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چکید�ه
توجه به بهره وری رسانه ای، حوزه مطالعاتی ارتباطات و رسانه ها را به علم و 
هنر »مدیریت« پیوند زده و از »مدیریت رسانه«، مفهومی پژوهش محور و 
هنری ساخته است. طرح مدیریت دینی، در مکتب امام راحل، به جدایی علم 
از دین بعد رنسانس، پایان داد؛ و به رشد و گسترش الگوهای خوداتکایی- 
رهایی بخش، در کشورهای اسالمی و در حال رشد، انجامید؛ تا مفهوم رشد و 
توسعه پایدار، جهت نیل به استقالل )دستاوردهای سخت افزاری و نرم افزاری 
در تمامی زمینه ها(، با رویکرد مدیریت علمی- دینی، دنبال گردد. نو بودن 
رویکرد  با  رسانه ای  مدیریتی  الگوی  تدوین  عدم  و  رسانه  مدیریت  رشته 
دینی- اسالمی، خالء نظری و کاربردی این حوزه مطالعاتی است؛ در همین 
راستا، »چیستی رهیافت های الگویی مدیریت رسانه از دیدگاه امام و رهبری، 
را سؤال اصلی دانستیم با یافتن پاسخ آن، چارچوب نظری- کاربردی این 

رشته را بومی سازی کرده باشیم. 

واژگان�کلید�ی
مدلسازی، مدیریت اسالمی، ارتباطات اسالمی، مدیریت رسانه.
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مقدمه
جمعی  ارتباط   وسایل  اهمیت  بر  چه  هر 
افزوده شده، هم خود آن ها و هم  در جوامع 
فرایند ارتباط  جمعی، بیشتر مورد توجه قرار 
گرفته است. رسانه های جمعی، امروزه به  عنصر 
جدایی ناپذیر از زندگی بشری مبدل شده اند؛ 
که در تمامی عرصه های آن، از اقتصاد گرفته تا 
سیاست و فرهنگ، نقش بی بدیلی ایفا می کنند. 
آن ها یکی از مهم ترین، عامالن تغییر اجتماعی 
در  همچنین  و  شده اند،  محسوب  جوامع  در 
واقعیت های اجتماعی و مسلم و  شکل گیری 
انگاشته شدن آن ها مؤثر هستند. در  بدیهی 
این میان، سازمان های رسانه ای غربی، قواعد 
و مؤلفه های اصلی نظام بازار را درونی کرده اند. 
آن ها در این بازار عظیم از قواعد بازی )برد- 
باخت( تبعیت می کنند؛ تا بتوانند به دو هدف 
نایل  اثربخشی  و  کارایی  یعنی  خود،  اصلی 
شوند. این نگاه، نیازمند اتخاذ بینشی علمی و 
سیستماتیک به مفهوم »مدیریت رسانه« است. 
رشد  »بی تردید  میگوید:   )1388( روشندل 
به  اخیر  دهه  چند  در  رسانه ها  گسترش  و 
برای  را  رقابت  مسئله  تنوع،  و  تعدد   لحاظ 
از گذشته مطرح  بیش  سازمان های رسانه ای 
ساخته است. این سازمان ها در چنین شرایط 
پرفشار رقابتی، نیازمند مدیران، سیاست گذاران 
و استراتژیست هایی بودند که با تدوین و اجرای 
راهبردهای رقابتی پیشتاز عرصه رقابت باشند. 
تحت چنین شرایطی توجه به بعد مدیریتی 
توجه  کانون  در  جمعی  ارتباط   سازمان های 
بدین  ترتیب  و  گرفت  قــرار  صاحب نظران 
رسانه،  مدیریت  عنوان  با  آکادمیک  رشته ای 
ابتدا در ایاالت متحده آمریکا و سپس به تدریج 
در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا، تولد یافت. 
)لوبالن ویکس، سیلوی، آن هالیفیلد، لیسی، 

برودریک سان، 1388(
طرحمسئله

از آن  جا که، ظرفیت و استعداد تدوین الگوی 
با  اسالمی،  دینی-  رویکرد  با  رسانه  مدیریت 
توجه به غنای محتوایی دین اسالم، مهیا است 

و حضرت امام خمینی )ره( نیز، به عنوان نمود 
عینی مدیر مسلمان موفقی در قرن اخیر و مقارن 
و  ارتباطاتی  تکنولوژی های  توسعه  و  رشد  با 
رسانه ای، منشاء تغییر و تحوالت اساسی در دنیا 
بوده اند، دیدگاه های خوداتکایی- رهایی بخش 
پیرامون  اسالمی،  ایران  رهبران  انتقادی  و 
تأمل  و  توجه  درخور  نیز،  رسانه ها  مدیریت 
هستند، که در راستای استقالل یابی از نظام 
سلطه مطرح شده اند، و می توان از آن ها نیز، 
به عنوان الگوی مدیریت رسانه ای بومی، بهره 
برد. در این تحقیق، سعی بر آن است که نگاه 
اسالم به ارتباطات و رسانه ها و نحوه مدیریت 
آن ها، به عنوان الگویی اسالمی، تحت بررسی 
مدیریت  اسالمی  الگوی  خالء  تا  گیرد،  قرار 
رسانه، از جنبه های »بنیادی« و »کاربردی«، 

مرتفع گردد.
این تحقیق، در پی پاسخ به این سؤال است 
با  اسالم،  نظر  از  رسانه  مدیریت  »الگوی  که: 
محوریت اندیشه های حضرت امام)ره( و مقام 
معظم رهبری، آیت ا... خامنه ای چیست؟«. به 
عبارتی دیگر، چیستی الگوی مدیریت رسانه از 
نظر اسالم، جزو اهداف اصلی تحقیق بوده و 
الگو برای مدیران و تولید ادبیات  کاربرد این 
بومی رشته »مدیریت رسانه«، برای دانشجویان، 
روش  محسوب  می شوند؛  فرعی  اهداف  جزو 
اجرای آن، با توجه به کیفی و اکتشافی بودنش، 
به صورت اسنادی- کتابخانه ای هستند؛ و منابع 
مورد مطالعه آن نیز، کلیه کتب و منابع اسالمی 
و صحیفه نور و آثار و نوشته های امام )ره( و مقام 
معظم رهبری و کتب مدیریتی و ارتباطاتی و 
آن،  محدودیت های  از  و  است.   ... و  رسانه ای 
افرادی  به همه کارشناسان و  عدم دسترسی 
ارتباط  در  )ره(  امام  با حضرت  نزدیک  از  که 
بوده اند و روش های مدیریتی ایشان را پیرامون 
جنب  است.  کرده اند،  ادراک  مختلف  مسائل 
جدیدبودن و نوآوری طرح نیز، این است که: 
نبود الگوی مدیریتی اسالمی در زمینه رشته 
نوپای »مدیریت رسانه«، بستر الزم را جهت 
تحقیق و بررسی و نوآوری در این حوزه، فراهم 
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کرده است؛ هر چند که، الگوهای متعددی )ولو 
به صورت کلی(، در خصوص مدیریت اسالمی 
نوشته شده است، ولی درباره مدیریت رسانه، 
آن هم بر اساس مبانی اسالم )با توجه به نو 
بودن موضوع( تالش یا تحقیقی دیده نمی شود 
و انجام این تحقیق، رهیافتی است تازه و نو، 

برای تدوین الگوهای مدیریت رسانه بومی. 
ضرورتواهمیتتحقیق

انقالب اسالمی ایران، هر چند که در طبقه بندی های 
انقالب های معاصر جهان، جزو انقالب های کبیر، 
محسوب می شود، اما این انقالب کبیر، بیشتر، 
و  ابرقدرت ها  از  را،  ایران  سیاسی  استقالل 
استعمارگران نظام سلطه، فراهم ساخت و رسیدن 
به استقالل سخت افزاری و خصوصا نرم افزاری و 
محتوایی و فکری در تمامی زمینه ها، از جمله 
و  می شود  تلقی  کامل  استقالل یابی  رسانه ها، 
رسیدن به آن مهم، بدون آشنایی با مبانی نظری 
و عملی مدیریت رسانه ها بومی دینی- اسالمی، 
ناممکن است؛  حداقل در زمینه خود رسانه ها، 
و به دلیل تأثیرات و نقش رسانه ها، در رشد و 
توسعه پایدار ایران اسالمی در حال رشد، تدوین 
الگوی مدیریتی بومی و دینی- اسالمی رسانه ها، 
ضرورتی مهم و تأثیرگذار است؛ تا خالء نظری 
و عملی )کاربردی( این حوزه مطالعاتی، فقط با 
ترجمه آثار غربی- شرقی، پُر نگردد. چون ترجمه 
آثار غربی، مخصوصا در علوم انسانی، جوابگوی 
فرهنگ  در  رسانه،  مدیران  نیازهای  همه 
ایرانی- اسالمی نیست؛ چرا که عمدتا، با نگاه و 
جهان بینی مادی نگاشته شده اند؛ از طرفی هم، 
دیدگاه های انتقادی و خوداتکایی- رهایی بخش 
امام راحل -با »شعار نه شرقی نه غربی، جمهوری 
اسالمی«- رسانه ها بومی را نیز، شامل می شود؛ تا 
در راستای استقالل کامل و عدم وابستگی فکری 
و محتوایی و نرم افزاری نیز، موفق ظاهر شویم؛ 
همچنین، دغدغه ها و هشدارهای مقام معظم 
رهبری، در بازاندیشی و تولید آثار علوم انسانی 
بومی، ضرورت و اهمیت موضوع را، بیش از پیش 
بیانگر است؛ تا از رخنه الگوهای مدیریتی غیر 
بومی و ناکارآمد در رسانه ها خود، مصون بمانیم.

اهدافتحقیق
هدفاصلی

درک چیستی الگوی اسالمی مدیریت رسانه، 
ا...  آیت  و  )ره(  امام خمینی  آرای  بر  تکیه  با 

خامنه ای.
اهداففرعی

کاربرد نظری و عملی الگوی دینی- اسالمی، . 1
در سطوح مدیریتی رسانه ها بومی.

ارتقاء و بهبود کمیت و کیفیت منابع درسی . 2
مدیریت رسانه در دانشگاه ها.

سؤالتحقیق
الگوی مدیریت رسانه از نظر اسالم، با محوریت 
ا...  آیت  و  )ره(  امــام    حضرت  اندیشه های 

خامنه ای چیست؟
مبانينظريتحقیق

نظر به کیفي بودن تحقیق، نظریه ها و فرضیه ها، 
آن ها،  بین  در  و  داده هــا  گــردآوري  دنبال  به 
با  تحقیق  از طرفي هم، چون  آورده مي شود. 
رویکرد استقرایي، به دنبال رسیدن به نظریه 
)الگو( است، تکیه اولیه به نظریات و فرضیه ها 
و اتخاذ رویکرد قیاسي، خطا محسوب مي شود 
و درنظرگرفتن چارچوب نظری خاص، ما را از 
رسیدن به رهیافت های اکتشافی و کیفی تحقیق 
اجمالي  نگاهي  این همه،  با  اما  دور می سازد؛ 
به نظریات مرتبط و یافته هاي دیگران نیز، در 
بي فایده  تحقیق،  اکتشافی  مطالعات  راستای 
نخواهد بود؛ و با شناخت پیشینه نظری تحقیق 
فعلی، می توانیم، از پایایی و روایی تحقیق، با 

ضریب اطمینان بیشتری دفاع بنماییم. 
مدلنظري

و  ارتباطاتي  و  مدیریتي  نظریات  بررسي  با 
نوع  دو  تحقیق(،  )پیشینه  اخیر  پژوهش هاي 
ارتباطات  و  مدیریت  بر  حاکم  جهان بیني 
که  چند  هر  است؛  درک  قابل  جهاني،  نظام 
اصطالح ها و عبارت های مختلفی در توصیف 
در  اما  است،  رفته  کار  به  جهان بینی ها  این 
نظریه ها،  الگوها،  تحقیقات،  پیشینه  ماهیت 
دو  مختلف،  دکترین  و  پارادایم ها  مکتب ها، 
اصطالح مادی گرایی و معنویی گرایی در تقابل 
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هم، صف آرایی کرده اند و نقدهای گسترده ای بر 
علیه یکسویگی مادی گرایی مشاهده می شود، 
که تأثیرات سوء مادی گرایی صرف را، در رواج 

