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تربيت خانوادگي ،دسترسي آسان به رسانهها و ارتقاي آگاهي با ميزان مصرف
محتواي ديني رابطه مستقيم و معناداري دارند كه دراينبين بر اساس تحلي
رگرسيوني مؤلفههاي دسترسي آسان و ارتقاي آگاهي به ترتيب بيشترين
قدرت پيشبيني متغير وابسته را داشتهاند .افزايشمصرف فردي محتواي ديني
در رسانههاي برخط از يك سو نيازمند توليد هدفمند و عميق محتواي ديني
است و از سوي ديگر به افزايش سطح دسترسي به رسانههاي برخط اينترنتي
نياز دارد.
واژههاي کليدي :محتواي ديني ،رسانههاي برخط ،مصرف رسانهاي،
اينترنت ،مخاطب فعال ،استفاده و خشنودي.

مقدمه و طرح مسئله
رسانه هاي نوين در جهان معاصر به بخشي اصلي از ارتباطات و بسترهاي انتقال پيام
تبدي شدهاند .آنها با ارائه نقشهاي محوري در حوزه فرهنگسازي ،اطالعرساني،
آموزش ،سرگرمي و انتقال ميراث فرهنگي (سورين و تانكارد )117 :1464 ،در شئون
مختل

زندگي ما نقش خود را پيداكردهاند ،بهطوريكه مككواي  1همه عناصر زندگي

انسان را به گونههاي مختل

متأرر از رسانهها ميداند (مككواي .)46 :1466 ،

دراينبين برخي از رسانهها رشد چشمگير ،با شتاب و پرنفوذي را در زندگي ما
داشتهاند و نقش و كاركردهاي آنها بهطور فرايندهاي هر روز بيشتر شده است .در سپهر
رسانهاي نوين «اينترنت »4بهعنوان زيرساخت اساسي جامعه اطالعاتي (كاستلز)1462 ،4
كه مهمترين خصيصه فني آن تشكي

رسانههاي گوناگون و تغيير نگاه به مخاطب

1. McQuail
2. Internet
3. Manuel Castells
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منفع

است (نشاط ،)1467 ،در قالب سير تكاملي فناورانه وب ،1موجب بروز و

پديدآيي رسانههايي به نام رسانههاي برخط اينترنتي شده است.
رسانههاي برخط اينترنتي نظير وبالگها ،وبسايتها و شبكههاي اجتماعي
بهعنوان رسانههايي كه ذي زيرساخت اينترنت ممكن شدهاند ،امروزه بستر مهمي در
انتقال هر نوع محتوايي ازجمله محتواي ديني محسوب ميشوند .و حتي نقش و كاركرد
رسانه هاي سنتي مانند منبر را نيز بر عهده گرفتهاند و ادعا ميشود كه جايگزين
رسانههاي سنتي شدهاند (باستاني و همكاران .)1494 ،با اين حال تحقيقات نشان داده
كه اينترنت و رسانههايي كه در بستر آن پديد آمدهاند ميتوانند بهطور مؤرري با دين به
تعام بپردازد (منتظر قائم و شاه قاسمي )1464 ،دين نيز از بستر چنين رسانههايي براي
گسترده شدن بهره برده چرا كه دين بهعنوان مجموعهاي از عقايد ،اخالق ،قوانين و
مقررات الزم براي اداره جامعه انساني (جوادي آملي )94 :1444 ،نيازمند انتشار
بهمنظور ورود به زندگي مردم و آشنا شدن مردم با آن است (روشندلاربطاني ،لبافي و
جاللپور )77 :1494 ،و با توجه به ساختار نوين ارتباطي در عصر فناوري اطالعات و
شك گيري رسانههاي برخط اينترنتي ميتوان گفت چنين رسانههايي داراي كاركرد،
فرصت ،ظرفيت مناسب و نقش تأريرگذار در شك گيري سبك نويني از مديريت محتوا
و آموزش ديني هستند (محسن زاده.)1497 ،
امروزه فرايند انتشار دين بهطور گسترده به مدد رسانههاي برخط اينترنتي با
سرعت و سهولت همراه گشته بهگونهاي كه كورري ( )1467مينويسد« :اينترنت امكان
دسترسي آسان به مطا لب ديني مربوط به عقايد خود و حتي عقايد ديگران را فراهم
ساخته است» ؛ اين موضوع توانسته تا انتشار دين در اين بستر را محقق سازد .شكي
نيست كه محتواي ديني فراواني را ميتوان با جستجو در چنين رسانههايي يافت.
دوسن )4227( 4در همين زمينه مينويسد« :دين در شبكه جهاني و در ميان انبوهي از
1. Web
4. Dawson
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گروههاي خبري و اتاقهاي چت حضور دارد .تمام اديان بزرگ ،صدها كليسا،
جنبشهاي ديني جديد در ميليونها صفحه وب ديده ميشوند ...و ما را از اخبار اديان
آگاه ميكنند»...؛ در تأييد همين موضوع نتايج تحقيقات نشان ميدهد بيش از  19ميليون
صفحه وب براي كلمه مسيحيت 4/142/222 ،براي اسالم و  772/222براي هندو
وجود داشته است (كورري .)1467 ،اما باوجود اينكه اينترنت و رسانههاي برخط
اينترنتي توانستهاند در نظام انتقال محتوا و پيام ديني مؤرر واقع شوند طبيعتاً چنين
محتوايي بنا به دالي گوناگون و با اررپذيري از مؤلفههاي متنوع با نسبتهاي مختلفي
مورد مصرف مخاطبان رسانههاي برخط اينترنتي قرار ميگيرد چرا كه اساساً در جامعه
اطالعاتي مخاطب بهصورت فعاالنه به دنبال محتوايي ميگردد كه بر اساس الگوي
استفاده و خشنودي 1بيشترين خشنودي را براي او فراهم كند (گنجي ،ربيعي و رحمتي،
.)1497
بهبيان ديگر تغيير نگاه به مخاطب در جامعه اطالعاتي كه موجب شده تا يك
مخاطب فعال شناخته شود مبنايي است براي اينكه تعبير «مصرفكننده» بهجاي
«گيرنده» براي چنين مخاطبي به كار رود؛ درواقع مصرفكننده بهعنوان موجودي فعال و
هدفگرا ،به گزينشگري در انتخاب محتوا دست ميزند (هرسيج و ديگران)94 :1491 ،
و اوست كه در جايگاه مصرف كننده با يك نگرش كلي درباره ابعاد محتوايي موجود در
رسانه هاي برخط اينترنتي ازجمله محتواي ديني ،تصميم به استفاده يا عدم استفاده از
يك محتواي خاص ميگيرد .بااينحال با توجه به اينكه امروزه در كشور ما حوزه نفوذ
اينترنت به شك زيادي گسترشيافته بهطوريكه بر اساس آمار ضريب نفوذ اينترنت به
 64/4رسيده (شركت مخابرات ايران )1497 ،و بيش از  62درصد جوانان ايراني از
اينترنت استفاده ميكنند (خبرگزاري ايلنا )1497 ،و به تعبيري نوجوانان مهمترين
مصرفكنندگان رسانهها هستند (بهادري خسروشاهي ،برقي )1497 ،و از سوي ديگر
1. Uses and Gratification
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نيز زمينه دسترسي وسيع به اين محتواي ديني توليدشده در رسانههاي برخط اينترنتي
بهتبع افزايش دسترسي به اينترنت و توليد محتواي گسترده ،فراهم شده است ،مسئله
اصلي اين پژوهش آن است كه ارتباط مؤلفههاي مرتبط با گزينشگري مخاطب فعال
براي مصرف محتواي ديني در چنين رسانههايي تبيين نشده است.
بر همين اساس پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين سؤال كه مؤلفههاي مرتبط با
ميزان مصرف يا استفاده نوجوانان و جوانان كشور ما از محتواي ديني-مذهبي در خزانه
محتوايي رسانههاي برخط اينترنتي كدام است  ،نوجوانان و جوانان  17تا  49سال شهر
تهران را موردمطالعه قرار داده است و ضمن ارائه چارچوب نظري در مورد مخاطب
فعال و نظريههاي اين حوزه و بررسي مفاهيم مصرف رسانهاي ،رابطه چند مؤلفه
مختل

