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مقدمه 
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رسانهها در هو کشوری میتوانند نتایش و زنـدگی سیاسـی فوهن ـی و اهتتـاعی آن
کشور باشند .در میان رسانهها تلویزیون به سبب ویژگیهای اای و های اه ویژه اـود
تکثیوات مرب
منبع دان

و منفی بأیار زیادی بو فوهن

و اعتقادات هوانان هامعـه دارد و بـه منزلـه

درباره ههان فود را با شیوههایی از زندگی آشنا میکند که فواتو از شـیوههـای

اود او بوده و او را در دنیای در حال توسعه ارتقا میبخشد.
در دهههای اایو هتواره زمینـههـایی بـوای بورسـی داللـ

فوهن ـی و اقتصـادی
کـه

تلویزیون به دلیل تغییوات رخ داده در ال وهای ارتباطات ههانی شدت یافته اسـ
رشد معنادار تلویزیون فواملیتی بـوای امـو داللـ

دارد .در واقـع ههـانی شـدن نهـاد

تلویزیون پوس هایی اساسی در اصوی فوهن

روی مـا

و هوی های فوهن ی پی

نهاده اس  .بارکو )168: 1387
تلویزیون پومخاطبتوی رسانه در ههان به شتار میرود که به دلیل قابلی
از تصویو در تتـام حیرـههـا هـذابی

اسـتفاده

ویـژهای دارد .گوچـه در بـدو ورود بـه ایـوان
امـا بـا گذشـ

زمـان هـای اـود را در

تلویزیون چندان مـو رد توهـه قـوار ن وفـ

اانوادههای ایوانی باز کود؛ به گونهای که بونامههای نیتهوق

صدا و سیتای ایـوان بـه

بونامههای  24ساعته در چندی شبکه ارتقا یاف

مهدیزاده  .)23 :1387بـدیهی اسـ

در کشور بزرگی چون ایوان تکثیو ای رسانه های بورسی و تکمل بأـیار دارد .از هتلـه
ای تکثیوات تقوی
در پیدای

و تضعیف ن و

دینی در بی هوانان هامعه اس  .هتانطـور کـه

عادات تازه تغییو رفتار و ال و اـوی انأـانهـا نیـز دارای نقـ

تکثیوگذار اس

مهـم و

1

سارواانی  .)1377کارلأون و هتکاران  ) 2228رسانه را به عنـوان

دروازهای میدانند که از طوی آن فوهن

باورها ارز ها و هنجارها) به افـواد منتقـل

میشود .از نظو آنان فوهن سازی از طوی رسانهها به معنای انتقال محتویات فوهن ـی
شامل اعتقادات افکار بوداش ها مفاهیم و ارز هایی اس

که بو رفتـار پوشـ هـا

سن ها وسبک زندگی افواد در هامعه تکثیو میگذارد .دهشیوی )182-182 :1388
1. Carlsson
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از هتله موضوعات اساسی که بخشی از مباحث اندیشتندان در حوزههای مختلـف
افزای

و شدت یافت فوایندهای توسعه و نوسازی در تتـامی ابعـاد مـذهب هتچنـان

منبع مهتی بوای هوی

و معنابخشی در ههان متجدد و آشفته امووزی به شتار میآیـد

و در ای ارتباط دی به منزله منبع اولیه معنابخشی و هوی بخشی به بأـیاری از مـودم
ههان مرو اس  .کالنتوی و هتکاران )132:1388
دی اسالم دینی اس

که به دلیل کامل بودن و در نظـو گـوفت تتـام ابعـاد روحـی

انأان بایأتی در مت زندگی مألتانان هویان داشته باشد .بـو ایـ اسـاس آمـوز
تکوار و تبیی اصول آدا
بو پایه دی اس

و ااال اسالمی وریفه نهادهای نظام و حکومتی اس

و زنده کودن و اهوای احکام الهی را وریفه و رسال

و
کـه

اود مـیداننـد.

تلویزیون هتهوری اسالمی ایوان نیز از ای امـو مأـترنی نیأـ  .ازایـ رو گأـتو
تقوی

فوهن

و

و معارف اسالمی یعنی هتان چیـزی کـه کارکودهـای دینـی تلویزیـون

نامیده میشود عتدهتوی رسال

ای رسانه به شتار میرود.

«رسانهها رابرهای دوهانبه پیچیده و در عی حال اهتنا ناپذیو دارند .در ای میان
مذهب به عنوان پیام و رسانه به منزله ناقل پیام و حامل آن به سـوی مخاطـب در نظـو
گوفته میشود .در واقع میتوان یکی از کارکودهـای عتـده وسـایل ارتبـاط هتعـی را
مداوم

و فواگیوی پیامرسانی به منظور شکلدهی به ادراکات ارز ها و ن ـو هـای

مخاطبان در هه

مقاصد تبلیغی دانأ  .هتچنی

هه دهی ایدئولوژیک به شناا

دستکاری افکار عتـومی بـهمنظـور

هامعه و درونیسازی ارز های اهتتاعی بـا هـدف

هوی سازی و معناهویی رویکود توهیهی و تفأیوی رسـانههـا را تشـکیل مـیدهـد».
دهشیوی )191 :1388
«در هامعه ایوان با توهه به نقـ

اساسـی دیـ و مـذهب در هامعـه حکومـ

و

رسانه میتوان کارکود اساسی تلویزیون را «انأانسازی» و « رشد انأان دینی» دانأـ .
در واقع تلویزیون با ارائه بونامههای دینی نق
در صورت عدم ایفای نق

کارکودی اود نق

اساسی در هوی

دینی داشته و متقـابالً

مخوبی در ای زمینه اواهد داش  .به

عبارت دی و رسانه را میتوان به مرابه شتشیو دولبهای دانأ

که از سویی در اـدم
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فوهن ی و اهتتاعی را به اود ااتصـای داده مقولـه هویـ

دینـی اسـ  .بـا وهـود
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اهداف مذهب اس

و در عی حال میتواند ریشه بنیانها و باورهـای مـذهبی افـواد را
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که میتواند از کیان مـذهب دفـاع کنـد آن را

به سأتی سو دهد .رسانه ابزاری اس

فوبه و توانتندتو سازد پیام آن را در سواسو گیتی ب أتواند و در عی حال ای روفیـ
و توان را دارد تا کوفهتی و سو تعبیو را توویو نتاید و پیوامون آن را از آن هـدا و بـا
آن بی انه کند؛ اگو چه در بأیاری از مواقع مذهب توانأته اسـ

رسـانه را بـه اـدم

اود ب یود و در بوای مواقع با احأاس تهدید از هانب رسانه از در هنـ

و سـتیز بـا

آن در آمده اس « .مذهب و رسانه دو پدیده بأیار مهم در هوامع بـهشـتارمیآینـد .در
ای ارتباط رسانه بازی وی تازهوارد اس
مختلف ارلب هوامع به زحت

که قدم

حضـور هـدی آن در عوصـههـای

به یک سده میرسد؛ در حالی که مذهب در قـوون و

هزارههای متتادی یکی از عناصو اصلی که و مهم در سااتار هوامع به شتار میرفته
اس  ».سارواانی )82 :1377
«با توهه به موارد فو

از آنجا که تتامی بونامـههـای تلویزیـون و اهـوای آنهـا در

ارتباط با مودم و بوای مودم صورت میگیود مرالعه بازاورد ای بونامهها نـزد مـودم و
ااصی بواـوردار اسـ

بورسی میزان آثار بونامهها بو مودم از اهتی

راودراد :1388

 .)13بواــی اهــداف صداوســیتا عبــارتانــد از :تعتی ـ و ارتقــای معوف ـ

و ایتــان

روش بینانه ااال فاضله و رفتار دینی االصانه آحاد هامعه حفظ و اعتالی فوهن
دینی ایوانی ـ اسالمی ریشهدار کودن شناا

هوی

بنیانهای فکوی انقال

نظام اسالمی و والی

قبال تکثیوپذیوی از موج مخو

و

و باورهای عتومی بو ارز هـا و

فقیه مصونی

اذهان عتومی هامعـه در

تهاهم فوهن ـی و فکـوی بی انـه بـویژه سکوالریأـم

گوای های الحادی و مادی و فوهن

لیبوالیأم روبی.

