ارائه سیاستهای محتوایي حاکم بر تولیدات رسانه ملي
براساس چارچوب مکتب شهید سلیماني
مجید محمدزمانی
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*

چکیده

هدف :هدف از پژوهش حاض ارائه سیاستهای محتوایی حاکم بر تولیردات رسرانه
ملی ب اساس چارچوب مکتب شهید سلیمانی است.
روش :جهت احصرای سیاسرتهای حراکم بر تولیردات ب خاسرته از مکترب شرهید
سلیمانی ،ابتدا از روش تحلیل م مون و سپس از روش داللتپژوهی استفاد شد .در ابتدا با
تحلیل م مون بیانات مقام معظم رهب ی ،مولفههای مکتب شهید سلیمانی اسرتخ اج شرد.
همچنین الگروی اث گرذاری محتروای رسرانه بر مخاطرب مع فری گ دیرد .سرپس برا روش
داللتپژوهی از تالقی معنادار ایرن دو حروز مکترب شرهید سرلیمانی و اث گرذاری رسرانه،
سیاستها و اهداف حاکم ب تولیدات رسانه ملی ب اساس چارچوب مکتب شهید سرلیمانی
ارائه گ دید.
یافتهها :سیاستهای حاکم ب تولیدات ب خاسته از مکتب شهید سرلیمانی شرامل 82
کالن سیاست است که در  7دسته در قالب یک بازبینه (چک لیست) ارائه شد اسرت ترا برا
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* دانشجوی دکت ی رشته سیاستگذاری ف هنگی دانشرگا خروارزمی و پژوهشرگ م کرز رشرد دانشرگا امرام
صادق.Mjmzamania@gmail.com ،

استفاد از آن ،ب نامهسازان و مدی ان رسانه ملی به ط احی و ارزیابی ط حها جهت تصویب و
اث سنجی تولیدات اقدام نمایند .در انتهای مقاله نیز نحو بهکارگی ی اث سرنجی برا محوریرت
بازبینه تولید شد بیان گ دید.
نتیجهگیری :این سیاستها و اهداف میتوانرد راهنمرای ب نامهسرازان بر ای ط احری و
مدی ان سازمانی جهت ارزیابی ط ح ها و نظارت ب تولیدات باشد .بناب این در چهار م حلره
ط احی محتوا ،تصویب ط ح تولیدات ،اج ا و تولید اث و در آخ ارزیابی محتوا بایرد تحقرق
این سیاستها مورد تأیید ط احان و مدی ان سازمانی ق ار گی د.
کلیدواژهها :قاسم سلیمانی ،رسانه ملی ،سیاستهای محتوایی ،داللتپژوهی ،تحلیل

مقدمه

شهید سلیمانی در دهه گذشته مورد توجه مخاطبین ای انی و خارجی بود است .وی در
 49دیما سال  4912در حمله ت وریستی دولت آم یکا در ع اق شرهید شرد .رهبر معظرم
انقالب پس از شهادت وی ،از را شهید سرلیمانی برهعنروان مکترب سرلیمانی یراد ک دنرد.
ویژگیهای بارز شهید سلیمانی موجب شد است که رهب معظم انقالب پژوهشرگ ان را بره
ب رسی مکتب شهید سلیمانی ف ات از شخصیت شهید سلیمانی ت غیرب نماینرد و تر ویج و
درسآموزی از این مکتب را شک گذاری و قدردانی واقعی بدانند .ایشان در  87دیما سرال
 4912در خطبههای نماز جمعه ف مودند:
« ّاما اینکه ما بیاییم این حوادث را تقو یم کنیم ،قیمتگذاری کنیم ،قدر آنها را بدانیم و
ّ
ببینیم که انداز و قیمت این حوادث چقدر است؛ در صورتی تحقق پیدا میکند که ما به حاج
قاسم سلیمانی -شهید عزیز -و به ابومهدی -شهید عزیز -به چشم یک ف د نگا نکنریم؛ بره

ارائه سیاستهای حمتوایی حاکم بر تولیدات رسانه ملی براساس چارچوب مکتب شهید سلیمانی

م مون.

آنها به چشم یک مکتب نگا کنیم .س دار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب ،یک را  ،یک
مدرسه درسآموز ،سپا قدس را بهعنوان یک مجموعه و سرازمان اداری صر فا نبینریم؛ بلکره
بهعنوان یک نهاد انسانی و دارای انگیز های بزرگ و روشن انسانی مشاهد کنیم .اگ اینجرور
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شد ،آن وقت این اجتماع م دم ،این تجلیل و تعظیم م دم ،تک یم مر دم معنرای دیگر ی پیردا
میکند».

یکی از رسانههای ُپ مخاطب و مؤث اجتماعی کشور ،رسانه ملی است که با توجره بره

تأ کیدات رهب معظم انقالب ،این رسانه وظیفه دارد نسربت بره تر ویج ابعراد مکترب شرهید
سلیمانی در تولیدات خود گامهای مؤث ب دارد .زمانی مکتب شهید سلیمانی بهمعنرای واقرع
ت ویج میگ دد که همه تولیدات رسانه ملی در چارچوب ابعاد این مکتب ح کت کنند و ابعاد
این مکتب بهمثابه روح ،در تمامی تولیدات رسانه جاری و ساری باشد ،ازاینرو نباید به ص ف
ویژ ب نامههای خاص اکتفاء نمود .ب ای تحقق این هدف ،سؤال اساسی این پژوهش آن است
که سیاستهای حاکم ب تولیدات رسانه ملی در چارچوب مکتب شهید سلیمانی دارای چره
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مؤلفههایی است؟
از آنجا که عنوان مکتب شهید سلیمانی ب ای اولینبار توسط رهب معظرم انقرالب عنروان
گ دید در این مقاله پس از تحلیل بیانات ایشان ،برا اسرتفاد از روش تحلیرل م رمون بره ارائره
مؤلفههای مکتب شهید سلیمانی میپر دازیم و در ادامره الگروی ترأثی ات محتروای رسرانه بر
مخاطب را ارائه میکنیم .در ادامه با توجه به مؤلفههای مکتب حاج قاسرم و چرارچوب تحلیرل
اث  ،با استفاد از روش داللتپژوهری ،داللتهرا (یرا همران سیاسرتها)ی حراکم بر محتروا
استخ اج و احصا شد و این سیاستها در قالب بازبینه (چک لیست) ارائه میگ دد .در انتهای
مقاله نیز نحو کاربست این سیاستها در تصویب ،تولید یا ارزیابی محتوا بیان میگ دد.
این بازبینره میتوانرد ابرزار سرنجش و ارزیرابی طر حهرای پیشرنهادی بر ای مردی ان و
بخشهای سازمانی باشد .همچنین ب نامهسازان میتوانند با در نظر گر فتن ایرن بازبینره بره
ط احی محتوای خود اقدام نمایند.
در ادامه این مقاله در بخش دوم با استفاد از روش تحلیل م مون بره ارائره مؤلفرههای
مکتب حاج قاسم میپ دازیم .سپس چارچوب مختار الگوی تأثی ات رسانه ارائه میگ دد .در
بخش سوم ،روش داللتپژوهی به کارگ فته شد در این پژوهش مع فی و نحو بهکارگی ی آن
 6توضیح داد میشود .در بخش چهارم ،یافتههای این پژوهش که همان سیاستهای رسانهای

