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تحلیل رویکرد خبری سایت ستاد نانوی آمریکا
فاطمه نجارنیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ،دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کانون برگزیدگان باشگاه نانو
Fatemeh.najarnia@mail.um.ac.ir

چکیده
در این گزارش به تحلیل رویکررد بررری سرای  nano.govبرا مررور جنجراه بررر ابیرر ایرن سرای جرداب ره شرده
شده اس  .هدف این مطالعه ،بررسی ساز و کار ان شرار ابررار شرامل تعرداد ابررار ب ر هرای مهرس سرای در برازههرای
زمانی معین ،نحوه ان شار ابرار اعس از تولید مح روا و بازنشرر ان رابی ،جهر گیرری کلری مح روای سرای و نیرز تعیرین
م رابرین هرر ب ر

اسر  .ابررار ایرن سرای در شهرار ب ر

کلری ،Nano Videos & Podcasts ،Newsroom

 Nano in The Newsو  News Highlightsمن شررر مرریشررود .بازنشررر جدیرردترین دس ر اوردهای علزرری در رروزه
فناوری نانو از سایر سای های مع رر و نیرز تولیرد جادکتر هرای علزری ،جامعره دکادمیر
ایررن سررای

را در روزه م رابرین ابررار

رررار مرریدهررد .هزینررین تردی ر دان ر دمرروزان برره شرررک در متررابدا ملرری در رروزه فنرراوری نررانو،

برگزاری وبینارهرای دموزشری بررای معلزران و نیرز شررکه سرازی معلزران بررای ارتررا در روزه دمروزش فنراوری نرانو
نشرران از توجرره بررا

برره ب ر

دمرروزش دان ر دمرروزی دارد .نررزن اینکرره سررای  nano.govبررا اعرررا فرابرروان و

م عا رررا گررزارش از برنامررههررای م نرروت اج زرراعی در مناسررر هررایی هزیررون روز ملرری فنرراوری نررانو و روز جهررانی د ،
سعی در افزای

دگاهی عزوا مردا در وزه علوا و فناوری نانو دارد.

کلمات کلیدی :ابرار ،نحوه ان شار ،تولید مح وا ،بازنشر ان ابی ،دموزش عزومی ،متابدا دان دموزی
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 -1خبر ؛ Newsroom

ب ر
سه ب

ابرررار ایررن سررای تحر عنرروان  Newsroomشهررار زیرشررابه ادررلی دارد کرره در ادامرره تونرریو و تحلیررل
اول ارائه میشود این ب

شامل ابراری اسر کره دالررا بره درور تولیدد محتدو برر روی سرای

داده میشروند .بررسری  61بررر ابیرر ایرن ب ر

کره مربرو بره اب ردای سرال  7162ترا کنرون (اوابرر  )7162اسر ،

نشان میدهد که در دو سال ابیر به برور میرانگین در هرر یر
ب

رار میگیرد .از  61برر ابیر فدر یر

ررار

مراه و نریس ،یر

بررر یرا در هرر سرال  2بررر در ایرن

مرورد بره درور بازنشرر ان رابی بروده و بدیره تولیرد مح روا برودهانرد.

مونوعا ابرار این تز را می تروان بره شنرد دسر ه کلری تدتریس کررد کره در زیرر هرر یر

م

ررا تونریو داده

میشود .نزن اینکه نزودار 6فراوانی مونوت هر دس ه را نشان میدهد.
 1-1گز رشهای فصلی

این دسته اخبار که گاهی با نام خبرنامه فصلی (بهار ،تابستان و )...و گاهی با نام گزارش سه ماهه منتشر
میشوند ،بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند .در این گزارشها ،رویدادهای مهم اتفاق افتاده در سه ماه
اخیر همان فصل گزارش میشوند .این رویدادها میتوانند شامل پیشرفتهای علمی ،دستاوردهای صنعتی،
برگزاری فستیوالها و نشستها ،تعیین بودجه برای پروژهها ،تبریک سال تحصیلی جدید و ...باشند .از سوی
دیگر در این گزارشهای فصلی ،به رویدادهای مهم پیش رو از قبیل ثبت نام رویدادهای آموزشی پیش رو ،اطالع
رسانی همایشها و گردهمایی ها ،تبلیغات انگیزشی برای رویدادهای اجتماعی مرتبط با حوزه نانو و ...اشاره

