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چكیده                                                                                          
مقالة حاضر بر اساس پیمایشی است که در مورد رابطة تلویزیون3 با پایبندی مذهبی در بین جوانان 
ساکن شهر مشهد انجام شده است. جامعة آماری این تحقیق  جوانان 24-18 سالة ساکن شهر 
مشهد است و نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی با انتساب مناسب حجم نمونه انتخاب 
شده است. در تحلیل یافته های تحقیق از روش های آماری آزمون T، تحلیل واریانس یک طرفه، 
ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی یک و چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل 
نشان می دهد که با افزایش میزان تماشای تلویزیون از سوی جوانان، میزان پایبندی مذهبی آنان 
نیز بیشتر می شود. همچنین با افزایش میزان تماشای برنامه های تفریحی و سرگرم کننده، برنامه های 
علمی ـ آموزشی، برنامه های مذهبی و ارشادی و تماشای بخش های خبری، شاهد افزایش پایبندی 

مذهبی هستیم و با کاهش عالقه به این نوع برنامه ها از میزان پایبندی به مذهب کاسته می شود. 
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3. صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، بخشی از بدنة حکومت دینی را تشکیل می دهد و به دلیل این رابطه این رسانه در 
تالش است که رسانه ای کاماًل دینی و با رعایت حدود کامل مذهبی اسالم باشد.
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مقدمه     
امروزه و به دنبال مسائلی همچون جهانی شدن و از بین رفتن هویت های محلی در مقابل 
جریان های یکدست سازی، مسئلة هویت به عنوان یکی از مهم ترین مسائل جوامع امروز مطرح 
می شود. در ایران نیز بحران هویت که نتیجة تالقی سه فرهنگ ایرانی، اسالمی و غربی و در 
مواردی تقابل آنها در برابر یکدیگر طی سده های متمادی است، چالش ها و آسیب های جدی ای 
را در شکل گیری هویت ایرانی به وجود آورده است. تقابل زندگی مدرن با سنت های بومی 
چنان روند شتاب آلودی به خود گرفته است که فرصت جایگزینی فرهنگی و شکل گرفتن 
ساختارها و نهادهای منطبق بر مقتضیات زمانی و فرهنگ بومی را سلب کرده است؛ به طوری که 
افراد جامعه و به خصوص نوجوانان و جوانان دشوارترین شرایط را از لحاظ اجتماعی شدن و 
فرهنگ پذیری تحمل می کنند و با نوعی نابهنجاری و یا حتی بی هنجاری دست به گریبان اند، 

که نتیجة آن بروز بحران هویت است. 
امروزه می توان نمونه هایی از شاخص های بی هویتی جوانان را در سطح جامعة ایران مشاهده 
کرد. گرایش به مدهای غربی و وارداتی، گرایش به اعتیاد و مصرف مواد مخدر، افزایش طالق، 
گرایش به بزهکاری و انحرافات اجتماعی، ضعف اخالقی، منفعل بودن در برابر بی عدالتی و 
کم توجهی یا بی توجهی به مسائل مذهبی، از مهم ترین مصادیق بحران هویت در جامعة ایران است.
در واقع هویت فرد، نتیجة احساس تعلق به جامعه است، به گونه ای که در رفتار او تأثیر 
می گذارد و اعضای یک گروه را از اعضای دیگر گروه ها متمایز می کند . فرد در مقابل هنجارها 
و ارزش های جامعة خود احساس تعهد و تکلیف می کند و در امور مختلف آن مشارکت 
می جوید و به انتظارات جامعه از خود پاسخ می دهد )ستوده، 1379: 6(. در شرایطی که جامعه 
دچار تضاد ارزشی در حوزه های مختلف است و قادر به اجتماعی کردن افراد و درونی کردن 
ارزش های هویتی خود نیست، این امکان وجود دارد که جوان با توجه به نظام تعریف ارزش ها 
در محیط خانوادة خود و مواجهه با نظامی متفاوت با ارزش های مزبور در مدرسه، اجتماع و 
دیگر کانون های جامعه پذیری، دچار نوعی دوگانگی ارزشی شود و در ورطة بحران هویت بیافتد 
و بدین سان پا در سراشیبی انحطاط اخالقی نهد. شاید به همین دلیل است که اریکسون می گوید: 
»عمده ترین تکلیف یک نوجوان حل بحران هویت در برابر سردرگمی است« )اسماعیلی، 1380: 12(. 
بنابراین در چنین شرایطی رسانه نقش پررنگی در حل یا تولید این سردرگمی ایفا می کند، چراکه 
»در دنیای امروز رسانه ها و به ویژه تلویزیون بر افکار عمومی جهانیان اثر می گذارند، عقاید، 
گرایش ها و رفتارهای مورد نظر را شکل می دهند و با تغییر بینش ها و منش ها شالوده های هویتی 

جوامع را تحت تأثیر قرار می دهند« )ذوالقدر، 1391: 145(.
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در حوزة ارتباط دین و رسانه، سؤال مهم این است که آیا رسانه ها باید در خدمت انتقال 
ارزش های فرضاً مذهبی یک جامعه قرار بگیرند و یا همواره ماهیت بی طرفی ارزشی خویش 
را به عنوان یک ابزار و فناوری حفظ کنند؟ در این رابطه دو دیدگاه عمده وجود دارد: 1. 
دیدگاه فناوری محور و 2. دیدگاه محتوامحور. رویکرد اول معتقد است که تحول فناورانه در 
حوزة رسانه به همراه تحوالت اجتماعی ـ سیاسی برآمده از تحوالت صورت گرفته در دوران 
مدرن به وجود آمده است و رسانه نیز به عنوان بخشی از این فرایند باید به یکی از مهم ترین 
دستاوردهای این جریان یعنی جدایی دین از سیاست پایبند باشد و به دنبال تبلیغ ارزش های 
مذهبی نباشد. در مقابل رویکرد محتوامحور معتقد است که رسانه شأنی ابزاری دارد و این 
شأن ابزاری رسانه را در خدمت ارزش های معنابخش به زندگی بشر قرار می دهد. در این 
میان دین به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای معنابخش در زندگی انسان می تواند رسانه را 
به عنوان ابزاری برای انتقال مفاهیم و ارزش های خود به خدمت بگیرد )آشنا، 1382: 8(. به 
اعتقاد موالنا، دینی شدن رسانه ها در ایران را می توان در پنج زمینه در نظر گرفت: 1. اسالمی 
کردن رسانه ها 2. پیوند تلویزیون با کانال های ارتباط سنتی 3. ایجاد یک نظام دولتی ـ مردمی در 
ارتباط با تلویزیون ملی 4. تلفیق صدا و سیما با اصول اخالقی اسالمی 5. رسیدن به خودکفایی 

در عصر جدید )موالنا، 1384: 156(.
امروزه در ایران تحقیق در مورد نقش و تأثیر رسانه به ویژه تلویزیون در ایجاد هویت دینی 
در بین جوانان به دالیلی چون مسئلة بحران هویت دینی، جوانی جمعیت، اسالمی بودن جامعه 
و جریان جهانی شدن که به تغییر بنیان های ارزشی در جامعه می انجامد، ضرورت یافته است. 
»آنچه تلویزیون را منحصربه فرد ساخته است، توانمندی این رسانه است که می تواند هنجارهای 
فرهنگی مشترک را استاندارد، کارآمد و قدرتمند کند« )باهنر و جعفری کیذقان، 1389: 141(.

