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دهكيچ
گـاه يجاج علم در جامعه و      يان ترو ك از ار  يكيبه عنوان   » نگاران علم روزنامه«با توجه به نقش     

 گونـاگون  يهـا رد آنها در رسـانه ك عمل يشور بررس كيدر توسعه علم  »  علم ينگارنامهروز«
ـ ي بـرا  يا جامعه و مقدمـه    ي آنها در سپهر علم    يگاه واقع يننده جا كفيتواند توص يم افتن ي

نگاران علـم در    رد روزنامه ك عمل ين پژوهش با هدف بررس    يلذا ا . ن حوزه باشد  ي ا يهاچالش
ـ  يهـا  بر درسنامه  ي و با نگاه   يمكيل محتوا يروش تحل مطبوعات با استفاده از      ون ي فدراس

 چهـار   يد شده، در صفحات علم و فناور      ي تول ي محتوا ينگاران علم، به بررس    روزنامه يجهان
 پـژوهش ضـعف     يهـا داده. نش پرداختـه اسـت    يهان، خراسان و آفـر    كيجم،  روزنامه جام 

ن ي در ا  يمطالب علم و فناور   : دهدين م ها نشا  حوزه ينگاران علم را در برخ    رد روزنامه كعمل
شـوند  يگر استخراج م  ين مطالب عمدتا، از منابع د     يا. شونديها، به ندرت برجسته م    روزنامه
ار ي نقادانـه سـهم بـس   يهـا ها و گـزارش مصاحبه.افتديمتر اتفاق م  كن حوزه   يد، در ا  يو تول 
قشات علم، چه در سـطح   و مناي علميهااستين صفحات دارند، پرداختن به س ي در ا  كياند

ه مغفول مانده و به آن پرداختـه  ك است يد دانش، از جمله موارديجامعه و چه در سطوح تول   
ـ يهاوهين صفحات از شيدر ا . نشده است  ـ نوي غالب علم يهـا ، مطـابق بـا درسـنامه   يسي

ـ  يسينونگاران علم، مثل گزارش روزنامهيون جهان يفدراس ـ  و يوه داسـتان ي بـه ش چـر  يا في
.شودي استفاده نميسينو

.، مطبوعاتينگار علم، توسعه علم، روزنامهيو فناور علمينگارروزنامه:يديلكواژگان 
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طرح مسئله 
 هستند و به اجتماع تعلق دارند؛ علم امروز به ي اجتماعيارك علم محصول همي اساسيهاافتهي

ت نهاد علم يو تقو) 55:1386داورپناه، (ل شده استي تبديا مستقل و گستردهيده اجتماعيپد
).1:1387، يشجاع(شرفت ملل دانستي توسعه و پي برايتوركتوان فايدر اجتماع را م

ه مردم را به ك است يلي از داليكيبخش بودن علم،  مردم و توسعهي علم با زندگيدگيتن
 بر  دانش،يهار و تحوالت در افقييه تغكيياز آنجا. ندكيمند مشرفت و توسعه علم عالقهيپ

شرفت علم نظارت داشته باشند، يه بر پكگذارد، آنها حق دارند ير مي مردم تاثيت زندگيفكي
).8،1392:يگدلي و بيمصطفو(شودي محقق م"1ج علميترو" به نام يادهي پدين امر تحت لوايا

م ي سـه ي علمـ يهـا افتـه يج و يه مـردم در نتـا    كـ ند  كيجاب م يز ا ي ن يراسكگر، دمو ي د ي از سو 
ن انتقـال   يـ ا.  خود آگاه شـوند    ك به زبان قابل در    ي علم يهاتيج فعال ي بتوانند از نتا   يعنيباشند،  

. ج علـم اسـت    يفـه تـرو   يتر جامعه، وظ  نيي پا يهاهي باالتر جامعه به ال    يهاهي از ال  ي علم يهاافتهي
ن اســت الزامــا توســط كــه ممكــردن علــم اســت كــزه يراتكنــد دمــويج علــم، فراينــد تــرويفرا
ييهـا ج علم مهارت  يرا ترو يز. ن باشد يد مصلحت هم در هم    يعلم انجام نشود و شا    نندگان  كديتول

-1386،226اران،  كـ  و هم  يوصـال (ستيـ سان ن يكـ د علم   ي تول يهاه الزاما با مهارت   كطلبد  يرا م 
229.(

ج علم در جامعـه     ي ترو ي اصل ي به عنوان بازو   "2نگاران علم روزنامه"نده  يه نقش فزا  كنجاست  ياز ا 
 در جهـان    يراسـ كن چهـارم دمو   كـ ه امروزه آن را به عنوان ر      كي جمع يهارسانه. نداينمايرخ م 

ج علـم در  ي تـرو ي از نهادهـا يكيبرند، يال مختلف آن بهره م   ك جوامع از اش   يشناسند و تمام  يم
 و  يبروجـرد (نـد كينـ يآفرردن علم نقـش   كزه  يراتكند دمو يتواند در فرا  يه م كعصر حاضر است،    

)1394:173، ياديبن
دادها بـه منظـور     يـ ع و رو  ير وقا ي و تفس  يافت، گردآور ي در ي برا يات و حرفه  ي فعال يزنامه نگار رو

ستم بـا توسـعه     يژه در قرن ب   ين حرفه، به و   يا.  است ي گروه يهاق رسانه يردن مردم از طر   كآگاه  
ت و چه از نظر اسـتفاده از    ينه فعال ي، چه از نظر نوع و زم      ياديشاهد تحوالت ز  ،  ني نو يهايفناور

ت در يـ  فقـط بـه فعال  يه زمـان كـ ن شاخه از علـوم ارتباطـات   يا.  بوده استيرسان اطالع يابزارها
 مختلف يهايژگيل و و  كها، با ش   از رسانه  يعيف وس ينون ط ك شد، ا  يتوب اطالق م  ك م يهارسانه

نار كنگار در گوشه و     ون روزنامه يلين م يد چند يا شا يدر حال حاضر صدها هزار      . رديگيرا در بر م   
درنگ به اطالع   ي عوامل مختلف ب   كمك و بزرگ را با      كوچكع  ياند تا وقا  ن نشسته يمكهان در   ج

1. Popularization of science
2. Science Journalists
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گـر همچـون گذشـته مخاطبـان خـاص          ي د ينگارروزنامه.  گوناگون برسانند  يهامخاطبان رسانه 
.)1390:19نووو، (رديگي آنان را در بر ميازهاي همه مردم جهان و همه نيه به نوعكندارد بل

 از مهارت خاص    يه ضمن برخوردار  ك است   يانشگر واسطه كنگار،   علم، روزنامه  ينگاردر روزنامه 
ننده علم و عموم    كديان دانشمند به عنوان تول    ي زبان علم، ارتباط م    يسازج علم و ساده   ي ترو يبرا

ت مقوله تخـصص  ي مختلف علم، اهميها شدن حوزهيبا توجه به تخصص   . ندكيمردم را برقرار م   
، ياديـ  و بن  يبروجرد(شوديشتر م يطه روز به روز ب    ين ح يژه، در ا  ي و يها مهارت و مجهز شدن به   

1394:173(
نگاران و خبرنگاران در صـحنه توسـعه   روزنامه، 1 علميش جهانيگر طبق مصوبات هماياز طرف د  

يـك راتك دموي مستلزم بحث هـا يگران عرصه تالش علمير بازيت فراگ كمشار.  نقش دارند  يعلم
 نـسبت   يق، اعتماد عموم  ين طر ياستگذاران از ا  يس. ن همه اقشارجامعه است   ي ب يآگاهانه و اساس  

 )256:1382 راد، يقانع(دهند يش ميت از آن را افزاينند وحماكيت ميبه علم را تقو
ي زنـدگ يها به علم، آوردن علـم بـه سـاحت اجتمـاع    پرداختن رسانهجي از نتايكيه كيياز آنجا

نطور بـا توجـه بـه    ي است، و همي علميهاياستگذارينسبت به ست آنها يش حساسيمردم و افزا  
يژه توسـعه علمـ  يـ  و به و  يراسكها در گسترش فرهنگ، و سهم آنها در دمو        ل رسانه يبدينقش ب 

ت ينـد، نقـش مهـم، حـساس       ين فرا يـ  ا ينشگران اصل ك از   يكينگاران علم به عنوان     نقش روزنامه 
توانـد  يد و مـ يـ نماي مـ  يگـاه آنهـا ضـرور     ي و جا  ردكـ  عمل يساز است، لذا بررسـ    انيز و جر  يبرانگ

. آن باشدي عمومي فضاين حوزه و ارتقاي ايهاافتن چالشيي برايامقدمه
نگاران علم در مطبوعات، بـا نوجـه بـه          رد روزنامه ك عمل ير شد، بررس  كت آنچه ذ  يبا توجه به اهم   

ي توسعه هدف اصـل    ينگار، و اصول روزنامه   2نگاران علم  روزنامه يون جهان ي فدراس يااصول حرفه 
.ن پژوهش استيا

يبحث نظر
يهاهي از نظريبكين پژوهش، با توجه به موضوع، هدف و سوال پژوهش به تري ايدر بخش نظر

 توسعه، با ينگاره روزنامهيز نظري شدن علم مربوط است و نياه به رسانهكحوزه ارتباطات علم، 
.نگاران علم پرداخته شده استمه روزنايون جهاني فدراسيها به درسنامهينگاه

.مجارستانبوداپست، 1999ژوييهاولعلم،جهاني همايش-1
2. Worild federation of science journalism (wfsj)
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 شدن علميارسانه
1تـر ونگـارت   يرده اسـت، پ   كـ ي معرفـ  ي شدن را در متون علم     ياه اصطالح رسانه  كيسكن  ياول

خ ارتباطات علـم  ي در تاري، نقطه عطف  ي جمع يهاورود علم به قلمرو رسانه    )2009:4فر،يش(است
ها تنها  شناخته شده، رسانه  » 2 شدن علم  يارسانه«ه با عنوان    كند  ين فرآ يدر ا . شوديمحسوب م 

ونـد  ي و همگـان پ    يان جامعـه علمـ    يـ ، م ييه از سو  كستند؛ بل ي ن ي علم يدهنده دستاوردها بازتاب
ي برسـاخته شـده از موضـوعات علمـ         يتـ يننده روا كگر، خود عرضه  ي د ينند و از سو   كيبرقرار م 
).876:1393 و زردار، يكيخان(هستند
:  دو وجه برجسته دانستي توان داراي شدن علم را ميارسانه

يها به موضوعات علمنده رسانهي توجه فزا-1
يت بخـش ينده به مشروعياز فزاين ني علم در مقابل اي برايا رسانه يهاك مال ي طراح-2

)2009:453رودر،(به علم 
 صـورت گرفتـه در حـوزه        يهـا ل پـژوهش  يـ فراتحل«: سديـ نوي شدن علم م   يافردرباره رسانه يش

رد، يـ گيها قرار مـ ه در ارتباط متقابل با رسانهكيه علم زمانكدهد ي شدن علم، نشان م   يارسانه
: شودياتواند در سه سطح رسانهيم

ر يبه تعب .  مطرح شده است   ي جمع يها در رسانه  ياعلم به طور گسترده    : 3يسطح اول، گستردگ  
. ل شده استي تبديا و موضوع ثابت مشاهدات رسانهي عموميانگارت، علم به مقولهيو

