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  بررسي رضايت مخاطبان از برنامه هاي ديني راديو و تلويزيون در تهران

  

  گانهي يمحمد رضا جواد

  دانشگاه تهران يئت علميعضو ه

  يزيل عزيجل

  دانشجوي کارشناسي ارشد پژوهش اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي

  

مي، نظام  اسال) اخالقي ‐ديني( پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، صدا و سيما به منظور نيل به اهداف فرهنگي 

فرايند معيني را در برنامه هاي خود تدارک ديد که از طريق آن مي بايست ارزشها، نگرشها، و به طور کلي عناصر 

فرهنگي غير اسالمي را از برنامه هاي خود حذف کند و عناصر فرهنگي، ديني بر آمده از ايدئولوژي اسالمي را 

. معه ايران به عنوان يک جامعه اسالمي و ديني پاسخ دهدجايگزين آن کند تا بتواند به انتظارات جديد و ديني جا

در اين مقاله کوشيده اند، تا به اين پرسش اساسي مطرح شده در زمينه انتظارات ديني جامعه ديني از نگارندگان 

درصد  ۷۵يافته هاي پژوهش حاکي از آن بود، بيش از . و عوامل موثر بر آن نگاهي پژوهشي بياندازندصدا و سيما 

از حدودا تا خيلي زياد  انتظارات ديني آنها را برآورده ساخته صدا و سيما اسخگويان معتقد بودند برنامه هاي ديني پ

  .است

.  

ها و انتظارات آنان به منظـور   در جامعة ايران اسالمي ، اهميت شناخت مخاطبان و اطالع از خواسته

كس پوشيده نيست  وهي و جمعي، بر هيچتر در همة اشكال ارتباطات گر بخش برقراري ارتباطات اثر

آيد و مقتضيات زمان و مكان، يعني توجه به ساخت فرهنگي و  و از ضرورتهاي بنيادين به شمار مي

اجتماعي جامعة ايراني و همچنين توجه به تغييرات گستردة جامعة جهاني و تأثيرات متقابل جوامـع  

هـاي جمعـي و    در ماهيت كاركردهـاي رسـانه   از دگرگونيهييكديگر در اثر تعامالت اجتماعي و ن بر

آگـاهي   شناسي،  ها و رويكردهاي مخاطب چرخشهاي نظريه و با عنايت به همين شرايط، نهاد دين،

  .کرده استهاي اساسي براي شروع فعاليتي اثربخش تبديل  از انتظارات را به يكي از مقدمه

ورده اسـت كـه بـا مخاطبـان دينـي در      اي را بـه وجـود آ   امروز، مخاطبان ويـژه  يفرهنگ تكثرگراي

تـوان بـه راحتـي تهيـيج يـا       اكنون ديگر، مخاطبان را نمـي . هاي گذشته تفاوتهاي بسياري دارند سده

انـد،   ها و روابط، افراد نيز پيچيده شـده  تحريك كرد، بلكه به اندازة پيچيدگي نهادها، پايگاهها، نقش



 

هـاي دينـي    خواهد بود كه، صورت و مضمون برنامههمچنين توجه به اين مسأله نيز خالي از فايده ن

  .پذيرند ها و مضامين فرهنگي در كل جامعه تأثير مي حتي در چارچوب يك دين خاص از صورت

داد وستد مستمر دين با ديگر نهادهاي اجتماعي، از جمله نهادهاي فرهنگي موجب امكـان تحليـل    

، همچنـين  ۵۹‐۶۴، صـص  ۱۳۸۴خجسته، ( شود هاي ديني در چارچوب نهادهاي فرهنگي مي برنامه

  ).۳۹۲‐۳۹۹، صص ۱۳۸۲و محمدي،  ۱۳۸۲هوور والندباي، : مراجعه كنيد به

ترين نظريه پردازيها راجع به اثرهاي ارتبـاط جمعـي حـاكي از ايـن اسـت كـه بيشـتر اثرهـاي          تازه

» پـري «. دهند، بلكه بـه متغيرهـاي ديگـر بسـتگي دارنـد      هاي جمعي به صورت كلي رخ نمي رسانه

كند كـه   هاي مختلف، متفاوت است و پيشنهاد مي كند كه درستي يك فرضيه در وضعيت استدالل مي

  ).۴۱۷: ۱۳۸۱سورين و تانكارد، (هاي پژوهشي، در زمينه و بستر خود گذاشته شوند  يافته

» اي هستند امروزه كشورهاي اسالمي با همان شدت كشورهاي غربي، تحت فشار تأثيرات رسانه«

نقش بسيار مهمي بر عهده ) راديو و تلويزيون(، در اين رابطه، رسانة ملي )۵۹، ص ۱۳۸۴ه، خجست(

هاي ديگر بكاهد و هـم   دارد و آن برآوردن انتظارات جامعة ايراني است، تا هم بتواند از فشار رسانه

بـه   اي معتقد بـه ارزشـهاي دينـي و    با توجه به ساخت فرهنگي و اجتماعي جامعة ايراني، كه جامعه

و اوقـات  ) ۳۳۳‐۳۳۷، ۱۲۹‐۱۶۶، صـص  ۱۳۸۲دفتر انتشارات طرحهاي ملـي،  (ويژه اسالمي است 

 پاسـخگوي  )۳۶۱‐۳۷۶، ۳۵۱‐۳۵۹صـص  همـان،  (كند  فراغت آنها را تا حد زيادي تلويزيون پر مي

سازي ديني و ارائة آن، با توجه به شـرايط جديـد اجتمـاعي     ها، بهتر است در برنامه اين رسانه. باشد 

هـا در دنيـاي معاصـر     هاي تبليغ ديني را با توجه به ظرفيتها و كاركردهاي رسـانه  مل كنند و روشع

  .تطبيق دهند، تا بتوانند نتيجة مناسب و موردنظر را كسب كنند

هاي مختلف ارتباطـات   مخاطب، مفهوم محوري همة اشكال و گونه«همچنين، با عنايت به اينكه، 

براي همة گروههاي سـني و تخصصـي در هـر شـرايط زمـاني و       ...نوشتاري، صوتي و تصويري و 

» ...هـاي مهـم پژوهشـي     شناسي و شناخت انتظارات آنان يكي از عرصـه  و مخاطب... مكاني است 