«امووزه رهور وسایل ارتباط هتعی الکتوونیک دستاورد دنیای مـدرن بـوای بشـوی
بهشتارمیآید و ازای رو هو یک از ادیان متناسب با دیدگاههای ایـدئولوژیک اـود و نیـز
شوایط فوهن ی و زیأ محیری پیوامونشان با ای پدیده بواوردی اای داشتهاند امـا
هته آنها رسانههای مدرن را اموی مؤثو در ارتباطات اهتتاعی مـیداننـد و متـدینان را بـه
شناا

و بهوهبوداری متعهدانه از آنها تشوی مـیکننـد» بـاهنو « .)1 :1381بنـابوای

عصو حاضو دی یکی از موضوعاتی اس

در

که به شکل هدی وارد حـوزههـای رسـانهای
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شده اس  .ای حضور و تعامل هتواره با فواز و نشـیبهـای تـاریخی روبـهرو بـوده کـه
«در ارتباط با اهتی
اذعان داشته اس

نق

تلویزیون در ارتقای هوی

دینی هـم چنانکـه بیویوکـف

امووزه تلویزیون به مرابه نوعی سال ایدئولوژیک مرو اس ؛ چـوا

که میتواند سلیقهها و ههانبینی اشخای را قالبریزی کند ».بیویوکف  1382به نقل
از موسیپور )162 :1387
در عوصه بونامههای تلویزیون هتهوری اسالمی ایوان میتوان ای پوس
ساا

که تکثیوگذاری بونامههای تلویزیون هتهوری اسـالمی ایـوان بـو هویـ

مخاطبان و بییندگان آن چ ونه اس

را مرو
دینـی

آیا ایـ تـکثیوگـذاری هتأـو بـا تحکـیم دیـ و

باورهای دینی در افواد و مخاطبان اس

و نیز تلویزیون چـه نقشـی در تغییـو ن ـو

مخاطبان در زمینه ایجاد حس تقلید و ال وبوداری دینی دارد آیا در بونامههای مناسـبتی
نوع ااصی از ال وی هوی
پژوه

بورسی نق

دینی به مخاطب معوفی میشود در واقع هدف اصلی ای

بونامههای تلویزیون بو ال وی هوی

دینی در هامعه آماری مورد

مرالعه اس .
چارچوبنظري 

در ای قأت
متغیوهای پژوه

مباحث موبوط به تلویزیون و بونامههای آن و هوی
درنظو گوفته شده اس  .ازای رو بورسی نق

متغیو مأتقل و ال وی فوهن یسازی هوی

دینی به عنـوان

بونامههـای تلویزیـون

دینی به عنوان متغیـو وابأـته مـورد بحـث

قوار گوفته اس .
ال ) تلويزيون و برنامههای دينی تلويزيون
«از نظو فیأک و هارتلی 1تلویزیون یکی از متتوکزتـوی بنیان ـذاریهـا در هامعـه
مدرن اس  .ای امو نه تنها نتیجه انحصار تجاری بلکه پاسخی به احأاس نیاز فوهن ی
1. Fisk & Hartley
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ارتباط عتی و تن اتن ی با فوهن

هامعه داشته اس  ».بشیو )231 :1386
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اس

که بیشتو پیامهای تلویزیونی به ای کتبود فوهن ـی اشـاره دارنـد رازقـی :1381
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 .)13از نظو راهوز 1میزان استفاده از وسایل ارتبـاط هتعـی بـه نوبـه اـود مـیتوانـد
پی بینی میزان هتدردی شناا

را متکـ

سیاسی آرمانهـای تحصـیلی و االقیـ

سازد ».دال ون )324 :1382
3

«از نظو ملوی دی فلور 2و ساندرا روکی

مخاطـب از دو نظـو بـه رسـانه وابأـته

اس  .1 :نیاز داشت به اطالعات رویدادهای اهتتاعی) و  .2نیاز به ندانأت و گویـز از
سه عامل سبب میشود تا رسـانه « تـکثیو

واقعیات بونامههای طنز و تفویحی) هتچنی
گزینشی» بو روی مخاطبان اود داشته باشد:

 .1نیازهـای اطالعــاتی  .2ویژگـیهــای فــودی ارز هـا و)...؛  .3مواحــل توســعه
مخاطبان س

شغل و هنس مخاطب) .ازای رو ای دو نفو معتقدند که بی سـه عامـل

رسانه هامعه و مخاطب ارتباط وهود دارد ».رزاقی )81-87 :1381
«صـاحبنظوانی چــون الزارســفلد 4شــوام 1آدورنــو 6روزنبــوگ 7و بأــیاری دی ــو
معتقدند رادیو و تلویزیون به عل

ضوورت هالب بودن بونامههای آن بـوای هتـاعتی

نامشخص و کریو عتالً مجبور میشوند به انتشار ارز ها ایدههـا و افکـار اهتتـاعی
ااالقی و یا هنوی ااصی بپودازند که بی

از پی

از نظو سرح در حد متوسط اسـ ».

دال ون )241 :1382
«روف 8به نق

تعیی کننده رسانهها در تجدید حیـات دینـی معتقـد اسـ

و تککیـد

میکند در بورسی بونامههای دینی باید به زمینـههـا و شـوایط فوهن ـی و اهتتـاعی و
هتبأت ی آن با فوهن

توهه شود».
1. Rogers
2. M. Defleur
3. S. Rokeach
4. Lazarsfeld
5. Schramm
6. Adorno
7. Rosenberg
8. Roof
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از دیدگاه هوور 1در تبیی بونامـهسـازی دینـی و پخـ

بونامهها را تهیه و تتاشا میکنند دوم اینکه پخ

وارد حیاتی هدید شده اس
هتچنی
اس

بونامههـای دینـی

و سوم آنکه نهاد دینـی الکتوونیـک نـوعی رسـانه اسـ .

