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بررسی ساختار انیمیشن تلویزیونی

حکمتمطهر

رسانه و هنراسالمی

فروش نفت کردستان عراق به ترکیه و تأثیر آن در تجزیه عراق

آینده سیاسی سوریه و جریان مقاومت پس از انتخابات 2014

معادله و ساختار جدید قدرت در خاورمیانه بعد از افول نقش عربستان

الگوي برنامه سازي براي انتقال مفاهيم قرآني با مطالعه موردي راديو قرآن

اخالق كاربر در فضاي سايبر با توجه به تغييرات فناوريهاي نوين ارتباطي

تدوين راهبرد توليد محتواي مردمي و سازماني در فضاي مجازي با تاكيد بر صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

چکیده پایان نامه های دانشکده صدا و سیما -قم
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مرکز پژوهش و سنجش افکار

بررسیساختارانیمیشنتلویزیونی
صفورا ،محمدعلی ،بهمن ماه .1393
دست يافتن به انيميشن تلویزیونی در حد استانداردهای بینالمللی و با کیفیت حرفهای که
بتواند در بازارهاي داخلی و جهانی به معرفی ایران و فرهنگ ایرانی به شکلی سرگرمکننده
و جذاب بپردازد و نیز بتواند ابعاد این صنعت نوپا را در ایران وسعت بخشد ،از طریق شناخت
و بهکارگیری ساختار انيميشن تلویزیونی حاصل میشود.
این پژوهش در پنج فصل تالش دارد پس از بیان تاریخچهای از انیمیش��ن ،ارائه مفهوم
و تعریف و انواع فیلم انیمشین ،با بررسی ویژگیها و ساختار انيميشن تلویزیونی ،و تفکیک
این ویژگیها از دیگر انواع اصلی انيميش��ن (انيميشن سینمایی و انيميشن کوتاه تجربی-
هنری) ،عالوه بر جلوگیری از مخدوش ش��دن مرزهای انواع انیمیش��ن ،که از بزرگترین
عوارض انيميشن تلویزیونی ایران به شمار میرود ،معیاری برای آموزش ،تحلیل و چگونگی
بهکارگیری عناصر ساختاری در انواع انيميشن و بویژه انيميشن تلویزیونی فراهم آورد.
پژوهشگر همچنین ،قصد دارد با کمک بررسی و شناخت عناصر ساختاری انيميشن تلویزیونی،
ش��امل عناصر س��اختاری -بیانی ویژه انیمیشن ،عناصر س��اختاری فیلمنامه ،عناصر ساختاری
طراحی بصری ،طراحی صوتی و تدوین در انیمیشن تلویزیونی ،عالوه بر ارائه اصول و مبانی ،به
ويژگيهاي زیباییشناسانه در ساختار انيميشن تلویزیونی اشاره کند .عالوه بر آن ،آسیبشناسی
انيميش��ن تلویزیونی ایران از زوایای مورد نظ ِر پژوهش ،از دیگر اهداف پژوهش بهشمار میرود.
همچنین براساس يافتههاي پژوهش ،پیشنهادها و راهکارهایی در قالب یک الگوی جامع براي
اصالح س��اختا ِر فرم بصری ،فیلمنامه و دیگر عناصر ساختاری در تولیدات تلویزیونی ایران ارائه
ِ
شده است که در آن تمامی عناصر ساختاری در یک اثر انيميشن ،مانند متن دراماتیک (فیلمنامه)،
فرم بصری ،صدا ،روایت ،تدوین و امکانات بیانی ویژه انيميشن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
حکمتمطهر
حسيني هرندي ،سيد محمدحسين ،بهمنماه .1393
اندیش��مندان و حکیمان فرهنگ و تمدن اس�لامي ايران از خواجه نصيرالدين طوسي تا
شيخ بهايي و ميرداماد و از صدر المتألهين تا عالمه طباطبايي ،با الهام از تعاليم حيات بخش
اسالم ،در پي تقویم بناي بلند« ،حكمت اسالمي» بودند.
این بزرگان با بهرهگیری از نصوص تعاليم آس��ماني ،نوش��يدن از سرچشمههاي معرفت
ديني و بکارگیری آموزههای عقلی و حکمی به پاس��خ به س��ؤاالت و ش��بهات و س��امان
بخش��ي به افكار و عقايد نسلها پرداختند .در دوره اخير و در سالهاي منتهي به حاكميت
نظام جمهوري اس�لامي نيز ،شهيد مرتضي مطهري راه اسالف اندیشمند خود را ادامه داد.
