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Abstract  
The purpose of this study is to explain the compatibility of the role of the national media with the role of the 

national media researcher in the political efficiency of the Islamic Republic of Iran based on the objectives 

of the Supreme Leader from the perspective of academics. Descriptive-explanatory and using the survey 

technique and with the tool of "take noting," and a questionnaire was done. A total of 326 samples, out of a 

total of 960 students, professors, and students with the bachelor's, master's, and doctoral degrees in the 

fields of political science and social sciences of the country's universities (University of Tehran, Shahid 

Beheshti, Ferdowsi, Mashhad, University of Mazandaran, Baqer al-Uloom (AS), Qom, and Shahid 

Bahonar, Kerman) were randomly selected as a sample using Morgan's table. Data were analyzed using 

SPSS Software. The results showed that 60.9% of the country's academics are satisfied with the 

performance of the national media in the political dimension, 59.4% in the cultural and social dimension, 

and 48.4% in the educational dimension of the objectives of the Supreme Leader. The overall results of the 

models show that 56.6% of the objectives of the Supreme Leader have been taken into consideration. 3% of 

women more than men believe that the national media adheres to the leadership of the Supreme Leader in 

their programs. 
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چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین انطباق نقش محول رسانه ملی با نقش محقق رسانه ملی در کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسالمی 
تبیینی و با استفاده از تکنیک  -باشد که با روش توصیفی  می« ایران براساس منویات مقام معظم رهبری از منظر دانشگاهیان

نفر از اساتید و دانشجویان مقطع 2360نفر نمونه، از مجموع  236 نامه انجام شد. تعداد  اری و پرسشبرد   پیمایش و با ابزار فیش
های کشور )دانشگاه تهران، شهید بهشتی، فردوسی   های علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه  کارشناسی ارشد و دکتری رشته

نر کرمان( به صورت تصادفی، با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه قم و شهید باه )ع(، دانشگاه مازندران، باقرالعلوم  مشهد
درصد دانشگاهیان کشور از عملکرد  3/62تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد،  spssافزار   ها با استفاده از نرم انتخاب شدند و داده

رهبری  رصد در بُعد آموزشی منویات مقام معظمد 2/26درصد در بُعد فرهنگی و اجتماعی،  2/73در بُعد سیاسی،  رسانه ملی
درصد زنان  2درصد منویات مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است.  6/76دهد   ها نشان می رضایت دارند. نتایج کلی مدل

  .کنند  های خود رعایت می بیشتر از مردان معتقدند رسانه ملی منویات مقام معظم رهبری را در برنامه
 

 آمدی سیاسی، رسانه ملی، دانشگاهیان، مقام معظم رهبری، ایران.  کار هایکلیدی:واژه
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.مقدمه0

ای پیدا کرده و یکی از مباحث بسیار مهم،  در نظام جمهوری اسالمی ایران، رسانه ملی رواج گسترده
با  تواند نقش رسانه ملی در کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران است. رسانه ملی می

شود.  کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران تقویت یا تضعیف خود باعث رسانی وسیع اطالع
 های اجتماعی، رسانه ملی آن و شبکه اینترنت، ماهواره مثل های رقیب رسانه به وجود آمدن با که این ضمن

رسانی و  انه ملی در اطالعندارد. بنابراین، از طرفی با توجه به موقعیت بسیار مهم رس را الزم کارآمدی
گاهی و  قرار گیرد مورد استفاده در جامعه ها رسانه نوع این باید و آسان، ضرورتاً  بخشی گسترده، سریعآ

از طرف دیگر، با انجام ندادن وظایف محوله و یا کوتاهی  ساخت. محروم از آن از استفاده را مردم شود نمی
کارآمدی سیاسی نظام جمهوری  در تواند لذا، رسانه ملی هم می سازد. می خطر مواجه با را در آن، جامعه
 در کاهش کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران تواند و هم می مؤثری ایفا کند نقش اسالمی ایران

 داشته باشد.  نقش
موجود، نقش رسانه ملی در کارآمدی سیاسی  منابع استفاده از با شود لذا، در پژوهش حاضر تالش می

و مشخص گردد که آیا نقش محول  اسالمی ایران، از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین شده نظام جمهوری
باشد، با نقش محقق رسانه ملی که همان میزان   رسانه ملی که برگرفته از منویات مقام معظم رهبری می

 اجرایی و عملیاتی شدن منویات مقام معظم رهبری باشد، انطباق دارد یا خیر؟ 
نفر از اساتید و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری   511٠ معه آماری در این پژوهشجا

قم، شهید باهنر  )ع(های تهران، شهید بهشتی، باقرالعلوم  های علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه  رشته
نفر به  9.1تعداد  باشند و نمونه آماری نیز به  کرمان، دانشگاه مازندران و دانشگاه فردوسی مشهد می

 spssافزار   ها با استفاده از نرم صورت تصادفی با استفاده از مدل مورگان انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده
 انجام شد.

.تعریفمفاهیم2

با توجه به موضوع تحقیق که نقش رسانه ملی در کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران از 
ت، در ادامه، مفاهیمی چون نقش )نقش محول و نقش محقق(، کارآمدی دیدگاه مقام معظم رهبری اس

 شود. سیاسی، رسانه ملی و دانشگاهیان بررسی می
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.نقش2-0

احراز کرده است، انتظار  معینی را پایگاه از فرد یا سازمانی که دیگران شود که می به رفتاری اطالق نقش
 دو دسته تقسیم کرد: به توان می ها را عمدتاً  نو سازما های افراد (. نقش09: ص.590دارند )کوئن، 

 و محول به فرد و سازمان واگذار جامعه از طرف نقش محول، نقشی است کهنقش محول:    .5-5-.
 دیگر، نقش محول یا نقش مقرر شده، نقشی است که براساس هنجارهای اجتماعی عبارت  شود. به  می

و دیگر افراد از او انتظار اجرای آن نقش را  شود اگذار میموجود در یک جامعه، به فرد یا یک سازمان و
 باشد.   دارند. در این پژوهش نقش محول رسانه ملی برگرفته از منویات مقام معظم رهبری می

گذارد،  می او برعهده و کند می به فرد یا یک سازمان تفویض جامعه نقشی را که محقق: نقش ..-5-.
و  میل به کند، بنا می دخل و تصرف نقش خود در آن سلیقه و ذوق براساس هر کدام ماند، بلکه نمی یکسان

گویند  می نقش محقق نقشی را دهد. چنین می انجام را و آن نماید می تغییراتی ایجاد در آن خود خواست
 (.   51.: ص5922)وثوقی و نیک خلق، 

چه میزان منویات مقام معظم در پژوهش حاضر مراد از نقش محقق رسانه ملی عبارت است از اینکه تا 
 رهبری اجرایی و عملیاتی شده و یا تحقق پیدا کرده است. 

.کارآمدیسیاسی2-2

در لغت به معنای کاردان، کارآزموده، شایسته، انجام خوب و « کارآمد»واژه  کارآمدی: .5-.-.
ز به معنای کاردانی، (. به این ترتیب کارآمدی نی.51٠: ص5902کار برده شده است )عمید،   سودمند به

های  کارآزمودگی، شایستگی و انجام کارها به نحوی سودمند خواهد بود. درباره مفهوم کارآمدی، تعریف
ای که باعث سردرگمی برخی از اندیشمندان علم سیاسی در ارائه مبانی قوی و  متعددی ارائه شده، به گونه

های آشکار در تلقی از  ن موارد متعددی از تفاوتمنطقی در این حوزه گردیده است؛ مثال برخی با برشمرد
ای است،  اند که تالش برای مبنایی منطقی برای مفهوم کارآمدی، کار بیهوده کارآمدی، به این نتیجه رسیده

کنند با طرحی نسبتًا جدید، سرچشمه واحدی برای مفهوم کارآمدی ارائه دهند  ولی برخی تالش می
 (.12: ص5929)الریجانی، 

ترین تعاریف کارآمدی، مساوی است با موفقیت در راه تحقق اهداف با توجه به امکانات   از عمده  یکی
 ها(؛ در نتیجه، کارآمدی هر سیستمی براساس سه شاخصه اهداف، امکانات  ها( و موانع )چالش  )فرصت
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ور به هر میزان شود. هر سیستمی با توجه به سه شاخه مذک  ها( آن مشخص می  ها( و موانع )چالش  )فرصت
 (.519: ص5901در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان اندازه کارآمد خواهد بود )فتحعلی، 

در تعریف دیگر، کارآمدی عبارت است از تحقق عینی توان سیستم در کارکردهای اساسی یک 
نیروهای  های قدرتمند درون نظام، مانند اصناف بزرگ یا ای که اکثریت مردم و گروه حکومت؛ به گونه

 (..5: ص5920مسلح، تحقق آن را بعینه مشاهده نمایند )لیپست، 
رسد به راحتی نتوان به تعریف مشترکی درباره کارآمدی رسید، با این وجود، منظور از  به نظر می

توان پاسخگویی به انتظارات و توفیق در تحقق اهداف با توجه به منابع، موانع، »کارآمدی در این پژوهش، 
 «.ها می باشد ا و چالشه فرصت