بر مصرف محتواي ديني در رسانههاي برخط اينترنتي را بررسي كرده است.

اهميت و ضرورت موضوع
فرهنگ تكثرگراي امروز مخاطبان ويژه اي را به وجود آورده كه با مخاطبان ديني
سدههاي گذشته تفاوت زيادي دارند .اين تفاوتها سبب شده تا نتوان مخاطب امروزي
را براي مصرف محتواي ديني موجود در رسانهها بهراحتي تهييج ،ترغيب و تشويق كرد
اما دو بعد همزماني ديني بودن و متأرر بودن از رسانهها بهويژه رسانههاي برخط
اينترنتي سبب ميشود تا كنكاش در مورد مؤلفههاي مرتبط با مصرف محتواي ديني
موجود در رسانههاي يادشده توسط مخاطب فعال داراي اهميت باشد .از ديگر سو به
دلي آنكه نقش مصرف رسانهاي مخاطبان در شك گيري ،ربات و تغيير نگرش آنها
بسيار مهم و اررگذار است و فضاي جامعه ايراني و خانواده ايراني نيز راغب به ديني و
مذهبي بودن جوانان است ،پس شناخت و مطالعه رابطه مؤلفههاي مرتبط با ميزان
مصرف محتواي ديني در رسانههاي برخط اينترنتي ميتواند زمينهساز گسترش
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برنامهريزي ،پايهگذاري و حيطهبندي دقيقي براي استفاده از چنين محتواهايي با توجه به
استفاده فراوان جوانان ايراني از اينترنت باشد.

مطالعات پيشين
تاكنون پژوهشهاي متعددي در حوزه دين و رسانه انجامشده و اين حوزه ابعاد بسيار
گستردهاي به خود گرفته است كه مصرف محتواي ديني در رسانهها را ميتوان يكي از
شقوق آن در نظر گرفت .بااينحال حوزه مصرف محتواي ديني در رسانهها در عنوان
پژوهشهاي حوزه دين و رسانه كمتر موردتوجه بوده است هرچند كه در متن برخي از
پژوهشهاي موجود ميزان مصرف تلويحاً و صريحاً مورداشاره بوده است.
 يافتههاي تحقيقي كه باهدف بررسي عوام مؤرر بر آگاهي و نگرش دينيدانشآموزان مقطع متوسطه شهر سوسنگرد انجامشده است نشان ميدهد كه بهطوركلي
 37/4درصد از دانشآموزان معتقدند كه رسانهها اصالً نقشي در مذهبي شدن آنها
ندارند 47/7 .درصد بهطور كم معتقدند كه رسانهها نقشي در مذهبي شدن دانشآموزان
دارند و  4/6درصد بهطور زياد و تنها  4/7درصد خيلي زياد معتقدند كه رسانهها در
مذهبي شدن دانشآموزان نقش دارند (تاجبخش و موسوي.)1494 ،
 در توضيحات پژوهشي كه در مورد نقش برنامههاي ديني و غيرديني تلويزيوندر افزايش يا كاهش دينداري نيز انجامشده است آورده شده كه نتايج تحقيقي از
مخاطبان تلويزيون جمهوري اسالمي نشان ميدهد رسانههاي سنتي ديني اصليترين
منبع ديني  72درصد مردم هستند (راودراد ،)1466 ،در همين تحقيق به نتايج تحقيق
ديگري كه در سال  1463در تهران انجامشده ،اشارهشده كه نشان ميدهد ميزان استفاده
از رسانه ديني در ميان پاسخگويان تهراني تنها به ميزان  3/4درصد زياد و خيلي زياد
بوده است .همچنين در تحقيقي كه بهمنظور بررسي نقش رسانه جمعي (تلويزيون) در
آموزش مذهبي كودكان در بين دانشآموزان  6تا  14سال شهر تهران صورت گرفته
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است حدود  13درصد از افراد موردمطالعه از تلويزيون بهعنوان يك وسيله آموزش
ديني به ميزان كم و خيلي كم استفاده كردهاند (كريمي و قويمي.)1497 ،
 تحقيقي كه با عنوان رابطه ميزان استفاده از برنامه ديني رسانهها و ميزان تعلقديني بر روي جوانان  17تا  49سال شهر جويبار انجامشده نيز نشان ميدهد كه جوانان
باوجود برخورداري از دينداري ،تماي چنداني به استفاده از برنامههاي ديني رسانهها
نشان نميدهند .اين تحقيق نشان ميدهد كه  74/3درصد جوانان كمترين تماي و 4/7
درصد بيشترين تماي را به استفاده از برنامههاي ديني رسانهها دارند (كاللي.)1467 ،
 تحقيق غياروند ( )1493با عنوان «مطالعه اينترنتي در بين مردم شهر تهران وعوام مؤرر بر آن» نيز نشان داده كه مطالعه اينترنتي مطالب مذهبي تنها اولويت اول
 121نفر از جمعيت  7222نفري موردمطالعه بوده است.
 جوادي يگانه و همكاران نيز در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدهاند كه انتظارات 74درصد از مخاطبان رسانه ملي از برنامه هاي ديني برآورده شده است (جوادي يگانه،
كالنتري ،عزيزي.)1467 ،
 همچنين در نتايج تحقيق هوور 1و همكاران ( )4223درباره رفتار كاربرانآمريكايي در فضاي اينترنت بهدستآمده كه  73درصد معادل  146ميليون از كاربران
آمريكايي در محيط آنالين كوشيدهاند تا به مطالب ديني يا معنوي دسترسي پيدا كنند و
دوسوم يعني نزديك به  74ميليون از بزرگساالني كه از اينترنت در اياالتمتحده استفاده
ميكنند ،از اينترنت براي دست يافتن به مطالب اعتقادي و ايماني سود جستهاند.
بااينحال تفاوت اين تحقيق با تحقيقهايي كه مرور شدند در موضوع موردمطالعه
يعني عوام مؤرر بر ميزان مصرف است.

