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 چکيده 

های ارتباطی خاص آنها و البته به تبع شرایط اجتماعی  های جدید و نظریه با ظهور رسانه

تعامل . ای در خصوص تعامل دین و رسانه شکل گرفته است های تازه هر دوره، نگاه

دو نهاد اجتماعی و چه پیام و ابزار انتقال، با توجه به وظایف ، چه در نقش  دین و رسانه

ای و وجوه مختلف دینی موجود در سراسر دنیا نسبت به هریک از ادیان بزرگ،  رسانه

تلویزیون مهمترین رسانه در ایران . هنوز موافقان و مخالفان بسیاری در سراسر دنیا دارد

های  در این پژوهش انگیزه. دینی داردای در راستای تبلیغ  های ویژه است و ظرفیت

ویژه مناسک دینی و تأثیر آن بر دینداری  های دینی تلویزیون به مخاطبان از دیدن برنامه

آموزان  در این راستا از روش پرسشنامه و جامعۀ آماری دانش. ایم افراد را بررسی کرده

ن است که به طور نتایج حاکی از آ. نفر استفاده شده است  28دبیرستانی به تعداد 

ها از تلویزیون وجود دارد اما ارتباط  گونه برنامه کمی به دیدن این متوسط تمایل بسیار

است و شدت متوسطی   ها و سطح دینداری افراد مثبت گونه برنامه بین تماشای این

کننده بودن و یکنواختی ها، کسل همچنین مهمترین علت تماشانکردن این برنامه. دارد

 .آنهاست

های دینی تلویزیونی،  های دینی، برنامه انگیزۀ تماشای برنامه :هاي كليدي واژه

 . های دینی تلویزیون، دین، فقدان انگیزۀ تماشای برنامه
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نویسندۀ )دکتری علوم ارتباطات  دانشگاه عالمه طباطبایی، استادیار گروه ارتباطات دانشگاه عاله طباطبایی  .  
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 طرح مسئله
گیری  شکل  از آن زمان، به. کم از زمان صنعت چاپ دارد رابطۀ دین و رسانه، قدمتی دست

  تباط جمعی توجه شده است؛ همچنین تنظیمارتباطی درست و مؤثر بین دین و وسایل ار

در ارتباط متقابلی که . سازوکار و ارائۀ راهکارهایی که به برقراری مؤثر این ارتباط کمک کند

های دینی برای خود  های جمعی با پرداختن به متون و آموزه بدین ترتیب شکل گرفت گاه رسانه

یری از ویژگی و امکانات خاص هر گ میان مردم مشروعیت کسب کردند و گاه دین با بهره

بررسی نقش رسانه در رواج دین . رسانه، برای گسترش و تبلیغ خود، به این ابزار رو آورده است

ای پیدا کرده  سالهاست که در علوم اجتماعی، ارتباطات، مطالعات فرهنگی و دین جایگاه ویژه

و البته به تبع شرایط اجتماعی  های ارتباطی خاص آنها های جدید و نظریه با ظهور رسانه. است

تعامل دین و . ای درخصوص تعامل دین و رسانه شکل گرفته است های تازه هر دوره، نگاه

ای و  رسانه، هم در نقش دو نهاد اجتماعی و هم پیام و ابزار انتقال، با توجه به وظایف رسانه

وجود دارند، هنوز وجوه مختلف دینی که در سراسر دنیا نسبت به هر یک از ادیان بزرگ 

 . موافقان و مخالفان بسیاری در سراسر دنیا دارد

شدۀ جامعه است مردم و مدیران بیشتر  چون تلویزیون در نگاه کالن یکی از نمادهای مدرن

هر . از سوی دیگر این رسانه با هزینه و زمان کمتری در دسترس است. اند به آن توجه کرده

بینندۀ این رسانه دیگر . یابد ویزیون با جهان خارج ارتباط میای با خریداری یک دستگاه تل خانه

اش ندارد زیرا  های مورد عالقه نیازی به مشارکت و صرف هزینه و وقت برای استفاده از برنامه

ای نسبتاً رایگان امکان هر گونه  او از رسانه. دهد تلویزیون  این کار را برای او انجام می

ای در  های تلویزیون تا اندازه گیری از برنامه زمان، اندازه و نوع بهره. تای را پیدا کرده اس استفاده

. این رسانه در مقایسه با رادیو و سینما و تئاتر، مخاطبان بیشتری دارد. اختیار مخاطب است

روز خود را به تماشای تلویزیون اختصاص  به سه ساعت از شبانه درمجموع مردم ایران نزدیک

در مقایسه با ازمان ختصاصی برای خواندن کتاب و روزنامه، موجب این زمان . دهند می

اختصاص زمان طوالنی برای تماشای تلویزیون به معنای . دارکردن جامعه شده است هدف

 . اهمیت این رسانه و تأثیر آن نیز است
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و در  ( 99 ، کین)المللی  های جهانی نوین مانند تلویزیون، بخشی از جامعۀ مدنی بین رسانه

از . اند شناخته شده( 992 ،2راندال)و دموکراتیزاسیون ( 982 ، پول)های آزادی  نقش تکنولوژی

های  اند که همۀ فرهنگ ساز شناخته شده های جهانی ها در نقش تکنولوژی سوی دیگر این رسانه

این دو موضع درواقع بر دو مجموعۀ متفاوت از . کند تر را در یک فرهنگ جهانی حل می ضعیف

هایی  موضع اول به ارزش. کنند کم دو سلسله مراتب ارزشی متفاوت تأکید می ها یا دست ارزش

های فردی و مدنی متعهد است در حالی که موضع دوم بر  همچون حق آزادی بیان، آزادی

کنند  ـ ملی و مسئولیت اجتماعی تأکید می هایی همچون حاکمیت ملی، انسجام فرهنگی ارزش

 (. 99 ،  هملینک)

ها در راستای موضع دوم معطوف شد که در این نظام دینی،  ز انقالب اسالمی کوششپس ا

ای همچون  های سنتی پیش از این رسانه. رسانه در خدمت ترویج فرهنگ دینی قرار گیرد

ای مدرن، کامالً برای رواج و تثبیت  برخالف رسانه... سرایی و مجالس وعظ، تعزیه و نوحه

های رسانۀ مدرن نیز  پس از انقالب اسالمی سعی شد که از ظرفیت اما. اند فرهنگ دینی بوده

رسانۀ مدرن برخالف رسانۀ سنتی فقط به . برای بسط و گسترش فرهنگ اسالمی استفاده شود

شود بلکه درصدد است تا پیام خود را به  سطح پوششی محدود و مخاطبانی خاص محدود نمی

دین، رسانه قصد دارد امور دینی را در گسترۀ در محدودۀ . گروه وسیعی از مخاطبان برساند

