به این دلیل که شش ماه از عمرتان را صرف   فرضشی پ، اختصاص دهند. شما نباید این د یاکرده آنچه تولید 
 مردم در مقابل وقت خودشان را براي مطالعه آن داستان به شما بدهکار هستند.» دیاکرده تحقیق درباره یک موضوع و یک داستان 

324 Andrea Kissack 
325 millennials 

«  وقتی تحریریه خود را متنوع  
ع   کنید، مخاطبانتان را متنو

 . دیاساخته 

 فلتمن  ریچل

https://www.edisonresearch.com/the-infinite-dial-2021-2/
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بگذارند  کنندگانمصرف نو ویراستاران این است که خودشان را در موقعیت آ  هاسنده ینوبه گفته فرت نقطه آغازي بر این روند براي 
 ییهاه یتوصکه آن مخاطب خریدار داستان شما شود. (در این فصل  شودمیخاص چه موضوعی باعث  طوربه و به این فکر کنند که 
 .) میکنیمرا در این زمینه مطرح 

براي توسعه و افزایش مخاطبان پوشش دادن موضوعات داغ یا   هاراه ی از بهترین معتقد است یک تایاگعلمی، یاسمین  نگارروزنامه 
در نقش ویراستار علم در  طورنی همو  OneZero. او در اندقرارگرفته   موردتوجه است که در حوزه فرهنگ  هاییداستان 

Invers e   مجرا و بستري براي صحبت کردن درباره علم و تحقیقات فناوري بوده  عنوانبه  عامه فرهنگشاهد موفقیت استفاده از
 است. 

. شما باید علم را  کنممی من این را به شکل روشی براي فریفتن مردم براي اینکه چیزي درباره علم بیاموزند نگاه « او می گوي:
ید و باید  اری مثل زمانی است که سگی در خانه ددرون موضوع و بستري که مردم از پیش به آن عالقه دارند قرار دهید. این کار کم

اینکه داستان را درون   کنممیفکر  .دیکنیمپنهان   ینیزمبادامدرون کره  را بپذیرد آن ران  دارویی به او بدهید و براي اینکه آ 
به همراه   شوندیمبدهیم که با آن آشنا است، هراسی را که عمده مردم وقتی با داستانی درباره علم مواجه  خواننده به  يبندبسته 

 .»دهدیمدارند، کاهش 

Inversبراي  2016در ژانویه داستانی است که  کند یمکه او اشاره   ییهامثالیکی از  e   که چهره  منتشرشده این موضوع  درباره
شخصیت منفی اصلی در فیلم دکتر استرنج  عنوانبه . او در آن زمان د یآیممدز میکلسون، هنرپیشه معروف، به نظر شیطانی 

و عملکرد  یشناسروان کردیمسعی  هاآنمنفی بود که تایاگ به کمک  يهاتیشخص يهاشه یهنرپ آخرین بود و یکی از  شدهیمعرف
یا چه د یآ ی م اعتمادقابلدر بسیاري از موارد بر روي ظاهر قضاوت کنیم که چه کسی به نظر مهربان یا   شودمیمغزي ما را که باعث 

 کسی به نظر بداخالق یا فریبکار است، را آشکار کند.  
تمام   مصرفشانخیتار سرعتبه ممکن است  رندیگیم منشأ عامه فرهنگجذب به داستان که از  يهاقالبکه   کندیمفیرت اشاره 

 نداشته باشد. تازه با سریال اولیه پیشتازان فضا شاید دیگر خریداري يهايفناور شود. براي مثال مقایسه کردن 

 هاسرخط

  هاماه و   هاماه . ممکن است دیسینویمچیزي است که شما   ن یترمهم هاسرخط: «تیترها و دیگویم MITنیل فریت از مرور فناوري 
باشد کسی آن را نخواهد خواند و شما وقت خود را  کننده کسلعمیق کنید اما اگر سرخط شما  واقعاً یداستانوقت صرف کار روي 

انجام   هافروشنده بازاریابی یا  متخصصان.»نوشتن سرخط و تیتر مناسب گاهی حسی شبیه به کارهایی را دارد که دیاکرده تلف
  رندیبگان باید این کار را بپذیرند و یاد نگارروزنامه کنار بیاید و آن را کنار بگذارید.  ن. اگر این تصور شما است سعی کنید با آدندهیم

که  ياالعاده فوق: «به این روش است که شما مردم را به خواندن و دیدن کار دیگویمکه چطور باید بهتر آن را انجام دهند. فیرت 
است که   موضوعو درستی بفروشید.»ریچل فلتمن از پاپیوالر ساینس موافق این   یخوببه را  کارتان. باید دیکنیمدعوت  دیاداده انجام 

براي جذب کلیک تعبیر شود.   اغواکننده دبیران و ویراستاران نباید نگران این باشند که ممکن است تیتر و سرخطی شبیه به تیترهاي 
ه چیزي را بدهد که درون داستان وجود ندارد. اینکه فریب کلیک باشد که قول و وعد تواندیم: «تنها زمانی یک تیتر  دیگویماو 

این یک تیتر خوب است.»مانند  –باشد و باعث شود شخص روي آن کلیک کند هیچ ایرادي ندارد  زیطنزآم چیزي مفرح و کمی 
اما   ؛درستی نیز براي نوشتن سرخط و تیتر وجود ندارد فردمنحصربه هیچ رویکرد  نگاريروزنامه عمده موضوعات دیگر در دنیاي 

 است: نه ی زمچند توصیه عمومی در این  هانیا

« نباید تصور کنید که چون 
شش ماه را صرف تحقیق  

س چ یه ، دیاکرده ی زمانش را ک
براي خواندن کارتان به شما 

 . بدهکار است 

 نیل فیرت 

https://www.inverse.com/article/10647-the-psychology-of-why-mads-mikkelsen-looks-so-fucking-evil
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  در مورد موضوع علم کمی   هاوقت. این کار بعضی فروشدیمتیتر خود را مختصر و مفید بنویسید. اختصار هواخواه دارد و
دارید که ممکن است   سروکاري ترده یچیپ میمفاهاغلب اوقات شما با موضوعات و  –از موضوعات دیگر است  ترده یچیپ

ي کرده و  بندجمعنیازمند توضیحات یا چارچوب بیشتري باشند. اگر نتوانستید درباره یک متن مختصر که فکر شما را 
  ر کنید.ي کلیت تیتر خود دوباره فکریگجهتبفروشد به نتیجه برسید، شاید الزم باشد که درباره  

 

 

  فکر نکنید که الزم است کل داستان را خالصه کنید. یک سرخط و تیتر باید مخاطب شما را تشویق به خواندن داستان
اینکه باید چیزي را  –را لو بدهد. به تیتر یک داستان به شکل تریلر یک فیلم سینمایی نگاه کنید  زیچ همه کند اما نباید 

 نشان دهد که مخاطب را ترغیب و تشویق کند که براي دیدن داستان کامل بلیتی را بخرد.

 به مخاطب عرضه   ستانجزییات جذاب را پیدا کنید. الزامی ندارد که یک سرخط داستان را بر مبناي قوه محرکه اصلی دا
تایمز به یکی از  آنجلسلسفریبنده درون داستان باشد. کارن کپلن از  درباره جزییاتی تواندیم  هاوقتکند. بعض 

این بود:   این داستان هدالین. دیکنیممیلیون ساله در ایالت مونتانا اشاره  330درباره کشف فسیلی  راًیاخ هایی که داستان 
ي گذاراسمبایدن  جمهورسیرئاست و او را به نام  از دایناسورها تریمیقد را پیدا کردند که  پاهاهشتجد  «دانشمندان

است که با دیدن آن   توجه جالبي قدربه اصلی است اما  داستانکردند.» استفاده از قالب نام بایدن بخش کوچکی از 
 ممکن است خوانندگان عادي هم شروع به خواندن متن کنند.

 علم   مانند تکراري هستند. از آن بدتر ساختاري  شدتبه ی یترهای تچنین  » اجتناب کنید.ندیگویم«دانشمندان  از عبارت»
اشاره  تایاگ نیاسمی و همگن نیستند و علم هم یک نهاد یکتا نیست. کدستاست. دانشمندان یک ساختار ی ...»دیگویم
علم،    گفته کار کرده که عنوانش را چنین انتخاب کرده بود: «به    Inverseکه زمانی که روي یک ویدیو در  کندیم

براي این داستان  تیتر قدرتمندتري کندیمشود.» او اکنون فکر می انقراضمنجر به  تربزرگچطور آلت تناسلی  
 باعث انقراض شود.» تواندیمچنین باشد «آلت تناسلی بزرگ  توانستیم

 و تضادها یکی از منابع به وجود آوردن روایتی نمایشی و درام شده و یکی از   هاابلتق شود. می توجه جلبها باعث تقابل
که   کندی مپیشنهاد  مزی تاوركیوینیکی از دبیران علم در روزنامه  326عوامل فروض خود داستان است. میکاییل روستان

شوخ طبعانه به داستانی  حالنیدرععنوان مثالی از یک تیتر سرراست و موضوع تضاد را درون تیتر مطرح کنید. او به 
: «این  دیگویم.» او 327دانشمندان بر سر لذت میجنگند چراو با این عنوان منتشر شد: « 2018که در سال  کندیماشاره 

بر   دیتأکي بود. اکننده سرگرممفهوم لذت در جدال هستند موضوع و فکر جالب و  تیماهواقعیت که محققان بر سر  
که درباره   ندازدیب ها را به این مسیر و آنراه ارزشمندي براي جذب افراد باشد  تواندیمها استاندشوخی در اطراف این 

 اهمیت داشته باشند فکر کنند.»  شانیبراموضوعی که ممکن است 

  انجام دهد این است که کاري کند که   تواندیمشوخی خریدار دارد. بدترین کاري که یک داستان علم براي عموم
زمانی که با موضوع سازگاري داشته و   –مخاطب او احساس کند دوباره به کالس درس بازگشته است. شوخی و طنز 

کردن  ند یآ خوشداستان و  برابر درشدگی  کوبنمي براي به حداقل رساندن احساس اساده راه  تواندیم  –مناسب باشد 
«وقتی یک مارماهی از سطح شیب  منتشر شده است. مزیتاوركیویند این تیتر استادانه که اخیر در مانن باشد؛حال و هوا 

 .»328دار باال می ره که یک تکه هشت پا را از انبرك بقاپه و بخوره، اسمش مارماهی رنگیه 

 

 
326 Michael Roston 
327 Why Scientists Are Battling Over Pleasure 
328 When an Eel Climbs a Ramp to Eat Squid From a Clamp, That’s a Moray 

https://www.latimes.com/world-nation/story/2022-03-08/octopus-ancestors-lived-before-era-of-dinosaurs-in-modern-day-montana-study-shows
https://www.nytimes.com/2018/04/10/science/pleasure-art-sex-food-drugs.html
https://www.nytimes.com/2021/06/22/science/moray-eels-eat-land.html
https://www.nytimes.com/2021/06/22/science/moray-eels-eat-land.html
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 یبااحساس را  هاداستاناین توانایی است که  کندیم بخشلذتعلم براي عموم را   نگارروزنامه به گفته روستان یکی از موضوعاتی که 
به   یتوانیماین است که چطور   کنممی: «یک موضوعی که همیشه درباره تیترها بهش فکر دیگویماز شگفتی در هم آمیخت. او 

هستند   ییهافرصتو   هاتیموقع  هانیاکه بخواهد بیشتر درباره آن موضوع بداند.»  يزیبرانگطریقی حسی از شگفتی را در خواننده 
  هاآندر انتظار  رمنتظره یغمخاطب این پیام را برسانید که موضوعی  مانند راز، یا معما استفاده کرد تا به  ییهاواژه از  توانیمکه 

 است. 

اجتماعی نیز فکر کنید. آیا براي به اشتراك  هايرسانه  يهاپست  اندازچشمکه به تیترهاي خود در  کندیمپیشنهاد  طور نیهمفیرت 
دیگري از آن بتواند خودش نقش تیتر را بر عهده  گذاشتن این داستان توییت خاصی در ذهن دارید؟ شاید یک روایت یا بازنویسی 

 و م؛ی کنیمو سپس آن را با متن یا تیتري ساده و عمومی توییت  میسینویمرا  ياده یچیپ: اغلب اوقات ما تیترهاي دیگویمبگیرد. او 
مشاهده   329در دیلی بیست دیتوانیممثال از این موضوع را  يشماری بترکیب کنید. تعداد  باهمممکنه شما بتوانید این دو را  واقعاً

ما باالخره می توانیم بااستفاده از .»، «(«این صفحات خورشیدي می توانند مصیبت هاي الکتریسته شبانگاهی را حل کنندکنید. 
 ي دیگر).» و نمونه هافراصوت به باکتري ها دستور حمله به تومورها را بدهیم

 یرواقع یغاما این موارد بهتر از این است که وعده  کنندیم به چنین کلماتی اتکا  ازاندازه شیببه نظر برسد که ادیتورها  طورنیاشاید 
نوشته و این تیتر را  Slateداستانی را براي  کردمیمپیش و زمانی که به شکل آزاد و فري لنس کار  سالبه خواننده بدهید. چند 

نکته داستان این بود  کمک کند.» هالیف  نجاتشاید بتواند به  هالیف ي عاج هاي ادگار یبراي آن نوشتم: «رفع محدودیت بر تجارت 
ظرایف   و هاگونه بر چنین وارداتی همراه با نادیده گرفتن علم حفاظت از    هاتیمحدوددولت ترامپ مبنی بر رفع  يریگموضعکه 

د که  ضعیفی براي این داستان بود و چیزي نبو يبندقالب استفاده از «شاید کمک کند»   نیباوجودابه این موضوع بوده است.  مربوط
» انتخاب بهتري براي این تیتر بود. تواندیمبقیه این داستان سعی در بیان و حمایت آن داشت. استفاده از واژه «ممکن است» یا « 

منفی میان بسیاري از تالش گران حفاظت از  يهاواکنشمن هنوز هم از انتخاب آن تیتر پشیمانم. تیتري که باعث برانگیخته شدن 
 شد  ستیزطیمح

 گعلمی نیز صادق است. توصیه تایا هايداستاناست در مورد  شدهمطرح البته که سایر راهنماهاي استانداردي که براي نوشتن تیتر 
: «نوشتن یک  دیگویمفاعلی و با استفاده از افعال قدرتمند بنویسید. او  صورتبه را  ترهای تاین است که زمانی که امکانش را دارید 

  دی توانیماین  يجابه .» ندیگویمعلمی کار ساده است و کافی است بنویسید فالن تحقیقات چنین   هايداستان ر تیتر حوصله سر بر د
«کشف»،   مانند یکلماتتالشی باشد که براي رسیدن به آن نتایج صورت گرفته است.  دهنده نشاناز کلماتی استفاده کنید که 

 » «شناسایی»، «کاوش» و امثال آن.يآشکارساز«

 ي کلیدي هاشتبردا

 .کنید دیتأک هاافسانه بیش از  هاتیواقعبر  .۱
 

 ، توضیح جایگزین را ارائه دهید.دیکنیمزمانی که اطالعات اشتباه را تصحیح   .۲
 

 مردم را با هشدار نسبت به خطر گمراه شدن، در برابر اطالعات اشتباه ایمن کنید. .۳
 

 با مخاطب خود همدلی کنید. .٤
 

 . انتخاب کنید که در میان مخاطبان شما اعتبار دارندمنابع و صداهایی را  .٥
 

 . کنند خودداري کنید کارچه از استفاده از لحنی فرادست و تعلیمی و گفتن اینکه مردم باید  .٦
 

 
329 The Daily Beast 

https://www.thedailybeast.com/new-type-of-solar-cell-can-deliver-electricity-even-at-night
https://www.thedailybeast.com/ultrasound-can-be-used-to-command-genetically-modified-bacteria-to-attack-cancer
https://www.thedailybeast.com/ultrasound-can-be-used-to-command-genetically-modified-bacteria-to-attack-cancer
https://slate.com/technology/2017/11/lifting-the-ban-on-elephant-trophies-will-probably-help-save-elephants.html
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 باشید.  ازاندازه شیب يسازساده مراقب  .۷
 

 توضیح دهید. میدانینم چیزهایی را که  .۸
 

 بنویسید. يامسئوالنه تیترهاي  .۹

 
، اثرگذاري بیشتري دارند. فیرت به دبیران  کنندیمهمچنین تیترها زمانی که به روشی نوشته شوند که مردم در جهان واقعی صحبت 

به حفظ اختصار  تواندیم  -: - دونقطه که از حمالت وابسته و ساختارهاي ناهنجار دوري کنند. برخی اوقات استفاده از  کندیمتوصیه 
  ودیت فضا ندارید بهتر است از این روش براي معرفی موضوع خودداري کنید.اما اگر محد ؛کمک کند

 يبندقطب که این موضوعی مناقشه برانگیزي و داراي  دیدانی م احتماالًبراي تیترها چیست؟  یسؤال نظرتان درباره استفاده از ساختار 
.  کنندیمو از آن حذر   نند یبیماست. برخی از دبیران با آن مشکلی ندارند؛ برخی دیگر آن را به چشم طعمه کلیک (کلیک بیت) 

در   کنممیخود داستان باشد. فکر  درواقع سؤالاگر  –مناسب باشد  تواندیمکه برخی اوقات این سبک  کندیمفیرت استدالل 
Inversبراي  2016داستانی که در سال  e  م. نوشتم، استفاده خوبی از این سبک انجام داد جستجوي هوشمندان فرازمینیدرباره

؟» این  اندشده منقرض  هاآناین باشد که   میانکرده اگر دلیل اینکه بیگانگان فضایی را پیدا  شودمیتیتر آن داستان این بود: «چه  
 بود. قرارگرفته  یموردبررستمرکز اصلی تحقیقاتی بود که  درواقع سؤال

از این ابزار  ازاندازه شی ب: «استفاده دیگویمدیجیتال است اما فیرت  ينگارروزنامه در   یدائماستفاده از شکاف کنجکاوي نقطه اتکا 
 مردم نسبت به آن غیر حساس شوند.» شودمیباعث 

، براي مجله  کردمیمو زمانی که یک پروژه گزارشگري را دنبال  2015که این موضوع را در مورد داستانی که در سال  دیآ یمیادم 
Wired موضوعی که در بین گزارشگران علم و سالمت به دلیل توان   –بود  330ن درباره عصب واگ، نوشتم تجربه کردم. داستا

از اضافه وزن تا تشنج، یک عصب شاید ما را به  « که براي ارتقا سالمت انسان دارد، معروف است. تیتر من این بود: يابالقوه 
گزارش  قیردقیغ و  اشتباه به ی را که داستان هیچ موضوع يباوجود، نه؟ و دیآ یم.» به نظر فریبنده  ي بسیاري رهنمون کندهاآندرم

 –این موضوع اطالعات کمی داریم و در مواجهه با آن باید محتاط باشیم  درباره بر این بود که تا چه اندازه ما  تاکشنکرده بود، 
که   رسدیم. با نگاه به گذشته به نظرم کردیمو نقض   بردیم سؤالدر هر پاراگراف ادعاي تیتر را زیر  يمؤثر طوربه داستان  درواقع

 اندازچشمکه این عصب چنین   کردینم . تیتري که در آن این فرض را مطرح کردمیمبراي این داستان باید از تیتر دیگري استفاده 
 .نوشتمیممتفاوتی  کامالًرا در خود دارد. یا اینکه باید داستان را در قاب  يادوارکننده یام

این است. پذیراي تجربه و   کنممیتوصیه اصلی که من به افراد « :کندیم ماي دیگري را در این زمینه پیشنهاد فلتمن اصل راهن
 و مکرر استفاده نکنید.» ازاندازه شیباز یک ساختار  وقتچیهامتحان کردن هر ساختاري باشید و 

 ابزارهاي ادبی

، به شکل  هانوشته بسیاري از  ، شوندیم هامتنبدون استفاده از ابزارها و صنایع ادبی که باعث روح بخشیدن و زنده شدن  
علم براي عموم، استفاده از قیاس، استعاره،   يهانوشته خاص در مورد  طوربه . ندیآ یدرمناخوشایندي دلگیر و افسرده کننده از کار 

کردن و ایجاد ارتباط با مفاهیم پیچیده و غیر شفاف بازي کند. اینکه یک   دركقابلنقش مهمی در  توانندیم هايرساز یتصوتمثیل و 
نی که درون پوستینی پروتئینی پیچیده  ژتا درك کنیم که این قطعه از ماده  کندی مویروسش را نیروي مهاجم بنامیم به ما کمک 

یلیارد برابر درخشان تر از خورشید است، حداقل کمکی به توضیح جسمی  شده تهدیدآمیز است. گفتن اینکه یک ابرنواختر ده م
 درخشان است.  يتصوررقابلیغکه به شکل  کندیم

 
330 vagus nerve 

https://www.inverse.com/article/10505-what-if-we-haven-t-found-aliens-because-they-re-extinct
https://www.wired.com/2015/06/depression-obesity-one-nerve-may-mean-many-cures/
https://www.wired.com/2015/06/depression-obesity-one-nerve-may-mean-many-cures/
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استفاده از  ازجمله  –، استقبال کنیم کندیمما باید از هر چیزي که به جذاب شدن داستانی در علم براي عموم، براي مخاطب کمک  

و امثال آن است.» این را اندریا کیساك، از  هااسیقو  هااستعاره از  ازاندازه شیبصنایع ادبی. «اما کاري که نباید انجام داد استفاده 
NPR مستقیم به توضیح موضوعی به مخاطب کمک کند. نه اینکه الیه دیگري را به داستان   طوربه . یک قیاس باید دیگویم

به توضیح  واقعاًکه براي درك داستان الزم باشد آن را پس بزنید. پرسیدن اینکه آیا یک استعاره خاص یا قیاس مشخص، اضافه کند 
 ، اهمیت باالیی دارد. شودمیتوضیحات   لیوتفصطولیا باعث  کندی مکمک 

 

موسیقی ممکن است به تصویر  نقش معادلی صوتی براي صنایع ادبی را بازي کند. اصوات یا حتی  تواندیماغلب اوقات، صوت 
درباره «هوش  2019که در سال  کندیماشاره  Shortwaveدر  ياقطعه کردن مفهومی علمی یا فنی کمک کنند. کیساك به 

بود که هدفش کمک به آموزش ما در دفاع در مقابل حمالت سایبري بود. این   شده آماده  یشی آزمامصنوعی (هومص) نامطلوب» و 
د، براي تشخیص آن با دشواري زیادي روبرو متوسط افرا طوربه مواردي که  –برنامه دربردارنده قطعات موسیقی ظریفی بود 

هیچ ربطی به صوت ندارند اما یک مثال   باًیتقرهومص  يها ستمیسنداشت.  هاآن، اما هومص هیچ مشکلی در تشخیص  شوندیم
مواردي را  يافزارنرمدرون یک ساختار  تواندیمکه چطور هومص  دادیمنشان  یخوببه موسیقیایی، این نکته را  يهاه یثان 45

 تشخیص دهد که براي یک انسان واضح و آشکار نیست. 