چارچوب مفهومي و مباني نظري
1. Hoover
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امروزه اينترنت يكي از پركاربردترين واژگان زندگي بشري است و قريب به اتفاق افراد
در مورد آن ميتوانند مفهومي را بيان كنند .اينترنت رسانهاي جديد با ماهيتي متفاوت از
رسانههاي پيش از خود است و درعينحال تقريباًهمه آن رسانهها را در خود دارد
(منتظر قائم و شاه قاسمي .)1464 ،اينترنت شبكهاي از شبكههاي كامپيوتري است كه
زيرساخت سراسري شبكهاي بسيار وسيعي را تشكي ميدهد و ميليونها كامپيوتر را به
يكديگر ارتباط ميدهد و بهاينترتيب شبكهاي را ميسازد كه بهوسيله آن هر كامپيوتري
كه به اينترنت متص باشد مي تواند با ساير كامپيوترهاي متص به اينترنت ارتباط برقرار
كند» (درويشي.)1492 ،
درواقع اينترنت اين امكان را فراهم ميكند تا ميليونها كاربر كامپيوتر كه توسط
خطوط تلفن و يا ساير خطوط يا روشهاي ارتباطي با يكديگر متص هستند ،باهم
ارتباط برقرار نمايند .اينترنت ازجمله مهمترين نوآوريهاي سالهاي اخير به شمار
رفته ( )Wharton, 2009و بهعنوان يكي از بزرگترين مهندسيهاي انسان شناخته
ميشود كه امروزه كاربريها و كاربردهاي فراواني پيداكرده است و منجر شده تا طي
گستردهاي از ابعاد سنتي زندگي تحت تأرير آن تغيير شك دهند .تغيير شك رسانهها و
به وجود آمدن رسانههاي گوناگون ذي اينترنت ممكن شده و گذار از رسانههاي سنتي
به نوين در قالب زيرساخت اينترنت فراهم گرديده است .دراينبين رسانههاي برخط
اينترنتي بهعنوان سامانههايي كه امكان قرار دادن محتواي ديجيتال در معرض دسترس
عموم يا بيش از هزار مخاطب مشخص يا نامشخص از طريق بستر شبكه گسترده
جهاني را دارند ،شك گرفتهاند (مركز فناوري اطالعات وزارت ارشاد)1497 ،؛ اين
رسانهها كه ميتوان مثال آنها را شام وبالگها و وبسايتها بهعنوان رسانههاي
برخط اينترنتي اختصاصي و شبكههاي اجتماعي بهعنوان رسانههاي برخط اينترنتي
كاربر محور دانست ،باعث دگرگونيهاي مفهومي در حوزه ارتباطات شدهاند.
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از جمله اين دگرگونيها در باب معناي مخاطب و نحوه مواجهه وي با رسانههاي
مزبور بوده است .آنچه مسلم است اين است كه اختالفنظر عميق در باب تعري
توصي

و

مخاطب از اين حقيقت ناشي ميشود كه واژه ساده و يگانه مخاطب براي

اشاره به واقعيتي به كار ميرود كه بهطور روزافزون در حال پيچيدهتر و متنوعتر شدن
است (مككواي  )6 :1462 ،و به همين دلي است كه توصي هايي نظير شنوندگان و
مستمعان ،گيرنده ،پيامگير ،مقصد ،منبع ،كاربر ،مصرفكننده و رمزگشا در طول
زمانهاي مختل

براي توصي

مخاطب استفادهشده است (محسنيان راد و سپنجي،

)1469؛ اما عمدتاً در پژوهشهاي ارتباطجمعي ،پژوهشگران تماي دارند مخاطب را
كسي بدانند كه داوطلبانه به محتواي رسانه معيني روي ميآورد (ويندال و ديگران،
) 144 :1464؛ اين فرايند داوطلبانه بودن رجوع مخاطب به يك رسانه در دوره كنوني كه
تعدد رسانههاي برخط اينترنتي و تنوع خروجي آنها بسيار افزايشيافته است موجب
ميشود تا امكان استفاده از اين رسانهها به روشهاي خاص و فردي بيشتر از قب
مقدور باشد و هر كس بر اساس سليقه خود چيزي از آنها انتخاب كند.
ساليق رسانهاي مخاطبان معموالً مبتني بر تركيبي از شرايط اجتماعي ـ فرهنگي و
محتواي رسانهها است (مككواي  )32 :1462 ،و با عنوان «مصرف فردي رسانهها» نام
ميگيرد؛ مصرف فردي رسانهها بخش بزرگ و فزايندهاي از زندگي روزمره مردم را
پوشش ميدهد و تفاوتهاي اين زمينه نيز به ويژگيهاي فردي ،موقعيتي و ساختاري
برگرفته از نوع جامعه يا موقعيت اجتماعي و عقايد و ارزشهاي فردي مرتبط است
(مهديزاده .)1491 ،درواقع در سپهر رسانهاي امروز استفادهكنندگان رسانههاي
موردنظر امكان اعمال كنترل بر محيط اطالعاتي خود را به دست آوردهاند و در چنين
شرايطي ،جاي مخاطب را مجموعههاي بيشماري از مصرفكنندگان انواع نامحدود
خدمات اطالعاتي گرفتهاند (مككواي  .)16 :1462 ،اين مصرفكنندگان بهعنوان
عامالني شناخته ميشوند كه بهعنوان گزينشگران آزاد مختارند تا در مواجهه با هر
رسانه يا محصول رسانهاي ،آنچه را كه ميپسندند ،مورد مصرف قرار دهند؛ چنين
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جنبهاي از توانايي مصرفكننده ،مبتني بر رويكرد مخاطب فعال و نظريه استفاده و
خشنودي قاب تحلي است.
رويكرد مخاطب فعال مخاطب را بهره برنده ،استفادهكننده و انتخابگر در مقاب
رسانه محسوب مي كند يا به تعبير ديگر او را گزينشگر محتواي ارائهشده در رسانه
ميداند و نظريه استفاده و خشنودي نيز ضمن فعال انگاشتن مخاطب بر نيازها و
انگيزههاي وي در استفاده از رسانهها تأكيد ميكند؛ نيازها عبارتاند از :نياز به هدايت،
امنيت ،كنش متقاب و دوري از تنش و انگيزهها نيز كه از نيازها ناشي ميشوند و
جنبههاي كنشي آنها را تشكي ميدهند عبارتاند از :آگاهي ،مشورت خواهي ،هويت
شخصي ،كنش متقاب اجتماعي و فراغت (گنجي ،ربيعي و رحمتي .)1497 ،در نظريه
استفاده و خشنودي تأكيد بر آن است كه ارزشها ،عاليق و نقش اجتماعي مخاطبان
مهم است و مردم بر اساس يكسري مؤلفهها آنچه را ميخواهند ببينند و بشنوند،
انتخاب ميكنند .پرسش اساسي نظريه استفاده و خشنودي اين است كه چرا مردم از
رسانهها استفاده ميكنند و آنها را به چه منظوري به كار ميگيرند پاسخي كه بهاجمال
داده ميشود اين است كه مردم براي كسب راهنمايي ،آرامش ،سازگاري ،اطالعات و
شك گيري هويت شخصي از رسانهها استفاده ميكنند (مهدي زاده )47 :1494 ،البته
مككواي ( )1462استفاده از رسانهها را در پيوند عميقي با ساير مشخصههاي اجتماعي
ـ جمعيت شناختي بهويژه سن ،درآمد ،جنسيت ،شغ و تركيبهاي متفاوت اين عوام
ميداند.
عمدتاً مخاطبان فعال با ويژگيهاي گزينشگري ،نفع گرايي يا سودمندي،1
قصدمندي يا انتخابي بودن ،درگيري 4و مقاومت در برابر تأرير رسانه به مصرف يك
محتواي خاص روي ميآورند (مككواي  .)44-44 :1462 ،چنين مخاطبي گزينشي

