
   85  ارزیابی دیدگاه روحانیون اسالمشهر نسبت به رسانه ملی: عنوان

 

نسخه فارسی -مجله جهانی رسانه  

  47 -85، صفحات 22، شماره پیاپی 2، شماره 6دوره 

2931منتشر شده در پاییز   

 مقاله داوری شده

 

 ديني رسانه ملي عملكرداسالمشهر از  ستانشهر روحانيون دگاهيد ارزيابي 

 ديندار فيروز

 پژوهشگر آزاد

 

 شهناز هاشمي

 (وزارت آموزش و پرورش)سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  ،هیئت علمی عضو

 mshahnaz_hashemi@yahoo.co 

 

 داود محمّدي

 ، پژوهشگر آزادكارشناس ارشد، علوم ارتباطات اجتماعی

 

 

 

 

نسخه فارسي -جهاني رسانهمجله   

پژوهشی الکترونیک در حوزه ارتباطات و رسانه                                                                                 -مجله علمی

منتشر شده توسط دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران   

www.gmj.ut.ac.ir 

mailto:shahnaz_hashemi@yahoo.com


 85   ارزیابی دیدگاه روحانیون اسالمشهر نسبت به رسانه ملی

 

 

 

 کیدهچ

 یاز منظر گروهدینی موضوعات رسانه ملی را در زمینه  ،است كه به روش پیمایشیپژوهش حاضر در صدد 

جایگاه رسانه دینی ح آنکه، رسانه ملی به عنوان یتوض  .دكن ارزیابیاسالمشهر  ستانشهرون یاز روحان

های  پیامبسط نفوذ دین، ترویج و تبلیغ دین، بازتولید .  دارد ایران یو حکومت یاسیس  پراهمیتی در نظام

از ، دینی، بسترسازی برای تحول روحی  ۀهای جدید، ایجاد زمینه برای احساسات و تجرب دین در قالب

ا از ین است كه آیحال پرسش ا.  گیردمد نظر قرار می دینی  الگوی رسانهرسانه ملی است كه در  یهارسالت

به عنوان كارشناسان  روحانی 227نظر  ن راستا،یدر ا ر؟ یا خیمحقق شده  ین رسالتیچن ،ونیمنظر روحان

عملکرد و ارزیابی از محتوای دینی ای است كه به  پرسشنامه ،ابزار پژوهش  .دین مورد سوال قرار گرفته است

كه به نظر روحانیون نشان داد پژوهش ج ینتا . پردازدمیبر اساس متغیرهای تعریف شده  مذهبی رسانه ملی

روابط دختر و پسر بدون مالحظات دینی  ،(94/7) شهیش نامناسب هنرپیاآرها به ترتیب در محتوای برنامه

تالوت قرآن توسط  ،هادر خصوص برنامه . به عنوان گناه مورد توجه نیست ییعدم توجه به دروغگو ،(23/7)

انعکاس و ، (78/9)ائمه اطهار  یسوگوار یها، پخش برنامه(49/9)،  پخش نماز جمعه (47/9)ان مطرح یقار

پاسخگویان معتقدند كه رسانه ملی در  . به نحو مطلوبی عمل كرده است (72/9) یهای مذهبمراسم مناسبت

عمل كرده ( 22/9)بهتر از پخش برنامه های مولودی و اعیاد مذهبی ( 78/9)سوگواری  یهاپخش برنامه

 .است

 محتوا، روحانیون ملی، مذهب، رسانه ،یارسانه عملکرد: هاهواژد یكل     
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 لهو طرح مسئ مقدمه

قانون بودجه ) با استفاده از بودجه عمومی رسانه ملیصدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران به عنوان      

 ،موظف است در چارچوب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و شرع مقدس اسالم( صدا وسیما 7851

عملكرد نامناسب در این  کند وهاي تحكیم قدرت جمهوري اسالمی و توسعه دین اسالم را تسهیل زمینه

 . رسانه ملی استاهداف ها، فرصت سوزي و در نتیجه رویگردانی از زمینه سبب هدر رفتن هزینه

هب هایی که به موضوع دین و مذشبكه ،بر اساس اعالم رئیس مرکز واحد مانیتورینگ صدا و سیما     

شبكه فارسی و غیر فارسی زبان است که به مذاهب مختلف مانند مسحیت، بودیسم  828 اختصاص دارند

تالش کشورهاي مختلف براي موضوع، افزایش این  . (761 . ، ص 7855 ستوده،) اختصاص دارند... ،هندو و

کند می يرا به ما یادآورو در نتیجه استعمار فرهنگی از سوي دشمن  ،تاثیرگذاري بر فرهنگ و آداب و رسوم

 .دهدو به همین دلیل ضرورت دقت و سرعت عمل مسئولین رسانه ملی را بیش از بیش مورد تاکید قرار می