فرستندگان  قدرت  و  رسانه ای  سیاست های  به  توجه  با  رسانه ای  »پیام های  ازآنجا که 
در  می تواند  پژوهش  این  نتایج  همکاران، 1387: 7(  و  )راودراد  می شوند«  رمزگذاری  پیام 
سیاست گذاری فرهنگی، برنامه ریزی و طراحی افق رسانه ای به خصوص تلویزیون مؤثر باشد. 
ازآنجا که عناصر اصلی فرهنگ ایران امروز برگرفته از دین است، شناخت دقیق ویژگی های 
مخاطبان، ماهیت رسانه و بررسی علمی توانمندی ها و کارکردهای آن برای برنامه ریزی و 
همچنین نقش و تأثیر رسانة تصویربنیاِن تلویزیون در گذار به ارتباطات مدرن دینی، ضرورتی 
انکارناپذیر است. ازاین رو، بررسی کارکردهای تلویزیون در هویت بخشي دینی به جوانان و 
مطالعة نقاط قوت، ضعف و محدودیت های آن، می تواند به کارگزاران این رسانه در اتخاذ 

شیوه های نوین ارائة ارزش ها، باورها و پیام های دینی یاری برساند.
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چارچوب مفهومی پژوهش
دین در لغت به معنای همبستگی است و بر یکسری دغدغه داللت دارد. )این دغدغه ها( صاحبان 
خود را با یکدیگر پیوند می دهند و بین آنها همبستگی نزدیکی پدید می آورند )الیاده، 1375: 60(. 
ماکس وبر دین را مجموعه ای از پاسخ های منسجم به سؤاالت غامض در مورد هستی انسان و 
آنچه جهان را معنی دار می سازد، می داند. بر مبنای این تعریف همة انسانها دارای دین هستند. 
رابرتسون1 فرهنگ دینی را مجموعه ای از باورها و نمادها )و ارزش های ناشی از نمادها( دانسته 
است که تمایزی میان واقعیت تجربی، فوق تجربی و متعالی قائل می شود. عمل دینی با پذیرش 

متمایز تجربه و فوق تجربه شکل می گیرد )همیلتون2، 1995: 5(.
دورکیم کارکردهای مثبتی برای دین قائل شده است. وی دین را چسب اجتماعی و شکل 
مهم کنترل اجتماعی در جهان مدرن می داند )وندر زندن3، 1993: 315(. »پارسونز نیز مانند 
دورکیم، دین را به عنوان سازوکار مهم نظارت اجتماعی، یگانگی و همبستگی و درعین حال 
عامل افتراق، تقسیم، مبارزه و جنگ هایی که برانگیخته شده است« می داند )روشه4، 1376: 221(. 
الکسی دوتوکویل5 معتقد است که »اعضای جامعه باید در کنه وجود خویش از انضباطی پیروی 
کنند که فقط ناشی از ترس آنان از مجازات نباشد. آن ایمانی که بهتر از هر چیز این انضباط 
را در افراد پدید می آورد، ایمان مذهبی است. به عبارت دیگر، مذهب به هویت افراد در ذوب 

شدن در مجموعة بزرگ تر کمک می کند« )همان: 235(. 
اخیراً دانشمندان نیز کارکردهای مثبتی برای دین قائل شده اند. هومنز6 و اولز7 ارزش های 
دینی را عامل تقویت کنندة هویت فردی و فلسفة زندگی دانسته اند. )هومنز و اولز، 1994: 574( 
با وجود این هیچ یک از تعاریف فوق را نمی توان قطعی دانست. برای نمونه، کارکردگرایان بر 
بعد اعتقادات و انجام مناسک دینی و وبری ها مانند پل ویلم8 و پترسون9 عالوه بر دو بعد باال 
بر بُعد تجربه و یا احساس دینی نیز تأکید می کنند. چارلز کالرک10 )1962( همچنین به غیر از 
بُعد اعتقاد، مناسک و تجارب دینی، دو بعد دیگر یعنی دانش و پیامد دینی را نیز مطرح می کند.
مطالعات مربوط به دین و رسانه به دلیل سابقة تحول رسانه ها در غرب عمدتاً به بررسی رابطة 

1. Robertson 
2. Hamilton
3. Vander Zanden
4. Roche
5. Alexis de Tocqueville
6. Homanz 
7. Owlz
8. Willem
9. Patterson
10. Clarke
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مسیحیت و مطبوعات، رادیو و تلویزیون پرداخته اند. در این مطالعات، اغلب بررسی مناسک به عنوان 
رفتاری قابل مشاهده جایگاهی محوری دارد. تالش مذهب برای فراگیری و نفوذ در همة حوزه های 
زندگی به ویژه از طریق  رسانه ها، گرایش آن را برای حرکت سریع به درون نمادهای تجاری و جذب 
شدن در تجارت نیز نشان می دهد. هوور1 می گوید: »در زندگی معاصر راه های مذهبی بودن از فضاهای 
حفاظت شدة نهاد مذهبی و سنت خارج شده و به درون بازار نمادین حرکت کرده است«. این مفهوم 
در کلیساهای سایبر، الکترونیکی یا رایانه ای و در فضای اینترنتی آشکارتر است، این در حالی ا ست که 
رادیو و تلویزیون مکان تبلیغات گستردة تجاری و خدمات امور مذهبی شده اند و فهرست کاالهای 

رسانه ای با مایة مذهبی افزایش یافته است )میرعابدینی، 1382: 153(.  
موضوع رسانه و دین یکی از مباحث چالش برانگیزی است که در دهه های 60 و 70 در 
غرب مطرح شده است. درُکل دو دیدگاه عمده در مورد رسانه و دین و به معنای دقیق تر در 
مورد رسانه های دینی مطرح است: طرفداران دیدگاه اول کسانی همچون استورات ام. هوور، 
وید کالرک2 و پروف3 معتقدند که دین از حالت خصوصی درآمده و جنبة عمومی یافته است. 
رسانه ها با ارائة برنامه هایی دربارة مسائل دینی نه تنها می توانند باعث افزایش اطالعات دینی و 
تعمیق در دین شوند، بلکه رفتار دینی را هم برانگیزند )هوور و الندبای1382،4: 162( دستة 
دیگر نظریه پردازانی هستند که به طور عمده به کارکرد منفی رسانه های دینی توجه کرده اند. 
افرادی چون ویلیام فور5، پیتر هورسفیلد6 و نیک کولدری7 )2003( معتقدند که رسانه های 
جدید به طور اساسی وجه ای دنیایی و مادی دارند. از نظر آنها رسانه های دینی با بازار کاال ادغام 
شده اند و به دنبال خرسندی مشتریان هستند؛ به عبارت دیگر این نوع رسانه ها تأمین کنندة منافع 

اقتصاد جهانی هستند )میرعابدینی، 1382: 153(. 
موضوع رسانه و دین در آثار افرادی چون ویلیام فور در کتاب تلویزیون و دین، پیتر هورسفیلد 
در کتاب تلویزیون دینی و استوارت هوور در کتاب دین و رسانه های جمعی مورد توجه قرار گرفته 
است. ویلیام فور در کتاب »کلیسای الکترونیک و پیغام آن« رویکرد تاریخی کلیسای الکترونیک را 
بر اساس نظریة مک الگین8 بررسی می کند. وی بر اساس دیدگاه مک الگین چهار دوره مسیحیت 
را مطرح می کند: دورة اول را بنیادگرایی دینی می نامد و منظور دورانی است که حکومت با کلیسا 
1. Hoover
2. Klarke
3. Prouff
4. Lundby
5. Foer 
6. Horsfield
7. Coldri
8. McLogin
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ادغام می شود، به طوری که سنت گرایان با تقاضای آزادی های جدید در جامعه مقابله می کنند. دورة 
دوم، دورة جنبش های دینی در ایمان دموکراتیک است. دورة سوم، دورة جنبش های دینی مسیحیان 
لیبرال است که در آن دولت ها قدرتمند می شوند و دورة چهارم، دورة جنبش های سنت گرایی است 

که رهبران آن با ابزار قدرتمند و تأثیرگذارِ رادیو و تلویزیون به نشر دین می پردازند.
بنابراین به نظر می رسد که ارتباط دین و رسانه با تقویت ارزش های دینی در جامعه از 
یک طرف و کاهش ابعاد بنیادگرایی دینی از طرف دیگر، مورد توجه بسیاری از علمای علوم 
اجتماعی قرار گرفته است. این مسئله به ویژه در جوامع غربی به دلیل کاهش مناسک ارزشی و 
ضرورت اجتماعی ایجاد چنین آیین هایی که به پیوستگی اجتماعی بیشتر افراد جامعه می انجامد، 

