
 مطالعه ی رابطه ی میزان و نوع استفاده از شبکه هاي ماهواره اي فارسي 

زبان  با میزان پای بندی دینی در بین مادران و دختران شهرستان گلپایگان 
*          ایوب سخایی2**           حجت شریفی3*** فرهاد نصرتی نژاد

چکیده
پژوهش حاضر، رابطه ی میزان و نوع استفاده از شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان 
با میزان پای بندی دینی در بین مادران و دختران شهرستان گلپایگان را با استفاده از 
مفروضات نظریه ی کاشت و مدل دینداری گالگ- استارک بررسي می کند. روش 
نفر(   190( دختران  و  نفر(   190( مادران  از  نفره   380 نمونه اي  با  پیمایشي  تحقیق 
به روش نمونه گیري تصادفی ساده انجام شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد در 
خصوص میزان پای بندی دینی و ابعاد آن )مناسکی، اعتقادی و پیامدی( بین مادران 
و دختران تفاوت معناداری وجود دارد، به نحوی که مادران دیندارترند. همچنین بین 
 ،)-0/44( پیامدی  ابعاد  و  دینی  پای بندی  و  ماهواره ای  شبکه های  از  استفاده  میزان 
مناسکی )0/376-( و اعتقادی )0/310-( رابطه ی معنادار و معکوسی وجود دارد و 
شدت رابطه ی معکوس در بین دختران بیشتر است. همچنین رابطه ی بین نوع استفاده 
از شبکه  ها با میزان پای بندی دینی نشان داد افرادی که میزان پای بندی دینی بیشتری 
دارند، بیشتر برنامه های علمی و اطالعات علمی را تماشا می کنند و در نهایت نتایج 
آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای 
در مجموع 25 درصد از تغییرات میزان پای بندی دینی را در بین مادران و دختران 
تبیین مي کند. به این ترتیب مي توان گفت، یکی از متغیرهایی تبیین کننده در تغییر رفتار 

دینی، میزان استفاده از شبکه های ماهواره ای است. 
واژگان کلیدی 

میزان پای بندی دینی، شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، بعد پیامدی، بعد مناسکی، 
بعد اعتقادی.

∗- دکترای جامعه شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
                                    Farhad.nosrati@gmail.com 

Sakhaei 84@yahoo.com کارشناس ارشد جامعه شناسی -∗∗
      Sharifi61h@yahoo.com   کارشناس ارشد برنامه ريزی رفاه اجتماعی -∗∗∗
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1- مقدمه و بیان مسئلهسا

به عقيده ی ويل دورانت هيچ دوره ای در تاريخ بشری خالی از مذهب 

و اعتقادات دينی نبوده است. هيچ جامعه ی شناخته شده ای در طول تاريخ 

بدون دين نبوده است. در طول ادوار مختلف تاريخ و جوامع مختلف  اديان 

به اشکال مختلف وجود داشته است. در اين ميان، دين و پای بندی دينی در 

جامعه ی ايران و شهرستان گلپايگان جايگاه خاصی داشته و دارد. شهرستان 

گلپايگان به عنوان يکی از شهرستان های مذهبی در سطح استان و کشور از 

ديرباز زبانزد خاص و عام بوده، همواره جامعه ی دينی محسوب می شده و 

پای بندی دينی در آن همه گير بوده است، به گونه ای که غالب اوقات دين 

فرانهادی بوده که ساير اجزاء جامعه را تحت الشعاع خود قرار می داده است. 

با وجود اين در سال های پس از جنگ و دهه ی اخير، گرايشات و ميزان 

تغيير  از جمله  مختلفی  عوامل  که  است  کاسته شده  مردم  دينی  پای بندی 

نظام ارزش های جامعه از طريق پرورش نيازهای مادی و دنيوی با تبليغات 

گسترده و گسترش روزافزون برنامه های جذاب مختلف از جمله برنامه های 

شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در آن تأثيرگذار بوده است.

در جهان کنونی که همه چيز در آن با سرعت و شتاب به پيش می رود و 

شتابزدگی يکی از خصوصيات بيشتر جوامع شده، جامعه ی جهانی به سمت 

ابزارها،  از  استفاده  و رسوم،  آداب  زندگی،  قواعد  در  و همرنگی  يگانگی 

تکنولوژی و حتی يکسانی در طرز تلقی و برداشت از زندگی و کاًل همسانی 

در فرهنگ در حرکت است. اين امر هر روز بيش از گذشته احساس می شود 
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تمامی  تأثيراتی در زندگی همگان می گذارد؛  بودن،  بر محسوس  و عالوه 

موارد ذکر شده، منجر به رايج شدن و پذيرفتن اصطالح دهکده ی جهانی در 

ميان تمامی جوامع شده است.

از  )صرف نظر  وسايلی  و  ابزارها  جهانی  شدن،  فرايند  در  شک  بدون 

اين  بيشتر  بوده اند که موجب تسريع هر چه  تأثيرگذار  جنبه های سياسی( 

امر شده است، يکی از وسايل ارتباطی که تقريباً همه ی جوامع و اجتماعات 

موجود در گيتی پهناور از آن استفاده می کنند، تلويزيون )و از چند دهه ی 

پيش ماهواره( است که در کنار فوايد و جنبه های مثبت، جنبه های منفی نيز 

دارد و آن  را به مخاطبان خود انتقال می دهد.

بر اساس ديدگاه مک لوهان وسايل ارتباطی به دو نوع سرد و گرم تقسيم 

می شوند و تلويزيون جزء وسايل ارتباطی گرم است )ساروخانی، 1388: 45(. 

اين وسيله ی ارتباطی گرچه موجبات ارتباط های بيشتر را فراهم آورده است، 

اما می تواند تأثيرات شگرفی در افکار و عقايد افراد داشته باشد و نظام ارزشی 

خاصی را برای آن با خود به ارمغان آورد. اين وسيله ی جادويی - که به تعبير 

ساروخانی -  موجب اعتالی فرهنگ غيرمکتوب و فرزندمحوری در خانواده 

شده است، عالوه بر بمباران افراد از طريق پخش برنامه ها، پيام ها و خبرهای 

گوناگون موجب می شود نسل جديد خود را با قهرمانان نمايش هم هويت 

تماشای  به  که  جديدی  نسل  جهان بينی  در  تفاوت  باعث  امر  اين  کنند؛ 

برنامه های ماهواره ای می پردازند شده است. همچنين ظهور ماهواره، موجب 

عمومی  حوزه ی  در  تغييرات   ،(Tomilson, 1999) فرهنگ ها  شدن  فراملی 
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(Habermas, 1989) و تغييرات در فضای مذهبی )افهمی و آقا محمديان، 1386( سا

شده است. اين رسانه ها )ماهواره و تلويزيون( در عصر انفجار اطالعات و 

ارتباطات، به طور متوسط فرد را با جايگزين ها يا متناوب های جديد آشنا 

ساخته و معيارهايی در اختيار او قرار می دهند که اين معيارها نزد بسياری 

افراد درون فکنی شده و تبديل به آرمان هايی می شود که فرد را به اين باور 

می رساند که اين آرمان ها متعلق به خودش است )ميرزايی، 1389: 42(.

