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Abstract  
The main objective of the current study is to explain the performance of national media in 

political efficiency of the Islamic Republic of Iran based on the ideas of Imam Khumaini from 

the perspective of Iranian academics. This research was conducted by descriptive-explanatory 

method, survey analysis, and field research using questionnaire instrument. Using Morgan 

table, 326 members were randomly chosen from among 1960 professors as well as MA and 

PhD students in political and social science from the university of Tehran, Shahid Beheshti, 

Ferdowsi, Mazandaran, Beqir al-Ulum-e Qom, and Shahid Bahunar-e Kerman. The collected 

data was analyzed using SPSS and the results showed that only 58.6% of the academics in the 

country was satisfied with the performance of national media in terms of its cultural and 

social accordance with the ideas of Imam Khumaini. The results also indicated that 59.6% of 

the academics had satisfaction with the performance of national media in terms of educating 

the ideas of Imam Khumaini. Total results displayed that the academics think only 14.3% of 

the commands of Imam Khumaini has been considered by the national media. The research 

results showed no significant difference between male and female participants regarding their 

answers to the questionnaire.  
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Academics, Broadcasting. 

                                                           
1. This research is extracted from: Morteza Babaei Sakhmares, "The Effect of National Media in the 

Political Efficiency of Islamic Republic of Iran", PhD Thesis, Supervisor: Dr. Mohammad Taghi Al 

Ghafour,Department of Political Science, University of Bagheroloom Qom. 



121  98 زمستان ، 27شماره  ، 7سال  ، سیاست متعالیه 

 222-288 ، صفحات8931 زمستان، 27، شماره 7سال 

DOI: 10.22034/sm.2020.97890.1295 

 

 

 ی ایراناسالمی جمهور نظامسیاسی  کارآمدی در یملارزیابی نقش رسانه 

2از منظر دانشگاهیان )ره(خمینی براساس منویات امام
 

 
 1مرتضی بابایی ساخمرس

 

 m_babaei1404@ yahoo.com  .اسالمی، واحد کهنوج، دانشگاه آزاد اسالمی، کهنوج، ایرانگروه معارف . 1
 

 87/81/1310 تاریخ پذیرش:؛  72/80/1312 تاریخ دریافت:
 

 

 چکیده

 سیاسی نظام جمهوری تبیین انطباق نقش محول رسانه ملی در مقایسه با نقش محقق آن در کارآمدی»اصلی پژوهش حاضر  هدف
پیمایشی و به صورت  تکنیک تبیینی بوده، با -بود. روش پژوهش توصیفی امام خمینی از منظر دانشگاهیان ران براساس منویاتاسالمی ای

 دکتری و کارشناسی ارشد مقطع و دانشجویان اساتید نفر از١۶۳٠از مجموع نفر نمونه ۶۲۳ میدانی و با ابزار پرسشنامه انجام شد. تعداد
 دانشگاه مازندران، باقرالعلوم)ع( ،تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد کشور )دانشگاه های  علوم اجتماعی دانشگاه و های علوم سیاسی  رشته

 spss افزار  استفاده از نرم با ها عنوان نمونه انتخاب شدند. داده مورگان به جدول از استفاده تصادفی و با صورت قم و شهید باهنر کرمان( به
درصد  ۳/۸۵بوده و نتایج نشان داد تنها  السول دوایت هارولد« تاثیر رسانه»ل مورد استفاده در این پژوهش، مدل تجزیه و تحلیل شد. مد

درصد دانشگاهیان کشور از عملکرد  ۳/۸۶دانشگاهیان کشور از عملکرد رسانه ملی در بعد سیاسی منویات امام خمینی رضایت دارند. همچنین 
ملی از بعد آموزشی  درصد دانشگاهیان کشور از عملکرد رسانه ۳/۸۶خمینی راضی هستند.  اعی منویات امامملی در بعد فرهنگی و اجتم رسانه

درصد منویات امام خمینی مورد توجه قرار گرفته ۶/١۴ دهد از نظر دانشگاهیان  ها نشان می  منویات امام خمینی رضایت دارند. نتایج کلی مدل
 خمینی در بین دانشگاهیان زن و مرد تفاوتی ندارد.  ت اماماست. این مقدار تبیین در خصوص منویا

 

 خمینی، دانشگاهیان، صدا و سیما. ی ایران، اماماسالمی جمهورسیاسی،  کارآمدیی، ملرسانه  های کلیدی:  واژه

                                                           

نقش رسانه ملی در کارآمدی سیاسی نظام سیاسی جمهوری اسالمی »برگرفته از رساله دکتری: مرتضی بابایی ساخمرس،  .1
رشته علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده تاریخ و مطالعات سیاسی، غفور،   ، استاد راهنما دکتر محمدتقی آل«ایران

 .1931دانشگاه باقرالعلوم)ع( قم، 
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 مقدمه

مباحث بسیار  ازی کی و کرده دایپی ا گسترده رواج یمل رسانهایران  یاسالمی جمهور نظامدر 

 همرسانه ملی  ایران است. نظام جمهوری اسالمی سیاسی کارآمدی دری مل انهرسنقش  مهم

 رانیای اسالمی جمهور نظامی اسیس کارآمدی تیتقو باعث خود عیوسی رسان اطالع با تواند یم

، گردد رانیا یاسالمی جمهور نظامی اسیس کارآمدی عدم و فیتضع باعث تواند یم هم و دهیگرد

 رسانهی، اجتماعی ها شبکه و ماهواره ،نترنتیا مثل بیرقی ها رسانه آمدن وجود به با که نیا ضمن

ی با توجه به طرف از مساله اصلی پژوهش حاضر این است که ،بنابراین. ندارد را الزم کارآمدیی مل

 دیبا ضرورتاً آسان و عیسربخشی گسترده،   ی و آگاهیرسان اطالعملی در  موقعیت بسیار مهم رسانه

 محروم آن از استفاده از را مردم شود ینم و ردیگ قرار استفاده مورد جامعه در ها رسانه نوع نیا از

 مواجه خطر با را جامعهی در آن، کوتاه ا، با عدم انجام وظایف محوله و یگرید طرف ازکرد. 

ی جمهور نظامی اسیس کارآمدی کاهش هم و کارآمدی در همتواند  ی میمل رسانها، لذ .سازد یم

 . باشد داشته نقش رانیای اسالم

ی اسیس کارآمدیی در مل رسانهارزیابی نقش  موجود منابع از استفاده با میکن یم تالشبنابراین، 

کرده و  نییتب خمینی از منظر دانشگاهیان را براساس منویات امام رانیای اسالمی جمهور نظام

باشد، با نقش   م خمینی میاز منویات اما محول رسانه ملی که برگرفته مشخص کنیم که آیا نقش

محقق رسانه ملی که همان میزان اجرایی و عملیاتی شدن منویات امام خمینی از منظر دانشگاهیان 

 است، انطباق دارد یا خیر؟ 

نفر از اساتید و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 131٠جامعه آماری این پژوهش

العلوم قم، شهید   شهید بهشتی، باقر تهران، های  شگاههای علوم سیاسی و علوم اجتماعی دان  رشته

نفر بودند  9۲1باهنر کرمان، دانشگاه مازندران و دانشگاه فردوسی مشهد بوده و نمونه آماری نیز 

 spssافزار که به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها براساس مدل مورگان و با استفاده از نرم

تبیینی با استفاده از تکنیک پیمایش  -روش پژوهش توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 باشد.   می
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چون تحقیق حاضر به روش تلفیقی تدوین شده است، لذا گردآوری اطالعات در بحث مفاهیم 

محقق  برداری و در مبحث نقش  ابزار فیش ای و با  و نقش محول رسانه ملی به صورت کتابخانه

 نامه انجام شد.   ابزار پرسش رسانه ملی به صورت میدانی و با

 تعریف مفاهیم -۱

ملی را در کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسالمی  باتوجه به موضوع تحقیق که نقش رسانه

 نماید، در ادامه مفاهیمی چون  خمینی از منظر دانشگاهیان بررسی می ایران براساس منویات امام

 ه ملی بررسی خواهند شد.رسان کارآمدی سیاسی، محول و نقش محقق(، نقش )نقش

 نقش  -۱-۱

 کرده احراز رای نیمع گاهیپا کهیا سازمانی  فرد از گرانید که شود یم اطالقی رفتار به نقش

دسته  دو به توان یم عمدتاً راها  و سازمان افراد های نقش(. ۳9:ص19۳٠کوئن،) دارند انتظار، است

 :کرد تقسیم

 محول و واگذارو سازمان  فرد به جامعه طرف زا که استی نقش محول نقش :محول نقشالف. 