مفهوم کارآمدی سیاسی نیز با توجه به مفهوم کارآمدی در سطح کالن،  کارآمدی سیاسی: ..-.-.
سیاسی با توجه به امکانات عبارت است از توان پاسخگویی به انتظارات سیاسی و توفیق در تحقق اهداف

تعریف کارآمدی سیاسی، منظور، تحقق  ها(. چه در تعریف کارآمدی و چه در  ها(، موانع )چالش  )فرصت
ها( جمهوری اسالمی ایران   ها( و موانع )چالش اهداف جمهوری اسالمی ایران با توجه به امکانات )فرصت

  5باشد.  المللی می ای و بیندر سه سطح داخلی، منطقه

.رسانهملی2-5

« رسانه ملی»و سپس به بحث « رسانه»در تعریف رسانه ملی ابتدا بایستی به بحث  رسانه:. 9-5-.
است از هر ابزاری   ( عبارتmedia( انگلیسی است. یک رسانه )mediaپرداخت. واژه رسانه معادل کلمه )
. یک رسانه چیزی است که تجربه را به دانش تبدیل   (92: ص5922برای برقراری ارتباطات )اینگلس، 

دهد و طبیعتًا  زندگی معنا می رویدادهای کند که به کند، یا به بیان دیگر، رسانه عالماتی را ارائه می می
ام از فرستنده به یپ له حاملیرسانه وس (.1های عالمات هستند )همان: ص ها شامل همه این نظام رسانه

ون، ماهواره و... یزیو، تلوی، رادیریو تصو یلم، نوار صوتیرنده است. کتاب، روزنامه، مجله، عکس، فیگ
توان گفت  طور کلی، می به (. .51: ص5912هستند )اکبری، بیگدلی و رضوی، از رسانه  ییها  نمونه

ای که از آن در جهت ارتباط  جهت ارتباط متقابل است، یعنی هر وسیله مفهوم کلی در اصطالح رسانه یک
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آید، همه انواع  ها به میان می که سخن از رسانه شود. لذا، هنگامی  با مخاطب یا مخاطبانی استفاده می
 گردد. های اجتماعی و غیره را شامل میها ازجمله رادیو، تلویزیون، اینترنت، مطبوعات، شبکه انهرس

شود، یعنی ابزاری که  رسانه گرفته می کلی تعریف رسانه ملی نیز از تعریف طور  به. رسانه ملی: .-9-.
(. 02: ص5901)صافی،  گیرد جهت انتقال پیام مورد استفاده یک حکومت در قلمرو حکومتی خود، قرار می

مندی از  است که با بهره« سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران»منظور از رسانه ملی در این پژوهش 
مرزی فعالیت  امکانات و بودجه تعیین شده و جایگاه قانونی، زیر نظر نهاد رهبری در گستره ملی و برون

انقالب اسالمی به سازمان صدا و سیمای جمهوری  پس از پیروزی« رادیو و تلویزیون ملی»نماید و  می
یاد کرده و « دانشگاه عمومی»اسالمی ایران تغییر عنوان یافت. مقام معظم رهبری از این سازمان به عنوان 

 (.592: ص5911اند )علیئی و همکاران،  عنوانی است که ایشان به آن اطالق نموده« رسانه ملی»

.دانشگاهیان2-0

کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم  مقاطعاز دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان  راددر این پژوهش م
های تهران، شهید بهشتی، باقرالعلوم)ع( قم، شهید باهنر کرمان، دانشگاه   سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه

 باشد.  مازندران و دانشگاه فردوسی مشهد می

.مدلپژوهش2-3

 5های هارولد دوایت السول  «رسانه تاثیر»گیرد، مدل   استفاده قرار میمدلی که در این پژوهش مورد 
السول، عالوه بر سه عنصر )گوینده، گفتار،  مدلباشد. در   م می5100( آمریکایی در سال 5120-.51٠)

: 5901راد،   نیز افزوده شد )محسنیان« تأثیر»و « وسیله»مخاطب( که ارسطو مطرح کرده بود، دو عنصر 
(. مدل پنج پرسشی تاثیر رسانه السول یک مدل کالمی اولیه است )مک کوایل و ویندال، 922  -  921ص

 دارد:  ( که بیان می..  : ص5900
 باشد.  رسان، که مراد از آن در این تحقیق مجریان رسانه ملی )رادیو و تلویزیون( می  گوینده یا پیام چه کسی؟:

مقام معظم رهبری در سه حوزه  منویاتز آن در این تحقیق گفتار یا پیام، که مراد ا گوید؟:  چه می
 باشد.   می سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی
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 باشند.  مخاطب یا گیرنده پیام، که مراد از آن در این تحقیق مردم ایران می به چه کسی؟:
   باشد.  لویزیون( میوسیله یا ابزار، که مراد از آن در این تحقیق رسانه ملی )رادیو و ت در چه مجرایی؟:

 باشد.   تاثیر، که مراد از آن در این تحقیق تاثیر پیام بر مخاطبین که مردم ایران هستند، می ای؟: با چه نتیجه
کید قرار گیرد.   السول موجب شد، مطالعه تأثیر ارتباط« تاثیر رسانه»الگوی پنج پرسشی  جمعی مورد تأ

گر  پذیرد که ارتباط و بیش می دهد. او کم  رتباطی را نشان میهای ا های معمول مدل فرمول السول ویژگی
کوایل   بنابراین، باید ارتباطات را عمدتًا یک فرایند اقناعی تلقی کرد )مک قصد تأثیرگذاری بر گیرنده را دارد.

 (.5.: ص5900و ویندال، 
محول )منویات مقام معظم  السول، تاثیر نقش« تاثیر رسانه»در این راستا، در ادامه با استفاده از مدل 

رهبری( و نقش محقق )میزان اجرایی و عملیاتی شدن منویات مقام معظم رهبری در مقام عمل( از منظر 
جمهوری اسالمی ایران بررسی شده و نشان داده خواهد شد که  دانشگاهیان بر کارآمدی سیاسی نظام

های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و  هگوینده با ارسال پیام خود )منویات مقام معظم رهبری در حوز
گذارد. اگر تاثیر پیام بر مخاطبین   آموزشی( از طریق رادیو و تلویزیون بر مخاطبین )مردم ایران( تاثیر می

جمهوری اسالمی ایران بوده و اگر تاثیر پیام بر مخاطبین منفی  مثبت باشد، دال بر کارآمدی سیاسی نظام
 ظام جمهوری اسالمی ایران است. باشد، دال بر ناکارآمدی سیاسی ن

ملیازدیدگاهمقاممعظمرهبرینقشمحولرسانه.5

 شود:  بندی می  از دیدگاه مقام معظم رهبری نقش محول رسانه ملی به شرح زیر تفکیک و تقسیم
 (، .0/55/592.بینانه )مقام معظم رهبری،  ( گسترش معارف اسالم و ارتقای معرفت و ایمان دینی روشن5

 (، 55/1/5909رهبری،   ( گسترش اخالق و رفتار دینی مخلصانه )مقام معظم.
 (، 5/9/5920( اعتالء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی انقالبی )مقام معظم رهبری، 9
 (، 2/1/5911های اصولی نظام )مقام معظم رهبری،  ( ارائه گرایش0
 (، 1/1/5921، 0/1/5910ی اسالمی )مقام معظم رهبری، ( تبیین شعارها و مبانی انقالب و اندیشه جمهور1
 (، 51/1/590٠( تقویت باور به کارآمدی نظام )مقام معظم رهبری، 1
 (، 592٠/.2/5( ارتباط مستحکم مردم با نظام و مبانی اصلی نظام )مقام معظم رهبری، 2
 (، 5/9/5920، داشتن اندیشه دینی و سیاسی امام خمینی )مقام معظم رهبری ( زنده نگاه 0
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 (، .0/55/592.( صدا و سیما، دانشگاهی همگانی و تبیین صحیح حقایق )مقام معظم رهبری، 1
 (، 1/5910/.( ایجاد رشد فکری، فرهنگی و اطالعات سیاسی )مقام معظم رهبری، .5
 (، 5905/.1/5( فراهم آوردن بستر فرهنگی و اخالقی جوانان )مقام معظم رهبری، 55
 (، 1/5910/.های معنوی جامعه )مقام معظم رهبری،  ندیشه، هنر اصیل و تقویت سرمایه  هنگ ا( ارائه فر.5

های صحیح و گسترش عناصر قدرت و قوت معنوی و مادی )مقام معظم رهبری،  ( طرح اندیشه59
.././5925 ،) 

معظم رهبری،  افکن و پاسداری از وحدت جامعه )مقام آفرین و تفرقه  ( پرهیز از طرح مسائل اختالف50
.2/5/5901 ،52/1/5900 ،) 

 (، 55/1/5909زدایی از فکر، فرهنگ و اخالق جامعه )مقام معظم رهبری،   ( آسیب51
 (، 51/2/592٠، ٠/9/590٠.( تعمق ایمان مّلت و ترویج نماز و قرآن )مقام معظم رهبری، 51
 (، 55/1/5909ری )مقام معظم رهبری، های مختلف و ایجاد امید و خودباو ( توجیه افکار عمومی در زمینه52
( بزرگداشت و تکریم نخبگان، توجه به شکوفایی استعدادها و تشویق نوآوری و امر تحقیق )مقام 50

 (، 1/1/5902معظم رهبری، 
 (، 50/2/5901( حمایت و تقویت دولت )مقام معظم رهبری، 51

 (، 0/1/5910م رهبری، ( رسانه میزبان گویا و در اختیار مدیریت جامعه )مقام معظ..
، 55/1/5909رسانی فعالیت اقتصادی مردم )مقام معظم رهبری،  ( صدا و سیما، مشارکت عمومی و اطالع5.

