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Abstract 

Science journalism policy-making is a grand strategy that emphasizes the role and 

functions of science journalism as well as changing common paradigms with respect 

to the impact of the Internet and new media to guide decisions, achieve logical goals 

and reduce existing challenges. The aim of this study was to provide a policy model 

for science journalism based on new media. This study is an applied-developmental 

research in terms of purpose and has been done with a cross-sectional survey 

approach. The statistical population includes theoretical experts (university 

professors) and experimental experts (experienced journalists). Purposeful method 

was used for sampling and continued until theoretical saturation was achieved. 

Finally, the views of 20 experts were used. The content analysis method and 

MaxQDA software were used to identify the underlying categories of science 

journalism policy. Structural-interpretive method and MicMac software were used to 
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present the model. The research findings show the factors that ultimately lead to the 

policy-making of science journalism in Iran. 

Keywords: Policy-making, science journalism, new media, science communication, 

internet and cyberspace. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيرسانه و فرهنگ
  269 -  245، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12پژوهشي)، سال علمي ـ نامة علمي (مقالة  دوفصل

  نگاري علم گذاري روزنامه الگوي سياست ةارائ
  هاي نوين بر رسانه مبتني

  *بهاره صفوي
  ****ليال نيرومند ،***اكرم قديمي ،**سميه تاجيك اسماعيلي

  چكيده
 يبـر نقـش و كاركردهـا    كـالن اسـت كـه    ي، راهبـرد روزنامه نگاري علم يگذار استيس

 يها و رسانه نترنتيا ريتاثبا توجه به  جيرا يمهايپارادا رييتغ نيعلم و همچن ينگار روزنامه
كنـد و   ي را ميسـر  بـه اهـداف منطقـ    يابيدسـت  ات،ميتصـم  تيهـدا  تا بـا  تاكيد دارد نينو
گـذاري   سياسـت  يارائـه الگـو  دهد. مطالعه حاضر با هـدف   هاي موجود را كاهش  الشچ

مطالعـه از نظـر هـدف     نيا. هاي نوين انجام گرفته است نگاري علم مبتني بر رسانه روزنامه
. اسـت  ي انجـام شـده  مقطع شيمايپ با رويكردياست و  اي توسعه- كاربردي يك پژوهش
نگاران با  تيد دانشگاهي) و خبرگان تجربي (روزنامهخبرگان نظري (اساشامل  يجامعه آمار

و تـا رسـيدن بـه اشـباع نظـري       گيري از روش هدفمنـد اسـتفاده   . براي نمونهاست سابقه)
 يهـا  مقولـه  ييشناسـا  يبرا نفر از خبرگان استفاده شد. 20يافت. در نهايت از ديدگاه   ادامه

 MaxQDAافـزار   و نرم ل مضموننگاري علم از روش تحلي گذاري روزنامه سياست ييربنايز
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 MicMacافـزار   تفسـيري و نـرم  - ارائـه الگـو نيـز از روش سـاختاري     جهـت استفاده شـد.  
 ،يگـذار  اسـت يشامل عوامـل س  ريفراگ نيمضام دادپژوهش نشان  يها افتهي. گرديد  استفاده
 دهنـده  سـازمان  يها . مقولههستند يو فرد يطيمح ،ييمحتوا ،يگر، آموزش مداخله ،يسازمان

 يگـر  و مطالبـه  يارتقاء نقش نظـارت  ران،يعلم در ا ينگار روزنامه يگذار استيشامل س زين
 تينگاران علم، تقو با روزنامه انيدانشگاه يمشاركت و همراه شيروزنامه نگاران علم، افزا

علم، استفاده  ينگار علم، رفع موانع در رشد و توسعه روزنامه ينگار روزنامه يها رساختيز
 يازهـا يمحتوا متناسب با ن ديعلم، تول يروزنامه نگار يآموزش و ارتقا ن،ينو يها از رسانه

نگـار   روزنامـه  يبـا عمـوم و توانمندسـاز    يلمجامعه ع انيارتباط و اعتماد م تيعموم، تقو
 .باشند يم  علم

و  نترنتيارتباطات علم، ا، نينو يها رسانهنگاري علم،  گذاري، روزنامه سياست ها: دواژهيكل
  .يمجاز يفضا

  
 مقدمه. 1

اســت.  نگــاري علــم روزنامــهبــه اهــداف  يابيدســت ياتيــعمل يراهنمــاگــذاري،  سياســت
 ،يرياجرا، انعطاف پـذ  تيوضوح، قابل ،از صراحت ديبا نگاري علم گذاري روزنامه سياست
 ,Laباشـد ( بودن برخوردار  يبودن از قانون و كتب زيمستدل بودن، متما ،يهماهنگ ت،يجامع

Pham & Nguyen, 2020: 29-47(.  اي در  ها نقـش برجسـته   امروز، رسانه يايدر دناز آنجا كه
گذاري در ايـن عرصـه بيشـتر     دارند، اهميت سياست جامعهدر  يبه افكار عموم يشكل ده
را  ازيـ هستند، اطالعات و اخبار مورد ن يشناخت و آگاه يها از منابع اصل . رسانهشده است

 هسـتند  تيها و واقع انسان يانجيم و كنند يم ريرا تفس دادهايكنند، رو يعرضه م مخاطبان به
). 56- 33: 1398بنــابراين بايــد سياســت روشــني در ايــن زمينــه داشــته باشــند (موســوي، 

هاي جمعي به عنوان ركن چهارم دموكراسي در جهان شناخته شـده   نگاري و رسانه روزنامه
نگاري، مقوله  هاي روزنامه ي از عرصهبرند. يك و تمامي جوامع از اشكال مختلف آن بهره مي

نگاري علم است كه ارتباط ميان دانشمند به عنوان توليدكننده علم و عموم مـردم را   روزنامه
نگاري يكي از نهادهاي ترويج علم در عصر حاضر است  كند. از اين منظر روزنامه برقرار مي

: 1394د (بروجـردي و بنيـادي،   آفريني كن تواند در فرايند دموكراتيزه كردن علم نقش كه مي
171 -203 .(  
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نگاري علم در عصر ديجيتال اهميت دوچنداني پيدا كرده اسـت.   گذاري روزنامه سياست
اي  انفجار اطالعات و افزايش روزافزون منابع خبري در عرصه علمـي بـا مخـاطرات ويـژه    

ت اتـوان بـه اطالعـ    گذاري صحيح در ايـن عرصـه مـي    همراه است. از طريق يك سياست
). موفقيت Dunwoody, 2021:121 14-32هاي علمي نظم بهتري بخشيد ( شده در حوزه  ارائه

سـازي زبـان    ترويج علـم و سـاده   در اين عرصه نيازمند برخورداري از مهارت خاص براي
اي مختلـف علـم، اهميـت تخصـص و     هـ  شـدن حـوزه   باشد. با توجه به تخصصي مي  علم

 :Massarani, 2021شود ( حيطه روز به روز بيشتر ميهاي ويژه در اين  شدن به مهارتمجهز

گـذاري در   هاي اجرايي كـه از سياسـت   هاي ويژه از طريق روندها و رويه ). اين مهارت273
   سازي است. گيرند قابل پياده نگاري علم منشاء مي عرصه روزنامه

ق مشاركت پذيرسـازي علـم و تحقـ    ترغيب عموم به علم، ارتقاي ادراك عموم از علم،
علم گرايي در رفتار جامعه همگي بخشي از نتايج اصلي حاصل از نهادينه سازي ارتباطـات  

گـذاري   هستة سياسـت «ها را  علم در رسانه است. به اين ترتيب شايد اغراق نباشد كه رسانه
ـ  حي). ارتبـاط صـح  62- 34: 1398، رضـاپور و افضـلي،   (فرهنگي بناميم »اجتماعي علم  نيب

واسـطه اسـت كـه از آن بـه عنـوان       كيـ  ازمنـد ين يو پژوهشـ  يعلمـ  يها و نهادها رسانه
 گـر يكـه بتواننـد علـم را بفهمنـد و از طـرف د      يكسـان  شـود،  يمـ  اديـ نگاران علم  روزنامه
 يهـا  ها آن دسته از پژوهش توجه داشت كه رسانه ديرا تجربه كرده باشند. با ينگار روزنامه
 تيـ هـاي الزم برخـودار بـوده و قابل    تيجذاببه جامعه انتقال دهند كه از  ديرا با يدانشگاه

