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هاي مذهبي شبكه يك تلويزيون جمهوري اسالمي ايران در ميزان اثربخشي برنامه

 ارتباطات واحد ديدگاه دانشجويان ارشد بر  كيدأت با ايام خاص (ماه مبارك رمضان)

 مركزي  تهران

*دكتراميرمسعود اميرمظاهري  

**ال دانايل  

 چكيده

گذرد هنوز هم بسياري از افراد جامعه ايران كه يـك   روز ميچند سال از پيروزي انقالب اسالمي تا به امكه سي و  با وجود آن

هـاي همگـاني و بـه طـور      شود تا وظيفه رسانه له باعث ميأاسالم دارند و اين مسجامعه مذهبي است معلومات و آگاهي اندكي از 

هاي ارتباطي پيشـين   ند سيستمتوان از اين وسائل مان نمي  اين است كه اساسي هميت بيشتري پيدا كند. اما نكتهاخص تلويزيون ا

هاي ارتباطي ديني بيشترين تأثير را بر مخاطبان داشته  سائل دانش جديد را آموخت تا پياماستفاده نمود و بايد براي استفاده از اين و

هاي  قالب هاي مذهبي در تا چه حد در ارائه پيام ويزيوناالت قابل طرح در اين زمينه اين است كه تلؤاين اساس يكي از س باشد. بر

 ...) و سنتي موفق بوده است؟ و نمايش، سريال، (فيلم جديد

اي بـراي   هـاي مـذهبي جاذبـه    كه چرا برخي از برنامـه  اين اند؟ و ني در ارائه پيام خود موفق نبودههاي دي چرا بعضي از برنامه

كه تلويزيـون تـا چـه انـدازه      هاي مذهبي چيست؟ و اين عدم توجه مخاطبان به اين برنامه كنند؟ داليل توجه و مخاطبان پيدا نمي

توانسته نياز مذهبي مخاطبان خود را برطرف سازد و در اثربخشي و جذب مخاطبان موفق عمل نمايد؟ در اين پژوهش كه به روش 

ايـام  بي شبكه يك تلويزيون جمهوري اسالمي ايـران در  هاي مذه انجام شده ميزان اثربخشي برنامه نامه و با ابزار پرسش پيمايشي

از ديدگاه دانشجويان ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي مورد بررسي قرار گرفتـه   (ماه مبارك رمضان) خاص

ه بيانگر ج به دست آمدها و ضريب همبستگي پيرسون انجام شده است و نتاي اساس فراواني داده است. تجزيه و تحليل اطالعات بر

گويي و به دور از افراط و تفريط و با مدد گرفتن  قيم و با توجه به واقعيات و سادهاي غيرمست گونه تواند به اين است كه تلويزيون مي

رائـه  اي متناسب با نيازها و عاليـق مخاطبـان ا   گوهاي مناسب مذهبي توليدات رسانهاز نظرات علماي آگاه و خبرگان فن و ارائه ال

 نمايند.
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 مقدمه

ثر در رهبـري فكـري در جامعـه    ؤهاي خـود گـامي مـ    تلويزيون توانسته است با تواناييدر عصر حاضر 

هايي خـاص بـه    روشها با  معي به وجود آمد سبب شد كه رسانهبردارد. سير تكاملي كه در وسايل ارتباط ج

جلب مخاطبان بپردازند. از همين رو پيدا كردن نقاط ضعف و قوت يك رسـانه از اهـم مسـائلي اسـت كـه      

 توجه انديشمندان و منتقدان را امروزه به خود جلب كرده است.  

، سـازي  فرهنـگ ، نقش مهم و مورد توجه وسايل ارتباط جمعي به خصـوص تلويزيـون رهبـري فكـري    

هاي ديگري هم بـر عهـده دارد و توجـه بـه آنهـا اهميـت        ساني است. البته تلويزيون نقشر آموزش و اطالع

باشـد ميـزان توانـايي و قـدرت تلويزيـون در جلـب        اما آنچه در اين تحقيق مدنظر مـي  خاص خود را دارد.

 هاي خاص است.   زمينه مخاطبان و ارائه پيام در

 باشد و براي اين هاي خاصي مي اي خصايص و ويژگيشود دار يي كه از طريق تلويزيون منتقل ميها پيام

هاي مذهبي يكـي از   ها را مدنظر داشت. پيام كاري ان مقبوليت يابند بايد تمام ريزهها در نزد مخاطب اين پيامكه 

 شود.   تلويزيون ما به آن توجه زيادي ميها است كه در  انواع اين پيام
 

 مطالعات پيشين

ن يـك  بررسي ارتباط تلويزيون و مذهب پرداخت و به اين نتيجه رسـيد كـه داشـت    در تحقيقي به )1376مهربان (

توانـد تـا حـد     اي غير مسـتقيم ارائـه كنـد مـي     ا محتواي مفيد و جذاب را به گونهب هايي شبكه مستقل مذهبي كه برنامه

 زيادي به جلب و جذب مخاطبان بپردازد.

ايي هاي ارتباطي دينـي بايـد حتمـاً بـا علـم ارتباطـات آشـن        معتقد است براي استفاده از سيستم )1375اردستاني (

اي ارتبـاطي دينـي   هـ  ر غير اين صورت استفاده از سيسـتم هاي علمي دين را ارائه نمود. د داشت تا بتوان بر مبناي شيوه

تـأثير  خواهـد داشـت و    بـر  نيروي انسـاني و... را در ، هزينه، له از دست دادن زمانأرسد كه اين مس به حداقل خود مي

 دين در جامعه را كمرنگ خواهد نمود.

هاي دينـي و غيـر دينـي در تلويزيـون جمهـوري       ه اين نتيجه رسيد كه ميان برنامهدر مقاله خود ب )1388( راودراد

مهم دسـت يافـت كـه از     با دينداري در سطح جامعه رابطه وجود دارد. در اين تحقيق پژوهشگر به اين، اسالمي ايران

 نوع سوم مطلوب تلويزيون ديني است.، اي شده هصرفاً سرگرم كننده و ديني رسان، ي صرفاً دينيها ميان برنامه

منظـر  ، م توليـد نظا مخاطبان و، شاخص محتواي برنامه 3) در بررسي تلويزيون از ميان 1389( معتمدي، منتظرقائم

هـاي دينـي    ط شفاف و غير شـفاف برنامـه  سي ضواباند. در اين برر ده و آن را مورد بررسي قرار دادهسوم را انتخاب كر

هـاي مـرتبط بـا اقتصـاد      كه بستر يا چـارچوب نظـري آن تئـوري   اند  از نظام توليد در نظر گرفته شده به عنوان بخشي

م توليـد و كنتـرل از طريـق ضـوابط     اقتصاد سياسي و هژموني را در نظـا ، سياسي رسانه است كه مفاهيمي مثل مالكيت

 داند.   ثر ميؤم
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شـامل نبايـدهاي   تنهـا  ابتـدا   هـاي دينـي در   امـه توان نتيجه گرفت كه ضـوابط برن  وعه مباحث مياز مجم

اي در  امـا در ادامـه ضـوابط خـود سـاخته     ، شد اخالق و احكام مي، هاي مختلف ديني اعم از اعتقادات حوزه

