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 چکیده
 های برنامه، سیمای جمهوری اسالمی ایران در گروه معارف تولیدشدهدینی  های امهبرنانواع  میان در

. دنشو میمحسوب  ملی ةرسان شاخص های برنامه جمله ازدینی با بیشترین فراوانی  وگومحور گفت
پژوهشی  های مؤسسهچه داخل سازمان صداوسیما و چه در  ی اخیرها نظرسنجینتایج ، حال این با

گروه مخاطبان بخش وسیعی از  منتخب ها برنامهاین  دهد نشان می از صداوسیمافعال در خارج 
انتخاب روش تحقیق کیفی از میان با حاضر در پژوهش اساس،  ینابر .نیستندسنی جوانان 

هدفمند و  گیری نمونهبه روش  ،اند بوده ها برنامهاین  ةکه بینند سال 80تا  80دانشجویان سنین 
های  برنامه ةشناسان آسیببررسی عمیق  های مصاحبهد و از طریق شنتخاب انفر  09برفی  ةگلول

ای ه . طبق نتایج این پژوهش، برنامهصورت گرفت ها آنوگومحور دینی از نگاه  گفت
در محتوا  ةجذابیت، اصرار بر ارائ ةمؤلف نبود مانندهای جدی  وگومحور دینی سیما با ضعف گفت

گرفتن انتظارات  نادیدهجوانان و برای نتخاب موضوعات کاربردی ای، عدم ا یکنواخت و کلیشه یقالب
های موجود و  ی از کاستیند. بدیهی است آگاها تولید مواجهتهیه و یند افردر  نسل جوانو عالیق 

یت درنهاو  معارف عمیق دینیآشنایی بیشتر جوانان با  سعی بر رفع موانع جذب مخاطبان جوان، به
 .دشو میمنجر  ها آنزندگی فردی و اجتماعی  بطن ن دری دیها آموزه کارگیری به

سیمای جمهوری اسالمی جوانان، جذابیت، وگومحور دینی،  های گفت برنامهکلیدی:  های هواژ
 ها. کاستی ،ایران
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  مقدمه
 با شهای یتفعال یرو مس یتبود که ماه ییها سازمان یناول از یماصداوس ی،انقالب اسالم یروزیپ با

چه در ساختار و چه  یاسالم-یرانیا یکردیو با اتخاذ رو متحول شد یکل به)ره(  ینیخم فرمان امام

واژة با اطالق همچنین، . صورت پذیرفت یبازنگر آن یها و پخش برنامه یددر تول ،در محتوا

در تمام شئون  یفرهنگ اسالم یجترو ،امام خمینی )ره( از سوی به صداوسیما 8«عمومیمدرسة »

. شد درنظر گرفته ایران اسالمی یجمهور یمایصداوس نمسئوال یرخط یفوظا له، از جمیزندگ

 پی در جامعه را معنوی و اخالقی پیشرفت و رستگاری گیرد، انجام یدرست به مسئولیتاگر این 

 تمام متوجه آن منفی تبعات ،شود کوتاهی آن دادن انجام درعمد  به یاانگاری  دلیل سهل به اگر و دارد

 .شود یم آن بعدی یها نسل حتی و سلن یک افراد

 معارفی های برنامه نقش بررسی» عنوان با ملی رسانة بینندگان از نظرسنجی یکین راستا، ادر 

 های برنامه از وسیعی حجم طبق این نظرسنجی، هرچند گرفت.  صورت «مردم دینی باورهای در سیما

 استقبال مورد انتظار در حد ها برنامه گونه این متأسفانه ،دارد اختصاص معارفی های برنامه به سیما

 هنری-فرهنگی ةمؤسس که مذکور نظرسنجی طبق. اند نبوده جوانان سنی گروه ویژه به مخاطبان

 های برنامه دیدن با بودند معتقد( درصد 95) دهندگان رأی اکثریت ،داده است انجام علوی سبز حرکت

 این دیدن با دهندگان پاسخ از درصد 00 ،همچنین .دوش مین برطرف ها آن دینی ابهامات سیما معارفی

 این بر دهندگان پاسخ از درصد 28 حدود ،عالوه به. شوند می کسالت و حوصلگی بی دچار ها برنامه

 های بحث و ها مصاحبه از بهتر دینی مضمون دارای های سریال و ها فیلم پخش که بودند باور

 این طبق ،درواقع. کنند جلب خود به را مخاطبان نظر اند توانسته مناسبتی وگوهای گفت و کارشناسی

 دلیل به سیما معارفی وگومحور گفت های برنامه یعنی معارفی های برنامه از یوسیع بخش نظرسنجی

 گرفته صورتطبق نظرسنجی  .ندارند مطلوبی جایگاه جوان مخاطبان میان در گوناگون نقایص وجود

این  ،درواقع .یابد یمی دینی افزایش ها برنامهن میزان تماشای با افزایش سن مخاطبا، 8009در سال 

 .(8009نیا،  )علیزاده و فتحی اند نبودهی منتخب گروه سنی جوانان ها برنامهجزء  ها برنامه

 موجبدینی سیما  وگومحور گفت یها برنامه یژهو بهدینی  یها برنامهدر  عواملی چه اینکه

پژوهش اصلی  ةدغدغ ،باشندداشته در میان نسل جوان ت کمی مقبولی ها برنامهاین  تا اند شده

 است.حاضر 
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از دید مخاطبان  یماس دینی وگومحور گفت های برنامه های ضعف واکاویاهمیت  شک، بی

است. کوتاهی  نسل جوانبعد معنوی تعالی در  دینی یها آموزهدین و  نقش اساسی منوط بهجوان 

منجر باورهای دینی  جوانان به ةعالقبه کاهش  زمان مرور به ها برنامهدر تولید این  یانگار سهلو 

 آگاهی ،ترتیب ینا به. شود میاعتقادی افراد جامعه ختم  های ینهزمشدن  به سست یتدرنهاو شود  می

 ناپذیرانکارضرورتی دین و ابعاد فردی و اجتماعی آن برای رسیدن به یک سبک زندگی اسالمی از 

 بادینی  وگومحور گفت ةتأثیر یک برنام ،ن انحطاط جامعه قطعی استآنجاکه بدون دی ازاست. 

ورزشی  وگومحور گفت ةاز تأثیر یک برنام تر یقعمبسیار فراتر و در آن،  شده ارائهبه محتوای  توجه

 های یبآسبررسی  ،همین سبب به. یابد میبر سبک زندگی فرد نمود نقد فیلم  ةبرنامیک یا 

 .نماید یمدینی از نگاه نگارنده بسیار ضروری  وگومحور گفتی ها برنامهاحتمالی 

 

 پژوهش ةنیشیپ
که  است ها صورت گرفته برنامه نیا تیفیک یو بررس ینید یها برنامه ةنیزم در یاریبس قاتیتحق

 است. ریبه شرح ز حاضر از موارد مرتبط با موضوع پژوهش یبرخ

وگومحور  گفت یها برنامه یشناسساختار»( در پژوهش خود با عنوان 8050) یقربان ابوذر

و  یضمن معرف ،««یشب آسمان»، «ها شب نیا»، «سمت خدا» ةبرنامسه  یمورد ةمطالع با یمذهب

 ی دارایها سه نمونه از برنامه یمورد ةمطالع وگومحور، با گفت یها برنامه یها یژگیو نییتب

 یها آمده از روش دست به یها افتهیها پرداخته است. طبق  آن یساختارشناسبه  ،یهبمذ کردیرو

 کیوگومحور  گفت ةبرنامهر  ،یمل ةرسانمصاحبه با کارشناسان  نیو همچن یاسناد ةمطالع ،یآمار

است. عملکرد هر  شده  لیو موضوع تشک همانم ،یکه از سه رکن مجر شود یم یتلق «ستمیس»

 دیها با برنامه نیا هر سه رکن ،درنتیجه. گذارد یم ریتأث زیها ن بخش گریبر د ستمیبخش از س

وگومحور  گفت ةبرنام کی تیجذاب شیشاهد افزا تیهم عمل کنند تا درنها هماهنگ و همسو با

 .میباش یمذهب

در پژوهش خود را وگومحور طبق اصول قرآن  گفت ةبرنام کی ی( هنجارها8050) ینیمتکاز

است.  بررسی کرده« نقرآ دگاهیوگومحور )تاکشو( از د گفت ةبرنام یهنجارها یبررس»عنوان  با

 تیقرآن به قرآن و قرآن به روا ریو براساس تفس یاز روش اسناد یریگ محقق با بهره ب،یترت نیبد

وگومحور در دو بخش مهم از فراگرد  گفت یها هنجارها و اصول حاکم بر برنامه ییشناسابه 

فرست با  امیپ ق،یقتح نیا یها افتهی طبقاست.  یدهورزفرست مبادرت  امیپو  امیپ یعنیارتباط 
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دل  و  جان رب تواند می میو گفتمان مستخرج از قرآن کر امیپ یها و مؤلفه ها یژگیاز و یریگ بهره

 مخاطب اثر مطلوب بگذارد.