ب خاسته از چارچوب مکتب شهید سلیمانی است تش یح میگ دد .در بخش پنجم نیز نحو
ارزیابی محتوا با استفاد از آن سیاستها در رسانه ملی ارائه میگ دد.
ابعاد مکتب شهید سلیمانی

انتخاب مکتب و استفاد از آن از جمله ض وریات حیات انسانی است .مکتب تئروری
کلی و یک ط ح جامع و هماهنگ و منسجم است که هدف اصلی آن ،کمال انسان و ترأمین
سعادت همگانی است و در آن ،خطوط اصلی ،روشها ،بایدها و نبایدها ،خوبها و بردها،
هدفها و وسیلهها ،نیازها و دردها ودرمانها ،مسئولیتها و تکلیفها مشخص است و منبع
تع یف میتوان ب ای مکتب ویژگیهای ذیل را تع یف ک د:
 .4جهانبینی تأمینکنند نیازهای انسانی :ه مکتبی یک بینش خاصرری ،یرک دیردگا
خاصی ،یک ب داشرت خاصری ،یک دریافت خاصی از جهان دارد که به آن جهانبینی گفتره
میشود .این جهانبینی میتواند مادی یا الهری باشرد (خامنرهای .)881 ،4911 ،در سرایه ایرن
بینش ،مکتب میتواند تأمینکنند نیازهای عمیق انسانها و پی وان خویش بر ای کمرالشران
باشد .از جمله نیازها و گ ایشهای عمیق فط ی در انسانها ،نیراز بره حرقطلبری و دوری از
باطل است .ازاینرو ه مکتبی باید نسبت خود با حرق و باطرل از منظر هسرتیشرناختی و
مع فتشناختی مشخص نماید.
 .8مسئولیتهای اجتماعی :مکتب منبع الهام تکالیف و مسئولیتهاسرت کره ازایرنرو
دارای نمود بی ونی و کنش اجتماعی است (خامنهای .)912 ،4911 ،مکتب تنها به شناختهای
ذهنی و فلسفی محدود نمیشود بلکره در الیرههای ظراه ی تمردنسرازی ،بایرد کنشرگ ی
اجتماعی داشته باشد و در سطح نظ یه باقی نماند .ازاینرو یک نظ یه یا پرارادایم زمرانیکره

ارائه سیاستهای حمتوایی حاکم بر تولیدات رسانه ملی براساس چارچوب مکتب شهید سلیمانی

الهام تکالیف و مسئولیتها ب ای همه اف اد میباشد (مطه ی .)11-11 ،4921 ،با توجه به ایرن

دارای پی وان اجتماعی و ظهور بی ونی گ دد ،مکتب نامید میشرود .مکترب بر ای پیر وانش
خود مسئولیتها و تکالیف اجتماعی تعیین میکنرد .بنراب این در شرناخت مکترب بایرد بره
مسئولیتهای اجتماعی آن توجه نمود.
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 .9انسجام درونی و تمایز بی ونی :انسجام یک مکتب نشران از قروت نظر ی و موجرب
قوت عملی آن در جامعه میگ دد .در سطح اجتماع نیز ،م دم به مکتبی گ ایش پیدا میکننرد
که دارای قوت نظ ی باشد .اصول یک مکتب باید هماهنگ با یکدیگ باشند و ه اصرلی در
تأیید و تکمیل اصل دیگ ق ارگی د (خامنهای .)714 ،4911 ،ه مکتب باید تقابل و تمایز خود از
سای مکاتب رقیب را نشان دهد (خامنهای .)914 ،4911 ،بناب این در شناخت ابعاد یک مکتب
باید اوال وابط اصول آن مکتب با یکدیگ مورد توجه ق ار گی د ،ثانیا نحو تعامل آن مکتب برا
ع صههای مختلف اجتماع مورد توجه ق ار گی د.
موضوع پژوهش حاض با شناخت مؤلفههای مکتب شرهید سرلیمانی آغراز مریشرود.
بهمنظور فهم ابعاد مکتب شهید سلیمانی ،پژوهش حاض به ب رسی سرخن انیهای مکتروب
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رهب معظم انقالب در مورد شهید سلیمانی -چه در زمان حیات و چه پس از شرهادت وی-
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در مناسبات مختلف پ داخته است.
بهمنظور یافتن سخن انیهای مر تبط برا شرهید سرلیمانی در بخرش جسرتجوی سرایت
 ،khamenei.irکلیدواژ «سلیمانی» جستجو گ دیرد و  49سرخن انی رهبر معظرم انقرالب
یافت شد که حداقل یک بار نام شهید سلیمانی در آن ب د شد است .جدول ذیرل عنراوین و
تاریخ سخن انی یا احکام رهب انقالب به س دار را که در ایرن پرژوهش انتخراب شرد اسرت
نشان میدهد:
جدول  .1بیانات مورد استفاده در تحلیل مکتب شهید سلیمانی

بیانات
بیانات در دیدار دسرتاندرکاران م اسرم سرالگ د شرهادت حراج قاسرم
سلیمانی و خانواد شهید سلیمانی

تاریخ
1399/09/26

بیانات در دیدار م دم قم

1398/10/18

بیانات خطبههای نماز جمعه ته ان

1398/10/27

بیانات در دیدار م دم آذربایجان ش قی

1398/11/29

بیانات در دیدار اقشار مختلف م دم

1398/11/16

بیانات در ارتبراط تصرو ی ی برا نماینردگان یرازدهمین دور مجلرس شرورای
اسالمی
پیام تسلیت رهب انقرالب در پری شرهادت سر دار شرهید سرپهبد قاسرم
سلیمانی و شهدای هم ا او

1399/04/22
1398/10/13

بیانات در سخن انی تلو یزیونی به مناسبت عید ق بان

1399/05/10

بیانات در دیدار مداحان اهلبیت

1931/11/62

بیانات در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

1398/10/13

بیانات در دیدار جمعی از ایثارگ ان و خانواد های شهدای استان ک مان

1384/02/12

پاسخ رهب انقالب به نامه س لشک قاسم سلیمانی دربار پایان سیط داعش

1396/08/30

پس از جمعآوری منابع ،با استفاد از روش تحلیل م مون و م ور چندبار متن برا توجره
به ویژگیهای گفته شد در مورد مکترب 28 ،کرد از مرتن بیانرات مر تبط برا موضروع مکترب
مستخ ج گ دید .سپس با دستهبندی این کدها 88 ،م مون اصلی شکل گ فرت .در ادامره برا
دستهبندی م امین اصلی ،به  7م مون سازماندهند و در پایان به  9م مون ف اگی رسیدیم.
در این بخش به مع فی شبکه م امین م تبط با مؤلفرههای مکترب شرهید سرلیمانی از
منظ رهب انقالب خواهیم پ داخرت .جردول ذیرل برهصرورت مختصر م رامین ف اگیر و
سازماندهند و اصلی را نشان میدهد.
جدول  .2جدول تحلیل مضون مکتب شهید سلیمانی