ی هنجارها، نقشی است که براساس مقررشدهیا نقش  محول نقش، گرید عبارت  به. شود یم

دیگر افراد از او انتظار  و شود یمموجود در یک جامعه به فرد یا یک سازمان واگذار  اجتماعی

ملی برگرفته از منویات امام خمینی  . در این پژوهش نقش محول رسانهدارند رااجرای آن نقش 

 است.

 او عهده بر و کند می ضیتفویا یک سازمان  فرد به جامعه که رای نقش :محقق نقشب. 

 تصرفو  دخل نقش آن در خود قهیسل و ذوق براساسکدام  هر بلکه، ماند ینم کسانی ،گذارد یم

ی نقش نیچن .دهد یم انجام را آن و کند می جادیای راتییتغ آن در خود خواست و لیم بنابه.،کند می

 (. در این تحقیق منظور از نقش۲11ص  :19۱۱ )وثوقی و نیک خلق، ندیگو یم محقق نقش را

از اینکه تا چه میزان منویات امام خمینی در عمل از منظر  ملی عبارت است محقق رسانه

 است.  کرده دانشگاهیان اجرایی و عملیاتی شده و یا تحقق پیدا
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 سیاسی  دیکارآم-۱-2

انجام خوب و سودمند  شایسته، کارآزموده، در لغت به معنای کاردان،« کارآمد»واژه  کارآمدی:

ترین تعاریف کارآمدی مساوی است   (. یکی از عمده11٠۲: ص1919 کار برده شده است )عمید،  به

 در نتیجه،ها(؛   )چالش ها( و موانع  با موفقیت در راه تحقق اهداف با توجه به منابع )فرصت

آن  ها(  )چالش و موانع ها(  )فرصت اساس سرشاخصه اهداف، منابع  کارآمدی هر سیستمی بر

توجه به سه شاخه مذکور به هر میزان در تحقق اهداف خود  شود. هر سیستمی با  مشخص می

 (.119: ص19۳3 به همان اندازه کارآمد خواهد بود )فتحعلی، موفق باشد،

 کارآمدی سیاسی نیز با توجه به مفهوم کارآمدی در سطح کالن،مفهوم کارآمدی سیاسی: 

سیاسی و توفیق در تحقق اهداف سیاسی با توجه به  گویی به انتظارات عبارت است از: توان پاسخ

سیاسی،  ها(. چه در تعریف کارآمدی و چه در تعریف کارآمدی  )چالش ها( وموانع  )فرصت منابع

ها( است   )چالش ها( و موانع  )فرصت ی ایران با توجه به منابعمنظور تحقق اهداف جمهوری اسالم

 (.1۳: ص1939)قربانی، 

 ملی  رسانه -۱-۳

تنها یکی از  های آن باید توجه داشت که ارتباط نه پیش از تعریف رسانه و بیان ویژگی رسانه:

شکیل اصلی ت عناصر مهم و اساسی زندگی گروهی انسان است، بلکه سنگ بنای جامعه و هسته

(. در تعریف رسانه ملی 1۰٠-1۹3ص  :193۱ )اکبری، بیگدلی و رضوی، ساختمان اجتماعی است

 رسانه معادل کلمهپرداخت. واژه « رسانه ملی»و سپس به بحث « رسانه»ابتدا باید به بحث 

Medium  ابزاری برای برقراری ارتباطات از هر است یک رسانه عبارت است. انگلیسیدر 

عبارت  یا به ،کند می است که تجربه را به دانش تبدیل یک رسانه چیزی .(9۱: ص19۱۱ )اینگلس،

شامل  ها رسانهو طبیعتاً  دهد یمرویدادهای زندگی معنا  که به کند یمرسانه عالماتی را ارائه  دیگر،

حامل پیام از فرستنده به گیرنده  رسانه وسیله .(1: ص)همان شوند یمعالمات  های همه این نظام

 غیره. کتاب، روزنامه، مجله، عکس، فیلم، نوار صوتی و تصویری، رادیو، تلویزیون، ماهواره واست

گفت  توان یمکلی  طور  به(. 1۰٠: ص 193۱ )اکبری، بیگدلی و رضوی، هایی از رسانه هستند نمونه
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 جهت آن در که ازی ا لهیوس یعنی هر، جهت ارتباط متقابل است اصطالح رسانه یک مفهوم کلی در

 .شود یمارتباط با مخاطب یا مخاطبانی استفاده 

که  یعنی ابزاری ،شود یم کلی تعریف رسانه ملی نیز از تعریف رسانه گرفته طور  به :ملی رسانه

 :19۳۰ )صافی، ردیگ یم قرار خود استفاده یک حکومت در قلمرو حکومتی مورد جهت انتقال پیام

 مان رادیو و تلویزیون است. ( و در این پژوهش منظور از رسانه ملی ه۹۱ص

ارشد و دکتری  در این پژوهش منظور از دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان مقاطع کارشناسی

 شهید باهنر تهران، شهید بهشتی، باقرالعلوم قم، های  رشته علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه

 باشد.  مشهد می دانشگاه مازندران و دانشگاه فردوسی کرمان،

 مدل پژوهش  -۱-۴

 1السول دوایت هارولد« تاثیر رسانه»گیرد، مدل   مدلی که در این پژوهش مورد استفاده قرار می

)گوینده،  عنصر بر سه  عالوه گونه السول،  در مدل .باشد  می13۹۳ آمریکایی در سال (م13٠۲-13۱۳)

 شد ز افزودهنی «تأثیر» و «وسیله» دو عنصر بود، که ارسطو مطرح کردهگفتار، مخاطب( 

 چه کسی؟ گوید: که میالسول « تاثیر رسانه»پنج پرسشی  مدل (9۱۱-9۱1: ص19۳۰راد،  محسنیان)

 ملی)رادیو و تلویزیون( است. رسان، که مراد از آن در این تحقیق مجریان رسانه  گوینده یا پیام

نی در سه حوزه گوید؟ گفتار یا پیام، که مراد از آن در این تحقیق منویات امام خمی  چه می 

 سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و آموزشی است.

 باشند.   پیام، که مراد از آن در این تحقیق مردم ایران می به چه کسی؟ مخاطب یا گیرنده 

 )رادیو و تلویزیون( است.  ملی آن در این تحقیق، رسانه در چه مجرایی؟ وسیله یا ابزار، که مراد از

 از آن در این تحقیق تاثیر پیام بر مخاطبین که مردم ایران باشند، است. مرادای؟ تاثیر، که   با چه نتیجه

تأکید  جمعی مورد  مطالعه تأثیر ارتباط شد، موجب السول،« تاثیر رسانه» الگوی پنج پرسشی

                                                           

1. Harold Dwight Lassol 
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وبیش  او کم دهد. ارتباطی را نشان می های های معمول مدل السول ویژگی گیرد. فرمول قرار

بنابراین، باید ارتباطات را عمدتاً یک ، گیرنده را دارد گر قصد تأثیرگذاری بر پذیرد که ارتباط می

« رسانه تاثیر». با استفاده از مدل (۲1: ص19۳۳کوایل و ویندال،  مک) اقناعی تلقّی کرد فرایند

 )میزان اجرایی و عملیاتی محول )منویات امام خمینی( و نقش محقق خواهیم تاثیر نقش  السول می

یات امام خمینی در مقام عمل( را از منظر دانشگاهیان بر کارآمدی سیاسی نظام جمهوری شدن منو

 اسالمی ایران مورد بررسی قرار دهیم. 

 در ادامه خواهد آمد که گوینده با ارسال پیام خود )منویات امام خمینی در سه حوزه سیاسی،

 اطبین )مردم ایران( تاثیرمخ و اجتماعی و آموزشی( از طریق رادیو و تلویزیون بر فرهنگی

سیاسی نظام جمهوری اسالمی  پیام بر مخاطبین مثبت باشد، دال بر کارآمدی گذارد. اگر تاثیر  می

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

 اسالمی ایران است. 