   سازد. ني مورد نظر را به ذهن متبادر ميهاي ديني ساري و جاري شد كه تثبيت هژمو برنامه

هاي ديني در تلويزيون جمهـوري اسـالمي    رزشيابي پويانمايياي به ا در مقاله )1387درتاج (، موسي پور

 ايران پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه اصول حاكم بر توليد پويانمايي بر شانزده اصل مشتمل است. ايـن 

هبي داخلي و دو پويانمايي غير مـذهبي  دو پويانمايي غير مذ، از بررسي و تحليل دو پويانمايي مذهبي ها داده

قايسـه و ارزيـابي وضـعيت    خارجي به دست آمد. البته پويانمايي غير مذهبي را براي فـراهم شـدن امكـان م   

 هاي مذهبي مورد بررسي قرار دادند.  پويانمايي

« و» ونتپرهيـز از خشـ  «و » استفاده از حركـات مـوزون  «ول دهد كه اص ها نشان مي تجزيه و تحليل داده

اسـتفاده  «و » پرهيز از كاربرد جمالت منفي«اما اصول ، هاي مذهبي رعايت نشده در پويانمايي» كسب پاداش

اسـتفاده از حركـات   «، »تـراكم اطالعـات  «، »هاي كوتاه استفاده از پيام« تا حدودي و اصول» از جمالت مثبت

هـاي   در پويانمـايي  »موسـيقي شـاد  « و» ارائه به موقع پاداش« ، »پرهيز از مجازات«، »رنگ مناسب« ،»صحيح

 رعايت شده است.   به طور كاملمذهبي 

هاي مـذهبي بـيش از حـد قبـول بـوده       در پويانمايي» تكرار«و» فانتزي«، »اغراق« عين حال استفاده از در

هـاي   هاي غيرمذهبي داخلـي و پويانمـايي   ه رعايت اصول توليد در پويانمايياست. در پايان نيز بايد افزود ك

هـاي مـذهبي در سـيماي     ود كه توليدكنندگان پويانماييش بنابراين پيشنهاد مي رمذهبي خارجي بيشتر استغي

 جمهوري اسالمي به اين موضوع توجه ويژه داشته باشند.  

هدف اصلي مقاله بررسي نحوه و ميزان اثرگذاري تلويزيون بر مراسم عزاداري و در نتيجـه   )1384بهار (

. 1: هـاي اصـلي عبارتنـد از    ست. با توجه به هـدف يـاد شـده پرسـش    آن ا فريني درتغيير فرهنگ يا آسيب آ

. آيـا  2 دهد؟ ثير قرار ميأدر چه سطحي فرهنگ جامعه را تحت تاي مانند تلويزيون در ايران چگونه و  رسانه

ا رسـانه  آي، ها موجب نشده تا فرهنگ ساختار نمايشي بيابد؟ به عبارت ديگر كيد بر وجه مراسمي در برنامهأت

موجب نشده تا فرم مراسم زيبا و نمايش گونه گردد و در مقابل توجـه كمتـري بـه معنـاي مراسـم دينـي از       

 طرف مخاطبان صورت پذيرد؟

هـاي   مقوله كيد برأعرصه فرهنگ با ت ثيرات تلويزيون درأ) در پژوهشي به بررسي ت1389قان (كيذ، باهنر

ر و خبـ ، هاي طنز يك سو در سه بخش برنامه دهد كه از ن ميلي پرداختند. نتايج حاصل نشاهويت قومي و م

شـده و بيننـدگان در معـرض    هاي هويت از تلويزيون پخـش   ايي به طور متوالي در برخي مقولهه سريال پيام

 هويت قومي افراد نداشته است. ثيري برأو درسوي ديگر تماشاي تلويزيون ت، اند ها قرار گرفته اين پيام

كند ميزان تماشاي تلويزيون پـس از متغيرهـاي گسـتره شـبكه      ملي هم نتايج ثابت مي طه با هويتدر راب

ثيرگذار شناخته شده است. در مجموع به رغم أنفس افراد به عنوان سومين عامل تارتباطي و ميزان اعتماد به 
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، كنـد  و پخش مـي  هايي را توليد پيام، هاي مورد بررسي هويت ن ايران در مورد هركدام از مقولهاينكه تلويزيو

عامـل  ، ثيرگذارند و تلويزيون پـس از سـاير متغيرهـاي نظـام اجتمـاعي     أتها در كنار ساير عوامل  اما اين پيام

ثري بر نگرش مخاطبان در مورد هويت بوده است. همچنين اين بررسي نشان داد بر خالف نظريه كاشت ؤم

ثير ساير متغيرهاي نظـام  أشته و مردم بيشتر تحت تكاشتي نداثير أذهن مخاطبان ت گربنر در ايران تلويزيون بر

 اجتماعي هستند.
 

   دين

گـرفتن   كند. به طور كلـي و بـا در نظـر    ونه توصيف ميگ آلن بيرو در فرهنگ علوم اجتماعي دين را اين

ها به سوي وجـود واالي خداونـد    ن دين را همچون گرايش شديد انسانتوا ها مي تمام انسانيت در همه زمان

يروهاي برين و يا احساس ساده وابستگي به آنان به منظور تبيـين علـل وجـودي خويشـتن در جهـان و      يا ن

ها و اشكالي كه بـه خـود    اعتقادات نسبت به اين واقعيت، نتيجه دين دانست. در، بازيابي معنايي براي هستي

اين تعريف  .)320ص ،1370 ،(بيرو دارد اعمال گوناگون مذهبي را مشخص مي ها و كيش، مناسك، گيرند مي

ه از طـرف خداونـد و بـه واسـطه     براي اين تحقيق مقداري كلي است و در اينجا منظور دين اسالم است كـ 

 ها رسيده است و اصول كلي آن در كتاب قرآن به صورت مكتوب وجود دارد.  به انسان محمدمحمد

م اهميت نداشت اديـان هـ   كه زبان مكتوب وجود و هاي دور و در جوامع ابتدايي به علت اين در گذشته

هاي آينده باقي نماندند بلكه به مـرور زمـان و بـه اقتضـاي روزگـار و       به صورت مكتوب و ثابت براي نسل

تغيير و تحول يافتند. اما دين اسالم يكي از ادياني اسـت كـه پـس از بـه وجـود آمـدن بـه صـورت         ، شرايط

ف قـرار نگيـرد و چـون دينـي آسـماني اسـت       آمد تا ديگر دچار تغيير و تحول و همچنين تحري مكتوب در

ها مناسب است. در پايان بايد به اين نكته توجه داشت كـه امـروزه عصـر     ها و مكان زمان بنابراين براي تمام

اي شرايطي هستند متفاوت بـا  هاي ديني نيز دار است. بنابراين در اين محيط پيام ارتباطات و انفجار اطالعات

شرايط كنـوني اگـر محـيط اطالعـاتي خـوب       ه اطالعات قليل و اندك بود و درهاي نه چندان دور ك گذشته

 هاي پيام دينـي  كند يا سبب انسداد كانال البالي آن يا حالت خنثي پيدا مي شناسايي نگردد اطالعات ديني در

   شود. مي

 
 آنهاي  تتلويزيون و خصوصي

 هـاي  تمزايايي برخوردار است. خصوصيتلويزيون در مقايسه با ساير وسايل ارتباط جمعي از محاسن و 

دهـي   ه است. تلويزيـون نقـش مهمـي در شـكل    ها شد جمعي با ديگر رسانه ويژه آن موجب تمايز اين رسانه

باشـد.   افكار و عقايـد اشـخاص را دارا مـي    دهي به ريزي و شكل مومي دارد و قدرت بااليي در قالبافكار ع

ثير أدو حس بينايي و شنوايي را تحـت تـ   ي است كه همزماناولين خصوصيت تلويزيون دارا بودن اين ويژگ
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شود. از طرف ديگر قدرت اينكه اطالعات  بااليي براي اين رسانه محسوب مي دهد و اين خود امتياز قرار مي

ار را سـريع بـه بيننـدگان ارائـه     دومين خصوصيت تلويزيون اين است كه اخبـ  را كامل ارائه دهد را داراست.

