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 نامه:مقاالت فصل افتیدر یمحورها

و  ییگوداساااتا *نیهو یها و رسااااها هایعمومروابط یمحتوا برا دیدر تول دیجد یکردهایرو

م اطب محور و  یعمومروابطی*براساااخ مدماس سااازماهی عمومدر روابط یپردازتیشاا  اا

 یعمومروابط یشناس بیآس*در ارتباطاس یو م اطب سنج یشناس م اطب*آ  یها یژگیو

ساها و روابط هقش*را یها در ا شمند یعمومر شهر هو در  دیجد یهایفناور هقش*در تحقق 

 عواملی*مجاز یعمومدر روابط امالقی*مجاز یو فضاااا یعمومروابط*توسااااا ارتباطاس 

رسااها و  هقش*الکتروهیک یعمومروابط یشاناسابیآسای*اثرگذار بر توسااا ارتباطاس مجاز

رسااااها و  هقشی*ارتباطاس در اهساااجاج اجتماع هقش*دیاعتماد و  ام تیدر تقو یعمومروابط

 هقش*از کروها یریشاا یدر پ یو اطالع رساااه یعمومروابط هقش*در سااالمت  یعمومروابط

 ی( در فضااااInfodemy)ینفودمیا یشاااناسااابیآسااا*روهابحرا  ک تیریرسااااها در مد

 اهت اب*در علوج ارتباطاس قی( و جال عمDeepfake)کیفپید یشااناساابیآساای*مجاز

سا  هظارس تحت مطالب تماج شنا شریا کار شتا بر مبنای و ه ست*مقاالس ر  و ت   ی ا

شتا سندگا  این تفکر کننده مناکس هاماف ل این هایهو ستمقالا هوی شار *هرگوها.ها  اهت

 امتیاز صااا ب و هویسااندگا  سااوی از مجوزکتبی و منبع ذکر بدو  هاماف اال این مطالب

 بر ارسالی مطالب شد*کلیا ه واهد مسترد وجا هیج ارسالی با هیست*مقاالس مجاز هشریا

 .شد مواهد ویرایش هاماف ل سوی از شده تاریف ال طرسم و گرافیک اساخ
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 ارتباطات یجامعه شناسنامه صلف

 )جاماا شناسی روابط عمومی سابق(

 85245شماره مجوز: 

  :ازیامت صاحب

 پژوها  پیشرومؤسسا آموزش عالی داهش

 یعباخ زماه :ولؤرمسیمد

 شورای سردبیری :ریسردب

 یگروه علوج ارتباطاس اجتماع :نظر ریز

 وشریداهش پژوها  پ یسسا آموزش عالؤم 

 :هیأت تحریریه
 پور یفائزه تقدکتر 

 دکتر افساها مظفری
 یاه ار میدکتر ابراه

 یدکتر عباخ زماه
 هادی زماهی دکتر

 یقاسم دیدکتر و 
 فرا یهاشم یدعلیس دکتر

 یافشاه رضایدعلیدکتر س
 یستار نیصدرالد دکتر
 یسپنج رعبدالرضایام دکتر

 دکتر مهدی محسنی هیا
 یریوز میدکتر مر
 یاللهبی ب یدکتر مهد

 با تقدیر و تشکر از: 

ا ساااا  سااابحاهیس مهنااادخ ماااریم مهندخ

 پور.طائف هیاس مهندخ علی شریف

 خوانیم:در این شماره می 

تجااارم مااادران از فرصاات هااای هنجاااری 

شبکه های اجتماايی مجاازی     در راب اه باا 

ساااال شااا ر  18تاااا  11فرزنااادان  سااار 

 ]3[اصف ان)م العه کیفی اینستاگرام(

باار  یاجتماااي یرسااانه هااا ریتااا  یبررساا  

 کاااردیباااا رو  یخاااوم شااا ر یحکمرانااا

 ]21[ در اصف ان یش ر یهوشمندساز

 یتمندیاساااتفاده و ر اااا زانیااام یبررسااا

 ]35[ هاسالمندان از رسانه

 ]61[  یدر روابط يموم تیخالق

 ]73[ یيمومبحران در روابط تیریمد

 ]85[و حقوق بشر انیب یحقوق رسانه، آزاد

---------------------------------- 

 های ارتباطی:راه

بلوار کشاورزس هبش چهارراه مفتحس  اصفها س

 سشرویداهش پژوها  پ یموسسا آموزش عال

 یعلوج ارتباطاس اجتماع گروه

 (۰۳۱)۳۷۷۷۹۹۱4 -۱۹ :تلفن

 ۰۹۱۳۳۰۹۷5۷۱ :همراه

 ارسال مقاالت:

jsc.daneshpajoohan.ac.ir 

 رایانامه:

Faslnameh.ertebatat2021@gmail.com 
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تجارم مادران از فرصت های هنجاری شبکه های اجتمايی مجازی     

سال ش ر اصف ان 18تا  11راب ه با فرزندان  سر در   

 )م العه کیفی اینستاگرام( 
 يباس زمانی

 دکتری مدیریت رساهاس مدیرگروه علوج ارتباطاس

 س ایرا ا اصفهموسسا آموزش عالی داهش پژوها  پیشروس  
zamani@daneshpajoohan.ac.ir 

  ور تقی فائزه

 وا د س داهش اه آزاد اسالمیارتباطاسو داهشیار گروه علوج س علمی أعضو هی

 ول(ؤ)هویسنده مسس ایرا اصفها )موراس ا (س اصفها 
 faezeh.taghipour@gmail.com 

 چکیده 

تجارب مادرا  از فرصت های هنجاری شبکا های اجتماعی   ییپژوهش با هدف شناسا نیا

 یفیسال شهر اصفها  اهجاج شد. روش پژوهشس ک ۱8تا  ۱۱مجازی در رابطا با فرزهدا  پسر 

بود کا فرزهدا  آهها از  یهفر از مادراه ۱2و تاداد مشارکت کنندگا   یدارشناسیاز هوع پد

ردهد. مشارکت کنندگا  با استفاده از روش مجازی اینستاگراج استفاده می ک یشبکا اجتماع

 قیم ا با عم قیاهت اب و اطالعاس آهها از طر یهدفمند و با روش گلولا برف یریهموها گ

پژوهش شامل  نیا یهاافتیقرار گرفت.  لیو تحل ایمورد تجز یزیو با روش کال یجمع آور

 ییآشنا"س "و بهبود ارتباطاس لیتسه"س "یسهولت در اهجاج امور ش  "پنج مفهوج اصلی)تم( 

 "زبا  اه لیسی یریادگیبا  بیترغ "و  "پر کرد  اوقاس فراغت"س "ایروز ده یبا فناوری ها

ژه ها هشا  داد  فرصت ها فرهن ی با وی افتایمقالا بدا  پردامتا شده است.  نیبود کا در ا

شهر اصفها  وجود دارد ماهواده های  هوجوا در  وزه هنجارهای اجتماعی برای فرزهدا  پسر 

کا در صورس آموزش و جهت دهی صحیح می توا  از آ  برای ارتقاء داهش و مهارس های 

 کاربرا  هوجوا  استفاده کرد و زمینا کاهش َآسیب های ا تمالی را فراهم همود.

شبکا های مجازیس اینستاگراجس  سیاجتماع یهنجارهای اجتماعیس شبکا ها های کلیدی:واژه

 هوجواها 

 
 ۳۰/۳/۱4۰۱ذیرش: تاریخ پ                                                     ۰۱/۱۰/۱4۰۰تاریخ دریافت: 

3-20صفحات:   



 4  

1401هشتم/ تابستان جامعه شناسی ارتباطات/ سال دوم/ شماره   

Sociology of Communication Journal (JSC), Summer 2022, Vol.2, No.8 

 مقدمه

 پدیدها از یکی مجازی های شبکا و اجتماعی های رساها گسترش و ظهور دهیای امروز در

 در مجازی فضای و اینترهت محوری هقش امیر دها چند در کا چنا  استس ع ر جدید ها

 م تلف ابااد گرفتن هظر در با هظر می رسد بدو  کا شده اساسی چندا  ها اهسا  زهدگی

 پذیر امکا  آینده جها  علمی و اقت ادی اجتماعیس فرهن یس توساا و ریزی برهاما امکا  آ 

 . بود ه واهد

 یکی گیری فضای مجازیاینترهت و در کنار آ  شکل  جهاهی شبکا با جرأس می توا  گفت

 آ س تأثیراس اهمیت بر تأکید برای پردازا  هظریا از باضی کا است هایی هوآوری مهمترین از

 کرده ذکر ها اهسا  زهدگی بر چاپ امتراع تأثیراس با مشابا را اطالعاتی عظیم بزرگراه این

 (.۱۳۹۳ م تارپورس و فتحی)اهد

 عقب جبرا  برای استثنایی فرصت یک با قدرتمند یک ابزار عنوا  با ها فناوری این

 فراصناتی همود ع ر با توساا  ال در کشورهای سریع ورود و صناتی ع ر هایماهدگی

 (.۱۳۹۱ اه اریس)کرده اهد پیدا

 با همراهس هایتلفن روی بر اینترهت شبکا از استفاده امکا  گرفتن قرار با در چند سال امیر

 جایی کا تا گرفت فزوهی همراهس عامل های سیستم بر مبتنی افزارهای هرج تولید موج یکباره

 اساخ بر مود افزارهایهرج تولید جز ای چاره هیز قبلی اینترهتی اجتماعی های شبکا مالکا 

 از هیمی از بیش و  جها  مردج از درصد25  دود کا بود این وها و هدیدهد جدید فناوری

 .(۱۳۹6 زماهیس و پور تقی)مجازی بدل شدهدما با کاربرا  شبکا های اجتماعی  مردج

 بدو  کا است اینترهت کاربر میلیو  صدها گردهمایی محل اجتماعی های در واقع شبکا

 فرس سلطاهی)پردازهد می اطالعاس تبادل و  تاامل با فرهنگ و جنس زبا س مرزس با توجا

۱۳8۹.) 

قرار گرفتا آسیب های این فناوری در این میا  آهچا بیشتر مورد توجا اهدیشمندا  این  وزه 

 فناوری از استفاده  ال آهکا گسترش اجتماعی آ  استس -هوظهور و تهدیدهای فرهن ی

 می جملا از کا است هموده فراهم بشر برای را بسیاری دستاوردهای ارتباطاسس و اطالعاس

 الکتروهیکس تجارس آهالینس مرید و باهکداری الکتروهیکس پست مجازیس ارتباطاس با توا 

 اهبوهی بین در سریع جستجوی همچنین. همود اشاره مدماتدی ر هزارا  و الکتروهیک دولت

 جغرافیاییس های محدودیت برداشتن میا  از ارتباطیس عملیاس باالی سرعت اطالعاسس از

 کارهای اهجاج سهولت فرهن یس تبادل مللس میا  در علمی های یافتا و داهش و علم اشتراک

 (.۱۳۹۳ پورهقدیس)و... از دی ر قابلیت های این فناوری هوین استروزاها 
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 و استفاده سادگی و بوده پیشرفت  ال در ارتباطاس و اطالعاس فناوری کا داشت توجا باید

 اقشار از اعم اجتماع م تلف های الیا در تا شده موجب آ  با دسترسی هزینا شد  ارزا 

کند  پیدا رسوخ جنسیتی و سنی تفکیک با توجا بدو  و جاماا پایین سطح و متوسط مرفاس

 بوده فزوهی با رو ایراهی جواها  و هوجواها  میا  در ها  شبکا این از و در این میا  استفاده

 فرهن یس آسیب گوها هر این هسل هوجوا  با عنوا  آینده سازا  جامااس هقش با توجا با و

 کرد. مواهد مواجا م اطره با آینده کشور را

 سال دو در داهش اهی جهاد با وابستا ایرا  داهشجویا  افکارسنجی مرکز هظرسنجی هتایج

 ۱2 باالی افراد درصد 5۹.۷ است کا این بیاه ر هیز اجتماعی های شبکا مورد در گذشتا

 5 زها  با هسبت مردا  بوده و در این میا  اجتماعی شبکا یک عضو  داقل کشور سال

درصد  6۷ با سالا ۱۷ تا ۱2 سنی گروه و هستند اجتماعی های شبکا عضو بیشتر درصد

سال رتبا دوج را با مود ام اص  2۹تا  ۱8 ضور در شبکا های اجتماعی باد از جواها  

 .(۱۳۹5 ایسپاس)داده اهد

یادآور می شود با وجود کاربردها و کارکردهای متنوع و جذاب این فناوری جدیدس می توا  

در جهت ضمن کاهش آسیب های ا تمالیس  های پیش آمدهبا استفاده مناسب از فرصت 

ژه در  وزه مؤلفا های فرهن ی فرهن ی و اجتماعی کشورس با ویپیشبرد اهداف علمیس 

 همچو  ارزش ها و هنجار های جاماا هیز گاج برداشت.

 برهاما ویژه با مجازی های شبکا از استفاده افزو  روز افزایش در یک جمع بندی با توجا با

قبلی با این موضوع  کیفی های پژوهش هوجواها س همچنین هبود میا  در محور موبایل های

 اجتماعی های شبکا هنجاری های پژوهش  اضر با هدف شناسایی فرصت در شهر اصفها س

اصفها  اهت اب شد تا ضمن بررسی زمینا های استفاده  شهر فرزهدا  با رابطا در مجازی

ای اجتماعی مجازی اینستاگراج با منظور آگاهی ماهواده ها از فرصت هوجواها  از شبکا ه

های این ابزار هوین ارتباطی و هدایت فرزهدا  با سمت استفاده مفید و موثر از امکاهاس بالقوه 

 های شبکا هنجاری های فرصت از مادرا  تجاربموجودس  با این سوال پاسخ داده شود کا 

 اصفها  چست؟ شهر سال ۱8تا  ۱۱ پسر زهدا فر با رابطا در مجازی اجتماعی

 مبانی نظری و مروری بر م العات  یشین

 موازاس با تقریبا کا افکنده سایا افراد واقای زهدگی بر ای اهدازه با امروزه مجازی فضای

 هاسفرصت کا است عظیم دهیایی مجازی فضای. است تأمل و بررسی قابل واقای جها 

در  وزه  مود عامال  برای را زیادی امکاهاس و هامحدودیت هاسترخ هاساضطراب هاسچالش

های م تلف با ارمغا  آوره کا مهتمترین و زیربنایی ترین زمینا های آ س  وزه فرهنگ 

 است.
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 مانوی مادیس م وصیاس از مرکب است کلیتی فرهنگ»: گفت توا  می یوهسکو تاریف بر بنا

 آثار و هنرها فقط ها فرهنگ. است گروه یک یا جاماا یک شام ا کا  ا ساسی و فکری

 باورهای و ها سنت ارزشیس هظاج افرادس بنیادین  قوق زهدگیس  االس بلکا جاماا یک مکتوب

 (.2۷: ۱۳۹2 زادهس قلی)«گیرد می بر در را جاماا آ 

 توجا قابل بسیار هیز آ  دهنده تشکیل اصلی عناصر با توجا فرهنگس  مفهوج درک همراه با

ولی  شودس می یاد اهسا  زهدگی کلی سبک عنوا  با فرهنگ چا از بود چراکا اگر مواهد

 کلی سبک هنجارها بررسی این و ارزشها بدو  در هظر گرفتن مولفا های اصلی آ  همچو 

 (.۱۳8۹مسرویس)قابل اهجاج هیست اهساهی تاامالس از کا

 یابد و می تحقق آ  اجتماعی هنجارهای طریق از جاماا هر اجتماعی های ارزش واقع در

 رفتار باید  ماص جاماا یک در ماین شرایط در چ وها مردج کا کنند می تایین هنجارهای

 و اجتماعی متقابل روابط ال وهای بقای با کا است آ  رفتاری استاهدارد این فایده. کنند

 (.2۰۰۳س ۱)ماسینوخکند می کمک امور اهجاج های شیوه

 ال می توا  با بررسی فضای فرهنگ و اجزاء فرهن ی جامااس با در هظر گرفتن اهمیت

 مجازی و شبکا های اجتماعی ایجاد شده بر این بستر پردامت.

 ها کامپیوتر از ای شبکا محیط یا الکتروهیکی محیط فضا این مجازیس فضای تااریف تماج در

 واقایت و اشیاء تا دارد سای ب ری و سمای های جلوه از استفاده با کا شود می داهستا

 فیزیکی مادیت فاقد کا شود می ادعا اما کند سازی مشابا را واقای جها  بادی سا های

 زماهی بی و مکاهی بی فضا این بارز م وصیاس از کا شود می گفتا. هستند

 .(۱۳8۱منتظرالقائمس)است

از رساها استفاده در این زمینا آهچا کاربرد فضای مجازی را برای ما ملموخ تر می همایدس

 های اجتماعی است.

 هایی برای برقراری تاامل اجتماعی مبتنی بر وب و راهی ارزا  وهای اجتماعیس رساهارساها

 قابل دسترخ برای اهتشار اطالعاس از سوی عموج کاربرا  هستند. 

های فناوراها اعم از های اجتماعی را مجموعا ای از هوآوری( رساها2۰۱2و همکارا ) 2برتو 

افزاری و هرج افزاری کا با هزینا ای کمس سبب تسهیل در فرایند ایجاد محتواس تأثیر و  س ت

تأثر آهها بر همدی ر و با اشتراک گذاری آهها توسط کاربرا  برمط می شودس تاریف کرده 

 (. 2۰۱۳س ۳است)اوکازاکی و تای

                                                           
1 Macionis 
2 Berthon 
3 Okazaki & Tay 
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های برهاما در تاریفی دی ر از رساها اجتماعی می توا  گفت رساها اجتماعی گروهی از

شکل گرفتا است و امکا  ایجاد و  2کاربردی است کا بر اساخ فناوری و مبتنی بر ایده وب

 (.2۰۱۰س ۱تبادل محتوایی را کا کاربرا  ایجاد می کنند را فراهم می سازد)کاپال  و هاهلین

ا برای اغلب کاربرا  جها س رساها های اجتماعی در قالب شبکا های اجتماعی تاریف و شنامت

 ها سازما  و افراد با اول مر لا در کا است سایتی وب مجازی اجتماعی شبکا می شود. یک

 این کا دهد می را امکا  این دوج مر لا در و ایجاد آ  روی را مود صفحاس دهد می اجازه

 (. ۱۳۹۳همکارا س و پور عدلی)شود مت ل هم با گوهاگو  مشترکاس اساخ بر صفحاس

 یک از کا هستند هایی سایت» گفت توا  می مجازی های شبکا تاریف در کلی طور با

 دی ر امکاهاس و ایمیل و چت ماهند امکاهاتی شد  اضافا با موتور جستجوگر ماهند ساده سایت

 محل اجتماعی های شبکا. دهند می ارائا مود کاربرا  با را گذاری اشتراک ماصیت

 با فرهنگ و جنس زبا س مرزس با توجا بدو  کا است اینترهت کاربر میلیو  صدها گردهمایی

 (.5۳:۱۳8۹ فرس سلطاهی)«پردازهد می اطالعاس تبادل و  تاامل

مدماس آهالینی هستند کا با افراد اجازه می »های اجتماعی بر اساخ تاریفی دی رس شبکا

دهند در یک سیستم مش ص و ماین پروفایل ش  ی مود را داشتا باشندس مود را با 

کنندس اطالعاتشا  را با اشتراک ب ذارهد و با دی را  ارتباط برقرار دی را  مارفی 

 (. 2۱2: 2۰۰۷س 2بویدل و الیسو «)کنند

 توییترس فیسبوکس اینستاگراجس از محبوب ترین شبکا های مجازی مارجی می توا  با تل راجس

هما  فیسمیهنس  کاجس هم داس و از شبکا های داملی می توا  با کلوب ...و ۳اپ واتس الینس

ایراهیا س فارخ بوکس فیس فارسیس سروشس گپ  توییترس افسرا  جنگ هرجس فیسکوب س فارخ

 و ... اشاره همود.

پیرامو  دالیل استفاده از فضای مجازی و شبکا های اجتماعی هظریاس م تلفی وجود دارد. 

-۱شامل:  را جدید های رساها های مهم ویژگی و ابااددر هظریا مود  4دهیس مک کوایل

-5؛ (مودم تاری)استقالل-4ای؛  رساها غنای-۳اجتماعی؛   ضور-2بود ؛  تااملی

های بود  عنوا  کرده و  چهار مقولا اصلی رساها ش  ی-۷م وصی بود  و -6بازی وشی؛ 

رساها و جستجوی -۳رساها هقش تااملی؛  -2رساها ارتباطاس میا  فردی؛ -۱جدید شامل: 

 (.2۰۰6مک کوایلستی جمای را شناسایی و مارفی می هماید)رساها مشارک -4اطالعاس و 

                                                           
1 Kaplan & Haenlein 
2 Boyd & Ellison 
3 Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, Line &WhatsApp  
4 Mcquail D 
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 اشاره شده است.« استفاده و مشنودی»در هظریاس مک کوایل با طور ضمنی با رویکرد 

 توصیف ۱۹5۹در سال  ۱از الیهوکاتز ای مقالا در بار ه ستین برای استفاده و رضامندیرویکرد 

افراد م اطب کم و بیش با صورس فاال با فرض اصلی ال وی این هظریا این است کا . شد

دهبال محتوایی هستند کا بیشترین رضامندی را فراهم کندس درجا این رضامندی بست ی با 

هیازها فرد دارد. افراد هر قدر بیشتر ا ساخ کنند کا محتوای واقای هیاز آهها را برآورده می 

؛ سورین و تاهکاردس ۱۳۹۱امدیسکندس ا تمال اینکا آ  محتوا را اهت اب کنند بیشتر است) 

۱۳8۱). 

توا  در ها را میهای م اطب در استفاده از رساهامجموع هیازها و اه یزهبر اساخ این هظریا 

سرگرمی  -4و  هویت ش  ی -۳؛ روابط ش  ی -2؛ آگاهی و هظارس- ۱: اصلی اچهار مقول

 (.۱۳۹2جای داد)مهدی زادهس  و گریز از واقایت

استفاده و رضامندی با ات اذ رویکردی کارکرد  اهظری»ی زاده ماتقد است:در این زمینا مهد

های ها را برآورده سامتن هیازها و اه یزهترین هقش رساهامهم گرایاها با ارتباطاس و رساهاس

با  ها را برآورده سازهدسها این هیازها و اه یزهبا هر میزا  کا رساها داهد. بنابراینسم اطب می

 (.۷6: ۱۳۹2«)کنندیزا  موجباس رضایتمندی م اطب را فراهم میهما  م

هکتا دی ری کا در بحث رساها ها مطرح استس هظریا یادگیری و آموزش اجتماعی است. 

س را کا برای راهنمایی و عمل در زهدگی هیاز دارهدچاها بیشتر آ اهسا  براساخ این هظریاس»

ها با طور غیرمستقیم و با آ  هگیرهدس بلکا عمدهمیمستقیم یاد  هصرفاً از تجربا و مشاهد

 (.4۹۳: 2۰۰6مک کوایلس «)شودهای جمای آمومتا میویژه از طریق رساها

رساها ها اگرچا تنها منبع یادگیری اجتماعی هیستند و هفوذ »در این زمینا باهدورا می هویسد: 

مالما  وابستا  استس ولی روی  و تاثیرشا  با دی ر منابع یادگیری یانی والدینس دوستا  و

مردج تأثیر مستقیم دارهد و این تاثیرگذاری با میاهجی هفوذ ش  ی یا شبکا های اجتماعی 

 (.۱4۰: 2۰۰2س 2باهدورا«)صورس همی گیرد

 و در این  وزه محققا  دی ری هیز در گذشتا مطالااتی اهجاج داده اهدس از جملا بشیر

 روش با «ایرا  در اجتماعی هایرساها کارکرد» وا عن با پژوهشی در( ۱۳8۹)افراسیابی

 هتیجا هفر از اعضای شبکا اجتماعی کلوپ ایراهیا س با این ۳8۰در میا    پیمایشی -توصیفی

 دوستا  با ارتباط برقراری بود س کننده سرگرج جدیدس امبار اطالع از کسب کا رسیدهد

 ادبی اشاار مواهد  وقتس گذرا  دی را س تجارب از استفاده روزس با اطالعاس تبادل قدیمیس

 آموزهده از موارد استفاده هوجواها  مورد مطالاا در این پژوهش بود. دریافت مطالب و جدید

                                                           
1 Elihu Katz 
2 Bandura 
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س تاداد «بد  از منفی ایماژ» با عنوا  (۱۳۹4)رودسری امامی و در تحقیقی دی ر ا دزاده

 با تهرا  شهر 2 منطقا پسراها دبیرستا  یک و دمتراها دبیرستا  دو آموز از داهش ۱2۹۱

 هایافتا. دسترخ را اهت اب و مورد مطالاا قرار دادهد در ا تمالی غیر گیری هموها روش

 کامنت کرد س الیک بوکسفیس در ال ایده ت اویر با رویارویی اثر در هوجواها  کا داد هشا 

 متفاوس بسیار را واقایشا  مود ت اویرس این مجدد گذاری اشتراک با و آهها درباره گذاشتن

 با هسبت منفی ا ساخ دچار هتیجا در و کنند می ارزیابی شا  ال ایده مود از متمایز و

 .شوهد می مود اهداج و بد 

 جذابیت عوامل شناسایی» عنوا  با پژوهشی در (۱۳۹6پور) تقی و این در الی است کا زماهی

 از هفر 2۰ روی کیفی مطالاا اهجاج با «کاربرا  منظر از همراه تلفن اجتماعی های شبکا

 هظریا» با آ  تطبیقی مطالاا و( موراس ا )اصفها  وا د اسالمی آزاد داهش اه داهشجویا 

 تلفن اجتماعی های شبکا جذابیت عوامل مهمترین کا دادهد هشا  «رضامندی و استفاده

 در تسهیل» س«ای رساها هوین های فناوری از استفاده» س«یابی اطالع و رساهی اطالع» همراه

 س«گروهی ارتباطاس تقویت» س«آشنایا  و دوستا  روابط در تسهیل» س«ماهوادگی روابط

 «سرگرمی و تفریحی های فرصت از استفاده» و «ش  ی های آگاهی و ها ارزش تقویت»

 .بود

 شبکا از استفاده میزا  رابطا بررسی»( هیز در پژوهش مود با عنوا  ۱۳۹۷دهقا  و مروس)

 آموزا  داهش هفر از  ۳۷4 با مطالاا « آموزا  داهش اجتماعی روابط با مجازی اجتماعی های

با روش  ۱۳۹5-۹6 تح یلی سال در تهرا  پرورش و آموزش۱۱ منطقا در متوسطا مقطع

 صورس ساده ت ادفی و( جنسیت و تح یلی پایا با)متناسب بندی طبقا شیوه با گیری هموها

 های گروه در عضویت بر موبایلی مجازی اجتماعی های شبکا از استفاده هوع هشا  دادهد کا

 مجازی تاامالس دارد و افزایش مانادار مثبت تاثیر مجازی اجتماعی روابط و تاامالس مجازیس

 .دارد مانادار مثبت تاثیر عاطفی  مایت و دوست افزایش بر اطرافیا  با

با دهبال مرور تحقیقاس پیشینس پژوهش را  مارجی هیز در این  وزه با اهجاج مطالاا پردامتا 

گروه مبتنی بر پیاج »با عنوا  ( 2۰۰۷)۱کاهتساهد کا با طور هموها می توا  با پژوهش 

در  اشاره کرد کا «رساهی تلفن همراه در  مایت از جهت گیری اجتماعی اوقاس فراغت

هفری از کساهی کا از  8تا  6چهار گروه از شرکت کنندگا   دار شناسیو پدیکیفی  پژوهشی

سیستم پیاج رساهی تلفن همراه استفاده می کردهد را مورد آزمایش قرار داد و هشا  داد کا 

                                                           
1 Counts 
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های سرگرج کننده گروهیس همچنین در کیفیت ارتباطاس افزایش قابل توجهی در ارسال پیاج

 های هفر با هفر وجود داشت.سال پیاج گروهی هسبت با پیاجاجتماعی تلفن همراه در هن اج ار

بررسی میزا  استفاده از تلفن »( هیز در تحقیق مود با عنوا  2۰۰8)۱همچنین لیوین ستو 

با روش تحقیق کمی از هوع همبست ی و سواالس پژوهش مبنی بر ساعاس استفاده از « همراه

اهت ابی و دقت و س تکوشی فرد در اهت اب تلفن همراهس رابطا عزس هفس و هوع موضوعاس 

های اجتماعی مبا ث جدیدس با این هتیجا رسید کا در میا  هوجواها  اگر استفاده از شبکا

و اینترهت در  د اعتدال باشد باعث باالتررفتن عزس هفسس روابط اجتماعی و س ت کوشی 

 می شود.

 دیوار روی باید را چیز اچ» موضوع با( 2۰۱۱)همکارا  و 2در پژوهشی دی ر گروسسک

 چ وه ی مطالاا پیمایشی با -با روش پژوهش کمی از هوع توصیفی «بنویسم؟ فیسبوکم

 پرسشناما توزیع با و پردامتا بوک فیس اجتماعی شبکا از استفاده در آموزا  داهش درک

 اکثر کا رسیدهد هتیجا این با  2۰۱۰ تح یلی سال در اول سال داهشجویا  برای آهالین

 دوستا  با تماخ یانی اجتماعی م ارف برای را بوک فیس در توجهی قابل زما  داهشجویا 

 برای کمتر و... و اجتماعی های فاالیت در شرکت  و ت اویر گذاری اشتراک با ماهوادهس و

 .همایند می صرف علمی اهداف

 شبکا آهاتومی :دوستم 4۰۰ و من»( در تحقیقی با عنوا  2۰۱۱و همکارا ) ۳همچنین مناگو

با روش تحقیق پیمایشی و توزیع پرسشناما آهالین بین « داهشجویا  بوک اجتماعی فیس

 از ارتباطاس طریق ایجاد از بوک داهشجویا  یک داهش اه بزرگ آمریکا هشا  دادهد کا فیس

 و با افراد هزدیک روابط تاداد داده و  گسترش افراد را فراگیر اجتماعی های دورس شبکا راه

مورد مطالاا کا دارای تاداد  دهد. این هتایج هشا  داد کا داهشجویا  می افزایش را غریبا

دبیرستا   قدیمی کساهی کا با دوستا  اعضای بیشتری در فیس بوک مود بودهد با ویژه

اجتماعی  در تاامالس مفید ابزار یک با عنوا  را بوک مود در این شبکا در ارتباط بودهدس فیس

 می داهستند.

( 2۰۱6)4پژوهش را  دی ری کا در این زمینا با مطالاا پردامتا اهد پیوک و جوین سو  

می داهید؟ ال وهای استفاده  5چا چیزی در مورد اسنپ چت»بودهد کا در تحقیقی با عنوا  

با استفاده از روش هموها گیری برای بررسی اطالعاس « یاز سرویس های پیاج رسا  فور
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ماصی کا از طریق آمرین ت اویر ویدیویی ارسالی و دریافتی هر شرکت کننده از طریق 

اسنپ چت اهجاج شده بودس با این هتیجا رسیدهد کا کاربرا  عموماً سلفیس متن و هقاشی های 

متحرک همراه با عکس هایی کا در ماها استفاده می شوهد را با اشتراک می گذارهد و عمدتًا 

رتباط با دوستا  وهزدیکا  از سرویس های پیاج رسا  فوری جای زین ساده تر برای برقراری ا

 استفاده می کرده اهد. 

 روش تحقیق

 شد استفاده «شناسی پدیدار» کیفی روش از مطالاا مورد موضوع با توجا با پژوهش این در

 شناسی پدیدار .شود برده پی کنندگا  مشارکت تجربا ذاس ع اره با ها یافتا از استفاده با تا

 تمرکز مرکزی هقطا تجرباس لذا. دارد توجا مردج روزمره زهدگی در تجربا اساسی عن ر با

مادراهی از  تحقیق این کنندگا  مشارکت(. ۱۳۹۱ایما س)است  گرفتا قرار شناسی پدیدار

 شبکا ساعت در روز از4بیش از  آهها سالا ۱8تا  ۱۱پسر   فرزهدا  کا بودهد شهر اصفها 

 استفاده می کردهد. اجتماعی مجازی تل راج و اینستاگراج روی تلفن همراهس تبلت و...  های

سال با مدارک  5۰تا  ۳۷هفر از مادرا   ائز شرایط در رده سنی  ۱2از این میا  تاداد 

تح یلی دیپلم تا کارشناسی ارشد با روش هموها گیری هدفمند و تکنیک گلولا برفی  اهت اب 

 ار گرفتند.و مورد مطالاا قر

. از روش اهجاج شد یداهیکتاب اها ای و م با دو روش اطالعاس یپژوهش گردآور نیدر ا

 استفاده مارجی و داملی مطالااس  برای جمع آوری اطالعاس در زمینا پیشینا یکتاب اها ا

هیز پژوهش ر با اهجاج م ا با های هیما سامتارمند تا رسید  با اشباع میداهى روششد. در 

 اطالعاس با جمع آوری اطالعاس اداما داد. هظری

اهجاج شد با این  ۱همچنین تجزیا و تحلیل یافتا ها هیز  با روش هفت مر لا ای کالیزی

 :ترتیب کا

و عینًا ثبت ه هدامو هاآ  با  شد خ ساا هم رمنظو با  شرکتکنندگا هما سیفاتوصاس بتدا

 شد.

 . گردیداج ست رامهم راس عبا و شدهع جورتکلها وپراج از با هر کددوجس 

شکل  محقق توسط هشد تنظیم یممفاها  کا تحت عنو مهم رسعبا هر جمفهو یامانی جس سو

 . گرفت

 شد. هیهدمازسا موضوعی یستاهاد درو  هسشد تنظیم یممفاهرجس چها

 گردید. تلفیق هظر ردمو هیدپد از جامع توصیف یک درو  با یافتاهاس پنجم

                                                           
1 Colaizzi Method 



 12  

1401هشتم/ تابستان جامعه شناسی ارتباطات/ سال دوم/ شماره   

Sociology of Communication Journal (JSC), Summer 2022, Vol.2, No.8 

 شد. تنظیم شنرو و صریح بیاهیا یکبا شکل  تحقیق ردمو هپدید از جامع یفتوصششمس 

ال ها سؤآ  از یافتاها ردمو در و شده ههدداگر زبا  کنندگا شرکت با یجهتا مرآمر لا در 

 شد. هیدپرس

اعتبار مطالب تایید شد بدین ترتیب کا  پس از آ  بر اساخ آمرین مر لا از روش کالیزیس

 با آ  هتایج و ای داده های تحلیل ارائا طریق از اعضا؛ ایه کنترل تکنیک از با استفاده

هاس یافتا ها را با  هوشتا گزارش در ایشا  های واکنش از استفاده و آگاهی  جهت پاس  ویا 

 مشارکت کنندگا  هشا  داده و هظراس ایشا  امذ شد. 

عالوه بر آ  محقق جهت تایید پایایی یافتا هاس مفاهیم است راج شده را با چند هفر از  

اجماع ایشا  پژوهش را  و اساتید ت   ی این  وزه با عنوا  کمیتا راهنما هشا  داده و از 

 می هماید. اصل اطمینا   ارزیابی عینی و علمی یافتا ها  در

 روی بر شد  پیاده از م ا با هاس پس اطالعاس است در تل یص و طبقا بندی ذکر الزج با

مفهوج  2۱مفهوج در  وزه هنجارهای اجتماعی با دست آمد کا از این میا   ۱۰۹کاغذ 

( دستا ۱جدول) قالب پنج مفهوج کلی)تم( در مرتبط با  موضوع پژوهش بود. این مفاهیم در

 بندی گردید.

 یافته ها

 اجتماعی مجازی( فرصت های هنجاری شبکا های ۱جدول)

 سال شهر اصفها  ۱8تا  ۱۱در ارتباط با فرزهدا  پسر  

 مقوله ها مفاهیم فريی ردیف

 تحقیق پیرامو  موضوعاس علمی و فنی ۱

 سهولت در اهجاج امور ش  ی -۱

 

 مرید مجازی و غیر ضوری جهت رفع برمی هیازها 2

 پیدا کرد  اماکن تفریحی مورد عالقا ۳

 عالقا مندی های ش  یتحقیق پیرامو   4

5 
استفاده از شبکا های اجتماعی برای یادگیری علم 

 هجوج

 ارتباط با افراد موفق 6

 تسهیل و بهبود ارتباطاس-2
 تسهیل در اطالع رساهی ۷

 ارتباط ت ویری آسا  با مارج از کشور 8

 ارتباط با افراد سرشناخ و مشهور ۹

 با دی را یادگیری هرج افزارها و آموزش  ۱۰
 آشنایی با تکنولوژی های روز دهیا -۳

 تاامالس علمی با افراد فامیل ۱۱
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۱2 
عالقا مندی با فناوری های جدید مربوط با تلفن 

 همراه

 با روز بود  در مورد فناوری ها ۱۳

 عضویت در گروه های طنز و سرگرمی ۱4

 پر کرد  اوقاس فراغت -4

 فراغتسرگرمی و پرکرد  اوقاس  ۱5

۱6 
استفاده از شبکا های اجتماعی برای موسیقیس طنز و 

 کلیپ

 عضویت در گروه های ورزشی و آموزشی ۱۷

 ترغیب با یادگیری زبا  اه لیسی ۱8

 ترغیب با یادگیری زبا  -5
 عالقا مند شد  با زبا  اه لیسی ۱۹

 استفاده از فرهنگ لغت اه لیسی 2۰

 زبا افزایش قابل قبول سطح  2۱

 بحث و نتیجه گیری

 شبکا هنجاری های فرصت از مادرا  تجارب»درم وص شناسایی  در پاسخ با سوال پژوهش

س پنج مفهوج اصلی «اصفها  شهر سال ۱8-۱۱ پسر فرزهدا  با رابطا در مجازی اجتماعی های

 با آشنایی"-۳؛ "ارتباطاس بهبود و تسهیل"-2؛ "ش  ی امور اهجاج در سهولت"-۱شامل: 

 "زبا  اه لیسی یادگیری با ترغیب"-5 و "فراغت اوقاس کرد  پر"-4؛ "دهیا روز فناوری های

 با دست آمد.

 کا شامل مفاهیم فرعی همچو   "سهولت در اهجاج امور ش  ی  "در توضیح مفهوج اصلی 

مرید مجازی و غیر ضوری جهت رفع برمی "س "فنی و علمی موضوعاس پیرامو  تحقیق"

 های مندی عالقا پیرامو  تحقیق "س "عالقا مورد تفریحی اماکن کرد  پیدا"س "هیازها

بودس می توا  گفت  "هجوج علم یادگیری برای اجتماعی های شبکا از استفاده "و  "ش  ی

با توجا با اینکا کاربری های شبکا های اجتماعی جازی با سرعت در  ال تغییر است و هر 

کنندگا  قرار می دهدس شبکا های اجتماعی بستر  روز امکاهاس جدیدی در امتیار استفاده

مناسبی برای استفاده از این امکاهاس برای امور ش  ی افراد فراهم آورده کا هسل هوجوا  و 

جوا  اه یزه و تمایل بیشتری برای استفاده از این امکاهاس و قابلیت ها دارهد. این امکاهاس 

دی های مود را در این فضای جدید جستجو باعث شده است کا کاربرا  هوجوا  اکثر هیازمن

کرده و سای در برطرف کرد  این هیازها و عالقا مندی ها از بستر هرج افزارهای رایج شبکا 

 های اجتماعی داشتا باشند.
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اال  ما » با عنوا  هموها می توا  با تجربا یکی از مشارکت کنندگا  اشاره کرد کا گفت:

مجازی پیدا می کنیم و آهالین می مریم و البتا پسرج  بیشتر چیزهاموهو با در شبکا های

بلده و او  این کار رو برامو  می کنا برای مودش عینک و ساعت مرید و میلی را ت اومد 

 .«در موهمو 

شامل مفاهیم  "ارتباطاس بهبود و تسهیل"مفهوج اصلی دی ر با دست آمده در این پژوهش 

 از مارج با آسا  ت ویری ارتباط"س "رساهی اطالع در تسهیل"س "موفق افراد با ارتباط"فرعی 

 بود.  "مشهور و سرشناخ افراد با ارتباط"و  "کشور

در توضیح این مفهوج می توا  گفت کا اهسا  ها هیاز با برقراری رابطا دارهد و اگر امکا  

هظیر  برقراری یا  فظ چنین رابطا ای در دهیای واقای وجود هداشتا باشدس از منابع جای زین

شبکا های اجتماعی استفاده می همایند با طوریکا گاهی این موضوع آ  قدر شدس یافتا کا 

دوستا  مجازی برمی افراد کا هرگز دیده هشده اهدس از هما مویشا  و هزدیکا  با وی هزدیک 

تر می شوهد. همچنین شبکا های اجتماعی برآورده کننده میل با دیده شد  است با طوریکا 

را  اجازه می دهد ابراز وجود هموده و توجا دی را  را با مود جلب همایند. این موضوع با کارب

وقتی در ارتباط با افراد مطرح یا موفق قرار گیردس برای بسیاری از جواها  و هوجواها  جذاب 

 و پررهگ تر مواهد شد.

باط با افراد موفق در این باره می توا  با تجربا یکی دی ر از مشارکت کننده گا  در مورد ارت

چند تا کاهال هم تو مدرسا شو  هست کا »و استفاده از تجربیاس آهها اشاره کرد کا گفت: 

مال بچا هایی کا موفق بودهد و داهش اه رفتندس و بیشتر  الت درسی داره و هکاتی کا باعث 

 «.موفقیتشوها را تو کاهال می ذارهد

 روز های تکنولوژی با آشنایی"ق می توا  با از دی ر مفاهیم اصلی یافت شده در این تحقی

 آموزش و افزارها هرج یادگیری"اشاره کرد کا مود دارای مفاهیم فرعی دی ری همچو   "دهیا

 با مربوط جدید های فناوری با مندی عالقا "فامیلس  افراد با علمی س تاامالس "دی را  با

 باشد.می  "ها فناوری مورد در بود  روز با"و  "همراه تلفن

در این زمینا می توا  گفت کا  ضور در شبکا های اجتماعی و فضای مجازی با توجا با 

ماهیت مدر  آ  شرایطی را برای افراد فراهم می کند تا با داهش روز مرتبط با رایاهاس تلفن 

 همراهس تبلت و... در سراسر دهیا مواجا و از آ  مطلع شوهد.

وجوا  بتواهند راه های استفاده از جدیدترین فناوری های این امر باعث می شود کا کاربرا  ه

روز با ویژه در وزه تلفن همراه و رایاها را بیامومتا و از آ  استفاده همایند در  الیکا شاید 

 والدین آها  از ساده ترین قابلیت های این فناوری ها بی اطالع باشند.
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عطش داهستن و رو یا جستجوگری عالقا با یادگیری این هسل هوجوا  شاید در پاسخ با 

 ایشا  است کا در صورس هدایت صحیح  می تواهد با هحو مؤثری مورد استفاده قرار گیرد.