سلطه بر مخاطب خاطر نشان می سازند.
چگونگی  تافلر«،  »آلوین  دیدگاه  در  مثال، 
و  اطالعات  توسط  معاصر،  قدرت  ابزارهای 
رسانه ها انجام می گیرند، که آن ها نیز در اختیار 
صاحبان قدرت قرار دارند؛ یا در دیدگاه »دیوید 
رسانه ها  نقش  و  دگرراهبر«  »انسان  رایزمن«، 
در هدایت انسان های معاصر، قابل توجه است؛ 
همچنین، »تئوری سه گانه« به همراه نظریات 
تأثیرات قدرتمند رسانه ها و مالکیت مادی گرا 
توده واری  بیانگر  رسانه ها،  خصوصی سازی  و 
فرهنگ و جامعه، توسط رسانه ها توده وار است. 
دیدگاه هاي »ادگار مورن« در مورد زمان زدگی 
و شی سروری و فرهنگ توده و صنایع فرهنگی 
نقد سلطه گرایی  غربی،  نوی  استعمار  و طرح 
معاصر است. و مکتب انتقادی فرانکفورت و طرح 
موضوع »انسان تک ساحتي« مارکوزه، »فرهنگ 
بسته بندي شده و صنعت فرهنگي« هورکهایمر 
آدرنو، و »گستره همگانی در معرض خطر  و 
نابودی« هابرماس و ...، در راستای نقد عملکرد 
مادی گرای  الگوهای  رسانه ای  ارتباطی-  نظام 
محاوره  و  بصیرت  الگوي  شده اند؛  بیان  غربی 
لزوم و چگونگی  و مطرح کردن  فریره،  پائولو 
آموزش ستمدیدگان، در کشورهای در حال رشد 
و دیدگاه های منتقدان جهان سومی - در این 
که، ارتباطات، براي مؤثر واقع  شدن، باید به طور 
نهادي با فراگردهایی همچون »هوشیارسازي«، 
»سازماندهي«، »سیاسي گري« و »تکنیک دهي« 
ترکیب شوند- همگی، از وجود نوعی سلطه بر 
جهان سوم خبر می دهند. همچنین، به دنبال 
نقدهای اندیشمندان کشورهای در حال رشد، 
تفکیک »ارتباطات سرکوب گر« از »ارتباطات 
آزادکننده«، توسط سي یس جي هاملینگ که در 
اولی، نفوذ سرمایه داران بر آگهي هاي تجاري و 
تبلیغات و ترویج فرهنگ مصرفي نقد می شود؛ 
و نوع دوم ارتباطات را، بهترین راه، جهت آگاهي 
و استقالل از ید قدرت هاي استعمار و استثمار 

معرفي می کند.
به دنبال نقد سلطه گرایی در نظام ارتباطاتی- 
اسالمی  انقالب  شکل گیری  معاصر،  رسانه ای 
نه غربی، جمهوری  با شعار »نه شرقی  ایران 
اسالمی«، گفتمان دینی- اسالمی جدیدی در 
برابر مادی گرایی و نظام سلطه بود؛ در ادامه، 
جهت گیری تحقیقات و نظریات زیر نیز، لزوم 
بخشی  که  می دهند؛  نشان  را  معنوی گرایی 
عبارت های  در  آن،  توصیفی  اصطالحات  از 
زیر، خالصه شده اند و گستردگی دیدگاه های 
معنوی گرایی و رهایی بخش را، بیانگر هستند؛ 
که نقطه مقابل جهان بینی های مادی محور و 

سلطه گرا، شکل گرفته اند.
طرح  اســالمــي؛  رســانــه ای  الگوهای  طــرح 
الگوهای  طرح  اسالمي؛  هنجاري  الگوهاي 
گیرنده مدار )جامعه مدار- توسعه مدار(، الگوهاي 
فرستنده مدار )آرمان مدار(؛ بازنگري نظریه هاي 
و  اسالمي  ارائه دیدگاهي  و  رسانه ها  هنجاري 
عنوان  به  توحیدي،  و  الهي  دیدگاه هاي  طرح 
امروز؛  جهان  در  مطرح  دیدگاه هاي  از  یکي 
نگاه های انتقادي و تحلیلي و مقایسه اي به انواع 
از سه حالت لیبرالی،  تئوري هاي هنجاري، که 
مسئولیت  سمت  به  استبدادی  کمونیستی، 
مشارکت  و  پیشرو  و  اجتماعی و توسعه بخش 
دموکراتیک و الهی و دینی- اسالمی، سوق داده 
شده اند؛ تقسیم مکاتب به ادي- فردگرا »لیبرال 
جامعه گرا »سوسیال شرقی«،  مادي-   غربی«، 
الهي- جامعه گرا »دینی- اسالمی« ؛ بررسی الگوهای 
هنجاري دیدگاه رهبران جمهوري اسالمي ایران؛ 
تأکید  و  آرمان مدار  رویکردهای  شدن  مطرح 
وحدت گرا-رهایي بخش«،  »الگوهاي  قراردادن 
سلطه گرایی چون، 1. الگوهاي  در کنار الگوهای 
لیبرالي- سوسیالیستي، 2. الگوهاي مارکسیستي- 
مدل های  نوگرایي  از  گذر  نقد  سوسیالیستي؛ 
غربی ارتباطات و دگرگوني و توسعه در جهان 
نظریه هاي  تحلیلي  نوسازي  و  بازنمایی  سوم؛ 
اندیشمنداني چون، مارکس، هگل، وبر، فوکو، و 
... توسط مکاتب انتقادی و نئوکالسیک ها و ...، 
حتی در غرب، و مطرح شدن آرای دینی اسالمی 
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افرادی چون، ابن خلدون، امام خمیني )ره( و 
شهید مطهري )ره( و ...، پیرامون مسائل جهانی 
در سایر فرهنگ ها؛ تالش برای طراحی »مدل 
با  اسالمی،  کشورهای  در  اسالمي«1  مدیریت 
طراحی اصول مدیریت اسالمي، توسط محققین 
با  اسالمي  مدیریت  تطبیقي  بررسي  مختلف؛ 
مکاتب کالسیک، نئوکالسیک و سیستمی و 
مالک هاي  بررسی  غربی؛  مدل های  اقتضایي 
در  انساني  نیروي  و  مدیر  انتصاب  و  انتخاب 
مدیریت اسالمي با تأکید بر نهج البالغه؛ بررسی 
روابط انساني در مدیریت اسالمي و مقایسه آن 
والیت  نظریه  مدیریتی؛ طرح  مکاتب  سایر  با 
خمینی  امام  توسط  اسالمی(  )مدیریت  فقیه 
در  دین،  و  )مدیریت(  سیاست  پیوند  و  )ره( 
به  معطوف  نگرش های  ظهور  معاصر؛  عصر 
آینده )افق هاي جدید در مدیریت(، که با نقد 
»ماوراء توسعه2 یا توسعه فزاینده و خارق العاده«، 
معقول«3 و  انساني  ــوژي  ــول »اک  نظریات 

 مطرح شده اند و نوع نگاه ها از جنبه سخت افزاري 
جنبه  به   »)HE( صنعتي  فزاینده  »توسعه 
نرم افزاري »توسعه انساني و معقول )SHE(، تغییر 
کرده اند و تعالي انساني و تعالي اجتماعي نیز 
مدنظر، قرار مي گیرند؛ وظایف سنتی مدیریت 
)برنامه ریزي، سازماندهي و نظارت( و نقش هاي 
دیگري چون )نقش تصمیم گیري، نقش ارتباطي 
و اطالعاتي(، دیگر، جداي از محیط اجتماعي 
و  ن می شوند  پنداشته  اجتماعي،  مسائل  و 
نظریه های چگونگي آشتي پذیري اهداف مالکیت 
و سازمان و نیروی انسانی، بر اساس هدف غایي 
دینی- الهی و قرب الهی مطرح  می شوند. )الوانی، 

)1382
ارتباطاتی-  نظریات  و  تحقیقات  خالصه 
رسانه ای معاصر، در مدل نظری زیر، از وجود 
بر  حاکم  بین المللی  نظام  در  جهان بینی  دو 
به  که  می دهد؛  خبر  ارتباطات،  و  مدیریت 
دلیل گستردگی اصطالحات توصیفی آن ها، 

1. Islamic management model

2.Hyper-Expansionism (HE)

3.Sane, Humane, Ecological (SHE)

از دو اصطالح کلی »الگوی سلطه با جهان بینی 
مادی« و »الگوهای وحدت گرا- رهایی بخش با 

جهان بینی معنوی« استفاده شده است:

نمودار1

در مدل نظری فوق، کثرت الگوهای وحدت گرا- 
رهایی بخش با جهان بینی معنوی، بر الگوهای 
است؛  درک  قابل  مادی،  جهان بینی  با  سلطه 
و  عملکردها  مشاهده  با  معاصر،  جهان  چون، 
با نقد نظام سلطه،  بر آن،  واقعیت های حاکم 
غرب،  و  شرق  مختلف  اندیشمندان  میان  در 
خصوصا در کشورهای در حال رشد و توسعه و 
اسقالل خواهی ملت ها و فرهنگ های مختلف، رو 
به رو گشته است، و این نگرش های انتقادی، در 
اکثر جهان سوم و کشورهای تحت مستعمره، رو 
به رشد است؛ اما، ابزارها و امکانات سخت افزاری و 
نرم افزاری نظام سلطه، گستردگی فعالیت هایش 
را در مقابل الگوهای وحدت گرا- رهایی بخش، 
طبیعی ساخته است. هر دو جهان بینی به دلیل 
اطرافشان  در  رسانه ها  و  ارتباطات  گسترش 
مجموعه ای  در  جهانی(،  دهکده  در  )حضور 
و  می کنند  فعالیت  اقتضائی،  و  باز  سیستمی 
و  شرایط  و  خود  بیرونی  محیط  با  بی ارتباط 

متغیرهای اقتضائی مختلف نیستند. 
مدلمفهومي

در مدل مفهومي، به مدیریت رسانه بومي به 
با  و  اقتضائی  نگرش  و  باز  سیستمی  صورت 
رهایي بخش،  وحدت گرا-  الگوهاي  محوریت 
توجه شده است. و اعتقاد بر این است که: تلفیق 
یافته هاي نظري مدیریت و ارتباطات )رسانه ها(، 
به همراه روحیه خوداتکایي و شناخت مکتب 
معظم  مقام  دیدگاه های  و  )ره(  خمینی  امام 
دینی-  الگوهای  و  ا... خامنه ای  آیت  رهبری، 
اسالمی و شناخت شرایط خاص )جهان بیني( 
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سازمان هاي رسانه اي، مي توانند ما را در سپهر 
رسانه اي و رقابتي جهاني، در راستاي تدوین 
الگوهاي بومي مدیریت رسانه، رهنمون سازند. 

نمودار2
روششناسی

به  که  بود؛  مصاحبه  و  کتابخانه ای  اسنادی- 
و  کارشناسان  همه  به  دسترسی  عدم  دلیلی 
افرادی که از نزدیک با حضرت امام )ره( و مقام 
معظم رهبری، آیت ا... خامنه ای در ارتباط بوده 
و روش های مدیریتی ایشان را پیرامون مسائل 
و  بیانات  کلیه  باشند،  کرده  ادراک  مختلف 
سخنرانی های ایشان، طبق »نمونه گیری )فیش 
برداری( مبتنی بر هدف« تحقیق، فیش برداری 
شد تا به نتیجه مورد نظر موضوع تحقیق کیفی 

)تکرار در داده ها(، رسیده باشیم.
yمنابعموردمطالعه

1. کتب مدیریت، ارتباطات، رسانه ها؛
2. کتب دینی- اسالمی و احادیث شیعی دست 

اول؛
امام خمینی )ره(.  آثار و نوشته های  3. کلیه 
مابین  که  نور  صحیفه  جلد   22 )تمام 
شمسی،   )1340  -  1368( سال های 
جمع آوری شده اند، به صورت کتابی تحت 
کتابخانه ای  سند  نور«،  »صحیفه  عنوان 

معتبری از دیدگاه های ایشان است(؛
4. کلیه بیانات و سخنرانی های آیت ا... خامنه ای، 

مابین سال های )1391 - 1365( شمسی. 
yروشتجزیهوتحلیلاطالعات

 Constant comparative( از فن مقایسه دائمی
استفاده شده است؛ فن مذکور،   )technique
شامل چهار مرحله یا گام است که به ترتیب 
در  )داده هــا(  وقایع  دادن  قرار  و  مقایسه   .1
دسته های معین؛ 2. تدقیق و پاالیش دسته ها؛ 
و  روابط  انواع  یافتن  برای  جو،  و  جست   .3
مضمون های مشترک میان دسته ها؛ 4. ساده  