ای که حتی مخاطبی که تمایل به دریافت آن پیام را  وسیع مخاطبان تبلیغ و ترویج نماید به گونه

در آن راستا برای درگیرکردن عامه . ندارد نیز دربر گیرد تا به مخاطبی فعال و درگیر تبدیل شود

تر آثار  ساخت و بافت آن استفاده شود تا بتوان روشنهای اجتماعی و  مردم الزم است از زمینه

 . گونه برنامه را بر اقشار مختلف جامعه بررسی کرد پخش این

 هاي پژوهش پرسش
 هایی دارند؟ کنند چه انگیزه های دینی تلویزیونی را تماشا می کسانی که برنامه  -

 هایی دارند؟ نگیزهکنند چه ا های دینی تلویزیونی را تماشا نمی کسانی که برنامه -

 های دینی تلویزیونی ارتباط وجود دارد؟ آیا بین اعتماد سیاسی و میزان تماشای برنامه -

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Kean 

2. Poull 

3. Randall 
4. Hamelink 
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 های دینی تلویزیون ارتباط وجود دارد؟ های فراغتی و دیدن برنامه آیا بین روش -

 های دینی تلویزیون و میزان دینداری ارتباط وجود دارد؟آیا بین دیدن برنامه -

 نظري پژوهشچارچوب 
های گوناگونی در زمینۀ ارتباطات  ای بودن  موضوع، در این پژوهش از نظریه رشته با توجه به بین

 :شود شناسی استفاده شده است که در پایان به الگوی نهایی طرح اشاره می و جامعه

 نظريۀ استفاده و رضامندي 

های  ی از مشهورترین نظریه، یک«استفاده و رضامندی»یا  «کاربردها و خشنودسازی»رویکرد 

شود که انگیزۀ  ها، تأکید می رویکرد با بررسی مخاطبان رسانه در این. ارتباط جمعی است

شده آنان  ای، رضامندی و ارضای برخی از نیازهای تجربه مخاطبان در مصرف محصوالت رسانه

 (.2  : 281 سولیوان، ) است؛ مصرف نیز با این رضامندی  همسو شده است 

انگلستان،   99 م در پژوهشی دربارۀ انتخابات سال 999 در سال «  کوایل مک»و  « ملربال»

وی  (.4  :  28 تانکارد و سورین،)از این رویکرد در نقش راهبرد کلی پژوهش استفاده کردند 

بانی، کنجکاوی، فرار از واقعیت زندگی و  دیده: گونه انگیزۀ رضامندی را شناسایی کردابتدا چهار

 :شخصی؛ سپس آنها را به سه منشأ کلی مرتبط کرد هویت

گیری انتظارات خاصی  پذیری افراد که به شکل آثار هنجاری ناشی از فرآیند جامعه -

 . شود های اجتماعی و مانند اینها منجر می براساس جنسیت، موقعیت فرد در چرخۀ زندگی، نقش

یا ( مکمل)ردهای تسهیلی های زندگی پراکنده به لحاظ اجتماعی که به رویک فرصت -

های  های سازمانی و تماس برای نمونه تعداد عضویت. شود ها منتهی می جبرانی افراد به رسانه

ای است و فقدان این ارتباطات اجتماعی  کنندۀ سطح باالتری از مصرف رسانه اجتماعی، تسهیل

 . ممکن است با وجود رسانه جبران شود

مانند رضایت از کار و اوقات )اش  وضعیت اجتماعیواکنش ذهنی یا انطباق فرد با  -

 (.فراغت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Blumler 
2. Mc koail  
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بانی محیط، فرار  های پژوهشی بالملر این بود که استفاده از مطبوعات برای دیده یکی از یافته

شود؛ در  از واقعیت زندگی یا رضایت از هویت شخصی، به راحتی ارتباطات اجتماعی مربوط می

تلویزیونی اغلب به جبران خألها و فقدان آن ارتباطات های مربوط به مصرف  که رضامندی حالی

در ( 992 )2و هاس   و گورویچ  کاتز(. به نقل از شهابی999 بالملر ،)شود  اجتماعی مربوط می

یا در بعضی مواقع قطع )های جمعی برای ارتباط و اتصال  پژوهشی نشان دادند که افراد از رسانه

کاتز و )ارتباطی مؤثر و هماهنگ و ابزاری : کنند تفاده میخودشان با افراد گوناگون اس( ارتباط

گویند برای بعضی از افراد عمل جبرانی  می( 998 )1و هولتن  الندبرگ (. 2 1:  99 دیگران ،

شود و این در حالی است که این روابط برای  های اجتماعی واقعی می ها جایگزین گروه رسانه

 (.289 زاده، مهدی)دیگران فراهم است 

 دوركيم و مناسك

ها و مناسک و آداب است که  ها و جزم از دیدگاه دورکیم، دین دستگاه بغرنجی از اسطوره

دهندۀ آن  های بنیادین تشکیل شناسی دورکیم باید به واسطۀ شناخت خصلت پدیده برمبنای روش

ها و ها را به دو موضوع بنیادین باور دورکیم این پدیده(. 2 : 292 دورکیم ،)شناخته شود 

تفاوت اصلی بین باورها و مناسک همان است که بین اندیشه و حرکت . کند مناسک تقسیم می

شناسیم و مرز بین مناسک و اعمال اخالقی در سرشت مناسک دینی است که ریشه در اعتقاد  می

بندی الهوتی و  ای طبقه باورهای دینی با هدف ارائۀ تصویری تام از جهان، گونه. و باورها دارد

از دیدگاه (. 9 : همان)کند  های دیگر جدا می بندی که باور دینی را از اندیشه اسوتی دارند؛ طبقهن

دورکیم مناسک، مجموعه اعمال منظم تکراری است که فقط دستگاهی متشکل از عالئم نیست 

کند بلکه مجموعه وسایلی است که ایمان و احساس دینی  که ایمان با آن ترجمان بیرونی پیدا می

دورکیم از دو گونه کارایی در مناسک (. 198: همان)شود  ا آنها ایجاد و دوره به دوره تکرار میب

افراد با حضور در مناسک (. 99 : همان)کارایی اخالقی و کارایی مادی و جسمانی : برد نام می

دهند که همگی از اعضای یک جماعت با نظام اخالقی مشترک هستند و  به یکدیگر شهادت می

کند؛ این خویشاوندی  یابند که آنان را به هم مرتبط می یوندهای خویشاوندی آگاهی میبه پ