در ايران به دليل اشاعه ی بی ضابطه و رو به رشد استفاده از تجهيزات 

دريافت از ماهواره و همچنين نرخ رو به افزايش ميزان بهره مندی از برنامه های 

پخش مستقيم ماهواره، نگرانی هايی در خصوص هجوم فرهنگی بيگانگان به 

فرهنگ دينی و ملی پديد آمده است. امروزه، ميزان پای بندی دينی، توسط 

رسانه های جمعی غربی تهديد می شود، به طوری که نمی توان انتظار داشت 

مردم حتی اگر در يک محيط دينی زندگی می کنند، از تأثير پذيری رسانه ها 

دور باشند. رسانه ها و شبکه های ماهواره ای امروزه به همه جا رخنه کرده اند 

نيز،  تأثيرگذاری  ميزان  به  البته  کتمان کرد.  نمی توان  آن  را  تأثير گذاری  و 

به  کرد.  مشاهده  می توان  مردمان  دينی  پای بندی  ميزان  در  را  تفاوت هايی 

عالوه در جوامع امروز می توان تفاوت و فاصله ميان دو نسل را نيز مشاهده 

کرد، به نحوی که مشکالت بسياری اعم از عدم پای بندی به آداب و رسوم، 

سنن، فرهنگ، ارزش های اجتماعی، عرف و هنجارها و ... به وجود آمده 

است. از ديدگاه جامعه شناسان و روان شناسان تفاوت بين ارزش های جوانان 

و بزرگساالن در زمينه های مختلف به چشم می خورد. نسل گذشته پای بند 
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آداب و رسوم و باورهای مذهبی و ملی خود است، ولی نسل جوان تحت 

تأثير ارزش های نه چندان پايدار ولی جذاب قرار می گيرند. ناتوانی در کمک 

ارزش های  جای  به  معنوی  پايدار  ارزش های  کردن  درونی  و  شناخت  به 

مادی، آسيب های شگرفی به جامعه وارد می کند. با توجه به اينکه روز به 

روز بر تعداد رسانه های جهانی، به ويژه شبکه های ماهوارهای افزوده می شود، 

بيم آن می رود که اين رسانه ها در بطن زندگی دختران و مادران شهرستان 

گلپايگان وارد شده و از درون گرايش ها و نگرش ها ی آنها را که بيشتر نشئت 

گرفته از دين و ارزش های دينی است را دگرگون سازد )کوهی و همکاران، 

.)80:1393

که  زنان  ويژه  )به   خانواده های  مختلف  اعضای  استفاده ی  در  دقت  با 

بيش تر مخاطبان را تشکيل می دهند( از برنامه های ماهواره ای )فارسی زبان( 

در خصوص  زيادی  احتماالت  با  روز  هر  افراد،  اين  که  می آيد  دست  به 

مشاغل جالب تر، زندگی در خانه های مجلل تر، حقوق بهتر، همسران زيباتر، 

وسايل مصرفی بهتر، فرهنگ قوی تر و ارزش های جديدتر بمباران می شوند 

و در نتيجه با پذيرش ارزش های جديد، از هماهنگی و تفاهم آنها با افراد 

دينی  پای بندی  ميزان  در  تشابهات  و  شده  کاسته  گذشته  نسل  و  خانواده 

اعضای خانواده )والدين و فرزندان( - که ممکن است متعلق به نسل های 

گذشته باشند - جای خود را به تفاوت ها در اين زمينه داده است؛ با توجه 

به موارد فوق، وجود رابطه بين ميزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای 

شهرستان  دختران  و  مادران  بين  در  دينی  پای بندی  ميزان  با  زبان  فارسی 



12

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

ار 
به

 / 
63

ره 
شما

 / 
هم

زد
شان

ل 
گلپايگان بحث اصلی مقاله ی حاضر را تشکيل می دهد؛ لذا تالش بر اين سا

است که ميزان پای بندی دينی مادران و دختران تعيين شده و رابطه ی ميزان 

و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در بين مادران و دختران 

شهرستان بررسی شود.

2- پیشینه ی پژوهش

کوهی و همکاران مقاله ای با عنوان »بررسی تأثير رسانه های داخلی و 

داده اند. جامعه ی  ارائه  دينی«  به سبک زندگی  پای بندی  ميزان  بر  خارجی 

آماری پژوهش را شهروندان 65-15 ساله شهر تبريز تشکيل می دهد. حجم 

نمونه شامل 706 نفر که بر اساس روش نمونه گيری خوشه ای چندمرحله ای 

تصادفی انتخاب شده اند. يافته های تحقيق نشان داد که رابطه ی مستقيم و 

معناداری بين ميزان استفاده از رسانه های داخلی )تماشای تلويزيون، گوش 

داد به راديو( با ميزان پای بندی به سبک زندگی دينی و همبستگی معکوس 

و معناداری بين ميزان استفاده از رسانه های جهانی )ميزان تماشای ماهواره، 

استفاده از اينترنت( با ميزان پای بندی به سبک زندگی دينی وجود دارد )کوهی 

و همکاران، 1393: 79-94(.

بذرافشان و رفيعی کته تلخ مقاله ای با عنوان »بررسی تأثير فضای مجازی 

بر هويت دينی جوانان روستايی )مطالعه ی موردی: دهستان باالرخ تربت 

سال  جوانان 18-29  را  پژوهش  آماری  جامعه ی  داده اند.  ارائه  حيدريه(«، 

تشکيل می دهد. حجم نمونه شامل 283 نفر در سطح 12روستا از روستاهای 

دهستان باالرخ شهرستان تربت حيدريه است که بر اساس روش نمونه گيری 
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خوشه ای - مکانی انتخاب شده اند. يافته های تحقيق نشان از تأثيرگذاری باالی 

فضاهای مجازی شبکه های ماهواره ای بر هويت دينی جوانان روستايی، تغيير 

نقش ها، باورها و ارزش های سازگار فرهنگی و محيطی و به انفعال کشاندن 

جوانان در کارکردهای دينی و فرهنگی در جغرافيای زيست اجتماعی روستا 

دارد )بذرافشان و رفيعی کته تلخ، 1392: 1-22(.