شـدن اسـتانداردها و    دهيـ د يبـرا  ديبا يجامعه دانشگاه نيشدن را داشته باشند، بنابرا دهيد
 كننـد  ديـ عمـوم را تول  ازيـ متناسـب بـا ن   يهـا  اميـ و پ رنـد يمخاطبان را در نظر بگ يارهايمع

اسـت   يا رسانه تياز فعال يشيعلم گرا ينگار روزنامه با اين وجود .)1- 1: 1397  (خانيكي،
حاضر و مشكالت امروز  طينشده است و با توجه به شرا يكه در كشور ما به آن توجه كاف

 باشـد  مـي  يو آموزشـ  يها و مراكـز علمـ   رسانه يبا همكار گذاري جديدي سياست ازمندين
   ).1- 1: 1399(نصرالهي، 

بازوي اصلي ترويج علم نگاري علم به عنوان  هاي جديد، نقش روزنامه با ظهور فناوري
هاي نوين تحوالت زيادي  در جامعه دستخوش تغييرات زيادي شده است. با توسعه فناوري

رساني در اين حوزه  چه از منظر نوع و زمينه فعاليت و چه از نظر استفاده از ابزارهاي اطالع
هـاي   انهوجود آمده است. اين شاخه از روزنامه نگاري كه زماني فقط به فعاليـت در رسـ   هب



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،رسانه و فرهنگ   248

 

هـاي مختلـف را    با شكل و ويژگـي  ها شد، اكنون طيف وسيعي از رسانه مكتوب اطالق مي
رسـاني جديـد،    ها و بسترهاي اطـالع  ). پيدايش پلتفرم1395گيرد (بنيادي و علومي،  مي بردر

رساني  ها براي ارتباط با كاربران شده است. اطالع گيري انواع مختلفي از رسانه موجب شكل
 :Barel et al, 2020گيـرد (  هاي نوين صـورت مـي   ها و رسانه از طريق همين كانال علمي نيز

). در اين ميان رقابت براي جذب و جلب توجه كاربران بيشتر باعث ترويج اخبـار  145-169
هاي متعددي در ايـن عرصـه ايجـاد     علمي جعلي يا ناصحيح گرديده است. بنابراين چالش

-Maiden et al, 2020: 1ا مخاطراتي نيز همراه شده اسـت ( هاي نوين ب گرديده است و رسانه

13.(  
اي كه اين پژوهش به آن توجه كرده، چالش فعلي روزنامه نگاري علم كشـور در   مسئله

هـاي   طرفه اطالعات و بي توجهي يا كم توجهي به ساير نقـش  تمركز بر ترجمه، انتقال يك
جامعه و عدم انطباق مناسب با ابزارهـاي   روزنامه نگاري علم به مثابة فعاليت ارتباط علم و

توانـد   گذاري مناسـب مـي   جديد ارتباطي است كه در صورت عدم چاره انديشي و سياست
ادامه، چالشها و مشكالت زيادي را به دنبال داشته باشد. بررسي اين موضوع با توجه به   در

ايرانيان و اهميت  اي عموم اهميت علم و فناوري در تجربه زيست و زندگي روزمره و حرفه
ــه نحــوه تفكــر و درك عمــوم   رســانه ــا در شــكل دادن ب ــاوري الزم ه ــاره علــم و فن درب

ميرسيد. در واقع با توجه به اهميت موضوع روزنامه نگاري علـم و ضـرورت تبيـين      نظر به
هاي  گذاري، هدف از انجام پژوهش حاضر نقض نظريه هاي خاص رسانه در سياست ويژگي

هـاي   هاي مرتبط با پژوهش، تجزيه و تحليـل نظريـه   هدف از طرح نظريهبلكه  ،قبلي نيست
در ايـران هـم بـا وجـود بـيش از       موجود و اشاره به خالءهاي موجود در اين زمينه است.

هاي علمي عمـومي، درارتبـاط علـم وجامعـه،      سال تجربة روزنامه نگاري علم، رسانه  100
وزنامـه نگـاران علـم، ترجمـه و     و نقـش ر تر بر كاركرد انتقال دهنـدگي تأكيـد دارنـد     بيش
 سازي زبـان تخصصـي علـم يعنـي ارتباطـات عمـومي علـم بصـورت سـنّتي اسـت           ساده

و مطالعـات   قـات يتحقدهـد   ادبيات پژوهش و مباني نظري نشـان مـي  ). 103:1398  (اجاق،
هـاي   نگاري علم مبتني بر رسانه گذاري روزنامه سياستدرسطح جهان درخصوص  چنداني
نگـاري   گذاري روزنامـه  ابعاد سياسترسد كه  بنابراين به نظر مي. گرفته استن صورت نوين
به طور خاص، هنوز آن طـور كـه    هاي نوين شناسايي آن مبتني بر رسانهبه طور عام و  علم

بـا رويكـردي اكتشـافي بـه مفهـوم سـازي        بايد تببين نشـده اسـت. لـذا در ايـن پـژوهش     
هاي نوين پرداخته شـده و هـدف اصـلي     بر رسانه نگاري علم مبتني گذاري روزنامه سياست



 249   و ديگران) بهاره صفوي( ... نگاري گذاري روزنامه الگوي سياست ةارائ

 

هـاي   نگـاري علـم مبتنـي بـر رسـانه      گـذاري روزنامـه   سياست يارائه الگوپژوهش حاضر، 
هاي زيربنـايي و   سوال است كه مقوله مسأله اصلي پژوهش پاسخگويي به اين  .است  نوين

هـاي   انهرسـ مبتنـي بـر   نگاري علـم   گذاري روزنامه سياست هاي الگوي روابط علي شاخص
  كدامند؟  نوين

  
  ينظر يمبان. 2

 حوزه روزنامه نگاري است كه علم ديهاي به نسبت جد روزنامه نگاري علم از جمله شاخه
ي جهـان  ونيهـاي فدراسـ   دهد. با توجه بـه درسـنامه   يو معتبر را در جامعه گسترش م قيدق

 نيرا چنــ »)Science journalism( نگــاري علــم روزنامــه«تــوان  نگــاران علــم مــي روزنامــه
 ايـ نگاري است. روزنامه نگار  از روزنامه يشيگرا و كرد: روزنامه نگاري علم شاخه  فيتعر

 ،ياو و روزنامه نگار عموم انيم يمقام فرق نيا است و در ستيعلم ابتدا ژورنال ستيژورنال
علـم بـه    ينگـار  روزنامـه ). 22- 5: 1396(صفوي و تاجيـك،   ستيو ... ن يورزش ،ياسيس

بـا   سهيرشته در مقا نيا .پردازد يكه به پوشش حوزه علوم م شود يگفته م يا ينگار هروزنام
 نيكه ظهور ا يطور شود، يمحسوب م ديجد يا رشته باًيتقر ينگار روزنامه يها رشته گريد

  ).55- 45: 1399(عسكري،  گردد يام بازم20دوم قرن  مهيبه ن يصنعت يرشته در كشورها
و انتشار اخبـار   ميتنظ ي،آور همچون شناخت خبر، گرد يا هدر مراحل مختلف كار رسان

وجـود نـدارد و    ينگـار  روزنامه يها شيگرا ريعلم و سا سميژورنال انيم يتفاوت جد چيه
و  يعلـم متمركـز، عمقـ    ينگـار  است كـه نگـاه روزنامـه    نيا انيم نيتفاوت در ا نيتر مهم
هاي جمعي نقطة عطفـي   و رسانهورود علم به قلمر). 1- 1: 1399(نصرالهي،  است ينديفرآ

نگـاري علـم، تخصصـي در بـين     شـود. روزنامـه    در تاريخ ارتباطات علـم محسـوب مـي   
و اكنون  هاي است كه همراه با حوزه گسترده تر ارتباطات علم رشد كرد نگاران حرفه روزنامه

  .) Guenther, 2019, 40-59با وسعت بيشتر به عنوان يك نياز شناخته شده است (
روزنامه نگاري علم بايد سـه موضـوع را   " در كتاب خود اظهار داشته نين كه نلكآنچنا

هـاي علمـي را    براي افراد غير متخصص در نظر بگيرد: بايد به افراد كمك كند تا پيشـرفت 
هـا را بـا درك    ارزيابي مناسبي از تحقيقات علمي داشته باشند و بهترين انتخاب ،حفظ كنند

. محققان پيوسته به نظـر  ) (Nelkin , 1990:43-44 "جام دهندميزان ريسك پذيري شخصي ان
 )Google Scholar(استناد كرده اند (بـه عنـوان مثـال گوگـل اسـكوالر      .) Nelkin, D(  نلكين
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نقل قول به اين نظر استناد كرده است) و معتقدند عموم مـردم كـه    1045درحال حاضر در 
بتوانند هنگام مواجهه با مباحث علمي مرتبط شوند، بايد  توسط روزنامه نگاري علم آگاه مي