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Katz 
2. Gorvich 

3. Haas 
4. Landbrg 
5. Hulten 
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دورکیم . ویژگی است که مناسک فقط بیانگر آن نیست بلکه سازنده و بازسازندۀ آن است

گونه که در تعریف دین نگاهی سیستمی داشت مناسک را نیز در جامعه در یک نظام کل  همان

ها و مناسک مختلف در یک جامعه بزرگ مجزا از هم  ز نظر او شیوها. کند مناسکی نگاه می

روند  شمار می هایی از یک کل به اند و بخش درهم آمیخته ها و مناسک نیستند بلکه همۀ این شیوه

 (.   : همان)

 گيدنز و اعتماد

تماد بنیادی او منشأ اعتماد در بزرگسالی را اع. کند در نظریۀ خود انواع اعتماد را بیان می  گیدنز

های وجودی  آید و او را در برابر دلهره وجود می پذیری اولیه در کودک به داند که با جامعه می

شود و در بزرگسالی  کند و برعکس، نبود آن باعث احساس ناامنی در وجود فرد می محافظت می

ی اعتماد خویی و درنهایت بی های آزردگی، سردرگمی، بدگمانی و دشمن به صورت احساس

شخصی است که از اعتماد متقابل افراد به همدیگر  گونۀ دیگر، اعتماد بین. دهد خود را نشان می

. آید؛ مستلزم آن روابط مناسب فرد با دیگران است زیرا این اعتماد باید جلب شود وجود می به

مع مدرن برد؛ اعتماد انتزاعی در جوا گیدنز از دو گونه اعتماد در جوامع مدرن و پساسنتی نام می

به عقیدۀ او در جوامع مدرن، اعتماد به اصول شخصی و به . و اعتماد فعاالنه در جوامع پساسنتی

این گونه اعتماد از ماهیت . دیگران ناشناس برای زندگی اجتماعی گریزناپذیر شده است

ای ه های انتزاعی ریشه گرفته است که در آن جوامع وجه اصلی اعتماد، پایبندی رشدیابندۀ نظام

ماهیت نهادهای (.  4 : 299 گیدنز،)یابد  های تخصصی معنا می معنایی است که در نظامبی

های تخصصی وابسته  ویژه نظام های انتزاعی به مدرن هم عمیقاً به سازوکارهای اعتماد به نظام

داند که جدایی فرد از  ای می های تخصصی در جوامع  مدرن را تااندازه گیدنز اهمیت نظام. است

های انتزاعی به عقیدۀ او نیازمند  اعتماد به نظام. پذیر نیست مدت امکان های کوتاه آنها جز در دوره

کنند و نیز اعتماد به دانش و  پذیری افراد خاصی دارد که نظام را اداره می اطمینان به اعتماد

ی، عملکرد های تخصص البته گیدنز معتقد است در اعتماد به نظام. های آنها ضروری است مهارت

 .واقعی آنها مهم نیست بلکه نگرش افراد از کارکرد شایستۀ آن مهم است

ناپذیری دیدارهای رودردو، نقاط  ـ مکانی و امکان دلیل جدایی زمانی در جوامع مدرن به

تماس و دسترسی افراد برای دستیابی به اطالعات الزم برای اعتماد، نقش بسیار مهمی در 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Giddens 
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به عقیدۀ گیدنز نقاط دسترسی همان نقاط پیوند افراد و جمع . کند میوجود آمدن آن بازی  به

های انتزاعی هستند و اعتماد به همین شیوۀ کردار و رفتار  غیرمتخصص با نمایندگان نظام

های  پذیری نظام نقاط دسترسی، نقاط آسیب. نمایندگان یا مجریان نظام بسیار وابسته است

هایی برای حفظ یا بناکردن اعتماد  این همان نقاط پیوندگاه با وجود. دهد انتزاعی را نشان می

او دولت . داند گیدنز اعتماد سیاسی را جزئی از اعتماد انتزاعی می(. 42 : 299 گیدنز ،)هستند 

کند که جدایی از آن با توجه به گسترش جهانی  ای تلقی می را در عصر مدرن سازمان عمومی

جایی از کشوری به قلمرو حکومتی  ص فقط قادر به جابهشخ. پذیر است های ملی امکان دولت

عالقگی به سیاست، خواهان تعریف جدیدی  به عقیدۀ گیدنز امروزه مردم ضمن بی. دیگر است

اعتماد نیستند ولی خواهان تعریفی جدید از  ساالری بی از سیاست هستند؛ آنها به مردم

های  از نظر او حکومت. پردازند گی مردم میمدارانی هستند که بیشتر به امور مؤثر بر زند سیاست

. ای از روابط اعتماد بین رهبران سیاسی و عامۀ مردم وابسته هستند مدرن به رشتۀ پیچیده

ای برای سازماندهی  های سودبرنده، شیوه های انتخاباتی عالوه بر تالش برای نمایندگی گروه نظام

های  های انتخاباتی از روش بیانیه. مرتبط کنندمداران را با مردم  نقاط دسترسی هستند که سیاست

 (.49 : 299 گیدنز ،)روند  شمار می بیان اعتماد به

که ( مانند نهادهای سیاسی)گونۀ دیگر، اعتماد فعاالنه است یعنی اعتماد به دیگران یا نهادها  

نتی است؛ گونه اعتماد، خاص جوامع پساس این. را فعاالنه تولید کرد و به بحث گذاشت باید آن

شان را تغییر دهند و خصوصاً در  آسانی و بارها عقیده در این جوامع افراد ممکن است به

سرعت از چیزی یا کسی  های تنش یا بحران شخصی و اجتماعی، اعتماد ممکن است به موقعیت

وجودآمدن اعتماد سیاسی برمبنای این گونه اعتماد  برای به. برداشته و به دیگری داده شود

گوید در این جوامع ممکن است مردم  گیدنز می. کار رود های تولید اعتماد به ایست سیاستب می

. به آنچه در زمینۀ سیاسی رایج است گوش ندهند یا اصالً مسائل سیاسی برای آنها مهم نباشد

و هنگام  شندیاندمی شدنشان حکومت چگونگی لیکن بسیاری از آنها بیشتر از دورۀ مدرن، به

گیدنز به عوامل مؤثر دیگر بر افزایش اعتماد سیاسی نیز اشاره . آیند رصۀ سیاسی مینیاز به ع

چهرۀ مردم با مسئوالن، برخورد   به کند مانند تشکیل دولت رفاه در جامعه و روابط چهره  می

های تخصصی، میزان  مناسب نمایندگان دولت در نقاط تماس، درک افراد از کارکرد شایستۀ نظام

 (.  1:  28 گیدنز ،)ادی افراد و نقش دین خصوصاً در جوامع سنتی اعتماد بنی
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 رسانه و دين 
کنم که  فرض اول خود، بیان می گوید من از دیدگاه نظری تحلیل و برای پیشجنسن می براوون

معنا از نهادهای اجتماعی موجود و از . جوامع در نقش آفرینندگان معنا بر رسانه تقدم دارند

های جمعی را به رسانه گیرد و محققان رسانه و مخاطبان، آن زمره سرچشمه میشرایط زندگی رو

کنند و از سه جنبه در ها گویی در شرایط و فضایی مقدس عمل میرسانه. رسانند نه برعکسمی

 :گیرند خدمت گفتگو و تعامل بین مقدس و نامقدس قرار می

 .متضاد یفرهنگ یهاتوافق با ریناپذنییتب عناصر ختنیدرآم و یعرفان یمعنا یجستجو . 