هر هرج »در این راستا می توا  با تجربا یکی دی ر از مشارکت کننده اشاره کرد کا گفت: 

ما هم یاد بده و هرجا افزار جدیدی میاد میره تا کُنا و بُنهِشو یاد می گیره و دوست داره با ه

 «.میره هما میا  طرفش و از او  سوال می پرسند کا این هرج افزار را مثالً چطوری بیاریم

 "فراغت اوقاس کرد  پر"از مفاهیم اصلی دی ری کا محقق در این پژوهش بدا  دست یافت 

 سرگرمی"س "سرگرمی و طنز های گروه در عضویت"بود کا شامل مفاهیم فرعی تری چو  

و  "کلیپ و جوک موسیقیس برای اجتماعی های شبکا از استفاده"س "فراغت اوقاس پرکرد  و

 می باشد. "آموزشی و ورزشی های گروه در عضویت"

باید توضیح داد کا یکی از علل م رف باالی اینترهت و فضای مجازی در میا  هوجواها  و 

ا تفریحی یا با اهدازه کافی در جواها س پر کرد  اوقاس فراغت استس زیرا امکاهاس ورزشی ی

امتیار آهها قرار هدارد و یا دارای هزینا زیادی است. اکثر ماهواده ها هیز از این امر استقبال 

می کنند کا هوجواها  در ماها و کنار آهها با یک رایاها و یا تلفن همراه سرگرج باشند کا البتا 

های و م رب آ  با مراتب بیشتر از سرگرمیدر صورس استفاده هامناسب از اینترهتس آثار منفی 

 آ  است.

پر کرد  اوقاس فراغت با شکل مناسب و سالمس برای پدرا  و مادرا  یکی از دغدغا های 

اصلی آهها محسوب می شود و شبکا های اجتماعی مجازی در شکل سالم آ  زمینا را برای 

ف ماهواده و مود فرد می تواهد پر کرد  اوقاس فراغت فراهم می کنندس ولی عدج کنترل از طر

 پیامدهای جبرا  هاپذیری با دهبال داشتا باشد.

اوقاس فراغتشو »در این باره می توا  با تجربا یکی از  مشارکت کننده اشاره کرد کا گفت: 

از »و یا تجربا ای دی ر کا «  پر می کنا و دی ا من و باباشو اذیت همی کنا کا بریم فال  جا

اجتماعی در مورد موزیک و جوک و کلیپ و ارتباط با دوستا  و اقواج استفاده می شبکا های 

 «.کنا

در اداما مطالب قبلی باید گفت کا محتوا و کاربردهای اینترهت و فضای مجازی در  ال تغییر 

است و در این فضا دی ر تنها بحث تبادل اطالعاس مطرح هیست بلکا پردازش اطالعاس و 

با سرعتی شتابا  در سایا فناوری های هوین اطالعاتی و ارتباطاتی در  تبدیل آ  با داهش

 ال اهجاج است.  از همین روی  جم روز افزو  اطالعاس علمی موجود در اینترهت و فضای 

مجازی و تأثیر اهکار هاپذیر این فناوری ع ر جدید در دستیابی سریع با اطالعاسس  وزه 

است چرا کا اینترهت امکا  دسترسی با اطالعاس  آموزش و پژوهش را هیز متحول هموده
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ارزشمندس جدید و گسترده ای را در زما  کوتاهس فراهم هموده و فرصت ها و امکاهاس آموزشی 

 هوینی جهت ارتقاء مهارس های علمی و عملی در امتیار کاربرا  قرار داده است.

مرتبط است کا  "زبا  یرییادگ با ترغیب"موارد فوق با یافتا دی ر این پژوهش با عنوا  

 با ترغیب"س "زبا  اه لیسی با شد  مند عالقا"مود شامل مفاهیم فرعی دی ری همچو  

 سطح قبول قابل افزایش"و  "اه لیسی لغت فرهنگ از استفاده"س  "اه لیسی زبا  یادگیری

 می باشد. "زبا  اه لیسی

یافتند کا روش آموزش از در این زمینا برمی از محققا  در پژوهشی با این هتیجا دست 

طریق تلفن همراه بر شدس اه یزشس عالقا و ه رش هسبت با زبا  اه لیسی در داهشجویا  

تأثیر مثبت داشتا است. از طرف دی ر دسترسی با تماج اطالعاس و فهم دقیق مطالب در 

 شبکا های اجتماعی مستلزج آشنایی با زبا  اه لیسی توسط کاربر است و این مود اه یزه

 ای برای یادگیری و تقویت زبا  اه لیسی وی می شود.

همچنین امکاهاس و هرج افزارهای قابل ه ب بر تلفن همراه عالوه بر سرگرج کننده و کاربردی 

 بود  می تواهد منجر با تسهیل آموزش و یادگیری زبا  مارجی کاربرا  شود. 

ورد اه یزه یادگیری زبا  توسط در این باره می توا  با تجربا یکی ازمشارکت کنندگا  در م

چند وقت پیش کلیپ تراها علیدوستی را دیده بود کا تو »فرزهدش اشاره کرد کا گفت: 

جشنواره کن چقدر موب اه لیسی صحبت می کناس می گفت من هم می رج یاد می گیرج و 

ب یرهس همین موبایلش باعث شد کا عالقا مند بشا زبا  یاد »و یا «یا جورایی ترغیب شده بود

 «.فقط کالخ زبا  را ثبت هاج کرد 

 بود س کننده سرگرج م وص در( ۱۳8۹)افراسیابی و بشیر های پژوهش با ها یافتا این

 گذرا  و دی را  تجارب از استفاده روزس با اطالعاس تبادل قدیمیس دوستا  با ارتباط برقراری

 با رابطا در( ۱۳۹6)پور تقی و زماهی اجتماعی؛ های شبکا از هوجواها  استفاده مورد در وقت

 از استفاده و آشنایا س و دوستا  روابط در تسهیل ایس رساها هوین های فناوری از استفاده

 روابط و تاامالس افزایش م وص در( ۱۳۹۷)مروس و دهقا  سرگرمی؛ و تفریحی های فرصت

 سرگرج هایپیاج ارسال توجا قابل افزایش م وص در( 2۰۰۷) کاهتس مجازی؛ اجتماعی

 و اجتماعی روابط هفسس عزس باالتررفتن درم وص( 2۰۰8)لیوین ستو  گروهیس کننده

 اجتماعی تاامالس در مفید ابزار عنوا  با استفاده در(  2۰۱2)همکارا  و  مناگو کوشی؛ س ت

 پیاج طریق از وهزدیکا  دوستا  با ارتباط برقراری رابطا با در( 2۰۱6) سو  جوین و پیوک و

 دارد همخوانی فوری های رسا 

در یک جمع بندی می توا  گفت کا علی رغم آهچا کا اغلب از تهدیدهای فضای مجازی و 

شبکا های اجتماعی گفت و می شود و جاماا با چالش استفاده از این ابزارهای هوین ارتباطی 
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با ویژه در هسل جوا  و هوجوا  روبرو است کا این آسیب ها با ویژه در ماهواده می تواهد 

تاثیراس عمیقی داشتا باشد اما از ه اه دی ر بنا بر یافتا های این پژوهش فرصت های متاددی 

وجود دارد کا با جهت گیری صحیح و فراهم آورد  امکاهاس مناسب می توا  جواها  و 

 اهجاج در سهولت سمت و سوی استفاده مناسب از این فناوری جدید با منظور  هوجواها  را با

یادگیری علوج جدید و یادگیری  با فراغتس ترغیب اوقاس کرد  پر ارتباطاسس امور روزاهاس بهبود

 زبا  اه لیسی سوق داد. و ارتقاء

یا جواها  و این پژوهش هشا  داد کا با تولید محتوای کاربر پسند متناسب با هیاز و رو 

هوجواها  و ارائا آموزش های غیرمستقیم در م وص فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی 

می توا  از تهدید بالقوه ای کا شبکا های اجتماعی مجازی ایجاد کرده اهد تا  د زیادی در 

اما  ماهد و آ  را تبدیل با یک فرصت بالفال برای افزایش تواهمندیس مهارس و داهش کاربرا  

 دل همودب

با توجا با عالقا مندی کاربرا  مورد مطالاا با اهواع شبکا های اجتماعی و هیز استفاده با 

عنوا  سرگرمی و آموزشس پیشنهاد می گردد تحقیقاس آتی در محدوده یکی از اهواع شبکا 

های های اجتماعی و یا بازی های رایاها ای  اهجاج گرفتا و متولیا  امر با بهره گیری از مولفا 

مورد عالقا کاربرا  در استفادهس سرگرمی و آموزشس درجهت سیاست ذاری عالماها کاربردهای 

 فضای مجازی گاج بردارهد.

 منابع
 افکارسنجی مرکز «.هستند عضو مجازی اجتماعی های شبکا در هفر 6 ایراهی ۱۰ هر از»( ۱۳۹5)ایسپا

 www.ispa.ir:دسترخ در قابل س۱5/۱2/۹5ایرا . تاریخ:  داهشجویا 

 شبکا هوجوا  کاربرا  بد س از منفی ایماژ(»۱۳۹4) سین رودسریس امامی ساداس؛ اشرف ا دزادهس

 .2۷ سال رساهاس ف لناما.«مود از امتالف فاکتور گری واسطا هقش بررسی بوک فیس اجتماعی

 .۱۳۱-۱48 . صص۱۳۹5 بهار س۱۰2 پیاپی شماره س۱ شماره

 ریزی برهاما و مطالااس دفتر: تهرا  سایبر. فضای در واقای جنگ(۱۳۹۱)مهدی محمد اه اریس

 .هارساها

 داهش اه. و  وزه پژوهش اه:  اول چاپ. کیفی تحقیقاس شناسی .روش(۱۳۹۱)محمدتقی ایما س

 ف لناما .«ایرا  در اجتماعی هایرساها کارکردهای» (۱۳8۹)افراسیابیمحمدصادق   سن؛ بشیرس

 .5-۳2 . صص8۳ پیاپی شماره س4 شماره س2۱ سال رساهاس

 .«شمالی مراسا  استا  امنیت و هظم در مجازی اجتماعی های شبکا هقش(»۱۳۹۳)بهزاد پورهقدیس

 .6۹-۹۰ .۱ شماره شمالیس مراسا  اهتظامی داهش ف لناما

 های پژوهش بر مروری با مجازی؛ اجتماعی های شبکا واکاوی (۱۳۹6)زماهیعباخ  فائزه؛ پورس تقی

 داهش اهی. جهاد اهتشاراس اصفها س. آموزا  داهش و هوجواها  جواها س
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 مطالاا)داهشجویا  ای رساها سواد با مرتبط فرهن ی-اجتماعی عوامل» (۱۳۹۱) امدیس محمد

 شماره س۷ سال ایس رساها مطالااس ف ناما.«(شرق تهرا  وا د آزاد داهش اه داهشجویا  موردی

 .65-۷8 .صص۱۹

 هاما پایا  .«فرهن ی هنجارهای تغییر در همراه تلفن ار جواها  تجارب» (۱۳8۹)مسرویسزهرا

 .(اصفها )موراس ا  وا د اسالمی آزاد داهش اه: تربیتی علوج داهشکده ارشد. کارشناسی

 با مجازی اجتماعی های شبکا از استفاده میزا  رابطا بررسی(»۱۳۹۷)مروسبرزو   سین؛ دهقا س

 .۱۰۳-۱۳۰ . صص۹۷ بهار س25 شماره مبریس علوج ف لناما .«آموزا  داهش اجتماعی روابط

 از همراه تلفن اجتماعی های شبکا جذابیت عوامل شناسایی».(۱۳۹6)پورس فائزه. تقی عباخ؛ زماهیس

 .45-۷۱ .صص۱۳۹6 تابستا  س2 شماره س8 دوره فرهن یس پژوهی ف لناما جاماا .«کاربرا  منظر

 اهتشاراس: تهرا . الکتروهیک عمومی روابط و هوین عمومی دیپلماسی (۱۳8۹)مهدی فر سلطاهی

 شرق. سیمای

 تهرا . داهش اه: تهرا  دهقا . علیرضا ترجما ارتباطاسس های هظریا (۱۳8۱)تاهکاردجیمز  ورهر؛ سورینس

 بوکفیس اجتماعی شبکا تأثیر» (۱۳۹۳)میرمحمدتبارا مد  سید و  قاسمیو ید  صمد؛ پورس عدلی

 بهار س۱ شماره س۷ دوره ایرا س فرهن ی تحقیقاس ف لناما.«اصفها  شهر جواها  فرهن ی هویت بر

 .۱-28 .صص۱۳۹۳

 تغییر در ت ویری هوین هایرساها تاثیر و هقش بررسی(»۱۳۹۳)پور م تارمهدی  سروش؛ فتحیس

 توساا مطالااس مجلا.«(تهرا  تحقیقاس و علوج داهش اه داهشجویا : مطالاا مورد) زهدگی سبک

 .۱۰۱-۱۱8 .صص۱۳۹۳ بهار س22 پیاپی شماره س2 شماره س6 سال ایرا س

 آزاد داهش اه پژوهشی مااوهت اصفها س دوج. چاپ فرهن یس شناسی جاماا (۱۳۹2)آذر زادهس قلی

 .(اصفها )موراس ا  وا د اسالمی

 ع ر در  کومت و سیاست: الکتروهیکی  کومت و دیجیتالی دموکراسی(»۱۳8۱)مهدی منتظرالقائمس

 س۱۹ شماره س۱۹ دوره اجتماعیس علوج هاما هشریا .(«ICTs)ارتباطاتی و اطالعاتی های تکنولوژی

 .22۷-25۹ .صص۱۳8۱ تیرماه س446 پیاپی شماره

 سوج. چاپ اهتقادیس های دیدگاه و رایج های اهدیشا رساها های .هظریا(۱۳۹2)سیدمحمد زادهس مهدی
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Abstract 
The purpose of this study is to identify mothers' experiences of norm 

strengths of virtual social networks among Sons 11 to 18 years in Isfahan. 

The method taken in this research is phenomenological type of qualitative 

studies and 12 mothers were participated in interviews who have children 

with wide use of Instagram Social Network. Participants were chosen by 

using procedure of purposive sampling and snowball method. Data were 

collected through deep interviews and were analyzed by Colizzi method. 

Research findings in the class of social norm were including: "doing 

facility personal affairs, "facilitate and improve communications", 

"acquaintance with new technologies", "use of leisure "and "to learn 

English language ". Finding showed that there are many culture strengths 

in the field of social norms for sons in Isfahan which can be used in case 

of proper training to improve the knowledge and skills of users. 

Keywords: Social Norms, Social Networks, Virtual Networks, 

Instagram, Youth 
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 چکیده

تمد  بشری همواره مورد توجا هظریا پردازا  علوج م تلف بوده شهر با عنوا  ماست اه 

است. فضای پیچیده شهرس اهسا  های اهدیشمند را برای رهایی از مشکالس و هارسایی ها در 

رسید  با  د متاالی زهدگی با فکر اصالح و ایجاد سامتارهای جدید شهری وادار هموده 

ا  عمده ترین محور تحول و توساا در جها  است در هزاره سوجس فن آوری اطالعاس با عنو

منظور شده و دستاوردهای هاشی از آ  با زهدگی مردج عجین گردیده است. ازین رو امروزه 

شهر هوشمند و شهر الکتروهیک با عنوا  راهکار بی بدیل  ل ماضالس شهری مورد توجا 

یفی تحلیلی و اسنادی شهرسازا  و مدیرا  شهری واقع شده است. مقالا  اضر با رویکرد توص

 ییمردج هوشمند و جابا جا ریهظ ییبا مؤلفا ها یهقش مهم یاجتماع یهشا  داد رساها ها

دارد. در اهتها ضمن هتیجا گیری  یهوشمند ساز کردیهوشمند در  کمراهی موب شهری با رو

 یبر هوشمند ساز یمبتن یاز مطالب راهکارها برای تحقق  کمراهی هوشمند موب شهر

 است. دهیارائا گرد یاجتماع یمثبت رساها ها راسیبا در هظر گرفتن تأث یشهر

هوشمندس مردج هوشمندس  ییموبس جابا جا یشهر هوشمندس  کمراه های کلیدی:واژه

 یاجتماع یهارساها

 2۰/۰4/۱4۰۱پذیرش:  تاریخ                                                     ۱5/۱۱/۱4۰۰تاریخ دریافت:  

21-34صفحات:   
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 مقدمه
و  یشهر رسامتیاطالعاس و ارتباطاس در ز یگسترش روز افزو  فناور رسیام یدر دها ها

شهرها شده استس شهر  یکنش را  اصل ا یم یهمکار شیساز افزا نایکا زم یمدمات زیه

و کنترل دولت  تیریساز تحول در مد نیهوع شهرها زم نیهوشمند را با وجود آورده است و ا

 (.۱۳۹۹سی و دی را هاشمها بر شهرها شده اهد. )

قرار  ریآ  را با شدس تحت تاث یها و کارکردهاکا سامت یاز اجزاء هوظهور هظاج شهر یکی

 یدیجد یشهرهاست کا تئور تیریبا عرصا مد یهوشمند و فناور یهاستمیداده ورود س

مطرح کرده استس شهر هوشمندس  یاهجه تیریمد اسیتحت عنوا  شهر هوشمند را در ادب

چند گاها شامل )مردج  اسیرو با گسترش م وص ومناسب   یاست کا با طرز یشهر

 طیهوشمندس اقت اد هوشمند و مح یهوشمندس زهدگ ییهوشمندس تحرک هوشمندس  کمروا

 (2۰2۰و دی را س  ۱)هارتاوا ببرد شیهوشمند( را با طور همزما  پ

و  یاطالعات یها یاستفاده از فناور قیاز طر یشهر یازا هدف آ  مقابلا با چالش ها یکیو 

شهرها کا  نیموب است. در ا یاست کا همراستا با  کمراه رسامتهایدر مدماس و ز یارتباط

 یافراد با روش یازهایشودس ه یم یطرا  کیالکتروه یزهدگ یها رسامتیبراساخ ز

 رسامتیاگرچا ز شود. یم نیتام ایروز ده یها یفناور نیهوشمنداها و با استفاده از آمر

 یشهرها ینیشهرهش  یتوساا زهدگ یازهایه نیتر یو ضرور نیتر مهماز  یکیزیف یها

روز  یها یبر فناور یمبتن یارتباط یبا ابزارها شیاز پ شیهوشمند استس اما امروزه شهرها ب

است کا  یبیموب ترت ی کمراه  رسید یسو از (.۱4۰۰سییو موال یکا آباددارهد)کر ازیه ایده

 یو ب ش م وص یاست کا با طور مشترک توسط دولت هاس جاماا مده یشامل مقرراس دولت

 (2۰2۱س 2)دی و رویشود یم جادیا

کا  افتیتوا  در یموب و شهر هوشمند م ی کمراه یبا شام ا ها یا سایمقا یبا ه اه  

و  ییهمچو  پاسخ گو  یمتادد یدارهد؛ مولفا ها یلزومالزج و م یرابطا   ریکدیدو با  نیا

در بستر  دیکا با ندیآ یموب با شمار م ی کمراه یدولتس از جملا شامص ها یاثرب ش

رساها  نیهمچن (.۱۳۹۹و همکارا س ی)هاشمابندیارکا  م تلف شهر هوشمند تجسم و تحقق 

کرده  جادیرابطا ا تیریمد یبرا یدیداده و روش جد رییرا تغ یارتباط یال وها یاجتماع یها

 یراه  ل موثرتر سیاجتماع یرساها ها قیاز طر یارتباط یاهد و با توساا روزافزو  رساها ها

                                                           
1 Hartawan 
2 Dey, & Roy 
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و دی را س  ۱)پرتیویدهد یهقش و کارکرد در دولت را ارائا م یفایتبادل اطالعاس در ا یبرا

2۰۱۹) . 

 یشهر هوشمند را برا یهاج هوآورا ب ییتحول گرا و طرح ها یپروژه ها یاریبس یشهرها

شهرها بوده است.  نیا یبهتر با شهروهدا  آغاز کرده اهد کا وابستا با  کمراه یمدماس ده

توا   یشود م یهوشمند بررس یبا لحاظ دارا بود  شهرها را یا یفال تیچناهچا وضا

و مشهدس هنوز با  رازیرا  س شماهند اصفها س ته گبزر هایکالهشهر یکا  ت افتیدر

آ س عدج  یمواهع فرارو نیتر یاز اصل یکیدارد؛ کا  یادیشهر هوشمند فاصلا ز یاستاهدارها

 نیا یریبکارگ یمردج برا یدر باال برد  سواد رساها ا یاجتماع یاز قدرس رساها ها یآگاه

هوشمند  یشهرها. هماهطور کا ستشهرها یموب و هوشمند ساز یابزار در توساا  کمراه

 یارزشمند م یها ایشد  با سرما لیدر  ال تبد زیه یاجتماع یدر  ال بلوغ هستندس رساها ها

 یهوشمند کا توسط  کمراه یدر مدماس و امکاهاس شهرها قیتواهند باعث بهبود عم یباشند کا م

 یفناور نیا یها رسامتیز او توسا یاجتماع یموب توساا داده شده اهد؛ شوهد. توساا رساها ها

در  ال توساا  یدر کشور ها یرا ت رسامتیز نیدر ال توساا امکا  استفاده از ا یدر کشور ها

موب در هوشمند  یابزار  کمراه ی(. سهم اصل۱۳۹۷سیو فرامرز ایه یفراهم کرده است)شهروز

راه  ل  ییو شناسا یاجتماع یدرک مواستا ها یبرا یاجتماع یبر رساها ها دیتاک ایشهر  یساز

 یابزار امکا  مدل ساز نیکند. استفاده مبتکراها از ا یهوشمند استفاده م یدر شهرها یعمل یها

 یهوشمند در زما  واقا یشهر یدولت تیریمد جادیا نفاا سیو تجسم بحث مشترک شامل هما ذ

. (2۰۱8س 2)ویالا پریرا و دی را کند یهوشمند را فراهم م یدر شهرها یمشارکت یکردهایو رو

اهجاج گرفتا  یموب شهر یبر  کمراه یاجتماع یرساها ها ریدر م وص تاث یادیز یها پژوهش

 ریشهروهدا  درمس یتمندیموب و رضا یرابطا  کمراه ی( با بررس۱4۰۰استس افرامتا و افرامتا )

شهروهدا  در هوشمند  یتمندیموب بر رضا یهمودهد  کمراه ا یتحقق شهر هوشمند پردامتا و ب

موب و  یدر  کمراه ی( بر لزوج استفاده از هوشمند ساز۱۳۹4) یر مانادار داردس شورابیتاث یساز

( در کاربرد ۱۳۹5و  سنوهد ) یهموده استس رشنوفرس عارف دیتاک ایدریشهر تربت   داریتوساا پا

 نیو ع یمرآت سیقهرماه)کرده اهدس  دیتاک یشهر یدر اداره و  کمراه یهوشمند ساز یها

هوشمند دارد.  یو  کمراه یبا رهبر ازیداشتند کا شهر هوشمندس ه دیتاک نی( بر ا۱۳۹4القضاس

بر  یجما یهارساها یامکاهاس و ابزارها جادیبر لزوج ا زی( ه۱۳۹۹)یو صفاورد ییدماوهدس طباطبا

بر هقش مهم  یادیز یمارج یپژوهش ها  نیکرده اهد.  همچن دیموب تاک ی کمراه یریشکل گ

                                                           
1 Pertiwi 
2 Viale Pereira 
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و  ۱پرهارج)شده است دیهوشمند تاک یموب و توساا شهر ها ی کمراهرساها ها در توساا 

 نایشیبا توجا با پ(. 2۰۱۹س4برهاهدو ؛ 2۰۱8 س۳جریم ؛ 2۰۱8و دی را س  2یآزار؛ 2۰۱8دی را س 

موب  یبر  کمراه یاجتماع یو ضرورس تقش رساها ها تیبا اهم یکمتر پژوهش یقبل یها

و با م وص در  را یدر ا یپردامتا استس کا مال پژوهش یشهر یهوشمندساز کردیبا رو یشهر

 سی یسابقا تار سیگردش ر یها لیاصفها س با توجا با پتاهس شهر گردد. یکال  شهر ها مال ظا م

 یباالدست عیفوالدس صنا یها نایمهم در زم یصنات یوجود هاب ها زیو ه یکیتیمهم ژئوپل تیموقا

 ی)طبق آمار سرشمار یوهیلیدو م تیوجود جما زیو ه سیمیو پتروش ش اهیپاال ریهظ یهفت و اهرژ

 یبرموردار استس در سال ها را یا یشهرها ریسا نیمهم در ب یتیو موقا  اهی(س از جا۱۳۹6سال 

اهجاج  یشهر یموثر در م وص هوشمند ساز یقدج ها یتی اکم یو دست اه ها یشهردار ریام

استس متأسفاها در  اریبس یادارد و تا عمل فاصلا یهظر دگاهیصرفًا د موضوع نیداده اهد. گرچا ا

شهروهدا  توجا  ا یدر م یجاد شهر هوشمند با طور جدیو ا یپرداز ایشهر اصفها  با هظر

توا  هاج  یهوشمند م یشهر ها یکا برا یو اهداف ایاز جملا مزا  فسیتوص نی. با اشودیم یکمتر

 یاهجاج امور اقت اد لیدر م رف سومت  تسه ییصرفا جو سیتردد شهر یها نایبرد کاهش هز

گاها  در شهر هوشمند  6مهم  یجملا مولفا ها ازباشد.  یساعتا بود  ارائا مدماس م 24با ماطر 

هوشمند در بحث  ییهوشمند و مردج هوشمند اشاره همود. جابا جا ییجاتوا  با بحث جابا یم

وهقل و منظور ارائا مدماس  ملبا کپارچایاطالعاس و ارتباطاس  یفناور رسامتیز یبرقرار

 نایو متنوعس کاهش هز کپارچای دارسیپا سوهقل امنس پاک مل ستمیبا ههادها و مردجس س کیلجست

 دیمردج هوشمند را شا نی. همچنردیگیهوا مدهظر قرار م یوهقل و کاهش آلودگو زما   مل

دارهدس در  یفناور یهاکا مهارس یشهر هوشمند برشمردس مردم یاهمولفا نیتراز مهم یکیبتوا  

دارهد و  یدسترس یمجاز یریادگیو  لیتح  یبا فضا کنندسیم یفناوراها زهدگ یفضا

کا مردج هوشمند  یی. در فضاشودیم تیریمد شتریب تیآهها با هدف ابتکار و مالق یهایتواهمند

داده توسط مود مردج با  لیو پردازش و تحل تیظرف تیریمد سیبر منابع اهساه دیتأکقرار دارهدس 

توا  ادعا کرد کا با  یم.در واقع ردیگیمح ول و مدماس صورس م دیو تول یریگمیهدف ت م

پژوهش  اضر  رو نی. از اافتیدست  یموب شهر یتوا  با  کمراه یشهرها م یهوشمند ساز

 یهارساها ریهوشمند و مردج هوشمندس تاث ییجا دارد تا با در هظر گرفتن دو مولفا جابا نیبر ا یسا

 .دیهما یبررس ادر اصفها  ر یشهر یهوشمندساز کردیبا رو یموب شهر یبر  کمراه یاجتماع

                                                           
1 Praharaj   
2 Azzari 
3 Meijer 
4 Bernando 
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 روش  ژوهش

ای  کتاب اها بر منابع اسنادی و یو مبتن یشیمایپ -یفیپژوهش توص نیمورد استفاده در ا روش

-منابع اسنادی رییکارگ با با قیتحق نیاست. در ا اصفها مطالااس شهر  ییایاست. محدوده جغراف

موب  یبر  کمراه یاجتماع یرساها ها ریبا ابزار پرسشناماس تاث یداهیکتاب اها ای و برداشت های م

ی با در هظر گرفتن دو مولفا جابا جایی هوشمند و مردج شهر یهوشمندساز کردیرو بای شهر

هفر  ۳84.  جم هموها با توجا با فرمول کوکرا  برابر دش یمطالاا و بررس در اصفها  هوشمندس

اساخس  نیاهت اب شدهد. بر او  رییگ با روش هموها شهروهدا  ا یاز م یاستس کا با طور ت ادف

بررسی و سواالس مرتبط با جابا جایی هوشمند و مردج  شهر هوشمندپرسشناما استاهدارد ابتدا 

و هیز با در هظر   ۱هوشمند است راج و با در هظر گرفتن پرسشناما های استاهدارد  کمراهی موب

گرفتن مولفا رساها های اجتماعی پرسشناما با صورس الکتروهیکی با توجا با شرایط کروها و عدج 

ی تدوین و لینک پرسشناما در کاهال های رساها های امکا  دسترسی با افراد با صورس  ضور

 اجتماعی منتشر و تکمیل شد. 

در پژوهشی با عنوا  (س ۱۳۹5)یردهیجیهاشمالزج با ذکر است پرسشناما شهر هوشمند توسط 

و هیز در  کرج یشهردار ۱منطقا  داریتوساا پا یهاشهر بر شامص یهوشمندساز ریتاث

مورد استفاده قرار  دارسیشهر جهت توساا پا یهوشمندساز یاهشامصبا عنوا  ( ۱۳۹۳)پژوهش

گزارش کرده است و فالح  ۹۱2/۰پرسشناما را  ییایکروهباخ پا یآلفا یردهیج یهاشمگرفتا و 

از  یو هظرمواه ییمحتوا ییاز روا ییروا یبرا قیاهد. هر دو تحقعنوا  کرده 8۳۳/۰را  ییایپا زیه

  اهد.مبرگا  استفاده کرده

اطالعاس با می باشد.  ۷/۰بیش از پرسشناما ییایکروهباخ پا یآلفاهمچنین در پژوهش  اضر هیز 

 شد.  لیو تحل ایتجز 2اخ.پی.اخ.اخ دست آمده از پرسشناما با هرج افزار

پرسشناما تکمیل شده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مش  اس جمایت  ۳84تاداد 

 ( درج گردید.۱شنامتی در جدول )

 
 

 

                                                           
1 CIPFA 2004 
2 SPSS 
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 (: مش  اس جمایت شنامتی۱جدول)
 تاداد متغیر

 )درصدفراواهی(

جابجایی  مردج هوشمند

 هوشمند

 هتیجا آزمو 

مقایسا میاه ین 

 مردج هوشمند

هتیجا 

 آزمو 

مقایسا 

میاه ین 

جابجایی 

 هوشمند

 جنسیت

 مرد

 ز 

 

۱8۷(۷%/48) 

۱۹۷(۳%/5۱) 

 

۳۰/۰ ± ۳۰/4 

۳۱/۰ ± 2۳/4 

 

54/۰ ± 6۷/۳ 

5۳/۰ ± 5۹/۳ 

 

2۱/2=t 

۰5/۰>p 

 

24/۱=t 

۰5/۰<p 

 تاهل

 متاهل

 مجرد

 

2۱6(۳%/56) 

۱68(۷%/4۳) 

 

2۹/۰ ± 25/4 

۳2/۰ ± 28/4 

 

5۱/۰ ± 5۹/۳ 

58/۰ ± 6۷/۳ 

 

۷۱/۰-=t 

۰5/۰<p 

 

۳۷/۱-=t 

۰5/۰<p 

 سن

 سال 2۰-۳۰

 سال ۳۰-4۰

 بیش از
 سال 4۰ 

 

66(2%/۱۷) 

۱۷8(4%/46) 

۱4۰(5%/۳6) 

 

25/۰ ± 24/4 

۳۱/۰ ± 2۳/4 

۳۳/۰ ± ۳۱/4 

 

44/۰ ± ۹5/۳ 

5۱/۰ ± 58/۳ 

6۱/۰ ± ۷۰/۳ 

 

44/2=F 

۰5/۰<p 

 

8۳/۱=F 

۰5/۰<p 

 تح یالتت

دیپلم و فوق 

 دیپلم

 لیساهس

فوق لیساهس 

 وباالتر

 

6۷(4%/۱۷) 

۱۹۷(۳%/5۱) 

۱2۰(۳%/۳۱) 

 

2۷/۰ ± ۱۷/4 

۳۱/۰ ± 26/4 

۳۳/۰ ± ۳2/4 

 

4۹/۰ ± 4۳/۳ 

5۱/۰ ± 66/۳ 

5۹/۰ ± ۷۰/۳ 

 

5۹/4=F 

۰5/۰>p 

 

۱8/6=F 

۰5/۰>p 

     (۱۰۰/%۰)۳84 کل

درصد ز  بودهد.میاه ین متغیر مردج هوشمندبرای  ۳/5۱درصد از پاس  ویا  مرد و  ۷/48

 T 2۱/2مستقل مقدار Tبدست آمد با استفاده از آزمو  2۳/4و برای زها   ۳۰/4مردا  

س میاه ین متغیر مردج  ۰5/۰و سطح مانی داری کمتر از  Tبدست آمد با توجا با مقدار

هوشمند مردا  با میاه ین متغیر مردج هوشمند زها  تفاوس مانی دار وجود داشت و البتا 

میزا  میاه ین متغیر مردج هوشمند مردا  بیش از زها  بود. میاه ین جابجایی هوشمند برای 

بدست  T 24/۱مستقل مقدار Tتفاده از آزمو بدست آمد با اس 5۹/۳و برای زها   6۷/۳مردا  

س میاه ین جابجایی هوشمند مردا   ۰5/۰و سطح مانی داری بیشتر از  Tآمد با توجا با مقدار

درصد از پاس  ویا   ۳/56با میاه ین جابجایی هوشمند زها  تفاوس مانی دار وجود هداشت. 
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و برای  25/4دبرای متاهلیندرصد مجرد بودهد.میاه ین متغیر مردج هوشمن ۷/4۳متاهل و 

بدست آمد با توجا  -T ۷۱/۰مستقل مقدار Tبدست آمد با استفاده از آزمو  28/4مجردها 

س میاه ین مردج هوشمند متاهلین با میاه ین  ۰5/۰و سطح مانی داری بیشتر از  Tبا مقدار

ی مردج هوشمند مجردها تفاوس مانی دار وجود هداشت .میاه ین جابجایی هوشمند برا

 -T ۳۷/۱مستقل مقدار Tبدست آمد با استفاده از آزمو  6۷/۳و برای مجردها  5۹/۳متاهلین 

س میاه ین جابجایی هوشمند  ۰5/۰و سطح مانی داری بیشتر از  Tبدست آمد با توجا با مقدار

درصد  2/۱۷متاهلین با میاه ین جابجایی هوشمند مجردها تفاوس مانی دار وجود هداشت . 

سال و  4۰الی  ۳۰درصد دارای سن  4/46سال و  ۳۰الی2۰دارای سن  از پاس  ویا 

سال بودهد.میاه ین متغیر مردج هوشمندبرای پاس  ویا   4۰درصد دارای سن بیش از 5/۳6

و برای افراد  2۳/4سال  4۰الی  ۳۰و برای افراد دارای سن  24/4سال  ۳۰الی2۰دارای سن 

بدست F 44/2استفاده از آزمو  آهوا مقدار بدست آمد با ۳۱/4سال  4۰دارای سن بیش از 

س میاه ین مردج هوشمند در سطوح  ۰5/۰و سطح مانی داری بیشتر از  Fآمد با توجا با مقدار

سنی م تلف تفاوس مانی دار وجود هداشت. میاه ین جابجایی هوشمند برای پاس  ویا  

و برای افراد  58/۳ل سا 4۰الی  ۳۰و برای افراد دارای سن  5۹/۳سال  ۳۰الی2۰دارای سن 

بدست  F 8۳/۱بدست آمد با استفاده از آزمو  آهوا مقدار  ۷۰/۳سال  4۰دارای سن بیش از 

س میاه ین جابجایی هوشمند در  ۰5/۰و سطح مانی داری بیشتر از  Fآمد با توجا با مقدار

درصد از پاس  ویا  دارای  4/۱۷سطوح سنی م تلف تفاوس مانی دار وجود هداشت. 

درصد دارای  ۳/۳۱درصد دارای تح یالس لیساهس و  ۳/5۱تح یالس دیپلم و فوق دیپلم و 

ردج هوشمند برای پاس  ویا  دارای تح یالس فوق لیساهس و باالتر بودهد.میاه ین متغیر م

و برای افراد  26/4و برای افراد دارای تح یالس لیساهس  ۱۷/4تح یالس دیپلم و فوق دیپلم 

 Fبدست آمد با استفاده از آزمو  آهوا مقدار  ۳2/4دارای تح یالس فوق لیساهس و باالتر 

س میاه ین مردج  ۰5/۰و سطح مانی داری کمتر از  Fبدست آمد با توجا با مقدار 5۹/4

هوشمند در سطوح تح یالتی م تلف تفاوس مانی دار وجود داشت. میاه ین متغیر مردج 

هوشمند افراد دارای تح یالس باالتر با طور مانی داری از افراد دارای تح یالس پایینس 

بیشتر بود. میاه ین جابجایی هوشمند برای پاس  ویا  دارای تح یالس دیپلم و فوق دیپلم 

و برای افراد دارای تح یالس فوق لیساهس  66/۳و برای افراد دارای تح یالس لیساهس  4۳/۳

 Fبدست آمد با توجا با مقدار F ۱8/6بدست آمد با استفاده از آزمو  آهوا مقدار  ۷۰/۳و باالتر 

س میاه ین متغیر جابجایی هوشمند در سطوح تح یالتی  ۰5/۰و سطح مانی داری کمتر از 

مانی دار وجود داشت. میاه ین جابجایی هوشمند افراد دارای تح یالس م تلف تفاوس 

 لیساهس و باالتر با طور مانی داری از افراد دارای تح یالس دیپلم و فوق دیپلم س بیشتر بود.
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 آمارهای توصیفی متغیرها :(2جدول )
اهحراف  میاه ین متغیر

 مایار

  داکثر  داقل چول ی کشیدگی

مردج 

 هوشمند

2۷/4 ۳۱/۰ ۱۳۹/۰- ۱22/۰- ۱4/۳ 86/4 

جابجایی 

 هوشمند

6۳/۳ 54/۰ 2۷۰/۰- ۱84/۰- 88/۱ 88/4 

( میزا  کشیدگی و چول ی متغیرهای مردج هوشمند و جابجایی 2با در هظر گرفتن جدول)

 قرار گرفت بنابراین توزیع داده های متغیرهای پژوهش هرمال بود. -۱و ۱هوشمند در بازه 

 ضریب همبست ی بین مردج هوشمند و جابجایی هوشمند :(۳جدول )
 جابجایی هوشمند  

 ضریب همبست ی پیرسو  مردج هوشمند

 سطح مانی داری

6۰8/۰ 

۰5/۰>p 

( بین متغیرهای مردج هوشمند و جابجایی هوشمند همبست ی مانی دار ۳بر اساخ جدول)

متغیر جابجایی هوشمند هیز مثبت وجود دارد در واقع با افزایش متغیرمردج هوشمند میزا  

 افزایش یافتا و برعکس.
 تک هموها ای Tهتایج آزمو   :(4جدول)

 اهحراف میاه ین متغیر

 استاهدارد

 سطح Tآماره

مانی 

 داری

 

مردج 

 هوشمند

2۷/4 ۳۱/۰ ۰۳/8۰ ۰5/۰>p  میاه ین محاسبا شده برای متغیر مردج

هوشمند با طور مانی داری با مقدار متوسط 

 بوده و بیشتر از آ  است.(متفاوس ۳)

جابجایی 

 هوشمند

6۳/۳ 54/۰ 8۷/22 ۰5/۰>p  میاه ین محاسبا شده برای متغیر جابجایی

هوشمند با طور مانی داری با مقدار متوسط 

 (متفاوس بوده و بیشتر از آ  است.۳)

 

 Tبدست آمد با استفاده از آزمو   2۷/4( میاه ین متغیر مردج هوشمند 4با توجا با جدول )

( مقایسا گردید با توجا با مقدار ۳تک هموها ای س میاه ین محاسبا شده با مقدار متوسط )

۰۳/8۰=T  میاه ین محاسبا شده با طور مانی داری با  ۰5/۰و سطح مانی داری کمتر از

 6۳/۳(متفاوس بوده و بیشتر از آ  است. میاه ین متغیر جابجایی هوشمند ۳مقدار متوسط )
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( ۳تک هموها ایس میاه ین محاسبا شده با مقدار متوسط ) Tاده از آزمو  بدست آمد با استف

میاه ین  ۰5/۰و سطح مانی داری کمتر از  T=8۷/22مقایسا گردید با توجا با مقدار 

(متفاوس بوده و بیشتر از آ  است. در ۳محاسبا شده با طور مانی داری با مقدار متوسط )

د و همچنین میزا  میاه ین متغیرجابجایی هوشمند واقع میاه ین متغیر میزا  مردج هوشمن

 پاسخ گویا  با صورس مانی دار بیش از  د متوسط ارزیابی گردید.

 بحث و تحلیل

هتایج هشا  داد بین متغیرهای مردج هوشمند و جابجایی هوشمند همبست ی مانی دار مثبت 

وجود دارد. در واقع با افزایش متغیرمردج هوشمند میزا  متغیر جابجایی هوشمند هیز افزایش 

یافتا و برعکس و در واقع میاه ین متغیر میزا  مردج هوشمند و همچنین میزا  میاه ین 

وشمند پاسخ گویا  با صورس مانی دار بیش از  د متوسط ارزیابی گردید. متغیرجابجایی ه

 فیهوشمند و تاار ی کمراه یهای ژگیو قیپس از تطبدر این م وص می توا  بیا  همود 

 کیهوشمند الزما وجود  یکا وجود  کمراه شد استدالل ن وهایشهر هوشمندس ا یعملکرد

اما  ه واهد شد. محقق رح شهر هوشمندهوشمندس ط یشهر هوشمند است و بدو   کمراه

 نیبا شهروهدا  و همچن یروز و شباها تیفیبا ارائا مدماس مطلوبس باک یابیدستی برا

ابتدا  دیهوشمند بودس با یشهرها یاهداف اصل از کا یشهر یها ترسامیز یکپارچ ی

 یبر  کمراه یاجتماع یرساها ها. همچنین هقش پر رهگ هوشمند محقق گردد ی کمراه

بر اساخ هتایج این پژوهش مش ص  در اصفها  یشهر یهوشمندساز کردیبا رو یموب شهر

 گردید.

