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چکیده
هدف از نگارش اين مقاله شناخت و ارزیابی منطق مديريتي حاکم بر توليد محتوا در مجلههاي

علمي عمومي ايراني است .توليد دانش در اين حوزه كمك خواهد كرد تا درک روشنی از چرایی
و چگونگی تولید متون علمی عمومی در ایران به دست آوریم .براي دستيابي به اين شناخت،

این مقاله بر نحوه کاربرد زبان در سادهسازي علم تمرکز کرده و بين کاربرد قابليتهاي زبان در اين
مجلهها و منطق مديريتي حاکم بر آنها رابطه منطقي برقرار کرده است .اهميت اين پژوهش در آن
است که اين مجلهها حدود صد سال است كه در ايران فعالند ولي تاكنون مديريت انتقال پيامهاي
علمي در اين مجلهها مورد پژوهش قرار نگرفته است .براي انجام اين مطالعه از روش تحقیق ترکیبی
استفاده شده است که شامل سه روش تحليل محتوا ،مصاحبه و پیمایش از طریق پرسشنامه میباشد.

جمعيت مورد مطالعه در اين تحقيق شامل اشخاص و مجالت هستند که به طور تصادفي نمونهگيري
شدهاند .البته با توجه به فقدان فهرست مجلههاي علمي عمومي ايراني ،ابتدا این فهرست را تهیه

کردیم و سپس بر آن اساس واحد تحليل مشخص شد و نمونهگيري تصادفي بر اين مبنا انجام
شد .برخي نتايج اين پژوهش عالوه بر اینکه نشان ميدهند مجالت علمي در ايران از روشهاي
ساده کردن و جذاب کردن علم در تلفيق با نظرات خوانندگان استفاده كردهاند ،همين نتايج آشکار

ميسازند که منطق مديريتي حاکم بر توليد محتوا در مجلههاي علمي عمومي ايراني ،بر اساس
مؤلفههای فرهنگي ـ اطالعرساني تنظیم شده است .در عین حال و بر اساس نتایج به دست آمده،

مقاله مدعی است که منطق تجارت ـ آموزش ،منطق مناسبتري براي مديريت اين مجلهها است.

کليدواژه :مديريت رسانه ،منطق مديريتي ،توليد محتواي علمي عمومي ،سادهسازي علم ،جذابسازي
محتوا ،مجلههاي علمي عمومي ايراني.

 .1دکتراي علوم ارتباطات ،دانشگاه تهرانzahraojagh@ut.ac.ir ،
 .2استاد گروه ارتباطات ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهرانhabdolah@ut.ac.ir ،

مقدمه و طرح مسئله

اين مقاله کاربرد زبان نوشتاري و تصويري براي توليد محتوا در مجلههاي علمي عمومي را
مورد مطالعه قرار ميدهد .ما معتقديم اين زبان نقش تعيينكنندهاي در افزايش فهم و درک

علمي مخاطبان و افزايش جذابيت فرمي و زيباييشناختي مجله دارند و با استفاده از نتايج یک

مطالعه ترکیبی ،منطق مديريتي حاکم بر مجلههاي علمي عمومي را شناسايي و معرفی ميکند.

به عبارت دیگر ،یکی از حوزههای مورد توجه مدیریت تولید محتوا ،نوع و شکل زبان ،و نحوه

به کارگیری آن در مجالت علمی است که ارتباط مستقیمی با جذاب ساختن و افزایش میزان
فروش آن دارد .مطالعه کوفی )2008( 1نشان میدهد که زبان و کاربرد آن در متون علمی اهمیت

زیادی در دستیابی به اهدافی دارد که رسانهها به دنبال آن هستند .تحلیل وی درباره تبلیغات

یدهد که مدیریت تولید محتوای تبلیغاتی در تلویزیون باید به
و بعد تجاری رسانهها نشان م 

ویژگیهای مخاطبان ،مانند سطح درآمدشان ،توجه کند .در واقع از منظر مديريت توليد محتوا،

همه نشریهها از جمله مجلههای علمی عمومی برای ایفای کارکرد اجتماعی مشخصی منتشر
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میشوند .نوع کارکرد اجتماعی مورد نظر ،منطق مدیریتی حاکم بر تولید محتوا را تعیین میکند

و نحوه به کارگیری زبان را تعیین میکند .نوع و شکل کاربرد زبان ،نه تنها در افزایش تمایل

مردم به خرید مجلهها ،بلکه در شکلگیری شناخت و فهم مخاطبان از موضوعات تشکیلدهنده
محتوای مجله نیز نقش دارد .به عبارت دیگر اهميت مجلههای علمی عمومی به حدي است که

بيشتر مردم علم را آن چيزي ميشناسند که رسانهها بازنمايي ميکنند (نلکين .)41 :1990 ،2اما
مسئله اينجاست كه مجلههای علمی عمومی در ایران دارای چنین سابقهای نیستند چرا که اساس ًا
راهاندازی مجالت بر اساس نگاه کارشناسانه صورت نمیگیرد .در اینجا است که این پرسش

مطرح میشود که مجالت علمی عمومی در ایران بايد بر اساس چه منطقی مدیریت شوند که
زبان نقش دوگانه خود را هم در سادهسازی و انتقال معنای مفاهیم علمي به مخاطبان ایفا کند و

هم از خشکي علم بکاهد و بر جذابيت آن بیفزاید .دستیابی به اين شناخت هم برای فائق آمدن
بر مشکل شمارگان اندک مجلهها و هم برای دستیابی به دانش الزم در زمینه ماهیت وجودی و
کارکردی این مجلهها ضروری است .این در حالي است كه پس از حدود يک قرن كه از چاپ
اولين مجله علمي عمومي در ايران ميگذرد ،هنوز مطالعهاي در اين حوزه انجام نشده است

تا مشخص شود اين مجلهها چگونه و به چه شکل علم را عمومي كردهاند .اين مطالعه آشكار
1. Coeffey
2. Nelkin

خواهد كرد كه ويژگيهاي محتوايي و فرمي زبان در اين مجلهها از نظر مديريت توليد محتوا بر
كدام معيارها استوار بوده است.

الزم به بیان است که اهميت زبان در مجلههاي علمي عمومي به دليل نقش مهم آنها در

آموزش غير رسمي (الگش )75 : 2000 ،1مخاطبان است .اهميت نقش آموزشي اين مجلهها
از آن رو است که تقریب ًا در همه کشورها ،به جز متخصصان و پژوهشگران که حوزه علم را
تشکيل ميدهند ،افراد بسيار کمي از مردم معمولي پس از اتمام دوره تحصيالتشان از برنامههاي

آموزشي بهره ميبرند (دات و گارگ .)123 : 2000 ، 2در چنين وضعيتي مجلههاي علمي
عمومي ميتوانند کمبود آموزش مستمر و هميشگي را جبران کنند ،ولي چنين رويکردي در

مديريت رسانه مستلزم جايگزيني کارکرد سرگرمي با کارکرد آموزشي رسانههاست.