مضامین

مضامین

فراگیر

سازماندهنده

ارتباط با جبهه

تعهد به ارزشهای

اخالص در عمل

حق

دینی

آخ تگ ایی

مضامین اصلی

کدها
9
8
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پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 4911

1399/01/01

5

معنویتگ ایی

1

ایمانگ ایی

1

پایبندی به تش ع

8

تعهد به ارزشهای

والیتمداری

4

انقالبی

متعهد به ارزشهای انقالب

4

ایثار و تعاون نسبت

زندگی معمولی در کنار م دم

1

م دم در جبهه حق

نوعدوستی بدون م ز در جبهه حق

7

هم ا سازی جبهه حق

1

انسجام جبهه مقاومت

1

همیاری به م دم ب ای مقاومت

7

بسیج گست د جبهه
مطالعات دینی رسانه | سال اول | مشاره سوم و چهارم | پائیز و زمستان 8931

حق ب ای مقاومت

بیداری و هدایت ملت نسبت به
هدایت ف هنگی

ارزشهای انقالبی

ج یان حق

الگوسازی بدون م ز

44

ج یانسازی در تاریخ

9

شناخت نقشههای
تعامل با جبهه
باطل

7

باطل
جهاد همهجانبه علیه
باطل

تالش در ع صههای مختلف تح کات
دشمن

4

شناخت و پیشبینی نقشههای دشمن

8

تالش بیوقفه در جهاد

9

ح ور در صحنه جهاد

8

تدبی شجاعانه

1

در ادامه جهت اختصار 7 ،م مون سازماندهند جردول براال بره تفکیرک شر ح داد
خواهد شد.
8

 .1تعهد به ارزشهای دینی :شهید سلیمانی مسلمانی بود که در مکترب اسرالم و در

دوران جنگ و در نظام ایمانی رشد ک د بود و در طول زندگی به خودسازی و معنویتگ ایری
میپ داخت .وی حتی در میدان جنگ نیز حدود ش عی را رعایت میک د و از ظلرم و تعردی
پ هیز مینمود .وی به آخ ت ایمان قلبی داشت و تالش میک د که اعمال خرود را مخلصرانه
انجام دهد و این عمل مخلصانه موجب ب کت به عم و شهادت وی گ دید
 .2تعهد به ارزشهای انقالبی :شهید سلیمانی ت بیت شد مکتب امام خمینری برود
است و بهشدت به ارزشهای انقالبی همچون اطاعت از ولیفقیه ایمان داشته است .ازاینرو
تمام تالش خود را جهت کسب رضایت و تحسین والیت انجام میداد .ایشان برا ایرنکره در
خطوط و احزاب سیاسی ش کت نداشت اما بهشدت به ارزشها انقالبی پایبند بود .وی با ه
 .3ایثار و فداکاری نسبت به جنس مردم :شهید سلیمانی در عین حالی کره زنردگی
ساد و بیتکلف داشت و بدون تظاه در میان م دم ح ور پیدا میک د ،اما تالش میک د ترا
به حل مشکالت م دم در بح انهایی نظی سیل اقدام کند .وی عم خود را ب ای ایجاد امنیت
و م اقبت از جان انسانها خ ج نمود و انسان ص فنظ از ملیت و نژاد قابل احت ام ب ای وی
بود .ازاینرو فعالیتهای ف ام زی وی از روی اعتقاد جهت مبارز

با ظلم بود.

 .4بسیج و همکاری با جبهه حق :شهید سرلیمانی فر دی ف اجنراحی برود و ترالش
مینمود تا با قدرت اقناعکنندگی اف اد و گ و های جبهه حق را ب ای مقاومرت در ب ابر باطرل
هم ا سازد .نزدیکان و همکاران وی انسانهای مؤمن و شجاع بودند .شهید سرلیمانی عامرل
وحدت بین کشورهای جبهره مقاومرت برود و شرهادت وی انسرجام و پیونرد ایرن جبهره را
مستحکمت ک د .وی عامل ب انگیختگی مقاومت اسالمی است و در زمران حیرات او جبهره
مقاومت تجهیز شد و الگوی مبارز را از وی آموخت.
 .5هدایت فرهنگی جریان جبهه حق :ه مکتبی به حسب قروت و قردرت نظر ی و

ارائه سیاستهای حمتوایی حاکم بر تولیدات رسانه ملی براساس چارچوب مکتب شهید سلیمانی

ف د و ج یانی که در چارچوب انقالب ح کت میک د ،تعامل داشت.

عملی خود در تاریخ اث گذار است .ارائه یک الگو عامل ایجراد گر ایش عمرومی و تغییر در
ج یان تاریخی میگ دد .شهید سلیمانی با متبلورسازی ارزشهای ملی و اسالمی برهعنروان
الگو و قه مان ای ان و جهان اسرالم شرناخته شرد و شرهادت وی موجرب هردایت و گر ایش

6

عمومی به ارزشهای انقالبی و اسالمی و ایجاد اتحاد و بصی ت در میان آحاد جهان اسالم و
حتی میان آزادیخواهان جهان گ دید.
 .6شناخت و تدبیر نسبت به نقشههای دشمن :ه مکتبی باید م ز خود را از مکاترب
رقیب و منح ف جدا میسازد .مکتب شهید سلیمانی مکتب حقگ ا و حقجو است و ازایرنرو
به دفع و رفع جبهه باطل اقدام میکند .ب ای این منظور باید ع صههای مختلف ح ور باطرل و
نقشههای آتی وی پیشبینی شود و ب ای شکسرت دشرمن در ع صره سرخت و نر م ط احری و
ب نامهریزی نمود.
 .7چگونگی جهاد علیه باطل :در مکتب شهید سلیمانی ،پس از شناخت نقشرهها و
ع صههای جبهه باطل ،باید به جهاد همهجانبه علیه باطل اقدام نمود .این جهاد همرهجانبره

مطالعات دینی رسانه | سال اول | مشاره سوم و چهارم | پائیز و زمستان 8931

نیازمند درایت و تیز هوشی در بهکارگی ی امکانات ب ای خنثیسازی نقشههای دشرمن اسرت
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تا آنچه به ظاه ناممکن است ،محقق شود .در خط مقدم جهاد و میدان عمرل و مجاهردت
بیوقفه و خستگیناپذی از جمله الزامات ح ور در ع صه جهاد علیه باطل است.
الگوی ابعاد تأثیرگذاری محتوای رسانه

تولیدات رسانه ملی بهمنظور اث گذاری ب مخاطب است .آنچه محتروای رسرانه ع ضره
میکند ،نفوذ و اث است و آنچه از اث محتروای رسرانه بر مخاطرب اعمرال میشرود ،ترأثی
رسانهای است .ازاینرو« ،تأثی ات ناشی از نفوذ رسانه ،عبارت است از همران چیزهرایی کره
بهعنوان نتایج -حال چه بهصورت جزئی و چره بهصرورت کلری -از نفروذ رسرانهای ناشری
میشوند»( .پات )92-91 ،8848 1،

تأثی ات محتوای رسانه را میتوان به سه دسته خ وجی ،ر آورد و پیامد تقسیم ک د .منظور
از خ وجی 6،نتایج بالواسطه و فوری حاصرل از محتروای رسرانه اسرت .رهراورد 9،ترأثی ات
کوتا مدت و میانمدت حاصل از محتواست که نوعا اف اد با هدف تحقق ر آوردهرا اقردام بره
. Potter.
. Outputs.