  .یاجتماع کنش قدرت ساختار با اجتماع آن کردن مواجه و کامل اجتماع کی یجستجو . 

 و یفرد یها تیهو بین موجود های اختالف و ها درگیری حل و فرد لیاص تیهو .2

 .یاجتماع

. هاستفعالیت رسانه اولین نکته در فرآیند معنابخشی به امور مقدس و نامقدس، تعیین زمینۀ

شود که ضمن میها در نقش موضوع فعالیت افراد در اوقات فراغت معرفی یعنی ماهیت رسانه

به گفتۀ نیوکام و آلی، . کندخاطر از فشار محیط کار، قوۀ تخیل خود را رها می آن مخاطب آسوده

که  یخوانند تا به قلمروی خارج از این جهان معمولی پرواز کنیم جایها ما را فرا میرسانه

اوقات فراغت زمان خاصی است که . آگاهانه پذیرای جهانی باشیم که قادر به آفرینش آن هستیم

ها آگاهانه، شرایط و فرد و جامعه آزادند تا هویت فردی و فرهنگی خود را تعریف کنند و رسانه

ی استفاده های نمادین ها و زبان ها از روایترسانه. کنند  های کشف این هویت را فراهم میزمینه

ـ فرهنگی است و  ای های اسطوره های ازلی است که متضمن سنتکنند که برگرفته از نمونهمی

ها بیشتر با که رسانه تر این نکتۀ مهم. کند معنا را به ورای امور روزمرۀ زندگی هدایت می

ت فراغت، ذات و ماهی. های مختلف موجود در تقویم ادیان الهی و مدنی سروکار دارند جشن

خواهند که تالش برای اهداف  کنند و از مردم می آیینی نمایش، بر فیلم و تلویزیون تأکید می

مراتب قدرت اجتماعی را کنار بگذارند و  مدت و دستیابی به موقعیتی خاص در سلسله کوتاه

ترتیب عامۀ مردم  بدین. اندیشی کند های اجتماعی آن ژرف های مطلق و درک ریشه دربارۀ ارزش

گردند  میوجودآوردن تحول در زندگی عادی، به زندگی روزمره باز  اهکاری برای بهبا ر

 (.288 ،  به نقل از استوت   جنسن)

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Jensen 
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های ای شدن، به توانایی هنرمندان، بازیگران و چهره دومین نکته درخصوص فرآیند رسانه

بندی آن در  لهای مقدس و شک های تفهیم موضوعای برای تدوین و تنظیم شیوهمعروف رسانه

کنندگان تبلیغاتی در  سالین از خالقان و تهیه. قالب نمادهای نمایشی و تصویری معطوف است

ها  هایشان همواره برای کشف موضوع گوید شاخک فرهنگی می( نقاط اتصال) هاینقش سیناپس

 .گرفته از احساسات عامه آماده است های سرچشمه و تخیل

دهد که امکان بازگشت چندباره ای شکل میط را به گونهنکتۀ سوم خلق متن است که ارتبا

شود که دربارۀ متن اندیشه و تأمل کنیم تا به مهمترین تعبیر  به آن را داشته باشیم؛ همین منجر می

جشن و . های آینده حفظ کنیم و معنا در قالب کالم الهی دست یابیم و این معنا را برای نسل

شود که  ای تبدیل می های سنتی شکل، زبان قانونمند و استعاره مند به بزرگداشت با روشی قاعده

مجموعه افراد یک نسل، جنس، شغل و پیشینۀ تربیتی را دربارۀ کاربرد سرگرمی و تفریحی 

دهد که هنر، ذوق و  گرا به هنرمندان رسانه این تضمین را می روش متن. کند رسانه متقاعد می

د داشت، بخشی از قواعد این روش همان پخش پیوستۀ استعداد آنها تفسیرهای گوناگون خواه

های ازلی متون اصلی و سنتی دین است؛ برنامه به زبان فرهنگی جدید است که برگرفته از نمونه

ها به مسائل مقدس دوران پیشین و غیردینی بودن  ای که برقراری تفاهم بین اشاره به گونه

 (.92همان،)شد پذیر خواهد  فرهنگ کنونی برای مخاطبان امکان

ها به استفاده از کنندگان رسانه شناسی جدید، باوجود تمایل تهیه های مخاطب براساس بررسی

شده برای عامه مخاطبان، تفاسیر مخاطبان از پیام کامالً متفاوت و نمادها و قواعد کامالً شناخته

است که منجر به های فرهنگی مختلف  ای از هویت متنوع است، زیرا هر مخاطبی ترکیب پیچیده

دانند که رضایت مخاطبان از احساس کنندگان می تهیه. شود ها می تفسیرهای گوناگون از نشانه

 یکی شک بی. و گفتگو دربارۀ معنای موجود در متن ریشه دارد  استقالل و قدرت آنان در بحث

نابراین ب. است فردی هویت تأیید و معاصر اثبات جامعۀ در مقدس های اهمیت موضوع علل از

از دیدگاه هویت فردی و  "دعوت آشکار به گفتگو دربارۀ متن و بازآفرینی آن"نکتۀ مهم چهارم 

 .فرهنگی است

یکی از بارزترین مصادیق این تالش . ای است نکتۀ پنجم تالش برای نمادگرایی متون رسانه

پاپ و های همگونی مانند موسیقی  مربوط به زمانی است که جامعۀ خاص با تشکیل گروه

محتوا را در نقش نماد  های بی کند و این برنامه مایه ارائه می حرکات ورزشی، ژانری سخیف و بی

ای معاصر، این نکته استنباط  از محتوای رسانه. گزینندفرهنگ بودن خود برمی هویت خرده
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شود که با وجود ترکیب دائماً متحول نمادهای مقدس با اشکال رایج و مسلط فرهنگی،  می

