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الگوی مفهومی نظام رسانهای در اندیشه امام و رهبری
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چکیده

تحـوالت اخیـر در حـوزه رسـانه ،حیطـه عمـل دولتهـا را بـه چالـش کشـیده و
حاکمیتهـا را ناچـار بـه اتخـاذ تدابیـری کـرده اسـت تـا افـکار عمومـی کشـور خـود را
مدیریـت کننـد .در ایـران نیـز یکـی از مضامیـن اصلـی کـه در خصـوص وضعیـت جـاری
رسـانهها در بیـن صاحبنظـران مطـرح اسـت ،غفلـت سیاسـتگذاران از اهمیـت تغییراتـی
اسـت کـه در حوزه رسـانه رخ داده اسـت .جامعه رسـانهای کشـور از نبـود چارچوب کالنی
کـه نقـش تمامـی بازیگـران و حـدود و ثغـور فعالیـت آنـان را پوشـش دهد ،رنـج میبرد و
بـه طراحـی و ایجـاد نظـام جامـع و کارآمـدی که اجـزای مختلف نظـام سیاسـی ،حرفهای
و اداری را تحـت پوشـش دهـد ،نیـاز دارد .در ایـن میـان ،جمهوری اسلامی بـه دلیل ابتنا
بـر مبانـی اسلام کـه در افـکار و دیدگاههـای رهبـران آن متجلـی اسـت ،نظـام رسـانهای
خـاص خـود را میطلبـد .پژوهـش حاضر ،بـا اسـتفاده از نظریـه دادهبنیاد ،بر اسـاس مدل
چهاروجهـی ،ذیـل ابعـاد معنایـی ،محتوایی ،سـاختاری و زمینهای ،مؤلفهها و شـاخصهای
نظـام رسـانهای برگرفتـه از مبانـی فکـری رهبـران انقلاب اسلامی را در قالـب الگـوی
مفهومـی ارائه داده اسـت.
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مقدمه

رسـانهها در حیـات انسـانها ،از ضروریـات زندگـی اجتماعـی بـهشـمار میروند.
ی نیز بر همیـن مبنا جزء اساسـیترین کارکردهای رسـانه
جهتدهـی بـه افکار عمومـ 
اسـت .عصـر مـا ،عصـر روشـنگری اسـت و روشـنگری بـدون بهرهگیـری از ابزار نشـر
نمیتوانـد رخ دهـد .هر دورانی ،ابزار نشـر خود را دارد؛ در زمان ما نیز رسـانهها بهترین
وسـیله برای نشـر افکارند .در نظر رهبران انقالب اسلامی ایران ،رشـد و ارتقای دانش
عمومـی و هدایـت فکـری آحـاد جامعـه ،از اساسـیترین وظایـف حکومت اسلامی از
ابتـدای شـکلگیری بـوده اسـت؛ به همین دلیـل نیز تشـتت و ضعف کارآمدی رسـانه
از نـگاه آن بزرگـواران قابـلاغماض نخواهد بـود .مروری هرچند اجمالـی به محورهای
مدنظـر و مـورد مطالبـه رهبـران انقلاب اسلامی و جهتگیریهـای اتخـاذ شـده در
بیانـات آنـان ،از قبیـل «اثرگـذاری و کارآمـدی ،مقابلـه بـا جنـگ نـرم ،هدایتگـری
و اندیشـهورزی ،آگاهیبخشـی و بصیرتافزایـی ،مصونسـازی جامعـه و الگوسـازی»
تأییـدی بـر این مدعاسـت .بـا توجه به رویکـرد دشـمن در تضعیف و مقابلـه با انقالب
اسلامی و القـای ناکارآمـدی نظـام از طریـق رسـانهها و از این رهگذر ،تلاش برای به
دسـت گرفتـن مدیریـت افکار عمومـی داخل و خـارج ،هرگونه ضعف و افـت کارآمدی
در رسـانههای کشـور ،مسـئلهای اسـت کـه نبایـد مـورد کمتوجهـی واقع شـود .وضع
موجـود ایجـاب میکنـد کـه نظـام رسـانهای بـا اقـدام بـه تقسـیمکار ملـی و بـا ارائـه
طرحـی نـو بتوانـد بـر مشـکالت و ضعفها فایـق آید.
بنابرایـن ،مسـئله اصلـی پژوهـش حاضـر ،فقـدان الگـوی مفهومـی نظـام رسـانهای
جمهـوری اسلامی ایـران ،مبتنـی بـر اصـول و مبانی فکـری حضـرت امامخمینـی«ره»
و رهبـر انقلاب اسلامی ،حضـرت امامخامنهای«مدظلهالعالـی» اسـت .ضرورت انسـجام،
وحـدت عمـل و جهتگیریهای رسـانههای داخلـی ،همچنین ارتقای کارآمدی رسـانهها
و تقویـت نقـش هدایتگـری و اندیشـهورزی ،ازجملـه دالیـل انجـام ایـن پژوهش اسـت
کـه بـا طـرح پرسـش «چگونه میتـوان الگـوی نظـام رسـانهای را مطابق با مبانـی فکری
رهبـران انقلاب ترسـیم کـرد؟» بـه دنبـال تحقق بخشـیدن به هدف یاد شـده اسـت.

مفهومشناسی و مروری بر ادبیات پژوهش

ادبیـات نظـری در پژوهشهـای دادهبنیـاد ،نه بـرای تعییـن پایه نظـری؛ بلکه با
هـدف ایجـاد تمرکـز و حساسـیت برای پژوهشـگر بررسـی میشـود .بر این اسـاس،
ادبیـات مرتبـط بـا نظام رسـانهای بهطـور اجمالـی مطرح خواهد شـد.
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 .1نظام رسانهای

رسـانهها بـا حفـظ اسـتقالل خـود ،در بسـتر فعالیـت ،از یـک نظـام کلیتـر تأثیر
میپذیرنـد و بـر مبنـای چارچوب تعریف شـده در آن نظام ،به فعالیـت ادامه میدهند.
در ایـن عرصـه ،نظـام حاکـم بـر هـر محیطـی ،اقـدام بـه طراحـی و اجـرای نظامـی
میکنـد کـه بـر اسـاس آن ،رسـانهها بتواننـد چارچـوب فعالیـت خـود را شـکل دهند
و در یـک منظومـه مشـخص ،جایـگاه خـود را بیابنـد و فعالیـت کنند .بـا توجه همین
مسـئله ،باستیانسـن )25 :2008( 1نظـام رسـانهای را مجموعـه رسـانههایی میدانـد
کـه بر اسـاس سیاسـتها و مقـررات واحد اداره میشـوند .ایـن نظام ،قواعـد ،فرایندها
و رفتارهایـی را موجـب میشـود کـه بـر نحـوه اعمـال قـدرت ،بهویـژه در مـورد بـاز
2
بـودن ،مشـارکت ،پاسـخگویی ،کارآیی و انسـجام ،تأثیـر میگذارند .به نظـر مانچینی
و هالیـن )9 :2004( 3بیـن نظامهای رسـانهای و نظامهای سیاسـی ،رسـانههای خبری
و تـا حـدودی ،سیاسـت رسـانهای و قوانیـن حاکم ،ارتبـاط تنگاتنگ وجـود دارد.
اِنجیـزر 4و فرانزتـی )292 :2011( 5معتقدنـد کـه در علـوم اجتماعـی ،وابسـتگی
متقابـل بیـن نظامهـای رسـانهای و سیاسـی ،عمومـاً محرز اسـت .بهطورکلـی ،نظام
رسـانهای ،مفهومی پیچید ه اسـت .این مفهوم «ترکیبی از سـختافزار ،نیروی انسـانی
و شـیوه عمل رسـانههای یک کشـور» اسـت (سـاداتی .)129 :1389 ،منظور از نظام
رسـانهای در ایـن پژوهـش «اصـول ،مبانـی ،ضوابط و روابـط حاکم بـر مجموعهای از
رسانههاسـت کـه بـرای تحقق یک هـدف در تالشاند و یکدیگر را در جهت رسـیدن
به مقصـد کامـل میکنند».

نظام رسانهای ابزار حکمرانی

حکمرانـی در اقتصـاد ،در سـطح سـازمانها و شـرکتها ،تحـت نـام حکمرانـی
سـازمان 6و بـه معنـای جداسـازی الیـه مالکیـت و کنتـرل از یکدیگـر و ایجـاد
پاسـخگویی در مدیریـت سـازمانها و شـرکتها مطـرح شـده اسـت .در سیاسـت
نیـز ،حکمرانـی جهانـی 7مطـرح اسـت؛ بهاینترتیـب کـه در قالـب سـازمانها و
توافقنامههـای بینالمللـی ،فراتـر از حاکمیـت یـک کشـور ،بازیگـران جهانـی بـرای
حـل مسـائل جهانی همکاری میکننـد (ب ِویر 53 :2008 ،8و پاپیـس.)135 :2010 ،9
هامِلینـک 10و نوردِسـت ِرنج 11نیـز در سـال  2007ایـن امـر را بهعنـوان چارچوب
اقدامـات ،رویههـا و نهادهـا کـه هـم محدودیت میگـذارد و هم انگیزه بـرای عملکرد
رسـانه ایجـاد میکنـد (پاپیـس )136 :2010 ،تعریـف کردهانـد؛ اما پاپیـس (:2010
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 ،)140حکمرانـی رسـانه را توسـعه عمـودی و افقـی حکومـت میدانـد کـه مطابـق
شـکل  1گسـترده شـده است.

