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   یيدانشجوی دکترا جامعه شناسی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبا

  جليل عزيزي 
   د بهشتیيکارشناس ارشد پژوهشگری گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شه

 
عملکرد رسانه، به بررسي رابطه ميان  اين مقاله بر اساس کارکردهاي رسانه و نيز نقش مخاطب و رضايت وي از  :چكيده

روش تحقيق، .  آنان از راديو و تلويزيون در ايران مي پردازد دينداري مخاطبان و برآورده شدن ميزان رضايت ديني
مخاطبان  نتايج تحقيق نشان دهنده ميزان زياد دينداري.  نمونه در سطح تهران انجام شده است ٣٨٤پيمايشي بوده و با 

رابطه ميان ميزان دينداري و ميزان  و رضايت نسبي آنان از برنامه هاي ديني رسانه بوده، و فرضيه تحقيق که وجود
قاله تالش شده تا شکاف ميان ميزان باالي در انتهاي م.  ميشود برآورده شدن انتظارات ديني از رسانه است، تاييد

 .هاي ديني رسانه تبيين شود.رضايت از برنامه  دينداري و ميزان نسبي

 
 دينداري، رضايت از رسانه رسانه ديني، مخاطب ديني،  : ها كليدواژه

 



 :مقدمه

 

ه هاي گذشته فرهنگ تكثرگراي امروز، مخاطبان ويژه اي را به وجود آورده كه با مخاطبان ديني در سد

توان به راحتي تهييج يا تحريك يا اقناع كرد، بلكه  اكنون ديگر، مخاطبان را نمي.  تفاوت هاي بسياري دارند

همچنين صورت و مضمون .به اندازة پيچيدگي نهادها، پايگاه ها، نقش ها و روابط، افراد نيز پيچيده شده اند

رت ها و مضامين فرهنگي در كل جامعه تأثير مي هاي ديني حتي در چارچوب يك دين خاص از صو برنامه

هاي جمعي  برخي نظريات در باره اثرهاي ارتباط جمعي، حاكي از اين است كه بيشتر اثرهاي رسانه.  پذيرند

استدالل مي كند كه درستي » پري«.  به صورت كلي رخ نمي دهند، بلكه به متغيرهاي ديگر بستگي دارند

در زمينه و    كند كه يافته هاي پژوهشي،ف، متفاوت است و پيشنهاد مييك فرضيه در وضعيت هاي مختل

 ).٤١٧: ١٣٨١سورين و تانكارد، (بستر خود گذاشته شوند 

در اين رابطه، راديو و تلويزيون در ايران نقش بسيار مهمي بر عهده دارد و آن برآوردن انتظارات جامعة ايراني 

گر بكاهد و هم با توجه به ساخت فرهنگي و اجتماعي جامعة ايراني، هاي دي است، تا هم بتواند از فشار رسانه

: ١٣٨٢دفتر انتشارات طرح هاي ملي، (كه جامعه اي معتقد به ارزش هاي ديني و به ويژه اسالمي است 

 و ٣٥١-٣٥٩: همان(و اوقات فراغت آنها را تا حد زيادي تلويزيون پر مي كند ) ٣٣٣-٣٣٧ و ١٢٩ -١٦٦

دو بعد همزمان ديني بودن و متاثر از تلويزيون بودن، ما را به مطالعه رابطه .  و باشد پاسخگ.)٣٦١-٣٧٦

بدين منظور شناخت .  رهنمون مي سازد) بويژه ابعاد و برنامه هاي ديني آن(دينداري و استفاده از رسانه 

 موفقيت و جهت مخاطب ايراني و انتظارات و رضايت وي از رسانه، نقش مهمي در فهم رسانه ديني و ميزان

بطور مشخص در اين مقاله، قصد ما بررسي رابطه دينداري و ميزان برآورده شدن .  گيري هاي آينده آن دارد

 .انتظارات ديني مخاطبان رسانه در ايران است

       مباني نظري

كنش نظارت بر محيط؛ همبستگي اجتماعي در وا: هاي جمعي ذكر كرده است سول سه كاركرد براي رسانهال 

رايت به اين سه كاركرد، سرگرمي را نيز اضافه .  به محيط؛ و انتقال ميراث اجتماعي از نسلي به نسل ديگر



 وظايف وسايل ارتباط جمعي از نظر مرتن و الزارسلفد . )٤٥٠-٤٥١: ١٣٨١سورين و تانكارد، ( كند مي