ار متنـوع و متفـاوت      ينشگر و محتوا بـس    ك از علم در رابطه با       ياپوشش رسانه :4ثركتسطح دوم، 
به باور  . رده است كدا  ي پ ي تسر يگري د يها به داخل حوزه   يب موضوعات علم  ين ترت يشده و به ا   

گراتر و ي تساوها،دگاهينشگران و هم د   كز به لحاظ    ي ن يطه علم يه ح كن به آن معناست     يفر، ا يش
شود ي م ي علم وارد حوزه عموم    يزمان. ز دارد ي ن يگري د يثر معان كن ت يالبته ا . تر شده است  متنوع

 ارزش ي دارايدادهايـ  بـا رو يزيـ آمتيـ ا بتواند بـه طـور موفق      ي باشد   ي خبر يهاه واجد ارزش  ك
خارج شده  خود يه علم از قالب اصلكنجاست يا.  دارند مرتبط شود  ير علم يعت غ يه طب كيخبر

يكدئولوژيـ  ا يهـا يژگيشود و گاه و   يف م ينند، تحر كي دانشمندان ادعا م   يه برخ كو بدان گونه    
.ابدييم

يهـا ان گـروه  يـ  را م  ياديـ  از علـم، مجـادالت ز      ياپوشش رسـانه   : 5يزيسطح سوم، بحث برانگ   
 منافع جامعه   شتر مدافع ينگاران علم، خود را ب    ه روزنامه كاز آنجا   . نفع، دامن زده است   يمختلف ذ 

1. Peter Weingart
2. medialization of science
3. generalization
4. pluralization
5. controversy
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شتر از يـ  جامعـه در پوشـش رسـانه ب        ياش را بـرا   يد سودمند يان علم، علم با   يپندارند تا حام  يم
رده، آنهـا را    كـ دا  يـ  اطالع پ  ي جامعه علم  يهاتيها از فعال  ق رسانه يعموم از طر  . ندكش اثبات   يپ

).36:1393زردار، . (وندنديپيا مخالفان در آن مينند و گاه به صف موافقان كي و نقد ميابيارزش

1ر شدن عموم در علميمدل درگ
ن يه اكند كياو اشاره م.بردينام م» 2يت همگانكمدل مشار«ن مدل تحت عنوان ين از ايلونشتا

. ز شده استكها متمراستين سيت همگان به اك جلب مشاريها براتي از فعاليارهيمدل بر زنج
شانه ياند هميهايابي، ارزي شهرونديهاتئيها، هيشياند از همياها دامنهتين فعاليا
نها را در بر ي مانند اييهايكنكشانه و تياند هميهاي علم، نظرسنجيها، فروشگاهينولوژكت
به (ردن علم كساالر  با تعهد به مردميت همگانك مشاريهاتيانداز، فعالن چشمياز ا. رديگيم

) ي همگانيهان نخبه و دادن آن به گروهاستمداراينترل علم از دانشمندان و سك گرفتن يمعن
).2003:5ن، يلونشتا(شوند يش برده ميپ

ت و گفتگو و تعامل كافته، مشاريز شهرت يت نكا مدل مشاريه به مدل گفتگو كن مدل يدر ا
نگاران گذاران، عامه مردم، روزنامههير در علم از جمله دانشمندان، سرماي درگيهاهمه طرف

 مردم يژه بر توانمندسازيرد و به ويگيار قرار مكدر دستور ... گذاران وتاسيران، سيعلم، مد
اين مدل به منظور افزايش مشاركت عمومي و در نتيجه افزايش اعتماد به . شوديد مكيتا

هاي ايجاد ها از جمله برگزاري نشستاي از فعاليتگذاري علم و فناوري به مجموعهسياست
هاي هاي شورايي فناوري و رأي گيريمنصفه شهروندان، ارزيابيهاي توافق و اجماع، هيأت

مدل درگيري در علم از تعهد به دموكراتيزه كردن علم، يعني كاهش . مشورتي تمركز دارد
هاي اجتماعي مداران و دانشمندان و افزايش مشاركت گروهكنترل انحصاري علم توسط سياست

هاي توانمندسازي و درگيري عمومي  شكلو كنشگران حوزه عمومي از طريق گسترش برخي
).97:1390، ي راد و مرشديقانع(ناشي شده است

ساده استوار هاي عملي خود بر اصلي كليدي وليمدل درگير شدن در علم با وجود پيچيدگي
است و آن اينكه

كننده داشته افراد عادي در صورتي كه دانشِ ارزشمند، مشروع، جذاب و نقطه نظراتي كمك
تواند به عنوان ي علم مكد، درين دياز ا. ند، بايد در مباحث درگرفته درباره علم داخل شوندباش
 متفاوت به ي اجتماعيهانهي مختلف و در زميهاوهيه به شك شود ي تلقي پروژه شهرونديك
)893:1393 و زردار،يكيخان(ش درآمده استينما

1. Public Engagement in Science
2. Public participation model 
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 توسعهينگارروزنامه
ي انتقادينگار، روزنامهيقي تحقينگار، روزنامهيني عينگاروزنامهب ركي تر1 توسعهينگارروزنامه

ها و فنون  استفاده از تمام مهارتيعني توسعه ينگارروزنامه.  استيحي تشرينگارو روزنامه
ه از كابند، بليي مي توسعه آگاهيدادهايه مخاطبان نه تنها از وقوع روكي، به صورتينگارروزنامه

ن ي است الزمه چنيهيبد. شونديز برخوردار ميها ن برنامهيه اجرا و نحويعلت، چگونگ
 گوناگون حرفه يها و مهارتي تخصصيآگاه، يا، عالوه بر داشتن استقالل حرفهينگارروزنامه
، در يافكه اطالعات الزم و ك است يسكنگار موفق روزنامه. ندكيز طلب مي را نينگارروزنامه

 مختلف به بحث و يهانهيارشناسان در زمكتا بتواند با ته باشد مورد نظر را داشيهانهيزم
).430:1383،ي و قنديعيبد(تبادل نظر بپردازد

ندها، يه در آن به علت مطرح شدن فرآكن است ي توسعه اينگاراز محاسن روزنامه
 توسعه ينگاردر روزنامه. شودين آن مي جانشييشود و نهادگرايمرنگ مكييگراتيشخص
د و در خدمت آن قرار يآيار توسعه مكه آنچه به كشود بلي نميآنچه تازه است خبر تلقصرفا 

ن يترياصل. شودي مطرح ميريشود و به عبارت بهتر فراگي برخوردار ميرد از ارزش خبريگيم
ل ير و تحليدهد و در آن به تفسيل مكي تشييندگراي توسعه را فراينگارات روزنامهيعنصر ادب

. ار مهم استي بسينگارن نوع روزنامهي در ايباننقش دروازه. شودي داده ميترشي بيبها
 و ي مرجع، منابع معتبر خبري، نهادهايركد به رهبران في توسعه باينگاربانان روزنامهدروازه
رخواه، كش(نندكا كت بدهند و به آنها اتي اهمي اجتماعيها مربوط به گروهيهاها و ارزشنگرش

115:1383.(
 از يكي حداقل ي داراينند چنانچه گزارشكي ميادآوري توسعه ينگارشگامان روزنامهيپ

:ردك توسعه را مالحظه ينگار از روزنامهيتوان در آن آثارير باشد، مي زيارهايمع
 ارائـه سـابقه     -4 مـردم؛    يازهايد بر ن  كي تا -3ها؛   به برنامه  ي نگاه انتقاد  -2ندها؛  يد برفرآ كي تا -1

ند توسعه در   يسه فرآ ي مقا -6ها بر مردم؛    ر برنامه ي تاث -5نده؛  ي آ يازهاي ن ينيبشي پ -4؛  هاموضوع
-9هـا؛   ت برنامـه  يـ  موفق ي ادعـا  ي بررسـ  -8ه و اجـرا شـده؛       يسه طرح اول  ي مقا -7ها؛  انكر م يسا

 )429-426:1383، ي و قنديعيبد( مردم يازهاين

قي تحقيچارچوب مفهوم
رشدن عموم ي شدن علم، مدل درگيا رسانهيهاهي از نظريقين پژوهش تلفي ايچارچوب مفهوم

 انتخاب مطلب ي توسعه، هسته اصلينگاردر روزنامه.  توسعه استينگار روزنامهيدر علم و مبان
يل بهاير و تحلي به تفسينگارن نوع روزنامهيدر ا. بخش بودن آن است رسانه، توسعهيبرا

1. D evelopment Journalism
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ها و اداشتيز ي و نيقاتي تحقيهاها و مصاحبهيلذا نقش گزارشگر. شودي داده ميشتريب
ي مردم براير شدن عموم در علم، بر توانمندسازيدر مدل درگ.  دارديشتريت بيرها اهميتفس

يكتواند به عنوان ي علم مكد، درين دياز ا. شوديد مكيت و تعامل و گفتگو در علم تاكمشار
ش ي متفاوت به نماي اجتماعيهانهي در زم مختلف ويهاوهيه به شك شود ي تلقيپروژه شهروند
ز با يرشدن عموم، و ني بر مدل درگينگاران علم مبنرد روزنامهكلذا در رابطه با عمل. درآمده است

ده يچيم پي مفاهيهايساز علم، سادهينگار روزنامهيون جهاني فدراسيهاتوجه به درسنامه
ان علم در ير جريح و تفسي توضي تالش برا، وي بصريهاخبرها، جاذبه و استفاده از نرميعلم

 شدن ياه رسانهينظر. ابنديي مي مربوط به علم نقش مهميها مناقشهيز گزارشگريجامعه و ن
نگاران علم، ه روزنامهك از آنجا . استيها به موضوعات علمنده رسانهيز ناظر بر توجه فزايعلم ن

ياش را برايد سودمنديان علم، علم بايحامپندارند تا يشتر مدافع منافع جامعه ميخود را ب
 علم در رسانه و توجه به يسازلذا برجسته. ندكش اثبات يشتر از پيجامعه در پوشش رسانه ب

.ابدييت ميه اهمين نظري آن، مطابق ايهايسودمند
رد كعمل: ن استين پژوهش اي ايسوال اصليب و با توجه به چهارچوب مفهومين ترتيبد

 مطبوعات چگونه است؟يران علم، در صفحه علم و فناورنگاروزنامه

نگاران علمرد مورد انتظار روزنامهكعمل
ن پژوهش، ي در اي مورد بررسيها از مقولهين پژوهش، در برخي ايبا توجه به چهارچوب مفهوم

:ه در ادامه آورده شده استك مورد انتظار است يرد مطلوبكعمل
س در كتر در صفحه اول، عيسرمقاله، ت وجودي توسعه علمتيبا توجه به اهم: يبرجسته ساز

 مطالب علم و يساز اول ،جهت برجسته در صفحهيليا ستون تحليصفحه اول، نقطه نظر 
. مورد انتظار استيفناور

 اصول ي نقادانه بر مبنايهاها و مصاحبهيپرداختن به انواع گزارشگر:  مطلبكسب
. مورد انتظار استيسيچرنوي و في خبريها توسعه، داستانينگارروزنامه
نگاران علم فه روزنامهيل وظيرشدن عموم در علم و به دليمطابق مدل درگ: خبرخبر و نرمسخت