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

Figure 1. Influence of government on media and its horizontal
and vertical directions
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حکمرانـی رسـانهای در توسـعه افقـی ،بر نقـش نهادهای مختلف در سـاماندهی
فضـای رسـانه و در توسـعه عمـودی ،بـر سـطوح مختلـف ملـی ،منطقـهای و جهانی
تأکید دارد .در سـطح سـازمانهای رسـانهای ،اسـتانداردهای سـردبیری ،آییننامهها
و شـیوهنامهها در قالـب خودتنظیمـی مطـرح میشـوند و در ایـن قالـب ،بخشهـای
شـکایات مردمی و پاسـخگو شـکل میگیرد (اسـمعیلیان.)87 :1395 ،

 .2عناصر نظام رسانهای

الـف) دکتریـن :طبـق پژوهشهـاي صـورت گرفتـه در دائرهالمعـارف دیـن
(کامسـتاک )284-385 :1987 ،1و بیشـتر فرهنگهـاي لغـت ،دو معنـا بـراي واژه
دکتریـن 2ذکـر شـده اسـت؛ نخسـت ،تصدیـق کـردن یـا اعتقـاد داشـتن بـه یـک
حقیقـت 3و دوم ،آمـوزه 4یـا کلماتـی ماننـد اعتقـاد ،5تعلیـم 6و آییـن .7گاه برحسـب
7. dogma

4. teaching
5. tenet
6. teaching

1. Comstock
2. Doctrine
3. affirmation of a thruth
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اسـتعمال و بهمقتضـای اضافـه شـدن دکتریـن بـه آمـوزهاي دینـی ماننـد مهدویت،
معنایـی همچـون فلسـفه ،مکتـب فکـري 1و نوعـی گرایـش 2نیـز میتـوان از آن
اسـتنباط کـرد (موسـوی گیالنـی.)59-60 :1387 ،
امـروزه واژه دکتریـن را بهمنزلـ ه اصولـی تلقـی کردهانـد (جمعی از نویسـندگان،
 )16 :1376کـه هـم سیاسـتمداران و هـم استراتژیسـتها را بـرای رسـیدن بـه
هـدف راهنمایـی میکنـد« .ایـن اصـول راهنمـا معطـوف بهغایت سیاسـت هسـتند
و ازآنجاکـه غایـت سیاسـت هـم چیـزی جـز امنیـت نیسـت ،دکترین نیـز جایگاهی
بهمراتـب باالتـر از سیاسـت و اسـتراتژی دارد» (خلیلـی.)437 :1386 ،
بر این اسـاس ،دکترین هم در هرم سلسـله مراتبی مفاهیم سیاسـت و اسـتراتژی
و هـم در هـرم ایدئولـوژی جایـگاه رفیعـی دارد و هرگونـه تغییـر در آن ،تغییـر در
سـایر مفاهیـم را بـه دنبـال خواهـد داشـت .بـا توجه بـه مطالب یـاد شـده ،دکترین
رسـانهای را میتـوان «اصـول راهنمایـی دانسـت کـه چارچـوب تدویـن سیاسـتها
و اسـتراتژیهای رسـانهای را مشـخص میکنـد و چشـمانداز و مأموریـت را شـامل
میشـود».
ب) اهـداف :صاحبنظـران ،هـر نظـام اجتماعـی را دارای هـدف خاصـی میدانند
کـه در جهـت آن فعالیـت میکنـد .بـه نظـر آنان فعالیـت کلی نظـام باید بـه نحوی
بایـد باشـد کـه اهداف موردنظـر را تأمین کنـد (ابراهیمی و فرجپهلـو.)192 :1389 ،
رضاییـان ( )246 :1382اهـداف هـر نظـام اجتماعی را چنین برمیشـمرد :در اختیار
گذاشـتن اطالعـات صحیـح در زمـان مناسـب ،بـا هزینـه مناسـب و بـرآورد دقیـق؛
افزایـش ضریـب اطمینـان در تصمیمگیریها و بهبـود کیفیت آنهـا؛ افزایش ظرفیت
پـردازش حجـم کار و ارتقـای توانایـی انجـام کار بیشـتر؛ افزایـش بهـرهوری افـراد و
سـرمایهها و در نهایـت کاهـش هزینههـا.
بـه عقیـده زورق ( )289 :1389انتخـاب هدف یـا اهداف در نظامهـای ارتباطات
ملـی و بینالمللـی ،انتخـاب نقطـهای اسـت و ایـن نقطه ،هرگـز نقطه پایان نیسـت؛
بلکـه نقطـهای اسـت در مسـیری طوالنـی که بـه در ازای عمـر ارتباطـات در جامعه
بشـری امتداد خواهـد یافت.
بـه نظـر تهیهکننـدگان الیحـه نظـام رسـانهای (مطبوعاتـی) دولـت جمهـوری
اسلامی ایـران ( ،)1396هدفگزينـي صحيـح و تأمیـن نيازهـا در دنيـاي همـواره
گسـترش يابنـده و بیشازپیـش پيچيـده امـروز ،نقـش نهادهـاي مدني و مؤسسـات
حرفـهاي بـراي انجـام درسـت فعاليتهـا ضـروري اسـت .بهدارونـد ( )48 :1383نیز
1. school of thought
2. ism
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یکـی از اهـداف نظـام رسـانهای را سـازماندهی بهنظـام تولید خبر بـرای جهتدهی
بـه تمایلات عمومـی میداند.
ج) سیاسـتها :هرگونـه سیاسـتگذاری و برنامهریـزی ارتباطی ،مبتنی بر شـرایط
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسـی هر کشوری اسـت .مهدیزاده در تعریف سیاستگذاری
میگویـد« :سیاسـتگذاری ارتباطـی مجموعـهای از اصـول و هنجارهاسـت کـه برای
راهبـری رفتـار نظامهـای ارتباطـی تدوین میشـود .سیاسـتگذاری در متن برداشـت
عمومـی جامعـه از ارتباطـات شـکل میگیـرد و از ایدئولوژیهـای سیاسـی ،شـرایط
اجتماعـی ،اقتصـادی و ارزشهـای جامعـه ناشـی میشـود و میکوشـد ارزشهـای
مذکـور را بـا نیازهـای واقعـی و آیندهنگریهای ارتباطـی مربوط سـازد» (.)1 :1383
«سیاسـتگذاری رسـانهای اصول بخشـی از سیاسـتگذاری فرهنگی اسـت .در یک
تعریـف روشـن و جامـع ،ا ِدگار 1و سِ ـگویگ 2سیاسـتگذاری فرهنگـی را شـامل اصول
و راهبردهـای کلـی و عملیاتـی شـدهای میداننـد کـه بـر نـوع عملکـرد یـک نهـاد
اجتماعـی در امـور فرهنگـی حاکماند .بر این اسـاس ،سیاسـتگذاری فرهنگی ،مبتنی
بـر اصـول ،راهبردها و اهداف کالنی اسـت که توسـط دسـتگاههای اجرایـی عملیاتی
میشـود» (بهرامپـور .)63 :1383 ،مککوئیـل معتقـد اسـت کـه تعاملی پـر از تضاد
بیـن سیاسـت و سیاسـتگذاری وجـود دارد .هـر حـوزهای از زندگـی اجتماعـی کـه
بهانـداز ه ارتباطـات حسـاس باشـد ،به انحـای مختلف و بهطور گسـترده ،با سیاسـت
همـراه خواهـد بود (ترجمـه بنیهاشـمی.)58 :1383 ،

 .3نظام رسانه در جمهوری اسالمی ایران

سـپهر رسـانهای جمهـوری اسلامی ایـران ،مملـو از رسـانههای متنـوع و فعال،
بهصـورت ترکیبـی از رسـانههای جمعـی سـنتی و رسـانههای نوظهوری اسـت که بر
اثـر پیشـرفتهای فناورانـه و در نتیجـه همگرایی حاصـل از آن به وجـود آمدهاند .به
نظـر خجسـته در ایـن 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 رضایـت و تأثیرگـذاری بـر مخاطـب کـه بهواسـطه مدیریـت پیـام
صـورت میگیـرد (.)186 :1393
در حـوزه رسـانههای نویـن ،تاکنـون بیشـترین فعالیـت سـاماندهی شـده بـرای
نظمدهـی ،تلاش وزارت فرهنـگ و ارشـاد در خصـوص سـاماندهی وبگاههـا بـا ثبت
مشـخصات آنهـا بوده اسـت .بـهعبارتی ،رسـیدگی به وضعیـت وبگاههـا و برنامههای
1. Edgar
2. Sedgwick
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کاربـردی منـوط به پایش نهاد مسـئول ،رسـیدگی به شـکایات کاربـران و در نهایت،
نظـارت بعـد از انتشـار اسـت .در حـوزه برودکسـت نیـز سـازمان صداوسـیما ،بهویژه
در کارکـرد کانالهـای تلویزیونـی و رادیویـی خـود ،بـر پایـه نظـام خودتنظیمـی و
مقرراتگـذاری در سـطح سـازمان عمـل میکنـد (اسـمعیلیان.)220 :1395 ،
بـا توسـعه فناوریهای ارتباطـی و اطالعاتی و بهتبع آن ،ظهور رسـانههای متنوع
دیجیتـال ،قانونگـذاران در تلاش بودهاند تا با توسـعه دایره شـمول قانـون مطبوعات
حقوقـی ایـن حوزههـا را پـر کنند؛
بـه خبرگزاریهـا و رسـانههای الکترونیـک ،خلأ
ِ
امـا بدیهـی اسـت که تحـول بنیادیـن در این حـوزه ،خأل قانونـی را به رخ میکشـد.
در حـوزه رسـانهها ،نهتنهـا فعالیـت رسـانههایی ماننـد کتاب ،سـینما و تبلیغـات ،از
شـمول مقـررات عمومـی رسـانههای همگانی خـارج اسـت؛ بلکه صداوسـیما نیز بعد
از تغییـر چنـد اصـل قانون اساسـی در بازنگـری سـال  ،1368همچنان بـدون قانون
اداره میشـود .مجمـوع ایـن کاسـتیها ،نوعـی اجمـاع نسـبی را در تصمیمگیـران
کشـور در خصـوص تحـول حقوقـی بنیادین شـکل داد و در نهایت ،بـه ایجاد تکلیفی
بـرای دولـت در خصـوص تهیـه و تدویـن قانـون «نظام جامـع رسـانههای همگانی»
در بنـد ب مـاده  116قانـون برنامـه چهارم توسـعه و پـسازآن ،در بند الـف ماده 10
قانـون پنجـم برنامه توسـعه انجامید.
نهادهـای مرتبـط بـا سیاسـتگذاری و تنظیمگـری در رسـانههای جمهـوری
اسلامی ایـران ،در سـه گـروه جـای میگیرنـد .ایـن نهادهـا در بخشهـای تقنینی،
نظارتـی و پشـتیبانی فعالیـت میکننـد .ایـن وضعیـت ،نشـان از حاکمیت تشـتت و
پراکندگـی در حوزههـای سیاسـتگذاری و تنظیمگـری رسـانههای کشـور دارد .در
شـکل  2شـمای کلـی نهادهـای متولی سیاسـتگذاری رسـانهای در ایران نشـان داده
شـده است.
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نهادهای مرتبط با سیاستگذاری و تنظیمگری در رسانههای جمهوری اسالمی ایران ،در سه گروه