 سی یتاری اتفاق طیشرا جایشهر الزاما هت نی. ادیآ یبا وجود هم یشهر هوشمندس ت ادف

 حیصح اقداماس و رییم گیسازی ها س ت م میت م جای. آهها هتستندیاقت ادی ه ای ییایجغراف

هستند. و با م وص هقش مهم رساها های اجتماعی  یو م وص یمردج و سازما  های عموم

هماهنگ دست وش تحوالس  یو م وص یتالش های عموم با از شهرها ارییهر چند بس

 نیبرای تضم یروش مطمئن هما شمول ایفرمول آسا   چیه یول شد ه اهدس یسازهده و اساس

است و دارای   ریارد. هر شهری متفاوس از شهر دموفق وجود هد هوشمند شهر کیتوساا 

و فرصت های ماص مود است. هر شهری راه م تص با مود  تیهاس ش   یدارائ هاس تیقابل

 تیوجودس مطالاا داستا  های موفق نیا با باشد. یدارا م تیبا موفق یابیو دست فیتار را برای

را مش ص  دییمشترک و اجزاء و عناصر کل یکل از قواعد یتواهد برم یشهرهای هوشمند م

 رییاست کا تغ نیتوا  گرفت ا یهوشمند م شهرهای کا از مطالاا یدرس نیسازد. مهمتر
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 زیو ه یو م وص یسازما  ها و ههادهای دولت هماهنگ اقداماس قیتواهد از طر یعمده م

  شود. جادیا با هقش مداملا ای رساها های اجتماعی شهروهدا 

رساها  یریبکارگهشا  داده شد کا  هوشمند ییجابجاو مردج هوشمند با بررسی دو مولفا 

 مل  ستمیسی؛ کیالکتر ایهقل لیماهند استفاده از وسا یفرهنگ ساز جادیدر ا یاجتماع یها

کاهش س و هشدار یکیتراف ستمیسیس ش   ایهقل لیعدج استفاده از وساس و هقل هوشمند

س دولت یههادها ا یم یقو یپل ارتباط جادیاس داریپا کیلت الکتروهتوساا دوس  یشهر کیتراف

)پردامت قبوضس هقل و کیالکتروه یباهکداریس با مدماس با کمک فن آور یبهبود دسترس

بر  یاطالعاس در کاهش روهد مبتن یاز استفاده از فن آور یب ش یآگاهس (یاهتقال وجوه پول

با کاهش  قیتشو یب ش یآگاهیس فناور یها یبا کمک هوآور یکاهش استفاده از اهرژس کاغذ

 یالملل نیدر م وص ب یب ش یآگاهس افتیباز شیبا افزا قیدر تشو یب ش یآگاهس م رف

 لایبوس یکیتراف یکاهش گره هاو  یالملل نیارتقا شهر در سطح ب یشهر و استراتژ یساز

 ی مهم و موثر است.شهر یگراف ها یآسا  ساز

گفت: شهر  توا یو بر اساخ اهداف پژوهش م یبا طور کلو با طور کلی می توا  گفت 

 تیبا وجود وضا و سبودهاستقرار رشد هوشمند شهری برموردار  جهت الزج یاز آمادگ اصفها 

 دهای رشدنیتوا  گفت فرآ یهای رشد هوشمند شهری در شهرس م رسامتیز مناسب

 جهت ستیبایهرچند م ساستبرموردار  یمناسب تیاز وضا زیشهری در شهر ه هوشمند

و در مطالااس آتی مورد بررسی  عیو توز یدها پرسشناما جداگاها ای طرا نیفرا نیا سنجش

 دقیق تری از لحاظ کاستی ها و چالش های آتی قرار گیرد.

 نتیجه گیری

شهروهد هوشمند  ها و یلیم داشتن ییتواها نسیهو یها یامروز با ظهور فناور یکال  شهرها

و ملق  جادیا ا کراهی موب شهرزی باید ب باشدس شهر واقاا هوشمند نکایا یرا دارهد. برا

هوشمند با  ایسرما نیو هوشمندتر هموده و از ا تواهمندتر شهروهداهش را بستری هماید تا

 یشهرها یمالقاها برا یراهبردهاضرورس مروزه ا. دیو فاال استفاده هما کارآمد یصورت

شهر در  یهوشمندساز یبرا یدیکل یعنوا  ابزار بااز طریق رساها های اجتماعی وشمند ه

 یشهر یزیر و برهاما یطرا  کمراهی موب شهری می بایست  نیبنابرا . گرفتا می شودهظر 

اقت اد  سیشهر تیریمد ا یمولد و کارآمد م سیارتباط قو ملق در یاتیهوشمند واجد هقش  

رساها های اجتماعی   اهیو جا را در هظر گرفتا هوشمند  یشهرها دیجاماا در هسل جد و شهر

مردج و شهر هوشمند با موبی درک و از آ  بهره برداری هماید.  ا یعنوا   لقا واسط م با را 

 جهت الزج یاز آمادگ اصفها شهر  گفت توا یو بر اساخ اهداف پژوهش مبا طور کلی 
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های رشد  رسامتیز مناسب تیو با وجود وضا سبودههری برموردار استقرار رشد هوشمند ش

از  زیشهری در شهر ه هوشمند دهای رشدنیتوا  گفت فرآ یهوشمند شهری در شهرس م

دها پرسشناما نیفرا نیا سنجش جهت ستیبای هرچند م ساستبرموردار  یمناسب تیوضا

دقیق تری از لحاظ کاستی ها و و در مطالااس آتی مورد بررسی  عیو توز یجداگاها ای طرا 

 چالش های آتی قرار گیرد.

 شن ادهای 

بودجا  صیمردج هوشمند ت  در  وزه هوشمند سازی و  کمراهی موب در م وص  -۱

 گردد یم بیو ت و زییطرح ر فرهنگ سازی بیشتر مردج  ایشهری بر پا

 قیهوشمند تشو در  وزه هوشمند سازی و  کمراهی موب در م وص جابا جایی -2

محلا و جاذب سفر  تیبر بهبود وضا یبا ا داث وا دهای م تلط عامل نیسازهدگا  و مالک

 گردد. یمناطق مرکزی شهری م کیتراف کاهش با منظور

ارتقاء  جهت جهت ارتقا فرهنگ شهریالکتورهیکی  یبستا های آموزش عیو توز ایته -۳

 بهبود جهت ازیآموزش های م تلف از الزاماس مورد ه قیاز طر وهد الکتروهیکفرهنگ شهر

 باشد. یشهر م نیا یاجتماع تیوضا

مرتبط با مردج  ماسیشهروهدا  در اجرای برهاما ها و ت م شنهاداسیاستفاده از هظراس و پ -4

 شهری. هوشمند طرح جامع  مل و هقل  ایته لیاز قب هوشمند ییجابجاو هوشمند 

و  هوشمند با موضوع شهر با صورس وبینار الکتروهیکی نارهاییمها و س شیبرگزاری هما -5

 برهاما ها.  نیشهروهدا  با شرکت در ا بیو ترغ  شهروهد

ها و روش  زجیو بهتر پسماهدهای شهری و استفاده از مکاه شتریهر چا ب افتیتالش در باز -6

 مربوطا. نیهوهوشمند های 

و تبیین اصول و ابااد آ  با منظور تسریع در تأکید بر پارادایم شهر هوشمند و ترویج  -۷

 تحقق آ 

رفع مواهع جهت هیل با مدیریت یکپارچا شهری و با دهبال آ  ایجاد هظاج یکپارچا  -8

 فناوری اطالعاس

در راستای  تایین  دود امتیاراس و وظایف ههادهای مرتبط با فناوری اطالعاس شهرها -۹

 گسترش  کمراهی موب شهری

 ترهای مناسب جهت دسترسی مدیرا  شهری با اطالعاس مورد هیاز شهروهدیایجاد بس -۱۰

آموزش و ارتقاء سطح فرهنگ شهروهدی در راستای دستیابی با مولفا های شهروهد  -۱۱

 هوشمند
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در راستای  توجا با جای اه شهرداری ها با عنوا  ههاد متولی فناوری اطالعاس شهرها -۱2

 گسترش  کمراهی موب شهری

با در هظر گرفتن  کمراهی  نیاهداز شهر هوشمند هو با چشم یابیدست ازیه شیمبناس پ نیبر ا

 هررساها های اجتماعی مشارکت در بستر  یبرا ییساز و کار اجرا نیو تدو شنامت سموب

 سیو هوش جما مشارکت شهر با ضرورس استفاده از یهوشمند یادیشهر است. ارتباط بن

شهرها با سمت  یسیدگرد یبرا یزیر برهاما وی طرا  ندیفرآ یسازی بوم تیمنجر با اهم

 در یاتیهوشمند واجد هقش   یشهر یزیر و برهاما یطرا  نیبنابرا هوشمندترشد  دارد.

اقت اد  سیشهر  تیریمد ا یمولد و کارآمد م سی در بستر رساها های اجتماعی ارتباط قو ملق

 یشهر زا یر برهاما طرا ا  و  اهیهوشمند بوده و جا یشهرها دیجاماا در هسل جد و شهر

 دارهد.  یبازه ر ازمندیه یشهر تیریمد وی هوش جما ا یعنوا   لقا واسط م با را یدر ا

 منابع 

بررسی رابطا  کمراهی موب و رضایتمندی شهروهدا  درمسیر  (۱4۰۰) افرامتا سمیاافرامتاس زهره و 

دومین همایش بین المللی شهر هوشمندس  تحقق شهر هوشمند )مورد مطالاا: شهرداری بیرجند(س

 .شیراز چالش ها و راهبردهاس

بررسی اصول شهر هوشمند و کاربرد های آ  در  (۱۳۹5 سنوهد)علی و   عارفیمسلم  ؛رشنوفرس آیت

 .قم اداره و  کمراهی شهریساولین کنفراهس ملی شهر هوشمندس

اولین  اجتماعی در شهر هوشمندس(رساها های ۱۳۹۷فرامرزی پارسا) محمدرضاشهرزوییس دهیا و 

 .کنفراهس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکا های اجتماعیسکرماهشاه

دومین همایش   کمراهی موب و توساا پایدار شهر تربت  یدریاس (۱۳۹4) شورابیس رمضاهالی

 .تربت  یدریاس ۱4۰4اهداز توساا منطقا ی تربت  یدریا در افق چشم

( تبیین امکاهاس و ابزارهای ۱۳۹5سوسن صفاوردی ) و ؛ سید علی طباطبایی پناهعلی سدماوهدی کناری

های جمای بر شکل گیری  کمراهی موب در جوامع در  ال توساا. مطالااس توساا رساها

 .6۱-4۳س صفحا ۱۳۹۹س زمستا  ۱س شماره ۱۳اجتماعی ایرا س دوره 

 زی شهر جهت توساا پایدارس ف لناماهای هوشمندسا( شامص۱۳۹۳استقالل )ا مد و  فالحس مساود

 .۱-۱۰سسال اولس صص ۱شماره  شهر هوشمندس

ارزیابی مفهوج و ویژگی های شهر هوشمندسکنفراهس ملی  (۱4۰۰) مالئیاعظم کرکا آبادیس زینب و 

 ماماریس عمرا س شهرسازی و افق های هنر اسالمی در بیاهیا گاج دوج اهقالبستبریزس

سنجی ( هسبت۱۳۹۹سادی)محمدرضا  و شریف زادهفتاح  سهجاسراهمیترا  ؛سیدعلی هاشمیس

 سراهبرد اجتماعی فرهن یف لناما شهر تهرا (.   کمروایی موب و شهر هوشمند )مطالاا موردی:

 .۹۰-6۷س (۱)۹
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 ۱های توساا پایدار منطقا( تاثیر هوشمندسازی شهر بر شامص۱۳۹5جیردهیس سیدابراهیم )هاشمی

المللی اهلل هاصحیس داهش اه بینهاما کارشناسی ارشدس استاد راهنما: دکتر روحشهرداری کرجس پایا 
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Abstract 

The city as the origin of human civilization has always been considered 

by theorists of various sciences. The complex atmosphere of the city has 

forced thinking people to think about reforming and creating new urban 

structures in order to get rid of problems and failures in reaching a higher 

level of life. In the third millennium, information technology as the main 

axis of change and development in the world the achievements of the 

smart city and the electronic city have been considered by urban planners 

and city managers as an irreplaceable solution to urban problems. The 

present article with a descriptive-analytical and documentary approach 

showed that social media has an important role to play in components 

such as smart people and smart mobility in good urban governance with a 

smart approach. In the end, while concluding the contents of the 

strategies for achieving good smart urban governance based on urban 

smartening, taking into account the positive effects of social media is 

presented. 

Keywords: Smart City, Good Governance, Smart Mobility, Smart 

People, Social Media. 
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 1هاسالمندان از رسانه یتمندیاستفاده و ر ا یزانمبررسی 

 يباس شیبانی مقدم

وا د اراک  یداهش اه آزاد اسالم سو رساها یارشد مطالااس فرهن  یکارشناس
abbas.sheibanii@yahoo.com  

 چکیده
مورد غفلت قرار گرفتا است و با توجا  یرا است کا در ا یاز موضوعات «یرساها و سالمند»

تفاوس  یها با آ  ببازهم رساها دهندیم یلرا سالمندا  تشک یراهیشهروهدا  ا %۱۰ ینکابا ا
رساها  یابرهاما  یدتول یزقشر از شهروهدا  ه ینا یبرا یدکا با کنندیهستند و ت ور هم

 ینا یها است براسالمندا  از رساها یترضا یزا م یبررس قالام ینا هدف  .اشتد یامت اص
 ینا یبا استفاده از پرسشناما استفاده شده و جاماا آمار مقطای – یفیاز روش توص یبررس
 یهفر اهت اب شده است کا تماج شمار ۱2۱آباد اراک با  یمسالمندا  ابراه یش اهوهش آساپژ

 یماریو ب یبا علت فرتوت یشده و مابق کاملپرسشناما  65تاداد فقط  ینمد هظر بوده اما از ا
نده نک ییدشد کا تا ۰.۷۱کروهباخ  یاطالعاس بر اساخ آلفا ینا ییاهد. رواهکرده یهمکار
 یش اهآسا ینهشا  دهنده آ  است کا در ا هایافتاو  مشاهداس آمار بوده است. ینا ییروا

دو  یکیهزد  ی رد یهاو رساها شودیماص روشن م یعاتوجود دارد کا در سا یزیو فقط تلو
صادق  یرا ا یاسالم یجمهور یمایپژوهش فقط در مورد س ینا هاییافتاهفر وجود دارد. لذا 

 الت  ینستفاده شده است کا بدترهشت گویا سالمندا  از  یترضا یریگاهدازه یاست. برا
در مفرح  یهارا هشا  داده است و برهاما یکم یلیم یتبا ورزش بوده کا رضا یقتشوگویا 
 یمتوسط دچار چول  یاهرمال است کا با  ذف گو یتکا بازهم در وضا ده د بو ینباالتر
 یدرجا ا 5 یفسالمندا  در ط یترضا یاه ینپژوهشس م هاییافتا. بر اساخ گرددیم یمنف
 2.68و هشاط  یشاد 2.45فرار از مود  2.6۳ هایس ت یفراموش 2.۳۷ یبا زهدگ یدام یکرس؛ل

بوده  2.۳2موب  یمبرها 2.44مشارکت  2.55 ی را ارتباط با د ۱.55با ورزش  یقتشو
 یکهزد 2.5با  یو تمام یستنده 5با  یکهزد یانیمثبت  یچول  یدارا یچکداجاست کا ه

مواهند شد و در  یمنف یچول  ی ذف شود تماماً دارا هظریب یامتوسط  یااست کا اگر گو
 ینا یفیتوص یااست کا هشا  دهند رد فرض 5از  2.۳۷ها از رساها یترضا یاه ینمجموع م

 است.« دارهد یتها رضارساها یهاسالمندا  از برهاما» تحت عنوا   یقتحق

 مشارکت یسبا زهدگ یدام یزیو ستلو یتمندیسسالمندا س رساهاس رضا: های کلیدیواژه

                                                           
بررسی میزا  »این مقالا برگرفتا از پایا  هاما کارشناسی ارشد رشتا علوج ارتباطاس گرایش مطالااس فرهن ی با عنوا   ۱

بوده کا در داهش اه آزاد وا د « ها )مطالاا موردی آسایش اه ابراهیم آباد اراک(رساهااستفاده و رضایتمندی سالمندا  از 

 .اراک با پژوهش ری عباخ شیباهی مقدج و استاد راهنما دکتر ویدا ه رتی با رشتا تحریر در آمده است

 ۳۱/۰6/۱4۰۱تاریخ پذیرش:                                                      ۱۹/۰4/۱4۰۱تاریخ دریافت: 

35-60صفحات:   
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 مقدمه

مورد غفلت قرار گرفتا است و با توجا  یرا است کا در ا یاز موضوعات «یرساها و سالمند»

تفاوس  یها با آ  ببازهم رساها دهندیم یلرا سالمندا  تشک یراهیشهروهدا  ا %۱۰ ینکابا ا

رساها  یابرهاما  یدتول یزقشر از شهروهدا  ه ینا یبرا یدکا با کنندیهستند و ت ور هم

 .اشتد یامت اص

با آ  پردامتا شده است کا  یرا ماص مود است کا کمتر در ا هاییژگیو یدارا یسالمند

 یسالمندا  دارا ی رت.با عبارس دگرفتا شده اس یدههاد یامر در  وزه رساها با طور کل ینا

 باشدیشهروهدا  متفاوس م یاهستند کا با بق یحیتفر -۳ یآموزش -2 یاطالعات -۱ یازهایه

شهروهدا  سالمند را  یهاو مواستا همایندیم ی وزه در ظاهر کوتاه ینا درها امّا رساها

 .گیرهدیم یدههاد

موضوع  ینا یلذا برا باشدیاز سالمندا  م یو هظر سنج یبا بررس یازادعا ه یناثباس ا برای

شود چا  مش صآباد در هظر گرفتا شده است تا  یمسالمندا  ابراه یش اهآسامطالاا موردی 

سالمندا  از  یزا و تا چا م ینها تامسالمندا  توسط رساها یاسپهر رساها یازهایمقدار از ه

 دارهد. یتمندیها رضارساها ینا

 لهأمس یانب

وجود دارد  یرا هفر سالمند در ا یلیو م ۷.۳تاداد  یستیسازما  بهز ۱۳۹۷اساخ آمار بهار  بر

 یتجما %۹.۳تاداد  ینمرد وجود دارد کا ا یلیو م ۳.6ز  و  یلیو م ۳.۷تاداد  ینکا از ا

 .شودیکل کشور محسوب م

 یاد اقت ادابا یاصا ب هظر و با تجربا در کل یسالمندا  با عنوا  افراد یجوامع سنت در

 یو صنات یو شهر سویکجاماا  ضور داشتند. اضمحالل ماهواده گسترده از  یاس  یاجتماع

سالمندا  را دگرگو   یاجتماع ی اهپا ی رسد یجوامع مااصر از سو یعسر ییراسشد  و تغ

اقتدار و  رسدسیم یخ د مود در طول تار یشترینآها  با ب جمایتکا  یسامتا و در  ال

 244: ۱۳۷۹ یاست )ا مد یدهرس یخ د مود در طول تار یناعتبار و منزلت آها  با کمتر

اهجاج کار دارهدس با  ییکا تواها یسالمندا  تا زماه ی( در جوامع سنت۱۳8۷با هقل از ریا ی 

افراد مجبورهد در سن  صراست کا در جوامع ماا یدر  ال ینا دهندیمود اداما م یتفاال

و کاهش  ییبر درآمد آههاس موجب جدا یرگذاریامر عالوه بر تأث ینبازهشستا شوهد و ا یماص

 ینا یجا( و در هت56۰: ۱۳۹8 باس اس. )شودیجاماا م ی رد یارتباطاس سالمندا  با اعضا

جوامع  درمامول جاماا متفاوس است کا  یازهایدارهد کا با ه یماص یازهایتاداد شهروهد ه

 .یندهقش هما یفایاز سالمندا  ا یتدر  ما یدتلف بام  یهاههاد یامروز
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در بهبود  یادیهقش ز یاست کا دارا ییههادها یناز موثرتر یکیههاد رساها  ینب ینا در

 یت کا یرا ا یهم اه یهابا رساها یسطح ی. امّا ه اهباشدیسالمندا  در جها  م یتوضا

سالمندا  ب ورس مستمر سامتا و منتشر  یبرا یمطلب ماص یابرهاما  یچاز آ  دارد کا ه

بر اثر تحلیل رفتن قوای جسماهی و ذهنی سالمندا  تنوع و کثرس  ی رد رسهشده است. با عبا

ای از زهدگی رسد. از این رو شاید هیچ دورهمسایل در سالمندا  امری کامالً طبیای با هظر می

ین دلیل سالمندا  برای سالم زیستن ماهند سال وردگی پر مسالا و ه را  کننده هباشد. با هم

 هیاز دارهد. ماصی یطیمح یطبا شرا

 -۱. شودیم یمسالمندا  با دو دستا تقس یبرا یطیمح یطشرا یجادها در ارساها هقش

 هاسیس ت یفراموش یسبا زهدگ یددر آ  هقش دارهد ماهند: ام یماًها مستقکا رساها یطیشرا

 س مشارکتس کسب  ی را سبا ورزشس ارتباط موثر با د یقتشو یحستفری و فرار از مودس سرگرم

 یجادها واسطا در تحقق اکا رساها یطیشرا -2و  یرهو غ یاتغذ یمموبس آموزش رژ یمبرها

محلا  یهامهد سالمندا س ماها یجادا ی یریمناسب هستند ماهند: کمک با پ یطیمح یطشرا

سرپناهس پوشاک و  ینتغال مناسبس تاماش یجادسالمندا س مراکز ا یسالمندا س مراکز درماه

 ها محقق مواهد شد.رساها یری یاست کا با پ یموار یرهو غ یاتغذ

ها کا هماها  ضور رساها یفکا با ب ش اول وظا یمدر صدد آ  هست مقالا تحقیقی ینا در

 با یقتشو یحستفر یفرار از مودس سرگرم هاسیس ت یفراموش یسبا زهدگ یددر امور؛ ام یممستق

 یاتغذ یمموبس آموزش رژ ی س مشارکتس کسب مبرها ی را سورزشس ارتباط موثر با د

 .یردگ رقرا یمورد بررس باشدیم

 ادبیات تحقیق

بهبود شرایط زهدگی و افزایش طول عمر و امید با زهدگی پدیده سالمندی را در جوامع با 

 (. 2۰۰5س ۱)کنزیالدهبال داشتا است

 وبهداشتی اجتماعیس اقت ادی هایچالش مهمترین از یکی سالمندا  جمایت افزایش پدیده

 هم سالمندا  جهاهی جمایت رشد (2۰۰5س 2)لوهنفلد رود می شمار با یکم و بیست قر  در

 ای کاوجاماا ماهواده اعضای برای و هم و درماهی بهداشتی مدماس کنندگا  ارائا برای

س ۳سیو مار یکنراد)گرددمی محسوب مهم چالش یک کنندمی زهدگی آ  در سالمندا 

 .شودمی مربوط هیز ایرا  کشور دموگرافیکی موقایت با چالش این  (2۰۰2

                                                           
1 Kinsella 
2 Lunenfeld 
3 Conradie & Marais 
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 است سال 65 باالی کا فردی ساده زبا  با است زهدگی طبیای روهد از مر لا یک سالمندی

 ارائا برای اصل یک عنوا  با ماموالً تقویمی سن چا اگر شودگرفتا می هظر در سالمند

 بالینی تجربیاس و تحقیقاس اما شودمی ها استفادهپژوهش و هاغربال ریس مدماس از بسیاری

 و هم ن گروه یک افراد سالمند باشدهمی ماتبر چندا  ت میماتی چنین کا دهدمی هشا 

 .هستند متفاوتی هایتواهایی دارای ایمال ظا قابل طور با و هیستند مشابا

 کنندمی دهبال را مودشا  آبای عقاید و هاارزش از ال وهایی سالمند اش اص بیشتر باالوه

 ریشا هاارزش و عقاید این کندمی راهنمایی اهت اب و گیری در ت میم را آهها ال وها این کا

 یک عنوا  با تواهدمی مانوی عقاید. دارد جاماا آهها و فرهنگ و ماهوادهس فلسفاس مذهب در

 .باشد سالمند برای قدرس منبع

 گروه سا با ADL و بارتل هایشامص طبق وابست ی میزا  هظر از توا می را سالمندا 

 :کرد تقسیم

 وابست ی  داقل با سالمند -

 هسبی وابست ی با سالمند -

 وابست ی  داکثر با سالمند -

 های سالمندانویژگی

  تی هشینندمی اهدیشا با هدارهد را آهها دفع وسیلا کا مطراتی درباره همواره سال وردگا 

 هستند دفاع بی مطراس برابر در کا این از آگاهی. هکند تهدید را آها  با م وصی مطر اگر

 هظرشا  با برموردارهد آ  از کا آرامشی. کندمی اضطراب لبریز و ه راهی از را وجودشا 

 ترخ امکاهاس از اهباشتا را هدارهد آینده تسلطی آرامش این بر کا جا آ  از و آیدمی هاپایدار

 اهسا  از پای اه هاگها  کا است صورس بدین آمده فرود آها  سر بر کا م یبتی. داهندمی آور

 در را سال وردگا  اتکا این. اهدداده وضع تغییر اتکایی شیء یک بای ا  با مسئول بزرگسال

 ب ورتی مواردی در اتکا این اگر  تی. آگاهند امر این بر آها  و دهدمی قرار تر م دی را  پناه

 .هباشد پدیدار آشکار

 تضمین وی امنیت کا زماهی  تیس هدارد دی را  با اعتمادی کا آ  سبب با سال ورده اهسا 

 مجازی بیا  اعتمادی بی این. ماهدمی بود  هشیار و زهگ با  ال گوش در همواره باشد

 اداما در او با کا کساهی کا دارد بیم این از. کندزهدگی می آ  در وی کا است اتکایی  الت

 دارد بیم. دهند کاهش یا کنند را قطع مود کمک این است ممکن رساهندمی یاری زهدگیش

 جاماا امالقی قراردادی قواعد پایا بر است ممکن شودمی او با کا هاییکمک و یاری کا

 .دارد بر در را او با ش  ی عالقا ها و ا تراج ها کا باشد
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. است بیشتر آها  اضطراب عکس بر هیستند مضطرب دی را  از کمتر متأهل سال وردگا 

 تقویت را دی ر یک و شودمی مربوط دی ری پریشاهی و اضطراب با هر یک پریشاهی و اضطراب

 .دی ری برای هم و مود هم برای دهندمی افزایش را غم بار و کنندمی

 دروهیش کوشش اضطراب برابر در و مویش وضایت عینی هاپایداری برابر در سال ورده اهسا 

 .دارد مود از دفاع در

عادس  م وصیت. کرد تابیر دفاعیش تدابیر صورس با باید را وی هایه رش از بسیاری لذا

 اهسا . برهدمی پناه عادس با آها  کا مانی بدین استس مشترک هما سالمندا  هزد در تقریباً

 عقده. کشاهدمی و شت با را او برگزید . ه ردمیهارا تی  هوعی با تازه امور با سال ورده

 دستوراس با کا است تربسیار را ت او برای. شودمی ظاهر وی تردید و شک در او  قارس

 مشکل هجاس هایسازگاری برای فراوا  کوشش از را او عادس. کند تکیا قبلی شده عمل

 سازد برموردار امنیت  داقل از را مود و ببرد پناه عادس پرده پس در تواهدمی اهسا . دهدمی

 ع بی چنا  آ  را او شدس با گذارد پا زیر را ترتیباس و قواعد این از یکی بی اها هرگاه یک و

 ولی هستند دفاعی وسایلس افتاده جا عاداس این. باشد بیماری آید دچارمی هظر با کا کندمی

 .برموردارهد هیز تهاجمی م لت از کم و بیش

 را مود اراده تواهدمی است درآمده هاتواهی  الت با کا سال ورده اهسا  یک کا موردی تنها

 سبب عاداس با توسل. است عاداس این شمرد  محترج با دی را  وادار کرد س کند تحمیل

 اصرار است مفهوج و مانی از تهی یکسره کا عاداس عجیب ه هداری در سالمند تا شودمی

 .ورزد

 دوست جایی تا را بود  یکدی ر با آهها است مبهم سال ورده مردما  میا  متقابل روابط

 .باشند داشتا مشابا فکری طرز و ماطراتی مشترک کا دارهدمی

 زها . است آها  تفاوتی بیس مردا  هزد در م  وصاً سال وردگا  میا  در ه رش ترین رایج

 هظر و بحث یا همدستی برای بنابراین و برموردارهد بیشتری عالیق مشترک از سال ورده

 .دارهد امتیار در بیشتری هایموضوع

 این.  دارد بست ی فرزهداهشا  با آهها مناسباس با ب  وص سال وردگا  عاطفی تاادل

 .گرددمی ا ساخ تر عمیق تجرد فرزهدا  زما  در مناسباس

 هایهوه با آها  کا ای رابطا از دهدمی دست کهنساال  با کا ا ساسی شادترین و ترین گرج

 .آیدمی با وجود دارهد مود

. است اهمیت دارای مردا  زهدگی از بیش زها  زهدگی در ماموالً هاهوه و فرزهدا  با روابط

 فراواهی کارهای باز سن رفتن باال وجود با. آوردمی فرود کمتری از اوج را زها س سن رفتن باال

 زیاد توقع و شوهدهمی گرفتار مزاج تل ی با آها . آیندبر می آ  عهده از زها  کا دارد وجود
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 همواره بد چا یا موب چا شد  پیر با هن اج زها . رهاهندمی تاهداس از را مود کمتر و هدارهد

 .اهدآماده مدمت برای

 تاس باشد داشتا محبت دوستاهش و ماهواده اعضای با اگر  تیس سال ورده اهسا  کلی طور با

 او بر تدریج با کا تفاوتی بی با وی مودمداری و مودبینی. گیردفاصلا می آها  از  دودی

 هم وضع این. گرددمی ارضاء تررا تس کندتقویت می را آ  عمداً هیز مود و یابدمی تسلط

 رفتار است شایستا چنا  کا او با کا جا آ  ازس اهتقاج از شکلی هم و دارد دفاع از  التی

 وجود مویش متوجا را مود اهدیشا و توا  هما کند اتکا تواهدمی مود بر تنها و شودهمی

 .گرددمی آرامش موجب جها  از هشینی پس این اوقاس گاهی. سازدمی

. هیست کافی مارج جها  برابر در سال ورده اهسا   فاظت برای ماموالً فتن فرور مود در

 فرا. کندمی غافل یر را وی پیری. رودهمی میا  از تشویق و و اضطراب دارد اداما تهدید

 کا ا ساسی. سازدمی زهده وی در را عدالتی از بی هامش  ی ا ساخ آ  هاگهاهی رسید 

. شودمی دیده و هپذیرفتن ماارضاس مقاومت از شماری بی هایهموها در آ  تظاهر و تجلی

 در اطراف کا آوردمی شمار با کساهی و جاماا سرهوشت قرباهی را مویشتن سال ورده اهسا 

 ممکن. یابدمی اداما همچنا  عدالتی بی این و است شده رفتار عدالت مالف او با. هستند وی

 دیواه ی مرز با را او کا آورد بوجود مشمی و شود براه ی تا وی اهزجار تنفر و کا است

 شد  مشم ین برای علتی و اه یزه کمترین است موارد ممکن از برمی در راستی با. بکشاهد

 دائماً هیز و تل ی اوقاس و  الت ترشروئی در پیوستا و همواره سالمند ولی باشد هداشتا وجود

 .است  ساسیت ههایت  الت در

 عمد و ق د گوها هر از سال ورده اهسا  هاسازگار رفتارهای از برمی کا دارد وجود مواردی

 و گویی یاوه. داهست آها  جسماهی تنزل و ضاف از هاشی باید را گوها رفتار این. است مبّرا

 .دارد قرار ها رفتار گوها این شمار در کهنسالی است م وصیاس از کا مداوج تکرار

 سالمندی دوران نیازهای

 اصلا در  ییراستغ یلبا طور هرمال بدل ید: هماه وها کا ذکر گردیزیکیف یازهایه-الف

مفاصلس  یریاهاطاف پذ ینائیسب یسشنوائ یساز هظر  رکت یجها با تدربد س اهسا  یکارگاه

 اصلاس زما  عکس الاملس کنترل مثاهاس تمرکز  یها در اثر پوکاست وا  یشترب یشکنندگ

 یتواهمند یت. لذا با منظور تقوگردهدیدچار مشکل م یکهزد  افظا واخ و  افظا ب  وص 

 استفاده گردد. یکمک یلهست کا از وسا یازماضالس ه ینآها  در جهت مقابلا با ا

است  یهیشامل موراکس پوشاکس مسکن و بهداشت است. بد یازهاه ین: ایشتیما یازهایه -ب

 یستیو مواد م در با ی ارسبک و قابل هضم باشد. مضراس استفاده از س یدسالمند با یغذا
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 یارپوشاک سالمند از هظر هوع جنسس هحوه دومت و هظافت آ  بس یتمرتباً گوشزد شود. رعا

 مهم است.

باشد. ارتباط یسالمندا  م یاساس یازهایبا ثباس از ه یروابط عاطف یجاد: ایطفعا یازهایه -ج

گذراهد   یبرا یزیها با سالمندس برهاما راعضاء ماهوادهس اعم از همسرس فرزهدا  و هوه یماهاصم

هستند کا فرد  یموارد هاسیریگ یمشاد در کنار سالمندس مشورس با آها  در ت م یاوقات

و کاهش استرخ و  یا و اطراف یساخ آرامش و ه رش مثبت هسبت با زهدگرا با ا  مندسال

 یو رواه یجسم یدفاع هاییستمس یطیسشرا ین. بالطبع تحت چندهدیسوق م یدیهاام

 کسب مواهد همود. یماسو هامال هایماریرا در مقابل ب یشتریش ص سالمند توا  مقاومت ب

وجود دارد کا تنها  یسالمنداه یا در م یشترب یداهست کا افسردگ ید: بایاجتماع یازهایه د

سالمندا   یبرا یجما یهابرهاما یدبا یکاریرفع ا ساخ بطالت و ب ی. براکنندیم یزهدگ

مطئمن باشد کا در موقع  یددارد با یو جسم یرو  یتبا امن یاجدر هظر گرفت. سالمند ا ت

 ا ساخ ماالجا مواهد شد. یااً سر یماریدر موقع ب یاضرورس با کمکش مواهند شتافت و 

است کا در  ال  اضر مورد توجا  یتیسالمندا  واقا یندر ب یاجتماع یو اهزوا یتنهائ

 .باشدیم یو روا  شناس یاز صا ب هظرا  علوج رواهپزشک یاریبس

و تنها هشاها ضاف و  یستمناسب ه یسن یچه ی: ظاهر هاآراستا برایبهداشت و آراست -ه

برهاما روزاها داشتا  یهظافت و بهداشت فرد یبا سالمندا  کمک کرد تا برا یدکسالت است. با

بد دها  و دهدا  باد از  یاز بو یریجلوگ یشد  استحماج کنند. برا یدارباشند و باد از ب

استفاده شود و در طول روز با طور مرتب دها  با آب شستشو  یاشودها  ازمسواک زد  

 شود.

و  کنندیم یشا  را در ماها سپروقت یشترسالمند ب افراد ع:و رفع مواه یمناسب ساز-و

ممکن است مجبور  اهدازدیرا با مطر م شا یکا مروج از ماها سالمت یاز سالمنداه یاریبس

مناسب  یفیتمسکن با ک یاهشا  داده است کا ته یقاسدر ماها بماهندس تحق یشاباشند هم

با  یدماها با یندارد بنابرا یرتأث  لمندامهم است و اسباب منزل بر سالمت سا یازه یک

او در  د امکاهاس  یسالمند متناسب باشد و طبق شنامت و آگاه یرواه یسجسم یاسم وص

با آرامش ماطر  ینشود تا سالمند ضمن  فظ استقالل مود با دور از عوامل مطرآفر یطرا 

 مند گردد.با سهولت بتواهد بهره یو امکاهاس ضرور هایاز دسترس

 یحقوق سالمند یتاز ريا یفراز

 یزهدگ  ق

 .یمحل زهدگ یآزاد •
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 یترعا ی ق سالمند را در اهت اب محل زهدگ یدمداملا کنندگا  درماه ر با ی رماهواده و د •

 .یندهما

 آگاه کرد. یتهر موقا یاز مطراس ا تمال یدسالمند را با •

 فرد سالمند یازهایبا ه یزهدگ یطمح یساز مناسب

 مطابقت داشتا باشد. یماص و یازهایبا ه یدسالمند با یزهدگ یطمح •

تحت  یشدر منزل دوج مو تواهدیم یو یلیدر صورس کاهش استقالل فرد سالمند با هر دل •

 .یردقرار گ یردولتیغ یا یدولت یهاب ش یژهو یهامراقبت

 یپروژه مدمت رساه ییهدف هها یدجسم و روح سالمند با یشو آسا یزهدگ یفیتارتقاء ک •

 باشد.

و  یدر مراکز درماه بایستیسالمند م یژهو یو اجتماع یم وص یاز فضا یبرموردار •

 .یردمدهظر قرار گ یتواهب ش

 مشارکت سالمند هاییترغم محدود یعل یاجتماع زهدگی

 ارتباط  ق مسلم سالمند است. یعمل در برقرار یآزاد •

 شود. یمتناسب ساز یدورا  سالمند یطبا شرابا توجا  بایستیم یمدماس اجتماع •

 مود مطلع شود. یو اجتماع یاز  قوق فرد یدسالمند با •

 یا و هقش فاال اطراف  ضور

 سالمند است. یایبا ماهواده و دوستا   ق طب ی فظ روابط اجتماع •

 .یردمدهظر قرار گ بایستیم یاجتماع هاییتهقش مهم ماهواده در ارائا  ما یتتقو •

 یو درماه یهقش با عهده مراکز تواهب ش ینگر ا یت ما یکا صورس عدج توجا هزد در

 باشد. می سالمندا  و داوطلبا 

 ییو دارا درآمد

 .باشدیمود م هایییدرآمدها و دارا یسالمند مالک تمام •

قاهو  مورد محافظت  یاز سو یو یو جسم یرواه یفرد سالمند در صورس وابست  ییدارا •

 .یردقرار گ

 یتاز  ما یداو را هکند با یازهایرفع ه یتسالمند کفا یمال ییکا درآمد و تواها یدر صورت •

 مند شود.بهره یقاهوه یرفاه

 سالمند یها یتههاد  با فاال ارج

 تا  د امکا  هایتاهجاج فاال هایییتواها ی فظ و ه هدار •

 ارهد.با ابراز وجود د یازه یزه یینپا یسالمندا  با سطح شنامت •

 .کندیم یش یریآها  پ یارزش یو ب یمشارکت فاال سالمندا  از ا ساخ پوچ •
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 یمذهب یها یتاهجاج فاال آزادی

 داشتا باشد. یمراسم مذهب یادا یبرا یمحل یدمراکز ماص سالمندا  با •

 و مذهب. ینسالمند با هر د یم فظ و تکر •

 مورد قبول فرد سالمند. یو  فظ اصول مذهب یترعا •

 استقالل سالمند  فظ

 و ماهواده  ق مسلم اوست یسالمند توسط مراکز سالمند یاز وابست  یش یریپ •

 یو درماه یهقش با عهده مراکز تواهب ش ینگر ا یت ما یکا صورس عدج توجا هزد در

 باشد. یسالمندا  و داوطلبا  م

 سالمندان یاصول ملل متحد برا

 ۱6سالمندا  را در  ی( اصول ملل متحد برا۹۱/46قطاناما  یملل متحد )ط یعموم مجمع

اصول را در هر زما  ممکن در  ینشدهد تا ا یقها تشوکرد.  کومت یبس ت و ۱۹۹۱دسامبر 

 اصول عبارتند از  ینبرجستا ا یهاهکتا یمود ب نجاهند. برم یمل یهابرهاما

 استقالل

 :یدبا سالمندا 

 یتاز راه تامین درآمدس  ما یکاف یبا موراکس آبس سر پناه س پوشاک و مراقبت بهداشت •

 داشتا باشند. یدسترس یاریماهواده و اجتماع و مود

 درآمدزا مجال داشتا باشند. یهافرصت ی ربا د یدسترس یاکار کرد   یبرا •

 بتواهند در تایین زما  و شیوه ترک کارس مشارکت داشتا باشند. •

 داشتا باشند. یدسترس یو آموزش یمناسب کارآموز یهابا برهاما •

در  ال  هایییو تواها یبوده و با ترجیحاس ش   یمنکنند کا ا یزهدگ ییبتواهند در فضاها •

 داشتا باشد. یتغییر سازگار

 بتواهند تا هر زما  کا امکا  داشتا باشد در منزل اقامت داشتا باشند. •

 مشارکت

 :یدبا سالمندا 

کا  ییسیاست ها یو اجرا ینادغاج شده در جاماا بماهندس با گوها فاال در تدو یبا صورت •

مشارکت کنند و داهش و  دهدیآها  را با طور مستقیم تحت تاثیر قرار م یو را ت یستیبهز

 تر قرار دهندسجوا  یهامود را در امتیار هسل یهامهارس

 یو قابلیت ها یقمتناسب با عال ییهااها در موقایتاجتماع و مدمت داوطلب یبتواهند برا •

 را جستجو کنند و توساا دهندس ییهامود فرصت
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 سالمندا  تشکیل دهند. یاهجمن ها یاها بتواهند جنبش •

 مراقبت

 :یدبا سالمندا 

 مند شود.ماهواده و اجتماع بهره یتجاماا از مراقبت و  ما یفرهن  یهاطبق هظاج ارزش •

 یو پیش یر یو عاطف یذهن یسبده یشسطح بهینا آسا یابیباز یاکمک با مود در  فظ  یبرا •

 داشتا باشند. یدسترس یبا مراقبت بهداشت یسبا تامیر اهدامتن شروع بیمار یا

 یدسترس یو  قوق یو مراقبت با مدماس اجتماع یت ما یساستقالل ش   یشافزا یبرا •

 داشتا باشند.

 یهااه یزش یجادو ا یتواهب ش یتیسبتواهند از سطوح مناسب مراقبت با وسیلا مراکز  ما •

 و امن بهره گیرهد. یاهساه یفضا یکدر  یو رواه یاجتماع

از  قوق بشر و  یسو درماه یو با هر امکا  مراقبت یبتواهند با هن اج اقامت در هر سرپناه •

و  ق  یم وص ی س اعتقاداسس هیازها و زهدگشامل ا تراج کامل با شا یاساس هاییآزاد

 مودس برموردار باشند. یو کیفیت زهدگ یات اذ ت میماس در مورد مراقبت بهداشت

 خودسازی

 :یدبا سالمندا 

 بالقوه مود باشند. یها ییتوساا کامل تواها یبرا ییفرصت ها یبتواهند در پ •

 داشتا باشند. یو دسترس یمانو یسفرهن  یسبا امکاهاس و منابع آموزش •

 شأن

 :یدبا سالمندا 

در  یذهن یا یو سو استفاده بده یکنند و از بهره کش یو امنیت زهدگ یبتواهند با سربلند •

 اما  باشند.