به نظر او استفاده درخشانی از قیاس در آن صورت داستانی را ویرایش کرده است که  راًیاخ MITفناوري  مرورنیال فیرت از مجله 
از  –در حال حرکت در ساختار وجود دارد  قطعه هاونیلیم ه ک با زنبورها است  يبازشعبده : «اداره ساختار سالمت شبیه به گرفته است

همه باید در زمان درست در جاي درست قرار داشته باشند. چنین کاري در کشورهایی  –آزمایشی  يهابسته سیار تا  يهادرمانگاه 
.» این بخش کارایی خوبی دارد به این دلیل که شودمیدشوارتر هم  اندمواجه که منابع محدودتري دارند یا با پدیده شیوع محلی 

  یه در نظر بیگیرید که هاله یماینکه شما زنبورها را مانند ( کندیمرا براي جذب مخاطب ارائه  ياکننده ره یختصویر بصري  تنهانه 
 .کشدیمآشوبناکی کاري که باید انجام شود را نیز به تصویر  زمانهمباید باال انداخته و بگیرید) که  زمانهم بازهاشعبده 

 يها استعاره . به گفته او یکی از کردیمبود به هدایت پوشش تحقیقات ژنتیک کمک  OneZeroکه در  يادوره در تایگ یاسمین 
این مفهوم را درك کنند که کریسپر ابزاري است که  توانندیممحبوب براي توصیف کریسپر، «قیچی مولکولی» بود. خوانندگان 

 درون مولکول دي ان اي را ببرد تا دانشمندان بتوانند قطعات ژنی دیگري را در میان آن جا دهند. ییهامکان تواندیم
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ابزاري براي حمایت زا داستان محتاط هستند. «علم قرار   عنوانبه اغلب دبیران و ویراستاران در مورد تکیه بر صنایع ادبی  وجودنیباا
. شما با این خطر مواجه هستید که داستان و دیگویم اگچیست نه اینکه شبیه چیست» این را تای  يزیچکیاست توضیح بدهد که 

ناخواسته   طور به جذاب باشد اما ممکن است  هاخواننده که ممکن است براي بسیاري از  –نوشته خود را خیلی ادبی و هنري بنویسید 
 است ببینید.) شده اشاره موضوع را منحرف کند. (براي مثال مطالعه موردي را که در بخش کناري 

شما در اطراف جهان وقتی  يهاخواننده است که داراي دامنه جهانی نیستند. همه  ییهااستعاره و  هااسیقخاص نگران  طوربه فیرت 
  مثالًیا  شوندی نم» متوجه منظور شما 331که گروهی از مهندسان توانستند در آزمایشی «هوم ران انجام دهند دیسینویمبراي مثال 

نیست. حتی اگر  دركقابلقطبی درخشان تر از آسمان روز چهارم جوالي بود براي همه  يهاشفقنمایش رنگین  دیسینویموقتی 
با  دیتوانیمگذر کند. شما  هافرهنگعلم قرار است که از مرزها و  هايداستاناست به یاد داشته باشید که  ییکای آمرمخاطب شما 

  استانتان را افزایش دهید.نفوذ د بیضر یالمللنیبفکر کردن به مخاطبی 

از انسان پنداري اشیا خودداري کنند. یکی از   کندیم ان علم توصیه نگارروزنامه همچنین به  مزیتاوركیوینمیکاییل روستان از 
» بود که در ابتدا مملو از هامونی مکه او ویرایش کرده بود درباره یک میمون ماکاك نه ساله ژاپنی به نام «ملکه  هاییداستان 
میمون هستند. ما هیچ تصوري  هانیا: «دیگویمرایجی درباره عشق بود. روستان با آن مخالفت کرد و درباره مخالفتش  يهااستعاره 

 نه است و اینکه تا چه حد این احساسات با ادراك ما از ارتباطات انسانی تشابه دارد، نداریم.»چگو هاآناز اینکه وضعیت احساسات 

 مطالعه موردي

 زمین شبیه دانلد ترامپ بود ترهاش یپ

  هاينویسنده بود و حتی  شده انتخاببه ریاست جمهوري  یتازگبه بودم. دانلد ترامپ  332Inverseمن ویراستاریار 2017در فوریه 
خود کنند.  هايداستانوارد  ینوعبه دانلد ترامپ را  ینوع به علم براي عموم هم در رقابت و شتاب براي این بودند که  هايداستان 

نیم میلیارد سال پیش تابشی و که حدود دو  کردیممن داستانی را سفارش دادم درباره تحقیقی که این فرض را مطرح   بارکی
ربط دادن موضوعات به رنگ   اندازه به  يز یچ چیهدر اطراف خود داشته است. با توجه به اینکه در آن بازه زمانی  رنگیجنارنو  آلودمه 

زمین شبیه دانلد  ترهاشیپپیشین محبوبیت نداشت، من یک تیتر موقت براي داستان انتخاب کردم:   جمهورسیرئنارنجی منتسب به  
 ترامپ بوده است.

کرد و حتی چند ارجاع فصیح در داستان نسبت به ترامپ اضافه کرد. ناسا تصویري مفهومی و هنري از سیاره   نویسنده هم استقبال
ي ترامپ را روي سیاره سوار کنیم و صورتی براي هامو فتوشاپ ما در خبرنامه خود استفاده کرده بود و ما تصمیم گرفتیم که اگر با 

 عد دکمه انتشار را زدیم. ب و ؛خواهد بود دارخنده آن رسم کنیم جالب و 

۳۳۱hit a home run  استعاری بھ موفقیت کامل در انجام کاری گفتھ می شود (م) : اصطالحی در بیسبال کھ ھمراه با امتیاز کامل است و بھ شکل 
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(ما تصویري داشتیم که به خواننده خود  کردینمکمکی براي درك تحقیق  کسچیه  به من بالفاصله پشیمان شدم. قیاس ترامپ 
. (در واقعیت شاید حتی کردینمداستان  ترراحتنشان دهیم زمین چگونه بوده است) و این موضوع به کمکی به خواننده براي فهم 

است، لذت  قرارگرفته مورد هجو  جمهورسیرئ که بعضی مخاطب ما ممکن بود از دیدن اینکه  ي باوجود ) و داشتی ماثري معکوس 
به آموختن چیزهایی در زمینه موضوع  صرفاًکه  شدیم این کار باعث رانده شدن بخشی دیگر از مخاطبان   ادیزاحتمالبه ببرند اما 

وقتی موضوعیت وجود  هااستیسبودند. علم ممکن است سیاسی باشد و درگیر شدن در آن   مندعالقه  يااره ی سعجیب در علوم 
 را به داستان اضافه کنیم. يرضروریغ اما هیچ دلیل خوبی وجود ندارد که بعد سیاسی  –مهم است داشته باشد، 

 يهاپادکست در رادیو و  NPR. به گفته کیساك از کنندیمصوتی بازي  هايداستان در   يترمهماستفاده از صنایع ادبی نقش 
  کندیمتوانید چیزي را ببینید. به همین دلیل هم براي مثال گفتن اینکه سایه بان خورشیدي که ناسا استفاده می صوتی «شما ن

صوتی تالش و تمرینی براي این است که تا حد امکان کالمی   يهاداستان.» کندی میک اتوبوس مدرسه است کمک  اندازه به 
 توصیفی داشته باشید.

ادبی دیگر در متن   يساختارها که مهاري براي این روند داشته باشید: «برخورد من با استعاره و   ددهیمدر همین حال فلتمن هشدار 
 زوربه اما اینکه  ؛خیلی هم خوب است کندیمهست و کار   آنجادارم. اگر  سی نوشیپهمان برخوردي است که با استفاده از طنز در 

 آن باشد.»آن را به متن وارد کنید بدتر از این است که متن فاقد 

 اصالًنیست، در این صورت مخاطب  دركقابل: «اگر داستان شما بدون استفاده از استعاره براي مخاطب کندیماو استدالل 
 آن را درك کند و این مساله دیگري است.» تواندی نم

  درباره او  مورداشاره اما نکته  ؛باشمبا این استدالل موافق  من مطمئن نیستم که من  –همه ویراستاران با این موضوع موافق نیستند  
عاجز   موردنظراین باشد که شما از توضیح علم  نشانه که ممکن است   کنممیو افراطی بر صنایع ادبی را درك  ازاندازه شیب تکیه 
ند. این  نه اینکه جایگزین توضیح براي مخاطبان عام شو –. این صنایع باید ابزارهایی براي توضیح بهتر علم باشند دیامانده 

  دیتأک  آن  برتخصصی نیز  يهاواژه با اصطالحات و  رابطه  درتایمز در بخش بعدي  آنجلسلسموضوعی است که کارن کپلن از 
 .کندیم

 و سایر مشکالت زبانی های سینوخالصهاصطالحات، 

 استفاده نکنید.  هاآنخوب است. از  نگاريروزنامه که اصطالحات تخصصی، مورد تکفیر  داندیمعلمی  نگارروزنامه هر 

که شما اصطالحی تخصص در متن خود دارید، این اصطالح مانند   يبار هر : «دیگویم MITنیل فریت از مجله مرور فناوري 
فکر بیفتد که این   این تا مخاطب به  شود میاعث از این موارد ب هرکدام.» کندیمعامل اصطکاك یا مانعی در مقابل خواننده عمل  

 متن مناسب من نیست. 

تسلط پیدا  پردازندیمو به موضوعی که به آن   کنندیمدر عمل اما وقتی گزارشگران هر روز با منابع خود و دانشمندان صحبت 
تخصص دیگر به نظرشان چندان  يهاواژه . برخی از کنندیم دانشمندان را نیز جذب  مورداستفاده این زبان تخصصی  کمکم، کنندیم
هم صادق است که  هایسینوخالصه . همین داستان درباره  نندیبیمروزمره عادي  يهاواژه را به شکل  هاآنو   د یآ ی نم يرعادیغ

به مدت کافی خودتان را در میان این واژگان  . اگررندیگیممفهوم یا فرآیندي با کمک چند کلمه صورت  يساز خالصه  باهدف
 شما باز کنند. يها نوشته راه خود را به درون  هاآنکه ممکن است  دینی بیمکنید  ورغوطه 
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که مفاهیم زیادي را درباره موضوع یاد  د یشویم: «شما به فردي تبدیل  دیگویم مزیتاوركیوینمیکاییل روستان، یکی از ویراستاران 
 با دانشمندان گفتگو کنید.»  موضوعاتکه چطور درباره این   دیاآموخته  طورنیهمو  دیاگرفته 

  به چه  واقعاًرا ناك اوت کردي؟ اما این  هاژنکه خوب تو چطور این  دیپرسیممثل این را   یسؤال«براي مثال شما از دانشمندي 
است که نیازمند طی کردن مراحل دشواري است.» به گفته روستان چیزي  ياده یچیپمعنی است؟ ناك اوت کردن یک ژن فرآیند 

  اختاللآن را با   دمثلیتولبیان کنید این مفهوم از کار انداختن یک ژن بدون اینکه عملکرد سلول یا  دیخواهیم درواقعکه شما 
 مواجه کنید است.

 

باز کنند زمانی است  متن درون، بیشترین زمانی که ممکن است اصطالحات راه خود را به دیگو یمتایمز  آنجلسلسکارن کپلن از 
اینکه بر کالم خودشان تکیه داشته باشند بر   يجابه  هاآنبا موضوع آشنا نباشند. در این شرایط   یخوببه که نویسنده یا ویراستار 

 .کنندیمتوسط منابعشان اتکا  شده استفاده مستقیم و کلمات  قولنقل

 

بر موضوع احاطه و تسلط داشته باشد که بتواند آن را به   يقدربه بهترین نوشدارو براي مقابله با اصطالحات این است که گزارشگر 
به پوشش موضوعات  که  است مزیتاوركیوینخوب در این مورد مقاله دنیس اوربی در  يهامثالزبان خودش بنویسد. یکی از 

که دومین  *Aعکس تازه اي از سیاهچاله ابرپرجم قوس درباره  2022. او در ماه می سال پردازد یم کیزیاخترفو  یشناسهانیک
کرده بودند، تنها دربردارنده یک اصطالح تخصصی،   يربرداریتصومستقیم از آن  طوربه مورد از چنین جسمی بود که ستاره شناسان 

نقاط عالم مشاهده   یاقصآن را از  توانیمظیمی از انرژي که ع يهافورانو دقیق آن را به شکل « یخوببه اختروش، بود که او 
و لعاب براي توضیح کشف و روشی که اتفاق افتاده است   پررنگو  فهمقابلمورد او از زبانی  نیرازایغکرد» توصیف کرده بود. 

 استفاده کرده بود. 

 

تنها زمانی باید از این موارد استفاده کرد که براي تقویت و   –پرهیز کرد  یفیتوصباید از میان برهاي  هاقولنقلهم در  طورنیهم
توضیح دهنده پروژه هاي انقراض یاسمین سپلک اوغلو در  کار .ندیآ یمبه کار  شده داده توضیح  ترشیپپشتیانی از موضوعی که 

تا بتواند   کندیممستقیم دوري  يصداهامستقیم و   يهاقولنقلدر مجله کوانتا یکی از مثال هاي خوب است. او از استفاده از  زدایی
ود به توضیح این موضوع بپردازد که فرایند احیا موجودات خ واژگانمنظور دانشمندان را در قاب درست قرار دهد و با استفاده از 

 قرار است چگونه کار کند.  شده منقرض

داستانتان شبیه   دیخواهیمصوتی هم پرهیز از اصطالحات تخصصی ضروري است «شما  هايداستاندر  NPRبه گفته کیسک از  
در بخشی از  دوري کنیم.» زندیماز آن چیزي که حس اینکه کسی با صداي خدا حرف  می خواهیم و ؛یک مکالمه روزمره باشد

پادکست چند دقیق نخست  يهازبانیم» منتشر شد، هوش مصنوعی نامطلوب« درباره و  2019که در سال   Shortwaveبرنامه 
پرداختند که این ساختارهاي  یراتیتأثبود که میهمانان برنامه به بحث بر سر   ازآنپسبرنامه خود را به توصیف فناوري پرداختند و 

 بر امنیت مجازي داشته باشند. توانندیم

 

 

 

https://www.nytimes.com/2022/05/12/science/black-hole-photo.html
https://www.quantamagazine.org/why-de-extinction-is-impossible-but-could-work-anyway-20220509/
https://www.quantamagazine.org/why-de-extinction-is-impossible-but-could-work-anyway-20220509/
https://www.npr.org/2019/09/27/765252001/adversarial-ai
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 » در علم عمومی 333واژگان «روي اعصاب 

: استفاده از واژه استارت آپ وقتی منظورتان شرکت است. یا MITنیل فیرت مدیر تحریریه بخش دیجیتال، مجله مرور فناوري 
واژگان تجاري نزدیک است  اکه زیادي ب يزیچ هریا  لیدلیب يهامترادفاز  استفاده مردم. فیرت درباره  يجابه گفتن «اشخاص»  

 .دهدیمهشدار 

روندهاي  هانیابیان یک ژن». «ها» یا » یا «فعال کردن ژنهاژن: «ناك اوت کردن مزیتاوركیوینمیکایل روستان، ویراستار علم، 
را با شفافیت   هاواژه ین بتوانند منظور خود از ا هاآنتا  سر و کله بزند که گاهی باید با گزارشگران  دیگویماو  وهستند   ياده یچیپ

بر روي  DNAتا توضیح دهند که این مساله یعنی کپی کردن  خواهمیممن از گزارشگران  بیان کنند. «براي مثال درباره بیان ژن
RNA  توضیح بدهند که چه معنی   واقعاً کندیمساده که فرآیندي پیچیده را پنهان  ظاهربه اتکا به یک عبارت  يجابه و اینکه
 دارد.»

یک خواننده نیازي ندارد  معموالً. «یعلماستفاده از القاب براي منابع  STATکتی پالمر، گزارشگر سالمت و فناوري در 
 يجابه  .334که بداند آیا منبع ما در فالن دپارتمانی که اسمش چهار کلمه است استادیار یا دانشیار است یا صاحب فالن کرسی وقفی

را با تخصص علمی که بیشترین ارتباط  هاآن کنممیبا آن ارتباط دارند، سعی  هاآناین کار من در کنار اشاره به موسسه اصلی که 
 بالینی، اخترفیزیکدان، مهندسی شیمی و غیره.» یشناسژنمتخصص   مثالً  –معرفی کنم   کنندیمرا با تخصصی که در داستان ارائه 

مانند فالن چیز به گفته علم یا اینکه علم بهمان چیز را  ییهاعبارت: استفاده از OneZeroیراستار سابق علم  ، وایاگیاسمین ت
که   شودمیاستفاده از چنین واژگانی باعث  کند یمفکر  ایاگبه تیترها اشاره شد ت مربوطکه در بخش  طورهمان در تیتر.  دیگویم

 مردم فکر کنند علم ساختاري همگن و یکپارچه است.

این واژه از عباراتی مانند  يجابه  دهدیمسارا لوین فریزر، ویراستیار خبر، ساینتفیک آمریکن: «کرونا ویروس جدید» فریزر ترجیح 
وستان درباره واژه بیان ر مورداشاره یا حتی کروناویروس استفاده شود. او همچنین موضوع  SARS=CoV2ویروس عامل کووید، 

زیاده از  مورداستفاده  يا گسترده  طوربه ممکن است  سابقه یبمانند  ياواژه و او همچنین معتقد است  دهدیمقرار  دیتأکژن را مورد 
یا  يرعادیغاینکه این موضوع  يامحاوره فراتر از معادل  ياژه یوحد قرار بگیرد. «اگر واژه خاصی در علم براي توصیف موضوع 

 بیان کرد.» يترشفاف طوربه آورد و  حساببه آن واژه را باید اصطالح  وقتآنباحال است، وجود داشته باشد، 

که ده سال پیش ویراستاران از  آوردیم. فلتمن به یاد کنندیمنکته مهم دیگر این است که اصطالحات در طول زمان تغییر 
از رده  کامالًتعریف کنند. «که این روزها  رودیمکه در داستان به کار  یزمان  را DNAمانند  ياواژه که  تندخواسیم هاسنده ینو

وجود دارد.  کندیم است.» امروز نیاز اندکی به توضیح اینکه واکسن چیست یا چطور یک عفونت ویروسی کار  يرعادیغ خارج و 
را باید اصطالح تخصصی در  ییهاواژه بحث کنند که بر اساس برداشتشان از نیازهاي مخاطبانشان، چه  باره نیدراباید  هاه یریتحر

 .نظر گرفته و کدام ها را الزم نیست توضیح دهند

نیست، همراه   روزبه تالش کنند تا مخاطبانی را که دانششان در یک زمینه  توانندیمعلم براي عموم هنوز هم   هايداستانالبته که 
قرار بگیرد. در نشریات  مورداستفاده براي آموزشی سریع  تواندیمتوضیحی  يهاپستو  هانوشته دیجیتال،  هايرسانه خود سازند. در 

 کنند.  روز به کمک کنند تا بدون اینکه نشریه را زمین بگذارند، خود را  هاخواننده به   تواندیمناري ک يهاستونچاپی، 
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ابزاري براي تنظیم ظریف مخاطبان اصلی داستان به شمار  توانندیمالبته زمانی که اصطالحات با دقت و احتیاط استفاده شوند 
 ییهاواژه دلیلی ندارد که بخواهید  احتماالًژرف به موضوعات مهندسی بپردازد،  طوربه بروند. براي مثال اگر مجله شما قرار است 
 خود توضیح دهید. يهاخواننده » را براي actuator –مانند «ترانزیستور» یا «عمل گر مکانیکی 

 

 زوایا، مردم، زوایا 

بفهمد. دومین گناه بزرگی که   اشتباه به مرتکب شود این است که موضوعی را  تواندیم نگارروزنامه گناهی که یک  نیتربزرگ
موضوعی را اشتباه متوجه شوند و این مساله بزرگی در  هاآنمرتکب شود این است که دري را به روي مخاطبان باز کند تا  تواندیم

 . رودیمعلم براي عموم یا پاپیوالر ساینس به شمار 

خود  هايداستانتا   کنندیمخبري تالش  هايرسانه . کندیمدیجیتال، این ترافیک بازدیدها است که حکمرانی  هايرسانه رد عصر 
  ازآنچه  تربزرگکنند. این فشار ممکن است باعث شود تا افراد ادعاهایی  راتریگو  ترجذابرا نسبت به رقبایشان براي مخاطب 

که ممکن است زیست پذیر باشد؟   اند افته یرا مطرح کنند. ستاره شناسان سیاره فراخورشیدي تازه   دهدیمواقعیت و فکت اجازه 
کربن را جذب  دیاکسيد هانمونه را کشف کرده است که بیش از بقیه  ياتازه شخصی درخت ستند. در نزدیکی ما ه  هاگانهیب
یک ابزار کاشتنی (ایمپلنت) به تشخیص تومورها به کمک اشعه ایکس کمک مشکل گرمایش جهانی حل شد. ؟ کندیم
 فیزیک از هم پاشید.آن را توضیح دهیم؟  میتوانینمکه  میاداکرده یپ ياتازه ذره ریز اتمی پایان سرطان. ؟ کندیم

و موشکافی دوام بیاورد، خواننده آن متن را با ناامیدي ترك  هاپرسش  برابر دردر یک داستان نتواند  شده مطرح زمانی که ادعاهاي 
 . شودمیو بذر عدم اعتماد در ذهن او کاشته  کندیم

. این بخش ساده میکنیمخیلی خوب عمل  زیانگجانیه يهاتازه : ما در بخش دیگویمعلم  نگارروزنامه ، تایاگیاسمین 
را به شکل درست و متعادلی با دقت در هم  زیانگجانی هدر مورد اینکه این بخش تازه و  کنممیاما فکر  ؛است نگاريروزنامه 

 ل جدي هستیم.کبیامیزیم دچار مش

ادعاها را مطرح کند، بر خواننده   نیپرواتریبیا  نیتربزرگ نکه یرازایغ ییهابهروشیک داستان مربوط به علم براي عموممی تواند 
 خود اثر بگذارد. 

  هاافته ییی هستند که کمتر به خود هاآنعلم براي عموم  هايداستان   نی ترجذابکه  نمی بیماغلب اوقات من  :دیگویم تایاگ
افرادي که در  درباره توجه دارند. تبدیل کردن داستان به داستانی  آنجاو بیشتر به داستان سفر دانشمند براي رسیدن به   پردازندیم

تا داستان   کندیمکمک  طورنیهمگیرا و جذاب شود و  العاده فوقکه داستان  شودمی، اغلب اوقات باعث اندداشته آن موضوع دخالت 
 پیچیده علم در امان بماند.  موضوعاتزیادي از حد  يسازساده از خطر افتادن در دام 

: «اگر در داستانی درباره علم به بخش علم ماجرا کندیم يبندجمعتایمز این موضوع را به شکل موجزي  آنجلسلسکارن کپلن از 
 .اندافتاده اتفاق  دفعه کی  هانیاتنها کشفیات تازه را قبول کنید انگار که  دیتوانی نمتوجه نکنید داستان شما درباره علم نیست.» شما 
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است که در آتالنتیک همه موضوعات مربوط به فضا را  335، مارینا کورِندهدیمانجام  یخوببه ی که این کار را های نویسنده یکی از 
 بلکه به حفاري اتاقکی ویژه و   – کندینم تازه اکتفا  يهاافته ی. او تنها به گزارش دهدی مپوشش 

 که درون آن بتواند شگفتی و هیبت تحقیقات فضایی را تحسین کند. پردازدیمتازه در داستان 

بود که در هنگام   ياستاره نوشت. این دومین جرمی از فضاي میان  یافته هاي تازه درباره دنباله دار بوریسوکورن داستانی درباره 
را یاد  ياتازه . در این داستان، او تنها به توضیح این موضوع نپرداخت که ما چیزهاي شدیممالقاتش با منظومه شمسی رصد 

روند و کاري دقیق و   خوديخودبه ن بینش تازه اتفاق افتاده و بلکه به فرآیندي تمرکز کرد که پشت سر این آموختن ای میاگرفته 
 انقالبی بوده است.

 کامالًبرخی دیگر از اوقات کار خردمندانه این است که تن به آشوب موجود در علم بدهیم «شما انتظار دارید که یک داستان 
دیآ یمپیش  ندرتبه است.  ده یچیپفریبنده داشته باشید اما علم روندي آشفته و در هم است.  حالنیدرعو  خورده قلیصو  سرراست

 . دیگویم تایاگکه جوابی سرراست وجود داشته باشد.» این را  

میان فیزیکدانان در زمینه اینکه  نوشتیم که  ياتوسعه درحالبر چنین اساسی بود که ما داستانی را در دیلی بیست درباره مناظره 
را ساده و   وجود داشت. نویسنده این داستان دیوید اکس بحث درباره مفاهیم فیزیکی چطور باید انبساط عالم را اندازه بگیریم 

 هاآنمختلف دانشمندان درگیر این مناظره و دیدگاه  يها گروه سرراست نگاه داشت و در همین حال تمرکز اصلی داستان را بر 
 دیگر قرار داد.   يهاگروه درباره نظرات خویش و 

، تولید داستانی گیرا در زمینه علم براي عموم به معنی مالقات با مخاطبان در میانه راه است جایی که  دیگویمکه فیرت  طورهمان
. به معنی این است که از دیکنیمرا به ایشان عرضه  هاآنها و عالیق  ، فرهنگهاآناز زندگی روزمره   ییشناساقابلشما چیزي 

موضوعات پیچیده را  تواندیماستفاده کنیم. به معناي استادي بر زبانی است که  هاآن توجه جلببراي  مؤثرابزاري  عنوانبه تیترها 
به معنی قرار دادن عنصر انسانی در مرکز داستان  و ؛و اصطالحات تازه باشد، روان کند هاواژه  لیدلیببدون آنکه نیازي به معرفی 

 است. 

 منابع بیشتر

 افزایش تنوع در تحریریه 

  نویسندگان رنگین پوست 

 اوپن نوتبوك پروژه از  تنوع، برابري و منابع پذیرا بودن 

 نوشتن تیتر 

  از ساینتفیک آمریکن  قدرت تیتر 

»هاي مربوط به سالمت و تحقیقات  رهاي بد براي داستان موش هاي بیشتر، سدشکنی هاي کمتر: چطور از نوشتن تیت
 از نیمان لب پزشکی اجتناب کنیم.»