میگیرند .این نهادها در بخشهای تقنینی ،نظارتی و پشتیبانی فعالیت میکنند .این وضعیت ،نش

حاکمیت تشتت و پراکندگی در حوزههای سیاستگذاری و تنظیمگری رسانههای کشور دارد .در شک
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شمای کلی نهادهای متولی سیاستگذاری رسانهای در ایران نشان داده شده است.
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 .4رسانه در نگاه رهبران انقالب اسالمی

 .4رسانه در نگاه رهبران انقالب اسالمی

اند؛ اول ،دوران مبا
کرده
اظهارنظر
سه مقطع
خصـوص در
تلویزیون
خصوص رادیو و
امامخمینی«ره» در
نظر
زمانـی اظهار
زمانی مقطع
تلویزیـون در سـه
رادیـو و
خمینـی«ره» در
امام
کردهانـد؛ اول ،دوران مبـارزه بـا طاغـوت و وضعیـت حاکـم بـر رسـانههای آن زمان،

حکومتیانقالب اسالمی که
پیروزی
طاغوت و وضعیت حاکم بر رسانههای آن زمان ،دوم ،دوره انتقالی بعد از
دوم ،دوره انتقالـی بعـد از پیـروزی انقالب اسلامی کـه هنوز ،سـاختارهای

ازجمهوری
اسـتقرار
نکرده سـوم،
نکـرده بودنـد و
انقالبـی پیـدا
ساختارهای حکومتی رویکردهـای
انقالب و استقرار جمه
انقلاب،و بعد
بودندبعد ازو سوم
انقالبی پیدا
رویکردهای
اسلامی و تشـکیل نهادهـای حکومتـی .بـا بازخوانـی کالم امامخمینـی«ره» دربـاره
رسـانهها ،چنـد موضـوع را میتـوان 7
دسـتهبندی کـرد :مسـئولیتها ،رسـالت و
حـدود آزادی ،دانشـگاه عمومـی ،اسـتقالل و بسـط تفکـر در جامعـه ،اخالقمحوری،
خدمتمحـوری ،توثیـق محتـوا ،نشـر انتقادهـا و رشـد اسـتعداد و خالقیـت مخاطب
ازجملـه این مـوارد هسـتند (امامخمینـی.)1378 ،

اسالمی و تشکیل نهادهای حکومتی .با بازخوانی کالم امامخمینی«ره» درباره رسانهها ،چند موضوع را
میتوان دستهبندی کرد :مسئولیتها ،رسالت و حدود آزادی ،دانشگاه عمومی ،استقالل و بسط تفکر در
جامعه ،اخالقمحوری ،خدمتمحوری ،توثیق محتوا ،نشر انتقادها و رشد استعداد و خالقیت مخاطب

کارکردی رسانه در کالم امامخمینی«ره»
تهای
این .3
شکل
خمینی.)1378 ،
ضرور(امام
موارد هستند
ازجمله

خمینی«ره»
aboutکالم امام
کارکردی رسانه در
Figure 3. Important
points
ضرورتinهایMedia
شکل Imam.3
Khomeini’s opinion
Figure 3. Important points about Media in Imam Khomeini’s opinion

توجه به اقتضای روز در نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی مهمترین محورهای دیدگاه ایشان در خصوص
رسانه است .شناخت و فهم موضوعات و سمتوسوی آنها ،منوط به آگاهی از مفاهیم مطرح شده در

توجـه بـه اقتضـای روز در نگاه رهبر معظم انقالب اسلامی مهمتریـن محورهای
عبارات و تعابیر مرتبط با رسانه در کالم رهبری است تا جهتگیریهای اصلی رسانه در تفکر ایشان بهطور
است.موضوعات و سمتوسـوی
فهـم
دیدگاه ایشـان در خصوص رسـانه اسـت .شـناخت و
عمیق درک شود .در شکل  4به مهمترین این جهتگیریها اشاره شده
آنهـا ،منـوط بـه آگاهی از مفاهیم مطرح شـده در عبارات و تعابیر مرتبط با رسـانه در
خصوص
ای«مدظله» در
امامخامنه
دیدگاههای
یدر
کالن
های
کالم رهبـری شکل 4
رسانهبهطـور عمیق
ایشـان
تفکر
رسـانه در
اصلی
هـای
گیر
گیریت
جهتجه
اسـت .تـا
Figure 4. mportant points about Media in Imam Khamenei’s opinion
درک شـود .در شـکل  4بـه مهمتریـن این جهتگیریها اشـاره شـده اسـت.

شکل  .4جهتگیریهای کالن در دیدگاههای امامخامنهای«مدظله» در
خصوص رسانه

Figure 4. Important points about Media in Imam Khamenei’s opinion
8

رسیدن به رسانه تراز انقالب اسالمی ،نیاز به الزامات و اقداماتی دارد که بدون آنها ،تحقق این امر ناممکن
است .شکل  5اهداف رسانه ملی را از نگاه امامخامنهای«مدظله» نشان میدهد.
شکل  .5اهداف کالن رسانه از دیدگاه امامخامنهای«مدظله»

Figure 5. Main goals of media in Imam khamenei’s oppinion
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رسـیدن بـه رسـانه تـراز انقلاب اسلامی ،نیـاز بـه الزامـات و اقداماتـی دارد که
بـدون آنهـا ،تحقـق ایـن امـر ناممکن اسـت .شـکل  5اهـداف رسـانه ملـی را از نگاه
امامخامنهای«مدظلـه» نشـان میدهـد.
رسیدن به رسانه تراز انقالب اسالمی ،نیاز به الزامات و اقداماتی دارد که بدون آنها ،تحقق این امر ناممکن
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رسانه
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 .5رسانه تراز جمهوری اسالمی از نگاه رهبران انقالب

 .5رسانه تراز جمهوری اسالمی از نگاه رهبران انقالب
نظامهای رسانهای متعلق به هر جامعه ،مبتنی بر الگویی ارتباطی هستند که نهتنها چارچوب کارکردها را

هسـتند که
نظامهـای رسـانهای متعلـق به هـر جامعه ،مبتنی بـر الگویی ارتباطی
تنظیم میکنند ،بلکه بر اساس آن ،بر محور برخی مقررات حقوقی و در سایه یک دیدگاه فلسفی ،اصول،
محـور برخی
آن ،بر
العابدینی،بر
کننـد ،بلکـه
تنظیـممیمی
کارکردهـا را
چارچـوب
نهتنهـا
عقیده واعظی
اسـاس) .به
163 :1394
شوند (زین
رسانهها تبیین
حقوق و اخالق
مالکیت ،محتوا،
حقوق و
محتـوا،
مالکیت،
اصـول،
فلسـفی،
انقالبدیـدگاه
سـایهرازیـک
حقوقـی و
دانش،
است و این
ی مرتبط
دانش رسانها
اسالمی ،مستلزم
رسانهدردینی یا ت
مقـررات  )27خلق
(:1395
اخلاق رسـانهها تبییـن میشـوند (زینالعابدینـی .)163 :1394 ،بـه عقیـده واعظـی
9
( )27 :1395خلـق رسـانه دینـی یـا تـراز انقلاب اسلامی ،مسـتلزم دانش رسـانهای
مرتبـط اسـت و ایـن دانـش ،زمانـی از کارایـی الزم برخـوردار میشـود کـه در حـوزه
نظـری و نظریهپـردازی نیـز مبتنـی بـر اصـول و ارزشهای انقالب اسلامی باشـد.
ارزشـی رسـانه تـراز انقلاب
روششناسـی ،معرفتشناسـی و هستیشناسـی
ِ
اسلامی ،بـا توجـه بـه دیـدگاه رهبـران انقلاب ،محصـول تعالیم الهی اسلام اسـت
و آخرتگرایـی ازجملـه محورهـای اصلـی آن بـه شـمار مـیرود .ازآنجاکـه اندیشـه
رهبـران و اصـول اساسـی انقلاب اسلامی ،منطبق بـر ارزشهای دینی الهی اسـت،
مقولـه فطـرت ،یکـی از اساسـیترین اصـول این اندیشـه به شـمار مـیرود (واعظی،
.)35 :1395
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 .6الگوی مفهومی

منظـور از مـدل يـا الگو ،تصويري اسـت كـه از واقعیتهـا و روابط موجـود گرفته
شـده و نشـاندهنده متغیرهـا ،نحـوه ارتبـاط آنها و نتايـج حاصل از كنـش و واكنش
آنهاسـت .بـه عبـارت دقیقتـر «مـدل در علـم عبـارت اسـت از برقراري يـك تمثيل
سـنجيده بيـن يـك پديـده كه متکی بـه قوانين معلوم اسـت و پديده ديگـري كه در
دسـت تحقيق اسـت» (باربـور ،ترجمـه خرمشـاهی .)192-193 :1362 ،مجموعهای
مـادی ،ریاضـی و یـا منطقـی کـه سـاختهای اساسـی یـک واقعیـت را میرسـاند
و در سـطح خـود ،قـادر بـه تبییـن آن و ارائـه کارکردهـای پدیـده مـورد نظر اسـت
(سـاروخانی)502 :1380 ،؛ بلوکهایـی کـه سـاختار الگو را بهوسـیله آنها میسـازند
و درواقـع مفهومـی ذهنـی هسـتند کـه در قالـب نهادهـا و کلمـات بیـان میشـوند.
مفاهیـم بـرای قابـل اسـتفاده بودن بایـد شـاخصهای تجربی داشـته باشـند (صالح
اصفهانـی.)85 :1387 ،