کردن و ترکیب داده ها در یک ساختار نظری 
منسجم. )ویمر، دومینیک، 1384(

گزارشیافتهها
مدیریت الگوی طراحی چگونگی الف(

رسانهبومی
جهت تبیین روابط علت و معلولی واقعیت ها، 
باید ویژگی های علمی را، در کنار شعور عامه 
و فهم متعارف از الگو، در نظر می گرفتیم؛ تا 
پیچیدگی ها را، به سادگی )الگو( تبیین کنیم. 
علمی  نظریه های  با  الگو،  اساسی  فرق  این  و 
است؛ به عبارتی، الگو همان نظریه علمی است 
و باید ویژگی ها و الزامات روش علمی را، در 
تدوین الگو رعایت کرد؛ اما سادگی و فهم و 
شعور عامه را، جهت درک و تفسیر آن، نباید 
فراموش کرد؛ به همین دلیل، الگوها در شرایط 
زمانی و مکانی مختلف و فرهنگ های مختلف، 
قابل تغییر هستند. اما ویژگی های علمی آن، 
مثل نظریه ها، به راحتی قابل تغییر نیستند. 
بنابراین، با توجه به فرهنگ بومی خود و در نظر 
گرفتن شعور عامه و ویژگی های علمی، الگوی 
مدیریت رسانه ایرانی- اسالمی را دنبال کردیم. 
و گام اول این مهم، شناخت ویژگی های علمی 
)پیشینه مطالعاتی و تحقیقی( الگوی مورد نظر 
)مدیریت رسانه بومی( و گام بعدی، شناخت 
با خوداتکایی  تا  بود،  بومی  و مکتب  فرهنگ 
نباید  به هدف مورد نظر برسیم؛ و درنهایت، 
از سادگی )جامع و مانع بودن( الگو، که مبتنی 
بر رویکردهای علمی و شعور عامه باشد، غفلت 
ویژگی های  اساس،  این  بر  پس،  می گردید. 
الگوی مطلوب ،مورد شناسایی قرار گرفت تا 
الگوسازی  دنبال  به  ویژگی ها،  آن  اساس  بر 
مدیریت رسانه بومی باشیم. خالصه ویژگی های 

الگوی مطلوب، عبارت هستند از:
کافی، . 1 تحقیقی  مطالعاتی-  پیشینه  وجود 

پیرامون موضوع الگو.
در نظر گرفتن شرایط زمانی- مکانی الگو، با . 2

هدف ساده سازی و قابل فهم بر شعور عامه. 
سادگی و تلخیص الگو.. 3

مطالعاتی  پیشینه  به  توجه  پیرامون   -1-1
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به  علمی  احاطه  به  الگو، می توان  تحقیقی  و 
پیشینه نظری موضوع و یافته های دیگران در 
قالب )مکتب، دکترین، پارادایم، رویکرد، مدل 
یا الگو( که در مدل نظری ارائه شد، اشاره نمود.

1-2- پیرامون توجه به چیستی مکتب بومی 
)در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی الگو( 
نیز، مکتب امام خمینی )ره(، از دیدگاه آیت  ا... 

خامنه ای در مدل زیر خالصه گردید:

نمودار3

نیز،  الگو  تلخیص  و  سادگی  پیرامون   -3-1
شکل و طرح و قالب الگوها، بسته به خالقیت 
و هنرمندی محقق، بر اساس یافته های عملی 
تحقیق، از الگوهای کالمی؛ الگوهای ترسیمی؛ 
و الگوهای عددی مختلفی، استفاده گردید؛ که 
الگوهای ترسیمی، بیشترین کاربرد را داشتند.

در  مجموعه ای  و  سیستمی  ماهیت  وجود 
ابعادی چون  با  راحل،  امام  مدیریتی  مکتب 
معنویت )دین گرایی( و عقالنیت )علم گرایی( 
فطرت  و  الهی  ادیان  مترقی  )اصل  عدالت  و 
تازگی  از  سرشار  معاصر،  عصر  در  بشری( 
و  مادی گرایی  که  چرا  اســت؛  ــوآوری  ن و 
بعد  سیاست،  از  دین  جدایی  و  دین گریزی 
از رنسانس غربی، به عنوان الگویی مدیریتی 
مطرح شده بود، مکتب امام راحل، نقد مکاتب 
فوق بود و با ایده ای اسالمی، ظهور پیدا کرد 
و ادبیات و نظریه ها و پارادایم های مدیریتی 
معاصر را به نقد کشید؛ پس، مطالعه مکاتب 
مقایسه  و  نقد علمی آن ها  و  و غربی  شرقی 
آن ها با مکتب امام خمینی )ره(، می توانست 
ما را به درک بهتر اهمیت مکتب جمهوری 
مکاتب  سایر  میان  در  آن  جایگاه  و  اسالمی 

جهانی، رهنمون سازد. 

ب(نقدیبرمکتبعلمگرایی-مدیریت
علم)رابطهعلمودین(

بر  نقدی  تحقیق،  یافته های  بعدی  بخش  در 
مکتب علم گرایی- مدیریت علم )رابطه علم و 
دین( صورت گرفت؛ و تأثیرات مادی گرایی و 
جدایی علم از دین بعد رنسانس غربی، بر روش 
تحقیق علمی و علوم مختلفی چون مدیریت و 
ارتباطات، بررسی شد، تا چیستی و چگونگی 
مکتب های  جهان بینی  شکل گیری  چرایی  و 
مختلف مدیریتی، ارتباطاتی- رسانه ای حاکم بر 
دنیای معاصر، تبیین شود؛ و جایگاه و اهمیت 
مکتب های دینی- اسالمی و بومی، امام خمینی 

)ره(، را در میان آن ها، بشناسیم. 
بر اساس یافته های این بخش، مدیریت علمی 
جهان اسالم، نیازمند معلم چهارمی، دانسته و 
چنین نتیجه گیری شد که: »فارابی«، اندیشمند 
اسالمی، از آن جهت به نام »معلم ثانی« خوانده 
سلسله  و  ساخت  مرتب  را  علوم  که  می شد 
مراتبی بر آن فراهم آورد؛ »میرداماد« در دوره 
»معلم  عنوان  و  داد  انجام  را  همین  صفویه، 
ثالث« به خود گرفت؛ اما امروزه، به خصوص بعد 
از بی مهری هایی که از رنساس غرب به بعد، به 
حوزه دین صورت گرفت، جهان اسالم، به حق، 
نیازمند معلم چهارمی است که آشتی بین علم 
و دین را، در نظر و عمل به بشریت ارزانی سازد. 
جهان اسالم، بالقوه، استعداد این مهم را دارد 
تا با تکیه بر غنای محتوایی در منابع اسالمی، 
آرزوی دیرینه جهان اسالم را، در رسیدن به 
تحقق  گذشته،  فرهنگی  علمی-  استقالل 
بخشند. به زبان ریاضی می شود؛ مدیریت عالی 
و برتر را، که تلفیق مدیریت علمی و مدیریت 
دینی است و به دست معلم چهارمی، حاصل 
شدنی است؛ به صورت معادله ای نوشت که در 
)معادله کمال مدیریت(، مدیریت  معادله  آن 
عالی، تابعش از زیرمجموعه علم تا دین است؛ 
که توسط معلم چهارمی، پیوند پایدار علم و 

دین را برقرار می سازد.
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1)SRCLM(مدلپیوندارتباطیعلمودین
بررسی های حوادث  در مدل فوق، که حاصل 
علم  پیرامون  نظرات  و  آرا  و  بعد  به  رنسانس 
و دین و روابط بین آن ها و دین اسالم است؛ 
 فرایند پیوند علم و دین و رسیدن به مدیریت 
علمی- دینی، و نیاز جهان بین الملل و جهان 
اسالم به معلم چهارمی، جهت برقراری این پیوند 
آورده  ریاضی،  زیرمجموعه  قالب  در  ضروری، 
شده است، تا این فرایند را، زیرمجموعه ای به 
هم پیوسته، و در ارتباط با هم، بدانیم و رابطه 
دوسویه در باال و پایین مدل و در بخش پیوند 
علم و دین نیز، نشانگر پایدار بودن و پویایی این 
فرایند به هم پیوسته است؛ یعنی، اجزاء مدل، 
در ارتباط با هم و مکمل هم هستند و مدیریت 
علمی- دینی، محصول این فرایند است و آن نیز، 
علت پویایی در سازماندهی بهینه و حفظ روابط 
ماندگار علم و دین است؛ که نیاز مبرم مدیریت 
معاصر در تمامی زمینه ها، من جمله »مدیریت 
رسانه ها« است. به طور خالصه، سعی بر آن شده 
است، با درک چیستی مدیریت علمی معاصر، به 
چرایی نیاز به مدیریت علمی- دینی برسیم که با 
بررسی ضرورت و اهمیت پاسخ های چرایی، نیاز 
به مدیریت علمی- دینی )مدیریت عالی و برتر( 
مطرح گردید. و چگونگی رسیدن به آن نیز در 
مدل )SRCLM( به تصویر کشیده شد. که منطبق 

با مکتب امام خمینی )ره( است.
ج(نقدیبرمدیریتارتباطی-رسانهای

حاکمبردنیا
در بخش بعدی یافته های تحقیق، در راستای 
شناخت جهان بینی حاکم بر رسانه ها، نقدی 

1 Science and Religion Communicational Link 
Model

بر مدیریت ارتباطی- رسانه ای حاکم بر دنیا، 
انجام دادیم؛ در این بخش، الگوهای نظری و 
هنجاری مختلفی، بررسی شد و نقاط قوت و 
ضعف آن ها، و برتری جویی های غربی در نظام 
ارتباطی- رسانه ای، نقد و بررسی شد و توجه 
به عملکردها را، به جای تکیه صرف به نظریات 
شناخت  در  مهم  امری  حــوزه،  این  ذهنی 
جهان بینی حاکم بر نظام ارتباطی- رسانه ای 
معاصر دانستیم. بر همین اساس، از یافته های 
مهم این بخش، استقالل یابی ناقص کشورهای 
در حال توسعه، از جمله ایران اسالمی، با »مدل 

استقالل یابی ناقص« شرح داده شد:

نمودار5

کشورهای تحت مستعمره و تازه استقالل یافته از 
دست استعمار قدیم، بیشترین ابعاد استقاللشان، 
سیاسی،  نظر  از  یعنی  است،  بوده  سیاسی 
استقالل یافته اند و این استقالل، ناقص است؛ 
چون، برتری جویی های غربی و نظام سلطه، با 
تغییر شکلی از نظامی و استعماری قدیم، در 
قالب ارتباطی- رسانه ای و نرم افزاری، بر جهان 
معاصر، همچنان سایه افکنده است؛ و عملکرد 
می دهد.  خبر  برتری جویی ها،  تداوم  از  آن ها، 
اطالعاتی-  نوین  نظم  طرح  تصویب  بنابراین، 
ارتباطاتی جهان در یونسکو، توسط کشورهای 
برتری  تعهد،  عدم  جنبش  و  توسعه  حال  در 
ایدئولوژیکی این کشورها، بر غرب و آمریکا بود؛ 
نه برتری سخت افزاری و نرم افزاری و محتوایی؛ 

)SRCLM(نمودار4:مدلپیوندارتباطیعلمودین
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همچنین،  بیانجامد.  کامل،  استقالل  به  که 
 ،NWICO( تکمیل منظم و منسجم هر سه بخش
استقالل سیاسی، استقالل نرم افزاری- ارتباطی( 
در کشورهای جهان رو به رشد، معنای واقعی 
نظم نوین و استقالل کامل است. در ادامه این 
فصل، »هرم تکامل ارتباطات بشری« به شکل 
زیر، ترسیم شد و سواد رسانه ای هر دوره، امری 

الزم و مهم تلقی گردید:

نمودار6

تکامل ارتباطات در این هرم، از قاعده به رأس، 
پیچیده تر و زمان بر بوده است و هر چهار مرحله، 
جهت فهم و رمزگشایی پیام هایش )زبان(، نیاز 
به یادگیری و آموزش و سواد ارتباطاتی دارد؛ 
در رسانه ها الکترونیکی، از هر سه نوع ارتباطات 
شفاهی، کرداری و نوشتاری، همزمان و به طور 
گسترده استفاده می گردد؛ و هر چه قدر، به باالی 
هرم در زندگی فردی و اجتماعی می رسیم؛ نیاز 
به یادگیری تخصصی مدیریت رسانه ها، بیشتر و 
بیشتر احساس می شود. سواد رسانه اي، در هر 
دوره ارتباطاتي بشر، جزو نیازهاي اساسي او بوده 
است؛ مثال، در عصر حجر هم، انسان هاي اولیه 
برخاسته  دور  از  دود  پیام  رمزگشایی  نیازمند 
به آن سواد رسانه ای داشتند.  و نسبت  بودند 
طبق آموزه های دینی- اسالمی، در مورد نقش 
نوزاد،  تولد و شرایط  ارتباطات در  و چگونگی 
چه قبل از ازدواج و چه در انعقاد نطفه، و چه 
بعد از تولد و نحوه ارتباط با کودک و نوجوان و 
جوان و بزرگسال و توصیه به نگارش وصیت نامه 

تداوم  از  نشان  مرگ،  بعد  حیات  به  اعتقاد  و 
فرایند ارتباطات بشری، از آغاز تولد تا بعد از 
مرگ در نگاه های دینی- معنوی دارد. پس، در 
کنار تأمین بهینه نیازهای )فیزیولوژیکی، امنیتی، 
عاطفی، اجتماعی- احترامی و خودشکوفایی(، 
در  است؛  نیز  ارتباطاتی  داشتن سواد  نیازمند 
هر  از  استفاده  و  کاربرد  به  بسته  عصري،  هر 
ابزار و شیوه ارتباطي که به کار مي برد، اعم از 
)گفتاري، کرداري، نوشتاري و ...(، در هر کدام، 
نیازمند آموزش و سواد رسانه اي خاص آن دوره 
و زمان است تا در مدیریت ارتباطاتش )رسانه ها(، 
جدای از دیگران نباشد، و چون در عصر فراگیر 
شدن رسانه ها، قرار داریم، اسم این نیاز را، سواد 
ارتباطی- رسانه ای می نامیم. و نظر به اهمیت 
ارتباط تنگاتنگ انسان، با این نیازها، اسم مدل 
انسان ها  ارتباطی  نیازهای  دورانی  »مدل  را 

)RMHCN(1« برگزیده ایم؛ که خاص اوست.