1
2

3. Outcomes.

تولید محتوا میکنند .پیامد 1نیز از اث ات بلندمدت خواسته یا ناخواسرته (عمردتا ناخواسرته)
حاصل از محتوای رسانه ب مخاطبان شکل میگی د .در اینجا به مجموع خ وجی ،ر آورد و
پیامد ،تأثی گفته میشود( .استافل بیم 6و کورین)412-418 ،8841 9،
شکل  .1روابط انواع تأثیرات
Effect

منفی) ،زمانبندی تأثی ات (تأثی ات فوری در مقابل تأثی ات بلندمدت) ،دوام تأثی ات (تأثی ات
موقت در مقابل تأثی ات دائم) ،میزان تغیی (تغیی در مقابل تقویت) ،قصد ترأثی (عمردی در
مقابل غی عمدی) ،میزان ارتباط (تأثی ات مستقیم یا غی مستقیم) و قابلیت وضروح (ترأثی ات
قابل مشاهد یا پنهان) طبقهبندی ک د .این پژوهش به ب رسی تأثی ات رسانه بر مخاطرب از
لحاظ روانشناختی میپ دازد که دارای انواع ذیل میباشد:
 .4تأثی ات شناختی :تأثی ات محتوای رسرانه بر پر دازش ذهنری ،سراخت و ذخی سرازی
اطالعات.
 .8تأثی ات باوری :تأثی ات محتوای رسانه ب باورهای ف د و جامعه.
 .9تأثی ات نگ شی :تأثی ات محتوای رسانه ب ق اوتهای نگ شی اف اد.
 .1تأثی ات احساسی :تأثی ات محتوای رسانه ب ب وز یا تغیی احساساتی همچون خشم،
خند و ت س.
 .1تأثی ات رفتاری :تأثی ات محتوای رسانه ب کنشهای آشکار رفتاری فر د( .پرات ،8848 ،

ارائه سیاستهای حمتوایی حاکم بر تولیدات رسانه ملی براساس چارچوب مکتب شهید سلیمانی

تأثی ات رسانهای را میتوان ب اساس ارزش تأثی ات (ترأثی ات مثبرت در مقابرل ترأثی ات

)18-91
1. Impact.
2. Stufflebeam.
3. Coryn.
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تولیدات رسرانه ملری بایرد موجرب ایجراد ترأثی ات مثبرت شرناختی ،براوری ،نگ شری،
احساسرری و رفترراری ب ر مخاطررب گ ر دد .بررهطورمثررال دانررش مخاطررب را برره موضرروعات
جهران اسررالم افرزایش دهررد ،براور مخاطررب برره کمرک خداونررد را تقویرت نمایررد .از طر ف
دیگ تولیردات رسرانه بایرد از ایجراد ترأثی ات منفری شرناختی ،براوری ،احساسری و رفتراری
در مخاطب پ هیز نمایند .بهطورمثرال از ایجراد حرس تر س نسربت بره دشرمن بر مخاطرب
پ هیز نماید.
روش پژوهش :داللتپژوهی

از روش داللتپژوهری در چره زمران اسرتفاد مریشرود؟ گراهی اوقرات پژوهشرگ ی
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میخواهد از سای رشتهها ،از فلسفههای مختلف ،از رشتههای پایهای ،از یک مکتب ،از یک
چارچوب ،از یک نظ یه یا مدل ،و یرا حتری از یرک ایرد ابتردایی مطر ح در سرای رشرتهها
رهنمودهایی ق ض ک د و در رشته تخصصی خود به کار گی د ،به این عمل «داللتپژوهی»
اطالق میشود .بهطورمثرال داللتهرای رئالیسرم انتقرادی در پرژوهشهرای سیسرتمهرای
اطالعاتی یا داللتهرای پسرت مدرنیسرم در مردی یت دولتری (دانراییفر د .)4911 ،از روش
داللتپژوهی میتوان جهت استخ اج سیاستهای م تبط با یک حوز ب اساس یک مکتب یا
چارچوب استفاد ک د .بهطورمثال امینی و زارع ( )4917به داللتهای آموز های نهجالبالغه
در حوز ارزشیابی خطمشی اقدام نمودند (امینری و زارع )4917 ،و یرا محمردی و همکرارانش
( )4917به استخ اج داللتهای واقعگ ایی انتقادی در ارزشیابی خطمشری علرم ،فنراوری و
نوآوری پ داختند(محمدی و دیگ ان.)4917 ،
از آنجا که سیاستهای حاکم ب محتوای رسانه باید از جنس سیاستهای رسانهای (و
نه ص فا ف هنگی) بود و در حوز کارک د رسانه در تأثی گذاری ب مخاطب ق ار گی د ،نمیتوان
در تدوین سیاستها ص فا به مؤلفههای مکتب شهید سرلیمانی اکتفراء نمرود ،بلکره بایرد از
تالقی مؤلفههای مکترب شرهید سرلیمانی برا ابعراد تأثی گرذاری محتروا برا اسرتفاد از روش
 15داللتپژوهی ،به استخ اج سیاستهای رسانهای ب خاسته از مکتب شرهید سرلیمانی اقردام

