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چکیده

●روزنامه●نـگاری●علـم●در●عصـر●رسـانه●های●دیجیتال●از●سـویی●گسـتره●و●سـرعت●پوشـش●اخبـار●علمـی●را●افزایش●داده●●

و●از●سـوی●دیگـر●صحـت●و●اعتبـار●اخبـار●ایـن●حـوزه●را●با●تردیدهایـی●همراه●کرده●اسـت.●هدف●این●پژوهـش،●طراحی●

و●اعتبارسـنجی●الگـوی●روزنامه●نـگاری●علـم●در●عصـر●رسـانه●های●نویـن●اسـت.●ایـن●تحقیـق،●از●نظـر●هـدف،●کاربـردی-

توسـعه●ای●اسـت.●جامعـۀ●آمـاری●شـامل●خبرگان●حـوزۀ●روزنامه●نـگاری●علم●)در●بخـش●ارائۀ●مدل●20●نفـر(●و●در●بخش●

کمـی،●169●نفـر●از●روزنامه●نـگاران●بوده●انـد.●نمونه●گیـری●خبـرگان●بـه●روش●هدفمنـد●و●نمونه●گیـری●روزنامه●نـگاران●بـه●

روش●تصادفـی●انجـام●شـد.●ابـزار●جمـع●آوری●داده●ها،●پرسشـنامه●اسـت.●به●منظـور●طراحـی●الگو●از●روش●مدل●سـازی●

ساختاری-تفسـیری●و●بـرای●اعتبارسـنجی●الگـو●از●روش●حداقـل●مربعـات●جزئـی●اسـتفاده●شـد.●مؤلفه●هـای●آموزش●و●

ارتقـاي●روزنامه●نـگاري●علـم،●عبارت●انـد●از:●ارتبـاط●و●اعتمـاد●ميـان●جامعـۀ●علمـي●بـا●عمـوم،●اسـتفاده●از●رسـانه●هاي●

نويـن،●توانمندسـازي●روزنامه●نـگار●علـم،●توليـد●محتـوا●متناسـب●بـا●نيازهـاي●عمـوم،●رفـع●موانـع●رشـد●و●توسـعۀ●

روزنامه●نـگاري●علـم،●زيرسـاخت●هاي●روزنامه●نـگاري●علـم،●سياسـت●گذاري●روزنامه●نـگاري●علـم●در●ايـران،●مشـارکت●و●

همراهـي●دانشـگاهيان،●نقـش●نظارتـي●و●مطالبه●گـري●روزنامه●نـگاران●علم.●با●تقویت●زیرسـاخت●ها●و●رفع●موانع●رشـد●

و●توسـعۀ●روزنامه●نـگاری●علـم●می●تـوان●بـر●آمـوزش●و●ارتقـای●روزنامه●نـگاری●علـم●تأثیـر●گذاشـت●و●به●توانمندسـازی●

روزنامه●نـگار●علـم●دسـت●یافـت.●از●طریـق●توانمندسـازی●روزنامه●نـگار●علـم●نیـز●می●توان●بـه●تولید●محتوای●متناسـب●

بـا●نیازهـای●●عمومـی●پرداختـه●و●نقـش●نظارتـی●و●مطالبه●گـری●روزنامه●نـگاران●علـم●را●افزایـش●داد.●رسـانه●های●نویـن●

نیـز●قادرنـد●بـه●تقویـت●ارتبـاط●و●اعتمـاد●میان●جامعـۀ●علمی●با●عمـوم●پرداخته●و●مشـارکت●و●همراهی●دانشـگاهیان●

بـا●روزنامه●نـگاران●علـم●را●افزایـش●دهند.
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مقدمه  

ســال●های●اخیــر●بــا●رشــد●ســریع●تحقیقــات●علمــی●و●ارائــۀ●تازه●هــای●علــم●همــراه●شــده●

اســت.●در●مواجهــه●بــا●افزایــش●کمــی●اطالعــات●علمــی،●کیفیــت●اطالعــات●ارائــه●شــده●بــا●

چالــش●مواجــه●شــده●اســت.●به●ویــژه●بــا●رشــد●و●گســترش●شــمار●رســانه●های●جدیــدی●کــه●

مبتنــی●بــر●فنــاوری●هســتند●ارائــۀ●اطالعــات●علمــی●منتشرشــده●بــا●تردیدهایــی●مواجــه●شــده●

ــت●و● ــر●اینترن ــی●ب ــن●مبتن ــانه●های●نوی ــکاران1،●2021:●131(.●رس ــکی●و●هم ــت●)دانگوفس اس

فنــاوری●گاهــی●بــرای●جــذب●مخاطــب●بیشــتر●بــه●تحریــف●اطالعــات●علمــی،●بزرگ●نمایــی●یــا●

انتشــار●اطالعــات●غیرموثــق●دســت●می●زننــد؛●بنابرایــن●روزنامه●نــگاری●مبتنــی●بــر●رســانه●های●

نویــن●به●ویــژه●در●حــوزۀ●علمــی●بــه●یــک●مســئلۀ●بســیار●مهــم●تبدیــل●شــده●اســت●)فونــگ●

ــه●در● ــردی●دوگان ــال●عملک ــی،●رســانه●های●عصــر●دیجیت ــکاران2،●2020:●130(.●به●طورکل و●هم

حــوزه●اشــاعه●اطالعــات●علمــی●دارنــد.●از●یک●ســو،●ســرعت●و●گســتره●ارائــه●اطالعــات●علمــی●

ــات●را● ــن●اطالع ــه●ای ــان●ب ــت●اطمین ــت●و●قابلی ــر،●صح ــوی●دیگ ــد،●از●س ــش●داده●ان را●افزای

ــد●)ژو3،●2020:●45(. ــوار●کرده●ان دش

ــرار● ــره●ق ــی●در●مخاط ــور●روزافزون ــه●به●ط ــی●از●مشــاغلی●اســت●ک ــم●یک ــگاري●عل روزنامه●ن

دارد●و●البتــه●در●کمــال●تعجــب،●بیــش●از●هــر●زمــان●دیگــر●بــه●آن●نیــاز●داریــم.●در●دنیایــی●کــه●

ــر●نحــوۀ●انتقــال●اطالعــات●از●طریــق● ــر●نظــارت●شــهروندان●و●نیــز●تبلیغ●کننــدگان●ب هــر●روز●ب

ــا●و● ــی●)روزنامه●ه ــانه●های●گروه ــنتی●رس ــگاه●س ــود،●جای ــزوده●می●ش ــن●اف ــیوه●های●آنالی ش

ــا● ــگاه●مدت●ه ــن●جای ــده●اســت.●ای ــزل●ش ــان●متزل ــورهای●جه ــیاری●از●کش ــا(●در●بس مجله●ه

ــه● ــی●ک ــه●نگاران ــود.●روزنام ــرح●ب ــم●مط ــگاران●عل ــای●روزنامه●ن ــن●کارفرم ــوان●اصلی●تری به●عن

ــدا● ــود●پی ــرای●خ ــی●ب ــا●جایگاه ــند●ت ــدا●می●شــوند،●می●کوش ــانه●ای●ج ــای●رس ــن●بنگاه●ه از●ای

ــم●)از● ــگاري●عل ــذار●روزنامه●ن ــرای●گ ــق●ب ــای●موف ــه●مدل●ه ــتیابی●ب ــال●دس ــر●ح ــه●ه ــد.●ب کنن

موقعیــت●ســنتی●بــه●موقعیــت●تثبیــت●شــده●مــدرن(●از●طریــق●شــیوه●هایی●کــه●هم●اکنــون●

ــد. ــه●درازا●می●انجام ــال●ها●ب ــت،●س ــان●اس در●جری

ــوده● ــت●نب ــروز،●پراهمی ــون●ام ــخ،●همچ ــه●ای●از●تاری ــچ●بره ــم●در●هی ــگاري●عل ●روزنامه●ن

اســت.●شــهروندان●در●سراســر●جهــان●یکــی●پــس●از●دیگــری●با●مســائل●بحــث●برانگیــز●مختلفی●

1.●Dangovski,●R.,●Shen,●M.,●Byrd,●D.,●Jing,●L.,●Tsvetkova,●D.,●Nakov,●P.,●&●Soljacic,●M.

2.●Phuong,●L.,●Pham,●T.●H.,●Toan,●H.,●Nguyen,●M.●H.,●Linh,●N.●P.●K.,●Vuong,●Q.●H.,●...●&●Ho,●T.

3.●Zhou
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ــای● ــرگ●اســرارآمیز●زنبوره ــه،●م ــی●تراریخت ــواد●غذای ــی●م ــرات●احتمال ــه●رو●می●شــوند.●اث روب

عســل،●شــیوه●های●درمانــی●مختــص●هــر●فــرد●از●طریــق●دانــش●ژنتیــک،●تغییــرات●اقلیمــی●و●

احتمــال●بازگردانــدن●گونه●هــای●منقــرض●شــده●بــه●حیــات،●از●جملــه●ایــن●مســائل●هســتند.●

در●ایــن●میــان،●امــکان●چندانــی●بــرای●دسترســی●بــه●اطالعــات●مســتقل●و●مبتنــی●بــر●شــواهد●

عینــی●وجــود●نــدارد.●از●گذشــته●تاکنــون،●بیشــتر●مــردم●بــرای●بــه●دســت●آوردن●اطالعــات،●

ــات●را● ــز●بســته●هایی●از●اطالع ــانه●ها●نی ــن●رس ــد●و●ای ــی●بوده●ان ــانه●های●واســطه●متک ــه●رس ب

عرضــه●می●کردنــد●کــه●بــرای●طیــف●گســترده●ای●از●خواننــدگان،●شــنوندگان●و●بیننــدگان●تهیــه●

می●شــد.●در●ایــن●میــان،●مــردم●به●طــور●ناخواســته●طــی●تماشــای●اخبــار●تلویزیــون،●خوانــدن●

روزنامــه●صبــح●و●یــا●ورق●زدن●مجله●هــای●چیــده●شــده●روی●پیشــخوان●دکــه●مطبوعاتــی،●بــا●

اخبــار●علمــی●روبــه●رو●می●شــدند.●بــا●اینکــه●هنــوز●در●بســیاری●از●کشــورها●ایــن●رویــه●همچنــان●

پابرجاســت،●امــا●امــروزه●شــهروندان●به●طــور●گســترده●ای●بــه●جســتجوی●آگاهانــه●در●اینترنــت●

بــرای●یافتــن●اطالعــات●مدنظــر●خــود●می●پردازنــد.●روزنامه●نــگاران●علمــی●نیــز●در●ایــن●عرصــه●

ــترده●ای●از● ــف●گس ــف●را●در●طی ــب●مختل ــار●و●مطال ــی؛●اخب ــا●وبالگ●نویس ــد●و●ب ــور●دارن حض

ــد● ــات●خــوب،●نیازمن ــردن●اطالع ــدا●ک ــا●پی ــد؛●ام ــرار●می●دهن ــر●وب●ق ــی●ب ــای●مبتن خروجی●ه

تــالش●از●ســوی●فــرد●جســتجوکننده●اســت●و●در●ایــن●میــان،●عامــه●مــردم●معمــوالً●جســتجوی●

ــد. دقیقــی●در●فضــای●وب●انجــام●نمی●دهن

ــکار●عمومــی● ــه●اف ــد●نقــش●برجســته●ای●در●شــکل●دهی●ب ــی،●رســانه●ها●می●توانن به●طورکل

و●تقویــت●جامعــه●ایفــا●کننــد.●آنهــا●از●منابــع●اصلــی●شــناخت●و●آگاهــی●هســتند،●اطالعــات●و●

اخبــار●موردنیــاز●را●بــه●مخاطبــان●عرضــه●می●کننــد،●رویدادهــا●را●تفســیر●می●کننــد●و●میانجــی●

انســان●ها●و●واقعیــت●هســتند●)موســوی،●1398:●40(.●روزنامه●نــگاری●و●رســانه●های●جمعــی●

بــه●عنــوان●رکــن●چهــارم●دموکراســی●در●جهــان●شــناخته●شــده●و●تمامــی●جوامــع●از●اشــکال●

مختلــف●از●آن●بهــره●می●برنــد.●یکــی●از●عرصه●هــای●روزنامه●نــگاری،●مقولــۀ●روزنامه●نــگاری●

علــم●اســت●کــه●ارتبــاط●میــان●دانشــمند●بــه●عنــوان●تولیدکننــده●علــم●و●عمــوم●مــردم●را●برقــرار●

می●کنــد.●از●ایــن●منظــر●روزنامه●نــگاری●یکــی●از●نهادهــای●ترویــج●علــم●در●عصــر●حاضــر●اســت●

کــه●می●تواننــد●در●فراینــد●دموکراتیــزه●کــردن●علــم●نقش●آفرینــی●کننــد●)بروجــردی●و●بنیــادی،●

1394:●180(.●موفقیــت●در●ایــن●عرصــه،●نیازمنــد●برخــورداری●از●مهــارت●خــاص●بــرای●ترویــج●

ــف● ــای●مختل ــه●تخصصی●شــدن●حوزه●ه ــه●ب ــا●توج ــم●اســت.●ب ــان●عل ــازی●زب ــم●و●ساده●س عل

ــه●روز● ــن●حیطــه●روزب ــژه●در●ای ــه●مهارت●هــای●وی ــز●شــدن●ب ــت●تخصــص●و●مجه ــم،●اهمی عل
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بیشــتر●می●شــود●)ماســارانی1،●2021:●275(.