با وجود ديـدگاه نلكـين در   . با ايمني، بهداشت، محيط زيست و.... بهترين تصميم را بگيرند
) Laghi, 2021: 239-253مورد آنچه روزنامه نگاري علم بايد انجام دهد و برخي مطالعـات ( 

خـوردار اسـت، نقـدهاي علمـي     بي بردهند روزنامه نگاري علم از كيفيت مطلو كه نشان مي
در واقـع بخـش اعظـم     هاي روزنامه نگاري علم اشاره كرده اسـت.  طور مداوم به كاستي به

همچنان نقدهاي مرتبط با روزنامه نگاري علم را  ،ارتباطات علم و مطالعات روزنامه نگاري
بـيش از حـد سـاده سـازي و عـدم      گرايـي،   تكرار و روزنامه نگـاران علـم را بـه احسـاس    

 Amend and( دنـ كن كردن مخاطبان در مباحث و موضوعات معنادار علمي مـتهم مـي  رگيرد

Secko, 2013: 241-282(.  
اي از هنجارها و اقداماتي است كه از سوي  اي مجموعه گذاري رسانه طوركلي سياست هب
(باغسـتان و   گيـرد  اي شـكل مـي   هـاي رسـانه   م ها و به عنـوان راهنمـاي عملـي نظـا     دولت

اي دو رويكرد وجـود دارد. رويكـرد اول    گذاري رسانه ). براي تبيين سياست1398  انصاري،
گـذاري   ها را نهادهايي قابـل سياسـت   گذاري رسانه است و رسانه رويكرد سنتي به سياست

كنـد كـه    هـا را پررنـگ مـي    كميـت هـا و حا  داند و در ايـن راسـتا بيشـتر نقـش دولـت      مي
زننـد.   اي مـي  گـذاري رسـانه   بـه سياسـت   ها براي حفظ منافع عمومي دسـت  دولت  چطور
هاي تكنولوژيك حوزه ارتباطات و ظهور  دوم رويكردي است كه به لحاظ پيشرفت  رويكرد
 اربطاني داند (روشندل گذاري مي اي غيرقابل سياست عرصه رسانه را عرصه هاي نوين، رسانه

هـاي نـوين،    توان گفـت كـه بـا ورود رسـانه     هرچند با قطعيت مي .)137:1397 ، و حيدري
در خصـوص   ،هـايي اساسـي مواجـه شـده اسـت      گذاري نيز با چالش رويكردهاي سياست
» عـدم امكـان  «توان از دو بخـش متقابـل سـخن گفـت كـه يكـي بـر         رويكرد دوم هم مي

گويد  ها سخن مي اي بودن جهان جديد رسانه تعاملي بودن و شبكه  واسطه گذاري به سياست
اي،  هـاي رسـانه   ها و گفتمـان  جهان جديد رسانه» نتقاديفهم ا«و رويكرد ديگري كه ضمن 

داند و تنها ايـن تلقـي را دارد كـه جهـان      گذاري مي وضعيت موجود را نيز حاصل سياست
گـذاري   امـر سياسـت  » پيچيـده شـدن  «هاي اجتماعي، به  اي و روابط تعاملي در رسانه شبكه
  ).117:1394، وهمكاران اربطاني (روشندل شود اي منجر مي رسانه
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گذاري در هر كشوري مختص  در اين ميان نبايد فراموش كرد كه مسائل حياتي سياست
گذاري در هر حوزه ديگر  هاي علمي نيز مانند سياست گذاري رسانه آن كشور است. سياست
مكان و ابزارهايي است كه منجـر بـه درك، فهـم و كـاربرد علـم در       نيازمند توجه به زمان،

تـوان از تجـارب ديگـر كشـورها      اسـت. بنـابراين هرچنـد مـي     زندگي روزمره مردم شـده 
اي در يك كشور براي ديگر كشورها منطقي نيست.  هاي رسانه تجويز سياست كرد،  ستفادها

گذاري روزنامه نگاري علم نيز بايد در جهتي باشد كه هم شناخت و فهم عمـوم را   سياست
بـه عبـارت ديگـر     افزايش دهـد. نسبت به علم بهبود بخشد و هم مشاركت آنها را در علم 

ها رويكرد روزنامه نگاري علم كشور از انتقالي به ارتباطاتي  بايست به كمك اين سياست مي
ي كـه در ايـن زمينـه در كشـور     تغيير يابد. بخصـوص اينكـه پژوهشـها و مطالعـات انـدك     

وري و هاي مشخصي به روزنامه نگاران به منظور ارتباط مباحث تئ هنوز راه حل ،شده  انجام
  ها و انتقادات ارائه نداده است.  عملي در جهت مقابله با چالش

اي پيدا كرده است اما در ايـران   نگاري علم در عصر حاضر نقش گسترده اگرچه روزنامه
دسـتاوردهاي جديـد علمـي بـاقي     كـردن   در ترجمه و انتقال اطالعـات علمـي و برجسـته   

از علم تاثيرگذار است به طوري كه مطالعات است. اين موضوع بر درك و انتظار افراد   مانده
ــدي،   ــانعي و مرش ــده (ق ــام ش ــاق، 110- 93: 1390انج ــردي و 59- 46: 1392؛ اج ؛ بروج

ها  دهند كه نگرش ايراني ) نشان مي13- 1: 1394و ماهر و مدنيان،  203- 171: 1394  بنيادي،
اوري نسبت به علم مثبت ولي سـطح دانـش آنهـا از ميـزان نگـرش نسـبت بـه علـم و فنـ         

نگاري علم در قابل فهم كردن علم، بايـد در   است. بنابراين نظر به اهميت نقش رونامه  تر كم
گيـري   ويژه با ظهور و همه ) و به105:1398هاي اين حوزه تجديد نظر شود (اجاق،  سياست
اي در عرصه ارائه اطالعات علمي اتخـاذ گـردد. بـا     هاي ويژه هاي نوين، بايد سياست رسانه

 نگـاري علـم   گـذاري روزنامـه   سياست الگوي يحات، پژوهش حاضر با هدف ارائهاين توض
نگاري  گذاري روزنامه هاي نوين انجام شده است. با توجه به اهميت سياست مبتني بر رسانه

ردي در ايـن زمينـه از اهميـت    كـارب  ييارائه الگـو علم در افزايش توان علمي آحاد جامعه، 
 اين حال تاكنون تحقيقات زيـادي راجـع بـه ايـن موضـوع      بااليي برخوردار است. با  بسيار
گـذاري   سياسـت ارايـه يـك الگـوي بـومي     انجـام نشـده اسـت.     هاي نـوين  بر رسانه يمبتن

تـاثير   عوامـل و شناخت و درك اهميـت ايـن    هاي نوين مبتني بر رسانه نگاري علم روزنامه
  .بسيار زيادي در اجراي آن خواهد داشت
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  شناسي پژوهش روش. 3
گذاري  سياست يارائه الگواي است كه با هدف  توسعه- لعه حاضر يك مطالعه كاربرديمطا

انجام شده است. از منظر شـيوه و بـازه زمـاني    هاي نوين  نگاري علم مبتني بر رسانه روزنامه
   مقطعي قرار دارد.- هاي پيمايشي ها نيز در دسته پژوهش گردآوري داده
) و خبرگـان تجربـي   دانشـگاه  دياسـات ظري (شامل خبرگان نپژوهش  ي اينجامعه آمار

و مصـاحبه   يفـ يكـه بـا روش ك   يدر مطالعاتحجم نمونه  هستند. نگاران با سابقه) (روزنامه
مصـاحبه در   نـد يفرا يشده است. بطـور كلـ   هينفر توص 25تا  5 نيمعموالً ب شوند يانجام م

؛ 1391 ،مكـاران (رنجبـر و ه  كنـد  يمـ  دايـ ادامـه پ  يبه اشـباع نظـر   دنيتا رس يفيك ليتحل
 يهـا  خبرگـان از روش  يريگ نمونه يبرا ني). همچن1391 ،ييو بودال ي؛ الوان1391  ،يجالل

مـالك انتخـاب   ). 1396و همكـاران،   فـر  يشده است (نـادر  هيو هدفمند توص يراحتماليغ
در اينكه  است يا حوزه ارتباطات بودهدر و پژوهش  تدريس سالده حداقل  خبرگان نظري،

خبرگـان تجربـي نيـز از ميـان      باشند.در قالب كتاب و مقاله  يعلم فاتياراي تألد نهيزم نيا
سال در حوزه روزنامه نگاري  10دبيران و سردبيران بخش علمي رسانه ها با تجربه حداقل 

بـه   يبرف مطالعه به صورت هدفمند و با روش گلوله نيا يفيدر بخش كعلم انتخاب شدند. 
 .افـت يادامـه   يبـه اشـباع نظـر    دنيتـا رسـ   يريـ گ نمونه نديافر انتخاب نمونه پرداخته شد.