«قلم روان» و «فكر تواناي» او از تأمالت فلس��في و انسان شناختي ،قرآن پژوهي و سيره
معصومين تا داستان راستان براي كودكان را در برميگرفت .همچنین مباحث كالني چون؛
نوآوريهاي فلس��في و كالمي ،آزادي و آزادانديشي ،احياء تفكر ديني ،انديشههاي قرآني،
فقهي و تربيتي ،ديدگاههاي تاريخي و اخالقي از اساس��يترين مضاميني بودند كه اس��تاد
مطهري در آثار خود به آنها پرداخته و آنها را پرورانده بود.
س��ازمان صداوسيماي جمهوري اس�لامي ،از بيست و پنجمين س��الگرد شهادت استاد
مطهري در س��ال  1383تا کنون همايش��ي جهاني با عنوان حكمت مطهر را برگزار کرده
است .در اين همايشها استادان و صاحبنظران ايراني و خارجي به ارائه سخنراني و مقالههاي
خود در خصوص ابعاد مختلف شخصيت و انديشههاي شهيد مطهري پرداختهاند.
این مجموعه در ش��ش فصل ،گزارش��ي از همايش حكمت مطهر در شش سال گذشته
( 1383تا  )1388را در اختیار عالقهمندان قرار داده است.
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رسانه و هنراسالمی
موسوی گیالنی ،سیدرضی،دی ماه .1393
پيروان اديان در طول تاريخ از هنر براي ترويج پيام و مضامين ديني اس��تفاده کردهاند؛
مضامين آثار هنري ش��امل نظامی از نشانههاس��ت که هر يك از آنها مستقل يا در ارتباط
با يكديگر ،معاني و مفاهيم ،عاليق ،س��ليقهها ،بينش و عقيده خاصي را به مخاطب منتقل
ميس��ازند و گاه اين نش��انهها و نمادها در تعامل با هم و در روابطي كه با يكديگر دارند،
بيانكننده معنا هستند.
در این پژوهش که چهار فصل را ش��امل ميشود تالش ش��ده است تا نقشمايهها ،نمادها
و نش��انههاي موجود در تاريخ هنر اس�لامي ،از حیث كاركرد و و جایگاه آنها در عرصه رس��انه
بررسی شود .همچنین الزم است به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه ميتوان با تضمين
مؤلفههاي هنر اسالمي در رسانهها ،كاركرد و تأثير رسانهها را در تعليم و تربيت افزايش داد.
فصل نخس��ت با عنوان نقشمایهها و نمادها ،پس از ارائه تعریفی از مفاهیم نقشمایه،
نماد و نشانه ،به بررسی نقاشی ،سازههای معماری و هنرهای تزئینی و جایگاه آنها در هنر
و هنراسالمی پرداخته است.
جایگاه نقشمایهها و نمادها در فرهنگ اس�لامی در فصل دوم بحث شده و این جایگاه
در هنراس�لامی ،متون عرفانی و فتوتنامهها مورد بررسی قرار گرفته است .فصل سوم ،به
کارکرد نقشمایهها و نمادها در رس��انه و هنر اختصاص يافته تا عالوه بر بررس��ی فلس��فه
وزیباییشناسی رسانه و نسبت میان دین و رسانه ،تأثیر رسانهها بر ضمیرناخودآگاه و انتقال
مفاهی��م از اینطریق تبیین ش��ود .در آخری��ن فصل نیز کارکرد نماده��ا و نقشمایهها در
پسزمینه آثار هنری ،الگوهای هنراس�لامی و تعلیم رسانهای ،تعادل و تناسب میان نمادها
و نقشمایهها با پیام و محتوای دینی ،اقناع مخاطب در بهکارگیری نمادها و نقشمایههای
اسالمی در رسانهها ،نوآوری و تازگی در کاربرد نمادهای اسالمی در رسانه ،مخاطبشناسی
در رسانه برای استفاده از سوژهها و نمادهای اسالمی و رابطه نمادهای اسالمی با رسانه و
هنر بررسی شده است.
به اين ترتيب ،با توجه به اينكه رسانهها در عصر جديد ،بيشترين تأثير را در زندگي مردم
و آموزش آنان داش��تهاند ضروري اس��ت كه نسبت ميان هنر اسالمي و رسانهها مورد دقت
نظر پژوهشگران قرار گيرد تا با استفاده از نقشمايهها ،نشانهها ،نمادها و كليه عناصر هنر
اسالمي ،به بهبود وضعيت رسانهها در ميان جوامع اسالمي بپردازند.
واحد پژوهشهای کاربردی برونمرزی

