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  29/02/95تاريخ دريافت: 
  08/04/95تاريخ پذيرش: 

 رانيمطبوعات در ا يها چالش يبررس
  يتيريمطلوب مد يبه منظور ارائه الگو

  نوشتة 
  ∗تبار مهدي اسماعيل
  ∗∗محمدنقي ايماني

درضا صالحي اميريسي∗∗∗  
  چكيده
 حاضـر  پژوهشي است. جمهوري اسالم در الگوي مطلوب مديريتي براي مطبوعات ةارائ اين پژوهش، عنوان

 نـوع  از ي وفيتوصـ  اجرا، ةنحو نظر از و (آميخته)  و كيفي يكم ها، داده نوع نظر از و يكاربرد هدف، نظر از
شده از  نخست مديران مسئول دعوت گروه. است گروه دو شامل حاضر، تحقيق آماري جامعة. است يشيمايپ

 عناصـر  تعيين براي آنها از كت كرده بودند كهسوي معاونت مطبوعاتي كه در جلسات كارگروه تخصصي شر
بودند و پيشكسوتان برتر مطبوعات ايران كارشناسان  دوم گروه. شد استفاده الگو طراحي جهت آنها اهميت و

 آنهـا  ازو  مطبوعات در جلسات تخصصي، حاضر شـدند  ةكه به دعوت معاونت مطبوعاتي براي بررسي آيند
آماري گروه اول حجم نمونه براساس جدول مورگان  ةنفر جامع 45از  .شد هاستفاد تحقيق الگوي اعتبار براي

مطبوعـات   ةنخبـه عرصـ   40هدفمند  ةنفر تعيين شد. همچنين حجم نمونه براي اعتبارسنجي مدل، از شيو 40
هـاي   ها و ابالغيـه  ها، مصاحبه آماري شامل اسناد باالدستي، متن سخنراني ةاستفاده شد. در بخش كيفي، جامع

ه سـاخت  محقـق  پرسشنامه دو اطالعات، آوري جمع ابزار. استخميني(ره) و مقام معظم رهبري  ادره از امامص
 ضعف نقاط از فهرستي جهان، و ايران در مطبوعات هاي چالش ةپيشين كليه مباني موجود، مرور از پس. است

 مـورد  موجود وضعيت تا شد تدوين قيتحقالف  ةپرسشنام بنام همين بر و تهيه ها فرصت و دهايتهد قوت، و
 نخبگـان ايـن حـوزه    توسـط  يشنهاديپ يالگو تناسب ةدرج نييتع منظور به ب ةپرسشنام. گيرد قرار ارزيابي

 و مشـاور  و راهنما اساتيد نظر با و  محتوا روايي روش از استفاده با تحقيق هاي پرسشنامه وايير .شد ليتكم
 قرار تأييد مورد محدود اصالحات اعمال از پس طبوعاتم و رسانه ةحوز در تأليف صاحب نظر صاحب چند

اصـالحات  كارشناسـان  تحقيق تعيين شد و بر اساس نظرات ايـن   ةگرفتند و نيز  بررسي مباني نظري و پيشين
 20صـورت آزمايشـي روي    به ها پرسشنامه ابزارها، پايايي تعيين پرسشنامه اعمال شد. براي ةالزم در فرم اولي

____________________________ 
  ebn152@gmail.com دانشگاه آزاد اسالمي ريزي فرهنگي واحد علوم و تحقيقات دانشجوي دكتري مديريت و برنامه ∗

  M48.Imani@yahoo.com ه آزاد اسالمي واحد رودهنهيئت علمي دانشگا عضو ∗∗
  dr.salehiamiri@gmail.com عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات ∗∗∗



 

6 

رة 
شما

م/ 
هفت

 و 
ت
يس
ل ب
 سا

/
2

 

ترتيـب بـراي    ه بهكاري اجرا و با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ، پايايي آنها محاسبه شده آم ةنفر از جامع
  دست آمده است.  به 87/0سنجي  و براي پرسشنامه اعتبار 93/0 پرسشنامه بررسي وضع موجود

 كالن سياست 9 اسالمي، انقالب معظم رهبر و) ره( خميني امام هاي سخنراني گوها،و گفت اسناد، بررسي در
 الگوي .شد شناسايي اسالمي انقالب معظم رهبر ديدگاه از كالن سياست 13 و) ره( خميني امام ديدگاه از

 نقاط مطبوعات، ضعف نقاط نظري، چارچوب مطبوعات، سياستگذاري اهداف و اصول هاي بخش در شده ارائه
 با كارشناسان نظر از اهبردهار و اجرايي يندافر مطبوعات، هاي تهديد مطبوعات، هاي فرصت مطبوعات، قوت

  . است گرفته قرار ييدأت مورد اطمينان درصد 99
مورد نظـر   ياهكلي و كاربردي ارائه شد. از جمله پيشنهاد ياهبراساس تحقيق حاضر دو بخش، پيشنهاد

هـاي مطبوعـاتي خـارجي و تـالش بـراي       تر بـا بنگـاه   نزديك ةتوان به اين موارد اشاره كرد؛ ايجاد رابط مي
هاي مكتوب كشور، توجه  هاي نوين جهت برخط بودن رسانه سازي مسير توفيق آنها، استفاده از فناوري رانياي

رسـانه در مراكـز    ةاندازي رشـت  عنوان يك نقص جدي، راه به نقش عدم استقالل اقتصادي مطبوعات ايران به
  ت. هاي جدي مطبوعا عنوان يكي از ضعف آموزش عالي، اثبات شاخص ضعف مالكيت به

  دست آمده از آن است. مذكور براساس تحقيق حاضر و نتايج به ياهمهم توجه بر جديد بودن پيشنهاد ةنكت

  .هاي مطبوعات، الگوي مطلوب مديريت مطبوعاتي : چالش كليدواژه

  مقدمه
ارتباط  ندياد، مطبوعات و فرودر جوامع افزوده ش يارتباط جمع ليوسا تيهرچه بر اهمشك  بي

از  يريناپذ ييامروزه به عنصر جدا يجمع يها . رسانهگيرند ميمورد توجه قرار  ترشيبنيز  يجمع
و فرهنـگ   اسـت يآن از اقتصـاد گرفتـه تـا س    يها عرصه يتمام و دراند  مبدل شده يبشر يزندگ

در جوامع محسوب  ياجتماع رييعامالن تغ نيتر از مهم يكي. مطبوعات كنند يفا ميا يعينقش بد
شدن آنها مؤثرنـد.   انگاشته يهيمسلم و بد زيو ن ياجتماع يها تيواقع يريگ در شكلو ، شود مي
 يرقابت را برا ةلحاظ تعدد و تنوع، مسئل به رياخ ةها در چند ده رشد و گسترش رسانه ديترد يب

پرفشار  طيشرا نيها در چن سازمان نياز گذشته مطرح ساخته است. ا شيب يا رسانه يها سازمان
 يو اجـرا  نيبودنـد كـه بـا تـدو     ييهـا  سـت يو استراتژ اسـتگذاران يس ران،يمـد  ازمنـد ين يرقابت

 يتيريعـد مـد  توجـه بـه ب   يطيشـرا  نيرقابت باشند. تحت چنـ  ةعرص شتازيپ يرقابت يراهبردها
نقـش و رسـالت   و  نظـران قـرار گرفـت    صـاحب  هدر كـانون توجـ   يارتباط جمعـ  يها سازمان

  و گسـترش  انيب يكه مـبشر آزاد يتمند اجتماعقدر يجمع ارتباط ةليوس كي  عنوان مطبوعات، به
سانه را به خـود مشـغول   ة رعرص رانياست كه ذهن مد يالؤباشد، س يبشر يها شهيافكار و اند

در  يبـارز   نقـش  ،ياسـ يو س يغـات يابزار قدرتمند تبل  كي ةمثاب  ساخته است. چراكه مطبوعات به
 يبه شكل ايمثبت   ياند، به شكل ها توانسته تها و دول ابزار كارآمد، حكومت نيجامعه دارند. از ا

 ةنـ يآ  و درواقـع رگريتصو  دموكرات و آزاد، مـطبوعات ة. در جامعرنديگ بهره يبيو تخر رانگريو
بـه    دادن و در شـكل  انـد  يو فرهنگـ  ياقتصـاد  ،ياسيس ،ياعگوناگون اجتم يدادهايمسائل و رو
ـ ننـد ك يم فايا  يثرؤنقش م ،يروشنگر و  يافكار عموم در  ياسـ يو س يتحـوالت اجتمـاع   ريثأ. ت
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 ناشـدني اسـت  انكـار    يا مطبوعات در هر جامعه  يها يريگ و جهت  يمش خط رييو تغ يدگرگون
  ).46: 1382پور،  (بهرام
 شـبرد يتـاكنون)، در راه پ  يريـ گ (از بدو شـكل  ربازياز د رانيمطبوعات در كـشور ا يطور كل به
نگـرش    انـد. نبـودن   رو بـوده  بـه  رو ياريخود، با موانـع بسـ   يو اقتصاد ياسيو س ياجتماع  اهداف
ـ   راه را عمـالً  ،يوجود نظـام سانسـور دولتـ     نيمطبوعات، همچن  تيفعال  خواهانه در مورد يآزاد   رب

نبـود نظـام    گر،يد ي. از سوبست يم  ياجتماع يها يمطبوعات در جهت روشنگر  تيفعال  گسترش
 ييهـا  يينگار در جامعه و مشكالت و نارسـا  روزنامه  گاهين جانبود مطبوعات و مـشخص  يا حـرفه

  طبوعـات م  وجود داشته و دارد، راه يمطبوعات نيو قوان يالتيو نظام تشك  تيريو مد  كه در سازمان
سـد كـرده اسـت. از     ،ياجتمـاع  ياقتصاد ةبه اهداف توسع دنيدر رس ،يتحول و دگرگون يرا برا

در   ييربنـا يتحـول ز   بـروز   كـه   داشــت  ديكأتــ  هيقض  ـنيا يرو نتوا يم يكل  و  يعموم يدگاهيد
ـ د اگـر بـا    اسـت. امـا   ياجتماع يدر اوضاع اقتصاد ياساس  راتييمستلزم تـغ ـران،يمـطبوعات ا  دي
هـا و   از ضـعف  ياريشـود، بسـ    ستهيتر به مسائل مطبوعات نگر مشخص  يها هيفرض ايمحدودتر و 

قــد عــلم    يفعلـ   مطبوعـات   فيوظـا  طـه يح  در ،يو تخصصـ  يو آموزشـ  يتيريمد  يها يينارسا
 ةطـ يدر ح يا و گــسترده   جــانبه   همه قاتيتحق ديبا يمسائل م نيبرخورد با ا ي. مسلماً براكند يمـ
  انجام داد.   يفعل اتيها و نشر خصوص روزنامه مطبوعات به ركا

  يبــر سـاختار درونــ    ياعو اجتم ياسيس ،ياديمسائل بن ريگفت كه تأث توان يم ،يطور كل به
شدن نظـام   متحول ن،يعلت بر معلول است. بنابرا ريتاث ،يارتباط جمع  ليوسا ريو سا  مـطبوعات

