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 دهیچک
 رسانه اصحاب که است نظری چارچوب معرفی اخالقی یا مطلوب رسانه

 که استای رسانه همان رسانه مطلوب الگوی. هستند آن رعایت به ملزم
 و امور کلیه در که نحوی به باشد، محور اخالق و مدار دین هدایتگر،

 دینیهای آموزه دین، خداوند، مدار بر را معیار هدفمند،های ریزی برنامه
پژوهش حاضر در پی پاسخ به  .دهد قرار( ع)بیت اهل سیره و اخالقی و

دارای  انقالب اسالمی وی مطلوب رسانه درالگ ، یک سئوال اساسی است
شود این است می فرضیه اصلی که مطرح چه ویژگی هایی باید باشد ؟

که اساسا الگوی رسانه مطلوب در انقالب اسالمی دارای دو ساحت 
نظری و عملی است که در ساحت نظری دارای عناصری مانند اخالق 
 گرایی، حق محوری، صداقت و واقع بینی، هدایت فقهی و رفتاری، عدم

است اما در ساحت عملی ابهام گویی و دروغ، عدم تهمت و غیبت و غیره 
به واسطه عدم تجربه الزم، دارای کاربرد مناسبی نبوده است. از این رو 

بایست متناسب با نظام معنایی دارای نظام می در ساحت عمل نیز
ساختاری شود که با استفاده از علم رسانه بتوان نظام ساختاری ایجاد 

اکتفا نشده  توصیفیدر این تحقیق به روش شده را سیاستگذاری کرد. 
 با یک پیمایش نظرات جمع آوری و نتایج استخراج شده است. واست 
مطلوب، انقالب اسالمی، سواد  اسالمی، الگویهای رسانه :دواژهیکل

 رسانه ای، اخالق محوری.
 22/05/1398 تأیید خیتار                                           28/03/1398 افتیدر خیتار

 باشد.می بیات مرتضی آقایی دكتر رسالهاین مقاله برگرفته از 

 علمی فصلنامه-ژپوهشی قاله م 
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 مقدمه 

های اصلی و بزرگ نظام جمهوری اسالمی و جامعه تردید یكی از مشكالت و چالشبی
تبلیغاتی منطبق با های ما، فقدان یك الگو و مدل مناسب برای مطبوعات و رسانهكنونی 

اهداف و مبانی انقالب، جامعه و نظام اسالمی است. عدم تبیین دقیق مرزهای سیاسی، 
ت مطبوعات مطابق با الگوی بومی و اسالمی موجب آسیب فرهنگی، حقوقی و اخالقی فعالی

و همواره حاضر  ها بخشی غیر قابل تفكیكپذیری نظام و جامعه اسالمی شده است. رسانه
ها در شكل دادن به شیوه ی زندگی فرهنگ و جوامع ما اند. آنجامعه در زندگی روزمره
ه ما در درك رخدادهای جهان كمك عالوه بر آن كه بها كنند. رسانهمی نقشی اساسی ایفا

ها، باورها زشكنند، عوامل مهمی در برخوردهای اجتماعی هم هستند، ما به مدد آنها از ارمی
شناسیم. اما فقط چگونه یاد می شویم و هویت خود رامی خود آشنا و هنجارهای جامعه

كنش ما نسبت به دیگر ها بر واگرفتن اهمیت ندارد، بلكه چه یاد گرفتن هم مهم است. رسانه
ها بر زندگی اجتماعی بسیار مهم است و گذارند. تاثیر رسانهمی نهادهای اجتماعی نیز تاثیر

ها، به بحث در مورد روابط اجتماعی پرداخت. به امكان ندارد بتوان بدون درك نقش رسانه
ها ات رسانهو جامعه به عنصر مهمی در مطالعها این ترتیب درك روابط متقابل میان رسانه

 (9: 1386بدل شده است.)ویلیامز، 
آشنایی با تفسیرهای آن از ابتدای فراگیری دین از  وارائه كاربردی اندیشه سیاسی اسالم 

های رقیب در غرب از سوی دیگر؛ راهی است برای شناخت اندیشه سیاسی یك سو و اندیشه
های اجرائی ارائه كرد كه پارادایم اسالمی توان مقابله با نقدها و اسالم تا بتوان شیوه

ها حضور داشته ها در صحنهیب كه سالهای رقهای احتمالی را از سوی سایر پارادایمتعریض
اند، را و قشرهایی از مردم نیز با آراء و افكار آنان عجین شده و سازگاری فكری پیدا كرده

م یك اش سبب شده كه به صورت مستقیغرب و عقبه تئور یاسیشه سیداشته باشد. اند
 یاسیشه سیجهت اندن یدا كند. از ایدر سطوح مختلف جامعه تبلور پای شهیاند یاستگذاریس

در  یاستگذاریس بنیان اصلیی دتیك و عقیدر مباحث تئور یز با توجه به عقبه غنیاسالم ن
معطوف به ای شهین نگاه اندیكمتر مورد توجه قرار گرفته است، بنابرا عرصه رسانه است كه

 . رسانه و ارائه الگوی مطلوب آن در میان جوامع اسالمیت استیاهم یدارا یاستگذاریس
ای مفید تواند، شیوه نامهبه است كه بررسی آن و ارائه الگوی مطلوب میكی از مسائل مبتالی

برای اجرا باشد؛ رسانه اسالمی براساس مكتب الهی از رساندن مطالب صحیح به مردم استقبال 
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به صورت كانالیزه بشر تعارض دارد اخبار  اخالقغرب كه با  هایرسانهبعضاً در  .كندمی
 شود. ارائه می

نیز در ها گیرد. همین مولفهمی ام و مخاطب شكلیتباطات انسانی با محوریت زبان، پار
تمامی ای دهد. امروژه هژمونی رسانهمی وسایل ارتباطی یا رسانه را شكلهای نهایت بنیان

(. از 29-30: 1391است)خاشعی،حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و ...بشر را در برگرفته 
مختلف به بررسی آثار های اطالعاتی و ارتباطاتی محققان از دیدگاههای زمان ظهور فناوری

پرداخته اند. وسایل ارتباط جمعی در جامعه شناسی جدید ها و تبعات استفاده از این فناوری
ادهای خانواده، آموزش، گیرد و در كنار نهمی به عنوان یك نهاد اجتماعی مورد مطالعه قرار

با هدف بر آوردن ها معینی دارد. رسانههای مذهب، اقتصاد و حكومت، كاركردها و مسئولیت
شوند. نهاد می غایی اعضاء خود تشكیلهای نیازهای اجتماعی خاص و متبلور كردن ارزش

ها ل رسانهرسانه به نسبت پایدار است و حیطه ی فعالیت وسیع و متقابل دارد، اما در عین حا
و الگوهای رفتاری، ساختارمند شده، سازمان یافته و ها بر محور یك رشته هنجارها، ارزش

(. در این 115-110: 1371باشند )كوئن، می معموالً مورد پذیرش اكثریت عظیمی از جامعه
و ها میان وقوع انقالب اسالمی و بنیان دهای دینی و هنجاری آن لزوم چارچوب بندی رسانه

یین حدود و ثغور مطلوبیت آن در چنین نظامی را ضروری ساخته است. در حقیقت هرالگو تع
طراحی شود كه بتواند رسانه مطلوب خود را در ای بایست به گونهمی و نظام هنجاری

واقعی عرصه عمل هدایت های و محدودیتها گوناگون و متناسب با ظرفیتهای موقعیت
كند می ری مشخص را برای رسانه اجتناب ناپذیركند. آنچه ضرورت یك نظام هنجا

اطالع رسانی، اموزش، جامعه های در حوزهها مهمی است كه رسانههای كاركردها و نقش
پذیری، نظارت، كنترل، بسیج و تامین سرگرمی و تفریح توده وار متناسب با انتظارات جمعی 

ها بایسته یاقتضا به كه فعال در ایران،های رسانه یبرا ضرورت و نیاز عهده دار شده اند. این
 به و گرفته عمومی لقب دانشگاه اسالمی، انقالب از ناشی فرهنگی یآرمانها و الزامات و

 یو رفتارها الگوها ها، نگرش هنجارها، ها، ارزش باورها، با منطبقها توده هدایت و رشد
بود)شرف  خواهد مضاعف یافته، ماموریت مطلوب تعالی به نیل در دین تایید مورد یا دینی
براین اساس این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است كه الگوی مطلوب  .(76: 1390الدین،

این پژوهش در  باید باشد؟می رسانه در چنین نظامی)نظام برآمده از انقالب اسالمی( چگونه
نظران به صورت ب پی آن است كه با تحقیق در متون موجود و جمع آوری اطالعات از صاح

