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 -1مقدمه و بیان مسئله

به عقیدهی ویل دورانت هیچ دورهای در تاریخ بشری خالی از مذهب
و اعتقادات دینی نبوده است .هیچ جامعهی شناخته شدهای در طول تاریخ
بدون دین نبوده است .در طول ادوار مختلف تاریخ و جوامع مختلف ادیان
به اشکال مختلف وجود داشته است .در این میان ،دین و پایبندی دینی در
جامعهی ایران و شهرستان گلپایگان جایگاه خاصی داشته و دارد .شهرستان
گلپایگان به عنوان یکی از شهرستانهای مذهبی در سطح استان و کشور از
دیرباز زبانزد خاص و عام بوده ،همواره جامعهی دینی محسوب میشده و
پایبندی دینی در آن همهگیر بوده است ،به گونهای که غالب اوقات دین
فرانهادی بوده که سایر اجزاء جامعه را تحت الشعاع خود قرار میداده است.
با وجود این در سالهای پس از جنگ و دههی اخیر ،گرایشات و میزان
پایبندی دینی مردم کاسته شده است که عوامل مختلفی از جمله تغییر
نظام ارزشهای جامعه از طریق پرورش نیازهای مادی و دنیوی با تبلیغات
گسترده و گسترش روزافزون برنامههای جذاب مختلف از جمله برنامههای
شبکههای ماهوارهای فارسی زبان در آن تأثیرگذار بوده است.
در جهان کنونی که همه چیز در آن با سرعت و شتاب به پیش میرود و
شتابزدگی یکی از خصوصیات بیشتر جوامع شده ،جامعهی جهانی به سمت
یگانگی و همرنگی در قواعد زندگی ،آداب و رسوم ،استفاده از ابزارها،
تکنولوژی و حتی یکسانی در طرز تلقی و برداشت از زندگی و ک ً
ال همسانی
در فرهنگ در حرکت است .این امر هر روز بیش از گذشته احساس میشود
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موارد ذکر شده ،منجر به رایج شدن و پذیرفتن اصطالح دهکدهی جهانی در
میان تمامی جوامع شده است.
بدون شک در فرایند جهانی شدن ،ابزارها و وسایلی (صرفنظر از
جنبههای سیاسی) تأثیرگذار بودهاند که موجب تسریع هر چه بیشتر این
امر شده است ،یکی از وسایل ارتباطی که تقریب ًا همهی جوامع و اجتماعات
موجود در گیتی پهناور از آن استفاده میکنند ،تلویزیون (و از چند دههی
پیش ماهواره) است که در کنار فواید و جنبههای مثبت ،جنبههای منفی نیز
دارد و آ ن را به مخاطبان خود انتقال میدهد.
بر اساس دیدگاه مک لوهان وسایل ارتباطی به دو نوع سرد و گرم تقسیم
میشوند و تلویزیون جزء وسایل ارتباطی گرم است (ساروخانی.)45 :1388 ،

این وسیلهی ارتباطی گرچه موجبات ارتباطهای بیشتر را فراهم آورده است،
اما میتواند تأثیرات شگرفی در افکار و عقاید افراد داشته باشد و نظام ارزشی
خاصی را برای آن با خود به ارمغان آورد .این وسیلهی جادویی  -که به تعبیر
ساروخانی  -موجب اعتالی فرهنگ غیرمکتوب و فرزندمحوری در خانواده
شده است ،عالوه بر بمباران افراد از طریق پخش برنامهها ،پیامها و خبرهای
گوناگون موجب میشود نسل جدید خود را با قهرمانان نمایش همهویت
کنند؛ این امر باعث تفاوت در جهانبینی نسل جدیدی که به تماشای
برنامههای ماهوارهای میپردازند شده است .همچنین ظهور ماهواره ،موجب
فراملی شدن فرهنگها ) ،(Tomilson, 1999تغییرات در حوزهی عمومی
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) (Habermas, 1989و تغییرات در فضای مذهبی (افهمی و آقا محمدیان)1386 ،

شده است .این رسانهها (ماهواره و تلویزیون) در عصر انفجار اطالعات و
ارتباطات ،بهطور متوسط فرد را با جایگزینها یا متناوبهای جدید آشنا
ساخته و معیارهایی در اختیار او قرار میدهند که این معیارها نزد بسیاری
افراد درونفکنی شده و تبدیل به آرمانهایی میشود که فرد را به این باور
میرساند که این آرمانها متعلق به خودش است (میرزایی.)42 :1389 ،

در ایران به دلیل اشاعهی بیضابطه و رو به رشد استفاده از تجهیزات
دریافت از ماهواره و همچنین نرخ رو به افزایش میزان بهرهمندی از برنامههای
پخش مستقیم ماهواره ،نگرانیهایی در خصوص هجوم فرهنگی بیگانگان به
فرهنگ دینی و ملی پدید آمده است .امروزه ،میزان پایبندی دینی ،توسط
رسانههای جمعی غربی تهدید میشود ،به طوری که نمیتوان انتظار داشت
مردم حتی اگر در یک محیط دینی زندگی میکنند ،از تأثیر پذیری رسانهها
دور باشند .رسانهها و شبکههای ماهوارهای امروزه به همه جا رخنه کردهاند
و تأثیر گذاری آن را نمیتوان کتمان کرد .البته به میزان تأثیرگذاری نیز،
تفاوتهایی را در میزان پایبندی دینی مردمان میتوان مشاهده کرد .به
عالوه در جوامع امروز میتوان تفاوت و فاصله میان دو نسل را نیز مشاهده
کرد ،به نحوی که مشکالت بسیاری اعم از عدم پایبندی به آداب و رسوم،
سنن ،فرهنگ ،ارزشهای اجتماعی ،عرف و هنجارها و  ...به وجود آمده
است .از دیدگاه جامعهشناسان و روانشناسان تفاوت بین ارزشهای جوانان
و بزرگساالن در زمینههای مختلف به چشم میخورد .نسل گذشته پایبند

10

مطالعهی رابطهی ميزان و نوع استفاده از شبکههاي ماهوارهاي فارسي زبان

تأثیر ارزشهای نه چندان پایدار ولی جذاب قرار میگیرند .ناتوانی در کمک
به شناخت و درونی کردن ارزشهای پایدار معنوی به جای ارزشهای
مادی ،آسیبهای شگرفی به جامعه وارد میکند .با توجه به اینکه روز به
روز بر تعداد رسانههای جهانی ،بهویژه شبکههای ماهوارهای افزوده میشود،
بیم آن میرود که این رسانهها در بطن زندگی دختران و مادران شهرستان
گلپایگان وارد شده و از درون گرایشها و نگرشهای آنها را که بیشتر نشئت
گرفته از دین و ارزشهای دینی است را دگرگون سازد (کوهی و همکاران،
.)80:1393

با دقت در استفادهی اعضای مختلف خانوادههای (ب ه ویژه زنان که
بیشتر مخاطبان را تشکیل میدهند) از برنامههای ماهوارهای (فارسی زبان)
به دست میآید که این افراد ،هر روز با احتماالت زیادی در خصوص
مشاغل جالبتر ،زندگی در خانههای مجللتر ،حقوق بهتر ،همسران زیباتر،
وسایل مصرفی بهتر ،فرهنگ قویتر و ارزشهای جدیدتر بمباران میشوند
و در نتیجه با پذیرش ارزشهای جدید ،از هماهنگی و تفاهم آنها با افراد
خانواده و نسل گذشته کاسته شده و تشابهات در میزان پایبندی دینی
اعضای خانواده (والدین و فرزندان)  -که ممکن است متعلق به نسلهای
گذشته باشند  -جای خود را به تفاوتها در این زمینه داده است؛ با توجه
به موارد فوق ،وجود رابطه بین میزان و نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای
فارسی زبان با میزان پایبندی دینی در بین مادران و دختران شهرستان
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گلپایگان بحث اصلی مقالهی حاضر را تشکیل میدهد؛ لذا تالش بر این
است که میزان پایبندی دینی مادران و دختران تعیین شده و رابطهی میزان
و نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان در بین مادران و دختران
شهرستان بررسی شود.
 -2پیشینهی پژوهش

کوهی و همکاران مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر رسانههای داخلی و
خارجی بر میزان پایبندی به سبک زندگی دینی» ارائه دادهاند .جامعهی
آماری پژوهش را شهروندان  15-65ساله شهر تبریز تشکیل میدهد .حجم
نمونه شامل  706نفر که بر اساس روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
تصادفی انتخاب شدهاند .یافتههای تحقیق نشان داد که رابطهی مستقیم و
معناداری بین میزان استفاده از رسانههای داخلی (تماشای تلویزیون ،گوش
داد به رادیو) با میزان پایبندی به سبک زندگی دینی و همبستگی معکوس
و معناداری بین میزان استفاده از رسانههای جهانی (میزان تماشای ماهواره،
استفاده از اینترنت) با میزان پایبندی به سبک زندگی دینی وجود دارد (کوهی
و همکاران.)79-94 :1393 ،

بذرافشان و رفیعیکتهتلخ مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر فضای مجازی
بر هویت دینی جوانان روستایی (مطالعهی موردی :دهستان باالرخ تربت
حیدریه)» ،ارائه دادهاند .جامعهی آماری پژوهش را جوانان  18-29سال
تشکیل میدهد .حجم نمونه شامل  283نفر در سطح 12روستا از روستاهای
دهستان باالرخ شهرستان تربت حیدریه است که بر اساس روش نمونهگیری
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فضاهای مجازی شبکههای ماهوارهای بر هویت دینی جوانان روستایی ،تغییر
نقشها ،باورها و ارزشهای سازگار فرهنگی و محیطی و به انفعال کشاندن
جوانان در کارکردهای دینی و فرهنگی در جغرافیای زیست اجتماعی روستا
دارد (بذرافشان و رفیعی کته تلخ.)1-22 :1392 ،

بختیاري و فرخی مقالهای با عنوان «بررسی رابطه برنامههاي شبکههاي
ماهوارهاي تلویزیونی و هویت دینی جوانان ،پژوهش در مسائل تعلیم و
تربیت اسالمی» ارائه دادهاند .جامعهی آماري تحقیق شامل کارشناسان و
صاحبنظران استان همدان در حوزهی امور رسانه و جوانان بودهاند که
با استفاده از فرمول کوکران  97نفر از آنها ب ه عنوان نمونههاي تحقیق
تعیین و با روش نمونهگیري طبقهاي و بهطور تصادفی انتخاب شدند .ابزار
گردآوري دادهها پرسشنامه محققساخته بوده است که پس از تأیید روایی
آن ،اجراي آزمایشی و اطمینان از پایایی ،روي نمونههاي تحقیق اجرا شد.
نتیجهی تحقیق نشان داد که رابطهی بین دو متغیر معنادار است و شبکههاي
ماهوارهاي تلویزیونی در هویت دینی جوانان تأثیر منفی دارند (بختیاری و
فرخی.)55-72 :1391 ،