و عالوه بر اين، در حال حاضـر، مخاطـب و   ) ۱۲، ص ۱۳۸۱ميرسعيد قاضي و اسماعيلي، (باشد  مي

هـا و   درك بسياري از اسرار مربوط به شيوة كـار رسـانه  هاي آن، كليد  آشنايي با انتظارات و خواسته

، اهميـت شـناخت   )۱۳۸۰مـك كوايـل،   (اسـت،  » ارتباطـات اجتمـاعي  «تأثيرات آنان، و مانـدگاري  

  .كس پوشيده نيست مخاطب و آگاهي از انتظارات او در اين شرايط بر هيچ

  :ها انهگيري انتظارات از رس اي جامعه در شكل آثار فرهنگ و ارزشهاي پايه  

دهـي بـه    ترين عوامل شكل ويژگيهاي فرهنگي يك جامعه و ارزشهاي مورد تأكيد و تأييد آن از مهم

شـهروندان هـر جامعـه بـه     . نيازها، خواستها، توقعات و انتظارات و رفتـار افـراد آن جامعـه اسـت    

تبليغـي و  رساني و  آورند كه جزء ارزشهاي آن جامعه است و از طريق نظام اطالع چيزهايي روي مي



 

شود و جـزء ارزشـهاي محـوري، اصـلي و      ترغيبي رسمي و غيررسمي جامعه، بر روي آن تأكيد مي

ارزشهاي اصلي از طريق سازمانها و نهادهاي حكـومتي، خـانواده،   . گردد بنيادي جامعه محسوب مي

و رفتـار   كند و قالب انديشه نهادهاي آموزشي، تربيتي و ديني و وسايل ارتباط جمعي انتقال پيدا مي

در جامعة كنوني نقش نهادهاي آموزشي و تربيتي، وسايل ارتباط جمعي از . كند ريزي مي افراد را پي

). ۳۷‐۳۸: ۱۳۸۱ميرسـعيد قاضـي و اسـماعيلي،    (اسـت   نقش ساير وسايل انتقال فرهنگي فراتر رفته

ارتباطي، بـراي   البته بايد توجه داشت كه با عنايت به شرايط جوامع كنوني و پيشرفت وسايل مدرن

شك تحليل نقشها  هاي مخاطبان از رسانه، بدون ها، عاليق و سليقه درك انتظارات و شناخت خواسته

و كاركردهاي جداگانة هركدام از نهادهاي فرهنگ، دين و وسايل ارتباط جمعي كاري عبث خواهد 

مختلـف را در نظـر   بود و در اين راستا بايد پيچيدگي و در هم تنيدگي كاركردهـاي ايـن نهادهـاي    

هـوور و النـدباي،   : براي تحليل و درك روابط ميان رسانه، دين و فرهنگ؛ رجـوع شـود بـه   (گرفت

۱۳۸۲.(  

آفرينش تكنولوژي اجتماعي با يك چالش فرهنگي براي حفظ هويـت فرهنگـي و ارزشـهاي يـك     «

قالـب   شـود و در  تكنولوژي، يكي از اجزاي فرهنگي مهم محسوب مي. اجتماع خاص، همراه است

گيـرد نـه در    انتخاب تكنولوژيك هميشه در درون يك نظام صـورت مـي  . فرهنگ قابل ادراك است

منـابع اطالعـات، سياسـت ملـي، نيازهـا و تقاضـاها، بــراي       ). ۳‐۴: ۱۳۷۳هنسـون و روال،  (» خـالء 

. آورد تكنولوژي اطالعات با تأثير متقابل، محيطهاي خاص اطالعات، فرهنگ و الگوها را پديـد مـي  

: براي مطالعة موارد خاص مراجعـه كنيـد بـه   (وامل فوق در هر كشوري شكل خاص خود را دارد ع

  ).۱۴-۳۳همان، صص 

اي استفاده كرد كه از ارزشهاي اجتمـاعي حراسـت    اي به گونه به طور كلي، بايد از تكنولوژي رسانه

يكـي از  كند و ضمن حفظ هويت فرهنگي، تفاهم ميـان فرهنگهـا را نيـز موجـب شـود، چـرا كـه        

  .ها، ارزشهاي فرهنگي، اجتماعي و يا ديني خواهد بود گيري انتظارات از رسانه هاي شكل شيوه

  :ها پيشينة تاريخي توجه به انتظارات جامعة ديني از رسانه

هاي كثيـري از مخاطبـان را فـراهم     ظهور راديو و تلويزيون در قرن بيستم، امكان انتقال پيام به گروه

نخسـتين   ۱۹۲۰اولين نهاد مذهبي بود كه به طـور رسـمي در نـوامبر    » گرايي نجيلا«جريان ... آورد 

هـاي مـذهبي نوظهـور راديـو،      برنامه راديويي مذهبي را پخش كرد و پس از آن واكنشي ديگر فرقه

گيـري   در نهايـت عوامـل اجتمـاعي بـه همـراه بهـره      ... . خريد و تأسيس ايستگاههاي متعـدد بـود   

نتـايج پژوهشـهاي   . بليغ دين به ظهور پديـدة كليسـاي الكترونيـك انجاميـد    اي با هدف ت چندرسانه

دهد كه از نظر مخاطبان، هدف اصلي كليساي الكترونيك، ارائه خدمات ديني بـه   شده نشان مي انجام

ساختن زمينة درك بيشتر مردم، ارتباط دادن  فراهم. افرادي است كه امكان حضور در كليسا را ندارند



 

روزمره و آموزش بيشتر اديان نيـز از ديگـر اهـداف كليسـاي الكترونيـك بـه شـمار        دين با زندگي 

  ).۱۸۳: ۱۳۸۲باهنر، (» آيد مي

ها و رفتارهاي ديني از آغاز پخش راديويي پا به عرصة وجود  تنظيم و پخش برنامه بر اساس ارزش

يـدئو، بزرگراههـاي   تلويزيـون كـابلي، و    ها و تأسيس تلويزيون، گذارد و هميشه در توسعة رسانه مي

هـاي   از نظر اخالقي تقريباً همة گونه. اطالعاتي و پخش برنامه از طريق ماهواره حضور داشته است