رسانه و واژگان هستهاي
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رسانه و واژگان هستهاي
دالورپور ،مصطفی ،اسفندماه .1393
ب��ا توجه به اهمیت آش��نایی دس��تاندرکاران تولید خبر و برنامهس��ازان رس��انه ملی با
اصطالحات تخصصي مرتبط با موضوع هستهاي ،این پژوهش به واژهشناسی هستهای به
منزله پنجره ورود به این حوزه مطالعاتي پرداخته است.
پايش مس��تمر گزارشهاي مدير كل آژانس بينالملل��ي انرژي اتمي ،بیش از چهل دور
مذاكرات هس��تهاي از سال  2003تا  ، 2015ادعاهاي رسانههاي معاند نظام و لفاظيهاي
مكرر دولتمردان و قانونگذاران آمريكايي ،بيانگر ضرورت آشنايي دستاندرکاران تولید خبر
و برنامه با اصطالحات رایج هستهاي است.
به منظور انتقال جامع مفاهيم تخصصي ،اصطالحات مرتبط با موضوع هس��تهاي به سه
بخش فني ،حقوقي و سياسي تفكيك شدهاند.
بخش اصطالحات فني بيشتر به سمت شناخت ابعاد دانش هستهاي ،روند چرخه سوخت
هس��تهاي ،تبیین اصطالحات فنی مانند غنی س��ازی ،سانتریفیوژ ،آبش��ار ،سو ،رآکتور و ...
متمركز شده اس��ت .در این بخش همچنین انواع کاربردهای صلح آمیز از انرژی هستهای
تبیین شده است.

با توجه به ارتباط موضوع هستهاي با برخي سازمانها و نظامهاي حقوقي ،در بخش دوم
عوامل تولید خبر و برنامه با ساختار آژانس بينالمللي انرژي اتمي ،ابعاد نظام پادمان ،پيمان
منع جامع آزمايشهاي هستهاي و ...بیان میشوند.
دلیل ارجاع موضوع هس��تهاي ايران از ش��وراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي به
ش��وراي امنيت س��ازمان ملل و تصویب تحريمهای ناعادالنه ،ناشی از داليل سياسي بوده
اس��ت .به همين دليل در بخش س��وم این مجموعه پژوهش��ی ،به مباحث و اصطالحات
سياس��ي اش��اره ميش��ود كه از مهمترين موارد آن ميتوان به مطالعات ادعايي تسليحاتي
شدن اشاره كرد.

