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 دانشجوی دکترا جامعه شناسی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

  
  :چکیده 

بر اساس کارکردھاي رسانه و نیز نقش مخاطب و رضايت وي از عملکرد رسانه، به بررسي رابطه میان دينداري اين مقاله 
روش تحقیق، پیمايشي بوده و با . مخاطبان و برآورده شدن میزان رضايت ديني آنان از راديو و تلويزيون در ايران مي پردازد

یق نشان دھنده میزان زياد دينداري مخاطبان و رضايت نسبي آنان نتايج تحق. نمونه در سطح تھران انجام شده است ٣٨۴
از برنامه ھاي ديني رسانه بوده، و فرضیه تحقیق که وجود رابطه میان میزان دينداري و میزان برآورده شدن انتظارات ديني 

و میزان نسبي رضايت از در انتھاي مقاله تالش شده تا شکاف میان میزان باالي دينداري . از رسانه است، تايید میشود
ھاي ديني رسانه تبیین شود.برنامه 

رسانه ديني، مخاطب ديني، دينداري، رضايت از رسانه:کلید واژه ھا

:مقدمه

سده ھاي گذشته تفاوت ھاي بسیاري فرھنگ تكثرگراي امروز، مخاطبان ويژه اي را به وجود آورده كه با مخاطبان ديني در
تھییج يا تحريك يا اقناع كرد، بلكه به اندازة پیچیدگي نھادھا، پايگاه ھا، توان به راحتي ديگر، مخاطبان را نمياكنون . دارند

چارچوب يك دين خاص از ھاي ديني حتي در ھمچنین صورت و مضمون برنامه.روابط، افراد نیز پیچیده شده اندنقش ھا و
پذيرندفرھنگي در كل جامعه تأثیر مي.صورت ھا و مضامین 

ھاي جمعي به صورت كلي رخ  اثرھاي رسانهبرخي نظريات در باره اثرھاي ارتباط جمعي، حاكي از اين است كه بیشتر
استدالل مي كند كه درستي يك فرضیه در وضعیت ھاي مختلف، » پري«. دارندنمي دھند، بلكه به متغیرھاي ديگر بستگي

: ١٣٨١سورين و تانكارد، )در زمینه و بستر خود گذاشته شوند.( ژوھشي،پیشنھاد مي كند كه يافته ھاي پمتفاوت است و
۴١٧

مھمي بر عھده دارد و آن برآوردن انتظارات جامعة ايراني است، تا ھم در اين رابطه، راديو و تلويزيون در ايران نقش بسیار
جامعه اي معتقد به اجتماعي جامعة ايراني، كهھاي ديگر بكاھد و ھم با توجه به ساخت فرھنگي و  رسانهبتواند از فشار

-166 :1382دفتر انتشارات طرح ھاي ملي،(ارزش ھاي ديني و به ويژه اسالمي است  و اوقات فراغت ) ٣٣٣-٣٣٧و 129
ازدو بعد ھمزمان ديني بودن و متاثر . پاسخگو باشد) ٣۶١- ٣٧۶و  ٣۵١-٣۵٩: ھمان)آنھا را تا حد زيادي تلويزيون پر مي كند

. رھنمون مي سازد) برنامه ھاي ديني آنبويژه ابعاد و(تلويزيون بودن، ما را به مطالعه رابطه دينداري و استفاده از رسانه 
رضايت وي از رسانه، نقش مھمي در فھم رسانه ديني و میزان موفقیت و بدين منظور شناخت مخاطب ايراني و انتظارات و

انتظارات .برآورده شدن مشخص در اين مقاله، قصد ما بررسي رابطه دينداري و میزان بطور. آينده آن داردجھت گیري ھاي
ديني مخاطبان رسانه در ايران است

 

  مباني نظري

نظارت بر محیط؛ ھمبستگي اجتماعي در واكنش به محیط؛ و : ھاي جمعي ذكر كرده است سول سه كاركرد براي رسانهال
سورين و تانكارد، . (كند رايت به اين سه كاركرد، سرگرمي را نیز اضافه مي. انتقال میراث اجتماعي از نسلي به نسل ديگر

حمايت از ھنجارھاي (وظیفة اخالقي : مرتن و الزارسلفد عبارتند از وظايف وسايل ارتباط جمعي از نظر) ۴۵٠- ۴۵١: ١٣٨١
ھا، كاركردھا و وظايف  نقش: توان گفت به طور كلي مي) ۶٩-٧٢: ١٣۶٨ساروخاني، . (، اعطاي پايگاه اجتماعي)اجتماعي

سازي؛ و  مگنھاي ھ ھاي خبري؛ نقش ھاي تفريحي؛ نقش احساس تعلق اجتماعي؛ نقش: وسايل ارتباط جمعي عبارتند از
  سازي  آگاه.