9٠/55/5901 ،) 
 (، 5921/./9.( کمک به برگزاری انتخابات پرشور و سالم )مقام معظم رهبری، ..
 (، .0/55/592.)مقام معظم رهبری، ( پرهیز از پخش موسیقی مبتذل و فاقد هویت و اصالت ایرانی 9.
 (، .0/55/592.، .50/0/591مرزی )مقام معظم رهبری،  های برون ( تعمق محتوای برنامه0.
رسانی از زبانی ویراسته، رسا، درست و داشتن زبان معیار )مقام معظم رهبری،  ( برخورداری اطالع1.

.0/55/592. ،) 
 (، 0/1/5910توجه به افق پیشرفت )مقام معظم رهبری،  ( رعایت تقوی، موازین الهی، بلندنظری و1.
 (، 0/1/5900، 5/5909/.( انتقاد سازنده، پاسخگویی و اصالح )مقام معظم رهبری، 2.
 (.2/2/5902( انتقاد از صدا و سیما )مقام معظم رهبری، 0.
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ملیازدیدگاهمقاممعظمرهبری.نقشمحققرسانه0

 پاسخگویان.مشخصات0-0

نفر اساتید و  511٠نفر از مجموع  9.1پاسخگویان پژوهش به این شرح است. تعداد  مشخصات
های کشور های علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته

(   رمانقم، شهید باهنر ک )ع(العلوم  )دانشگاه تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، دانشگاه مازندران، باقر
 به عنوان نمونه انتخاب شدند. 

 هادانشگاه.توزیعنمونهدر0-0-0

درصد از دانشگاه 55درصد از دانشگاه فردوسی مشهد،  50.5درصد نمونه از دانشگاه تهران،  15/.
درصد از دانشگاه باقرالعلوم)ع( قم و همین مقدار از  0/2درصد از دانشگاه مازندران،  1/0شهید بهشتی، 

های مذکور حدود  گاه شهید باهنر کرمان هستند. به استثنای دانشگاه شهید بهشتی، از همه دانشگاهدانش
اند. عالوه بر  درصد دیگر از رشته علوم سیاسی انتخاب شده 1٠درصد نمونه از رشته علوم اجتماعی و  1٠
ه علوم سیاسی درصد آنان تحصیلکرده رشت .1درصد نمونه تحصیلکرده رشته علوم اجتماعی و  00آن 

درصد علوم سیاسی  12درصد علوم اجتماعی و  99هستند. همچنین این آماره در دانشگاه شهید بهشتی
 است.

.جنس0-0-2

درصد نمونه جنسیت خود را در  5/0درصد زن هستند.  91درصد پاسخگویان مرد و  1٠حدود 
 اند. نامه مشخص نکرده  پرسش

.محلکارپاسخگویان0-0-5

اند که شاید عامل آن ترس باشد.  صد پاسخگویان محل کار خود را مشخص نکردهدر 09حدود 
 آمده است. 9توضیحات بیشتر در جدول 

.وضعیتتحصیلیپاسخگویان0-0-0

درصد نیز  50   درصد دانشجوی دکتری و کارشناسی ارشد بوده و 01از مجموع پاسخگویان حدود 
درصد دانشجویان در دوره  ٠. ارشناسی ارشد بوده ودرصد دانشجویان ک 11عضو هیئت علمی هستند. 
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درصد رتبه  51کنندگان دارای رتبه استادیاری،   درصد مشارکت 9.دکتری در حال تحصیل هستند. 
 اند.  درصد مربی در حال خدمت بوده . درصد استاد تمام و 0دانشیاری و 

ها.تحلیلیافته0-2

های فرهنگی و  تیها و مأمور تیارتباطی دارای موقع ك سازمانیك رسانه و یرسانه ملی به عنوان 
ك سازمان رسمی، متمرکز و یام یمنبع پ»هایی همچون   های مختلفی است. ویژگی ژگییاجتماعی و و

مخاطبین انبوه، پراکنده و »، «ام آنیع و گستره زیاد پیانتشار سر»، «انحصاری با مختصات ویژه
تا « رندهیان فرستنده و گینامتقارن بودن رابطه م»، و «رندهیتنده و گسویه بودن رابطه فرس  یک»، «نامتجانس

 ای بودن آن و اثرگذاری وسیع آن است.  حد زیادی بیانگر توده

ی استقبال یز برخوردار است. چرایگری نیهای دهای سازمانی فوق، از جاذبهژگییرسانه ملی عالوه بر و
ل بیش از یب و بدیهای رقرغم ظهور رسانه  ت آن بهیگاه و موقعین جاء روزافزو  ن رسانه و ارتقایای از ا توده

ی، ساختاری و زبانی دارد. رسانه ملی یکی، فنی، هنری، محتوایهای تکنولوژ  ن جاذبهیشه در همیز ریهر چ
 ای، مخاطبان خود را جذب کرده است. های برنامهباشناختی و تنوع قالبیهای ز از طریق همین ویژگی

ویژه صدا و سیما، این  های گروهی، به  رسانه»ملی برای همه اقشار جامعه برنامه جدی داشته است. رسانه 
ای را به فرهنگ اسالم و ایران نمایند. از  مایه های گران توانند خدمت و پرورش عمومی، می  مراکز آموزش

ه وضعیت تمام قشرها را در گردانندگان و هنرمندان متعهد بخواهند تا در راه تربیت صحیح و تهذیب جامع
ها به ملت بیاموزند و از  نظر گرفته و راه و روش زندگی شرافتمندانه و آزادمنشانه را با هنرها و نمایشنامه

(. رسانه ملی با طرح مسائل 9.5، ص59: ج5915)امام خمینی، « هنرهای بدآموز و مبتذل جلوگیری کنند
تواند در وظایف خود ایفای نقش کند. به امور تفریحی میبه صورت جدی و یا در قالب طنز و حتی توجه 

دیگر، از رسانه ملی  عبارت   مقام معظم رهبری برای رسانه ملی، وظایفی را مشخص و محول کرده است. به
ها نقش محول  شناسی به این نوع نقش  رود براساس آنها ایفای نقش کند. در اصطالح جامعه انتظار می
های صدا و سیما براساس ذوق و سلیقه خود  کنندگان و تولیدکنندگان برنامه  ین میان تهیهشود. در ا اطالق می

شناسی به این نوع فرستند. در اصطالح جامعه هایی را روی آنتن می و بنا به میل و خواست مردم، برنامه
رسانه ملی  محققشود. در ادامه نظرات دانشگاهیان کشور درباره نقش ها، نقش محقق اطالق می نقش

 گیرد.  براساس منویات مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار می
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.نقشمحققرسانهملیدربُعدسیاسی0-2-0

 0/05، «خیلی کم و کم»درصد در حد  5/01دهد که رسانه ملی   نشان می 5و جدول  5های نمودار   داده
نویات مقام معظم رهبری درباره م« زیاد و خیلی زیاد»درصد در حد  1/59و « متوسط»درصد در حد 

  ها  ضرایب داده اعمال مسائل سیاسی را در دستور کار خود قرار داده است. در مجموع پس از

درصد دانشگاهیان درباره مسائل سیاسی، منویات مقام معظم  10/.دهد رسانه ملی از نظر   نشان می
ها نادیده گرفته شده  درصد این دستورالعمل 0/91رهبری را سرلوحه خود قرار داده است. به عبارت دیگر، 

آنان نیز مورد  3های تحصیلی و رشته .، جنسیت5ها است. تفاوت نظرات دانشگاهیان از لحاظ دانشگاه
ها و مقوالت آن متغیرها  های آماری کای دو و درستنمایی، تفاوت در بین آن گروه سنجش قرار گرفت. آزمون

های متفاوت، نخبگان زن و مرد و دانشگاهیان  ظرات دانشگاهیان دانشگاهرا تأیید نکرد. به عبارت دیگر، ن
شود  داری بین نظرات آنان دیده نمی  های علوم اجتماعی و علوم سیاسی یکسان بوده و تفاوت معنی رشته

 (.5؛ جدول 5)نمودار

 
توزیعفراوانیودرصدمیزانتحققوظایفرسانهملیدربُعدسیاسی-0نمودار
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توزیعفراوانیودرصدمیزانتحققوظایفسیاسیرسانهملی-0جدول

 میزان نقش محقق )درصد ضربدر ضریب(میزان اعمال  درصد فراوانی فراوانی میزان اعمال 

 12.6 12.6 41 کم  خیلی

6/20=011(0117/632) 

 65 32.5 106 کم

 124.2 41.4 135 متوسط

 50.4 12.6 41 زیاد

 4.5 0.9 3 خیلی زیاد

 256.7 100.0 326 کل

 مقاممعظمرهبری.نقشمحققرسانهملیدرحوزهمنویاتسیاسی0-2-2

رسالت رسانه ملی براساس منویات سیاسی مقام معظم رهبری، حضور فعال در کلیه جریانات 
طراتی که های تلخ و خ که باید واقعیت  ایجاد روحیه امید و اعتماد در جامعه است. همچنان اجتماعی و 