كننـد   سي استفاده مين وضعيت در مورد راديو هم صادق است چرا كه هر دو از امواج مغناطيدهد البته اي مي

با ارائه تصـوير يـك گـام     كه البته اين خيلي مهم است ولي باز تلويزيون اهميت خاص خود را دارد چرا كه

اسطه ديگر ارائه دون نياز به وهاي خود را ب وصيت تلويزيون اين است كه برنامهسومين خص گذارد. فراتر مي

تلويزيـون ايـن   ندارد. چهارمين وجهه  ...دكه و ، نمايش، سالن، هايي از قبيل پست دهد و نيازي به واسطه مي

قـرار دهـد حتـي     تحت پوشـش ... مكان وتواند عده كثيري را بدون توجه به موقعيت  است كه به راحتي مي

 ديگر نيز بگذرد. تواند از مرزهاي كشورهاي  هاي آن مي سطح گسترده برنامه

ر و رويدادهاست كه سـريعاً  خصوصيت پنجم اين وسيله ارتباطي در ارائه و ارتباط مستقيم برنامه و اخبا

 كند و اين خود باعث شده كه اين رسانه تا حدودي بدون رقيب بماند. عمل مي
 

 رابطه دين و رسانه

هـاي رسـانه در رابطـه بـا      به بحث آسيب پرداختن، گرايانه تكنولوژي با توجه به نظريه ذات، برخي افراد

هـاي آن بـه ديـن و     هاي ساير برنامه آسيب هاي ديني رسانه و يا هاي برنامه دين؛ اعم از بحث در مورد آسيب

، به طور اساسيجز اين نيست و ، دانند؛ چرا كه معتقدند ماهيت رسانه ثمر مي فايده و بي ري را بحثي بيديندا

بعنـوان  ، هاست. بنابراين پرداختن به بحث از چيستي رسـانه و رابطـه آن بـا ديـن     رسانه ناگزير از اين آسيب

 رسد. ضروري به نظر مي، ها اي براي بحث از آسيب زمينه

 تنهـا نظريه ابزارانگارانه است كه رسـانه را  ، وجود دارد، ها كه در مورد چيستي رسانه هايي هيكي از نظري

هـاي   توانـد در خـدمت پيـام    گونه هويت فرهنگي مستقل است و ميداند كه در ذات خود فاقد هر ابزاري مي

هاي خاصي را از درون ذات خود به مخاطب منتقل نمايد. ايـن   مختلفي قرار گيرد؛ بدون اينكه فرهنگ و پيام

وري نظم ساماني است كه انسان به اشـياء  آ فن، رود كه معتقد است آوري ميراث ارسطو بشمار مي تلقي از فن

مظروف خود را نمـايش  ، تنهاآوري مانند ظرفي است كه  داند. فن آوري را حائز شأني خنثي مي فندهد و  مي

 .)91ص، 1382، الند باي، (ام هور كه به آن معناي خاصي دهد بدون آن دهد؛ مي

گرايانـه   فيلسوف معاصر آلماني مطرح است كه معتقد به نظريه ذات، ديدگاه هايدگر، در مقابل اين نظريه

داراي هويت فرهنگي  به طور ذاتي، رسانه، باشد. براساس اين نظريه شناسانه در مورد تكنولوژي مي تييا هس

، عناصـري همچـون عقالنيـت ابـزاري    ، كه همچون ديگر دستاوردهاي مدرن دنيـاي مدرنيتـه  ، مستقلي است

هـاي   نظريه رسانه در ذات خود دارد.، روند شمار ميه امانيسم و سكوالريسم را كه اصول اساسي مدرنيسم ب

تـوان در راسـتاي همـين     را نيـز مـي  » است رسانه همان پيام«لوهان و يا كالم معروف او كه   سرد و گرم مك

: گويـد  آنجـا كـه مـي   ، هاي ديگر اسـت  لوهان كالمي دارد كه به وضوح مؤيد نظريه ديدگاه ارزيابي كرد. مك
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يد به مطالعه ابزارهايي پرداخت كـه در آن  با، براي حصول به درك واضح و شناخت روشني از يك فرهنگ«

 .)73ص، 1384، (پستمن »شود كار گرفته ميه ها ب براي تبادل افكار و مبادلة پيام، فرهنگ

باشند و ماهيتاً در تقابل با همديگر قـرار   داراي فضاي متفاوتي مي، رسانه و دين در كالم، بنابراين ديدگاه

رسد. همچنين ترويج و تبليـغ ديـن    ثمر به نظر مي بي، كردن رسانه يبه همين دليل تالش در جهت دين، دارند

، اي كنـيم  اگر بخواهيم دين را رسانه پذير نخواهد بود. وسيله اين مولود مدرنيزم غرب امكانه اصيل و ناب ب

، نيز كـه بـراي تلويزيـون در عرصـه ديـن      »نيل پستمن« اي جز تخريب دين را به دنبال نخواهد داشت. ثمره

داراي مـاهيتي ذاتـي و برخـوردار از    ، خـود ، صفحه تلويزيـون «: گويد باره مي در اين، ذاتي قائل استضعف 

شناسي اين جهاني است. تبديل شكل اين جهاني تلويزيون به شكل جهاني متناسـب   گرايش نيرومند به روان

 .)256ص، 1384(پستمن »چگونه ممكن است، با معنويت و قداست مذهبي

اقتضائات خاص خـود را دارد؛ كـه ممكـن اسـت از ذات و ماهيـت آن      ، اي ذيرفت كه هر رسانهتوان پ البته مي

كـه ماهيـت رسـانه در     امـا ايـن  ، كه ناشي از قواعد و مقررات حاكم بر آن رسانه باشـد  نشأت گرفته باشد و يا اين

ا گرداننـدگان آن بـر ايـن    تقابل با دين باشد محل تأمل است. نبايد ميان ماهيت رسانه با آنچه توسـط سـازندگان يـ   

اي كه توسط افـراد بـراي رسـانه تـدوين شـده اسـت را بـه         خلط كرد و نظام رسانه، تكنولوژي تحميل شده است

آيـد شـايد    حساب ذات و ماهيت آن گذاشت. اگر تقابلي ميان دين و تلويزيون و يا هر رسانه ديگري بـه نظـر مـي   

آن جسـتجو كـرد. بعـد از تحـول در عرصـه ارتباطـات و اختـراع         هاي سكوالر حاكم بر بتوان ريشه آن را در نظام