براي ھمة ... ھاي مختلف ارتباطات نوشتاري، صوتي و تصويري و  مخاطب، مفھوم محوري ھمة اشكال و گونه«از طرف ديگر، 
شناسي و شناخت انتظارات آنان يكي از  و مخاطب... گروھھاي سني و تخصصي در ھر شرايط زماني و مكاني است 

و آشنايي با » مخاطب«و ) ١٢، ص ١٣٨١میرسعید قاضي و اسماعیلي، (باشد  ارتباطات ميدر » ھاي مھم پژوھشي عرصه
ارتباطات «ھا و تأثیرات آنان، و ماندگاري  ھاي آن، كلید درك بسیاري از اسرار مربوط به شیوة كار رسانه انتظارات و خواسته

  )١٣٨٠مك كوئیل، . (است» اجتماعي
یشرفت وسايل مدرن ارتباطي، براي درك انتظارات و شناخت خواسته ھا، عاليق و سلیقه با عنايت به شرايط جوامع كنوني و پ

ھاي مخاطبان از رسانه، بدون شك تحلیل نقش ھا و كاركردھاي جداگانة ھريك از نھادھاي فرھنگ، دين و وسايل ارتباط جمعي 
براي (ي اين نھادھاي مختلف را در نظر گرفت كاري عبث خواھد بود و در اين راستا بايد پیچیدگي و درھم تنیدگي كاركردھا

  ١٣٨٢ھوور و الندباي، : درك روابط میان رسانه، دين و فرھنگ؛ رجوع شود به.( تحلیل و
ھاي ديني، به ھر حال، بايد  ھا، در تجديد حیات ديني معتقد است و اين كه در بررسي برنامه كنندة رسانه روف به نقش تعیین



سازي ديني و  در تبیین برنامه) ۵۵-۶٢: ١٩٩٢روف، . (اجتماعي و ھمبستگي آن با فرھنگ توجه نمود ھاي فرھنگي و به زمینه
مردماني با نمادھا، ارزشھا و فرھنگ اخالقي . ھا در وھلة اول بايد گفت اين كار يك فعالیت ديني است پخش آن از رسانه
ھاي ديني وارد حیاتي جديد شده است، سوم اينكه نھاد  ش برنامهكنند، دوم اينكه، پخ ھا را تھیه و تماشا مي مشابه اين برنامه

ديني داشته و (چھارم اينكه اين رسانه ديني جديد، تأثیرات فرھنگي خاص خود را بر جامعة. ديني الكترونیك نوعي رسانه است
  ١۵٣-١٧٢: ١٩٨٨ھوور، (خواھد داشت 

  ارائه داد ١نظري وجود دارد، را در جدول .در مباحث  بطور مختصر، مي توان ديدگاه ھاي مختلفي که در مورد مخاطب
  

  ھاي جمعي گیري مخاطبان رسانه شناسي شكل گونه -١جدول 
   

منبع

رسانه ھاجامعه

سطح
مخاطبان يک رسانه خاص يا کانال .پگروه اجتماعي يا عامه مردم. الفکالن

خاص

خاصي رسانه يامخاطبان محتو. تدسته خرسندي. بخرد

   
  ۴١: ١٣٨٠مك كوئیل، : منبع

پیچیدگي دين در تمام ابعاد و عناصر جامعه ايراني و نقش اثرگذار آن، موضوع رابطه رسانه ديني و مخاطب،  با عنايت به درھم
 از. براي شناخت بیشتر کارکردھاي رسانه در ايران اھمیت دارد، بويژه اينکه ھم رسانه و ھم مخاطب خود را ديندار مي دانند

  باشد  جامعه ايران، پاسخگويي به انتظارات ديني مخاطبین مي.طرف ديگر، يکي از مھمترين کارکردھاي رسانه در 
با توجه به گونه شناسي مک کوئیل، رسانه ديني در ايران انواع و جنبه ھاي گوناگون دارد، ھم رسانه ھاي ديني خاص دارد 