هاي اجتماعي و سياسي كشـور مربـوط بـا     ها خود را براساس نوع دين جامعه و نظام مختلف رسانه

در ايـاالت متحـده اوج   هـاي دينـي نخسـت     پخش برنامه. دهند اند و مي داده اهداف ديني انطباق مي

در پتسـبورگ  » KDKA«هاي ديني را از اولين ايستگاه مجاز راديويي، يعنـي   گيرد، اولين برنامه مي

اندازي ايستگاه  ، يعني كمتر از دوماه پس از راه۱۹۲۱اين برنامه در دوم ژانويه . پنسيلوانيا ارسال كرد

. ويي تحت مالكيت مؤسسات ديني بودايستگاه رادي ۶۳حدود  ۱۹۲۵تا سال . شود مذكور، پخش مي

در نقـاط  . انجـام شـد  » BBC«از طريـق   ۱۹۲۲در اروپا اولين پخش راديويي ديني در پايان دسامبر 

هاي ديني به طرق گوناگون صـورت گرفتـه و هميشـه تحـت تـأثير ديـن        ديگر جهان، پخش برنامه

هاي دينـي در ايتاليـا    رنامههمة ب ۱۹۴۴تا سال . خاص كشور مربوطه و شرايط سياسي آن بوده است

هـاي غيركاتوليـك اختصـاص يافـت و      كاتوليكي بودنـد، ولـي پـس از آن،  زمـاني نيـز بـه برنامـه       

در آفريقـا،  . هاي دينـي خـود بدسـت آوردنـد     ها و يهوديان نيز ساعاتي براي پخش برنامه پروتستان

اسالم تمايز اندكي ميان در جهان . دهند هاي مذهبي زمان كمي را به خود اختصاص مي پخش برنامه

هـايي   تلويزيونهاي دولتي معموالً به پخش برنامـه ‐دين و فرهنگ وجود دارد و به همين دليل راديو

همچنـين  . پردازند كه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و مانند آنها ولي در عين حال ديني هم هسـتند  مي

و مـذهبي اختصـاص داده    هـاي رهبـران سياسـي    زمان قابل توجهي به پخـش اذان و نمـاز و گفتـه   

يابد، چون در چارچوب شـريعت   هاي ديني اختصاص نمي ها، زماني به اقليت در اين شبكه. شود مي

به طور كلي بيشـترين ميـزان پخـش    . اسالمي، اديان ديگر حق تبليغ در كشورهاي اسالمي را ندارند

همچنـين   ۲۰۵‐۲۲۸: ۱۳۸۲محمـدي،  (هاي ديني در دنيا بـه كشـورهاي اسـالمي تعلـق دارد      برنامه

  )۱۳۲‐۱۳۴:۱۳۸۲مراجعه نماييد به؛شاه محمدي، 

  : هاي ديني اهداف پخش برنامه

 .ندتوانند در ايجاد خير عمومي با نهاد دين به تشريك مساعي بپرداز ها مي رسانه

هـاي دينـي در    كه مشاورة مسائل مربوط به سياستهاي پخـش برنامـه   يكميتة مركزي مشاورة مذهب«

  :هاي ديني پيشنهاد كرده است ت، اهداف زير را براي پخش برنامهانگلستان اس

  هاي ديني؛ انعكاس مراسم عبادي، انديشه و فعاليت سنت ‐۱



 

ارائة آن دسته از باورها، افكار، مسائل وتجربيات دنياي معاصر كه به تفسـير ديـن ابعـاد آن     ‐۲

 شوند؛ در خصوص زندگي دنيوي مربوط مي

ا و نيازهاي ديني مردمي كه خارج از زندگي سـامان يافتـه   ه برآورده ساختن عاليق، دغدغه ‐۳

 ).۱۸۹ : ۱۳۸۲،باهنر(»در حوزة كليساها قرار دارند

و ايـن  . ها، در تجديد حيات ديني معتقد است كنندة رسانه به نقش تعيين» روف«شناسي با نام  جامعه

اجتمـاعي و همبسـتگي آن   هاي فرهنگـي و   هاي ديني، به هر حال، بايد به زمينه كه در بررسي برنامه

  )Roof, 1972, pp 55-62(با فرهنگ توجه نمود 

دادن  تـوان بـه ارتبـاط    هاي ديني، همانگونه كه قبالً نيز متذكر شديم مـي  از اهداف ديگر پخش برنامه

دين با زندگي روزمره، فراهم ساختن زمينة درك بيشتر مردم، آموزش بيشتر دربارة همة اديان اشاره 

  .كرد

  :يعلمدل 

توجه به علقه ها و ارزشهاي ديني در جامعه ايران و ميزان اهميت آن درنظر مردم به خوبي ايـن  

مسئله را روشن مي سازد كـه در وهلـه اول بايـد برنامـه هـايي بـا مضـامين مـذهبي در اشـكال و          

محتواهاي گوناگون تهيه شود، اما در مرحله دوم توجه به پايگاه اقتصـادي و اجتمـاعي مـردم و در    

عين حال عاليق، خواسته ها و انتظارات آنان، از نوع اين برنامه ها است كه رضايت آنـان را جلـب   

عنايت به ريشه هاي اجتماعي و اعتقادات مردم و ميزان دينداري آنـان، در ايـن راسـتا    . خواهد كرد

. اهـد داشـت  نكته بسيار مهمي است كه در ميزان استفاده آنان از برنامه هاي ديني تأثير مستقيمي خو

خواسـتار شـناخت دقيـق    » ارتباطات برنامه ريزي شده«هنوز هم مدل غالب در اثرپژوهي رسانه اي 

توجه به اين مسئله تـا  . اين نكته است كه چه كساني از كدام كانالها و چه پيامهايي استفاده مي كنند 

أكيـد بـه جانـب    پـس ت . حد زيادي اثرات رسانه اي و ميزان موفقيت ارتباطي را تضـمين مـي كنـد   

مخاطب يعني اينكه مخاطبان اصلي پيامهاي ارتباطي كدام و طبقه و قشر از مردم هستند، داراي چـه  

در عـين حـال   ... مقام اجتماعي و وضعيت اقتصادي مي باشند، چه طرز فكـرو عقيـده اي دارنـد و    