ــگاران● ــت.●روزنامه●ن ــم●اس ــگاری●عل ــم،●روزنامه●ن ــج●عل ــای●تروی ــن●ابزاره ــی●از●مهم●تری یک

ــد● ــار●و●اطالعــات●علمــی●می●پردازن ــه●ساده●ســازی●اخب ــون●خاصــی●ب ــا●روش●هــا●و●فن علمــی●ب

بــه●گونــه●ای●کــه●همــه●افــراد●جامعــه●بتواننــد●بــه●ســادگی●از●جدیدتریــن●رخدادهــای●علــم●

و●فنــاوری●آگاه●شــوند●)کرم●الدینــی،●1391:●7(.●ترغیــب●عمــوم●بــه●علــم،●ارتقــای●ادراک●

ــی● ــه●همگ ــار●جامع ــی●در●رفت ــم●گرای ــق●عل ــم●و●تحق ــازی●عل ــم،●مشارکت●پذیرس ــوم●از●عل عم

ــه● ــت.●ب ــانه●اس ــم●در●رس ــات●عل ــازی●ارتباط ــل●از●نهادینه●س ــی●حاص ــج●اصل ــی●از●نتای بخش

ایــن●ترتیــب●شــاید●اغــراق●نباشــد●کــه●رســانه●ها●را●هســتۀ●سیاســتگذاری●اجتماعــی●علــم«●

بنامیــم●)فرهنگــی●و●صیــاد،●1396:●25(.●ارتبــاط●صحیــح●بیــن●رســانه●ها●و●نهادهــای●علمــی●

ــاد● ــم●ی ــگاران●عل ــوان●روزنامه●ن ــه●عن ــه●از●آن●ب ــک●واســطه●اســت●ک ــد●ی و●پژوهشــی●نیازمن

ــه● ــگاری●را●تجرب ــر،●روزنامه●ن ــد●و●از●طــرف●دیگ ــم●را●بفهمن ــد●عل ــه●بتوانن می●شــود،●کســانی●ک

ــای●دانشــگاهی● ــه●رســانه●ها●آن●دســته●از●پژوهش●ه ــد●توجــه●داشــت●ک ــرده●باشــند.●بای ک

ــت● ــوده●و●قابلی ــوردار●ب ــای●الزم●برخ ــه●از●جذابیت●ه ــد●ک ــال●دهن ــه●انتق ــه●جامع ــد●ب را●بای

دیــده●شــدن●را●داشــته●باشــند،●بنابرایــن●جامعــه●دانشــگاهی●بایــد●بــرای●دیــده●شــدن●ایــن●

اســتانداردها●و●معیارهــای●مخاطبــان●را●در●نظــر●بگیرنــد●و●پیام●هــای●متناســب●بــا●نیــاز●عمــوم●

ــی،●1397:●36(. ــد●)خانیک ــد●کنن را●تولی

ــر● ــت●مؤث ــک●فعالی ــوان●ی ــه●عن ــم-●ب ــگاری●عل ــت●روزنامه●ن ــود●اهمی ــا●وج ــو،●ب از●یک●س

رســانه●ای-●در●کشــور●مــا●بــه●آن●توجــه●کافــی●نشــده●اســت●و●بــا●توجــه●بــه●شــرایط●حاضــر●

ــا● ــد●ب ــیر●جدی ــی●مس ــیب●ها●و●طراح ــایی●آس ــری،●شناس ــد●بازنگ ــروز●نیازمن ــکالت●ام و●مش

همــکاری●رســانه●ها●و●مراکــز●علمــی●و●آموزشــی●اســت●)نصرالهــی،●1399:●28(؛●از●ســوی●دیگــر،●

ــازوی●اصلــی●ترویــج● ــوان●ب ــه●عن ــم●ب ــگاری●عل ــا●ظهــور●فناوری●هــای●جدیــد●نقــش●روزنامه●ن ب

علــم●در●جامعــه●دســتخوش●تغییــرات●زیــادی●شــده●اســت.●بــا●توســعه●فناوری●هــای●نویــن●

تحــوالت●زیــادی●چــه●از●منظــر●نــوع●و●زمینــۀ●فعالیــت●و●چــه●از●نظــر●اســتفاده●از●رســانه●های●

ــه● ــوم●ارتباطــات●ک ــن●شــاخه●از●عل ــده●اســت.●ای ــه●وجــود●آم ــت●اطالع●رســانی●ب ــن●جه نوی

ــف●وســعی● ــون●طی ــوب●اطــالق●می●شــد،●اکن ــت●در●رســانه●های●مکت ــه●فعالی ــط●ب ــی●فق زمان

ــوی،●1395:● ــادی●و●عل ــرد●)بنی ــف●را●در●بر●می●گی ــای●مختل ــکل●و●ویژگی●ه ــا●ش ــانه●ها●ب از●رس

1.●Massarani
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141(.●پیدایــش●پلتفرم●هــا●و●بســترهای●اطالع●رســانی●جدیــد●موجــب●شــکل●گیری●انــواع●

ــز●از● ــی●نی ــانی●علم ــت.●اطالع●رس ــده●اس ــران●ش ــا●کارب ــاط●ب ــرای●ارتب ــانه●ها●ب ــی●از●رس مختلف

طریــق●همیــن●کانال●هــا●و●رســانه●های●نویــن●صــورت●می●گیــرد●و●روزنامه●نــگاران●علــم●را●

بــه●خــود●جلــب●کــرده●اســت●)بــارل●و●همــکاران1،●2020:●147(.●در●ایــن●میــان●رقابــت●بــرای●

ــح● ــا●ناصحی ــی●ی ــی●جعل ــار●علم ــج●اخب ــث●تروی ــران●بیشــتر●باع ــه●کارب ــب●توج جــذب●و●جل

ــده●اســت●و● ــاد●گردی ــه●ایج ــن●عرص ــددی●در●ای ــای●متع ــن●چالش●ه ــده●اســت؛●بنابرای گردی

رســانه●های●نویــن●بــا●مخاطراتــی●نیــز●همــراه●شــده●اســت●)مایــدن●و●همــکاران2،●2020:●12(.

ــانه●های● ــم،●رس ــگاري●عل ــه●روزنامه●ن ــال●تجرب ــش●از●100●س ــود●بی ــا●وج ــم●ب ــران●ه در●ای

علمــی●عمومــی،●در●ارتبــاط●علــم●و●جامعــه،●بیشــتر●بــر●کارکــرد●انتقــال●دهندگــی●تأکیددارنــد●

و●نقــش●روزنامه●نــگاران●علــم،●ترجمــه●و●ساده●ســازی●زبــان●تخصصــی●علــم●یعنــی●ارتباطــات●

عمومــی●علــم●به●صــورت●ســّنتی●اســت●)اجــاق،●1392:●52(.●در●ایــن●میــان●نبایــد●فرامــوش●

کــرد●کــه●مســائل●حیاتــی●سیاســتگذاری●در●هــر●کشــوری●مختــص●آن●کشــور●اســت.●

ــد● ــر،●نیازمن ــوزۀ●دیگ ــر●ح ــد●سیاســتگذاری●در●ه ــز●مانن ــی●نی سیاســتگذاری●رســانه●های●علم

ــم●در● ــرد●عل ــم●و●کارب ــه●درک،●فه ــر●ب ــه●منج ــی●اســت●ک ــکان●و●ابزارهای ــان،●م ــه●زم ــه●ب توج

ــن●سیاســت●ها● ــک●ای ــه●کم ــد●ب ــر●بای ــارت●دیگ ــه●عب ــردم●شــده●اســت؛●ب ــره●م ــی●روزم زندگ

رویکــرد●روزنامه●نــگاري●علــم●کشــور●از●انتقالــی●بــه●ارتباطاتــی●تغییــر●یابــد.●بخصــوص●اینکــه●

پژوهش●هــا●و●مطالعــات●اندکــی●کــه●در●ایــن●زمینــه●در●کشــور●انجــام●شــده●هنــوز●راه●حل●هــای●

مشــخصی●بــه●روزنامه●نــگاران●بــه●منظــور●ارتبــاط●مباحــث●تئــوری●و●عملــی●در●جهــت●مقابلــه●

بــا●چالش●هــا●و●انتقــادات●ارائــه●نــداده●اســت.●مســئله●ای●کــه●ایــن●پژوهــش●بــه●آن●توجــه●

ــه● ــال●یک●طرف ــه،●انتق ــر●ترجم ــز●ب ــم●کشــور●در●تمرک ــگاري●عل ــی●روزنامه●ن ــش●فعل ــرده،●چال ک

ــه● ــه●مثاب ــم●ب ــگاري●عل ــه●ســایر●نقش●هــای●روزنامه●ن ــا●کم●توجهــی●ب اطالعــات●و●بی●توجهــی●ی

ــی● ــد●ارتباط ــای●جدی ــا●ابزاره ــب●ب ــاق●مناس ــدم●انطب ــه●و●ع ــم●و●جامع ــاط●عل ــت●ارتب فعالی

اســت●کــه●در●صــورت●عــدم●چــاره●اندیشــی●و●سیاســتگذاری●مناســب●می●توانــد●در●ادامــه،●

چالش●هــا●و●مشــکالت●زیــادی●را●بــه●دنبــال●داشــته●باشــد.●بررســی●ایــن●موضــوع●بــا●توجــه●

بــه●اهمیــت●علــم●و●فنــاوری●در●تجربــه●زیســت●و●زندگــی●روزمــره●و●حرفــه●ای●عمــوم●ایرانیــان●و●

اهمیــت●رســانه●ها●در●شــکل●دادن●بــه●نحــوه●تفکــر●و●درک●عمــوم●دربــاره●علــم●و●فنــاوری●الزم●

1.●Barel-Ben●David,●Y.,●Garty,●E.●S.,●&●Baram-Tsabari,●A.

2.●Maiden,●N.,●Zachos,●K.,●Franks,●S.,●Wells,●R.,●&●Stallard,●S.