افهمی و آقامحمدیان شعرباف مقالهای با عنوان «بررسی عوامل مؤثر
بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد»
انجام دادهاند .روش تحقیق توصیفی  -تبیینی از نوع علی -مقایسهای است
و جامعهی آماری این پژوهش شامل  400نفر از شهروندان مشهدی واقع
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در سنین  15سال و بیشتر در سال  1385است .یافتههای پژوهش نشان
میدهد که سن ،جنس ،سطح تحصیالت ،محل سکونت ،نحوهی گذران
اوقات فراغت و ارزیابی افراد از برنامههای تلویزیون داخلی در گرایش
آنان به ماهواره تأثیرگذار است .در سنجش بعد شناختی گرایش به ماهواره،
بیشتر پاسخگویان ماهواره را باعث افزایش دانش خود و پاسخگوی نیازهای
مختلف گروههای سنی و جنسی دانسته و در بعد عاطفی گرایش به ماهواره
هم اکثریت پاسخگویان برنامههای ماهواره را لذتبخش ،سرگرمکننده و
جالب میدانند .در بعد رفتاری اکثریت مردم به تماشای برنامههای ماهوارهای
تمایل دارند و لیکن تشویق دیگران به تماشای ماهواره را وظیفهی خود
نمیدانند .همچنین میانگین اعتقاد به باورها و رفتارهای دینی در دو گروه
کسانی که به ماهواره دسترسی دارند و کسانی که به ماهواره دسترسی ندارند،
تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارد؛ بهگونهای که کسانی که از ماهواره استفاده
نمیکنند بیشتر به باورها و رفتارهای دینی پایبند بودهاند (افهمی و آقا محمدیان
شعرباف.)1386 ،

ملکیتبار در رسالهی خود به «بررسی تأثیرات ماهواره بر باورها و
ارزشهای دینی و عقیدتی جوانان با تکیه موردی بر شهر تهران» پرداخته
است .این پژوهش پیمایش و تکنیک گردآوری اطالعات پرسشنامه است.
نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که میزان باورهای دینی،
میزان پایبندی به ارزشهای دینی و میزان ملیگرايی گروهی که تماشاگر
برنامههای ماهواره بودهاند متفاوت از گروهی بوده که بینندهی برنامههای
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دینی و عقیدتی ،پایبندی به ارزشهای دینی و عقیدتی و ملیگرايی گروه
اول کمتر از گروه دوم بوده است .پاسخگویانی که هم خودشان و هم
دوستان ،اقوام و همسایگانشان ماهواره دارند ب ه نوعی بیشتر با ماهواره و
محتوای برنامههای آن درگیر هستند و میانگین نمرهی باور دینی کل آنها
پايینتر از کسانی است که فقط خودشان ماهواره داشتهاند .بر حسب هدف
و انگیزهی تماشای برنامههای ماهواره و شدت آن (نه در همه موارد) میزان
باورهای دینی (نه در همهی ابعاد) ،میزان پایبندی به ارزشهای دینی (نه
در همهی ابعاد) و میزان ملیگرايی بینندگان برنامههای ماهوارهای متفاوت از
یکدیگر است (ملکی تبار 201 :1386 ،و .)202

الریجانی و ملکیتبار در مقالهای با عنوان «بررسی راهبردی  -امنیتی
تأثیرات ماهواره بر باورهای جوانان مطالعات دفاعی استراتژیک» ارائه
ش همبستگی و همخوانی -موردی و
دادهاند .روش تحقیق در این پژوه 
زمینهای است .جمعیت نمونه در بررسی حاضر 1022 ،نفر از جوانان شهر
تهران با میانگین سنی  5/22سال بودند .بررسی روابط متغیرها نشان میدهد
که میزان باورهای دینی ،پایبندی به ارزشهای دینی و ملیگرایی کسانی
که برنامههای ماهواره را تماشا میکنند ،متفاوت از کسانی است ک ه بینندهی
برنامههای ماهواره نیستند (الریجانی و ملکی تبار.)135-160 :1386 ،

مارک پینسکی در پژوهشی با عنوان «انجیل به روایت سیمپسون :زندگی
معنوی در جهانی که خانواده در انیمیشنی شده است» نشان داده است که
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مذهب و فرهنگ عامیانه به صورت انحصاری عمل نمیکنند و دین در حال
تبدیل شده به بخشی مهم از برنامههای تلویزیونی است .مطالعهی پینسکی
به این نتیجه رسیده است که تلویزیون و تولیدکنندگان فیلم ،داستان گویان
مدرنی هستند که معتقدند که باور بینندگان مهم است ).(Pinsky, 2002
لئون اردو پیرامانو به مطالعهی چندین شوی تلویزیونی از جمله شوهای
اوپرا ،جرالدو و فیل دوناهو1پرداخته است .مطالعهی او نشان داده این برنامهها
به وضوح به مباحث دینی /معنوی میپردازند .بنابر مطالعهی او ،اقیانوسی
از باورهای معنوی در رسانههای معاصر بحث میشود ). (primiano, 2001

االیشا سیگلر در مطالعهای با عنوان «خدا در جعبه تلویزیون» به بررسی
برنامههای تلویزیونهای عمومی از منظر پیامدهای مذهبی موجود پرداخته
است .علیرغم اینکه مطالعهی او دربارهی موضوعاتی است که ماهیت ًا
سکوالرند (از جمله سریالهای قتل و نظم و قانون) ،اما نتیجهی مطالعهی
او نشان داده است که این برنامهها ،نمادها ،زبان و درون مایهای دینی دارند
).(siegler, 2001
جین کیو پارک در پژوهشی با عنوان «رسانه ،مذهب و فرهنگ در کره
معاصر :بازتولید و ادراک از نمادگرایی دینی در سریالهای روزانه تلویزیون»
به بررسی وضعیت سریالهای تلویزیون روزانه کره از منظر بازتولید نمادهای
دینی پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که در تحلیل رابطهی
دین و تلویزیون در کره باید به چند سطح از تحلیل توجه داشت؛ اول آنکه
1. Phil Donahue
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عمومی و مسیحیت به صورت خاص وجود دارد .همچنین تمایل فزایندهای
نسبت به بدیل معنوی به جای دین و تمایلی عمومی نسبت به مذهب،
معنویت و امور فراطبیعی دیده میشود .همچنین منطق سرمایهداری در
ساختار تجاری صنعت رسانه نقشی کلیدی در همگرایی بین رسانه و دین
دارد ).(Park, 2006
استیگ جاروارد در مقالهای با عنوان «رسانهای شدن دین :نظریهپردازی
در خصوص دین ،رسانه و تغییر اجتماعی» ،و بر اساس نظریهی رسانهای
شدن ،چارچوبی نظری برای فهم تأثیر متقابل دین و رسانه ارائه کرده است .از
نظر او رسانه یکی از مهمترین منابع اطالعات در خصوص موضوعات دینی
است و اطالعات دینی و تجربههای دینی بر اساس خواستههای ژانرهای
رسانههای عامیانه مدل سازی میشوند .او همچنین به این نتیجه رسیده است
که رابطهی بین رسانهای شدن و عرفی شدن در سه سطح جامعه ،سامان و
فرد مطرح است .در سطح جامعه رسانهای شدن بخشی جدایی ناپذیر از
فرایند عرفی شدن است .در سطح سازمان و فرد ،رسانهای شدن هم میتواند
کردارها و بارهای عرفی را تشویق و ترغیب کند و هم میتواند فضاسازی
مذهبی را رواج دهد ).(Hjarvard, 2011
عبدی در مقالهای با عنوان «بررسی نقش و تأثیر رسانههای جمعی (با
تأکید بر تلویزیون) بر هویت دینی و ملی جوانان ایرانی» به بررسی نقش
تلویزیونهای ماهوارهای بر هویت ملی و دینی جوانان ایرانی پرداخته است.
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مطابق با یافتههای این مقاله ،تلویزیونهای ماهوارهای رقیبی قدرتمند برای
سایر کانالهای جامعهپذیری از جمله خانواده ،مدرسه و گروههای همسال
است .این مقاله ظهور تلویزیونهای ماهوارهای را در عین حال که تهدیدی
برای هویت ملی و دینی جوانان ایرانی میداند ،آن را فرصتی نیز برای
مسئوالن دولتی و رهبران دینی میداند برای آنکه آموزههای دینی و ملی را
از طریق آن رواج دهند ).(Abdi, 2014: 81-97
بررسی مطالعات انجام شده نشان از نتایج متفاوت دارد ،برخی مطالعات
نشان از تأثیر منفی تلویزیون ،بهخصوص تلویزیونهای ماهوارهای  -در دین
دارند و برخی درون مایهی حتی تلویزیونهای غیردینی و شوهای تلویزیونی
را دینی میدانند .به نظر میرسد این تفاوتها را باید در متن اجتماعی و
همچنین متن متفاوت برنامههای تلویزیونی جستوجو کرد.
 -3مبانی و چارچوب نظری پژوهش

در این بخش ابتدا به توضیح نظريهها و الگوهای سنجش دینداری توضیح
داده شده و در بخش بعدی نظریههای مربوط به رسانه بررسی میشوند.
 -1-3نظريهی دگرگونی ارزشی اينگلهارت

از نظر اينگلهارت 1در جوامع صنعتي نوعي دگرگوني ارزشي اساسي
وجود دارد .به اين صورت که گرايش نسبت به ارزشهاي فرامادي تقويت
گرديده و نسل جديد به ارزشهاي فرامادي اولويت بيشتري ميدهد .وي به
1. Ronald Inglehart
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معتقد است كه اولويت ارزشي فرد تحت تأثير محيط اجتماعي -اقتصادي
که وي در طول سالهاي پيش از بلوغ در آن به سر ميبرده شکل ميگيرد و
با تغيير شرايط محيطي ،اولويتهاي ارزشي نسل جوان با نسل قبل متفاوت
خواهد شد .اينگلهارت در کار خود حضور مجموعهاي از تغييرات در
سطح نظام را عامل تغييرات در سطح فردي و به همين ترتيب پيامدهايي
براي نظام ميداند .وي تغييرات در سطح سيستم را توسعهی اقتصادي و
فناوري ،ارضاي نيازهاي طبيعي به نسبت وسيعي از جمعيت ،افزايش سطح
تحصيالت ،تجارب متفاوت گروههاي سني مثل فقدان جنگ و گسترش
ارتباطات جمعي ،نفوذ رسانههاي جمعي و افزايش تحرک جغرافيايي ميداند
(اینگلهارت.)5:1373،
 -2-3نظرات دينداري هميلتون

هميلتون 1انواع تبيين دين را به دو نظريهی روانشناختي و جامعهشناختي
و نظريهی روانشناختي را نيز به دو نوع نظريهی عقلگرايانه و عاطفهگرايانه
تقسیم کرده است .نظريههاي روانشناختي دين را امري فردي ميدانند كه
از سرچشمههاي درون فرد برميخيزد ،حال آنكه نظريههاي جامعهشناختي
دين را به گروه و جامعه ارتباط ميدهند و دينداري فردي از سرچشمههاي
اجتماعي مايه ميگيرد .نظريههاي روانشناختي عقلگرايانه ريشهی دين را
اساس ًا در خود بشري ميجويند ،حال آنكه نظريههاي عاطفهگرايانه ريشههاي
1. Malcolm Hamilton
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ی عاطفي ماهيت بشري رديابي ميكنند (هميلتون.)37 :1381 ،
دين را در جنب ه 

از نگاه همیلتون ،دین اساس ًا با نمادهایی سروکار دارد که غیرعینیاند و
احساسات ،ارزشها و امیدهاي مؤمنان را بیان میکنند ،یا جریان کنش متقابل
میان انسانها و اعیان خارجی را سازمان داده و به نظم میکشند ،یا کل
مجموعهی اذهان و اعیان را جمعبندي میکنند و یا زمینهی یک کل را نشان
میدهند (همیلتون.)15 :1377 ،
 -3-3الگوي دينداري گرهارد لنسکي