بختياري و فرخی مقاله ای با عنوان »بررسی رابطه برنامه هاي شبکه هاي 

تعليم و  پژوهش در مسائل  دينی جوانان،  تلويزيونی و هويت  ماهواره اي 

و  کارشناسان  تحقيق شامل  آماري  داده اند. جامعه ی  ارائه  اسالمی«  تربيت 

که  بوده اند  و جوانان  رسانه  امور  در حوزه ی  همدان  استان  صاحب نظران 

تحقيق  نمونه هاي  عنوان  به   آنها  از  نفر   97 کوکران  فرمول  از  استفاده  با 

تعيين و با روش نمونه گيري طبقه اي و به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار 

گردآوري داده ها پرسش نامه محقق ساخته بوده است که پس از تأييد روايی 

آن، اجراي آزمايشی و اطمينان از پايايی، روي نمونه هاي تحقيق اجرا شد. 

نتيجه ی تحقيق نشان داد که رابطه ی بين دو متغير معنادار است و شبکه هاي 

)بختياری و  تأثير منفی دارند  تلويزيونی در هويت دينی جوانان  ماهواره اي 

فرخی، 1391: 55-72(.

مؤثر  »بررسی عوامل  عنوان  با  مقاله ای  آقامحمديان  شعرباف  و  افهمی 

بر گرايش به ماهواره و تاثير آن بر باورها و رفتارهای دينی مردم مشهد« 

انجام داده اند. روش تحقيق توصيفی - تبيينی از نوع علی- مقايسه ای است 

و جامعه ی آماری اين پژوهش شامل 400 نفر از شهروندان مشهدی واقع 
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در سنين 15 سال و بيش تر در سال 1385 است. يافته های پژوهش نشان سا

می دهد که سن، جنس، سطح تحصيالت، محل سکونت، نحوه ی گذران 

گرايش  در  داخلی  تلويزيون  برنامه های  از  افراد  ارزيابی  و  فراغت  اوقات 

آنان به ماهواره تأثيرگذار است. در سنجش بعد شناختی گرايش به ماهواره، 

بيشتر پاسخ گويان ماهواره را باعث افزايش دانش خود و پاسخ گوی نيازهای 

مختلف گروه های سنی و جنسی دانسته و در بعد عاطفی گرايش به ماهواره 

و  لذت بخش، سرگرم کننده  را  ماهواره  برنامه های  پاسخ گويان  اکثريت  هم 

جالب می دانند. در بعد رفتاری اکثريت مردم به تماشای برنامه های ماهواره ای 

به تماشای ماهواره را وظيفه ی خود  ليکن تشويق ديگران  تمايل دارند و 

نمی دانند. همچنين ميانگين اعتقاد به باورها و رفتارهای دينی در دو گروه 

کسانی که به ماهواره دسترسی دارند و کسانی که به ماهواره دسترسی ندارند، 

تفاوت چشمگيری با يکديگر دارد؛ به گونه ای که کسانی که از ماهواره استفاده 

نمی کنند بيشتر به باورها و رفتارهای دينی پای بند بوده اند )افهمی و آقا محمديان 

شعرباف، 1386(.

و  باورها  بر  ماهواره  تأثيرات  »بررسی  به  خود  رساله ی  در  ملکی تبار 

ارزش های دينی و عقيدتی جوانان با تکيه موردی بر شهر تهران« پرداخته 

است. اين پژوهش پيمايش و تکنيک گردآوری اطالعات پرسش نامه است. 

دينی،  باورهای  ميزان  که  است  آن  از  حاکی  تحقيق  اين  از  حاصل  نتايج 

ميزان پای بندی به ارزش های دينی و ميزان ملی گرايی گروهی که تماشاگر 

برنامه های ماهواره بوده اند متفاوت از گروهی بوده که بيننده ی برنامه های 
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ماهواره نمی باشند و اين تفاوت ها به گونه ای بوده که ميانگين ميزان باورهای 

دينی و عقيدتی، پای بندی به ارزش های دينی و عقيدتی و ملی گرايی گروه 

هم  و  خودشان  هم  که  پاسخ گويانی  است.  بوده  دوم  گروه  از  کمتر  اول 

دوستان، اقوام و همسايگانشان ماهواره دارند به  نوعی بيشتر با ماهواره و 

محتوای برنامه های آن درگير هستند و ميانگين نمره ی باور دينی کل آنها 

پايين تر از کسانی است که فقط خودشان ماهواره داشته اند. بر حسب هدف 

و انگيزه ی تماشای برنامه های ماهواره و شدت آن )نه در همه موارد( ميزان 

باورهای دينی )نه در همه ی ابعاد(، ميزان پای بندی به ارزش های دينی )نه 

در همه ی ابعاد( و ميزان ملی گرايی بينندگان برنامه های ماهواره ای متفاوت از 

يکديگر است )ملکی تبار، 1386: 201 و 202(.

امنيتی  الريجانی و ملکی تبار در مقاله ای با عنوان »بررسی راهبردی - 

ارائه  استراتژيک«  دفاعی  مطالعات  جوانان  باورهای  بر  ماهواره  تأثيرات 

اين پژوهش  همبستگی و همخوانی- موردی و  داده اند. روش تحقيق در 

زمينه ای است. جمعيت نمونه در بررسی حاضر، 1022 نفر از جوانان شهر 

تهران با ميانگين سنی 5/22 سال بودند. بررسی روابط متغيرها نشان می دهد 

که ميزان باورهای دينی، پای بندی به ارزش های دينی و ملی گرايی کسانی 

که برنامه های ماهواره را تماشا می کنند، متفاوت از کسانی است که  بيننده ی 

برنامه های ماهواره نيستند )الريجانی و ملکی تبار، 1386: 135-160(. 

