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  چكيده
نيـا در عرصـة قـدرت نفـوذ و     هـاي د  منـدترين رسـانه   از قـدرت  امروزه، تلويزيـون 
رشـد  . اي اسـت كـه بـا تلويزيـون بيگانـه باشـد       تر خانه كه كم چرا ؛تأثيرگذاري است

تأثيرات گوناگوني در فرهنـگ   ،هاي گذشته در سال ،زبان فارسياي  هاي ماهواره  هشبك
است هايي  شبكهاز جديدترين » تو  و  من«شبكة تلويزيوني . جامعة ايراني گذاشته است

كـه عوامـل جـذابيت     ،را پرسش  اين پاسخ .است قرار دادهطب خاايراني را ماد افركه 
آن  اندركاران سازان و دست توان از برنامه هم مي ،اين شبكه بر چه منابعي استوار است

كـه دسـتاوردهاي تحقيقـي در ايـن      ،ايـن مقالـه  . انهم در پرتو نگاه مخاطب و گرفت
توجـه  جالب نكتة . ده استكردوم را انتخاب  گروه، گويد مي باز اختصار موضوع را به
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بنابـه   ،ي گونـاگون هـا  رسـانه  و شكل گرفـت يافت، صنعت پايدار چاپ  ميگسترش و  بود
در ميـان همـة   . حدودي اقتصادي بشر، پا به عرصـة وجـود گذاشـتند    تا شرايط اجتماعي و

دن كـر  و نهـادي  ،هاي الكترونيكي در ايجـاد، تعريـف   تلويزيون و رسانه ،هاي موجود رسانه
اي و ميزان  قدرت رسانهسبب  بهتر  بيش امراين . كنند بازي مي نقشي اصلي نمادها در جامعه

توليـدات  . ي صـاحبان ثـروت و قـدرت در دنياسـت    هاي جنب شان در كنار تالش اثرگذاري
هـا و نهادهـاي    سازمان سان بدين وبسيار مؤثر است معاني و مفاهيم گيري  ها در شكل رسانه

فرهنـگ جوامـع    ،ترتيـب  اين به. ها هستند الشعاع قدرت رسانه آموزشي و فرهنگي نيز تحت
حتـي اعمـال و رفتـار    . يابـد  يتغيير و تحول م ،شده به مردم ارائهمحتواي  به بشري با توجه

مندترين رسانة  قدرت ،ميان اين در. ها نيست تأثير از رسانه ها نيز بي آنعقيدة مردم و نگرش و 
بـودن   زمـاني  همـه تـر مخاطـب و    عد تأثير و وسعت بيشكه از بٍُ چرا ؛جمعي تلويزيون است

منـدترين   ويزيون قـدرت تل« ،)B. Graham( بيلي گراهاماز نظر . استمند  استفاده از آن بهره
  ).253: ب 1375پستمن، (» ابزار ارتباط جمعي است كه بشر تاكنون به خود ديده است

وجود حركت در آن است كه آن را بيش  ،ترين خصوصيات تلويزيون يكي ديگر از مهم
سـوي جهـان بـاز     اي است كـه بـه   تلويزيون پنجره. كند از هر رسانة ديگري زنده و پويا مي

آن جعبة به كه زماني  ،اين رسانه. كند را غرق در خيال و واقعيت توأمان مينسان او  دشو مي
در جوامـع  گونـاگون  هاي دنيا وجود دارد و افـراد   خانهتر  بيشاكنون در  هم گفتند، ميجادو 

هاي قرن بيستم  كه اختراع تلويزيون به نيمه حالي در. كنند شهري و روستايي از آن استفاده مي
  . ه استبود گير چشمآن ، سرعت انتشار و رشد استفاده از گردد مي باز

در . جـود داشـت  هشـت هـزار تلويزيـون در جهـان و    فقط دوم، جهاني در پايان جنگ 
 ،اين افزايش مخاطبان). 37: 1384كارنكراس، (ميليون رسيد  840، اين تعداد به 1996 سال

تري نيز  ، سرعت بيش1990ة شدن پخش در ده اي شدن تكنولوژي آن و ماهواره با ديجيتالي
اسـتفاده از   ،سـازگارند   با توصيف ،ها بهتر از انواع بقية پيام ،جا كه تصاوير از آن .گرفته است
سـازي حسـي    اغواگري، شبيه«اي جديد است كه  اي ارتباطي مسئله وسيلهمنزلة  بهتلويزيون 
هـاي اصـلي آن    گـي پذيري آسان در راستاي حداقل تالش روانـي از ويژ  و ارتباط ،واقعيت

تلويزيـون  « ،)M. McLuhan( نظر مـك لوهـان  از ). 387: 1380كستلز، (» شود محسوب مي
آن را از عكس و فـيلم   و همين ويژگي .)همان(» دهد ها ارائه مي كالمي از شكل اي غير آميزه

ـ  كه به ،اي بايد توجه كرد كه تلويزيون در عرصة پخش ماهواره. كند جدا مي ي صورتي فراملّ
تأثير  ،در اين نوشته. بومي دارد غيردر انتقال مفاهيم و نمادهاي بسياري كند، قدرت  عمل مي
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چگـونگي  از طريـق تحليـل    )تو و من( اي زبان ماهواره فارسيهاي  يكي از جديدترين شبكه
  .مطالعه خواهد شد اين شبكهاز هاي تهران  دانشجويان دانشگاه استفادة
  
  دهي افكار عمومي اي و شكل هاي ماهواره  شبكه
اوري هر عصر نوع زندگي اجتماعي و فرهنگـي اجتماعـات را شـكل    فنّ ،مك لوهاناز نظر 

تنهـا در   او مدعي است كه شيوة ارتباط يا روش انتقال معلومات و انتشـار پيـام نـه   . دهد مي
كننـده   تعيـين كه در سيستم عصبي و ادراكات او نقشي بلرفتار و تصورات انسان مؤثر است 

بـراي تبيـين رابطـة آدمـي بـا      متفـاوتي  هاي  روش ،ترتيب اين به). 90: 1385دادگران، (د دار
چه در اين ميـان اهميـت    اما آن. ك نقاط قوتي دارديهر كه اي شكل گرفته تكنولوژِي رسانه

گيـري از   بهرهو سوي هدفي معين  ها به گذاري بر افكار عمومي مردم و راهنمايي آن دارد، اثر
  .است بدين منظور مخاطب در يك جامعههاي پر رسانه
گيـرد   گذاري بر افكار و عقايد و احساسات افراد عملي است كه با زور صورت نمـي  اثر

افكار عمـومي بـا   . طلبد هاي خاص خود را مي مدت است كه ابزار و روش بلكه هدفي بلند
ش مبنـي بـر   ا گيرد و راهبـرد اثرگـذاري   مفاهيم، نمادها و امور فرهنگي و انتزاعي شكل مي

تفكـر و   ،)D. Hume( هيـوم به نظر . آورد ها مي فشاري است كه به صاحبان قدرت و دولت
اي كه انسان رفتار  شيوهگوناگون، در شرايط  ،اما ؛كند ماهيت هستي تعيين مي رارفتار انسان 

چـه افكـار    آن«بلكـه   كند برگرفته از اين ماهيت و در واقع برگرفتـه از حقيقـت نيسـت    مي
اگر افكار عمومي حقيقـت را نپـذيرد،    .كند ي به آن معتقد است اين شيوه را تعيين ميعموم

در  ،درواقع .)407: 1385نصر، (» شود اي براي رفتارش منكر مي عنوان پايه انسان نيز آن را به
پنداشـتن  . كند حقيقت است د كه فكر ميندا ، آدمي حقيقت را آن چيزي ميمتفاوتشرايط 