1. Utility
2. Involvement
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عم كرده و براي ارضاء نياز خود بهصورت تعمدي از يك رسانه استفاده ميكند.
گزينشگري ،نشانه ارتباط ميان فعاليت (تماشا كردن ،گوش كردن و خواندن) و
انگيزههاي روي آوردن به رسانه است (نيكو .)76-74 :1461 ،همچنين مخاطبان فعال
براي رفع نيازها و رسيدن به اهداف خاصي از رسانه استفاده ميكنند؛ اين موضوع با
مفهوم سودمندي تبيين ميشود گرچه سودمندي زماني حاص ميشود كه مصرفكننده
بهرهاي اجتماعي يا روانشناختي از محتواي مدنظر خود ببرد كه اين امر در مراح
زماني مختلفي اتفاق ميافتد و بر همين اساس است كه رابين ( )1994عوام اجتماعي
و روانشناختي را واسطه رفتار ارتباطي ميداند .استفاده نيتمند يا هدفدار از محتواي
رسانهها نيز بر ويژگي قصدمندي مخاطبان فعال تأكيد دارد .انتخاب آگاهانه و انگيزه دار
مصرف كننده محتوا از ميان محتواهاي مختلفي كه توسط رسانه به او عرضه ميشود
مبناي اين بعد است.
مخاطب فعال ،هدفمندانه به سراغ رسانه رفته و آن را بهدقت موردتوجه قرار
ميدهد (كاظميپور .)1462 ،در اينجا ،مصرف رسانهاي نشاندهنده ارضاي برخي
نيازهاي كموبيش آگاهانه است؛ نيازهايي كه در رويكرد استفاده و خشنودي بيان
شدهاند (مككواي  .)44 :1462 ،درواقع استفاده از رسانهها باهدف و انگيزه خاصي
انجام ميشود و برآورده ساختن نيازها يا اميال از منابع و محتواي ارتباطي ،پايه و
اساسي براي مصرف محتواي رسانهاي است .در همين راستا تأكيد شده كه استفاده از
رسانهها بهمنظور كسب رضايت يا منفعت ازجمله جستجوي اطالعات براي تقلي شك
و ترديد و ح مسائ و مشكالت شخصي است ( .)Rubin, 1993: 88-105در مجموع
مي توان گفت مخاطب فعال امروزي بر اساس عواملي چون خود محتوا و رمره آن براي
وي ،ويژگيهاي اجتماعي و جمعيت شناختي و همچنين كسب رضايت از تعام با
رسانه به گزينشگري محتواي يك رسانه و مصرف آن ميپردازد .با توجه به آنچه مرور
شد و با در نظر گرفتن مفاهيم مربوط به مخاطب فعال و نظريه استفاده و خشنودي
فرضيات اين تحقيق به شرح ذي است:
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 به نظر ميرسد مصرف محتواي ديني رسانههاي برخط اينترنتي در بين زنان و
مردان متفاوت است.
 به نظر ميرسد بين ميزان پاسخدهي محتواي ديني رسانههاي برخط اينترنتي به
سؤاالت ديني جوانان و نوجوانان و ميزان مصرف (استفاده) آنها از اين محتوا،
رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
 به نظر مي رسد بين كيفيت تربيت ديني جوانان و نوجوانان در خانواده و ميزان
مصرف (استفاده) محتواي ديني در رسانههاي برخط اينترنتي ،رابطه مستقيم و
معناداري وجود دارد.
 به نظر ميرسد بين ميزان ارتقاي آگاهيهاي ديني جوانان و نوجوانان و ميزان
مصرف (استفاده) محتواي ديني در رسانههاي برخط اينترنتي ،رابطه مستقيم و
معناداري وجود دارد.
 به نظر ميرسد بين نحوه دسترسي جوانان و نوجوانان به رسانههاي برخط اينترنتي
و ميزان مصرف (استفاده) آنها از محتواي ديني اين رسانهها ،رابطه مستقيم و
معناداري وجود دارد.
 به نظر مي رسد بين ميزان رفع شبهات ديني جوانان و نوجوانان و ميزان مصرف
(استفاده) آنها از محتواي ديني رسانههاي برخط اينترنتي ،رابطه مستقيم و
معناداري وجود دارد.
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مصرف
رسانهاي
فردي

استفاده از محتواي ديني رسانههاي برخط اينترنتي

ارتقاي آگاهي

رفع شبهات

دسترسي آسان

شرايط تربيت خانوادگي

پاسخ گرفتن از رسانههاي برخط اينترنتي

جنسيت

شكل  -6مدل مفهومي تحقيق

روش پژوهش
اين پژوهش به روش پيمايشي اجراشده است؛ پيمايش ،مجموعهاي از روشهاي منظم
و استاندارد است كه براي جمعآوري اطالعات درباره افراد ،خانوادهها و يا
مجموعههاي بزرگتر مورداستفاده قرار ميگيرد و همچنين روشي براي به دست آوردن
اطالعاتي درباره ديدگاهها ،باورها ،نظرات ،رفتارها يا مشخصات گروهي از اعضاي يك
جامعه آماري است (ببي .)774-771 :1494 ،نمونه موردمطالعه و جامعه آماري در اين
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پژوهش نوجوانان و جوانان  17تا  49ساله شهر تهران بودند كه جمعيت آنها بر اساس
آمار سرشماري سال  ،1497دو ميليون و هفتصد و بيستوپنج هزار و هشتصد و
شصتوشش نفر برآورد گرديده است (مركز آمار ايران .)1497 ،حجم نمونه تحقيق بر
اساس فرمول كوكران  463نفر محاسبه شد كه اطالعات موردنظر توسط پرسشنامه
محقق ساخته با  19گويه و  4سؤال پايه در مورد سن ،تحصيالت و جنسيت از  467نفر
جمعآوري شد .به دلي

فقدان چارچوب نمونهگيري ،بر اساس روش نمونهگيري

خوشهاي چندمرحلهاي اقدام به نمونهگيري شد به اين صورت كه ابتدا از بين مناطق 44
گانه شهر تهران بهصورت تصادفي  3منطقه شام مناطق  44 ،11 ،4و  6انتخاب شد و
سپس نام محلههاي منطقهها داخ چهار كيسه مختل

ريخته و از كيسه مربوط به هر

منطقه ،يك محله بهتصادف انتخاب گرديد و با مراجعه به محلههاي انتخابشده و
انتخاب تصادفي خانوارهاي حاضر در منطقه ،تكمي پرسشنامه به روش آنالين انجام و
با نرمافزار  Spssنسبت به آمادهسازي و تحلي

