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چکیده

ارزشها بهعنوان راهنماي رفتار و اساس شكلگيري گرايشها و كنشهاي افراد
جامعه و عنصري تعيينكننده در ساختار فرهنگي جوامع هستند .جامعهشناسان
معتقدند كه پايههاي هر جامعه ،ريشه در ارزشها و نظام عقيدتي آن دارد .مقاله
حاضر به تحليل محتواي ارزشهاي ديني در اخبار شبكههاي سيما در سال ،8811
با هدف بررسي ميزان توجه به ارزشهاي ديني در اخبار شبكههاي سيما پرداخته
است .اين مطالعه به روش تحليل محتوا ،جامعه آماري اين تحقيق اخبار شبكههاي
سيما شامل بخش خبري  18شبكه يک 11:82 ،شبكه دو 11 ،شبكه سه 12 ،شبكه
چهار و  12شبكه پنج ،به مدت يكسال و شيوه نمونهگيري آن بهصورت
سيستماتيک بوده است .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه بيشترين كاركرد رسانهاي
اخبار ديني شبكههاي سيما تأكيد بر مقوله رفتارهاي ديني ،و بيشترين مقوله
ترويجي فرهنگ اسالمي شامل سعادتگرايي و دفاع از مظلومان ،تقيد به مسائل
اسالمي و عدالتطلبي و امر به معروف و نهي از منكر به ترتيب در ارزشهاي
ديني ،سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي و اخالقي در اخبار ديني شبكههاي سيما بوده
است .وحدت مسلمين نيز بيشترين ميزان ارزش برجستهسازي شده در اخبار ديني
شبكههاي سيما بودند .عفاف و حجاب نيز بيشترين ميزان ارزش فرهنگي
پرداختهشده در اخبار ديني شبكههاي سيما بوده است.
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مقدمه و طرح مسئله

امروزه رسانههاي جمعي نقش چشمگيري در تكوين و تشديد يا تضعيف فرآيندهاي
گوناگون فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي دارند و با توجه به كاركردهاي متنوع
رسانههاي جمعي همچون آگاهيبخشي و اطالعرساني ،برجستهسازي ،ايجاد انسجام و
تعلق اجتماعي و انتقال ارزشها ،نظارت بر عملكرد ساخت قدرت و فراهم آوردن
زمينههاي مشاركت عمومي و نظارت همگاني در نظام اجتماعي ،نقش بسزايي را ايفا
ميكنند و در عين حال ميتوانند جايگاه قابل توجهي در تكوين و تكامل و
نهادينهسازي مردمساالري ديني داشته باشند .افزايش فزاينده مخاطبان و نفوذ برنامههاي
تلويزيون در رقابت با رقباي خود در چند دهة گذشته ،بهعلت جايگاهي است كه اين
رسانه در زندگي مردم يافته است و ناديده گرفتن آن در ترويج دين و ارزشهاي ديني،
در ژانرهاي گوناگون بهويژه در حوزه خبر امري غيرمنطقي محسوب ميشود.
در ايران پس از انقالب اسالمي ،مسئلة گسترش معنويت ،تفكر الهي ،ترويج و
اشاعة دينداري و در يک كالم ،تربيت ديني (بهويژه بر اساس دين اسالم) مورد تأكيد
بوده است .بنيانگذار انقالب اسالمي امام خميني(ره) در خصوص نقش ،اهميت و
كاركرد راديو و تلويزيون فرمودند« :صداوسيما يک دانشگاه عمومي است كه رسالت و
وظيفه خطير ترويج ،تحكيم و تقويت ارزشهاي اخالقي ،بسط و تقويت فرهنگ و
معارف اسالمي در قالبهاي ارتباطي را برعهده دارد» (امام خميني ،8811 ،ص.)21
رهبر معظم انقالب نيز تأكيد داشتند« :صداوسيما بايد به ترويج و حفظ ارزشهاي
اسالمي بپردازد» (مقام معظم رهبري.)8838 ،
بنابراين در سازمان اجتماعي كه شامل شبكههايي از پايگاهها و نقشهاي اجتماعي
است ،نهادهايي چون خانواده ،مدرسه ،گروه همساالن و وسايل ارتباطجمعي بهعنوان
منابع صدور ارزشها به اين فرايند جامعهپذيري مفهوم ميبخشند (تيموري،8833 ،
ص .)13مارشال مکلوهان كانادايي معتقد است كه رسانههاي ارتباطي بر شكلهاي
جامعهپذيري تأثير ميگذارند و روابط انسانها را شكل ميدهند و حتي درجات آن را
تعيين ميكنند (كازنو ،8831 ،ص.)3
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«گانتر» نيز معتقد است :تلويزيون ميتواند بر دانش ،باورها و ارزشهاي آنان
تأثير بگذارد ،نگرشها يا احساسات افراد را نسبت به چيزهاي مختلف تغيير
دهد و رفتارهاي خاصي را ايجاد كند و تغييراتي در الگوهاي رفتاري ايجاد نمايد
(.)Gunter & Allier, 1996, p.128
بر اساس نظريه كاشت ،رسانه بهطور عام و تلويزيون بهطور خاص ،نقش بسيار
مهمي در شكلدهي به جهانبيني مخاطبان دارد .اين رويكرد رسانهها و بهويژه تلويزيون
را مهمترين منبعي ميداند كه در فرهنگ مدرن ،نهتنها بر نوع و عمق اطالعات و
جهتگيري آنها در قبال جهان خارج تأثير ميگذارد ،رفتارهاي آنها را نيز در همان
راستا شكل ميدهد .اما تأثير رسانههاي جمعي در هر جامعه با توجه به متن فرهنگ
جامعه متفاوت است و بر اساس نظريههاي هنجاري رسانهها و با توجه به هنجاريهاي
تدوينشده بر آنها ميتوان بايدها و نبايدهاي عملكرد رسانهها را بر اساس نظام
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي حاكم بر جامعه تبيين كرد.
با اين اوصاف رسانه در چگونگي و ساخت فرهنگ زندگي ،نقش عمدهاي دارد.
ارائه الگو و به تصوير كشيدن زندگي و بيان مفاهيم جديد ،اهميت رسانه را در ايجاد
فرهنگ مدرن دوچندان ميكند .در شرايط كنوني نيز پيدايي و گسترش رسانههاي نوين،
اقتضائات ،امكانات و چالشهاي جديدي را در رابطه بين دين و فرهنگ ايجاد كرده
است .درحاليكه در نظام جمهوري اسالمي كه مبتني بر مباني دين اسالم است،
هنجارهاي حاكم بر رسانهها بر اصول زير استوارند:


در جامعهاي كه مذهب اسالم پذيرفته شده و احكام ديني در تمام حوزههاي

زندگي قابل اجراست ،نظام سياسي حاكم بر رسانه ،نظام واليت است.


نظام فرهنگي حاكم بر رسانه خدامحوري است.



نقش اجتماعي رسانه در چنين نظامي ،بايد كاركرد آگاهسازي آن بر

كاركردهاي سرگرمي و اقناع اولويت يابد.


در نظام الهي -اجتماعي ،پيامآفرينان رسانهها در نقش مربيان اجتماعي ظاهر

ميشوند.


در نظام الهي -اجتماعي ،رسانه وسيله امر به معروف و نهي از منكر است.
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در نظام الهي و جامعه ديني واحد اجتماعي مورد خطاب رسانه امت است.



در زمينه كار رسانهاي در جامعه الهي اولويت با كيفيّت اطالعرساني و ايجاد و

حفظ انسجام فرهنگي و اجتماعي است.


در نظام الهي -اجتماعي ،ضمن به رسميت شناخته شدن اختيار فردي و

اجتماعي انسان ،هدف رسانهها ارتقاي قدرت تشخيص شر و خير مخاطبان است.
بنابراين رسانه نهادي مسئول در برابر خدواند ،فرد و جامعه شناخته ميشود كه نقش آن
در تربيت ديني جامعه انكارناپذير است و در نتيجه توليد فرهنگ الهي و اجتماعي و
تداوم آن در حيات جامعه است (آشنا و رضي ،8831 ،صص.)118-128
در كشور ما نيز تلويزيون رسانهاي فراگير و با نفوذ است كه عالوه بر كاركردهايي
كه اصوالً بر آن مترتّب است ،مأموريتي استراتژيک در انتقال مفاهيم و ارزشهاي ديني
دارد .راديو و تلويزيون نقش بسيار مهمي در برآوردن انتظارات جامعة ايراني بر عهده
دارد تا هم بتواند از فشار رسانههاي ديگر بكاهد و هم با توجه به ساخت فرهنگي و
اجتماعي جامعة ايراني ،كه جامعهاي معتقد به ارزشهاي ديني و بهويژه اسالمي است
(دفتر انتشارات طرحهاي ملي ،8811 ،صص 811-811و  )883-888و اوقات فراغت
آنها را تا حد زيادي تلويزيون پر ميكند (دفتر انتشارات طرحهاي ملي،8811 ،
صص 831-838و  )831-818پاسخگو باشد.
اهميت بررسي ارزشهاي نشئتگرفته از فرهنگ در برنامههاي خبري نيز ميتواند
حايز اهميت عام و خاص باشد .از آن رو كه رسانهها ،فشردهترين رابطه را با اوضاع
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي جامعه و عصر خويش دارند و دگرگوني ساختارها و
شرايط فرهنگي به نوبه خود بر رسانهها تأثير عميق ميگذارند ،در ميان وسايل مختلف
ارتباط جمعي ،تلويزيون جايگاه ويژهاي دارد .رسانهها اين امكان را دارند كه به نحو
شايسته به بررسي ،تحليل و تفسير مسائل و وقايع اجتماعي و فرهنگي بپردازند و
بازتاب عقايد گروههاي عام و خاص باشند (معتمدنژاد ،8838 ،ص.)112
امروزه با افزايش بيسابقه ارتباطات فرهنگي در نتيجه توسعه شبكههاي ارتباطي و
وسايل ارتباطجمعي و مهاجرتهاي گسترده ،از يک سو ،توجه به تفاوت فرهنگها
برجسته گرديده ،و از سوي ديگر ،به دنبال اشاعه و گسترش فرهنگ مدرن با مباحث و
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مسائل جديد فرهنگي همچون «جهاني شدن فرهنگ» و يا «جهاني شدن ارزشها»
روبهرو هستيم .نقش ارزشها عالوه بر آثار و نتايج معنوي و اخالقي آن براي يک نظام
مبتني بر دين ،ميتواند در تأمين امنيت ،استقرار نظم ،اجراي قانون ،عدالت ،حفظ
سرمايههاي مادي جامعه و پيشگيري از جرم و جنايت ،حايز اهميت بسياري قلمداد
شود .از اين رو ،جايگاه رفيع ارزشها در بقا و دوام جوامع و رشد و ارتقاي آنها،
جايگاهي خاص بدان بخشيده است.
بنابراين با توجه به جايگاه دين و ارزشهاي اسالمي در جامعه ما و رسالتي كه
رسانه ملي بهويژه اخبار سيماي جمهوري اسالمي ايران بر عهده دارد ،توجه به
ارزشهاي ديني در رسانه اهميت ويژهاي دارد .بنابراين با توجه به دو بعد همزمان ديني
بودن و متاثر از تلويزيون بودن اين سؤال اساسي مطرح ميشود كه توجه به ارزشهاي
ديني در اخبار ديني شبكههاي سيما ،در قالب مؤلفهها و مفاهيم ديني چگونه بوده
است؟ رويكرد اين مقاله آشكار كردن نوع توجه به ارزشهاي ديني در خبر سيماست و
هرچند مقايسه ميان شبكههاي سيما هدف تحقيق نبوده است ،اما از فحواي نتايج
حاصلشده ميتوان تا حدي زمينه مقايسه را فراهم كرد .ضمن آنكه با وجود مديريت
عالي واحد در نوع سياستگذاري خبري در سيماي جمهوري اسالمي ايران ،هويت
شبكهها در برنامههاي خبري شبكههاي پنجگانه مورد مطالعه ،نمود پيدا ميكند.
سؤال اصلي

توجه به ارزشهاي ديني در اخبار ديني شبكههاي سيما در سال  ،8811در قالب
مؤلفهها و مفاهيم ديني چگونه بوده و كدام ارزشهاي ديني بيشتر برجستهسازي
شدهاند؟
سؤالهاي فرعي

 )8كاركرد رسانهاي در اخبار ديني شبكههاي سيما در سال  8811چيست؟
 )1ارزشهاي خبري برجستهسازيشده در اخبار ديني شبكههاي سيما در سال 8811
چيست؟

 24دین و ارتباطات ،سال نوزدهم ،شمارة دوم (پیاپي  ،)24پاییز و زمستان 1931

 )8رابطه بين ارزشهاي خبري و ارزشهاي فرهنگي -اجتماعي ،ديني ،سياسي و
اخالقي در اخبار ديني شبكههاي سيما در سال  8811چگونه است؟
 )2رابطه بين رويكرد اخبار ديني به تفكيک شبكههاي سيما در سال  8811چگونه
است؟
 )3رابطه بين ارزشها و اخبار ديني به تفكيک شبكههاي سيما در سال 8811
چگونه است؟
 )1رابطه بين ارزشهاي ديني ،فرهنگي -اجتماعي ،سياسي و اخالقي در كاركرد
رسانهاي اخبار ديني شبكههاي سيما در سال  8811چگونه است؟
 )3رابطه بين ارزشهاي ديني ،فرهنگي -اجتماعي ،سياسي و اخالقي در اخبار
ديني شبكههاي سيما و ترويج فرهنگ اسالمي در سال  8811چگونه است؟
 )1پيامآفرينان اصلي در اخبار ديني شبكههاي سيما در سال  8811كداماند؟
 .1روش تحقیق

اين پژوهش به روش تحليل محتوا 8انجام شده است كه يكي از روشهاي معمول در
پژوهشهاي مرتبط با رسانههاي جمعي است .دانيل رايف ،استفن ليسي و فردريک جي
فيكو اين روش تحقيق را آزمون نظاممند و تكرارپذير نمادهاي ارتباطي ميدانند كه در
آن ارزشهاي عددي بر اساس قوانين معتبر اندازهگيري (تعاريف عملياتي از متغيرها)
به متن نسبت داده ميشود و سپس با استفاده از روشهاي آماري روابط بين ارزشها
تحليل ميشود .اين عمل بهمنظور توصيف محتواي ارتباطات ،استخراج نتيجه درباره
معني آن و پي بردن به بافت و زمينه ارتباط ،هم در مرحله توليد و هم در مرحله
مصرف صورت ميگيرد (رايف و همكاران ،8818 ،ص.)38
جامعه آماري

جامعه آماري 1اين تحقيق مجموعه اخبار مشروح ،گزارشهاي خبري ،مصاحبه خبري و
اخبار كوتاه در يک سال است كه از بخشهاي خبري  18شبكه يک 11:82 ،شبكه دو،
 11شبكه سه 12 ،شبكه چهار 12 ،شبكه پنج سيما در سال  8811پخش شده است.