-٧٢: ١٣٦٨ساروخاني، ( ه اجتماعي، اعطاي پايگا)حمايت از هنجارهاي اجتماعي(وظيفة اخالقي : عبارتند از

احساس تعلق : ها، كاركردها و وظايف وسايل ارتباط جمعي عبارتند از نقش: توان گفت  به طور كلي مي. )٦٩

  .سازي سازي؛ و آگاه هاي همگن هاي خبري؛ نقش هاي تفريحي؛ نقش اجتماعي؛ نقش

ف ارتباطات نوشتاري، صوتي و تصويري هاي مختل مخاطب، مفهوم محوري همة اشكال و گونه«از طرف ديگر، 

شناسي و شناخت  و مخاطب.  ..همة گروههاي سني و تخصصي در هر شرايط زماني و مكاني است براي.  ..و 

، ١٣٨١ميرسعيد قاضي و اسماعيلي، (باشد  در ارتباطات مي» هاي مهم پژوهشي انتظارات آنان يكي از عرصه

هاي آن، كليد درك بسياري از اسرار مربوط به شيوة كار  و خواستهو آشنايي با انتظارات » مخاطب«و ) ١٢

ا عنايت به شرايط ب.  )١٣٨٠مك كوئيل، (.  است» ارتباطات اجتماعي«ها و تأثيرات آنان، و ماندگاري  رسانه

جوامع كنوني و پيشرفت وسايل مدرن ارتباطي، براي درك انتظارات و شناخت خواسته ها، عاليق و سليقه 

اطبان از رسانه، بدون شك تحليل نقش ها و كاركردهاي جداگانة هريك از نهادهاي فرهنگ، دين و هاي مخ

وسايل ارتباط جمعي كاري عبث خواهد بود و در اين راستا بايد پيچيدگي و درهم تنيدگي كاركردهاي اين 

: نگ؛ رجوع شود بهدرك روابط ميان رسانه، دين و فره  . نهادهاي مختلف را در نظر گرفت براي تحليل و 

ها، در تجديد حيات ديني معتقد است و اين كه  كنندة رسانه روف به نقش تعيين.  )   ١٣٨٢هوور و الندباي، (

هاي فرهنگي و اجتماعي و همبستگي آن با فرهنگ  هاي ديني، به هر حال، بايد به زمينه در بررسي برنامه

ها در وهلة اول بايد گفت  ازي ديني و پخش آن از رسانهس در تبيين برنامه) ٥٥-٦٢: ١٩٩٢روف، ( توجه نمود

ها را تهيه و  مردماني با نمادها، ارزشها و فرهنگ اخالقي مشابه اين برنامه.  اين كار يك فعاليت ديني است

هاي ديني وارد حياتي جديد شده است، سوم اينكه نهاد ديني  كنند، دوم اينكه، پخش برنامه تماشا مي

 چهارم اينكه اين رسانه ديني جديد، تأثيرات فرهنگي خاص خود را بر جامعة.   رسانه استالكترونيك نوعي

بطور مختصر، مي توان ديدگاه هاي مختلفي که در ).  ١٥٣-١٧٢: ١٩٨٨هوور، (ديني داشته و خواهد داشت 

 . ارائه داد١نظري وجود دارد، را در جدول .مورد مخاطب در مباحث 

 
 هاي جمعي گيري مخاطبان رسانه لشناسي شك  گونه-١جدول 



 منبع
 

 رسانه ها جامعه

 مخاطبان يک رسانه خاص يا کانال خاص.پ گروه اجتماعي يا عامه مردم.  الف کالن
 سطح

 خاص ي رسانه يامخاطبان محتو.  ت دسته خرسندي.  ب خرد

 ٤١: ١٣٨٠مك كوئيل، : منبع  

  

 و عناصر جامعه ايراني و نقش اثرگذار آن، موضوع رابطه رسانه پيچيدگي دين در تمام ابعاد با عنايت به درهم

ديني و مخاطب، براي شناخت بيشتر کارکردهاي رسانه در ايران اهميت دارد، بويژه اينکه هم رسانه و هم 

جامعه ايران، .از طرف ديگر، يکي از مهمترين کارکردهاي رسانه در .  مخاطب خود را ديندار مي دانند

باشد با توجه به گونه شناسي مک کوئيل، رسانه ديني در ايران  انتظارات ديني مخاطبين ميپاسخگويي به 

راديو معارف، راديو قران و شبکه قران (انواع و جنبه هاي گوناگون دارد، هم رسانه هاي ديني خاص دارد 

يني در تمام برنامه ، که رسانه ها در سطح کالن هستند، و هم برنامه هاي با مضامين آشکار يا مضمر د)سيما

؛ و مي توان تاثيرگذاري انواع گوناگون رسانه ديني را مورد بررسي قرار )جامعه در سطح کالن(ها حضور دارند 

داد از سوي ديگر، عوامل متعددي بر ميزان رضايت مخاطبان از رسانه تاثيرگذار است، که نگارندگان در .

