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Abstract:

Media justice is the first step towards a strong media presence in 
society. The study evaluated this in the IRIB TV based on the information 
of the program schedule. In this applied research information was 
collected through the library method and interviews with a group of 
experts. In order to study the cultural coverage of the programs based 
on the nominal scale, the information of 1095 TV programs produced by 
national channels not needing a digital device to use (includes 36,827 
minutes of program without replay, azan, and news from channels one, 
two, three, four, education and Quran), has been collected and examined 
by content analysis method. The study population includes the IRIB TV 
programs, among which the programs of the 16th week of 2018 have been 
studied as samples. Due to the results based which in 4 demographic-
social classes out of the 6 studied classes, less media justice has been 
achieved, so media justice has been less observed in the national media 
broadcast schedule.
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چکیده
عدالت رسـانه ای، نخسـتين گام در راه حضور پرقدرت رسـانه  اي در جامعه اسـت. 
در پژوهش حاضر سـعی شـده اسـت تا این رسـالت در شـبکه  های سـيمای سراسری 
رسـانه ملی بر اسـاس اطالعـات برنامه  هـای موجـود در جـدول پخش شـبکه  ها مورد 
ارزیابی قـرار گيـرد. در ایـن مطالعـه، با رویکـردی كاربـردي، بـه گـردآوري اطالعات 
بـه روش كتابخانـه اي و مصاحبـه بـا گـروه خبـرگان پرداختـه شـده اسـت. به منظور 
بررسـی سـطح پوشـش فرهنگی برنامه  ها بر اسـاس مقياس اسـمی، اطالعـات مربوط 
بـه 1095 برنامـه تلویزیونـی توليـدی شـبکه  های سراسـری ملـی كـه برای اسـتفاده 
نيـاز بـه دسـتگاه دیجيتـال ندارنـد، شـامل، 6 شـبکه یـک، دو، سـه، چهـار، آمـوزش 
و قـرآن در مجمـوع 36827 دقيقـه، بـدون برنامه هـای بازپخشـی، اذان و اخبـار( 
گردآوری و بـرای تحليـل یافته  ها، از روش تحليل محتوا اسـتفاده شـده اسـت. جامعه 
مورد بررسـی در ایـن پژوهش، برنامه  های شـبکه  های سراسـری سـيمای رسـانه ملی 
را دربرمی گيـرد كـه از ميـان آنهـا، برنامه هـای شـانزدهمين هفتـه سـال 1397 برای 
نمونـه مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت. در نهایـت، بـا توجـه بـه اینکـه در 4 طبقـه 
جمعيتـیـ  اجتماعـی از 6 طبقه مـورد مطالعـه، عدالت رسـانه  ای كمتـر تحقق یافته، 
این نتيجه به دسـت آمـده كـه عدالـت رسـانه  ای در جدول پخش سـيمای سراسـری 

رسـانه ملـی كمتر رعایت شـده اسـت.
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مقدمه
جهانی  شـدن بـا مشـاركت مردمـی كـه دارای فرهنگ هـا و عقایـد قبلـی خـود 
هسـتند، تحقـق می یابـد )مسـرور و همـکاران، 1395: 2(؛ اما حفظ هویـت فرهنگی 
و ملـی و جلوگيـری از هژمونـی در عصـر جهانی  سـازی، از پيچيده  تریـن مسـائل 
اجتماعـی ـ سياسـی اسـت )شـکرانه، 1395: 2( هرچـه تنـوع اقليـم بيشـتر باشـد، 
ایـن مسـائل پيچيده  تـر  و حل آنها دشـوارتر می   شـود )كالنتـری و همـکاران، 1394: 
2328(. امـروزه آداب ورسـوم، باورهـا و اعتقـادات، از مهم تریـن مؤلفه هـای سـازنده 
فرهنگ  های بشـری  هسـتند )شـکرانه، 1395: 6( و حفظ آنها كه از مسـائل مهم در 
حـوزه حقـوق بشـر به شـمار مـی رود )حيـدری، 1395: 44( ، با فرایند جهانی شـدن 
ناسـازگار اسـت. مطالعات نشـان می دهد كه وجود تنوع در فرهنگ، از سـویی، منجر 
بـه افزایـش خالقيـت در جامعـه )مسـرور و همـکاران، 1395: 3( و از سـوی دیگـر، 
موجـب تعـارض در توزیع قدرت می   شـود )كالنتـری و همـکاران، 1394: 2331(؛ بر 
ایـن اسـاس، توانایی تطبيق فرهنگ  هـای مختلف و برقراری ارتباطـات بين فرهنگی، 
اهميـت فراوانـی دارد )كاووسـی و منافـی شـرف آباد، 1393: 11( و یکـی از وظایـف 
اصلـی رسـانه ها ایـن اسـت )فالحتـی و همـکاران، 1394: 3( كه با توليـد برنامه  های 
مناسـب، احتـرام بـه فرهنـگ مخاطبـان انبـوه را رعایـت كننـد. از طرفـی، جوامع از 
رسـانه هاي جمعـي انتظـار دارنـد كــه دردهـا و مشـکالت جامعـه را بازگـو كننـد و 
ایـن انتظـار، اسـاس اوليه شـکل  گيري مفهوم عــدالت رسـانه  اي اسـت؛ بـه این معنا 
كـه توده  هـاي مـردم از هـر طبقـه یـا قشـري بایـد بتواننـد خود را بـروز دهنـد و هر 
كـس بـدون توجـه به تـوان اقتصادی و یـا موقعيت سياسـي   خود در سـاختار قدرت، 
باید بتوانــد نماینده  اي در رسـانه  هاي جمعي داشـته باشـد و رسـانه یا رسـانه  هــایي 
دیــدگاه او را بازنمــایي كننـد )صلواتيـان و همـکاران، 1397: 93(. در همين زمينه 
جبـار آذیـن، منتقـد تلویزیـون و سـينما، در گفتگو با بانـی فيلم، ویژگی رسـانه ملی 
را همسـو بـودن بـا توليـدات متنوع فرهنگـی و توجه به سـالیق مـردم و ویژگی  های 
زندگـی جامعـه امـروز ایـران، بـا هـدف جلـب رضایـت مخاطـب بيـان كـرده اسـت. 
چيدمـان و همپوشـانی برنامه  هـای تلویزیـون، از عوامـل شـکل  دهنده و هویت  بخـش 
شبکه  هاسـت كـه بـا منطقی خـاص به لحـاظ موضـوع، محتـوا، جذابيت و غيـره، در 
سـاعات مختلـف، به تنظيم جدول پخـش می پردازند. برخـی از معيارهای عمومی در 
ایـن زمينـه عبارت انـد از: الگوهـای فکری كالن سياسـتگذاری، حاكميـت ارزش  های 
اسـالمی و انقالبـی بـر كليـه سياسـتگذاری  ها، برنامه  ریزی  هـا و توليـدات، اهـداف و 
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مأموریت هـای شـبکه، هویـت شـبکه، توجـه بـه نيـاز، مصلحـت و ميـل مخاطب در 
امـر سياسـتگذاری، برنامه  سـازی و جـدول زمان بندی، سياسـت  های مالـی و تجاری، 
توجـه بـه رسـانه  های همسـو و رقيـب، سـاختار برنامه  هـای شـبکه )قالـب، موضوع، 
محتـوا، ژانـر( و تحقيقـات و پژوهش هـای رسـانه  ای )زمانـی و سـاعی، 1395: 5(. 
ایـن در حالـی اسـت كـه امـروزه توجه به تمامـی طبقـات اجتماعی و رعایـت عدالت 
رسـانه  ای، از موضوعـات مـورد نظـر صاحبـان رسانه هاسـت. سـيمای رسـانه ملی نيز 
به عنـوان رسـانه  ای كـه در یـک كشـور چند فرهنگـی فعاليـت می  كند، بایـد اهميت 
چنيـن مسـئله ای را مـورد توجه قـرار دهد؛ اما كشـور ایران چند نـوع فرهنگ دارد و 
طبقه  هـای اجتماعـی آن چگونه قابل بررسـی اسـت؟ طبـق مطالعات صـورت گرفته، 
ایـران دارای 16 طبقـه قومـی رسـمی اسـت كه درصـد جمعيت آنها به شـرح جدول 
1 اسـت. آمارهـا نشـان می  دهـد كـه اقـوام ایرانی بـا 8 گونـه زبانـی 81/36 درصد از 
جمعيـت ایـران را تشـکيل می  دهنـد و 18/64 درصد از جمعيت باقی  مانـده این اقوام 

بـه تفکيـک 8 گونـه زبانی قابل  شناسـایی اسـت.

