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گروه معارف اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،ایران-تهران

چکیده:
هدف اصلی این تحقیق نقش برنامههای تلویزیونی در نهادینهسازی پوشش و حجاب اسالمی
دانشجویان است .تحقیق از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی یا توصیفی میباشد این تحقیق نسبتا
سطح وسیعی را پوشش میدهد .جامعه آماری کلیه دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
شمال می باشد که باتوجه به تعدادوسیع نمونه آماری  385نفر انتخاب شد  .بر اساس مدل مفهومی
متغیر مستقل (برنامههای تلویزیون) دارای مولفههای سریالها ،برنامههای آموزشی و متغیر وابسته
(نهادینهسازی پوشش وحجاب اسالمی) دارای مؤلفههای نظام آموزش و پرورش ،نظام تربیتی
اسالم و عقاید مذهبی میباشد .یافتههای تحقیق پس از جمعآوری اطالعات و آزمون فرضیههای
فرعی با استفاده از آزمون کای اسکوئر با توجه به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار و سطح
معناداری ،حاکی از آن است که سریالهای تلویزیونی و برنامههای آموزشی بر نهادینهسازی
پوشش و حجاب اسالمی دانشجویان مؤثر هستند.
فراوانی مورد مشاهده دیدگاه نمونه مورد بررسی نشاان مایدهاد ارتبااز زیاادی باین ساریالهاای
تلویزیون و نهادینهسازی پوشش و حجاب اسالمی دانشجویان و ارتباز نسبتاً ضاعیفی باین برناماه-
های آموزشی تلویزیون و نهادینهسازی حجاب و پوشش اسالمی دانشجویان وجاود دارد .درنهایات
آزمون فرضیه اصلی نشان داد که برنامههای تلویزیونی بر نهادینهسازی پوشاش و حجااب اساالمی
دانشجویان مؤثر هستند و ارتباز نسبتاً ضعیفی باین نقاش برناماههاای تلویزیاون و نهادیناهساازی
پوشش و حجاب اسالمی دانشجویان وجود دارد.
واژگان كليدي :برنامههای تلویزیونی ،حجاب اسالمی ،پوشش اسالمی
* نویسنده مسؤول

P.r1392@yahoo.com
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مقدمه
مجموع پاسخهای انسان به پرسشها و نیازهای گوناگون ناشی از ضروریات زندگی در
طبیعت و جامعه است .فرهنگ شیوه کلی زندگی در هر جامعه است که دارای چند ویژگی
میباشد1 :ا انتقالپذیری2 ،ا آموختنی3 ،ا همگانی4 ،ا وسیلهای برای کنترل و نظم
اجتماعی.

1

کلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب .بیشتر استعمالش به
معنی پرده است .این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش میدهد که پرده وسیله پوشش است.

2

در جهان امروز ،وسائل ارتباز جمعی ا روزنامه و رادیو ،تلویزیون و سینما ا با انتقال
اطالعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی ،در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن
بشری نقش بزرگی بعهده گرفتهاند .به طوری که بسیاری از دانشمندان ،عصر کنونی زندگی
انسان را «عصر ارتباطات» نام گذاشتهاند .از رسانهها میتوان به عنوان مظاهر تبادل اطالعات
و ارتباطات یاد کرد .در این میان نقش تلویزیون به عنوان یکی از رسانههای جمعی بر
فرهنگ و رفتار جامعه کامالً روشن است .تلویزیون امروز ،یکی از اجزای جداناپذیر در
زندگی روزمره افراد است.
چنین به نظر میرسد که تلویزیون موهبتی است پیچیده ،تا حدی که میتواند برای افراد و
اساس جامعه مضر باشد .تلویزیون چنان با زندگی روزمره افراد درهم آمیخته است که
مقابله با آن گرچه غیرممکن نیست اما بسیار مشکل است.
امروزه افراد ،گروهها و منابع آشنا از غذا ،زبان و آئینهای مذهبی گرفته تا برنامههای
تلویزیونی و موسیقی مردمپسند را در گنجینههای فرهنگی متمایز یا (به تعبیر هانرز)1969 :
«جعبههای ابزار فرهنگی» برآمیزند و از آنها در شکلدهی به عادتها ،مهارتها ،شیوهها و
«راهبردهای کنشی» کنونی بهره میگیرند( .سویدلر.)1986 :

1

 -ستوده،هدایت ،آسیب شناسی اجتماعی ،ص20

2

 -مطهری ،مرتضی ،مسئله حجاب ،ص63
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ما در عصر ارتباطات در زمینی زندگی میکنیم که از مدتها پیش «دهکده جهانی» نام گرفته
است .در این عصر و در این دهکده جهانی هر روز تکنولوژی و صنعت ،شگفتیهای
تازهای را برای ما می آفرینند و اگر سرعت تحوالت ارتباطی در قرن آینده همانند تندی ده
سال اخیر باشند ،چه بسا شگفتیهای افزونتری که نسل هزاره سوم شاهد آن نخواهد بود.
در مدتی کمتر از سه دهه ،تلفن که یکی از بداعتهای زندگی بشر است ،توانسته است از
خانهها کنده شده ،در درون اتومبیل ها نصب گردد و اخیراً از درون وسایل نقلیه نیز بیرون
پریده و در خیابانها به همراه ما قدم بزند!
تلویزیون های حجیم سیاه و سفید المپی در این مدت جای خود را به جعبههای جادویی
رنگی دادهاند که در خانههای ما از آسمانهای دور امواج را از فرستندههای ماهوارهای شکار
میکنند .با بهرهگیری از «بزرگراههای اطالعاتی» دستگاههای تلفن ،فاکس ،تلویزیون ،و
باالخره کامپیوترهای شخصی از یك مسیر صدا و تصویر و پیام را به ما خواهند رساند.
از هم اکنون سخن از تلویزیونهایی میرود که قادر خواهند بود امواج صدها کانال
تلویزیونی را دریافت نمایند .در میان این دنیای پرجنب و جوش که هر روز کانالی نو به
کانالهای موجود تلویزیونی یا رادیویی افزوده میشود ،کار برنامهسازی تلویزیونی به یکی
از پردرآمدترین حرفهها بدل شده است.
اگر زمانی در برنامهسازیها سخن از قیمت ساعت برنامه میرفت ،امروزه از قیمت ثانیه
برنامه گفته میشود ،رقم سرمایهگذاری و درآمد در کار رسانههای صوتی و تصویری به
ارقام سماوی نزدیك میشود .شرکتهای غول پیکر چند ملیتی در آمریکا و ژاپن و اروپا در
زمینههای فیلمسازی و مخابرات و پخش تلویزیون هر روز بیشتر به یکدیگر نزدیك شده و
غول آساتر از شرکتهای عظیم نفتی و بانکهای جهانی میگردند.
ارقام سرمایهگذاری شده در رشته ارتباطات و برنامهسازیهای تلویزیون بقدری بزرگ است
که در تاریخ سرمایهگذاری ،بدعتی تازه به شمار میرود.
تلویزیون نقشی بسیار مهم ،که روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود ،در جهان امروز ایفا
می کند .این امر در مورد تقریباً تمامی کشورها ،از جمله کشورهای در حال توسعه ،صادق
است.
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در کشور ما نیز که مذهب رسمی آن اسالم است و حجاب به عنوان یکی از ویژگیهای
بارز آن تلقی میشود ،نقش تلویزیون به عنوان رسانهای ملی و تاثیرگذار بر فرهنگ دینی و
اسالمی و بخصوص حجاب به عنوان یکی از مصادیق آن نقشی مضاعف است.
ژان کازینو در قدرت تلویزیون درباره نقش رسانههای همگانی میگوید :همانطور که
رودهای بزرگ از پیوستن جویبار بوجود میآیند ،رویدادهای بزرگ از رویدادهای کوچك
پدید میآیند .این جریان پیامهای رسانههای همگانی هستند که بتدریج با پیوستن بهم ما را
در خود غرق میکنند و در روش زندگی و شیوه عمل ما تغییر ایجاد میکنند.
بنابراین ،نقش تلویزیون بر افکار عمومی و نیز تاثیر آن بر رفتارها و نوع پوشش انکارناپذیر
است و بررسی دقیق رفتارهای حاصل از تماشای تلویزیون مسئله بغرنجی است که از مدتها
پیش ساخته شده است.
یکی از عملکردهای رسانه ها از زمان نقاالن تا عصر کتابهای دست نویس ،پیش از اختراع
چاپ تا عصر تلویزیون ،فرآیند القا ،تقویت ارزشها ،باورها ،سنتها و معیارهای رفتاری
بوده است.
جامعهای که برای ارزشها و هنجارهای مورد نظر خود الگوسازی میکند و الگوهای
متناسب با خواست و نیازهای افراد جامعهاش ارایه میدهد به همان اندازه ،رفتارها و
کنشهای مطلوبی از جامعه ،اجتماعات ،نهادها و افرادش میبیند.
هیچ جامعهای بدون انتشار الگوهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی خود نمیتواند با موفقیت
بر جامعهی دیگر مسلط گردد .به همین ترتیب ،هیچ جامعهای بدون درجهای از تسلط
نمیتواند با موفقیت ،تمامی یا بیشتر الگوهای فرهنگی و سازمانها و نهادهای اجتماعی
خود را انتشار دهد.
در این مورد نقشی که رسانههای تصویری مثل تلویزیون ،اینترنت و… در الگوسازی دارند
از همهی رسانههای ارتباطی مهمتر و موثرتر است.
از این جهت ،مهمترین صادرکنندگان فیلمها از طرف کمپانیها و کشورهای سرمایهدار مثل
آمریکا ،انگلستان ،فرانسه ،ایتالیا و هندوستان اداره میشوند .حتی ژاپنیها که ادعا میشود
بهتر از آمریکاییها اتومبیل میسازند دریافتهاند که بازرگانی و تجارت ،بیش از آنکه به علم
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اقتصاد وابسته باشد ،تحت تاثیر هنر نمایش و عرضهی کاالست و امروزه ارقام زیادی را
صرف مدل و الگوسازی و تبلیغات تولیدات خود میکنند.
امروزه ،عمدهترین نقشی که وسایل ارتباز جمعی برعهده دارند عبارت است از :فرهنگ
سازی ،آموزش ،اطالع رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی.
نتایج این تحقیق از آن رو اهمیت دارد که میتواند در جهت فرهنگ سازی سالم ،برنامههای
آموزشی ،چگونگی اطالع رسانی و شیوههای ایجاد جذابیت و گیرایی در ارائه اطالعات به
کودکان و نوجوانان مخاطب و همچنین ارائه الگوهای مناسب جهت بانوان که تربیت کننده
نسل آینده و فرزندان این مرز و بوم میباشند مورد استفاده قرار گیرد.
نقش تلویزیون در جامعه
نفوذ و جاذبه تلویزیون در دنیای کنونی امری بدیهی است ،و نقش آن در آموزش ،هدایت،
جهتدهی و قالبسازی افکار عمومی جامعه انکارناپذیر است ،به همین دلیل تلویزیون به
عنوان یکی از ابزارهای اصلی و نفوذ در افکار عمومی ،مورد استفاده قرار گرفته و توسط
دولتها یا بخش خصوصی در جهت اهداف مورد نظر بکار برده میشود .اختراع ماهوارههای
مخابراتی تاثیرگذا ری تلویزیون را از مرزهای ملی عبور داده و به امری فراملی و جهانی
تبدیل کرده است.
بدون توجه به نوع برنامهای که از تلویزیون پخش میشود -بولتنهای خبری ،موسیقی ،یك
مسابقه تلویزیونی ،نمایش یك مجموعه (سریال) و غیره -این وسیله ارتباز در هر حال،
ملزم به ارائه یك پیام ایدئولوژیك است 1.این ایدئولوژی منعکس کننده وضع ملی ،فرهنگی
و سیاسی خاص کشور مربوطه و همچنین بیانگر وضع خود سازمان(تلویزیون) است.
سیاستبازان و ایدئولوگهای غربی ،به تلویزیون نه تنها به عنوان وسیلهای مهم در شکل
دادن به «افکار عمومی» مردم کشورشان ،بلکه به مثابه موثرترین رسانه ،برای تبلیغ سیاست
برون مرزی خود می نگرند.