که رسانه ھا در سطح کالن ھستند، و ھم برنامه ھاي با مضامین آشکار يا ، )راديو معارف، راديو قران و شبکه قران سیما(
؛ و مي توان تاثیرگذاري انواع گوناگون رسانه ديني را مورد )جامعه در سطح کالن(مضمر ديني در تمام برنامه ھا حضور دارند 

  داد .بررسي قرار 
اثیرگذار است، که نگارندگان در پژوھشي آن را بررسي کرده از سوي ديگر، عوامل متعددي بر میزان رضايت مخاطبان از رسانه ت

و در اين مقاله تنھا به بررسي براي آگاھي از برآورده شدن انتظارات ديني ) ١٣٨۴جوادي يگانه، کالنتري و عزيزي، (اند 
: ن تحقیق، اين است کهفرضیه اي. مخاطبین، متغیر میزان دينداري مخاطبین از برنامه ھاي رسانه مورد بررسي قرار گرفته است

  شود.انتظارات ديني مخاطبان رسانه ديني، از برنامه ھاي ديني رسانه، برآورده مي 
  

  قیروش شناسي تحق -٢ 

  
  جامعه آماري، جمعیت تحقیق و حجم نمونه ٢- ١

سال  ١٨باشند كه در محدوده سني  جامعه آماري در تحقیق حاضر، افراد ساكن در مناطق مختلف شھر تھران و شمیرانات مي
: ١٣٧۶دواس، (درصد  ٩۵گیري در سطح اطمینان  حجم نمونه در تحقیق حاضر، بر اساس میزان خطاي نمونه. به باال قرار دارند

ھاي  مورد از پرسشنامه ١۶ھا،  آوري داده در نظر گرفته شده است، پس از جمع نفر ۴٠٠، ٠۵/٠گیري  و با خطاي نمونه) ٧٨
  پذيرفت.موردي انجام  ٣٨۴ھاي نھايي بر اساس نمونه  دار حذف گشته و تحلیل خدشه

اعتبار به منظور انتخاب مناطقي از شھر تھران كه بتواند معرف خوبي براي مناطق مختلف با توجه به تفاوتھاي موجود بین آنھا از 
گانه شھرداري به پنج بخش شمال ، مركز، شرق ، غرب و  ٢٢بااليي برخوردار باشد ، در ابتدا شھر تھران بر اساس مناطق 

از شرق، منطقه  ٨از غرب، منطقه  ۵از شمال، منطقه  ١منطقه : شامل(سپس از ھر قسمت يک منطقه . جنوب تقسیم گرديد
اين پراكندگي مناطق در عمل پراكنش متغیرھاي . ن مناطق مورد نظر انتخاب شدندبه عنوا) از جنوب ١۶از مرکز و منطقه  ۶

  كند اي تأمین مي مالحظه.تحت مطالعه را تا حد قابل 
گذاري  ھاي مناطق مذكور تھیه شد و در آنھا براي ھر منطقه بلوكھا مشخص شده و شماره جھت انتخاب تصادفي افراد، نقشه

تعداد پرسشگران .ھا به  اين نقشه. حله، و از ھر محله سه بلوك بطور تصادفي انتخاب گشتسپس از ھر منطقه دو م. گرديد
  تكثیر شد و در اختیار آنھا قرار گرفت

  
  واحد تحلیل و سطح مشاھده ٢- ٢

  باشد مي.در اين تحقیق سطح مشاھده خرد . باشد واحد تحلیل در تحقیق حاضر فرد مي

  
  ھا دادهآوري  روش، تكنیك و ابزار جمع ٢- ٣

استفاده در اين تحقیق نیز پرسشنامه ھمراه با .باشد، و ابزار مورد  روش بكار رفته میداني، با استفاده از تكنیك پیمايش مي



  باشد مصاحبه مي

  
  تعريف متغیرھا ٢- ۴

و   قطعي  تعريف  ، فاقد يك اجتماعي  در علوم  دين  ،اما مفھوم است  قرار گرفته  بارھا مورد بررسي  دينداري  ابعاد اصلي: دينداري
  دانست)  ـ جمعي  فردي(  و عواطف  ، اعمال از اعتقادات  اي ،مجموعه نحو بسیار كلي  ، به ، دين اما در ھر حال.  است  علیه متفق