چارچوب نظری پژوهش

همانگونـه کـه میدانیـم ،نظـام رسـانهای ،نوعی نظـام اجتماعی ،فراتر از سـطح
سـازمانی اسـت .بـر ایـن اسـاس ،ابتـدا الگوهای متعـددی کـه از سـوی صاحبنظران
مطـرح و ارائـه شـدهاند ،مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار گرفتهانـد و سـپس ،الگـوی
چهاربعـدی فرهیبوزنجانـی ( )6 :1389بـرای ایـن پژوهـش انتخاب شـده اسـت .در
ایـن الگـو چهـار بعد معنایـی ،سـاختاری ،محتوایی و زمینهای لحاظ شـده اسـت که
بـا نظامهـای اجتماعـی سـازگاری دارد و یکی از اضلاع اصلی الگـوی کالن مفهومی
پژوهـش را تشـکیل میدهـد .الگـوی تفصیلـی مفهومـی مـورد نظـر نیز بـر پایه این
الگو ترسـیم خواهد شـد.

الگــوی مفهـومی نظام
رسانهای در اندیشه امام
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شکل  .6ابعاد اصلی نظام اجتماعی (فرهیبوزنجانی)6 :1389 ،

Figure 6. Main dimentions of social system

الگـوی کالن مفهومـی پژوهـش ،برآمـده از مطالعـات صـورت گرفتـه در موضوع
موضوع پژوهش
مطالعات
برآمده
دررسـانهای
گرفتهمهای
صورت در حوزه نظا
مطالعات گسـتردهای
ازپژوهش حاضر،
اسـت .در
مفهومی پژوهش ،پژوهش
و مبانـی نظـری آنهـا انجـام شـده اسـت .همچنیـن دیدگاههـای رهبـران انقلاب
اسلامی؛ شـامل بیانـات ،احـکام صـادره شـده و مکاتبـات آن بزرگـواران ،بهعنـوان
منابـع اصلـی بـرای رسـیدن بهنظام رسـانهای تـراز انقالب اسلامی ،مورد بررسـی و
تحلیـل قـرار گرفته اسـت.
مفهومی نظا ِم رسـانهای ،بـه الگوی کالن
تفصیلـی
بهمنظـور دسـتیابی بـه الگویِ
ِ
ِ
نظـام رسـانهای نیازمندیـم .در طراحـی الگـوی کالن مفهومـی پژوهـش ،چهار ضلع
تأثیرگـذار و اساسـی نظام رسـانهای لحاظ شـده اسـت .ایـن چهار ضلـع عبارتاند از:
نظریـه فطـرت ،مطالبـات رهبـران انقالب اسلامی ،هنجـار رسـانه و ابعـاد چهارگانه
نظـام اجتماعـی کـه در ادامـه ،بـه توضیح اجمالـی هر یـک از آنهـا میپردازیم.
اصـل فطـرت :هر نهـاد و سـاختاری ازجمله رسـانهها تنهـا در صورتـی موجب
رشـد و تعالـی انسـان خواهـد شـد کـه تحـت سـلطه عقـل و دیـن ،او را بـه کمـال
حقیقـی و قـرب الهـی سـوق دهـد .بـا ایـن وصـف ،مهمترین شـاخص نظریه رسـانه
تـراز انقلاب اسلامی ،اصل فطـرت خواهـد بود.
مطالبـات رهبـران انقالب اسلامی :مطالعـه آثـار رهبـران انقالب اسلامی
و دیدگاههـای آن بزرگـواران در خصـوص رسـانهها و موضوعاتـی از قبیـل دانشـگاه
عمومـی ،انتخـاب قـول احسـن ،اخالق ،امیـد ،آزاداندیشـی ،اسـتقالل فرهنگـی و ...

ات گستردهای در حوزه نظامهای رسانهای و مبانی نظری آنها انجام

هبران انقالب اسالمی؛ شامل بیانات ،احکام صادره شده و مکاتبات آن

رای رسیدن بهنظام رسانهای تراز انقالب اسالمی ،مورد بررسی و تحلیل قر

تیابی به الگویِ تفصیلیِ مفهومیِ نظامِ رسانهای ،به الگوی کالن نظام رس

ی کالن مفهومی پژوهش ،چهار ضلع تأثیرگذار و اساسی نظام رسانهای لح

ارتاند از :نظریه فطرت ،مطالبات رهبران انقالب اسالمی ،هنجار رسانه و

در ادامه ،به توضیح اجمالی هر یک از آنها میپردازیم.

ت :هر نهاد و ساختاری ازجمله رسانهها تنها در صورتی موجب رشد و تعا
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از اصلیتریـن محورهـای مـورد توجـه بـوده اسـت .یکـی از پایههـای اصلـی نظـام
رسـانهای توجـه بـه نظرهـا و مطالبـات معمـاران انقلاب و نظـام اسـت کـه طبیعی
اسـت در غیـر ایـن صـورت نمیتـوان الگویـی را کـه پاسـخگوی جامعه مـورد انتظار
آنـان باشـد ،طراحـی کرد.
هنجـار رسـانه :توجـه بـه هنجـار رسـانه از ضرورتهـای اولیـه طراحـی نظام
رسـانهای اسـت ،چراکـه هنجـار ،یـک قاعـده رفتـاری اسـت کـه مشـخص میکنـد
مـردم در شـرایط معیـن بایـد چگونـه رفتـار کنند .ایـن اسـتاندارد رفتاری بـه بقای
الگوهـای روابـط متقابـل اجتماعـی و شـیوههای انجـام امـور کمـک میکنـد .هـر
فرهنـگ ،پـاره فرهنـگ و یـا هـر گـروه ،دارای هنجارهایـی اسـت کـه بـر آن حاکـم
اسـت و از ایـن طریـق رفتارهای متناسـب را تعییـن میکند (خجسـته.)22 :1395 ،
ابعـاد چهارگانـه نظـام اجتماعی :با توجـه بـه اینکه نظـام رسـانهای ازجمله
نظامهـای اجتماعـی اسـت ،ضـرورت دارد ابعاد مختلف آن مورد بررسـی قـرار گیرد.
در ایـن زمینـه ،بر اسـاس الگـوی منتخب ،چهـار بعد معنایـی ،سـاختاری ،محتوایی
و زمینـهای ،بـرای نظـام اجتماعـی لحـاظ شـده اسـت .در الگـوی کالن مفهومی این
ابعـاد بهعنـوان ضلـع چهـارم الگو در نظر گرفته شـده اسـت.

الگــوی مفهـومی نظام
رسانهای در اندیشه امام
ورهبـــــــــــــری

م اجتماعی :با توجه به اینکه نظام رسانهای ازجمله نظامهای اجتماعی اس

ن مورد بررسی قرار گیرد .در این زمینه ،بر اساس الگوی منتخب ،چها

و زمینهای ،برای نظام اجتماعی لحاظ شده است .در الگوی کالن مفهو

الگو در نظر گرفته شده است.

شکل  .7الگوی کالن مفهومی پژوهش
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Figure 7.

ی ـ توسعهای است؛ زیرا از یکسو قصد دارد با طراحی الگوی مفهومی
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روش پژوهش

ایـن پژوهـش کاربردی ـ توسـعهای اسـت؛ زیـرا از یکسـو قصد دارد بـا طراحی
الگـوی مفهومـی نظام رسـانهای جمهوری اسلامی ،بـه عملکرد حرفهای رسـانههای
کشـور و انسـجام بخشـیدن به نیروهای فعال رسـانهایِ انقالب کمک کند و با تحقق
نظـام مطلـوب رسـانهای بـر محـور تفکـر انقالبـی ،کارآیـی و کارآمـدی رسـانههای
جمهـوری اسلامی را موجـب شـود و از سـوی دیگـر ،بـا ارائـه الگـوی بومـی اداره
رسـانهها و بـا افـزودن مؤلفههایـی بـه نظریههای مطرح حـوزه رسـانه ،موجب اصالح
رویههـا ،روشهـا ،فرایندهـا و برنامهها شـود.
ایـن پژوهـش ،بـا رویکرد توصیفـی ـ تحلیلی و با اسـتفاده از روشهـا و ابزارهای
کیفـی ،در پـی گـردآوری دادههای کیفـی بهمنظور مفهومسـازی و ارائـه تحلیلهای
تجویـزی ،بـا تکیه بر سـخنان ،احکام ،توصیههـا ،نامهها و مطالبـات امامخمینی«ره»
و حضـرت امامخامنهای«مدظلـه» در چهل سـال بعـد از انقالب اسلامی ،به طراحی
الگـوی مفهومـی نظـام رسـانهای جمهـوری اسلامی ایـران میپـردازد .در مرحلـه
گـردآوری داده ،روش جمـعآوری اطالعـات ،اسـنادی و روش اصلـی تجزیهوتحلیـل،
بـر نظریـه دادهبنیـاد (گرندد تئوری) اسـتوار اسـت .با توجـه به اینکـه مطالعه حاضر،
بـه دنبـال وصـول به الگـوی مفهومی نظـام رسـانهای بـا روش دادهبنیاد بوده اسـت،
در دسـتیابی بـه نظریـه ،ضرورتـی برای تعریـف متغیرهای پژوهش احسـاس نشـده
و بـا بهرهگیـری از روشهـای مرسـوم در روش دادهبنیـاد ،بـه جمـعآوری نظاممنـد
اطالعـات بـرای وصـول به الگو پرداخته شـده اسـت.

