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  بررسی رابطه استفاده از رادیو، تلویزیون و ماهواره 
  داري مخاطبان با وضعیت دین

  *اللهی اهللا کرم دکتر نعمت
  چکیده

اسـت.   داري مخاطبـان هدف این مقاله، بررسی برخی آثار استفاده شده از رسانه بر وضعیت دیـن 
تـدوین شـده کـه بنـا بـر آن، اسـتفاده از       » کاشت«گیري از نظریه چارچوب نظري این مقاله با بهره

داري و در مقابـل، اسـتفاده از مـاهواره و     ساز تقویـت دیـن  هاي رادیو و تلویزیون داخلی، زمینهبرنامه
  شود.  داري میدینهاي بندي مخاطبان به ابعاد و نشانه رادیوهاي خارجی، موجب تضعیف میزان پاي

این پژوهش با روش پیمایش اجرا و اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گـردآوري شـده اسـت.    
شـاغل بـه تحصـیل در    هاي علوم انسانی و علوم پایه رشتهشامل کلیه دانشجویان پژوهش  آماريجمعیت 
نفر  484است که از میان آنها تعداد  1388 -87اسالمی شهر قم در سال تحصیلی  آزاددانشگاه و  قم دانشگاه

  اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شده است. گیري طبقهبا استفاده از روش نمونه
جهت رابطه استفاده از رادیو و تلویزیون داخلی و خارجی با وضعیت براساس نتایج به دست آمده، 

هاي رادیـو و تلویزیـون داخلـی،     وس است. به این معنا که استفاده از برنامهداري مخاطبان، معکدین
اي، داراي هاي مـاهواره هاي رادیوهاي خارجی و شبکهداراي رابطه مثبت و برعکس، استفاده از برنامه

  داري است.هاي دینبندي مخاطبان به ابعاد و نشانه رابطه منفی با وضعیت پاي
هـاي   داري، نشانهداري، ابعاد دیندین ادیو، تلویزیون، ماهواره، وضعیترسانه، ر واژگان کلیدي:

 داري.دین
  
  بیان مسئله  

: 1371سرچشمه فرهنگ و عامل تکامل آن اسـت. (سـاروخانی،    بشري و بناي جامعهسنگارتباطات انسانی، 

کرده و در این زمینـه از  نوعانش، تالش  انسان در طول تاریخ، همواره در جهت توسعه ارتباطات خود با هم )23

ها)، به همراه خود تغییراتـی  ابزار گوناگون ارتباطی بهره جسته است. پیدایش و گسترش ابزارهاي ارتباطی(رسانه

-ناشی از گسـترش و تحـول فـن   اجتماعی و پیامدهاي فرهنگی در ساختارهاي جامعه انسانی ایجاد کرده است. 

فردي و اجتماعی قشرهاي مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده هاي مختلف زندگی ساحت هاي ارتباطی،آوري

از طریـق آن در میـان قشـرهاي     هـا و هنجارهـاي خـاص   ارزشو انتقال  آورياست. با توجه به خنثی نبودن فن

اعضـا و  متفـاوتی بـر   هـاي   ، اثرگذاريخودپیدایش در زمان  هاي ارتباطی،آوري یک از فنهر  مختلف اجتماعی،
                                                

 .7استاديار دانشگاه باقرالعلوم *
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   .اندجوامع انسانی داشتهساختارهاي اجتماعی 

هـاي  موجبات گسترش ارتباطات راه دور را فراهم آورد و تلویزیون نیز با پیدایش خـود، زمینـه  ختراع رادیو ا

دنیاي  ،مک لوهان تعبیربه  را ایجاد کرد وبان نگرش مخاطسازي همگوندر سطح گسترده و در نتیجه پیام انتقال 

  )1389الهدي، .(علمموجب شد ارتباطات را جدیدي از

مانند ماهواره و  هاي اطالعاتی و ارتباطیآوري آور فنرش جهانی ارتباطات و پیشرفت شگفتنیز گستامروزه 

حصـارها و   سازي زمان، دگرگونی بنیادي حوزه تعامالت اجتماعی و نفوذپـذیري فزاینـده  فشردهسبب ، اینترنت

هـاي بیگانـه، عناصـر    هـا و مزاحمـت  ها و ادیان، فـارغ از دخالـت  ه در آن، فرهنگاي شده است کفضاهاي بسته

فرض ضروري تعـامالت انسـانی، بـه    ند. مفهوم مکان به عنوان پیشدادارائه میثابتی را  ساز و تقریباًبخش هم هویت

هاي  ها و تجربهتأثر نگرشدر شرایط نوین، هندسه تأثیر و  .هاي مزبور با مفهوم فضا جایگزین شده است آوري مدد فن

از سرعت اجتماعی برخوردار شده و به دلیل افزایش امکان انجام کنش از دور و فراگذشتن از مرزها، سـلطه   ،اجتماعی

. ع حصارهاي معرفتی و ارزشی دینی کاهش یافتـه اسـت  امکان و محل بر زندگی اجتماعی و نیز کارایی و استحکام انو

  )4 :1387الهی، (کرم

توجه به اهمیت و گستردگی ابزار ارتباطی و پیامدهاي ناشی از این ابزار به ویژه بر ساحت نگـرش دینـی   با 

جـوي  و در جسـت  ،بسیاري از کشورها که نگران از دست رفتن هویت فرهنگی و ملـی خـود هسـتند    مخاطبان،

  .اند برآمده هااین پدیدهبا براي رویارویی درست راهکارهایی 

الب، تحقیق حاضر که از سنخ تحقیقات پیمایشی است، با هدف بررسی و شـناخت رابطـه   با توجه به این مط

داري مخاطبان طراحی و اجرا شده است. این تحقیق، درصدد پاسخگویی بـه دو  استفاده از رسانه با وضعیت دین

هـا نظـر   نهپرسش اساسی است: نخست، آیا میان مخاطبان رادیو، تلویزیون و مـاهواره و غیرمخاطبـان ایـن رسـا    

تري داري، تفاوت معناداري وجود دارد؟ دوم، استفاده از کدام رسانه رابطه قويهاي دینبندي به ابعاد و نشانه پاي

 داري مخاطبان دارد و این رابطه در چه جهتی(مثبت/منفی) است؟ با وضعیت دین
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    پیشینه تحقیق

اند. در یک بررسی اجمـالی،   ه و دین مطالعه کردهبسیاري از اندیشمندان و محققان درباره موضوع رابطه رسان

ویژگـی  ، هـا برخی از این پژوهش شناسی کرد.شناختی، گونههاي روشتوان برحسب ویژگیاین مطالعات را می

هـاي  هـاي دینـی و نیـز انگیـزه    بعضی، از سنخ مطالعات پیمایشی هستند و بررسی مخاطبان برنامه .اسنادي دارند

گروهی با رویکـرد ژورنالیسـتی،    دهند.فاده از رسانه بر مخاطب را در دستور کار خود قرار میاستفاده و آثار است

تحلیـل   هايگیري از روشبهرهبا ی هستند. برخی پوشش خبري دینگیر ارزیابی میزان، چگونگی و اثربخشی پی

کننـد. بعضـی بـه موضـوع     لعـه مـی  دینی مطا هاي   ها و مضموناي را از نظر میزان و نوع پیامتولیدات رسانه پیام،

  )1389(ایزدي، و ... .  کنند ریزي در امور مربوط به رابطه دین و رسانه توجه میگذاري و برنامهسیاست

هاي در ایران نیز موضوع ارتباط رسانه و دین مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته که حاصل آن، انجام پژوهش

) در یک 1381شود. کاظمی و فرجی (ها اشاره می برخی از این پژوهش متعدد در این موضوع است. در ادامه، به

داري دانش آموزان و دانشـجویان را در شـهر   استفاده از اینترنت و ماهواره با وضعیت دین تحقیق پیمایشی رابطه

تـأثیر  «) در تحقیقی پیمایشی بـا عنـوان   1376اند. مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی(تهران بررسی کرده

، آثار ابزار ارتباط جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون را در جذب جوانان به »جذب نوجوانان به دینتبلیغات دینی در 

مطبوعات، تلویزیون و «اي با عنوان با استفاده از روش تحلیل ثانویه، در مقاله عليرضا دهقاندین مطالعه کرده است. 

ها رشنگ ها،آگاهی را باتلویزیون  ها و تماشاي یان استفاده از روزنامهم رابطه »یاي اکتشاف دینداري در ایران: مطالعه

  . مخاطبان تحلیل کرده استو رفتارهاي دینی 

-دیـن  کاهش یا افزایش تلویزیون در غیردینی و دینی هايبرنامه نقش«اي با عنوان خانم راودراد نیز در مقاله

جامعه  سطح در داريدین با ایران را جمهوري اسالمی تلویزیون در غیردینی و دینی هاي برنامه میان رابطه ،»داري

سرگرم  صرفاً« ،»دینی صرفاً« هايبرنامه انواع از دهد که کوشیده است نشان مقاله این بررسی کرده است. وي در

  )49: 1388د، است. (راودرا دینی تلویزیون سوم مطلوب هاي نوعتنها برنامه ،»شدهاي دینیِ رسانه«و »کننده

هاي پرشماري است که درباره رابطه رسانه و دین اجرا شده اسـت.  ها تنها چند نمونه از پژوهشاین پژوهش
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هاي یک پژوهش پیمایشی، تصویري اجمـالی از میـزان و   گیري از یافته کوشد با بهره در مقاله حاضر، نویسنده می

هاي بندي مخاطبان به ابعاد و نشانه خارجی بر وضعیت پاي چگونگی رابطه استفاده از رادیو و تلویزیون داخلی و

  داري ترسیم کند.دین

  مبانی و چارچوب نظري

انگیز و مـورد اخـتالف میـان پژوهشـگران ارتباطـات اسـت. در       هاي مناقشه ، از موضوع»آثار رسانه«موضوع 

ها بر مخاطـب ارائـه شـده اسـت.      رسانههاي متفاوتی درباره نوع و میزان تأثیر  هاي زمانی گوناگون، دیدگاه دوره

هاي  بعد قائل به اثرگذاري  هاي اولیه و قطعی و در دوره ي نخست، قائل به اثرگذاري ها در دوره گرچه این دیدگاه

هـاي مشـروط و در    هاي اخیر، گرایش غالب، از اثرگـذاري  ها بر مخاطبان بودند، در دههضعیف و محدود رسانه

  کنند.  بر مخاطبان حمایت میها  عین حال قوي رسانه

قـدرت  «اي با مفروض گرفتن گلوله اي اشاره کرد. نظریهتوان به نظریه گلولههاي موج اول، می از میان نظریه

هـا را مسـتقیم،    تأثیر رسـانه » هاي ارتباط جمعی شکنندگی باالي مخاطب در برابر پیام«و » ها نامحدود پیام رسانه

  ) 310:1384(سورین و تانکارد، داند.فوري، قوي و قطعی می

اي در منفعـل  هاي موج دوم، با رد موضع نظریـه گلولـه   به عنوان یکی از نظریه» استفاده و خشنودي«رویکرد 

اي خویش، نقطـه   دالیل مصرف رسانهگري مخاطب و آگاهی او از  پنداشتن مخاطب، ضمن پذیرش فرض انتخاب