-ینید میرنگ، فرم، بافت در انتقال مفاه ریتأث»( در پژوهش خود با عنوان 8058) یاسکندر

 ریتأث ،یو اکتشاف یفیروش توص قی، از طر«قرآن ةوگومحور شبک گفت یها برنامه یبا بررس یقرآن

قرآن  ةشبکوگومحور  گفت یها با تمرکز بر برنامه ینید میانتقال مفاه بررا رنگ، فرم و بافت برنامه 

در  ییآرا موجود صحنه طیبر شرا یمبتنگرفته  صورت یها ی. محقق براساس بررسکرده است یبررس

 نیدر طراحان و همچن یرگریدانش تصو نبود لیدل به ستگرفته ا جهیوگومحور نت گفت یها برنامه

در  ها، امیر انتقال پب رنامهفرم و دکور ب ریتأث دربارة یمل ةو کارشناسان رسان رانیمد یآگاهنا

 وجود دارد. نهیزم نیدر ا یقرآن ضعف مشهود ةشبک ینیوگومحور د گفت یها برنامه

 یها خوانش مخاطبان از برنامه یررسب»( در پژوهش خود با عنوان 8056) یقربان سمانه

و با روش « دخترانه شهرستان قم( یها رستانی: دبیمورد ةمطالع) ونیزیتلو یوگومحور مذهب گفت

وگومحور  گفت یها فهم و برداشت مخاطبان نوجوان از برنامه ةنحو ،یکانون یها گروه ةمصاحب

 نیا ةافراد نمون یها دگاهیا و دهرها، نظ مصاحبه جیرده است. براساس نتاک یبررس را مایس ینید

 بود. ری، متغها آن متفاوت یو اجتماع یخانوادگ طیشراطبق پژوهش 

ما در پژوهش یس یمعارف یها ت انواع مختلف برنامهیزان موفقیم یبا بررس زی( ن8002) یجعفر

سازان،  هبرنام دگاهیو علل آن از د مایس یمعارف یها برنامه تیموفق زانیم یبررس»خود با عنوان 

 مناسب یارهاکو راهبررسی کرده ن حوزه یدر ا ها را و ضعف ها قوت« و کارشناسان رسانه رانیمد

راستا با استفاده از سه روش  نیاست. محقق در ا ارائه دادهدات ین دسته از تولیا یارتقا راستایدر 

علل  نیتر ها مهم آن انیدر م یشیمایپ یو کارشناسان و نظرسنج رانیمصاحبه با مد ،یاسناد ةمطالع

 ها ارائه برنامه نیاصالح ا راستایدر  یشنهادهاییپ انیو در پا یافتهرا  مایس یمعارف یها ضعف برنامه

 .داده است

 ینیحضور مبلغان د یچگونگ یبررس»عنوان  بادر پژوهش خود  زی( ن8002) یمیابراه

در را حضور مبلغان  یونگ، چگ(«رانیا یاسالم یجمهور ونیزی)تلو یمل ةرسان( در تی)روحان

 یها مؤلفه یپژوه یو اقدام یاز روش اسناد یریگ است. محقق با بهره بررسی کرده ونیزیتلو

 ییپژوهش راهکارها جیبراساس نتا تیو درنهاکرده  نییتبرا آن  یها بیابزار و آس ،ینید غاتیتبل

و انتخاب  یده غ، سازمانلمب یظاهر یها یژگیو توجه به و یهنر یها روش یریکارگ به لیاز قب را

 .ارائه داده استگرفته از مخاطبان  صورت یها یازسنجیج نیغ با توجه به نتایتبل یمحتوا
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پژوهش حاضر نسبت به  زیو وجه تما ینوآور توان یم ق،یتحق نیا ةنیشیپ یمرور اجمال با

 نکهی؛ اول اکرد بررسیوگومحور را در چند مؤلفه  گفت یها ه در حوزه برنامهگرفت انجام قاتیتحق

تمرکز نشده است.  مایگومحور سو گفت یها برنامه یشناس بیبر آس ژهیطور و گذشته به یدر کارها

 لیتحل را حوزه نیا رانیکارشناسان و مد نظرهایپژوهشگران  قاتیاغلب تحق رد اینکه دوم

 یاطبان جوانمخ نظرهایدر پژوهش حاضر اساس کار بر  که ی، درصورترااند تا نظر مخاطبان  هکرد

ابزار  رد نیشیپ قاتیپژوهش حاضر با تحق زیتما اینکه ها هستند. سوم برنامه نیا ةنندیباست که 

در پژوهش حاضر  نیشیپ یها اطالعات است؛ برخالف پژوهش یمنظور گردآور شده به انتخاب

را خود  ازیاطالعات موردن قیعم ةمصاحبابزار  یریکارگ و به یفیک قیمحقق با انتخاب روش تحق

 است. کرده یآور جمع قیتحقق اهداف تحق راستایدر 

 

 وگومحور گفت ةبرنام
 ای مرکب از یک یا چند مجری/ به برنامه» وگومحور گفتی تلویزیونی یا وگو گفت ةبرنام

 وردزمان واحد، م  کارشناس و یک یا چند تن از کارشناسان که طی آن موضوع خاصی در یک

 .(865 :8005)عطاردی،  «شود میگفته گیرد،  نظر قرار می  بحث و تبادل

 ةمبارک ةسور 889 ةآیقرآن کریم،  نصهای تبلیغ دین در اسالم طبق  آنجاکه یکی از راه از

وگومحور  های گفت آمیز است، یکی از دالیل تشکیل برنامه ی مسالمتوگو گفت، مناظره و 8نحل

وگو یکی از نیازهای اساسی  گفت، همچنین کریمه است. ةآیمعارفی سیما استعانت به همین 

مسائل و موضوعات  ةهای مختلف دربار روز در موقعیت برقراری ارتباط است. هر درها  انسان

 ،ها مکالمه استوگو گفت ةعنصر مشترک همهرچند گوییم.  افراد گوناگون سخن می مختلف با

ین افراد جامعه با الگوهای عادی ب ةارتباطی یک ارتباط کالمی روزمره مانند مکالم الگوهایروند و 

های  . برنامهداردبسیار ای تفاوت  وشنود رسانه کاررفته در یک گفت مند ارتباطی به نظام

ی وگو گفتیک ارتباط مؤثر بین مجری و مهمان در راستای تشکیل یک  ةوگومحور بر پای گفت

 دونش می تولیدستودیو ا خارج از اکه داخل ی (89 :8058کریمی، ) شوند بنا می «هدفمند و اثربخش»

 .(8002پاسدار، ) گیرند را دربرمی و انواع گوناگون اعم از مناظره، میزگرد و بحث

 یها هستند که در تمام شبکه ونیزیتلو یها برنامه نیتر نندهیوگومحور از پرب گفت یها برنامه

                                                                                                                                                             

میز و پند آ )ای پیامبر، مردم را( با گفتار حکمت :...«وَ جادِلهُم بالتی هِی احسنُ  الحَسنةِ و المَوعظةِ بالحکمةِربّکَ  الی سَبیلِاُدع ُ» .8

 .ای که نیکوتر است، بحث و مناظره کن ن و )با مخالفان( به شیوهکنیکو به راه پروردگارت دعوت 
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 ةجستبر مجری ،ییرفخرایم لی. اسماعشوند یو پخش م دیتول رانیا یاسالم یجمهور یمایس

 یها : برنامهکند یم میها را به سه دسته تقس برنامه گونه نیا ،یوگومحور علم گفت یها برنامه

 یا رسانه یوشنودها محور. در گفت محور و اطالعات دهیمحور، عق تیشخص وگومحور گفت

 یمیصم یوگو گفت کی قیتا از طر کند یبارز مصاحبه م تیشخص کیبا  یمحور مجر تیشخص

شامل محور که  دهیعق یهاوگو گفتبکشد. در  ریمخاطبان به تصو یمهمان را برا یتیابعاد شخص

مهمان را  برنامه، یکه مجرگیرد  شکل می دیعقا برخی رامونیبحث پ شود، یم ها مباحثهو  ها مناظره

جدال  یا گونه ،قتی. درحقکند یکارشناس دفاع م و دیگو یم ی. مجرکشد یبه چالش م زمینه در آن

 یا رسانه یوگو گفت کی قیاز طر ی، مجرمحور اطالعات یهاوگو گفتاست. در  دیبر سر عقا

 ،وگو نوع گفت نیکسب کند. در ا ویژه یموضوع ةنظر را دربار مورد یقصد دارد اطالعات آموزش

و به ابعاد مسئله اشراف کامل داشته باشد تا بتواند  را آغاز کند وگو گفت یکاف ةمطالع باباید  یمجر

 یها (. برنامه8050، ی)قربان است دست یابدکه مجهول مانده  یته از اطالعاتبه آن دس

 یروحانمعموالً . مهمان برنامه که هستند یبند میتقس نیسوم ا ةدستجزء  ینیوگومحور د گفت

با استناد به منابع  ینیموضوعات د ةدربارو  ابدی یدر برنامه حضور م نیعنوان متخصص د به ،است

 .کند یم یرسان اطالع لیاص

 

 وگومحور گفت ةبرناماهمیت 
های سیمای  های تلویزیون هستند که در تمام شبکه ترین برنامه وگومحور از پربیننده های گفت برنامه

ها را به سه  گونه برنامه اینمیرفخرایی شوند. اسماعیل  جمهوری اسالمی ایران تولید و پخش می

شخصیت محور، عقیده محور و اطالعات محور. در  وگومحور های گفت : برنامهکند میدسته تقسیم 

تا از طریق  کند میای شخصیت محور مجری با یک شخصیت بارز مصاحبه  وشنودهای رسانه گفت

ی صمیمی ابعاد شخصیتی مهمان را برای مخاطبان به تصویر بکشد. در وگو گفتیک 

، بحث پیرامون یک شود میرا شامل  ها مباحثهو  ها مناظرههای عقیده محور که اصوالً وگو گفت

گوید، کارشناس دفاع  کشد. مجری می ها به چالش می سری عقاید هست که مجری مهمان را در آن

ای جدال بر سر عقاید است. در دسته سوم، مجری از طریق یک  . در حقیقت گونهکند می

کسب ای قصد دارد تا اطالعات آموزشی موردنظر را درباره موضوعی خاص  ی رسانهوگو گفت

مختلف بگذارد و به ابعاد  وگو گفتبایست بامطالعه کافی پا به عرصه  کند. در اینجا مجری می