نيـز  علـت  به همين . معة امروز تحت تأثير افكار ديگران و جو جامعه استانسان نيز در جا
  .افكار عمومي دشوار است هنفوذ ب

كند كـه   اين نكته اشاره مي  به ،در تعريف خود از افكار عمومي ،)G. Allport( آلپورت
شـوند   اي مشـخص متمايـل مـي    خواسته، به خواسـته  ناآگاهانه يا  ،اي كه گيري عده موضع

هم بيان  )E. Ross( طور كه الزورث راس همان. شود ميايت به هدف مورد نظر منجر نه در
» افكار عمومي شامل قضاوت عمـومي، تمايـل عمـومي و عمـل عمـومي اسـت      «: دارد مي

  ).404: همان(
ويژگي و شرايط خاص خود را عرضه  ،در هر دوره ،هاي ارتباطي بايد توجه داشت فنّاوري
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تـر   ماننـد مـاهواره و اينترنـت نزديـك     ،جديد و وسايل ارتباطي جديـد هرچه به دورة . كنند مي
  ها و شرايط جديدي پـيش روي انسـان   ها، ويژگي كاررفته در آن شويم، با توجه به فنّاوري به مي

  :استكرده به شكل ذيل خالصه ) 44: 1382(ها را محكي  اين ويژگي. گيرد قرار مي
  ؛يو اثربخش يتـ جذاب

  شدن فرهنگ؛ صنعتي وفريحات ـ تأثر از صنعت ت
 صوت و تصوير؛ و ـ ظرفيت باالي نگهداري و انتقال متن، عكس،

  زدايي؛ ـ جمع
  .زمانبه نبودن  بند پايزماني،  ـ ناهم

زيـوني از  يهـاي تلو  با مشكالت مـاهواره و دريافـت شـبكه    ،ش 1370از دهة  ،در ايران
اولين بار در طـول تـاريخ مرزهـاي    اي برنكته اين بود كه  ،درواقع. رو هستيم به طريق آن رو

هاي مصوري كه مستقيماً از فراسوي مرزهاي جغرافيايي، سياسي،  فرهنگي ايران به روي پيام
  ).1: 1380ارجمندي، (شد  آمدند باز مي و اجتماعي مي ،فرهنگي

. ه اسـت نسبت به دريافت از مـاهواره يكسـان نبـود   متعدد سوگيري و واكنش كشورهاي 
 ،ديگر  گروهيو  ندكردگذاشتن اين مسير، بدون مشكل، امكان دريافت را فراهم گروهي با باز

از جملـه ايـران، بـا ايجـاد      ،يافتـه باشـند   توسـعه   تـر  كمرسد عمدتاً از كشورهاي  نظر مي كه به
ها  ها و برنامه هاي گوناگون، سعي در ممانعت از استفاده از اين شبكه ها و ممنوعيت محدوديت

  .داشته و دارند
هاي  كه در بدو امر با سياست هثيرات مخرب آن بودأت  آگاهي از ةدهند ين امر نشانا
ها و توليدات  برنامهمطالعة جاست كه  همينها همراه بود و  آوري ماهواره اي چون جمع مقابله
. دارد طوالني تاريخي ها رسانه مورد در البته تحقيق. يابد اي اهميت مي هاي ماهواره شبكه

 رفتار و سياسي گفتمان بر جمعي هاي رسانه ثيراتأت نگران نوزدهم، قرن ةنيم زا ،منتقدان
 و خبري هاي رسانه كه بود اين از ،ها رسانه عصر آغاز در ،دانشمندان ترس. اند بوده فردي

 عينكي و ناچيز، هاي افشاگري و انساني هاي عالقه سطح ترين پايين گوي پاسخ دباي تفريحي
  .)Plymire & Forman, 2000: 1( باشند غيرمنتقد و خور ريبف مخاطبان تودة براي

 گونه بدان ،»اجتماعي علوم« در ها رسانه و ارتباطات مطالعات كه كند مي اشاره )Peters( پيترز
 و ارتباطات مطالعات اگرچه و است  گنجيده نمي ،كردند مي تصور نوزدهم قرن متفكران كه

 مطالعات اين بوده، استوار نوزدهم قرن اجتماعي معلو هاي فرض پيش بر غالباً ها رسانه
  ).Peters, 1994 :374( »است بوده يافته سازمان تحقيقِ از شدهتوليد تازه و جديدتر) هايي( نمونه«
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 هـاي  زمينـه  هـا  آن نيسـتند؛  اي رشـته  بـين  خـاص،  طور هب ،ها رسانه و ارتباطات مطالعات
. باشـند  داشتهشناختي  ري و روشظن متنوع رويكردهاي توانند مي كه ندا مطالعاتي موضوعي

 را خود هاي ريشه كيهر كه كند مي معرفي ارتباطي تحقيقات در را اصلي رويكرد سه پيترز
  :دارد 1930 ةده اجتماعي و فكري روشن بافت در

  ؛)P. Lazarsfeld( الزارسفلد پاول تجربي »ثيراتأت« رويكرد. 1
  ؛)J. Dewey( ديويي جان »گرايانه انسان« رويكرد. 2
 پيـروان  اخيـراً  و بـود  آن پيشـرو  فرانكفـورت  مكتـب  ابتـدا  در كه »انتقادي« رويكرد. 3

  .)e.g., Hall, 2003( اند پرداخته آن به انتقادي فرهنگي مطالعات
 از كه طور همان. اند داشته رسانه مطالعات در را نفوذ ترين بيش انتقادي و اتتأثير هاي سنت

. پردازد مي مخاطبان بر ها ي اين رسانهفرض آثار سنجش به شيوه اين است،پيد اتتأثير رويكرد نام
 كه فرضيه اين با نگرش اين البته. است داشته همراه به جالبي نتايج رويكرد اين تحقيقات

 اثر اين ،؛ مثالًاست شده محدود كنند مي ايجاد خاصي هاي نگرش و رفتارها مستقيماً ها رسانه
 به را ها رسانه تحقيقات از برخي و مردم از بسياري كه است ثيراتأت ردرويك به مربوط خيريِأت

 خشونت به كاربر فرد شود مي سبب خشن ويدئويي هاي بازي كه كند مي فكرهدايت طرز اين
  .باشد آميز خشونت رفتار مستعد ،تر بيش بالقوه، طور هب ،و كند عادت

 كه پرسش اين پاسخ به در كنند مي دنبال را انتقادي رويكرد كه جديدتريگران  پژوهش
 كنندگان استفاده مخاطبانْ كه گويند مي باشند، داشته اي قوي ثيرأت چنان توانند مي ها رسانه آيا

 ببلعنـد،  تمـامي  بـه  را هـا  پيـام  كـه  آن از بيش ،كه هستند ها رسانه محصوالت فعال و متفكر
  .كنند گري پرسش يا مقاومت ها پيام مقابل توانند مي

ـ  هايي اسـت كـه ابـزار رسـانه     شيوهديگر از  ها يكيهنجار تغيير منظـور تـأمين    هاي را ب
يـاتي  و از طريق مصارف فرهنگي مـردم يـك جامعـه عمل    گيرد كار مي نظر به  مورداهداف 

ـ براي حاكميت در جوامع هـدف،   ،جو هاي سلطه كشور ،در برخي مواقع. شود  مي جـاي   هب
ها و اقـدامات فرهنگـي، نظـام     از طريق رسانه ،كوشند ميهاي مطلوب خود  ارزش تحميل

زمينه  ،ايجاد تغيير در اين حوزه .سمت مطلوب خود تغيير دهند ههدف را ب هنجاري گروه
جريـان سـلطه    و هنجارها در جوامع هدف مطابق با نظـام مطلـوب  ها  رزشر ارا براي تغيي