دين از نظر لنسکي عامل مؤثري است که انديشه و عمل فرد را حتي
در جوامع مدرن متأثر ميکند .وي براي سنجش اين تأثيرگذاري ،مهمترين
جنبههاي دينداري يعني «جهتگيري ديني» و «ميزان درگير بودن با گروههاي
ديني» را بررسي میکند .لنسکي با استفاده از رويکردهاي اجتماعي و
شخصي ،بيروني و دروني ،چهار بعد مختلف براي دينداري تعريف مي
کند .دو بعد از اين ابعاد ،با فعاليتهاي جمعي دينداري ارتباط دارند و به
فعاليتهاي مشارکتي و نيز فعاليتهاي معاشرتي مشهور شدهاند .دو بعد
ديگر نيز با گرايشهاي گوناگون ديني در ارتباطاند که «راست کيشي» و
«عبوديتي» ناميده ميشوند .لنسکي هر يک از ابعاد دينداري را اين گونه
شرح ميدهد« :پايبندي معاشرتي مبتني بر تعامل فرد با خانواده و دوستان
و همکيشاني است که با او در دين و فرهنگ ديني سهيماند .در حالي که،
پايبندي مشارکتي به مشارکت فرد در انجام فعاليتهاي ديني ،به خصوص
به صورت جمعي اشاره دارد» .به عقيدهی لنسکي ،جهتگيري عبوديتي
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تصميمات مهم خود به خواست خدا ،بهطور جدي توجه کند .به نظر وي،
دو بعد راست کيشي و عبوديتي فرد را به خود دين متصل ميکنند و ابعاد
مشارکتي و معاشرتي ،فرد را به گروههاي ديني پيوند ميزند (گنجي.)6 :1383 ،
 -4-3الگوي دينداري گالک و استارک

گالک و استارک چهار بعد اصلي را برای دینداری در نظر گرفتهاند که
عبارتاند از:
الف .بعد باور :آن چيزي است که انتظار ميرود پيروان يک دين بدان
اعتقاد داشته باشند .گالک و استارک اين باورها را در هر دين به سه نوع تقسيم
کردهاند« :باورهاي پايهاي مسلم ،که ناظر بر شهادت به وجود خدا و معرفي
ذات و صفات اوست .باورهاي غايتگرا ،که هدف و خواست خدا از خلقت
انسان و نقش او در راه نيل به اين هدف است .باورهاي زمينهساز که روشهاي
تأمين اهداف و خواست خداوند و اصول اخالقي را که بشر براي تحقق آن
اهداف بايد به آنها توجه کند ،در بر ميگيرد» (سراجزاده و توکلی.)164 :1380 ،

گالک و استارک بعد باور يا عقيدتي را بعد ايدئولوژيکي هم ناميدهاند.
ب .بعد مناسکي(عمل) :نظام اعتقادي در هر ديني وجود دارد ،اما اين
اعتقادات بهصورت مناسک نمود عيني مييابند« .تمام اديان بنا بر اقتضاي
نوع الهيات خود ،نحوهی خاصي از عمل و زيست را بر مؤمن الزام ميکنند...
که همان عمل ديني است .اين عمل خواه ناخواه ،در پرتو نظام فقهي و
اخالقي سامان ميپذيرد» (طالبان.)527 :1379 ،
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ج .بعد تجربه :تجربهی ديني با احساسات ،تجربيات و درون فرد ديندار
مرتبط است .احساسات و عواطف ديني وجه عاليتري از دينداري است که
کام ً
ال قلبي و دروني بوده و برخالف مناسک و مراسم آييني نمود بيروني
ندارد .دينداراني که اين بعد را کسب ميکنند« ،مخلص» ناميده ميشوند .در
واقع تجربه «واقعهاي است که شخص خواه به عنوان عامل و خواه به عنوان
ناظر ،آن را تجربه کرده و نسبت به آن آگاه و مطلع است» .تجربهی ديني
را غير از تجربههاي متعارف ميدانند ،يعني شاخص متعلق به اين تجربه
يا وجود حضوري مافوق طبيعي دارد يا آن را موجودي ميانگارد که به
نحوي با خدا مربوط است و يا آن را حقيقتي غايي ميپندارند ،حقيقتي که
توصيفناپذير است (پترسون و دیگران.)63 :1376 ،

د .بعد دانش :بعد معرفتي ،عقالني يا دانش با بعد عقيدتي بسيار نزديک
است .تفاوت اين دو بعد ،مربوط به آگاهي و شناخت در اعتقادات در بعد
دانش است .معرفت ديني ،آگاهي به متون ديني است که ميتواند الگويي
براي باور ،عمل و تجربهی ديني باشد .از نظر گالک و استارک ،بعد معرفتي
در ارتباط با مطالبي است که مردم از طريق عالمان ديني دربارهی مذهب
ميآموزند.
هـ .بعد پيامدي :اين بعد ،به دليل بيشترين انتقادات ،در ميان ابعاد الگوي
دينداري گالک و استارک پس از مدتي حذف شد .بعد پيامدي به اعمالي
گفته ميشود که از عقايد ،احساسات و اعمال مذهبي ريشه ميگيرد و از
ثمرات و نتايج ايمان در زندگي و کنشهاي بشر است .اين بعد ،نقش
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است .از نظر اين دو محقق« ،بعد پيامدي جدا از ساير ابعاد قابل بررسي
نيست .رفتارهاي ديني ميتوانند در معناي پيامدي سنجهاي از دينداري باشند
که منجر به استواري ايمان مذهبي ميشود .آنجا که منجر شود تا از باور،
اعمال ،تجربه و دانش ديني پيروي شود» (مهدیزاده.)43 :1379 ،
 -5-3نظریات رسانه

تقريب ًا تمام مطالعات مربوط به تأثير رسانهها ،تأثير رسانه را مفروض
ميدانند ،اما در خصوص شدت و قدرت اين اثرگذاري ،توافق كلي وجود
ندارد .از ديدگاه عقل سليم ،رسانههاي همگاني در حوزهی اخالق ،اعتقادات
و رفتار ،تأثیرهایی دارند (سپنجي و افخمي .)61 :1387 ،دنيس مك كويل قائل
به سه دورهی مختلف تاريخي در خصوص موضوع تأثيرهاي رسانههاي
جمعي است:
الف .رسانههایی با قدرت نامحدود :اين دوره از آغاز قرن بيستم شروع
شد و تا اواخر دههی  1930م .ادامه داشت .هرجا كه رسانهها و بهخصوص
مطبوعات ،سينما و تا حدودي راديو ـ كه در آن دوره بيشتر در حال فعاليت
بودند ـ رشد كرده بودند ،براي شكل دادن به عقايد ،دگرگون كردن عادات
زندگي روزمره و ترويج رفتارهاي تقريب ًا مطابق با اميال ارتباطگران و محتواي
رسانهها قدرت فراوانی داشتند (همان.)65 ،

ب .آزم��ون نظريهی رس��انههاي قدرتمند :نتیجهی اصل��ی پژوهشهای
الزارس��فلد ( ،)1944هاولز و همکارانش ( ،)1949و هیوز ( )1950تردید در
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موضوع تأثیر نیرومند رسانهها در مخاطبان بود .مفهوم اين موضوع آن است
كه در هيچ شرايطي رسانهها تأثيرگذار مطلق نيستند بلكه هر رسانهاي با توجه
به س��اختار موجود روابط و شرايط اجتماعي و فرهنگي معين عمل ميكند.
اين مؤلفههاي اجتماعي و فرهنگي در شكل بخشيدن به باورها ،نگرشها و
رفتارهاي مورد مطالعه ،در درجهی اول اهميت قرار دارند و ميزان انتخاب و
توجه به رسانه توسط مخاطبان را تعيين ميكنند.
ج .بازگشت به انديشهی رسانههاي نيرومند :مرحلهی سوم نظريه و پژوهش
در زمينهی تأثير وسایل ارتباط جمعي ـ كه هم اكنون در آن به سر ميبريم ـ
مرحلهاي است كه در آن تأثيرهاي بالفعل و بالقوه رسانهها مورد توجه است،
اما اين تأثيرها در برداشتهاي اصالح شده و جديدي از فرايندهاي اجتماعي
و رسانهاي مبتني است و بر اين اساس مطالعه ميشود (همان.)66 ،

نظریات مختلفی در خصوص تأثیر رسانهها در افراد وجود دارد که در
اینجا با توجه به نوع موضوع تحقیق نظریهی کاشت توضیح داده میشود.
 -1-5-3نظریهی ساختیابی

نظریهی ساختیابی گیدنز به نوعی تلفیق بین تعاملگرایی و ساختارگرایی
است .گیدنز برای تلفیق ساختار و کنش ،مفهوم ساختیابی را وضع کرده
است .هدف گیدنز ،تلفیق و سازگاری بین ساختار نهادی و عاملیت فردی در
قالب یک الگوی ترکیبی نظریهی اجتماعی است .طبق نظریهی ساختیابی،
عامل انسانی و ساخت در ارتباط یکدیگر قرار میگیرند .تکرار رفتارهای
افراد ،ساختارها را بازتولید میکند و به واسطهی همین بازتولید ساختارها از
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ساختارهای اجتماعی عمدت ًا ناشی از فعالیتهای روزمرهی افراد و تبعیت
از قاعده است و ساختار به آن قواعدی برمیگردد که در چنین کنشی نهفته
است (کرایب144 :1388 ،به نقل از قاسمی و همکاران .)15 :1392 ،به بیان دیگر،
این انسانها هستند که ساختارها را میسازند ،ولی این کار را تحت شرایط
انتخابیشان انجام نمیدهند ،بلکه این تولید و بازتولید ساختار را تحت
شرایط و موقعیتهایی که مستقیم ًا با آن روبهرو میشوند و از گذشته به آنها
منتقل شده است ،انجام میدهند .به این ترتیب گیدنز بر فراگردی دیالکتیکی
تأکید میکند که طی آن ساختار و آگاهی ساخته میشوند .به همین دلیل است
که وی رابطهی عاملیت و ساختار را به صورت فراگردی پویا و تاریخی در
نظر میگیرد (ریتزر .)702 :1388 ،گیدنز حیات اجتماعی را نه مجموعهای از
کنشهای فردی و نه مجموعهای از ساختارهای اجتماعی ،بلکه به مثابه
فرایندی تعریف میکند که مفهوم کلیدی آن عمل اجتماعی است و دو
جنبهی «عاملیت» و «ساخت» دارد .به عبارتی ساختارهای اجتماعی ،هم
واسطهی کنشاند یا کنش را ممکن میسازند و هم خود به وسیلهی کنش
اجتماعی بازتولید میشوند (سیدمن.)191 :1388 ،