)قربانی،  مسئله اشراف کامل داشته باشد تا بتواند به آن دسته از اطالعاتی که مجهول مانده برسد
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مهمان برنامه . گیرند میقرار  بندی تقسیمدسته سوم این  دینی در وگومحور گفت های برنامه .(8050

و درباره  یابد میمتخصص دین در برنامه حضور  عنوان بهاز قشر روحانی است  عموماًکه 

  .کند می رسانی اطالعموضوعات دینی با استناد به منابع اصیل 

در تأثیر بر  ،برای عموم مخاطبان بودن دسترس قابل دلیل به ی تلویزیونیوگو گفت های برنامه

 سازی برجستهدر  وگومحور گفت های هبرنام کنند. میبسزایی ایفا نگرش افراد جامعه نقش 

، قائم منتظرو  ظرفیت باالیی دارند )آذری ها آنموضوعات و مسائل اجتماعی و بررسی و اصالح 

، اعتقادات و ایجاد، حفظ ها دیدگاهاز طریق آن به طرح  توان میابزاری است که  وگو گفت (.8059

و تلویزیون  کلی طور به ها رسانه ،گوناگون پرداخت. در این میان های هزمینو تقویت ارتباطات در 

 مختلف به مخاطب دارد. های پیامانتقال  راستایقابلیت استفاده از این ابزار را در  ویژه طور به

در مسائل  نظر تبادل منظور بهفضای مناسبی برای افراد  وگومحور گفت های برنامه، در ترتیب این به

صریح و شفاف در اختیار  طور بهتا اطالعات خود را  شود میمسائل دینی فراهم  جمله ازمختلف 

 مخاطبان قرار دهند.

 

 وگومحور های گفت انواع برنامه
 :شوند میدسته تقسیم  به دو وگومحور گفت های برنامه، وگو گفت دادن چگونگی انجام اساسبر

 

 مصاحبهالف( 

یی است بین دو وگو گفتمصاحبه »ای مصاحبه است.  سانهوشنودهای ر ترین انواع گفت یکی از مهم

 .(29 :8005)مفاخر،  «گیرد نفر یا بیشتر که طی آن مسئله یا مسائلی مورد پرسش و پاسخ قرار می

ای مشترک است که  وشنودهای رسانه بین تمام انواع گفتالگوی ارتباط بین فردی مصاحبه 

کننده )مجری( و یک یا چند نفر در نقش  پرسش عنوان رسش و پاسخ میان یک نفر بهصورت پ به

وشنودی است که در آن هر پرسش یا  مصاحبه گفت». شود میدهنده )کارشناسان( برقرار  پاسخ

. (05 :8058)کریمی،  «های آشکار و پنهان در هر طرف ارتباط دامن بزند تواند به واکنش پاسخ می

کننده، مشارکت و درک متقابل هر دو طرف  حبهشونده و مصا برقراری ارتباط میان مصاحبه شک، یب

 ،مصاحبه تغییرناپذیر است. در مصاحبه در جریان ارتباط نقش دو طرفاما  ،طلبد ارتباط را می

ها  چارچوب ای هدفمند براساس ند مصاحبهها مشخص است و مجری باید تالش ک چارچوب

 تشکیل دهد.
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 میزگرد )بحث(ب( 

یک  ،ها برنامه است. در این نوع از« میزگرد» وگومحور، های گفت رنامههای آشنای ب یکی از گونه

 (انمهمان) مهمانگذارد و از  میزگرد موضوعی را به بحث می ةعنوان گردانند نفر در نقش مجری به

نقش هریک از در این راستا، . کنندنظر  موضوع تبادل ةدربارخواهد تا  حاضر در میزگرد می

با یکدیگر مقابل  ها های گوناگون تعامل کالمی و غیرکالمی آن شیوهوگو و  کنندگان در گفت شرکت

در نوع میزگرد بیشتر از قالب  ،. همچنینوشنودهای میزگردی اهمیت دارد در گفتدوربین 

، وجود تفاوت آرا بین عالوه به. هستیم غنی و مفید« تحقیق ةپشتوان»مصاحبه نیازمند 

وگو برای مخاطبان  گفت شود می موجبافزاید و  ها می هکنندگان به جذابیت این قبیل برنام شرکت

 .(02-09 :8058)کریمی،  جاندار و مهیج شود

میزگرد مانند مصاحبه نیست. در مصاحبه جریان ارتباط  ةگفتنی است روند ارتباط در یک برنام

ر بین نظ که در میزگرد جریان ارتباط با بحث و تبادل درحالی ،پرسش و پاسخ استوار است ةبر پای

مکن در میزگرد نقش گوینده و شنونده م ،ترتیب این رود. به پیش می (انمهمان) مهمان مجری و

 تغییر کند. طور متناوب بین مجری و کارشناس است به

دارای تنوع  در جهان وگومحور گفت های برنامهی تلویزیونی، وگو گفتبراساس محتوای 

 بیشتری هستند:

 ؛بر موضوعات عمومی با حضور کارشناسان مبتنیخبر ی تلویزیونی سخت وگو گفتالف( 

 ؛ی تلویزیونی نرم خبروگو گفتب( 

 ؛برای موضوع واحد یا چندگانه ای مجلهپ( قالب 

 ؛با حضور مهمان مشهور شب آخر ةکنند سرگرمی تلویزیونی وگو گفتت( 

 ةدرباربحث  های ویژگی، تابلوئیدی یا خوداقراری با پسند عامهی تلویزیونی وگو گفتث( 

اجتماعی، مشارکت فعال مخاطبان، شأن و جایگاه اخالقی و اطالعات غنی  های آسیبمسائل و 

 .(8059، منتظر قائمو  )آذری ای رسانه  و تولید برون ساعته یکمیزبان، با مخاطب هدف زن، با زمان 

 دیبن دستهدینی سیمای جمهوری اسالمی ایران از نوع اول این  وگومحور گفت های برنامه

بر  مبتنییی تلویزیونی از نوع سخت خبر و وگو گفت دونفره ةمصاحبطی یک  که چنان ؛هستند

 .شود میموضوعات دینی با حضور کارشناسان آشنا به معارف دین در مقابل مخاطبان برگزار 
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 وگومحور های گفت ارکان برنامه
که کار هریک  کند میبیان  «مسیست»یک  ةمثاب بهوگومحور را  گفت ةبرناممحمدرضا پاسدار ساختار 

وگومحور شامل مجری،  های گفت ارکان اصلی برنامهگذارد.  بر عملکرد دیگری تأثیر می از اعضا

وگومحور حیاتی  گفت ةدر ساخت برنام ها ز آنکه وجود هرکدام ا شود میو موضوع بحث مهمان 

 ةگان از این ارکان سه درصورت وجود ضعف یا قوت هریک ،بنابراین ؛(880 :8002)پاسدار، است 

در این میان، توجه به دکور و  .شود میو محتوا، کل سیستم دچار نقص یا قوت  مهمانمجری، 

 منظور به ها برنامهدر میزان موفقیت این  وگومحور گفت های برنامهکاررفته در  هعناصر بصری ب

 .دارد یبسیارجذب مخاطبان جوان اهمیت 

های  ب، دیداری و شنیداری به نقش مجری در برنامهدر بسیاری از منابع مکتو :مجری

  وگومحور اشاره های گفت ترین عامل در موفقیت یا عدم موفقیت برنامه عنوان مهم وگومحور به گفت

مجری  به عهدةوگومحور  گفت ةبرنامترین وظیفه در  ترین رکن و حیاتی شده است. درواقع، اصلی

، مجری حقیقتدر .شود میارتباط کامل  فرایندمحقق و  رسانی هدف پیام است؛ زیرا با اجرای او

بیان  ،بنابراین ؛شود میمخاطبان تلقی  ةنمایند، مجری همچنین وصل مخاطب با برنامه است. ةحلق

 .(8005)عطاردی،  موضوع بحث از وظایف اصلی مجری است زمینةمخاطبان در  های دغدغه

متعددی  های سبکبا  توانند می ،ان برنامه هستندمیزبان درواقعهای تلویزیونی که وگو گفتمجریان 

 (.8688و همکاران،  8همچون خبرنگاری، کمیک، تهاجمی و چالشی بحث را هدایت کنند )ورگا

ماهیت کارشناس برنامه است. درواقع، مهمان یا  وگومحور گفت های برنامهوم رکن د :مهمان

منابع مکتوب، مهمان برنامه نیز باید  اساسبر. کند میبا حضور کارشناس معنا پیدا  ها برنامهاین 

مسیر برقراری ارتباط  وگومحور در گفت ةبرناممجری  های ها و توانمندی ای از ویژگی بخش عمده

 هحضور مؤثر مهمان یا کارشناس برنامه منوط ب به بیان دیگر،باشد. را داشته مؤثر با مخاطب 

عالوه، کارشناس باید دانش کافی  هاست. بای  ی رسانهوگو گفتاشراف کامل بر قواعد و اصول 

های ایجادشده توسط  و چالش ها پرسش شد تا بتواند پاسخگویبا داشتهمحتوای بحث  ةدربار

 یا دیگر کارشناسان حاضر در برنامه باشد. مجری

عنوان یک مبلغ دینی در  وگومحور معارفی سیما نقش مهمان برنامه به های گفت در برنامه البته

های دینی موجود در کتاب  جز آموزه ها چیزی به محتوای این برنامه ،است. درواقعیار مهم بسرسانه 

و باید  دشو میمبلغ دینی تلقی   ،شخص متولی انتقال این مباحث ،بنابراین ؛و سنت نیست

                                                                                                                                                             
1. Vraga 
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ند. برای بیان یجان مخاطب بنش و  بر دل شباشد تا پیامرا داشته  ها ویژگیای از  مجموعه