نمود .ازاینرو در پژوهش حاض از روش داللتپژوهی ب ای استخ اج سیاستهای رسانهای
حاکم ب تولیدات رسانه ملی استفاد شد است.
ب اساس نظ داناییف د ( )4911در مقاله «روششناسی مطالعات داللتپژوهی در علوم
اجتماعی و انسانی» ،بهطورکلی دو گونه متمایز داللتپژوهی نظامند و داللتپژوهی ب ایشی
وجود دارد .در داللتپژوهی نظامند ،در ابتدا چارچوب مفهومی که بهدنبرال داللتهرایی از
رشته ،فلسفه ،چارچوب ،نظ یه و مدل مط ح شرد در مجرامع علمری بر ای آن هسرتیم ،بره
تف یل مط ح میشود و سپس در مآخذ استق اض داللتها بهدنبال یافتن داللتهایی بر ای
تکتک عناص تشکیلدهند آن چارچوب مفهومی میگ دیم (داناییفر د .)4911 ،در پرژوهش
ملی تش یح گ دید.
داناییف د در مقاله «روششناسی مطالعات داللتپژوهی در علوم انسانی و اجتماعی»
به  44م حله کاربست اج ای داللتپژوهی اشار ک د است که البته این م احل خطی نیستند
و بین م احل بد بستان وجود دارد .در ادامه به کاربست این م احل در پژوهش حاض اشرار
میگ دد:
 .4تعیین مناسب بودن پژوهش داللتپژوهی :داللتپژوهی بر ای پژوهشرگ آشرنا بره
حوز های مختلف بهمنظور کسب دانش عاریره ای مناسرب اسرت .موضروع ایرن پرژوهش،
داللتهای ابعاد مکتب شهید سلیمانی ب کارک د تأثی گذاری محتروای رسرانه بر مخاطرب
است .با توجه به اینکه نگارند این پژوهش ،در دو حوز اث سرنجی رسرانه و مکترب شرهید
سلیمانی مطالعات هدفمندی داشته ،توانایی داللتپژوهی در این حوز را دارد.
 .8تعیین مآخذ احصا داللتها ب ای پر داختن بره مسرئله پژوهشری :در روششناسری
داللتپژوهی معموال یک مأخذ صادرکنند اید و یرک مأخرذ واردکننرد ایرد وجرود دارد.

ارائه سیاستهای حمتوایی حاکم بر تولیدات رسانه ملی براساس چارچوب مکتب شهید سلیمانی

حاض  ،در فصول قبلی مؤلفههای مکتب شهید سلیمانی و الگوی تأثی گذاری محتوای رسانه

بهطورمثال خطمشیگذاری علم و فناوری (واردکنند ) در پی کسب رهنمودهرایی از رئالیسرم
انتقرادی (صادرکنند ) بر ای ارتقرای کیفیرت و ظ فیرت اسررت .در پرژوهش حاضر  ،ابعراد
تأثی گذاری محتوای رسانه (واردکنند ) در پی کسب رهنمودهایی از مکتب شرهید سرلیمانی 13

(صادرکنند ) ب ای استخ اج سیاستهای محتوایی حوز رسانه در چارچوب آن مکتب است.
 .9تعیین ف آیندی ب ای واکاوی ابژ  :ف آیند اولیره پرژوهش ،یرافتن ایرد های کلیردی از
مکتب شرهید سرلیمانی در چرارچوب تأثی گرذاری محتروای رسرانه بر مخاطرب و سرپس
اعتبارسنجی آن داللتها است.
 .1تعیین چارچوب مفهومی موضوع داللتپژوهی :سؤال اساسی این م حله آن اسرت
که داللتهای اید های کلیدی ناظ ب چه موضوعاتی است؟ این یعنی داللتها بر ای چره
عناص ی از موضوع می باشد .موضوع داللرتپژوهری در ایرن پرژوهش ،ابعراد تأثی گرذاری
محتوایی رسانه است که شامل تأثی ات شناختی ،باوری ،نگ شی ،احساسی و رفتاری به ش ح
گفته شد در بخش ادبیات است.

مطالعات دینی رسانه | سال اول | مشاره سوم و چهارم | پائیز و زمستان 8931

 .1نمونهگی ی نظ ی ابرژ داللرتپژوهری :بسریاری از پژوهشرگ ان بر ای اسرتخ اج
داللتها بره بهت ین وجره بره متون م اجعه میکنند .در این پژوهش بیانرات رهبر معظرم
انقالب در مورد شهید سلیمانی بهعنوان منبع اخذ سهمیاریهای مکترب شرهید سرلیمانی
انتخاب شد است.
 .1احصای سهمیاریهای ابژ داللتپژوهی :در این م حله تالش شد سهمیاریهرای
یا همان ابعاد مکتب شهید سلیمانی با استفاد از روش تحلیل م مون از بیانات رهب معظم
انقالب استخ اج گ دد( .مطابق آنچه در بخش ادبیات و جدول شمار  4گفته شد است)
 .7اعتبارسنجی سهمیاریهای ابژ داللتپژوهی :اعتبار سهمیاریها مسرتند بره عقبره
روش مورد استفاد در استخ اج ه سهمیاری است .این سهمیاریها با روش تحلیل م مون
به دست آمد اند.
 .2متناسبسازی سهمیاریها با چارچوب مفهومی موضروع داللرتپژوهری :در ایرن
م حله باید بین چارچوب و مکتب استق اض شد (ابعاد مکتب شرهید سرلیمانی) و عناصر
چارچوب مفهومی موضوع داللتپژوهی (تأثی گذاری محتوای رسانه) نوعی انطباق صرورت
گی د تا داللتهای معنادار این انطباق معلوم گ دد .ب ای این انطباق از جردول ذیرل اسرتفاد
 16شد و داللتهای معنادار مشخص شد اند.

جدول  .3نمایش داللتهای معنادار تأثیرات رسانه و ابعاد مکتب شهید سلیمانی

ابعاد مکتب شهید سلیمانی
تعهد به ارزشهای دینی

تعهد به ارزشهای انقالبی

شناختی
باوری
نگ شی
رفتاری
احساسی
 .1احصاء داللتهای مورد نظ  :پس از انطباق چارچوبها ،نوبت به تح ی داللتها
توسط پژوهشگ میگ دد .این داللتها گاهی بهصورت نوآورانره و گراهی برا ب رسری سرای
منابع مورد اصالح و توسعه ق ار میگی ند .در بخش چهرارم بره تشر یح داللتهرا پ داختره
میشود.
 .48اعتبارسنجی داللتهرای احصرایی :منطرق داللتهرا از یرک طر ف و اسرتحکام

ارائه سیاستهای حمتوایی حاکم بر تولیدات رسانه ملی براساس چارچوب مکتب شهید سلیمانی

ایثار و فداکاری ب ای م دم در جبهه حق

بسیج جبهه حق ب ای مقاومت

هدایت ف هنگی ج یان حق

شناخت نقشههای باطل

رسانه

جهاد همهجانبه علیه باطل

تأثی ات

استنادی داللتها میتواند به اعتبار داللتها کمک کند .همچنین خب گان میتوانند در مورد
سهمیاریها و داللتهای احصاءشد اظهارنظ نمایند .در پژوهش حاض نظ خب گان حوز
رسانه موجب اصالح و وی ایش نسخه اولیه داللتها گ دید.
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 .44تدو ین گزارش پژوهش :داللتهای مکتب شهید سلیمانی بر اث گرذاری محتروای
رسانه با ادبیات سیاستی در قالب بازبینه در بخش پنجم ارائه گ دید (دانایی ف د.)4911 ،

یافتهها

در این بخش به داللتهای مکتب شهید سلیمانی ب ابعاد تأثی گذاری محتوای رسرانه
ملی اشار میگ دد .این داللتها همان سیاستهای حاکم ب تولیدات رسانه ملی ب خاسته از
مکتب شهید سلیمانی است.
تأثیر تولیدات رسانه ملی بر ارزشها و باورهای دینی

