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 رویکرد علمی در مطبوعات
 هاي چهار روزنامه شرق، کیهان، جمهوري و همبستگی) (تحلیل محتواي سرمقاله

 1ناصرعلی عظیمی

 چکیده

توانند جهت فکري و عقیدتی جامعه را هدایت کنند. در چنین شرایطی بحث  امروزه متون مطبوعاتی به راحتی می
هاي موجود در  ترین چالشاز مهم اي برخوردار خواهد بود. اي از اهمیت ویژه امهبه متون روزن  چگونگی پرداختن

مورد نظر بدون   شود متون هاي علمی است که این موضوع باعث می ساختار مطبوعات کشور عدم توجه به رویکرد
اختن به چالش شعاري و نه منطقی به مخاطبان عرضه شوند. هدف در این مقاله پرد  منظم، بر طبق قواعدي  شکل

 فوق است.
پرداخته شده   اي علمی متون روزنامه  هاي ي گیر ها و جهت در این پژوهش به روش تحلیل محتوا به بررسی فرایند 

بندي انجام شده است و جامعه آماري را چهار روزنامه شرق، کیهان، همبستگی و گیري به روش طبقهاست. نمونه
سرمقاله  24با استناد به نظریه استمپل از هر روزنامه  حجم وسیع اطالعات، دهند. با توجه به جمهوري تشکیل می
دهد که در  نشان میها اند. یافته مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته سر 94در مجموع  انتخاب شده است. 

 71هاي شرق ( درصد داراي باالترین میانگین و پس از آن، روزنامه 71داشتن رویکرد علمی روزنامه جمهوري با 
 درصد) قرار دارند. 64درصد) و کیهان ( 67درصد)، همبستگی (

 .گیري علمیتحلیل محتوا، مطبوعات، رویکرد علمی، انتقادي، جهت کلیدواژگان:

  naazimi5@yahoo.co.ukسیاست علمی کشور؛تحقیقات ت علمی مرکز ئعضو هی. 1
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 طرح مسئلهمقدمه و 

ر مـوقعیتی   در دنیاي امروز تنوع مطبوعات به عنوان یک اصل کلی پذیرفتـه شـده اسـت و مطبوعـات د    
تواننـد جهـت    قرار دارد، تا آنجا که متون مطبوعات بـه راحتـی مـی    ثیرگذار بر افکار عمومی أاده تالع فوق

دهی فکـري بـه   رویکرد علمی که در این جهت در این مقاله تالش شده تا فکري جامعه را هدایت کنند.
 بررسی شود.  ،شودکار گرفته می

 کنند.  دو کارکرد را براي وسایل ارتباطی مطرح می
در بعد کارکردهاي عمومی نیز کارکرد تفریحی، خبـري و آموزشـی    : کارکردهاي عمومی ف:ال

 قرار دارد.
در بعد کارکردهاي سیاسی کارکرد کسب اطالعـات سیاسـی و طـرح     :ب: کارکردهاي سیاسی

 گنجد.  افکار عمومی می
در  کار عمومی بر اف  ثیرگذاريأکند که این نقش از جهت ت ها ایجاب می آفرینی این رسانهنقش
هاي متفاوت مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه کارکرد آموزشی از ابعاد مختلفی قابـل   حوزه

هاي علمی و توجه به اصول علمی در پردازش متـون   گیري بررسی است. کارکردي چون جهت
 .)17: 1385(عظیمی، مطبوعاتی از این جمله است 

  گیـري  هـا در جهـت   از کارکردهاي آموزشی رسـانه  هاي علمی در مواردي که توجه به رویکرد
ضروري است. عـدم توجـه    ،شود هاي سیاسی بحث می افکار علمی مخاطبان و افزایش آگاهی

که منطقـی    منظم، بر طبق قواعدي  مورد نظر بدون شکل  شود که متون به این نکته سبب می
مسـئله در سـاختار   این پـژوهش ضـمن روشـن کـردن ایـن       نیست به مخاطبان عرضه شوند. 

دهـی گیري از نتایج تحقیق، چگونگی شـکل  کند تا با بهره ریزان را یاري می ها، برنامه سرمقاله
 تر را در متون مطبوعاتی مورد توجه قرار دهند.  ساختاري بهتر و علمی

امروز نیاز اطالعـاتی بخـش مهمـی از زنـدگی      ،در دنیاي اطالعات و با تغییر اولویت نیاز افراد
دهد. از این جهت روزنامه به عنوان یکی از ارکان اصلی انتشار اطالعـات،  دم را تشکیل میمر

یکی -سزایی در برآوردن این نیازها دارد. بنابراین، نحوه رفع این نیاز توسط مطبوعاته نقش ب
 تواند باشد. اي می هرجامعه -هاي تحقیقاتیاز ضرورت

 و نیـز سـطح   علمـی هاي  گیريشناخت محتوا و جهت داشت کهباید انتظار  با توجه به آنچه که ذکر شد،
تفکر علمی حاکم بر مطبوعات کمـک   يبتواند به گسترش و ارتقا ها هاي علمی روزنامه توجه به رویکرد

 کند.
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 روش تحقیق
هاي متعددي بـراي تحقیـق و پـژوهش وجـود دارد. امـا آنچـه        در علوم ارتباطات و علوم اجتماعی روش

سـازي اطالعـات و حجـم آن     توجه به امکان کمـی   سازد حتوا را در پژوهش ضروري میکاربرد تحلیل م
است. از طرف دیگر توجه ویژه پژوهشگران به این روش به دلیل کارآمد بـودن آن در بررسـی محتـواي    

هاي ارتباطی است. بنابراین روش بررسی ایـن تحقیـق، تحلیـل محتـوا      اطالعات متن و زمینه پیام کمی 
شـود کـه بـه وسـیله آن      هاي اساسی مشاهده اسـنادي محسـوب مـی    یل محتوا یکی از روشاست. تحل

توان متون و یا هر واحد نوشتاري را از ابعاد متعددي مورد بررسی قرار داد. در این روش پژوهشگر به  می
تـوان بـراي پـردازد. از ایـن روش مـی    هاي تولید شده آثار منتشـر شـده مـی    بررسی و تحلیل دقیق پیام

اصطالح تحلیل محتوا کمی بیش از پنجاه سال اسـت  پاسخگویی به سواالت با اهداف مختلفی پرداخت. 
 .)7: 1382ت(بدیعی،که مطرح شده اس

 نقش تحلیل محتوا در تحقیقات ارتباطی

 رفتارهـاي  کـه  است باور این بر و دارد بیستم قرن اوائل هاينظریه در ریشه ) الگوي تأثیرات قوي:1
 علـوم پژوهشـگران   برخـی . دیـد  »پاسـخ  -حـرك م« مجموعه یک شکل به توانمی را انحیو و انسان

-می منظر این از مردم رفتار و باورها ها،نگرش روي آنها فرضی تأثیرات و ارتباطی هايپیام به ارتباطات
. انـد هکـرد  استفاده خود فرضیه آزمون براي تجربی روش از نوعاً تأثیرات این به عالقمند محققان. نگرند

هایی نظیـر  فرض در میان دانشمندان و عموم مردم وجود داشت که محرك این بیستم قرن اول نیمه در
تـوان بـه تبلیغـات    هاي قوي شود. در این خصـوص مـی  تواند منجر به پاسخاي میهاي اقناعی تودهپیام

ها ها یا نازيلشویکسیاسی در طول دو جنگ جهانی، بررسی تأثیر فیلم روي رفتار کودکان و سخنوري ب
هاي اولیه ارتباطـات، مثـل نظریـات    ها و نظریهها به تدوین مدلفرض تأثیرات قوي رسانه اشاره داشت.