335 Marina Koren 

« علم آشفته و پیچیده است.  
بهندرت جواب صاف و ساده اي در 

آن وجود دارد. 

 یاسمین تایاگ 
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14 

اطالعات دروغین
    

ایاگ  ت ن  سمی یا ه  شت 3نو 3 6 

 هاتیواقعدر دورانی هستیم که در اغلب موارد این  هافکتو  هاتیواقع کنندگاننیتأمعلم در دوران پسا حقیقت،   نگارانروزنامه ما 
  شوندیمقطبیده  شیازپشیبکه جوامع  طورهمان. رندیگیم» قرار  337هاي جایگزین، احساسات و «واقعیتهايدئولوژ یا ریتأثتحت 

نسبت به وقایعی که ما   طورنیهمو   –شده   ریپذبیآسروزافزونی در مقابل اطالعات جعلی و نظریات توطئه  طوربه برخی از افراد 
، تن دادن به بدبینی و کندیمبر شواهد غلبه  طورمعمولبه . زمانی که احساسات شوندیمداریم بیشتر مشکوك  هاآنسعی در انتقال 

  داشتننگاه ی زنده و افراشته هرزمانبیش از  اآلنبیندازیم؟ اما  زحمتبه است: چرا باید خود را بر سر حقیقت  اغواکننده ي اعتماد یب
 توانندیمفعالی ضد علم هستند، تعداد بسیار بیشتري درباره آنکه به چه کسانی  طور به اقلیتی از مردم  که ی درحال حقیقت حیاتی است. 

  نگارانروزنامه اعتقادات درستی داشته باشند.  خواهندیمهم مانند همه  هاآن. اندسردرگماعتماد کنند و چه چیزي را باید باور کنند، 
 علم در موقعیتی ممتاز و یگانه قرار داند تا بتوانند اطالعات و راهنماهایی براي ایشان فراهم کنند تا از عهده این کار برآیند.

اما زمانی که با اطالعات اشتباه (میس   ؛) قدم اول استهافکت( هاتی واقعرساندن واقعیت به مردم و ایجاد ارتباط مخاطب با 
نیست. در این شرایط ما در مقابل   هایدقتیبتنها مساله پیش روي ما برخورد با ادعاهاي غلط و  میشویماینفورمیشن) مواجه 

  عمدبه : رهبران جهان که کنندیمریم که به وجود این اطالعات جعلی کمک کرده و از آن حمایت ي دیگري نیز قرار دازهایچهمه 
براي تشخیص حقیقت از ناحقیقت به آن   ترشیپاز دست دادن اعتماد به نهادها و روندهایی که  ،دمندیمبر آتش نظریات توطئه  

ي همه ارسانه تفاوت میان این دو دچار مشکل است و فضاي  ی در درك و بیانروزافزون طوربه ي که اجامعه اعتماد داشتیم. 
عالوه بر این بسیاري از مردم فاقد سواد علمی هستند و فرآیند روند   .بخشدیمرا ممکن کرده و آن را شتاب  الذکرفوقي هااتفاق

هستند اما همیشه متوجه نیستند که چقدر زمان نیاز است که   تابیببراي دریافت پاسخ خود  هاآن. شوندیمعلمی را نادرست متوجه 
ي، به شکل  ریگهمه ویروس کرونا در دوران آغازین  فراهم آورد. براي مثال فقدان اطالعات در باره  هاآنعلم بتواند پاسخی را براي 

و رشد   رشده یتکث معموالًدر غیاب پاسخی شفاف اطالعات جعلی  متأسفانه ی و سرخوردگی جهانی شد. تابیبی منجر به درکقابل
 .کنندیم

ي بسیار است.  ها رافتظدر چنین شرایطی، پرداختن به اطالعات اشتباه و نظریات توطئه، نیازمند واکنشی متفکرانه و رعایت 
ممکن است باعث بخشیدن اعتباري نا الزم و اضافی به  هاآناصالح اطالعات اشتباه و غلط اهمیت دارد گاهی توجه به  که ی درحال

ي شبیه به یک حیوان خانگی سرکش دارند. اگر خیلی سخت تالش رفتار  اطالعات دروغین   کنمیمشود. برخی اوقات فکر  هاآن
کامل هم به  طوربه اما اگر  کنند؛یمي و پاره کردن قالده خود سازصحنه کردن و  سروصدارا کنترل کنیم، شروع به  هاآنکنیم که  

ی قدرتمند اما مهربان براي مهار این  . دستانبرندیمو از بین  کنندیم رورویز ی کنیم، تمام محیط زندگی شمار راتوجهیب هاآن
 شرایط الزم است.

336 Yasmin Tayag 
337 alternative facts 

مقدمه
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را حل کنند،   شوندیمتبلیغ   هاتمیالگورمشکل اطالعات جعلی که توسط  توانندی نمیی  تنهابه علم  نگارانروزنامه البته که 
برخی از مردم رو به نظریات توطئه   شودیمکه باعث  سرخوردگی هایییا  از کار برکنار کنند کنندیمسیاستمدارانی که دروغ را تبلیغ 

ی و به خاطر سپردنی در اختیار مردم قرار دهیم به دسترسقابلرا به روشی دقیق،  هاتیواقع می توانیماما ما  ؛بیاورند را کاهش دهند
که  پردازدیماین فصل به این موضوع  مکانی براي انجام آن داشته باشند.یی که به دنبال کسب واقعیت هستند اهاآناین امید که  

را به خود منسوب   هاآني را به اطالعات جعلی جلب کرده یا رضروریغ را انجام داد بدون اینکه توجه  چنین کاري توانیمچطور 
بالقوه در برابر اطالعات  طوربه است تا کنیم. این فصل همچنین به موضوع ساخت سواد علمی و اعتماد به علم براي کمک مردم  

پژوهشگرانی است که به   طور نیهمبرگرفته از نظرات ویراستاران علم،  اندشده مطرح شوند. تفکراتی که اینجا  ریپذبیآسجعلی کمتر 
ي و مواجهه با  نگارروزنامه ي انجام هاروشبه شکل دادن بهترین  شانیهاافته ، کسانی که یاندپرداخته مطالعه ارتباطات علم 

 اطالعات جعلی کمک کرده است. 

مهم است به یاد داشته باشید که اغلب مردم از تغییر ذهنیت خود درباره آن موضوع  دیپردازیمزمانی که به توضیح اطالعات جعلی  
راد در دنیا را تغییر دهد. هدف این علم نیست که همه اف  نگارروزنامه خودداري خواهند کرد و این مساله اشکالی ندارد. این وظیفه 

و   – کنندیمشیوه ممکن حمایتی را براي کسانی که براي درك واقعیت و تمایز میان آن و تخیل تقال  نیمؤثرتراست که به  
 فراهم کنیم. –پذیراي کمک براي درك آن هستند  حالنیدرع

که باید بین دو گروه   اندکرده ، این موضوع را در ك اندپرداخته ن علم که به پوشش واکسیناسیو  نگارانروزنامه براي مثال بسیاري از 
و کسانی که   کنندیم آن را رد   قطعی و از دم علیه واکسن موضع دارند و طوربه شوند: کارزار ضد واکسن که  قائلاز مردم تفاوت 

ي اطالعات سازپاك براي  هاتالش«مردد» هستند. عمده   به واسطه بازه وسیعی از دالیل منطقی و معتبرواکسن و  درباره  اصطالحاً
که احتمال  اندگرفته دارد به این دلیل که گروه اول چنان در ژرفاي سنگرهاي فکري خود موضع جعلی بر روي گروه دوم تمرکز 

اطالعات جعلی اطراف را ببیند و بیاموزد  آلودمه از میان هواي  تواندیمتغییر دادن ذهنیتشان بسیار اندك است. در عوض گروه دوم 
 که واقعیت چیست. 

From xkcd.com 

https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjop.12018
https://mbmc-cmcm.ca/mbmc/wp-content/uploads/2020/09/VaccineMotivators_updateSept3_EN.jpg
https://xkcd.com/license.html
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 هاتیواقع. این شودینمخالصه  هافکتو  هات یواقعدرباره اطالعات جعلی تنها به در اختیار قرار دادن  مؤثرباید گفت که ارتباطات 
و   –ي خوب علم نگارروزنامه اینجا جایی است که  وي به اشتراك گذاشته شوند که مردم بتوانند پذیراي آن باشند  اگونه به باید 

 .شوندیموارد عرصه  –ویراستاري خوب 

 رتباطات علم نظریات ا

 براي شروع بیاید بر سر چند تعریف توافق کنیم:

 ) اطالعات دروغینMisinformation:(  یی اشاره دارد که در هادقتبه روایت اشتباه و غلط و اشتباهات و عدم
 . شوندیم، به اشتراك گذاشته شودیمهمان شکلی که حقیقت منتشر 

 ) :اطالعات ساختگیDisinformation و اغلب با مقاصد سوء   عمدبه ): نوعی از اطالعات دروغین است که
 .شوندیمساخته 

 ) نظریات توطئهConspiracy Theories ( یی است که در آن به  هاتی موقع: توضیحاتی درباره رویدادها یا
واقع گراینه در مورد آن مساله،  حاتیتوضحتی زمانی که  کندیمو نابکاري تکیه  پرقدرتي فرضی هاگروه عاملیت 
 دیگري از اطالعات دروغین دانست. رگونه یز توانیماست. چنین نظریاتی را  ترمحتمل

روش   نی ترنه یبهاست اما اجماع اندکی بر سر  شدهمطرح ي متعددي براي مواجهه با اطالعات دروغین و نظریات توطئه هاروش
  هاتیواقعدیگران بر این باورند که خود  که ی درحالاست  هاتیواقعکه بهترین راه اتکاي صرف به  کنندیموجود دارد. برخی فکر 

ي رایج و تفکرات  ها مدلي از برخی از اخالصه اهمیت دارند. موارد زیر  رندیگیمکمتر از روشی که به آن واسطه مورد تبادل قرار 
 ت.اس هاآنپشتوانه 

 در مرکز صحنه قرار دارند. این نظریه معتقد است دلیل  هافکتو   هاتیواقع: در این نظریه 338نظریه کمبود اطالعات
 تواندیم  هاتیواقعاینکه مردم به اطالعات دروغین باور دارند، فقدان اطالعات واقعی و مبتنی بر فکت است و تکرار 

ییرات  که مورد بقاي شکاکان تغ طورهمان  وجودن یباااصالح و بازنویسی شود.  هاآن فرضش یپباعث شود تا باورهاي 
، این مدل داراي نقایصی است. به گفته  دهدیمدرباره تغییرات اقلیم نشان  حجم وسیع اطالعات شفاف رغمیعلاقلیم 

بسیاري  رودیماگرچه این مدل از سوي محققان مدلی از رده خارج به شمار  ،340دانشیار دانشگاه رتگرس 339کتیا اوگنیانوا 
تو اطالعات کاملی در اختیار نداري « . به گفته او فرض این مدل این است که:دکنن یمهنوز از آن استفاده   هارسانه از 

 .» میتابانیم براي همین هم ما انبوهی از اطالعات را جمع و به تو  

  ي هاارزشتوسط فرهنگ و  هاتیواقعفرض این نظریه این است که برداشت مردم از  341شناختی:   –نظریه فرهنگی
ي افراد نباشند، احتمال اینکه  هاینیبجهانبا  راستاهم هاآنمهم هستند اما اگر  هاتیواقع. ردیگیمشکل  هاآنشخصی 

شود. به گفته جان کوك از مرکز   اندازشانچشم، چه برسد به اینکه منجر به تغییر  ابدییمرا قبول کنند کاهش  هاآنمردم 
الزم  مؤثربراي برقراري ارتباطی  هافکتو  هاتی واقعخالصه  طوربه تحقیقات ارتباطات تغییرات اقلیم در دانشگاه موناش، 

، تمایل دارند «از هر نظري  شوندیمهستند اما کافی نیستند. بر اساس این نظریه، مردمی که با یک مناظره علمی مواجه 
ي این است جابه .» و این کنندیماشتراك نظر قوي دارند را حمایت  هاآنبا دیگرانی که با  هاآننی کنند که ارتباط پشتیبا

دانشگاه یل   ارتباطاتقرار دهند. این موضوع را دان کاهان استاد  هافکتو  هاتی واقعکه پاسخ خود را تنها بر مبناي 
 است. نوشته 

 
338 Information-deficit theory 
339 Katya Ognyanova 
340 Rutgers University 
341Cultural-cognition theory 

https://doi.org/10.1038/463296a
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 دارد که   دیتأک: این رویکرد عناصري از هر دو نظریه پیشین را در خود دارد. این دیدگاه هم بر این نکته  342دیدگاه جامع
  طوربه  هاتیواقعو هم اینکه برداشت مردم از آن  قرارداد مورداشاره را  هاتیواقعبراي مقابله با اطالعات دروغین باید  

 هاتیواقعویژه بر اهمیت نحوه و چگونگی انتقال   طوربه ی مردم بستگی دارد. این مساله نیبجهاني به هویت و اگسترده 
که مردم اطالعات را از میان   اشاره کرده استدارد. کوك  دیتأکو اینکه توسط چه کسانی این انتقال صورت بگیرد 

 شودیمکه همین هم باعث  کنندیمي شخصی، هویت جمعی و احساسات دریافت هايریسوگي متعددي از هاه یال
مردم دوست ، وجودن یباا، با چالش همراه شود. کنندیمرسیدن به مردمی که اطرافیانشان مقابله در برابر علم را تشویق  

به اشتراك گذاشت.  هاآنرا با   هافکتو  هاتیواقعي دقیقی داشته باشند براي همین هم مهم است که هادگاه یددارند که 
  قیردقیغکه با اطالعات دروغین گمراه شوند یا دیدگاهی  خواهندیمواقعیت این است که کسانی که منکر تغییرات اقلیم، 

 .اندکرده شتی از حقیقت خود را پنهان درون بردا هاآنداشته باشند، 

که با دقت به مخاطب خود فکر کند و فکر   خواهدیم علم  نگارانروزنامه به این دلیل که از  دهمیممن رویکرد جامع را ترجیح  
ي او مهم هاي ریسوگو   هادغدغه و  هاینگراني مخاطب، هاسؤالضروري است. فکر کردن به  مؤثرهمدلی براي ارتباطات  کنمیم

. میریگیمدر پیش  هاآنکه براي برقراري ارتباط با  شودیماین عوامل باعث غنی شدن و آگاهی بخشی در رویکردي  چراکه است 
زبان و   دیتوانیم؟ چطور شما اندشده منکوب  هاداده حجم باالیی از  ریتأث، تحت اندشده هستند؟ دچار سردرگمی  اعتمادیب هاآنآیا 

از فقدان سواد   هاآنخدمت کند؟ و اگر باورهاي  هاآني تنظیم کنید که به بهترین شیوه ممکن به اگونه به سبک ارتباطی خود را 
آموزش بدون تعصب و بدون    –اثر دارد  ها آنو چطور بر  کندیم، کار دی آ یماینکه چطور علم به وجود  – ردیگیم منشأعلمی 

 شوند. ریپذبیآسکمک کند که در طول زمان کمتر در برابر اطالعات دروغین  هانآ به  تواندیمقضاوت 

 

 چطور به یک نظریه توطئه بپردازیم

 الزم است به نظریات توطئه بپردازید؟  اصوالًی که در این مورد با آن طرف هستید این است: آیا سؤال نیترمهم

ی که یک ویراستار باید بپرسد این است که آیا  سؤال، نخستین شودی مزمانی که فرصتی براي مواجهه با اطالعات دروغین ایجاد 
و همیشه هم  شودیم بیشتر به آن   توجه جلبباعث  ناخواه خواه باید به این موضوع پرداخت یا نه؟ پرداختن به این موضوعات  اصوالً

 ع مطلوب شما نیست. این توجهات جلب شده، از نو

متمایل به   عمدتاًکه اطالعات دروغین خاصیتی چسبناك دارند. به این معنی که مردم  نشان داده انداي  گسترده  طوربه تحقیقات 
این خطر را به همراه   هاآنه حتی با نیت رد کردن نگارانروزنامه ش به رو هاآنهستند. پوشش دادن  هاآنتکرار و به خاطر سپردن 

موضوع  دیخواهیمکه آیا  دیپردازیمدر ذهن عموم مردم بنشاند. وقتی به بررسی این مساله  تر قیعمدارد که این مفاهیم را 
روغین خطرناك است و چقدر احتمال توجه کنید: چقدر این اطالعات د سؤالاطالعات دروغینی را پوشش بدهید یا نه به این دو 

 دارد شیوع پیدا کند؟

ي درباره ریگ میتصم کردمیم کار 343واضح است. وقتی من براي وبالگ کروناویروس مدیوم هاپرسشبرخی اوقات پاسخ این 
ترامپ پیشنهاد خوردن مایع ضدعفونی براي مبارزه با کرونا ویروس را داده بود، کار  جمهورسیرئپوشش دادن این مساله که 

اما  بود. منتشرشدهي در سراسر کشور اگسترده  طوربه این موضوع هم خیلی خطرناك بود و هم   وضوحبه ي بود به این دلیل که اساده 
 در اکثر موارد پاسخ دادن به این دو پرسش دشوار است. 

 
342 holistic 
343 Medium Coronavirus Blog 

https://theconversation.com/facts-versus-feelings-isnt-the-way-to-think-about-communicating-science-80255
https://www.nature.com/articles/s44159-021-00006-y.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0093650219854600
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باعث  اآلنایجاد کند، توجه کنید که این مساله تا  تواندیم براي اینکه درکی از میزان آسیبی که اطالعاتی دروغین یا نظریه توطئه 
ي خبري پوشش داده نشده باشد، ممکن است چنین  هارسانه کامل در  طوربه چه رفتار یا واکنشی در مردم شده است. اگر موضوع 

 هارسانه ی در خبرهاي محلی یا تاالرهاي گفتگویی مانند ردیت پیدا کرد. براي مثال از مرور پوشش ملی یی را بتوان گاههاداستان 
اگرچه  (افرادي که معتقدند زمین تحت است آسیب مستقیمی به کسی وارد کنند  رسدینممتوجه شد که به نظر  توانیمی سادگبه 

و با اضطرار  تیفوربه که باید این موضوع را  کنمی نمهم من احساس فشار ) به همین دلیل ندی بیمسواد علمی در این مساله آسیب  
عامل    وضوح به هستند  19-ی مسئول به وجود آمدن کوویدنوعبه مردمان چین   کندیمي که بیان اتوطئه اما نظریه   ؛پوشش دهم 

در اثر این موج آسیب دیدند. به همین   تبارهاییایآسي شد و بسیاري از ریگهمه در جریان  تبارهاییایآسبرانگیخته شدن نفرت علیه  
 به این بدفهمی پرداخت و آن را پوشش داد.  طور مداوم و به   فوریتباید به   کنمیمدلیل هم در این مورد من احساس 

ي مستند که روند پخش و هاداده ي است به این دلیل که در اغلب موارد زیبرانگچالش سنجش محبوبیت اطالعات دروغین کار 
  344موسسه تحقیقات مذهب عامیا  Pewموسسه تحقیقاتی توزیع آن را نشان دهد وجود ندارند. برخی اوقات نهادهایی مانند 

اما  کنند؛یمرا منتشر  QAnonیی درباره نشریات توطئه رواج یافته، مانند میزان اعتقاد عمومی به سازمان هایسنجنظري هاداده 
در اغلب اوقات به دست آوردن برداشتی از میزان رواج یک تفکر نیازمند کار تحقیقاتی است. من با استفاده از گوگل ترند، یک 

دروغ بودن فرود روي ماه در حال رشد است یا نه. انجام چنین   مثالًتا ببینم موضوعی،   کنمیممشخص را جستجو  دواژه یکل
در  دیتوانیمکمک کند. شما همچنین   تواندیمبر اساس تاریخ هم  هاآنتوییتر و مرتب کردن یی روي اخبار گوگل و هاي جستجو

ي مشابهی را  جستجوهااست نیز  نی دروغکه محلی براي تکثیر اطالعات  تاكکیتي اجتماعی مانند اینستاگرام یا هارسانه سایر 
روي یک   نظرهازمانی دشوار است، اما تعداد الیک ها و بر روي این بسترها به شکل  جستجوهاصورت دهید. منظم کردن نتایج 

ي خوبی براي نشان دادن این باشد که  هاشاخص تواندیمي که آن را به اشتراك گذاشته است اشناسه پست و تعداد دنبال کننده 
 یک موضوع در حال محبوبیت یافتن است. چقدر

 
344 Public Religion Research Institute 

 ود. مرور هشت ساله دروغ بودن فرود بر ماه در ترند گوگل نشان دهنده چندین اوج است که یکی مربوط به پنجاهمین سالگرد فرود انسان بر ماه ب

https://coronavirus.medium.com/how-to-support-asian-americans-facing-violence-because-of-covid-19-misinformation-24e8ff2d1ca3
https://coronavirus.medium.com/the-latest-how-to-combat-anti-asian-rhetoric-ef81fce51d96
https://www.pewresearch.org/journalism/2020/09/16/most-americans-who-have-heard-of-qanon-conspiracy-theories-say-they-are-bad-for-the-country-and-that-trump-seems-to-support-people-who-promote-them/
https://www.prri.org/research/qanon-conspiracy-american-politics-report/
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کووید به دلیل  ، کردیمقبول کنید که تخمین شما دقیق نیست. براي مثال زمانی که من تصمیم گرفتم درباره ادعایی که بیان  
در توییتر دیده بودم و مطمئن نبودم که آیا پوشش  باره نیدرابه وجود آمده است مطلبی بنویسم، چندتایی پست  اینترنت نسل پنجم

را موجه کرد این بود که   باره نیدرا. چیزي که براي من نوشتن ارزدیمدادن چنین ادعایی به خطر بزرگنمایی و شایع کردن آن 
ي مخابراتی را به هابرج ي چندنفربریتی ها) درباره آن توییت کرده بودند و این باعث شده بود که ي از مشاهیر هنري (سلچندنفر

کوچکی دمیده باشم. شاید این موضوع که این  نسبتاًآتش بکشند. با نگاه به گذشته اما نگرانم که مبادا براي جذب کلیک، بر شعله 
 گرفته بودم. کمدستشود را  گسترده   تواندیماطالعات دروغ تا چه اندازه  

 

این  د.پرونده اي را درباره رابرت ملون، دانشمند و چهره ضد واکسن سفارش داپاول بیساجلو، ویراستار علمی آتالنتیک نوشتن 
ي شاخص مبلغان جناح راست هاچهره یی با  هامصاحبه اما در این اواخر مالون  ؛بود شدهشناخته سفارش زمانی بود که به نسبت کمتر  

است. «ما فکر  در آستانه بدل شدن به چهره شاخصی در نظریه توطئه  که  کردندیمانجام داده بود و بیسالجو و همکارانش حس 
حسابش چیست.  حرفو ببینم کیست و   دمیندازی ببه این فرد  رانه یگسختخواهد بود اگر ما نگاهی دقیق و  کارآمدکردیم که خیلی 

 تا در شرایطی که او در حال کسب شهرت یا سو شهرت است.» منبع معتبر و جامعی درباره او در فضاي آنالین وجود داشته باشد. 

 

، یا اگر جنبش ضد واکسن خود را به او ضمیمه نکرده بودیمي این کار اشتباه بندزمان تصمیم بر پوشش دادن مالون قمار بود. اگر 
 اشسته یشااین خطر را به همراه داشته باشد که توجه بیشتري از چیزي که  توانستیمي درباره او در مجله اپرونده بودند، نوشتن 

ندارد. «ما شاهد   هیچ پشیمانی» مطلقاًاو درباره انتشار این داستان «  دیگویم اما این قمار نتیجه داد. بیساجلو  ؛است را نصیب او کند
و زمانی که ماجراي گفتگوي او با جو روگان   باره نیدرااین بودیم که چطور این داستان به یکی از منابع اصلی مراجعه مردم 

ی که دنبال این بود که سر از  هرکسشفاف و ارزشمند براي  واقعاًآن زمان تصویري این نوشته در   –شد، بدل شد  زیبرانگبحث
. بیساجلو شودیمي فهرست نتایج دیده  باال درنام ملون را گوگل کنید، این داستان،  اآلن.» اگر کردیمارائه  اوردیدربادعاهاي ملون 

داستانی با چنین موضوع حساس و   دیگویمهمکاري کرده بود  کیآتالنتي راستی آزما و حقوقی  هاگروه که براي این داستان با 
باشد. به نظرم اثري که داستان از خود   طور نیهمو باید هم  دهدی ممهمی «منابع بیشتري از یک داستان ساده را به خود اختصاص 

  باره نیدراود که نشان داد چقدر مهم بود که با چنین سختگیري اهمیت نوشتن درباره ملون ب دهنده نشان تنهانه ي گذاشت جابه 
  بنویسیم.»

