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 فناوری و علم یادگیری میزان در ملی رسانه تاثیر الگوی ارائه
 ارتباطات نخبگان و ملی رسانه مدیران دیدگاه اساس بر

 
 و  3پور یاسوری، طهمورث حسنقلی2فراهانی بورقانی ، سهیال*1امینه آهنی زهرا

 4طباطبائیان هالسید حبیب

 کیش، کیش، ایران. )نویسنده مسئول( پردیس بین المللیتهران  دانشگاهمدیریت رسانه  دکتری. 1
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران. استادیار مدیریت رسانه. 2
 تهران، ایران.، . رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران3
 مدیریت تکنولوژی دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.  دانشیار. 4

 دهیچک
شود. ترین عامل پیشرفت در توسعه کشورها شناخته میهای مردمی در علم و فناوری اصلیدر دنیای امروز توانمندی

رادیو وتلویزیون یکی از این نهادهاست. نهادهای مختلفی جهت کمک به توانمندسازی مردم در تالش هستند. نهاد 
به این  باشد.علم و فناوری می اثربخشی رسانه ملی بر میزان یادگیری ءاین پژوهش در پی ساختن الگویی برای ارتقا

جایگاه  شده وای تطبیقی بین ایران و جهان نظری فرهنگ علم و فناوری در جهان، مقایسه مبانیمنظور ضمن مرور 
 فهم اثربخشی در ملی رسانه نقشنماید سپس به منظور ارزیابی کشور را در زمینه یادگیری علم و فناوری مشخص می

 کارشناسان، نظر و جهانی مطالعات مبنای آن بر اثربخشی ارتقاء برای الگویی طراحی و فناوری و علم از عمومی
ای و همچنین اساتید و دانشجویان میانی و ارشد فرهنگی و رسانهای طراحی گردید. پرسشنامه توسط مدیران امهپرسشن

میل گردید. در نهایت الگوی کت ،بودند تحصیالت تکمیلی ارتباطات که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده
لم استفاده عمومی از ع»، «نگرش عمومی علم و فناوری» ،«آگاهی عمومی علم و فناوری» ؛طراحی شده در چهار محور

اثربخشی رسانه ملی در توسعه فرهنگ  ءاستوار گردید. مسیر ارتقا« اعمال نظر عمومی در علم و فناوری» و « و فناوری
 .استگردیده مشخص محور، هر در مربوطه ایرسانه قالب هایشاخص توسطعلم و فناوری 
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 مقدمه  
اگر توسعه علم و فناوری از عوامل رشد جوامع باشند 
این توسعه نیازمند همراهی افکار عمومی و داشتن سطح 
متناسبی از فرهنگ علمی به منظور بسترسازی مناسب این 

خوان ها و رفتارهای همد. وجود انواع شخصیتباشرشد می
ها و هنجارهای متناسب با جامعه با توسعه که خالق ارزش

تواند به اثربخشی هرچه بیشتر فرهنگ اطالعاتی باشد می
. نهادهای مختلفی جهت [1]علم و فناوری یاری رساند

کمک به توانمندسازی مردم در تالش هستند. نهاد رادیو و 
عدم توجه به تاثیر نقش  یکی از این نهادهاست.تلویزیون 

صدا و سیما در ارتقای فرهنگ علم و فناوری، کشور را از 
این ظرفیت بالقوه برای ارتقای علم و فناوری محروم 

 تحریک ،تعبیری به و حواس کارگیریبه با هارسانه کند.می
 در مطالب ترذخیره طوالنی موجب، اطالعات ورود هایکانال
 [.2] شوندمی متعلمان ذهن

ها در در ایران تاکنون پژوهشی پیرامون نقش رسانه
افزایش فرهنگ عمومی علم و فناوری صورت نگرفته است تا 
ابعاد نظری و عملیاتی موضوع بررسی گردد. با توجه به بعد 

های فرهنگی، به عملی و کارکرد موثر صدا و سیما در برنامه
تواند برای ارتقای سطح میرسد که تحقیق حاضر نظر می

یادگیری دانشی و فناورانه کشور موثر واقع گردد. تحقیقاتی 
یاری صدا و سیما را طراحی مانند این پژوهش سازوکار هم

کند تا مسیر جنبش تولید علم تسهیل گردد. در این می
 های زیر پاسخ داده شود:مقاله سعی برآن است تا به سؤال

که پژوهش حاضر از اینبه دلیل  مطالعات نظری:
باشد دامنه نظریات مورد بررسی ای میموضوعات میان رشته

به  باشد. ابتدا بطور خالصهو کاوش در آن گسترده می
 بصورت ارتباطات هاینظریه از اعم؛ نظری چارچوب مباحث
 صورتبه فناوری و علم شناسیجامعه هاینظریه و عمومی

 نسبت ادبیات تحول مرور آن از پس و اختصاصی پرداخته
 و علم توسعه در رسانه نقش و، جامعه به فناوری و علم

   خواهیم پرداخت. فناوری در مطالعات کاربردی

 الگوهای رواج و گیریشکل :ارتباطات هاینظریه
 دانش هاینظریه و هامدل سیر خط به نگاه با را ارتباطات
 .کرد پیگیری ارتباطی هایمدل در توانمی ارتباطات

 الگویی از تواننمی چه ها: اگرنظریات اثربخشی رسانه
 که کرد اشاره توانمی اما، گفت سخن حوزه این در یگانه

 سه کنون تا هارسانه اثرگذاری میزان پیرامون پردازینظریه
 .است گذاشته سر پشت عمده را موج

 "هارسانه قدرتمند اثرگذاری" نظریه با که اول موج در
 را رسانه مهار که کسی هر بود این بر باور ،شودمی شناخته

 .کند کنترل نیز را جامعه تواندمی، دارد دست در

 رسیدند نتیجه این به پژوهشگران برخی دوم اما در موج
 مخاطبان بر شرایطی هر تحت هااینطور نیست که رسانه که

 با سپس و است محدود ابتدا در هاآن تاثیر. اثر گذارند
با  سوم موج. رودمی پیش دیگر اجتماعی هایعامل وساطت

. شد مطرح هارسانه تأثیرگذاری به دگرباره بازگشتی
 مخاطب بر اثرگذاری در را هارسانه، موج این هاینظریه
 هارسانه "حداقلی تاثیر" به قائل منتهی، کرده تأیید

 [.3]باشدمی
 هر ثابت همیشه عوامل از یکی :کنترل مخاطبان

 ابتدایی، هاینظریه در. باشدمی مخاطب عامل ارتباطی
فرض  متحد و شکل یک تقریبا همگی و منفعل مخاطبان

 به نیز مخاطبان، هانظریه این رشد با مرور و به اما. شدندمی
 و سیگنایزر، ویندال. شدند تقسیم متفاوت هایدسته

 کرده بندی دسته را مخاطب از گوناگون هایدریافت اولسون
 تقسیم گوناگون انواع به مخاطبان فهرست این در. اند

 همچون مخاطب، گیرنده همچون مخاطب جمله از اندشده
 همچون مخاطب، گفتگو طرف همچون مخاطب، بازار

 همچون مخاطب و گرارتباط همچون مخاطب، مشتری
 نیازمند هاآن از هرکدام با ارتباط برقراری. آفریننده

 مخاطبان گونهاین. است سنتی رویکردهای از گیریفاصله
 در که هستند شریکانی بلکه، نیستند ناآگاه گیرندگان

 ارزش به و جویندمی را خود ویژه هایدلبستگی، برابر مقامی
 آگاه دهندمی انجام رسانه از پیام دریافت برابر در آنچه
 بلکه، نیست بازخورد دهندمی انجام آنچه درواقع. باشندمی
 مخاطب این، نگاه این با .باشدمی دیگر ایزوایه از دیگر نگاه

 وابسته آن به که ایدئولوژئی یا فرهنگ خرده پایه بر که است
 را اطرافش محیط، خود و تجربه شخصیت پایه بر و است

 معنای خود تفسیر با نهایت در دهد ومی انتشار را آن آفریده
 [.4] سازدمی را پیام

بررسی : فناوری و علم شناسیجامعه هاینظریه
شناسی رابطه علم و فناوری با جامعه بدون بررسی جامعه

 با فناوری و علم شناسیباشد. پیدایش جامعهعلم ناقص می
 قدیم شناسیجامعه با نام اول همراه بود. موج موج سه