وضعیت حقوق بشر در کشورهای

مدعی آمریکا ،انگلستان ،فرانسه
و کانادا

فروش نفت کردستان عراق به

ترکیه و تأثیر آن در تجزیه عراق

وضعیت حقوق بشر در کشورهای مدعی آمریکا ،انگلستان ،فرانسه و کانادا
رضایی،حسن ،بهمنماه .1393
ابهام در تعاریف و اس��تفادههای ابزاری از مفهوم حقوق بشر در دنیای معاصر باعث شده
است حقوق بشر به دستاويزي براي کشورهای به اصطالح مدعی که خود جزو بنیانگذاران
منش��ور و اعالمیه حقوق بشر بودند ،تبدیل ش��ود تا بوسيله آن کشورهاي مستقل را تحت
فشار قرار دهند و در پرتو آن اهداف سلطهگرانه خود را پیش ببرند.
در این میان کشورهای مدعی همچون آمریکا ،انگلستان ،کانادا و فرانسه به بهانه حمایت
از حقوق بش��ر در امور داخلی سایر کش��ورها مداخله کرده و با استفاده از رسانههای متعدد
خود بسیاری از کشورها را مورد هجمه تبلیغاتی قرار داده و اقداماتی را نیز بعض ًا علیه برخی
از این کشورها به انجام رساندهاند.
اما بررس��ی وضعیت حقوق بشر و پیش��ینه آن نشان میدهد که این کشورها در بسیاری از
جهات از استانداردهای الزم در زمینه حقوق بشر برخوردار نیستند و سازمانهای حقوق بشری و
نهادهای بینالمللی نگرانی جدی خود را از نقض حقوق بشر در این کشورها اعالم کردهاند.
این پژوهش در پنج فصل ،بر اساس آخرین آمار و گزارشهای موجود ،به بررسی مهمترین
مصادیق دهگانه حقوق بش��ر (حق حیات ،حق��وق زندانیان ،جرم و جنایت ،حق آزادی بیان،
حفظ حریم خصوصی ،منع نژادپرستی ،حقوق زنان ،حقوق کودکان ،حقوق اقلیتها و مداخله
نکردن در امور دیگر کشورها) در  4کشور مدعی ایاالت متحده امریکا ،انگلستان ،فرانسه و
کانادا پرداخته و موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشورها را تشریح کرده است.
تبیین موارد نقض اصول دهگانه حقوق بش��ر در کش��ورهای آمریکا ،انگلیس ،فرانسه و
کانادا محور اصلی مباحث پژوهش "وضعیت حقوق بشر در کشورهای مدعی" است.
ارائه توصیهها ،محورها و راهکارهای رس��انهای و همچنین پیش��نهادهای برنامهسازی
فصل مشترک همه پژوهشهای مذکور را تشکیل میدهد.
فروش نفت کردستان عراق به ترکیه و تأثیر آن در تجزیه عراق
رازیابیکار ،فریدون ،بهمن ماه .1393
یکی از تبعات اشغال عراق ازسوی امریکا در سال  ، 2003تغییر قانون اساسی این کشور
و تشکیل اقلیم کردستان بود .بر اساس قانون اساسی عراق ،تمامی قراردادهای نفتی باید
از دول��ت مرکزی بغداد امضا بگيرند همچنین درچارچوب قانون اساس��ی  17درصد از کل
درآمدهای فروش نفت عراق به این اقلیم پرداخت ميشود .با اینحال ،اقلیم کردستان بدون
مجوز دولت مرکزی به ترکیه نفت صادر میکند.
ترکیه بویژه از سال  2008با اهداف مختلف اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی و انرژی به دنبال
تقویت مناسبات با اقلیم کردستان است .همچنین ،برای حفظ منافع داخلی ،با کردهای خود
از جمله پ .ک .ک وارد مذاکرات صلح ش��ده و ش��روع به اصالحاتی درجهت اعطاء حقوق
فرهنگی و اجتماعی به کردها کرده است ،بهموازات اين امر ،آنکارا تالش دارد ضمن پیوند
روابط با اقلیم کردس��تان ،از عدم حمایت و تحریک آنها نسبت به کردهای ترکیه اطمینان
يابد و آنها را در فرايند خلع سالح پ .ک .ک همراه و متعهد گرداند.
در این میان ،توافقنامه  2دس��امبر  2014میان بغ��داد و اربیل برای حل اختالفات نفتی
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نشان میدهد که عوامل مختلفی نظیر تأثیرگذار بودن شکایتهای بغداد علیه قراردادهای
نفتی یکجانبه اقلیم کردس��تان که گهگاه منجر به توقیف نفت صادراتی اقلیم ش��ده است،
همچنی��ن حم�لات داعش به عراق و ض��رورت همکاری بغداد و اربیل ب��رای دفع تهدید
مش��ترک و رویکرد مش��ترک ایران ،عراق و س��وریه علیه تجزیهطلبی در منطقه ،بههمراه
مشارکت کردها در حاکمیت عراق باعث شده است که دورنمای تأثیر اهرم نفت بر تجزیه
اقلیم کردستان عراق کمرنگ شود .ضمن اینکه توافقنامه ياد شده ،زمینه بهرهبرداری ترکیه
را از اختالفات نفتی عراق و اقلیم کردستان عراق کاهش میدهد.