 

موضوع  هرچقدر خصوصبه  –محبوبیت زیادي دارند  معموالًي توطئه  هاه ینظر ي مربوط به اطالعات دروغین و هاداستان 
بگذارد.  ریتأث هاآني درباره پوشش ریگمیتصمممکن است بر  موضوعو این  –باشند  ترجذابو هرچقدر تیترها  تربیوغربیعج

سیاره ما   خوردیم ي که قسم اافسانه : دانشمندي زیانگشگفتاست که روي لینکی که نوشته: «اشتباه  رممکنی غ باًیتقر براي من 
 هادولت کنندیمبود، یا «نظریات توطئه پَس دمه: مردمی که گمان  تحقیقی خوب و انجام شده توسط وایردی است.» که توخال

اگر در  ، کلیک نکنم.از سوي بی بی سی منتشر شده بود» که داستانی به طراوت و سرراست بود که کنندیم را کنترل  وهواآب
عمل کنید و اگر متوجه شدید این کار    اطیبااحتتحریریه با فشاري براي پوشش دادن موضوع اطالعات دروغین مواجه شدید، 

و اینکه   استاست در برابر این فشار مقاومت کنید. «گاهی اوقات بهترین کار جنگیدن علیه گیرایی بیشتر موضوع  مسئوالنه ریغ
ي داستان شود.» این را دمون برس، سردبیر  گذاراشتراكدر پیش بگیریم که منجر به تعداد بازدیدهاي کمتر و  ترمسئوالنه رویکردي 

Unfins hed  علم و فناوري  تیاسوبو سرپرست سابقOne-Zero گاهی اوقات در پیش گرفتن مسیر درست به  دیگویم» :
 معنی قربانی کردن تعداد بازدیدها است.»

 

https://coronavirus.medium.com/dismantling-the-5g-coronavirus-conspiracy-theory-b277c5fe4884
https://coronavirus.medium.com/dismantling-the-5g-coronavirus-conspiracy-theory-b277c5fe4884
https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/08/robert-malone-vaccine-inventor-vaccine-skeptic/619734/
https://www.wired.com/2014/07/fantastically-wrong-hollow-earth/
https://www.bbc.com/news/blogs-trending-42195511
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 ي استداللساختاربند

 

به   زمانهمباید  –اطالعات دروغینی را اصالح کنید تنها کافی نیست که اطالعات درست را ارائه کنید   دی خواهیمزمانی که 
  ریتأثمردم اغلب اوقات تحت  متأسفانه موناش،  دانشگاه مخاطب خود کمک کنید که آن را به خاطر بسپارد. به گفته جان کوك از 

 345امتداد تاثیراي که به نام  پدیده . (کنندیمآن را به یاد آورده و قبول  حتی زمانی که اصالحیه مانندیمباقی  ن یدروغاطالعات 
، چگونگی  کندیم .) یکی از موضوعاتی که بر نحوه به خاطر سپردن استداللی علیه اطالعات دروغین نقش بازي شودیمشناخته 

اطب باقی باالیی را بر بخش افسانه ماجرا بگذارید با خطر این مواجهید که این موضع در ذهن مخ دیتأکساختار استدالل است: اگر 
ساندویچ آن را  346ي که دانشمند علوم شناختی، جورج لک افاده یپد صورتبه اما اگر بتوانید استدالل خود را  ؛بماند و به آن بچسبد

بخت بیشتري وجود دارد که مخاطب شما  –اینکه اطالعات دروغین را در میان لیاه هاي واقعیت ها قرار دهید  –می نامد  حقیقت
آنچه واقعیت دارد را به خاطر بسپارد. براي اینکه این عملکرد قوي تر هم بشود توضیح دهید که چگونه اطالحات افسانه را بازگویی 

بیان  هاآنهر یک از  و بازنویسی می کند. واقعیت ها، افسانه و توضیحات را در ساختار استدالل وارد کرده و حواستان به ترتیتبی که 
و ارائه می شوند باشند این کار می تواند فرآیند چسبیدن به ذهن اطالعات غلط را اصالح کند. «تا جایی که می توانید، حتی اگر می  

 توانید بیش از ادعاهاي دروغ، واقعیت ها را برحسته کنید» این را پاول بیسجلو از آتالنتیک می گوید.

 وع، نمونه زیر ساختار مناسبی براي مقابله با اطالعات دروغین است:با درنظر داشتن این موض

صحبت کرده ام بر این موضوع توافق دارند که کار خوبی است که واقعیت ها را   هاآنواقعیت ها را بیان کنید: ویراستارانی که من با 
فافیت بیان کنید. در وبالگ کروناویورس، هر  در ابتداي داستان بیان و قصد خود در اصالح اطالعات دروغین را به صراتحت و ش

باري که من درباره این نظریه توطئه که ویروس کرونا به عمد و در آزمایشگاهی در چین ساخته و طراحی شده است می نوشتم،  
س منشا حیوانی حتما در ابتداي داستانم تاکید می کردم که تحقیقات در این زمینه چه نظري دارند: با احتمال بسیاري باالیی ویرو

 دارد و در رشته نگاري ژنتیکی آن هیچ نشانی از اینکه دستخوش مهندسی زیستی شده باشد به چشم نمی خورد. به گفته بیسجلو:
که در ابتداي متن، حتی در پاراگراف توضیح و حتی پیش تر، بیان کنید که در حال افسانه زدایی و بیان   به طور مطلق الزم است«

هستید.» او به نویسنده ها توضیه می کند که در این موارد از نوشتن مقدمه هاي طوالنی که باعث می شود تا   کردن خطاي ادعا
 تصور اعتبار آن نظریه توطئه را ایجاد کند، خودداري کنند.

براي   ین همیشه حتی استدالل قوي مبنی بر این وجود دارد که اصالحیه اصلی را در تیتر قرار دهید. به این دلیل که مخاطبان آنال
  : «در این صورت اگر مردم تنها تیتردیگویم. نیل پتل، ویراستار علمی دیلی بیست کنندی نمخواندن ادامه داستان روي لینک کلیک 

 .» آورندیمیا چند جمله اول را هم بخوانند، باز اطالعات الزم را به دست 

.» این  پردازندیمو سپس به توضیح افسانه و اطالعات دروغین   کنندیم«بسیاري از راستی آزمایی ها از خود افسانه در تیتر استفاده 
را وارد تیتر خود کنید.» کوك  هاآنقرار دهید و  هاتیواقعخود را بر   دیتأک: «از این کار پرهیز کنید. کندیم دیتأکو  دیگویمرا کوك 

که وقتی در  کنندیم ، توصیه اندکرده (از اطالعات دروغین) را منتشر   کتابچه عالی دستور اعتبارزداییي همکار او که هاه سندینوو 
ادعا هستید از ساختار «واقعیت، افسانه، اشتباهات» استفاده کنید. این کار به معنی این است که ابتدا   حال اعتبار زدایی از یک

برگردید و توضیح دهید   هاتیواقعاطالعات درست را مطرح کنید، سپس به وجود اطالعات دروغین اذعان کرده و سپس بار دیگر به 
 . کندیمچطور اطالعات دروغین را رد  هاتیواقعکه 

 

 
345 continued influence effect 
346 George Lakoff 

https://psycnet.apa.org/record/1995-04372-001
https://myscp.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcpy.1135
https://www.futurehindsight.com/episode/the-truth-sandwich-george-lakoff/
https://www.futurehindsight.com/episode/the-truth-sandwich-george-lakoff/
https://skepticalscience.com/docs/DebunkingHandbook2020.pdf
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باید به وجود اطالعات دروغین و افسانه اذعان کرد. ویراستاران رویکردهاي  تیدرنهاافسانه را توضیح دهید: واقعیت این است که 
من از اینکه کل افسانه را کلمه به کلمه تکرار کنم پرهیز داشتم از ترس  گذشته  در. رندیگیممتفاوتی را براي این منظور در پیش 

 درباره روایت اشتباهی نوشتم. زمانی که کردمیمي بیان ترعی وسن مخاطب بچسبد. به همین دلیل آن را در قالب اینکه مبادا در ذه
و  هاییایآس، آن را با چنین عباراتی بیان کردم: «احساسات ضد آسیایی که  دانستیمشیوع کرونا ویروس  مردم چین را مسئول که 

ي مربوط  هایظالفو  هاواژه که  وگاسالس.» اما بلومفیلد، دانشیار ارتباطات در دانشگاه نوادا در کند یمکرونا ویروس را به هم مرتبط 
تا «از تکرار مشخص و مستقیم اطالعات دروغین پرهیز کند»   کندیمبه تغییرات اقلیم را مطالعه کرده به من گفت که او هم سعی 

 ي آن استفاده کنیم.اجبه  تریعمومو   ترعیوساز زبانی  کندیمو پیشنهاد 

: «ما  دیگویم. بیسجلو کندیمیک مکتب فکري دیگر اما از بیان مستقیم و دقیق باور غلط و افسانه براي ردیه نوشتن بر آن حمایت 
به خواننده خود بگویید چه چیزي آن بیرون وجود دارد.» به گفته   –تا با اطالعات دروغین در صورت نیاز مواجه شویم  میاآماده 

جایگزین شده است  تحقیقات تازه ايبا  کردیمرا حمایت  غیر دقیق و وسیع ترکوك تحقیقات قدیمی که استفاده از رویکرد اشاره 
ي اینکه  جابه در ذهن مخاطب فعال کنید.»  «الزم است پیش از آنکه باور غلطی را برچسب اشتباه بزنید، آن باور را  دهدیمکه نشان 

مشخص و شفاف آن را   طوربه و  –فقط   بارکی –پاورچین در اطراف افسانه و باور غلط موجود قدم برداریم آن را مستقیم بیان کنید 
است» یا «باور اشتباه  اطالعات دروغین و اشتباه مشخص کنید. استفاده از ادبیاتی مانند اینکه «فالن چیز یک باور اشتباه  عنوانبه 

 ازنظرکمک کند تا  هاآنایفاي نقش کند و به  هاخواننده هشداري براي  عنوانبه  تواندیمرایجی درباره موضوع بهمان وجود دارد» 
ي مخاطبان در برابر اطالعات دروغین در ادامه صحبت ساز منیادر بخش   باره نیدراشناختی در حالت دفاعی قرار بگیرند. (بیشتر 

 .)کنمیم

در ذهن   هاتیواقعبرگردید تا مطمئن شوید این  هاتیواقعاز بیان افسانه و باور غلط بار دیگر به سراغ  اصالحات را توضیح دهید: بعد 
و ناسازگاري  دهدیم . در ساختار «واقعیت، افسانه، اشتباهات» آخرین بخش استدالل، واقعیت و افسانه را در کنار هم قرار مانندیم

ی نیست. به ادماندنیبه چنین کاري  چراکه . تنها اینکه بگوییم اطالعاتی دروغین اشتباه است کافی نیست دهدیم  ح یتوضرا  هاآن
 منشأ، «شما باید توضیح جایگزینی را ارائه دهید.» اینجا بخشی است که شاید بخواهید جزییاتی درباره گفته کاتیا اوگناوا از روتگرز

اطالعات غلط را اضافه کرده، توضیح دهید که چرا مردم به باور آن مشتاق هستند یا اینکه توضیح دیگري درباره اینکه چرا این  
است «براي اینکه مردم بتوانند این مشکل را حل   شده اشاره زدایی  افسانه که در کتاب دستور  طورهماناتفاق افتاده است را بنویسید. 

 کنند مهم است که ناسازگاري آن را ببینند.» 

 

 اشتباهات  –افسانه   -ساختار واقعیت 

یی هاربات هاسگهمه  ندکی مبراي نشان دادن عملکرد این ساختار بیایید بر ادعاي دروغینی تخیلی تکیه کنیم که براي مثال ادعا 
حیوان خانگی نگاه داشت. افسانه زدایی از این باور موجه   عنوانبه را   هاآنهستند که در خدمت صنایع فناوري بزرگ هستند و نباید 

از سوي   رهاشده ي هاسگي حیوانات با سیلی از هاپناهگاه است به این دلیل که در سطح ملی شاهد شیوع گسترده آن هستیم و 
ز فروش غذاي گربه  از سوي شرکت بزرگی که ا اطالعات دروغین نی اکه  دی شویم. شما همچنین متوجه اندشده صاحبانش مواجه 

 . شودیم، تبلیغ  بردیمسود 

 

 ي کنید:ساختاربندرا  باره نیدرااین روشی است که شاید بخواهید داستانی 

 

https://coronavirus.medium.com/how-to-support-asian-americans-facing-violence-because-of-covid-19-misinformation-24e8ff2d1ca3
https://academic.oup.com/jcr/article-abstract/31/4/713/1812915?redirectedFrom=fulltext
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211368116301838
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 واقعیت
 واقعیت را در ابتداي داستان (تیتر، هدالین، لید، پاراگراف نخست) به شکلی مستقیم و مختصر بیان کنید.

 فقط سگ هستند»  واقعاً  هاسگهدالین: «
 ی هستند.زندگ وچرخه مرگ  به محکومهم  هاسگلید: مانند همه حیوانات دیگر 

 
 افسانه 

 بر اشتباه بودن آن تاکید کند، توضیح دهید. وضوح به شفاف و با زبانی که  طوربه و  بارکافسانه و باور غلط را تنها ی
ي فناوري بزرگ هاشرکت و از سوي  هاانسانبراي جاسوسی از یی هستند که هاربات هاسگیک باور غلط رایج این است که 

 .اندشده یطراح
 

 اشتباهات
 جایگزین را ارائه کنید.  حیتوضو افسانه را در کنار هم قرار دهید. ناسازگاري را توضیح داده و  هاتیواقع

. هر رند یمیمو  شوندیمي هستند که رشد کرده، سالخورده ازنده موجودات  هاسگ، شوندینمکه دچار سالخوردگی  هارباتبرخالف 
شهادت دهد. شایعه غلط در   تواندیمرا دیده  اشسالخورده مرگ سگ  آلوداشک ی بوده یا با چشمانی سگتوله کسی که شاهد رشد 

سود  دارندنگاه یوان خانگی ح  عنوانبه را  هاگربه ي سگ، جابه گرفته است که از اینکه مردم  منشأ هاگربه یک شرکت فروش وسایل 
 .کندیم
 
 
 
 
 

گروهی از فعاالن  کردیمي درباره کنگره داد که ادعا اتوطئه را درباره نظریه  سفارش نوشتن داستانی  OneZeroدمون برس، در 
«ما  دیگویمو حمله به کنگره قرار داشتند. بروس  2021افراطی جناح چپ که به آنتی فا معروف هستند پشت سر شورش ژانویه 

چطور این ادعا از  دادیم». بخش مهمی از داستان این بود که توضیح ندیآ یمنشان دهیم که این ادعاها از کجا  م یخواستیم درواقع
از سوي یک شرکت  شده انجامگرفته و از دل یک تحلیل  منشأبع ناشناس و در وب سایتی وابسته به نظریات توطئه  یک من

شد و به توضیح   شده مطرح ي چهره ریشه گرفته است. این داستان باعث از صدا انداختن ادعاهاي اانه یرامشکوك در زمینه تشخیص 
 جزییات به روشی به خاطر ماندنی کرد. 

 
 
 
 
 
 
 

https://onezero.medium.com/claims-antifa-embedded-in-capitol-riots-come-from-a-deeply-unreliable-facial-recognition-company-459603c0d073
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 348یا مقابله پیشگیرانه 347تلقیح
مشخص  ، کنندیمکه با استفاده از ویروسی ضعیف شده بدن را در برابر عفونت ویروسی مقاوم  هاواکسنشبیه به عملکرد (برخی از) 

کمک کند تا کمتر در  هاآنبه  تواندیمي از اطالعات دروغین اشده ي ضعیف هانسخه که قرار دادن مردم در معرض  شده است
به   تواندیم هاداستاناین روش در  واردکردن. ندیگویممعرض خطر قرار داشته باشند. به این روش تلقیح یا مقابله پیشگیرانه 

 خواننده کمک کند تا توانایی خود براي تفکر انتقادي را توسعه دهد.
 
 
 
 

ي بر اطالعات دروغین. براي مثال زمانی که من  اه یاصالحراه شدن و است: هشدار درباره احتمال گم شدهلیتشکتلقیح از دو بخش  
در امان   19-کسانی که آن را بپوشند از ابتال به کووید کردیما ادع دروغبه که  نوشتم گردن بندهاي دور کننده ویروسدرباره 

  طوربه در بسیاري از کشورها ممنوع هستند  نکه یباوجوداي بردارکاله خواهند بود به خوانندگان هشدار دادم که این محصوالت 
 کلورین موجود در این گردن بندها در مقابل شیوع ویروس ناکارآمد است. دیاکس يد. من توضیح دادم که شوندیمي تبلیغ اگسترده 

شرکت هاي مربوط به سوخت تا یادآوري کند که  قرارگرفته  مورداستفاده مقابله پیشگیرانه در گزارشگري مربوط به تغییرات اقلیم هم 
که اجماع علمی این   کردندیمو به این موضوع اشاره  هاي فسیلی، پیشتر به تامین مالی پیام هاي انکار تغییرات اقلیم پرداخته بودند

یکی از موفق ترین   عنوانبه قیقت» علیه استعمال دخانیات توسط نوجوانان است که تغییرات اقلیمی واقعی است. کارزار «ح
 ریب هاي بازاریابی صنایع تنباکو گذاشته بود.و بناي خود را بر اساس هشدار درباره ف کارزارهاي سالمت عمومی شناخته می شود

که بتوانند به آن استناد کنند و به مردم   دهدیممقابله پیشگیرانه به دو دلیل کارآمد است: چارچوب منطقی را در اختیار مردم قرار 
گفته کوك عمده کارآمدي مقابله پیشگیرانه مربوط به بخش دوم است.  به  را گمراه کنند. هاآندیگران ممکن است  دهدیمهشدار 

 از گمراه شدن خود جلوگیري کنند. خواهندیم ی که دارند نیبجهاناین روش کارآمد است به این دلیل که همه فارغ از 
.  کنندیموغین نیز استفاده در اطالعاتی و علم انکاربازیگران بد این عرصه از روش مقابله پیشگیرانه براي اهداف  متأسفانه 

دروغ است  هانیایی مانند اینکه همه هاگزاره و  دهدیماین کار را به روشی غیر خاص و عمومی انجام  معموالًي ا ه یحاشي هاتیسا
باعث  ي است که اکننده رانیو. به گفته کوك «این روش تلقیح گسترده و وسیع و کنندیم اعتماد نکنید را منتشر  هارسانه یا به 

  تواندیم دهدیمکه قطبیدگی روزافزون مخاطبان نشان  طورهمان.» و شودیم زیچ همه به  هاآنبدبینی عمومی مردم و عدم اعتماد 
 قدرتمندي نیز باشد. العاده فوقابزار 

 

 استفاده از لحن درست
 

اما  ؛به نظر آید زیانگوسوسه اینکه کسانی را که به تئوري توطئه و اطالعات دروغین باور دارند را تمسخر کرده یا تحقیر کنیم شاید 
که روش  تحقیقات نشان می دهند. شودینم هاآناجتناب از این رفتار ضروري است. تمسخر دیگران باعث تغییر رفتار یا ذهنیت 

خود براي حل کردن  افکارکه به کاوش در  کند یم، استفاده از زبانی است که مردم را تشویق مخاطببهتري براي تغییر دادن رفتار 
 مربوط به یک موضوع بپردازند. مسائل

  امنوشته برخی از هدالین هایی که من   امکرده را مسخره  انده بودباید اعتراف کنم که من هم افرادي که معتقد به اطالعات دروغین 
» یا «پاپ فرانسیس: رواج 349زمین را به سمت ترامپ پرت کنید تا علم دوباره عالی شود  قدرنیااست: « هانیاشامل  ازجمله 

 .»350شوندیمدهندگان اخبار دروغین عاشقان مدفوعی هستند که با آن تهییج 

 
347 inoculation 
348 Prebunking 
349 Pelt Trump With Planet Earths to Make Science Great Again 
350 Pope Francis: Fake News Spreaders Are S***-Loving Coprophiliacs 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gch2.201600008
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gch2.201600008
https://coronavirus.medium.com/whats-the-deal-with-virus-shut-out-necklaces-6de0780da7f9
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/18/the-forgotten-oil-ads-that-told-us-climate-change-was-nothing
https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/18/the-forgotten-oil-ads-that-told-us-climate-change-was-nothing
https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2004.049692
https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2004.049692
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23934180/
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ي هاک یکلببینم که در این موارد هدف من مبارزه با اطالعات دروغ نبوده بلکه بیشتر به دنبال جذب  توانمیم کنمیماز دور که نگاه 
و جنجالی باشید و مردم را   ز یآمک ی تحر دیخواهیمبودند. «اگر  راستاهمپیش با دیدگاه من   ازبیشتر از سوي کسانی بودم که 

را در مقابلش دریافت کنید، اشکالی ندارد به این روش پیش بروید.» اما انتظار این را نداشته باشید که در  عصبانی کنید و واکنشی
به بررسی   که در دانشگاه کونکوردیا درمونترال دیگویماین صورت در دیدگاه افراد تغییري حاصل شود. این را سیمون بیکون 

کنیم، پیشنهاد او این است که «باید خیلی   هاافسانه را تشویق به ابطال  هاخواننده تغییرات رفتاري مشغول است. براي اینکه 
و به   خوانندیمما باید به فکر کسانی باشیم که «این را   دیگویماندیشمندانه با موضوع مواجه شوید.» نیل پتل از دیلی بیست، 

 کنند.»  دیتائرا  دانندیمتا چیزهایی را که از قبل  خوانندیمنه کسانی که آن را  –خواندن آن نیازمند هستند  
 

و سردرگم است. چنین فردي شاید در تالش براي این باشد که راه خود  اعتمادیبکه مشکوك،  کنمیممن اغلب مخاطبی را تصور 
به    کندیمتوصیه  وگاسالس وادا در اما بلومفیلد از دانشگاه ن ؛آنالین وجود دارند پیدا کند صورتبه را در میان انبوهی از اطالعات که 

ي از اطالعات دروغین اعتقاد پیدا کند. چرا چنین فردي اقطعه چرا شخصی در مرحله اول به نظریه توطئه یا  اصالًاین فکر کنید که 
ارد حفره  ؟ آیا در یوتیوب وکندیمنرم  وپنجه دست که اینترنت نسل پنجم خطرناك است؟ آیا با مشکل سالمتی خاصی  کندیمفکر 

 فضاهااتفاقی وارد این  طور به  کسچیهبه یاد داشته باشید که «  ؟اندشده ي النه خرگوش داستان آلیس در سرزمین عجایب انتهایب
 .» شوندیم.» به گفته بلومفیلد «مردم به ترویج و پخش اطالعات دروغین تشویق شودی نم
 

به   تواند یمکه سبکی را براي برقراري ارتباط انتخاب کنیم که به بهترین روش  دهدیمبا ما این اجازه را  هاخواننده همدلی داشتن با 
ن قضاوت کردنشان یا از دست دادن اعتمادشان، متوجه شوند برسد. هدف من همیشه این بوده که به مردم کمک کنم تا بدو هاآن

احساسی تدافعی یا حس  هاآنو یکی از این ابزارها دوري کردن از استفاده از زبانی بوده که به  –چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است 
«زنگ هشداري را براي مخاطبانی که معتقد به نامطلوب بودن   زیرآم یتحقو   نانه ی بدباحمق بودن را منتقل کند. زبانی انگ زننده و 

«براي اینکه مردم را وادار کنید که به شما  دیگویم Unfinished.» این را دمون برس از آوردیمهستند به صدا در  هارسانه 
از  در همه موارد امکان استفاده اعتماد کنند، نیاز به رویکردي هوشیارانه و ظریف دارید که مخاطب را تحقیر نکند.» چنین چیزي 

 نیست.»   هانوشتناز  گونه آناما این مساله «جاي  دهدی نمي را نگارروزنامه ي زبانی و شیک در هاسبک
 

عامل انتشار و توزیع اطالعات دروغین   خوديخودبه که  شودیم گذشته از آن داشتن نگاه و قلمی قضاوت گر باعث تشویق قطبیدگی 
 ت. در مرحله اول اس

 
شود. به گفته بیکن تحقیقات روي تغییرات   هاآنباعث ایجاد مقاومت در  تواندیمي باور داشته باشند زیچ اینکه به مردم بگوییم به 

و دادن این   هاآنقرار دادن تفکر افراد ارائه اطالعت به روشی خنثی به   ریتأثراه براي تحت  نیمؤثرترکه   دهدیمرفتاري نشان 
بدهیم و بگوییم چطور باید فکر کنند. وقتی به   هاآني برسند. نه اینکه اطالعات را به ریگجه ینت است تا خود به  هاآنفرصت به 

براي استفاده از لحنی  کنمیمنگاه   ام نوشته  Inverseبراي  نظریه توطئه پس دمه  درباره داستانی که خیلی وقت پیش 
رابر انبوهی از اثبات مبنی بر اینکه  واقعیت که بارها در ب نیباوجودا: «بسیاري کنمی مو سو گیرانه احساس خجالت  رکننده یتحق

معتقدند که نظریه پس دمه  هنوز هم  اندقرارگرفته تنها بخار است،  شودیمستونی از بخار غلیظ سفید که در پشت هواپیماها دیده  
تفکرات ضد واکسنی که از سوي یکی از بازیکنان  با  رابطه  درو  مزیتاوركیوی نبیشتر که در  باظرافتواقعی است.» در مقابل داستانی 

نند بلکه این مساله را به شکل  که واکسن بز کردینم، منتشر شد، به مردم توصیه لیگ فوتبال آمریکایی، آرون راجرز پخش شده بود
 .کندیمکه واکسیناسیون مردم را در برابر بیماري محافظت  کردیمواقعیت بیان 

 
 
 
 

https://www.inverse.com/article/19717-chemtrails-conspiracy-theories-real-science-says-no
https://www.nytimes.com/2021/11/08/sports/football/aaron-rodgers-vaccine.html
https://www.nytimes.com/2021/11/08/sports/football/aaron-rodgers-vaccine.html
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 هاهیتوص
 

 و نبایدهاي زبانی  دهایبا
 

وسوسه کننده باشد اما اگر   اعتقاددارنداگرچه ممکن است تمسخر کردن یا تحقیر کردن افرادي که به برخی از اطالعات دروغین 
درباره واقعیت ها ایجاد کنید از این کار اجتناب کنید. اینکه باعث شوید مردم احساس بدي پیدا  مؤثرهدفتان این است که ارتباطی 

ي این کار، اطالعات جا به که به شما گوش کنند چه برسد به اینکه بخواهند نظرشان را تغییر دهند.  دکنینمکنند، کمکی به این 
 ي بزنند.ریگجه ینتقرار داده و تشویقشان کنید که خود دست به  ها آنو غیر مغرضانه در اختیار  طرفانهیبواقعی و مستند را به روشی 

 
 این کارها را انجام دهید:

 
  ابراز کنید که منطقی است که در مقابل اطالعات دروغین سردرگم باشیم این مساله را 

 
 ی خطرناك است»)ضدعفون«خوردن مایع  مثالً را به روشی هوشیارانه و غیر مغرضانه ارائه دهید ( هاتیواقع 

 
  استفاده کنید.  سرراستبراي توضیح دادن مفاهیم علمی که ممکن است براي مخاطب عام پیچیده باشد از زبانی شفاف 

 
  کنید. د یتأک هاتیواقع درباره بر اجماع علمی 

 
 

 را انجام ندهید: رها این کا
 

  یی مانند، دیوانه، احمق یا  هاصفت  باحمله به افرادي که به اطالعات دروغین باور دارند (براي مثال خطاب کردنشان
 شیطانی)

 
  را تفسیر کنند. هاتیواقعانجام دهند یا چطور باید  حتماًي را کارچه گفتن اینکه باید 

 
  دانندیمکامل  طوربه هستند را  موردبحثفرض کردن اینکه مردم مفاهیم علمی که. 