ها برموردار وضایت ی رد یا یهاتواه یسقوم یا هژادی پیشینا جنسس سنس گرفتن هظر در بدو  •

 شوهد. یمود ارزش گذار یباشندس و جدا از میزا  مشارکت اقت اد

 رسانه و سالمندی

ضروری استس در این شرایط وسایل ارتباط جمای از  سالمندا ریزی مناسب برای برهاما

ای مناسب برای پر کرد  مالء تنهایی سالمندا  باشد اما با تواهد وسیلامی هارساهاجملا 

در پر کرد  اوقاس فراغتس  ساهاتوجا با هقش و کارکردهای وسایل ارتباط جمای از جملا ر

متفاوس است. رساها های اقشار م تلف هسبت با س اهتظاراس و دیدگاه...آموزشس اطالع رساهی
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بنابراین این سوال مطرح است کا با توجا با شرایط جسمیس رو ی و رواهی سالمندا  چا 

 مناسب باشد. سالمندا تواهد برای هایی میبرهاما

 ایساهابرای سالمندا  چیست؟ یک برهاما ر ساهامطلوب برهاما سازی ربا طور کلی ال وهای 

از هظر فرج و سامتار چ وها باید باشد کا در جذب سالمند موثر بودهس مالء تنهایی وی را پر 

هماید کا این فرج و سامتار عالوه بر محتوای برهاما شامل صدای گویندهس هوع موسیقیس آرج 

با  ساهاش ق د برآ  است با توجا با اهتظاراس سالمندا  از رگردد. در این پژوهمی ...و

 تی در کشورهای توساا یافتا هیزس با گروه سالمندا س  ایساهاسازی رال وهای مطلوب برهاما

شود کا پاس  ویی با هیازهای طبیای ماموالً با عنوا  یک مشکل و بار اجتماعی ه ریستا می

ترس سالمندا  هیز همچو  ل آهکا در یک ه اه توساا یافتابر است.  اآها س یک برهاما هزینا

مندی آها  از امکاهاس مادی هما دی ر اقشار سنی جامااس شهروهداهی هستند کا هم بهره

مانوی جاماا یک  ق طبیای است و هم مود با عنوا  یک منبع و ذمیره تولید و سالمند 

های جدی در فکر ایجاد سامتارها و روال است. چناهچا مدیریت جاماا ماس از هم اکنو  با طور

الزج برای مدیریت صحیح قشر سالمند مود هباشدس بدو  شک در این زمینا هیز هما  طور 

کا سنت مدیریت در این کشور در ال توساا است تنها با امواجی از مشکالس مواجا مواهیم 

ر و هم برای دی ر بود کا مقابلا روزمره و منفال آ  شرایط س تی را هم برای این قش

ایس جامع و تدریجی کا از سازد.  ال آهکا یک مدیریت برهاماهای جاماا پدیدار میب ش

تواهد این تهدید آینده را با یک فرصت تبدیل کند. هم اکنو  پای با صحنا عمل گذارد می

ال اگر جوا  شد  جاماا ماس یک پدیده هسبتاً هاگهاهی و سیل آسا بودس پیرشد  جاماا کام

قابل پیش بینی است و فرصت کافی برای مواجها با آ  وجود دارد مشروط بر آهکا بداهیم 

چا باید کرد و زما  را بیش از این از دست هدهیم. هکتا دی ر اینکا سالمندا  هیازهای 

ها و تمهیداس متنوعی دارهد و پاس  ویی با هیازهای آها  مستلزج فراهم سازی امکاهاسس روال

هاس تلویزیو س عناوین مجلاو های رادیو هاس برهامااست. هن امی کا صفحاس روزهاماگوهاگو  

های م تلف را مرور کنیمس در ها و مالصا محتوای رساهاهای سینماییس تئاترها و همایشفیلم

های ویژه سالمندا س دوجس کند: اولس هبود  رساهایابیم کا سا مالء اساسی مودهمایی میمی

های سیاست گذاری مود های موجود با سالمندا  با عنوا  یکی از اولویترساهاعدج توجا 

ها و اطالعاس تولید شده با هیازهای م تلف جسمی و رو ی و سوجس عدج تناسب برهاما

 سالمندا .

هایی با هویت توا  با رساهاو اطالعاسس همی این در  الی است کا در دهیای امروز ارتباطاس

ها توجا  ی اکتفا کرد. باید با ضرورس ت   ی شد  و کار ویژه شد  رساهاعاج و غیر ت  

 ای را از این  یث در دستور کار قرار داد.داشت و تنوع الزج رساها
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شود و گاه مهمترس از زاویا م اطب ها گاه از زاویا محتوای ارزیابی میت   ی شد  رساها

های ت   ی محسوب د در زمره رساهاهای ویژه م اطبین سالمنشود. رساهاارزیابی می

هایی های موجود با رساهاهای ویژه قشر سالمندا  و هیز تبدیل رساهاالبتا رساها .شوهدمی

باید در اولویت  کنندکا سالمندا  را با عنوا  یک اولویت در میا  م اطبا  مود محسوب می

ده میلیو  شهروهد سالمند دارد جاماا ماس هم با دلیل شرایط کنوهی کا هزدیک با  قرار گیرد.

و هم با دلیل آینده ها چندا  دوری کا با یک قشر اکثریتی سالمند مواجا استس هیازمند 

های متنوع ویژه سالمندا  است. دست کم یک کاهال تلویزیوهی و رادیویی ویژه رساها

مندا  سالمندا س مجالس ت   ی سالمندیس یک روزهاما ویژه سالمندا س صفحاس ویژه سال

ها و بازشد  یک مسیر مستقل از ژاهر سینما و تئاتر ویژه سالمندا س از جملا در روزهاما

بایست در چارچوب سیاست کال  مدیریتی هایی است کا میها و سامتارآفرینیههادسازی

 .های ضروری اداره گروه بزرگ سالمندا  دیده شودکشور برای فراهم کرد  تمهیداس و روال

است ها از رساهاسالمندا  سنجض ه رش میزا  رضایت درباره  تحقیقاما از آهجایی کا این 

ها را بیش از پیش رساها تمامیلذا امید با اینکا این تحقیق بتواهد توجا مسئولین و محققین 

با این قشر عظیم جاماا ماطوف دارد. اما با توجا با توضیحاس ذکر شده در م وص جمایت 

ی جمهوری اسالمی ایرا  وسیماشور و هیازهای آها  و با توجا با اینکا در صداسالمندا  ک

های ویژه سالمندا  با طرا ی مطلوب وجود هدارد شبکا ت   ی سالمندا  و  تی برهاما

برهاما سیاست ذاری و شود کا ال وهای مطلوب ضرورس پردامتن با این موضوع ا ساخ می

اشد کا بتواهد مورد توجا سالمند واقع شده و هیازهای وی سازی برای سالمندا  چ وها باید ب

در آماده سازی محیط زهدگی و را پاسخ گوید و با توجا با هقش و کارکردهای ارتباط جمای 

در پر کرد  اوقاس فراغتس آموزشس اطالع رساهی و . . . بتواهد اهتظاراس سالمندا  را همچنین 

   را کاهش دهد. )اعظم الساداس دلبری(برطرف سازد و از طرفی مالء تنهایی آها

  یشینه تحقق

ها جستجو در تحقیقاس اهجاج شده موردی کا بیاه ر بررسی سنجش ه رش سالمندا  از رساها

 ی اهجاباشد یافت هشد و لذا چند تحقیق قابل استفاده در ادبیاس تحقیق آورده شده است. 

سالمندا   هاییدگاهد یبررس یزیو بر هقش تلو یدسالمندا  در ماهواده با تأک یاجتماع

اهجاج شده است. مطالاة  اضر  (۱۳۹5و همکارا ) یاست کا توسط جافر یپژوهش یستهراه

سالمندا  در شهر تهرا  با روش  یاجتماع ی اهجا ییردر تغ یزیو با هدف کنکاش هقش تلو

 صورس گرفتا است.  یفیک

و  یزیو تلو یوس)راد یجما یهاز رساهاا یسالمندا  کرماه یاستفاده و رضامند یزا م بررسی

 یهاما کارشناس یا در پا (۱۳۹۱)است کا توسط ما وما ا مدپور یاثر ینمطبوعاس( دوم
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سالمندا   یاستفاده و رضامند یزا م ی اضر با عنوا  بررس یقارشد مود آورده است. تحق

کا البتا این  شده است. یاو مطبوعاس( ته یوستلویزیو )راد یجما یاز رساها ها یکرماه

 ها پردامتا است.تحقیق با تاثیر متغییرهای جمایت شنامتی در میزا  رضایت از رساها

 یش یریدر پ یجما یهاهقش رساها ینادر زم یپژوهش (۱۳۹6) یدزادهکلش و جاو یوسفی

رساها بر تاثیر  یزا م یپژوهش بررس یناهد. هدف از اهسالمندا  اهجاج داد یدگیاز بزه د

   بوده است.سالمندا

 ینهوشتا کال «یابا ها و بازاررساها یباهیپشت»ف ل چهارج کتاب  یاز سالمند یارساها ت ویر

 یریجاماا با سوال پ هاییدگاهها بر دباشد کا هقش رساهایم (2۰۱5)و همکارا  ۱یلنرم

 هاییاجچا پ یجما یهااست چرا؟ رساها ینگذاشتا است؟ و اگر چن یرتاث یستچ یتجما

ماموال  یغاسو تبل یلمف یزیو سفرستند؟ امبارس تلویبا جاماا م یباد زهدگ یهاسال رددر مو

دارهد. استفاده  یکمتر یتر کارآمدافراد مسن دهدیاست کا هشا  م هاییشاکل یژگیو یدارا

و مناکس کننده  یتشکلس تقو یریدر مورد پ یبا عنوا  زبا  منف هایییشاکل یناز چن

 یفتحر یدگاهد یارساها یکپارچا یاجپ یناست کا ا یریجاماا با پ ایهاکنشها و وه رش

 .استکرده  یجادرا ا یریشده پ

ها بر رساها یرتاث یفرهیاسکال یالتیمود در داهش اه ا ی( در مقالا پژوهش2۰۰۷) 2یکرخو کیم

 یکاییآمر یهارساها یهاجنبا آههاند. نکیم یفآهها بر افراد سالمند را توص یرمردج و هحوه تأث

 دهد. یرا مورد بحث قرار م ییراسدهد و تغیتا امروز اتفاق افتاده شرح م ۱۹۷۰را از دها 

 مبانی نظری

جافری و « سالمندی هایهظریا»از « هظریا استفاده و رضمندی»در این تحقیق عالوه بر 

ها  وزه رساهاهمکارا  استفاده شده ست کا برای امت ار هظریا سالمندی کا کمتر در 

 .(4۷: ۱۳۹5)شودشنامتا شده است آورده می

  3نابودی و فرسودگی نظریۀ

 فرسودگی قطااتش هن اج با کا کندمی فرض ماشینی مثابة با را اهسا  بد  هظریا این

 تنش با وسیلة هااهداج و بافت سلولس افرادس شد  پیر با. دهدمی دست از را مود عملکرد

                                                           
1 Milner 
2 Vickers 

3 Wear-and- tear theory 
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 آسیب ماصی با  د بد  م تلف هایقسمت وقتی. بیندمی آسیب مارجی و داملی زاهای

 اعمال کا کندپیشنهاد می همچنین هظریا این. یابدمی کاهش بد  کلی عملکرد ببینندس

 بد  ترطوالهی و عملکرد بهتر با و داده کاهش را هابودی و فرسودگی میزا  سالمتیس  افظ

 .اهجامدمی

 1شناختی ایمنی نظریه

 هظریا اساخ این بر. است ایمنی سیستم تغییراس از عملکردی سالمندی گویدمی هظریا این

 برابر در و سالمند شده تضایف زما  طول در( بد  مهم دفاعی سازوکار) ایمنی سیستم

 هایبیماری کا افزایش کندمی پیشنهاد همچنین ایمنی هظریة. شودمی مستادتر بیماری

 .شودمی ایمنی ایجاد سیستم تغییراس وسیلة با سالمندی در آلرژی و مود ایمنی

 2رواهی اجتماعی هایهظریا

 دارهد چرایی سای بلکا دهندسهمی شرح را سالمندی فیزیکی تغییراس چرایی هظریاس این

 .دهند توضیح را سالمندی فرآیند با سالمندا  هایپاسخ تفاوس

 3قیود از رهایی نظریۀ

 گویدمی و وجود آمد با جاماا اصلی جریا  از سالمندا  جدایی چرایی توضیح برای هظریا این

 عنوا  با جاماا زیرا در شوهدسمی منزوی و جدا جاماا از سیستماتیک طور با سالمند افراد

 با پیری هن اج کا سالمندا  کندمی بیا  همچنین. کنندهمی بود  مفید ا ساخ کلس یک

( جاماا و سالمند) برای دوطرف قیود از رهایی کا طوری با دارهدس تمایل جاماا از جدایی

 با رواهی تطابق داردس توجیا سالمندی در سای هظریا این ماتقدهد منتقدا . است سودمند

 هشا  را سالمندا  پیچیدگی و تواهد تنوع همی و دهدمی شرح سطحی طور با را سالمندی

 .دهد

 4فعالیت نظریه

 مشارکت فاال. است ضروری موفقس سالمندی داشتن برای کرد  فاالیت هظریاس این اساخ بر

 .کندمی کمک پیری سنین در موب عملکرد  فظ با ذهنی و جسمی هایفاالیت در

                                                           
1 Immunologic theory 

2 Psychosocial 

3 Disengagement 

4 Activity theory 
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 از زهدگی کلی رضایت شوهدسمی هفس با اعتماد ارتقای باعث کا تااملی و دارهدف هایفاالیت

 های سرگرجفاالیت در کا است شده دیده. ب شندمی بهبود سالمند فرد یک در  تی را

 .یابد همی بهبودی سالمندا  هفس با اعتماد دی را س با اتفاقی تاامل و کننده

 1زندگی هدور های نظریه

 تطابق ش  ی و ش  یت اثر باشندس ترشنامتا شده پرستاری  وزة در شاید کا هاهظریا این

 وظایف محوری تایین در هاهظریا این از بسیاری. دهندمی هشا  فرد زهدگی طول در را

 اریکسو س یانی هظریا تر رایج هظریا سا اداما در. هستند امت اصی بسیار سالمند فرد زهدگی

 .شوهدمی داده توضیح بیشتر هیومن هظریة و هاوی یورست هظریة

 2اریکسون شخصیت نظریه

 شودس می مواجها آهها با زهدگی طول در فرد یک کا را تکاملی مهم مر لة هشت هظریا این 

 مجالت؛ و تردید و شک مقابل در استقالل. 2 اعتمادی؛ بی مقابل در . اعتماد۱: کند می تایین

 در هویت ا ساخ. 5  قارس؛ ا ساخ مقابل در ضاف. 4 گناه؛ ا ساخ در مقابل ابتکار. ۳

.  8 رکود؛ مقابل در بود  مولد. ۷ اهزوا؛ مقابل در صمیمیت. 6 هویتی؛ بی مقابل ا ساخ

 .یأخ مقابل کمال در

 مرا ل قبلی در موفقیت کسب در هارسایی ولی استس کهنسالی محدوده مر لاس آمرین

 طور با کا افراد است زماهی کهنسالی. شود بادی مرا ل در مشکالتی ایجاد باعث تواهدمی

. اهدبوده یا منفی مثبت مجموع در آیا کنند کامی تاییین و کرده مرور را شا  زهدگی طبیای

 شکس آ  برآیند ترینو منفی پذیرش و درک مردمندیس زهدگیس مرور این برآیند ترین مثبت

 .است هاامیدی و گناه ا ساخ

 3هاوی یورس نظریۀ

 تطابق شامل زهدگی اوامر ماص وظایف و بیا  کرده تف یل با را پیری فرآیند دیدگاه این 

 فقدا  با تطابق درآمدس کاهش و بازهشست ی با سالمتیس تطابق و جسمی قوای کاهش با

 و پذیر اهاطاف شیوة با اجتماعی هایهقشا با تطابق سنی مودس گروه با روابط ایجاد همسرس

 .کندمی تاریف را در زهدگی رضایت ب ش هظم ایجاد

 

 

                                                           
1 Life-Course theories 

2 Erikson’s-personality-theory 

3 Havighurst theory 
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 1نیومن نظریۀ

 جسمی تغییراس با تطابق.۱: کندمی زیر تایین صورس با را سالمندی وظایف هیومن هظریة

 پدربزرگس بازهشست یس شامل جدید هقش و هابرای فاالیت اهرژی مجدد هدایت.2 سالمندی؛

)جافری و  .مرگ دربارة دیدگاه یک ایجاد. 4 مود؛ پذیرش زهدگی. ۳ گی؛بیوه و مادربزرگ

 (4۷: ۱۳۹5همکارا 

هظریا  استس ۱۹4۰ دها با مربوط کا اجتماعی شناسی پیری های هظریا ترین قدیمی از یکی

 هااین هقش اغلب کا گیرهدمی برعهده را م تلفی های هقش زهدگی طول در افراد.  است هقش

 را سالمندا  موقایت هظریا هقش (.2۰۰5)کینسالس همدی رهد شبیا هیز برمی و متوالی

 .کندمی تبیین اجتماعی ارزش با هایهقش با سازگاری بر سب

دست  از مانای با اغلب بازهشست ی است اساسی ارزش دارای آ  در کار کا ایجاماا در

 برعهده گرفتن با بازهشست ی با آمیز موفقیت سازگاری.  شودمی تلقی اجتماعی منزلت داد 

 اهطباق اهاطاف و برای هیاز بر و است وابستا فراغت اوقاس گذرا  کیفیت و جدید هایهقش

 آهها تغییر مورد در داری ماها هقش اینکا ماطر با زها  میا  این در کا شده تأکید هقش

 (22۰: ۱۳۷۹سمهدوی) کنندمی تجربا را بحرا  این کمتر س کندهمی

 اهداف تحقیق

ها با عنوا  تامین کننده هیازهای هدف این تحقیق بررسی میزا  رضایت سالمندا  از رساها

شامص بر اساخ ادبیاس  وزه سالمندی تهیا شده  8رو ی و رواهی آهها است با این منظور 

شادی و  -4فرار از مود  -۳ها فراموشی س تی -2امید با زهدگی -۱است کا عبارتند از: 

 مبرهای موبس -8مشارکت و  -۷ارتباط با دی را   -6ا ورزش تشویق ب -5هشاط 

 یقروش تحق

ها چو  از هوع سنجش ه رش )مورینگ و تحقیق بررسی رضایتمندی سالمندا  از رساها

شامل  یفیتوص یق. تحقاست یمقطا -یفیتوصهیز پژوهش  ( بوده با تبع روش۱۳۹4 ساشلوتز

کا  یسمورد بررس هاییدهپد یا یطکرد  شرا یفها توصاست کا هدف آ  ییهامجموعا روش

 تواهدیم یفیتوص یقتحق یاست. اجراها در این تحقیق میزا  رضایت سالمندا  از رساها

های باشد. پژوهش گیرییمت م یندرساهد  با فرآ یاری یاموجود و  یطشرا یشترشنامت ب

شوهد. در مطرح میشوهد کا در ب ش توصیفی هایی محسوب میهظرسنجی از جملا پیمایش

 وزه توصیفس این روش با منظور توصیف یک جاماا تحقیقی در زمینا یک پدیده ماین 

های توصیفیس محقق در مورد علت وجودی پدیده شود. با همین دلیل در پیمایشاهجاج می

                                                           
1 Newman theory 
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پردازد کند بلکا تنها با چ وه ی آ  مسئلا با پژوهش و کاوش مییا چرایی مسئلا بحث همی

چا مقدارس چا چیزیس کجاس هایی مثل چ وهاس چا کسیس کند. پرسشا صرفًا توصیف میو آهر

 های توصیفی است.های مطرح شده در پیمایشچا تاداد؟ و... از جملا مهمترین مولفا

چند صفت در  یا یک یها دربارهداده یبا منظور گردآور ااست ک یروش یزسه یروش مقطا

 از جاماا اهجاج شد. یمقطع زماه یک

 یریروش نمونه گی و جامعه آمار

محقق  یستیبا یراز باشدیم یاساز ضرور یکی یمش ص کرد  جاماا آمار یقاهجاج هر تحق در

مورد  یهااطالعاس و داده یبداهد تا بتواهد در مورد آ  با گردآور یشمود را از پ ی وزه کار

است و منظور از عمل گردآورد   یقبپردازد. جاماا آماج تحق یلو تحل یبررس یبرا یازه

مجموعا عناصر  یسآمار یتر در هر بررسساده یا با ب یاباشد. یجاماا م یجهتا ت راجس اسهاداده

تواهند یجاماا مجموعا تماج مشاهداس ممکن است کا م یانی. هامندیمورد هظر را جاماا م

آباد اراک  یمابراه یش اهجاماا آماری این تحقیق شامل آسا  اصل شوهد. یشآزما یکبا تکرار 

 شده است. یجاماا جمع آور یندر ا یقتحق یازمورد ه هایدهکا دا باشدیم

ز  کا  ۳۳مرد و  88اراک تاداد  یمسالمندا  ابراه یش اهآسا یریتآمار مد یناساخ آمر بر

 سکنا دارهد. یش اهآسا ینهفر در ا ۱2۱در مجموع 

 یآباد اراک از روش تماج شمار یمابراه یش اهحدود بود  تاداد افراد  اضر در آساعلت م با

 و  جم هموها است. یریفاقد روش هموها گ یقتحق یناستفاده شده است. لذا ا

 اطاليات یروش جمع آور

 سبر مالف اهتظار روش گردآوری اطالعاس در این سنجش ه رشس پرسشناما است کا متاسفاها

با سواالس  ییآباد اراک تماماً توا  پاس  و یمسالمندا  ابراه یش اهافراد سالمند در آسا

 یبا ماطر بستر یاعده یادسبا علت کهولت سن ز یارا هداشتند کا عده تحقیق ینپرسشناما ا

زبا   یاهداشتا و  الممشاعر س ینکابا علت ا یزه یو تاداد یژهو یهابود  در ب ش مراقبت

 لد هبودهد.ب یرساف

پرسشناما قابل قبول جمع  ۱8 یززها  ه ینپرسشناما و از ب 4۷ یا آقا یناز ب یبترت ینا با

 یلو تحل یاپرسشناما با عنوا  پرسشناما ماتبر مورد تجز 65کا در مجموع  یدگرد یآور

 قرار گرفتا است.

سنجش ه رش  هاخیاخمق رضایت سنجیس یقاسها در تحقداده یگردآور یاز جملا ابزارها

افتراق  یاخمق یکرسسل مقیاخه رش عبارتند از:  یریگاهدازه هایاخمق یناست. مهمتر

؛ کا در این بوگاردوخ یفاصلا اجتماع یاخگاتمن و مق یاخثرستو س مق یاخمق ییسمانا
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 یاخمقها از مقیاخ لیکرس استفاده شد. تحقیق برای اهدازه گیری رضایت سالمندا  از رساها

 ین. اشودیشده سامتا م ینتدو یماص یبها کا با ترتیامنظم از گو یامجموعااز  یکرسل

کا از لحاظ ارزش  ییهایارا ب ورس گو یریمورد اهدازه گ یدهاز پد یها  االس ماصیاگو

از  ها ماموالًیاگو ینا ینتدو یکند. برایاست عرضا م یمساو یهافاصلا یدارا یریاهدازه گ

. شودیاستفاده م یبا تاداد مساو یریمورد اهدازه گ یدهمساعد و هامساعد درباره پد اسعبار

 5 یکرسل یفماموال از ط یاخسواالس مق یهاپاسخ یکم یارذو ارزش گ یده یازجهت امت

 .شودیدرجا استفاده م

 ابزار تحقیق و روش تجزیه و تحلیل اطاليات

ها از طریق پرسشناما مورد از رساهابررسی ه رش سالمندا  در م وص میزا  رضایت 

 واکاوی قرار گرفتا شده و تحلیل آ  هیز روش توصیفی است.

ها را با هحوه مناسب و تحقیق توصیفی با چ وه ی امور سروکار دارد. چناهچا هتواهیم پدیده

های بادی تبیین کنیم. تواهیم با هحو مناسب هیز آهرا در گاجمطلوب توصیف کنیمس قطااً همی

شک تحلیل و تبیین های اجتماعی را با هحو مناسب بشناسیمس بیاگر چناهچا هتواهیم پدیده

ها در برجستا سامتنس تشریح آ  هیز با محدودیت و هواقص روبرو مواهد شد. توصیف پدیده

گیری صحیح در و وجود مسائل م تلف سازماهی و بیا  ابااد م تلف آ  با منظور ت میم

 د.روی بسیار ضروری و مهم بشمار میجهت اقداماس اصال 

بنابراین در تحقیق  اضر کا ه رش سنجی است از روش توصیفی استفاده شده است با این 

 منظور از آمار توصیفی کا درصد و میاه ین است استفاده شده است.

 های تحقیقیافته

اهد ز  بوده %28مرد و  یا پاس  و %۷2از آ  دارد کا کا  یت کا یامتنش یتجما یهایافتا

 با یتیجما هرخ یشترینآباد هم وا  بوده است. ب یمبراها یش اهآسا یتیجما یعکا با توز

سالمندا  یا بی سواد و یا سواد مواهد  و هوشتن  %8۳سال بوده است و  ۷۰تا  تا 6۰ ینب 5۱%

توسط فامیل و  %2۰اهد و از سالمندا  را فرزهدا  با آسایش اه برده %65دارهد و در ههایت 

 ها بوده است.هیز توسط همسایا ۱5%

باشد یزیو  میهای کالسیک و جدید در این آسایش اه م تص با تلومیزا  استفاده از رساها

با تابیر دی ر در این آسایش اه دو هفر رادیو ش  ی و چند هفری هیز تلفن همراه دارهد کا 

توا  گفت کا رساها غالب در کردهد و در هتیجا میبرای فاالیت ضروری از آ  استفاده می

آ  این آسایش اه کا هیچ رساها اهح اری تلویزیو   اکم است و هتایج فقط با تلویزیو  و 

 شود.هم سیمای جمهوری اسالمی ایرا  محدود می
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 .دارهد رضایت هارساها هایبرهاما از فرضیا اصلی: سالمندا 
 ها: توزیع میاه ین میزا  رضایت سالمندا  از رساها۱جدول شماره 

 ردیف
های میزان ر ایت سالمندان از شاخص

 هارسانه

در  5میانگین از 

 طیف لیکرت

 2.۳۷ هاتوسط رساها امید با زهدگی ۱

 2.6۳ هاتوسط رساها فراموشی س تی ها 2

 2.45 هاتوسط رساها فرار از مود ۳

 2.68 هاتوسط رساها شادی و هشاط 4

 ۱.55 هاتوسط رساها تشویق با ورزش 5

 2.55 هاتوسط رساها ارتباط با دی را  6

 2.44 هاتوسط رساها مشارکت ۷

 2.۳2 هاتوسط رساها مبرهای موب 8

 2.۳۷ هاتوسط رساها میاه ین رضایت

ها مال ظا با توجا با جدول و همودار توصیفی میاه ین میزا  رضایت سالمندا  از رساها

 -۳ هایس ت یفراموش -2یبا زهدگ دیام -۱ها شامل شود کا میاه ین مجموع شامصمی

 -8مشارکت و  -۷  را یارتباط با د -6 با ورزش قیتشو -5 و هشاط یشاد -4 فرار از مود

فرض  2.5باشد کا اگر میاه ین را عدد در مقیاخ لیکرس می 5از  2.۳۷؛ عدد موب یمبرها

کرده باشیم کا گویا متوسط یا بی هظر  تی باعث افزایش عددی آ  شده باشد باز هم عدد 

شود اما هشا  همیکوچکتر از میاه ین هرمال است و لذا هرچند چول ی منفی محسوب  2.۳۷

 رضایت هارساها هایبرهاما از سالمندا » دهنده رد شد  فرضیا اصلی تحقیق مبنی بر 

 است.« دارهد

 یتسالمندا  رضا یبا زهدگ یدام یرساها در راستا یها: سالمندا  از برهاما۱ یفرع یافرض

 دارهد.
 هاسالمندا  از رساها یترضا یزا م یاه ینم یع: توز2جدول شماره 

 انحراف معیار فراوانی میانگین های امید به زندگیشاخص

 ۰.۹4۳ 65 2.65 هاموب توسط رساها یاقت اد یندهآ یمترس

 ۱.۰۰8 65 2.۷2 هاموب توسط رساها یفرهن  یندهآ یمترس

 ۰.۷82 65 2.۳۷ هاکشور موب توسط رساها یندهآ یمترس

 ۱.۰65 65 2.6۳ هاب ت و اقبال توسط رساها یمترس

 ۰.۹45 65 2.6۳ هاتوسط رساها یبهتر یستز یطمح یمترس

 --- --- 2.6 میاه ین کل
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 یمنث یبوده و چول  2.5 یاه ینبا م یککا هزد یکرسل یاخدر مق 5از  2.6 یاه ینبر اساخ م

بوده است هتواهستا  یا پاس  و ینکا تنها رساها ا یزیو تلو تگف یدو لذا با دهدیرا هشا  م

 یدام یرساها در راستا یهاسالمندا  از برهاما»کا  یافرض ینو لذا ا یدهما ینتامها را یترضا

 رد شده است.« دارهد یتسالمندا  رضا یبا زهدگ

سالمندا   هاییس ت یفراموش یرساها در راستا یها: سالمندا  از برهاما2 یفرع یافرض

 دارهد. یترضا
 هاتوسط رساها هایس ت یسالمندا  از فراموش یترضا یزا م یاه ینم یع: توز۳جدول شماره 

 انحراف معیار فراوانی میانگین هاها توسط رسانههای فراموشی سختیشاخص

 ۱.۰۳8 65 2.۷2 هافراموشی مشکالس روزاها توسط رساها

 ۱.۱65 65 2.6۳ هافراموشی مشکالس کهولت توسط رساها

 ۱.۰84 65 2.6۳ هافراموشی ا ساخ کهولت توسط رساها

   2.66 میاه ین کل

اهد ها را کم داهستامود توسط رساها هاییس ت یفراموش یزا سالمندا  مهاس یافتابر اساخ 

 یزه یکمتر یاه ینبا طور  تم م شدیهما  عدج هظر از آ   ذف م یامتوسط  یزا و اگر م

است  اینهشا  دهنده  یکرسل یاخدر مق 5از  2.66 یاه ینم ینحالاما با ا شدیهشا  داده م

 ینمربوطا داشت. با ا یدر مورد چول  یتوا  قضاوتیکا هظراس در  د متوسط بوده و هم

سالمندا   هاییس ت یفراموش یرساها در راستا یهاسالمندا  از برهاما» یافرض یبترت

 قرار ه رفتا است. ییدمورد تا« دارهد یترضا

 دارهد. یتفرار از مود رضا یاها در راستارس یها: سالمندا  از برهاما۳ یفرع یافرض

 هاسالمندا  از فرار از مود توسط رساها یترضا یزا م یاه ینم یع: توز4شماره  جدول

 انحراف معیار فراوانی میانگین هاهای فرار از خود توسط رسانهشاخص

 ۱.۰4۷ 65 2.46 هاکمتر فکر کرد  با مود توسط رساها

 ۰.۹45 65 2.45 هاتوسط رساهاعدج فکر با آینده مود 

   2.46 میاه ین کل

کمتر  یکرسل یاخدر مق 5از  2.46 یاه ینها با مرساها یهافرار از مود توسط برهاما ییرمتغ

سالمندا   شودیمال ظا م یبترت ینقرار دارد. با ا یدر  الت منف یباًاست و تقر یماز  د دو ه

سالمندا  از » یفرع یافرض یبترت یناهد. با اامر موفق هبوده ینها را در او رساها پاس 

 هشده است. ییدتا« دارهد یتفرار از مود رضا یرساها در راستا یهابرهاما
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سالمندا   یمفرح برا یسرگرم یرساها در راستا یها: سالمندا  از برهاما4 یفرع یافرض

 دارهد. یترضا

 هامفرح توسط رساها یهاسالمندا  از برهاما یترضا یزا م یاه ینم یع: توز5شماره  جدول

 انحراف معیار فراوانی میانگین هاهای مفرح توسط رسانههای برنامهشاخص

 ۱.۰6۰ 65 2.5۷ هاشادی و موشحالی توسط رساها

 ۱.۰4۹ 65 2.8۰ هاپ ش موسیقی موشایند توسط رساها

   2.68 میاه ین کل

 دهدیرا هشا  هم یچول  یچ وهااست کا ه یکرسل یفدر ط 5از  2.68 یاه ینبا م یتبا عنا
 یرساها در راستا یهاسالمندا  از برهاما» یارد کننده فرض یاکننده  ییدتا تواهدیو هم

گفت کا سالمندا   توا یباشد و همیهم« دارهد یتسالمندا  رضا یمفرح برا یسرگرم
قرار  ییدمورد تا یزه یافرض ینا یبترت یناهد. با ابوده یاز آ  راض ییرمتغ ینپاس  و با ا

 .گیردیهم
 یتبا ورزش سالمندا  رضا یقتشو یرساها در راستا یها: سالمندا  از برهاما5 یفرع یافرض
 دارهد.

 هابا ورزش توسط رساها یقسالمندا  از تشو یترضا یزا م یاه ینم یع: توز6شماره  جدول

 انحراف معیار فراوانی میانگین هاترویج ورزش توسط رسانههای های برنامهشاخص

 ۰.۹۷5 65 ۱.65 هاترغیب با ورزش توسط رساها

 ۰.۷۰۹ 65 ۱.46 هاترویج ورزش ویژه سالمندا  توسط رساها

   ۱.55 میاه ین کل

در  5از  ۱.55 یاه ینم یها با ورزش درمور سالمندا  دارارساها یقتشو یاه ینبا م یتبا عنا

 یفرع یافرض یبترت ین. با ادهدیرا هشا  م یکامال منف یاست کا چول  یکرسل یفط

مورد « دارهد یترضا مندا با ورزش سال یقتشو یرساها در راستا یهاسالمندا  از برهاما»

 قرار ه رفتا است. ییدتا

 ی را ارتباط موثر سالمندا  با د یرساها در راستا یها: سالمندا  از برهاما6 یفرع یافرض

 دارهد. یترضا

 ارتباط موثر سالمندا  یقاز تشو یترضا یزا م یاه ینم یع: توز۷ شماره جدول

 هاتوسط رساها ی را با د 

 انحراف معیار فراوانی میانگین هاهای ترویج ورزش توسط رسانههای برنامهشاخص

 ۰.۹2۰ 65 2.45 ضرورس برقراری ارتباط با دی را 

 ۱.۱۳۳ 65 2.68 ارتباط با دی را آموزش هحوه صحیح 

 ۰.8۰۹ 65 2.4۳ تشویق با ارتباط با دی را 

   2.55 میاه ین کل
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 یدهاست را هاد یسالمند یاسکا از ضرور ی را سالمندا  با ارتباط با د یقها در تشورساها

 یفدر ط 5از  2.55 ی را ارتباط با د یجترو یاه ینبدست آمده م یجو بر اساخ هتا گیرهدیم

سالمندا  از » یافرض لذا .گذاردیهم یشرا با هما یچول  یچ وهاه یزاست کا مجدد ه یکرسل

 ییدمورد تا یزه« دارهد یترضا ی را ارتباط موثر سالمندا  با د یرساها در راستا یهابرهاما

 .شودیهم یدهد یتیرضا یزا و م گیردیقرار هم

 یت س مشارکت سالمندا  رضا یرساها در راستا یها: سالمندا  از برهاما۷ یفرع یافرض

 دارهد.

 هابا مشارکت توسط رساها یقسالمندا  از تشو یترضا یزا م یاه ینم یع: توز8 شماره جدول

 انحراف معیار فراوانی میانگین های ایجاد مشارکت در سالمندان شاخص

 ۰.882 65 2.42 تشویق کمک در امور روزاها دی را  

 ۱.۰۱۱ 65 2.۳8 امور روزاها دی را  ضرورس کمک در

 ۰.۹۳۷ 65 2.5۱ لزوج کمک با اعضای ماهواده و فامیل

 ۰.۹2۱ 65 2.4۹ تشویق با مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی

 ۰.۹4۹ 65 2.4۰ آموزش سطوح مشارکت

   2.44 میاه ین کل

از  2.44کل  یاه ینسالمندا  هبوده است و با م ییدشامص مشارکت مورد تا 5 یچکداج ازه 

 یفرع یافرض لذا هکرده است. یجادا یمثبت یول چ یچوا  گفت کا هتیم یکرسل یاخدر مق 5

 ییدمورد تا «دارهد یت س مشارکت سالمندا  رضا یرساها در راستا یهاسالمندا  از برهاما»

 قرار ه رفتا است.

موب در باره مود  یکسب مبرها یرساها در راستا یها: سالمندا  از برهاما8 یفرع یافرض

 دارهد. یترضا

 هاموب توسط رساها یسالمندا  از کسب مبرها یترضا یزا م یاه ینم یع: توز۹شماره  جدول

 انحراف معیار فراوانی میانگین هاهای  خش خبرهای خوم توسط رسانهشاخص

 ۰.85۰ 65 2.52 هاعدج پ ش مبرهای هاگوار توسط رساها

 ۰.۹44 65 2.28 هاکننده توسط رساهامبار امیدوار 

 ۰.۷82 65 2.۱۷ هامبرهای شادی آفرین توسط رساها

   2.۳2 میاه ین کل

 یاه ینمفهوج کا م یناست با ا یاه ینها کمتر از  د مموب رساها یاز مبرها یترضا یزا م

 2.5است کا هشا  از کمتر از  یکرسل یاخدر مق 5از  2.۳ها رساها یاز مبرها یتکل رضا

کسب  یرساها در راستا یهاسالمندا  از برهاما» یافرض یبترت ینا با .باشدی د متوسط م

 .یسته ییدرد شده و مورد تا« دارهد یتموب در باره مود رضا یمبرها
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 گیرینتیجهبحث و 
تلویزیو  وجود  فقطابراهیم آباد  اه شها هشا  دهنده آ  است کا در آسایمشاهداس و یافتا

وجود  سالمند مددجوهای دی ر هزد یکی دو شود و رساهادارد کا در ساعاتی ماص روشن می
و قابل های این پژوهش فقط در مورد سیمای جمهوری اسالمی ایرا  صادق دارد. لذا یافتا

 فراموشی -2امید با زهدگی -۱های گیری رضایت سالمندا  از شامصاست. برای اهدازهتامیم 
 -۷ارتباط با دی را   -6تشویق با ورزش  -5شادی و هشاط  -4فرار از مود  -۳ها س تی

مبرهای موبس ستفاده شده است کا بدترین  الت تشویق با ورزش بوده کا  -8مشارکت و 
های مفرح باالترین  د بوده کا بازهم در رضایت میلی کمی را هشا  داده است و برهاما

های گردد. شامص ذف گویا متوسط دچار چول ی منفی می وضایت هرمال است کا با
شده اهتظاراتی است کا از رساها بر اساخ ادبیاس تحقیق وجود دارد کا بر اساخ  برشمرده

درجا ای لیکرس؛ امید با زهدگی  5های پژوهشس میاه ین رضایت سالمندا  در طیف یافتا
 ۱.55تشویق با ورزش  2.68و هشاط  شادی 2.45فرار از مود  2.6۳ها فراموشی س تی 2.۳۷

بوده است کا هیچکداج دارای  2.۳2مبرهای موب  2.44مشارکت  2.55ارتباط با دی را  
هزدیک است کا اگر گویا متوسط  2.5هیستند و تمامی با  5چول ی مثبت یانی هزدیک با 

کا رضایت هظر  ذف شود تماماً دارای چول ی منفی مواهند شد و در مجموع میاه ین یا بی
است کا هشا  دهند رد فرضیا توصیفی این تحقیق تحت عنوا   5از  2.۳۷ها از رساها

 است.« ها رضایت دارهدهای رساهاسالمندا  از برهاما»

 منابع
 جمای هایرساها از کرماهی سالمندا  رضامندی و استفاده میزا  بررسی (۱۳۹۱) ما وما سا مدپور

 پردیس سطباطبائی عالما داهش اه سارشد کارشناسی هاماایا پ(مطبوعاس و تلویزیو  رادیوس)

 . ضوری هیما آموزشهای

 در سالمندا  اجتماعی ( جای اه۱۳۹5ساروماهی )باقر  محمد و مهدویمحمدصادق ؛ طاهره سجافری

 ارتباطاسس و دین تهراهی ف لناما سالمندا  هایدیدگاه بررسی: تلویزیو  هقش بر تأکید با ماهواده

 .۷۹-۳۹ صفحاس ۱۳۹5 زمستا  و پاییزس 5۰ شمارهس 2۳ دوره

پایا  هاما  ؛ارائا ال وهای مطلوب برهاما سازی رادیویی برای سالمندا  (۱۳۹۰)اعظم ساداس  سدلبری

 .مایداهشکده صداوس؛ کارشناسی ارشد رشتا رادیو گرایش تهیا گنندگی

سالمندا  در جوامع گذشتا و  ی اهو جا یتموقا یقی( مطالاا تطب۱۳8۷) یلمحمد اسماع سیا یر

 4و  ۳س شماره ۳دوره یس سالمند یقاس( مرکز تحقیرا ا یف لناما سالمند )مجلا سالمندس مااصر

 .2۱-۱۰و زمستا ( صفحاس  ییز) پا -

 یرشپذ یتوضا یبررس( ۱۳۹8) پاشازاده مای ک و کمال یمحقق نی س دیس ؛یمهد اسباس 

 یسالمندا  شهر تهرا س ف لناما سالمند )مجلا سالمند یا ارتباطاس و اطالعاس در م یتکنولوژ

 . 56۳-55۰صفحاس  5س شماره ۱۳دوره  یسسالمند یقاس( مرکز تحقیرا ا
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هاس ترجما پیما  کی ( هظر سنجی در علوج ارتباطاس و رساها۱۳۹4اشلوتز )داهیا ال ویبکا و  سمورینگ

 .فرمیس اهتشاراس پرشسس آبادا 

 اجتماعی های شبکا در ( عضویت۱۳۹2جهرمی ) مواه  مایت مجتبی و زبردست عبدالرضا؛ یلدا سهواح

 ف لناما  س(جهرج شهرستا  موردی مطالاا) سالمندا  میا  در زهدگی از رضایت بر آ  تاثیر و

 .4۱-58: (2۳ پیاپی) 4 شمارهس ۱۳۹2 زمستا  سهفتم سال شوشتر ساجتماعی علوج

بر  یگروه ییماطره گو ریتأث (۱۳۹4) یاکبر نی س و یزهرا تقرب یسفیشر جایمد ؛زهرا سیوسفی

 .۳۹تا  ۱۳ : س پاییز 2۱مراقبت مبتنی بر شواهد/ دوره چهارجس شماره  ف لناما سهشاط سالمندا 
Conradie & Marais (2002) A phenomenological perspective on older widows 

satisfactions with their lives, published by sage. 