جدول 1. درصد پوشش اقوام در ایران
Table 1. Percentage of ethnic coverage in Iran

زبان قوم
The language

درصد از کل 
جمعیت

percent

زبان قوم
The language

درصد از کل 
جمعیت

percent

نی
یرا

م ا
قوا

ی ا
ن ها

زبا
62.74فارسی

81.36

نی
یرا

ر ا
 غي

وام
ی اق

ن ها
زبا

13.57زبان آذری

18.64

0.98تركمنی6.95كردی

1.10تركی خراسانی2.11لری

1.19تركی قشقایی2.98گيلکی

1.64عربی2.91مازندرانی

0.12ارمنی2.39بلوچی

0.02آشوری1.24لکی

سایر زبان های 
0.04ایرانی

سایر زبان های 
0.02غيرایرانی

اقـوام سـاكن در ایـران بـه تفکيـک ، عبـارت از كردهـا، پارس هـا، لرهـا، بلوچ ها، 
آذری هـا و اعـراب هسـتند كـه ميـزان پراكندگـی آنهـا در نقشـه، به شـرح تصویر 1 

است.
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بـر اسـاس اطالعـات مركـز آمـوزش زبان فارسـی بـه غيرفارسـی زبانان دانشـگاه 
شـهيد بهشـتی و همچنيـن مركـز آمـار1، مؤسسـه گيتاشناسـی2، ایرنـا3 و پایـگاه 
اینترنتـی تبيـان4، اقـوام ایـران شـامل؛ پارسـيان یـا فارس  هـا، تركمن  هـا، كردهـا، 
بلوچ  هـا، بختياری  هـا، قشـقایی  ها، لرها، اعـراب، آذری ها، ارامنه و یهودیان، آشـوریان، 
لک هـا، مازندرانی  هـا، گيلک هـا، تالشـی ها، باصری هـا، تـات و گرجی  ها، شاهسـوندها 
و ایل افشـار و قاجار هسـتند )آرمند و پی سـور، 1395: 11-9؛ آموزش زبان فارسـی 
بـه غيرفارسـی زبانان )آزفـا(، 1397 و آژانـس اطالعـات مركـزی، 1398(. اطالعـات 
مربـوط بـه تنوع ادیان، تركيب جنسـی و سـنی، جمعيت اسـتان  ها و توسـعه  یافتگی 
نيـز بـه شـرح جـدول 2 اسـت، )آژانـس اطالعـات مركـزی، 1398؛ درگاه ملـی آمار 

ایـران، 1398 و چاملـی، 1397(.

جدول 2. درصد ترکیب جمعیتی ایران
Table 2. Percent of Iran’s population composition

نوع
Type

طبقه
Class

درصد
Percent

نوع
Type

طبقه
Class

درصد
Percent

دین

جمعيت 
99.73مسلمان

جنسيت
49.33زن

50.67مرد0.16مسيحيان

یهودیان 
0.01)كليميان(

سن
24.06تا 14 سال

1570.94 تا 60 سال0.03زرتشتيان

615.01 سال به باال0.07سایر مذاهب

توسعه یافتگی
74.05شهری

استان
16.60تهران

8سایر استان ها25.95روستایی

و  به دسـت آمده نشـان می دهـد كـه، درصـد شهرنشـين ها، مردهـا  یافته هـای 
جمعيـت سـایر اسـتان ها بيشـتر از دیگـر طبقه هـای موجـود اسـت.

1. https://www.amar.org.ir/
2. https://gitashenasi.com/

3. https://www.irna.ir/
4. https://www.tebyan.net/
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شکل 1. درصد پراکندگی اقوام در ایران
Figure 1. Percent of ethnic dispersion in Iran
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: قوم 6ها، : قوم آذري 5ها، : قوم بلوچ 4: قوم لرها، 3ها، پارس : قوم2: قوم كردها،  1(

  ) 1398مركزي،  اطالعات اعراب) (آژانس 

جـدول   در  ايرسـانه  است كـه عـدالت  پرسش  پاسخ به اين  به دنبالحاضر  مطالعه  

  ؟چگونه استايران   فرهنگي ـ  جمعيتي  تنوع اساس بر  ملي رسانه  سيماي پخش

 پيشينه پژوهش
 

 

  پژوهش  . پيشينه 3 جدول

)2(  )1( 

)4(  )3( 

)6(  )5( 

)1: قـوم كردهـا، 2: قـوم پارس هـا، 3: قوم لرهـا، 4: قوم بلوچ ها، 5: قـوم آذری ها، 
6: قـوم اعراب( )آژانس اطالعـات مركزی، 1398(.

مطالعـه حاضـر بـه دنبـال پاسـخ بـه این پرسـش اسـت كه عدالـت رسـانه  ای در 
جدول پخش سـيمای رسـانه ملی بر اسـاس تنـوع جمعيتیـ  فرهنگـی ایران چگونه 

است؟
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پیشینه پژوهش

جدول 3. پیشینه پژوهش
Table 3. Research background

نتایج نویسنده

بر اساس یافته  های پژوهش، نوعی نابرابری منطقه  ای و قومی در كشور وجود 
دارد و راهبردهایی مانند دوری از سياست فارسی سازی، تأكيد بر استفاده از 
زبان و فرهنگ بومی در توليد برنامه  های شبکه  های استانی و پخش برنامه به 
چند زبان مختلف به منظور رفع چالش  های صداوسيما در حوزه قوميت ارائه 

شده است.

جمشيدی ها و 
زمانی )1398(

یافته ها نشان می دهد، كه در دو برنامه مورد بررسی كاله قرمزی و انيميشن 
شش ابرقهرمان، زنان كمتر از حد معمول بازنمایي شده اند.

فرقاني و 
محمدكمال 

)1396(

یافته های پژوهش در سه محور »استقالل شبکه«، »شناخت و مدیریت فرایند 
توليد محتوا« و »مدیریت رویکرد« احصا شده اند.

صلواتيان و 
همکاران )1398(

نتایج نشان می  دهد، كه بودجه   باالی رسانه  ای و استفاده از فنا وری های 
نوین ارتباطی، به تنهایی نمی  تواند عامل موفقيت باشد اما در سایه شناخت 
جغرافيای فرهنگی و سياسی و مشاركت و همکاری  های منطقه  ای در حوزه 
رسانه، می  توان در جریان جنگ رسانه  ای به موفقيت  های بزرگی دست یافت.

مختاری  ملک  آبادی 
و همکاران 

)1396(

نتایج پژوهش نشان داده است با اینکه زنان روستایی دهستان كيار غربی 
به طور متوسط، روزانه حدود 4 ساعت از وقت خود را صرف استفاده از 

برنامه های تلویزیونی می كنند، تأثير برنامه های یادشده بر توسعه فرهنگی 
آنان، پایين تر از حد متوسط است.

حاجی  نژاد و 
همکاران )1395(

راهبردهاي رسانه ملي در خصوص پيشبرد اهداف توسعه فرهنگي كشور؛ بر 
اساس نتایج حاصل از پژوهش انجام شده عبارت اند از:

توسعه كمي و كيفي شبکه های استاني و منطقه ای، پوشش عالیق و سالیق 
اقشار مختلف جامعه با توليد برنامه و احداث شبکه های گوناگون رادیویي 
و تلویزیوني با گرایش به مخاطبان خاص، طراحي نظام آموزش فرهنگي و 

اجتماعي مردم در زمينه مشکالت و مسائل روز جامعه، تمركززدایی در توليد 
برنامه های تلویزیوني و توجه به اشتغال زایی در این بخش، ارتقای هرچه بيشتر 

شاخص های كيفي و تخصصي منابع نيروي انساني در صداوسيما، تجهيز 
بيشتر صداوسيما به فناوری و امکانات پيشرفته برای توليد برنامه و دستيابي 
به پوشش مناسب داخلي و خارجي و در نهایت سرمایه گذاری و برنامه ریزی 

برای توليد برنامه های هویت ساز اسالمي، ملي و تاریخي

آقاجانی )1395(
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نتایج نویسنده
نتایج نشان می  دهد كه افزایش تراكم روابط ميان اقوام در حوزه تعاملی 

اقتصادی، فرهنگ و اجتماع می  تواند موجب همبستگی ملی می شود، همه اقوام 
را در عضویت اجتماعی ملی قرار می  دهد و با تعميق تعلقات و وفاداری  های 

اقوام به اجتماع ملی، ثبات و پایداری اجتماع ملی را تضمين می  كند.

آرمند و پی سور 
)1395(

بر اساس یافته  های پژوهش صورت گرفته در زمينه حجم حضور زنان، از 
نظر تعداد نقش، مردان حضور بيشتری از زنان دارند، از نظر  نوع نقش، زنان 
عموماً در نقش دوم حاضر می شوندو از نظر سن، حضور زنان در نقش های 

مربوط به سنين پختگی )ميان سالی و پيری( كم رنگ است. در زمينه  گفتمان 
جنسيتی نيز در سطح فردی، زنان مستقل از نظر تعداد نقش و زمان نمایش، 

حضور كم تری نسبت به زنان وابسته و مردان مستقل دارند. همچنين در 
زمينه  گفتمان جنسيتی در سطح ساختاری، در مؤلفه  تقسيم كار جنسيتی، 
زنان بيشتر در فضای خانگی توصيف شده اند و در مؤلفه قدرت، كمتر به 
تصميم گيری و فعل مستقل، به رغم مخالفت مردان پرداخته اند. در سطح 

نمادین، زنان عموماً در فضاهای عرفا زنانه نمایش داده شده اند و در نهایت، در 
زمينه  مناسبات جنسيتی كالمی و غيركالمی نيز در هر چهار منظر مناسکی 
شدن رفتار، رتبه بندی كاری، لمس زنانه و عقب نشينی مقبول، زنان نقش 

كم رنگ تری نسبت به مردان داشته اند.

مرتب )1392(

نتایج، بيانگر آن بوده است كه رســانه ملــي با وجود تــدوین راهبردهای 
كلي و 10 سـاله در قالـب »افـق رسـانه« نتوانسته توفيق چنداني در 

تأمين هـدف مزبـور كسب كند و حتي به زعم مدیران ارشد این سـازمان، 
فعاليـت  هـاي انجـام شـده فاصـله به نـسبت زیـادي بـا وضعيت آرماني دارد.

نجف  بيگی و 
عزیزآبادی فراهانی 

)1387(

نتایج نشان داده است؛ كه با افزایش همکاری های بين قومی كه از تركيب سه 
نوع رابطه فکری، عاطفی و معيشتی حاصل می شود، تعلق و وفاداری اقوام به 
اجتماع ملی افزایش پيدا می كند و در مقابل، افزایش تعارضات و خصومت 

قومی، تعلق و وفاداری اقوام به اجتماع ملی را تضعيف می  كند.

