
 

 

 

 

 ياسلام انقلاب يکارآمد يريباورپذ يارسانه يراهکارها

 *کيحا ميمر

 دهيچک

 چهارم دهه آغاز از که اسلل  يمباحث نيترعمده از «ياسللمام يجمهور نظام» يکارآمد
 تمرکز با همراه ها يريمد سللو  يبرخ بروز .اسلل  گرفته قرار يجد توجه مورد انقماب
 «ياسمام يجمهور نظام يناکارآمد» ياستراتژ ياجرا بر دشلماا  خصلمانه يهااسل يسل

 نيا برابر در .رديگ قوت جامعه در ياسمام يجمهور نظام يناکارآمد شبهه تا دهيگرد سبب
 يامسللل مه ،ياسلللمام يجمهور نظام يکارآمد به مردم باور  يتقو يبرا تماش اقدامات،
 بحرا  موجب نخس  آ ، در کيتشل  و ديترد که روديم شلمار به نظام يبرا کياسلتراتژ
 اراف  نيب در نظام  يمقبول يهاسللتو  در تزلزل به ماجر  ينها در و هيثانو  يمشللروع
 يبرا يرگذاريتاث و يبخش يآگاه بستر نيمهمتر هارسلانه راسلتا نيا در .شلوديم يعموم
 يارسللانه يراه ارها ارائه پژوهش نيا هدف .هسللتاد نظام يکارآمد به مردم باور  يتقو

 وشر با و اس  يفيک قاتيتحق زمره در قيتحق .اسل  ياسلمام انقماب يکارآمد يريباورپذ
 يسازبرجسته و يدولت نادرس  يهااس يس يشااس بيآس» .اسل  شلده انجام مصلاحبه

 يهابخش يها يفعال از اانهيب واقع و يماطق نقد» ،«مردم يزندگ در هااس يس نيا جينتا
 يهاحوزه در جامعه مسلللائل از مردم ليتحم و يآگاه سلللط  يارتقا» ،«نظام مختمف
  يتقو» ،«ياسللمام انقماب اهداف تحقق به نسللب  يعموم مطالبات يارتقا» ،«مختمف
 يچگونگ به نسللب  يتفاوتيب عدم و جامعه سللط  در کارآمد  يريمد يگرمطالبه فرهاگ
 به نهادها و مسلل ولا  ييپاسللخگو ضللرورت اهيزم در يسللازفرهاگ» ،«مسلل ولا  عمم رد
 .اس  پژوهش نيا جينتا از يبرخ «مردم

 يديکل واژگان

 اعاقا ،ياسمام انقماب يدستاوردها ،ياسمام انقماب ي،کارآمدي،کارآمدياسمام انقماب

 يارسانه

                                                                        

 ma_hayek@ase.ui.ac.ir .ایران اصفهان، اصفهان،شناسي سياسي دانشگاه دانشجوي دکتري جامعه. *
 41/88/8931رش:یخ پذیتار 81/40/8931خ ارسال:یتار

 «های انقلاب اسلامیپژوهش»فصلنامه 
 انجمن علمی انقلاب اسلامی ايران

 92شماره ، 8933بهار ، نهمسال 
 858ـ  875 صفحات

 

Islamic Revolution Researches 

Scientific Association of Islamic 

Revolution In Iran 

Vol. 9, Spring 2020, No 32 

mailto:ma_hayek@ase.ui.ac.ir%20(نویسنده


 همسئل طرح .1

 يمباحث نیترعمده از «ينید حکومت» يکارآمد ترکلان نگاه در و «ياسلام يجمهور نظام» يکارآمد

 نظام يکارآمد موضوع تا شده موجب آنچه .اسـت گرفته قرار توجه مورد رياخ يهاسـال در که اسـت

 تمانگف و ياسلام انقلاب خاص مختصات و هايژگیو شود برخوردار ژهیو تيحسـاس از رانیا ياسـيسـ

 .کرد جادیا جهان در انقلاب نیا که است يفرهنگ ياسيس

 استيسـ و جامعه متن به را نید جامعه، تیریمد عرصـه در نید نقش بر ديتاک با ياسـلام انقلاب

ــا ت قيتلف» با گفتمان نیا .بازگرداند ــ مردم» ،«نانهيب واقع ينگر آرمان» ،«جامعه و فرد اص  يا ارس

 ان،انســ گاهیجا درباره يدیجد نگرش «تهيمدرن و ســنت قيتلف» و «نید و عقل ونديپ» ،«ينید

  .(831 ـ 839 :8934همکاران، و )خرمشاد کرد عرضه يهست جهان تینها و جامعه يهاهدف

 يورجمه تا شد سبب يغرب و ياسلام ياسـيسـ نظام يهنجار و يمعرفت يمبان در موجود تناقض

 ران،یا در شده جادیا ياسلام نظام خطر درک با غرب و رنديگ قرار يتقابل رابطه کی در غرب و ياسلام

 با .ندک آغاز انقلاب يروزيپ از پس يروزها نينخست از را ياسلام يجمهور نظام يسرنگون يبرا تلاش

 ،ياسيس ،ينظام براندازانه اقدامات انواع برابر در ياسلام يجمهور نظام سـا ه چهل يداریپا و مقاومت

ــمنان آن، برابر در شــده جادیا يهابحران از عبور و غرب يفرهنگ و ياقتصــاد  اثبات از ترس با دش

 جهان يکشــورها ریســا بر يرگذاريتاث و آن شيپ از شيب ميتحک جهينت در و ياســلام نظام يکارآمد

 ابانقل رهبر .دادند قرار شیخو کار دستور در را «ياسلام يجمهور نظام يناکارآمد» ياستراتژ اسـلام،

   :ندیفرمايم باره نیا در

 نظام يکارآمد به باور را، اسللمام به باور بدهد؛ رييتغ را باورها خواهديم دشللمن

 برخماف .را ياسللمام نظام تداوم ام ا  به باور را، يکارآمد به باور را، ياسللمام

 واضلل  زيچ کي هيعم يگاه کاد؛يم غاتيتبم و کاديم کار دشللمن هم اتيهيبد

 ثاب  دخواهايم يبادچشللم با و بيفر با و خدعه با کأنّه و کااديم اقدام هم

 (11/1/1931 رهبرانقماب اناتي)ب .کااد

 ياهلمسئ ،ياسـلام يجمهور نظام يکارآمد به مردم باور تیتقو يبرا تلاش اقدامات، نیا برابر در

 تیهان در و هیثانو تيمشروع بحران موجب آن در کيتشک که روديم شماربه نظام يبرا کیاسـتراتژ

   .شوديم يعموم افکار نيب در نظام تيمقبو  يهاستون در تز زل به منجر

 شوديم نييتع موانع و امکانات اهداف، ،یيتوانا ليقب از يمقو ات هیپا بر يکارآمد نکهیا به توجه با

 اساس بر باشد نظام آن ينظر يمبان اساس بر آنکه از شيب نظام هر يکارآمد درباره مردم قضـاوت و
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ــ 853 :8913 ،ي)قاسم است نظام عملکرد  نينخست ،ياسلام انقلاب يدستاوردها ریباورپذ انيب (814 ـ

ــت نظام يکارآمد به مردم باور تیتقو جهت در گام ــانه دیترد بدون و اس ــتر نیمهمتر هارس  نیا بس

 و گرانید بر يرگذاريتأث يبرا يارتباط ندیفرا کی عنوان به اقناع .هستند يرگذاريتاث و يبخش يآگاه

 يعلم يهامدل و هاکيتکن از مخاطبان، رفتار ای نگرش در خاص رييتغ کی جادیا يبرا تلـاش

 خصــوص در خود اميپ يمحتوا به توجه با سـتیبايم رســانه عرصــه متخصـصــان و اسـت برخوردار

   .رنديبگ بهره هامدل و هاکيتکن نیا از ياسلام انقلاب يدستاوردها

ــد انيب آنچه به توجه با ــانه يراهکارها ارائه هدف با پژوهش نیا ش  يکارآمد يریباورپذ يارس

 يارســانه يراهکارها» که اســت ســوال نیا به یيپاســخگو يپ در و شــوديم انجام ياســلام انقلاب

  «؟ستيچ ياسلام انقلاب يکارآمد يریباورپذ

 يشناس مفهوم .2

 هب کارها انجام و يکارآزمودگ ،يکاردان يمعنا به  غت در يکارآمد :ياسلام ياسيس  نظام يکارآمد

ــا ــتگیش ــت يس  در .(888 :8917 )ذوعلم، روديم کار به 1يرگذاريتاث يمعن به تیریمد علم در و اس

ــ ــطلا  هانامهفرهنگ از يبعض  انجام ای و هاهدف تحقق در تيموفق زانيم» مفهوم به يکارآمد اص

ــ و آمده «تیمامور ــ یيتوانا و تيقابل» را يکارآمد زين يبعض ــده نييتع يهاهدف به دنيرس  و ش