معتقد است و این  ها، در تجدید حیات دینی کنندة رسانه به نقش تعیین (62ـ  88 . ، ص 7552)روف      

و همبستگی آن با فرهنگ  ،و اجتماعی یهاي فرهنگ هاي دینی، به هر حال، باید به زمینه برنامه مطالعهکه در 

این کار یك که اول باید گفت ه در وهل ،ها ینی و پخش آن از رسانهسازي د برنامه در تبیین . داشتتوجه 

تماشا  ها را تهیه و این برنامه ،قی مشابهاخالها و فرهنگ با نمادها، ارزشمردمانی  ؛دینی است فعالیت

نهاد دینی  سوم اینكه.  شده است ياي دینی وارد حیات جدیده دوم اینكه، پخش برنامه . کنند می

 هفرهنگی خاص خود را بر جامع ثیراتاچهارم اینكه این رسانه دینی جدید، ت . الكترونیك نوعی رسانه است

 . (i، 7852هوور) ینی داشته و خواهد داشتد

 ،زندگی اجتماعی ایرانیانبر عناصر جامعه ایرانی و نقش اثرگذار آن  پیچیدگی دین در تمام ابعاد و درهم     

ژه  داراي اهمیت وی ،بیشتر کارکردهاي رسانه در ایران براي شناخترا توجه به رابطه رسانه دینی و مخاطب 

جامعه ایران، پاسخگویی به انتظارات دینی  دیگر، یكی از مهمترین کارکردهاي رسانه دراز طرف .  کندمی

 .استمخاطبین 
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تنوع  ،که تلویزیون از جهات مختلفی نظیر تعداد مخاطبانمعتقدند  (658. ، ص 7851) یكاجر و دومینر     

از جمله خدماتی که این  . داردیر و محتواي نزدیكتر به واقعیت، در جایگاه باالیی قرار اثقدرت ت ،ها قالب

بسط نفوذ دین، ترویج و تبلیغ دین، ": تواند نسبت به دین و دینداران داشته باشد عبارتند از رسانه می

دینی، بسترسازي براي تحول ه یجاد زمینه براي احساسات و تجربهاي جدید، ا هاي دین در قالب بازتولید پیام

 .    "یابی از ادیان گوناگونروحی و اطالع

و  تواند در مسیر دین، مورد استفاده قرار گیرد می ایشون با تمام اقتضائات و محدودیت هتلویزیاز این رو،      

شدن براساس معیارهاي  هیچ تقابلی میان دین و رسانه وجود ندارد؛ اما در کشور ما این رسانه تا دینیدر واقع 

-ینشان مکه  ایرادات و اشكاالت متعددي روبروستن عرصه با ین در اوتلویزی . اسالمی، فاصله زیادي دارد

  و به دلیل نداشتن یك الگوي کامل از رسانهیست ظام واحد جامع دینی حاکم  ننبر تلویزیون ما  دهند که

  .ستا  را مالك عملكرد خود قرار داده و آن  ها و الگوهاي غربی رفتهدینی، در مواردي به سمت و سوي روش

ز تقلید صرف از رهایی ا يشرایط را برادینی،   باید با تولید نظریه رسانه دینی و الگوي رسانهاز این رو 

هاي  و گرنه بیش از پیش شاهد آسیب شودتلویزیون با هنجارهاي بومی همراه  تا مهیا کرد الگوهاي غربی

 .ددینی در تلویزیون خواهیم بود و حیات دینی ما با چالش روبرو خواهد ش

تواند زمینه غلطیدن به سوي البته بی توجهی به ضرورت هماهنگی بین محتوا و نیازهاي مخاطبان می    

هاي غربی با رویكرد ضد اسالمی را ها و برنامهکه معموالً فیلمرا موجب شود رسانه هاي ماهواره اي و بیگانه 

  .کنندشكل عامه پسند پخش می هب

 شدن برآورده و مخاطبین دینداري رابطه، (7851) عزیزي و کالنتري ،یگانه جواديدر این زمینه،     

غ یون در تبلیزیتلو يها یکاستبه ( 2272) و شهیدي اند،را مطالعه کردهمخاطبان  اي رسان دینی انتظارات

و  مطالعه کردهرا در افق هنجارگرایانه دینی رسانه ملی ( 7858)سجادپور و غفاري  . پرداخته است نید

انقالب  گونه که در قانون اساسی، اساسنامه و بیان رهبران ملی جمهوري اسالمی نیز آن  رسانهمعتقدند که 
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مقدس جمهوري اسالمی  آمده است ملتزم به رعایت هنجارهاي ارزشی منبعث از شریعت و اهداف عالیه نظام