گامهای اجرایی پژوهش

بهمنظـور دسـتیابی بـه هدف پژوهش ،با بررسـی اسـناد و آثار موجـود از رهبران
انقلاب اسلامی ،بـه طبقهبندی و سـازماندهی آنهـا ،پرداخته شـد .در ابتـدای امر،
دادههـای مرتبـط بـا موضوع پژوهش از کالم رهبران اسـتخراج و آمادهسـازی شـدند
و سـپس ،بـا بهرهگیـری از نرمافـزار  MAXQDAهـر جـزء اطالعـات کدگـذاری
و رونوشـتهای الزم از یادداشـتها تهیـه شـد .تجزیهوتحلیـل دادههـا نیـز کـه
فراینـد تدویـن ،تنظیـم ،شـالودهریزی و بیـان مفهـوم یا معنـای انبوهـی از دادههای
جمـعآوری شـده اسـت ،بعـد از اقدامـات اولیـه و آمادهسـازی دادههـا انجـام گرفت.
سـپس ،بـر اسـاس دادهها ،کدها بسـط داده شـد و مقولهبنـدی اولیه صـورت گرفت.
در نامگـذاری کدهـا ،اولویـت اول پژوهشـگر ،تعابیـر و الفـاظ مورد اسـتفاده در کالم
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رهبـران بـوده و در اولویتهـای بعـدی ،کدهـای قیاسـی کـه اصطالحـات تخصصـی
حـوزه رسـانه بودهانـد ،انتخـاب شـدهاند .بیشـتر مفاهیـم و اصطالحـات تخصصی در
مرحلـه اسـتنباط ،مفهومپـردازی و مقولهبندی مـورد بهرهبرداری قـرار گرفتهاند .این
مرحلـه از حسـاسترین و مهمتریـن بخشهـای کار اسـت کـه بـر اسـاس آن ،رابطه
مفاهیـم بـا یکدیگر مشـخص میشـود .در انتخـاب مؤلفههـا و مفاهیم ،جامـع بودن،
مانـع بـودن ،همگنـی ،عینـی بـودن ،منظـم بـودن و عمومیـت داشـتن ،معیارهـای
اصلـی مدنظـر بـوده اسـت .در ادامـه ،نظامـی از مقولههـای درون دادهها ،ایجـاد و با
ِ
نگاهـی بـه ادبیـات پژوهـش ،مقولههـا بار دیگر بسـط داده شـد و دادههـا در مقوالت
قـرار گرفـت .در پایـان کار نیـز مقولهبندی بر اسـاس دادهها ،اصلاح و مدل تفصیلی
مفهومـی پژوهـش تهیـه شـد .طـی ایـن مراحـل ،بارهـا رفتوبرگشـت بیـن دادهها،
کدهـا و مقولههـا صـورت گرفـت تـا اشـباع نظری حاصـل آید.

یافتههای پژوهش

 .1شناسایی کدها از دادههای موجود (کدگذاری باز)
بـرای شـناختن انواع مسـائل مطرح شـده از سـوی رهبـران انقلاب در خصوص
رسـانه ،ضـروری اسـت با فهـم معانـی مدنظـر آن بزرگـواران ،نشـانگرهای موضوعی
مربـوط را بـرای فهرسـت کردن کل مجموعه دادهها شناسـایی کنیم کـه از آن به کد
تعبیـر میکنیـم .ایـن کدهـا بـه واحدهـای معنـادار از کالم رهبران که واحـد تحلیل
نامیـده میشـود ،اختصـاص داده شـدهاند .در مجمـوع ،تعـداد  201واحـد تحلیـل از
متـون مربـوط انتخـاب و کدگذاری شـدهاند .جدول  1بخشـی از نحوه کدگـذاری باز
را نشـان میدهد.
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جدول  .1شناسایی کدها و ساختن کد

Table 1. Creating codes and defining codes
متن
Text

کد باز
Open Code

نشان
Mark

مسئولیت است .االن مسئولیت خدایی ،اخالقی و ملّی
است .همه مسئولیتها االن به عهده این دستگاه است.
این دستگاهها تربیتی است .باید تمام اقشار ملّت با
این دستگاهها تربیت بشوند .این یک دانشگاه عمومی
است.
ما صداوسیما را یک مرکز هدایت فکری میدانیم.
رادیوـ تلویزیون باید یک مرکز آموزشی باشد  ...این
باید مردم را تربیت بکند.
رادیوـ تلویزیون باید کام ً
ال مستقل باشد و باید
استقاللش محفوظ باشد و هیچکس در آن دخالت
نکند.
رادیوـ تلویزیون باید مستقل و آزاد باشند و همهگونه
انتقاد را ،با کمال بیطرفی ،منتشر سازند.
الزام دیگر این مأموریت ،داشتن آرایش رسانهای
کارآمد در عرص ه استانی و ملی و بینالمللی است؛
شنیدن صدای انقالب و دیدن چهره انقالب .در اینجا
آرایش ما ضعیف است.
مؤکدا ً سفارش میکنم به برنامهریزی ،رعایت
راهبردهای کالن ،جذب و حفظ و تربیت نیروهای
انقالبی و کارآمد و حضور مؤثر در فضای مجازی.
اهتمام بورزید و به خدای متعال توکل و اعتماد کنید.
تبلیغ باید جریانساز باشد ،تبلیغ باید گفتمانساز
باشد ،تبلیغ باید فضا ایجاد کند؛ گفتمان ایجاد کند.
اعتقادم این است که باید برنامهریزی کرد و
چشمانداز درست کرد و آماده شد برای حرکتی که
اهدافش اینهاست.
چرا هنگامیکه کشورهای دیگر برای حفاظت
از فرهنگ خود ،در استفاده از فضای مجازی
چارچوبهایی قرار میدهند ما آن را رها کردهایم؟
گردش كار در سازمان صداوسیما بايد در جهت
رسيدن به كيفيت برتر در همه برنامههاي آن باشد.

مسئولیت
اجتماعی

MCO001

دانشگاه
عمومی

MCU001

هدایتگری

MCO003
MCU002

استقالل

MAS007

انتشار نقدها

MCG007

آرایش
رسانهای
کارآمد

HBR002

حضور در
فضای مجازی

HCE001

گفتمانسازی

HCG013

چشمانداز و
راهبرد

HAN001

ضوابط و
مقررات

HBQ004

فرایند تولید
برنامه

HBF001

آموزش
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 .2توصیف متن و ساختن کد (کدگذاری محوری)

ایجـاد تعـادل بیـن توصیـف و تفسـیر ،نکته مهمـی در فراینـد نظریـه دادهبنیاد
اسـت .بـه همیـن منظـور و بـرای افزایـش دقـت کار و از دسـت نرفتـن پسزمینهها
و بسـتر مربـوط بـه موقعیـت زمانـی و مکانـی بیانـات و مطالبـات رهبـران ،توصیـف
متـون انتخابـی صـورت گرفـت و بخشـی از زمینههـای تأثیرگـذار بـر تحلیـل ،تحت
ایـن عنـوان در جـدول مربـوط ذکر شـد .بـا مطالع ه آثـار رهبـران انقالب اسلامی و
شناسـایی نشـانگرهای موضوعـی ،همچنیـن نـگاه بـه متـن و کدهـای اولی ه 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 اولیـ ه کدهـا و ایجاد
تغییـرات الزم در آنهـا ،کدهـای محـوری سـاخته شـد و ایـن امـر تا زمان شناسـایی
نکتـ ه جدیـد (نقطـ ه اشـباع) تـداوم یافـت .در سـاختن کدهـا از ادبیـات پژوهش نیز
بهـره گرفتهایـم .بـه همیـن منظـور و بنابـر رویکـرد پژوهـش ،در سـاختن کدهـای
محـوری ،از دو رویکـرد اسـتقرایی ـ کـه از متـن کالم رهبران اسـتخراج شـده اسـت
ـ و نیـز رویکـرد قیاسـی ـ کـه از ادبیـات و الگـوی کالن پژوهـش اخـذ شـده ـ بهره
گرفتـه شـده اسـت .در جـدول  2نمونـهای از متـون و نیـز توصیـف صـورت گرفته و
کـد محـوری مربـوط به هرکدام ،همچنین قیاسـی یا اسـتقرایی بودن آنها درج شـده
است.
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جدول  .2توصیف متون و کدگذاری محوری

Table 2. Text description and main codes

نمونهای از دادهها
Data examples

توصیف
Description

کد محوری
نوع
Code Bbase Type

تبلیغ باید جریانساز باشد ،تبلیغ
باید گفتمانساز باشد ،تبلیغ باید فضا
ایجاد کند؛ گفتمان ایجاد کند.
نفوذ گروههای
رادیوـ تلویزیون باید مستقل و آزاد
باشند و همه گونه انتقاد را با کمال سیاسی در صداوسیما قیاسی سیاستها
در اول انقالب
بیطرفی منتشر سازند.
برخوردار از مزیتهای رقابتی باشد.
امروز رقبای ما زیادند؛ چه رقبای
در دیدار با مدیران
منطقهای ،چه رقبای بینالمللی .باید
استقرایی رقابت
صداوسیما
مقابل این رقبا خود را از مزیتهای
رقابتی برخوردار کنیم.
چرا هنگامیکه کشورهای دیگر برای
حفاظت از فرهنگ خود ،در استفاده
در دیدار با مردم استقرائی ضابطهمندی
از فضای مجازی چارچوبهایی قرار
میدهند ما آن را رها کردهایم؟
توجه به پرورش و شكوفايي
در حکم رئیس
استعدادها ،تشويق خالقيت و نوآوري
استقرائی خالقیت
سازمان
علمي
در دیدار از
صداوسیما

 .3مقایسه (کدگذاری انتخابی)