هاي  ها و نیت ها، بلکه بررسی انگیزه ها و نه ساختار متون رسانه دگان رسانههاي تولیدکنن عزیمت خود را، نه مطالعه نیت

هـا   پـردازد کـه مـردم چگونـه از رسـانه      دهد. این رویکرد نظري به بررسی این امر می ها قرار می کنندگان رسانهمصرف

  )693: 1384کنند. (ویمر و دومینیک،  و از رسانه دریافت می جو استفاده و چه نوع رضایتی را جست

ها، درك  هاي موج سوم قرار داد. بنابراین نظریه، محتواي رسانه توان در زمره نظریهسازي را مینظریه برجسته

اهمیـت  «دهد. به دیگر سخن، به موجب این نظریه، ها تحت تأثیر قرار می عموم مردم را از میزان اهمیت موضوع

  ) 8: 1378(دهقان، ». دهند ها به آن موضوع می انهموضوع از نظر مردم، تابع میزان اهمیتی است که رس

، به عنوان پیشگامان گراسو  گربنرهاي موج سوم جاي داد. از دید  توان در زمره نظریه نظریه کاشت را نیز می
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هاي رایج، یا به اصـطالح   ها و ارزش بینی، نقشهاي مشابه، موجب آموزش جهان نظریه کاشت، رویارویی  با پیام

  شود. می» اي غالب وهاي انگارهکاشت الگ«

هـاي مشـترك انتخـاب و     خلـق راه «، بلکـه در  »توده«ها نه در تشکیل  کنند که اهمیت رسانه آنها استدالل می

هـایی یکسـان و نسـبتاً مـورد وفـاق از       است. به اعتقاد آنان، رسانه بر آن است که روایت» نگریستن به رویدادها

کنـد   بینی مـی  کند. گربنر پیش» پذیرفرهنگ«خاطبان خود را نیز سازگار با آن، هاي اجتماعی ارائه دهد و م واقعیت

اش در طول زمان، تأثیر قدرتمندي دارد. به  مند پیام و پایداري که رسانه و به ویژه تلویزیون به سبب ماهیت نظام

) کانون تمرکز 147: 1382کند. (مک کوایل،  دهندگان جامعه تعبیر میها به عنوان شکل همین جهت وي از رسانه

نظریه کاشت بر بررسی تأثیر تصویرسازي تلویزیون از واقعیت بر فهم مخاطبان از واقعیـت قـرار دارد. (ویمـر و    

  )  712: 1384دومینیک، 

داري با توجه به موضوع این تحقیق یعنی بررسی رابطه استفاده از رادیو، تلویزیون و ماهواره با وضعیت دیـن 

ویـژه تلویزیـون در   هاي نظري مطرح شده، نظریه کاشت به دلیل بیان آثـار رسـانه و بـه   دیدگاهمخاطبان، از میان 

گیري از آن سازوکار تأثیرگذاري رادیو نظري تحقیق انتخاب و با بهرهپذیري مخاطبان، به عنوان چارچوبفرهنگ

  شود. داري مخاطبان بیان می و تلویزیون بر وضعیت دین

گیري فهم مخاطبان از واقعیت، را مهم و درخور ها در شکلنظریه کاشت نقش رسانه گونه که گفته شد،همان

ها  کند. گربنر با تأکید بر نقش تصویرسازي تلویزیون از واقعیت معتقد است که اختالف دریافتتوجه ارزیابی می

شود و به  یون متعادل میاز واقعیت که معموالً ناشی از عوامل جمعیتی و اجتماعی است، با تماشاي پیوسته تلویز

سازي فهم مخاطبـان از   ) البته رسانه در کنار یکدست713: 1384انجامد. (ویمر و دومینیک،  دیدگاهی مشترك می

تواند موجبات تفاوت فهم اجتمـاعی را در میـان   مخاطب، میسازي فهم آنان از فهم افراد غیرواقعیت، با متفاوت

  . قشرهاي مختلف جامعه نیز فراهم آورد

توان گفت، از آنجا که رادیو و تلویزیون جمهوري اسالمی با هدف انتقال عناصر با توجه بر نظریه کاشت می

هایی ها، باورها و هنجارهاي دینی، برنامه بندي و اهتمام مخاطبان به ارزش فرهنگ ایرانی و اسالمی و ارتقاي پاي
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هـا موجـب تصویرسـازي مثبـت از     کـالن ایـن برنامـه   گیـري  کنند، بنابراین، محتوا و جهـت را تولید و پخش می

بندي آنان به ابعاد (اعتقادات، اخـالق، عبـادات...) و    هاي دینی در ذهن مخاطبان و در نتیجه، تقویت پاي موضوع

شود. بر این اساس، به لحاظ نظري این انتظار وجود دارد که داري میدینی و...) دین هاي (ظاهر دینی، دانش نشانه

بندي مخاطبان به ابعاد و  ساز تقویت میزان پايها، زمینههاي پخش شده از این رسانهسو، استفاده از برنامهاز یک 

بندي دینی بیشتري هستند، گرایش بیشتري  داري شود و از دیگر سو، افرادي که داراي پايهاي مختلف دیننشانه

هـاي  هاي شـبکه اشند. در مقابل، با توجه به اینکه برنامههاي رادیو و تلویزیون داخلی داشته ببه استفاده از برنامه

رود شوند، انتظار می اي و رادیوهاي خارجی، در فضایی کامالً غیردینی و حتی ضددینی تولید و پخش میماهواره

بنـدي و   داري مخاطب داشـته باشـد و از میـزان پـاي    که از یک سو، استفاده از آنها تأثیري منفی بر وضعیت دین

تر دارنـد،  بندي دینی ضعیف داري بکاهد و از سوي دیگر نیز افرادي که پايهاي دین اهتمام آنان به ابعاد و نشانه

  ها داشته باشند. گرایش بیشتري به استفاده از این رسانه

-رنامههاي رادیو و تلویزیون داخلی در مقایسه با برسد جهت رابطه استفاده از برنامهبه بیان دیگر، به نظر می

هـاي  رسـانه   داري، معکوس است. در این میان، جهت رابطهاي و رادیوهاي خارجی با وضعیت دینهاي ماهواره

  هاي خارجی، منفی است. داخلی، مثبت و رسانه

  شوند. هاي مهم این تحقیق به شرح زیر ارائه می بنا بر چارچوب نظري یاد شده، فرضیه
  هاي تحقیق فرضیه

هـاي مختلـف وجـود    داري مخاطبان و غیرمخاطبان رسانهوت معناداري میان وضعیت دینرسد تفابه نظر می
  دارد.

داري مخاطبان رابطه مستقیمی وجود رسد میان استفاده از رادیو و تلویزیون داخلی با وضعیت دینبه نظر می
  دارد.

مخاطبـان رابطـه معکوسـی     داريرسد میان استفاده از ماهواره و رادیوهاي خارجی با وضعیت دینبه نظر می
  وجود دارد.

  روش تحقیق
نامـه گـردآوري    گیري از پرسـش این تحقیق با استفاده از روش پیمایش اجرا و اطالعات مورد نیاز آن با بهره

اي (سن، جنس، وضـعیت تأهـل،   هاي زمینههایی درباره ویژگیپرسش نهایی، دربرگیرنده نامهشده است. پرسش
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گر هاي سنجشها و نیز پرسشهاي مربوط به استفاده از رسانهتحصیلی و...)، پرسش ، رشتهنوع دانشگاه  قومیت،

هاي مختلـف  بندي به اعتقادات، اخالق، مناسک و احکام دینی و نشانه داري پاسخگویان (میزان پاي وضعیت دین

داري در سنجش سنجش دینهاي غربی داري) است. نکته مهم اینکه در تحقیق حاضر با بیان ناکارآمدي مدلدین

هاي دین اسالم طراحـی و سـپس    داري مسلمانان، تالش شد تا مدلی بومی و مبتنی بر آموزهتجربی وضعیت دین

داري مطالعه شود. براساس مدل یادشده دین هاي دینبندي دانشجویان به ابعاد و نشانه با استفاده از آن میزان پاي

هاي گونـاگونی  و نیز نشانه» احکام دینی«و » عبادات«، »اخالقیات«، »قاداتاعت«اسالم متشکل از چهار بعد اصلی 

  است.» مشارکت دینی«و » تعظیم شعائر دینی«، »مراعات ظاهر دینی«مانند 

نامه به ترتیب از روش اعتبار صوري و تکنیک آلفاي کرونباخ هاي پرسش براي سنجش روایی و پایایی سؤال 

  شده است.  استفاده 

شاغل بـه تحصـیل   هاي علوم انسانی و علوم پایه رشتهشامل کلیه دانشجویان  تحقیق آماريعیت جم    

است کـه از میـان آنهـا تعـداد      1388ـ 87اسالمی شهر قم در سال تحصیلی  آزاددانشگاه و  قم در دانشگاه

گیـري  به عنوان نمونه آماري انتخاب شـدند. روش نمونـه   ١ايگیري طبقهنفر با استفاده از روش نمونه 484

آمـاري و نیـز    آماري در نمونـه  هاي متشکل جمعیت اي، به دلیل تضمین حضور نسبت معینی از گروهطبقه

، بـا اهـداف تحقیـق حاضـر تناسـب      )1376ایجاد بیشترین تشابه ساختاري میان جمعیت و نمونـه (دواس،  

  دارد.

-هاي گردآوري شده با استفاده از روش تحلیل کمی، تحلیل شدند. در این میان، تکنیـک در این تحقیق، داده

هـا  هاي گرایش مرکزي، تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه براي تحلیل دادههایی مانند جداول فراوانی، اندازه

  به کار گرفته شد.