Milner Colin, Van Norman Kay, Milner Jenifer (2015) Media and Marketers 

support,support/Articles/chapter4-medias-portrayal-of-ageing.pdf : 

http://www.changingthewayweage.com/Media-and-Marketers- 

Lunenfel  yang, games A. Mortimer , et. Al (2004) THE ROLE of social 

engagement in life satisfactions: its significance among older with disease and 

disability, published by sag. 

Vickers Kim  (2007) Aging and the Media: Yesterday, Today, and Tomorrow, K. 

Vickers / Californian Journal of Health Promotion 2007, Volume 5, Issue 3, 

100-105  
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Evaluating the Use and Satisfaction of the Elderly from the Media 
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Abstract 

The influence of the media on all aspects of life is not about anyone. It is 

one of the cornerstones of aging in all societies. The elderly also has 

features that differentiate them from others and require special media plans 

that are specific to the elderly. A superficial look at media programs is a 

vacuum of attention from the media to the elderly, and perhaps if it is said 

that the program can not be seen as unnecessary. To validate this claim, 

there are two research methods: 1- Content analysis of the media; 2- An 

opinion poll about the media satisfaction of the elderly. Given that today's 

social media is no longer broadcast media, it's not possible to analyze their 

content, and it can not be determined that this type of media has an impact 

on the elderly through content analysis, and therefore the opinion polls of 

the elderly have priority. The purpose of this study was to assess the 

satisfaction of the elderly with the media. For this descriptive cross-

sectional study, a questionnaire was used and the statistical population of 

this nursing home of Ebrahim Abad, Arak, was selected with 121 people, 

all of which were considered, but of this number Only 65 completed 

questionnaires have been completed, and the rest have not been 

collaborating with Ferretti and Disease. The validity of this information 

was 0.71 based on Cronbach's alpha, which confirmed the validity of these 

statistics. Observations and findings indicate that there is only a TV in this 

nursery that is lit up at a specific time and other media are available to one 

or two people. Therefore, the findings of this study are only true for the 

image of the Islamic Republic of Iran. To measure the satisfaction of the 

elderly from indicators 1 - Life expectancy 2 - Forgetting hardship 3 - 

Escaping from yourself 4 - Joy and joy 5 - Encouraging exercise 6 - 

Communication with others 7 - Participation and 8 - Good news, used to 

be the worst encouragement It was a sport that showed very little 

satisfaction, and the funny programs were the highest, which is still in 

normal condition, which is negatively skewed by eliminating the middle 

class. The indexes are the expectations of the media based on the research 

literature, which is based on the findings of the research, the average 

satisfaction of the elderly in the 5-degree Likert level; life expectancy 2.37 

oblivion of hardship 2.63 escape from itself 2.45 joy and joy 2.68 

encouragement of sports 1.55 communication With others 2.55 
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Participation 2.44 The good news is 2.32, none of which has a positive 

skewnery of close to 5, and is close to 2.5, which if they are eliminated 

moderately or considerably, they will all be negatively skewed. In total, the 

average media satisfaction of 2.37 out of 5 is indicative of the rejection of 

the descriptive hypothesis of this study entitled "Elderly Satisfying Media 

Plans". 

Key words: Elderly, Media, Satisfaction, Television, Life Expectancy, 

Partnership 
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 خالقیت در روابط يمومی

 سیدمحمد موسوی

 ایرا  ساصفها (س موراس ا  )اصفها  وا د اسالمی آزاد داهش اه ارتباطاسس علوج دکترای 
Dr.mousavi2017@gmail.com 

 دهیچک

توساا  یشود و راهکارها یم یبررس یو هوآور تیو ارتباط مالق فیتاار تسیمقالا ماه نیا در

با دور از  ی. روابط عمومردیگ یمورد مطالاا قرار م یبا روش اسناد یآ  در روابط عموم

از  یو گرفتار در مشکالس هاش ییایفاقد پو یمقالا با عنوا  ههاد نیا یط یو هوآور تیمالق

با صورس  یو هوآور تیرشد مالق یشناس بیشود. هدف از ه ارشس آس یم یرفما یروزمرگ

در روابط  یو هوآور تیاهواع م تلف مالق قیتحق نیاست. در ا یدر روابط عموم یو عمل یعلم

ذهن مالق و  ریتحت تاث یههاد ارتباط نیا فیو وظا یکار یاست راج و  عرصا ها یعموم

با همراه  یکارگزارا  روابط عموم یو هوآور تیدر مالق را یمد هقش .شود یم یهوآور مارف

مقالا با شمار  نیا یها افتایراستا از  نیدر ا را یمد یرفتار یها وهیش یبرا ییشنهادهایپ

تفکر مالق و  جادیدر ا یکارگزار روابط عموم یو رواه یرود. مقالا  اضر بر هقش فرد یم

را با عنوا   یدر کنار مواهع اجتماع یو رواه یفرد اهعاصرار دارد و مو شتنیهوآور در مو

کند. هقش  یم یمارف یدر روابط عموم یو هوآور تیمالق ییمواهع رشد و شکوفا نیمهمتر

برهاما  کی یو اجرا میتنظ اسیم تلف با هدف ته یها کیتکن یتفکر مالق و هوآور در اجرا

 .قرار گرفتا است یررسمقالا مورد ب نیدر ا زیه یم و موفق روابط عموممنسج

 و کارگزار یهوآور تسیمالق سیروابط عموم :یدیکل یها واژه

 
 ۰۹/۰5/۱4۰۱تاریخ پذیرش:                                                      2۰/۱۱/۱4۰۰تاریخ دریافت: 

61-72صفحات:   
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 مقدمه

علوج ارتباطاس  یها نایدر زم یمناسب یها شرفتیکا از پ یدر جواما یعمومروابط   

متقابل  یدرک و همکار سیو  فظ مطوط دو جاهبا ارتباط جادیا یبرموردارهدس برا یاجتماع

کنند تا با  یتالش م یارتباط یههادها نیکند. ا یسازما  و عموج مردج تالش م کی نیب

و  یارتباط یها کیروش ها و تکن یریبا کار گ قیشده و ماقول از طر یزیاهداف برهاما ر

 نیدر ا ی. روابط عمومندیمورد هظر برقرار هما یبا گروه ها داریمستمر و پا یرابطا ا سیپژوهش

است کا همواره در تکاپو و تالش است. روابط  یسازماه کیو ارگاه ایوا د پو کیکشورها 

مدر  در  یکشورها یاز روابط عموم یظاهر یرویبا پ زیجها  سوج ه یدر کشورها یعموم

کارگزارا   یگرفتار بوده و بهداشت رواه یبرهام  یو ب یاز روزمرگ یاز مشکالس هاش یاهبوه

 یجها  سوج کارگزارا  روابط عموم یاز کشورها یاریمواجا است. در بس یبا آشفت  زیآ  ه

باشند؛  یم نایزم نیدر ا یو ت    یمرتبط برموردار هبوده و فاقد اطالعاس علم السیاز تح 

 یبا روابط عموم سایدر مقا یروابط عموم نیدر ا یو با دهبال آ  هوآور تیاست مالق یایطب

ش فت  اریبا طرز بس ایکارآمد و پو یمتفاوس مواهد داشت. روابط عموم ییمانا یمدر  و علم

 وهیعوامل از جملا ش زا یاریکارگزاراهش وابستا است اما بس یهوآورو  تیبا مالق یزیاه 

تواهد در  یم طیو مح یفرد یها یژگیفرهنگس و سیدر سازما س داهش ت    یتیریمد یها

باشد.  لیدم یکارگزارا  روابط عموم نیسامتن آ  تفکر در ب یتفکر مالقاها و عمل جادیا

 ازما س یو تاال ابدی یم شیروز با روز افزا یسازما  ها با روابط عموم ازیآهچا مسلم است ه

 .باشد یمنوط م یروابط عموم  یت    یها تیبا  جم فاال ییباال اریها در  د بس

 تیخالق فیو تعر تیماه 

ده دا  یاست. در لغت مان د یآفر یو با مان «ملق» شایاز ر یعرب یواژه ا تیمالق  

مالق  سیلغت مان نیملق کرد  و با وجود آورد  آمده است. طبق ا یبا مااه  ۱تیمالق

  رید یهمچو  برم تیمالق فیو تار تیهو باشد. در مورد ماه دیعقا یاست کا دارا یش  

و  تیمالق ندیفرآ سیتیش   یها یژگیتوافق هظر وجود هدارد اما و یاهساهعلوج  میاز مفاه

 .ردیگ یورد توجا قرار مم تلف م فیافراد مالق در تاار یها یژگیو

باشد و توسط  یکار تازه م کیآ   جایداهد کا هت یم یندیرا فرآ تی( مالق ۱۹5۳)نیاست

 زهگسیشود. آ یو مقبول واقع م تب شیرضا دسیمف یزیزما  با عنوا  چ کیدر  یگروه

 دهیداهد کا منجر با  ل مسالاس ا یم یرواه یندیرا فرآ تی( مالق۱۹۷۹)یل یآرهولدس ما

و  عیشود کا بد یم یداتیو تول یپرداز ایهظر سیاشکال هنر متنسا سیمفهوج ساز سیساز

                                                           
1 Creativity 
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ارتباط موثر  یو برقرار تیمهارس ها از جملا مالق یباشد. صا ب هظرا  لزوج کسب برم کتای

 یافکار مبتکراها با برموردار دیقرار داده اهد. آها  تول دیمردج مورد تاک یدر هزاره سوج را برا

 یکیو هوش را  تیمالق یداهند. گروه یم یمشکالس عموم یبرا یرا راه  ل یاز مرد جما

. عده ستندیو هما افراد مالق هم لزوما باهوش ه ستیاما هر فرد با هوش مالق ه رهدیگ یم

 یهادیبا ترد زیت ور ه نیداهند کا ا یماص و هوابغ م یرا م تص با گروه ها تیمالق  رید یا

 .روبرو است یادیز

 سیشنامت لیهمچو  مسا ییمولفا ها رایداهند ز یم یرا فطر تیبا غلط مالق  رید یبرم

 یهم اه  ایو م  ییتواها کی تیهقش دارهد. در واقع مالق تیدر مالق یتیو ش   یزشیاه 

تواهند  یم شیم تلف وجود دارد و هما افراد کم و ب  یبوده و در هما اهسا  ها در رتبا ها

 تیتفکر با آهها آمومتا شود در آ  صورس هما افراد قابل حیصح یها روشباشند و اگر مالق 

 تیهشا  دهند. تفاوس افراد در بروز مالق تیرا با دست مواهند آورد کا از مود مالق نیا

هما افراد  نیو تالش آهها است بنابرا زهیاستاداد باشد  اصل اه  ایاز هبوغ  یقبل از آهکا هاش

را از مود هشا   تیبالقوه قادر هستند کا مالق یو با هر سن تیبا هر جنس

 .(2۱: ۱۳8۱سیماهیدهند)سل

وجود دارد.  یاز هما  دورا  کودک یقدرتمند در هها  آدم یبا عنوا  استادادها تیمالق  

 ییدر مرا ل ابتدا تی ال مالق نیشود با ا یذاتا مالق متولد م ی( آدم۱۹۷۷با قول راجرز )

دارد. توجا با  تیو ترب تیبا توجاس هدا ازیه لیدل نیو با هم ستیه افتای تکامل یزهدگ

 :۱۳8۷ا سیاز گذشتا شده است. )ساج ماه شتریب اریدر سازما  ها بس ژهیبا و هامروز تیمالق

۱۳) 

 ینوآور 

مح ولس  ایارا یهوآور  ریو مالق در عمل است؛ با عبارس د عیبد یها دهیا یس اجرا۱یهوآور  

 یبرا یندیفرآ عسیمفهوج وس کیرا در  یبا م اطبا  است. هوآور دیو مدماس جد ندیفرآ

 یداهند. هوآور یم دیتازه و مف یزهایچ یمارف ای جادیاطالعاس با منظور ا ایاستفاده از داهش 

 رشسیپذ ازسیه لیو تحل ایتجز دسیجد دهیا رسییتغ یبرا ازیشامل ه یبا صورس اقداماس متوال

تک تک  یاجرا یهوآور زیآم تیموفق ندی. در فرآردیگ یاجرا و صرف وقت و منابع صورس م

آ  کمک  یاجرا یمرا ل و ضرورس ها نیبا ا را یمد ییاست. آشنا یمرا ل ضرور نیا

 .مواهد کرد یورهوآ ندیبا فرآ یاهیشا
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 یو نو آور تیخالق راب ه

آهها دشوار  زیوجوه تما صیتش  دیشده اهد کا شا نیآ  چنا  با هم عج یو هوآور تیمالق 

همود.  فیمجزا از هم تار یتوا  آ  ها را با گوها ا یروشن شد  ذهنس م یباشدس اما برا

سامتن آ   یعمل یکا هوآور یو فکر هو است؛ در  ال شایاهد کی دیو تول ییدایپ تسیمالق

 .(۳5: ۱۳۷5 سیو فکر است)الواه شایاهد

اهداف  یآ  در راستا ریشود تا تاث یعمل دیبا یهو در روابط عموم شایاهد کیاز آهجا کا   

در کنار هم آورده  یو هوآور تیمقالا دو واژه مالق ا یپس تا پا نیگردد از ا یتجل یسازماه

 .شود یم

 یروابط يموم فیتعر 

قر  هوزدهم در  یاهیبار در دها پا نیه ست یبرا یکنوه یبا مان  ۱یاصطالح روابط عموم 

 2پی. آر آشنا هستند تنها دو  رف بزرگ یکا با روابط عموم یبا کار رفت. در محافل کایآمر

 یسیاه ل بیترکزبا  ها اغلب هما   یس آلماه ۳پوبلیک ریالسیوهز . فراهسا زبا  ها آ  رادیآ یم

هامند.  یالااما مو اعراب الاالقاس 5پوبلیکاش رالسوینس زبا  ها ییایس اسپاه4آفندلیش ای

را  یبود کا روابط عموم یافراد نیرشتا از جملا ه ست نیا اه ذارا یاز بن یکی  6زیادوارد بره

 ایارا یالدیم ۱۹52سال  در یکا و یفیکرد. تار فیتار یو جد لی رفا اص کیبا عنوا  

  رشتا است. نیا فیتاار  نیتر قی ال دق نیو در ع نیاز ساده تر یکیداد هنوز هم 

 :عبارس است از یروابط عموم

 .شود یکا با مردج داده م یاطالعات -

 ها و رفتار مردج شیگرا رییبا منظور تغ یبیترغ یتالش ها -

موسسا با م اطبا  مود و متقابال  کیکوشش در همبستا سامتن ه رش ها و اقداماس   -

 .ه رش ها و اقداماس م اطبا  با موسسا

 یهستند کا بر عمل روابط عموم یافاال یهمبست  جادیو اآگاه سامتنس متقاعد سامتن  - 

 . اکم است

و آموزش  یاهتشاراسس سنجش افکار عموم سیارتباطاسس ارتباطاس فرهن  ی وزه ها تیریمد

 یروابط عموم فیاز وظا یبا استفاده از فنس هنر و فلسفا اجتماع یزیو پژوهش و برهاما ر
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مذاکره  سیمشورت سیشیپنج هقش هما یدارا فاینج وظپ نیعالوه بر ا یههاد ارتباط نیاست. ا

 سیابزار هوشتار ژهسیمراسم و سیس نراه سیاطالع رساه یدر عرصا ها یهارو اظ یریتفس سیا

 یها تیسا سیمدماس عموم نایدر زم تیسازما  و فاال یابزار مارف سیریو ت و یابزار صوت

 .و ...  است یکیو مدماس متادد الکتروه ینترهتیا

 یدر روابط يموم یو نوآور تیخالق انواع 

امور روزاها  شبردیپ یبرا دیبا یکا کارگزار روابط عموم یتیروزاها: مالق یو هوآور تیمالق -

با عنوا   یجهت فرار از روزمرگ یو هوآور تیهوع مالق نیکند. ا جادیدر مود ا یروابط عموم

 .است تی ائز اهم اریبس یبزرگ روابط عموم یها بیاز آس یکی

 یم تلف علوج ارتباطاس اجتماع یدر شاما ها یو هوآور تی: مالقیعلم یو هوآور تیمالق -

 دیجد یها افتایها و  ایداهست. هظر یدر روابط عموم یعلم یو هوآور تیتوا  مالق یرا م

از  رهیو غ یروزهاما ه ار سیروابط عموم غاسسیتبل سیارتباطاس اهساه نایدر زم یعلم

 .شوهد یمحسوب م یروابط عموم یمعل یهاتیمالق

 یهو در جنبا ها یها و طرح ها شای: ملق اهدیاز تکنولوژ یدر بهره مند یو هوآور تیمالق -

 دیجد یها یاز جملا تکنولوژ یمورد استفاده در روابط عموم زاسیو تجه لیوسا یکاربرد

 .است  یو هوآور تیمالق ازمندیه رهیچاپ و هشر و غ دیجد عیصنا سیو ب ر یسما

 یهنر یاز رشتا ها کیدر هر  یو هوآور تی: عبارس است از مالقیهنر یو هوآور تیمالق -

 .رهیو غ ایهشر یصفحا بند کسیگراف رسیاز جملا طرحس ت و یمرتبط با روابط عموم

 یدر روابط يموم یو نوآور تیخالق ییها  و موانع رشد و شکوفا تیمحدود 

در پنج بند مواهع  یدر  الت کل یو هوآور تیمالق ییها و مواهع رشد و شکوفا تیمحدود  

 .است یقابل بررس کیولوژیو ب کیولوژیزیف سی یتار سیو رواه یفرد یها تیمحدود سیاجتماع

تواهد در سا ب ش  یبا هوبا مود م زیه تیرشد مالق ی: مواهع اجتماعیمواهع اجتماع -

 .ردیقرار گ یماهوادهس فرهنگ و جاماا مورد بررس

 ییمواهع شکوفا نیتر عیو شا نیها  از مهمتر تیمحدود نی: ایو رواه یفرد یها تیودمحد -

از ابهاماسس  ی رداهیتوا  با ترخ از شکستس رو یمواهع م نیتفکر  مالقاها است. از جملا ا

از اهتقادس  یه راه سیریاز مودس اهاطاف هاپذ یمنف یابیعادسس هداشتن اعتماد با هفس و ارز

و  یهداشتن مهارس اجتماع سیعدج تمرکز ذهن سیو هم وه یبا همره  لیتما رسیتحق س رستم

وکم  زهیهداشتن اه  سیتجرباس عدج مقاومت در برابر مشکالسس متاهد هبود س محافظا کار

 سیو ترخس روزمرگ ییکمرو سیفشار رواه سیمنف یاشاره کرد. داشتن مود اه ار یو تنبل یکار

 سیتفکر منف  را سیترخ از اه شت هما شد  توسط د و متناقضس دمتاد یداشتن هدف ها
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 تسیرشد مالق یکره مغز برا میاستفاده از دو ه ندهسیترخ از آ  را سیمود با د سایمطابقتس مقا

با شمار  تیرشد مالق یو رواه یمواهع فرد  ریاز د زیه یریادگیو لذس هبرد  از  یبرهام  یب

 .رود یم

 یبرا یدرصد از کارگزارا  روابط عموم 5۷ یالدیم 2۰۰5در سال  یعلم قیتحق کیطبق  

 .(2۰۰5س ۱)پارکرکنند یهم سکیمالقاها ر یها دهیا نییو تا ییشناسا

 یکارگزاران روابط يموم یو نوآور تیدر خالق رانینقش مد 

فاکتورها مستلزج داشتن  ریعالوه بر سا یمالق در روابط عموم یها دهیا ییرشد و شکوفا

ابراز  یالزج برا یها نایاست. اگر زم را یمد یاز سو یماص رفتار اسیها و م وص یژگیو

و  تیه واهد بود. سازما  ها از هظر مالق یمبر یو هوآور تیهباشد از مالق ایمه تیمالق

تواهمند هر سازما  با تسلط با  را یاعضاس متفاوتند. مد دیجاما عمل پوشاهد  با هظراس جد

 یو هوآور تیرشد مالق یبرا یمناسب طیتواهند مح یم یرفتار سازماه علوج مرتبط با یبرم

 دیماص از جملا ا تراج با باورها و عقا یرفتار یها وهیتواهند با ش یم را یکنند. مد جادیا

 یو هوآور تیرا با مالق یاستادادس کارگزارا  روابط عموم تیریمد یریو با کار گ دیجد

با کارگزارا  و  یمرتبط با روابط عموم یها تیاز مسوول یکنند. محول کرد  ب ش قیتشو

مواهد  دیآها  مف یو هوآور تیدر رشد مالق زیبا م اطبا  ه یارزش داد  با مدمت رساه

 .بود

 جادسیا یرا در کارگزارا  روابط عموم یو هوآور تیو استاداد مالق ییتواهد تواها یم ریمد

  یدر روابط عموم یاتیامر   نیتواهد ماهع ا یاو مرفتار و عملکرد  ایکند و  قیو تشو جیترو

 (یوبالگ امبار روابط عموم سیشود.  ) مقالاس تجر

 زشیو اه  یدر مقابلا با مشکالس ا تمال یابداع یسبک فکر نشیگز سیعقاله ییداشتن تواها

 نیتواهد در رشد ا یم یروابط عموم را یمد یاز سو دیجد یها دهیبا فال درآورد  ا یبرا

 . (8۳: ۱۳۷4)برومندس و هم در سطح کارگزارا  مثمر ثمر باشد تیریهم در سطح مد ییتواها

 یو نوآور تیموزون با خالق یگریانجیم 

کند کا سازماهش با صورس اطالعاس در  یرا پ ش م ییها اجیسو پ کیاز  یروابط عموم

پ ش   رید یکند و از سو یم دیتول رهیهاس کارمندا س کارگزارا  و غ استیس اسسیمورد عمل

چند گروه از م اطبا  مطلوب ) آ  ب ش از  ای کیاست کا از  داقل  ییها اجیکننده پ

 تیسازما  از اهم یبا آهها است و هظراس شا  برا افتنیدست  تالشکا سازما  در  یم اطباه

 قیعال ا یاز مشکالس سازما  از تاارض م یدارد. پاره ا یم افتیبرموردار است( در یادیز

                                                           
1 Parker 
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با  دیبا کار مشغولند با یکا در روابط عموم یشود. اش اص یم یم اطب آ  هاش یگروه ها

 .امتالف ها و تضاد منافع بپردازهد نیاز ا یهاش لی ل و ف ل مسا

و از منافع سازما   ستندیطرف ه یامتالف ها ب نیا اهایدر م یمسووال  روابط عموم البتا

و قدرس  ل  استیآهجا کا دفاع فاال مستلزج داشتن س از یمواهند کرد ول تیمتبوع  ما

 یدر امتالف گروه ها یاهجیکنند در مقاج م یم یسا یمشکالس استس مسووال  روابط عموم

دست کم با  داقل  ای ابدی ا یدو طرف پا یمتاارض دمالت کنند تا مناقشا با مشنود

 .(۱۰: ۱۳۷6)پائوال ماراهتز کوهنسبرسد

مناقشا  نیدر  ل و ف ل ا یکارگزار روابط عموم یو هوآور تیدرک آسا  تر هقش مالق یبرا 

 یم یندیرا فرآ تی. تورهس مالقمیشو ادآوریرا  تی( از مالق۱۹۷۳تورهس) فیبهتر است تار

 یشود. با گفتا و یها م یهسبت با کمبودهاس تن ناها و هاهماهن  تیداهد کا شامل  ساس

و با دهبال آ  جستجو  دیآ یمشکالس با وجود م ایمشکل  صیتش  هبالبا د تی ساس نیا

گردد و با  یمنظور آغاز م نیا یبرا ییها ایمشکالس و طرح فرض یراه  ل ها افتنی یبرا

 .ابدی یم یدر سطوح باال مان یم تلف روابط عموم یدر عرصا ها تیروهد فاال نیا

 ها تیها و خالق کیتکن

با کمک آهها  یاست کا روابط عموم یاستفاده از فنوه یروابط عموم یها کیمنظور از تکن

. از جملا دیآ لیها یسازماه یبتواهد با هحو مطلوب با اهداف مود در جهت اطالع رساه

 میو تنظ ایاستفاده از آهها در جهت ته سیروابط عموم یها کیتکن یعمل یکاربردها نیمهمتر

 .(۳: ۱۳8۳سیدیاست) سا یمنسجم و موفق روابط عموم مابرها کی یو اجرا

و  یشنامت افکار عموم سیم اطب شناس سیسنج نایزم یپژوهش در ب ش ها کیتکن -

 وهدیبا هم پ تیبا مالق ایارتباط دوسو کیبا شدس در  یروابط عموم ییبرهاما اجرا یابیارز

کند و در واقع  یرشد مپژوهش و کنکاش  شسیآزما قیاز طر تیسو مالق کیمورهد. از  یم

الزما اهجاج  تیمالق  رید یشوهد و از سو یمحسوب م یت علمیمالق یعلم یپژوهش ها

 .است یپژوهش در روابط عموم یها کیتکن یپژوهش و اجرا

ارتباط  یکل میبا مفاه یکل ییشامل آشنا یارتباط در روابط عموم یبرقرار کیتکن یاجرا -

با اصول  ییو آشنا یعلم تیاست. با مالق یو هوآور تیمالق ازمندیو عناصر و مواهع ارتباط ه

ارتباط  یرا  ذف کرد و مقدما برقرار یاز مواهع ارتباط یاریتوا  بس یم یارتباطاس اهساه

ارتباط با رساها ها جهت  یم تلف فراهم همود. البتا برقرار یرا کارگزارا  رساها ها رموث

از مولفا   یکا برم ییهت اب درست رساها است تا جامستلزج ا غاسیاهاکاخ امبار و اهجاج تبل

کنند  یعنوا  م غاسیدر  وزه تبل یاقداج مثبت روابط عموم نیرساها را اول نیاهت اب موثرتر
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مورد  دیدارهد کا با یگوهاگوه یها یی وزهس اثراس و تواها نیم تلف در ا یرساها ها دو ماتقده

  .(۷۷: ۱۳88 سیژهی)برهدیتوجا قرار گ

مدس و بلند مدس روابط  ا یبرهاما کوتاه مدسس م کی نیتدو سیزیطرح و برهاما ر کیتکن -

تواهد هدفمندتر  یتفکر مالقاها م ریتحت تاث کیتکن نیا یشود. اجرا یرا شامل م یعموم

در صدد آهند کا منابع محدود مود را با  اسیپو یها طیدر مح تیشود. هما سازما  ها با فاال

با  د یا تمال رس شیمتنوع و رو با رشد مود صرف کنند. افزا یازهایرفع ه یبرا تیمالق

متمرکز شد  بر  اسسیمقرو  با صرفا سامتن عمل قیاز طر یمنفات اقت اد شیهدفس افزا

 یبرا یسامتن ابزار ایو مه ریبا مقاصد و اهداف و ا تراز از اهحراف از مس یابیطرق دست

 .دشو یمحقق م تیکنترل تنها با مالق

و  اجیاهتشار پ زا یسنجش م سیارزش برهاما روابط عموم نییبا تا یابیارز کیتکن یاجرا - 

است. با بهره  یعلم تیمالق ازمندیاجرا شده ه یمش ص شد  هقاط ضاف و قوس برهاما ها

باال  ییاز اعتبار  و روا یروابط عموم یبرهاما ها یابیو مالقاها ارز یعلم یاز روش ها یمند

 .مواهند بود اربرمورد

  یروابط يموم فیبر وظا یو نوآور تیانواع خالق ریتا  

سازما س با منظور  یهاس طرح ها و برهاما ها تیاطالعاس و امبار مربوط با فاال یجمع آور

وآماده همود  اذها   یاهتشارات یطرح ها یو اجرا یغاتیتبل سیمبر یها استیس میتنظ

 ریتحت تاث یروابط عموم یاصل فیاز وظا یکیبا عنوا   یکل یبا توجا با مط مش یعموم

قرار دارد. فراهم آورد   سن ارتباط متقابل  یروابط عموم کارگزارا  یو هنر یعلم تیمالق

و روزاها  یعلم یها تیمتاثر از مالق زیسازما  ها ه ریسازما  و سا را یم اطبا  و مد نیب

 ایدر ته یو روزاها کارگزارا  روابط عموم یعلم یها تیاست. مالق  یمسووال  روابط عموم

شرکت و اهاکاخ آ  در رساها ها  یها اجیها و پ یهاس آگه ایعهاس اطال ایاهیامبارس ب نیو تدو

 .قابل ت ور دارد ریهقش غ

سازما  با م اطبا  متفاوس و با تفکر  یهاس برهاما ها و طرح ها تیاهاکاخ فاال یها وهیش

 یکا گرفتار روزمرگ یکارگزار روابط عموم کیدارد.  یبست  یمالقاها کارگزارا  روابط عموم

را شرکت در  نایزم نیدر ا یتنها راه ارتباط دیتفکر مالقاها با دور است شا وهیشده و از ش

همراه  یو هنر یتفکر مالقاها علم وهیعملکرد سازما  بداهد اما ش ای ایو اهتشار هشر ش اهیهما

 ایاز جملا ته دیجد یارتباط یتواهد با استفاده از کاهال ها یموارد م یدر برم یبا هوآور

 .برسد یمطلوب تر جیو همودار با هتا دیعکسس اسال

تواهد جلوه  یم لیت  نی( ا۳4: ۱۳84ا سیکنترل شده است)ساج ماه لیاز ت  یشکل تیمالق

 یسنا یبب شد. مسابقا اهت ابات یروابط عموم یو ب ر یسما ویهو و متفاوس با آرش ییها
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 ریت و کی ایذهن مالق در ته کیهقش  یشمال ینایدر کارول یالدیم ۱۹۹۰در سال  کایآمر

 نیو پرمرج تر نیاز داغ تر یکیاهت اباس  نیگذاشت. ا شیرا با هما تیموفق تیو در هها

 یگنت مدع یمبارزه هارو یهفتا ها نیبود. در آمر ریام یدر سال ها یاسیس یهامبارزه

از  دپوستا یاز جس هلمز سناتور سف یها اهدک یاز  زب دموکراسس در هظرسنج اهپوستیس

دست "با عنوا   یآگه کیاز اهت اباس هلمز  شیبود. هشت روز پ شیمواه پ ی زب جمهور

کار را مچالا کرد هشا   یا هاما رد تقاضارا ک دیدو دست سف ریپ ش کرد. ت و "دیسف یها

 یها ایبا ماطر سهم یول یدار ازیقرار بود: تو با آ  شغل ه نیاز ا سیهو ریداد. متن ز یم

است؟ هر چند سوابق گنت هشا   افواقاا اه  ایواگذارهد. آ تیفرد اقل کیآ  را با  دیبا یهژاد

گذاشت.  یمورد هظر مود را بر جا ریتاث ریاستس ت و یبند ایسهم نیداد کا او م الف ا یم

. در زما   اضر کا افتیمجددا با سنا راه  نیهش دیمناطق سف میعظ یآرا یباهیهلمز با پشت

 کی یاز سو یسازماهکنندس  فظ اهداف  یم افتیرا در غاسیاز تبل یمردج روزاها  جم اهبوه

 یاژهیو تیاز اهم یو اقناع یغاتیتبل دیجد یها وهیبا استفاده از ش ایمالق و پو یروابط عموم

 .برموردار است

 غاسیتبل یها وهیشک ش یاست. ب یبارز کارگزارا  روابط عموم فیهدفمند از وظا غاسیتبل

 تیبا مالق یروابط عموم کیاست.  یاقناع کنندگا   رفا ا یو هو آور تیمالق جایمدر  هت

دهبال  شتریب ریمود را با تاث یغاتیتبل تیفاال دیجد یها وهیبا ش یآور یروزاها ضمن رو

 یکا دارا ییها یداهند کا آگه یمالق م یمثالس کارگزارا  روابط عموم وا مواهد کرد. با عن

بر  یمطلوب تر ریهستند تاث زیو ش فت اه  یهاگهاه افتاسیآسا س بهبود  عسیسر دسیکلماس جد

 یکودکا  و جاذبا ها سسواهای  ریهمراه با ت او یغاتیتبل یها یم اطبا  دارهد و آگه یرو

 (۳۷: ۱۳8۳و آرهسو س سیاست. )پراتکاه ی یتار ای یکارتوه ریواز ت ا رگذارتریتاث یجنس

 اصلا  جیمحولا و ارائا هتا فیدر چهارچوب وظا سیها و سنجش افکار عموم دگاهید یبررس  

  ریطرح ها و برهاما ها از د نیمطلوب و تدو یشرکت با منظور ات اذ روش ها را یبا مد

تجربا و کنکاش  شسیآزما قیتواهد از طر یاست کا م یروابط عموم یشده برا فیتار فیوظا

 .گردد لیتبد تیالقتواج با م یبا عمل

و اداره کتاب اها و  جادیا سیو اهتشارات یغاتیتبل یها نایدر زم یو طرا  یاهجاج امور مطاط  

 سیفرهن  یو اهجاج برهاما ها یمراسم و جلساس س نراه یبرگزار سیو مطبوعات یاطالعات ویآرش

و روزاها مسووال  روابط  یهنر سیتفکر مالقاها علم ریبا شدس تحت تاث زیه یو هنر یغاتیتبل

 .قرار دارد یمومع

و اقناع  یسازما س جهت روشن شد  اذها  عموم ییاجرا یبرهاما ها ایو توج لیتحل  

در گزارش  لیاست. با گفتا تا  و یضرور یامر یروابط عموم را یمد یم اطبا  از سو
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سال  یط یدر روابط عموم یو مطالااس افکار عموم یعلم قاسیتحق یالملل نیب وجیسمپوز

ها لیگزارش تحل نیرود. طبق ا یبا شمار م  را یکرد  د اعدمهم متق یاز ابزارها لیس تحل84

 کیها استفاده از تکن لیو قابل اجرا باشد. اصل مهم و قابل توجا در تحل یکارا اما منطق دیبا

 .هفوذ در م اطبا  است یو مالقاها برا دیجد یها

 یکارگزارا  روابط عموم فیاز وظا  رید یکیکارکنا  سازما  با عنوا   یارتقاء سطح رو   

اهجاج  یاست. فضا برا یو هوآور تیمالق ازمندی وزه ه نیدر ا تیدارد و موفق یابااد گسترده ا

 اجیکارکنا  گرفتا تا ارسال پ یبرا یورزش یها تیداد  فاال بیباز است از ترت فایوظ نیا

  .آها  یبرا ایهد ایته و کیتبر

و  یرسم یها یهماهیها و م ش اهیهاس هما شیهما یجهت برگزار یزیو برهاما ر مشارکت

تواهد  یم یو هوآور تی. مالقستیه یمقولا مستثن نیاز ا زیه را یمد یشورا رماهایدب جادیا

 .کند لیگذار تبد ریهو و تاث یشیرا با هما یا شایکل شیهما کی

 یریگ جهینت

ماص کارگزارا  روابط  یها یژگیو نیتر یادیو بن نیتر یاز اساس یکی یو هوآور تیمالق

 نیاست. ا ریامکا  هاپذ یو هوآور تی وزه بدو  مالق نیدر ا تیبوده و اداما فاال یعموم

است.  تیفیعامل بهبود مستمر ک نیتر یاستادادها و اصل ییعامل رشد و شکوفا یژگیو

موثر  یروابط عموم فیم تلف مرتبط با وظا یدر رشد و ظهور مهارس ها یو هوآور تیمالق

در توساا روابط  یو رفتار یذهن یریاهاطاف پذ یها نایزم جادیا قیاز طر یژگیو نیاست. ا

 .است یو اجتماع یشغل سیفرد یها تیدارد و عامل موفق یهقش مهم یاجتماع

و  تیمالق ایدر سا یکارگزارا  روابط عموم یرو شیپ یاز مشکالس جد یافت بهداشت رواه

و اتالف منابع  ااسیضا ناسیدر کاهش هز یو هوآور تیمالق ریباشد. تاث یقابل ارتقاء م یهوآور

مضاعف با آها   ایکارکنا  رو  یکار زهیاه  شیبا افزا یژگیو نی. استیه یقابل چشم پوش

گذارد.  یم شیو کارآمد را با هما ایپو یروابط عموم کی رگذاریب شد و هقش تاث یم

و   را یمد نیدر ب یو هوآور تیمالق ییعدج شکوفا یعامل اصل یو رواه یفرد یهاتیمحدود

و  یترخ از اه شت هما شد س محافظا کار ندهسیترخ از آ رایاست ز یکارگزارا  روابط عموم

 ریتاث نیشتریب یتفکر مالقاها کارگزارا  روابط عموم بر  رید یو رواه یماهع فرد نیچند

 .دارهد یمنف

دارهدس  یروابط عموم یها تیدر فاال یمطلوب تیکا وضا ییآمار آ  هم در کشورها نیا

 ی ت  رید یدهد. از سو یرا هشا   م یو هوآور تیدر رشد مالق یو رواه یمواهع فرد تیماه

مالق با  دهیا لیدارهد در تبد یتفکر مالقاها گاج بر م یبا سو دیکا با شک و ترد یکارگزاراه

 .ستندیالزج برموردار ه یواراز است یهوآور
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 تیدر رشد مالق یارتباطاس در کنار کسب تجربا و ت  ص عامل مهم نایدر زم ایداهش پا  

و مطالااس  یعلم قاسیتحق یالملل نیب وجیاست. طبق گزارش سمپوز یکارگزارا  روابط عموم

هفر  5۰۰تنها  یهزار کارگزار روابط عموم 6۰ نیاز ب یدر روابط عموم یافکار عموم

 .گذاشتا اهد سرالزج را پشت  یهاآموزش

تواهند بر  یم یطیدارد اما عوامل مح یهمچو  هوش باد ارث تیاست کا مالق نیا تیواقا

با شدس و ضاف بالقوه در هما اهسا  ها وجود دارد و اگر  تیاثر ب ذارهد. مالق ییتواها نیا

آمومتا شود در آ  صورس هما  یتفکر با کارگزارا  مت  ص روابط عموم حیصح یروش ها

 .مواهند گذاشت شیرا با هما یو هوآور تیمالق رشد تیافراد قابل نیا

 منابع 

 .ا یو مرب اءیاهتشاراس اهجمن اول تسی( کالخ مالق۱۳8۱) نیافش سیماهیسل

اهتشاراس رساها  سیدر سازما  آموزش یو هوآور تی( مالق۱۳8۷) عیمحمدرب ا سیماه ساج

 .یت   

 .تیاهتشاراس زمزج هدا سیو هوآور تی( پرورش مالق۱۳8۷پور افشارس عزس الا ) ملک

 .مرد ی( ارتباط با رساهاس اهتشاراس مبنا۱۳88. )میمر سیژهیب

 دیرسایو م یمحمد ماموش دیترجما س سی( درسناما روابط عموم۱۳۷6کوهنس پائوال ) ماراهتز

 .دفتر مطالااس و توساا رساها سیقاض

 .اهتشاراس آگاه سیروابط عموم یها کی( تکن۱۳8۳ر ما  ) سیدیسا

و  یامام دیترجما دکترکاووخ س غاسسی( ع ر تبل۱۳8۳. )وسیال سآرهسو یوآهتوه پراتکاهس

  .را یا یاسالم یجمهور یمایاهتشاراس صدا و س سیمحمدصادق عباس

 .یهشر ه سیعموم تیری( مد۱۳85) یمهد دیس سیالواه

 .هور اجیاهتشاراس داهش اه پ سیرفتار سازماه تیری( مد۱۳۷4زهرا ) برومندس

در  یو مطالااس افکار عموم یعلم قاسیو تحق یالملل نیب وجیگزارش سمپوز صامال

 (کایمقاالس.)آمر دهیچک س۱۳84 سال آذرماه 2۰ و 2۱ سیعمومروابط

Parker, Wayne, & Kent Ltd. (2005). The management of creativity in the public 

relations process. Available from: http://www.pwkpr.com/downloads/The 

Management of Creativity in the PR Process PW&K.pdf Accessed 12.03.13 
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Abstract 

In this article, the nature, definitions and relationship between creativity 

and innovation are examined and strategies for its development in public 

relations are studied through documentary methods. Far from creativity 

and innovation, public relations is introduced in this article as an institution 

without dynamism and caught in the problems caused by everyday life. 

The purpose of writing is the pathology of the growth of creativity and 

innovation in a scientific and practical way in public relations. In this 

research, different types of creativity and innovation in public relations are 

extracted and the work areas and tasks of this communication institution 

under the influence of creative and innovative mind are introduced. The 

role of managers in the creativity and innovation of public relations agents, 

along with suggestions for managers' behaviors in this regard, is one of the 

findings of this article. The present article insists on the individual and 

psychological role of the public relations agent in creating creative and 

innovative thinking in himself and introduces individual and psychological 

barriers along with social barriers as the most important barriers to the 

growth and flourishing of creativity and innovation in public relations. The 

role of creative and innovative thinking in the implementation of various 

techniques with the aim of preparing, organizing and implementing a 

coherent and successful public relations program is also examined in this 

article. 