آینده سیاسی سوریه و جریان

مقاومت پس از انتخابات 2014

معادله و ساختار جدید قدرت

در خاورمیانه بعد از افول نقش
عربستان
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آینده سیاسی سوریه و جریان مقاومت پس از انتخابات 2014
رحمتی ،مهدی ،دیماه .1393
تحوالتی که از آذرماه ( 1389دسامبر  )2010در منطقه شمال آفريقا و جنوب غرب آسیا در
قالب بیداری اس�لامی روی داد ،پیامهایی را برای کشورهای سازشکار و حامیان غربی آنها
در پی داش��ت .از جمله اینکه :حکومتهای بس��ته ،قادر نیس��تند به سیاس��تهای مبتنی بر
دیکتاتوری و جدایی از مردم ادامه دهند .مهمتر اینکه با روی کار آمدن حکومتهای مردمی و
تحقق خواستههای آنها ،راهبردهای کالن غرب و کشورهای مرتجع به خطر خواهد افتاد.
بر همین اساس ،ایجاد تفرقه و انشقاق میان گروههای مختلف قومی و دینی و جلوگیری
از ادامه بیداری اس�لامی در دس��تور کار قرار گرفت .از جمله کش��ورهایی که س��عی شد با
بحرانس��ازی در آن ،افکار عمومی از حرکتهای اسالمی و مردمی منطقه منحرف گردد،
سوریه بود .از نظر طراحان غربی بحران ،فارغ از این مسائل ،ایجاد ناامنی در سوریه عالوه
ب��ر اينکه میتواند این کش��ور را به عنوان حلقه واس��طه مقاومت از ادامه سیاس��تهایش
جدا س��ازد ،زمینههای مختلفی را برای درگیر کردن کش��ورهای منطقه با موضوعی غیر از
رژیمصهیونیستی ایجاد میکند.
در مارس ( 2011اسفندماه  )1389مردم سوریه با خواستههای محدود سیاسی در برخی
از ش��هرهای کوچک و روس��تاها به دنبال ایجاد فرصتهای بیشتری برای تأثیرگذاری در
ت محدود فرصتی را برای جریان سازشکار ایجاد کرد تا
ساختار سیاسی بودند اما این حرک 
با وارد کردن عناصر مسلح بیگانه و تکفیری ،اعتراضها را از حالت مسالمتآمیز به سمت
تحرکات نظامی پیش ببرند .تبدیل مس��ئله س��وریه به بحران ،باور به ساقط کردن نظام را
ب��ه ب��اوری فراگیر در میان مخالفین تبدیل کرد به نحوی ک��ه حتی حکومت بدیل معرفی
ش��د و برخی از کش��ورها آن را به رسمیت ش��ناختند .این مسائل در حالی شکل گرفت که
برخی معادالت در راهبردهای مخالفان نظام س��وریه گنجانده نشده بود؛ همگرایی مردمی
و تشکیل نیروهای دفاع وطنی برای حفظ امنیت بیشتر ،عدم انسجام ارتش سوریه ،کمک
نیروهای مقاومت به س��وریه ،حمایت موافقان نظام س��وریه از این کشور و رفراندوم اثبات
مشروعیت نظام از جمله مواردی بود که باعث تغییر معادالت شد.
معادله و ساختار جدید قدرت در خاورمیانه بعد از افول نقش عربستان
جمعی از پژوهشگران،دیماه .1393
عربستان سعودی که در سال  1932از سلطه انگلستان خارج شد و با عنوان «پادشاهی
عربستان سعودی» اعالم استقالل کرد داراي حکومتي سلطنتي است كه قدرت كامل را در
اختيار شاه قرار ميدهد .شاه از سوي شوراي سلطنتي مركب از شاهزادگان و افراد خانواده
س��لطنتي انتخاب ميش��ود و در اين خصوص نيز داراي مسئوليت است.در این کشور مردم
کمترین نقشی در تعیین پادشاه وحتی دیگر مسئوالن کشوری ندارند.
پس از ش��کلگیری موج بیداری اس�لامی ،دولتمردان س��عودی نگران وضعیت خویش
هستند .دومینوی دموکراسی که در منطقه به راه افتاده ،یکی پس از دیگری ُحکام دیکتاتور
منطقه را سرنگون میکند .از نظر بسیاری از کارشناسان مستقل ،عربستان سعودی که خود
را بازنده تحوالت منطقه پس از بیداری اسالمی میداند ،در پی گسترش تروریسم تکفیری
در منطقه به منظور جبران خس��ارت خویش برآمده اس��ت؛ از اين رو ،حمایت از تروریسم و