و در اين مقاله تنها به بررسي براي ) ١٣٨٤النتري و عزيزي، جوادي يگانه، ک(پژوهشي آن را بررسي کرده اند 

آگاهي از برآورده شدن انتظارات ديني مخاطبين، متغير ميزان دينداري مخاطبين از برنامه هاي رسانه مورد 

انتظارات ديني مخاطبان رسانه ديني، از برنامه : فرضيه اين تحقيق، اين است که.  بررسي قرار گرفته است

 .شود.ي رسانه، برآورده مي هاي دين

 قيروش شناسي تحق -٢ 

 

  جامعه آماري، جمعيت تحقيق و حجم نمونه٢-١

باشند كه در  جامعه آماري در تحقيق حاضر، افراد ساكن در مناطق مختلف شهر تهران و شميرانات مي

گيري  طاي نمونهحجم نمونه در تحقيق حاضر، بر اساس ميزان خ.   سال به باال قرار دارند١٨محدوده سني 



 نفر در نظر گرفته شده ٤٠٠، ٠٥/٠گيري  و با خطاي نمونه) ٧٨: ١٣٧٦دواس، ( درصد ٩٥در سطح اطمينان 

هاي نهايي بر  دار حذف گشته و تحليل هاي خدشه  مورد از پرسشنامه١٦ها،  آوري داده است، پس از جمع

 از شهر تهران كه بتواند معرف خوبي براي به منظور انتخاب مناطقي پذيرفت. موردي انجام ٣٨٤اساس نمونه 

مناطق مختلف با توجه به تفاوتهاي موجود بين آنها از اعتبار بااليي برخوردار باشد ، در ابتدا شهر تهران بر 

سپس از .   گانه شهرداري به پنج بخش شمال ، مركز، شرق ، غرب و جنوب تقسيم گرديد٢٢اساس مناطق 

 از مرکز و ٦ از شرق، منطقه ٨ از غرب، منطقه ٥ از شمال، منطقه ١طقه من: شامل(هر قسمت يک منطقه 

اين پراكندگي مناطق در عمل پراكنش .  به عنوان مناطق مورد نظر انتخاب شدند)  از جنوب١٦منطقه 

هاي  كندجهت انتخاب تصادفي افراد، نقشه اي تأمين مي مالحظه.متغيرهاي تحت مطالعه را تا حد قابل 

سپس از هر .  گذاري گرديد  تهيه شد و در آنها براي هر منطقه بلوكها مشخص شده و شمارهمناطق مذكور

تعداد پرسشگران تكثير .ها به  اين نقشه.  منطقه دو محله، و از هر محله سه بلوك بطور تصادفي انتخاب گشت

 شد و در اختيار آنها قرار گرفت

 

در اين تحقيق .  باشد  حاضر فرد ميواحد تحليل در تحقيق واحد تحليل و سطح مشاهده٢-٢

 باشد مي.سطح مشاهده خرد 

 

 ها آوري داده  روش، تكنيك و ابزار جمع٢-٣

استفاده در اين تحقيق نيز .باشد، و ابزار مورد  روش بكار رفته ميداني، با استفاده از تكنيك پيمايش مي

 باشد پرسشنامه همراه با مصاحبه مي

 

  تعريف متغيرها٢-٤

  ، فاقد يك  اجتماعي  در علوم  دين ،اما مفهوم  است  قرار گرفته  بارها مورد بررسي  دينداري ابعاد اصلي: دينداري

 و  ، اعمال  از اعتقادات اي ،مجموعه  نحو بسيار كلي ، به ، دين اما در هر حال.    است عليه  و متفق  قطعي تعريف



ين ا  است يافته.  سامان  و متعالي  يا امر قدسي  غايي يقت حق  تجربه  حول  كه دانست)   ـ جمعي فردي ( عواطف

حقيقت غايي را بر حسب تفاوت اديان با يکديگر مي توان واحد يا متکثر، متشخص يا نامتشخص، الوهي يا 