ای رسانه دینی هدید تکثیوات فوهن ی اای اود را بوهامعه دینـی داشـته

و اواهد داش  .هوور 113-172 :1382؛ به نقل از هـوادی ی انـه و هتکـاران

)2 :1384
«با توهه به گونهشناسی مک کوایل )1382 2رسانه دینی در ایوان انواع و هنبههـای
گوناگون دارد؛ یعنی هم رسانههای دینی اای دارد رادیو معارف رادیو قوآن و شبکه
قوآن سیتا) که رسانههایی هم سرح کالن هأتند و هم بونامههایی با مضامی آشکار یـا
مضتون دینی هامعه در سـرح کـالن) کـه مـیتـوان دراصـوی تکثیوگـذاری انـواع
گوناگون رسانه دینی تحقی و بورسی کود ».هوادی ی انه و هتکاران )4 :1384
«تال

ارتباطگوان بوای آگاهی از مخاطبان و دستیابی به بازاورد بونامههای اـود

با توهه به ماهی

یکسویه رسانههای مدرن به منظـور بهـوهگیـوی از آن در تولیـدات

آینده اموی روش و بدیهی اسـ  .نکتـه ای کـه نبایـد فوامـو

شـود ایـ اسـ

کـه

مصوفکنندگان بالربع به سوی رسانههایی کشیده میشوند که بهتـو بتواننـد آنهـا را در
دستیابی به محتوایشان یاری کنند ».کواسل )439 :1381
ب) هويت دينی
«به لحاظ لغوی واژه هوی

از واژه  Identitasمشـت شـده و بـه دو معنـای رـاهواً

متناقض به کار میرود .1 :هتأانی و یکنوااتی مرل ؛  .2تتایز که دربوگیونده ثبات یـا
تداوم در طول زمان اس » گلمحتدی  .)222 :1381در هو حـال هویـ

داشـت یـا

ی انه بودن دارای دو هنبه متفاوت یعنی هتانند دی وان بودن و در طبقه اود بـودن در
گذر زمان اس .

1. Hoover
2. McQuail
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نخأ  :باید گف

آن از رسـانههـا در وهلـه
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«هوی

سازهای روانی ـ اهتتاعی اس

و شامل طوز فکـو عقایـد و نحـوه ارتبـاط
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اود با دی وان اس » احتدی « .)61 :1371از سوی دی ـو دیـ بـه معنـای گـوای
شدید انأانها به سـوی وهـود واالی اداونـد یـا نیووهـای بـوی یـا احأـاس سـاده
وابأت ی به آنان به منظور تبیی علل وهودی اوی

در ههان و بازیابی معنایی بـوای

هأتی تعویف شده اس  ».بیوو )241 :1371
«به طور کلی و با در نظو گوفت شوایط انأانها در ورای اعصار تـاریخی مـیتـوان
دی مظهو توهه انأان به موهود الهی یا نیووهای الهی یا نیووهای مافو طبیعـی

گف

کم احأاس وابأت ی ساده بدانهاس  ».سعیدی مدنی )88 :1388

یا دس

«دی و مذهب از گذشته تاکنون ع امـل بـه وهـود آورنـده هویـ

مشـخص بـوای

معتقدان اود و تتایز میان آنها و کأانی که به آن اعتقاد نداشتهاند بوده اس  .انأانهـا
با دی و مذهبشان شنااته میشوند یهودی مأیحی و مألتان بودن هوی
انأانهای مختلف را به نتای

میگذارد .بـه ایـ توتیـب دیـ و مـذهب کارکودهـای

اهتتاعی مختلفی از قبیل :اهتتاعی کودن اعضـای هامعـه کـاه
ارز های مشتو
تقوی

فوهن ی

کشـتک

تحکـیم

یکپارچهسازی هامعه و ن ه داشت ثبات اهتتـاعی تنظـیم منـابع و

نظارت اهتتاعی را بو عهده داشته اس  ».اشوفی )9 :1387

«منظور از هوی

دینی آثار و عوار

اس  .به تعبیو دی و با پذیو

ناشی از حتل و وصف دی بـو فـود دینـدار

دی بهمنزلا اصــل اعتقــادی و رک ـ اصــلی در زندگی

تغییوات و نتایو مهتی بوای فود مؤم در وهوه مختلف حیات وی حاصل میشود».
هوانی )8 :1384
«هوی

دینی به میزان شناا

عقیدتی فود از تعل و ارتبـاط نأب

به دینی اای

و پیامدهای احأاسی مربتی که فود از ای تعل و ارتباط تجوبه میکند و میـزان ارزشـی
که فود به انجام عتلی مناسـک فـودی و هتعـی ایـ دیـ اـای قائـل اسـ

گفتـه

میشود ».عباسی قادی )32 :1382
«هتچنی هوی

دینـی اتکای فود به یک نظام یا پای اه اعتقـادی که بو هه گیوی

فود در زمینههای مختلف تکثیو میگذارد تعویف شده اس  .در واقع میتوان گف
هوی

که

دینی فلأفا زندگی و حیات فود را تشکیل می دهد .به عبارت دی و انأانی کـه
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دوام اود را در اهوای احکامی میبینـد کـه مـذهب

دارای هویتی دینی و مذهبی اس

دی و هامعا دینی اس  .به تعبیو دی و با پذیو

دی بهعنوان اصل اعتقادی و تعهد و

احأاس تعل به آن در زندگی و وهوه مختلف حیات فود مؤم
مهتی حاصل میشود که هتان هوی
«تجلـــی تـــدی فـــود را در ن و

تغییـــــوات و نتایو

دینی اس  ».چی ساز قتی )196 :1383
گوای

و کن های آشکار و پنهان او میتوان

هأ وهو و شناساییکود .فود متدی از یک سو اود را ملزم به رعای

فـوامی دینی

میداند و از سوی دی و اهتتام و متارس های دینی او را از دی وان متتایز مـــیسازد.
بدی طوی

با دو نشانه یکی از طوی پایبندی و التزام دینی و دی وی پیامد دینداری و

آثار تدی در فکو هـان و عتـل فـودی و اهتتـاعی اـود مـیتـوان او را از دی ـوان
بازشناا  ».شجاعی زند )36 :1384

«به نظو گالر و استار

1

در هته ادیان دنیا با وهـود تفاوتهـایی که در هزئیات

دارند در عوصــههــا و ابعاد موکزی دینــداری از هتله ابعاد اعتقادی مناسکی عاطفی
شنااتی و پیامــدی اشتوا و مشابه
دی تککید کوده و معتقد اس

تعهد دینی زمانی واقعی

و اقـــدامات اـــود احأاس مأئولی
صوف حوف زدن کافی نیأ

دارند»« .ساالنأیک 2بــو بعد فوهن ی یا تعهدی
مییابد که فود نأب

به رفتار

و وابأت ی کند .بهعبارت دی و در ای مفهوم

و به دنبال آن بایــــــــد عتل هتواه با مأئولی

باشد».