1

 -بيريوکوف ،ن.س ،تلويزيون و دکترينهاي آن در غرب ،ص113
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در این شرایط کشورهایی که به حفظ فرهنگ ملی خود میاندیشند ،وظیفهای سخت ،دشوار
و مشکل در پیش رو دارند .برای مقابله با این توطئه باید با تمام قوا و هوشیاری کامل و
استفاده بهینه از سرمایههای مادی و انسانی دست بکار شده و به مصونسازی جامعه خویش
در برابر این امواج بپردازند .آگاه کردن جامعه به اهداف تبلیغاتی غرب از طریق صدا و
تصویر ،گامی اساسی در جهت مصونیت بخشیدن جامعه و پاسداری از هویت ملی و
ارزشهای ملی محسوب میشود.
عالوه بر اینکه تلویزیون می تواند در ایجاد تعامالت اجتماعی و وحدت بین انسانها نقش
داشته باشد ،وظیفه دیگری را نیز بر عهده دارد و آن این است که این رسانه میتواند «در امر
تسهیل و بهینه سازی فرآیندهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی سهیم باشد و در امور مربوز
به فرهنگ ،از جمله انتقال آداب و رسوم ،خلق ترکیبهای جدید فرهنگی ،ارتقای آموزش
و پرورش ،فعالیتهای فرهنگی و ورزشی مشارکت کند .تلویزیون میتواند برای زندگی
روزمره ،اطالعات الزم و همچنین سرگرمی و تفریح فراهم سازد.

1

پروفسور «روژه کلوس »2استاد بلژیکی وظایف اجتماعی وسایل ارتباز جمعی به دو شیوه
وظایف ارتباز فکری و وظایف روانی– اجتماعی تفکیك میکند:
1ـ وظایف ارتباط فکري
در جوامع پیشرفته کنونی ،افراد انسانی کوشش میکنند همیشه در جریان همه امور و مسائل
اجتماعی قرار داشته باشند ،تا بتوانند بطور مستقیم یا غیرمستقیم نقش خاص خویش را در
زندگی گروهی ایفاء نمایند .به همین جهت آگاهی اجتماعی از مهمترین ویژگیهای زمان
معاصر به شمار میرود .بنابراین نیازهای روزافزون گروههای وسیع انسانی به استفاده از
وسائل ارتباطی برای این وسایل از جمله تلویزیون وظایف اجتماعی متعددی را پدید
آوردهاند.

1

 -ساکای ایشی کاوا ،یاسوکومو راماتسو ،برنامه های رادیویی و تلویزیونی؛ معیارهای جهانی در ارزیابی کیفیت ،ص

76 – 77
Roger Clausse

2
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ـ اطالع و آگاهی :نقل جریان وقایع و اخبار
«تلویزیون به عنوان وسیله اطالعاتی و خبری در قیاس با روزنامهها و فیلمهای مستند و
خبری امتیاز بزرگتری دارد؛ زیرا زمان و فضا را تسخیر کرده و میتواند با شعاع عملی بسیار
وسیع به سرعت به پخش واقعیت بپردازد».

1

وظیفه و نقش اساسی وسایل ارتباطی ،انتشار جریان رویدادهای اجتماعی است و همین امر
به انسان امکان می دهد محیط زندگی را بهتر بشناسد و با توجه به آن ،احتیاجات فردی یا
جمعی خود را مرتفع سازد ،در برابر دیگران راه و رسم شایسته پیش بگیرد ،اندیشههای
خوب بدست آورد و قضاوتهای درست نشان دهد و بطور کلی به عنوان عضوی از
اعضای جامعه ،با آگاهی کامل به حقوق و مسئولیتهای خویش و با آزادی و آسایش به
زندگی ادامه دهد.
ـ پرورش :كوششهاي آموزشی– تعليم و تربيت
یکی از ویژگیهای مهم ،نقش آموزش تلویزیون و رابطه با آن ایجاد تشریك مساعی
عمومی است .در مورد رابطه روند آموزش و تلویزیون محرز است که تصاویر تلویزیون به
دلیل آنکه نیاز روزافزون تشریك مساعی به طور عمیق را در مخاطبان برمیانگیزد ،از ارزش
واالیی برخوردار است .به طوری که ممکن است به زودی هر کالس درس مجهز به یك
دستگاه تلویزیون شود .در حال حاضر ،تلویزیون تقریباً توانسته است زندگی احساسی و
ذهنی ما را دگرگون کند ،به طوری که حتی سلیقههای بشر به دنبال آن با تغییرات زیادی
روبه رو شدهاند .تلویزیون باعث شده است تا مردم ،دیگر فقط درصدد دانستن برنیایند و به
آن اکتفا نکنند ،بلکه بیشتر دانستن و در هر زمینه آگاهی داشتن را نیز به خواستههای خود
بیفزایند .و در نهایت میتوان گفت که تلویزیون بهتر از هر رسانه دیگری میتواند،
عملکردها و تقابلهای روندهای مختلف و گسترش شکلها و حالتها را نمایش دهد.