بررسي ارزشهاي دیني در اخبار دیني شبکههاي سیما در سال 29 ...1988

شیوه نمونهگیري

شيوه نمونهگيري آن نظاممند (سيستماتيک) است.
حجم نمونه
400

واحد تحلیل

خبر مشروح ،گزارش خبري ،مصاحبه و خبر كوتاه .در اين تحليل محتوا ،واحد تحليل
در متون خبري بر اساس مضمون غالب كدگذاري شده است.
واحد ثبت

متن كامل خبر مشروح ،متن كامل گزارش خبري ،8متن كامل مصاحبه و متن خبر كوتاه.
متن كامل واحدهاي تحليل صرفاً يک واحد ثبت براي كدگذاري در نظر گرفته شده است.
روش تجزیه وتحلیل

روش تجزيه و تحليل اطالعات ،توصيفي ،تحليلي و تبييني است .ارزشهاي ديني بر
اساس دفترچه راهنما كدگذاري و در نهايت مجموعه دادههاي كمّي بهدستآمده در

قالب نرمافزار اسپياساس 2تجزيه و تحليل شده است.
قابلیت اعتماد (پایایي)

«عينيت» يكي از پايههاي اساسي روش تحليل محتواست .در همه پژوهشهايي كه
دادههاي تحقيق از طريق تحليل محتوا به دست ميآيد ،بهمنظور آگاهي از ميزان دقت
كدگذاري و جامع و مانع بودن تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق و در نتيجه رعايت
اصل عينيت ،الزم است ضريب قابليت اعتماد (پايايي) براي هر مقوله تحقيق
جداگانه محاسبه شود .در اين پژوهش براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد در بخش
تحليل محتوا ،از فرمولي كه «ويليام اسكات» براي مقياس اسمي پيشنهاد كرده ،استفاده
شده است.
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در اين پژوهش كدگذاري دوم  82درصد ( 12بخش خبري) از مطالب پخششده
بخشهاي خبري نمونهگيري شده مرتبط با ارزشهاي ديني كدگذاري شد و در ادامه،
ضريب قابليت اعتماد از طريق فرمول اسكات محاسبه شد .نتايج محاسبه كه براي 2
متغير اصلي صورت گرفت ،حاكي از آن است كه حداقل ضريب قابليت اعتماد
بهدستآمده براي اين متغيرها  %12و حداكثر  %13بوده است.
 .4تعاریف عملیاتي مقولهها
ارزش:

ارزش داللت دارد بر جهتگيريهاي انتخابي از قبيل عاليق ،اميال ،دلبستگيها،

برتريها ،وظايف ،تعهدات اخالقي ،آرزوها ،خواستهها ،نيازها ،نفرتها ،بيزاريها،
كششها و جذبهها و بسياري از سوگيريهاي انتخابي.
اخبار دیني :كليه اخباري كه در آن به موضوعات ديني و مذهبي در ابعاد ،فرهنگي،
سياسي -اجتماعي ،اخالقي پرداخته شده باشد .به بيان ديگر ،صبغه و ماهيت اخبار ديني
در اين تحقيق مبتني بر نگاه حداكثري به دين صورت گرفته است .از اخباري كه به
اصول و مناسک و آداب ديني ميپردازند تا اخباري كه به فرهنگ و سازوكارهاي
اجتماعي دين و سياست ديني هم ميپردازد ،در اين طيف جاي ميگيرند .مراد از دين
در اين تحقيق اسالم بهطور عام و روايت شيعي آن بهطور خاص است.
اعتقاد:

جامعهشناسان باورها را در معناي خاص و در جهت مشخص ساختن

تصورات جمعي به كار ميبرند كه در جامعهاي معين ،بدون آنكه مورد سنجش قرار
گرفته باشند و يا آنكه افراد با اتكاي به خرد خويش آنان را پذيرفته باشند ،بهعنوان امور
حقيقي پذيرفته شده يا مورد قبول واقع نخواهند شد (بيرو ،8832 ،ص.)81
ترویج صلحدوستي:

كليه اخباري كه در آن صلحدوستي اشاعه و ترويج شده است.

در اين اخبار به ترويج صلح ،وفاق ،برادري و دوستي ميان مردم و همچنين ،مسلمانان
توجه شده است.
ترویج دفاع از مظلومان :كليه خبرهايي كه در آن دفاع از مظلومان ترويج شده است.
به عبارت ديگر كليه خبرهايي كه محتواي آنها به رفع ظلم از محرومان مربوط ميشود
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و در جهت مخالفت با ظلمستيزي مستكبران جهاني است ،در اين مقوله قرار ميگيرد.
به عبارتي خبرهايي كه در آن از حقوق مظلومان دفاع شده است.
ترویج امر به معروف و نهي از منکر :كليه خبرهايي كه در آن امر به معروف و نهي از
منكر ترويج شده است .به عبارتي خبرهايي كه در آن دين اسالم عمل حسنه و خوبي
محسوب ميشود؛ نظير ترويج نماز ،راستگويي ،روزه گرفتن و ...پرداخته و يا خبرهايي
كه محتواي آن خبرها ،مخاطب را از منكرات (منكراتي كه از لحاظ دين اسالم بهعنوان
منكر تلقي شده است و طبق قوانين اسالمي عمل زشت و گناه آلودي محسوب ميشود
(نظير ربا و دروغگويي) ،برحذر داشته است.
ترویج عدالتطلبي:

كليه خبرهايي كه در آن ،عدالتطلبي و عدالتگستري ترويج

شده ،به عبارت ديگر ،كليه خبرهايي كه محتواي آنها با مفاهيمي چون برابري،
مساوات و عدل مرتبط است.
اشاعه و ترویج فرهنگ اسالمي:

كليه خبرهايي كه در آن ،فرهنگ و مباني ارزشي

فرهنگ اسالمي در آنها اشاعه و ترويج شده است .به عبارتي اين مقوله ،خبرهايي را
دربر ميگيرد كه در فرهنگ اسالم حائز اهميت و ارزش است ،ترويج داده باشد؛
مسائلي همچون ايثار ،ازخودگذشتگي ،شهادت و....
رعایت احترام به مذاهب :كليه خبرهايي كه در آن احترام به مذاهب (هر نوع مذهب
رسمي كشور اعم از اسالم شيعي و سني ،مسيحيت و يهوديت) رعايت شده باشد و به
معتقدات ،آئين و اصول اين اديان ،توهين و بياحترامي صورت نگرفته باشد.
احترام به قانون :كليه خبرهايي كه در آن ،مقوله رعايت احترام به قانون وجود دارد؛
اين خبرها به ترويج مسائلي چون رعايت قانون ،نظم و انضباط اجتماعي و پرهيز از
هنجارشكني ميپردازد.
مقید بودن (احترام) به مسائل اسالمي :كليه خبرهايي كه در آن مقيد بودن (احترام) به
مسائل مذهبي و ديني دين اسالم رعايت شده باشد و محتواي خبر شامل توهين و
بياحترامي به معتقدات ،آيين و اصول دين نباشد.
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ترویج سعادتگرایي:

كليه اخباري كه در آن سعادتگرايي اشاعه و ترويج شده

است .در اين اخبار به ترويج سعادت انسانهاي مؤمن هم در دنيا و آخرت و بهويژه
عمل انسان براي سعادتگرايي اشاره شده باشد.
معارف اعتقادي :هر ديني داراي يک رشته آرا و عقايد است كه حكم پايه و اساس
و ريشه آن را دارد كه در اسالم ،دانشمندان اسالمي اصطالح «اصول دين» را براي آن به
كار بردهاند .اين اصول عبارتاند از :توحيد ،عدل ،امامت ،نبوت و معاد.
 خداشناسي و توحيدي (وحدانيت الهي -صفات الهي) اعتقاد به نبوت و حقانيت پيامبران (وحي ،معجزه و شريعت الهي) اعتقاد به عدل الهي (تناسب كيفر و پاداش با اعمال ،قضا و قدر) امامت و رهبري (پيروي از امام معصوم ،مذهب جعفري و واليت فقيه) معاد جهان پس از مرگ (برزخ ،بهشت و جهنم)معارف تاریخي :شامل داستانها و وقايع تاريخي ديني است كه در خالل آن سيره و
سرگذشت پيامبر اسالم(ص) ائمه اطهار(ع) ،اصحاب آنها و شخصيتهاي سياسي
بزرگ ديني در طول تاريخ اسالم و نيز پيامبران پيشين مطرح ميشود.
 تاريخ و داستانهاي پيامبران تاريخ و داستانهاي چهارده معصوم و احاديث و روايات تاريخ و داستانهاي اصحاب معصومان و اولياي دينمعارف اخالقي :در اين بخش ارزشهاي اخالقي مورد ادعاي دين و مصاديق آنها
بيان ميشود .اين معارف طيف گستردهاي از مسائل مورد نياز در زندگي يک دين را
مطرح ميسازد كه حقوق متقابل اخالقي و اجتماعي افراد و اقشار مختلف جامعه نسبت
به يكديگر از آن جمله ميباشد.
 بيان و معرفي فضايل اخالقي (صداقت ،حسن ظن ،گذشت ،احسان و محبت) بيان و معرفي رذايل اخالقي (دروغگويي ،سوء ظن ،كينه و خشم ،ريا ،ربا،حسادت ،غيبت ،بدخواهي ،تهمت ،تحقير و ظلم)
مراسم و احکام عملي :شامل كارها و فعاليتهاي است كه دينداران براي دين خود
انجام ميدهند كه شامل احكام عملي و عبادات ديني و آداب و رسوم مربوط به آنها،
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آداب و رسوم ديني ،زيارت و از اين قبيل و حتي مسائل جزيي مانند لباس پوشيدن،
غذا خوردن ،ورود به مكانهاي مقدس و ...را در بر ميگيرد .بخشي از اين معارف
تحت عنوان فروع ديني عبارتاند از :نماز ،روزه ،حج ،جهاد ،خمس ،زكات ،امر به
معروف و نهي از منكر و تولي و تبري.
معارف اجتماعي :مقصود از اين معارف ،تبيين دين در اجتماع ميباشد .اين دسته از
معارف ارتباط نزديكي با بعد اخالقي دارد كه به چگونگي زندگي وظايف اجتماعي يک
ديندار در جامعه ميپردازد .در اين معارف بيشتر مطالبي مربوط به تشكيالت و
مؤسسات مذهبي در جامعه و وظايف و فعاليتهاي آنها مطرح ميشود؛ از جمله اين
موارد ميتوان به مساجد ،حسينيهها ،روحانيان و وظايف آنها اشاره كرد .جمعيتهاي
مذهبي و خيريه ،مانند كميته امداد و قرضالحسنه و تعامل با روحانيان و حضور در
مكانها و جلسات مذهبي (باهنر ،8831 ،ص.)832
 .9مباني مفهومي و نظري
 .1-9ارزشها

تعاريف و نظريههاي مختلفي دربارۀ ارزشها از صاحبنظران جامعهشناسي وجود دارد.
«بروس كوئن» نويسنده كتاب «درآمدي بر جامعهشناسي» ميگويد« :ارزشها احساسات
ريشهداري هستند كه اعضاي يک جامعه در آنها سهيماند و همين احساسات غالباً
اعمال و رفتارهاي اعضاي جامعه را تعيين ميكند» (كوئن ،8832 ،ص.)11
«گيدنز» نيز در تعريف ارزش ميگويد« :ارزشها عقايدي است كه افراد يا
گروههاي انساني درباره آنچه كه مطلوب ،مناسب ،خوب يا بد است ،دارند .ارزشهاي
مختلف نمايانگر جنبههاي اساسي تنوعات در فرهنگ انساني است .آنچه را كه افراد
ارج مينهند ،بهشدت از فرهنگ ويژهاي كه در آن زندگي ميكنند ،تأثير ميپذيرد»
(گيدنز،8833 ،