نمودار7

کالن  رسانه ها  مدیریت  به  نیاز  این  تعمیم  با 
پیشرفت  و  رشد  میزان  می توان،  ــروزی،  ام
کشورها و ملت ها را، نسبت به چگونگی مدیریت 
رسانه هاشان شناخت، و این که، تا چه حد نسبت 
رسانه ای  ارتباطاتی-  نرم افزار  و  سخت افزار  به 
عصر معاصر شناخت منتقدانه و تحلیلی )سواد 

ارتباطی- رسانه ای( دارند. 
مدل تجربی این نقد؛ با بررسی الگوها و نظریه ها 
و پارادایم های ارتباطاتی و رسانه ای، موضوعات 
غربی؛  برتری جویی های  چون  مختلفی؛ 
جهان بینی و سمت و سوی نظریه ها، نظریه ها 

1. Rotational model of  humans communica-
tion
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سلطه جویی های  بر  مــروری  عملکردها،  و 
ارتباطی- رسانه ای غرب در جهان، نظم نوین 
ناقص  استقالل یابی  اطالعاتی،  بین المللی 
کشورها، دیپلماسی تقابلی- رسانه ای، سمت و 
سوي جریان خبرها، واقعیت و الگوی ارتباطی 
ارتباطی؛  دموکراسی  نبود  جهان،  بر  حاکم 
مدل  و  گرفتند،  قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد 
دورانی  مدل  و  کشورها  ناقص  استقالل یابی 
در   ،)RMHCN( انسان ها  ارتباطی  نیازهای 
ارتباطی-  مدیریت  واقعیت های  بیان  راستای 
با  گردیدند.  ترسیم  دنیا،  بر  حاکم  رسانه ای 
تجربی  مدل  فوق،  یافته های  بر  تکیه هایی 
ارتباطی-  مدیریت  »چگونگی  مبّین  که  زیر، 

رسانه ای حاکم بر دنیا« است، ترسیم گردید:
بر  حاکم  رسانه ای  ارتباطی-  مدیریت  مدل   

دنیا1:

 در این مدل، دو نوع جهان بینی حاکم بر مدیریت ارتباطی- . 1
زیاد جغرافیایی  گستره  علی رغم  و  دارد  وجود   رسانه ای، 
سلطه الگوی  به  نسبت  رهایی بخش،  وحدت گرا-   الگوهای 
الگوی با  فعالیت-  میزان  نظر  -از  غلبه  و  مادی، هژمونی   و 
از غربی،  دیرینه  برتری جویی های  ادامه  چون  است.   سلطه 
 ابعاد نظامی و استعماری و سخت افزاری، اینک با تغییر شکل
تداوم و  شده  نمایان  رسانه ای،  ارتباطی-   سلطه جویی های 
 سلطه همچنان است؛ و استقالل یابی ناقص کشورها و تالش
 برای نظم نوین بین المللی اطالعاتی و پدیدهای دیپلماسی
و واقعیت  و سوي جریان خبرها،  رسانه ای، سمت   تقابلی- 
ارتباطی، دموکراسی  نبود  جهان،  بر  حاکم  ارتباطی   الگوی 
 همگی مؤید ابعاد جدید و نرم افزارانه سلطه و هژمونی است.
 هر چند که، معارضه جویی الگوهای وحدت گرا- رهایی بخش
 نیز، از پیشینه تاریخی و دیرینه ای )به قدمت تاریخ بشریت و
 ادیان الهی( برخوردار است، اما این، سلطه و هژمونی الگوهای
 مادی است، که با پیشینه تاریخی ظلم و تعدی به حقوق
 دیگران در راستای منافع خود به صورت استعماری نو، ظاهر

د(یافتههایمدیریتیازنظراسالم
اجمالی  نگاهی  مفهومی،  مدل  راستای  در 
مدیریتی،  نظریه های  ســوی  و  سمت  به 
جهت گیری ویتالیستی )دینی- معنوی( را، در 
اصالح و آسیب شناسی نظریه های مادی گرای 
قبلی مدیریت، به خوبی نشان می دهد؛ پس، 
روشن  به  نیز،  اسالمی  یافته های  بررسی 
مدیریت  الگوی  معنوی  دینی-  ابعاد  شدن 
روایی  و  می کرد  شایانی  کمک  بومی،  رسانه 
این  در  می شد.  قوی تر  نیز،  تحقیق  پایایی  و 
بخش، مدل های مختلف مدیریتی، بر اساس 
روایات مختلف شیعی، بررسی و طراحی شده 
است و از تلفیق و نتیجه گیری آن ها نیز، مدل 
 / عدالت محوری  باز  سیستم  »مکتب  تجربی 
حق محوری« ترسیم گردید که اجزای آن به 

و هماهنگ ساز واحد  مدیریت  و  رهبری  نبود  و  است   شده 
سلطه این  تشدید  به  رهایی بخش،  وحدت گرا-   الگوهای 
 انجامیده است. چون الگوهای متعدد، مدیریت ها و رهبری های
مدیریت با  سلطه،  الگوی  مقابل،  در  و  می طلبد  را   متعدد 
 واحد مادی گرایی )تک الگویی( قدرت نمایی می کند؛ بنابراین،
 تقابل اصلی، تقابل الگوها با الگو است؛ اما مقابله و صف آرایی
حفظ هنوز  رهایی بخش(،  )وحدت گرا-  الگوها   ایدئولوژیکی 
 شده است و قدرت نمایی می کند. چون این الگوها، مبتنی بر
 فطرت پاک بشری هستند و از پشتوانه محتوایی قوی تری
 برخوردار هستند؛ هر دو الگو، از سیستم درونی بسته، جهت
 حفظ اصول و جهان بینی شان و سیستم بیرونی باز، جهت
 جهانی شدنشان؛ تبعیت می کنند. اما به نظر می رسد، آینده
 را، الگوهای وحدت گرا- رهایی بخش، با توجه به انطباقشان با
 عدالت محوری و حق محوری فطرت انسان ها و ادیان الهی، و
 منطق علمی درونی شان، و مزیت گستره جغرافیایی زیادشان،
 مدیریت نمایند؛ تا تحقق این مهم، این الگوها، نیازمند اخذ
 سواد اطالعاتی و سواد ارتباطی- رسانه ای هستند؛ تا از شدت
.آسیب های نظام سلطه بکاهند

نمودار8:مدلمدیریتارتباطی-رسانهایحاکمبردنیا
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شرح زیر هستند: 
برنامه ریزی  و  مدیریت  بهترین روش  - مدل 

)BMPM(1 از نظر اسالم 
سو  با  )مبارزه  ظلم ستیزی  تصویری  مدل   -
مدیریت ها( مدیران و رهبران دینی- اسالمی

1. Best Method  Management and Planning 
Model

)HTTM2( مدل ُحسن تقدیر و تدبیر -
)3GRHM( مدل اهم وظایف مدیر ارشد -

- مدل چگونگی روابط مدیر و نیروی انسانی 
)HRMMM4(

2.Hosn-e- Taghdir and Tadbir Model

3.Ground Rules High-Manager Model

4.How Relations Manager and Manpower 
Model

نمودار12:مدلبهترینروشمدیریتوبرنامهریزی)BMPM(ازنظراسالم

نمودار11:مدلتصویریظلمستیزی)مبارزهباسومدیریتها(مدیرانورهبراندینی-اسالمی

)HTTM(نمودار10:مدلُحسنتقدیروتدبیر

)GRHM(نمودار9:مدلاهموظایفمدیرارشد
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)1TMHW( مدل مدیریت زمان در خانه -
 )2TCM( مدل مدیریت ارتباطی- زمانی -

نظر از مدیریتی یافتههای تجربی مدل
اسالم

یافته های مدیریتی از نظر اسالم، نتیجه مطالعه 
و فیش برداری از میان حدود 20 هزار حدیث 
و روایات منابع دست اول شیعی، هستند؛ بعد 

1.Time Management Model in Home work

2.Time-Communication, Management  Model

از بررسی مفهوم علمی »مدیریت«، لزوم تدوین 
الگوهای مدیریتی بومی، با دالیل علمی مطرح 
در نظریات و پارادایم های مدیریتی، که جهان 
نفی  را  مدیریتی خاصی  الگوی  بودن   شمول 
می کردند، مطرح شد و با تمایز میان علم و هنر 
مدیریت، اصول علمی پذیرفته شده مدیریت، 
از چگونگی اجرای آن اصول )هنر مدیریت( در 
گردید  تفکیک  مکان های مختلف،  و  زمان ها 
و در این راستا، لزوم تدوین الگوی مدیریتی 

)HRMMM(نمودار15:مدلچگونگیروابطمدیرونیرویانسانی

)TMHW(نمودار14:مدلمدیریتزماندرخانه

)TCM(نمودار13:مدلمدیریتارتباطی-زمانی
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نمودار16

رسانه ای بومی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر 
دانسته شد1.

هـ(یافتههایارتباطاتیازنظراسالم
یافته های  مفهومی«،  »مــدل  راستای  در 
ارتباطاتی از نظر اسالم را نیز، بررسی کردیم؛ 
ازجمله،  ارتباطات،  ــواع  ان تجلی  که،  چرا 
ارتباطات نوشتاری و گفتاری و رفتاری، در دین 
اسالم، جایگاه ویژه ای به خود گرفته است؛ و 
می توان با تجزیه و تحلیل آن ها، اصول و قوائد 

)نظریه  معاصر،  مدیریت  نظریه های  سوی  و  سمت  مطالعه  با   .1
مدیریت علمی، مکتب کالسیک، مکتب روابط انسانی، نو کالسیک، 
مکتب سیستمي، مکتب اقتضائی، وضعیتی، وابستگی( تبیین گردید 
بهترین  نقاط ضعف هر کدام، مدل  با مشخص شدن ویژگی ها و  و 
اساس  بر  اسالم،  نظر  از   )BMPM( برنامه ر یزی  و  مدیریت  روش 
»عدالت محوری و حق محوری و برنامه ریزی بلندمدت با فرصت شناسی 
جدید  و  نوظهور  پارادایم های  و  نظریات  و  شد؛  عنوان  حال«  زمان 
مدیریت؛  در  جدید  افق های  آینده،  به  )نگرش  قالب  در  مدیریتی، 
مدیریت مسائل عمومی؛ نظریه چگونگی آشتی پذیری اهداف از طریق 
هدف غایی؛ و اعجازگران مدیریت( دنبال شد؛ که برخالف نظریه های 
به  توجه  و  معنویت گرایی  نگاه  نوعی  معاصر،  مدیریت  مادی محور 
جنبه های اجتماعی- نرم افزاری در همه آن ها، دیده می شد. سپس، 
آسیب شناسی مدیریت اسالمی، با مدل تصویری ظلم ستیزی )مبارزه 
با سوء مدیریت ها( مدیران و رهبران دینی- اسالمی، توضیح داده شد 
و لزوم نگاه امانتی )وظیفه ای، اعتقادی، مسئولیت محوری( به مدیریت، 
به  کارها  سپردن  آسیب  و  گردید  شناخته  مدیریتی،  دینی-  اصلی 

نااهالن، در »نظریه پایان تاریخ«،

الکترونیکی  ارتباطات  به  را،  تعمیم یافته ای 
معاصر نیز، مربوط ساخت. در این بخش، به 
برخی از نگاههای اسالمی- ارتباطاتی که، بیانگر 
اهمیت ارتباطات در اسالم است، پرداخته ایم و 
بر اساس آن ها، مدل های هر بخش نیز، طراحی 
شده است و از تلیفق مدلهای مختلف ارتباطاتی 
از نظر اسالم، »مدل ارتباطاتی سیستمی باز 
 )Islamic BALAGHAT Model( بالغت اسالمی
 )IBM(طراحی گردید؛ که به اختصار، مدل ،»

نامیدیم.
اسالم،  نظر  از  ارتباطاتی  یافته های  بخش  در 
با »ارتباطات« در موضوعاتی  مفاهیم مرتبط 
نوشتاری،  شفاهی،  ارتباطات  ــواع  )ان چون 
کالمی  چهره،  به  چهره  و  مستقیم  رفتاری، 
و  ــداری  دی ارتباطات  تمایز  کالمی،  غیر  و 
و  تأثیرشناسی  بصری؛  ارتباطات  شنیداری؛ 
کاربردشناسی آن ها و ...( بحث و بررسی گردید 
و  ارتباطات  انواع  برجسته  جایگاه  و  نقش  و 
اصول و قوائد هر کدام، از نگاه اسالمی روشن 
شد. که به ترتیب، عبارت هستند از این که: 
از شناخت چگونگی رابطه فرستنده و پیام و 
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کانال، مدل ترجمان خرد )1TKM( «، طراحی 
گردید؛ که در آن، چیستی و چگونگی و چرایی 
ارتباط بین اجزای مدل ارتباطی، تبیین گردید 
و ویژگی های هر کدام، معرف و ترجمان خرد و 

عقل فرستنده بیان شد.