  جـامعه اسـت.  ياجتماع -ياسيساختار س  زه شدنيمطبوعات، مستلزم دموكرات  يالتيتشك
يامي اسـت كـه بـا    ها با خود دارند پيام يگانه و تغييرناپذيري نيست، اغلب پ كه رسانه پيامي

شده ساخته شده است. اين پيام محصـول و حتـي كـااليي اسـت كـه ارزش       ابزارهاي استاندارد
ميان فرسـتنده و   ةست. از آنجا كه رابطاصورت نمادين داراي ارزش سودآور  مبادله را دارد و به

ين جنبـه  دهد، از نوع غير شخصي است و ا فوري را نمي ةامكان مبادل -در اغلب موارد -رندهگي
سازد  ها را از هم دور مي ها و گيرنده كه فرستنده -فيزيكي و اجتماعي -اي ارتباطي فقط به فاصله

هـا   . رسـانه شـود  (خبرنگـار) نيـز مربـوط مـي     دهنده شود، بلكه به طبيعت كار ارتباط مربوط نمي
دهنـد و از   هايي كه براي افراد اهميت دارند سازمان مي موضوع ةرا براي بحث دربار هايي رصهع

هـاي غربـي اشـباع     در جامعـه كـه  هـا   عـالوه، رسـانه   كنند. به اين منظر، دائماً معناهايي را القا مي
ـ  پيام آنها را به انتو آورند و از اين رو مي ترين منبع خبري را فراهم مي يافتني اند، دست شده  ةمنزل
   )86: 1384 ها در بناي فرهنگ به حساب آورد. (الزار، كننده ترين تعيين مهم

موجود را مورد توجه قرار داده  تيها در حفظ وضع كار رسانه يها وهي) ش1958( “ديبر وان”
خـاطر   بـه  يگـاه  يجمعـ  يهـا  ها، رسـانه  وضع تعارض ارزش كيدر  شود يمتذكر م ياست. و
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ـ رو قيـ و حفظ نظام، گزارش دق يت اخالق عموماحترام به سنّ يايمزا  يمهـم را قربـان   يدادهاي
  .  نديگو يسخن م يكيها عموماً از وطن و رهبران آن به ن روزنامه “ديبر”حسب نظر طبق . كنند يم

هـاي چنـدوجهي    ها (چه در بخش دولتي و عمومي و چه در بخش خصوصي) پديده رسانه
آيند،  شمار مي فرهنگي به _ اند، يك نهاد اجتماعي اغلب يك مؤسسه يا شركت اقتصادي«هستند: 

انـد؛ از ايـن    چهارم تلقي شده ةغاتي حكومت هستند و در عالم سياست، قويكي از ابزارهاي تبلي
شود: وجهي از مديريت آنها مديريت اقتصـادي   حيث، مديريت آنها نيز چندوجهي محسوب مي

خص در مقابـل  ألها است. وجه ديگـر، مـديريت فرهنگـي، بـا     فعاليت ةبراي بقا و رشد و توسع
ها و مسائل جاري  ها، تنش ديگر، مديريت بحران طرف توليدكنندگان فرهنگي و مخاطبان است.

مديريت تبليغات سياسي جهت افزايش نفوذ و مشروعيت  سواجتماعي است. و ديگر  _ سياسي
هـا بـا سـطوح مختلفـي از مـديريت       لحاظ در رسانه بدين )18: 1376(محمدي، » .سياسي است
فراد، نهادهـا و مخاطبـان را پوشـش    ها با ا شويم كه هر يك بخشي از ارتباطات رسانه مواجه مي

  كند.  ها را روشن مي و اين سطوح متنوع، اهميت فهم مديريت رسانه ،دهند مي
مسئله  ،يفرهنگ ياستگذاريبحث در س نيتر مهمتر،  از طرف ديگر و در يك بيان كلي

در مورد وظايف دولت در امر  متفكران فرهنگي دخالت دولت است. اكثر عدم ايدخالت 
و دولت طرفدار دخالت حداقلي ها  مثل ليبرالاند؛ بعضي  ذاري فرهنگي بحث كردهسياستگ

(بشيريه،  اند فرهنگي ورحداكثري دولت در ام طرفدار دخالتها  ماركسيستمانند بعضي ديگر 
منظر  ني. از استين يقاعده مستثن نياز ا زيها ن رسانه يفرهنگ يگذاراستي). س12: 1379

رفتار  يراهبر ياز اصول و هنجارهاست كه برا يا ها مجموعه هرسان يفرهنگ ياستگذاريس
 زين يمحدود و فور ،يعمل يها كاربرد ، ياستگذاريس ني. اشود يم نيتدو يا رسانه يها نظام

و ابزار  ،هم روش ،ها رسانه يفرهنگ ياستگذارياست. س عيو وس ياديبن يدارد اما در اصل، عمل
از  يا زهيآم ها رسانه يفرهنگ ياستگذاريشود. لذا س يمل مرا شاراهبردها و هم به هدف  دنيرس

 رانيا در مطبوعات نكه،يا به توجه بااست.  ينگار ندهيمصلحت عام مردم و آ گذشته، اتيتجرب
 اعتنايي بي با همچنان مردم سوي از و نيستند جامعه نيازهاي پاسخگوي كنوني وضعيت در

 روزنامه نسخه 10 نفر 100 هر ازاي به بايد ماشده آمارهاي اعالم  اساس بر. شوندمي رو روبه
 جاي به ما و اند نگه داشته شده عقب همچنان ما مطبوعات كه است حالي در اين ،باشيم داشته
 2 از كمتر حالت بهترين در باشيم، داشته روزنامه نسخه ميليون 7ايراني ميليون 70 براي آنكه

 مسائل جمله از ايرسانه كار براي مطلوب موميع فضاي ايجاد. داريم روزنامه نسخه ميليون
 قوانين حمايت به نياز موجود، وضعيت بهتركردن براي. است حاضر حال در مطبوعات اصلي
 به دولت توجه تياهم به عنايت با لذا. شود تجديدنظر موجود قوانين در بايد يعني ؛داريم
 الؤس نيا به پاسخ دنبال به شپژوه نيا مختلف يها عرصه در آن استقالل و مطبوعات ةمسئل
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 در توانيم را ييالگو چه و هستند؟ مواجه هايي چالش چه با رانيا در مطبوعات: كه است
  ائه نمود؟ار رانيا در مطبوعات يبرا يتيريمد وضعيت بهبود يراستا

  تحقيق ةپيشين
ت گرفتـه  هاي ارزنده و مفيدي نيز صور بررسي منابع حاكي از آن است كه در اين ميان پژوهش

  ند از:ا هايي دارد. اين موارد عبارت است كه با موضوع پژوهش اندك شباهت
 ها در هندوسـتان در پژوهشي با عنوان عملكرد و چالش روزنامه 2015در سال  كومار و سارما

در هنـد   غيرانگليسـي زبـان  و زبـان   هاي انگليسـي يك مطالعه موردي راجع به روزنامه به بررسي 
دهـد.  ها در غرب، گردش پايين و كاهش شـديد درآمـد تبليغـاتي را نشـان مـي     امهپرداختند. روزن

اي از درآمـدهاي تبليغـاتي را بـه خـود اختصـاص داده و در نتيجـه       تبليغات آندروين سهم عمـده 
اين امر يك دغدغه براي كاهش سـود در   .هاي مربوط به چاپ روزنامه را افزايش داده است هزينه

هاي محلي خود در د. كشورهاي آسيايي مثل ژاپن، چين و هند براي روزنامهشوروزنامه قلمداد مي
كنند. مقاله انجـام شـده بـر عملكـرد و      ديدي احساس نميهزبان، ت هاي انگليسيمقايسه با روزنامه

در كشور هندوستان بررسـي  زبان و انگليسي  غيرانگليسي زبانهاي هاي موجود در روزنامهچالش
هـاي خبـري در   منتظـره رسـانه   در پژوهشي با عنوان يك بحران غيـر  2012ال شود. استار در س مي

سياسـي و اجتمـاعي در قـرن بيسـتم شـكوفايي       ةهاي صنعتي به بررسي پرداخت. نظريدموكراسي
رغم اينكه انقالب ديجيتالي آزادي بيـان   بيني كرده است. علي دموكراسي و امتضاد اطالعات را پيش

رات مختلفي بـر مطبوعـات داشـته اسـت. در سراسـر      يثتأا داده است اما و آزادي اطالعات را ارتق
ده كـر جهان دموكراسي، ظهور ارتباطات ديجيتالي، وضعيت مالي و اقتصادي مطبوعات را تضعيف 

نگـاري   اند. روزنامـه تر نبوده تيهاي سنّكنون موفق به جبران اتالف رسانه هاي جديد تااست. رسانه
پـذير اسـت. در اواخـر     د به درآمد تبليغاتي، در برابر فشار و استرس آسيبآمريكا با وابستگي شدي

جـاي   اخبار در اروپا در مسير آمريكايي تكامل يابد؛ امـا بـه   ةقرن بيستم، ناظران انتظار داشتند رسان
ايـن صـورت كـه     بـه  ( نگاري آمريكا بيشتر به سمت مسير اروپايي حركت كرده اسـت.  آن، روزنامه

داشته اسـت) ايـن حركـت از    مطمئني لحاظ مالي وضعيت نا ده و بهكرزب حمايت بيشتر از يك ح
از تطـابق بـا حقـايق جديـد       گونه عالئمي در ايالت متحده روي داده و هيچ  طريق سياست عمومي

هـاي منـافع   در پژوهشـي بـا عنـوان پويـايي     2013استروبانك و همكاران در سال  .دهدنشان نمي
طـولي ايـن موضـوع را بررسـي      ،ررسي پرداختند. مطالعه انجام شـده مصرف رسانه به ب سياسي و

هـاي مختلـف مصـرف    (يك عامل انگيزه براي مصرف اخبار) صورت كند كه آيا منافع سياسي مي
  اخبار در طول زمان را افزايش داده است و يا خير.