  . شود است که به عنوان شاخص کلیدي در ارزیابی آن بایستی لحاظ

 ونیتوسط روحان یرسالت رسانه مل یابیارز يبرا يه هنجاریکاربرد نظر: چارچوب نظري

کنند تا کار ها استفاده میهمه برنامه ریزان ارتباطات از نظریهد یگویم (71 . ، ص7858) مك کوایل     

 ،نظریه علمی اجتماعیها را به چهار گونه اصلی که وي آن ها انواع گوناگونی دارندنظریه . خود را هدایت کنند

 .  کندتقسیم می ي و نظریه عقل متعارفبردنظریه کار ،نظریه هنجاري

هاي ایدئولوژیك، در ها و موقعیتگوید بر اساس ارزشمیدر این مقاله، از نظریه هنجاري بهره بردیم که     

ها در جامعه وصول به هدف رسانه  .موارد معین ارتباطات چگونه باید شكل بگیرد و کارکرد داشته باشد

این گروه از نظریات در   .ها و مقاصد مشخصی است در نتیجه باید در همان راستا نیز هدایت شوندارزش

 و بر دارنداز اهمیت بسیاري برخوردارند زیرا تاثیر زیادي در شكل دادن به رسانه  هامطالعات مربوط به رسانه

  .توقعات و انتظارات عمومی از آنها بسیار موثرند ها و بر سطح هاي افراد نسبت به رسانهگرایش

ها هاي پر قدرت اطالع رسانی نقش به سزایی در اشاعه فرهنگ و ارزشربه عنوان یكی از ابزا ملیرسانه     

هایی بود که ارزشیابی مدیریت باید جویاي شالودهمربوط به این حوزه، در تحقیق لذا   .کنددر جامعه ایفا می

انجام وظیفه و رسالت هاي ارزیابی موثر نحوه باید روش افزون بر این  .استتلویزیون عمومی بر آنها استوار 

 .توسعه دادنیز تلویزیون و نیز رضایت خاطر مردم را 

iبه نظر آلن اتشگواین     i  فعالیت تلویزیون رسالت و رضایت مخاطبان باید دو عنصري باشند که هر گونه

میزان مطالعه در پژوهش حاضر به گفتنی است که   .(787 . ، ص 7851 اتكینسون،) عمومی را تعیین کنند

شده  رضایت مخاطبان صرف نظر مطالعهتلویزیون از نظر روحانیون پرداخته و از موفقیت در انجام رسالت 

 .است
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معیارهاي کامالً مشخصی دارند که راهنماي عمل یا مددکار ي هنجاري نشان از مجموعه هانظریههمه     

  .دهندها عمالً کار خود را انجام میهستند که چگونه رسانهارزیابی این نكته 

ده، از صدا و شدر مقدمه قانون اساسی نیز که به برخی از مسائل مهم و زیربنایی نظام اسالمی اشاره     

در . دهدرا شرح می اي از وظایف و اهداف سازمان مزبوراند که پارهیادآور شدهسیما و رسالت آن هم نكاتی را 

باید در جهت روند تكاملی انقالب ( صدا و سیما)وسایل ارتباط جمعی " که خوانیممقدمة قانون اساسی می

بهره هاي متفاوت اسالمی، در خدمت اشاعه فرهنگ اسالمی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد اندیشه

  .(262 . ، ص 7858 شعبانی،) "هاي تخریبی و ضد اسالمی جداً پرهیز کندجوید و از اشاعه و ترویج خصلت

به بر اساس اسناد سیما  اهداف و وظایف سازمان صدا وهمچنین به بعضی از  (267 . ، ص 7858) شعبانی

 : کند اشاره میشرح ذیل 

هاي آن منطبق بر موازین ه برنامههمها و عملكرد صدا و سیما این است که باید محور اصلی در برنامه .7

 .اسالمی بوده و صرفاً در راستاي مصالح کشور و در جهت روند تكاملی انقالب اسالمی باشد

هاي سازمان صدا و سیما در خدمت ترویج و اشاعه فرهنگ اسالمی باشد، باید حرکت و جهت گیري برنامه .2

هاي این سازمان باید منطبق بر موازین اسالمی باشد، بلكه باید سمت و سو و تالش این تنها برنامه یعنی نه

 .سازمان در جهت تبلیغ و اشاعه فرهنگ اسالم نیز باشد

 ایران، ارائه فرهنگ و تبلیغ جامعه یكی دیگر از وظایف مهم سازمان صدا و سیما در جمهوري اسالمی  .8

هاي الزم براي صدور انقالب اسالمی و جهانی شدن آن فراهم الگو و نمونه اسالمی است تا بدین وسیله زمینه

 .آید

قانونی را که مشتمل بر  71/21/7867مجلس شوراي اسالمی در راستاي تحقق اهداف مذکور ، در مورخه     

 :از عبارتندمترین آنها یك مقدمه و نه فصل و شصت و پنج ماده بود به تصویب رساند که مه
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کنترل، ارزیابی و نظارت   .ایفاي نقش یك دانشگاه عمومی .2، هابرنامه همهحاکمیت موازین اسالمی بر  .7