در نهایت بتواند با ارائه و تجویز الگویی از رسانه در انقالب  ،مصاحبه و تجزیه و تحلیل آن
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اسالمی در حوزه رسانه باشد. سوال اصلی كه این اسالمی راه گشای تدوین مدلی بومی و 
انقالب رسانه مطلوب در  هاجایگاه اخالق و دفاع از ارزش. دباشمیه در پی پاسخ به آن مقال

ابق رسانه مطلوب مط»ارائه الگوی جامع از  به دنبال این پژوهش .اسالمی است
مورد بررسی قرار این مهم را در دو و تالش دارد  است« های انقالب اسالمیارزش
 دهد:
 دید خبرگان این حوزه زرسانه مطلوب اهای بررسی ویژگی-

 ارائه راهكارها و پیشنهادهای سیاستی-
 پژوهشپیشینه -1

معتقد است « دینیهای آموزه بر منطبق تأثیرگذار رسانههای ویژگی» ( در 1393محمدی)
است.  داشته محوری و تأثیرگذار جایگاهی همواره دین رسانه، آگاهی بخشی كار در

 طور به رسانه كاركردهای وها ویژگی معرفی نگارش پژوهش خود را از هدف نویسنده

 بر رسانه نهاد و نهاد این بر دینیهای تأثیر آموزه تبیین و خاص، به طور دینی رسانه و عام

 فرهنگ وامدار نوعی به رسانه دینی كه است روشن است. بوده مذهبی و فرهنگی جامعه

 تأثیر كه است در حالی این دارد. تعاملی و متقابلهای رابط رسانه با نیز دین و است اسالمی

 رسانه ها، نخست گونه این راه اندازان كه است قدری به دینیهای آموزه بر منطبق رسانه

 زیرا كنند؛ تعیین را آن بر مبتنی هایچهارچوب و اصول خود، اهداف به دستیابی برای باید

های رسانه اصول به دیگر نظری(های چهارچوب ایجاد صورت در صورت )یعنی در این
 .داشت خواهند دست در خود را دین بر منطبق رسانه ساختار و نخواهند داشت نیاز غربی

 رسانه بر تأكید با دینی رسانه یك در سرگرمی مطلوب یالگو» ( در 1390شرف الدین)

 یفرهنگ فعال كنشگر كی و سازمان نهاد، كی عنوان به یجمع معتقد است رسانه« ملی
 یفایا و ینیآفر نقش مقام در زین و یسازمان یابی تیو هو تیموجود اصل در ،یاجتماع

 ای یساخت یالگو رد:یپذمی ریتأث یینظام الگو دو از الجرم محقق، و محول یكاركردها
 حوزه به معطوف یهنجار یالگو ای یكاركرد یالگو و ساختار، به معطوف یهنجار یالگو

 از ،ینید یریگ جهت یداراهای برنامه خلق ،ینید رسانه كی عنوان به زین یمل رسانه عمل.

 تنها عنوان به ،یل اسالمیاص منابع از الهام با ست. پژوهش نویسندهین یمستثن عام قاعدة نیا

 قواعد كشور، یاجتماع ینهادها یعمل و ینظر تیهدا یبرا معتبر، یهنجار یالگو و مرجع

 یسرگرم كاركرد و ،اًعمومای حرفه یكاركردها یفایا در یمل رسانه یعمل منطق و یرفتار
 اصول ازای مجموعه طرح قالب در خصوصًا، رسانه، نیا كاركردترین برجسته عنوان به
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 نیا نیتأم در رسانه گر تیهدا یهنجار یادهایبن مثابة به یعمل یراهبر و خطوط یراهبرد
 دهد.می بدست مهم

 ارائه به در مقاله خود« یساز برفرهنگها رسانه نقش»(، در 1392گیوریان و ذاكری)

اقدام كرده  و فرهنگ رسانه به مربوط تعاریف ارائهو ها و رسانه فرهنگ به نسبت شناختی
 توانمی كهای گونه بشر دارد به درتاریخ ریشه و رسانه متقابل فرهنگ اند. از دید آنها رابطه

و هستند.  بوده انسان اجتماعی زندگی دو همزاد بشر و از مقتضیات و رسانه گفت فرهنگ
 را به هارسانه خود پیام انتقال یبرا انسان تاریخ، دهند كه در طولمی نویسندگان توضیح

خود از  ارتباط با همنوعان یو برا است داده گسترش خود را نیز با آن و فرهنگ كارگرفته
 مختلفی خود را در اشكال زبان گیرد و اینمی كمك است ارتباطی پیچیده دستگاه كه زبان

و  آتش تا روشن گرفته اشارهو  و ایماء معمولی و صحبت تا پیچیده )از سكوت ازابتدائی
 یا همان ارتباطی یو دستگاهها زبان دهد.می اینترنت( نشان درد و سرانجام پدید آوردن

 اصلی زمینه كه است فرهنگ این عبارتی به كند.می پیدا تجلی در بستر فرهنگ رسانه،

 تركیبی متقابل،و  و در تاثیر دیالكتیكی در ارتباطی فرهنگ و رسانه كند.می رافراهم ارتباط

 انقالب . پردازدمی بادیگران ارتباطی كنش به دهندكهمی راشكل اجتماعی انسان نام به

 فرهنگ خود، همراه به و رسانه نیز بوده فرهنگی جدید مولد تحوالت یدر دنیا ارتباطات

 و باعث وكامال جدید بوده تداومی پویا، فرهنگ خاص، این است. را تولید نموده یجدید

 .است شده فرهنگی همگرایی
در یك « مدیریت راهبردی رسانه از نظریه تا اجرا»( در كتابی با عنوان 1389كونگ)

ها مقدمه و یازده فصل تالش دارد تا در ابتدا نشان دهد كه در حوزه راهبرد چگونه سازمان
دید  دهند. ازمی دهند و خود را با آن تطبیقمی نسبت به محیط خارجی خود واكنش نشان

توانند انجام دهند این است كه عملكرد خود را با می هانویسنده حداقل كاری كه سازمان
به برتری آن سازمان جرتنطبق كنند و در حالت ایده آل رویدادهای غیرمنتظره دنیای خارج م

در وضعیت پیش رو گردد. بنابراین نویسنده در بخش اول، محیط خارجی صنعت رسانه، 
 راهبردی تاثیرهای موضوعات متعارف در محیط راهبردی كه بر فعالیت مباحث مربوط به

نماید.  بخش دوم به می گذارند و دیدگاهی كلی از مفهوم و وضعیت همگرایی را تحلیلمی
تواند آنها را برای رسیدن می پردازد كه یك سازمانمی راهبردیهای بررسی تعدادی از اهرم

تطبیقی و تفسیری های از حوزه د. این موارد عمدتاًبه برتری خود در محیط بكار گیر
نسبت به تغییر در فنآوری، ها راهبردی حاصل شده اند كه شامل انواع واكنشهای نظریه
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گزینه هایی برای ساختار سازمانی، افزایش سطح خالقیت و نوآوری و عناصر تفسیری مانند 
 شناخت و فرهنگ  و رهبری است

 فیتعر و فیتوص از پس« یا رسانههای سازمان ساختار» ( در1386لیسی و دیگران)
 جمله از تیریدر مد افتیره چهار نییتب و یمعرف به ،یا رسانههای سازمان ساختار مفهوم

 افتیره» «گرا انسان افتیره» « یشامد احتمالیپ افتیره»ن یعناو تحتها رسانه تیریمد

 یطراح تیاهم به اشاره با و پردازدمی «  تی(ی)وضع یتیموقع افتیره»، «كیكالس
 رندیگ قرار مدنظرها سازمان یطراح در دیبا كه را یمهم یرهایمتغای رسانههای سازمان

 ازها بخش كیتفك و كار میتقس كنترل، ، حوزهیفرمانده شمارد: وحدت یبرم نیچن

 كه است یگرید نكتهای رسانههای سازمان بر ساختار یررسمیغ و یرسم راتیتأث گر.یكدی

 شده است پرداخته آن به در این اثر
 سه ساختاریمقا وای رسانههای سازمان یده ساخت یعناصراصل»(، در 1386خجسته)

 به یاجمال ینظر با وای رشته انیم یكردیرو از استفاده با مقاله نیا« مایس با صدا یسازمان

 حیتوض ضمن ارتباطات، حوزة به یفلسف ینگاه یحد تا و تیریمد علم و یشناس جامعه
 ونیزیتلو سازمان با ویراد ساختار سازمان انیمهای تفاوت ،یا رسانههای سازمان ساختار

 با صدا یسازمان یساختارهای وی معتقد است تفاوت .كندمی انیب را یاسالم یجمهور

 از بخش دو واقع در كه  سازمان دو عناصر هر مجموعة در یمهمهای تفاوت موجب مایس

 و روابط سطح ،یبخش انیم روابط ،یفرهنگ سازمان . شودمی هستند بزرگ سازمان كی
 ... و ویراد رسانة از انتظارات و نوع مخاطب ،یانسان منابع ،یررسمیغ و یرسمهای گروه