واره نمادهای مقدس جدید در چارچوب رفتار فرهنگی با نشانۀ هویت فرهنگی دیگر خود را هم

گیری نمادهای مقدس جدید در  محض شکل رهانند و به از تسلط ساختارهای فرهنگی می

ای ها به ترکیب و تألیف این نمادها در قالب متون رسانههای رقیب، رسانه ها و حرکت جنبش

 (.91همان، )شود  خه تکرار میپردازند و این چرمی

 متن یک که ویژه مکانی و جایگاه ؛درنظرگرفت جدید فضایی را رسانه باید است معتقد فوئر

 جدید نمادهای که مدرن گاه و متفاوت مسلماً جایگاهی. پروراندمی خود در را دینی جدید

 و ارائه برای را جدیدی های روش فضا این. آفریندمی جدید معانی و هاظرفیت با را تقدس

این مراسم به لحاظ درآمیختن با احساس و تجربۀ دینی مخاطبان در . کندمی تعریف آن نمایش

ایجاد فضا و فرهنگ جدید در ارتباط با مراسم، قدرتی به . دهد رسانه، نگاهی متفاوت به خود می

وضوع به تفسیر این م. ها نگاه و تفسیری متفاوت داشته باشددهد تا به متن رسانه مخاطب می

 (. 1:  28 ،  وایت)شود  بازتابی مضاعف گیدنز تبیین و تعریف می

ارائۀ وجوه مقدس در رسانه بیشتر با تأکید و توجه به تجلیات ظاهری مراسم و شعائر 

فوئر رسانۀ دینی را . شود تا به واسطۀ زمان و مکاناثرگذار، بر فرم و نمادهای دینی انجام می

وایت، )کند  ای توانمند میکه ما را در درک و فهم و اندیشین دربارۀ متن رسانهداند  ای می رسانه

 28   :11.) 

 آن اساس بر هاانسان که شود یم درک دینی که است نکته این ساززمینه دینی تلویزیون

تلویزیون دینی در . شود بنابراین دین الهی با نظم کیهانی و الهی هماهنگ می .کنندمی زندگی

کند و آن جری مراسم آیینی موضوع مهم دیگری را نیز در ذهن بینندگان تقویت مینقش م

واسطه و ناب از ساز شهود تجربی بیبرانگیختن تجربۀ احساسی و عاطفی خاصی است که زمینه

اعتبار مسیحیت سنتی در جهان و روش زندگی این دین، ابزاری مؤثر برای غلبه بر تهدیدهای 

ندگان در دین موعودگرایی که در کانون توجه و کوشش تلویزیون دینی بین. جهان موجود است

ای برای تالش و تکاپو در راستای اعتبار بخشیدن به خود قرار دارد منبع حمایت و پشتوانه

بینی دینی شود که برای جهان عقاید بینندگان با تجارب احساسی انجام می البته پذیرفتن. یابند می

تر و نافذتر جلوه  کند؛ بنابراین دین آنها را منطقی ی و حقیقت فراهم میای از درست آنان هاله

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Foreer 
2. White 
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های تلویزیونی نقش مهمی در توانایی و قدرت تلویزیون دینی اگرچه پیام دینی برنامه. دهد می

آید  وجود می های دینی بهکند اما تجارب آیینی که بر اثر برنامهبرای برانگیختن بینندگان ایفا می

ماهیت آیینی تلویزیون دینی، گنجایش و توانایی گسترش . کندهای دینی را تقویت می قدرت پیام

در راستای گذار و انتقال آیینی به زمینه و بستری جایگزین . دهددیدگاه بینندگان را به آنها می

شان های تلویزیونی، برای بینندگان مجال و امکان انعطاف در عقاید و روش زندگانی سنتیبرنامه

زمان با تجربۀ روش زندگی و نگرش  های مذهبی وسیع را هم شود و تجربۀ گرایشراهم میف

 (.2  :  28 ، مورداک )کند  پذیر می غیردینی برای آنها امکان

 
 الگوي تجربي پژوهش

 تعريف مفاهيم 

، غریزه یا  هش برمبنای عقیدۀ اللمنظور از انگیزه در این پژو: های تماشای برنامۀ دینی انگیزه

ـ رفتاری برای برآوردن نیازها به حرکت در  کششی است که کنش انسانی را در جنبۀ شناختی

. این متغیر، نقش متغیر واسط در الگوی این پژوهش را دارد(. 9  : 298 الل ،)آورد  می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Mordack 
2. Lall 

میزان 
 دینداری

میزان تماشای 
مناسک دینی 
 تلویزیونی

 

های  انگیزه
تماشای مناسک 
 دینی تلویزیونی

 

 اعتماد سیاسی

ها و  جایگزین
های  کننده  تسهیل

 ای مصرف رسانه

 یا متغیرهای زمینه
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است براساس تصور  گیری چنین متغیری فقط با یک پرسش ناممکن است بنابراین الزم اندازه

گیری این  هایشان در تماشای مناسک دینی تلویزیونی، مقیاسی برای اندازه ذهنی افراد از انگیزه

های  گیری این متغیر و تعریف عملیاتی آن الزم است معرف برای اندازه. متغیر ساخت

اسی گیدنز و های اعتماد سی برای این منظور با توجه به نظریه. دهندۀ آن را بررسی کنیم تشکیل

کاررفته در مناسک دینی  های به معیارهای فضای مفهومی انگیزه( بالملر)استفاده و رضامندی 

های تماشای  ای، انگیزه درجه بنابراین با ساخت مقیاسی پنج. تلویزیونی را شناسایی کردیم

 .سنجیم مخاطبان را می

یدۀ بالملر منظور از عوامل براساس عق: ای کنندۀ مصرف رسانه کننده و جبران عوامل تسهیل

و دلمشغولی  "کند ها رها می فرد را از محدودیت"ای، متغیرهایی است که  کنندۀ رسانه تسهیل

ای،  کنندۀ مصرف رسانه اما منظور از عوامل جبران. کند ای فراهم می تر با محتواهای رسانه غنی

ها برای  دارد از رسانه امیها به نحوی است که افراد را و ها، تعلقات و عضویت فقدان فرصت

این . شان استفاده کنند ها در حیات اجتماعی ها و سرخوردگی ها، ناکامی جبران محدودیت

کننده در این پژوهش، به سه دسته متغیرهای تسهیل و  کننده و جبران متغیرهای تسهیل

ای دینی و  غیررسانهـ  کنندۀ ارتباطی ای و متغیرهای تسهیل و جبران رسانه ـ  کنندۀ ارتباطی جبران