گروههای تروریس��تی از نظر دولتمردان سعودی راهي براي جبران کاهش نقش این کشور
در بازیگری منطقهای است .به این مجموعه باید تحرکات عربستان را برای کاهش جهانی
قیمت نفت نيز اضافه کرد .در نهایت اینکه ،پس از ش��کلگیری بیداری اس�لامی ،ترتیبات
امنیتی منطقهای نیز دچار تغییر و تحوالتی شده است؛ چنان که از اين پس ساختار و معادله
قدرت در منطقه همچون گذشته نخواهد ابود.
این پژوهش به دنبال آن است که معادله و ساختار جدید قدرت را در منطقه خاورمیانه مورد
بررسی و کنکاش قرار دهد و به بررسی داليل و عوامل اصلی افول قدرت عربستانسعودی
در منطقه بپردازد.
پایان نامه

الگوي برنامه سازي
براي انتقال مفاهيم
قرآني با مطالعه
موردي راديو قرآن

اخالق كاربر در فضاي
سايبر با توجه به
تغييراتفناوريهاي
نوينارتباطي

الگوي برنامه سازي براي انتقال مفاهيم قرآني با مطالعه موردي راديو قرآن
عاقل حقيقي ،محمدمهدی ،دانشكده توليد راديو ،تلويزيون ،بهمن .1393
ش��بكههاي مختلف راديو و تلويزيون امروزه رو به تخصصي شدن حركت كردهاند و هر
كدام به موضوعات خاصي ميپردازند .قرآن كريم نيز يكي از موضوعاتي اس��ت كه همواره
مورد توجه جمعيت عظيم مس��لمانان جهان بوده و به همين س��بب ،ش��بكههاي گوناگون
رس��انهاي به برنامهسازي در مورد اين كتاب مقدس پرداختهاند .این پژوهش با هدف ارائه
راهكارهاي��ي برای انتقال بهتر مفاهيم قرآني در برنامههاي راديويي و ارائه الگوي مطلوب
ساخت برنامههای رادیویی قرآنی تدوین شده است.
پژوهشگر با استفاده از روش مصاحبه عمیق تالش کرده است از تجربيات و ديدگاههاي
افرادي كه در حوزه رسانه و قرآن فعاليت كردهاند ،در تبيين الگوي تولید برنامههاي راديويي
ب��ا موضوع قرآن كريم اس��تفاده کند .از نتايج به دس��ت آمده در اي��ن پژوهش میتوان به
 .1شناخت فرآيند تبديل يك ايده قرآني به يك برنامه قرآني؛ مانند :داشتن اطالعات قرآني،
ذهن خالقانه هنري ،شناخت ويژگيهاي رسانه و ...؛  .2معرفي قالبهاي برنامهسازي مؤثر
در ارائه مفاهيم قرآني در برنامههاي راديويي مانند نمايش ،قالبهاي مشاركتي و مينياتوري
و ...؛  .3بيان نكات قابل توجه در ساخت برنامههاي قرآني؛ مانند بيان آشكار پيام ،بيان پيام
محكم و متقن ،رعايت ظرفيت مخاطب و ...اشاره کرد.