   است  يافته.  سامان و متعالي  يا امر قدسي  غايي  حقیقت  جربهت  حول  كه
اين حقیقت غايي را بر حسب تفاوت اديان با يکديگر مي توان واحد يا متکثر، متشخص يا نامتشخص، الوھي يا غیر الوھي و 

  است  مركب  ھر دين»  كه  عتقد استم»  ديني  حیات  صور بنیاني»  در كتاب  دوركیم  امیل) ٢٠: ١٣٧٧پترسون،. (نظیر آن تلقي کرد
  )۴٨: ١٣٨٣،  دوركیم. (» ديني  و مراسم  ديني  از دو بخش اعتقادات

اين التزام در مجموعه اي از اعتقادات، . عبارتست از التزام فرد به دين مورد قبول خويش) Religiosity(دينداري يا تدين 
.( و رابطه ايماني با او دور مي زند، سامان مي يابد) قدسي امر( احساسات و اعمال فردي و جمعي که حول خداوند 

، بعد  ديني  ، بعد تجربه ، بعد مناسكي بعداعتقادي: اند بعد دانسته  را پنج  دين  ، ابعاد اساسي و استارك  كالرك) ١٠: ١٣٨٠طالبان،
  ۴١: ١٣٧٩،  طالبان. ( دين(  ، و بعد پیامدي ديني  آگاھي

از اين الگو، دينداري تعريف عملیاتي شد، که پس از انجام تحقیق مقدماتي بعد آگاھي آن حذف گرديده  در اين تحقیق به پیروي
سال را شامل مي شد، که داراي آگاھي ھاي ديني بااليي در سطح دانشي  ١٨به علت اينکه جمعیت تحقیق افراد باالي (

و ) مامي مقاطع تحصیلي آموزش رسمي ديني وجود داردبوده و دلیل آن را مي توان در سیستم آموزشي جستجو کرد که در ت
  نھايتا در چھار بعد اعتقادي، اعمال ديني، تجربي و پیامدي سنجیده شد .
رود افراد با توجه به دين خاص خود به آن ھا اعتقاد .اين بعد در برگیرندهء باورھايي است که انتظار مي ) : Belifs(بعد اعتقادي  -

  داشته باشد
که عبارت است از آداب و رسوم ) Rituals(مشتمل بر دو دسته، نخست، شعائر يا مناسک ) : Practice(ال ديني بعد اعم -

فرموله شده يا رفتارھاي نمونه اي در میان معتقدان ھر دين يا به طور کلي مراسمي که ھر دين از پیروان خود انتظار دارد که 
که اعمالي فردي و غیر رسمي ھستند که فرد آن را فقط به ) Devotion(دعا دسته ديگر آن ، پرستش و . آنھا را بجاي آورند

  ١١: ١٣٨٠طالبان،. ( رضايت خاطر و بدون ھچ گونه اجباري انجام مي دھد(
شوند اين احساس ¬ھاي معنوي زندگي كه براي اشخاصي كه به آن نائل مي¬ناظر بر تجربه): Experience(بعد تجربي  -

  ٨١: ١٣٧٧ويلم، . .(خداوند يا يك امر متعالي در ارتباط ھستند(شود كه با ¬ايجاد مي
اين بعد ناظر بر رفتار روزمره و غیر ديني افراد است و بیانگر حضور و وجود انديشه و حس ): Consequences(بعد پیامدي  -

.( دھد(و بوي ديني مي  خداگرايانه در متن زندگي است که در رفتار غیر ديني فرد استحکام مي يابد و به زندگي او رنگ
  ١٢: ١٣٨٠طالبان،

ھاي ملي ¬ھاي ديني گوناگوني اشاره دارد كه توسط رسانه¬به انتظارات افراد جامعه از برنامه: انتظارات ديني از رسانه ملي
معرف اصلي زير سنجیده شد و در يک مقیاس  ١۶اين متغیر توسط . شود¬راديو و تلويزيون براي عموم مخاطبان پخش مي

  شد.اندازه گیري ) رضايت کامل( ۵تا ) عدم رضايت( ٠جه اي، از در
  برگزاري مسابقات ديني 