 کی تيقابل يکارآمد شــد، انيب آنچه بنابر (3 :8938 ،يموســو و ي)واعظ اندکرده فیتعر «مشــخ 

 در که يموانع و امکانات وجود با نظام آن شده نييتع اهداف به دنيرسـ در ياسـيسـ و ياجتماع نظام

 ياجتماع ــــ ياسيس يهانظام يکارآمد يابیارز در .است دارد وجود اهداف تحقق ريمس در جامعه هر

ـــ ياسيس نظام هر اهداف آنکه نخست :است يضرور نکته دو به توجه  اوتمتف يگرید با ياجتماع ـ

 دوم، .است متفاوت گریکدی با متفاوت اهداف واسـطه به مختلف يهانظام يکارآمد نیا بنابر و اسـت

 يزمان نظام، کی يکارآمد از دفاع  ذا و اســـت نظام عملکرد نظام، يناکارآمد ای يکارآمد ملاک

 ،يسم)قا باشد دهيرسان اثبات به را خود يکارآمد و يدرست عمل، مقام در نظام آن که است ریپذامکان

ـــ 853 :8913  هک است يهیبد و است شیخو يکارآمد شیافزا دنبال به يتیریمد سامانه هر .(814 ـ

 کسب .اشدب ياتيح هدف نیا به يابيدست يپ در موجود سازمان نیترگسترده عنوان به ياسـيسـ نظام

 آن ستهیاش کارگزاران و رانیمد توسط کشور هر اداره یيتوانا و تيقابل انگريب ،ياسيسـ نظام يکارآمد

 و امدو تینها در و مردم يتمندیرضا حداکثر ليتحصـ موجب نظام، يهاژهیکارو نهيبه يفایا و اسـت

                                                                        

8. Effectiveness. 



 .(75 :8912 ،يکاظم )اخوان شد خواهد ياسيس نظام شيپ از شيب يداریپا

 هجن کتاب و است ياسلام حکومت يديکل و مهم مباحث از يکی ياسلام ياسـيسـ نظام يکارآمد

 يهاهشاخص توانيم که اسـت يمنابع نیمهمتر از يعلو حکومت منشـور نیتريعا  عنوان به ا بلاغه

 ينوع ا بلاغه نهج در یيکارا و يکارآمد يهاشاخصه .کرد استخراج آن از را ياسلام حکومت يکارآمد

 يکارآمد يهاشاخصه به مشخ  طور به حضرت خود رایز اسـت )ع(يعل امام کلام از افتیدر و فهم

ــاره ــت، نکرده اش ــ با قتيحق در بلکه اس  نيچن نتوايم يکارآمد مفهوم نييتب و ا بلاغه نهج ريتفس

 ودشيم حکومت يکارآمد شیافزا باعث آنها وجود که کرد فیتعر واژه نیا يبرا را ياصو  و هاسنجه

 ،«يسا ارستهیشا» ،«يورز عدا ت» يژگیو هشـت ي)ع(عل امام کلام در .(21 :8910 ،يکاظم )اخوان

 ا گو» ،«یيگرا فيتکل و يامانتدار» ،«یيقانونگرا و ضـــابطه» ،«وکنترل نظارت» ،«یيگراتجربه»

 يهاشـاخصه عنوان به «اسـراف از زيپره و قناعت» ،«هاآن يسـتیز سـاده و رانیمد و رهبران بودن

 .(15 :8912 ،يکاظم )اخوان است شده يمعرف ياسلام حکومت يکارآمد

 ندیبرآ ،عمل جهينت ،جهينت ،«دستاورد» کلمه برابر در نامه غت در :ياسلام انقلاب يدس ااررداا

ــ نامه)واژه فکر ای کار ــل (يکیو يپارس  کار، جهينت «عملکرد» کلمه برابر در و (8911 ،ي)راز ماحص

 سبتن يکل يمفهوم «دستاورد» اما است کسانی بایتقر واژه دو ي غو يمعنا اگرچه .است شـده آورده

 عنوان به .انجامديم دستاورد کی ظهور به عمل نیچند ندیبرآ که ياگونه به باشد،يم «عملکرد» به

 ياديبن يهاسلول ،ينانوفناور هوافضـا، علوم ،يپزشـک علوم يهاحوزه در زيآم تيموفق عملکرد مثال

   .شوديم کشور کی در «يفناور و علم توسعه و رشد» دستاورد به منجر

 رد .باشديم توجه قابل يخارج و يداخل يدستاوردها حوزه دو در زين ياسلام انقلاب يدسـتاوردها

ــلام تيحاکم» يداخل حوزه ــا ار مردم» ،«يمعنو و ينید يهاارزش و اس  به يمتک حکومت و يس

ــاز نهینهاد» ،«مردم ــتقلال يس ــلام يآزاد و اس ــور در ياس ــدگ ريتحق رفع و يمل عزت» ،«کش  يش

ــ يآگاه شیافزا» ،«ينيب کم خود رفتن نيب از و يمل نفس به اعتماد» ،«يخیتار ــيس  ،«دممر ياس

ــترش» ــکل» ،«ملت به خدمات يفيک و يکم گس  و ينید خودجوش و پرجوش يهاحرکت يريگش

ــد و يعلم انقلاب جادیا» ،«يعلم ــعه و رش ــور در يفناور و علم توس  يفيک و يکم يارتقا» ،«کش

ــگاه و هاحوزه ــترش» ،«يعلم يخودباور» ،«هادانش ــکوفا و قيتحق هيروح گس ــتعدادها یيش  ياس

 ،«ينید يهاسنت و رسـوم گرفتن رونق» ،«مقدس دفاع ديرشـ و بزرگ سـرداران ظهور» ،«يانسـان

 ياج به يانتخاب حکومت» ،«مردم انيم معارف و هنر آوردن» ،«ياسلام ـ يرانیا تیهو يريگشکل»

 ديام گسترش» ،«يمحور عدا ت» ،«يتيامن يفضا يجا به اصلا  و تذکر و انتقاد يفضا» ،«يموروث

 انقلاب يدســتاوردها از «شــهیاند راه شــدن باز» ،«مســئو ان وحدت و ملت يکپارچگی» ،«نشــا  و
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ــلام ــديم ياس ــائل در يگذار اثر»يخارج حوزه در .باش  ،«ايدن در نفس عزت» ،«منطقه عمده مس

 جادیا» ،«باراستک بتيه شدن شـکسته» ،«يبي  و تونس مصـر، رينظ هاانقلاب يبرخ بر يرگذاريتاث»

 در» ،«ايدن يهاقدرت با مقابله جرئت کردن دايپ» ،«ياسيسـ اسـتقلال» ،«ايدن در يخواه اسـلام موج

 و يلاماس يهاارزش يمعرف» ،«اسلام يايدن يداريب» ،«ریپذ سلطه و گرسلطه يکشخط شـکستن هم

 .(8937 ان،ی)جلودار است ياسلام انقلاب يدستاوردها گرید از «ايدن به يا ه احکام

 ياطارتب ندیفرا کی عنوان به معمو ا ارتباطات، از يامجموعه ریز عنوان به اقناع :يارسانه اقناع

ــوديم فیتعر گرانید بر يرگذاريتأث يبرا  ای دگاهید کی يدارا کننده متقاعد اميپ کی يعبارت به .ش

 ،2012:32) کنديم اتخاذ را آن داوطلبانه صــورت به رندهيگ و اســت رندهيگ يبرا مطلوب رفتار

(Jowett & O’Donnell. منبع کی آن در که يندیفرآ از اســت عبارت که اقناع فیتعر اســاس بر 

 به )مخاطبان( گرانید يهانگرش تیتقو ای رييتغ خلق، با تا کنديم استفاده اميپ کی از کننده( )اقناع

 آن بودن گراهدف اقناع يژگیو نينخســت .اســت يديکل يژگیو چهار يحاو اقناع ابد،ی دســت يهدف

 مخاطب هک کنديم دنبال را هدف نیا ياقناع اميپ ارسال با کننده اقناع که است معنا آن به نیا .است

 است، دنیفرآ کی که است آن اقناع گرید مهم مشخصه .نهد گردن او يهاخواسته به تا کند بيترغ را

ــت اميپ منبع همان که فرد کی با که يندیفرآ ــروع اس ــوديم ش ــازديم را ياميپ منبع نیا .ش  و س

 رحلهم در باشــدمؤثر  اميپ که يصــورت در .بخشــند تحقق را منبع هدف تا کنديم بيترغ را مخاطبان

 هک اســت آن اقناع يژگیو نيســوم .نهنديم گردن اميپ کننده ارســال يهاخواســته به مخاطبان بعد

 از وهگر کی ای فرد کی آن در که دارد ديتاک يطیشرا بر اقناع واقع در .اسـت هاانسـان انيم يارابطه

