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 چكيده

و مخاطب نيز بنا  منتشرشدهامروزه محتواي ديني فراواني در فضاي اينترنت 

كند لذا اين تحقيق باهدف ها را مصرف مياي خود آنسبك مصرف رسانه بر
هاي گوناگون برگرفته از مفاهيم رويكرد مخاطب فعال و نظريه مطالعه مؤلفه

پژوهش به  نيا است. شدهانجاماستفاده و خشنودي بر مصرف محتواي ديني 
 كه هاطالعات آن پرسشنامه بود يآورو ابزار جمع يشيمايلحاظ روش، پ

برآورد  47/2كرونباخ  يطبق آلفا زين ي آنهاشاخص ييايپا بيضر نيانگيم
 اطالعات موردبرآورد و  463حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران  .گرديد

هاي اين يافته .شد يآورجمعي اخوشه يريگنفر با روش نمونه 467از  ازين
شبهات، كيفيت دهي به سؤاالت، رفع هاي پاسختحقيق نشان داد كه مؤلفه
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ها و ارتقاي آگاهي با ميزان مصرف تربيت خانوادگي، دسترسي آسان به رسانه

بر اساس تحلي   نيبنيدراي دارند كه معنادارمحتواي ديني رابطه مستقيم و 
هاي دسترسي آسان و ارتقاي آگاهي به ترتيب بيشترين رگرسيوني مؤلفه

فزايشمصرف فردي محتواي ديني اند. ابيني متغير وابسته را داشتهقدرت پيش
هاي برخط از يك سو نيازمند توليد هدفمند و عميق محتواي ديني در رسانه

هاي برخط اينترنتي است و از سوي ديگر به افزايش سطح دسترسي به رسانه

 نياز دارد.

اي، هاي برخط، مصرف رسانهمحتواي ديني، رسانه کليدي: هايواژه

 .اده و خشنودي، استفاينترنت، مخاطب فعال

 

 مقدمه و طرح مسئله
هاي نوين در جهان معاصر به بخشي اصلي از ارتباطات و بسترهاي انتقال پيام رسانه

رساني، سازي، اطالعهاي محوري در حوزه فرهنگها با ارائه نقشاند. آنشدهتبدي 

ون ( در شئ117: 1464آموزش، سرگرمي و انتقال ميراث فرهنگي )سورين و تانكارد، 

عناصر زندگي  ههم 1كواي كه مكطوريبه ،اندمختل  زندگي ما نقش خود را پيداكرده

(. 46: 1466كواي ، داند )مكها ميرسانه متأرر ازمختل   يهابه گونهرا انسان 

گير، با شتاب و پرنفوذي را در زندگي ما ها رشد چشمبرخي از رسانه نيبنيدرا

اي هر روز بيشتر شده است. در سپهر طور فرايندهها بهآناند و نقش و كاركردهاي داشته

( 1462، 4اطالعاتي )كاستلز جامعه اساسي عنوان زيرساختبه« 4اينترنت»اي نوين رسانه

اي گوناگون و تغيير نگاه به مخاطب هرسانه  يتشكترين خصيصه فني آن كه مهم

                                                      
1. McQuail 

2. Internet 
3. Manuel Castells 
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موجب بروز و  ،1وبدر قالب سير تكاملي فناورانه  (،1467)نشاط،  استمنفع  

 هاي برخط اينترنتي شده است. رسانه نامهايي به يي رسانهدآيپد

هاي اجتماعي ها و شبكهسايتها، وبهاي برخط اينترنتي نظير وبالگرسانه

اند، امروزه بستر مهمي در هايي كه ذي  زيرساخت اينترنت ممكن شدهعنوان رسانهبه

و حتي نقش و كاركرد شوند. مياي ديني محسوب انتقال هر نوع محتوايي ازجمله محتو

شود كه جايگزين اند و ادعا ميهاي سنتي مانند منبر را نيز بر عهده گرفتهرسانه

(. با اين حال تحقيقات نشان داده 1494اند )باستاني و همكاران، هاي سنتي شدهرسانه

 به دين با مؤرري طورند بهتوانمي اندهايي كه در بستر آن پديد آمدهاينترنت و رسانه كه

هايي براي ( دين نيز از بستر چنين رسانه1464ي، شاه قاسم)منتظر قائم و  بپردازد تعام 

اي از عقايد، اخالق، قوانين و عنوان مجموعهگسترده شدن بهره برده چرا كه دين به

ار ( نيازمند انتش94: 1444ي، آملمقررات الزم براي اداره جامعه انساني )جوادي 

اربطاني، لبافي و منظور ورود به زندگي مردم و آشنا شدن مردم با آن است )روشندلبه

و  اطالعات فناوري عصر در ارتباطي نوين ساختار به توجه ( و با77: 1494پور، جالل

 كاركرد، داراي هاييتوان گفت چنين رسانههاي برخط اينترنتي ميگيري رسانهشك 

 محتوا مديريت از نويني سبك گيريشك  تأريرگذار در شنق و مناسب ظرفيت فرصت،

 .(1497محسن زاده، )ديني هستند  آموزش و

هاي برخط اينترنتي با طور گسترده به مدد رسانهامروزه فرايند انتشار دين به 

ينترنت امكان ا» :نويسد( مي1467اي كه كورري )گونهسرعت و سهولت همراه گشته به

لب ديني مربوط به عقايد خود و حتي عقايد ديگران را فراهم دسترسي آسان به مطا

؛ اين موضوع توانسته تا انتشار دين در اين بستر را محقق سازد. شكي «تساخته اس

هايي يافت. توان با جستجو در چنين رسانهي فراواني را مينيدنيست كه محتواي 

ي و در ميان انبوهي از دين در شبكه جهان»نويسد: ( در همين زمينه مي4227) 4دوسن

                                                      
1. Web 

4. Dawson 
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تمام اديان بزرگ، صدها كليسا،  د.چت حضور دار هاياتاقهاي خبري و گروه

ما را از اخبار اديان  و ند...شوها صفحه وب ديده ميهاي ديني جديد در ميليونجنبش

 ونيليم 19از  شيبدهد ؛ در تأييد همين موضوع نتايج تحقيقات نشان مي...«دننكميآگاه 

 هندو يبرا 222/772 براي اسالم و 222/142/4 ت،يحيمس هكلم يوب براصفحه 

هاي برخط اينكه اينترنت و رسانه باوجود(. اما 1467)كورري،  وجود داشته است

د طبيعتاً چنين ونش اند در نظام انتقال محتوا و پيام ديني مؤرر واقعاينترنتي توانسته

هاي مختلفي هاي متنوع با نسبتيري از مؤلفهمحتوايي بنا به دالي  گوناگون و با اررپذ

گيرد چرا كه اساساً در جامعه هاي برخط اينترنتي قرار ميمورد مصرف مخاطبان رسانه

 گردد كه بر اساس الگويصورت فعاالنه به دنبال محتوايي مياطالعاتي مخاطب به

يعي و رحمتي، )گنجي، ربكند  براي او فراهم خشنودي را بيشترين 1خشنودي و استفاده

1497) . 

ديگر تغيير نگاه به مخاطب در جامعه اطالعاتي كه موجب شده تا يك بيانبه

 جايبه «كنندهمصرف» مخاطب فعال شناخته شود مبنايي است براي اينكه تعبير

 و فعال موجودي عنوانبه كنندهبراي چنين مخاطبي به كار رود؛ درواقع مصرف« گيرنده»

( 94: 1491)هرسيج و ديگران،  زنددست مي محتوا انتخاب در گريگزينش به ،گراهدف

كننده با يك نگرش كلي درباره ابعاد محتوايي موجود در جايگاه مصرف و اوست كه در

هاي برخط اينترنتي ازجمله محتواي ديني، تصميم به استفاده يا عدم استفاده از رسانه

اينكه امروزه در كشور ما حوزه نفوذ  حال با توجه بهگيرد. بااينيك محتواي خاص مي

كه بر اساس آمار ضريب نفوذ اينترنت به طورييافته بهاينترنت به شك  زيادي گسترش

درصد جوانان ايراني از  62( و بيش از 1497)شركت مخابرات ايران،  رسيده 4/64

ترين و به تعبيري نوجوانان مهم( 1497كنند )خبرگزاري ايلنا، اينترنت استفاده مي

و از سوي ديگر  (1497ها هستند )بهادري خسروشاهي، برقي، كنندگان رسانهمصرف

                                                      
1. Uses and Gratification 
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هاي برخط اينترنتي دسترسي وسيع به اين محتواي ديني توليدشده در رسانه نيز زمينه

شده است، مسئله  فراهم ،تبع افزايش دسترسي به اينترنت و توليد محتواي گستردهبه

هاي مرتبط با گزينشگري مخاطب فعال ارتباط مؤلفهه كاصلي اين پژوهش آن است 

 هايي تبيين نشده است.براي مصرف محتواي ديني در چنين رسانه

هاي مرتبط با بر همين اساس پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين سؤال كه مؤلفه