احتدپور و شائتی )31 :1382
روشپژوهش 

ای بورسی یک پژوه

تبیینی از نـوع پیتـای

دادههــای آن هتــعآوری شــده اسـ

اسـ

کـه بـا تکنیـک پوسشـنامه

و پوسشـ و از طویـ پخـ

ســواالت در میــان

دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم اهتتاعی و روانشناسی تهوان موکـزی پوسشـنامه
1. Glock & Stark
2. Salansik
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بو آن تککید دارد» عیوضی « .)1382هوی

دینی نشاندهنـد احأاس تعل و تعهد به
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محق سـااته را تکتیـل نتـوده اسـ  .ضـت آنکـه از رو
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فی بوداری نیز استفاده شده اس  .در ای پژوه
اصلی پژوه

کتابخانـهای بـه صـورت
هو یـک از متغیوهـای

بوای سنج

از گویههای معووف در قالب طیف لیکوت استفاده شده اسـ  .اعتبـار و

روایی گویههای طیف در آزمون مقدماتی مورد تکیید قوار گوفته اس .
از نظو تکنیکی در ای پژوه

به موضـوع بورسـی نقـ

هتهوری اسالمی ایوان بو ال وی هوی

بونامـههـای تلویزیـونی

دینی پودااته شده اس ؛ به ایـ صـورت کـه

پس از هتعآوری اطالعات الزم بوسیله پوسشنامه و تبدیل آنها به کتیـ هـای عـددی
یافتهها مورد تفأیو قوار گوف  .در پوسشنامه تعداد  36سوال مرو شده که  14سـوال
درباره نق

بونامههای تلویزیون و  22سوال موبوط به ال وی هوی

دینی اس  .تحلیل

فنی پوس ها به وسیله رو های هدید و معتول آماری نومافزار  )spssصورت گوفته
و از آمار توصیفی و استنباطی بوای محاسبات و بورسی ای پژوه

استفاده شده اس .

اهدافپژوهش 

هدف اصلی و کلی پژوه

حاضو مرالعه و بورسـی نقـ

هتهوری اسالمی ایوان در ال ـوی هویـ

بونامـههـای تلویزیـون

دینـی و اسـالمی دانشـجویان دانشـ اه آزاد

اسالمی تهوان دانشجویان کارشناسی ورودی  1393-1394دانشکده علـوم اهتتـاعی و
روانشناسی واحد تهوان موکزی) اس .
اهداف هزئی که از اهداف کلی و اصلی نشئ

گوفتهاند عبارتاند از:

 .1شناسایی ویژگیهای فودی س ـ هـنس و شـغل) دانشـجویان دانشـکده علـوم
اهتتاعی و روانشناسی تهوان موکزی و رابره آنها با ال وی هوی
 .2شناسایی میزان استفاده از بونامههای دینی تلویزیون بو هوی

دینی؛
دینی مخاطبان؛

 .3شناسایی میزان تکثیو و تشدیدکنندگی بونامههای تلویزیون در تغییو عقیده افواد؛
 .4شناسایی ای که تکثیوگذاری در کدام بخ
میشود :دینی اهتتاعی اقتصادی سیاسی و...؛

از زندگی افواد هامعه بیشـتو نتایـان
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 .1شناسایی امکان ال ـوبوداری دینـی مخاطبـان بـا دیـدن بونامـههـا و سـویالهـای
 .6شناسایی میزان موفقی

بونامهها و سویالهای رسانه ملی در زمینه مأائل دینـی و

اعتقادی مخاطبان.
فرضيههايپژوهش 


 .1به نظو میرسد هو چه میزان استفاده از بونامههای دینـی تلویزیـون بیشـتو باشـد
میزان ال وبوداری دینی از بونامههای تلویزیونی دینی در بـی دانشـجویان نیـز افـزای
مییابد.
 .2به نظو میرسد هوانان به میزان بیشتوی از بونامههای تلویزیونی ال وبوداری دینی
میکنند و هوانان بیشتو دچار تغییو ن و
 .3به نظو میرسد تغییو ن و
آقایان اس

میشوند.

بانوان نأب

به بونامههای دینـی تلویزیـون بیشـتو از

و تتاشای سویالهای ایوانی باعث افزای

شناا

مأائل دینی و اعتقـادی

بانوان میشود.
 .4به نظو میرسد با باالرفت های اه و موقعی
از بونامههای تلویزیونی افزای
 .1با افزای

پخ

تلویزیونی نیز افزای

شغلی افواد میزان ال وبوداری دینـی

مییابد.

بونامههای دینی تلویزیونی میزان ال وبوداری دینی از بونامههای
مییابد.

 .6به نظو میرسد بی ان یزه استفاده از بونامههای تلویزیونی بـا میـزان ال ـوبوداری
دینی از بونامههای تلویزیونی رابره وهود دارد.
 .7به نظو میرسد هو چه مخاطب بیشتو به بونامههـای دینـی تلویزیـون عالقـهمنـد
باشد حس تقلید و ال وبوداری باالتوی از بونامهها و سویالهای دینی اواهد داش .
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تلویزیونی؛
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يافتههايپژوهش 
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فرضیه اول :به نظر می رسد هر چه میزان استفاده از برنامههای دينـی تلويزيـون
بیشتر باشد ،میزان الگوبرداری دينی از برنامههای تلويزيونی دينی در بین دانشجويان

نیز افزايش میيابد.
از آنجا که میزان استفاده از بونامههای دینـی تلویزیـون و متغیـو میـزان ال ـوبوداری
دینی از بونامههای تلویزیونی در سرح توتیبی قابـل سـنج

بـه منظـور آزمـون

اسـ

فوضیه عالوه بو هداول دو بعدی از آزمون هتبأت ی اسپیوم استفاده شده اس .
هتانطور که نتایو در سرح معناداری  20221نشان میدهـد فـو
اس  .به عبارت دی و میتوان گفـ

صـفو رد شـده

بـی متغیـو میـزان اسـتفاده از بونامـههـای دینـی

تلویزیون و میزان ال وبوداری دینی از بونامههای دینی تلویزیونی ارتباط معناداری وهود
دارد .هتچنی مرب

بودن مقدار آزمون ضـویب هتبأـت ی اسـپیوم

سرح معناداری  20221حاکی از آن اس

که با افزای

میزان استفاده از بونامههای دینی

ال وبوداری دینی از بونامههای تلویزیونی در بی دانشجویان افزای
تحقی تکیید شده اس

بوابـو  )20119و

و مقدار رابرـه کـه بوابـو  20119اسـ

مـییابـد و فوضـیه
داللـ

بـو هتبأـت ی

متوسط بی دو متغیو دارد.
نتایو هدول دوبعدی نیـز نشـان داده اسـ

دانشـجویانی کـه بـه میـزان زیـادی از

بونامههای دینی تلویزیون اسـتفاده مـیکننـد میـزان ال ـوبوداری دینـی از بونامـههـای
تلویزیونی نیز در آنها باالس
نتایو حاکی از آن اس

و بالعکس که تکییدی بو نتایو آزمون اس .
که  3309درصد دانشجویان از بونامـههـای دینـی و مـذهبی

تلویزیون به میزان زیاد  407درصد در حد متوسط و  6104درصد به میزان پایی استفاده
میکنند .به عبارت دی و بیشتو پاسخ ویان به میزان پایی
مذهبی تلویزیون هأتند.

بیننـده بونامـههـای دینـی و
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جدول شماره 1ـ جدول دو بعدی میزان استفاده از برنامههای دینی و الگوبرداری

میزان استفاده

کم

متوسط

زياد

جمع

پايین

4.74

472

474

11171

متوسط

5176

573

3372

11171

باال

474

171

2672

11171

جمع

51714

47.

