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چکيده
و  بـه چالـش کشـیده  را  اخیـر در حـوزه رسـانه، حیطـه عمـل دولت هـا  تحـوالت 
حاکمیت هـا را ناچـار بـه اتخـاذ تدابیـری کـرده اسـت تـا افـکار عمومـی کشـور خـود را 
مديريـت کننـد. در ايـران نیـز يکـی از مضامیـن اصلـی کـه در خصـوص وضعیـت جـاری 
رسـانه ها در بیـن صاحبنظـران مطـرح اسـت، غفلـت سیاسـتگذاران از اهمیـت تغییراتـی 
اسـت کـه در حوزه رسـانه رخ داده اسـت. جامعه رسـانه ای کشـور از نبـود چارچوب کالنی 
کـه نقـش تمامـی بازيگـران و حـدود و ثغـور فعالیـت آنـان را پوشـش دهد، رنـج می برد و 
بـه طراحـی و ايجـاد نظـام جامـع و کارآمـدی که اجـزای مختلف نظـام سیاسـی، حرفه ای 
و اداری را تحـت پوشـش دهـد، نیـاز دارد. در ايـن میـان، جمهوری اسـالمی بـه دلیل ابتنا 
بـر مبانـی اسـالم کـه در افـکار و ديدگاه هـای رهبـران آن متجلـی اسـت، نظـام رسـانه ای 
خـاص خـود را می طلبـد. پژوهـش حاضر، بـا اسـتفاده از نظريـه داده بنیاد، بر اسـاس مدل 
چهاروجهـی، ذيـل ابعـاد معنايـی، محتوايی، سـاختاری و زمینه ای، مؤلفه ها و شـاخص های 
نظـام رسـانه ای برگرفتـه از مبانـی فکـری رهبـران انقـالب اسـالمی را در قالـب الگـوی 

مفهومـی ارائه داده اسـت.

کليدواژهها:رسانه، نظام رسانه ای، الگوی مفهومی، رهبران انقالب اسالمی
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مقدمه
 رسـانه ها در حیـات انسـان ها، از ضروريـات زندگـی اجتماعـی بـه  شـمار می روند. 
جهت دهـی بـه افکار عمومـی  نیز بر همیـن مبنا جزء اساسـی ترين کارکردهای رسـانه  
اسـت. عصـر مـا، عصـر روشـنگری اسـت و روشـنگری بـدون بهره گیـری از ابزار نشـر 
نمی توانـد رخ دهـد. هر دورانی، ابزار نشـر خود را دارد؛ در زمان ما نیز رسـانه ها بهترين 
وسـیله برای نشـر افکارند. در نظر رهبران انقالب اسـالمی ايران، رشـد و ارتقای دانش 
عمومـی و هدايـت فکـری آحـاد جامعـه، از اساسـی ترين وظايـف حکومت اسـالمی از 
ابتـدای شـکل گیری بـوده اسـت؛ به همین دلیـل نیز تشـتت و ضعف کارآمدی رسـانه 
از نـگاه آن بزرگـواران قابـل  اغماض نخواهد بـود. مروری هرچند اجمالـی به محورهای 
مدنظـر و مـورد مطالبـه رهبـران انقـالب اسـالمی و جهت گیری هـای اتخـاذ شـده در 
بیانـات آنـان، از قبیـل »اثرگـذاری و کارآمـدی، مقابلـه بـا جنـگ نـرم، هدايت گـری 
و انديشـه ورزی، آگاهی بخشـی و بصیرت افزايـی، مصون سـازی جامعـه و الگو سـازی« 
تأيیـدی بـر اين مدعاسـت. بـا توجه به رويکـرد دشـمن در تضعیف و مقابلـه با انقالب 
اسـالمی و القـای ناکارآمـدی نظـام از طريـق رسـانه ها و از اين رهگذر، تـالش برای به 
دسـت گرفتـن مديريـت افکار عمومـی داخل و خـارج، هرگونه ضعف و افـت کارآمدی 
در رسـانه های کشـور، مسـئله ای اسـت کـه نبايـد مـورد کم توجهـی واقع شـود. وضع 
موجـود ايجـاب می کنـد کـه نظـام رسـانه ای بـا اقـدام بـه تقسـیم کار ملـی و بـا ارائـه 

طرحـی نـو بتوانـد بـر مشـکالت و ضعف ها فايـق آيد.
بنا بر ايـن، مسـئله اصلـی پژوهـش حاضـر، فقـدان الگـوی مفهومـی نظـام رسـانه ای 
جمهـوری اسـالمی ايـران، مبتنـی بـر اصـول و مبانی فکـری حضـرت امام خمینـی»ره« 
و رهبـر انقـالب اسـالمی، حضـرت امام خامنه ای»مدظله العالـی« اسـت. ضرورت انسـجام، 
وحـدت عمـل و جهت گیری های رسـانه های داخلـی، همچنین ارتقای کارآمدی رسـانه ها 
و تقويـت نقـش هدايت گـری و انديشـه ورزی، ازجملـه داليـل انجـام ايـن پژوهش اسـت 
کـه بـا طـرح پرسـش »چگونه می تـوان الگـوی نظـام رسـانه ای را مطابق با مبانـی فکری 

رهبـران انقـالب ترسـیم کـرد ؟« بـه دنبـال تحقق بخشـیدن به هدف ياد شـده اسـت.

مفهوم شناسی و مروری بر ادبيات پژوهش
ادبیـات نظـری در پژوهش هـای داده بنیـاد، نه بـرای تعییـن پايه نظـری؛ بلکه با 
هـدف ايجـاد تمرکـز و حساسـیت برای پژوهشـگر بررسـی می شـود. بر اين اسـاس، 

ادبیـات مرتبـط بـا نظام رسـانه ای به طـور اجمالـی مطرح خواهد شـد.
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1. نظام رسانه ای
 رسـانه ها بـا حفـظ اسـتقالل خـود، در بسـتر فعالیـت، از يـک نظـام کلی تـر تأثیر 
می پذيرنـد و بـر مبنـای چارچوب تعريف شـده در آن نظام، به فعالیـت ادامه می دهند. 
در ايـن عرصـه، نظـام حاکـم بـر هـر محیطـی، اقـدام بـه طراحـی و اجـرای نظامـی 
می کنـد کـه بـر اسـاس آن، رسـانه ها بتواننـد چارچـوب فعالیـت خـود را شـکل دهند 
و در يـک منظومـه مشـخص، جايـگاه خـود را بیابنـد و فعالیـت کنند. بـا توجه همین 
مسـئله، باستیانسـن1 )2008: 25( نظـام رسـانه ای را مجموعـه رسـانه هايی می دانـد 
کـه بر اسـاس سیاسـت ها و مقـررات واحد اداره می شـوند. ايـن نظام، قواعـد، فرايندها 
و رفتارهايـی را موجـب می شـود کـه بـر نحـوه اعمـال قـدرت، به ويـژه در مـورد بـاز 
بـودن، مشـارکت، پاسـخگويی، کارآيی و انسـجام، تأثیـر می گذارند. به نظـر مانچینی2 
و هالیـن3 )2004: 9( بیـن نظام های رسـانه ای و نظام های سیاسـی، رسـانه های خبری 

و تـا حـدودی، سیاسـت رسـانه ای و قوانیـن حاکم، ارتبـاط تنگاتنگ وجـود دارد.
اِنجیـزر4 و فرانزتـی5 )2011: 292( معتقدنـد کـه در علـوم اجتماعـی، وابسـتگی 
متقابـل بیـن نظام هـای رسـانه ای و سیاسـی، عمومـاً محرز اسـت. به طورکلـی، نظام 
رسـانه ای، مفهومی پیچیده  اسـت. اين مفهوم »ترکیبی از سـخت افزار، نیروی انسـانی 
و شـیوه عمل رسـانه های يک کشـور« اسـت )سـاداتی، 1389: 129(. منظور از نظام 
رسـانه ای در ايـن پژوهـش »اصـول، مبانـی، ضوابط و روابـط حاکم بـر مجموعه ای از 
رسانه هاسـت کـه بـرای تحقق يک هـدف در تالش اند و يکديگر را در جهت رسـیدن 

به مقصـد کامـل می کنند«.

نظام رسانه ای ابزار حکمرانی
حکمرانـی در اقتصـاد، در سـطح سـازمان ها و شـرکت ها، تحـت نـام حکمرانـی 
ايجـاد  و  يکديگـر  از  و کنتـرل  مالکیـت  معنـای جداسـازی اليـه  بـه  و  سـازمان6 
پاسـخگويی در مديريـت سـازمان ها و شـرکت ها مطـرح شـده اسـت. در سیاسـت 
و  قالـب سـازمان ها  در  به اين ترتیـب کـه  اسـت؛  نیـز، حکمرانـی جهانـی7 مطـرح 
توافقنامه هـای بین المللـی، فراتـر از حاکمیـت يـک کشـور، بازيگـران جهانـی بـرای 
حـل مسـائل جهانی همکاری می کننـد )بِوير8، 2008: 53 و پاپیـس9، 2010: 135(.
هاِملینـک10 و نورِدسـتِرنج11 نیـز در سـال 2007 ايـن امـر را به عنـوان چارچوب 
اقدامـات، رويه هـا و نهادهـا کـه هـم محدوديت می گـذارد و هم انگیزه بـرای عملکرد 
رسـانه ايجـاد می کنـد )پاپیـس، 2010: 136( تعريـف کرده انـد؛ اما پاپیـس )2010: 
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140(، حکمرانـی رسـانه را توسـعه عمـودی و افقـی حکومـت می دانـد کـه مطابـق 
شـکل 1 گسـترده شـده است.

شکل 1. حکمرانی رسانه امتداد عمودی و افقی نقش حکومت در رسانه 
)به نقل از اسمعيليان، 1395: 86(

Figure 1. Influence of government on media and its horizontal 
and vertical directions
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حکمرانـی رسـانه ای در توسـعه افقـی، بر نقـش نهادهای مختلف در سـامان دهی 
فضـای رسـانه و در توسـعه عمـودی، بـر سـطوح مختلـف ملـی، منطقـه ای و جهانی 
تأکید دارد. در سـطح سـازمان های رسـانه ای، اسـتانداردهای سـردبیری، آيین نامه ها 
و شـیوه نامه ها در قالـب خودتنظیمـی مطـرح می شـوند و در ايـن قالـب، بخش هـای 

شـکايات مردمی و پاسـخگو شـکل می گیرد )اسـمعیلیان، 1395: 87(.