Keywords: Public Relations, Creativity, Innovation and Agent 

 

 

 

 

 

 



 73  

1401هشتم/ تابستان جامعه شناسی ارتباطات/ سال دوم/ شماره   

Sociology of Communication Journal (JSC), Summer 2022, Vol.2, No.8 

 

 

 

 

 

 

 يمومیروابط در بحران مدیریت

  سیرتمتین ابراهیم
e.matinsirat@ksc.ir 

 موزستا  فوالد شرکت عمومیروابط کارشناخ

  ور م دی ولی
v.mahdipour@ksc.ir 

 موزستا  فوالد شرکت یعمومروابط رساها و اطالعاس سیرئ 

 چکیده

 تاریف مایارهای جملا از آمیزتهدید گیریغافل و عادی  الت از ترشدید هاگهاهی تغییر

 در اطالعاس آوریگرد و بحرا  هایزمینا شنامت بحرا  مدیریت در اول گاج .هستند  بحرا

 تا دارد بینیواقع با هیاز سکا است بحرا  شدهد  ادث ا تمال یا گیریشکل هایزمینا

 و اضطراری ویژهس شرایط از تابای تواهدمی هاسازما  و جوامع در بحرا  بروز .بینیموش

 تحلیل و تجزیا با توا می ماموال وجود این با باشد. شده بینیپیش هایبرهاما از اهحراف

 این بر عالوه همود. اقداج آ  کرد  کور با هسبت و شناسایی را یبحراه هقاط هاسیستم منظم

 تواهدمی هظر مورد اهساهی هیروهای گزینش و بحرا  اتاق ایجاد و واقاا بروز از قبل اهدیشید 

 سکندمی ظهور بحراهی زما  هر هاسازما  در د.باش سازچاره و راه شا مشکل وجود هن اج در

 را عمومیافکار و امبار هدایت و مهار پاس  ویی و رساهیاطالع با کا است عمومیروابط این

 هدف با تفاهم ایجاد طریق از را سازما  موجود هایبحرا  از عبور با تا گیردمی دست با

 .برساهد م تلف ابااد در توساا یانی ساصلی

  یریگمیبحرا  و ت م سیرساهبحرا س اطالع تیریمد سیعمومروابط های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 در شفاف رساهیاطالع س بحرا  یک وقوع زما  در رساهیاطالع امر توساا با توجا با امروزه

  .کرد مواهد زدهبحرا  سازما  با را توجهی قابل کمک آ  مورد

 هاسازما  گرفت. هظر در را پیش یری های راه و کرد بینیپیش باید بحرا  از پیش یری برای

 عمل وارد مقتضی مواقع در کا کنند تاریف بحرا  مدیریت یک مود برای اول درجا در باید

 از یکى د.هستن تیم این اعضای موثرترین و ترینمهم از یکی قطاا هاعمومیروابط .شوهد

 فشا هد با رسید  براى را آهها و دارد ارزش و اهمیت فرد و گروه هر سرهوشت در کا عواملى

 بنابراینس . دارهد کار و سر آ  با کا است مؤسساتى و افراد با آهها رابطا کیفیت دهدس مى یارى

 تواهایى .است هاسازما  در واقایت با عمومى اذها  کرد  هزدیک عمومىسروابط عمده هقش

 آهها کارایى و تحرک با منجر و داده افزایش را عمومىروابط کاربرد آگاهاهاس اقداج و شنامت

 و ههادها میا  واسطا عنوا  با واهدتمى  قیقت در عمومىروابط اساخس این بر . شد مواهد

 تردیدهاو سسؤاال با دقیق برهاما تنظیم با تواهندسمى آهها کند. ایفا قبولى قابل هقش مردج

 (.۱۳۹4 )علویسدهند پاسخ

 عمومیروابط دارد وجود جاهبا دو رابطا عمومیروابط هایفاالیت و سازما  در بحرا  رفع بین

 بحرا  مسئلا روی ایگسترده و موب کنترل تواهدمی دسدار دست در کا ایرساها ابزارهای با

 .باشد داشتا

 مسؤولیت بحراهی شرایط در کا شود داده پاسخ سوال این با شودمی سای مقالا این در

 چیست؟ عمومیروابط

 چیست؟ يمومیروابط مسؤولیت

 هاسازما  گرفت. هظر در را پیش یری های راه و کرد بینیپیش باید بحرا  از پیش یری برای

 عمل وارد مقتضی مواقع در کا کنند تاریف بحرا  مدیریت یک مود برای اول درجا در باید

 رفع بین د.هستن تیم این اعضای موثرترین و ترینمهم از یکی قطاا هاعمومیروابط کا شوهد

 با عمومیروابط دارد وجود جاهبا دو رابطا عمومیروابط هایفاالیت و ا سازم در بحرا 

 .باشد داشتا بحرا  مسئلا بر ایگسترده کنترل تواهدمی دسدار دست در کا ایرساها ابزارهای

 با رسید  براى را آهها و دارد ارزش و اهمیت فرد و گروه هر سرهوشت در کا عواملى از یکى

 دارهد. کار و سر آ  با کا است مؤسساتى و افراد با آهها رابطا کیفیت دهدس مى یارى هدفشا 

 .است هاسازما  در واقایت با عمومى اذها  کرد  هزدیک عمومىسروابط عمده هقش بنابراینس

 کارایى و تحرک با منجر و داده افزایش ار عمومىروابط کاربرد آگاهاهاس اقداج و شنامت تواهایى

 ههادها میا  واسطا عنوا  با تواهدمى  قیقت در عمومىروابط اساخس این بر .شد مواهد آهها
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 تردیدها و سسؤاال با دقیق برهاما تنظیم با تواهندسمى آهها کند. ایفا قبولى قابل هقش مردج و

 .دهند پاسخ

 :تااریف

 الزج دهیم قرار بررسی مورد عمومیروابط در را بحرا  مدیریت م تلف ابااد کا این برای

 در بحرا  مدیریت و بحرا  مدیریت عمومیسروابط مدیریتس بحرا س هایواژه کا است

  م.دهی توضیح امت ار با را عمومیروابط

 ؟چیست بحران

 این با .است گرفتا صورس " بحرا  " واژه از متفاوتی تااریف سمقتضیاس و شرایط با متناسب

 افکار و هارساها در آ  شد  برجستا و عادی غیر  ادثا یک بروز "بر تااریف عموج وجود

 یک شودمی باعث کا داهندمی ای ادثا را بحرا  رمیب اساخ این بر است. متمرکز "عمومی

 هایرساها توجا مورد موضوع با تبدیل هامطلوبی و گسترده شکل با شرکت یک یا سازما 

 دارا سسهاج مدارا سسیاست س مشتریا  )ماهند بیروهی هایگروه دی ر و المللیبین و ملی

 . شود تشکیالس آ  کارکنا  مود همچنین و کارکنا ( هایماهواده تجاریس هایاتحادیا

 سازما  یک کا میشود گفتا ای پیچیده مر لا با کلما مفهوج با توجا سبا آشفت ی یا بحرا 

 هیآ مطر است مشکل آ  از شد  مارج کا .وضایتی میکند عبور آ  از رویداد یا کیار سیک

 .(۱۳۹۷ )اف میسآید می پیش هاگهاهی مرابی سوی با رفتن جهت در کیا رمیدادهایی و

 اگر س هشده بینیپیش تهدید هوع هر از است عبارس بحرا "گوید:می بحرا  مورد در اف می

 شودمی تبدیل تهدید با و شده مارج بحرا   الت از موقع آ  کرد بینیپیش بشود را تهدید

 .(۱۳۹8 ماادیس ؛۱۳۹۷ )میرشاهیساست مهار قابل کا

 بحرا  آغاز با اشاره کا هقطا یک : است مر لا سا دارای عمومیروابط دیدگاه از بحرا  هر

 از را بحرا  باید کا رسدمی ای مر لا با و شودمی آشکار بحرا  آ  در کا مر لا یک س دارد

 تاادل  الت از سازما  کا ودشمی گفتا را  التی آ  بحرا  پس "کرد. مدیریت ارتباطی هظر

 .گیرد قرار اهزوال  الت در و شود مارج است شده ریزیبرهاما پیشرفت و توساا برای کا مود

 يمومیروابط تعریف

 تداوج و  فظ کسبس منظور با کا ریتیمد برهاما روی از کا است عملیاتی عمومیروابط

 از اطمینا    ول و ماص هدف با برهاما روی از موقع با اطالعاس ابالغ وسیلا با تفاهم

 دوسویا بازمورد با  استوج و سارتباطا و سنجیافکار ماهند علمی هایروش با اطالعاس جذب

 (.۱۳۹8 کارتیس )مکگیردمی صورس
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 ب شی عمومیروابط کند:می ارائا عمومیروابط از را تاریف این عمومیروابط جهاهی اهجمن

 آ  طریق از کا شده ریزیطرح و مداوج ممتدس ساست لیعم .است سازما  مدیریت وظایف از

 بدست دارهد وکار سر آهها با کا را کساهی پشتیباهی و تفاهم تا کوشندمی هاسازما  و افراد

 آورهد.

 عمل هاسازما  در استراتژیک مدیریت از ب شی ماهند با عمومیروابط است مسلم کا آهچا

 موفق بپوشاهد عمل جاماا مود علمی هایمسؤولیت و وظایف با بتواهد هرگاه کا کندمی

  .کندمی جلوگیری هیز بحرا  وقوع از و بود مواهد

 هایهقش با توجا با هاسازما  مدیرا  کا است این شود مطرح است الزج کا دی ر هکتا

 مسند در را کساهی باید دارد قرار سازما  در عمومی روابط مدیریت عهده بر کا ایارزهده

  .دنباش دارا هقش آ  اهجاج برای را الزج  تواهایی کا دهند قرار عمومیروابط

 مدیریت

 تدوین ( داملی محیط هم و مارجی محیط )هم محیطی بررسی از است عبارس مدیریت

 ارزیابی و هظارس بر استراتژیک مدیریت بنابراین وکنترلس ارزیابی استراتژیس اجرای استراتژیس

 دارد تاکید شرکت یک ضاف و قوس هقاط با توجا سایا در مارجی تهدیدهای و هافرصت بر

. 
 و دهیسازما  ریزیسبرهاما در اهساهی و مادی منابع کارآمد و مؤثر بکارگیری فرایند مدیریت

 اساخ بر و سازماهی اهداف با دستیابی برای کا است کنترل و هدایت امکاهاس و منابع بسیج

 (.۱۳۹8 کارتیس )مکگیرد می صورس قبول مورد ارزشی هظاج

 چیست بحران مدیریت

 جنگ کامل محو ها هدفش و است محدود جنگ شبیا موارد از بسیاری در کا است اقدامی

  .است آ  تکرار از مماهات بلکا

 بحرا  مدیرس اصلی هدف ؛است آمده کارتیمک بحرا  مدیریت در اطالعاس هقش کتاب در

 منافع کا است ایگوها با عادی غیر شرایط کرد  طرف بر برای ماقولی  لراه با دستیابی

 (.۱۳۹8 کارتیس )مکگردهد تامین و  فظ اساسی هایارزش و

 يمومیروابط در بحران مدیریت

 برعهده را بحرا   ل و مواجها وظیفا سازما  در تنهایی اب عمومیروابط شود گفتا اینکا

 را سازما  یک هایجنبا و شئوهاس تماج تواهدمی بحرا  اینکا چا .است گزافی س ن دارد

 اما است. ضروری اهساهی و مادی هیروهای تماج بسیج آ  مدیریت برای و داده قرار تاثیر تحت

 وجود این با هماید. ایفا بحرا  مدیریت مهندسی در را موثری هقش تواهدیم عمومیروابط

 :همود اریفت چنین را عمومیروابط در بحرا  مدیریت امت ار اب توا می
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 کار با سازما  در بحرا  مهار و رفع برای کا را هاییسیاست عمومیروابط در بحرا  مدیریت

 (.۱۳۹8 کارتیس مک ؛۱۳۹8 )ماادیس گیردمی بر در را شودمی بستا

 بحران از  یشگیری در مدیریت

 مسئوالهاسغیر اعتماد قابل اطالعاس ارائا با هسبت کا شد مشاهده بحرا  مرکز یک در اگر

 و دید مواهد آسیب مرکز آ  اعتبار قطاا شود می عمل هاجور و گیج و متناقض میالسبی

 اب سشایااس ایجاد برای مسیر مشکل وجود کنار در .شودمی آسیب ردچا هیز آ  مالی قدرس

 .شد مواهد هموار اعتماد قابل اطالعاس هبود دلیل

 شده طرا ی آ  اجرایی های برهاما و باشد بینیپیش قابل تواهدمی بحرا  کا گوهاهما 

  .هستند طرا ی و بینیپیش قابل هیز آ  با رابطا در ارتباطی هایالاملعکس سباشند

 دی ر و کارکنا  بر مهلک اثر و سازما  سود کاهش باعث سبحرا  برای برهاما هبود پیامدهای

  شود.می سازما  یک  یاس  هایجنبا

 بحرا  رساهیاطالع اصلی قاعده اهجاج از باید دهدمی روی بینیپیش قابل غیر ی ادثا وقتی

 فشار تحت مطالبشا  کرد  آماده برای بحراهی وضایت یک در مبره ارا  س بود مطمئن

 اطالعاس ساست ارتباط هقش بحرا  مدیریت در وی هقش کا عمومیروابط مسئول اگر و هستند

 .شوهدمی تغذیا دارهد کمتری اطالعاس کا دی ری منابع از آها  هکند ارائا آهها با را هیاز مورد

 هاروش طراحی

 کا است ضروریاتی از سازما  در بحرا  بروز از جلوگیری برای م تلف یهاروش طرا ی

  .است شده وارد ضربا جهت آ  از هاسازما  با شدس واقع غفلت مورد هرگاه

 آموزش

 هظیر کارهایی عهده از بحرا  بروز صورس در تا ببینند آموزش باید مش  ی س ن ویا 

 .برآیند مطبوعاتی هشست و رادیویی تلویزیوهیس یم ا با

 .یابند توساا سکنند می بیا  آموزش هایروش کا چاهآ با زما هم باید هیز بحرا  سناریوهای

 مشکالس و ماضالس  ل در را آهها تا آیدمی مدیرا  کمک با بحرا  مدیریت علم هرچند

 کارگیری با هیز و بحرا  شناسایی بر ا اطا اما سکند یاری سازما  محیطی با دروهی بحراهی

 .آیدهمی دست با آساهی با بحرا  سازیمنثی یا و کنترل پیش یری برای سودمند هایروش

 مدیریت تفکر ارتقای .الف

 استس آمی تا واقایت از فرار و فریبیمود هوعی با ماموال کا بحرا  واقایت یا و امکا  اهکار

 از بسیاری است. آ  با موقع با و صحیح مقابلا و بحرا  شنامت مسیر در عمده مواهع از یکی

  تی همواره و دارهد بیم جاماا یا مود موسسا در بحرا  وجود امکا   تی پذیرش از مدیرا 
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 در سای یقغیردق شواهد و آمار برمی ارائا با سازماهیدرو  محرماها جلساس در

 امکا  هفی کا  الی در ؛دارهد مشکالس شمرد  کوچک و موسسا داد  جلوههاپذیرشکست

 کرد. ه واهد مربوطا جاماا یا موسسا با کمکی هیچ آ س وقوع هکرد  پذیرش یا بحرا 

  .بود غافل آ  با هسبت یا و گذشت را تی با هشداردهنده عالئم کنار از هباید بنابراین

 شناختبحران سیستم ایجاد ا م

 ه ستین بحرا س بینیپیش هیز و عالئم شناسایی تایینس جهت الزج وکارهای ساز بینیپیش

 را مهم این مسؤولیت ایویژه گروه است الزج کا آ  بر عالوه رود.می شمار با درسازما  گاج

 افزایش با باید بلکا سشود مسؤولیت سلب هیز کارکنا  عموج از هباید باشندس دارعهده

 را رساهیاطالع مراتب سلسلا ضمنا و داد افزایش را شناسایی گستره عمومیس های ساسیت

 .کرد تاریف کارکنا  برای

 میا  در توجا برای رغبتی وگرها است تشویق جمایس  ساسیت افزایش برای راه بهترین

 گروهی عهده بر باید همچنا  سامر ت   ی مسؤولیت هماس این با آمد. ه واهد پدید کارکنا 

 .دهدار ماص ماموریت رابطا این در کا باشد

 بحران برابر در سازمان سازیایمن ا ج

 سازد.می ایمن آ  برابر در همواره را مود بحرا س بروز هایراه شنامت با موفقس سازما  یک

 مدیریتی جدید هایروش بستن کاربا با امروزه کا سازماهیدرو  عوامل مجموعا از هظرصرف

 هیز دسترخ از مارج زایبحرا  عوامل از موسسا سازیایمن امکا   تی اهدسشده کنترل قابل

 .دارد وجود  دی تا

 و موسسا ت   ی و علمی طرا ی بحرا س مقابل در موسسا یک سازیایمن راه تنها

 تایین هیز و دشمن یا رقیب و م اطب عملیاتیس محیط صحیح شنامت است. آ  هایفاالیت

 تاکتیکهای کنترلس سیستم برهاماس روشهاس استراتژیهاس اهدازسچشم سیاستهاس اهدافس دقیق

 برقراری طورهمین و آهها با ضوابط و یندهاآفر سمنابع تشکیالسس اهطباق همچنین و عملیاتی

 و کمی تطابق هیز و مجری و گیرهدهت میم سازست میم عناصر تمامی میا  صحیح ارتباط

 .است فاالیتی موارد قبیل این از موسسا یک مالی و اهساهی منابع یفیک

 سازمان در زابحران يوامل

 در و عموما سندهست سازبحرا  ماموال کا مترقباغیر وقایع و بیروهی عوامل از هظرصرف

 تجاوز هظر مورد علمی قواعد مرزهای از سازما  کا دهدمی رخ زماهی بحرا  سعادی وضایت

 زماهی بحرا  عبارتی با سشود علمی هایفرمول جای زین ش  ی پندارهای و سالئق و هماید

 کا است  الی در این .باشد داده رخ سازماهی رفتار و اهدیشا در اشتباهی کا دهدمی رخ
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 ..برهدهمی پی مود مطای با بحرا  وقوع از قبل تا سازما  یک گرداهندگا  ساوقاس از بسیاری

 سازماهیبرو  وقایع از هابحرا  عموج سشوهدمی اداره علمی کامال مدیریت با کا هایی سازما در

 کارکنا  و مدیرا  این ساغلب موسساس سایر در ولی سگیرهدمی هشاس دسترخ از مارج البتا و

 .شوهدمی سازبحرا  مود غیرمنطقی اقداماس و ت میماس با کا هستند

 بحران يالیم

 سازمانیدرون هایبحران يالئم ا الف

 .کارکنا  میا  در شکنیضابطا و هظمیبی سمطا گیرچشم افزایش ا۱

 .کلیدی کارکنا  اه یزگیبی و رغبتیبی ا2

 .کارکنا  و میاهی مدیرا  با ارشد مدیرا  روابط و منافع گیرچشم فاصلا ا۳

 تایین پیش از علمی چارچوبهای و مسیر از موسسا فاالیتهای از ب شی یا تماج شد مارج ا4

 .شده

 درآمدها کاهش یا و هابرهاما با هیرو( و امکاهاس بودجاس) منابع اهطباق عدج ا 5

 .(تجربا و ت  ص )عدج برهاما اجرای در کلیدی کارکنا  و مدیرا  هاتواهی و ضاف ا 6

 .یکدی ر با امنایاسه یا مدیرههیاس اعضای ویژه با و مدیرا  هداشتن همفکری و همسویی  ا۷

 .(ابزار و روش زبا س )هاکارآمدی م اطب و موسسا میا  رابطا برقراری در امتالل ایجاد ا 8

 م تلف جهاس از مح والس کیفیت کاهش ا۹

 .کلیدی هیروی چند یا یک داد دست از ا۱۰

 اعت اب یا و غیرامالقی وقایع بروز محرماهاس اطالعاس افشای سرقتس مرابکاریس ایجاد ا۱۱

 .کارکنا 

 سازمانیبرون يملیات محیط در بحران يالئم ا م

 رغمعلی اثرب شیس و هفوذ عمق و دایره شد کوچک و ثمرب شی محسوخ کاهش ا۱

 .توجاقابل گذاریسرمایا

 .موسسا با م اطبا  فاال ارتباطاس قطع یا کاهش ا2

 (شایاا طریق از ) تی موسسا عملکرد با هسبت بدبینی بروز و اعتراضاس افزایش ا۳

 .م اطب هزد موسسا موجودیت عدج یا و موجودیت با هسبت تفاوتیبی و  سیبی ایجاد ا4

 .اهداف سمت با م اطب دهیجهت قدرس رفتن دست از یا کاهش ا 5

 .موسسا عملیاتی محیط در رقبا کامیابی و جای زینی ا 6

 : (دسترخ از سازماهی)مارج برو  سازبحرا  وقایع عالئم ا ج
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 هاامنی سیاسیس هایمشوهت مهاجرسس مطرهاکس بیماریهای سیلس لرزهسزمین جنگس ا۱

 (مارجی و داملی از .)اعم..و

 جاماا در هاهسل فاصلا و ارزشها دگرگوهی ا2

 افتراء و تهمت سپراکنیشبها و شایاا ا ۳

  شهر شوراهای جمهوریسریاست مجلسس اهت اباس برگزاری ا4

 .جدید مقرراس و قواهین وضع ا 5

 .اجتماعی عوامل از هاشی موسسا اهداف با عمومی اعتمادیبی و تنفر هوعی آغاز ا 6

 پنها  و آشکار صورس با دشمن مرابکاری یا و تهاجم ا تمال ا۷

  و رقبا آثار و مح والس روزافزو  محبوبیت و رقیب عملیاس ا ۹

 بحران انواع

  :کندمی مارفی را حرا ب هوع شش تبارعلوی

 کا شودمی پدیدار زماهی افقی گراییهم روهد سازما  توساا فرایند در هویت: بحرا  الف(

 طریق از  دودی تا کا کنند ا ساخ و بداهند آ  اصلی اعضای را مود سازما  یک کارکنا 

 وجود با بحرا  سهدهد روی سازما  در  التی چنین اگر یابندمی هویت سازما   آ با پیوهد

 .(۱۳۹4 )علویسدآیمی

 و اقتدار شروع ماهیت و سرشت بر توافق شکل با بحرا  این مشروعیت: بحرا  ب(

  شودیم مربوط سازما  مدیریت درست هایمسؤولیت

 باشد هاکافی آ  گسترش روهد و مشارکت میزا  کا شودمی ایجاد زماهی مشارکت: بحرا  ج(

 دهد قرا جدی تهدید مورد را مرتبط ههادهای مواهسمشارکت جدید هیروهای آمد  کار روی و

 پیدایش همچو  هاییویژگی با محوری مدیریت روهد گربیا  بحرا  این هفوذ: د(بحرا 

  .است مدیر اجرایی تنظیمی تواهایی و متمرکز بوروکراسی

 کاالها اقتدارآمیز توزیع در سازما  مدیریت هفوذ اعمال چ وه ی با بحرا  این توزیع: بحرا  و(

 .شودمی مربوط جاماا هایارزش و ومدماس

 و تفکر و بینش م تلف جهاس از کارکنا  میا  موجود امتالف یکپارچ ی: بحرا   (

 . است کارکنا  و سازما  باالی رده مسئوال  میا  موجود هایتفاوس

 مدیریتی تفکر ارتقاء ا الف

  اضر وجا هیچ با ارشد مدیرا  س هاسازما  از بسیاری در شدس گفتا هیز پیشتر کا همچنا 

 عالقمند همچنا  بلکا سشده بحرا  دچار آهها مدیریت تحت سازما  کنند قبول کا شوهدهمی

 باشدس چنین کازماهی تا دهند. فریب توجیهاس برمی با را م اطباهشا  و مود کا هستند
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 کارکنا  و یرا مد بازار روهق با وضایت این و گرفت ه واهد شکل سازهده و اهتقادی تفکر

 تواهدمی شرایط این در کا سازیدگرگوهی عامل تنها .اهجامید مواهد چاپلوخ و هاالیق

 ایجاد است. رفگژ و گسترده هایبحث فرایند اهدازیراه باشدس راهبردی چرمش ساززمینا

 .بود مواهد راه شا و مفید بسیار موسسا برای عاطفیس فضایی در اهتقادی محیط یک

 و بپذیرهد را مود اشتباهاس مسؤولیت افراد بحرا س وقوع وضایت در است الزج ی رسد ازسوی

 کندهمی کمکی تنها ها فرافکنی کا چرا شود؛ پرهیز بیروهی مق ر کرد  پیدا یا و فرافکنی از

 روش با دستیابی و بحرا  اصلی علل دقیق شنامت در سای جای با را اذها  بلکا

 همچنین دهد.می هدر را موسسا اهرژی و کرده کاذب هاینیدشم درگیر آ س سازیمنثی

 از موفق مروج هایراهکار با اطمینا  و موسسا مدیرا  هفس با اعتماد بحراهیس مواقع در

 با مقابلا امکا  آمد  فراهم در موثری هقش تنشس از دور و آراج فضای ایجاد هیز و بحرا 

 .دارد بحرا 

 در مدیراهی شود.می قلمداد استراتژیک مدیریت هایشاما از یکی بحرا س مدیریت امروزه

 مدیریت فنو  با استراتژیکس مدیریت داهش تح یل بر عالوه کا کامیابند هابحرا  با مواجها

 با سهم مدیر یک کارآزمودگی و پ ت ی تجرباس میا س این در باشند. داشتا آشنایی بحرا 

 قدرس از مدیرا  از بسیاری کا توجا این با داشت؛ مواهد عملیاس موفق اجرای در سزایی

 .هیستند برموردار بحرا  با مواجها رواهی

 بحران مدیریت تیم تشکیل ا م

 در کارکنا  مشارکت اهداف از یکی» و است الزج سازیمنثی عملیاس در کارکنا  همکاری

 از اطالعاس دریافت و کارکنا  مالق و سازهده اسهظر از استفاده سازماهیس هایگیریت میم

 تا( بی )غالمیساست سازماهی رده ترینپایین

 برای کارآزموده و مت  ص گروه یک ترسریع هرچا کا است الزج بحراهی مواقع در هماساین ا

 .شود تشکیل منظور این

 :داشت مواهد عهده بر را زیر وظایف گروه این

 .کند ارزیابی و شناسایی را موقایت ا۱

 بحرا  ایجاد علل دقیق شناسایی ا2

 .بحرا  مرکزی هقطا شناسایی ا۳

 ).مانوی و مادی ) لطماس و مساراس دقیق برآورد ا4

  بحرا  با مقابلا عملیاس در سازیاستراتژی و گذاریهدف ا 5

 .عملیاس جهت هیاز مورد امکاهاس برآورد ا 6
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 بحران  یامدهای با مواج ه ا ج

 از آمیزموفقیت مروج و بود ه واهد آثار و پیامد بدو  بحراهی هیچ شدس اشاره قبال کاچنا 

 با هیز و آشکار و پنها  با پیامدها ماموال .هیست بحرا  آثار رفتن میا  از منزلا با بحرا 

 زمینا مسارسس ایجاد از جدای آثار این با اعتناییبی شوهد.می تقسیم درازمدس و مدسکوتاه

 .کندمی فراهم را جدید هایبحرا  بروز

 بحرا  مود با مقابلا در آهچا مشابا فرایندی ساست الزج بحرا  یک آثار برد  بین از برای

 مقایسا در اقداج برای بیشتری زما  موردس این در کا تفاوس این با شود؛ اعمال سکنیممی ات اذ

 .دارد وجود بحرا  اصل با مقابلا هن اج با

 بلکا سگیردهمی قرار زداییبحرا  برهاما در بحرا  یک درازمدس پیامدهای با مقابلا ماموال

 استراتژیهای از استفاده میا س این در شود. بینیپیش موسسا یک عادی هایبرهاما در باید

 .بود مواهد کارسازتر تبلیغی هایتاکتیک و رواهشنامتی

 بحران با مقابله راه ای

 :کند می بیا  این وها را بحرا  با مقابلا هایراه (۱۳۹8)کارتیمک

 بحراهی شرایط با مربوط موجود اطالعاس و هاداده تماج ارزیابی ( الف

 سنجیمطر ب(

 استراتژی اهت اب ج(

 ستیزیبحرا  د(

 بحرا از باد مدیریت

  گیری نتیجه

 دچار سازما  اینکا از قبل دسشومی پیشنهاد ها سازما عمومیروابط مدیرا  با اینجا در

 تشکیل سازما  در بحرا  ستاد یک سبیفتند آ  با مقابلا راه فکر با موقع آ  تا شود بحرا 

  .دنده قرار بررسی و بحث مورد را سازما  در بحرا  کننده ایجاد م تلف عوامل و دهند

 را آ  وا تمی کا است ارتباطی هقش سازما  در بحرا  یک مدیریت در عمومیروابط هقش

 از قبل ایرساها صحیح ارتباط اهمیش باید عمومیروابط مسئول یک کا کرد بیا  گوهااین

 در بحرا  یک وقوع بارزیا  هتایج تواهدمی امر همین .باشد داشتا را بحراهی هوع هر وقوع

  .برساهد  داقل با و دهد کاهش را سازما 

 و باشد مورداربر قوی اطالعاتی باهک یک از اگر زده بحرا  سازما  یک در عمومیروابط

 در تواهدیم باشد داشتا امتیار در را جها  در مود سازما  مشابا هایبحرا  از ایهموها
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 بحرا  رفع ذارگتسیاس اهدرکارا دست و سازما  مدیریت با مناسب  لراه کسب راستای

  .کند موثری کمک سازما  آ  در

 همدلی تقویت با تواهدمی سازما  کارکنا  بین در تفاهم ایجاد با عمومیروابط دیرم همچنین

 باشد. موثر بحرا  رفع راستای در کارکنا  ودل رمی صحیح هایل راه ات اذ در آهها بین

 منابع
 .۱۳۹۷تیرماه  ۱۰عمومیس مجلا روابط عمومیسشماره بحرا  در روابط (۱۳۹۷ سین) اف میس

 .۱۳۹8-۱۳۹۷ارتباطی داهش اه تهرا  مدیریت بحرا   (۱۳۹8هادی) ماهیکیس

 زادهس دفتر  سین عمومیس ترجما الهاج روابط در ( مدیریت۱۳۹4الرکین) جودی و مایکل رجیسترس

 .رساهی اطالع و تبلیغاس

 ارتباطاس سیاسی)توساا و مشارکت سیاسیس اهتشاراس علوج هوین (۱۳۹4پرویز) علویس

 .اهدیشا باش اه فرهن یس موسساس در بحرا  غالمیس رضا)بی تا( مدیریت

 و تبلیغاس میرشاهیس دفتر سازما س ساید در بحرا  مدیریت و عمومیروابط (۱۳۹۷میرشاهیس ساید)

 .رساهیاطالع

 .( مدیریت بحرا س تهرا  س منشور جاوید۱۳۹8ماادیس ساید)

 اهتشاراس تاجیکس رضا محمد ترجما بحرا س مدیریت در اطالعاس ( هقش۱۳۹8)شاو  کارتیسمک

 .گفتما  فرهنگ
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Abstract 

Sudden change more severe than normal and threatening surprise are 

among the criteria for defining crisis. The first step in crisis management 

is to identify the areas of crisis and gather information on the areas of 

formation or possibility of crisis, which requires realism rather than 

optimism. The occurrence of crisis in societies and organizations can be a 

function of special conditions, emergency and deviation from the planned 

plans. However, it is usually possible to identify critical points by regularly 

analyzing the systems and act to blind them. In addition, thinking before 

the occurrence of the incident and creating a crisis room and selecting the 

desired human forces can be a way forward and a solution maker when 

there is a problem. Every time a crisis arises in organizations, it is public 

relations that takes control and guidance of news and public opinion by 

providing information and responding, in order to overcome existing crises 

and bring the organization to its main goal, which is development in 

different dimensions, through the creation of understanding. 

Key words: Public Relations, Crisis Management, Informing, Crisis and 

Decision Making 
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 حقوق بشر ، آزادی بیان وحقوق رسانه

 یخوراسگان یاکبر رستم

  سعمومیداهشجوی دکتری ت   ی  قوق 

 را یوا د اصفها )موراس ا (س ا یداهش اه آزاد اسالم
 akbar.rostamii4660@gmail.com 

 چکیده 

و شناسایی الزاماسس مواهع و   قوق بشر و قوق رساها  رابطا  اضر با منظور تبیین پژوهش

 یو منابع موجودس مفاد قاهو  اساس اسناداساخ با مطالاا  نی. بر ااهجاج شدآ   هایضرورس

 قوق بشرس اصول مرتبط با  قوق رساها و  یالملل نیب یهاما ها ثاقیو م یاسالم یجمهور

و الزاماس  اسیضرور شد. در این زمینا از جملا یبررس را یا یدر قاهو  اساس ا یب یآزاد

بر  دیتأک ؛یمحورو رساها تی قوق و  دود؛ عموم ا یم تی قوق رساها شامل: جاما

 ا یب یمواهع آزاد نیعنوا  و  مهمتر یسیهواصول قاهو  تیو رعا سیو مده یصنف یهاهظارس

؛ مشکالس یمحدودیت منابع مال ؛یشامل: سامتار سازماه یدر رساها ها در چهار دستا بند

هم در قاهو   سها افتای. بر اساخ بیا  شددر امبار رساها ها  دولت و دمالت ؛یس ت افزار

)ع( همواره  ق یاسالج)ص( و  ضرس عل امبریپ رهیو هم در س یاسالم یجمهور یساسا

رساها ها با عنوا   ی ق برا نیشنامتا شده و باالتبع ا تیمردج با رسم یبرا ا یب یآزاد

هستندس  یارکا  جاماا  مده ریکا هاظر بر سا یو رکن چهارج دموکراس یافکار عموم ندگا یهما

 وجود دارد.

 ا یب یرساهاس  قوق رساهاس  قوق ارتباطاسس  قوق بشرس آزاد کلیدی:های واژه

 ۱8/۰6/۱4۰۱تاریخ پذیرش:                                                      ۱۳/۰2/۱4۰۱تاریخ دریافت:  

85-114صفحات:   
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 مقدمه 

 تیکا در رساها  ها با فاال ی. هما کساهستیهاشنامتا ه یاصطال   ری قوق رساها  ها د

 رکت کنند کا  یدر چارچوب ضوابط دیکا با رفتا اهدیمشغول هستندس پذ ی رف ها

 اهد. کرده میقاهوه ذارا  ترس

 میدارد و اگر ب واه برعهده جاماا اداره در یمردج هقش مهمدر یک جاماا دموکراتیکس 

 . ستیه ریامکا  پذمردج  تیبدو  جلب رضا میرا در جاماا اهجاج ده یتیفاال

و اداره کشور  یبانوا  هظاج  کومت یاسالم یاهت اب جمهورپس از پیروزی اهقالب اسالمیس 

باال در آ  شرکت داشتند . باد از آههم  یبود کا برگزار شده و مردج با مشارکت یاهت ابات نیاول

 یجمهور استیمبرگا  و ر وی اسالم یمجلس شورا ندگا یس هما یاهت اباس قاهو  اساس

در کشورما   ینید یاست کا باتوجا با هوپا بود  اهقالب و مردج ساالر دهیتابحال برگزار گرد

 یم نیرا تمر یکا مدس هاست دمکراس یغرب یدرصد مشارکت مردج هسبت با کشور ها

 است.  شتریکنند با مراتب ب

تواهند  یدارهد . رساها  ها م ییبا اهت اباس هقش بسزا د یدر روهق ب ش یجما رساها های

از مواست  نیتا هم مسئول ندیکرده و مناکس هما یمردج را دستا بند یواقا یاز هایآراء و ه

 نیقیو هم مردج  ندیو اجرا هما میکشور را برآ  اساخ تنظ یاست هایعموج مطلع شده و س

 یرساها  ها م  رید یمنتقل شده است و از جهت نیبا مسئول یکنند کا آراء آ  ها با درست

را  نیعملکرد مسئول نیکنند و همچن یو مومن را با مردج مارف یمردم یتواهند چهره  ها

 نیکاذب هشوهد در ا غاسیتبل ریبود و اس نیتا مردج در اهت ابشا  واقع ب ندیهقد من فاها هما

 سوء مواهد داشت . جایاهجاج هشود هت یاهتقال اطالعاس اگر با درست ا یم

 یمل تیو امن یهظم عموم رم وصد را یا یاسالم یجمهور یکا در قاهو  اساس یا کام 

آ  هستندس بر دو هوع است؛ ا کاج عاج و ا کاج ماص. الف ا  تیبوده و رساها  ها ملزج با رعا

 تی دود مربوط با امن تیاست کا رعا یاز قاهو  اساس یا کاج عاج مق ود از ا کاج عاج اصول

کرده است  یالزامشهروهدا   کیکای یو  ت یو مده ی کومت یهما   هاد ها یرا برا یعموم

 . شودیم زیشامل رساها  ها ه اتاًیو طب

 اصول مرتبط با حقوق رسانه و آزادی بیان در قانون اساسی

 یآزاد را یا یاسالم یدر جمهور»اصولس اصل ههم است کا طبق آ  :  نیا نیتریادیبن دیشا

 فایو  فظ آ  ها وظ رهدیهاپذ کیتفک  ریکدیکشور از  یارض تیتمام و استقالل و و دس و

 یمقام ایگروه  ایفرد  چیه»کا  کندیم دیاصل در اداما تأک نیا«. دولت و آ اد ملت است

 تیو تمام یو هظام یاقت اد سیفرهن  سیاسیبا استقالل س ی ق هدارد با هاج استفاده از آزاد
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کا  ییقاعده هسبت با رساها  ها نیشمول ا«. وارد کند... یمدش ها نیکمتر را یا یارض

 تیآ  با استقالل و تمام ندماه ایمطبوعاس و  ای ا یب یممکن است با هاج استفاده از آزاد

 هدارد.  حیبا توض یازیکشور مدشا وارد کنندس ه یارض

 یارتباطاس م وص تیو م وه یفرد تی فظ و ا تراج با امن بیبا ترت زیه 25و  22اصول 

کندس  زیکا قاهو  تجو یهم ا  واجب شمرده و لذا رساها  هاس جز در موارد یشهروهدا  را برا

 شهروهدا  را هدارهد.  یش   یها اجیپ یافشا ایو « مالس  قوق سجا  تسیثی » ق تارض با 

 هاس تیا زابس جما» یبرا  رید تیهر فاال ای( و ی)اطالع رساهیرسا  ها تیفاال 26اصل 

 سیاصول استقاللس آزاد»را مشروط با آ  کرده است کا ...« و  یو صنف یاسیس یها اهجمن

 نکایجالب توجا ا« را هقض هکنند. یسالما یو اساخ جمهور یاسالم نیمواز سیو دس مل

 را لحاظ کرد.  یتیمسائل امن دیبا زیمردج ه ندگا یدر اهتشار مذاکراس هما ی ت

باشد  یعلن دیبا یاسالم یمذاکراس مجلس شورا»مقرر کرده است کا اصوالً  6۹اصل  نکایبا ا

س بالفاصلا «شود راطالع عموج منتش یبرا یو روزهاما رسم ویراد قیو گزارش کامل آ  از طر

 تیکا رعا یدر صورت سیاضطرار طیدر شرا»کرده است  دیآ  تأک یو با عنوا  تن ها استثنا

 ندگا سیده هفر از هما ای از وزراء یکیایجمهور  سیرئ یکندس با تقاضا جابیکشور ا تیامن

درج امبار و مذاکراس آ  ممنوع مواهد بود. البتا  اتاًیو طب «شودیم لیتشک یرعلنیجلسا غ

 طیپس از برطرف شد  شرا دیجلساس با نیگزارش و م وباس ا»با منظور  فظ  قوق ملت 

 « ردد.اطالع عموج منتشر گ یبرا یاضطرار

کرده است.  جادیا ایرساها  ها در  وزه قوه قضائیرا برا تیمحدود نیهم ایشب زیه ۱65اصل 

شده است  حیت ر س«شودیماهجاج  یمحاکماسس علن»هما  نکایاصلس با رغم ا نیبا موجب ا

شد  آ   یرعلنیمحاکما موجب غ کیاهیبود  جر«  یهظم عموم اییعفت عموم یمناف»کا 

دربارة آ  محروج هستند. هما  یرساهاطالع ایرساها  ها از  ق  ضور نیمواهد شد و بنابرا

 است.  یمامول طیرساها  ها در شرااهیب یآزاد تیآهچا گفتا شد محدود

آ  دولت  ریهظ یاضطرار طیدر  الت جنگ و شرا» ۷۹اصل  یطبق  کم کل ن هاسیافزو  بر ا

«. ...دیرا برقرار هما یضرور یها تیموقتاً محدود یاسالم یامجلس شور بی ق دارد با ت و

بر  ی فظ هظم اجتماع یاست کا برا یالزامات س«یضرور یها تیمحدود» نیوجا بارز ا

در اوج جنگ  یو البتا تاکنو س  ت شودیم لیتحم یارتباط جما یرساها  هاریمطبوعاس و سا

 سیاساس یاستفاده هشده است . ب ا ا کاج ماص قاهوه یقاهوه اریامت نیبا عراقس از ا یلیتحم

 یتوجهیکا با آ  اشاره شدس در دو اصل با طور ماص رساها  ها را از ب یافزو  بر ا کاج عام

 اسیهشر» 24داشتا است. طبق اصل  ر ذرب «ی قوق عموم»و امالل در « م الح کشور»با 

باشند.  ی قوق عموم ایاسالج  یمباهمطالب آزادهد م ر آهکا م ل با  ا یو مطبوعاس در ب
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و  تیامن ناًیقیهر چا باشدس  س«ی قوق عموم»مق ود از « .کندیم نیآ  را قاهو  ما لیتف 

 . ردیگیرا دربر م یهم اه شیآسا

بر  یمبتن یشده استس با روشن ا یآ  ب لیعنوا  تف  اب یعاد نیهم کا در قواه یموارد

در کشورس م داق  توا یم زیاسالج را ه یامالل با مباه ی ت نکایاست. باالتر ا تیواقا نیهم

 یکرد؛ امور یمردج تلق کیو تحر یسامتن ا ساساس عموم دارحایآشفتا کرد  جامااس جر

 . شودیمحسوب م تیامن یبرا یجدّ دیکا مجموعاً تهد

س تکرار کرده است:  مایصدا و س یانیسیرساها مل یمضمو  را برا نیمشابا هم زیه ۱۷5اصل 

 یاسالم نیمواز تیو هشر افکار با رعا ا یب یآزاد را سیا یاسالم یجمهور یمایدر صدا و س»

گرفت کا  جایهت توا یم یدو اصل با آساه نیا قیاز تلف« گردد. نیتأم دیو م الح کشور با

 یها مردج از م داق ینید دیاست و ا تراج با عقا یرسا  ها تیمرز فاال یمل تیتامنیرعا

با  یاست کا مراجع عاد ینیدر قواه نییتب ازمندیو ه یس کل نیعناو نیروشن آ  است. البتا ا

 .رساهندیم بیت و

در « .کندیم نیآ  را قاهو  ما لیتف »کرده است کا  دیتأک 24اصل  لیذ لیدل نیبا هم 

 فیتکل نیدار اماص عهده ( با طور۱۳64قاهو  مطبوعاس )م وب  6ماده  یکنوه ی قوق اجهظ

 جادیا»کرده است.  نییرا تب یاسالج و  قوق عموم یامالل با مباه قیبند م اد ۱2است و در 

و  صیتحر»س «یو قوم یطرح مسائل هژاد قیاز طر ژهیاقشار جامااس با و نیامتالفاس ماب

 را یا یاسالم یو منافع جمهور تیثی  تسیامن ایعل یبا ارتکاب اعمال وه هاافراد و گر قیتشو

رو یفاش همود  و اهتشار اسناد و دستور ها و مسائل محرماهاس اسرار ه»س « مارج ایدر دامل 

مجلس  یرعلنیاهتشار مذاکراس غ سیهقشا استحکاماس هظام سیاسالم یمسلح جمهور یها

 «یبدو  مجوز قاهوه ییمراجع قضا قاسیو تحق یگسترداد یرعلنیو محاکم غ یاسالم یشورا

اهتشار مطلب »و باألمره  « را یمطالب د فیتحر ایو مطالب مالف واقع و  ااسیپ ش شا»س 

 تیاست کا ارتباط آ  با امن یمطبوعات تیفاال یها تیاز محدود «یاصول قاهو  اساس ایعل

 کشور آشکارتر است. 