یوسفی )1380(

در این پژوهش، به بررسی رویکردهای اصلی در مدل توسعه پایدار فرهنگی 
از طریق رسانه ملی، با تأكيد بر جغرافيای فرهنگی پرداخته شده و با استفاده 

از مدل كتابخانه  ای، كليه مستندات مرتبط با اسناد سازمان صداوسيما، 
جمع  آوری و با 40 نفر از نخبگان رسانه و فرهنگ مصاحبه شده است. 

همچنين مطالبات منطبق با جغرافيای فرهنگی ایران برای رسانه ملی مورد 
بررسی قرار گرفته و كاركرد رسانه  ای در خصوص تهدیدات حوزه فرهنگ 
جمع  آوری شده است. مهندسی فرهنگی كشور یکی از مهم ترین نيازهای 
جامعه است و تحقيق آن نياز به ارائه كليه نهادها و سازمان  های مرتبط با 

فرهنگ دارد.

مؤمنی و همکاران 
 )1396(

ادامه جدول 03
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چارچوب نظری پژوهش
از فرهنـگ تعاریـف متعـددي ارائـه شـده اسـت كـه بيـش از 160 تعریـف را 
دربرمی گيـرد. بعضـي از ایـن تعاریـف، مفهـوم عـام و برخـي دیگر، مفهـوم خاصي از 
ایـن واژه را بـه دسـت مي دهنـد. یکي از اولين تعاریف به نسـبت جامـع از فرهنگ را 
در سـال 1871 تيلـور1 ارائـه كرده اسـت. این مردم شـناس انگليسـي عقيده داشـت 
كـه فرهنـگ عبارت اسـت از »مجموعـه پيچيده اي از علـوم، دانش ها، هنرهـا، افکار، 
اعتقـادات، قوانيـن و مقـررات، آداب و رسـوم، سـنت ها و به طور خالصـه، آموخته ها و 
عاداتـي كـه یک انسـان به عنوان عضـو جامعه اخذ مـي كند« )روح االمينـی، 1394: 
18-17(. بـه بيـان تيلـور، فرهنـگ یا تمـدن، در مفهـوم قوميت شناسـي آن؛ عبارت 
اسـت از »مجموعه اي متشـکل از شـناخت، باورها، هنر، اخالق، حقوق، آداب و دیگر 
عادت هـا و ملـکات اكتسـابي انسـان، بـه عنـوان عضـوي از یـک جامعـه« )صاحبـی، 

.)34 :1384
در دنيـای جدیـد، فرهنـگ دربرگيرنـده موضوعاتـی اسـت كـه همـگان در همه 
محيط  هـا از آن سـخن می گوینـد، شـارما از اندیشـمندان هنـدی تبـار معتقد اسـت 
كـه فرهنگ  هـا در هـر زمـان و جغرافيای خاص، اشـکال گوناگونی به خـود می  گيرند 
)كاووسـی و منافـی شـرف  آباد، 1393: 8(. فرهنـگ عبـارت اسـت از مجموعـه  ای از 
عقایـد، عـادات و فرم  هـا كـه متعلق بـه جمعی از انسـان  ها در زمان و مکان مشـخص 
اسـت تـا سيسـتم رفتارهـا، حالت  هـای متکی بر ضميـر ناخـودآگاه و ارتبـاط متقابل 
ارزش  هـا را بـا روابـط و سـاختارهای اجتماعـی، همچنيـن رفتـار متعـارف و مرسـوم 
جامعـه را ایجـاد كنـد. ایـن مفهـوم، كليـت درهـم تنيـده  ای در رفتـار سـنتی اسـت 
كـه نـژاد بشـر آن را پرورانـده اسـت و نسـل بـه نسـل آموختـه می  شـود )شـکرانه، 
1395: 5(. فرهنـگ در اشـکال مختلـف زبـان، اسـطوره، آداب ورسـوم، آیين  هـا و 
سـنت  ها،  ارتباطـات،  غيرزبانـی  شـيوه  های  لطيفه  هـا،  جمعـی،  خاطـرات  نمادهـا، 
نهادهـا، هنـر، موسـيقی، ادبيـات مکتـوب، زندگـی اخالقـی )حيـدری، 1395: 48(، 
تفکـر، احسـاس، عمـل گروه یا اعضـای هر جامعه )فالحتـی و همـکاران، 1394: 3(، 
بينـش افـراد نسـبت بـه زندگی مطلـوب و هنجارهایـی كه روابـط افـراد و گروه  ها را 
هدایـت می  كنـد، متجلـی می  شـود )حيـدری، 1395: 48(. فرهنـگ غنـی درونمایه 
ذات هـر كشـوری اسـت )فالحتـی و همـکاران، 1394: 1( و فرهنـگ ایرانـی ضمـن 
حفـظ عناصـر اصلـی   خود، همچون اسـالم، خانـواده، روابط انسـانی و نوع دوسـتی، با 
دیگـر فرهنگ  هـا بـه تعامـل می  پـردازد. زبـان، مهم تریـن مؤلفـه فرهنگـی در انتقال 

1. Taylor
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فرهنـگ اسـت و اهميـت دادن به زبان اقوام موجب می  شـود كه محتـوای فرهنگی و 
ارزش  هـای اجتماعـی آنها حفظ شـود )كالنتری و همکاران، 1394: 2332(. سـازمان 
یونسـکو در گردهمایی  هـای بين  المللـی كـه در حيطه مباحث فرهنگـی در كنفرانس 
جهانـی، دربـاره سياسـت  های فرهنگـی در سـال 1982 ميـالدی در مکزیکوسـيتی 
برگـزار شـد، تعریـف كاملی از فرهنـگ ارائه داد: فرهنـگ كليتی اسـت تركيب یافته 
از خصوصيـات متفـاوت روحـی، مـادی، فکـری و احساسـی كه معرف یـک جامعه یا 
یـک گـروه اجتماعـی اسـت، فرهنـگ، عـالوه بر هنـر و ادبيـات، شـيوه  های زندگی و 
حقـوق بنيـادی انسـان ها، نظام  هـای ارزشـی، سـنت ها و باورهـا را نيـز در برمی گيرد 
)حيـدری، 1395: 48(. پذیرفتـن تحـول و تغييـر در كنـار اجـزای ثابـت و بـادوام را 
می تـوان یکـی از شـاخص های فرهنـگ زنـده و پویـا دانسـت. شـکل  گيری و از بيـن 
رفتـن فرهنـگ در جوامـع مختلـف متفـاوت اسـت؛ به طوری كـه در جوامـع ابتدایی، 
فرهنگ  هـا زودتـر شـکل می  گيرنـد و دیرتـر هـم از بيـن می  رونـد )شـکرانه، 1395: 
2(. یکـی از مباحـث مهـم در ایـن حـوزه، تنوع فرهنگـی و حفظ آن اسـت، فرهنگ، 
ميـراث مشـترک انسـانيت تلقی می  شـود و اینکه یـک فرهنگ از فرهنـگ دیگر بهتر 
اسـت یا ارزشـی برابر دارد، نه صادق و نه كاذب اسـت )كاووسـی و منافی شـرف آباد، 
1393: 7(. تنوع، اشـاره به همزیسـتی افرادی از طبقات اجتماعی ـ فرهنگی مختلف 
دارد كـه برخـی عوامـل فرهنگی از قبيل نژاد، جنسـيت، سـن، رنگ، پوسـت، توانایی 
فيزیکـی، قوميـت و غيـره را شـامل می شـود و در شـکل گسـترده  تر خـود می  توانـد 
اصـل و نسـب، مذهـب، گرایـش جنسـی، ارزش  ها، فرهنـگ بومی، تحصيـالت، زبان، 
شـيوه زندگـی، عقایـد و وضعيـت اقتصـادی را نيـز دربرگيـرد. به بيان دیگـر، تنـوع 
در جامعـه بـه معنـای دربرگيـری افـراد از جنسـيت  ها، طبقـات، مذاهـب، مليت  هـا، 