  ھاي ديني  پخش برنامه
  پاسخگويي به پرسش ھاي ديني و شرعي 

  پخش نماز جمعه 
  پخش تواشیح و سرودھا 

  پخش اذان 
  پخش نوحه و مداحي 

  انعکاس مراسم مذھبي 
  ھاي سوگواري  پخش برنامه

  با ازاماکن مذھبي پخش نماھاي زي
  بیان زندگینامه ائمه 

  تالوت قرآن توسط قاريان
  بیان معارف قرآني و آموزش و تفسیر آن 

  اشاعه ارزش ھاي اسالمي 
  شناساندن شخصیت ھاي ديني و مذھبي 

  تفسیر مسائل ديني
  
  يافته ھاي تحقیق -٣

  
  میزان دينداري و ابعاد آن  ٣- ١

در اين تحقیق، میزان دينداري افراد در چھار بعد اصلي تعريف و اندازه گیري شده است كه در زير ابتدا به ھر کدام از ابعاد اشاره 
  شاخص دينداري پرداخته خواھد شد.شده و سپس به 

نتايج . ش قرار گرفته استيكي از اين ابعاد، بعد تجربي دينداري بوده که با استفاده از چھار گويه مورد سنج: بعد تجربي دين
درصد از پاسخگويان بعد تجربي دين در حد زياد و خیلي زياد وجود  ٣/٧٨حاكي از آن است كه در میان  ٢بدست آمده در جدول 



میانگین دينداري در . درصد نیز تا حدودي اين بعد از دين را قبول داشته اند ۶/٢٠درصد در حد كم بوده و  ١داشته است، در بین 
باشد كه بیانگر باال بودن بعد تجربي دين در .مي  ٧٢/٠و با انحراف معیار  ٠۵/۴درجه اي ، معادل  ۵پاسخگويان، در مقیاس  میان

  میان پاسخگويان است

  توزيع فراواني بعد تجربي دين  - ٢جدول  
   

درصد تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانی

معتبر

۴١١١کم

٧٩۶/٢٠۶/٢٠٧/٢١تا حدودی

١٩٣٣/۵٠۴/۵٠٢/٧٢زیاد

١٠٧٩/٢٧٩/٢٧١٠٠خیلی زیاد

٣٨٣٧/٩٩١٠٠کل

١٣/٠بی جوابمفقوده

٣٨۴١٠٠کل

  

توزيع فراواني اين  ٣جدول . يكي ديگر از ابعاد دينداري تحت عنوان بعد اعتقادي دين مورد بررسي قرار گرفت: بعد اعتقادي دين
درصد از پاسخگويان تا حدودي اين بعد از دينداري را دارا بوده اند و  ٢/۴نتايج بیانگر آن است كه . شاخص را نشان مي دھد

میانگین بدست آمده براي اين شاخص بسیار باال بوده . خیلي زياد اعتقادات ديني داشته انددرصد نیز در حد زياد و  ٨/٩۶
  بدست آمده است ۵۴/۴درجه اي معادل . ۵بطوريكه در مقیاس 

  توزيع فراواني بعد اعتقادي دين -٣جدول 
   

درصد تجمعیدرصد معتبر۴/درصدفراوانی

معتبر

١۶٢/۴٢/۴٢/۴تا حدودي

١۴۴۵/٣٧۵/٣٧٧/۴١زياد

٢٢۴٣/۵٨٣/۵٨١٠٠خیلي زياد

٣٨۴١٠٠١٠٠کل

  

درصد از پاسخگويان مورد مطالعه تا اندازه كمي بعد مناسكي  ١/٨نشان مي دھد،  ۴ھمانطور كه جدول : بعد مناسكي دين
درصد نیز به اندازه خیلي زيادي اين بعد را پذيرفته  ٣/۶درصد در حد زياد و  ۵/٢٨درصد تا حدودي،  ٢/۵٧. دين را قبول داشته اند

بوده، بطوريكه مي توان گفت پذيرش اين بعد از دين در  ٧١/٠و انحراف معیار  ٣/٣ص معادل میانگین بدست آمده براي شاخ. اند
  افراد نمونه ، متوسط به باال بوده است.میان 

  
  