ــتند مخاطبان که گرید مردم يبرا را یيهااميپ تا کننديم تلاش افراد ــال هس  اثر هاآن بر و کنند ارس

 است آن ناعاق يژگیو نیآخر .است انسان اميپ کننده افتیدر و کننده ارسال اقناع، در نیبنابرا .گذارند

ــونديم يطراح منظور نیا به ياقناع يهااميپ .کنديم جادیا رييتغ که  نبعم اهداف به توجه با که ش

 ندیفرآ کی ذات جزء رييتغ جادیا نیبنابرا .کنند جادیا رييتغ مخاطب افراد رفتار ای هانگرش در اميپ

  .(90 ـ 94 :8934 بنوا، يج و بنوا )ال است ياقناع

 نگرش رييتغ و جادیا در هاآن نیاديبن و يجد اثرات ها،رســانه يهاتيظرف نیمهمتر از يکی

 در .شوديم اعمال يارسـانه يهاکيتکن انواع از يريگبهره با يرگذاريتاث نیا و اسـت مخاطبانشـان

 نيخستن .باشد داشته وجود است ممکن مختلف حا ت سه شونده اقناع و گراقناع انيم ارتبا  يبرقرار

 ندهکن متقاعد حا ت نیا در .است شونده اقناع پاسخ دادن شـکل گراقناع هدف که اسـت يزمان حا ت

ــخ تا کنديم تلاش  ،يريادگی يبرا مثبت تیتقو ارائه و رفتار نحوه دادن آموزش با را مخاطب پاس

ــکل ــخ اگر .دهد ش ــد، گراقناع نظر مطلوب مخاطبان يهاپاس  آموخته که آنچه به مثبت نگرش باش



 به ازين گراقناع و گراقناع جانب از مثبت تیتقو به ازين مخاطب رابطه نیا در .شـوديم جادیا شـود،يم

 نیا در .است پاسخ کردن تیتقو ،اقناع در يارتباط مدل نيدوم .دارد مخاطب جانب از مطلوب پاسـخ

ــبت مثبت نگرش مخاطبان که يحا  در مدل، ــوع کی به نس  يهانگرش کننده متقاعد دارند، موض

 الاشک قیطر از خود نگرش دادن نشان با تا کنديم کیتحر را هاآن و کنديم يادآوری را هاآن مثبت

 از هدف که است يزمان يارتباط مدل نيسوم .دهند نشان شتريب را خود گذشته يرفتارها رفتار، خاص

 کنمم اقناع هدف مدل نیا در .است اقناع نوع نیترسـخت از يکی مدل نیا .اسـت رييتغ جادیا اقناع

ــت  رييتغ ،ينفم ای مثبت به طرفيب تيموقع از رييتغ گر،ید نگرش به نگرش کی از رييتغ جادیا اس

  .Jowett & O’Donnell) ،35 ـ 2012:33) باشد دیجد رفتار کی اتخاذ ای رفتار

 ينظر چارچوب .3

 نگرش رييتغ و اقناع حوزه در ياهینظر عنوان به 2يپت و 1وپويکاســ يســو از «بســط به لیتما مدل»

 که دارند یيمبناها هانگرش نکهیا نخست :است استوار فرض چند هیپا بر هینظر نیا .است شـده ارائه

 يهااميپ پردازش يبرا مردم تيظرف که اســت نیا دوم فرض .هســتند معنادار هانگرش دارنده يبرا

 به مردم آن در که اســت آن آگاهانه نوع نگرش، يريگشــکل از آلدهیا حا ت .اســت محدود ياقناع

 نيب در يحا ت نيچن کنند،يم عمل آن يهاهيتوص به و فهمنديم را آن يمحتوا کنند،يم توجه هااميپ

 زمان ندکن برخورد ياقناع اميپ هر با موشــکافانه صــورت نیا به اگر رایز افتديم اتفاق ندرت به مردم

 :8939 )پرس، کرد خواهند کننديم برخورد آن با روزانه که یيهااميپ مورد در کردن فکر صرف يادیز

 متفاوت دنیفرآ نوع دو که دنديرس جهينت نیا به فرض دو نیا اساس بر يپت و وپويکاس .(857 ــــ 851

 لاحظاتم مورد هااميپ آن در و است ياصل ريمس کی .دارد وجود اقناع به رو گسترده ريمسـ دو مثابه به اقناع

ــ نیا در .رديگيم قرار کننده افتیدر قيدق و فکورانه ــل کننده نييتع احتما ا اميپ مباحث تيفيک ريمس  ياص

 يبررســ ياج به اميپ کننده افتیدر آن در که اســت يفرع ريمســ اقناع گرید ريمســ .هســتند اقناع تيموفق

 ای ساده يريگميتصم قاعده همچون ياکتشاف يهاوهيش يبعض از ام،يپ در شده ارائه مباحث و شـواهد قيدق

 .رسديم جهيتن به اميپ به گرانید يهاواکنش اساس بر ای گرارتبا  بودن يداشتن دوست ای اعتبار اسـاس بر

 هر ما ااحت مختلف سطو  در بلکه ستين ممکن ريغ اقناع، يفرع و ياصل يرهايمسـ از همزمان اسـتفاده

  .(230 ـ 239 :8939 ف،ي)اوک فعا ند يفرع و ياصل يرهايمس دو

                                                                        

8. Cacioppo. 

2. Petty. 
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ــکاف ينوع در ريدرگ اميپ کننده افتیدر کی که يزمان ــوع به يموش ــوديم اميپ موض  املعو ش

ــدنيدرگ یيتوانا ای زهيانگ بر يمختلف ــتندمؤثر  اميپ پردازش در يو رش  نیا نیمهمتر از يکی .هس

 .تندهس قائل اميپ يبرا افراد که است يشـخص تياهم و کننده افتیدر يشـخصـ يهايژگیو عوامل

 يرهايتغم از ريغ به .دهديم ونديپ اقناع به يمرکز ريمس در را کننده افتیدر ،يشـخص ربط نیا بنابر

 واقعر مؤث اقناع بر اميپ يرهايمتغ عنوان به رهايمتغ از يگروه اقناع، ريمســ برمؤثر  کننده افتیدر

 دانش که ندهست یيهاآن معتبر منابع .باشديم عوامل نیا نیمهمتر از يکی اميپ منبع اعتبار .شونديم

 به هک یيهااميپ .کرد اعتماد هاآن به مطا ب طرفانهيب ارائه يبرا توانيم و دارند تخصــ  ای و برتر

 اقناع زانيم زين اميپ در هااستد ال تعداد .هستند همراه يشـتريب اقناع و توجه با اندوابسـته معتبر منابع

ـــرت همچون اميپ ديتو  يهاروش يبرخ .دهنديم شیافزا را  ای منتظره ريغ يهاعنوان ای ترهايس

 و هاســـوال نيهمچن .هســـتندمؤثر  اقناع و اميپ شـــتريب پردازش به افراد لیتما بر زين نامعمول

مؤثر  اقناع و اميپ درمورد شتريب تفکر سمت به افراد تیهدا بر زين حیصر نه و يحیتلو يهايريگجهينت

  .(819 ـ 853 :8939 )پرس، هستند

ــاس بر نکهیا به توجه با نیبنابرا ــل يهاکننده نييتع از يکی اميپ يمحتوا هینظر نیا اس  ياص

 و مشکلات درخصوص مردم عامه يذهن يهاگزاره شوديم تلاش پژوهش نیا در است اقناع تيموفق

 در که يتياهم و هاآن اساس بر تا شود یيشناسا ياسلام انقلاب يدستاوردها نيهمچن و هايتینارضـا

 انقلاب يکارآمد درخصوص مخاطبان اقناع هدف با يارسانه يهااميپ يمحتوا دارند، مردم عامه ذهن

 .شود ارائه مخاطبان به و ميتنظ

 قيتحق روش .4

 يکارآمد يریباورپذ جهت يارســانه يراهکارها به يابيدســت پژوهش ياصــل هدف نکهیا به توجه با

 قيتحق روش عنوان به «مصاحبه» روش پژوهش، هدف و موضوع با متناسـب اسـت ياسـلام انقلاب

 و اختمندس مهين مصاحبه کيتکن از يريگبهره با مرحله دو در قيتحق ازين مورد اطلاعات و شد انتخاب

  .دیگرد يگردآور قيعم

 مشـــکلات، درباره «جامعه مردم عامه» يذهن يهاگزاره کشـــف هدف قيتحق اول مرحله در

 مخاطبان تيذهن به توجه با ســتیبايم راهکارها و بود ياســلام انقلاب يدســتاوردها و هايتینارضــا

 درباره باز ســوال 80 يطراح با مرحله نیا در  ذا شــد،يم ارائه باشــنديم جامعه مردم عامه که رســانه

 .شد يآورجمع مردم مختلف اقشار از شده سـاخته مصـاحبه قیطر از هاداده دسـتاوردها، و مشـکلات