نمودار17

بر  با فرستنده،  سپس، اهمیت تعامل گیرنده 
اثر اشتراک معانی )تفاهم(؛ در »مدل چرخه ای 
»)2IPRM( رسانه  مدیریت  به  اســالم   نگاه 

 با اجزای )تفاهم، تعامل و برقراری ارتباطات( 
شرح داده شد و تفاهم، مقدمه تعامل تعیین 
گردید که در چرخه ای از »برقراری ارتباطات« 
شروع و ادامه پیدا می کند و بر اساس جهان بینی 
معنوی دینی- اسالمی، قابل تبیین و دفاع است.

1.Tarjoman-e-Kherad  Model

2.Islamic Perspective Rotational  Model to 
Media Management

نمودار18

و  بالغت، چیستی  مفهوم  قالب  در  ادامه،  در 
چگونگی تفاهم و اشتراک معنی، دنبال شد و 
آن را مترادف و هم معنی با »ارتباطات کامل 
و تفاهم و اشتراک معنی« دانستیم و »مدل 
اصول بالغت )3BTM(«، را پیرامون چگونگی 
اجرای آن ترسیم کردیم تا با اجرای آن اصول 
و قوائد، به اشتراک معنی و تفاهم با گیرنده 

برسیم و فرستنده ای »بلیغ« باشیم.
اصول  نیز،  ارتباطی  مدل  اجــزای  پیرامون 
فرستندگی بلیغ )ارسال( و اصول گیرندگی، با 
موضوعات مختلفی چون؛ توجه به فهم پیام، 
توجه به انتقال مفهوم پیام، مدل انتقال مفهوم 
پیام )4TM(، توجه به اصالت منبع پیام، توجه 

3.Balaghat Tenet  Model

4.Transfer Meaning  Model

)BMCM(نمودار20:مدلبهترینپیاموارتباطات

نمودار19
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صداقت محوری  و  راستگویی  پیام،  به صحت 
پیام و ارتباطات؛ مدل بهترین پیام و ارتباطات 
)1BMCM(، حق محوری؛ مدل مراحل آغازین 
ارتباطات )2PCM(، توجه به مسئولیت در برابر 
پیام؛  آسیب شناسی  پیام،  مکان شناسی  پیام، 
پیام،  منظم سازی   ،)3EM( پیام  اختصار  مدل 
کانال شناسی پیام، مخاطب شناسی و ...( مورد 

بررسی قرار گرفتند. 

)TM(نمودار21:مدلانتقالمفهومپیام

)BMCM( مدل بهترین پیام و ارتباطات
)PCM( مدل مراحل آغازین ارتباطات

)EM( مدل اختصار پیام 
در  مخاطب شناسی،  بخش  یافته های  تلفیق 
مدل زیر، آمده است و به عنوان بخش دیگری 

1.Best Message and Communication Model

2.Primary Process of Communication model

3.Ekhtesar Message Model

از اصول و قوائد رسیدن به اشتراک معنی و 
بالغت، مورد توجه فرستنده بلیغ قرار می گیرند:

نمودار22:مدلسواداطالعاتیرسانهها4

به  رو  و  تعاملی  ایده آل  رسانه  مدیریت  الزمه  فوق،  مدل  بنابر   .4
اطالعاتی  )سواد  زمینه  دو  هر  در  آگاهی  داشتن  توسعه،  و  تکامل 
زمینه  در  مدیریتی،  عالیه  اهداف  به  تا  است؛  مخاطب شناسی(  و 
رسانه برسیم. و از آن جایی که سرمایه اصلی سازمان های رسانه ای، 
مخاطبانشان هستند، سرمایه گذاری در بعد آموزش و یادگیری مداوم 
در  کلیدی  نکته ای  رسانه ای،  انسانی سازمان های  نیروی  و  مدیریت 
اندوختن سرمایه )جذب مخاطب( خواهد بود. جذب مخاطب، یعنی 
گرفتن زمان و وقت مخاطب، به نحوی که او، به برنامه رسانه توجه 
نگاه اسالمی،  نیز، ضروری است که در  این نکته  به  اما توجه  کند؛ 
اگر مخاطب، سرمایه رسانه محسوب می شود پس شیوه های جذب 
سرمایه )مخاطب(، باید اسالمی باشد و این کار به سلطه و استثمار 
نیانجامد. چون در این نگاه، زمان مخاطب، جزء بیت المال، محسوب 
در مجموع،  که  فردی مخاطبان  برایند حقوق  به  نباید،  و  می شود؛ 
جنبه »بیت المال« دارد، نگاه مادی گرایانه و سودجویانه بازار، حاکم 
شود. بنابراین مفاهیم مخاطب شناسی و جذب او و نگاه سرمایه ای به 
آن در مدل فوق، بر اساس جهان بینی دینی- اسالمی )تعالی انسانی، 
تعالی سازمانی- رسانه ای(، قابل دفاع است؛ نه بر اساس مخاطب شناسی 

مادی گرا. 

)PCM(نمودار23:مدلمراحلآغازینارتباطات

)EM(نمودار24:مدلاختصارپیام

ینمودار25:مدلسواداطالعاتیرسانهها
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ازنظر ارتباطاتی یافتههای مدلتجربی
)IBM(اسالم

خالصه و سرانجام یافته های ارتباطاتی از نظر 
اسالم، در یک ساختار نظری منسجمی، تحت 
بالغت  باز  سیستمی  ارتباطاتی  »مدل  عنوان 
اسالمی )Islamic BALAGHAT Model(« آورده 
شده است؛ واژه »ارتباطات« در مفهوم »بالغت«، 
»اشتراک معنی« و »تفاهم«، به کار رفته است و 
هر چهار مفهوم، مترادف با هم هستند؛ اهمیت 
معنا و مفهوم واژه »بالغت«، در رساندن معنی 
شد،  باعث  »تفاهم«،  و  کامل«  »ارتباطات 
نام گذاری   »BALAGHAT بالغت« را  مدل  اسم 
ارتباطات،  نوع  بهترین  مدل،  این  در  کنیم. 
معنی  اشتراک  به  رسیدن  همان،  یا  بالغت، 
است، که به همراه بهترین نوع پیام، یعنی حق 
و  می شود؛  شروع  )صداقت محوری(،  راستی  و 
الزمه این شروع، به ترتیب؛ آموزش راستگویی 
)صداقت محوری- حق محوری( قبل از برقراری 
ارتباطات، کسب علم و آگاهی پیرامون پیام )فهم 
پیام / سواد اطالعاتی( و سپس برقراری ارتباطات 
است که با هدف رسیدن به تفاهم و تعامل،صورت 
می گیرد؛ و الزمه رسیدن به تفاهم )بالغت( نیز، 

رعایت اصول شش گانه مدل بالغت است.
مدیریت یافتههای تجربی مدل و(

رسانهایازنظراسالم
تکمیل یافته های مدیریتی و ارتباطاتی، در فصل 
جداگانه ای پیرامون مفهوم »مدیریت رسانه از 
انسان، رسانه و  نیز، دنبال شد و  نظر اسالم« 
کانال ارتباطاتی شناخته شد، که جهت مدیریت 
و  مدیریت  تلفیق  نیازمند  سیستم،  یا  جمع 
ارتباطات )رسانه( است؛ و بر این اساس، مفهوم 
مدیریت رسانه انسانی، تبیین گردید. در نمودار 
تکامل  با  انسانی  رسانه  زیر،  صعودی  تابعی- 
ارتباطات مختلفش، مدیریت زندگی خود را بر 
عهده دارد و هر گاه، در نقش مدیریت جمعی، 
تابع،  از  نقطه ای  در  ابتدا  شود،  ظاهر  بخواهد 
آموزش های  باید  است،  تابع  عطف  نقطه  که 
مدیریت جمعی را، اکتساب کند؛ و در این نقطه 
عطف، جهت تابع، عوض می شود و با اولویت 

ارتباطات کرداری )رفتاری( به مدیریت جمعی 
رو به تکامل و صعود، از هر دو نظر مدیریتی و 

ارتباطات کرداری، ادامه می دهد: 

نمودار26

تلفیق مدیریت  این بخش،  یافته های  مطابق 
و ارتباطات، به صورتی است که الزم و ملزوم 
هم، هستند؛ از آن جا که انسان، رسانه است و 
رسانه و کانال، بخشی از ارتباطات است، تلفیق 
دو مفهوم »مدیریت و ارتباطات )رسانه(« در 
به  اسالم،  مدیریتی  نگاه خاص  مبّین  اسالم، 
مفهوم مدیریت رسانه انسان است که مدیریت 
الزمه  هم،  کنار  در  را،  )رسانه(  ارتباطات  و 

مدیریت به معنای کل می داند. 

نمودار27

ز(بررسیدیدگاههایامامخمینی)ره(و
مقاممعظمرهبریآیتا...خامنهای(

بررسی  به  تحقیق،  یافته های  نهایی  بخش 
معظم  مقام  و  )ره(  خمینی  امام  دیدگاه های 
در  دارد؛  اختصاص  خامنه ای،  ا...  آیت  رهبری 
راستای مدل مفهومی، مطالعه گسترده ای نیز، 
جهت نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاه های 
ایشان، صورت گرفت. حاصل تجزیه و تحلیل 
اطالعات این بخش، فصل هایی با عناوین مختلف؛ 
فلسفه )چیستی، چگونگی، چرایی( سازمان های 
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رسانه ای، اهمیت تبلیغات، رویکردهای رسانه ای، 
مدیریت  آسیب شناسی  رقبا،  رسانه شناسی 
ارتباطات )رسانه(، وظایف مدیریتی ارتباطاتی 
)رسانه ای( بومی، شده است که در یک ساختار 

نظری منسجم، تهیه و ارائه گردیده اند.
1.مدلتجربیفلسفه)چیستی،چگونگی،

چرایی(سازمانهایرسانهای
در این بخش، تفاوت های سازمان های رسانه ای، 
چون؛  مختلفی  ابعاد  در  سازمان ها،  دیگر  از 
نقدهای  رسانه ای،  بهره وری  به  توجه  اهمیت 
رسانه ای معاصر، ویژگی های رسانه ای، تفاوت های 
اهمیت شناسی،  تفاوت های  مسئولیت شناسی، 
نگاه  و  آرمان گرایی  نظر  از  رسانه ها   اهمیت 
نظر  از  رسانه ها  اهمیت  اسالمی،  دینی- 
واقعیت گرایی نظام رسانه ای جهان، تفاوت های 
تأثیرشناسی؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
فوق،  تفاوت های  درک  از  بعد  اساس،  این  بر 
لزوم داشتن نگاه تخصصی به مدیریت رسانه ها، 
توجه به تفاوت بین سازمانی رسانه ها نیز، امری 
اجتناب ناپذیر بود و دیدگاه های ایشان، پیرامون 
رسانه ها بومی و تفاوت های میان رسانه ای نیز، 
این حوزه،  تفاوت های معنی دار  و  بررسی شد 
که  چند  هر  که:  شد  توصیف  شکل،  این  به 
امام خمینی )ره(، مزیت فنی )سمعی- بصری( 
تلویزیون را، بر بُعد فنی )سمعی( رادیو، دلیل 
اهمیت آن می داند، اما از گسترش و نفوذ همه 
جایی رادیو- تلویزیون، غافل نیستند و از آن نیز 
یاد می کنند؛ اما اولویت را به تلویزیون می دهند؛ 

در مقابل ایشان، آیت ا... خامنه ای نیز، مزیت 
و  بر حساس  دلیل  را،  رادیو  نفوذ  و  گسترش 
مهم بودن آن می دانند؛ و گسترش و نفوذ هیچ 

رسانه ای را، به اندازه رادیو نمی دانند1. 
بومی،  تفاوت های دیگر رسانه ها  نیز،  ادامه  در 
نسبت به هم مورد تجزیه و تحلیل، قرار گرفت؛ 
و اهمیت و جایگاه هر کدام نسبت به همدیگر، 
مشخص شد. خالصه بررسی دیدگاه های ایشان، 
پیرامون فلسفه رسانه ها را، می شود در مدل زیر 
دارای  رسانه ها،  که  کرد  ترسیم  این شکل  به 
مدیریتی تخصصی و با وظایف متعددی هستند 
اهداف  و  مدیران  جهان بینی  تأثیر  تحت  که 
مالکیت ها، تعیین می گردند و با اهمیت دوبعدی 
تعالی و سیر قهقرایی، خوشبختی و  )رشد و 
بدبختی، صلح و جنگ، بود و نبود( بر بشریت 
ظاهر  می شوند؛ و دارای تأثیرات فوق العاده ای در 
حد مخرب ترین سالح های جنگی )بمب اتم( 
هستند بود و نبود بشریت را رقم می زنند؛ و بر 
عکس آن نیز، تأثیرات مثبت و مفیدی، در حد 
رشد و توسعه بین المللی جامعه جهانی، می توانند 
ایفا کنند، که جهان بینی دینی- اسالمی، به این 
نقش مثبت رسانه ها، به عنوان ایده آلی مطلوب 

1.با توجه به هر دو نگاه، می توان از نظر مزیت فنی )سمعی- بصری(، 
تلویزیون را، مقدم بر رادیو دانست. و از نظر گسترش و نفوذ و حضور 
همه  جایی نیز، رادیو را، مقدم بر تلویزیون دانست؛ هرچند که اهمیت 
و اولویت رسانه ای، »رادیو- تلویزیون«، نسبت به سایر رسانه ها، در 
اولویت  تلویزیون، دارای  و  رادیو  و  هر دو دیدگاه فوق، یکی است؛ 
رسانه ای هستند. اما از نظر فنی و گسترش و نفوذ، نسبت به هم، 
هم  به  نسبت  نسبی  اولویت های  دارای  و  دارند.  محسوسی  تفاوت 

هستند که در مدل فوق به تصویر کشیده شده است.