  .دكن  ميفراهم 
 ةلعـاتي، نحـو  مطا منـابع  وادبيـات   ،هاي پوشش و آرايـش  تغيير در عالئق جوانان، مدل

رايـج، گسسـت و    موسـيقي  هاي خاص هنري، تغيير در صرف اوقات فراقت، رواج مكتب
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  پاشـيدگي نظـام   هـم  و از ،فرهنگي و فرهنگ سنتي در بين نسل جـوان  هاي بيگانگي با سنت
  .استدر نظام ارزشي جوامع  اجتماعي از آثار تغيير
هـاي   يي است كه هدف فعاليـت ها كانون ها از جمله و اجتماعي ملت ،هويت ملي، ديني

و جـوار   كشور خودمان و كشـورهاي هـم   آثار چنين تحوالتي را در. گيرد اي قرار مي رسانه
. اسـت  از الگوهـاي خـاص غربـي    برگرفته ن جوانانايمنوع پوشش رايج . شاهديمهمسايه 

اي  ماهواره هاي و شبكه سينما. خوانند  هاي رمان نويسندگان مشهور غربي را مي جوانان كتاب
حـدي    ايـن امـر تـا    .پردازند جوانان به ايفاي نقش مي  و تحول الگوهاي شخصيتي در تغيير

هـا بـه    شـدن فرهنـگ   تسليماز  )23: الف 1375( پردازان چون پستمن است كه برخي نظريه
  .اند ها سخن گفته تكنولوژي

 
  تو  و  مناي  ماهواره شبكة

ايـن  . متفـاوت اسـت   شـبكه هاي اين نوع  ساير ردهبا زبان  فارسياي  هاي ماهواره  شبكهتبار 
 ةمريكا و شركت نفت آرامكو وارد منطقـ از طرف ارتش ام  1950 ةدهبار در  ها اولين  شبكه

و شـدند  هاي ملي منطقه صاحب تلويزيون ملي خـود   دولت ،1960 در سال. خاورميانه شد
اي به اوايـل   هاي ماهواره شبكهتوسعة ظهور و  ،واقع در. گذاري كردند تلويزيون خود را پايه

ند كه در خدمت ا اي محصول بازاري كاپيتاليستي هاي ماهواره شبكه .گردد مي ربم  1990 ةده
هـاي   بيش از زمـان  ،ها و امروزه محتواي آن). 1385 زي،گودر( اند دولت و بازار قرار گرفته
  . است  شدهگذشته، تجاري و بازاري 

هـا و   شـدند، ديـش  ايران وارد  1372 - 1371هاي  هايي كه در اواخر سال نخستين ديش
هـاي   شد تعداد محدودي از كانال ها مي بودند و از طريق آن) analog( »آنالوگ«هاي  گيرنده
در مرزهـاي شـمالي و جنـوبي، مـردم      ،اگرچه تا پيش از آن نيز. يافت كرد اي را در ماهواره

هـاي خـارجي را ببيننـد، امـا ايـن       هاي تلويزيوني خود شبكه توانستند با چرخاندن آنتن مي
چنـين   كانـال تـرك و هـم    18تا  12با كمي تغيير جهت، بين  ،هاي آنالوگ باعث شد گيرنده

كه  ،)digital( »ديجيتال«هاي  آن بود كه اولين گيرندهپس از . شوند چند كانال هندي دريافت
تر  كننده نيز استفاده از آن راحت كرد و براي مصرف ها را دريافت مي تري از شبكه تعداد بيش

  ).1385 پور، گرانمايه( بود، قاچاقي وارد ايران شد
اي  مـاهواره  ةميليـون گيرنـد   شـش درحـال حاضـر بـيش از     ،رسمي غير طبق آمارهاي

يافـت حـدود   قابـل در  زبـانِ  هاي فارسـي  شبكه ،از اين ميان. فعال است كشور در مجازغير
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   »اسـتار  تلـه «و  )hotbird(» دبرتهـا «هـاي   كانال تلويزيوني اسـت كـه بـر روي مـاهواره     30
)tele star ( تـو  و مـن «توان بـه   ها مي ترين آن دار طرف ترين و پر كه از مهمشوند  ميدريافت 
صـداي  «، )farsi 1( »فارسي وان« ،)BBC Persian( »سي فارسي بي بي«، )manoto1/2( »2و 1
و  ،)PBC( »تـپش « ،)امريكـا ( )jaam-e-jam( »جـام جـم  «هـا   و پـس از آن  )VOA( »مريكاا
و آلمان  ،مريكا، انگليساها اغلب در  مراكز اصلي اين شبكه. كرد اشاره )PMC( »سي ام پي«

هـاي عربـي يـا جنـوب      دار از سوي كشـور  پرطرفهاي  برخي از شبكه اگرچه اخيراً ؛است
 ةگـذاري بـر جامعـ   تأثيرها با هـدف   بسياري از اين ماهواره. اند سيس شدهأشرقي آسيا نيز ت

 هـاي جديـدي شـده    شـبكه  طراحيسبب  هايي در اين عرصه اما ناكامي ،ايراني پديد آمدند
ايـن  . اشـته باشـد  خـويش را بـر جامعـه د    تـأثير حداكثر  ،با جذب مخاطب ،تا بتواند است
  .برند لعاب فرهنگي كار خود را پيش مي  و  رنگكه ظاهر سياسي ندارند، با  ،ها شبكه

شناسـي   رسد با آسـيب  نظر مي اي است كه به شبكه تو و منتلويزيوني  ةشبك ،در اين ميان
و  صـداي امريكـا  و  سـي  بي بيگرفتن نقاط قوت و ضعف  نظر زبان و نيز در فارسيهاي  شبكه
سازي در آن ضـعف   از برنامه ،متعددعلل  به  بنا ،هاي داخلي ايران طور مواردي كه رسانه همين

بررسـي و تحليـل ايـن شـبكه      ،رو ايـن   از. است برنامه و در حال پخش شده سيسأدارند، ت
اي  آخـرين دسـتاورد رسـانه    ةاين شبكه مطالعمطالعة بديهي است كه . است مهمضروري و 

. هاي سـابق تلويزيـوني اسـت    ها و شبكه ماحصل تمامي برنامه دشمن در جنگ نرم است كه
هـاي   بر مشاهدات جاري بر مبناي مشاهدات و تحقيقات پيشين، برنامـه  كيد كرد عالوهأبايد ت

نسـلي   ،با تخريب جايگاه خانواده و نيز توليد انسان مطلوب خويش ،ندا اي در تالش ماهواره
هاي نامناسب ماهواره فرد را دچار  دائم برنامه ةمشاهد. اي را براي آينده پرورش دهند ماهواره

. نـد ك هـاي فرهنگـي مـي    رفـتن عقالنيـت و دوري از ريشـه    دسـت  شـدگي و از  حالت مسخ
كـه ريشـه در فرهنـگ     ،ها از مسير اصـلي تربيتـي خـود    الشعاع اين برنامه هاي تحت خانواده
اي در ذهـن   هـاي مـاهواره   شـبكه . گيرنـد  فاصله مي ،اسالمي و مذهب جعفري داردـ  ايراني

گـويي آن   كنند كه اكثر مخاطبان با سطح دانش خود قادر به پاسـخ  ايجاد ميشبهاتي مخاطبان 
  .ت پاسخ و رفع اين شبهه طي كنندرا براي درياف اي بايد مراحل طوالني نيستند و
 شـبكة هاي وابسته به  شبكهمجموعة از » 2 تو و من«و » 1 تو و من« تلويزيوني هاي شبكه

شـبكة  . كنـد  به زبان فارسي برنامـه پخـش مـي    1389است كه از سال » مرجان«تلويزيوني 
بـه پخـش    2 تو و من ةكند و شبك هاي متنوعي ارائه مي هاي خود را در قالب برنامه 1 تو و من