هـاي   در سـال  تحليل براساس يك گزارش آماري ساالنه مقياس بـزرگ در كشـور سـوئد و   
شهروندان در  انجام گرفته است. در مطالعه انجام شده، مصرف اخبار معين و كلي 1986 -2010

دهد مصرف ها نشان ميگيرد. يافتههاي گوناگون، مورد تحليل قرار ميلت فورمپها و برابر كانال
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 كننـدگان از  كننـدگان اخبـار و اجتنـاب    به دو گروه مختلف تقسيم شده است: دنبـال  اخبار كامالً
اي امـروزي بـا حـق    اخبار و اينكه منافع سياسي يك عامل بسيار مهـم اخبـار در محـيط رسـانه    

  .دشوانتخاب گسترده تلقي مي
شـان از   در پژوهشي با عنوان نظرات سازنده: اتصال نوجوانان بـه اجتمـاع   2015در سال  نلي •

از رويكرد يـك  نگاري جوانان به بررسي پرداخت. مطالعه انجام شده  روزنامه گاه طريق وب
تـر را از  براي ساختن جوامع قوي اننظر جوان يكند تا چگونگي ارتقانظريه پايه استفاده مي

. باالحض اينكه مطالعه انجام شده كندنگاري جوانان بررسي  ين روزنامهالهاي آنطريق برنامه
(چه  جواناننگاري  هاي روزنامهگاه مصاحبه با افراد جوان و با افراد بزرگسال كه در وب 24
دهـد تـا   اي) مشغول به كار هستند انجام ميصورت غير مدرسه اي و چه بهصورت مدرسه به

نظـر   دهـد  نشان ميها خود را با نظرات مهم جوانان براي ساخت جامعه مرتبط سازند. يافته
سـازي جوانـان محلـي،     رساني و توانمند نگاري از طريق اطالع روزنامه ةجوانان در اين برنام

جوانان و بزرگساالن،  ةحمايت از همكاران و ديگر جوانان و پرورش مشاركت سازند ةاعاش
در پژوهشـي بـا    2012در سـال   سياليز و بكزوكـز  .تواند به سازندگي اجتماع كمك كندمي

هـاي موجـود و ارائـه پيشـنهاد بـراي      عنوان معني بحران در روزنامه: ارزيابي دقيق پژوهش
ـ مطالعات آينده به بررسي  هـاي اخيـر در خصـوص    ، پـژوهش ه منتشـر شـده  پرداختند. مقال

كند كه اين موضوع بحث مي ةهاي مربوط به روزنامه را تحليل كرده است. مقاله دربار بحران
 هاييطـور پيشـنهاد   بحـران و همـين   تبط بـا پژوهشگران چگونه منابع، شواهد و اجراهاي مر

صورت دقيق، زمان و فضـايي را   عالوه  به اند وزمون قرار دادهآبراي حل آن بحران را مورد 
هـا،  طور تئوري اند بررسي كرده است. همينكه در آن پژوهشگران مطالعه خود را انجام داده

اند، ارزيـابي شـده   كار برده هاي تحليلي كه پژوهشگران براي تبيين بحران بهمتدها و استعاره
طوري كه بتوان  به ،كندتي را تعيين ميها، مقاله اصول مطالعات آاست. بر اساس اين ارزيابي

 .هـا را تحليـل كـرد   يند، تاريخچه توسعه نسبي و نتـايج متعـدد مربـوط بـه ايـن بحـران      افر
هـاي   وري جديـد، شـيوه  ادر پژوهشي بـا عنـوان  فنـ    2012در سال  واسليديوس و گروس

بـا  ن پـژوهش  اي. را انجام دادندهاي خبري رومانيايي اي جديد: مطالعه بر روي رسانه حرفه
يكپارچگي الگوهـاي مربـوط بـه مشخصـات      ،نگاري اي روزنامهاستفاده از يك روش حرفه

: شـد  كند. بررسي از دو جهت انجـام  هاي خبري را بررسي ميو رسانه ها گاه تعاملي در وب
بندي مشخصات  ها. در نتيجه دو چارچوب براي طبقهگري رسانه ن و واسطهاارتباط با مخاطب

هـاي خبـري اسـت كـه بـين       د: چارچوب اول مبتني بر روابط رسـانه شو شنهاد ميتعاملي پي
گذارد. چـارچوب دوم   ثير ميأگيرد و بر محتوا ت ن شكل ميامحتواي مصرفي اخبار و مخاطب

دهد كه روي مركز خبري نشان مي 100ها از هاي بصري و متني است. يافته مبتني بر ويژگي
هاي خبري به كاربران امكان تعامل با محتوا در رسانه ه شدهگرفتكار  هاي بههم رفته، ويژگي

عالوه بر آن، اسـتفاده از   دهد بدون آنكه به كاربران امكان اثرگذاري بر محتوا را بدهد.را مي
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هـا  روزنامـه گـاه   ها در آن مركز خبـري ارتبـاط دارد. و وب   وريابا فن ها كامالًبرخي ويژگي
 متني بهره ببرند. هاي تمايل داشتند تا از ويژگي

 بررسي نقش دولت درعرصه مطبوعـات با عنوان پژوهشي  1392در سال  طلب رحمتي زنجان •
بخش  كننده فرهنگ ديروز و الهام . مطبوعات هر جامعه تبلور فرهنگ كنوني، بازگوانجام داد

اسـت. مطبوعـات نقشـي حسـاس و اهميتـي چشـمگير         راهبرد فرهنگ فـرداي آن جامعـه  
هـاي پويـايي جامعـه     ي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و هنري و ديگر زمينـه درتوسعه فرهنگ

منزلـه اسـناد    اي و مانـدگار و بـه   اي ريشـه  همواره سازه “اي رسانه”بشري داشته و در قلمرو 
هـا   ها، ماهنامه نامه ها، مجالت، هفته ايران شامل روزنامه آيد. مطبوعات در شمار مي مكتوب به

غيرمسـتقيم   هاي مستقيم و از لحظه تولد از حمايت  صوصي و عمومي... اعم از دولتي، خ و
هـاي دولتـي، كاغـذ بـا قيمـت       ها از دريافـت يارانـه   گذرانند. اين حمايت دولت روزگار مي

هـا و   هاي نشريه براي نهادها، ارگان هاي دولتي تا اشتراك و خريداري نسخه اي، آگهي يارانه
هـاي دولتـي از مطبوعـات درقالـب      ترديد حمايت . بيگيرد ... را در برمي مؤسسات دولتي و

گري دولت در امور مطبوعـاتي در بسـياري از كشـورها بـا هـدف رشـد و اعـتالي         تصدي
گيـرد و در كشـور    هاي فرهنگي و بالندگي مؤسسات و نهادهاي فرهنگي صورت مي فعاليت

ايـن   ها بـا چنـين رويكـردي صـورت گرفتـه اسـت. بـا گذشـت زمـان،          ما نيز اين حمايت
گـري را در   گري، كاركردهاي مختلفي پيدا كرده كه تفكر حذف يا كاهش اين تصدي تصدي

 اصحاب مطبوعاتي مطرح كرده است. 
اي را دارند بايد پيش از هركاري به فكر ايجـاد   كساني كه شوق انتشار روزنامه يا نشريه بيشتر •

باشند   هنگ و ارشاد اسالميويژه وزارت فر هاي دولتي، به يك پل ارتباطي مستحكم با ارگان
تا بتوانند ضمن اخذ مجوزهاي الزم براي تداوم كار نيز به آنها تكيه كنند. تحقيق انجام شده 

هـا و   ميان حكومـت  ةقرار گرفته است. اين نظريه رابط “اي هنجارهاي رسانه” ةبرمبناي نظري
دارد تـا ميـزان   هاي مختلـف حكـومتي بيـان كـرده و سـعي       ها را در جوامع و سيستم رسانه
را  هدولت در وضعيت مطبوعات در ايران و نسـبت مطلـوب و منطقـي ايـن مداخلـ      ةمداخل

 ة. مداخله دولت در عرص1ند از: ا . سؤاالت مورد بررسي در اين پژوهش عبارتكندبررسي 
. نسـبت مطلـوب و منطقـي مداخلـه     2به چه ميزان اسـت؟   هاي مكتوب (مطبوعات) رسانه

هـاي مكتـوب چـه     رسـانه  ةهاي عمومي، مدني و خصوصي در عرصدولت و همچنين نهاد
گيرد كه اصحاب  ميزان بايد باشد؟ با توجه به چارچوب نظري اين پژوهش، محقق نتيجه مي

سـاالر و   اي، مشـاركتي مـردم   مطبوعات با ويژگـي نظـام اقتدارگرايانـه، ليبراليسـتي، توسـعه     
مسئوليت اجتماعي را بر ساير  ةنظرياي كمونيستي به شدت مخالف بوده و درمجموع  رسانه
 پژوهشي با عنـوان جايگـاه   1391ي در سال چابك دهند. هاي اداره مطبوعات ترجيح مي نظام
بـا  . را انجـام داد  ايـران  اسـالمي  جمهـوري  ارتبـاطي  فرهنگي يها سياست در ايرسانه سواد

ها به يكـي از   انهحل جديدي گام نهاد كه در آن رساها، جهان به مر پيشرفت و توسعه رسانه
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دسترسـي مخاطبـان بـه انـواع      ةاجزاي اصلي جوامع بشري تبديل شدند. در اين دوره گستر
اي، اجتناب از انفعـال،   رسانه، توانايي استفاده و در عين حال حفظ استقالل فكري و انديشه

طي از طريق هاي ارتبا توليد پيام مندي از تفكر انتقادي و افزايش توانايي گزينش و نهايتاً بهره
اي را  رسانه با اين تفاصيل، اگر سواد شد.اي قابل حصول تلقي  تكوين و تكامل سواد رسانه

شده بدانيم نبايد  ها بر اساس هنجارهاي دروني روابط ميان مخاطب و رسانه ةكنند علم تنظيم
هـا،   اي كشورها غافل شويم. براي تحليـل ايـن سياسـت    هاي رسانه از جايگاه آن در سياست

. ايـن مـدل   اسـت كميسـيون اروپـا    ECترين آنها مدل  هاي مختلفي ارائه شده كه جامع مدل
اي  لفه دسترسي، استفاده، درك انتقادي و توليد ارتبـاطي را در حـوزه سـواد رسـانه    ؤچهار م

 .  كندمطرح مي
اي در ايـران، اسـناد و   در اين تحقيـق در ابتـدا بـراي تبيـين وضـعيت موجـود سـواد رسـانه         •

اي چهار نهاد شوراي عالي انقالب فرهنگـي، وزارت آمـوزش و پـرورش، وزارت    ه سياست
هاي مطرح در آن  لفهؤو م ECو سازمان صدا و سيما بر اساس مدل   فرهنگ و ارشاد اسالمي

و روش پژوهش اسنادي مورد تحليل قرار گرفت و در ادامه براي ترسيم وضـعيت مطلـوب   
اي مصـاحبه   سواد رسانه ةنظران كشور در حوز حبدر اين حوزه با چند تن از مديران و صا
هاي سازمان صدا و سـيما در   دهد كه غالب سياست صورت پذيرفت. نتايج تحقيق نشان مي

هاي مقابله با تهاجم فرهنگي مطرح شده و بـه همـين    اي، در ذيل سياست حوزه سواد رسانه
انتقـادي اسـت. در    اي اي مـورد توجـه ايـن سـازمان، سـواد رسـانه       دليل نوع سـواد رسـانه  

هـا تنهـا    لفه دسترسـي و اسـتفاده از رسـانه   ؤهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، م سياست
هـاي چـاپي و    هـاي ديگـر از جملـه رسـانه     و رسـانه  شود هاي ديجيتال مي محدود به رسانه

دهـد. تحليـل    هاي الكترونيكي كه زيرمجموعه اين نهاد هستند را مورد توجه قرار نمي رسانه
 شود محقق مي  ها حاكي از آن است كه وضعيت مطلوب هنگامي هاي حاصل از مصاحبه هداد

د؛ در شـو اي با توجه به مقتضيات فرهنگي و اجتماعي تبيـين   كه در ابتدا مفهوم سواد رسانه
عنوان جايگزيني مناسب بـراي مفهـوم سـواد     اي را به توان مفهوم تربيت رسانه اين رابطه مي