 دفاعبی مخاطبان جامعه اعضاي که است این هانظریه این عمده فرض پیش. انجامید ايگلوله تزریقی و
موافقان تأثیرات قوي پیام داشت که به خاطر  جایگاه مشروعی در میان» تحلیل محتوا« .هستند منفعل و

هاي تعریف شده در تحقیقات تجربی آزموده شده و از سوي نقش علی محتواي ارتباطات بود که در مدل
 شد.سازان و دانشمندان به محتوا نسبت داده میمردم و بعضی سیاست

ودن ب انگارانهساده علت به بود یکنواخت و مستقیم که قوي تأثیرات فرض ) الگوي تأثیرات محدود:2
موافقـان   ).1395، سـورین و تانکـارد  ( شـد  تعدیل قوي تأثیرات الگوي حداقل و گرفت قرار چالش مورد

ها و الگوي اثرات محدود، معتقدند که مخاطبان برخالف تصورات قبلی منفعل و ناتوان نیستند و از رسانه
گویند مردم آن دسـته  رفداران اثرات محدود پیام میکنند. طها براي اهداف شخصی خود استفاده میپیام

کننـد.  ها و عقایدشان همخوانی داشـته باشـد را انتخـاب و بقیـه را رد مـی     ها که با باورها، نگرشاز پیام
هـاي  همچنین معتقد هستند که تصمیم راجع به پذیرش، اقتباس یا آموختن از یـک پیـام، تـابع ویژگـی    

 را با چالش روبرو کرد.» تحلیل محتوا«این الگو  هاست، نه اثرات اقناعی.اجتماعی و روانی موجود در آن
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 متضـاد  نتـایج  آشـتی  امکان ،شد ارائه پیشین نظرات از پس که الگو این ) الگوي تأثیرات مشروط:3
 .آورد فراهم را محدود و قوي تأثیر رویکردهاي

هایی داشته است اما وت، فراز و نشیباگر چه تحلیل محتوا در طول زمان و در اثر نظرات مختلف و متفا
 بندي انواع پیام، کارساز و قابل اعتمـاد اسـت.  هنوز هم به عنوان ابزاري مهم در تحقیقات و نیز در طبقه

 یـک  از اسـتفاده  با که داندمی تحقیقی روشی آن را تعاریف متعددي از تحلیل محتوا ارائه شده است وبر
 تحقیقـی  روش گویدمیورد .کریپندروف آمی عمل به متن از عتبريم هايگیرينتیجه عملکردها، سلسله
 براي روشیآن را  برلستون .متن از شده استخراج هايداده از تکرار قابل و معتبر نتایج گرفتن براي است

 .داندمی ارتباطات آشکار محتواي مندقاعده و کمی عینی، توصیف

پـذیر نمادهـاي   مند و تکـرار آزمون نظام ه تعریف کرد:توان اینگوندر مجموع تحلیل محتواي کمی را می
شـود و  گیري به متن نسبت داده میهاي عددي بر اساس قوانین معتبر اندازهارتباطی که طی آن، ارزش

شود. استخراج نتیجه درباره معنی ها تحلیل میهاي آماري، روابط بین آن ارزشسپس با استفاده از روش
(بـدیعی،   گیردصورت می مینه ارتباط، هم در مرحله تولید و هم در مرحله مصرفبردن به بافت و زیا پی
1382 :24(. 

 :در دو چیز است هدف تحلیل محتوا

 ؛) توصیف ارتباطات1

 .) استنتاج از زمینه تولید و مصرف ارتباطات2

، چـه در  گـران محتـوا، چـه در تحقیقـات کـاربردي     ند. تحلیلامحتواهاي کاربردي اغلب توصیفیتحلیل 
االت را مطرح نمایند، برعکس ؤکنند تا بعد سهاي توصیفی را جمع نمیتحقیقات بنیادي معموالً اول داده

ال ؤال تحقیق برسند. در مـورد تحقیقـات بنیـادي، سـ    ؤکنند که به سجریان تحقیق را طوري هدایت می
فراینـد تولیـد محتـوا و    گیري درباره شود .محقق براي نتیجهتحقیق در یک چهارچوب نظري مطرح می

 اخبـار  پوشـش  محتـوا  گـر بوسیله یک نظریه هدایت شود. مـثالً اگـر تحلیـل    بایدپیامدهاي مصرف آن، 
هاي خبري خاص یا اعتبـار آنهـا بـراي    هاي مردم در مورد رسانهکند، باید اولویترا بررسی می اقتصادي

 .ها را بشناسندرسانه

  و  گیـري از روش تحلیـل محتـوا بـه بررسـی فراینـد      در این پژوهش سعی شده است تـا بـا بهـره   
پرداخته شود. در همین زمینه، این بررسی بدون توجـه بـه     اي علمی متون روزنامه  هاي ي گیر جهت

. بنابراین در فرایند علمـی، روش   باشد گیري این روش از آغاز امکان پذیر نمی فرایند علمی و شکل
گیرد تا بـا اسـتناد بـه ایـن فراینـد، بـه        ورد توجه قرار میتحلیل محتوا به صورت نظري و علمی م
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دهد  مباحث عملی تحقیق بعدي منطقی و علمی داده شود. این روش به پژوهشگر این امکان را می
هاي جمعیت آماري که از قبل برگزیده شده است به استخراج نتـایج بپـردازد و    کردن داده تا با کمی

به عنوان واحد تحلیـل اسـتفاده شـده     "جمله"  از عالوه،بهدهد. االت مورد نظر تحقیق را پاسخ ؤس
هاي  بندي شاخص اند و با توجه به مقوله ها در نظر گرفته شده پاراگراف  است. این جمالت در ساختار

اند. مورد نظر بررسی شده
هاي  کردد که تاکنون هیچ پژوهشی در زمینه مطالعه رویهد مینشان  موجود بررسی تحقیقاتعالوه، به