 ه،ياو  يکدگذار مرحله در .دیگرد يکدگذار مرحله دو در يمردم يهامصـــاحبه يهاداده ســـپس



 به ســپس و شــد هیتجز پاســخ دربردارنده جملات به ق،يعم يهامصــاحبه از حاصــل يمتن يهاداده

 شد زده جمله در اشاره مورد «مفهوم» عنوان تحت يبرچسب هاجمله در شـده انيب يهادهیا از کیهر

 در دهش ساخته ميمفاه ه،یثانو يکدگذار مرحله در .گرفت صورت هياو  يپرداز مفهوم بيترت نیا به و

 .افتی کاهش هامقو ه از يمحدود تعداد به ميمفاه و شده غربال ن،يشيپ مرحله

 مصاحبه جهت سوال 80 به يمردم يهامصاحبه از شده اسـتخراج مقو ات ق،يتحق دوم مرحله در

 جینتا و دیگرد يکدگذار کارشناسان با مصاحبه از حاصل يهاپاسخ مجددا و شد لیتبد کارشناسان با

 .شد استخراج بود انقلاب يکارآمد يریباورپذ جهت يارسانه يراهکارها شامل که پژوهش

 شاخصه سه اساس بر که اصـفهان شـهر مردم از بود عبارت اول مرحله در پژوهش يآمار جامعه

 سطح ود به افراد لاتيتحص شاخ  در .شدند يبندطبقه «ياجتماع گاهیپا» و «لاتيتحص» ،«سـن»

 دوره دو در هجامع ياعضا يسن  حاظ از .شدند ميتقس ترنیيپا و پلمید ب(فوق با اتر، و سـانسي  ا ف(

 قرار اند،هنکرد درک را گذشته میرژ که يکسان ب( اندکرده درک را گذشته میرژ که يا ف(کسان ،يسن

 ب( ا ا،ب ا ف( گروه سه در انهیگرامنز ت کردیرو اساس بر افراد زين ياجتماع گاهیپا نظر از .شـدند داده

 يهاحوزه در که يکارشناسان از بود عبارت دوم مرحله در يآمار جامعه .گرفتند يجا نیيپا ج( متوسط

 .بودند نظرصاحب مختلف

ـــاس بر يريگنمونـه روش  و هدفمند يريگنمونه که يفيک يهاپژوهش در يريگنمونـه اس

  .شد انجام است يراحتما يغ

ــامل اول مرحله در نمونه حجم ــکل نفر 02 ش ــار از متش  تعداد معرف که بود جامعه مختلف اقش

 دفمنده يريگنمونه اساس بر زين دوم مرحله در .بودند شده نييتع شاخصه سه يدارا افراد از يعيوسـ

 خص ت با مرتبط که يسوا ات رامونيپ قيعم مصـاحبه و انتخاب يآمار نمونه عنوان به نفر 84 تعداد

 .شد انجام بود هاآن

 قيتحق يهاافتهي .5

 انقلاب يدستاوردها و هايتينارضا مشکلات، درباره مردم عامه يذهن يهاگزاره .1ـ5

 ااياينارضا ر مشکلات .1 1 5

 مهين مصاحبه سوا ات ها،رسانه مخاطبان عنوان به مردم عامه يذهن يهاگزاره به يابيدست يراستا در

 در «دستاوردها» و «هايتینارضـا و مشـکلات» ياصـل محور دو بر اصـفهان شـهر مردم با سـاختمند

 ندهیآ هک يداخل خطر نیمهمتر» نکهیا به پاسخ در شوندگان مصاحبه .دیگرد ميتنظ مختلف يهاحوزه

 عملکرد سوء» و «نظام از مردم شـدن د سـرد» ياصـل مقو ه دو به «سـت؟يچ کنديم دیتهد را رانیا
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 ضــعف» ميمفاه دربردارنده نيمســئو  عملکرد ســوء ،يمردم يهاپاســخ در .کردند اشــاره «مســئو ان

 و ياعتقاد يمبان ضعف» ،«هیيقضا قوه ضعف» ،«مسئو ان ياقتصاد يفسادها» ،«مسئو ان يتیریمد

  .بود «ياسيس اختلافات و مشکلات» و «کشور فيضع اقتصاد» ،«يارزش

 «ست؟يچ کنديم ديتهد را رانيا ندهيآ که يداخل خطر نيمهمتر» سوال يهاپاسخ هيثانو يکدگذار :1 جدول
 

 

 هامقوله  ميمفاه فيرد

 نظام از مردم شد  دلسرد نظام از مردم شد  دلسرد 1
  مس ولا  يتيريمد ضعف 2

 

 مس ولا  عمم رد سو 

 مس ولا  ياقتصاد يفسادها 9
 هييقضا قوه ضعف 4
 يارزش و ياعتقاد يمبان ضعف 1
 کشور فيضع اقتصاد 6
 ياسيس اختمافات و مش مات 1

 

 

ــخ در ــتريب» ســوال به پاس ــا نیش ــت؟ يانهيزم چه در نظام عملکرد از مردم يتینارض  همه «اس

 سادف» ميمفاه شامل که داشتند اشـاره «مسـئو ان عملکرد سـوء» مقو ه کی به شـوندگان مصـاحبه

 وهق ضعف» و «ياقتصاد معضـلات» ،«مسـئو ان يتیریمد ضـعف» ،«مسـئو ان ياقتصـاد ،ياجتماع

 .بود «هیيقضا
 

  «است؟ يانهيزم چه در نظام عملکرد از مردم يتينارضا نيشتريب» سوال يهاپاسخ هيثانو يکدگذار :2 جدول
 

 هامقوله  ميمفاه فيرد

  مس ولا  ياقتصاد ،ياجتماع فساد 1

 مس ولا  يتيريمد ضعف 2 مس ولا  عمم رد سو 
 ياقتصاد معضمات 9
 هييقضا قوه ضعف 4

 

 وجود يانتقادات چه ياقتصاد مفاسد با مقابله با رابطه در» سوال به پاسـخ در شـوندگان مصـاحبه

 ،«نمسئو ا فساد» مفهوم سه شامل که داشتند اشاره «مسئو ان عملکرد سـوء» مقو ه به همه «دارد؟

 .دیگرديم «نيقوان نق » و «مفاسد با مقابله تیریمد در ضعف»

 «دارد؟ وجود يانتقادات چه ياقتصاد مفاسد با مقابله با رابطه در» سوال يهاپاسخ هيثانو يکدگذار :3 جدول
 

 هامقوله  ميمفاه فيرد

  مس ولا  فساد 1

 مفاسد با مقابمه  يريمد در ضعف 2 مس ولا  عمم رد سو 
 نيقوان نقص 9

 به نسبت ما جامعه در يطبقات فاصـله شیدرافزا يعوامل چه» سـوال به شـده داده يهاپاسـخ در



 و «يدارهیسرما فرهنگ» ،«مسئو ان عملکرد سوء» مقو ه سه مجموع در «اسـت؟ بودهمؤثر  گذشـته

 قو هم در .شدند ذکر جامعه در يطبقات فاصله شیافزا درمؤثر  عوامل عنوان به «ناکارآمد يساختارها»

 ،«يصاداقت يعدا تيب» ،«ياقتصاد ناکارآمد يهاياستگذاريس» ميمفاه به «مسئو ان عملکرد سـوء»

 درش» ميمفاه به «يدارهیسـرما فرهنگ» مقو ه در و «ينید اعتقادات فيتضـع» و «تیریمد سـوء»

 .است شده اشاره «نيمرفه حيناصح يا گوساز» و «يدارهیسرما فرهنگ
 

 به نسبت ما جامعه در يطبقات فاصله شيدرافزا يعوامل چه» سوال يهاپاسخ هيثانو يکدگذار :4 جدول

 «است؟ بودهمؤثر  گذشته
 

 

 هامقوله  ميمفاه فيرد 

  ياقتصاد ناکارآمد يهااس يس 1

 ياقتصاد يعدالتيب 2  مس ولا  عمم رد سو 
 مس ولا   يريمد سو  9
 يايد اعتقادات فيتضع 4
 يدارهيسرما فرهاگ يدارهيسرما فرهاگ رشد 1

 نيمرفه  يناصح يالگوساز 6
 ناکارآمد يساختارها  يساختار معضمات 1

 
 

 نقلابا از قبل به نسبت حاضر حال در انتخابات يبرگزار» سوال به پاسـخ در شـوندگان مصـاحبه

ــه به «دارد؟ یيهاتفاوت چه  انتخابات وجود» ،«انقلاب از قبل يواقع انتخابات وجود عدم» مقو ه س

ــ تفاوت عنوان به «انقلاب از پس انتخابات در يراخلاقيغ يرفتارها» و «انقلاب از پس يواقع  يلاص

  .کردند اشاره انقلاب از بعد و قبل انتخابات
 

 چه انقلاب از قبل به نسبت حاضر حال در انتخابات يبرگزار» سوال يهاپاسخ هيثانو يکدگذار :5 جدول