  توزيع فراواني بعد مناسكي دين -۴جدول 

درصد تجمعيدرصد معتبردرصدفراواني

معتبر
٣١١/٨١/٨١/٨کم

٢١٩۵٧٢/۵٧٣/۶۵تاحدودي



١٠٩۴/٢٨۵/٢٨٧/٩٣زياد

٢۴٣/۶٣/۶١٠٠خیلي زياد

٣٨٣٧/١٠٠کل

٩٩

١٣/٠بي جوابمفقوده

٣٨۴١٠٠کل

  
ھاي مختلف زندگي مي ¬ھا، اعمال و اعتقادھاي ديني افراد در زمینه¬بعد پیامدي دين به معناي تبعات تجربه: بعد پیامدي دين

نشان داده شده  ۵گويه سنجیده شده و نتايج بدست آمده در مورد آن در جدول  ٣اين بعد از دينداري با استفاده از . باشد
درصد نیز  ٨/٧٠درصد تاحدودي و  ٩/٢١. اند¬ه در حد كمي بعد پیامدي دين را قبول داشتهدرصد از افراد مورد مطالع ٣/٧. است

درجه، معادل  ۵- ١میانگین بدست آمده براي شاخص، در مقیاس . به اندازه زياد و خیلي زياد به اين بعد از دين باور داشته اند
  باشد.ياد اين بعد از دين در میان پاسخگويان مي مي باشد كه در كل نمايانگر پذيرش ز ٨٣/٠و با انحراف معیار  ٣/٨۴
  

  دينپیامديتوزيع فراواني بعد -۵جدول 

   

درصد تجمعيدرصد معتبردرصدفراواني

معتبر

٢٨٣/٧٣/٧٣/٧کم

٨۴٩/٢١٩/٢١٢/٢٩تاحدودي

١٩٢۵٠۵٠٢/٧٩زياد

٨٠٨/٢٠٨/٢٠١٠٠خیلي زياد

٣٨۴١٠٠١٠٠کل

  

گويه مورد اندازه گیري قرار  ١۵ھمانطور كه قبًال نیز اشاره شد، شاخص دينداري، در چھار بعد و با استفاده از : شاخص دينداري
درصد از پاسخگويان  ٨/٠میزان دينداري . مي توان نتايج نھايي را در خصوص اين شاخص مشاھده كرد ۶در جدول . گرفته است

درصد نیز دينداري  ۵/۶۴درصد دينداري زياد و  ٩/٢١ز پاسخگويان تا حدودي ديندار بوده اند، درصد ا ٨/١٢. در حد كم بوده است
مي باشد كه نشان از گرايشات  ٧۴/٠و با انحراف معیار  ۵/۴میانگین شاخص نھايي دينداري معادل . خیلي زيادي داشته اند

  پاسخگويان مورد مطالعه دارد.ديني بسیار باالي 

  
  فراواني میزان دينداريتوزيع  -۶جدول 

   

معتبر

درصد تجمعيدرصد معتبردرصدفراواني

٣٨/٠٨/٠٨/٠کم

۴٩٨/١٢٨/١٢۶/١٣تاحدودي

٨۴٩/٢١٩/٢١۵/٣۵زياد

٢۴٧٣/۶۴۵/۶۴١٠٠خیلي زياد

٣٨٣٧/٩٩١٠٠کل

١٣/٠بي جوابمفقوده



٣٨۴١٠٠کلکل

  
  

  برآورده شدن انتظارات ديني از رسانه ٣- ٢
نشان  ٧توزيع فراواني برآورده شدن انتظارات ديني پاسخگويان از رسانه ملي، به عنوان متغیر وابسته در اين مطالعه، در جدول 

. است اين شاخص با استفاده از تركیب كردن انواع انتظارات ديني پاسخگويان از صدا و سیما بدست آمده. داده شده است
ھاي مذھبي، تاحدودي ¬درصد از پاسخگويان معتقدند كه انتظارات آنان از برنامه ١/۵٣شود،  ھمانطور كه در جدول مشاھده مي

درصد براين باورند كه انتظارات آنان تنھا در حد كم برآورده شده و يا اينكه اصًال برآورده نشده  ۴/٢۴برآورده شده، در حالیكه 
درجه اي  ۵در مقیاس . اند¬درصد گزينه خیلي زياد را در پاسخ به اين سؤال انتخاب نموده ۶/۵زياد و  درصد گزينه ٩/١۶. است

بوده و نشاندھنده میزان باالي  ٩۵/٢میانگین بدست آمده براي اين شاخص معادل )) رضايت کامل( ۵تا ) عدم رضايت( ٠از (
  ديني صدا و سیما مي باشدنمونه مورد مطالعه از برنامه ھاي .برآورده شدن انتظارات 