در قالب مباحثی چون مناسک رسانه ای یا تلویزیون دینی مورد توجه قرار گرفته است. 
در میان نظریاتی که به آثار درازمدت رسانه ها پرداخته اند، حق تقدم با نظریة کاشت است. 
این نظریه معتقد  است که تلویزیون در میان رسانه های مدرن چنان جایگاه محوری ای در زندگی 
روزمرة ما پیدا کرده است که به غلبة آن بر »محیط نمادین« منجر شده و پیام هایش در مورد 
واقعیت، جای تجربة شخصی و سایر وسایل شناخت جهان را گرفته است )مک کوایل1، 1385: 
399(. »جورج گربنر2« )1969( و تعداد دیگری از پژوهشگران مدرسة ارتباطات دانشگاه پنسیلوانیا 
با استفاده از تحقیقی که احتماالً طوالنی ترین و گسترده ترین برنامة پژوهش اثرهای تلویزیون 
است، نظریة »کاشت باورها« را ارائه دادند )سورین3 و تانکارد1384،4: 392–389(. گربنر ادعا 
می کند که عملکرد عمدة تلویزیون، معطوف به فعالیتی فرهنگی است که از یک سو موجب 
ثبات در الگوهای اجتماعی می شود و از سوی دیگر در برابر تغییر مقاومت ایجاد می کند )رومر5 
و جانسون2014،6 :32(. مورگان7 و سیگنوریلی8 تحلیل کاشت را مجموعة خاصی از راهکارها 
و پیش فرض های روش شناختی و نظری می دانند که هدف آن ارزیابی تأثیر تماشای تلویزیون بر 
فرایند مفهوم سازی مردم از واقعیت اجتماعی است )مورگان و سیگنوریلی، 1997( وود9 معتقد 
است که نظریة کاشت به فرایند انباشتی و متراکمی اشاره دارد که تلویزیون از طریق آن اعتقادات 

و باورها را دربارة واقعیت اجتماعی پرورش می دهد )وود، 2000(.

1. McQuail
2. Gerbner
3. Werner
4. Tankard
5. Romer
6. Johnson
7. Morgan
8. Signorilli
9. Wood
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پیشینة تحقیق
کوهی و همکاران )1393( تأثیر رسانه های داخلی و خارجی بر میزان پایبندی به سبک زندگی 
بر  را  مطالعه  این  آنان  مطالعه کردند.  را  تبریز  بین شهروندان 65- 15 ساله شهر  دینی در 
اساس مقایسة کارکرد و اثرگذاری بین رسانه های جهانی و داخلی انجام دادند. نتایج نشان داد 
که اگرچه رسانه های داخلی همبستگی مثبت و معنی داری با میزان پایبندی به سبک زندگی 
دینی داشته اند، اما تأثیر رسانه های جهانی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی نشان دهندة 

همبستگی معنی دار و معکوس بین آن دو بوده است.
مطالعة دیگری که نیازی و والیتی )1390( با هدف بررسی رابطة بین برنامه های دینی و 
هویت دینی مخاطبان بر روی 420 نفر از شهروندان 65-15 سالة اصفهانی انجام دادند، مؤید 

همبستگی مثبت بین متغیر برنامه های دینی و میزان هویت دینی شهروندان است.
تلویزیون در  برنامه های دیني و غیردیني  با عنوان نقش  راودراد )1388( در پژوهش خود، 
افزایش یا کاهش دینداری، با روش کیفي این موضوع را بررسي کرده است. هدف از این مطالعه، 
بررسي رابطة میان برنامه های دیني و غیردیني در تلویزیون جمهوری اسالمي ایران با دینداری در 
سطح جامعه عنوان شده است. در این مطالعه، با مراجعه به چند نمونه از برنامه هایي که در دامنه ای 
از برنامه های غیردیني تا برنامههای دیني قرار مي گیرند، چگونگي اثرگذاری آنها بر مخاطب در 
شکل دهي تعریفي از دین به عنوان دین منحصر در حوزة خصوصي، یا دین فعال در هر دو حوزة 
عمومي و خصوصي، بررسي شده است. نتایج حاکي از آن است که از انواع برنامه های صرفاً دیني، 

صرفاً سرگرم کننده و دیني رسانه ای شده، نوع سوم مطلوب تلویزیون دیني است.

روش تحقیق
در این پژوهش، از شیوة پیمایش استفاده شده است. با توجه به اینکه شیوة مسلط گرد آوری 
اطالعات در تحقیقات پیمایشی، پرسش نامه است، در این پژوهش نیز از پرسش نامه برای 
گرد آوری اطالعات استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق حاضر، جوانان 18 تا 24 سالة ساکن 
شهر مشهد است. دلیل اینکه سنین 18 تا 24 سال را برای دورة جوانی در نظر گرفتیم، عالوه بر 
نظریه های روان شناسان و جامعه شناسان، قطعنامة عمومی سازمان ملل متحد بود که واژة جوان 
را برای سنین 18 تا 24 سال برگزیده است )قائمی، 1379: 15( برای برآورد واریانس متغیرهای 
اصلی به ویژه متغیر تابع، یک پیش مطالعه1 در سطح شهر مشهد انجام شد. در این پیش مطالعه، 

1. pre-test
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نسبت جنسی و نسبت جمعیتی طبقات سه گانه از نظر رفاه اقتصادی و اجتماعی )پایین، متوسط 
و باال( به صورت دقیق رعایت شد. روش نمونه گیری در این پژوهش شامل دو مرحله است. 
در مرحلة اول از نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب و در مرحلة دوم از نمونه گیری تصادفی 
داخل طبقات استفاده شده است. در مرحلة اول، چون هدف و فرضیات تحقیق ایجاب می کرد، 
برای در نظر گرفتن پایگاه اقتصادی به عنوان یک متغیر مستقل، مناطق باال، متوسط و پایین شهر 
مشهد در تعیین طبقات نمونه گیری در نظر گرفته شدند. بنابراین سه عامل وضعیت اقتصادی، 
نسبت جنسی و حجم جمعیت 24-18 سالة ساکن مشهد به عنوان سه مؤلفة اصلی تعیین حجم 
نمونه در نظر گرفته شدند و بر این اساس حجم نمونه برای این تحقیق ششصد نفر به دست آمد. 

فرضیات تحقیق
 1. هرچه میزان تماشای برنامه های تلویزیون نزد جوانان بیشتر باشد، میزان پایبندي مذهبی 

آنان هم بیشتر می شود.
 2.  بین تماشای ماهواره و پایبندی مذهبی رابطة معکوسی وجود دارد.

 3. بین میزان تماشای برنامه های تفریحی و سرگرم کنندة تلویزیون و میزان پایبندي مذهبی 
ارتباط معني داری وجود دارد. 

 4. بین میزان تماشای برنامه های علمی و آموزشی تلویزیون و میزان پایبندي مذهبی ارتباط 
معني داری وجود دارد.

 5. بین میزان تماشای برنامه های مذهبی و ارشادی تلویزیون و میزان پایبندي مذهبی ارتباط 
معني داری وجود دارد. 

 6. بین میزان تماشای اخبار و بخش های خبری تلویزیون و میزان پایبندي مذهبی ارتباط 
معني داری وجود دارد.

 7. بین میزان تماشای برنامه های خارجی )فیلم و سریال( تلویزیون و میزان پایبندي مذهبی 
ارتباط معني داری وجود دارد.