1

 -کازنو ،ژان ،جامعه شناسی رادیو و تلویزیون  ،ص13

2

 -مک لوهان ،هربرت مارشال ،براي درک رسانه ها  ،ص 391 - 2
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ـ بيان :كمک به ایجاد ارزشها و نقشهاي اجتماعی
تلویزیون برای جلب تماشاگران (افکار عمومی) باید در آن واحد هم خود را با ذوق و
سلیقه آنها تطبیق دهد و هم با سلیقه آنها مخالفت کند .به عبارت دیگر تلویزیون باید در آن
واحد نیاز آنها را به داشتن امنیت و آرامش و در عین حال عطش آنها را به دیدن و شنیدن
امور تازه برآورد .از این جهت مردم زمانی بدین سو (محافظه کاری) گرایش پیدا میکنند و
زمانی به سویی دیگر (نوآوری) و این حرکت حالت تناوب دورهای به خود میگیرد .دوره
اول تلویزیون بدون شك دوره تسلط گرایش به حفظ وضع موجود و محافظه کاری بود .از
این جهت در این دوره برنامهها یکدست و تعریف از ارزشها و اصول اخالقی و سیاسی
موسوم بود .پس از مدتی که مردم از این برنامههای کسل کننده خسته شدند ،کم کم برنامه-
های انتقادی حتی جنجال برانگیز باب شد .در عین حال اخبار رسانههای همگانی توجه
مردم را به حرکت ها و تظاهراتی که با عادات فکری مرسوم جامعه و اشکال هنری رایج
منافات داشت ،جلب کرد و از این طریق جامعه را به تغییر و دگرگونی ارزشها ترغیب کرد.

1

ـ اجبار :تحميل غير مستقيم عقاید و روشها و رفتارها
همچنین « تلویزیون استعداد بالقوه آموزش سمعی و بصری ،تاثیر و نفوذ اجتماعی در سطح
وسیع ،استعداد بالقوه در ایجاد وحدت اجتماعی ،ارسال اخبار ،امور عمومی و سرگرمی را
دارد .تلویزیون در کسب و حفظ قدرت سیاسی و ایجاد رابطه بین حکومت و مردم و نیز
تاثیرگذاری بر افکار عمومی نقش تعیین کننده ای دارد .معیارهایی که در جلب افکار توسط
پیام تلویزیونی مطرح است عبارتند از :جاذبه تصویری فن سخنوری و اصالت افکار ،ضمناً
لحن کالم و نحوه برخورد باید حاکی از صداقت و تالش بر برقراری ارتباز صمیمی و
نزدیك از طرف پیام دهنده باشد 2.تلویزیون روی باورها ،ارزشها و رفتار بینندگان خود تاثیر
می گذارد .این تاثیر برای همه یکسان نیست .تاثیری که تلویزیون می گذارد دارای دو جنبه

1

 -کازنو ،ژان  ،قدرت تلويزيون ص 158 - 9

2

 -علوي ،پرويز،ارتباطات سياسی ،ص95
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است؛ نخست وقتی که صرف دیدن تلویزیون میشود؛ دوم محتوای آن چه نشان داده
میشود.
مك لوهان معتقد است« :رسانهها شیوه فعالیت و روابط انسانها را شکل میدهند و درجات
آن را تعیین میکنند».

1

2ـ وظایف روانی اجتماعی
ا همبستگی اجتماعی :کوشش برای ترک گوشهگیری
مك لوهان در میا ن وسایل الکترونیکی برای تلویزیون نقش بسیاری قائل است .او معتقد
است که این وسیله ضمن آنکه همه مزایای وسایل دیگر را در بر دارد ،با افزودن میان
تصویر به آنها ،قدرت نفوذ فوقالعادهای به دست آورده است .او بر این باور بود که
«تلویزیون قادر است نه تنها در یك کشور ،بلکه در سراسر یك منطقه و حتی در یك قاره
«جوی احساس برانگیز» پدید آورد» 2.برای قشرهای اجتماعی باالتر تلویزیون میتواند یك
محرک باشد .تلویزیون امکان میدهد تا برخی از چیزها را به هم ربط داده و آشتی دهیم.
تلویزیون به روشنفکر کمك میکند تا از چارچوب تخصص محدود خود بیرون آید،
همچنین به همه مردم هشیاریها و دانستنیهایی را عرضه میدارد که بدون آن نمیتوانستند
داشته باشند .بیتردید ،تلویزیون تابلو درخشنده و منعکس کنندهای نیست و نمیتواند
فرهنگ کاملی را ارائه کند .لیکن نتیجه کار آن مثبت است 3.در واقع هر چه بیننده زمان
بیشتری را در مقابل تلویزیون صرف کند ،تاثیر بیشتری روی او گذاشته میشود .از سوی
دیگر سطح آموزش بیننده و محیط اجتماعی او عواملی هستند که عمیقاً میزان تاثیر بر بیننده
را تعیین میکنند.

4

1

 -کازنو ،ژان  ،قدرت تلويزيون  ،ص 36و 37

2

 -بيريوکف ،تلويزيون و دکترين هاي آن در غرب ،ص145

( - 3کازنو ،ژان  ،جامعه شناسی وسایل ارتباز جمعی ،ص 105
 - 4پوپر ،کارل  ،جان کندری  ،تلویزیون خطری برای دموکراسی ،ص  49و 32

 / 10فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال سیزدهم ،شماره دوم ،پیاپی ( ،)45تابستان 1398

ـ سرگرمی :حفظ سالمت جسمی و فکري
بیریوکف در این زمینه میگوید« :سرگرمی-تفریح» که در آن ،تلویزیون به عنوان
نیرومندترین و موثرترین رسانه ،به لحاظ پوشش و ارتباز ،مقامی برجسته را داراست  -این
چنین محصوالتی(سرگرمی و تفریح مربوز به آنها) را به مقدار فراوان تولید میکند .گیرنده
تلویزیون به مثابه یك وسیله سرگرمی خانوادگی مورد توجه قرار میگیرد و این امر ،باعث
پرورش نوعی «شخصیت» جفت و جور با طبقه حاکم میشود :شخصیتی قانع و راضی از
زندگیاش که تنها به مصرف میاندیشد.

1

ـ درمان روانی :فراموشی ناراحتیها و دلهرهها
در حال حاضر وسائل ارتباطی با انتشار و پخش مطالب و برنامههای گوناگون خود ،از
بهترین وسائل تفریحی و سرگرمی افراد به شمار میروند .خبرها و مطالب و داستانهای
مصور مطبوعات ،برنامههای موسیقی و هنری رادیوها ،تلویزیونها ،فیلمهای متنوع
تلویزیونی و سینمائی ،اکنون در تمام اوقات شبانه روز میتوانند انسانها را سرگرم کنند و
آنان را از غوغا و اضطراب محیط کار و زندگی با رنج تنهایی دور نگهدارند و برای آنها
یك محیط فراغت و آسایش مناسب ایجاد نمایند.

2

ـ وسيله القاء (فکر)
عالوه بر تعاریف فوق که به وظایف اجتماعی تلویزیون توجه دارند به ویژگی مهم دیگری
باید اشاره کرد و آن اثرات اصلی رسانههای همگانی و تاثیر بر افکار عمومی و القا فکر
میباشد .برای شناخت روشهای اعمال نفوذ بر توده از طریق رسانهها ،باید سه حالت را از
هم تمیز داد .اول تقویت عقیده موجود ،دوم ساختن عقیده تازه (بدون ارتباز با عقیده قبلی)
و سوم تغییر کیش (تغییر عقیده ،ترک عقیده و گرایش به عقیده دیگری که با عقیده قبلی
متفاوت و یا حتی متضاد باشد).

3

 - 1بیریوکف ،ن.س، .تلویزیون و دکترین های آن در غرب ،ص190
 - 2معتمدنژاد ،کاظم  ،وسایل ارتباز جمعی ،ص17
3

 -کازنو،ژان،قدرت تلويزيون ،ص102
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ـ تقویت و بدعت
روانشناسان اجتماعی تقدم نقش تقویت کننده را با سه فراگرد مرکب :استفاده انتخابی،
ادراک و انباشت انتخابی توضیح می دهند.اگر اثرات اصلی رسانههای همگانی تقویت
تمایالت قبلی در اف راد است بدین جهت است که پیامگیران بطور طبیعی تمایل دارند
اطالعات مورد نیاز خود را از منبعی بگیرند که با افکار و اعتقاداتشان همسو باشد ،یعنی
پیامگیران برنامهای را تماشا نمیکنند و نمیشنوند مگر آنکه آن را دوست داشته باشند و یا
مطلبی را ادراک نمیکنند مگر آنکه بدان عالقهمند باشند .علت دیگر اینکه پیامگیران آنچه را
نتوانند در نظام اعتقادی خود جای دهند بزودی فراموش میکنند ،و بر عکس مطلبی را
حفظ میکنند که با نظام فکریشان سازگار باشد.