»   ديني  حيات صور بنياني «  در كتاب  دوركيم  اميل. )٢٠: ١٣٧٧پترسون،(غير الوهي و نظير آن تلقي کرد

 .)٤٨: ١٣٨٣،  دوركيم(»  ديني  و مراسم  ديني  از دو بخش اعتقادات  است  مركب هر دين «  كه معتقد است

اين التزام در مجموعه .  عبارتست از التزام فرد به دين مورد قبول خويش) Religiosity(دينداري يا تدين 

رابطه ايماني با او دور مي و ) امر قدسي( اي از اعتقادات، احساسات و اعمال فردي و جمعي که حول خداوند 

: اند  بعد دانسته  را پنج  دين ، ابعاد اساسي  و استارك كالرك) ١٠: ١٣٨٠طالبان،.( زند، سامان مي يابد

در .  )٤١: ١٣٧٩،  طالبان.   دين(  ، و بعد پيامدي  ديني ، بعد آگاهي  ديني ، بعد تجربه ، بعد مناسكي بعداعتقادي

ن الگو، دينداري تعريف عملياتي شد، که پس از انجام تحقيق مقدماتي بعد آگاهي اين تحقيق به پيروي از اي

 سال را شامل مي شد، که داراي آگاهي هاي ١٨به علت اينکه جمعيت تحقيق افراد باالي (آن حذف گرديده 

ديني بااليي در سطح دانشي بوده و دليل آن را مي توان در سيستم آموزشي جستجو کرد که در تمامي 

نهايتا در چهار بعد اعتقادي، اعمال ديني، تجربي و .و ) قاطع تحصيلي آموزش رسمي ديني وجود داردم

رود افراد .اين بعد در برگيرندهء باورهايي است که انتظار مي ) : Belifs( بعد اعتقادي -پيامدي سنجيده شد 

مشتمل بر دو ) : Practice( بعد اعمال ديني -با توجه به دين خاص خود به آن ها اعتقاد داشته باشد

که عبارت است از آداب و رسوم فرموله شده يا رفتارهاي نمونه ) Rituals(دسته، نخست، شعائر يا مناسک 

اي در ميان معتقدان هر دين يا به طور کلي مراسمي که هر دين از پيروان خود انتظار دارد که آنها را بجاي 

که اعمالي فردي و غير رسمي هستند که فرد آن را ) Devotion(دسته ديگر آن ، پرستش و دعا .  آورند

بعد تجربي -.  )١١: ١٣٨٠طالبان،(  هچ گونه اجباري انجام مي دهدرضايت خاطر و بدون(فقط به 

)Experience :(شوند اين ¬هاي معنوي زندگي كه براي اشخاصي كه به آن نائل مي¬ناظر بر تجربه

 بعد پيامدي -)٨: ١٣٧٧ويلم، ( يا يك امر متعالي در ارتباط هستندخداوند (شود كه با ¬احساس ايجاد مي

)Consequences :( اين بعد ناظر بر رفتار روزمره و غير ديني افراد است و بيانگر حضور و وجود انديشه و

حس خداگرايانه در متن زندگي است که در رفتار غير ديني فرد استحکام مي يابد و به زندگي او رنگ و بوي 



هاي  به انتظارات افراد جامعه از برنامه: انتظارات ديني از رسانه ملي.  )١٢: ١٣٨٠طالبان،.(دهدي مي دين

.  شود هاي ملي راديو و تلويزيون براي عموم مخاطبان پخش مي ديني گوناگوني اشاره دارد كه توسط رسانه

 ٥تا ) عدم رضايت (زه اي، ارج سنجيده شد و در يک مقياس دبه شرح زير معرف اصلي ١٦اين متغير توسط 

 :اندازه گيري شد) رضايت کامل(

 برگزاري مسابقات ديني 
 هاي ديني  پخش برنامه

 پاسخگويي به پرسش هاي ديني و شرعي 
 پخش نماز جمعه 

 پخش تواشيح و سرودها 
 پخش اذان 

 پخش نوحه و مداحي 
 انعکاس مراسم مذهبي 

 هاي سوگواري  پخش برنامه
 ازاماکن مذهبي پخش نماهاي زيبا 

 بيان زندگينامه ائمه 
 تالوت قرآن توسط قاريان

 بيان معارف قرآني و آموزش و تفسير آن 
 اشاعه ارزش هاي اسالمي

 شناساندن شخصيت هاي ديني و مذهبي 
 تفسير مسائل ديني

 
   يافته هاي تحقيق-٣
  ميزان دينداري و ابعاد آن ٣-١

چهار بعد اصلي تعريف و اندازه گيري شده است كه در زير ابتدا به هر در اين تحقيق، ميزان دينداري افراد در 