  هاي توصیفی یافته
بندي اطالعات و  بندي عبارت است از گروهاست. طبقه بندي و توصیفگام نخست در هر تحلیل علمی، طبقه

هاي کمی نیز بـه معنـاي نشـان    هاي فرعی یا بیان آنها با متغیر(هاي) مناسب جدید. توصیف دادهها در مقولهداده

                                                
١. Stratified Sampling 
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هـاي ترکیبـی اسـت. (کیـوي و     ها در قالب جداول و نمودارها و نیز بیان ایـن توزیـع بـا انـدازه    دادن توزیع داده

  )  214: 1375هود، کامپن

بندي و توصیف شوند. در  هاي مهم، در قالب متغیرهاي اصلی تحقیق، دستهشود، یافتهدر این تحقیق تالش می

آماري ارائه و سپس توصیفی کوتـاه از وضـعیت اسـتفاده از    هاي نمونه ادامه، نخست گزارشی مختصر از ویژگی

  شود. داري پاسخگویان بیان میرسانه و دین

  نمونه آماري سیماي
شود، نخست باید گزارشی از آماري گردآوري میدر هر تحقیق علمی که اطالعات مورد نیاز آن از یک نمونه 

هـاي فـردي و خـانوادگی     هاي مهم واحدهاي آماري ارائه شود. در این تحقیق نیز برآنیم با بیـان ویژگـی  ویژگی

  م کنیم.پاسخگویان، تصویري توصیفی از سیماي نمونه آماري ترسی

درصد نیز زن هستند. از نظر وضعیت تأهل،  3/54درصد پاسخگویان، مرد و  7/45هاي تحقیق، براساس یافته 

دهـد کـه   اند. توزیع سنی پاسخگویان نشان مـی درصد متأهل بوده7/14درصد) مجرد و  3/85بیشتر دانشجویان (

اي  هاي سنی هم تا انـدازه و نسبت دیگر گروهسال قرار گرفته  23ـ   20درصد آنان در گروه سنی  60نزدیک به  

درصـد   97سـال اسـت. از لحـاظ خاسـتگاه مکـانی و جغرافیـایی، نزدیـک بـه          22برابر است. میانگین سن نیز 

  اند.  پاسخگویان، محل سکونت خود را مناطق شهري اعالم کرده

و دانشگاه آزاد اسالمی شـهر  نسبت توزیع پاسخگویان براساس متغیر محل تحصیل، در میان دانشگاه دولتی  

درصـد در   8/54هاي علـوم انسـانی و    درصد در رشته 2/45اي یکسان است. از نظر رشته تحصیلی،  قم تا اندازه

درصد در  5/7درصد در مقطع کارشناسی و  5/92مقطع تحصیلی، کنند. براساس هاي علوم پایه تحصیل میرشته

درصـد   55همچنین برحسب سال ورود به دانشـگاه، بـیش از   . دمقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستن

  اند. وارد دانشگاه شده 1385و  1384هاي پاسخگویان، در سال

درصد پاسخگویان با بیان وضعیت اشتغال پدر خود، مشاغل گونـاگونی   95هاي تحقیق، نزدیک به بنابر یافته

درصد پاسخگویان، نوع شغل پدر خود را  9/53این تحقیق، بندي مشاغل در اند. براساس گروه براي آنان نام برده

اند. الگوي وضع فعالیت مادران دانشجویان، متفاوت از پدران آنان است. بدین معنا که مادر شغل آزاد اعالم کرده
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  اند.درصد پاسخگویان نیز شغل مادر خود را کارمند اعالم کرده 4/14دار است و درصد) خانه 5/82بیشتر آنان (

 5/42بیشترین نسبت از پدران دانشجویان از نظر سطح تحصیالت، در گروه تحصیالت راهنمایی و متوسطه (

درصد) اختصاص دارد. نکتـه دیگـر اینکـه     9/2گیرد. کمترین نسبت نیز به تحصیالت حوزوي (درصد) قرار می

ابتدایی و نهضت سوادآموزي سواد یا در مقطع درصد دانشجویان، وضعیت تحصیلی پدر خود را بی 25نزدیک به 

رسد. در مقابل، نسـبت  درصد می 40درصد افزایش به نزدیک  15اند. این نسبت براي مادران آنان با اعالم کرده

درصد براي پدران  8چهارم پدران آنان است (تحصیالت عالیه براي مادران دانشجویان، بسیار اندك و کمتر از یک

  درصد براي مادران).  6/1و 

  ايرسانه مصرف
از نظر تماشاي تلویزیون، در  دهیم. اي پاسخگویان ارائه میدر این قسمت، توصیفی از وضعیت مصرف رسانه

هاي تلویزیونی جمهوري اسالمی هستند. نسبت افرادي هم که به درصد دانشجویان، تماشاگر برنامه 2/81مجموع 

اند. الگوي استفاده از نیز به این پرسش پاسخ ندادهدرصد  7/2درصد است.  1/16اند، این پرسش پاسخ منفی داده

رادیوي داخلی، تفاوت معناداري با الگوي تماشاي تلویزیون داخلی است. از مجموع دانشجویانی که به پرسـش  

درصـد)، پاسـخ مثبـت و در     3/31اند، تنها کمتر از یک سوم (مربوط به گوش دادن به رادیوي داخلی پاسخ داده

  اند.  درصد) پاسخ منفی داده 7/68دوسوم (مقابل، بیش از 

 2/18اي، پاسخ منفی و  هاي ماهوارهدرصد پاسخگویان، به پرسش تحقیق در باب تماشاي برنامه 88نزدیک به 

دهنده توجه بسیار اندك دانشجویان به رادیوهاي خـارجی   هاي تحقیق، نشاناند. یافتهدرصد نیز پاسخ مثبت داده

پاسخگویان شنونده رادیوهاي خارجی هستند. این میزان در قیاس با ماهواره کمتر از نصف درصد  2/7است. تنها 

هاي ارتباطی گوناگون، میزان توجه به رادیـو پـایین اسـت، بـه     است. در مجموع، با توجه به تنوع و جاذبه رسانه

  است.  سوم تلویزیوناي که براي نمونه نسبت شنوندگان رادیوي داخلی نیز کمتر از یک گونه

  داريوضعیت دین
داري پرداخته و هاي مختلف دینبندي پاسخگویان به ابعاد و نشانه در این مبحث میزان توجه به وضعیت پاي

-ها، از نظر اعتقادات دینی، دانشجویان دانشگاه شود. بر  اساس این یافته هاي تحقیق ارائه می مطالبی از خالل یافته
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بندي آنان به اعتقادات دینـی،   اي که میزان پايعیت مطلوبی قرار دارند، به گونههاي آزاد و دولتی شهر قم در وض

 است. 20از  38/19داري است. میانگین اعتقاد به باورهاي دینی هاي دینبیشتر از دیگر ابعاد و نشانه

نا که میـانگین  شود، به این معبنا بر نتایج تحقیق، نوعی گرایش به اخالق فردگرا در میان دانشجویان دیده می

) بیشتر از اخالق جمعی است. از میان صفات مختلـف اخالقـی، میـزان    20از  74/16بندي به اخالق فردي ( پاي

در میـان دانشـجویان، بـه    » مراعات عفـت «و » رفتاري با دیگران خوش«، »امانتداري«بندي به صفات اخالقی  پاي

احسـاس  «و » پرهیز از تهمـت «، »پرهیز از غیبت«ه سه صفت بندي ب ترتیب باالترین امتیاز و در مقابل، میزان پاي

 اند.   ترین امتیاز را به دست آورده، به ترتیب پایین»مسئولیت در قبال دیگران

بنـدي آنـان بـه شـریعت دینـی       بندي دانشجویان به اعتقادات و اخالق دینی، پاي افزون بر سنجش میزان پاي

دهنده اهتمام کمتر دانشجویان به احکام  ر این زمینه، نتایج تحقیق نشان(احکام و عبادات) هم بررسی شده است. د

ضـرورت  «سیاسی در مقایسه با احکام فردي و احکام اقتصادي است. البته در میـان احکـام سیاسـی اهتمـام بـه      

بـه   درصد آنـان  3/87اي که اي باالست، به گونه تا اندازه» تشکیل حکومت دینی براي اجراي کامل احکام اسالم

بندي به احکام اقتصادي، بـاالتر از   اند. میزان پايمیزان زیاد و خیلی زیاد موافقت خود را با این گویه اعالم کرده

) 20از  85/16بندي به این دسته از احکام، بیشتر از میانگین دیگر احکـام (  دیگر احکام دینی است. میانگین پاي

  .است 20از   31/16به مجموعه احکام دینی بندي پاسخگویان  است. در مجموع، میانگین پاي

بندي پاسخگویان، بـه   رفت، میزان پايگونه که انتظار میبندي به عبادات دینی، همان در ارزیابی وضعیت پاي

بندي به خواندن نمازهـاي روزانـه و    عبادات واجب (نماز و روزه)، بیشتر از عبادات مستحبی است. میانگین پاي

بندي به عبادات مستحب جمعی یعنی نماز جمعه و جماعت، کمتر  است. میانگین پاي 20 از 19/17روزه واجب، 

 20از   22/9بندي پاسخگویان به عبادات مستحب جمعی،  داري است. میانگین پايهاي دین از همه ابعاد و نشانه

ن (با میـانگین  بندي عبادات مستحب فردي در میان پاسخگویا است. برخالف عبادات مستحب جمعی، میزان پاي

تـر از  بندي به عبادات در میان پاسخگویان، پـایین  اي پذیرفتنی است. به طور کلی، میانگین پاي )، تا اندازه06/14

 داري است. بندي به دیگر ابعاد دین میانگین پاي
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داري (اعتقـادات، اخالقیـات،   بندي دانشـجویان بـه ابعـاد دیـن     در این تحقیق افزون بر سنجش وضعیت پاي

داري (مراعات ظاهر دینی، تعظیم شعائر دینی، داشتن مشارکت  هاي دین بندي آنان به نشانه عبادات، احکام)، پاي

بندي به ظواهر  دینی) نیز ارزیابی و سنجیده شد. بنا بر نتایج به دست آمده، توزیع دانشجویان برحسب میزان پاي

بندي زیاد  درصد دختران دانشجو، میزان پاي 4/53و   3/71دینی به تفکیک جنسیت، متفاوت است. در مجموع، 

حفـظ ظـواهر   «و » هاي خصوصـی رعایت حجاب در روابط فامیلی و میهمانی«و خیلی زیاد خود را به ترتیب به 

-بندي پسران به شاخص اند. میزان پاياعالم کرده» دینی، یعنی استفاده نکردن از آرایش غلیظ در حضور نامحرم

درصـد دانشـجویان پسـر،     6/14و   1/40دینی، کمتر از دختران است. در این زمینـه، تنهـا   هاي مربوط به ظاهر 

نتراشیدن «و » استفاده نکردن از انگشتر یا زنجیر طال به دلیل حرمت شرعی آن«بندي زیاد خود را به ترتیب به  پاي

بندي به تعظیم شعائر  دن میزان پايتر بودهنده پایین هاي تحقیق نشانیافتهاند. همچنین بیان کرده» ریش با تیغ

و  21/12بنـدي بـه تعظـیم شـعائر دینـی،       داري است. میانگین پـاي  هاي دیندینی در مقایسه با دیگر نشانه

  است.  20از  53/13بندي به مشارکت در امور دینی، با اندکی تفاوت  میانگین پاي

داري در حد متوسط به باال هاي دینابعاد و نشانهبندي دانشجویان به  بنا بر نتایج تحقیق، درمجموع میزان پاي

داري (ایـن مقیـاس از ترکیـب مجمـوع     بندي دینی آنان برحسب مقیاس کلی دیـن  شود. میانگین پايارزیابی می

داري ساخته شده است)، هاي دینبندي نسبت به ابعاد و نشانه هاي مربوط به پاي هاي دانشجویان به پرسشپاسخ

  . است 20از  71/15

 ها) هاي تبیینی(آزمون فرضیهیافته

اي و وضـعیت   هاي مهم پاسخگویان و نیز ترسیم تصویري کلی از نوع مصرف رسـانه پس از توصیف ویژگی

هاي اصلی  گونه که گفتیم، یکی از فرضیه شوند. همان هاي تحقیق آزموده می داري آنان، در این مبحث، فرضیهدین

داري مخاطبان و غیرمخاطبان رادیو رسد، تفاوت معناداري میان وضعیت دینمی به نظر«تحقیق از این قرار است: 

هدف از طرح و آزمون این فرضیه، بررسی معناداري تفاوت میـانگین  » و تلویزیون داخلی و خارجی وجود دارد.