و مردم را به سوی خیر و کمال مطلق   بینی کرده و به موقع هشدار دهد کند را نیز پیش اّمت را تهدید می
بخش باشد. بدیهی است که صدا و سیما هرگز   ها و مشکالت، راهگشای روشنی دعوت کرده و در تنگنا

گاهی را مرجع حل مشکالت قلمداد کند، بلکه تنها با ایفای نقش  نباید خود ساز   دهنده، زمینه  ارشادی و آ
گونه که  ها و وقایع را آن باشد. در این راه باید کلیه رویداد  گیر و انقالبی در متن جامعه اسالمی حرکتی شتاب

فرهنگی،   های ُپر بار، به آموزش های هنری و اندیشه گیری از خالقیت   هست، به اطالع مردم رساند و با بهره
گاهی و دانش جامعه بپردازد.  سیاسی، اجتماعی،  علمی، فنی و هنری و باال بردن سطح آ

درصد در حد  91، «زیاد و خیلی زیاد»در حد  -درصد دانشگاهیان کشور 1/59در این زمینه 
معتقدند منویات سیاسی مقام معظم رهبری در رسانه « خیلی کم و کم»  درصد در حد 1/15و « متوسط»

درصد  1/15دهد تنها   ها نشان می  ع پس از اعمال ضرایب، این آمارهملی محقق شده است. در مجمو
دانشگاهیان کشور از عملکرد رسانه ملی در ُبعد سیاسی منویات مقام معظم رهبری رضایت دارند )نمودار 

 (..؛ جدول.
های تحصیلی علوم اجتماعی و علوم  نظرات دانشگاهیان رشته 5نظرات دانشگاهیان زن و مرد )جنس(

                                                           

1.                                  



 181  ...جمهوریاسالمی نقشرسانهملیدرکارآمدیسیاسینظام

 

درباره تحقق منویات سیاسی مقام معظم رهبری در رسانه ملی یکسان است.   .های کشور و دانشگاه 5سیسیا
درصد منویات سیاسی مقام معظم رهبری توسط  1/15داری در مورد اعمال   به عبارت دیگر، تفاوت معنی

 ها وجود ندارد. رسانه ملی از نظر دانشگاهیان زن و مرد، رشته تحصیلی و دانشگاه

درصد پاسخگویان معتقدند رسانه ملی، توصیه مقام معظم رهبری در زمینه  22/.،   9راساس نمودارب
درصد پاسخگویان توصیه مقام معظم رهبری در  1/21را تحقق بخشیده است. « های اصولی نظام  گرایش»

شور   نتخابات پرکمک به برگزاری ا»درصد پاسخگویان نیز  0/2٠، و «تبیین مبانی و اندیشه انقالب»زمینه 
اند که بیشترین درصد در این   را از وظایف محقق رسانه ملی در ُبعد منویات سیاسی رهبری دانسته« و سالم

با « لزوم نقد، پاسخگویی و اصالح»درصد،  91با « ها سازی گفتگوی آزاد بین ملت  زمینه»زمینه است. 
ترین درصد را به خود  یابی پاسخگویان کمدرصد در ارز 1./2« انتقاد از صدا و سیما»درصد و  .9/.

های   تر از سایر موارد رسانه ملی به توصیه  اند، یعنی از نظر پاسخگویان در این سه مورد کم  اختصاص داده
 (..سیاسی مقام معظم رهبری توجه کرده است )نمودار

رهبریاممعظممقتوزیعدرصدمیزانتحققوظایفرسانهملیدرحوزهمنویاتسیاسی-2نمودار
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 درحوزهمنویاتسیاسیمقاممعظمرهبریتوزیعفراوانیودرصدمیزانتحققوظایفرسانهملی-2جدول

 میزان نقش محقق )درصد ضربدر ضریب(میزان اعمال نظر رهبری  درصد فراوانی فراوانی میزان اعمال 

 16 16.0 52 خیلی کم

9/20=011(011 7/607) 

 70.6 35.3 115 کم

 105.9 35.3 115 متوسط

 49.2 12.3 40 زیاد

 6 1.2 4 خیلی زیاد

 247.7 100.0 326 کل

 
 رهبریمقاممعظمدرحوزهمنویاتسیاسی توزیعمجموعدرصددرحدمتوسط،زیادوخیلیزیادتحققوظایفرسانهملی-5نمودار
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 .نقشمحققرسانهملیدربُعدفرهنگیواجتماعی0-2-5

های کالن و راهبردهای فرهنگی و اجتماعی کشور براساس منویات مقام معظم رهبری تعیین   سیاست
های فرهنگی و اجتماعی نیز در چارچوب این راهبرد قرار  های رسانه ملی از جمله فعالیت  شود. فعالیت  می

باشد. بررسی  هبردها در جامعه میسازی این را های مهم عملیاتی کردن و نهادینه  دارد. رسانه ملی یکی از کانال
نظرات دانشگاهیان در زمینه محقق شدن ابعاد فرهنگی و اجتماعی منویات مقام معظم رهبری توسط رسانه 

درصد دانشگاهیان  1/15ها، رسانه ملی از نظر   ملی حاکی از این است که در مجموع پس از اعمال ضرایب داده
 5/90عظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار داده است. به عبارت دیگر، ُبعد فرهنگی و اجتماعی منویات مقام م

 (. 0آل فاصله دارد )نمودار  درصد با ایده 90ها نادیده گرفته شده است، یعنی حدود  درصد این دستورالعمل

درصد در  91، «خیلی کم و کم»درصد در حد  0/15دهد که رسانه ملی   نشان می 9های جدول   داده
منویات امام خمینی و مقام معظم رهبری و اسناد « زیاد و خیلی زیاد»درصد در حد  5/59و « متوسط»حد 

 (.0باالدستی درباره موضوعات فرهنگی و اجتماعی را دستور کار خود قرار داده است )نمودار
میزان عمل به وظایف فرهنگی و اجتماعی محول شده در حد )متوسط، زیاد و خیلی زیاد( توسط رسانه 

باشد. در مجموع طبق   درصد می 2/01درصد و از نظر دانشگاهیان زن  0/01ی از نظر دانشگاهیان مرد مل
نظر زنان و مردان درباره وظایف محقق فرهنگی و اجتماعی در بین زنان و مردان   کرامر اختالف Vآماره 

 (.0باشد )جدول  درصد می 5/52حدود 
 5/91گی و اجتماعی از نظر دانشگاهیان دانشگاه شهید بهشتی میزان تحقق وظایف رسانه ملی در ُبعد فرهن

درصد، دانشگاه  2/1٠درصد، دانشگاه مازندران  1/01درصد، در بین پاسخگویان دانشگاه فردوسی مشهد 
باشد.   درصد می .0/0درصد و دانشگاه تهران  0/2٠قم  )ع(درصد، دانشگاه باقرالعلوم 0/2٠شهید باهنر کرمان 

کرامر،  Vدرصد مورد تأیید است. براساس آزمون آماری  1آزمون آماری کای دو در سطح معناداری  این تفاوت با
های فرهنگی و اجتماعی   متوسط میزان تفاوت نظر در خصوص نقش محوله به رسانه ملی در حوزه دستورالعمل

این تفاوت از نظر (، اما 1درصد است )جدول  0/51های مختلف حدود   کشور در بین دانشگاهیان دانشگاه
 مورد تأیید نیست.  5های تحصیلی علوم اجتماعی و علوم سیاسی  دانشگاهیان رشته

                                                           

1.                                  
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اجتماعی-توزیعمیزانتحققوظایفرسانهملیدربُعدفرهنگی-0نمودارشماره

 اجتماعی-توزیعفراوانیودرصدمیزانتحققوظایفرسانهملیدربُعدفرهنگی-5جدول

 میزان نقش محقق )درصد ضربدر ضریب(میزان اعمال نظر قوانین  فراوانی  درصد فراوانی میزان اعمال

 15.3 15.3 50 خیلی کم

9/20=011(0113/607) 

 73 36.5 119 کم

 105 35.0 114 متوسط

 45.2 11.3 37 زیاد

 9 1.8 6 خیلی زیاد

 247.5 100.0 326 کل

 اجتماعیبرحسبجنسیت-تحققوظایفرسانهملیدربُعدفرهنگیتوزیعفراوانیودرصدمیزان-0جدول

 نام رشته
 میزان اعمال

 کل زن مرد

 15.6 50 18.1 23 14.0 27 خیلی کم

 36.3 116 36.2 46 36.3 70 کم

 34.7 111 26.8 34 39.9 77 متوسط

 11.6 37 16.5 21 8.3 16 زیاد

 1.9 6 2.4 3 1.6 3 خیلی زیاد

 100 326 100 127 100 193 کل

                                   های آماری آزمون
V = 0/171 
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 توزیعفراوانیودرصدمیزانتحققوظایفرسانهملی-3جدول

 هااجتماعیبرحسبدانشگاه-دربُعدفرهنگی

 ها نام دانشگاه
 میزان اعمال

 کل دانشگاه تهران العلوم)ع( قمباقر  باهنر کرمان مازندران فردوسی مشهد شهید بهشتی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 15.3 50 17.9 30 8.3 2 4.2 1 - 0 19.6 9 22.2 8 خیلی کم