مذهبي در خزانه -ميزان مصرف يا استفاده نوجوانان و جوانان كشور ما از محتواي ديني

 شهر سال 49 تا 17جوانان  و هاي برخط اينترنتي كدام است ، نوجوانانايي رسانهمحتو

 مخاطب مورد در نظري چارچوب ارائه ضمن و است داده قرار موردمطالعه را تهران

رابطه چند مؤلفه  اي،رسانه مصرف بررسي مفاهيم و حوزه اين هاينظريه و فعال

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

 

 اهميت و ضرورت موضوع
اي را به وجود آورده كه با مخاطبان ديني فرهنگ تكثرگراي امروز مخاطبان ويژه

ها سبب شده تا نتوان مخاطب امروزي د. اين تفاوتنهاي گذشته تفاوت زيادي دارسده

تهييج، ترغيب و تشويق كرد راحتي ها بهرا براي مصرف محتواي ديني موجود در رسانه

هاي برخط ويژه رسانهها بهزماني ديني بودن و متأرر بودن از رسانهاما دو بعد هم

هاي مرتبط با مصرف محتواي ديني شود تا كنكاش در مورد مؤلفهاينترنتي سبب مي

توسط مخاطب فعال داراي اهميت باشد. از ديگر سو به  يادشدههاي موجود در رسانه

ها گيري، ربات و تغيير نگرش آناي مخاطبان در شك نكه نقش مصرف رسانهدلي  آ

بسيار مهم و اررگذار است و فضاي جامعه ايراني و خانواده ايراني نيز راغب به ديني و 

هاي مرتبط با ميزان شناخت و مطالعه رابطه مؤلفه ، پسمذهبي بودن جوانان است

ساز گسترش تواند زمينهنترنتي ميهاي برخط ايمصرف محتواي ديني در رسانه
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دقيقي براي استفاده از چنين محتواهايي با توجه به  بنديگذاري و حيطهريزي، پايهبرنامه

 استفاده فراوان جوانان ايراني از اينترنت باشد.

 

 مطالعات پيشين
 اريحوزه ابعاد بس نيو اشده انجامو رسانه  نيدر حوزه د يمتعدد يهاتاكنون پژوهش

از  يكي توانيها را مدر رسانه ينيد يبه خود گرفته است كه مصرف محتوا ايتردهگس

ها در عنوان در رسانه ينيد يحال حوزه مصرف محتواشقوق آن در نظر گرفت. بااين

از  ياست هرچند كه در متن برخ بودهو رسانه كمتر موردتوجه  نيحوزه د يهاپژوهش

  .مورداشاره بوده است حاًيو صر حاًيتلوميزان مصرف موجود  يهاپژوهش

 ينيو نگرش د يعوام  مؤرر بر آگاه يكه باهدف بررس يقيتحق يهاافتهي -

 يطوركلكه به دهديشده است نشان مآموزان مقطع متوسطه شهر سوسنگرد انجامدانش

ها شدن آن يدر مذهب يها اصالً نقشآموزان معتقدند كه رسانهدرصد از دانش 4/37

آموزان شدن دانش يدر مذهب ينقش هانهطور كم معتقدند كه رسادرصد به 7/47ندارند. 

ها در معتقدند كه رسانه اديز يليدرصد خ 7/4و تنها  اديطور زدرصد به 6/4دارند و 

  (.1494 ،يآموزان نقش دارند )تاجبخش و موسوشدن دانش يمذهب

 ونيزيتلو ينيرديو غ ينيد يهاكه در مورد نقش برنامه يپژوهش حاتيتوض در -

از  يقيتحق جيشده است آورده شده كه نتاانجامنيز داري كاهش دين اي شيدر افزا

 نيترياصل ينيد يسنت يهارسانه دهدينشان م ياسالم يجمهور ونيزيمخاطبان تلو

 قيتحق جيبه نتا قيتحق ني(، در هم1466درصد مردم هستند )راودراد،  72 ينيمنبع د

استفاده  زانيم دهديشده كه نشان ماشاره شده،انجامدر تهران  1463 كه در سالي گريد

 اديز يليو خ اديدرصد ز 4/3 ي تنها به ميزانتهران انيپاسخگو انيدر م ينياز رسانه د

( در ونيزي)تلو ينقش رسانه جمع يمنظور بررسكه به يقيدر تحق نيهمچن است. ودهب

سال شهر تهران صورت گرفته  14تا  6آموزان دانش نيكودكان در ب يآموزش مذهب
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آموزش  لهيوس كيعنوان به ونيزيدرصد از افراد موردمطالعه از تلو 13است حدود 

  (.1497 ،يميو قو يمي)كر نداكم استفاده كرده يليكم و خ زانيبه م ينيد

تعلق  زانيها و مرسانه ينياستفاده از برنامه د زانيكه با عنوان رابطه م يقيتحق -

كه جوانان  دهدينشان م زيشده نانجام باريسال شهر جو 49تا  17جوانان  يبر رو ينيد

ها رسانه ينيد يهابه استفاده از برنامه يچندان  يتما ،دارياز دين يبرخوردار باوجود

 7/4و   يتما نيدرصد جوانان كمتر 3/74كه  دهدينشان م قيتحق ني. ادهندينشان نم

 (.1467 ،يها دارند )كاللرسانه ينيد يهاه استفاده از برنامهرا ب  يتما ينشتريدرصد ب

مطالعه اينترنتي در بين مردم شهر تهران و » عنوان( با 1493تحقيق غياروند ) -

نيز نشان داده كه مطالعه اينترنتي مطالب مذهبي تنها اولويت اول « عوام  مؤرر بر آن

 ت. نفري موردمطالعه بوده اس 7222نفر از جمعيت  121

اند كه انتظارات و همكاران نيز در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده گانهي يجواد -

هاي ديني برآورده شده است )جوادي يگانه، درصد از مخاطبان رسانه ملي از برنامه 74

 (. 1467كالنتري، عزيزي، 

رفتار كاربران  هدربار( 4223) همكاران و 1هوور قيتحقهمچنين در نتايج  -

كاربران  ميليون از 146معادل درصد  73 كه آمدهدستاينترنت به يدر فضا ييآمريكا

 و كنند دايپ يدسترس ييا معنو يتا به مطالب دين انددهيين كوشالآن طيمح دري آمريكاي

 استفادهمتحده اياالتكه از اينترنت در  ينالبزرگسا از ونيليم 74نزديك به يعني دوسوم 

 .اندسود جسته يو ايمان يدست يافتن به مطالب اعتقاد ياز اينترنت برا كنند،يم

ي كه مرور شدند در موضوع موردمطالعه يهاقيتحقحال تفاوت اين تحقيق با بااين

 يعني عوام  مؤرر بر ميزان مصرف است.

 

 چارچوب مفهومي و مباني نظري

                                                      
1. Hoover 
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فاق افراد اتبه زندگي بشري است و قريب  واژگانامروزه اينترنت يكي از پركاربردترين 

متفاوت از  يتيبا ماه ديجد يارسانه نترنتتوانند مفهومي را بيان كنند. ايدر مورد آن مي

ها را در خود دارد آن رسانه باًهمهيحال تقراز خود است و درعين شيپ يهارسانه

هاي كامپيوتري است كه اي از شبكهاينترنت شبكه .(1464)منتظر قائم و شاه قاسمي، 

ها كامپيوتر را به ميليونو  دهدمي اي بسيار وسيعي را تشكي اسري شبكهزيرساخت سر

وسيله آن هر كامپيوتري به سازد كهاي را ميترتيب شبكهايندهد و بهيكديگر ارتباط مي

ارتباط برقرار  تواند با ساير كامپيوترهاي متص  به اينترنتكه به اينترنت متص  باشد مي

  .(1492)درويشي،  «كند

كه توسط  ها كاربر كامپيوترميليون كند تادرواقع اينترنت اين امكان را فراهم مي

، باهم هاي ارتباطي با يكديگر متص  هستندتلفن و يا ساير خطوط يا روش خطوط

اخير به شمار  يهاسال هاييترين نوآورمهم ازجمله نترنتياارتباط برقرار نمايند. 