 
  گرفته است.»)  منشأی است که ویروس کرونا از حیوانات هیبد نکه یا: «مثالً( ز یرآمیتحقاستفاده از زبانی 

 
   به افزایش قطبیدگی  تواندیمي مخالف هستند؛ این کار هادگاه یدتحریک حس عصبانیت نسبت به افرادي که داراي

 موجود کمک کند. 
 
 

ي درستی را استخراج ر یگجه ینت توانندیم  هاآناگر به این شیوه اطالعات را در اختیار مردم قرار دهیم  طورمعمولبه به گفته بکون «
بر  دیتأکایجاد کنید که بتوانند موضوع را جذب کنند.»   هاآنبدهیم فضایی براي  هاآن  به  راي اینکه با قطعیت اطالعات جابه کنند. 
  ونیناسیواکسحامی   هاییکایآمرکه دانشمندان در زمینه واقعی بودن تغییرات اقلیم توافق دارند، یا اکثر  میکناشاره  نکه یامثلاجماع 
 ي مناسب برسند.ریگجه ینتکمک کند تا خودشان به  هاآنبه   تواندیمهستند 
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  طوربه ي بود که اگونه به ي پیام در حوزه سالمت عمومی ساختاربندنحوه  19 –ي کووید ریگهمه اما در طول دوره  وجودنیباا
کنید» عبارتی بود که من و بسیاري دیگر بارها و بارها آن را نوشتیم.  نه یواکسباید چه کنند. «خودتان را  گفتیم مستقیم به مردم 

 د؛یآیمچنین کاري به نظر منطقی  انجامي که مردم به دنبال راهنمایی شفاف و صریح هستند، ر یگهمه  در شرایطی اضطراري مانند
که رویکردي که بخت بیشتري در راضی کردن افراد داراي تردید در واکسیناسیون   کنند یماما تحقیقات رفتاري این نظر را مطرح 

بیماري  برابر درامنی مردم را  طوربه اینکه  –کنیم.  دیتأک دهدیمبراي دریافت واکسن دارد این است که بر کاري که واکسن انجام 
تصمیم بگیرند. این مساله   باره نیدرازه دهیم تا خودشان و به مردم اجا –. شودیم هاآنبستري شدن و مرگ  مانعمراقبت کرده و 

که قرار است با مخاطبانی که داراي مقاومت پیشینی هستند مواجه شویم. چراکه به گفته بیکن   ابدییمزمانی اهمیت  و خصوصبه 
. «وقتی شما ردیگیم  منشأم دهد» ي را باید انجاکارچه اینکه به کسی گفته شود  برابر دراز «واکنش منفی  معموالًاطالعات دروغین  

همیشه خواهند گفت که خیلی خوب من هم موضعم را توجیه خواهم کرد.  هاآن دیدهیماطالعات را به سمت مردم هل   زوربه 
 ی دوست ندارد تحت حمله قرار بگیرد.»کسچیه
 
 

 صداهاانتخاب مراجع و 
 
 

پشتیبانی کنیم همیشه فکر خوبی است اما همه افراد اعتبار یکسانی را براي   هاتیواقعاینکه با استناد به متخصصان علمی از 
و داراي اعتبار باالیی است که رهبري واکنش دولت فدرال علیه کووید   رتبه یعالنیستند. آنتونی فاوچی متخصص  قائلکارشناسان 

افرادي . براي او به طور گسترده اي از سوي جناح راست و گروه هاي حاشیه اي مورد حمله قرار گرفت وجودنیباارا بر عهده داشت 
  .رودی نمیی قرار دارند، او منبع معتبري به شمار هاگروه که در چنین 

 
، احتمال بیشتري وجود دارد که مردم به کسانی اعتماد کنند  وگاسالس مهم است. به گفته اما بلومفیلد از دانشگاه نوادا در  رسانامیپ

ی را پیدا کنید که مخاطبان شما با او همراهی داشته و گوش شنوایی  منابعکه اشتراکاتی با او دارند. براي همین هم مهم است که  
مسیحی اونجلیک است و به همین دلیل هم جایگاه   زمانهماست که  دانشمند اقلیمیداشته باشند. کاترین هایوئه  هاآنبراي حرف 

جتماع دارد. بلومفیلد  بهتري براي تشویق جناح راست مذهبی براي جدي گرفتن تغییرات اقلیم نسبت به فردي خارج از این ا
اشتراکی با آن جمع نداشته   وجه چیهبا این گروه صحبت کند. اگر شما وارد موقعیتی شوید که   تواندیم: «او کسی است که دیگویم

پزشکان و  ي بود که هاتالش.» همین تفکر هم پشتوانه کندیمباشید، احتمال اینکه مورد اعتماد واقع شوید نیز کاهش پیدا 
دچار واکسن هراسی  هاآنکه درصد باالیی از  پوستسیاه ي هاییکایآمربراي تشویق اجتماع  متخصصان سالمت سیاه پوست

این  را استخدام کرد. ستاره پاپ اولیویا رودریگو، هم کاخ سفید zهستند، وارد عمل شوند. براي افزایش واکسیناسیون در میان نسل 
اهمیت وجود   دهنده نشانآشنایی داشته باشند و این  هاآننیاز به صداهایی هستند که مخاطبانی خاص با  دهنده بازتاب هاانتخاب 

 . است  شماتنوع در منابع 
 

باعث تقویت استدالل شما علیه اطالعات دروغین شود. به   تواندیمي تخصص متفاوت هاحوزه یا   هانه یزمشیپانتخاب منابعی با 
از  ي که افراد مختلف باوجودقول نیل پتل از دیلی بیست «نشان دهید که اجماعی در یک اجتماع وجود دارد. نشان دهید که 

دروغین   که این اطالعات، اطالعاتی اندده یرسبه این اجماع  هاآناما همه  اند شده و زوایاي مختلف وارد این بحث  هانه یزمش یپ
  ازجمله که به رابرت مالون، شخصیت ضد واکسن معروف اختصاص داشت، چندین منبع مختلف  پرونده آتالنتیکاست.» در 
را   کنندهقانعي و خود مالون تصویري جامع و فناورستیزحوزه واکسن، یک ایمنی شناس مولکولی، مشاوران صنایع  دانشمندان

 ي مشکل سازي دارد. هادگاه یدترسیم کردند که  بااستعداددرباره دانشمندي 
 
 

https://www.science.org/content/article/fact-checking-judy-mikovits-controversial-virologist-attacking-anthony-fauci-viral
https://www.nytimes.com/interactive/2022/01/03/magazine/katharine-hayhoe-interview.html
https://www.nytimes.com/2021/02/07/opinion/covid-black-americans.html
https://www.nytimes.com/2021/02/07/opinion/covid-black-americans.html
https://www.nytimes.com/2021/07/14/us/politics/olivia-rodrigo-biden-vaccines.html
https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/08/robert-malone-vaccine-inventor-vaccine-skeptic/619734/
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ي مختلف سعی در رعایت انصاف و تعادل داشته باشید، یکی از رفتارهاي خوب در هادگاه یدي از ابازه همچنین اینکه با ارائه 
مراقب اضافه کردن صداي کسانی که به آن اطالعات   رسدیم دروغین  اطالعاتبا  مواجهه به ي است اما زمانی که نوبت نگارروزنامه 

  معموالًمتخصصان واقعی به مخاطب معرفی نکنید. این اتفاق را در جایگاهی برابر با  هاآندروغین باور دارند باشید. مراقب باشید که  
ی را براي مناظره درباره این موضوع در مقابل یک  شناسمیاقلدانشمند  که یهنگام مثالً . افتدیمي پخش زنده اتفاق هابرنامه در 

اعتبار علمی و اهمیت و فوریت  درواقعنید  ي را آماده کاصحنه . به قول بلوفیلد: «اگر شما چنین نشانندیمتغییرات اقلیم  انکارکننده 
  نیچن نیا.» به گفته جان کوك از مرکز تحقیقات ارتباطات تغییرات اقلیم در دانشگاه موناش اگرچه دیاگرفته موضوع را نادیده 

که دو طرف   کندیممنتقل  مردم به ی «این مساله را  قی ردقیغ» اما به شکل آوردیمي «برنامه تلویزیونی خوبی را به وجود اصحنه 
 ي دارند.»درصدپنجاه و  کساناین مناظره سهم و وزن ی

 
فراهم آوردن بستري براي بیان نظرات  که ی درحالي مختلفی دارند. هااستیسي بخش دیدگاه، هامقاله در مورد انتشار  هاه یریتحر

و   رسانبیآسي هادگاه یدی براي افرادي که داراي ي در قرار دادن فرصت و فضای ابالقوه مختلف امر نامطلوبی نیست اما خطر 
در مواقعی که جاي نقد و نظر مخالف  خصوصبه گرفته وجود دارد.  منشأخطرناکی هستند که از اطالعات دروغین و نظریات توطئه  

دوري  کیآتالنتجلو در یی مقابله کنند. سیاست بیسهامیتصمدر برابر چنین   باقدرت مبتنی بر واقعیت خالی باشد. ویراستاران باید 
و   –ي براي آن وجود داشته باشد اکننده قانعتوطئه است مگر اینکه دلیل  پردازانه ینظریا پرسش و پاسخ با  هادگاه یدکردن از انتشار 

اینکه بتوانیم زمینه مناسب درباره آنچه   ازنظراو « گفته باشد. به  شده ارائه مگر در شرایطی که بافتار و چارچوب مناسبی براي آن 
 پاسخگو نگاه داریم.» شانیهاگفته خط به خط  برابر دررا  هاآنبتوانیم  میخواهیمرا مهیا کنیم، ما  اندگفته 

 

 چطور از کمک به اطالعات دروغین جلوگیري کنیم
 
 

. شرایطی مانند فرصت کنندیمسهوي در مساله اطالعات دروغین مشارکت و به آن کمک  طوربه علم،  نگارانروزنامه گاهی اوقات 
ی آزماها، ممکن است ما را در معرض خطا و  راست به زمانی محدود، محدودیت تعداد کلمات، فشار تحریریه و عدم دسترسی داشتن 

ي علم است اما در اینجا نگارروزنامه یی دقیقی درباره هاییراهنماي دیگر این کتاب، دربردارنده هابخش ي اشتباه قرار دهد. هااقدام
 با اطالعات دروغین رابطه دارد.  ماًیمستقکه   شودیمي اشاره انکته به چند 

 

 ازاندازه شیبي سازساده

. براي مثال ادعاي مردود  شوندیمشده ظاهر  سوءبرداشتاغلب اوقات اطالعات دروغین به شکل روایت و اطالعات علمی ناقص یا  
فهمی ناقص از یک تحقیق بود:    دهنده بازتابي براي کووید است، مؤثرشده اما پابرجاي اینکه هیدروکسی کلروکویین درمان 

دارو ریشه در علم منطقی داشت اما تحقیقات بعدي نشان داد که این دارو ناکارآمد است. زمانی تحقیقات و مطالعات اولیه درباره این 
یی که بر مبناي اخبار و نتایج تحقیقات تازه است هاداستان  درباره  خصوصبه   – دیسینویمعلمی که در حال تحول است  درباره که 
  گرفته ي به تحقیقاتی که پیش از آن صورت ااشاره ي است که همیشه چارچوب کافی براي درك آن و همچنین اخردمندانه کار  –

کنید تا اطالعات تازه را درون آن جاي دهید. بافتار و چارچوب  روز به ی که امکانش وجود داشت داستان را هرزماناست انجام دهید.  
. اصرار بر اینکه  ندیبیمآن را  حتماًتعریف کنید تا مطمئن شوید که مخاطبتان  ي انتهاي متن در ابتداي داستانجابه داستان را 

ي صریح و شفافی را مطرح کنند نیز ممکن است منجر به این شود که مخاطبان مبتال به اطالعات ریگجه ینتروزنامه نگاران در انتها 
 دروغین شوند.
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این موضوع  تواندیمبراي شما خوب است یا بد  مرغتخماین موضوع که آیا  باره دریی که در اینترنت هاداستان فقط نگاهی به تعداد  
وابسته به این است که چه  احتماالًجواب نهایی  چراکه هیچ اجماعی وجود ندارد  احتماالًکند. در واقعیت در چنین مواردي،  دیتائرا 

  نگارانروزنامه که علم فرصتی در اختیار   د یآ یمپیش  ندرتبه و چطور پخته شوند.  قرارگرفتهی مورد مصرف مرغتخمتعداد و چه نوع 
 ازحدش یبي هاي سازساده ي را به خواننده ارائه دهند به همین دلیل هم مراقب اماواگر ي شفاف و بدون ریگجه ینتقرار دهد که بتوانند 

 ها شود، باشید.منجر به تولید افسانه  تواندیمکه 

 

 ي اجتماعی هارسانهي هاپستو  ها سرخط

ي یک تحقیق در سر خط یک  هاافته ي یبندجمع ي است. زیبرانگچالش گیرا و دقیق باشد کار   زمانهمآماده کردن سرخطی که 
و دقت انجام دهید. هدف اینجا این است که جلوي این   اطیبااحتي است اما این کار را اکننده داستان یا یک توییت کار وسوسه 

مثالی از  رخط واقعیسیک واقعیت تکرار کند. این   عنوانبه را بگیریم که خواننده برداشت اشتباه یا ناقصی از علم کرده و آن را  اتفاق
ی نشان داده روسیضدوبه گفته یک شرکت ژاپنی، ایورمستین خاصیت .« ي است که ویراستاران باید از آن اجتناب کنندبندقاب

و ممکن است دچار   نندیبیماست.» حتی اگر خود داستان چارچوب و زمینه بیشتري را ارائه کند، بسیاري از مردم تنها سرخط را 
 اشتباه در فهم واقعیت شوند.

ي، ویراستاران و  هاسنده ینومیان  وبرگشترفتي اجتماعی همراه با هارسانه ي هاپستیا  هاسرخط، نوشتن هاه یریتحردر بسیاري از 
ي بر دقت  زیچ  هرکه بیش و پیش از  خواهمیمباشد اما از شما  کننده خسته  تواندیم گفتگوهاگروه توسعه مخاطبان است. این 

 محتوا تمرکز کرده و بر آن اصرار بورزید و از کوتاه آمدن به خاطر تعامل بیشتر یا ترافیک جستجو خودداري کنید.

 

 ساخت سواد علمی 

یک یاز دالیلی که بسیاري از مردم براي دنبال کردن علم و اعتماد با آن دچار مشکل هستند نبود درك درست از  کنمیمفکر 
فرآیند و روند علمی است. به قول جان کوك از مرکز مطالعات ارتباطات تغییرات اقلیم در دانشگاه موناش، بخش کلیدي براي مبارزه  

به مردم کمک کنید تا متوجه شوند علم  د یآوریماد علمی است. زمانی که امکانش را به دست با شیوع اطالعات دروغین، تقویت سو
. توضیح دهید که تحقیقات به دلیل رودیمپیش  هارده همو مرور  هالیتحل، هاشیآزماروندي آرام و آهسته دارد که بر مبناي تکرار 

ممکن است به نتایج مختلفی منجر شوند و به همین دلیل هم مدت  ي مختلف یا روش متفاوت بنا کردن آزمایش هاداده مجموعه 
 ، این اجماع اهمیت دارند.رسندی مو به همین دلیل هم وقتی به اجماع  –  طوالنی زمان خواهد برد تا دانشمندان به اجماع برسند.

» بیایید بیان این مساله که  میدانینماین است «ما هنوز  شنومیمی که در اکثر موارد قولنقل کنمیموقتی من با دانشمندان مصاحبه 
ي بدل کنیم. این همیشه منجر به  نگارروزنامه علم قطعیت ندارد یا دانشمندان هنوز پاسخی ندارند را به بخش هنجاري از 

اینکه این یک   –وند تا فرآیند رسیدن به حقیقت را بهتر متوجه ش کندیماما به مردم کمک  شودینمداستان ممکن  نیتریسکس
 یک مقصد.  تنهانه مسیر و روند است و 

 

 

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/japans-kowa-says-ivermectin-effective-against-omicron-phase-iii-trial-2022-01-31/
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 ي کلیدي هابرداشت

 برجسته کنید. هاافسانه را بیش از  هاتیواقع .۱
 

 ، توضیح جایگزین آن را ارائه دهید.دیپردازیمزمانی که به اصالح اطالعات دروغین  .۲
 

 یح کنید. تلقدروغین   اطالعاتبا هشدار دادنم به امکان گمراه شدن مخاطب او را در برابر این  .۳
 

 با مخاطبتان همدلی داشته باشید .٤
 

 و منابعی را انتخاب کنید که در میان مخاطبانتان داراي اعتبار باشند. صداها .٥
 

 یا دستور دادن به مخاطب که چه کند خودداري کنید  رکننده یتحقي هالحناز  .٦
 

 باشید.  ازاندازه شیبي سازساده مراقب  .۷
 

 را توضیح دهید. میدانینمچیزهایی که  .۸
 

 ي مسئوالنه بنویسید. هاسرخط .۹

 منابع بیشتر

 نهیزمش یپ

 The Debunking Handbook 

 nspiracy Theory HandbookThe Co 

 The Five Techniques of Science Denial”“ 

 

 اطالعات دروغین ي هاکننده دنبال 

 Public Health Communications Collaborative Misinformation Alerts 

 Snopes 

  “Tracking Viral Misinformation”:  مزی تاوركیویندر 

https://skepticalscience.com/debunking-handbook-2020-downloads-translations.html
https://skepticalscience.com/conspiracy-theory-handbook-downloads-translations.html
https://crankyuncle.com/a-history-of-flicc-the-5-techniques-of-science-denial/
https://publichealthcollaborative.org/misinformation-alerts/
https://www.snopes.com/
https://www.nytimes.com/live/2020/2020-election-misinformation-distortions
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 هاقالهم

 »کوك و ساندرا وَن در لیندر  جان» نگاه واقعیت در برابر احساسات راه درست براي فکر رکدن به ارتباطات علم نیست  ،
 2017کانورسیشن، 

 »2020.» بروك بورل، اوپن نوتبوك، چطور با دوستان فیسبوکی خود در باره اخبار جعلی حرف بزنید 

 »مدل پروپاگانداي روسی آتشبار جعلیات: چرا ممکن است کارآمد باشد و چه گزینه هایی براي مقابله با آن وجود دارد «.
 RAND Corporation, 2016نوشته کریستوفر پاول و مریم متیو،  

  19-با اخبار دروغین و جعلی درباره کووید رودررو«مواجهه-u/meetinghttps://publichealth.jhu.ed
on-head-dis information-and-mis information-19-covid پرسش و پاسخی با تارا کرك «

 عمومی بلومبرگ در دانشگاه جانز هاپکینز سالمتسِل، مدرسه 

 »اما فرانسس بلومفیلد،  چطور با کسی که فکر می کنید دچار اطالعات دروغین است درباره کرونا ویروس صحبت کنیم ،«
 2020کانورسیشن، 

 »2017»، ماریا کونیکوا، پولتیکو، دروغ هاي ترامپ در مقابل مغز شما 
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خطابه   دیدگاه و 

 351اسمارت  اشلی نوشته 

آموزش نوشتن   يهاکالساست، باعث تغییر طرز فکر شما شده است؟ اغلب در  شدهنوشته یک مقاله که در قالب دیدگاه  تاکنونآیا 
 ییها خطابه ، حتی  رسدیمبدهد. به نظر  سؤالممکن است دانشجویی پاسخ مثبت به این  ندرتبه . کنمیمرا مطرح   سؤالدیدگاه این 

 موضع دهد. دیگر تغییر  يسوبه ک سوي استدالل ممکن است بعث شوند تا مخاطبی از ی ندرتبه ، اندشده نوشته که به بهترین شیوه 

یی هاآن خصوصبه  – کنند یمنرم  وپنجه دستبا آن  هادگاه ید. موضوعاتی که نویسندگان دی آیدرمجور  باعقل  کامالًاین موضوع 
کرد.  وفصلحل ياهزارکلمه را در یک ستون  هاآناز آن هستند که بتوان  ترده یچیپ عموماً –که به موضوع علم مربوط است 

که   ياجامعه باید انجام دهد تا بتواند خود را ا تغییرات سریع اقلیمی سازگار سازد؟ چطور  يکار چه مانند اینکه انسان  ییهاسؤال 
کارشناسانی که عمر خود را  حتی براي  در برابر شیوع بیماري عفونی از خود دفاع کند؟ تواندیم  شودیم دهیتندرهمروزافزون  طوربه 

انتظار داشته باشیم نثري  که نیادشوار و آزارنده باشند. اینکه انتظار داشته باشیم  تواندیمهم  اندکرده صرف بررسی این موضوعات 
 است.  یرواقعیغکند، انتظاري  وفصلحلدر چند صد کلمه این موضوعات را 

 دیدگاه را منتشر کنیم؟ يهامقاله و   هاخطابه چرا باید  اصالًپس 

در خاطره   شده نوشته  يهادگاه ید ن ی ترموفقدرباره یکی از  خواهمیماست. پیش از آنکه به آن پاسخ دهم  يامنصفانه  سؤالاین 
 352توسط وزلی لوري  2020.» در سال سیاه پوست نگارانروزنامه بازنگري در عینیت، به رهبري معاصر ما صحبت کنم. «

او به بازتعریف مواجه اي  يبندقابو  ییگوداستان از  ياماهرانه  درروشنوشته شد.  مزیتاوركیوی نبرنده جایزه پولیتزر در  نگارروزنامه 
که عمده ساکنان   يا محله ري درباره محله راکسبري بود. گزارشگ مشغولکه  یزمان درپرداخت که با یکی از شهروندان بوستون و 

 .دهندیمتشکیل  پوستاناه یسآن را 

 نکهیبعدازا«گلوب؟».  اشیزندگ 50رفتم ازم پرسید. مردي سیاه و در دهه   سراغش؟» اولین نفري که به یکنیم«براي کجا کار 
شهر  يهامحله ین درباره ا؟ راهت را گم کردي؟ یکنیمچه کار  هاطرفنیاسیاه ندارد.  نگارروزنامه پاسخ من را شنید گفتت: «گلوب 

 .»یسینوینمکه 

351 Ashley Smart 
352 Wesley Lowery 

مقدمه

https://www.nytimes.com/2020/06/23/opinion/objectivity-black-journalists-coronavirus.html
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خبري پرداخت و تفحص درباره   يهارسانه در  هاي ریسوگ  تریعمومسکوي پرشی براي بررسی مساله  عنوانبه لوري از این مواجهه 
عینی که    یطرفیبطوالنی در زیر پوسته جهان رسانه در حال بحث و مطرح بود: ممکن است که  يهامدتسوالی پرداخت که براي 

و در  گاه چی هاینکه به خوانندگانمان وعده دهیم که  يجابه است، اشتباه باشد؟ او نوشت:  ينگارروزنامه اصول  نی ترمقدسیکی از 
تعهد    – میکنیم العمر مادام یشگیاندیبو خود را محکوم به  – میدهینمشخصی خود مجال بروز  يهاي ریسوگهیچ بستري به 

که   میگردیمو دیدگاه کسانی  اندازهاچشمکنیم، اینکه ما مجدانه به دنبال بهتر، تضمین دادن این است که ما خود را وقف دقت می
 يهاسؤال که از کسانی که با ما تشابه فکري دارند هم همان  میدهیمنظرشان با نظرات ما تمایز دارد و به همان نسبت تعهد  

 سخت را بپرسیم.