ارزشها و باورهایی نظی آخ تگ ایی ،اخرالص در عمرل ،خودسرازی و ایمران غالبرا
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ب اساس شناخت نسبت به مبدأ و معاد شکل میگی ند .ازاینرو مخاطب باید در ابتدا نسبت به
این باورها شناخت حاصل نماید تا باور به آنها در نفس وی مستق گ دد .برهطورمثرال ابتردا
باید شناخت نسبت به وجود آخ ت و منازل سف اخ وی به دست آیرد ترا براور بره آخر ت و
توحید در نفس ف د ایجاد یا تقویت گ دد.
رسانه وظیفه دارد در ابتردا مخراطبین را نسربت بره آخر ت ،معنویرت ،ایمران و ضر وت
اخالص آگا نماید .سپس محتوای رسانه میتواند با ابزارهای چون تک ار بره ایجراد یرا تقویرت
باورهای دینی اقدام نماید .ازاینرو سیاستهای رسانه در این حوز میتواند به ش ح ذیل باشد:


ایجاد و تقویت شناخت مخاطب نسبت به خداوند و آخ ت؛



مع فی اخالص در عمل بهعنوان یک ارزش دینی؛



ایجاد و تقویت باور به اخالص بهعنوان عامل ب کت؛



ایجاد و تقویت باور به معنویت و ایمان بهعنوان عامل سعادت.

تأثیر تولیدات رسانه ملی بر تعهد به ارزشهای انقالبی

ارزشهای انقالبی ،ارزشهایی است که در نظام جمهوری اسالمی مورد تأیید انقالبیون
 19ق ار گ فتهاند .ارزشهایی همچون مبارز با ظلم و اطاعت از ولیفقیه کره در مکترب شرهید

سلیمانی جز اصول میباشند .تعهد به این ارزشها زمانی است که شرناخت و براور قلبری و
رفتار عملی از این ارزشها ب خاسته شود .ازایرنرو تولیردات رسرانه بایرد برا مع فری عمیرق
ارزشهای نظام جمهوری اسالمی نظی والیتفقیه و مبارز با ظلرم موجرب افرزایش دانرش
مخاطبین و نسلها نسبت به این ارزشها گ دد .همچین ایرن تکر ار و عمرقبخشری بره ایرن
شناخت میتواند به ایجاد و تقویت باور قلبی در مخاطب گ دد .ازاینرو دو سیاست محتوایی
ذیل باید مورد نظ در تولیدات ق ار گی د:


افزایش دانش مخاطبین نسبت به ارزشهای انقالب و نظام اسالمی؛



تقویت باور مخاطبین نسبت به ارزشهای انقالب و نظام اسالمی.

شهید سلیمانی در عین حال که بسیار م دمی و بدون تظاه در اجتماعی ظاه میشد،
اما تمام تالش خود را ب ای خدمت به م دم و رفع مشکالت آنها به کار مریگ فرت و انسران
ص فنظ از ملیت و نژاد و مذهب ب ایش موضوعیت داشت.
رسانه وظیفه دارد داشتن یک زندگی متعارف و معمولی بدور از تجمرل و رفرا زدگری را
بهعنوان یک ارزش مع فی نماید .هچنین نوعدوستی و خدمت به بش ص فنظر از ملیرت و
نژاد باید بهعنوان یک ارزش مطلوب در رسانه مع فی گ دد .ازاینرو سیاستهای ذیل در ایرن
حوز پیشنهاد میشود:


ایجاد نگ ش منفی نسبت به خودنمایی و تجمل؛



آموزش یا تقویت رفتارهای ساد زیستی در سبک زندگی؛



ایجاد یا تقویت حس همدری و کمک به م دم مح وم و مست عف؛



ایجاد و تقویت ارزشمندسازی نوعدوستی و خدمت به بش .

ارائه سیاستهای حمتوایی حاکم بر تولیدات رسانه ملی براساس چارچوب مکتب شهید سلیمانی

تأثیر تولیدات رسانه ملی بر نوعدوستی و فداکاری

تأثیر تولیدات رسانه ملی بر بسیج جبهه حق برای مقاومت

شهید سلیماتی تالش میک د بهواسطه ف اجناحی برودن و قردرت اقنراعکننردگی ،افر اد
شجاع و مؤمن را ب ای ساخت و تقویت جبهه حق به کار گی د .وی تالش میک د برا آمروزش
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الگوی مبارز به م دم ،به تح یک ایشان جهت مقاومت علیه ظلرم بپر دازد؛ چ اکره مهرم آن
است که م دم خود انگیز و قدرت مبارز با ظلم پیدا کنند.
رسانه ملی باید تالش کند تولیدات ف اجناجی را داشته باشد و برا اسرتدالل و اقنراع بره
تح یک قیام م دم مؤمن و شجاع علیه باطل بپ دازد .محتوا رسانه باید عامل وحدت باشد و از
ط ح مسائل اختالفانگیز پ هیز نماید .محتوای رسانه باید به تعلیم الگویهای مبرارز علیره
ظلم متناسب با اقت ائات کشورهای جهران اقردام نمایرد .ازایرنرو سیاسرتهای حراکم بر
محتوای رسانه در این حوز عبارتاند از:


تولیدات رسانه ملی باید ف اجناجی و در چارچوب ارزشهای انقالبی باشد؛



تولیدات رسانه ملی باید موجب ایجاد یا تقویت شناخت نسبت به ض ورت مبارز
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با ظلم گ دد؛


محتوای رسانه نباید به ط ح مسائل وحدتشکن درجبهه مقاومت بپ دازد؛



محتوای رسانه باید موجب ب انگیختگی کشورها علبه ظلم شود؛



محتوای رسانه باید به آموزش الگوهای مبارز در ع صههای مختلف جهاد بپ دازد.

تأثیرات تولیدات رسانه ملی جهت هدایت فرهنگی جبهه حق

محتوای رسانه با الگوسازی و قه مرانسرازی میتوانرد بره تبلرور ارزشهرای ف هنگری
بپ دازد .این ج یان الگوسازی باید بهصورت دائمی و نه مقطعی ادامه یابد تا تأثی ات دائمی و
تاریخساز در جبهه حق داشته باشد .محتوای رسانه میتوانرد بره مع فری قه مانران مقاومرت
بپ دازد .ب ای این منظور سیاستهای ذیل باید در تولیدات رسانه ملی پیگی ی شود:


محتوای رسانه باید به مع فی قه مانان مقاومت بپ دازد؛



محتوی باید کسانی را که ارزشهای ملی و اسالمی در آنها متبلور شد  ،بهعنروان
قه مان اجتماع مع فی نماید؛
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محتوای رسانه باید موجب ب انگیختگی احساسات نسبت به ارزشهرای مقاومرت
گ دد؛



محتوای رسانه باید موجب ایجراد یرا تقویرت نگر ش مثبرت نسربت بره قه مانران
مقاومت گ دد.