 36.5 119 39.3 66 20.8 5 25.0 6 39.3 11 34.8 16 41.7 15 کم

 35.0 114 32.1 54 58.3 14 50.0 12 46.4 13 30.4 14 19.4 7 متوسط

 11.3 37 10.1 17 12.5 3 12.5 3 14.3 4 10.9 5 13.9 5 زیاد

 1.8 6 0.6 1 - 0 8.3 2 - 0 4.3 2 2.8 1 خیلی زیاد

 100 326 100 168 100 24 100 24 100 28 100 46 100 36 کل

 V=0/158                                             های آماری  آزمون

 نقشمحققرسانهملیدرحوزهمنویاتفرهنگیواجتماعیمقاممعظمرهبری.0-2-0

-  رسالت رسانه ملی براساس منویات فرهنگی و اجتماعی مقام معظم رهبری، اشاعه فرهنگ ایرانی
توان   . امپریالیسم فرهنگی را میای است  خون فرهنگی و امپریالیسم فرهنگی و رسانه اسالمی و مبارزه با شبیه

 یها، معلومات و هنجارها تصورات، باورها، ارزش ینوعی نفوذ اجتماعی دانست که به مدد آن کشور
به ظاهر صادق به  یها  و اطالعات و داده یا  و نیز زندگی خود را با استفاده از اهرم تبلیغات رسانه یرفتار

 کند.   دیگر تحمیل می یکشورها

گرایی   درصدد تعمیم یک نوعی از خاص یا  رسانه   -امپریالیسم فرهنگی یدن در راستاجهانی ش
متکثر و متنوع موجود  یها  گرایی یا آمریکایی شدن( به کل جهان و غلبه آن بر خاص  فرهنگی )به نام غربی

فرهنگی  یساز  یا یکسان یساز  طبیعی آنها به سمت یکپارچه یو اقتضا یگیر  رو، جهت  است. از این
 باشد.   معطوف می

در چنین شرایط جهانی، رسانه ملی در بسط منویات فرهنگی و اجتماعی مقام معظم رهبری که مبتنی 
 ایرانی است، رسالت بزرگی بر دوش دارد.  -بر جامعه اسالمی
 «متوسط»حد  درصد در .0/9، «زیاد و خیلی زیاد»حد  درصد دانشگاهیان کشور در 2/5٠در این زمینه 

معتقدند منویات فرهنگی و اجتماعی مقام معظم رهبری در رسانه « خیلی کم و کم»حد  درصد در 0/11و 
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درصد  5/11دهد که تنها  ها نشان می  مجموع پس از اعمال ضرایب، این آماره در ملی محقق شده است.
 ظم رهبری رضایت دارنددانشگاهیان کشور از عملکرد رسانه ملی در ُبعد فرهنگی و اجتماعی منویات مقام مع

 (.1؛ جدول   1)نمودار
و  .های تحصیلی علوم اجتماعی و علوم سیاسی و رشته 5نظرات دانشگاهیان زن و مرد )جنس(،

درباره تحقق منویات فرهنگی و اجتماعی مقام معظم رهبری در رسانه ملی یکسان  3های کشور دانشگاه
اجتماعی  -درصد منویات فرهنگی 5/11اعمال  داری در خصوص  است. به عبارت دیگر، تفاوت معنی

ها وجود  مقام معظم رهبری توسط رسانه ملی از نظر دانشگاهیان زن و مرد، رشته تحصیلی و دانشگاه
 ندارد. 

درصد پاسخگویان  0/19و مجموع درصد در حد متوسط، زیاد و خیلی زیاد،  1براساس نمودار 
زنده نگاه داشتن اندیشه »ی در حوزه فرهنگی و اجتماعی به معتقدند رسانه ملی، توصیه مقام معظم رهبر

 ، را تحقق بخشیده است.«دینی و سیاسی امام خمینی
پرهیز از پخش موسیقی مبتذل و فاقد »درصد پاسخگویان توصیه مقام معظم رهبری در زمینه  19/.

ز زبانی ویراسته، رسا، رسانی ا  برخورداری اطالع»درصد پاسخگویان نیز  .0/1، «هویت و اصالت ایرانی
را از وظایف محقق رسانه ملی در بعد منویات فرهنگی اجتماعی مقام معظم « درست و داشتن زبان معیار

 اند.  اند که بیشترین درصد را از نظر دانشگاهیان به خود اختصاص داده  رهبری دانسته
اشت و تکریم دانشگاهیان، بزرگد»درصد،  9/91 با «زدایی از فکر، فرهنگ و اخالق جامعه  آسیب» 

فراهم آوردن بستر فرهنگی و »درصد و  1/91 با« ها و تشویق نوآوری و امر تحقیق  شکوفایی استعداد
درصد ارزیابی پاسخگویان از تحقق وظایف رسانه ملی در حوزه منویات  0/92 با« اخالقی جوانان

باشد، یعنی از نظر پاسخگویان، در  د میترین درص اجتماعی مقام معظم رهبری بوده است که کم   -فرهنگی
های فرهنگی و اجتماعی مقام معظم رهبری توجه  تر از سایر موارد، رسانه ملی به توصیه  این سه مورد کم

 (. 1، 1کرده است )نمودار 
                                                           

1.                                  

2.                                  

3.                                   
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توزیعدرصدمیزانتحققوظایفرسانهملی-3نمودار

دربُعدفرهنگیواجتماعیمنویاتمقاممعظمرهبری

توزیعفراوانیودرصدمیزانتحققوظایفرسانهملی-6دولج

درحوزهمنویاتفرهنگیواجتماعیمقاممعظمرهبری

 میزان نقش محقق )درصد ضربدر ضریب( میزان اعمال نظر قوانین درصد فراوانی فراوانی میزان اعمال

 19.3 19.3 63 خیلی کم

0/39=011(0113/652) 

 74.2 37.1 121 کم

 98.4 32.8 107 توسطم

 35.6 8.9 29 زیاد

 9 1.8 6 خیلی زیاد

 236.5 100.0 326 کل
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توزیعدرصدمجموعدرحدمتوسط،زیادوخیلیزیادتحققوظایفرسانهملی-6نمودار

 دربُعدفرهنگیواجتماعیمنویاتمقاممعظمرهبری

آموزشیبُعد.نقشمحققرسانهملیدر0-2-3

از هنر فاخر و  یریگ و با بهره یمثابه دانشگاه عموم ران بهیا یاسالم یجمهور یمایصدا و س سازمان
 یمجاز یها ، و برخوردار از رسانهیونیزیو تلو ییویراد یها ق کانالیمؤثر و کارآمد آن، از طر یده سمت
و  یدر حوزه استان یزشمتنوع آمو یها د و پخش برنامهی( و مکتوب، با تولینترنتیو ا یا انهیرا یها )شبکه

، با مخاطبان گسترده اعم از زبان فارسی، ترکی، لری، کردی و... برای شهروندان جامعه ایرانی فعالیت یمل
های پربار به آموزش فرهنگی،   های هنری و اندیشه  گیری از خالقیت  دارد. همچنین این سازمان با بهره

گاهی و دانش جامعه میسیاسی، اجتماعی، علمی، فنی و هنری و باال برد پردازد. در اساسنامه   ن سطح آ
آموزش عمومی و هدایت فرهنگ و »مجلس شورای اسالمی، رسانه ملی مأموریت  5911/ 0/5٠مصوبه 
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های سازمان صدا و سیمای  کلی و اصول برنامه« اهداف کالن آموزشی»را براساس « افکار عمومی جامعه
 عهده دارد.  جمهوری اسالمی ایران بر

رادیو و »ای برای رسیدن به اهداف باال را دارد،  کننده های حساس که نقش تعیین یکی از ارگان 
ای برخوردار است. رادیو و  است که به دلیل سطح پوشش و قدرت اثرگذار از اهمیت ویژه« تلویزیون

پوسیده طاغوتی و های منحط و  باید با طرد ارزش تواند و می تلویزیون در نظام جمهوری اسالمی ایران می
رهانیدن انسان از بندهای شیطانی همت گمارد و به گفته امام   های متعالی اسالمی در جهت طرح ارزش

رهنمود   خمینی به دانشگاهی بزرگ تبدیل شود. در ایفای این نقش حساس، مصوبه قانون اساسی چنین
د تکاملی انقالب اسالمی و در خدمت رادیو و تلویزیون( باید در جهت رون دهد: وسائل ارتباط جمعی ) می

های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و  برخورد سالم اندیشه اشاعه فرهنگ اسالمی قرار گیرد و در این زمینه از 
باید  . صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران می  های تخریبی و ضّد اسالمی جدًا پرهیز کند ترویج خصلت

گاهی ها  توطئه سیاسی و اجتماعی و ایجاد احساس مسئولیت در مردم و افشای  های مکتبی، از طریق دادن آ
های دشمنان داخلی و خارجی انقالب، در جهت حفظ و تداوم انقالب تالش نماید و زمینه را برای  و نقشه

 اللهی آماده نماید. های انسان تا مرز خلیفه باروری خالقیت رشد و شکوفایی استعدادها و 
ایجاد روحیه  پیامبرگونه این رسانه عمومی، حضور فعال در کلیه جریانات اجتماعی و رسالت ارشادی و 

کند،  های تلخ و خطراتی که امت را تهدید می امید و اعتماد در جامعه است. همچنان که باید واقعیت
ا و مردم را به سوی خیر و کمال مطلق دعوت نموده و در تنگناه پیشگویی کرده و به موقع هشدار دهد، 

را مرجع حل   بخش باشد. بدیهی است که صدا و سیما هرگز نباید خود مشکالت راهگشای روشنی
گاهی گیر و  ساز حرکتی شتاب  دهنده، زمینه  مشکالت قلمداد نماید، بلکه تنها با ایفای نقش ارشادی و آ

آنگونه که هست، به اطالع  باشد. در این راه باید کلیه رویدادها و وقایع را انقالبی در متن جامعه اسالمی 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی،  های پربار به آموزش های هنری و اندیشه گیری از خالقیت مردم رساند و با بهره

گاهی و دانش جامعه بپردازد. همچنین با ارائه اندیشه و فرهنگ  علمی، فنی و هنری و باال بردن سطح آ
 بخشد.جهانی صدور انقالب را عینیت   اسالمی در سطح

، «کم   خیلی کم و»درصد در حد  2٠/. دهد که رسانه ملی نشان می 2 و نمودار 2های جدول   داده
، منویات مقام معظم رهبری درباره «زیاد و خیلی زیاد»درصد در حد  2 و« متوسط»درصد در حد  ../2

 موضوعات آموزشی را در دستور کار خود قرار داده است.