140

طراحی و اعتبارسنجی الگوی روزنامه نگاری علم در عصر رسانه های نوین

دوره 5
 پیاپی 18

زمستان 1401

بــه●نظــر●می●رســد.●در●واقــع●بــا●توجــه●بــه●اهمیــت●موضــوع●روزنامه●نــگاري●علــم●و●ضــرورت●

تبییــن●ویژگی●هــای●خــاص●رســانه●در●سیاســتگذاری،●هــدف●از●انجــام●پژوهــش●حاضــر●نقــض●

ــا●پژوهــش،●تجزیــه●و● نظریه●هــای●قبلــی●نیســت●بلکــه●هــدف●از●طــرح●نظریه●هــای●مرتبــط●ب

تحلیــل●نظریه●هــای●موجــود●و●اشــاره●بــه●خالءهــای●موجــود●در●ایــن●زمینــه●اســت.

بـا●وجـود●آن●کـه●روزنامه●نـگاری●علـم●در●عصـر●حاضـر●نقـش●گسـترده●ای●پیـدا●کرده●اسـت●

انتقـال●اطالعـات●علمـی●و●برجسـته●کردن●دسـتاوردهای●جدیـد● ایـران●در●ترجمـه●و● امـا●در●

علمـی●باقـی●مانـده●اسـت●)بروجـردی●و●بنیـادی،●1394(.●بنابرایـن،●نظـر●بـه●اهمیـت●نقـش●

روزنامه●نـگاری●علـم●در●قابل●فهـم●کـردن●علـم،●بایـد●در●سیاسـت●های●ایـن●حـوزه●تجدیدنظـر●

الگوسـازی●بـرای●نگاشـته●های●علمـی●و●شـیوه● از●سـوی●دیگـر،● شـود●)اجـاق،●1398:●100(.●

عرضـۀ●آن،●متناسـب●بـا●نیـاز●و●فرهنـگ●بومـی●کشـور،●ضرورتـی●عرفـی،●نقلـی●و●عقلـی●دارد.●

به●ویـژه●بـا●ظهـور●و●همه●گیـری●رسـانه●های●نویـن●بایـد●سیاسـت●های●ویـژه●ای●در●عرصـۀ●ارائـۀ●

اطالعـات●علمـی●اتخـاذ●شـود.●ایـن●پژوهـش،●بـا●هـدف●ارائـۀ●الگـوی●روزنامه●نـگاری●علـم●در●

عصـر●رسـانه●های●نویـن●انجـام●شـده●اسـت.●در●ایـن●راسـتا●ایـن●مطالعـه●بـه●ایـن●پرسـش●

کلیـدی●پاسـخ●می●دهـد●کـه●مقوله●هـای●زیربنایـی●سیاسـتگذاری●روزنامه●نـگاری●علـم●مبتنی●بر●

رسـانه●های●نویـن●کدام●انـد●و●الگـوی●روابـط●آنهـا●چگونـه●اسـت؟

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

مبانی نظری پژوهش

ارائــۀ●اطالعــات●علمــی●توســط●روزنامه●هــا●از●قــرن●نوزدهــم●رواج●پیــدا●کــرد●و●از●ابتــدای●

قــرن●بیســتم●بــا●رشــد●و●گســترش●اطالعــات●علمــی،●توســعه●بیشــتری●نیــز●پیــدا●کرد.●بــه●این●

ــد●و●ســتون●های● ــه●مباحــث●علمــی●پرداختن ــری●ب ــه●صــورت●تخصصی●ت ترتیــب●روزنامه●هــا●ب

ــوودی1،●2021:●29(.● ــت●)دان ــم●روز●اختصــاص●یاف ــث●عل ــه●مباح ــا●ب تخصصــی●در●روزنامه●ه

از●نیمــه●دوم●قــرن●بیســتم●در●کشــورهای●پیشــرفته●»روزنامه●نــگاری●علــم2«●بــه●عنــوان●یــک●

ــش● ــه●پوش ــگاری●ب ــوزه●از●روزنامه●ن ــن●ح ــد.●ای ــرح●ش ــگاری●مط ــد●در●روزنامه●ن ــوزه●جدی ح

ــای● ــر●حوزه●ه ــا●دیگ ــه●ب ــردازد●و●در●مقایس ــوم●می●پ ــای●عل ــاعۀ●تازه●ه ــی●و●اش ــات●علم اطالع

ــدی،●1393:●71(. ــدی●و●توحی ــود●)●●اس ــد●محســوب●می●ش ــًا●جدی ــگاری●تقریب روزنامه●ن

1.●Dunwoody

2.●Science●journalism
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می●تــوان● علــم● روزنامه●نــگاران● جهانــی● فدراســیون● درســنامه●های● بــه● توجــه● بــا●

روزنامه●نــگاری●علــم●را●چنیــن●تعریــف●کــرد:●روزنامه●نــگاري●علــم●شــاخه●و●گرایشــی●از●

ابتــدا●ژورنالیســت●اســت●و● روزنامه●نــگاری●اســت.●روزنامه●نــگار●یــا●ژورنالیســت●علــم●

ــت.● ــی●و●...●نیس ــی،●ورزش ــی،●سیاس ــگار●عموم ــان●او●و●روزنامه●ن ــی●می ــام●فرق ــن●مق در●ای

ــت● ــگاري●اس ــوزۀ●روزنامه●ن ــد●ح ــبت●جدی ــه●نس ــاخه●های●ب ــه●ش ــم●از●جمل ــگاري●عل روزنامه●ن

کــه●علــم●دقیــق●و●معتبــر●را●در●جامعــه●گســترش●می●دهــد●)صفــوی●و●تاجیــک،●1396:●16(.●

ســبک●روزنامه●نــگاری●علــم●بــا●تکیــه●بــر●روش●هــای●تشــریحی●و●تاریخــی●کمتریــن●دســت●کاری●

رســانه●را●در●خــود●داشــته●و●تــالش●می●کنــد●محتــوای●خــود●را●بــدون●هیــچ●کــم●و●کاســتی،●

همان●گونــه●کــه●اتفــاق●افتــاده●منعکــس●کنــد.●در●مراحــل●مختلــف●کار●رســانه●ای●همچــون●

شــناخت●خبــر،●گــرد●آوری●و●تنظیــم●و●انتشــار●اخبــار●هیــچ●تفــاوت●جــدی●میــان●ژورنالیســم●

علــم●و●ســایر●گرایش●هــای●روزنامه●نــگاری●وجــود●نــدارد●و●مهم●تریــن●تفــاوت●در●ایــن●میــان●

ــی،● ــدی●اســت●)نصراله ــی●و●فراین ــز،●عمق ــم●متمرک ــگاری●عل ــگاه●روزنامه●ن ــه●ن ــن●اســت●ک ای

.)59 ●:1399

●ورود●علــم●بــه●قلمــرو●رســانه●های●جمعــی●نقطه●عطفــی●در●تاریــخ●ارتباطــات●علــم●

محســوب●می●شــود.●روزنامه●نــگاري●علــم،●تخصصــی●در●بیــن●روزنامه●نــگاران●حرفــه●ای●اســت●

کــه●همــراه●بــا●حــوزۀ●گســترده●تر●ارتباطــات●علمــی●رشــد●کــرد●و●اکنــون●بــا●وســعت●بیشــتر●

ــگاري● ــر●و●همــکاران1،●2019:●45(●.●روزنامه●ن ــاز●شناخته●شــده●اســت●)گانت ــوان●یــک●نی ــه●عن ب

علــم●بایــد●ســه●موضــوع●را●بــرای●افــراد●غیــر●متخصــص●در●نظــر●بگیــرد:●بایــد●بــه●افــراد●کمــک●

کنــد●تــا●پیشــرفت●های●علمــی●را●حفــظ●کننــد،●ارزیابــی●مناســبی●از●تحقیقــات●علمــی●داشــته●

باشــند●و●بهتریــن●انتخاب●هــا●را●بــا●درک●میــزان●ریســک●پذیری●شــخصی●انجــام●دهنــد.●

محققــان●پیوســته●بــه●نظــر●نلکیــن●اســتناد●کرده●انــد●)بــه●عنــوان●مثــال،●گــوگل●اســکوالر2●

در●حــال●حاضــر●در●1045●نقــل●قــول●بــه●ایــن●نظــر●اســتناد●کــرده●اســت(●و●معتقدنــد●عمــوم●

مــردم●کــه●توســط●روزنامه●نــگاري●علــم●آگاه●می●شــوند،●بایــد●بتواننــد●هنــگام●مواجهــه●

ــم●را● ــن●تصمی ــط●زیســت●و...●بهتری ــی،●بهداشــت،●محی ــا●ایمن ــط●ب ــی●مرتب ــا●مباحــث●علم ب

بگیرنــد.●بــا●وجــود●دیــدگاه●نلکیــن●درمــورد●آنچــه●روزنامه●نــگاري●علــم●بایــد●انجــام●دهــد●و●

1.●Guenther,●L.,●Bischoff,●J.,●Löwe,●A.,●Marzinkowski,●H.,●&●Voigt,●M.

2.●Google●Scholar
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برخــی●مطالعــات●)القــی1،●2021:●244(●کــه●نشــان●می●دهنــد●روزنامه●نــگاري●علــم●از●کیفیــت●

مطلوبــی●برخــوردار●اســت،●نقدهــای●علمــی●بــه●طــور●مــداوم●بــه●کاســتی●های●روزنامه●نــگاري●

علــم●اشــاره●کــرده●اســت.●در●واقــع،●بخــش●اعظــم●ارتباطــات●علــم●و●مطالعــات●روزنامه●نــگاري●

ــه● ــم●را●ب ــگاران●عل ــرار●و●روزنامه●ن ــم●را●تک ــگاري●عل ــا●روزنامه●ن ــط●ب ــای●مرتب ــان●نقده همچن

ــث●و● ــان●در●مباح ــردن●مخاطب ــر●ک ــدم●درگی ــازی●و●ع ــد●ساده●س ــش●از●ح ــاس●گرایی،●بی احس

ــد. ــم●می●کن ــی●مته ــادار●علم ــات●معن موضوع

پیشینۀ پژوهش

مطالعــات●محــدودی●در●حــوزۀ●روزنامه●نــگاری●علــم●در●کشــور●انجــام●شــده●اســت.●اجــاق●

)1398(●بــه●بازتعریــف●نقــش●و●جایــگاه●روزنامه●نــگاري●علــم●در●ایــران●پرداخــت.●نتایــج●ایــن●

ــدل● ــر●م ــی●ب ــز●مبتن ــم●نی ــگاری●عل ــف●نقــش●روزنامه●ن ــه●بازتعری ــه●نشــان●می●دهــد●ک مطالع

ــه●اســتقالل●اقتصــادی،● ــاز●ب ــان●و●احســاس●نی ــی●تعــداد●محــدود●مخاطب ســّنتی●اســت.●ول

ــن●حــال● ــه●عناصــری●هویــت●بخــش●و●در●عی ــه●مثاب ــن●رســانه●ها●ب ــاره●ای موجــب●تفکــر●درب

ــد●فعالیــت● ــن●رویکــرد●می●توان ســرمایه●ای●فیزیکــی،●فرهنگــی●و●اجتماعــی●شــده●اســت.●ای

ــا●و●اثرگــذار●در●عرصــه● ــه●بخشــی●پوی ــم●را●در●ایــران●تغییــر●دهــد●و●آن●را●ب ــگاری●عل روزنامه●ن

رســانه●و●علــم●تبدیــل●کنــد.●اجــاق●و●عبدالهیــان●)1393(●بــه●مطالعــه●منطــق●مدیریــت●تولیــد●

محتــوا●در●مجله●هــای●علمــی●عمومــی●ایرانــی●پرداختنــد.●همچنیــن●اجــاق●)1392(●مطالعــه●ای●

بــا●عنــوان●نقــش●اجتماعــی●ترجمــه●در●افزایــش●ســواد●علمــی●عمــوم●انجــام●داده●انــد.