نمودار29:مدلتفاوتهایبینرسانهای
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و قابل دستیابی، بر محوریت عدالت و صداقت 
تأکید  و راستی و معنویت و مسئولیت گرایی 
شرایطی  هر  تحت  را،  رسانه  مدیریت  و  دارد 
مسئولیت محور می داند که خیرخواهی )رشد 
و  می دهد  قرار  مدنظر  را،  مخاطب  تعالی(  و 
به هر  را،  هیچ گونه، سلطه و فریب مخاطب 
شکل ممکن ارتباطی، تبلیغی تأیید نمی کند، 
ارزشی،  مخاطب،  حقوق  و  انسانیت  به  چون 
دینی، اعتقادی می اندیشد و از درک بهره وری 
بین رسانه ای،  تفاوت های  رسانه ای و شناخت 
عالیه ای،  اهداف  را در جهت  استفاده  حداکثر 
چون رشد و تعالی مخاطب و جوامع انسانی و 
بشری، برنامه ریزی و مدیریت رسانه می نماید. 
هر سازمانی، با هدفی شروع به فعالیت می کند 
و در راستای نیل به آن هدف و مقصود، روش ها 
و راهکارهای مدیریتی مختلفی را، اجرا می کند، 
شرایط  و  رسانه ای  سازمان های  اهداف  نوع 
جهان بینی های  به  توجه  با  آن ها،  ویژگی های 

مختلف، قابل تغییر است1.

1. در جهان بینی مادی، با هدف سود حداکثری، هر نوع تفریح و 
می شود  توجیه پذیر  نیز،  غیراخالقی  و  غیرانسانی  حتی  سرگرمی، 

2.مدلتجربی،اهمیتتبلیغات
نظر به اهمیت تبلیغات، در دیدگاه های ایشان، 
با  را،  رقیب  رسانه ها  کارکرد  و  مأموریت  که 
تبلیغات توصیف می کنند و رویکرد رسانه ای 
معاصر را، بر »دوش تبلیغات« و سیر تحوالت 
جهانی را، با تبلیغات می دانند؛ محوریت تبلیغات 
را، فارغ از نوع آن )سیاه، سفید، خاکستری و 
مدیریت  و  ارتباطات  عصر  در   ،)... و  منفی  یا 
رسانه ای تخصص محور، به خوبی نشان می دهد؛ 
از  تجربی  بازنمایی  واقع،  در  ایشان،  نظرات  و 
واقعیت های ارتباطاتی- رسانه ای معاصر، تحت 
عنوان »مدیریت تبلیغات« است که در مدیریت 
ارتباطات و رسانه ها جهان، از گذشته تا به حال 
وجود داشته است. تفاوت های مدیریتی تبلیغات، 
فقط، در سه بعد »منشأ، هدف، ابزار و روش های 

اصلی  ویژگی های  از  یکی  عنوان  به  و سرگرمی،  تفریح  کارکرد  و 
دینی-  جهان بینی  در  اما  می آید.  حساب  به  رسانه ها،  کارکرد 
اسالمی، تفریح و سرگرمی در راستای رشد و تعالی مخاطب، قابل 
دفاع است و اصلی ترین کارکرد رسانه، همان رشد و تعالی است. 
ارتباطی-  نظام  واقعیت های  مشخصه ها،  از  برخی  فوق،  مدل  در 
الگوهای  که  هستند  بایدهایی  دیگر،  برخی  و  هستند  رسانه ای 
مدل  می دهند.  قرار  تأکید  مورد  را،  آن ها  رعایت  اسالمی،  دینی- 
به صورت  که  است  تحقیق  از  بخش  این  یافته های  فوق، خالصه 
و  )چیستی  فلسفه  بیانگر  و  آورده شده اند  کوتاه،  و  جمالت ساده 

چگونگی و چرایی( سازمان های رسانه ای، هستند.

نمودار30:مدلمنظومهایچیستی،چگونگی،چرایی)فلسفه(رسانهها
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از  تابعی  هم،  آن  که  است؛  بوده  کاربردی« 
جهان بینی مدیریت تبلیغات، می تواند باشد. که 
جهان بینی معنوی، با هدف خیرخواهی گیرنده 
و جهان بینی مادی نیز، با هدف منافع فرستنده، 

چگونگی این تفاوت ها را، شکل می دهند.

نمودار31:مدلارکانسهگانهاصلیتبلیغات
دینی-اسالمیمؤثر

تأثیرگذاری و میزان موفقیت این نوع تبلیغات، 
منوط به رعایت اصولی، از طرف ارتباط گر )منشأ 
تبلیغ( است؛ یعنی، تا زمانی که، خیرخواهی 
مبلغ، به مخاطب اثبات نشده باشد تبلیغ پایدار، 
ناموفق خواهد بود و مخاطب، مقابل آن، موضع 
تدافعی خواهد گرفت؛ اما، اگر اصولی چون )فکر، 
اندیشه، خردمندی، مطالعه، تأمل، تدبر، نصح، 
عالقه به مخاطب، معنویت، پرهیز از هوای نفس 
انگیزه های ناسالم( از طرف ارتباط گر چهره  و 
به چهره به اثبات مخاطب برسد و مخاطب به 
خیرخواهی و اخالص فرستنده یقین پیدا کند، 

تبلیغ، موفق و تأثیرگذار خواهد بود1. 
با توجه به واقعیات و عملکرد تبلیغی- رسانه ای 
گذشته و معاصر، فارغ از نوع مفهوم و معنای 
»تبلیغات« و جهان بینی حاکم بر آن، می توان 

مدل زیر را، ترسیم کرد.

نمودار32:مدلواقعگراییدرمدیریتارتباطات-
تبلیغات

1.در اصول یادشده، هدف، خیرخواهی و رشد و تعالی مخاطب است 
و تبلیغ، دارای بار معنایی مثبتی است؛ برخالف تبلیغات مادی گرا و 
اقناعی است، که با هدف استثمار و سلطه بر مخاطب، در شکل هایی 
چون )تحریک به خرید کاال، تهییج و شستشوی مغزی و فریب و 
اغوا و ...( صورت می گیرند؛ و واژه تبلیغ، دارای بار معنایی منفی 
و خیرخواهی  منافع  و  این صورت، هدف، سود  در  می گردد. چون 

مبلغ )ارتباط گر( است نه خیرخواهی مخاطب.

 به عبارتی دیگر، اهمیت تبلیغات بر مدیریت ها 
مخاطب  بر  تأثیرگذاری  در  )فرستندگان(، 
مدیریت  ــا،  آن ه کــردن  همسو  بر  تالش  و 
سوق  آن  کاربرد  به  را،  )رسانه ها(  ارتباطات 
اهداف  به  نیل  برای  فرستندگان،  و  می دهد؛ 
فوق، در واقع، »مدیریت تبلیغات« را، هدفمند 
و سیستماتیک، برنامه ریزی و دنبال می کنند؛ 
با  رسانه«  »مدیریت  اصطالح های  تفاوت  و 
»مدیریت تبلیغات«، فقط، شکل صوری دارد و 
واقعیت ارتباطاتی- رسانه ای، با توجه به عملکرد 
فرستندگان، همان »مدیریت تبلیغاتی« است 
که امام راحل و آیت ا... خامنه ای، به آن تأکید 
دارند؛ اما، بنا به دالیل مختلف، کاربرد »مدیریت 
رسانه« به جای »مدیریت تبلیغات«، مصطلح 
شده است؛ در حالی که در نظر ایشان، تعریف 
واقعی و عملکردی رسانه ها، با اصطالح »مدیریت 
تبلیغات«، مورد تأکید قرار گرفته است؛ و چون 
این تعریف، با توجه به عملکردها و واقعیت های 
می رسد  نظر  به  است،  رسانه ای  ارتباطی- 
اصطالح »مدیریت تبلیغات«، عینی تر و واقعی تر 
از اصطالح ذهنی »مدیریت رسانه« باشد. که 
بار معنایی منفی و سلطه گرایانه و مادی محور 
آن، مورد نقد و آسیب شناسی های مختلف قرار 
گرفته و الگوی دینی- اسالمی خیرخواهانه و 
دارای بار معنایی مثبت نیز، مورد تأکید است2. 
3.مدلتجربی،رویکردهایرسانهای

رسانه ای  نظام  مختلف  رویکردهای  بررسی  با 
جهان و رسانه ها دشمن و دالیل مختلف شرعی 
و عقلی، لزوم اتخاذ رویکرد تدافعی- تهاجمی 
رسانه ها بومی، به اثبات رسید؛ تبیین و دفاع در 
برابر تبلیغات دشمن، مؤید لزوم اتخاذ رویکرد 
تدافعی- تهاجمی است. هر چند که، تبلیغات 
بر  تأثیرگذار  و  مهم  عوامل  از  یکی  دشمن، 
اما عدم  و جوانان محسوب می شود،  مخاطب 

2.مدل فوق، با توجه به جهان بینی دینی- اسالمی حاکم بر مفهوم 
و  حق  و  عدالت  )مسئولیت گرایی،  مثبتی  مفاهیم  با  تبلیغات، 
از  مورد مخاطب،  تعالی( در  و  و رشد  راستی محوری، خیرخواهی 
اصول اصلی و مورد تأکید اسالم و رهبران دینی معاصر )امام راحل 
و مقام معظم رهبری، آیت ا... خامنه ای( است، که می تواند، در نظام 

ارتباطاتی- رسانه ای، تبلیغی بومی، عملیاتی گردد.
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تبیین و دفاع در برابر او، مهم تر و تأثیرگذارتر از 
تبلیغات دشمن است؛ چون عرصه تبلیغ، جهت 
فعالیت های خالقانه، نامحدود است و تبلیغات 
دشمن، فقط در حوزه های خاصی انجام می گیرد 
تدافعی-  رویکرد  اتخاذ  با  می تواند،  گیرنده  و 
تهاجمی و روش های متنوع و نو، به مقابله بپردازد 
و آسیب ها و اثرات تبلیغات سوء دشمن را، به 
فرصت )شناساندن اهداف دشمن به مخاطب( و 
قوت )رویکرد تهاجمی( تبدیل کند؛ نه این که، 
همچنان در محدوده تهدید )تبلیغات دشمن( و 
ضعف )عدم تبیین و دفاع حقایق( باقی بماند. بر 
این اساس، دالیل بیشترین تأثیر بر ذهن مخاطب 
گیرنده، در مدل زیر، عدم تبیین صحیح و دفاع 
در برابر تبلیغات سوء دشمن، بیان گردیده است

نمودار33:مدلدالیلبیشترینتأثیربررویذهن
مخاطببااولویتگزینه2≤1

تأثیرات مثبت رویکرد تدافعی- تهاجمی، در 
غیره  و  رسانه ای  تهاجم  آسیب های  کاهش 
دشمن، بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ و حتی 
در مواردی هم، دشمن را در موضع انفعالی و 
بر  فرصتی،  و  قوت  قرار می دهد که  شکست 
جهت  می گردد.  ایجاد  بومی  رسانه  مدیریت 

موفقیت در این رویکرد، توجه به مدل زیر نیز، 
ضروری است.