2. عناصر نظام رسانه ای
ديـن  دائره المعـارف  در  گرفتـه  صـورت  پژوهش هـاي  طبـق  دکتريـن:  الـف( 
)کامسـتاک1، 1987: 385-284( و بیشـتر فرهنگ هـاي لغـت، دو معنـا بـراي واژه 
دکتريـن2 ذکـر شـده اسـت؛ نخسـت، تصديـق کـردن يـا اعتقـاد داشـتن بـه يـک 
حقیقـت3 و دوم، آمـوزه4 يـا کلماتـی ماننـد اعتقـاد5، تعلیـم6 و آيیـن7. گاه برحسـب 

1. Comstock
2. Doctrine
3. affirmation of a thruth

4. teaching
5. tenet
6. teaching

7. dogma
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اسـتعمال و به مقتضـای اضافـه شـدن دکتريـن بـه آمـوزه اي دينـی ماننـد مهدويت، 
معنايـی همچـون فلسـفه، مکتـب فکـري1 و نوعـی گرايـش2 نیـز می تـوان از آن 

اسـتنباط کـرد )موسـوی گیالنـی، 1387: 59-60(.
امـروزه واژه دکتريـن را به منزلـه  اصولـی تلقـی کرده انـد )جمعی از نويسـندگان، 
1376: 16( کـه هـم سیاسـت مداران و هـم استراتژيسـت ها را بـرای رسـیدن بـه 
هـدف راهنمايـی می کنـد. »ايـن اصـول راهنمـا معطـوف به غايت سیاسـت هسـتند 
و ازآنجاکـه غايـت سیاسـت هـم چیـزی جـز امنیـت نیسـت، دکترين نیـز جايگاهی 

به مراتـب باالتـر از سیاسـت و اسـتراتژی دارد« )خلیلـی، 1386: 437(.
بر اين اسـاس، دکترين هم در هرم سلسـله مراتبی مفاهیم سیاسـت و اسـتراتژی 
و هـم در هـرم ايدئولـوژی جايـگاه رفیعـی دارد و هرگونـه تغییـر در آن، تغییـر در 
سـاير مفاهیـم را بـه دنبـال خواهـد داشـت. بـا توجه بـه مطالب يـاد شـده، دکترين 
رسـانه ای را می تـوان »اصـول راهنمايـی دانسـت کـه چارچـوب تدويـن سیاسـت ها 
و اسـتراتژی های رسـانه ای را مشـخص می کنـد و چشـم انداز و مأموريـت را شـامل 

می شـود«.
ب( اهـداف: صاحبنظـران، هـر نظـام اجتماعـی را دارای هـدف خاصـی می دانند 
کـه در جهـت آن فعالیـت می کنـد. بـه نظـر آنان فعالیـت کلی نظـام بايد بـه نحوی 
بايـد باشـد کـه اهداف موردنظـر را تأمین کنـد )ابراهیمی و فرج پهلـو، 1389: 192(. 
رضايیـان )1382: 246( اهـداف هـر نظـام اجتماعی را چنین برمی شـمرد: در اختیار 
گذاشـتن اطالعـات صحیـح در زمـان مناسـب، بـا هزينـه مناسـب و بـرآورد دقیـق؛ 
افزايـش ضريـب اطمینـان در تصمیم گیری ها و بهبـود کیفیت آنهـا؛ افزايش ظرفیت 
پـردازش حجـم کار و ارتقـای توانايـی انجـام کار بیشـتر؛ افزايـش بهـره وری افـراد و 

سـرمايه ها و در نهايـت کاهـش هزينه هـا.
بـه عقیـده زورق )1389: 289( انتخـاب هدف يـا اهداف در نظام هـای ارتباطات 
ملـی و بین المللـی، انتخـاب نقطـه ای اسـت و ايـن نقطه، هرگـز نقطه پايان نیسـت؛ 
بلکـه نقطـه ای اسـت در مسـیری طوالنـی که بـه در ازای عمـر ارتباطـات در جامعه 

بشـری امتداد خواهـد يافت.
بـه نظـر تهیه کننـدگان اليحـه نظـام رسـانه ای )مطبوعاتـی( دولـت جمهـوری 
اسـالمی ايـران )1396(، هدف گزينـي صحیـح و تأمیـن نیازهـا در دنیـاي همـواره 
گسـترش يابنـده و بیش ازپیـش پیچیـده امـروز، نقـش نهادهـاي مدني و مؤسسـات 
حرفـه اي بـراي انجـام درسـت فعالیت هـا ضـروري اسـت. بهدارونـد )1383: 48( نیز 

1. school of thought
2. ism



14
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و هـفـتـم،
شمـاره 4 )پیاپي 104(،
ـــان 1399 زمستـــــ

يکـی از اهـداف نظـام رسـانه ای را سـازمان دهی به نظـام تولید خبر بـرای جهت دهی 
بـه تمايـالت عمومـی می داند.

ج( سیاسـت ها: هرگونـه سیاسـتگذاری و برنامه ريـزی ارتباطی، مبتنی بر شـرايط 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی هر کشوری اسـت. مهدی زاده در تعريف سیاستگذاری 
می گويـد: »سیاسـتگذاری ارتباطـی مجموعـه ای از اصـول و هنجارهاسـت کـه برای 
راهبـری رفتـار نظام هـای ارتباطـی تدوين می شـود. سیاسـتگذاری در متن برداشـت 
عمومـی جامعـه از ارتباطـات شـکل می گیـرد و از ايدئولوژی هـای سیاسـی، شـرايط 
اجتماعـی، اقتصـادی و ارزش هـای جامعـه ناشـی می شـود و می کوشـد ارزش هـای 
مذکـور را بـا نیازهـای واقعـی و آينده نگری های ارتباطـی مربوط سـازد« )1383: 1(.

»سیاسـتگذاری رسـانه ای اصول بخشـی از سیاسـتگذاری فرهنگی اسـت. در يک 
تعريـف روشـن و جامـع، اِدگار1 و ِسـگويگ2 سیاسـتگذاری فرهنگـی را شـامل اصول 
و راهبردهـای کلـی و عملیاتـی شـده ای می داننـد کـه بـر نـوع عملکـرد يـک نهـاد 
اجتماعـی در امـور فرهنگـی حاکم اند. بر اين اسـاس، سیاسـتگذاری فرهنگی، مبتنی 
بـر اصـول، راهبردها و اهداف کالنی اسـت که توسـط دسـتگاه های اجرايـی عملیاتی 
می شـود« )بهرام پـور، 1383: 63(. مک کوئیـل معتقـد اسـت کـه تعاملی پـر از تضاد 
بیـن سیاسـت و سیاسـتگذاری وجـود دارد. هـر حـوزه ای از زندگـی اجتماعـی کـه 
به انـدازه  ارتباطـات حسـاس باشـد، به انحـای مختلف و به طور گسـترده، با سیاسـت 

همـراه خواهـد بود )ترجمـه بنی هاشـمی، 1383: 58(.

3. نظام رسانه در جمهوری اسالمی ايران
سـپهر رسـانه ای جمهـوری اسـالمی ايـران، مملـو از رسـانه های متنـوع و فعال، 
به صـورت ترکیبـی از رسـانه های جمعـی سـنتی و رسـانه های نوظهوری اسـت که بر 
اثـر پیشـرفت های فناورانـه و در نتیجـه همگرايی حاصـل از آن به وجـود آمده اند. به 
نظـر خجسـته در ايـن سـپهر، دو نـوع رقابت شـکل گرفته اسـت: نخسـت، در جذب 
حداکثـری مخاطـب کـه همـه رقبـا، اعـم از داخلـی و خارجـی در پی آن هسـتند و 
سـپس، در جلـب رضايـت و تأثیرگـذاری بـر مخاطـب کـه به واسـطه مديريـت پیـام 

صـورت می گیـرد )1393: 186(.
در حـوزه رسـانه های نويـن، تاکنـون بیشـترين فعالیـت سـاماندهی شـده بـرای 
نظم دهـی، تـالش وزارت فرهنـگ و ارشـاد در خصـوص سـاماندهی وبگاه هـا بـا ثبت 
مشـخصات آنهـا بوده اسـت. بـه  عبارتی، رسـیدگی به وضعیـت وبگاه هـا و برنامه های 

1. Edgar
2. Sedgwick
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کاربـردی منـوط به پايش نهاد مسـئول، رسـیدگی به شـکايات کاربـران و در نهايت، 
نظـارت بعـد از انتشـار اسـت. در حـوزه برودکسـت نیـز سـازمان صداوسـیما، به ويژه 
در کارکـرد کانال هـای تلويزيونـی و راديويـی خـود، بـر پايـه نظـام خودتنظیمـی و 

مقررات گـذاری در سـطح سـازمان عمـل می کنـد )اسـمعیلیان، 1395: 220(.
بـا توسـعه فناوری های ارتباطـی و اطالعاتی و به تبع آن، ظهور رسـانه های متنوع 
ديجیتـال، قانونگـذاران در تـالش بوده اند تا با توسـعه دايره شـمول قانـون مطبوعات 
بـه خبرگزاری هـا و رسـانه های الکترونیـک، خـأ حقوقـِی ايـن حوزه هـا را پـر کنند؛ 
امـا بديهـی اسـت که تحـول بنیاديـن در اين حـوزه، خأ قانونـی را به رخ می کشـد. 
در حـوزه رسـانه ها، نه تنهـا فعالیـت رسـانه هايی ماننـد کتاب، سـینما و تبلیغـات، از 
شـمول مقـررات عمومـی رسـانه های همگانی خـارج اسـت؛ بلکه صداوسـیما نیز بعد 
از تغییـر چنـد اصـل قانون اساسـی در بازنگـری سـال 1368، همچنان بـدون قانون 
اداره می شـود. مجمـوع ايـن کاسـتی ها، نوعـی اجمـاع نسـبی را در تصمیم گیـران 
کشـور در خصـوص تحـول حقوقـی بنیادين شـکل داد و در نهايت، بـه ايجاد تکلیفی 
بـرای دولـت در خصـوص تهیـه و تدويـن قانـون »نظام جامـع رسـانه های همگانی« 
در بنـد ب مـاده 116 قانـون برنامـه چهارم توسـعه و پـس ازآن، در بند الـف ماده 10 

قانـون پنجـم برنامه توسـعه انجامید.
جمهـوری  رسـانه های  در  تنظیم گـری  و  سیاسـتگذاری  بـا  مرتبـط  نهادهـای 
اسـالمی ايـران، در سـه گـروه جـای می گیرنـد. ايـن نهادهـا در بخش هـای تقنینی، 
نظارتـی و پشـتیبانی فعالیـت می کننـد. ايـن وضعیـت، نشـان از حاکمیت تشـتت و 
پراکندگـی در حوزه هـای سیاسـتگذاری و تنظیم گـری رسـانه های کشـور دارد. در 
شـکل 2 شـمای کلـی نهادهـای متولی سیاسـتگذاری رسـانه ای در ايران نشـان داده 

است. شـده 
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شکل 2. نهادهای متولی سياستگذاری رسانه در ايران
Figure 2. Organizations which are policymaker for media in Iran
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:  1395)اسمعیلیان،    کندگذاری در سطح سازمان عمل میمقررات  و  خودتنظیمیرادیویی خود، بر پایه نظام  
220 ) . 

فناوری  توسعه  و  با  اطالعاتی  و  ارتباطی  رسانه   ،آن  تبعبه های  در  ظهور  قانونگذاران  دیجیتال،  متنوع  های 
بوده خبرگزاریتالش  به  مطبوعات  قانون  شمول  دایره  توسعه  با  تا  رسانه اند  و  الکترونیکها   خأل  ،های 

کنندحوزه  این  قیِحقو پر  را  در  ؛ها  بنیادین  تحول  که  است  بدیهی  حوزه  اما  رخ    خأل  ،این  به  را  قانونی 
رسانه می حوزه  در  رسانه   تنهانه   ،هاکشد.  تبلیغاتفعالیت  و  سینما  کتاب،  مانند  مقررات    ،هایی  شمول  از 

رسانه  است عمومی  خارج  همگانی  قا  ؛های  اصل  چند  تغییر  از  بعد  نیز  صداوسیما  در  بلکه  اساسی  نون 
اداره    ،1368بازنگری سال   قانون  بدون  کاستیمیهمچنان  این  در    ،هاشود. مجموع  را  نسبی  اجماع  نوعی 

به ایجاد تکلیفی برای دولت    ،ت ن کشور در خصوص تحول حقوقی بنیادین شکل داد و در نهایگیراتصمیم
قانون برنامه چهارم    116ب ماده  های همگانی« در بند  در خصوص تهیه و تدوین قانون »نظام جامع رسانه 

 قانون پنجم برنامه توسعه انجامید. 10ده الف ما در بند ،ازآنپس توسعه و 

تنظیم  و  سیاستگذاری  با  مرتبط  رسانه نهادهای  در  اسالمگری  جمهوری  ایران های  جای    ، ی  گروه  سه  در 
بخشمی در  نهادها  این  می گیرند.  فعالیت  پشتیبانی  و  نظارتی  تقنینی،  وضعیت .  کنندهای  از    ،این  نشان 

در حو پراکندگی  و  تشتت  تنظیمزهحاکمیت  و  سیاستگذاری  رسانه های    2در شکل  .  داردهای کشور  گری 
 ای در ایران نشان داده شده است.شمای کلی نهادهای متولی سیاستگذاری رسانه

 نهادهای متولی سیاستگذاری رسانه در ایران  .2شکل 
Figure 2. Organizations which are policymaker for media in Iran 