تـرويج ديـن بـود؛ كـه در قالـب چـاپ       ، اولين اقدامي كه در فضاي اين رسانه نوين صورت گرفـت ، ماشين چاپ

پـرچم  ، انجيل صورت گرفت؛ اما بعد از مدتي در همان فضايي كه از اين رسانه براي ترويج دين استفاده شده بـود 

رسانه برافراشته شد و اعتقاد به جدائي اين دو مقوله از همديگر مطرح شد. شايد اين را بتوان مؤيـدي  تقابل دين و 

نظـام  ، در تقابل نيست و آنچه ايـن دو را در مقابـل همـديگر قـرار داد    ، بر اين امر قرار داد كه ماهيت رسانه با دين

گرفتـار  ، تلويزيون نيز مانند تمـامي ابزارهـاي دنيـوي   اي بود؛ كه بر آن حاكم شد. البته بايد در نظر داشت كه  رسانه

گونـه كـه    خـورد؛ همـان   ها به چشـم مـي   هائي است و در عرصه ارائه دين هم اين نواقص و محدوديت محدوديت

 توان به تقابل با دين ياد كرد. ها نمي اين محدوديت هائي را نيز داراست. اما از قابليت

 
 امور ديني هاي تلويزيون بر آسيب

توسعه عبوديت بر اسـاس اصـول و قواعـد ديـن مبـين      ، يك جامعه اسالمي مانند كشور ما؛ كه هدف در

منطبق با آن اصـول و قـوانين و در راسـتاي آن    ، بايد نظام ارتباطات و رسانه نيز از هر لحاظ مي، اسالم است

 اي ديني حاكم باشد. هدف قرار گيرد. در واقع بايد يك نظام رسانه

رسانه اسالمي بايد بر چند مبناي «: گويد هاي مربوط به آن مي ديني و نظريه  درباره رسانه پروفسور موالنا

شـئون    بنا شـده باشـد؛ كـه همـه    ، امر به معروف و نهي از منكر)، تقوا، شناسي اسالمي جامعه، (توحيد قرآني
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، (پيشـاهنگ  »صول تبعيت كنندآن ا از بايد، اي نوع قوانين و محتواي برنامه، نوع كنترل، رسانه از نوع مالكيت

 .)90ص، 1371

از محتواي غني اسـالمي  ، تلويزيون ايران اسالمي هرچند در مقايسه با تلويزيون ساير كشورهاي اسالمي

و نقـاط   ها كاستيبا به طور قطع راه زيادي را در پيش دارد و ، مطلوب  برخوردار است؛ اما تا رسيدن به نقطه

شناسايي شـده  ، ها لبنابراين الزم است اين كمبودها واشكا، انبه روبروستشدن همه ج ضعفي در جهت ديني

 هاي مؤثري برداشته شود.   گام، و در جهت اصالح آنها
 

 خصوصيت برنامه تلويزيوني

غيرقابــل تكــرار بــودن و غيرقابــل كنتــرل بــودن از جملــه  ، غيرقابــل قطــع بــودن: گويــد امــه دور مــي

هـاي   تلويزيـون ظرفيـت  : گويد ) وگورويدال مي154ص، 1374، ور(د رسانه تلويزيون استهاي  تخصوصي

د اسـت. شـما   حاشـيه رفـتن بسـيار زيـا    ، انـد  ها خيلي خيلي كوتاه ها و مكالمه توجه بسيار كوتاه دارد. صحنه

و  .)160ص، 1374، (دور هـا اسـت   حال عوض كردن كانـال  كنيد كه تمام مدت در احساس كسي را پيدا مي

بـراي  رقص و نمايش صـامت بـه همـان انـدازه     ، سخن گفتن در شكم: گويد مينه مينيل پستمن در همين ز

 هاي تفصيلي و طـوالني و برخـودار از زبـان و بيـاني پيچيـده در تلويزيـون       راديو مناسب است كه سخنراني

هاي خود اسـت.   ات تلويزيون سبك مخصوص به برنامهبنابراين يكي از خصوصي .)190ص، 1373، (پستمن

اي ادبي نيست. نويسندگي براي تلويزيون به سادگي و عاميانـه بـودن در سـبك     تلويزيون رسانه: لرابرت تير

اش را  شود تا تصوير نامـه  اي كه در موضوع غرق است وسوسه مي غالباً نويسنده: دهد ي ادامه مينياز دارد. و

در حـال بمبـاران اطالعـاتي    پر از اطالعات كند. او بايد به خاطر داشته باشد بيننده از طريق چشم و گـوش  

، (تيـرل  محـدود دارد است و براي اينكه بدون گيج شدن و از دست دادن توجه چيزي را دنبال كند ظرفيتي 

نيســت. تلويزيــون بايــد پيوســته » لفــظ جــدي متــرادف كســل كننــده «بايــد دانســت  .)61-59ص، 1371

گويـد.   سيك يا سايبرنتيك سـخن مـي  سيقي كالمو، خود را حفظ كند حتي وقتي كه از اقتصاد» نمايشي«جنبه

، 1354، (مـارتينز  تلويزيون بايـد نمـايش غنـي كننـده باشـد     ، تلويزيون نه كاباره بايد باشد و نه مدرسه شبانه

يزيـون نيسـت بلكـه هـدف     هـاي تلو  يد ابتذال و سطحي بودن در برنامـه يأ) مطالب مذكور به معناي ت57ص

ويزيون نبايـد داشـت.   ينندگان است. در ضمن توقع بيجا نيز از تلهاي قابل فهم و مورد عالقه ب ساخت برنامه

تواند بيش از حد منبع و سرچشمه خود نيرو و توانايي داشته باشد.  اي نمي هيچ رودخانه: گويد ويلبرشرام مي

هـاي تلويزيـون موجـب     ا در برنامههپدران و مادران بايد منصفانه ببينند آيا مباحث و موضوعاتي كه نبودن آن

جايي را به خود اختصـاص داده   كوه و گاليه ايشان است جدا از تلويزيون اصوالً در محيط خانوادگي آنهاش

 .)188ص، 1375، (رشيدپور است
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 هاي ديني نمادهاي تلويزيوني در پيام

حركت سـريع  ، برش سريع، رمزهاي مربوط به فيلم را كه در زندگي روزمره وجود ندارند مثل محو آرام

بنـابراين   .)7ص، 1374، (دور نامنـد  ها و قواعد متعـدد ديگـر را نمادهـاي تلويزيـوني مـي      كنيكتصاوير و ت

همـراه   هـاي متقابـل و رويـارو بـه     يباً از تمام رمزهـاي ارتبـاطي كـنش   هاي تلويزيوني تقر آفرينندگان برنامه

ارتبـاطي نمادهـاي    شوند. اصوالً هر وسيله جويند و باعث ساخت يك برنامه مي نمادهاي تلويزيوني سود مي

تـوان در   يزيـوني ذكـر شـد و بعضـي ديگـر را مـي      خاصي مختص به خود را دارد كه بعضي از نمادهاي تلو

بينندگان عادي است و قابل فهـم  هاي كودك و كارتوني به عيان و اغراق ديد و اين نمادها براي عموم  مهبرنا