 2011 ژوئن 10اما از . داشت هاي داستاني اختصاص مستند

هاي اين دو شبكه با هـم   برنامه 1
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پخـش   3و هـاتبرد  2سـت  يوتـل ماهوارة و از طريق دو  1 تو و من  شبكةاز ط فقتلفيق شده و 
، سريال، فيلمشامل  ها برنامه. كند پخش مي لندنهاي خود را از شهر  برنامه تو و من  .شود مي

 ،»اتاق خبـر «، »بفرماييد شام«هاي اين شبكه  ترين برنامه اطبپرمخ .است ...، گزارش و اخبار
  .است» پالس تو و من«و 

اند براي هم شام درست  ديگر را نديده حال يك بهچهار نفر كه تا  ،بفرماييد شام ةدر برنام
در روز  .دهند پس از صرف شام، به هم امتياز مي ،و روند ديگر مي هاي يك كنند، به خانه مي

اي  شود و به برنـده جـايزه   بندي مي كه آخر هر هفته است، امتيازها جمع ،ن مسابقهپاياني اي
گو  و دروغ ،هايي دورو، رياكار، خودخواه را انسان ايرانيانقصد دارد  اين برنامه .شود اهدا مي

براي  نيز، راوي اين برنامه. با فرهنگ اصيل ايراني ندارد اي ساني همگونه  جلوه دهد كه هيچ
   .كند از هر شوخي غيراخالقي و عبارت شنيعي استفاده مي ،طنز آن ةجنبايجاد 

بر سر ميز شام خود، مشروبات الكلي  ،كنندگان هاي اين برنامه، شركت تر قسمت در بيش
نـوعي كنـار هـم قـرار      نحوي زيركانه رفتارها را به كنندگان اين برنامه به تهيهكنند و  سرو مي

كردن آن براي ميهمانـان امتنـاع    سرويان از صرف مشروب يا دهند كه فردي كه در اين م مي
براي دريافـت  را خود انگيزة ميهمانان تر  بيش .دشوورزد، از سوي ديگران تحقير و تمسخر 

كنند و تصـويري   ايراني يا انگليسي اعالم مي ةهاي خيري اهداي مبلغ جايزه به انجمن جايزه
 ةشود و هم رفته ارائه مي انگلستانمهاجران ايراني  دوستي انساندوستي و  ال از نوعبسيار ايدئ
بـا هـدفي    ،نهـايي  ةها و رفتارهاي ضد ايرانـي بـراي رسـيدن بـه جـايز      ها و غيبت دورويي

   .شود تطهير مي ،خيرخواهانه
البته جاي  ؛پردازند ويژه ايران مي هاي جهان و به مجريان برنامه به خواندن خبر ،در اتاق خبر

كه  استسي  بي زبان بي فارسية مربوط به شبك) درصد 90(منبع اين اخبار  ةمل است كه عمدأت
 ةبـا اسـتعمال واژ   سـازان  برنامـه . اسـت جمهوري اسالمي ايران  دربارةرضانه غحاوي اخباري م

و اد كه فرصـتي بـه   ند اين حس را به بيننده القا كننواقع قصد دار در) ال از مخاطبينؤس( »چرا؟«
لــب ارتباطــات لحظــات آخــر تنظــيم خبرهــا قــرار بگيــرد و در آن ق اســت تــا درشــده داده 
. است توجه  جالببيني دوربين  پيشدليل حركات ناگهاني و بدون  همين د و بهكنتصرف    و دخل
در جلـوي دوربـين اتفـاق     چـه  كرد كـه آن  زماني مشكل ايجاد نمي ،استفاده از اين تكنيك البته
طور طبيعي  هدر همان زمان كه مجريان ب ،كرد كه ده منتقل مياين احساس را به بينن افتاد واقعاً مي

  . ه استكردند، دوربين هم برنامه را ضبط كرد ديگر بازگو مي خبرها را اولين بار براي هم
موضـوعات   بـارة هاي كامل و جذابي در گزارش ،پالس، در بدو امر تو و من  هاي گزارش
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باني  رسد دروازه نظر مي به ،پياپي ةاي چند هفته گزارش ةبا مشاهد ،اما ؛نمايد متنوع خبري مي
  .ها با اهداف خاصي صورت گرفته است و نيز انتخاب موضوعات و گزارش

 مربوط به نمايشگاه لباس يا خبر نتـايج تحقيـق   كند با حرارت بيان مي مجري زن چه آن
معرفـي   كردن زياد اسـت يـا گـزارش    خريد افزايش طول عمر با ةتايلند دربار شده در انجام

هـاي   در دانشـگاه  ،كـه  كيـد بـر ايـن   أها و ت يابي به اين دانشگاه هاي لندن و طرق راه دانشگاه
گونـه   يابيد و همـه  شويد هم به نهايت لذت و سرگرمي دست مي هم عالم دهر مي ،انگليس

هـا حـول    اكثر گزارش. كنيد جنس خود تجربه مي هم جنس و غير تفريحات را با دوستان هم
يا نمايشگاه لباس و با تعبير نقش لباس در معرفي شخصـيت، لـذت خريـد،     موضوع خريد

هندوسـتان  در اخبـار نمـايش مـد    مربوط به هاي سراسر دنيا نيز يا  گزارش. است...  تنوع و
  .فريقاااي بر زندگي مردم  هستههاي  آالينده تأثيرهاي جهان سوم يا  است يا بدبختي

  
  شناسي تحقيق روش
نامه از دو  پرسش. استنامه  و ابزار آن پرسش يپيمايش ،ميدانيمطالعة ر اين رفته د كار بهروش 

گـو   نگرش پاسخسعي بر واكاوي االت نگرشي، ؤبخش س در .بخش كلي تشكيل شده است
   .است مورد نظرگو  رفتارهاي پاسخ ،االت رفتاري همؤبخش س در. استبه موضوع تحقيق 

هـاي شـهر تهـران     دانشـگاه  ةبه تحصيل در كلي دانشجويان شاغل ،در تحقيق ،آماري ةجامع
ـ   ،بـا اسـتفاده از فرمـول كـوكران    . گرفتن موطنشان بوده است نظر بدون در آمـاري   ةحجـم نمون

را  05/0گيـري   درصد و با خطاي نمونه 95گيري در سطح اطمينان  اساس ميزان خطاي نمونه بر
درصد  4/19. ادفي انتخاب شدنداي تص گيري خوشه نمونه ةوسيل دهد كه به نفر تشكيل مي 500

هاي دولتـي در   دانشگاه دردرصد  9/53 ،گويان در دانشگاه آزاد اسالمي شهر تهران از اين پاسخ
هـاي پيـام نـور در     درصد نيز در دانشگاه 1/18و  ،هاي غيردولتي دانشگاهدردرصد  6/11 ،تهران

روش  ةوسـيل  ها به گردآوري دادهابزار  )validity( روايي. اند شهر تهران مشغول به تحصيل بوده
  .تست سنجيده شده است پري ةوسيل به) reliability( و پايايي  ،اعتبار محتوا

  
  هاي تحقيق يافته
 ةهاي توصيفي اين تحقيـق خـارج از حوصـل    از تمامي يافته ،هرچند مختصر ،گزارشي ةارائ

د به ايـن مطلـب اشـاره    باي ،در ابتدا. شود لذا به توصيفات مهم اشاره مي است؛حاضر مقالة 
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. انـد  درصـد آنـان را مـرد تشـكيل داده     4/38گويـان را زن و   درصـد پاسـخ   6/61كرد كـه  
درصد 4/16وضعيت اقتصادي . اند  هلأدرصد آنان مت 3/28و  مجرد گويان درصد پاسخ 7/71