منظور از متغیرهای . شود ای غیردینی تقسیم می کنندۀ ارتباطی غیررسانه متغیرهای تسهیل و جبران

: در این پژوهش عبارتند از( در اینجا مناسک دینی تلویزیونی)ای  کنندۀ رسانه تسهیل و جبران

دربارۀ (. تاب، اینترنت، ویدئوها، مجالت، ک روزنامه)ها  میزان استفادۀ پاسخگویان از سایر رسانه

ای دینی منظور انجام سفرهای زیارتی، حضور  ـ غیررسانه کنندۀ ارتباطی متغیرهای تسهیل و جبران

ها، انجام امور دینی به صورت انفرادی و  در مساجد و اجتماعات دینی، اجرای مراسم در خانه

کننده و جبرانی  ی تسهیلمنظور از متغیرها. بدون استفاده از وسایل ارتباط جمعی است

دهند مانند رفتن به  هایی است که افراد در اوقات فراغت انجام می ای غیردینی، فعالیت غیررسانه

های موسیقی، نواختن موسیقی، گردش و  شاپ، شرکت در کالس کنسرت و تئاتر، کافی

ید، های ورزشی، گردش در مراکز خر های تفریحی، مهمانی رفتن، شرکت در کالس مسافرت

    .نقاشی و خطاطی، خیاطی کردن در خانه

های مثبت نسبت به  ای از نگرش استون اعتماد سیاسی را مجموعه: اعتماد سیاسی 

ها هم به رژیم سیاسی و هم متصدیان اقتدار در  داند که این موضوع های سیاسی می موضوع

اسی و صاحبان اقتدار گردد؛ درواقع اعتماد سیاسی شکلی از حمایت از رژیم سی جامعه بر می
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 های اعتماد انتزاعی گیدنز اعتماد به نظام برحسب شاخص(. 294: 911 ،  گابریل)سیاسی است 

میزان رضایت از رفاه اجتماعی، نگرش مردم نسبت به دیندار بودن مسئوالن،  :به این ترتیب است

یت از عملکرد رضایت از پاسخگویی مسئوالن، میزان رضایت از عملکرد مسئوالن، میزان رضا

نظام، میزان اعتماد به مسئوالن نظام، وفاداری به نظام، حمایت از قانون اساسی و دموکراتیک 

 . بودن نظام

پذیرش همه یا "تعریف ما از سطح دینداری در این پژوهش عبارت است از : دینداری

 "ابخشی از عقاید، احکام و اخالق دین اسالم از سوی فرد و تالش برای عمل به آنه

شاخص سنجش دینداری در چهار بُعد اعتقادی، مناسکی، تجربی و (. 91 : 289 شایگان،)

معیار بود که همۀ آنها در تحقیقات قبلی آزمون شده و مناسب سنجش دینداری  8پیامدی شامل 

 .ایرانیان است

 شناسي پژوهش روش
جامعۀ آماری . ستآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده اروش پژوهش کمّی و برای جمع

با توجه به حجم جامعۀ . آموزان دبیرستانی شهر تهران هستند نفر از دانش  991 2این پژوهش 

با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد که برای اطمینان از کامل ( نفر 282)آماری، حجم نمونه 

نمونه   28د، پرسشنامه در مدارس شهر تهران پخش شد که از این تعدا 144شدن این میزان، 

در این قسمت . ای استفاده شده است گیری خوشه گیری از نمونهبرای نمونه. کامل و بررسی شد

منطقۀ شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم کردیم، سپس   ابتدا مناطق آموزش و پرورش را به 

 9 و 8 ،1،  های  از بین مناطق تهران، منطقه. تصادفی از هر یک از آنها یک منطقه برگزیده شد

انتخاب شدند و در مناطق انتخابی به طور تصادفی یک مدرسۀ دخترانه و یک مدرسۀ پسرانه را 

در مرحلۀ بعد به نسبت تعداد دختران و پسران حجم نمونه را مشخص کردیم و در . برگزیدیم

 .های هر مدرسه به افراد نهایی نمونه دست یافتیم پایان با استفاده از جدول کالس

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1.Gabriel 
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 ي پژوهشها يافته

 هاي توصيفي  يافته

میانگین . کنند مرد بودند که همگی در مقطع دبیرستان تحصیل می  9 زن و  89 پاسخگویان 

 .سال و دو ماه است 9 سنی آنها 

 هاي ديني هاي تماشاي برنامه انگيزه

های  درصد به میزان متوسط برای دیدن برنامه  /1درصد به میزان زیاد و  2/  پاسخگو  28 بین

از بین . ها از تلویزیون ندارند ای برای دیدن این برنامه درصد انگیزه 1 /9دینی انگیزه دارند، ولی 

درصد به میزان زیاد با انگیزۀ افزایش دانش دینی و  8/ درصد به میزان خیلی زیاد و   /8آنها 

تماشا  درصد اصالً با این انگیزه به 29/ بینند ولی  یادگیری درس زندگی برنامۀ دینی می

 پیشنهادبه درصد به میزان زیاد  4 / درصد به میزان خیلی زیاد  و  1/2از این میان . نشینند نمی

ها  ای برای دیدن این برنامه درصد نیز چنین انگیزه  9/2بینند و  ها را می این برنامه دیگران

مقدار خیلی زیاد و درصد به  1/4های دینی با هدف ثواب فقط  دربارۀ انگیزۀ دیدن برنامه. ندارند

درصد چنین   9/9نشینند و در این میان  درصد به میزان زیاد با این انگیزه به تماشا می  /9

درصد به میزان  8درصد از پاسخگویان به میزان خیلی زیاد و  9/2. ای برای تماشا ندارند انگیزه

درصد چنین  8/28ان آنها بینند و از می ها را می علت تأیید اعتقادات دینی این برنامه زیاد به

درصد به میزان زیاد برای  2/1درصد به میزان خیلی زیاد و   / . ای برای تماشا ندارند انگیزه

درصد با چنین  8 /9کنند و از بین آنها  ها را تماشا می حس همراهی با دیگر مؤمنان این برنامه

 .شوند ها نمی گونه برنامه ای جذب این انگیزه

 هاي ديني تلويزيوني انکردن برنامههاي تماش انگيزه

ای برای  درصد به میزان زیاد، انگیزه 8 درصد به میزان خیلی زیاد و  4 /9از میان پاسخگویان 

 .های دینی ندارند تماشای برنامه

 هاي ديني تلويزيوني هاي تماشانکردن برنامه پخش فراواني انگيزه. 0جدول 
 اصال خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد معيار