 
 انقالب اسالمیرهبران نگاه رسانه در  .4

دوران مبارزه با    اول،  ؛اندنظر کردهتلویزیون در سه مقطع زمانی اظهار خمینی»ره« در خصوص رادیو و  امام 
  ، دوره انتقالی بعد از پیروزی انقالب اسالمی که هنوز  ،دوم،  های آن زمان طاغوت و وضعیت حاکم بر رسانه

پ انقالبی  رویکردهای  حکومتی  بودندساختارهای  نکرده  جمهوری    ،سوم  و  یدا  استقرار  و  انقالب  از  بعد 

4. رسانه در نگاه رهبران انقالب اسالمی
امام خمینـی»ره« در خصـوص راديـو و تلويزيـون در سـه مقطع زمانـی اظهار نظر 
کرده انـد؛ اول، دوران مبـارزه بـا طاغـوت و وضعیـت حاکـم بـر رسـانه های آن زمان، 
دوم، دوره انتقالـی بعـد از پیـروزی انقالب اسـالمی کـه هنوز، سـاختارهای حکومتی 
رويکردهـای انقالبـی پیـدا نکـرده بودنـد و سـوم، بعد از انقـالب و اسـتقرار جمهوری 
اسـالمی و تشـکیل نهادهـای حکومتـی. بـا بازخوانـی کالم امام خمینـی»ره« دربـاره 
و  رسـالت  مسـئولیت ها،  کـرد:  دسـته بندی  می تـوان  را  موضـوع  چنـد  رسـانه ها، 
حـدود آزادی، دانشـگاه عمومـی، اسـتقالل و بسـط تفکـر در جامعـه، اخالق محوری، 
خدمت محـوری، توثیـق محتـوا، نشـر انتقادهـا و رشـد اسـتعداد و خالقیـت مخاطب 

ازجملـه اين مـوارد هسـتند )امام خمینـی، 1378(.
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شکل 3. ضرورت های کارکردی رسانه در کالم امام خمينی»ره«
Figure 3. Important points about Media in Imam Khomeini’s opinion
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حکومتیاسال نهادهای  تشکیل  و  امام   .می  کالم  بازخوانی  را    چند   ،هارسانه  دربارهخمینی»ره«  با  موضوع 
دستهمی مستوان  کرد:  استقالل  و  رسالت   ،هالیت ئوبندی  عمومی،  دانشگاه  آزادی،  در    و  حدود  تفکر  بسط 

اخالق خمحورجامعه،  رشد  دمت ی،  و  انتقادها  نشر  محتوا،  توثیق  مخاطب  محوری،  خالقیت  و  استعداد 
 . ( 1378خمینی، امام) د هستنداین موار ازجمله

 «خمینی»رههای کارکردی رسانه در کالم امام ضرورت .3شکل 
Figure 3. Important points about Media in Imam Khomeini’s opinion 

 
 

ترین محورهای دیدگاه ایشان در خصوص مهم رهبر معظم انقالب اسالمی    ر نگاهروز د  یتوجه به اقتضا
و   موضوعات  فهم  و  شناخت  است.  به    وسوی سمت رسانه  منوط  ازآنها،  در   آگاهی  شده  مطرح  مفاهیم 

طور به های اصلی رسانه در تفکر ایشان  گیریعبارات و تعابیر مرتبط با رسانه در کالم رهبری است تا جهت 
 . شده است ها اشاره گیریترین این جهت به مهم 4شکل شود. در  رکد عمیق

 
 ای»مدظله« در خصوص رسانه خامنههای امامهای کالن در دیدگاهگیریجهت .4شکل 

Figure 4. mportant points about Media in Imam Khamenei’s opinion 

توجـه بـه اقتضـای روز در نگاه رهبر معظم انقالب اسـالمی مهم تريـن محورهای 
ديدگاه ايشـان در خصوص رسـانه اسـت. شـناخت و فهـم موضوعات و سمت وسـوی 
آنهـا، منـوط بـه آگاهی از مفاهیم مطرح شـده در عبارات و تعابیر مرتبط با رسـانه در 
کالم رهبـری اسـت تـا جهت گیری هـای اصلی رسـانه در تفکر ايشـان به طـور عمیق 

درک شـود. در شـکل 4 بـه مهم تريـن اين جهت گیری ها اشـاره شـده اسـت.

شکل 4. جهت گيری های کالن در ديدگاه های امام خامنه ای»مدظله« در 
خصوص رسانه

Figure 4. Important points about Media in Imam Khamenei’s opinion
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ناممکن   تحقق این امر  ،رد که بدون آنهااقداماتی داالزامات و    ، نیاز بهرسیدن به رسانه تراز انقالب اسالمی
 دهد. « نشان میای»مدظله خامنهامام  اهداف رسانه ملی را از نگاه 5شکل  است.

 «ای»مدظلهخامنهاهداف کالن رسانه از دیدگاه امام .5شکل 
Figure 5. Main goals of media in Imam khamenei’s oppinion 

 

 
 

 ن انقالب رهبرا ی اسالمی از نگاهرسانه تراز جمهور .5
را چارچوب کارکردها  تنهانه که  هستند ارتباطی یجامعه، مبتنی بر الگویهر  ای متعلق بهرسانه هاینظام 
گاه فلسفی، اصول، مقررات حقوقی و در سایه یک دید برخیبر محور بر اساس آن، ، بلکه دنکنمیتنظیم 

 به عقیده واعظی (.163: 1394العابدینی، )زین دنشو ین میتبیها حقوق و اخالق رسانه، مالکیت، محتوا

  ،ی مرتبط است و این دانشاراز انقالب اسالمی، مستلزم دانش رسانهتخلق رسانه دینی یا ( 27: 1395)
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رسـیدن بـه رسـانه تـراز انقـالب اسـالمی، نیـاز بـه الزامـات و اقداماتـی دارد که 
بـدون آنهـا، تحقـق ايـن امـر ناممکن اسـت. شـکل 5 اهـداف رسـانه ملـی را از نگاه 

می دهـد. نشـان  امام خامنه ای»مدظلـه« 

شکل 5. اهداف کالن رسانه از ديدگاه امام خامنه ای»مدظله«
Figure 5. Main goals of media in Imam khamenei’s oppinion
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 ن انقالب رهبرا ی اسالمی از نگاهرسانه تراز جمهور .5
را چارچوب کارکردها  تنهانه که  هستند ارتباطی یجامعه، مبتنی بر الگویهر  ای متعلق بهرسانه هاینظام 
گاه فلسفی، اصول، مقررات حقوقی و در سایه یک دید برخیبر محور بر اساس آن، ، بلکه دنکنمیتنظیم 

 به عقیده واعظی (.163: 1394العابدینی، )زین دنشو ین میتبیها حقوق و اخالق رسانه، مالکیت، محتوا

  ،ی مرتبط است و این دانشاراز انقالب اسالمی، مستلزم دانش رسانهتخلق رسانه دینی یا ( 27: 1395)

5. رسانه تراز جمهوری اسالمی از نگاه رهبران انقالب
نظام هـای رسـانه ای متعلـق به هـر جامعه، مبتنی بـر الگويی ارتباطی هسـتند که 
نه تنهـا چارچـوب کارکردهـا را تنظیـم می کننـد، بلکـه بر اسـاس آن، بر محـور برخی 
مقـررات حقوقـی و در سـايه يـک ديـدگاه فلسـفی، اصـول، مالکیت، محتـوا، حقوق و 
اخـالق رسـانه ها تبییـن می شـوند )زين العابدينـی، 1394: 163(. بـه عقیـده واعظـی 
)1395: 27( خلـق رسـانه دينـی يـا تـراز انقـالب اسـالمی، مسـتلزم دانش رسـانه ای 
مرتبـط اسـت و ايـن دانـش، زمانـی از کارايـی الزم برخـوردار می شـود کـه در حـوزه 

نظـری و نظريه پـردازی نیـز مبتنـی بـر اصـول و ارزش های انقالب اسـالمی باشـد.
انقـالب  تـراز  رسـانه  ارزشـِی  و هستی شناسـی  معرفت شناسـی  روش شناسـی، 
اسـالمی، بـا توجـه بـه ديـدگاه رهبـران انقـالب، محصـول تعالیم الهی اسـالم اسـت 
و آخرت گرايـی ازجملـه محورهـای اصلـی آن بـه شـمار مـی رود. ازآنجاکـه انديشـه 
رهبـران و اصـول اساسـی انقـالب اسـالمی، منطبق بـر ارزش های دينی الهی اسـت، 
مقولـه فطـرت، يکـی از اساسـی ترين اصـول اين انديشـه به شـمار مـی رود )واعظی، 

.)35  :1395
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6. الگوی مفهومی
منظـور از مـدل يـا الگو، تصويري اسـت کـه از واقعیت هـا و روابط موجـود گرفته 
شـده و نشـان دهنده متغیرهـا، نحـوه ارتبـاط آنها و نتايـج حاصل از کنـش و واکنش 
آنهاسـت. بـه عبـارت دقیق تـر »مـدل در علـم عبـارت اسـت از برقراري يـک تمثیل 
سـنجیده بیـن يـک پديـده که متکی بـه قوانین معلوم اسـت و پديده ديگـري که در 
دسـت تحقیق اسـت« )باربـور، ترجمـه خرمشـاهی، 1362: 193-192(. مجموعه ای 
مـادی، رياضـی و يـا منطقـی کـه سـاخت های اساسـی يـک واقعیـت را می رسـاند 
و در سـطح خـود، قـادر بـه تبییـن آن و ارائـه کارکردهـای پديـده مـورد نظر اسـت 
)سـاروخانی، 1380: 502(؛ بلوک هايـی کـه سـاختار الگو را به وسـیله آنها می سـازند 
و درواقـع مفهومـی ذهنـی هسـتند کـه در قالـب نهادهـا و کلمـات بیـان می شـوند. 
مفاهیـم بـرای قابـل اسـتفاده بودن بايـد شـاخص های تجربی داشـته باشـند )صالح 

اصفهانـی، 1387: 85(.

چارچوب نظری پژوهش
همان گونـه کـه می دانیـم، نظـام رسـانه ای، نوعی نظـام اجتماعی، فراتر از سـطح 
سـازمانی اسـت. بـر ايـن اسـاس، ابتـدا الگوهای متعـددی کـه از سـوی صاحبنظران 
مطـرح و ارائـه شـده اند، مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار گرفته انـد و سـپس، الگـوی 
چهاربعـدی فرهی بوزنجانـی )1389: 6( بـرای ايـن پژوهـش انتخاب شـده اسـت. در 
ايـن الگـو چهـار بعد معنايـی، سـاختاری، محتوايی و زمینه ای لحاظ شـده اسـت که 
بـا نظام هـای اجتماعـی سـازگاری دارد و يکی از اضـالع اصلی الگـوی کالن مفهومی 
پژوهـش را تشـکیل می دهـد. الگـوی تفصیلـی مفهومـی مـورد نظـر نیز بـر پايه اين 

الگو ترسـیم خواهد شـد.
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شکل 6. ابعاد اصلی نظام اجتماعی )فرهی بوزنجانی، 1389: 6(
Figure 6. Main dimentions of social system
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پژوهشکالن  الگوی   از    ،مفهومی  پژوهش    پژوهشدر موضوع    گرفتهمطالعات صورت  برآمده  در  است. 
نظامگستردهمطالعات    ،حاضر حوزه  در  رسانهای  است.  های  شده  انجام  آنها  نظری  مبانی  و  همچنین  ای 
اسالمی  رهبرانهای  دیدگاه صادره    ؛انقالب  احکام  بیانات،  بزرگواران شده  شامل  آن  مکاتبات   عنوان به   ،و 

 فته است.راز انقالب اسالمی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرتای رسانه  نظامبه منابع اصلی برای رسیدن 
الگویِ  منظوربه  به  رسانه رسانه   نظامِ  مفهومیِ  تفصیلیِ  دستیابی  نظام  الگوی کالن  به  نیازمندیمای،  در  .  ای 

ای لحاظ شده است. این و اساسی نظام رسانه   تأثیرگذارچهار ضلع    ،طراحی الگوی کالن مفهومی پژوهش
هنجار رسانه و ابعاد چهارگانه نظام    اسالمی،  ن انقالبرهبرا نظریه فطرت، مطالبات    :از  اند عبارتچهار ضلع  