اي  سـواد رسـانه   ةدر زمينـ  سياستگذاريدانست. از ديد كارشناسان، براي اي در ايران  رسانه
ريزي، هماهنگي، اجرا و نظارت و پايش مـورد توجـه    بايد پنج حوزه تدوين سياست، برنامه

 .استقرار گيرد و نهاد مرجع در اين زمينه شوراي عالي انقالب فرهنگي 
 انقـالب  از ردنشـين كُ شهرهاي در اتمطبوع در پژوهشي با عنوان تاريخ 1391اماني در سال  •

 هـاي رسانه از يكي عنوان به مطبوعاتاين نتيجه رسيد كه ايران به  اسالمي انقالب تا مشروطه
 دوش بـر  عظيمي رسالت آنها به دهي جهت و جامعه وقايع و تحوالت بازتاب در خبري مهم
 هـايي نشـيب  فـرازو  داراي ايـران  شـهرهاي  همه مانند ردنشينكُ شهرهاي در مطبوعات. دارد
  طـوري  بـه . داشت بستگي آنها سردمداران و حكومت نوع به مستقيماً آن سرنوشت كه است
 مطبوعـات  اسـتبداد،  وجود با و رفت مي باال مطبوعات توكمي كيفيت آزادي، گسترش با كه
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 مشـروطه  انقـالب  بـا  مقـارن  ردنشينكُ شهرهاي در مطبوعات. شدمي توقيف و ركود دچار
 ديكتـاتوري  شروع با اما .ندكرد ايفا مهمي نقش مردم افكار بيداري در و شدونمور به شروع

 فـراوان  اسـناد  طبـق  دوره ايـن  در .شـد  آغـاز  مطبوعـات  سكوت و خفقان دوران رضاخان
 و انديشـي   آزاد بـراي  مجـالي  و شد مي كنترل شهرباني توسط شدت به شهرها اين مطبوعات
 ردنشـين كُ شـهرهاي  در ش1320 سـال  در شاه رضا وطسق از بعد .ماند نمي باقي دموكراسي

 متنـوعي  هـاي روزنامـه  انتشار به دست احزاب اين ند،كرد فعاليت به شروع سياسي احزاب
 زبان رديكُ هايروزنامه توانست كه بود كردستان دموكرات حزب احزاب، اين از يكي. زدند

 بـه  ردنشـين كُ شـهرهاي  در ارينگـ  روزنامه هاي فعاليت اوج دوران اما .سازد منتشر فراواني
 ايـن  بـر  شـاهدي  خـود  شـهرها  ايـن  در هـا روزنامـه  فراوانـي  گردد كه مي بر مصدق دوران

 وضـعيت  پهلـوي  محمدرضـا  ديكتـاتوري  دوم دوره شـروع  و مصـدق  سقوط با. مدعاست
 بـا  نتوانسـتند  مطبوعـات  گفـت  بايد و كرد پيدا نزولي سير ردنشينكُ شهرهاي در مطبوعات

 كند. استبداد قدعلم برابر در سانسور و توقيف وجود
 هـاي سياست به مشهد مطبوعات در پژوهشي با عنوان نگرش 1391بايگي در سال  اسماعيلي •

 كارآمـدن  رويبــه   بـا كنـد كـه   اين نكته اشاره مي) به 1304-1324( شاه رضا سازي نـنوي
كنـد كـه    ره مـي اين نكتـه اشـا   روند وي .شد آغاز گسترده سطح در نوسازي روند شاه رضا

 دنبـال  اقتصـادي  و فرهنگي نظامي، سياسي، اجتماعي عدب چهار در را خود نظر مد نوسازي
 كشيد بيرون تيسنّ حالت از را شد؛ جامعه جامعه براي متفاوتي دستاوردهاي به منتج كه كرد
 .آورد پديـد  عرفـي  و تي، دينـي سنّ هايارزش با را نوسازي فرايند بين چالش زمينه خود اما

 مختلـف  اجتماعي طبقات منظر از آن به جامعه نگرش و شاه رضا ةدور در اجرايي نوسازي
 در اساسـي  ركنـي  عنـوان  بـه  مطبوعات كه آنجا از اما گرفت، قرار توجه مورد روزگار همان
 همـان  زا بازتـابي  آن نگـاه  نيـز  و هسـتند  اهميـت  حائز ايران معاصر تاريخ در مدني ةجامع

؛ است ايشان با معاصر تاريخي تحوالت و تغيير به نسبت جامعه لفمخت طبقات هايانديشه
 قرار بررسي مورد شاه رضا ةدور نوسازي فرايند به مطبوعات نگرش پژوهش انجام شده در
 مـورد  مشـهد  در منتشرشـده  مطبوعات تنها مطبوعاتي ةحوز گستردگي به توجه با. گيردمي

  است. گرفته قرار بررسي
ترين الگوي مديريت رسانه بر مبناي ديدگاه  رسد مناسبنظر مي ه، بهشد مطابق پژوهش انجام

اسـت كـه بـا اهـداف      “محـور  خـدمت ”پژوهشگر ارتباطات، الگوي نظام مـديريتي   “جان كين”
و  “بـازارمحور ”ملي همخواني داشته و از انحراف آن به سمت الگوهـاي   ةشده براي رسان تعيين
ه در غير اين صـورت، رسـانه ملـي بـا افتـادن در دام      كند كگراي اقتصادي جلوگيري ميمنفعت

سوداگري چه اقتصادي و چه سياسي از كاركردهاي فرهنگي خود غافـل شـده و مشـروعيت و    
هـاي بـه    كه از نظر گذشت، بررسـي  چنانثيرگذاري بر مخاطب را از دست خواهد داد. أبالطبع ت
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مل در ارتباط با موضـوع مـورد   عمل آمده حاكي از آن است كه پژوهشي با انطباق موضوعي كا
  هاي اين پژوهش نيز عبارت است از: در اين راستا، سؤالوجود ندارد.  بررسي در اين پژوهش،

هـاي   دسـتي و انديشـه   مطبوعـات بـا الهـام از اسـناد بـاال      ةهاي كالن حـوز  شناسايي سياست  .1
   .(ره) و رهبر معظم انقالب اسالمي خميني امام

در انجـام وظـايف و     مطبوعـات   هـاي  تهديـدات و فرصـت  شناسايي نقـاط ضـعف، قـوت،      .2
   .نظام باالدستيمندرج در اسناد  هاي موريتأم

   .مطبوعات ايران ةطراحي الگوي مطلوب مديريتي در عرص  .3
ــان و       .4 ــدگاه متخصص ــور از دي ــات در كش ــوب مطبوع ــوي مطل ــه تناســب الگ ــين درج تعي

  .نظران صاحب

    پژوهش روش
هـا توصـيفي از    گـردآوري داده  ةنحوي و كيفي(آميخته) و از نظر مها، كنوع دادهپژوهش از نظر 

هاي توصيفي، پژوهشگر بدون دخل و تصـرف در   پژوهش دراز آنجايي كه  .استنوع پيمايشي 
دهد. در پژوهش حاضر جهت توصـيف وضـعيت    متغيرها، وضعيت مورد بررسي را گزارش مي

وش پيمايشـي اسـتفاه شـده كـه طـي آن      و موانع پـيش روي آن از ر  رانيدر ا موجود مطبوعات
گونه تغييري  شده بدون هيچ هاي گردآوري توزيع و داده نظر صاحبپرسشنامه پژوهش بين افراد 

  گزارش شده است.
آماري شامل كليه مديران مسئول عضـو   ة. جامعاستآماري پژوهش حاضر دو دسته  ةجامع
كه تعـداد آنهـا    استاد اسالمي هاي تخصصي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارش كارگروه

مطبوعات كه به دعوت معاونت مطبوعاتي در چنـد   ةنفر است. همچنين شامل نخبگان عرص 45
  جلسه تخصصي براي بررسي آينده مطبوعات ايران دعوت شده بودند.

هـا، مصـاحبه و    آماري شامل كليـه اسـناد باالدسـتي، مـتن سـخنراني      ةدر بخش كيفي جامع
. حجـم نمونـه بـراي    اسـت خميني(ره) و مقام معظم رهبري  شده از سوي امامهاي صادر  ابالغيه

هـا،   نفر تعيين شده است و در بخش كيفي نيز سخنراني 40ي براساس جدول مورگان بخش كم
ها  ها و مصاحبه و سخنراني 1368خميني(ره) تا پايان سال  هاي صادره از امام ها و ابالغيه مصاحبه
. همچنـين بـراي   اسـت  1387سوي مقام معظـم رهبـري تـا پايـان سـال      هاي صادر از  و ابالغيه

نخبـه عرصـه مطبوعـات از سـوي      40 ،گيري هدفمند نمونه ةسنجي مدل با استفاده از شيو اعتبار
ـ  اند. روش نمونه هاي تخصصي دعوت شده معاونت مطبوعاتي در كارگروه ي گيري در بخش كم

  تصادفي ساده بوده است.
ركت اين افراد در اين پژوهش بوده و پس از توجيه دقيق آنها توسـط  الزم به ذكر است مشا

  آوري شد.  ها جمع ها به ايشان ارائه و پس از پاسخگويي، پرسشنامه پرسشنامه ،محقق
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كدگـذاري محـوري و    ةي و كيفي مورد استفاده در اين تحقيق، از شيوباتوجه به رويكرد كم
موجـود و   تيوضـع  يبررسـ  يبـرا  محقـق در ادامـه   .ساخته استفاده شد از دو پرسشنامه محقق

 پرسشـنامه سـنجش وضـعيت موجـود    از  هـا و تهديـدها   و فرصت نقاط قوت و ضعف يابيارز
شده  توجه به الگوي طراحي با يو در گام بعد ال دوم تحقيق)ؤكرد (درجهت پاسخ به ساستفاده 

در آخر،  م تحقيق)،ال سوؤها و سنجش وضعيت موجود (درجهت پاسخ به س برگرفته از بررسي
توسـط حجـم نمونـه كـه خبرگـان       يشنهاديپ يتدوين شد تا درجه تناسب الگو دوم پرسشنامه

 ياپرسشـنامه از طريـق روايـي محتـو     (Validity) روايـي  شـود.  نيـي تع بودنـد  مطبوعات ةحوز
(Content Validity)     (با استفاده از نظرچند تن از متخصصان مديريت رسـانه و علـوم اجتمـاعي)

هاي تحقيق پس از توزيـع اوليـه، از    گرفت. براي سنجش پايايي ابزار نيز پرسشنامه ورد تأييد قرارم
  دست آمد. به 87/0و  93/0 ضريب به ترتيب كهطريق آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت 

هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده  ها در اين پژوهش از روش براي تجزيه و تحليل داده
منظور تعيين درجه تناسب مدل پيشنهادي نيز از  ههاي تحقيق و ب منظور تحليل استنباطي يافته به .ستا

) به مقايسـه آن  µ = 3( 3اي استفاده شد و با مد نظر قرار دادن ميانگين نظري  نمونه تك tآزمون 
  دست آمده اقدام شد. هاي تجربي به ميانگين با

  ها يافته
آوري شده از توزيع هاي جمعاي آماري ابتدا بايد مشخص شود كه دادههبراي استفاده از تكنيك

  كلمـوگروف  معتبـر  آزمـون  از پـژوهش  ايـن  در منظور اين نرمال برخوردار است يا خير؟ براي
شـود. ايـن آزمـون در    مـي  بودن توزيع متغيرهاي اصلي اسـتفاده  جهت بررسي نرمال اسميرنوف 

شده با تابع توزيع تجمعي مورد انتظـار   توزيع تجمعي مشاهدهاي به مقايسه تابع نمونه حالت تك
پردازد. در تفسير نتايج آزمون، چنانچه مقدار سـطح  مي ايفاصلهدر يك متغير در سطح سنجش 

شـده بـا توزيـع نظـري      صورت توزيع مشـاهده  بيشتر باشد، در آن 05/0خطاي مشاهده شده از 
دست آمده توزيع نرمال است. اما  ه. يعني توزيع بيكسان است و تفاوتي بين اين دو وجود ندارد

شده با توزيع مـورد انتظـار    تر باشد آنگاه توزيع مشاهده كوچك 05/0داري از  اچنانچه مقدار معن
 نرمـال  بررسي به زير فرضيات به با توجه آزمون اين متفاوت است و توزيع نرمال نخواهد بود.