كنـد و   د كه معني مورد نظر را منتقل نمـي كنن فاده ميارتباطات از نمادهايي استاي ناآشنا به  باشد. ولي عده مي

اسـت كـه   تـر   ني غير نرمال و غير جذابهاي دي ي خاص دارد و اين نمادها در پيامكس براي خود دريافتهر

 باشند و به جـاي ايـن   هاي ديني ناكارآمد مي اي ديني نيست بلكه سازندگان پيامه البته اين از خصوصيت پيام

شوند كه احتماالً در ظـاهر   افرادي انتخاب مي، هاي ديني انتخاب شوند اد براي ساخت پيامكارآمدترين افركه 

 آيد. ست تقواي بي تخصص به هيچ كار نميتقواي بيشتري نسبت به ديگران دارند كه بايد دان

دن قعي و غير نرمال بـو هاي ديني از ميزان يأس آوري و غير وا ضربه به نمادهاي تلويزيوني پيام بيشترين

اي  (س) يك تكه چادر مشكي بر سر بوتـه گيرد بر فرض مثال براي وفات حضرت فاطمه زهرا آن نشأت مي

كننـد.   بينندگان نوجوان و جوان ارائه مـي اي همراه با وزش باد و موسيقي ناراحت كننده را به  خار بر لب تپه

زجر و ناراحتي هيچ ندارد  به غير از دار و در ثاني اس برانگيز است و نه ارتباط معنيارتباط احسكه اين يك 

شود كه  شدن در مخاطب مي شود با غم و ناراحتي كه اين امر باعث يك نوع شرطي و زهرا(س) مصادف مي

گريخـت و ايـن   طهـار مساويند با غم و اندوه پس براي گريز از غم و اندوه بايد از ائمه اطهـار  طهارائمه اطهار

 شود ناميد.  ري كه مينسداد كانال و هرچيز ديگا، يعني ضد تبليغ

 

 سازي مذهبي هاي برنامه سياست

البتـه جامعـه غيـر     تلويزيون مذهبي دارد جامعه ديني مطبوعات ديني موفق خواهد داشـت. ، جامعه ديني
ا به صـورت  ماند و ي مان محدوده اقليت ديندار باقي مياما اين مطبوعات در ه ديني هم مطبوعات ديني دارد

شـدند امـا چـون     مذهبي كه در دوره پهلوي توليـد مـي  هاي  آيد مانند برخي برنامه ينمادين و مصنوعي در م
بنـدي   جامعـه نداشـتند وقتـي كـه جمـع      ثير مذهبي چنداني بـر أگيري حكومت به طرف مذهب نبود ت جهت

ها موفق هستند كه مذهب در جامعـه موفـق    اي در رسانه هاي مذهبي رسيم كه برنامه كنيم به اين نتيجه مي مي
اي اسـت كـه مـذهب در آن مقبوليـت اجتمـاعي       هاي مذهبي به جامعه شد. اين موضوع كه مقبوليت برنامهاب

 .)83ص، 1371، (رهبر ر مهمي استاصل بسيا داشته باشد
لكـرد ديـن در جامعـه و    كـردن عم  ئي از سياست مذهبي كشور است مشخصاي جز سياست ديني رسانه
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ياسـت ويـژه   تواند روشـن كننـده س   ني از مجراهاي قانوني ميهبران ديگذاري ديني توسط ر پذيرش سياست
ت كـه بايـد بـه صـورتي     اسـ  ها باشد. زبان تلويزيون زبان رسانه هايي از طريق رسانه جهت ارائه چنين برنامه

هـاي مـذهبي از عمـده     تخصص داشتن در زمينه سـاخت برنامـه  بندي و ارائه مطالب بپردازد.  هنري به قالب
تـا بتواننـد بـه سـاختن چنـين      د به آن اهميت داده شود كساني كه توانايي داشته باشـند  مواردي است كه باي

 هايي اقدام نمايند بايد دين و مذهب را كـامًال بشناسـند و زبـان و هنـر تلويزيـوني را در ارائـه چنـين        برنامه
 هايي داشته باشند.  برنامه

سـازي   امـروزه در برنامـه   ي بسيار خوبي باشد.تواند راهگشا اين زمينه مي استفاده از تجربيات ديگران در
رين كـار را احتيـاج دارنـد و    تـ  شود كه معموالً غير تخصصـي  سازي انتخاب مي ترين نوع برنامه مذهبي ارزان

جـويي شـود. بررسـي تجربـه ديگـران و       گيرند تا در هزينه توليد صـرفه  ترين امكانات را هم به كار مي ارزان
هـايي مـورد نيـاز اسـت. بنيـه       اردي است كـه در سـاخت چنـين برنامـه    مو داشتن نيروي متخصص از عمده

د. هاي مـذهبي خواهـد بـو    و ارائه مطلوب برنامهپژوهشي قوي و تحقيق و تفحص و رقابت الزمه پابرجايي 
توانـد نتيجـه    گيرند و اين مي ي كمتر مورد نقد و بررسي قرار ميهاي مذهب مشكل اساسي اين است كه برنامه

اند كه نيازي به نقد و بررسي ندارند و قابل بحـث   ينكه آنقدر خوب و عالي ساخته شدهاول ا: اشدسه عامل ب
نكـه انـگ غيـر مـذهبي بخورنـد      آنيستند. دوم اينكه ارزش نقد شدن را ندارند و سوم اينكه نقادان از ترس 

 نويسند.  چيزي نمي
 

 تلويزيون و اهميت آن در ايران

شود اما بايد در نظر  ها بحث مي ائه شده است از قدرت محدود رسانهي كه ارهاي امروزه با توجه به نظريه

پذير نيستند و عوامل متعـددي  ثيرأام افراد جامعه يكسان تداشت كه محدوديت قدرت به اين معناست كه تم

دهـد. در يـك    ثيرپـذيري را افـزايش يـا كـاهش مـي     أختلف جامعه وجود دارد كه ميزان تدر ميان قشرهاي م

فرهنـگ و  ، توان گفت كه افراد طبقات باال و متوسط جامعه كه معموالً داراي تحصـيالت  ندي كلي ميب جمع

گيـري و   محدوده شغلي خود با تنـوع و تصـميم  در روابط اجتماعي دخالت دارند و در ، درآمد بااليي هستند

انـد   و ثانويـه قـرار گرفتـه   هاي اوليـه   ت اجتماعي زيادي دارند و در گروهتجار، رو هستند ارتباط انساني روبه

افـراد  ، كنـد. امـا بـرعكس    ه سادگي با پيام رسانه تغيير نميبيني خاص هستند كه ب داراي نوعي تفكر و جهان

پائين جامعه كه سواد كم و درآمد كمي دارند و امكان استفاده از ساير امكانـات تفريحـي بـراي آنـان ميسـر      

يـري و اسـتقالل شـغلي قـرار دارنـد      گ هـاي پـائين تصـميم    عين حال از لحاظ شغلي نيز در ردهنيست و در 

 ثيرپذيرتر هستند. أت

حال بايد درصدي از جمعيت ايران را نيز در نظر گرفت كه از نظر آشنايي با قواعد و مقررات شهري در 

شـوند. ايـن روسـتائيان الگوهـاي      مهاجرت كرده به شـهرها را شـامل مـي   حد پائيني قرار دارند و روستائيان 

شناسـند و از ايـن نظـر     سسات مختلف را نميؤكار در شهر و برخورد با م، اري مناسب با زندگي شهريرفت
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ند و يا در صورت ا يه آشناي خود را نيز از دست دادههاي اوليه و ثانو گروهافزون بر اين كمبود تجربه دارند. 