استقرایی گفتمانسازی

ازجملـه اقداماتـی کـه در مراحـل گرنـدد تئـوری بایـد صـورت گیـرد ،مقایسـه
کدهـای بـاز و محـوری و نیـز تطبیق آنها با متن سـند بـرای تدقیق ،تحلیل ،تفسـیر
و در نهایـت ،رسـیدن بـه کد انتخابی اسـت .در مراحـل قبل ،کدگذاری باز بر اسـاس
موضوعـات انجام شـده و ملاک اصلی موضوع بوده اسـت ،در کدگـذاری محوری نیز
ِ
توصیـف صورت
بـا محوربنـدی متـون و کشـف اشـتراکها میـان آنهـا و با توجـه به
گرفته ،تمرکز بر موضوعات محوری بوده اسـت .هدف از مقایسـه ،کشـف اشـتراکها
و افتراقهـای میـان دادههـا ،ادغامهـا و انفکاکهـای احتمالـی و تقلیـل کدهـا برای
رسـیدن بـه کدهای انتخابی اسـت.
در ایـن مرحلـه از تحلیـل ،به کمک توصیـف صورت گرفته از متـون و محورهای
بـه دسـت آمـده از آثـار رهبـران ،متنهـا بـار دیگـر ،بـا هـم مقایسـه شـدند و نقاط
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ق میان آنها ،کشـف و در کدها اعمال شـد .این کار در کاوش مسـائل
اشـتراک و افترا 
بـه پژوهشـگر کمـک کـرد تا الگوهـا را بشناسـد و تمایزهـا و پیوندهای میـان دادهها
را مـورد توجـه قـرار دهـد .توصیـف بـه همـراه مقایسـه ،پاالیـش دادهها را تسـهیل
و زمینـه را بـرای مقولهبنـدی آمـاده کـرد .در جـدول  3نحـوه مقایسـه و چگونگـی
وصـول بـه کدهـای انتخابـی ،به تفکیـک کدهای بـاز و معانی مشـترک میـان آنها و
در نهایـت ،رسـیدن بـه کـد انتخابی آمده اسـت.

جدول  .3مقایسه متون و کدهای باز و استخراج کد انتخابی

Table 3. Comparing the text and open codes

نمونهای از دادهها
Data Example

کدهای باز
Open Codes

ویژگی مشترک
Similar
Charactristics

در تبلیغات ما این دستگاه از
حیث سیما و از حیث صدا هر
اسالمی شدن فرهنگ و معرفت
دو اسالمی باشد .تبلیغ باید
دینی
گفتمانسازی
جریانساز باشد ،تبلیغ باید
گفتمانساز باشد ،تبلیغ باید فضا
ایجاد کند؛ گفتمان ایجاد کند.
گردش كار در سازمان
فرایند تولید برنامه
صداوسیما بايد در جهت
روشهای تولید و
روند تولید و
رسيدن به كيفيت برتر در همه
انتشار
انتشار
برنامههاي آن باشد.
از اهداف ما ارتقای معرفت
توجه به اهداف
دینی روشنبینانه و رفتار دینىِ
هدفگذاری
کالن
مخلصانه است.
چرا درحالیکه کشورهای دیگر
برای استفاده از فضای مجازی
چارچوبهایی قرار میدهند ضوابط و مقررات
وضع مقررات
تا از فرهنگ خود محافظت نظارت بر عملکرد
کنند ،ما فضای مجازی را رها
کردهایم؟
توجه به پرورش و شكوفايي
استعدادها ،ترغیب به خالقيت
تحولگرایی درونی
و نوآوري علمي ،تقويت امر
خالقیت و نوآوری
خالقیت و نوآوری
پژوهش و باال بردن توان علمي
و فناوری كشور.

کد انتخابی
Chosen
Code

بسط دین و
معرفت
رویههای
تولید و
انتشار
اهداف کالن

ضابطهمندی

خالقیت
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 .4مقولهبندی و مفهومپردازی

شناسـایی کدهـا با ویژگیهای مشـابه و دسـتهبندی آنها درون مقـوالت معنادار،
در مرحلـه قبـل انجـام گرفـت .در ایـن مرحلـه ،روابط میان مقوالت کشـف شـد و با
نگـرش بـه دادههـا بهمثابـه یـک کل ،بسـط درک مفهومـی از مسـائل مطروح شـده
در دادههـا صـورت گرفـت .بـرای توسـع ه درک مفهومـی از دادههـا و ارتقـای تحلیل
بـه سـطح انتزاعیتـر ،همچنیـن فهم نحو ه ارتبـاط کدهای منفـرد دادهها بـا یکدیگر
در یـک چارچـوب مفهومـی گسـترده ،بـا توجه بـه الگوی نظـری منتخـب پژوهش،
اقـدام بـه مفهومسـازی شـد و مؤلفهها بر اسـاس این مفاهیـم تعریف شـدند تا طبق
نظـر رهبـران ،بتوانیـم بـه الگـوی تفصیلـی مفهومی پژوهش دسـتیابیـم .جدول 4
کدهـای محـوری و انتخابـی ،مؤلفههـا و بعد مربـوط را نشـان میدهد.

جدول  .4مقولهبندی و مفهومسازی با توجه به ابعاد الگوی نظری منتخب

Table 4. Conceptualization

کد محوری
Main Code

کد انتخابی
Chosen Code

مؤلفه
Indicatior

بُعد
Dimention

هدایت افکار
دانشگاه عمومی

محتوایی
محتوایی

هدایت افکار
هدایتگری
دانشگاه عمومی
آموزش عمومی
بسط معرفت و
بسط دین و معرفت
بسط معرفت و فرهنگ
فرهنگ
مخاطب
انواع مخاطب
کمیت و کیفیت مخاطب
مأموریت
مأموریت
وظیفه
سیاستها
سیاستها
سیاستگذاری
رقبا
رقبا
رقابت
رویههای تولید و
مراحل تولید و انتشار
فرایند تولید و انتشار
انتشار
تنوع در محتوا
جذابیت محتوا
محتوای کیفی
چشمانداز
افق فعالیت
دورنما
اهداف
اهداف
اهداف کالن
مالکیت
مالکیت
حق مالکیت
قوانین و مقررات
ضوابط و مقررات
ضابطهمندی
خالقیت و نوآوری
خالقیت و نوآوری
خالقیت

محتوایی
ساختاری
معنایی
معنایی
ساختاری
ساختاری
محتوایی
معنایی
معنایی
ساختاری
ساختاری
محتوایی
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 .5نمایش و تحلیل اسناد مطالبات رهبران

بـا تحلیـل متـون بـه لحـاظ فراوانـی ،در مجمـوع از  201متـن تحلیـل شـده از
کالم رهبـران ،بـر اسـاس معیـار ارتباط آنها با ابعـاد چهارگانه الگـوی نظری پژوهش،
نتایـج زیـر به دسـت آمد:
بعـد محتوایـی ،بـا  71متـن ( 26مـورد متعلـق بـه امامخمینـی«ره» و  45مورد
از کالم امامخامنهای«مدظلـه») و  35/32درصـد ،رتبـه اول را بـه خـود اختصـاص
داده اسـت؛ بعـد زمینـهای ،بـا  52متـن (صرفـاً از امامخامنهای«مدظلـه») و 25/88
درصـد در رتبـه دوم قـرار دارد .بعـد معنایـی بـا  51متـن ( 24مـورد متعلـق بـه
امامخمینـی«ره» 27 ،مـورد متعلـق بـه امـام خامنهای«مدظلـه») و  25/37در صد،
در رتبه سـوم اسـت.
بعـد سـاختاری نیز بـا  27متن ( 14مورد متعلـق به امامخمینـی«ره» 13 ،مورد
متعلـق بـه امامخامنهای«مدظلـه») و  13/43درصد ،آخرین رتبـه را از لحاظ فراوانی
بـه خود کسـب کرده اسـت .جـدول  5وضعیت ابعـاد را در نگاه کلی نشـان میدهد.

جدول  .5نسبت متون تحلیل شده به ابعاد الگوی نظری

Table 5. Ratio of analized text to dimentions of the conceptual model
بعد معنایی بعد محتوایی بعد ساختاری بعد زمینهای
جمع
Environmental Structural Content
Strategic
Sum
Dimention Dimention Dimention Dimention

تعداد
Quantity
درصد
Percentage

51

71

27

52

201

25/37

35/32

13/43

25/88

100

الف) تحلیل سند مطالبات امامخمینی«ره»

پسازانجـام کدگـذاری بـاز بـرای بررسـی کلیـت متـون از حیـث موضوعـات
مطـرح شـده در آنهـا ،بـا بهرهگیـری از نرمافـزار  MAXQDAاقـدام بـه تحلیـل
اسـناد مرتبـط شـد .در این بررسـی ،مشـخص شـد کـه از مجمـوع  201سـند مورد
مطالعـه از کالم رهبـران انقلاب اسلامی ،تعـداد  64سـند ( 31/84درصـد) متعلـق
بـه سـخنان مربـوط بـه امامخمینـی«ره» بوده کـه از این میـان  40/6درصـد مربوط
بـه بعـد محتوایـی 37/5 ،درصـد مربـوط بـه بعـد معنایـی و  21/9درصـد مربوط به
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بعـد سـاختاری بـوده اسـت .شـکل  8شـمای کلـی اسـناد مطالعـه شـده از آن رهبر
کلی اسناد مطالعه شده از آن رهبر عظیم-
شمای
رسـانهاست .شکل
ساختاری بوده
ربوطدربه بعد
م درصد م
عظی21
و /9
دهـد.
نمایـش 8می
خصـوص
الشـأن را
الشأن را در خصوص رسانه نمایش میدهد.

شکل  .8تحلیل سند کالم امامخمینی«ره»

شکل  .8تحلیل سند کالم امامخمینی«ره»
Figure 8. Analize
of imam khomeini’s document
Figure 8. Analize of imam khomeini’s document

40/6%
37/5%
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 .6شکلدهی به طبقات اصلی

پـس از مفهومسـازی و مقولهپـردازی ،نوبـت بـه شـکل دادن بـه طبقـات اصلـی
مفاهیـم میرسـد .در جـدول  6طبقات اصلی و فرعی مفاهیم اسـتخراج شـده از نظر
رهبـران انقالب اسلامی آمده اسـت.