اند، درحقیقت  لغ، رفتار انبیا بهترین الگوست. راهی که مبلغان دین انتخاب کردههای مب ویژگی

بسیار  راستادر این )ص( پیغمبر اسالم  ویژه های انبیا به تداوم راه انبیاست و بررسی ویژگی

 .(8002هیمی، )ابرا ستکارگشا

 ،یزبانمر انتخاب باست که  حدی تاهای تلویزیونی وگو گفتاهمیت موضوع در  محتوا:

 گذارد میبرنامه تأثیر  تولید های هزینهو  وگو گفت، سبک مجری، مهمان و سطح مشارکت مخاطبان

های دینی هدف ترویج سبک زندگی  با توجه به اینکه در برنامه(. 8059، منتظر قائمو  )آذری

ن غفلت در تری کوچکزیرا  د؛ای دار د اهمیت ویژهشو ها ارائه می اسالمی است، آنچه در این برنامه

های مختلف جامعه  ناپذیری در پروش نسل ها به ایجاد عواقب جبران تأمین محتوای این برنامه

های قرآن  براساس آموزه»وگومحور دینی باید  های گفت ها در برنامه ترتیب، پیام این د. بهشو میمنجر 

مختلف مخاطبان، های  گر، متناسب با نیاز گروه و سنت، عقالنی، محرک عواطف انسانی، هدایت

های  در انتخاب محتوای برنامهاگر (. 00: 8002باشند )ابراهیمی، « روشن، گویا و کاربردی

شاهد گرایش بیشتر شک  بی ،های مذکور لحاظ شود وگومحور دینی سیما تمام ویژگی گفت

 ها خواهیم بود. نسل جوان به این برنامه مخاطبانویژه  بهن امخاطب

وگومحور معارفی سیما  های گفت ویژه برنامه وگومحور به های گفت برنامه در :ییآرا صحنهدکور و 

آرایی یکی  ند، صحنهشو ها تهیه و تنظیم می گونه برنامه های دینی در قالب این که حجم وسیعی از برنامه

شناخت قواعد »گیرد. بمطابق دیدگاه و اهداف برنامه شکل  بایدآید که  از ملزومات تصویر به شمار می

نقاشی دارد در دستیابی به یک  ةحوزآرایی که ریشه در نظام رنگ، فرم و بافت در  اکم بر صحنهح

 «رسد ضروری به نظر می کند مینظر برنامه را منتقل  تصویر که در قالب یک دکور که مفاهیم مورد

 دوربین جلوی عوامل وگومحور گفت های برنامه در اینکه به توجه با درواقع، .(88 :8058)اسکندری، 

 ،شهبا) مؤثرند بسیار مخاطب حفظ در مختلف عناصر از طریق بصری تنوع ایجاد ندارند، مکانی تحرک

توجه به  ،بنابراین ؛تلویزیون چشم است ةرسانهمچنین، بیشترین عضو فعال هنگام استفاده از  (.8056

 .(8055، بیاتی اهلل فتح) کند میپیدا  ای ویژهعناصر بصری در تلویزیون اهمیت 
 

 مخاطب سرسخت ةنظری
 پذیرفتن از که است کرده معرفی شخصی را سرسخت مخاطب خود پژوهش در( 8505) 8باوئر

                                                                                                                                                             
1. Bauer 
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گری و انتخابباوئر تحت تأثیر الگوی تأثیرات محدود،  .دارد اکراه کنند می عرضه ها رسانه آنچه

(. 99: 8055داند )اسحاقی،  های مهم مخاطب فعال امروزی می حس گزینشگری را از ویژگی

 عنوان به مخاطب از باوئر ریموند تعبیر از گیری بهره با خود پژوهش در 8500 سال در 8بیوکاا

 .کند می تقسیم منفعل مخاطب و فعال مخاطب دسته دو به را مخاطبان« سرسخت مخاطب»
ثیر تأها  رسانه ازها،  تحلیل پیام و  آسانی و بدون تجزیه بندی، مخاطبانی که به طبق این تقسیم

 ةگلول ةمخاطب در نظریاتی مانند نظری درموردگیرند. این دیدگاه  منفعل نام می مخاطبان ،یرندپذ می

)باشعور لشگری،  امپریالیسم فرهنگی لحاظ شده است ةوار و نظری مخاطب توده ةبرفی، نظری

8050: 00). 

شکل طب فعال ها، دیدگاه مخا در مقابله با رویکرد مخاطب منفعل و تسلیم دربرابر رسانه

( پنج ویژگی را برای شناسایی مخاطب فعال از مخاطب منفعل مشخص کرده 8500) بیوکاا گرفت.

 است:

شده از  ارائهاولین ویژگی مخاطب فعال این است که در برخورد با محتوای  8:گزینشگری .8

نند ز ند که دست به انتخاب میا . درواقع، مخاطبانی فعالکند میها گزینشی عمل  رسانهسوی 

و هوشمندانه دست به انتخاب رسانه  رندها و محتوای آن قدرت تشخیص دا و درمورد رسانه

 .زنند می

برای بعد از استفاده از را مخاطب فعال کسی است که کاربردهای مورد انتظار  0:گرایی فایده .8

 .ندک می هبرآورد را انتخاب منطقی نیازهای خودبا ها درنظر دارد و  رسانه

طور فعاالنه به پردازش اطالعات و  مخاطب فعال همزمان با استفاده از رسانه به 5:گرایی هدف .0

 کند. از رسانه استفاده می ویژه یبرای رسیدن به اهداف ویپردازد.  تجارب دریافتی می

 دربرابراو  ،درواقعو دارای اختیار است. پذیرد  نمیسادگی تأثیر  مخاطب فعال به 9:مقاومت .5

 (.8500، بیوکا)ا کند میمقاومت  رسانه ةاخواستنهای  آموزشیا  آثار

کمتر  ی آنهرچه استفاده از تلویزیون هدفمندتر باشد، مخاطب در حین تماشا 0:مشارکت .9

 )کرباسیان، دوش می درگیرو بیشتر با محتوا و پردازش آن  دهد انجام میکارهای متفرقه 

                                                                                                                                                             
1. Abiocca 

2. Intentionality 

3. Utilitarianism 

4. Selectivity 

5. Imperviousness to Influence 

6. Involvement 
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تر  د، به همان نسبت فعالای خود درگیر شو رسانه ةتجرب. هرقدر مخاطب بیشتر در (8059

 (.8050)باشعور لشگری،  است

های  پیام منفعل رسانه به مفسر فعال ةکنند دیدگاه مخاطب فعال، مخاطب از دریافتپایة بر »

  تجزیه بدون و آسانی به که مخاطبانی . حال،(50: 8050)باشعور لشگری، « شود ای تبدیل می رسانه

 درمورد دیدگاه این. گیرند می نام منفعل مخاطبان ،یرندپذ می رتأثی ها رسانه از ها، پیام تحلیل و

 فرهنگی امپریالیسم نظریة و وار توده مخاطب ةنظری برفی، ةگلول ةنظری مانند نظریاتی در مخاطب

  (.8055اسحاقی، ) است شده لحاظ

 

 تحقیق روش
های  برنامه افراد نمونه در تماشای ةتجرببا انتخاب روش تحقیق کیفی،  ،در پژوهش حاضر

با انتخاب یک ترتیب،  این . بهشده استبررسی وگومحور دینی سیمای جمهوری اسالمی ایران  گفت

وگومحور  های گفت برای مخاطبان فهرستی از برنامهسراسری  ةشبکاز هر  وگومحور گفت ةبرنام

و از  شدها تهیه  به همراه ساعت پخش زنده و پخش مجدد آن ملی ةرساندرحال پخش از  دینی

، از کنند. در این راستا تماشاطی یک هفته  را ها ها خواسته شد تا با دقت بیشتری این برنامه آن

سمت خدا، از برنامة سه شبکة ، از خانه آیینه ةبرنامدو  ةشبکآفتاب شرقی، از  ةبرنام یک ةشبک

 خدا یاد ةارف برنامقرآن و معشبکة تا نیایش و از برنامة پنج شبکة سیم و زر، از برنامة چهار شبکة 

از روش میدانی و  ها آوری داده منظور جمع به، اساس براین .بینات انتخاب شدندبرنامة . انتخاب شد

وگومحور  های گفت برنامه موجود در های کاستی، درنتیجهشده است.   استفاده 8عمیق ةمصاحبابزار 

 .ندواکاوی شد شوند میکه مانع جذب نسل جوان مخاطبان  دینی

که  اند شده  درنظر گرفتهسال  80–80تمامی دانشجویان جوان گروه سنی  این تحقیق ةعجام

 ةگلولهدفمند و  گیری نمونهبا روش درنتیجه، اند.  وگومحور دینی سیما بوده های گفت برنامه ةبینند

 ،اند بوده ها برنامهمخاطبان این جزء که سال  80–80در گروه سنی  نفر از دانشجویان 09با  برفی

ها نیز براساس روش کدگذاری باز و  تحلیل داده فرایند صورت گرفت. ساختاریافته نیمه ةمصاحب

 ها انجام گرفت. هبندی داد محوری و سپس مقوله

 

 

                                                                                                                                                             
1. In-depth Interview 
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 پژوهش های یافته
و عنوان  بندی دستهدر قالب دو گروه را در مصاحبه با مخاطبان جوان  شده مطرح های آسیب توان می

که از  شوند میدینی دیده  وگومحور گفت های برنامهبیشتر موارد در که در  اییه آسیباول  ةکرد. دست

 های برنامهنسبی در  طور بهی که های آسیبدوم  ة. دستشود میتعبیر  ها برنامهکلی  های آسیببه  ها آن