ص.)188

ارزشها بر اساس اهميتشان بهصورت سلسلهمراتبي نظم مييابند و بر اساس نوع
ارتباط و ساختارشان نظامهاي ارزشي متفاوتي را به وجود ميآورند .نظامهاي ارزشي
ادراكها ،انتخابها و تعبير و تفسير آدمي از وقايع را تحت سلطه و نفوذ خود
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درميآورند و رفتار آدمي را جهت ميدهند؛ اعمالي كه نمايانگر بعضي از نظامهاي
ارزشي هستند ،پيامدهاي اجتماعي و روانشناختي دارند كه ممكن است با رفتارهاي
نشئتگرفته از ديگر نظامهاي ارزشي ،متعارض و ناهمساز باشند.
از ديدگاه جامعهشناسي پارسونزي نظم اجتماعي ،وابسته به تحقيق ارزشهاي
مشترك و عمومي است كه بهصورتي مشروع و اجباري ،مورد پذيرش و حرمت جامعه
قرار ميگيرد .همچنين عملي است كه بهصورت استاندارد بهوسيلة آن مقاصد عمل
انتخاب شده است .پارسونز ،كنشهاي اجتماعي را تحت تأثير چهار خردهنظام ميداند؛
يكي از خردهنظامها ،مسئول حفظ و نگهداري الگوهاي فرهنگي است .ميانجي و عامل
مبادله اين خردهنظام با سه خردهنظام ديگر ،تعهد ،ارزشها و هنجارهاست كه از طريق
آن ،عناصر سازنده فرهنگ به واقعيت اجتماعي انتقال يافته و به جريان نظام مبادله وارد
ميشود .پارسونز تأكيد ميكند كنشهاي اجتماعي در چارچوب نظام هنجارها و
ارزشهاي اجتماعي از خصلت ارادي برخوردار است و ارزشها و هنجارهاي اجتماعي
حاكم بر فرد جهتگيري او را تعيين ميكند (توسلي ،8811 ،ص.)13
 .1-1-9ذهني بودن یا عیني بودن ارزشها

دانشمنداني چون جرج سانتايانا ،ديويد پرل و دويت پاركر ،3همگي به ذهني بودن
ارزش معتقدند .به عقيده سانتايانا ،ارزش جدا از خشنودياي كه ايجاد ميكند ،وجود
ندارد .ارزش از بازتاب سريع و تشخيصناپذير محرك آني ضروري و حتي از بخش
غيرمنطقي طبيعت ما سرچشمه ميگيرد .به عقيده پاركر ،ارزشها بهطور كامل به دنياي
دروني ذهن تعلق دارند .برآورد تمايالت ارزشي واقعي است .چيزي كه به برآورده
شدن تمايالت كمک ميكند ،تنها يک ابزار است .يک ارزش هميشه يک تجربه است.
هرگز تنها امور عيني ارزش نيستند .امور ممكن است ارزشمند باشند ،اما خود ارزش به
شمار نميروند .اين ما هستيم كه ارزش را در جهان بيرون تصور ميكنيم و آنها را به
چيزهايي كه در خدمت اميال ما هستند ،وابسته ميكنيم (محسنيانراد ،8832 ،ص.)18
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 .4-1-9عوامل تشکیلدهنده ارزشها

عوامل تشكيلدهنده ارزشها

نياز ،هنجارهاي اجتماعي ،نظام عقيدتي و فرآيند

اجتماعي شدن است:
 .1نياز :يكي از داليل ارزشمند شدن پديدهها ،نقشي است كه در ارضاي يک نياز
ايفا ميكنند .كانون اصلي تمامي تعاريفي كه از نيازها ارائه شده« ،احساس كمبود» است.
مازلو در  3طبقهاي كه براي نيازها ،بهويژه نيازهاي پايهاي يا پايينتر مطرح ميكند ،بر
اين مسئله تاكيد دارد (شولتز ،8812 ،ص .)82بنابراين ارزشهاي فردي و اجتماعي ،در
نيازهاي انساني ريشه دارد.
 .2هنجارهاي اجتماعي :عامل ديگر در شكلگيري ارزشها ،هنجارهاي اجتماعي
است .هنجارها ،قواعد يا الگوهاي رفتاري هستند كه تعيين ميكنند در يک موقعيت
معين چه چيزي مورد انتظار ،مرسوم ،صحيح يا مناسب است .درواقع ،در كليترين
مراتب اجتماعي ،ارزشها به معناي خاص آن قرار دارند و هنجار عبارت است از
صورت كاربرد همان ارزشهاي معين.
اما در چه صورتي ارزش اجتماعي در شكلگيري ارزشها مؤثر است؟ زماني كه
جامعه نوعي رفتار را مورد تأييد و تصويب قرار دهد ،ميگوييم آن رفتار درست و
خوب است .بنابراين ،رفتارهايي كه با بازخوردهاي مثبت از جانب جامعه مواجه
ميشوند ،تبديل به ارزش ميشوند .به عالوه آنچه باعث ميشود هنجارها از يک قاعده
ساده رفتاري فراتر روند و به يک ارزش تبديل شوند ،نياز به همرنگي و پرهيز از توبيخ
و سرزنش و مجازات است .به اين ترتيب ،زماني كه نياز به برقراري روابط اجتماعي و
كسب احترام در نظر ديگران با تبعيت از الگوهاي مقبول تأمين شود ،هنجارهاي
اجتماعي ارزشمند ميشوند و مورد تبعيت قرار ميگيرند.
 .3نظام عقيدتي :نظام عقيدتي ،مجموعه تصوراتي را درباره كل نظام هستي و
جايگاه انسان در آن عرضه ميكند و اصول و دستوراتي را بهعنوان اصول راهنما و
هدايتكننده بشر ارائه ميدهد .پيروان هر نظام عقيدتي ممكن است داراي ارزشهاي
متفاوتي باشند؛ گرچه شباهتهاي بسياري بين آنان وجود دارد.
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 .4فرايند اجتماعي شدن :نهادي شدن و كنترل اجتماعي است .رشد اجتماعي
كودك از طريق آموزش و تجربه در خانواده شروع ميشود .خانواده بهمثابه اولين و
اساسيترين نهاد اجتماعي ،شكلگيري ارزشها را در كودك پايهگذاري ميكند
و اين فرايند ،طي سالهاي بعد به ساير نهادهاي اجتماعي گسترش مييابد
(صانعي ،8832 ،ص.)13
 .9-1-9ارزشها از دیدگاه جامعهشناسي

جامعهشناسي برخالف روانشناسي كه بيشتر بر فرد و نظام ارزشي وي تأكيد دارد ،به
انواع ارزشها در بين گروههاي اجتماعي و فرهنگها پرداخته است .بديهي است
اعتقادات افراد درباره ارزشها ،خود را به شكل يک ارزش اجتماعي مورد قبول جامعه
مطرح ميكند و ارزش فردي شكل نهادينه خود را مييابد .رويكرد جامعهشناختي به
ارزش اين است كه ارزشها ،ادراكات جمعي هستند كه در يک فرهنگ ،خوب،
مطلوب و سودمند يا بد ،نامطلوب و غيرسودمند پنداشته ميشوند .ارزشها اموري
واقعي هستند كه نيازهاي انسان را برآورده ميكنند.
جامعهشناسي با فرض اينكه رفتار انسان ،لزوماً هدفگراست ،آغاز ميگردد .هر
چند اين هدفها تنوع بسيار دارد و در موارد بسيار ممكن است ناخودآگاه باشد و با
عقل و منطق ديگران مضر و زيانبخش به نظر آيد .براي رسيدن به اهداف و مقاصد
گوناگون كه آنها را «ارزشها» ميناميم ،افراد از وسايلي كه در دسترس دارند استفاده
ميكنند اما شكل و زمان ارضاي خواستها و تأمين ارزشها ،تنها در چارچوب فرهنگ
و سازمان اجتماعي و با شرايط و محدوديتهايي كه در جامعه وجود دارد ،صورت
ميگيرد .به عبارت ديگر ،ميگوييم كه در جريانات اجتماعي ،انسانها در جستجوي
تأمين ارزشها هستند و براي اين منظور ،از «منابع» استفاده ميكنند ،اما اين استفاده در
جهت و از طريق «نهادهاي اجتماعي» صورت ميگيرد.
مايرس مكدوگال و هارولد السول ،دو تن از كارشناسان جامعهشناسي ارزشها
را به هشت طبقه تقسيم ميكنند .8 :قدرت .1 ،دانش .8 ،ثروت .2 ،احترام .3 ،سالمت،
 .1مهارت .3 ،محبت و  .1تقوا.
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با توجه به طبقهبندي آنها افراد در فرهنگها و جوامع مختلف به نسبتهاي
گوناگون در جستجوي بعضي ارزشها يا همه آنها هستند .هر يک از ارزشهاي
هشتگانه مطرحشده ،موضوع مطالعه يک علم هستند« .قدرت» ،موضوع مطالعه علوم
سياست و حقوق و روابط بينالملل است ،ارزش «ثروت» در علم اقتصاد بررسي
ميشود .علوم مختلف ،با ارزش «دانش» سروكار دارند ،علم اخالق ،ارزشهاي «احترام»
و «تقوا» را بررسي ميكند« .سالمت» رواني ،در روانشناسي و سالمت جسماني ،در
پزشكي ،بهداشت و ورزشها مطالعه ميشود و سرانجام جنبههاي جسماني «محبت» در
زيستشناسي و جنبههاي رواني آن ،در روانشناسي مورد مطالعه قرار ميگيرد.
رونالد اينگلهارت نيز ،در تقسيمبندي ارزشها ،آنها را به دو دسته ارزشهاي
مادي و فرامادي تقسيم كرده است .او معتقد است محيط فرهنگي و نهادهاي رفاه
اجتماعي ،فرد را تحت تأثير قرار ميدهند و فرد طي فرايند جامعهپذيري ،بازتابي از
ارزشهاي تحوليافته را در ذهن خود تشكيل ميدهد .اينگلهارت ،در تقسيمبندي خود
از ارزشهاي مادي و فرامادي ،هريک از آنها را به شش قسمت تقسيم كرده است كه
به شرح زير هستند:
جدول شماره  .1نظریه اینگلهارت در مورد ارزشها