  اند. نفر از افراد واجد شرايط در اين مطالعه شركت كرده 20اساس   براين
از آنجا كه  است. شدهاستفاده  و پرسشنامه پژوهش از مصاحبه هاي داده يگردآور يبرا

هـاي   د مصـاحبه شـون  براي مطالعات كيفي كه با هدف اكتشافي و طراحي الگـو انجـام مـي   
). در ايـن تحقيـق نيـز از    1393فـرد و همكـاران،    تر هستند (دانـايي  ساختاريافته مناسب نيم

اي بـراي طراحـي    ساختارمند با خبرگان استفاده شده است. سپس از پرسشـنامه  مصاحبه نيم
  الگوي پژوهش استفاده شده است.

تفاده شـد. بـراي ايـن    اسـ  )Holsti(ي هولسـت ضريب  از يفيك بخش ييايپابراي ارزيابي 
سـپس   ).1969شد (هولسـتي،   يدر دو مرحله كدگذار هاي انجام شده منظور متن مصاحبه
  محاسبه گرديد: Percentage of Agreement Observation ( (PAO)( شده درصد توافق مشاهده

2
1 2

236
298 365

0.712 
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 N2و  N1باشـد.   دو كدگـذار مـي   نيبمشترك  يتعداد موارد كدگذار Mفرمول فوق  در
ـ  PAOشده توسط كدگذار اول و دوم است. مقدار  يموارد كدگذار هيتعداد كل بيترت به  نيب

 .باشـد  يبزرگتر باشد مطلوب مـ  6/0(توافق كامل) است و اگر از  كيصفر (عدم توافق) و 
ابراين پايايي است، بنبزرگتر  6/0از  بدست آمده است كه 712/0در اين مطالعه  PAOمقدار 

  .باشد يمطلوب م بخش كيفي
روش اصلي مورد استفاده در بخش كيفي، روش تحليل مضمون است و بـا اسـتفاده از   

مبتني بر نگاري علم  گذاري روزنامه سياستهاي اصلي و فرعي  اين روش به شناسايي مقوله
- ريهاي نوين پرداخته شده است. در بخـش كمـي نيـز از روش مدلسـازي سـاختا      رسانه

م) از نـرم     افـزار   تفسيري استفاده شده است. براي انجام تحليـل مضـمون (تـMaxQDA 18 
انجـام   MicMacافـزار   تفسيري بـا نـرم  - استفاده شده است و محاسبات مدلسازي ساختاري

  گرفته است.
  
  هاي پژوهش يافته. 4
شده است. از انجام  نگاري علم روزنامهنفر از خبرگان حوزه  20 دگاهيمطالعه براساس د نيا

سـال   40نفـر كمتـر از    5 ي. از نظـر سـن  باشـند  يزن م زينفر ن 6نفر مرد و  14 تينظر جنس
سال هسـتند. از نظـر    50 يباال زينفر ن 2سال سن دارند و  50تا  40 نينفر ب 13دارند،   سن
 تيدارند. در نها ينفر دكتر 14ارشد داشته و  يكارشناس نفر 3كارشناسي، نفر  3 التيتحص

  دارند. يتجربه كار سال 20 يباال زينفر ن 14داشته و  يكار سال سابقه 20تا  10 نيفر بن 6

  شناختي خبرگان هاي جمعيت ويژگي. 1جدول 

رنج   تجنسي  شغل  نماد
سابقه كاري   مدرك تحصيلي  سني

  مرتبط

PA تا  50  مرد  عالمه دانشگاه استاد و نگار روزنامه
 30حدود   نگاري نامهدكتراي روز  60

  سال

PB تا  40  زن  تهران دانشگاه پژوهشگر و استاد
 20حدود   دكتراي علوم ارتباطات  50

  سال

PC تا  30  زن  عالمه دانشگاه پژوهشگر و استاد
 15حدود   دكتراي علوم ارتباطات  40

  سال
PD 30حدود   دكتراي علوم ارتباطاتتا  50  مرد  آزاد دانشگاه پژوهشگر و استاد 
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  سال  60

PE تا  40  مرد  علم نگار پژوهشگر و روزنامه
50  

كارشناسي ارشد 
  نگاري علم روزنامه

 20حدود 
  سال

PF تا  40  مرد  علم مترجم و نويسنده
 20حدود   دكتراي ديرينه شناسي  50

  سال

PG تا  40  مرد  علم نگار پژوهشگر و روزنامه
 20حدود   دكتراي آينده پژوهي  50

  سال

PH تا  30  مرد  علم نگار هپژوهشگر و روزنام
 10 از بيش  دكتراي كشاورزي  40

  سال

PI تا  30  مرد  علم نگار پژوهشگر و روزنامه
 10 از بيش  دكتراي علوم زيستي  40

  سال

PJ تا  30  مرد  ارتباطات پژوهشگر و نگار روزنامه
 15حدود   كارشناسي علوم ارتباطات  40

  سال

PK تا  30  زن  علم نگار روزنامه
 20حدود   يزيككارشناسي ف  40

  سال

PM تا  40  مرد  علم نگار روزنامه
50  

كارشناسي ارشد مهندسي 
  منابع

 20حدود 
  سال

PN تا  40  مرد  علم نگار پژوهشگر و روزنامه
 20حدود   دكتراي ميگروبيولوژي  50

  سال

PO تا  40  مرد  علم نگار روزنامه
 20حدود   كارشناسي شيمي  50

  سال

PP 
اطات و ارتب پژوهشگر نگار، روزنامه

تا  40  مرد  مدير رسانه اي
 20حدود   دكتراي علوم ارتباطات  50

  سال

PQ تا  40  زن  پژوهشگر و مدير رسانه اي
50  

دكتراي مديريت كسب 
  وكار

 20حدود 
  سال

PR 
ارتباطات و برنامه ساز  پژوهشگر

تا  30  زن  علمي
 10بيش از   رسانه دكتراي مديريت  40

  سال

PS 
پژوهشگاه  پژوهشگر و استاد
تا  40  زن  ارتباطات

 15حدود   رسانه دكتراي مديريت  50
  سال

PT 
 استاد اي و نگار، مدير رسانه روزنامه

تا  40  مرد  عالمه دانشگاه
 20حدود   دكتراي علوم ارتباطات  50

  سال

PU تا  40  مرد  نگار و مدير رسانه اي روزنامه
50  

كارشناسي ارشد 
  ارتباطات

 20حدود 
  سال

 ،هـاي نـوين   نگـاري علـم مبتنـي بـر رسـانه      گـذاري روزنامـه   تالگوي سياسبراي ارائه 
ساختاريافته با خبرگان صورت گرفته است. در اين مرحله پيش  هاي تخصصي نيمه مصاحبه
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بيني در  از شروع مصاحبه شش پرسش باز در نظر گرفته و در طول فرايند مصاحبه اين پيش
با عمـق و   پژوهشگر نكهيا يرابنظر گرفته شده است كه سواالت جديدي نيز مطرح شود. 