 در جمله از مختلفهای رسانه جهت در نیا ازای سهیمقا و رندیبگ قرار یبررس مورد اگر

وی در نهایت  .داشت خواهد یآور شگفت جینتا حتماً ردیبگ صورت ونیزیتلو و ویراد
 یساختار نگاه با توانمی را رسانه یرونیب و یدرون طیالعادة مح فوق یدگیچیمعتقد است پ

 به راای توسعههای هدف و كرد لیتبد لیتحل و هیتجز و قابل طیبس یحد تا ییها طیمح به

 .دیرسان مقصود سرمنزل
 پس« یونیزیتلو و ییویراد نش اخباریچ تیریمد»با عنوانای مقاله(، در 1386نصرالهی)

 سطح دو به ،یریسردب یهاتیفعال در آن تیاهم و نقش و اخبار نشیچ یمفهوم فیتعر از

 نقش .شمارد یبرم راها رسانه در اخبار نشیچ یالگو پنج و كندمی اشاره نش اخباریچ

 حیتشر و حیتوض به سندهینو كه است اخبار نشیچ در مؤثر دو عامل ران،یسردب نقش و دیتول
 پردازد. وی در پایان مقاله نكات مهمی را با مالحظه مولفه مخاطب محوری یادآوریمی آنها
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خبری، نیاز مخاطبان و سیاست رسانه های بایست براساس ارزشمی شود. از دید او اخبارمی
رقیب و عوامل فزاینده های رسانه تنظیم شود. و نیازهای مخاطبان، میزان دسترسی آنان به

 اعتماد مردم به رسانه مورد توجه قرار گیرد.  همچنین نگارنده معتقد است در چینش اخبار
رقیب همچون بی بی سی نیز استفاده گردد. مهمترین نكته های بایست از تجربه رسانهمی

 تیحما بجل و یاعتماد یب شیافزا از یریجلوگ ینویسنده مقاله این است كه برا
 شود. گذاشته انیم در مردم با كشور صادقانه مهم اخبار ،یافكارعموم

های الیسر مخاطبان به جذب بر مؤثر عوامل» با عنوان ای (، در مقاله1395بیچرانلو)
 نینو یفضا به اشاره با«  )یونیزیتلو الیسر سه یمورد مطالعة(؛یها ماهوار یونیزیتلو

 فضا، نیا در فعالهای رسانه نیب رقابت بر مؤثر گوناگون عوامل وجود با آن در كهای رسانه

ای ماهواره یونیزیتلوهای شبكه اند، درآمده پاره پاره صورت بهها رسانه امروز مخاطبان
های مجموعه از یریگ بهره با كه است دانسته فضا نیا در فعال عناصر از یكی را زبان یفارس
 یبخش توجه ،یونیزیتلوای برنامه یژانرها ایها قالب از یكی عنوان بهای ماهواره یونیزیتلو
 پخش یونیزیتلو مجموعة سه یمعرف با نویسنده اند. كرده خود جلب به را یرانیا مخاطبان از

 نیا به مخاطبان جذب بر مؤثر عوامل لیضمن تحلای ماهواره یونیزیتلو شبكة دو از شده
 نیهمچن كرده است. حیتشر زین را موضوع نیا از مخاطبان خوانش مجموعه، سه
كرده  ارائههای رسان و یفرهنگ استگذارانیس یبرا بحث، موضوع با متناسب ییشنهادهایپ

 است.
 و زبان یفارسای ماهواره یونیزیتلوهای شبكه یتجار غاتیتبل» (، در 1395یاسینی)
 خانواده، نهاد در مركز نیمهمتر به عنوان معتقد است زنان« مخاطب  زنان یسبك زندگ

 یانداز راه و سیتأس یپ كنند. درمی فایا جامعه فرهنگ به یالگوده در را یمهم نقش
 داشتهای ندهیفزا رشد ریاخهای سال در كه یفارس زبان بهای ماهواره یونیزیتلوهای شبكه

 ،یرانیا زنان یزندگ یالگو و سبك رییتغ به منظورها شبكه نیا مهم اهداف از یكی است،
 از قیدق شناخت با كه ییها یآگه شود. می دنبال یتجارهای یپخش آگه قالب در

 موضوع شان،یا یاجتماع و یفرد گوناگون یاز تقاضاها یازسنجین و یرانیا زن مخاطبان

 یكاركردها تحقق ضمن تا داده است قرار خود هدف كانون را شتریب چه هر مصرف
 ریمس در را یرانیزنان ا انیم در مصرف فرهنگ ه،یسرما بازار نفع به انهیسودجو یاقتصاد
 سبك موضوع بر ینظر با است دهیكوش مقاله نینویسنده ا .كند تیهدا خود، نظر مورد

 كه را زبان یفارس یونیزیتلوهای به شبكه مربوط یتجار یآگه 10محتوای  زنان، یزندگ
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 به و كند یبررس یفیك یمحتوا لیتحل روش به اند، شده پخش و دیتول ،یطراح مبنا نیا بر

بر  آنها یریكارگ به از حاصل جینتا زین وها یآگه نیا در رگذاریتأثهای مؤلفه استخراج
 مقاله نیا در شده لیتحلهای نمونه یمتن خوانش از حاصل جینتا ورزد. اهتمام مخاطبان

 یبصر و یمتن عوامل از یمند بهره با و هنرمندانه یبه نحو غاتیتبل نیكه ا است آن نشانگر
 خود مخاطبان بر یادیز یاثرگذار زانیم از كه ینحو اند به شده ساخته و یطراح قدرتمند

 .برخوردارند
 مبانی نظری.2

جدیدی كه امروزه در ارتباط با جامعه و فرهنگ، مورد توجه جامعه های یكی از پدیده
(. 10: 1390السادات،  و وسایل ارتباط جمعی است)نقیبها شناسان قرار گرفته، پدیده رسانه

توان گفت: در گذشته انتقال و اشاعه می با نگاهی تطبیقی به شرایط كنونی و زمان گذشته
در حالیكه در شرایط  گرفتمی فرهنگ در سطحی بسیار كم و سرعت محدود صورت

كنونی مجموعه وسیعی از معانی نظام فرهنگی در گستره جغرافیایی وسیع و در زمان بسیار 
 یبراای لهیرساندن است و در اصطالح وس یگیرد. رسانه در لغت به معنمی صورتمحدود 

ند یدر فرآ یو عمل ینیا جامعه؛ و واسطه عیو افكار افراد ها دهینقل و انتقال اطالعات، ا
ارائه شده های دگاهی(. مجموع د51: 1390ارتباط است)دیباجی و رئیس میرزایی، یبرقرار

 ه نسبتا شناخته شده خالصه نمود:یتوان در سه نظرمی رسانه را یستیت و چیدر خصوص ماه
 ییارسطو یراثیبه طور عام، م یاز فناور یابزار یتلقّ  :یا ابزارانگاری یه ابزارینظر_ الف
در خدمت اهداف انسان است و نسبت به  یالهینه هدف، بلكه وس ین منظر، فناوریاست. از ا
 یر فناورانه است. فناوریو ارزش آن تابع اهداف غ یعارض یت جامعه امریو ماه یوجود آدم

است كه به مقاصد و  یزان خدمتیتابع م یدات فنیو فاقد معناست. ارزش تول ینفسه خنث یف
انسان  یكه در زندگ یبا توجه به كاربرد یكند. محصوالت و مصنوعات فنمی اهداف انسان
 یظرف ی، تكنولوژیه ابزارید نظریاز دگر، یان دیابند. به بیمی تیت و مشروعیدارند، مقبول

ن، به ید ارسطو، دیش را منعكس سازد. از دی، مظروف خوینیچ گونه تعیاست كه بدون ه
ده یچیپ یت فناوریهدا یبرا یگریز دیش از هر چی، بییغا یهان ارزشیعنوان جهان نماد

 (.22:  1385انز، یستیاست) كر یل به اهداف مطلوب ضروریدر جهت ن
 منسوب هینظر ،یتكنولوژ انهیگرا ذات ای شناسانه یهست هینظر  :انهیه حات گراینظر_ ب

، به طرح یه ابزارانگارینظر یضمن نقد جدّ  دگریها. است یآلمان معاصر لسوفیف دگریها به
 ی، فناوریپرداخته است. از نظر و یتكنولوژ یشناخت یت هستید بر ماهیش و تأكیه خوینظر
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انسان بوده است.  یمواجهه خردمندانه با هست یو قلمرو اصل ه فرهنگ معاصرین عطینخست
 یژگین شده است. ویاو عج یكه با ساختار وجود یرونیبای با انسان نه رابطه یرابطه فناور