میشود .ضمن اینکه در ستون سمت راست این اخبار ،اغلب دست نوشتهای از مدیر  NNCO1که در حال حاضر
خانم دکتر  Friedersdorfهستند ،به چشم میآید.
 1-2بعاد جتماعی نانو

این دسته از اخبار مربوط به رویدادهای اجتماعیای هستند که برای افزایش سطح آگاهی و توجه مردم
نسبت به فناوری نانو برگزار میشوند .مهمترین آنها برنامه ساالنه روز ملی فناوری نانو است که در تاریخ 9
اکتبر برگزار میشود و علت نامگذاری این روز هم به دلیل مقیاس نانو ( )10-9است که تاریخ  11/9برای آن
انتخاب شده است .در این روز فعالیتهای مختلفی در مدارس ،دانشگاهها و ارگانهای مختلف سراسر کشور
برگزار میشود و محصوالت روزمرهی نانو ،فرصتها و چالشها ،آیندهی فناوری نانو بررسی شده و برنامههای
متنوع دیگر اجرا میشوند .نکته جالب اینکه با وجود اینکه اخبار بخش  Newsroomتناوب طوالنی مدتی دارند
(در هر سال تنها حدود  8خبر در این بخش منتشر میشود) اما خبر مربوط به روز ملی نانو پیشاپیش روی
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سایت قرار گرفته و از افراد و ارگانهای مختلف برای شرکت در برنامههای متنوع این روز دعوت و اطالعرسانی
میشود .به نظر میرسد که این سایت و متولیان آن ،اهمیت زیادی برای توسعه درک و افزایش آگاهی
عمومی قائل هستند.
مثال دیگر روز جهانی آب است که در خبر مرتبط با این روز ،نقش فناوری نانو در تصفیه و عملیات روی آب،
بررسی تحقیقات جدید در حوزه آب و اهمیت آب پاکیزه و سالم مورد بررسی قرار گرفته است .مخاطب این
دسته از مطالب عالوهبر مدارس ،دانش آموزان و معلمان و دانشگاهیان ،افراد عادی جامعه هم هستند.
 1-3ثبت نام روید د آموزشی

در این بخش اطالعیه و لینک ثبت نام برای وبینارها و ورکشاپها در موضوعات مرتبط با فناوری نانو بر روی
سایت قرار میگیرد که در دو سال اخیر فقط سه مورد بوده است که موضوعات آنها معرفی حمایتهای
تحقیقاتی برای پژوهشگران ،مسیر شرکتها از تحقیقات تا تجاریسازی و نانوسنسورها بوده است.
 1-4روید د جتماعی آموزشی

این بخش بیشتر مربوط به اعالم نتایج مسابقات مرتبط با فناوری نانو است که در سطح کشور برگزار میشود.
به عنوان مثال مسابقه  Nano Filmکه از مردم میخواهد که درباره فناوری نانو صحبت کنند و راهی برای
آموزش عمومی فناوری نانو است .ویدئوهای ارسالی از سراسر آمریکا روی کانال  NNIیوتیوب قرار میگیرند و
ویدئو برنده از بین فینالیستها با رایگیری عمومی انتخاب میشود .مثال دیگر مسابقه Generation Nano

است که برای دانشآموزان دبیرستانی برگزار میشود .برگزاری این مسابقات راهی برای ترغیب مردم و
دانشآموران به فناوری نانو و افزایش درک عمومی در این زمینه است.
 1-5گزارش خبری از NNCO

این مورد شامل یک خبر در مورد مالقات رئیس و معاون سازمان  NNCOبود.

 -2ویدئو و پادکست؛ Nano Videos & Podcasts

در این قسمت از سایت ،ویدئوها و پادکستهایی با عناوین مختلف قرار میگیرد که خالصهای از آن در
صفحه خبر نوشته میشود .این ویدئوها در مورد رویدادها و پیشرفتهای جذاب حوزه نانو هستند .نوع خبر
تولید محتوا بوده و اغلب به صورت مصاحبه با افراد مختلف از جمله استادان دانشگاه و ...هستند .همچنین این
ویدئوها از طریق کانال یوتیوب  NNIنیز منتشر میشوند.
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به نظر میرسد که این بخش هم برای افراد آکادمیک و هم برای عموم جامعه بتواند مفید باشد ،اما بیشتر از
سایر قسمتها عموم جامعه را مخاطب خود قرار میدهد.
در این بررسی  11مطلب اخیر این بخش بررسی شد و یک طبقهبندی کلی صورت گرفت که در نمودار2
قابل مشاهده است .البته تحلیل ارائه شده بر مبنای مطالب نوشته شده سایت است و ویدئوها به طور کامل
مشاهده نشدهاند .در مورد هر کدام از این دسته موضوعات میتوان نکاتی را بیان کرد:
 2-1آموزش نانو