 خمینی  نقش محول رسانه ملی براساس منویات امام -2

 شود:  بندی می  خمینی نقش محول رسانه ملی به شرح زیر تفکیک و تقسیم از دیدگاه امام

، 1۲: ج19۱3 )امام خمینی، وابستگی به شرق و غرب ملی و عدم استقالل رسانه -۲-1 

 (۲3۲ص

 های رسانه )امام ها در برنامه خواهی آن اسالمی و اسالم ها در ایجاد نظام حقوق پابرهنه -۲-۲

 (۲39-۲3۲، ص1۲؛ همان: ج9۹1، ص13: ج19۱3خمینی، 

 (1۰3، ص13: ج19۱3خدمت به فرهنگ اسالم و ایران )امام خمینی،  -۲-9

 (۹۰1، ص3: ج19۱3جدی در رسانه، حتی در امور تفریحی )امام خمینی،  طرح مسائل -۲-۹

، 3: ج19۱3ها )امام خمینی، بودن اکثر آهنگ اشکال لزوم حذف موسیقی مخرب و بی -۲-۰

 (۹۹1، ص۲٠؛ همان: ج۲٠۰-۲٠۹ص

، 1۱: ج19۱3 اهمیت تبلیغات فرهنگی و مقابله با تبلیغات دشمن در رسانه )امام خمینی، -۲-1

 (۲۹9ص
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: 19۱3مخاطبان )امام خمینی،  حساسیت تبلیغ رسانه و لزوم تعلیم و تربیت و گستردگی -۲-۱

 (۲1۰، ص1٠؛ همان: ج۹۰۱-۹۰1، ص3ج

؛ ۲٠1-۲٠9، ص11: ج19۱3 توجه به مصالح کشور )امام خمینی، انعکاس وقایع و -۲-۳

 (9۲۰، ص1۲همان: ج

 (9۹1، ص13: ج19۱3 عدم اصرار بر شهرت )امام خمینی، -۲-3

، 1۲: ج19۱3 انتشار انتقادها و ایجاد محیطی مناسب برای تضارب آراء )امام خمینی، -۲-1٠

 (۲3۲، ص1۲؛ همان: ج۲٠۳ص

، 1: ج19۱3 عمومی )دستگاهی آموزشی( )امام خمینی، دانشگاهی صدا و سیما، -۲-11

 (933ص

، 1۲: ج19۱3 صدا و سیما، دستگاهی برای تعلیم و تربیت جوانان )امام خمینی، -۲-1۲ 

 (9۲۱ص

: 1، ج19۱3 ای متفکر، مستقل و آزادمنش )امام خمینی، رسانه و ساختن جامعه -۲-19

 (۲33ص

، 1٠: ج19۱3 معرفی صحیح اسالم )امام خمینی، های آن و اسالمی شدن رسانه و برنامه -۲-1۹

 (13۱-13۰، ص11؛ همان: ج۲1۰-۲1۹ص

 خمینی از منظر دانشگاهیان نقش محقق رسانه ملی براساس منویات امام -۳

 مشخصات پاسخگویان -۳-۱

اختیار  های آماری توضیحات مناسبی در مشخصات پاسخگویان برای تعمیم نتایج آزمون

 است: به شرح زیر  همین منظور مشخصات پاسخگویان پژوهش هب دهد. محققین قرارمی

نفر از اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و 131٠نفر نمونه از مجموع  9۲1تعداد 

های کشور)دانشگاه تهران، شهید بهشتی،   های علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه  دکتری رشته

 لعلوم قم، شهید باهنر کرمان( به عنوان نمونه انتخاب شدند. مشهد، دانشگاه مازندران، باقرا فردوسی



 122 ...ی ایران براساساسالمی جمهور نظامسیاسی  کارآمدی دری ملارزیابی نقش رسانه 

 ها  توزیع نمونه در دانشگاه -۳-۱-۱

درصد از 11 فردوسی مشهد، درصد از دانشگاه 1۹/1درصد نمونه از دانشگاه تهران، ۰/۰1

 اهو دانشگقم  درصد از دانشگاه باقرالعلوم ۹/۱مازندران،  درصد دانشگاه ۳/1 بهشتی، دانشگاه شهید

های مذکور  از همه دانشگاه ،بهشتی به استثنای دانشگاه شهید آوری شد. کرمان جمع باهنرشهید 

 سیاسی انتخاب علوم درصد دیگر از رشته ۰٠ اجتماعی و علوم درصد نمونه از رشته ۰٠ حدود

درصد آنان  ۰۲ اجتماعی و کرده رشته علوم تحصیل درصد نمونه ۹۳آن  بر  عالوه .شدند

درصد علوم  99 . همچنین این آمار در دانشگاه شهید بهشتیده رشته علوم سیاسی هستندکر  تحصیل

 درصد علوم سیاسی است.  1۱اجتماعی و 

 جنسیت جامعه آماری -۳-۱-2

 جامعه آماری نیزدرصد  1/۳ درصد زن هستند. 93 درصد پاسخگویان مرد و 1٠ حدود

 .اند را در پرسشنامه مشخص نکرده جنسیت خود

 کار پاسخگویان  محل -۳-۱-۳

 شاید عامل آن ترس اند. نکرده مشخص را کار خود درصد پاسخگویان محل ۳9 حدود

 .باشد

 پاسخگویان وضعیت تحصیلی -۳-۱-۴

درصد 1۹ارشد بوده و درصد دانشجوی دکتری و کارشناسی ۳1 حدود ،مجموع پاسخگویان از

درصد دانشجویان در دوره  ۲٠ وارشد  درصد دانشجویان کارشناسی 11 .هستند علمی عضو هیئت

درصد  1۰ استادیاری، کنندگان دارای درجه  درصد مشارکت ۲9 .اند حال تحصیل بوده دکتری در

 .اند  بودهدر حال خدمت مربی  درصد ۲ تمام و درصد استاد ۳دانشیاری و  درجه

 ها  تحلیل یافته -۳-2

های  ها و مأموریت موقعیت عنوان یک رسانه و یک سازمان ارتباطى داراى رسانه ملی به

منبع پیام یک سازمان »هایی همچون   ویژگی هاى مختلفى است. فرهنگى و اجتماعى و ویژگى
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مخاطبین »، «انتشار سریع و گستره زیاد پیام آن»، «متمرکز و انحصاری با مختصات ویژه رسمى،

بودن رابطه میان  نامتقارن»و  «بودن رابطه فرستنده و گیرنده سویه  یک»، «پراکنده و نامتجانس انبوه،

 اى بودن آن و اثرگذاری وسیع آن است. گر توده تا حد زیادی بیان« فرستنده و گیرنده

هاى دیگرى نیز برخوردار است.چرایى   از جاذبه هاى سازمانى فوق،  بر ویژگى  رسانه ملی عالوه

هاى   رغم ظهور رسانه  آن به اى از این رسانه و ارتقاء روزافزون جایگاه و موقعیت استقبال توده

فنى، هنرى، محتوایى،  هاى تکنولوژیکى،  رقیب و بدیل بیش از هر چیز ریشه در همین جاذبه

هاى   شناختى و تنوع قالب های زیبایی ساختارى و زبانى دارد. رسانه ملی از طریق همین ویژگی

جدی داشته  شار جامعه برنامهملی برای همه اق کرده است. رسانه اى مخاطبان خود را جذب برنامه

توانند  می وپرورش عمومی، مراکز آموزش این ویژه صداوسیما، به گروهی های رسانه»است. 