اخالق كاربر در فضاي سايبر با توجه به تغييرات فناوريهاي نوين ارتباطي
عريضي ،سیدفرشاد ،دانشكده ارتباطات ،بهمن .1393
این پژوهش ،به مطالعه «اخالق كاربر در فضاي سايبر با تأكيد بر تغييرات فناوريهاي نوين
ارتباطي» با اس��تفاده از روش كيو ميپردازد .مس��ئله اصلي پژوهش ،فهم اين امر است كه آيا
كارب��ران در فضاي مجازي به آنچه در دني��اي حقيقي اعتقاد دارند ،عمل ميكنند؟ آيا فضاي
مج��ازي ،ارزشهاي اخالقي خاص خود را ميطلبد يا همان اصول اخالقي دنياي حقيقي در
آن بازتعريف ميش��ود؟ براي شناسايي ذهنيتهاي مختلف پيرامون اخالق كاربران در فضاي
مجازي28 ،نفر از  5دسته فعال ،غوطهور ،محبوب ،هرزهنويس و آشنا به سواد رسانهاي از ميان
كاربران ش��بكه اجتماعي گوگل پالس ،بهصورت هدفمند براي مشاركت در اجراي روش كيو
انتخاب ش��دند .پس از طراحي  57گزاره معرف فضاي گفتماني پژوهش ،مشاركتكنندگان از
طريق نرمافزار شخصيسازيشده پژوهشگر ،بهصورت آنالين ،اقدام به مرتبسازي گزارهها
در ي��ك ج��دول متقارن کردند و در پايان ،دادهها در پايگاهي بر روي وب ذخيره و س��پس به
کمک نرمافزار تحليل شدند .در نهايت براساس يافتهها و تحليلهاي پژوهشگر ،سه ذهنيت از
ميان مش��اركتكنندگان ،پيرامون اخالق در فضاي مجازي بهدست آمد.كاربران ذهنيت اول،
اصول اخالقي را در فضاي مجازي مش��ابه دنياي حقيق��ي ميدانند و پايبند به رعايت اصول
اخالقي دنياي حقيقي در فضاي مجازي هس��تند .اينگروه «اصولمحور» ناميده ميش��وند.
كاربران ذهنيت دوم به نام «نسبينگر» ،اصول اخالقي را در فضاي مجازي و حقيقي يكسان
نميدانند و رعايت آنرا بس��ته به تعريف هر كاربر تلقي ميکنند آنان از شكس��تن هنجارهاي
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عرفي در فضاي مجازي ابايي ندارند .ذهنيت سوم متعلق به دستهاي از كاربران است كه اصول
اخالقي فضاي مجازي و دنياي حقيقي را يكسان ميپندارند اما بر لزوم تعريف اخالق و آداب
خاص براي فضاي مجازي نيز تأكيد ميکنند .اين دسته «آداب مدار» هستند .نتايج پژوهش
نشان ميدهد ،رفتار اخالقي كاربران در فضاي مجازي بيش از هر چيز به نوع نگرش آنان و
ت قرار ميگيرند ،وابسته است.
اينكه در كداميك از اين سه دسته ذهني 