احسـانی●)1398(●در●مقالـه●ای●بـا●عنـوان●اسـنادی●بـرای●مدیریـت●مجّله●هـای●علمـی●بـه●

نـگارش●درآورده●اسـت.●وی●ایـن●مقاله●را●به●بیان●یک●»ِاشـکال«●و●سـپس●معرفـی●یک●راهکار●

اساسـی●و●آن●گاه●تطبیـق●آن●بـا●عرصـۀ●مدیریـت●مجـالت●علمـی●اختصـاص●داده●و●در●پایـان،●

نمونه●هایـی●از●اسـناد●زیرسـاختی●بـرای●مدیریـت●مجـالت●علمـی●را●ارائـه●کرده●اسـت.●صفوی●

و●تاجیـک●)1396(●مطالعـه●ای●در●زمینـۀ●نقـش●روزنامه●نـگاران●علـم●در●ارتقـای●سـطح●دانـش●

جامعـه●و●مقابلـه●بـا●شـبه●علم●انجـام●داده●انـد.●در●ایـن●مطالعـه●پـس●از●بررسـی●اصلی●تریـن●

ویژگی●هـای●شـبه●علم●و●دالیـل●اسـتقبال●جامعـه●از●آنهـا،●چالش●هـای●روزنامه●نـگاران●علـم●در●

عمومی●سـازی●علـم●بررسـی●شـده●اسـت.●پـس●از●آن،●مدل●هـای●مختلـف●کارکـردی●کـه●بـرای●

ترویـج●و●عمومی●سـازی●علـم●در●جامعـه●مرسـوم●اسـت،●مرور●شـده●اسـت.

1.●Laghi
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بروجـردی●و●همـکاران●)1394(●چالش●هـا●و●موانـع●توسـعۀ●روزنامه●نـگاری●علـم●در●ایـران●را●

مطالعـه●کرده●انـد.●یافته●هـای●ایـن●تحقیق●نشـان●می●دهد●که●برخـی●از●چالش●های●نهـاد●علم●و●

سیاسـتگذاری●علم●در●کشـور،●مبتال●به●حوزۀ●روزنامه●نگاري●علم●نیز●هسـت.●اسـدی●و●توحیدی●

)1393(●مطالعـه●ای●در●زمینـه●چگونگـی●رشـد●و●توسـعه●●روزنامه●نـگاري●علـم●در●سـطح●ملـی●و●

بین●المللـی●انجـام●دادنـد.●در●پاسـخ●بـه●پرسـش●ایـن●تحقیـق●می●تـوان●گفـت●روزنامه●نـگاران●

علـم،●بـرای●آمـوزش،●ایجـاد●انگیـزه،●حمایـت●روزنامه●نـگاران●و●همبسـتگی●بیـن●آنهـا●و●پررنگ●

شـدن●ایـن●حرفـه●در●رسـانه●ها،●به●تشـکیل●نهادهـای●ملی●و●بین●المللـی●اقدام●کردنـد.●ادبیات●

پژوهـش●و●مبانـی●نظـری●نشـان●می●دهـد●مطالعه●مسـتقلی●درخصـوص●روزنامه●نـگاری●علم●در●

عصـر●رسـانه●های●نویـن●صـورت●نگرفتـه●اسـت.●لذا●در●ایـن●پژوهش●بـا●رویکردی●اکتشـافی●به●

مدل●سـازی●روزنامه●نـگاری●علـم●مبتنـی●بـر●رسـانه●های●نوین●پرداخته●شـده●اسـت.

روش شناسی پژوهش

ایـن●مطالعـه●از●نظـر●هـدف●تحقیـق●کاربردی-توسـعه●ای●اسـت●کـه●بـا●هـدف●طراحـی●و●

اعتبارسـنجی●الگـوی●روزنامه●نـگاری●علـم●در●عصـر●رسـانه●های●نویـن●صـورت●گرفـت.●براسـاس●

شـیوه●و●بـازه●گـردآوری●داده●هـا●نیـز●یـک●پژوهـش●پیمایشـی-مقطعی1●محسـوب●می●شـود.

ــرگان●نظــری●)اســاتید●دانشــگاه(●و● ــو●شــامل●خب ــاری●در●بخــش●طراحــی●الگ ــۀ●آم جامع

ــا● ــه●ب ــی●ک ــه●در●مطالعات ــا●ســابقه(●هســتند.●حجــم●نمون ــگاران●ب ــی●)روزنامه●ن ــرگان●تجرب خب

ــا● ــت.●ب ــده●اس ــنهاد●ش ــر●پیش ــا●25●نف ــن●5●ت ــوالً●بی ــوند●معم ــام●می●ش ــی●انج روش●کیف

ــدا● ــه●پی ــری●ادام ــباع●نظ ــه●اش ــتیابی●ب ــا●دس ــد●ت ــای●تخصصــی●بای ــود●مصاحبه●ه ــن●وج ای

ــی● ــای●غیراحتمال ــر●اســت●از●روش●ه ــی●بهت ــری●بخــش●کیف ــرای●نمونه●گی ــن●ب ــد.●همچنی کن

ــکاران،●1400(.● ــززاده●و●هم ــکاران،●1399؛●عزی ــور●و●هم ــود●)پری●پ ــتفاده●ش ــد●اس و●هدفمن

ــا●20● ــت●و●ب ــورت●گرف ــد●ص ــه●روش●هدفمن ــی●ب ــری●بخــش●کیف ــه●نمونه●گی ــن●مطالع در●ای

ــه●شــد. ــه●اشــباع●نظــری●دســت●یافت ــه●ب مصاحب

●بــرای●نمونه●گیــری●از●روش●هدفمنــد●اســتفاده●شــد.●در●ایــن●بخــش●از●دیــدگاه●20●نفــر●

از●خبــرگان●اســتفاده●گردیــد.●جامعــۀ●آمــاری●در●بخــش●کمــی●و●اعتبارســنجی●الگــوی●پژوهــش●

شــامل●300●نفــر●از●روز●نامه●نــگاران●باســابقۀ●کشــور●اســت.●بــرای●محاســبه●حجــم●نمونــه●از●

فرمــول●کوکــران●به●صــورت●زیــر●اســتفاده●شــد.

1.●Cross-sectional●survey
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نمونه●گیری●با●روش●تصادفی●ساده●تا●دستیابی●به●169●پرسشنامه●صحیح●ادامه●یافت.

ــش● ــنامه●پژوه ــت.●پرسش ــنامه●اس ــش●پرسش ــای●پژوه ــردآوری●داده●ه ــی●گ ــزار●اصل اب

شــامل●10●ســازه●اصلــی،●56●پرســش●تخصصــی●بــا●طیــف●لیکــرت●پنــج●درجــه●و●چهار●پرســش●

عمومــی●اســت.●در●ایــن●مطالعــه،●از●دو●روش●اصلــی●اســتفاده●شــد.●ابتــدا●بــا●اســتفاده●از●

ــد.● ــن●گردی ــش●تعیی ــازه●های●پژوه ــان●س ــط●می ــیری●رواب ــازی●ساختاری-تفس روش●مدل●س

ایــن●روش●بــا●رویکــردی●اکتشــافی●و●مبتنــی●بــر●پارادایــم●تفســیری●الگــوی●روابــط●علــی●میــان●

ســازه●ها●را●از●دیــدگاه●خبــرگان●مشــخص●می●کنــد.●بــرای●انجــام●روش●مدل●ســازی●ســاختاری-

تفســیری●از●نرم●افــزار●میک●مــک1●اســتفاده●شــد.●پــس●از●آن●کــه●الگــوی●اولیــه●طراحــی●شــد●

بــرای●اعتبارســنجی●الگــو●اقــدام●بــه●توزیــع●پرسشــنامه●در●یــک●جامعــۀ●آمــاری●بزرگتــر●شــامل●

300●نفــر●از●روزنامه●نــگاران●گردیــد●و●داده●هــای●گــردآوری●شــده●بــا●اســتفاده●از●روش●حداقــل●

مربعــات●بــرای●اعتبارســنجی●الگــوی●طراحــی●شــده●اســتفاده●گردیــد.●روش●حداقــل●مربعــات●

ــزار●اســمارت●پی●ال●اس2●انجــام●شــد. ــا●نرم●اف ــی●ب جزئ

ــرگان(●اســتفاده● ــی●از●خب ــوا●)نظرخواه ــی●محت ــی●پرسشــنامه●از●روای ــرای●بررســی●روای ب

شــد●و●اعتبــار●آن●تأییــد●شــد.●همچنیــن●آلفــای●کرونبــاخ●کلــی●پرسشــنامه●در●یــک●مطالعــه●

مقدماتــی●0/875●بــه●دســت●آمــد.●پــس●از●توزیــع●پرسشــنامه●در●نمونــه●منتخــب●روایــی●

پرسشــنامه●بــا●ســه●روش●روایــی●ســازه●)مــدل●بیرونــی(،●روایــی●همگــرا●)AVE(●و●روایــی●واگــرا●

بررســی●شــد.●مقــدار●AVE●بــرای●تمامــی●متغیرهــا●بایــد●بزرگتــر●از●0/5●باشــد.●بــرای●محاســبه●

ــاخ●هــر●یــک●از●عوامــل●محاســبه● ــی●)CR(●و●ضریــب●آلفــای●کرونب ــز●پایایــی●ترکیب پایایــی●نی

ــر●از●0/7●باشــد● ــد●بزرگت ــاد●بای ــی●ابع ــاخ●تمام ــای●کرونب ــی●و●آلف ــی●ترکیب ــزان●پایای شــد.●می

ــرا●از● ــی●گ ــی●روای ــرای●ارزیاب ــازاده،●1392:●61(.●ب ــالم●زاده،●1398:●54؛●داوری●و●رض )آذر●و●غ

ــار●جایگزیــن●روش●قدیمــی● ــن●معی ــه●HTMT3●اســتفاده●شــد.●ای ــی●یگانه-دوگان ــار●روای معی

فورنل-الرکــر●شــد.●حــد●مجــاز●معیــار●HTMT●میــزان●0/85●تــا●0/9●اســت.●اگــر●مقادیــر●ایــن●

معیــار●کمتــر●از●0/9●باشــد●روایــی●واگــرا●قابل●قبــول●اســت●)هنســلر●و●همــکاران4،●2015:●121(.●

ــری●در●روش●PLS●اســت. ــرازش●مدل●هــای●اندازه●گی ــار●ســنجش●ب ــر●معی ــرا●دیگ ــی●واگ روای

1.●MicMac

2.●Smart●PLS

3.●Heterotrait-Monotrait●Ratio

4.●Henseler,●J.,●Ringle,●C.●M.,●&●Sarstedt,●M.
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یافته های تحقیق

ــوزه● ــرگان●ح ــر●از●خب ــدگاه●20●نف ــه●از●دی ــوی●اولی ــۀ●الگ ــرای●ارائ ــت،●ب ــش●نخس در●بخ

روزنامه●نــگاری●علــم●اســتفاده●شــد.●ویژگی●هــای●جمعیت●شــناختی●خبــرگان●در●جــدول●1●