  .پردازدمي داده بودن
H0 هست) نرمال توزيع(شده و مورد انتظار تفاوت وجود ندارد  اي مشاهدهه: بين فراواني. 
 H1 :نيست) نرمال توزيع(شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد  هاي مشاهدهبين فراواني.  
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  تست نرماليته  1 جدول
نوع توزيع به كار گرفته  متغير

 شده
 سطح

تاييد  مقدار خطا معني داري
  نتيجه فرضيه

  نرمال استH0 05/0 069/0رمالن نقاط ضعف
  نرمال است H0  05/0  134/0 نرمال  نقاط قوت

  نرمال است H0  05/0  516/0 نرمال  ها فرصت

  نرمال است H0  05/0  071/0 نرمال  تهديدها
 

تـوان اسـتنباط   كلموگروف مي - آماره اسميرنوفاز در اين جدول با توجه به مقدار حاصل 
ـ داري تفـاوت معنـي   شده براي تمام متغيرها توزيع مشاهدهد كه توزيع مورد انتظار با كر دارد و ن

هـاي  بـراي آزمـون فرضـيات از آمـاره     بايـد رو  ست. از ايـن ابنابراين توزيع اين متغيرها نرمال 
  د.كرپارامتريك استفاده 

هـاي   مطبوعـات بـا الهـام از اسـناد باالدسـتي و انديشـه       ةهـاي كـالن حـوز   . سياست1ال ؤس  .1
 ه) و رهبر معظم انقالب اسالمي كدام است؟(ر خميني امام

  (ره) خميني هاي امام هاي كالن حوزه مطبوعات با الهام از انديشه سياست
  اسالم و مصالح كشور ها ازعدم انحراف مطبوعات و مجله سياست اول

  ديدگاه
  (ره) خميني امام

به شـوراي   جمهور ما بعد ووصيت من به مجلس شوراي اسالمي در حال و آينده و رئيس
هاي خبـري   نگهبان و شوراي قضايي و دولت در هر زمان آن است كه نگذارند اين دستگاه

ها از اسالم و مصالح كشور منحرف شوند و بايد همه بدانيم كه آزادي  و مطبوعات و مجله
 شود.به شكل غربي،موجب تباهي جوانان و دختران و پسران مي

  هاي مطبوعاتي كشور باشد.اولويت اصلي سياستاسالم و مصالح كشور هاي كلي سياست
  

 اجتناب مطبوعات از طرح مسائل انحرافي سياست دوم

ديدگاه 
  (ره) خميني امام

اي داشته باشند كه در رأس آنها، وظيفه آموزش مردم هاي عديدهمشغوليمطبوعات بايد دل
ب و اخباري كه زمينه طور جدي از ذكر مطال مطبوعات بايد به. در جهت تعالي و تكامل است
  دهد اجتناب نمايند.آورد و آنان را به ورطه كژي سوق ميانحراف ديگران را فراهم مي

  هاي آموزشي مطبوعات در جهت تعالي و تكامل جامعهلزوم تدوين برنامه هاي كلي سياست
  

 حفظ مباني اعتقادي اسالم در مطبوعات سياست سوم
ديدگاه

 (ره) خميني امام
گونه عمل نمايند كه تحت هيچ شرايطي، كليت اعتقاد به دين اسالم بايد به آنمطبوعات

 .دار نشودهاي موجود در آنها خدشهو باورها و ارزش
 در مطبوعاتهاي اعتقادي و اسالميتعيين چارچوب هاي كلي سياست

  

  هاي اصلي مطبوعات خدمت به مردم باشد.رسالت سياست چهارم

حتي مطبوعات بايد اين توجه را داشته باشند كه چيزهايي كه براي ملت مفيـد    (ره) خميني ديدگاه امام
  ها ننويسند؛ كاغذ صرف اين نكنند، وقت صرف اين نكنند.نيست در روزنامه

  هاي ارتباطي معطوف به نظرسنجي و نياز مخاطبان باشد.سياست هاي كلي سياست
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 باشد.گيري مطبوعات حفظ حرمت مردمجهت سياست پنجم

  (ره) خميني ديدگاه امام

ديدنـد و بـه    گيـري آن تمـايزي نمـي   گاه بين مردم و اسالميت نظام و جهـتهيچ
كردنـد، بـه    صورتي زيبا و جذاب، اين دو عنصر اساسي انقالب را با هم آميخته مي

بـه  طوري كه تفكيك آنها كاري بسيار سخت و دشوار است؛ زيرا انقالب را مـردم  
بـر ايـن اسـاس،    .وجود آوردند و اين در حالي است كه انگيزه آنها اسالم بوده است

 .گيري مطبوعات نيز بايد همين راه و مسير باشدجهت

هـاي مطبوعـات حـول دو محـور مـردم و      گيـري ضرورت تدوين چارچوب جهـت   هاي كلي سياست
 اسالميت.

  

 وفاداري به اسالم سياست ششم
ديدگاه 

 (ره) خميني امام
بايد احكام اسالم را بـا احكـام   !زنيد؟ چقدر ميان تهي شديد؟هي دم از غرب چقدر مي

  شكر نعمت اين است كه به اسالم وفادار باشيد!چه غلطي است!غرب بسنجيم؟
 اي قرار گيرد.سرلوحه سياستگذاري رسانهاسالم و مباني اسالمي هاي كلي سياست

  

  منافع كشورمطبوعات در راستاي   سياست هفتم

  (ره) خميني ديدگاه امام

  نباشـد،   زننـد،  هاي شما شريك خنجرهايي كه از پشت به مـا مـي   توجه كنيد كه قلم
هاي شما چماق نباشد و با همان قلم بنويسـيد كـه    هاي شما، قلم توجه كنيد كه زبان

ه هاي شما مسلسل نباشد و به سين هاي شما و زبان توجه كنيد كه قلم. چماق بد است
شـما هـم   .  هاي ما وارد بشود و آن وقت بگوييد كه به ما حمله شده است اين جوان

  حمله كرديد.
 منافع ملي اولويت اصلي مطبوعات باشد. هاي كلي سياست

  

 تعيين حدود آزادي بيان و قلم سياست هشتم

  (ره) خميني ديدگاه امام

صـلحت كشـور   آزادي قلم و آزادي بيان معنايش اين نيست كه كسي بـر ضـد م  
اند بنويسد  قلمش آزاد است كه بنويسد برخالف انقالبي كه مردم خون پايش داده

همچو آزادي صحيح نيست قلم آزاد است كه مسائل را بنويسـد لكـن نـه اينكـه     
آزادي قلم است نه خيانت،  شود به ملت اينكه داده مي .توطئه بر ضد انقالب بكند

  .آزادي بيان است نه بيان خائنانه
 آزادي قلم نبايد منجر به خيانت عليه انقالب شود. هاي كلي ياستس
  

 گزارش اخبار توسعه  سياست نهم
  ديدگاه

 (ره) خميني امام
هاست كه از ايـن جهـت   شود اسم من باشد، مدت من ميل ندارم راديو هر وقت باز مي

 به اندازه متعارف، نسبت به همه خوب استمتنفرم، اينكار غلطي است،
 .محورمحور بنويسند نه شخصمطبوعات توسعه هاي كلي تسياس

 

  هاي رهبر معظم انقالب مطبوعات با الهام از انديشه ةهاي كالن حوز سياست
 ةاي دربـار  اهللا خامنـه  هاي رهبر معظـم انقـالب حضـرت آيـت     با توجه به رهنمودهاي و انديشه

هاي  توان سياست ايراد شده است ، ميها  گونه از رسانه كاركرد اين ةهاي مكتوب كه در بار رسانه



 

18 

رة 
شما

م/ 
هفت

 و 
ت
يس
ل ب
 سا

/
2

 

كالن اين حوزه را به شرح زير تـدوين و پيشـنهاد كـرد. الزم بـه ذكـر اسـت هـر يـك از ايـن          
هاي كالن داراي الزامات و راهبردهاي اجرايي و تقنيني خواهد بود كه در مرحله بعد از  سياست

  ربط تدوين و تصويب خواهد شد.  تصويب توسط مراجع ذي
 

 گانهلزوم پرهيز از تضعيف قواي سه لسياست او

  اه رهبريگديد
 ايـن  يهـا  پايـه  وكشـوراركـانكـهراكشور گانه سه قواينبايدهارسانهومطبوعات

 يـك  از اي گوشـه  به اگر كنند؛ مراقبت همها  رسانه و مطبوعات. كنند تضعيف اند، نظام
  .كنند تضعيفراقوهآنهمهو بدهندقرارمجوز نبايدرااينهست،اعتراضيقوه

 ها توسط رسانهگانهسهقوايتقويت هاي كلي سياست
   

 ضرورت آزادي و تنوع مطبوعات در كشور سياست دوم

  ديدگاه رهبري
روزنامـه   200 روزنامه،20جايمن با آزادي و تنوع مطبوعات مخالف نيستم و اگر به

هـا در   اينكه مطبوعات و روزنامـه تر خواهم بود و از  نيز در ايران منتشر شود، خوشحال
 .اين كشور زياد باشند، هيچ احساس بدي ندارم

  تدوين منشور مطبوعات در راستاي تحقق آزادي و تنوع مطبوعات  هاي كلي سياست

  

  جلوگيري از نفوذ دشمن و به ثمر رسيدن توطئه تبليغاتي سياست چهارم

  ديدگاه رهبري
ـ   طور جـدي از آنهـا خواسـتهام و به الن دولتي بارها تذكر دادهئوبه مس ن ام كـه جلـوي اي

اين كار، محدود كردن مطبوعات و جلوگيري از انتقال آزاد اطالعـات  . وضعيت را بگيرند
ييد ما است و معناي اين كار جلوگيري از نفوذ دشمن أنيست، انتقال سالم اطالعات مورد ت

 و به ثمر رسيدن توطئه تبليغاتي اوست.
 تباني خبر در راستاي انتقال سالم اطالعادروازه هاي كلي سياست

  