 «دارد؟ ييهاتفاوت
 

 هامقوله  ميمفاه فيرد

 انقماب از قبل يواقع انتخابات وجود عدم انقماب از قبل يشيفرما انتخابات 1

 از پس يحداکثر مشارک  با يمردم انتخابات 2

 انقماب

 انقماب از پس يواقع انتخابات وجود

 پس يانتخابات نظام در ياخماق ريغ يرفتارها ظهور 9

 انقماب از

 زا پس انتخابات در يراخماقيغ يرفتارها

 انقماب

 

 تاعتقادا فيتضع ای و تیتقو در ياسلام يجمهور حکومت نقش» سوال به شـده داده يهاپاسـخ

 در ياســلام يجمهور نظام نقش شــوندگان مصــاحبه از يبرخ که اســت آن يایگو «ســت؟يچ مردم
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 يلاماســ يجمهور يمنف نقش» مقو ه دو  ذا و انددانســته مثبت گرید يبرخ و يمنف را مردم اعتقادات

 شــده حاصــل هاپاســخ در «مردم اعتقادات در ياســلام يجمهور مثبت نقش» و «مردم اعتقادات در

   .است
 

 اعتقادات فيتضع اي و تيتقو در ياسلام يجمهور حکومت نقش » سوال يهاپاسخ هيثانو يکدگذار :6 جدول

 «ست؟يچ مردم
 

 هامقوله  ميمفاه فيرد

 در ياسمام يجمهور يماف نقش يايد اعتقادات فيتضع عامل 1

 مردم اعتقادات

 در ياسمام يجمهور مثب  نقش يايد اعتقادات  يتقو عامل 2

 مردم اعتقادات

 

 دسااررداا .2 1 5

ــت؟ بوده چگونه انقلاب يروزيپ از بعد يرفاه خدمات ارائه» ــت «اس ــوا  نينخس  هحوز در که بود يس

 و «رفاه شیافزا» مقو ه دو به شــوندگان مصــاحبه ســوال نیا به پاســخ در .شــد دهيپرســ دســتاوردها

ـــان» ميمفاه دربردارنده رفاه شیافزا مقو ه .داشـــتند اشـــاره «خدمات از يتینارضـــا»  ،«يگازرس

ــت» ،«هاهاوجادهراه» ــانه خدمات» ،«مخابراتخدمات» ،«ودرمانبهداش  ،«يبانک خدمات» ،«يارس

ــان برق» ــلاب و آب» ،«يرس ــاجد به خدمات» ،«ياجتماع خدمات مراکز» ،«فاض  امکانات» و «مس

  .بود «يحیتفر
 

 «است؟ بوده چگونه انقلاب يروزيپ از بعد يرفاه خدمات ارائه» سوال يهاپاسخ هيثانو يکدگذار :7 جدول
 

 

 هامقوله  ميمفاه فيرد

  يگازرسان خدمات شيافزا 1

 

 

 

 رفاه شيافزا

 هاجاده و هاراه بهبود 2

 درما  و بهداش   يوضع بهبود 9

 مخابرات خدمات شيافزا 4

 يارسانه خدمات 1

 يبان  خدمات بهبود و شيافزا 6

 يرسان برق خدمات شيافزا 1

 فاضماب و آب خدمات شيافزا 8



 ياجتماع خدمات مراکز خدمات شيافزا 3

 مساجد به خدمات شيافزا 11

 يحيتفر ام انات خدمات شيافزا 11

 خدمات از يتينارضا يرفاه خدمات  يفيک از  يرضا عدم 12

 

 به بتنس انقلاب از بعد مردم و مسئو ان نيب رابطه شما نظر به» سوال به شده داده يهاپاسـخ در

 فاصله شیافزا انگريب يبرخ و فاصله کاهش يایگو هاپاسخ از يبرخ «اسـت؟ داشـته يرييتغ چه قبل

 و «مردم و مسئو ان رابطه بهبود» مقو ه دو به شوندگان مصاحبه مجموع در .اسـت مردم و مسـئو ان

   .اندداشته اشاره «مردم و مسئو ان رابطه شدن بدتر»
 

 چه لقب به نسبت انقلاب از بعد مردم و مسئولان نيب رابطه شما نظر به» سوال يهاپاسخ هيثانو يکدگذار :8 جدول

 «است؟ داشته يرييتغ
 

 هامقوله  ميمفاه فيرد

 مردم و مس ولا  رابطه بهبود مردم با مس ولا  فاصمه کاهش 1

 مردم و مس ولا  رابطه شد  بدتر مردم با مس ولا  فاصمه شيافزا 2

 

 تدخا  و سلطه از شدن خارج ،ياسلام يجمهور نظام در ایآ» سوال به پاسخ در شوندگان مصاحبه

 شارها با يبرخ «است؟ شده محقق انقلاب يدستاوردها از يکی عنوان به يداخل امور در کشورها گرید

 «ياسيس استقلال تحقق» مقو ه به کشور مسائل در دخا ت از دشـمنان دسـت شـدن کوتاه مفهوم به

 تحقق عدم» مقو ه به است ياسيس يشعار تنها استقلال که مفهوم نیا انيب با يبرخ و داشـته اشـاره

   .اندداشته اشاره «ياسيس استقلال
 

 گريد دخالت و سلطه از شدن خارج ،ياسلام يجمهور نظام در ايآ» سوال يهاپاسخ هيثانو يکدگذار :9 جدول

 «است؟ شده محقق انقلاب يدستاوردها از يکي عنوان به يداخل امور در کشورها
 

 

 هامقوله  ميمفاه فيرد

 مسائل در دخال  از دشماا  دس  شد  کوتاه 1

 کشور

  ياسيس استقمال تحقق

 ياسيس استقمال تحقق عدم اس  ياسيس يشعار تاها استقمال 2

 

 آن يایگو «است؟ کرده يرييتغ چه انقلاب از پس زنان تيوضع» سوال به شـده داده يهاپاسـخ

 يبرخ و يمنف را زنان تيوضع در ياسلام يجمهور نظام نقش شـوندگان مصـاحبه از يبرخ که اسـت

 هااسخپ از «زنان تيوضع بهبود عدم» و «زنان تيوضع بهبود» مقو ه دو  ذا و انددانسـته مثبت گرید
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 ،«زنان ياجتماع يفرهنگ نقش يارتقا» ميمفاه زنان، تيوضــع بهبود مقو ه در .اســت شــده حاصــل

 نان،ز تيوضع بهبود عدم مقو ه در و «مطلوب طیشرا و امکانات جادیا» و «يعلم رشد طیشرا بهبود»

ــرا وجود عدم» ،«ياجتماع يعدا تيب» ميمفاه ــتغال مطلوب طیش ــ» و «اش ــتيس  يفرهنگ يهااس

 .است شده مطر  «زنان حوزه در حيناصح
 

 «است؟ کرده يرييتغ چه انقلاب از پس زنان تيوضع» سوال يهاپاسخ هيثانو يکدگذار :11 جدول
 

 هامقوله  ميمفاه فيرد

  زنا  ياجتماع يفرهاگ نقش يارتقا 1

 يعمم رشد طيشرا بهبود 2 زنا   يوضع بهبود

 مطموب طيشرا و ام انات جاديا 9

  ياجتماع يعدالتيب 4

 اشتغال مطموب طيشرا وجود عدم 1 زنا   يوضع بهبود عدم

 زنا  حوزه در  يناصح يفرهاگ يهااس يس 6
 

 ذشتهگ میرژ به نسبت يفرد يهايآزاد وضع شما نظر به» سوال به پاسخ در شوندگان مصـاحبه

 هايآزاد شــدن کمتر مفهوم به يبرخ و هايآزاد شیافزا مفهوم به يبرخ «اســت؟ داشــته يرييتغ چه

 تيوضع بهبود عدم» و « يآزاد تيوضع بهبود» ياصل مقو ه دو در هاپاسخ مجموعا که داشتند اشاره

   .رديگيم قرار «يآزاد
 

 يرييتغ چه گذشته ميرژ به نسبت يفرد يهايآزاد وضع شما نظر به» سوال يهاپاسخ هيثانو يکدگذار :11 جدول

 «است؟ داشته
 

 

 هامقوله  ميمفاه فيرد

  يآزاد  يوضع بهبود  افتهي شيافزا هايآزاد 1

 يآزاد  يوضع بهبود عدم  شده کمتر افراد يآزاد 2

 
 

 گذشته میرژ با سهیمقا در جامعه يهاارزش و هنجارها تيوضع» شد سوال شوندگان مصـاحبه از

 هاارزش و هنجارها شدن ترپررنگ» مفهوم به قائل يبرخ که است آن يایگو هاپاسخ «است؟ چگونه

 .باشنديم جامعه در «هاارزش و هنجارها تیرعا به تظاهر شیافزا» مفهوم به قائل يبرخ و «جامعه در