اجتماعی آغاز شد.  نظام ابهمث به علم ( یا1علم)او. اس. اس.
 کارکردی و مستقل اجتماعی نهاد علم، این پارادایم در
 یک و خطی، نامتقارن ایرابطه رویکرد این در. باشدمی

 علم آن در که شودمی مشاهده و جامعه علم میان طرفه
 و کارکردی معقول، ناپذیر شک، عینی واقعیتی همیشه

 طبیعت، علمی معرفت و علم از برداشت این در. است
 حقیقت واقعی است و هرگونه اشتباه و خطا مربوط به

 "تقارن عدم" را طبیعت و جامعه نسبت این .باشدجامعه می
                                                           
1 OSS: Old sociology of science 
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 زهرا  آهنی امینه و همکاران.......                                                                   ملی رسانه مدیران دیدگاه اساس بر فناوری و علم یادگیری میزان در ملی رسانه تاثیر الگوی ارائه

 .جامعه است جانب از خطایی باشدو اگر  است طبیعت متعلق به حقیقت که زیرا. نامندمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علم اجتماعی مطالعات در گانه سه تفکیک به طبیعت و جامعه تقارن انواع .1 شکل

 
 شناسییا جامعه علمی معرفت شناسیجامعه دومِ موج

 اجتماعی برساخت نوعی را . علم 1علم )ان. اس. اس.( جدید
                نفوذ و باوری نسبی بر که گیردمی نظر در

 برداشت این در. دارد تاکید علم بر فرهنگی - اجتماعی
 اساس بر دیگر علم و است نشده لحاظ طیبعت برای جایی

 در بنابراین. شودنمی اعتبارسنجی طیبعی و تجربی شواهد
 جامعه به حقایق هم و خطاها هم، علمی شناخت فرایند
 نسبت از برداشت این التور نظر از .شودمی داده نسبت
 واقع در اما دارد متقارن ظاهری هرچند طبیعت و جامعه

 از علم جامعه همیشه زیرا است طرفه یک و "نامتقارن"
 .سازدبرمی را آن یا و کرده صحبت

شبکه )ای.  – کنشگر که به اسم نظریه در آخرین موج
 برای ایسوژه مثابه به جامعه و . اشهرت دارد، علم2ان. ان.(

درنظر گرفته ( شبکه – کنشگر نظریه) مشترک تکامل
 که هستند یکدیگر مالزم هستارهایی جامعه و علم. شودمی

                                                           
1 NSS: New sociology of science 
2ANT: Actor network theory 

 تکوین در و دارند تعامل یکدیگر با علمی هایفعالیت در
 جامعه که حالی در علم. کنندمی ایفا پویایی نقش همدیگر

 گوش نیز جامعه گفتارهای به دهدمی قرار مخاطب را
 دو هر به حقایق هم و خطاها هم برداشت این در. دهدفرامی

[و 5] شودمی داده نسبت طبیعت هم و جامعه هم یعنی؛ 
 و جامعه متناسب و متقارن نسبت تنها را شرایط این التور

 )1 شکل) .داندمی علمی معرفت در طبیعت
 و پیچیده، متکامل رویکردی شناسیجامعه نوع این

 از قبل که دهدمی نشان فناوری و علم توسعه از غیرخطی
 ظهور و فناوری و علم خود در تحول بازتاب هرچیزی

 با. است و فناوری علم دنیای در پویا و جدید هایحوزه
 هایرژیم، هادانشگاه شدن تجاری "3فناوری علم" ظهور

 فناورهای علم نقش فزاینده رشد و معنوی مالکیت به مربوط
، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، اطالعات فناوری مثل نوین

. است شده محقق فناوری و علم توسعه... و نانوبیوتکنولوژی
 – قانونی نهادهای در فعالی حضور فناوری علم امروزه

                                                           
3 Technoscience 
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 اصلی دغدغه و دارد المللیبین و نظامی، سیاسی، حقوقی 
 محسوب توسعه حال در تا یاقتهتوسعه از جوامع و هادولت

 [.6] شودمی
 و جامعه از ناپذیری تفکیک بخش مدرن فناوری و علم

 از بسیاری و التور که حقیقی. است آن با متقابل کنش در
 عنوان تحت را آن و داشته تاکید آن بر دیگر نظران صاحب

 امر این .دانندمی " جامعه و علم مشترک تکوین با تکامل"
 بدون تواندنمی مدرن فناوری و علم که است آن منزله به

 که آنچه و عمومی هاینگرانی و عمومی افکار به توجه
، کندمی خطر احساس آن به نسبت یا و کندمی طلب جامعه
 از بسیاری دلیل همینبه. کند طی آمیزیموفقیت مسیر

 درک دنبال به دنیا در برجسته دانشمندان و هادانشگاه
 هایرشته در علم تولید اجتماعی شرایط و جامعه واقعی

 محصول مدرن فناوری و علم. هستند خود تخصصی
، متخصصان، دانشمندان و مردم، طبیعت و جامعه مشترک
 غیرانسانی و انسانی عوامل، هادانشگاه و مدنی نهادهای

 در دو این. نیست جدا جامعه از دیگر فناوری و علم. است
 گونه هر، شرایطی چنین در. هستند یکدیگر ساختن بر حال
 نفع به یکی استحاله و طرفین به توجهی بی یا توجهی کم

 و علم توسعه در دخیل عوامل از استفاده سوء و، دیگری
 مشروعیت برای مردم از استفاده مثال برای) فناوری

 قطب و هامرزبندی و( فناوری و علم هایبرنامه به بخشیدن
، انسانی غیر – انسانی) ایحرفه، ایرشته کاذب هایبندی

 – بومی، شرقی – غربی) اجتماعی(، پزشکی غیر – پزشکی
 تواندمی( خودی غیر – خودی) ایدئولوژیک و( بومی غیر

 توسعه که عصری در را کشور و فناوری علم هایسیاست
، پیچیده و ایشبکه، پویا فرایندی مستلزم فناوری و علم

 اجتماعی ماهیتی، غیرخطی، ایتوسعه، ناپذیر نفکیک عوامل
، است دانش مصرف و توزیع، تولید یکپارچه مراحل کلیه در
 . [7کند] مواجه جدی هایناهمواری و مخاطرات با

های کالن بغیر از نظریه دستیابی به علم و فناوری:
برخی نظریات متفرقه وجود دارد که با موضوع این پژوهش 

 باشد. درباشد. از آن جمله نظریه دستیابی میمرتبط می
 توسعه درحال کشورهای برای علمی توسعه مفهوم

 قبلی هایپارادیم در .باشدمی کلیدی مفهوم "دستیابی"
، همگان به علم فهم یا سواد انتقال ،وجامعه علم هایحوزه

 نقشی مردم و شدمی ممکن علمی ارتباطات بواسطه
 و جامعه این، جدید تعریف در اما. داشتند درآن منفعالنه

 در. آورندمی دست به را فناوری و علم که هستند افراد
 هم از فناوری و علم به دستیابی سطح علمی دو فرهنگ
 است؛ سطح فردی و اجتماعی. شده متمایز
 

 کند تکیه افرادی به بتواند باید فردی جامعه در سطح
 تولید به کرده کسب پژوهش ابراز عنوان به را دانش که

 . شوند تبدیل جدید دانش کنندگان
 علمی فرهنگ به که نهادهایی وجود اجتماعی در سطح

، مالی تأمین بنیادهای، هادانشگاه مانند کنند کمک
 و مهندسی انجمن ،گذارسرمایه و پذیرریسک هایشرکت
 نهادها این از کدام هر باشد.ضروری می ....و هارسانه، علمی

 و علمی توسعه در هاآن توانمندی که دارند ویژه وظایفی
 به اجتماع دستیابی در و است مؤثر علمی فرهنگ فناوری

، نهادها این از کدام هر وجود. رساند کمک فناوری و علم
در  فناوری و علم فرهنگ به اجتماع دستیابی درجه نمایانگر

 هایکوشش هم نیازمند علم شکوفایی .باشدآن جامعه می
 هرچه واقع در. اجتماعی است شرایط و امکانات هم و فردی

 بدانند نیازمندتر فناوری و علم کسب به را خود شهروندان
 ترقوی علمی فرهنگ، کوشیده بیشتر آن به دستیایی برای
 .شودمی

فناوری  و علم به دستیابی هایالبته هر کشوری شیوه
: از عبارتند شیوه کلی سه خاصی برای شهروندان خود دارد.