به نظر گیدنز  ،کنشهای روزمره به وسیلهی خود کنشگران به لحاظ
ساختاری مقید میشود و فناوریهای رسانهای نیز در این امر دخیل هستند.
در فرایند امتداد زمان و مکان ،تجربیات رسانهای شده ،قادر به وادار کردن
رویدادهای متفاوت به درون آگاهی روزمره است که میتواند به احساس
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ناامنی و واژگونی واقعیت منجر شود .برای وی تجربیات رسانهای شده،
شرط بیرونی کنش هستند که به ما اطالعاتی دربارهی دیگران میدهند و
روایتی را که ما دربارهی زندگی داریم تغییر میدهند ) .(Laughey.2007,97بر
اساس نظریهی ساختیابی گیدنز میتوان استنباط کرد که شبکههای رسانهای
محصول و مخلوق کنش معنادار آدمیان است ،یعنی افراد هستند که سازندهی
این محیطها هستند ،اما این محیط پس از شکل گرفتن محدودیتهایی را بر
عامالن اعمال میکند .ساختار شبکههای رسانهای بر اساس بازتولید یا تکرار
همان رفتار آدمیان دوام مییابد .افراد در رویارویی با شبکههای ماهوارهای
تنها در ردهی تولید کننده یا مصرف کننده قرار نمیگیرند ،بلکه میتوانند
در صورت تمایل به طور هم زمان این دو نقش را داشته باشند و در آن به
تولید و بازتولید بپردازند ،اما افراد در برخورد با این ساختار ،میزان فعالیت
و مشارکت متفاوتی دارند .در واقع با استفاده از نظریهی ساختیابی میتوان
استنباط کرد که هرچه استفادهکنندگان با فعالیت بازاندیشانه و مشارکت
جویانه در شبکههای رسانهای حضور یابند ،بیشتر در تولید معنا سهیم هستند
و لذا احتمال تأثیرپذیری آنها بیشتر است ،ولی هر چه استفاده کنندگان
منفعل و غیر مشارکت جویانه در شبکههای رسانهای حضور یابند بیشتر در
تولید معنا سهیم هستند و احتمال تأثیرپذیری آنها کمتر خواهد بود (قاسمی و
همکاران.)16 :1392 ،
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مانوئ��ل کاس��تلز ظهور جامع��هی ش��بکهای را س��رآغاز دگرگونیهای
همهجانبه در این عصر مینامد .او ش��بکههای اطالعاتی و ارتباطی را عنصر
اصلی کنشگریهای اجتماعی در اواخر س��دهی بیستم میداند و به بررسی
روابط این ش��بکهها و تغییرات فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی میپردازد .وی
معتقد است هندسهی معرفتی این دنیای نو بر فهم انگارهای متمرکز است که
فناوریهای اطالعات و ارتباطات در کانون آن قرار دارند.
مفهوم «پارادایم» که از سوی کوهن برای تحلیل انقالبهای علمی مطرح
شده است ،ب ه دلیل تعامل مفهومی با محیط اجتماعی به فهم زمینهها و آثار
فناوری کنونی کمک میکند .پارادایم فناوری اطالعات و ارتباطات شالودهی
مادی جامعهی اطالعاتی را تشکیل میدهد .اولین ویژگی پارادایم جدید این
است که «اطالعات» مادهی خام آن است .ویژگی دوم ،فراگیری تأثیرهای
فناوریهای جدید است .هیچ حوزهای از دانش و معرفت و صفت و سنت
را نمیتوان برکنار از آثار دور و نزدیک این تحول یافت .ویژگی سوم به
منطق شبکهساز هر سیستم یا مجموعه روابطی اشاره دارد که فناوری جدید
اطالعات و ارتباطات را استفاده میکنند.
چهارمین ویژگی بر انعطافپذیری پارادایم فناوری اطالعات و ارتباطات
متکی است .در این پارادایم هم فرایندهای جدید تغییرپذیرند و هم سازمانها
و نهادهای قدیم را میتوان با بازآرایی اصالح کرد و تغییر داد .ویژگی پنجم این
انقالب فناوری ،همگرایی فزایندهی رهیافتها و فناوریهای خاص است که
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در درون یک سیستم نوین و منسجم قرار میگیرند (کاستلز.)92 :1380 ،

ما به دوران فشردگی «زمان ـ فضا» پا نهادهایم و این مفهومی جز کاهش
زمان و کوچک شدن فضا نیست .مفهومی که هم محرک و هم محصول
فرایند جهانی شدن است .جهانی شدن در این تعبیر فرایند فشردگی و درهم
تنیدگی فزایندهی زمان و فضاست که بهواسطهی آن جهان صورتی از همان
دهکدهی جهانی مک لوهان بهخود میگیرد.
از آنجا که مکان و فضا عناصر و اجزای اصلی در پیوست و حتی معرفت
اجتماعیاند؛ لذا اصحاب دانش و فرهنگ همواره بر آن تأکید میکنند،
احساس متمایز بودن از دیگران که جزئی جداییناپذیر از پیوست اجتماعی
است ،نیازمند وجوه مرزهای پایدار و کمتر نفوذناپذیر است ،به بیان دیگر،
مرزپذیری مکان و بهتبع آن فضا ،امکان تمایز و تعلق به گروههای خاص
فرهنگی و اجتماعی را بیشتر میکند .این کارویژههای پیوست اکنون در
حال تغییر است ،مکانمندی زندگی اجتماعی بدان سان که در جوامع سنتی
مشهود بوده ،در حال دگرگونی است .البته این بهمعنای آن نیست که عصر
ارتباطات و فرایند جهانی شدن ،مکان و محل و سرزمین را از بین میبرد ،اما
مسئلهای که پیش روی ماست تحول رابطهی میان مکان با پیوست و معرفت
انسانی و اجتماعی است ،رابطهی سنتی میان فرهنگ با قلمروهای جغرافیایی
در حال تبدیل به رابطهای جدید است .در موقعیت جدید ،انسانها و جوامع
از دایرهی تنگ و محدود کنندهی زمان فراتر رفتهاند و در گسترهای پهناور
از فضا و زمان با یکدیگر رابطه برقرار میکنند .آنچه روشن است ،جایگزینی
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او ب ه جای رابطهی مستقیم و ساده گذشته است ،ولی آنچه هنوز بهخوبی
برای همگان روشن نیست عمق و انتهای تحولی است که عصر ارتباطات را
بهوجود آورده است« .زمان مکانمند» دیروز زمانی بوده خطی که هدفی در
درون گروه اجتماعی خویش از آن تجربهای مشترک داشت ،اما زمان بیمکان
امروز فاقد آن تمایزهاست .فضامند شدن زندگی اجتماعی و فروریزی مرزها،
انسان و جامعهی کنونی را در کنار انسانهای پرشمار و جوامع دیگری قرار
داده است که در مجموع دنیای متفاوتی را ساختهاند.
در واقع ،کاستلز برخالف بیشتر نظریههای اجتماعی کالسیک که فرض
را بر تسلط زمان بر مکان میگذارند ،این فرضیه را مطرح میکند که «مکان،
زمان را در جامعهی شبکهای سازمان میدهد» (کاستلز.)440 :1380 ،

از آنجا که مردم هنوز هم در مکانها زندگی میکنند ،ولی در جوامع
ما کار کرده و قدرت در فضای جریانها سازمان یافت ه است ،این سلطهی
ساختاری ب ه گونهای بنیادین معنا و پویایی مکانها را تغییر میدهد .گرایش
مسلط بهسوی چشمانداز یک فضای جریانهای شبکهای و غیر تاریخی
است که میخواهد منطق خود را بر مکانهای تکه تکه و پراکنده تحمیل
کند .بدین ترتیب ،ممکن است ما ب ه سوی زندگی در دنیاهای موازی حرکت
کنیم که چون در ابعاد مختلف «ابر فضای اجتماعی» قرار دارند ،زمانهای
آنها نمیتوانند با یکدیگر برخورد کنند ،مگر اینکه بهگونهای آگاهانه پلهای
فرهنگی و فیزیکی بین آن دنیاها بسازیم (کاستلز.)480-494 :1380 ،

29

سال شانزدهم  /شماره  / 63بهار 1393

رابطهای پیچیده و دوسویه میان انسان امروز و محیط فرهنگی و اجتماعی

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال شانزدهم  /شماره  / 63بهار 1393

 -3-5-3نظریه کاشت

نظریهی کاشت 1در جریان تحقیق دربارهی شاخصهای فرهنگی و تحلیل
محتوای برنامههای تلویزیون توسط جورج گربنر و همکارانش در سال 1969
تولد یافت .در آن زمان سؤال این بود که آیا تلویزیون در عقاید بینندگان
دربارهی ماهیت و کیفیت دنیا اثر میگذارد و این تأثیر چگونه است؟
«جورج گربنر» ( )1969و تعداد دیگری از پژوهشگران مدرسهی

ارتباطات دانشگاه پنسیلوانیا با استفاده از تحقیقی كه احتماالً طوالنیترین
و گستردهترین برنامهی پژوهشی اثرهای تلویزیون است ،نظریهی «كاشت
باورها» را ارائه دادند (سورین و تانکارد .)389 :1381 ،شاهد اصلی گربنر برای
این نظریه ،از تحلیل محتوای سیستماتیك تلویزیون آمریكا طی چندین سال
متوالی به دست آمده است (مككوئيل.)1382 ،

گربنر واژهی «کاشت» را برای رد عقاید سنتی دربارهی تأثیرات آنی
تلویزیون و تاکید بر تأثیرگذاری طوالنی مدت آن به سبب استفادهی زیاد به
کار برد .گربنر معتقد است که تلویزیون در دراز مدت سمبلهای فرهنگی را
در میان اعضای جامعه انتقال میدهد.
نظریهی کاشت بیان میکند که تلویزیون در میان رسانههای مدرن چنان
جایگاه محوری در زندگی روزمره ما پیدا كرده است كه منجر به غلبهی آن
بر «محیط نمادین» شده و پیامهایش در مورد واقعیت ،جای تجربهی شخصی
و سایر وسایل شناخت جهان را گرفته است (مككوئیل.)399 :1385 ،
1. Cultivation Theory
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به این موضوع است كه قرار گرفتن در معرض رسانهها ،تا چه حد میتواند
به باورها و تلقی عموم از واقعیت خارجی ،شكل دهد؟ نظریهی كاشت
یا اشاعه برای ارائهی الگویی از تحلیل ،تبیین شده است تا نشا ن دهندهی
تأثیر بلندمدت رسانههایی باشد كه اساس ًا در سطح برداشت اجتماعی عمل
میكنند .گربنر عقیده دارد كه تلویزیون به لحاظ عمق و نفوذ شگرفش،
نیروی فرهنگی قدرتمندی است .وی تلویزیون را ابزاری در دست نظم
تثبیتشده صنعتی اجتماعی میداند ،كه به جای تغییر ،تهدید یا تضعیف
نظام سنتی باورها ،ارزشها و رفتارها ،در خدمت حفظ ،تثبیت یا تقویت
آنهاست .او كه اثر اصلی تلویزیون را جامعهپذیری یعنی اشاعهی ثبات و
پذیرش وضعیت موجود میداند ،معتقد است كه تلویزیون تغییرات را به
تنهایی به حداقل نمیرساند ،بلكه این امر با هماهنگی دیگر نهادهای عمدهی
فرهنگی محقق میشود (ونتر.)310 :1384 ،