مارک پينسکی در پژوهشی با عنوان »انجيل به روايت سيمپسون: زندگی 

معنوی در جهانی که خانواده در انيميشنی شده است« نشان داده است که 
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مذهب و فرهنگ عاميانه به صورت انحصاری عمل نمی کنند و دين در حال سا

تبديل شده به بخشی مهم از برنامه های تلويزيونی است. مطالعه ی پينسکی 

به اين نتيجه رسيده است که تلويزيون و توليدکنندگان فيلم، داستان گويان 

 .(Pinsky, 2002) مدرنی هستند که معتقدند که باور بينندگان مهم است

لئون اردو پيرامانو به مطالعه ی چندين شوی تلويزيونی از جمله شوهای 

اوپرا، جرالدو و فيل دوناهو1پرداخته است. مطالعه ی او نشان داده اين برنامه ها 

به وضوح به مباحث دينی/ معنوی می پردازند. بنابر  مطالعه ی او، اقيانوسی 

 . (primiano, 2001) از باورهای معنوی در رسانه های معاصر بحث می شود

االيشا سيگلر در مطالعه ای با عنوان »خدا در جعبه تلويزيون« به بررسی 

برنامه های تلويزيون های عمومی از منظر پيامدهای مذهبی موجود پرداخته 

ماهيتًا  که  است  موضوعاتی  درباره ی  او  مطالعه ی  اينکه  علی رغم  است. 

سکوالرند )از جمله سريال های قتل و نظم و قانون(، اما نتيجه ی مطالعه ی 

او نشان داده است که اين برنامه ها، نمادها، زبان و درون مايه ای دينی دارند 

  .(siegler, 2001)

جين کيو پارک در پژوهشی با عنوان »رسانه، مذهب و فرهنگ در کره 

معاصر: بازتوليد و ادراک از نمادگرايی دينی در سريال های روزانه تلويزيون«  

به بررسی وضعيت سريال های تلويزيون روزانه کره از منظر بازتوليد نمادهای 

دينی پرداخته است. نتايج اين پژوهش نشان می دهد که در تحليل رابطه ی 

دين و تلويزيون در کره بايد به چند سطح از تحليل توجه داشت؛ اول آنکه 

1. Phil Donahue 
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نوعی دشمنی عمومی يا اجتماعی نسبت به دين سازمان يافته به صورت 

عمومی و مسيحيت به صورت خاص وجود دارد. همچنين تمايل فزاينده ای 

به مذهب،  نسبت  تمايلی عمومی  و  دين  به جای  معنوی  بديل  به  نسبت 

در  سرمايه داری  منطق  همچنين  می شود.  ديده  فراطبيعی  امور  و  معنويت 

ساختار تجاری صنعت رسانه نقشی کليدی در همگرايی بين رسانه و دين 

.(Park, 2006) دارد

استيگ جاروارد در مقاله ای با عنوان »رسانه ای شدن دين: نظريه پردازی 

در خصوص دين، رسانه و تغيير اجتماعی«، و بر اساس نظريه ی رسانه ای 

شدن، چارچوبی نظری برای فهم تأثير متقابل دين و رسانه ارائه کرده است. از 

نظر او رسانه يکی از مهم ترين منابع اطالعات در خصوص موضوعات دينی 

است و اطالعات دينی و تجربه های دينی بر اساس خواسته های ژانرهای 

رسانه های عاميانه مدل سازی می شوند. او همچنين به اين نتيجه رسيده است 

که رابطه ی بين رسانه ای شدن و عرفی شدن در سه سطح جامعه، سامان و 

فرد مطرح است. در سطح جامعه رسانه ای شدن بخشی جدايی ناپذير از 

فرايند عرفی شدن است. در سطح سازمان و فرد، رسانه ای شدن هم می تواند 

کردارها و بارهای عرفی را تشويق و ترغيب کند و هم می تواند فضاسازی 

 .(Hjarvard, 2011) مذهبی را رواج دهد

عبدی در مقاله ای با عنوان »بررسی نقش و تأثير رسانه های جمعی )با 

تأکيد بر تلويزيون( بر هويت دينی و ملی جوانان ايرانی« به بررسی نقش 

تلويزيون های ماهواره ای بر هويت ملی و دينی جوانان ايرانی پرداخته است. 
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مطابق با يافته های اين مقاله، تلويزيون های ماهواره ای رقيبی قدرتمند برای سا

ساير کانال های جامعه پذيری از جمله خانواده، مدرسه و گروه های همسال 

است. اين مقاله ظهور تلويزيون های ماهواره ای را در عين حال که تهديدی 

برای  نيز  فرصتی  را  آن  می داند،  ايرانی  جوانان  دينی  و  ملی  هويت  برای 

مسئوالن دولتی و رهبران دينی می داند برای آنکه آموزه های دينی و ملی را 

   .(Abdi, 2014: 81-97) از طريق آن رواج دهند

بررسی مطالعات انجام شده نشان از نتايج متفاوت دارد، برخی مطالعات 

نشان از تأثير منفی تلويزيون، به خصوص تلويزيون های ماهواره ای - در دين 

دارند و برخی درون مايه ی حتی تلويزيون های غيردينی و شوهای تلويزيونی 

را دينی می دانند. به نظر می رسد اين تفاوت ها را بايد در متن اجتماعی و 

همچنين متن متفاوت برنامه های تلويزيونی جست وجو کرد.

3- مبانی و چارچوب نظری پژوهش

در اين بخش ابتدا به توضيح نظريه ها و الگوهای سنجش دينداری توضيح 

داده شده و در بخش بعدی نظريه های مربوط به رسانه بررسی می شوند.

3-1- نظريه ی دگرگونی ارزشی اينگلهارت 

ارزشي اساسي  اينگلهارت1 در جوامع صنعتي نوعي دگرگوني  نظر  از 

وجود دارد. به اين صورت که گرايش نسبت به ارزش هاي فرامادي تقويت 

گرديده و نسل جديد به ارزش هاي فرامادي اولويت بيشتري مي دهد. وي به 

1. Ronald Inglehart
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تغيير و تحول ارزشي طي فرآيند جايگزيني نسلي پرداخته است. اينگلهارت 

معتقد است که اولويت ارزشي فرد تحت تأثير محيط اجتماعي- اقتصادي 

که وي در طول سال هاي پيش از بلوغ در آن به سر مي برده شکل مي گيرد و 

با تغيير شرايط محيطي، اولويت هاي ارزشي نسل جوان با نسل قبل متفاوت 

در  تغييرات  از  مجموعه اي  حضور  خود  کار  در  اينگلهارت  شد.  خواهد 

سطح نظام را عامل تغييرات در سطح فردي و به همين ترتيب پيامدهايي 

براي نظام مي داند. وي تغييرات در سطح سيستم را توسعه ی اقتصادي و 

فناوري، ارضاي نيازهاي طبيعي به نسبت وسيعي از جمعيت، افزايش سطح 

تحصيالت، تجارب متفاوت گروه هاي سني مثل فقدان جنگ و گسترش 

ارتباطات جمعي، نفوذ رسانه هاي جمعي و افزايش تحرک جغرافيايي مي داند 

)اينگلهارت،5:1373(.