ارزشهاي فرامادي

ارزشهاي مادي
 )8حفظ نظم در كشور

 )8اعطاي خق بيشتر به مردم در تصميمگيري دولت

 )1مبارزه ضد افزايش قيمتها
 )8حفظ آهنگ سريع رشد اقتصادي

 )1دفاع از آزادي بيان
 )8اعطاي حق بيشتر به مردم در تصميمگيري

 )2اطمينان از بازدارندگي نيروهاي

مربوط به كار و اجتماع خود

دفاعي

 )2حركت به سوي جامعهاي دوستانهتر و انسانيتر

 )3حفظ اقتصاد باثبات

 )3حركت به سوي جامعهاي كه ارزش انديشهها در

 )1مبارزه با تبهكاري

آن بيش از پول است
(اینگلهارت ،1979 ،ص)78
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از ديدگاه برخي ديگر از جامعهشناسان هريک از ارزشها در شرايط مختلف
ممكن است هدف و غايت مطلوب انسان باشند يا بهمثابه وسيلهاي براي تحصيل
ارزشهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرند .براي نمونه ارزش تقوا نيز هم سبب تحصيل
تقواي بيشتر ميشود و هم وسيلهاي براي تحصيل ساير ارزشهاست .راكيچ از جمله
كساني است كه بين ارزشهاي وسيلهاي و غايي ،تفاوت قايل شده است .به عقيده او،
ارزش نوعي اعتقاد است كه در مركز نظام عقايد فرد قرار دارد .بنابراين ارزشها،
ايدئالهاي مثبت و منفي هستند كه بدون وابستگي به يک طرز فكر ،شيء يا موقعيت،
نماينده عقايد فرد در مورد زندگي ايدئال و هدفهاي نهايي او به شمار ميروند.
ارزشهاي فرد مانند همه عقايد ممكن است بهصورت هشيار يا ناهشيار وجود داشته
باشند و از رفتار و گفتار فرد استنباط شوند .ارزشها مهمترين عامل در نظام عقيدتي
فرد هستند .براي تبيين عقايد انسان ميتوان از ارزشها كه معرف هدف و فلسفه
زندگي افراد هستند ،كمک گرفت .وقتي ارزشي دروني ميشود ،هشيار و ناهشيار،
استاندارد و ضابطهاي براي هدايت رفتار و توسعه و تثبيت طرز فكر فراهم ميآورد
(ميرزا حسيني ،8831 ،ص.)32
راكيچ بين ارزشهاي وسيلهاي و ارزشهاي پاياني تفاوت قائل ميشود .وي
ارزش وسيلهاي را ،اعتقاد شخص به اينكه كدام شيوه كردار ،مطلوب و كدام نامطلوب
است و ارزش پاياني را ،هدفهاي مطلوب يا نامطلوب حالت هستي تعريف كرد.
ارزشهاي وسيلهاي ممكن است شامل «ارزشهاي اخالقي» يا «ارزشهاي صالحيت»
باشند .ارزشهاي پاياني يا شخصي هستند يا اجتماعي (ميرزا حسيني ،8831 ،ص.)31
دوركهايم نيز ،يكي از عوامل بنيادي انتظام اجتماعي را ارزشها و مراتب آنها
ميداند .از نظر وي ،در جامعهاي كه ارزشها نامعلوم باشند و افراد در هالهاي از ناتواني
قضاوت در مورد خوب و بد بودن آنها قرار گيرند ،حالت آنومي به وجود ميآيد
(تيموري ،8833 ،ص.)32
به اعتقاد پارسونز ،نظام فرهنگي ،داراي سه جزء باورها ،ارزشها و هنجارهاست و
سازوكار در تعامل با اين نظام ،بخشي از مواد سهگانه فوق را در نظر گرفته و دروني
ميكند .به اين اعتبار ،شخصيت آدمي كه در آن ،مجموعهاي از عقايد ،باورها ،ارزشها
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و هنجارها وجود دارد ،محصول رابطه مستقيم با نظام فرهنگي است .بهطور كلي
پارسونز از چهار دسته نظام ارزشي صحبت ميكند كه عبارتاند از :ارزشهاي
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي.
فيشتر نيز ،ارزشها را داراي طبقات متعددي ميداند كه مهمترين آنها عبارتاند
از :ارزشهاي اقتصادي ،ارزشهاي قانوني ،اخالقي ،سياسي و مذهبي .به اعتقاد او در
نهايت تمام اين ارزشها ،بهدليل عموميت ،جبري بودن و خارجي بودن« ،اجتماعي»
خوانده ميشوند .از اينرو ،تمام ارزشها در حقيقت انواعي از ارزشهاي اجتماعي
هستند (محسني ،8831 ،ص.)812
مکكوئيل ،نظريهپرداز حوزه ارتباطات ،نقشهاي رسانهها را در جامعه ايجاد وفاق
اجتماعي ،بيان فرهنگ مسلط و به رسميت شناختن خردهفرهنگها و تحوالت جديد
فرهنگي ،تحكيم و حفظ ارزشهاي مشترك ميداند (مکكوئيل ،8811 ،ص.)821
با توجه به مطالب اشارهشده ،نظريههاي مختلفي در حوزه ارزشها وجود دارد؛
مكدوگال و السول از هشت دسته ارزش نام بردهاند كه از جمله آنها ميتوان به
احترام ،سالمت ،مهارت و محبت اشاره كرد (اينگلهارت ،8838 ،ص.)31
جامعهشناساني همچون پارسونز از چهار دسته نظام ارزشي شامل ارزشهاي اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي و سياسي نام برده است (تيموري ،8833 ،ص .)33راكيچ نيز از دو
دسته ارزشهاي وسيلهاي و پاياني نام ميبرد .از جمله ارزشهاي وسيلهاي مورد اشاره
او ميتوان به جاهطلبي و كمک كار بودن و از جمله ارزشهاي پاياني به عشق باليده،
احترام به خود و زندگي راحت اشاره كرد (شريفي ،8812،ص .)131در قرآن نيز از
ارزشهاي مختلفي صحبت شده است اين كتاب آسماني زندگي دنيا را بازيچه و لهو و
عياشي و حرص و افزودن به مال ميداند و دنياطلبان را از سختي عذاب آخرت بيم
ميدهد .در قرآن اشاره شده است كساني كه طالب زندگي دنيوي و شهوات و
زينتهاي آن هستند ،در آخرت بهرهاي جز آتش نخواهند داشت .در سوره قيامت آمده
است كافران دنياي نقد عاجل را دوست دارند و به كلي آخرت را واميگذارند .همچنين
در سوره مزمل خداوند به پيغمبر(ص) ميفرمايد :بر ياوهگويي كافران صبور باش ...و
كار آن كافران مغرور نعمت و مال را به من واگذار .همانگونه كه مالحظه ميشود،
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دستهبنديهاي مختلفي در زمينه ارزشها توسط دانشمندان صورت گرفته است؛ اما با
توجه به كثرت اين دستهبنديها و قابل كاربرد نبودن تمام و كمال اين دستهبنديها در
كشور ايران (به دليل نسبيبودن ارزشها) و با در نظر گرفتن اين نكته كه طبقهبندي
جامع و مشخصي در داخل كشور توسط كارشناسان صورت نگرفته است ،در متون
اسالمي نيز دستهبندي مشخصي در اين حوزه وجود ندارد .با توجه به دستهبنديهاي
دانشمنداني مانند پارسونز كه به ارزشهاي اجتماعي و ارزشهاي فرهنگي اشاره دارد و
با در نظر گرفتن شرايط خاص كشور ايران ،در پژوهش حاضر ،در بخش ارزشهاي
ديني ،چهار دسته ارزشهاي مذهبي ،فرهنگي ،سياسي -اجتماعي و اخالقي بررسي
شدند و بهدليل محدوديتها ،هدفهاي پژوهش و نيز بهدليل ماهيت تحليل محتوا (كه
پرداختن به متغيرهاي بسيار گسترده را مشكل ميسازد) ،از پرداختن به ارزشهايي مانند
ارزشهاي هنري ،اقتصادي و سياسي خودداري شد .بر همين اساس در پژوهش حاضر
صرفاً به ارزشهاي ديني كه  -از سه منبع قرآن ،نهجالبالغه و صحيفه سجاديه استخراج
شده ،بررسي شدند.
 .4-9رسانه و دین بهمثابه دو نهاد اجتماعي معرفت

دنيس مکكوئيل رسانه و دين را دو نهاد اجتماعي معرفت عنوان ميكند .در بحث
ارتباط بين رسانه و دين در كالنترين سطح آن يعني سطح نهادي و سطح خرد در
ارتباط بين آنها يعني سطح تجربه روزمره انسانها نظريهپرداز ارتباطي مکكوئيل معتقد
است :اصوال پرسش از رابطه دين و (ارزشهاي ديني) و رسانه در وهله اول ،پرسش از
رابطه دو نهاد اجتماعي با يكديگر است .نهاد رسانه با توليد ،بازتوليد و توزيع معرفت
در وسيعترين معناي مجموعه نهادها سروكار دارد و اين مجموعه نهادها ارجاع
معناداري به تجربه در جهان اجتماعي دارد .اين شناخت به ما امكان ميدهد به تجربه
خود معنا ببخشيم ،ادراكات خود را شكل دهيم و در ذخيره كردن معرفت گذشته تداوم
فهم كنوني سهيم شويم ( .)McQuail, 1987, p.51در مجموع دين نهتنها از رسانه براي
اشاعه ارزشهاي مورد تأييد خود بهره ميبرد بلكه بر ديگر كاركردهاي رسانه و شيوه
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رفتار آن هم تأثير ميگذارد .ميزان اين تأثير به قلمرو و نفوذ دين و حوزهاي بستگي
دارد كه دين براي مداخله و صدور حكم خود را صالح

ميداند.

 .1-4-9رسانه ،جامعهپذیري ارزشها و هنجارهاي دیني

بازنمايي در رسانهها بر طرز تفكرات ،عالئق و ايدئولوژي اثرگذار است .منطق دروني
گزارهاي كه كار رسانهها را جامعهپذيري يا جامعهستيزي ميداند ،اين است كه
جامعهپذيري يعني آموزش هنجارها و ارزشهاي جاافتاده از طريق دادن پاداش و كيفر
براي انواع مختلف رفتار .ديدگاه ديگري آن را نوعي فرايند فراگيري ميداند كه از
طريق آن همه ميآموزند كه در شرايط معين چگونه بايد رفتار كرد و هر نقش يا منزلت
اجتماعي چه انتظارات و توقعاتي با خود به همراه ميآورد .بنابراين ،رسانهها مستمراً و
پيشاپيش تجربه واقعي ،تصاويري از زندگي و مدلهايي از رفتار عرضه ميكنند
(مکكوئيل،8811 ،

ص.)812

از همين رو رسانهها بهعنوان فراهمكننده چارچوبهاي تجربه براي مخاطبان،
نگرشهاي كلي فرهنگي براي تفسير اطالعات توسط افراد جامعه در جوامع امروزي
ايجاد ميكنند .رسانهها شيوههايي را كه افراد زندگي اجتماعي را تفسير كرده و
نسبت به آن واكنش نشان ميدهند ،با كمک نظم دادن به تجربه ما از زندگي
اجتماعي ،قالبريزي ميكنند (گيدنز ،8833 ،ص .)231بنابراين در جريان جامعهپذيري
كودكان و نوجوانان و جوانان ،رسانهها نقشي اساسي ايفا ميكنند ،بدين معني
كه ارزشها و هنجارهاي خانوادگي و اجتماعي را به نسل جديد انتقال ميدهند و آن را
دروني

ميكنند.

برخي از صاحبنظران ارتباطي و جامعهشناسي بر اين باورند كه رسانهها كاركردها
و نقشهاي متعددي در جامعه برعهده دارند .مکكوئيل در كتاب «مقدمهاي بر
نظــريههاي رسانههاي جمعي» ،ارتباطجمعي را فرآيندي جامعهگستر و رسانهها را
ميانجي روابط اجتماعي ميداند .به نظر مکكوئيل« ،نهاد رسانه به كار توليد ،بازتوليد و
توزيع معرفت به معناي وسيع آن ،يعني نمادها يا مرجعهايي معنادار و قابل تجربه در
جهان اجتماعي اشتغال دارد .اين معرفت ما را توانا ميسازد تا به تجربه خود معنا
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ببخشيم ،به دريافتهاي ما از اين تجربه نظم و نسق ميدهد و ياريمان ميكند تا
معرفتهاي گذشته را محفوظ نگهداريم و به درك امروزين خود استمرار بخشيم»
(مکكوئيل،8811 ،

صص.)11-18

بنابراين رسانهها وظيفه انتشار انواع معرفت را برعهده دارند ،پس به جاي ديگر
نهادهاي معرفتي (آموزش و پرورش و دانشگاه و )...هم عمل ميكنند .رسانهها در يک
فضاي عمومي فعاليت ميكنند ،يعني علياالصول در دسترس همه اعضاي جامعه
بهصورت باز ،داوطلبانه و كمهزينه قرار دارند .رسانهها در مقايسه با ساير نهادهاي
اجتماعي ،بر تعداد بيشتري اثر ميكند و زمان بيشتري را به خود اختصاص ميدهد .پس
از تأثيرات اوليه مدرسه ،والدين ،دين و غيره پيشي

ميگيرد.

هايبرت 1نيز معتقد است وسايل ارتباطجمعي نقش بسيار مهمي در ارائه و

شكلگيري عقايد و همچنين آشنا ساختن ما با دنيايي كه امكان آن را به نوع ديگري
نداريم ،ايفا ميكند .وي معتقد است در پژوهشهايي كه درباره آثار وسايل ارتباطجمعي
بر جامعه انجام گرفته ،سه زمينه كلي وجود دارد :تأثير رسانهها بر شناخت ادراك ،تأثير
رسانهها بر تغيير عقيده و ارزش ،تأثير رسانهها بر تغيير رفتار .وي معتقد است كه تغيير
ارزشها به آگاه بودن و درك محتواي پيام بستگي دارد .بيشتر مدارك و شواهد
پژوهشي مبين اين نظريه هستند كه ايجاد عقايد جديد ،آسانتر از تغيير دادن عقايد
موجود است (اعرابي ،8831 ،ص.)21
«هارولد لسول» نظريهپرداز كانادايي سه كاركرد براي رسانههاي جمعي ذكر كرده
است :نظارت بر محيط؛ همبستگي اجتماعي در واكنش به محيط؛ و انتقال ميراث
اجتماعي از نسلي به نسل ديگر .رايت به اين سه كاركرد ،سرگرمي را نيز اضافه ميكند
(سورين و تانكارد ،8818 ،صص .)238-232وظايف وسايل ارتباطجمعي از نظر «مرتن
و الزارسلفد» عبارتاند از :وظيفة اخالقي (حمايت از هنجارهاي اجتماعي) ،اعطاي
پايگاه اجتماعي (ساروخاني ،8811 ،صص)31-11؛ بهطور كلي ميتوان گفت :نقشها،
كاركردها و وظايف وسايل ارتباطجمعي عبارتاند از :احساس تعلق اجتماعي،
نقشهاي تفريحي ،نقشهاي خبري ،نقشهاي همگنسازي و

آگاهسازي.
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بنابراين رسانه بهعنوان يكي از نهادهاي اجتماعي كاركرد انتقال ميراث فرهنگي و
اجتماعي و ارزشهاي جوامع را برعهده دارند .در عصر كنوني با توجه به نقش بارز
آنها در جامعه و اطالعرساني پيرامون موضوعات اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و ...سعي
ميكنند الگوهاي نويني را به جوامع وارد كنند تا جايگزين فرهنگها و ارزشها و
الگوهاي سنتي شوند .در اين رهگذر رسانهها بهعنوان عامالن تغيير و تحول در
ارزشها و هنجارها مطرح هستند .بسياري از نظريهپردازان ارتباطات اجتماعي و
جامعهشناسي بر اين باورند كه رسانهها از ارزشهاي مسلط در جامعه پيروي و جهت
حفظ وضع موجود تالش ميكنند ،اما عدهاي ديگر بر نقش تحولانگيزي و نوسازي
رسانهها بهعنوان موتور تغيير تأكيد كردهاند .ژان كازنو ،جامعهشناس فرانسوي ،معتقد
است كه كار ويژه رسانهها حفظ وضع موجود است (ساروخاني،8811 ،

ص.)13

درحاليكه نظريهپردازان مكتب توسعه ،افرادي مثل دانيل لرنر و راجزر رسانه را
موتور دگرگوني ارزشها و باورها و فرهنگ افراد جامعه ميدانند .بر اساس نظريه
اشاعه و نوآوري ،رسانه به انتشار يا اشاعة نظام ارزشي كمک ميكند كه خواهان
نوآوري ،تحرك ،موفقيت و مصرف است».
«لرنر» بر اين باور است كه براي تحقق اين هدف ،تحرك رواني در سطح فردي و
اجتماعي ضروري است و رسانهها مناسبترين و مؤثرترين ابزار تغيير نگرشها،
ارزشها و رفتارها و به بيان ديگر ،ايجاد تحرك فردي و اجتماعي هستند (فرقاني،
 ،8812ص)21؛ درحاليكه موضوع وحدت و انسجام اجتماعي در مطالعات محتواي
ارتباطات از اهميت زيادي برخوردار بوده است .يک يافته مشترك اين مطالعات اين
بوده است كه پرمخاطبترين محتواها گرايش به همنوايي و پيروي دارند و بيشتر از
ارزشهاي مسلط پشتيباني ميكنند (مکكوئيل،8811 ،