ـ  بندي دینی در میان مخاطبان و غیرمخاطبان رسانه پاي ا در وهلـه  هاي داخلی و خارجی است. به این معنا کـه آی

بندي دینی این دو گروه وجود دارد؟ و دوم اینکه، در صورت وجود تفاوت، ایـن   نخست، تفاوتی میان میزان پاي
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  تفاوت به نفع کدام گروه است؟ 

با توجه به نکته باال، از آنجا که فرضیه یادشده، متشکل از یک متغیر مستقل دو شقی اسمی (استفاده از رسانه) 

ترین آماره براي داري) است، بنابراین مناسبهاي دینبندي به ابعاد و نشانه (پاي ١ايفاصلهشبه و یک متغیر وابسته

هـاي   به تفکیک رادیو و تلویزیـون  Tاست. نتایج آزمون   )T-TEST(»تی استودنت«آزمون آن، آزمون پارامتري 

  آمده است. 8تا  5هاي شماره  داخلی و خارجی در جدول

داري در میان تماشاگران براي ارزیابی معناداري تفاضل میانگین دین T)، نتایج آزمون 1در جدول شماره (   

)، ایـن  1و غیرتماشاگران تلویزیون داخلی، ارائه شده است. بدین ترتیب بر اساس اطالعات منـدرج در جـدول(  

-غیرمخاطبان تلویزیون است، تأییـد مـی   داري در میان مخاطبان وفرضیه که ناظر به تفاوت معنادار میانگین دین

، دانشجویان بیننـده تلویزیـون جمهـوري    =T (000/0(sigشود. به بیان دیگر، با توجه به سطح معناداري آزمون 

با توجه به داري داراي تفاوت معناداري هستند. اسالمی در مقایسه با دانشجویان غیربیننده، از لحاظ وضعیت دین

-بندي مخاطبان به ابعاد و نشـانه  تفاوت میانگین در جدول زیر، میانگین وضعیت پاي اطالعات مندرج در ستون

داري دانشـجویان  هاي تحقیق، میانگین دیـن درصد بیشتر از غیرمخاطبان است. براساس یافته 78داري، هاي دین

داري معیار نمرات دیـن است. نکته مهم اینکه، میزان انحراف  20از  04/15و  84/15بیننده و غیربیننده به ترتیب 

داري دو گـروه یـاد   است. مقایسه میانگین و انحراف معیار وضعیت دین 92/1و  46/1دو گروه باال نیز به ترتیب 

بندي بیشتري  هاي تلویزیون در مقایسه با دیگر دانشجویان، هم پاي دهد که دانشجویان بیننده برنامه شده نشان می

  ارند و هم از اشتراك نظر و عمل بیشتري در این زمینه برخوردارند.داري دهاي دینبه ابعاد و نشانه

بنـدي تماشـاگران    دهنده وجود تفاوت معنادار میان میزان پـاي  اطالعات مندرج در جدول زیر، همچنین نشان

بندي بـه اخـالق    داري است. در این میان، درباره پايهاي مختلف دینتلویزیون و غیرتماشاگران به ابعاد و نشانه

دینی، احکام اقتصادي، انجام عبادات واجب و عبادات مسـتحب جمعی(شـرکت در نمـاز جماعـت و جمعـه) و      

بندي، به نفع مخاطبان اسـت   مشارکت دینی (کمک به برگزاري مراسم مختلف دینی)، گرچه تفاوت میانگین پاي

                                                
١- Quasi-Interval  
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  ون تفاوت میانگین در جدول زیر)، این تفاوت از لحاظ آماري معنادار نیست. (مثبت بودن عالمت ارقام ست

) است. ایـن یافتـه   97/1از لحاظ میزان تفاوت میانگین، بیشترین تفاوت، مربوط به مراعات کردن ظاهر دینی(

ن دسـتورهاي  بندي بیشتري به مراعات کرد هاي تلویزیونی هستند، پايدهد دانشجویانی که بیننده برنامهنشان می

  ) است.32/0بندي به احکام اقتصادي ( اسالم در زمینه پوشش و آرایش دارند. کمترین تفاوت نیز مربوط به پاي
  

  براي متغیرهاي تماشاي تلویزیون و وضعیت   Tهاي آزمون ): ستاده1جدول شماره (

  داري مخاطباندین

 

  داريهاي دینابعاد و نشانه
ــدار  مقــ

 Tآزمون

ــطح  ســـ
  معناداري

  تفاوت میانگین

 71/0 017/0 43/2  اعتقادات 

 51/0 068/0 83/1  اخالق

  
  احکام 

 80/0 032/0 15/2 فردي احکام

 10/1 002/0 04/3 یاسیس احکام

  32/0 370/0 89/0 اقتصادي مااحک

 74/0 007/0 70/2  احکام

 عبادات 

عبادات مستحب( 
 فردي)

78/2 006/0 01/1 

 41/0 353/0 93/0 عبادات واجب

عبــــــــــادات 
 مستحب(جمعی)

52/1 105/0 74/0 

 72/0 019/0 36/2 عبادات 

-هـاي دیـن  نشانه

 داري

تعظـــیم شـــعائر 
 دینی

41/2 018/0 10/1 

 97/1 001/0 21/3 دینی ظاهر

 81/0 087/0 71/1 دینی مشارکت

-هاي دیـن نشانه

 داري
89/3 000/0 23/1 

 78/0 000/0 08/4  يداردینمقیاس کل 
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داري براي آزمون فرضیه معناداري تفـاوت میـانگین متغیـر وضـعیت دیـن      T)، نتایج آزمون 2جدول شماره (

دهد. براساس اطالعات مندرج در جدول، این فرضیه کـه  دانشجویان برحسب متغیر تماشاي ماهواره را نشان می

شـود. نگـاهی   غیرمخاطبان ماهواره است، تأیید مـی داري در میان مخاطبان و ناظر به تفاوت معنادار میانگین دین

دهنده معکوس بودن جهت رابطـه تلویزیـون    ، نشان2و  1هاي شماره  تطبیقی به ستون تفاوت میانگین در جدول

داري مخاطبان است. به این معنا که استفاده از تلویزیون داخلی موجب تقویـت  داخلی و ماهواره با وضعیت دین

بندي دینی بیینـدگان   هاي کاهش پاي شود، ولی تماشاي ماهواره زمینهداري میهاي دینو نشانهبندي به ابعاد  پاي

  آورد. خود را فراهم می

دهنـده پـایین بـودن     بندي دینی در میان مخاطبان و غیرمخاطبـان مـاهواره، نشـان    بررسی میانگین مقیاس پاي

داري دانشجویانی است ) نسبت به میانگین دین83/14( ايهاي ماهوارهداري دانشجویان بیننده شبکهمیانگین دین

و  87/1). این درحالی است که میزان انحراف معیار در میـان بیننـدگان،   91/15کنند(ها را تماشا نمیکه این شبکه

توان گفت، تماشاي مـاهواره افـزون بـر کـاهش میـزان      است. در تحلیل این نتایج می 43/1در میان غیربینندگان، 

داري، همچنین موجب شدت بخشیدن به پراکندگی نظـر و عمـل در   هاي دیندي مخاطبان به ابعاد و نشانهبن پاي

  شود. میان آنان می

هـاي  بنـدي مخاطبـان شـبکه    دهنده وجود تفاوت معنادار میان میزان پـاي  اطالعات جدول زیر، همچنین نشان

ري است. در این میان، تنها در بـاب مقیـاس مشـارکت    داهاي دیناي و غیرمخاطبان به همه ابعاد و نشانهماهواره

به نفـع بیینـدگان     =sig(741/0) و البته از لحاظ آماري، تفاضل غیرمعناداري (15/0دینی، تفاضلِ بسیار محدود (

داري، تفاضل، معنادار و به نفع غیرمخاطبان است. بنابراین هاي دینماهواره وجود دارد. درباره دیگر ابعاد و نشانه

ها اي هستند، نسبت به دانشجویانی که این شبکههاي ماهوارهتوان گفت دانشجویانی که بیننده شبکهبا اطمینان می

هاي دینی دارند. این تفاوت، در بندي کمتري به اعتقادات، اخالق، عبادات، احکام و نشانه کنند، پايرا تماشا نمی

بنـدي بـه احکـام     تر است. در این میان، تفاوت در میزان پـاي قیاس با مخاطبان و غیرمخاطبان تلویزیون، پررنگ

فردي (تقید نسبت به انجام غسل واجب، اهمیت دادن به حالل یا حرام بودن لقمه، داشتن رابطه دوستی با جنس 
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)، عبادات مستحب - 82/1)، عبادات واجب (نماز و روزه) (- 84/1هاي جنسی) (مخالف، تماشاي تصاویر یا فیلم

-) و ظاهر دینی (رعایت حجاب در روابط فـامیلی و میهمـانی  - 65/1ور در نماز جمعه و جماعت) (جمعی (حض

هاي خصوصی و استفاده نکردن از آرایش غلیظ در حضور مردان نامحرم بـراي زنـان و نیـز اسـتفاده نکـردن از      

داري اسـت.  هاي دیننشانه ) بیشتر از دیگر ابعاد و- 35/3انگشتر یا زنجیر طال و نزدن ریش با تیغ براي مردان) (

داري است. ایـن نزدیـک بـودن درصـدها در     از نظر اعتقادات و اخالق دینی هم تفاوت، کمتر از دیگر ابعاد دین

دهنده آن است که استفاده از  ماهواره، بیشتر عرصه رفتار و کارهاي دینـی مخاطبـان را    اعتقادات و اخالق، نشان

  دهد. تحت تأثیر منفی قرار می

  براي متغیرهاي تماشاي ماهواره و وضعیت   Tهاي آزمون ): ستاده2ول شماره (جد

  داري مخاطباندین

 Tمقدار آزمون  داريهاي دینابعاد و نشانه
ســـــطح 

  معناداري
  تفاوت میانگین

 -52/0  046/0 -024/2  اعتقادات

 -68/0 010/0 -598/2 اخالق

  
  احکام

 -84/1 000/0 -777/4 فردي احکام

 -99/0 004/0 -864/2 یاسیس احکام

 -88/0 010/0 -581/2 اقتصادي مااحک

 -24/1 000/0 -801/4 احکام

 عبادات

عبـــادات مســـتحب( 
 فردي)

472/2- 014/0 85/0- 

 -82/1 000/0 -396/4 عبادات واجب

ــادات  عبــــــــــ
 مستحب(جمعی)

808/3- 000/0 65/1- 

 -44/1 000/0 -070/5 عبادات

 داريهاي دیننشانه

  -56/1 000/0 -135/4 تعظیم شعائر دینی

 -35/3 000/0 -582/6 دینی ظاهر

 15/0 741/0 331/0 دینی مشارکت
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 -52/1 000/0 -085/5 داريهاي دیننشانه

 -08/1 000/0 -031/6  يداردینمقیاس کل 

  

- دادن به رادیوي داخلی و وضعیت دین ـ استودنت درباره متغیرهاي گوش )، نتایج آزمون تی3جدول شماره (

داري مخاطبان را در بردارد. براساس اطالعات مندرج در جدول، فرضیه ناظر به وجود تفاوت معنـادار میـانگین   

شجویانی شود. بنابر این یافته، دانداري در میان شنوندگان و غیرشنوندگان رادیوي داخلی، تأیید میوضعیت دین

داري هاي دیندهند، در مقایسه با دانشجویان غیرشنونده، به ابعاد و نشانههاي رادیوي ایران گوش میکه به برنامه