يكي از اين ابعاد، : شاخص دينداري پرداخته خواهد شدبعد تجربي دين.کدام از ابعاد اشاره شده و سپس به 

نتايج بدست آمده در .  بعد تجربي دينداري بوده که با استفاده از چهار گويه مورد سنجش قرار گرفته است

 درصد از پاسخگويان بعد تجربي دين در حد زياد و خيلي زياد ٣/٧٨ حاكي از آن است كه در ميان ٢جدول 

 درصد نيز تا حدودي اين بعد از دين را قبول ٦/٢٠ درصد در حد كم بوده و ١وجود داشته است، در بين 



 و با انحراف معيار ٠٥/٤ درجه اي ، معادل ٥ميانگين دينداري در ميان پاسخگويان، در مقياس .  داشته اند

 باشد كه بيانگر باال بودن بعد تجربي دين در ميان پاسخگويان است. مي ٧٢/٠

  توزيع فراواني بعد تجربي دين -٢جدول   

يفراوان    يدرصد تجمع درصد معتبر درصد    

 ۱ ۱ ۱ ۴ کم

يحدودتا    ۷۹ ۶/۲۰ ۶/۲۰ ۷/۲۱ 

اديز  ۱۹۳ ۳/۵۰ ۴/۵۰ ۲/۷۲ 

ادي زيليخ  ۱۰۷ ۹/۲۷ ۹/۲۷ ۱۰۰ 

 معتبر

    ۱۰۰ ۷/۹۹ ۳۸۳ کل

       ۳/۰ ۱  جوابيب مفقوده

       ۱۰۰ ۳۸۴ کل

  

جدول .  يكي ديگر از ابعاد دينداري تحت عنوان بعد اعتقادي دين مورد بررسي قرار گرفت: بعد اعتقادي دين

 درصد از پاسخگويان تا حدودي ٢/٤نتايج بيانگر آن است كه .   فراواني اين شاخص را نشان مي دهد توزيع٣

.   درصد نيز در حد زياد و خيلي زياد اعتقادات ديني داشته اند٨/٩٦اين بعد از دينداري را دارا بوده اند و 

 بدست ٥٤/٤درجه اي معادل . ٥ميانگين بدست آمده براي اين شاخص بسيار باال بوده بطوريكه در مقياس 

 .آمده است

 
 

  توزيع فراواني بعد اعتقادي دين-٣جدول 

يفراوان       يدرصد تجمع درصد معتبر ۴/ درصد   

 ۲/۴ ۲/۴ ۲/۴ ۱۶ تا حدودي

 ۷/۴۱ ۵/۳۷ ۵/۳۷ ۱۴۴ زياد

 ۱۰۰ ۳/۵۸ ۳/۵۸ ۲۲۴ خيلي زياد
 معتبر

    ۱۰۰ ۱۰۰ ۳۸۴ کل

 درصد از پاسخگويان مورد مطالعه تا اندازه كمي ١/٨ نشان مي دهد، ٤جدول همانطور كه : بعد مناسكي دين 

 درصد نيز به ٣/٦ درصد در حد زياد و ٥/٢٨ درصد تا حدودي، ٢/٥٧.  بعد مناسكي دين را قبول داشته اند



ر  و انحراف معيا٣/٣ميانگين بدست آمده براي شاخص معادل .  اندازه خيلي زيادي اين بعد را پذيرفته اند

 .افراد نمونه ، متوسط به باال بوده است. بوده، بطوريكه مي توان گفت پذيرش اين بعد از دين در ميان ٧١/٠

  توزيع فراواني بعد مناسكي دين-٤جدول 

 درصد تجمعي درصد معتبر  درصد  فراواني   

 ١/٨ ١/٨ ١/٨ ٣١  کم

 ٣/۶۵ ٢/۵٧ ۵٧ ٢١٩ تاحدودي

 ٧/٩٣ ۵/٢٨ ۴/٢٨ ١٠٩ زياد

 ١٠٠ ٣/۶ ٣/۶ ٢۴ خيلي زياد

    ١٠٠ /٧ ٣٨٣ کل

 معتبر

      ٩٩       

       ٣/٠ ١ بي جواب مفقوده

       ١٠٠ ٣٨۴    کل

 