تدوين راهبرد توليد
محتواي مردمي و
سازماني در فضاي
مجازي با تأكيد بر
صداوسيمايجمهوري
اسالمي ايران
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تدوين راهبرد توليد محتواي مردمي و سازماني در فضاي مجازي با تأكيد
بر صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
جعفري ،حمیدرضا ،دانشکده ارتباطات ،بهمنماه .1393
امروزه اکثر مردم اس��تفادهکنندگان فضاي مجازي بهش��مار میآین��د .توليد محتوا براي
فضاي مجازي كه موضوع اين پژوهش است ،مسئله مهمی تلقي ميشود .هدف از پژوهش
حاض��ر ،تدوين راهب��رد توليد محتوا در فضاي مجازي با تأكيد بر س��ازمان صدا وس��يماي
جمهوري اس�لامي ايران اس��ت .این پژوهش با روش تركيبي و با استفاده از فنون كيفي و
تكنيك  SWOTكه نياز به عمليات ك ّمي دارد ،انجام گرفته و از طريق مصاحبه عميق با
كارشناسان ،اطالعات و دادهها جمعآوري شده است .همچنين از روش مقايسه دايمي براي
تجزيه و تحليل دادهها اس��تفاده ش��ده است .پس از ارزيابي قوتها و ضعفها و فرصتها و
تهديدها ،با استفاده از مدل ديويد و بهرهگرفتن از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و ماتريس
ارزيابي عوامل خارجي ،مش��خص شد كه موقعيت راهبردي صداوسيماي جمهوري اسالمي
درخصوص توليد محتواي مردمي و س��ازماني براي فضاي مجازي در موقعيت  STاس��ت.
بنابراين ،ابتدا راهبردهاي موقعيت  STكه طي آن سازمان صداوسيما با استفاده از نقاط قوت
خود ميكوشد از تهديدهاي محيطي اجتناب كند ،تدوين شده است و سپس با توجه به شرايط
كنوني صداوسيما ،خبرگان اين پژوهش راهبرد زير را به عنوان بهترين و سودمندترين راهبرد
توليد محتواي مردمي و س��ازماني در فضاي مجازي تش��خيص دادهاند .سازمان صداوسيما
با وجود ش��بكههاي تخصصي و اس��تاني گوناگون ميتواند ضمن جذابتر و غنيتر كردن
محتواي ارائه شده در فضاي مجازي خود ،در بعد استاني نيز براي جذب مخاطبان فعال بيشتر
و توليد برنامههاي محلي و فرهنگي اقوام ايراني از جانب ايشان اقدامات الزم را انجام دهد.
در اين صورت ،هم مخاطب بيش��تري را جذب خواهد کرد و هم فرهنگ ايراني– اس�لامي
حفظ و تقويت خواهد شد .به اين ترتيب ،سازمان صداوسيما ميتواند از محتواي توليد شده
ازسوی مردم نيز در جهت پيشبرد اهداف خود كمك بگيرد.
چکیده پایان نامههای دانشکده صدا و سیما -قم
دانشکده صداوسیما  -قم  ،بهمن ماه .1393
دانشکده صداوسیما ـ قم برخوردار از این ویژگی منحصر به فرد است که دانشجویان آن
از میان فضال و دانش آموختگان حوزههای علمیه سراسر کشور برگزیده شدهاند و به بحث
و پژوهش و فعالیت علمی در حوزههای متداخل دین و رسانه ،دین و هنر و دین و ارتباطات
اقدام میکنند .این فرمایش مقام معظم رهبری که «این همان مرکزی است که کمبودش
را احس��اس میکردیم» هم میتواند به نیاز رسانه ملی به نیروی انسانی متخصص کارآمد
و در عینحال متعهد از میان فضالي حوزوی اش��اره داش��ته باشد و هم به این نوع فعالیت
علمی که کارشناس��ان معارف دینی به سراغ حوزههای مختلف علوم انسانی از جمله رسانه
و ارتباطات بروند و در این خصوص به اندیش��ه و تولید فکر و بومیس��ازی افکار و نظریات
مطرحي بپردارد که بهطور عمده خاستگاه غربی ،سکوالر و غیر اسالمی دارند.
ای��ن مجموع��ه ،چکیده و معرفی بخش��ی از پایان نامههای فارغالتحصیالن دانش��کده
صداوس��یمای قم در سه رشته تولید سیما ،علوم ارتباطات اجتماعی و ادبیات نمایشی است
و میتواند راهنمای خوبی برای انتخاب موضوع و ش��ناخت موضوعات مرتبط با حوزههای
متداخل دین ،رسانه و هنر باشد.