، یفنهای ینوآور یق توافق و انطباق آن با نوع بشر قابل درك است. مبانیتنها از طر یفناور
ز یگذارد و نمی ت مایكه بر انسان یاثر یاز طرف یفناور یانسان دارد و معنا یشه در زندگیر
و انسان  یكند، قابل فهم است. فناورمی كسبای نهیشیه و پین پایكه از چن ییها یژگیو

صرفا كاربرد علم  یب شده اند. فناوریخته و با هم تركیدرهم آم یخوراك یهمانند معجون
دن امر یبخش یا تجلّیز هست. فن به آشكار ساختن ین یوه هنرمندانه ساخت اجتماعیست، شین

شاعرانه است)  ینش است. هنر و فن، امریش و قوّه آفریزا یرویپردازد و متعلق به نمی ممكن
 (29:  1385 ،انزیستیكر

ز همانند هر مصنوع یه، رسانه نین نظریبر طبق ا انه:یا اقتضاگرایه اقتضا ینظر -ج
توان می دارد كه یخاصهای تیت ها، امكانات و محدودیگر، اقتضائات، ظرفیك دیتكنولوژ
ت رسانه در یمتناسب از حداكثر قابل یت و مهندسیریق آنها و مدیو شناخت دق یبا بررس
ه ینظرسه با دو یه در مقاین نظریا (.205:  1382، ی) محمّدنمود یرین بهره گیام دیانتقال پ

ز ین و رسانه نیان دیل رابطه میبرخوردار بود و در تحل یشتریت بیو مقبول ییمزبور از واقع نما
 رسد.می به نظرای د شدهییمناسب وتأ یمبنا
  رسانه مطلوب چیست؟ -3

گوناگونی دریافت كند. ممكن است گفته شود منشا های تواند پاسخمی این پرسش
اجتماعی تواند در نظام می مطلوبیت رسانه جامعه و یا خواست جمعی است. خواست جمعی

متبلور شود. در این صورت معیار مطلوب بودن رسانه به انطباق آن ها و قوانین حاكم بر رسانه
را رعایت كنند ها قوانین موجود درباره رسانهها گردد. به میزانی كه رسانهمی قانون بریا 

تواند در خصوص میزان می مطلوبیت خواهند داشت. در هر صورت این جامعه است كه
تصور بر این است كه  اق عملكرد یك رسانه یا خواست جمعی به داوری بنشیند. اصوالًانطب

كنند و از سوی دیگر پادزهری می وحدت اجتماعی را تهدید  جمعی از یك سوهای رسانه
برای تهدیداتی هستند كه از طرف سایر نیروهای اجتماعی، از قبیل تحریك و دگرگونی 

ها متضمن نوعی قضاوت ارزشی هم هستند د. بیشتر پرسششومی سریع، متوجه همین وحدت
شوند. كنترل اجتماعی مطلوب برای یكی، در می كه مطلوب و نامطلوب در پرتو آن دیده

شود و اعمال سلیقه فردی نزد كسی، برای می نزد دیگری زیر پا گذاردن آزادی محسوب
(. بدین 132؛ 1383، دیگری شاهدی است بر تجزیه اجتماعی یا خصوصی شدن)مك كوایل
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ترتیب، مفهوم مطلوبیت با مفهوم نظم اجتماعی پیوندی نزدیك دارد. اما مشكلی كه در مفهوم 
رفتاری كه برای هر یك نفر به لحاظ ، نظم وجود دارد تلقی متفاوت از نظم مطلوب اجتماعی

اجتماعی مطلوب است، ممكن است در نظر دیگری سازگاری و اطاعت جلوه كند)مك 
 (.187: 1383ل، كوای

از این رو برای فرار از این پرسش بسیار اساسی مباحثی مانند منافع ملی، هویت ملی، 
هنجاری درباره های كنند. همه نظریهمی موجود در جامعه و مانند آن را طرحهای ارزش

داند كه در می را مطلوبای شوروی رسانههای گویند. نظریه رسانهمی رسانه مطلوب سخن
(. 264: 1385؛ هوركهایمر و آدرونو،264: 1384اهداف سوسیالیستی باشد)نوذری،  خدمت

داند كه در خدمت اهداف توسعه می را مطلوبای توسعه بخش رسانههای نظریه رسانه
اقتصادی باشد و البته به فرهنگ و زبان ملی نیز اهمیت بدهد. نظریه مشاركت مك كوایل، 

زند. معیار عالی گونه گونی می پیوندها دسترسی مخاطبان به رسانههای مطلوبیت را با میزان
: 1384این خواهد بود كه همه صداها شانس مساوی برای ارائه و عرضه پیدا كنند)نوذری، 

 ( نظریه مطبوعات آزاد مطلوبیت را در میزان آزادی بیان و آزادی اظهار عقیده جستجو188
معیارهای را برای بررسی میزان عملكرد ها نظریه كند. خالصه اینكه هر كدام از اینمی

گیرند كه در ذیل چهار اصل مهم آزادی ، نظم، گونه گونی و می در نظرها درست رسانه
توان پرسید كه آیا جامعه اسالمی در این می گیرند.  در اینجامی كیفیت فرهنگی جای

ممكن است رسانه مطلوب خصوص با جوامع غیر اسالمی تفاوت دارد؟ بدین معنی كه آیا 
در جامعه اسالمی معنای متفاوتی با آنچه گفته شد داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش مثبت 
است؛ در جامعه اسالمی مطلوبیت با اسالمیت مرتبط است. به این معنی كه رسانه در جامعه 

مطلوب كند كه در راستای اهداف كلی جامعه اسالمی است. میزان می اسالمی نقشی را ایفا
شود. در این می به پیشبرد اهداف تعریف شده سنجیدهها با میزان كمك آنها بودن رسانه

توان از رسانه مطلوب با عناوینی هم چون رسانه اسالمی، رسانه قرآنی، و رسانه می صورت
و در صورت داشتن كدام نوع  یك رسانه را به چه اعتبارینكه یارزشی هم یاد كرد. درباره ا

وجود دارد  ییكرد، اختالف نظرها یتلق یا اسالمی ینیتوان دیم یو فعل یذات یهایژگیو
هدف و  یافته است. رسانه دارایشمندان و اصحاب رسانه انعكاس یمنقول از اند یكه در آرا

ت یبند به رعای(، پاینی)فعال در عرصه گسترش و انتشار فرهنگ د ینی، كاركرد دینیت دیغا
و پخش؛  یساز، برنامهیزیر، برنامهیگذاراستیدر عرصه س ینید یها و هنجارهاارزش
م یر مستقیم و غیدهنده مستق؛ انعكاسینیو موضع د یریگت، جهتیدغدغه، حساس یدارا
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 ینیزه دیانگ یمتعهد؛ دارا یی؛ برخوردار از كارگزاران و عوامل اجراینین دیم و مضامیمفاه
باره  نیاست كه تاكنون در ا ییهادگاهین دیتریاصل، یشرع یدهایدها و نبایبند به بایو پا

 ارائه شده است. 
است و  یانهیو زم یاد متنیك رسانه تا اندازه زیا نبودن یبودن « ینید»معرّف  یارهایمع
 یهایرو، تلقنیده به دست داد. ازاین پدیشمول از اعام و جهان یاریتوان معیم یبه سخت

ن در كشور و ید یت فرانهادیل موقعیژه به دلیران به ویدر ا« ینیرسانه د»موجود از عنوان 
ج در جوامع یرا یهایبا تلق ینیو استقرار حكومت د یاز انقالب اسالم یط خاص ناشیشرا

 یتام و تمام ییسو، انطباق و همیحیمس یهارسانه ین عنوان در مقام معرفیسكوالر از هم
توان در قالب یرا م ینیك رسانه دیارائه شده از  یهانكه برداشتیگر ایوجود ندارد.  نكته د

ار یك رسانه گاه به صورت كامل و تمام عیمندرج ساخت.  یتا حداكثر یاز حداقل یفیط
ل یها و به دلجهت یشود و گاه تنها از برخیشمرده م ینی، فرادیل كاركردیشتر به دالیب
موسوم به  یهاش رسانهیدایكه پشود یم یادآوری خواهد بود. ینیكاركردها د یبرخ یفایا

معارف و شبكه قرآن  یویت و جهان اسالم )همچون رادیحیدر جهان مس ینید یهارسانه
و معطوف  ینیك بحث پسیبه  ینیشیو پ یصرف نظر یهان بحث را از جنبهیران(، ایما در ایس

رو، بحث از امكان داشتن نیمستقر كشانده است. ازا یهاتیاز موجود ییهاگونهف یبه توص
، به ینیكاركرد و مخاطب خاص د یدارا یهان سنخ رسانهیشدن رسانه، از ا ینیا نداشتن دی