متغیرهای تحقیق
در این تحقیق با استفاده از نظریاتی که به آثار درازمدت رسانه ها پرداخته اند ازجمله نظریة کاشت 
در بخش نظری به تعریف متغیر وابستة تحقیق که عبارت است از پایبندی مذهبی، پرداخته شده 
است. همان طور که در بخش نظری بیان شد، کارکردگرایان بر بُعد اعتقادات و انجام مناسک دینی 
و وبری ها مانند پل ویلم و پترسون عالوه بر دو بعد باال بر بعد تجربه و یا احساس دینی نیز تأکید 
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می کنند. از طرف دیگر، چالز کالرک به غیر از بعد اعتقاد، مناسک و تجارب دینی، دو بعد دیگر 
یعنی دانش و پیامد دینی را نیز مطرح می کند. بنابراین در مدل نظری این تحقیق برای بررسی میزان 
دینداری و پایبندی دینی افراد سه مؤلفة فوق در قالب مشارکت در مراسم و مناسک مذهبی )از این 
به بعد با نام مشارکت(، مقررات و احکام دینی )از این به بعد با نام مقررات( و فراگیری و مطالعة 

متون مذهبی و آشنایی با مروجان دینی )از این به بعد با نام مروجان( بررسی شد:

نمودار 1. سه مؤلفه برای تعریف متغیر مستقل

هرکدام از ابعاد فوق با معرف های مربوط بررسی می شوند. برای نمونه، بعد مشارکت در 
مراسم با استفاده از معرف های زیر سنجیده شده است: 

جدول 1. تعریف عملیاتی متغیر وابستة تحقیق )پایبندی مذهبی( در بُعد مشارکت

معرف هابُعد متغیر

مشارکت در مراسم و 
مناسک مذهبی )مشارکت(

شرکت در مراسم و مناسک مذهبی: نماز جماعت، کالس های قرآن،  مراسم 
عزاداری محرم، نماز جمعه، مراسم شب های قدر

برگزاری مراسم و مناسک مذهبي در منزل: جلسات روضه و عزاداری، 
جلسه قرآن، جشن والدت و اعیاد مذهبی، جلسات دعا

یا   مدرسه  اسالمی  گروه های  مذهبی:  تشکل های  و  گروه ها  در  عضویت 
دانشکده، هیئت های عزاداری، پایگاه بسیج محل کار یا زندگی، جلسة قرائت 

قرآن و تفسیر

متغیرهای مستقل 
متغیر مستقل در مقالة حاضر تماشای تلویزیون است. متغیرهای مستقل دیگر این تحقیق 
عبارت اند از پایگاه اقتصادی، برنامه های تلویزیونی مورد عالقه، موسیقی های مورد عالقه، شیوة 
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گذران اوقات فراغت که با استفاده از معرف های شناخته شده بررسی شدند. متغیرهای جمعیتی 
از قبیل سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیالت و نوع شغل، تحصیالت مادر، تحصیالت 
پدر، شغل مادر و شغل پدر به عنوان متغیرهای میانی به طور مستقیم مورد پرسش قرار گرفته اند. 

نمودار زیر، متغیرهای مستقل تحقیق را نشان می دهد: 

نمودار 2. مدل اولیة روابط عّلي

ارزیابی کل معرف های مربوط به سنجش پایبندی مذهبی 
به منظور سنجش میزان پایبندی مذهبی، در بُعد پایبندی به احکام و مقررات دینی، هجده گویه 
طراحي شد. برای آگاهی از قابلیت اعتماد همة این گویه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد، که 
این ضرایب برای کل متغیر وابسته 0/81 است، که نشان می دهد گویه های مقیاس با دقت باالیی 
آن را اندازه می گیرند و می توان قضاوت کرد مواد مقیاس شناخته شده از یکدستی و همگنی 

باالیی برخوردارند. 
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ضریب هاتلینگ1 هم با F=127/8 و sig=0/000 معنی دار است و نشان می دهد که معرف ها 
به خوبی توانسته اند پاسخگویان را از هم متمایز کنند. 

جدول 2. آزمون قابلیت اعتماد متغیر وابسته تحلیل قابلیت اعتماد – مقیاس آلفا

فهرست اقالم
میانگین مقیاس 

در صورت 
حذف گویه

واریانس مقیاس 
در صورت 
حذف گویه

همبستگی کل 
گویه ها بعد از 

اصالح

مجذور همبستگی 
چندگانه

آلفا در صورت 
حذف گویه

49/370251/07370/52800/36310/7956قضا شدن نماز

49/5636281/28550/47220/32210/7982نخواندن موقتی

50/268151/10490/43820/26330/7997در خیابان

49/400051/13180/48950/39390/7972انگشت نما شدن

49/757451/13510/41180/27470/8013مسافرت

49/400051/47290/47820/35460/7981گرفتاری

49/217052/38350/45040/36190/8003هیچ کس روزه نگیرد

50/131951/28750/37480/28690/8038ناراحتی جسمی

50/148253/50020/22920/24090/8124ناراحت شدن

50/659655/69620/07350/13940/8201دشمنی داشتن

50/085152/78590/28100/20650/8094مشغول کار خود

49/983052/82700/30410/24120/8076حاضر بودن

50/246852/55300/33880/25890/8056پول دادن

49/276653/32630/39440/25220/8034مستمند بودن

49/834052/42020/37060/32970/8038بهترین چیزها

50/331949/05800/46370/37500/7980حجاب  1

50/025547/71790/58120/45390/7891حجاب 2

50/000049/30490/48360/33890/7964حجاب 3

Prob = 0/000  F = 127/83   Hotel ling's T-Squard = 2249/89 Standardized 
item alpha = 0/81 Alpha =0/81 

بررسي قابلیت اعتماد متغیرهاي دیگر هم نشان دهندة دقت مناسب معرف ها در سنجش 
متغیرهاي مورد نظر بوده است.

1. Hot ling’s T-Squared = 2249/89
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اعتبار سازة پایبندی مذهبی 
مقدار آمارة کومو1 )برابر با 82 درصد( بیانگر این است که مجاز به استفاده از مدل تحلیل عاملی 
هستیم. همچنین آمارة کومو حکایت از تناسب فاکتور استخراج شده با مفهوم مورد نظر دارد. مقدار 
آزمون هندسی بارتلت با سطح معنی داری 0/000 فرض برابری ماتریس واحد با ماتریس ضرایب 

همبستگی را به شدت رد می کند؛ به عبارت دیگر، متغیرها یک چیز واحد را اندازه می گیرند. 

جدول 3.  نتایج آزمون کومو و بارتلت

0/82KMO

1910/6Bartlett’s

153DF

0/000Sig

در تحلیل حاضر، هجده گویه، 63 درصد واریانس متغیر وابسته را برآورد کرده اند. 
در ادامه و به همین منوال، اعتبار متغیرهای دیگر تحقیق هم سنجیده شد که مقادیر آمارة 
کومو بیانگر آن بود که مجاز به استفاده از تحلیل عاملی بوده ایم. آزمون های هندسی بارتلت با 

سطوح معنی داری مربوط هم فرض عدم همبستگی گویه ها را رد می کند.

آزمون نرمال بودن متغیر وابسته
در این مرحله پاسخ به یک سؤال، بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد و آن اینکه آیا می توانیم 
از تحلیل رگرسیون، آزمون T، تحلیل کوواریانس، تحلیل مسیر یا در کل آزمون های پارامتری2 
استفاده کنیم؟ در پاسخ باید گفت که با توجه به اینکه یکي از پیش فرض های مهم آزمون های 
پارامتری، نرمال بودن متغیر تابع است، ضروری است که در این خصوص بررسی الزم صورت 
پذیرد. چنانچه پایبندي مذهبی جوانان از توزیع نرمال پیروی کند، مجاز به استفاده از آزمون های 
پارامتری هستیم. برای این کار از آزمون کولوموگروف ـ اسمیرنف3 استفاده و توزیع متغیر وابسته 

را با توزیع نرمال مقایسه می کنیم، نتایج به شرح زیر است: 
N = 600                       Mean = 2/21                     St.Deviation = 0/71
Absolute = 0/043          Positive = 0/043                 Negative = - 0/034 

Kolmogorov- Smirnov Z = 1/058        )sig)2-tailed = 0/21       
1. Kasier- meyer- olkin measur of sampeling kmo
2. Parametric test
3. Kolmogorov- Smirnov test
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نتایج فوق بیانگر آن است که پایبندي مذهبی جوانان تا حد بسیار زیادی از الگوی نرمال 
پیروی می کند. همان طور که مالحظه می شود مقدار P-value به مراتب بزرگ تر از 0/05 است، 
لذا نمی توان فرض صفر را رد کرد، پس توزیع پایبندي مذهبی از توزیع نرمال پیروی می کند و 

مجازیم از آزمون های پارامتری بهره بگیریم: 

نمودار 3. توزیع نرمال متغیر وابسته

یافته های تحقیق
این پژوهش در دو سطح توصیفی و تبیینی به بررسی یافته های تحقیق می پردازد. بنابراین در ابتدا، 
پایبندي مذهبي )متغیر وابسته( و متغیرهاي مستقل را توصیف می کنیم و سپس فرضیات تحقیق را 
با استفاده از تحلیل دومتغیري به آزمون می گذاریم و در نهایت با بهره گیري از تحلیل چندمتغیري و 

رگرسیون و تحلیل مسیر، چارچوب نظري تحقیق را اصالح و نمودار آن را ترسیم می کنیم. 