ص.)881

بنابراين ،رسانهها بخشي از فرهنگ هر جامعه هستند كه كاركرد اصلي آنها انتقال
مفاهيم ،ميراث ،سنن و ارزشهاي فرهنگي و بهعبارتي ،انتقال نمادهاي هويت ملي
است .آلن در مقالهاي تحت عنوان «يكپارچگي اجتماعي بهعنوان يک اصل سازماني» از
دو اصطالح «وحدت كاركردي» و«وحدت هنجاري» نام برده است كه منظور از وحدت
كاركردي روابط متقابل و همبستگي فعاليتها و روابط براي تحقق وظايف عملي
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گوناگون است ،اما وحدت هنجاري به ظهور و رشد ارزشها و باورهاي مشترك درون
يک واحد اجتماعي برميگردد .به نظر مکكوئيل ،ارتباطات جمعي ميتواند به هر دوي
اين مفاهيم ياري رساند؛ زيرا مردم را در شبكههايي كه به بعضي پروژههاي مشترك
اختصاص يافته ،به هم پيوند ميدهد و همچنين ،به پخش و تقويت نظامهاي ارزشي
گرايش دارد (مکكوئيل ،8813 ،ص.)888
مسعود چلبي ،جامعهشناس ايراني ،معتقد است كه ارزشها ،نمادها و معاني
هستهاي فرهنگ ،بهويژه در سطح وجودي بايد آنچنان انتخاب شوند كه ارزشها،
نمادها و معاني مورد نظر بيشتر گروهها و اجتماعات طبيعي جامعه را فراگيرد ،بهطوري
كه هم اجتماعات طبيعي و هم اقشار و كنشگران اجتماع نفع مشترك شناختي و عاطفي
خود را كموبيش در آن ببينند (چلبي ،8831 ،ص.)12
«مسعود چلبي» در كتاب خود با عنوان «جامعهشناسي نظم؛ تشريح و تحليل نظري
نظم اجتماعي» از آثار دوگانه و متناقض گسترش ارتباطات جمعي بر وحدت نمادي
جامعه سخن ميراند .وي معتقد است از يک سو ،گسترش كتب ،مطبوعات ،راديو و
تلويزيون ،ويدئو ،شبكههاي اطالعرساني و غيره ميتوانند باعث تحكيم وحدت نمادي
شوند و از سوي ديگر ،همين رسانهها به همراه ماهوارههايي كه پخش برنامههاي
تلويزيوني كشورهاي مختلف را بر عهده دارند ،ميتوانند اسباب تضعيف وحدت
نمادي جامعه را فراهم كنند (چلبي،8831 ،

ص.)881

«رونالد اينگلهارت» معتقد است كه اشاعة رسانههاي جمعي منجر به تغيير ارزشها
شده است؛ بهطوري كه در عصر كنوني ،جهاني شدن ارتباطات و رسانهها بر شكاف
ارزشهاي نسلي تأثير گذاشته است .لباسهاي واحد جوانان ،موسيقي پاپ و ...از
نمودهاي تأثير رسانه بر تغيير رفتارها و ارزشهاي نسل كنوني و عدم پايبندي به
سنتهاي فرهنگي خود است (يوسفي ،8818 ،ص.)882

يان رابرتسون 3،جامعهشناس ،نيز معتقد است رشد و گسترش تدريجي رسانههاي

جمعي و وسايل ارتباطي مخاطبان جهاني رسانهها و نسلهاي كنوني در معرض انتشار
و نمايش پيامهاي متنوع رسانهاي قرار دارند و پيامهايي را دريافت ميكنند كه ميتواند
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سنتها و الگوهاي فرهنگي ،اجتماعي و نسلي جوامع و همچنين ،روابط نسلي آنها را
دستخوش چالش و دگرگوني كند (رابرتسون.)8832 ،

والتر ليپمن 1نيز معتقد است كه قدرت رسانههاي جديد در شكل دادن تصويرهاي

ذهني است و دريافت و شناخت ما از واقعيتهاي محيط زندگي به شكل غيرمستقيم و
از طريق داستانها و نمادهاي رسانهاي صورت ميگيرد (سورين و تانكارد،8818 ،
صص.)218-232
بنابراين ،رسانههاي جمعي منبع اوليهاي براي معاني مفاهيم و تفسير بسياري از
موضوعات مرتبط با ارزشهاي ديني هستند؛ به عبارت ديگر ،رسانهها ميتوانند
دركهاي معين و مرجح ارزشهاي ديني را از طريق كنترل حدود مباحث روزانه،
تدارك چارچوبهاي تفسيري ،استفاده از تصاوير و خوانشهاي كليشهاي ،انكار
دسترسي و فرصت به گروههاي به حاشيه راندهشده و ساخت و توليد خوانشهاي
گزينشي از واقعيت تسهيل كنند؛ با اين اعمال رسانهها چرخة درك جامع را محدود
ميكنند .اين عمل ،شايد نتيجه تالش تعمدي و آگاهانه نباشد بلكه صرفاً نتيجه عادت و
شيوههاي روزمره تفسير واقعيت باشد.
 .9-9نظریه کاشت

گربنر و همكارانش با مطالعات بلندمدتي كه دربارۀ تأثير تلويزيون انجام دادند ،به ارائة
نظريهاي مشهور به «نظريه كاشت» 1نايل آمدند .تحقيقات او نشان داد كه در آمريكا
تلويزيون تبديل به بازوي فرهنگي جامعه شده است .تلويزيون عضو اصلي خانواده به
شمار ميرود كه در بيشترين ساعات ،براي مردم بيشترين داستانها را ميگويد .گربنر
تماشاگران تلويزيون را به دو دسته «ضعيف» و «قوي» تقسيم ميكند .او دريافت كه يک
بيننده متوسط آمريكايي روزي چهار ساعت تلويزيون تماشا ميكند .آن دسته كه «قوي»
در نظر گرفته شده بودند ،عالقه بيشتري به تلويزيون داشتند و ساعات بيشتري را به
تماشاي تلويزيون مينشستند (مهرداد ،8812 ،ص.)811
براي اين گروه قوي ،تلويزيون در حكم همهچيز بود و تمام اطالعات ،انديشهها و
آگاهيهاي خود را از آن ميگرفتند .در معرض همهگونه پيامهاي تلويزيوني قرار گرفتن
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و اثرپذيري از آنها ،همان چيزي است كه گربنر نام آن را «كاشت» نهاده است .در واقع
كاشت به معناي القاي يک جهانبيني مشترك ،نقشهاي مشترك و ارزشهاي مشترك
است (سورين و تانكارد ،8818 ،ص.)818
نظرية گربنر بر قوي بودن تأثير تلويزيون بر مخاطبان تأكيد دارد .گربنر اينگونه
بيان ميدارد كه هرچه مردم بيشتر تلويزيون نگاه كنند ،بيشتر باور ميكنند كه آنچه
تلويزيون از جامعه و زندگيشان ميدهد ،درست و واقعي است؛ حتي اگر بهشدت
تحريف شده باشد.
گربنر در مقايسة نظر پاسخگويان خود ،بهطور ملموسي دريافت كه ديدگاههاي
بينندگان قوي تلويزيون با بينندگان ضعيف متفاوت است .بدين معناي كه پاسخ
بينندگان قوي به جهاني كه تلويزيون برايشان ترسيم كرده ،نزديکتر است .گربنر با اين
مقدمات نتيجه ميگيرد كه « ...رسانه تلويزيون ،ذهنيت بينندگان قوي خود را چنان
شكل ميدهد و قالبگيري ميكند كه از نظر اين بينندگان ،جهان پديدهاي پست ،ناآرام
و غيرقابل اعتماد است .گربنر معتقد است كه واكنش بينندگان ،يكي از اثرهاي اولية
كاشت است كه تقريباً بين تمام بينندگان قوي مشترك بود و اين از تأثير تلويزيون ناشي
ميشود» (مهرداد ،8812 ،ص.)811
 .2-9برجستهسازي

نظريه برجستهسازي 82يكي از نظريههاي مهمي است كه در زمينة ارزيابي و عملكرد
اثرگذاري رسانهها كاربرد بسيار دارد ،بهطوري كه به كارگيري اين نظريه همواره در
نحوۀ ارائة اخبار و در سياستهاي خبري رسانهها از جايگاه ويژهاي برخوردار بوده
است .تانكارد مينويسد نظرية برجستهسازي از اوايل دهة  8132يكي از مفاهيم اصلي
در نظريههاي ارتباطات بوده است؛ زيرا حاكي از شيوههايي است كه از طريق آن
رسانههاي جمعي ميتوانند بر عامه تأثير بگذارند .راجرز و ديرينگ برجستهسازي را
چنين تعريف كردهاند« :فراگردي كه بهواسطة آن رسانههاي جمعي برجستهسازي براي
تمام افراد به يک اندازه و به يک شيوه رخ نميدهد .از نظر مکكامبز و ويور« ،افراد از
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جهت نياز به راهنمايي تفاوت دارند و اين تفاوت وقوع يا عدم وقوع برجستهسازي را
تعيين ميكند» (سورين و تانكارد ،8818 ،ص.)821
گيل برجستهسازي را شيوههاي تصميمگيري رسانههاي جمعي درباره اينكه چه
اطالعات و موضوعاتي براي مطرح شدن و مورد بحث قرار گرفتن در جامعه ،اهميت
بيشتري دارند ،ميداند .به نظر او برجستهسازي فرايندي است كه طي آن رسانههاي
جمعي اهميت نسبي موضوعات مختلف را به مخاطب انتقال ميدهند .هرچه رسانهها
اهميت بيشتري به موضوع يا رويداد بدهند ،مخاطبان اهميت بيشتري براي آن قائل
ميشوند .در واقع ،عبارت معروف رسانهها به مردم نميگويند كه به چه بينديشند ،ولي
به آنها ميگويند كه دربارۀ چه بينديشند جوهره اين نظريه را به دست ميدهد (ويندال،
سيگنايزر و اولسون ،8831 ،ص.)181
 .2یافتههاي تحقیق
 .1-2یافتههاي توصیفي تحقیق
● اخبار دیني به تفکیک شبکههاي سیما

نتايج نشان ميدهد كه از مجموع  1112خبر بررسيشده 212 ،مورد خبر با موضوعات
ديني در شبكههاي سيما پرداخته شده است كه از اين تعداد شبكه اول با  132خبر،
 18/8درصد خبر ديني بيشترين و شبكه سه با  188خبر 81/2 ،درصد خبر ديني
كمترين تعداد را به خود اختصاص داده است.
● کارکرد رسانهاي اخبار دیني شبکههاي سیما

بيشترين كاركرد اخبار ديني در شبكههاي سيما تأكيد بر مقولة رفتارهاي ديني با 88/1
درصد و تأكيد بر مناسبتها نيز كمترين كاركرد اخبار ديني شبكههاي سيما با 81/1
درصد بوده است .تأكيد بر انگيزشها و احساسات و عواطف با  13/1درصد و
اشاعة اطالعات مذهبي با  18/1درصد به ترتيب در اولويتهاي بعد از مقوله رفتارهاي
ديني قرار دارند.
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● رویکرد اخبار دیني در شبکههاي سیما

نتايج يافتهها نشان ميدهد بعد مناسكي اعمال ديني (شامل فردي و جمعي) با 81/3
درصد بيشترين رويكرد اخبار ديني و بعد اعتقادي با  82/3درصد كمترين رويكرد
اخبار ديني شبكههاي سيما بوده است .بعد پيامدي (آثار ديني) با  18/8درصد و بعد
تفكري (دانش ديني يا شناختي) با  83/1درصد و بعد تجربي (عواطف ديني) با 88/1
درصد به ترتيب بعد از اولويت بعد مناسكي قرار دارند.
● ارزشهاي خبري برجستهسازيشده در اخبار دیني شبکههاي سیما

بر اساس يافتهها ،ارزش خبري شهرت با  28/1درصد بيشترين و پيامد با  8/1كمترين
ارزش خبري برجستهسازيشده در اخبار ديني شبكههاي سيما بوده است .همچنين،
ارزشهاي خبري دربرگيري با  11/1درصد و مجاورت (فيزيكي و معنوي) با 88/3
درصد بيشترين ارزشهاي خبري برجستهسازيشده در اخبار ديني بعد از ارزش خبري
شهرت قرار دارند.
● اخبار دیني شبکههاي سیما برحسب معارف

توجه به مراسم اجتماعي با  82/8درصد و معارف اخالقي با  1/8درصد به ترتيب
بيشترين و كمترين درصد توجه به معارف در اخبار ديني در شبكههاي سيما بوده است.
همچنين ،مراسم و احكام عملي با  13/3درصد و معارف تاريخي با  83/1درصد و
اعتقادي با  81/1درصد در اولويتهاي بعد از معارف مراسم اجتماعي در اخبار ديني
شبكههاي سيما قرار دارند.
● ترویج فرهنگ اسالمي در اخبار دیني شبکههاي سیما

سعادتگرايي با  88/1درصد و رعايت احترام به مذاهب با  1/1درصد به ترتيب
بيشترين و كمترين مقوله ترويجي در اخبار ديني شبكههاي سيما بوده است.