1

ـ ساختن عقيده تازه
برای ایجاد تاثیر بر افکار عمومی یا باید نگرشهای کامالً تازهای در افراد ایجاد کرد ،یا
پیامهایی که تهیه میشود درباره موضوعهای جدیدی باشد که افراد هنوز عقیده پابرجایی
درباره آن ندارند ،زیرا این کار از حمله مستقیم به اعتقادات ریشهدار و تالش برای تغییر
اساسی عقاید آنها موثرتر است .استدالل هر قدر هم قوی باشد ولی اگر از آغاز با عقاید
ریشهدار فرد تناقض داشته باشد کاری از پیش نمیبرد ،چه بسا در مجاب کردن فرد موثرتر
است .یکی از اصول القاء فکر این است که افکار جدید و یا آنچه به این عنوان عرضه
میشود چنانچه توسط چهرههای تازه ارائه شود راحتتر پذیرفته میشوند و از مواقع
استفاده انتخابی و توجه انتخابی راحتتر عبور میکنند.

2

ـ تغيير عقيده
همانطور که رودهای بزرگ از پیوستن جویبار بوجود میآیند ،رویدادهای بزرگ از
رویدادهای کوچك پدید میآیند ،این جریان پیامهای رسانههای همگانی هستند که بتدریج
با پیوستن بهم ما را در خود غرق میکنند و در روش زندگی و شیوه عمل ما تغییر ایجاد
1

 -همان ،ص105

2

 -همان ،ص108
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میکنند .و در نتیجه از طریق مغزشوئی نامحسوس-البته جزئی و بسیار کند -در ما اعتقادات
تازهای ایجاد میکنند 1.بسیاری از بررسیها نشان داده است که در دوره تحرک اجتماعی
بزرگ ،یعنی زمانی که پایگاه شغلی عده زیادی از افراد جامعه جابجا می شود یعنی از یك
طبقه به طبقه دیگر می روند حال چه به صورت صعودی یا نزولی افکار عمومی هم می
تواند دستخوش تغییر و تحول شود .واضح است که در این حالت انتقال و جابجایی رادیو
و تلویزیون و مطبوعات نقش تعیین کننده ای در جهت دادن به جریانهای فکری به عهده
می گیرند.

2

ـ تاثير تلویزیون در درازمدت
« روانکاوان در برخورد مردم با تلویزیون نوعی فراگرد بازگشت به حالت کودکی و دوره
شیرخوارگی را مشاهده می کنند و تماشاگر تلویزیون را با طفل شیرخواری در دامن مادر
مقایسه می کنند که بدون کوچکترین تالشی غذای آماده را می بلعد .با وجود این تحلیل-
های دقیقتر نشان داده است که سهل الوصول بودن تصویر هم شدت و ضعف دارد .از
سوی دیگر بدیهی است که تماشاگر تلویزیون بطور متوسط وقت کمتری صرف
سرگرمیهای دیگر می کند تا کسی که تلویزیون ندارد .از این جهت تلویزیون تا آنجا که
خود را بر تماشاگر تحمیل می کند ،نوعی وقت کشی است که می تواند عواقب وخیمی ببار
بیاورد».


3

نقش تلویزیون در ارتقاء شخصیت زن
تلویزیون نیز همچون سایر وسایل ارتباز جمعی تاثیری متقابل بر جامعه دارد و در پیدایش
عادات تازه ،تغییر رفتار و خلق و خوی انسانها ،نقشی مهم ایفاء میکند .بنابراین ،تلویزیون
هم متاثر است و هم موثر .ابتدا متاثر است از نظام فکری حاکم بر جامعه و بتدریج موثر
است بر همین نظام .اما در عصر حاضر که ماهواره بسیاری از مرزها را پشت سر گذاشته و
در بسیاری از خانوادهها جای خاصی برای خود باز نموده ،تلویزیون را متاثر از کدام نظام
1

 -کازنو،ژان،قدرت تلويزيون ،ص 115 -116

2

 -همان ،ص 116

3

 -کازنو ،ژان ،قدرت تلويزيون ،ص161
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فکری باید دانست؟ بنابراین میتوان گفت ماهواره ،نظام فکری جدیدی را در ممالك تحت
پوشش خود ایجاد خواهد نمود و همین امر خطرات و خساراتی جبران ناپذیر در پی دارد.
راه چاره و راه جلوگیری از این خسارات این است که حکومت ها خواست روزافزون
جامعه را در جهت استفاده از برنامههای ماهوارهای ،تا حدودی تامین نمایند و از سوی
دیگر ،بینش و آگاهیهای الزم را در زمینه خطرات استفاده بیحد و حصر برنامههای آن به
جامعه بدهند .همچنین تلویزیون باید تمامی هم و تالش خود را در جهت هر چه پربارتر
کردن برنامهها و جذابیت آن در نزد عموم جامعه بنماید .جذابیت در نزد عموم به معنای هر
چه پربینندهتر کردن برنامهها نیست بلکه برخی برنامهها (همچون برنامههای :کودک،
گزارشها ،جنگها و… ) بینندگان خاص خود را در گروههای سنی ،شغلی ،تحصیالتی،
میطلبد .اما منظور از جذابیت در نزد عموم این است که برنامههایی که خاص یك گروه از
گروههای مذکور پخش میشود باید پربیننده ترین افراد گروه را به خود اختصاص دهد .البته
برخی برنامههای تلویزیونی «بسرعت مشتریانی که عموماً نامتجانس هستند ،در تمام
قشرهای جامعه بدست آورده (… به استثنای قشرهایی که از نظر اقتصادی در شرایط خیلی
نامساعدی هستند)».

1

حال صحبت بر سر تاثیرپذیری شخصیت زن از برنامههای تلویزیونی است که این
تاثیرپذیری ناشی از دو نوع برنامه میتواند باشد  )1برنامههایی که زن در آن نقشی ندارد )2
برنامه هایی که زن ایفاء کننده نقش است .که باز هم هر یك از این نوع برنامه میتواند یکی
از اهداف زیر را دنبال کند (که همان اهداف برنامههای تلویزیونی است) )1 :تفریح و
سرگرمی )2 ،اطالع رسانی )3 ،ایجاد بینش و آگاهیهای الزم جهت مواجهه با مسائل
گوناگون علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و غیره .تقسیم بندی فوق را میتوان به صورت نمودار
ذیل نشان داد.

1

 -کازنو ،ژان ،باقر ساروخانی ،ص79
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تفریح و سرگرمی
میزان تاثیرپذیری زن
ایجاد بینش وآگاهی

تصویری از زن ارائه نمیدهند
اطالع رسانی درجهت برنامههای تلویزیونی
تصویر کننده نقش زن

البته ممکن است برنامهای هر سه هدف را دنبال کند ،که اغلب اینگونه برنامهها در قالب سرگرمی
ارائه میشوند ولی اهداف اطالعرسانی و بینش و آگاهی را نیز دنبال میکنند.
برنامههای نوع اول یعنی آنها که تصویری از زن ارائه نمیدهند .بیشتر ،هدف سوم و گاهی اوقات
هدف دوم را دنبال میکنند .البته معدود برنامههایی از تلویزیون جمهوری اسالمی ایران پخش شده
که زن هیچ نقشی در آن نداشته ولی عالوه بر اینکه در قالب سرگرمی (مانند فیلم سینمایی ،یا فیلم
داستانی)ارائه شده ،هدفش ایجاد بینش و آگاهی در افراد جامعه اعم از زن و مرد ،بوده است.
مانند فیلم سینمایی «عبور» که در سالروز دفاع مقدس پخش شد .همچنین برنامه مستند «روایت
فتح» که در آن تصویری از زن نمیبینیم ولی میتواند عدهای از زنان جامعه را در جهت پی بردن به
گوشهای از رشادتهای فرزندان این مرز و بوم که در واقع دست پرورده خودشان هستند ،تحت تاثیر
قرار دهد .همچنین برنامههایی که تصاویر زیبای طبیعت را بدون هیچگونه صحنه پردازی به نمایش
میگذارند ،بیشتر دو هدف اخیر را دنبال میکنند ولی به روشی هنرمندانه میتوانند در قالب تفریح
و سرگرمی و در جهت جذب درصد بیشتری از بینندگان ،ارائه شود .بینندگان زن این سری از
برنامهها بیشتر ،از طبقات تحصیل کرده میباشند.
برخی برنامهها نیز که در قالب گزارش ارائه میشوند از نوع اول میباشند ،که بیشتر با هدف
افزایش آگاهیهای مخاطبان تهیه میشود .بعنوان مثال برنامه «تفسیر سیما» که «معموالً پس از خبر
شبکه اول سیما (ساعت  19یا  )21از تلویزیون پخش میشد .در این برنامه که با هدف افزایش
آگاهیهای مخاطبان تهیه می شد ،یکی از مهمترین مسائل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و… مربوز
به ایران و جهان مطرح و مورد تفسیر و تحلیل قرار میگرفت».