 – اجتماعی شیوه و درگیرکردن شیوه، یادگیری شیوه
 دهدمی آموزش را افراد جامعه، یادگیری شیوه در. سازمانی

 هایمحیط در کار برای نیاز مورد ابزارهای به را آنان و
 درگیری درشیوه. کندمی مجهز فناوری و علم گسترش

 شوندمی درگیر اجتماع مسائل در پژوهشگران و دانشمندان
 ویژه هاییفعالیت انجام برای که کسانی توانایی از جامعه و

 جانبی منافعی، انددیده آموزش فناوری و علم با ارتباط در
 – اجتماعی شیوه در و آخر مرحله در. آوردمی دست به

 علمی هایفعالیت برای را ایویژه نهادهای جامعه، سازمانی
 وتوسعه آورده بوجود هاآن منعطف کنترل و فناورانه و

 . [8]دهدمی
از  : مرورادبیات کاربردی علم و فناوری در جامعه

های نیمه دوم قرن بیستم که همراهی افکار عمومی با سال
های علم و فناوری ضرورت پیدا کرد برای سنجش پیشرفت

 حوزه میزان درک جمعی و ارتقای آن سه پارادایم در سه
 و عملیاتی شدند.  طراحی جغرافیایی
 ایاالت در 1950 دهه در )اس. ال.(:1علمی سواد

 برای شهروندان علمی دانش افزایش ایده آمریکا متحده
 پارادایم پیروان. گردید مطرح "نو دوران" در زیستن توانایی

 سیاسی خبریبی مانند علمی خبریبی معتقدند علمی سواد
 در را گریو افراطی فریبی عوام، بیگانگی خود از موجبات

 هم از را علمی سواد مقوله سه شین. پ. . س[9]آوردمی پی
(، علمی هایمسئله حل دانش) علمی سواد. کرد تفکیک

                                                           
1SL:  Scientific Literacy 



 

79 

 زهرا  آهنی امینه و همکاران.......                                                                   ملی رسانه مدیران دیدگاه اساس بر فناوری و علم یادگیری میزان در ملی رسانه تاثیر الگوی ارائه

 مشارکت توانایی برای علمی مسائل فهم توانایی) مدنی سواد
 به علم) فرهنگی علمی سواد و( دمکراتیک فرایندهای در

 همچون علمی سواد .[10]برجسته( فرهنگی دستاورد عنوان
 و ریزیبودجه قراردادن تأثیر تحت برای اقناعی ابزاری

 فناوری و علم ممتاز موقعیت تثبیت و گذاریسیاست
 سواد، بعد به 2001 سال از درواقع .[11]شد استفاده

 تحول سیر در اساسی هدفی بعدی چند فناورانه -علمی
 .[12]استعلوم قرار گرفته  آموزش درسی برنامه

 در این اصطالح )پی. یو. اس(:1علم همگانی فهم
 که سواددرحالی. آمد بوجود انگلستان اجتماعی شرایط
 و هایافته از شهروندان آگاهی میزان گیریاندازه بر علمی
 توان و فهم بر علم همگانی فهم بود، استوار علمی هایروش
 همگانی فهم میلر. [13]استوار بود علم با ارتباط و تعامل

 علم محتوای فهم، است کرده تقسیم شاخص سه به را علم
 فهم و علمی تحقیق هایروش فهم(، بنا زیر علمی دانش)

 پیمایشی تحقیقات نتایج علم. اجتماعی و فردی تأثیرات
 نگرش و دانش بین اندکی همبستگی تنها نه داد نشان

 زمینه در کافی دانش داشتن با افرادی حتی بلکه باشدمی
 شهروندان همگانی نیستند. فهم فناوری و علم دوستدار، علم
 تجاری و صنعتی توان برتری و اقتصادی شرایط بهبود در

 . [14]داشت خواهد تأثیر کشور

 
 
 
 

 .رابطه فرهنگ و علم 2شکل

 طیفی یک علمی فرهنگ :علمی فرهنگ سوم موج
 و گرفته را فرهنگ جای علم آن قطب یک در که است

 درون بخشی علم طیف، دیگر سر در و شودمی آن به تبدیل
 .(2است )شکل  آن اجزای از جزء یک و فرهنگ
 موارد علمی فرهنگ .دارد فرانسوی زادگاهی سوم موج

 :گیردبرمی در را زیر
  و فناوری علم و اهداف ماهیت به نسبت آگاهی

  فناوری و علم عینی کارکرد هایشیوه شناسایی
  رقمی هایداده تحلیلی هایشیوه درک از حداقلی
  پایه علمی زمینه چند هایقاعده و هااصل با آشنایی
  جامعه و فناوری، علم میان متقابل تأثیرات شناخت
 کسب و اطالعات و هادانش کردن روزآمد استعداد

 . نو اطالعات

                                                           
1 US: Understanding of science 

 کسی علمی فرهنگ از برخوردار فرد، اندازچشم این در
 رویدادهای به متعدد هایتوانایی داشتن با بتواند که است
 برای داده نشان واکنش علمی رشد فزاینده روند و علمی
        [.15]بپردازد مشارکت به آن بر اثرگذاری و دهیشکل

 پیرامون هوای همچون عملی فرهنگ مدل این در
، هوا این بودن مساعد صورت در که است کوهنوردان
 بودن نامساعد صورت در و روندمی باال آسانتر کوهنوردان

 بنابراین. خواهد شد روبرو مشکل با آنان کار( آلودگی مثال)
 علم هایقله به دستیابی، علمی فرهنگ از جامعه برخورداری

 .کندمی آسان را

 

 های تاریخی علم در جامعه.دوران 3شکل 

علم و   های جهانی فرهنگ علم و فناوری:مدل
فناوری در جامعه نیازمند پایش و پویش اجتماعی از منظر 

های جهانی فرهنگ عمومی علم باشد. مدلافکار عمومی می
 شوند.و فناوری در جهان به دو مدل کلی تقسیم می

 بر مسلط نظری چارچوب نقصانی)کمبود(: مدل
 پایین به باال از مدلی اساسبر جامعه، و علم رابطۀ مطالعات

 عامۀ و علم بین دانش جریان مدل، این اساس بر باشد.می
 عنوان به مردم عامۀ و است طرفهیک جریان یک تنها مردم
 نابِ دانش منفصل، ایگونه به باید همگن وجود یک

 این در کنند. کسب را علمی اجتماع توسط شدهتولید
 یوظیفه اطالعات، سازیساده با هارادیو وتلویزیون ها،مدل

 به را علمی فرایندهای و اکتشافات کردنعمومی یا اشاعه
 از پردازیمفهوم عرصۀ در مدل این. دارند عهده

 .رسید 1«علم از عمومی فهم» به و شد آغاز  2«سوادعلمی»

                                                           
 يك در كهطورهمان باشد.می «سیاسی سواد» از تمثیلی «علمی سواد»2 

 و سیاسی فرآيند از باشدكه مؤثر تواندمی زمانی تنها مردم رأي دموكراسی

 علم به مربوط هايگذاريسیاست در باشند، داشته آگاهی و اطالع آن نهادهاي

 علمی هايفرآيند و هاواقعیت با كه دارند اهمیت مردم زمانی نیز فناوري و

 باشند داشته كافی آشنايی

 فرهنگ
 فرهنگ علم

 علم
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 کافی اندازة به که مردم به سواد علمی، ایدة 
 نسبت دانش( نقص) کمبود یک نیستند، کردهتحصیل

. دهدمی قرار کار دستور در را مردم عامۀ آموزش و دهدمی
 از. است شده وارد زیادی انتقادات علمی سواد دیدگاه بر

 خاص توجه شایستۀ علمی دانش باید فقط چرا اینکه جمله
 توجه مورد قانونی یا اقتصادی و تاریخی سواد انواع و باشد

 سواد خص شا که شد وارد نقد این همچنین نگیرد؟ قرا
 از مثبت تصوری ها،کتاب برمبتنی  شدةشیء  دانشِ علمی،
 از مثبت تصوری» شامل و سنجدمی را درسی علم نتایج
 [.16]است «علم نتایج

مبتنی بر  نقصانی با انتقاد از مدل درگیری: مدل
 و زمینه کردنلحاظ بدون علم از مردم شناخت سنجش