3372

11171

الگوی هويت دينی

ضريب همبستگی اسپیرمن 91513
سطح معناداری .0..7

فرضیه دوم :به نظر میرسد که میزان الگوبرداری دينـی جوانـان از برنامـههـای
تلويزيونی بیشتر از ساير گروههای سنی است و جوانان بیشتر دچـار تغییـر نگـرش
دينی میشوند.
از آنجا که در ای پژوه

هم س و هم میـزان ال ـوبوداری دینـی از بونامـههـای

تلویزیونی در مقیاس توتیبی قابل سنج

هأتند بوای سنج

آزمون فوضیه از ضویب

هتبأت ی اسپیوم استفاده شده اس .
هتانطور که نتایو هدول شتاره  2نشان داده اس
ضویب هتبأت ی اسپیوم

 20277اس

چون سرح معناداری  20127و

فوضیه تحقی رد شده اس  .به عبارت دی و

بواساس نتایو رابرهای بی سـ مخاطبـان و میـزان ال ـوبوداری دینـی از بونامـههـای
تلویزیونی وهود ندارد.
نتایو هدول دوبعدی هم حاکی از آن اس

که بیشتو دانشجویان در گووههای سـنی

دارای میزان ال وبوداری دینی متوسری از بونامههای تلویزیون هأتند .ازای رو میتـوان
گف

که فوضیه پژوه

مورد تکیید قوار ن وفته اس .

شماره  74زمستان 9315

دینی از برنامههای تلویزیونی

011فصلنامه فرهنگ مردم ايران
جدول شماره 2ـ جدول دو بعدی گروه سنی و الگوبرداری دینی از برنامههای
شماره  74زمستان 9315

تلویزیونی

الگوی هويت دينی

پايین

متوسط

باال

جمع

زير  29سال

1301

4308

301

12202

 29-25سال

3107

1208

1101

12202

 25-39سال

3101

1201

1604

12202

 39-35سال

3402

1103

1201

12202

باالی  35سال

2201

6902

1203

12202

جمع

3204

1307

1308

12202

گروه سنی

ضريب همبستگی اسپیرمن 91900
سطح معناداری 91190

فرضیه سوم :به نظر میرسد تغییر نگرش بـانوان نسـبت بـه برنامـههـای دينـی
تلويزيون بیشتر از آقايان است و تماشای سريالهای ايرانی باعث افـزايش شـناخت
مسائل دينی و اعتقادی بانوان میشود.
از آنجا که در ای پژوه

هنس در مقیاس استی دووههـی و میـزان ال ـوبوداری

دینی از بونامههای تلویزیونی در مقیاس توتیبی قابل سنج

اس

بوای سنج

آزمون

فوضیه از آزمون کای اسکوئو و ضویب وی کوامو استفاده شده اس .
با توهه به نتایو هدول شتاره  3مـیتـوان گفـ

کـه میـزان ال ـوبوداری دینـی از

بونامههای تلویزیونی در بی  1202درصد دانشجویان زن در حد متوسط اس

در حالی

که ای میزان بوای مودان به  62درصد میرسد.
با توهه به نتایو میتوان بیان کود که مقدار کایاسکوئو  18079اس

و در سـرح ارـای

کوچکتو از  2021معنادار اس  .بنابوای بی دو متغیو هـنس و میـزان ال ـوبوداری دینـی از
بونامههـای تلویزیـونی رابرـه وهـود دارد .بـه عبـارت دی ـو میـزان ال ـوبوداری دینـی از
بونامههای تلویزیونی در بی دانشجویان زن و مود متفاوت اس ؛ بدی معنی که با توهـه بـه

بررسی نقش برنامههای تلويزيونی ج .ا .ا در ايجاد الگوی هويت دينی 711

توزیع نأب ها در هدول میزان ال وبوداری دینی از بونامههای تلویزیونی در بـی مـودان تـا
از آنجا که شدت هتبأت ی به دس
سرح کوچکتو از  2021معنادار اس

آمده در ضویب وی کوامو بوابو با  20226و در
کـه رابرـه بـی هـنس و میـزان

میتـوان گفـ

ال وبوداری دینی از بونامههای تلویزیونی در سرح ضعیفی اس .
جدول شماره 3ـ بررسی میانگین میزان الگوبرداری دینی از برنامههای تلویزیونی
بر حسب جنس

الگوی هويت دينی

پايین

متوسط

باال

جمع

زن

3603

1202

1101

12202

مرد

1103

6202

2407

12202

جمع

3203

1307

1402

12202

جنس

ضريب وی کرامر 91290
کای اسکوئر 17103

سطح معناداری 91991
سطح معناداری 91991

فرضیه چهارم :به نظر میرسد با باال رفتن جايگاه و موقعیت شغلی افراد ،میـزان
الگوبرداری دينی از برنامههای تلويزيونی افزايش میيابد.
از آنجا که تفکیک شغلی در مقیاس استی چندوههی و میزان ال ـوبوداری دینـی از
بونامههای تلویزیونی در سرح مقیاس توتیبی قابل سنج

اس

بوای سـنج

آزمـون

فوضیه از آزمون کای اسکوئو و ضویب وی کوامو استفاده شده اس .
با توهه به نتایو هدول شتاره  4مـیتـوان گفـ

کـه بـی

از نیتـی از دانشـجویان در

گووههای شغلی مختلف از میزان ال وبوداری متوسری از بونامههای تلویزیونی بواوردارند.
با توهه به نتایو میتوان بیان کود که مقدار کـایاسـکوئو  14061اسـ
ارای بزرگتو از  2021معنادار نیأ  .بنابوای

و در سـرح

بی دو متغیو های اه و موقعی

شـغلی

شماره  74زمستان 9315

حدی بیشتو از زنان اس  .ازای رو فوضیه تحقی مورد تکیید قوار ن وفته اس .
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و میزان ال وبوداری دینی از بونامههای تلویزیونی رابره وهود ندارد .به عبـارت دی ـو
شماره  74زمستان 9315

میزان ال وبوداری دینی از بونامههای تلویزیونی در بی دانشـجویان بـو حأـب تفکیـک
شغلی متفاوت نیأ  .ازای رو فوضیه تحقی تکیید نشده اس .
جدول شماره 4ـ بررسی رابطه بین شغل و الگوبرداری دینی از برنامههای
تلویزیونی

الگوی هويت دينی

پايین

متوسط

باال

آزاد

3102

4606

1802

دولتی

3208

1106

1106

بیکار

3606

1104

1202

خانهدار

1904

6207

1709

بازنشسته

202

12202

202

ساير

3106

6108

206

جمع

3206

1306

1309

شغل

ضريب وی کرامر  .073سطح معناداری .0741
کای اسکوئر  74047سطح معناداری .0741

فرضیه پنجم :به نظر میرسد با افزايش پخش برنامههای دينی تلويزيونی ،میـزان
الگوبرداری دينی (الگوی هويت دينی) از برنامههای تلويزيونی نیز افزايش میيابد.
از آنجا که در ای پژوه

بونامههای دینی تلویزیونی و میزان ال ـوبوداری دینـی از

بونامههای تلویزیونی در مقیاس توتیبی قابل سنج

هأتند بـوای آزمـون ایـ فوضـیه

عالوه بو هدول دوبعدی از ضویب هتبأت ی اسپیوم استفاده شده اس .
هتانطور که نتایو نشان داده اس

چون سرح معناداری  20221اسـ

رد شده اس  .به عبارت دی و بی متغیو میزان پخ

فـو

صـفو

بونامههای دینی تلویزیـون و میـزان

ال وبوداری دینی از بونامههای دینی تلویزیون ارتباط معناداری وهود دارد .هتچنی مربـ

بررسی نقش برنامههای تلويزيونی ج .ا .ا در ايجاد الگوی هويت دينی 711

بودن مقدار آزمون ضویب هتبأت ی اسـپیوم

بونامههای دینی تلویزیونی ال وبوداری دینی از بونامههای تلویزیـونی

در بی دانشجویان افزای

مییابد و فوضیه تحقی تکیید میشود .نتایو هـدول دو بعـدی

نیز نتیجه فوضیه را تکیید میکند؛ بـا افـزای

بونامـههـای دینـی تلویزیـون میـزان

پخـ

ال وبوداری دینی از بونامههای تلویزیونی در بی دانشجویان افزای

مییابد.