ها به صورت  ها و خواندن داده مكرر داده يبه بازخوان اقدامها آشنا شود  داده ييگستره محتوا
 الگـوي  يطراحـ گرديـده اسـت. سـواالت مصـاحبه     و الگوهـا)   يمعـان  يفعال (جسـتجو 

  ارائه شده است. 2جدول در هاي نوين  نگاري علم مبتني بر رسانه گذاري روزنامه سياست

  تحليل مضمون (تم)  سواالت مصاحبه .2جدول 

  سواالت  رديف

 انيجامعه و دانشمندان و دانشگاه اني) ايجاد تعامل بهتر مينگاران علم (علم روزنامه يها از نقش يكي  1
  د؟يقائل هست آنها يبرا يگريبرجسته د يها است. چه نقش

  نگاري كدامند ؟ روزنامه ينگاري علم با نهاد علم، حوزه كل هاي مشترك روزنامه ارتباط و چالش  2
  د؟يدان يم ينگاري علم را چه موارد هاي خاص در روزنامه چالش  3
  دارد؟ يو الزامات تيضرور ف،يچه تعر ينگاران علم وجود روزنامه نيهاي نو با ظهور رسانه  4

نگاران علم چطور  روزنامه يو مجاز تاليجيد يبه فضاها يسنت يها از فضا رسانه كرديرو رييبا تغ  5
  كنند؟ فايو با دقت ا ينقش و سهم خود را به درست تواننديم

را  ينگاران علم و الزامات روزنامه ازها،امكاناتيچارچوب متناسب براساس ن يالگو به معنا يطراح  6
 د؟يدان يو موثر م يچقدر الزام

وتحليل قرار گرفت. براي اين  ها با روش تحليل مضمون (تم) مورد تجزيه نتايج مصاحبه
ها به واحدهاي معنـايي در   ها چندين بار مطالعه و مرور شد. سپس داده منظور متن مصاحبه

هاي مرتبط با معناي اصلي شكسته شـد. واحـدهاي معنـايي نيـز      قالب جمالت و پاراگراف
سپس كدهاي مناسب هر واحد معنايي نوشـته و كـدها براسـاس تشـابه     چندين بار مرور و 

وتحليل با اضافه شدن هر مصـاحبه بـه همـين ترتيـب      بندي شد. جريان تجزيه معنايي طبقه
 ,Attride-Stirling( نگياسترل دياتر تكرار شد. تحليل مضمون (تم) مبتني بر روش پيشنهادي

J.( )2001( در مرحله كدگذاري . صورت گرفت رينده و فراگده ، سازمانهيپا نيمضام شامل
، فراگيـر مقولـه   7كد شناسايي گرديد. در نهايت از طريق كدگـذاري محـوري بـه     365باز 
 يالگــوهــاي  دســت پيــدا شــد. شــاخص مضــمون پايــه 59و دهنــده  مقولــه ســازمان  10

به روش  ها مستخرج از مصاحبه هاي نوين نگاري علم مبتني بر رسانه گذاري روزنامه سياست
  ارائه شده است. 3جدول تحليل مضمون (تم) در 
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  هاي نوين نگاري علم مبتني بر رسانه گذاري روزنامه سياست يالگوهاي  شاخص .3جدول 
چرخه 

  گذاري سياست
 نيمضام
  ريفراگ

 نيمضام
  هيپا نيمضام  دهنده سازمان

كل
مش

ف 
عري

و ت
ار 
ر ك

ستو
د د

جا
اي

  

ت
ياس

د س
بع

 
ري

گذا
 

ت
ياس

س
 

امه
وزن

ي ر
ذار

گ
 

گار
ن

 ي
لم 

ع
يدر ا

 ران

ها به عنوان  رسانه يبه بخش علم رويبودجه و ن صيتخص
 ياز اركان مهم توسعه علم يكي

به عنوان ي كشور ها مستحكم علم در رسانه گاهيجا جاديا
  رانيلم در اع ينگار گذاري روزنامه جهت سياست يا هيپا
  ينگر يعلم به دور از سطح ينگار تمركز كار روزنامه شيافزا

مختلف به صورت  يها نگار علم به حوزه توجه روزنامه
اهداف  شبرديو راه حل محور در پ ينديق،فرآيعم

  علم ينگار روزنامه

 ها
حل

راه 
هاد 

يشن
پ

  

اني
ازم
د س

بع
  

رتقا
ا

 ء
ظارت

ش ن
نق

و  ي
البه

مط
 يگر 

 نگ
امه
وزن

ر
ان 
ار

  علم

  يدولت يو پروپاگاندا عاتيمقابله روزنامه نگاران مستقل با شا
به  يو دفاع از حقوق جامعه در برابر جامعه علم تيحما

  رسانه هاصحيح كمك نظارت 
ها و روزنامه نگاران بر  و نظارت مستقل رسانه  ياطالع رسان

  يجامعه علم
  علم ينگار روزنامه يكار برا كند و محافظه يها پروتكل رفع

ي 
راه

 هم
ت و

ارك
مش

ش 
فزاي

ا
امه
وزن

ا ر
ن ب
هيا
شگا

دان
 

ان 
گار

ن
  علم

 ينگاران علم در فضا روزنامه و انيدانشگاهفعال حضور 
  برخط

مختلف جامعه  ينهادها  نظارت روزنامه نگاران علم بر تعامل
 شيفعال در حوزه علم جهت افزا يبا پژوهشگران و نهادها

  مشاركت
در  يو عمل كيبخش آكادم انيسطح مشاركت م شيزااف

  علم ينگار روزنامه

يتقو
يز ت

ت
ساخ

ر
 يها 

امه
وزن

ر
 

گار
ن

 ي
  علم

 و اسپانسر گذار هيسرما نيتام

ها و  پذيرش تحول در اكوسيستم تحقيق و پژوهش و روش
  اهداف روزنامه نگاري علم با توجه به سرعت تحول رسانه ها

  يو عموم يمجاز يكسب شناخت از فضا
  علم ينگار شناخت نقاط قوت و ضعف روزنامه

ري
 گي
ميم

تص
  

خله
مدا

عد 
ب

 گر 

عه 
وس

و ت
شد 

ر ر
ع د

موان
فع 

ر
امه
وزن

ر
 

علم
ي 
گار

ن
 

مانند  يچاپ يها ها (اعم از رسانه از رسانه ياريقرار داشتن بس
) ونيزيو تلو ويمانند راد يريو تصو يصوت ايروزنامه و مجله 

  ها دولت اريدر اخت
 يها نگاران از جانب رسانه در بزنگاه نشدن روزنامه تيحما

  حساس
- (مشكالت اقتصادي نگاران روزنامه نييو دستمزد پا حقوق

  معيشتي)
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چرخه 
  گذاري سياست

 نيمضام
  ريفراگ

 نيمضام
  هيپا نيمضام  دهنده سازمان

 اريهاي در اخت به داده يتينگاه امنعلم سياست زده و وجود 
 رسانه

 ن،يقوان ندها،يفرا ها، رساختياز ز يعدم برخوردار
 يافزارها و نرم افزارها ،سختيانسان يروهاين ها، نامه وهيش

  متناسب با روزنامه نگاري علم
تا  ونيزيتلو ويها (از راد از رسانه ياريبس اولويت دهيعدم 

 ي. . . ) به اخبار علم و ها يو خبرگزار ها تيها و سا روزنامه

 كيكالس يها رسانه هيريدر تحر يا حرفه دگاهيعدم وجود د
  علم ينگار مورد روزنامه در

به منابع خارج از  يدر دسترس تيمحدود جاديو ا نگيلتريف
  كشور

جرا
ا

شي  
موز

د آ
بع

 

 از 
اده
ستف

ا
سانه

ر
 نينو يها 

 نينو يها رسانه محتوا و ديتول ديجد يپرداختن به شكلها

 در ايراني علم جريان ساز بودن روزنامه نگاران و موثر

مصنوعي  باهوش مشخص رابطه شتنهاي اجتماعي و دا شبكه
  در آينده

 علم روزنامه نگاران شناخته شدن به مجازي كمك فضاي

  ايراني
روزنامه نگاران علم  يبرا  مكان ارتباط با خارجشدن ا اتريمه

  يرانيا
ها و كاهش  روزنامه نگاران علم به سوژه يدسترس شيافزا

  در انتشار آنها تيمحدود
 نيهاي نو با وجود رسانه رانيعلم در ا ينامه نگارروزارتقاء 

 از لحاظ محتوا و قالب

به دور از ترس و سانسور به  يمجاز يمحتوا در فضا ديتول
 ندهيدر آ يروزنامه نگار تيعنوان تنها راه موفق

آ
رتقا

 و ا
ش
موز

 ي
گار

مه ن
وزنا

ر
 ي

 علم

  تاليجيد ينگاران علم با فضاها آشنا نمودن روزنامه
  ينگار روزنامه يدر آموزشها ها تيرفع محدود

  ينگار روزنامه يرسم ريو غ يارائه آموزش رسم
  ينگار در آموزش روزنامه ياتيعمل يداشتن رفتار

 يها دانشگاه و نظام قياز طر ينگار رشد و توسعه روزنامه
  يا حرفه يسازوكارها قياز طر اي يآموزش يرسم

آن توسط  ريكوتاه، پادكست و نظا يهادئويآموختن ساخت و
  نگار علم روزنامه
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چرخه 
  گذاري سياست