1

 -بررسی نظرات مردم تهران در باره برنامه تلويزيونی تفسير سيما»،

1
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به نظر میرسد درصد قابل مالحظهای از زنان ،طرفدار و دنبال کننده این برنامه نباشند .اما طبق
نظرسنجی که در سال  1372در مرکز تحقیقات در باره این برنامه بعمل آمده آمار و ارقام چیزی
خالف تصور را به اطالع میرساند .گوشهای از این نظرخواهی نشان میدهد که درصد بیننده زن
نسبت به مرد تفاوت چندانی ندارد .بینندگان مرد  %58و زن  %53است ،همچنین نظر بینندگان زن و
مرد در مورد جذابیت قسمتهای مختلف این برنامه نشان میدهد که  %50زنان پاسخ دهنده ،هم
تصاویر و هم گفتار برنامه برایشان جذابیت داشته و در مقابل  %52مردان چنین نظری داشتهاند.
میزان تاثیرگذاری این برنامه در جهت افزایش آگاهیهای مخاطبان ،چنین برآورد شده %38 :از زنان
این متغیر را خیلی زیاد و زیاد معرفی کرده و در مقابل  %47مردان چنین نظری داشتهاند».

1

موارد فوق و سایر مواردی که ذکر تك تك آنها باعث اطاله کالم میشود ،نشان میدهد قابل
توجهی از زنان جام عه پس از انقالب همگام ،با جامعه و متاثر از جامعه ،دچار یك تحول روحی و
فکری عمیقی شدهاند ،و گرایش درصد قابل توجهی از آنان به این قبیل برنامههای جدی (مانند
تفسیر سیما) ،خود بازتابی است از همین تحول فکری ،که بازهم آثار همین بازتاب ،تغییر گرایشها
و نیازها در بین زنان و بنابراین بروز تغییر و تحوالتی در شخصیت اجتماعی و فردی آنان میباشد،
عکس همین روند نیز در مرحله بعد صورت گیرد .یعنی شخصیت اجتماعی این گروه از زنان ،بر
نیازها و گرایشات آنان و بنابراین بر نظام فکریشان تاثیرگذار است که در نهایت تلویزیون
وبرنامههای آن نیز از چنین روند فکری متحول شده ،نباید بیبهره باشد .میتوان رابطه فوق را به
شکل زیر نشان داد:

برنامههای نوع دوم که تصویر کننده نقش زن میباشند ،بنظر میرسد اکثراً در قالب و در جهت
هدف اول یعنی تامین سرگرمی و تفریح این قشر از جامعه میباشند ،و بیشتر به شکل فیلم
1

 -همان
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سینمایی ،فیلم داستانی یا سریال نمایش داده میشوند واضح است که این قبیل برنامههای سرگرم
کننده ،تنها مخاطبین زن را به خود اختصاص نمیدهند .چرا که اغلب موضوعات طرح شده در
آنها ،خانوادگی است .بنابراین مخاطبین مرد را نیز به خود اختصاص میدهد .از آنجا که این قبیل
برنامههای سرگرم کننده بیشتر در اوقات فراغت و استراحت خانوادهها پخش میشود ،بنابراین
می تواند تعداد بیشتری بیننده را به خود اختصاص دهد .از جهت دیگر ،موضوعات مطرح شده
دارای جاذبه و گیرایی خاصی است که اگر بیننده را تحت تاثیر هم قرار ندهد ولی نظر و توجه او
را به خود جلب کرده ،سبب میشود تا فیلم یا سریال را تا آخر دنبال نماید.
در ادامه به  10مورد از  22مورد مصوبات نخستین سمینار حقوق نقش اجتماعی و پوشش الگوی
اسالمی در جهت اثربخشی هرچه بیشتر برنامه های تلویزیونی در جامعه اشاره

میشود:

1ا الگو قرار دادن حضرت فاطمه (ع) برای زنان جامعه
2ا توجه به عظمت شخصیت زن :عاطفه و رحم را نباید با ضعف نفس اشتباه گرفت.
3ا از واژههای توهین آمیز نسبت به زنان اجتناب شود.
4ا هیچکدام از نمایشها نباید تحقیرآمیز به شخصیت زن باشد.
5ا نقشهای سبك به زنان داده نشود :مانند شلختگی ،وراجی ،خرافه گرایی و…
6ا در نمایشنامه ها خانواده باید به عنوان پناهگاهی روانی ،عاطفی و مرکز جوشش عشق ،محبت،
آرامش و رحمت مطرح شود.
7ا نمایشنامههای رادیویی و تلویزیونی باید به گونهای تهیه شود که نگرش و طرز تفکر متحجرانه
نسبت به زنان را بتدریج زایل کند ،و باور سنتی نسبت به خودشان را تغییر دهد.
8ا توانمندی و قدرت زن در تحکیم خانواده و ارائه الگوهای رفتاری که در آن زنان توانستهاند در
تلفیق نقش خود در خانواده و اجتماع توفیق یابند ،مورد تاکید قرار گیرد.
9ا الگو دادن به بانوان در رابطه با کیفیت گذران اوقات فراغت آنها در زمینههای علمی،ورزشی و
خدمات اجتماعی توسط صداوسیما بسیار مهم است.
10ا دنیا تشنه یك اندیشه جدید در مورد زنان است در معرفی الگوی اسالم برای زن امروز در
برنامههای برون مرزی باید سمپاشی هایی که علیه این الگو در سراسر دنیا میشود مورد توجه قرار
گیرد و الگوی اسالم به صورت قابل استفاده ،قابل لمس و از همه مهمتر قابل درک مطرح گردد».
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نظام آموزش عالی
نظام تربيتی اسالم

حجاب اسالمی

رسانه هاي ارتباط جمعی
تلويزيون

 روش تحقيق:



سريال ها



برنامه هاي آموزشی

تحقیق از نوع کاربردی میباشد و محقق سعی دارد ضمن شناسایی عوامل تاثیرگذار بر حجاب به
اتخاذ راهکارهایی برای گسترش و نهادینهسازی آن بپردازیم .قطعاً در سایه رسیدن به این هدف
میباشد که ما میتوانیم در راستای بهبود روشها و الگوهای مورد استفاده جهت ایجاد مشروعیت
سیاسی و همگرایی اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ،پتانسیلهای رقابتی برای گسترش نفوذ و صدور
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی اقدام عاجل و مناسب بعمل آورده و در آینده برای حفظ بقاء
با رقبای پیشرفته مبارزه جدی و مستمری داشته باشیم .روش تحقیق پیمایشی یا توصیفی می باشد
این تحقیق نسبتا سطحی است و سطح وسیعی را پوشش میدهد .ذات این تحقیق پرسشنامه و
نمونه گیری سطحی است که در این روش محقق جهت کسب اطالعات الزم در زمینه تحقیق،
نسبت به تهیه پرسشنامه های الزم اقدام و آن را در گستره مورد مطالعه توزیع می کرد و در تجزیه
و تحلیل اطالعات و بیان مساله نیز روش توصیفی و تحلیلی بکار رفته است.
جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال می باشد
و تعداد آنها نیز بیش از  20000نفر می باشد که محقق اقدام به توزیع  385پرسشنامه (12گویه)
برای جامعه نامحدود نموده است که  291عدد پرسشنامه تکمیل و به محقق عودت داده شد .بر
اساس مدل مفهومی متغیر مستقل (برنامههای تلویزیون) دارای مولفه های سریال ها ،برنامه های
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آموزشی و متغیر وابسته (نهادینه سازی پوشش وحجاب) دارای مولفه های نظام آموزش و پرورش،
نظام تربیتی اسالم و عقاید مذهبی می باشد.
برای محاسبه ضریب روایی 1سواالت پرسشنامه با مراجعه به حداقل  10نفر از خبرگان میزان
روایی سواالت تصحیح و در نهایت با ضریب  95به تایید آنها رسید و در بخش ضریب پایایی2
سواالت از روش آلفای کرنباخ محاسبه و ضریب آن  84درصد گردید.
 یافته های تحقیق
الف -آمار توصیفی
در این بخش با بهره گیری از تکنیك های آماری هر یك از گویه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است :موارد زیر تا چه حد در نهادینه ساختن پوشش و حجاب اسالمی دانشجویان نقش
دارد؟
 -1ارائه پوشش مناسب در برنامه های تلویزیونی
 32درصد جامعه مورد بررسی برنامههای تلویزیونی را در ارائه پوشش مناسب ضعیف ارزیابی
نموده و  31درصد به موفقیت تلویزیون در این زمینه نمرهای در حد متوسط میدهند  36درصد
جامعه مورد بررسی عملکرد تلویزیون را مناسب و موفق ارزیابی مینمایند یك درصد جامعه مورد
رسیدگی اظهار نظری در این زمینه ننمودند.
 -2نقش تلویزیون در معرفی پوشش های سنتی و محلی
 63درصد جامعه مورد بررسی برنامههای تلویزیونی را در معرفی پوششهای سنتی و محلی ضعیف
ارزیابی نموده و  17درصد به موفقیت تلویزیون در این زمینه نمرهای در حد متوسط میدهناد 18
درصد جامعه مورد بررسی برنامه های تلویزیونی را در معرفی پوشش های سنتی و محلی مناسب و
موفق ارزیابی می نمایند کمتر ازیك درصد جامعه مورد رسیدگی اظهار نظری در این زمینه ننمودند.
 -3پخش برنامه های آموزشی در رابطه با فلسفه حجاب و پوشش اسالمی
 49درصد جامعه مورد بررسی پخش برنامه های آموزشی در رابطه با فلسفه حجاب را کم ارزیاابی
نموده و 21در صد به موفقیت تلویزیون دراین زمینه نمره ای در حد متوسط می دهند  28درصاد
جامعه مورد بررسی پخش برنامه های آموزشی در رابطه با فلسفه حجاب را زیاد ارزیابی می نمایند
 2درصد جامعه مورد رسیدگی اظهار نظری در این زمینه ننمودند.
1

.Validity
. Reliability

2
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 -4پخش نظرات کارشناسان مختلف درباره حجاب
 43درصد جامعه مورد بررسی ارائه پخش نظرات کارشناسان مختلف درباره حجااب را در نهادیناه
کردن حجاب کم ارزیابی نموده و 24در صد به موفقیت تلویزیون درایان زمیناه نمارهای در حاد
متوسط میدهند 32درصد جامعه مورد بررسی پخش نظرات کارشناسان مختلف دربااره حجااب را
در نهادینه کردن حجاب را زیاد ارزیابی مینمایند  1درصد جامعه مورد رسایدگی اظهاار نظاری در
این زمینه ننمودند.
 -5ارائه برنامههایی در رابطه با پوشش وحجاب اسالمی از دیدگاه قرآن کریم
 34درصد جامعه مورد بررسی ارائه برنامههایی در رابطه با حجاب از دیدگاه قرآن کریم را در
نهادینه کردن حجاب کم ارزیابی نموده و  30درصد به تلویزیون در این زمینه نمره ای در حد

متوسط می دهند 35درصد جامعه مورد بررسی ارائه برنامه هایی در رابطه با حجاب از دیدگاه
قرآن کریم را در نهادینه کردن حجاب زیاد ارزیابی مینمایند  1درصد جامعه مورد رسیدگی اظهار
نظری در این زمینه ننمودند.
 -6نوع پوشش مجریان و بازیگران
 33درصد جامعه مورد بررسی نوع پوشش مجریان و بازیگران را در نهادینه کردن حجاب کم
ارزیابی نموده و  25درصد به نوع پوشش مجریان و بازیگران در نهادینه کردن حجاب نمرهای در
حد متوسط میدهند 41درصد جامعه مورد بررسی نوع پوشش مجریان و بازیگران را در نهادینه
کردن حجاب زیاد ارزیابی می نمایند کمتراز 1درصد جامعه مورد رسیدگی اظهار نظری در این
زمینه ننمودند.
 -7تاکید بر رابطه بین نوع پوشش وشخصیت اجتماعی
 34درصد جامعه مورد بررسی تاکید بر رابطه بین نوع پوشش و شخصیت اجتماعی را در نهادینه
کردن حجاب کم ارزیابی نموده و  26درصد به تاکید بر رابطه بین نوع پوشش و شخصیت
اجتماعی در نهادینه کردن حجاب نمرهای در حد متوسط میدهند  38درصد جامعه مورد بررسی
تاکید بر رابطه بین نوع پوشش و شخصیت اجتماعی در نهادینه کردن حجاب را زیاد ارزیابی می-
نمایند 2درصد جامعه مورد رسیدگی اظهار نظری در این زمینه ننمودند.
 -8تهیه فیلم و سریالهای تلویزیونی بر مبنای فرهنگ ایرانی
 36در صد جامعه مورد بررسی تهیه فیلم و سریالهای تلویزیونی بر مبنای فرهنگ ایرانی را در
نهادینه کردن حجاب کم ارزیابی نموده و 31در صد به تهیه فیلم و سریالهای تلویزیونی بر مبنای
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فرهنگ ایرانی در نهادینه کردن حجاب نمره ای در حد متوسط می دهند 37درصد جامعه مورد
بررسی تهیه فیلم و سریالهای تلویزیونی بر مبنای فرهنگ ایرانی در نهادینه کردن حجاب را زیاد
ارزیابی می نمایند کمتر از 1درصد جامعه مورد رسیدگی اظهار نظری در این زمینه ننمودند.
 -9پخش برنامه هایی در رابطه با مد و مدگرایی نوجوانان
 32در صد جامعه مورد بررسی پخش برنامه هایی در رابطه با مد و مدگرایی نوجوانان را در نهادینه
کردن حجاب کم ارزیابی نموده و 17در صد به پخش برنامه هایی در رابطه با مد و مدگرایی
نوجوانان در نهادینه کردن حجاب نمره ای در حد متوسط می دهند 50درصد جامعه مورد بررسی
پخش برنامه هایی در رابطه با مد و مدگرایی نوجوانان در نهادینه کردن حجاب را زیاد ارزیابی می
نمایند 1درصد جامعه مورد رسیدگی اظهار نظری در این زمینه ننمودند.

 -10پخش برنامه هایی مقایسه ای فرهنگ غربی و اسالمی
 44درصد جامعه مورد بررسی پخش برنامههای مقایسهای فرهناگ غربای و اساالمی را در نهادیناه
کردن حجاب کم ارزیابی نموده و  22درصد به پخش برنامههای مقایسهای فرهنگ غربی و اسالمی
در نهادینه کردن حجاب نمرهای در حد متوسط میدهناد  33درصاد جامعاه ماورد بررسای پخاش
برنامه های مقایسه ای فرهنگ غربی و اسالمی در نهادینه کردن حجاب را زیاد ارزیابی مای نمایناد
1درصد جامعه مورد رسیدگی اظهار نظری در این زمینه ننمودند.
 -11به نظرشما تلویزیون تا جه حد در ترویج حجاب موفق بوده است؟

باتوجه به نمودار و جدول توزیع فراوانی فاوق 44درصاد جامعاه نموناه از  100نماره باه
ترویج حجاب موفق توسط تلویزیون نمره 27، 20درصد جامعه نموناه نماره 15 ،40درصاد
جامعه نمونه نمره  7، 60درصد جامعه نمونه نمره  80و4درصد جامعه نموناه نماره  100و
مابقی نیز پاسخی به این سوال ندادند بطور متوسط نظر جامعاه نموناه از 100نماره باه ایان
سوال نمره  22می باشد که حکایت از موفقیت ضعیف تلویزیون در ترویج حجاب دارد .
 -12بنظرشما در راستای رسیدن به هدف ،تلویزیون با چه شیوه ای بیشتر موفق می شود؟

تجمعی
19

درصد فراوانی

فراوانی

1

فراوانی

درصد

3

پاسخ به سوال 12

 -1ارتباز بین نوع پوشش و شخصیت اجتماعی

نقش برنامه های تلویزیونی در نهادینه سازی پوشش وحجاب اسالمی دانشجویان21 /...