هاي جديد زندگي شهري  مورد پديدهقادر به اظهار نظر در ها هاي اوليه رهبران عقيدتي آن موجود بودن گروه

كند كه در روستا وجود  روزانه نيز با مسائلي برخورد مي نيستند. مهاجر روستايي براي زندگي در شهر بزرگ

ع است و به اجبـار آنـان را   دفا هاي اين نهادها از او بي ابر قدرت نهادهاي شهري و درخواستندارد. او در بر

چگونگي زنـدگي در شـهر را   يون نيز براي او به منزله نهادي قوي است كه گيرد از طرف ديگر تلويز فرا مي

 دهد. ارائه مي

د نقش محافظ يا فيلتر را بـازي  در اين حالت پيام تلويزيون بدون وجود رهبران عقيدتي كه در اكثر موار

 رسد.  كنند به طور مستقيم به فرد مي مي

ثيرپذير از رسـانه قـرار   أايراني كم سواد در گروه افراد ت نزنا ثيرپذيرتر هستند.أگفتيم كه افراد كم سواد ت

ليه خـانواده قـرار دارنـد از    داري كه در محدوده خانه و گروه او ثيرپذيري زنان خانهأگيرند در عين حال ت مي

گيرنـد.   به طور مشخص از تلويزيـون يـاد مـي    يابد. گروه ديگر كودكان جامعه هستند كه ها افزايش مي رسانه

شدت يادگيري و مرجعيـت  ، هرچه اندازه آشنايي كودك با قواعد و هنجارهاي جامعه كمتر باشد بدون شك

هـاي بسـيار    افراد جامعه روزانه در معـرض پيـام  تلويزيون براي او بيشتر خواهد بود. در كشورهاي غربي كه 

مطلقاً برند.  رمي نام ميتفريحي و سرگ، اطالعاتي، هاي خبري از اشباع شدن افراد از طريق پيامگيرند  قرار مي

سـاعات   چنين حالتي در ايران وجود ندارد. ساعات پخش برنامه در ايران محدود است. بنابراين با توجه بـه 

هـاي تفريحـي و    اير كشـورها و همچنـين درصـد برنامـه    هاي تلويزيوني در مقايسه با سـ  ناچيز پخش برنامه

زيـرا  ، كنند هاي سرگرمي و تفريحي را نگاه مي اين برنامها كرد كه افراد جامعه توان با جرأت ادع سرگرمي مي

ست كـه افـراد   ها تا آن اندازه ا تعداد اين برنامهنه از نظر مالي امكان دستيابي به تفريحات ديگر را دارند و نه 

 ها را داشته باشند.   آزادي انتخاب برنامه

 
 : فرضيات تحقيق

رسـانه سـنتي از    تكايا و مساجد به عنوان يك رسانه مدرن وتلويزيون به عنوان يك  رسد ميان . به نظر مي1

ه اين دليـل مطـرح شـد كـه بـه نظـر       هاي مذهبي تفاوت معنادار وجود دارد. اين فرضيه ب نظر اثربخشي پيام

هـاي   اي ميان تلويزيـون و رسـانه   هاي آن ابتدا بايد مقايسه بررسي تلويزيون و اثربخشي برنامهرسيد براي  مي

هاي آن را در اثربخشي بر روي مخاطبان شناخت و آن را  تا بهتر بتوان تلويزيون و قابليتشد  يسنتي انجام م

 ؛مورد بررسي قرار داد

(ج.ا.ا) و اثربخشـي آن رابطـه    هاي مذهبي شبكه يـك تلويزيـون   رسد ميان نياز مخاطبان به پيام ه نظر مي. ب2

  ؛معنادار وجود دارد

(ج.ا.ا ) و اثربخشـي آن رابطـه معنـادار     هاي مذهبي شبكه يـك تلويزيـون   هرسد ميان نوع برنام . به نظر مي3
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 ؛وجود دارد

و اثربخشي آن رابطه معنـادار   (ج.ا.ا ) هاي مذهبي شبكه يك تلويزيون رسد ميان جذابيت برنامه . به نظر مي4

 ؛وجود دارد

و اثربخشـي آن رابطـه    ا)(ج.ا. هاي مـذهبي شـبكه يـك تلويزيـون     رسد ميان زمان پخش برنامه . به نظر مي5

 ؛معنادار وجود دارد

و اثربخشـي آن   (ج.ا.ا ) هاي مذهبي شـبكه يـك تلويزيـون    رسد ميان شخصيت بازيگران برنامه . به نظر مي6

 ؛رابطه معنادار وجود دارد
 

 : اهداف تحقيق

 در ماه مبارك رمضان) (ج.ا.اهاي مذهبي شبكه يك تلويزيون  بررسي و ارزشيابي برنامه. 1

 هاي مذهبي شناسايي نيازها و عاليق ديني و مذهبي در جهت بهبود و كيفيت برنامه .2

 هاي مذهبي بررسي علل عدم جذب مخاطبان در برخي از برنامه .3
 

 : هاي كليدي متغيرها و واژه

 ،سـخنراني ، (بحـث  هـاي مسـتقيم   شـامل برنامـه  ، گـردد  هاي مذهبي كه از تلويزيون پخش مي برنامه: متغير مستقل

و...)  سـرود ، تئـاتر ، نمـايش ، سـريال ، فـيلم ( هاي غيـر مسـتقيم   و برنامه گفت و گو با كارشناسان مذهبي و...)، موعظه

 باشد.   مي

ـ   مورد اثربخشي برنامه بررسي ديدگاه كليه دانشجويان ارشد ارتباطات در: متغير وابسته ه هاي مذهبي تلويزيـون و ب

 شود. روي افراد پاسخگو شامل مي ها را بر شي و جذابيت اين برنامهزان اثربخسنجي مخاطبان و مينياز، عبارتي

 
 ها يافته

 : فرضيه اول 

 اي است.   تك نمونه t-testآزمون استفاده شده در اين فرضيه 

در مقايسه با تكايا و مساجد به عنوان ( لويزيون به عنوان يك رسانه مدرنرسد ت به نظر مي: فرضيه اصلي

 تر است. هاي مذهبي اثربخش اه دانشجويان) از نظر پيامديدگ ازيك رسانه سنتي 

H0 :ρ 0 

در مقايسـه بـا تكايـا و مسـاجد بـه      ( ه مدرنرسد تلويزيون به عنوان يك رسان به نظر مي: فرضيه مخالف

 تر نيست. هاي مذهبي اثربخش ز ديدگاه دانشجويان) از نظر پيامعنوان يك رسانه سنتي ا

0 =H0 :ρ 
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 جدول اول

 T sig ميانگين تعداد نام متغير

اثر بخشي تلويزيون به عنوان رسانه 

 هاي مذهبي مدرن از نظر پيام
150 65/24 13/22 0/00 

باشد. يعنـي مقـدار    دار آزمون محاسبه شده معنادار ميشود مق گونه كه مشاهده مي جدول فوق همان با توجه به

sig درصـد قبـول    95مـاري بـا اطمينـان    شود و فرض آ باشد بنابراين فرضيه مخالف رد مي مي 0005/0كوچكتر از