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

درصد تجمعيدرصد معتبردرصدفراواني

معتبر

٣١١/٨٧/٨٧/٨اصال

۵۶۶/١۴٧/١۵۴/٢۴کم

١٨٩٢/۴٩١/۵٣۵/٧٧تا حدودی

۶٠۶/١۵٩/١۶۴/٩۴زياد

٢٠٢/۵۶/۵١٠٠خیلی زياد

٣۵۶٧/٩٢١٠٠کل

٢٨٣/٧بی جوابمفقوده

٣٨۴١٠٠کل

  
براي اينكه بتوان نماي دقیقتري از نتايج بدست آمده را ترسیم كرد، سعي شده تا با استفاده از نمودار مقايسه اي براي 

گانه انتظارات ديني ، میزان برآورده شدن ھر كدام از اين انتظارت در میان پاسخگويان  ١۶ھر كدام از معرفھاي ¬ میانگین
ھاي تواشیح و ¬شود، برنامه¬ھمانطور كه مشاھده مي. ت آمده از اين تالش استگوياي نتیجه بدس ١نمودار . مشخص گردد

، مھمترين معرفي مي باشد كه بیشترين برآورده شدن انتظارات )درجه اي ۵در مقیاس ( ٨٩/٣سرودھاي مذھبي با میانگین 
دھنده برآورده شدن انتظارات افراد در ، نشان ۵١/٣در مرتبه بعد، پخش اذان قرار دارد كه با میانگین . متعلق به آن بوده است

اند كه ¬از جمله مواردي بوده) ۶١/٢با میانگین(و تفسیر مسائل ديني ) ۵٨/٢با میانگین( برگزاري مسابقات . حد باال است
  انتظارات پاسخگويان در خصوص آنھا نسبت به ساير موارد، حداقل بوده است.میزان برآورده شدن 

  
  ھر يك از معرفھاي انتظارات جامعه ديني از رسانه* يتمیانگین رضا - ١نمودار 

  )رضايت کامل( ۵تا ) عدم رضايت( ٠درجه اي از  ۵از يک مقیاس * 
  



  

  
  رابطه میزان دينداري و برآورده شدن انتظارات ديني از رسانه ملي ٣- ٣

  
میزان دينداري پاسخگويان به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر انتظارات جامعه ديني از رسانه درنظر گرفته شده بود كه بر مبناي 

داده شده در .ضريب ھمبستگي نشان . فرضیه ارائه شده، مي بايست نوعي رابطه مثبت بین اين دو متغیر حكمفرما باشد
  دھداين فرض را مورد تأيید قرار مي  ٨جدول 

  
  ضريب ھمبستگي میزان انتظار جامعه ديني و میزان دينداري -٨جدول 

   

میزان دينداری

میزان انتظار جامعه دينی از رسانه ملی

۶۶/٠**پیرسون

.sig٠٠٠/

N٣۵۵

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

  

بدين معنا که ھر چقدر ). r+ =۶۶/٠. (آمده قوي و معنادار بوده استھمانطور كه قابل مالحظه است، ضريب پیرسون بدست 
  ملي، افزوده مي شود.میزان دينداري در میان پاسخگويان افزايش پیدا مي كند، بر میزان برآورده شدن انتظارات آنان از رسانه 

  
  آمارھاي چند متغیري ٣- ۴



چنانچه اشاره شد اين مقاله جزئي از يک تحقیق کالن میداني مي باشد که در آن متغیرھاي مستقل زيادي بر اساس مباحث 
. در مورد آنھا به اجرا درآمد) تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر( نظري در مدل علي مطرح شده و تکنیک ھاي تحلیل چند متغیري

  مستقل اين مقاله يعني میزان دينداري اشاره مي شود.متغیر  در اين جا فقط به ذکر بتاي بدست آمده از
نتايج بدست آمده از تحلیل رگرسیون . تحلیل رگرسیون متغیرھاي مطالعه حاضر با استفاده از روش ھمزمان صورت گرفته است

جموع توانسته اند نشان که متغیرھاي مستقل در م) ٩جدول (متغیرھاي مستقل روي متغیر وابستة انتظارات ديني از رسانه 
، قويترين تأثیر را بر روي انتظار جامعه ۴۶/٠اين میان متغیر میزان دينداري با بتاي  در.از واريانس متغیر وابسته را تبیین كنند ٠/٧۶

  ديني به نمايش گذارده است.