هاي انسان شناخته ترين مهندسين يكي از بزرگعنواو به (Wharton, 2009)رفته 

فراواني پيداكرده است و منجر شده تا طي   ها و كاربردهايشود كه امروزه كاربريمي

ها و د. تغيير شك  رسانهنده اي از ابعاد سنتي زندگي تحت تأرير آن تغيير شك گسترده

هاي سنتي ذار از رسانههاي گوناگون ذي  اينترنت ممكن شده و گبه وجود آمدن رسانه

برخط  يهابين رسانهبه نوين در قالب زيرساخت اينترنت فراهم گرديده است. دراين

هايي كه امكان قرار دادن محتواي ديجيتال در معرض دسترس عنوان سامانهاينترنتي به

عموم يا بيش از هزار مخاطب مشخص يا نامشخص از طريق بستر شبكه گسترده 

(؛ اين 1497اند )مركز فناوري اطالعات وزارت ارشاد، گرفته شك  جهاني را دارند،

هاي عنوان رسانهها بهسايتها و وبها را شام  وبالگتوان مثال آنها كه ميرسانه

اينترنتي  برخطهاي عنوان رسانههاي اجتماعي بهاينترنتي اختصاصي و شبكه برخط

 اند. در حوزه ارتباطات شده هاي مفهوميكاربر محور دانست، باعث دگرگوني
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هاي ها در باب معناي مخاطب و نحوه مواجهه وي با رسانهجمله اين دگرگوني از

نظر عميق در باب تعري  و كه اختالفاست  مزبور بوده است. آنچه مسلم است اين

براي  شود كه واژه ساده و يگانه مخاطبياين حقيقت ناشي م توصي  مخاطب از

تر شدن تر و متنوعطور روزافزون در حال پيچيدهرود كه بهميكار  ي بهاشاره به واقعيت

هايي نظير شنوندگان و ( و به همين دلي  است كه توصي 6: 1462كواي ، )مك است

كننده و رمزگشا در طول گير، مقصد، منبع، كاربر، مصرفمستمعان، گيرنده، پيام

است )محسنيان راد و سپنجي،  شدههاي مختل  براي توصي  مخاطب استفادهزمان

 را مخاطب دارند تماي  پژوهشگران جمعي،ارتباط هايپژوهش (؛ اما عمدتاً در1469

)ويندال و ديگران،  آوردمي روي معيني رسانه محتواي به داوطلبانه كه بدانند كسي

(؛ اين فرايند داوطلبانه بودن رجوع مخاطب به يك رسانه در دوره كنوني كه 144: 1464

يافته است موجب ها بسيار افزايشهاي برخط اينترنتي و تنوع خروجي آنتعدد رسانه

هاي خاص و فردي بيشتر از قب  ها به روششود تا امكان استفاده از اين رسانهمي

 . كندها انتخاب مقدور باشد و هر كس بر اساس سليقه خود چيزي از آن

ركيبي از شرايط اجتماعي ـ فرهنگي و اي مخاطبان معموالً مبتني بر تساليق رسانه

نام « هامصرف فردي رسانه»عنوان  با( و 32: 1462كواي ، است )مكها رسانه محتواي

اي از زندگي روزمره مردم را ها بخش بزرگ و فزايندهمصرف فردي رسانه گيرد؛مي

اري هاي فردي، موقعيتي و ساختهاي اين زمينه نيز به ويژگيدهد و تفاوتپوشش مي

 هاي فردي مرتبط استاجتماعي و عقايد و ارزش برگرفته از نوع جامعه يا موقعيت

هاي كنندگان رسانهاستفادهاي امروز (. درواقع در سپهر رسانه1491، زادهيمهد)

چنين و در  اندآورده كنترل بر محيط اطالعاتي خود را به دست عمالموردنظر امكان ا

انواع نامحدود  كنندگانشماري از مصرفياي بهشرايطي، جاي مخاطب را مجموعه

عنوان كنندگان بهاين مصرف .(16: 1462كواي ، )مك نداگرفتهخدمات اطالعاتي 

 هر با مواجهه تا در مختارند آزاد گزينشگران عنوانبه كه دنشومي شناخته عامالني

دهند؛ چنين  قرار مصرف مورد د،نپسندمي كه را آنچه ،ايرسانه محصول يا رسانه
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مبتني بر رويكرد مخاطب فعال و نظريه استفاده و  ،كنندهاي از توانايي مصرفجنبه

 است.  يتحلقاب خشنودي 

گر در مقاب  كننده و انتخابرويكرد مخاطب فعال مخاطب را بهره برنده، استفاده

انه شده در رسكند يا به تعبير ديگر او را گزينشگر محتواي ارائهرسانه محسوب مي

 و نيازها بر مخاطب انگاشتن فعال داند و نظريه استفاده و خشنودي نيز ضمنمي

 ت،ينياز به هدا :اند ازنيازها عبارتكند؛ مي تأكيد هارسانه از استفاده در وي هايانگيزه

و  شونديم يها نيز كه از نيازها ناشانگيزهو تنش  ازي امنيت، كنش متقاب  و دور

 تيهو ،يمشورت خواه ،يآگاه :از اندعبارت دهنديها را تشكي  مآن يكنش يهاجنبه

. در نظريه (1497 ،يو رحمت يعيرب ،ي)گنج و فراغت يكنش متقاب  اجتماع ،يشخص

 مخاطبان اجتماعي نقش و عاليق ها،ارزش كه تأكيد بر آن است استفاده و خشنودي

 بشنوند، و ببينند ندخواهمي را آنچه هايكسري مؤلفه اساس بر مردم است و مهم

 از مردم چرا كه است اين خشنودي و استفاده نظريه اساسي پرسش .كنندمي انتخاب

اجمال به كه پاسخي گيرند مي كار به منظوري چه به را هاآن و كنندمي استفاده هارسانه

 و اطالعات سازگاري، آرامش، راهنمايي، كسب براي مردم كه است اين شودمي داده

( البته 47: 1494)مهدي زاده،  كنندمي استفاده هارسانه از شخصي هويت ريگيشك 

هاي اجتماعي پيوند عميقي با ساير مشخصهرا در ها رسانه استفاده از( 1462كواي  )مك

هاي متفاوت اين عوام  جنسيت، شغ  و تركيب ويژه سن، درآمد،به يشناخت تيـ جمع

  .داندمي

، 1يي يا سودمندينفع گراهاي گزينشگري، ويژگيعمدتاً مخاطبان فعال با 

و مقاومت در برابر تأرير رسانه به مصرف يك  4قصدمندي يا انتخابي بودن، درگيري

(. چنين مخاطبي گزينشي 44-44: 1462كواي ، د )مكنآورمحتواي خاص روي مي

                                                      
1. Utility 

2. Involvement 
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. كندصورت تعمدي از يك رسانه استفاده ميعم  كرده و براي ارضاء نياز خود به

گزينشگري، نشانه ارتباط ميان فعاليت )تماشا كردن، گوش كردن و خواندن( و 

(. همچنين مخاطبان فعال 76-74: 1461)نيكو،  هاي روي آوردن به رسانه استانگيزه

كنند؛ اين موضوع با براي رفع نيازها و رسيدن به اهداف خاصي از رسانه استفاده مي

كننده شود كه مصرفودمندي زماني حاص  ميشود گرچه سمفهوم سودمندي تبيين مي

خود ببرد كه اين امر در مراح   مدنظرشناختي از محتواي اي اجتماعي يا روانبهره

 اجتماعي ( عوام 1994اساس است كه رابين ) نيبر همافتد و زماني مختلفي اتفاق مي

از محتواي  دارهدفمند يا داند. استفاده نيتمي ارتباطي رفتار را واسطه شناختيروان و

 دار زهيانگي مخاطبان فعال تأكيد دارد. انتخاب آگاهانه و قصدمندها نيز بر ويژگي رسانه

شود كننده محتوا از ميان محتواهاي مختلفي كه توسط رسانه به او عرضه ميمصرف

 مبناي اين بعد است. 

جه قرار دقت موردتومخاطب فعال، هدفمندانه به سراغ رسانه رفته و آن را به

دهنده ارضاي برخي اي نشاناينجا، مصرف رسانه در(. 1462پور، )كاظمي دهدمي

 انيب شنوديو خ استفادهرويكرد  وبيش آگاهانه است؛ نيازهايي كه درنيازهاي كم

خاصي  انگيزه و باهدف هارسانه از استفاده درواقع .(44: 1462كواي ، )مك اندشده

پايه و  ،ارتباطي محتواي و منابع از اميال يا نيازها ختنسا برآورده شود وانجام مي

 از اي است. در همين راستا تأكيد شده كه استفادهاساسي براي مصرف محتواي رسانه

 شك تقلي  براي اطالعات جستجوي ازجمله منفعت يا رضايت كسب منظوربه هارسانه

 مجموع در. (Rubin, 1993: 88-105است ) شخصي مشكالت و مسائ  ح  و ترديد و

توان گفت مخاطب فعال امروزي بر اساس عواملي چون خود محتوا و رمره آن براي مي

از تعام  با  رضايت كسب هاي اجتماعي و جمعيت شناختي و همچنينوي، ويژگي

با توجه به آنچه مرور . پردازدگزينشگري محتواي يك رسانه و مصرف آن مي رسانه به

اهيم مربوط به مخاطب فعال و نظريه استفاده و خشنودي شد و با در نظر گرفتن مف

 فرضيات اين تحقيق به شرح ذي  است:



 

 

 

 

 113  هاي مرتبط با ميزان مصرف محتواي ...  مطالعه مؤلفه

 هاي برخط اينترنتي در بين زنان و رسد مصرف محتواي ديني رسانهبه نظر مي

 مردان متفاوت است.