در واقع مجلههاي علمي عمومي يکي از قديميترين رسانهها در انتقال و انتشار محتواي

علمي براي مردم معمولي جامعه به شمار ميروند .قدمت انتشار اين مجلهها در کشورهاي

اروپايي مثل آلمان ،فرانسه و ايتاليا به قرن  18ميالدي بر ميگردد (باتيفوگليا .)2004 ،3در

ايران نيز به انتقال علم از طريق رسانهها توجه شده و قدمت انتشار پيامهاي علمي عمومي در

تلويزيون ايران به اوايل دهه  1330خورشيدي برميگردد (اجاق و همكاران )18 :1386 ،و
سابقه آن در رسانههاي چاپي (بهطور منظم) بر اساس نتايج حاصل از جستجوي انجام شده

براي نگارش اين مقاله به دهه  1290خورشيدي ميرسد .ولي انتقال اطالعات علمی نميتواند
لزوم ًا به آموزش مخاطب بيانجامد و مخاطب را به انجام کنش يا رفتار علمي در موضوعات

روزمره برانگيزد .عالوه بر اين مجلههاي علمي عمومي همانند ساير مجالت رسانههايي بسيار
شخصمحور هستند و خواننده همذاتپنداري نيرومند و ارتباط مستحکمي با محتوا و لحن
مطالب برقرار ميکند (جاوت و ادانل )137 :1390 ،که نشاندهنده اهميت اين مجلهها در تأثیر

بر کيفيت و تغيير کنشهاي رفتاري مخاطبان است .به اين ترتيب قدمت انتشار و کيفيت ارتباط با
مخاطبان ،مجلههاي علمي عمومي را به رسانههايی تأثیرگذار در سه حوزه اطالعرساني ،آموزش

و سرگرمکنندگي (سورين و تانكارد 450 : 1381 ،و 451؛ كازنو )1365 ،تبديل کرده است.

البته مديريت توليد محتوا در مجله با انتخاب نوع منطق حاکم بر آن ميتواند جايگاه مجلههای

علمی عمومی را در هر يک از سه حوزه مذکور تعيين کند .روشندل اربطاني و مستقيمي ()1389
1. Laugksch
2. Dutt & Garg
3. Battifoglia
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نشان دادهاند که دو منطق حاکم بر رسانهها شامل منطق فرهنگي ـ آموزشي و منطق تجارت ـ
سرگرمي است .در واقع در منطق اول کفه آموزش سنگين است و در منطق دوم سرگرمي جنبه
قويتر رسانه است .اما اطالعرساني ميتواند در هر دو منطق حضور داشته باشد .اين موضوع
ميتواند به دليل ماهيت هستيشناختي رسانهها باشد که به اطالع و پيام وابستهاند .البته نوع منطق
حاکم بر رسانه بر نوع و کيفيت اطالع و پيامي که رسانه منتقل ميکند تأثیر ميگذارد.
موضوع مفروض در اين مقاله به چگونگی استفاده از زبان (هم در تولید محتواي مجلهها
برای آموزش مخاطبان و هم در جذاب ساختن مجله براي افزايش ميزان فروش آن) مربوط
است .اهميت فروش مجلهها در آن است که اگر مجلهها به فروش نرسند ،ميزان مطالعه آنها
كاهش مییابد و مجلهها تأثیرگذاري و به عبارت ديگر کارايي اجتماعي (واگنر )2007 ،خود
را از دست ميدهند .منظور ما از کارايي اجتماعي و تأثیرگذاري ،توانايي مجله در پل زدن به
شکاف ميان حوزه علم و حوزه عمومي است .اين موضوع اهميت کاربرد هر دو منطق مذکور
را براي به حداکثر رساندن کارايي اجتماعي مجلهها نشان ميدهد که ميتوان آن را «منطق
آموزش ـ تجارت» ناميد و يکي از مسيرهاي موفقيت اين منطق توجه به قابليتهاي زبان ،هم
در شکل نوشتاري (محتوا) و هم در شکل تصويري (فرم) است.
بر اساس اين منطق مجلههاي علمي عمومي براي اینکه کارايي اجتماعي داشته باشند بايد
علم را طوري عمومي کنند که زبان آنها هر دو جنبه آموزشي و تجاري را پوشش دهد .براي
اين منظور مجلهها بايد زبان دشوار و پيچيده علم را به زبان ساده و قابل فهم براي عموم افراد
جامعه تبديل کنند .اهميت اين موضوع از اين امر ناشي ميشود که دشواري و پيچيدگي زبان
علم و تفاوت آن با زبان عامه مردم ،يكي از علل جدايي هرچه بيشتر علم و حوزه عمومي است
(رازا .)212 :2009 ، 1در ادامه به تبيين نظري اين مسئله و رابطه بین مخاطب و میزان مطلوبیت
متون علمی در مجالت علمی عمومی در ایران ميپردازيم.
چارچوب نظري :ترکيب زبان نوشتاري و تصويري براي ساده کردن و جذاب کردن علم

بدیهی است که این نظام نظری باید به تبیینی نظری از رابطه بین زبان و محتوای مجالت
علمی عمومی در ایران از یکسو و میزان مخاطبپسند بودن این مجالت از سوی دیگر
بپردازد .بحث نظری را اینگونه آغاز میکنیم که براي اینکه مجلههاي علمي عمومي بتوانند
با مخاطب خود ارتباط برقرار کنند بايد توليدکنندگان محتوا تا حد امکان از همه قابليتهاي
1. Raza

زبان براي انتقال مفاهيم علمي استفاده کنند تا متني که در مجله بازنمايي ميشود براي مخاطب
ي علم در مجلهها ميتواند موجب تغيير در
جذاب و قابل فهم باشد .در اين صورت بازنماي 

درك علمي و كنشهاي ارتباطي مخاطبان شود .بازنمايي علم در اين مجلهها با استفاده از زبان
نوشتاري و تصويري صورت ميگيرد که عالوه بر نقش آن در افزايش درک علمي مخاطبان،
در افزايش جذابيت مجله نيز واجد اهميت است .اين مقاله با تمرکز بر روي زبان نشان ميدهد

که مجلههاي علمي عمومي ايراني چگونه از اين دو شکل زبان استفاده کردهاند.

در اين مجلهها زبان نوشتاري براي توليد نثري استفاده شده که از نظر محتوا علمي است،

بافت و بيان آن معمولي است و با سبک ساده و عاميانه به تحرير درآمده است (روزبه:1388 ،

 .)11به طور کلی ميتوان گفت که زبان با کارايي اجتماعي متن (براون )123 : 1986 ،1ارتباط
دارد و کارايي اجتماعي متن نيز با هدف نوشته پيوند دارد .زبان بر اساس هدفگذاری یک

مجله به پنج فرم يا شکل اصلي ظاهر ميشود (سايت دبيرستان ملبورن:)2013/13/1 ،

 .1به شکل روايت :يعني نوشتار يک خط روايي دارد و رويدادها و مراحل مختلف موضوع

براساس روال و منطقي منظم و پشت سر هم ميآيند .اين شکل نوشتار بيش از همه در
داستاننويسي مشاهده ميشود که ميتواند مبتني بر خيال يا واقعيت باشد.