ها، اعمال و اعتقادهاي ديني افراد در ¬بعد پيامدي دين به معناي تبعات تجربه: بعد پيامدي دين

 گويه سنجيده شده و نتايج بدست ٣ استفاده از اين بعد از دينداري با.  هاي مختلف زندگي مي باشد¬زمينه

 درصد از افراد مورد مطالعه در حد كمي بعد ٣/٧.   نشان داده شده است٥آمده در مورد آن در جدول 

 درصد نيز به اندازه زياد و خيلي زياد به اين ٨/٧٠ درصد تاحدودي و ٩/٢١.  اند¬پيامدي دين را قبول داشته

 و با ٨٤/٣ درجه، معادل ٥-١ميانگين بدست آمده براي شاخص، در مقياس .  دبعد از دين باور داشته ان

 باشد. مي باشد كه در كل نمايانگر پذيرش زياد اين بعد از دين در ميان پاسخگويان مي ٨٣/٠انحراف معيار 

 

 دين پيامدي توزيع فراواني بعد -٥جدول 

  

 درصد تجمعي درصد معتبر  درصد فراواني   

 ۳/۷ ۳/۷ ۳/۷ ۲۸  کم

 ۲/۲۹ ۹/۲۱ ۹/۲۱ ۸۴ تاحدودي

 ۲/۷۹ ۵۰ ۵۰ ۱۹۲ زياد

 ۱۰۰ ۸/۲۰ ۸/۲۰ ۸۰ خيلي زياد

 معتبر

    ۱۰۰ ۱۰۰ ۳۸۴ کل

  

 گويه ١٥همانطور كه قبالً نيز اشاره شد، شاخص دينداري، در چهار بعد و با استفاده از : شاخص دينداري

مي توان نتايج نهايي را در خصوص اين شاخص مشاهده  ٦در جدول .  مورد اندازه گيري قرار گرفته است

 درصد از پاسخگويان تا حدودي ٨/١٢.   درصد از پاسخگويان در حد كم بوده است٨/٠ميزان دينداري .  كرد



ميانگين .   درصد نيز دينداري خيلي زيادي داشته اند٥/٦٤ درصد دينداري زياد و ٩/٢١ديندار بوده اند، 

 مي باشد كه نشان از گرايشات ديني بسيار باالي ٧٤/٠ و با انحراف معيار ٥/٤عادل شاخص نهايي دينداري م

 .پاسخگويان مورد مطالعه دارد

 
  توزيع فراواني ميزان دينداري -٦جدول 

 درصد تجمعي درصد معتبر  درصد  فراواني   

 ۸/۰ ۸/۰ ۸/۰ ۳  کم

 ۶/۱۳ ۸/۱۲ ۸/۱۲ ۴۹ تاحدودي

 ۵/۳۵ ۹/۲۱ ۹/۲۱ ۸۴ زياد

 ۱۰۰ ۵/۶۴ ۳/۶۴ ۲۴۷ خيلي زياد

 معتبر

    ۱۰۰ ۷/۹۹ ۳۸۳ کل

       ۳/۰ ۱ بي جواب مفقوده

       ۱۰۰ ۳۸۴ کل کل

 

  برآورده شدن انتظارات ديني از رسانه٣-٢

توزيع فراواني برآورده شدن انتظارات ديني پاسخگويان از رسانه ملي، به عنوان متغير وابسته در اين مطالعه، 

اين شاخص با استفاده از تركيب كردن انواع انتظارات ديني پاسخگويان از .   نشان داده شده است٧در جدول 

 درصد از پاسخگويان معتقدند ١/٥٣شود،  همانطور كه در جدول مشاهده مي.  صدا و سيما بدست آمده است

صد براين باورند كه  در٤/٢٤هاي مذهبي، تاحدودي برآورده شده، در حاليكه ¬كه انتظارات آنان از برنامه

 ٦/٥ درصد گزينه زياد و ٩/١٦.  انتظارات آنان تنها در حد كم برآورده شده و يا اينكه اصالً برآورده نشده است

) عدم رضايت (از  درجه اي ٥در مقياس .  اند درصد گزينه خيلي زياد را در پاسخ به اين سؤال انتخاب نموده

دهنده ميزان باالي   بوده و نشان٩٥/٢براي اين شاخص معادل ميانگين بدست آمده ) رضايت کامل (٥تا 