ــه●شــده●اســت: ارائ

جدول●1-●ویژگی●های●جمعیت●شناختی●خبرگان

سابقۀ●کار●مرتبطمدرک●تحصیلیجنسیتشغل

حدود 30 سالدکترای روزنامه نگاریمردروزنامه نگار و استاد دانشگاه عالمه

حدود 20 سالدکترای علوم ارتباطاتزنپژوهشگر و استاد دانشگاه تهران

حدود 15 سالدکترای علوم ارتباطاتزنپژوهشگر و استاد دانشگاه عالمه

حدود 30 سالدکترای علوم ارتباطاتمردپژوهشگر و استاد دانشگاه آزاد

مردپژوهشگر و روزنامه نگار علم
کارشناسی ارشد 
روزنامه نگاری علم

حدود 20 سال

حدود 20 سالدکترای دیرینه شناسیمردنویسنده و مترجم علم

حدود 20 سالدکترای آینده پژوهیمردپژوهشگر و روزنامه نگار علم

بیش از 10 سالدکترای کشاورزیمردپژوهشگر و روزنامه نگار علم

بیش از 10 سالدکترای علوم زیستیمردپژوهشگر و روزنامه نگار علم

مردروزنامه نگار و پژوهشگر ارتباطات
کارشناسی علوم 

ارتباطات
حدود 15 سال

حدود 20 سالکارشناسی فیزیکزنروزنامه نگار علم

مردروزنامه نگار علم
کارشناسی ارشد 
مهندسی منابع

حدود 20 سال

حدود 20 سالدکترای میکروبیولوژیمردپژوهشگر و روزنامه نگار علم

حدود 20 سالکارشناسی شیمیمردروزنامه نگار علم

روزنامه نگار، پژوهشگر ارتباطات و مدیر 
رسانه ای

حدود 20 سالدکترای علوم ارتباطاتمرد

زنپژوهشگر و مدیر رسانه ای
دکترای مدیریت 

کسب وکار
حدود 20 سال

بیش از 10 سالدکترای مدیریت رسانهزنپژوهشگر ارتباطات و برنامه ساز علمی

حدود 15 سالدکترای مدیریت رسانهزنپژوهشگر و استاد پژوهشگاه ارتباطات
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سابقۀ●کار●مرتبطمدرک●تحصیلیجنسیتشغل

روزنامه نگار، مدیر رسانه ای و استاد 
دانشگاه عالمه

حدود 20 سالدکترای علوم ارتباطاتمرد

مردروزنامه نگار و مدیر رسانه ای
کارشناسی ارشد 

ارتباطات
حدود 20 سال

ــتفاده● ــگاران●اس ــر●از●روزنامه●ن ــدگاه●169●نف ــو●از●دی ــنجی●الگ ــی●و●اعتبارس در●بخــش●کم

ــان● ــگاران●را●زن ــر●)38%(●از●روزنامه●ن ــرد●و●64●نف ــر●)62%(●م ــر●جنســیت●105●نف ــد.●از●منظ ش

تشــکیل●می●دهنــد.●از●منظــر●ســن●50●نفــر●)30%(●از●روزنامه●نــگاران●کمتــر●از●35●ســال●ســن●

ــز●45●ســال●و●بیشــتر● ــر●)36%(●نی ــا●45●ســال●و●61●نف ــد.●58●نفــر●)34%(●بیــن●35●ت دارن

ــر●)28%(●کارشناســی● ــر●)64%(●کارشناســی،●47●نف ــد.●از●منظــر●تحصیــالت●108●نف ســن●دارن

ارشــد●و●14●نفــر●)8%(●تحصیــالت●دکتــری●دارنــد.●از●منظــر●ســابقه●کاری●32●نفــر●)19%(●کمتــر●

از●10●ســال،●50●نفــر●)30%(●بیــن●10●تــا●15●ســال،●47●نفــر●)28%(●بیــن●15●تــا●20●ســال●و●40●

نفــر●)24%(●نیــز●بیــش●از●20●ســال●ســابقۀ●●کاری●دارنــد.

طراحی الگوی سیاستگذاری روزنامه نگاری علم مبتنی بر رسانه های نوین

بــرای●شناســایی●روابــط●درونــی●شــاخص●ها●و●ارائــۀ●الگــوی●سیاســتگذاری●روزنامه●نــگاری●

علــم●مبتنــی●بــر●رســانه●های●نویــن●از●روش●مدل●ســازی●ساختاری-تفســیری1●اســتفاده●شــده●

ــا●اســتفاده●از●نمادهــای●منــدرج● اســت.●الگــوی●روابــط●بیــن●شــاخص●های●شناسائی●شــده●ب

در●جــدول●2●تعییــن●شــده●اســت.

جدول●2-●عالئم●مورد●استفاده●در●طراحی●الگوی●ساختاری-تفسیری

VAXOنماد

رابطه
متغیر i بر j تاثیر 

دارد
متغیر j بر i تأثیر 

دارد
رابطه دو سویه

عدم وجود 
رابطه

ــده● ــکیل●ش ــاختاری2●تش ــی●س ــس●خودتعامل ــاخص●ها،●ماتری ــط●ش ــایی●رواب ــا●شناس ب

اســت.

1.●Interpretive●Structural●Modelling

2●●Structural●Self-Interaction●Matrix,●SSIM
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جدول●3-●ماتریس●خودتعاملی●ساختاری●سیاستگذاری●روزنامه●نگاری●علم

SSIMC01C02C03C04C05C06C07C08C09C10

تولید●محتوای●متناسب●با●نیازهای●
)C01(●عمومی

 AAAOVXVAV

)C02(●زیرساخت●های●روزنامه●نگاری●علم  VXVVVVVV

)C03(●توانمند●سازی●روزنامه●نگار●علم   AVOVVAV

رفع●موانع●رشد●و●توسعۀ●روزنامه●نگاری●
)C04(●علم

    VVVOVV

سیاستگذاری●روزنامه●نگاری●علم●در●
)C05(●ایران

     AAAAA

)C06(●به●کارگیری●رسانه●های●نوین      AVAV

)C07(●نظارت●نهادی●و●ارزیابی●مستقل       VOV

تقویت●ارتباط●و●اعتماد●میان●جامعه●
)C08(●علم●با●عموم

        AX

به●روزرسانی●آموزش●در●روزنامه●نگاری●
)C09(

         V

مشارکت●دانشگاهیان●با●روزنامه●نگاران●
)C10(●علم

          

ماتریــس●دریافتــی1●از●تبدیــل●ماتریــس●خــود●تعاملــی●ســاختاری●بــه●یــک●ماتریــس●دو●

ارزشــی●صفــر●و●یــک●بــه●دســت●می●آیــد.●در●ماتریــس●دریافتــی●درایه●هــای●قطــر●اصلــی●برابــر●

یــک●قــرار●می●گیــرد.●همچنیــن●بــرای●اطمینــان●بایــد●روابــط●ثانویــه●کنتــرل●شــود.

ــرای●تعییــن●روابــط●و●ســطح●بنــدی●شــاخص●ها● پــس●از●تشــکیل●ماتریــس●دســتیابی●ب

بایــد●»مجموعــۀ●دســتیابی«●و●»مجموعــۀ●پیش●نیــاز«●شناســایی●شــود.●بــرای●متغیــر●

ــق● ــه●از●طری ــی●اســت●ک ــامل●متغیرهای ــا(●ش ــا●اثرگذاری●ه ــی●ی ــتیابی●)خروج ــۀ●دس مجموع

ــامل● ــا(●ش ــا●اثرپذیری●ه ــاز●)ورودی●ی ــۀ●پیش●نی ــید.●مجموع ــا●رس ــه●آنه ــوان●ب ــر●می●ت متغی

ــر●رســید. ــه●متغی ــوان●ب ــا●می●ت ــق●آنه ــه●از●طری ــی●اســت●ک متغیرهای

1●●Reachability●matrix,●RM
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جدول●4–●مجموعه●ورودی●ها●و●خروجی●ها●برای●تعیین●سطح

سطحاشتراکورودی:●اثرپذیریخروجی:●اثرگذاری●

C01C10,C08,C07,C06,C05,C01C09,C07,C04,C03,C02,C01C07,C014

C02
C0,C07,C06,C05,C04,C03,C02,C01

C10,C09,8
C04,C02C04,C026

C03C10,C09,C08,C07,C06,C05,C03,C01C09,C04,C03,C02C09,C035

C04
C0,C07,C06,C05,C04,C03,C02,C01

C10,C09,8
C04,C02C04,C026

C05C05
C,C07,C06,C05,C04,C03,C02,C01

C10,C09,08
C051

C06C10,C08,C06,C05C09,C07,C06,C04,C03,C02,C01C063

C07C10,C08,C07,C06,C05,C01C09,C07,C04,C03,C02,C01C07,C014

C08C10,C08,C05
C08,C07,C06,C04,C03,C02,C01

C10,C09,
C10,C082

C09C10,C09,C08,C07,C06,C05,C03,C01C09,C04,C03,C02C09,C035

C10C10,C08,C05
C08,C07,C06,C04,C03,C02,C01

C10,C09,
C10,C082

بنابرایــن●سیاســتگذاری●روزنامه●نــگاری●علــم●در●ایــران●●در●ســطح●اول●قــرار●دارد.●متغیرهای●

ــا● ــگاهیان●ب ــارکت●دانش ــوم●●و●مش ــا●عم ــی●ب ــۀ●علم ــان●جامع ــاد●می ــاط●و●اعتم ــت●ارتب تقوی

ــن●●در● ــانه●های●نوی ــری●رس ــر●به●کارگی ــد.●متغی ــرار●دارن ــطح●دوم●ق ــم●●در●س ــگاران●عل روزنامه●ن

ــا●نیازهــای●عمــوم●●و●ارتقــاء● ســطح●ســوم●قــرار●دارد.●متغیرهــای●تولیــد●محتــوا●متناســب●ب

ــر● ــد.●متغی ــرار●دارن ــارم●ق ــطح●چه ــم●●در●س ــگاران●عل ــری●روزنامه●ن ــی●و●مطالبه●گ ــش●نظارت نق

ــای● ــوزش●و●ارتق ــر●آم ــرار●دارد.●متغی ــم●ق ــطح●پنج ــم●●در●س ــگار●عل ــازی●روزنامه●ن توانمندس

ــگاری● ــای●زیرســاخت●های●روزنامه●ن ــرار●دارد.●متغیره ــم●●در●ســطح●ششــم●ق ــگاری●عل روزنامه●ن

ــد.● ــرار●دارن ــم●ق ــطح●هفت ــم●●در●س ــگاری●عل ــعۀ●روزنامه●ن ــد●و●توس ــع●رش ــع●موان ــم●●و●رف عل

ــوذ- ــدرت●نف ــس●ق ــکیل●ماتری ــر●در●تش ــر●عنص ــرای●ه ــا●ب ــا●و●خروجی●ه ــه●ورودی●ه مجموع
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ــرد.●ماتریــس●قــدرت●نفوذ-وابســتگی●در●جــدول●5● ــرار●می●گی وابســتگی●مــورد●اســتفاده●ق

ارائــه●شــده●اســت.

جدول●5-●قدرت●نفوذ●و●میزان●وابستگی●شاخص●های●سیاستگذاری●روزنامه●نگاری●علم

قدرت●نفوذمیزان●وابستگیمتغیرهای●سیاستگذاری●روزنامه●نگاری●علم

)C01( 66تولید محتوا متناسب با نیازهای عموم

)C02( 210زیرساخت های روزنامه نگاری علم

)C03( 48توانمند سازی روزنامه نگار علم

)C04( 210رفع موانع رشد و توسعۀ روزنامه نگاری علم

)C05( 101سیاستگذاری روزنامه نگاری علم در ایران

)C06( 74به کارگیری رسانه های نوین

)C07( 66ارتقاء نقش نظارتی و مطالبه گری روزنامه نگاران علم

)C08( 93تقویت ارتباط و اعتماد میان جامعه علم با عموم

)C09( 48آموزش و ارتقای روزنامه نگاری علم

)C10( 93مشارکت دانشگاهیان با روزنامه نگاران علم

سیاســتگذاری● کــه● می●دهــد● نشــان● نفوذ-وابســتگی● قــدرت● جــدول● یافته●هــای●

ــل● ــت●و●حاص ــوردار●اس ــتگی●برخ ــزان●وابس ــترین●می ــران●از●بیش ــم●در●ای ــگاری●عل روزنامه●ن

ــع●رشــد●و● ــع●موان ــه●رف ــی●اســت●ک ــن●در●حال تعامــل●ســایر●ســازه●های●پژوهــش●اســت.●ای

ــن● ــوان●اثرگذارتری ــه●عن ــم●ب ــگاری●عل ــم●و●زیرســاخت●های●روزنامه●ن ــگاری●عل توســعۀ●روزنامه●ن