افته است.  پس بر این اساس، یتنوع برنامه، كاركرد و مخاطب انصراف  یدارا یهارسانه
و  یئوراست كه از خاستگاه، ت یارسانه _ ران یا_ ا دری« یرسانه مطلوب در جوامع اسالم»

وار باشد)باهنر؛ است ینید یاش بر مبنا، همهیابرنامه یابیان ارزیو جر یسازتا برنامه یمبان
دینی و  رسانهبا توجه به گستردگی مباحث مربوط به حاضر . در پژوهش (49ـ  40: 1388
ها و تقویت روحیه انقالبی اخالق محوری رسانه، دفاع از ارزش ،دابعادر فقط مطلوب  رسانه

 مورد مطالعه قرار گرفته شده است. ایو سواد رسانه
 نوآوری تحقیق-4

های جمعی و یا رابطه دین و رسانههای مختلفی در خصوص رسانههای تاكنون پژوهش
در انقالب اسالمی  انجام گرفته است. ولی تاكنون به این سئوال كه الگوی مطلوب رسانه

چگونه است؟ پاسخ داده نشده است به عبارت دیگر اگرچه بصورت توصیفی و یا با روش 
انقالب های و بصورت جسته و گریخته رابطه رسانه و دین و نیز رسانه و ارزشای كتابخانه

انقالب اسالمی های اسالمی مطرح شده است اما اینكه الگوی مطلوب متناسب با ارزش
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در این  نویسندگاننوآوری چگونه است مورد بررسی میدانی و به شكل اثباتی نبوده است. 
 واكتفا نشده ای به روش كتابخانه تحقیق این است كه برای ارائه الگوی رسانه مطلوب صرفاً

های در این رابطه با جمعی از صاحبنظران مصاحبه شده و عالوه بر توصیف و تحلیل داده
 مایش نظرات صاحبنظران را جمع آوری و نتایج استخراج شده است.موجود با یك پی

 پژوهش روش-5

 فی، تحلیلی، توصی روش تحقیق در این پژوهش تركیبی از چند روش مختلف و عمدتاً
ا مرور بو روش كیفی به وسیله جمع آوری اطالعات از طریق مصاحبه با صاحبنظران است. 

ستفاده از رفته، سپس با ایه صورت پذیمدل اول یاح، طریاكتشاف یهاو مصاحبه ینظر یمبان
شود. پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع ارائه می ییاز صاحب نظران مدل نها ینظرسنج

نوع  است. همچنین این پژوهش بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق ازای تحقیقات توسعه
می صورت ك-یفیك یبیها نیز با روش تركداده یآورشود. جمعیمحسوب مكاربردی 

رگان نظر خبمتون و با كسب  یل محتوایق تحلیاز طر یفیك یهاداده یآورگرفته كه جمع
روش  مدل، با استفاده از یگردآوری شده است. در بخش طراحق پرسشنامه یطر ازانجام 
 یافراد با مشاركت یبا نظر به اینكه روش دلف :گرددیف میل تعری، جامعه به صورت ذیدلف

ه بدانش و تخصص الزم باشند و با توجه  یرد كه در موضوع پژوهش دارایذپیصورت م
و  ییسان راه شنایت موضوع و عدم وجود مدل مناسب رسانه در انقالب اسالمی، بهتریماه
ن افراد در یان مدل، از نظرات متخصصان استفاده شد و یا یهاها، ابعاد و شاخصد معیاریتائ

 شدند: یبندل طبقهیذ یأت تخصصیقالب دو ه

 ها د هیأت علمی دانشگاهی: اسات ی. خبرگان علم1
 : كارشناسان، مدیران و خبرگان رسانه.ی. خبرگان سازمان2
كه در خصوص گروه اول از  ن صورت بودیق بدین تحقیار انتخاب خبرگان در ایمع
ی( و گروه های دولتها رشته مدیریت و رسانه )ترجیحًا دانشگاهد هیأت علمی دانشگاهیاسات

سال سابقه مدیریت و  5سال سابقه خدمت و حداقل 10دوم خبرگان متخصص با حداقل 
دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر استفاده گردید. در پژوهش حاضر برای بخش كیفی 

یا گلوله  یارهی)زنج 1ایشبكه یریگ(، روش نمونهیدلف یتخصص یهاأتی)انتخاب افراد ه

                                                      

1. Sampling network 
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یا گلوله برفی( نوعی از  یارهیای)زنجگیری شبكهاست. روش نمونهشده  ( لحاظ1برفی
گیری هدفمند است. در این روش عضوی از یك شبكه یا گروه، عضوی دیگر را نمونه

كند، بدین ترتیب حجم كند و همین طور آن عضو نیز عضو دیگر را معرفی میمعرفی می
 (. 183:1392شوند)گرجی، ای انتخاب مینمونه به صورت شبكه

ان های اولیه استخراج شده از منابع مختلف توسط اساتید و مدیرجهت سنجش شاخص
دند. فرم دعوت ش ییشناسا یوه قضاوتید برجسته دانشگاه به شیتعدادی از اسات با تجربه، ابتدا

یا تلفنی  یرران نیز به صورت حضویمد ید ارسال و برایاسات یل برایمیق ایاز خبرگان از طر
قت مواف ق،یموضوع و اهداف تحق ینه مبانیح الزم در زمیگردید و پس از توضهماهنگ 

خواسته شده  دران(. از افراینفر مد 5د و ینفر اسات 5د )یمشاركت جلب گرد یاكثر آنان برا
دانند، یب ممشاركت مناس یرا برا یا افرادیبود كه با توجه به اهداف پژوهش چنانچه فرد 

 20و  یمات خبرگان علینفر توسط ه 22ای رهیب به صورت زنجیترتن یند. به اینما یمعرف
شده، تعداد  ت با كسر افراد انصراف دادهیشدند و در نها یمعرف ینفر توسط خبرگان سازمان

رم پرسشنامه فد و ینفر رس 16به  یأت خبرگان سازمانیه نفر و تعداد 20به  یات خبرگان علمیه
 .ن افراد ایمیل گردیدیتمام ا یبرا
 پژوهش های یافته-6

 چارچوب لیتشك موضوع و یبندشاكله جهت تحلیل، مراحل شروع از قبل و ابتدا در

 از بودند، ارائه مدل مطلوب رسانه در انقالب اسالمی  موثر ه، سطوح و ابعادی كه دریاول

اساس سطوح  ها برشاخص آن از شد. پس استخراج یقبل محققان مطالعات قات ویتحق درون
ها بر اساس سپس شاخص شد استخراج یقبل محققان مطالعات قات ویتحق درون ابعاد ازو 

هر یك  در هاشاخص گاهیجا تا گردید یبندمیزان سنخیت با سطوح و ابعاد تعیین شده طبقه
 به توانستیم هاشاخص نیا كدام از هر است ذكر به الزم .شود از سطوح و  ابعاد مشخص

 نیشتریب بر اساس هاآن كنیل سایر سطوح و ابعاد طبقه بندی گردددر درون  همزمان طور
 ها،جایگذاری نیا شدند. با یبند طبقه و گرفته بُعد قرار ك سطح وی فیرد در سنخیت

این سطح،   دیتائ و نییتب كه جهت شد جادیا سطح و بُعد هر در یترمستقل و ترقیعم مفهوم
منتج شده از  یهان مرحله، ابتدا شاخصیدر ام. یشد یدلف مراحل وارد و شاخص بُعد

ها و تقویت روحیه انقالبی و بعد )اخالق محوری رسانه، دفاع از ارزش 3ر مطالعات  كه د

                                                      

1. snowball sampling 
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دو گروه خبرگان هیأت علمی و  ینفر از اعضا 36ای بین طی پرسشنامهای( سواد رسانه
 حضوری قرار گرفت وهای قبلی الزم از طریق پست الكترونیك و سازمانی طی هماهنگی

در بخش اول پرسشنامه ضمن معرفی موضوع پژوهش، هدف بیان مسئله، ضرورت پژوهش 
هر بعد به صورت جداگانه پرسش  یهاو مفاهیم برای پاسخ دهندگان بیان شد. سپس شاخص

 ن شد. ییو تع
 یرهایدهنده متغلیسؤاالت تشك ی( برا5تا  1تایی ) 5كرت یف لیبا توجه به انتخاب ط

ن یقرار داد تا ا یان را مورد بررسیر حاصل از نظرات پاسخگویست مقادیبایتحقیق، م
)نمره به هنجار این  3شان به طور متوسط با یا یهاا میانگین پاسخیموضوع روشن شود كه آ

 ر؟یا خیدارد  یباشد( تفاوت معنادارمقدار می
ها ینان از اینكه میانگین پاسخها و انحراف معیار برای اطمپس از محاسبه میانگین پاسخ 