 .شود میتفصیل بیان  به دسته دوهر  های آسیب ،دینی وجود دارند. در این بخش وگومحور گفت

 

 دینی وگومحور گفتی ها برنامهکلی  یها ضعف

 های دینی جذابیت؛ آسیب بارز برنامه نبود .1

بودن این  کننده کسلوگومحور دینی  های گفت های برنامه ترین آسیب ترین و ملموس یکی از بزرگ

 جذابیت در نبودپرسیده شد، از مخاطبان دلیل بیان این آسیب  که زمانیها در نگاه کلی است.  برنامه

یکی از  ةگفتها برشمردند. طبق  ترین ضعف این برنامه را اصلی ها ی مختلف این برنامهاجزا

 ةارائ ةقالب، دکور و شیو رویه از یک بی ةاستفاد ، اما«خالقیت است ةنتیججذابیت »ان مخاطب

وگومحور دینی طی سالیان  های گفت به تأثیر عناصر بصری در اغلب برنامهتوجهی  بیای و  کلیشه

از است.  بوده ها آنها و درنتیجه کاهش مخاطبان  عامل اصلی کاهش جذابیت این برنامه متمادی

 های برنامهبه تولید  وگومحور گفت های برنامهدر تولید  انگارانه سادهنگاه مخاطبان، اتخاذ رویکرد 

 شده است.منجر  جاذبه بیو  ای کلیشه

مهم در  ینقشها  د مختلف این برنامههرگونه نوآوری و خالقیت در اجزا و ابعا نبوددرواقع، 

یکی از مخاطبان  ةگفتبه وگومحور دینی داشته است.  های گفت اطبان از برنامهمخ نکردن استقبال

ساختاری مشابه با دیگر ای که  تماشای برنامه«. این برنامه است ةگمشد ةحلقخالقیت و جذابیت »

جذابیتی  گونه هیچی مخاطب جوان پرشور حتم برا طور به ،دینی دارد وگومحور گفت های برنامه

شکل هستند، هیچ ابتکاری در   به یک شان همهکه ست ااین  ی یادشدهها عیب بزرگ برنامه» .ندارد

اند از او  همه رفتهو . یک نفر تیتراژ ساخته و خوب از آب درآمده است ظاهرشان صورت نگرفته

سازند. سعی نکردن  دینی می ةبرناماون  اند. سمت خدا خوب از آب درآمده همه مثل تقلید کرده

 به نیاز احساس نماید، عدم آنچه برای مخاطب آزاردهنده می«. بسازندخودشان یک کار جدید 

گرفتن اهمیت  نادیدهسازان این حوزه است که منشأ این آسیب،  ها از سوی برنامه برنامه در نوآوری

 انگاری در سهلانگاری و  درنتیجه، با ساده ها در تربیت دینی نسل جوان است. بسزای این برنامه

 کنند. منصرف می ها آنای از مخاطبان را از تماش بسیاری ،ها ساخت این برنامه



 9316 ایيزپ ،3 شمارة ،6 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    222

 گرفتن محرز عالیق و انتظارات مخاطبان نسل جوان نادیده .2

جامعه  نسل جوانروحیات وگومحور فعلی سیما با معیارها و  های گفت ها، برنامه مصاحبه براساس

در این ، هستندملی  ةرسان های برنامه ترین هزینه کمجزء  ها برنامهاین  آنجاکه از بسیار دارند. ةلفاص

، این ساختار مورد تأیید درنتیجهشود.  میترین شکل ممکن ارائه  ها محتوای دینی به ساده برنامه

هستند و  خود های تهتقویت دانسمنظور  بهدنبال دریافت پیام دینی  افرادی از جامعه است که بیشتر به

جامعه جزء این  مسنقشر  ،برای مثال ؛ندارد چندانی اهمیت ها آنبرای های بصری  جذابیت کیفیت

 ةسلیقطبق مجری و کارشناس را »سازان  برنامهیان اینکه ب بادسته از مخاطبان هستند. مخاطبان جوان 

وخیز ندارد. تنوع ندارد. دقیقًا  ست. افتاطوالنی  ها بحث»و  «اند انتخاب کرده ها پیرمردها و پیرزن

ایرت این به مغ ،«نی بخوابی پای برنامه!اتو راحتی بدون هیچ اذیت و آزاری می که شما بهست اطوری 

بیشتر  ها آنوالدین ، از نگاه مخاطبان جوان ترتیب این بهاذعان داشتند.  با انتظارات جوانانها  برنامه

او  کند مییک جوان فکر »، «نشینن ها می ی ما پای این برنامهبیشتر مادرها» :ها هستند این برنامه ةبینند

نکردن انتظارات جوانان در  برآورده ،. درواقع«شاید وقتی به سن پیری برسد باید عبادت کند، توبه کند

 دشو میبه جوان القا »؛ شود میها  این برنامهمحتوای از  ها آنگرفتن  فاصله موجبها  ساخت این برنامه

ها برای شما نیست. این برنامه مختص پدر و مادرهاست شما فعالً  که فعالً وقت تماشای این برنامه

به انتظارات نسل جوان هنگام تولید  یتوجه بی دلیل بهبنابراین،  «.برو و از دوران جوانی لذت ببر

 شود. ا نمیها ارض در این برنامه ها آنطلبی  تنوع انرژی، هیجان ودینی،  وگومحور گفت های برنامه

طور  بهوگومحور دینی  های گفت معتقد بودند که برنامه گانشوند مصاحبه، بسیاری از همچنین

روحانی، اغلب شوند. انتخاب کارشناس  از جامعه تهیه و تدوین می ای ویژهبرای قشر  یعموم

کیل یک لحاظ رفتار، تش لحاظ پوشش ظاهری چه از استفاده از مجریان کامالً مذهبی چه از

عربی و ناآشنای ها و اصطالحات ثقیل و گاهی  ی سنگین و خشک با استفاده از واژهوگو گفت

ها  این برنامه»کند که  همچنین انتخاب محتوای کامالً تخصصی این پیام را به مخاطب منتقل می

ساخت از دید مخاطبان، در «. دارند باال قرار یلحاظ اعتقادی در سطح مختص افرادی هستند که از

لحاظ شده است تا افزایش ویژه  یهای اعتقادی قشر ها بیشتر تکمیل و تقویت زمینه این برنامه

 ند.ی دارکمترة عالقی که به دانستن موضوعات دینی مخاطبان جوان

موافق هر چیزی که کارشناس در برنامه » اغلبو « اللهی حزب»، انتخاب مجریان همچنین

و مدام در پی  ندارندای منفعل و مطیع  که روحیه خاطبانعمل برای نسل جوان مدر« گوید می

و  مذهبی مخاطب» سازی، این نوع برنامه ،قبول نیست. درواقع قابل کشیدن مباحث هستند، چالش به



 224    ...ایران اسالمي جمهوری سيمای دیني وگومحور گفت های برنامه های ضعف

آیات قرآن یا  عالوه، موضوعات کامالً تخصصی مانند تدبر در هب. «دکنجذب  دناتو میرا  سن باال

است  فهم قابل های دروس قرآنی حوزه پژوهان یا طلبه ای قرآنبر مشخصطور  بهقواعد قرآنی که 

 اینانتخاب  ،همچنین .کند می جلبخود را به  ویژههمان قشر توجه ناپذیری  طور اجتناب به

سوزی  فرصت نوعی شب، به 88ساعت مثال برای موضوعات در ساعات طالیی پخش زنده، 

زیرا  ؛شود میمنجر های دینی  ای برنامهطور غیرمستقیم به ضدتبلیغ بر د و بهوش میمحسوب 

از تماشای این قشر خاکستری جوانان گیری  موجب کنارهها  آنهضم  محتوای سنگین و غیرقابل

 شود. ها با محتوای دینی می بیگانگی آن تداوم ها و برنامه

 

 وگومحور های گفت قالب برنامه .3

 وگومحور گفت های برنامهل به تماشای جوانان در عدم تمای تأمل قابلاز دالیل مهم و دیگر یکی 

وگومحور  های گفت قالب برنامه ،مخاطبان جوان نظرهایبراساس است. ه برنامهدینی، قالب این 

به مانعی بزرگ در راه جذب جوانان به ناپذیر است،  مقتضیات که وجودشان اجتناببرخی دلیل  به

ی وگو گفت یکنواخت الگوی از رویه بی ةاستفاددراصل،  است. شده  تبدیلمحتوای دینی 

پرانرژی  ةروحیبا تحرکی عوامل جلوی دوربین  ها و سکون و بی برنامه این تمامی در تلویزیونی

ی دو نفر وگو گفتدیدن  ،کلدر»شود؛  می ها آن تفاوتی بیو موجب  نداردنسل جوان همخوانی 

طوری  به حالتی که به شود نسبت م جذاب نیست. تمرکزم کم مییتلویزیون براروی هم از  هروب

و ست اکه متکلم وحده را پور ازغدی  فیزیکی و از نزدیک شاهد بحث باشم. مثالً سخنرانی رحیم

دوست دارم و اینکه طرف مقابلش من مخاطب باشم و او مستقیم ست اکامالً بحث دست خودش 

 روش از استفاده رب اصرار ،درحقیقت «.کند جلب میخیلی بیشتر را کند توجهم  به دوربین نگاه می

 با مرتبط و جذاب های برنامه میان از نکردن استفادهقالب و  این در مفاهیم انتقال برای مستقیم

 .ستها گونه برنامه سازان در تولید این هایی از اتخاذ رویکرد حداقلی برنامه بحث نشانه موضوع
 

 پخش نامناسبساعت  .4

ها دقت کافی صورت نگرفته است.  نامهدر انتخاب ساعت پخش این برها،  براساس مصاحبه

از  بسیاری؛ این ساعت به نظر شود میپخش زمان ظهر در  اغلبوگومحور دینی  های گفت برنامه