3-2- نظرات دينداري هميلتون

هميلتون1 انواع تبيين دين را به دو نظريه ی روان شناختي و جامعه شناختي 

و نظريه ی روان شناختي را نيز به دو نوع نظريه ی عقل گرايانه و عاطفه گرايانه 

تقسيم کرده است. نظريه هاي روان شناختي دين را امري فردي مي دانند که 

از سرچشمه هاي درون فرد برمي خيزد، حال آنکه نظريه هاي جامعه شناختي 

دين را به گروه و جامعه ارتباط مي دهند و دينداري فردي از سرچشمه هاي 

اجتماعي مايه مي گيرد. نظريه هاي روان شناختي عقل گرايانه ريشه ی دين را 

اساساً در خود بشري مي جويند، حال آنکه نظريه هاي عاطفه گرايانه ريشه هاي 

1. Malcolm Hamilton
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دين را در جنبه ی  عاطفي ماهيت بشري رديابي مي کنند )هميلتون، 1381: 37(. سا

و  غيرعينی اند  که  دارد  سروکار  نمادهايی  با  اساساً  دين  هميلتون،  نگاه  از 

احساسات، ارزش ها و اميدهاي مؤمنان را بيان می کنند، يا جريان کنش متقابل 

يا کل  نظم می کشند،  به  و  داده  را سازمان  اعيان خارجی  و  انسان ها  ميان 

مجموعه ی اذهان و اعيان را جمع بندي می کنند و يا زمينه ی يک کل را نشان 

می دهند )هميلتون، 1377: 15(.

3-3- الگوي دينداري گرهارد لنسکي

 دين از نظر لنسکي عامل مؤثري است که انديشه و عمل فرد را حتي 

در جوامع مدرن متأثر مي کند. وي براي سنجش اين تأثيرگذاري، مهم ترين 

جنبه هاي دينداري يعني »جهت گيري ديني« و »ميزان درگير بودن با گروه هاي 

و  اجتماعي  رويکردهاي  از  استفاده  با  لنسکي  می کند.  بررسي  را  ديني« 

مي  تعريف  دينداري  براي  بعد مختلف  دروني، چهار  و  بيروني  شخصي، 

کند. دو بعد از اين ابعاد، با فعاليت هاي جمعي دينداري ارتباط دارند و به 

فعاليت هاي مشارکتي و نيز فعاليت هاي معاشرتي مشهور شده اند. دو بعد 

ديگر نيز با گرايش هاي گوناگون ديني در ارتباط اند که »راست کيشي« و 

اين گونه  را  ابعاد دينداري  از  لنسکي هر يک  ناميده مي شوند.  »عبوديتي« 

شرح مي دهد: »پاي بندي معاشرتي مبتني بر تعامل فرد با خانواده و دوستان 

و هم کيشاني است که با او در دين و فرهنگ ديني سهيم اند. در حالي که، 

پاي بندي مشارکتي به مشارکت فرد در انجام فعاليت هاي ديني، به خصوص 

عبوديتي  لنسکي، جهت گيري  عقيده ی  به  دارد«.  اشاره  به صورت جمعي 
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يعني همان ارتباط شخصي انسان ديندار با خدا، که موجب مي شود فرد در 

تصميمات مهم خود به خواست خدا، به  طور جدي توجه کند. به نظر وي، 

دو بعد راست کيشي و عبوديتي فرد را به خود دين متصل مي کنند و ابعاد 

مشارکتي و معاشرتي، فرد را به گروه هاي ديني پيوند مي زند )گنجي، 1383: 6(.

3-4- الگوي دينداري گالک و استارک

گالک و استارک چهار بعد اصلي را برای دينداری در نظر گرفته اند که 

عبارت اند از:

انتظار مي رود پيروان يک دين بدان  الف. بعد باور: آن چيزي است که 

اعتقاد داشته باشند. گالک و استارک اين باورها را در هر دين به سه نوع تقسيم 

کرده اند: »باورهاي پايه اي مسلم، که ناظر بر شهادت به وجود خدا و معرفي 

ذات و صفات اوست. باورهاي غايت گرا، که هدف و خواست خدا از خلقت 

انسان و نقش او در راه نيل به اين هدف است. باورهاي زمينه ساز که روش هاي 

تأمين اهداف و خواست خداوند و اصول اخالقي را که بشر براي تحقق آن 

اهداف بايد به آنها توجه کند، در بر مي گيرد« )سراج زاده و توکلی، 1380: 164(. 

گالک و استارک بعد باور يا عقيدتي را بعد ايدئولوژيکي هم ناميده اند.

ب. بعد مناسکي)عمل(: نظام اعتقادي در هر ديني وجود دارد، اما اين 

اعتقادات به  صورت مناسک نمود عيني مي يابند. »تمام اديان بنا بر اقتضاي 

نوع الهيات خود، نحوه ی خاصي از عمل و زيست را بر مؤمن الزام مي کنند... 

نظام فقهي و  پرتو  ناخواه، در  اين عمل خواه  که همان عمل ديني است. 

اخالقي سامان مي پذيرد« )طالبان، 1379: 527(. 
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ج. بعد تجربه: تجربه ی ديني با احساسات، تجربيات و درون فرد ديندار سا

مرتبط است. احساسات و عواطف ديني وجه عالي تري از دينداري است که 

کاماًل قلبي و دروني بوده و برخالف مناسک و مراسم آييني نمود بيروني 

ندارد. دينداراني که اين بعد را کسب مي کنند، »مخلص« ناميده مي شوند. در 

واقع تجربه »واقعه اي است که شخص خواه به عنوان عامل و خواه به عنوان 

ناظر، آن را تجربه کرده و نسبت به آن آگاه و مطلع است«. تجربه ی ديني 

را غير از تجربه هاي متعارف مي دانند، يعني شاخص متعلق به اين تجربه 

به  يا آن را موجودي مي انگارد که  مافوق طبيعي دارد  يا وجود حضوري 

نحوي با خدا مربوط است و يا آن را حقيقتي غايي مي پندارند، حقيقتي که 

توصيف ناپذير است )پترسون و ديگران، 1376: 63(.