بر اس��اس نظریهی کاش��ت میتوان گف��ت میزان تماش��ای برنامههای
تلویزیون (برنامههای ماهواره فارس��ی زبان) میتواند زمینه را برای تغییر در
ابعاد گوناگون اجتماعی ،فرهنگی و سیاس��ی در افراد ایجاد نماید .همچنین
متناسب با نوع برنامههایی که از این شبکهها پخش میشود و فرد در معرض
آن قرار میگیرد ،نوع تغییرات میتواند متفاوت باش��د .بر این اساس در این
تحقیق به بررس��ی تأثیر میزان استفاده و نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای
فارس��ی زبان بر دینداری افراد س��نجیده ش��ده است .ش��ایان ذکر است که
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این نظریه یكی از اشكال اثر رسانهها در سطح شناختی بوده و مربوط

ﺑﺎورﻫﺎ ،ارزشﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ ،در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﻆ ،ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ .او ﻛﻪ اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن را
ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﻳﺮي ﻳﻌﻨﻲ اﺷﺎﻋﻪي ﺛﺒﺎت و ﭘﺬﻳﺮش وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲداﻧﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻲرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﺪهي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
شورای310 :1384
ﺷﻮد )وﻧﺘﺮ،
ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ
فرهنگی(.اجتماعی زنان و خانواده
فصلنامه

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪي ﻛﺎﺷﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره

ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن( ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻓﺮاد
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اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﻲﺷﻮد و ﻓﺮد در ﻣﻌﺮض آن

تغییرات رس��انهها میتواند در حوزههای گوناگون صورت گیرد که در این

ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان

نظر است.
نیست
ﻫﺎي بدان
پرداختن
فرصت
مدﺷﺎﻳﺎن
افراداﺳﺖ.
دینداری ﺷﺪه
متغیراﻓﺮاد ﺳﻨﺠﻴﺪه
فقطدﻳﻨﺪاري
ﺳﻲوزﺑﺎن ﺑﺮ
ﻣﺎﻫﻮارهاي ﻓﺎر
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ
مجالو ﻧﻮع
اﺳﺘﻔﺎده

ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﺎل ﻓﺮﺻﺖ

 -4مدل مفهومی

ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﺪان ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻳﻨﺪاري اﻓﺮاد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

با توجه به مطالب مطرح شده میتوان مدل مفهومی این پژوهش را به

 -4ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ

صورت زیر طراحی کرد:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮد:
ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎدي

ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﺳﻜﻲ

ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده

ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
ﻣﺎﻫﻮارهاي

ﻣﻴﺰان ﭘﺎيﺑﻨﺪي
دﻳﻨﻲ

ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﻌﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪي
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
( :)1ﻣﺪل
ﺷﻜﻞ ):(1
مفهومی تحقیق
مدل
شکل

 -5فرضیههای پژوهش
 -1-5فرضیههای اصلی

 بهنظر میرسد بین میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان١٥

و میزان پایبندی دینی رابطه وجود دارد.
 بهنظر میرسد بین نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان ومیزان پایبندی دینی رابطه وجود دارد.
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 بهنظر میرسد بین میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبانبا بعد مناسکی دینداری رابطه وجود دارد.
 بهنظر میرسد بین نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان بابعد مناسکی دینداری رابطه وجود دارد.
 بهنظر میرسد بین میزان و نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان با بعد پیامدی دینداری رابطه وجود دارد.
 بهنظر میرسد بین نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان بابعد پیامدی دینداری رابطه وجود دارد.
 بهنظر میرسد بین میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبانبا بعد اعتقادی دینداری رابطه وجود دارد.
 بهنظر میرسد بین نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان بابعد اعتقادی دینداری رابطه وجود دارد.
 -6تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
 -1-6متغیرهای مستقل :میزان و نوع استفاده از ماهواره

متغيرهای مستقل تحقيق «میزان و نوع استفاده از شبكههاي ماهوارهاي
فارسي زبان» است كه برنامههاي آنان به صورت خاص در خارج از كشور
روي آنتن ميرود و مخاطبان آنان ايرانيان (و گاهی ساير فارسي زبانان)
هستند.
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 -2-5فرضیههای فرعی
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در تحقیق حاضر ،میزان و نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی
زبان در بین مادران و دختران شهر تهران سنجیده خواهد شد که میزان استفاده،
متوسط زمان اختصاص داده شده به تماشای برنامههای شبکههای ماهوارهای
در یک روز در قالب مقیاس فاصلهای میباشد .همچنین نوع استفاده در یک
مقیاس اسمی (سریالهای خانوادگی ،اخبار و تفسیرات سیاسی ،برنامه و
اطالعات علمی ،گوش دادن به موسیقی ،مسابقات و سرگرمی و  )...سنجیده
شد و از پاسخگویان پرسیده شده بود که از شبکههای ماهوارهای کدام یک
از برنامهها را بیشتر دنبال میکنند.
 -2-6متغیر وابسته :میزان پایبندی دینی

دینداری یا تدین عبارت است از التزام فرد به دین مقبول خویش .این
التزام در مجموعهای از اعتقادات ،احساسات و اعمال فردی و جمعی که
حول خداوند (امر قدسی) و رابطهی ایمانی با او دور میزند ،سامان مییابد
(طالبان .)10 :1380،شایان ذکر است که دین و بالتبع دینداری پدیدهای چند
بعدی است ) (christiano, 2001: 115و ابعاد آن چیزهایی نیستند که ما آنها
را کشف کنیم .در حقیقت ،نباید ابعاد را به شیء تبدیل کرد ،چون آنها
سازه هستند و سازهها نیز به جمعیت آزمودنیها وابستهاند

(King & Hunt,

) .1979: 331-335ب ه منظور عملیاتی کردن دینداری از ابعاد پنجگانه گالگ و
استارک ،بدیننحو استفاده شده است که با فرض اینکه همهی افراد جامعهی
آماری دربارهی دین اسالم آگاهی الزم دارند ،از این رو در سنجش دینداری،
این بعد در نظر گرفته نشده است .همچنین از بعد تجربی به علت مشکل
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از سه بعد اعتقادی ،مناسکی و پیامدی استفاده شده است.
الف .بعد اعتقادی :این بعد در برگیرندهی باورهایی است که انتظار میرود
افراد با توجه به دین خاص خود به آنها اعتقاد داشته باشد.
ب .تعریف عملیاتی :بعد اعتقادي يا باورهاي ديني پاسخگویان ،از گویههای
اعتقاد به دنیای بعد از مرگ و روز جزا ،اعتقاد به اينكه بدون پرستش خدا
زندگي اص ً
ال معنا و مفهومي ندارد ،اعتقاد به جهاد عليه دشمنان ف ّعال اسالم،
اعتقاد به اينكه دين و دستورات ديني ميتوانند به همهی نيازهاي انسان پاسخ
دهند ،اعتقاد به اداي خمس و زکات ،اعتقاد به اينكه راز و نياز با خدا باعث
آرامش ميشود و باید انجام شود ،اعتقاد به حرام بودن ربا ،معتقدم که امر به
معروف و نهی از منکر از واجبات اساسی دین است ،استفاده شده است.
ج .بعد مناسکی اعمال دینی :مشتمل بر دو دسته ،نخست ،شعائر یا مناسک
که عبارت است از آداب و رسوم فرموله شده یا رفتارهای نمونهای در میان
معتقدان هر دین یا ب ه طور کلی مراسمی که هر دین از پیروان خود انتظار
دارد که آنها را بجای آورند .دستهی دیگر آن ،پرستش و دعا که اعمالی فردی
ت خاطر و بدون هچگونه
و غیررسمی هستند که فرد آن را فقط به رضای 
اجباری انجام میدهد (همان.)11 ،

د .تعریف عملیاتی :بهمنظور عملیاتی کردن بعد مناسکی یا اعمال دینی
پاسخگویان ،از گویههای شركت در مراسم روضه و عزاداري ،شركت در
هيئتهاي مذهبي ،زيارت اماكن متبركه ،بجا آوردن نمازهاي واجب ،روزه
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گرفتن در ماه مبارک رمضان و پرداختن خمس و زکات استفاده شده است.
ه ـ  .بعد پیامدی :این بعد ناظر بر رفتار روزمره و غیردینی افراد است
و بیانگر حضور و وجود اندیشه و حس خداگرایانه در متن زندگی است
که در رفتار غیردینی فرد استحکام مییابد و به زندگی او رنگ و بوی دینی
میدهد (همان.)12 ،

و.تعریف عملیاتی :بهمنظور تعیین بعد پيامدي يا آثار ديني پاسخگویان ،از
گویههای «از مصرف خوراکيها و آشاميدنيهايی که دین اسالم حرام کرده
مثل الکل و مشروبات پرهیز میکنم ،از نگاه کردن و همصحبتی با نامحرم تا
حد ممکن پرهیز میکنم ،در همه چیز اعتدال را رعایت میکنم و از افراط
و تفریط بیزارم ،عليرغم همهی مشكالتى كه سر راهم وجود دارد با توکل
به خدا و با آرامش كامل روحي مشكالت را برطرف میکنم ،از مرگ ترسی
ندارم ،به جهان خلقت و هستى خوشبین هستم ،به تعهدها و قراردادهایم
وفادار هستم ،در انجام امور خیر از دیگران پیشی میگیرم» استفاده شده
است.
 -7روششناسی پژوهش

تحقيق حاضر با توجه به اهداف مورد نظر در اين تحقيق ،از حيث هدف
کاربردي ،از حیث ماهيت توصيفي و تحليلي و از حیث اجرا جهت آزمون
فرضيات ،پيمايشي است .نوع تحقيق همبستگي ـ مقايسهاي ميباشد .تکنيک
استفاده شده در بخش ميداني ،پرسشنامه است و براي اطمينان از صحت،
صراحت و اعتبار سؤالها ،آزمون مقدماتي پرسشنامه انجام و پس از رفع
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 -7روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،از ﺣﻴﺚ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدي ،از ﺣﻴﺚ
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ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و از ﺣﻴﺚ اﺟﺮا ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ،ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ اﺳﺖ .ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ
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ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ـ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن
نمونهازاقدام
تکميل آن در
نسبت به
پرسشنامه
نواقص
رﻓﻊ اﺷﻜﺎلﻫﺎ و
جمعيتﭘﺲ
مياناﻧﺠﺎم و
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
آزﻣﻮن
ﺳﺆالﻫﺎ،
ها واﻋﺘﺒﺎر
اشکالو
از ﺻﺤﺖ ،ﺻﺮاﺣﺖ
دختران
اﻗﺪامتا ﺷ70ﺪ.سال) و
سنی 30
ﻣﻴﺎنمادران
تحقيق
ی آماري
آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺟﺎﻣﻌﻪي
(گروهﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ
اين در
ﺗﻜﻤﻴﻞ آن
جامعهﺑﻪ
ﻧﻮاﻗﺺ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪشد.ﻧﺴﺒﺖ

(1392ميباشند.
گلپایگان15درﺗﺎسال
شهرستان
 25وسال)
سنی 1570تا
(گروه
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎن در ﺳﺎل
 25ﺳﺎل
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
دﺧﺘﺮان )
ﺳﺎل(
 30ﺗﺎ
ﻣﺎدران )ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ

 1392ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

براي انتخاب حجم نمونه نيز در بين افراد جامعهی آماري از فرمول

تعداد زنان
سرشماری
اﻓﺮاد است؛
ﺑﻴﻦ شده
استفاده
ﻛﻮﻛﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﻋﻤﻮﻣﻲ
آخرین ﻓﺮﻣﻮل
طبقآﻣﺎري از
ﺟﺎﻣﻌﻪي
کوکرانﻧﻴﺰ در
عمومي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺠﻢ

موردﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪي
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا
41409
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن
ﺳﺮﺷﻤﺎري
اﺳﺖ؛ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ
ﻧﻔﺮیﻣﻲآماري
نمونه
ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎنحجم
باشد ،لذا
 41409نفر می
گلپایگان
شهرستان

ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاﺑﺮ
میزان ﺧﻄﺎي
درصدووﻣﻴﺰان
اطمینان9595درﺻﺪ
جامعه ،بااﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎ
آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻃﺒﻖفرمول
درﺻﺪ طبق
خطای  5درصد
در در
مطالعه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ :مذكور برابر خواهد شد با:

Nt 2 pq
Nd 2  t 2 pq

n

41409  1.96 2  .50  .50
 380
41409  0.052  1.96 2  .50  .50

n

١٨

بدين ترتيب طبق محاسبهی فرمول کوکران تعداد  n = 380نفر بهعنوان
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪي ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان ﺗﻌﺪاد  n=380ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
حجم نمونه به دست ميآيد که  190مادر و  190دختر حجم نمونه این
ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ  190ﻣﺎدر و  190دﺧﺘﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺷﻴﻮهي ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي اﻳﻦ
تحقیق را در بر میگیرند .شيوهی نمونهگيري اين پژوهش ،نمونهگيري
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ.
تصادفی ساده بوده است.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ از اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري )اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
به منظور سنجش اعتبار ابزار سنجش از اعتبار صوری (استفاده از نظر
ذيرﺑﻂ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺆالﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
محتوایی
است و به
استفاده ازشده
متخصصان ذ
کارشناسان
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اصالحﻛﻤﻚ
ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﻴﺰ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ربط) در آن
ی زﻳﺮا
اﺳﺖ،
ﻧﻴﺰ وﺑﻬﺮه ﺑﺮده
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزه
از اعتبار
آﻟﻔﺎيشد .این
ها انجام
متغیرها با سؤا
سازه ﺑﺮاي ﻫﻤﻪي
ﻣﻘﺪار آن
همچنین ﻛﻪ
تحقیقﻔﺎده ﺷﺪ
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲل از
تناسبﺳﻨﺠﺶ
) (KMO=0/81وو ﺑﺮاي
شده است
کمک گرفته
عاملی نیز
تحلیل
زیراﺑﻪدر آن
است،
ﺗﺤﻘﻴﻖ بهره
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي نیز
دروﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
دﻫﻨﺪهي
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
دﺳﺖازآﻣﺪ
0/70
برده از
ﺑﺰرگﺗﺮ

ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد و ﻳﺎ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻻزم را دارد )ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﻠﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ  0/87ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ(.
37
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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( )KMO =0/81و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار
آن برای همهی شاخصهای تحقیق بزرگتر از  0/70ب ه دست آمد که نشا ن
دهندهی همبستگي دروني بين متغيرها براي سنجش مفاهيم مورد نظر است
و بدين ترتيب ميتوان گفت كه ابزار سنجش قابليت اعتماد و يا پايايي الزم
را دارد (گفتنی است ضریب آلفای کلی پرسشنامه نیز  0/87به دست آمد).
در این تحقیق به منظور بررسی روابط بین متغیرها از آزمون کای اسکوئر،
همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است.
-8يافتههاي پژوهش
 -1-8سیمای آماری پاسخگویان

الف .نسل :نیمی از پاسخگویان مورد مطالعه ( 50درصد) دختر و نیمی
دیگر ( 50درصد) نیز مادر میباشند.
ب .تحصيالت :بيشترين ميزان تحصيالت پاسخگويان در حد دیپلم و
فوق دیپلم ( 37/2درصد) بوده است .پس از آن ،پاسخگويان با تحصيالت
ليسانس ( 32درصد) و در مرتبهی بعدی پاسخگویان کمتر از دیپلم (20/3
درصد) قرار دارند .کمترين نسبت تحصيالت نيز مربوط به تحصيالت فوق
لیسانس و باالتر ( 10/5درصد) بوده است.
ج .سن :بازهی سنی دختران بین  15تا  25سال بوده است که میانگین
سنی آنها  20سال و دامنهی تغییرات سنی مادران بین  30تا  70سال میباشد
که میانگین سنی آنها  48سال بوده است.
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f

%

مادر

192

50

دختر

192

50

384

100

کمتر از
دیپلم

78

20/3

30-39
سال

دیپلم و
فوقدیپلم

143

37/2

40-49
سال

45

لیس انس

123

32

50-59
سال

56

29/2

فوق
لیس انس
و باالتر

40

10/50

60-70
سال

52

27/1

384

100

192

100

متغير

M

SD

نسل
تحصیالت

19-21
سال

78

40/6

22-25
سال

69

35/9

192

100

39

20/3
23/4

کل

-

-

سن (مادران)

کل

15-18
سال

45

23/4

متغير

سن (دخت ران)

کل

-

-

f

%

کل

M

20

48/23

SD

4/52

7/87

 -2-8توصیف متغيرهاي مستقل

 -1-2-8ميزان استفاده از شبکههاي ماهوارهاي فارسي زبان

با مرور جدول شمارهی  2ميتوان گفت 10 ،درصد از دختران و  18درصد
از مادران اظهار داشتهاند که اص ً
ال از شبکههاي ماهوارهاي استفاده نميکنند.
اين در حالي است که  38درصد دختران ،متوسط رو به پایين و  52درصد در
حد زيادي و به طور متوسط  5ساعت و  20دقيقه در طول روز از شبکههاي
ماهوارهاي فارسي زبان استفاده ميکنند .در حالی که مادران  55درصد متوسط
رو به پایين و  27درصد در حد زيادي و به طور متوسط  4ساعت و  33دقيقه
در طول روز از شبکههاي ماهوارهاي فارسي زبان استفاده ميکنند.
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جدول ( :)1توزيع نسبي پاسخگويان برحسب ويژگيهاي زمينهاي
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جدول ( :)2توزیع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای
نسل

موارد

دختران

مادران

اص ً
ال یا هیچ

10

17/8

کم

10/5

25/6

بينابين (متوسط)

27/7

29/7

زياد

51/8

26/9

جمع کل

100

100

میانگین

 5/20دقیقه

 4/33دقیقه

دامنهی تغییرات

( 0 -11ساعت)

( 0 -8ساعت)

 -2-2-8نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان

با مرور جدول شمارهی  3معلوم میشود که دختران بیشتر ( 23درصد) با
انگیزهی گوش دادن به موسیقی از شبکههای ماهوارهای استفاده میکنند ،بعد
از آن برنامه و اطالعات علمی ( 20درصد) و سپس سریالهای خانوادگی
1

( 18/6درصد) در رتبههای بعدی قرار دارند .حدود  4مادران ( 24درصد)
نیز با هدف تماشای سریالهای خانوادگی از شبکههای ماهوارهای استفاده
میکنند.
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نسل

موارد

دختران

مادران

سریالهای خانوادگی

18/6

24/2

اخبار و تفسیرات سیاسی

17/7

15/6

برنامه و اطالعات علمی

20/2

11/6

گوش دادن به موسیقی

22/6

13/9

مسابقات و سرگرمی

8/7

10/7

سایر

2/2

6/2

عدم شمول

10

17/8

جمع کل

100

100

 -3-8متغير وابسته و ابعاد آن

نتايج حاصل از مقایسهی میزان پایبندی دینی و ابعاد مختلف آن در
بین مادران و دختران در جدول شمارهی  4آمده است .در این پژوهش برای
پاسخگویی به این سؤال که آیا بین مادران و دختران در متغیرهای اصلی
این پژوهش (میزان پایبندی دینی و ابعاد آن) تفاوت معناداری وجود دارد
یا خیر ،از آزمون تی مستقل استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون تی
مستقل که به مقایسهی متغیرهای اصلی پژوهش در بین مادران و دختران
میپردازد ،نشان میدهد که در هر سه متغیر بین مادران و دختران تفاوت
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جدول ( : )3توزیع فراوانی پاسخگويان بر حسب نوع استفاده شبکههای
ماهوارهای فارسی زبان
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معناداری وجود دارد به نحوی که ،هم در میزان پایبندی دینی به شکلی کلی
و هم در ابعاد سه گانهی آن (مناسکی ،اعتقادی و پیامدی) مادران دیندارتر از
دختران میباشند .پس در مجموع با توجه به اینکه مقایسهی هر چهار متغیر
در بین مادران و دختران در سطح خطای کمتر از  1درصد و با  99درصد
اطمینان معنیدار شده است ،میتوان گفت در این  4متغیر بین جمعیت نمونه
تحقیق تفاوت در پایبندی دینی وجود دارد.
جدول ( :)4مقایسهی متغیرهای پژوهش به تفکیک نسل
موارد

نسل

میانگین

انحراف
معیار

میزان پایبندی
دینی
()25-125

دختران

107/48

5/24

مادران

110/48

4/29

دختران

25/49

4/99

مادران

27/20

3/72

دختران

31/96

3/34

مادران

33/40

3/10

دختران

34/34

5/82

مادران

39/13

4/16

میزان پایبندی به
بعد مناسکی
()7-35
میزان پایبندی به
بعد اعتقادی
()8-40
میزان پایبندی به
بعد پیامدی
()10-50
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t

df

Sig

-4/139

382

0.001

-3/322

382

0.001

-3/336

382

0.001

-6/239

382

0.001

مطالعهی رابطهی ميزان و نوع استفاده از شبکههاي ماهوارهاي فارسي زبان

 -1-4-8رابطهی بین میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان با میزان
پایبندی دینی و ابعاد آن

ضرایب همبستگی مندرج در این جدول حاکی است که بین میزان
استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان و میزان پایبندی دینی و ابعاد
سه گانه آن رابطهی معنادار و معکوسی وجود دارد .به این ترتیب میتوان
گفت با باالرفتن میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان ،میزان
پایبندی دینی و ابعاد آن نیز کاهش مییابد .همچنین در خصوص رابطه بین
میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان با ابعاد دینداری ،نتایج
نشان میدهد که میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان قویترین
رابطه ( )-0/444را با بعد پیامدی دینداری دارد و پس از آن با بعد مناسکی
( )0/376و میزان بعد اعتقادی ( )0/310قرار دارند که با میزان استفاده از
شبکههای ماهوارهای فارسی زبان رابطهی معکوس و معناداری دارند.
همچنین در خصوص بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکههای
ماهوارهای و میزان پایبندی دینی به تفکیک دو گروه ،معلوم میشود که
شدت رابطهی معکوس بین میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای و میزان
پایبندی دینی در بین دختران بیشتر از مادران است.
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جدول ( :)5آزمون فرضیات تحقیق و میزان ضریب همبستگی پیرسون
ردیف

ضریب همبستگی پیرسون

فرضیه

مادران

دختران

کل

شبکههای ماهوارهای و میزان

**-0/320

**-0/499

**-0/343

شبکههای ماهوارهای و میزان

**-0/346

**-0/396

**-0/376

-0/316

-0/410

-0/310

**-0/389

**-0/477

**-0/444

رابطهی بین میزان استفاده از
1

پایبندی دینی
رابطهی بین میزان استفاده از
2

پایبندی دینی در بعد مناسکی
رابطهی بین میزان استفاده از
3

شبکههای ماهوارهای و میزان

**

پایبندی دینی در بعد اعتقادی

**

**

رابطهی بین میزان استفاده از
4

شبکههای ماهوارهای و میزان
پایبندی دینی در بعد پیامدی

**معنادار در سطح 0.01

 -2-4-8رابطهی نوع اس��تفاده از ش��بکههای ماهوارهای فارس��یزبان با میزان
پایبندی دینی و ابعاد آن