 پردازیم.ها میبه توضیح اجمالی هر یک از آن ،ادامهاجتماعی که در 
در صورتی موجب رشد و تعالی انسان خواهد شد    تنهاها  رسانه   ازجمله: هر نهاد و ساختاری  فطرت  اصل

ترین شاخص  مهم   ،د. با این وصفاو را به کمال حقیقی و قرب الهی سوق ده   ،که تحت سلطه عقل و دین
 اصل فطرت خواهد بود. ،نقالب اسالمیتراز ا نظریه رسانه 

آثار  اسالمی  انقالب  رهبرانمطالبات   مطالعه  و  رهبرا:  اسالمی  انقالب  در   هایدیدگاه ن  بزرگواران  آن 
رسانه آزاد  و  هاخصوص  امید،  اخالق،  احسن،  قول  انتخاب  عمومی،  دانشگاه  قبیل  از  اندیشی،  موضوعاتی 

ای های اصلی نظام رسانه ترین محورهای مورد توجه بوده است. یکی از پایه اصلی  ازاستقالل فرهنگی و ...  
نظر به  است    هاتوجه  طبیعی  که  است  نظام  و  انقالب  معماران  مطالبات  صورتو  این  غیر  وان  تنمی  در 

 .دکرالگویی را که پاسخگوی جامعه مورد انتظار آنان باشد، طراحی 

یک   ،هنجار  چراکهای است،  های اولیه طراحی نظام رسانه توجه به هنجار رسانه از ضرورت  ر رسانه:جاهن
ند. این استاندارد رفتاری کن  چگونه رفتارباید  کند مردم در شرایط معین  قاعده رفتاری است که مشخص می

هر فرهنگ، پاره فرهنگ و یا    کند.های انجام امور کمک می بقای الگوهای روابط متقابل اجتماعی و شیوه به  
 کنددارای هنجارهایی است که بر آن حاکم است و از این طریق رفتارهای متناسب را تعیین می   ،هر گروه

 . (22: 1395)خجسته، 

الگـوی کالن مفهومـی پژوهـش، برآمـده از مطالعـات صـورت گرفتـه در موضوع 
پژوهش اسـت. در پژوهش حاضر، مطالعات گسـترده ای در حوزه نظام های رسـانه ای 
و مبانـی نظـری آنهـا انجـام شـده اسـت. همچنیـن ديدگاه هـای رهبـران انقـالب 
اسـالمی؛ شـامل بیانـات، احـکام صـادره شـده و مکاتبـات آن بزرگـواران، به عنـوان 
منابـع اصلـی بـرای رسـیدن به نظام رسـانه ای تـراز انقالب اسـالمی، مورد بررسـی و 

تحلیـل قـرار گرفته اسـت.
به منظـور دسـتیابی بـه الگوِی تفصیلـِی مفهومِی نظاِم رسـانه ای، بـه الگوی کالن 
نظـام رسـانه ای نیازمنديـم. در طراحـی الگـوی کالن مفهومـی پژوهـش، چهار ضلع 
تأثیرگـذار و اساسـی نظام رسـانه ای لحاظ شـده اسـت. ايـن چهار ضلـع عبارت اند از: 
نظريـه فطـرت، مطالبـات رهبـران انقالب اسـالمی، هنجـار رسـانه و ابعـاد چهارگانه 

نظـام اجتماعـی کـه در ادامـه، بـه توضیح اجمالـی هر يـک از آنهـا می پردازيم.
اصـلفطـرت:هر نهـاد و سـاختاری ازجمله رسـانه ها تنهـا در صورتـی موجب 
رشـد و تعالـی انسـان خواهـد شـد کـه تحـت سـلطه عقـل و ديـن، او را بـه کمـال 
حقیقـی و قـرب الهـی سـوق دهـد. بـا ايـن وصـف، مهم ترين شـاخص نظريه رسـانه  

تـراز انقـالب اسـالمی، اصل فطـرت خواهـد بود.
مطالبـاترهبـرانانقالباسـالمی:مطالعـه آثـار رهبـران انقالب اسـالمی 
و ديدگاه هـای آن بزرگـواران در خصـوص رسـانه ها و موضوعاتـی از قبیـل دانشـگاه 
عمومـی، انتخـاب قـول احسـن، اخالق، امیـد، آزادانديشـی، اسـتقالل فرهنگـی و ... 



21
الگــوی مفهـومی نظام 
رسانه ای در اندیشه امام
ـــــــــری ــ و رهبــ

از اصلی تريـن محورهـای مـورد توجـه بـوده اسـت. يکـی از پايه هـای اصلـی نظـام 
رسـانه ای توجـه بـه نظرهـا و مطالبـات معمـاران انقـالب و نظـام اسـت کـه طبیعی 
اسـت در غیـر ايـن صـورت نمی تـوان الگويـی را کـه پاسـخگوی جامعه مـورد انتظار 

آنـان باشـد، طراحـی کرد.
هنجـاررسـانه:توجـه بـه هنجـار رسـانه از ضرورت هـای اولیـه طراحـی نظام 
رسـانه ای اسـت، چراکـه هنجـار، يـک قاعـده رفتـاری اسـت کـه مشـخص می کنـد 
مـردم در شـرايط معیـن بايـد چگونـه رفتـار کنند. ايـن اسـتاندارد رفتاری بـه بقای 
الگوهـای روابـط متقابـل اجتماعـی و شـیوه های انجـام امـور کمـک می کنـد. هـر 
فرهنـگ، پـاره فرهنـگ و يـا هـر گـروه، دارای هنجارهايـی اسـت کـه بـر آن حاکـم 
اسـت و از ايـن طريـق رفتارهای متناسـب را تعییـن می کند )خجسـته، 1395: 22(.

ابعـادچهارگانـهنظـاماجتماعی:با توجـه بـه اينکه نظـام رسـانه ای ازجمله 
نظام هـای اجتماعـی اسـت، ضـرورت دارد ابعاد مختلف آن مورد بررسـی قـرار گیرد. 
در ايـن زمینـه، بر اسـاس الگـوی منتخب، چهـار بعد معنايـی، سـاختاری، محتوايی 
و زمینـه ای، بـرای نظـام اجتماعـی لحـاظ شـده اسـت. در الگـوی کالن مفهومی اين 

ابعـاد به عنـوان ضلـع چهـارم الگو در نظر گرفته شـده اسـت.

شکل 7. الگوی کالن مفهومی پژوهش
Figure 7. Conceptual model of the research
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ضرورت    های اجتماعی است،نظام  ازجملهای  اینکه نظام رسانه   با توجه به  ابعاد چهارگانه نظام اجتماعی:
مختلف   ابعاد  درد  مو  آندارد  گیرد.  قرار  این  بررسی  منتخب   زمینه،ر  الگوی  اساس  بعد  بر  معنایی،  ، چهار 

زمینه و  محتوایی  است ای،  ساختاری،  شده  لحاظ  اجتماعی  نظام  ابعاد    .برای  این  مفهومی  کالن  الگوی  در 
 شده است. هارم الگو در نظر گرفته  ضلع چ  عنوانبه 

 پژوهشالگوی کالن مفهومی  .7شکل 

Figure 7. Conceptual model of the research 

 

 پژوهش  روش
ای  سو قصد دارد با طراحی الگوی مفهومی نظام رسانهزیرا از یک   ؛ای است توسعه   ـ  کاربردی  پژوهش  این

اسالمی حرفه  ،جمهوری  عملکرد  رسانهبه  انسجامهای  ای  و  بهبخشی  کشور  رسانه  دن  فعال  ایِ  نیروهای 
های  کارآیی و کارآمدی رسانه  ،ای بر محور تفکر انقالبیوب رسانه انقالب کمک کند و با تحقق نظام مطل

هایی  با افزودن مؤلفه  و   هابا ارائه الگوی بومی اداره رسانه  ،جمهوری اسالمی را موجب شود و از سوی دیگر
 ها شود.ها، فرایندها و برنامهها، روشمطرح حوزه رسانه، موجب اصالح رویههای نظریه به 

 گردآوری   پی   در  کیفی،  ابزارهای  و  هاروش  از  استفاده  باو    تحلیلی  ـ  توصیفی  رویکردا  ب  ،پژوهشاین  
ها ها، نامه با تکیه بر سخنان، احکام، توصیه  ،تجویزی   هایتحلیل   و ارائه  سازیمفهوم  منظوربه  کیفی  هایداده 

طراحی   به،  الب اسالمیبعد از انق  چهل سال  ای»مدظله« درخامنهخمینی»ره« و حضرت امام و مطالبات امام 
 آوری جمع  روش  داده،  گردآوری  مرحله  در.  پردازدایران می   اسالمی  ای جمهوریالگوی مفهومی نظام رسانه

با توجه به    .است   استوار  )گرندد تئوری(   بنیاد نظریه داده  بر  ، وتحلیلتجزیه   اصلی  روش  و   اسنادی  اطالعات، 
به    ،حاضر   مطالعه  کهاین وصول  دنبال  مبه  رسانه فهومی  الگوی  دادهنظام  روش  با    در است،    بوده  بنیادای 

بر  یابیدست ضرورتی  نظریه،  متغیر   ایبه  بهره  پژوهشهای  تعریف  با  و  نشده  از  احساس  های وشرگیری 
 . پرداخته شده است ول به الگو مند اطالعات برای وصنظام  آوریجمع  به، بنیاد مرسوم در روش داده

 پژوهش  های اجراییگام
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روش پژوهش
ايـن پژوهـش کاربردی ـ توسـعه ای اسـت؛ زيـرا از يک سـو قصد دارد بـا طراحی 
الگـوی مفهومـی نظام رسـانه ای جمهوری اسـالمی، بـه عملکرد حرفه ای رسـانه های 
کشـور و انسـجام بخشـیدن به نیروهای فعال رسـانه اِی انقالب کمک کند و با تحقق 
نظـام مطلـوب رسـانه ای بـر محـور تفکـر انقالبـی، کارآيـی و کارآمـدی رسـانه های 
جمهـوری اسـالمی را موجـب شـود و از سـوی ديگـر، بـا ارائـه الگـوی بومـی اداره 
رسـانه ها و بـا افـزودن مؤلفه هايـی بـه نظريه های مطرح حـوزه رسـانه، موجب اصالح 

رويه هـا، روش هـا، فرايندهـا و برنامه ها شـود.
ايـن پژوهـش، بـا رويکرد توصیفـیـ  تحلیلی و با اسـتفاده از روش هـا و ابزارهای 
کیفـی، در پـی گـردآوری داده های کیفـی به منظور مفهوم سـازی و ارائـه تحلیل های 
تجويـزی، بـا تکیه بر سـخنان، احکام، توصیه هـا، نامه ها و مطالبـات امام خمینی»ره« 
و حضـرت امام خامنه ای»مدظلـه« در چهل سـال بعـد از انقالب اسـالمی، به طراحی 
الگـوی مفهومـی نظـام رسـانه ای جمهـوری اسـالمی ايـران می پـردازد. در مرحلـه 
گـردآوری داده، روش جمـع آوری اطالعـات، اسـنادی و روش اصلـی تجزيه وتحلیـل، 
بـر نظريـه داده بنیـاد )گرندد تئوری( اسـتوار اسـت. با توجـه به اينکـه مطالعه حاضر، 
بـه دنبـال وصـول به الگـوی مفهومی نظـام رسـانه ای بـا روش داده بنیاد بوده اسـت، 
در دسـتیابی بـه نظريـه، ضرورتـی برای تعريـف متغیر های پژوهش احسـاس نشـده 
و بـا بهره گیـری از روش هـای مرسـوم در روش داده بنیـاد، بـه جمـع آوری نظام منـد 

اطالعـات بـرای وصـول به الگو پرداخته شـده اسـت.