  /  8/1 9/8 8 /2 9 /8   /  های دینی باال بودن حجم برنامه
   9/  2 /  4 /    /     کننده و بدون جذابیت کسل

 9/9 4 /9 4 /    /8   /1  9/2 گرایش سیاسی
 9 /  9 /8   /  8 /  2 /2 4 /2 تأثیر منفی بر دینداری
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درصد  /8طور میانگین کم است و فقط  اعتماد سیاسی پاسخگویان به نظام به: اعتماد سیاسی

درصد نیز   9/2درصد به میزان زیاد به نظام سیاسی اعتماد دارند و  48/4به میزان خیلی زیاد و 

 . اصالً اعتمادی به آن ندارند

های دینی  میان پاسخگویان به طور متوسط گرایش زیادی به مسافرت: های دینی مسافرت

 .ها ندارند گونه مسافرت نها هیچ تمایلی به ایندرصد از آ 1/ وجود دارد و فقط 

ـ محور تقسیم شده است که  ـ محور و لذت روش فراغتی پاسخگویان به دو دسته هدف

 (.جدول آن حذف شد)جداول فراوانی آنها بدین ترتیب است 

 هاي تحليلي يافته

 هاي ديني ارتباط بين روش فراغتي و انگيزۀ تماشاي برنامه

 ـ محور و انگيزۀ تماشاي برنامۀ ديني رتباط بين روش فراغتي هدفآزمون ا. 2جدول 

 سطح معناداري مقدار اشتباه استاندارد مقدار 

 کندال تاوسی

 تعداد معتبر

 1/4 

29  
429/4 441/4 

 

و ناهمسو با متغیر انگیزه  41/4 شود میزان آزمون کندال تاوسی  طور که مشاهده می همان

 .کند سطح معناداری این ارتباط را تأیید میدست آمد؛ همچنین ضریب  به

 ديني ۀتماشاي برنام ۀمحور و انگيزـ  لذتفراغتي  روشبين  ارتباطزمون آ .9 جدول

 سطح معناداري مقدار اشتباه استاندارد مقدار 

 کندال تاوسی

 تعداد معتبر

 9 /4- 

292 
429/4 444/4 

 

 ،دست آمد هبا متغیر انگیزه ب همسونا 4/ 9 زمون کندال تاوسی آمیزان ها  براساس جدول

 .کند ید میأیرا ت ارتباطداری این اهمچنین ضریب سطح معن
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هاي ديني  مندي به سفرهاي زيارتي و انگيزۀ تماشاي برنامه بررسي ارتباط بين عالقه 

 تلويزيون

 هاي ديني تماشاي برنامه ۀو انگيز سفرهاي زيارتيبين  ارتباطزمون آ .4 جدول

 سطح معناداري ر اشتباه استانداردمقدا مقدار 

 کندال تاوسی

 تعداد معتبر

   /4 

299 
4 9/4 444/4 

 

با استفاده از  های دینی تلویزیون تماشای برنامه ۀسفرهای زیارتی و انگیزبررسی ارتباط بین 

 .دهد که ارتباط متوسط و معناداری بین آنها برقرار است آزمون کندال تاوسی نشان می

 هاي ديني  ط بين اندازۀ اعتماد سياسي و انگيزۀ تماشاي برنامهبررسي ارتبا

 هاي ديني تماشاي برنامه ۀاعتماد سياسي و انگيز آزمون ارتباط بين. 5جدول 

 سطح معناداري مقدار اشتباه استاندارد مقدار 

 کندال تاوسی

 تعداد معتبر

  9/4 

284 
4 1/4 444/4 

 

رۀ ارتباط بین اعتماد سیاسی و انگیزۀ تماشای براساس نتایج آزمون کندال تاوسی دربا

 (.9/4  )های دینی تلویزیونی، بین این دو متغیر ارتباط معنادار و متوسط وجود دارد  برنامه

 ها  تماشاي اين برنامه اندازۀهاي ديني و  تماشاي برنامه ۀبين انگيز ارتباطبررسي 

هاي ديني  تماشاي برنامه اندازۀ ي ودين ۀتماشاي برنام ۀبين انگيز ارتباطزمون آ .6جدول 

 تلويزيون

 سطح معناداري مقدار اشتباه استاندارد مقدار 

 کندال تاوسی

 تعداد معتبر

19 /4 

284 
4  /4 444/4 

تماشای  اندازۀهای دینی و  تماشای برنامه ۀبین انگیز ارتباط ۀزمون کندال تاوسی دربارآنتایج 

ن متوسط آ اندازۀ وداری بین این دو متغیر وجود دارد امعن طارتباکه  دهد می ها نشان این برنامه

 .رو به باالست
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 هاي ديني تلويزيون و سطح دينداري پاسخگويان بررسي ارتباط بين اندازۀ تماشاي برنامه

 دينداري سطحهاي ديني تلويزيون و  تماشاي برنامه آزمون آماري ارتباط بين اندازۀ. 7جدول 

 سطح معناداري تانداردمقدار اشتباه اس مقدار 

 کندال تاوسی

 تعداد معتبر

294/4 

28  
42 /4 444/4 

 

 براساس نتایج آزمون آماری کندال تاوسی، ارتباط مثبت و معنادار و متوسط بین اندازۀ

 .پاسخگویان وجود دارد دینداری سطحهای دینی تلویزیون و  برنامه تماشای

 گزارش تحليل چندمتغيره
. های مختلف پژوهش، متغیرها به صورت دو به دو بررسی شدند ری فرضیهدر بررسی روابط آما

زمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون چندمتغیره  برای بررسی تأثیر هم

نتایج بیانگر آن . ایم استفاده کرده( stepwise)گام  به در این تحلیل از روش گام. استفاده شده است

های دینی و جنس متغیر  غیرهای سن، اعتماد سیاسی، اوقات فراغت، مسافرتاست که از میان مت

 :نتایج عبارت بودند از. جنس از معادله خارج شده است و بقیۀ متغیرها در معادله باقی ماندند

دهد که ضریب رگرسیون متغیر سن  آمده نشان می دست نتایج به(: b)ضریب رگرسیون   -

متغیر ( 9/4 2)متغیر مسافرت دینی ( -28/4 )فراغت برابر با و متغیر اوقات  -48/4برابر با 

 .است( 4/ 24)اعتماد سیاسی 

R)ضریب تعیین   -
گزارش شده است؛ این 29/4 در این پژوهش ضریب تعیین برابر با (: 2

درصد از واریانس تغییرات مربوط به  2 یافته بدین معناست که متغیرهای موجود در معادله، 