 نيمضام
  ريفراگ

 نيمضام
  هيپا نيمضام  دهنده سازمان

حتوا
د م

تولي
عد 

ب
  

موم
ي ع

زها
 نيا
ب با

ناس
ا مت
حتو

د م
تولي

  

 ازيارائه مطالب به صورت كوتاه، جذاب و متناسب با ن
  مخاطبان

با درك و سواد  شده ديتول يعلم يمحتوا يساز متناسب
  مخاطبان

درست،  تيروا ت،يجامعو صحت و  تيفيارائه اطالعات با ك
  موضوعات بدون غلط به مردم

 دينگار علم در تول روزنامه اي و ي حرفهاستانداردها تيرعا
 مورد نظر يمحتوا

كشور،  يازهايو پرداختن به مطالبات مردم، ن ييشناسا
  كشور يها و مسائل راهبرد چالش

 ،ييآزما يبر نظارت و راست ديعلم در تاك ينگار روزنامه فهيوظ
  به فكت و داده و مسئول بودن در برابر مخاطب يوفادار

طي
محي

عد 
ب

 

موم
ا ع
ي ب

علم
عه 

جام
ان 

د مي
تما
و اع

ط 
رتبا

ت ا
قوي

ت
 

 يدر سطح داخل يعلم يها تيفعال ياسازيپوكمك به 

منجر شده  يندهايفرا قياز طر يعموم يآگاه يكمك به ارتقا
  يعلم نينو يها افتهيبه ارائه 

و جامعه به  يل مشكالت موجود در حوزه عمومانتقا
  و محققان انيدانشگاه
  مخاطبان يبرا يعلم يها هيروشن نمودن نظر

مستمر و در انطباق با  وقفه، يچارچوب تعامالت ب نيتدو
  انيدانشگاهعملكرد 

به  انيجامعه و دانشمندان و دانشگاه انيايجاد تعامل بهتر م
  نگاران علم روزنامه ياز نقشها يكيعنوان 

برقراري ارتباط مبتني بر اعتماد روزنامه نگاران علم با 
ها به كمك نهادهاي  يكديگر،با متخصصان و با روابط عمومي

  اي مرتبط حرفه

ابي
رزي

ا
دي  

 فر
عد
ب

امه  
وزن

ي ر
ساز

مند
توان

 
علم

ار 
نگ

  

  محور و راه حل محور نديفرآ ،يليداشتن نگاه تحل
  هاي نوين رسانه از ستفادهامهارت در افزايش 
مقابله با رواج  يابزار اصل عنوان بهعلم  يروزنامه نگار

  ندهياطالعات نادرست در آ
و اعتماد  رانيها در ا و اعتماد به رسانه يفقدان آزاد كاهش

  نفلوئنسرهايبه ا نيمخاطب
  ي شدنقدرت انتشار شبه علم/ضدعلم و اخبار جعل مقابله با
 وو خرافات خصوصا خرافات  اتيجعليي مقابله با توانا

  يمذهب يدعاو
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چرخه 
  گذاري سياست

 نيمضام
  ريفراگ

 نيمضام
  هيپا نيمضام  دهنده سازمان

امن همراه  يفضا كيدر روزنامه نگار علم كسب تجربه 
  يو اقتصاد يروان ،يشغل تيامن

  در كار ينوآوربكارگيري خالقيت و 
  اناز نوع و نحوه تعامل با مخاطب يآگاه شيافزا

 شبه علم، طالعات نادرست،مهارت در مقابله با رواج ا شيافزا
  نيهاي نو در رسانه يضدعلم و اخبار جعل

 شـنهاد يپمشـكل،   فيـ دسـتور كـار و تعر   جـاد ياگذاري شامل  مضامين چرخه سياست
باشـند. مضـامين فراگيـر نيـز در قالـب عوامـل        ي مـي ابيارزو  اجرا، يريگ ميتصمها،  حل راه

ي فــرد ي وطــي، محيي، محتــوايگــر، آموزشــ  ، مداخلــهيگــذاري، ســازمان  سياســت
 ينگـار  گذاري روزنامـه  سياستدهنده شامل  هاي سازمان اند. همچنين مقوله شده  بندي دسته

مشـاركت و   شيروزنامه نگاران علـم، افـزا   يگر و مطالبه يارتقاء نقش نظارت ران،يعلم در ا
فـع  علم، ر ينگار روزنامه يها رساختيز تينگاران علم، تقو با روزنامه انيدانشگاه يهمراه

 يو ارتقـا  مـوزش آ ن،ينو يها علم، استفاده از رسانه ينگار موانع در رشد و توسعه روزنامه
 انيـ ارتبـاط و اعتمـاد م   تيعموم، تقو يازهايمحتوا متناسب با ن ديعلم، تول يروزنامه نگار
  باشند.  مي نگار علم روزنامه يبا عموم و توانمندساز يجامعه علم

  
  هاي نوين بر رسانه نگاري علم مبتني روزنامهگذاري  سياستطراحي الگوي . 5

نگـاري علـم    گذاري روزنامه سياستو ارائه الگوي  ها شاخصبراي شناسايي روابط دروني 
 Interpretive Structural(تفسـيري  - از روش مدلسازي سـاختاري  هاي نوين مبتني بر رسانه

Modelling( اسـتفاده از   ئي شده باشناساهاي  روابط بين شاخصالگوي . استفاده شده است
  تعيين شده است. 4جدول نمادهاي مندرج در 

  تفسيري- عالئم مورد استفاده در طراحي الگوي ساختاري .4جدول 

 V A X O نماد

  عدم وجود رابطه  و سويهرابطه د  تاثير دارد iبر  jمتغير   تاثير دارد jبر  iمتغير   رابطه
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-Structural Self(ســاختاري  تعــامليمــاتريس خودهــا،  بــا شناســايي روابــط شــاخص

Interaction Matrix, SSIM ( (SSIM)  شده استتشكيل .  

  نگاري علم  گذاري روزنامه سياستماتريس خودتعاملي ساختاري  .5جدول 

SSIM C
01 

C
02 

C
03 

C
04 

C
05 

C
06 

C
07 

C
08 

C
09 

C
10 

توليد محتواي متناسب با نيازهاي عمومي 
)C01(  

A A A O V X V A V 

نگاري علم  هاي روزنامه تقويت زيرساخت
)C02(   

V X V V V V V V 

 )C03نگار علم ( سازي روزنامه توانمند
   

A V O V V A V 

نگاري علم  رفع موانع رشد و توسعه روزنامه
)C04(     

V V V O V V 

نگاري علم در ايران  گذاري روزنامه سياست
)C05(      

A A A A A 

 )C06هاي نوين ( استفاده از رسانه
      

A V A V 

بكارگيري نهادهاي نظارتي و ارزيابان مستقل 
)C07(        

V O V 

تقويت ارتباط و اعتماد ميان جامعه علم با 
         )C08عموم (

A X 

 )C09نگاري ( روزنامه روزرساني آموزش در به
         

V 

افزايش مشاركت و همراهي دانشگاهيان با 
           )C10نگاران علم ( روزنامه

از تبـديل مـاتريس خـود تعـاملي      Reachability matrix, RM ( (RM)(ماتريس دريافتي 
آيـد. در مـاتريس دريـافتي     ساختاري به يك ماتريس دو ارزشي صـفر و يـك بدسـت مـي    

اطمينـان بايـد روابـط ثانويـه     گيرد. همچنـين بـراي    هاي قطر اصلي برابر يك قرار مي درايه
شود در اين صورت بايد  Cمنجر به  Bشود و  Bمنجر به  Aشود. به اين معنا كه اگر   كنترل

A  منجر بهC    شود. يعني اگر براساس روابط ثانويه بايد اثرات مستقيم لحاظ شده باشـد امـا
فتاده باشد بايد جدول تصحيح شود و رابطـه ثانويـه را نيـز نشـان داد.     در عمل اين اتفاق ني

  دهد: فرمول زير روش تعيين دسترسي را با استفاده از ماتريس مجاورت نشان مي

  : تعيين ماتريس دسترسي نهايي1رابطه 
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اني و مـاتريس دسترسـي نهـايي اسـت.     ماتريس دسترسي اوليه ماتريس هم Aماتريس 
ــولين    ــوانين ب ــق ق ــاتريس طب ــاندن م ــوان رس ــه ت ــات ب ــه ( )Boolean rule(عملي ) 2رابط