 هاي برخط اينترنتي به دهي محتواي ديني رسانهرسد بين ميزان پاسخبه نظر مي

ها از اين محتوا، انان و نوجوانان و ميزان مصرف )استفاده( آنسؤاالت ديني جو

 رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.

 رسد بين كيفيت تربيت ديني جوانان و نوجوانان در خانواده و ميزان به نظر مي

هاي برخط اينترنتي، رابطه مستقيم و استفاده( محتواي ديني در رسانه) مصرف

 معناداري وجود دارد.

 هاي ديني جوانان و نوجوانان و ميزان رسد بين ميزان ارتقاي آگاهيبه نظر مي

هاي برخط اينترنتي، رابطه مستقيم و استفاده( محتواي ديني در رسانهمصرف )

 معناداري وجود دارد.

 اينترنتي  برخطهاي رسد بين نحوه دسترسي جوانان و نوجوانان به رسانهبه نظر مي

ها، رابطه مستقيم و ها از محتواي ديني اين رسانهده( آناستفا) و ميزان مصرف

 .معناداري وجود دارد

 رسد بين ميزان رفع شبهات ديني جوانان و نوجوانان و ميزان مصرفبه نظر مي 

هاي برخط اينترنتي، رابطه مستقيم و ها از محتواي ديني رسانهاستفاده( آن)

 معناداري وجود دارد.
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 مدل مفهومي تحقيق -6شكل 

 

 روش پژوهش

منظم  يهااز روش يامجموعه ش،يمايپاست؛  اجراشده يشيمايپژوهش به روش پ نيا

 ايها و اطالعات درباره افراد، خانواده يآورجمع يو استاندارد است كه برا

ت آوردن به دس يبرا يروش نيو همچن رديگيتر مورداستفاده قرار مبزرگ يهامجموعه

 كي ياز اعضا يمشخصات گروه اينظرات، رفتارها  ورها،با ها،دگاهيدرباره د ياطالعات

 نيدر ا ي(. نمونه موردمطالعه و جامعه آمار774-771: 1494 ،ياست )بب يجامعه آمار

 ارتقاي آگاهي

 رفع شبهات

 دسترسي آسان

 خانوادگي تربيتشرايط 

 هاي برخط اينترنتيپاسخ گرفتن از رسانه

 

 جنسيت

استفاده از محتوا
 ي

ديني رسانه
ط اينترنتي

ي برخ
ها

 

 

مصرف 

اي رسانه

 فردي
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ها بر اساس آن تيساله شهر تهران بودند كه جمع 49تا  17پژوهش نوجوانان و جوانان 

و هشتصد و  هزار وپنجستيو هفتصد و ب ونيلي، دو م1497سال  يآمار سرشمار

بر  قي. حجم نمونه تحق(1497)مركز آمار ايران،  است دهيوشش نفر برآورد گردشصت

 پرسشنامه توسط كه اطالعات موردنظر نفر محاسبه شد 463اساس فرمول كوكران 

نفر  467از  تيو جنس التيدر مورد سن، تحص هيسؤال پا 4و  گويه 19با  محقق ساخته

 يريگاساس روش نمونه رب ،گيريفقدان چارچوب نمونه  يبه دلآوري شد. جمع

 44گيري شد به اين صورت كه ابتدا از بين مناطق اقدام به نمونه ياچندمرحلهاي خوشه

انتخاب شد و  6و  44، 11، 4منطقه شام  مناطق  3تصادفي  صورتبهگانه شهر تهران 

مختل  ريخته و از كيسه مربوط به هر  سهيكداخ  چهار  هاطقههاي منسپس نام محله

شده و هاي انتخابتصادف انتخاب گرديد و با مراجعه به محلهمنطقه، يك محله به

 تكمي  پرسشنامه به روش آنالين انجام و ،ي حاضر در منطقهخانوارهاانتخاب تصادفي 

مربوط به  يهاو انجام آزمونداده   يو تحل يسازنسبت به آماده Spssافزار با نرم

 اقدام شد. رگرسيونو  يهمبستگ

پرسشنامه  ييايپا يبررس يكرونباخ برا ياز آزمون آلفا قيتحق نيدر اهمچنين 

به روش  ينفر از جامعه آمار 42 نيمنظور ابتدا پرسشنامه ب نيبه هم ؛استفاده شد

آمده به كمك دستهب يهاشد و سپس با استفاده از داده عيتوز يتصادف يريگنمونه

 ييايمقدار پا 1. جدول شماره ديمحاسبه گرد هپرسشنام ييايپا زانيم Spssافزار نرم

كرونباخ  يآزمون مقدار آلفا نيو ازآنجاكه اگر در ا دهديرا نشان م قيتحق يرهايمتغ

 ييايباشد پرسشنامه از پا تركينزد 1باشد و هر چه مقدار به عدد  4/2تر از مقدار بزرگ

قرار  ديمورد تائ زين شنامهپرس ييايآمده پادستبه ريبر اساس مقاد ،رخوردار استب

پرسشنامه هم بر اساس اظهارنظر سه تن از استادان  يصور ييروا همچنينگرفت. 

 شد. دييو رسانه تا يشناسحوزه جامعه
 

 قيتحق يهامؤلفه ييايپا - 6 جدول
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 4/44 127 سال 43تا  42

 1/42 117 سال 49تا  47

 

پژوهش  نيكه در ا يع افرادمجموكه دهد ( نشان مي4هاي جدول شماره )داده

 19تا  17 ينفر در بازه سن 177معادل  4/34اند كه نفر بوده 467اند شام  شركت كرده
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در بازه  نفر 117معادل  1/42سال و  43تا  42 در بازه سني نفر 127معادل  4/44سال، 

در  دهندگاننفر از پاسخ 197 دلمعا 6/72 نياند. همچنسال قرار داشته 49تا  47 سني

كننده در در بين افراد شركت اند.مرد بوده زينفر ن 169معادل  4/39پژوهش زن و  نيا

كنندگان در اين تحقيق دارندگان مدرك ديپلم درصد مشاركت 1/31اين پژوهش 

كمترين  را به خود اختصاص دادند. كنندگاناند كه نسبت بيشترين فراواني مشاركتبوده

درصد  7/49درصد در مقطع دكتري بودند.  4/4واني تعداد پاسخگويان نيز با فرا

 4/16نفر از پاسخگويان معادل  77پاسخگويان هم داراي مدرك ليسانس بودند و تعداد 

درصد از  9/4دادند. تشكي  مي ارشدها را دارندگان مدرك كارشناسي درصد آن

 ند.ديپلم بوددادند كه داراي مدرك فوقپاسخگويان را هم افرادي تشكي  مي

 
 هاي برخط اينترنتي بر اساس اظهارنظر پاسخگوياندرصد فراواني استفاده از رسانه -3جدول 

 هاي برخط اينترنتيدرصد فراواني استفاده از رسانه ميزان استفاده

 7/4 خيلي كم

 9/3 كم

 9/43 يتا حدود

 7/49 زياد

 3/46 خيلي زياد

 

طور ها بهنفر از آن 174معادل  نايدرصد پاسخگو 7/49( 4بر اساس جدول شماره )

كه بيشترين فراواني استفاده را نشان  انداستفاده كرده ينترنتيا برخط يهااز رسانه اديز

 يهااستفاده خود را از رسانه زين انيپاسخگو نفر از 129معادل  درصد 3/46. دهدمي

در كنندگان از شركتنفر  97درصد معادل  9/43اند. عنوان كرده اديز يليخ ينترنتيبرخط ا

درصد  9/3ها بهره گرفته و رسانه ني( از امتوسط) يصورت تا حدودپژوهش به نيا
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استفاده  نياند. كمتراستفاده كرده ينترنتيا برخط يهاطور كم از رسانهنفر هم به 16معادل 

 اند.داشتهتن  12معادل  انيدرصد پاسخگو 7/4ها را هم رسانه نياز ا

 

 آمار استنباطي

هاي برخط اينترنتي در رسد مصرف محتواي ديني رسانهبه نظر مي -6فرضيه شماره 

 بين زنان و مردان متفاوت است.
هاي بررسي تفاوت استفاده مردان و زنان از محتواي ديني رسانهنتايج آزمون تي براي  -1 جدول