ســازه●در●ایــن●میــان●هســتند.●رفــع●موانــع●و●تقویــت●زیرســاخت●ها●موجــب●توانمند●ســازی،●

آمــوزش●و●ارتقــای●روزنامه●نــگاری●علــم●می●شــود.●خالصــۀ●نتایــج●حاصــل●از●تجزیــه●و●تحلیــل●

داده●هــا●در●قالــب●الگــوی●اولیــه●پژوهــش●در●شــکل●زیــر●ارائــه●شــده●اســت:
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شکل●1-●الگوی●سیاستگذاری●روزنامه●نگاری●علم●مبتنی●بر●رسانه●های●نوین

اعتبارسنجی الگوی پژوهش

ــد،● ــی●ش ــن●طراح ــانه●های●نوی ــم●در●رس ــگاری●عل ــه●روزنامه●ن ــدل●اولی ــه●م ــس●از●آن●ک پ

بــرای●اعتبارســنجی●و●ارائــۀ●مــدل●نهایــی●از●روش●حداقــل●مربعــات●جزئــی●)PLS(●اســتفاده●

شــد.●مــدل●نهائــی●پژوهــش●در●شــکل●2●نمایــش●داده●شــد.●ایــن●مــدل●خروجــی●نــرم●افــزار●

ــط● ــاداری●رواب ــرای●ســنجش●معن ــوت●اســتراپینگ●ب ــوده●و●آمــاره●t●و●مقــدار●ب Smart●PLS●ب

نیــز●در●شــکل●3●آمــده●اســت.
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شکل●2-●ضرایب●مسیر●متغیرهای●مدل●حداقل●مربعات●جزئی●)تخمین●استاندارد(

شکل●3-●معناداری●مدل●حداقل●مربعات●جزئی●)بوت●استراپینگ(
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خالصۀ●نتایج●آزمون●فرضیه●های●پژوهش●در●جدول●زیر●ارائه●شده●است:

جدول●6-●خالصۀ●نتایج●آزمون●فرضیه●های●پژوهش

نتیجهآماره●tبارعاملیمتغیر●وابستهمتغیر●مستقل

رفع موانع رشد و 
توسعۀ روزنامه نگاری 

علم

آموزش و ارتقای 
روزنامه نگاری علم

 تأیید0/5126/602

زیرساخت های 
روزنامه نگاری علم

آموزش و ارتقای 
روزنامه نگاری علم

 تأیید0/3342/952

آموزش و ارتقای 
روزنامه نگاری علم

 تأیید0/6497/655توانمندسازی روزنامه نگار علم

توانمندسازی 
روزنامه نگار علم

تولید محتوا متناسب با 
نیازهای عموم

 تأیید0/7999/989

توانمندسازی 
روزنامه نگار علم

نقش نظارتی و مطالبه گری 
روزنامه نگاران علم

 تأیید0/8829/599

توانمندسازی 
روزنامه نگار علم

 تأیید0/7398/139به کارگیری رسانه های نوین

به کارگیری رسانه های 
نوین

ارتباط و اعتماد میان جامعۀ 
علمی با عموم

 تأیید0/6447/277

به کارگیری رسانه های 
نوین

مشارکت و همراهی 
دانشگاهیان

 تأیید0/7688/960

ارتباط و اعتماد میان 
جامعۀ علمی با عموم

سیاستگذاری روزنامه نگاری 
علم در ایران

 تأیید0/3702/324

مشارکت و همراهی 
دانشگاهیان

سیاستگذاری روزنامه نگاری 
علم در ایران

 تأیید0/4624/066

ارتقـای● و● آمـوزش● بـر● روزنامه●نـگاری●علـم● رفـع●موانـع●رشـد●و●توسـعۀ● تأثیـر● ضریـب●

روزنامه●نـگاری●علـم●مقـدار●0/512●و●مقـدار●آمـاره●t●نیـز●6/602●به●دسـت●آمده●اسـت.●ضریب●

ارتقـای●روزنامه●نـگاری●علـم●مقـدار● تأثیـر●زیرسـاخت●های●روزنامه●نـگاری●علـم●بـر●آمـوزش●و●

0/334●و●مقـدار●آمـاره●t●نیـز●2/952●به●دسـت●آمـده●اسـت؛●بنابرایـن●رفـع●موانـع●و●تقویت●

زیرسـاخت●های●روزنامه●نـگاری●علـم●بـر●آمـوزش●و●ارتقـای●روزنامه●نـگاری●علـم●تأثیـر●مثبـت●و●

معناداری●دارد.●در●این●راسـتا●تأمین●سـرمایه●گذار●و●اسپانسـر،●پذیرش●تحول●در●اکوسیسـتم●

تحقیـق●و●پژوهـش●و●روش●هـا●و●اهـداف●روزنامه●نـگاری●علـم●بـا●توجـه●بـه●سـرعت●تحـول●

از●فضـای●مجـازی●و●عمومـی●و●شـناخت●نقـاط●قـوت●و●ضعـف● رسـانه●ها،●کسـب●شـناخت●
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روزنامه●نـگاری●علـم●می●توانـد●راهگشـا●باشـد.●حمایت●نشـدن●روزنامه●نـگاران●از●جانب●رسـانه●

در●بزنگاه●هـای●حسـاس●یـک●مانـع●عمـده●اسـت●کـه●بایـد●برطـرف●شـود.

ــر●توانمندســازی● ــم●ب ــگاری●عل از●ســوی●دیگــر●ضریــب●تأثیــر●آمــوزش●و●ارتقــای●روزنامه●ن

روزنامه●نــگار●علــم●مقــدار●0/649●و●مقــدار●آمــاره●t●نیــز●7/655●بــه●دســت●آمده●اســت.●آشــنا●

ــهای● ــا●در●آموزش ــع●محدودیت●ه ــال،●رف ــای●دیجیت ــا●فضاه ــم●ب ــگاران●عل ــودن●روزنامه●ن نم

روزنامه●نــگاری،●ارائــه●آمــوزش●رســمی●و●غیــر●رســمی●روزنامه●نــگاری،●رشــد●و●توســعۀ●

ــق●ســازوکارهای● ــا●از●طری ــق●دانشــگاه●و●نظام●هــای●رســمی●آموزشــی●ی ــگاری●از●طری روزنامه●ن

ــود. ــم●ش ــگار●عل ــازی●روزنامه●ن ــب●توانمندس ــد●موج ــه●ای●می●توان حرف

همچنیـن●ضریـب●تأثیـر●توانمندسـازی●روزنامه●نـگار●علـم●بـر●تولیـد●محتـوای●متناسـب●با●

نیازهـای●عمـوم●مقـدار●0/799●بـر●نقـش●نظارتـی●و●مطالبه●گـری●روزنامه●نـگاران●علـم●مقـدار●

0/882●و●بـر●به●کارگیـری●رسـانه●های●نویـن●مقـدار●0/739●به●دسـت●آمـده●اسـت؛●بنابرایـن●با●

اطمینـان●95%●می●تـوان●ادعـا●کـرد:●توانمندسـازی●روزنامه●نـگار●علـم●بـر●تولیـد●محتـوا،●نقش●

نظارتـی●و●به●کارگیـری●رسـانه●های●نویـن●تأثیـر●مثبـت●و●معناداری●دارد.●در●این●راسـتا●داشـتن●

نـگاه●تحلیلـی،●فرآینـد●محـور●و●راهکارمحور،●افزایش●مهارت●در●اسـتفاده●از●رسـانه●های●نوین،●

روزنامه●نـگاری●علـم●به●عنـوان●ابزار●اصلـی●مقابله●بـا●رواج●اطالعات●نادرسـت●در●آینده،●کاهش●

فقـدان●آزادی●و●اعتمـاد●بـه●رسـانه●ها●در●ایـران●و●اعتمـاد●مخاطبین●به●اینفلوئنسـرها●و●مقابله●

بـا●قـدرت●انتشـار●شـبه●علم/ضـد●علـم●و●اخبار●جعلی●شـدن●اهمیت●بسـیار●زیـادی●دارد.

بــر●سیاســتگذاری● دانشــگاهیان● و●همراهــی● تأثیــر●مشــارکت● نهایــت●ضریــب● در●

روزنامه●نــگاری●علــم●در●ایــران●مقــدار●0/462●و●مقــدار●آمــاره●t●نیــز●4/066●به●دســت●آمــده●

اســت؛●بنابرایــن●بــا●اطمینــان●95%●می●تــوان●ادعــا●کــرد:●مشــارکت●و●همراهــی●دانشــگاهیان●

ــاداری●دارد.●تخصیــص● ــم●در●ایــران●تأثیــر●مثبــت●و●معن ــگاری●عل ــر●سیاســتگذاری●روزنامه●ن ب

بودجــه●و●نیــرو●بــه●بخــش●علمــی●رســانه●ها●بــه●عنــوان●یکــی●از●ارکان●مهــم●توســعۀ●

ــت● ــه●ای●جه ــوان●پای ــه●عن ــور●ب ــانه●های●کش ــم●در●رس ــتحکم●عل ــگاه●مس ــاد●جای ــی،●ایج علم

ــه● ــم●ب ــگاری●عل ــز●کار●روزنامه●ن ــش●تمرک ــران،●افزای ــم●در●ای ــگاری●عل ــتگذاری●روزنامه●ن سیاس

دور●از●ســطحی●نگری●و●توجــه●روزنامه●نــگار●علــم●بــه●حوزه●هــای●مختلــف●بــه●صــورت●عمیــق،●

ــی● ــای●اصل ــم●از●محوره ــگاری●عل ــداف●روزنامه●ن ــبرد●اه ــور●در●پیش ــل●مح ــدی●و●راه●ح فراین

ــن●حــوزه●هســتند. بحــث●در●ای
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مــدل●بیرونــی●)اندازه●گیــری(●براســاس●ســه●شــاخص●روایــی●همگــرا،●پایایــی●ترکیبــی●و●

●AVE●آلفــای●کرونبــاخ●مــورد●ارزیابــی●قــرار●گرفتــه●اســت.●روایــی●همگــرا●بــا●اســتفاده●از●معیــار

ــای● ــی●و●آلف ــی●ترکیب ــوب●اســت.●پایای محاســبه●شــد●و●چنانچــه●بیشــتر●از●0/5●باشــد●مطل

ــر● ــار●بهت ــاختاری●معی ــای●س ــیCR(●1(●در●مدل●ه ــی●ترکیب ــد.●پایای ــبه●ش ــز●محاس ــاخ●نی کرونب

و●معتبرتــری●نســبت●بــه●آلفــای●کرونبــاخ●بــه●شــمار●مــی●رود،●بــه●دلیــل●اینکــه●در●محاســبه●

آلفــای●کرونبــاخ●در●مــورد●هــر●ســازه●تمامــی●شــاخص●ها●بــا●اهمیــت●یکســان●وارد●محاســبات●

می●شــوند،●ولــی●در●محاســبه●پایایــی●ترکیبــی●شــاخص●ها●بــا●بارهــای●عاملــی●بیشــتر●

ــی● ــار●عامل ــا●ب ــر●CR،●شــاخص●ها●ب ــه●مقادی ــری●داشــته●و●باعــث●می●شــود●ک ــت●زیادت اهمی

ــر● ــار●واقعی●ت ــازه●ها●معی ــر●CR●س ــود●مقادی ــث●ش ــته●و●باع ــری●داش ــت●زیادت ــتر●اهمی بیش

ــۀ● ــازاده،●1392:●67(.●خالص ــد●)داوری●و●رض ــاخ●باش ــای●کرونب ــه●آلف ــبت●ب ــری●نس و●دقیق●ت

ــه●شــد. ــری●در●جــدول●7●ارائ ــدل●اندازه●گی ــرازش●م ــی●ب ــج●ارزیاب نتای

جدول●7-●خالصۀ●نتایج●ارزیابی●برازش●مدل●اندازه●گیری

آلفای●کرونباخپایایی●ترکیبی●)AVE)CRسازه●های●اصلی

0/5390/8190/705آموزش و ارتقاي روزنامه نگاری علم

0/5510/8400/773ارتباط و اعتماد ميان جامعه علمي با عموم

0/5550/8910/850استفاده از رسانه هاي نوين

0/5370/9200/903توانمندسازي روزنامه نگار علم

0/6600/9140/872توليد محتوا متناسب با نيازهاي عموم

0/5990/9230/904رفع موانع رشد و توسعه روزنامه نگاري علم

0/8290/9510/731زيرساخت هاي روزنامه نگاري علم

0/7920/9380/912سياست گذاري روزنامه نگاري علم در ايران

0/7880/9180/866مشارکت و همراهي دانشگاهيان

0/7320/8910/816نقش نظارتي و مطالبه گري روزنامه نگاران علم

1●●Composite●Reliability●)CR(
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مقــدار●میانگیــن●واریانــس●اســتخراج●شــده●)AVE(●بزرگتــر●از●0/5●اســت●بنابرایــن●روایــی●

همگــرا●تأییــد●می●شــود.●آلفــای●کرونبــاخ●تمامــی●متغیرهــا●بزرگتــر●از●0/7●بــوده●بنابرایــن●از●

نظــر●پایایــی●تمامــی●متغیرهــا●موردتأییــد●اســت.●براســاس●نتایــج●مــدل●بیرونــی●پژوهــش،●

ــت●و● ــش●پرداخ ــای●پژوه ــون●فرضیه●ه ــه●آزم ــوان●ب ــب●،●می●ت ــی●مرک ــرا●و●پایای ــی●همگ روای

نتایــج●حاصــل●از●اجــرای●مــدل●قابــل●اعتمــاد●اســت.