گروه  هـای نـژادی، گروه  هـای سـنی و توانایی  هـای جسـمی مختلف اسـت.
همچنيـن می  توانـد به عنـوان وجـود تفاوت  هایـی در ميـان اعضـای یـک واحـد 
اجتماعـی تعریـف شـود. ازآنجاكـه گروه  هـا و جوامـع در سراسـر جهـان در مـواردی 
ماننـد جنسـيت، قوميـت، نـژاد، مليت و سـایر ویژگی  های فـردی اعضایشـان، متنوع   
هسـتند، تنـوع عامـل فزاینـده و مهمی در حيـات اجتماع به شـمار می  رود )مسـرور 
و همـکاران، 1395: 2(. تنـوع فرهنگـی به عنـوان یکـی از امـور ذاتـی اجتماعـات 
انسـانی، حایـز اهميـت اسـت )كالنتـری و همـکاران، 1394: 2328(. از مهم  تریـن 
مزایـای تنـوع فرهنگـی می  تـوان به حضور زنـان، اقليت  هـای قومی و افراد مسـن در 
مشـاركت  های اجتماعـی، اعطای قـدرت، ایجاد انگيزه و تعهد، تشـویق اسـتعدادهای 
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فـردی، احسـاس ارزش فـردی، نيـروی كار انعطاف  پذیـر و افزایـش بهـره  وری اشـاره 
كـرد و از مهم  تریـن معایـب آن، از تجـاوز بـه حریـم خصوصـی افـراد، پرهزینه بودن 
فعاليت  هـا، تنـش ميـان افـراد، تضـاد و بی اعتمـادی نـام بـرد )مسـرور و همـکاران، 
1395: 9(. اعالميـه جهانـی تنـوع فرهنگـی، شـامل 4 بخـش اسـت كـه هـر بخـش 
3 مـاده را در برمی گيـرد. در بخـش اول، تنـوع فرهنگـی ميـراث مشـترک بشـری 
معرفـی می  گـردد، در بخـش دوم حقوق بشـر به عنـوان ضامن تنوع فرهنگی شـمرده 
می شـود، در بخـش سـوم، ميـراث فرهنگـی جهانـی منبـع خالقيت تلقی می شـود و 
در بخـش آخـر، بـر ضرورت همکاری  هـای بين المللی برای انتشـار توليـدات فرهنگی 
تأكيد می  شـود )حيـدری، 1395: 48(. جامعـه چند فرهنگـی، دربرگيرنده گروه  های 
متفـاوت از نظـر فرهنگـی؛ ماننـد تاریـخ، زبـان، نـژاد و دیـن در یـک واحد سياسـی 
اسـت و بـه هـر یـک از این گروه  هـای اقليت بـه نحوی قـوم گفته می  شـود )فالحتی 
و همـکاران، 1394: 6(. از دیـدگاه جامعه  شناسـی، گـروه قومـی عبـارت از مردمـی 
اسـت كـه دیـن و مذهـب واحـد، زبـان و اصـول مشـترک، نيازهـای انسـانی و ملـی 
واحد، دشـمن مشـترک، فرهنگ و آداب و سـنن مشـترک و نژاد و هویت ملی واحد 
دارنـد و پيوسـت ایـن اشـتراكات زمينه تحقـق وحدت ملـی آنان را محقق می  سـازد 
)كالنتـری و همـکاران، 1394: 2328(. به طوركلـی، اكثـر قریـب به اتفاق كشـورهای 
جهـان از تنـوع قومـی برخوردارنـد و كشـورهای محدودی هسـتند كه ممکن اسـت 
همـه سـاكنان آنهـا متعلق به یک گـروه نژادی باشـند )فالحتی و همـکاران، 1394: 
6(. جهانی شـدن ازجملـه مفاهيمـی اسـت كـه به سـرعت گسـترش یافته و تغييـرات 
مهمـی در ابعـاد مختلف، اجتماعی، اقتصادی، سياسـی و كشـورها ایجاد كرده اسـت. 
جهانی  شـدن فرهنـگ و تنـوع فرهنگـی به منزلـه دو بعد از رشـد و بالندگـی فرهنگ 
اسـت )كاووسـی و منافـی شـرف آباد، 1393: 3( با گسـترش جهانی  سـازی، تنوع، به 
جوامـع كمـک خواهـد كـرد تـا وارد صحنـه بين المللی شـوند، خالقيت و نـوآوری را 
افزایـش دهنـد و مزیـت رقابتـی ایجـاد كننـد. تنـوع، فرهنگـی را ایجـاد می  كند كه 
انسـان بتوانـد مسـير پيشـرفت خـود را بـدون ممنوعيت هـای مرتبـط بـا جنسـيت، 
نـژاد، مليـت یـا سـایر عواملـی كه بـا عملکـرد بی  ربط هسـتند، دنبـال كند )مسـرور 
و همـکاران، 1395: 4(. رونـد شـتابان جهانی  شـدن، فرهنـگ را به شـدت تحت تأثير 
خـود قـرار می دهـد؛ به طوری  كـه جهانی  شـدن فرهنـگ، به معنـای بـه وجـود آوردن 
فرهنـگ فراگيـر بـرای همه ملت  هـای جهـان، متفاوت با همـه فرهنگ هـای؛ محلی، 
ملـی و قـاره  ای موجـود اسـت، فرهنگـی كـه در آن زبـان، سـنن، تمایـالت، ارزش  ها 
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و شـيوه  های گذرانـدن اوقـات فراغـت بـرای همـه مـردم جهـان یکسـان می شـود و 
به مـوازات گسـترش آن، فرهنگ  هـای بومـی تضعيـف می شـوند و به تدریـج روبه زوال 
می   رونـد )كاووسـی و منافـی شـرف آباد، 1393: 7(. رسـانه های جمعـی بی تردیـد 
سـهم عمـده و تعيين كننـده ای در تغييـر و تحـوالت فرهنگـی و اجتماعـی داشـته 
و دارنـد )گربنـر1 و همـکاران، 1994(. رسـانه  ها یکـی از ابـزار مؤثـر و عوامـل مهـم 
فرهنگ  سـازی هسـتند و ماهيـت و كاركـرد آنهـا در حوزه فرهنگ اسـت، امـروزه كه 
بـه عصـر رسـانه  ها و شـبکه  ای شـدن سـاختار اجتماعـی معروف اسـت، تردیـدی در 
نقـش رسـانه  ها، به ویـژه تلویزیـون در فرهنگ  سـازی، فرهنگ  پذیـری و فرهنگ  نمایی 
نيسـت نتيجـه ایـن ارتبـاط و پيونـد، برقـراری رابطـه  ای متقابـل بيـن رسـانه  ها و 
فرهنـگ اسـت. رسـانه  ها فقـط تأثيـر نمی پذیرند، بلکه خـود بر فرهنـگ جامعه تأثير 
می  گذارنـد و رابطـه آنهـا بـا فرهنـگ، رابطـه ای متقابـل و دوسـویه اسـت، رسـانه  ها 
بـدون در نظـر گرفتـن مرزهـای جغرافيایـی، عقيدتـی و فرهنگـی، در همـه نقـاط 
جغرافيایـی ورود كرده  انـد )شـکرانه، 1395: 2(. یکـی از رسـالت های انـواع رسـانه  ، 
ایجـاد عدالـت اجتماعـی اسـت كـه از طریـق توزیع مناسـب قـدرت محقق می شـود 
)اسـچجتر2 و تيـروش3، 2015(. بـر اسـاس نظریـه عدالـت شـهيد مطهـري، بـراي 
تعریــف »عــدالت رســانه  اي« ابتــدا بایــد در مفاهيمي همچون »حق رسـانه  اي« 
تأمـل كـرد. حـق رسـانه  اي را می تـوان بـا تکيـه بـر حــق »آزادي تفکـر« و »آزادي 
بيـان« تعریـف كـرد؛ آن گونـه كه برخـي معتقدنـد؛ حـق برخـورداري از آزادي بيان، 
بنيادی ترین حــق وســایل ارتباط جمعی اســت. ســایر آزادي  ها و حقوق رسانه  اي، 
همانند حق دسـترســي بــه اطالعــات، حـق انتقـاد، حــق استقالل رسانه  اي، منع 
سانسـور و حق انتشــار آزاد نيــز ریشــه در آزادي بيــان دارنــد و به  شـدت از آن 
متأثرنـد. بـا اندكـي تأمـل در مفهـوم حـق رسـانه  اي می تـوان دو تعریـف را مطـرح 
كـرد: 1( حـق رسـانه  اي بـه معنـای بهره  منـدي افـراد، گروه  هـا و اقشـار مختلــف از 
رسـانه هــاي جمعـي و محصـوالت آنهـا؛ 2( حـق رسـانه  اي بـه معنـای حق سـهيم 
شـدن و مشـاركت افـراد، گروه  هـا و اقشـار مختلـف در توليـد محصـوالت رسـانه  اي. 
بنابرایـن، بـا توجـه بـه ابتنـاي حقوق رسـانه  اي بـر حـق آزادي، درخصوص فقــدان 
عــدالت رســانه  اي نيـز  دو معنـا را می تـوان متصور شـد: 1( براي بخشـي از جامعه 
امکان دسترسـي به تمام )یا بخشـي از( رسـانه  هاي جمعــي فراهم نباشـد )تبعيض 
و بي  عدالتـي در عرصـه مصرف رسـانه  اي(؛ 2( بخشـــي از جامعـــه مشـــاركتي در 
توليـــد محصــوالت رســـانه  اي نداشـــته باشـــند به  گونه  اي  كه توليدات رسانه  اي 

1. Gerbner
2. Schejter

3. Tirosh
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همسـو بـا عالیــق و منــافع بخـش  هــاي خاصــي از جامعه باشـد و بـه بخش  هاي 
دیگـر اعتنایـی نکنـد )تبعيـض و بي  عدالتـي در عرصـه توليـد رسـانه  اي( )صلواتيـان 
و همـکاران، 1397: 101(. بـا توجـه بـه اطالعـات و آمـار موجـود می  تـوان جمعيت 
ایـران را بـر اسـاس تركيب  هـای گوناگـون ارائـه داد شـکل 2 ایـن موضـوع را نشـان 

می  دهـد.

شکل 2. مدل پژوهش
Figure 2. Research model

14 
 

اي) (صـلواتيان و رسـانه  توليـد  عرصـه  در  عدالتيبي  و  تبعيض(  اعتنايي نكند  ديگر
توان جمعيت ايـران مار موجود مياطالعات و آبا توجه به  ).  101:  1397همكاران،  

  دهد.اين موضوع را نشان مي  2شكل داد   ارائههاي گوناگون را بر اساس تركيب

  . مدل پژوهش 2 شكل
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ذيــل ايــن   شــكلبنــدي قــرار داد كــه  هاي گوناگون مورد طبقهجمعيت ايران را بر اساس تركيب

  دهد.ن ميموضوع را نشا

 

اي در عـدالت رسـانهتنها يك فرضيه بـه شـرح «  ،در اين پژوهش  2  بر اساس مدل

مورد مطالعـه قـرار خواهـد وجود دارد»    رسانه مليپخش سراسري سيماي    جدول

 پـژوهش،اصـلي    پرسـشبررسي  مدل و  چگونگي مطالعه    ،بعديدر بخش  .  گرفت

  .خواهد شدارائه 

 پژوهش   اسين شروش

در   ،روش گـردآوري اطالعـاتاسـت.    پيمايشي  ـ  كاربردي  از نوع  اين پژوهش

، رسـانه ملـيهـاي سـيماي  شناسايي ابعاد فرهنگي و برنامـه  منظوربه  ،بخش نظري

 بـرايبر اساس ديدگاه گروه خبرگان بوده اسـت.    ،اي و در بخش كاربرديكتابخانه

 تنوع فرهنگي 

بر اساس اقوام
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اي وجود نداردعدالت رسانه

بله

خير

   ر اساس استانب

جمعيـت ایـران را بـر اسـاس تركيب  های گوناگون مـورد طبقه  بندی قـرار داد كه 
شـکل ذیل ایـن موضوع را نشـان می  دهد.