 .2به شکل توضيحي يا تفسيري :هدف اين شکل نوشتاري ارائه حقايق و واقعيتها است.

گزارشها و مقاالت به اين شکل نوشته ميشوند .در اين شکل از اطالعات و نقل قولها براي

توضيح موضوع اصلي نوشتار استفاده ميشود.

 .3به شکل توصيفي :در اين شکل از گزارههاي وصفي ،کنايه ،استعاره و انواع فنون ادبي

بهره گرفته ميشود تا يک تجربه احساسي در مخاطب ايجاد شود .زبان توصيفي کاربرد زيادي
در ادبيات ،شعر و تبليغات دارد.

 .4به شکل اقناعي :اين شکل نوشتاري براي وادار كردن مخاطب به انجام عملي و همعقيدهکردن

مخاطب با نويسنده به کار ميرود .اين شکل نوشتاري در متن سخنرانيهاي سياسي ،نقد فيلم يا

کتاب کاربرد زيادي دارد.

 .5به شکل تخيلي :اين شکل نوشتاري با هدف سرگرم کردن مخاطب و برانگيختن

احساسات و عواطف او نوشته ميشود .در نگارش فيلمنامه يا نمايشنامه ،شعر ،رمان يا

مصاحبه ميتوان از اين شکل نوشتار نيز استفاده کرد.

1. Brown
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نحوه ظهور زبان به هر یک از اين اشکال ،بر اساس منطق مديريتي حاکم بر رسانه تعيين
ميشود .در مجلهها عالوه بر لغات ميتوان از تصوير نيز براي انتقال اطالعات ،آموزش ،سرگرم
کردن ،برانگيختن احساسات يا جلب توجه مخاطبان (سايت ماي اسي رايتر )2013/13/1 ،استفاده
کرد که به آن زبان تصويري 1گفته میشود (سايت پژوهش در تصويرپردازی .)2013/13/1 ،البته
استفاده از مثال و بيان جزئيات نيز در زمره تصاويري هستند که با لغات خلق میشوند .به اين ترتيب
ترکيب لغات و تصاوير میتوانند با ارائه قابليتهاي زبان نوشتاري و تصويري ،چشماندازي در
اختيار مديريت توليد محتوا قرار دهند که مربوط به استفاده از زباني متناسب با منطق رسانه است.
آنچه که مقاله حاضر ادعا میکند اين است که میزان توجه و کاربرد هر یک از این ظرفیتها
موجب شکلگیری زبان ویژهای در هر مجله علمی عمومی میشود .اهمیت این «زبان ویژه» در
آن است که مجله با استفاده از آن به تولید واقعیت اجتماعی مشخصی میپردازد و درک مخاطبان
2
بیش از هر چیز به آن وابسته است .کولینز ( )272 :2011با برقراری پیوند میان درک عملی
افراد (یعنی فهم و شناختی که از یک عمل خاص مثل بازی تنیس دارند) و اجتماعی شدن
زبانی ،3مفهومی به نام تخصص تعاملی 4را ابداع کرده که بر مواردی ناظر است که شخصی ،زبان
تخصصی یک رشته را بداند ،نسبت به آن درک عملی هم داشته باشد ،ولی متخصص عملی آن
حوزه نباشد (همان .)277 :برای نمونه میتوان به مدیری اشاره کرد که یک طرح پژوهشی علمی
در حوزه جنگلداری را هدایت میکند ولی متخصص مدیریت است ،و تخصصی در جنگلداری
ندارد .در این مقاله مفهوم سواد تعاملی را (که به تخصص تعاملی مربوط میشود) ابداع میکنیم
که در سطحی پایینتر از تخصص تعاملی قرار میگیرد و رسانهها نقش مهمی در ایجاد و ابقای
آن دارند« .سواد تعاملی» تنها شامل درک عملی افراد جامعه و مخاطبین مجالت از مفاهیم و
موضوعاتی است که بخش عمدهای از واقعیات اجتماعی ایران را تشکیل میدهند .در اینجا
است که مجلههای علمی عمومی اهمیت مییابند .کولینز ( )277 : 2011نشان داده است که زبان
اصل اساسی برای درک عملی است .به عبارت دیگر ،زبان ویژه هر مجله ،واقعیات اجتماعی را
به شکل ویژهای بازنمایی میکند که درک عملی مخاطبانش را شکل میدهد و چگونگی تجسم
اجتماعی (کولینز و ایوانز )79 : 2007 ،موضوعات مندرج در محتوای مجالت را راهبری میکند
و در مجالت علمی عمومی ،رابطه مهمی با سادهسازی زبان تخصصی علم دارد.
1. Visual Language
2. Practical Understanding
3. Linguistic Socialization
4. Interactional Expertise

از اينرو مدیریت رسانه در بخش تولید محتوای مجلههای علمی عمومی ،نقش راهبردی
در میزان و کیفیت درک علمی مخاطبان دارد .در اين مقاله از چارچوب نظري باال استفاده
كردهایم تا با شناسايي روشهاي سادهسازي علم در اين مجلهها بکوشیم منطق حاکم بر توليد
محتوا در مجلههاي علمي عمومي را نيز بشناسيم .همچنين اين تحليل نشان میدهد که آيا زبان
در اين مجلهها به عنوان عنصري در جذاب ساختن مجله کارکرد داشته يا خير؟ براي انجام
اين تحليل ،مقاله حاضر از روش ترکیبی استفاده کرده است و روشهای پیمایش و تحليل
محتوا را توأمان مورد استفاده قرار میدهد .همچنين براي جمعآوري داده از روشهای مشاهده
مشارکتی و مصاحبه عميق نيز به عنوان روشهای مکمل بهره گرفته است .شرح تلفيق نظريه
و روششناسي را در بحث زير معرفي ميكنيم.
روششناسي :ترکیب روشی براي تحليل منطق مديريتي حاکم بر مجلههاي علمي عمومي