يا رسـانه  و سـيما  صدا –توجه به جانب رسانه ها يعني اينكه از چه سيستم رسانه اي و كدام رسانه 

همانگونـه كـه اشـاره گرديـد     . بسيار در موفقيت فرايند ارتباطي تأثيرگذار مـي باشـد   –هاي رقيب 

ويژگيهاي فرهنگي يك جامعه و ارزشهاي مورد تأكيد و تأييد آن از مهمترين عوامل شكل دهي بـه  

دان هـر جامعـه بـه    شـهرون . نيازها، خواسته ها ، توقعات، انتظارات و رفتار افـراد آن جامعـه اسـت   

چيزهايي روي مي آورند كه جزء ارزشهاي آن جامعه است كه به ويژه از طريق نظام اطالع رسـاني  

و تبليغي و ترغيبي رسمي جامعه برروي آن تأكيد مـي شـود و جـزء ارزشـهاي محـوري، اصـلي و       

ارزشـهاي  اين نقش را ايفـا مـي نمايـد و    صدا و سيما بنيادي جامعه محسوب مي گردد كه درايران 



 

نقشي بسيار بنيادي بـر  صدا و سيما در ايران اين . انتقال پيدا مي كندصدا و سيما جامعه توسط اين 

عهده دارد و جامعه ديني با توجه به نيازها، عاليق و خواسته هايش و همچنين با عنايت بـه نقشـي   

واقـع نـوعي درهـم     در. براي خود تعريف كرده انتظـاراتي از ايـن رسـانه دارد   صدا و سيما كه اين 

تنيدگي بسيار نزديك و پيچيده ميان ارزشهاي ديني و تاريخي جامعه، پايگاه اقتصادي و اجتمـاعي ،  

به ويـژه برنامـه   صدا و سيما ميزان استفاده از  و صدا و سيما ميزان دينداري و انتظار جامعه ديني از 

ميزان رضايت از برنامه هاي ديني، به هاي ديني آن ، ميزان استفاده از رسانه هاي رقيب و در نهايت 

  . وجودداردصدا و سيما خصوص در 

بطور كلي مردم به روشهاي گوناگوني از رسانه هـا اسـتفاده مـي كننـد كـه بـه جنسـيت، طبقـه         

اجتماعي و اقتصادي، نژاد، مذهب و پيشينه هاي تاريخي آنها از يـك سـو و ارزشـهاي فرهنگـي و     

تا حد زيادي به اين صدا و سيما در اينجا ميزان استفاده از . ي دارداجتماعي آنها از سوي ديگر بستگ

مسئله بستگي خواهد اشت كه اين رسانه تا چه ميزان از ارزشـهاي اجتمـاعي و هويـت فرهنگـي و     

ديني مردم جامعه حراست مي كند و چگونه رضايت اين مخاطبان را با توجه به انتظاراتشان جلـب  

  .مي نمايد

كلي براي تحقق اهـداف رسـانه اي و جلـب نظـر مخاطـب بايـد انتظـارات و         رسانه ملي، بطور

توقعات مخاطب را بدرستي درك كرده، آنها را شناخته و توليد رسانه اي را بـا نيازهـا و ارزشـهاي    

به هر حال در اسالم، تمايز اندكي ميان دين و فرهنگ وجـود دارد  . ديني و اجتماعي او منطبق نمايد

به پخش برنامه هايي مي پردازد كه فرهنگـي ،  ) رسانه ملي(اديو وتلويزيون دولتيو به همين دليل ر

در جامعه ديني ايران نقش بسـيار تعيـين   صدا و سيما . اجتماعي، سياسي و در عين حال ديني است

اي در تجديد حيات ديني دارد و بطور كلي با توجه به كاركردها و اهداف رسـانه هـا و نهـاد    كننده

امه هاي ديني و همچنين با عنايت به انتظارات جامعه از رسانه هـاي مـي تـوان اهـداف     ديني و برن

را اطالع رساني، آموزش، ارشاد، و سرگرم كـردن مخاطبـان در   صدا و سيما اصلي برنامه هاي ديني 

جهـت  صـدا و سـيما   در اين راستا . قالب برنامه هاي متنوع در شكل و محتواهاي گوناگون دانست

ظارات جامعه ديني و جلب رضايت آنان بايد به دو اصل مشـروعيت و مقبوليـت توجـه    برآوردن انت

  . شاياني داشته باشد

در وهله اول بايد گفت كه اين كـار يـك   صدا و سيما در تبيين برنامه سازي ديني و پخش آن از 

فعاليت ديني است، دوم اينكه پخش برنامه هاي دينـي وارد حيـاتي جديـد مـي شـود و توجـه بـه        

انتظارات جامعه ديني براي كسب رضايت آنان الزم به نظر مي رسـد و بـاالخره اينكـه پخـش ايـن      

تأثيرات فرهنگي خاص خود را بر جامعـه اسـالمي ايـران خواهـد     صدا و سيما برنامه هاي ديني از 



 

پس اين رسانه در پخش برنامـه هـاي دينـي بايـد بـه زمينـه هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي و          . داشت

 .با فرهنگ توجه نمايد همبستگي آن

در مطالعه حاضر سعي براين است تا براي بررسي ميزان انتظارات جامعه دينـي از رسـانه ملـي، بـا     

  . استفاده از مباحث مطرح شده، مدل نهايي زير را به عنوان مدل نظري مورد بررسي قرار دهد

  

  

  

  مدل نهايي تحقيق

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قيتحق يشناسروش 

 - پايگاه اجتماي 
 اقتصادي

ميزان استفاده از 
 رسانه هاي رقيب

 ميزان دينداري

ميزان استفاده از 
 دينيبرنامه هاي 

ميزان استفاده از 
 رسانه ملي

ميزان رضايت 
از برنامه هاي 

ديني

انتظار جامعه 
ديني از رسانه 

 ملي

ميزان رضايت 
از راديو 
وتلويزون



 

  و حجم نمونه جمعيت تحقيق ،جامعه آماري

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

حجم نمونه در تحقيق حاضر، بر اساس ميزان خطـاي  .قرار دارند به باال سال) ١٨(در محدوده سني 