بـر اسـاس مـدل 2 در این پژوهـش، تنها یک فرضيه به شـرح »عدالت رسـانه  ای 
در جـدول پخـش سراسـری سـيمای رسـانه ملـی وجـود دارد« مـورد مطالعـه قـرار 
خواهـد گرفـت. در بخـش بعـدی، چگونگـی مطالعـه مـدل و بررسـی پرسـش اصلی 

پژوهـش، ارائـه خواهد شـد.



131
ارزیابیعدالترسانهای
درجدولپخشسیمای
رســانهملیبراســاس
 تنـــوعجمعیتـــیـ
فـرهنـــگیایــــران

روش  شناسی پژوهش
ایـن پژوهـش از نـوع كاربـردي ـ پيمایشـی اسـت. روش گـردآوري اطالعـات، 
در بخـش نظـري، به منظـور شناسـایي ابعـاد فرهنگـی و برنامه  هـای سـيمای رسـانه 
ملـی، كتابخانـه اي و در بخـش كاربـردي، بـر اسـاس دیـدگاه گـروه خبـرگان بـوده 
اسـت. بـرای بررسـی سـطح پوشـش فرهنگـی برنامه  هـا بـر اسـاس مقيـاس اسـمی 
)پوشـش  دهنده نيـاز ایشـان اسـت و یـا نيسـت( اطالعـات مربـوط بـه 1095 برنامه 
تلویزیونـی توليـدی شـبکه های سراسـری ملـی كـه بـرای اسـتفاده، نياز به دسـتگاه 
دیجيتـال ندارنـد )شـامل 6 شـبکه یک، دو، سـه، چهـار، آموزش و قـرآن در 36827 
دقيقـه، بـدون برنامه  های بازپخشـی، اذان و اخبـار( جمع  آوری گردیـده و برای جهت 
تحليـل یافته  هـا بر اسـاس روش پژوهش تحليل محتـوا، از فراوانی و محاسـبه درصد 
پوشـش اسـتفاده شـده اسـت. تحليـل محتوا، روشـي بـراي تشـریح عينـي، منظم و 
كمـي محتـواي آشـکار پيام  هـاي ارتباطـي متـن، تصویـر، صـدا، عکس و غيره اسـت 
)برلسـون1، 1952(؛ بـه بيـان دیگـر، تحليل محتوا عبارت از فنی اسـت كـه از طریق 
آن، خـاص پيـام به طور روشـمند و دقيق برای اسـتنباط علمی شناسـایی می شـوند. 
دقـت و عينيـت امـر متضمـن آن اسـت كـه تحليل مبتنی بر قواعد مشـخصی باشـد 
تـا بـه دانش پژوهـان امـکان دهـد از پژوهش هـاي مختلـف، بـه نتایـج یکسـان مورد 

نظر دسـت یابنـد )طالقانـی، 1381: 95-96(.
از ایـن رو، جامعـه مـورد بررسـی در پژوهـش حاضـر، دربرگيرنـده  شـبکه  های 
سراسـری سـيمای رسـانه ملـی بـه شـرح جـدول پخـش برنامه هـای یـک هفتـه 
شـبکه  های یـک تـا چهـار، آمـوزش و قرآن بـوده اسـت. از نظـر ویمـر و دومينينگ، 
یکـی از اهـداف تحليـل محتـوا، توصيف محتـوای ارتباطات اسـت كه بر این اسـاس، 
ویژگي  هـاي مجموعه  هـاي خاصـي بـا محتـواي ارتباطـي، در یـک یـا چنـد مقطـع 
زمانـي مـورد مطالعـه قرار مي  گيـرد )ترجمـه سـيدامامی، 1394(. در پژوهش حاضر 
نيـز بـر هميـن مبنـا و بـه شـيوه نمونه گيـری تصادفـی، برنامه  هـای شـانزدهمين 
هفتـه سـال 1397 به عنـوان نمونـه مـورد مطالعـه قـرار گرفته انـد. ابـزار جمـع  آوری 
اطالعـات، مصاحبـه بـوده كه پـس از انجام آن بـا 10 خبره )تهيه  كننـدگان و اعضای 
هيئت علمـی دانشـگاه صداوسـيما(، اطالعات به دسـت آمده، در قالب جـدول فراوانی، 
تنظيـم و تحليـل شـده اند. سـپس از توافـق بيـن دو كدگذار و بـا اسـتفاده از فرمول 
اسـکات، ضریـب پایایـي بـه دسـت آمده بـا انتخـاب 15 درصـد داده هـا و كدگذاري 
مجـدد آنهـا توسـط كدگذاري دیگـر، حد توافق ميـان دو مرحله كدگذاري مشـخص 

1. Berelson
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شـده و به ایـن ترتيـب، پایایـي كلي بر اسـاس ضریب توافـق كدگذاران و با محاسـبه 
پـي اسـکات بـه ميـزان 0/81 مـورد تأیيد قـرار گرفته اسـت.

یافته  های پژوهش
الف( آمار توصیفی

طبـق مـدل پژوهش، شـبکه  های سراسـری مورد مطالعـه قرار گرفتنـد و یافته  ها 
نشـان داد كـه بيشـترین ميـزان برنامـه توليـدی، متعلـق بـه شـبکه یـک و كمترین 
ميـزان آن متعلـق بـه شـبکه دو سـيما اسـت. به دليـل اینکه هـر دو شـبکه به صورت 
شـبانه  روزی در حـال پخـش برنامـه هسـتند، در جـدول پخـش شـبکه یـک، ميزان 

كمتـری برنامـه تکراری وجـود دارد.

جدول 4. مدت زمان پخش برنامه در کنداکتور یک هفته )دقیقه(
Table 4. Duration of program broadcast in conductor one week

شبکه  های 
سراسری سیما

مدت زمان پخش برنامه در 
کنداکتور یک هفته )دقیقه(

رتبه بر اساس زمان پخش 
برنامه  های تولیدی

72051یک
51296دو
62133سه

61304چهار
70102آموزش
51405قرآن

----36827كل كنداكتور

بـا بررسـی زمـان پخـش برنامه  هـای توليـدی در 24 سـاعت شـبانه  روز، نتایـج 
جـدول 5 بـه دسـت آمـد.

جدول 5. مدت زمان پخش برنامه در جدول پخش یک هفته به تفکیک ساعات شبانه  روز )دقیقه(
Table 5. Duration of program broadcast in conductor one week

ساعت
شبکه  های سراسری سیما

رتبهکل سیما
قرآنآموزشچهارسهدویک

125512817027082322

21805027150124

3435167130270100220
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ساعت
شبکه  های سراسری سیما

رتبهکل سیما
قرآنآموزشچهارسهدویک

4320782457071323

52472502471017592921

626317570070017020085

718948874517558021772

81001426941090026518867

93511857833068095171911

10510246412120130340175810

113042124228034552518438

1261417914028510122818

1328440228938512029517759

1438429439511018020138315

1565218173105420290127117

166454028625549025019666

1753364727340042035526281

183209520034084036021553

1954617432729078021174

20178150263275155102119

21440100365270385156013

2223571322440295245160812

2327026715831532590142514

24251195290140260195133116

ـــ72055129621361307010514036827كل شبانه  روز در یک هفته

یافته  هـا نشـان می  دهـد كـه بيشـترین برنامـه توليدی در شـبکه  های سراسـری 
سـيما به ترتيب در سـاعات 17 تا 18، 7 تا 8 و 18 تا 19 پخش می  شـود. همچنين 
در صـورت بررسـی ایـن آمـاره توصيفـی بـه تفکيک شـبکه  های سراسـری مشـخص 
می   شـود كـه بيشـترین برنامـه توليـدی در طـول یـک هفتـه بـرای شـبکه یـک، در 

ادامه جدول 05
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سـاعات 16 تا 17، شـبکه دو در سـاعات 17 تا 18، شـبکه سـه در سـاعات 7 تا 8، 
شـبکه چهـار در سـاعات 6 تـا 7، شـبکه آمـوزش در سـاعات 8 تـا 9 و شـبکه قـرآن 
در سـاعات 7 تـا 8 پخـش شـده اسـت. از دیگـر یافته  هـای توصيفی می تـوان به آمار 
تعـداد و متوسـط طـول پخش برنامه  ها در جدول پخش شـبکه  های سراسـری سـيما 

اشـاره كـرد. یافته  هـای ایـن بخش در جدول 6 مشـخص شـده اسـت.