  
  ضرايب رگرسیون متغیرھاي مستقل روي انتظارات ديني از رسانه ديني -٩جدول 

   

sig.ضرايب استاندارد شدهاستاندارد نشدهضرايب 

BStd.ErrorBeta

.۵٢.١٠٢.۴۶.٠٠٢میزان دينداری

  
  میزان انتظارات ديني از رسانه دینی: متغیر وابسته

  
  
  

  بحث و نتیجه گیري -۴

  
از پاسخگويان در تھران، دينداري % ٩٠يعني نزديک به . است% ۶۵و % ٢٢میزان دينداري در حد زياد و خیلي زياد پاسخگويان 

البته در اين تحقیق، بعد آگاھي ديني مورد سنجش قرار نگرفته و با توجه به تحقیقات پیشین، اين بعد . در سطح باال دارند
؛ در سطح کم يا اصال، %۵٣ز طرف ديگر میزان رضايت از رسانه ديني در سطح تا حدودي، ا. میزان دينداري را افزايش مي داد

  است % ۶؛ و در سطح خیلي زياد، %١٧زياد، .؛ در سطح ٢۵%
فرضیه تحقیق که رابطه میان دينداري و برآورده شدن انتظارات ديني از رسانه است، تايید شده است و ضريب ھمبستگي 

دينداري و میزان برآورده شدن انتظارات ديني توسط رسانه ملي، حاکي از رابطه اي قوي و معنادار پیرسون بدست آمده بین 
بین اين دو متغیر بوده است، بدين معنا که ھر چقدر میزان دينداري در میان پاسخگويان افزايش پیدا مي كند، بر میزان برآورده 

تبیین تغییرات متغیر وابسته نیز بسیار باال و .یز ضريب بتاي اين متغیر در و ن. شدن انتظارات آنان از رسانه ملي، افزوده مي شود
  مي باشد  ۴۶/٠در حدود

. بنابر اين نتیجه اصلي اين مقاله، نشان دادن میان باال بودن سطح دينداري و بیشتر برآورده شدن انتظار از رسانه ديني است
) ديندار ھستند.که اکثريت قريب به اتفاق آنان (رضايت مخاطبان  اين نتیجه، يکي از موفقیت ھاي صدا و سیما را در کسب

  نشان مي دھد 
اوال در سال ھاي اخیر دينداري در جامعه ايران تغییر کرده و از دينداري فقھي، به نوعي دينداري . اما اين تمام مساله نیست

عني عامه مردم ديندار، که اکثريت جامعه ايران ي(بگونه اي که احتماال ھمین مخاطبان ديندار . عرفي تمايل پیدا کرده است
تمايالت غیرديني ھم دارند و شايد ناراضي نباشند اگر رسانه برنامه ) ھستند و نه خواص دينداران، که اقلیت جامعه ھستند

و قطعا ھايي مانند موسیقي طرب انگیز يا فیلم ھا و سريال ھايي با مضامین عاشقانه و مختصري شھواني، نیز نشان دھد؛ 
ھمین تمايالن را ھم دارند، که تمايالتي است که دين آنرا بر ) يعني عامه(اما ھمان دينداران . ايندو تمايل با ھم سازگار نیستد

نھان روشي مردم ايران، و سازگاري امور ناسازگار در آنان، مقوله اي است که نیاز به تدقیق و تامل بیشتر دارد، که . نمي تابد
  نیست.مقاله  جاي آن در اين

و میزان رضايت از برنامه ) حتي بدون درنظر گرفتن انواع دينداري و تطورات آن در ايران(ثانیا مشاھده تفاوت میان میزان دينداري 
البته دينداران بیش از سايرين از برنامه ھاي ديني رضايت دارند، اما میزان رضايت باال . ھاي ديني رسانه قابل توجه است

است و اين نشان % ٨٧است، در حالیکه میزان دينداري زياد و خیلي زياد % ٢٣ت زياد و خیلي زياد نزديک به نیست و رضاي
اين مساله اي است که جاي توجه زيادي دارد، و احتماال . دھنده رضايت نسبي و نه مطلق از برنامه ھاي ديني رسانه است

  حتي در میان دينداران دارد ھاي ديني رسانه،.نشان از برخي نارضايتي ھا از برنامه 
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