نفر  ٤٠٠، ٠٥/٠گيري  با خطاي نمونه و) ٧٨: ١٣٧٦س، دوا(درصد  ٩٥گيري در سطح اطمينان  نمونه

دار حـذف   هـاي خدشـه   مورد از پرسشـنامه  ۱۶ها،  آوري داده در نظر گرفته شده است، پس از جمع

  .موردي انجام پذيرفت ٣۸۴هاي نهايي بر اساس نمونه  گشته و تحليل

طق مختلـف بـا توجـه    منابه منظور انتخاب مناطقي از شهر تهران كه بتواند معرف خوبي براي 

، در ابتدا شهر تهران بـر اسـاس منـاطق     برخوردار باشد يين آنها از اعتبار بااليموجود ب يبه تفاوتها

سـپس از هـر   . و جنوب تقسيم گرديـد ، شرق ، غرب مركز،  بخش شمال پنج گانه شهرداري به ٢٢

 از مرکـز  ۶شرق، منطقه از  ۸از غرب، منطقه   ۵منطقه از شمال،   ١ طقهمنطقه شامل، من يکقسمت 

ايـن پراكنـدگي منـاطق در عمـل     . به عنوان مناطق مورد نظر انتخاب شـدند از جنوب ،  ۱۶و منطقه 

  .كند اي تأمين مي پراكنش متغيرهاي تحت مطالعه را تا حد قابل مالحظه

هاي مناطق مذكور تهيه شد و در آنها براي هر منطقه بلوكها  جهت انتخاب تصادفي افراد، نقشه

سپس از هر منطقه دو محله، و از هر محله سـه بلـوك بطـور    . گذاري گرديد مشخص شده و شماره

  .ها به تعداد پرسشگران تكثير شد و در اختيار آنها قرار گرفت اين نقشه. تصادفي انتخاب گشت

  مشاهدهسطح و  تحليل واحد

  .باشد خرد مي مشاهدهدر اين تحقيق سطح . باشد واحد تحليل در تحقيق حاضر فرد مي

  ها آوري داده روش، تكنيك و ابزار جمع

باشد، و ابزار مـا نيـز در ايـن تحقيـق      روش بكار رفته ميداني، با استفاده از تكنيك پيمايش مي

  .باشد پرسشنامه همراه با مصاحبه مي

  پژوهش يها افتهي

  :جامعه ديني ينيات دميزان رضايت از رسانه و ميزان انتظار

هاي راديو وتلويزيون با ميـزان انتظـار   نشان داد که بين ميزان رضايت از برنامه نتايج بدست آمده

و معنـي دار مـي   + ۲۴۷/۰ضريب پيرسـون معـادل   . جامعه ديني نوعي رابطه مثبت وجود دارد ينيد

كه با افزايش رضايت از رسانه ميزان برآورده شدن انتظارات در ميان پاسخگويان باشد، به اين معني 

  .رودنيز باالتر مي

 
 
 
 



 

  جامعه ديني و ميزان رضايت از رسانه ينيات دضريب همبستگي ميزان انتظار

تلويزيون و راديو هاي برنامه از رضايت ميزان 

ديني جامعه انتظار ميزان

 ملي رسانه از 

 (**)247.پيرسون

Sig. .000 
N 336 

  دار استمعني) دو دامنه ( ۰۱/۰همبستگي در سطح  **

 
  :جامعه ديني ينيات دميزان استفاده از رسانه و ميزان انتظار

حتـي در مـواردي كـه ميـزان     . بين اين دو متغير هيچ گونه رابطه معني داري مشاهده نشده است

هم تفكيك شده و رابطه هريك از آنهـا بـا متغيـر     استفاده از رسانه برحسب راديو وتلويزيون نيز از

  .انتظار جامعه ديني مورد بررسي قرار گرفته، باز هم روابط همبستگي معناداري بدست نيامده است

  ضريب همبستگي ميزان انتظار جامعه ديني و ميزان استفاده از رسانه 

 استفاده ساعات تعداد 

 هفته در تلويزيون از

 استفاده ساعات تعداد

هفته طول در راديو از

 استفاده ميزان

 ملي رسانه از

 جامعه انتظار ميزان

ملي رسانه از ديني

 047.- 057.- 011.-پيرسون

Sig. .835 .287 .375 
N 351 348 355 

 
  :رابطه ميزان استفاده از برنامه هاي ديني و انتظار جامعه ديني

ات ان يكي از متغيرهاي مستقل تأثيرگذار بر انتظارمتغير ميزان استفاده از برنامه هاي ديني به عنو

. جامعه ديني فرض شده بود، كه يافته هاي بدست آمده فرضيه مورد اشاره را تأييد كـرده انـد   ينيد

، بطوريكـه مـي تـوان گفـت بـا      )r+ = ۳۲۷/۰(رابطه بين اين دو متغير مثبت و معنادار بدست آمده 

رنامه هاي ديني، ميزان انتظارات بـرآورده شـده نيـز افـزايش     افزايش هرچه بيشتر ميزان استفاده از ب

  .خواهد يافت

  ضريب همبستگي ميزان انتظار جامعه ديني و ميزان استفاده از برنامه ديني

ديني هاي برنامه از استفاده ميزان 

ديني جامعه انتظار ميزان

 ملي رسانه از 

 (**)327.پيرسون

Sig. .000 
N 332 

  دار استمعني) دو دامنه ( ۰۱/۰ر سطح همبستگي د **



 

  :رابطه رضايت از برنامه هاي ديني و انتظار جامعه ديني 

يكي از متغيرهاي مستقل ديگري كه در مدل نظري، به عنوان عامل افزايش دهنده انتظار جامعـه  

 يافتـه هـاي حاصـل از   . ديني درنظر گرفته شده است، ميزان رضايت از برنامه هاي ديني مـي باشـد  

همچنانكه ضريب همبسـتگي پيرسـون بدسـت آمـده     . تحقيق بيانگر تأييد فرضيه مورد نظر بوده اند

، بطوريكه )r+ = ۳۸۸/۰(براي متغيرهاي مزبور نشان مي دهد، اين رابطه مثبت ومعني دار بوده است

ر خواهد بيشتصدا و سيما با افزايش رضايت از برنامه هاي ديني، ميزان انتظارات جامعه ديني نيز از 