جدول  .6شکلدهی به طبقات اصلی

Table 6. Forming the main category
طبقات اصلی
Main categories

طبقات فرعی
Minor Categories

کارکردهای رسانه ،جایگاه و اهمیت رسانه ،جنگ رسانهای،
شرایط علی
تهاجم فرهنگی ،آثار رسانه ،حساسیت رسانه
Casual Conditions
شرایط مداخلهگر
آفات رسانه ،هجمه رسانهای ،انحصار رسانهای استکبار،
Intervening
ظهور رسانههای جدید ،مسئولیت اجتماعی ،مسئولیت الهی
Conditions
قوانین و مقررات ،محیط متحول و متغیر ،همسویی با نظام،
شرایط زمینهای
شناخت عرصه ،شناخت رقیب ،توسعه کیفی ،تعامل با
Context
نخبگان
هدایت افکار ،بسط معرفت و فرهنگ ،مخاطب محوری،
مقوله اصلی
مزیتهای رقابتی ،خالقیت و نوآوری ،جذابیت ،دانشگاه
Core category
عمومی
تبلیغات صحیح ،برنامهریزی دقیق و چندجانبه ،نشر
کنشها و تعامالت
ارزشها ،گفتمان سازی ،پرورش افکار ،الگوسازی،
& Actions
امیدآفرینی
Interactions
ارتقای فرهنگ ملی و عمومی ،دستگاه توحیدی ،هدایت
پیامدها
 Consequencesافکار ،ارتقای اخالق و معنویت ،انسانسازی ،انتشار ارزشها

 .7مدل پارادایمی مطالبات رهبران انقالب اسالمی

پـس از مشـخص کـردن طبقـات اصلـی و فرعـی ،مـدل پارادایمـی مطالبـات
رسـانهای رهبـران انقلاب اسلامی قابل ترسـیم خواهد بـود .در شـکل  10این مدل
بـه نمایـش در آمده اسـت.
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 .7مدل پارادایمی مطالبات رهبران انقالب اسالمی
پس از مشخص کردن طبقات اصلی و فرعی ،مدل پارادایمی مطالبات رسانهای رهبران انقالب اسالمی قابل ترسیم
بود .در شکل  10این مدل به نمایش در آمده است.
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 .8تبیین و ارائه الگوی تفصیلی مفهومی پژوهش
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بـا اجـرای روش دادهبنیـاد در تحلیـل دیدگاههـای رهبـران انقلاب اسلامی و
صها بـر اسـاس الگـوی کالن مفهومـی
شناسـایی کدهـا ،ابعـاد ،مؤلفههـا و شـاخ
20
پژوهـش ،بـه مرحلـه طراحـی الگـوی تفصیلـی مفهومـی بـر مبنـای نتایـج تحلیـل
میرسـیم .رسـم نمـودار و مـدل ،نوعـی مفهومپـردازی اسـت کـه بـرای تسـهیل در
تصویرسـازی روابـط بین دادهها بهکار مـیرود و متضمن تقلیل دادهها و سادهسـازی
آنهـا بـرای مشـاهده الگوهـای کلی اسـت .ترسـیم مـدل ،با نشـان دادن روابـط میان
کدهـا آغـاز میشـود و مسـائلی را که همواره در کنار یکدیگر ذکر شـدهاند ،برجسـته
بازنمایـی بصـریِ روشـنی از سـاختا ِر دادههـا فراهـم مـیآورد و
میکنـد؛ ایـن امـر،
ِ
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کنـدوکاو بیشـتر آنهـا را موجـب میشـود .بر ایـن مبنـا ،چارچوب تفصیلـی مفهومی
اسـتقرایی مدنظـر پژوهـش نیـز ،از کدهـا ،مفاهیـم و نظریههایـی کـه از دادههـا بـه
دسـت آمـده ،فراهم شـده اسـت.
الیـه اول ،الگـوی مفهومـی را چهـار بعـد اصلی نظـام اجتماعی ،بر اسـاس الگوی
منتخـب پژوهـش تشـکیل میدهنـد کـه زمینـهای بـرای معرفـی و ارائـه مؤلفههای
نظـام رسـانهای جمهـوری اسلامی ایـران اسـت .در ادامـه ،بـه شـرح هر یـک از آنها
میپردازیـم:
بُعـد معنایـی (جهـات راهبـردی) :ایـن بُعد ،بـه مقصد و مسـیر و ابزار دسـتیابی
بـه آنهـا اشـاره دارد .بـا توجه بـه اینکه نظام رسـانهای ،برای دسـتیابی به چشـمانداز
و اهـداف کالن ایجـاد میشـود ،همـواره بایـد مقاصد و مسـیرهای آن تعریف شـوند.
بهاینترتیـب ،هـرگاه نظـام رسـانهای «هـدف ،مقصـد و مسـیر خـود را گـم کنـد یـا
اهـداف فرعـی جایگزیـن اهـداف اصلی شـوند و روزمرگی بـر فعالیتهای نظام سـایه
افکنـد ،نیـاز به تغییرات بنیادین اسـت و باید چشـمانداز ،رسـالت ،مأموریـت ،اهداف
و راهبردهـا بازآفرینی شـود» (فرهیبوزنجانـی.)6 :1389 ،
بُعـد سـاختاری :ایـن بُعد ،به تمام سـازوکارهای نرمافـزاری اشـاره دارد که زمینه
دسـتیابی بـه بُعـد معنایـی را آسـان میکننـد .بـا توجـه بـه اینکـه نظـام رسـانهای،
بیشـتر بـه سـاختارهای نرمافـزاری مربـوط میشـود ،در الگـوی مفهومـی پژوهـش
صرفـاً ایـن بخـش لحـاظ شـده اسـت .عوامـل نرمافـزاری؛ شـامل نظامنامههـا،
آییننامههـا ،قوانیـن و مقـررات ،روشهـا ،رویههـا ،منابـع ،مالکیـت ،عرصـه رقابـت،
فرایندهـای تولیـد و انتشـار و مخاطـب اسـت .سـاختارها نیـز بـه روابط بیـن عوامل
اجـرای کار اشـاره دارنـد .هـرگاه نظام رسـانهای در فعالیتهـای خود ،دچـار کندی،
ضعـف یـا کوتاهـی شـود کـه نمودهـای عینـی آن در سـر بزنگاههـا و گلوگاههـا یـا
در طوالنـی شـدن فراینـد اجـرای کارهـا ،فـرار مخاطـب و ...بتوان مشـاهده کـرد ،به
تغییـرات بهینـه و بازطراحـی فرایندهـا ،سـاختارها و سیسـتمها نیـاز اسـت.
بُعـد محتوایـی :بـا عنایـت بـه ویژگیهـای نظامهـای اجتماعـی و تفـاوت آنهـا بـا
سـازمانها و نیـز تفـاوت نظـام رسـانهای بـا سـایر نظامهـای اجتماعـی ،مؤلفههایـی
کـه ذیـل بعـد محتوایـی بـا نـگاه رسـانهای میتـوان لحـاظ کـرد ،همـان فرهنـگ و
هنجارهـای حاکـم بـر جامعـه ،اخلاق اجتماعـی ،خالقیـت و نـوآوری ،تنـوع محتوا و
جذابیـت و جامعیـت محتوایـی هسـتند .بـر ایـن اسـاس میتـوان گفـت که ایـن بعد،
بهمنزلـه خونی اسـت که در رگهـای نظام رسـانهای جریان دارد .هـرگاه ضعف محتوا

الگــوی مفهـومی نظام
رسانهای در اندیشه امام
ورهبـــــــــــــری

34
پژوهشهای ارتباطی،
بیـستوهـفـتـم،
ســال 
شمـاره ( 4پياپي ،)104
زمستــــــــان 1399

در بخشهـای مختلـف آن بـر نظـام رسـانه حاکـم شـود ،رسـانههای متعلـق بـه آن
نظـام در فضـای رقابتـی بسـیار پیچیده و متنـوع ،مزیتهـای رقابتی خود را از دسـت
میدهنـد؛ در ایـن صـورت ،نظـام رسـانهای نیاز بـه نوسـازی محتوایی خواهد داشـت.
بُعـد زمینـهای (محیطـی) :ایـن بُعد بـه محیط اشـاره دارد کـه میتواند بـر تمام
عوامـل یـاد شـده اثـر بگـذارد .محیـط چیـزی اسـت کـه بـر سیسـتم اثر میگـذارد
و قابـل کنتـرل از طریـق آن نیسـت .بهعبارتدیگـر مجموعـه جریانهـا ،شـرایط،
روندهـا ،متغیرهـا ،عوامـل ،رخدادهـا و اقداماتی اسـت که بـر عملکرد و اهـداف نظام
اثـر میگذارنـد و یـا تحت تأثیر عوامـل ادارهکننده آن قـرار میگیرند .بـه عواملی که
تحـت کنتـرل مدیریـت نظـام واقع میشـوند ،عوامـل داخلـی و به عواملـی که تحت
تأثیـر مدیریتهـا و عوامـل و بازیگـران متعـدد قـرار دارنـد ،محیـط خارجـی اطالق
میشـود (حسـنبیگی .)242 :1390 ،محیـط رسـانه کـه از آن بـه سـپهر رسـانه نیز
تعبیـر میشـود ،پیچیـده ،متحـول ،متکثـر ،متغیـر ،متأثر و همـراه بـا عدمقطعیت و
چالشهـای متعـدد اسـت .نظـام رسـانهای باید بـا اتخاذ رویکـرد هشـیاری راهبردی
نسـبت بـه شناسـایی فرصتهـا ،تهدیدهـا ،ضعفهـا و قوتهـای خـود در قبـال
محیـط ،اقـدام و راهبردهـای خـود را بـا توجـه بـه آن تدوین کنـد .زمانی کـه موانع
اساسـی توسـعه و تحول به شـکل مشـکالت سیاسـی ،اجتماعی و اقتصادی ظهور و
بـروز مییابنـد ،بـا تجزیهوتحلیـل محیطـی بایـد درصـدد رفع آنهـا برآمد.
در الیـه دوم ،الگـوی مفهومـی که حول ابعاد نظام رسـانهای شـکل گرفته اسـت،
مؤلفههـای هرکـدام از ابعـاد چهارگانـه نظـام رسـانهای ،دسـتهبندی و ارائـه شـده
اسـت .بـا توجـه اینکـه ،هر نظـام رسـانهای بر پایـه تفکر حاکم بـر جامعه مـورد نظر
شـکل میگیـرد ،نظام رسـانهای جمهوری اسلامی ایران نیـز باید بر مبانـی معرفتی
رهبـران انقلاب اسلامی اسـتوار شـود .مبانـی هستیشناسـی ،معرفتشناسـی،
انسانشناسـی و ارزششناسـی رهبـران انقلاب اسلامی ،تأثیـر تـام و تمـام بر کلیه
شـئون نظـام رسـانهای دارند.
در الیـه سـوم ،شـاخصهای بـه دسـت آمـده از دیدگاههـای رهبـران انقلاب
اسلامی ذیـل هـر یـک از مؤلفههـا ذکـر شـدهاند .در ایـن الیـه ،بـرای هرکـدام از
مؤلفههـا ،سـه شـاخص ذکـر شـده اسـت .بـا توجه بـه تعـداد زیـاد شـاخصهای به
دسـت آمـده ازدیدگاههـای 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 رعایت شـود.