جدول 6. میانگین مدت زمان پخش هر برنامه در کنداکتور یک هفته )دقیقه(
Table 6. Average broadcast time of each program in conductor is 

one week

میانگین مدت زمان پخش شبکه  های سراسری سیما
تعداد عنوان برنامه پخش شدهبه دقیقه

39.8162یک

31.6652دو

32.7064سه

38.5541چهار

41.9837آموزش

27.4944قرآن

35.21300كل كنداكتور

بـر اسـاس یافته  هـای ایـن بخـش، بيشـترین عنـوان برنامـه توليـدی، از شـبکه 
سـه سـيما و طوالنی  تریـن برنامه  هـا از شـبکه آمـوزش پخش شـده اسـت. همچنين 
ميانگيـن مدت زمـان پخش یـک برنامه تلویزیونـی دركل جدول پخش سـيما، تقریباً 
35 دقيقـه اسـت و در مدت زمـان یـک هفتـه، حداكثـر 300 عنـوان برنامـه پخـش 
می شـود. در صـورت بررسـی آمـاره مدت زمان پخـش برنامه  های توليـدی به تفکيک 

ایـام هفتـه، جـدول 7 به دسـت می  آید.
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جدول 7. مدت زمان پخش برنامه در کنداکتور یک هفته به تفکیک ایام هفته )دقیقه(
Table 7. Duration of program broadcast in conductor one week

 ایام 
هفته

شبکه  های سراسری سیما
رتبهکل سیما

قرآنآموزشچهارسهدویک

945810825865101595554152شنبه

1200760890810101541550905یکشنبه

985615974835101583052543دوشنبه

103664579487597576050856سه شنبه

1028665909945101566552274چهارشنبه

1097885918965105577556951پنجشنبه

91474990383592074050617جمعه

----72055129621361307010514036727كل هفته

یافته  هـا نشـان می  دهـد كـه بيشـترین برنامـه توليـدی در سـيما، پنجشـنبه  ها 
پخـش می  شـود. همچنين مشـخص شـده اسـت كه شـبکه یک یکشـنبه  ها، شـبکه 
دو پنجشـنبه  ها، شـبکه سـه دوشـنبه  ها، شـبکه چهـار پنجشـنبه  ها، شـبکه آموزش 
پنجشـنبه  ها و شـبکه قـرآن شـنبه  ها بيشـترین برنامـه توليـدی را پخـش می كننـد.

ب( آمار استنباطی
تنهـا فرضيـه مورد بررسـی در مطالعـه حاضر، وجـود عدالت رسـانه  ای در جدول 
پخـش پخـش سراسـری سـيمای رسـانه ملی اسـت كه در ادامه سـعی شـده اسـت 
در قالـب 6 بخـش و بـا اسـتفاده از اطالعـات جدول 8، به بررسـی آن پرداخته شـود.
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جدول 8. بررسی میزان تطابق محتوای برنامه  های جدول پخش رسمی سیمای رسانه ملی 
با طبقه های جمعیتی ـ فرهنگی ایران )درصد(

Table 8. Assessing the Conformity of the Content of the Official 
Conductor Programs

نوع داده

شبکه

طبقه جمعیتی ـ فرهنگی

ان
رد

م

ان
انو

ب

سی
جن

وه 
گر

دو 
هر 

عه
شی

ان
ادی

ام 
تم

ری
شه

ع 
وام

ج

ری
شه

 و 
یی

ستا
رو

ع 
وام

ج

ال
 س

14
تا 

ال
 س

64
تا 

 1
5

اال
ه ب

ل ب
سا

 6
5

نی
 س

ای
ه ه

رو
ه گ

هم

مقدار به دقيقه

56.3091.1355.4896.0842.88611.6783.095300یک

130106.2861.1045.3223506.0364.22111.0912.825دو

6651656.0531.3375.5462206.6633.51610.2012.6221.630سه

305.1066644.4725544.3251.7868.818649چهار

606.111106.1613455.8263.45910.3531.731آموزش

4905.3042.9102.8845.7943.20711.5881.746قرآن

كل 
1.35020535.1697.16029.8741.46934.72819.07563.72912.6681.930سيما

درصد

10016.0765.0217.231.67 99.9217.1382.87 0.08یک

 2.020.1697.8217.1882.825.4894.5223.2761.1515.58دو

9.662.4087.9419.4280.583.2096.8019.5756.7714.599.07سه

 0.5899.4212.9387.0711.3588.6515.8778.365.77 چهار

 99.030.1699.845.5994.4122.2566.6111.14 0.97آموزش

 10019.3970.0610.56 91.5450.2249.78 8.46قرآن

درصد 
3.680.5695.7719.3380.674.0695.9419.5865.4213.011.98كل

عدالت رسانه  ای برای اقوام گوناگون ساکن در ایران
طبـق اطالعـات به دسـت آمده از گـروه خبـرگان، تمامـی 300 برنامه   جـدول پخش 
سـيمای سراسـری رسـانه ملـی در هفتـه مـورد مطالعـه، بـرای تمام اقـوام ایرانـی قابل 
اسـتفاده بوده انـد و هيـچ برنامـه  ای از سـيمای سراسـری رسـانه ملی مخصـوص قوميت 
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خاصـی پخـش نشـده اسـت. به ایـن ترتيـب می  توان نتيجـه گرفت كـه عدالت رسـانه  ای 
بـرای اقـوام گوناگـون ایرانـی رعایـت شـده اسـت، هرچنـد ایـن عدالـت كمتریـن حـد 
قابل قبـول اسـت؛ چراكـه مدیریت سـيما، تنها بـا پخش برنامه  ها به زبان رسـمی كشـور 
سـعی كـرده اسـت تا محتوای ارائه شـده قابـل بهره  برداری بـرای تمام اقوام ایران باشـد.

عدالت رسانه  ای برای ادیان گوناگون در ایران
طبـق اطالعـات به دسـت آمده از 36827 دقيقه برنامه   سـيمای سراسـری رسـانه 
ملـی در هفتـه مـورد مطالعـه، 19/33 درصـد از برنامه  هـای توليـدی، مخصـوص 
مسـلمانان شـيعه و 80/67 درصـد باقی مانـده، قابـل اسـتفاده بـرای طرفداران سـایر 

مذاهـب اسـالم بوده اسـت. 

عدالت رسانه  ای برای جنسیت  های گوناگون در ایران
یافته  هـا نشـان می  دهـد كـه از 36827 دقيقـه برنامه سـيمای سراسـری رسـانه 
ملـی در هفتـه، 3/68 درصـد برنامه  هـای توليدی، مخصـوص مـردان و 0/56 درصد، 
مخصـوص زنـان پخـش شـده و باقی  مانـده، قابـل اسـتفاده بـرای هر دو جنـس بوده 
اسـت. به ایـن ترتيب، می  تـوان نتيجه گرفت كه عدالت رسـانه  ای برای جنسـيت  های 

گوناگـون رعایـت نمی شـود و سـهم برنامه  هـای مخصوص مردان بيشـتر اسـت.

عدالت رسانه  ای برای سنین گوناگون در ایران
براسـاس یافته  هـا از 36827 دقيقـه برنامـه   سـيمای سراسـری رسـانه ملـی در 
هفتـه، 19/58 درصـد از برنامه  هـای توليـدی، مخصـوص گـروه سـنی تـا 14 سـال 
اسـت كـه 24/06 درصـد از جمعيـت ایـران را تشـکيل می  دهنـد، 65/42 درصـد 
مخصـوص گـروه سـنی 15 تـا 64 سـال اسـت كـه 70/94 درصـد از جمعيـت ایران 
را تشـکيل می  دهنـد و 13/01 درصـد، مخصـوص گـروه سـنی 64 سـال به باالسـت 
كـه 5/01 درصـد از جمعيـت ایـران را تشـکيل می  دهنـد. از ایـن رو، می  تـوان نتيجه 
گرفـت كـه عدالـت رسـانه  ای بـرای گروه  هـای سـنی گوناگـون رعایـت نمی شـود  و 

سـهم سـرانه برنامه  هـای مخصوص سـالمندان بيشـتر اسـت.

عدالت رسانه  ای برای سطح توسعه  یافتگی گوناگون در ایران
یافته  هـا نشـان می  دهـد كـه از 36827 دقيقـه برنامه   سـيمای سراسـری رسـانه 
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ملـی در هفتـه، 4/06 درصـد از برنامه  هـای توليـدی، مخصـوص جوامـع شـهری و 
95/94 درصـد باقی  مانـده، بـه صـورت عمومـی، قابل اسـتفاده بـرای هـر دو جامعـه   
شـهری و روسـتایی اسـت. بـر اسـاس آمارهـای جمعيت شـناختی 25/95 درصـد از 
مردم ایران روسـتایی هسـتند اما سـيمای رسـمی ایـران، محتوایـی را مخصوص این 
گـروه جمعيتـی- فرهنگـی توليـد نمی  كنـد. به این ترتيـب می  توان نتيجـه گرفت كه 

عدالـت رسـانه  ای بـرای روسـتایيان ایرانـی رعایت نمی شـود.