191  53،0011شماره،9سال،سیاستمتعالیه 

ی محول شده در حد متوسط و زیاد و خیلی زیاد توسط رسانه ملی، از نظر میزان عمل به وظایف آموزش
نظر زنان   کرامر اختالف V باشد. در مجموع طبق آماره  درصد می   0./1درصد و زن  90/.دانشگاهیان مرد 

د باش  درصد می 1/52باره وظایف محقق رسانه ملی در ُبعد آموزشی در بین زنان و مردان حدود   و مردان در
 (.0)جدول

 ../9 میزان تحقق وظایف رسانه ملی در ُبعد آموزشی، از نظر دانشگاهیان دانشگاه شهید بهشتی
درصد، دانشگاه  9/91 درصد، دانشگاه مازندران 0./9 درصد، در بین پاسخگویان دانشگاه فردوسی مشهد

درصد  1./2اه تهران درصد و دانشگ 0/10 قم )ع(درصد، دانشگاه باقرالعلوم 9/99شهید باهنر کرمان 
. براساس آزمون   درصد مورد تأیید است 1داری   دو در سطح معنا  باشد. این تفاوت با آزمون آماری کای  می

های  کرامر، متوسط میزان تفاوت نظر در خصوص نقش محوله به رسانه ملی در حوزه دستورالعمل Vآماری
(، اما، این تفاوت 1درصد است )جدول 51ت حدود های متفاو  آموزشی کشور در بین دانشگاهیان دانشگاه

 ( مورد تأیید نیست. 5های تحصیلی علوم اجتماعی و علوم سیاسی )رشته  از نظر دانشگاهیان رشته

 
ملیدربُعدآموزشیتوزیعدرصدمیزانتحققوظایفرسانه-7نمودار

                                                           

1.                                  
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عدآموزشیتوزیعفراوانیودرصدمیزانتحققوظایفرسانهملیدربُ-7جدول

 درصد فراوانی فراوانی میزان اعمال
 میزان اعمال نظر آموزش
 )درصد ضربدر ضریب(

 میزان نقش محقق

 36.8 36.8 120 کم  خیلی

6/31=011(0119/611) 

 66.8 33.4 109 کم

 68.1 22.7 74 متوسط

 23.2 5.8 19 زیاد

 6 1.2 4 خیلی زیاد

 200.9 100 326 کل

 فراوانیودرصدمیزانتحققوظایفرسانهملیدربُعدآموزشیبرحسبجنسیتتوزیع-8جدول

 جنس
 میزان اعمال

 کل زن مرد

 36.3 116 42.5 54 32.1 62 خیلی کم

 33.4 107 33.1 42 33.7 65 کم

 23.1 74 15.0 19 28.5 55 متوسط

 5.9 19 7.9 10 4.7 9 زیاد

 1.3 4 1.6 2 1.0 2 خیلی زیاد

 100 320 100 127 100 193 کل

 های آماری آزمون
                                   

V = 0/176 

 ملیدربعدآموزشیبرحسبدانشگاههاتوزیعفراوانیودرصدمیزانتحققوظایفرسانه-9جدول

 ها نام دانشگاه
 میزان اعمال

 کل دانشگاه تهران )ع(مباقرالعلو باهنرکرمان مازندران فردوسی مشهد شهید بهشتی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 36.8 120 39.9 67 12.5 3 33.3 8 17.9 5 45.7 21 44.4 16 خیلی کم

 33.4 109 34.5 58 29.2 7 33.3 8 42.9 12 26.1 12 33.3 12 کم

 22.7 74 18.5 31 54.2 13 20.8 5 39.3 11 19.6 9 13.9 5 متوسط

 5.8 19 6.0 10 4.2 1 8.3 2  0 8.7 4 5.6 2 زیاد

 1.2 4 1.2 2  0 4.2 1  0  0 2.8 1 خیلی زیاد

 100 326 100 168 100 24 100 24 100 28 100 46 100 36 کل

 V=0/160                                            های آماری  آزمون
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 رسانهملیدرحوزهمنویاتآموزشیمقاممعظمرهبریمحقق.نقش0-2-6

از نظر مقام معظم رهبری، رسانه ملی مدرسی گسترده برای طرح حقایق اسالم است )مقام معظم 
،   تشکیل صدا و سیما از نظر مقام معظم رهبری  ترین هدف (. به همین منظور عمده.0/55/592.رهبری، 

(. ایشان در رابطه با 1/1/5910.زش فرهنگ اسالمی قرار داده شده است )مقام معظم رهبری، نشر و آمو
این دستگاه حساس و »فرماید:  وظیفه رسانه ملی در ایجاد رشد فکری، فرهنگی، سیاسی و تبیین اسالم می

د، وظیفه ایجاد دانستن پر اهمیت که امام کبیرمان آن را دانشگاهی فراتر از پهنای تمامی کشور و ملت می
)مقام معظم « های تبلیغاتی را به عهده دارد رشد فکری، فرهنگی و سیاسی و تبیین اسالم و مقابله با توطئه

(. مقام معظم رهبری پیرامون زدودن غبار غربت و انزوا از چهره مفاهیم عمیق اسالم 1/5910/.رهبری، 
ها، غبار غربت و انزوا را از چهره مفاهیم عمیق  زبان ترین باید با انتخاب بهترین شیوه و بلیغ»فرماید:   می

های مسلمان در سراسر جهان از نظام جمهوری  اسالم و حقایق درخشان قرآن بسترد و ارمغانی را که ملت
(. در چنین شرایط 1/5910/.)مقام معظم رهبری، « ها قرار دهد برند را در دسترس آن اسالمی انتظار می

صدا و سیما، دانشگاهی همگانی »بسط منویات آموزشی مقام معظم رهبری همانند جهانی، رسانه ملی با 
که مبتنی بر جامعه اسالم « ایجاد رشد فکری، فرهنگی و اطالعات سیاسی»و « و تبیین صحیح حقایق

 ایرانی است، رسالت بزرگی بر دوش دارد. 

و « متوسط»درصد در حد  0/59، «دزیاد و خیلی زیا»درصد دانشگاهیان کشور در حد  2/55در این زمینه 
معتقدند که منویات آموزشی مقام معظم رهبری در رسانه ملی محقق « خیلی کم و کم»درصد در حد  0/20

درصد دانشگاهیان کشور  0/00دهد تنها   ها نشان می  شده است. در مجموع پس از اعمال ضرایب، این آماره
 (. .5؛ جدول0مقام معظم رهبری رضایت دارند )نمودار از عملکرد رسانه ملی در ُبعد آموزشی منویات

درصد و زنان  2/95نظرات دانشگاهیان زن و مرد در این خصوص یکسان نیست، به طوری که مردان با 
درصد معتقدند که رسانه ملی در حد )متوسط، زیاد و خیلی زیاد( منویات آموزشی مقام معظم  0/52با 

های تحصیلی علوم  (. نظرات دانشگاهیان رشته55ری نموده است )جدولهای خود جا  رهبری را در برنامه
درباره تحقق منویات آموزشی مقام معظم رهبری در رسانه  .های کشور و دانشگاه 5اجتماعی و علوم سیاسی

                                                           
1.                                  