یكی از وظایف اصلی مدیریت سازمان محسوب شده و رسانه ملی نیز به عنوان یك سازمان از این قاعده 

باید از طریق  ا در جهت مطلوب بر عهده داشته ونقش هدایت سازمان ر ،مدیریت سازمان  .مستثنی نیست

الزمة کنترل و نظارت در یك رسانه،  . وعه خود، به این امر دست یابدمنظارت بر عملكرد سازمان زیر مج

 .است آنانتوجه به نقد و نظر  ویژهبهو دینی گیري از نظرات کارشناسان بهره

و کم و کیف فعالیت رسانه ملی از دیدگاه روحانیون اسالمشهر،  مطالعهي این تحقیق تالشی است برا    

 .کمك فراوانی بكند روحانیونتواند به ارزیابی از عملكرد رسانه ملی از منظر تعمیم نتایج این تحقیق می

از نظر دینی هاي  از منظر تنوع برنامهعملكرد رسانه ملی  بر این فرضیه مبتنی است که حاضر تحقیق    

 .ش را محقق کرده استیو رساالت خو است "مطلوب"روحانیون 

ون بهتر یروحان ينظر یابیم تا امكان ارزیام کردهیز تقسیر نیرا به دو شكل ز آن ،هین فرضیا یابیارز يبرا    

 :میپاسخ داده باش ينظر يهاد و به پرسشیفراهم آ

 .است "مطلوب"از نظر روحانیون دینی  هاي  از منظر تنوع برنامه عملكرد رسانه ملی  .7

 .است "مطلوبً نسبتا"محتواي دینی رسانه ملی از نظر روحانیون  .2

 .روحانیون تمایلی به استفاده از ماهواره ها ندارند .8

 هاداده يآورجمعروش : اسالمشهر نویروحان نظر یابیمطالعه ارز یشناسروش 

ابزار مورد   .باشدیم شیمایك پیتكن با استفاده از و یدانیمبراي انجام این پژوهش، روش به کار رفته      

دیدگاه روحانیون به عنوان کارشناسان مذهب و  مطالعهاي است که به  ق پرسشنامهین تحقیاستفاده در ا

عملكرد  و یلرسانه مدینی هدف آن ارزیابی از محتواي   پردازد ویم هاي رسانه ملی دین در خصوص برنامه

روش بازآزمایی  دووسیله ه پرسشنامه بپایایی   .بوده استدر حوزه مذهب  ها از منظر تنوع برنامه رسانه ملی

و واریانس نمرات  (55/776) پس از محاسبه واریانس تك تك سؤاالت  .شده است برآورد و همسانی درونی



 68   ارزیابی دیدگاه روحانیون اسالمشهر نسبت به رسانه ملی

 

 

 

به   .محاسبه شده است 51/2 ،از طریق فرمول آلفاي کرونباخ اعتبار پرسشنامهو  (81/7185)کل پرسشنامه 

شد و در نهایت و روایی سازه استفاده ( محتوا)روایی پرسشنامه از روایی صوري سنجشض میزان منظور 

 .قرار گرفت متخصصین ارتباطی و دینیوایی این پرسشنامه مورد تایید ر

 دربودند و دلیل انتخاب این مكان به  روحانی ساکن شهرستان اسالمشهر 721 شامل يجامعه آمار     

 .گردد یر مب اننها و همكاري این افراد با پژوهشگربودن آ دسترس

 باشد هاي رسانه ملی به شرح زیر می روحانیونی که به ارزیابی برنامه جمعیتی مشخصات    

 بودنددرصد زن ( 8/82)نفر  12مرد و ( درصد 1/61)نفر  51از مجموع کل پاسخگویان،  ؛جنس. 

 78نفر سطح دو،  61نفر سطح یك،  26نفر تحصیالت مقدماتی،  78از مجموع پاسخگویان  ؛تحصیالت 

درصد  81تحصیالت افراد در گروه سطح دو با ین بیشتر . اندسطح چهار بوده سه نفرنفر سطح سه و 

 .افراد بوده است

 تا 6 نفر بین 87سال،  8 تا 7 نفر بین 88تبلیغ،  از مجموع کل پاسخگویان بر اساس سابقه :سابقه تبلیغ 

 . نفر بدون پاسخ بوده اند  17باالتر و  و سال 77نفر  71سال ،  72

 82 تا 28 نفر بین 82، ( درصد1/28)سال 22 تا سال 78 بیننفر  25از مجموع پاسخگویان تعداد  :سن 

 72و ( درصد 8/6)سال 12 تا 88 نفر بین 5، ( درصد 8/78)88 تا 82 نفر بین 75، (درصد 5/17)سال