شکل 3. مدل نهایی پژوهش )یافته  های پژوهش(
Figure 3. Final research model

23 
 

شـهري و روسـتايي   هر دو جامعـهبراي    استفادهقابل،  به صورت عمومي  ،ماندهباقي
تايي از مـردم ايـران روسـ  درصـد  95/25شناختي  بر اساس آمارهاي جمعيتاست.  
فرهنگي   -محتوايي را مخصوص اين گروه جمعيتي  ،سيماي رسمي ايران  اماهستند  

ي بـراي اتـوان نتيجـه گرفـت كـه عـدالت رسـانهمـي  اين ترتيببهكند.  توليد نمي
  .شودنميروستاييان ايراني رعايت  

  ) پژوهشهاي  (يافته  پژوهش . مدل نهايي  3 شكل
Figure 3. Final research model  

  

توان نتيجه گرفــت كــه لذا ميكند.  فرهنگي توليد نمي  - را مخصوص اين گروه جمعيتي  محتوايي

  رعايت نشده است. ايراني روستايياناي براي عدالت رسانه

  هاي گوناگون ايراناستاناي براي ساكنين عدالت رسانه - 3-2-6

رســانه سراسري    كنداكتور سيماي  هايطبق اطالعات بدست آمده از گروه خبرگان، تمامي برنامه

اي از سيماي سراســري مخصــوص بوده و هيچ برنامه  استفادهقابلها  ساكنين كل استانبراي  ملي  

 ســاكنيني بــراي  اتوان نتيجه گرفــت كــه عــدالت رســانهخاصي پخش نشده است. لذا مي  استان

  رعايت شده است. گوناگون هاياستان

 

  گيرينتيجهبحث و 
بدون در   آنهاو صاحبان  سازي هستند  و مهم فرهنگ  مؤثر  هايها يكي از ابزارسانهر

 ،عـدالت اجتمـاعي  ، همسـو بـاعقيدتي و فرهنگي  ،جغرافيايي  هاينظر گرفتن مرز

محقق سـازند. در كشـور مـا نيـز بـا توجـه بـه تنـوع اي را  توانند عدالت رسانهمي

ويژه تلويزيون بايد راهكارهـاي ب،  رسانه ملي  ،اجتماعيفرهنگي و طبقات گوناگون  

ه سعي شدحاضر  پژوهش  در  دهد.    ارائهرا در اين خصوص  الزم  علمي و كاربردي  

بر اساس اطالعات موجـود در  ،تا اين رسالت در سيماي سراسري رسانه ملي  است

 آمدهدسـتبههـاي  اسـاس يافتـه  بر  .ها مورد ارزيابي قرار گيردپخش شبكه  ل  جدو

-بيشترين ميزان برنامه توليدي را در هفته پخش مـي  ،سيمايك    مشخص شد شبكه

بيشـترين   ،هـايافتـهبراسـاس  اسـت.    دو سيماكند و كمترين ميزان مربوط به شبكه  

 تنوع فرهنگي

بر اساس اقوام

بر اساس اديان

بر اساس توسعه

بر اساس جنسيت

بر اساس سن

 وجوددارد؟ ايرسانهعدالتمليرسانهسيمايسراسريدر پخش

بر اساس استان

بله

خير 

خير 

خير 

خير 

بله

محتوایـی را مخصـوص ایـن گـروه جمعيتـی- فرهنگـی توليـد نمی  كنـد. لـذا 
می  تـوان نتيجـه گرفـت كـه عدالت رسـانه  ای بـرای روسـتایيان ایرانی رعایت نشـده 

ست. ا

عدالت رسانه  ای برای ساکنین استان  های گوناگون ایران
طبـق اطالعـات بدسـت آمـده از گـروه خبـرگان، تمامـی برنامه  هـای   كنداكتـور 
سـيمای سراسـری رسـانه ملـی بـرای سـاكنين كل اسـتان  ها قابل اسـتفاده بـوده و 
هيـچ برنامـه  ای از سـيمای سراسـری مخصـوص اسـتان خاصی پخش نشـده اسـت. 
لـذا می  تـوان نتيجه گرفت كـه عدالت رسـانه  ای برای سـاكنين اسـتان  های گوناگون 

رعایت شـده اسـت.
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بحث و نتیجه  گیری
رسـانه  ها یکـی از ابزارهـای مؤثـر و مهـم فرهنگ  سـازی هسـتند و صاحبـان آنها 
بـدون در نظـر گرفتـن مرزهـای جغرافيایـی، عقيدتـی و فرهنگی، همسـو بـا عدالت 
اجتماعـی، می  تواننـد عدالـت رسـانه  ای را محقـق سـازند. در كشـور مـا نيز بـا توجه 
بـه تنـوع فرهنگـی و طبقـات گوناگـون اجتماعـی، رسـانه ملـی، به ویـژه تلویزیـون 
بایـد راهکارهـای علمـی و كاربـردی الزم را در ایـن خصـوص ارائه دهـد. در پژوهش 
حاضر سـعی شـده اسـت تا این رسـالت در سـيمای سراسـری رسـانه ملی، بر اساس 
اطالعـات موجـود در جـدول  پخـش شـبکه  ها مـورد ارزیابـی قـرار گيـرد. بر اسـاس 
یافته  هـای به دسـت آمده مشـخص شـد شـبکه   یـک سـيما، بيشـترین ميـزان برنامه 
توليـدی را در هفتـه پخـش می  كنـد و كمتریـن ميـزان مربـوط به شـبکه دو سـيما 
اسـت. براسـاس یافته  ها، بيشـترین برنامه توليدی، طی سـاعت 17 تا 18 و كمترین 
آن، طـی سـاعت 2 تـا 3 نيمـه شـب از شـبکه های سراسـری سـيمای رسـانه ملـی 
پخـش می  شـود؛ به ایـن ترتيـب، به  نظـر می  رسـد كـه تأكيـد سـيمای رسـانه ملی بر 
جـذب مخاطبـان عصرگاهی اسـت. همچنين، مدت زمـان برنامه  های شـبکه آموزش، 
بيشـتر از شـبکه  های سراسـری سـيما و تنوع برنامه در شـبکه   سـه سـيما، بيشـتر از 
سـایر شبکه  هاسـت. از ایـن رو، می  تـوان نتيجـه گرفت كـه تقاضا برای جـدول پخش 
شـبکه   سـه سـيما، از شـبکه  های دیگر آن بيشـتر اسـت. براسـاس نتایج، شـبکه  های 
سراسـری سـيمای رسـانه ملـی در طـول یک هفتـه 60480 دقيقـه برنامـه توليدی 
پخـش می  كننـد كـه بيشـترین ميـزان آن در روزهـای پنج  شـنبه و از شـبکه یـک 
پخـش می   شـود. از دیگـر یافته هـای ایـن بخـش می  تـوان به این مسـئله اشـاره كرد 
كـه سـيمای رسـانه ملـی، تنهـا از 61 درصـد ظرفيـت باقيمانده، جـدول پخش خود 
بـرای پخـش برنامه  هـای توليـدی بهره می  بـرد و 39 درصـد از ظرفيـت باقيمانده، به 

برنامه  هـای غيـر توليـدی اختصاص یافتـه دارد.
در پایـان، بـا توجـه بـه فرضيـه پژوهش، یافته  هـا در 6 بخـش مورد تحليـل قرار 
گرفت و مشـخص شـد كه عدالـت اجتماعـی در طبقه  های جمعيتـی- فرهنگی اقوام 
گوناگـون سـاكن در ایـران رعایـت می شـود، به ایـن ترتيـب كـه محتـوای برنامه  های 
سـيمای سراسـری رسـانه ملی، فقط به زبان رسـمی كشـور توليد و پخش می  شـوند 
و برنامـه  ای كـه بـرای قـوم خاصـی تهيـه شـده باشـد، از ایـن شـبکه  ها بـه پخـش 
نمی رسـد. امـا در هميـن زمينـه، جمشـدی ها و زمانـی )1398( در پژوهشـی مبنی 
بـر آسيب شناسـی گفتمـان رسـانه ای در حـوزه قوميـت دریافته انـد كـه نابرابـری 
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منطقـه  ای و قومـی در برنامه  هـای رسـانه وجـود دارد؛ یافتـه ای كه بـا نتيجه پژوهش 
حاضر غير همسـو اسـت.

همچنيـن با بررسـی مسـئله   عدالـت اجتماعی در ادیان گوناگون مشـخص شـده 
اسـت كـه 19 درصد از برنامه  های سـيمای رسـانه ملی، مخصوص مسـلمانان شـيعه 
اسـت و بـرای طرفـداران دیگر مذاهب اسـالم می تـوان از ظرفيت باقيمانده اسـتفاده 
كـرد. بـر ایـن اسـاس، عدالـت رسـانه  ای بـرای ایـن طبقـه جمعيتـی  ـ  فرهنگـی تـا 

حـدودی ضعيف اسـت.
ملـی،  رسـانه  سراسـری  سـيمای  برنامه  هـای  از  درصـد   3/68 یافته  هـا  طبـق 
مخصـوص مـردان و 0/56 درصـد مخصـوص زنـان اسـت. بـا توجـه به اینکه نسـبت 
جمعيتـی زنـان و مـردان تقریباً بـا یکدیگر برابر اسـت، این اختالف نيز نشـان دهنده  
روحيـه   مردسـاالرانه  سـيمای سراسـری رسـانه ملـی اسـت كـه نوعـی بی عدالتـی 
رسـانه  ای بـرای زنـان محسـوب می  شـود؛ در همين زمينـه،  با توجه بـه پژوهش های 
فرقانـي و محمدكمـال )1396( مبنی بـر بازنمایي جنسـيت در برنامه های تلویزیوني 
و همچنيـن پژوهـش مرتـب )1392( مبنـی بر بررسـی بازنمایی زنـان در برنامه  های 
صداوسـيما مشـخص شـده اسـت كه زنان، كمتـر از حد معمـول بازنمایي شـده  اند و 