رتکاب با ا حاًیمطبوعاس مردج را صر لایهرکس با وس»: کندیم دیهما  قاهو  تأک 25ماده 

 یکشور کا در قاهو  مجازاس عموم یمارج استیس اییدامل تیبرضد امن یتیجنا ایجرج 

بر آ  مترتب شودس با  یکا اثر یدر صورت دسیهما قیو تشو صیشده استس تحر ینیب شیپ

برآ  مترتب هشودس طبق هظر  اکم  یکا اثر یمجازاس مااوهت هما  جرج محکوجس و در صورت

قاهو  مطبوعاس هم بر  2۹و  24مواد « رفتار مواهد شد. یبا و راسیشرعس براساخ قاهو  تاز

هما  نیو ا کندیم دیلزوج محاکما و مجازاس افشا و اهتشار اهواع اسناد و مطالب محرماها تأک

 می فظ و تحک هتش در جاست کا رسالت رساها  هاس و از جملا مطبوعاسس تال لیبا آ  دل
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و قرار هداد  اقشار  زیکاذب و تفرقا اه  یها یمرزبند یهف یتالش برا»آرامش جاماا است. 

هما  قاهو  مورد  2است کا در ماده  فایوظ نیاهجاج ا یها ایاز پا یکیمردج تن ها« م تلف

 جرر آهچا منو ه یاجتماع یها توجا قرار گرفتا است؛ وگرها اجتناب از دامن زد  با تنش

کسب  ایهقد و اهتقاد و  یاست؛  ت یضرور یرسا  ها یها تیگرددس در هما فاال یبا هاامن

 تیمشروط با رعا شودیمطبوعاس شنامتا م یو  رف ها یذات فیو اهتشار امبار کا از وظا

م وباس »قاهو  مذکور  5ماده  2منظور طبق تب ره  نی( با هم5و۳م الح جاماا است. )مواد

ها: عامل  قوق و امالق در رساها« مطبوعاس الزج االتباع است. یبرا یمل تیامن یعال یشورا

 .ستیهاشنامتا ه یاصطال   ری قوق رساها  ها د

بر  یامالق  رف ها یواقا تیرعا نیتضم مسؤولیتاصل است کا  نیبا ا یقواعد  اضر متک

از مفاد  کیچیهستندس ها دولت. ه یه اراهدر کار  رفة روزهامااست کا دست یعهده کساه

 تیرعا یبرا یدمالت دولت با هر هحو ایه واهد شد کا باعث توج ریتفس یقواعد با هحو نیا

در  ال »است کا  یجهاهیاقداج ها گوهانیا جایدر هت« مندرج در آ  شود. یتاهداس امالق

ارتباطاس  عیلف صنام ت یها عمالً در شاما ی اضر اهواع مقرراس مربوط با امالق رسا  ها

 وجود دارد. 

 یِ از فرهنگ و ماارف آسماه یبرموردار کانیبا ا را یدر ا یهاما امالق  رف هاهظاج نیتدو 

اصول و  تیکا کشور ماس افزو  بر رعا کندیم جابیا شرواهایبزرگ و پ یاسالج و داشتن تمده

 یامالق رسا  ها یها هظاج هاما نیو تدو نییتب سیارسازیدر ما سیف هاامالق  ر نیموزا

گرچا تالش  م؛یستیه یست هایدر مور و شا جایباشدس متأسفاها هنوز هم شاهد هت ش اجیپ

بشمار  یمده یصورس گرفتا است.  رساها  ها و اهت اباس رساها  ها جز   هاد ها زیه ییها

 دارهد.  کیو دموکرات یمده یپروسا  ها تیدرموفق یو هقش مهم ندیآ یم

هقش را دارهد  نیکا ا یزاهیپروسا هدارهدس بلکا با هما  م نیاها  ها  صرف هقش مثبت در ارس

 نیتوا  گفت کا رساها  ها  در ا یم  ریهم برموردار هستند. با عبارس د یاز هقش منف

 ی. در کشور هایبیهقش ت ر ی ریو د یهقش اصال  یکیپروسا دو هقش متضاد دارهدس

کشورها  نیدر ا رایشودس ز یاستفاده م شتریرساها  ها ب یوبا ثباس از هقش اصال  کیدموکرات

 و نیقواه  رید یم تلف برموردار هستند. از سو یدر عرصا  ها یفراواه یها یمردج از اگاه

استوار   ینیع یها تیواقا ایشود بر پا یتوسط آ  ها اداره م کیکا  جوامع دموکرات یاصول

 یواگرهم باشد مردج اجازه هم ستیاصول فراهم ه نیعدول رساها  ها  از ا ینا برایاست و زم

 دهند. 

مش ص  دارهد  فیارزش  ها تاار ریوسا یاقتدار مل سیمل تیامن سیکشور ها منافع مل نیدر ا

مسائل استفاده شود. اما  نیهم تیشود از هما ابزار ها و   هاد ها در راستا تقو یو کوشش م
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. در ردیگ یاستفاده صورس م شتریرساها ها ب یبیاز هقش ت ر افتایا هتوسا یدر کشور ها

 یمده یاز ابزار ها سیو رفاه یمده یاز امکاهاس زهدگ یاریفقدا  بس لیهامبرده بدل یکشور ها

 یبستا  اکم هستند. از سو یکشور ها ماموالً هظاج  ها نیشود. در ا یاستفاده مطلوب هم

مردج هسبت  یعقب گذاشتا شده آگاه  رید یبا عبارت ایعقب ماهده و  یدر کشور ها  رید

از   هاد ها و  یمشود کا بر یباعث م زیامر ه نیکم است. ا یو جهاه یبا مسائل مهم کشور

در دست داشتا  یمشروع س از ابزار ها ریغ ایبا اهداف مشروع و  د یرس یها برا تیش  

 . ندیها بر آ تیواقا فید تارو در صد ندیموجا هما ریمود استفاده غ

شود از  یهم بوده کا هم یسال ها هواق  نیکشور ما در ا یهارساها یها تیالبتا در فاال

تفاوس گذشت. اهمیت و هقش رساها  ها در جها  امروز: اهمیت و جای اه  یکنار آ   ها ب

 یرساها  ها در جها  امروز بر هیچکس پوشیده هیست. رساها  ها چنا  در تار و پود زهدگ

از مردج  یبشر کامالً با آ  وابستا شده است. بسیار یبشر رمنا کرده است کا امروز زهده گ

اولیا بشر  یها یدهند. رساها  ها جز هیازمند یم یمان شیمو یبوسیلا رساها  ها با زهدگ

امروز درآمده است. اگر دیروز اهسا    ها با آب و ها  ضرورس داشتندس امروز تن ها آب و ها  

 یتوا  گفت امروز رساها  ها یآها  را  مرتفع بسازهد. م یاولیا  یها یتواهند  هیازمند یهم

اهسا  امروز کمتر از آب و غذا  یاهمیت رساها  ها برا .ندیآ یاولیا بشمار م یجز هیاز ها

 یواقیات ها یآید. رساها  ها سازهده  یاهسا  امروز بشمار م یفکر یهیست. رساها  ها غذا

 باشند.  یموجود در جها  امروز م

کند. آ   ها دی ر  یرا با دهیا م ابره م یجها  ذهنی و غیر واقا سرساها ها در جها   امروز

اهد و با تکامل بشر پیوهد  تیواقا یکنند بلکا مود سازهده  یفکر هم تیبا وسایل اهتقال واقا

 یشرفترا همراه با رساها  ها  آغاز کرد. هر قدر کا بشر پ یمستقیم دارهد. بشر تکامل و ترق

ها کندس رساها  پیشرفت همود  و هر قدر کا در آینده بشر پیشرفت  یکرد وسایل ارتباط جما

بدو  رساها  ها امکا  پذیر  یبا هما  پیماها با پیش میروهد. لذا پیش رفتن جوامع بشر

 یباید باال  ابندیدست   یو تکنولوژ یتمده یمواهند با پیشرفت  ها یکا م یهیست. جواما

میت با دقت استفاده همایند . اه ییرساها  یهمایند و از ابزار ها یگذار سرمایارساها  ها

مهم اهد در  یکا در تکامل و پیشرفتا سامتن جوامع بشر ییرساها  ها با هما  پیماها 

 یفردا یتوساا هیافتا ب واهند برا یشوهد. اگر کشور ها یم یاهحطاط  جوامع  هم مهم تلق

کا از رساها  ها جهت رسید  با اهداف بزرگ  یغن یکشور ها بابکنند باید از تجر یمود کار

باید دگرگو  شود.  یتکامل جوامع س محیط اهساه یه اهد  مستفید شوهد. براشا  سود برد

دگرگو  هشود پیشرفت  ستایکا محیط ا یسازهد. تا زماه یمحیط  ها را دگرگو  م یرساها  ها

کا  یمحیط هستند.  محیط یشود. رساها  ها سازهده  یاهل آ  محیط مسیر هم یهما گاه
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را  یشود. ت ویر یم یکنند  ثابت هیست بلکا پویا است و وارد ذهن آدم یرساها  ها ایجاد م

 کند. یگذارد کا فرد هیچ اه فراموش هم یم یباق

بوده و مواهند بودسبا تجربا ثابت شده است کا رساها   یرساها  ها توساا دهنده جوامع بشر 

رساها  ها با  یمحتوا کا  یرا ایفا همایند با شرط یجوامع هقش مهم یساهها میتواهند در تو

داشتا باشند. امروزه  یجاماا مد هظر هم واه یو سیاس یاقت اد سیفرهن  سیشرایط اجتماع

شود میزا   یجوامع در هظر گرفتا م  یتوساا یافت  یکا برا یمهم یها یاز ویژه گ ییک

یا از  را تقویت  و ی کومت یاست کا هظاج  ها یاستفاده از رساها  ها است. همین رساها  ها

 .برهدس با همین سبب است کا رساها  ها را قوه چهارج دولت هامیدهد یبین م

 حقوق رسانه

 قوق رساها ها شاما ای جدید از علم  قوق است کا با توجا با هوپا بود س در  ال طی 

کرد  مرا ل تکاملی مود است. از آهجا کا رساها ها هقش مهمی در تحول آفرینی جوامع در 

گذارا  این کشورها دارهدس این رشتا از  قوق قابل توجا مدیرا  فرهن ی و قاهو  ال توساا 

 قرار گرفتا است. 

کا بررساها ها و افراد وابستا با آ   کومت  قواهینی و مقرراس  قوق رساها با مانی مجموعا

می کنند. این  قوق دارای دامنا وسیای است و ابااد هشریاس مکتوب و رساها های فاال در 

 (.۱۳8۷گیرد)اسماعیلیس فضای مجازی را هیز در برمی

درباره  قوقس آزادی ها و قواعد  قوقی ارتباط جمای   قوق رساها  وزه ای بین رشتا ای

 .و مبتنی بر دو  وزه ارتباطاس و  قوق است

از باد رشتا ارتباطاس می توا  با اهواع مبا ث مدیریت رساهاس مبره اریس روابطع مومیس  

بین الملل و تبلیغاس و از باد رشتا  قوق می توا  با اهواع مبا ث  قوق روابط 

عمومی)اساسیس اداری(س  قوق بشرس  قوق بین المللس  قوق م وصی و قوق کیفری اشاره 

 (.2۰: ۱۳۹۷کرد)قاسمی و فنازادس 

در ب ش هایی از برهاما چهارج و پنجم توساا ایرا  هیز با مبحث  قوق رساها ها پردامتا 

ده کا در آ س ضمن با رسمیت شنامتن تاثیر اهواع رساها های مکتوب و مجازی بر روهد ش

 (.۱۳۹5)آبتینس توساا ملیس با راهکارهای کنترل و هظارس بر آ  هیز اشاره شده است

. روهدیفرهنگ با شمار م ییایو پو نشیمنابع عمده آفر سیو هوشتار یدارید یهاامروزه رساها

با  یاجاماا نیاست کا بدو   ضور آهها تکو یبا  د یفکر یزارهااب نیقدرس و توا  ا

دارد کا از  یدر اطالعات شایمردج هر جاماا مود ر یفرهنگ محال است. چشم اهداز مطالاات

شفافس  تواهدیها مداشت کا سپهر رساها ا یب توا یمورد م نیدر ا دارهدسیم افتیرساها ها در

 جادیمواهندداشت و در ا سازتیکارکرد امن یو هوشتار یدارید یهامبهم باشد. رساها ایکیتار
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 ریما را از تاث دیها هبابر هقش مثبت رساها دیمواهندهمود. تاک فایا دیموثر و مف یهقش تیامن

 .باز دارد هاآه یمنف

جاماا را  یاطالعات یفضا رهدسیگیهقش واروها بر عهده م یها در کارکرد منفکا رساها آه اه

 ایمکمل آ  از چند جهت  نیمواهندسامت. قاهو  مطبوعاس و قواه کیآلودهس مبهم و تار

 یاقای. اول از هما هظاج امذ مجوز سلشودیمواجا م یتوجهیدر اجرا با ب ایدچار ضاف است 

 اسی. هستیپاس  و ه کنندهیدگیدر برابر مراجع رس ماتشیو هسبت با ت م کندیعمل م

هکتا  کیفوقس  اسیکرد... با وجود واقا یابیارز طرفیب یاسیدر مسائل س توا یم همهاظر را ه

بستا را بشکنند.  یمدارها نیاهد اتواهستا کیتکنولوژ یهاشرفتیعوامل و پ نکایمهم است و ا

 یجملا هستندس ول نیو .... از ا نستاگراجیا نسیال ریهظ یتلفن یهابکاماهوارهس ش نترهتسیا

عمل الزج را  یآ  آزاد یرسم یهااست کا رساها یاکا جاماا آزاد جاماا میفراموش هکن

 یهارساها یاز سو فایوظ نیاهجاج ا رایو هظارس بر امور داشتا باشندس ز دیآرا و عقا ا یب یبرا

 یفقدا  آزاد تیبدتر از وضا یدارد کا ممکن است در مقاطا یندیعوارض هاموشا یررسمیغ

 (.۱۳۹4)ا مدیسمطبوعاس عمل کند

جبرا   دیهبا یضرر چیه یمده مسؤولیتقواعد فقا مقدخ اسالج و بر اساخ قواعد  طبق

 نیآ  را جبرا  کندس در ا دیبا آوردیوارد م یضرر ی ریبا د یبماهد و هر کس یهشده باق

د است و با مو ژهیآثار و یدارد و دارا یچهره ماص یهم اه یهارساها یمده مسؤولیت ا یم

متناسب  دیها بابر آ  مسؤولیت لیتحم یدر جوامع کنوه یهم اه یاهتوجا با هقش رساها

 ها باشد.آ  لیبدیبا هقش ب

  روریات و الزامات حقوق رسانه

. رساها ها چنا  در تار ستیه دهیپوش کسچیرساها ها در جها  امروز بر ه  اهیو جا تیاهم

بشر کامالً با آ  وابستا شده است.  یبشر رمنا کرده است کا امروز زهدگ یو پود زهدگ

 یایاگر در ده دی. ت ور کندهندیم یمان شیمو یرساها ها با زهدگ لایوساز مردج با یاریبس

بشر  ا یفرض شود دوباره م نیمواهد افتاد؟ اگر چن یامروز رساها ها هباشندس چا اتفاق

ها با عقب فرسنگ یعلمس فرهنگ و تکنولوژ یایو ده گرددیم جادیا یقیعم یهافاصلا

جوامع در هظر گرفتا  یافت یتوساا یکا برا یمهم یهایژگیاز و یکیبرمواهد گشت. امروزه 

را  ی کومت یهارساها ها است کا هظاج نیاستفاده از رساها ها است. هم زا یم شودیم

ست کا رساها ها را قوه چهارج دولت سبب ا نیبا هم برهدسیم نیاز ب ایکنندیم تیتقو

 .دهدیهام
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و ارتباطاس چهره با چهره  یسنت یقواعد مربوط با رساها ها رهدهیرساها ها در برگ  قوق

 یبا مجموعا مقررات توا یواژه  قوق م یگوهاگو  برا یمااه ا یاز م  رید ی. از سوشودیهم

 یهاییو تواها هاازیامت ایکندیکا در اجتماع هستند  کومت م لیدل نیکا بر اش اص با ا

بر  رف قائل است اشاره  یروابط مردج و  فظ هظم اجتماع میبا منظور تنظ اهو کا ق یماص

مجموعا مقرراس و »صورس مواهد بود:  نی قوق رساها ها بد فیمبنا تار نیکرد. بر هم

 «.کندیکا بر رساها ها و افراد وابستا با آ   کومت م ینیقواه

در  یمطالااس ش   جیو هتا یعلم یهاایتجز یموجود بررس نیقواه لیحلاساخ ت بر

 :است یضرور یها قوق رساها نیدر تدو لیاصول ذ تیرعا شرفتایپ یهاکشور یگذارقاهو 

 حقوق و حدود انیم تیجامع -1

آ   نییهر قاهو  تب نیتوأما   قوق و  دود است. فلسفا تدو نییهر قاهو  تا یاصل هدف

مرتکب شوهد. ب ش اول کا سلطا  تواهندیرا هم یزیو چا چ تواهندیاست کا م اطبا  چا م

 نییو استفاده از  ق را تا یآزاد یها ق و ب ش دوج کا مرز کندیم نییرا تب هاییو تواها

 ی قوق و  دود هما  هنر ا یهقطا تاادل م افتنی. شودیمواهده م فیاتکلی د  کندسیم

قاعده  نیاز ا زیگذارا  مطبوعاس و رساها ها هو قاهو  رودیگذارا  اهتظار ماست کا از قاهو 

باعث  زیه یاجتماع یهاگذار و بحرا  یهاقاهو  مطبوعاس در دورا  نی. تدوستندیه یمستثن

 .هایباشند تا  قوق و آزاد هامسؤولیت دود و  نییتا اهاظرا  ب شتریشده تا ب

 یمحورو رسانه تیيموم -2

ها و قاهو  رساها یقاهو  مطبوعاس و ماهند آ  با دهبال قاهو  ارتباطاس جما یبا جا دیبا

 یایکا موشب تاها در برهاما چهارج توساا کشور مورد توجا قرار گرفت. طب یبود؛ ضرورت

در سامتار و کارکرد  ی قوق یهاگرفتن تفاوس دهیهاد یقاهو  با مانا یاست کا رساها محور

ارتباط  لیاهواع وسا ا ی. مق ود آ  است کا در  وزه مشترک مستیه  ریکدیرساها ها با 

 یهابا اشاره با جنبا یمنافات نی کومت کند و ا ی( هظم وا دیی)ماهند مقرراس محتوا یجما

 .هر رساها هدارد یامت اص

 یو مدن یصنف یهابر نظارت دیتأک-3

از هقض  توا یهم هم یاامالق  رفا جیترو زیو ه نیقواه نیبا وضع بهتر یکا  ت ستیه یشک

 یهظارس بر کارکرد رساها ها امر نیماطر بود. بنابرامقرراس آسوده یرعمدیغ اییعمد

 شودسیم دهیهم هام یهظارس قاهوه یکا گاه یدولت یهاهظارس نیاست. اول ریهاپذاجتناب

 یایبا طور طب کندسیم لیها تحمبر  کومت یفراواه یو مانو یماد یهانایضمن آهکا هز

و  هانمایس سیوهیزیو تلو ویراد سیمطبوعات یهاتیچنا  گسترده باشد کا هما فاال تواهدیهم
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و  یصنف یهااستمداد از ههاد لیدل نی. با همردیرا در بر ب  یارتباط جما لیاهواع وسا  رید

. دیبا شمار آ یدولت یهاهظارس یبرا یهمکار سودمند ایناسبم نی زیجا تواهدیم یمده

 یبهره فراواه یو مده یمردم یهااز ههاد توا یهظارس بر عملکرد رساها ها م یبرا نیهمچن

 .برد

 یسینواصول قانون تیيار -4

ا راز شدس  یانایبا قاهو  در زم ازیاست. پس از آهکا ه یگذارمتفاوس از قاهو  یسیهوقاهو 

 نی. در اردیمورد توجا قرار ب  دیاست کا با یموضوعات نیتراز مهم یکیه ارش قاهو   وهیش

 :است یکاربرد ریباره اشاره با موارد ز

 نینو یهایو تناسب با فناور یری ذ( لزوم انع افالف

 یارا در هظر گرفت و با گوها یشتاب تحوالس فناور دیقاهو  جامع رساها ها با نیتدو در

بر عن ر چاپ  ایهموها تک یمود را در عمل از دست بدهد. برا یعمل هکرد کا قاهو  کارآمد

 .جها  مااصر هامتناسب است یهایمطبوعاس با دگرگوه فیدر تار یو اهتشار سنت

 از اب ام و اجمال یو دور تی( شفافم

است کا تحمل  یاجتماع و استامال الفاظ و اصطال ات یسیهوقاهو  یاصل یهااز الزاج یکی

 ۱6هموها طبق ماده  یمتاارض را با دهبال دارد. برا یگوهاگو  و  ت یهاریها و تفسبرداشت

 ئتیه صیاگر بدو  عذر موجا )با تش  ایهشر کیقاهو  مطبوعاسس عدج اهتشار منظم 

عذر موجا  یبرا یاریضابطا و ما چیماده ه نیپرواها مواهد بود. در ا غوهظارس( باشد موجب ل

 .شده است نییتا

 یاجرا و سودمند تی( قابلپ

من فا  ئتیهموها  ضور ه یقاهو  است. برا کیممکن بر  رادیا نیترامکا  اجرا بزرگ عدج

است. قاهو   یقاهو  اساس ۱68اصل  حیو صر دیدستور اک یبا جرائم مطبوعات یدگیدر رس

اعضا و هحوه مشارکت آها   طیاهت ابس شرا وهیدر ف ل جداگاها ش لیبا تف  زیمطبوعاس ه

من فا  ئتیه یرأ 4۳ماده  یها ال طبق تب ره نیاست. با ا ردهک نییتا یرا در دادرس

 یمن فا بر بزهکار ئتیه میکا ت م یهموها در صورت یداشتا و برا یتنها جنبا مشورت

 .بر برائت صادر کند یرأ یدگیپس از رس تواهدیباشدس دادگاه م

 یآورالزام(  مانت اجرا و ت

 نندسیهب فریکنندگا  آ  کهپندارهد و هقض یآ  را الزام تیکا م اطبا  رعا یقاهوه یطور کل با

امتالف  جادیا رسیاسراف و تبذ جیو ترو غیهموها تبل ی. برادهدیمود را از دست م یاثر وجود

غ یو محتوا و تبل ریاز افراد )اعم از ز  و مرد در ت او یاقشار جامااس استفاده ابزار نیماب
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قاهو  مطبوعاس با  66م تلف ماده  یها( در بندیرقاهوهیو تجمالس هامشروع و غ فاسیتشر

موارد عالوه بر ابهاج در  نیاز آ  اجتناب شود. اما ا دیذکر شدهد کا با ییهاتیعنوا  ممنوع

د شاه توا یکمتر م لیدل نیهدارهد و با هم یمناسب ییمفهوج و م داقس ضماهت اجرا

 ها بود.هقض آ  یبرا یق قو یهاامدیپ

 حقوق بشر و اطالياتآزادی 

برمبنای اصل آزادی جریا  اطالعاسس مردج  ق دارهد با امبار عمومی دسترسی داشتا باشندس 

آ  را باا یکادی ر منتقل کنند و درباره آ  اظهارهظر )وا یاهاً هقد و اعتراض( کنند. این شاار 

در اساناد ماتبار  قوق بینالملل هیز تأیید و تثبیت شده است.  دهیاای اماروز اسات کاا

گذشتا  از میزا  درستی و صداقت در طرح ایان آماوزههاا و ایانکاا مدعیا  تا چا اهدازه 

در عمل با آ  وفادار ماهده اهدس تبیین موضاع اصاولی هظااج سیاسای و فکاری ماا در ایان 

یآ  است کا در دو گفتار جداگاها گاج کوتااه و مقالا  اضر در پ .بااره ضروری است

ه استینی را در هماین راساتا بارداردس گفتاار ه ست با طرح مسئلاس بیا  اهمیت موضوع 

و مبنای هظری آ  میپردازد. گفتار دوج هم عهادهدار طارح مهامتارین موارد و م ادیق 

بنای هظاج قاهوه ذاری کشور ا تراج با این اصل در  قوق و ماارف اسالمیس با عنوا  زیر

 .ماست

 ق دسترسی با اطالعاس و گردش آزاد امبار با عنوا  یکی از  قوق بنیادین بشری و 

شهروهدی از اصول پذیرفتا شده جها  امروز است. دی ر کسی تردید هدارد کا با دالیل 

جملا  قوقی  م تلفس دسترسی مردج با اطالعاس و آگاه بود  آها  از امبار پیراموهی مودس از

است کا تامین آ  وظیفا و هیز با سود دولتهاست. اسناد ماتبر بین المللی هیز با هرگوها 

 بحثی در این زمینا پایا  داده و از هظر  قوقی آ  را مستند سامتا اهد.

با صرا ت چنین  ۱۹48اعالمیا جهاهی  قوق بشر م وب دهم دسامبر  ۱۹برای مثال ماده  

کس  ق آزادی عقیده و بیا  دارد و  ق مزبور شامل آ  است کا از هر»ت: بیا  کرده اس

داشتن عقاید مود بیم و اضطرابی هداشتا باشد و در کسب اطالعاس و افکار و در امذ و اهتشار 

 « آ  با تماج وسایل ممکن و بدو  مال ظاس مرزی آزاد باشد.

ت ریح  ۱۹46در سال مجمع عمومی سازما  ملل متحد  5۹پیش از آ  هم قطاناما شماره 

هایی است کا کرده بود کا آزادی اطالعاس یک  ق بنیادین بشر و ... سنگ بنای تماج آزادی

 ق »اوالً: مق ود از  : البتا باید توجا داشت کا سازما  ملل مود را وقف آ  کرده است.

م است و شامل امبار مربوط با  ری« عمومی»س دسترسی با اطالعاس «دسترسی با اطالعاس
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ای هیست کا هیاز با تأکید  شود. قداست و  رمت  ریم م وصی هکتا م وصی دی را  همی

 :هما  اعالمیا مقرر کرده است کا ۱2با این  ال ماده . و توضیح داشتا باشد

ا دی در زهدگی م وصیس امور ماهوادگیس اقامت اه یا مکاتباس مود هباید مورد مداملا های 

و اسم و رسمش هباید مورد  ملا قرار گیرد. هرکس  ق دارد مودسراها واقع شود و شرافت 

 .کا در مقابل این وها مدامالس و  مالس مورد  مایت قاهو  قرار گیرد

میثاق بین المللی  قوق مدهی و سیاسی و هیز بسیاری دی ر از متو  و اسناد ماتبر  ۱۷ماده 

ین آزادی گردش اطالعاس مربوط جهاهی هیز همین ممنوعیت را تکرار و تأکید کرده اهد. بنابرا

با امباری غیر از  ریم م وصی شهروهدا  است. دربارة تاریفس مباهی و استثناءهای 

ممنوعیت تجاوز با  ریم م وصیس گفتوگوهای فراواهی وجود دارد کا اکنو  مورد بحث 

دی ری بدو   دو « اصل»آزادی اطالعاس ماهند هر « اصل»ثاهیاً : مالوج است کا  .هیست

استثناء هیست. عقل و تجربا بشر او را با این واقایت اهکارهاپذیر رهنمو  شده است کا غیر 

از امبار و اطالعاس م وصی دی را س برمی امبار و اطالعاس عمومی و دولتی هیز وجود دارد 

 کا برای  فظ م الح اجتماع قابل دسترسی و اهتشار هیست. 

مود هما آهها را چنین  2۹قوق بنیادینس در ماده اعالمیا جهاهی  قوق بشرس پس از تبیین  

هرکس در اجرای  قوق و استفاده از آزادیهای مود فقط تابع : محدود سامتا است

محدودیتهایی است کا با وسیلا قاهو  منح راً با منظور تامین شناسایی و مراعاس  قوق و 

ی و رفاه هم اهی در آزادیهای دی را  و برای رعایت مقتضیاس صحیح امالقی و هظم عموم

 .شرایط یک جاماا دموکراتیک وضع شده است

بنابراین محدود بود  تماج  قوق بشری و شهروهدی )و از جملا  ق دسترسی آزاد با اطالعاس 

و امبار دولتی و عمومی( تردیدپذیر هیست؛ البتا این محدودیتها باید  تماً مذکور در قاهو  

میثاق بین المللی  ۱۹ه باشد؛ اهدافی کا در بند سوج ماده و برای تامین یکی از اهداف یاد شد

  :  قوق مدهی و سیاسی چنین مالصا شده اهد

 ا ا تراج با  قوق یا  یثیت دی را  الف

 ب ا  فظ امنیت ملی یا هظم عمومی یا سالمت یا امالق عمومی 

را و تحقق اهداف با دلیل وضوح مباهی  قوقی این بحث و مهمتر از آ  برای تضمین اج ثالثاًا 

و فواید آ  سالهاست کا کشورهای م تلف تالش کرده اهد تا این  ق را عالوه بر ذکر در 

 قاهو  اساسی مودس با صورس قاهوهی مستقل و شفاف تدوین کنند.

 آزادی بیان

موضوعاس  نیزتریاز بحث اه  یکی ا یب یاستس بحث آزاد ا یب یآزاد سیاز اهواع آزاد یکی

 یکا داردس از طرف یماص تیماه لیمقولا با دل نیا رایمااصر است ز یایدر ده یجوامع بشر
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: همواره با منافع ارباب قدرس  رید یافراد در جوامع بوده و از سو ی قوق اساس نیجزء مهمتر

 در تاارض بوده است.  یبا هحو اهایاقتدارگرا یاه دگاهیو د

مورد از آ   کیاستس کا  رهیو غ دهیعق یآزاد سیاسیس یآزاد لسیاز قب یاهواع یدارا یآزاد

م الفس  دهیبا ماطر داشتن عق نکایمانا کا افراد عالوه بر ا نیاستس با ا ا یب یاقساج هم آزاد

 نیا الًبتواهند عم دیبا رهدسیقرار گ بیمورد تاق دیهبا سیاسیو چا در امور س ینیچا در امور د

 غیدرباره آ  تبل  ریفکرا  دبا دست آورد  هم اهاً یاثباس و ا  یمود را ابراز همودهس برا دهیعق

 .کنند

 دیآ س تاک ا یو ب دهیعق ی قوق بشر هم بر ضرورس آزاد یجهاه ایاعالم ۱۹و  ۱8ماده  در

 :شده است

در  ی ق متضمن آزاد نیمند شود. افکرس وجدا  و مذهب بهره ی ق دارد از آزاد هرکس»

و  یمذهب ماسیو شامل تال ما یو ا دهیدر اظهار عق یآزاد نیو همچن دهیعق ایمذهب  رییتغ

 اییبا طورم وص یاجتماع ایی قوق اهفراد نیاز ا تواهدیاستس و هرکس م ینیمراسم د یاجرا

دارد و  ق مزبور شامل آ  است کا  ا یو ب دهیعق یبرموردار باشد. هرکس  ق آزاد یعموم

ر کسب اطالعاس و افکار و در امذ و هداشتا باشد و د یو اضطراب میمود ب دیاز داشتن عقا

 «آزاد باشد. یظاس مرز ممکن و بدو  مال لیاهتشار آ  با تماج وسا

م الفس چا در  دهیبا ماطر داشتن عق نکایمانا است کا افراد عالوه بر ا نیبا ا ا یب یآزاد

 دهیعق نیبتواهند عمالً ا دیبا رهدسیقرار گ بیمورد تاق دیهبا سیاسیو چا در امور س ینیامور د

 غیآ  تبل یدرباره   ریبا دست آورد  همفکرا  د اهاًیاثباس و ا  یمود را ابراز همودهس برا

 .(۱۳88 لسیکم یکنند) بهرام

اهسا  بود  مودس با طور  یبا مقتضا یاست کا هما افراد آدم یای ق طب ا یب یآزاد»

کا موجب هقض  ییو فکر مودس تا جا شایهدا ا یاز آ  برموردار و با موجب آ  در ب یکساهی

 «.مورد ا تراج جاماا هشودس مجازهد یو اصول ارزش  را ی قوق د

آزاد  «دهیعق ا یب»کا در آ  افراد بشر در  ییای قوق بشر ظهور ده یجهاه ایمقدما  اعالم در

 یاریما ا یب یاست.آزاداعالج شده یآرما  بشر نیعنوا  باالترو از ترخ فارغ باشندس با

 یهمواره با هابود یآزاد نیاست. هقض ا کیو دموکرات ییهر هوع جاماهچند صدا یبرا یاساس

 .شودی قوق بشر منجر م نیمواز ریسا

وضع کندس اشاره  یاهیب تیکا محدود ی کومت یاکثر مواردس استامال آ  با هبود قاهوه در

)ماهند  یزباه ریو غ یزباه یهاا یکار رفتا و شامل بدر مفهوج عاج آ  با «ا یب» نجایدارد. در ا

 قّتد ا یب فیالبتا فالسفا در تار شود؛یم یهوشتار ریو غ ی(س هوشتاریااشاره اییریت و ا یب
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از  -هستند یزباه نکایا رغمیعل-را « سوگند دروغ در دادگاه»ماهند  ییتا گفتارها کنندیم

 .کنندبحث مارج   طای 

هم  ی ریشامل موارد متفرقا  د «ا یهبود قاهو  محدودکننده  ب»بجز  ا یب یآزاد مبا ث

)ماهند  یاقت اد یدهایتهد اییاجتماع یاز فشارها یاز آزاد توا یکا با عنوا  هموها م شودیم

 دیمر استیس سیژورهال علم کییشیرایو یهااستیشغل(س س ایاز دست رفتن تجارسس  دیتهد

 لیم تلف در وسا یهادگاهیموجود در مورد بازتاب د یهاتیو واقا تاب اهاسک کیکتاب 

 هاج برد. یارتباط جما

هما افراد  اً یهما افراد اهسا  است و ثاه یبرا یای ق طب کیاهیب یاوالً: آزاد فسیاساخ تار بر

و فکر مود را ابراز کنند و ثالثاً محدود  شایتواهند اهد یاز آ  برموردارهد کا م کسا یبا طور 

 دمور یهشود. دوج: موجب هقض اصول ارزش  را یاست اول: موجب هقض  قوق د زیبا دو چ

 .ا تراج جاماا هشود

 اسالم و آزادی بیان

ها امری واجب و بایستا است و هر آهچا ماهع پاسداشت آ  از منظر اسالج  فظ  قوق اهسا 

 .اهساهی شودس مردود و هاشایستا است و در هتیجا تنزل کرامت

ها داهستا و بر رعایت آ  ترین  قوق اهسا از این ره ذرس اسالجس اصل آزادی را یکی از بدیهی

پای فشرده و تسلیم و اهقیاد آدمیزادگا  را بجز در برابر مداوهد یکتاس امری بسیار هاپسند و 

 .هکوهیده برشمرده است

الرایس مواهده شدهس یا  هیز کا از سوی داهشورا  اسالجس  ریاپیرو چنین دیدگاهیس آزادی ب

با مثابا یکی از مظاهر برجستا  ریت اهسا س مورد تائید افزو  اسالج قرار گرفتا است. باوجود 

 .هایی قائل شده استاینس اسالج آزادی مطلق بیا  را برهتابیده و برای آ  محدودیت

شود و اگر بیا  ج  ریم م وصی افراد را شامل همیبا عنوا  هموهاس آزادی بیا  در اسال

آبرویی فرد یا افرادی شودس اسالج آ  را امری گفتاری سبب فاش شد  اسرار و رسوایی و بی

 .مذموج و هادرست مواهده است

هایی است کا ها هیز از جملا محدودیتممنوعیت توهین و همچنین هتک  رمت اهسا 

 .شده استاسالج برای آزادی بیا  قائل 

توا  با دو مورد یادشده افزود کا هاگفتا پیدا است بیا  هما آهها البتا مواردی دی ر هیز می

طلبد و این م ت ر را مجالی برای تشریح و تبیین کامل مود مثنوی هفتاد من کاغذی را می

 .آهها فراهم هیست
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های اموی و فتهایی چو  مالتاریخ پرفراز و هشیب اسالجس  کومتطول شورب تاهاس در 

اهد و شمار فراواهی از عالما  وابستا کشیدهعباسی و... کا با اصطالح لقب اسالمی را یدک می

کراس ا های این چنینیس برمالف اصول مسلم اسالج توجهی با این مهم هداشتا و ببا  کومت

 .اهدآزادی بیا  را قرباهی م الح سیاسی و مطامع فردی مویش هموده

جب شده است برمی پژوهش را  هاآگاه با اصول اسالمی و تاداد بسیاری از این هکتا مو

دشمنا  اسالجس دستاویزی بیابند تا اسالج را آیینی م الف با کرامت اهساهی و سرکوب ر 

 .های فردی جلوه دهندآزادی

گاها شیاا با تماج این اوصافس ه اهی دقیق با سیره پیامبر اکرج)ص( و روش اماما  دوازده

سازد کا اطالق چنین صفاس توا  تجسم اسالج راستین پنداشتس هویدا میع(س کا آها  را می)

 .های علمی و هظری استها و پشتواهاهایی با اسالج تا چا  د فاقد دستمایاو ویژگی

دادهد و تنها برابر با تاریخس این بزرگوارا س همواره با س ن م الفا  و منتقدا س گوش فرامی

 .ردهد با رویی موش پاس ی مستدل و درمور ارائا دهندکتالش می

آمیز با م الفا  روی ردا   ضرس محمد)ص( و ائما اطهار)ص(س ها فقط مود از مقابلا مشوهت

 .داشتندبودهدس بلکا یارا  مویش را از هرگوها ایذا و آزار آها  باز می

دهد. از تار فوق گواهی میهایی است کا بر درستی گفصفحاس تاریخ مملو و لبریز از روایت

 .توا  با روش اماج علی)ع( پس از رخ همود  ماجرای موارج اشاره داشتآ  جملا می

اسناد و منابع ماتبر تاری ی بازگوکننده آ  است کا  ضرس علی)ع(س موارج را هیچ اه با 

ل را هیز الماهایشا  مورد تاقیب قرار هداد و  تی  قوق آها  از بیتدلیل باورها و گفتما 

 .قطع هنمود

 تی در ( ع)آ  اهدازه بودکا موارج از بدگویی اماج سن سلوک اماج)ع( در برابر موارج تا با

وا هداشتند و اماج تنها زماهی هاگزیر از برمورد قهرآمیز با آها  شد کا  ضور ایشا  هم پر

 .موارج مود دست با شمشیر بردهد

  کا جریا  مباهلا آ  رخ دادس مبا ثاس گسترده وگوهای پیامبر)ص( با مسیحیا  هجرا گفت

 اماج جافر صادق)ع( با دهریا  و همچنین داهشمندا  اهل کتاب و  ضور فاال اماما  رضا)ع(س

جواد)ع( و هادی)ع(س در مجالس مناظره با داهشمندا  فرق گوهاگو  اسالمی و البتا 

است کا از منظر اسالج آزادی های دی ری بر آ  مهم اهدیشمندا  پیرو ادیا  م تلفس گواه

 بیا  تا چا اهدازه محترج و پسندیده است.
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 در نظام اسالمی حقوق ارتباطات و آزادی بیان

با رغم آهچا گفتا شد هنوز هم درباره میزا  همسویی و اهطباق  قوق مزبور با موازین و 

ا کاج اسالمی پرسشهایی مطرح میشود. پاسخ با این پرسشها از دو هظر دارای ضرورس و 

اهمیت فراوا  است؛ ه ست آهکا طبق اصول متادد قاهو  اساسیس و از جملا اصل چهارج: 

دهیس جزاییس مالیس اقت ادیس اداریس فرهن یس هظامیس سیاسی و غیر همة قواهین و مقرراس م»

تواهد مجلس شورای اسالمی همی»و در هتیجا « اینها باید بر اساخ موازین اسالمی باشد.

)اصل « قواهینی وضع کند کا با اصول و ا کاج مذهب رسمی کشور ... مغایرس داشتا باشد.

ب مطالب هاروا با اسالج و م الفت با  قوق و مواست هفتاد و دوج( از این مهمتر آهکا اهتسا

 .آثار هامطلوب بسیاری دارد کا قابل چشمپوشی هیستبدیهی شهروهدا  با هاج مذهب 

یا هر عنوا  دی ری کاا « مشروعیت قدسی»س « اکمیت الهی»واقایت آ  است کا هظریا 

غرضورزی شده است. از  بارای آ  باهکاار بارده شودس گاهی دچار هوعی کج فهمی و گاه

گذشتا های دور کاساهیس از روی هااداهی یاا باا صورس داهستاس تفسیری از این هظریا ارائا 

 هاپاذیری از ماود برجاای گذاشاتا اسات. داده اهد کا آثاار جبارا 

را مترادف با هفی مردج ساالری و با مانای هابرمورداری «  اکمیت الهی»آهاا  مواستا اهد  

الهیِ  کومت با مانای  بنابراین برداشت هولناکس مشروعیت .از هر  قی مارفی کنناد مردج

آ  است کا مردج بدو  آهکا از هایچ  اق و امتیاازی برموردار باشندس تنها مکلف با دفاع 

هاگفتا پیدا است کا چنین تفکری تا چا . فشاهی برای بقای آ  هستند از  کومت و جا 

و مواستا های فطری بشر هاسازگار است و چ وها آها  را از صا با  چنین ها  اهدازه با داهستا

اهدیشا هایی گریزا  و متنفر میسازد. استاد فرزاهاس شهید مرتضی مطهری بارهاا هاسبت باا 

 این فتنا بزرگ هظری و آثار دهشت بار عملی آ  هشدار داده است. 