گام های اجرايی پژوهش
به منظـور دسـتیابی بـه هدف پژوهش، با بررسـی اسـناد و آثار موجـود از رهبران 
انقـالب اسـالمی، بـه طبقه بندی و سـازمان دهی آنهـا، پرداخته شـد. در ابتـدای امر، 
داده هـای مرتبـط بـا موضوع پژوهش از کالم رهبران اسـتخراج و آماده سـازی شـدند 
و سـپس، بـا بهره گیـری از نرم افـزار MAXQDA هـر جـزء اطالعـات کدگـذاری 
کـه  نیـز  داده هـا  تجزيه وتحلیـل  شـد.  تهیـه  يادداشـت ها  از  الزم  رونوشـت های  و 
فراينـد تدويـن، تنظیـم، شـالوده ريزی و بیـان مفهـوم يا معنـای انبوهـی از داده های 
جمـع آوری شـده اسـت، بعـد از اقدامـات اولیـه و آماده سـازی داده هـا انجـام گرفت. 
سـپس، بـر اسـاس داده ها، کدها بسـط داده شـد و مقوله بنـدی اولیه صـورت گرفت. 
در نامگـذاری کدهـا، اولويـت اول پژوهشـگر، تعابیـر و الفـاظ مورد اسـتفاده در کالم 
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رهبـران بـوده و در اولويت هـای بعـدی، کدهـای قیاسـی کـه اصطالحـات تخصصـی 
حـوزه رسـانه بوده انـد، انتخـاب شـده اند. بیشـتر مفاهیـم و اصطالحـات تخصصی در 
مرحلـه اسـتنباط، مفهوم پـردازی و مقوله بندی مـورد بهره برداری قـرار گرفته اند. اين 
مرحلـه از حسـاس ترين و مهم تريـن بخش هـای کار اسـت کـه بـر اسـاس آن، رابطه 
مفاهیـم بـا يکديگر مشـخص می شـود. در انتخـاب مؤلفه هـا و مفاهیم، جامـع بودن، 
مانـع بـودن، همگنـی، عینـی بـودن، منظـم بـودن و عمومیـت داشـتن، معیارهـای 
اصلـِی مدنظـر بـوده اسـت. در ادامـه، نظامـی از مقوله هـای درون داده ها، ايجـاد و با 
نگاهـی بـه ادبیـات پژوهـش، مقوله هـا بار ديگر بسـط داده شـد و داده هـا در مقوالت 
قـرار گرفـت. در پايـان کار نیـز مقوله بندی بر اسـاس داده ها، اصـالح و مدل تفصیلی 
مفهومـی پژوهـش تهیـه شـد. طـی ايـن مراحـل، بارهـا رفت وبرگشـت بیـن داده ها، 

کدهـا و مقوله هـا صـورت گرفـت تـا اشـباع نظری حاصـل آيد.

يافته های پژوهش
1.شناسايیکدهاازدادههایموجود)کدگذاریباز(

بـرای شـناختن انواع مسـائل مطرح شـده از سـوی رهبـران انقـالب در خصوص 
رسـانه، ضـروری اسـت با فهـم معانـی مدنظـر آن بزرگـواران، نشـانگر های موضوعی 
مربـوط را بـرای فهرسـت کردن کل مجموعه داده ها شناسـايی کنیم کـه از آن به کد 
تعبیـر می کنیـم. ايـن کدهـا بـه واحدهـای معنـادار از کالم رهبران که واحـد تحلیل 
نامیـده می شـود، اختصـاص داده شـده اند. در مجمـوع، تعـداد 201 واحـد تحلیـل از 
متـون مربـوط انتخـاب و کدگذاری شـده اند. جدول 1 بخشـی از نحوه کدگـذاری باز 

را نشـان می دهد.
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جدول 1. شناسايی کدها و ساختن کد
Table 1. Creating codes and defining codes

متن
Text

کد باز
Open Code

نشان
Mark

مسئوليت است. االن مسئوليت خدايی، اخالقی و ملّی 
است. همه مسئوليت ها االن به عهده اين دستگاه است.

مسئوليت 
MCO001اجتماعی

اين دستگاه ها تربيتی است. بايد تمام اقشار ملّت با 
اين دستگاه ها تربيت بشوند. اين يک دانشگاه عمومی 

است.
دانشگاه 
MCU001عمومی

MCO003هدايت گریما صداوسيما را يک مرکز هدايت فکری می دانيم.
راديوـ تلويزيون بايد يک مرکز آموزشی باشد ... اين 

MCU002آموزشبايد مردم را تربيت بکند.

راديوـ تلويزيون بايد کاماًل مستقل باشد و بايد 
استقاللش محفوظ باشد و هيچ کس در آن دخالت 

نکند.
MAS007استقالل

راديوـ تلويزيون بايد مستقل و آزاد باشند و همه گونه 
MCG007انتشار نقدهاانتقاد را، با کمال بی طرفی، منتشر سازند.

الزام ديگر اين مأموريت، داشتن آرايش رسانه ای 
کارآمد در عرصه  استانی و ملی و بين المللی است؛ 

شنيدن صدای انقالب و ديدن چهره انقالب. در اينجا 
آرايش ما ضعيف است.

آرايش 
رسانه ای 
کارآمد

HBR002

مؤکداً سفارش می کنم به برنامه ريزی، رعايت 
راهبردهای کالن، جذب و حفظ و تربيت نيروهای 
انقالبی و کارآمد و حضور مؤثر در فضای مجازی. 

اهتمام بورزيد و به خدای متعال توکل و اعتماد کنيد.

حضور در 
HCE001فضای مجازی

تبليغ بايد جريان ساز باشد، تبليغ بايد گفتمان ساز 
HCG013گفتمان سازیباشد، تبليغ بايد فضا ايجاد کند؛ گفتمان ايجاد کند.

اعتقادم اين است که بايد برنامه ريزی کرد و 
چشم انداز درست کرد و آماده شد برای حرکتی که 

اهدافش اينهاست.
چشم انداز و 

HAN001راهبرد

چرا هنگامی که کشورهای ديگر برای حفاظت 
از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی 

چارچوب هايی قرار می دهند ما آن را رها کرده ايم؟
ضوابط و 
HBQ004مقررات

گردش کار در سازمان صداوسيما بايد در جهت 
رسيدن به کيفيت برتر در همه برنامه هاي آن باشد.

فرايند توليد 
HBF001برنامه
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2. توصيف متن و ساختن کد )کدگذاری محوری(
ايجـاد تعـادل بیـن توصیـف و تفسـیر، نکته مهمـی در فراينـد نظريـه داده بنیاد 
اسـت. بـه همیـن منظـور و بـرای افزايـش دقـت کار و از دسـت نرفتـن پس زمینه ها 
و بسـتر مربـوط بـه موقعیـت زمانـی و مکانـی بیانـات و مطالبـات رهبـران، توصیـف 
متـون انتخابـی صـورت گرفـت و بخشـی از زمینه هـای تأثیرگـذار بـر تحلیـل، تحت 
ايـن عنـوان در جـدول مربـوط ذکر شـد. بـا مطالعه  آثـار رهبـران انقالب اسـالمی و 
شناسـايی نشـانگر های موضوعـی، همچنیـن نـگاه بـه متـن و کد هـای اولیه  سـاخته 
شـده بـر اسـاس معانـی مـورد نظـر، اقـدام بـه توصیـف متـون مـورد نظـر، از کالم 
رهبـران شـده اسـت. در توصیـف متون سـعی بـر آن بوده اسـت که موقعیـت زمانی 
و مقـام بیـان کالم مـورد توجـه واقـع شـود. سـپس، بـا تنقیـح اولیـه  کد هـا و ايجاد 
تغییـرات الزم در آنهـا، کدهـای محـوری سـاخته شـد و ايـن امـر تا زمان شناسـايی 
نکتـه  جديـد )نقطـه  اشـباع( تـداوم يافـت. در سـاختن کد هـا از ادبیـات پژوهش نیز 
بهـره گرفته ايـم. بـه همیـن منظـور و بنابـر رويکـرد پژوهـش، در سـاختن کدهـای 
محـوری، از دو رويکـرد اسـتقرايیـ  کـه از متـن کالم رهبران اسـتخراج شـده اسـت 
ـ و نیـز رويکـرد قیاسـیـ  کـه از ادبیـات و الگـوی کالن پژوهـش اخـذ شـدهـ  بهره 
گرفتـه شـده اسـت. در جـدول 2 نمونـه ای از متـون و نیـز توصیـف صـورت گرفته و 
کـد محـوری مربـوط به هرکدام، همچنین قیاسـی يا اسـتقرايی بودن آنها درج شـده 

است.
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جدول 2. توصيف متون و کدگذاری محوری
Table 2. Text description and main codes

نمونه ای از داده ها
Data examples

توصيف
Description

نوع
Type

کد محوری
Code Bbase

تبليغ بايد جريان ساز باشد، تبليغ 
بايد گفتمان ساز باشد، تبليغ بايد فضا 

ايجاد کند؛ گفتمان ايجاد کند.
در ديدار از 
گفتمان سازیاستقرايیصداوسيما

راديوـ تلويزيون بايد مستقل و آزاد 
باشند و همه گونه انتقاد را با کمال 

بی طرفی منتشر سازند.

نفوذ گروه های 
سياسی در صداوسيما 

در اول انقالب
سياست هاقياسی

برخوردار از مزيت های رقابتی باشد. 
امروز رقبای ما زيادند؛ چه رقبای 

منطقه ای، چه رقبای بين المللی. بايد 
مقابل اين رقبا خود را از مزيت های 

رقابتی برخوردار کنيم.

در ديدار با مديران 
رقابتاستقرايیصداوسيما

چرا هنگامی که کشورهای ديگر برای 
حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده 
از فضای مجازی چارچوب هايی قرار 

می دهند ما آن را رها کرده ايم؟
ضابطه مندیاستقرائیدر ديدار با مردم

توجه به پرورش و شکوفايي 
استعدادها، تشويق خالقيت و نوآوري 

علمي
در حکم رئيس 

خالقيتاستقرائیسازمان

3. مقايسه )کدگذاری انتخابی(
ازجملـه اقداماتـی کـه در مراحـل گرنـدد تئـوری بايـد صـورت گیـرد، مقايسـه 
کدهـای بـاز و محـوری و نیـز تطبیق آنها با متن سـند بـرای تدقیق، تحلیل، تفسـیر 
و در نهايـت، رسـیدن بـه کد انتخابی اسـت. در مراحـل قبل، کدگذاری باز بر اسـاس 
موضوعـات انجام شـده و مـالک اصلی موضوع بوده اسـت، در کدگـذاری محوری نیز 
بـا محوربنـدی متـون و کشـف اشـتراک ها میـان آنهـا و با توجـه به توصیـِف صورت 
گرفته، تمرکز بر موضوعات محوری بوده اسـت. هدف از مقايسـه، کشـف اشـتراک ها 
و افتراق هـای میـان داده هـا، ادغام هـا و انفکاک هـای احتمالـی و تقلیـل کدهـا برای 

رسـیدن بـه کدهای انتخابی اسـت.
در ايـن مرحلـه از تحلیـل، به کمک توصیـف صورت گرفته از متـون و محورهای 
بـه دسـت آمـده از آثـار رهبـران، متن هـا بـار ديگـر، بـا هـم مقايسـه شـدند و نقاط 
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اشـتراک و افتراق  میان آنها، کشـف و در کدها اعمال شـد. اين کار در کاوش مسـائل 
بـه پژوهشـگر کمـک کـرد تا الگو هـا را بشناسـد و تمايز هـا و پیوند های میـان داده ها 
را مـورد توجـه قـرار دهـد. توصیـف بـه همـراه مقايسـه، پااليـش داده ها را تسـهیل 
و زمینـه را بـرای مقوله بنـدی آمـاده کـرد. در جـدول 3 نحـوه مقايسـه و چگونگـی 
وصـول بـه کدهـای انتخابـی، به تفکیـک کدهای بـاز و معانی مشـترک میـان آنها و 

در نهايـت، رسـیدن بـه کـد انتخابی آمده اسـت.

جدول 3. مقايسه متون و کدهای باز و استخراج کد انتخابی
Table 3. Comparing the text and open codes

نمونه ای از داده ها
Data Example

کدهای باز
Open Codes

ويژگی مشترک
 Similar

Charactristics

کد انتخابی
 Chosen

Code
در تبليغات ما اين دستگاه از 
حيث سيما و از حيث صدا هر 
دو اسالمی باشد. تبليغ بايد 
جريان ساز باشد، تبليغ بايد 

گفتمان ساز باشد، تبليغ بايد فضا 
ايجاد کند؛ گفتمان ايجاد کند.