نتایج توصیفی
در این تحقیق 53 درصد پاسخگویان را زنان و 47 درصد را مردان تشکیل می دهند. همچنین 
بیشتر پاسخگویان در گروه سنی 18 سال و کمترین آنها در 21 سال هستند. میانگین سنی 20/7 
سال است. 24 درصد متأهل و 76 درصد مجردند. از لحاظ تحصیالت نیز 32 درصد تحصیالت 
دیپلم دارند، 3 درصد بی سوادند یا تحصیالت ابتدایی دارند و 3 درصد نیز داری تحصیالت 

عالی هستند. همچنین بیشتر پاسخگویان )62 درصد( را دانشجویان تشکیل می دهند. 
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از لحاظ سطح اقتصادی نیز- باتوجه به اینکه یکی از معیارهای نمونه گیری، تفاوت اقتصادی 
خانواده ها برحسب محل سکونت بوده است- 17 درصد در مناطق مرفه نشین، 42 درصد در 

مناطق متوسط نشین و 41 درصد نیز در مناطق فقیرنشین ساکن هستند. 
نتایج به دست آمده از پیمایش و تحلیل SPSS حاکی از این است که جوانان مشهد، غالباً اوقات 
فراغتشان را با »تماشاي برنامه هاي ایران « )68 درصد(  و »رفتن به حرم مطهر امام رضا )ع (« )63 درصد( 
صرف می کنند و پس از آن رفتن به »منزل اقوام و خویشان « )59 درصد( و »منزل دوستان « )50 درصد( 
قرار دارد. در این بین زنان بیشتر از مواردي چون »حرم مطهر امام رضا )ع («، »منزل دوستان«، »منزل 
 اقوام و خویشان« و »تماشاي برنامه هاي تلویزیون ایران« و در مقابل، مردان بیشتر از »رفتن به باشگاه 

ورزشي«، »کلوپ یا کافي نت« و »تماشاي برنامه هاي ماهواره« نام می برند.
همچنین در مورد عالقه به موسیقی نیز بیشترین عالقة جوانان )27 درصد( به موسیقی 
پاپ و سپس به ترتیب به موسیقی سنتی )18 درصد(، موسیقی خارجی )17 درصد( و موسیقی 

محلی1 )9 درصد( است. 
یکی از متغیرهای مستقل تحقیق که به نظر می رسید بر پایبندی مذهبی جوانان مؤثر باشد، 
میزان پایبندي مذهبی و شرکت خانواده و دوستان جوانان )گروه هاي مرجع ( در مراسم و مناسک 
مذهبي است. نتایج به دست آمده از پرسش در این زمینه حاکی از این است که در بین گروه های 
مرجع جوانان، خانواده ها به ترتیب 86 درصد و 87 درصد در مراسم شب های قدر و ماه محرم 
شرکت می کنند که این آمار در بین دوستان به ترتیب 74 و 76 درصد است. کمترین حضور 
در مراسم مذهبی نیز به ترتیب به نماز جمعه )81 درصد دوستان و 75 درصد خانواده ها( و 
کالس های خواندن و تفسیر قرآن )77 درصد دوستان و 64 درصد خانواده ها( مربوط می شود. 
یکی از مهم ترین متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق، تماشای تلویزیون ملی به عنوان 
متغیر مستقل تأثیرگذار بر پایبندی مذهبی بود. براي سنجش میزان تماشاي برنامه هاي سیماي 

جمهوري اسالمي ایران از دو معرف زیر استفاده شد:
1. تعداد روزهایي که جوانان در هفته بینندة برنامه ها هستند.

 2. ساعات تماشاي برنامه ها در روز نتایج حاصل بیانگر این است که بیشتر پاسخگویان )56 
درصد( هر روزِ هفته بینندة برنامه هاي سیما هستند و 91 درصد از پاسخگویان نیز یک روز و بیشتر بینندة 
برنامه هاي سیما هستند. در این میان )26 درصد( 2 تا 3 ساعت در روز بینندة برنامه هاي سیما هستند و 
میانگین ساعات تماشاي برنامه ها در روز بین 3 تا 4 ساعت است. نکتة قابل توجه دیگر این است که 

1. موسیقی خاصی که در هر منطقة ایران به شکل مجزایی ساخته می شود و ترکیبی از فولکلور، لهجه و زبان خاص آن 
منطقه است و شامل انواع موسیقی لری، کردی، گیلکی، ترکی و ... می شود.
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14 درصد جوانان روزانه بیش از 6 ساعت مخاطب برنامه هاي سیماي جمهوري  اسالمي ایران 
هستند. نتایج آزمون هاي آماري بیانگر آن است که بین جنسیت فرد و تعداد روزهایي از هفته که 
شخص بینندة برنامه ها است  رابطة معني داري  برقرار است و زنان )6/4 در هفته( در مقایسه با 
مردان )6 روز در هفته( تعداد روزهاي بیشتري تماشاگر برنامه ها هستند. همچنین زنان در قیاس 
با مردان شبکه های بیشتری را نگاه می کنند و رضایت بیشتری )47درصد در برابر 41 درصد( 
از برنامه ها دارند. متأهالن نیز بیشتر از افراد مجرد به تماشای تلویزیون می پردازند و رضایت 
باالتری از آن برنامه ها دارند. اما این آمار در مورد تحصیالت نشان دهندة رابطة معکوسی است 
)بر مبنای همبستگي اسپیرمن و ضریب d سامرز رابطه به شکل معکوس معنی دار است(؛ یعنی 

افراد با تحصیالت باالتر کمتر تلویزیون تماشا می کنند.
شبکه هاي مورد توجه جوانان به ترتیب شبکة سه )شبکة جوان ( )90 درصد(، شبکة دو )56 
درصد(، شبکة یک )53 درصد(، شبکة پنج )استاني ( )39 درصد(، شبکة خبر )36 درصد(، شبکة 
تله تکست )24 درصد(، شبکة چهار )16درصد(، شبکة قرآن )10 درصد( و شبکة آموزش )8  
درصد( است. در این میان، زنان جوان بیشتر از مردان جوان شبکه هاي یک ، دو و قرآن را مي بینند، 
ولي کمتر از آنان شبکة چها ر را تماشا می کنند. این آمار در مورد شبکة استانی خراسان نیز حاکی از 
این است که 42 درصد جوانان یا اصاًل شبکة استاني سیماي خراسان را نمي بینند یا به ندرت بینندة 

آن هستند و فقط 16 درصد آنان اکثر اوقات یا همیشه بینندة برنامه هاي این شبکه اند.
همچنین نتایج حاکی از این امرست که 18 درصد جوانان فقط از یک شبکه استفاده مي کنند، 18 
درصد دو شبکه ، 20 درصد سه شبکه ، 20 درصد 4 شبکه ، 10 درصد 5 شبکه ، 8 درصد 6 شبکه ، 3 
درصد 7 شبکه و یک درصد 8 شبکه را از 9 شبکه براي دیدن انتخاب مي کنند و فقط 2 نفر )0/3 
درصد( بینندة هر 9 شبکة تلویزیون ملی ایران که از شهر مشهد قابل  دریافت است، هستند. از طرف 
دیگر، با وجود باال بودن میزان بیننده، داده ها نشان دهندة این است که در مجموع 44 درصد جوانان 
در حد »زیاد، خیلي زیاد و کاماًل« از برنامه هاي سیما اظهار رضایت کرده اند، ولي 56 درصد آنان 
میزان رضایت خود را در حد »کم ، خیلي کم و اصاًل« بیان کرده اند. بنابراین مي توان نتیجه گرفت که 