تأثیر تولیدات رسانه ملی بر شناسایی دشمن و نقشههای آن

دشمن یا جبهه باطل داری نقشههای مختلف در ع صههای مختلف نظرامی ،امنیتری،
سیاسی و  ...است .محتوای رسانه باید موجرب آگراهی مخاطرب نسربت بره ابعراد و انرواع
نقشههای دشمن گ دد .محتوای رسانه باید نقشهها و توطئههای دی وز دشمن را یادآوری ک د
و اذهان عمومی را نسبت به نقشههای ام وز و آتی دشمن آگا سازد تا افر اد برا را حرلهرای
سیاستهای ذیل در رسانه ملی پیگی ی گ دد:


محتوای رسانه باید به یرادآوری را حرلهرای خالقانره جبهره مقاومرت در جهرت
خنثیسازی توطئه دشمن اقدام کند؛



محتوای رسانه باید نقشهها و توطئههای گذشته دشمن نسبت به کشور را یرادآوری
نماید؛



تولیدات رسانه باید به آگا سازی جامعه نسبت به نقشرههای آتری دشرمن اقردام
کند.

تأثیر رسانه بر آموزش جهاد

جهاد در تقابل با دشمن در ع صههای ف هنگی ،اقتصرادی ،سیاسری ،علمری ،نظرامی
صورت میگی د .رسانه ب ای مقابله با نقشههای دشرمن در ایرن ع صرهها بایرد بره مع فری و
آموزش ابعاد و لوازم جهاد صحیح بپ دازد .جهاد در ه ع صهای دارای مختصات و الزاماتی
خاص است .محتوای رسانه باید به مع فی این الزامات بپ دازد .محتوای رسرانه بایرد ع صره

ارائه سیاستهای حمتوایی حاکم بر تولیدات رسانه ملی براساس چارچوب مکتب شهید سلیمانی

خالقانه به خنثیسازی توطئه دشمن اقدام نمایند .ب ای تحقرق موضروعات ،بایرد اهرداف و

تقابل حق و باطل را نمایش دهد و جهاد را تنها را حل مسائل بدانرد ،جهرادی بردون وقفره و
ح ور دائمی در میدان .ب ای تحقق این اهداف باید سیاستهای ذیل مورد نظ گی د:
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آشناسازی مخاطب با ع صههای تقابل جبهه حق و باطل در ع صرههای مختلرف
زندگی؛



آموزش جهاد در ع صههای مختلف؛



مع فی الگوها ف دی و جمعی جهاد کامل و اث بخش؛



پ هیز از ایجاد حس ت س نسبت به دشمن؛



تقویت حس شجاعت در تقابل با دشمن.

بحث و نتیجهگیری

هدف از نگارش این مقاله ارائه سیاستهای حاکم بر تولیردات رسرانه ملری ب اسراس
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چارچوب مکتب شهید سلیمانی است .ب ای این منظور در ابتدا با تحلیل م مون بیانات رهب
معظم انقالب ناظ به مکتب شهید سلیمانی ،به ارائه ابعاد مکتب شهید سلیمانی پر داختیم.
همچنین الگوی اث گذاری محتوای رسانه ارائه گ دید .در ادامه از ط یق روش داللتپژوهی،
به استخ اج سیاستها و اهداف حاکم ب تولیدات رسانه ملی ب خاسته از چرارچوب مکترب
شهید سلیمانی مطابق آنچه در فصل چهار ذک شد ،پ داختیم.
در جدول ذیل این سیاستها و اهداف مستخ ج در قالب بازبینه (چک لیست) ای ارائه
شد است .این بازبینه به مدی ان سازمانی کمک میکند تا در هنگام ارزیابی ط حها نسبت به
اهداف و سیاستهای مرورد نظر در ایرن حروز التفرات بیشرت ی داشرته باشرند .همچنرین
ب نامهسازان در هنگام ط احی ب نامهها به تحقق این اهداف و سیاست التفاف داشرته باشرند.
همچنین در پایان ،ارزیابان و ناظ ان سازمان بایرد تولیردات را برا توجره بره ایرن سیاسرتها
ارزشیابی نمایند .بناب این در چهار م حله ط احی محتوا ،تصویب ط ح تولیدات ،اج ا و تولید
اث و در آخ ارزیابی محتوا باید تحقق این سیاستها مورد تأیید ط احان و مردی ان سرازمانی
ق ار گی د .بهطورمثال نویسند یک س یال باید مشرخص کننرد کره فیلمنامره وی در راسرتای
تحقق کدام اهداف و سیاستها ق ار گی فته است .سپس کمیته سیما فیلم باید تأیید کننرد کره
 50ط ح ارسالشد میتواند آن سیاستها و اهداف را محقق نماید یا نه؟ همچنین ناظ ان تولید

باید در طول تولید ب اج ای آن سیاست نظارت نمایند .پس از تولید نیز دفات ارزیابی سازمان
باید محتوای تولیدشد را ب اساس آن اهداف مذکور ،مورد ارزیابی قر ار داد و میرزان تحقرق
اهداف در قالب درصد بیان نمایند.
جدول ذیل سیاستها و اهداف را بهصورت بازبینه (چک لیسرت) نمرایش مریدهرد و
ستونهای سمت چپ ،محل تأیید و میزان تحقق این سیاستها و اهداف است.
جدول  .4بازبینه اهداف و سیاستهای تولیدات رسانه ملی در چارچوب مکتب شهید سلیمانی

خداوند و آخ ت


مع فی اخالص در عمل بهعنوان یک ارزش دینی



ایجاد و تقویت باور به اخرالص برهعنروان عامرل
ب کت



ایجاد و تقویت باور به معنویت و ایمان برهعنروان
عامل سعادت

 .8تأثی محتوای رسانه ب تعهد به ارزشهای انقالبی


افرزایش دانررش مخرراطبین نسرربت برره ارزشهررای
انقالب و نظام اسالمی



ط احی



ایجرراد و تقویررت شررناخت مخاطررب نسرربت برره

تصویب

دینی

تولید

 .4تأثی ات محتوای رسانه ب تعهد به ارزش و باورهرای

ارائه سیاستهای حمتوایی حاکم بر تولیدات رسانه ملی براساس چارچوب مکتب شهید سلیمانی

چارچوب مکتب شهید سلیمانی

ارزیابی

بازبینه اهداف و سیاستهای تولیدات رسانه ملی در

تقویت باور مخاطبین نسبت به ارزشهای انقالب
و نظام اسالمی

 .9تأثی محتوای رسانه ب نوعدوستی و فداکاری
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ایجاد نگ ش منفی نسبت به خودنمایی و تجمل