 . پاسخ بوده است نفر بدون 6و ( درصد 7/5) باالتر و سال 18نفر  

 86کمتر، تعداد  و ساعت 7نفر بین  76از مجموع پاسخگویان تعداد  :میزان ساعات استفاده از رسانه ملی 

 1نفر  2ساعت، تعداد  1 تا 8 نفر بین 22ساعت ، تعداد  8 تا 2 نفر بین 81ساعت،تعداد  2 تا 7 نفر بین

 . ندبود پاسخ نفر بدون 78و  بیشتر و ساعت
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 هاي پژوهش یافته

از نظر دینی هاي  از منظر تنوع برنامهعملكرد رسانه ملی  که فرضیهاین تایید یا رد به منظور دستیابی به     

مورد از  76شامل  ) دسته بندي شدپخش شده از رسانه ملی هاي دینی  برنامه است، "مطلوب"روحانیون 

هاي دینی، پاسخگویی به پرسش هاي دینی و شرعی، پخش  جمله برگزاري مسابقات دینی، پخش برنامه

نماز جمعه، پخش تواشیح و سرودها، پخش اذان، پخش نوحه و مداحی، انعكاس مراسم مذهبی، پخش 

مه، تالوت قرآن توسط قاریان، اماکن مذهبی، بیان زندگینامه ائ هاي سوگواري، پخش نماهاي زیبا از برنامه

بیان معارف قرآنی و آموزش و تفسیر آن، اشاعه ارزش هاي اسالمی، شناساندن شخصیت هاي دینی و 

و نظر  گزینه اي به پاسخگو در پرسش نامه ارائه شد 8هاي به صورت سوال و( مذهبی، تفسیر مسائل دینی

 .آوري شدمعهاي دینی به شرح زیر ج انیون در مورد نوع برنامهحرو

 هاي دینی تلویزیون از نظر روحانیون تنوع برنامه. (7)شماره  دولج

 معدل بدون پاسخ خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف موضوعات

 1.83 1 1 5 21 42 54 شناساندن مساجد کشور

 3 6 30 42 43 پخش مطالب حوزه
 

2.06 

 2.07 1 1 9 36 29 48 در سطح کشور یمطرح روحان يچهره ها یمعرف

 2.2 3 1 11 36 37 36 پخش مناظره هاي تلویزیونی با موضوعات دینی

 2.31 1 0 16 33 47 27 تحقیق دینی يپخش برنامه ها

 2.41 2 4 14 33 48 23 پخش اخبار مذهبی

از طریق هنرهاي   یاسالم ياشاعه ارزش ها

 نمایشی
29 36 31 20 7 1 2.51 

 2.78 2 5 30 39 30 18 یو شرع ینید يبه پرسش ها ییپاسخگو

 2.89 2 9 28 38 35 12 یو مذهب ینید يح و سرودهایپخش تواش

 3 1 11 27 44 33 8 آنو آموزش  یان معارف قرآنیب

 3.11 3 22 31 24 27 17 پخش برنامه هاي مولودي و اعیاد مذهبی

 3.21 2 16 36 36 26 8 یپخش نوحه و مداح

 3.41 3 24 36 34 20 7 یهاي مذهبانعكاس مراسم هاي مناسبت 

 3.45 2 25 36 38 16 7 ائمه و اطهار يسوگوار يپخش برنامه ها

 34 43 34 6 7 پخش نماز جمعه
 

3.73 

 29 53 28 9 5 ان مطرحیتالوت قرآن توسط قار
 

3.74 
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با طراحی  که استفاده شد( 7561) یلنانها از طیف چهارتایی براي تحلیل میزان مطلوبیت این برنامه    

هاي پنج ارزشی طیف لیكرت ی به بیان میزان مطلوبیت نمرات ارزیابی شده توسط پرسشنامهچهارتایطیف 

و همچنین با توجه به طیف  ها تنوع برنامهدست آمده براي ه هاي بمیانگین يبر مبنا (2) جدول . پرداخت

 .پرداخته است روحانیون اسالمشهردر بین  ها تنوع برنامهنانلی به بیان میزان مطلوبیت 

 

 براساس طیف نانلی هاي دینی تنوع برنامهدر ارزیابی  مطالعهمیزان مطلوبیت مولفه هاي مورد . (2) شماره جدول

 

 

 

هاي مذهبی نامطلوب  رد شد و از نظر روحانیون تنوع برنامه 5/2فرضیه اول با گرفتن معدل بر این اساس،     

 .شدنیست بلكه نسبتاً نامطلوب ارزیابی 

 يهاچهره ی،  معرف(26/2) ،  پخش مطالب حوزه(58/7) شناساندن مساجد کشوررسانه ملی در زمینه     

تالوت قرآن  يهاضعیف عمل کرده و در عوض در خصوص برنامه( 21/2) در سطح کشور یمطرح روحان