ماهيت كيفي و تاريخي اين مطالعه از يكسو و وفادار ماندن به چارچوب نظري باال كه ما
را در شناخت مخاطبان معاصر ترغيب ميكند ما را به اين منطق رسانيد كه تحلیل تکروشی
نمیتواند اطالعات الزم را برای کسب شناخت از منطق مدیریتی حاکم بر تولید محتوا در
مجلههای علمی عمومی در اختیار ما بگذارد .از این رو ما از ترکیب چند روش استفاده میکنیم
که تشکری و تدلی (به نقل از همتی 1387 ،و کامرون )96 :2011 ،آن را ترکیبی و با عنوان
سومین پارادایم روششناسی معرفی کردهاند .از آنجا که در این پارادایم محقق در ترکیب و
تطبیق طرحها با همدیگر در طرحی که به بهترین وجه خواستههایش را برآورده میکند مخیر
است ،هدف ما طراحی مطالعهای میشود که به بهترین وجه به پرسشهای پژوهشی ما پاسخ
دهد (همتی .)78 :1387 ،ما در این مطالعه از روشهای کمی و کیفی به طور همزمان اما به
فراخور نیازهای پژوهشی آن و اتخاذ شیوه مناسب برای رسیدن به پاسخ استفاده کردهایم.
گفتنی است تکروشهای مورد استفاده در این مطالعه ،پیمایش ،مشاهده مشارکتی ،مصاحبه
1
و تحلیل محتوای کمی است که تحلیل محتوای کمی روش اصلی (مورس)487 : 2010 ،
و پیمایش ،مصاحبه با گروههای کانونی و مشاهده مشارکتی را به عنوان روشهای تکمیلی
(همان) به کار بردهایم .هر یک از این روشها برای پاسخ به پرسشهای مشخصی مورد استفاده
قرار گرفتند که در زیر ارائه شدهاند:
 .1برای پاسخ به این پرسش که میزان استفاده از مجلههای علمی عمومی چقدر است ،از

پیمایش استفاده شده است.

1. Morse
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 .2برای پاسخ به این پرسش که چه عواملی بر خرید مجله تأثیرگذارند ،از دو روش مشاهده
مشارکتی و مصاحبه عمیق استفاده شده است.
 .3روش تحلیل محتوای کمی برای پاسخ به این پرسش استفاده شده که چگونه تولیدکنندگان
محتوای علمی عمومی از ظرفیت های زبان استفاده کردهاند.
1
اما طرح روش پژوهش ترکیبی در این تحقیق متوالی است .بر اساس نظر برایمن ()98 :2006
برای تهیه این طرح الزم است که پاسخ به پنج پرسش زير را روشن کنیم .سپس بر اساس پاسخها
مشخص کنیم که طرح در چه شکل کلی قابل ارائه است:
 .1جمعآوری دادههای کمی و کیفی متوالی است یا همزمان؟
 .2کدام روش اولویت دارد؟ یا کداميك وزن بیشتري دارد؟ (همان و هال و هووراد.2)248 :2008 ،
 .3کارکرد ادغام دادهها چیست؟ مثلثسازی یا تصدیق همگرا ،3تشریح و شفافسازی 4و
افزایش غنای تحلیلی( 5فیلدینگ.6)124 : 2012 ،
 .4در چه مرحلهای از پژوهش از استراتژی ترکیبی استفاده میشود؟
 .5از چند منبع براي تأمين دادهها و كاربرد آنها براي تحليل استفاده میشود؟
جمعآوری دادهها به طور متوالی ،بدين معناست كه جمعآوري آنها پشت سر هم و در
توالي زماني انجام شده است .به عبارت ديگر ،ابتدا از روش پیمایش ،سپس از دو روش
مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی ،و در پایان از تحلیل محتوای کمی استفاده شده است.
پیشتر نیز توضیح داده شد که وزن بیشتر در تحلیل منطق مدیریتی حاکم بر تولید محتوا ،بر
روش تحلیل محتوا داده میشود که ویژگیهای زبانی مجالت را آشکار میسازد.
ادغام یا یکپارچه کردن دادهها نیز برای این منظور انجام شده که از راه پیوند دادهها 7یعنی
تحلیل دادههای حاصل از یک روش و استفاده از دادههای روشهای دیگر برای تکمیل و غنی
ساختن نتایج ابتدایی انجام شود ،و بر غنای تحلیلها افزوده شود.
همچنين از تصدیق همگرا که از راه ادغام دادهها 8یعنی ترکیب دادههای کمی و کیفی
(کرسول و همکاران )5 :2010 ،حاصل میشود برای تحلیل نهایی استفاده شده است.
Bryman
Hall, Howard
Convergent Validation
Illustration
Development of analytic density
Fielding
connecting data
merging data

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

بدین ترتیب استراتژی ترکیبی هم در مرحله جمعآوری دادهها و هم در مرحله تحلیل
دادهها مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس توضیحات باال طرح تحقیق ترکیبی در این مقاله متوالی و از نوع تبیینی 1است
(کرسول19 :2008 ،ـ18؛ پالنوکالرک و همکاران2009 ،؛ ایوانکووا و همکاران.2)2006 ،
توضیح آنکه در این تحقیق با استفاده از پيمايش ،ميزان مصرف جمعيت نمونه از مجلههاي
علمي عمومي ايراني مشخص شد .سپس تحليل محتوا انجام شد تا روشهاي سادهسازي
محتوا و نحوه استفاده از زبان نوشتاري و تصويري در اين مجلهها شناسايي شوند.
اما جمعيت نمونه اعم از اشخاص و مجالت در اين تحقيق به طور تصادفي انتخاب و نمونهگيري
شدهاند .همچنين در اينجا از روش تحليل محتوا براي تشريح عيني ،منظم و کمي محتواي آشکار
پيامهاي ارتباطي منتشر شده در مجلههاي علمي عمومي ايراني استفاده شده است .واحدهاي تحليل
و مشاهده را بر طبق مدل نظري مقاله ،محتواي  60مجله علمي عمومي در نظر گرفتيم .اين واحدها
واحدهاي انفرادي هستند که درباره آنها بيانات تبييني بايد ساخته و پرداخته شوند (ببي.)5 :1379 ،
بر اين اساس پنج مجله علمی عمومی را از ميان مجلههاي علمي عمومي ايراني به عنوان نمونه
انتخاب كرديم .براي پيشگيري از هرگونه سوگيري نيز با استفاده از رويكرد ستمپل (کريپندورف،
 )91 :1383در انجام مطالعات تحليل محتوا ،حجم هر نمونه  12شماره انتخاب شده است .در ادامه
نتايج پيمايش و تحليل محتواي  60مجله علمي عمومي ايراني ارائه میشود.
ميزان حضور پنج مجله علمي عمومي معاصر در سبد خريد خانوار ايراني

در اين تحقيق  310نفر از مردم عادي که در دو شهر تهران و کرج زندگي ميکنند ،از اين نظر
پيمايش شدند که آيا خريدار مجلههاي علمي عمومي هستند يا خير؟ نتايج نشان داد که 50
درصد اين افراد ،که عموم ًا ايراني تلقي میشوند ،هيچ يک از اين مجالت را نميخرند .همچنين

در اين پيمايش از مخاطبان خواسته شد که اگر خريدار اين مجلهها هستند ،بگويند که کدام