  . شد

  ضريب همبستگي ميزان انتظار جامعه ديني و ميزان رضايت از برنامه هاي ديني

ديني هاي برنامه از رضايت ميزان 

ديني جامعه انتظار ميزان

 ملي رسانه از 

 (**)388.پيرسون

Sig. .000 
N 332 

  دار استمعني) دو دامنه ( ۰۱/۰همبستگي در سطح  **

  :جامعه ديني ينيات درسانه هاي رقيب و انتظاررابطه استفاده از 

. اي منفي و معنـادار وجـود دارد  نتيجه بدست آمده حاكي از اين است كه بين اين دو متغير رابطه

مي باشد و برمباني آن مي توان گفت كه شدت رابطه متوسط به بـاال   ‐۵۳/۰ضريب پيرسون معادل 

ره در ميان پاسخگويان مورد مطالعـه باعـث كـاهش در    استفاده از برنامه هاي ديني ماهوا. بوده است

  .شده استصدا و سيما جامعه ديني از  ينيد برآورده شدن انتظارات

  ضريب همبستگي ميزان انتظار جامعه ديني و ميزان استفاده از رسانه رقيب 

استفاده از رسانه هاي رقيب 

ديني جامعه انتظار ميزان

 ملي رسانه از 

 (*)530.-پيرسون

Sig. .035 
N 16 

  دار استمعني) دو دامنه ( ۰۵/۰همبستگي در سطح  *

 :جامعه ديني ينيات درابطه پايگاه اجتماعي و انتظار

، اما اين رابطه معني دار نبوده و )r= ‐۰۵۸/۰(اي منفي وجود داردبين اين دو متغير اگر چه رابطه

  . فرضيه ارائه شده در اين زمينه تأييد نمي شود

 
 



 

  ب همبستگي ميزان انتظار جامعه ديني و پايگاه اجتماعيضري 

 
عيااجتم پايگاه  

 ديني جامعه انتظار ميزان

 ملي رسانه از

 058.-پيرسون

Sig. .408 
N 208 

 
  

  : رابطه متغيرهاي مستقل اصلي با يكديگر

ومعنـاداري را  همچنانكه نمايان است، ميزان رضايت از برنامه هاي راديو وتلويزيون رابطه مثبت 

با ميزان استفاده از اين رسانه ها كسب كرده است، هر چند كه شدت اين رابطه نسـبتاً پعيـف بـوده    

با ميزان استفاده از برنامه هاي ديني ارتباط مثبت و معنـاداري را  صدا و سيما ميزان استفاده از . است

  ). r+ =۱۱۴/۰(نشان داده است

تباط مثبت، بسيار قوي و معنـاداري را بـا ميـزان اسـتفاده از     ميزان رضايت از برنامه هاي ديني ار

يعني هر چقـدر رضـايت مخاطبـان از    ). r+ =۶۳/۰(برنامه هاي ديني صدا و سيما كسب كرده است

  .برنامه هاي ديني افزايش پيدا كند، ميزان استفاده آنها از اين نوع برنامه ها نيز افزايش خواهد يافت

بدست آمده براي شاخص دينداري، مـي تـوان رابطـه مثبـت ايـن       با توجه به ضرايب همبستگي

رابطه مزبور معنادار بـوده و از شـدت نسـبتاً    . مشاهده نمودصدا و سيما متغير را با ميزان استفاده از 

رابطه اين متغير با ميزان استفاده از برنامه هاي دينـي بسـيار قـوي و در عـين     . پاييني برخودار است

يعني با افزايش ميزان دينـداري افـراد، ميـزان اسـتفاده آنهـا از      ) r+ =۶۹/۰(ست، حال معنادار بوده ا

نكته جالب توجه اين است كه ميزان دينـداري اگـر چـه    . برنامه هاي ديني نيز افزايش خواهد يافت

رابطه مثبت و معناداري را با ميزان رضايت از برنامه هاي دينـي، نشـان داده اسـت؛ امـا ايـن رابطـه       

يعني با افزايش ميزان دينداري، ميزان رضايت پاسخگويان از برنامه هـاي دينـي   . ي نيستچندان قو

  ).r+ =۱۱/۰(اما اين رابطه چندان قوي نيست. افزايش پيدا مي كند

يكي از ديگر از متغيرهاي مستقلي كه در جدول نشان داده شده است، پايگاه اجتماعي و روابـط  

نتايج بيانگر آن اسـت كـه پايگـاه اجتمـاعي رابطـه      . باشدميهمبستگي آن باساير متغيرهاي مستقل 

  .معناداري را با هيچكدام از متغيرهاي ديگر كسب نكرده است

  

  

  



 

  

  

  

  ضرايب همبستگي متغيرهاي مستقل با يكديگر

 ميزان 

 از استفاده

 ملي رسانه 

 از استفاده ميزان

 ديني هاي برنامه

 از رضايت ميزان

 ديني هاي برنامه

 ميزان

 اريديند

 از رضايت ميزان

 و راديو هاي برنامه

 تلويزيون

    (**)180.پيرسون

Sig. .001 
N 359 

 از استفاده ميزان

 ديني هاي برنامه

 1 (*)114.پيرسون

Sig. .031 . 
N 358 360 

 از رضايت ميزان

 ديني هاي برنامه 

 1 (**)630. 021.پيرسون

Sig. .690 .000 . 
N 358 340 360 

 1 (*)115. (**)69. (*)105.پيرسون دينداري ميزان

Sig. .041 .000 .030 . 
N 381 359 359 383 

 پايگاه مقياس

 عيااجتم 

 073. 018.- 005.- 056.-پيرسون

Sig. .412 .939 .796 .278 
N 220 208 211 221 
  دار استمعني) دو دامنه ( ۰۱/۰همبستگي در سطح  **

  دار استمعني) دو دامنه ( ۰۵/۰همبستگي در سطح  *

  :جامعه ديني ينيات دوانتظار تيرابطه جنس

با نمونه هاي مستقل استفاده  tو انتظار جامعه ديني، از آزمون  تيبراي بررسي رابطه ميان جنس  

-نشان داده شده و تفاوت قابل مالحظه تيميانگين انتظار بر حسب جنس ريزدر جدول . شده است