انهای ،دستهبندی و ارائه شده است .با توجه اینکه ،هر نظام رسانهای بر پایه تفکر حاکم بر جامعه مورد نظر شکل میگیرد،

م رسانهای جمهوری اسالمی ایران نیز باید بر مبانی معرفتی رهبران انقالب اسالمی استوار شود .مبانی هستیشناسی،

رفتشناسی ،انسانشناسی و ارزششناسی رهبران انقالب اسالمی ،تأثیر تام و تمام بر کلیه شئون نظام رسانهای دارند.
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ر الیه سوم ،شاخصهای به دست آمده از دیدگاههای رهبران انقالب اسالمی ذیل هر یک از مؤلفهها ذکر شدهاند .در این

ه ،برای هرکدام از مؤلفهها ،سه شاخص ذکر شده است .با توجه به تعداد زیاد شاخصهای به دست آمده ازدیدگاههای

الگــوی مفهـومی نظام

بـرای ترسـیم الگـوی مفهومـی ،نیـز از مـدل دایرهای اسـتفاده شـده اسـت تا
الزم
عام،
جامعیت امام
ای در اندیشه
بران و نبود امکان ذکر تمامی آنها در الگو ،مفاهیم در هم ،ادغام و سعی شده است با استفاده از تعابیررسانه

بیـان مفاهیـم و ارتبـاط میـان آنهـا به سـهولت نمایـش داده شـود .در ایـن مدل،
ی بیان معنای مدنظر آن بزرگواران رعایت شود.
ابعـاد و مؤلفههـای هرکـدام از اجـزای شـکلدهنده نظـام رسـانهای بـر اسـاس
انـد .و ارتباط میان آنها به سهولت نمایش داده
مفاهیم
نمایـشبیان
شدهبـهاست تا
انقلاباستفاده
دایرهای
هـایاز مدل
دیدگاهنیز
رای ترسیم الگوی مفهومی،
درآمده
اسلامی
رهبـران
عیـن
ای در
نظـامبررسـانه
چهارگانـه
مشـاهده م
گونـه کـه
د .در این مدل ،ابعاد و هما
های رهبران انقالب اسالمی
دیدگاه
اساس
رسانهای
ابعـاد نظام
شـود،دهنده
اجزاییشکل
هرکدام از
مؤلفهنهای
حفـظ تمایـز خـود ،بـا سـایر ابعـاد در تعامل هسـتند.
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نمایش درآمدهاند .همانگونه که مشاهده میشود ،ابعاد چهارگانه نظام رسانهای در عین حفظ تمایز خود ،با سایر ابعاد در

مل هستند.
شکل  .11الگوی مفهومی نظام رسانه در جمهوری اسالمی ایران در
اندیشه امامخمینی«ره» و امامخامنهای«مدظله»
Figure
11.
Conceptual
media system
رسانهIRI
in both
imams
 modelاندیشه امامخمینی«ره» و امامخامنهای«مدظله»
اسالمیofایران در
درofجمهوری
نظام
شکل  .11الگوی مفهومی

Point of view

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

حث و نتیجهگیری
22

36
پژوهشهای ارتباطی،
بیـستوهـفـتـم،
ســال 
شمـاره ( 4پياپي ،)104
زمستــــــــان 1399

بحث و نتیجهگیری

توسـعه ارتباطـات ،موجبـات تحـول و انقلاب در مفاهیم و مؤلفههـای اقتصادی،
اجتماعـی ،فرهنگـی ،سیاسـی ،امنیتـی و دفاعی را فراهم آورده اسـت .این گسـترش
روزافـزون ،حیطـه عمـل دولتها را به چالش کشـیده و حاکمیتها را ناچـار از اتخاذ
تدابیـری کرده اسـت که بهواسـطه آنها بتوانند افکار عمومی کشـور خـود را مدیریت
کننـد .جایـگاه افـکار عمومـی در جهـان معاصـر تا حدی اسـت کـه تمامـی دولتها
را در سراسـر جهـان بـرای تأثیرگـذاری بـر آن به تکاپو انداخته اسـت .اگـر در چنین
عرصـهای کشـورها نتواننـد روشهایی را بـرای هدایت و جهتدهی بـه افکار عمومی
بـهکار بگیرنـد ،در عمـل ،اذهـان آحـاد مـردم را بـه دسـت دشـمن و یا رقبـای خود
میسـپردند و در ایـن میـان ،معلـوم نیسـت چـه بـر سـر ارزشهـا و فرهنگ کشـور
خواهـد آمـد .بـرای این منظور ایجـاد یک نظام رسـانهای کارآمـد ،از بهترین اقدامات
هر کشـور است.
یکـی از مضامیـن اصلـی کـه در خصـوص وضعیـت جـاری رسـانه در ایـران ،در
میـان صاحبنظـران مطرح اسـت ،غفلـت سیاسـتگذاران از اهمیت تغییراتی اسـت که
در حـوزه رسـانه رخ میدهـد .طراحـی و تقویـت نظـام جامـع و کارآمـدی کـه بتواند
اجـزای مختلـف نظام سیاسـی و اداری را تحت پوشـش قرار دهـد ،در این زمینه مورد
نیـاز اسـت .اجـرای صحیـح وظایـف نهادهای نظارتـی همـواره با چالشهایی اساسـی
در ابعـاد قانونـی ،اجرایـی و قضایـی مواجه بـوده اسـت .ناهماهنگی بین دسـتگاههای
نظارتـی ،مـوازیکاری ،ضعـف سـاختاری ،ابهـام در قوانین و مقـررات ،تراکـم قوانین،
نـگاه مدیـران و ضعـف فرهنـگ نظارتپذیـری ،ازجملـه عوامـل ضعف نظـارت و بروز
چالـش در حـوزه رسـانه اسـت کـه همـه از فقـدان چارچوب کالنـی کـه بتواند نقش
تمامـی بازیگـران و حـدود و ثغـور فعالیـت آنـان را پوشـش دهد ،نشـئت میگیرد.
در ایـن زمینـه ،یکـی ازجمله امور مهم و مقـدم بر دیگر اقدامـات در تدوین نظام
رسـانهای ،تهیـه چارچوبـی اسـت کـه در آن مؤلفهها و شـاخصهای نظام رسـانهای،
مبتنـی بـر افکار رهبران کشـور پیشبینی شـده باشـد .حاصل ایـن پژوهش ،طراحی
الگـوی مفهومـی نظـام رسـانهای جمهوری اسلامی ایـران ،مبتنـی بر تفکـر رهبران
انقلاب ـ یـا در حقیقـت ،چارچـوب شـکلگیری نظـام رسـانهای ـ بـوده اسـت .این
الگـو بـا نـگاه نرمافـزاری بهنظام رسـانهای ،پوشـش جامع و تمام شـمول رسـانههای
کشـور را مدنظـر دارد تـا در ایـن میان ،انسـجام رسـانهای و وحدت عمل رسـانههای
کشـور در توجـه بـه حوزههـای کالن منافـع ملی و مصالـح عمومی حاصل شـود و با
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مرتفـع شـدن ضعـف هدایـت و ناوبـری رسـانهای ،اتحـاد ملـی و وحدت نظـر بهویژه
در موضوعـات کالن و راهبـردی کشـور تحقـق یابـد .بدیهـی اسـت که بـرای اجرایی
کـردن ایـن الگـو ،مطالعـه و تهیه سـازوکار اجرایـی آن ضـروری خواهد بود.
بـرای ایـن منظـور ،بـا مطالعـه وضعیـت فعلـی و ابهامزدایـی از روابـط و ضوابـط
حاکـم بـر فعالیـت رسـانهها ،ضمـن ارائـه تعریفـی شـفاف از کارکـرد هرکـدام از
رسـانههای فعـال و نیـز چگونگـی ارتباط آنهـا با یکدیگر و تقسـیمکار ملی ،تشـکیل
نهـاد جامـع مسـتقل رسـانه و تمرکـز سیاسـتگذاری ،باید نسـبت به اصلاح رویهها،
روشهـا و فرایندهایـی که تمامی رسـانههای فعال کشـور را پوشـش میدهـد ،اقدام
شـود .وجـود رسـانهای محـوری مانند رسـانه ملـی ،میتوانـد حصول نظام رسـانهای
منسـجم ،کارآمـد و پاسـخگو بـه نیازهای جامعه اسلامی را سـهولت بخشـد.
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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.
Keywords: Media, Media System, Conceptual Model, Leaders of The
Islamic Revolution
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