، (18/8) ائمه اطهار يسوگوار يها،  پخش برنامه(18/8) ،  پخش نماز جمعه(11/8) ان مطرحیتوسط قار

پاسخگویان معتقدند که رسانه  . به نحو مطلوبی عمل کرده است (17/8) یهاي مذهبناسبتمانعكاس مراسم 

عمل ( 77/8) هاي مولودي و اعیاد مذهبیپخش برنامهبهتر از ( 18/8)سوگواري  يهاملی در پخش برنامه

 .کرده است

  .سترزیابی شده اا "نسبتاًمطلوب"حتواي دینی رسانه ملی از نظر روحانیون براساس نتایج این مطالعه، م    

و ( نقاط قوت)مثبت ظر روحانیون در ارتباط با عملكرد محتواي دینی رسانه ملی در دو بخش عملكرد ن

وري آقابل ذکر است که در جمع  .(1و  8جدول ) شودبندي و  ارائه میدسته( نقاط ضعف)عملكرد منفی 

 8تا  1  3/99تا  8 2/99تا  2 1/99تا  7 هاي دینی تنوع برنامه

 مطلوب نسبتاً مطلوب نسبتاً نامطلوب نا مطلوب

2/8  *   
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ها جهت داده به پاسخ تانها سوال شده بود آاین دو بخش از هم تفكیك نشده و به صورت پراکنده از  ،ها داده

 .نشود

 عملكرد مثبتنظر پاسخگویان در مورد . (8)شماره  جدول

 موضوع
کامالً 

 مخالف
 موافق بی نظر مخالف

کامالً 

 موافق

بدون 

 پاسخ
 معدل

افته یدست  ینیبه نقطه مطلوب در نظام د یرسانه مل

 .است
38 42 16 16 6 6 2.24 

شاد و مفرح در  يبه صورت جامعه ا یجامعه مذهب

 .شودینشان داده م یرسانه مل
42 31 20 19 7 5 2.31 

مردم بوده  يازهایمتناسب با ن  ینید يبرنامه هاد یتول

 .است
34 47 11 21 7 4 2.33 

 يبه عنوان نسخه تمام و کمال برا ین در رسانه ملید

 .شودیسعادت انسان نشان داده م
34 37 16 22 11 4 2.49 

ن و فرهنگ یبه رواج د یرسانه مل یحیتفر يهابرنامه

 .کندیکمك م ینید
26 42 20 28 4 4 2.52 

ت یهاي روشنگر از گسترش فعاللمید و پخش فیتول

 .کرده است يرینوظهور جلوگ يهافرقه
25 40 18 27 9 5 2.62 

 2.72 6 18 23 11 40 26 .است ینید يها، برنامهیت اصلی رسانه ملیاولو

چون حجاب، عفاف، امر به معروف و  یلیآموزش مسا

 .از منكر خوب بوده است ینه
5 44 2 14 14 

 
2.85 

در قالب (  افراد خوب و بد)  نشان دادن ظاهر و باطن

 .بوده است موثر نیغ دیال در تبلیلم و سریف
16 21 16 49 16 6 3.24 

 

و وضعیت  است 8از  6/2در مجموع معدل کل نظر روحانیون در مورد عملكرد مثبت محتواي دینی      

( افراد خوب و بد)  نشان دادن ظاهر و باطن رسانه به صورتبهترین عمل .  را دارد( 55/2-2) نسبتاً نامطلوب

از  یچون حجاب، عفاف، امر به معروف و نه یلیآموزش مساو ( 21/8) نیغ دیال در تبلیلم و سریدر قالب ف

جامعه و  (21/2) دست یافته  ینیاما اینكه به نقطه مطلوب در نظام د  .(58/2) منكر خوب بوده است

  ینید يهاد برنامهیتولاینكه  سرانجامو (  87/2) شودمی شاد و مفرح نشان داده يابه صورت جامعه یمذهب

 .امتیاز کمتري کسب کرده است (88/2) مردم بوده است يازهایمتناسب با ن
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 از بعد دینی ها محتواي برنامهضعف نظر پاسخگویان در مورد . (1)دول شماره ج