تبلیغاتی-  تهاجم  با  مقابله  فوق،  مدل  در 
رسانه ای دشمن، مستلزم پیش نیازهای فرایندی 
تا  است  ارسال(  و  انتقال  تولید،  )پیام شناسی، 

بهره وری الزم در مدیریت رسانه به دست آید.
نرم،  جنگ  با  مقابله  افسران  فوق،  مدل  در 
»نخبگان فکری جوان« معرفی شده است، که 
نشاط و خالقیت و نوآوری و سرعت عمل، از 
ویژگی های بارز نخبه جوان می تواند باشد. و با 
توجه به نیازهای مقابله ای جنگ نرم به این 
ویژگی ها، خصوصا نوآوری و سرعت، نخبه های 
جوان می توانند در این زمینه، گام های موفقی 
بردارند. نخبه بودن این نیرو جوان نیز، عقالنیت 
و علمی بودن فعالیت ها را، پوشش می دهد و 
با یک نیروی فکری نخبه و اتخاذ راهکارهای 
اقتضائی و متنوع، در راستای هدفی مشترک، 

برنامه ریزی و مقابله می کنند1. 
سرانجام این که، بر اساس یافته های این بخش، 
می توان گفت: رسانه ها داخلی در کنار هم، رقابت 
در  و  می گیرند  پیش  را  همکاری  به  معطوف 
منظومه سپهر رسانه ای بین المللی نیز، با رویکرد 
همکاری با هم، در یک صف آرایی مشترک در 
و  می پردازند  مقابله  به  رقیب،  رسانه ها  مقابل 
این مقابله، صرفا تدافعی نبوده و تهاجمی نیز، 

1.گفته های فوق، نفی استفاده از تجربه و مشورت با بزرگترها، در 
در  نخبه محور،  اهمیت جوان گرایی  بلکه صرفا،  نیست،  زمینه  این 

نیروی انسانی جنگ نرم را، تبیین و روشن می سازد.

نمودار34:مدلفرایندمدیریتافکارعمومی

نمودار35:مدلچگونگیمقابلهباجنگنرم
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بر  مسئولیت محوری  و  تکلیفی  نگاه  هستند، 
مفاهیمی چون »لزوم تبلیغات، مدیرت رسانه و 
...«، اهمیت تدوین برنامه های تدافعی- تهاجمی 

را نمایان تر می سازد1. 
طبق این مدل، علم ارتباطات، هدفمند بودن و 
سیستماتیک بودن کانال شناسی )رسانه شناسی( 
داده  را، تحت عنوان »مدیریت رسانه« شکل 
است؛ که در دو صورت داخلی و خارجی، در 
سپهر رسانه ای آرایش یافته و مدیریت  می شوند. 
دنبال  را  خود  رویکردهای خاص  کدام،  هر  و 
واقعیت های  آن هــا،  از  بخشی  که  می کنند، 
آرمان های  ارتباطاتی- رسانه ای و بخشی هم، 
افکار عمومی هستند؛ که  انتظار  بشری مورد 
باشند.  نیز،  شاید کم و بیش، جزو واقعیت ها 
یعنی، به آن ها عمل شده باشد؛ مثل اتحادیه های 
مختلف رسانه ای کشورهای جنوب که در قالب 
رقابت و همکاری با هم، شکل می گیرند. در این 
مدل، با توجه به یافته های این بخش تحقیق، 

1.این رویکرد )تدافعی- تهاجمی در برابر رسانه ها رقیب(، با توجه به 
واقعیت های ارتباطاتی- رسانه ای بین المللی، بیان می شود؛ هر چند که 
رویکرد همکاری بین المللی در تمامی زمینه ها، از جمله، رسانه ها، آرمان 
و آرزوی ادیان و فطرت بشری است، اما واقعیت های ارتباطاتی- رسانه ای 
بین المللی، لزوم اتخاذ رویکرد تدافعی- تهاجمی را نشان می دهد که 
دارای بار معنایی مثبتی، مترادف »عدم انفعال« در برابر سلطه و یک 
سویگی تبلیغاتی- رسانه ای دشمن است؛ که با اهدافی چون، ظلم ستیزی 
حقایق  درست  و  تبیین صحیح  و  و صداقت محوری  سلطه گریزی  و 
)حق محوری(، همراه است. و از لحاظ دینی، عقلی، علمی و اخالقی نیز، 
لزوم اتخاذ این رویکرد، در رسانه ها تحت سلطه و جنوب، کامال قابل 
توجیه و اثبات است؛ تا شدت آسیب های مختلف سیاسی، اجتماعی، 
رسانه ای نظام سلطه بین المللی را، کاهش دهند و به الگوهای ایده آل و 

مطلوب مدیریت های رسانه ای )همکاری( نزدیک تر شوند.

»رویکرد تدافعی- تهاجمی« در برابر آن بخش 
جنگ  قالب  در  که  رسانه ای،  رقابت های  از 
نرم و سلطه و تهاجم یک سویه سلطه محور، 
دنبال  می شوند، رویکرد مدیریت رسانه ها بومی 
محسوب می شود؛ هر چند که، رویکرد همکاری، 
با رسانه ها داخلی و رسانه ها بین المللی خیرخواه 
نیز، به عنوان آرمان بشری، مورد تأکید بوده و 

آورده شده است. 
4.مدلتجربی،رسانهشناسیرقبا

موضوعات  پیرامون  رقیب،  رسانه شناسی  با 
مختلف  )واقع گرایی در دشمن شناسی؛ چیستی 
تهاجم های  و  تقابل ها  چرایی  و  چگونگی  و 
رسانه ای؛ جهانبینی مادی محور حاکم بر رسانه ها 
ملت  علیه  جهانی  استکبار  برنامه های  »مدل 
ایران«؛ چیستی و چگونگی مالکیت و مدیریت 
رسانه ها رقیب؛ فنون و شگردهای رسانه ای رقیب؛ 
روش شناسی رسانه ها رقیب؛ الگوسازی رسانه ها 
رقیب(  شناختی اجمالی از اهداف، مأموریت ها، 
برنامه ها و سایر ویژگی های نظام تبلیغی-رسانه ای 
دشمنان و رسانه ها رقیب، ارائه گردید؛ که به طور 
خالصه می توان گفت: دشمنی دشمنان ایران 
اسالمی، امری کامالً طبیعی و قابل پیش بینی 
و واقعیتی انکارناپذیر، می باشد؛ که در دو صورت 
تقابلی- تهاجمی جنگ سخت و نرم، اما با اولویت 
جنگ نرم، تحت عناوین مختلفی چون )جنگ 
روانی /  هجمه فرهنگی و استعمار فرانو و ...(، و 
با هدف سلطه بر مخاطب و تأمین منافع و سود 

نمودار36:مدلرویکردهایرسانهای
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حداکثری فرستنده دنبال  می شوند.

نمودار37:مدلبرنامههایاستکبارجهانیعلیه
ملتایران

تقابلی-  برنامه های  اولویت  نیز،  فوق  مدل  در 
تهاجمی نظام سلطه، »جنگ روانی« بیان شده 
است که به تعبیر جنگ نرم و استعمار فرانو نیز، از 
آن یاد می شود؛ و در یک بستر زمانی بلندمدت، 
علیه اهداف مورد نظر، در قالب تبلیغات و رسانه ها، 
برنامه ریزی و مدیریت می شود تا مدیریت افکار 
عمومی جامعه هدف را، تحت سلطه و فرمان 
نظام  تهاجم های  انواع  بنابراین،  بگیرند؛  خود 
سلطه، حتی در شرایط نظامی نیز، با پیش زمینه 
و مقدمه جنگ روانی انجام می گیرند. نظام سلطه، 
جایگاه و اهمیت ویژه ای در حّد اولویت برنامه های 
تقابلی- تهاجمی خود، به آن داده است و نشانگر 
تأثیرات فوق العاده این برنامه تبلیغی-رسانه ای 
است؛ که علیه کشورها، هدفمندانه، برنامه ریزی 
و مدیریت می شود. جهان بینی حاکم بر رسانه ها 
دشمن، مادی و سلطه گرا می باشد و در پی ایجاد 
فعالیت  به  عمومی،  افکار  نزد  »اسالم هراسی« 
می پردازند؛ و ایران اسالمی نیز، به دلیل انقالب 
مدیریت  بر  بودنش  خاستگاه   و   57 اسالمی 

دینی- اسالمی، هدفی دیگر، بر رسانه ها دشمن 
می باشد، که به صورت »ایران هراسی«، جهت 
اسالم  به  آسیب زدن  و  »اسالم هراسی«  تحقق 
و مدیریت علمی- دینی، دنبال می گردد؛ و در 
این زمینه، استراتژی ایجاد یأس و ناامیدی، از 
کارآمدی اسالم و ایران در مدیریت علمی- دینی، 
به اجرا در می آید تا تصویر ایران اسالمی و نظام 
اسالمی )دین اسالم(، مخدوش و ناکارآمد جلوه 
کند. مالکیت و مدیریت نظام تبلیغی-رسانه ای 
جهان، عمدتاً صهیونیستی- سرمایه داری است 
و فرهنگ مادی و جهان بینی مادی، حاکم بر 
مالکیت و مدیریت رسانه ها بزرگ دنیاست؛ که 
از طریق فنون و شگردهای رسانه ای مختلفی با 
محوریت دروغ، اما به صورت ترکیبی )راست- 
مخاطب  نسبی  اعتماد  حفظ  جهت  دروغ(، 
این  روش های  و  شیوه ها  و  می کنند؛  فعالیت 
مختلف  صورت های  به  رقیب،  دروغ محوری 
فرهنگسازی  و  الگوسازی  می باشند.  متنّوع  و 
جهانبینی مادی و غربی، نزد افکارعمومی، بخش 
دیگری از مأموریت تبلیغی-رسانه ای نظام سلطه 
است؛ که به صورت ناتوی فرهنگی آمریکایی- 
غربی، تمرکزیافته و منسجم، فعالیت می کنند؛ تا 
بر مناسبات بین المللی، تسلط و مدیریت داشته 
باشند. خالصه یافته های این بخش، در مدل زیر 
نظام  ویژگی های  بیانگر  که  است؛  آورده شده 
رسانه ای دشمن و ابعاد مختلف آن است؛ و با 

نمودار38:مدلویژگیهاینظامرسانهایدشمن)رسانهشناسیرقیب(
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شناخت آنها، مدیریت رسانه ها بومی می توانند، 
و  واقع بینانه  و  هدفمندانه  برنامه ریزی های 

دقیق تری را، در برابر آنها، داشته باشند.
5-ز(»آسیبشناسیرسانهای«:

بیرونی؛  تهدیدات  ــواع  ان بخش،  ایــن  در 
آسیب های  ضعف ها؛  درونـــی؛  تهدیدات 
)الف.  بومی  رسانه ها  آسیب شناسی  احتمالی؛ 
ب.   / کلی  و  عمومی  آسیب شناسی های 
/ ج. آسیب شناسی  آسیب شناسی صداوسیما 
صدا )رادیو( / د. آسیب شناسی فیلم و سینما 
/ هـ . آسیب شناسی مطبوعات / و. فرصت ها و 
قّوت ها(، مورد بررسی قرار گرفت؛ تا با شناخت 
برون سیستمی،  و  درون  محیطی  شرایط 
برنامه ها و مدیریت های واقع بینانه و با کمترین 

آسیب ها را، داشته باشیم1.
ارتباطاتی مدیریتی »وظایف 6-ز(

)رسانهای(بومی«:
با  )رسانه(،  ارتباطات  مدیریت  وظایف  تعیین 
توجه به شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی، نگاه 
سیستمی و اقتضایی به مدیریت را می رساند؛ که 
صرف نظر از، تعاریف و اصول مدیریت علمی، که 
به صورت ذهنی مطرح  می شوند، تعیین وظایف، 
بیشتر جنبه کاربردی و عینی دارند و براساس 
و  تقسیم  قابل  مدیری،  هر  تجربی  یافته های 
طبقه بندی می باشند. در این قسمت، پیام های 
هر بخش از سخنان امام راحل و مقام معظم 
وظایف  صورت  به  خامنه ای(،  )آیت ا...  رهبری 
قابل انجام در مدیریت ارتباطات )رسانه( آورده 
شده است؛ تا با انجام وظایف زیر، بهره وری که 
و  کارها(  دادن صحیح  )انجام   کارایی  مجموع 
اثربخشی )انجام دادن کارهای صحیح( است، در 
حوزه مدیریت ارتباطات )رسانه( بومی از دیدگاه 

ایشان، به دست آید. 

1.بعد از آسیب شناسی های مختلف این حوزه، در مواردی هم، راهبردهایی 
- )راهبرد صداقت و راستی؛ راهبرد استقالل نرم افزاری- فرهنگی از غرب؛ 
راهبرد توجه به تأثیرات آنی و خصوصاً آتی رسانه؛ راهبرد حذف نگاه 
شغلی و استخدامی در صداوسیما و مراکز فرهنگی-رسانه ای »اجرای 
قانون کار 24ساعته ویژه رسانه ملی / تعهد شغلی و تخصص شغلی / 
انتخاب افراد کارشناس / تحصیل مقدمه تبلیغ)ارتباطات(«؛ راهبرد تکیه 
بر مخاطب طبقه سوم؛ راهبرد افشای اعمال دشمن نه تحلیل صرف 

گفتار ها(- جهت رفع یا کاهش آسیب های مختلف، مطرح می شدند.