درصـد   9/36چنـين   هـم .  ها متوسط درصد آن 8/46و  استپايين و پايين  بهمتوسط رو آنان 
   .باال و باال دارند بهوضعيت اقتصادي متوسط رو  ها آن

. شود  ميميزان زماني است كه براي آن صرف  ،براي ارتباط با تلويزيون ،ترين عامل مهم
درصد از  2/15كنند و  تلويزيون نگاه نمي اند كه اصالً گويان اظهار داشته درصد از پاسخ 2/3

كردن تلويزيون وقـت صـرف    روز براي نگاهساعت در  تر از يك اند كه كم گويان گفته پاسخ
 4تـا   2 روزانه اند كه گويان اظهار داشته درصد از پاسخ 2/52اين درحالي است كه  .كنند مي

 7تـا   5اند بـين   درصد نيز گفته 0/20كنند و  وقتشان را صرف تماشاي تلويزيون مي ساعت
تـر   ساعت و بـيش  8ن هم گويا درصد از پاسخ 2/9و نشينند  ميتماشاي تلويزيون  بهساعت 

هـاي تحقيـق را    تـوان برخـي يافتـه    مـي . گذارند كردن تلويزيون وقت مي در روز براي نگاه
  :كردبندي  ترتيب زير دسته  به

  
 خارجي ةفرهنگ شفاهي ايراني و رسان. 1

ايرانيـان   ةهاي دوسـتان  را در نقلگوناگون هاي  گذاري و جذابيت برنامهتأثيرعلل بسياري از 
كـردن در   باز با جا ،د اماراندهاي موفقي  اي كه تكنيك بسا برنامه چه. كرد جوو توان جست مي

را زيـاد   تـو  و مـن   ةدرصد نـام شـبك   0/78 ،گويان از ميان پاسخ. شود ميبيننده  پرميان مردم، 
اظهـار  ) درصـد  4/53(ها  چنين بيش از نيمي از آن هم. است گيري چشماند كه درصد  شنيده
كننـد و   گيـري مـي   شبكه را پي اين هاي حد زيادي برنامه  كه اقوام و خويشانشان تااند  داشته

گيـري   پـي ايـن شـبكه را    حد متوسـطي  تااند كه اقوام و خويشانشان  گفته نيزدرصد  9/24
درصـد از   4/5فقـط  كننـد و   گيـري مـي   تر اين شـبكه را پـي   درصد نيز كم 3/16و كنند  مي

ايـن امـر   . كننـد  نمـي گيري  پي اصالًاين شبكه را و بستگانشان  اند كه اقوام گويان گفته پاسخ
  .ندكايجاد است شبكه توانسته  اين است كه اي فضاي ذهني ةدهند نشان

هـاي دوسـتي و شـغلي نيـز در ايجـاد تمايـل و        گروه ،هاي خويشاوندي بر گروه عالوه
يـان اظهـار   گو درصـد از پاسـخ   5/45. ثر اسـت ؤساخت جذابيت ذهني دانشجويان ايراني م

درصـد از   2/20كننـد و   نشان در محل كار زياد از اين شبكه تعريف ميااند كه همكار داشته
كننـد و   در محل كار تعريف مـي  تو و من  ةحدي از شبك اند كه همكارانشان تا ها نيز گفته آن
ـ  كم ،از اين شبكه در محل كاركه همكارانشان اند  گويان اظهار داشته درصد از پاسخ 1/16  رت
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اند كه در مورد اين شبكه همكارانشان  گويان نيز گفته درصد از پاسخ 2/18و كنند  ميتعريف 
  . كنند تعريفي نمي در محل كار اصالً

  هاي آن و برنامه تو و من ةشبك بارة شناختدر .1جدول 
  جمع كل  اصالً  كم  متوسط زياد  عناوين مورد پژوهش  رديف

  تو  و  من   ةشنيدن نام شبك  1
  478 29  28  48 373 فراواني
  0/100 1/6  9/5  0/10 0/78 درصد

2  
هاي شبكه توسط اقوام و  گيري برنامه پي

  خويشان 
  461 25  75  115 246 فراواني
  0/100 4/5  3/16  9/24 4/53 درصد

  تو  و  من ةميزان تعريف همكاران از شبك  3
  446 81  72  90 203 فراواني
  0/100  2/18  1/16  2/20 5/45 درصد

  تو  و  من ةشبك ةميزان شناختن برنام  4
  466 76  124  103 163 فراواني
  0/100  3/16  6/26  1/22 0/35 درصد

  هاي اين شبكه  كردن برنامه ميزان دنبال  5
  356 67  89  90 110 فراواني
  0/100  8/18  0/25  3/25 9/30 درصد

6  
و  »بفرماييد شام« ةكردن مسابق ميزان دنبال
  مراحل آن

  307 40  71  72 124 يفراوان
  0/100  0/13  1/23  5/23 4/40 درصد

7  
از برنامة  ميزان دريافت اخبار روزانه

   »اتاق خبر«
  304 67  82  58 97 فراواني
  0/100  0/22  0/27  1/19 9/31 درصد

8  
هاي پخش شده در اين  چقدر سريال

  كنيد؟ شبكه را دنبال مي
  299  101  95  52 51 فراواني
  0/100  8/33  8/31  4/17 1/17 درصد

9  
هايچقدر اتفاق افتاده كه وقتي برنامه

كنترل را برداريد و بينيد  را مي تو  و  من  
  ؟بهتر بگرديد ةدنبال كانال ديگر و برنام به

  299 28  100  94 77 فراواني

  0/100 4/9  4/33  4/31 8/25 درصد

  هاي علمي شبكه كردن برنامه ميزان دنبال  10
  304 21  57  80 146 فراواني
  0/100 9/6  8/18  3/26 0/48 درصد

 
 تجرد مخاطبان ماهواره. 2
هـاي   تر وقت خود را صرف برنامه بيشاند كه  كردهگويان مجرد اعالم  درصد از پاسخ 6/35

هـاي   برنامـه  ،انـد  هل بودهأكه مت گويان، پاسخدرصد از  6/19كه  درحالي. كنند مياي  ماهواره
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هـاي   ميـزان تماشـاي برنامـه   ميان معناداري  ةرابط ،بنابراين. كنند شا نميتما ماهواره را اصالً
ة تر برنامـ  درصد از افراد مجرد بيش 6/33. گويان وجود دارد هل پاسخأماهواره با وضعيت ت

 هـل تـا  أدرصد از افـراد مت  2/30كنند و اين درحالي است كه  گيري مي را پي تو و من  ةشبك
تر  بيشاين است كه مجردها  ةكنند ها بيان آمار. كنند گيري مي پيرا  هشبكاين  ةحد كمي برنام

  . كنند را دنبال مي تو و من ةهاي شبك هل برنامهأافراد مت از
  
  آشپزي تلويزيوني. 3

انـد كـه    گويان اظهار داشـته  درصد از پاسخ 4/40، تو و من ةگوناگون شبكهاي  برنامهاز ميان 
ها نيـز   درصد از آن 5/23كنند و  حد زيادي دنبال مي تا بفرماييد شام و مراحل آن را ةمسابق
 تر اند كم درصد هم اظهار داشته 1/23كنند و  گيري مي حد متوسط اين برنامه را پي اند تا گفته
درصـد از   0/13ايـن درحـالي اسـت كـه      .كننـد  گيـري مـي   و مراحل آن را پـي مسابقه  اين

گير هم  كنند و پي د شام و مراحل آن را نگاه نميبفرمايي ةمسابق كه اصالً اند گفتهگويان  پاسخ
ايـن برنامـه را   . اسـت  شـبكه ايـن   ةبفرماييد شام پرطرفدارترين برنام ،ها مطابق يافته. نيستند