 .برآورده شدن انتظارات نمونه مورد مطالعه از برنامه هاي ديني صدا و سيما مي باشد

 
  توزيع فراواني ميزان انتظار جامعه ديني از رسانه ملي-٧جدول 

 درصد تجمعي درصد معتبر  درصد فراواني   

 ٧/٨ ٧/٨ ١/٨ ٣١  اصال

 ۴/٢۴ ٧/١۵ ۶/١۴ ۵۶ کم

 معتبر

يتا حدود  ٢ ١٨٩/۴١ ٩/۵٣ ۵/٧٧ 



 ۴/٩۴ ٩/١۶ ۶/١۵ ۶٠ زياد

 ١٠٠ ۶/۵ ٢/۵ ٢٠  زياديخيل

    ١٠٠ ٧/٩٢ ٣۵۶ کل

       ٣/٧ ٢٨  جوابيب مفقوده

       ١٠٠ ٣٨۴ کل

 

با استفاده از نمودار مقايسه براي اينكه بتوان نماي دقيقتري از نتايج بدست آمده را ترسيم كرد، سعي شده تا 

 گانه انتظارات ديني ، ميزان برآورده شدن هر كدام از اين انتظارت ١٦اي براي ميانگين هر كدام از معرفهاي 

همانطور كه .   گوياي نتيجه بدست آمده از اين تالش است١نمودار .  در ميان پاسخگويان مشخص گردد

، ) درجه اي٥در مقياس  (٨٩/٣دهاي مذهبي با ميانگين هاي تواشيح و سرو شود، برنامه مشاهده مي

در مرتبه بعد، پخش .  مهمترين معرفي مي باشد كه بيشترين برآورده شدن انتظارات متعلق به آن بوده است

برگزاري .  ، نشان دهنده برآورده شدن انتظارات افراد در حد باال است٥١/٣اذان قرار دارد كه با ميانگين 

اند كه ميزان  از جمله مواردي بوده) ٦١/٢=با ميانگين(و تفسير مسائل ديني ) ٥٨/٢=يانگينبا م( مسابقات 

 .انتظارات پاسخگويان در خصوص آنها نسبت به ساير موارد، حداقل بوده است.برآورده شدن 



 هر يك از معرفهاي انتظارات جامعه ديني از رسانه*  ميانگين رضايت-١نمودار 

 )رضايت کامل (٥تا ) عدم رضايت (٠ اي از  درجه٥از يک مقياس * 

 
  رابطه ميزان دينداري و برآورده شدن انتظارات ديني از رسانه ملي٣

 

امعه ديني از رسانه درنظر گرفته شده ميزان دينداري پاسخگويان به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر انتظارات ج

ضريب .  بود كه بر مبناي فرضيه ارائه شده، مي بايست نوعي رابطه مثبت بين اين دو متغير حكمفرما باشد

 . اين فرض را مورد تأييد قرار مي دهد٨همبستگي نشان داده شده در جدول 

 
 ري ضريب همبستگي ميزان انتظار جامعه ديني و ميزان ديندا-٨جدول 

  

يميزان ديندار     

 ۶۶/۰** پيرسون

.sig ۰۰۰/ ي از رسانه مليميزان انتظار جامعه دين  

N ۳۵۵ 

 
 معني دار است) دو دامنه  (٠١/٠همبستگي در سطح ** 



بدين .  )r+ =٦٦/٠(.  همانطور كه قابل مالحظه است، ضريب پيرسون بدست آمده قوي و معنادار بوده است

ان دينداري در ميان پاسخگويان افزايش پيدا مي كند، بر ميزان برآورده شدن انتظارات معنا که هر چقدر ميز

 ملي، افزوده مي شود .آنان از رسانه 

 
  آمارهاي چند متغيري٣-٤

چنانچه اشاره شد اين مقاله جزئي از يک تحقيق کالن ميداني مي باشد که در آن متغيرهاي مستقل زيادي 

تحليل رگرسيون و (  علي مطرح شده و تکنيک هاي تحليل چند متغيريبر اساس مباحث نظري در مدل

در اين جا فقط به ذکر بتاي بدست آمده از متغير مستقل اين .   اجرا درآمد بهدر مورد آنها) تحليل مسير

تحليل رگرسيون متغيرهاي مطالعه حاضر با استفاده از روش .  مقاله يعني ميزان دينداري اشاره مي شود

نتايج بدست آمده از تحليل رگرسيون متغيرهاي مستقل روي متغير وابستة .  صورت گرفته استهمزمان 

 از واريانس ٧٦/٠نشان که متغيرهاي مستقل در مجموع توانسته اند ) ٩جدول (انتظارات ديني از رسانه 