تعاریف ذهنی و چیستی و چگونگی و چرایی 
بخش های قبلی )رسانه ها، تبلیغات، رویکردها، 
رسانه ها رقیب، آسیب شناسی ها(، بینشی کلی از 
مدیریت رسانه را ارائه داد؛ که این شناخت های 
ذهنی، بیشتر، تابع اصول و قوائد حاکم بر نظام 
به وظایف  پرداختن  اما  بودند؛  بومی  رسانه ای 
مدیریتی نیز، که چیستی و چگونگی و چرایی 
بخش عینی و عملیاتی مدیریت رسانه بومی 
است، امری مهم و الزم و ضروری است تا به 
نیز،  بومی  رسانه ای  مدیریت  عملکردی  حوزه 
شناخت پیدا کنیم؛ نه اینکه، صرفا، حوزه نظری 
مدیریت رسانه بومی را، شناخته باشیم. چرا که، 
اصول  که،  گردید  اشاره  قبلی،  بخش های  در 
علمی مدیریت، به روش تحقیق علمی- دینی، 
اثبات  می شوند و جزو علم مدیریت، محسوب 
 می شوند، که جهان شمول نیز، هستند؛ و اصول 
زمان ها  و  مکان ها  تمام  در  مدیریتی،  ثابت 
دینی  علمی-  تحقیقات  آنکه،  مگر  هستند؛ 
بعدی، آنها را تغییر دهند. اما، بخش عملیاتی 
مدیریت، ترکیبی از علم و هنر و تجربه مدیریت 
است که از نگرشی اقتضائی، تبعیت می کند؛ به 
همین دلیل، متنوع و متغیر و در حال نوشتن و 
تکامل هستد2. در این تحقیق نیز، الزمه تدوین 
الگوی مدیریت رسانه بومی از دیدگاه امام راحل 
و آیت ا... خامنه ای، بعد از شناخت بعد اصولی و 
علمی و ثابت مدیریت رسانه، شناخت بعد متغیر 
و هنری و تجربی آن وظایف مدیریت رسانه ای 
بومی نیز، الزم و ضروری است؛ تا به چیستی 

2. توجه به این نکته، ضروری است که وظایف مدیریت رسانه ای از دیدگاه 
ایشان، در دو بخش متفاوت )ثابت و متغّیر( نیز، قابل تقسیم بندی اند؛ 
چراکه، دیدگاه ها، در زمان های مختلف و با توجه به شرایط و نیازهای آن 
زمان، بیان شده اند؛ که در برخی موارد، وظایف اصولی و کلی و همیشگی، 
مّدنظر قرار گرفته است و در مواردی هم، وظایفی به عنوان مطالبات و 
خواست ایشان از رسانه ها، جهت رشد و تعالی و رفع آسیب ها و ضعف ها، 
صورت گرفته است که آن وظایف، در همان محدوده زمانی، باید انجام 
می شدند؛ پس، نظربه پویایی و متغیربودن سازمان های رسانه ای، شناخت 
و تعیین وظایف رسانه ها، از دیدگاه اندیشمندان مختلفی چون ایشان، 
تابع مطالعه و بررسی زمان های مختلف بیان دیدگاه ها نیز، است. با 
عنایت به این توضیح،  عالوه بر وظایف ثابت فوق، که شناخته گردیده اند، 
مدل های بخش »وظایف دیگر«  بخش های مجزایی با عناوین )تقویت 
ارتباطات چهره به چهره و مستقیم؛ مطبوعات؛ صداوسیما؛ خبر(، که به 
دلیل اهمیت و کثرت و گستردگی توجه ها به حوزه های یاد شده، آن ها 
را جداگانه نیز، مورد بررسی قرار دادیم« نیز، جداگانه ترسیم شده اند و از 

ارائه مدل ثابت خاص این بخش خودداری کردیم.
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و چگونگی و چرایی بخش عملیاتی و عینیتی 
دیدگاه های ایشان نیز، شناخت پیدا کنیم. 

از وظایف نظام  این قسمت، مواردی چند  در 
عناوین؛  تحت  بومی،  رسانه ای  ارتباطاتی- 
ج(  عدالت محوری،  ب(  معنویت گرایی،  الف( 
استقالل یابی و حفظ آن، د( وظایف تدافعی- 
و(  آموزنده،  محتوای  بر  تأکید  ه(  تهاجمی، 
و  شناسایی  دیگر  وظایف  ز(  صداقت محوری، 
طبقه بندی شده اند. تمام موارد فوق، به صورت 
قبلی  فصل های  نتایج  اساس  بر  مصداق هایی 
هستند و می توان آن ها را، جزو وظایف مدیریت 
رسانه ها بومی، طبقه بندی کرد؛ علت گستردگی 
آن ها نسبت به وظایف محدود و نسبتا ثابت 
سایر مدیریت های سازمانی نیز، شرایط اقتضائی 
دارای  که  است؛  رسانه ای  سیستم های  خاص 
ویژگی هایی چون، سرعت و پویایی و متغیر بودن 
و نوآوری هنری و خالقیت هستند تا با تولید 
خالقیت محور،  و  متنوع  رسانه ای  نرم افزاری- 
دهند؛  گسترش  یا  حفظ  را  خود  مخاطب 
بنابراین، الزمه حضور در سپهر رسانه ای، داشتن 
گستردگی و تنوع و متغیر بودن وظایف مدیریت 
رسانه است تا با عمل به آن ها، حضور در این 
سپهر عظیم، ماندگار و تقویت گردد. از طرفی 
مدیریت  حوزه  در  بهره وری،  به  رسیدن  هم، 
رسانه بومی نیز، نیازمند شناخت وظایف است؛ تا 
با انجام صحیح کارها )کارایی( و کارهای صحیح 

)اثربخشی(، به بهره وری الزم برسیم. 

نمودار39:مدلوظایفعمدهمطبوعات

نمودار40:مدلالزاماتمأموریترسانهملی

نمودار41:مدلاهدافکالنمتغیررسانهملی
)صداوسیما(درآرایشرسانهایکارآمد

نمودار42:مدلچهاراصلهمیشگیموردتوجه
نیرویانسانیصداوسیما

مدیریت  به  امانتی  و  مسئولیت گرا  نگاه  در 
رسانه، زمان مخاطب، جنبه »بیت المالی« دارد 
و پخش برنامه بی محتوا، که صرفا، 24 ساعت 
یک رسانه را پر کند، مذموم و غیر انسانی و 
غیر ارزشی تلقی می گردد؛ اصالت مخاطب و 
پیام و محتوا و زمان، مورد تأکید قرار گرفته و 
تفریح و سرگرمی و پرکردن زمانی برنامه های 
24 ساعته، بدون توجه به چگونگی محتوا و 
پیام، بر عکس نگاه رسانه ای مادی گرا، مذموم 

و عیب مدیریت رسانه تلقی می شود.

نمودار43:مدلچیستیوچگونگیاهمیتخبر
درقدرتسیاسیکشورها
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الگوهای  و  مدل ها  ــاره  درب که  مطالعاتي   
مدل های،  گرفته،  صورت  نیز  خبری  حاکم 
جریان  جنوب،  شمال-  پیراموني،  مرکز- 
را شناسایی  مدور، مثلثی، مدل ضد جریان( 
و  سخت افزاری  سلطه  مبّین  که  است  کرده 
نرم افزاری و ایدئولوژیکی و یک سویگی هستند. 
که مدل های )مرکز- پیرامون، شمال- جنوب، 
و  ساختاری  سلطه  توصیف کننده  مثلثی( 
و  مدور  )جریان  مدل های  و  سخت افزاری، 
و  نرم افزاری  جنبه  مبین  نیز،  جریان(  ضد 
فرستندگان  هژمونی  و  سلطه  ایدئولوژیکی 
و جریان های خبری هستند و وجه مشترک 
مدل ها، یک سویگی و سلطه بر گیرندگان است. 
توجه  نیز،  اسالمی  نظام  رهبران  دیدگاه  در 
ویژه ای به سرمایه گذاری در این زمینه، که یکی 
از پایه های نفوذ و اقتدار سیاسی است، شده 
است؛ و لزوم تدوین نگاه های دینی- اسالمی 
را، پیرامون آن، در مدل های مدیریت رسانه ای 
بومی نمایان می سازد؛ اما، بر عکس مدل های 
منافع  تأمین  و  صداقت محوری  سلطه،  نظام 
مخاطب و رشد و تعالی و ارتقاء سواد رسانه ای، 

تحلیلی او؛ هدف مدیریت خبری بومی است.
نتیجهگیری

معادله  مختلف،  تجربی  مدل های  طراحی 
و  علم  ارتباطی  پیوند  مدل  مدیریت،  کمال 
دین )SRCLM(؛ مدل استقالل یابی ناقص؛ مدل 
دورانی نیازهای ارتباطی انسان ها )RMHCN(؛ 
بر  حاکم  رسانه ای  ارتباطی-  مدیریت  مدل 
دنیا؛ مدل تصویری ظلم ستیزی )مبارزه با سوء 
مدیریت ها( مدیران و رهبران دینی- اسالمی؛ 
مدل ُحسن تقدیر و تدبیر )HTTM(؛ مدل اهم 
ارشد )GRHM(؛ مدل چگونگی  وظایف مدیر 
روابط مدیر و نیروی انسانی )HRMMM(؛ مدل 
بهترین روش مدیریت و برنامه ریزی)BMPM(؛ 
مدل مدیریت زمان در خانه )TMHW(؛ مدل 
مدیریت ارتباطی- زمانی )TCM(؛ مدل مکتب 
حق محوری   / عدالت محوری  باز  سیستم 
اسالمی )IAHM(؛ مدل ترجمان خرد )TKM(؛ 
به مدیریت رسانه  نگاه اسالم  مدل چرخه ای 

مدل  )BTM(؛  بالغت  اصول  مدل  )IPRM(؛ 
پیام  بهترین  مدل  )TM(؛  پیام  مفهوم  انتقال 
آغازین  مراحل  مدل  )BMCM(؛  ارتباطات  و 
)EM(؛  پیام  اختصار  مدل  )PCM(؛  ارتباطات 
نظر  از  ارتباطاتی  یافته های  تجربی  مدل 
تساوی  رابطه  چگونگی  مدل  )IBM(؛  اسالم 
مدیریت و مدیریت رسانه )انسان( در اسالم؛ 
چرایی  چگونگی،  چیستی،  منظومه ای  مدل 
)فلسفه( رسانه ها؛ مدل واقع گرایی در مدیریت 
ارتباطات- تبلیغات؛ مدل دالیل بیشترین تأثیر 
بر روی ذهن مخاطب با اولویت گزینه 2≤1؛ 
ویژگی های  مدل  رسانه ای؛  رویکردهای  مدل 
رقیب(؛  )رسانه شناسی  رسانه ای دشمن  نظام 
وظایف مدیریتی ارتباطاتی )رسانه ای( بومی ( 
به عنوان بخشی از رهیافت های تدوین الگوهای 

مدیریت رسانه بومی هستند. 
مدلتجربینهایی

مدل تجربی زیر، تحت عنوان »مدل مدیریت 
رسانه تبلیغ محور بلیغ« با تکیه بر رهیافت های 
تحقیق )مدل های تجربی( ترسیم گردیده است 
و مدل تجربی نهایی تحقیق است؛ که به همراه 
پیشنهاد  و  تحقیق  نتیجه  فوق،  رهیافت های 

محقق هستند.
واژه های تبلیغ )Tabligh( و بلیغ )Baligh( به 
معادل  مصطلح  معنایی  مشابهت  عدم  دلیل 
انگلیسی شان، جهت درک بهتر معنای مورد نظر 
تحقیق، معادل سازی و ترجمه نگردید؛ بنابراین، 
و  تبیین صحیح  جا،  این  در  »تبلیغ«  معنی 
خیرخواهی  نیت  با  وقایع  و  حقایق  درست 
مخاطب، و معنی »بلیغ« نیز، فرستنده ای که با 
رعایت اصول بالغت، به اشتراک معنی و تفاهم 

با گیرنده می رسد، هستند.
ابعاد مختلف مدیریت رسانه بومی  مدل زیر، 
و دیدگاه رهبران  اسالمی  از منظر دینی-  را 
و  )ره(  امام خمینی  ایران،  جمهوری اسالمی 
مقام معظم رهبری، آیت ا... خامنه ای، بیانگر 
است؛ امید آن که، رهیافت های این تحقیق و 
مدل )BTMRM(، مورد استفاده آیندگان قرار 

گیرد.   
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