مجله را خريداري و مطالعه ميکنند .فهرست مجلهها شامل پنج مجله دانشمند ،دانشگر ،نجوم،
شکار و طبيعت ،و سالمت بود و نتايج حاکي از آن است که سالمت و دانشمند بيشترين تعداد

خواننده را دارند و مخاطبان بيش از سه مجله ديگر آنها را خريداري ميکنند (جدول  .)1فهم

علت این مسئله از نقطه نظر مديريت رسانه واجد اهمیت است .به عبارت دیگر ،بر اساس
1. sequential explanatory
2. Creswell, Plano Clark, Ivankova
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چارچوب نظری مقاله ما باید تشخیص دهیم که کدام ویژگیهای زبانی و شکلی موجب تعامل

بهتر مجله با مخاطب شدهاند .تشخیص این موضوع میتواند توجه ما را به موضوعات دیگری

به جز زبان معطوف سازد .از اين جهت ،افزون بر تمرکز تحقیق بر وضعیت زبانی مجلهها،
باید به پژوهش در بین مخاطبان و خریداران نیز توجه کنیم تا جنبههای مختلف تأثیرگذار بر

خرید یا فروش این قبیل مجلهها را شناسایی کنیم و در تحلیل منطق مدیریتی آنها به کار گیریم.
جدول ( )1ميزان مصرف جمعيت نمونه از پنج مجله علمي عمومي ايراني
نام مجله علمي عمومي ايراني

درصد فراواني خوانندگان نسبت ًا منظم

دانشگر

1

دانشمند
نجوم

شکار و طبيعت
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سالمت

7 .19
3 .2
4 .7

7 .19

براي این منظور در اين تحقيق از روش مشاهده مشارکتي و مصاحبه عميق نيز استفاده شد.
نتيجه اين مطالعه نشان داد که سيستم عرضه دو مجله سالمت و دانشمند متفاوت است و آنها
بيش از بقيه در کيوسکهاي مطبوعاتي عرضه میشوند و بيش از بقيه عناصر زيباييشناختي (مثل
قطع و کيفيت کاغذ ،فونت ،رنگ) را نیز رعايت کردهاند .مصاحبهشوندگان نیز به کيفيت کاغذ
به کار رفته ،رنگآميزي و حتي فونت نوشتار در جلب توجه آنها به اين «کاال» و برانگيخته شدن
انگيزه آنها به خريد مجله اشاره کردهاند .همچنين مصاحبهشوندگان ابراز داشتند كه اين مجلهها
را بدان دليل ميخريدند كه در زمره مجلههاي زرد و سطحي نبودند .به عبارت ديگر ،افرادي
كه ما با آنها مصاحبه كرديم به نقش آموزشي اين مجلهها نيز توجه داشتند .در خصوص نقش
سرگرمکننده مجلهها ،مصاحبهشوندگان آنها را سرگرمکنندههاي سطح باال تلقي ميکردند که با
مطالعه آنها وقتشان به بطالت نميگذرد .بدين ترتيب به نظر ميرسد که «دسترسپذيري بيشتر»
دو مجله سالمت و دانشمند و «زيبايي شكل ظاهري» آنها نقش مهمي در متقاعد شدن مخاطب
براي پرداخت پول و خريد اين مجلهها دارد .ضمن ًا اين مسئله نشان میدهد که منطق مدیریتی
حاکم بر اين مجلهها ،تعریف واقعگرایانهتری از کارایی اجتماعی آنها دارد و فروش آنها را مقدم
میشمارد .در واقع ،درک عناصر تأثیرگذار بر فروش این مجلهها و افزایش شمارگان آنها ،از
جمله عوامل سازنده منطق مدیریتی حاکم بر انتشار مجلههاي علمي عمومي به شمار میروند.

بر اساس نتایج این پژوهش ميتوان گفت که بين ارزش مبادلهاي اين مجلهها و ارزش
کاربردي آنها رابطه وجود دارد .يعني مخاطب مجله را خريداري ميکند تا در ازاي آن ارزش
ديگري به دست آورد .مث ً
ال اگر خوانندگان اين مجلهها تشخيص دهند که با مطالعه آنها ميتوانند
موقعيت اجتماعي خود را ارتقا دهند ،به خريد و مطالعه اين مجلهها ترغيب ميشوند .اما فروش
ناچيز اين مجلهها در ايران نشان ميدهد که آنها هنوز ارزش مبادلهاي نيافتهاند .اين نتايج لزوم
توجه مديريت توليد محتوا را به شناخت راهکارها و فنون مورد نياز براي افزايش ميزان جذابيت
اين مجلهها نشان میدهد .اين مسئله در عین حال حاکی از آن است که مدیریت رسانه باید از
فنونی برای افزایش جذابیت مجله استفاده کند که جنبههایی برای تمایز بخشیدن به مخاطب
را در اختیار او بگذارد .توضیح آنکه استفاده از عناصری در ظاهر مجله که نوع محتوا ،ویژگی
نویسندگان و اعضاي هيئت تحریریه را بازنمایی میکند ،میتواند در نزد مخاطبان ،همچون عامل
تمایزبخش عمل کند .مصاحبههای انجام شده با خریداران مجلهها نشان داد که مجلهها برای
افزایش فروش خود نیازمند آن هستند که تیم حرفهای ،کارآمد و متخصصی داشته باشند که در
وهله اول به هویت مجله اعتبار بخشد و در وهله دوم به عنوان عامل تمایزبخش در ساخت
هویتی مخاطبان تلقی شود .اما یکی از روشهایی که مخاطبان برای تشخیص حرفهای بودن و
تخصصی بودن تیم تحریریه دارند ،نحوه استفاده از ظرفيتهای زبانی است.
در ادامه به تحليل محتواي اين مجلهها ميپردازيم و نشان ميدهيم که اين مجلهها از چه
روشهايي براي ساده کردن و جذاب کردن محتواي خود استفاده کردهاند .اين تحليل كمك
ميكند كه بتوانيم منطق مديريتي حاکم بر توليد محتواي آنها را شناسایی و معرفي كنيم.
توليد محتواي علمي عمومي :نحوه کاربرد زبان براي سادهسازی و جذابسازي محتواي
علمي عمومي

نتايج تحليل محتواي کمي  60شماره مجله علمي عمومي ايراني نشان ميدهد که يکي از

روشهايي که مجلهها براي سادهکردن و جذابکردن علم استفاده کردهاند ،تصويرپردازي یعنی

استفاده از قابلیتهای زبان تصویری است .تصويرپردازيهاي اين مجلهها در هفت دسته به
شرحي كه ميآيد صورت ميگيرد .1 :عکس .2 ،طراحي .3 ،کاريکاتور .4 ،نمودار .5 ،نقشه،
 .6نقاشي و  .7جدول.