داري مخاطبـان  جهت بودن رابطه رادیو و تلویزیون داخلی با وضعیت دینبندي بیشتري دارند. نکته مهم، هم پاي

- هاي ماهوارههمانند بینندگان تلویزیون و برخالف بینندگان شبکه است. به این معنا که شنوندگان رادیوي داخلی

داري شنوندگان نسبت بـه غیرشـنوندگان،   بندي دینی بیشتري برخوردارند. تفاضل میانگین مقیاس دین اي از پاي

را داري شنوندگان و غیرشنوندگان نیز ادعـاي بـاال   درصد است. ارزیابی میانگین و انحراف معیار مقیاس دین 73

اسـت،   46/15و  19/16داري شنوندگان رادیوي داخلی و غیرشنوندگان آن، به ترتیب کند. میانگین دین تأیید می

هـا نیـز   اسـت. ایـن یافتـه    57/1و براي غیرشنوندگان،  42/1درحالی که انحراف معیار میانگین براي شنوندگان، 

بندي دینی  ، همانند بینندگان تلویزیون، هم پايدهنده آن است که شنوندگان رادیوي جمهوري اسالمی ایران نشان

  همگرایی بیشتري در رفتار دینی دارند. تر و همقوي

داري در میان مخاطبان و غیرمخاطبان رادیو، تفاضل معناداري افزون بر تفاضل معنادار میانگین مقیاس کل دین

داري وجود دارد. در این زمینـه،  هاي دیننشانه بندي این دو گروه درباره بسیاري از ابعاد و نیز میان میانگین پاي

تفاضل میانگین اعتقادات، احکام سیاسی و مشارکت دینی، در میان شنوندگان و غیرشنوندگان معنادار نیست. این 

هاي رادیوي داخلی است. در هاي احکام سیاسی و مشارکت دینی به نفع شنوندگان برنامه تفاضل، در باب مقیاس

ا استثنا، مقیاس اعتقادات دینی است که بنا بر آن میانگین اعتقادات دینی پاسخگویانی که به گـوش  این مورد، تنه

  ) بیشتر از شنوندگان است.09/0اند، به میزان بسیار اندکی (هاي رادیوي داخلی اذعان کردهندادن به برنامه

بندي در میان  ین میزان تفاوت پايدهد که بیشترمی بررسی اجمالی ستون تفاوت میانگین در جدول زیر، نشان



  
 45 - 13، صص 1390، بهار 2فصلنامه دین و رسانه، سال نهم، دوره جدید، شماره 

 

Page | ٢٩ 

)، اهتمـام  58/1( شرکت در نماز جمعه و جماعـت شنوندگان و غیرشنوندگان رادیوي داخلی، به ترتیب مربوط به 

) است. 25/1(ظاهر ديني بندي به دستورهاي دین اسالم در باب  ) و پاي27/1(بزرگداشت شعائر ديني نسبت به 

) 76/0( مشارکت دينـي ) و 68/0( اخالق ديني)، - 09/0( اعتقادات دينيبـه   کمترین تفاوت نیز به ترتیب مربوط

اي  دهنده وجود تفاوت معنادار و تا اندازه نشان 3و  2، 1هاي شماره  هاي جدولاست. نکته مهم اینکه، ارزیابی یافته

ی مربوط به ظاهر دینی بارز میان مخاطبان و غیرمخاطبان رادیو، تلویزیون و ماهواره در زمینه مراعات احکام شرع

است. در این زمینه، مخاطبان رادیو و تلویزیون ایران در مقایسه با غیرمخاطبان، اهتمام بیشتر و برعکس، مخاطبان 

  ماهواره اهتمام کمتري به مراعات این احکام دارند. 
  

  براي متغیرهاي گوش دادن به   Tهاي آزمون ): ستاده3جدول شماره (

  داري مخاطبانت دینرادیوي داخلی و وضعی
  

  داريهاي دینابعاد و نشانه
مقـــــــدار 

 Tآزمون

ــطح  ســ
  معناداري

  تفاوت میانگین

 -09/0 538/0  -616/0  اعتقادات

 68/0 003/0 988/2 اخالق

  
  احکام

 18/1 000/0 135/4 فردي احکام

 43/0 143/0 466/1 یاسیس احکام

 مااحکـــــــ
 اقتصادي

796/2 005/0  82/0 

 81/0 000/0 671/3 احکام

 عبادات

عبـــــــادات 
 مستحب( فردي)

617/2 009/0  78/0 

 06/1 002/0 071/3 عبادات واجب

عبـــــــادات 
 مستحب(جمعی)

296/4 000/0 58/1 

 14/1 000/0 652/4 عبادات

ــانه ــاي نشــ  27/1 000/0 928/3تعظــیم شــعائر هــ
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داري در میان مخاطبان و  براي ارزیابی معناداري تفاوت میانگین متغیر دین (T-test)ـ استودنتنتایج آزمون تی

دهد، میگونه که اطالعات جدول نیز نشان ) آمده است. همان4غیرمخاطبان رادیوهاي خارجی، در جدول شماره (

ارجی، رد داري شنوندگان و غیرشـنوندگان رادیوهـاي خـ   فرضیه ناظر به وجود تفاوت معنادار میان میانگین دین

هـاي رادیوهـاي   بندي دینی دانشـجویانی کـه بـه برنامـه     شود. بنابراین یافته، تفاوت معناداري میان میزان پايمی

دهند، با دانشجویانی که شنونده این رادیوها نیستند، وجود ندارد. در این مـورد، تنهـا اسـتثنا،    خارجی گوش می

شده در جدول، از نظر شدت اعتقادات دینی، تفاوت معناداري مقیاس اعتقادات دینی است. بر اساس نتایج ارائه 

  میان مخاطبان و غیرمخاطبان رادیوهاي خارجی وجود دارد. 

-بندي بیشتر غیرمخاطبان رادیوهاي خارجی به ابعاد و نشـانه  کننده پاي ستون تفاوت میانگین جدول زیر، بیان

ن رادیوهـاي خـارجی در مقایسـه بـا شـنوندگان ایـن       داري است. به این معنا که غیرشنوندگاهاي گوناگون دین

بندي بیشتري به انجام  تري دارند؛ اهتمامشان به مراعات اخالق دینی بیشتر است؛ پايرادیوها: اعتقادات دینی قوي

عبادات و عمل بنابر احکام دینی دارند و سرانجام، در قبـال مراعـات ظـاهر دینـی، بزرگداشـت شـعائر دینـی و        

  دهند. زاري مجالس دینی، اهتمام بیشتري از خود نشان میمشارکت در برگ

احکام  طهارت، چشم، لقمه (احکام فردي از نظر میزان تفاوت، بیشترین تفاوت میانگین به ترتیب مربوط به 

عبـادات  (نماز و روزه) است. کمترین تفاوت نیز به ترتیب مربوط بـه  عبادات واجب  و رابطه با جنس مخالف) و

مشارکت عملـی یـا کمـک مـالی در برپـایی مراسـم       مشارکت ديني ((نماز جماعت و جمعه) و  مستحب جمعي

  مذهبی و تمایل به اعطاي کمک مالی در ساخت و تعمیر اماکن مذهبی) است. 

 دینی داري دین

 25/1 014/0 471/2 دینی ظاهر

 76/0 56/0 916/1 دینی مشارکت

-هاي دیننشانه

 داري
280/4 000/0 11/1 

 73/0 000/0 721/4  يداردینمقیاس کل 
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  براي متغیرهاي گوش دادن به رادیوهاي   Tهاي آزمون ): ستاده4جدول شماره (

  داري مخاطبانخارجی و وضعیت دین

  

  

هـاي  داري در میـان مخاطبـان و غیرمخاطبـان رسـانه    پس از ارزیابی معناداري تفاوت میانگین وضعیت دیـن 

داري مخاطبان رسانه و وضعیت دینهاي مربوط به شدت و جهت رابطه میان استفاده از  مختلف، در ادامه، فرضیه

  گیرد. مورد آزمون قرار می

برده، استفاده از کـدام رسـانه تـأثیر     هاي نامدر اینجا این پرسش مطرح است که در ارزیابی تطبیقی آثار رسانه

هـا  داري مخاطبان دارد؟ این پرسش نیز مطرح است که جهت رابطه هـر یـک از رسـانه   بیشتري بر وضعیت دین

  داريهاي دیننشانهابعاد و 
ــدار  مقــ

 Tآزمون

ــطح  ســـ
  معناداري

  تفاوت میانگین

 -82/0 034/0 -209/2  اعتقادات 

 -15/0 768/0 -297/0  اخالق

  
  احکام 

 -97/0 146/0 -484/1 فردي احکام

 -75/0 290/0 -074/1 یاسیس احکام

 -56/0 269/0 -107/1 اقتصادي مااحک

 -76/0 144/0  -493/1   احکام

 عبادات 

ــتحب  ــادات مسـ عبـ
 (فردي)

352/1-  177/0 70/- 

 -89/0 152/0 -434/1 عبادات واجب

ــتحب  ــادات مسـ عبـ
 (جمعی)

012/0- 990/0 01/0- 

 -53/0 212/0 -250/1 عبادات 

 داريهاي دیننشانه

 -66/0 247/0 -159/1 تعظیم شعائر دینی

 -68/0 377/0 -893/0 دینی ظاهر

 -06/0 942/0 -073/0 دینی مشارکت

 -42/0 351/0 -934/0 داريهاي دیننشانه

 -54/0 153/0 -460/1  يداردینمقیاس کل 
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  داري، مستقیم است یا معکوس؟هاي دینبندي مخاطبان به ابعاد و نشانه است؟ آیا رابطه آنها با پايچگونه 

تحلیـل رگرسـیون    هاي تحقیق نیز هستند، از روش هاي باال که ناظر به فرضیه دهی به پرسشبراي پاسخ

تحلیل مشارکت جمعی  رگرسیون چندگانه، روش تحلیلی نیرومند و مناسبی برايشود. چندگانه استفاده می

و فردي دو یا چند متغیر مستقل در تغییرات یک متغیر وابسته است. از این روش تحلیلی، در مـورد انـواع   

هاي آزمایشی و غیرآزمایشی اي، در پژوهشهاي تحقیقی و نیز براي تحلیل متغیرهاي پیوسته و مقوله موضوع

  )9: 1366بهره جست. (کرلینجر و پدهازور، 

-داري مخاطبـان، بـا بهـره   هاي ناظر به شدت و جهت رابطه استفاده از رسانه با وضعیت دین ، فرضیهدر ادامه

ها به وجود رابطه مستقیم میان استفاده  شوند. در این فرضیه گیري از روش تحلیل رگرسیون چندگانه ارزیابی می

داري، رادیوهاي خارجی با وضعیت دیناز رادیو و تلویزیون داخلی و رابطه معکوس میان  استفاده از ماهواره و 

  اذعان شده است. 