شده در  درصد از متغیر انگیزۀ تماشا، با متغیرهای استفاده 2 یعنی . تبیین کردندمتغیر وابسته را 

درصد مربوط به متغیرهایی است که در این پژوهش بررسی  19این پژوهش مشخص شده و 

 .نشده است
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ضرايب آزمون تحليل رگرسيون دربارۀ عوامل مؤثر بر مصرف تظاهري در زمينۀ .  8 جدول

 بهداشت و درمان

 B Beta S.E t sig یرهای مستقلمتغ

 44/4 12/9 99/4 -  /29 مقدار ثابت

 441/4 - /91 4/ 41 -49/4  -28/4  اوقات فراغت

 44/4 22/8 428/4 4/ 29 9/4 2 مسافرت دینی

 44/4 81/9 428/4 219/4 4/ 24 اعتماد سیاسی

 9/4 4 - /21 429/4 -91/4 -48/4 سن

 : شود یونی استاندارد چنین میبا توجه به نتایج، معادالت رگرس

 + (مسافرت دینی ) (4/ 29) + (اوقات فراغت) (-49/4 = ) های دینی تماشای برنامه ۀانگیز

 (سن) (-42/4) + (اعتماد سیاسی) (219/4)

کاررفته در این پژوهش، متغیر مسافرت دینی بیشترین تأثیر را دارد که  بین متغیرهای به

 .ماشا در نظر گرفته شده استکنندۀ متغیر انگیزۀ ت تسهیل

 گزارش و الگوي تحليل مسير 
 آثار مستقيم و غيرمستقيم و كل بر متغير وابستۀ دينداري.  3جدول 

 تأثير كل تأثير غيرمستقيم تأثير مستقيم متغيرها

 -2/4  -4/ 4 -4/   اوقات فراغت

 8/4  41/4 2/4  اعتماد سیاسی

 4/   41/4 29/4 مسافرت دینی

 4/   - 4/   تماشا اندازۀ

 9/4  9/4  4/ 4 انگیزه

باتوجه به جدول باال بیشترین تأثیر بر متغیر دینداری، متغیر مسافرت دینی و سپس اندازۀ 

 .های دینی دارند تماشای برنامه
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 :شودالگوی حاصل از تحلیل مسیر چنین می 

 
 

 

 گيريبحث و نتيجه

های دینی تلویزیونی در نقش  کارگیری برنامه وهشی حاکی از آن است که بههای پژ یافته

های مثبت و نفی بین متغیرهای  کننده به ترتیب خود را به شکل همبستگی کننده و جبران تسهیل

دهند  ها از سوی دیگر نشان می سو و انگیزۀ تماشای این برنامه کننده از یک کننده و جبران تسهیل

کننده و متغیر انگیزۀ تماشای برنامۀ دینی ارتباط  های دینی در نقش تسهیل فرتبین متغیر مسا)

ـ محور ارتباط  ـ محور و لذت  مثبت وجود دارد و بین متغیر اوقات فراغت در هر دو گونۀ هدف

شده از سوی بالملر یعنی آثار هنجاری ناشی از  بنابراین هر دو مفهوم بیان(. منفی وجود دارد

4 /4 

  /4- 

29/4 

29/4 

 /4- 

99/4   /4 

29/4 

 2/4 

 اعتماد

 سیاسی

 اوقات

 فراغت

 مسافرت

 دینی

 انگیزه

 اندازۀ

 تماشا
 سطح

 دینداری
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های زندگی پراکنده، به لحاظ اجتماعی که منجر به استفادۀ  پذیری و مفهوم فرصت فرآیند جامعه

های  ای ایران دربارۀ برنامه شود، به لحاظ تجربی در محیط رسانه ها می مکمل و جبرانی از رسانه

 .تأیید شده است( بین مخاطبان تهرانی)دینی 

رود با  شمار می ازمانی دولتی بهکه تلویزیون ایران جنبۀ سیاسی دارد و س با توجه به این

های دینی  افزایش اعتماد سیاسی، انگیزه و اقبال مردم به تلویزیون مخصوصاً به متغیر برنامه

کند هرچه مردم به یک سازمان انتزاعی  طور که گیدنز بیان می بنابراین همان. یابد افزایش می

یابد و مردم بیشتر به آن تمایل  اعتماد بیشتری داشته باشند آن سازمان مشروعیت بیشتری می

ای که در این پژوهش باید به آن توجه کرد این است که مردم حتی دین  اما نکته. خواهند داشت

های دینی،  گیرند و برای استفاده از برنامهشده از تلویزیون را کامالً سیاسی در نظر می تبلیغ

ها فقط  گونه برنامه بنابراین پخش این. دهند ای نشان نمی سازمانی که به آن اطمینان ندارند انگیزه

نکتۀ دیگر حاصل از پژوهش این . رود که به نظام، اعتماد سیاسی دارند کار می از سوی کسانی به

های افراد متخصص در زمینۀ ارتباطات، کسانی که  ها و گفته است که برخالف بعضی از پژوهش

 .لحاظ مناسکی و اعتقادی  دیندارترند بینند به های دینی تلویزیون را می بیشتر برنامه

دست آوردن ثواب فراوانی بسیار  های دینی تلویزیون، انگیزۀ به های تماشای برنامه بین انگیزه

. وجه این انگیزه را نپذیرفتد نفر به هیچ  2 نفر پاسخگو،   28که از بین  اندکی داشت؛ طوری

د همراهی کردن با مناسک تلویزیونی را فقط رسد افرا این نتیجه بسیار مهم است زیرا به نظر می

درصد افراد به مقدار زیاد و خیلی زیاد به دلیل  1 نکتۀ دیگر این که . دهند برای ثواب انجام نمی

شده، درصد  بینند که بین معیارهای بررسی ها را می عالقه به مداحان یا سخنرانان این برنامه

نبودن  های دینی تلویزیون معیارهای جذاب برنامه های تماشانکردن بین انگیزه. باالتری داشت

 .ها فراوانی بیشتری داشتند های دینی و باال بودن حجم این برنامه برنامه

که  اول این. براساس مجموع نتایج این پژوهش، برای مسئوالن صداوسیما پیشنهادهایی داریم

دهند که نسبت به  ادی تشکیل میبودن تلویزیون ایران، بیشتر بینندگان آن را افر به دلیل دولتی

دوم . های دینی آن باید مناسب این افراد باشد بنابراین برنامه. نظام اعتماد سیاسی بیشتری دارند

که  باید برای تهیۀ  سوم این. بایست برای مخاطبان جذاب و شاد باشند ها می که برنامه این

 . ها، به انگیزۀ بینندگان توجه شود گونه برنامه این
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