داده و انجام آزمونهاي مربوط به

همبستگي و رگرسيون اقدام شد.
همچنين در اين تحقيق از آزمون آلفاي كرونباخ براي بررسي پايايي پرسشنامه
استفاده شد؛ به همين منظور ابتدا پرسشنامه بين  42نفر از جامعه آماري به روش
نمونهگيري تصادفي توزيع شد و سپس با استفاده از دادههاي بهدستآمده به كمك
نرمافزار  Spssميزان پايايي پرسشنامه محاسبه گرديد .جدول شماره  1مقدار پايايي
متغيرهاي تحقيق را نشان ميدهد و ازآنجاكه اگر در اين آزمون مقدار آلفاي كرونباخ
بزرگتر از مقدار  2/4باشد و هر چه مقدار به عدد  1نزديكتر باشد پرسشنامه از پايايي
برخوردار است ،بر اساس مقادير بهدستآمده پايايي پرسشنامه نيز مورد تائيد قرار
گرفت .همچنين روايي صوري پرسشنامه هم بر اساس اظهارنظر سه تن از استادان
حوزه جامعهشناسي و رسانه تاييد شد.
جدول  - 6پايايي مؤلفههاي تحقيق

112

فصلنامه مطالعات رسانههاي نوين ،سال چهارم ،شماره  ،12زمستان 1335
مؤلفه

آلفاي كرونباخ

ردي
1

رسانههاي برخط اينترنتي

2/47

4

ميزان پاسخ گرفتن

2/49

4

شرايط تربيت خانواده

2/47

3

ميزان ارتقاي آگاهي

2/49

7

نحوه دسترسي

2/42

7

ميزان رفع شبهات

2/92

يافتهها
آمار توصيفي
جدول  - 1توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنس ،رئيس رِنج سن و ميزان تحصيالت

جنسيت

تحصيالت

سن

متغيرها

فراواني

درصد

مؤنث

197

72/6

مذكر

169

39/4

ديپلم

177

31/1

فوقديپلم

42

4/9

ليسانس

112

49/7

فوقليسانس

77

16/4

دكتري

17

4/4

 17تا  19سال

177

34/4

 42تا  43سال

127

44/4

 47تا  49سال

117

42/1

دادههاي جدول شماره ( )4نشان ميدهد كه مجموع افرادي كه در اين پژوهش
شركت كردهاند شام  467نفر بودهاند كه  34/4معادل  177نفر در بازه سني  17تا 19
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سال 44/4 ،معادل  127نفر در بازه سني  42تا  43سال و  42/1معادل  117نفر در بازه
سني  47تا  49سال قرار داشتهاند .همچنين  72/6معادل  197نفر از پاسخدهندگان در
اين پژوهش زن و  39/4معادل  169نفر نيز مرد بودهاند .در بين افراد شركتكننده در
اين پژوهش  31/1درصد مشاركتكنندگان در اين تحقيق دارندگان مدرك ديپلم
بودهاند كه نسبت بيشترين فراواني مشاركتكنندگان را به خود اختصاص دادند .كمترين
تعداد پاسخگويان نيز با فراواني  4/4درصد در مقطع دكتري بودند 49/7 .درصد
پاسخگويان هم داراي مدرك ليسانس بودند و تعداد  77نفر از پاسخگويان معادل 16/4
درصد آنها را دارندگان مدرك كارشناسي ارشد تشكي

ميدادند 4/9 .درصد از

پاسخگويان را هم افرادي تشكي ميدادند كه داراي مدرك فوقديپلم بودند.
جدول  -3درصد فراواني استفاده از رسانههاي برخط اينترنتي بر اساس اظهارنظر پاسخگويان
ميزان استفاده

درصد فراواني استفاده از رسانههاي برخط اينترنتي

خيلي كم

4/7

كم

3/9

تا حدودي

43/9

زياد

49/7

خيلي زياد

46/3

بر اساس جدول شماره ( 49/7 )4درصد پاسخگويان معادل  174نفر از آنها بهطور
زياد از رسانههاي برخط اينترنتي استفاده كردهاند كه بيشترين فراواني استفاده را نشان
ميدهد 46/3 .درصد معادل  129نفر از پاسخگويان نيز استفاده خود را از رسانههاي
برخط اينترنتي خيلي زياد عنوان كردهاند 43/9 .درصد معادل  97نفر از شركتكنندگان در
اين پژوهش بهصورت تا حدودي (متوسط) از اين رسانهها بهره گرفته و  3/9درصد
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معادل  16نفر هم بهطور كم از رسانههاي برخط اينترنتي استفاده كردهاند .كمترين استفاده
از اين رسانهها را هم  4/7درصد پاسخگويان معادل  12تن داشتهاند.

آمار استنباطي
فرضيه شماره  -6به نظر ميرسد مصرف محتواي ديني رسانههاي برخط اينترنتي در
بين زنان و مردان متفاوت است.
جدول  -1نتايج آزمون تي براي بررسي تفاوت استفاده مردان و زنان از محتواي ديني رسانههاي
برخط اينترنتي
آزمون لوين
آزمون T

براي برابري
واريانس

گويه

F

فرض مساوي بودن
واريانسها

معني
داري

T

2/649 2/223 6/49

فرض عدم مساوي بودن
واريانس

درجه
آزادي
46

سطح

فاصله اطمينان 97

اختالف

معنيداري ميانگين

درصد اختالف
كران پايين كران باال

2/39734 -2/37447 2/2417 2/949

2/39499 2/37391 2/2417 2/946 474/291 2/614
ادامه جدول 1

گويه
به نظر ميرسد مصرف محتواي
ديني رسانههاي برخط اينترنتي در
بين زنان و مردان متفاوت است

انحراف

خطاي معيار

معيار

ميانگين
2/1734
2/1676

جنسيت

تعداد

ميانگين

مؤنث

197

4/4231

4/1766

مذكر

169

4/7647

4/7794

براي بررسي فرضيه شماره يك از آزمون  Tاستفادهشده است .اين آزمون براي
بررسي فرضيه ابتدا نيازمند آزمون لوين است؛ اگر آزمون لوين براي برابري دو واريانس
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نشان دهد كه برابري دو واريانس معنادار است از سطر اول نتايج براي بررسي فرضيه
استفاده مينماييم ولي اگر آزمون لوين نشان دهد كه واريانس دو نمونه باهم برابر
نيستند بايد از سطر دوم نتايج براي بررسي فرضيه استفاده نمود .در بخش اول جدول
شماره  3سطح معناداري آزمون لوين ( )Sigبرابر با عدد  2/223است كه نشان ميدهد
برابري واريانسهاي دو نمونه معنادار است بنابراين براي بررسي فرضيه از نتايج
بهدستآمده در سطر اول بخش نخست جدول استفاده كرديم .با توجه به نتايج موجود
در بخش دوم جدول مشاهده ميشود كه ميانگين ميزان مصرف محتواي ديني در
رسانههاي برخط اينترنتي براي پاسخگويان زن  4/43و براي پاسخگويان مرد 4/76
ميباشد .اين ميانگين در بين زنان به ميزان  2/241بيشتر از مردان است .براي حصول
اطمينان از اينكه آيا اين تفاوت ميانگين واقعاً و بهصورت معناداري در بين پاسخگويان
وجود دارد يا نه ،به نتايج سطر اول بخش نخست جدول  3مجدد رجوع ميكنيم .نتايج
آزمون تي حاكي از اين است كه معناداري بهدستآمده  2/949است و اين عدد بزرگتر
از  2/27ميباشد ،بنابراين ازنظر آماري تفاوتهاي مشاهدهشده بين ميانگين متغيرهاي
موردبررسي معنادار نيست؛ يعني ميانگين ميزان مصرف محتواي ديني در رسانههاي
برخط اينترنتي در ميان پاسخگويان زن و مرد تفاوت معناداري ندارد و فرضيه شماره
يك تحقيق رد ميشود.
فرضيه شماره  -1به نظر ميرسد بين ميزان پاسخدهي محتواي ديني رسانههاي برخط
اينترنتي به سؤاالت ديني جوانان و نوجوانان و ميزان استفاده آنها از اين محتواي،
رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
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جدول  - 1همبستگي ميزان پاسخدهي به سؤاالت ديني و ميزان استفاده (مصرف)