 برخط اينترنتي

 گويه

ن يآزمون لو

براي برابري 

 واريانس

 Tآزمون 

F 
 معني

 داري
T 

درجه 

 آزادي

سطح 

 داريمعني

اختالف 

 ميانگين

 97فاصله اطمينان 

 درصد اختالف

 كران باال كران پايين

مساوي بودن  فرض

 هاواريانس
49/6 223/2 649/2 46 949/2 2417/2 37447/2- 39734/2 

فرض عدم مساوي بودن 

 واريانس
  614/2 291/474 946/2 2417/2 37391/2 39499/2 

 1 ادامه جدول

 ميانگين تعداد جنسيت گويه
انحراف 

 معيار

خطاي معيار 

 ميانگين

مصرف محتواي  رسديبه نظر م

در  ينترنتيبرخط ا يهارسانه ينيد

 زنان و مردان متفاوت است نيب

 1734/2 1766/4 4231/4 197 مؤنث

 1676/2 7794/4 7647/4 169 مذكر

شده است. اين آزمون براي استفاده Tبراي بررسي فرضيه شماره يك از آزمون 

 انسيدو وار يبرابر ين براياگر آزمون لوبررسي فرضيه ابتدا نيازمند آزمون لوين است؛ 
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 براي بررسي فرضيه جياز سطر اول نتا معنادار است انسيدو واربرابري نشان دهد كه 

اهم برابر دو نمونه ب انسين نشان دهد كه وارياگر آزمون لو يول ميينمايماستفاده 

 جدولبخش اول استفاده نمود. در براي بررسي فرضيه  جياز سطر دوم نتا ديبا ستندين

دهد يكه نشان م است 223/2عدد برابر با  (Sig)ن يآزمون لو معناداريسطح  3شماره 

نتايج از بنابراين براي بررسي فرضيه  هاي دو نمونه معنادار استبرابري واريانس

موجود  با توجه به نتايج .كرديماستفاده  بخش نخست جدول اولسطر آمده در دستبه

ميزان مصرف محتواي ديني در ميانگين كه شود مشاهده مي در بخش دوم جدول

 76/4و براي پاسخگويان مرد  43/4براي پاسخگويان زن اينترنتي  برخطهاي رسانه

ان است. براي حصول بيشتر از مرد 241/2باشد. اين ميانگين در بين زنان به ميزان مي

در بين پاسخگويان  معناداريصورت اطمينان از اينكه آيا اين تفاوت ميانگين واقعاً و به

نتايج كنيم. مجدد رجوع مي 3سطر اول بخش نخست جدول به نتايج  ،وجود دارد يا نه

تر بزرگاست و اين عدد  949/2آمده دستبه كه معناداريآزمون تي حاكي از اين است 

شده بين ميانگين متغيرهاي هاي مشاهدهازنظر آماري تفاوتبنابراين باشد، مي 27/2از 

هاي ميزان مصرف محتواي ديني در رسانهيعني ميانگين  ؛نيست معنادارموردبررسي 

ندارد و فرضيه شماره  معناداريپاسخگويان زن و مرد تفاوت ميان در اينترنتي  برخط

 شود.يك تحقيق رد مي

 برخط هايرسانه ديني محتواي دهيپاسخ ميزان بين رسدمي نظر به -1 فرضيه شماره

 محتواي، اين از هاآن استفاده ميزان و نوجوانان و جوانان ديني سؤاالت به اينترنتي

 .دارد وجود معناداري و مستقيم رابطه
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 ديني و ميزان استفاده )مصرف( سؤاالتي به دهپاسخهمبستگي ميزان  - 1 جدول

 متغير مستق  متغير وابسته پيرسون ضريب همبستگي معناداري سطح نتيجه

 پاسخ به سؤاالت ميزان استفاده 777/2 222/2 وجود رابطه

 

دهي به سؤاالت ديني و ميزان استفاده اين منظور همبستگي ميزان پاسخآزمون پيرسون به

شده است، جهت سنجش فرضيه شماره دو انجام ،هاي برخط اينترنتيدر رسانه محتوا

است، اين بدين  27/2آزمون پيرسون براي اين فرضيه برابر صفر و كمتر از معناداري 

 ديني دهي به سؤاالتميزان پاسخ يد است يعني بينيمعناست كه اين فرضيه مورد تا

 هايها در رسانهاستفاده( محتواي ديني توسط آن) مصرف ميزان و نوجوانان و جوانان

 .دارد و معناداري وجود مستقيم هرابط اينترنتي، برخط

 

 در نوجوانان و جوانان ديني تربيت كيفيت بين رسدمي نظر به -3فرضيه شماره 

و  مستقيم رابطه اينترنتي برخط هايرسانه در ديني محتواي استفاده ميزان و خانواده

 .دارد معناداري وجود

 
 رف(همبستگي کيفيت تربيتي ديني و ميزان استفاده )مص - 1 جدول

 معناداري سطح نتيجه
 ضريب همبستگي

 اسپيرمن
 متغير مستق  متغير وابسته

 ديني تربيتي كيفيت ميزان استفاده 712/2 222/2 وجود رابطه

 

در مورد فرضيه شماره سوم كه همبستگي كيفيت تربيتي خانواده و ميزان استفاده 

شود كه معناداري ده ميمشاهدهد، را نشان ميهاي برخط اينترنتي در رسانه اين محتوا

است بنابراين بين متغير  27/2شده در آزمون اسپيرمن برابر صفر و كمتر از نشان داده

 مستق  و وابسته اين فرضيه رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.
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 و جوانان ديني هايآگاهي ارتقاي ميزان بين رسدمي نظر به -1فرضيه شماره 

و  مستقيم رابطه اينترنتي، برخط هايرسانه در ديني محتواي استفاده ميزان و نوجوانان

 .دارد معناداري وجود

 
 ميزان استفاده )مصرف( وهمبستگي ميزان ارتقاي آگاهي  - 7 جدول

 معناداري سطح نتيجه
 ضريب همبستگي

 اسپيرمن
 متغير مستق  متغير وابسته

 يآگاه يارتقا ميزان استفاده 741/2 222/2 وجود رابطه

 

اين آزمون برابر صفر و كمتر  معناداريبر اساس آزمون همبستگي فرضيه شماره چهار 

 توان نتيجه گرفت كه بينيد است پس ميياست بنابراين اين فرضيه مورد تا 27/2از 

استفاده( محتواي ديني ) ميزان مصرف جوانان و نوجوانان و متغير ميزان ارتقاي آگاهي

و معناداري  مستقيم رابطه اينترنتي، برخط هايرسانهدر  توسط نوجوانان و جوانان

 .دارد وجود

 هايرسانه به نوجوانان و جوانان دسترسي نحوه بين رسدمي نظر به -1فرضيه شماره 

و  مستقيم رابطه ها،رسانه اين ديني محتواي از هاآن استفاده ميزان و اينترنتي برخط

 .دارد معناداري وجود

 
 وه دسترسي و ميزان استفاده )مصرف(همبستگي نح - 1 جدول

 معناداري سطح نتيجه
 ضريب همبستگي

 پيرسون
 متغير مستق  متغير وابسته

 ينحوه دسترس ميزان استفاده 741/2 222/2 وجود رابطه
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طور كه در يد قرار گرفت؛ همانيفرضيه شماره پنج بر اساس آزمون پيرسون مورد تا

زمون جهت سنجش همبستگي نحوه دسترسي و ميزان آ معناداريشود مشاهده مي 6جدول 

، است 27/2اينترنتي برابر صفر و كمتر از  برخطهاي استفاده از محتواي ديني در رسانه

نحوه  يد است. نتيجه اين آزمون حاكي از آن است كه بينياين فرضيه مورد تا پس

ي ديني توسط استفاده( محتوا) ميزان مصرف اينترنتي و برخطهاي به رسانه دسترسي

 .دارد و معناداري وجود مستقيم رابطه ها،در اين رسانه نوجوانان و جوانان

 نوجوانان و جوانان ديني شبهات رفع ميزان بين رسدمي نظر به -1فرضيه شماره  

و  مستقيم رابطه اينترنتي، برخط هايرسانه ديني محتواي از هاآن استفاده ميزان و

 .دارد معناداري وجود
 

 همبستگي ميزان رفع شبهات و ميزان استفاده )مصرف( - 1 لجدو

 معناداري سطح نتيجه
 ضريب همبستگي

 پيرسون
 متغير مستق  متغير وابسته

 رفع شبهات ميزان استفاده 716/2 222/2 وجود رابطه

 
بر اساس آزمون پيرسون مورداستفاده براي سنجش فرضيه ششم با توجه به سطح 

مشخص شد كه  27/2و كمتر بودن اين مقدر از سطح خطاي  معناداري صفر در آزمون

از  هاآن استفاده() مصرف ميزان و نوجوانان و جوانان ديني شبهات رفع بين ميزان

 دارد. وجود مستقيم و معناداري رابطه اينترنتي، برخط هايرسانه محتواي ديني

ه توسط متغيرهاي بيني كنندگي و تبيين متغير وابستدر خصوص پي بردن به قدرت پيش

 مستق  اين تحقيق تحلي  رگرسيوني نيز انجام شد.
 