درصد از  9/51كه  چرا ؛اين شبكه براي مخاطبان دانشجو دانست ةترين برنام توان جذاب مي
درصـد از   3/29فرماييد شـام جـذاب اسـت و    ب ةحد زيادي برنام  اند كه تا گويان گفته پاسخ
  .حد متوسطي جذاب است تااين برنامه اند كه  ها بيان كرده آن

 ةانـد كـه برنامـ    درصد از زنان اظهار داشـته  4/43ند يا مردان؟ ا اما مخاطب اين برنامه زنان
رصـد  د 2/28كنند و اين درحالي است كـه   گيري و تماشا مي بفرماييد شام را مستمر و زياد پي

 ةتـوان گفـت رابطـ    بنـابراين مـي  . كننـد  تر اين مسابقه را تماشا مـي  اند كه كم از مردان نيز گفته
  . گويان وجود دارد بفرماييد شام با جنسيت پاسخمسابقة ري يگ معناداري بين ميزان تماشا و پي

ن ميـزا ميـان  ، ه اسـت هل و تماشاي بفرماييـد شـام ديـده نشـد    أمعناداري ميان ت ةچند رابط هر
ـپلم      درصد از پاسخ 3/52. تحصيالت و تماشاي برنامه ارتباط وجود دارد گوياني كـه تـا مقطـع دي

 .كننـد  گيري و تماشا مي بفرماييد شام را مستمر و زياد پي ةاند كه برنام اند اظهار داشته تحصيل كرده
حـد   اند كه تا اند گفته گوياني كه در مقطع كارداني و كارشناسي تحصيل كرده درصد از پاسخ 4/26

ـيالت      درصـد از پاسـخ   7/27كنند و  متوسط اين مسابقه را تماشا مي گويـاني كـه در مقطـع تحص
  .بينند حد كمي مي اند كه اين مسابقه را تا ند نيز اظهار داشتها تكميلي مشغول به تحصيل

چنيني خاص  هاي اين ند كه ديدن ماهواره يا برنامهكبه ذهن خطور ور تص  اينممكن است 
درصد  4/43دهد  اين تحقيق نشان مي. ايراني است ةاي مشخص يا قشري معين در جامع بقهط
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بفرماييد شام  ةاند كه برنام ها در سطح پايين است گفته گوياني كه وضعيت اقتصادي آن از پاسخ
گوياني كه وضعيت اقتصادي  درصد از پاسخ 2/27كنند و  گيري و تماشا مي پي يحد زياد را تا
حـد متوسـطي ايـن مسـابقه را تماشـا       اند كـه تـا   نيز اظهار داشتهاست سطح متوسط  ها در آن
هـا در   گوياني هم كـه وضـع اقتصـادي آن    پاسخدرصد از  5/45اين درحالي است كه  .كنند مي

  .كنند بفرماييد شام را زياد تماشا مي ةاند كه برنام سطح بااليي است اظهار داشته
  وضعيت اقتصاديرحسب تماشاي بفرماييد شام ب .2جدول 

  وضعيت اقتصادي
 تماشاي بفرماييد شام

V سكوئرا كرامر و كا  
 اصال كم متوسط زياد

  پايين
 11  8 11 23  فراواني

cramer's V= 121/0  

337/0 Sig=  

 8/20  1/15 8/20 4/43  درصد

  متوسط
 16  37  37  46  فراواني

 8/11 2/27 2/27 8/33 درصد

  باال
 13 25 23 51 فراواني

 6/11 3/22 5/20 5/45 درصد

  
 اي اخبار داخلي و تلويزيون ماهواره. 4
زنـان اتـاق خبـر را     تـر از  بيشدهد كه مردان  ها نشان مي آمار ،بفرماييد شام ةخالف برنام به

تـري بـراي    زمـان بـيش   انهند كه روزكن كساني دنبال مي تر اين برنامه را بيش. كنند تماشا مي
ساعت در روز  تر از يك گوياني كه كم درصد از پاسخ 7/29. كنند ف ميديدن تلويزيون صر
 7/19كننـد و   اتاق خبر را تماشـا مـي   ةحد كمي برنام اند كه تا كنند گفته تلويزيون تماشا مي

اند كـه   كنند نيز گفته ساعت در روز تلويزيون تماشا مي 4تا  2گوياني كه بين  درصد از پاسخ
درصـد از   0/39اين درحـالي اسـت كـه     .كنند ق خبر را تماشا مياتا ةحد متوسطي برنام تا

اتـاق   ةاند كه برنامـ  كنند گفته تر در روز تلويزيون تماشا مي ساعت و بيش 5گوياني كه  پاسخ
  .كنند تماشا ميزياد خبر را 

  
 هاي علمي جذابيت. 5

نشجو ثر ديگري در جذب مخاطب داؤاستفاده از مطالب علمي و مستندهاي جذاب عامل م
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هـاي   حـد زيـادي برنامـه    اند كه تا گويان گفته درصد از پاسخ 0/48. توسط اين شبكه است
هـاي   حد متوسطي برنامه اند كه تا درصد نيز بيان كرده 3/26كنند و  علمي شبكه را دنبال مي
تر پيش آمده كه  اند كه كم گويان نيز گفته درصد از پاسخ 8/18بينند و  علمي اين شبكه را مي

اند كه  گويان نيز اظهار داشته درصد از پاسخ 9/6 .را نگاه كنند تو و من ةهاي علمي شبك امهبرن
  . كنند را نگاه نمي تو و من ةهاي علمي شبك برنامه اصالً

  
 سازي هاي برنامه تلويزيون بومي و كاستي. 6

 ؛ما استعملكرد صدا و سي ،اي هاي ماهواره آوردن مخاطبان به برنامه مهم رويعلل يكي از 
هـاي   تواند جـذابيت  اين امر مي. اند گونه كه در تحقيق حاضر نيز مخاطبان اعالم داشته همان

. جذابيت تغييـر دهـد  براي ها را به عنصري كليدي  شبكه  ديگري ئهاي جز ظاهري يا تفاوت
اند كه عملكرد صدا و سيما تا حد زيادي در گرايش  گويان اظهار داشته درصد از پاسخ 0/54

حـد متوسـط    تادرصد نيز عملكرد صدا و سيما را  7/20ثر بوده است و ؤبه ماهواره م مردم
گـرايش   درحد كمي عملكرد صـدا و سـيما را    ها نيز تا درصد از آن 2/20اند و  ثر دانستهؤم

گويان اظهـار   درصد از پاسخ 1/5فقط اين درحالي است كه  .اند ثر دانستهؤمردم به ماهواره م
  . ثر نبوده استؤم كرد صدا و سيما در گرايش مردم به ماهواره اصالًاند كه عمل داشته

شده در اين  پخشهاي  ترين ويژگي برنامه مهمشما، به نظر «كه  ال شده ؤسگويان  از پاسخ
هايي كـه   اند كه موضوعات جديد و برنامه گويان گفته درصد از پاسخ 3/61 »شبكه چيست؟
گويـان   درصد از پاسـخ  1/3فقط . شود ن مشاهده نميو در تلويزيون ايرا استدر اين شبكه 

درصـد از ايـن    3/12 .هاي اين شبكه اسـت  كيفيت مناسب دوبله از ويژگي اند كه بيان كرده
تر به فرهنگ ايراني اين شبكه برايشان اهميـت دارد و   نزديكي بيشعلت  بهاند كه  افراد گفته

هـايي   ان و جذابيت اين شبكه از ويژگـي اند هيج گويان نيز اظهار داشته درصد از پاسخ 4/23
  .دهند ن اهميت ميآبه است كه اين افراد 

هـاي   ها كيفيت برنامـه  اند كه از نظر آن گويان اظهار داشته درصد از پاسخ 2/73 چنين هم
انـد   ها نيز بيان داشته درصد از آن 6/20هاي داخلي زياد است و  با شبكه مقايسه در تو و من  