متغير مستق

متغير وابسته

ضريب همبستگي پيرسون

سطح معناداري

نتيجه

پاسخ به سؤاالت

ميزان استفاده

2/777

2/222

وجود رابطه

آزمون پيرسون بهمنظور همبستگي ميزان پاسخدهي به سؤاالت ديني و ميزان استفاده اين
محتوا در رسانههاي برخط اينترنتي ،جهت سنجش فرضيه شماره دو انجامشده است،
معناداري آزمون پيرسون براي اين فرضيه برابر صفر و كمتر از  2/27است ،اين بدين
معناست كه اين فرضيه مورد تاييد است يعني بين ميزان پاسخدهي به سؤاالت ديني
جوانان و نوجوانان و ميزان مصرف (استفاده) محتواي ديني توسط آنها در رسانههاي
برخط اينترنتي ،رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
فرضيه شماره  -3به نظر ميرسد بين كيفيت تربيت ديني جوانان و نوجوانان در
خانواده و ميزان استفاده محتواي ديني در رسانههاي برخط اينترنتي رابطه مستقيم و
معناداري وجود دارد.
جدول  - 1همبستگي کيفيت تربيتي ديني و ميزان استفاده (مصرف)
متغير مستق

متغير وابسته

كيفيت تربيتي ديني

ميزان استفاده

ضريب همبستگي
اسپيرمن
2/712

سطح معناداري

نتيجه

2/222

وجود رابطه

در مورد فرضيه شماره سوم كه همبستگي كيفيت تربيتي خانواده و ميزان استفاده
اين محتوا در رسانههاي برخط اينترنتي را نشان ميدهد ،مشاهده ميشود كه معناداري
نشان دادهشده در آزمون اسپيرمن برابر صفر و كمتر از  2/27است بنابراين بين متغير
مستق و وابسته اين فرضيه رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
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فرضيه شماره  -1به نظر ميرسد بين ميزان ارتقاي آگاهيهاي ديني جوانان و
نوجوانان و ميزان استفاده محتواي ديني در رسانههاي برخط اينترنتي ،رابطه مستقيم و
معناداري وجود دارد.
جدول  - 7همبستگي ميزان ارتقاي آگاهي و ميزان استفاده (مصرف)
متغير مستق

متغير وابسته

ارتقاي آگاهي

ميزان استفاده

ضريب همبستگي
اسپيرمن
2/741

سطح معناداري

نتيجه

2/222

وجود رابطه

بر اساس آزمون همبستگي فرضيه شماره چهار معناداري اين آزمون برابر صفر و كمتر
از  2/27است بنابراين اين فرضيه مورد تاييد است پس ميتوان نتيجه گرفت كه بين
متغير ميزان ارتقاي آگاهي جوانان و نوجوانان و ميزان مصرف (استفاده) محتواي ديني
توسط نوجوانان و جوانان در رسانههاي برخط اينترنتي ،رابطه مستقيم و معناداري
وجود دارد.
فرضيه شماره  -1به نظر ميرسد بين نحوه دسترسي جوانان و نوجوانان به رسانههاي
برخط اينترنتي و ميزان استفاده آنها از محتواي ديني اين رسانهها ،رابطه مستقيم و
معناداري وجود دارد.
جدول  - 1همبستگي نحوه دسترسي و ميزان استفاده (مصرف)
متغير مستق

متغير وابسته

نحوه دسترسي

ميزان استفاده

ضريب همبستگي
پيرسون
2/741

سطح معناداري

نتيجه

2/222

وجود رابطه
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فرضيه شماره پنج بر اساس آزمون پيرسون مورد تاييد قرار گرفت؛ همانطور كه در
جدول  6مشاهده ميشود معناداري آزمون جهت سنجش همبستگي نحوه دسترسي و ميزان
استفاده از محتواي ديني در رسانههاي برخط اينترنتي برابر صفر و كمتر از  2/27است،
پس اين فرضيه مورد تاي يد است .نتيجه اين آزمون حاكي از آن است كه بين نحوه
دسترسي به رسانههاي برخط اينترنتي و ميزان مصرف (استفاده) محتواي ديني توسط
نوجوانان و جوانان در اين رسانهها ،رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
فرضيه شماره  -1به نظر ميرسد بين ميزان رفع شبهات ديني جوانان و نوجوانان
و ميزان استفاده آنها از محتواي ديني رسانههاي برخط اينترنتي ،رابطه مستقيم و
معناداري وجود دارد.
جدول  - 1همبستگي ميزان رفع شبهات و ميزان استفاده (مصرف)
متغير مستق

متغير وابسته

رفع شبهات

ميزان استفاده

ضريب همبستگي
پيرسون

سطح معناداري

نتيجه

2/222

وجود رابطه

2/716

بر اساس آزمون پيرسون مورداستفاده براي سنجش فرضيه ششم با توجه به سطح
معناداري صفر در آزمون و كمتر بودن اين مقدر از سطح خطاي  2/27مشخص شد كه
بين ميزان رفع شبهات ديني جوانان و نوجوانان و ميزان مصرف (استفاده) آنها از
محتواي ديني رسانههاي برخط اينترنتي ،رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
در خصوص پي بردن به قدرت پيشبيني كنندگي و تبيين متغير وابسته توسط متغيرهاي
مستق اين تحقيق تحلي رگرسيوني نيز انجام شد.
جدول  - 61ضريب همبستگي رگرسيون متغيرهاي مستقل و متغير وابسته
R