  –یا حتی تعداد اندکی  –که کلمات او باعث این شده باشد که بسیاري از افراد  وجودن یباابود.  جابه نوشته لوري از هر نظر عالی و 
عینی را کنار گذاشته باشند. کاري که او انجام داد این بود که موضوعی آشنا را به روشی تازه و زیر نوري  یطرفیب دگاه مستحکم دی

درباره عینیت و انصاف در گزارشگري را آغاز کرد. این   تریعموم و  ترعیوسگفتگوي  طورنیهم و ؛متفاوت به خوانندگانش نشان داد
و بازه وسیعی   – مدارس روزنامه نگاري، وبالگ هاي نقد رسانهاجتماعی،  يها رسانه  –وارد شد  ياتازه گفتگو به تاالرهاي گفتگوي 

 زنده و در جریان است. کامالًمختلف را وارد این گفتگو کرد. این گفتگو هنوز هم  يهادگاه یدو  صداهااز 

  -ذهنیت خواننده را تغییر دهد ضرورتو  حتماً: نه اینکه میپردازیمدیدگاه  يهامقاله به نظر من این دلیلی است که با ما انتشار 
بلکه به این دلیل که شعله گفتگویی را روشن کند، شاید   –این کار را انجام دهد  تواندیموجود دارد که  شواهد از برخیاگرچه 

و  هاقلباست که  يتریعمومو   ترعیوساز خالل چنان گفتگوهاي  و ؛گفتگویی که جامعه حتی متوجه ضرورت چنین بحثی نباشد
 .کنندیمتغییر  تی درنهااذهان مردم 

عادي که شاید این موضوعات را پس از دبیرستان یا دانشگاه   در زمینه علم اهمیت دارند. براي فردي خصوصبه دیدگاه  يهامقاله 
ها شاید بیش از هر ساختار دیگر به نظر آید. دیدگاه  هاآنو جدا از زندگی روزمره  رمزآلودمطالعه نکرده باشند، علم ممکن است 

بر روي این شکاف پل بزنند. یک نویسنده دیدگاه علم هممان مانند یک راهنماي گردشگري، مترجم و   توانندیمه نگارانروزنامه 
تا درك درستی از  دهندیمکه به او یاري  کنندیم به مطلع کردن خواننده کمک  تنهانه دیدگاه  يهاسنده ینواست.  گرلیتحل

را تحریک   هاخواننده  هاآنبه این اطالعات واکنش نشان دهند.  تا به طریقی کنند یماطالعات به دست بیاورد و او را تشویق 
و   هاآنیک استدالل شکل داده یا به پاسخ خود براي رد کردن  اعتبارتا قضاوت خود را درباره   –که با موضوع درگیر شوند  کنندیم

خوانندگان را به خواندن و مصرف   تنهانه نوشته شوند،  یخوببه علمی اگر  يهادگاه یدنقض در برابر آن استدالل فکر کنند.  يهامثال
فعال در گفتمانی جمعی و عمومی باشد. در  ياکننده مشارکتتا بازیگر و  کندیمکه او را تشویق   کندیماخباري درباره علم دعوت 

 يهاروشیکی از  تواندیمدگاه این زمان که بسیاري در اجتماع علمی به دنبال ارتقا و بهبود تعامل با مخاطب هستند، صفحات دی
 قدرتمند براي انجام این کار باشد. 

مخاطبان را بدون   میتوان یمعلم به بهترین شکل به کار ببریم؟ چطور  ينگارروزنامه این قدرت دیدگاه نویسی را در  میتوانیمچطور 
به صفوف خوانندگانی که در برابر   مینتوایمچطور  به خطر انداختن درستی و صداقت علمی و مدارك، تشویق و ترغیب کنیم؟

تازه را در گفتگوهاي مهمی  يهادگاه ید و  صداها میتوانیم سازگاري ندارند نفوذ کنیم؟ و چطور  هاآن ینیبجهانکه با   ییهاتیواقع
 که باید در حوزه علم انجام داد وارد کنیم؟

 هارسانه پاسخ دهم: در فضاي  تري ادیبنو   تری اساس یسؤالبه   خواهمیماما پیش از آن  ؛بپردازم هاپرسشمن قصد دارم به همه این 
 براي انتشار مناسب هستند؟ هادگاه یدتند و پرحرارت حضور دارند، کدام  يهابرداشتتند و  يهاواکنش آن که در 

 

 

https://www.cjr.org/analysis/objectivity-isnt-a-magic-wand.php
https://www.youtube.com/watch?v=KRK_hueIodA
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0251284
https://isps.yale.edu/sites/default/files/publication/2018/04/qjps_2018_coppock_op-eds_100.00016112.pdf
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 353یافتن و صیقل دادن یک دید و تز

هر پیشنهاد  برابر درکه ویراستاري باید  یسؤال گفت که هدف یک خطابه دیدگاه تا حدي، آغاز کردن یک گفتگو است.  توانیم
شود، آیا گفتگویی است که ارزشش را دارد؟ آیا این  خته ی برانگدیدگاهی بپرسد این است که گفتگویی که در آن دیدگاه قرار است 

مرتبط است یا تنها باشگاه کوچکی از مخاطبان داخلی و  هاخواننده هم مطرح شده است؟ آیا به بازه وسیع  قبالًاستدالل تازه است یا 
 ؟ دهدیمقرار  وردتوجه مخاص را 

در  هاآنخبري تازه اغلب اوقات مکان مناسبی براي پیدا کردن موضوعاتی است که آماده و رسیده براي پوشش دادن  يهاسرخط
 کنمیمرا مرور   هارسانه ، بخش علمی گردمیمبراي داستانی  ياده یااست. اغلب اوقات و زمانی که به دنبال  هادگاه یدقالب پوشش 

کامل درون آن گزارش پاسخ داده نشده است؟ آیا اطالعاتی را مطرح   طوربه که  کندیمرا مطرح   یسؤال، آیا این گزارش پرسمیمو 
 جامعه، باید به نحوي، شاید با سیاستی تازه یا ابراز خشم، به آن واکنش نشان دهیم؟ عنوانبه که ما،  کندیم

هایی براي دیدگاه گشت. در نشریات دانشگاهی، مقاالت در آن به دنبال ایده  توانیمهاي خبري تنها منبعی نیستند که سرخط
را مرور کنید، احتمال زیادي وجود دارد که خود محققان مشتاق باشند که   اندازندی متحقیقاتی که نوري تازه بر برخی از موضوعات 

 ي مخاطبان عام شرح دهند.کار خود را باز کرده و اثرات آن بر جامعه را در قالب مقاله دیدگاهی برا

در کنار هم روندي را   اندشده داده پوشش  ئیجز طوربه  ترشیپکه  باهم نامرتبط کوتاه، مجزا و به نظر  ییهاداستانگاهی اوقات 
آن هستم، یک بار    يهادگاه یدکه من ویراستار  داركکه ارزش پرداختن به آن در قالب دیدگاه را دارد. در مجله آن کندیمآشکار 

د که متوجه شده بود در فضاي آنالین، روند تهیه مستقیم داروهاي نیازمند را منتشر کردیم که پزشکی آن را نوشته بو خطابه اي
 ياکننده قانعاست. او به شکل  داکرده یپ، محبوبیت باالیی رساندیم کننده مصرفمستقیم آن را به دست  طوربه نسخه پزشک که 

از تر هوشمندانه نیازمند رویکردي  طورنی همو  –است  یاجتماع، چنین روند رو به رشدي نیازمند توجه عمومی و کردیماستدالل 
 در زمینه دارو است.  يگذارقانون نهیدرزمسوي سازمان نظارت بر دارو و غذا 

 خواننده را سردرگم و در حال حدس زدن رها نکنید

به متندرونشفاف  طوربه شما باید اطمینان حاصل کنید که دلیل وجودي که براي نوشتن یک دیدگاه وجود دارد، هر چه که هست، 
  کننده نییتعو در پاراگراف  بعدازآنیا در لید داستان یا بالفاصله   – کنمیمرا تشویق به این کار   هاسنده ینوخواننده منتقل شود. من 

من نات گراف (پاراگراف اولیه و توضیحی متن) در اصل جایی است که شما باید   ازنظرقطعی (نات گراف) این کار را انجام دهند. 
داستان و نظر خود را به مخاطب بفروشید و باید اشاره کند که استدالل نویسنده چگونه خواهد بود و چرا این مطلب ارزش وقت 

که چرا  دهدیماز این موضوع  یحسن دارد. این پاراگراف فرضیه و تز مقاله را مرور کرده و به خواننده خواننده را براي همراهی با آ 
 باشد. رمنتظره یغ، مهم و شاید  توجهقابلاین تز  

ازین  باشند و همانند دادستانی که خطابه آغ سرراستصریح و  توانندیم هاگرافمتعددي براي انجام این کار وجود دارد. نات  يهاراه 
ظریف و با بیانی اندك نسبت  توانندیم حالنیدرعاما  ؛مروري بر استدالل و موضوع بحث ارائه دهد ،کندیم قرائتخود را در دادگاه 

ا فریاد بزنند اشارتی به آن داشته باشند. نکته مهم این است که ر مقاله به آنچه در پیش است طراحی شوند و بدون آنکه استدالل 
 اي مدتی طوالنی سرگردان و در حال حدس زدن موضوع رها نکنید خواننده را بر

، کریس MSNBCرا مورد اشاره قرار داد که مجري شبکه  یسؤال 354راس دوتات مزیتاوركیوینستون نویس   2021در سپتامبر 
» در ادامه می بنید که دوتات چطور در ابتداي نوشته موضوع را برابر کشنده تر بود؟ 10چه می شد اگر کووید « هیز مطرح کرده بود:

 کرده است:  يبندقاب

353 Thesis 
354 Ross Douthat 

https://undark.org/2019/03/28/digital-health-dilemma/
https://www.nytimes.com/2021/09/18/opinion/covid-coronavirus-death.html
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اینکه آیا ایدئولوژي و هویت و  –هستم  مندعالقه خالف واقع درباره کووید   مسائلمن این پرسش را دوست دارم به این دلیل که به 
مشخص کرده است و اینکه آیا جهانی وجود دارد که در آن   يریگهمه را در پاسخ ما نسبت به  زیچهمه  یگروهدرون  يهاي وفادار

به سیاست ضد قرنطینه روي آورده   هابرالیلرا انجام داده باشد و  يریگهمه قیق معیارهاي مبارزه با د و کامل طور به دانلد ترامپ 
 باشند و یا اینکه جهانی که ترامپ انتخابات مجدد را برده و این بار تردید در دریافت «واکسن ترامپ» در جناح چپ بیشتر بروز کند.

اول  و نیمهزار آمریکایی که در یک سال  670 يجابه  آن کرده است که در  یزنگمانه  یرواقع یغ در ادامه دوتات درباره سناریو 
که یک  کندیم استدالل. او دشدنیممیلیون نفر قربانی این بیماري  6.7جان خود را در اثر کووید از دست دادند،  يریگهمه 
گرفتن   کمدستیی که متمایل به هاآنحتی  –و بدنه جامعه  گذارانقانون یپوشچشمممکن بود امکان انکار و  بارترمرگ يریگهمه 

 کاهش پیدا کند. –شدت بیماري بودند 

به   اشیشخصفراتر از عالقه  که اما کاري که دوتات در این مقدمه انجام نداده است، توضیح دادن این موضوع به مردم است 
 یسردرگمبا  اجتماعی واکنش خوانندگان يهارسانه فرضی اهمیت دارند. در  ي هاسؤالپرسیدن این  اصالً، چرا این یرواقعیغشرایط 

این واقعیت  آمدیم  نظر بخشی از متن خارج از قاب اصلی خودش در تایمز که به  توییتموارد با انزجار همراه بود ( ازو در بسیاري 
کمکی به این روند نکرد.) یکی  گرفتیم کمدستاست را  داده ازدست آمریکایی کی نفر جان خود را به دلیل بیماري  500که از هر 

عمیق و   يامشاهده مشخص  طوربه ، ممکن بود بدتر هم باشد، شدیم«اینکه اگر شرایط بدتر  نوشت: باره نیدرا کاربران توییتراز 
 نیست.» بخشیآگاه

 

که دوتات مطرح کرده بود وجود دارد اما ستون نویس تایمز تا   یسؤالدلیل معتبري براي پرسیدن  واقعاًکه  شودیمدر ادامه مشخص  
 آخرین پاراگراف به آن اشاره نکرده بود: 

https://twitter.com/nytopinion/status/1439341949857697794?lang=en
https://twitter.com/libshipwreck/status/1439964285590020100?s=20&t=0Eke-uNej6nOya-Zm-N2eQ


 287 علم ویراستاري کتابچه
 

 

 

 

 

ی من این است که در بعدي است نگران يریگهمه آماده شدن براي  میدهینمما انجام  رسدیم تنها کاري که به نظر  که ییازآنجاو 
 مواجه شویم که فرضیه تخیلی هیز را به آزمون بگذارد.  ياینامرئسال آینده با دشمن  20طی 

تا  شودیماین کار باعث  چراکه کنیم،  یزنگمانه مرگبارتري   يریگهمه ، مهم است که درباره نحوه واکنش جامعه به گریدعبارتبه 
اما حدس من این است که دوتات   ؛ است که ارزشش را دارد يامباحثه براي چنین سناریویی آماده شویم. این به نظر من گفتگو و 

ن را رها  آ حاال گذشته از کسانی که تا قبل از آن پاراگراف خواندن  -بسیاري از خوانندگان به این پاراگراف برسند  که آنپیش از 
خودم را بگیرم که اگر دوتات استداللش را ده پاراگراف جلوتر و   یزنگمانه جلوي  توانمینماست. من  داده ازدست را  ها آن – اندکرده 

 ؟دادندیمچنین واکنشی به مطلب او نشان  هاخواننده  بازهمآیا  دادیمدر نات گراف توضیح 

 

 در مرکز قرار دادن نویسنده

افرادي که   –درست نیز هست  ياسنده ینوخوب و مرتبط با مردم است که نیازمند  ياسوژه ایده و  ازمند ین تنهانه یک دیدگاه موفق 
است  افراد ممکنممتازي را به یک مباحثه داشته باشند. این  يهانشی بو  اندازهاچشم واردکردنتخصص یا تجربه الزم براي 
یا  کنندیمکه نوشتن درباره آن را پیشنهاد  اندپرداخته به مطالعه همان موضوعی  قاًیدقخود را  ياحرفه محققانی باشند که تمام عمر 

. یا ممکن است اندپرداخته مشاهداتی به پوشش یک موضوع  ییگراتینیعسال را با  يهاسالی باشند که نگارانروزنامه ممکن است 
کمک  هاآنکه به  اندگذاشته را پشت سر  ياتجربه اما  –حداقل به معنی سنتی کلمه  –متخصص به شمار نیایند  اصالًافرادي که 

 . توانندینممشاهده کنند که دیگران  ياه یزاوتا موضوعی را از  کندیم

انجام دهد این است که ذهن خود را باز نگاه دارد. بخش دیدگاه   تواندیمدیدگاه  راستاریوکارهایی که یک  نیترهوشمندانه یکی از 
که توجه مردم را به افرادي جلب کرد که ممکن است فرصت دیگري براي بیان صداي خود و  کندیمفرصت ارزشمندي را فراهم 

 يهادگاه یدطیفی از  درباره را  ياه یحاش يهااجتماع از  ییهادگاه یدروایتشان در یک نشریه را نداشته باشند. این فرصتی است که 
نیز ممکن است چیزهاي جالب و  شناسندینمنویسنده  عنوانبه سیاسی زیر تابش نور اصلی صحنه بیاوریم. حتی افرادي که خود را 

 مرتبطی براي گفتن داشته باشند. 

هموار و   قدرتیبرا میان قدرتمندان و افرادي به نسبت  يباز ن یزم با ارائه فرصت شنیده شدن، توانندیم هادگاه ید در بهترین موارد، 
اما   ؛تعطیل شوند یا باز بمانند دارند يریگهمه سیاستمداران برداشت خود را درباره اینکه چرا باید مدارس در دوران  بله برابر کند. 

  هاآن، معلمان، والدین، کارکنان، رانندگان اتوبوس و سایر افرادي که باید بر اساس تصمیم هانادانش آموزان دبیرست طورنیهم
 زندگی کنند نیز دیدگاه و برداشت خود را از این موضوع دارند. 

مهم است که به خواننده خود اطالع دهید که نویسنده چه کسی است. من   سدینویمچه کسی دیدگاه را  تیدرنهافارغ از اینکه 
درباره خودشان و اینکه چرا با این موضوع ارتباط  يادوجمله که در ابتداي داستان یکی  کنمیمنویسندگانم را تشویق و گاهی مجبور 

 دارند بنویسند. این کار چندین کاربرد دارد: 

 ي این  هاحرف: مهم است که استداللی را مطرح کنیم که چرا خواننده باید کندیمثبیت اعتبار نویسنده کمک به ت
 نویسنده خاص را جدي بگیرد.

 

https://undark.org/2021/05/13/my-year-long-struggle-with-remote-learning/
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 و   کندیمي خواستار بودجه براي بیمار کِرم گینه مطرح امقاله . اگر کندیمبیان  وضوح به کار هر تضاد منافع ممکنی را  نای
که   کندیمي کرم گینه است، این کار به خواننده کمک رو برتحقیق  اشفه ی وظکه  کندیمي کار اموسسه نویسنده در 

شده است. داشته  نگاه از او پنهان  را از پیش بداند تا اینکه بعدتر متوجه شود و احساس کند این اطالعات هاتیواقعاین 
ي دیدگاهی هاخطابه ي بالقوه و تضاد منافع باعث تقویت مقاالت و هايریسوگي خبري شفافیت درباره هاگزارشمشابه 

 . شودیم

  هستند که بیشتر از اینکه   مؤثرترزمانی  هادگاه ید ي پیدا کند. در اغلب موارد تری شخصمقاله لحن  شودیماین کار باعث
و استفاده   شخصاول نباید از استفاده از روایت  هاسنده ینوشبیه یک خطابه باشند شبیه به یک گفتگوي صمیمی باشند. 

 آزادانه از آن بهراسند.

است. به این   رممکنیغ  باًیتقر کندیم را مطرح  هاآندر یک دیدگاه از شخصی که  شدهمطرح تفکرات و  هاده یاایجاد تمایز میان 
 واقعیت تکیه و از آن به سود خود استفاده کنید.

 بنا کردن استدالل 

خوب، پایه بر تحقیقات و گزارشگري دقیق و قوي دارد. براي اینکه   ينگارروزنامه یک دیدگاه خوب، مانند هر نوع دیگري از 
چیزي را بگویید که   هاآننوري تازه دعوت کنید، باید به امیدي داشته باشید که خوانندگان را به تماشاي موضوعی زیر  ن یترکوچک 

 از آن خبر ندارند اما این همه کار نیست و باید کار بیشتري انجام دهید. 

اجماع رو به افزایشی در میان متخصصان ارتباطات علم وجود دارد که براي جلب نظر و توافق کاسنی که درباره علم مشکوك 
نیز توجه   هاآن يهاارزش و مدارك غرق کنید؛ بلکه باید به احساسات و  هاتیواقعرا زیر انبوهی از  هاآنهستند، کافی نیست که 

 کرده و به آن متوسل شوید.

»  راهنمایی تاکتیکی براي روزنامه نگاري علمبوستون گلوب در متنی که براي « يهادگاه یدویراستار سابق صفحه  355ونکاتارامن بینا
به کار   باره نیدرا 356که مفاهیم معروف ارسطویی مرجعیت، منطق و احساسات  کندیمرا پیشنهاد  یچندوجهیکردي نوشته است، رو

 گرفته شود.

 که قصد ترغیب مخاطب را دارد تثبیت کنید  ياسنده ینواتوس یا مرجعیت درباره این است که اعتبار سخنران یا 

 قولنقلو مطالعات علمی استفاده کنیم،  هاداده منطق و شواهد است. به این معنی که از  يابزارهالوگوس یا منطق شامل استفاده از 
مورد بحث را نقل کنیم، تشابهات، پیش زمینه ها و مثال هاي تایید کننده استدالل را مطرح کرده و   نهیدرزممراجع و کارشناسان 

 بنا کنید که منجر به نتیجه گیري شما شود.  زمینه منطقی شفافی را

به  را هاآن تواندیمواکنشی احساسی در خواننده شما   ختنیبرانگپتوس یا احساسات به معنی ترغیب با استفاده از احساسات است. 
ه گریبان  بدست  یموضوعدرباره افرادي که با  ییهاداستان  واردکردن با توانیماشتراك با دیدگاه شما ترغیب کند. این کار را 

در آن   2021که در سال  يامقاله با استفاده از زبانی قدرتمند و برانگیزاننده انجام داد. در  طورنیهمو  اندده یرسهستند یا به موفقیت 
که استاد پزشکی و  357» منتشر شد، نینا هاراوا فراگیري خاموش مرگ پیش از موعد مردان سیاهدارك و تحت عنوان «

 با هم ترکیب کرده است.  يرگذاریتأثاست این مفاهیم را به شکل   آنجلسلس در دانشگاه کالیفرنیا در  یشناسيریگهمه 

 
355 editor Bina Venkataraman 
356 ethos, logos, pathos 
357 Nina Harawa 

https://www.amazon.com/Tactical-Guide-Science-Journalism-Lessons/dp/0197551505
https://undark.org/2021/05/06/the-silent-epidemic-of-premature-death-in-black-men/
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که تسلط کاملی بر آمارهاي مرگ زودهنگام مردان سیاه دارد و با کارهاي دانشگاهی که به   –هوارا متخصصی در این حوزه است  
سط  عوامل اقتصاد اجتماعی را که منجر به کاهش متو تواند یم یراحتبه نیز آشنایی دارد. او  اندپرداخته دالیل وجود چنین اختالفی 

را مورد ارجاع قرار  شودیمبه نسبت پنج سال کمتر از همتایان سفیدپوستشان  متحده االت یادر  پوستسیاه امید به زندگی مردان 
 دهد. 