 توان نتيجه را به جامعه تعميم داد يعني از ديدگاه دانشجويان تلويزيون بـه عنـوان يـك رسـانه مـدرن      شود و مي مي

 تر است. هاي مذهبي اثربخش نوان يك رسانه سنتي) از نظر پيامدر مقايسه با تكايا و مساجد به ع(

ملـه تلويزيـون در مقايسـه بـا     هـاي مـدرن از ج   فرضيه اين بـود كـه رسـانه   طرح اين  در واقع منظور از

تـر در دسـترس    ترند. زيـرا هـم آسـان    هاي مذهبي اثربخش مانند مساجد و تكايا از نظر پيامهاي سنتي  رسانه

هاي مـذهبي خـود را    كه تلويزيون برنامه نيست و هم اينهستند و براي استفاده از آنها نيازي به رفت و آمد 

 دارد به بهتـرين شـكل از نظـر    كه بيشتر مورد توجه مخاطبانش قرار گيرد با استفاده از امكاناتي كه راي اينب

كند تا بتواند اثربخشي بيشتري بر روي مخاطبان  ارائه مي تصويربرداري و...)، صدا گذاري، هاي زيبايي (جلوه

االتي كه براي اين فرضـيه  ؤسنتي را ما از سهاي  شي بيشتر تلويزيون نسبت به رسانهخود داشته باشد و اثربخ

خگويان ايـن  االت متوجـه شـديم كـه از نظـر پاسـ     ؤداده بوديم و با توجـه بـه پاسـخ سـ     نامه قرار در پرسش

 تر است.   هاي سنتي اثربخش نامه تلويزيون نسبت به رسانه پرسش

سـتفاده گرديـده كـه بـه     ي تحقيق از آزمون پيرسون و وي كرامـرز ا ها براي تجزيه و تحليل ساير فرضيه

 باشد.   مي شرح زير

 : فرضيه دوم

هاي مذهبي شبكه يك تلويزيـون و اثربخشـي آن    رسد ميان نياز مخاطبان به پيام به نظر مي: فرضيه اصلي

 رابطه معنادار وجود دارد. 

H0 :ρ 0 

و اثربخشـي آن  هاي مذهبي شبكه يك تلويزيون  رسد ميان نياز مخاطبان به پيام به نظر مي: فرضيه مخالف

 رابطه معنادار وجود ندارد. 

0        =H0 :ρ 
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 جدول دوم

 تعداد نام متغير
ضريب 

 همبستگي
sig اثر بخشي 

 150 0/00 64/0 150 هاي مذهبي نياز مخاطبان به پيام

باشـد. يعنـي    دار آزمون محاسبه شده معنادار ميشود مق گونه كه مشاهده مي جدول فوق همان ا توجه بهب

 95مـاري بـا اطمينـان    شـود و فـرض آ   باشد بنابراين فرضيه مخالف رد مـي  مي 005/0كوچكتر از sig مقدار

جويان ميان نياز مخاطبان بـه  توان نتيجه را به جامعه تعميم داد يعني از ديدگاه دانش شود و مي درصد قبول مي

    هاي مذهبي شبكه يك تلويزيون و اثربخشي آن رابطه معنادار وجود دارد. پيام

 : فرضيه سوم

مذهبي شبكه يك تلويزيون و اثربخشي آن رابطه معنـا   هاي رسد ميان نوع برنامه به نظر مي: فرضيه اصلي

 دار وجود دارد.

H0 :ρ 0 

اثربخشـي آن رابطـه    هاي مذهبي شـبكه يـك تلويزيـون و    رسد ميان نوع برنامه فرضيه مخالف به نظر مي

 دار وجود ندارد.معنا

0 =H0 :ρ 

 جدول سوم

 اثر بخشي sig ضريب همبستگي تعداد نام متغير

 150 0/00 83/0 150 هاي مذهبي نوع برنامه

 

باشـد. يعنـي    مي قدار آزمون محاسبه شده معنادارشود م مشاهده مي گونه كه با توجه به جدول فوق همان

ـ  شود و فـرض   باشد بنابراين فرضيه مخالف رد مي مي 005/0تر از  كوچك sigمقدار   95ا اطمينـان  آمـاري ب

هـاي   يدگاه دانشجويان ميان نوع برنامـه توان نتيجه را به جامعه تعميم داد يعني از د مي شود و درصد قبول مي

 دار وجود دارد.ه يك تلويزيون و اثربخشي آن رابطه معنامذهبي شبك

 : فرضيه چهارم

بخشي آن رابطـه  ريون و اثهاي مذهبي شبكه يك تلويز برنامه رسد ميان جذابيت به نظر مي: فرضيه اصلي

 دار وجود دارد.معنا

H0 :ρ  0 
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زيون و اثربخشي آن رابطه هاي مذهبي شبكه يك تلوي رسد ميان جذابيت برنامه فرضيه مخالف به نظر مي

 دار وجود ندارد.معنا

0 =H0 :ρ 

 جدول چهارم

 تعداد نام متغير
ضريب 

 همبستگي
sig اثر بخشي 

 150 0/00 59/0 150 هاي مذهبي جذابيت برنامه

باشـد. يعنـي    دار آزمون محاسبه شده معنادار ميشود مق گونه كه مشاهده مي جدول فوق همان با توجه به

درصد  95آماري با اطمينان شود و فرض  بنابراين فرضيه مخالف رد مياست  005/0تر از  كوچك sigمقدار 

اي هـ  اه دانشجويان ميـان جـذابيت برنامـه   يدگاز د توان نتيجه را به جامعه تعميم داد يعني شود و مي قبول مي

 دار وجود دارد.مذهبي شبكه يك تلويزيون و اثربخشي آن رابطه معنا

 : فرضيه پنجم

اي مذهبي شـبكه يـك تلويزيـون و اثربخشـي آن     ه برنامه رسد ميان زمان پخش به نظر مي: فرضيه اصلي

 دار وجود دارد.رابطه معنا

H0 :ρ  0 

اثربخشـي آن   هاي مذهبي شبكه يـك تلويزيـون و   رسد ميان زمان پخش برنامه فرضيه مخالف به نظر مي

 دار وجود ندارد. رابطه معنا

0 =H0 :ρ 

 جدول پنجم

 تعداد نام متغير
ضريب 

 همبستگي
sig اثر بخشي 

 0/00 56/0 150 هاي مذهبي زمان پخش برنامه
150 

 

باشـد. يعنـي    ون محاسبه شده معنادار ميشود مقدار آزم گونه كه مشاهده مي با توجه به جدول فوق همان

 95شود و فـرض آمـاري بـا اطمينـان      باشد بنابراين فرضيه مخالف رد مي مي 005/0تر از  كوچكsig مقدار 

توان نتيجه را به جامعه تعميم داد يعني از ديدگاه دانشـجويان ميـان زمـان پخـش      شود و مي درصد قبول مي