اسالمی شدن
گفتمان سازی

فرهنگ و معرفت 
دينی

بسط دين و 
معرفت

گردش کار در سازمان 
صداوسيما بايد در جهت 

رسيدن به کيفيت برتر در همه 
برنامه هاي آن باشد.

فرايند توليد برنامه
روند توليد و 

انتشار
روش های توليد و 

انتشار
رويه های 
توليد و 
انتشار

از اهداف ما ارتقای معرفت 
دينی روشن بينانه و رفتار دينِی 

مخلصانه است.
توجه به اهداف 

اهداف کالنهدف گذاریکالن

چرا درحالی که کشورهای ديگر 
برای استفاده از فضای مجازی 
چارچوب هايی قرار می دهند 
تا از فرهنگ خود محافظت 

کنند، ما فضای مجازی را رها 
کرده ايم؟

ضوابط و مقررات
ضابطه مندیوضع مقرراتنظارت بر عملکرد

توجه به پرورش و شکوفايي 
استعدادها، ترغيب به خالقيت 
و نوآوري علمي، تقويت امر 

پژوهش و باال بردن توان علمي 
و فناوری کشور.

تحول گرايی درونی
خالقيتخالقيت و نوآوریخالقيت و نوآوری
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4. مقوله بندی و مفهوم پردازی
شناسـايی کد هـا با ويژگی های مشـابه و دسـته بندی آنها درون مقـوالت معنادار، 
در مرحلـه قبـل انجـام گرفـت. در ايـن مرحلـه، روابط میان مقوالت کشـف شـد و با 
نگـرش بـه داده هـا به مثابـه يـک کل، بسـط درک مفهومـی از مسـائل مطروح شـده 
در داده هـا صـورت گرفـت. بـرای توسـعه  درک مفهومـی از داده هـا و ارتقـای تحلیل 
بـه سـطح انتزاعی تـر، همچنیـن فهم نحوه  ارتبـاط کدهای منفـرد داده ها بـا يکديگر 
در يـک چارچـوب مفهومـی گسـترده، بـا توجه بـه الگوی نظـری منتخـب پژوهش، 
اقـدام بـه مفهوم سـازی شـد و مؤلفه ها بر اسـاس اين مفاهیـم تعريف شـدند تا طبق 
نظـر رهبـران، بتوانیـم بـه الگـوی تفصیلـی مفهومی پژوهش دسـت  يابیـم. جدول 4 

کدهـای محـوری و انتخابـی، مؤلفه هـا و بعد مربـوط را نشـان می دهد.

جدول 4. مقوله بندی و مفهوم سازی با توجه به ابعاد الگوی نظری منتخب
Table 4. Conceptualization

کد محوری
Main Code

کد انتخابی
Chosen Code

مؤلفه
Indicatior

بُعد
Dimention

محتوايیهدايت افکارهدايت افکارهدايتگری
محتوايیدانشگاه عمومیدانشگاه عمومیآموزش عمومی

بسط معرفت و بسط دين و معرفت
محتوايیبسط معرفت و فرهنگفرهنگ

ساختاریمخاطبانواع مخاطبکميت و کيفيت مخاطب
معنايیمأموريتمأموريتوظيفه

معنايیسياست هاسياست هاسياستگذاری
ساختاریرقبارقبارقابت

رويه های توليد و مراحل توليد و انتشار
ساختاریفرايند توليد و انتشارانتشار

محتوايیتنوع در محتواجذابيت محتوامحتوای کيفی
معنايیچشم اندازافق فعاليتدورنما

معنايیاهدافاهدافاهداف کالن
ساختاریمالکيتمالکيتحق مالکيت
ساختاریقوانين و مقرراتضوابط و مقرراتضابطه مندی

محتوايیخالقيت و نوآوریخالقيت و نوآوریخالقيت
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5. نمايش و تحليل اسناد مطالبات رهبران
بـا تحلیـل متـون بـه لحـاظ فراوانـی، در مجمـوع از 201 متـن تحلیـل شـده از 
کالم رهبـران، بـر اسـاس معیـار ارتباط آنها با ابعـاد چهارگانه الگـوی نظری پژوهش، 

نتايـج زيـر به دسـت آمد:
بعـد محتوايـی، بـا 71 متـن )26 مـورد متعلـق بـه امام خمینـی»ره« و 45 مورد 
از کالم امام خامنه ای»مدظلـه«( و 35/32 درصـد، رتبـه اول را بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت؛ بعـد زمینـه ای، بـا 52 متـن )صرفـاً از امام خامنه ای»مدظلـه«( و 25/88 
درصـد در رتبـه دوم قـرار دارد. بعـد معنايـی بـا 51 متـن )24 مـورد متعلـق بـه 
امام خمینـی»ره«، 27 مـورد متعلـق بـه امـام خامنه ای»مدظلـه«( و 25/37 در صد، 

در رتبه سـوم اسـت.
بعـد سـاختاری نیز بـا 27 متن )14 مورد متعلـق به امام خمینـی»ره«، 13 مورد 
متعلـق بـه امام خامنه ای»مدظلـه«( و 13/43 درصد، آخرين رتبـه را از لحاظ فراوانی 
بـه خود کسـب کرده اسـت. جـدول 5 وضعیت ابعـاد را در نگاه کلی نشـان می دهد.

جدول 5. نسبت متون تحليل شده به ابعاد الگوی نظری
Table 5. Ratio of analized text to dimentions of the conceptual model

بعد معنايی
 Strategic
Dimention

بعد محتوايی
 Content

Dimention

بعد ساختاری
 Structural
Dimention

بعد زمينه ای
 Environmental

Dimention

جمع
Sum

تعداد
Quantity51712752201

درصد
Percentage25/3735/3213/4325/88100

الف( تحليل سند مطالبات امام خمينی»ره«
پس ازانجـام کدگـذاری بـاز بـرای بررسـی کلیـت متـون از حیـث موضوعـات 
مطـرح شـده در آنهـا، بـا بهره گیـری از نرم افـزار MAXQDA اقـدام بـه تحلیـل 
اسـناد مرتبـط شـد. در اين بررسـی، مشـخص شـد کـه از مجمـوع 201 سـند مورد 
مطالعـه از کالم رهبـران انقـالب اسـالمی، تعـداد 64 سـند )31/84 درصـد( متعلـق 
بـه سـخنان مربـوط بـه امام خمینـی»ره« بوده کـه از اين میـان 40/6 درصـد مربوط 
بـه بعـد محتوايـی، 37/5 درصـد مربـوط بـه بعـد معنايـی و 21/9 درصـد مربوط به 
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بعـد سـاختاری بـوده اسـت. شـکل 8 شـمای کلـی اسـناد مطالعـه شـده از آن رهبر 
عظیم الشـأن را در خصـوص رسـانه نمايـش می دهـد.

شکل 8. تحليل سند کالم امام خمينی»ره«
Figure 8. Analize of imam khomeini’s document
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6. شکل دهی به طبقات اصلی
پـس از مفهوم سـازی و مقوله پـردازی، نوبـت بـه شـکل دادن بـه طبقـات اصلـی 
مفاهیـم می رسـد. در جـدول 6 طبقات اصلی و فرعی مفاهیم اسـتخراج شـده از نظر 

رهبـران انقالب اسـالمی آمده اسـت.

جدول 6. شکل دهی به طبقات اصلی
Table 6. Forming the main category

طبقات اصلی
Main categories

طبقات فرعی
Minor Categories

شرايط علی
Casual Conditions

کارکردهای رسانه، جايگاه و اهميت رسانه، جنگ رسانه ای، 
تهاجم فرهنگی، آثار رسانه، حساسيت رسانه

شرايط مداخله گر
 Intervening
Conditions

آفات رسانه، هجمه رسانه ای، انحصار رسانه ای استکبار، 
ظهور رسانه های جديد، مسئوليت اجتماعی، مسئوليت الهی

شرايط زمينه ای
Context

قوانين و مقررات، محيط متحول و متغير، همسويی با نظام، 
شناخت عرصه، شناخت رقيب، توسعه کيفی، تعامل با 

نخبگان

مقوله اصلی
Core category

هدايت افکار، بسط معرفت و فرهنگ، مخاطب محوری، 
مزيت های رقابتی، خالقيت و نوآوری، جذابيت، دانشگاه 

عمومی
کنش ها و تعامالت

 Actions &
Interactions

تبليغات صحيح، برنامه ريزی دقيق و چندجانبه، نشر 
ارزش ها، گفتمان سازی، پرورش افکار، الگوسازی، 

اميدآفرينی
پيامدها

Consequences
ارتقای فرهنگ ملی و عمومی، دستگاه توحيدی، هدايت 

افکار، ارتقای اخالق و معنويت، انسان سازی، انتشار ارزش ها

7. مدل پارادايمی مطالبات رهبران انقالب اسالمی
پـس از مشـخص کـردن طبقـات اصلـی و فرعـی، مـدل پارادايمـی مطالبـات 
رسـانه ای رهبـران انقـالب اسـالمی قابل ترسـیم خواهد بـود. در شـکل 10 اين مدل 

بـه نمايـش در آمده اسـت.
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شکل 10. مدل پارادايمی مطالبات رهبران انقالب اسالمی از رسانه ها
Figure 10. Paradigmatic Model of bothe Imam’s Demands from Media

20 
 
 

 
 طبقات اصلی 

Main categories 
 طبقات فرعی 

Minor Categories 
 شرایط علی 

Casual Conditions 
آثار  ، تهاجم فرهنگی، ایهجنگ رسان، جایگاه و اهمیت رسانه، کارکردهای رسانه

 رسانه  حساسیت ، رسانه
 گر شرایط مداخله 

Intervening 
Conditions 

، های جدیدظهور رسانه، ای استکبارانحصار رسانه، ایهجمه رسانه، آفات رسانه
 مسئولیت الهی، مسئولیت اجتماعی

 ای شرایط زمینه 
Context 

شناخت  ، شناخت عرصه، با نظامهمسویی ، محیط متحول و متغیر، قوانین و مقررات
 تعامل با نخبگان، توسعه کیفی، رقیب 

 مقوله اصلی 
Core category 

خالقیت  ، های رقابتیمزیت ، مخاطب محوری، بسط معرفت و فرهنگ، هدایت افکار
 دانشگاه عمومی، جذابیت ، و نوآوری

 ها و تعامالتکنش
Actions & 

Interactions 

پرورش  ، گفتمان سازی، هارزشنشر ا، چندجانبهقیق و ریزی دبرنامه، تبلیغات صحیح
 امیدآفرینی ، الگوسازی، افکار

 پیامدها
Consequences 

رتقای اخالق و  ا، هدایت افکار، دستگاه توحیدی، ارتقای فرهنگ ملی و عمومی
 هاانتشار ارزش، سازیانسان، معنویت 

 انقالب اسالمی  رهبرانمدل پارادایمی مطالبات  .7
انقالب اسالمی قابل ترسیم خواهد    رهبرانای  شخص کردن طبقات اصلی و فرعی، مدل پارادایمی مطالبات رسانهاز م  پس