 گریزی هسل ش با مادی ری و دینای را از علال گارای رواج چنین اهدیشا شهید مطهری

اهدیاشهای مطرهااک و گماراهکنناده در قرو  »های دیروز و امروز میداهد و ماتقد اسات: 

جدید میا  باضی داهشمندا  اروپایی پدید آمد کا در گرایش گروهی با ماتریالیسم ساهم 

دا از یک طرف و باسزایی داردس و آ  اینکا هوعی ارتباط ت نای میا  ایما  و اعتقاد با م

سلب  اکمیت تاوده ماردج از طارف دی ار برقرار شد. مسئولیت در برابر مدا مستلزج عدج 

 النااخ گشت.  ااهلل جاهشین  ق مسئولیت در برابر ملق مدا فرض شد و  ق

با اشاره با هموها هایی از متو  دینیس و از جملا این گفتا ماروف پیامبر  بزرگوارآ  شهید 

از هظر اسالجس درست امر با »گیرد کا  هتیجا می« کُلُّکُم مسئولٍکُلُّکُام راعٍ و»اسالج کاا 

 «.عکس آ  اهدیشا است
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کننده را بی ارتبااط باا عملکارد  ایشا  در جای دی ریس رواج این اهدیشا مطرهاک و گمراه

توجیا داهد و ت ریح میکند کا این  اکما  هاصالح برای  ملفاا و ساالطین مسلما  همی

رفتار مود و جلاوگیری از اظهاارهظر و هقاد عاماس مقدخ بود   کومت را با تقدخ  اکما  

مانی کردهد تا با ایان ترتیاب ماردج را از  قاوق اولیاا ماود در عرصا سیاست و زهدگی 

جمای محروج کنند و همین باعث شد تا گروهی از روشنفکرا  متدین هم برای رهاایی از 

با توجا با این تجربا مهم تاری یس برای جمهوری  .با داما  سکوالریسم پناه ببرهد این مشکل

اسالمی ایرا  کا بر پایا ایما  با  اکمیت الهی استوار شده استس تبیین درست این هظریا 

یکی از  قوقس هما   .و تایین جای اه و  قوق مردج در آ  از اهمیت مضاعفی برموردار است

گیری و اقداماس  کومت است کا موجب برقراریس  فظ و  روهد ت میم  ق آگاهی مردج از

توساا اعتماد متقابل بین مردج و  اکمیت شده و کمیت و کیفیت سطح مشارکت عمومی 

و مدهی برای پیشبرد اهداف جاماا را در پی دارد. شفافیت و علنی بود  اطالعاس عمومی 

برای از بین برد  زمینا ویژه مواریس )بجز موارد استثناء(س همچنین بهترین سازوکار 

پیش یری و مبارزه با فساد اداری و اجتماعیس اصالح امور و در هتیجا افزایش کارآمدی 

 کومتهاست و هیچکس  ق هدارد اسالج را م الف با این امور هشا  دهد و هظاج سیاسی و 

تبیین این موضوع هوشتار  اضر تالشی م ت ر برای  .مردج ما را از برکاس آ  محروج سازد

هیاز از هقد ه واهد  ای پیراستا از مطا و بی است و طباًا ماهند هرگاج ه ستین و طرح اولیا

 .بود

 رسانه و آزادی بیان

 «آزادی بیا  »در دهیای امروز و با توجا با فراگیری فناوری های ارتباطی و اطالعاتیس داشتن

یکی از مطالباس و  قوق اکثر اهالی رساها و مطبوعاس و  تی هما افراد جاماا است. این در 

 الی است کا این عبارس ساده دارای تااریف و ابااد م تلفی است کا درک کامل آ  هیازمند 

تحقیق و تدبر در  وزه های  قوق و رساها و توجا با قواهین  اکم بر کشور مورد مطالاا 

 است.

ن  وزه فالسفا و علمای سیاست غالباً از مطلق آزادی بیا  س ن با میا  می آورهد اما در ای

داها  از  ق آزادی بیا  صحبت می کنند. برای مثال زماهی کا جا  استوارس میل در  قوق

گوید عمدتاً با مانای اول هظر کتاب رسالا درباره آزادیس از آزادی افکار و مبا ثاس س ن می

ن امی کا میثاق بین المللی  قوق مدهی سیاسی یا قاهو  اساسی یا قاهو  مطبوعاس داردس اما ه

 (.۱۳86یک کشورس  کمی درباره آزادی بیا  مقرر می دارد با مانای دوج هظر دارد)اه اریس 
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تفاوس این دو مانا در آ  است کا  ق آزادی بیا  در مقایسا با مطلق آزادی بیا س چهارچوب 

  ی دارد. هماهند سایر  ق هاس دارهده این آزادیس طرف آ س محتوای و قلمرو روشن و مش

 آ س  دود آ  و ضماهت اجراهای آ  تا  د زیادی مش ص است.

در مقایسا آزادی بیا  با سایر آزادی های رساها ای باید اشاره کرد آزادی بیا  در مانای 

کالج و آزادی ارتباطاس ماص مود سایر آزادی های رساها ای هظیر آزادی مطبوعاسس آزادی 

را هیز در بر می گیرد.  آزادی مطبوعاس متضمن آ  است کا محدودیت و هظارس قبلی بر 

اهتشاراس وجود هداشتا باشد و مدیرا  و مالکا  یک هشریا آمرین  رف را در مورد آهچا می 

ماتمدهژادس مواهندس بنویسند یا منتشر کنند. از این آزادی با آزادی اهتشار هیز یاد می شود)

۱۳۷۹.) 

با این موضوع در ارتباط است.  قوق بشر  « قوق بشر»در اینجا اصطالح دی ری با عنوا 

ها با صرف اهسا  بود  و صرف هظر از جنسس هژادس قومیتس دین و مذهب  قوقی اهد کا اهسا 

 دارهد. در هظاج  قوق بشرس آزادی بیا  جزو  قوق مدهی و سیاسی قرار می گیرهد. 

(س میثاق بین المللی ۱۹48سناد بین المللی  قوق بشر هماهند  اعالمیا جهاهی  قوق بشر)در ا

(  ق ۱۹۹۰( و هیز در اعالمیا قاهره راجع با  قوق بشر اسالمی)۱۹66 قوق مدهی سیاسی)

؛ ۱۹48برمورداری از آزادی بیا  یکی از  قوق بشر شنامتا شده است)سازما  ملل متحدس 

 (.2۰۰۱؛ برمزس۱۳۹5جوزف و همکارا س 

آزادی بیا  بیش از هر چیز با آزادی اهدیشا وابستا است. در واقع این آزادی مقدما آزادی 

بیا  است. اهسا  ابتدا باید آزاد باشد. تا با آهچا می مواهد فکر کند و عقاید و هظر های مود 

یاسیس اقت ادی را شکل دهد. اهواع بیا  ها را از لحاظ مفاد و مضمو  می توا  با بیا  های س

و اجتماعی و فرهن یس مذهبیس تجاری و جنسی تقسیم کرد. فایده تقسیم بندی آ  است کا 

برمی هظامهای  قوقی از باضی بیا  ها بیشتر  مایت می کنند زیرا ماتقدهد هفع عمومی 

 (. ۱۳۹۰برمی بیا  ها هظیر بین های سیاسی و اجتماعی از سایر اهواع آ  بیشتر است)اه اریس 

 ق شمرده  یک یا ب یآزاد ر این زمینا مطالااس قبلی اهجاج شده هشا  داد کا اگرچا د

 یچمتفاوس است و ه یا ب یآزاد ی کومتس مرزها قدو ه یاسیس یاما در مورد آراشودس یم

. همچنین (۱۳82سبروهد)سروش یشپ یکا م الفاهش تا مرز براهداز دهدیاجازه هم ی کومت

های الکتروهی و تارهماهاس تهدید غیرقابل کنترل گسترش روزهاماباور عمومی این است کا 

 کومت های اقتدار گرا هستند و با فرض اینکا دسترسی با اطالعاس یک  ق اساسی و اولیا 

اهساهی استس  مایت از آزادی مطبوعاس و بیا  در یک جاماا مردج ساالر باید مورد توجا 

 (.۱۳82قرار گیرد)بدیای س
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کا در می شود اهسا  شمرده  یمده یاسیاز  قوق س یا  یکیب یق آزاد  از طرف دی ر

 یاسالم یجمهور ی ق در قاهو  اساس ینااست. شده  ییدو تأ یقمکتب اسالج تشو یهاآموزه

چو  تاقلس تدبرس  یمواردو شده  یرفتاپذ یالملل یناز اسناد ب یاریا  و بسیرا

زمامدارا  با  یحتمشورسس ق اهتقاد وه نکرس از م ی سنساصل امر با ماروف و ههیاگفت و

از همین  (.۱۳84یسمحمدیرم)اهددر اسالج با شمار آمده یا ب یآزاد ییدکنندهتأ یعنوا  مباه

و  قوق بشر  یاصول مردج ساالر یرا با عنوا  سنگ بنا یاجتماع یآزادروی است کا 

ییاد اساس یاز آ  با عنوا  آزاد هیز فراهسا سیقاهو  اسا یشورا ییقضا یادر روداهستا اهد کا  

 یت اکم ینو تضم ی را د یهسبت با ا تراج با  قوق و آزاد یاساس ینتضم شود کا یکمی

 (. ۱۳85 سواچمنیاست)مل

درباره چ وه ی عینیت یافتن  ق آزادی بیا  در فضای سایبر و قابلیت های رساها ای موجود 

فی مطرح بوده است. در این راستا باید ضمن هیز از ابتدای شکل گیری این  وزه هظراس م تل

تاکید بر  فظ اصل آزادی شهروهدا  در بهره برداری از این فضا برای ابراز عقیدهس در دسترخ 

بود  آ  برای مجرما  را با عنوا  یک دغدغا داهست کا هیازمند برهاما ریزی و تدبیر 

ی موافقا  و م الفاهی بوده است (. البتا آزادی بیا  همواره دارا۱۳86است)جاللی فراهاهیس

اما موافقا  آزادی بیا س آ  را موجب شنیده شد  صدای هما اعم از موافق و م الفس باال 

رفتن میزا  مشارکت در جامااس  فاظت از مردج ساالری و مبارزه با آیین های جزمی 

 (. ۱۳8۹داهند)بدریسمی

 یامور متاددی بر شمار آورد کا جتماعا یها یاز آزاد یا  را یکیب یآزاددر واقع می توا  

یی )مرتضاآ  از م ادیق آ  استو ماهند  یاسیس س اهدیشا ق یا همچو   مشورسس وجوب ب

. همچنین  ق آزادی بیا  زمینا ساز سایر  قوق بشر است کا اگر چا (۱۳۹2 ینیس س و

کثر اسناد جهاهی تاریف این  ق و اهمیت اجزاء و مؤلفا های آ  در گذر زما  تغییرکرده اما ا

با موجب این . و منطقا ای  قوق بشر تااریف بسیار مشابهی از  ق آزادی بیا  ارائا داده اهد

 مود را با «هظرهای» و «اطالعاس» است با اینکا «هراهسا » تااریفس  ق آزادی بیا س  ق

 . (۱۳۹5ابرازکند)سودمندیس«در ورای مرزهای ملی» و  تی «هر ابزاری»

توا   ق آزادی بیا  را یکی از وجوه مهم و کلیدی آزادی سیاسی با  ساب در اینجا می 

آوردکا اگر در جاماا ای هباشدس ب شی بزرگ از آزادی آ  جاماا از دست رفتا و طبیای 

 . (۱۳۹۷است کا جلوه بیروهی آزادی اهدیشاس مود را در آزادی بیا  هشا  می دهد)سید باقریس

اها امروز کا هر مطلبی با سرعت توسط ابزارهای الکتروهیکی هاگفتا هماهد در دهیای فناور 

منتشر و فراگیر می شودس همواره میا  دو  ق آزادی بیا  و  ریم م وصی در یک سری 

موارد تزا م وجود دارد کا هظاج های  قوقی م تلف هرکداج با هحوی این تزا م را  ل 
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مثال زهدگی م وصی چهره های کرده اهدس اما همواره این سوال مطرح است کا با طور 

ورزشیس هنری یا سیاسی همیشا جذاب است و این جذابیتس رو یا کنجکاو مردج و غفلت 

برمی چهره ها موجب می شود کا جزییاس زهدگی ماهوادگی افراد مشهور در رساها ها 

 موافقا  اهتشار چنین امباری براین عقیده اهد کا  وزه  ریم م وصی برای آهها. منتشرشود

بسیار کمتر از افراد دی ر استس وآزادی بیا  برای جاماا ای دموکراتیک ضروری است؛ اما 

م الفا  برآهاهد کا هر اهساهی  ق دارد  وزه م وصی داشتا باشد و قاهو  هیز باید از آ  

 ( .۱۳۹8محافظت کند)مقامی و عطارا س

گرچا تااریفس  دود و با جمع بندی هظراس و مطالااس قبلی با این هتیجا می رسیم کا ا

های آزادی بیا  از دیدگاه موافقا  و م الفا  در کشور ما بارها مطرح شده است اما م داق

تا کنو  آزادی بیا  از منظر  قوق رساها مورد مطالاا قرار ه رفتا و با توجا با هقش و 

های روز با تاثیرگذاری رساها های امروز کا با صورس الکتروهیکی و با استفاده از فناوری 

اهتشار محتوا می پردازهدس اهجاج یک تحقیق کیفی جهت شناسایی ابااد و مولفا های آزادی 

 بیا  در رساها های ایرا  امری ضروری است.

 رسانه و حقوق بشر

 سیاست و تن ها پس از جنگ جهاهی دوج و تأس دیجد  مفهومی هسبتاً اصطالح  قوق بشر

 سازما  ملل متحد وارد عرصا گفتما  و هظاج  قوق بین الملل و داملی شده است.

«   قوق اهسا »و «  قوق مدهی» انییکیکالس اسییفلسفا س میمفاه نی زیمفهوجس جا نیا 

از قواعد  قوق بشر با تالش های سازما   مییدارهد. امروزه  جم عظ تر نایریشد کا قدمتی د

هظاج  قوق بین  رییناپذیملل متحدس جزء تاهداس الزج االجرا در عرصا بین المللی و جزء جدا

تمامی  . و اجرای آ  ملزج کرده است نیقواه نیالملل شده و دولت ها را در قبال تاهد با ا

ارتباط جمای مدر  و  لیکا وسا تاس و در دوراهی اتفاق افتاده ستمیدر قر  ب ند هایفرآ نیا

داده  لیو سامتار هظاج اجتماعی مدر  را تشک افتایگسترش  زیه ریرساها  های گروهی فراگ

رساها  های گروهی مدر  و تحوالس جاری در عرصا  قوق بشر و مااهداس  نیاهد. ارتباط ب

 ارا با امت مقال نیآ  هدفی است کا در ا قی قوق بین الملل و ظهورس گسترش و تام

  .بررسی مواهد شد

 قوق بشرس ارتباط دروهی و متقابل  ار هاییو آزادی اطالعاس متأثر از ما ا یآزادی ب نیب

برای محقق  ل هاییبرموردار است؛ چرا کا وس ژ هاییو  اهیاز جا ا یوجود دارد .آزادی ب

مطبوعاس و رساها  های ارتباطی آزاد  شیدایرود. پ  قوق افراد با شمار می  ریسامتن د
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« ارادة اجتماعی»و گسترش  شتنیجزمی و تأمل درباره مو یرفتن سنت ها نیموجب از ب

 شوهد. می

داوری جمای درباره اهداف مطلوب و محاسبا آگا هاها در »اراده اجتماعی عبارس است از:  

و  اسییاستفاده از قدرس سعاجس سوء  اریما نیو بر اساخ ا« با آ  هدف لیه لِ یمورد وسا

ارتباطی فرصت های  نی. فناوری های هوردیمی عمومی قرار  دیهقض  قوق بشر در مارض د

و فرهن ی  اسییمناسبی برای مشارکت و گفتوگو در هما عرصا های گفتما  اجتماعیس س

دولتی با اهدافی ماص  زا یر برهاما اریدر امت ابزاریآهرا با عنواه نکایفراهم آورده است تا ا

 . میقلمداد کن

برمی از  دهیدارد کا با عق تیاهم ییقش رساها  های گروهی در جوامع مدر  تا جاه

وابستا با ظهور  سمیوهالیهمچو  هاس ییدئولوژی هایصا بنظرا   وزه رساها  تی ظهور ا

 رساها  های گروهی بوده است.

از جاماا است کا  رییوابستا با ت و سمیلوهایماتقد است کا مفهوج هاس (۱۹۹۱)۱آهدرسو  

از  شیمفهوج سپ کیبا عنوا   سمیوهالیبرسامتا رساها  های گروهی است. با هظر وی هاس

مواهد  و هوشتن با  ییرساها  های مکتوب اصال  وجود هداشت ولی تواهست تواها شیدایپ

مکا  متراکم و  س اتحاد را در مفهومی از زما  و  اهندگا زبا  مادری را با وجود آورد و مو

 (.۱2: ۱۹۹۱)اهدرسو س درا با آها  القاد کن  اه یی و

مؤثری در  اریبس ییاز سامتار های مرد اجتماعی تواها کییرساها با عنوا    وزه

و سازماهدهی فااال  عرصا  جیتواهد با بس وزه مرد می نیعمومی دارد. ا ریفرهنگیشکل 

در  وزه عمومی  اهییکرده و با جر تیموضوعاس اجتماعی آها  را تقو ری قوق بشر و سا

 (.5: ۱۹۹۹س 2)فریسرکند لیتر تبد گسترده

 قوق بشر وجود دارد؛  تیدر مورد هقش رساها  های گروهی در ارتقاء وضا ارییبس سؤاالس

 اسییم سو مه اتییتواهد با بازتاب مسائل  آزاد رساها  ها چ وها می تیفاال نکایاز جملا ا

و اجتماعی در  وزه  قوق بشرس کارکرد فرهن ی مود را اهجاج دهد؟ رساها  ها چا فرصت ها 

متفاوس و گاه  دیآراء و عقا نیاجماع گفتما  فرهن ی در ب جادیابرای  ییت هایو محدود

و اصالح  طیشرا لیتواهند با تاد متضاد  قوق بشری دارهد؟ رساها  ها تا چا اهدازه می

  ریید اریرساهند؟ سؤاالس بس ارییهای م الف با  قوق بشر در جوامع در  ال توساا رفتار

 نیدر امر  قوق بشر وجود دارد فرض اساسی ا ژهیدر مورد کارکرد رساها  ها در اجتماعس با و

جلوه های  وزه عمومی در جوامع  نیو کارآمدتر نیاز مهمتر کییاست کا رساها ها با عنوا  

                                                           
1 Anderson 
2 Fraser 
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فضای  جادیا ریسیپذ آگاهی های عمومیس جاماا شیتواهند با افزا هقش مود می فاییآزاد با ا

سامتن سازما  های بین المللی و دولت های  ریاهتقادی و هظارتی در دامل کشور و درگ

 دییرساها  ها هقش کل.  قوق بشر منجر شوهد  اهیجا تیو تقو شرفتیمدافع  قوق بشر با پ

  .اهسا  ها و آگاهی اجتماعی و فرهن ی آها  با عهده دارهد تیهو رییگ در شکل

 رسانه ها بازیگران يرصه سیاسی و حقوق بشر

المللیس تأثیر آموزشی آ   با فهم و شناسایی هقش وسایل ارتباطی در مسائل  قوق بشر بین

بر مردجس هظارس بر  کومت ها و همراهی سازما  های غیردولتی در  وزه وظایفشا  با 

پردازیم. این تأثیر را  یت ذاتی وسایل ارتباط جمای با مثابا بازی را  عرصا سیاسی میاهم

توا  در گزارش های مربوط با  قوق بشر مال ظا کرد. البتا رساها ها در عرض یکدی ر  می

و در زهجیر های از مبر ها و گزارش ها کا  اوی مسائل مربوط با  قوق بشر است تأثیرگذار 

 ؤثر بر پوشش رسا  های را باید با منظور فهم محتوای آ  درهظر ب یریم.هستند. عوامل م

سازی تا گزارش آ   این عوامل و ارزش ها اولین مر لا در توالی آغاز یک واقاا ا از ت میم

شود. شنوهده مبر  واقاا و اتماج آ  با مواهش مواهندگا  و در   هایت دریافت ا را شامل می

کند و یا آهرا در صورس هیاز با وقایع رسا  های کا پیشتر مطرح  مییا با این دریافت بسنده 

 شدهس ارتباط میدهد. 

 محدودیت تاریف می گزینش مبر مبتنی بر عواملی است کا بر  سب ارزش های مبری و

شود. ارزش مبری هما  عقاید م اطبا  است کا ارزشمندی یک مبر یا یک واقاا را تایین 

را  اهد کا گزارش یک مبر یا عدج گزارش آ  تولید مضایقی کند. اما محدودیت های می

سازهد. محدودیت های دی ر از جملا اقت ادی بود  فاالیت یک بن اه مبری و  ماین می

برمی از وجوه مشترک در  واقایت های سیاسی موجود در برابر مبره ارا  هیز وجود دارد.

ترین و  یب بیا  کرد. یکی از شایعتوا  با این ترت تولید یک مبر در جوامع غربی را می

البتا این  استس  مهمترین این ویژگی ها اهتشار امبار صرفا  در مورد کشورها و جوامع غربی

رفتار منطق مش  ی دارد. وقایع جوامع ه با تأثیر بیشتری بر وقایع مبری کشور های 

ها  الح سیاسی دولتدریافت کننده دارد. امبار مارجی ماموال  بر مال ظاس دیپلماتیک یا م

 (۱۹۹۱س ۱)شیمیکر و داهیلاهد مبتنی

از لحاظ شامص های مبریس هزاع ها و یا بحرا  ها در دو سطح دیپلماتیک و هظامی و فجایع 

طبیای دارای ارزشاهد. البتا باید تغییر و تحوالس سیاسی صلحآمیز و تفوق سیاست های 

                                                           
1 Shoemaker & Daniel 
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وقایع و افراد هابهنجار اجتماعی هیز جذابیت دیکتاتوری را هیز با این فهرست اضافا کرد. 

 (.۷8۳: ۱۹۹۱)شیمیکر و داهیلس مبری باالئی دارهد

 موانع و محدودیت های فرا روی يملکرد رسانه ها در حوزه حقوق بشر

با عنایت با هفوذ قابل مال ظا رساها ها در سطح جامااس باید مواهع کارکرد صحیح و کامل 

تمامی ظرفیت های بالقوه این تکنولوژی فرهن ی اجتماعی قابلیت  رساها ها هیز بررسی شود تا

اجرا پیدا کند. اگر رساها های گروهی تاکنو  هتواهستا اهد از عهده وظایف مود در  مایت از 

 قوق بشر برآیند؛ بایستی دالیل و مواهع آهرا بررسی کرد و با شنامت این مواضع با تقویت 

ت. امروزه رساها های الکتروهیک و چاپی ب ش مهمی از و تحکیم عملکرد رساها ها پردام

جها  ما را تشکیل میدهندس با این ابزار ما قادر با شنامت وقایع ا تمالی جها  اطراف مود 

کنیم. این مواهع برمی  شویم و با بازهمایی رساها ها مافهم و بینش مود را اصالح می می

ای شده و آهرا  رکرد هادرست سیستم رساهاسامتاری و برمی ذهنی و فردیاهد کا منجربا کا

 سازهد.  از اهداف کارکردی مود دور می

 (بوروکراتیک)سازمانیساختار  -۱

باشد. مدیریت در  وزه  یکی از عوامل مهم در کارکرد رساها هاس ماهیت ههادی رساها ها می

رساها در مقایسا با دی ر سازما  های بزرگ بر مبنای سلسلا مراتب و سامتار بوروکراتیک 

طرا ی هشده است. در غیاب این سامتار با هاچار تقسیم کارِ صورس گرفتا منجر با ایجاد 

د را ه ب ا  قدرتمندی با عنوا  ت میم یرهدگا  اصلی مواهد شد و این ه ب ا  منافع مو

اولویت داده و منافع جمع را تابع آ  مواهند کرد. این سامتار قدرتمند تأمین منافع ه ب ا  

در   هایت سازما  را در مسیری قرار مواهد داد کا منجر با تسلط هما جاهبا این افراد 

 شده و با قول می لز تبدیل با قاهو  آهنین الی ارشی مواهد شد. 

ش عمد های از تشکیالس رساها های گروهی بین المللی  اکم اگر این هظاج سازماهی بر ب 

فاالیت « منافع هم اهی»باشدس برای اغلب افرادی کا صادقاها در این رساها ها در راستای 

میکنند سمشکالس و مواهع اساسی ایجاد مواهد شد. در صورتی کا این افراد ب واهند از جهاس 

هاس اهداف و منافع سردبیرا س هاشرا  و یا تولید  اساسی  قوق بشر دفاع کنند اما با مواستا

  کنندگا  در تاارض باشدس از عملکرد مود باز مواهند ماهد.  تی میتوا  پذیرفت کا عموماً 

بنابراین پذیرفتنی . متولیا  و ه ب ا  رساها ها چندا  توجهی با مسائل  قوق بشر هدارهد

ز طریق رساها ها غالب ا  هقشی ثاهویا است کا اه یزه های  مایت از پیشبرد  قوق بشر ا
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دهند. از  دارهد و گرداهندگا  وسایل ارتباط جمای در ابتدا با افزایش منافع مود اولویت می

سوی دی ر سامتار گسترده برمی از رساها ها هیز ماهای در جهت فاالیت  قوق بشری آ  

ملکرد رساها ها را در  وزه هاست. چا تأثیر ه ب ا  و چا سامتار گسترده رساها هاس هر دو ع

 قوق بشر با مشکل مواجا میسازهد. در جوامع امروزی فاالیت هر   هاد اقت ادی با 

سودآوری آ  منوط است و اگر گزارش های  قوق بشری رساها ها هتواهند عالئق و منافع 

 م اطبا  را براه یزاهندس مسائل  قوق بشر مورد اقبال ه واهد بود.

 لی محدودیت منابع ما -2

کندس عامل مالی است. عوامل اقت ادیس  عامل دومی کا مبر رسا  های را محدود می

تأثیرعظیمی بر توجا با هوع مبر های رسا  های دارد. این مسئلا در بحرا  های اقت ادی 

 و با ویژه در

بحرا  اقت ادی امیر جها  همود عینی بیشتری پیدا کرده و اهتشار امبار بسیاری را متأثر 

ا است. در این صورس سردبیرا  و مالکا  رساها ها تالش میکنند مبر هایی را تولید و سامت

همیش ی  گزارش کنند کا هزینا های کمتری برای آ  ها داشتا باشد تا سودآوری ماقول و

مود را  فظ کنند .سودآوری در تولید مبر همچو  فیلتری عمل میکند و ممکن است از 

تواهد بر مشکالس مالی می هم  قوق بشری جلوگیری کند.گزارش بسیاری از مبر های م

گزارش های فوری و زهده مبری رساها های ت ویری بسیار مؤثرتر باشد و موجب دلسردی 

 .(۹: ۱۹۹8س ۱کامکلمن و تو)ه ر شود در ارائا گزارش های جامع

ای با کمرهگ شد   مایت از  قوق  کاهش و تضایف گزارش های تحقیقی در هر رساها

برای دفاع مؤثر و کامل از  قوق بشرس گزارش های مبری بایستی با  د.بشر مواهد اهجامی

تری از گزارش وضایت  قوق  جزئیاس دقیق تهیا و ارائا شوهد تا م اطب بتواهد تحلیل عمیق

بشر اهجاج دهد و رمداد یا مسئلا را در بستر تاری ی ماص مود درک کند. تن ها در این 

گیرهد کا درک  ا  عاج یا ت میم یرهدگا  باهفوذ در موقایتی قرار میصورس است کا م اطب

 عمیق و بینش روشنی از مسائل  قوق بشر کسب کنند.

 مشکالت سخت افزاری  -۳

ای صورس گرفتا و تحولی  با وجود توساا بسیار چشم یری کا در تکنولوژی های رساها

ورده استس صحبت از اینکا تکنولوژی اساسی را در زمینا ارتباطاس و اهتقال اطالعاس با وجود آ

تواهد برای پیشبرد اهداف مود عامل محدودیت باشد قابل پذیرش با هظر همیرسدس اما می

                                                           
1 Coleman& tomka 
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کند  از مت   ا  امر رساها عنوا  می« ۱هارولد اینس» قوق بشری مشکل آفرین باشد. 

  کا هر واسط ارتباطی مباهی ماصی برای ترجیح برمی از اهواع اطالعاس دارد.

تلویزیو  با دلیل ماهیت ارتباطیاش کا موجب » گوید:  هیز این چنین می 2هیل پستمن

شد  امباری ماص و هادیده گرفتا شد   تسلط بر دی ر اهواع وسایل ارتباطی میشودس مطرح

درکنار این دالیل کامال  قابل قبولس عوامل دی ری هم وجود  « کند. برمی دی ر را تایین می

امبار عمل کند.  (فیلترینگ)چو  وسیلا پاالیش  هم شوهد تا تکنولوژی یدارهد کا باعث م

برای مثال در مورد تلویزیو  آهچا هادیدهیاست طباا  قابلیت مبری هم هدارد. پژوهش ها 

امباری از تلویزیو  پ ش میشوهد کا عن ر ت ویری در آ    یدهند کا عموم هشا  می

 اهد.بهر ه  ویر بیبرجستهتر باشد تا امباری کا از این ت ا

رسد کا تکنولوژی  اگر دالیل فوق مورد پذیرش قرار گیرهد کامال  قابل درک با هظر می

های محدود در مسائل  قوق بشر بیشتر کارآیی دارهد کا متأسفاها با عدج توجا اغلب رساها

جمای مواجا میشوهد و این امر هم با هوبا مود منجر با فراموشی این مسئلا مطیر در 

 شود. عرصا بین المللی می

در بسیاری از کشور هایی کا  قوق بشر رعایت همیشودس متأسفاها رساها ها و تکنولوژی های 

رسا  های قدرتمندی وجود هدارد کا بتواهند هقض آشکار  قوق بشر را پوشش مبری دهند 

هدهس با و آهرا مستند سازهد. این کمبود ها و محدودیت ها را بیشتر در کشور های عقب ما

ویژه کشور های آفریقایی و یا  تی در کشور هایی کا با ماطر جنگ زیرسامت های ارتباطی 

مود را از دست داد ه اهدس بیشتر مشاهده میکنیم. دلیل اینکا آمریکا در تهاجم هما جاهبا و 

و شیاها مود با عراق چندا  با م الفت سازما  های مدافع  قوق بشر مواجا هشدس شاید 

ود کا طی جنگ گسترده در عراق رساها ها با طور کلی هابود شده بودهد و رساها های این ب

غربی هم با دالیل سیاسی کامل ا  یکجاهبا و ساهسور شده با مسائل  قوق بشری برمورد 

میکردهد. واقایت این است کا فجایع  قوق بشری بیشتر موارد هاگفتا باقی میماهند و یا 

ا کسی هیست تا با دهبال پی یری واقایت امر برآید. رشد  ذف و طرد میشود؛ چرا ک

مبرگزاری پژوهش راها هیازمند  تواهد مفید فایده باشدستکنولوژیک رساها ها با تن هایی همی

 مبره ارا  محقق هیز هست.

                                                           
1 Harold Innis 
2 Neil Postman 
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 دخالت در اخبار رسانه ها از سوی دولت ها -4

سلط دولت ها قرار دارد و در کشور های غیردموکراتیک رساها ها و گزارشی های مبری در ت

این دولت ها هم کا در هقض  قوق بشر  د و مرزی برای مود قائل هیستند با دمالت در 

رساهی صحیح و کارکرد اساسی رساها ها را با کلی  امبار و ارائا اطالعاس غلطس جریا  اطالع

سمی تبلیغیِ سازهد. در واقع در این هوع رژیم های سیاسیس رساها ها جزء دست اه ر می م تل

هستند و از مود هویت مستقل و مودم تاری هدارهد. بنابراین هقض  قوق بشر در  دولت ها

شود و با توجا با محدودیت هایی کا قبال برای رساها ها  چندا  مناکس همی این کشور ها

 یابند ذکر شدس بازتاب جهاهی هیز همی

ی برای ایجاد ترخ و تنفر و گسترش ابزار های ارتباطی با مثابا وسیل ها در این دولت هاس

رساها های جمای در این کشور ها بیشتر در  شود . هزاع های قومی و گروهی استفاده می

شود. با  راستای توجیا سیاست مارجی و تقویت موقایت ه ب ا  داملی با کار گرفتا می

ها ماج رساهاعنوا  مثل در دورا  تبایض هژادی در آفریقای جنوبیس  اکما  سفید پوست برت

هامیدهد. این وضایت منجر با تقویت  تسلط داشتند و هما م الفا  را تروریست و مائن می

گذاشت. در   کومت و سلطا سفید پوستا  میشد و بر مشوهت و استبداد هظاج سرپوش می

یوگسالوی سابق هیز رژیم بل راد از تلویزیو  و رادیو دولتی برای تقویت و گسترش شووهیسم 

کرد. بنابراین رساها های محلی از سوی کساهی کا در قدرس  برداری می در جنگ بهرهقومی 

شود کا  شود. این وضایت باعث می هستند برای ماموش ه ا داشتن م الفا  استفاده می

رساها ها در این کشور ها از وظایف اصلی و ذاتی مود دور بوده و هتواهند در مسئلا  قوق 

 ایفا کنند.بشر کارکرد ذاتی مود را 

  جمع بندی

ازای تاریخ بشر است. از آ  زماهی کا اهسا  جنگ را شنامت با اهمیت  قدمت صلح با در

صلح هیز پی برد و تالش کرد با تأسیس ههادهای اجتماعی و تدوین قواهین و مااهداس از آ  

های  مایت کند. با این وجودس در تاریخ جها  ما همواره شاهد جنگ و منازعا و ویراهی 

ایم. طی قرو  جدید اهسا  با شنامت مفهوج پیشرفت با هابود کنندگی جنگ  و شتناک بوده

بیشتر پی برد و تالش کرد تا با  ائل قرار داد  قواهین در میا  اهسا  ها و استقرار جاماا 

مدهی از آ  جلوگیری کند و یا با  داقل ممکن برساهد. مااهده مربوط با  قوق بشر یکی 

اد های قاهوهی مدر  است کا برای تحکیم صلح در جها  با وجود آمده است.  قوق از این هه

بشر یکی از دستاورد های اساسی جوامع مدر  برای پاسداشت صلح و امنیت بین المللی از 

طریق  شناسایی و پذیرش  قوق برابر و آزادی اهسا  ها است.  قوق بشرس  داقل در  وزه 
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ین  قوق وآزادی اهسا  ها برعلیا جنایت علیا بشریت و هظریس با م وصی تلقی کرد  ا

گروهی قدرتمند داملی و بین المللی  رساها های کند. هقض  قوق اساسی بشر اعالج جرج می

گذارهد. صلح  جاماا با اجرا می این اعالج جرج را با تنویر افکار عمومی و اهاکاخ در سطح

سازما  ملل و اسناد  قوق  چناهکا در منشوررساهی آزاد و شنامت و آزادی بیا   بدو  اطالع

شود. در جوامع مدر س آزادی بیا  مود را در آزادی ارتباطاس  بشر ذکر شده است محقق همی

 سازد.  و آزادی رساها های گروهی مجسم می

اعالمیا اروپایی  قوق بشرصلح مستلزج تالش  2۱اعالمیا جهاهی  قوق بشر و ماده  24ماده 

زیادی است. بر این اساخس اهسا  ها باید قواعد رفتاری مشترکی را  مشترک اهسا  های

پذیرفتا و با اصل اساسی  قوق بشر ماتقد باشند. از سوی دی ر کنش جمای مستلزج 

شود. بدو  رساها ها هیچ  ارتباطاس اجتماعی است کا از طریق رساها های گروهی مقدور می

چنین بسیاری از جنگ ها با دلیل عدج شود. هم اقداج جمای در جوامع مدر  محقق همی

سازی  هقش آگاهی اًگیرد کا مش   آگاهی و شنامت کامل جوامع از یکدی ر صورس می

   رساها ها بایستی مورد تأیید قرار گیرد.

بنابراین  مایت از  قوق بشر عن ر ضروری استراتژی صلح جهاهی است. مدافاا   قوق بشر 

های فاالیت دارهد و آ  با کارگیری هیروی گسترده رساهاو صلح جهاهی عرصا مشترکی برای 

گروهی است. صلح و  قوق توأماهندس الزما صلح ا تراج با  قوق است وا تراج با  قوقس 

کند. آزادی مدهیس دموکراسی  را بازی می کاری است آموزشی و تبلیغی کا رساها هقش اول آ 

 . استها و  قوق بشر پیش شرط یک صلح پایدار میا  اهسا  

امروزه جنبش های صلح طلب بر دفاع همزما  از دموکراسیس آزادی اطالعاسس آزادی بیا  و 

مشوهت و ترور در سطح جها   تأکید دارهد. با هظر آها  تنها راه جلوگیری از  قوق بشر

عنوا  کرد:  « ۱هاول»  هماهطور کاپیوهد میا  آزادی رساها ها و  مایت از  قوق بشر است. 

صلح پایدار و ملع سالح تن ها در جوامع آزاد  آزادی بیا  دو امر تفکیک هاپذیراهد. صلح و

قابل   ول است. دفاع از  قوق بشر باید در قلب هما جنبش های صلح طلب قرار 

 (.۱۹85)هاولس گیرد

بدو  یک صلح واقای داملیس هیچ ضماهتی برای صلح بیروهی وجود هدارد. دولتی کا مواست 

اهدا  مود را هادیده می یردس هیچ ضماهتی وجود هدارد کا با اراده و  قوق و  قوق شهرو

دی ر اهسا  هاس ملت ها و دولت ها ا تراج ب ذارد. ا تراج با  قوق بشر شرط بنیادین و 

 ضماهت صرف و اصیل صلح  قیقی است. 

                                                           
1 Havel 
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کا  هستندیکی از ههادهای اجتماعی  کرده ودر چنین جوامای رساها ها هقش مهمی ایفا 

آمیز با مبارزه منفی بپردازد و در مقابل  تواهد برای استقرار صلح از راه های غیر مشوهت می

 دولت های م الف  قوق بشر هقش کارآمد و ماهدگاری ایفا کند.

 منابع
س ۱۳گواهس شماره  یس ف لناما  قوق«بر  قوق رساها ها یمقدما ا( »۱۳8۷محسن) سیلاسماعی

 .۳۰-۱۳8۷:۳6 زییتابستا  و پا

 (س  قوق رساهاس تهرا : اهتشاراس سمت.۱۳۹۰س باقر) یاه ار

 (س  قوق ارتباط جمایس تهرا : اهتشاراس  سمت.۱۳86اه اریس باقر)

و  ا یب یآزاد یها نایگسترش زم - یالکتروه یروزهاما ه ار یچالش ها( »۱۳82)میها سیایبد

 .25-۳8(س  55یاپیپس ف لناما رساهاس سال چهارجس شماره سوج )«اطالعاس

 .ریرساها هاس تهرا : اهتشاراس کب ای(س هظر۱۳88هظاج) لسیکم یبهرام

 یآزاد یدر  وزه ها بریسا یفضا یها تیها و محدود تیمز( »۱۳86)نیر سیام سیفراهاه یجالل

س تابستا  5۹شماره  سیدادگستر یف لناما  قوق س«یم وص میاطالعاس و  ر یآزاد ا سیب

۱۳86 :۱۰۰-6۱. 

 سی: دعاویاسیو س ی قوق مده یالملل نیب ثاقی( م۱۳۹5کَسَن) سایشولتر و مل یجوزفس سارا؛ جن

 تهرا : اهتشاراس شهرداهش. سیترجما قاسم زماه رسیهاس تفاسآموزه

شماره  شاسیبازتاب اهد ایهشر دهسیو  ق اظهار هظر و ابراز عق ا یب ی( آزاد۱۳82) میسروشس عبدالکر

 .2۰-2۹: ۱۳82س مردادد 4۰

 ایس هشر« قوق بشر یالملل نیدر هظاج ب ا یب یاجزاء  ق آزاد(»۱۳۹5) دیعبدالمج سیسودمند

 .8۷-۱۱4: ۱۳۹5س تابستا  2دوره هشتمس شماره  سیمطالااس  قوق

 یاسیف لناما علوج س س«میاز منظر قرآ  کر ا یب ی ق آزاد( »۱۳۹۷کاظم ) دیس سیدباقریس

 .۷-۳۱: ۱۳۹۷س بهار 8۱س شماره 2۱)باقرالالوج(س سال 

 آرا. شای(  قوق رساهاس تهرا : اهتشاراس اهد۱۳۹۷و رضا فنازاد) دی م سیقاسم

 دگاهیو گستره آ  از د یو مباه ا یآزادی ب( »۱۳۹2) ینی س میابراه دیا مد و س دیس سییمرتضا

: ۱۳۹2س بهار و تابستا  (4دوج)پیاپیسال دوجس شماره  سیس ف لناما مارفت  قوق«فقا و  قوق

۷2-4۹ . 

 (  قوق مطبوعاسس تهرا : دفتر مطالااس و تحقیقاس رساها ها.۱۳۷۹ماتمدهژادس کاظمس )

مشهور در  یچهره ها یماهوادگ یم وص می ر یموازها افشا( »۱۳۹8عطارا ) ایو هاد ریام سیمقام

س 4۹دوره  سیف لناما مطالااس  قوق عموم س«ییقضا یههادها ایدر رو ا یب یرساها ها و آزاد

 .۳۳۱-۳۱۱: ۱۳۹8س تابستا   2شماره 
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س ف لناما رواق «و  قوق بشر ینید یدر آموزه ها ا یب یآزاد( »۱۳84)یم طف دیس سیرمحمدیم

 .۹4-۱۱۳:  ۱۳84س مرداد 44شماره  شاسیاهد

 هرا   هشرچاپ شس چاپ اولس ت ا سیترجما  سن پو اسیسیا زاب س   لزسرابرسسیم

زادهس ف لناما  یو رضا شکوه یبیترجما محمد سن  ب س«ا یب یآزاد( »۱۳85)کیواچمنس باتر

 .28۹-۳۱۹: ۱۳85س زمستا  ۷و  6شماره  سی قوق اساس
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Abstract 

The present research was conducted in order to explain the relationship 

between media law and human rights and to identify its requirements, 

obstacles and necessities.  For this aim, it was studied documents and 

sources, the Constitution of the Islamic Republic of Iran and international 

human rights treaties, principles related to media law and freedom of 

speech in the Constitution of Iran. In this regard, the requirements of media 

rights include: comprehensiveness between rights and ranges; generality 

and media-oriented; Emphasis was placed on union and civil supervision, 

and compliance with the principles of law writing.  And the most important 

obstacles to freedom of speech in the media were in four fields including: 

organizational structure; limitation of financial resources; hardware 

problems; and government interference in media news .According to the 

findings, the right to freedom of speech has always been recognized for the 

people both in the Constitution of Iran and in the way of the Prophet of 

Islam and Imam Ali, and there is for the media, as representatives of public 

opinion and the fourth pillar of democracy. 

Key words: Media, Media Law, Communication Law, Hhuman Rights, 

Freedom of Speech 