«. شود محسوب می ها جوانروز برای  ةزمان مرد پخش، ساعتاین »زیرا  یست؛مخاطبان مناسب ن

شوند و در این موقع از روز  می ها قبل یا بعد از اذان ظهر پخش این برنامه بیشترعبارتی،  به
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طور  و مشغول تحصیل یا کار بیرون از خانه هستند. به نیستندمخاطبان جوان معموالً در خانه 

  انتخابتدبیرانه  بسیار بی -شب نیمهیا  ساعات پس از اذان صبح -ها این برنامه مشابه، ساعات تکرار

ن نیز مایل به تماشای تلویزیون در آن ساعت مخاطبا بیشتربلکه  ،تنها مخاطبان جوان است. نه شده

 های روزانه آماده کنند. خود را برای فعالیت کردن دهند با استراحت و ترجیح می نیستنداز روز 

 

 ی دینیها برنامه زمینة در جذاب تبلیغات هدفمند و نبود .5

و مستمر  سانیر اطالع نبوددینی،  وگومحور گفتی ها برنامهناشی از بستر پخش  های آسیب جز به

 جمله ازی دینی ها برنامهکمبودهاست که در تمامی  ترین بزرگدر این حوزه از  جذاب تبلیغات

پخش  ةاز مخاطبان جوان دربار در این راستا،. شود میاحساس  وگومحور گفتی ها برنامه

از ا ه آن بیشترشد،  سؤالنزدیک به اذان ظهر غیر از ساعات  دردینی  وگومحور گفتی ها برنامه

فقط در اینکه  بیان با. تعدادی از مخاطبان نیز کردند می اطالعی بییی ابراز ها برنامهوجود چنین 

 ،درواقعتبلیغات در این حوزه اذعان داشتند.  نبودبه  اند، دیدهرا  ها  عنوان آن ها برنامهاعالم  زمان

این  رسانی طالعا ةزمین در زیری برنامهنبود  ،ها برنامهمدیریت پخش این  وارد بر یکی از ایرادات

و ضعف در ایجاد احساس نیاز به دریافت محتوای دینی در  روز ةطی ساعات پربینند ها برنامه

از افراد خواسته  برخیکه از  دست آمد بهزمانی  نتیجهاست. این از طریق تبلیغات گسترده مخاطبان 

از تماشای این ها  آن، درنتیجهکنند.  ببینند و نظر خود را اعالم دقت بهرا  ها برنامهشد تا این 

موضوعات  اینیی با ها برنامهو اذعان داشتند که از وجود چنین  ندابراز رضایت کرد ها برنامه

گرفتن  اشی از نادیدهن ها برنامهعبارتی، ضعف در تبلیغ این  ند. بها هاطالعی نداشت گونه هیچکاربردی 

 ملی است. ةاز سوی مدیران رسان ها برنامهاین اهمیت 
 

 دینی وگومحور گفتی ها برنامه های کاستیسایر 
 و یکسان نیست ها برنامه این در تمام وگومحور گفت های برنامهگرایش جوانان به  ةکاهندعوامل 

 مجری، کارشناس، جمله از ها برنامهاین  اجزای عملکردبه  با توجه ها آنشدت و ضعف  میزان

 متغیر است. ،مختلف های برنامهمحتوا در  ةارائ ةیوش و همچنین کاررفته بهعناصر بصری 
 

 عملکرد مجری برنامه .1

دو بعد  در ،بحث مورددینی  وگومحور گفت های برنامهاز نگاه مخاطبان جوان، عملکرد مجریان 
 است. بررسی قابلهای الزم برای اجرا  های ظاهری مجری و مؤلفه ویژگی
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مجری که  شود میدرک  زمانی در اجرا ینیهای د های ظاهری مجری برنامه ویژگیاهمیت 

اول تبلیغ یعنی جذب نگاه  ةمرحل نقش خود را در پسند جوانظاهری  های ویژگی داشتن دلیل  به

 بعدی ارتباط یعنی دریافت پیام بپردازد. ةمرحلمخاطب به انجام داده باشد تا  خوبی بهمخاطب 
پوشش مناسب، دارای ، ینمحجوب، مت ةچهروگومحور دینی از  های گفت مخاطبان جوان برنامه

 ،ها در مصاحبه ها آن طبق انتظاراتاما مجریان ابراز رضایت کردند، بیشتر تواضع و آرام مخوشرو، 

مخاطبان جوان  حفظو در است  بخش رضایتها بیشتر برای مخاطبان میانسال  وجود این ویژگی
لحن صدای گیرا و چهره و  نداشتنآرام،  انتخاب مجریان مسن و. ردها تأثیر چندانی ندا این برنامه

افراد نظر  مورد های ضعفبا روحیات نسل جوان از  ها برنامهمغایرت شخصیت مجریان این  کلدر
های  تنهایی این مجریان را به شخصیت وجود این صفات به ،دراصل. اند بودهپژوهش  ةنمون

 ها و معیارهای دیگری از وان ویژگیبرای نسل جبلکه  ،کند نمیوب جوانان در تلویزیون تبدیل محب
 نماید. مهم می انتخاب مجریجسارت در و  جمله پویایی، نشاط

 سکوت و انفعال الزم برای یک اجرای موفق است. های مؤلفهمربوط به  ها آسیببخش دیگر 

مفید و  تعامل ایجاد در بحث، ناتوانی محتوای بر تسلط بحث، عدم درمجری  ةانداز از  بیش
یری از زبان بدن کارگ به، ضعف در عدم ایجاد تنوع آهنگ در صدا هنگام اجرا، کارشناس اب صمیمی

 شده مطرح های آسیببحث از عمده  در مشارکت برای کافی ةانگیز و کمبود و ارتباطات غیرکالمی
 دینی هستند. وگومحور گفت های برنامهدر عملکرد مجری 

های  ترین برنامه ینندهپربه اجرای مجری یکی از با اشاره ب شونده مصاحبهبسیاری از مخاطبان 

جسارت الزم برای  نداشتنمجری و  ةانداز از  یشب از انفعال ،عسل ماهملی، رسانة  وگومحور گفت

. برای من جوان آرامهحد  از  یشبعلی درستکار »؛ کشیدن بحث ابراز نارضایتی کردند چالش به

دنبال یافتن افرادی از جنس  بهجوان  .«تا مخاطببرد  یمجذاب نیست. بیشتر خودش از بحث لذت 

 دربرابرو طنزپردازی کند، لبخند بزند، جسور باشد و  باشد طبع شوخکه  کسی ؛خود در برنامه است
 ةاز خود نشان دهد. مشاهد موقع بهد و واکنش سریع و نیز مقاومت کبرانگ بحثسخن غیرمنطقی یا 

و  نیازها بیانو در  یستندخص که از نسل جوان نیز بین دو شوخ افت یک دیالوگ ساده و بی

افراد نمونه از  بیشتراین قشر مطلوب نیست.  افرادبیشتر برای  ،ندا مخاطبان ناتوان های دغدغه

 .کردند یادمورد تأییدشان  ةنمون عنوان به ،احسان علیخانی ،عسل  ماه ةمجری برنام

یری آن کارگ بهموضوع بحث و  ةدربار فیکادانش  داشتن ،ی اجرای موفقها مؤلفهیکی دیگر از 

 های برنامه. از دید مخاطبان جوان، میزان تسلط مجریان استبا کارشناس  وگو گفتحین 

. بعضی از مجریان اطالعات داردملی درجات مختلفی  ةدینی درحال پخش از رسان وگومحور گفت
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 ها آنه ت که جسارت کافی باما میزان دانش برخی دیگر به حدی نیس دارند،موضوع  ةدربارخوبی 

موضوع نداشته  ةدرباراگر مجری اطالعات خوبی »، درحقیقت برای حضور فعال در بحث بدهد.

اما اگر بر موضوع احاطه داشته  ،کند میبحث موافقت  روند دربا هر چیزی که کارشناس  ،باشد

 «.تواند سخنان کارشناس را به چالش بکشد خوبی می باشد به

 

 کارشناس ضعیف عملکرد .2

وگومحور دینی دعوت از افرادی است که متخصص دین و  های گفت اساس و مبنای تولید برنامه

تلویزیونی اشراف کامل  ةبرنامو مقتضیات  ای رسانهبر اصول ارتباطات و  هستندمعارف اسالمی 

به مهارت جه با تو ،همچنین. یابد میکارشناسان دینی معنا  اینبا حضور  ها برنامهماهیت این  .دارند

تمام کارشناسان  صالحیت و عملکرد ةدربار توان نمی ،کند؛ بنابراین میها تغییر  این افراد کیفیت برنامه

کارشناسان دینی از  های آسیبدر این بخش  درنتیجه، داد. قاطع ینظردینی وگومحور  های گفت برنامه

 .شود مطرح مینمونه  از سوی افراد شده طبق میزان فراوانی بیان نگاه مخاطبان جوان

 ةبرنامکارشناس  عنوان به« روحانی»یک انتخاب  ،شونده مصاحبه جوانان بیشتراز دید 

، این حقیقتی انکارناپذیر است که تنها ها آن. به اعتقاد وگومحور دینی امری طبیعی است گفت

حانی ی دینی افراد جامعه قشر روها دغدغهو ها  پرسشصالحیت پاسخگویی به  دارای اشخاص

 براساس البته «.هر موضوعی یک متخصص دارد، متخصص دین هم افراد روحانی هستند» :هستند

جوان  انکارشناسان دینی در اقناع مخاطببخشی از  ،از سوی مخاطبان جوان شده مطرحنقدهای 

ثقیل و  تفهیم بیشتر موضوع، استفاده از زبان منظور بهاز تمثیل  ة اندکاستفاد ،درواقع. اند نبودهموفق 