مجذور R

تنظيم مجذور R

خطاي برآورد

2/47

2/74

2/77

1/774
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نتايج اين تحلي كه در جدول  12آمده نشان داد مقدار  Rبرابر است با  2/47كه
اشاره دارد به همبستگي ساده بين متغيرها و به عبارتي به شدت همبستگي آنها اشاره
دارد .همانطور كه از مقدار  Rنمايان است ،بين متغير وابسته (ميزان مصرف محتواي
ديني توسط نوجوانان و جوانان) و متغيرهاي مستق (جنسيت ،ميزان پاسخدهي به
سؤاالت ،كيفيت تربيتي خانواده ،ميزان ارتقاي آگاهي ،نحوه دسترسي و ميزان رفع
شبهات) همبستگي در حد قوي وجود دارد .مقدار مجذور  Rنشان ميدهد كه چه
مقدار از متغير وابسته ،ميتواند توسط متغير مستق تبيين شود .در اينجا ،متغيرهاي
مستق (جنسيت ،ميزان پاسخدهي به سؤاالت ،كيفيت تربيتي خانواده ،ميزان ارتقاي
آگاهي ،نحوه دسترسي و ميزان رفع شبهات) ميتوانند  2/74درصد از تغييرات متغير
وابسته (ميزان مصرف محتواي ديني توسط نوجوانان و جوانان) را تبيين كنند كه درواقع
مقدار تقريباً چشمگيري است.
جدول  - 66تحليل واريانس متغيرهاي مستقل و متغير وابسته
مجموع

درجه

ميانگين

مدل

مجذورات

آزادي

مجذورات

رگرسيون

1447/24

7

437/223

باقيمانده

943/6

449

4/33

مجموع

4139/6

463

F

سطح
معناداري

122/32

2/222

جدول ( )11هم پاسخ به اين سؤال كه «آيا مدل رگرسيون ميتواند بهطور معناداري
(و مناسبي) تغييرات متغير وابسته را پيشبيني كند » را نشان ميدهد .براي بررسي
معناداري به ستون آخر جدول نگاه ميكنيم .اين ستون معناداري آماري مدل رگرسيون
را نشان ميدهد و چون سطح معناداري بهدستآمده كمتر از  2/27است نتيجه ميگيريم
كه مدل بهكاررفته ،پيشبيني كننده خوبي براي متغير مصرف محتواي ديني رسانههاي
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برخط اينترنتي است .ميزان معناداري در اينجا كمتر از ميزان  2/27است كه بيانگر اين
است كه مدل رگرسيوني معنادار است.
جدول  - 61ضرايب قدرت پيشبيني
 Bضرايب

خطاي

بتا (ضرايب

غيراستاندارد

استاندارد

استاندارد)

رابت

1/47

2/42

جنسيت

-2/14

2/12

-2/27

2/149

2/274

2/11

4/37

ميزان ارتقاي آگاهي

2/14

2/24

2/16

4/33

2/221

نحوه دسترسي

2/43

2/24

2/47

4/46

2/222

ميزان رفع شبهه

2/27

2/24

2/11

4/74

2/29

مدل

ميزان پاسخدهي به
سؤاالت

T

سطح معناداري

3/33

2/222

-1/14

2/47
2/217

جدول ( )14نيز اطالعات ضروري براي پيشبيني متغير وابسته را در اختيار ما قرار
ميدهند .مشاهده ميكنيم كه مقدار رابت و متغيرهاي ميزان پاسخدهي به سؤاالت،
شرايط تربيتي خانواده ،ميزان ارتقاي آگاهي ،ميزان دسترسي آسان ،ميزان رفع شبهه ،در
مدل (با توجه به اعداد ستون سطح معناداري) معنادار شدهاند و متغير جنسيت با توجه
به سطح معناداري باالي  2/27معنادار نيست .مقدار رابت و متغير مربوط به ضرايب
استانداردشده (بتا) در اين جدول نشاندهنده ميزان پيشبيني كنندگي متغير مستق
توسط متغ يرهاي وابسته است؛ بر اين اساس در پژوهش ما بيشترين ميزان پيشبيني
كنندگي را نحوه دسترسي با ضريب رگرسيوني  2/47و سپس متغير ارتقاي آگاهي با
ضريب رگرسيوني  2/16دارد.

بحث و نتيجهگيري
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رسانههاي نوين تأريرات گستردهاي بر عرصه عمومي ايران و فضاي رسانهاي كشور
داشتهاند (باستاني ،خانيكي ،اركانزاده يزدي .)4 :1494 ،از جمله آن كه رسانههاي
برخط اينترنتي بهعنوان شقي از رسانههاي نوين توانستهاند تا در ارائه محتواي ديني،
پاسخگويي به شبهات ،ارائه اخبار و ساير محتواهاي مربوط به دين نقش ايفا كنند و
چنين كاركردهايي حاكي از تأريرگذاري اينترنت در گسترش دين و مطالب ديني است
(كورري .)1467 ،بااينحال مخاطبان رسانههاي برخط اينترنتي بنا بر سليقه و نگرش
خود ،به مصرف محتواهاي مختل

موجود در اين رسانهها ازجمله محتواي ديني

ميپردازد؛ اينكه مخاطبان اين رسانهها بر اساس عاليق ،نيازها ،ويژگيها و مؤلفههاي
خاصي ،محتواها ازجمله محتواي ديني را مصرف ميكنند بر اساس نظريه استفاده و
خشنودي و رويكرد مخاطب فعال بهخوبي قاب تبيين است.
بر همين اساس هدف اين تحقيق بر اساس مفاهيم موجود در نظريه استفاده و
خشنودي ،مصرف فردي رسانه و مخاطب فعال بررسي رابطه برخي مؤلفهها با ميزان
مصرف محتواي ديني در رسانههاي برخط اينترنتي بود .باوجود اينكه تحقيقات گذشته
نشان داده كه عمدتاً مردم در كشور ما از رسانهها بهطورجدي براي مصرف محتواي
ديني و مذهبي شدن بهره نميگيرند (كاللي1467 ،؛ راودراد1466 ،؛ تاجبخش و
موسوي )1494 ،اما تجربه جهاني نشاندهنده استفاده از محتواي ديني اينترنت بهطور
گسترده است ( )Hoover, Schofield & Rainie, 2004به همين منظور در اين تحقيق
رابطه مؤلفههاي گوناگون بر ميزان مصرف محتواي ديني رسانههاي برخط اينترنتي
سنجيده شد .در ابتدا نحوه مصرف رسانههاي برخط اينترنتي مورد سؤال واقع شد و
تحلي نتايج نشان داد كه مشاركتكنندگان در اين تحقيق استفاده زيادي از اينترنت
دارند .اين نتيجه بر اساس ميانگين استفاده كه رقمي معادل  4/67بود ،به دست آمد و با
نتايج تحقيق بني فاطمه ،آقاياري هير و محمدپور ( )1497نيز انطباق دارد؛ در نتايج
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تحقيق آنها نيز تأكيد شده كه ميانگين استفاده از اينترنت  136دقيقه در شبانهروز است
كه بيانگر استفاده زياد از آن ميباشد.
نخستين فرضيه اين تحقيق تفاوت ميزان مصرف محتوا در بين زنان و مردان را
موردبررسي قرار داد اما باوجود تفاوت ذاتي زنان و مردان در ابعاد عاطفي ،نگرشي و
غيره ،اين تفاوت ذاتي در ميزان مصرف يا استفاده آنها از محتواي ديني رسانههاي
برخط اينترنتي تأرير نداشته است بدين معنا كه زن بودن و مرد بودن تفاوتي را در ميزان
مصرف يا استفاده از محتواي ديني اين رسانه ايجاد نميكند .گرچه بر اساس گفته
مككواي ( )1462جنسيت يكي از عوام تأريرگذار در استفاده از رسانهها است و
مهديزاده ( )1491نيز معتقد است كه ويژگيهاي فردي بر مصرف فردي رسانهها
اررگذار است اما اين عدم تفاوت در مصرف محتواي ديني رسانههاي برخط اينترنتي با
توجه به نتايج تحقيقات راودراد ( )1466كه مينويسد رسانههاي سنتي نظير منبر
اصليترين منبع ديني  72درصد مردم محسوب ميشوند قاب تحلي است؛ بدين معني
كه چون مردها و زنها عمدتاً انتظار كاركرد ديني از رسانههاي نوين ندارند بنابراين
تفاوتي نيز بين ميزان مصرف آنها از محتواي ديني موجود در اين رسانهها وجود ندارد.
ازآنجاييكه يكي از دالي رجوع افراد به رسانهها جستجوي اطالعات براي يافتن پاسخ
مسائ