در کل میزان رضایت از برنامه ها، نمره اي کمتر از متوسط دریافت کرده است .
از جوانان سؤال شد که انواع برنامه هاي تلویزیون را به چه نحوي تماشا مي کنند. جدول 4 

نتایج را نشان می دهد:
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جدول 4. میزان مشاهدة تلویزیون در بین جوانان

میزان عالقه 
نوع برنامه 

خیلي زیادزیادکم خیلي کم اصاًل
واریانس نمامیانه میانگین 

12345

برنامه هاي تفریحي و 
سرگرم کننده  )فیلم هاي  

سینمایي  ایراني ، سریال هاي  
ایراني،برنامه هاي  طنز، 

مسابقه هاو...(

231444370/25440/79

برنامه هاي علمي و آموزشي  
)برنامه هاي  مستند، آموزشي ، 
خیاطي ، آشپزي ، درسي و...(

2223321762/6331/37

برنامه هاي  مذهبي ، ارشادي و 
تربیتي )سخنراني هاي  مذهبي ، 

میزگردهاي  مذهبي ، نوحه سرایي ، 
دعا،  قرآن ، تواشیح  و ...(

1523262792/9341/46

6142736173/4441/2اخبار و بخش هاي  خبري 

برنامه هاي  خارجي  تلویزیون  
8152431223/4441/48)فیلم ها و سریال هاي  خارجي (

و  تفریحي  برنامه هاي  تماشاي  میزان  است،  مشخص  جدول  نتایج  از  که  همان گونه 
نیز  و  اخبار و بخش هاي خبري  زیاد« و  »زیاد و خیلي  با 81 درصد در حد  سرگرم کننده 
برنامه هاي خارجي تلویزیون هرکدام با 53 درصد در حد »زیاد و خیلي  زیاد« بیشتر از انواع 

برنامه هاي دیگر مورد توجه جوانان قرار گرفته است .
نکتة قابل توجه اینجاست که برنامه هاي  عملي و آموزشي و برنامه هاي مذهبي ، ارشادي و تربیتي 
سیما در حد »کم و خیلي کم « از سوي جوانان مورد توجه قرار گرفته است و به ترتیب 77 و 64 

درصد جوانان یا اصاًل این برنامه ها را نمي بینند یا در حد کم و خیلي کم از آن استفاده  مي کنند.

پایبندي مذهبي
براي به دست آوردن نمرة پایبندي مذهبي جوانان، معرف هاي گوناگوني طرح شد و نتایج 
به دست آمده از هریک مورد بررسی قرار گرفت. هر پاسخگو در کل براي پاسخگویي به هر 
معرف )برحسب نوع جواب ( نمره اي مي گیرد که از مجموع  نمره هاي معرف ها، نمرة پاسخگو 
از پایبندي مذهبي به دست مي آید. بدین ترتیب مشخص مي شود که هر پاسخگو به چه میزانی 
پایبندي مذهبي دارد. شایان ذکر است که چون واحد سنجش معرف هاي مربوط به پایبندي 
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مذهبي مختلف اند و با هم فرق دارند، ابتدا نمي توان آنها را با یکدیگر جمع کرد، بدین 
منظور ما همة معرف ها را استاندارد کرده ایم. در نتایج به دست آمده نمرة پاسخگویان بین 
نمرة 81 تا 441 در نوسان بود؛ یعني جواني که کمترین پایبندي را در میان  نمونة آماري 
داشت، نمرة 81 و جواني که بیشترین میزان پایبندي مذهبي را داشت، نمرة 441 را گرفته 
پایبندي  از  ارائة تصویري روشن تر  پراکندگي نمرات در فاصلة مذکور و  به دلیل  است . 

مذهبي ، نمرات به  شش طبقه تقسیم شدند که در جدول 5 آمده است :
جدول 5. نمرات پاسخگویان از سازة پایبندي مذهبي )متغیر وابسته (

درصد تجمعي درصدفراواني میزان پایبندی مذهبیطبقة نمرات ردیف 
1141919خیلی ضعیف181-152
2163655ضعیف2153-224
1823085متوسط3225-296
761398قوی4297-368
122100خیلی قوی5369-441

--600100جمــع کـــل 

میانگین مشاهده شده برای پایبندي مذهبي جوانان، 221 است که تقریباً در حد پایین تر از 
متوسط محسوب مي شود، چون میانگین مورد انتظار 261 است. 75 درصد جوانان ، نمره اي 
باالتر از 169، 50 درصد آنان نمره اي باالتر از 218 و 25 درصد آنان باالتر از 268 نمره 

کسب کرده اند.
طبق جدول فوق، 19 درصد جوانان پایبندي خیلي ضعیفي به مذهب دارند، 36 درصد 
در حد ضعیف ، 30 درصد در حد متوسط  و 13 درصد در حد قوي هستند و فقط پایبندي 

مذهبي 2 درصد آنها در حد خیلي قوي است .

نمودار 4. میزان پایبندی مذهبی جوانان
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چنانچه در نمودار دایره ای فوق نیز دیده می شود، غالب جوانان در طیف مذهبی ضعیف و 
متوسط هستند و تنها 15درصد آنها را می توان در طیف مذهبی قوی و خیلی قوی قرار دارد.

تحلیل آزمون های آماری
هر محقق با توجه به موضوع تحقیق ، سؤاالت اساسي و فرضیات ، در پي آن است که  با استفاده از 
داده ها، به استنباطي  دربارة روابط موجود میان متغیرها برسد و شواهد به دست آمدة تجربي را تفسیر 
کند. بنابراین در ادامه، فرضیاتي که در ابتدای این مقاله مطرح شدند، با استفاده از آزمون هاي آماري 
معتبر مورد بررسی و تحلیل  قرار گرفته اند . از جمله از آزمون هاي t، تحلیل واریانس و معني داري 

ضرایب رگرسیوني در مرحلة تحلیل رگرسیون دومتغیري و چندمتغیري بهره گرفته شده است .
در ابتدا به بررسی فرضیات تحقیق و سپس به بررسی نتایج رگرسیون و تحلیل مسیر 

خواهیم پرداخت:
فرضیة اول

»بین تماشای برنامه های سرگرم کنندة تلویزیون و پایبندی مذهبی جوانان همبستگی معناداری 
وجود دارد«. سطح معناداری این فرضیه با استفاده از آزمون تی سنجیده شد و نتایج در جدول 

زیر قابل مشاهده است:

جدول 6. نتایج آزمون فرضیة رابطة تماشای تلویزیون و پایبندی مذهبی

سطح معناداریتفاوت میانگینانحراف معیارمیانگینگروه

2/330/69بیننده
0/370/000

1/960/67غیربیننده

جدول 6 نشان می دهد که بین مشاهدة تلویزیون ملی و پایبندی مذهبی جوانان رابطة معناداری 
وجود دارد. به این معنا که کسانی که بیشتر برنامه های تلویزیون ملی را تماشا می کنند، مذهبی ترند. 

فرضیة دوم
»بین تماشای ماهواره و پایبندی مذهبی جوانان همبستگی وجود دارد«. سطح معناداری این 

فرضیه با استفاده از آزمون تی بررسی شد. جدول زیر نتایج را نشان می دهد:

جدول 7. نتایج آزمون فرضیة رابطة تماشای ماهواره و پایبندی مذهبی

سطح معناداریتفاوت میانگینانحراف معیارمیانگینگروه

1/820/63بیننده
0/460/000

2/290/7غیربیننده
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نتایج آزمون نشان می دهد که رابطة تماشای ماهواره و پایبندی مذهبی معنادار است. بدین 
معنا که  کسانی که به تماشای ماهواره می پردازند، پایبندی مذهبی کمتری دارند. 