ــن،●شــاخص● ــب●تعیی ــی●)ســاختاری(●براســاس●ســه●شــاخص●ضری ــدل●درون ــرازش●م ب

ــج● ــده●اســت.●خالصــۀ●نتای ــی●گردی ــرازش●)GOF(●ارزیاب ــی●ب اســتون-گیزر●●و●شــاخص●نیکوی

ــه●شــد. ــرازش●مــدل●ســاختاری●در●جــدول●8●ارائ ــی●ب ارزیاب

جدول●8-●خالصۀ●نتایج●ارزیابی●برازش●مدل●اندازه●گیری

ضریب●آموزش●و●ارتقاي●روزنامه●نگاری●علم
تشخیص

Q2F2GoF

0/6610/3300/150ارتباط و اعتماد ميان جامعه علمي با عموم

0/621

0/4140/1610/162استفاده از رسانه هاي نوين

0/5460/2850/166توانمندسازي روزنامه نگار علم

0/4210/1970/148توليد محتوا متناسب با نيازهاي عموم

0/6390/4080/271رفع موانع رشد و توسعه روزنامه نگاري علم

0/00/4630/210زيرساخت هاي روزنامه نگاري علم

0/00/6960/440سياست گذاري روزنامه نگاري علم در ايران

0/7240/5370/403مشارکت و همراهي دانشگاهيان

0/5010/3820/399نقش نظارتي و مطالبه گري روزنامه نگاران علم

0/7780/5680/343نقش نظارتي و مطالبه گري روزنامه نگاران علم

ضریــب●تعییــن●)R2(●معیــاری●اســت●کــه●بیانگــر●میــزان●تغییــرات●هــر●یــک●از●متغیرهــای●

وابســته●مــدل●اســت●کــه●بــه●وســیله●متغیرهــای●مســتقل●تبییــن●می●شــود.●هرچــه●مقــدار●

R2●مربــوط●بــه●ســازه●های●درون●زای●مــدل●بیشــتر●باشــد،●نشــان●از●بــرازش●بهتــر●مــدل●اســت.●

چیــن●1●)1998(●ســه●مقــدار●0/19،●0/33●و●0/67●را●بــه●عنــوان●مقــدار●مــالک●بــرای●مقادیــر●

1.●Chin,●W.●W.



156

طراحی و اعتبارسنجی الگوی روزنامه نگاری علم در عصر رسانه های نوین

دوره 5
 پیاپی 18

زمستان 1401

ضعیــف،●متوســط●و●قــوی●بــودن●بــرازش●بخــش●ســاختاری●مــدل●بــه●وســیله●معیــار●ضریــب●

تعییــن●تعریــف●کــرده●اســت.●ضریــب●تعییــن●سياســت●گذاري●روزنامه●نــگاري●علــم●در●ايــران●

0/72●گــزارش●شــده●اســت●کــه●مقــدار●قابــل●قبولــی●اســت●)چیــن،●1998:●102(.

ــازد.● ــخص●می●س ــدل●را●مش ــی●م ــدرت●پیش●بین ــاخص●ق ــا●ش ــزر1●ی ــتون-●گی ــار●اس معی

بالیندفولدینــگ●یــک●روش●اســتفاده●مجــدد●از●نمونــه●اســت.●هنســلر●و●همــکاران●)2015(●

دربــاره●شــدت●قــدرت●پیش●بینــی●مــدل●در●مــورد●ســازه●های●درون●زا،●ســه●مقــدار●0/02●0/15●

ــد.● ــن●نموده●ان ــوی●تعیی ــط●و●ق ــف،●متوس ــی●ضعی ــدرت●پیش●بین ــب●ق ــه●ترتی و●0/35●را●ب

اعــداد●مثبــت●نشــان●دهنــده●کیفیــت●مناســب●مــدل●هســتند.●ایــن●مقادیــر●بــرای●تمامــی●

ــدرت● ــن●ق ــت.؛●نابرای ــده●اس ــت●آم ــر●از●0/35●به●دس ــت●و●بزرگت ــش●مثب ــازه●های●پژوه س

پیش●بینــی●ســازه●های●پژوهــش●به●صــورت●قــوی●بــرآورد●می●شــود.

●GOF●ــاخص ــی●ش ــذورات●جزئ ــل●مج ــدل●در●روش●حداق ــرازش●م ــاخص●ب ــن●ش مهمتری

ــد●)تننهــاوس●و●همــکاران،● ــداع●گردی ــار●GOF●توســط●تننهــاوس●و●همــکاران2●اب اســت.●معی

2004:●160(.●وتزلــس●و●همــکاران●3●نیــز●ســه●مقــدار●0/01،●0/25●و●0/36●را●بــه●عنــوان●مقادیر●

ضعیــف،●متوســط●و●قــوی●بــرای●Gof●معرفــی●نموده●انــد●)وتزلــس●و●همــکاران،●2009:180(.●

ایــن●شــاخص●بــا●اســتفاده●از●میانگیــن●هندســی●شــاخص●و●میانگیــن●شــاخص●های●

افزونگــی4●قابــل●محاســبه●اســت.●شــاخص●GOF●برابــر●0/62●به●دســت●آمــده●اســت●بنابرایــن●

مــدل●از●بــرازش●مطلوبــی●برخــوردار●اســت.

بحث و نتیجه گیری

ــم●یکــی●از●مشــاغلی●اســت●کــه●بــه●طــور●روزافزونــی●در●مخاطــره●قــرار● ــگاری●عل روزنامه●ن

دارد●و●البتــه●در●کمــال●تعجــب،●بیــش●از●هــر●زمــان●دیگــر●بــه●آن●نیــاز●داریــم.●در●دنیایــی●کــه●

هــر●روز●بــر●نظــارت●شــهروندان●و●نیــز●تبلیــغ●کننــدگان●بــر●نحــوه●انتقــال●اطالعــات●از●طریــق●

ــا●و● ــگاه●ســنتی●رســانه●های●گروهــی●)روزنامه●ه ــزوده●می●شــود،●جای ــن●اف شــیوه●هــای●آنالی

1.●Stone-Geisser

2.●Tenenhaus,●M.,●Vinzi,●V.●E.,●Chatelin,●Y.-M.,●&●Lauro,●C.

3.●Wetzels,●M.,●Odekerken-Schröder,●G.,●&●Van●Oppen,●C

4.●Communalities
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ــا● ــگاه●مدت●ه ــن●جای ــده●اســت.●ای ــزل●ش ــان●متزل ــورهای●جه ــیاری●از●کش ــا(●در●بس مجله●ه

ــود. ــرح●ب ــم●مط ــگاران●عل ــای●روزنامه●ن ــن●کارفرم ــوان●اصلی●تری به●عن

ــد● ــه●طــور●پیوســته●نیازمن ــک●ســیاه●چاله،●ب ــد●ی ــت●همانن ــه●اینترن ــی●ک در●شــرایط●کنون

ــی● ــدون●تعطیل ــاعته●و●ب ــار●س ــت●●و●چه ــه●ای●بیس ــه●حرف ــگاری●ب ــت،●روزنامه●ن ــه●اس تغذی

تبدیــل●شــده●اســت.●اخبــار●بایــد●بــه●ســرعت●منتشــر●شــوند●و●در●ایــن●میــان،●هیــچ●نقطــۀ●

پایانــی●هــم●بــرای●ایــن●فراینــد●وجــود●نــدارد.●فراهــم●کــردن●اخبــار●علمــی●بــرای●اســتفاده●در●

اینترنــت●بــا●چالش●هــای●متعــددی●روبه●روســت●و●در●ایــن●میــان،●نیــاز●بــرای●بــه●روز●رســانی،●

مدیریــت●ســرعت●انتقــال●اطالعــات●بــه●یــک●متــن●روایــی●و●نیــز●بــه●حداکثــر●رســاندن●ایجــاز●

ــم● ــا●ه ــه،●ثانیه●ه ــتند.●در●نتیج ــا●هس ــن●چالش●ه ــن●ای ــی●از●مهمتری ــون●روای ــن●مت در●ای

در●ایــن●میــان●ارزشــمند●هســتند●و●نبایــد●زمــان●را●بــه●هیــچ●وجــه●از●دســت●داد.●افزایــش●

افسارگســیخته●حجــم●محتــوا●و●تولیدکننــدگان●در●رســانه●های●نویــن،●نقــش●روزنامه●نــگاران●

ــی●را●از● ــای●علم ــیر●محتواه ــل●و●تفس ــوا●و●تحلی ــنجی●محت ــار●س ــی،●اعتب ــم●در●دروازه●بان عل

هرزمــان●دیگــری●پررنگ●تــر●کــرده●اســت.●در●چنیــن●شــرایطی●روزنامه●نــگاران●علــم●بــا●فاصلــه●

گرفتــن●هرچــه●بیشــتر●از●تبلیــغ●یــا●ترویــج●صــرف،●بــه●ســوی●پرسشــگری●حرکــت●کرده●انــد.●

همــه●این●هــا●در●شــرایطی●اســت●کــه●از●نظــر●حرفــه●ای●ظهــور●اینترنــت●اگرچــه●زمینــه●ســاز●

دوران●طالیــی●بــرای●گســترش●روزنامه●نــگاری●علــم●بــوده●امــا●مشــکالت●اقتصــادی●دامنــه●دار●

ــی●و●ســوق● ــان●اصل ــانه●های●جری ــگاران●شــاغل●در●رس ــه●کاهــش●شــمار●روزنامه●ن ــالً●ب آن●عم

دادن●آن●هــا●بــه●ســوی●فعالیــت●مســتقل●در●فضــای●مجــازی●منجــر●شــده●اســت.●اتفاقــی●کــه●

ــت. ــته●اس ــی●داش ــز●در●پ ــددی●را●نی ــای●متع ــا●و●چالش●ه ــان●فرصت●ه هم●زم

ــم●در● ــگاری●عل هــدف●از●انجــام●ایــن●پژوهــش،●طراحــی●و●اعتبارســنجی●الگــوی●روزنامه●ن

ــت● ــا●تقوی ــد●ب ــخص●ش ــده●مش ــوی●ارائه●ش ــاس●الگ ــت.●براس ــن●اس ــانه●های●نوی ــر●رس عص