  آگاهي و مراقبت از اطالعات و مسئوالنه برخورد كردن با اطالعات ملي سياست پنجم

  اه رهبريگديد
هاي تبليغاتي بيگانه نشـوند ايـن كـه بنـده مكـرّر بـه مطبوعـات و        ها عامل دستگاهرسانه
خاطر همـين يعنـي     كنم كه با مسائل كشور مسئوالنه برخورد كنند، به ها توصيه مي رسانه

 .استشمند
  كنند. هاي تبليغاتي دشمن عمل ميعنوان عامل دستگاهبرخورد با مطبوعاتي كه به هاي كلي سياست

    

  مطبوعات در كشوركيد بر نقش انقالبي و اسالميأت سياست ششم

  ديدگاه رهبري
ويژه مطبوعات در دنياى امروز بر كسى پوشيده نيست؛ ولـى  هاى عمومى و بهنقش رسانه

هاى خطيـر انقالبـى،    خاطر مسئوليت انقالبى، به - اين، مطبوعات در نظام اسالمىافزون بر 
 .انداى يافتهشأن و منزلت ويژه

 هايي مبني بر ارتقاي جايگاه مطبوعات در كشورتدوين سياست هاي كلي سياست
  

 لزوم حفظ آرامش و توجه به افكار عمومي سياست سوم

، ايجاد اختالف و بدبيني در عموميتقبيح و نكوهش برخي از مطبوعات به تشويش افكار  ديدگاه رهبري
 مردم و خوانندگان نسبت به نظام

 داخلسازي افكار عموميآگاه هاي كلي سياست
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 تقويت موضع مطبوعات در جمهورى اسالمى  سياست هفتم
  ات سالم؛ نه لزوماً مطبوعاتى كه طرفدار دولت باشندمطبوعات يعنى مطبوع  ديدگاه رهبري

 هاي مربوطهتدوين منشور مطبوعات سالم با تعيين شاخص هاي كلي سياست
  

 بخشى مطبوعاتكيد و تقويت جنبه آگاهىأت  سياست هشتم

  ديدگاه رهبري

مطبوعات بـه  ةبخشى است و همه حرف آن در عرصنظام اسالمى مبتنى بر آگاهىاصوالً
بخشى الزم را ايجاد و حفـظ    اند آگاهى گردد كه مطبوعات چقدر توانسته مين نكته باز مىه

از منظر اسالمى نظامى كه بر ناآگاهى و جهل مردم مبتنى شود نظامى غير دينـى و  . كنند
 .ضد دينى و به سبك معاويه است

 بخشيهاي مطبوعات در راستاي آگاهياستفاده حداكثري از ظرفيت هاي كلي سياست
  

 باال بردن سطح آگاهى و معرفت مطبوعات  سياست نهم

ها  ترين وظيفه مطبوعات در نظام اسالمى، نقش فرهنگى آنان در معرفى و دفاع از ارزشمهم  ديدگاه رهبري
  .بردن سطح آگاهى و معرفت آنان استهاى مورد قبول اين امت انقالبى و باالو آرمان

  هاى انقالبها و آرمانهنگى مطبوعات در معرفى و دفاع از ارزشتقويت نقش فر هاي كلي سياست
  

 حفظ وحدت و يكپارچگى  سياست دهم

مطبوعات خودى و اسالمى، مطبوعاتى هستند كه در جهت حمايت از جمهـورى اسـالمى     ديدگاه رهبري
  .زنندكنند و براى تقويت آن قلم مىاقدام مى

 تقويت وحدت و يكپارچگى هاي كلي سياست
  

 نظامتضعيفازخوددارى سياست يازدهم

  ديدگاه رهبري

گوييم به فالن وزير يا فـالن  نمى. نظامى را كه قبول دارند، تضعيف نكننداين استتوقّع
اگر اعتـراض و انتقـاد در حـد     .مسئول يا فالن بنياد يا فالن نهاد انقالبى، اعتراض نكنيد

انتقاد،  بر سر. هست “هم سازنده” ها ايان دولتيبه قول آق! معقولى باشد، چه مانعى دارد؟
  .نظام استبحث بر سر.بحثى نداريم

 هاي نظام اسالميتقويت پايه هاي كلي سياست
  

 تقويت فرهنگ عمومى و دانش و بصيرت مردم سياست دوازدهم

  ديدگاه رهبري

عمـق و   ماعى است كه بايد بـه آن هم نشر فرهنگ عمومى و دانش اجتاز جمله موارد،
كنيد، اين  ها كه در مطبوعات كار مى ترين كار شما آقايان و خانم اصالً مهم. ت دهيدكيفي

است كه به كارها، هم به كارهاى سياسى، هم به كارهاى فرهنگى و هم به كارهاى ادبـى  
 كيفيت دهيد.

  صيرت مردمباال بردن كيفيت مطبوعات در راستاي تقويت فرهنگ عمومى و دانش و ب هاي كلي سياست
    

 پايبندى به قانون و توجه به خط قرمزها سياست سيزدهم

  ديدگاه رهبري
 يـن خـط  قرمزى وجـود دارد و از ا ات بايد توجه داشته باشند كه خطالبته همه مطبوع

دهـيم؛ در هـيچ جـاى دنيـا اجـازه       نه اينكه ما اجازه نمى. كس نبايد عبوركند قرمز، هيچ
 .دهندترين كشورها هم اجازه نمىتيكدر اصطالح دموكرا.دهندنمى

 ترسيم دقيق خطوط قرمز هاي كلي سياست
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مقوله مـورد نظـر مقـام معظـم      13(ره) و  (سياست) مورد نظر امام خميني مقوله 9براساس 
مقوله كلي كه اصول و اهداف عالي مطبوعات  6رهبري با استفاده از شيوه كدگذاري محوري به 

  زير رسيده شد؛ را مشخص مي كنند به شرح
 مين و تضمين دموكراسي و آزادانديشيأت  .1
 تقويت هويت ملي  .2
 كيفيت مطلوب اطالع رساني  .3
 تقويت انسجام اجتماعي  .4
 دسترسي آسان شهروندي به اطالعات  .5

  روش كدگذاري محوري بازار  2جدول 
 روش كدگذاري محوري باز

  مفاهيم مورد نظر امام(ره) و رهبري محور يا مقوله  رديف
مين و تضـــمين دموكراســـي وأتـــ  1

 آزادانديشي
استخراج شـده   19،8،11هايبراساس مقوله يا سياست

  است.
اسـتخراج   1، 3، 18،7،5هـايبراساس مقوله يا سياست  تقويت هويت ملي و اسالمي  2

  شده است.
  15، 16، 20، 10،12هــايبراســاس مقولــه يــا سياســت  رساني كيفيت مطلوب اطالع  3

  شده است.استخراج
اسـتخراج شـده    10،2،9هـايبراساس مقوله يا سياست  تقويت انسجام اجتماعي  4

  است.
ــه  5 ــهروندان ب ــان ش ــي آس دسترس

 اطالعات
استخراج شـده   4،17،21هايبراساس مقوله يا سياست

  است.
ــذيري  6 ــئوليت پ ــخگويي و مس پاس

 مطبوعات
ه استخراج شد 22،14،13هايبراساس مقوله يا سياست

  است.
هاي مورد نظـر امـام خمينـي(ره) و مقـام معظـم رهبـري        از روي مفاهيم مندرج در سياست
  دست آورديم. محور يا مقوله مشخص را به 6براساس روش كدگذاري محوري باز، 

در انجـام وظـايف و     هـاي مطبوعـات   هـاي  تهديـدات و فرصـت   قـوت،  . نقـاط ضـعف،  2ال ؤس
  ستي نظام كدام است؟هاي مندرج در اسناد باالد موريتأم

هاي نقاط قوت وضعيت مطبوعات  و مجموع وزن و رتبه گويه ميانگين و انحراف استاندارد  3جدول 
  در ايران

  رتبه  مجموع وزن انحراف استاندارد ميانگين  ها گويه  رديف
 3 60/301/11188 و مستمر مردم از مطبوعاتاستقبال عمومي  1
 4 51/312/11100 گيكاهش انحصار در توليدات فرهن  2
 1 85/315/11245 ايافزايش سطح سواد رسانه  3

ــوزه  4 ــان ح ــداد كارشناس ــزايش تع اف
 5 1056 99/0 42/3 مطبوعات

 6 16/313/11032 افزايش ضريب نفوذ اينترنت در ايران  5
 2 1215 07/1 80/3 اسالمي-پيشينه عظيم تمدن ايراني  6
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 ةرتب ،1245 وزن اي با رسانهسطح سواد  شيافزا شود، مي مشاهده 3جدول  در كه طور همان
و مسـتمر   اسـتقبال عمـومي    دوم و ةرتبـ  ،1215 وزن با ياسالم -يرانيتمدن ا ميعظ ةنيشيپ اول،

مطبوعـات در   قوت وضعيت نقاط ترين مهم عنوان به سومة ، رتب1188 وزن مردم از مطبوعات با
  .اند شده ايران مطرح

 هاي نقاط فرصت وضعيت مطبوعات در ايران مجموع وزن و رتبه گويه انحراف استانداردميانگين و   4 جدول

مجموع   انحراف استاندارد  ميانگين  ها گويه  رديف
  رتبه  وزن

 1 12/498/01298 هاي اجتماعيافزايش سريع شبكه  1

هاي اطالعاتي وگسترش زيرساخت  2
 3 1169 01/1 73/3 ارتباطي

 2 85/3092/01189 كترونيكيهاي التوسعه رسانه  3

هاي تحصيلي در حوزهگسترش رشته  4
 4 1039 00/1 32/3 ويژه در تحصيالت تكميليرسانه به

رتبـه اول،   ،1306 وزن با دولت ميدخالت مستق شود، مي مشاهده 4جدول  در كه طور همان
 ة، رتبـ 1276 وزن مطبوعـاتي بـا  ضعف اخالق  دوم و ةرتب ،1284 وزن با تيضعف قانون مالك

  .اند شده وضعيت مطبوعات در ايران مطرح نقاط ضعف ترين مهم عنوان سوم، به
هاي نقاط ضعف وضعيت مطبوعات  مجموع وزن و رتبه گويه ميانگين و انحراف استاندارد  5 جدول

 در ايران

انحراف  ميانگين  ها گويه  رديف
  رتبه  مجموع وزن استاندارد

 98/305/113061 دخالت مستقيم دولت  1
 84/395/012842 ضعف قانون مالكيت  2
 75/395/012763 ضعف اخالق مطبوعاتي  3
 53/390/012055 مديريت تمركزگرا در عرصه مطبوعات  4
 65/392/012414عدم استقالل اقتصادي مطبوعات  5

 در ايرانهاي فرصت مربوط به وضعيت مطبوعات  گويه ميانگين و انحراف استاندارد  6 جدول

 ميانگين  ها گويه  رديف
انحراف 
  استاندارد

مجموع 
  رتبه  وزن

 1 12/498/01298 هاي اجتماعيافزايش سريع شبكه  1
 3 73/301/11169 هاي اطالعاتي و ارتباطيگسترش زيرساخت  2
 2 85/392/01189 هاي الكترونيكيتوسعه رسانه  3