 این مدل به نمایش در آمده است. 10بود. در شکل 
 

 ها انقالب اسالمی از رسانه رهبرانمدل پارادایمی مطالبات  .10شکل 

Figure 10. Paradigmatic Model of bothe Imam’s Demands from Media 

 
 الگوی تفصیلی مفهومی پژوهش  و ارائه تبیین .8

8. تبيين و ارائه الگوی تفصيلی مفهومی پژوهش
بـا اجـرای روش داده بنیـاد در تحلیـل ديدگاه هـای رهبـران انقـالب اسـالمی و 
شناسـايی کدهـا، ابعـاد، مؤلفه هـا و شـاخص ها بـر اسـاس الگـوی کالن مفهومـی 
پژوهـش، بـه مرحلـه طراحـی الگـوی تفصیلـی مفهومـی بـر مبنـای نتايـج تحلیـل 
می رسـیم. رسـم نمـودار و مـدل، نوعـی مفهوم پـردازی اسـت کـه بـرای تسـهیل در 
تصويرسـازی روابـط بین داده ها به کار مـی رود و متضمن تقلیل داده ها و ساده سـازی 
آنهـا بـرای مشـاهده الگوهـای کلی اسـت. ترسـیم مـدل، با نشـان دادن روابـط میان 
کدهـا آغـاز می شـود و مسـائلی را که همواره در کنار يکديگر ذکر شـده اند، برجسـته 
می کنـد؛ ايـن امـر، بازنمايـِی بصـرِی روشـنی از سـاختاِر داده هـا فراهـم مـی آورد و 
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کنـدوکاو بیشـتر آنهـا را موجـب می شـود. بر ايـن مبنـا، چارچوب تفصیلـی مفهومی 
اسـتقرايی مدنظـر پژوهـش نیـز، از کدهـا، مفاهیـم و نظريه هايـی کـه از داده هـا بـه 

دسـت آمـده، فراهم شـده اسـت.
اليـه اول، الگـوی مفهومـی را چهـار بعـد اصلی نظـام اجتماعی، بر اسـاس الگوی 
منتخـب پژوهـش تشـکیل می دهنـد کـه زمینـه ای بـرای معرفـی و ارائـه مؤلفه های 
نظـام رسـانه ای جمهـوری اسـالمی ايـران اسـت. در ادامـه، بـه شـرح هر يـک از آنها 

می پردازيـم:
بُعـد معنايـی )جهـات راهبـردی(: ايـن بُعد، بـه مقصد و مسـیر و ابزار دسـتیابی 
بـه آنهـا اشـاره دارد. بـا توجه بـه اينکه نظام رسـانه ای، برای دسـتیابی به چشـم انداز 
و اهـداف کالن ايجـاد می شـود، همـواره بايـد مقاصد و مسـیرهای آن تعريف شـوند. 
به اين ترتیـب، هـرگاه نظـام رسـانه ای »هـدف، مقصـد و مسـیر خـود را گـم کنـد يـا 
اهـداف فرعـی جايگزيـن اهـداف اصلی شـوند و روزمرگی بـر فعالیت های نظام سـايه 
افکنـد، نیـاز به تغییرات بنیادين اسـت و بايد چشـم انداز، رسـالت، مأموريـت، اهداف 

و راهبردهـا بازآفرينی شـود« )فرهی بوزنجانـی، 1389: 6(.
بُعـد سـاختاری: ايـن بُعد، به تمام سـازوکارهای نرم افـزاری اشـاره دارد که زمینه 
دسـتیابی بـه بُعـد معنايـی را آسـان می کننـد. بـا توجـه بـه اينکـه نظـام رسـانه ای، 
بیشـتر بـه سـاختارهای نرم افـزاری مربـوط می شـود، در الگـوی مفهومـی پژوهـش 
نظام نامه هـا،  شـامل  نرم افـزاری؛  عوامـل  اسـت.  شـده  لحـاظ  بخـش  ايـن  صرفـاً 
آيین نامه هـا، قوانیـن و مقـررات، روش هـا، رويه هـا، منابـع، مالکیـت، عرصـه رقابـت، 
فرايندهـای تولیـد و انتشـار و مخاطـب اسـت. سـاختارها نیـز بـه روابط بیـن عوامل 
اجـرای کار اشـاره دارنـد. هـرگاه نظام رسـانه ای در فعالیت هـای خود، دچـار کندی، 
ضعـف يـا کوتاهـی شـود کـه نمودهـای عینـی آن در سـر بزنگاه هـا و گلوگاه هـا يـا 
در طوالنـی شـدن فراينـد اجـرای کار هـا، فـرار مخاطـب و... بتوان مشـاهده کـرد، به 

تغییـرات بهینـه و بازطراحـی فرايند هـا، سـاختارها و سیسـتم ها نیـاز اسـت.
بُعـد محتوايـی: بـا عنايـت بـه ويژگی هـای نظام هـای اجتماعـی و تفـاوت آنهـا بـا 
سـازمان ها و نیـز تفـاوت نظـام رسـانه ای بـا سـاير نظام هـای اجتماعـی، مؤلفه هايـی 
کـه ذيـل بعـد محتوايـی بـا نـگاه رسـانه ای می تـوان لحـاظ کـرد، همـان فرهنـگ و 
هنجار هـای حاکـم بـر جامعـه، اخـالق اجتماعـی، خالقیـت و نـوآوری، تنـوع محتوا و 
جذابیـت و جامعیـت محتوايـی هسـتند. بـر ايـن اسـاس می تـوان گفـت که ايـن بعد، 
به منزلـه خونی اسـت که در رگ هـای نظام رسـانه ای جريان دارد. هـرگاه ضعف محتوا 
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در بخش هـای مختلـف آن بـر نظـام رسـانه حاکـم شـود، رسـانه های متعلـق بـه آن 
نظـام در فضـای رقابتـی بسـیار پیچیده و متنـوع، مزيت هـای رقابتی خود را از دسـت 
می دهنـد؛ در ايـن صـورت، نظـام رسـانه ای نیاز بـه نوسـازی محتوايی خواهد داشـت.

بُعـد زمینـه ای )محیطـی(: ايـن بُعد بـه محیط اشـاره دارد کـه می تواند بـر تمام 
عوامـل يـاد شـده اثـر بگـذارد. محیـط چیـزی اسـت کـه بـر سیسـتم اثر می گـذارد 
و قابـل کنتـرل از طريـق آن نیسـت. به عبارت ديگـر مجموعـه جريان هـا، شـرايط، 
روندهـا، متغیرهـا، عوامـل، رخدادهـا و اقداماتی اسـت که بـر عملکرد و اهـداف نظام 
اثـر می گذارنـد و يـا تحت تأثیر عوامـل اداره کننده آن قـرار می گیرند. بـه عواملی که 
تحـت کنتـرل مديريـت نظـام واقع می شـوند، عوامـل داخلـی و به عواملـی که تحت 
تأثیـر مديريت هـا و عوامـل و بازيگـران متعـدد قـرار دارنـد، محیـط خارجـی اطالق 
می شـود )حسـن بیگی، 1390: 242(. محیـط رسـانه کـه از آن بـه سـپهر رسـانه نیز 
تعبیـر می شـود، پیچیـده، متحـول، متکثـر، متغیـر، متأثر و همـراه بـا عدم قطعیت و 
چالش هـای متعـدد اسـت. نظـام رسـانه ای بايد بـا اتخاذ رويکـرد هشـیاری راهبردی 
نسـبت بـه شناسـايی فرصت هـا، تهديدهـا، ضعف هـا و قوت هـای خـود در قبـال 
محیـط، اقـدام و راهبردهـای خـود را بـا توجـه بـه آن تدوين کنـد. زمانی کـه موانع 
اساسـی توسـعه و تحول به شـکل مشـکالت سیاسـی، اجتماعی و اقتصادی ظهور و 

بـروز می يابنـد، بـا تجزيه وتحلیـل محیطـی بايـد درصـدد رفع آنهـا برآمد.
در اليـه دوم، الگـوی مفهومـی که حول ابعاد نظام رسـانه ای شـکل گرفته اسـت، 
مؤلفه هـای هرکـدام از ابعـاد چهارگانـه نظـام رسـانه  ای، دسـته بندی و ارائـه شـده 
اسـت. بـا توجـه اينکـه، هر نظـام رسـانه ای بر پايـه تفکر حاکم بـر جامعه مـورد نظر 
شـکل می گیـرد، نظام رسـانه ای جمهوری اسـالمی ايران نیـز بايد بر مبانـی معرفتی 
معرفت شناسـی،  هستی شناسـی،  مبانـی  شـود.  اسـتوار  اسـالمی  انقـالب  رهبـران 
انسان شناسـی و ارزش شناسـی رهبـران انقـالب اسـالمی، تأثیـر تـام و تمـام بر کلیه 

شـئون نظـام رسـانه ای دارند.
در اليـه سـوم، شـاخص های بـه دسـت آمـده از ديدگاه هـای رهبـران انقـالب 
اسـالمی ذيـل هـر يـک از مؤلفه هـا ذکـر شـده اند. در ايـن اليـه، بـرای هرکـدام از 
مؤلفه هـا، سـه شـاخص ذکـر شـده اسـت. بـا توجه بـه تعـداد زيـاد شـاخص های به 
دسـت آمـده ازديدگاه هـای رهبـران و نبود امـکان ذکر تمامـی آنها در الگـو، مفاهیم 
در هم، ادغام و سـعی شـده اسـت با اسـتفاده از تعابیر عام، جامعیت الزم برای بیان 

معنـای مدنظـر آن بزرگـواران رعايت شـود.
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بـرای ترسـیم الگـوی مفهومـی، نیـز از مـدل دايره ای اسـتفاده شـده اسـت تا 
بیـان مفاهیـم و ارتبـاط میـان آنهـا به سـهولت نمايـش داده شـود. در ايـن مدل، 
ابعـاد و مؤلفه هـای هرکـدام از اجـزای شـکل دهنده نظـام رسـانه ای بـر اسـاس 

ديدگاه هـای رهبـران انقـالب اسـالمی بـه نمايـش درآمده انـد.
همان گونـه کـه مشـاهده می شـود، ابعـاد چهارگانـه نظـام رسـانه ای در عیـن 

حفـظ تمايـز خـود، بـا سـاير ابعـاد در تعامل هسـتند.

شکل 11. الگوی مفهومی نظام رسانه در جمهوری اسالمی ايران در 
انديشه امام خمينی»ره« و امام خامنه ای»مدظله«

Figure 11. Conceptual model of media system of IRI in both imams 
Point of view

22 
 
 

فرصت  شناسایی  به  نسبت  راهبردی  هشیاری  ضعفرویکرد  تهدیدها،  قوتها،  و  محیطها  قبال  در  خود  و  اقدا  ،های  م 
شکل مشکالت سیاسی، اجتماعی و    بهموانع اساسی توسعه و تحول  راهبردهای خود را با توجه به آن تدوین کند. زمانی که  

 برآمد. هارفع آن درصددمحیطی باید  وتحلیلتجزیه با د، نیاباقتصادی ظهور و بروز می
دوم الیه  رسانه  ،در  نظام  ابعاد  حول  که  مفهومی  مؤلفهست ا   گرفته  شکل ای  الگوی  نظام ،  چهارگانه  ابعاد  از  هرکدام  های 

د،  گیرشکل می  نظر  موردای بر پایه تفکر حاکم بر جامعه  بندی و ارائه شده است. با توجه اینکه، هر نظام رسانهدسته  ،ایرسانه
رسانه نیز  نظام  ایران  اسالمی  جمهوری  معرفتی  باید  ای  مبانی  اسالمی    رهبرانبر  مبا  استوارانقالب  هستیشود.  شناسی،  نی 

 . دندارای ر کلیه شئون نظام رسانهبتام و تمام  تأثیر ،انقالب اسالمی رهبرانشناسی شناسی و ارزششناسی، انسانمعرفت 
. در این  اندشدهها ذکر  رهبران انقالب اسالمی ذیل هر یک از مؤلفه  هایدیدگاههای به دست آمده از  شاخص  ،در الیه سوم

ا  ،الیه تعداد زیاد شاخص  ،هاز مؤلفهبرای هرکدام  به  با توجه  آمده ازسه شاخص ذکر شده است.    های دیدگاههای به دست 
ادغام و سعی شده است با استفاده از تعابیر عام، جامعیت الزم   ،امکان ذکر تمامی آنها در الگو، مفاهیم در هم  نبودرهبران و  

 . رعایت شودآن بزرگواران  مدنظربرای بیان معنای 
ای استفاده شده است تا بیان مفاهیم و ارتباط میان آنها به سهولت نمایش داده  از مدل دایرهنیز  مفهومی،    ترسیم الگویبرای  