هاي نظري متفاوت عمل  هم از لحاظ فرایند حاضرعلمی در مطبوعات ایران انجام نشده است. تحقیق 
 .است کردهمحتوا از لحاظ علمی و دقت در رعایت اصول علمی توجه ارائه به چگونگی  زیراکرده است 

(رایف و  ت باشداارتباطبعدي حوزه تواند مبناي تحقیقات  بنابراین این تحقیق از لحاظ نظري می
 .)24: 1381، همکاران

جامعه آماري این تحقیق از چهار روزنامه انتخاب شده است. این چهار روزنامه عبارتند از: شـرق، کیهـان،   
تـا پنجشـنبه آخـر      ها براي یکسال از فـروردین  هاي این روزنامه . سرمقالهاسالمی همبستگی و جمهوري

ها به مواردي همچون گستره پخش، سـابقه   خاب این روزنامهسال مورد نظر بوده است. منطق روشی انت
گـردد. از یـک طـرف دو روزنامـه کیهـان و       ها برمـی سیاسی این روزنامه -فعالیت و رویکردهاي جناحی

جمهوري داراي سابقه طوالنی چاپ و انتشار، گستره پخش کشوري بوده و از نظـر رهیافـت سیاسـی در    
). از سـوي دیگـر دو روزنامـه شـرق و     1378نیـا   گیرنـد (ظریفـی   ور به جناح راست قـرار مـی  هطیف مش

همبستگی سابقه کمتري در چاپ و نشر دارند، اما داراي گستره پخش کشوري و از لحاظ سیاسی نیز در 
بندي نسبتاً روشن گیرند. این تقسیمقرار می توان چپ نامید)طلب( با مسامحه میطیف معروف به اصالح

ها در نهایت ما را به انتخاب ایـن چهـار روزنامـه هـدایت     ترسی به سایر روزنامههاي دسو نیز محدودیت
کرد. 

ایم. بـه ایـن صـورت    ) استفاده کرده1375شده (پاولیک  بندي گیري طبقه ما در این پژوهش از روش نمونه
رد حجـم  در مـو ها را تهیه و سپس از بین آنها چهار روزنامه انتخاب شده اسـت.  که ابتدا فهرست روزنامه

 مـورد بررسـی    . با توجه به اینکه حجم اطالعـات  گیري شد ها در طول یک سال نمونه از سرمقاله  نمونه،
  مبنی بر اینکه بررسی این اطالعات در 1و با استناد به نظریه استمپل  یک سال) زیاد بود طیها  (سرمقاله

در مجموع   سرمقاله انتخاب شد.  24زنامه . از هر رو )83: 1383 حجم زیاد در نتایج کار کرد (کریپندروف،
مقاله مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل شده است.  سر 94

هاي یک سال آن مقایسه کرده است و دریافته  اي را با تمام شماره شماره روزنامه 48و  24، 12، 6هاي متشکل از  ) نمونه1952( استمپل .4
آورد  به بعد نتایج معناداري دقیقی به بار نمی 12است که با استفاده از متوسط نسبت موضوع به عنوان اندازه، افزایش، حجم نمونه از شماره 

.  )1378ورف (به نقل از کریپند
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و سپس در هر سال نقطه شروع آغاز هفته اول فروردین،   مقاله نیز ابتدا یک سال در بررسی و انتخاب سر 
انتخاب یک هفتـه   ته انتخاب شده است.فدر نظر گرفته شده است. به این صورت که از هر فصل یک ه

به صورتی است که تمام روزهاي کاري را دربرگیرد؛ به این معنی که شنبه اول و یکشنبه آخـر مـاه اول،   
شنبه آخر ماه دوم و چهارشنبه اول و پنجشنبه آخر ماه سوم هـر فصـل برگزیـده شـده     دوشنبه اول و سه

ها را در تمام روزهاي هفته و همین  الهمق دهد که سر گیري این امکان را به پژوهشگر می است. این نمونه
 . طور در هر ماه و هر فصل بررسی کند

 چارچوب نظري
هاي مطبوعاتی دنیا در کتاب چهار نظریه در مطبوعـات ارائـه شـده    بندي مشهور براي سیستمیک طبقه

اجتمـاعی و  خـواه، مسـئولیت   انـد: اقتـدارگرا، آزادي  است. دنیاي مطبوعات را به چهار گروه تقسیم کـرده 
هاي تجویزي، برگرفته از مشاهدات هسـتند و نـه از آزمـون فرضـیه و     . این نظریهشوروي تمامیت خواه

تکرار.

در غرب اختراع نشریات چاپی و دستگاه حروف چینی متحرك وقتی صـورت گرفـت    نظریه اقتدارگرا:
ست که نخستین اصل هاي اقتدارگرا و سالطین مستبد بود. جاي شگفتی نیکه جهان تحت سلطه قدرت

هاي مورد نظر حکومت و دولت حاکم بـود.  کننده و پیش برنده سیاستو نظریه مطبوعات، نظریه تقویت
مالکیت مطبوعات در سیستم اقتدارگرا ممکن است به صورت خصوصی یا عمومی باشد. با وجود این بـه  

 شود.هاي دولتی محسوب میاي براي تحقق سیاستعنوان وسیله

خواهانه از عصر روشـنگري و نظریـه عمـومی فردگرایـی و حقـوق      نظریه آزادي خواهانه:ادينظریه آز
هاي گرفته است و در جهت مقابله با دیدگاه اقتدارگرا توسعه یافته است.این نظریه از نوشته تأنشطبیعی 

رگرمی و رسانی و سـ میلتون، الك و میل به وجود آمد که مطبوعات به همان اندازه که در خدمت اطالع
در نظریـه   در اندیشه فروش بیشتر هستند، باید در خدمت کشف حقیقت و نظارت بر دولـت نیـز باشـند.   

ها وسایلی براي نظارت بـر دولـت و نیـز    خواهانه مطبوعات به طور عمده خصوصی هستند و رسانهآزادي
 برآوردن دیگر نیازهاي جامعه هستند.