گردانندگان و هنرمندان متعهد  ای را به فرهنگ اسالم و ایران نمایند ... از مایه های گران خدمت

و راه و  را در نظر گرفته صحیح و تهذیب جامعه وضعیت تمام قشرها بخواهند تا در راه تربیت

و از هنرهای  ها به ملت بیاموزند روش زندگی شرافتمندانه و آزادمنشانه را با هنرها و نمایشنامه

طرح مسائل  ی بامل رسانه(. 1۰3، ص13: ج19۱3 )امام خمینی،« بدآموز و مبتذل جلوگیری کنند

تواند در وظایف خود ایفای   به صورت جدی و یا در قالب طنز و حتی توجه به امور تفریحی می

، گرید  عبارت  بهکرده است.  محولخمینی برای رسانه ملی، وظایفی را مشخص و  کند. امام نقش

این نوع  شناسی به  کند، در اصطالح جامعه رود براساس آنها ایفای نقش از رسانه ملی انتظار می

های صداوسیما  تولیدکنندگان برنامهکنندگان و  شود. در این میان تهیه محول اطالق می ها نقش نقش

فرستند. در  هایی روی آنتن می مردم برنامه خواست و لیم بنابهو  خود قهیسل و ذوق براساس

شود. در این بخش تحقیق  محقق اطالق می ها، نقش اصطالح جامعه شناسی به این نوع نقش

امام خمینی، مورد بررسی ملی براساس منویات  محقق رسانه نظرات دانشگاهیان کشور درباره نقش

 گیرد.   قرار می

 یاسیسمحقق رسانه ملی در بعد  نقش -۳-2-۱

درصد در  ۹۰/1دهد که رسانه ملی   نشان می ۰-9و جدول شماره  9-9های نمودار شماره   داده
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« زیاد و خیلی زیاد»درصد در حد ۰/19 و« متوسط»درصد در حد  ۹1/۹، «کم و کم خیلی»حد 

ی، درباره مسائل سیاسی را در دستور کار خود قرار داده است. درمجموع پس از خمین منویات امام

درصد دانشگاهیان درباره مسائل  1۹/۲ها مشخص شد که رسانه ملی از نظر  اعمال ضرایب داده

درصد این  9۰/۳دیگر،  عبارت سیاسی منویات امام خمینی را سرلوحه خود قرار داده است. به

 ها، جنسیت و دانشگاهیان از لحاظ دانشگاه نظرات است. تفاوت گرفته شدهها نادیده  دستورالعمل

1دو های آماری کای های تحصیلی آنان مورد سنجش قرار گرفت. آزمون رشته
نمایی،  و درست 

دیگر، نظرات دانشگاهیان  عبارت ها و مقوالت آن متغیرها را تأیید نکرد. به تفاوت بین گروه

سیاسی  های علوم اجتماعی و علوم اهیان زن و مرد و دانشگاهیان رشتهمتفاوت، دانشگ های دانشگاه

، نمودار 9-9شود )نمودار شماره  داری میان نظرات آنان دیده نمی یکسان بوده و تفاوت معنی

 (.۰-9و جدول شماره 1-9شماره 

 . توزیع فراوانی و درصد میزان تحقق وظایف رسانه ملی در بعد سیاسی۳-۳نمودار 
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 . توزیع فراوانی و درصد میزان تحقق وظایف سیاسی رسانه ملی۵–۳جدول 

 فراوانی میزان اعمال
درصد 

 فراوانی

 میزان اعمال

 )درصد ضربدر ضریب(
 محقق میزان نقش

 12.6 12.6 41 کم خیلی

۲/1۹=1٠٠(۹٠٠۲۰15۱) 

 65 32.5 106 کم

 124.2 41.4 135 متوسط

 50.4 12.6 41 زیاد

 4.5 9. 3 خیلی زیاد

 256.7 100.0 326 کل

 خمینی ملی در حوزه منویات سیاسی امام نقش محقق رسانه -۳-2-2

 استقالل رسانه و عدم»رکن  باید سه تلویزیونو  رادیو خمینی،  براساس منویات سیاسی امام

انتشار انتقادها و ایجاد »و « انعکاس وقایع با توجه به مصالح کشور»، «وابستگی به شرق و غرب

 تکاملی انقالب رونددهد.  را سرلوحه خود در بعد سیاسی قرار« مناسب برای تضارب آراء یطیمح

 خمینی نهفته است. براساس نظرات فاکتور سیاسی امام در این سه اسالمی اسالمی و اشاعه فرهنگ

 ،مکتبی های آگاهی ارائهاسالمی ایران باید از طریق  سیمای جمهوری و صداسیاسی امام خمینی 

درصد دانشگاهیان کشور  ۲/1٠در این زمینه ها آماده کند.  را برای رشد و شکوفایی استعداد ینهزم

« خیلی کم و کم»درصد در حد  ۳/۰1و « متوسط»درصد در حد  9۳ ،«زیاد و خیلی زیاد» در حد

خمینی در رسانه ملی محقق شده است. در مجموع پس از اعمال  معتقدند که منویات سیاسی امام

ملی در بعد  درصد دانشگاهیان کشور از عملکرد رسانه 1/۰۳دهد تنها   این آمارها نشان می ضرایب

 (.۰-9خمینی رضایت دارند )نمودار شماره  سیاسی منویات امام

آمده است، میزان تحقق )متوسط، زیاد و خیلی زیاد( وظایف  ۱-9که در جدول  همچنان

درصد( و در میان  ۳/۹٠) اجتماعی هیان رشته علومملی از نظر دانشگا به رسانهشده   محول سیاسی

دو مورد تأیید   درصد( بوده است. این مقدار با آزمون آماری کای 1/۰۰) سیاسی پاسخگویان علوم
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 (.۱-9دهد )جدول شماره  می درصد نشان ۰/1۱تقریبا این تفاوت را  1کرامر Vباشد. آمار  می

 یاسیس یفوظا یاد(زیلی و خ یادز ،متوسط) تحقق یزانم ۳-9براساس جدول شماره 

 یانپاسخگو ینب در، درصد ۲/91 دانشگاه شهید بهشتی یاننظر پاسخگو از یمل شده به رسانه  محول

 درصد، دانشگاه شهید باهنر کرمان ۲/۰۱ ، دانشگاه مازندراندرصد 9/99دانشگاه فردوسی مشهد 

باشد. این تفاوت   درصد می 1/۹۱ران ته درصد و دانشگاه ۳/۱٠درصد، دانشگاه باقرالعلوم قم  ۱/11

کرامر متوسط  V درصد رد شد. براساس آزمون آماری ۰دو در سطح معناداری   با آزمون آماری کای

خمینی در  نظر در خصوص نقش محوله به رسانه ملی در حوزه منویات سیاسی امام  میزان تفاوت

(. اما این ۳-9)جدول شماره درصد است  ۰/1۱های متفاوت حدود  بین دانشگاهیان دانشگاه

  .دار نیست تفاوت از نظر دانشگاهیان زن و مرد معنی

 یفتحقق وظادرصد در حد متوسط، زیاد و خیلی زیاد مجموع و  1-9براساس نمودار شماره 

درصد پاسخگویان معتقدند رسانه ملی،  1/1۰خمینی، امام  یاسیس یاتحوزه منو در یمل رسانه

وابستگی به شرق و غرب را  یاسی مبنی بر استقالل رسانه و عدموزه سح درخمینی  امام یهتوص

و توجه  یعانعکاس وقا»توصیه امام خمینی در زمینه  یانپاسخگو درصد ۰/۹۱تحقق بخشیده است. 

را از وظایف محقق « آراء و تضارب انتقاد انتشار»درصد پاسخگویان نیز  ۰/۲3و« به مصالح کشور

 (. 1-9مودار شماره اند )ن  ملی دانسته رسانه

 . توزیع درصد میزان محقق شدن بعد سیاسی منویات امام خمینی۵-۳نمودار 
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 . توزیع فراوانی و درصد میزان تحقق وظایف رسانه ملی۶–۳جدول شماره 

 یاسی امام خمینیس در حوزه منویات

 درصد فراوانی فراوانی میزان اعمال
 میزان اعمال نظر امام

 )درصد ضربدر ضریب(
 یزان نقش محققم

 27 27.0 88 خیلی کم

1/۰۳=1٠٠(۹٠٠۲9۹5۲) 

 49.6 24.8 81 کم

 114 38.0 124 متوسط

 29.6 7.4 24 زیاد

 14 2.8 9 خیلی زیاد

 234.2 100.0 326 کل

 یمل رسانه. توزیع فراوانی و درصد میزان تحقق وظایف ۷-۳جدول شماره

 رشته خمینی برحسبامام  یاسیس یاتدر حوزه منو

 میزان اعمال
 عنوان رشته

 کل
 علوم سیاسی اجتماعی علوم

 27.0 88 21.3 36 33.1 52 خیلی کم

 24.8 81 23.7 40 26.1 41 کم

 38.0 124 45.6 77 29.9 47 متوسط

 7.4 24 6.5 11 8.3 13 زیاد

 2.8 9 3.0 5 2.5 4 خیلی زیاد

 100 326 100 169 100 157 کل

                                         های آماری آزمون
 

   
 