 ضريب همبستگي رگرسيون متغيرهاي مستقل و متغير وابسته - 61 جدول

R  مجذورR  تنظيم مجذورR خطاي برآورد 

47/2 74/2 77/2 774/1 
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كه  47/2برابر است با  Rآمده نشان داد مقدار  12نتايج اين تحلي  كه در جدول 

اشاره ها شدت همبستگي آنبه شاره دارد به همبستگي ساده بين متغيرها و به عبارتي ا

نمايان است، بين متغير وابسته )ميزان مصرف محتواي  Rطور كه از مقدار دارد. همان

 به دهيديني توسط نوجوانان و جوانان( و متغيرهاي مستق  )جنسيت، ميزان پاسخ

 آگاهي، نحوه دسترسي و ميزان رفع ميزان ارتقايخانواده،  تربيتي سؤاالت، كيفيت

دهد كه چه نشان مي Rشبهات( همبستگي در حد قوي وجود دارد. مقدار مجذور 

تواند توسط متغير مستق  تبيين شود. در اينجا، متغيرهاي مقدار از متغير وابسته، مي

 ان ارتقايخانواده، ميز تربيتي سؤاالت، كيفيت به دهيمستق  )جنسيت، ميزان پاسخ

درصد از تغييرات متغير  74/2 دنتوانشبهات( مي آگاهي، نحوه دسترسي و ميزان رفع

وابسته )ميزان مصرف محتواي ديني توسط نوجوانان و جوانان( را تبيين كنند كه درواقع 

 گيري است.مقدار تقريباً چشم

 
 وابسته متغير و مستقل متغيرهاي واريانس تحليل - 66 جدول

 مجموع مدل

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات

F  سطح

 معناداري

 رگرسيون

 باقيمانده

 مجموع

24/1447 

6/943 

6/4139 

7 

449 

463 

223/437 

33/4 

 

32/122 

 

222/2 

 

طور معناداري تواند بهآيا مدل رگرسيون مي» ( هم پاسخ به اين سؤال كه11جدول )

براي بررسي  دهد.نشان ميرا «  كندبيني )و مناسبي( تغييرات متغير وابسته را پيش

كنيم. اين ستون معناداري آماري مدل رگرسيون نگاه مي جدولمعناداري به ستون آخر 

گيريم نتيجه مي است 27/2آمده كمتر از دستبهسطح معناداري  و چوندهد را نشان مي

هاي انهمصرف محتواي ديني رسبيني كننده خوبي براي متغير كاررفته، پيشكه مدل به
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است كه بيانگر اين  27/2كمتر از ميزان  اينجااست. ميزان معناداري در  اينترنتي برخط

 .است كه مدل رگرسيوني معنادار است

 
 بينيضرايب قدرت پيش - 61 جدول

 مدل
B  ضرايب

 غيراستاندارد

خطاي 

 استاندارد

بتا )ضرايب 

 استاندارد(
T سطح معناداري 

 222/2 33/3  42/2 47/1 رابت

 47/2 -14/1 -27/2 12/2 -14/2 جنسيت

دهي به ميزان پاسخ

 سؤاالت
149/2 274/2 11/2 37/4 217/2 

 221/2 33/4 16/2 24/2 14/2 ميزان ارتقاي آگاهي

 222/2 46/4 47/2 24/2 43/2 نحوه دسترسي

 29/2 74/4 11/2 24/2 27/2 ميزان رفع شبهه

 

يني متغير وابسته را در اختيار ما قرار باطالعات ضروري براي پيشنيز  (14جدول )

، سؤاالت دهي بههاي ميزان پاسخو متغير كنيم كه مقدار رابتد. مشاهده ميندهمي

در شبهه،  رفع، ميزان آسان دسترسي، ميزان آگاهي ارتقاي، ميزان خانواده تربيتي شرايط

ر جنسيت با توجه و متغي اندمعنادار شده (با توجه به اعداد ستون سطح معناداريمدل )

مربوط به ضرايب  مقدار رابت و متغيرمعنادار نيست.  27/2به سطح معناداري باالي 

بيني كنندگي متغير مستق  يشدهنده ميزان پنشاندر اين جدول  (استانداردشده )بتا

بيني يرهاي وابسته است؛ بر اين اساس در پژوهش ما بيشترين ميزان پيشمتغتوسط 

و سپس متغير ارتقاي آگاهي با  47/2سترسي با ضريب رگرسيوني كنندگي را نحوه د

 دارد. 16/2ضريب رگرسيوني 

 

 يريگجهيبحث و نت
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اي كشور اي بر عرصه عمومي ايران و فضاي رسانههاي نوين تأريرات گستردهرسانه

هاي رسانه (. از جمله آن كه4: 1494يزدي،  زادهاند )باستاني، خانيكي، اركانداشته

 اند تا در ارائه محتواي ديني،توانستههاي نوين عنوان شقي از رسانهبه ط اينترنتيبرخ

پاسخگويي به شبهات، ارائه اخبار و ساير محتواهاي مربوط به دين نقش ايفا كنند و 

 است يمطالب دين و اينترنت در گسترش دين يرگذارياز تأر يحاك ييكاركردهاچنين 

و نگرش  قهيبنا بر سل هاي برخط اينترنتيان رسانهطبمخاحال بااين. (1467)كورري، 

ها ازجمله محتواي ديني موجود در اين رسانهمختل   يحتواهابه مصرف م ،خود

هاي ها و مؤلفهيازها، ويژگينها بر اساس عاليق، ؛ اينكه مخاطبان اين رسانهپردازديم

نظريه استفاده و  كنند بر اساسخاصي، محتواها ازجمله محتواي ديني را مصرف مي

 . است نييتبخوبي قاب  خشنودي و رويكرد مخاطب فعال به

بر همين اساس هدف اين تحقيق بر اساس مفاهيم موجود در نظريه استفاده و 

ها با ميزان برخي مؤلفه رابطهو مخاطب فعال بررسي  رسانهخشنودي، مصرف فردي 

اينكه تحقيقات گذشته  باوجود هاي برخط اينترنتي بود.مصرف محتواي ديني در رسانه

طورجدي براي مصرف محتواي ها بهنشان داده كه عمدتاً مردم در كشور ما از رسانه

؛ تاجبخش و 1466؛ راودراد، 1467گيرند )كاللي، ديني و مذهبي شدن بهره نمي

طور دهنده استفاده از محتواي ديني اينترنت به( اما تجربه جهاني نشان1494موسوي، 

( به همين منظور در اين تحقيق Rainie, 2004&  Schofield, Hooverه است )گسترد

هاي برخط اينترنتي هاي گوناگون بر ميزان مصرف محتواي ديني رسانهرابطه مؤلفه

هاي برخط اينترنتي مورد سؤال واقع شد و در ابتدا نحوه مصرف رسانهسنجيده شد. 

ر اين تحقيق استفاده زيادي از اينترنت كنندگان دتحلي  نتايج نشان داد كه مشاركت

بود، به دست آمد و با  67/4د. اين نتيجه بر اساس ميانگين استفاده كه رقمي معادل ندار

( نيز انطباق دارد؛ در نتايج 1497) محمدپورنتايج تحقيق بني فاطمه، آقاياري هير و 
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روز است دقيقه در شبانه 136كه ميانگين استفاده از اينترنت  ها نيز تأكيد شدهتحقيق آن

  باشد.كه بيانگر استفاده زياد از آن مي

نخستين فرضيه اين تحقيق تفاوت ميزان مصرف محتوا در بين زنان و مردان را 

و  ينگرش ،يزنان و مردان در ابعاد عاطف يتفاوت ذات موردبررسي قرار داد اما باوجود

 يهارسانه ينيد محتوايها از ناستفاده آ اي رفمص زانيدر م يتفاوت ذات نيا ،غيره

 زانيم تفاوتي را درمعنا كه زن بودن و مرد بودن  نيبد ه استنداشت ريتأر ينترنتيبرخط ا

بر اساس گفته كند. گرچه ايجاد نميرسانه  نيا ينيمحتواي داز استفاده  ايمصرف 

ت و ها اس( جنسيت يكي از عوام  تأريرگذار در استفاده از رسانه1462كواي  )مك

ها مصرف فردي رسانهبر هاي فردي ( نيز معتقد است كه ويژگي1491زاده )مهدي

هاي برخط اينترنتي با اررگذار است اما اين عدم تفاوت در مصرف محتواي ديني رسانه

هاي سنتي نظير منبر نويسد رسانه( كه مي1466توجه به نتايج تحقيقات راودراد )