یکی از اخبار این بخش در مورد ویدئوی برنده شده در مسابقه  Generation Nanoاست .وی از عالقه اش به
علم و کارتون میگوید و قهرمان داستانش میخواهد با فناوری نانو دنیا را نجات دهد .این مسابقه که برای دانش
آموزان راهنمایی و دبیرستان برگزار میشود ،از دانشآموزان میخواهد که قهرمان خودشان را با نیرویی الهام
گرفته از علم جهان را نجات میدهد ،تصویرسازی کنند .مسابقههایی از این دست نشان از اهمیت توجه به حوزه
دانش آموزی میدهند.
مورد دیگر معرفی وبالگ  sustainable_nano.comرا میدهد که هدف آن اتصال کالس درس و محققان
است و میتواند برای دانش آموزان مفید باشد .ضمن اینکه در صفحهی  nano.gov/teachernetworkشبکه
اجتماعی برای معلمان پایه  K-12معرفی میشود که معلمان میتوانند از آن برای به اشتراکگذاری فایلهای
تدریس نانو ،تبادل ایده ها ،ارتباط با معلمان هم سلیقه در سراسر کشور و ...استفاده کنند .ضمن اینکه لینکی
برای منابع تدریس نانو معرفی میشود .همچنین سری وبینارها برای تدریس نانو و به اشتراکگذاری تمارین
خوب معرفی میشوند .عناوین لیستی از وبینارهایی که تا کنون به صورت رایگان برگزار شده و هم اکنون از
طریق لینک قابل دسترس است ،جالب توجه است و نشان از اهمیت و توجه به آموزش نانو در بخش
دانشآموزی و آشنا کردن دانشآموزان با فناوری نانو به منظور آماده کردن آنها برای آینده دارد:


ارترا کرس درس با محددان بهوسیلهی وبرگ



معرفی فناوری نانو در کرسهای درس شیزی

sustainable_nano.com



کز



تدریس علس و فناوری نانو :ارائهای برای معلزان مدرسه راهنزایی و دبیرس ان

کنید ،دان دموزان من می واهند در مورد علس و فناوری نانو بدانند

با اینکه تعداد اخبار مرتبط با آموزش و وبینارها به نسبت اخبار دستاوردهای حوزه نانو زیاد نیست ،اما بخش
مهمی از تولید محتوا را به خود اختصاص میدهد و معلمان و حتی دانشآموزان میتوانند از مخاطبین اصلی این
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سایت باشند .خصوصا که در مورد آموزش نانو ،چه در زمینه رویدادهای اجتماعی مانند روز ملی فناوری نانو و
چه در زمینه وبینارهای مرتبط با آموزش نانو در مدارس مطالب مفید وجود دارد و حتی برای معلمان عالقهمند
در این زمینه شبکه مجازی طراحی شده است تا با هم در ازتباط باشند.
 2-2فناوری نانو در حوزه آب

در  11خبر اخیر این بخش ،بیش از نیمی از اخبار را حوزه ی آب و کاربرد فناوری نانو در تصفیه و پاکسازی
آب به خود اختصاص داده ،و اگرچه این آمار قطعا به کل اخبار سایت قابل تعمیم نیست ،ولی توجه زیاد به حوزه
آب و اهمیت آب سالم و همچنین برنامههای اجتماعی مانند روز جهانی آب که پیشتر اشاره شد ،قابل تامل
است .در این بخش پادکستهایی منتشر شده که از راههای مختلف جایگاه و اهمیت و قابلیت فناوری نانو در
حوزه تصفیه و پاکسازی آب را بررسی کردهاند.
 3-2دستاوردهای جدید نانو

در این قسمت پادکستهایی در مورد دستاوردهای فناوری نانو در صنایع مختلف منتشر شده است.
 -3نانو در میان خبار؛ Nano in The News