» خبرنرم« پرداختن به يردن موضوعات علمكده و جذاب يچي موضوعات پيساز بر سادهيمبن
 از مطالب به يشتريود حجم برياست و انتظار م» خبرسخت«ه خبر به صورت يتر از ارامطلوب
.ارائه شود» خبرنرم«صورت 

نگار به ه روزنامهكند كي علم اقتضا مي روزنامه نگاريا و توسعهيارد حرفهكارك:منبع مطلب
ي از مطالب علم و فناوريارود بخش قابل توجهيت دهد، لذا انتظار ميشتر اهميد محتوا بيتول

.د آمده باشندينگار علم پد روزنامه باشند و توسطيديدر مطبوعات، تول
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ده يچيم پي مفاهيسازر در انتقال مطلب و سادهيننده تصوكليبا توجه به نقش تسه: سكع
ل ينطور به دلين امر استفاده شود، همير مرتبط و مطلوب در ايه از تصاوكرود ي، انتظار ميعلم
.د انتظار استمور» سكر منبع عكذ«ن، يت حقوق مولفي و رعايت مستندسازياهم

ان علم در يه مطالب مربوط به جرك توسعه الزم است ينگار روزنامهيبه اقتضا: ريحوزه تاث
يرگذارين صفحات را به خود اختصاص دهند و حوزه تاثي از مطالب ايشور، حجم قابل توجهك

.شور خودمان باشدكاربرد و استفاده به طور خاص كز ي و نيعمده مطالب از نظر ارزش خبر
و » ي انتقاديهامصاحبه«نگار علم، پرداختن به  روزنامهيبا توجه به نقش نظارت: مصاحبه

.ت قرار دارديان انواع مصاحبه مورد اهميدر م» يقاتيتحق«
، و با توجه »يقاتي تحقيگزارشگر« توسعه پرداختن به ينگاربا توجه به اصول روزنامه:گزارش

يها مناقشهيگزارشگر«نگاران علم پرداختن به مه روزنايون جهاني فدراسيهابه درسنامه
.مورد انتظار است» يعلم

يهـا و معنـادار  ها، انحرافنيانگيح اعداد، درصدها، م   ياستفاده ساده و توض   : نحوه استفاده از آمار   
 آن در   يسـاز نـد سـاده   يل فرآ يشتر مطالـب و تـسه     يـ ها، به منظور شرح و بسط هرچـه ب        آزمون

.رد انتظار استاستفاده از آمار، مو
 مرتبط با موضوع منتشر شـده،       ي تخصص يهااستفاده از واژه  : ي تخصص يهانحوه استفاده از واژه   

ن يـ رد مطلـوب در ا    ك به صورت ساده عمل    يح دادن آن واژه تخصص    يدر خالل ارائه مطلب و توض     
.حوزه است

ي و بـدفهم   يتـاب جكـ ه  كـ يافهم بـه گونـه     ساده و همه   ي، به زبان  ي ارائه مطلب علم   :يسينوساده
.دياي آن بربكنداشته باشد و مخاطب با حداقل سواد درباره موضوع، از پس ادار

يهـا ميان علم و جامعه است و شامل تصم     ي رابط م  ياست علم يس:  علم يهااستيپرداختن به س  
ه كـ يي چه مـوارد خردمندانـه و چـه آنهـا        يقات، و هر برنامه و عمل     ي درباره تحق  كوچكبزرگ و   
نگـار علـم، پـرداختن بـه      از وظابف مهم روزنامهيكيدر واقع . شوديهستند در باره علم م   اشتباه  

 مربـوط بـه   ي از مطالب صفحات علـم و فنـاور  يرود بخشي علم است و لذا انتظار م      يهااستيس
. علم باشديهااستيس

ج را بـا    يا ر ي اعتقاد جزم  يكا  يج و   يم را يه مفاه كيديدگاه جد يهر د : پرداختن به مناقشات علم   
بنـابر  . را در دل خـود دارد      ي مناقشه علم  يكشد  كد به چالش ب   ي جد يش و روش  يا آزما يه و   ينظر

 علـم و عوامـل      يهـا نگـاران علـم پـرداختن بـه مناقـشه          روزنامه يون جهان ي فدراس يهادرسنامه
.نگار علم استف روزنامهيگر وظايرگذار بر آن از ديتاث
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قي تحقيشناسروش
ه روش  كـ  معتقـد اسـت      يهولـست .  انجام شده است   ي م كيل محتوا يش تحل ن پژوهش به رو   ي ا

ا يات فرستنده   يرود، بدون ارجاع به ن    يار م كام به   ي پ يهايژگيف و ي توص يل محتوا غالبا برا   يتحل
).49:1380، يهولست(ام خطاب به آنهاست يه پكيسانكام، بر ياثر پ
 آن،  يه طـ  كـ  اسـت    ياي ارتبـاط  يمادهـا ر ن يرارپـذ كمنـد و ت   ، آزمون نظام  ي م كيل محتوا يتحل

شـود و سـپس بـا       ي، به متن نسبت داده مـ      يريگن معتبر اندازه  ي بر اساس قوان   ي عدد يهاارزش
ف ين عمل به منظور توصـ     يا. شوديل م يها تحل ن آن ارزش  ي، روابط ب  ي آمار يهااستفاده از روش  

نه ارتبـاط، هـم در    ي بافت و زم   بردن به يا پ ي آن   يجه درباره معن  ي ارتباطات، استخراج نت   يمحتوا
).25:1388، ارانكف و هميرا(رديگيد و هم در مرحله مصرف صورت ميمرحله تول
 مـورد   يهـا  روزنامـه  ين پژوهش هر مطلب چاپ شده در صفحه علم و فنـاور           ي در ا  ليواحد تحل 

. است) ي بازرگانيهايبه جز آگه (يبررس

يريگ و روش نمونهيجامعه آمار
هـان،  كي خراسـان،  يهـا  در روزنامهيه صفحات علم و فناوريلكن پژوهش شامل ي ا يجامعه آمار 

.  در دو مرحله انجام شـد      يريگن پژوهش نمونه  يدر ا . باشدي م 1392جم در سال    نش و جام  يآفر
) يا علم و فنـاور ي(بر اساس داشتن صفحه علم  هايها بعد از بررس   در مرحله اول انتخاب روزنامه    

جـم  نش، خراسان و جام   يهان، آفر كيروزنامه4. به صورت هدفمند انجام شد    نو نظم در انتشار آ    
 شـماره در    24ها، از هـر روزنامـه       ن روزنامه يان ا يدر مرحله دوم از م    ،  ب انتخاب شدند  ين ترت يبد

هـا   شـماره از روزنامـه  120در مجمـوع  . شده انتخاب شديبند طبقه ي به صورت تصادف   92سال  
ه و مطالب مورد نظر بـا توجـه   ير تهي متغ25ي حاو يپس دستورالعمل س.  قرارگرفت يمورد بررس 

 روزنامـه مـورد     4 مطلـب، در     645در مجمـوع    .  شـدند  يدگذارك مشخص و    ياتيف عمل يبه تعار 
. ل شـد يـ  تحلspss شده پس از ورود به نـرم افـزار   يدگذاركاطالعات .  شدند يدگذارك،  يبررس

ف و با استفاده از آزمـون  ي توصيع فراواني توزيرهاق جداول و نمودايق از طرين تحقي ا يهاافتهي
.اندل شدهيتحلوئرك اسياكيآمار

ها افتهييبررس
هـا پرداختـه شـده      ل داده يـ ه تحل ي به تجز  ي و استنباط  يفيها در دوسطح توص   افتهيي بررس يبرا

در . هـا اسـتفاده شـده اسـت       ف مقوله ي توص ي برا ي فراوان يها از شاخص  يفيدر سطح توص  . است
هـا  ل داده يـ ه و تحل  يـ وئر بـه تجز   ك اسـ  ياكـ يز بـا اسـتفاده از آزمـون آمـار         ي ن يسطح استنباط 

.مياپرداخته
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يفي توصيهاافتهي
 مورد يها در روزنامهي مطالب علم وفناورك و درصد سبيع فراوانيتوز) : 1( شمارهجدول

يبررس

درصديفراواننهيگز

25038.8خبر
17827.6وتاهكخبر 

8.2 53مصاحبه
345.3گزارش

00يداستان خبر

00چريف

7211.2خبر منتج از مصاحبه
589.0يمطلب آموزش

645100.0جمع

ان مطالب صفحات   ي مطلب، در م   كن سب يشتريه ب كشود  ين استنباط م  يچن)1(شمارهاز جدول 
"خبـر "رصـد بـه    د38.8معـادل   عـدد 250ي با فراوانـ ي مورد بررس  يها روزنامه يعلم و فناور  

مطلــب " ؛ "خبــر منــتج از مــصاحبه" ؛"وتــاهكخبــر "ب يــاختــصاص دارد، و بعــد از آن بــه ترت
رغـم  يب علـ  يـ ن ترت يـ به ا .  قرار دارند  ي بعد يهاگاهي در جا  "گزارش"و   ؛ "مصاحبه" ؛   "يآموزش

چ يگـر پرداختـه شـود، هـ       ي د يهاكشتر از سب  يچر ب ي و ف  يرفت به داستان خبر   يه انتظار م  كنيا
ار ين صـفحات بـس    يـ نطور سهم مصاحبه و گـزارش در ا       يهم. ن صفحات نداشتند  ي در ا  يگاهيجا

 صفحه علم ي مطلب براكنگاران علم، در انتخاب سب  ب روزنامه ين ترت يبه ا .  است كمحدود و اند  
.ف هستنديضعيو فناور

ي مورد بررسيهادر صفحه اول روزنامهتريوجود ت): 2(جدول شماره

ددرصيفراواننهيگز

.. دارديليستون تحل/سرمقاله/سكع/تريدر صفحه اول ت
645100,00 ندارديليستون تحل/سرمقاله/سكع/تريدر صفحه اول ت

645100.0جمع
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ي در بـازه زمـان  يدام از مطالب مـورد بررسـ   كچ  يدهد، ه ينشان م ) 2(ه جدول شماره  كهمانطور  
ن امر به ي ندارند، و ايليا ستون تحليرمقاله  س، س كتر، ع يها ت مورد مطالعه در صفحه اول روزنامه     

.  استي مورد بررسيهان صفحه در روزنامهي اخبار اي عدم برجسته سازيمعنا
 مورد يها روزنامهي و درصد نوع خبر در صفحات علم و فناوريع فراوانيتوز) 3(جدول شماره 

يبررس

درصديفراواننهيگز

9815.2نرم خبر
15924.7سخت خبر

17827.6وتاهكخبر 
43567.4جمع

ان مطالـب   يـ ن نـوع خبـر، در م      يشتريـ دهـد ب  ينشان م ) 3( جدول شماره    يهادادههكهمانطور  
ن نـوع خبـر، نـرم خبـر         يمتـر كوتـاه و    ك خبـر    ي مـورد بررسـ    يها روزنامه يصفحه علم و فناور   

ل يـ م و به دل   رشدن عموم در عل   يه مطابق مدل درگ   يكدرحال.  باشد يم) ل مطالب كدرصد  15.2(
ردن موضـوعات  كـ ده و جـذاب  يـ چي موضـوعات پ يسـاز  بر سادهينگاران علم مبن فه روزنامه يوظ
.گر باشدي ديهاشتر از گونهيد توجه به نرم خبر بي بايعلم