V=0/175 
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 یمل رسانه یفوظا . توزیع فراوانی و درصد میزان تحقق۸-۳جدول 

 ها  خمینی برحسب دانشگاه امام یاسیس یاتدر حوزه منو

میزان 

 اعمال

 عنوان دانشگاه

 بهشتی شهید کل

 تهران

 فردوسی

 مشهد
 قم قرالعلومبا کرمان باهنر مازندران

 دانشگاه

 تهران

فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

 27.0 88 28.0 47 16.7 4 25.0 6 17.9 5 37.0 17 25.0 9 کم خیلی

 24.8 81 25.0 42 12.5 3 8.3 2 25.0 7 28.3 13 38.9 14 کم

 38.0 124 41.1 69 33.3 8 50.0 12 39.3 11 28.3 13 30.6 11 متوسط

 7.4 24 4.8 8 25.0 6 12.5 3 14.3 4 4.3 2 2.8 1 زیاد

 2.8 9 1.2 2 12.5 3 4.2 1 3.6 1 2.2 1 2.8 1 خیلی زیاد

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

های  آزمون

 V=0/175                                                      آماری

 یرسانه مل یفتحقق وظادرصد در حد متوسط، زیاد و خیلی زیاد مجموع . توزیع ۶-۳نمودار 

 خمینیامام  یاسیس یاتدر حوزه منو

 

انعکاس وقایع و توجه  استقالل رسانه

 به مصالح کشور

انتشار انتقاد و تضارب  میانگین درصدها

 آراء

61.4 

47.5 47.4 

29.5 
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  نقش محقق رسانه ملی در بعد فرهنگی و اجتماعی -۳-2-۳

 اسناد باالدستی و نیز ی کشور براساساجتماع وی فرهنگ یراهبردها های کالن و  سیاست

 های  های رسانه ملی، از جمله فعالیت  شود. فعالیت  ی تعیین میرهبر خمینی، مقام معظمامام  یاتمنو

های مهم   ی نیز در چارچوب این راهبرد قرار دارد. رسانه ملی یکی از کانالو اجتماع یفرهنگ

 شد. در این خصوص نظریاتبا سازی این راهبردها در جامعه می  عملیاتی کردن و نهادینه

خمینی توسط رسانه ملی  امام یاتمنو شدن ابعاد فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان در زمینه محقق

 ،ها داده یبمجموع پس از اعمال ضرا درمورد بررسی قرا گرفته است، نتایج حاکی از این است که 

سرلوحه  راخمینی امام  یاتومن فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان بعد درصد 3/11نظر  از یمل رسانه

، یعنی است شده گرفته یدهها ناد دستورالعمل یندرصد ا 1/9۳یگر،عبارت ده است. ب داده خود قرار

 (. 11-9نمودار شماره آل فاصله دارد )  درصد با ایده 9۳حدود 

کم و  یلیخ»حد  درصد در ۳/۰1ی مل دهد که رسانه  یشان من 1۲-9ی جدول شماره ها  داده

خمینی امام  یاتمنو «یادزیلی و خ یادز»حد  درصد در 1/19و« متوسط»حد  درصد در 9۰ ،«کم

نمودار شماره ) است داده خود قرار را در دستور کار فرهنگی و اجتماعی موضوعاتدرباره 

9-11.) 

یاد زیلی و خ یادز ،متوسطدر حد  حول شدهفرهنگی و اجتماعی م یفوظاعمل به  یزانم

درصد  ۱/۹۰درصد و از نظر دانشگاهیان زن  ۳/۹3دانشگاهیان مرد نظر  از یرسانه مل توسط

وظایف محقق فرهنگی و  نظر زنان و مردان درباره کرامر اختالف Vباشد. درمجموع طبق آمار  می

 (.19-9باشد )جدول شماره   درصد می 1/1۱اجتماعی در بین زنان و مردان حدود 

گی و اجتماعی از نظر دانشگاهیان دانشگاه شهید میزان تحقق وظایف رسانه ملی در بعد فرهن

مازندران  ، دانشگاهدرصد 1/۹۰ مشهد دانشگاه فردوسی یانپاسخگو ینب در ،درصد 1/91بهشتی 

درصد و  ۳/۱٠درصد، دانشگاه باقرالعلوم قم  ۳/۱٠درصد، دانشگاه شهید باهنر کرمان  ۱/1٠

 ۰داری  دو در سطح معنا  مون آماری کایتفاوت با آز باشد. این  درصد می ۳/۹۲تهران  دانشگاه

نظر در خصوص   کرامر متوسط میزان تفاوت V درصد مورد تأیید است. براساس آزمون آماری
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های فرهنگی و اجتماعی کشور در بین دانشگاهیان  محوله به رسانه ملی در حوزه دستورالعمل نقش

(. اما این تفاوت از نظر 1۹-9درصد است )جدول شماره  ۳/1۰ های متفاوت حدود دانشگاه

 سیاسی مورد تأیید نیست.  های تحصیلی علوم اجتماعی و علوم دانشگاهیان رشته

 ملی رسانه وظایف تحقق . توزیع میزان١١-۳نمودار 

 در حوزه بعد فرهنگی و اجتماعی

 

  یرسانه مل یفتحقق وظا یزانم. توزیع فراوانی و درصد ١۲-۳جدول 

 یماعاجت ی وفرهنگبعد  حوزه در

میزان 

 اعمال
 درصد فراوانی فراوانی

 میزان اعمال نظر قوانین

 )درصد ضربدر ضریب(
 میزان نقش محقق

 15.3 15.3 50 خیلی کم

3/11=1٠٠(۹٠٠۲۹۱5۰) 

 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
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 نقش محقق خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

15.3 

36.5 35 

11.3 

1.8 

61.9 
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 یرسانه مل یفتحقق وظا یزانماوانی و درصد . توزیع فر١۳–۳جدول 

 برحسب جنسیت یاجتماع ی وفرهنگ بعد در حوزه

 میزان اعمال
 جنسیت

 کل
 زن مرد

 15.6 50 18.1 23 14.0 27 کم خیلی

 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 زیاد خیلی

 100 326 100 127 100 193 کل

                                              های آماری آزمون
V=0/171 

 یرسانه مل یفتحقق وظا یزانم. توزیع فراوانی و درصد ١۴–۳جدول 

 ها برحسب دانشگاه یاجتماع ی وفرهنگبعد  در حوزه

 

میزان 

 اعمال

 نام دانشگاه

 بهشتی شهید کل

 تهران

 فردوسی

 مشهد
 قم باقرالعلوم کرمان باهنر مازندران

 دانشگاه

 تهران

فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

 فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

 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

های آزمون

 V=0/158                                                            آماری
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 اجتماعی امام خمینی  و نقش محقق رسانه ملی در حوزه منویات فرهنگی -۳-2-۴

ها در ایجاد نظام اسالمی و  حقوق پابرهنه»باید  تلویزیون و رادیو خمینی  براساس منویات امام

لزوم حذف موسیقی »، «خدمت به فرهنگ اسالم و ایران»، «های رسانه نها در برنامهخواهی آ اسالم

تبلیغات دشمن در  اهمیت تبلیغات فرهنگی و مقابله با»، «ها اشکال بودن اکثر آهنگ  مخرب و بی

اصرار نداشتن بر »، «مخاطبان حساسیت تبلیغ رسانه و لزوم تعلیم و تربیت و گستردگی»، «رسانه

لزوم اسالمی شدن رسانه و »، «ای متفکر، مستقل و آزادمنش سانه و ساختن جامعهر»، «شهرت

را سرلوحه خود در بعد « رسانه و مسئولیت معرفی اسالم»و « های آن و معرفی صحیح اسالم برنامه

و  در این فاکتورهای اجتماعی اسالمی روند تکاملی و اشاعه فرهنگفرهنگی و اجتماعی قرار دهد. 