 مأبانۀپدر رویکرد است و از طرف دیگر موردبی آن بستر
 به علم از عمومی فهم و علمی سواد مفهوم دو در نهفته

 عامۀ روزافزون ضدّیت حتی یا اعتمادیبی غریبگی، احساس
 در جامعه و علم انجامد. پژوهشگرانمی علم به نسبت مردم

 در. کردندمطرح را «درگیری مدل» انتقادات این به واکنش
 مردم عموم و علم رابطۀ طرفین به کمبودها مدل، این

 مدل یا گفتگو مدل به که مدل این در. شودمی داده نسبت
 تعامل و گفتگو و مشارکت است، یافته شهرت نیز مشارکت

 دانشمندان، جمله از علم در درگیر هایطرف همۀ
 مدیران، ،رادیو وتلویزیون عوامل مردم، عامۀ گذاران،سرمایه
 بر ویژهبه و گیرندمی قرار کار دستور در... و گذارانسیاست

 . شودمی تأکید مردم توانمندسازی
در   مدل مفهومی مقایسه فرهنگ علم و فناوری:

این پژوهش پس از بررسی ادبیات نظری، مقایسه تطبیقی 
بین فرهنگ علم و فناوری در ایران و جهان صورت گرفته 

ای کشورها ای، گزارشات دورهاست. منبع اطالعات مقایسه
انبه بین کشورهای جهان، باشد. به منظور مقایسه همه جمی

یافته و چند کشور درحال توسعه مقایسه چند کشور توسعه
 4اند. چارچوب مدل مفهومی ما در این پژوهش شکل شده
 باشد؛می

در مدل مفهومی پژوهش دو سری بررسی صورت می 
گیرد. در ابتدا مطالعات بین المللی کشورها در زمینه سواد 

گیری عمومی علم و علمی، فهم عمومی، مشارکت و در
فناوری با توجه به مطالعات تطبیقی و بر اساس گزارشات 
کشورها مطرح است و از سوی دیگر به نقش صدا و سیما در 
ارتقای سواد علمی، فهم عمومی، مشارکت و درگیری 
عمومی علم و فناوری در ایران بر اساس روش پیمایشی 

                                                                                       
       .است آن درست نشناختن از ناشی علم به مردم عالقگیبی و اعتمادیبی1 

 برای فناوری و علم از مردم فهم افزایش هدف با هاییبرنامه تدوین دلیل این به

 باشدمی ضروری علم به مردم بیشتر اعتماد جلب

اله در گیرد. لذا ابعاد مدل مفهومی در این مقصورت می
 باشد.سطح ملی و بین المللی می

 
 . مدل مفهومی پژوهش4شکل 

متغیرهای پژوهش نیز بر اساس   متغیرهای پژوهش:
 باشد؛مطالعات انجام شده به قرار زیر می

میزان فرهنگ عمومی علم و  الف( متغیر وابسته:
 باشد.فناوری شامل چهار بعد می

آگاهی عمومی علم و فناوری )سواد علم و  اول؛
 علمی هایواقعیت به نسبت دانش فناوری(: شامل موارد؛

 استدالل مانند علمی هایروش فهم پایه، درسی هایکتاب
 و علم از مثبت تصور آزمایش، طراحی یا احتمالی( استنتاج)

 به اعتقاد یا بینیطالع مانند خرافی باورهای فناوری، رد
 .[17]گردیدمی شامل را اعداد

فهم عمومی علم و فناوری )نگرش مثبت به علم و  دوم؛
 ها،موارد؛ دغدغه شامل مردم نگرش سنجش: فناوری(
 هایارزیابی و فناوری و علم به آنان امیدهای و هانگرانی
 نیز را فناوری و علم اجتماعی و اخالقی پیامدهای از مردم

 کنند.می بررسی
استفاده عمومی علم و فناوری )درگیری عمومی  سوم؛

 همۀ تعامل و گفتگو شامل موارد؛ با علم و فناوری(:
 گذاران،سرمایه دانشمندان، جمله از علم در درگیر هایطرف
، گذارانسیاست مدیران، علم، ایرسانه عوامل مردم، عامۀ

 و علم گذاریسیاست به اعتماد و مردم توانمندسازی
 .فناوری

اعمال نظر عمومی علم و فناوری )مشارکت  چهارم؛
 زنان و جوانان موارد؛ نقش عمومی با علم و فناوری(: شامل

 فرآیند فناوری، و علم در درگیر عامالن از تصور علم، در
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 تأثیر ارزیابی نهایتاً و فناوری و علم در گیریتصمیم
 . است شده توجه نیز آینده در فناوری و بر علم اخالقیات

میزان تاثیر صدا و سیما در فرهنگ  ب(متغیر مستقل:
باشد؛ ترویج علم و فناوری از علم و فناوری شامل دو بعد می

طریق صدا و سیما، بازارسازی علم و فناوری از طریق صدا و 
 سیما.
دارای  و فناوری از طریق صدا و سیما: علم ترویج ول؛ا

  دو مولفه می باشد؛
 یق صدا و سیما شاملافزایش آگاهی از طر مؤلفۀ

 از آگاهی کسب و فناوری و علم حقایق های تماشایشاخص
 .صدا و سیما طریق از آن تحقیقات هاییافته

 های شناختشاخص شامل نگرش، و بینش مؤلفۀ
 هایروش از آگاهی کسب) و فناوری علم مفاهیم

 علم مفاهیم ذخیرة و( و فناوری علم هاییافته آوردندستبه
 توسط مشکالت حلّ امکان باورپذیری به کمک) و فناوری

 .باشدمی( و فناوری علم هاییافته

بازارسازی علم و فناوری از طریق صدا و سیما:  دوم؛
 باشد.شامل دو مؤلفۀ می

های درگیری عمومی با علم و فناوری، شامل شاخص
توانمندسازی شهروندان )میزان دسترسی ومصرف اطالعات 

 و فناوری )ارائۀ علم کارشناسان تأثیرتوسط مردم( و شاخص 
 توسط و فناوری علم اخبار و هاگزارش مستقیم و صریح

های رسانه( برنامه در فناوری و علم خبرنگاران و دانشمندان
 باشد.می

 گرانکنش های تأثیرمشارکت عمومی شامل شاخص
 اجتماع و گذارانسیاست و فناوری )تأثیر علم سیاستی

و فناوری( و  علم گفتمان ازیسعمومی در علمی
و  علم بر اخالقیات و تأثیر گذاریارزش هنجارسازی )ارزیابی

 [.18]آینده( فناوری
استخراج  5از مقایسه این متغیرها مدل کلی شکل 

شود عناصر مشاهده می 5گردد؛ همانطور که در شکل می
باشد. به عبارت دیگر مدل نقصانی بر مدل درگیری اعم می

باشد. در فرهنگ عمومی، آگاهی از دانش علمی میپایه 
صورت داشتن آگاهی برخی افراد نسبت به دانش دید منفی 
دارند و برخی دید مثبت. لذا کسانی که نگرش مثبت به علم 
و فناوری دارند در جامعه کمتر از آحاد آگاه به علوم 

 باشد.می
به همین صورت از افرادی که نگرش مثبت به علم و 

های حاصل از ای برای کاربست خروجیی دارند عدهفناور
ها شوند و برخی از آن خروجیعلم و فناوری درگیر آن می

 استفاده کافی را نخواهند نمود. 
 