ایـن یافته  هـا، بـا نتيجـه پژوهش حاضر همسـو اسـت.
بـا توجـه بـه اینکـه تقریبـاً 26 درصـد از جمعيـت ایـران را روسـتایيان تشـکيل 
می  دهنـد، انتظـار مـی  رود كـه محتوای مناسـب این طبقـه جمعيتـی ـ فرهنگی نيز 
از طریـق سـيمای سراسـری رسـانه ملـی، توليـد و پخـش شـود در حالی كـه چنين 
نيسـت و از ایـن رو، می تـوان گفـت كه عدالت رسـانه ای بـرای روسـتایيان نيز محقق 
نشـده اسـت. همچنيـن بـا توجـه بـه پژوهش هـای حاجی  نـژاد و همـکاران )1395( 
مبنـی بـر تبييـن جایـگاه برنامه هـای تلویزیونـی در ارتقـای سـطح توسـعه فرهنگی 
زنـان روسـتایی و نيـز مطالعات نجف  بيگـی و عزیزآبـادی فراهانی )1387( مشـخص 
شـده اسـت كـه توفيـق چندانـي در تأثيرگـذاری رسـانه ملـی بـر توسـعه فرهنگـی 

حاصـل نشـده اسـت. ایـن یافته  هـا بـا نتيجـه پژوهش حاضر همسـو اسـت.
در نهایـت، بـا توجـه به اینکـه در 4 طبقه   جمعيتـیـ  اجتماعـی از 6 طبقه   مورد 
مطالعـه، عدالـت رسـانه ای محقـق نشـده   اسـت، می  تـوان نتيجـه گرفت كـه عدالت 
رسـانه  ای در جدول پخش سـيمای سراسـری رسـانه ملی رعایت نمی شـود و جریان 
برنامه  سـازی و پخـش سـيمای سراسـری رسـانه   ملـی، دارای سـوگيری مخاطبـی 
اسـت. بـر ایـن اسـاس به نظـر می رسـد كه سـيمای سراسـری رسـانه ملی نتوانسـته 
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اسـت به عنـوان بخشـی از رسـانه ملی، تنوع فرهنگی را گسـترش دهـد و تقویت كند 
و در صـورت ادامـه ایـن جریـان، امـکان شـکل  گيری یـک هژمونـی فرهنگی بسـيار 

محتمل اسـت.

پیشنهادها
بـا توجـه بـه وظایـف صداوسـيما در تقویـت باورهـا و احساسـات دینی مـردم و 
بـا توجـه بـه تنـوع مذهبـی موجـود در ایـران، الزم اسـت با ُمباحثـات بين اسـتادان 
حـوزه و دانشـگاه شـيعه، اهل سـنت و سـایر اقليت هـای مذهبی كشـور، گام هایی در 
راه تبييـن واقعيـت و حقيقـت؛ همچنيـن تبييـن نقـاط وحدت آميـز برداشـته شـود 
چراكـه ایـن امـر به طـور قطـع، موجـب تحکيـم مبانـی و نـگاه مـردم خواهـد شـد 
و رسـانه را بـه سمت وسـوی اتحـاد و انسـجام بيشـتر سـوق خواهـد داد. در واقـع، 
نهادهـای تبليغـی و مبلغـان بایـد به طـور تخصصـی، در زمينه ارتباط و سـخن گفتن 
بـا قشـرها و ادیـان مختلـف جامعـه، به ویـژه در مناسـبت های مختلـف، مهـارت پيدا 
كننـد. نهادهـای تبليغـی باید سـازگاری خـود را با مخاطبـان جدید افزایـش دهند و 
از عـادت بـه مخاطبـان سـنتی دوری كننـد، همچنيـن از تجربيـات بين المللی دیگر 
ادیـان در روش و قالـب بهره منـد شـوند و بحـث خدمـات اجتماعـی را ماننـد آنها در 
اولویـت قـرار دهنـد و از تمركز بر سـخنرانی دوری كنند. مجموعه هـای فعال در امور 
تبليغـی دیـن نيز  بایـد از مهارت های نوین، مانند اسـتفاده از ظرفيت  رسـانه ای بهره 
گيرنـد و اقـدام بـه نـوآوری در ایـن زمينـه كننـد. كارهـای تبليغـی را بایـد حرفه ای 
دیـد و در مـورد آن به قابليت ها، امکانات و شـناخت مخاطبان به طورجدی اندیشـيد. 
در گزینـش مدیـران و مسـئوالن حـوزه تبليـغ دینـی نيز بایـد مدیرانی را بـرای این 

مسـئوليت انتخـاب كـرد كـه دغدغه مند و مخاطب شـناس باشـند.
ازآنجاكـه توسـعه روسـتایی را بایـد مركـز هـر بحث و مذاكـره در فرایند توسـعه 
ملـی و یـا در حقيقـت، كليـد همـه جریان  هـاي توسـعه دانسـت، رعایـت عدالـت 
رسـانه  ای در ایـن حـوزه در جدول پخش صداوسـيما اهميـت فراوانـی دارد؛ بنابراین، 
می  تـوان ضمـن آسيب  شناسـی دقيـق برنامه هـای تلویزیونـی از نظر تضـاد با فرهنگ 
اصيـل محلـی و روسـتایی از دیـدگاه كارشناسـان فرهنگـی، توجه بيشـتری به تهيه 
برنامه هـای مهارت آمـوزی روسـتایيان بـا هـدف ارتقـای كيفيـت شـغلی آنان نشـان 
داد و بـا پخـش برنامه هایـی بـا موضوعـات آمـوزش مشـاغل جدیـد، صنایع دسـتیـ  
هنـری، كارگاه هـای خانگی و حمایت از فرهنگ اسـتقالل اقتصادی خانوار روسـتایی، 
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شـناخت ارزش ها و باورهای فرهنگی روسـتایی، شـناخت نيازمندی های روسـتایيان 
در زمينـه فعاليت هـای فراغتـی، تفریحـی، ورزشـی، افزایـش شـناخت آنـان از امـور 
مربـوط به سـالمتی )جسـمی و روانی(، آشـنایی با سـبک مناسـب زندگـی و فعاليت 
روسـتایی، بـروز خالقيت هـا و حمایـت از ابتـکارات افـراد سـاكن روسـتا، تشـویق به 
همـکاری بـا نهادهای فرهنگـی )برنامه هـای فرهنگـی(، افزایش ارتباطـات اجتماعی 
در بيـن زنـان روسـتایی، تقویـت انگيـزه و تمایـل روسـتایيان بـه مشـاركت در امور 
اجتماعـی، ایجـاد حـس خوداثربخشـی و خودباورمنـدی در بيـن سـاكنان روسـتا و 
همچنيـن توجه بيشـتر بـه معرفی ارزش هـای فرهنگی نهفتـه در روابط روسـتایيان، 
از جملـه؛ شـامل اعتمـاد، صداقـت، همـکاری و خيرخواهـی، در تحقـق ایـن امر گام 

برداشت.
در خصـوص ایجـاد عدالـت رسـانه  ای از منظـر جنسـيت نيـز می  تـوان تهيـه 
برنامه هایـی بـا هـدف معرفـی ارزش واقعـی زن ایرانـی و جایـگاه واالی او در نظـام 
خانـواده و كشـور، ارتقـای نگرش هـا و باورهـا در مسـائل مربـوط به بانوان بـر مبناي 
شـناخت دقيـق وضعيـت موجـود و ترسـيم وضـع مطلـوب زندگـي آنـان در اجتماع 
و خانـواده؛ ارائـه الگـوي زن مسـلمان به عنـوان نمـاد آزاداندیشـي، آزادگـي، عفـاف 
و وارسـتگي، توجـه بـه تأثيرگـذاری زنـان بـر فراینـد تصميم گيری هـای سياسـي، 
اجتماعـي و فرهنگـي و تقویـت نقـش مدیریتـي و تربيتـي آنـان در ابعـاد ملـي و 
بين  المللـي؛ شـناخت مسـائل و مشـکالت زنـان در جامعـه و خانـواده، محيـط كار و 
همچنيـن پيگيـري اصـالح قوانيـن مربوط یـا وضع قوانيـن الزم براي حل مشـکالت 

را در دسـتور كار قـرار داد.
در نهایـت، نتایـج به دسـت آمده نشـان داد كـه تاكنون، مشـخص گردیـد عدالت 
رسـانه  ای در گـروه سـنی نوجوانـان محقـق نشـده و این در حالی اسـت كـه اهميت 
و لـزوم تفکيـک برنامه ریـزی و توليـد محتـوا بـرای گـروه سـنی نوجـوان و سـاخت 
برنامه هایـی كـه دغدغه هـا و مسـائل روز ایـن گـروه سـنی را بـه نمایـش گـذارد، تـا 
حـدی اسـت كـه رهبـر معظـم انقـالب بارهـا در بياناتشـان بـه ایـن موضـوع اشـاره 
كرده  انـد و خـود نيـز رهنمودهـا و راهکارهایـی را پيش روی مسـئوالن قـرار داده اند. 
راه انـدازی زیرشـاخه ای از سـایت رهبری ویژه سـن نوجوان، دليل دیگـری بر اهميت 
ایـن بخـش از جامعـه ایـران اسـالمی اسـت؛ بنابرایـن، تهيـه برنامه  هـای بـا محتوای 
شـاد و هيجان انگيـز بـا هـدف آشـنایی نوجوانـان با رقابـت سـالم، تهيـه برنامه هایی 
بـرای كشـف اسـتعدادهای ویـژه، تهيـه نمایش  هـای تلویزیونـی سـرگرم  كننده برای 
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انتقـال پيـام به صورت غيرمسـتقيم، تهيه برنامه  های با سـاختار تركيبی بـرای انتقال 
اطالعـات یـا آمـوزش و در نهایت، تهيه برنامه  هـای كه به انتقال گنجينه  های شـعر و 
ادب پارسـی، تاریخ و تمدن ایرانی، تاریخ اسـالم و سـيره ائمه اطهار )عليهم  السـالم( 
می پردازنـد، كمـک شـایانی بـه تحقـق عدالت رسـانه  ای در ایـن حوزه خواهـد كرد.
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