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 مي تواند الگويي 

براي باور، عمل و تجربه ی ديني باشد. از نظر گالک و استارک، بعد معرفتي 

در ارتباط با مطالبي است که مردم از طريق عالمان ديني درباره ی مذهب 

مي آموزند.

هـ. بعد پیامدي: اين بعد، به دليل بيشترين انتقادات، در ميان ابعاد الگوي 

دينداري گالک و استارک پس از مدتي حذف شد. بعد پيامدي به اعمالي 

گفته مي شود که از عقايد، احساسات و اعمال مذهبي ريشه مي گيرد و از 

نقش  بعد،  اين  است.  بشر  کنش هاي  و  زندگي  در  ايمان  نتايج  و  ثمرات 
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چنداني در جهت گيري انسان ندارد، بلکه خود، تابع ساختارهاي اجتماعي 

است. از نظر اين دو محقق، »بعد پيامدي جدا از ساير ابعاد قابل بررسي 

نيست. رفتارهاي ديني مي توانند در معناي پيامدي سنجه اي از دينداري باشند 

که منجر به استواري ايمان مذهبي مي شود. آنجا که منجر شود تا از باور، 

اعمال، تجربه و دانش ديني پيروي شود« )مهدی زاده، 1379: 43(.

3-5- نظريات رسانه

تأثير رسانه را مفروض  تأثير رسانه ها،  به  تمام مطالعات مربوط  تقريباً 

مي دانند، اما در خصوص شدت و قدرت اين اثرگذاري، توافق کلي وجود 

ندارد. از ديدگاه عقل سليم، رسانه هاي همگاني در حوزه ی اخالق، اعتقادات 

و رفتار، تأثيرهايی دارند )سپنجي و افخمي، 1387: 61(. دنيس مک کويل قائل 

تأثيرهاي رسانه هاي  به سه دوره ی مختلف تاريخي در خصوص موضوع 

جمعي است:

الف. رسانه هایی با قدرت نامحدود: اين دوره از آغاز قرن بيستم شروع 

شد و تا اواخر دهه ی 1930 م. ادامه داشت. هرجا که رسانه ها و به  خصوص 

مطبوعات، سينما و تا حدودي راديو ـ که در آن دوره بيشتر در حال فعاليت 

بودند ـ رشد کرده بودند، براي شکل دادن به عقايد، دگرگون کردن عادات 

زندگي روزمره و ترويج رفتارهاي تقريباً مطابق با اميال ارتباط گران و محتواي 

رسانه ها قدرت فراوانی داشتند )همان، 65(.

ــی پژوهش های  ــانه هاي قدرتمند: نتيجه ی اصل ــون نظریه ی رس ب. آزم

ــفلد )1944(، هاولز و همکارانش )1949(، و هيوز )1950( ترديد در  الزارس
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موضوع تأثير نيرومند رسانه ها در مخاطبان بود. مفهوم اين موضوع آن است سا

که در هيچ شرايطي رسانه ها تأثيرگذار مطلق نيستند بلکه هر رسانه اي با توجه 

ــاختار موجود روابط و شرايط اجتماعي و فرهنگي معين عمل مي کند.  به س

اين مؤلفه هاي اجتماعي و فرهنگي در شکل بخشيدن به باورها، نگرش ها و 

رفتارهاي مورد مطالعه، در درجه ی اول اهميت قرار دارند و ميزان انتخاب و 

توجه به رسانه توسط مخاطبان را تعيين مي کنند.

ج. بازگشت به اندیشه ی رسانه هاي نیرومند: مرحله ی سوم نظريه و پژوهش 

در زمينه ی تأثير وسايل ارتباط جمعي ـ که هم اکنون در آن به سر مي بريم ـ 

مرحله اي است که در آن تأثيرهاي بالفعل و بالقوه رسانه ها مورد توجه است، 

اما اين تأثيرها در برداشت هاي اصالح شده و جديدي از فرايندهاي اجتماعي 

و رسانه اي مبتني است و بر اين اساس مطالعه مي شود )همان، 66(.

نظريات مختلفی در خصوص تأثير رسانه ها در افراد وجود دارد که در 

اينجا با توجه به نوع موضوع تحقيق نظريه ی کاشت توضيح داده می شود.

3-5-1- نظریه ی ساخت یابی

نظريه ی ساخت يابی گيدنز به نوعی تلفيق بين تعامل گرايی و ساختارگرايی 

است. گيدنز برای تلفيق ساختار و کنش، مفهوم ساخت يابی را وضع کرده 

است. هدف گيدنز، تلفيق و سازگاری بين ساختار نهادی و عامليت فردی در 

قالب يک الگوی ترکيبی نظريه ی اجتماعی است. طبق نظريه ی ساخت يابی، 

عامل انسانی و ساخت در ارتباط يکديگر قرار می گيرند. تکرار رفتارهای 

افراد، ساختارها را بازتوليد می کند و به واسطه ی همين بازتوليد ساختارها از 
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سوی کنش انسانی، ساختارها برای کنش انسان ها محدوديت ايجاد می کنند. 

ساختارهای اجتماعی عمدتاً ناشی از فعاليت های روزمره ی افراد و تبعيت 

از قاعده است و ساختار به آن قواعدی برمی گردد که در چنين کنشی نهفته 

است )کرايب، 1388: 144به نقل از قاسمی و همکاران، 1392: 15(. به بيان ديگر، 

اين انسان ها هستند که ساختارها را می سازند، ولی اين کار را تحت شرايط 

تحت  را  ساختار  بازتوليد  و  توليد  اين  بلکه  نمی دهند،  انجام  انتخابی شان 

شرايط و موقعيت هايی که مستقيماً با آن روبه رو می شوند و از گذشته به آنها 

منتقل شده است، انجام می دهند. به اين ترتيب گيدنز بر فراگردی ديالکتيکی 

تأکيد می کند که طی آن ساختار و آگاهی ساخته می شوند. به همين دليل است 

که وی رابطه ی عامليت و ساختار را به صورت فراگردی پويا و تاريخی در 

نظر می گيرد )ريتزر، 1388: 702(. گيدنز حيات اجتماعی را نه مجموعه ای از 

مثابه  به  بلکه  اجتماعی،  از ساختارهای  نه مجموعه ای  و  فردی  کنش های 

دو  و  است  اجتماعی  عمل  آن  کليدی  مفهوم  که  می کند  تعريف  فرايندی 

هم  اجتماعی،  عبارتی ساختارهای  به  دارد.  »ساخت«  و  »عامليت«  جنبه ی 

واسطه ی کنش اند يا کنش را ممکن می سازند و هم خود به وسيله ی کنش 

اجتماعی بازتوليد می شوند )سيدمن، 1388: 191(.