درگیری در علم و فناوری مستلزم داشتن آگاهی از 
نتایج حاصل از علم و فناوری و داشتن دیدی مثبت به آن 

 خواهد بود. 
ن افرادی که آگاهی از علم و در مرحله آخر از میا

فناوری داشته نسبت به آن دید مثبت دارند و حاضرند که از 
ها استفاده نمایند، تعدادی در تولید، انتشار و بومی سازی آن

کنند و نتایج حاصل از علم و فناوری خود را دخیل می
دهند که تنها استفاده کننده باشند. ای دیگر ترجیح میعده

 تعداد این افراد باز هم کمتر خواهد شد. به همین خاطر 

 
 .رابطه بین فاکتورهای مدل نقصانی و مدل درگیری 5شکل

اگر آگاهی به همراه نگرش مثبت را در ترویج علم و 
بندی کنیم و درگیری و مشارکت را )عالوه بر فناوری دسته

دانش و نگرش مثبت( بازارسازی علم و فناوری بدانیم شکل 
 خواهد شد.  6 به صورت شکل 5

 

 . رابطه بین ابعاد ترویج و بازارسازی علم و فناوری6شکل 

شاخص مناسب باید دارای ضوابط و  :هامعرفی شاخص
ها واقعیت را شروطی باشد تا بتوان اطمینان یافت که آن

های دوگانه )ملی و بین بررسیبا توجه به سنجند. می
های هر قسمت جداگانه بیان المللی( این پژوهش شاخص

 گردد؛می
بیان  1المللی به صورت جدول بینهای مطالعه شاخص 

جدول مفاهیم کلی و مفهومی را بصورت است. این گردیده
  است. نشان دادهگیری قابل اندازه

 بازارسازي علم و فناوري

 ترويج علم و فناوري
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به علم و فناوری شامل تماشای حقایق آگاهی عمومی  
باشد تا فرق بین علم و علم و فناوری در صدا و سیما می

 شبه علم شناخته شود. 
نگرش عمومی علم و فناوری شامل شناخت و همچنین 
ذخیره مفاهیم علم و فناوری که باورپذیری امکان حل 

های علم و فناوری را از راه ها توسط یافتهمشکالت انسان
 .دهدو سیما به مردم آموزش می صدا

درگیری با علم و فناوری به مردم روش استفاده از علم و 
فناوری را یاد داده شهروندان را در میزان دسترسی و مصرف 

سازد. همچنین تأثیر کارشناسان علم و اطالعات توانمند می
فناوری در ارائه صریح و مستقیم گزارشات و اخبار علم و 

نشمندان و خبرنگاران علم و فناوری در فناوری توسط دا

 .دهدها را نشان میبرنامه
مشارکت )اعمال نظر( عمومی در علم و فناوری منظور 

گذاران تأثیر کنشگران سیاستی علم و فناوری از راه سیاست
سازی گفتمان علم و فناوری و اجتماع علمی در عمومی

ری و گذاباشد. مشارکت عمومی همچنین ارزیابی ارزشمی
تأثیر اخالق بر علم و فناوری آینده را از طریق هنجارسازی 

 کند.علم و فناوری تسهیل می
های ای طراحی شده که شاخصاین جدول به گونه

ها در فرهنگ عمومی علم و تأثیر رسانه اصلی در حوزه
قرار  مقایسهدر دو فضای خارج و داخل را مورد  فناوری

  .دهدمی
 نماید. تر میسه تطبیقی را آساننتایج این جدول مقای

 )بین المللی( های مطالعه تطبیقیمعرفی شاخص. 1جدول 

 
 

 کشورهای

تأثیر رسانه در حوزه  برتر
در فرهنگ عمومی علوم 

 فناوری

آگاهی علم و 
 فناوری

نگرش عمومی علم و 
 فناوری

 عمومی با علم و فناوریاعمال نظر  استفاده عمومی با علم و فناوری

 
تماشای حقایق 

علم و فناوری در 
 هارسانه

شناخت و ذخیره 
مفاهیم علم و فناوری 

 هادر رسانه
 

توانمندسازی شهروندان در دسترسی و مصرف  -
 اطالعات

ائه کننده مسائل علم و فناوری عوامل ار-
ها و خبرنگاران ها)دانشمندان، ژورنالیسترسانهدر

 علم و فناوری(

سیاستگذاری و مدیریت توسعه علم و 
فناوری توسط سیاستمداران و یا 

 اجتماع علم و فناوری
هنجارسازی و ارزیابی تأثیر اخالقیات  -

 بر علم و فناوری در آینده

ی
ن الملل

ضار بی
ف

 

     آمریکا
     انگلیس
     فرانسه
     آلمان
     ترکیه
     برزیل
     مالزی

     ایران ملیفضای

 های مفهومی متغیرها.معرفی شاخص 2جدول
 متغیرهای وابسته

 علم با عمومی نظر اعمال
 وفناوری

 علم با عمومی استفاده
 وفناوری

 علم از عمومی نگرش
 وفناوری

 و علم عمومی آگاهی
 فناوری

 مستند    

 قالب مناسب

ل
ی مستق

متغیرها
 

 طنز تصویری    

 موسیقی نافذ    

 فیلم وسریال    

    
پخش گزارشات علم و اخبار)

 فناوری(

 انیمیشن    

 کلیپ تصویری    

 و گفتگوی علم وفناوریمناظره    

 سهولت    
مبنای انتخاب 

 گزارشها
 دغدغه مردمی    

 سرگرم کنندگی    

 های متوالی و کوتاهبرنامه    
 نمایش موقعیت

 های نامنظم وعمیقبرنامه    

 روزهای تعطیل22 -18ساعات     

 غیرتعطیلروزهای22-18ساعات     فضای زمانی

 روزهای تعطیل 9 -18ساعات     

 روزهای غیرتعطیل 9 -18ساعات    
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بیان  2ملی به صورت جدول های مطالعه شاخص
از  مطالعه ملی، هم هایشاخصبرای تعیین است. گردیده

اساتید و  از هم جهانی استفاده شد و مرور ادبیات
 (حوزه تکنولوژی)متخصص در پژوهشگران داخلی و خارجی 

متغیرهای مستقل بر اساس  هایمؤلفه. شد کمک گرفته
ایی شده های شناسمدل مفهومی شناسایی گردید. مؤلفه

  .ای تدوین گردیدبصورت پرسشنامه

 پژوهشهای سوال
. الگوی ترویج و بازارسازی علم و فناوری از راه ارزیابی 1

ها در رویکرد مردمی در توسعه علم و فناوری در تأثیر رسانه
 ایران کدام است؟

ها در توسعه فرهنگ عمومی علم و . تأثیر نقش رسانه2
م و فناوری جامعه ایران در چه فناوری در افزایش ترویج عل

 سطحی است؟
ها در توسعه فرهنگ عمومی علم و . تأثیر نقش رسانه3

فناوری در افزایش بازارسازی علم و فناوری جامعه ایران در 
 چه سطحی است؟

. سطح فرهنگ علم و فناوری ایران در سطح جهانی 4
 کجاست؟

 وش پژوهشر

 :جامعه آماری، حجم نمونه وروش نمونه گیری
 حجم نمونه. ملی انجام گرفتو  المللیدر دو فاز بینپژوهش 

ای برای المللی )کشورهایی که گزارشات دورهدر بخش بین
کشورهای پیشرفته صنعتی علم و فناوری و جامعه دارند( به 

کشورهای در حال و )ایاالت متحده، انگلیس، فرانسه، آلمان( 
با ایران مقایسه  محدود شده و (ترکیه، مالزیتوسعه )برزیل، 

 .گردیدند
در بخش پیمایش ملی، جامعه آماری شامل کسانی 

باشد که هم با رسانه و هم با علم و فناوری در ارتباط می
هستند. لذا از مدیران باسابقه رسانه ملی و دانشجویان و 
اساتید تحصیالت تکمیلی در حوزه رسانه و ارتباطات 

خبرگی علم و فناوری استفاده گردید. با توجه به دو شاخص 
و تخصص در ارتباطات و رسانه، جامعه آماری تحقیق شامل 
مدیران با سابقه ده سال به باال در مراکز فرهنگی )شامل 

نفر( و اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته  450
ارتباطات و رسانه در دانشگاه صدا و سیما که شاغل در 

نفر  600نفر(  150سازمان صدا و سیما باشند )شامل 
انتخاب شدند. حجم نمونه هم از روش جدول مورگان و هم 

 نفر محاسبه گردید. 230از فرمول کوکران حدود 
 

پس از طراحی اولیه پرسشنامه  :هاتحلیل داده شیوه
مورد استفاده در این تحقیق، به منظور اطمینان از روایی 

متخصصین  ونفر از خبرگان  چندتوسط آن، پرسشنامه 
. پس از تست قرار گرفتمورد ارزیابی پریمرتبط با موضوع 

ها و اطمینان از روایی و انجام مطالعه نظر آن ات مورداصالح
، مطالعه تطبیقی برای رسیدن به الگوی مفهومی 1مقدماتی

های مورد بررسی )مندرج در جدول در خصوص شاخص
تحقیقات تاثیر عملیاتی متغیرها( در کشورهای پیشرو در 