فرضیات سه تا هفت

فرضیات س ه تا هفت که در مورد همبستگی بین انواع برنامه های تلویوین ملی با پایبندی مذهبی 
جوانان است، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت. در زیر سطح 

معناداری این فرضیات نشان داده شده است: 

جدول 8. نتایج آزمون فرضیة رابطة تماشای انواع برنامه های تلویزیون و پایبندی مذهبی

خارجیخبریمذهبیعلمی و آموزشیتفریحیانواع برنامه های تلویزیون

0/0010/0000/0000/0000/000سطح معناداری

همچنان که نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در مورد فرضیات سه تا هفت 
نشان می دهد، بین تماشای انواع برنامه های تلویزیون و پایبندی مذهبی جوانان رابطة معناداری 
وجود دارد. از این نتایج می توان این گونه استنباط کرد که پاسخگویان مورد مطالعه در تحقیق  
که انواع برنامه های تلویزیون ازجمله برنامه هایی با موضوعات تفریح و سرگرمی، علمی و 
آموزشی، مذهبی و ارشادی، اخبار و فیلم و سریال را تماشا می کنند، مذهبی هستند و این گونه 

برنامه ها در تقویت پایبندی مذهبی جوانان مؤثر است.  

آزمون فرضیات فرعی تحقیق
بخش دیگری از فرضیات این تحقیق، فرضیات فرعی هستند که بین ویژگی های زمینه ای و نیز 
عالیق عمومی پاسخگویان و متغیر وابستة این تحقیق روابطی را احتمال می دهند. این ویژگی ها 
و عالیق شامل مواردی چون سن و جنس و تحصیالت و شرایط خانوادگی و عالقه به موسیقی 

و شیوة گذران اوقات فراغت است.
در جدول زیر خالصة نتایج آزمون فرضیات فرعی که با استفاده از آزمون های تی، رگرسیون 

اِف و اسپیرمن سنجیده شده  اند، ارائه شده است:



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره هشتم
شماره 4
زمستان 1394

46

جدول 9. نتایج آزمون فرضیه های فرعی و پایبندی مذهبی

نوع رابطههمبستگیسطح معنادارینوع آزمونمتغیرها

-تایید0/02تیجنسیت
-رد0/000رگرسیونسن
-تایید0/02تیتأهل

تحصیالت
معکوستایید0/001اسپیرمن

معکوستایید0/000دی سامرز
-تایید0/000آزمون افنوع شغل
-تایید0/000آزمون افشغل پدر
-تایید0/02آزمون افشغل مادر

معکوستایید0/000رگرسیونتحصیالت والدین
معکوستایید0/000رگرسیونوضعیت اقتصادی

مستقیمتایید0/000رگرسیونپایبندی مذهبی خانواده
مستقیمتایید0/000رگرسیونپایبندی مذهبی دوستان

نوع 
موسیقی

-رد0/08اسپیرمنپاپ
مستقیمتایید0/000اسپیرمنمحلی
مستقیمتایید0/000اسپیرمنسنتی

معکوستایید0/000اسپیرمنخارجی

همچنان که در نتایج جدول فوق می بینیم، غالب فرض های فرعی به جز فرض وجود رابطه 
بین سن و پایبندی مذهبی و فرض وجود رابطة بین عالقه به موسیقی پاپ و پایبندی مذهبی 

تأیید شده است.  
بر اساس آزمون فرض های فوق، می توان تأیید کرد که مردان پایبندی مذهبی کمتری در 
قیاس با زنان دارند، هرچه تحصیالت و وضعیت اقتصادی باالتر و بهتر است، پایبندی مذهبی 
کمتر می شود، متأهالن در قیاس با مجردان پایبندی مذهبی بیشتری دارند. هرچه تحصیالت 
والدین باالتر است، پایبندی مذهبی کمتر می شود. افراد متعلق به خانواده ها با پایبندی مذهبی 
و دوستان با پایبندی مذهبی، پایبندی مذهبی بیشتری دارند. همچنین می توان مشاهده کرد که 
کسانی که به موسیقی سنتی و محلی عالقه دارند، پایبندی مذهبی باالتری نیز دارند و کسانی 

که به موسیقی خارجی عالقة بیشتری دارند، پایبندی مذهبی کمتری دارند. 
بخش دیگری از فرضیات فرعی این تحقیق مربوط به شیوة گذران اوقات فراغت است. در 
این مورد یازده گزینه برای پرسش از  پاسخگویان تعیین شده بود که به منظور بررسی وجود 
رابطه در این فرضیه بر اساس آزمون تی، به آزمون رابطة این یازده مورد با پایبندی مذهبی 
پرداخته شده است. نتایج درُکل نشان داد که تماشای ویدئو، رفتن به باشگاه ورزشی، کلوپ و 
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کافی نت، پارک و اماکن تفریحی و سینما ارتباط معناداری با پایبندی مذهبی ندارند، اما رفتن به 
)ع(، منزل اقوام و خویشان و تماشای تلویزیون رابطة مستقیمی با پایبندی 

کتابخانه، حرم امام رضا 
مذهبی دارند و تماشای ماهواره رابطة معکوسی با پایبندی مذهبی دارد.  

تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر متغیرها
به منظور بررسی نقش و اندازة تأثیر متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق، به بررسی نتایج تحلیل 
رگرسیون چندمتغیری1 برای تبیین پایبندی مذهبی جوانان مشهد می پردازیم. براي مشخص 
کردن تأثیر هرکدام از متغیرهاي مستقل بر متغیر تابع، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیري با 
روش گام به گام2 سهم هریک از متغیرهاي مستقل در تبیین واریانس کل متغیر تابع تعیین می شود.
برای انجام رگرسیون چندمتغیری، ابتدا کلیة متغیرهای مستقل که امکان ورود به معادله را 
داشتند، وارد شدند. باید یادآوری شود که متغیرهایی مانند جنس، نوع شغل و ...که در سطح 

سنجش فاصله ای اندازه گیری نشده بودند به روش کدگذاری تصنعی وارد معادله شدند. 
جدول زیر نتایج رگرسیون چندمتغییری را در مورد پایبندی مذهبی نشان می دهد:

جدول 10. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری پایبندی مذهبی

معناداریBETATمتغیر مستقل

*  *0/3414پایبندی مذهبی خانواده
*  *0/3210/8تماشای برنامه های مذهبی تلویزیون ملی
*  *0/217/7تماشای برنامه های مذهبی شبکة استانی

*  *0/176/8پایبندی مذهبی دوستان
*  *5-0/12-عالقه به موسیقی خارجی

*  *0/14/3تماشای برنامه های شبکة قرآن
*  *0/094تماشای برنامه های شبکة اول

*  *0/093/7دانشجو بودن شخص
*3/1-0/08-تحصیالت والدین
*0/062/5کارمند بودن پدر

*2/3-0/06-داشتن جنسیت مذکر
*0/052/3کارمند دولت بودن
*0/052/1دانش آموز بودن

R  Multiple = 0/89                       2R =)Adjusted R square(  = 0/78
* = < P 0/05                            ** = < P 0/01

1. multivariate analysis
2. stepwise
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رگرسیون  معادلة  در  مستقل  متغیرهای  می دهد،  نشان  جدول  این  نتایج  که  همان طور 
چندمتغیری رابطة معناداری با متغیر وابسته داشته اند. متغیرهای یادشده در معادلة رگرسیونی 
چندمتغیری در مجموع 78 درصد از تغییرات متغیر تابع را تبیین می کنند و 22 درصد باقیمانده 
از واریانس متغیر تابع به وسیلة عواملی غیر از آنچه در این تحقیق بررسی شده اند   ، تبیین می شود: 
 Ssres = 1 – 2R = 1 – 0/78 = 0/22 
نتایج نشان می دهد که مهم ترین متغیر مستقل تبیین کنندة پایبندی مذهبی جوانان، پایبندی مذهبی 
خانواده با بتای 0/34 و سپس تماشای برنامه های مذهبی و ارشادی تلویزیون ملی با بتای 0/32 
هستند. در این بین، کم اهمیت ترین متغیر مستقل کارمند بودن پدر و دانش آموز بودن شخص است. 
همچنین متغیرهایی چون داشتن جنسیت مذکر و تحصیالت والدین، عالقه به موسیقی خارجی، با 