نتايج تحليل محتوا همچنين نشان میدهد که بيشترين ميزان تصويرپردازيها با استفاده از

عکس و کمترين ميزان تصويرپردازيها با استفاده از نقاشي انجام شده است .اين نتايج همچنين
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نشان ميدهد که هفتهنامه علمي عمومي سالمت بيش از مجلههای ديگر از روش تصويرپردازي
براي برقراري ارتباط با مخاطب و سادهسازي متن استفاده کرده است .این یافته عالوه بر اینکه
بیانگر توجه به ویژگیهای زبانی در مدیریت این رسانه است ،نشاندهنده آن است که این
مجله در افزایش سواد تعاملی مخاطبان نیز نقش بیشتری دارد .مخاطب با مطالعه این مجله و
استفاده همزمان از متن و عکس ،یا سایر روشهای تصویرپردازی میتواند راحتتر و سادهتر
با موضوع یا مفهوم تخصصی ارتباط برقرار کند و سواد تعاملی خود را افزایش دهد.
در عين حال به غير از استفاده از تصويرپردازي ،که قابل توجهترين روش سادهسازي در
مجلهها محسوب میشود ،خوانش مجلههاي علمي عمومي ايراني روش ديگر سادهسازي متون
تخصصي در اين مجلهها را نيز نشان میدهد که عبارت استفاده از فنون ارتباطی برای تعامل
با خواننده است .نتايج تحليل محتوا نشان ميدهد که اين مجلهها از پنج روش براي تعامل با
مخاطب استفاده کردهاند که عبارتند از .1 :مشاوره ،که با حضور دستکم يک متخصص و با
ايجاد امکان برقراري تماس تلفني با او  /آنها انجام شده است .2 ،ارسال نامه از سوي مخاطبان،
 .3انجام مصاحبه .4 ،اجراي بحث که با گردهمآیی مردم معمولي از گروههاي اجتماعي،
حرفهاي و تحصيلي گوناگون و مباحثه آنها با يکديگر درباره موضوع مورد نظر مجله انجام
ميشود ،و  .5اجراي ميزگرد که با دعوت مجله از متخصصان ،صاحبنظران و نمايندگاني از
مردم معمولي تشکيل ميشود .خوانش محتواي مجلهها نشان ميدهد که صاحبان و گردانندگان
مجلههاي علمي عمومي براي دو منظور به تعامل با مخاطب توجه داشتهاند:
 .1بازنمايي نظر مخاطب در مورد يک موضوع يا مسئله اجتماعي ،فرهنگي يا علمي
 .2ارائه تحليل علمي درباره موضوعات مذکور (نظرات مخاطبان) با استفاده از متخصصان
و مشاوران
الزم به توضيح است که در اين مقاله متون تعاملي از آن جهت به عنوان روش سادهسازي
متون علمي عمومي در نظر گرفته ميشوند که هم نوع نگرش و باور مخاطبان عامه را بازنمايي
ميکنند و هم اينکه نويسندگان و توليدکنندگان محتوا ،موضوعات علمي تخصصي را بر اساس
ويژگيهاي نگرش و باور مخاطبان توضيح میدهند و تفسير ميکنند ،که روش مناسبي براي
سادهسازي محسوب ميشود .به عبارت ديگر ،روشهاي تعاملي این مجال را به نويسندگان
ميدهد تا با انتقال زبان علمي قابل فهم به ميان عموم ،زبان ساده و غيرعلمي مخاطبان را به
زبان ساده اما علمي تبديل کنند و از اين راه براي علمي کردن روش تفکر و نحوه درک آنها
از جهان پيرامونشان تالش کنند .این روش نیز به افزایش سواد تعاملی مخاطبان منجر میشود

که با افزایش مشترکات زبانی دو گروه عامه و متخصصان صورت میپذیرد .توضیح آنکه در
موارد قابل توجهی ،عامه و متخصصان از ادبیات متفاوتی برای بیان ،توضیح و تفسیر واقعیت
اجتماعی مشابه بهره میگیرند .استفاده از فنون ارتباطی مناسب برای افزایش شباهت زبانی و
واژگانی این دو گروه میتواند زمینهساز بهبود درک علمی مخاطبان باشد که با ارتقای سواد
تعاملی آنها همراه است.
به هر جهت اين مطالعه نشان ميدهد که  10/34درصد کل متون منتشر شده از ويژگي
تعاملي برخوردارند و بيشتر از مصاحبه و نامه براي تعامل با مخاطب استفاده کردهاند .البته
منظور از نامه ،مكاتباتي است که خوانندگان با اين مجلهها انجام دادهاند .اما آنچه در اين تحليل
مورد توجه بوده است ،فراهم آوردن امکان نگارش نامه براي مخاطبان و ايجاد يک بخش يا
سرويس مشخص براي پاسخ دادن به نامههاي خوانندگان در تحريريه مجلههاست .نتايج نشان
ميدهد كه هفتهنامه سالمت بيش از مجلههای علمي عمومي ديگر ،از روشهاي تعاملي استفاده
کرده است ،حال آنکه مديريت رسانه در مجلههای علمی عمومی دیگر ،کاربرد اين فنون را
نادیده انگاشته است.
اما ویژگی زبانی دیگری که بر نوع تعامل مخاطب با مجله اثرگذار است و با ایجاد شناخت
راج ع به ویژگیهای تیم تحریریه و مدیریت رسانه در میزان فروش مجلهها نیز تأثیر میگذارد،
لحن مورد استفاده برای نگارش محتواست .بر اساس نتايج تحليل محتوا ميتوان استنباط كرد
كه اين مجلهها از سه نوع لحن در نگارش متون علمي عمومي به شرح زير استفاده كردهاند.1 :
لحنهاي آموزشي .2 ،دستوري و  .3اطالعدهنده.
در اين مطالعه متون اطالعدهنده نظير «اخبار» را متوني در نظر گرفتهايم که تنها درباره
رويدادهاي مختلف اطالع و آگاهي ميدهند .استفاده از اسامي عام ،قيدهاي بيزمان ،روشهايي
براي ساده کردن درک و فهم مطلب مانند جدول ،نمايه ،متون ايتاليک يا پررنگ شده ،توضيح
و تعريف لغات تخصصي ،تصاوير ،نمودار و شرح تصاوير از ويژگيهاي اين نوع متون هستند
(سايت دانشگاه مين .)2011 ،1این لحن در شکل توضیحی یا تفسیری زبان مورد استفاده واقع
میشود که میتوان آن را رایجترین شکل زبانی در توليد متون رسانهای انگاشت.
همچنين متون آموزشي متوني محسوب میشوند که موجب عادتهاي مناسب در بين
مخاطبان ميشوند و ميکوشند تا محتوايي را به مخاطبان معرفي کنند که کنشهاي رفتاري آنها
را تغيير دهند (شارما .)2011 ،2به نظر میرسد لحن آموزشی در صورتی تأثیرگذار خواهد بود
1. Unmaine
2. Sharma

فصلنامهعلمی-پژوهشی

37

مطالعه منطق
مديريت توليد...