. براساس مدل گرفتانجام  ها در توسعه علم و فناوریرسانه
مفهومی، هرکدام از متغیرهای وابسته حاصل برآیند چندین 

ستند. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی متغیر مستقل ه
سطوح مختلف مطلوبیت در کشورهای الگو را به دست داده 

برای  2است. بدین ترتیب سطوح مطلوبیت و نقاط برش
اساس در هریک از متغیرهای مستقل تعیین گردید. براین

رضایت از صدا و سیما در مورد متغیرهای کیفی اسمی نظیر 
 1و  0یعنی  3شکل دو وضعیتی این وضعیت به اطالع رسانی

فضای زمانی  بوده است. در مورد متغیرهای کمی نظیر
برمبنای نتایج مطالعه تطبیقی، سطوح مطلوبیت به نمایش 

بندی شده و مبنای مقایسه قرار طبقات چندگانه تقسیم
تواند به صورت حالت نظیر بندی میگرفت است. این تقسیم

ی مطلوب باشد که وضعیت ضعیف، متوسط، مطلوب و خیل
در پایان مطالعه و برحسب نحوه توزیع هر متغیر تعیین 

ها با استفاده از آمار توصیفی )جداول گردید. در کل، داده
توزیع فراوانی و نمودارهای توصیفی( و آمار استنباطی )در 

های آماری متناسب( و معادله قالب جداول تقاطعی با آزمون
نمای کلی  7شکل ل شدند.نمایش و تحلی 4ساختاری لیزرل

مدل ساختاری پژوهش براساس مدل نظری برای بررسی 
افزار لیزرل مطلوبیت مدل و تحلیل معادالت ساختاری با نرم

 دهد.را نمایش می

                                                           
1 pilot 
2 Cut off points 
3 Binary 
4 Lisrel 
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 نمای کلی مدل ساختاری پژوهش برای بررسی مطلوبیت مدل و تحلیل معادالت ساختاری.  7شکل 

 
 
 
 

 

 

ترویج 

وبازارسازی علم 

وفناوری )توسعه 

 علم وفناوری(

 مستند 

 طنز تصویری 

  اخبار و پخش گزارسات

 علم وفناوری

  هاسرگرمیمسابقات و 

 ها و میزگردهامناظره 

 انیمیشن 

 کلیپ تصویری 

 موسیقی نافذ 

 فیلم وسریال 

 های برنامه

 متوالی و کوتاه 

 های برنامه

 نامنظم و عمیق

  22-18ساعات 

 روزهای تعطیل

  22 – 18ساعات 

روزهای غیر 

 طیلتع

  18-9ساعات 

 روزهای تعطیل

  18-9ساعات 

روزهای غیر 

 تعطیل

  سهولت فهم

مخاطبان 

 مردمی

  دغدغه

 مخاطبان

  سرگرم

 کنندگی

هاقالب برنامه  

موقعیت 

 نمایش

فضای زمانی 

 نمایش

 مبنای انتخاب

 کزارشات

عمومی با  استفاده

 علم وفناوری

نگرش عمومی علم 

 فناوریو

عمومی  اعمال نظر

 با علم و فناوری

 آگاهی علم و

 فناوری
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 یافته ها
 سؤال اول پژوهشتحلیل نتایج 

الگوی ترویج و بازارسازی علم و فناوری از راه ارزیابی 
ها در رویکرد مردمی در توسعه علم و فناوری در تأثیر رسانه

 ایران کدام است؟

با توجه به مدل مفهومی پژوهش و نیز متغیرهای 
شناسایی شده مستقل و وابسته که در معادالت ساختاری 

نامه شمارة یک پژوهش پرسشنیز تأثیر دارند و براساس 
 تأثیر ارزیابی راه از فناوری و علم بازارسازی و ترویجالگوی 
 باشد.می 8مطابق شکل  مردمی رویکرد در هارسانه

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 به توسعه علم و فناوری یمردم کردیها در رورسانه ریتأث یابیاز راه ارز رانیا یاسالم یدر جمهور یعلم و فناور یو بازارساز جیجهت ترو .  الگویی8شکل 

 
بعد اصلی شامل  4مطابق مدل تدوین شده، هر یک از 

گیری هر یک از باشند برای اندازهچند متغیر مستقل می
است. هایی طراحی گردیدهمتغیرهای مستقل شاخص

 4های طراحی شده بر طبق مدل تدوین شده بر شاخص
گذارند و نتیجه این تأثیرات، میزان متغیر وابسته تأثیر می

 سازد. در توسعه علم و فناوری را مشخص میها تأثیر رسانه
باشد که مدل مفهومی پژوهش دارای چهار بعد اصلی می

بررسی مطلوبیت  8ساختار سلسله مراتبی آن مطابق شکل 
دهنده برازش مدل مفهومی پژوهش بانرم افزار لیزرل، نشان

باشد. نتایج حاصل از سؤال اصلی اول بسیار باالی مدل می
باشد، نشان ل مفهومی و متغیرهای آن میکه بر پایه مد

دهنده آن است که کلیه متغیرهای مستقل بر کلیه 
متغیرهای وابسته تأثیرگذار هستند اما درصد تأثیرات آنها 

 باشد. یکسان نمی
 تحلیل نتایج سؤال دوم پژوهش

بین ترویج علم و فناوری و فرهنگ عمومی علم و 
 داری وجود دارد. ها رابطه معنیفناوری از طریق رسانه

{
𝐻0: 𝜇 = 𝜇0
𝐻1: 𝜇 ≠ 𝜇0

 

 
این شاخص از میانگین سواالت مربوط به این 

عدد  3است. در ستون دوم جدول زیرشاخص به دست آمده 
ذکر شده است که این عدد مالک ما برای تایید یا رد  2

 باشد. فرضیه می
 

ترویج و 
بازارسازی علم  

وفناوری 

آگاهی 
عمومی از 

علم 
وفناوری

اعمال نظر  
علم 

وفناوری

استفاده علم 
وفناوری

نگرش علم 
وفناوری

ها در درگیری عمومینقش رسانه  

 نقش رسانه بر آگاهی عمومی

فیلم 

 وسریال

موسیقی 

 نافذ

کلیپ 

تصویر

 ی

مناظره و  انیمیشن

 میز گرد

مسابقات و 

 سرگرمی

اخبار و 

 گزارش

 طنز

 تصویری

 مستند

انه
رس

ش 
نق

ی
وم

عم
ش 

گر
ر ن

ا ب
ه

 

مه
رنا

ب
ی

ها
 

ی
وال

مت
 و 

تاه
کو

 
مه

رنا
ب

ی
ها

 
ظم

من
نا

 و 
ق

می
ع

ش رسانه 
نق

ی
ت عموم

ها در مشارک
 

 

ت
سهول

 
فهم
 

مخاطبان
 

ی
مردم

 

دغدغه
 

مخاطبان
 

ی
 سرگرم کنندگ

 

 22 -18ساعات 
  تعطیل روزهای

 روزهای تعطیل

روزهای غیر  22 -18ساعات 
 تعطیل

 روزهای غیر تعطیل

روزهای تعطیل  18 -9ساعات   غیرتعطیل روزهای 18 -9ساعات  

روزهاي 

غیرتعطیلروزهاي 

 غیرتعطیل
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باشد اگر چون هدف سطح رابطه بین دو متغیر می 
 40باشد یعنی رابطه از  2میانگین این متغیر بیشتر از 

شود یا به درصد بیشتر است. در نتیجه فرض صفر رد می
عبارت دیگر بین ترویج علم و فناوری و فرهنگ عمومی علم 

درصد وجود  40و فناوری از طریق رسانه رابطه بیش از 

حاصل از سؤال اصلی دوم نشانگر آن است که دارد. نتایج 
در حال حاضر  3سطح ترویج علم و فناوری مطابق جدول 

که نشانگر تقریبا سطح  24/2در سطح باال )باالی عدد 
 متوسط است( قرار دارد. 