آموزش یا تقو یت رفتارهای ساد زیستی در سربک
زندگی



ایجاد یا تقویت حس همدری و کمرک بره مر دم
مح وم و مست عف



ایجرراد و تقویررت ارزشمندسررازی نرروعدوسررتی و
خدمت به بش

 .1تأثی محتروای رسرانه بر بسریج جبهره حرق بر ای
مقاومت
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تولیدات رسانه ملی باید ف اجناجی و در چارچوب
ارزشهای انقالبی باشد



ایجاد یرا تقویرت شرناخت مخراطبین نسربت بره
ض ورت مبارز با ظلم



پ هیررز از ط ر ح مسررائل وحرردتشررکن درجبهرره
مقاومت



تح یک م دم کشورها به قیام علبه ظلم



آموزش الگوی مبارز در ع صههای مختلف جهاد
به مست عفین

 .1تأثی محتوای رسانه ب ج یانسازی در تاریخ


محتوای رسانه باید به مع فری قه مانران مقاومرت
بپ دازد



مع فی کسانیکه ارزشهرای ملری و اسرالمی در
آنها متبلور شد  ،بهعنوان قه مان جامعه
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ب انگیختگرری احساسررات جمعرری نسرربت برره

ارزشهای مقاومت
ایجاد یا تقویت نگ ش مثبت نسبت بره قه مانران



مقاومت
 .1تأثی رسانه ب شناخت نقشههای دشمن
محتوای رسانه باید به یادآوری را حلهای خالقانه



جبهه مقاومت در جهت خنثیسازی توطئه دشمن
اقدام کند
محتوای رسانه باید نقشرهها و توطئرههای گذشرته



تولیدات رسانه باید به آگا سازی جامعه نسبت بره



نقشههای آتی دشمن اقدام کند
 .7تأثی رسانه ب مع فی چگونگی جهاد
آشناسازی مخاطب با ع صههای تقابل جبهه حق



و باطل در ع صههای مختلف زندگی


آموزش جهاد در ع صههای مختلف



مع فرری الگوهررا فر دی و جمعرری جهرراد کامررل و
اث بخش



پ هیز از ایجاد حس ت س نسبت به دشمن



تقویت حس شجاعت در تقابل با دشمن

منابع

ارائه سیاستهای حمتوایی حاکم بر تولیدات رسانه ملی براساس چارچوب مکتب شهید سلیمانی

دشمن نسبت به کشور را یادآوری نماید

 .4امینی ،سید جواد؛ زارع ،علی ( .)4917داللتپژوهی الگوی ارزشیابی خطمشری ب اسراس آموز هرای
نهجالبالغه .دوفصلنامه اسالم و مدی یت.11-81 ،)41( 7 ،

 .8داناییف د ،حسن ( .)4911روششناسی مطالعات داللتپژوهی در علوم اجتماعی و انسانی :بنیانها53 ،

تعاریف ،اهمیت ،رو یک دها و م احل اج ا .روششناسی علوم انسانی.74-91 ،)21( 88 ،
 .9خامنهای ،سیدعلی ( 88 ،4911تی ) .بیانات در ارتباط تصو ی ی با نمایندگان یرازدهمین دور مجلرس
شورای اسالمی .دست سی در  4911/48/81از وبسایت:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46045

 .1خامنهای ،سیدعلی ( 81 ،4911آذر) .بیانات در دیدار دستاندرکاران م اسم سرالگ د شرهادت حراج
قاسم سلیمانی و خانواد شهید سلیمانی .دست سی در  4911/48/81از وبسایت:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46944

 .1خامنهای ،سید علی ( 48 ،4911م داد ) .بیانات در سخن انی تلو یزیونی به مناسبت عید ق بران .دست سری
در  4911/48/42از وبسایتhttps://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46146 :

 .1خامنهای ،سید علی ( ،4911یک ف وردین) .پیام نوروزی به مناسبت آغراز سرال  .4911دست سری در
 4911/48/48از وبسایتhttps://farsi.khamenei.ir/message-content?id=45205 :

 .7خامنهای ،سیدعلی ( 87 ،4912دی) .بیانات خطبههای نماز جمعه ته ان .دست سی در 4911/48/89
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از وبسایتhttps://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44695 :

 .2خامنررهای ،سرریدعلی ( 41 ،4912بهمررن) .بیانررات در دیرردار اقشررار مختلررف مرر دم .دست سرری در
 4911/48/89از وبسایتhttps://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44827 :

 .1خامنررهای ،سرریدعلی ( 81 ،4912بهمررن) .بیانررات در دی ردار مررداحان اهلبیررت .دست سرری در
 4911/48/82از وبسایتhttps://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44919 :

 .48خامنررهای ،سرریدعلی ( 81 ،4912بهمررن) .بیانررات در دیردار م ر دم آذربایجرران ش ر قی .دست سرری در
 4911/48/41از وبسایتhttps://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44955 :

 .44خامنررهای ،سرریدعلی ( 42 ،4912دی) .بیانررات در دی ردار م ر دم قررم .دست سرری در  4911/48/87از
وبسایتhttps://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44628 :

 .48خامنهای ،سیدعلی ( 49 ،4912دی) .بیانات در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی .دست سری در
 4911/48/41از وبسایتhttps://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44574 :

 .49خامنهای ،سیدعلی ( 49 ،4912دی) .پیام تسلیت رهب انقالب در پی شرهادت سر دار شرهید سرپهبد
قاسرررررم سرررررلیمانی و شرررررهدای همررررر ا او .دست سررررری در  4911/48/81از وبسرررررایت:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=44554

 .41خامنهای ،سیدعلی ( 98 ،4911آبان) .پاسخ رهب انقالب به نامه س لشک قاسرم سرلیمانی دربرار پایران
سیط داعش .دست سی در  4911/48/81از وبسایت:
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=38249
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 .41خامنهای ،سیدعلی ( .)4911ط ح کلی اندیشه اسالمی در قر آن :سلسرله جلسرات اسرتاد سریدعلی
حسینی خامنهای مشهد مقدس ،مسجد امام حسن مجتبی رم انالمبارک  4919شمسی .ته ان :صهبا

 .41خامنهای ،سیدعلی ( 48 ،4921اردیبهشت) .بیانات در دیدار جمعی از ایثرارگ ان و خانواد هرای شرهدای
استان ک مان .دست سی در  4911/48/88از وبسایت:
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3280

 .47محمدی ،پیمان؛ داناییف د ،حسن؛ ذوالفقارزاد  ،محمدمهدی ( .)4917ب رسی داللتهای واقعگ ایی
انتقادی در ارزشیابی خطمشی علم ،فناوری و نوآوری .فصلنامه مدی یت دولتی.921-917 ،)9(48 ،
 .42مطه ی ،م ت ی ( .)4921مقدمهای ب جهانبینی اسالمی :جهانبینی توحیدی .ته ان :صدرا.
19. Stufflebeam, Daniel L; Coryn, Chris, L.S.(2014). Evaluation theory, models, and
application. Second edition. San Francisco: Jossey-Bass & Pfeiffer Imprints
Wiley
20. Potter, W. James .(2012). Media Effects, Thousand Oaks: SAGE Publications
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