در این ب

هر روزه به برور میرانگین (برا توجره بره یر

نانو به دور بازنشر ز سدایتهدای مختلد

جامعره دمراری  71ترایی) تعرداد  2بررر از ابررار دنیرای

برر روی سرای

ررار مریگیررد ،هرر روز لینر

ردود  61بررر در

این تز و هزینین دفحه ادلی رار داده مریشرود کره تعردادی مربرو بره تراری روز و مرا بدری مربرو بره یر
تا داکثر دو روز گذش ه اس  ،اما این ابرار درشیو نزیشوند.
ادل ابرار فوق محتدو ی علمدی دارنرد و بتریاری از دنهرا گزیردههرایی از مدرا

شراد شرده در اورنرالهرای

بترریار مع رررر ماننررد  Natureو  Advanced Materialsهترر ند .مونرروعا مطررره شررده در ایررن ابرررار ،دبرررین و
جدیدترین دس اوردهای علزری جیشررف ه در روزه علروا و فنراوری نرانو هتر ند .دردرد کزری از بررهرای ایرن ب ر
مح واهررای دررنع ی دارنررد ،برره بررور مثررال جرری بینرری بررازار م ررور دینررده برررای نررانومواد ،ادررر یه رروانین دررادرا
فناوری و....
ضور ایرن ب ر

بررری ،باعر مری شرود کره سرای هزیشره در الر بره روز و دجردی باشرد و هرر روز ررف

جدیدی برای گف ن و مطل جدیدی بررای م ابر داشر ه باشرد .وجرود ایرن ب ر

میرانگین سرطو علزری سرای را

با می برد و به دور از هرگونه اتفا را و برداشر هرای عامره و اج زراعی و کلری اسر و بره برور ت
جدیدترین مطال و یاف رههرای روز دنیرا مطالر را ان شرار مریدهرد .م ابرران ایرن ب ر
5
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از ریل اس ادان دانشگاه و محددان و بعضاً دنع گران و دینده نگران بازار فناوری نانو باشند.

نمودار ستونی شماره 3سایتهایی که به طور عمده به عنوان رفرنس این بخش خبری مورد استفاده قرار
میگیرند را نشان میدهد .این آمار مربوط به  21خبر اخیر این بخش است که در این گزارش بررسی شدهاند.

جمعبندی
با مرور اخبار اخیر سه بخش فوق میتوان نکات زیر را استنتاج کرد:


از بریق ان شار ابرار جدیدترین دس اوردهای علزی نانو به دور بازنشر ان ابی از سای های علزی و هزینین
تولید جادکت های علزی با دحر اس ادان دانشگاه و ،...سای  nano.govبود را در سطو بوبی از لحاظ علزی
و جل نظر م ابرین دکادمی



رار میدهد.

با برگزاری متابدا تولید فیلس و بزرگداش روزهایی مانند روز ملی فناوری نانو و روز جهانی د  ،این سای سعی
در افزای

دگاهی و علس عزوا مردا در وزه نانو دارد و دنان را تردی میکند که در این گونه برنامهها مشارک

کنند.


دموزش فناوری نانو به دان دموزان به شند بریق مورد توجه رار گرف ه اس  :اول تردی دان دموزان به شرک
در متابدهای مانند  .Generation Nanoدوا امکان بر راری جل ارترابی بین کرسهای درس و محددان
از بریق سای  .sustainable_nano.comسوا برگزاری وبینارهای م لف برای معلزان برای تدریس
نانو در کنار کرسهای درسی و معرفی منابع کز

دموزشی نانو و شرکهسازی معلزان برای ارترا و ترادل نظر

در زمینه دموزش نانو برای دان دموزان.


بربی از گزارشها جنره برری و ابرترسانی  NNCOرا داش ه و مروری بر فعالی های گذش ه و ابرت رسانی
فعالی ها و برنامههای جی رو اس .



تعداد به نتر کزی از ابرار یا ورکشادها در مورد تجاریسازی و تحلیل بازار و ...اس که به نظر نویتنده،
ندطهی نعف محتو میشود.

منبع
www.nano.gov
پی نوشت
1.National Nanotechnology Coordination Office
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سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوwww.nano.ir .

انتشار :آذر 7931

شکل  .1فر و نی خبار  Newsroomدر موضوعات مختل

شکل . 2فر و نی خبار مرتبط با موضوعات طبقهبندی شده در بخش ویدئوها و پادکستهای سایت
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سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوwww.nano.ir .

انتشار :آذر 7931

شکل  .3تعد د رجاع به سایتهای خبری مختل در بین  20خبر بررسی شده در بخش
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Nano in the News