 موضوع

کامال 

 مخالف مخالف

بی 

 موافق نظر

 کامال

 موافق

بدون 

 معدل پاسخ

به  یرسانه مل يال هایون در سریچهره  روحان

 2.32 2 9 18 12 47 36 .شود  یش داده نمینما یخوب

ائمه جامعه را  یزندگ يجنبه معنو يبرجسته ساز

آنها دچار مشكل ساخته  یت واقعیدر درك شخص

 2.94 10 7 34 34 23 16 .است

مقابله با جنگ نرم موثر عمل نكرده رسانه ملی در 

 3.29 2 26 40 13 29 14 .است

ن یبه د  يشه ایق و ریتلویزیون  اجازه پرداخت عم

 3.32 6 23 33 29 25 8 .دهد یرا نم

ن  باعث به یدر کنار  د يوین دنینشان دادن مضام

 3.34 5 22 38 27 22 10 .ن شده استیه رفتن دیحاش

فاقد محتواي مناسب براي جامعه دینی  یرسانه مل

 3.34 1 31 37 11 31 13 .است

 ينكات مثبت برا یرسانه مل یفعل يبرنامه ها

 3.46 3 29 37 22 27 6 .کودکان و نوجوانان ندارد

ت ها در یر افراد به خصوص قومیتمسخر و تحق

 3.54 4 32 38 18 27 5 .شود  یمشاهده م یرسانه مل يبرنامه ها

 يگر یش اشرافیال ها باعث افزایلم و سریفد یتول

 3.64 3 43 34 13 19 12 .ن اقشار مختلف جامعه شده استیدر ب

در برابر  ییج مصرف گرایدر رسانه ملی ترو

 3.76 3 33 52 17 12 7 .خداپرستی و معاد قرار گرفته است

معرفی افراد دینی و مذهبی به عنوان افراد غیر 

 3.79 3 41 37 27 9 7 .شده استموثر در رسانه امرعادي 

باعث  ینامناسب از افراد مذهب يمعرفی چهره ها

 3.8 1 34 55 14 15 5 .شده است ینید يهاامیدر درك پ یجاد دوگانگیا

به عنوان گناه بزرگ مورد  یدر رسانه مل ییدروغگو

 3.97 6 55 33 9 14 7 .توجه نیست

نشان دادن روابط دختر و پسر بدون مالحظات 

 4.19 3 66 33 7 9 6 .در رواج بد حجابی موثر بوده است دینی

شه به گسترش فرهنگ فساد یش نامناسب هنرپیاآر

 4.37 8 75 26 4 5 6 .کند کمك می يبندبار یو ب
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 ،کند کمك می يبارو  بند یشه که به گسترش فرهنگ فساد و بیش نامناسب هنرپیاآراز نظر روحانیون     

نشان دادن روابط دختر و پسر بدون مالحظات دینی در و بعد ( 81/1) بیشترین امتیاز را کسب کرده است

به عنوان گناه  یدر رسانه مل ییدروغگو براساس نتایج این تحقیق، . بوده است( 75/1)رواج بد حجابی موثر 

 .(51/8) بزرگ مورد توجه نیست

 پیشنهادات

مثل تالوت قران،  تولیديغیر مذهبی هايپخش برنامه رسانه ملی در که دهدهاي پژوهش نشان می یافته    

هاي تولید  در خصوص برنامهولی .  است موفق تر عمل کرده ... پخش نماز جمعه،  پخش برنامه سوگواري

تر عمل  ضعیف ،تحقیق دینی يهاپخش برنامهو  از طریق هنرهاي نمایشی یاسالم يهااشاعه ارزشچون 

  . ده استکر

هاي خصلتکه  قابل توجه است (7818) پستمنهاي مذهبی از رسانه، این نظر در مورد پخش برنامه    

از میان  راآمیزند و در نتیجه آثار روانی برنامه مذهبی  متعدد تلویزیون با شرایط پیرامونی آن درهم می

ن، مساجد و کلیسا براي مسیحیاهاي خاص خود چون در مكان)اجراي اعمال مذهبی بر این اساس،   .رود می

 ،دهد چه در آن مكان روي می اند و هر در اصل براي انجام آیین مذهبی ساخته شده( تكایا براي مسلمانان

در آن وجود  یمعماري خاصی دارد، اشیاي خاص ،عالوه بر این چنین مكانی . خود حال و هواي مذهبی دارد

اما  زکشیدن و حرف زدن، یا مجاز نیست و یا محدودیت دارددارد و انجام بعضی حرکات، مثل خوردن و درا

تواند  نتیجه تلویزیون نمی در  .چنین محدودیتی هنگام تماشاي یك برنامه تلویزیونی مذهبی وجود ندارد

  . بینندگان را به حال و هواي احساسی آن جهانی سوق دهد

که صفحه تلویزیون چنان که در خاطره ما باقی مانده است، ماهیتی این جهانی دارد و  نكته دیگر این    

کننده است و ذهنیت و انتظار تماشاگر نیز  هاي عادي و سرگرم تصوري که از آن داریم بیشتر مربوط به برنامه
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با فشردن یك دکمه  تواند لحظه میداند که هر  شناسی بیشتر با این الگو منطبق است و خود می از نظر روان

  . برگردد "جهان مادي"به ( فضاي القا شده در برنامه مذهبی) "يجهان معنو"از 

دریچه مغزها را براي  باز کردناین است که توانایی ( 7818)خصلت دیگر تلویزیون از نظر پستمن     