به نظر گيدنز ، کنش های روزمره به وسيله ی خود کنشگران به لحاظ 

ساختاری مقيد می شود و فناوری های رسانه ای نيز در اين امر دخيل هستند. 

در فرايند امتداد زمان و مکان، تجربيات رسانه ای شده، قادر به وادار کردن 

رويدادهای متفاوت به درون آگاهی روزمره است که می تواند به احساس 



26

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
93

ار 
به

 / 
63

ره 
شما

 / 
هم

زد
شان

ل 
برای وی تجربيات رسانه ای شده، سا ناامنی و واژگونی واقعيت منجر شود. 

شرط بيرونی کنش هستند که به ما اطالعاتی درباره ی ديگران می دهند و 

روايتی را که ما درباره ی زندگی داريم تغيير می دهند (Laughey.2007,97). بر 

اساس نظريه ی ساخت يابی گيدنز می توان استنباط کرد که شبکه های رسانه ای 

محصول و مخلوق کنش معنادار آدميان است، يعنی افراد هستند که سازنده ی 

اين محيط ها هستند، اما اين محيط پس از شکل گرفتن محدوديت هايی را بر 

عامالن اعمال می کند. ساختار شبکه های رسانه ای بر اساس بازتوليد يا تکرار 

همان رفتار آدميان دوام می يابد. افراد در رويارويی با شبکه های ماهواره ای 

تنها در رده ی توليد کننده يا مصرف کننده قرار نمی گيرند، بلکه می توانند 

در صورت تمايل به طور هم زمان اين دو نقش را داشته باشند و در آن به 

توليد و بازتوليد بپردازند، اما افراد در برخورد با اين ساختار، ميزان فعاليت 

و مشارکت متفاوتی دارند. در واقع با استفاده از نظريه ی ساخت يابی می توان 

مشارکت  و  بازانديشانه  فعاليت  با  استفاده کنندگان  هرچه  که  کرد  استنباط 

جويانه در شبکه های رسانه ای حضور يابند، بيشتر در توليد معنا سهيم هستند 

کنندگان  استفاده  چه  هر  ولی  است،  بيشتر  آنها  تأثيرپذيری  احتمال  لذا  و 

منفعل و غير مشارکت جويانه در شبکه های رسانه ای حضور يابند بيشتر در 

توليد معنا سهيم هستند و احتمال تأثيرپذيری آنها کمتر خواهد بود )قاسمی و 

همکاران، 1392: 16(.
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3-5-2- نظریه ی جامعه ی شبکه ای کاستلز

ــرآغاز دگرگونی های  ــبکه ای را س ــه ی ش ــتلز ظهور جامع ــل کاس مانوئ

ــبکه های اطالعاتی و ارتباطی را عنصر  همه جانبه در اين عصر می نامد. او ش

ــده ی بيستم می داند و به بررسی  اصلی کنش گری  های اجتماعی در اواخر س

ــبکه ها و تغييرات فرهنگی، اجتماعی و سياسی می پردازد. وی  روابط اين ش

معتقد است هندسه ی معرفتی اين دنيای نو بر فهم انگاره ای متمرکز است که 

فناوری های اطالعات و ارتباطات در کانون آن قرار دارند.

مفهوم »پارادايم« که از سوی کوهن برای تحليل انقالب های علمی مطرح 

شده است، به  دليل تعامل مفهومی با محيط اجتماعی به فهم زمينه ها و آثار 

فناوری کنونی کمک می کند. پارادايم فناوری اطالعات و ارتباطات شالوده ی 

مادی جامعه ی اطالعاتی را تشکيل می دهد. اولين ويژگی پارادايم جديد اين 

است که »اطالعات« ماده ی خام آن است. ويژگی دوم، فراگيری تأثيرهای 

فناوری های جديد است. هيچ حوزه ای از دانش و معرفت و صفت و سنت 

را نمی توان برکنار از آثار دور و نزديک اين تحول يافت. ويژگی سوم به 

منطق شبکه ساز هر سيستم يا مجموعه روابطی اشاره دارد که فناوری جديد 

اطالعات و ارتباطات را استفاده می کنند.

چهارمين ويژگی بر انعطاف پذيری پارادايم فناوری اطالعات و ارتباطات 

متکی است. در اين پارادايم هم فرايندهای جديد تغييرپذيرند و هم سازمان ها 

و نهادهای قديم را می توان با بازآرايی اصالح کرد و تغيير داد. ويژگی پنجم اين 

انقالب فناوری، هم گرايی فزاينده ی رهيافت ها و فناوری های خاص است که 
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در درون يک سيستم نوين و منسجم قرار می گيرند )کاستلز، 1380: 92(.سا

ما به دوران فشردگی »زمان ـ فضا« پا نهاده ايم و اين مفهومی جز کاهش 

زمان و کوچک شدن فضا نيست. مفهومی که هم محرک و هم محصول 

فرايند جهانی شدن است. جهانی شدن در اين تعبير فرايند فشردگی و درهم 

تنيدگی فزاينده ی زمان و فضاست که به  واسطه ی آن جهان صورتی از همان 

دهکده ی جهانی مک لوهان به خود می گيرد. 