هـاها و قوانین رسانهجتماعی که از سوي کارورزان رسانهنظریه مسئولیت ا نظریه مسئولیت اجتماعی:
رسانی، بر این اساس است که عالوه بر اطالع .ثیر کمیسیون آزادي مطبوعات کامل شده استأو تحت ت

ها باید موجب تضارب آرا شـوند و مباحـث را رشـد    خواهانه)، رسانه(مانند نظریه آزادي سرگرمی و فروش
تماعی عقیده دارد که هر شخص که سخن مهمی براي گفـتن دارد بایـد یـک    دهند. نظریه مسئولیت اج

ها این وظیفه را به عهده نگیرند، باید کسی مراقب باشد تـا  تریبون آزاد در اختیار داشته باشد و اگر رسانه
کننـده، عقایـد جامعـه و اخـالق     آنها این کار را انجام دهند. در این نظریه، رسانه به وسیله عمل مصـرف 
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هـا وجـود   هاي فنی که در تعداد فرکانسشود و در قسمت پخش، به علت محدودیتاي کنترل میرفهح
 شوند.دارد، به وسیله مراجع دولتی کنترل می

در این فاصله، نظریه اقتدارگرا درباره مطبوعات در بسیاري از کشـورهاي   خواه شوروي:نظریه تمامیت
هـا را کمـک بـه    امل یافت. شـوراها هـدف اصـلی رسـانه    خواه شوروي تکجهان به شکل نظریه تمامیت

دانستند. نظارت و اعمال اقتصادي و سیاسی دولت، مطبوعات را کنترل موفقیت و تداوم سیستم شورا می
هـا را بـه کـار گیرنـد.     توانستند رسـانه گراي حزب به طور منظم میکرد و تنها اعضاي وفادار و اصولمی

هـا در  نقد قرار گیرد اما امکان نقد اهداف و مقاصد وجود نداشت. رسانههاي حزبی ممکن بود مورد روش
به عنوان بازوي حکومـت بـراي پیشـبرد آن     سیستم شوراها تحت مالکیت و کنترل دولتی بودند و صرفاً

 .)447-441 :1381ورنر ،( شدندمحسوب می

ه چهار تئوري مطبوعات که کند ک ) ادعا می1984» (عوامل قدرت«جی هربرت آلتشول در کتابش به نام 
مـا در تقابـل بـا    «افزاید این تحلیـل، روش   در طول جنگ سرد تدوین شده بود دیگر اعتبار ندارد. او می

تـرین   گویـد، یکـی از مهـم    کند. آلتشـول مـی   است که جنگ و دشمنی را در آن دوره منعکس می» آنها
آن مواجه هستیم در برچسب زدن و زبان مشکالتی که ما در کوشش براي اجتناب از رویارویی جهانی با 

توانند وجود داشته باشند و وسایل ارتباط جمعـی در   افزاید مطبوعات مستقل نمی تضاد نهفته است. او می
هاي اجتماعی و سیاسی و اقتصادي هستند. هر سیستم، نمایندگان قدرت

تی جهان که بیشتر آن براسـاس  هاي مطبوعا آلتشول بعد از یک مرور فراگیر تاریخی درباره کارکرد نظام
 :از نداکند که امروزه سه مدل مطبوعاتی وجود دارد که عبارت گیري می تجارب شخصی است، نتیجه

 ـ در حال توسعه 3 ؛ـ مارکسیست (یا سوسیالیست)2؛ داري) ـ بازار (سرمایه1
 رسد: می زیربه نتایج آلتشول 

خدمت کسانی است که قدرت سیاسـی و اقتصـادي را    ها در هاي مطبوعات، اخبار رسانه ) در همه نظام1
ها، مجالت و رادیو و تلویزیون عوامل مستقلی نیستند، هر چند بـه طـور    کنند. بنابراین روزنامه اعمال می
 توانند مستقل عمل کنند. بالقوه می

نظر مالی کند که مطبوعات را از  ها همیشه عالیق و منافع کسانی را منعکس می ) محتواي اخبار رسانه2
 کنند. تأمین می

هاي مطبوعاتی براساس اعتقاد به آزادي بیان قرار دارنـد، اگرچـه آزادي بیـان بـه طـرق       ) همه سیستم3
 شود. مختلف تعریف می

در  دارنـد کـه   کنند و اعالم مـی  هاي مطبوعاتی از نظریه مسئولیت اجتماعی جانبداري می ) همه سیستم4
 کنند که در دسترس مردم باشند. اظهار تمایل میند و اخدمت نیازها و عالیق مردم

 شوند. هاي دیگر مطبوعات منحرف تلقی می ) در هر یک از این سه مدل، مدل5
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کننـد و بـه طـرز     هاي سیستم اجتماعی موجود را منتقل می نگاري، ایدئولوژي و ارزش ) مدارس روزنامه6
 کنند. اي خبري کمک میه غیرقابل اجتناب به صاحبان قدرت در حفظ کنترل بر رسانه

 کند. هاي عمل مطبوعاتی همیشه با نظریه تفاوت می ) شیوه7

 کند: بندي می آلتشول جمع

عین حـال کـه    هاي خبري در هاي جدیدتر رسانه ها و گونه تاریخ مطبوعات نشانگر آن است که روزنامه«
انـد کـه در خـدمت     عات بـوده بخش تصویري از مطبو اند، تداوم به منافع خودخواهانه اربابان خدمت کرده

هـاي خبـري ناگهـان چرخشـی کـامالً معکـوس کننـد و         کنندگان خبر است. انتظار اینکه رسـانه مصرف
 .)448: 1381 (ورنر، هاي اربابان را نادیده بگیرند بدترین نوع تخیل آرمانگرایانه است خواست

واقع  علمی مطبوعات در دی رویکردر این پژوهش از نظریه مسئولیت اجتماعی استفاده شده زیرا در بررس
 است.تعهد اجتماعی رسانه به خبر مطرح 

 رویکرد علمی
هاي متفاوتی مانند رویکرد غیرعلمی، رویکرد الهیاتی، رویکـرد   توان در تقابل با گزینه رویکرد علمی را می

هـاي   تفـاوت  متافیزیکی، رویکرد شعاري، رویکرد شهودي و... قرار داد. بحث از مبانی و اصول موضـوعه 
از کل مباحث مطرح شده رویکرد علمی بـه   این مقوالت در حوصله این بحث نبوده و نیازي بدان نیست.

 بعد فرم و محتوا قابل بررسی است. شکل یک منظومه یافته شده که از دو
باشد. به عبـارت دیگـر    بندي موضوعات میمحور پژوهش حاضر نه موضوعات بلکه نحوه و روش صورت

نظر از اینکه موضوع سرمقاله چه چیزي  صرفبنابراین، شناختی براي ما نقش محوري دارد.  وشمباحث ر
اند. بدین منظـور   شود که نویسنده یا نویسندگان چگونه آن را پردازش کرده است به این مهم پرداخته می

گیـرد. در   آنها بخش تجربـی کـار انجـام    پوپر فراهم شده است تا به واسطۀ مجموعه مقوالتی از نظرات
هواي انتقادي برخوردار بوده و متمایز  و  جا الزم به ذکر است که مقوالت انتخابی از رویکرد و حالهمین

-مسـئله  ،گیـري : جهـت 1باشد. این مقوالت به شرح زیر هستند از رویکرد پوزیتیویستی فارغ از ارزش می
روشنی و عدم  استنتاج منطقی، ر منابع،اعتبا مستند بودن، بیان منطقی، پذیري،ابطال مندي،روش مندي،