جدول شماره  5ـ بررسی رابطه برنامه های دینی تلویزیونی و الگوبرداری دینی از
برنامههای تلویزیونی

برنامههای دينی تلويزيون

پايین

متوسط

باال

پايین

4401

1308

201

متوسط

2301

6903

706

باال

801

3807

1302

جمع

2708

6202

1202

الگوی هويت دينی

ضريب همبستگی اسپیرمن 91499
سطح معناداری 91991

فرضیه ششم :به نظر میرسد بین انگیزه استفاده از برنامههای تلويزيونی با میـزان
الگوبرداری دينی (الگوی هويت دينی) از برنامههای تلويزيونی رابطه وجود دارد.
از آنجا که در ای پژوه

ان یزه استفاده از بونامههای تلویزیونی در مقیـاس اسـتی

چندوههی و میزان ال وبوداری دینی از بونامههای تلویزیـونی در مقیـاس توتیبـی قابـل
سنج

اس

بوای آزمون ای فوضیه عالوه بو هدول دوبعدی از آزمون کـای اسـکوئو

و ضویب وی کوامو استفاده شده اس .
با توهه به نتایو هدول شتاره  6میتوان گف

که مقـدار کـایاسـکوئو  31089و در

سرح ارای کوچکتو از  2021معنادار اس  .بنابوای

بی دو متغیـو ان یـزه اسـتفاده از

شماره  74زمستان 9315

افزای

میزان پخ

بوابـو  20422حـاکی از آن اسـ

کـه بـا

011فصلنامه فرهنگ مردم ايران

بونامههای دینی تلویزیون و میزان ال ـوبوداری دینـی از بونامـههـای تلویزیـونی رابرـه
شماره  74زمستان 9315

وهود دارد؛ بدی معنی که با توهه به توزیع نأـب هـا در هـدول میـزان ال ـوبوداری
دینی از بونامههای تلویزیونی در بی دانشجویانی که با ان یزه حل پارهای از مشـکالت
بونامههای تلویزیونی را پی یوی میکنند باالتو اس  .در کل میزان ال وبوداری دینـی در
بی  1802درصد دانشجویانی که با ان یزه کأب اطالع و آگاهی  1107درصد بـا ان یـزه
سوگومی و تفویح و  6101درصد با ان یزه هـمصـحب

شـدن بـا اطوافیـان بونامـههـای

تلویزیونی را پی یوی میکنند در حد متوسط اس  .ازای رو فوضیه تحقی مورد تکییـد
قوار گوفته اس .
از آنجا که شدت هتبأت ی به دس
اس

مـی تـوان گفـ

آمـده در ضـویب وی کوامـو بوابـو بـا 20281

کـه رابرـه ان یـزه اسـتفاده از بونامـههـای تلویزیـونی و میـزان

ال وبوداری دینی از بونامههای تلویزیونی در سرح ضعیفی اس .
جدول شماره 6ـ بررسی انگیزه استفاده از برنامههای تلویزیونی و الگوبرداری
دینی از برنامه های تلویزیونی

الگوی هويت دينی

پايین

متوسط

باال

کسب اطالع و آگاهی

2401

1802

1707

سرگرمی و تفريح

3901

1107

901

همصحبت شدن با اطرافیان

3208

6101

707

1607

4202

4304

ساير داليل

3701

1602

602

جمع

3203

1307

1402

انگیزه

حل پارهای از مشکالت
خانوادگی

ضريب وی کرامر 91275
کای اسکوئر 35173

سطح معناداری 91991
سطح معناداری 91991

بررسی نقش برنامههای تلويزيونی ج .ا .ا در ايجاد الگوی هويت دينی 747

فرضیه هفتم :به نظر میرسد هر چه مخاطب بـه برنامـههـای دينـی تلويزيـونی
برخوردار میگردد.
از آنجا که در ای پژوه

میزان عالقه به بونامههای تلویزیونی و نیز میـزان ال ـوبوداری

دینی از بونامههای تلویزیونی در مقیاس توتیبی قابل سنج

اس

بوای آزمون ایـ فوضـیه

عالوه بو هدول دوبعدی از ضویب هتبأت ی اسپیوم استفاده شده اس .
هتانطور که نتایو هدول شتاره  7نشان داده اس
فو

اس

چـون سـرح معنـاداری 20221

صفو رد شده اس  .به عبارت دی و بی متغیو میزان عالقه به بونامـههـای

دینی تلویزیون و میزان ال وبوداری دینی از بونامههای دینی تلویزیونی ارتباط معنـاداری
وهود دارد .هتچنی

مرب

بودن مقدار آزمون ضویب هتبأت ی اسپیوم بوابـو 20132

و سرح معناداری کوچکتو از  2021حاکی از آن اس

که با افـزای

میـزان عالقـه بـه

بونامههای دینی تلویزیونی ال وبوداری دینی از بونامههای تلویزیونی در بی دانشجویان
افزای

مییابد و فوضیه تحقی تکیید میشود .نتایو هـدول دو بعـدی نیـز ایـ نتیجـه

فوضیه را تکیید میکند که میزان ال وبوداری دینی در بی  6607درصد از دانشجویان کـه
به میزان متوسری به بونامههای دینی عالقهمند هأتند در سرح متوسط اس .
جدول شماره 7ـ بررسی رابطه میزان عالقه به برنامه های دینی تلویزیونی و
الگوبرداری دینی از برنامههای تلویزیونی

الگوی هويت دينی

پايین

متوسط

باال

پايین

1206

4809

204

متوسط

3303

6607

202

باال

902

1708

3302

جمع

3203

1307

1402

میزان عالقه

ضريب همبستگی اسپیرمن  9153سطح معناداری 91991

شماره  74زمستان 9315

عالقهمند باشد ،از میزان حس تقلید و الگوبرداری باالتری از برنامههای تلويزيـونی
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جمعبندي 

شماره  74زمستان 9315

ههان امووز در تتامی زمینهها دچار تحـولی اساسـی شـده و ایـ تحـول بـویژه در
زندگی افواد نتود چشت یوی داشته اس  .در ای وضعی

دی در بی هوامع در حال

گذار از سنتی به مدرن به طویقی بوهأتهتـو و مهـمتـو دسـتخو
افزای

تغییـو شـده اسـ .