صداوسیمای خمینی،  شده نهفته است. براساس نظرات فرهنگی و اجتماعی امام فرهنگی ذکر

 -فرهنگ اسالمیزمینه رشد و شکوفایی با تزریق فرهنگ ناب اسالمی اسالمی ایران باید  جمهوری

 91،«زیاد و خیلی زیاد»درصد دانشگاهیان کشور در حد 9/1۲در این زمینه . ایرانی را فراهم نماید

خمینی در  معتقدند منویات امام« خیلی کم و کم»درصد در حد  ۱/۰1و « وسطمت»درصد در حد 

حوزه فرهنگی و اجتماعی رسانه ملی محقق شده است. درمجموع پس از اعمال ضرایب، این 

ملی در بعد فرهنگی و  درصد دانشگاهیان کشور از عملکرد رسانه 1/۰3دهند تنها  آمارها نشان می

 (.19-9رضایت دارند )نمودار شماره  خمینی اجتماعی منویات امام

آمده است، میزان تحقق )متوسط، زیاد و  1-9و جدول شماره  1۰-9که در جدول شماره  همچنان

به رسانه ملی از شده  محولخمینی  ملی در اندیشه امام زیاد( وظایف اجتماعی و فرهنگی رسانه خیلی

درصد بوده است. این مقدار با آزمون  1/۹3درصد و ازنظر دانشگاهیان زن ۹٠نظر دانشگاهیان مرد 

دهد )جدول   می درصد نشان ۱/1۱تفاوت را  کرامر تقریبا این Vباشد. آمار   دو مورد تأیید می آماری کای

(. این تفاوت از نظر دانشگاهیان دارای تحصیالت سیاسی و اجتماعی و دانشگاهیان 1۰-9شماره 

داری ندارد. نظرات  ها تفاوت معنی دیگر، نظرات این گروههای مختلف یکسان است. به عبارت   دانشگاه

 درصد مورد تأیید است.  3۰یکسان آنان از نظر آماری در سطح اطمینان 

 یفتحقق وظادرصد در حد متوسط، زیاد و خیلی زیاد مجموع و 1۹-9براساس نمودار شماره 

ن معتقدند رسانه ملی، درصد پاسخگویا 1/1۰خمینی،  امام یاسیس یاتحوزه منو در یرسانه مل
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استقالل رسانه و عدم وابستگی به شرق و »فرهنگی و اجتماعی حوزه  درخمینی امام  یهتوص

انعکاس »توصیه امام خمینی در زمینه  یانپاسخگو درصد ۰/۹۱را تحقق بخشیده است. « غرب

را از « آراء و تضارب انتقاد انتشار»درصد پاسخگویان نیز  ۰/۲3و « و توجه به مصالح کشور یعوقا

 (.1۹-9)نمودار شماره  اند ملی دانسته وظایف محقق رسانه

 یرسانه مل یفتحقق وظا. توزیع درصد میزان ١۳-۳نمودار شماره 

 فرهنگی و اجتماعی منویات امام خمینیدر حوزه 

 

 . توزیع فراوانی و درصد میزان تحقق وظایف رسانه ملی١۵-۳جدول شماره 

 ی منویات امام خمینیدر حوزه فرهنگی و اجتماع

 درصد فراوانی فراوانی میزان تحقق
 میزان اعمال نظر قوانین

 )درصد ضربدر ضریب(
 میزان نقش محقق

 20.2 20.2 66 خیلی کم

1/۰3=1٠٠(۹٠٠۲9۳5۲) 

 73 36.5 119 کم

 93 31.0 101 متوسط

 38 9.5 31 زیاد

 14 2.8 9 زیاد خیلی

 238.2 100.0 326 کل
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 نقش محقق خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

20.2 

36.5 
31 

9.5 
2.8 

59.6 
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 یمل رسانه یفتحقق وظا. توزیع فراوانی و درصد میزان ١۶-۳ره جدول شما

 خمینی برحسب جنسیت ی منویات اماماجتماع ی ودر حوزه فرهنگ

 میزان تحقق
 جنسیت

 کل
 زن مرد

 20.6 66 22.8 29 19.2 37 خیلی کم

 35.6 114 27.6 35 40.9 79 کم

 31.3 100 31.5 40 31.1 60 متوسط

 9.7 31 13.4 17 7.3 14 زیاد

 2.8 9 4.7 6 1.6 3 خیلی زیاد

 100 320 100 127 100 193 کل

                                               آزمونهای آماری
V=0/177 

 تحقق وظایف رسانه ملی یزانم. توزیع درصد مجموع در حد متوسط، زیاد و خیلی زیاد ١۴-۳نمودار 

 خمینی  منویات امامدر بعد فرهنگی و اجتماعی 
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 نقش محقق رسانه ملی در بعد آموزشی -۳-2-۵

گیری از هنر  عمومی و با بهره مثابه دانشگاه  ایران به اسالمی سازمان صداوسیمای جمهوری

 از برخوردار و تلویزیونی، و رادیویی های کانال از طریق آن، دهی مؤثر و کارآمد فاخر و سمت

 متنوع های برنامه پخش و تولید با مکتوب و( اینترنتی و ای رایانه های شبکه) مجازی های رسانه

 از زبان فارسی، ترکی، لری، کردی وغیره اعم گسترده مخاطبان با ملی استانی و آموزشی در حوزه

های پربار   های هنری و اندیشه گیری از خالقیت  با بهرهدارد.  جامعه ایرانی فعالیت برای شهروندان

بردن سطح آگاهی و دانش  ی، سیاسی، اجتماعی، علمی، فنی و هنری و باالبه آموزش فرهنگ

ملی مأموریت  مجلس شورای اسالمی، رسانه ۳/1٠/19۰3. در اساسنامه مصوبه پردازد می جامعه

 یکل «آموزشی اهداف کالن»را براساس « ومی جامعهعم افکار و فرهنگ هدایت عمومی و آموزش»

 یران برعهده دارد.ا یاسالمی جمهور یمایاوسسازمان صد یها و اصول برنامه

و  رادیو»، به اهداف باال را دارد یدنرس در ای کننده یینحساس که نقش تع یها از ارگانیکی  

 است.ای برخوردار  یژهو یتاز اهم اثربخش آن،خاطر سطح پوشش و قدرت  است که به یزیونتلو

 یدهپوس و منحط یها با طرد ارزش بایدو  دتوان یم یاسالمی نظام جمهور در یزیونتلورادیو و  

همت  ی شیطانیانسان از بندها یدنرهان  جهت در یاسالم یمتعال یها  و طرح ارزش یطاغوت

 شود.  یلبزرگ تبد یبه دانشگاهخمینی گفته امام  به و گمارد

. وسائل ارتباط دهد یم رهنمود ین چن یاساس مصوبه قانون حساس نقش ینا یفایا در

 خدمت اشاعه فرهنگدر  و یاسالم انقالب یجهت روند تکامل در یدبا (یزیونتلو یو وادر )یجمع

و از اشاعه و  یدبهره جو های متفاوت یشهبرخورد سالم اند  از ینهزم ینا و در یردگ قرار یاسالم

 یرانا یاسالمی جمهور یمایوسصدا  کند. یزجداً پره یو ضد اسالم یبیتخر یها خصلت یجترو

در مردم و  یتمسئول احساس یجادو ا اجتماعی و یاسیس ی،مکتب های  یدادن آگاه یقطراز  باید 

تداوم انقالب  و جهت حفظ انقالب در یخارجی و دشمنان داخل یها و نقشه ها توطئه ی افشا

انسان تا مرز  های یتخالق یبارور  استعدادها و شکوفایی رشد و یرا برا ینهو زم یدتالش نما

  .یدماده نماآ اللهی یفه خل
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ی و اجتماعیانات جر یهکل حضور فعال در ی،رسانه عموم ینا یامبرگونهو پ یارشاد رسالت

امت را  ی کهتلخ و خطرات های یتواقع یدو اعتماد در جامعه است. همچنان که با یدام یهروح ایجاد 

مطلق دعوت  کمال ویر خ یمردم را به سو ، دهد کرده و به موقع هشدار یشگوییپ کند، یم یدتهد

هرگز  یماصداوس که استیهی بخش باشند. بد  یروشن یدر تنگناها و مشکالت راهگشا نموده و

دهنده،  یآگاه وی ارشاد یفای نقشبلکه تنها با ا ید،مشکالت قلمداد نما را مرجع حل  خود یدنبا

و  یدادهارو یهکل یدراه با ینا . درباشد اسالمی  متن جامعه در یو انقالب یرگ شتاب یساز حرکت  ینهزم

 های یشهو اند یهنر های یتاز خالق یریگ رساند و با بهره مردم اطالع به ،را آنگونه که هست یعوقا

 و دانش یبردن سطح آگاه و باال یو هنری فن ی،علم ی،اجتماع یاسی،س فرهنگی، آموزش  پربار به

 ینیتصدور انقالب را ع یجهان  سطح در یاسالم و فرهنگ یشهبا ارائه اند ینبپردازد. همچن جامعه

  بخشد.