نکردن اصل تدریج در انتقال مفاهیم دینی به جوانان از  رعایت و جوانان بیشترغیرقابل فهم برای 

 حضور های مؤلفه نداشتن ،همچنیناست. ه برنامهاقناع در این  ةحوزمرتبط با  های آسیب ترین مهم

 و ارتباط غیرکالمیاصول ارتباط کالمی و  کارگیری بهجمله کارشناسان از  بیشترملی در  ةرساندر 

شده  ها برنامهجوانان به تماشای این  میلی بیموجب ، در روند بحث آهنگ صدای متنوع و مناسب

گرفتن بعد  نادیدهو موضع انذار در دین توسط کارشناسان دینی  سازی برجسته، عالوه هاست. ب

برخورد ، رشناسانکابرخی  خودبرتربینی، واقعی دینداردادن  نشانو سعی بر غمگین  تبشیری دین

و  غیرکاربردی راهکارهای ةارائبا موضوع بحث و بیان اظهارنظرهای شخصی و  ای سلیقه

به  ی بودند کههای آسیبجمله  از، از شرایط و نیازهای روز نسل جوان اطالعی بیدلیل  بهشعارگونه 

 .اند شدهمنجر دینی  وگومحور گفت های برنامهمخاطبان از عملکرد کارشناسان  مندی گله
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 محتوا ةارائ ةشیوموضوع و  ضعف در انتخاب .3

افراد در سطوح  ةهمی کاربردی و مفیدی برای ها آموزهدین اسالم در تمام شئون زندگی شک،  بی

یکی از بسترهایی وگومحور دینی  های گفت یژه برنامهو بهملی و  ةرسان. ف اجتماعی و اعتقادی داردمختل

ترین  بزرگ ،جوان انمخاطباز نگاه  ی نشان داد.خوب بهو ارزشمند را این محتوای غنی  توان میکه است 

شده توسط  نبودن مطالب مطرح کاربردیوگومحور دینی،  های گفت محتوای برنامهشده در  مشاهدهآسیب 

 بسیاری از مطالب دانستن ها آناز نگاه شاید  ،درواقعکارشناسان دینی برای نسل جوان است.  بیشتر

جوانان  دینییا نیازهای  ها دغدغهاما این مطالب جزء  ،نفسه خوب باشد یفها  ن برنامهدر ای شده مطرح

ها پاسخگوی  ماند که محتوای این برنامه یمدر ذهن جوانان باقی  های زیادی پرسشهمواره و نیست 

و حتی احکام غسل را ست ا اطالع کمترین مسائل  پاافتاده یشپمخاطب جوانی که در » :ها نیست آن

اش شفاف شوند بعد موضوعاتی که برای  یکاربردیاز و ن موردباید موضوعات  ، اولداند نمیوب خ

جوانان یکی از  روز مشکالت و ها دغدغه با محتوا تناسب عدم حقیقت،در .«آگاهی بیشتر است

 دینی است. وگومحور گفت های برنامهجوانان به  نداشتن دالیل گرایش ترین مهم

موارد زیر   بهتمام افراد نمونه  نیز دینی وگومحور گفت های برنامهمحتوا در  ةارائ ةشیو زمینةدر 

 نبود، طرفه یک اغلبو ی ممتد وگو گفتبیان مطالب در قالب یک اصرار بر  اند: انتقاد داشته

دینی از  سازان برنامهمدیران و  تصویری مرتبط با موضوع و ترس های کلیپو  ها برنامه میان

های  یوهش نگرفتنکار بهجوان،  انمخاطباز نگاه  ملی. ةدینی در رسان های حثبکشیدن  چالش به

ساختار  و ها بحثیز وخ افت بیو  کننده کسلها، روند  ابتکار و نوآوری در طول برنامه نبودنوین، 

ی جذب مخاطب ها روشها که فاقد هرگونه  ی در این برنامها رسانهی وگو گفتثابت و همیشگی 

 .اند شدهمنجر ها  استقبال مخاطبان جوان از این برنامههستند، به عدم 
 

 عناصر بصری به اهمیت توجهی بی .4

محتوا، شاهد  ةارائ ةشیودینی همچون بخش  وگومحور گفت های برنامهعناصر بصری  ةحوزدر 

دینی هستیم.  وگومحور گفت های برنامه دکورهای ساخت در مشابه الگوی یک از رویه بی ةاستفاد

و کیفیت  بی یاشیا، استفاده از ها برنامهاستفاده از فضاهای بسته و کوچک برای تولید ، همچنین

، آرایی صحنهبه چیدمان اصولی اشیاء و  توجهی بیهمچنین وجود عناصر نامأنوس در دکور، 

بصری در  های جذابیت گرفتن اهمیت نادیده طورکلی بهو  روح بیسرد و  های رنگاستفاده از 

 ها برنامهاز سوی مخاطبان جوان این  شده مطرح های آسیبعمده دینی از  وگومحور گفت های برنامه



 9316 ایيزپ ،3 شمارة ،6 دورة ایران، در اجتماعي تحقيقات و مطالعات    244

در ساخت نسل جوان  ةتوجهی به سلیق های روز دنیا و بی اوریناز ف نکردن استفادهدرواقع،  .اند دهبو

 برشمرده شده است. اغماض غیرقابلوگومحور دینی ضعفی  های گفت برنامه دکور

 

 یریگ جهینتبحث و 

 اول گروه: کرد تقسیم گروه دو به را جوان مخاطبان توان می پژوهش، های یافتهتوجه به با 

های  از دغدغه دینی معلومات افزایش و هستند دین معارف دانستن به مند عالقه که مخاطبانی

 یک توسط کاربردی و روز به محتوای ةارائ با راحتی به . این گروه از مخاطباناست شان اصلی

 مخاطبان از دسته این برای. شوند می ها برنامه این جذب بالغت، و بیان فن در وانمندت کارشناس

 انتخاب بعدی اولویت در ها برنامه بصری های جذابیت و افراد جلوی دوربین ظاهری های ویژگی

 محتوای دریافت به چندانی ةعالق مختلف دالیل به که هستند مخاطبانی دوم ةدست. گیرند می قرار

جوان  مخاطبان بیشتر های این پژوهش، طبق یافته. ندارند وگو گفت طریق از مستقیم شکل هب دینی

 های آموزه از آگاهی اینکهبا توجه به  درواقع، هستند. دوم ةدست جزء سال، 80تا  80گروه سنی 

 لقبی از گوناگون هایی راه از بایدها  آن جذب فرایند، نیست اصلی این افراد های دغدغه جزء دینی

 در هایی برنامهو حتی  مکمل های برنامه میان ساخت جوانان، عالیقطبق  مؤثر و جذاب تبلیغات

 در ای رسانه و محبوب های شخصیت انتخاب ،پسند جوانو  جذاب دکور، ساخت دیگر های قالب

 صورت گیرد. کارشناس و مجری سمت

 اصلی مخاطب سرسخت ةانگیز پنج براساس را این دسته از مخاطبان ةانگیز توان می ،بنابراین

 عنوان با آنچه پذیرش به جوان نسل مخاطب گرفت نتیجه و دکر ارزیابی ،شد  مطرح تر پیش که

 اصلی ةانگیز پنج از یکی حداقل آنکه مگر ،ددار اکراه شود می ارائه دینی وگومحور گفت های برنامه

 برای محتوا با درگیرشدن و گرایی فایده گرایی، هدف مشارکت، گزینشگری، یعنیمخاطب فعال 

و نیازیابی  فهمی گرایش، سنجی معلومات، همچنین. ایجاد شود ها برنامه این تماشای طی ها آن

ای دوسویه با  با مخاطب است. رسانه برای ایجاد رابطه ارتباطمخاطب از اصول اساسی برقراری 

ریزی  ه باشد تا قادر به برنامههای دینی و پندارهای مذهبی آنان آگا مخاطبان خویش باید از دانسته

 وگومحور دینی باشد. های گفت میزان مخاطبان برنامهو حفظ افزایش  راستایهدفمند در 

شناسی  مخاطب. است حیاتیتبلیغ توجه به سن مخاطبان هدف امری زمینة در  شک، بی

 ،ناسدکه مبلغ مخاطب هدف خود را نش زمانیتوفیق در کار تبلیغ است. تا  ضرورتترین  مهم

تواند اثر مطلوب را بر مخاطب داشته  نمی ،بنابراین ؛هایش آگاهی ندارد نیازها و خواسته درمورد
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 مخالفتی اسالمی معارف و دینی محتوای آگاهی از با جوان مخاطبانبیشتر  کهنیا وجود باباشد. 

پیام در  ةائار ةشیوهمچنین و  وگومحور گفت های برنامه قالب عدم جذابیت اصلی ةمسئل، نداشتند

، انگارانه ساده رویکرد با رازی شود؛ میدر جذب جوانان  سازان برنامهمانع از توفیق  ست کهها آن

با درواقع،  .شود می منجر ها برنامه زدن پس به این و کند را مطرح می دین و ابتدایی ای کلیشه

در دریافت  ها آن گیری هجبه مانع از توان می ها فناوری کارگیری بهو با امروزی  انمخاطبشناخت 

برای  مخاطبان میان در واحد های ارزش ایجاد هدف دینی های برنامه تولید در، همچنین پیام شد.

آنچه برای مخاطب جوان  هدف، این به رسیدن منظور به. است اسالمی زندگی سبک رسیدن به

احد و مشترک ابتدا و های ارزشبرای ایجاد  حائز اهمیت است توجه به عالیق و انتظارات اوست.