هـاي منـدرج در    ) ارائه شده است. براساس یافتـه 5نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، در جدول شماره (

و تماشاي تلویزیون ایران با ضریب  218/0جدول زیر، گوش دادن به رادیوي داخلی با ضریب رگرسیونی 

- داري مخاطبان دارد. در تحلیل این ضرایب میر و مستقیمی با وضعیت دین، رابطه معنادا106/0رگرسیونی 

بندي مخاطبان به ابعاد(اعتقادات، اخالق، عبادات و  توان گفت، گوش دادن به رادیوي داخلی، وضعیت پاي

درصـد   22داري را حـدود  هاي(ظاهر دینی، مشارکت دینی و تعظیم شعائر دینی) دین احکام دینی) و نشانه

  شود. داري بینندگان میدرصدي وضعیت دین 11کند. تماشاي تلویزیون داخلی نیز موجب تقویت ت میتقوی

و گوش دادن بـه رادیوهـاي     - 221/0اي با ضریب رگرسیونی هاي ماهوارهبنابر نتایج تحقیق، تماشاي شبکه

-مخاطبان دارند. همـان داري ، رابطه معکوس و معناداري با وضعیت دین - 133/0خارجی با ضریب رگرسیونی 

بندي دینی مخاطبـان را   هاي تضعیف پاي هاي خارجی، زمینه دهند، استفاده از رسانهمی ها نشانگونه که این یافته

آورد. در ارزیابی تطبیقی شدت تأثیر رسانه بر مخاطب، بیشترین تأثیر، مربوط به ماهواره است و پس از فراهم می

ی قرار دارد؛ با این تفاوت که تماشـاي مـاهواره در جهـت تضـعیف و شـنیدن      آن گوش دادن به رادیوهاي داخل
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کنـد. شـاخص آمـاري ضـریب تعیـین،      داري مخاطـب عمـل مـی   رادیوي داخلی در جهت تقویت وضعیت دین

-بندي به ابعاد و نشانه درصد واریانسِ متغیر پاي 13ها دهنده آن است که در مجموع، استفاده از انواع رسانه نشان

داري درصـد تغییـرات مربـوط بـه متغیـر وضـعیت دیـن        13کنند. بـه دیگـر سـخن،    داري را تبیین میدین هاي

  اي و بقیه تغییرات آن ناشی از دیگر متغیرهاست.  دانشجویان، متأثر از مصرف رسانه

تلویزیـون و  با توجه به نتایج تحلیل رگرسیونی چندگانه و تأیید وجود رابطه مثبت و معنادار میـان تماشـاي   

بندي دینی مخاطبان و نیز تأیید رابطه منفی و معنادار تماشاي ماهواره و  گوش دادن به رادیوي داخلی با میزان پاي

هاي مربوط به رابطه استفاده از رادیـو و   توان گفت که فرضیهگوش دادن به رادیوهاي خارجی با متغیر مزبور، می

  شود.داري مخاطبان، تأیید میینهاي داخلی و خارجی با وضعیت دتلویزیون

  ): تحلیل رگرسیون چندگانه براي متغیرهاي 5جدول شماره (

 دارينوع رسانه و وضعیت دین

  نوع رسانه
ــرایب   ضـــ

  رگرسیونی
ــطح  ســــــ

  معناداري
ضریب 

  همبستگی
  ضریب تعیین

 024/0 106/0  تماشاي تلویزیون

361/0 130/0 

 000/0 -221/0  تماشاي ماهواره

ــوش دادن  بــه رادیــوي  گ
  داخلی

218/0 000/0 

ــوش دادن بــه رادیــوي    گ
  خارجی

133/0- 007/0 

 
  

، »عبادات«، »اخالق«، »اعتقادات«داري، یک مقیاس ترکیبی و متشکل از چهار بعد اصلی از آنجا که متغیر دین

مشـارکت در  «نسبت به  و اهتمام» تعظیم شعائر دینی«، »مراعات ظاهر دینی«هایی مانند و نیز نشانه» احکام دینی«

هـاي مختلـف بـر میـزان     شود که شدت و جهت تأثیر اسـتفاده از رسـانه   است، این پرسش مطرح می» امور دینی

گیـري  دهی به پرسش با بهره داري چگونه است؟. براي پاسخهاي مختلف دینبندي مخاطبان به ابعاد و نشانه پاي

داري هاي دیـن ها با هر یک از ابعاد و نشانهاستفاده از رسانه از روش تحلیل رگرسیون چندگانه، رابطه متغیرهاي
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  ارائه شده است. 10تا  6هاي شماره  بررسی و نتایج آن در جدول

، نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چندگانه براي ارزیابی رابطه متغیرهاي نوع رسـانه و  6جدول شماره 

هاي مندرج در جدول، تماشاي تلویزیـون  دهد. بنابر یافته بندي به بعد اعتقادات دینی را نشان می میزان پاي

هاي بررسی شده، بیشترین رابطه را با اعتقادات ، در مقایسه با دیگر رسانه159/0داخلی با ضریب رگرسیونی 

دینی مخاطبان دارد. جهت رابطه متغیر تماشاي تلویزیون، مثبت و در راستاي تقویت متغیر اعتقادات دینـی  

بندي بینندگان به اعتقادات دینی را به میزان  توان گفت، تماشاي تلویزیون ایران، میزان پايین میاست. بنابرا

و گـوش دادن بـه رادیوهـاي     -141/0دهد. در مقابل، تماشاي ماهواره با ضریب رگرسیونی افزایش می 16

ها بان دارند. این یافته، رابطه معنادار معکوسی با اعتقادات دینی مخاط -131/0خارجی با ضریب رگرسیونی 

شود. در  کننده آن هستند که استفاده از این دو رسانه موجب رسوخ سستی در باورهاي دینی مخاطبان می بیان

اي است که استفاده از آن بدون رابطه معنادار با وضعیت هاي نام برده، رادیوي داخلی تنها رسانهمیان رسانه

  اعتقادات دینی مخاطبان است. 
  

  ): تحلیل رگرسیون چندگانه براي متغیرهاي نوع رسانه و اعتقادات دینی6شماره (جدول 
 

  نوع رسانه
ــرایب   ضــ

  رگرسیونی
ســــــطح 

  معناداري

ــری ض
ب 

  همبستگی
  ضریب تعیین

 001/0  159/0  تماشاي تلویزیون

278/0  077/0  
 004/0 -141/0  تماشاي ماهواره

 760/0 -016/0  گوش دادن به رادیوي داخلی

 010/0 -131/0  دادن به رادیوي خارجیگوش 

  

  

نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چندگانه براي بررسی رابطه متغیرهاي نوع رسانه و میـزان اهتمـام بـه    

دهد که جهت و شدت تـأثیر  آمده است. اطالعات جدول زیر نشان می 7اخالقیات دینی، در جدول شماره 

اي معکوسِ جهت و شدت تأثیر  اخالق دینی مخاطبان، تا اندازه هاي داخلی و خارجی بر رادیو و تلویزیون
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بیان شد، از میان  6هاي جدول شماره گونه که در تحلیل یافتهها بر اعتقادات دینی آنان است. هماناین رسانه

هاي چهارگانه بررسی شده، تنها رادیوي داخلی بدون رابطه معنادار با وضعیت اعتقادي مخاطبان بود، رسانه

، فقط رادیوي داخلی رابطه معنادار با اخالق دینی شنوندگان 7هاي جدول شماره که برحسب یافتهدر حالی

خویش دارد. البته در این میان، گرچه تأثیر ماهواره بر اخالقیات مخاطبان معنادار نیست، این تأثیر با ضریب 

  جالب توجه است.  -085/0رگرسیونی 

نکته مهم، معکوس بودن جهت رابطه رادیو و تلویزیون داخلی با ماهواره و رادیوهاي خارجی است. به ایـن  

هاي هاي داخلی با وضعیت اهتمام مخاطبان به اخالق دینی، مثبت و جهت رابطه رسانهمعنا که جهت رابطه رسانه

  خارجی، منفی است. 

  تغیرهاي نوع رسانه و اخالق دینی): تحلیل رگرسیون چندگانه براي م7جدول شماره (
 

  نوع رسانه
ضــــــرایب  

  رگرسیونی
ــطح  ســـــ

  معناداري
ضـــریب  

  همبستگی
  ضریب تعیین

 415/0 040/0  تماشاي تلویزیون

178/0  032/0  
 085/0 -085/0  تماشاي ماهواره

 006/0 144/0  گوش دادن به رادیوي داخلی

 284/0 -056/0  گوش دادن به رادیوي خارجی

  
  

هاي مربوط به تحلیل رگرسیون چندگانه براي ارزیابی رابطه متغیرهاي نوع رسانه و ، یافته8جدول شماره در 

بندي به مراعات احکام دینی ارائه شده است. بر این اساس احکام دینی به عنوان یکی از ابعاد چهارگانه  میزان پاي

است. هر یک از » احکام اقتصادي«و » م سیاسیاحکا«، »احکام فردي«داري، یک مقیاس ترکیبی و متشکل از دین

  هایی ترکیبی و متشکل از چند گویه هستند.این احکام نیز به نوبه خود، مقیاس

-اطالعات مندرج در ستون سطح معناداري رابطه تماشاي تلویزیون داخلی با احکام مختلف دینی، نشان می 

سیاسی، داراي رابطه معنادار اسـت. مقیـاس احکـام سیاسـی،     دهد که استفاده از این رسانه، تنها با مقیاس احکام 

آمادگی براي انجام فرضیه امر به معروف و نهـی  «، »ضرورت تشکیل حکومت دینی«هایی درباره متشکل از گویه
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اسـت. معنـادار بـودن رابطـه تماشـاي      » آمادگی براي کمک به دیگر مسلمانان و مظلومان جهـان «و نیز » از منکر

هاي تلویزیونی در این زمینه است. رابطه دهنده اثرگذاري مطلوب برنامه قیاس احکام سیاسی، نشانتلویزیون با م

  تماشاي تلویزیون با دیگر احکام دینی معنادار نیست. 

گانه متشکل آن دارد. هاي سهاي رابطه معنادار منفی با مقیاس احکام دینی و مقیاسهاي ماهوارهتماشاي شبکه

بندي به احکام  هاي ضریب رگرسیونی و سطح معناداري رابطه تماشاي ماهواره با پايج در ستونبنابر نتایج مندر

-بندي مخاطب به احکام مختلف دینی می اي، موجب کاهش پاي هاي ماهوارهدینی، قرار گرفتن در معرض برنامه

است. بر اسـاس ایـن یافتـه،     ویژه بر مقیاس احکام فردي درخور توجهشود. در این میان، رابطه منفی ماهواره به

حـالل یـا حـرام بـودن     «، »طهـارت «اي به مراعات احکام مربوط به هاي ماهوارهبندي تماشاگران شبکه میزان پاي

  درصد کمتر از غیرمخاطبان است. 21، نزدیک به »احکام نگاه کردن«و » رابطه با جنس مخالف«، »لقمه

ان به احکام دینی، گوش دادن به رادیوي داخلی، داراي رابطه بندي مخاطب برخالف رابطه منفی ماهواره با پاي

بندي به احکام دینـی را در   معنادار و مثبت با مقیاس احکام دینی است. گوش دادن به رادیوي داخلی، میزان پاي

دهد. رابطه گوش دادن به رادیو داخلـی بـا احکـام فـردي، بـا ضـریب       افزایش می ٪20میان مخاطبان نزدیک به 

  جالب توجه و چشمگیر است.  192/0؛ و با احکام اقتصادي، با ضریب رگرسیونی 187/0ونی رگرسی

بندي به احکام دینی، همسو با ماهواره و بـرخالف رادیـو و تلویزیـون     جهت رابطه رادیوهاي خارجی بر پاي

ادار با مقیاس داراي رابطه منفی معن - 134/0داخلی است. گوش دادن به رادیوهاي خارجی، با ضریب رگرسیونی 

  احکام دینی است. 