بررسي ارزشهاي دیني در اخبار دیني شبکههاي سیما در سال 49 ...1988

● پیامآفرینان اصلي اخبار دیني شبکههاي سیما

بيشترين پيامآفرينان 88اصلي در اخبار ديني شبكههاي سيما مردم با  23/3درصد و
هنرمندان با  8/8درصد كمترين پيامآفرينان در اخبار ديني بودند.
● ارزشهاي 20برجستهسازيشده اخبار دیني شبکههاي سیما

مقولة ارزش وحدت مسلمين با  81/1درصد بيشترين و ارزشهاي راستگويي ،خشوع،
سنت نكاح ،پرهيز از سوءظن ،صله ارحام و رعايت حقوق ديگران با  2/1درصد
كمترين ميزان ارزشهاي برجستهسازيشده در اخبار ديني شبكههاي سيما بودند.
● قالب ارائهشده در اخبار دیني شبکههاي سیما

قالب خبر با  12/3درصد بيشترين قالب و گزارش خبري با  81/3درصد كمترين قالب
ارائة اخبار ديني در شبكههاي سيما بوده است .قالب تحليل و تفسير و مصاحبه در ارائة
اخبار ديني شبكههاي سيما استفاده نشده است.
● توجه به ارزشها در اخبار دیني شبکههاي سیما

ارزش ديني با  32/3درصد و ارزش اخالقي با  8/1به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان
توجه به ارزشها در اخبار ديني شبكههاي سيما بوده است .ارزشهاي سياسي با 11/1
درصد ،بيشترين ميزان ارزش بعد از ارزش ديني در اخبار ديني شبكههاي سيماست.
● توجه به ارزشهاي سیاسي -اجتماعي در اخبار دیني شبکههاي سیما

مقولة وحدت مسلمين با  13/1درصد و مقولههاي سنت نكاح ،صله ارحام و رعايت
حقوق ديگران با  2/1درصد به ترتيب بيشترين و كمترين ارزشهاي سياسي -اجتماعي
بر حسب رويكرد غالب در اخبار ديني شبكههاي سيما بوده است.
● ارزشهاي دیني در اخبار دیني شبکههاي سیما

مقوله شهادت و شهادتطلبي با  12درصد و امر به معروف و نهي از منكر يک درصد
به ترتيب بيشترين و كمترين ارزشهاي ديني 88پرداختهشده در اخبار ديني شبكههاي
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سيما بودند .همچنين مقولههاي پيروي از قرآن و سيرۀ امامان و ائمه معصوم 81/8
درصد ،كفرستيزي  88/3درصد ،حقيقتجويي  81/3درصد و نماز  88/3درصد
بيشترين مقولههاي ارزشي ديني پرداختهشده بعد از مقوله شهادت و شهادتطلبي در
اخبار ديني شبكههاي سيما بوده است.
● ارزشهاي فرهنگي -اجتماعي در اخبار دیني شبکههاي سیما

مقولة عفاف و حجاب با  28/1درصد و تاريخ با  83/1درصد بيشترين و كمترين ميزان
ارزشهاي فرهنگي پرداختهشده در اخبار ديني شبكههاي سيما بوده است.
● ارزشهاي اخالقي در اخبار دیني شبکههاي سیما

مقولة حلم و بردباري با  83/3درصد و مقولههاي خشوع و پرهيز از سوءظن با 81/3
درصد بيشترين و كمترين ارزشهاي اخالقي در اخبار ديني شبكههاي سيما بودند.
 .4-2یافتههاي تحلیلي تحقیق
جدول شماره  .1قالبهاي خبري در اخبار دیني به تفکیک شبکههاي سیما (درصد)

شبکه
اول
دو
سه
چهار
پنج
جمع
sig=0/000

قالب
خبر

گزارش خبري

83
81/8
81/1
18/8
12/1
822

88/8
18/8
88/2
88/1
18/8
822
df= 4

کل
18/8
12
81/2
81/1
18
822

X2 =20/788

بررسي ارزشهاي دیني در اخبار دیني شبکههاي سیما در سال 44 ...1988

با توجه به نتايج آماري بهدستآمده از آزمون خيدو ( )12/31و درجة آزادي 81
و سطح معناداري ( )2/222با ضريب خطاي احتمالي  /23درصد ،بين قالبهاي خبري
در اخبار ديني به تفكيک شبكههاي سيما رابطة معناداري وجود دارد.
●

بيشترين ميزان ارائة اخبار ديني در قالب خبر به تفكيک شبكههاي سيما مربوط

به شبكه چهار با  18/8درصد و كمترين ميزان شبكه يک با  83درصد بوده است.
● بيشترين ميزان گزارش خبري نيز مربوط به شبكه يک با  88/8درصد و كمترين
ميزان نيز شبكه سه با  88/2درصد بوده است.
جدول شماره  .4کارکرد رسانهاي اخبار دیني شبکههاي سیما به تفکیک ارزشها (درصد)

ارزشها
كاركرد رسانهاي
تاكيد بر رفتارهاي
ديني
تاكيد بر مناسبتها

ارزشهاي ارزشهاي
سياسي
ديني

ارزشهاي
فرهنگي-
اجتماعي

ارزشهاي
اخالقي

كل

11/1

81/3

11/8

33

88/3

11/1

1/8

1/3

2

81/1

تاكيد بر انگيزشها
و احساسات و

13/1

11/8

88/3

2

13/3

عواطف
اشاعه اطالعات
مذهبي
جمع
sig=000


81/1

11/8

18/1

13

11

822

822

822

822

822

df= 81

X2 =46/276

با توجه به نتايج آماري بهدستآمده از آزمون خيدو ( )21/131و درجه آزادي

 81و سطح معناداري ( )2/222صفر با ضريب خطاي احتمالي  /23درصد ،بين ارزشها
و كاركرد رسانهاي اخبار ديني شبكههاي سيما رابطة معناداري وجود دارد.
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بيشترين كاركرد رسانهاي ارزشهاي ديني در اخبار ديني شبكههاي سيما،

تأكيد بر رفتار ديني با  11/1درصد و كمترين ميزان ،اشاعة اطالعات مذهبي با 81/1
درصد بوده است.


بيشترين كاركرد رسانهاي ارزشهاي سياسي در اخبار ديني شبكههاي سيما،

تأكيد بر رفتار ديني با  81/3درصد و كمترين ميزان تأكيد بر مناسبتها با  1/8درصد
بوده است.


بيشترين كاركرد رسانهاي ارزشهاي فرهنگي -اجتماعي در اخبار ديني

شبكههاي سيما ،تأكيد بر رفتارهاي ديني با  11/8درصد و كمترين ميزان تأكيد بر
مناسبتها با  1/3درصد بوده است.


بيشترين كاركرد رسانهاي ارزشهاي اخالقي در اخبار ديني شبكههاي سيما،

تأكيد بر رفتارهاي ديني با 33درصد بوده است.
جدول شماره  .9رویکرد اخبار دیني شبکههاي سیما به تفکیک ارزشها (درصد)

ارزشها
رويکرد

بعد تفكري (دانش ديني
يا شناختي)
بعد تجربي (عواطف
ديني)
بعد مناسكي (اعمال ديني
شامل فردي و اجتماعي)
بعد اعتقادي
(باورهاي ديني)
بعد پيامدي
(آثار ديني)
جمع

ارزشهاي

ارزشهاي

ديني

سياسي

ارزشهاي
فرهنگي-
اجتماعي

ارزشهاي

کل

اخالقي

12/2

3/1

88/3

2

81

88

1/8

1/3

13

1

83/1

32

18/1

13

81/3

1/1

81/3

81

81/3

88

12/2

11/3

28/1

83/3

12/3

822

822

822

822

822

sig=000

df= 86

X2= 43/734

بررسي ارزشهاي دیني در اخبار دیني شبکههاي سیما در سال 47 ...1988



با توجه به نتايج آماري بهدستآمده از آزمون خيدو ( )28/382و درجه آزادي

 81و سطح معناداري ( )2/222و ضريب خطاي احتمالي  2/23درصد ،بين ارزشها و
رويكرد اخبار ديني شبكههاي سيما رابطة معناداري وجود دارد.


بيشترين رويكرد ارزشهاي ديني در اخبار ديني شبكههاي سيما ،مربوط به

بعد مناسكي با  83/1درصد و كمترين نيز بعد اعتقادي با  1/1درصد بوده است.


بيشترين رويكرد ارزشهاي سياسي در اخبار ديني شبكههاي سيما ،مربوط به

بعد مناسكي با  32درصد و كمترين نيز بعد تفكري (دانش ديني يا شناختي) با 3/1
درصد بوده است.


بيشترين رويكرد ارزشهاي فرهنگي -اجتماعي در اخبار ديني شبكههاي

سيما ،مربوط به بعد پيامدي (آثار ديني) با  28/1درصد و كمترين نيز ،بعد تجربي
(عواطف ديني)  1/3درصد بوده است.


بيشترين رويكرد ارزشهاي اخالقي در اخبار ديني شبكههاي سيما ،مربوط به

بعد پيامدي (آثار ديني)  83/3درصد بوده است.

 48دین و ارتباطات ،سال نوزدهم ،شمارة دوم (پیاپي  ،)24پاییز و زمستان 1931

جدول شماره  .2ترویج فرهنگ اسالمي در اخبار دیني شبکههاي سیما به تفکیک ارزشها (درصد)

ارزشها
ترويج
فرهنگ اسالمي

ارزشهاي ارزشهاي
ديني

سياسي

ارزشهاي
فرهنگي -
اجتماعي

ارزشهاي
اخالقي

كل

امربه معروف و نهي
از منكر

2/3

3/1

88/3

11/1

1/8

صلحدوستي

1

1/1

1/8

81

1/1

سعادتگرايي

83/3

3/1

3/2

12/1

88/1

عدالتطلبي

81

81/3

18/1

2

81/2

3

/1

1/3

2

1/1

82/3

8/8

18/1

1

1

احترام به قانون

1

82

82/1

2/1

1/8

دفاع از مظلومان

1

13/3

3/2

2

81/8

ظلمستيزي

88

81/8

1/3

8/8

88/8

تاكيد بر بصيرت و
شجاعت

82/3

3

1/8

83/1

88/2

جمع

822

822

822

822

822

رعايت احترام به
مذاهب
تقيد داشتن به
مسائل اسالمي

sig=000


df= 13

X2= 137/073

با توجه به نتايج آماري بهدستآمده از آزمون خيدو ( )883/238و درجه

آزادي  13و سطح معناداري ( )2/222با ضريب خطاي احتمالي  2/23درصد بين اخبار
ديني شبكههاي سيما و ترويج فرهنگ اسالمي رابطة معناداري وجود دارد.

بررسي ارزشهاي دیني در اخبار دیني شبکههاي سیما در سال 43 ...1988



بيشترين توجه به ترويج فرهنگ اسالمي در ارزشهاي ديني اخبار ديني

شبكههاي سيما ،مربوط به سعادتگرايي با  83/3درصد و كمترين ميزان نيز ،امر به
معروف و نهي از منكر با  2/3درصد بوده است.


بيشترين توجه به ترويج فرهنگ اسالمي در ارزشهاي سياسي اخبار ديني

شبكههاي سيما ،مربوط به دفاع از مظلومان با  13/3درصد و كمترين ميزان نيز ،رعايت
احترام به مذاهب با  2/1درصد بوده است.


بيشترين توجه به ترويج فرهنگ اسالمي در ارزشهاي فرهنگي -اجتماعي

اخبار ديني شبكههاي سيما ،مربوط به تقيد داشتن به مسائل اسالمي و عدالتطلبي
هركدام با  18/1درصد و كمترين ميزان نيز ،رعايت احترام به مذاهب و ظلمستيزي
هركدام با  1/3درصد بوده است.


بيشترين توجه به ترويج فرهنگ اسالمي در ارزشهاي اخالقي در اخبار ديني

شبكههاي سيما ،مربوط به امر به معروف و نهي از منكر با  11/1درصد بوده است.
جدول شماره  .4پیامآفرینان در اخبار دیني شبکههاي سیما به تفکیک ارزشها (درصد)

ارزشهاي

ارزشهاي

ارزشهاي

ارزشها ارزشهاي
ديني

سياسي

فرهنگي -اجتماعي

اخالقي

مردم

21

22

21/2

22

23/2

مقام معظم رهبري

81

88/8

1/8

83/3

83/1

مراجع و علما

82

82

1/3

2

1/8

مقامهاي حاكميتي

2/3

12

12/8

82/1

81/8

روحانيان

1

1/3

1/8

1/3

3/3

دانشگاهيان

3/3

8/8

1/3

1/3

1/1

هنرمندان

8/3

8/1

3/2

88/8

8/8

ساير

3/3

/1

2

2

1/1

جمع

822

822

822

822

822

پيامآفرينان

sig=/000

df= 18

کل

X2= 11/821
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با توجه به نتايج آماري بهدستآمده از آزمون خيدو ( )11/821و درجه آزادي

 18و سطح معناداري ( )2/222و ضريب خطاي احتمالي  2/23درصد بين ارزشها و
پيامآفرينان در اخبار ديني شبكههاي سيما رابطة معناداري وجود دارد.


بيشترين پيامآفرينان در ارزشهاي ديني در اخبار ديني شبكههاي سيما ،مربوط

به مردم با  21درصد و كمترين ميزان نيز هنرمندان با  8/3درصد بوده است.


بيشترين پيامآفرينان در ارزشهاي سياسي در اخبار ديني شبكههاي سيما،

مربوط به مردم با  22درصد بوده است.


بيشترين پيامآفرينان در ارزشهاي فرهنگي -اجتماعي در اخبار ديني

شبكههاي سيما ،مربوط به مردم با  21/2درصد بوده است.


بيشترين پيامآفرينان در ارزشهاي اخالقي در اخبار ديني شبكههاي سيما،

مربوط به مردم با  22بوده است.
جدول شماره  .4برجستهسازي ارزشهاي خبري در اخبار دیني
شبکههاي سیما به تفکیک ارزشهاي خبري (درصد)

ارزشها
ارزش خبري

ارزشهاي ارزشهاي
ديني

سياسي

ارزشهاي
فرهنگي-
اجتماعي

ارزشهاي
اخالقي

کل

شهرت

23

21

38

38

21/3

دربرگيري

81

82/1

1/1

18/1

83/3

عاليق انساني

88

83/8

8

2

88/1

مجاورت

83

11/1

11/2

81/8

81/1

پيامد

3

1/3

1/1

88

3/3

جمع

822

822

822

822

822

sig=0/000

df= 81

X2= 51/547

بررسي ارزشهاي دیني در اخبار دیني شبکههاي سیما در سال 71 ...1988



با توجه به نتايج آماري بهدستآمده از آزمون خيدو ( )38/323با درجه آزادي

 81و سطح معناداري ( )2/222و ضريب خطاي احتمالي  /23درصد ميتوان گفت بين
ارزشها و ارزشهاي خبري در اخبار ديني شبكههاي سيما رابطة معناداري وجود دارد.