  گيرد. مي  صورت

  : قوانين بوليني2رابطه 
1 1 1;	1 1 1	

  ).260، ص 1397(آذر و همكاران، 
  ارائه شده است. 6جدول ترسي نهايي در ماتريس دس

  يپس از سازگار يابيدستماتريس  .6جدول 

SSIM C 
01 

C
02 

C
03 

C
04 

C
05 

C
06 

C
07 

C
08 

C
09 

C
10 

توليد محتواي متناسب با نيازهاي عمومي 
)C01( 1 0 0 0 1* 1 1 1 0 1 

نگاري علم  هاي روزنامه زيرساختتقويت 
)C02( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 C03( 1 0 1 0 1 1* 1 1 0 1نگار علم ( سازي روزنامه توانمند

نگاري علم  رفع موانع رشد و توسعه روزنامه
)C04( 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 

نگاري علم در ايران  گذاري روزنامه سياست
)C05( 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 C06( 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1هاي نوين ( از رسانه استفاده

بكارگيري نهادهاي نظارتي و ارزيابان مستقل 
)C07( 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

تقويت ارتباط و اعتماد ميان جامعه علم با 
 C08( 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1عموم (

 C09( 1 0 1 0 1 1 1* 1 1 1نگاري ( روزرساني آموزش در روزنامه به

مشاركت و همراهي دانشگاهيان با افزايش 
 C10( 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1نگاران علم ( روزنامه

هـا بايـد    شـاخص سـطح بنـدي    براي تعيـين روابـط و  پس از تشكيل ماتريس دستيابي 
مجموعـه دسـتيابي    Cشناسايي شود. براي متغير » نياز مجموعه پيش«و » مجموعه دستيابي«
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توان به آنها رسيد.  مي Cغيرهايي است كه از طريق متغير ها) شامل مت (خروجي يا اثرگذاري
تـوان   ها) شامل متغيرهايي است كه از طريق آنها مي نياز (ورودي يا اثرپذيري مجموعه پيش

  رسيد.  Cبه متغير 

  ها براي تعيين سطح ها و خروجي مجموعه ورودي .7جدول 

 سطح اشتراك : اثرپذيريورودي خروجي: اثرگذاري

C 
01 C01,C05,C06,C07,C08,C10 C01,C02,C03,C04,C07,C09 C01,C07 4 

C 
02 

C01,C02,C03,C04,C05,C06,C07,C0
8,C09,C10 C02,C04 C02,C04 6 

C 
03 

C01,C03,C05,C06,C07,C08,C09,C1
0 C02,C03,C04,C09 C03,C09 5 

C 
04 

C01,C02,C03,C04,C05,C06,C07,C0
8,C09,C10 C02,C04 C02,C04 6 

C 
05 C05 C01,C02,C03,C04,C05,C06,C07

,C08,C09,C10 C05 1 

C 
06 C05,C06,C08,C10 C01,C02,C03,C04,C06,C07,C09 C06 3 

C 
07 C01,C05,C06,C07,C08,C10 C01,C02,C03,C04,C07,C09 C01,C07 4 

C 
08 C05,C08,C10 C01,C02,C03,C04,C06,C07,C08

,C09,C10 C08,C10 2 

C 
09 

C01,C03,C05,C06,C07,C08,C09,C1
0 C02,C03,C04,C09 C03,C09 5 

C 
10 C05,C08,C10 C01,C02,C03,C04,C06,C07,C08

,C09,C10 C08,C10 2 

- ها براي هر عنصـر در تشـكيل مـاتريس قـدرت نفـوذ      ها و خروجي مجموعه ورودي
وابستگي در - س قدرت نفوذگيرد. ماتري مورد استفاده قرار مي )MICMAC(تحليل  وابستگي
و ارتبـاط   ارهايمع نيب گذاري) روابط متقابل و تاثيرISM( در الگوارائه شده است.  8جدول 

نشان داده شـده اسـت كـه موجـب درك بهتـر فضـاي        يبه خوب مختلفسطوح  ارهاييمع
 يقدرت نفوذ و وابستگ دييكل ارهاييمع نييعت برايشود.  مي رانيمد لهيوس بهري يگ ميتصم
  .شود مي ليتشك يينها يدسترس سيدر ماتر ارهايمع

  نگاري علم  گذاري روزنامه هاي سياست شاخصقدرت نفوذ و ميزان وابستگي  .8جدول 

 قدرت نفوذ ميزان وابستگي نگاري علم گذاري روزنامه متغيرهاي سياست

 C01( 6 6ا متناسب با نيازهاي عموم (توليد محتو

 C02( 2 10نگاري علم ( هاي روزنامه تقويت زيرساخت

 C03( 4 8نگار علم ( سازي روزنامه توانمند

 C04( 2 10نگاري علم ( رفع موانع رشد و توسعه روزنامه
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 C05( 10 1نگاري علم در ايران ( گذاري روزنامه سياست

 C06( 7 4هاي نوين ( استفاده از رسانه

 C07( 6 6گري روزنامه نگاران علم ( ارتقاء نقش نظارتي و مطالبه

 C08( 9 3تقويت ارتباط و اعتماد ميان جامعه علم با عموم (

 C09( 4 8آموزش و ارتقاي روزنامه نگاري علم (

 C10( 9 3نگاران علم ( افزايش مشاركت و همراهي دانشگاهيان با روزنامه

 ينگـار  روزنامه يها رساختيز تيتقووابستگي متغيرهاي - نفوذبراساس نمودار قدرت 
 علـم  يروزنامه نگار يآموزش و ارتقاو  نگاري علم رفع موانع رشد و توسعه روزنامه، علم

ناحيـه متغيرهـاي مسـتقل قـرار     قدرت نفوذ بااليي داشته و تاثيرپـذيري كمـي دارنـد و در    
تقويت ارتباط و اعتمـاد  ، رانيعلم در ا ينگار گذاري روزنامه سياست است. متغيرهاي  گرفته

 نگـاران علـم   افزايش مشاركت و همراهي دانشگاهيان با روزنامهو  ميان جامعه علم با عموم
ــابراين م   ــا نفــوذ انــدكي برخــوردار هســتند بن ــاال ام تغيرهــاي وابســته نيــز از وابســتگي ب

 ،هـاي نـوين   از رسانهاستفاده ، نگار علم سازي روزنامه توانمندشوند. متغيرهاي  مي  محسوب
روزنامه نگاران  يگر و مطالبه يارتقاء نقش نظارتو  توليد محتواي متناسب با نيازهاي عموم

قدرت نفوذ و ميـزان وابسـتگي مشـابهي دارنـد بنـابراين متغيرهـاي پيونـدي هسـتند.          علم
  ذكر است هيچ متغيري نيز در ربع اول يعني ناحيه خودمختار قرار نگرفته است. به الزم
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  هاي نوين نگاري علم مبتني بر رسانه گذاري روزنامه سياست يالگو .1شكل 

  

 نگار علمروزنامه يتوانمندساز

با  انيدانشگاه يراهمشاركت و هم شيافزا
 نگاران علمروزنامه

 عموم يازهايمحتوا متناسب با ن ديتول

 يجامعه علم انيارتباط و اعتماد م تيتقو
 با عموم

 علم ينگارروزنامه يهارساختيز تيتقو

 نينو يهااستفاده از رسانه

علم  ينگارروزنامه ياستگذاريس
 رانيدر ا

 معل يروزنامه نگار يآموزش و ارتقا

روزنامه  يگرو مطالبه يارتقاء نقش نظارت
 نگاران علم

رفع موانع در رشد و توسعه 
 علم ينگارروزنامه
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  گيري و بحث  نتيجه. 6
 يهـا  بر رسانه يعلم مبتن ينگار روزنامه يگذار استيس يارائه الگوپژوهش حاضر با هدف 

د سياسـتگذاري از  انجام شده است. همانطور كه در الگوي ارائه شده مالحظه مي شو نينو
 يها رساختيز تيتقو يرهايمتغچندين مولفه مختلف شكل گزفته است. مشخص گرديد، 

در سـطح هفـتم    علـم  ينگـار  علم و رفـع موانـع رشـد و توسـعه روزنامـه      ينگار روزنامه
ر داراي بيشـترين اثرگـذاري در   هـاي مـذكو   اين مهم بدان معني است كه مولفـه  دارند.  قرار
 )1394( انيماهر و مـدن  پذيرند. در نتايج مطالعه مولفه ديگري تاثير نمي بوده و از هيچ  مدل

اشاره شده و از اين منظر با نتايج پـژوهش   علم ينگار روزنامه يها رساختيزنيز به اهميت 
  خواني دارد. حاضر هم