 تيوضــع بهبود عدم» و «هاارزش و هنجارها تيوضــع بهبود» ياصــل مقو ه دو در هاپاســخ مجموعا

   .رديگيم قرار «هاارزش و هنجارها
 

 جامعه يهاارزش و هنجارها تيوضع» سوال يهاپاسخ هيثانو يکدگذار :12 جدول

 «است؟ چگونه گذشته ميرژ با سهيمقا در
 

 



 هامقوله  ميمفاه فيرد

 هاارزش و هاجارها  يوضع بهبود جامعه در هاارزش و هاجارها شد  ترپررنگ 1

 هاارزش و هاجارها  يوضع بهبود عدم  هاارزش و هاجارها  يرعا به تظاهر شيافزا 2
 

 

 
 

 کارشناسان با مصاحبه سوالات به هامقوله ليتبد .2ـ5

 ااياينارضا ر مشکلات يکداا ليتبد .1 2 5
 

 کارشناسان با مصاحبه سوالات به هايتينارضا و مشکلات يکدها ليتبد :13 جدول

کارشناسان از سوال  کدها 

 دواريام و دلگرم ياسيس نظام به را مردم تواننديم چگونه هارسانه
 ؟کنند

 نظام از مردم شدن دلسرد
 

 در مسئولان تيريمد سوء مشکل فيتخف اي حل يبرا هارسانه
 دهند؟ انجام تواننديم ياقدامات چه مختلف يهاحوزه

 مسئولان عملکرد سوء

 فيتخف و يدولت حيناصح يهااستيس اصلاح يراستا در هارسانه
  ياقدامات چه جامعه در هااستيس نيا از يناش مشکلات

 دهند؟ انجام تواننديم

 دولت حيناصح يهااستيس

 

 ريغ يرفتارها اصلاح به تواننديم ييهااستيس چه اتخاذ با هارسانه
 ند؟ينما کمک است افتهي شدت رياخ دهه در که يانتخابات ياخلاق

 انتخابات در ياخلاق ريغ يرفتارها

 قوه و دولت عملکرد به مردم انتقادات تواننديم چگونه هارسانه
 دهند؟ انتقال هاآن رانيمد به حيصح نحو به را هييقضا

 و هيمجر يقوا عملکرد به انتقاد
 هييقضا

 نظام عملکرد به نسبت نانهيب واقع ينگاه تواننديم چگونه هارسانه
 کنند؟ جاديا جامعه در ياسلام يجمهور

 حکومت عملکرد به يمنف نگاه
 ياسلام يجمهور

 يدارهيسرما فرهنگ رشد از يناش مشکلات فيتخف يبرا هارسانه
 دهند؟ انجام تواننديم ياقدامات چه جامعه در

 يدارهيسرما فرهنگ

 مدارانهنيد ياقتصاد يرفتارها تيتقو در تواننديم چگونه هارسانه
 گردند؟ موثرواقع

 ينيد اعتقادات ضعف

 

 دسااررداا يکداا ليتبد .2 2 5
  

 کارشناسان با مصاحبه سوالات به دستاوردها يکدها ليتبد :14جدول
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کارشناسان از سوال  کدها 

 را گذشته به نسبت يزندگ طيشرا شدن بهتر به باور تواننديم چگونه هارسانه

کنند؟ جاديا  
 

رفاه شيافزا  

 نسبت نظام مسئولان با مردم رابطه شدن بهتر به باور تواننديم چگونه هارسانه

کنند؟ جاديا مردم در را گذشته ميرژ به  
  

 مردم رابطه بهبود

مسئولان با  

 ارزشمند دستاورد تياهم به نسبت را مردم تواننديم چگونه هارسانه 

سازند؟ آگاه ياسيس استقلال  
 

ياسيس استقلال  

 گذشته ميرژ به نسبت زنان تيوضع شدن بهتر به باور تواننديم هاچگونهرسانه

کنند؟ جاديا مردم در را  
 

 تيوضع بهبود

 زنان

 يبرا را گذشته ميرژ به نسبت يآزاد تيوضع بهبود تواننديم چگونه هارسانه

کنند؟ ريباورپذ مردم  
 

 تيوضع بهبود

يآزاد  

 به نسبت هاارزش و هنجارها تيوضع بهبود به باور تواننديم چگونه هارسانه

کنند؟ جاديا مردم در را گذشته ميرژ  

 تيوضع بهبود

هاارزش هنجارها،  

 

  کارشناسان با مصاحبه .3ـ5

 ااياينارضا ر مشکلات رفع .1 3 5

 کنند؟ دراريام ر دلگرم ياسيس نظام به را مردم تواننديم چگونه اارسانه :1سوال

 ردمم تیحما ژهیو به انقلاب، مراحل يتمام در مردم نقش يادآوری با نظام بودن يمردم بر ديتاک ا ف(

 نظام يبرا مختلف مقاطع در که یيهايثارگریا و نظام ســا ه چهل يهابحران در ياســلام يجمهور نظام از

ــلام يجمهور ــته ياس ــل جینتا انعکاس اند،داش ــتاوردها يمعرف با مردم يخودباور هيروح از حاص  نيب يدس

 فيضع طبقات از يتیحما نقش يفایا گوناگون، يهانهيزم در ياسلام انقلاب يا ملل

 در يلاماس انقلاب يدستاوردها انعکاس با جامعه شرفتيپ و رشد در نظام تلاش يسازبرجسته ب(

ــر مختلف، يهانهيزم ــهر درمناطق مختلف ادارات يواقع عملکرد حیتش ــتا و يش  بر ديتاک با یيروس

 کلاتمش حل با رابطه در رانیمد رگذاريتاث يرفتارها دنيکش ریتصـو به شـده، حاصـل يهاشـرفتيپ

  مردم به خدمت در يتیریمد موفق يا گوها يمعرف ،يارسانه يگريهوچ از زيپره با همراه مردم

 انتقال با مردم به نهادها و مسئو ان یيپاسخگو و شـفاف و حق به يگرمطا به فرهنگ تیتقو ج(

ـــ ينید يهازهيانگ جادیا ،يعموم افکار ندهینما عنوان به مسئو ان به مردم حق به مطا بات  در يمل ـ



 که يرانیدم از ریتقد مسئو ان، یيپاسخگو ضرورت نهيزم در يسازفرهنگ ،یيپاسخگو يبرا مسئو ان

 با رابطه در که یيهادستگاه و مسئو ان دنيکش چا ش به و اندداشـته را یيپاسـخگو زانيم نیشـتريب

  ستندين پاسخگو مردم مشکلات

 قدن شــفاف، و صــادقانه يرســاناطلاع با رســانه در انهیگرا جانبه کی و ســتهب عملکرد از زيپره د(

 ختلفم مشــکلات ابعاد و علل نييتب گوناگون، يهاحوزه در مســئو ان عملکرد از نانهيبواقع و يمنطق

 ارائه ،يثرحداک يرسان اطلاع کردیرو با ياجتماع ياسيس عیوقا يرسان اطلاع ،ياسيس يريگجهت بدون

 انقلاب هدافا تحقق به نسبت يعموم مطا بات ارتقاء ،ياسيس عیوقا قيدق و حيصـح ريتفسـ و ليتحل

  يمردم ياسيس مختلف يهاگروه و هافيط نظرات انعکاس ،ياسلام
 

 مخالف، يااحوزه در مسئولان تيريمد سوء مشکل فيتخف اي حل يبرا اارسانه :2س وال

 داند؟ انجام تواننديم ياقدامات چه

ــان ــناس ــوع نیا بر کارش ــتند نظر اتفاق موض ــرا در که داش ــوء» يفعل طیش  از يکی «تیریمد س

 ليتحل و هیزتج با .است شده ياسلام يجمهور ياسيس نظام ريگبانیگر که است يمشـکلات نیبزرگتر

 راهکار سه آن، يناش مشـکلات فيتخف و تیریمد سـوء مشـکل حل جهت کارشـناسـان يهاپاسـخ

  :شد حاصل لیذ يارسانه

 هاتیریمد نیا يمنف جینتا و تبعات دنيکش ریتصو به و ناکارآمد يهاتیریمد يشناس بيآس ا ف(

  جامعه در

 انعکاس و جامعه سطح در موفق يهاتیریمد از حاصـل مثبت جینتا و اثرات يسـازبرجسـته ب(

 خرد؛ و کلان يهاتیریمد در يستميس و يندیفرا نگاه از حاصل مثبت جینتا

ــ چا ش به ج( ــاز و يمعرف و زیگر قانون رانیمد دنيکش  متعهد، مدار، قانون رانیمد از يا گوس

 .کوشسخت و ریپذ تيمسئو 

 کارآمد و حيصح تیریمد يهاشاخ  به نسبت مردم ليتحل و يآگاه سطح ارتقاء د(

 به بتنســ يتفاوتيب عدم و مســئو ان و رانیمد از کارآمد تیریمد يگرمطا به فرهنگ تیتقو ذ(