 دار وجود دارد.و اثربخشي آن رابطه معنااي مذهبي شبكه يك تلويزيون ه برنامه
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 فرضيه ششم  

بخشي اي مذهبي شبكه يك تلويزيون و اثره رسد ميان شخصيت بازيگران برنامه به نظر مي: فرضيه اصلي

 دار وجود دارد. آن رابطه معنا

H0 :ρ   0 

ن و اي مـذهبي شـبكه يـك تلويزيـو    هـ  رسد ميان شخصـيت بـازيگران برنامـه    فرضيه مخالف به نظر مي

 دار وجود ندارد.اثربخشي آن رابطه معنا

0 =H0 :ρ 

 جدول ششم

 تعداد نام متغير
ضريب 

 همبستگي
sig اثر بخشي 

 0/00 77/0 150 هاي مذهبي شخصيت بازيگران برنامه
150 

 

باشد. يعنـي مقـدار    دار آزمون محاسبه شده معنادار ميشود مق گونه كه مشاهده مي جدول فوق همان با توجه به

sig درصـد قبـول   95 آماري بـا اطمينـان   شود و فرض  باشد بنابراين فرضيه مخالف رد مي مي 005/0تر از  كوچك

اي هـ  ويان ميـان شخصـيت بـازيگران برنامـه    توان نتيجه را به جامعه تعميم داد يعني از ديدگاه دانشج شود و مي مي

 دار وجود دارد. مذهبي شبكه يك تلويزيون و اثربخشي آن رابطه معنا
 

 

 گيري نتيجه

منحصـر  هـاي   تها و خصوصي ط جمعي تا كنون توانسته با ويژگيتلويزيون اين رسانه كامل و قوي ارتبا

ها و اطالعـاتي كـه از طريـق     موفق عمل نمايد. هر روز با پيام ثير قرار دادن مخاطبانأتحت تبه فرد خود در 

ير ثر در جذب مخاطبان در مقايسه بـا سـا  ؤم هستيم. اين وسيله توانسته گاميشود روبرو  مي تلويزيون منتقل

چنين اين رسانه قادر است نه تنها در يك كشور بلكـه در خـارج از مرزهـا     وسايل ارتباط جمعي بردارد. هم

 هم به جلب و جذب مخاطبان بپردازد و به تغيير در نوع نگـرش و يـا ارائـه نگرشـي خـاص عمـل نمايـد.       

ثير آن أتوان تـ  نمي تماعي را دارد و در دامن زدن به اين مسائلهاي خاص اج تلويزيون قدرت تقويت جريان

كـه   ها پيدا كنـد چـرا   اي در خانواده ويژه  را ناديده گرفت. در حال حاضر تلويزيون در ايران توانسته جايگاه

باشد تا حداقل اوقات فراغت خـود را بـا آن    ترين وسيله براي عموم مردم مي امروزه اين وسيله قابل دسترس

يرمـذهبي بـا دقـت بـاال و صـرف      پري كنند. در كشورهاي غربي تهيه يك برنامه حال چه مذهبي و چـه غ س

سـازي   هـاي برنامـه   يرد و اين در صورتي است كه سياستگ ه مسائل انجام ميهاي كالن و توجه به كلي هزينه



                                         ك تلويزيون جمهوري اسالمي ايران در ايام خاصهاي مذهبي شبكه يميزان اثربخشي برنامه

ترين نـوع   ده از ارزانتلويزيوني است. استفاهاي  ران فقط جهت پركردن ساعات برنامهمذهبي در تلويزيون اي

تـرين موانـع بـراي سـاخت      سازي و همچنين عدم انجـام تحقيـق و تفحـص در زمينـه الزم از بـزرگ      برنامه

انجام شد مشـخص   )ج.ا.ا(هاي مذهبي شبكه يك  در بررسي كلي كه از برنامه هاي مذهبي موفق است. برنامه

يـك   داد معتقد بودند كـه داشـتن   ا تشكيل ميه قشر تحصيل كرده آن رگرديد كه جامعه نمونه آماري ما را ك

تواند با ارائه  يون ميباشد. آنها عقيده داشتند كه تلويز هاي مذهبي ضروري مي شبكه مستقل جهت ارائه برنامه

مونه عقيده داشتند همچنين اين جامعه ن ثرتر باشد.ؤاب مذهبي از مساجد و تكايا نيز مهاي مفيد و جذ برنامه

براي تهيه يك برنامه موفق مذهبي و  تر است. در ضمن اي غيرمستقيم مقبول شيوه مذهبي به هاي كه ارائه پيام

چه در زمينه تحقيقي كه با كمك گـرفتن  ، استفاده از تمامي موارد تهيه يك برنامه، ارائه آن از طريق تلويزيون

وش نام در عرصه مـذهب  خهاي مجرب و  ها و هنرپيشه مذهبي و چه استفاده از كارگردان از علما و بزرگان

 باشد.  ضروري مي، شود را شامل مي

هاي مذهبي تلويزيون به ويژه در ايام خاص مانند ماه رمضان بايد  ديگر از نكاتي كه در مورد برنامهيكي 

هـاي مشخصـي پخـش شـوند تـا بتواننـد        زمـان  هاي مذهبي بايـد در  آن توجه داشت اين است كه برنامه به

برنامه مذهبي در ساعت  غير اين صورت پخش يك مخاطبان داشته باشند چون در اثربخشي خود را بر روي

تواند موجب عدم جذب مخاطبان به آن برنامه شود و اثر آن برنامه را به طور كلي از بـين ببـرد.    نادرست مي

اً يك امر هاي مذهبي به آن توجه نمود اين است كه نبايد دين را صرف يگر از مواردي كه بايد در برنامهيكي د

تواند موجب عدم استقبال برنامـه مـذهبي از سـوي     له خود ميأمعرفي كرد زيرا اين مسآن جهاني  ماورايي و

هاي اخير تلويزيون ايـران و بـه طـور اخـص      سال مخاطبان باشد. با همه اين موارد نبايد فراموش كرد كه در

هاي چشـمگيري دسـت    ر ايام خاص به موفقيتي به ويژه دهاي مذهب در زمينه ارائه برنامه )ج.ا.ا(يك  شبكه

هاي مذهبي بايد تـالش بيشـتري    برنامه يافته است اما چيزي كه مشخص است اين است كه دست اندركاران

از خود نشان دهند تا بتوانند رضايت مخاطبان را از هر نظر جلب نمايند. در اين ميان نكته حائز اهميت ايـن  

 توان ناديده گرفت. الگوي خاص مذهبي را نميدر ارائه است كه قدرت تلويزيون 

م و با توجه به واقعيات و اي غيرمستقي يك شبكه مستقل مذهبي كه به گونه در پايان بايد گفت كه داشتن

رائه الگوهـاي  گويي به دور از افراط و تفريط و با كمك گرفتن از نظرات علماي آگاه و خبرگان فن به ا ساده

رسـد. همچنـين بـه مسـئوالن توصـيه       بپردازد الزم و ضروري به نظـر مـي   مذهبيهاي  مناسب مذهبي و پيام

ريزي را در تك تك موارد مورد توجه قرار دهند تا بتوان يـك برنامـه مفيـد و قابـل ارائـه       شود كه برنامه مي

   .گيران تهيه كرد جهت پيام
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