های رهبران انقالب اسالمی ای بر اساس دیدگاهنظام رسانه  دهندهشکلهای هرکدام از اجزای  شود. در این مدل، ابعاد و مؤلفه
با سایر ابعاد در   ،ای در عین حفظ تمایز خودشود، ابعاد چهارگانه نظام رسانهیکه مشاهده م  گونههمان .  اندبه نمایش درآمده

 تعامل هستند.
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Figure 11. Conceptual model of media system of IRI in both imams Point of view 

 
 

 گیری بحث و نتیجه
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بحث و نتيجه گيری
توسـعه ارتباطـات، موجبـات تحـول و انقـالب در مفاهیم و مؤلفه هـای اقتصادی، 
اجتماعـی، فرهنگـی، سیاسـی، امنیتـی و دفاعی را فراهم آورده اسـت. اين گسـترش 
روزافـزون، حیطـه عمـل دولت ها را به چالش کشـیده و حاکمیت ها را ناچـار از اتخاذ 
تدابیـری کرده اسـت که به واسـطه آنها بتوانند افکار عمومی کشـور خـود را مديريت 
کننـد. جايـگاه افـکار عمومـی در جهـان معاصـر تا حدی اسـت کـه تمامـی دولت ها 
را در سراسـر جهـان بـرای تأثیرگـذاری بـر آن به تکاپو انداخته اسـت. اگـر در چنین 
عرصـه ای کشـورها نتواننـد روش هايی را بـرای هدايت و جهت دهی بـه افکار عمومی 
بـه کار بگیرنـد، در عمـل، اذهـان آحـاد مـردم را بـه دسـت دشـمن و يا رقبـای خود 
می سـپرد ند و در ايـن میـان، معلـوم نیسـت چـه بـر سـر ارزش هـا و فرهنگ کشـور 
خواهـد آمـد. بـرای اين منظور ايجـاد يک نظام رسـانه ای کارآمـد، از بهترين اقدامات 

هر کشـور است.
يکـی از مضامیـن اصلـی کـه در خصـوص وضعیـت جـاری رسـانه در ايـران، در 
میـان صاحبنظـران مطرح اسـت، غفلـت سیاسـتگذاران از اهمیت تغییراتی اسـت که 
در حـوزه رسـانه رخ می دهـد. طراحـی و تقويـت نظـام جامـع و کارآمـدی کـه بتواند 
اجـزای مختلـف نظام سیاسـی و اداری را تحت پوشـش قرار دهـد، در اين زمینه مورد 
نیـاز اسـت. اجـرای صحیـح وظايـف نهادهای نظارتـی همـواره با چالش هايی اساسـی 
در ابعـاد قانونـی، اجرايـی و قضايـی مواجه بـوده اسـت. ناهماهنگی بین دسـتگاه های 
نظارتـی، مـوازی کاری، ضعـف سـاختاری، ابهـام در قوانین و مقـررات، تراکـم قوانین، 
نـگاه مديـران و ضعـف فرهنـگ نظارت پذيـری، ازجملـه عوامـل ضعف نظـارت و بروز 
چالـش در حـوزه رسـانه اسـت کـه همـه از فقـدان چارچوب کالنـی کـه بتواند نقش 

تمامـی بازيگـران و حـدود و ثغـور فعالیـت آنـان را پوشـش دهد، نشـئت می گیرد.
در ايـن زمینـه، يکـی ازجمله امور مهم و مقـدم بر ديگر اقدامـات در تدوين نظام 
رسـانه ای، تهیـه چارچوبـی اسـت کـه در آن مؤلفه ها و شـاخص های نظام رسـانه ای، 
مبتنـی بـر افکار رهبران کشـور پیش بینی شـده باشـد. حاصل ايـن پژوهش، طراحی 
الگـوی مفهومـی نظـام رسـانه ای جمهوری اسـالمی ايـران، مبتنـی بر تفکـر رهبران 
انقـالب ـ يـا در حقیقـت، چارچـوب شـکل گیری نظـام رسـانه ای ـ بـوده اسـت. اين 
الگـو بـا نـگاه نرم افـزاری به نظام رسـانه ای، پوشـش جامع و تمام شـمول رسـانه های 
کشـور را مدنظـر دارد تـا در ايـن میان، انسـجام رسـانه ای و وحدت عمل رسـانه های 
کشـور در توجـه بـه حوزه هـای کالن منافـع ملی و مصالـح عمومی حاصل شـود و با 
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مرتفـع شـدن ضعـف هدايـت و ناوبـری رسـانه ای، اتحـاد ملـی و وحدت نظـر به ويژه 
در موضوعـات کالن و راهبـردی کشـور تحقـق يابـد. بديهـی اسـت که بـرای اجرايی 

کـردن ايـن الگـو، مطالعـه و تهیه سـازوکار اجرايـی آن ضـروری خواهد بود.
بـرای ايـن منظـور، بـا مطالعـه وضعیـت فعلـی و ابهام زدايـی از روابـط و ضوابـط 
حاکـم بـر فعالیـت رسـانه ها، ضمـن ارائـه تعريفـی شـفاف از کارکـرد هرکـدام از 
رسـانه های فعـال و نیـز چگونگـی ارتباط آنهـا با يکديگر و تقسـیم کار ملی، تشـکیل 
نهـاد جامـع مسـتقل رسـانه و تمرکـز سیاسـتگذاری، بايد نسـبت به اصـالح رويه ها، 
روش هـا و فرايندهايـی که تمامی رسـانه های فعال کشـور را پوشـش می دهـد، اقدام 
شـود. وجـود رسـانه ای محـوری مانند رسـانه ملـی، می توانـد حصول نظام رسـانه ای 

منسـجم، کارآمـد و پاسـخگو بـه نیازهای جامعه اسـالمی را سـهولت بخشـد.

منابع
امام خمینـی، روح اهلل. )1378(.صحيفـهامـام.چاپ اول، تهران: مؤسسـه نشـر 

امام خمینی»ره«. آثـار 
سـايت:  از  شـده  بازيابـی  بيانـات.  مجموعـه )بی تـا(  علـی.  خامنـه ای،  امـام 

http:/ /www.farsi.khamenei. i r

ابراهیمـی، سـعیده و فرج پهلـو، عبدالحسـین. )1389(. رويکردسـايبرنتيکی
بهسيسـتمداوریدرمجـالتعلمی.کتـاب، 21 )82(.

اسـمعیلیان، ملیحـه. )1395(. تنظيـمومقرراتگذاریرسـانههایصوتی
وتصويـری. رسـاله دکتـری، مرکز تحقیقات سیاسـت علمی کشـور، تهران.

باربـور، ايـان. )1362(. علـموديـن )ترجمـه بهاء الديـن خرمشـاهی(. تهـران: 
مرکز نشـر دانشـگاهی.

و  کاسـتی ها  اسـالمی،  نظـام  رسـانه ها،   .)1383( محمد مهـدی.  بهدارونـد، 
.41-62  ،)39(  4 انديشـه،  رواق بايسـتی ها. 

سیاسـتگذاری های  در  تجديدنظـر  ضـرورت   .)1383( شـعبانعلی.  بهرام پـور، 
رسـانه، 58. و مطبوعاتـی.  رسـانه ای 

جمعـی از نويسـندگان. )1376(. اصـولومبانیاسـتراتژی. تهران: دانشـگاه 
امام حسـین»ع«.

حسـن بیگی، ابراهیـم. )1390(. مديريـتراهبـردی. تهـران: دانشـگاه عالـی 
ملی. دفـاع 



38
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و هـفـتـم،
شمـاره 4 )پیاپي 104(،
ـــان 1399 زمستـــــ

خجسته، حسن. )1393(. مديريترسانه. تهران: تیسا.
خجسـته، حسـن. )1395(. اخـالقکاربردیرسـانهدرجمهوریاسـالمی

ايـران. تهران: پژوهشـگاه، فرهنـگ، هنـر و ارتباطات.
خلیلـی، رضـا. )1386(. دکتريـن، سیاسـت و اسـتراتژی؛ نسبت سـنجی نظری و 

مفهومـی. مطالعاتراهبـردی، 10 )37(، 423-450.
دولـتجمهـوریاسـالمیايـران. )1395(. اليحـه سـازمان نظام رسـانه ای 
جمهـوری اسـالمی ايـران. بازيابـی از سـايت: معاونـت مطبوعاتـی وزارت فرهنـگ و 

اسالمی. ارشـاد 
رضايیـان، علـی. )1382(. تجزيهوتحليـلوطراحیسيسـتم. چاپ ششـم، 

تهران: سـمت.
زورق، محمدحسـن. )1389(. ارتباطـاتوآگاهی.  جلـد اول،  چاپ اول، تهران: 

 سروش.
زين العابدينـی، پیـام. )1394(. تفاوت هـای مديريت رسـانه اسـالمی بـا مديريت 

رسـانه غربـی.مديريترسـانهوسـازمانهایخالق، 14.
سـاداتی، نصرالـه. )1389(. نقـش رسـانه های ديـداری و شـنیداری در نظـارت 

همگانـی. نظـارتوبازرسـی، 14، 145-174.
سـاروخانی، باقـر. )1380(. درآمـدیبـردايرهالمعـارفعلـوماجتماعـی. 

چـاپ سـوم، تهـران: کیهان.
صالـح اصفهانـی، اصغـر. )1387(. الگـویمديريـتراهبـردینيروهـای
مسـلحجمهـوریاسـالمیايـران. رسـاله دکتـری دانشـگاه عالـی دفـاع ملـی، 

دانشـکده مديريـت راهبـردی، تهـران.
فرهی بوزنجانـی، بـرزو. )1389(. توسـعهمديريـت،توسـعهمديـران. چاپ 

اول، تهـران: دانشـگاه امام حسـین.
مريـم  )ترجمـه  رسـانه ای  سیاسـتگذاری های   .)1383( دنیـس.  مک کوئیـل، 

.58 رسـانه،  بنی هاشـمی(. 
مهدی زاده، محمد. )1383(. يادداشت. رسانه، 58.

موسـوی گیالنـی، سـیدرضی. )1387(. دکتريـنمهدويت. چاپ سـوم، تهران: 
بنیـاد فرهنگی حضـرت مهدی )عج(.

اسـالمی.  انقـالب  طـراز  نظريـه  فطـرت،  نظريـه   .)1395( رضـا.  واعظـی، 
.)85(  23 ارتباطـی،  پژوهشهـای



39
الگــوی مفهـومی نظام 
رسانه ای در اندیشه امام
ـــــــــری ــ و رهبــ Bastiansen, H. G. (2008). Media History and the Study of Media 

Systems. Published online: 14 Mar.
Bevir, M. (2008). Key Concepts in Governance, Sage.
Comstock, W. R. (1987). The Encyclopedia of Religion,edited by 

Mircea Eliade. Macmillan Publishing Company, New York, 4, 384 – 385.
Engesser, S. & Franzetti, A. (2011). Media Systems and Political 

Systems: Dimensions of Comparison. the International Communication 
Gazette, 73(4), 273–301.

Mancini, P. & Hallin, D. C. (2004). Comparing Media Systems, Three 
models of media and politics Cambridge University Press, New York.

Puppis, M. (2010). Media Governance: A New Concept For The 
Analysis of Media Policy and Regulation. Communication, Culture & 
Critique, 3(2), 134-149.



Conceptual Model of Media System in Imam Komeini 
and Supremeleader Thought

By: Akbar Rezaei, Ph.D  & Hassan Khojaste Bagherzadeh, Ph.D*

Abstract:

Recent developments in  media have challenged the governments 
actions to make suitable decisions to manage their country’s public 
opinion. One of the main issues in the field of media among experts in 
iran is the Policymakers’ neglect of the importance of the changes that 
have taken place in the field of media. Iranian media is in the challenge of 
lacking a comprehensive framework to include the role of all actors and the 
scope of their activities, and needs to design and create a comprehensive 
and efficient system that encompasses the various components of the 
political, professional and administrative system. The Islamic Republic 
of iran needs a specific media system due to its principles based on 
Islam, which is reflected in the thoughts and views of its leaders. This 
study presented the components and characteristics of the media system 
based on the Islamic Revolution leaders point of views in the form of a 
conceptual model, using grounded theory, based on a four-dimensional 
model, including semantic, content, structural and contextual dimensions.
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