 مسئو ان عملکرد يچگونگ

 ياشن مشکلات فيتخف ر يدرلا حيناصح ياااستيس اصلاح يراساا در اارسانه :3س وال

 داند؟ انجام تواننديم ياقدامات چه جامعه در اااستيس نيا از

 ديتاک تاس رسانه کی فیوظا جمله از یياجرا نظام از سازنده انتقاد نکهیا انيب ضمن کارشـناسان
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 با ابطهر در نهایجو زهيست نه و انهیجو علاج هدف با و هوشـمندانه اريبسـ دیبايم هارسـانه که داشـتند

 :زا عبارتند نهيزم نیا در يشنهاديپ يراهکارها .کنند اقدام شده اجرا يدو ت حيناصح يهااستيس

 و بعادا از قيدق و حيصح يابیارز و ليتحل با يدو ت نادرست يهااسـتيسـ يشـناسـ بيآسـ ا ف(

  مردم يزندگ در هااستيس نیا جینتا يسازبرجسته و هااستيس نیا يایزوا

ــازنهيزم ب( ــوص در يفکر متنوع يهاگروه آراء تبادل جهت يس ــ خص ــتيس ــح يهااس  حيص

 متخصصان و کارشناسان زبان از نیگزیجا

 يهايفضـاساز از زيپره با يدو ت نادرسـت يهااسـتيسـ خصـوص در مردم نظرات انعکاس ج(

   یياجرا يهاتیریمد فيتضع و بیتخر و ناسا م

 ياخلاق ريغ يرفااراا اصلاح به تواننديم يياااس تيس  چه اتخاذ با اارس انه :4س وال 

 ند؟ينما کمک است افاهي شدت رياخ داه در که ياناخابات

 انيم در ياسيس اخلاق يسـاز نهینهاد در هارسـانه مهم نقش ا ف( بر ديتاک ضـمن کارشـناسـان

 در موجود يهايناهنجار اصــلا  و یيزدا بيآســ در رســانه يبا ا تيظرف ب( مردم، عامه و نخبگان

 رد رياخ دهه در که يانتخابات ياخلاق ريغ يرفتارها اصلا  جهت هارسـانه به را ریز يراهکارها جامعه،

 :نمودند شنهاديپ است افتهی شدت جامعه

 ياسيس مسائل از مردم ليتحل و يآگاه سطح يارتقا ا ف( 

 شفاف و صادقانه يرسان اطلاع ب(

 ينید يهنجارها با متعارض يهنجارها و ا گوها ضعف نقا  نييتب ج(

   ياسلام نظام در يانتخابات سا م رقابت درخصوص يسازفرهنگ د(

 هنجارشکنان از نامطلوب يریتصو ميترس ذ(

   انتخابات در يهمگان يمدار قانون فرهنگ تیتقو ر(

   انقلاب لیاوا ياسيس مهم يهاتيشخص يانتخابات رفتار وهيش از يا گوساز ز(

 فیوظا بخش دو در يرهبر معظم مقام و ينيخم امام حضــرت يانتخابات يرهنمودها نييتب س(

 مردم فیوظا و ياسيس يهاتيشخص

 به که یيرفتارها بودن يراخلاقيغ بر ديتاک و مردم زبان از يانتخابات ياخلاق يرفتارها نييتب ش(

 است شده شکسته هاآن قبح شدن جیرا علت

 حون به را هييقضا قوه ر درلت عملکرد به مردم اناقادات تواننديم چگونه اارسانه :5س وال

 داند؟ اناقال ااآن رانيمد به حيصح

 قوه دو ردعملک به نسبت جامعه طرف از يادیز انتقادات يفعل طیشرا در آنکه انيب با کارشـناسان
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 و دانستند تياهم حائز مردم يتیضـانار نيتسـک در را هارسـانه نقش اسـت مطر  هیيقضـا و هیمجر

  :دادند شنهاديپ قوه دو نیا رانیمد به مردم انتقادات انتقال يبرا را ریز يراهکارها

 وهق دو عملکرد از يناش که مختلف يهاحوزه کلان و خرد سطو  در مردم مشکلات انعکاس ا ف(

 است هیيقضا و هیمجر

 و نيمعاون به مطا بات انتقال نهيزم آوردن فراهم و خودشــان زبان از مردم مطا بات طر  ب(

  قوه دو ارشد رانیمد

 يجمهور نظام عملکرد به نس  بت نانهيب راقع ينگاا تواننديم چگونه اارس  انه :6 س  وال 

 کنند؟ جاديا جامعه در ياسلام

 به بتنس جامعه نانهيب واقع نگاه جادیا در هارسانه نقش نهيزم در کارشـناسـان يهاپاسـخ ليتحل

 :بود لیذ يراهکارها بردارنده در نظام عملکرد

 از زيپره و نظام مختلف يهابخش اقدامات و هاتيفعا  از قيدق و نانهيب واقع ،يمنطق نقد ا ف( 

 يدو ت خدمات یيبزرگنما

 هاطر  انیمجر و مسئو ان نه و مردم زبان از هاشرفتيپ و قاتيتوف انيب ب(

 دهش سانسور نه و دارد وجود تيواقع در که يصورت به مردم مشکلات شفاف و حیصر انتقال ج(

  يدو ت مسئو ان يبرا يواقع ريغ و پرطمطراق ا قاب و نیعناو طر  از زيد(پره

  رانیمد و مسئو ان از يبرخ بیفر مردم و چاپلوسانه اقدامات انعکاس از زيذ(پره

 چه جامعه در يدارهيسرما فرانگ رشد از يناش مشکلات فيتخف يبرا اارسانه :7سوال

 داند؟ انجام تواننديم ياقدامات

 در يماعاجت و ياقتصاد مشکلات بروز درمؤثر  و مهم عوامل جمله از نکهیا بر ديتاک با کارشناسان

 از پس که کردند مطر  را يارســانه يراهکارها اســت يدارهیســرما فرهنگ رشــد ما يکنون جامعه

  :شد حاصل لیذ موارد يکدگذار

 و یيگراتجمل اسراف، دربردارنده يبوم رسوم و آداب حيتقب جهت در يارسـانه يفضـاسـاز ا ف(

   مختلف يهااستان فرهنگ در يگرياشراف

  رانیمد و مسئو ان يستیز ساده جیترو و تیتقو ب(

 ستنده تجملات از فارغ و ساده يزندگ يدارا که ياقتصاد فعا ان و نانیکارآفر يزندگ يسازبرجسته ج(

 ابعاد حیتشـــر با معاملات در متقابل حقوق و اخلاق تیرعا جهت در يعموم افکار تیهدا د(

  نید بزرگان يزندگ ياقتصاد
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 دند؟گر راقعمؤثر  مدارانه نيد ياقاصاد يرفااراا تيتقو در تواننديم چگونه اارسانه :8سوال

 ياداقتص يرفتارها تیتقو يهاراه با رابطه در کارشـناسان يهاپاسـخ يبنددسـته و يکدگذار با

 :شد حاصل لیذ يارسانه راهکار چهار مدارانه، نید

 و کشــور در ياقتصــاد جیرا يهاوهيشــ به نســبت مخاطبان ليتحل و يآگاه ســطح يارتقا ا ف(

 ياسلام احکام بر يمبتن يهاروش با سهیمقا

 ينیرديغ ياقتصاد يرفتارها به افراد آوردن يرو برمؤثر  عوامل ليتحل و يبررس ب(

 اماحک و )ص(اکرم امبريپ ياقتصاد رهيسـ و هاآموزه به نسـبت مخاطبان يآگاه سـطح يارتقا ج(

   ياسلام اقتصاد يشرع

ـــلام احکام تیرعا به يعموم افکار تیهدا د(  آثار انيب با تجارت و معاملات به مربو  ياس

   يراسلاميغ ياقتصاد يهاتيفعا 

 دسااررداا يريباررپذ .2 3 5

 را هگذشا به نسبت يزندگ طيشرا ش دن بهار به بارر تواننديم چگونه اارس انه :9س وال

 کنند؟ جاديا
 طیشرا زا مردم يتینارضا باعث جامعه در ياقتصاد و ياجتماع يعدا تيب آنکه انيب با کارشـناسان

 گذشته هب نسبت يزندگ طیشـرا بهبود عدم به را لهمسـئ نیا يبرخ و شـده يکنون طیشـرا در يزندگ

 هترب به باور لیذ يراهکارها از اســتفاده با دارند فهيوظ هارســانه که ســاختند مطر  دهند،يم نســبت

 :کنند جادیا مردم در را گذشته به نسبت يزندگ طیشرا شدن

 بر ديتاک با گوناگون يهانهيزم در ياسلام انقلاب يدسـتاوردها از مردم يآگاه سـطح يارتقا ا ف(