يها روزنامهيدر صفحه علم و فناور،  و درصد منبع مطلبيع فراوانيتوز) : 4(جدول شماره 
يمورد بررس

درصديفراواننهيگز

10616.4 روزنامهيديتول
36356.3ي داخليخبرگزار
7511.6ي خارجيخبرگزار

1.2 هايروابط عموم
1.2گري ديروزنامه ها

162.5دست سه
8312.9نامشخص

645100.0جمع

يهـا ن منبع مطالب صـفحه    يشتريب"ي داخل ي ها يخبرگزار") 3(جدول شماره يهامطابق داده 
ر يسـا .  درصد بوده اسـت    56.3 مطلب معادل  363، با   ي مورد بررس  يها در روزنامه  يعلم و فناور  
 ؛  "منبـع نامـشخص   " ؛ " روزنامـه  يديـ تول":  عبارتنـد از   ين مقدار فراوان  يشتريب ب يمنابع به ترت  
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يروزنامـه هـا   " و   " هـا  يروابـط عمـوم   " ؛ و    "دسـت سـوم     منبع" ؛   "ي خارج ي ها يخبرگزار"
ش ي مطبوعات بـ ي مطالب صفحه علم و فناوريه محتواكشود يب مشخص مين ترتيبه ا . "گريد

 و يارد حرفـه  كاركـ . شـود ي مـ  يپكگر  يد شود از منابع د    يه توسط روزنامه نگاران علم تول     كنياز ا 
ت دهـد   يـ شتر اهم يـ د محتوا ب  ينگار به تول  ه روزنامه كند  كي علم اقتضا م   ي روزنامه نگار  ياتوسعه

زننـد و  يد محتـوا مـ  يـ  دست بـه تول ينييطبوعات در سطح پانگاران علم شاغل در م   روزنامه يول
.توجه هستندين مسئله بينسبت به ا

س ك از نظر دارا بودن عي و درصد مطالب صفحه علم و فناوريع فراوانيتوز) : 5(جدول شماره 
ي مورد بررسيهادر روزنامه

درصديفراواننهيگز

26040.3س داردكع
38559.7س نداردكع

645100.0جمع

 مطلـب  260ي مـورد بررسـ  يهـا  روزنامهياز مجموع مطالب منتشر شده در صفحه علم و فناور 
ن يـ در ا) 5(مطـابق جـدول شـماره    زيـ ن درصـد 59.7.اند بودهسك عي درصد دارا  40.3معادل

. باشنديس مكصفحات فاقد ع
ي روزنامه هايرس در صفحه علم و فناوك و درصد نوع عيع فراوانيتوز) : 6.(جدول شماره 

يمورد بررس

درصدمعتبردرصديفراواننهيگز

304.711.5ينفوگرافيا
264.010.0يده علمي پديس واقعكع

213.38.1يده علمي پديكيطرح گراف
4.61.5يويس آرشكع
17927.868.8ينييس تزكع

26040.3100.0جمع

"ينـ ييس تز كـ ع"س،  كـ ن نـوع ع   يشتري دهد ب  ينشان م ) 6( جدول شماره  يهاه داده كهمانطور  
ده يـ  پديس واقعـ كـ ع" ؛ "ينفوگرافيا":  عبارتند از    يب فراوان يس به ترت  كر انواع ع  يسا. باشديم

 از يي بـودن حجـم بـاال    ينـ ييتز."يويس آرشـ  كع" ؛ و    "يده علم ي پد يكيطرح گراف " ؛   "يعلم
ف بـودن   يرد و گـواه ضـع      دا ي آن همخـوان   يي محتـوا  يهـا ياركـ يپـ كن صفحه، با    ي ا يهاسكع

.ران استينگار علم در اروزنامه
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يها در روزنامهيس در صفحه علم و فناورك و درصد منبع عيع فراوانيتوز) : 7(جدول شماره 
يمورد بررس

درصد معتبردرصديفراواننهيگز

162.56.2ا طراح روزنامهياس كع
6.92.3يا طراح خارجياس كع

192.97.3ي داخليت هايسا
2.3.8ي خارجيت هايسا

21733.683.5بدون منبع
26040.3100.0جمع

 منتـشر شـده در   يهاسك درصد از ع84دهد، ينشان م) 7(شماره  جدول يهاه داده كهمانطور  
انـد  بدون منبع بوده  ،  )ل مطالب ك درصد از  33.6( ي مورد بررس  يها روزنامه يصفحه علم و فناور   

ر يمنبـع سـا   . است يري تصو ينگاران علم به مستند ساز     روزنامه يتوجهيدهنده ب ن امر نشان    يا.
ـ   "ي داخل يهاتيسا":  عبارتند از  يب فراوان يها به ترت  سكع  درصـد   7 عـدد معـادل    19ي با فراوان
 درصـد از  2.5( درصد 6 عدد معادل  16 با   "ا طراح روزنامه  ياس  كع"؛  )ل مطالب كدرصد از   2.9(
؛ و )ل مطالـب كـ درصـد از  9.(  درصد  6 عدد معادل    6 با   "يراح خارج ا ط ياس  كع"،  )ل مطالب ك
).ل مطالبك درصد از 3.( درصد 1 عدد معادل2 با "ي خارجيهاتيسا"

ير مطالب مورد بررسي و درصد حوزه تاثيع فراوانيتوز) 8(جدول شماره 

درصديفراواننهيگز

16625.7يشورك
111.7يامنطقه
46872.6يجهان

645100.0جمع

 عـدد  648ير با فراوان  ين حوزه تاث  يشتريدهد ب ينشان م ) 8( جدول شماره    يهاه داده كهمانطور  
يادرصد منطقـه  1,7 عدد معادل    11ير با فراوان  ين حوزه تاث  يمترك و   يدرصد جهان 72.6معادل  

ان علم يه مطالب مربوط به جر   ك توسعه الزم است     ينگار روزنامه يه به اقتضا  يكدرحال. بوده است 
.ن صفحات را به خود اختصاص دهندي از مطالب ايشتريشور، حجم بكدر
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يها روزنامهي و درصد انواع مصاحبه در صفحه علم و فناوريع فراوانيتوز) : 9(جدول شماره
يمورد بررس

درصد درصديفراواننهيگز
معتبر

3.52.4ياارنامهك و يتيشخص
416.432.5يقاتيتحق

7211.257.1يخبر
4.63.2يانتقاد

6.94.8گراني همراه با نقد ديانتقاد
12619.5100.0جمع

ين نوع مصاحبه، مصاحبه خبريشتريبدهدينشان م) 9( جدول شماره يهاه دادهكهمانطور 
ن نوع مصاحبه، يمتركو ) ن صفحهيل مطالب منتشر شده در اكدرصد از 11.2( درصد 57

 و خبر ي خبريهاه مصاحبهكح است يالزم به توض.باشدي مياارنامهك و يتيمصاحبه شخص
ه در كدهد ي نشان مي انتقاديها بودن مصاحبهكاند. اند قلمداد شدهيكيمنتج از مصاحبه 

ان توسعه علم است يه همانا نظارت بر جرك خود ي نقش نظارتيفاينگاران علم، در اواقع روزنامه
 علم يز انتقاد از فضاي علم و نيق و تفحص در فضايتحقرده و به كف عمل يار ضعيبس
.پردازندينم

ي در مطالب مورد بررس" استفاده از آمار" و درصد يع فراوانيتوز) 10(جدول شماره

درصديفراواننهيگز

7111.0حيبله با توض
274.2حيبله بدون توض

54784.8ر، استفاده نشده استيخ
645100.0جمع

از مطالـب  ، درصـد 84.8يعنـ ي مطلـب    547در  ،  دهـد ينشان م )10(ه جدول شماره  كر  همانطو
در .  از آمار اسـتفاده نـشده اسـت        ي مورد بررس  يها روزنامه يمنتشر شده در صفحه علم و فناور      

ح داده شده اسـت     ي مورد نظر توض   ياز آمار استفاده شده و مفهوم آمار      ) درصد11.0( مطلب   71
ح داده نشده  ي مورد نظر توض   ي مفهوم آمار  ياز آمار استفاده شده ول    ) درصد4.2( مطلب   27و در   
.است
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 در مطالب مورد "ي تخصصيها استفاده از واژه" و درصد يع فراوانيتوز):11(جدول شماره
يبررس

درصديفراواننهيگز

23336.1حيبله با توض
12619.5حيبله بدون توض

28644.3ريخ
645100.0جمع

درصد از مطالب منتشر شده از 44.3در ، دهدينشان م) 11(ه جدول شماره كهمانطور
 استفاده ي تخصصيهادرصد از مطالب از واژه36.1در .  استفاده نشده استي تخصصيهاواژه

 استفاده شده ي تخصصيهادرصد از واژه19.5ح داده شده است و دريتوضشده و مفهوم آن
.تح داده نشده اسي مفهوم آن توضيول

 در مطالب مورد "ياست علمي پرداختن به س" و درصد يع فراوانيتوز):12(جدول شماره
يبررس

درصديفراواننهيگز

30,46بله
64299,54ريخ

64599.8جمع

بـه  ) درصـد 0,46( مطلـب    3دهـد فقـط در    ينـشان مـ   ) 12( جدول شماره  يهاه داده كهمانطور  
 پرداختـه   ياست علم يبه س ) درصد99,54( مطلب   642 پرداخته شده است، و در       ياست علم يس

. نشده است
يوه ا ي بـه شـ    يالبتـه گـاه   (اسـتمداران   ي س يريم گ يل داده است و در تصم     كعلم جهان ما را ش    

 در  ينقـش مهمـ   ) يرمنطقـ ي غ يلك بـه شـ    يگاه(استمداران  يند و س  كيفا م ينقش ا ) يرمنطقيغ
. ننـد دارنـد  كافـت  يدجـه الزم را در  تواننـد بو يقات مجـاز هـستند و مـ   يدام تحقكه  كنين ا ييتع

 و بـه    ي در نقش نظارت   يوتاهكينگاران علم، به معن    علم توسط روزنامه   يهااستينپرداختن به س  
. ن حوزه استيف آنها در اي از وظاي بخش مهميعبارت
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 در مطالب مورد "ي پرداختن به مناقشات علم" و درصد يع فراوانيتوز): 13(جدول شماره
يبررس

درصديفراواننهيگز

91.4بله
63698.6ريخ

645100.0جمع

ل مطالب كدرصد از 1.4معادل  مطلب9دهد فقط درينشان م) 13(ه جدول شمارهكهمانطور 
.  پرداخته شده استي به مناقشات علمي مورد بررسين صفحه در بازه زمانيمنتشر شده در ا
 علم پرداخته باشد، يها صفحات به مناقشهني از مطالب اياديه حجم زكم ياگرچه انتظار ندار

.هاستين گونه گزارشگري از ايمكار ي سال، سهم بسيك درصد از همه مطالب در 1,4يول
د كي مناقشات تاي مختلف گزارشگريهاوهينگاران علم، بر ش روزنامهيون جهانيه فدراسيكدرحال

 مطبوعات، نشان دهنده فاصله ين نوع محتوا در صفحات علم و فناوريز بودن ايند، ناچكيم
. استياران او در بعد جهانكن حوزه با همياد روزنامه نگار علم در ايز
ي استنباطيهاافتهي