2.                                    
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 0/00داری در خصوص تحقق  ها، تفاوت معنی ملی، یکسان است. به لحاظ رشته تحصیلی و دانشگاه
 (.0مقام معظم رهبری توسط رسانه ملی وجود ندارد )نمودار  درصد منویات آموزشی

و مجموع درصد در حد متوسط، زیاد وخیلی زیاد، تحقق وظایف رسانه ملی در  0 براساس نمودار
درصد پاسخگویان معتقدند رسانه ملی، توصیه مقام معظم  92حوزه منویات آموزشی مقام معظم رهبری، 

تحقق بخشیده است و « یجاد رشد فکری، فرهنگی و اطالعات سیاسیا»رهبری را در حوزه آموزشی به 
صدا و سیما، دانشگاهی همگانی »آنند که رسانه ملی توصیه مقام معظم رهبری به مورد   درصد نیز بر 0./2

 (.0 ، را تحقق بخشیده است )نمودار«و تبیین صحیح حقایق

 
بُعدمنویاتآموزشیمقاممعظمرهبریتوزیعدرصدمیزانتحققوظایفرسانهملیدر-8نمودار

مقاممعظمرهبریتوزیعفراوانیودرصدمیزانتحققوظایفرسانهملیدرحوزهمنویاتآموزشی-01جدول

 درصد فراوانی فراوانی میزان اعمال
میزان اعمال نظر آموزش 

 )درصد ضربدر ضریب(
 میزان نقش محقق

 20.2 20.2 146 خیلی کم

2/39=011(0116/650) 

 73 36.5 96 کم

 93 31.0 45 متوسط

 38 9.5 33 زیاد

 14 2.8 5 خیلی زیاد

 - 0.3 1 پاسخ بی

 238.2 100 326 کل
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توزیعفراوانیودرصدمیزانتحققوظایفرسانهملی-00جدول

 برحسبجنسیتمقاممعظمرهبریدرحوزهمنویاتآموزشی

 جنس
 میزان اعمال

 کل زن مرد

 44.5 142 49.2 62 41.5 80 ی کمخیل

 29.5 94 33.3 42 26.9 52 کم

 14.1 45 7.1 9 18.7 36 متوسط

 10.3 33 8.7 11 11.4 22 زیاد

 1.6 5 1.6 2 1.6 3 خیلی زیاد

 100 319 100 126 100 193 کل

 های آماری آزمون
                                    

V= 0/175 

 مفهومی.مدل0-2-7

های دریافت شده از دانشگاهیان کشور  مدل مفهومی پیشنهادی در چارچوب مفهومی پژوهش با داده
 مورد بررسی قرار گرفت. 

مدل نهایی براساس نظرات دانشگاهیان زن و مرد و کل، به سه صورت مجزا بررسی شد. نتایج کلی 
د منویات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و درص .9/0دهد که از نظر دانشگاهیان، حدود   ها نشان می مدل

گیرد. از نظر زنان دانشگاهی این   های رسانه ملی مورد توجه قرار می  آموزشی مقام معظم رهبری در برنامه
رسد. به عبارت دیگر، زنان بیش از مردان  درصد می 2/0٠و از نظر مردان دانشگاهی به  1/00درصد به 

های صدا و سیما قرار  ی منویات مقام معظم رهبری سرلوحه برنامهدرصد( معتقدند در رسانه مل 0)حدود 
 (.9-5، مدل .5گیرد )جدول  می

درصد منویات مقام معظم رهبری )از صد( مورد توجه قرار گرفته است. این  1/11از نظر دانشگاهیان 
. زنان درصد است 9 مقدار تبیین در خصوص منویات مقام معظم رهبری در بین دانشگاهیان زن و مرد

های خود   بیشتر از مردان معتقدند رسانه ملی منویات سیاسی و اقتصادی مقام معظم رهبری را در برنامه
 (.9-5؛ مدل .5کنند )جدول   رعایت می
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مدلمفهومیوتحلیلمسیرنهاییکل-0مدل

 


مدلمفهومیوتحلیلمسیرنهاییدانشگاهیانمرد-2مدل

 


تحلیلمسیرنهاییدانشگاهیانزنمدلمفهومیو –5مدل
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 برحسبمردان،زنانوکل5تا0هایتوزیعضرایببتاییتحلیلمسیرهایمدل-02جدول

 محقق شدن نقش کل محقق شدن نقش مردان محقق شدن نقش زنان
 متغیرها متغیرها

   β    β    β 

 سیاسی 324. 0.105 335. 0.112 307. 0.094

 کل

 فرهنگی و اجتماعی 533. 0.284 511. 0.261 563. 0.317
 آموزش 176. 0.031 174. 0.030 176. 0.031
 اقتصاد 058. 0.003 056. 0.003 059. 0.003
 واریانس تبیین شده - 0.423 - 0.407 - 0.446

 سیاسی 603. 0.364 592. 0.350 616. 0.379

 رهبری
هنگی و اجتماعیفر  402. 0.162 397. 0.158 407. 0.166  

 آموزش 192. 0.037 198. 0.039 181. 0.033
 اقتصاد 062. 0.004 087. 0.008 087. 0.008
 واریانس تبیین شده - 0.566 - 0.555 - 0.585

 گیری.نتیجه3

نقش محول رسانه ملی چه اندازه با نقش محقق »در پاسخ به مسئله اصلی پژوهش که عبارت است از 
ر کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران براساس منویات مقام معظم رهبری از منظر رسانه ملی د

، مفاهیمی چون نقش، کارآمدی سیاسی، رسانه ملی و دانشگاهیان را تعریف «دانشگاهیان انطباق دارد؟
مرو نموده و بیان شد که رسانه ملی ابزاری است که جهت انتقال پیام، مورد استفاده یک حکومت در قل

سیاسی توان پاسخگویی به   باشد و کارآمدی  گیرد و مراد از آن رادیو و تلویزیون می  حکومتی خود قرار می
انتظارات سیاسی و توفیق در تحقق اهداف سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران با توجه به امکانات 

د که دیگران از فرد یا سازمانی که شو  باشد و نقش به رفتاری اطالق می  ها( می  ها( و موانع )چالش  )فرصت
و « نقش محول»ها به دو دسته   های افراد و سازمان  پایگاه معینی را احراز کرده است، انتظار دارند. نقش

شود که مراد از نقش محول نقشی است که از طرف جامعه به فرد و سازمان  تقسیم می« نقش محقق»
باشد و نقش محقق، نقشی است که   ت مقام معظم رهبری میشود و مراد از آن منویا  واگذار و محول می

ماند، بلکه هر کدام براساس   گذارد و یکسان نمی  کند و بر عهده او می جامعه به فرد یا سازمان تفویض می
کند و بنا به میل و خواست خود در آن تغییراتی ایجاد   ذوق و سلیقه خود در آن نقش دخل و تصرف می



 199  ...جمهوریاسالمی نقشرسانهملیدرکارآمدیسیاسینظام

 

دهد. مراد از آن این است که تا چه میزان منویات مقام معظم رهبری در مقام عمل   انجام میکند و آن را   می
 از منظر دانشگاهیان، اجرایی و عملیاتی شده و یا تحقق پیدا کرده است. 

در این پژوهش مراد از دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم 
کرمان، دانشگاه   قم، شهید باهنر )ع(های تهران، شهید بهشتی، باقرالعلوم تماعی دانشگاهسیاسی و علوم اج

 باشد.   مازندران و دانشگاه فردوسی مشهد می
السول، تاثیر نقش محول )منویات مقام معظم رهبری( و « تاثیر رسانه»با استفاده از مدل پنج پرسشی 

، از منظر دانشگاهیان   ات مقام معظم رهبری در مقام عمل(نقش محقق )میزان اجرایی و عملیاتی شدن منوی
بر کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران بررسی و نشان داده شد که گوینده با ارسال پیام خود 

های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی(، از طریق رادیو و  معظم رهبری در حوزه  )منویات مقام
که اگر تاثیر پیام بر مخاطبین مثبت باشد، دال بر گذارد   م شریف ایران( تاثیر میتلویزیون بر مخاطبین )مرد

ایران بوده و اگر تاثیر پیام بر مخاطبین منفی باشد، دال بر   کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسالمی
 ناکارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران است. 

نامه   برداری و پرسش  از تکنیک پیمایش و با ابزار فیش  فادهتبیینی، با است   -  روش پژوهش حاضر توصیفی
نفر از اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  511٠نفر نمونه از مجموع 9.1بود. تعداد 

های کشور )دانشگاه تهران، شهید بهشتی، فردوسی   های علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه  رشته
قم و شهید باهنر کرمان( به صورت تصادفی و با استفاده از جدول  )ع(دران، باقرالعلوممشهد، دانشگاه مازن

مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار  spssافزار ها با استفاده از نرم مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده
درصد در حد  91 ،«زیاد و خیلی زیاد»درصد دانشگاهیان کشور در حد 1/59گرفت. نتایج نشان داد که 

معتقدند که منویات سیاسی مقام معظم رهبری در « خیلی کم و کم»درصد در حد  1/15و « متوسط»
 1/15دهد تنها   ها نشان می  ، محقق شده است. در مجموع پس از اعمال ضرایب، این آماره  رسانه ملی

 م معظم رهبری رضایت دارند.درصد دانشگاهیان کشور از عملکرد رسانه ملی در ُبعد سیاسی منویات مقا
 0/11و « متوسط»درصد در حد  .0/9، «زیاد و خیلی زیاد»درصد دانشگاهیان کشور در حد  2/5٠

معتقدند که منویات فرهنگی و اجتماعی مقام معظم رهبری در رسانه ملی « خیلی کم و کم»درصد در حد 
درصد دانشگاهیان  5/11دهد تنها   شان میها ن  محقق شده است. در مجموع پس از اعمال ضرایب، این آماره

 کشور از عملکرد رسانه ملی در ُبعد فرهنگی و اجتماعی منویات مقام معظم رهبری رضایت دارند.
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 0/20و « متوسط»درصد در حد    0/59، «زیاد و خیلی زیاد»درصد دانشگاهیان کشور در حد  2/55
مقام معظم رهبری در رسانه ملی محقق شده  معتقدند منویات آموزشی« خیلی کم و کم»درصد در حد 

درصد دانشگاهیان کشور از  0/00دهد تنها   ها نشان می  است. در مجموع پس از اعمال ضرایب، این آماره
 عملکرد رسانه ملی در ُبعد آموزشی منویات رهبری رضایت دارند.