که از شکل زبانی اقناعی ،روایی ،توصیفی و تخیلی استفاده کند .سرانجام ،متون دستوري نيز

متوني تلقي میشوند که از دستور زبان زير استفاده ميکنند :براي دست يافتن به نتيجه (ج) بايد
(ب) را انجام دهيد .تفاوت اين دسته از متون با متون آموزشي در استفاده از قيدهاي تأکيد مثل
«بايد ،حتم ًا ،مجبوريد ،الزم است» ،نهفته است .دستور زبان دوم شخص و امري بودن مانند
«با حيوانات مهربان باشيد» از جمله خصلتهاي برجسته اينگونه متون است .ویژگی بارز این
لحن ،نگاه از باال به پایین تیم مدیریت و تحریریه رسانه است که بر ارتباط مخاطب با رسانه
تأثیرگذار است.

بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،بيش از نيمی از متون علمي عمومي با لحن اطالعدهنده و

به منظور اطالعرساني به مخاطب از موضوعات حوزه علم ،مانند کشفيات و اختراعات علمي
جديد يا توضيح مفاهيم و موضوعات علمي ،نوشته شدهاند .بدین ترتیب شکل زبانی غالب
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مورد استفاده در این مجلهها ،توضیح و تفسیر است .مقايسه مجلهها نيز نشان میدهد که
بيشترين متون آموزشی را هفتهنامه سالمت منتشر کرده و عمدت ًا از شکل زبانی توصیفی بهره
گرفته است (جدول .)2

جدول . 2مقايسه درصد فراواني لحنهاي مورد استفاده در مجلههاي علمي عمومي ايراني
نام مجله

درصد متون
اطالعدهنده

درصد متون
آموزشدهنده

درصد متون
دستوردهنده

مجموع متون نگاشته
شده در مجله

دانشگر

64 .39

96 .3

44 .0

283

30 .53

07 .22

55 .5

666

87 .6

0

262

دانشمند

49 .73

شکار و طبيعت

50 .76

سالمت
نجوم

60 .41

54 .9

45 .14

0

21 .4

283
166

اين يافتهها نشان میدهند که در مجلههای علمی عمومی ایرانی ،انتقال علم به صورت

مجموعهای از بستههای اطالعاتی انجام میگیرد و مدیریت رسانه ،علم را ابژه یا کاالیی

قابل پردازش به اشکال گوناگون تلقی نمیکند .در حالیکه پردازش علم به شکل داستان ،با
ی شدن ارتباط مخاطب با محتوا و مجله میشود
استفاده از فنون بالغی و غیره ،موجب صمیم 

و میتواند در افزایش سواد تعاملی مخاطبان ایفای نقش کند .بر این اساس میتوان گفت که

منطق حاکم بر توليد محتوا در مجلههای علمی عمومی ايرانی ،فرهنگي ـ اطالعرساني است.

زيرا اين مجلهها از سه روش سادهسازي زير استفاده کردهاند که بر اساس اولويت قايل شدن

به اطالعرسانی انتخاب شدهاند:
 )1تصويرگري:

مجلههاي علمي عمومي ايراني براي ساده کردن متون علمي از عکس ،طرح ،نقاشي يا نمودار
و نقشه استفاده کردهاند تا با استفاده از اين روشهاي تصويرگري ،توضيح مفصلتر و قابل
فهمتري از موضوع علمي به مخاطب عرضه کنند .در بين روشهاي تصويرگري ،استفاده از

عکس بيشترين مورد استفاده را داشته است .خوانش اين مجلهها نشان ميدهد که به مرور زمان

و با پيشرفت در تکنيکهاي عکاسي ،تصاوير منتشر شده در اين مجلهها نيز از کيفيت بهتري

برخوردار شدهاند .خوانش عکسها نشان میدهد که با هدف تأکید بیشتر بر اطالعات ارائه
شده در متن مورد استفاده قرار گرفتهاند .حال آنکه میتوان از عکس برای تکمیل اطالعرسانی
و ارائه مفاهیم جدید مرتبط با علم استفاده کرد .مث ً
ال میتوان از عکسی استفاده کرد که فضای
علمی مربوط با اطالع ارائه شده در متن را بازنمایی کند یا از عکسی بهره ببرد که شرایط

اجتماعی یا بافت فرهنگی ـ جغرافیایی را به تصویر بکشد که نشاندهنده ضرورت ،اهمیت،
کاربرد و حتی ماهیت علم باشد.

همچنین با توجه به استفاده کمتر از روشهاي ديگر الزم است که مديريت در بخش توليد

محتوا به لزوم استفاده از همه ابزارهاي تصويرگري توجه کند .در مواقع بسياري عکس تنها يک
لحظه خاص از يک رويداد علمي را ميتواند بازنمايي کند ،حال آنکه نمودار يا نقشه ميتوانند

خصلت فرايندبودگي يک رويداد را بهتر بازنمايي کنند يا محتواي مقاله را براي مخاطب به
روشني تفسير کنند .استفاده از کاريکاتور نيز به ويژه در سادهسازي متون علمي سخت و دشوار،

ميتواند کارآمد باشد و ضمن کاستن از خشکي مطالب ،بر جذابيت متن بيفزايد .از سوي ديگر
در توليد محتواي علمي عمومي بايد به توان تصويرگري در جلب عالقه و کنجکاوي مخاطب

نيز توجه داشت که میتواند نقش عمدهاي در خريداري اين مجلهها ايفا کند.
 )2تهيه اخبار و گزارشهاي علمي:

اين روش در همه مجلههاي علمي عمومي ايراني قابل مشاهده است و اکنون به يکي از
پايههاي روزنامهنگاري علم تبديل شده است .نويسندگان مجلههاي علمي عمومي ايراني بيشتر

از راه خبررساني درباره رويدادها و نوآوريهاي علمي يا نگارش مقاالت و گزارشهايي درباره
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ويژگيهاي کشفيات و اختراعات علمي به استفاده از اين روش پرداختهاند .نويسندگان در اين
گزارشهاي خبري سعي کردهاند تا رويدادهاي جالب علمي را به مخاطبانشان گزارش دهند .آنها

تالش کردهاند تا اين گزارشها را به زبان ساده و حتياالمکان غيرتخصصي و غيرفني بنويسند.
ولي بايد توجه داشت که اين روش بيشتر براي اطالعرساني به مردم به کار رفته است تا اینکه

به منظور سادهسازي علم به کار گرفته شود .بر اساس نتايج تحليل محتوا  58درصد محتواي

اين مجلهها از ويژگي اطالع دهندگي برخوردارند .نکته قابل توجه در مديريت توليد محتوا آن
است که اين مطالب به شکل بستههاي اطالعاتي توليد شدهاند که بازنمايي محدودي از علم