  . توان يافتاي را بين دو جنس نمي

 
 
 
 



 

 ميانگين ميزان انتظار بر حسب جنس
انحراف معيارميانگين Nجنس 

ديني جامعه انتظار ميزان

 ملي رسانه از 

 2162.98.935 مرد

 1402.90.969 زن

.بدست آمده براي اين رابطه نيز در جدول مشاهده مي شود كـه معنـادار نبـوده اسـت     Fآزمون 

    

 هاي مستقل براي ميزان انتظار بر حسب جنسبا نمونه tيج مربوط به اجراي آزمون نتا 
 

جهت  Levenآزمون  

  هاهمگني واريانس

  tآزمون

F معني داري t  درجه

 آزادي

-معني

  دو(داري

 )دامنه
 

تفاوت 

  هاميانگين

 

 ميزان

 انتظار

 جامعه 

  ديني

با فرض همگن 

  هابودن واريانس

 

1.326 .250 .792354 .429 .08 

با فرض ناهمگن 

 هابودن واريانس

  .786289.187.433 .08 

 
  

  :آمارهاي چند متغيري 

نتـايج  . تحليل رگرسيون متغيرهاي مطالعه حاضر با استفاده از روش همزمان صورت گرفته اسـت 

سانه در بدست آمده از تحليل رگرسيون متغيرهاي مستقل روي متغير وابستة انتظار جامعه ديني از ر

از واريانس متغير  ۷۶/۰متغيرهاي مستقل در مجموع توانسته اند . نشان داده شده است ۴‐۳۹جدول 

و پايگـاه  صـدا و سـيما   در اين ميان متغيرهاي ميزان اسـتفاده از  ) R²=  ۷۶/۰.(وابسته را تبيين كنند

، قويترين تـأثير  ۴۶/۰ا بتاي متغير ميزان دينداري ب. اجتماعي تأثير معناداري را از خود نشان نداده اند

در مرتبه بعد ميـزان رضـايت از برنامـه هـاي     . را بر روي انتظار جامعه ديني به نمايش گذارده است

قويترين تأثير معنادار را داشته است، بدين معني كه بـا افـزايش هـر     ۲۶/۰راديو و تلويزيون با بتاي 

بتـاي  . افزايش مي يابـد  ۲۶/۰يني به اندازه واحد در ميزان رضايت، برآورده شدن انتظارات جامعه د



 

و معني دار، و بتاي ميزان رضـايت   ۲۳/۰بدست آمده براي ميزان استفاده از برنامه هاي ديني معادل 

  . بوده و هر دو اين روابط معنادار هستند ۲۰/۰از برنامه هاي ديني برابر با 

  

  معه ديني از رسانهضرايب رگرسيون متغيرهاي مستقل روي انتظار جا: ۴‐۳۹جدول 

ضرايب استاندارد  مدل

 نشده

ضرايب استاندارد 

  شده

Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

000.  2.252.503 ثابت 1

 راديو هاي برنامه از رضايت ميزان

 تلويزيون و

.29 .085 .26 .000

286.  075. 003. 003. ملي رسانه از استفاده ميزان

029. 233. 111. 243. ديني يها برنامه از استفاده ميزان

045. 208. 111. 206. ديني هاي برنامه از رضايت ميزان

687. 028. 004. 002. عيااجتم پايگاه

002. 46. 102. 52. دينداري ميزان

 ملي رسانه از ديني جامعه انتظار ميزان :متغير وابسته
 

  وي انتظار جامعه ديني از رسانهمحاسبه شده براي متغيرهاي مستقل ر R²ميزان : ۴‐۴۰جدول 

ModelR R SquareAdjusted R Square

1 .90.76.72
 ميزان  ,عيااجتم پايگاه   ,ملي رسانه از استفاده ميزان  ,دينداري ميزان: متغيرهاي پيش بيني كننده

 از رضـايت  ميـزان    ,تلويزيون و راديو هاي برنامه از رضايت ميزان  ,ديني هاي برنامه از استفاده

  .ديني هاي برنامه

  :مدل تحليل مسير

جامعـه دينـي از رسـانه ملـي،      ينـ يات دتحليل مسير متغير وابسته اين تحقيق، يعني ميزان انتظار

بااستفاده از مدل نظري تحقيق انجام شد و نهايتاً تنها روابطي به نمايش درآمده اند كه در آنهـا بـين   

كـه   باشـد  يمـ نتايج حـاكي از آن  . استعناداري وجود داشته متغير مستقل و متغير وابسته، روابط م

مهمترين متغير مسـتقل  . انداز تغييرات متغير وابسته را تبيين كرده ۷۶/۰متغيرهاي مستقل در مجموع 

در مدل نهايي، ميزان دينداري بوده است، در مرتبه بعد رضايت از راديو وتلويزيون با ضريب مسـير  



 

ميزان دينـداري عـالوه بـر تـأثير مسـتقيم،      . اري را از خود نشان مي دهدبيشتر قدرت تأثيرگذ ۲۶/۰

نامـه هـاي   تأثيرات غير مستقيم خود را از طريق ميزان استفاده از برنامه هاي دينـي و رضـايت از بر  

  .ديني نيز نشان داده است

  

  ليتحليل مسير انتظار جامعه ديني از رسانه م: ۴‐ ۱۰نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :منابع و مأخذ

 .۱۳۷۱تهران، سروش، . افكار عمومي و ارتباطات. اسدي، علي

، ۳۵ها، فصلنامة پژوهش و سنجش، سال دهم، شمارة  اسماعيلي، محسن، جايگاه حقوقي رسالت رسانه

 .۱۳۸۲پائيز 

، فصـلنامه  "يك الگو هاي ديني در دنياي معاصر، جستجويتاريخ تحول راديو و تلويزيون"ناصر، . باهنر

  ۱۳۸۲، پاييز ۳۵پژوهش و سنجش، سال دهم، شماره 

، ۳۵جعفري، علي، شبكة معارف و مدل آئيني ارتباطات، فصلنامة پژوهش و سنجش، سال دهم، شمارة 

 .۱۳۸۲پائيز 

هاي آن، فصلنامة ارتباطات و فرهنـگ، شـمارة    ، محمدرضا  ويژگيهاي خاص راديو برنامه يگانه يجواد

 .۱۳۸۲، زمستان ۱رة پياپي ، شما۱

استفاده از برنامه 
 هاي ديني

جامعه  ينيانتظارات د
 رسانه ملي ديني از

رضايت از برنامه هاي 
 ديني

 ميزان دينداري

رضايت از راديو و 
 تلويزيون

۲۶/۰

۱۱/۰

۵۵/۰

۲۴/۰

۲۰/۰

۲۳/۰

۴۶/۰

۸۵/۰

۱۸/۰ 

۵۹/۰



 

 .۱۳۸۴تهران، ادارة كل تحقيق و توسعة صدا، . شناختي در بارة راديو تأمالتي جامعه. خجسته، حسن

تهران، ادارة كل تحقيق و توسعة صـدا،  ). ويرايش دوم(شناسي راديو  درآمدي بر جامعه. خجسته، حسن

۱۳۸۱. 