 . تی تست تک نمونه ای 3جدول 

 pسطح معنی داری  T خطای معیار انحراف معیار میانگین (عدد مورد نظر) نمونهتعداد  عامل

 0.00001 33.532 0.037 0.560 3.236 2 230 ترویج علم و فناوری

 

البته در این میان شاخص آگاهی علم و فناوری کمتر و 
باشد که به نظر نگارندگان شاخص نگرش مثبت بیشتر می

های علمی و فناورانه را از دهند آگاهیمردم ایران ترجیح می
ها و... کسب ها، مدارس، موزهمراکز دیگر مانند آموزشگاه

 کنند. 
خوبی  مردم ایران در متغیر نگرش مثبت از پتانسیل

های تواند ناشی از هنجارها و ارزشبرخوردارند و این می
ملی مذهبی باشد و با توجه به ارزش باالیی که دین اسالم 

های دید مثبتی به راهبرای علم اندوزی دارد افکار عمومی
علمی دارند. از سوی دیگر تاریخ هزار ساله ایران نشان از 

علمی بوده است.  این دارد که هویت ایرانی هویتی ادبی و
های زبان پارسی از ترکیه تا هند هنوز در آثار تاریخی کتبیه

تواند این دید مثبت به نمایان است. صدا و سیما می
پیشرفت علم و فناوری را دستاویزی قرار دهد برای تهییج 

 مردم و فرهنگ عمومی در جهت توسعه دانش بنیان. 

انند در تثبیت توتر رادیو و تلویزیون میبه بیان واضح
های مردمی از علم و فناوری یاری رسان باشند. دانسته

جامعه ایران برای حرکت به سوی ترویج علم و فناوری 
باشد اما نحوه های نسبی و مناسب میدارای زیرساخت
تواند ها است که میها بر این زیرساختاثرگذاری رسانه

 سبب رشد ترویج علم و فناوری در این حوزه شود. 
 تحلیل نتایج سؤال سوم پژوهش

ها در توسعه علم و فناوری )فرهنگ تأثیر نقش رسانه
جامعه  عمومی علم و فناوری( در بازارسازی علم و فناوری

 ایران در چه سطحی است؟
بین بازارسازی علم و فناوری و فرهنگ عمومی علم و 

 ها رابطه معنی داری وجود دارد. فناوری از طریق رسانه

{
𝐻0: 𝜇 = 𝜇0
𝐻1: 𝜇 ≠ 𝜇0

 

 
 . تی تست تک نمونه ای4جدول 

 pسطح معنی داری  T خطای معیار انحراف معیار میانگین (عدد مورد نظر) تعداد نمونه عامل

 0.00001 25.2.4 0.031 0.467 2.776 2 230 بازار سازی علم و فناوری

این شاخص از میانگین سواالت مربوط به این زیر 
 2عدد  4شاخص به دست آمده است. در ستون دوم جدول 

ذکر شده است که این عدد مالک ما برای تایید یا رد فرضیه 
باشد اگر باشد. چون هدف سطح رابطه بین دو متغیر میمی

 40د یعنی رابطه از باش 2میانگین این متغیر بیشتر از 
شود. به درصد بیشتر است. در نتیجه فرض صفر رد می

عبارت دیگر بین بازارسازی علم و فناوری و فرهنگ عمومی 
درصد وجود  40علم و فناوری از طریق رسانه رابطه بیش از 

 دارد.
نتایج حاصل از سؤال اصلی سوم نشانگر آن است که 

حاضر در سطح سطح بازارسازی علم و فناوری در حال 
که نشانر تقریبا سطح متوسط  24/2پایینی )پایین عدد 

 است( قرار دارد.

البته در این میان شاخص استفاده علم و فناوری در حد 
باشد که به نظر قابل قبول و شاخص اعمال نظر کمتر می

های دیگر همپوشانی دارد. نگارندگان این موضوع با مؤلفه
رادیو و تلویزیون در باال بردن استفاده مردم از علم و فناوری 

توانند ویزیون میتر رادیو و تلتأثیر مثبت دارند. به بیان واضح
در مصرف مردمی علم و فناوری یاری رسان باشند. جامعه 
ایران برای حرکت به سوی بازارسازی علم و فناوری دارای 

باشد اما نحوه اثرگذاری های نسبی و مناسب میزیرساخت
تواند سبب رشد بازارسازی ها میها بر این زیرساخترسانه

 علم و فناوری در این حوزه شود. 
 حلیل نتایج سؤال چهارم پژوهشت

جهانی فرهنگ علم و فناوری ایران در سطح  سطح
 ؟ کجاست 
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 . فرهنگ علمی ایران 5جدول 

فضای بین 
 المللی

 نگرش علمی آگاهی علمی
دانستن حقایق 
 علم و فناوری

ذخیره مفاهیم 
 علم و فناوری

شناخت مفاهیم 
 علم و فناوری

 %35 %30.5 %79 2007فرانسه 
 %68 %68 %57 2007آلمان 
 %73.8 0 %45.1 2008مالزی 
 .%32 0 %25.3 2010ترکیه 
 0 %49.2 %45.4 2010برزیل 
 %45 %93 %50 2001آمریکا 

 %61 %60 %60 2007انگلستان
 %76 %69 %35 2008ایران

هم در زمینه فرهنگ علم کشورهای مختلف به  5در جدول 
 اند.و فناوری مقایسه گردیده

 . میزان آگاهی عمومی از علم و فناوری 1نمودار 

نموداری است که میزان متغیر آگاهی عمومی  1نمودار 
از علم و فناوری را در کشورهای مورد مطالعه بررسی 

مردم از آگاهی  %35نماید. در جمهوری اسالمی ایران می
برخوردارند. این میزان ایران را در زمره علم و فناوری 

دهد. ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه قرار می
( میزان آگاهی علم و %3/25ای خود)ترکیه رقیب منطقه

باشد. اما به نسبت کشورهای در فناوری در ایران بیشتر می
تری حال توسعه دیگر مانند مالزی و برزیل در سطح پایین

م. میزان فاصله ایران از کشورهای توسعه یافته قرار داری
 باشد. بیشتر می

 . نگرش عمومی به علم و فناوری2نمودار 

نموداری است که میزان متغیر نگرش عمومی  2نمودار 
به علم و فناوری را در کشورهای مورد مطالعه بررسی 

مردم از نگرش  %80نماید. در جمهوری اسالمی ایران می

فناوری برخوردارند. این میزان ایران را در  مثبت به علم و
دهد. در مقایسه با زمره کشورهای توسعه یافته قرار می

/%( میزان نگرش مثبت 5/22ای خودر)ترکیه رقیب منطقه
توان باشد. میبه علم و فناوری در ایران بسیار بیشتر می

گفت مردم ایران معتقدند که علم و فناوری به میزان زیادی 
 باشد.ها مفید مینبرای آ

 .میزان استفاده عمومی از علم وفناوی 3نمودار 

نموداری است که میزان متغیر استفاده عمومی  3نمودار 
از علم و فناوری را در کشورهای مورد مطالعه بررسی 

نماید. در جمهوری اسالمی ایران هیچ تحقیقی برای می
صورت  گیری سطح استفاده عمومی از علم و فناوریاندازه

نگرفته است. بنابراین اطالعاتی در مورد ایران در این زمینه 
 وجود ندارد.

در کشورهای در حال توسعه و همچنین در آمریکا 
ها ارزیابی سواد علمی است. سواد علمی مبنای پژوهش

شامل ارزیابی میزان آگاهی از نتایج علمی و سنجش نگرش 
 باشد.یمردمی به میزان مفید بودن علم و فناوری م

 . میزان اعمال نظر عمومی در علم و فناوری4نمودار 

نموداری است که میزان متغیر اعمال نظر  4نمودار
عمومی در علم و فناوری را در کشورهای مورد مطالعه 

نماید. در جمهوری اسالمی ایران هیچ تحقیقی بررسی می
گیری سطح اعمال نظر عمومی در علم و فناوری برای اندازه

ت نگرفته است. بنابراین اطالعاتی در مورد ایران در این صور
 زمینه وجود ندارد.