الف .بين نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان با میزان
پایبندی دینی رابطهی معناداری وجود دارد .به طوری که افرادی که میزان
پایبندی دینی زیادی دارند ،کمتر سریالهای خانوادگی را تماشا میکنند
(.)X2)10( = 13/250 ،p >0/05
ب .بين نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان با میزان پایبندی
به بعد مناسکی رابطهی معناداری وجود دارد .براین اساس افرادی که میزان
پایبندی به بعد مناسکی زیادی دارند ،بیشتر اخبار و تفسیرات سیاسی را
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ج .بين نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان با میزان پایبندی
به بعد اعتقادی رابطهی معناداری وجود دارد .بدین نحو که افرادی که میزان
پایبندی به بعد اعتقادی زیادی دارند ،بیشتر برنامههای علمی و اطالعات
علمی را تماشا میکنند.)X2)10( = 13/228 ،p > 0/05( .
د .بين نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان با میزان پایبندی
به بعد اعتقادی رابطهی معناداری وجود دارد ،زیرا افرادی که میزان پایبندی
به بعد پیامدی زیادی دارند ،بیشتر برنامههای علمی و اطالعات علمی را
تماشا میکنند (.)X2)10( = 11/344 ،p > 0/05

جدول ( :)6آزمون رابطهی بين نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان با میزان
پایبندی دینی و ابعاد آن

کم

16/7

18/3

14/9

26/6

19/2

23/3

17/7

متوسط

23/6

21/5

28/5

21/1

28/9

10/1

21/2

زیاد

59/7

60/2

56/6

52/3

51/9

66/6

61/1

کم

5/4

10/3

11/2

8/6

7/6

9/2

8/6

متوسط

17/9

17/3

15/3

22/9

26/9

16/5

18/7

زیاد

76/7

72/4

73/5

68/5

65/5

74/3

72/7

سریال های خانوادگی

اخبار

ب رنامهعلمی

گوش دادن به موسیقی

مسابقات و سرگرمی

زیاد

49/7

55/6

59/5

51/5

68/6

74/4

61/5

پایبندیدینی
پایبندی به بعد مناسکی
پایبندی به بعد اعتقادی
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سایر

متوسط

27/1

28/7

27/1

29/3

12/6

13/2

25/3

متغيرها

کل

کم

23/2

15/7

13/4

19/2

18/8

12/4

13/2

نوع استفاده

مقدار
x

2

13/250

10/231

13/228

P

0/031

0/043

0/026

مقدار
همبستگي

0/342

(وی ک رامرز)

0/203

(وی ک رامرز)

0/367

(وی ک رامرز)

سال شانزدهم  /شماره  / 63بهار 1393

تماشا میکنند (.)X2)10( = 10/231 ،p > 0/05

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

پایبندی به بعد اعتقادی

سال شانزدهم  /شماره  / 63بهار 1393

سریال های خانوادگی

اخبار

ب رنامهعلمی

گوش دادن به موسیقی

مسابقات و سرگرمی

زیاد

71/2

68/4

77/7

73/4

65/4

70

70/7

سایر

متوسط

20/5

21

13/1

18/8

25/3

19/9

20/4

متغيرها

کل

کم

8/3

10/6

9/2

7/8

9/3

10/1

8/9

نوع استفاده

مقدار
x2

11/344

P

0/041

مقدار
همبستگي

0/245

(وی ک رامرز)

 -3-4-8آزمون رگرسيون چند متغيره براي بررسی تأثیر میزان و نوع استفاده از
شبکههای ماهوارهای فارسیزبان در میزان پایبندی دینی

به منظور شناخت بهتر و مقایسهی تأثیر میزان و نوع 1استفاده از شبکههای
ماهوارهای فارسیزبان در میزان پایبندی دینی مادران و دختران از رگرسیون
چند متغیره به روش همزمان استفاده شده است .نتایج حاصل نشان میدهد
که میزان و نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان در مجموع 25
درصد از تغييرات متغير میزان پایبندی دینی را در بین مادران و دختران
تبيين ميكند.
با مرور جدول شمارهی  7میتوان گفت ،دو متغیر «میزان استفاده از
ی زبان» و «نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای
شبکههای ماهوارهای فارس 
 .1از آنجا که متغیر نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای مقیاس اسمی دارد و برای آنکه بتوان آن
را در مدل رگرسیونی به عنوان متغیر مستقل وارد کرد ،الزم بود ابتدا آن را به صورت تصنعی به
متغیر کمی تبدیل کرد که در این پژوهش نیز برای هر یک از گزینههای نوع استفاده (سریالهای
خانوادگی ،اخبار و تفسیرات سیاسی و  )...یک متغیر دو وجهی در نظر گرفته شد و به کسانی که
آن نوع استفاده را داشتند کد ( )1و به کسانی که آن نوع استفاده را نداشتند کد ( )0اختصاص داده
شد .به عنوان مثال برای گزینه سریالهای خانوادگی یک متغیر دو وجهی تعریف شد ،پاسخگویانی
که سریالهای خانوادگی را تماشا میکردند ،بدان کد  1و کسانی که تماشا نمیکردند کد صفر تعلق
میگرفت .این کار برای سایر گزینهها به جز طبق آخر انجام شد.
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در میزان پایبندی دینی کاهنده است .میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای
فارسی زبان بیشترین تأثیر و نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان
کمترین تأثیر را در میزان پایبندی دینی دارد .ضریب  )-0/298( ،βمیزان
استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان بدان معناست که به ازای هر
واحد افزایش در میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان0/298 ،
واحد میزان پایبندی دینی جمعیت نمونه تحقیق کمتر میشود.
همچنین مقایسهی تأثیر میزان و نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای
فارسی زبان در بین دو گروه مؤید این است که میزان تأثیر متغیرهای مستقل
در میزان پایبندی دینی دختران بیشتر از مادران است.

47

سال شانزدهم  /شماره  / 63بهار 1393

فارسی زبان» از عوامل مؤثر در میزان پایبندی دینی هستند .تأثیر هر دو متغیر

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال شانزدهم  /شماره  / 63بهار 1393

جدول ( :)7مشخصكنندههاي آماري ،ميزان و جهت تأثير هر يك از متغيرهاي مستقل در
میزان پایبندی دینی
گروه

مادران

مدل

شاخصآماري

استاندارد

معنيداري

شده

عدد ثابت

151/121

3/417

-

44/225

نوع استفاده از
شبکههای ماهوارهای

-0/174

0/082

-0/107

-2/113

0/035

میزان استفاده از
شبکههای ماهوارهای

-0/609

0/096

-0/322

-6/366

0/001

R2=0/139

R=0/373

R2Adj =0/135

**F =30/775

عدد ثابت

6/347

2/543

-

2/496

0/013

نوع استفاده از
شبکههای ماهوارهای

-0/839

0/160

-0/249

-5/233

0/001

میزان استفاده از
شبکههای ماهوارهای

-0/511

0/060

-0/398

-8/350

0/001

آمارههای رگرسیونی

کل

غیراستاندارد

t

0/001

آمارههای رگرسیونی

دختران

ضريب

خطاي

استاندارد

بتای

سطح

R=0/564

R2=0/318

**F =92/422

R2Adj =0/314

عدد ثابت

61/360

10/189

-

6/022

0/001

نوع استفاده از
شبکههای ماهوارهای

-0/786

0/300

-0/178

-2/624

0/009

میزان استفاده از
شبکههای ماهوارهای

-1/556

0/301

-0/298

-5/168

0/001

آمارههای رگرسیونی

R=0/499

R2=0/249

**معنادار در سطح 0.01

48

R2Adj =0/242

**F =31/495

مطالعهی رابطهی ميزان و نوع استفاده از شبکههاي ماهوارهاي فارسي زبان

در جهان امروز رسانهها نقش زیادی در زندگی افراد دارند و با توجه به
تنوع و گستردگیشان توان تاثیرگذاری زیادی در ابعاد مختلف زندگی بشر
دارند .در این مقاله رابطهی بین میزان و نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای
فارسی زبان و میزان پایبندی دینی بررسی شد .نتایج تحقیق نشان داد که بین
میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان و میزان پایبندی دینی در
ابعاد سهگانهی مناسکی ،پیامدی و اعتقادی رابطهی معنادار و معکوسی وجود
دارد .بدینمعنی که با باال رفتن میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی
زبان ،میزان پایبندی دینی در ابعاد سهگانهی آن کاهش مییابد .میزان استفاده
از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان قویترین رابطهی معکوس ( )-0/444را
با بعد پیامدی و پس از آن با بعد مناسکی ( )-0/376و بعد اعتقادی ()0/310
دارد .در خصوص نتایج حاصل از ماتریس همبستگی زیر میتوان گفت
شبکههای مختلف ماهوارهای از طریق محتوای برنامههای مختلف و متنوع
در شهروندان تأثیر گذاشته و باورها و رفتارهای آنها را شکل و یا تغییر داده
و در واقع آنان را بدین طریق جامعهپذیر میسازند .از سوی دیگر بر اساس
نظریهی سکوالریزاسیون ماهواره و شبکههای ماهوارهای با رشد روزافزون
و نمایش زندگی مدرن رفته رفته از اهمیت مذهب نزد مخاطبان کاسته و
ارزشهای زندگی و جامعهی مدرن بدون قید و بند مذهبی را جانشین آن
میکنند .به اعتقاد پارسونز بهترین پایگاه برای ایجاد تغییرات فرهنگی در
جوامع از جمله پذیرش فرهنگ مهاجم ،ارزشها یا باورهای مذهبی و دینی
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افراد است .بر این اساس میتوان بیان کرد که تأثیر ماهواره در نظام فرهنگی
جامعه و تغییرات فرهنگ اصلی مردم توسط شبکههای مختلف ماهوارهای
به افزایش تنش در جامعه و تغییر باورها و رفتارهای دینی منجر شده و
زمینهی تهاجم فرهنگی و کم رنگ شدن فرهنگ داخلی را در برخواهد
داشت .همچنین بر اساس نظریهی تزریق زیرپوستی ،متون رسانهای بسیار
قوی هستند و پیامهای آنها کموبیش مقاومتناپذیر است .رسانهها از جمله
شبکههای تلویزیونی ماهواره مانند یک آمپول زیر پوستی ،پیامهای مختلف
خود را از جمله پیامهای دینی و غیر دینی را به مخاطبان تزریق میکنند
و گیرندهی پیام در شرایط انفعال کامل است .شبکههای تلویزیونهای
ماهوارهای پیامهای ضد دینی یا غیردینی و مذهبی و ارزشهای مدنظر خود
را به مخاطبان تزریق مینمایند .این در حالی است که بر اساس نظریهی
دستور کار رسانهها از جمله ماهواره معموالً بر موضوعات خاصی تمرکز