بيشترين ارزش برجستهسازيشده در ارزشهاي ديني اخبار ديني شبكههاي

سيما ،مربوط به شهرت  23درصد و كمترين ميزان نيز پيامد با  3درصد بوده است.


بيشترين ارزش برجستهسازيشده در ارزشهاي سياسي اخبار ديني شبكههاي

سيما ،مربوط به شهرت  21درصد و كمترين ميزان نيز پيامد با  1/3درصد بوده است.


بيشترين ارزش برجستهسازيشده در ارزشهاي فرهنگي -اجتماعي اخبار

ديني شبكههاي سيما ،مربوط به شهرت  38درصد و كمترين ميزان نيز عاليق انساني با
 2/8درصد بوده است.


بيشترين ارزش برجستهسازيشده در ارزشهاي اخالقي اخبار ديني شبكههاي

سيما ،مربوط به شهرت  38درصد بوده است.
جمعبندي

«هدف پژوهش حاضر شناخت ميزان توجه به ارزشهاي ديني در اخبار ديني شبكههاي
سيماي جمهوري اسالمي ايران در سال  8811بوده است» .ميتوان گفت ارزشهاي
اجتماعي در خبر تلويزيون ايران حتي فراتر از تعريف اينگلهارت از ارزشهاي فرامادي
كه بهنوعي ناظر بر ارزشهاي انساني است ،معنا پيدا ميكند .در اين مقاله آن مفهوم از
ارزشهاي ديني مبناي عمل قرار گرفت كه در سطح اول آن به ضروريات و مسلمات
دين ميپردازد .در سطوح بعدي ارزشهاي ديني كه نمود سياسي فرهنگي ،اجتماعي يا
اخالقي دارند .از اين جهت ميتوان گفت اين مقاله با تلفيق تعريف فيشتر و پارسونز
بهنوعي ارزشهاي ديني بر اين نوع دستهبندي حاكم كرده است.
از نظر فيشتر ارزشها همگي نوعي ارزش اجتماعي هستند كه مهمترين آنها
عبارتاند از :ارزشهاي اقتصادي؛ ارزشهاي قانوني؛ اخالقي؛ سياسي و مذهبي.
پارسونز نيز از چهار دسته نظام ارزشي شامل ارزشهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و
سياسي نام برده است .نويسندگان اين مقاله ارزشهاي ديني را در اجتماع ديني دايره
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وسيعي در نظر گرفتهاند كه نمودهاي مختلف ارزش ديني را در مقولههايي مانند ارزش
ديني -ديني (ناظر به ضروريات و مسلمات دين كه به قلمرو اعتقادي مربوط ميشود)،
ارزشهاي ديني ،سياسي اجتماعي و ارزشهاي ديني ،فرهنگي ،اجتماعي و سرانجام
ارزشهاي ديني -اخالقي در خود جاي ميدهد .البته اين بدين معنا نيست كه اين مقاله
همة ارزشهاي اجتماعي را ديني تلقي ميكند ،اما بدين معناست كه ارزش ديني در
جامعة ايران و مآال در رسانه ملي در مقايسه با جوامعي كه دين داعية سياسي و
اجتماعي كمتري دارد ،دايرۀ وسيعتري پيدا كرده است.
در اين مقاله براي پاسخگويي به پرسشهاي پژوهش ،از دو نظرية «كاشت» و
«برجستهسازي» مورد استفاده قرار گرفت .نظريه كاشت در واقع به معناي القاي يک
جهانبيني مشترك ،نقشهاي مشترك و ارزشهاي مشترك در تلويزيون براي مخاطبان
آن است و برجستهسازي فرايندي است كه طي آن رسانههاي جمعي اهميت نسبي
موضوعات مختلف را به مخاطب انتقال ميدهند.
نتايج حاصل از آزمون پرسش شماره يک در خصوص كاركرد رسانهاي در اخبار
ديني شبكههاي سيما نشان ميدهد كه بيشترين كاركرد رسانهاي ارزشهاي ديني در
اخبار ديني شبكههاي سيما ،تأكيد بر رفتار ديني است .همچنانكه بيشترين كاركرد
رسانهاي ارزشهاي سياسي ،بيشترين كاركرد رسانهاي ارزشهاي فرهنگي -اجتماعي و
بيشترين كاركرد رسانهاي ارزشهاي اخالقي در اخبار ديني شبكههاي سيما ،تأكيد بر
رفتارهاي ديني بوده است.
به اعتقاد پارسونز ،نظام فرهنگي ،داراي سه جزء باورها ،ارزشها و هنجارهاست و
سازوكار در تعامل با اين نظام ،بخشي از مواد سهگانه فوق را در نظر گرفته و دروني
ميكند .به اين اعتبار ،شخصيت آدمي كه در آن ،مجموعهاي از عقايد ،باورها ،ارزشها
و هنجارها وجود دارد ،محصول رابطة مستقيم با نظام فرهنگي است .ازاينرو ،ارزشها
بهعنوان راهنماي رفتار و اساس شكلگيري گرايشها و كنشهاي افراد جامعه و
عنصري تعيينكننده در ساختار فرهنگي جوامع هستند؛ بنابراين ،رسانهها بخشي از
فرهنگ هر جامعه هستند كه كاركرد اصلي آنها انتقال مفاهيم ،ميراث ،سنن و
ارزشهاي فرهنگي و بهعبارتي ،انتقال نمادهاي هويت ملي است .آلن در مقالهاي نيز با
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عنوان «يكپارچگي اجتماعي بهعنوان يک اصل سازماني» از دو اصطالح «وحدت
كاركردي» و «وحدت هنجاري» نام برده است كه منظور از وحدت كاركردي روابط
متقابل و همبستگي فعاليتها و روابط براي تحقق وظايف عملي گوناگون است ،اما
وحدت هنجاري به ظهور و رشد ارزشها و باورهاي مشترك درون يک واحد
اجتماعي برميگردد .تأكيد بر رفتار ديني بهعنوان يک كنش ارزشي است كه بر اساس
ديدگاه دنيس مکكوئيل مهمترين فرايندي كه در كسب نظام ارزشهاي يک فرد مؤثر
است ،فرايند جامعهپذيري است .بهوسيلة جامعهپذيري ،فرد هنجارها ،ارزشها ،زبان،
مهارتها ،عقايد و الگوهاي فكر و عمل را كه همگي براي زندگي اجتماعي ضروري
هستند ،ميآموزد .از اين منظر نيز يافتههاي مقاله حاضر با نظرية مکكوئيل نسبت
نزديکتري برقرار ميكند.
نتايج يافتههاي حاصل از آزمون پرسش چهار در خصوص رويكرد اخبار ديني
شبكههاي سيما به تفكيک ارزشها نيز حاكي از آن است كه بيشترين رويكرد
ارزشهاي ديني در اخبار ديني شبكههاي سيما ،مربوط به بعد مناسكي و بيشترين
رويكرد ارزشهاي سياسي در اخبار ديني شبكههاي سيما ،مربوط به بعد مناسكي بوده
است .بيشترين رويكرد ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي در اخبار ديني شبكههاي سيما،
مربوط به بعد پيامدي (آثار ديني) و بيشترين رويكرد ارزشهاي اخالقي در اخبار ديني
شبكههاي سيما ،مربوط به بعد پيامدي (آثار ديني) بوده است .همچنانكه نتايج نشان
ميدهد بيشترين ارزشهاي ديني در اخبار ديني شبكههاي سيما بهطور كلي تأكيد بر
بعد مناسكي (اعمال ديني شامل فردي و جمعي) كه رويكرد سياسي پيدا ميكند؛ مانند
نماز جمعه ،مراسم حج و در حوزۀ اجتماعي و اخالقي ،بعد پيامدي يعني آثار ديني
ارزشها بيشتر برجستهسازي شده است.
بر اين اساس در كشور ما تلويزيون رسانهاي فراگير و بانفوذ است كه عالوه بر
كاركردهايي كه اصوالً بر آن مترتّب است ،مأموريتي راهبردي در انتقال مفاهيم و
ارزشهاي ديني دارد .بررسي اجمالي تحقيقات رسانهاي نشانگر آن است كه در گسترۀ
رسانه و دين دو رويكرد مهم وجود دارد :رويكرد نخست ،دين را بهمثابه محتوايي در
نظر ميگيرد كه تلويزيون بهعنوان رسانه آن را منتقل ميكند .نگاه ابزارگانه به تلويزيون
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معتقد است كه فناوري تلويزيون در ذات خود داراي هويت فرهنگي نيست و تفاوتي
ندارد كه چه پيام و محتوايي را منتقل ميكند ،اما رويكرد دوم ،براي تلويزيون هويت
فرهنگي قائل است و معتقد است كه زبان فني هر رسانة هنري نتيجه و برآيند فرهنگي
است كه در ماهيت و وراي آن وجود دارد .در اين ميان رسانة ملي يک رسانة اسالمي و
جامعه بهعنوان جامعة اسالمي داراي مأموريت بسخطيري است؛ اين مهم بهويژه در
حوزۀ خبر كه مهمترين گونه (ژانر) تلويزيون است ،نمود بيشتري دارد .ازاينرو ،امروزه
با توجه به مسئلة هجوم فرهنگ بيگانه از طرق مختلف و لزوم مقابلة منطقي با اين امر،
تالش براي جستجوي راههاي صحيح حفظ و انتقال ارزشهاي ملي و مذهبي ،اهميت
خاصي يافته است .يكي از روشهايي كه در اين زمينه بسيار مفيد خواهد بود ،استفاده
از ارزشها و تأكيد و برجستهسازي بعد مناسكي و پيامدهاي رفتارهاي ديني در اخبار
تلويزيوني است .بديهي است اين هدف زماني محقق ميشود كه اخبار خود نماد كاملي
از ارزشهاي جامعه باشد.
بدين ترتيب ،در تشريح مناسبات دين و رسانه در نوع بازنمايي ارزشهاي ديني
در خبر سيما ميتوان گفت كه نوع بازنمايي ارزشهاي ديني بيشترين قرابت را با
نگرش مکكوييل در توصيف نسبت رسانه و دين بهمثابه دو نهاد اجتماعي معرفت
دارد .وي معتقد است نهاد رسانه با توليد ،بازتوليد و توزيع معرفت در وسيعترين معناي
مجموعة نهادها سر و كار دارد .از نظر وي «نهاد رسانه به كار توليد ،بازتوليد و توزيع
معرفت به معناي وسيع آن ،يعني نمادها يا مرجعهايي معنادار و قابل تجربه در جهان
اجتماعي اشتغال دارد .اين معرفت ما را توانا ميسازد تا به تجربه خود معنا ببخشيم ،به
دريافتهاي ما از اين تجربه نظم و نسق ميدهد و ياريمان ميكند تا معرفتهاي
گذشته را محفوظ نگهداريم و به درك امروزين خود استمرار بخشيم.
بخش ديگري از نتايج يافتهها حاصل از آزمون پرسش هفت در خصوص رابطة
ترويج فرهنگ اسالمي در اخبار ديني شبكههاي سيما به تفكيک ارزشها نشان ميدهد
كه بيشترين توجه به ترويج فرهنگ اسالمي در ارزشهاي ديني اخبار ديني شبكههاي
سيما ،مربوط به سعادتگرايي ،بيشترين توجه به ترويج فرهنگ اسالمي در ارزشهاي
سياسي اخبار ديني شبكههاي سيما ،مربوط به دفاع از مظلومان ،بيشترين توجه به ترويج
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فرهنگ اسالمي در ارزشهاي فرهنگي -اجتماعي اخبار ديني شبكههاي سيما ،مربوط به
تقيد به مسائل اسالمي و عدالتطلبي و بيشترين توجه به ترويج فرهنگ اسالمي در
ارزشهاي اخالقي در اخبار ديني شبكههاي سيما ،مربوط به امر به معروف و نهي از
منكر بوده است .ازاينرو ،سعادتگرايي مهمترين مؤلفه يا سياست رسانهاي در ترويج
فرهنگ اسالمي در اخبار ديني شبكههاي سيما بوده است؛ در عين حال ،برجستهسازي
ارزش دفاع از مظلومان در ارزشهاي سياسي و تقيد به مسائل اسالمي و عدالتطلبي
در حوزۀ ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي و برجستهسازي امر به معروف و نهي از منكر
در ارزشهاي اخالقي ،مهمترين اولويت در سياست خبري در سطح خرد شبكههاي
سيما بوده است.
در خصوص نتايج حاصل از آزمون پرسش هشت در مورد پيامآفرينان در اخبار
ديني شبكههاي سيما به تفكيک ارزشها نشان ميدهد بيشترين پيامآفرينان در
ارزشهاي ديني در اخبار ديني شبكههاي سيما ،و بيشترين پيامآفرينان در ارزشهاي
سياسي ،مردم و بيشترين پيامآفرينان در ارزشهاي فرهنگي اجتماعي و بيشترين
پيامآفرينان در ارزشهاي اخالقي در اخبار ديني شبكههاي سيما نيز مردم بودهاند.
نتايج تحقيق نشان ميهد كه مردم از پيامآفرينان اصلي اخبار ديني شبكههاي سيما
بودند؛ ولي در اين بين ،در اخبار ديني مراجع و علما ،دانشگاهيان ،روحانيان و هنرمندان
بهعنوان پيامآفرينان در حد مطلوب نيست .بايد با توجه به اين دو مركز در تقويت و
باورپذيري و عمق اعتقادات افراد و تأثيرات دين بر زندگي و همچنين ،اشاعة اطالعات
مذهبي و پاسخگويي به نيازهاي ديني مخاطبان در گونههاي مختلف در اخبار ديني
سيما بيشتر بهره گرفته شود.
نتايج پژوهش از آزمون پرسش دو و سه ،برجستهسازي ارزشهاي خبري در اخبار
ديني شبكههاي سيما به تفكيک ارزشها نشان داد كه بيشترين ارزش برجستهسازيشده
در ارزشهاي ديني اخبار ديني شبكههاي سيما ،مربوط به شهرت بوده است؛ درحاليكه
در ارزشهاي سياسي ،در ارزشهاي فرهنگي– اجتماعي و بيشترين ارزش
برجستهسازيشده در ارزشهاي اخالقي اخبار ديني شبكههاي سيما نيز ،مربوط به
شهرت بوده است .البته عنصر شهرت نيز مانند مهمترين ارزش خبري اخبار غيرديني در
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اخبار ديني سيماست؛ اما به اين نكته بايد اذعان داشت كه بزرگترين آفت اخبار رسانه
ملي در بحث ارزشهاي خبري ،برجستهسازي ارزش خبري شهرت است كه در اخبار
ديني نيز اين موضوع با توجه به نتايج تحقيق مصداق پيدا ميكند .هرچند در برخي از
اخبار ديني ضرورت توجه به عنصر شهرت قابل تأمل است ،اما به نظر ميرسد در
بخش اخبار ديني با بهرهگيري از فن «تعادل» بهگونهاي پردازش شود كه ارزشهاي
خبري دربرگيري غالب بر ارزش شهرت باشد .در عين حال ،توجه به اخبار ديني در
بعد مجاورت (فيزيكي و معنوي) قابل تأمل است .جدا از اين موضوع در اخبار ديني
شبكههاي سيما بايد به ارزش عاليق انساني (پاسخگويي به نيازهاي ديني مخاطبان) با
توجه به مسائل روز در قالب سوژههاي ديني پرداخته شود .البته نكتة اساسي كه بايد
مورد توجه قرار گيرد ،بايد براساس تحول در علوم انساني كه بارها در بيانات
مقام معظم رهبري (دامظلهالعالي) مورد تأكيد قرار گرفته ،هنجارهاي رسانة اسالمي
طراحي و بر آن اساس نيز ارزشهاي بومي ،ملي و فرهنگي براي ارزشهاي خبري
رسانه اسالمي تدوين شود.
با توجه به اين نتايج ،تأمين نيازهاي اطالعرساني و آگاهيبخشي به مخاطبان با
توجه به راهكار سازمان و با توجه به آثار و پيامدهاي پيامهاي رسانهاي بهويژه
تلويزيون در سه سطح شناختي ،عاطفي و رفتاري و با توجه به متنوع بودن و پيچيدگي
آن و اثرگذاري آني و آتي آن قابل تأمل است؛ ازاينرو ،رسانه در عصر كنوني مهمترين
واسطة جريان دين در جامعه است .شايد بتوان گفت مسئلة اصلي اين است كه با
گسترش رسانههاي مدرن ،تبليغ ديني در جامعة ما ،خواسته يا ناخواسته ،با چنين
رسانههايي گره خورده است؛ اما همچنان اين دغدغه وجود دارد كه آيا راهبردهاي
موجود تبليغ رسانهاي يا انتقال ارزشهاي ديني مفيد بوده است؟ به نظر ميرسد
بخشهاي خبري سيما ،بهعنوان يكي از ركنهاي اساسي برنامههاي رسانه ملي ،نقش
مؤثر در فرهنگسازي و انتقال ارزشهاي ديني براي مخاطبان دارند و صدا و سيماي
جمهوري اسالمي ايران با توجه به اينكه يكي از اركان و وظايف آن در آگاهسازي و
اطالعرساني ميداند و با تهيه و پخش اخبار بهويژه در تحقق چنين هدفي است ،بهطور
منطقي و در عمل بايد بتواند براي رسيدن به اين اهداف مخاطبان خود را ياري و كمک
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كند .بنابراين ،نقش ارزشها عالوه بر آثار و نتايج معنوي و اخالقي آن براي يک نظام
مبتني بر دين ،ميتواند در تأمين امنيت ،استقرار نظم ،اجراي قانون ،عدالت ،حفظ
سرمايههاي مادي جامعه ،حائز اهميت بسياري قلمداد شود .ازاينرو ،جايگاه رفيع
ارزشها در بقا و دوام جوامع و رشد و ارتقاي آنها ،جايگاهي خاص بدان بخشيده
است .بنابراين ،نظر به اينكه در كشور ما ،تلويزيون ،زيرمجموعهاي از صداوسيماي
جمهوري اسالمي ايران -ابزار نيرومند ارزشسازي و نماد تغيير ارزشهاي جامعه -در
كنترل و اختيار بخش دولتي قرار دارد ،هدفگذاريهاي دقيق و اصولي بر محتواي
اخبار تلويزيوني و ارزشهايي كه در برنامههاي خبري پخش ميشود ،اعمال كرد.
دستيابي به اين هدف نياز به آگاهي دارد؛ زيرا تنها با دركي درست و واقعبينانه از
وضعيت موجود ميتوان برنامهريزيهاي دقيقي انجام داد و در اين راستا ،براي رشد
ارزشهاي مطلوب جامعه ،گامهاي مؤثري برداشت و ضمن مقابله با تهاجم فرهنگي
بيگانگان ،در رشد و گسترش ارزشها تالش كرد و از زوال آنها جلوگيري نمود.
یادداشتها
1. content analysis