هاي تحصيلي در حوزه رسانهگسترش رشته  4
 ويژه در تحصيالت تكميلي هب

32/3 00/1 1039 4 
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 ،1298 وزن هاي اجتماعي با افزايش سريع شبكه شود مي مشاهده 6جدول  در كه طور همان
هـاي   گسـترش زيرسـاخت   دوم و ةرتبـ  ،1189 وزن هاي الكترونيكي بـا  رسانه ةاول؛ توسعة تبر

وضعيت مطبوعات  نقاط فرصت رينت مهم عنوان سوم؛ به ة، رتب1169 وزن اطالعاتي و ارتباطي با
  .اند شده در ايران مطرح

 هاي تهديد مربوط به وضعيت مطبوعات در ايران گويه ميانگين و انحراف استاندارد  7جدول 

 ميانگين  ها گويه  رديف
انحراف 
 استاندارد

مجموع 
  رتبه  وزن

 4 70/306/11159 ها و مشكالت اقتصاديتحريم  1

 5 1148 96/0 31/3  تهاجم فرهنگي  2

المللي در عرصه هاي بينضعف تسلط بر زبان  3
 3 1254 90/0 76/3 مطبوعات كشور

 1 34/485/01358 المللي بين عدم حضور جدي مطبوعات ايران در سطوح  4
 2 08/498/01278الملليچندان مطبوعات بينمقبوليت نه  5

بوعـات ايـران در سـطوح    حضور جـدي مط  عدم شود مي مشاهده 7جدول  در كه طور همان
 وزن مرزي صداوسـيما بـا   هاي برون چندان شبكه اول؛ مقبوليت نه ةرتب ،1358 وزن المللي با بين

 وزن مطبوعـات كشـور بـا    ةالمللـي در عرصـ   هاي بين ضعف تسلط بر زبان دوم و ةرتب ،1278
  .اند شده نقاط تهديد وضعيت مطبوعات در ايران مطرح ترين مهم عنوان سوم؛ به ة، رتب1254

 . الگوي مطلوب مديريتي براي مطبوعات ايران چيست؟3ال ؤس
تحقيق، مباني نظري، بررسي اسناد باالدستي و تجـارب عملـي موجـود ملـي و      ةبراساس پيشين

مطبوعات و نيز تجزيه و تحليل وضعيت موجـود مطبوعـات    يگذاراستيسالمللي در حوزه  بين
 5در  ايـران  مطبوعـات  عرصـه  براي مديريتيمطلوب  يالگودر ايران (پرسشنامه اول تحقيق)، 
  : شدبخش اصلي به شرح زير طراحي 

  هاي الگوي پيشنهادي لفهؤدر زمينه مآمار توصيفي   8 جدول
  واريانس  انحراف استاندارد ميانگين  تعداد افراد 

  523/1 234/1 833/3 40مطبوعاتاصول و اهداف سياستگذاري
  861/0  9278/0 40033/4چارچوب نظري

  016/1 008/1 40233/4مطبوعاتنقاط ضعف 
  851/0  9227/0 40433/4مطبوعاتنقاط قوت 

  921/0  9595/0 40266/4مطبوعاتهاي  فرصت
  266/1 124/1 40933/3مطبوعاتهاي  تهديد

  154/1 074/1 40167/4يند اجراييافر
  764/0  8742/0 40333/4 راهبردها
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نشـان  ديدگاه متخصصان نسبت به الگو پيشنهادي را توصيفي مربوط به  آمار 8 جدول نتايج
مطبوعـات و   سياسـتگذاري  اهـداف  و كه تنها دو بخـش از الگـو نهـايي يعنـي اصـول      دهد مي
ها از  هستند اما ساير بخش 4از ديدگاه متخصصان داراي ميانگين كمتر از  مطبوعات  يها ديتهد

  . سطح ميانگين بااليي برخوردار هستند
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الگوي اولية مطلوب مديريتي براي مطبوعات ايران 1شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  عاتمطبو ياستگذارياصول و اهداف س .1

  يچارچوب نظر .2

  موجود تيوضع .3

  تهديدات  نقاط ضعف  ها فرصت  نقاط قوت

  . فرايند اجرايي الگو4

  . راهبردها5
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  الگوي كامل مطلوب مديريتي براي مطبوعات ايران 2شكل 
  
  

 83/3اصول و اهداف سياستگذاري مطبوعات

 03/4چارچوب نظري 

گـري   گو كردن مطبوعات به قانون و مردم ــ كاهش تصدي تدوين سند جامع مطبوعات ــ پاسخ
سازي تجربيات فنـي و   ها ــ تربيت نيروي متخصص در حوزة مطبوعات ــ بومي دولت در رسانه

هـا   ويـژه جهـان اسـالم ـــ تقويـت حـوزه       هاي مهم دنيـا بـه   علمي ــ گسترش همكاري با رسانه
اي و لزوم تأسيس مركز ملـي بـراي همـاهنگي     ها ــ وحدت رويه در سياستگذاري رسانه دانشگاه
 عاتي ــ تدوين نظام اخالق اسالمي در توليد محتوا در مطبوعاتهاي مطبو سياست

گويي و  پاسخ
پذيري  مسئوليت

 مطبوعات

دسترسي آسان 
شهروندان به 
 اطالعات

تقويت انسجام 
 اجتماعي

كيفيت مطلوب 
 رساني اطالع

تقويت هويت 
 ملي

تأمين و تضمين 
 دموكراسي

 ايوضعيت موجود سياستگذاري رسانه

محوراي قدرتيت رسانهنظام مدير محور بازاراي  نظام مديريت رسانهمحورتخدماينظام مديريت رسانه   

  استقبال عمومي
 مردم

 42/4 قوتنقاط 

كاهش انحصار در توليدات
 فرهنگي

افزايش تعداد كارشناسان 
 مطبوعات

ضريب نفوذ افزايش 
 اينترنت

  پيشينه عظيم تمدن 
 ـ اسالم ايراني

 رسانه افزايش سطح

 93/2تهديد

عدم حضور جدي در سطوح
 الملليبين

مقبوليت نه چندان 
 مرزيبرون

هاي  ضعف تسلط بر زبان
 خارجي

 مشكالت اقتصادي

 تهاجم فرهنگي

  مديريت
 تمركزگرا

 23/4ضعفنقاط 

  عدم استقالل
 اقتصادي

  ضعف قانون
 مالكيت

  دخالت
 مستقيم دولت

 ضعف اخالق

 26/4هافرصت

هاي  زايش سريع شبكهاف
 اجتماعي

  ها  توسعه رسانه
 الكترونيكي

هاي تحصيلي گسترش رشته
 در مطبوعات

 گسترش زير ساخت

167/4فرايند اجرايي 

 23/4راهبردها

ارزيابي و اصالح سياست تهيه دستور كار اتخاذ سياست  اجراي سياست تدوين راهبردها
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نظران بـه   تناسب الگوي مطلوب مطبوعات در كشور از ديدگاه متخصصان و صاحب ة. درج4ال ؤس
 چه ميزان است؟

نفر از متخصصان اين حوزه قرار گرفـت. اظهـارنظر آنهـا بـه      40شده در اختيار  طراحي يالگو
اي  تك نمونه t آزمون از تعيين درجه تناسب الگو،منظور  بهاي تنظيم شد.  درجه 5صورت طيف 

هاي تجربي  ) به مقايسه آن با ميانگينµ = 3( 3استفاده شد و با مدنظر قرار دادن ميانگين نظري 
  اصله اقدام شد. ح

  داري الگو اي در مورد سطح معني تك نمونه tنتايج آزمون  9 جدول

ميانگين   الگوي نهايي  رديف
  نظري

ميانگين 
  تجربي

اختالف 
سطح   tميزان   ميانگين

  داري معني

اصول و اهداف  1
 مطبوعاتسياستگذاري

3  833/3  833/0  699/3  001/0  

 000/0 547/11 033/1 033/4 3چارچوب نظري  2
 000/0 951/5 233/1 233/4 3مطبوعاتنقاط ضعف  3
 000/0 564/11 433/1 433/4 3مطبوعاتنقاط قوت  4
  000/0 648/7 266/1 266/4 3 مطبوعاتهايفرصت  5
  000/0 255/4 933/0 933/3 3مطبوعاتهاي تهديد  6
  000/0 000/7 167/1 167/4 3يند اجراييافر  7
  000/0 345/7 333/1 333/4 3راهبردها  8
  

دهـد.   نشـان مـي   اي تك نمونه t داري الگو را با استفاده از آزمون سطح معني 9 نتايج جدول
 نقـاط ، نظري چارچوب، مطبوعات سياستگذاري و اهداف اصولهاي  شده در بخش الگوي ارائه

 نـد يافر، مطبوعـات  يهـا  ديتهد، مطبوعات يها فرصت، قوت مطبوعات نقاط، ضعف مطبوعات
ييد قرار گرفتـه اسـت. درجـه    أدرصد اطمينان مورد ت 95 از نظر متخصصان با  راهبردهايي و اجرا

  بوده است.  5از  153/4تناسب الگو نهائي نيز 

  گيري بحث و نتيجه
  خالصه نتايج

. نقـاط ضـعف   اسـت  21/0و انحـراف اسـتاندارد    55/3نقاط قوت مطبوعات داراي ميانگين   .1
هـاي مطبوعـات    . فرصـت اسـت  25/0انحراف اسـتاندارد   و 75/3مطبوعات داراي ميانگين 

. تهديدهاي مطبوعـات داراي ميـانگين   است 28/0و انحراف استاندارد  75/3داراي ميانگين 
  .است 25/0و انحراف استاندارد  83/3

 9(ره) و رهبر معظم انقالب اسالمي   خميني هاي امام ها و سخنراني در بررسي اسناد، مصاحبه  .2
سياست كالن از ديدگاه رهبر معظـم انقـالب    13(ره) و   خميني ز ديدگاه امامسياست كالن ا

 اسالمي شناسايي شد.
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و مسـتمر   اسالمي، استقبال عمـومي   -عظيم تمدن ايراني ةاي، پيشين افزايش سطح سواد رسانه .3
 حـوزه  كارشناسـان  تعـداد  افـزايش  مردم از مطبوعات، كاهش انحصار در توليدات فرهنگي،

ترين نقاط قـوت وضـعيت    مهم ايران به ترتيب در اينترنت نفوذ ضريب افزايشمطبوعات و 
  اند. مطبوعات در ايران بوده

 اقتصادي استقالل عدم مطبوعاتي، اخالق ضعف مالكيت، قانون ضعف دولت، مستقيم دخالت .4
 ضعف نقاط ترين مهم عنوان به ترتيب به مطبوعات ةعرص در تمركزگرا مديريت و مطبوعات
 .اند بوده ايران در طبوعاتم وضعيت

هاي ذكر شده در تحقيق به ترتيـب   در ارائه الگوي مطلوب براي مطبوعات بر اساس شاخص .5
انداز مناسـب در   هاي قرار گرفته در مسير مطبوعات، ايجاد چشم كردن چالش بايد به برطرف

 ها را مد نظر قرار داد.  آينده، اهداف و در نهايت رسالت
 هـاي  زيرسـاخت  الكترونيكي، گسـترش  هاي رسانه اجتماعي، توسعه ايه شبكه سريع افزايش .6