میکنند و سایر موضوعات را نادیده میگیرند و از این طریق دستور کار
را تعیین میکنند و به مالحظاتی که مردم در تصمیمات اجتماعی و سیاسی
و دینی خود مدنظر دارند شکل میدهند و باورها و رفتارهای دینی آنها را
تحت تأثیر قرار میدهند.
از دیگر نتایج تحقیق این بود که بين نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای
فارسیزبان با میزان پایبندی دینی رابطهی معناداری وجود دارد .به این ترتیب
افرادی که میزان پایبندی دینی زیادی دارند ،کمتر سریالهای خانوادگی را
تماشا میکنند .در حقیقت نوع برنامهای که افراد از طریق ماهواره ببینندهی
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دین بر زندگی مرتبط است .نتایج تحقیق نشان داد که افرادی که میزان
پایبندیشان به بعد مناسکی زیاد است ،بیشتر اخبار و تفسیرات سیاسی را
تماشا میکنند .اما افرادی که میزان پایبندی به بعد اعتقادی زیادی دارند،
بیشتر برنامههای علمی و اطالعات علمی را تماشا میکنند ،همچنین افرادی
که میزان پایبندیشان به بعد پیامدی زیاد است ،بیشتر بینندهی برنامههای
علمی و اطالعات علمی هستند .نتایج تحقیق با مفروضات نظریهی کاشت
نیز هماهنگ است .گربنر در نظریه کاشت معتقد است که رسانه در درازمدت
سمبلهای فرهنگی را در میان اعضای جامعه انتقال میدهد و میتواند باورها
و ارزشهای افراد را تغییر یا تثبیت کند.
یافتهی تحقیق در خصوص تأثیر کاهندهی ماهواره در میزان پایبندی
دینی با بسیاری از تحقیقات داخلی همخوانی دارد .کوهی و همکاران
( ،)1393بذرافشان و رفیعیکتهتلخ ( ،)1392بختیاري و فرخی (،)1391
افهمی و آقامحمدیانشعرباف ( ،)1386ملکیتبار ( ،)1386الریجانی و
ملکیتبار ( )1386و عبدی ( )2014نیز به این نتیجه رسیدهاند که رسانههای
خارجی مانند ماهواره در باورها و ارزشهای دینی جوانان تأثیر کاهنده دارند
و سطح دینداری بینندگان برنامههای رسانههای خارجی با سایرین متفاوت
است .نتایج تحقیق با برخی پژوهشهای خارجی همچون پژوهش جین
کیو پارک ( )2006همخوان و با برخی همچون مارک پینسکی،)2002( 1
1. Mark Pinsky
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لئون اردو پیرامانو ،)2001( 1االیشا سیگلر )2001( 2ناهمخوان است (این
پژوهشها بر درون مایهی برنامههای تلویزیونی تأکید دارند).
دیگر یافتهی تحقیق این بود که میزان و نوع استفاده از شبکههای
ماهوارهای فارسی زبان توانستهاند حدود  25درصد از تغييرات متغير میزان
پایبندی دینی را در بین مادران و دختران تبيين کنند و تأثیر هر دو متغیر در
میزان پایبندی دینی کاهنده است .در این بین میزان استفاده از شبکههای
ماهوارهای فارسی زبان تأثیر کاهندهی بیشتری در میزان پایبندی دینی دارد.
یکی از مهمترین یافتههای تحقیق این بود که بین میزان دینداری مادران
و دختران تفاوت معناداری وجود دارد ،به نحوی که هم در میزان پایبندی
دینی به شکلی کلی و هم در ابعاد سهگانه آن (مناسکی ،اعتقادی و پیامدی)
مادران دیندارتر از دختران هستند .هرچند که تمامی این تفاوت را نمیتوان
با تأثیر ماهواره و رسانهها مرتبط دانست ،اما رسانههای گروهی بهخصوص
ماهواره در جهتدهی افکار و ارزشهای جوانان نسبت به افراد بزرگسال،
تأثیرگذاری بیشتری دارد .از این رو خانوادهها باید بر محتوا و مدت زمانی
که جوانان صرف تماشای برنامههای ماهوارهای میکنند نظارت داشته باشند.

1. Oprah, Geraldo Rivera, and Phil Donahue
2. Elijah Siegler
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½½افهمی ،بنفشه و حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف« .بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به
ماهواره و تأثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد» ،مطالعات تربیتی و روانشناسی،
ش.)1386( ،2
½½ اينگلهارت ،رونالد  .1373تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي ،ترجمهی مريم
وتر ،تهران ،کوير.
½½بختیاري ،حسن و حسن فرخی« .بررسی رابطه برنامههاي شبکههاي ماهوارهاي
تلویزیونی و هویت دینی جوانان» ،پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی ،سال ،20
دوره جدید ،ش .)1391( ،15
½½بذرافشان ،جواد و عیسی رفیعیکتهتلخ« .بررسی تأثیر فضای مجازی بر هویت دینی
جوانان روستایی (مطالعه موردی :دهستان باالرخ تربت حیدریه)» ،شناسنامه علمی ،دوره
 ،10ش( ،17بهار .)1392
½½پترسون ،مایکل و دیگران  .1376عقل و اعتقاد دینی (درآمدی بر فلسفه دین) ،ترجمهی
احمد نراقی و ابراهیم سلطانی ،تهران ،طرح نو.
½½ریتزر ،جورج  .1388نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر ،ترجمهی محسن ثالثی،
تهران ،علمی.
½½ساروخانی ،باقر  .1388جامعهشناسی ارتباطات ،تهران ،اطالعات.
½½سپنجي ،اميرعبدالرضا و حسينعلي افخمي« .دين و نظريههاي تأثير رسانه؛ كنكاشي در
متون موثق اسالمي و نظريههاي رسانهاي» ،نامه صادق ،سال  ،15ش .)1387( ،1
½½سراجزاده ،حسین و مهناز توکلی« .بررسی عملیاتی دینداری در پژوهشهای اجتماعی»،
نامه پژوهش ،ش 20و.)1380( ،21
½½سورین ،ورنر و جیمز تانکارد  .1386نظریههای ارتباطات ،ترجمهی علیرضا دهقان،
تهران ،دانشگاه تهران.

53

سال شانزدهم  /شماره  / 63بهار 1393

منابع

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال شانزدهم  /شماره  / 63بهار 1393

½½سیدمن ،استیون .1388کشاکش آرا در جامعهشناسی ،ترجمهی هادی جلیلی ،تهران ،نی.
½½طالبان ،محمدرضا  .1379بررسی تجربی دینداری نوجوانان کشور ،دفتر توسعه و
برنامهریزی امور پرورشی وزارت آموزش و پرورش.
½½ــــــــــ « .تعهد مذهبی و تعلق سیاسی» ،نامه پژوهش ،سال  ،5ش  21و.)1380( ،20
½½قاسمی ،وحید  ،صمد عدلی پور و مسعود کیانپور« .تعامل در فضای مجازی شبکههای
اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان ،مطالعه موردی فیس بوک و جوانان
شهر اصفهان» ،دین و ارتباطات ،سال  ،19ش ،2پیاپی .)1392( ،42
½½کاستلز ،مانوئل .1380عصر اطالعات ،ظهور جامعه شبکهای ،ترجمهی احمد علیقلیان
و افشین خاکباز ،تهران ،طرح نو.
½½کرایب ،یان  .1388نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس ،ترجمهی عباس
مخبر ،تهران ،آگه.
½½کوهی ،کمال و محمد عباسزاده« .بررسی تأثیر رسانههای داخلی و خارجی بر میزان

پایبندی به سبک زندگی دینی در بین شهروندان  65-15ساله شهر تبریز» ،پژوهشهای
راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال  ،3ش .)1393( ،7
½½گنجي ،محمد« .تبيين وضعيت دينداري دانشجويان دانشگاه اصفهان»( ،پاياننامه
کارشناسي ارشد ،دانشگاه اصفهان).)1383( ،
½½الریجانی ،علی و مجید ملکیتبار« .بررسی راهبردی  -امنیتی تأثیرات ماهواره بر باورهای
جوانان مطالعات دفاعی استراتژیک» ،مطالعات دفاعی استراتژیک ،ش .)1386( ،29
½½مککوئيل ،دنيس  .1382درآمدي بر نظريههاي ارتباطات جمعي ،ترجمهی پرويز
اجاللي ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقيقات رسانهها.
½½ــــــــــ  .1385مخاطبشناسی ،ترجمهی مهدی منتظرقائم ،تهران ،دفتر مطالعات
و توسعه رسانهها.
½½ملکیتبار ،مجید« .بررسی تأثیرات ماهواره بر باورها و ارزشهای دینی و عقیدتی
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.)1386( ،86  و85 ش، نگرش راهبردی،»جوانان با تکیه موردی بر شهر تهران
،» رهیافتی انتقادی به فرهنگ و جامعه نو: «مطالعات فرهنگی. سید محمد،½½مهدیزاده
.)1379  (بهار،1 ش،11  سال،رسانه
. جامعهشناسان، تهران، طرح و پایاننامهنویسی.1389  خلیل،½½میرزایی
 اداره كل، تهران، ترجمهی مینو نیكو، روشهای تحقیق رسانهای.1384  بری،½½ونتر
.پژوهشهای سیما
 تبیان، تهران، ترجمهی محسن ثالثی، جامعهشناسی دین.1377  ملکم،½½همیلتون
. تبيان، تهران، ترجمهی محسن ثالثي، جامعهشناسي دين.1381 ½½ــــــــــ
Christiano,

K. J., Religiosity, in “International Encyclopedia of the Social and Behaviorial Sciences", Neil Smelser & Paul Baltes (ed.), Elsevier Science Ltd, vol.19, (2001).
Habermas,

J. 1989. The Structural Transformation of the Public
Sphere, Cambriidge: The MITP.
Laughey,

Dan 2007. Key Themes in Media Theory, McGraw Hill Publication.
King,

Morton & Richard Hunt, "Measuring the Religious Variable: Final Comment", Journal for the Scientific Study of Religion, 29 (4), (1972).
Tomlinson,

John 1999. Globalization and Culture. University of Chicago Press.
Pinsky,

M.l. 2001. The Gospel According to The Simpsons: The spiritual life of the world’s most animated family. Louisville, KY: Westminster John Knox.
Primiano,

L.N. 2001. Oprah, Phil, Geraldo, Barbara, and things that
go bump inthe night. In E.M. Mazur, & K. McCarthy. (2001). Godin the

55

details:American religion in popular culture. New York, NY: Routledge.
Siegler,

E. 2001. God in the box. In E. M. Mazur, & K. McCarthy.
(2001). God in the details: American religion in popular culture. New
York, NY:Routledge.
Park
 Jin Kyu 2006. Media, Religion, and Culture in Contemporary Korea: Production and Reception of Religious Symbolism in a Daily TV
Serial, A thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of the
University of Colorado in partial fulfillment of requirement for the degree
of Doctor of Philosophy School of Journalism and Mass Communication
َ
Hjarvard

Stig, “The
mediatisation of religion: Theorising religion, media and social change", Culture and Religion: An Interdisciplinary Journal, Volu 12, Issue 2, (2011).
Abdi
 Zeinab, "Investigation of the Role and Impact of Mass Media
(with emphasis on TV) on Religious and National Identity of Iranian
Youth", International journal of advanced business and management,
Vol. 1, Issue 2,(2014).

56

1393  بهار/ 63  شماره/ سال شانزدهم

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