ــوزش●و● ــر●آم ــوان●ب ــم●می●ت ــگاری●عل ــعۀ●روزنامه●ن ــد●و●توس ــع●رش ــع●موان ــاخت●ها●و●رف زیرس

ــم●دســت● ــگار●عل ــه●توانمندســازی●روزنامه●ن ــر●گذاشــت●و●ب ــم●تأثی ــگاری●عل ارتقــای●روزنامه●ن

یافــت.●همچنیــن●از●طریــق●توانمندســازی●روزنامه●نــگار●علــم●نیــز●می●تــوان●بــه●تولیــد●محتوای●

ــگاران● ــری●روزنامه●ن ــی●و●مطالبه●گ ــش●نظارت ــه●و●نق ــی●پرداخت ــای●●عموم ــا●نیازه ــب●ب متناس

ــد.● ــش●می●یاب ــن●افزای ــانه●های●نوی ــری●رس ــز●به●کارگی ــع●آن●نی ــه●تب ــش●داد●و●ب ــم●را●افزای عل
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در●ایــن●راســتا،●رســانه●های●نویــن●نیــز●قادرنــد●بــه●تقویــت●ارتبــاط●و●اعتمــاد●میــان●جامعــۀ●

ــم● ــگاران●عل ــا●روزنامه●ن ــگاهیان●ب ــی●دانش ــارکت●و●همراه ــه●و●مش ــوم●پرداخت ــا●عم ــی●ب علم

ــم●منجــر● ــگاری●عل ــه●سیاســتگذاری●روزنامه●ن ــت●ب ــور●در●نهای ــاد●مذک ــد.●ابع را●افزایــش●دهن

ــر● ــم●ب ــگاری●عل ــعۀ●روزنامه●ن ــد●و●توس ــع●رش ــع●موان ــر●رف ــب●تأثی ــن●ضری ــود.●همچنی می●ش

آمــوزش●و●ارتقــای●روزنامه●نــگاری●علــم●مقــدار●0/512●و●مقــدار●آمــاره●t●نیــز●6/602●به●دســت●

ــج● ــدی●)1393(●همســو●اســت.●براســاس●نتای ــۀ●اســدی●و●توحی ــج●مطالع ــا●نتای ــده●و●ب آم

ــر●آمــوزش●و● ــم●ب پژوهــش،●مشــخص●شــد●ضریــب●تأثیــر●زیرســاخت●های●روزنامه●نــگاری●عل

ــز●2/952●به●دســت●آمــده● ــم●مقــدار●0/334●و●مقــدار●آمــاره●t●نی ــگاری●عل ارتقــای●روزنامه●ن

ــی●دارد. ــک●)1396(●هم●خوان ــوی●و●تاجی ــه●صف ــج●مطالع ــا●نتای و●ب

ــگار● ــازی●روزنامه●ن ــر●توانمندس ــم●ب ــگاری●عل ــای●روزنامه●ن ــوزش●و●ارتق ــر●آم ــب●تأثی ضری

ــۀ● ــج●مطالع ــا●نتای ــده●و●ب ــز●7/655●به●دســت●آم ــاره●t●نی ــدار●آم ــدار●0/649●و●مق ــم●مق عل

بروجــردی●و●همــکاران●)1394(●هماهنــگ●اســت.●همچنیــن●براســاس●دســتاوردهای●پژوهش●

مشــخص●شــد●ضریــب●تأثیــر●توانمندســازی●روزنامه●نــگار●علــم●بــر●تولیــد●محتــوا●متناســب●

بــا●نیازهــای●عمــوم●مقــدار●0/799●و●مقــدار●آمــاره●t●نیــز●9/989●به●دســت●آمــده●و●بــا●نتایــج●

ــر● ــم●ب ــگار●عل ــر●توانمندســازی●روزنامه●ن مطالعــه●اجــاق●)1398(●ســازگار●اســت.●ضریــب●تأثی

ــز● ــاره●t●نی ــدار●آم ــدار●0/882●و●مق ــم●مق ــگاران●عل ــری●روزنامه●ن ــی●و●مطالبه●گ ــش●نظارت نق

ــا●نتایــج●مطالعــه●ژو●)2020(●مشــابه●اســت. 9/599●به●دســت●آمــده●و●ب

ــازی● ــر●توانمندس ــب●تأثی ــرد●ضری ــخص●ک ــش●مش ــای●پژوه ــل●داده●ه ــه●و●تحلی تجزی

ــز● ــاره●t●نی ــدار●آم ــدار●0/739●و●مق ــن●مق ــانه●های●نوی ــری●رس ــر●به●کارگی ــم●ب ــگار●عل روزنامه●ن

ــت. ــو●اس ــی●)1399(●همس ــه●نصراله ــج●مطالع ــا●نتای ــده●و●ب ــت●آم 8/139●به●دس

ضریــب●تأثیــر●به●کارگیــری●رســانه●های●نویــن●بــر●ارتبــاط●و●اعتمــاد●میــان●جامعــۀ●علمــی●

بــا●عمــوم●مقــدار●0/644●و●مقــدار●آمــاره●t●نیــز●7/277●به●دســت●آمــده●و●بــا●نتایــج●مطالعــه●

اســت.●ضریــب●تأثیــر●به●کارگیــری●رســانه●های● مایــدن●و●همــکاران●)2020(●هماهنــگ●

نویــن●بــر●مشــارکت●و●همراهــی●دانشــگاهیان●مقــدار●0/768●و●مقــدار●آمــاره●t●نیــز●8/960●

ــر● ــب●تأثی ــی●دارد.●ضری ــارانی●)2021(●هم●خوان ــه●ماس ــج●مطالع ــا●نتای ــده●و●ب ــت●آم به●دس

ــا●عمــوم●بــر●سیاســتگذاری●روزنامه●نــگاری●علــم●در● ارتبــاط●و●اعتمــاد●میــان●جامعــۀ●علمــی●ب
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ــج●مطالعــۀ● ــا●نتای ــز●2/324●به●دســت●آمــده●و●ب ــاره●t●نی ــران●مقــدار●0/370●و●مقــدار●آم ای

خانیکــی●)1397(●ســازگار●اســت.

در●نهایــت●مشــخص●شــد●ضریــب●تأثیــر●مشــارکت●و●همراهــی●دانشــگاهیان●بــر●

ــز●4/066● ــاره●t●نی ــدار●آم ــدار●0/462●و●مق ــران●مق ــم●در●ای ــگاری●عل سیاســتگذاری●روزنامه●ن

ــت. ــابه●اس ــی●)2021(●مش ــۀ●الق ــج●مطالع ــا●نتای ــده●و●ب ــت●آم به●دس

پیشنهادها

براســاس●نتایــج●کلــی●پژوهــش●بــه●مدیــران●و●مســئوالن●ذیربــط●پیشــنهاد●می●شــود●بــا●

حمایــت●از●مقابلــۀ●روزنامه●نــگاران●مســتقل●بــا●شــایعات●و●پروپاگانــدای●دولتــی●و●حمایــت●

ــانه●ها،● ــح●رس ــارت●صحی ــک●نظ ــه●کم ــی●ب ــۀ●علم ــر●جامع ــه●در●براب ــوق●جامع ــاع●از●حق و●دف

بپردازنــد.●در●ایــن●راســتا،●اطالع●رســانی●●و●نظــارت●مســتقل●رســانه●ها●و●روزنامه●نــگاران●

بــر●جامعــۀ●علمــی●و●رفــع●پروتکل●هــای●کنــد●و●محافظــه●کار●بــرای●روزنامه●نــگاری●علــم،●

تأثیرگــذار●اســت.●همچنیــن●پیشــنهاد●می●شــود●بــا●افزایــش●حضــور●فعــال●دانشــگاهیان●و●

ــای● ــل●●نهاده ــر●تعام ــم●ب ــگاران●عل ــارت●روزنامه●ن ــم●در●فضــای●برخــط●و●نظ ــگاران●عل روزنامه●ن

مختلــف●جامعــه●بــا●پژوهشــگران●و●نهادهــای●فعــال●در●حــوزۀ●علــم●بــرای●افزایــش●مشــارکت،●

افزایــش●ســطح●مشــارکت●میــان●بخــش●آکادمیــک●و●عملــی●حاصــل●شــود.

بــه● پرداختــن● بــا● پیشــنهاد●می●شــود،● نویــن● رســانه●های● به●کارگیــری● درخصــوص●

شــکل●های●جدیــد●تولیــد●محتــوا●و●رســانه●های●نویــن●و●کمــک●فضــای●مجــازی●بــه●شــناخته●

شــدن●روزنامه●نــگاران●علــم●ایرانــی،●مقدمــات●اســتقرار●الگــوی●روزنامه●نــگاری●علــم●در●عصــر●

رســانه●های●نویــن●را●فراهــم●آورنــد.●همچنیــن●مهیاتــر●شــدن●امــکان●ارتبــاط●بــا●خــارج●●بــرای●

ــم●ایرانــی●بــه●شــبکه●های●اجتماعــی●و●داشــتن●رابطــه●مشــخص●باهــوش● ــگاران●عل روزنامه●ن

ــوژه●ها●و● ــه●س ــم●ب ــگاران●عل ــی●روزنامه●ن ــش●دسترس ــه●افزای ــر●ب ــده،●منج ــی●در●آین مصنوع

کاهــش●محدودیــت●در●انتشــار●آنهــا●خواهــد●شــد.

ــگاری● ــاء●روزنامه●ن ــت،●ارتق ــت●اس ــز●اهمی ــن●حائ ــانه●های●نوی ــری●رس ــه●در●به●کارگی آنچ

علــم●در●ایــران●از●لحــاظ●محتــوا●و●قالــب●و●تولیــد●محتــوا●در●فضــای●مجــازی●بــه●دور●از●تــرس●

و●سانســور●)بــه●عنــوان●تنهــا●راه●موفقیــت●روزنامه●نــگاری●در●آینــده(●اســت.●جهــت●آمــوزش●
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ــم● ــگاران●عل ــردن●روزنامه●ن ــنا●ک ــا●آش ــود،●ب ــنهاد●می●ش ــم●پیش ــگاری●عل ــای●روزنامه●ن و●ارتق

ــه● ــه●ارائ ــگاری،●ب ــای●روزنامه●ن ــا●در●آموزش●ه ــع●محدودیت●ه ــال●و●رف ــای●دیجیت ــا●فضاه ب

ــه●شــود. ــگاری●پرداخت ــر●رســمی●روزنامه●ن ــوزش●رســمی●و●غی آم

ــارت● ــش●مه ــا●افزای ــود●ب ــنهاد●می●ش ــم●پیش ــگار●عل ــازی●روزنامه●ن ●درخصــوص●توانمندس

از●رســانه●های●نویــن●و●به●کارگیــری●خالقیــت●و●نــوآوری●در●کار،●مهــارت●و● در●اســتفاده●

ــد●محــور● ــی،●فرآین ــگاه●تحلیل ــن●داشــتن●ن ــد.●همچنی ــگاران●افزایــش●یاب تخصــص●روزنامه●ن

و●راه●حــل●محــور●روزنامه●نــگاران●بــه●همــراه●مقابلــه●بــا●قــدرت●انتشــار●شــبه●علم/ضــد●علــم●

ــم●در●عصــر●رســانه●های●نویــن● ــگاری●عل ــه●اســتقرار●الگــوی●روزنامه●ن ــی●شــدن●ب ــار●جعل و●اخب

ــۀ● ــه،●کســب●تجرب ــئوالن●مربوط ــود●مس ــه●می●ش ــن●توصی ــد.●همچنی ــایانی●می●کن ــک●ش کم

روزنامه●نــگار●علــم●در●یــک●فضــای●امــن●همــراه●امنیــت●شــغلی،●روانــی●و●اقتصــادی●را●در●نظــر●

داشــته●باشــند●و●بــرای●آن●تدابیــری●مناســب●را●اتخــاذ●کننــد.
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