 .زمان بندي روش استدالل قیاسی، ابهام (سادگی)،

هـا و جریـان ایـن مقـوالت در بسـتر      آنها به طور کامل در مـورد هـر کـدام از    اما در بخش یافته مقوالت در اینجا تنها نام برده شده اند .1
 ها بررسی خواهد شد.روزنامه
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 هایافته
ها و سـپس نتیجـه    سرمقاله انتخابی نتایج زیر حاصل شده است. در ابتدا توصیف یافته 94پس از بررسی 

ارهاي مربوط چشـم پوشـی   نهایی ارائه خواهد شد. ما به قصد پرهیز از اطاله کالم از ارائه جداول و نمود
 ایم. کرده

 ها توصیف یافته
هاي چهار روزنامه جمهوري، شرق، کیهان و همبستگی  مورد از سرمقاله 94دهد که تعداد  ها نشان می داده

، سیاست خارجی و موضـوعات  »جمهوري«مورد مطالعه قرار گرفته است. از این بین سیاست خارجی در 
انـد. در   داراي بیشترین فراوانـی بـوده  » همبستگی«و » کیهان«در ، سیاست داخلی »شرق«اجتماعی در 
توان گفت که سیاست(داخلی و خارجی) داراي بیشترین درصـد هسـتند. همچنـین کمتـرین      مجموع می

فراوانی مربوط است به موضوعات فرهنگی و دینی (شرق) و اقتصادي (سه روزنامـه دیگـر). در مجمـوع    
صادي شده است. این مورد اخیر با توجه به مشکالت واقعی جامعه در هم کمترین توجه به موضوعات اقت

 مل است (با این حال این مهم در زمره اهداف این پروژه نیست).أحال حاضر بسیار حائز اهمیت و قابل ت

 :رنداند به شرح زیآوري شدههایی که به صورت مقوالت جمعیافته

نویسـد.   نویسندگان در قبال مطلبی است که می ضعگیري روشن بودن مو منظور از جهت :گیري جهت *
نویسنده در این مقوله بایستی نوع نگاه (مثبت، منفی یا انتقادي) خود را به موضوع بیان کند. این مقولـه  

گیري نویسنده  بررسی جهت .گیرد گرا قرار می گرایان اثبات علم 1به صراحت در مقابل اصل فراغت ارزش
گیـري بـوده، و شـرق و جمهـوري     ترین مرتبه جهت همبستگی داراي پایین دهد که به موضوع نشان می
گیـري بـه موضـوع وجـود     درصد موارد جهـت  89در  اند. در مجموع گیري را داشتهبیشترین درصد جهت

گیـري انتقـادي و شـرق بـاالترین     داشته است. تقریباً موازي با همین وضعیت، همبستگی کمترین جهت
بندي مفهومی تیتر نیز به نفع روزنامه شرق  است. رویکرد انتقادي در مورد جمله گرایش انتقادي را داشته

هـا گیري انتقادي بیشـتري نسـبت بـه سـایر روزنامـه     دهد تیترهاي شرق از جهت ها نشان می است. داده
در مرتبه دوم قرار دارد.  ،برخوردارند. روزنامه جمهوري در هر دو مورد

خاصی را  همسئلباید ها  ترین اصول هر تحقیق علمی است. سرمقاله ز مهمداشتن مسئله ا مندي: مسئله *
مندي پرداختن سرمقاله به یک مسئله مشخص و روشن است.  منظور از مسئله مطرح و آن را دنبال کنند

درصد در مرتبه نخست قـرار دارد. بـه عبـارت دیگـر      96دهد که روزنامه شرق با حدود  ها نشان میهداد
اند. بعد از شرق به ترتیب روزنامه  شرق بیش از سایر موارد به امر داشتن مسئله توجه داشتههاي  سرمقاله

1. Value free
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ها به این مقولـه توجـه مثبـت     درصد از سرمقاله 89کیهان، جمهوري و همبستگی قرار دارند. در مجموع 
 اند که بسیار باالتر از عدد میانگین است. داشته

روش و نحوه بررسی کامالً قابـل تشـخیص یـک سـرمقاله      مندي به معناي داشتن روش مندي: روش *
به عبارت دیگر نویسنده سرمقاله روش قابل تشخیصی را به کار گرفته باشد. نکتـه مهـم در اینجـا     است.

درصد در رتبه نخست و  83دهد که روزنامه شرق با  ها نشان می داشتن روش است، نه از نوع روش. یافته
درصـد اسـت. بـه     75رتبه آخر قرار دارد. درصد مربوط به دو روزنامه دیگـر   درصد در 67کیهان با حدوداً 

هـا بـوده اسـت. میـانگین      هـاي سـایر روزنامـه    مندتر از سـرمقاله هاي شرق روش تر سرمقاله عبارت ساده
 درصد است. 75برخورداري از روش در مجموع در حدود 

اي چنـان باشـد    رد یک گزاره است. اگر گزاره پذیري به معناي قابلیت نپذیرفتن و ابطال پذیري: ابطال *
یید و یا رد کرد، آن گزاره غیرقابل ابطـال و غیرعلمـی   أرا به هیچ وجه (نظري یا تجربی) ت که نتوان آنها

انـد. از ایـن لحـاظ     پذیرتر از سایر مـوارد بـوده   هاي کیهان ابطال دهد که سرمقاله ها نشان می . یافتهاست
پذیري بوده است. درصـد برخـورداري از    آخر و شرق در سطح دوم ابطال جمهوري و همبستگی در سطح

درصـد 5/85درصد و در دو مورد دیگر  92درصد، در شرق حدود  96پذیري در کیهان حدود  معیار ابطال
درصد قرار دارد.  90بوده است. میانگین برخورداري کلی در سطح بسیار خوب، یعنی باالتر از 

ها به صورت منطقی در ایـن مقولـه    ارائه مسئله و یا موضوع و استدالل ن بیان:منطقی و عقالنی بود *
درصد)  79دهد که روزنامه همبستگی از این حیث در مرتبه نخست (با  بررسی شده است. نتایج نشان می

هاي بعدي قرار دارند.  درصد) در رده 29درصد) و کیهان ( 58درصد)، جمهوري ( 67هاي شرق ( و روزنامه
هاي روزنامه همبستگی کمتر از سایر موارد بیـان مسـئله    وضعیت دال بر این نکته است که سرمقاله این

توام با مسائل شعاري و ارزشی دارد. برخالف همبستگی، کیهان بیش از سایرین بیان مسـئله شـعاري و   
میـانگین کـل    تر از حد وسط معمول و قابل انتظار قرار دارد؛ کـه بـه شـدت    ارزشی داشته و بسیار پایین

 58ثیر قرار داده است. به همین دلیل میانگین برخورداري از این مقولـه در حـدود   أبرخورداري را تحت ت
 درصد بوده که در مقایسه با مقوالت پیشین بسیار پایین است.