است  پوستسیاه کنند، روشی بود که هوارا که خود زنی  یپوشچشم هاتیواقعنتوانند از این  هاخواننده تا   شدیماما چیزي که باعث 
گذاشته بود  پوستسیاه بر مردان   19متفاوتی که کووید  ریتأثبود. او با تعمق روي  خته یآمدرهم را با تجربه شخصی خود  هاآن

 نوشت: 

مردانی که   –شرکت کردم  پوستسیاه سه مرد  يسپارخاكمن در طول یک ماه در مراسم   ير یگهمه سال گذشته و پیش از آغاز 
دیده از   یسالگشصت دوست و همکار، پدران و پسرانی بودند. هم پدر من و هم مردي که نقش پدر دوم مرا داشت پیش از سن  

چهار پدر خانواده را از دست دادند   یدبستانش یپ فرزندانم در يهایهمکالس يهاخانواده سال  12زمانی تنها  ه زبا درجهان فروبستند. 
 در اجتماع...  يمؤثر و همگی اعضا  کوشسخت و همگی همسرانی  پوستسیاه مگی ه –
 هاآنبا هم وجود دارد. همه  نامرتبط مستقل و  يهاي تراژد از  يارشته که چیزي فراتر از  دانستمیمشناس،  يریگهمه یک   عنوانبه 

امید به زندگی  يریگهمه بودند جایی که پیش از  متحده االتیادر  پوستسیاه زودهنگام میان مردان  يهامرگاز  ییالگو زبخشی ا
 کمتر بود.  یطورکلبه ده سال از امید به زندگی زنان  حدوداًو  دپوستیسفپنج سال از مردان  هاآن

معتبري از   از تحقیقات دانشگاهی و مطالعات ياه یآرابه لوگوس مربوط است را مطرح کرد و به   آنچه هاراوا در ادامه مقادیر زیادي از 
اما پتوس وي، ارجاع و آویختن به احساسات  ؛ارجاع داد  (CDC)عفونی  يهايماریبمراکزي چون مراکز پیشگیري و درمان 

 باشد. رممکنیغفراموش کردن مقاله او  شدیمو باعث  کردیمبود که ضربه نهایی را وارد  هاآنخواننده و انسانیت  

 

 ) باشیدهاییگومخالف( ها زدنمراقب ساز مخالف 

 

بیان کردن   و ؛در زمینه علم کار آسانی نیست خصوصبه تازه در زمینه موضوعات داغ،  ياندازهاچشمو  ها نه یزمپیدا کردن 
در میان   ياوسوسه ممکن است  جه یدرنتباشد.  آور مالل تواندیمنیز   اندشده مطرح و بارها  ارهاب ترشیپ که  ییهااستدالل 

 دیدگاه به وجود آید که تنها به خاطر مخالف بودن، ساز مخالف بزنند.  يهاسنده ینو

و  ردیگیماجماع شکل  روشمند در نویسندگی علم باشید. علم بر مبناي ساخت آهسته و  خصوصبه همیشه مراقب چنین تمایلی 
یند ساخت اجماع بپرند، باید مورد مداقه و  از روي فرآ  خواهند یمکه مخالف اجماع هستند یا  ییهاده یا. تفکرات و رودیمپیش 

 بررسی دقیق قرار بگیرند.

، به کاوش در دیآ یم که به نظر متضاد با خرد جمعی رایج  کندیماز مدارك علمی استدالل  ياتازه به نفع تفسیري   ياسنده ینواگر 
است،   شدهنوشته مقاالتی که در آن حوزه  ترعیوسزمینه تحقیقات مربوط به آن موضوع بپردازید تا ببینید آیا آن تفسیر در قاب 

به آن ارجاع داده است آیا بر مبناي نتایج یک گروه  گاهشنظراثبات  عنوانبه که نویسنده  ياتازه هست یا نه. آن تحقیق  داریمعن
نفر  10با اندازه  يانمونه یا آزمون بالینی تحت مهار و تصادفی بوده است؟ آیا این تحقیق بر اساس  تحقیق (فوکوس گروپ)متمرکز 
 اثبات از کلمه مدرك استفاده کنید.)   يجابه  لطفاًهزار نفر؟ (و  10بوده یا 
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  باشد، خشونتهاي مربوط به اسلحه با استدالل قوي درباره  يامقاله  توانستیمدر پاراگراف پایانی مقاله دیدگاهی که از بقیه جوانب 
لف خرد رایج را درباره افرادي که در معرض و حضور مخا آورجه یسرگدیدگاه و استدالل  ن یا 358آردلستون، مگان مک سنده ینو

 مهاجمی مسلح قرار دارند عرضه کرد:

جمعی به سمت  طوربه  ي کنند،وآنکه از غریزه خود براي پنهان شدن پیر يجا به مردم را تشویق کنم که  خواهمیم طورنیهممن 
به سمت کسی که   باره کیمهاجمان مسلح یورش ببرند. اگر ما این را در ذهن جوانان جا بیندازیم که راه درست این است که همگی 

حتی فردي که اسلحه خیلی کارآمد و   چراکه ، ابدییماسلحه به دست دارد بدوند، تعداد تلفات در این کشتارهاي جمعی کاهش 
 نفر بر سرش از پاي درآورد.  12تا  8 زمانهمبا حمله  توانیم داشته باشد را  قدرتمندي در اختیار

  دیآیمکه خود او هم به نظر  طورهمانوجود نداشت  اصوالًمدرك و سندي که ادعاي مک آردل را پشتیبانی کند ضعیف نبود بلکه 
 .کندیمدر خط بعدي به آن اذعان 

 ار را خواهند کرد؟ من هیچ تصوري ندارم... آیا این روش کارآمد است؟ آیا مردم این ک

درستی براي پرسیدن است اما یک ویراستار  يهاسؤال قاًیدق –کارآمدي روش و اینکه آیا مردم آن را انجام خواند داد  – هاسؤالآن 
براي ثبت باید اشاره کرد که دپارتمان امنیت ملی  ( کردینمقبول  هاسؤالپاسخ «من تصوري ندارم» را براي این  ترقیدق
وند و درگیري با آن فرد را  از صحنه فرار کرده یا از فرد مسلح پنهان ش هاتیموقع که در این  به افراد توصیه کرده است متحده االت یا

 قرار دهند.)  موردتوجه از دو مسیر اول ممکن نبود  کیچی هآخرین گزینه و زمانی که    عنوانبه 

از توانایی بازي کردن نقش وکیل مدافع شیطان نباشد و اینکه با  تر مهمنویسنده دیدگاه  نگارروزنامه شاید هیچ مهارتی براي یک 
متنشان را نوشتند، آن را با  سینوشیپوقتی  کنمیمجوان توصیه  يهاسنده ی نواین نقش را بازي کند. من برخی اوقات به  یرحمیب

ستدالل بگردند و همچنین به نقاطی  از لنگ زدن ا يانشانه چشم و دید شخصی بخوانند که مخالف این نظر است و به دنبال هر 
که با شما همدلی  يا خواننده مخالف اصلی را که  يهااستداللتوجه کنند که هنوز به هم پیوند نخورده و باید به هم متصل شوند. 

 هاآنل به وجود قرار داده و رد کنید یا حداق  موردتوجه را  هاآن يارانه یشگیپ  طور به ندارد ممکن است مطرح کند را شناسایی کرده و 
اینکه خود را   يجابه . کندیمکه استدالل شما دارد متنتان قدرت بیشتري پیدا  ییهاتیمحدوداذعان کنید. با شفاف بودن درباره 

نمایش دهید، نویسنده از اینکه نقاط قدرت و ضعف خودش را شناخته و بررسی   خبر یبو  ناآگاه استداللتان  يهاتیمحدوددرباره 
 . ردیگیمکرده است، اعتبار  

 دعوت به عمل 

ن  اکه با لحن و صداي نویسنده بی شوندیمبراي پایان متن، تمام  ياشه یانددیدگاهی با دعوت به اقدام یا  يهانوشته  طورمعمولبه 
که چطور باید پس از خواندن آن نوشته نسبت به آن واکنش نشان دهد. به دعوت به عمل   دهدیمشده است و سرنخی به خواننده 

 خواندن متن شما را به اتمام رساند هنوز به آن فکر کند. نکه یازاپسخواننده شما  دیخواهیمبرداشتی فکر کنید که  عنوانبه 

ستون  359از بقیه هستند. براي مثال، فرهاد مانجو  ترسرراست و  ترمیمستق های برخمتعددي براي انجام این کار وجود دارند.  يهاراه 
کالیفرنیا و کیفیت هوا به این شکل به   ستیزطیمح يسوزآتشخود درباره   2020مقاله هاي سال یکی از  مزیتاوركیویننویس 

 پایان برد:  

هم با این   قبالًاما ما  ؛در سیاست باشد یرمعمولیغکه تصویب قوانینی براي محافظت از زمین نیازمند شجاعت  رسدیمبه نظر  
 ... میاکرده الت مقابله کشم

 
358 Megan McArdle 
359 Farhad Manjoo 

https://www.thedailybeast.com/theres-little-we-can-do-to-prevent-another-massacre
https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/active_shooter_booklet.pdf
https://www.nytimes.com/2020/09/16/opinion/california-wildfires.html
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است اما ما هنوز هم توان جمعی براي مداخله در این وضع را داریم. نفس کشیدن مهم   فراگرفته اطراف ما را  آتشهواي آلوده و 
 شویم. کاربه دستاست بیایید 

بر   –شوند   کاربه دستکه  خواهدیمبه معنی واقعی دعوت به عمل است. او از مخاطبانشان  نجایادعوت به عمل مانجو در 
وسیع و سایر منابع آالینده هوا  يهايسوزآتشفشار بیاورند تا قوانینی را تصویب کنند که کالیفرنیا را در برابر تهدید  گذاراناستیس

 محافظت کند.

که احساس  خواهدیمدعوت به عمل الزم نیست همیشه خواننده را دعوت به انجام کاري کند؛ گاهی اوقات این دعوت از خواننده 
  – يترعیوس صورتبه و موضوع تغییرات اقلیم  –او بار دیگر به این موضوع  2021در مقاله اي در سال خاصی را تجربه کند. 

 به پایان برد:  گونه نیارا  نپرداخت و آ 

گر دلیل این است که چرا اقلیم و آب و هوایی متفاوت براي هویت این ایالت ویران قاًیدق میقائلاهمیتی که ما براي هواي مطبوع 
نکرده است. شما در  يدرازدستکه غم بر آن  دیسرایمرا چون سرزمین روایی   ایفرنیکال 360و باباها  هامامانخواهد بود. آواز معروف 

 گرم و امن خواهید بود. آنجلسلس 

امنیتی،  چ یهی ببسیار داغ و  – ایرؤ و سایر نقاط این ایالت، بیشتر به کابوسی خواهند ماند تا  آنجلسلس، اآلندرو از  چنداننه زمانی 
 سوخته و آسمان از غبار خاکستري است.  هابرگتمام 

تا در احساسی از  کندیمرا دعوت  اشخواننده تغییرات اقلیم از دست خواهد داد، منجو  واسطه به کالیفرنیا  ازآنچه با ترسیم تصویري  
ي مورد استناد مقاله فراموش شدند  هافکتو  هاتیواقعبرخی از   ازآنکه پساحساسی که حتی  –فقدان و مویه با او شریک شوند 

 .ماندیمدر ذهن مخاطب باقی  بازهم

 

 ها استقبال کنید گاه نظراز

 

تنها نیازمند یک   ها آنکه الزم نیست دیدگاه و نظري داشته باشند تا بتوانند یک مقاله دیدگاه بنویسند   میگویم اغلب به دیگران 
  – یگاهنظرممکن است  بازهمزاویه دید هستند. بدین ترتیب شما حتی اگر طرف دار دو آتشه طرفی از طرفین مناظره نباشید، 

مسیري پربارتر کمک کند.  يسوبه داشته باشید که به هدایت بحث  –براي تماشاي یک موضوع  فردمنحصربه روشی خاص و 
 چنین چیزي هم هدف ارزشمندي براي نوشتن یک مقاله دیدگاه است.

مقاله  یک  تواندیم –و سایر کیفیات بنا شده است  ینیبجهان، تجربه،  نه یزمشیپ که بر اساس آگاهی –یا زاویه دید نویسنده  گاه نظر
  کامالًنگاه کنند و به بینش  هاتیواقعو  هاداده دیدگاه را زنده کند. دو نفر ممکن است به مساله اي واحد و مجموعه یکسانی از 

 متفاوتی از آن برسند.

 

 
360The Mamas & the Papas 

https://www.nytimes.com/2021/08/11/opinion/california-climate-change-fires-heat.html
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و به مناسبت بزرگداشت پنجاهمین  2020نشنال جئگرافیک است که در سال  نامه ژه یومحبوب من مربوط به  يهامثالیکی از 
که در  نانه یبخوشبود. برداشتی  شدهمطرح سالگرد روز زمین منتشر شد. در این شماره مجله دو نگاه متفاوت نسبت به آینده سیاره 

» و برداشتی بدبینانه که در دیدگاه الیزابت  ما در نجات سیاره از اثرات تغییرات اقلیم موفق می شویمبا عنوان «  361دیدگاه اما ماریس
 » مطرح شده بود.چرا گریزي از فاجعه اقلیمی نداریم با عنوان « 362کولبرت 

نوشته خود را بر مبناي مجموعه مشترکی از   هاآنهر یک از  نوشته بودند. کنندهاقناعماریس و کولبرت هر دو به زبانی فاخر و 
 این تغییرات بنا کرده بودند.  بارفاجعه درباره گرمایش، سطح آب دریاها و اثرات  هاتیواقع

اما ماریس تحت تاثیر مثبت اندیشی و شوقی که نسبت به عدالت اقلیمی داشت، تصمیم گرفته بود که بر توان انسانیت براي پاسخ  
بیرون   هاآناز سوي دیگر  ترعادالنه  ياجامعه کند که توانسته بهتر و در قالب  دیتأکمقابل او بوده  ترشیپکه  ییهاچالش دن به دا

 آید: 

. با عزم عمومی و  میاداشته نوین را  ي هايفناورتوان هماهنگی با  سرعتبه و هم  میابوده در طول تاریخ ما هم مبدعانی هوشمند 
، ساخت محصوالت بدون مواد ونقلحمل يهارساختیزبراي انرژي و تغییر  ياتازه درست و مشکلی براي ایجاد منابع  ییهااستیس

 پالستیک و ... نداریم. ری پذه یتجز يهانیگزیجا، ساخت کربن  يآزادسازسمی و 

تاریخی را درمان کند.  يهابیآستا دردها و  کندی مو حتی به انسانیت کمک  کندیم تواناترو  تر مقاومعدالت اقلیمی واقعی زمین را 
 به پا خیزیم و رشد کنیم. گونه کیبه عبارتی تغییرات اقلیم فرصتی براي ما است تا در قالب 

در پیدا  هاانسانمقاله خود را نوشت و این موضوع را مطرح کرد که حتی اگر  گراواقعدر سوي دیگر، کولبرت با چشمان هوشیار یک 
که به وجود  ییهابیآس ممکن است براي اصالح  هاتیموفقفناوري براي مقابله با تغییرات اقلیم موفق شوند اما این  يهاراه کردن 
 کافی نباشد: میاآورده 

ادامه گرمایش  باوجودخود را، حتی  روزافزونشاید گیاهان و غالت تازه و مهندسی ژنتیکی شده به ما این اجازه را بدهند که جمعیت 
 حیات براي بقاي انسان ضروري نیست.  دهیتندرهمزمین، تغذیه کنیم. شاید متوجه شویم که آن شبکه 

 

این است که ما به شکل   ،ن آ است. معنی  ترترسناك. در ذهن من این امانی حتی رودیمخوشایند به شمار  ياجه ی نتبراي برخی این 
،  میکنیممرطوب را خشک  يهانیسرزم، میدهیم اتمسفر زمین را تغییر  –به همین مسیر خود ادامه خواهیم داد  یانیپایب
تنها خواهیم یافت  شیازپشیبخود از بند طبیعت خود را  کردن آزاد. با میکنیمرا تخلیه کرده و آسمان را از حیات پاك  هاانوس یاق

 همراهمان باشند.  ياحشره که شاید تنها پهپادهاي 

 

آن را یافت. این   توانیم در گزارشگري خبري مستقیم  ندرتبه که  دهدیمقرابت و ارتباط پذیري را  ییگوداستاننویسنده به  گاه نظر
را درباره تغییرات اقلیم جذب کنند که احساسی مشخص نسبت به آن را تجربه   هاتیواقع تنهانه کند تا کمک می ها خواننده روش به 

 این جادوي بنیادین نوشتن دیدگاه است.  و ؛کنند

 

 
361 Emma Marris 
362 Elizabeth Kolbert 

https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/why-we-will-succeed-in-saving-the-planet-from-climate-change-feature
https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/why-we-wont-avoid-a-climate-catastrophe-feature
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 تمایز بین دیدگاه و خبر

 

هستند که   ییهاگزاره بیانات و   هافکتو  هاتیواقعدیدگاه شفاف است:  هاتی واقعتفاوت و تمایز میان  نگارانروزنامه براي بسیاري از 
اوقات  اما عموم مردم گاهی ؛نگاه نویسنده آن است گرانیبها یا رد کرد؛ دیدگاه   دیتائرا راستی آزمایی،   هاآنبه شکل عینی  توانیم

مشخص شد   منتشر شد 2018که در سال  Pewتحقیقی از سوي موسسه ممکن است درباره این تفاوت دچار سردرگمی شوند. در 
 یدرستبه بود، نتوانستند  شده داده فهرستی از ده گزاره شامل واقعیت (فکت) و دیدگاه  هاآنه به ک متحدهاالت یاکه اغلب افراد بالغ در 

است، این است که بسیاري از مخاطبان  کنندهنگران نگارانروزنامه کنند. موضوع دیگري که به همین اندازه براي  يبندطبقه را  هاآن
موسسه رسانه هاي  که  ینظرسنج يهاافته ی. بر اساس اندمواجه با مشکل  دیدگاه و خبر يهانوشته هم در ایجاد تمایز میان 

و   هاسرمقاله یا  هادگاه یدمیان  تفاوت  باکه  اندکرده خوانندگان بیان  چهارمکی، حدود صورت داده است 2018آمریکایی در سال  
 خبري تنها اندکی آشنا هستند یا هیچ آشنایی ندارند. يهاداستان 

مسئولیت دارند به خواننده خود کمک کنند تا متوجه تفاوت میان دیدگاه و پوشش اخبار شوند و بسیاري از  نگارانروزنامه 
براي این   ژورنال تیاستروال. براي مثال روزنامه اندکرده براي شفاف کردن این تمایز آغاز   ییهاروشخبري استفاده از  يهاسازمان
دیدگاه را هم بر سر  شه یکل سرو برچسب و  صفحه بندي و فونت مورد استفاده براي مقاله هاي دیدگاه خود را تغییر داده استمنظر، 

خود را برچسب زده و هم در  يهادگاه یدشفاف بخش  طوربه . بسیاري از نشریات کندیممقاله درج   آغازصفحه دیجیتال و هم در 
که از سوي آزمایشگاه  2017تحقیقی در سال  وجودنیباا کنندیمرا مشخص  هاآناجتماعی خود  يهارسانه و هم در  هات یساوب

گرفت و عمومیت  نده صورت پراک  طور به ، در آن زمان، هنوز هاروشکه این  دادیمصورت گرفته بود نشان   363گزارشگران دوك 
 . نداشت

 ؛ کارهاي خوبی است هاآنمتمایز براي  يبندصفحه دیدگاه و استفاده از  يهاداستان در هر صورت، استفاده از برچسب شفاف براي 
 بردارند. یسردرگمدیگري براي کمک به خواننده براي حل این  يهاگام توانندیمهم برویم. ویراستاران  ترشیپگامی  میتوانیماما 

دارك دیدگاهی ما در مجله آن 2022می توان به تبلیغ حقیقت پرداخت. در سال  مکان مهمی هستند که در آن  هاسرخطبراي مثال 
منتشر کردیم که    –تحقیقاتی پیشرفته براي سالمت  يهاپروژه موسسه  –درباره پیشنهادي براي یک سازمان فدرال تازه 

» کمک کند. شاید به نظر بدیهی بیاید که  میشناسیمبایدن وعده داده بود به «پایان دادن به سرطان به شکلی که   جمهورسیرئ
 : بودیمسرخط و تیتر این دیدگاه باید چنین چیزي 

 یشنهاد داد را براي پایان دادن به سرطان پ طلبانهجاهبایدن طرحی 

که خود این طرح سالمت موضوع  کردیماما در چشمان من این تیتر طعم خبري داشت. این تیتر به خواننده این پیام را منتقل 
است. در واقعیت اما نویسنده   طرفیب شیوبکم باره نیدراکه نویسنده  کردیماصلی داستان است و این فرض را براي او مطرح 

که این پیشنهاد اشتباهات تاریخی را تکرار کرده است. بر  کردیمنسبت به این طرح اتخاذ کرده بود و استدالل  نانه یبدبدیدگاهی 
 تیتر اول در نظر بگیرد: يجا به این اساس شاید کسی تیتري شبیه به تیتر زیر را 

 رگرفته از سناریویی قدیمی است طرح بایدن براي پایان دادن به سرطان ب 

 

 
363 Duke Reporters’ Lab 
 

https://www.pewresearch.org/journalism/2018/06/18/distinguishing-between-factual-and-opinion-statements-in-the-news/
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/what-americans-know-about-journalism/
https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/survey-research/what-americans-know-about-journalism/
https://newsliteracy.wsj.com/news-opinion/
https://www.poynter.org/ethics-trust/2017/news-or-opinion-online-its-hard-to-tell/
https://www.poynter.org/ethics-trust/2017/news-or-opinion-online-its-hard-to-tell/
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که نویسنده قرار نیست درباره خود این طرح صحبت کند   کندیمقدرتمندتري اشاره  طوربه  –این تیتر تازه نسبت به اولی بهتر است 
 درباره آن را ارائه خواهد کرد.   ل یتحلبلکه نوعی 

 این تیتر را ارتقا دهیم.  میتوانیم هنوز هماما 

 طرح بایدن براي پایان دادن به سرطان برگرفته از سناریویی قدیمی و ناکارآمد است.

که نویسنده  دهدیم و به خواننده پیام   گذاردینمدرباره اینکه این متن یک دیدگاه است باقی  ياه شبهاین تیتر هیچ جاي شک و 
همان   قاًی دق. یک برچسب سرمقاله به باالي این اضافه کنید و پردازد یمقرار است تحلیلی ارائه دهد که به قضاوت طرح نیز  تنهانه 

 .میکاربردبه  نسخه منتشر شده این دیدگاه تیتري را خواهید داشت که با در 

 که در مقابل خواننده قرار دارد یک دیدگاه و نه یک خبر است وجود دارد:  يامقاله براي ارسال این پیام که  ییهاروش

  تنظیم کنید و آزادانه از آن استفاده کنید و سعی کنید آخرین صدایی باشید که خواننده در   شخصاول روایت را بر اساس
 . شنودیمرا  نیاداستان 

  که   کنندیمچیزي را وارد داستان   هاآناستفاده کنید که  ي مستقیم منابع دیگر به شکل محدود و تنها زمانیهاقولنقلاز
 به زبان و صداي خودش آن را بیان کند. تواندینمنویسنده 

   نوشته آورده باشد. –در ابتداي  حاًیترج و  –اطمینان حاصل کنید که نویسنده تز و فرضیه و استداللش را با شفافیت 

 

 

دیدگاه باید درباره  يهاسنده ینوچیزهاي مشترکی نیز داشته باشند.  –و باید  – توانندیمخبري  يهاپوشش و  هادگاه ید، حالنیدرع
قرار دهند هما ن طور که براي هر  هاتیواقعکنند، گزارشگري کرده و بنیاد استدالل نوشته خود را بر مبناي  قیتحق خودموضوع 

لحن نوشته است که نویسنده به خواننده خود پیام   طایبااحتاست که  ازآنپسرا انجام داد.   هانیاباید  ينگارروزنامه دیگر در  کارنوع 
 .شودیمو دیدگاه آشکار و واضح  است. در اینجا مرز میان خبر خورده گره و زاویه دید یک نفر  گاه نظراو با  ییگوداستانکه  دهدیم

 

 توان بالقوه باال 

جایی که    – ابدییمداراي سو شهرتی هستند که هر چیزي در آنجا راه  هانامه فصلبخش دیدگاه در برخی از نشریات و 
بله ممکن است این صفحات به چنین روزي  و شود؛یمنادیده گرفته  ينگارروزنامه احساسی در آن غوغا کرده و اصول  يهااستدالل 

 بیفتند اما تنها به شرطی که شما اجازه چنین چیزي را بدهید.