1.7

0.7

2

-2بخش برنامه در رابطه با مد

3.1

1.4

4

-3استفاده از دیدگاه قرآن

11

7.9

23

-4پخش برنامه در رابطه با حجاب

17.5

6.5

19

-5موفق نمیشود

23.4

5.8

17

-6فرهنگسازی

23.7

0.3

1

-7تولید برنامههای اجتمایی و بررسی دیدگاه منطقی نسبت به این مسئله

24.1

0.3

1

 -8مردم عالقهای به حجاب ندارند

26.8

2.7

8

-9رعایت حجاب یك اعتقاد قلبی است

27.1

0.3

1

-10تبلیغ و سختگیری بیشتر

30.9

3.8

11

-11تبلیغات

34.7

3.8

11

 -12نمی دانم

37.1

2.4

7

-13باتوجه به نظر جوانان

39.9

2.7

8

-14آموزش در برنامه های جذاب

43

3.1

9

-15آراستگی بازیکنان تلویزیونی

43.3

0.3

1

 -16استفاده از آخوند های جوان پسند

49.8

6.5

19

-17آزادگذاشتن مردم

50.2

0.3

1

-18جوانان عالقهای به برنامههای تلویزیونی ایران ندارند

50.9

0.7

2

-19تبلیغ کمتر

51.9

1

3

-20هیچ شیوه ای نیاز نیست

52.2

0.3

1

-21نیاز به رعایت حجاب نیست

53.6

1.4

4

 -22احیای فرهنگ و سنت های ایرانی-اسالمی

56

2.4

7

 -23تبلیغات غیر مستقیم

56.7

0.7

2

-24برنامه های تلویزیونی آموزش نادرستی از حجاب دارند
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89.35

-25 3رعایت اعتدال

0.69

57.7

1

3

 -26اصرار و پافشاری زیاد موجب کم شدن اهمیت مسئله می باشد

59.5

1.7

5

-27تلویزیون جدا از جامعه می باشد

62.2

2.7

8

-28جریمه نقدی

62.5

0.3

1

-29بکارگرفتن متخصصین علوم اجتماعی

66

3.4

10

-30نیازی به رعایت حجاب نیست

100

32.6

95

بدون پاسخ

*

100

291

جمع

ب)آمار استنباطی
فرضیه اصلی :بین نقش برنامه های تلویزیونی و نهادینه سازی پوشش وحجاب اسالمی دانشجویان
رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی -1بین سریالهای تلویزیونی و نهادینه سازی پوشش وحجاب اسالمی دانشجویان
رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی-2بین برنامه های آموزشی تلویزیون و نهادینه سازی پوشش وحجاب اسالمی
دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.


آزمون فرضیه فرعی اول

باتوجه به فراوانی مورد مشاهده در جدول شمار()1کای -اسکوئراز دید گاه جامعاه ماورد مطالعاه،
برای حصول اطمینان از وجود چنین رابطه ای آزمون وجود استقالل بین دو گروه( ضاغیف وقاوی
)یعنی کای-اسکوئررا اجرا می کنیم.
گزبنه

مورد
مشاهده

مورد انتظار

مبزان
انحراف

نتیجه کای-اسکوئر

بدون پاسخ

*

*

*

مقدارکای-

خیلی کم

29

58.0

29.0-

اسکوئر

کم

55

58.0

3.0-

متوسط

97

58.0

39.0

درجه آزادی

84.759

4.

نقش برنامه های تلویزیونی در نهادینه سازی پوشش وحجاب اسالمی دانشجویان23 /...

زیاد

90

58.0

32.0

خیلی زیاد

19

58.0

39.0-

جمع

291

*

*

سطح معناداری

0.000

جدول شماره ()1

چون درصد خطای محاسبه شده کمتر از  0.05میباشد در نتیجه فرض صفر رد شده پس میتاوان
گفت با  0.95درصد اطمینان از دیدگاه جمعیت نمونه سریالهای تلویزیون بر نهادینه سازی حجااب
موثر است .فراوانی مورد مشاهده از دیدگاه جامعه مورد بررسای ارتبااز زیاادی باین ساریالهاای
تلویزیون و نهادینهسازی پوشش و حجاب اسالمی دانشجویان وجود دارد.


آزمون فرضيه فرعی دوم

باتوجه به فراوانی مورد مشاهده در جدول شمار()2کای-اسکوئراز دیاد گااه جامعاه ماورد مطالعاه
برای حصول اطمینان از وجود چنین رابطه ای آزمون وجود استقالل بین دو گروه(ضغیف و قاوی)
یعنی کای-اسکوئررا اجرا می کنیم.
مورد

مورد

مبزان

مشاهده

انتظار

انحراف

بدون پاسخ

*

*

*

مقدارکای-

خیلی کم

43

58.2

15.2-

اسکوئر

کم

79

58.2

20.8

متوسط

109

58.2

50.8

زیاد

53

58.2

5.2-

خیلی زیاد

7

58.2

51.2-

جمع

291

*

*

گزبنه

نتیجه کای-اسکوئر

درجه آزادی
سطح معناداری

101.251
4.

0.000

جدول شماره ()2

چون درصد خطای محاسبه شده کمتر از  0.05میباشد در نتیجه فرض صفر رد شده پس مایتاوان
گفت با 0.95درصد اطمینان از دیدگاه جمعیت نمونه برنامههای آموزشی تلویزیون بر نهادینهساازی
پوشش و حجاب موثر است .فراوانی مورد مشاهده از دیدگاه جامعه مورد بررسی ،نشان میدهد که
ارتباز نسبتاً ضعیفی بین برنامههای آموزشی تلویزیون و نهادینهساازی حجااب و پوشاش اساالمی
وجود دارد.
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فرضیه اصلی :بین نقش تلویزیون و نهادینه سازی حجاب رابطه معناداری وجود دارد.

باتوجه به فراوانی مورد مشاهده در جدول شمار()3کای-اسکوئر از دیدگاه جامعه مورد مطالعه ،بین
نقش برنامههای تلویزیون و نهادینهسازی پوشش و حجاب اسالمی رابطه وجود دارد برای حصول
اطمینان از وجود چنین رابطهای آزمون وجود استقالل بین دو گروه(ضغیف و قوی)یعنی کای-
اسکوئر را اجرا می کنیم.
گزبنه

مورد

مورد انتظار

مبزان انحراف

بدون پاسخ

*

*

*

مقدارکای-

خیلی کم

29

58.2

29.2-

اسکوئر

کم

81

58.2

22.8

متوسط

99

58.2

40.8

زیاد

68

58.2

9.8

خیلی زیاد

14

58.2

44.2-

جمع

291

*

*

مشاهده

نتیجه کای-اسکوئر

درجه آزادی
سطح معناداری

87.402
4.

0.000

جدول شمار ()3

چون درصد خطای محاسبه شده کمتر از  0.05میباشد در نتیجه فارض رد شاده پاس مای تاوان
گفت با  0.95درصد اطمینان از دیدگاه جمعیت نمونه بین نقش برناماههاای تلویزیاون بار نهادیناه
سازی پوشش و حجاب اسالمی موثر است .فراوانی مورد مشااهده از دیادگاه جامعاه موردبررسای
نشان می دهد که ارتباز نسبتاً ضعیفی بین نقاش تلویزیاون و نهادیناه ساازی پوشاش و حجااب
اسالمی وجود دارد.


پیشنهادات
باتوجه به اهمیت موضوع فوق و نیز اهمیت مسائل جوانان که تاثیرگاذار در انحرافهاا و هنجارهاای
اجتماعی و ازجمله نوع پوشش میباشد موارد زیر پیشنهاد میگردد.
1ا توجه ویژه به مسائل و مشکالت جوانان
پیشنهاد میشود که موضوعات ،محورها و جهت گیریهای زیر در مجموعه برناماههاای تلویزیاون
مورد توجه قرار گیرد .الزم به ذکر است که جذابیت عامل مهمی است که هیچگاه نباید مورد غفلت
قرار گیرد ،این موضوعات عبارتند از:

نقش برنامه های تلویزیونی در نهادینه سازی پوشش وحجاب اسالمی دانشجویان25 /...