از نظر شدت رابطه، به ترتیب رادیوي داخلی، ماهواره، رادیوهاي خارجی و تلویزیون داخلی داراي بیشترین 

  بندي مخاطبان به احکام دینی هستند. رابطه با وضعیت پاي

  ): تحلیل رگرسیون چندگانه براي متغیرهاي نوع رسانه و احکام دینی8جدول شماره (

  احکام دینی
ضریب 

  همبستگی

ضر
یب 

  تعیین

  نوع رسانه

تماشـــــــاي 
  تلویزیون

تماشـــــاي  
  ماهواره

گوش دادن بـه  
  رادیو داخلی

گوش دادن به رادیـو  
  خارجی
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ب 
ضری ونی
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طح  
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ري  
ادا

معن
ب   

ضری ونی
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ح   

سط ري
ادا

معن
ب   

ضری ونی
رسی

رگ
ح   

سط ري
ادا

معن
  

  298/0  احکام فردي
089

/0  
001/

0- 
975/0 

209
/0 - 

000/
0 

187/
0 

000/
0 

130/
0- 

011/0 

احکام 
  سیاسی

200/0 
040

/0 

125/
0 

011/0 
096

/0 - 

052/
0 

066/
0 

205/
0 

076/
0-  

143/0 

احکام 
  اقتصادي

231/0  
053

/0 

045/
0- 

353/0 
131

/0 - 

008/
0 

192/
0 

000/
0 

096/
0- 

064/0 

 303/0  احکام دینی
092

/0 

034/
0 

476/0 
195

/0 - 

000/
0 

198/
0 

000/
0 

134/
0- 

008/0 

  

بنـدي عملـی بـه انجـام دادن      نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه براي آزمون رابطه متغیرهاي نوع رسانه و میزان پـاي 

ارائه شده است. متغیر عبادات دینی، همانند دیگر متغیرهاي این تحقیق، یک مقیـاس   9عبادات دینی، در جدول شماره 

تري مانند عبادات مستحب فردي، عبادات واجب و عبـادات  هاي جزئی این مقیاس حاصل تلفیق مقیاسترکیبی است. 

  مستحب جمعی است. 

براساس اطالعات جدول زیر، متغیر تماشاي تلویزیون بدون رابطه معنـادار بـا متغیـر عبـادات دینـی اسـت.       

ب جمعی، بدون رابطه معنادار است. در تماشاي تلویزیون، همچنین با متغیرهاي عبادات واجب و عبادات مستح

 093/0این میان، شدت رابطه تماشاي تلویزیون با انجام دادن عبادات متسـحب فـردي، بـا ضـریب رگرسـیونی      

، »پرداخـت صـدقه  «، »خواندن ادعیه«معنادار است. بنابر این یافته، تماشاي تلویزیون، میزان اهتمام مخاطبان را به 

  دهد. درصد افزایش می 9به میزان » انس با قرآن«و  »زیارت رفتن«، »نذر کردن«

گونه بندي مخاطبان به عبادات دینی است. همان برخالف تلویزیون، تماشاي ماهواره داراي رابطه منفی با پاي

اي و عبـادات  هاي مـاهواره دهد، رابطه معنادار و معکوس میان متغیر تماشاي شبکههاي تحقیق نشان میکه یافته

ود دارد. از میان انواع عبادات، رابطه متغیر مستقل تماشاي ماهواره با متغیر وابسته عبادات واجب، بـیش  دینی وج

بندي مخاطبان را به خواندن نمازهاي واجب و گرفتن  از دیگر عبادات است. به این معنا که تماشاي ماهواره، پاي

ن موجب تضعیف اهتمام مخاطبان به شرکت در ، همچنیدهد. تماشاي ماهوارهدرصد کاهش می 17روزه به میزان 
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  شود.نماز جمعه و جماعت می

جهت ارتباط متغیر گوش دادن به رادیوي داخلی، همانند تلویزیـون داخلـی و بـرخالف مـاهواره و رادیـوي      

درصد افزایش  22هاي رادیوي داخلی، میزان اهتمام نسبت به عبادات دینی را خارجی است. گوش دادن به برنامه

بندي شنوندگان به عبادات واجب و مستحب  دهد. افزون بر این، گوش دادن به این رادیو موجب افزایش پايیم

  شود.نیز می

بندي عملی مخاطبـان بـه    گوش دادن به رادیوهاي خارجی، برخالف رادیوي داخلی، رابطه منفی با پاي

بندي به  ادن به رادیوهاي خارجی با پايهاي عبادات دینی، رابطه گوش دعبادات دینی دارد. در میان مقیاس

  ، معنادار است.  -103/0عبادات فردي، با ضریب رگرسیونی 

  ):9جدول شماره (
  تحلیل رگرسیون چندگانه براي متغیرهاي نوع رسانه و عبادات دینی

 

  عبادات ديني
ضريب 

  همبستگي
ضريب 

  تعيين

  نوع رسانه

  تماشاي ماهواره  تماشاي تلويزيون
ــوش  ــه گ دادن ب

  راديو داخلي
ــو   ــه رادي ــوش دادن ب گ

  خارجي

ب 
ري

ض
ني

سيو
گر

ر
  

ري
ادا

معن
ح 

سط
  

ب 
ري

ض
ني

سيو
گر

ر
  

ري
ادا

معن
ح 

سط
  

ب 
ري

ض
ني

سيو
گر

ر
  

ري
ادا

معن
ح 

سط
  

ب 
ري

ض
ني

سيو
گر

ر
  

ري
ادا

معن
ح 

سط
  

عبادات مستحب 
  فردي

٠٩٣/٠ ٠٤٥/٠ ٢١٣/٠ 
٠٥٨/

٠ 
٠٤٧/٠ -/١٠٣ ٠٠٧/٠ ١٤٠/٠ ٠٨٨/٠ -٠٨٤/٠ 

 -٠٣٠/٠ ٠٤٧/٠ ٢١٧/٠  عبادات واجب
٥٤٤/

٠ 
٠٨٢/٠ -٠٩٠/٠ ٠١٥/٠ ١٢٦/٠ ٠٠١/٠ -١٦٥/٠ 

عبادات مستحب 
  جمعي

٠٢٩/٠ ٠٦٢/٠ ٢٤٩/٠ 
٥٤٩/

٠ 
٣٠٩/٠ -٠٥٢/٠ ٠٠٠/٠ ٢٠١/٠ ٠٠٥/٠ -١٣٧/٠ 

 ٠٦٤/٠ -/٠٩٥ ٠٠٠/٠ ٢٢٠/٠ ٠٠٠/٠ -١٨٤/٠ ٤٢٤/٠ ٠٣٨/٠ ٠٩٢/٠ ٣٠٤/٠  عبادات ديني

  

هاي بندي به انجام نشانه رابطه متغیرهاي نوع رسانه و میزان پاينتایج تحلیل رگرسیون چندگانه براي ارزیابی 

داري یـک مقیـاس ترکیبـی و متشـکل از     هـاي دیـن  ارائه شده است. متغیر نشانه 10داري، در جدول شماره دین

  است.» مشارکت در امور دینی«و » مراعات ظاهر دینی«، »تعظیم شعائر دینی«متغیرهاي 

نده رابطه مثبت و معنادار تماشاي تلویزیون و گوش دادن به رادیـوي داخلـی و   ده اطالعات جدول زیر نشان
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داري اسـت. گـوش دادن بـه    هـاي دیـن  کننده رابطه منفی و معنادار تماشاي ماهواره با مقیاس کل نشـانه   نیز بیان

ر به لحـاظ  واجد تأثیر منفی بر این مقیاس است، این تأثی - 062/0رادیوهاي خارجی، گرچه با ضریب رگرسیونی

  آماري معنادار نیست.

هاي مختلف بر وضعیت اهتمام مخاطبـان بـه تعظـیم    هاي مربوط به شدت تأثیر استفاده از رسانهبررسی یافته

، بیشـترین رابطـه   184/0دهد که گوش دادن بـه رادیـوي داخلـی بـا ضـریب رگرسـیونی       شعائر دینی، نشان می

کننده را در این  ، بیشترین رابطه تضعیف - 146/0ضریب رگرسیونی  کننده و در مقابل، تماشاي ماهواره با تقویت

، در مرتبه سـوم و گـوش   100/0زمینه دارد. از لحاظ شدت تأثیر، تماشاي تلویزیون داخلی با ضریب رگرسیونی 

  ، در جایگاه آخر قرار دارد. - 088/0دادن به رادیوهاي خارجی با ضریب رگرسیونی 

کننده رابطه مثبت استفاده از رادیو و تلویزیون داخلی بـا   عات ظاهر دینی، بیاناطالعات مندرج در ردیف مرا 

میزان اهتمام به مراعات دستورهاي دین اسالم در باب ظاهر دینی است. در این میان، رابطه منفی تماشاي ماهواره 

بنـدي   اي، میـزان پـاي  ههاي مـاهوار با ظاهر دینی بسیار بارز است. بنا بر مقدار ضریب رگرسیونی، مشاهده شبکه

  کند. درصد تضعیف می 24مخاطبان را به مراعات دستورهاي دین در مورد پوشش و آرایش، به میزان 

ها با مقیاس مشارکت دینی، مثبت است. بر اساس این یافته، همه نکته مهم اینکه، رابطه استفاده از همه رسانه

جهت هستند. به دیگر سخن، طبان به مشارکت در امور دینی همبندي مخا ها از نظر اثرگذاري بر میزان پايرسانه

  شود.  جویی در مخاطبان می استفاده از رسانه موجب افزایش روحیه مشارکت

  ): تحلیل رگرسیون چندگانه براي متغیرهاي نوع رسانه 10جدول شماره (
  داريهاي دینو نشانه

 

هاي نشانه
  داري دين

ضريب 
  همبستگي

  ضريب
  تعيين 

  نوع رسانه

  تماشاي ماهواره  تماشاي تلويزيون
گوش دادن به راديو 

  داخلي
گوش دادن به راديو 

  خارجي
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سطح 
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ب 

  رگرسيوني

سطح 
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ضريب 
  رگرسيوني

سطح 
  معناداري

ضريب 
  رگرسيوني

سطح 
  معناداري
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تعظيم شعائر 
  ديني

٠٨٤/٠ -٠٨٨/٠ ٠٠٠/٠ ١٨٤/٠ ٠٠٣/٠ -١٤٦/٠ ٠٣٨/٠ ١٠٠/٠ ٠٧٦/٠ ٢٧٦/٠ 

مراعات ظاهر 
  ديني

٩١٥/٠ -٠٠٥/٠ ١٠١/٠ ٠٨٥/٠ ٠٠٠/٠ -٢٣٩/٠ ٠٦٣/٠ ٠٩٠/٠ ٠٧٨/٠ ٢٨٠/٠ 

مشارکت 
  ديني

٤٢٨/٠ ٠٤٢/٠ ١٥٧/٠ ٠٧٥/٠ ٣٠٥/٠ ٠٥١/٠ ٠٩٨/٠ ٠٨٣/٠ ٠١٤/٠ ١٢٠/٠ 

هاي نشانه
  داريدين

٢٢٠/٠ -٠٦٢/٠ ٠٠١/٠ ١٧٠/٠ ٠٠٠/٠ -١٨١/٠ ٠٠٥/٠ ١٣٣/٠ ٠٩٤/٠ ٣٠٦/٠ 

 