استناد به منابع، از اصول رویکرد علمی اسـت. منظـور از مسـتند بـودن ایـن اسـت کـه         مستندبودن: *
نظر مرتبط سازد و از آنها نـام ببـرد. در ایـن     هاي خود را به اسناد حوزه مورد ها و گفته ستداللنویسنده ا

بـودن در مقابـل شـعاري     هاي وي را ارزیابی کرد. منطقی و عقالنی توان میزان اعتبار استنتاج صورت می
بر آنها وجـود دارد. امـا در   ها، باز هم پافشاري  وجود موارد نافی گزاره بابودن قرار دارد. در حالت شعاري 

مستند بودن بـه معنـاي اسـتفاده و    کند.  موارد منطقی نویسنده در چنین شرایطی در گزاره خود شک می
ارائه اسناد و مدارکی است که مطلـب مـورد نظـر از آن اسـتفاده کـرده اسـت. بـراین اسـاس، روزنامـه          

درصد موارد منابع مورد اسـتفاده را   29در  همبستگی از بهترین موقعیت برخوردار بوده است. این روزنامه
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گیـري از منـابع    درصد در رتبه آخر قرار دارد. در زمینه عدم بهره 21ذکر کرده است. روزنامه جمهوري با 
درصد) در موقعیت بهتري قرار دارنـد. از   29مستند و علمی نیز همبستگی و جمهوري با کمترین درصد (

بـا ،درصد). مقوله دیگر عدم ارائـه اسـناد و منـابع    42ري قرار دارد (ت این لحاظ شرق در شرایط نامناسب
درصد) و روزنامـه   50استفاده از آنهاست. از این حیث روزنامه همبستگی در رتبه اول قرار دارد (با وجود، 

و درصد) قرار دارد. درباره مقوله اخیر باید گفت که معموالً اشاره به منـابع   33ترین سطح ( شرق در پایین
خذ در روزنامه زیاد رایج نیست و فهرست منابع معموالً در آرشیو باقی مانـده و بـه دالیـل مختلـف (از     أم

شود. به هر صورت، در مجموع با توجه به مقولـه دوم و مجمـوع دو مقولـه     جویی) چاپ نمی جمله صرفه
جمهـوري از شـرایط    ها، دو روزنامه همبسـتگی و  توان گفت که در زمینه سندیت سرمقاله اول و سوم می

درصد بوده است که البته باز هم  66بهتري برخوردارند. در مجموع میانگین برخورداري از مقوله سندیت 
 وضعیت مناسبی نیست.

منابع را معموالً با توجه به نویسنده، نوع مدرك، سال انتشـار و میـزان سـندیت آن بـه      * اعتبار منابع:
هاي یک کتاب از اعتبار یـک روزنامـه بیشـتر اسـت. یـا       عتبار گزارهکنند. براي مثال ا درجاتی تقسیم می

تر است.  ترویجی افزون-پژوهشی از یک منبع علمی-اعتبار یک منبع علمی

تـوان گفـت کـه     ها مـی  به اعتبار منابع مورد مراجعه پرداخته شده است. بر اساس یافته فقط مقوله در این
در بدترین وضعیت در بین موارد مورد مطالعه قـرار دارنـد.    روزنامه جمهوري در بهترین وضعیت و کیهان

توان گفت که در کـل وضـعیت    هاي دوم و سوم قرار دارند. از این نظر می همبستگی و شرق نیز در رتبه
هاي داراي منابع، از منابع معتبر استفاده  درصد سرمقاله 51مناسبی وجود ندارد؛ زیرا در مجموع نزدیک به 

درصـد در   29هایی که به طور کلی فاقد منـابع بودنـد (  اگر این درصد را به درصد روزنامه اند. حال نکرده
درصد). این عدد بیـانگر   80اي خواهیم رسید (حدود  ) بیافزاییم، به عدد بسیار نا امیدکننده7مقوله شماره 

ها در زمینه اعتبار و سندیت منابع آنهاست.  هاي روزنامه ضعف اساسی سرمقاله

منظور از استنتاج منطقی این است که نویسنده از مقـدمات مطـرح شـده بـه نتـایج       نتاج منطقی:است *
دهـد کـه بهتـرین اسـتنتاجات بـه       ها نشان مـی  داده .ملزوم آن برسد و نتیجه برآمده از مقدمات آن باشد

جمهـوري  هـاي روزنامـه    روزنامه جمهوري و بدترین آنها متعلق به کیهان است. به عبارت دیگر سرمقاله
-گیـري  اند. روي دیگر این قضیه این است که نتیجه تري داشته گیري منطقی نسبت به سایر موارد نتیجه

هاي روزنامه کیهان قابلیت اعتماد کمتري دارند. از این لحاظ روزنامه شرق و همبستگی در مراتب دوم و 
درصد بوده است. بنابراین  61دود سوم قرار دارند. در حالت کلی میانگین برخورداري از استنتاج منطقی ح

 تر از میانگین کل قرار دارند. روزنامه کیهان و همبستگی پایین

هـاي   بیان روشن و صریح موضوع و فرایند بررسی موضوع از دیگـر ویژگـی   ابهام: فقدانروشنی و  *
مطلـب از یـک هـا اسـت.    مقالـه  رویکرد علمی است. در اینجا صراحت به معناي سادگی و عدم ابهام سر
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راست و فارغ از هر گونـه ابهـامی عرضـه کنـد.      رود که مسئله و موضوع خود را طور سر علمی انتظار می
شود. بر این اساس بایـد گفـت    عدم صراحت و روشنی به درستی براي یک نوشتار علمی ضعف تلقی می

ه خوبی از عهـده ایـن   درصد از آنها ب 5/85هاي همبستگی از بهترین شرایط برخوردارند. زیرا  که سرمقاله
هاي جمهوري و کیهان در رده بعدي و شـرق در رتبـه آخـر قـرار دارد.      اند. از این نظر روزنامه مهم برآمده

درصـد کـل 83هـا،   نکته امیدوارکننده در این زمینه میانگین نسبتاً خوب کـل مـوارد اسـت. طبـق یافتـه     
 اند. بودهها از بیان مسئله روشن و فاقد ابهامی برخوردار  سرمقاله

بـه معنـاي    موارد جزئی و تجربی است و اسـتقرا قیاس به معناي رسیدن از قانون به  روش استدالل: *
شود و استقرا  حرکت از موارد تجربی و رسیدن به قانون است. در رویکرد علمی عموماً به قیاس توجه می

اصلی اسـتدالل وجـود دارد:   از لحاظ منطقی دو گونه شود.  به دلیل مشکالت منطقی و تجربی آن رد می
کید بر روش قیاسی أقیاس و استقرا. به دلیل مشکالت منطقی و تجربی منطق استقرا، در مقاالت علمی ت

شود گفت که در بین موارد مطالعه شـده،   کند. بر این اساس می است. زیرا اصوالً علم با این روش کار می
درصد موارد از روش قیاسـی اسـتفاده    58روزنامه در  هاي این شرق در بهترین وضعیت قرار دارد. سرمقاله