1ا معرفی ،ارائه و تفسیر قابل فهم و باورپذیر نظریههای مترقی و جدید نظریه پردازان دینی در باره
شبهات القاء شده و سایر موضوعات مهم در حوزه دین و مذهب.
2ا استفاده از قالبهای جذاب مانند سرودها و نماهنگها برای تقویت احسااس ماذهبی جواناان و
توجه زیاد به باورهای مذهبی  ،سرمایهگذاری نکردن بر روی احساس مذهبی ،تعلق عاطفی جوانان
را به مذهب تحت تاثیر قرار داده است.
 3ا تشویق جوانان به ازدواج و ایجاد یاك جریاان فرهنگای بارای حال مشاکالت ازدواج جواناان.
بسیاری از رفتارهایی کاه شاکل انحاراف از هنجارهاای جامعاه باه خاود گرفتاهاناد باا رفتارهاای
همسرگزینی و جلب توجه جانس مخاالف همخاوانی دارد ،باویژه ناوع آرایاش و پوشاش رابطاه
تنگاتنگی با روابط بین دختران و پسران و جلب نظر و توجه جانس مخاالف دارد .بناابراین ازدواج
می تواند از بسیاری مشکالت فرهنگی که هم اکنون گریبانگیر جواناان و جامعاه اسات ،جلاوگیری
کند.
4ا آگاه کردن جوانان ،تقویت روحیه عفاف و پاکدامنی در باین جواناان ،بررسای و تحلیال علال و
عوامل بروز و گسترش آسیب هاا و آفاات اجتمااعی و نقاش و جایگااه دختاران در آن باا حضاور
کارشناسان و جوانان
5ا پرهیز از رفتارهای غیرمنطقی و برخوردهای غیراصولی با جوانان به بهانه فسااد اخالقای توساط
دستگاههای دست اندرکار
6ا شناساندن ارزشها و ضدارزشها به جوانان و برانگیختن احسااس مسائولیت جواناان در برابار
سرنوشت جامعه و زمینهسازی برای مشارکت آنان
7ا پرهیز از تفکیك و در مقابل هم قرار دادن نسل قدیم و نسال جدیاد در فایلمهاا و برناماههاای
تلویزیونی ،تالش برای ایجاد همدلی بین نسل گذشته و جدید ،باه طاوری کاه نسال گذشاته حاق
اس تقالل طلبی و نوجویی نسل جدید را بپاذیرد و نسال جدیاد نیاز در ماورد هنجارهاا ،باورهاا و
ارزشهای نسل گذشته با بررسیها و احتیازهای الزم برخورد کند و یکباره خواستار تغییر و تحول
آنها نباشد.
8ا رایزنی با مراکز و نهادهای مسئول در امر جوانان در باره تدوین ضوابط تعریف شاده مشاخص،
عملیاتی و کامل در مورد حدود و شرایط الگوهای پوشش و آرایش .نبود این ضوابط معاین باعاث
شده است تا مرز بین هنجار و ناهنجار گنگ و نامشخص باقی بماند و سالیق شخصی تعیین کنناده
آن باشد.
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2ا مد و مدگرایی
پیشنهاد میشود تا شاورایی از نماینادگان شاورای فرهناگ و صادا و سایما و وزارت بازرگاانی و
طراحان مد و کارشناسان تشکیل و الگوهای پیشنهادی در این شورا مورد بررسی قرار گرفته و پاس
از تصویب و طراحی وارد بازار گردد .تلویزیون به عنوان گساتردهتارین و نافاذترین رساانه ،نقاش
موثری در ترویج این الگوها خواهد داشت که مهمترین روش برای تارویج ایان الگوهاا اساتفاده از
ستارههای تلویزیونی میباشد.
3ا ستارههای تلویزیونی ،ابزار کارآمد ترویج الگوهای ملی ا اسالمی
تلویزیون میتواند از ستارههای تلویزیونی ،مجریاان و ورزشاکاران بارای تارویج الگوهاای ملای ا
اسالمی بهره گیردتلویزیون با بهرهگیری از ستارهها و هماهنگ با سایر نهادها میتواند الگوهای ملی
ا اسالمی را در سطح جامعه گسترش دهد و آنها را به الگوهای غالب در پوشاش و آرایاش تبادیل
کند .برای نمونه میتوان به نوع پوشیدن چادر توسط یکی از بازیگران تلویزیون اشاره کرد که پس
از آنکه او در نقش یك ستاره محباوب ظااهر شاد ،تعاداد کساانی کاه در جامعاه مانناد او چاادر
میپوشیدند ،افزایش یافت.
4ا ایجاد تعادل بین نوگرایی افراطی و سنت گرایی نامعقول
تلویزیون برای رسیدن به یك تعادل بین تجدد و سنت گرایی بایستی با بهره گیری از ظرفیاتهاای
رسانه ،آمادگی ذهنی برای قبول الگوهای متناساب باا فرهناگ خاودی را ایجااد کناد .ایان هادف
می تواند از طریق اطالعات غیرمستقیم در باره پویاییهای جامعه ،اصالح سنتهای دست و پاگیر و
غیرضروری ،آگاهی دادن به نوجوانان و جوانان در باره عوارض تجاددخواهی و ناوگرایی افراطای
و… تامین شود.
5ا اهداف اصلی و راهبردی باید پنهان باشد.
امروزه در جهان تبلیغات به شیوهای کامالً نامحسوس صورت میگیرد .بنابراین در ترویج الگوهاای
اسالمی الزم نیست تا مخاطبان از اهاداف و سااز و کارهاا آگااه باشاند ،بلکاه هار چاه اهاداف و
سازوکارها پنهانی و سری باشند ،میزان توفیق بیشتر خواهد بود.
6ا تبلیغات تجاری ،برای ترویج الگوهای مناسب
از آنجا که اصوالً مد پدیدهای اقتصادی تلقی میشود ،اساتفاده از ایان قالاب بارای تبلیاغ و تارویج
الگوهای مطلوب بسیار مناسب است .چون مخاطبان در برابر تبلیغات تجاری اغلب داوطلباناه و باا
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رغبت خود را در معرض تاثیرگذاری این گونه پیامها قرار میدهناد .جاذابیت و انتخااب باازیگران
مهمترین اصل در تبلیغات به شمار میآیند.
7ا توجه به کانونهای کنترل درونی به جای تکیه بر کانونهای کنترل بیرونی
تلویزیون به عنوان یك دانشگاه عمومی و یك رسانه تاثیرگذار بایاد نقاش فعاالی در شاکل گیاری
کانونهای کنترل درونی درافراد داشته باشد و همچنین باید به مردم و مسئوالن در مورد ناکارآمادی
کانونهای کنترل بیرونی اطالعات کافی ارائه دهد.
8ا ترویج الگوهای مطلوب اسالمی ،گرایش به الگوهای بیگانه را تعدیل میکند
تلویزیون و سایر نهادهای مسئول باید با شناسایی مدهای مورد عالقاه جواناان در ساالهای پایش و
انطباق آنها با ضوابط پوشش اسالمی ،آنان را در کانون توجه نوجوانان و جوانان قرار دهند.
مهمترین مسئله جهت رقابت با الگوهای بیگانه ،توجه باه زیباایی ،برازنادگی و شایك باودن الگاو
میباشد که باید با بهرهگیری از پژوهشهای دقیق و دادههای معتبر کارشناسان خبره ،به ایان هادف
دست یافت.
9ا الگوسازی جذاب و باورپذیر از شخصیتهای محبوب ملی و اسالمی
تلویزیون میتواند در برخی از برنامهها و سریالهای تلویزیونی با بهرهگیری از ویژگیهای برجساته
این الگوها به خلق سرمشقهای جذاب ،باورپذیر و امروزی دست بزند.
چنین الگوهایی دارای دو کارکرد عمده خواهند بود :اول باعث انتقال ارزشهای ملای ااساالمی باه
نوجوانان و جوانان می شوند و مبانی تفکر دینی ،هویت اجتمااعی و نظاام ارزشای آنهاا را تحکایم
میکنند و دوم آنکه میتوان از طریق آنها الگوهای پوشش و آرایش مطلوب را در باین نوجواناان و
جوانان ترویج کرد.
10ا استفاده از ظرفیتهای رسانه برای تغییر ارزشی در جهت گرایش به الگوهای مطلوب
برای رسیدن به این هدف ،تلویزیاون بایاد اطالعاات کاافی و تاازه و جاذاب در بااره ارزشهاای
نامطلوب بیگانه و ارزش های مطلوب ملی ا اساالمی باه مخاطباان خاود ارائاه دهاد و ارزشهاای
مطلوب را تقویت کند به گونهای که مخاطبان از اینکه این نظام ارزشی را پذیرفتهاناد ،هام از درون
خود و هم از منابع بیرونی تایید و تقویت شوند و پاداش دریافت کنند .تلویزیون میتواناد باا ارائاه
اطالعات تازه با نفوذ تدریجی در باورها و اعتقادات مخاطبان خود باعث ایجاد عادتهای تدریجی
در آنان شود و این عادتهای تدریجی در نهایت به تغییر تدریجی در ارزشها میانجامد.
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