 .2در تمام شبكههاي سيما اخبار ورزشي ،هواشناسي ،اوقات شرعي محاسبه نشده است.
همچنين ،در بخشهاي خبري شبكههاي سيما تحليلها محاسبه نشده است .در خصوص
شبكههاي سه و چهار نيز اخبار تصويري لحاظ نشده است.
 .8در خبر مشروح ،گزارشهاي خبري و مصاحبهها ،گفتارهاي پخششده نيز بهصورت متن
پيادهسازي و جز همان واحد تحليل كدگذاري شده است.
4. spss
5. George Santayana, David Prall & Dewitt Parker
6. Hybert
7. Rabertson
8. Walter Lippman
9. Cultivation Theory
10. Agenda – setting

 .88مردم ،مقام معظم رهبري (دامظلهالعالي) ،مقامهاي حاكميتي (رئيس جمهور ،رئيس قوه
قضاييه ،رئيس مجلس شوراي اسالمي ،رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ،اعضاي
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شوراي نگهبان و وزرا) ،مراجع و علما ،دانشگاهيان ،روحانيان (شيعه و اهل تسنن) و
هنرمندان
 .81وحدت مسلمين ،شهادت و شهادتطلبي ،مراسم مذهبي ،پيروي از سيرۀ امامان معصوم،
كفرستيزي ،حقيقتجويي ،نماز ،عدالت ،عفاف و حجاب ،عزت و استقالل اسالمي ،جهاد و
دفاع ،توكل ،ياد مرگ ،حج ،تاريخ ،فلسفه موجود يا انتظار ايثار ،ايمان به خدا ،حب الهي،
اعتدال و پرهيز از اسراف ،خضوع ،حلم و بردباري ،امر به معروف و نهي از منكر،
راستگويي ،خشوع ،سنت نكاح ،پرهيز از سوءظن ،صله ارحام و رعايت حقوق ديگران.
 .88شهادت و شهادتطلبي ،پيروي از قرآن و سيرۀ امامان معصوم(ع) ،كفرستيزي،
حقيقتجويي ،نماز ،ايمان به آخرت ،جهاد و دفاع ،ياد مرگ ،فلسفة موعود يا انتظار ،ايمان
به خدا ،حب الهي ،زكات ،امر به معروف و نهي از منكر.
کتابنامه
آشنا ،حسامالدين و رضي ،حسين (« ،)8831بازنگري نظريههاي هنجاري رسانهها و ارائة
ديدگاهي اسالمي» ،فصلنامه پژوهشي فلسفه ،كالم و عرفان ،دانشگاه امام صادق(ع) ،شماره
 ،2تابستان.
احمدي ،احمد (« ،)8811بررسي مقدماتي گرايشهاي ارزشي در دانشجويان دانشگاه اصفهان»،
مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان.
اعرابي ،نادره (« ،)8831انتقال ارزشي از طريق تلويزيون ايران» ،پاياننامه كارشناسي ارشد،
تهران ،دانشگاه بهشتي.
اينگلهارت ،رونالد ( ،)8838تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي ،ترجمه مريم وتر ،نشر
كوير.
باهنر ،ناصر ( ،)8831آموزش مفاهيم ديني همگام با روانشناسي رشد ،تهران :دفتر بينالملل
سازمان تبليغات اسالمي.
بيرو ،آلن ( ،)8832فرهنگ علوم اجتماعي ،ترجمه باقر ساروخاني ،انتشارات كيهان ،چاپ دوم.
توسلي ،غالمعباس ( ،)8811نظريههاي جامعهشناسي ،تهران :سمت.
تيموري ،كاوه (« ،)8833بررسي و مقايسه نظام ارزشهاي پسران و پدران و عوامل مؤثر بر آن
در شهر تهران» ،پاياننامه كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي.
چلبي ،مسعود (« ،)8831وفاق اجتماعي» ،نامه علوم اجتماعي ،جلد دوم ،شماره .8
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دفتر انتشارات طرحهاي ملي (« ،)8811ارزشها و نگرشهاي ايرانيان :يافتههاي پيمايش در 11
استان كشور» ،دفتر انتشارات طرحهاي ملي.
خامنهاي ،امام سيد علي ( ،)8818بيانات در ديدار مسئوالن صدا و سيما 1 ،بهمن.
خميني ،امام روحاهلل ( ،)8811صحيفه نور ،تهران ،مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره).

رابرتسون ،يان ( ،)8832درآمدي بر جامعه (با تأكيد بر نظريههاي كاركردگرايي ،ستيز و كنش
متقابل نمادي) ،ترجمه حسين بهروان ،مشهد :نشر آستان قدس رضوي ،چاپ دوم.
رايف ،دانيل ،ليسي ،استفن ،فيكو ،فريدريک ( ،)8818تحليل پيامهاي رسانهاي :كاربرد تحليل
محتواي كمّي در تحقيق ،ترجمه مهدخت بروجردي علوي ،انتشارات سروش.
رفيعپور ،فرامرز (« ،)8831تغيير ارزشهاي در آيينه سينما و مطبوعات» ،نامه پژوهش ،فصلنامه
تحقيقات فرهنگي ،سال چهارم ،شماره  82و .83
ساروخاني ،باقر ( ،)8811جامعهشناسي ارتباطات ،تهران :اطالعات.
سورين ،ورنر ،تانگارد ،جيمز ( ،)8818نظريههاي ارتباطات ،ترجمه عليرضا دهقان ،انتشارات
دانشگاه تهران ،چاپ اول.
شريفي ،حسنپاشا و شريفي ،نسترن ( ،)8812روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ،تهران،
انتشارات سخن.
شولتز ،دوان ( ،)8812نظريههاي شخصيت ،ترجمه فرهاد جمهري و همكاران ،نشر ارسباران.
صانعي ،پرويز ( ،)8832جامعهشناسي ارزشها ،نشر دهخدا.
فرقاني ،محمدمهدي (« ،)8812ارتباطات و توسعه ،چهار دهه نظريهپردازي ...و امروز؟» ،رسانه،
سال دوازدهم ،شماره دوم .نشر مركز مطالعات و توسعه رسانهها ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي.
كازنو ،ژان ( ،)8831قدرت تلويزيون ،علي اسدي ،تهران ،چاپ اول.
كوئن ،بروس ( ،)8832درآمدي به جامعهشناسي ،ترجمه محسن ثالثي ،تهران :فرهنگ معاصر.
گيدنز ،آنتوني ( ،)8833جامعهشناسي ،ترجمه منوچهر صبوري ،تهران :نشر ني.
محسنيانراد ،مهدي (« ،)8832تغيير ارزشها و انقالب اسالمي» ،پاياننامه دكتراي جامعهشناسي
دانشگاه آزاد اسالمي.
محسني ،منوچهر ( ،)8831بررسي آگاهيها ،نگرشها و رفتار اجتماعي– فرهنگي در ايران،
تهران :دبيرخانه فرهنگ عمومي كشور.
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مکكوئيل ،دنيس ( ،)8811درآمدي بر نظريههاي ارتباطات جمعي ،ترجمة پرويز اجاللي،
تهران ،نشر مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها ،چاپ اول.
همو ( ،)8813مخاطبشناسي ،مترجم مهدي منتظر قائم ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي ،مركز تحقيقات و مطالعات رسانهها.
همو ( ،)8811درآمدي بر نظريههاي ارتباط جمعي ،مترجم پرويز اجاللي ،انتشارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي ،مركز تحقيقات و مطالعات رسانهها ،چاپ دوم.

مهرداد ،هرمز ( ،)8812مقدمهاي بر نظريات و مفاهيم ارتباط جمعي ،مؤسسه فرهنگي–
پژوهشي فاران.
معتمدنژاد ،كاظم ( ،)8838وسائل ارتباط جمعي ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبايي.
ميرزاحسيني ،حسن (« ،)8831بررسي ارتباط بين ارزشهاي ميانفردي و سازگاري اجتماعي»،
پاياننامه كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه تهران.
ويندال سون ،بنو سيگنايز و جين اولسون ( ،)8831كاربرد نظريههاي ارتباطات ،ترجمه عليرضا
دهقان ،تهران :مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها.
يوسفي ،نريمان ( ،)8818شكاف بين نسلها؛ بررسي نظري و تجربي ،تهران ،نشر پژوهشكده
علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.
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