ايـن درحـالي    .هاي داخلي كيفيت دارد شبكه در مقايسه با تو و منبرنامة حد متوسطي  كه تا
هاي  شبكهاز كيفيت  تر كمها  اند كه كيفيت اين برنامه گويان گفته درصد از پاسخ 5/4است كه 

در مقايسه  تو و مناي  هاي ماهواره اند كه برنامه ها گفته درصد از آن 7/1فقط داخلي است و 
  .كيفيت ندارد اصالًخلي اهاي د با شبكه
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  عوامل انساني جذابيت. 7
در  ،حـد زيـادي    تـا  ،جذاب)زن و مرد(مجريان اند كه  گويان اظهار داشته درصد از پاسخ 3/53

درصد از افراد مورد مطالعـه پاسـخ    8/25ثر است و ؤها م كردن اين برنامه تر به نگاه تمايل بيش
ثر بـوده  ؤمـ  برايشـان  هـا  ذاب در اين شبكهزنان و مردان ج حضورحد متوسطي  اند كه تا داده

حد كمي در   زنان و مردان جذاب تا حضوراند كه  گويان نيز گفته درصد از پاسخ 7/16است و 
اند كه  گويان بيان كرده درصد از پاسخ 2/4فقط ثير داشته است و أها ت كردن برنامه تمايل به نگاه

  . ثر نبوده استؤها برايشان م اين برنامهكردن به  در نگاه زنان و مردان جذاب اصالً ضورح
پوشـيدن زنـان    لبـاس  ةاند كه نوع آرايش و شيو گويان اظهار داشته درصد از پاسخ 6/36

حـد متوسـطي پوشـش و     درصد هم تـا  2/36پسندند و  حد زيادي مي را تا تو و منمجري 
پوشش و آرايش  اند كه نوع درصد هم گفته 9/19اند و  آرايش مجريان اين شبكه را پسنديده

 كه اصالً اند اعالم كردهدرصد از افراد  3/7فقط پسندند و  ميتر  كمزنان مجري اين شبكه را 
  . پسندند را نمي تو و من ةپوشيدن زنان مجري شبك لباس ةنوع آرايش و شيو

  
 دهي به زندگي روزمره شكل. 8
 هـاي   خالقي كه در برنامهاند كه نوع آداب و رسوم و ا گويان بيان كرده درصد از پاسخ 2/46

هـا نيـز    درصـد از آن  4/20حد زيادي با زندگي در تهران تفاوت دارد و  بينند تا مي تو و من
با زنـدگي   ستها حد متوسطي آداب و رسوم و اخالقي كه در اين برنامه اند كه تا بيان كرده

نوع آداب و رسوم اند كه  گويان نيز بيان كرده درصد از پاسخ 4/28در تهران متفاوت است و 
درصـد از   1/5فقـط  تـر بـا زنـدگي در تهـران تفـاوت دارد و       ها كم و اخالق در اين برنامه

با زنـدگي    تو و منهاي  در برنامه كه نوع آداب و رسوم و اخالق اند بوده  بر آنگويان  پاسخ
هـاي   رنامهب ةله شد كه مشاهدئتوان منكر اين مس نمي ،همه بااين. تفاوتي نداردهيچ در تهران 

  .نيست تأثير ما بي ةبر زندگي روزمر تو و من ةشبك
حـد   تـا  تـو  و مـن  ةهاي شبك كردن به برنامه كه نگاه اند گفتهگويان  درصد از پاسخ 4/17

كـردن   اند كه نگاه درصد از افراد گفته 5/18ثير گذاشته است و أها ت آن ةر رفتار روزانبزيادي 
ثير گذاشـته اسـت و ايـن درحـالي اسـت كـه       أها ت ر آنحد متوسطي بر رفتا به اين شبكه تا

ها  آن ةهاي اين شبكه در رفتار روزان كردن به برنامه اند كه نگاه درصد از افراد پاسخ داده 1/30
كـردن بـه    انـد كـه نگـاه    گويان اظهار داشـته  درصد از پاسخ 1/34ثير گذاشته است و أتر ت كم

  . ثيري نداشته استأت ها اصالً آن ةدر رفتار روزان تو و من ةهاي شبك برنامه
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  تو و من ةهاي شبك كيفيت برنامه دربارةنظر  .3جدول 
  جمع كل  اصالً  كم  متوسط زياد  شدهپژوهشعناوين  رديف

اي  هاي ماهواره ميزان برتري كيفيت برنامه  1
  هاي داخلي  در مقايسه با شبكه من و تو  

  287  5  13  59  210  فراواني
  0/100  7/1  5/4  6/20 2/73 درصد

استفاده از زنان و مردان جذاب در  تأثير  2
  ها برنامهتماشاي تر به  تمايل بيش

  287  12  48  74 153 فراواني
  0/100  2/4  7/16  8/25 3/53 درصد

  بفرماييد شام ةميزان جذابيت برنام  3
  283  18  35  83 147 فراواني
  0/100  4/6  4/12  3/29 9/51 درصد

 تو پالس و منبرنامة ن بود ميزان مفيد  4
  اجتماعي فرهنگي  ةعنوان يك برنام به

  272  23  51  101  97  فراواني

  0/100  5/8  8/18  1/37 7/35 درصد

5  
 ةشيوة ارائه و تحليل اخبار در برنام تأثير

اتاق خبر در بهبود كيفيت برنامه و جلب 
  رضايت مخاطب

  274  26  49  86  113  فراواني

  0/100  5/9  9/17  4/31 2/41 درصد

بودن شكل ارائه و تحليل  ميزان جالب  6
  اتاق خبر  ةبرناماخبار در 

  274  23  57  91 103 فراواني
  0/100  4/8  8/20  2/33 6/37 درصد

هاي  بودن تحليل ميزان درست و واقعي  7
  آفسايد ةشده در برنام ارائه

  239  27  49  93 70 فراواني
  0/100  3/11  5/20  9/38 3/29 درصد

من و    ةهاي شبك ميزان نزديكي مجري  8
  به شما و اطرافيانتان تو

  272  41  77  72 82 فراواني
  0/100  1/15  3/28  5/26 1/30 درصد

كردن به  ميزان توصيه به ديگران براي نگاه  9
  هاي شبكه برنامه

  279  42  56  87 94 فراواني
  100.0  15.1  20.1  31.2 33.7 درصد

 ةهاي شبك ن به برنامهكرد نگاه تأثيرميزان   10
  شما  ةروزاندر رفتار  من و تو  

  276  94  83  51 48 فراواني
  0/100  1/34  1/30  5/18 4/17 درصد

رسوم و اخالق در و ميزان تفاوت آداب   11
  با زندگي در تهران من و تو  هاي برنامه

  275  14  78  56 127 فراواني
  0/100  1/5  4/28  4/20 2/46 درصد

را در جمع  من و توتوان  ميتا چه حد   12
  ؟اعضاي خانواده ديد

  282  7  19  55 201 فراواني
  0/100  5/2  7/6  5/19 3/71 درصد

  
  اسالمي ةبراي خانواد اي ماهواره شبكة .9

 ةبـراي ببينـدگان جامعـ    ايـن شـبكه،  سيس أتتا پيش از  ،اي هاي ماهواره برنامه ،بدون ترديد
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راحتي آن را در ميان خـويش   ها به و خانواده است تهداشقبح نظري و عملي مسلمان ايراني 
اسالمي  ةاي است كه توانسته رضايت خانواد گونه به تو و من ةاما طراحي شبك فتند؛پذير نمي