 

 

https://undark.org/2022/04/14/opinion-bidens-plan-to-end-cancer/
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که   یمسائلبه خواننده خود درباره  تواندیمباشد.  هانیابسیار بیش از  تواندیمم، یک نوشته دیدگاهی خوب،  یکه نشان داد طورهمان
آشنا را از زاویه و در زیر نوري تازه  مسائلکمک کند که   هاآنبه  تواندیمشته هشدار دهد، نسبت به آن آگاهی ندا از آن او تا پیش

ابزاري حیاتی براي  تواندیمبه خواننده به روشی ظریف و همدالنه نشان دهد که چرا باید به خبرها توجه کند و   تواندیمببینند  
مباحثاتی  آغازگرنوشته شوند،  یدرستبه دیدگاه اگر  يهاخطابه به گفتمان مشترك اجتماعی باشد.  نهیزمش یپ صداهاي واردکردن

 به زندگی ادامه دهد.  هاآنبدون  تواندی نمسالم  يا جامعه هستند که 

 منابع بیشتر:

 میشل نیجوس ي واقعی و اثرگذار را براي هر بستري آماده کنیمهاآنراهنماي مقاله نویسی نویسنده علم: چطور داست :
2016 

 انتشارات آکسفورد.  2022نوشته بینا ونکاتارامن،  راهنماي تاکتیکی براي روزنامه نگاري علم فصل نوشتن دیدگاه در 

 » مزیتاوركیوین » نوشته برت استفانز، توصیه هایی براي نویسنده هاي تازه کار دیدگاه 

  پروژهEd-Op  ،و دانش خود را به   هاییتوانا، نویسندگان نظر و فعاالنی که  نگارانروزنامه اجتماعی از رهبران فکري
 هستند. ه قرارگرفت موردتوجه ي کمتر صداهااشتراك گذاشته و به دنبال ارتقا بازنمایی 

 

 درباره نویسنده 

 

موسسه تحقیقات فناوري ماساچوست و یکی از   علم در ينگارروزنامه نایت در  ينگارروزنامه مدیر همکار برنامه   اشلی اسمارت
کتاب راهنمایی تاکتیکی براي روزنامه نگاري علم: درس هایی از است. او یکی از ویراستاران  UnDarkویراستاران ارشد مجله 

ویراستار ارشد مجله فیزیک تودي بود و یکی از  ترش یپمنتشر شد. او  آکسفورداز سوي انتشارات  2022است که در سال  خط مقدم
علم بوده است. او در نقش مشاور در شوراي توسعه نویسندگی علم و  ينگارروزنامه فلوشیپ نایت در  2016-2015همکاران دوره 

  از دانشگاه نورث وسترن است. یشناسستیزپروژه اوپن نوتبوك همکاري داشته و داراي دکتراي مهندسی 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Science-Writers-Essay-Handbook-Compelling/dp/0692654666
https://global.oup.com/academic/product/a-tactical-guide-to-science-journalism-9780197551509?cc=us&lang=en&
https://www.nytimes.com/2017/08/25/opinion/tips-for-aspiring-op-ed-writers.html
https://www.theopedproject.org/
https://www.amazon.com/Tactical-Guide-Science-Journalism-Lessons-ebook/dp/B09ZLMQTFC/ref=sr_1_1?crid=3ES7VWRKJ5ETS&keywords=A+Tactical+Guide+to+Science+Journalism%3A+Lessons+From+the+Frontlines&qid=1654803293&sprefix=a+tactical+guide+to+science+journalism+lessons+from+the+frontlines%2Caps%2C41&sr=8-1
https://www.amazon.com/Tactical-Guide-Science-Journalism-Lessons-ebook/dp/B09ZLMQTFC/ref=sr_1_1?crid=3ES7VWRKJ5ETS&keywords=A+Tactical+Guide+to+Science+Journalism%3A+Lessons+From+the+Frontlines&qid=1654803293&sprefix=a+tactical+guide+to+science+journalism+lessons+from+the+frontlines%2Caps%2C41&sr=8-1
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د
از دپارتمان آموزش علم موسسه پزشکی  365از بنیاد کاولی و ریچارد استون 364نوشتن و انتشار این کتاب با حمایت استیسی بیلی

 هستیم.  هاآن يها قیتشوو  هاتیحما سپاسگزارهوارد هیوز ممکن شده است. ما قدردان و 

 هاآن يهاتالشلینچپین براي طراحی، ویرایش و  آژانسدیوید اوانز، میچ گربر، لوکاس هوگان، بتینا اورکیولی و  داروامما همچنین 
 این کتاب را بهتر از هر چیزي که ممکن بود فراهم ساختند. افي دی پو فایل قابل دانلود  تی ساوب هاآن در تولید کتاب هستیم.

علم که نامشان در ادامه آماده است و تخصص و زمان خود را براي تولید   نگارانروزنامه استعداد  واسطهبه و البته که این کتاب تنها 
 .قراردادنددر اختیار ما  د ینیبیممحتوایی که در این کتاب 

 همکاران

دارك است و براي با تخصص در زمینه علم و فناوري است. او ویراستار مقاالت در آن ياسنده ینوو  نگارروزنامه  366بروك بورل
 ترتی آتالنتیک، ساینتفیک آمریکن، بخش وان زیرو در مدیوم، فایو تیساوبمجالتی چون پاپیوالر ساینس، باز فید نیوز، گاردین، 

او  ياکاره ون، بنیاد آلفرد اسلون و بنیاد گوردون و بتی مور از مقاله نوشته است. بنیاد آلیشیا پترس  هاه ینشرو اسلیت و سایر  ایت
نویسندگی  يهاکارگاه آرتور ال کارتر در دانشگاه نیویورك به تدریس  ينگار روزنامه . او در موسسه اندکرده  حمایت و پشتیبانی 

مقاله او با عنوان   2019و راستی آزمایی سخنرانی دارد. در سال  ينگارروزنامه درباره  یالملل نیب و در محافل ملی و  پردازدیم
آمریکا در بخش مقاالت  نگارانروزنامه «کلیک، دروغ و نوار ویدیو» در ساینتفیک آمریکن برنده جایزه انجمن نویسندگان و 

است. بخشی از کارهاي او در  چشمگیر در زمینه علوم و فناوري شد و همچنین او فینالیست جوایز ملی ارتباطات آکادمیک بوده 
ما نفوذ کرده و   يهاخواباتاقها به «آلوده: چطور ساس يهاکتابمجموعه مقاالت کدام آینده گردآوري شده است. او نویسنده 

و راهنماي راستی آزمایی شیکاگو است که هر دو را انتشارات دانشگاه شیکاگو چاپ و منتشر   367»جهان را زیر سلطه خود گرفتند
 ده است. کر

364 Stacey Bailey 
365 Richard Stone 
366 Brooke Borel 
367 Bed Bug Infiltrated Our Bedrooms and Took Over the World 

درباره این کتاب
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خبري در حوزه سالمت و پزشکی که وابسته   وب سایت. است STAT، گزارشگر حوزه سالمت و فناوري در 368ارین برودوین
خود را بر بازیگران اصلی  يهاگزارش ، تمرکز  کندیمزندگی  سکویفرانسسانبه روزنامه بوستون گلوب است. او که در منطقه خلیج 

در حوزه سالمت قرار داده است. قبل از  هاآن يهایطلبجاه سیلیکون ولی مانند اپل، آمازون، گوگل، فیس بوك و مایکروسافت و 
بود  آنجاملحق شود، ارین پنج سال را در نقش گزارشگر سالمت و علم در بیزنس اینسایدر سپري کرده بود. در   STATاینکه به 

منجر به آغاز تحقیقات اف بی آي  uBiomشرکت استارت آپ میکروبی  يخطاهااو در زمینه اشتباهات و  کننده نییتعزارش که گ
کارهاي او مورد ارجاع  منتشرشده  BBCو  NPRاو در  يهامصاحبه ورشکستگی آن شد.  تیدرنهادر مورد این شرکت و 

 ر گرفته است.، مجمع جهانی اقتصاد و بسیاري دیگر قرامزیتاوركیوین
 
 
 

 يهاي رگریتصوویراستار ارشد گرافیک در ساینتفیک آمریکن است جایی که او مدیریت هنري و تولید   369جن کریستینسن
با ساینتفیک آمریکن در   1996را در سال  نشر خودرا بر عهده دارد. او کار  هاداده  يسازيداریدو  هااگرام یدتوضیحی در قالب 
مدیر هنري/ محقق و سپس در  اریدستاو به واشنگتن رفت تا به گروه نشنال جئوگرافیک بپیوندد (ابتدا در نقش   نیویورك آغاز کرد

گشت. ساینتفیک آمریکن بر به  2007نقش طراح) او چهار سال را در نقش ارتباط گر فري لنس علم سپري کرد و سپس در سال 
ي که روي جلد  نقشه پالسارتا تالشش براي درك بهتر  هاتیقطع عدم  يسازي داریدجن درباره موضوعات مختلفی از تالش براي 

 است. ایی ارائه کرده هبود، نوشته و سخنرانی  منتشرشده  371جوي دویژن 370آلبوم موسیقی لذت ناشناخته 

از کالج اسمیت اخذ کرده  ویاستودو هنر  یشناسنیزمسانتا مونیکا و کارشناسی در  در ایفرنیکال  دانشگاه او گواهی ارتباطات علم از 
 است. 

 

و   کنندهه یته، گذارانیبنعاشقان جناس اورانوس است. او همچنین  ویراستار اجرایی پاپیوالر ساینس و مدیر گروه  372ل فلتمنچری
پاپیوالر ساینس است. او پیش از آغاز   يهاپادکست » از مجموعه 373چیزي که این هفته یاد گرفتم ن یتربیعجمجري پادکست «

. ریچل مدرك  کردیمپس اداره  واشنگتن» را در 374وبالگی صریح با عنوان «درباره علم 2016همکاري با پاپیوالر ساینس در سال 
گرفته و کارشناسی ارشد خود را در رشته گزارشگري علم،  راكاز کالج برد در سیمونز  ستیزطیمحدر رشته علوم  اشیلیتحص

، نوشته  375تاریخ سکس به نام آنجا بودم، آن کار را کردم درباره از دانشگاه نیویورك اخذ کرده است. او کتابی  ستی زطی محسالمت و 
 است. 

 

 

و  بازنشر اجتماعی، ي هارسانه به مدیریت  آنجااست. او در  Knowableادیوتر و دبیر تعامل با مخاطب در مجله   376کتی فلیمن
 يارسانه به دنیاي استارت آپ هاي   ATTNدرباره انتشارات دانشگاهی آموخت و در  PLOSتحلیل محتوا اشتغال دارد. او در 

 خود را با او به اشتراك گذاشتند تشکر کند. يهاه یتوصو  هادگاه یداجتماعی که  يهارسانه . او مایل است از دبیران تعامل و شدوارد 
 

 
368 Erin Brodwin 
369 Jen Christiansen 
370 Unknown Pleasures 
371 Joy Division 
372 Rachel Feltman 
373 The Weirdest Thing I Learned This Week 
374 Speaking of Science 
375 Been There, Done That: A Rousing History of Sex 
376 Katie Fleeman 

https://www.radiox.co.uk/artists/joy-division/cover-joy-division-unknown-pleasures-meaning/
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و ساینس است.  نیتسونیاسم ، نشنال جئوگرافیک، اسلیت،پستواشنگتنو دبیر سابق در  ساینتفیک آمریکنسردبیر  377ورا هلموثل
High Country , Spectrum, SciLineرا بر عهده داشت و در شوراي    انجمن ملی نویسندگان علمیریاست    ترش یپاو  

News  است. او پرنده بین است و در   حضورداشته ملی علوم، مهندسی و پزشکی   يهایآکادمدر  کمیته توسعه ارتباطات علمو
 LauraHelmuth@توییتر حضور فعالی دارد 

 

برنده ویکتور   2019تایمز است که تمرکزش بر علم و سالمت جهانی است. او در سال گزارشگر نیویورك 378آپوروا مانداویلی
اي که به علم  سایت خبري و تقدیر شده شد. او ویراستار مؤسس اسپکتروم است. وب 379کون در گزارشگري عالی در علوم پزشکی

سایت را براي سیزده سال بر عهده داشت. در او رهبري این وب ها مخاطب در سراسر جهان دارد.اوتیسم اختصاص دارد و میلیون
هاي خود و بعد از دو سال که با تایمز همکاري داشت به این روزنامه پیوست. او جوایز بسیاري را براي نوشته  2020ماه می سال 

هاي علم و طبیعت آمریکا ترین نوشته دریافت کرده است. آثار او در آتالنتیک، اسلیت و نیویورکر آنالین و همچنین در مجموعه به
نگاري علم هاي مختلف در روزنامه است که نهادي براي افزایش حضور تنوع Culture Dish. او یکی از بانیان اندمنتشرشده 

د را نگاري خواست. او همچنین مدیر مؤسس کمیته تنوع در انجمن ملی نویسندگان علم آمریکا است. آپوروا کارشناسی ارشد روزنامه 
هاي کرده است. او بر زبان افتیدرشیمی از دانشگاه ویسکانسین در مدیسون از دانشگاه نیویورك و کارشناسی ارشد خود در زیست

 انگلیسی، هندي، تامیل، تلوگو و کانارا تسلط دارد. 
 
 

ي کوچک که در منطقه کاجون لوییزیانا منتشر  اروزنامه ي خود را در هوما کوریر آغاز کرد، نگارروزنامه فعالیت  380فن مونتین 
سال آن در فیالدلفیا اینکوایر گذشته است. در   15به فعالیت پرداخته است که  هاروزنامه سال را در سمت گزارشگر  20. او شدیم

پولیتزر در نوشتار فیچر شد. او چندین سال را در  زه یجاجریان سقوط شوروي، او خبرنگار مستقر در مسکو بود و نامزد بخش نهایی 
ژورنال و سایر  تیاستروالئوگرافیک، نیویورکر، قالب نویسنده آزاد و فري لنس سپري کرده است و مقاالتی را براي نشنال ج

بی » و کتا381پرسه زنی در روسیه داستانی مربوط به سفر و ماجراجویی به نام «  ازجمله نشریات نوشته است. او نویسنده چندین کتاب 
را به دست  383است که روایتی از تغییرات اقلیم در جنوبگان است. او براي این کتاب همیاري گوگنهایم 382پنگوئن هاي فریزربه نام 

 همکار کرد و اکنون ویراستار ارشد آن است. لی   ستیزطیمحمجله  سیتأسدر  2008آورد. او در سال 
 

 
377 Laura Helmuth 
378 Apoorva Mandavilli 
379 Victor Cohn Prize for Excellence in Medical Science Reporting 
380 Fen Montaigne 
381 Reeling in Russia 
382 Fraser’s Penguins 
383 Guggenheim fellowship 

https://www.scientificamerican.com/
https://www.nasw.org/
https://www.hcn.org/
https://www.hcn.org/
https://www.spectrumnews.org/
https://www.sciline.org/
https://www.nationalacademies.org/our-work/standing-committee-on-advancing-science-communication-research-and-practice
https://twitter.com/laurahelmuth
https://www.fenmontaigne.com/reeling-in-russia
https://www.fenmontaigne.com/frasers-penguins
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نگار علم و استاد معین در مؤسسه ژورنالیسم آرتور ال. کارتر در دانشگاه نیویورك است. او ویراستار روزنامه   384لیندا ونر مویرم

جایزه   2019نویسد. او در سال تایمز نیز میمنظم براي نیویورك طوربه نویس اسلیت است و همکار ساینتفیک آمریکن و ستون
هاي علم و طبیعت  هاي او در کتاب بهترین نوشته بریکر براي نویسندگی علم در حوزه پزشکی را به خود اختصاص داد و نوشته 

نگاران و  مریکایی روزنامه هاي او همچنین رتبه نخست جایزه ساالنه انجمن آ بازنشر شده است. نوشته  2020آمریکا در سال 
نویسندگان و همچنین جایزه براي جایگاه عالی در گزارشگري از خدمات سالمت را به خود اختصاص داده است. او به همراه همسر 

 کند.و دو فرزندش در هادسون ولی در نیویورك زندگی می

 

گزارشگر رویدادهاي فضایی در  ترشیپاست. او  The Daily Beastویراستار ارشد علم و پوشش ابداعات در   نیل وي پتل
Hnvers اریراستیو و  MITمجله مرور فناوري  e  ویرد و  وركیوینچون پاپیوالر ساینس، اسلیت، ورج،  یات ینشر 385بود. او براي ،

او پس از یک دوره   آرتور کارتر در دانشگاه نیویورك است. ينگارروزنامه راي کارشناسی ارشد از موسسه اغیره نوشته است. او د
 .کند یمبروکلین زندگی  علم روي آورد. وي اکنون در ينگار روزنامه در کالج به  یشناسیمنیاکوتاه و دشوار در 

 

 

تحقیقات فناوري ماساچوست و یکی  موسسه درعلم  ينگارروزنامه نایت در  ينگارروزنامه مدیر همکار برنامه  386اشلی اسمارت
کتاب راهنمایی تاکتیکی براي روزنامه نگاري علم: درس هایی از است. او یکی از ویراستاران  UnDarkاز ویراستاران ارشد مجله 

و یکی از  ویراستار ارشد مجله فیزیک تودي بود ترش یپمنتشر شد. او  آکسفورداز سوي انتشارات  2022است که در سال  خط مقدم
علم بوده است. او در نقش مشاور در شوراي توسعه نویسندگی علم و  ينگارروزنامه فلوشیپ نایت در  2016-2015همکاران دوره 

 از دانشگاه نورث وسترن است. یشناسستیزپروژه اوپن نوتبوك همکاري داشته و داراي دکتراي مهندسی 

 

 

داشت و ادیتور  عهده  بربالگ کرونا ویروس در مدیوم را ومدیریت  ترشیپ، نویسنده و ویراستار علم است. او 387یاسمین تایاگ
  راستاریوبود. یاسمین بانی و  Elemental تیساوبو ویراستار سالمت  OneZeroعلم و فناوري  تیساوبعلم در 

Future Human  (انسان آینده) است که درباره نحوه استفاده از علم براي شکل دادن به آینده است. او همچنین ویراستار
Inversارشد علم در  e  .گاردین، کوارتز و اسلیت منتشر شده است. او مزیتاوركیوینچون آتالنتیک،  یاتینشراو در  يهانوشته بود ،

 .کندیمدر نیویورك زندگی 

 
384 Melinda Wenner Moyer 
385 Neel V. Patel 
386 Ashley Smart 
387 Yasmin Tayag 

https://www.amazon.com/Tactical-Guide-Science-Journalism-Lessons-ebook/dp/B09ZLMQTFC/ref=sr_1_1?crid=3ES7VWRKJ5ETS&keywords=A+Tactical+Guide+to+Science+Journalism%3A+Lessons+From+the+Frontlines&qid=1654803293&sprefix=a+tactical+guide+to+science+journalism+lessons+from+the+frontlines%2Caps%2C41&sr=8-1
https://www.amazon.com/Tactical-Guide-Science-Journalism-Lessons-ebook/dp/B09ZLMQTFC/ref=sr_1_1?crid=3ES7VWRKJ5ETS&keywords=A+Tactical+Guide+to+Science+Journalism%3A+Lessons+From+the+Frontlines&qid=1654803293&sprefix=a+tactical+guide+to+science+journalism+lessons+from+the+frontlines%2Caps%2C41&sr=8-1
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  2019اخذ کرده است. او در سال  یشناسکروبیم است که دکتراي خود را در رشته  ياداده   نگارروزنامه دانشمند و  388الیزابتا توال
 390فکتا گذارانیبنکریگ نیومارك در دانشگاه نیویورك بود. او  ينگارروزنامه در مدرسه تحصیالت تکمیلی  389نایت-عضو همراه تو

کند.   ي نگارروزنامه علم را وارد دنیاي  یشناسروشتا  کندیماست. توال سعی   formicabluو مدیر اجرایی آژانس ارتباطات علم 
Seedvers ياچندرسانه داده و   یالمللنی بتحقیقاتی  يهاپروژه توال نویسنده  ity.org ،SEEDcontrol.eu  و
Hearing 

Voices  است. او مجري رادیوییRAI Radio3s cienza  آزاد با نشریاتی چون  صورتبه است وESMH، 
IlBOLive ،AGI   وWiredIT  کتاب سنده علم بر مبناي داده و نوی ينگارروزنامه . او همچنین مربی و مدرس کندیمهمکاري

 است. منتشرشده است که در موسسه اروپایی جنگل بانی  در حوزه علوم محیط زیستی نگارانروزنامه راهنماي 

 

انرژي، فقر، علم، فناوري و  يهااستیسآمریکایی است که بیش از دو دهه به پوشش  نگارروزنامه ، 391تام زلر جونیور
بوده است. او یکی  مزیتاوركیوینسال ویراستار  12او براي مدت  ازجمله ملی پرداخته است.  يهارسانه براي تعدادي از  ستیزطیمح

ست. است، مجله دیجیتال مستقلی که خود را وقف پوشش علم در راستاي منافع عمومی کرده ا  UnDark مؤسسا ز ویراستاران 
و مفتخر  قرارگرفته علم و طبیعت سال  يهانوشته بهترین  يهاکتابه آن دارك در مجموعه نگارانروزنامه تحت رهبري زلر، تولیدات 

گزارشگري  يهاينوآورو جایزه ال نوهارث در  ستیزطیمحجایزه جورج پولک براي گزارشگري  ازجمله  جایزه به دریافت چندین  
 شده است. 393از سوي انجمن اخبار آنالین 392تحقیقی

 

 ویراستاران

 

) و  2018دار و دسته سمی ( ازجمله روزنامه نگار آمریکایی برنده جایزه پولیتزر، ستون نویس و نویسنده شش کتاب  394دبورا بلوم
) است. او 2005) است. او همچنین یکی از هم ویراستاران راهنماي عملی نویسندگان علم (2010وم سازان (مراهنماي عملی مس 

فدراسیون جهانی نویسندگان علم بوده و اکنون عضو  يریگمیتصم ئتیهسابق انجمن ملی نویسندگان علم و یکی از اعضا  سیرئ
علم نایت در  ينگارروزنامه مدیر برنامه   عنوانبه او  2015. در سال شوراي مشورتی شوراي توسعه نویسندگی علمی در آمریکا است

 منصوب شد.  MITدانشگاه 

 
388 Elisabetta Tola 
389 Tow-Knight 
390 Facta 
391 Tom Zeller Jr 
392 Al Neuharth Innova¬tion in Investigative Journalism Award 
393 Online News Association 
394 Deborah Blum 

http://facta.eu/
http://www.formicablu.it/?lang=en
http://seedversity.org/
https://www.raiplayradio.it/programmi/radio3scienza/
https://thelookoutstation.com/projects/handbook-scientists-driving-scientific-research-journalistic-reporting-forests-environment
https://thelookoutstation.com/projects/handbook-scientists-driving-scientific-research-journalistic-reporting-forests-environment
http://undark.org/
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است. او یکی از  397ی دوستانسانو کرونیکل  396مدیر بخش دیجیتال و مخاطب در کرونیکل تحصیالت عالی 395جاشوا هچ
انجمن اخبار  ره یمدئتیهبود و هشت سال را در  2018در سال  MITعلم نایت در  ينگارروزنامه همراهان و عضو فلوشیپ برنامه 

آنالین را در دانشگاه آمریکایی در واشنگتن   ينگارروزنامه آنالین خدمت کرده است و دو دوره ریاست آن را بر عهده داشته است. او  
 ی رداستانیغ يهاکتاببوده است. او همچنین نویسنده  USA Todayویراستار بخش تعاملی روزنامه  ترشیپو  کندیمتدریس 

رواسپیس  ئتاریخ پرواز تا ارتباطات مدرن است. او براي نشریاتی چون نیچر اوتلوك، آ  ازجمله براي کودکان در موضوعات متنوعی 
 دي و سایر نشریات مطلب نوشته است.هایر اجوکیشن، یو اس تو وآمریکا، کرونیکل آ

 

خوب رییشه هر تغییري   ییگوداستاناست که باور دارد  ياسنده ینوبرنده جایزه مجله ملی و  راستاریو 398نیکوالس جکسون
 يهاتیسااز  ياشبکه است که  Built Inآگاه براي دموکراسی کارآمد ضروري است. او ویراستار رشد محتوا در  ياجامعه و  است

وارد این   خواهندیمکه   هاآنفعلی یا  اعضا –در زمینه فناوري  ياحرفه که درون آن افراد  شودیمفناوري در سراسر کشور را شامل 
راهبردي و خدمات تحریریه را به   يها ه یتوص. او همچنین مشاور مستقل نشر است که آموزندیم صنعتدرباره این  –حوزه شوند 

Atlasسردبیر پاسیفیک استاندارد و  ترشیپ. او دهدیمطیف وسیعی از مشتریان ارائه   Obs cure  ،بوده و در نقش ویراستار
بریتانیکا و سایر نشریات هم در بخش  عارف المنتلی، دایره ار دیجیتال در آتالنتیک، آوت ساید، اسلیت، تگزاس ماتسانویسنده و ویر

  چاپی و هم در بخش آنالین خدمت کرده است.

  

 
395 Joshua Hatch 
396 The Chronicle of Higher Education 
397 The Chronicle of Philanthropy 
398 Nicholas Jackson 
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