جذابیت فرم پیام  اول دریافت پیام یعنی ةمرحلارتباط در  فرایندباشد تا  پسند جوانباید ساختار 

 در جدید دستاوردهای یعنی توجه به محتوای پیام صورت گیرد. ی تبلیغبعد ةمرحلموفق باشد تا 

 دارد. تأکید اقناع مخاطبدر  غیرمستقیم های روش از استفاده بر آموزش و شناسی روان های حوزه

سیمای دینی  وگومحور گفتی ها برنامهاصالح وضع موجود  راستایپیشنهادهایی در  ةارائ، نهایتدر

این پژوهش مفید  در مصاحبه مورد از سوی جوانان شده بیانانتظارات  بر  تکیهجمهوری اسالمی ایران با 

 تقویت و بسط راستای در سیما دینی های نامهبر متصدیان حیاتی نقشدلیل  به، همچنین. رسد میبه نظر 

ساخت  در هدفمند سیاستگذاریها باید  آندر میان اقشار مختلف جامعه،  اسالمی معارف و فرهنگ

فعلی  های نگرشابتدا باید در منظور،   این  به. داشته باشند جامعه جوان نسل پسند مورد دینی های برنامه

ملی  ةانفعال مدیران رسان صورت گیرد. چشمگیر یی و تغییربازنگر ملی ةرسان متصدیانو  سازان برنامه

 قشر جذب اهمیت به توجهی بیدینی،  وگومحور گفت های برنامهدر قبال ها  آن ةاندیشان سادهرویکرد  و

از  نو های ایده و جدید های طرح کردن عملیاتی در موجود توان و انرژی صرف جامعه و عدم خاکستری

  این دردینی هستند.  سازان برنامهرایج در میان  زای آسیب های نگرش جمله از دینی نسازا برنامهسوی 

. نماید می ضروری بسیارهای مختص گروه سنی جوانان  نیازسنجی و ها نظرسنجی دادن نجاما، راستا

دینی جوانان بخش وسیعی از راه را برای  های دغدغه، آگاهی و شناخت کامل از نیازها و شک بی

 در خالق و جوان نیروهای به خدمت گرفتن و نو های ایده بهادادن به .کند میدینی هموار  سازان هبرنام

دینی  وگومحور گفتی ها برنامهاصالح وضعیت کنونی  راستایگام بعدی در  ،ها برنامه این تولید فرایند

تأثیر  به اینکه به توجهبا  -آشنا نام و، باانگیزه محبوب کارشناسان و مجریان از استفاده ،همچنین. است

 کتاب درنیز  8هوور ام  راهکاری مفید در جلب نظر جوانان است. -باشند داشته باور خود فعالیت

                                                                                                                                                             
1. Stewart M. Hoover 
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 و اصیل عمل برای تهدیدی را تصنعی ارتباطی هایفرایند ،فرهنگ و دین رسانه، درباره بازاندیشی

 ترفیع و ترویج موجب تواند می دینی قدرتمند نیروهای دستان در قدرتمند ةرسان» :داند می دینی ةتجرب

 دل از را معانی مخاطبان، و ها گروه اشخاص، اخیر، ةمدرنیت در. شود دینی خاص های ایدئولوژی

 ،وشنودی گفت های برنامه در(. 888 :8000 ،هوور ام) «کشند می بیرون شان استفاده مورد های رسانه

 ،بنابراین ؛است توجه  جلب ها آن حضور کارکرد نخستین. دارد عمده کارکرد چند مجری حضور

 را بیننده توجه اول لحظات همان در تا باشند باطراوت و شاداب بیان، خوش ،قیافه خوش باید مجریان

 ةبرنامبنیادی  های مؤلفهاز  . موارد یادشدهدارند  نگه تلویزیون ةبرنام پای را او و کنند جلب خود به

. است شهرت متغیر مجریان، طریق از توجه  جلب ر درعامل دیگ همچنین،. است وگومحور گفت

 و او با مخاطب ذهنی درگیری سطح ،باشد مشهورتر هرچه مجری که رسد می نظر به چنین معموالً

 درگیرشدن یعنی فعال مخاطب دیگر ةانگیز تأمین همان این و رود می باالتر دهد می ارائه که ای برنامه

 تا باشند داشته سعی باید همواره تقریباً وشنودی گفت های نامهبر سازندگان دلیل، همین به. اوست

. برجسته و محبوب انتخاب کنند دانشگاهی-علمی یا تلویزیونی سینمایی، های چهرهاز میان  را مجریان

 است معتقد( 8005) میلر. است صادق نیز ها برنامه این مهمانان ةدربار معروف مجریان کارکرد موضوع

 در و دیگر ای زاویه از را مجریان شهرت و ظاهری جذابیت طریق از توجه  لبج موضوع توان می

 که است تصوراتی «منبع اعتبار» از مراد ،خالصه طور به. کردنیز بررسی  منبع اعتبار مفهوم چارچوب

 بودن،  اعتماد قابل تخصص، صالحیت، مانند صفاتی به تصورات این. دارد ارتباطی منابع از مخاطب

 نظر از منبعی اگر درنتیجه،. شوند می مربوط ارتباط تداوم و ارتباط  این در وی توانایی و ویاییپ ،صداقت

 ةنقط در. است معتبر بسیار ،شود تلقی اعتماد قابل و باصالحیت شخصی عنوان به خاص یا عام مخاطب

 و شد خواهد اعتبار کممنبع  شود، شناخته اعتماد غیرقابل و الزم صالحیت فاقد گر ارتباط چنانچه» مقابل

 (.90 :8058، کریمی) «است ناک عیب ارتباط یک این ارتباط درنتیجه

با توجه به مقتضیات  محتوایی جدی است، یذاتطور  بهمحتوای دینی  آنجاکه از، همچنین

بعد سرگرمی و نشاط را برای مخاطب  توان نمی ها برنامهاین نوع از ، در وگومحور گفت ةبرنام

 ةتغییر قالب مصرفی برای ارائ ،در جذب مخاطبان جوانمفید  های حل راهی از کرد. یک تأمین

در نمایشی مانند فیلم و سریال  های برنامه از طریق مخاطبان را که طوری به است؛محتوای دینی 

 .دهد قرارمعرض محتوای دینی 

 بر عالوه سانهر در دین تبلیغ امر متولیانکارشناسان دینی باید گفت اقبال  افزایش زمینة در

 تداوم و ایجاد. باشند داشته موفق ارتباط اصول فراگیری در ویژه اهتمام باید محتوا، بر تسلط
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 راهکارهای از یکی رسانه محیط از خارج در جوانان با اجتماعی مستمر و گرم صمیمی، ارتباط

جوان به دیگر، نسل   عبارت به .است روحانی قشر سوی از دین تبلیغ در توفیق برای مفید

تر  آورند که عطش فکری، فرهنگی و معنوی آنان را سیراب کند. ویژگی مهم ای روی می روحانی

 از ،ترین قشر جامعه هستند جوانان تیزهوش .روحانی نداشتن تعارض میان گفتار و رفتار اوست

اورعی،  )حسینی آقایی و صدیق کنند خوبی احساس می بودن رفتار و عمل افراد را به رو دوگانه این

 است تغییراتی دیگر از دینی محتوای ةارائ برای روحانی قشر از غیر افرادی انتخاب(. 882: 8055

برداشت کرد  توان می طور اینمخاطبان  های گفتهاز  زیرا ؛رسد می نظر به بخش نتیجه آن اعمال که

 ةگستر. «اند شده خسته» وگومحور گفتی ها برنامهدر « روحانی»فرد  مشاهدةاز  نوعی به ها آنکه 

 و هنرمندان دانشگاهیان، مانند ؛شوند واقع مؤثر دین تبلیغ فرایند در توانند می آفرینان پیام از وسیعی

 .هستند جامعه فکری رهبران جزء نوعی به که افرادی تمام

 دیگر از جامعه افراد بیشتر برای درک قابل و ملموس زبانی با کاربردی محتوای ةارائ

 وضوح به کارشناسان توسط ها برنامه این محتوای ةتهی هنگام آن اجرای لزوم که است پیشنهادهایی

 ةرسال در. است گوینده سخنان فهمیدن افراد، اجتماعی حقوق از یکی دراصل،. شود می احساس

 که است این همنشین حقوق از یکی: »است هشد اشاره مسئله این به نیز)ع(  سجاد امام حقوق

 ترتیب، این به(. 882 :8055 ،اورعی صدیق و آقایی حسینی) «باشد او فهماندن گفتار، از مقصودت

 .است در امر تبلیغ دین دینی کارشناسانتوفیق  ماتملزو از یکی شیوا بیانی از برخورداری

دیگر راهکارهای افزایش و نیازهای روز جوانان از  ها دغدغه، انتخاب موضوعات مرتبط با همچنین

 تماشای برنامه است. منظور هبمخاطبان  ةانگیز

 برای بصری های زیبایی تأمین ،دارد وجود تلویزیون در که هایی ضرورت از دیگر یکی

 ظاهر است، تلویزیون تماشای هنگام عضو درگیرترین تقریباً چشم اینکه به توجه با. است مخاطبان

نگام تولید تمامی ه دراصل،. نماید می مهم بسیار مخاطب برای سیما تولیداتو عناصر بصری 

 ،اصلی صداوسیماست های سیاستاز  ها آندینی که جذب مخاطبان به  های برنامه ویژه به ها برنامه

 .باشند بصری های جذابیت خلق خدمت در باید تصویری هنرهای

ی وگو گفت فرد منحصربه های ظرفیتاز  گیری بهرهو  پیشنهادها این اجرای با است امید

 دشاه و شود برطرف دینی وگومحور گفت های برنامه های آسیب از یعظیم بخش ،تلویزیونی

 در دین های آموزه و اصول پیش از  بیشاجرای نهایت در و ها برنامه این به جوانان بیشتر گرایش

 .باشیم ها آن زندگی بطن
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