   ياسيس و يفرهنگ يدستاوردها

 يهانهيزم در ياسلام يجمهور نظام معاند يکشورها گاهیجا با رانیا برتر يهاگاهیجا سهیمقا ب(

 سهیمقا قابل

 يکشورها به مهاجرت به حاضر که ينخبگان و يورزشـ و يعلم آوران مدال عملکرد انعکاس ج(

 ستندين يخارج

 تيفيک سطح تنزل درباره ياسلام يجمهور نظام دشمنان عاتیشا ينف و شبهات به یيپاسخگو د(

 ياسلام يجمهور نظام در مردم يزندگ امکانات و

 سبتن نظام مسئولان با مردم رابطه شدن بهار به بارر تواننديم چگونه اارسانه :11سوال

 کنند؟ جاديا مردم در را گذشاه ميرژ به

 جادیا درخصوص تواننديم هارسانه که يموارد شتريب که داد نشان کارشناسان يهاپاسـخ ليتحل



 کنند، ديتاک نآ بر گذشته میرژ به نسبت نظام مسئو ان با مردم رابطه شدن بهتر به نسـبت يریباورپذ

 نیمهمتر .است مسئو ان انتخاب سـاختار و مردم، با ياسـلام يجمهور نظام رهبران عملکرد با مرتبط

   :از عبارتند نهيزم نیا در يارسانه يراهکارها

  ابعاد در يپهلو شاهان اقدامات با ياسلام يجمهور نظام رهبران عملکرد نحوه سهیمقا ا ف(

 هانآ هیپا هم مسئو ان عملکرد با ياسلام يجمهور نظام مسـئو ان از يبرخ عملکرد سـهیمقا ب(

   مختلف ابعاد در يپهلو میرژ در

   يپهلو میرژ و ياسلام يجمهور نظام در مسئو ان نشیگز وهيش سهیمقا ج(

 الاساقل ارزشمند دسااررد تياام به نسبت را مردم تواننديم چگونه اارسانه :11س وال

 سازند؟ آگاه ياسيس

 :دیگرد مطر  لیذ يارسانه راهکار سه کارشناسان يهاپاسخ در

 بر يبغر يکشورها نفوذ اعمال و يپهلو خیتار قتيحق به نسبت جامعه يآگاه سطح يارتقا ا ف(

  مسئو ان و شاه

 يرکشو از ياسلام انقلاب از پس جهان در رانیا گاهیجا به نسبت جامعه يآگاه سـطح يارتقا ب(

 يخارج گرانليتحل زبان از يجهان معاد ات درمؤثر  و مستقل يکشور به غرب عيمط و منفعل

 با يپهلو میرژ مسئو ان و ياسلام يجمهور نظام رهبران برخورد نحوه تفاوت يسـازبرجسـته ج(

   يغرب يکشورها سران

 ذشاهگ ميرژ به نسبت زنان تيرضع شدن بهار به بارر تواننديم ااچگونهرسانه :12سوال

 کنند؟ جاديا مردم در را

 ياماسل يجمهور نظام در زنان تيوضع اگرچه که است آن يایگو کارشناسان يهاپاسـخ ليتحل

 یيا اب سطح در موجود وضع از هايتینارضا نهيزم نیا در اما است شـده بهتر گذشـته میرژ به نسـبت

 زنان تيوضع شدن بهتر به باور جادیا ريمس در ژهیو صورت به هارسانه که است ازين  ذا و است مطر 

 :دیگرد شنهاديپ لیذ يارسانه يراهکارها راستا نیا در .کنند تيفعا  گذشته میرژ به نسبت

 انزن هيعل يجهان استکبار نظام نرم جنگ يفرهنگ يهابرنامه و هاطر  از جامعه يسـازآگاه ا ف(

 رانیا مسلمان

 در انزن حقوق انگاشتن دهیناد درباره نظام دشـمنان عاتیشـا ينف و شـبهات به یيپاسـخگو ب(

 ياسلام يجمهور

 رب زنان به نسبت يپهلو شاه محمدرضا و ياسلام يجمهور نظام رهبران يهادگاهید سـهیمقا ج(

  اسناد اساس
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  يپهلو میرژ و ياسلام يجمهور نظام در زنان حوزه مسائل مختلف يهاشاخ  سهیمقا د(

 يراب را گذشاه ميرژ به نسبت يآزاد تيرضع بهبود تواننديم چگونه اارس انه :13س وال

 کنند؟ ريباررپذ مردم

 ،يپهلو میرژ به نسبت ياسلام يجمهور نظام در يآزاد تيوضع بهبود بر ديتاک ضمن کارشناسان

 نسبت يریباورپذ جادیا جهت در هارسانه تا است ازين که دانستند يمسـائل جمله از زين را يآزاد مقو ه

 حاصل لیذ يارسانه يراهکارها .باشند داشته يجد اقدام گذشته میرژ به نسبت آن تيوضع بهبود به

  :است شده داده يهاپاسخ ليتحل

 شهیاند در يآزاد حیتشر با ياسلام فرهنگ اساس بر يآزاد مفهوم درخصوص يسازفرهنگ ا ف(

 يرهبر معظم مقام و )ره(ينيخم امام حضرت

 رب يپهلو میرژ و ياسلام يجمهور نظام در مردم ياسيس و ياجتماع يآزاد تيوضع سـهیمقا ب(

 يپهلو میرژ انيزندان خاطرات و ساواک اسناد اساس

 يجمهور نظام در يآزاد وجود عدم درباره نظام دشمنان طرف از مطر  شبهات به یيپاسخگو ج(

 ياسلام

 به نسبت ااارزش ر انجاراا تيرض ع بهبود به بارر تواننديم چگونه اارس انه :14س وال

 کنند؟ جاديا مردم در را گذشاه ميرژ

 يجمهور نظام يارسانه يفرهنگ مختلف يهاحوزه در هاارزش و هنجارها تيوضع سـهیمقا ا ف(

  يپهلو میرژ و ياسلام

 با و گرفته شــکل ياسـلام يجمهور نظام در که ينید ياجتماع يهاتيفعا  ليتحل و انعکاس ب(

   .شوديم برخوردار يشتريب قوت از زمان گذشت

 جهينت .6

 يکارآمد يریباورپذ يارسـانه يراهکارها» ياصـل ســوال به يپاســخ پژوهش نیا يهاافتهی مجموع

 اهداف، ،یيتوانا ليقب از يمقو ات هیپا بر يکارآمد که یيآنجا از .باشــديم «؟ســتيچ ياســلام انقلاب

ــوديم نييتع مختلف يهانظام در موانع و امکانات ــاوت و ش  از شيب نظام يکارآمد درباره مردم قض

 مندانهتوان عملکرد وجود اول مرحله در است، نظام عملکرد اساس بر باشد ينظر يمبان اساس بر آنکه

ــئو ان دفاع قابل و ــط عملکرد نیا انعکاس دوم مرحله در و نظام مس ــانه توس  مردم اقناع و هارس

 امنظ يکارآمد به مردم باور رييتغ و دادن شــکل ت،یتقو موجب توانديم دســتاوردها نیا درخصــوص

 هس در يارسانه يراهکارها يایگو پژوهش يهاافتهی يبندجمع راستا نیا در .گردد ياسلام يجمهور



   .باشديم ياسلام انقلاب يکارآمد يریباورپذ جهت مسئو ان و مردم نظام، محور

 :از عبارتند يارسانه يرااکاراا «نظام» محور در   

 يندگز در هااستيس نیا جینتا يسازبرجسته و يدو ت نادرست يهااستيسـ يشـناسـ بيآسـ .8

 مردم

 يدو ت اتخدم یيبزرگنما از زيپره و نظام مختلف يهابخش يهاتيفعا  از نانهيب واقع و يمنطق نقد .2

 ا نق رفع و نظام يهااستيس خصوص در يفکر متنوع يهاگروه آراء تبادل جهت يسازنهيزم .9

 هااستيس ضعف

 مسئو ان نه و مردم زبان از مختلف يهانهيزم در ياسلام انقلاب سا ه چهل يدستاوردها انعکاس .0

 در مردم يهاتیحما و هايثارگریا ژهیو به انقلاب، مراحل يتمام در مردم نقش بر ديتاک .5

 نظام سا ه چهل يهابحران

 ياسلام نظام در يانتخابات سا م رقابت يهايژگیو درخصوص يسازفرهنگ .1

 و ياورفن علم، ديتو  يهانهيزم در نظام معاند يکشــورها گاهیجا با رانیا برتر گاهیجا ســهیمقا .7

 سهیمقا قابل يهاحوزه ریسا

 مختلف ابعاد در يپهلو میرژ با ياسلام يجمهور نظام مثبت تحو ات سهیمقا .1

 سائلم درباره ژهیو به مختلف يهاحوزه در نظام دشمنان عاتیشا ينف و شبهات به یيپاسخگو .3

 زنان حقوق و يآزاد ،ياقتصاد
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