 با ي مورد بررسيهاق با روزنامهي تحقيها رابطه مقولهيل و استنباط معناداريه و تحليتجز
:ر استيوئر به شرح زك اسياكياستفاده از آزمون آمار
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ك از نظر سبي مورد بررسيهاان روزنامهي تفاوت ميداري معنيبررس) :14(ه جدول شمار
مطلب

ي مورد مورد بررسينام روزنامهها كسب

جمعخراساننشيآفرجام جمهانكي

81307069250تعداد
32.4%12.0%28.0%27.6%100.0%

خبر
درصد

58.3%50.8%52.2%22.0%38.8%
009169178دتعدا

0.0%0.0%5.1%94.9%100.0%
وتاهكخبر

درصد
0.0%0.0%6.7%54.0%27.6%

110182453تعداد
1.9%18.9%34.0%45.3%100.0%

مصاحبه
درصد

0.7%16.9%13.4%7.7%8.2%
01551434تعداد

0.0%44.1%14.7%41.2%100.0%
گزارش

درصد
0.0%25.4%3.7%4.5%5.3%

44321472تعداد
61.1%4.2%29.2%5.6%100.0%

خبر منتج 
درصداز مصاحبه

31.7%5.1%15.7%1.3%11.2%
131113358تعداد

22.4%1.7%19.0%56.9%100.0%
مطلب 
درصديآموزش

9.4%1.7%8.2%10.5%9.0%
13959134313645تعداد

21.6%9.1%20.8%48.5%100.0%
جمع

درصد
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

= 361.385df= 15sig < .000
15 آن برابر ي و درجه آزاد361.385دو برابر يزان آماره خيم) 14(بر اساس جدول شماره 

ن يه بكان گفت توينان مي درصد اطم99 است با 0,01متر از كيزان معناداريچون م. است
ش از يان بين ميدر ا.  وجود داردي مطلب رابطه معنادارك از نظر سبي مورد بررسيهاروزنامه

نگاران را به خود جلب ن توجه روزنامهيمترك"گزارش"ك پرداخته شده و سب"خبر "همه، به 
ب خبر ارائه  را در قاليها، اخبار علم و فناورر روزنامهيش از سايهان بكيروزنامه . رده استك
ي چهارم مطالب منتشر شده در صفحه علم و فناوريكش از ي روزنامه جام جم بيرده است ولك
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 درصد 50ش از يه بكدهد ين نشان ميجدول همچن.  اختصاص داده است"گزارش"به را
وتاه كجم، اصال خبرهان و جامكيه در روزنامه يكوتاه است، درحالكمطالب روزنامه خراسان، خبر

.نشده استار ك
يها از نظر ارزشي مورد بررسيهاان روزنامهي تفاوت ميداري معنيبررس) : 15(جدول شماره 

يخبر

= 164.546df= 18sig < .000
 ارزش ي مورد بررسي، در دوره زماني غالب در صفحات علم و فناورين ارزش خبريشتري ب
زان را به خود ين ميمترك"يق انسانيعال"ين ارزش خبريهمچن. باشدي م"يريدربرگ"

 و درجه 164.54 دو برابر يزان آماره خيم) 15(بر اساس جدول شماره .اختصاص داده است

جمعي مورد مورد بررسينام روزنامه ها ي خبريارزش ها

خراساننشيآفرجام جمهانكي

70117854213تعداد
32.9%5.2%36.6%25.4%100.0%

يريدربرگ
درصد

56.0%33.3%70.9%21.8%41.3%
1224449تعداد

2.0%4.1%4.1%89.8%100.0%
تيشهرت و معروف

درصد
0.8%6.1%1.8%17.7%9.5%

2012124تعداد
8.3%0.0%4.2%87.5%100.0%

ش، برخورد، كشمك
درصدتضاد

1.6%0.0%0.9%8.5%4.7%
2262276126تعداد

17.5%4.8%17.5%60.3%100.0%
يتازگ

رصدد
17.6%18.2%20.0%30.6%24.4%

261202563تعداد
41.3%19.0%0.0%39.7%100.0%

 و استثنايشگفت
درصد

20.8%36.4%0.0%10.1%12.2%
0101516تعداد

0.0%6.2%0.0%93.8%100.0%
 تعداد و مقداريفراوان

درصد
0.0%3.0%0.0%6.0%3.1%

4171325تعداد
16.0%4.0%28.0%52.0%100.0%

+يق انسانيعال

درصدمجاورت
3.2%3.0%6.4%5.2%4.8%

12533110248516تعداد
24.2%6.4%21.3%48.1%100.0%

جمع
درصد

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
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رد كنان، اظهار ي درصد اطم99توان بايم1نتيكفيگنيبر اساس مقدار س. است18 برابر يآزاد
ن يبر اساس ا.  وجود داردي رابطه معناداري از نظر ارزش خبري مورد بررسيهاه در روزنامهك

 است يري، دربرگي مورد بررسيهان صفحه در روزنامهي غالب در اين ارزش خبريشتريجدول ب
متر از همه به آن پرداخته شده كجمشتر از همه و در روزنامه جامينش بيآفرو در روزنامه 

ي ارزش خبرينش، داراي مطالب روزنامه آفري درصد ارزش خبر70ه كيبه گونه ا.است
 تعداد و يفراوان" غالب، متعلق به ارزش ين ارزش خبريمتركن يهمچن.  هستند"يريدربرگ"

به ارزش . ها به آن پرداخته شده استر روزنامهيشتر از سايبه در روزنامه خراسان ك است "مقدار
هان، كي در روزنامه خراسان پرداخته شده است؛ روزنامه ي شهرت، با تفاوت قابل توجهيخبر

اند، ردهك استفاده ين ارزش خبرينش فقط دو بار از ايجم و آفر جاميها بار، و روزنامهيكفقط 
. استفاده شده استين ارزش خبري مطلب، از ا44نش، در يه در روزنامه آفريكدرحال

 مورد ي روزنامه هاكيكتر مطلب به تفي و درصد نوع تيع فروانيتوز) : 16(جدول شماره 
يبررس

ي مورد مورد بررسينام روزنامه ها
جمعخراساننشيآفرجام جمهانكيترينوع ت

3833441116تعداد
32.8%2.6%29.3%35.3%100.0% درصدهشدار دهنده
27.3%5.1%25.4%13.1%18.0%

10156100272529تعداد
19.1%10.6%18.9%51.4%100.0% درصداطالع رسان
72.7%94.9%74.6%86.9%82.0%

13959134313645تعداد
21.6%9.1%20.8%48.5%100.0% درصدجمع
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

= 24.925df= 3sig < .000
18 و "رساناطالع" مورد با مطالعه، ي در بازه زماني صفحه علم و فناوريترهاي درصد ت82

24.925 دو برابر يزان آماره خيم) 16(بر اساس جدول شماره .  بوده اند"هشداردهنده"درصد 
نان ي درصد اطم99 است با 0,01متر از كيان معنادارزيچون م.  است3 آن برابر يو درجه آزاد

ان يدر م.  وجود داردي رابطه معناداريتر و روزنامه مورد بررسين نوع تيه بكتوان گفت يم
ه در روزنامه خراسان كرسان است تر اطالعيتر، تين نوع تيشتري، بي مورد بررسيهاروزنامه

يكالبته نزد.عداد را به خود اختصاص داده استن تيمتركجم ن تعداد و در روزنامه جاميشتريب

at: 
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متر كدر واقع، . رسان هستند اطالعيترهايجم، تار شده در روزنامه جامكيترهاي درصد ت95به 
. ار شده استكمتر بودن تعداد مطالب كجم، به علت  اطالع رسان در روزنامه جاميترهايبودن ت
تر يت. رسان هستند اطالعيترهايترها، تيت از يز حجم قابل توجهيها نر روزنامهيدر سا
يترهايهان، تكي روزنامه يترهايچهارم تيكشتر از يب. تر استين نوع تيمتركدهنده هشدار
.باشنديترها هشداردهنده مي درصد ت5جم، فقط در روزنامه جام. دهنده هستندهشدار

ي مورد بررسيهازنامه روكيك و درصد نوع خبر به تفيع فروانيتوز) : 17(جدول شماره 

ي مورد مورد بررسينام روزنامه ها نوع خبر

خراساننشيآفرجام جمهانكي

جمع

1224412198تعداد
12.2%24.5%41.8%21.4%100.0%

نرم خبر
درصد

14.8%77.4%50.6%8.7%22.5%

6972954159تعداد
43.4%4.4%18.2%34.0%100.0%

سخت 
درصدخبر

85.2%22.6%35.8%22.3%36.6%

0011167178تعداد
0.0%0.0%6.2%93.8%100.0%

 خبر 
درصدوتاهك

0.0%0.0%13.6%69.0%40.9%

813181242435
18.6%7.1%18.6%55.6%100.0%

جمع

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
=267.362df= 6sig < .000

وتاه ك خبر ي مورد بررسيها روزنامهيان مطالب صفحه علم و فناوريدر من نوع خبر،يشتريب
درصد 15.2(  درصد 22خبر ن نوع خبر، نرميمتركو ) ل مطالبك درصد از 27.6( درصد 41

 دو يره خزان آمايد ميآيبر م)17( جدول شماره يهاه از دادهكهمانطور . باشديم) ل مطالبك
 درصد 99توان باينت ميكفيگنيبر اساس مقدار س. است6 برابر ي و درجه آزاد267.362برابر 
بر .  وجود داردي رابطه معناداري مورد بررسيهان نوع خبر و روزنامهيه بكرد كنان، اظهار ياطم

اه است وتك، خبري مورد بررسيهان صفحه در روزنامهين نوع خبر در ايشترين جدول بياساس ا
 درصد مطالب روزنامه 69ه كياار شده است به گونهكشتر از همه يه در روزنامه خراسان بك

هان و كيه در روزنامه ك است ين در حاليا. وتاه استك، خبريخراسان، در صفحه علم و فناور
. ن نوع خبر، متعلق به نرم خبر استيمتركن يهمچن. ار نشده استكوتاه كجام جم، خبر 



�141مطبوعاتفناوريوعلمصفحهدرعلمنگارانروزنامهعملكرد

 درصد مطالب 77. جم استشتر از همه به نرم خبر پرداخته است، روزنامه جاميه بكياروزنامه
به .خبر هستند درصد مطالب نرم8در روزنامه خراسان، . خبر هستندجم، نرمروزنامه جام

 درصد مطالب در 85. ها توجه شده استشتر از همه روزنامهيهان بكيخبر، در روزنامه سخت
.بر هستندخن روزنامه، سختيا