در کشورهای در حال توسعه و همچنین در آمریکا 
ها، ارزیابی سواد علمی است. سواد علمی مبنای پژوهش
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شامل ارزیابی میزان آگاهی از نتایج علمی و سنجش نگرش  
 باشد.مردمی به میزان مفید بودن علم و فناوری می

ها را به توان سطوح عاملبندی امتیازات میدر مقام رتبه
نمایش داد. در این جدول سطح  6صورت جدول شماره 

کشورها را به ترتیب به ضعیف)صفر(، متوسط )یک(، مطلوب 
ایم. در این جدول )دو( و خیلی خوب )سه( تقسیم کرده
ه باال (، باالترین ب0امتیازها را بر مبنای کمترین به پایین)

( مشخص 1تر از میانگین)( و پایین2(، باالتر از میانگین)3)
 ایم.کرده

 .طیف بندی سطوح عاملهای فرهنگ علم و فناوری 6جدول 

شناخت مفاهیم علم 
 و فناوری

ذخیره مفاهیم علم 
 و فناوری

تماشای حقایق علم 
 و فناوری

 

 0ضعیف <25.3% <30.5% <32.5%

 تا32.5%
53.15% 

 تا30.5%
61.75% 

 تا25.3%
52.15% 

 1متوسط

 تا53.16
73.79% 

 تا61.76%
92.99% 

 تا52.16%
78.99% 

 2مطلوب

73.8%≤ 93%≤ 79%≤ 
خیلی 

 4خوب

توان به کشورهای مختلف می 6بر مبنای جدول شماره 
امتیاز  7نمره داد. به کشورهای مختلف در جدول شماره

 ایم.داده

 علم و فناوریهای فرهنگ . امتیازدهی به عامل7جدول

جایگاه ایران در سطح کشورهای توسعه  5در نمودار  
باشد. اختالف کم ایران با کشورهای در حال توسعه یافته می

به دلیل نگرش مثبت باالی مردم ایران نسبت به علم و 
است که فرهنگ (. نتیجه گویای این %67باشد)فناوری می

ایرانی ظرفیت الزم جهت توسعه علم و فناوری تا سطح 
 کشورهای توسعه یافته را دارد.

ها در آگاهی، نگرش، استفاده و اعمال میزان تاثیر رسانه
نظر را به صورت کلی در جدولی بررسی کرده سپس به تک 

 تک متغیرها خواهیم پرداخت. 
 

توسط کشورهای منتخب در شده . مجموع امتیازات کسب5نمودار 
 ترویج علم و فناوری

 گیرینتیجهبحث و 
 جمع بندی دو مطالعه تطبیقی و پیمایشی

 ها هر دو مطالعه نشان داده است که نقش رسانه
در ارتقای توسعه علم و فناوری انکارناپذیر است. از 

توان در جهت باال بردن ای میهای رسانهتمامی قالب
سطح شناخت و ذخیره دانش استفاده کرد و در این 

ها عموما و صدا و سیما خصوصا تأثیر مسیر رسانه
 مستقیم دارند. 

 دهند در نگرش عمومی ه نشان میهر دو مطالع
برای ارتقای توسعه علم و فناوری دارای پتانسیل 

 مناسبی هستیم. 
 دهد که اگرچه از نظر هر دو مطالعه نشان می

پیمایش سطح استفاده و اعمال نظر عمومی در علوم و 
ها تحقیقی انجام نشده ولی صدا و سیما ظرفیت فناوری

ل نظر عمومی در علم خوبی برای توسعه استفاده و اعما
و فناوری دارد که همچنان مغفول مانده است و این در 

ها به خوبی مشخص مطالعه تطبیقی نقش رسانه
 باشد. می

 موقعیت مطلوب صدا و سیما در علم و فناوری
مصاحبه با مدیران ارشد بر مبنای تحلیل محتوایی 

صدا و سیما عناصر موقعیت مطلوب زیر برای صدا و  سازمان
 یما شناسایی شد:س

 تواند با هدایت ذهن مخاطب، فناوری نرم می
 زمینه ساز توسعه دانش بنیان در کشور شود.

 ناشی  پردازیصدا و سیما با پتانسیل خوب خیال
تواند آحاد جامعه را به های ویژه میاز جلوه

نوآوری و خلق ایده تشویق کند تا کارآفرینی به 
 فرهنگی تبدیل شود. ارزشیک 

 های نو و ای برای فناورین پیوست رسانهنوشت
ها را برای پیچیده، پایگاه مردمی این فناوری

 بخشد.اشاعه و موفقیت بیشتر تحکیم می

 
تماشای 

حقایق علم و 
 فناوری

ذخیرة 
 مفاهیم
علم و 
 فناوری

شناخت 
مفاهیم علم و 

 فناوری

 مجموع
درصد 
امتیاز 
 کشورها

   
 %55 9از  5 1 1 3 فرانسه
 %67 9از  6 2 2 2 آلمان
 %44 9از  4 3 0 1 مالزی
 %22 9از  2 1 0 1 ترکیه
 %22 9از  2 0 1 1 برزیل
 %55 9از  5 1 3 1 آمریکا

 %55 9از  5 2 1 2 انگلستان
 %67 9از  6 3 2 1 ایران
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 های با توجه به این که هر تمدنی فناوری
های مخصوص به خود را دارد باید به فناوری

مخصوص تمدن شیعی و گسترش نیازهای، 
 ی پرداخت.های بومها و کارآفریننوآوری

 های فاخر از اگرچه در زمینه ساخت برنامه
نخبگان بومی و تشویق علم و فناوری به صورت 

های ملی برنامه سازی شده، اما به دلیل ارزش
ها در توسعه دانش بنیان، دیده نشدن نقش رسانه

الزم وضروری است برنامه هماهنگ و منسجم 
 تر گردد.تهیه شود تا مسیر حرکت مشخص

 توان در جهت تغییر یت صدا و سیما میاز ظرف
سبک زندگی و رفتار برای اهداف توسعه دانش 
بنیان استفاده نمود اما همچنان این موضوع از 

 گذاران مغفول مانده است دید سیاست

  موقعیت موجود صدا و سیما در علم و فناوری
مصاحبه با مدیران ارشد بر مبنای تحلیل محتوایی 

صدا و سیما عناصر موقعیت مطلوب زیر برای صدا و  سازمان
 سیما شناسایی شد:

 شده علمی فعلی بیشتر جنبۀ کارهای انجام
 . اندسیاسی و تبلیغاتی داشته

 ها بیشتر به صورت میزگرد و سازیبرنامه
شده که از مطلوبیت های تخصصی انجامنشست

 عمومی زیادی برخوردار نیست.

 گذاران و کمتر سیاست ارائۀ مطالب بیشتر توسط
توسط اجتماع علمی صورت گرفته و این مطلب 
موجب اعتماد کمتر مردم به موضوعات مطروحه 

 باشدمی

 های علمی در حدّ اطالعات عمومی اغلب برنامه
کارکرد داشته ولی در زمینۀ ایجاد انگیزه و 
استفاده و اعمال نظر مردمی ضعیف عمل شده 

 است

 انیمیشن کودکان بیشتر در های داخلی ساخته
های کهن های مسائل دینی و ادبیات و قصهزمینه
سازی شده است و کمتر به مسائل علم و برنامه

گذاری در جهت توسعه فناوری به عنوان ارزش
 دانش بنیان پرداخته شده است

های حاصل از پژوهش، مخصوصاً باتوجه به نتایج و یافته
، پیشنهادات پژوهش به های شناسایی شدهموانع و چالش

 گردد: شرح زیر ارائه می
 شود جهت انجام ترویج و بازارسازی پیشنهاد می

علم و فناوری از مدل تدوین شده در این پژوهش 
ها در رویکرد مردمی به برای ارزیابی تأثیر رسانه

 توسعه علم و فناوری استفاده گردد. 
  .نقشه راه سند ترویج علم و فناوری تدوین گردد 
  از تجربه کشورهای دیگر استفاده و پروتکل

ها در علم و اجرایی برای افزایش نقش رسانه
 فناوری تدوین گردد. 

  پیمایش ملی به منظور اسکن سطح استفاده و
اعمال نظر عمومی در علم و فناوری انجام گردد تا 
سطح فرهنگ عمومی علم و فناوری سنجیده 

 گردد. 
 مانیتورینگ سطح  ای به منظورپیمایش ملی دوره

فرهنگ عمومی علم و فناوری انجام گردد تا سطح 
فرهنگ عمومی علم و فناوری مقایسه و سنجیده 

 گردد. 
 های صدا و سیما در میزان تأثیر کنونی برنامه

 ارتقای توسعه علمی سنجیده گردد. 
  مسیر رسیدن به کشورهای توسعه یافته برای

تقای توسعه های صدا و سیما در اراثربخشی برنامه
 علمی با توجه به نقشه راه مشخص گردد. 

وضعیت مطلوب که بتوان از پتانسیل صدا و سیما 
حداکثر استفاده را کرده از مرزهای علم و فناوری عبور کرد 

 را مشخص نمود.
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