ارتباطات ههانی و ههانی شدن تغییوات عتدهای را در ابعـاد مختلـف هوامـع

ایجاد کوده اس  .رواج ارز های گونـاگون و قـوار گـوفت در معـو
گوای های مختلف از هتله عوامل تهدیدکننده تعل اـاطو بـه هویـ

اندیشـههـا و
دینـی در بـی

هوانان اس .
تکثیو رسانههای هتعی در زندگی روزانه افواد هامعه محدود بـه تقویـ
ن و ها و رفتارها نیأ

یـا تغییـو

بلکه میتواند منجو به کأب ارز ها و ن و ها و ال وهای

رفتاری شود که از آن به آثار اهتتاعی رسانهها تعبیو میکنند .یکی از نظویههای موبـوط
به آثار اهتتاعی رسانهها نظویه یادگیوی اهتتاعی باندورا )1986 1اس

کـه بـه طـور

ویژه با ارتباط هتعی ارتباط دارد .بو اساس ای نظویه انأانها بیشتو آنچه را کـه بـوای
راهنتایی و عتل در زندگی نیاز دارند صوفاً از تجوبه و مشاهده مأتقیم یاد نتیگیونـد
بلکه عتده آنها بهطور ریومأتقیم و بویژه از طوی رسانههای هتعی آمواته میشود.
با توهه به تغییوات سویع و پیامدهای ناشی از فوآیند گذار انتظار میرود که هوی
دینی در بی هوانان بویژه دانشجویان با توهه به دوره سنی و موقعی

اهتتاعی تقویباً

متفاوت آنها از سایو اقشار هامعه کتون تو شده باشد لیک یافتههای پـژوه
آن اس

مؤیـد

که به طور کلی میزان ال وبوداری دینی دانشـجویان از بونامـههـای تلویزیـونی

باالتو از حد متوسط اس
باندورا بیان و نق

که ای نتیجـه هتأـو بـا نظویـه روف و یـادگیوی اهتتـاعی

تعیی کننده رسانهها در تجدید حیـات دینـی و تـکثیو تلویزیـون بـو
هـوج گوبنـو 2معتقـد اسـ

در

صورتی که پیامی از تلویزیون به صورت متوالی ارائـه شـود و بیننـدگان در معـو

آن

ال وبوداری دینی افواد مورد مرالعه اس  .نظویه کاش

1. Bandura
2. G. Gerbner
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قوار گیوند دنیای ذهنی آنها متفاوت اواهد شـد .در مرالعـه حاضـو بـا بهـوهگیـوی از
دینی دانشجویان مورد مرالعه قوار گوفته اس
نشان میدهد با افزای

استفاده از بونامههای دینی تلویزیونی میـزان ال ـوبوداری دینـی

در بی دانشجویان نیز افزای
در ای پژوه

که نتایو آن هتأـو بـا نظویـات گوبنـو

اواهد یاف .

هتأو با نظویه وابأت ی مخاطبان نشـان داده شـده اسـ

کـه بـی

ان یزه استفاده از بونامههـای تلویزیـونی و میـزان عالقـه بـه بونامـههـای تلویزیـونی و
ال وبوداری دینی از ای بونامهها رابره وهـود دارد و دانشـجویانی کـه بـه دنبـال حـل
مشکالت اانوادگی اود هأتند از بونامههای تلویزیونی به میزان زیادتوی ال ـوبوداری
دینی دارند و با افزای
افزای

عالقه به بونامههای دینی میزان ال وبوداری در بی دانشـجویان

مییابد.

در ای پژوه

سـعی شـده اسـ

ال وبوداری دینی مورد سنج

دو متغیـو هـنس و سـ مخاطـب در رابرـه بـا

قوار گیود که نتایو نشان مـیدهـد بـی دو عامـل سـ

شغل و هنس عامل هنس با ال وبوداری دینی از بونامههای تلویزیـونی رابرـه دارد کـه
در ا ی بی زنان دانشجو نأـب

بـه دانشـجویان مـود از میـزان کتتـوی از بونامـههـای

تلویزیونی ال وبوداری دینی میکنند.
در آاو در طی هتعبندی ای بورسیها میتوان به ای موارد پوداا :
هوج گوبنو در نظویه کاش
دس

بو ای عقیده اسـ

کـه تلویزیـون ابـزاری اسـ

در

نظم تربی شده صنعتی اهتتاعی که به های تغییو تهدید یا تضعیف نظـام سـنتی

باورها ارز ها و رفتارها در ادم

حفظ تربی

یا تقوی

آنهاس  .او مـدعی اسـ

که میان تتاشای تلویزیون و ارهار نظو در مورد واقعی های دنیـا رابرـه وهـود دارد و
تتاشاگوان پومصوف تلویزیون نأب
نظو دارند .ای نظویه معتقد اس

به واقعیات زندگی با بینندگان کممصوف ااـتالف

که تلویزیون در بلندمدت موهب تکثیو در ههـانبینـی

و نظام ارزشی بینندگان پومصوف اود میشود و بـه آنهـا ن ـو
واحد در مورد واقعیات میبخشد.

و ان یـزه تلویزیـونی

شماره  74زمستان 9315

نظویات کاش

هوج گوبنو میزان تکثیو استفاده از بونامههای دینی تلویزیونی بو هویـ
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ازای رو تلویزیون اال و منعکسکننده عقاید ارز هـا و باورهـایی اسـ

کـه از

شماره  74زمستان 9315

نیازهای نهادینه هامعه پیوامون تکثیو میپذیود .بو ای اساس طب تعویف هنوی تاهفـل
از هوی

میتوان گف

هوی

اهتتاعی به تعویف از اود شخص در ارتباط با دی وان

اشاره دارد؛ یعنی تعویف از اود بو حأب عضـوی
متعدد .هوی

در یکـی از گـووههـای اهتتـاعی

اهتتاعی به عنـوان یـک نظـام فوعـی شخصـی

عتدهای در تعیی مشارک
نظویه بیان میکند که هوی

1

تعویـف شـده و نقـ

شخص در نظام اهتتاعی قائل اسـ  .بـه ایـ توتیـب ایـ
فود تابعی از ویژگیهای فوهن ی گووهی اسـ

کـه بـه آن

تعل دارد و مبتنی بو تفأیو درون گووه و بوون گووه اس  .با توهـه بـه نظویـه گوبنـو
نظویه کاش ) و تعویف هوی
اشاره داش

از دیدگاه تاهفل میتوان به ای موضوع مورد پـژوه
پخ

که به نظو میرسد با افزای

و اسـتفاده از بونامـههـا و سـویالهـای

دینی تلویزیونی میزان ال وبوداری دینی از بونامههای تلویزیونی نیز افزای

مییابـد .در

واقع با اشاره به نظو گوبنو میتوان بیـان کـود در صـورتی کـه پیـامی از تلویزیـون بـه
صورت متوالی ارائه شود و بییندگان در معو
متفاوت اواهد شد و هوی

آن پیام قوار گیونـد دنیـای ذهنـی آنهـا

فود طب گفتـه تاهفـل بـا در معـو

قـوار گـوفت او در

شوایط و امکانات درون گووه و بوون گووه تغییو میکند و شکل میگیود و چناچه فـود
هو چه بیشتو در بوابو باورها و ارز ها و هنجارهای اهتتاعی قوار ب یود از آنجـا کـه
تابع ویژگیهای هامعه و گووههـای اهتتـاعی اـود مـیگـودد اـود را بـا شـوایط و
ویژگیهای اهتتاع وف میدهد و مراب با آن دیدگاه اود را هتاهن
از ای رو طب ای گفته ال ـوی هویـ
میتواند افزای

و تعیی میکند.