ي مورد بررسي روزنامه هاكيكبه تف و درصد نوع مصاحبهيع فروانيتوز) : 18(جدول شماره 

ي مورد مورد بررسينام روزنامه ها نوع مصاحبه

جمعخراساننشيآفرجام جمهانكي

131013541تعداد
%100.0%12.2%31.7%24.4%31.7درصد

يقاتيتحق

27.7%62.5%38.2%17.2%32.5%
346212485تعداد
%100.0%28.2%24.7%7.1%40.0درصد

يخبر
+يتيشخص(

+ يانتقاد
 همراه يانتقاد

)گرانيبا نقد د
72.3%37.5%61.8%82.8%67.5%

47163429126تعداد
%100.0%23.0%27.0%12.7%37.3درصد

جمع

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

=10.647df= 3sig < .014
و ) ن صفحهيل مطالب منتشر شده در اكدرصد از 11.2 (ين نوع مصاحبه، مصاحبه خبريشتريب
) ن صفحهيل مطالب اكاز  درصد5. ( ياارنامهك و يتين نوع مصاحبه، مصاحبه شخصيمترك
دو برابر يزان آماره خيه مكد يتوان فهميم) 18( جدول شماره يهابا استفاده از داده..باشديم

99توان باي است م0,01متر از كيداريزان معنيچون م.  است3 برابري آزاد و درجه10.647
ي رابطه معناداري مورد بررسيهان نوع مصاحبه و روزنامهيه بكرد كنان، اظهار يدرصد اطم
 مصاحبه يهانهي، گزي خاليهانهردن خاك پر يه براكح است يالبته الزم به توض. وجود دارد

.  خانه ادغام شدنديكگران در ي همراه با نقد دي و مصاحبه انتقادي، مصاحبه انتقاديتيشخص
شتر يه در روزنامه خراسان بك است ين نوع مصاحبه، مصاحبه خبريشترين جدول بيبر اساس ا

ن يهمچن. استي خبرها در روزنامه خراسان، مصاحبه درصد مصاحبه82.ار شده استكاز همه 
جم شتر از همه در روزنامه جاميه بك است يقاتين نوع مصاحبه، متعلق به مصاحبه تحقيمترك

.  استيقاتيجم، مصاحبه تحق روزنامه جاميها درصد مصاحبه62. به آن پرداخته شده است
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را بودن  از نظر داي مورد بررسيهان روزنامهي تفاوت بيداري معنيبررس) : 19(جدول شماره 
ريتصو

ي مورد مورد بررسينام روزنامه ها سكع

جمعخراساننشيآفرجام جمهانكي

87506756260تعداد
%100.0%21.5%25.8%19.2%33.5درصد

دارد

62.6%84.7%50.0%17.9%40.3%
52967257385تعداد
%100.0%66.8%17.4%2.3%13.5درصد

ندارد

37.4%15.3%50.0%82.1%59.7%

13959134313645تعداد
%100.0%48.5%20.8%9.1%21.6درصد

جمع

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
=147.704df= 3sig < 0,000

 درصد 40.3ي مورد بررسيها روزنامهياز مجموع مطالب منتشر شده در صفحه علم و فناور
با توجه به جدول . باشنديس مكن صفحات فاقد عيز در اي درصد ن59.7.بوده اندسك عيدارا

بر اساس جدول .  است3 برابر ي و درجه آزاد147.704دو برابر ين آماره خزايم)19(شماره 
 مورد يهادار بودن مطالب و روزنامهسكن عيه بكرد كنان، اظهار ي درصد اطم99 توان بايم

شتر مطالب منتشر شده در يه بكدهد ين جدول نشان ميا.  وجود دارديه معنادار رابطيبررس
 در يان مطالب منتشره در صفحات علم و فناورين ميدر ا. باشنديس مكن صفحه فاقد عيا

. س دارندكدرصد مطالب ع84ه كياس هستند به گونهك عيشتر از همه دارايجم بروزنامه جام
 از مطالب يمين. س هستندك عي درصد مطالب دارا18سان فقط ه در روزنامه خرايكدر حال

.س هستندك عيهان هم داراكي درصد مطالب روزنامه 62نش، و يروزنامه آفر



�143مطبوعاتفناوريوعلمصفحهدرعلمنگارانروزنامهعملكرد

 مورد ي روزنامه هاكيكس مطلب به تفك و درصد نوع عيع فروانيتوز) : 20(جدول شماره 
يبررس

ي مورد مورد بررسينام روزنامه ها
جمعخراساننشيآفرجام جمهانكيسكعنوع

1554630تعداد
%100.0%20.0%13.3%16.7%50.0درصد ينفوگرافيا

16.9%10.0%6.0%11.1%11.5%
5103826تعداد
%100.0%30.8%11.5%38.5%19.2درصد س كع

يواقع
%10.0%14.8%4.5%20.0%5.6دهيپد

843621تعداد
%100.0%28.6%14.3%19.0%38.1درصد طرح 

%8.1%11.1%4.5%8.0%9.0يكيگراف
61315734183تعداد
%100.0%18.6%31.1%16.9%33.3درصد  + يويآرش

%70.4%63.0%85.1%62.0%68.5ينييتز

89506754260تعداد
%100.0%20.8%25.8%19.2%34.2درصد جمع

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

=18.896df= 9sig < .026
:  عبارتند از يب فراوانيس به ترتكر انواع عيسا.  باشدي م"ينييس تزكع"س، كن نوع عيشتريب
يويس آرشكع"؛ و "يده علمي پديكيطرح گراف" ؛ "يده علمي پديس واقعكع" ؛ "ينفوگرافيا"
نان از ي درصد اطم99 با ي مورد بررسيهان روزنامهيه بكدهند يل نشان من جدوي ايهاداده. "

ي و درجه آزاد18.896جدول برابر ن ي ارا ي وجود دارد؛ زي تفاوت معنادار"سكنوع ع"نظر 
 و يويس آرشكنه عيها، گز بودن خانهيل خاليه به دلكح است يالزم به توض.  است9آن برابر 

يوي و آرشينيي تزيهاسكه عكتوان گفت يبا توجه به جدول م. دغام شدند اينييس تزكع
ن نوع يها از ار روزنامهيشتر از سايهان بكيروزنامه . ار رفته استكها به سكر انواع عيش از سايب
ن روزنامه ي در اينيي و تزيوي آرشيهاسك درصد ع68,5ه يكبه طور. رده استكس استفاده كع

ه در روزنامه كن صفحات است يس در اكن نوع عيمتزكيكي طرح گراف.ده استيبه چاپ رس
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س كع. گران از آن استفاده شده استيمتر از دكنش يگران و در روزنامه آفريش از ديهان بكي
 و يوي آرشيهاسكع. ار شده استكشتر از همه يجم ب، در روزنامه جاميده علمي پديواقع

.اندنش را به خود اختصاص دادهيفرآ روزنامهيهاسكن حجم عيشتري بينييتز
ي مورد بررسيها روزنامهكيكمطلب به تف و درصد منبعيع فروانيتوز) : 21(جدول شماره 

ي مورد مورد بررسينام روزنامه ها
جمعخراساننشيآفرجام جمهانكيمنبع مطلب

030076106تعداد
0.0%28.3%0.0%71.7%100.0%

يديتول
درصد

0.0%50.8%0.0%24.3%16.4%
430104216363تعداد

11.8%0.0%28.7%59.5%100.0%
يخبرگزار

درصديداخل
30.9%0.0%77.6%69.0%56.3%

342610575تعداد
45.3%34.7%13.3%6.7%100.0%

يخبرگزار
درصديخارج

24.5%44.1%7.5%1.6%11.6%
0015116تعداد

0.0%0.0%93.8%6.2%100.0%
دست سوم

درصد
0.0%0.0%11.2%0.3%2.5%

62351585تعداد
72.9%3.5%5.9%17.6%100.0%

(+ نامشخص 
+ هايعمومروابط

يهاروزنامه
)گريد

درصد

44.6%5.1%3.7%4.8%13.2%

13959134313645تعداد
21.6%9.1%20.8%48.5%100.0%

جمع
درصد

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
=454.886df= 12sig < .0,000

ن مقدار يشتريب بير منابع به ترتيسا.  بوده است"ي داخليهايخبرگزار"ن منبع مطالب يشتريب
منبع" ؛ "يخارجيهايخبرگزار" ؛ "منبع نامشخص" ؛ " روزنامهيديتول":  عبارتند ازيفراوان

دهند ين جدول نشان مي ايهاداده."گري ديهاروزنامه" و "هايعمومروابط" ؛ و "دست سوم 
 وجود ي تفاوت معنادار"منبع"نان از نظر ي درصد اطم99 با ي مورد بررسيهان روزنامهيه بك

با توجه به جدول، . ت اس12 آن برابر ي و درجه آزاد454.886ن جدول برابر ي ارا يدارد؛ ز
هان كيروزنامه . ، نامشخص استي مورد بررسيها در روزنامهن صفحهيشتر مطالب در ايمنبع ب
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 درصد مطالب 44ه منبع كيابه گونه.  را دارد"نامشخص بودن منبع"زان ين ميشتريب
ر ينش از سايه در روزنامه آفرك است "دست سوم"ن نوع منبع هم، منبع يمترك. نامشخص است

يهادر روزنامه. ن روزنامه دست سوم استي درصد مطالب ا11منبع. شتر استيها بروزنامه
، مربوط يدين مطالب توليشتريب. ار نشده استك با منبع دست سوم، يهان مطلبكيجم و جام

. هستنديدين روزنامه تولي درصد مطالب ا50. جم استبه روزنامه جام

ي مورد بررسيها روزنامهكيك و درصد نوع مطلب به تفيع فروانيتوز) : 22(جدول شماره 

ي مورد مورد بررسيهانام روزنامه
جمعخراساننشيآفرجام جمهانكينوع مطلب

26238865تعداد
40.0%35.4%12.3%12.3%100.0% درصدياديبن
18.7%39.0%6.0%2.6%10.1%

11336126305580تعداد
19.5%6.2%21.7%52.6%100.0% درصدياربردك
81.3%61.0%94.0%97.4%89.9%

13959134313645تعداد
21.6%9.1%20.8%48.5%100.0% درصدجمع
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

=87.852df= 12sig < .0,000
ه از كهمانطور . بوده اند"ياديبن" درصد از مطالب 10.1 و "ياربردك"درصد از مطالب 89.9

12 برابر ي و درجه آزاد87.852برابر دو يزان آماره خيد ميآيبرم) 22( جدول شمارهيهاداده
ي مورد بررسيهان نوع مطلب و روزنامهيه بكرد كنان، اظهار ي درصد اطم99توان بايم. است

ه در ك است ياربردك، ن نوع مطلبيشتريجدول بن يبر اساس ا.  وجود دارديرابطه معنادار
 درصد 97. ار شده استكمتر از همه كجم شتر از همه و در روزنامه جاميروزنامه خراسان ب

 درصد 94ز ينش نيدر روزنامه آفر.  استياربردكمطالب روزنامه خراسان، مربوط به علوم 
متعلق به مطالب در حوزه ن نوع خبر، يمتركن يهمچن.  استياربردكمطالب در حوزه علوم 

39. ها به آن پرداخته شده استر روزنامهيشتر از سايجم به در روزنامه جامك است ياديعلوم بن
ه در رزونامه يكدرحال.  استياديجم، مربوط به علوم بنار شده در روزنامه جامكدرصد مطالب 

.ن حوزه اختصاص داردي درصد به ا3يكخراسان فقط نزد



1395تابستان / 43شماره/ ازدهمدوسال / ارتباطاتوفرهنگيمطالعاتايرانيانجمنفصلنامه�146

 مورد يها روزنامهكيكر مطلب به تفي و درصد حوزه تاثيع فروانيتوز) : 23(جدول شماره 
يبررس