این  . ها باز کنددریچه قلب ما را بر روي شخصیت تواندمیپردازش تصورات و مفاهیم انتزاعی ندارد ولی 

 يها توجه به خواست بینندگان در تولید برنامه باهاي مذهبی تلویزیون  شود که برنامه ها باعث میویژگی

 . ها را به سمت سرگرمی سوق دهند مذهبی این نوع برنامه

رفتار دینی سیاسی و  بایدها با رفتارهاي دینی  رابطه استفاده از رسانه درباره بحثسرانجام این که هنگام      

 در افزایش ملی   یر اجتماعی استفاده از رسانهاثهم تفكیك کرد؛ چرا که ممكن است ترفتار دینی صرف را از 

در  . كرد آنملی و عمل  نه استفاده از رسانه ر از میزان تعلق سیاسی افراد باشداثرفتارهاي دینی، متیا کاهش 

اي ایران، فضاي فضاي رسانه . ها باید با درك موقعیت هنجاري و ارزشی کشور ما عمل کننداین میان رسانه

 که ضمن رعایت فضایل اخالقی و سفارشات دینی،کند رسانه ملی تالش می . متفاوتی از دیگر کشورهاست

  . را نیز ایفا کندکارکردهاي مورد انتظار مدرن 
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 . م). (چاپ اول) چالش قرن بیست و یکم  تلویزیون خدمت عمومی -رادیو (.2957). م ،رابویو . اتکینسون، د

  .سروش  :هرانت(. ثاقب فر، مترجم     

 انتشارات: تهران (.، مترجمطباطبایی  .ص) .زندگی در عیش، مردن در خوشی(. 2948) .پستمن، ن

 .اطالعات     

 دفتر: تهران. رضایت مخاطبان رسانه دینی .(2957)  .ج ،عزیزی و  .ع، كالنتری ، .ر.یگانه، مجوادی 

 .های رادیوپژوهش     

 : برگرفته از ،صردر ق یجواهر: یونیزیتلو یالهایخوانش مخاطبان از سر .(بی تا) .ع ،یمحمد حاج

         629.aspx-http://www.hccmr.com/news  

 ، روزنامه آفتاب یزد .های ایرانی  خانواده  ، رشد روز افزون حضور ماهواره در میان(27، آبان 2955) .دارابی، ع

 .3و 2 .صص،  2445شماره      

 .اطالعات: تهران. جامعه شناسی ارتباطات. (2965) .ساروخانی، ب

 ،نشریه معارف اسالمی و حقوق .دینی رسانه ملی در افق هنجارگرایانه ،(2958). ج ی،غفارجادپور، م و س

 . 27ره ، شمازییپا  ،(ع) دانشگاه امام صادق     

 انتشارات: تهران. (، مترجمدهقان. ع) .(چاپ سوم) نظریه های ارتباطات(. 2956). ج ،و تانکارد. سورین، و 

 . دانشگاه تهران     

 .چاپ بیستم اطالعات،: تهران  .حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسالمی(. 2957. )شعبانی، ق

 روزنامه. مردم به ماهواره   شیران و علل گرایت آن در ایماهواره، وضع .(21، فروردین 2954. )علیخواه ، ف

 .627شماره  ،یاعتماد ملّ     

  .ریركبیانتشارات ام: هرانت (.مترجم اسدی، .ع) .(چاپ اول) قدرت تلویزیون (. 2967) .كازنو، ژ

http://www.hccmr.com/news-629.aspx
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  یها اداره كل پژوهش: تهران(. مترجم .کوین .م. )(لچاپ او) یا ق رسانهیتحق یها روش(. 2957) .گونتر، ب

  .مایس    

 دفتر مطالعات و : تهران (. مترجم ،یاجالل. پ) .(چاپ اول) یارتباطات جمع  هینظر(. 2958) .ل، دیک كوام

  .ها رسانهتوسعه     

 .ها مركز مطالعات و تحقیقات رسانه :تهران (.، مترجممنتظرقائم .م).مخاطب شناسی. (2951) .ک كوئیل، دم

 انتشارات (.، مترجمسید امامی. ک) .تحقیق در رسانه های جمعی (.2957. )ر.، جکینیدوم و. و. د راجر،

 .سروش     

 :تهران (.، مترجمآریائی نیا .م). فرهنگ  دربارة رسانه، دین وبازاندیشی  .(2952). ن ،و الندبای. سهوور، ا

 .سروش     

 

 التینمنابع 

Roof, W. C. (1992). American voluntary establishment. Theories of mass communication. 

New York: Longman. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 06  22، شماره پیاپی 2، شماره 6نسخه فارسی  دوره  -مجله جهانی رسانه

 

                                                           
 

ها نوشتپی   
i
 Hoover 

ii
  A.Etchegoyen 

 