علـم و رفـع    ينگـار  روزنامه يها رساختيز تيتقوهمچنين مشخص گرديد متغيرهاي 
علـم   يارروزنامـه نگـ   يآمـوزش و ارتقـا  بـر   علـم  ينگـار  روزنامـه  موانع رشد و توسـعه 

 يآمـوزش و ارتقـا  تاثيرگذارند. اين مهم بـدان معناسـت كـه در مـدل ارائـه شـده، مولفـه        
 يتوانمندسـاز   پـذيرد و بـر مولفـه    مولفـه مـذكور تـاثير مـي     2، فقط از علم ينگار روزنامه
نيز بـه   )1398اجاق (. در نتايج مطالعه گذارد در سطح بعدي مدل تاثير مي نگار علم روزنامه

  اين مهم اشاره شده و از اين منظر با نتايج پژوهش حاضر همسو است. 
نگار علم در  روزنامه يتوانمندساز ريمتغبراساس دستاوردهاي پژوهش مشخص گرديد، 

عمـوم و ارتقـاء    يازهـا يمحتوا متناسب با ن ديتول يرهايمتغو بر  قرار دارد الگو سطح پنجم
تاثيرگـذار اسـت. در نتـايج مطالعـات      روزنامـه نگـاران علـم     يگـر  و مطالبه ينقش نظارت

نگـار   روزنامه يتوانمندسازنيز به تاثيرگذاري  )2019) و گانتر و همكاران (1399(  ينصراله
  اشاره شده و از اين منظر با نتايج پژوهش حاضر هماهنگ است. علم

و  قـرار دارد  الگـو  ح سـوم طدر سـ  نينـو  يهـا  هاستفاده از رسـان  ريمتغنتايج نشان داد، 
و  بـا عمـوم   يجامعـه علمـ   انيـ ارتباط و اعتماد م تيتقو يرهايمتغچنين مشخص شد،  هم
شته قرار دا الگو نگاران علم در سطح دوم با روزنامه انيدانشگاه يمشاركت و همراه شيافزا

 يالقـ م بـا نتـايج مطالعـه    پذيرنـد. ايـن مهـ    تاثير مـي  نينو يها استفاده از رسانه و از متغير
)Laghi.2021( خواني دارد. در نهايت نشان داده شد متغيرهاي مـذكور بـر متغيـر اصـلي      هم

تاثيرگذارند و اين متغير به عنوان  رانيعلم در ا ينگار روزنامه يگذار استيسپژوهش، يعني 
  شود. ترين متغير الگو محسوب مي وابسته
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 تيـ تقو شـود، نسـبت بـه    ربـط پيشـنهاد مـي    براين اساس بـه مـديران و مسـئوالن ذي   
 كـه علـم   ينگـار  و رفع موانع رشـد و توسـعه روزنامـه    علم ينگار روزنامه يها رساختيز
، دارنـد  نينـو  يهـا  بر رسـانه  يعلم مبتن ينگار گذاري روزنامه را در سياست ريتأث نيتر شيب

تحول در  رشيپذچنين حامي، همو  گذار هيسرما نيتاماين مهم با  اقدامات الزم انجام گيرد.
علـم بـا توجـه بـه سـرعت تحـول        يها و اهداف روزنامه نگـار  روش ،پژوهش ستمياكوس
ي و عموم يمجاز يشناخت از فضا كسبپذير خواهد بود. همچنين افزايش  امكان ها رسانه

 يالگـو نيـز تـاثير بسـزايي در اسـتقرار      علم ينگار نقاط قوت و ضعف روزنامه شناختو 
  دارد. نينو يها بر رسانه يعلم مبتن ينگار نامهروز يگذار استيس

نگـاري   رفع موانع رشد و توسعه روزنامـه  و ها تقويت زيرساختهمانطور كه ذكر شد، 
سازي اين حـوزه   گذارد و به توانمندي  تاثير مي نگاري علم روزنامهبر آموزش و ارتقاي  علم

  محتـواي متناسـب بـا نيازهـاي     توان بـه توليـد   شود. از طريق توانمندسازي نيز مي منجر مي
نگاران علم را افزايش داد و به تبع آن  گري روزنامه عمومي پرداخته و نقش نظارتي و مطالبه

 تيـ تقوتواننـد   هاي نوين نيـز مـي   كند. رسانه هاي نوين نيز افزايش پيدا مي استفاده از رسانه
 ياركت و همراهــمشــرا افــزايش داده و  بــا عمــوم يجامعــه علمــ انيــارتبــاط و اعتمــاد م

گـذاري   را بيشتر نمايند. اين عوامل در نهايت به سياسـت  نگاران علم با روزنامه انيدانشگاه
  شوند. منتهي مي رانيعلم در ا ينگار روزنامه
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در  يريـ گ نمونـه  ).1391علـي. ( خوشـدل،   ؛مهـوش  ،يصلصـال  ؛حقدوسـت، اكبـر   ي؛رنجبر، هـاد 
  .250تا 238)، 3( 2ي، شروع. پژوهش علوم سالمت و نظام يبرا يي: راهنمايفيك يها پژوهش

 نيسازمان تـأم  يرسانه ا ياستگذاريمدل س ي).طراح1397.(يعل ،يدريطاهر؛ ح ، ياربطان روشندل
   157تا129)، 69(18 ،رانيا ياجتماع
 ينظـر  ميمفـاه  ةدر حـوز  نياديـ بن ي، پژوهشـ )1394(. يعلـ  ،يدريـ طـاهر؛ ح  ، يبطـان روشندل ار

  .504- 481. 3 يدولت تيري. مديرسانه ا يگذار استيس
)،طراحـي و تبيـين مـدل    1394( .عقيلي،سـيد وحيـد  ؛پور عزت،علي اصغرطاهر؛  ، يروشندل اربطان
 ،مهوري اسالمي ايـران گذاري خبري بر اساس مولفه هاي بنيادين در صدا و سيماي ج سياست

 127تا  109)،28(8

سطح دانـش   ي. نقش روزنامه نگاران علم در ارتقا)1396( .هيسم اسماعيلي، كيتاج ؛بهاره ،يصفو
  . 22- 5 )،13( 8، علم جيجامعه و مقابله با شبه علم. ترو

در  نگاري علم و تاثير آن در رشد علوم و فنـاوري  گذاري روزنامه ). سياست1399عسكري، فروغ (
  .55- 45)، 2( 6، كيالكترون ينگار وزنامهكشور، فصلنامه ر

علم در  يارتباطات عموم يالگو نيي. تب)1398. (ترايمي، افضل ؛ نيحس ،اكبر؛ رضا پور يعل ،يفرهنگ
  .62- 34 )،3( 2، ونيزيتلو وي. رادرانيا ياسالم يجمهور يمايدر س يعلم يبرنامه ساز

شـهروندان   ي درورااز علـم و فنـ   يفهـم عمـوم   شيمايپ ،)1390الفضل. (ابو ي،مرشد ؛نيام ،يقانع
  .110- 93)، 3( 3ي، فصلنامه جهاد مديريت، تهران

ي مطالعات فرهنگي و ).نقش رسانه ها در عمومي سازي علم.فصلنامه انجمن ايران1394قديمي،اكرم(
  36- 11)،42(12 ارتباطات،

آن بـر توسـعه:    ريو تـأث  يرسـانه ا  يراسـتگذا ي). س1398. (سهي, نفيباغستان, عباس, انصار يقنبر
  .168- 141), 57(15و ارتباطات,  يكشور هند. فصلنامه مطالعات فرهنگ يمطالعه مورد
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شـهروندان   نيب ياز علم و فنّاور يدرك عموم تيوضع يبررس ).1394. (سارا، انيمدن ؛ماهر، زهرا
  .13- 1، عه شناسيالمللي علوم اجتماعي و جام نيكنفرانس باصفهان، مورد مطالعه: شهر 

 يبلـداج  داديرو يپوشش خبر ي: مطالعه موردستيز طيمح ينگار ). روزنامه 1398. (ايثر ي،موسو
  . 56- 33 )،33( 8، . جامعه، فرهنگ، رسانهيخبر يها تيو سا ها يدر خبرگزار

 گيـري  برفي روشي هدفمند در نمونـه  گلوله ).1396. (فرشته ،قلجايي ؛گلي، حميده ؛فر، مهين نادري
- 101، ص 41، شـماره  14دوره هاي توسعه در آمـوزش پزشـكي،    نشريه گام، تحقيقات كيفي

121.  
 يگـروه اجتمـاع  ي. اعتمـاد عمـوم   شيعلـم عامـل افـزا    ينگـار  روزنامـه ). 1399نصرالهي، اكبـر. ( 
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