ي مورد مورد بررسينام روزنامه ها
جمعخراساننشيآفرجام جمهانكيريحوزه تاث

23147122166تعداد
13.9%8.4%4.2%73.5%100.0% درصديشورك
16.5%23.7%5.2%39.0%25.7%

1001011تعداد
9.1%0.0%0.0%90.9%100.0% درصديقه امنط
0.7%0.0%0.0%3.2%1.7%

11545127181468تعداد
24.6%9.6%27.1%38.7%100.0% درصديجهان
82.7%76.3%94.8%57.8%72.6%

13959134313645تعداد
21.6%9.1%20.8%48.5%100.0% درصدجمع
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

=76.613df= 6sig < .0,000
با . بوده استيادرصد منطقه1,7ر ين حوزه تاثيمترك و يدرصد جهان72.6ر ين حوزه تاثيشتريب

 و 76.613 دو برابريخزان آمارهيه مكد يتوان فهميم) 23( جدول شماره يهااستفاده از داده
 درصد 99توان باي است م0,01متر از كيداريزان معنيچون م.  است6 برابريه آزاددرج
 وجود ي رابطه معناداري مورد بررسيها و روزنامه"ريحوزه تاث"ن يه بكرد كنان، اظهار ياطم
ان مطالب روزنامه خراسان يه در مك است "يجهان"نه ير، مربوط به گزين حوزه تاثيشتريب. دارد

ر ين روزنامه حوزه تاثيدر ا،  درصد مطالب95يكنزد.به آن پرداخته شده استش از همه يب
ه در روزنامه خراسان ك است "يامنطقه"نه ير مربوط به گزين حوزه تاثيمترك.  دارنديجهان

ن حوزه ي با اينش، مطلبي جام جم و آفريهاروزنامه. ش از همه به آن پرداخته شده استيب
.اندردهكد مطالعه منتشر ن مورير در بازه زمانيتاث
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 مورد يها روزنامهكيك و درصد استفاده از آمار به تفيع فروانيتوز) : 24(جدول شماره 
يبررس

ي مورد مورد بررسيهانام روزنامه
جمعخراساننشيآفرجام جمهانكياستفاده از آمار

1124112571تعداد
15.5%33.8%15.5%35.2%100.0%

بله با 
درصدحيتوض

7.9%40.7%8.2%8.0%11.0%
5211927تعداد

18.5%7.4%40.7%33.3%100.0%
بله 

بدون 
حيتوض

درصد
3.6%3.4%8.2%2.9%4.2%

12333112279547تعداد
22.5%6.0%20.5%51.0%100.0%

ريخ
درصد

88.5%55.9%83.6%89.1%84.8%
13959134313645تعداد

21.6%9.1%20.8%48.5%100.0%
جمع

درصد
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

=65.349df= 6sig < .0,000
 از آمار ي مورد بررسيها روزنامهياز مطالب منتشر شده در صفحه علم و فناور، درصد84.8در 

ح داده ي مورد نظر توضيار استفاده شده و مفهوم آماردرصد از آم11.0در . استفاده نشده است
ح داده نشده ي مورد نظر توضي مفهوم آماريدرصد از آمار استفاده شده ول4.2شده است و در 

99 با ي مورد بررسيهان روزنامهيه بكدهند ينشان م) 24(شماره  جدوليهاداده. است
ن جدول برابر ي ارا ي وجود دارد؛ زينادار تفاوت مع"استفاده از آمار"نان از نظر يدرصد اطم
شتر مطالب يه در بكتوان گفت يبا توجه به جدول م.  است6 آن برابر ي و درجه آزاد65.349

ن يريش از سايان بين ميه سهم روزنامه خراسان در اكها از آمار استفاده نشده است ن روزنامهيا
زان را به خود اختصاص ين ميمترك، "ح در مورد آنيوضپرداختن به آمار بدون ارائه ت". است

 درصد مطالب روزنامه 89در . هاستشتر ازهمه روزنامهينش بيه در روزنامه آفركداده است 
شتر يح در روزنامه جام جم، بياستفاده از آمار همراه با توض. نش از آمار استفاده نشده استيآفر

ح ي درصد مطالب آن از آمار همراه با توض40ر خورد و ديگر به چشم مي ديهااز روزنامه
.استفاده شده است
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كيك به تفي تخصصي و درصد استفاده ازواژه هايع فروانيتوز) : 25(جدول شماره 
ي مورد بررسيهاروزنامه

ي مورد مورد بررسيهانام روزنامه استفاده از 
يهاواژه

يتخصص
جمعخراساننشيآفرجام جمهانكي

53445779233تعداد
22.7%18.9%24.5%33.9%100.0%

بله با 
درصدحيوضت

38.1%74.6%42.5%25.2%36.1%
4534236126تعداد

35.7%2.4%33.3%28.6%100.0%
بله 

بدون 
حيتوض

درصد
32.4%5.1%31.3%11.5%19.5%

411235198286تعداد
14.3%4.2%12.2%69.2%100.0%

ريخ
درصد

29.5%20.3%26.1%63.3%44.3%
13959134313645تعداد

21.6%9.1%20.8%48.5%100.0%
جمع

درصد
100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%

=123.905df= 6sig < .0,000
درصد 36.1در . شده است استفاده ني تخصصيهادرصد از مطالب منتشر شده از واژه44.3در 

درصد از 19.5ح داده شده است و در يتوض استفاده شده و مفهوم آني تخصصيهااز واژه
 جدول يهادادهمطابق. ح داده نشده استي مفهوم آن توضي استفاده شده ولي تخصصيهاواژه

زان يچون م.  است6 برابريو درجه آزاد123.905دو برابريزان آماره خيم) 25(شماره 
استفاده از "ن يه بكرد كنان، اظهار ي درصد اطم99توان باي است م0,01متر از كيداريمعن
با توجه به جدول . وجود داردي رابطه معناداري مورد بررسيها و روزنامه"ي تخصصيهاواژه

ه ك استفاده نشده است ي تخصصيهاها از واژهن روزنامهيشتر مطالب ايه در بكتوان گفت يم
 درصد مطالب روزنامه خراسان 63در.ن استيريش از سايان بين مينامه خراسان در اسهم روز

ح در ي بدون ارائه توضي تخصصيهااستفاده از واژه".  استفاده نشده استي تخصصيهااز واژه
شتر ازهمه يهان بكيه در روزنامه كزان را به خود اختصاص داده است ين ميمترك، "مورد آن
 در ي استفاده شده ولي تخصصيهاهان از واژهكي درصد مطالب روزنامه 32در. ها استروزنامه

ح آن در روزنامه ي به همراه توضي تخصصيهااستفاده از واژه. ح داده نشده استيمورد آن توض
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 به ي تخصصيهان روزنامه از واژهي درصد مطالب ا74در . هاستر روزنامهيشتر از سايجم، بجام
.فاده شده استح آنها استيهمراه توض

 مورد يها روزنامهكيك و درصد موضوع مطالب به تفيع فروانيتوز) : 26(جدول شماره 
يبررس

ي مورد مورد بررسيهانام روزنامه
جمعخراساننشيآفرجام جمهانكيموضوع

8568019190تعداد
44.7%3.2%42.1%10.0%100.0%

بهداشت؛ (كيپزش
درصد)بهداشت روان

62.0%10.5%59.7%6.2%30.0%

121158162تعداد
0.6%1.2%0.6%97.5%100.0%

وتر؛ يامپك(ي تيآ
درصد)يانه اي رايل؛ بازيموبا

0.7%3.5%0.7%51.6%25.6%

119879107تعداد
10.3%8.4%7.5%73.8%100.0%

)هاينوآور(اختراعات
درصد

8.0%15.8%6.0%25.8%16.9%

161011845تعداد
35.6%22.2%2.2%40.0%100.0%

)فضا( نجوم 
درصد

11.7%17.5%0.7%5.9%7.1%

03058تعداد
0.0%37.5%0.0%62.5%100.0%

اهان، يگ(يست شناسيز
درصد)ينولوژكوتيجانوران، ب

0.0%5.3%0.0%1.6%1.3%

6184634تعداد
17.6%52.9%11.8%17.6%100.0%

ه يتغذ
درصد

4.4%31.6%3.0%2.0%5.4%

12037049تعداد
24.5%0.0%75.5%0.0%100.0%

ژئو  (ين شناسيزم
درصد)يكزيف

8.8%0.0%27.6%0.0%7.7%

10932850تعداد
23.1%46.2%7.7%23.1%100.0%

)يآلودگ(ست يط زيمح
جشنواره  + ينانوفناور+ 
ر يسا+ دانشگاه + ها

درصد
2.2%10.5%0.7%1.0%2.1%

14157134313645تعداد
21,6%9%21,1%48,3%100.0%

جمع
درصد

100%100%100%100%100%

=573.099df= 21sig < .0,000
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بعد از آن موضوعات به . رصد استد29.5كي پزشين موضوع در صفحه علم و فناوريشتريب
درصد؛ نجوم 7.6هيدرصد؛ تغذ16.6درصد؛ اختراعات 25.1يتيآ:  عبارتند ازيب فروانيترت
ها و درصد؛ جشنواره2.0دامك و دانشگاه هر ين شناسيدرصد؛ زم5.3يشناسستيدرصد؛ ز7.0

ن جدول ير اه دكح است يالزم به توض. درصد8.ستيط زيمحدرصد؛1.2دام ك هر ينانو فناور
ر يها، دانشگاه و سا، جشنوارهيست، نانوفناوريط زي محيهانهيها، گز بودن خانهيبه علت خال
يو درجه آزاد573.099دويزان آماره خيپس از ادغام و آزمون مجدد بر اساس م. ادغام شدند

نيه بكتوان گفت ينان مي درصد اطم99 است با 0,01متر از كيزان معناداري چون م21
 مورد يهاان روزنامهيدر م.  وجود داردي رابطه معناداريموضوع مطلب و روزنامه مورد بررس

هان كيو در روزنامه ) بهداشت و بهداشت روان(كيش از همه، به موضوعات پزشي بيبررس
ن ين موضوع مطلب، زميمتركن در حضور ادغام صورت گرفته، يهمچن. پرداخته شده است

نش يو در روزنامه آفرهار روزنامهيش از سايجم ب در روزنامه جامهكاست ) يكزيژئوف(يشناس
.ها به آن پرداخته شده استر روزنامهيمتر از ساك

يريگجهي و نتيبندجمع
ينگـاران علـم در صـفحه علـم و فنـاور     رد روزنامهكه عملكدهد ين پژوهش نشان م   ي ا يهاافتهي

ــه چهــارچوب مفهــو كــمطبوعــات در  ــا توجــه ب ــ ايمشورمان، ب ــژوهشي يااصــول حرفــه(ن پ
ر شـدن  يـ ه درگيـ نگاران علم، نظر روزنامهيون جهان ي فدراس يا توسعه، اصول حرفه   ينگارروزنامه

.دهدينسبتا ضعبف است و بخش اعظم انتظارات را پوشش نم) عموم در علم
ته باشند،  داش) يا علم و فناور   يو  ( علم   يه صفحه مجزا  كييهاز بودن تعداد روزنامه   يدر ابتدا ناچ  