ت مقام معظم رهبری )از صد( درصد منویا 1/11دهد از نظر دانشگاهیان،   ها نشان می  نتایج کلی مدل
مورد توجه قرار گرفته است. این مقدار تبیین در خصوص منویات مقام معظم رهبری در بین دانشگاهیان زن 

درصد است. زنان بیشتر از مردان معتقدند رسانه ملی منویات سیاسی و اقتصادی مقام معظم  9و مرد 
 کند.  های خود رعایت می  رهبری را در برنامه
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نـابـعم
های اجتماعی در ارتقاء تحمل اجتماعی.  (. نقش رسانه5912اکبری، کمال؛ بیگدلی، محمدرضا؛ رضوی، سید علی محمد )

 (.5.)1سیاست متعالیه، 
 . ترجمه محمود حقیقت کاشانی. تهران: انتشارات سروش.ها نظریه رسانه(. 5922اینگلس، فرد )

(. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: 9٠/55/5901)قانون اساسی  00گزاران اصلبیانات در دیدار با مسئوالن اقتصادی و کار
نشر صدا و سیمای  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت اهداف، سیاست

 ..591جمهوری اسالمی ایران )سروش(، 
در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه:  های کلی برنامه سوم توسعه. پیام در مورد سیاست(. 5/9/5920ای، سید علی ) خامنه

نشر صدا و سیمای  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت اهداف، سیاست
 ..591جمهوری اسالمی ایران )سروش(، 

 امه سوم توسعه. های کلی برن (. پیام در مورد سیاست5/9/5920ای، سید علی ) خامنه

در: جعفری، علی اصغر، منشور بیانات در دیدار با رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما. (. 55/1/5909ای، سید علی ) خامنه
نشر صدا و  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت رسانه: اهداف، سیاست

 ..591روش(، سیمای جمهوری اسالمی ایران )س

. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری(. 51/1/590٠ای، سید علی ) خامنه
نشر صدا و سیمای  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت اهداف، سیاست

 ..591جمهوری اسالمی ایران )سروش(، 

. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، پیام به اولین مجمع اقامه نماز در مشهد(. 51/2/592٠ای، سید علی ) خامنه
نشر صدا و سیمای جمهوری  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت سیاست

 ..591اسالمی ایران )سروش(، 

. در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: بیانات در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری(. 52/1/5900) ای، سید علی خامنه
نشر صدا و سیمای  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت اهداف، سیاست

 ..591جمهوری اسالمی ایران )سروش(، 

در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: بیانات در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام. . (50/2/5901ای، سید علی ) خامنه
نشر صدا و سیمای  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت اهداف، سیاست

 ..591جمهوری اسالمی ایران )سروش(، 

در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه:  دیدار با مدیران و مسئوالن پخش رادیو. بیانات در(. .50/0/591ای، سید علی ) خامنه
نشر صدا و سیمای  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت اهداف، سیاست

 ..591جمهوری اسالمی ایران )سروش(، 
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ها و  در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست در حرم رضوی. بیانات(. 5/5909/.ای، سید علی ) خامنه
نشر صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: مسئولیت

 ..591)سروش(، 

در: جعفری، علی  ا.حکم انتصاب آقای محمد هاشمی به سمت ریاست سازمان صدا و سیم(. 1/5910/.ای، سید علی ) خامنه
 های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست

 ..591نشر صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران )سروش(، 

 . یماحکم انتصاب آقای محمد هاشمی به سمت ریاست سازمان صدا و س(. 1/5910/.ای، سید علی ) خامنه

در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف،  بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام.(. ٠/9/590٠.ای، سید علی ) خامنه
نشر صدا و سیمای جمهوری  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت سیاست

 ..591اسالمی ایران )سروش(، 
در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه:  بیانات در دیدار با گروه اقتصاد صدا و سیما.(. 5925/./..، سید علی )ای خامنه

نشر صدا و سیمای  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت اهداف، سیاست
 ..591جمهوری اسالمی ایران )سروش(، 

در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف،  بیانات در دیدار با مسئوالن صدا و سیما.(. 5921/./9.ای، سید علی ) خامنه
نشر صدا و سیمای جمهوری  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت سیاست

 ..591اسالمی ایران )سروش(، 
در: جعفری،  تصاب آقای علی الریجانی به سمت ریاست سازمان صدا و سیما.حکم ان(. .0/55/592.ای، سید علی ) خامنه

های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری.  ها و مسئولیت علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست
 ..591نشر صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران )سروش(،  تهران:

 . حکم انتصاب آقای علی الریجانی به سمت ریاست سازمان صدا و سیما(. .0/55/592.ای، سید علی ) خامنه

در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، . )ص(بیانات در سالروز میالد پیامبر اعظم(. 2/5/5901.ای، سید علی ) خامنه
دا و سیمای جمهوری نشر ص های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت سیاست

 ..591اسالمی ایران )سروش(، 

در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف،  های نماز جمعه. بیانات در خطبه(. 1/1/5910.ای، سید علی ) خامنه
نشر صدا و سیمای جمهوری  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت سیاست

 ..591یران )سروش(، اسالمی ا
در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، بیانات در دیدار با نخبگان جوان دانشگاهی. (. 1/1/5902ای، سید علی ) خامنه

نشر صدا و سیمای جمهوری  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت سیاست
 ..591اسالمی ایران )سروش(، 

در: جعفری، علی اصغر، منشور  بیانات در دیدار با جوانان استان سیستان و بلوچستان.(. 5905/.1/5ای، سید علی ) خامنه
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نشر صدا و  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت رسانه: اهداف، سیاست
 ..591سیمای جمهوری اسالمی ایران )سروش(، 

در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه:  بیانات در دیدار با مسئوالن مراکز صدا و سیما.(. 592٠/.2/5ای، سید علی ) منهخا
نشر صدا و سیمای  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت اهداف، سیاست

 ..591جمهوری اسالمی ایران )سروش(، 

در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف،  بیانات در دیدار با مسئوالن صدا و سیما.(. 2/1/5911علی ) ای، سید خامنه
نشر صدا و سیمای جمهوری  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت سیاست

 ..591اسالمی ایران )سروش(، 

ها و  در: جعفری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، سیاست در دیدار با دانشجویان. یاناتب(. 2/2/5902ای، سید علی ) خامنه
نشر صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: مسئولیت

 ..591)سروش(، 

در: جعفری، علی اصغر، منشور  ر و اعضای هیات دولت.در دیدار با رئیس جمهو بیانات(. 0/1/5900ای، سید علی ) خامنه
نشر صدا و  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت رسانه: اهداف، سیاست

 ..591سیمای جمهوری اسالمی ایران )سروش(، 

فری، علی اصغر، منشور رسانه: اهداف، در: جع های نماز جمعه. بیانات در خطبه(. 0/1/5910ای، سید علی ) خامنه
نشر صدا و سیمای جمهوری  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت سیاست

 ..591اسالمی ایران )سروش(، 
ه: اهداف، در: جعفری، علی اصغر، منشور رسان بیانات در مسجد بالل صدا و سیما.(. 1/1/5921ای، سید علی ) خامنه

نشر صدا و سیمای جمهوری  های رسانۀ ملی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری. تهران: ها و مسئولیت سیاست
 ..591اسالمی ایران )سروش(، 

 59. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم، ج صحیفه امام(. 5915الله ) خمینی، سید روح

 (.5)0، جامعه مدنیها.  (. وسایل ارتباط همگانی در گفتمان تمدن5901صافی، عبدالکریم )
شناسی  (. واکاوی کاربست رسانه ملی در ارتقای سرمایه اجتماعی )با تاکید بر آسیب5911علیئی، محمدولی و همکاران )

 .10راهبرد دفاعی، امنیت فرهنگی(. 
 اپ پنجم.تهران: انتشارات امیرکبیر، چ فرهنگ عمید.(. 5902عمید، حسن )

قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،  درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسالم.(. 5901فتحعلی، محمود )
 چاپ نهم.
 عباس توسلی و رضا فاضل. تهران: سمت، چاپ دوازدهم.  . ترجمه غالمشناسی مبانی جامعه(. .590کوئن، بروس )

 تهران: سروش. باحثی در مشروعیت و کارآمدی.حکومت؛ م(. 5929الریجانی، محمدجواد )
 .50فرهنگ توسعه، ترجمه رضا زبیب.  مشروعیت و کارآمدی.(. 5920لیپست، سیمورم )
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 . تهران: سروش. شناسی ارتباط(. 5901راد، مهدی ) محسنیان
 های رادیو.  تر پژوهش. ترجمه گودرز میرانی. تهران: دفجمعی  های ارتباط مدل(. 5900مک کوایل، دنیس؛ ویندال، سون )

 . تهران: انتشارات خردمند، چاپ دوازدهم.شناسی مبانی جامعه(. 5922اکبر ) وثوقی، منصور؛ نیک خلق، علی

www.Hawzah.net 
 
 