تحلي  است؛ بدين معني شوند قاب دم محسوب ميدرصد مر 72ترين منبع ديني اصلي

هاي نوين ندارند بنابراين ها عمدتاً انتظار كاركرد ديني از رسانهو زن مردهاكه چون 

ها وجود ندارد. ها از محتواي ديني موجود در اين رسانهتفاوتي نيز بين ميزان مصرف آن

جوي اطالعات براي يافتن پاسخ ها جستكه يكي از دالي  رجوع افراد به رسانهازآنجايي

يي، اطالع جو( است و 1494زاده، راهنمايي )مهدي مسائ  خود و همچنين كسب

عنوان كاركردهاي مهم اينترنت براي دين ( به1467جستجو كردن و آموزش )مسعودي، 

دهي به سؤاالت ديني و وجود رابطه مستقيم و معنادار بين پاسخبنابراين اند شده مطرح

هاي برخط اينترنتي كه مورد تأييد قرار استفاده )مصرف( محتواي ديني در رسانه ميزان

هاي برخط اينترنتي دهي رسانهتحلي  است كه اين ميزان پاسخگرفت از اين زاويه قاب 

هاي ها و استفاده مجددشان از رسانهي آنخشنودتواند موجب خود مي ،به مخاطب

 اشد. مزبور براي يافتن اطالعات مجدد ب

استفاده  زانيخانواده و م يتيترب تيفيكبين  معنادارفرض وجود رابطه مستقيم و 

ي نيز در اين پژوهش مورد تأييد قرار گرفت. نترنتيبرخط ا يهار رسانهد محتوا نيا
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 هاي اجتماعيپيوند عميقي با ساير مشخصهرا در ها رسانه استفاده از( 1462)  يكوامك

وضعيت خانوادگي اوست و  ،هاي اجتماعي هر فردمشخصه نيرتمهمداند؛ يكي از مي

صباغ )بخشي،  روديعام  به شمار م نيبانفوذتر تربيت ديني نهيزمدر خانواده چون 

 بنابراينهاي ديني فرزندان نيز عام  بسيار تأريرگذاري است در كنش (1494ي، لياسماع

وانان و نوجواناني كه در يك هاي برخط اينترنتي توسط جرجوع به محتواي ديني رسانه

كه بر نقش  1گفته بلومربر اند بنا يت ديني رشد كرده و نمو يافتهتربخانواده متدين با 

( تأكيد داشته است قاب  تبيين است. 1491زاده، ها )معمارياني، حسنوالدين در كنش

نه مؤلفه هاي انگيزه براي رو آوردن به رسادر نظريه استفاده و خشنودي يكي از مؤلفه

 و جوانان ديني هايآگاهي ارتقايتوان گفت تبيين رابطه رو ميينازاآگاهي است 

اينترنتي و تأييد وجود  برخط هايرسانه در ديني محتواي استفاده ميزان و نوجوانان

 گيرد. رابطه مستقيم و معنادار بين اين دو متغير از انگيزه افراد نشأت مي

جذب محتواي يك  شناختياجتماعي يا روانيري گبهره  يبه دلمخاطب فعال 

اي را براي او فراهم تواند چنين بهرهشود و ارتقاي آگاهي در زمينه ديني ميرسانه مي

 به نوجوانان و جوانان دسترسي نحوهكرده و وي را از اين مصرف خشنود سازد. 

ها طبق نتايج رسانه ناي ديني محتواي از هاآن استفاده ميزان بر اينترنتي برخط هايرسانه

 4/74شده انجام 1466اين تحقيق اررگذار است. البته بر اساس مطالعاتي كه در سال 

اي در حوزه ارتباطات سنتي را در مقايسه با ارتباط رسانهساله  47تا  16درصد از افراد 

به  به نظر محققان وجودنيباا( اما 1466هاشمي، اند )حاجيپسنديده هاديني در آن سال

هاي نوين و تغييراتي كه طي چند سال گذشته در دلي  فراگير شدن دسترسي به رسانه

هاي برخط توان عام  دسترسي را در مصرف محتواي ديني رسانهمي دادهرخكشور ما 

هاي تحقيق متغير نحوه دسترسي كه يافته طورهمان ،اينترنتي موردتوجه بيشتري قرار داد

براي اررگذاري بر ميزان مصرف  رهايمتغتري از ساير ي كننده قويبينها را پيشبه رسانه

محتواي ديني نشان داد. وجود رابطه معنادار و مستقيم بين رفع شبهه و ميزان استفاده از 

                                                      
1. Herbert Blumer 
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( كه يكي از دالي  1966هاي برخط اينترنتي نيز با گفته رابين )محتواي ديني رسانه

 ترديد و شك تقلي  استفاده و خشنودياستفاده از محتواي رسانه را در رويكرد 

( نيز در تحقيق خود يكي از كاركردهاي 1467داند، انطباق دارد. كورري )مي شخصي

ترس  كه آنيبافراد »نويسد: داند و مياصلي اينترنت براي دين را ح  مسائ  افراد مي

ح  هتوانند مسائ  خود را مطرح كرده و راآبروي خود داشته باشند مي ختنيراز 

 «. مناسب را بيايند

مشورت  زهيباانگ ذكرشده ترشيپو مستقيم بين متغيرهاي  معناداروجود ارتباط 

ي خوببهنيز  در رويكرد استفاده و خشنودي (1497 ،يو رحمت يعيرب ،ي)گنجي خواه

چرا كه اگر مبناي مشورت را استخراج عقايد صحيح بدانيم، فرد با  تحلي  استقاب 

در راستاي رفع شبهه خود از اين محتوا  به گونهي نيرسانه دواي مراجعه به محت

. باوجود آنچه گذشت پيشنهاد دهد پاسخ خودتواند به شبهه مشورت گرفته و مي

ازپيش فراهم يشبهاي نوين برخط اينترنتي شود كه نخست زمينه دسترسي به رسانهمي

دارند  يدتأكرهبر انقالب نيز  شود وشود چرا امروزه اين فضا به فضاي حقيقي تعبير مي

ضرورت بنابراين ي صورت گيرد اسالم ميمفاه جيترو يبرا يمجاز ياستفاده از فضاتا 

ديني توليدشده، زمينه دسترسي به مصرف آن نيز فراهم  يدارد تا عالوه بر اينكه محتوا

ند كنمنسجم در توليد محتواي ديني فعاليت مي صورتبههاي كاري كه شود. دوم گروه

ي نيضد دهاي بايد تالش كرده تا چنين محتوايي با توجه به مسائ ، شبهات و فعاليت

روز شود و از نگاه سطحي به توليد محتواي ديني جلوگيري كرد. سوم پيشنهاد به

ترين عوام  رجوع جوانان به مطالب ديني شود تا با استفاده از تحقيقات ميداني مهممي

ريزي راهبردي و عملياتي در راستاي توليد ها برنامهطبق آن يي كرد وشناساها را رسانه

 محتواي ديني را انجام داد.
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 (. 1494فروزنده. ) ،پورجعفرزاده ؛ديسع ي،زديزاده اركان ي؛هاد ي،كيخان ؛سوسن ي،باستان

 اررات يضع   بررس دكنندهيتشد اي: عام  ياصل انيجر يهادر برابر رسانه نينو يهارسانه»

مطالعات  يرانيفصلنامه انجمن ا. «ياصل انيجر يهابر مصرف رسانه نينو يهايفناور

 .71، شماره 13دوره  ،تو ارتباطا يفرهنگ

 ياصل انيجر يهامردم، رسانه»(. 1494. )ديسع ي،زديزاده اركاني؛ هاد ي،كيخان ؛سوسن ي،باستان 
شهروندان  ياشاركت رسانهو م تيمصرف، اعتماد، رضا شيمايپ ن؛ينو يهاو مصرف رسانه

 .13، شماره 3، دوره نينو يهامطالعات رسانه. «يتهران

 ( .1494ببي، ارل .)تهران:  ترجمه: رضا فاض ، جلد دوم،. هاي تحقيق در علوم اجتماعيروش

 سمت(.) هاسازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

 کنفرانس  «.فرزندان ينيد تيقش خانواده در تربن» (.1493. )رعناي؛ ليصباغ اسماع ؛حامد ي؛خشب
 .تهران .رانيا يو روانشناس يمطالعات اجتماع يتيعلوم ترب يدانش و فناور يسراسر

 ( .1497بني فاطمه، حسين؛ آقاياري هير، توك ؛ محمدپور، داريوش« .)و  زانيم نيرابطه ب يبررس
شهر  يهانتيكاف ساله 49 - 17ران كارب انيدر م ياجتماع يو انزوا نترنتينوع استفاده از ا

 .47، شماره 6دوره  .ي شهريشناختجامعهمطالعات «. زيتبر

  تيو هو نيوالد ينقش سواد رسانه ا«(. 1494. )يسيع ي،برق ؛جعفر ي،خسروشاه يبهادر 

 .13، شماره 3دوره ، نينو يهامطالعات رسانه. «دانش آموزان يابر مصرف رسانه ياجتماع

 دينيو نگرش  يعوام  مؤرر بر آگاه يبررس» (.1494موسوي، علي. ) حسين؛تاجبخش، غالم 

، 6 دوره. فصلنامه توسعه اجتماعي .«)موردمطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سوسنگرد(

 .4 شماره
 قم: انتشارات اسالمي.شناسيدين(. 1444ي، عبداهلل. )آمل يجواد . 