درصـد بـوده    29درصد و همبستگی  5/37درصد، جمهوري  42اند. در حالیکه این عدد براي کیهان  کرده
است. اما از نظر میانگین کل وضعیت مساعدي وجود ندارد. طبق شواهد میانگین استفاده از منطق قیاسی 

درصد موارد از منطق استقرائی استفاده  58دیگر به طور متوسط حدود  درصد است. به بیانی 42در حدود 
برانگیز است. ملأاند. این درصد باالي استفاده از منطق قیاسی با توجه به عدم اعتبار علمی آن ت کرده

گردد. از آنجـا کـه    میعدم قطعیت یک گزاره یا موضوع بر مندي معموالً به بازبودن و زمان زمانمندي: *
. بسته بودن یک موضوع به معناي خـروج  استالت انباشتی دارد رویکرد علمی نیز در ذات خود باز علم ح

زیرا مطلبی گفته شده و به پایان رسیده و جایی براي بررسی بیشتر ندارد.  استاز رویکرد علمی 
درصد از  66درصد در موقعیت بهتري نسبت به سایرین قرار دارد. به عبارت دیگر  66روزنامه جمهوري با 

روزنامـه کیهـان، شـرق و     ،ند. بعد از جمهـوري ارز این نظر؛ رویکردي علمی دهاي این روزنامه ا سرمقاله
همبستگی قرار دارند. 

محـدودیت) کمتـر از    فقدانتوان گفت که میانگین برخورداري از این مقوله ( در مجموع چهار روزنامه می
نیست. هرچند این موضوع در روزنامه شرق مشـهودتر   ) که درصد قابل توجهی1 دولدرصد است (ج 50

 و در مورد همبستگی نگران کننده است.
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 (درصد) ها به تفکیک : بررسی رویکرد علمی در روزنامه1جدول 

 ها روزنامه

 مقوالت

 همبستگی کیهان شرق جمهوري

 83 96 5/87 5/87 گیري جهت
 79 92 96 5/87 مندي مسئله
 75 67 83 75 مندي روش
 5/87 96 92 5/87 پذیري ابطال

 79 29 67 58 بیان منطقی
 71 5/62 58 71 بودن  مستند

 58 33 50 5/62 اعتبار علمی منابع
 5/62 46 67 71 استنتاج منطقی

 5/87 83 79 83 بیان روشن (سادگی)
 29 42 58 5/37 منطق قیاسی 

 25 58 42 67 (بازبودن موضوع) نديبزمان

 67 64 71 72 میانگین کل

ها وجود دارد. این طریق همان مقایسه  رسد راه بهتري نیز براي مقایسه رویکرد علمی روزنامه به نظر می
دهـد کـه نشـان مـی   1هاي جـدول شـماره    میانگین برخورداري هر روزنامه از رویکرد علمی است. داده

درصـد)،   71هاي شرق ( روزنامه درصد داراي باالترین میانگین است. پس از آن، 71روزنامه جمهوري با 
تـر از مقایسـه بـین میـانگین ویـژه       درصد) قرار دارند. نکتـه جالـب   64درصد) و کیهان ( 67همبستگی (

شود. طبق این مقایسه میانگین برخـورداري دو   ) آشکار می2درصد، جدول  69ها و میانگین کل ( روزنامه
تـر از   گین دو روزنامـه همبسـتگی و کیهـان پـایین    روزنامه جمهوري و شرق باالتر از میانگین کل و میان

تر از رویکرد دو روزنامه  میانگین کل قرار دارد. به عبارت دیگر رویکرد دو روزنامه جمهوري و شرق علمی
 همبستگی و کیهان بوده است.

 هـاي هاي منسوب بـه جنـاح   ها به طور ضمنی داللت بر این دارد که بین روزنامه مقایسه تفکیکی روزنامه
یک سوي دامنه تغییرات بین کمتـرین و   زمختلف سیاسی، تفاوت چندان قابل توجهی وجود ندارد. زیرا ا

درصد است و از سوي دیگر از دو روزنامـه داراي درصـد برخـورداري بـاالتر از      5بیشترین میانگین فقط 
هـاي داراي   امـه و نیـز در بـین روزن   داننـد  تـر از شـرق مـی    میانگین، جمهوري را به طور معمول راسـتی 

) بنـابراین  1 دولشود (ج اي از هر دو جناح چپ و راست دیده می تر از میانگین، روزنامه برخورداري پایین
 .گیري یک روزنامه باشد تواند فارغ از جهت توان گفت که پایبندي به رویکرد علمی می می
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 گیرينتیجه
توان مطبوعات را  کند می وعاتی نمود پیدا میخواست و اراده افکار عمومی در متون مطب  از آنجا که تجلی

 ... و  گیري فضاي فکري، اجتماعی، علمـی  شکل فقدانگیري و یا  به عنوان پایگاهی دانست که در شکل
ـ   مخاطبان رسانه و تقویت حس علمی  هاي علمی  افزایش آگاهی کند.میآفرینی جامعه نقش ویـژه   ههـا ب

دهند که روزنامه به دلیل داشتن ها نشان مییافته اي برخوردار است. از اهمیت ویژه  خوانندگان مطبوعات
تواند به طور مطلق ملزومات رویکرد علمی را  به صورت کامل رعایت  مخاطب و ماهیت خاص خود نمی

بخشی،  هایی همچون آگاهی توان انتظاراتی فراتر از انگیزه کند. حتی فرم روزنامه به صورتی است که نمی
تفریح و سرگرمی و ... را از آن طلب کرد. چه بسـا رویکـرد علمـی در مطبوعـات، ماهیـت و      خبررسانی، 

هدف آنها را دگرگون کند.

ها به تفکیک و با توجه به مقوالت جداگانه کـه از نظـرات پـوپر اسـتخراج شـده       بررسی توصیفی روزنامه
است:  زیردهنده نتایج نشان

ر صدر و شرق، جمهوري و همبسـتگی در مراتـب   درصد د 96گیري، کیهان با در مقوله جهت •
 ؛بعدي قرار دارند

درصـد) اسـت. پـس از آن     96مندي موقعیت بهتر از آن روزنامه شـرق (  در مورد مقوله مسئله •
  ؛اند کیهان، جمهوري و همبستگی قرار گرفته

درصد)، جمهوري و همبسـتگی   83از لحاظ روشمندي، باز هم روزنامه شرق در تراز نخست ( •
 ؛تراز بعدي و کیهان در تراز سوم استدر 

درصـد). شـرق در رتبـه دوم و     96پذیري بیش از همه در کیهان رعایـت شـده اسـت (    ابطال •
  ؛جمهوري و همبستگی مشترکاً در رده سوم جاي دارند

ترین است. شـرق در   درصد) و کیهان از این نظر پایین 79ترین ( منطقینحوه بیان همبستگی  •
  ؛مرتبه دوم و جمهوري بعد از شرق است