ر؟، یا خیدارد  یباشد( تفاوت معنادار( )نمره بهنجار این مقدار می3به طور متوسط با امتیاز)
كه این آزمون، فرضیه مطرح شده در مورد میانگین  ای استفاده شدهیك نمونه tاز آزمون 

تأثیر یا عدم تأثیر یك دهد و برای تشخیص را مورد بررسی قرار می αجامعه در سطح خطای 
 شود.متغیر)ها( در وضعیت و یا تعیین اعتبار و یا عدم اعتبار مورد بررسی استفاده می

دارند و هم چنین دارای مقدار آماره تی بزرگتر از  3هایی كه میانگین باالتر از شاخص
باقی ماندن  باشد( دارای اعتبار الزم برایمی 05/0سطح معنی داری كمتر از باشند )می 96/1

داشته باشند و یا دارای مقدار  3هایی كه میانگین كمتر از باشند و شاخصدر پرسشنامه می
باشند. عالوه بر آزمون باشند از پرسشنامه حذف و فاقد اعتبار الزم می 96/1آماره تی كمتر از 

ست. ( نیز استفاده شده اCVIتی از دو شاخص سی.وی.آر )روایی محتوا( و شاخص تناسب )
شود به این امر داللت دارد كه آیا شیوه یا اعتبار محتوا كه به آن اعتبار منطقی نیز گفته می

گیری شود. به ها به خوبی معرف همان محتوایی است كه باید اندازههآوری دادابزار جمع
آوری جمع هها یا اقالم ابزار یا شیوسخن دیگر، در اعتبار محتوایی به توانایی یا قابلیت گویه

شود و برای این منظور، ابتدا ها برای پوشش كل محتوای یك سازه معین توجه میداده
ها شود( و آنگاه گویهابعاد متغیر روشن می شوند )كلیهص و با دقت تعریف میمتغیرها مشخ

زار شود كه محتوای تعریف شده را اندازه بگیرد. بنابراین، اگر ابای ساخته مییا اقالم به گونه
ابعاد و محتواهای متغیر یا مفهوم مورد نظر را در برگرفت،  ها همهآوری دادهجمع یا روش

 (Lawshe) دارای اعتبار محتوا است و در غیر این صورت فاقد اعتبار محتوا است. الوشه
یك روش پركاربرد را برای سنجش اعتبار محتوا ابداع كرد و فرمولی برای آن ارائه داد كه 
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شود. كه در این روش میزان موافقت میان ارزیابان یا داوران نسبت اعتبار محتوا گفته می به آن
 شود.گیری مییك گویه خاص اندازه« مناسب یا اساسی بودن»در خصوص 

/ فرمول الوشه 2
,

/ 2

e eN N N
CVR CVI

N N


   

CVI,CVR نسبت اعتبار محتوا است؛ :Neدارند : تعداد ارزیابان یا داورانی است كه بیان می
: كل تعداد ارزیابان یا داوران است. )میرزایی، Nاست؛ « اساسی یا سودمند»گویه مورد نظر 

 ها، در جداول زیر گزارش شده است.بندی پاسخآوری و جمع(. جمع328-327، 1390
 اینتایج روایی محتوایی و آزمون تی یك نمونه -1جدول
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اخالق محور

 

  «ییــحــق جــو»و « یــیحــق گــو»
ست به عنوان مولفهمی یك های بای

رســانه مطلوب در انقالب اســالمی 
 به حساب آیند.

4/43 0/504 15/00

0 

0/000 89

% 

79

% 

 الگوی مطلوب رســانه درها رســانه
ـــوی می به س عه را  جام بایســــت 

 اخالقی هدایت كنند.های ارزش

4/50 0/509 15/58

8 

0/000 93

% 

86

% 

ــه در  مطلوب رســــان گوی  ل در ا
بایست  می هاانقالب اسالمی، رسانه

ـــدار مبان ـــ یاخالق یپاس  یو ارزش
 جامعه باشند

4/54 0/508 16/00

0 

0/000 89

% 

79

% 

ــه  نتــداران ــه نگــاه امــا بر»ب از « خ
الگوی مطلوب رسانه در های مولفه

 انقالب اسالمی است.

4/50 0/509 15/58

8 

0/000 96

% 

93

% 

عدم ورود به حریم خصوصی افراد 
له شــــاخصــــه الگوی های از جم

مطلوب رســانه در انقالب اســالمی 
 است.

4/54 0/508 16/00

0 

0/000 79

% 

57

% 

 از 
دفاع
ش
ارز

ت ها 
و تقوی
روحیه 
انقالبی

 

ـــانه مطلوب در انقالب  الگوی رس
بایســـت جهت گیری می اســـالمی

4/54 0/508 16/00

0 

0/000 79

% 

57

% 
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ـــتیزی و دفاع از  ـــتم س مبتنی بر س
 مظلوم داشته باشد.

 و معــارف دینیهــا احیــای آموزه
ــتور كار الگوی می ــت در دس بایس

نه مطلوب در انقالب  ــــا یك رس
 اسالمی قرار بگیرد.

4/25 0/799 8/275 0/000 82

% 

64

% 

 رســانه مطلوب در انقالب اســالمی
به تقویت وحدت و می بایســــت 

 اقتدار و امنیت ملی بپردازد.

4/50 0/509 15/58

8 

0/000 86

% 

71

% 

سواد رسانه
ای

 

ـــانه بر واژه و مفاهیم ها آگاهی رس
سانه صلی ر شنایی با های ا مهم و آ

ـــئولیــت خود و هــای حقوق و مس
ها از  مایش ان ید و ن پیش نحوه تول

ـــانه در  نیازهای الگوی مطلوب رس
 انقالب اسالمی است.

4/64 0/488 17/81

6 

0/000 64

% 

29

% 

ستفاده  سانه بر فنون مورد ا سلط ر ت
ای و آثار رسانههای در ساخت پیام

آنها و توان انتقادی از جمله عناصر 
رســانه مطلوب در انقالب اســالمی 

 است.

4/50 0/509 15/58

8 

0/000 71

% 

43

% 

 رســانه مطلوب در انقالب اســالمی
بایســـت نحوه ســـاخت و تولید می
ـــه به مخاطب را ها پیام برای عرض

بشــناســد و معیارهایی برای كیفیت 
ـــانه ای و ارزیابی محصـــوالت رس

 تولیدات نهایی داشته باشد.

4/57 0/504 16/50

0 

0/000 61

% 

21

% 

روز پیگیری  12پرسشنامه بین خبرگان توزیع شده است، و پس از  36در این بخش تعداد 
پرسشنامه جمع آوری شده است، مقدار ضریب  36و حداقل سه بار مراجعه مجدد در نهایت 

شده است. برای باقیمانده ماندن شاخص در پرسشنامه، از دو  809/0آلفای كرونباخ برابر 
و  33/0كمتر از  CVRهایی كه دارای شده است. شاخص استفاده CVIو  CVRشاخص 

CVI  باشند. همان طور كه می شوند و فاقد روایی الزمدرصد هستند حذف می 70كمتر از
 باشند و اعتبار محتوای پرسشنامه تاییدمی ها دارای روایی باالشود تمامی شاخصمی مشاهده

، CVRو  CVIشود. در پژوهش حاضر، برای تعیین اتفاق نظر میان اعضای پانل عالوه بر، می
كندال با  یب هماهنگید ضریاز ضریب هماهنگی كندال نیز استفاده شده است. دقت كن

 یخواص یكندال دارا یب همبستگیتاو كندال تفاوت دارد. كندال در ضر یب همبستگیضر
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ب یضر .شودیاستفاده م τ برآورد آن از آماره یراساده است. ب یب همبستگیر ضرینظ
ن ییتع یك است و برایك آزمون ناپارامتریشود ینشان داده م w كندال كه با نماد یهمبستگ

ب یر است. اگر ضریمتغ 1و  0ن یب كندال بیشود. ضریان نظرات استفاده میم یزان هماهنگیم
توافق كامل وجود دارد.  یعنیشد ك بایعدم توافق كامل و اگر  یعنیكندال صفر باشد 

ت فراهم یرین آزمون را در مدیا ین كاربردهایاز مهمتر یكیب كندال یضر یهایژگیو
دهد كه اتفاق نظر اعضای پانل حاصل شده ( استفاده شده است. نتایج نشان می.كرده است

توان گفت كه ضریب توافقی می 05/0است. با توجه به كمتر بودن مقدار سطح معنی داری از 
 اتفاق نظر بین خبرگان وجود داشته است.  %95كندال معنادار بوده است ودرسطح اطمینان 