تأثير را بر روي انتظار ، قويترين ٤٦/٠ اين ميان متغير ميزان دينداري با بتاي  در.متغير وابسته را تبيين كنند

  .جامعه ديني به نمايش گذارده است

 
  ضرايب رگرسيون متغيرهاي مستقل روي انتظارات ديني از رسانه ديني-٩جدول 

 ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده
   آزمون

 بتا اشتباه استاندارد آزمون ب 

درجه ي 
 اطمينان

  
 يميزان ديندار

   
۵۲/ ۱۰۲/ ۴۶/ ۰۰۲/ 

 ينيميزان انتظارات ديني از رسانه د: متغير وابسته



 

  بحث و نتيجه گيري-٤

 

از پاسخگويان % ٩٠يعني نزديک به .  است% ٦٥و % ٢٢ميزان دينداري در حد زياد و خيلي زياد پاسخگويان 

ار نگرفته و با البته در اين تحقيق، بعد آگاهي ديني مورد سنجش قر.  در تهران، دينداري در سطح باال دارند

از طرف ديگر ميزان رضايت از رسانه .  توجه به تحقيقات پيشين، اين بعد ميزان دينداري را افزايش مي داد

% ٦؛ و در سطح خيلي زياد، %١٧زياد، .؛ در سطح %٢٥؛ در سطح کم يا اصال، %٥٣ديني در سطح تا حدودي، 

 انتظارات ديني از رسانه است، تاييد شده است و است فرضيه تحقيق که رابطه ميان دينداري و برآورده شدن

ضريب همبستگي پيرسون بدست آمده بين دينداري و ميزان برآورده شدن انتظارات ديني توسط رسانه ملي، 

حاکي از رابطه اي قوي و معنادار بين اين دو متغير بوده است، بدين معنا که هر چقدر ميزان دينداري در 

.  يدا مي كند، بر ميزان برآورده شدن انتظارات آنان از رسانه ملي، افزوده مي شودميان پاسخگويان افزايش پ

  مي باشد ٤٦/٠تبيين تغييرات متغير وابسته نيز بسيار باال و در حدود.و نيز ضريب بتاي اين متغير در 

 شدن انتظار از بنابر اين نتيجه اصلي اين مقاله، نشان دادن ميان باال بودن سطح دينداري و بيشتر برآورده

که اکثريت (اين نتيجه، يکي از موفقيت هاي صدا و سيما را در کسب رضايت مخاطبان .  رسانه ديني است

اوال در سال هاي اخير .  نشان مي دهد اما اين تمام مساله نيست) ديندار هستند.قريب به اتفاق آنان 

.  نوعي دينداري عرفي تمايل پيدا کرده استدينداري در جامعه ايران تغيير کرده و از دينداري فقهي، به 

يعني عامه مردم ديندار، که اکثريت جامعه ايران هستند و نه (بگونه اي که احتماال همين مخاطبان ديندار 

تمايالت غيرديني هم دارند و شايد ناراضي نباشند اگر رسانه ) خواص دينداران، که اقليت جامعه هستند

رب انگيز يا فيلم ها و سريال هايي با مضامين عاشقانه و مختصري شهواني، نيز برنامه هايي مانند موسيقي ط

همين تمايالن را هم ) يعني عامه(اما همان دينداران .  نشان دهد؛ و قطعا ايندو تمايل با هم سازگار نيستد

 ناسازگار در آنان، نهان روشي مردم ايران، و سازگاري امور.  دارند، که تمايالتي است که دين آنرا بر نمي تابد

 نيست.مقوله اي است که نياز به تدقيق و تامل بيشتر دارد، که جاي آن در اين مقاله 

و ) حتي بدون درنظر گرفتن انواع دينداري و تطورات آن در ايران(ثانيا مشاهده تفاوت ميان ميزان دينداري 



نداران بيش از سايرين از برنامه هاي ديني البته دي.  ميزان رضايت از برنامه هاي ديني رسانه قابل توجه است

است، در حاليکه ميزان % ٢٣رضايت دارند، اما ميزان رضايت باال نيست و رضايت زياد و خيلي زياد نزديک به 

است و اين نشان دهنده رضايت نسبي و نه مطلق از برنامه هاي ديني رسانه % ٨٧دينداري زياد و خيلي زياد 

هاي . که جاي توجه زيادي دارد، و احتماال نشان از برخي نارضايتي ها از برنامه اين مساله اي است.  است

 .ديني رسانه، حتي در ميان دينداران دارد
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