 5/62درصد) و کیهان ( 58درصد مستندتر از شرق ( 71هاي جمهوري و همبستگی با  سرمقاله •
 ؛درصد) بوده است

 50درصـد)، شـرق (   58درصـد معتبرتـر از همبسـتگی (    5/62منابع مورد استفاده جمهوري با  •
 ؛درصد) بوده است 33درصد) و کیهان (

 67هـاي شـرق (   تـر از اسـتنتاجات روزنامـه    درصد، منطقی 71استنتاجات روزنامه جمهوري با  •
 ؛درصد) بوده است 46درصد) و کیهان ( 5/62درصد)، همبستگی (

 83درصـد) در مرتبـه نخسـت، کیهـان و جمهـوري (      5/87از حیث روشنی بیان، همبستگی ( •
 ؛درصد)، در سطوح بعدي قرار دارند 79درصد) و شرق (
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درصـد)،   42درصـد). کیهـان (   79منطق قیاسی را بیش از همه شـرق رعایـت کـرده اسـت (     •
 ؛درصد) نیز به ترتیب پشت سر شرق جاي دارند 29درصد) و همبستگی ( 5/37جمهوري (

بهتـر از دیگـر   منـدي (بـاز بـودن موضـوع) وضـعیت روزنامـه جمهـوري        در مورد مقوله زمان •
درصـد) و   42درصـد)، شـرق (   58درصد). پس از جمهوري نیز کیهـان (  67ها است ( روزنامه

 اند. درصد) قرار گرفته 25همبستگی (
 91پـذیري کـه    شود به مقوله ابطـال  دهد که بهترین وضعیت در مورد مقوالت مربوط می نتایج نشان می

درصد)، نحـوه بیـان    87گیري ( ، جهتدرصد) 89مندي ( آن به ترتیب مقوالت مسئله    . پس ازاستدرصد 
درصـد)   69درصد) قرار دارند. تمام این مقوالت باالتر از حد میانگین کل ( 75مندي ( درصد) و روش 83(

بـودن   درصد)، مستند 58قرار دارند. مقوالت دیگر، یعنی مقوالت مربوط به نحوه بیان مسئله و استدالل (
درصـد) و   42درصـد)، نـوع اسـتدالل (    61درصد)، استنتاج منطقی ( 51منابع (درصد)، اعتبار علمی  66(

 اند. تر از حد متوسط قرار داشته درصد)، همگی پایین 48مندي (باز بودن موضوع) (زمان

 : درصد برخورداري کلی از مقوالت رویکرد علمی2 جدول

 (درصد) عدم وجود مقوله وجود مقوله (درصد) مقوالت
 13 *87 گیري جهت
 11 89 مندي مسئله
 25 75 مندي روش
 9 91 پذیري ابطال

 42 58 نحوه بیان مسئله و استدالل
 36 66 بودن  مستند

 49 51 اعتبار علمی منابع
 39 61 استنتاج منطقی

 17 83 بیان روشن مسئله و موضوع
 58 42 استدالل قیاسی

 48 52 (باز بودن موضوع) نديبزمان
 31 69 میانگین کل

 اند. درصدها تا دو رقم اعشار گرد شده *

قضاوت بر مبناي آمار مربوط به مقوالت، به صورت جداگانه، ممکن است در موارد خاص و براي اهداف 
تک مقوالت، بلکه بررسی منظومه یا شاخصـی اسـت    خاص مفید فایده باشد، اما هدف ما نه بررسی تک

 که آن را به عنوان رویکرد علمی معرفی کردیم.  که از ترکیب این عناصر حاصل شده است. شاخصی
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هاي چهار روزنامه  میانگین کل برخورداري از رویکرد علمی در سرمقاله 2هاي جدول شماره  اساس داده بر
درصد بوده است. اگر این درصد را در طیفی پنج قسمتی قـرار   69شرق، جمهوري، کیهان و همبستگی، 

توان گفت کـه   بندي شده است، میخیلی ضعیف تا خیلی خوب) صورتاي ( از  دهیم، که به صورت رتبه
 قرار دارد. » خوب«ها در سطح  سطح رویکرد علمی در این روزنامه

اند تا حد زیادي انتظاري را که از این جهـت از آنهـا    ها توانسته شود که روزنامه ین ترتیب مالحظه میه اب
توان به نکاتی اشاره کرد. نخست  برآورده نشده است، می رود، برآورده سازند. در مورد آن درصدي که می

تواند به طور مطلق  آنکه روزنامه به دلیل داشتن مخاطب خاص و همچنین ماهیت خاص خود طبیعتاً نمی
ملزومات رویکرد علمی تمام عیار را رعایت کند. مخاطبان روزنامه (اگر نه همـه آنهـا) عمومـاً از قشـري     

ترها نیز انتظار ندارند که روزنامه نقش یـک   جدي علمی باشند، و حتی خود جدينیستند که اهل مطالعه 
تواند مطالب خـود   پژوهشی را برایشان ایفا کند. روزنامه به دلیل همین روزنامه بودنش نمی-نشریه علمی

را همانند نشریات علمی به دست داوران بسپارد تا پس از داوري و نقد و اصالح منتشر کنـد. کسـی کـه    
اش به روز دوم نخواهد کشید؛ زیرا نه توانش را دارد،  اي منتشر کند، احتماالً روزنامه خواهد چنین روزنامهب

هاي معمول را خواهد داشت. حتی فرم و قطع خاص روزنامه به صورتی است کـه   و نه مخاطبان روزنامه
ی، تفریح و سرگرمی و ...) را بخشی، خبررسان هاي مختلف (اعم از آگاهی از آن انتظاراتی مرکب از انگیزه

دهد کـه بسـیاري از مقـاالت و     تجربه نشان میطلبد. که شاید رویکرد علمی داشتن به آنها، حتی در می
کتب دانشگاهی نیز از رویکردي صد درصد علمی برخوردار نیستند؛ اگـر چـه بـه چـاپ چنـدم رسـیده و       

هـا داراي مسـئله،    درصد از سـرمقاله  89است که احتماالً عنوان علمی هم دارند. بنابراین جاي امیدواري 
دهنده برخـورد آگاهانـه نویسـندگان بـا     اند. این مقوالت نشان گیري مشخص بودهدرصد داراي جهت 87

بـراي فـرار از قبـول    » فراغـت ارزشـی  «موضوع، تعیین تکلیف خود در برابر آن، و عدم توسل به رسـم  
نفسه قدم بزرگی بـراي پیشـرفت علـم     گیري علمی فیهتباشد. تعیین ج مسئولیت در مقابل اثرشان می

 شود. که در اجتماع علمی ما چندان توجهی به آن نمی است

 سپاسگزاري
شود.مقاله سپاسگزاري می این امامی در تهیه یییحاز همکاري زنده یاد آقاي دکتر 
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