 كندال خروجی ضریب توافقی -2جدول 

Kendall’s W=0/244 

Chi-square=19/761 

Sig=0/001 

Alpha=0/844 

 پاسخ به فرضیات تحقیق-7

 نتایج فرضیات تحقیق -3جدول
 سطح معناداری آماره تی انحراف معیار میانگین متغیرهای اصلی

 0/000 15/896 0/501 4/502 اخالق محوری رسانه

 0/000 15/633 0/511 4/43 انقالبیدفاع از ارزش و تقویت روحیه 

 0/000 16/795 0/498 4/57 ایسواد رسانه

ای لیكرت را با های پرسشنامه بدین صورت كه طیف پنج گزینهپس از وارد كردن داده
: كاماًل 5: موافقم و 4: بی تفاوتم ، 3: مخالفم ، 2: كامالً مخالفم ، 1)  5تا  1اختصاص مقادیر 

های تحقیق از آزمون ای تبدیل كردیم، برای آزمون فرضیهمقیاس شبه فاصلهموافقم( را به 
كنیم. با توجه به اینكه تمامی سواالت پرسشنامه به ( استفاده میtمیانگین یك جامعه )آزمون 
اند، میانگین به دست آمده در بازه یك تا سه به معنای رد فرضیه صورت مستقیم طراحی شده

باشد. به همین منظور برای كلیه فرضیات دد سه، به معنای تایید فرضیه میو در بازه بیشتر از ع
، فرضیات را مورد آزمایش tرا تعریف نموده و سپس با استفاده از آزمون  H1و  H0فرض 

كنیم. در ادامه نتایج حاصل از آزمون میانگین یك جامعه در افراد مورد قرارداده و تحلیل می
 یرد. گبررسی مورد بحث قرار می
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 : اخالق محوری رسانه از عناصر مهم الگوی مطلوب رسانه در انقالب اسالمی است:1فرضیه
شده است و  502/4با توجه به اینكه مقدار میانگین نمرات عامل اخالق محوری رسانه 

 %95در سطح اطمینان  H0شده است، در نتیجه فرض  05/0مقدار سطح معناداری كمتر از 
شود. و تایید می 3مبنی بر باالتر بودن میانگین این متغیر از  H1فرض  شود. در نتیجهرد می

اخالق محوری رسانه از جمله عناصر مهم الگوی  %95توان نتیجه گرفت در سطح اطمینان می
 مطلوب رسانه در انقالب اسالمی است.

سانه : دفاع از ارزش و تقویت روحیه انقالبی از جمله عناصر مهم الگوی مطلوب ر2فرضیه 
 در انقالب اسالمی است:

با توجه به اینكه مقدار میانگین نمرات عامل دفاع از ارزش و تقویت روحیه انقالبی رسانه 
در  H0شده است، در نتیجه فرض  05/0شده است و مقدار سطح معناداری كمتر از  43/4

این متغیر از مبنی بر باالتر بودن میانگین  H1شود. در نتیجه فرض رد می %95سطح اطمینان 
دفاع از ارزش و تقویت روحیه  %95توان نتیجه گرفت در سطح اطمینان شود. و میتایید می 3

 انقالبی از جمله عناصر مهم الگوی مطلوب رسانه در انقالب اسالمی است.
 های مهم الگوی مطلوب رسانه در انقالب اسالمی است:ای از پیش فرض: سواد رسانه3فرضیه 

شده است و مقدار سطح  57/4ای با توجه به اینكه مقدار میانگین نمرات عامل سواد رسانه
شود. رد می %95در سطح اطمینان  H0شده است، در نتیجه فرض  05/0معناداری كمتر از 
توان نتیجه شود. میتایید می 3مبنی بر باالتر بودن میانگین این متغیر از  H1در نتیجه فرض 
های الگوی مطلوب رسانه در ای از پیش فرضسواد رسانه %95اطمینان  گرفت در سطح

 انقالب اسالمی است.
 جمع بندی -8

مركزی های در پژوهش حاضر، برای تعیین اتفاق نظر میان اعضای پانل عالوه بر شاخص
از ضریب  CVRای و نمونهتك-شامل میانگین و انحراف استاندارد و .. آزمون تی تی

ب یكندال با ضر یب هماهنگید ضریهماهنگی كندال نیز استفاده شده است. دقت كن
ر ینظ یخواص یكندال دارا یب همبستگیتاو كندال تفاوت دارد. كندال در ضر یهمبستگ

 یب همبستگیضر .شودیاستفاده م τ برآورد آن از آماره یساده است. برا یب همبستگیضر
زان ین مییتع یك است و برایك آزمون ناپارامتریشود یداده م نشان w كندال كه با نماد

ب یر است. اگر ضریمتغ 1و  0ن یب كندال بیشود. ضریان نظرات استفاده میم یهماهنگ
توافق كامل وجود دارد.  یعنیك باشد یعدم توافق كامل و اگر  یعنیكندال صفر باشد 
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ت فراهم یرین آزمون را در مدیا ین كاربردهایاز مهمتر یكیب كندال یضر یهایژگیو
دهد كه اتفاق نظر اعضای پانل حاصل استفاده شده است. نتایج دلفی نشان می .كرده است
توان به تكرار دورها پایان داد. با توجه به كمتر بودن مقدار سطح معنی داری می شده است و

 %95ح اطمینان توان گفت كه ضریب توافقی كندال معنادار بوده است و درسطمی 05/0از 
اتفاق نظر بین خبرگان در خصوص الگوی مطلوب رسانه در انقالب اسالمی در هر دو مرحله 
وجود داشته است. هرچه ضریب توافقی كندال به یك نزدیك تر باشد، اتفاق نظر بین 

 باشد. خبرگان بیشتر می
 : جمع بندی نهایی دلفی4جدول 

 دول اول دلفی

Kendall’s W=0.559 

Chi-square=70.206 

Sig=0.001 

 ( سازگار است كه معتقد است تأثیرگذاری1393نتایج این تحقیق با پژوهش محمدی)

 نشان آن، رهبران و اسالم دیدگاه از آنان تربیتی و آموزشی كاركردهای وها رسانه بسیار
 این از كه آنجاست تا اهمیتّ این است. دشوار و مهم چقدرها رسانه مسئولیت دهد كهمی

 كنند، خودداری است زیان آور جامعه برای آنچه انتشار از باید تنها نهها دیدگاه، رسانه

 همچنین نتایج تحقیق نشان .نمایند پرهیز هم نیست مفید آنچه و پخش نشر از باید بلكه
های نمادسازی از بهره برداری با دین و دارند متفاوتیهای تواناییها دهد كه رسانهمی

های واسطه از توانندمی مخاطبان و كند برقرار ارتباط با مخاطبان تواندمی آنها از هركدام
 توجه دوبارهها توانایی این به باید جویند. سود محتوای دینی از بهره برداری درای رسانه

 داد. انتقال را دینیهای آموزه و پیامها از مختلفی مراتب بتوان تا كرد
دهد سواد می ( سازگار است كه نشان1385براون) همچنین نتایج تحقیق با پژوهش

به توانایی تحلیل و ارزیابی آثار مربوطه و به طور گسترده تر به ایجاد ارتباط موثر ای رسانه
به عنوان یك پیش نیاز و از ای همچنین سواد رسانه شود.می از طریق نگارش خوب مربوط

توانایی تحلیل شایسته و به كارگیری ماهرانه الزم برای رسانه مطلوب شامل های جمله مولفه
رادیویی و تلویزیونی و حتی اطالعات های روزنامه نگاری چاپی، محصوالت سینمایی، برنامه

 شده است.ای و مبادالت رایانه
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 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
ی در توان نتیجه گرفت كه رسانه یك واسطه عینی و عملمی از مجموع مباحث پیش

عوامل مهم فرهنگ سازی و تجلی فرهنگ  شوند و ازمی ایند برقراری ارتباط محسوبفر

در ایران پس از انقالب اسالمی نیز با در نظر گرفتن در هم آمیختگی مسئله است. یك جامعه 

جمعی، این مسئله اهمیت زیادی پیدا كرد و این سئوال های رسانهرسالت با  اسالمی فرهنگ

و ویژگی هایی ها ی مطلوب رسانه در انقالب اسالمی دارای چه مولفهشد كه  الگومی مطرح

و بررسی ای است؟ پاسخ به این سئوال را شاید بتوان از طریق مطالعه توصیفی و كتابخانه

انقالب اسالمی و الگوی فرهنگی آن پاسخ داد اما روش تحقیق در این پژوهش های ویژگی

نهایی برای الگوی مطلوب های ترتیب كه شاخصهمبتنی بر اجماع دلفی بوده است. بدین 

و در ها رسانه در انقالب اسالمی از طریق مصاحبه با خبرگان رسانه بدست آمد. این مصاحبه

ای نشان دادكه از دید خبرگان الگوی مطلوب در این زمینه باید مجموعهها نهایت پرسشنامه

ه عبارت دقیق تر از دید این مقاله، اخالق علمی، دینی، انسانی را در بر گیرد. بهای از مولفه

  ،حظه شده است كه مبتنی بر حق گوییمحوری رسانه به عنوان بعد انسانی و جهانی رسانه مال

« خبر»اخالقی، پاسداری از مبانی اخالقی، و نگاه امانتدارانه به های شزحق جویی، تعهد به ار

باشد كه ارزش می نقالب اسالمی و شیعیاهای از ارش عبوده است. بعد دیگر این الگو، دفا

دینی و تقویت وحدت و اقدار های هایی همچون ظلم ستیزی و دفاع از مظلوم، احیای آوزه

را شامل ای مذكور، سواد رسانهو امنیت ملی را دربرمی گیرد. ظلع نهایی و سوم الگوی 

مهم و آشنایی با حقوق های و مفاهیم اصلی رسانهها آگاهی رسانه بر واژهشود كه بر مبنای می

نها از پیش نیازهای الگوی مطلوب رسانه در آخود و نحوه تولید و نمایش های و مسئولیت

مورد استفاده های بر مبنای تسلط بر تكنیكای عالوه بر آن سواد رسانه انقالب اسالمی است.