درصد  ۲/۱٠ی مل دهد که رسانه ینشان م 13-9و نمودار شماره  ۲1-9ی جدول شماره ها داده

 «یادزیلی و خ یادز» حد درصد در ۱و  «متوسط» حد درصد در ۱/۲۲ ،«کم و کمیلی خ»حد  در

  داده است. رارخود ق دستور کار را در آموزشی موضوعاتدرباره خمینی  امام یاتمنو

 رسانه یاد توسطزیلی و خ یادمتوسط و زدر حد  شده  حولآموزشی م یفوظا عمل به یزانم

کرامر  Vباشد. در مجموع طبق آمار  درصد می ۰/۲۹درصد و زن  ۲/9۹دانشگاهیان مرد  نظر از یمل

و مردان  نظر زنان و مردان درباره وظایف محقق رسانه ملی در بعد آموزشی در بین زنان اختالف

 (.۲۲-9)جدول شماره باشد  درصد می 1/1۱حدود 

بهشتی  ملی در بعد آموزشی از نظر دانشگاهیان دانشگاه شهید میزان تحقق وظایف رسانه

مازندران  ، دانشگاهدرصد ۲۳/ 9دانشگاه فردوسی مشهد یانپاسخگو ینب در، درصد 9/۲۲تهران

درصد و  ۹/۰۳دانشگاه باقرالعلوم قم  درصد، 9/99باهنر کرمان  درصد، دانشگاه شهید 9/93

درصد  ۰داری   دو درسطح معنا  باشد. این تفاوت با آزمون آماری کای  درصد می ۱/۲۰دانشگاه تهران 

محوله  نظر در خصوص نقش  کرامر متوسط میزان تفاوت Vمورد تأیید است. براساس آزمون آماری

های متفاوت  در بین دانشگاهیان دانشگاه های آموزشی کشور به رسانه ملی در حوزه دستورالعمل
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های تحصیلی  (. اما این تفاوت از نظر دانشگاهیان رشته۲9-9درصد است )جدول شماره 11 حدود

 سیاسی )رشته( مورد تأیید نیست.  علوم اجتماعی و علوم

 ملی . توزیع درصد میزان تحقق وظایف رسانه١۹-۳نمودار 

 در بعد آموزشی

 

 فراوانی و درصد میزان تحقق وظایف رسانه ملی. توزیع ۲١-۳جدول 

 در بعد آموزشی 

 درصد فراوانی فراوانی میزان اعمال
 میزان اعمال نظر آموزش

 )درصد ضربدر ضریب(
 میزان نقش محقق

 36.8 36.8 120 کم خیلی

۰٠5۲=1٠٠(۹٠٠۲٠٠53) 

 66.8 33.4 109 کم

 68.1 22.7 74 متوسط

 23.2 5.8 19 زیاد

 6 1.2 4 ادخیلی زی

 200.9 100 326 کل

 

0

10

20

30

40

50

60

70

 نقش محقق خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

36.8 
33.4 

22.7 

5.8 
1.2 

50.2 



 122 ...ی ایران براساساسالمی جمهور نظامسیاسی  کارآمدی دری ملارزیابی نقش رسانه 

 توزیع فراوانی و درصد میزان تحقق وظایف رسانه ملی در بعد آموزشی برحسب جنسیت . ۲۲ -۳جدول 

 میزان اعمال
 جنسیت

 کل
 زن مرد

 36.3 116 42.5 54 32.1 62 کم خیلی

 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 

 ها . توزیع فراوانی و درصد میزان تحقق وظایف رسانه ملی در بعد آموزشی برحسب دانشگاه۲۳-۳جدول 

 میزان اعمال

 دانشگاه نام

 بهشتی شهید کل

 تهران

 فردوسی

 مشهد
 قم باقرالعلوم کرمان باهنر مازندران

 دانشگاه

 تهران

فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

فراوا

 نی

در

 صد

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

 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

های  آزمون

 آماری
                                                            V=0/160 
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 نقش محقق رسانه ملی در حوزه منویات آموزشی امام خمینی -۳-2-۶

 در امور حتی رسانه در جدیدی مسائل طرح»خمینی، رسانه ملی با  براساس منویات امام

و  تعلیم برای دستگاهی عنوان به»و « آموزشی( وان دانشگاهی عمومی)دستگاهبه عن»تفریحی، 

، فرهنگ اسالم ناب را به صورت غیررسمی باید آموزش دهد. براساس نظرات «جوانان تربیت

آموزش عمومی و  به عنوان دستگاه اسالمی ایران باید صداوسیمای جمهوریخمینی،  آموزشی امام

 ۱/1در این زمینه . نوجوانان و جوانان ایرانی را فراهم آوردشکوفایی  و زمینه رشدتعلیم و تربیت 

درصد  1/13و « متوسط»درصد در حد  ۲/۲۹، «زیاد و خیلی زیاد»کشور در حد  درصد دانشگاهیان

معتقدند منویات امام خمینی در حوزه آموزشی رسانه ملی محقق شده « خیلی کم و کم»در حد 

درصد دانشگاهیان  1/۰3دهد تنها   رایب، این آمارها نشان میاست. درمجموع پس از اعمال ض

 خمینی رضایت دارند )نمودار شماره کشور از عملکرد رسانه ملی از بعد آموزشی منویات امام

 (.۲۹-9و جدول شماره  9-۲1

خمینی از طریق صداوسیما از نظر زنان و  در خصوص میزان اعمال منویات آموزشی امام

لی علوم سیاسی و علوم اجتماعی و اعضای هیئت علمی و دانشجویان گروه تحصی ،مردان

 های کشور به یک اندازه است.  ارشد و دکتری دانشگاه کارشناسی

 حوزه منویات آموزشی امام دری مل رسانه یفتحقق وظا یزانم ۲۲-9براساس نمودار شماره 

، «امور تفریحی در حتی ه،رسان در جدید مسائل طرح»خمینی، از نظر دانشگاهیان کشور همانند 

صداوسیما، دستگاهی برای تعلیم و تربیت »و « )دستگاه آموزشی( دانشگاهی عمومی صداوسیما،»

ملی مورد توجه  درصد در رسانه 1/۲۱درصد و  1/9۰درصد،  1/9۳به ترتیب به میزان « جوانان

 (.۲۲-9گرفته است )نمودار شماره  قرار
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 تحقق وظایف رسانه ملی . توزیع درصد میزان۲١-۳نمودار 

 خمینی در بعد منویات آموزشی امام

 

 ملی . توزیع فراوانی و درصد میزان تحقق وظایف رسانه۲۴-۳جدول 

 خمینی در بعد منویات آموزشی امام

 درصد فراوانی فراوانی میزان اعمال
 میزان اعمال نظر آموزش

 )درصد ضربدر ضریب(
 میزان نقش محقق

 20.2 20.2 66 کم خیلی

۰351=1٠٠(۹٠٠۲9۳5۲) 

 73 36.5 119 کم

 93 31.0 101 متوسط

 38 9.5 31 زیاد

 14 2.8 9 خیلی زیاد

 238.2 100 326 کل

 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

 نقش محقق خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

43.3 

25.8 24.2 

5.8 
0.9 

48.8 



122  98 زمستان ، 27شماره  ، 7سال  ، سیاست متعالیه 

 یمل رسانه یفتحقق وظا . توزیع درصد مجموع حد متوسط، زیاد و خیلی زیاد۲۲-۳نمودار 

 بعد آموزشی منویات امام خمینیدر 

 

 مدل مفهومی  -۳-2-7

های دریافت شده از دانشگاهیان  فهومی پیشنهادی در چارچوب مفهومی پژوهش با دادهمدل م

براساس نظرات دانشگاهیان زن، مرد و کل به سه  ییمدل نهاکشور مورد بررسی قرار گرفت. 