خود و همچنين كسب راهنمايي (مهديزاده )1494 ،است و اطالع جويي،

جستجو كردن و آموزش (مسعودي )1467 ،بهعنوان كاركردهاي مهم اينترنت براي دين
مطرح شدهاند بنابراين وجود رابطه مستقيم و معنادار بين پاسخدهي به سؤاالت ديني و
ميزان استفاده (مصرف) محتواي ديني در رسانههاي برخط اينترنتي كه مورد تأييد قرار
گرفت از اين زاويه قاب تحلي است كه اين ميزان پاسخدهي رسانههاي برخط اينترنتي
به مخاطب ،خود ميتواند موجب خشنودي آنها و استفاده مجددشان از رسانههاي
مزبور براي يافتن اطالعات مجدد باشد.
فرض وجود رابطه مستقيم و معنادار بين كيفيت تربيتي خانواده و ميزان استفاده
اين محتوا در رسانههاي برخط اينترنتي نيز در اين پژوهش مورد تأييد قرار گرفت.
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مككواي ( )1462استفاده از رسانهها را در پيوند عميقي با ساير مشخصههاي اجتماعي
ميداند؛ يكي از مهمترين مشخصههاي اجتماعي هر فرد ،وضعيت خانوادگي اوست و
چون خانواده در زمينه تربيت ديني بانفوذترين عام به شمار ميرود (بخشي ،صباغ
اسماعيلي )1494 ،در كنشهاي ديني فرزندان نيز عام بسيار تأريرگذاري است بنابراين
رجوع به محتواي ديني رسانههاي برخط اينترنتي توسط جوانان و نوجواناني كه در يك
خانواده متدين با تربيت ديني رشد كرده و نمو يافتهاند بنا بر گفته بلومر 1كه بر نقش
والدين در كنشها (معمارياني ،حسنزاده )1491 ،تأكيد داشته است قاب تبيين است.
در نظريه استفاده و خشنودي يكي از مؤلفههاي انگيزه براي رو آوردن به رسانه مؤلفه
آگاهي است ازاينرو ميتوان گفت تبيين رابطه ارتقاي آگاهيهاي ديني جوانان و
نوجوانان و ميزان استفاده محتواي ديني در رسانههاي برخط اينترنتي و تأييد وجود
رابطه مستقيم و معنادار بين اين دو متغير از انگيزه افراد نشأت ميگيرد.
مخاطب فعال به دلي بهرهگيري اجتماعي يا روانشناختي جذب محتواي يك
رسانه ميشود و ارتقاي آگاهي در زمينه ديني ميتواند چنين بهرهاي را براي او فراهم
كرده و وي را از اين مصرف خشنود سازد .نحوه دسترسي جوانان و نوجوانان به
رسانههاي برخط اينترنتي بر ميزان استفاده آنها از محتواي ديني اين رسانهها طبق نتايج
اين تحقيق اررگذار است .البته بر اساس مطالعاتي كه در سال  1466انجامشده 74/4
درصد از افراد  16تا  47ساله ارتباطات سنتي را در مقايسه با ارتباط رسانهاي در حوزه
ديني در آن سالها پسنديدهاند (حاجيهاشمي )1466 ،اما بااينوجود به نظر محققان به
دلي فراگير شدن دسترسي به رسانههاي نوين و تغييراتي كه طي چند سال گذشته در
كشور ما رخداده ميتوان عام دسترسي را در مصرف محتواي ديني رسانههاي برخط
اينترنتي موردتوجه بيشتري قرار داد ،همانطور كه يافتههاي تحقيق متغير نحوه دسترسي
به رسانهها را پيشبيني كننده قويتري از ساير متغيرها براي اررگذاري بر ميزان مصرف
محتواي ديني نشان داد .وجود رابطه معنادار و مستقيم بين رفع شبهه و ميزان استفاده از
1. Herbert Blumer
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محتواي ديني رسانههاي برخط اينترنتي نيز با گفته رابين ( )1966كه يكي از دالي
استفاده از محتواي رسانه را در رويكرد استفاده و خشنودي تقلي

شك و ترديد

شخصي ميداند ،انطباق دارد .كورري ( )1467نيز در تحقيق خود يكي از كاركردهاي
اصلي اينترنت براي دين را ح مسائ افراد ميداند و مينويسد« :افراد بيآن كه ترس
از ريختن آبروي خود داشته باشند ميتوانند مسائ

خود را مطرح كرده و راهح

مناسب را بيايند».
وجود ارتباط معنادار و مستقيم بين متغيرهاي پيشتر ذكرشده باانگيزه مشورت
خواهي (گنجي ،ربيعي و رحمتي )1497 ،در رويكرد استفاده و خشنودي نيز بهخوبي
قاب تحلي است چرا كه اگر مبناي مشورت را استخراج عقايد صحيح بدانيم ،فرد با
مراجعه به محتواي رسانه ديني به گونه در راستاي رفع شبهه خود از اين محتوا
مشورت گرفته و ميتواند به شبهه خود پاسخ دهد .باوجود آنچه گذشت پيشنهاد
ميشود كه نخست زمينه دسترسي به رسانههاي نوين برخط اينترنتي بيشازپيش فراهم
شود چرا امروزه اين فضا به فضاي حقيقي تعبير ميشود و رهبر انقالب نيز تأكيد دارند
تا استفاده از فضاي مجازي براي ترويج مفاهيم اسالمي صورت گيرد بنابراين ضرورت
دارد تا عالوه بر اينكه محتواي ديني توليدشده ،زمينه دسترسي به مصرف آن نيز فراهم
شود .دوم گروههاي كاري كه بهصورت منسجم در توليد محتواي ديني فعاليت ميكنند
بايد تالش كرده تا چنين محتوايي با توجه به مسائ  ،شبهات و فعاليتهاي ضد ديني
به روز شود و از نگاه سطحي به توليد محتواي ديني جلوگيري كرد .سوم پيشنهاد
ميشود تا با استفاده از تحقيقات ميداني مهمترين عوام رجوع جوانان به مطالب ديني
رسانهها را شناسايي كرد و طبق آنها برنامهريزي راهبردي و عملياتي در راستاي توليد
محتواي ديني را انجام داد.
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