دینـی هـوور بـدی صـورت در افـواد هامعـه

یابد زیوا شخص با افزای

استفاده از بونامههای دینی تلویزیونی تـابع

ویژگیهای فوهن ی و دینی هامعه اسالمی اود مـیشـود و بـه دنبـال رفتـار و کـودار
منرب با بونامههای دینی مورد نظو میگودد.
اود مفهوم منفعلی نیأ

که تنها تح

ناشی از تعامل درون و بیوون اس

و هوی

تکثیو عوامـل بیوونـی شـکل ب یـود بلکـه
شخصی به معنای تـداوم رفتـار و ن ـو
1. H. Tajfel
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فود در زمان و مکان اس

عبارت اسـ

تفأیوی که شخص از آن به عتل میآورد و ازای رو بو رفتار و ن و

شخص تکثیو میگذارد .در واقع هوی

شخص هتان چیزی اس

طور مداوم و روزموه ایجاد کند و در فعالی های بازتابی اـوی

که فود باید آن را بـه
مـورد پشـتیبانی قـوار

دهد.
پس در نهای

با توهه به نظویه وابأت ی مخاطبان و تعویف آنتونی گیدنز از هوی

میتوان به ای موضوع اشاره داش

که با توهه به وهود رابرـه سـه گانـه بـی رسـانه

هامعه و مخاطب میتوان قائل به وهود رابره بی ان یـزه اسـتفاده و میـزان عالقـه بـه
بونامههای تلویزیونی با میزان ال وی هوی

دینـی ال ـوبوداری دینـی) نیـز بـود؛ زیـوا

مخاطبانی که با ان یزه نیاز به داشـت اطالعـات کأـب آگـاهی و اطـالع و یـا ان یـزه
سوگومی و تفویح) بونامههای تلویزیونی را تتاشا میکننـد و عالقـهمنـد بـه ایـ گونـه
بونامهها هأتند در واقع میتوانند در تعویـف هویـ

دینـی اـود از طویـ اسـتفاده و

تتاشای روزموه و مداوم بونامههـای تلویزیـونی مـؤثو واقـع گودنـد و در فعالیـ هـای
در

بازتابی اوی

که هتان دنبال کودن بونامهها و سویالهای دینی از تلویزیـون اسـ

رفتار و ن و

دینی اـود تکثیوگـذار باشـند و در واقـع از ارتبـاط بـی اودشناسـی و

اداشناسی که هتان تعامل درون و بوون شخص طب گفته گیدنز اس

با توهه به نیـاز

دینی ال وبوداری دینـی) نقـ

مـؤثوی داشـته

و وابأت ی دینی اود بو ال وی هوی
باشند.
پيشنهادها 

به موازات نتایو پژوه

حاضو به بوای راهکارها و پیشـنهادها در ایـ اصـوی

اشاره میشود:
ـ توهه بیشتو به امو پژوه

در تولید اطالعات و دان

و معارف اسالمی بوای هامعه دانش اهی؛

درباره امور عقیدتی ـ دینـی
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صورت بازتا

و در مجتوع هوی

از هتـی تـداوم امـا بـه
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ـ تولید سویالهای تلویزیونی اانوادگی و طنز با مضتون دینـی بـه منظـور افـزای
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عالقه مخاطبان به بونامههای دینی؛
ـ توویو تولیدات رسانهای که فوص

بازاندیشی دینی را متک سازد؛

ـ حضور مأتتو و فعالتو هامعه دانش اهی در فضای رسانهای؛
ـ تقوی

بونامه های دینـی و افـزای

هـذ

مخاطبـان هـوان در انتخـا

مصـوف

فوهن ی تلویزیون داالی؛
ـ توهه هدی مأئوالن امو به موضوع پوکودن فوار

افواد بویژه هوانان دانشجو از

طوی تلویزیون؛
ـ بوگزاری مناروههای دینی با توهه به نیازهای دینی هوانان؛
ـ بونامهریزی مأئوالن امور هوانان بوای افزای

مبانی معوفـ

دینـی در هوانـان و

توسعه ادامحوری و تعتی باورهای دینی آنان به عنوان اصلیتوی راه بوای هلوگیوی
از تکثیوات سو ماهواره بو هوی
ـ پژوه

دینی هوانان؛

در مورد اثوات رسانههای مختلف تلویزیون ماهواره اینتونـ

و )....بـو

روی گوای های دینی مخاطبان با توهه به گووه سنی آنها؛
ـ در بونامههای تلویزیونی بوای هامعه سـنتی و آدا

و رسـوم دینـی آنهـا اهتیـ

بیشتوی قائل باشند تا سرح آگاهی کأانی که بـا ایـ مواسـم و سـن مـذهبی و دینـی
آشنایی ندارند باال بوود .در کل راهبود ارتباطات در بونامهها باید پویا و انعرافپـذیو و
مبتکوانه باشد.

منابع

احتدپور محتود و علی شائتی « .)1382رابرـه تعهـد و وهـدان کـاری بـا تعهـد
سازمانی» توسعه مديريت

 11و  12صص  28ـ .21

احتدی حتید  .)1371ايران ،هويت ،ملیت ،قومیـت تهـوان :انتشـارات مؤسأـه
تحقیقات و توسعه علوم انأانی.
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اشوفی اکبو « .)1387مأئله هوی
 1صص  122ـ .121

بارکو کویس  .)1387مطالعات فرهنگی و عملکرد توهته مهدی فوهی و نفیأـه
حتیدی تهوان :پژوهشکده مرالعات فوهن ی و اهتتاعی.
باهنو ناصو  .)1381رسانهها و دين :از رسانههای سنتی تا تلويزيون تهوان :موکز
تحقیقات صدا و سیتای هتهوری اسالمی ایوان.
« .)1386معوفی سه کتا

بشیو حأ

در موضـوع دیـ

رسـانه و فوهنـ

عامـه

پأند» مطالعات فرهنگی و ارتباطات بهار و تابأتان صص  212ـ .231
بیوو آل

 .)1371فرهنگ علوم اجتماعی ،توهته باقو سارواانی تهـوان :مؤسأـه

کیهان.
 .)1382تلويزيـون و دکتـرينهـای آن در غـرب

بیویوکف نیکالی ستیونووی

توهته محتد حافظی تهوان :موکز مرالعات و تحقیقات رسانهها.
هوادی ی انه محتدرضـا کالنتـوی و عزیـزی و « .)1384رسـانه دینـی مخاطـب
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1
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دهشیوی محتدرضا « .)1388رسانه و فوهن سـازی» تحقیقات فرهنگـی ايـران
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رازقی افشی

 .)1381نظريههای ارتباطات جمعی تهوان :نشو اسیم.

راودراد اعظم « .)1388نق
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یـا
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پاییز

ایوانی در ایـوان معاصـو» مطالعـات سیاسـی
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سارواانی باقو  .)1377ارتبا جنبههای اجتماعی رسانههای گروهی .تهوان :اطالعات.
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جامعهشناسی ايران دوره 6

دینــداری در ایــوان»،
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22و 23صص  228ـ .179

6
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دینـی
6

تابأتان صص  141ـ .131
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و سنج

صدا و سیتا.

و موکز تحقیقات و مرالعات