استان كشـور، ارزشـهاي    ۲۸هاي پيمايش در  فتهيا. يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يمل يدفتر طرح ها

 ۱۳۸۲و نگرشهاي ايرانيان، دفتر انتشارات طرحهاي ملي، 

، زمسـتان  ۱، شمارة پياپي ۱شناسي راديو، فصلنامة ارتباطات و فرهنگ، شمارة  دهقان، عليرضا، مخاطب

۱۳۸۲. 

  ۱۳۸۳ نشر ني. ترجمه هوشنگ نايبي. اِي؛ پيمايش در تحقيقات اجتماعي. دي.دواس

 .۱۳۶۸تهران، انتشارات اطالعات، . شناسي ارتباطات جامعه. ساروخاني، باقر

نامه كاشناسي ارشد ارتباطات اجتماعي، دانشگاه آزاد حسن ، دين و ارتباطات ، پايان. اردستانيالن يسب

  ۱۳۸۰اسالمي واحد تهران مركز، 

تهـران، مؤسسـة چـاپ و    . يرضا دهقـان ترجمة عل. هاي ارتباطات نظريه. سورين، ورنر و تانكارد، جيمز

 .۱۳۸۱انتشارات دانشگاه تهران، 

محمدي، عبدالرضا، عصر ارتباطات و اطالعات و جهاني شدن، فصلنامة پژوهش و سـنجش، سـال    شاه

 .۱۳۸۲، پائيز ۳۵دهم، شمارة 

ل ، ترجمه شاهرخ بهار، فصلنامه مطالعـاتي و تحقيقـاتي وسـاي   "تلويزيون و مخاطب"جورج، . كامستاك

 ۱۳۷۶، پاييز ۳۳، شماره پياپي ۳ارتباط جمعي، ، سال هشتم ، شماره 

مركـز  . ترجمه حسن سـرايي ). جلد اول(كرلينجر، پدهاوزر؛ رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري

 ۱۳۶۶تهران . نشر دانشگاهي

 .۱۳۷۶تهران، انتشارات نقطه، . ترجمة مريم داداشي. ارتباطات و فرهنگ. كري، جيمز

  .۱۳۷۸اصغر، نگرشي برتئوريهاي حاكم در آزادي مطبوعات، انتشارات دانشكدة خبر،  ليكيا، ع

، ترجمـه نـادر داوودي، فصـلنامه    "تلويزيون و ايفاينقش مثبـت در توسـعه مشـاركتي   "كورو، . الوارفس

 ۱۳۷۶، پاييز ۳۳، شماره پياپي ۳مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي، سال هشتم ، شماره 

 .۱۳۸۲تهران، انتشارات كوير، . دين و ارتباطات. مجيد محمدي،

، "هاي دينـي تلويزيـون  سازان در مورد برنامهديدگاههاي مخاطبان، كارشناسان و برنامه"مريم، . مزجحي

  ۱۳۸۲، پاييز ۳۵فصلنامه پژوهش و سنجش، سال دهم، شماره 

  .انشگاه عالمه طباطباييات دانتشار :تهران .وسايل ارتباط جمعي.) ۱۳۷۹( معتمدنژاد، كاظم

 .۱۳۵۷تهران، انتشارات دانشكدة علوم ارتباطات، . شناسي وسايل ارتباط جمعي جامعه. مدنژاد، كاظمعتم



 

تهران، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي،   . ترجمة مهدي منتظرقائم. شناسي مخاطب. مك كوايل، دنيس

 ۱۳۸۰ها،  مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

با تكيه بر دو مفهوم مالكيت سازماني و هويـت  : شناسي راديو در دوران معاصر سنخ  منتظرقائم، مهدي،

 .۱۳۸۲، زمستان ۱، شمارة پياپي ۱مخاطبان، فصلنامة ارتباطات و فرهنگ، شمارة 

 .۱۳۸۰مقدمة بر نظريات و مفاهيم ارتباط جمعي، تهران، انتشارات فاران، . مهرداد، هرمز

تهـران،  . هـاي جمعـي   شناسي و افكارسنجي در رسانه مخاطب. ، حامدميرسعيد قاضي و علي اسماعيلي

 .۱۳۸۱انتشارات آن، 

 ۱۳۸۰.ينشرنِ. هوشنگ نايبي: ترجمه. تحقيقات اجتماعي راهنماي سنجش و؛ دلبرت ،ميلر 

تهـران، ادارة كـل همـاهنگي و    . شناخت مخاطب با رويكرد استفاده و رضـامندي . نيكو، مينو و ديگران

 .۱۳۷۶اي معاونت سيما،  مهپژوهشهاي برنا

تكنولوژيهاي جديد ارتباطي در كشورهاي در حـال  ). تلخصيص كتاب. (هنسون، جريس و روال، اومانا

 .۱۳۷۳ها،  تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه. ترجمة داوود حيدري. توسعه

. نيـا  ة مسـعود آريـايي  ترجم. بازانديشي دربارة رسانه، دين و فرهنگ. هوور، استوارات و النداباي، نات

 .۱۳۸۲تهران، سروش، 

تهـران،  . ترجمة عليرضـا دهقـان  . هاي ارتباطات كاربرد نظريه) تلخيص كتاب. (ويندال، سون و ديگران

 .۱۳۷۸ادارة كل تحقيق و توسعة صدا، 
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