 تحصـيالت  در ويـژه  بـه  رسانه ةحوز در تحصيلي هاي رشته ارتباطي و گسترش و اطالعاتي
 .اند بوده ايران در مطبوعات وضعيت هاي فرصت ترين مهم عنوان به ترتيب تكميلي به

 هـاي  شـبكه  چنـدان  نـه  مقبوليـت  المللـي،  بـين  سـطوح  در ايران مطبوعات جدي حضور عدم .7
مطبوعـات كشـور،    ةالمللـي در عرصـ   هاي بين ضعف تسلط بر زبانصداوسيما،  مرزي برون
 تهديـدهاي  تـرين  مهـم  عنـوان  به ترتيب بهفرهنگي  اقتصادي و تهاجم مشكالت و ها تحريم

 .اند بوده ايران در مطبوعات وضعيت
، نظـري  چـارچوب ، مطبوعات ياستگذاريس و اهداف اصولهاي  شده در بخش الگوي ارائه.  8

، مطبوعـات  يهـا  ديتهد، مطبوعات يها فرصت، قوت مطبوعات نقاط، ضعف مطبوعات نقاط
ييد قرار گرفته است. أدرصد اطمينان مورد ت 95از نظر متخصصان با  راهبردهايي و اجرا نديافر

 بوده است.  5از  153/4درجه تناسب الگو نهايي نيز 

  بحث
 قابليت كشور هاي رسانه ديگر و ين پژوهش به اين دليل است كه مطبوعاتاهميت نتايج ا

 مطبوعات است قرار اگر دارند. را مردم اقشار گوناگون روزآمد و متنوع نيازهاي به گويي پاسخ
 ايه ريزي برنامه و ها سياستگذاري در تا است پس شايسته باشند، مذكور نيازهاي ييگو پاسخ

مقاصد و آماج پاياني  اهدافدرواقع  .شود ديده عالمانه و آنها آگاهانه به نيل هاي راه فرهنگي
 ةف نقطاهداهـاي سـازمان بـه سوي آنها است.  هستند كه آهنگ و تالش سازمانهاي  فعاليت

كه با اجراي آنها  اند مـدت سـازمان مـدت و ميـان هاي بلندمـدت، كوتـاه ريزي برنامه ةپاياني هم
بنابراين  است.بنابراين شناسايي اهداف براي هر سازماني الزامي يابـد.  يهدف سازمان تحقق مـ

ريزي مناسب  مطبوعات نيز از اين امر مستثني نيست و بايد در جهت تحقق اهداف خود برنامه
هر سازمان در پاسخ به . استداشته باشد. رسالت هر سازمان نيز علت ايجاد آن سازمان 
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هايي كه براي  . از جمله رسالتاست هادف آن رفع آن نيازشود و ه يكسري نياز ايجاد مي
ساختن افكار عمومي و باال بردن سطح  روشن مطبوعات آورده شده است پيشبرد اهداف خود و
يك  ةئست از اراا  عبارتنيز انداز  چشم .استمعلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه 

دورنمايي در افق بلندمدت، فراروي مديريت تصوير مطلوب و آرمان قابل دستيابي كه منظر و 
گرايي  گرايي و واقع نگري، ارزش نگري، آينده هدهد و داراي ويژگي جامع عمومي جامعه قرار مي

 تقاضا زندگي فعال، عرصة به جمعيت جوان و باسواد هاي گروه ورود با كه نيست شكي. است
 مطبوعاتي فرهنگي، متنوع صوالتمنظور دريافت مح تقاضا به اطالعات، كسب و دريافت براي

 ت.ياف خواهد افزايش سياسي و اجتماعي مشاركت به مربوط همچنين تقاضاهاي و و سرگرمي
 تكثر تنوع و همچنين و نشريات و مطبوعات ةمطالع انتشار، براي تقاضا آينده دهة در بنابراين،

 ايه وريافن تحوالت به توجه با ديگر، سوي از .يافت خواهد افزايش چشمگيري طور به آنها
 ويژه به ديجيتال، ايه رسانه و اينترنت پيش از بيش و گسترش ارتباطات و اطالعات نوين
 را فارسي ايه برنامه پخش قابليت كه اي ماهواره اي  شبكه و تلويزيوني چندمليتي هاي رسانه
استفاده از زبان ميزان تقاضا جهت  فارسي الكترونيكي نشريات به آسان نيز دسترسي و دارند

 اخير، هاي سال طي مطبوعات كيفي و يكم رشد رغم يابد. بنابراين علي مطبوعات نيز افزايش مي
 وسيع و گسترده بسيار نيز كشور مطبوعات هاي چالش و مشكالت، تهديدها مسائل، ها، كاستي
در  اقتصادي و اجتماعي سياسي، فرهنگي، هاي عرصه ساير مانند نيز مطبوعات عرصة .است

ها پرداخته شد. از آنجايي  دارد كه در اين پژوهش به ذكر اين چالش قرار بسياري سائل معرض
 تهديد و چالش يك حتي يا برعكس، و شود تبديل چالش و تهديد به تواند مي فرصت كه يك

 در ريزي برنامه و فرصت است. بنابراين سياستگذاري به شدن تبديل قابل صحيح مديريت با
 در سياستگذاري هرگونه رو، از اين انجام گيرد. بسيار مالحظات و دقت با ايدب مطبوعات حوزة
 و ها فرصت از بتوان احسن نحو به سو، يك از شود؛ تا طراحي اي به گونه بايد مطبوعات حوزة
 تا كرد مديريت را مطبوعات تهديدهاي و ها ديگر، چالش سوي از و كرد استفاده ها توانايي

 هاي سياستگذاري اگر اين، بر يابد. عالوه كاهش به حداقل آن منفي و ناخواسته پيامدهاي
 ادامه آينده هاي سال در تهديدها و ها چالش تمامي نشود، و مديريت طراحي رستيد  به مذكور
در همين راستا الگوي  .سازد مي تر شكننده و بيشتر را مطبوعات و مشكالت كرد خواهد پيدا

  پردازيم. ين تحقيق طراحي شد كه در ادامه به معرفي آن ميمديريتي مطبوعات در كشور در ا
  كاربردي  ياهپيشنهاد

ي يهاهاي پژوهش حاضر، در اين قسمت سعي شـده اسـت تـا بـه بيـان پيشـنهاد      بر اساس يافته
 هاربط به ايـن پيشـنهاد  هاي ذيهاي مسئول و سازمانكاربردي پرداخته شود. اميد است دستگاه

  به ديده دقت بنگرند.
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اي و صنفي براي باال بردن كيفيت مطبوعات ايران كه در اين مسير  هاي حرفه افزايش دانش و مهارت .1
تر شدن مراكز علمي و دانشگاهي توليد كننده نيروهاي متخصص به دفاتر مطبوعاتي در كنار  نزديك

 تواند بسيار مفيد باشد. مدت نيز مي هاي آموزشي كوتاه ها و دوره افزايش كارگاه
تر از مطبوعات موفق خارجي و تحليل چرايي و چگونگي موفقيت ايشان  ايجاد رابطه نزديك .2

 هاي بين المللي مديريت مطلوب مطبوعاتي سازي روش و تالش در جهت ايراني
 .هاي مكتوب را بيش از پيش ممكن سازد هاي نوين روز كه برخط بودن رسانه وريااستفاده از فن .3
 هاي مديريت اقتصادي مطبوعات افزايش دانش و مهارت .4
 دانشگاهي اقتصاد رسانه در مراكز آموزش عالي ةاندازي رشت راه .5
يه با مطبوعات با اسـتفاده از  ئهاي مجريه و قضا هاي گذشته بين سازمان و قوه تفاهم كاهش سوء .6

 رويكرد آزادي مسئوالنه و افزايش خود مسئوليني و خود نظارتي در جامعه مطبوعات
هـا و تشـبيهي    ر صورت بروز هر گونه خطاي عادي و قابل گذشت تغييـر سـاختار جريمـه   د .7

اي كه اگر خبرنگار يا كاريكاتوريستي دچـار خطـاي    گونه مطبوعات از مطبوعه به شخص به
كننده امنيت ملي نبوده باشد، نوع حكم  هاي مذهبي و تهديد قابل گذشت كه توهين به ارزش

 .متوازن باشد گرفته صادره با خطاي صورت
هاي داراي تخصـص و تجربـه و نيـز     هاي صنفي و توجه بيشتر به پيشكسوت تقويت انجمن . 8

 داراي انگيزه انتقال به جوانان تازه كار
 ويژه شرايط اقتصادي جلوگيري از توقف فعاليت يك مطبوعه به هر دليل و به .9

 افزايش تعداد مراكز عرضه نشريات در سراسر كشور .10
 رساني از طريق رسانه براي جامعه مطبوعاتي مكان استفاده تبليغ و اطالعا .11
شدن و اخذ شخصيت حقوقي براي امتياز نشريات كه امكان توقف به هـر   تالش براي بنگاه .12

 .دليل از جمله فوت صاحب امتياز را به حداقل برساند
ذاري اجـراي طـرح   ثيرگـ أهـاي ناشـي از ت   هاي توزيع براي كاهش آسـيب  كمك به شركت .13

 ونقل و توزيع مطبوعاتي هدفمندي يارانه بر گراني حمل
 ها و نيز اليحه مرتبط با حوزه مطبوعات تصويب و اجراي طرح جامع نظام صنفي رسانه .14
 هاي گذشته هاي چاپ متعلق به دهه روز رساني ساختار صنعت چاپ و كنار گذاشتن دستگاه به .15
ت بانكي همانند خريد خـودرو، بـراي خريـدهاي فرهنگـي ماننـد      امكان استفاده از تسهيال .16

 .هاي دولتي فراهم گردد خانه ها و وزارت شرايط خريد مطبوعات براي سازمان
 كمك به مطبوعات جهت تهيه مواد اوليه نظير كاغذ، فيلم و زينك. 17
.. فقط .آب، برق، گاز و ارائه بازتعريف از مفهوم يارانه و اينكه يارانه مطبوعات مانند يارانه  .18

 .براي اقشار ضعيف و نشريات كم برخوردار اختصاص يابد
 هاي تبليغاتي داخلي و خارجي ايجاد شرايط اقتصادي مطلوب در جامعه براي امكان دريافت آگهي .19
 هاي موجود استفاده از بزرگان باتجربه صنف مطبوعات براي كاهش آسيب .20
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ها و نهادهاي صـنفي مـرتبط بـا محتـواي مطبوعـات بـراي        انجمنايجاد ارتباط منطقي بين  .21
 تقويت، فروش و اشتراك نشريات

ت ئـ هاي نظارتي كـه در هي  مسئول مطبوعات در جريان بررسي پرونده امكان حضور مديران .22
هاي مستمر بين كارشناسـان محتـوايي شـعبه     و نيز دوره شود نظارت بر مطبوعات مطرح مي

ــ  ــات و هي اختصاصــي دادســراي رس ــاه مطبوع ــات دادگ ــژه مطبوع ــانه وي ــا ئ ت نظــارت ب
هايي كه ممكن است  ها و آسيب مسئول و سردبيران نشريات جهت پيشگيري از تنش مديران

  .به جهت مطالب منتشرشده پيش بيايد
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