ن پـژوهش نـشان  يـ  ايل محتـوا يـ  تحليهـا افتـه ي. ن حوزه اسـت ي، به اكدهنده توجه اند نشان
م ي تنظـ  "خبـر "ك را به سب   يه مطالب علم و فناور    كدهند  يح م ينگاران ترج ه روزنامه كدهد  يم
يه برمبنـا يكـ در حال. م نشده استي تنظي داستان خبركن مطالب به سب ي از ا  يكچ  ينند و ه  ك

ز يـ هـا و ن   هـا و مـصاحبه    يد بر انواع گزارشـگر    ينگاران علم با   توسعه، روزنامه  ينگاروزنامهاصول ر 
ن يمتـر كن صفحات به آنهـا  ينند در اكد كي تاي داستان يتگريوه روا يپرداختن به موضوعات به ش    

.توجه شده است
زش ن اريمتـر ك، يق انساني است و عاليرين صفحات، دربرگ  ي در مطالب ا   ين ارزش خبر  يشتريب

رسـان   اطـالع يترهـا ين صـفحه، ت يـ  ايترهايشتر تيب. ه به آن پرداخته شده است   ك است   يخبر
 علـم، در    يسـاز برجـسته . ن صـفحات دارنـد    ي در ا  كي هشداردهنده، سهم اند   يترهايتهستند و 

ن صـفحه در    يـ ه مطالب ا  كياافتد به گونه  ين حالت اتفاق م   يمترك در   ي مورد بررس  يهاروزنامه
، ين عـدم برجـسته سـاز      يا. تر نداشتند ي، در صفحه اول ت    ي مورد بررس  يهاوزنامهدام از ر  كچ  يه

. علم استينگارس علم، در مطبوعات و ضعف روزنامهي به سرويتوجهيخود نشان دهنده ب
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 اختـصاص   ياديـ  بن يهـا  است و ده درصد آن به دانش       ياربردكن صفحات،   ينود درصد مطالب ا   
رشـدن  يه مطـابق مـدل درگ  يكـ درحال. ر پرداخته شده اسـت  ش از نرم خب   يخبر، ب به سخت . دارد

ده و  يـ چي موضـوعات پ   يسـاز  بـر سـاده    ينگاران علم مبن  فه روزنامه يل وظ يعموم در علم و به دل     
.گر باشدي ديهاشتر از گونهيخبر بد توجه به نرمي بايردن موضوعات علمكجذاب 
 روزنامـه،  يديـ ب اخبـار تول يه ترت ر منابع ب  يسا.  است ي داخل يهايشتر مطالب، خبرگزار  يمنبع ب 

گـر  ي ديهـا ها و روزنامـه يعمومروابط، سوم، منبع دست  ي خارج يهايمنبع نامشخص، خبرگزار  
ش ي مطبوعـات بـ  ي مطالب صفحه علم و فناور     يه محتوا كشود  يب مشخص م  ين ترت يبه ا . است

 و يارد حرفـه كاركـ . شـود ي مـ يپـ كگر يد شود از منابع د    ينگاران علم تول  ه توسط روزنامه  كنياز ا 
ت دهـد   يـ شتر اهم يـ د محتـوا ب   ينگار به تول  ه روزنامه كند  كي علم اقتضا م   ينگار روزنامه ياتوسعه

زننـد و  يد محتـوا مـ  يـ  دست بـه تول ينيينگاران علم شاغل در مطبوعات در سطح پا    روزنامه يول
.توجه هستندين مسئله بينسبت به ا

دار،سكـ ان چهل درصـد مطالـب ع      يدر م . استس  ك بدون ع  يشصت درصد مطالب علم و فناور     
ن يـ ا. ها، بدون منبع استسك از عي است و حجم قابل توجه  ينييس تز كس، ع كن نوع ع  يشتريب

ينـ يي تز ي است، از طرفـ    يري تصو يسازنگاران علم به مستند    روزنامه يتوجهيامر نشان دهنده ب   
ف بـودن  ي دارد و گواه ضـع   ي آن همخوان  يي محتوا يهاياركيپكن صفحه، با    ي ا يهاسكبودن ع 
ين صـفحه، جهـان    يشتر مطالب منتشر شده در ا     ير ب يحوزه تاث . ران است ي علم در ا   ينگارروزنامه

 توسـعه  ينگار روزنامهيه به اقتضايكدرحال. ران استي درصد مطالب، مربوط به ا     22است و فقط    
ن صفحات را بـه  ي ا از مطالبيشتريشور، حجم بكان علم دريه مطالب مربوط به جر   كالزم است   

. خود اختصاص دهند
 هـستند و    يهـا خبـر   ن مـصاحبه  يشتريـ ن صـفحه، ب   يـ  منتـشر شـده در ا      يهاان مصاحبه يدر م 

نگـاران  در واقـع روزنامـه  . هـا را دارنـد  ن حجم مصاحبه  يمترك،  ياارنامهك و   ي انتقاد يهامصاحبه
ف عمل  يار ضع يم است بس  ان توسعه عل  يه همانا نظارت بر جر    ك خود   ي نقش نظارت  يفايعلم، در ا  

.پردازندي علم نميز انتقاد از فضاي علم و نيق و تفحص در فضايرده و به تحقك
 و كي مربوط به حوزه پزشي مورد بررسيها روزنامهين موضوع در صفحه علم و فناوريشتريب

ود  را به خين فراوانيشتريب) يتيآ( اطالعات يبعد از آن مطالب مربوط به فناور. سالمت است
: ب عبارتند ازيت پرداختن به آنها به ترتيمكر موضوعات از نظر يو سااختصاص داده است

، يكزي و ژئوفيشناسني؛ زميشناسستي؛ زيي فضايه، نجوم و فناوريها ،تغذياختراعات و نوآور
.ستيط زي و محينانوفناور،يها و مناسبات علمجشنواره، يدانشگاه و وزارت علوم و فناور

اس كشوند، عدم انعيس نمكن صفحات منعيز در اي ني و انواع مناقشات علمي علميهااستيس
ه كن است ي از اكي حايقاتي تحقيهاها و مصاحبهم گزارشكنار حجم كن موضوعات در يا
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ن ين نقطه آغازينگار و ان صفحات، خبرنگار هستند تا روزنامهي اينندگان محتواكديتول
. است علمينگار روزنامهيهاچالش

ي چهارچوب مفهوم  ينگاران علم بر مبنا   رد مورد انتظار روزنامه   كسه عمل يمقا) 27(جدول شماره   
. مطبوعات استي آنها در صفحه علم و فناوريرد واقعكپژوهش و عمل

هان، كييهاروزنامه(نگاران علم در مطبوعاترد روزنامهك عمليابيارزش)27(جدول شماره
)نش، خراسانيجم، آفرجام

ردك عمليابيرزشا رد مورد انتظاركعمل عنوان
تر، ي، تي از مطالب مورد بررسيكچ يه: يعدم برجسته ساز

رد كعمل. ( در صفحه اول نداشتنديليا تحليس، نقطه نظر كع
)فيار ضعيبس

تر در صفحه اول، يتوجه به وجود ت
ا يس در صفحه اول، نقطه نظر كع

 اول در صفحهيليستون تحل

برجسته 
يساز

وتاه بوده است، ك خبر و بعد از آن خبركن توجه به سبيشتريب
سهم چر اصال پرداخته نشده است،ي و فيبه داستان خبر

.  درصد بوده است8 درصد، و مصاحبه فقط 5فقط گزارش
)فيرد ضعكعمل(

،يشتر به داستان خبريتوجه ب
چر، گزارش، مصاحبهيف

كسب
مطلب

15,2فقط  وكار اندي بسيخبر در مطالب مورد بررسسهم نرم
)فيرد ضعكعمل(. ل مطالب بوده استكاز درصد

خبرشتر به نرميتوجه ب خبر و سخت
خبرنرم

ا مطالب ك درصد 16,4ها فقط  روزنامهيديسهم مطالب تول
ر منابع نقل ين صفحات از سايبوده است و عمده مطالب ا

)فيرد ضعكعمل. (اندشده

يديشتر به مطالب توليتوجه ب ع مطلبمنب

درصد از 68 و س بودهك عين صفحات دارايدرصد مطالب ا40
ر كها ذسك درصد از ع83منبع . اند بودهينيي تزيهاسكآنها ع

 درصد بوده 6 روزنامه فقط يديس تولكنشده است و سهم ع
)فيرد ضعكعمل. (است

س، به كشتر به وجود عيتوجه ب
ند يه در فرآكيسكژه عيو

گر لي محتوا تسهيسازساده
سكعر منبعكباشد، و توجه به ذ

سكع

 چهارم مطالب منتشر شده در صفحات علم و يكفقط در 
رد كعمل. ( توجه شده استيشوركر يبه حوزه تاثيفناور

)فيضع

ر يشتر به حوزه تاثيتوجه ب
يشورك

ريحوزه تاث

 درصد مطالب را به خود اختصاص داده است 8,2مصاحبه فقط 
در ) درصد57( صورت گرفته يهااحبهان عمده مصين ميو از ا

يهاسهم مصاحبه.  بوده استي خبريهان صفحات، مصاحبهيا
 درصد بوده 8 فقط ي انتقاديها درصد و مصاحبه32يقاتيتحق

)فيرد ضعكعمل. (است

شتر به مصاحبه يتوجه ب
ي و انتقاديقاتيتحق

مصاحبه

اريه بسكن صفحه گزارش بوده است ي درصد مطالب ا5,3فقط 
 مناقشات يان سهم گزارشگرين مياز ا. شوديم برآورد مك

ه فقط در كي بوده است به گونه اكز و انديار ناچي بسيعلم

يهاشتر به گزارشيتوجه ب
ي و گزارشگريقاتيتحق

ي علميهامناقشه

گزارش
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)فيرد ضعكعمل. ( درصد مطالب به آن پرداخته شده است1,4
 درصد11ه نشده است، در درصد مطالب از آمار استفاد84در 

ز ي درصد ن4ح داده شده است و يموارد استفاده شده آمار توض
.ح استفاده شده استي و توضياز آمار بدون ساده ساز

ح اعداد، ياستفاده ساده و توض
ها و ها، انحرافنيانگيدرصدها، م

ها آزمونيمعنادار

نحوه 
استفاده از 

آمار
 استفاده نشده است، يص تخصيها درصد مطالب ازواژه44در 

ح داده ي توضي تخصصيهاموارد استفاده شده واژه درصد36در
ح ي و توضيبدون ساده سازز از آنهاي درصد ن19شده است و 

.استفاده شده است

ي تخصصيهااستفاده از واژه
ح دادن آن واژه يمرتبط و توض

 به صورت سادهيتخصص

نحوه 
استفاده از 

يهاواژه
يتخصص

يزي ناچيلياست علم به صورت خيصفحات به سن يدر ا
 مطلب 3ه فقط دركياپرداخته شده است به گونه

است علم پرداخته شده است، و در يبه س) درصد0,46(
رد كعمل. (است علم پرداخته نشده استيدرصد به س99,54

)فيضع

پرداختن به  علميهااستيتوجه به س
يهااستيس

علم

يزي ناچيليز به صورت خيلم نن صفحات به مناقشات عيدر ا
درصد به مناقشات علم پرداخته 1,4پرداخته شده است فقط در

. درصد به آنها پرداخته نشده است98,6شده است، و در 
)فيرد ضعكعمل(

پرداختن به  علميهاتوجه به مناقشه
مناقشات 
علم