درصد  ۹۲/ 9 دهد از نظر دانشگاهیان حدود  ها نشان می کلی مدل صورت مجزا بررسی شد. نتایج

های رسانه ملی مورد توجه   خمینی در برنامه و اجتماعی، آموزشی( امام هنگیمنویات )سیاسی، فر

درصد  ۱/۹٠و از نظر مردان دانشگاهی به  1/۹۹دانشگاهی این درصد به  گیرد. از نظر زنان  قرار می

ملی منویات امام  درصد( معتقدند در رسانه ۹عبارت دیگر، زنان بیش از مردان )حدود رسد. به می

و  ۲-9، مدل 1-9، مدل 99-9گیرد )جدول شماره  های صداوسیما قرار می  وحه برنامهخمینی سرل

 (.9-9مدل 

خمینی مورد توجه قرار گرفته است. این مقدار  درصد منویات امام 9/1۹از نظر دانشگاهیان 

خمینی در بین دانشگاهیان زن و مرد تفاوت ندارد )اطالعات بیشتر  تبیین در خصوص منویات امام
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 آمده است(. 9-9و مدل  ۲-9، مدل 1-9، مدل 99-9جدول شماره در 

 . مدل مفهومی و تحلیل مسیر نهایی کل١-۳مدل

 

 

 مدل مفهومی و تحلیل مسیر نهایی نخبگان مرد ۲.-۳مدل 
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 . مدل مفهومی و تحلیل مسیر نهایی نخبگان زن ۳-۳مدل 

 

 ۳تا  ١یها  . توزیع ضرایب بتایی تحلیل مسیرهای مدل۳۳ -۳ جدول

 برحسب مردان، زنان و کل

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

   β    β    β  

 سیاسی  324. 0.105 335. 0.112 307. 0.094

 کل
 اجتماعی -فرهنگی   533. 0.284 511. 0.261 563. 0.317

 آموزش  176. 0.031 174. 0.030 176. 0.031

 واریانس تبیین شده  - 0.423 - 0.407 - 0.446

محقق شدن نقش 

 )سیاسی( زنان

محقق شدن نقش 

 )سیاسی( مردان

محقق شدن نقش کل 

 )سیاسی(
 

متغیرهای الیه دوم 

 مدل

 امام
 سیاسی  140. 0.020 139. 0.019 138. 0.019

 اجتماعی -فرهنگی   234. 0.055 231. 0.053 236. 0.056

 آموزش  262. 0.069 262. 0.069 259. 0.067

 واریانس تبیین شده  - 0.143 - 0.141 - 0.142
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 گیری  نتیجه

ملی چه اندازه با نقش  محول رسانه نقش»در پاسخ به مسئله اصلی پژوهش که عبارت است از 

ام خمینی از ملی در کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران براساس منویات ام محقق رسانه

، مفاهیمی چون نقش، کارآمدی سیاسی، رسانه ملی را تعریف «منظر دانشگاهیان انطباق دارد؟

نموده و گفته شد که رسانه ملی ابزاری است که جهت انتقال پیام مورد استفاده یک حکومت در 

ی سیاسی توان باشد و کارآمد  گیرد و مراد از آن رادیو و تلویزیون می  قلمرو حکومتی خود قرار می

سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران با  پاسخگویی به انتظارات سیاسی و توفیق در تحقق اهداف

شود که   باشد. نقش به رفتاری اطالق می  ها( می  ها( و موانع )چالش  توجه به امکانات)فرصت

های افراد و   نقشدیگران از فرد یا سازمانی که پایگاه معینی را احراز کرده است، انتظار دارند. 

 شد که مراد از نقش تقسیم نموده و بیان« محقق نقش»و « نقش محول»ها را به دو دسته   سازمان

شود و منظور از آن   محول نقشی است که از طرف جامعه به فرد و سازمان واگذار و محول می

کند و   ویض میباشد. نقش محقق، نقشی که جامعه به فرد یا سازمان تف  خمینی می منویات امام

ماند، بلکه هر کدام براساس ذوق و سلیقه خود در آن نقش دخل   گذارد، یکسان نمی برعهده او می

دهد.   کند و آن را انجام می  کند و بنا به میل و خواست خود در آن تغییراتی ایجاد می  و تصرف می

نظر دانشگاهیان اجرایی و منظور این است که تا چه میزان منویات امام خمینی در مقام عمل از م

عملیاتی شده است. در این پژوهش منظور از دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان مقاطع کارشناسی 

های تهران، شهید بهشتی، باقرالعلوم   علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه ارشد و دکتری رشته

 باشد.   می قم، شهید باهنر کرمان، دانشگاه مازندران و دانشگاه فردوسی مشهد

السول تاثیر نقش محول )منویات امام « تاثیر رسانه»پرسشی  از مدل پنج همچنین با استفاده

خمینی در مقام عمل( را از  شدن منویات امام خمینی( و نقش محقق )میزان اجرایی و عملیاتی

و بیان  داده منظر دانشگاهیان بر کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی قرار

شد که گوینده با ارسال پیام خود )منویات امام خمینی در سه حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، 

گذارد. اگر تاثیر پیام بر   ایران( تاثیر می )مردم آموزشی( از طریق رادیو و تلویزیون بر مخاطبین
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و اگر تاثیر پیام بر مخاطبین مثبت باشد، دال بر کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران بوده 

 مخاطبین منفی باشد، دال بر ناکارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران است. 

 باشد. چون تحقیق حاضر به  تبیینی و با استفاده از تکنیک پیمایش می -روش پژوهش توصیفی 

ای و میدانی با ابزار   روش تلفیقی انجام شد، لذا گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه

نفر از اساتید و  131٠نفر نمونه از مجموع 9۲1نامه انجام گردید. تعداد   برداری و پرسش  فیش

های   اجتماعی دانشگاه سیاسی و علوم های علوم  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته

د مازندران، باقرالعلوم قم و شهی کشور )دانشگاه تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، دانشگاه

 از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند که با باهنر کرمان( به صورت تصادفی با استفاده

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  مورد سنجش و spssاستفاده از نرم افزار 

 باشد: عمده نتایج این پژوهش به شرح ذیل می

و « متوسط»حد  درصد در 9۳، «زیاد و خیلی زیاد»درصد دانشگاهیان کشور در حد  ۲/1٠

ملی محقق  خمینی در رسانه معتقدند، منویات سیاسی امام« خیلی کم و کم»درصد در حد  ۳/۰1

درصد  1/۰۳دهد تنها   شده است. در مجموع، پس از اعمال ضرایب، این آمارها نشان می

 دانشگاهیان کشور از عملکرد رسانه ملی در بعد سیاسی منویات امام خمینی رضایت دارند.

 ۱/۰1و « متوسط»درصد در حد  91،«زیاد و خیلی زیاد»درصد دانشگاهیان کشور در حد  9/1۲

معتقدند منویات امام خمینی در حوزه فرهنگی و اجتماعی رسانه « کم و کم خیلی»درصد در حد 

درصد  1/۰3دهد تنها   ملی محقق شده است. پس از اعمال ضرایب، این آمارها نشان می

خمینی رضایت  ملی در بعد فرهنگی و اجتماعی منویات امام ملکرد رسانهدانشگاهیان کشور از ع

 دارند.

و « متوسط»درصد در حد  ۲/۲۹، «زیاد و خیلی زیاد»درصد دانشگاهیان کشور در حد  ۱/1

ملی  معتقدند منویات امام خمینی در حوزه آموزشی رسانه« خیلی کم و کم»درصد در حد  1/13

درصد  1/۰3دهد تنها   ز اعمال ضرایب این آمارها نشان میمحقق شده است. درمجموع پس ا

 ملی از بعد آموزشی منویات امام خمینی رضایت دارند. دانشگاهیان کشور از عملکرد رسانه



 122 ...ی ایران براساساسالمی جمهور نظامسیاسی  کارآمدی دری ملارزیابی نقش رسانه 

درصد منویات امام خمینی مورد توجه 9/1۹ دهد از نظر دانشگاهیان  ها نشان می  نتایج کلی مدل 

خمینی در بین دانشگاهیان زن و مرد  خصوص منویات امامقرار گرفته است. این مقدار تبیین در 

 تفاوت ندارد. 
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