و كیفیت محصوالت و داشتن معیارهای ارزیابی تولیدات نهایی ای رسانههای در ساخت پیام

توان می دهد كه اتفاق نظر اعضای پانل حاصل شده است ونتایج دلفی نشان می استوار است.

كه ضریب  05/0به تكرار دورها پایان داد. با توجه به كمتر بودن مقدار سطح معنی داری از 

لگوی ادر اتفاق نظر بین خبرگان  %95توافقی كندال معنادار بوده است و درسطح اطمینان 

 در هر دو مرحله وجود داشته است. مطلوب رسانه در انقالب اسالمی
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 راهکارها و پیشنهادات سیاستی

 سازمان یافته و مستمرای تدوین برنامه سواد رسانه -

شناخته شده و معتبر و ارزیابی آن در های تدوین برنامه در زمینه مذكور بر مبنای پژوهش -
 طول زمان

نهادهای مسئول جامعه پذیری همچون خانواده، مدرسه. بدیهی در ای آموزش سواد رسانه -
توسط افراد ها است این آموزش متضمن مشاركت و همكاری است تا قابلیت پردازش رسانه

 كه از كالس درس فراتر رود و در محیط وسیع تری بكار گرفته شود.ای پرورش یابد به گونه

 مطلوب دینیدر بكارگیری الگوی ها نظارت بر عملكرد رسانه -

 و سیاستگذاران رسانهها اجتماعی برای نظارت بر كار رسانههای تعامل و مشاركت شبكه -

 متناسب مبتنی بر الگوی اسالمی برای رسانه هاهای و مجازاتها ارائه تشویق -

 قوانین پایه، اسالم، از الهام با گر هدایت عملی منطق و یهنجار یالگو و تعیین و ارائه نظام -

 فرهنگی، محدودیت وها ظرفیت ،یا زمینه و یساختار اقتضائات ،ینهادهای زیرساخت

 در حوزه رسانه یعصرهای ضرورت و انتظارات جمعی

م یمفاه هنرمندانه و میرمستقیغ پنهان، آموزش بر عالوه و باشد محور تیقابل دیبا ینید رسانه -
 و شود. یزیر برنامه مخاطبان یفطر یبالقوگ رساندن تیفعل به و پرورش جهت در ،ینید
 و ازندی دست یشناس مخاطب دربارة پژوهش به زانیر برنامه مگر شود، ینم سرین امرمیا
 اهل كه آشنا فقط نه معاصر هنر و اتیادب با و دهند تیاهم او یگر نشیگز انتخاب و به

 .شوند در آن خبره و فن

 یزیر برنامه در ینیدهای ارزش و اتیغا بودن لیدخ یمعنا به رسانه در نید حضور -
 شود ینم دهیدم مخاطب جان در كه یاسالمهای آموزه روح یب و سرد تكرار و نه هاست

 .شودیم یعموم یمذهب یحس یب باعث گاه بلكه دهد، ینم رییرا تغ او كنش و
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صنعت فرهنگ ( ، 1385آدورنو تئودور/ هوركهایمر ماكس) -

، مراد فرهاد پور، سازی، روشنگری به مثابه فریب توده ای
  18ارغنون، ش 

، اشتراكات و ینیرسانه د»(، 1388وگو(،)باهنر، ناصر )گفت -
، سال هشتم، دوره شهیماهنامه رواق هنر و اند، «هاتفاوت
 ، مهر و آبان.91و  90 یاپید، شماره پیجد

 مخاطبان به جذب بر مؤثر (، عوامل1385بیچرانلو، عبداهلل) -

 الیسر سه یمورد ؛ )مطالعةیاره اماهو یونیزیتلوهای الیسر

 یجمع ارتباط لیوسا یجیترو  یعلم فصلنامۀ(، یونیزیتلو
  51-71، ص  103اپی یپ شماره هفتم، و ستیب سال سال

(، پرداختن 1390)ییرزایسم یرئ زهرا ؛یمحمدعل دیس ،یباجید -
فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات میان به فلسفه رسانه، دو 

 2، شفرهنگ در رسانه وای رشته

(، سواد اطالعاتی در جامع اطالعاتی، ترجمه 1385دویل،كریستینا) -
  فصلنامه کتابفریده خش تراش پسندیده، 

های سازمان یده ساخت ی(،عناصراصل1386خجسته،حسن) -
  یعلم فصلنامۀما،یس با صدا یسازمان سه ساختاریمقا وای رسانه
 ،3شماره  هجدهم، سال یجمع ارتباط لیوسا یجیترو

 155-168، ص  71اپی یپ شماره

 بهای رسانه (، اعتبار1391شاه منصوری، بیتا، شاه منصوری، پوریا) -

ای رسانه اعتبار نقش تئوریك بررسی استراتژیك؛ منبع یك عنوان
 هفتم سال ،ایرسانه مطالعاتمدیریت استراتژیك،های مدل در

 .55-64، ص 19  شماره ،

 در سرگرمی مطلوب یگوال» (، 1390شرف الدین، سید حسین) -

مجله معرفت ، «ملی رسانه بر تأكید با دینی رسانه یك
-102سال دوم، شماره چهارم، صفحات  اجتماعی،-فرهنگی

73. 

مدیریت راهبردی در رسانه: از (، 1389كنگ، لوسی) -
، علیرضا قراگوزلو، نظریه تا اجرا، ترجمه علی اکبر فرهنگی

 دانژه.مریم خطیب زاده، چاپ اول،تهران، 

ترجمه  درآمدی بر جامعه شناسی(، 1371كوئن، بروس) -
 محسن ثالثی، تهران: فرهنگ معاصر

ها رسانه نقش»(، 1392گیوریان، حسن، ذاكری، معصومه) -
، سال هشتم، شماره بیستم، مطالعات رسانه ای، «یساز برفرهنگ

 .1-27بهار، صفحات 

 بر نطبقم تأثیرگذار رسانههای ویژگی» (، 1393محمدی، فرشته) -

، سال اول، شماره اول، مطالعات رسانه و امت، «دینیهای آموزه
 .123-147پائیز و زمستان، صفحات 

 درها سوژه (، سرگردانی1391محمدی، نریمان و حیدری، علی) -

، یرسانه ا جهان در سوژه روایت تئوریك تبیین :جهانی متن
 11،سال سوم، شفصلنامه مطالعات بین المللی پلیس

درآمدی بر نظریه ارتباطات (، 1383مك كوایل،دنیس) -
تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد جمعی، ترجمه پرویز اجاللی، 

 اسالمی، مركز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

فراگیر خبری و ایجاد های (،رسانه1390نقیب السادات، رضا) -
 8، ش5سال مشرق موعود،جریان بیداری اسالمی،

ریت چینش اخبار رادیویی و (،مدی1386نصرالهی،اكبر) -
 یجمع ارتباط لیوسا یجیترو  یعلم فصلنامۀتلویزیونی، 

 169-180،    71اپی یپ شماره ،3شماره  هجدهم، سال

 مکتب یانتقاد نظریه (،1389حسینعلی) ،ینوذر -

 تهران، آگه ،انسانی و اجتماعی علوم در فرانکفورت

 یونیزیتلوهای شبكه یتجار غاتی(، تبل1395یاسینی، سیده راضیه) -
 فصلنامۀمخاطب،  زنان یسبك زندگ و زبان یفارسای ماهواره

 و ستیب سال سال یجمع ارتباط لیوسا یجیترو  یعلم
 71-84ص  103اپی یپ شماره هفتم،

 