 مخاطب  ،ينيرسانه د(. »1467. ) يجلي، زيعز ن؛يعبدالحسي، كالنتر ؛محمدرضا، جوادي يگانه
 ينيو برآورده شدن انتظارات د نيداري مخاطبرابطه دين يبررس ؛ينسب تيو رضا نداريد

 .1، شماره 1. دوره مجله جهاني رسانه«. آنان يارسانه

 ي بر و ارتباطات سنت يجمعتأرير پيام ديني وساي  ارتباط همقايس(. »1466هاشمي، مرضيه. )حاجي

دانشگاه . نامه کارشناسي ارشد رشته علوم ارتباطاتپايان. «مخاطبان از ديدگاه مردم شهر قم

 ي.تهران مركز واحدي آزاد اسالم

 ،تهران: اتحاد. .مهارت هفتم؛ اينترنت و پست الكترونيک(. 1492) غالمرضا. درويشي 
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 ( .1466راودراد، اعظم« .)ون در افزايش يا كاهش هاي ديني و غيرديني تلويزينقش برنامه

 .7شماره  فصلنامه تحقيقات فرهنگي. .«داريدين

 نوع نگرش مخاطب  نييتب(. »1494پور، مهديه. )اربطاني، طاهر؛ لبافي، سميه؛ جاللي روشندل
: شهر ي(؛ مطالعه موردرانيا ياسالم يجمهور يماي)صداوس ينيرسانه د ينسبت به محتوا

 .37، شماره 41دوره . هشي دين و ارتباطاتفصلنامه علمي و پژو دو«. اصفهان

 چاپ دهقان يرضاعل :. ترجمهارتباطات هايهينظر(. 1467) .مزيج، تانكارد ؛ورنر ن،يسور ،

 انتشارات دانشگاه تهران. :تهران چهارم،

 ( 1493غياروند، احمد« .) .فصلنامه مطالعه اينترنتي در بين مردم شهر تهران و عوام  مؤرر بر آن

 .4سال اول، شماره  ها نوين.سانهمطالعات ر

 ( . 1462كاستلز، مانوئ .)مترجمان: احد عليقليان و  .عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ

 افشين خاكباز، تهران: طرح نو.
 خواست و مصلحت مخاطبان و چگونگي برقرار كردن ارتباط منطقي (. »1462پور، شهال. )كاظمي

 .47، شماره ارتباطي هايفصلنامه پژوهش «.هابين آن

 ( .1497كريمي، حسين؛ قويمي، فرهاد« .) نقش رسانه جمعي )تلويزيون( در آموزش مذهبي

، 4. دوره ماهنامه پژوهش ملل«. سال شهر تهران( 14تا  6آموزان كودكان )مطالعه موردي: دانش

 .19شماره 

 ( .1467كاللي، حميد« .)ها و ميزان تعلق دينيرابطه ميزان استفاده از برنامه ديني رسانه .»

 .36، سال سيزدهم، شماره هاي ارتباطيپژوهش

 ( .1467كورري، مسعود« .) 4. سال چهاردهم، شماره نامه صادق«. پسندمردماينترنت، دين و فرهنگ. 

 ( .1497گنجي، احمد؛ ربيعي، محمد؛ رحمتي، آذين« .) ي اطالعاتي بر كاربري هاتيمحدودتأرير

 تهران. .اطالعات يفناور رانيمد يمل شيهما نيچهارم«. اطالعاتي اينترنت

  ،دومين همايش  .«نقش رسانه در محتواي ديني به شهروندان(. »1497) .محمدجوادمحسن زاده
 تهران. .ملي رسانه، ارتباطات و آموزش شهروندي

  ،ي سوآنمخاطبان منفع  يا گزينشگر (. »1469. )عبدالرضا رياممحسنيان راد، مهدي؛ سپنجي

. دوره فصلنامه تحقيقات فرهنگي«. هاي ارتباطيها  كنكاشي تطبيقي در متون و نظريهسانهر

 .1چهارم، شماره 

 ترجمه: مهدي منتظر قائم، تهران: مركز مطالعات و  .شناسيمخاطب(. 1462كواي ، دنيس. )مك

 ها.تحقيقات رسانه
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 جمه: پرويز اجاللي، چاپ تر .درآمدي بر نظريه ارتباطات جمعي(. 1466كواي ، دنيس. )مك

 ها.سوم، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

 يو مل ينيد تيو ماهواره بر هو نترنتيا ريرأت» (.1491) زهرا. زاده،حسن؛ زهره ي،انيعمارم 

 ياجتماع يهابيو آس يمجاز يفضا يکنگره مل نينخست «.آموزان مقطع متوسطهدانش
 .تهران .دينوپد

 فرا اجتماعي در ايران: نگاهي  رييو تغاينترنت » (.1464د؛ شاه قاسمي، احسان. )منتظر قائم، محم

 .3-4، شماره 9، دوره ي ايرانشناسجامعهمجله . «ي با تأكيد بر جوانانليتحل

 هاي انتقاديهاي رايج و ديدگاهانديشه هاي رسانه؛نظريه(. 1494. )محمد ديسزاده، مهدي. 
 تهران: همشهري.

 فصلنامه رسانه«. اي و مخاطبان فعالمصرف فرهنگي و رسانه(. »1491. )محمد ديسزاده، مهدي .
 .69 ياپيشماره پ - 3، شماره 44دوره 

 ( .1461نيكو، مينو.) تهران: سروش. .شناخت مخاطب تلويزيون با رويكرد استفاده و رضامندي 

 ( .1464ويندال، سون؛ سيگنايزر، بنو؛ اولسون، جين.) ترجمه:  .ارتباطات هايکاربرد نظريه

 عليرضا دهقان، تهران: جامعه شناسان.

 (. 1491. )محمود رضانژاد، اميد؛ رهبر قاضي،  هرسيج، حسين؛ محموداوغلي، رضا؛ عيسي
«. اي بر هويت اجتماعي دانشجويان دانشگاه اصفهانبررسي تأريرات مصرف رسانه»

 .4، شماره 44دوره . ي کاربرديشناسجامعه

 منابع اينترنتي 
 ( .1497خبرگزاري ايلنا« .)كنندياستفاده م نترنتياز ا يرانيدرصد از جوانان ا 62از  شيب .»

 www.ilnanews.com به نشاني: 4/4/1494بازنشاني شده در:  .خبرگزاري کار ايران )ايلنا(

 ( .1497شركت مخابرات ايران« .)شرکت «. درصد رسيد 64يران به ضريب نفوذ اينترنت در ا
 .https://eportal.tci.ir به نشاني: 4/3/1497. بازنشاني شده در: مخابرات ايران

 ( .1497مركز آمار ايران« .)درگاه ملي آمار«. 1497نفوس و مسكن  يعموم يسرشمار جينتا. 
 .www.amar.org.ir: به نشاني 4/3/1497بازنشاني شده در 

 ( .1497مركز فناوري اطالعات وزارت ارشاد« .)مرکز فنواوري  «. هاي بـرخط راهنماي ربت رسانه
 4/4/1497. بازنشاني شده در هاي ديجيتال وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمياطالعات و رسانه

 http://www.saramad.ir/intro/index.htmبه نشاني: 

http://www.ilnanews.com/
https://eportal.tci.ir/
http://www.amar.org.ir/
http://www.saramad.ir/intro/index.htm
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 ( .1467نشاط، نرگس« .)بازنشـاني شـده در:  همشوهري آناليون  ، «يبـا جامعـه اطالعـات    ييآشنا . 

 .http://www.hamshahrionline.ir/details/40839به نشاني:  4/4/1494

 
 Rubin, Alan M. (1993). "Audience activity and media use". Communication 

Monographs, 60, 88-105. 

 Dawson, Lorne L. (2005). "The Mediation of Religious Experience in 

Cyberspace". In M. Hojsgaard, & M. Warburg (Eds.), Religion and 

Cyberspace (pp. 15-37). London: Routledge. 

 Hoover, Stewart M; Schofield Clarke, Lynn; Rainie, Lee. (2004). "Faith 

Online". Pew Internet & American Life Project. Washongton D.C. 
 Wharton University. (2009). "A World Transformed: What Are the Top 30 

Innovations of the Last 30 Years?" Wharton University. 

   From: http://innovation-finance.altran.fr/news/wharton-a-world transformed- 

   what-are-the-top-30-innovations-of-the-last-30-years. 

 

 

http://www.hamshahrionline.ir/details/40839