ارائه ميدهند و اين مانع آشنايي مخاطبان با ويژگي فرايندبودگي علم و فعاليت علمي میشود.
 )3استفاده از روشهاي تعاملي:

نقطه قوت مجلههاي علمي عمومي ايراني استفاده از تعامل به عنوان يک روش سادهسازي
است که مديريت توليد محتوا ميتواند با گسترش و تقويت آن به افزايش کارايي اجتماعي اين
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مجلهها منجر شود .در اين مجلهها از فنون ارتباطی مستقيم (نظير مصاحبه و گفتگو ،مشاوره،
بحث و ميزگرد) و غيرمستقيم (به شكل نامه و مشاوره) برای تعامل با مخاطب استفاده شده

است .برخي از مجلهها مانند هفتهنامه سالمت با استفاده از روش پرسش و پاسخ ،فضاي

گفتگويي بين متخصص و عامه بازنمايي کردهاند و تا حدودی به زبان توصيفی نزديک شدهاند.
نتيجهگيري :حاکميت منطق فرهنگي ـ اطالعرساني بر مديريت توليد محتوا در مجلههاي
علمي عمومي ايراني

ارزيابي نتايج اين مقاله را با بازگشت به چارچوب نظري و ادعاهاي نظري مقاله تنظيم كردهايم.

همانطور كه در بحث نظري گفته شد رابطهاي علي ميان زبان مجالت و توليدات علمي و
مديریت توليد و نشر آنها از يكسو ،و جذب مخاطب از سوي ديگر ،وجود دارد .نتايج مطالعه

مجلههاي علمي عمومي در ايران نشان ميدهند که در اين مجلهها انتقال اطالعات بيشتر به

منظور آگاه کردن مخاطبان انجام شده و انتقال مطالب براي آموزش آنها اولويت اصلي را نداشته
است .از سوي ديگر اين مجلهها هم از زبان نوشتاري و هم از زبان تصويري براي انتقال علم

ساده و قابل فهم استفاده کردهاند ولي بيشتر به سادهترين روشها بسنده کردهاند .اين موضوع
به ويژه در مورد زبان تصويري است که مجلهها بيش از همه از عکس استفاده کردهاند و از

قابليتهاي زبان تصويري به طور کامل استفاده نکردهاند .الزم است که مديريت توليد محتوا

به اين موضوع توجه کند و با به کارگيري ترکيب قدرتمندي از ظرفيتهاي زبان نوشتاري و

تصويري هم محتواي اين مجلهها را قابل فهم سازد و هم جذابيت آنها را براي مخاطبان بيشتر

کند .بديهي است چنين توجهي در قالب منطق آموزش ـ تجارت شدنی است که وزن يکساني

به آموزش و بازار اين مجلهها میدهد .زيرا اين مجلهها در صورتي ميتوانند نقش آموزشي

خود را ايفا کنند که پيش از هر چيز در سبد خريد خانوارها وارد شوند .اين بدان معناست
كه مردم ابتدا بايد آنها را بخرند و بعد محتوا را مطالعه کنند تا محتوا بتواند نقشي در افزایش
سواد تعاملی و مث ً
ال تغيير کنشهاي اجتماعي مخاطبان داشته باشد .این موضوع ضرورت توجه

به منطق تجارت و اصول حاکم بر آن را نشان میدهد .اما نتايج تحقيق حاضر نشان میدهند
که اين مجلهها بيش از هر چيز به اطالعرساني در قالب خبر يا مقاله درباره يافتههاي علمي

پرداختهاند و اگرچه به آموزش مخاطبان نيز توجه داشتهاند ولي نسبت به شناخت روشهاي
افزايش جذابيت و تشويق مخاطبان به خريد اين مجلهها توجه جدي مبذول نداشتهاند .اين در
ت که جلب توجه و اعتماد مخاطب به خريد مجله ب ه عنوان کااليي با ارزش مبادلهاي
حالي اس 

و کاربردي موجب افزايش سرمايه اجتماعي (الواني )1386 ،مجلهها نيز ميشود.

همچنين تلفيق نتايج اين تحقيق نشان میدهد که هفتهنامه علمی عمومی سالمت ،که

بيشترين استفاده را از دو روش تصويرپردازی و تعامل با مخاطب کرده ،يکی از پرمخاطبترين

مجلهها محسوب میشود .با در نظر گرفتن دسترسی بيشتر مخاطبان به اين مجله که به دليل
انتشار پيدرپي و منظم و در فاصلههاي كوتاه است ،مجله سالمت نسبت به ساير مجلهها در

تعداد بيشتری از کيوسکهای روزنامهفروشی حضور دارد .بر اين اساس میتوان گفت که

نحوه استفاده از زبان برای سادهسازی علم نيز ب ه عنوان يکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقيت
فروش مجله سالمت است .اين نتايج روشن میکند که هفتهنامه علمی عمومی سالمت سعی

کرده تا از منطق تجارت ـ آموزش در مديريت توليد محتوا بهره بگیرد .هرچند که غلبه روش
اطالعرسانی از راه خبر و گزارش حاکی از آن است که اين منطق در سايه منطق فرهنگی ـ
اطالعرسانی قرار گرفته است.
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Understanding the Managerial Logic Used by the Iranian
Public Science Magazines for the Production of Content
Zahra Ojagh1
Hamid Abdollahyan2

Abstract

This paper will attempt to discover how public science magazines in Iran use a
managerial logic in order to produce their projected content. Production of knowledge
in this area will contribute to understanding why and how specific type of content is
being produced in science magazines in Iran. In order to acquire such knowledge the
paper will focus on how a language is being used as a tool of simplifying science.
In addition, the paper will explore the type of logical relations which have been
established between application of language capabilities in such magazines and the
managerial logic that run such magazines. The importance of this research lies in the Cultural Research
fact that these magazines have been around for about 100 years, while the management
of transmitting their scientific messages has not yet been researched on. In order to do
this research we have used a combined methodology that consists of content analysis,
دوره چهارم
direct interviews and survey. The units of observations or subjects of study included Abstract
individuals who are considered to make up such magazines’ audience, as well as 2 شماره
randomly selected magazines. Due to the fact that when we started the research we 1390تابستان
figured out that a thorough list of Iranian science magazines did not exist, therefore, we
first had to provide such list. Afterwards and according to such list as one of our units of
analysis, we were able to determine how to do random sampling.
Some findings indicate that science magazines in Iran have been using a
simplified language accompanied by making science attractive to their audience
while interacting with their audience as strategies of building up their audience. Other
findings indicate that the managerial logic that leads the content has been focusing on
the dichotomy of culture and information as major function of their content. Based on
our interviews and survey results, we however discovered that focusing on business
and education would probably be a more effective strategy to organize the content of
science magazines in Iran.
Keywords: Science Magazines, Media Management, Managerial Logic,
Production of Content, Public Science, Simplification.
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