  
    گیرينتیجه

گیري رویکردي در میانه دو جنگ  پیدایش رادیو و تأثیر آشکار آن در جریان جنگ جهانی اول، موجب شکل

هفتاد؛   جهانی شد که قائل به  قطعی بودن بودن آثار رسانه بر مخاطب بود. از پایان جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه

ها پژوهشگران به تردید افتادند. بسیاري  استفاده از تلویزیون، درباره آثار رسانهیعنی همزمان با پیدایش و گسترش 

هاي فـردي   شناختی و ویژگیعوامل روان  اي که قائل به نقش مهم و برجسته گذاري جریان عمده از آنان براي نام

را بـه کـار   » اسـتحکام «یـا  » تأثیر محدود«هایی مانند نظریه  ها بود، عبارت مخاطبان در چگونگی استفاده از رسانه

هاي قوي، دوبـاره پدیـدار شـد. در ایـن      گرفتند. با اختراع تلویزیون و استفاده گسترده از آن، اعتقاد به اثرگذاري

نوئل نویمان آغاز و تاکنون نیز استمرار » قدرتمند  رسانه«مرحله که از اوایل دهه هفتاد، با شعار بازگشت به مفهوم 

اي) و فرایندهاي  ها، نقش عوامل محتوایی (رسانه آثار بالقوه و بالفعل، در بررسی آثار رسانهیافته، ضمن توجه به 

  )60: 1387الهی، دهند. (کرم فردي ـ اجتماعی را به همراه با یکدیگر مد نظر قرار می

بر مخاطب، هاي مربوط به تأثیر رسانه  هاي موج سوم با واقعیت در این تحقیق با آگاهی از تناسب بیشتر نظریه

نظري تحقیق انتخاب و تالش شد با به عنوان چارچوب» کاشت«هاي گوناگون ذیل این موج، نظریه  از میان نظریه

داري مخاطبان بیان شود. سپس با اسـتفاده  گیري از آن، سازوکار اثرگذاري رادیو و تلویزیون بر وضعیت دینبهره

د آزمـون قـرار گرفـت. نتـایج مهـم حاصـل از آزمـون        هاي تحقیق اسـتخراج و مـور   از چارچوب نظري، فرضیه
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  هاي  این تحقیق به شرح ذیل است: فرضیه

داري در میان مخاطبان و غیرمخاطبان رادیو و تلویزیون داخلی، . فرضیه ناظر به تفاوت معنادار میانگین دین1

سـالمی، داراي تفـاوت   داري مخاطبان رادیـو و تلویزیـون جمهـوري ا   شود. بر این اساس، وضعیت دینتأیید می

داري مخاطبـان رادیـو و تلویزیـون     انحراف معیار وضعیت دینمقایسه میانگین و معناداري با غیرمخاطبان است. 

بندي بیشتري  ها در مقایسه با دانشجویان غیرمخاطب، هم پايدهد که دانشجویان مخاطب این رسانهایران، نشان می

  .و هم از همگرایی نظري و عملی بیشتري در این زمینه برخوردارندداري دارند هاي دینبه ابعاد و نشانه

شود. بنـابراین  داري مخاطبان و غیرمخاطبان ماهواره، تأیید می. فرضیه مربوط به تفاوت معنادار میانگین دین2

آورد. داري را فـراهم مـی  هـاي دیـن  بندي مخاطبان خود به ابعاد و نشـانه  هاي تضعیف پاي تماشاي ماهواره زمینه

داري، همچنین موجب شدت هاي دینبندي مخاطبان به ابعاد و نشانه تماشاي ماهواره افزون بر کاهش میزان پاي

  شود. بخشیدن به پراکندگی نظر و عمل در میان آنان می

داري شنوندگان و غیرشنوندگان رادیوهاي خارجی، . فرضیه ناظر به وجود تفاوت معنادار میان میانگین دین3

شود. در این زمینه، تنها استثنا، وجود تفاوت معنادار میان مخاطبان و غیرمخاطبان رادیوهاي خارجی از نظر میرد 

  اعتقادات دینی است.

هـاي داخلـی و   هاي مربوط به رابطه استفاده از رادیـو و تلویزیـون   . نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه فرضیه4

دهنده وجود رابطه مثبت و معنـادار میـان     کند. این نتایج، نشان داري مخاطبان را تأیید میخارجی با وضعیت دین

کننده رابطه منفی و  بندي دینی مخاطبان و نیز بیان تماشاي تلویزیون و گوش دادن به رادیوي داخلی با میزان پاي

  ه است. برد معنادار تماشاي ماهواره و گوش دادن به رادیوهاي خارجی با متغیر نام

هـاي   دهد که تماشاي ماهواره و گوش دادن به رادیوي داخلی، به ترتیب با ضـریب . نتایج تحقیق نشان می5

داري مخاطبان دارند؛ با این تفاوت که تماشـاي  ترین رابطه را با وضعیت دین، قوي218/0و  - 221/0رگرسیونی 

داري مخاطـب عمـل    تقویت وضعیت دیـن ماهواره در جهت تضعیف و گوش دادن به رادیوي داخلی در جهت 

موجب تقویت، و گوش دادن به رادیوهاي خارجی، سـبب تضـعیف وضـعیت    کند. تماشاي تلویزیون داخلی نیز می
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هـاي   دهنده آن است که در مجموع، اسـتفاده از رسـانه   شود. شاخص آماري ضریب تعیین، نشان داري مخاطبان میدین

  . کنندداري را تبیین میهاي دینبندي به ابعاد و نشانه درصد واریانس متغیرِ پاي 13مختلف، 

ترین رابطه را با اعتقادات دینی مخاطبان دارد. جهت رابطه متغیر تماشاي تلویزیون، تماشاي تلویزیون، قوي. 6

مثبت و در راستاي تقویت متغیر اعتقادات دینی است. در مقابل، تماشاي مـاهواره و گـوش دادن بـه رادیوهـاي     

کننده آن است که استفاده از این  ها بیانجی، رابطه معنادار معکوس با اعتقادت دینی مخاطبان دارند. این یافتهخار

هاي مختلف، رادیوي داخلی شود. در میان رسانهساز رسوخ سستی در باورهاي دینی مخاطبان میدو رسانه، زمینه

  ار با وضعیت اعتقادات دینی مخاطبان است.اي است که استفاده از آن، بدون رابطه معنادتنها رسانه

شـنوندگان خـویش دارد.   هاي بررسی شده، فقط رادیوي داخلی رابطه معنادار با اخالق دینی از میان رسانه .7

بـا توجـه بـه میـزان و     البته در این میان، گرچه رابطه تماشاي ماهواره با اخالقیات مخاطبان معنادار نیست، این رابطـه  

  ) جالب توجه است.- 085/0گرسیونی (عالمت ضریب ر

بندي به مقیاس احکام دینی، رابطه معناداري وجود ندارد. از میان انواع احکام  میان تماشاي تلویزیون و پاي .8

بندي به احکام سیاسی داراي رابطه مثبت و معنادار است، ولی گوش دادن به  دینی، تماشاي تلویزیون، تنها با پاي

هاي متشکل آن، داراي رابطه مثبت و معنـادار اسـت.   بندي به احکام دینی و مقیاس یاس پايرادیوي داخلی با مق

هـاي متشـکل آن اسـت.    اي داراي رابطه معنادار منفی با مقیاس احکام دینی و مقیاسهاي ماهوارهتماشاي شبکه

هـاي خـارجی نیـز داراي    ویژه با مقیاس احکام فردي، چشمگیر است. گوش دادن به رادیورابطه منفی ماهواره به

  رابطه منفی معنادار با مقیاس احکام دینی است.

هـاي  تماشاي تلویزیون، بدون رابطه معنادار با مقیاس عبادات دینی است. در مقابل، گوش دادن به برنامه .9 

متغیر تماشـاي  بندي به عبادات دینی دارد. همچنین رابطه میان  رادیوي داخلی، رابطه معنادار و مثبت با متغیر پاي

بنـدي   اي و عبادات دینی معنادار و معکوس است. استفاده از این رسانه، موجب تضعیف پـاي هاي ماهوارهشبکه

بندي به عبادات واجـب (نمـاز و    شود. تماشاي ماهواره بیش از همه پايبینندگان به انجام دادن عبادات دینی می

ن باعث کاهش اهتمام مخاطبان به شـرکت در نمـاز جمعـه و    ، همچنیکند. تماشاي ماهواره روزه) را تضعیف می
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-بندي عملی مخاطبان به عبادات دینی را کـاهش مـی   شود. گوش دادن به رادیوهاي خارجی نیز پايجماعت می

  دهد.

دهنده رابطه مثبت و معنادار استفاده از رادیو و تلویزیون داخلی و رابطه منفی و معنادار  نتایج تحقیق نشان .10

هاي داري است. رابطه گوش دادن به رادیوهاي خارجی با مقیاس نشانههاي دینشاي ماهواره با مقیاس نشانهتما

داري، منفی، ولی به لحاظ آماري غیرمعنادار است. از نظر شـدت رابطـه، گـوش دادن بـه رادیـوي داخلـی،       دین

مام مخاطبان بـه بزرگداشـت شـعائر دینـی     بیشترین رابطه مثبت و تماشاي ماهواره، بیشترین رابطه منفی را با اهت

دارند. همچنین استفاده از رادیو و تلویزیون داخلی، داراي رابطه مثبت و تماشاي ماهواره داراي رابطـه منفـی بـا    

  میزان اهتمام به مراعات دستورهاي دین اسالم در باب ظاهر دینی است. 

گیري داري مخاطبان، با بهرهاز رسانه با وضعیت دینسرانجام اینکه، گرچه نتایج مربوط به رابطه استفاده  .11

از روش تحلیل رگرسیون محاسبه شده و در واقع این روش تحلیل آماري، روشی خطی است و بسته به تقدم یا 

دهد و به همین دلیل، نتایج ارائه شده در این تأخر ورود متغیرها در معادله رگرسیونی، نتایج متفاوتی به دست می

داري مخاطبـان اسـت، ولـی بیـان ایـن نکتـه       هاي چهارگانه بر وضعیت دیندهنده ضریب تأثیر رسانه انمقاله نش

بنـدي   اي دیگر نیز تحلیل کرد. به این معنا که میزان پـاي توان به گونهآمده را می ضروري است که نتایج به دست

ها اثرگذار است. جه استفاده آنان از این رسانهداري نیز بر میزان گرایش و در نتیهاي دینمخاطبان به ابعاد و نشانه

بندي به عبادات واجب، تنهـا بـه ایـن معنـا      براي نمونه، وجود رابطه منفی و معنادار میان تماشاي ماهواره و پاي

شود، بلکه این معنا بندي مخاطب به انجام دادن عبادات واجب می نیست که تماشاي ماهواره باعث تضعیف پاي

  شود. بندي فرد به نماز و روزه، سبب گرایش بیشتر او به تماشاي ماهواره می اند که پایین بودن پايرسرا نیز می
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