حـد زيـادي    را تـا  تـو  و مـن  اند كـه  گويان بيان كرده درصد از پاسخ 3/71. ندكرا هم جلب 
حـد متوسـطي    انـد كـه تـا    نيـز گفتـه  درصد  5/19خانواده ديد و  يتوان در جمع اعضا مي
انـد كـه    هگفتـ گويان نيز  درصد از پاسخ 7/6ببينند و  هاين برنامه را در جمع خانواد ندتوان مي
درصـد از   5/2فقـط  تـوان ايـن برنامـه را در جمـع خـانوادگي مشـاهده كـرد و         تر مـي  كم

  .خانواده ديد ياعضا توان در جمع را نمي تو و من برنامة گويان بر اين باورند كه اصالً پاسخ
  

  گيري نتيجه
دست آورد كـه   توان نتايج گوناگوني به شده، مي سنجيدههاي  شده و گويه طرحنظر به موارد 

  :آيد طي نكاتي در ذيل مي
 اي در سطح كالن جامعه باعث شده هاي رسانه سازي ضعف برنامه ،گونه كه آمد همان. 1
 ،بودن سترسر دهاي فرهنگي و با توجه به د بدون توجه به ريشه ،بسياري از مخاطبان است
كيـد  رسـد تأ  نظر مـي  به. نندكاي خويش انتخاب  اي را براي اوقات رسانه هاي ماهواره شبكه
بسـتگي   سفانه دور از فضاي نخبگي و هـم أسازي، كه مت پردازي براي برنامه رويه بر نظريه بي

هـاي   تكـراري و كليشـه   سـازي بـه تعـددهاي    ، باعث شده روال برنامـه هستسازماني نيز 
رنجاند و پس  طبيعي است كه چنين فضايي مخاطب را مي ،رو اين از. جذاب تبديل شود  غير

 . انديزرگ مياي  از دوره
فرهنگي و فـارغ   تو و من ةهاي تلويزيوني شبك محور برنامه ،طور كه مطرح شد همان. 2

نـگ خـانوادگي سـاخته    صورت يك ج تر به صورت آشكار است و بيش از موارد سياسي به
. رود تمايل جوانان پيش مـي  عالقه و سمت  هاي برنامه به جذابيت ،ميان اين در ،البته. شود مي

 . اسالمي اين تلويزيون را ميان خود پذيرفته است ةست كه خانواداج اما نكته اين
. تاس تو و من ةشبككردن  تماشاتمايل به آمارها حاكي از شد، طور كه مالحظه  همان. 3
هاي آن را  گويان الاقل از ديگران نام شبكه يا برنامه كه بسياري از پاسخ جالب توجه آن ةنكت

ايـن   ةايرانـي، گسـتر   ةفرهنگ شفاهي بـر فرهنـگ كتبـي در جامعـ    غلبة  سبب به. اند شنيده
 . شود تر مي بيش كردن تماشا
اين برنامه در . دارد ريت بفرماييد شام اقبال بيش ةهاي شبكه، برنام برنامه ةدر ميان هم. 4

دار ايـن   زنان خانـه  هم زيرا ؛بانوان داردميان جدي  يمخاطبان و شود جمع خانواده ديده مي
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البتـه  . پردازنـد  پـز مـي   و پخـت داري و  كه بـه خانـه  ي كارمند بانوان همپسندند  برنامه را مي
 . ندا   هبرنام آمارهاي اين پژوهش حاكي از آن است كه دختران مجرد نيز از مخاطبان فعال

بـاالي جامعـه و    ةبفرماييـد شـام مخـتص طبقـ     ةبرنام ،آيد مي برگونه كه از آمارها  آن. 5
از افراد قشر  كنند مي تماشاتعداد زيادي از كساني كه اين برنامه را . بين نيست مرفهاي  برنامه
 .پذيرند مي نيزثير فرهنگي أتاز برنامه  ند كه طبيعتاًا   پايين
. اسـت اي  يي تفـاوت عمـده  تـو  و مـن  ميان زندگي تهراني و زندگي ،گويان پاسخاز نظر . 6
رغبـت بـه   ايـن،  وجـود   بـا . ايراني متفاوت است ةشده با فرهنگ جامع تصويرچنين فرهنگ  هم

 .ثيرگذاري شبكه استأميزان جذابيت و ت دهندة نبرنامه باز هم وجود دارد كه خود نشا ةمشاهد
تربيت نسل آينده را نيز بـر   ةوظيف ةكه عمد ،مخاطبان شبكه ترين مهمدرجايگاه زنان . 7

يا موجبات تغيير ارزشي در نسل  كنند ميكه خود بدانند يا بخواهند، تغيير  آن دوش دارند، بي
اي در  هـاي مـاهواره   كردن برنامه ترين و آشكارترين تغيير نگاه ساده. آورند ديگر را فراهم مي

 .جمع افراد خانواده است
 نوع پوشش و رفتار آنان. توان مجريان جوان آن دانست هاي شبكه را مي حور برنامهم.  8

چنـين   هـم . نوع اجرا از مواردي است كه براي مخاطـب جـوان دانشـجو جـذاب اسـت      و
جـورچيني از   ،كـل  در. اند كردهگويان ذكر  ها از مواردي است كه پاسخ نبودن برنامه اي كليشه

هـاي داخلـي نيـز     كه رسانهاست جوان در كنار هم قرار گرفته ويژه براي نسل  ها به جذابيت
 .نندكبه آن توجه بايد 
بديهي و . يابند مي تو و من  شبكة هاي خود را در  جوانان دانشجو بسياري از سرگرمي. 9

صـورت   هاي رايج به چنيني با كيفيت باال و به دور از كليشه طبيعي است كه اگر مواردي اين
 .با اقبال عمومي مواجه خواهد شد ،شودوطني توليد و پخش 

اي  هاي مـاهواره  هاي شبكه كه ميان سطح تحصيالت و توجه به برنامه ديگر آن ةنكت. 10
هاي تلويزيون ملـي ارتبـاط معنـاداري ديـده      توجهي به برنامه از سويي و بي تو و من ويژه به
هاي آينده شاهد  د در سالظاهر كم باشد، اما آيا باي بههرچند ممكن است اين عدد . شود مي

 .دشواين امر بايد توجه جدي به رسد  نظر مي ملي باشيم؟ بهرسانة  و نخبگانبين شكاف 
تـو و  و اي چـون مـن    هاي مستند و حتي خبري شبكه به برنامه نسل دانشجو توجه. 11

كـاركرد   ،طـور پنهـان   گيري و استفاده از آن حاكي از اين مطلـب اسـت كـه شـبكه، بـه      پي
نااميدي به آينده در برابر اكتشافات و اختراعات روز دنيـا و نيـز   . بخشي خود را دارد آگاهي

. شـود  هاي شبكه اسـتنباط مـي   از مواردي است كه در برنامه  اعتمادي به سيستم حكومتي بي
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كنـد كـه در آينـده     يابي نيز استفاده مـي  چنين منابعي براي آگاهي ازنسل جوان اين، وجود  با
 .كردتوان مالحظه  تر مي يرات را بيشثأتگونه  اين

  
  نوشت پي

  .1390خرداد  20. 1
از . داردزمـاني   هاي زيادي در مـدار هـم   ماهواره ت كهاي فرانسوي اس شركت ماهواره ست يوتل .2

. شود اي بهره گرفته مي تر براي ارتباطات تجاري از جمله اينترنت ماهواره ست بيش يوتل ةماهوار
  .اي نيز كاربرد دارد زيون ماهوارهيديو و تلواين ماهواره براي را

اي  ماهواره ةترين نقط كليدي مداري ة نقطاين  .شرقي قرار دارند ةدرج 13در  هاي هاتبرد ماهواره .3
 جهـت  ايـن  در تلويزيـوني  و راديـويي  ةست در اختيار دارد و بيش از هزار شـبك  يوتلاست كه 
  .شوند مي دريافت
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