بتاهای منفی باعث تضعیف پایبندی مذهبی جوانان و باقی موارد باعث تقویت آن می شوند.  
نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری را با استفاده از تحلیل مسیر1 برای بررسی بهتر رابطة 
)به دست آمده از ضرایب رگرسیون استانداردشدة بتا( مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل با 

پایبندی مذهبی مشاهده می کنیم:

نمودار 5. نمودار تحلیل مسیر

1. path analysis
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در خصوص رابطة متغیرها با استفاده از تحلیل مسیر مشاهده می کنیم که پایبندی مذهبی 
خانواده که دارای بیشترین تأثیر مثبت بر پایبندی مذهبی جوانان است، از سویی دیگر بر متغیرهایی 
چون تحصیالت والدین و عالقه به موسیقی خارجی که خود بر پایبندی مذهبی جوانان تأثیر منفی 
دارند، تأثیر منفی می گذارد. همچنین مشاهده می شود که پایبندی مذهبی والدین به طور مستقیم از 
طریق تأثیر بر مشاهدة نوع برنامه های تلویزیون ملی باعث تقویت پایبندی مذهبی جوانان می شود. 

باقی متغیرهای مستقل تحقیق  به طور مستقیم بر پایبندی مذهبی جوانان تأثیرگذارند. 

نتیجه گیری
همچنان که اشاره شد، پایبندی مذهبی به عنوان مؤلفه ای تأثیرگذار بر هویت فرد، امروزه در همان 
حال که بسیار تغییرپذیر و به ویژه متأثر از جریان مدرنیته، در حال تضعیف است، می تواند با 
استفاده از ابزارهای میانجی فرهنگی همچون رسانه ها بازتولید و تقویت شود. ازآنجایی که 
تلویزیون ملی ایران در دوران پس از انقالب، به دلیل پیوستگی بسیار زیاد به بدنة حکومت دینی 
در این دوران، همواره بر تولیدات رسانه ای دینی تأکید داشته است، انتظار می رود که این رسانه 
تأثیر مشخص و جدی ای بر تقویت پایبندی مذهبی جوانان داشته باشد. به این معنا یافته های 

این تحقیق نشان دهندة الگوی خاصی در این تأثیر و تأثر است.
بر اساس یافته های این پژوهش، نوع و نحوة گذراندن اوقات فراغت جوانان، بسیار متفاوت 
است و رابطة معني داری بین نحوة گذران اوقات فراغت و پایبندي مذهبی وجود دارد. نتایج حاکی 
از این است که جوانانی که اوقات فراغت خود را صرف تماشای تلویزیون ملی می کنند، در مقایسه 
با کسانی که اوقات فراغتشان را به تماشای برنامه های ماهواره ای اختصاص می دهند ، پایبندي 
بیشتری به مذهب دارند. همان طور که نتایج این پژوهش نشان می دهد، میزان تماشای برنامه های 
تلویزیون با میزان پایبندي مذهبی جوانان رابطة مستقیمی دارد )هم تغییرند(، صرف نظر از اینکه 
کدام یک از این دو متغیر علت و کدام معلول است، این برخالف ادعای رایج در برخی محافل 
است که تماشای برنامه های تلویزیون را تضعیف کنندة مذهب می دانند. پس نقش و جایگاه رسانه 
ملی هنوز هم در جامعة ایران و به ویژه در بین جوانان مهم و قابل توجه است و در عصر حاضر با 
توجه به آثار مخرب شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، ساخت برنامه های ویژة جوانان که در آن 
عناصر ظرافت، جذابیت، تنوع و ... که با خصوصیات روانی جوانان هم خوانی دارد، می تواند به 
پایبندی بیشتر جوانان به مذهب و دادن هویت مذهبی به آنان کمک شایانی کند. ضرورت این کار 
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به ویژه از آنجایی اهمیت می یابد که امروزه شاهد تغییر ذائقة مخاطبان و گرایش آنها به برنامه های 
شبکه های ماهواره ای هستیم. بنابراین توجه به سواد رسانه ای جوان ایرانی که در عصر اطالعات 
زندگی می کند و اینکه دیگر مخاطب بودن بسته و محصور در پیام یک رسانه نیست و همین امر از 
او مخاطبی حرفه ای می سازد، برنامه سازان رسانه را در تأمین تولیدات متناسب با ذائقة این مخاطب، 

نیازمند شیوه های بهتر ارائة پیام، هم سطح مخاطبان امروزی می کند. 
در این پژوهش مشخص شد که عالقه و گوش دادن به موسیقی های خارجی، باال بودن 
تحصیالت والدین و جنسیت، با پایبندی مذهبی جوانان رابطة معکوس دارد. در این معنا شاید 
بتوان گفت که کسانی که از خانواده های با تحصیالت باال می آیند، موسیقی خارجی گوش 
می کنند یا مردان، در مقایسه با گروه های مقابل خود، گرایش کمتری به مذهب دارند که بررسی 

دالیل آن و مدل علی تبیین کنندة آن، نیازمند تحقیقات مکمل دیگری است. 
یکی از مهم ترین نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون این تحقیق، وجود همبستگی باال 
بین پایبندی مذهبی والدین و پایبندی مذهبی جوانان و به همین شیوه تأثیر مثبت پایبندی 
مذهبی والدین بر تماشای برنامه های تلویزیون ملی است. در این معنا می توان این گونه استنباط 
کرد که خانواده هایی که پایبندی مذهبی بیشتری دارند، بر عالقة جوانان به برنامه های تلویزیون 
ملی تأثیر مثبت می گذارند یا اینکه برنامه های تلویزیون ملی باعث جذب جوانان متعلق به 
خانواده هایی با پایبندی مذهبی می شود که این مسئله با توجه به نوع برنامه های صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران، می تواند به شکلی نشان دهندة موفقیت رسانة ملی در جذب مخاطبان 
هدف خود باشد. این موفقیت در عین اینکه مثبت و ارزشمند است، اما از ضعف این نوع 
برنامه ها در جذب مخاطبان دیگری که کمتر مذهبی هستند خبر می دهد. به این معنا که تلویزیون 
ملی گرچه قادر به تقویت پایبندی مذهبی در بین افراد مذهبی بوده است، اما قادر به ایجاد 
گرایش به مذهب و تقویت مذهبی در بین افراد با پایبندی مذهبی کمتر نبوده است. این امر نیاز 
به برنامه های بدیل برای این گروه از افراد جامعه را ضروری می نماید. این امر به ویژه با توجه 
به اینکه درصد نسبتاً باالیی از جوانان در جامعة آماری مورد مطالعه پایبندی مذهبی ضعیف و 
متوسطی دارند و تنها 15 درصد از آنها پایبندی مذهبی قوی دارند، ضرورت برنامه سازی برای 

جذب مخاطبانی با گرایش کمترمذهبی و تأثیرگذاری بر این طیف را نشان می  دهد.
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Abstract 
This is to study the relationship between TV watching and religious fidelity of 
the youngsters who live in Mashhad. This study has been done based on stratified 
sampling of the youngsters aged 18-24, considering appropriate sample size 
assignment. Paired-T tests, one-way analysis of variance, Pearson correlation 
coefficient, and multivariate regression analysis have been applied. The results have 
shown that watching more television programs would enhance the religious fidelity 
of the young. Thus watching more comedies, scientific – educational programs, 
religious ones, and news would advance the religious persistence among the young 
adults, though decreasing the interests in watching such programs on TV has the 
opposite effect on them. 
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