از آنجا که مکان و فضا عناصر و اجزای اصلی در پيوست و حتی معرفت 

می کنند،  تأکيد  آن  بر  همواره  فرهنگ  و  دانش  اصحاب  لذا  اجتماعی اند؛ 

احساس متمايز بودن از ديگران که جزئی جدايی ناپذير از پيوست اجتماعی 

است، نيازمند وجوه مرزهای پايدار و کمتر نفوذناپذير است، به بيان ديگر، 

مرزپذيری مکان و به  تبع آن فضا، امکان تمايز و تعلق به گروه های خاص 

در  اکنون  پيوست  کارويژه های  اين  بيشتر می کند.  را  اجتماعی  و  فرهنگی 

حال تغيير است، مکان مندی زندگی اجتماعی بدان سان که در جوامع سنتی 

مشهود بوده، در حال دگرگونی است. البته اين به  معنای آن نيست که عصر 

ارتباطات و فرايند جهانی شدن، مکان و محل و سرزمين را از بين می برد، اما 

مسئله ای که پيش روی ماست تحول رابطه ی ميان مکان با پيوست و معرفت 

انسانی و اجتماعی است، رابطه ی سنتی ميان فرهنگ با قلمروهای جغرافيايی 

در حال تبديل به رابطه ای جديد است. در موقعيت جديد، انسان ها و جوامع 

از دايره ی تنگ و محدود کننده ی زمان فراتر رفته اند و در گستره ای پهناور 

از فضا و زمان با يکديگر رابطه برقرار می کنند. آنچه روشن است، جايگزينی 
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رابطه ای پيچيده و دوسويه ميان انسان امروز و محيط فرهنگی و اجتماعی 

او به  جای رابطه ی مستقيم و ساده گذشته است، ولی آنچه هنوز به خوبی 

برای همگان روشن نيست عمق و انتهای تحولی است که عصر ارتباطات را 

به وجود آورده است. »زمان مکان مند« ديروز زمانی بوده خطی که هدفی در 

درون گروه اجتماعی خويش از آن تجربه ای مشترک داشت، اما زمان بی مکان 

امروز فاقد آن تمايزهاست. فضامند شدن زندگی اجتماعی و فروريزی مرزها، 

انسان و جامعه ی کنونی را در کنار انسان های پرشمار و جوامع ديگری قرار 

داده است که در مجموع دنيای متفاوتی را ساخته اند.

در واقع، کاستلز برخالف بيشتر نظريه های اجتماعی کالسيک که فرض 

را بر تسلط زمان بر مکان می گذارند، اين فرضيه را مطرح می کند که »مکان، 

زمان را در جامعه ی شبکه ای سازمان می دهد« )کاستلز، 1380: 440(.

از آنجا که مردم هنوز هم در مکان ها زندگی می کنند، ولی در جوامع 

ما کار کرده و قدرت در فضای جريان ها سازمان يافته  است، اين سلطه ی 

ساختاری به  گونه ای بنيادين معنا و پويايی مکان ها را تغيير می دهد. گرايش 

تاريخی  غير  و  به سوی چشم انداز يک فضای جريان های شبکه ای  مسلط 

است که می خواهد منطق خود را بر مکان های تکه تکه و پراکنده تحميل 

کند. بدين ترتيب، ممکن است ما به  سوی زندگی در دنياهای موازی حرکت 

کنيم که چون در ابعاد مختلف »ابر فضای اجتماعی« قرار دارند، زمان های 

آنها نمی توانند با يکديگر برخورد کنند، مگر اينکه به گونه ای آگاهانه پل های 

فرهنگی و فيزيکی بين آن دنياها بسازيم )کاستلز، 1380: 480-494(.
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3-5-3- نظریه کاشتسا

نظريه ی کاشت1 در جريان تحقيق درباره ی شاخص های فرهنگی و تحليل 

محتوای برنامه های تلويزيون توسط جورج گربنر و همکارانش در سال 1969 

بينندگان  تولد يافت. در آن زمان سؤال اين بود که آيا تلويزيون در عقايد 

درباره ی ماهيت و کيفيت دنيا اثر می گذارد و اين تأثير  چگونه است؟

مدرسه ی  پژوهشگران  از  ديگری  تعداد  و   )1969( گربنر«  »جورج 

ارتباطات دانشگاه پنسيلوانيا با استفاده از تحقيقی که احتماالً طوالنی ترين 

و گسترده ترين برنامه ی پژوهشی اثرهای تلويزيون است، نظريه ی »کاشت 

باورها« را ارائه دادند )سورين و تانکارد، 1381: 389(. شاهد اصلی گربنر برای 

اين نظريه، از تحليل محتوای سيستماتيک تلويزيون آمريکا طی چندين سال 

متوالی به دست آمده است )مک کوئيل، 1382(.

آنی  تأثيرات  درباره ی  سنتی  عقايد  رد  برای  را  »کاشت«  واژه ی  گربنر 

تلويزيون و تاکيد بر تأثير گذاری طوالنی مدت آن به سبب استفاده ی زياد به 

کار برد. گربنر معتقد است که تلويزيون در دراز مدت سمبل های فرهنگی را 

در ميان اعضای جامعه انتقال می دهد.

نظريه ی کاشت بيان می کند که تلويزيون در ميان رسانه های مدرن چنان 

جايگاه محوری در زندگی روزمره ما پيدا کرده است که منجر به غلبه ی آن 

بر »محيط نمادين« شده و پيام هايش در مورد واقعيت، جای تجربه ی شخصی 

و ساير وسايل شناخت جهان را گرفته است )مک کوئيل، 1385: 399(.

1. Cultivation Theory
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اين نظريه يکی از اشکال اثر رسانه ها در سطح شناختی بوده و مربوط 

به اين موضوع است که قرار گرفتن در معرض رسانه ها، تا چه حد می تواند 

از واقعيت خارجی، شکل دهد؟ نظريه ی کاشت  تلقی عموم  باورها و  به 

يا اشاعه برای ارائه ی الگويی از تحليل، تبيين شده است تا نشان  دهنده ی 

تأثير بلندمدت رسانه هايی باشد که اساساً در سطح برداشت اجتماعی عمل 

نفوذ شگرفش،  و  لحاظ عمق  به  تلويزيون  که  دارد  عقيده  گربنر  می کنند. 

نظم  در دست  ابزاری  را  تلويزيون  است. وی  قدرتمندی  فرهنگی  نيروی 

تثبيت  شده صنعتی اجتماعی می داند، که به جای تغيير، تهديد يا تضعيف 

نظام سنتی باورها، ارزش ها و رفتارها، در خدمت حفظ، تثبيت يا تقويت 

آنهاست. او که اثر اصلی تلويزيون را جامعه پذيری يعنی اشاعه ی ثبات و 

پذيرش وضعيت موجود می داند، معتقد است که تلويزيون تغييرات را به 

تنهايی به حداقل نمی رساند، بلکه اين امر با هماهنگی ديگر نهادهای عمده ی 

فرهنگی محقق می شود )ونتر، 1384: 310(.

ــای برنامه های  ــت ميزان تماش ــت می توان گف ــاس نظريه ی کاش بر اس

ــی زبان( می تواند زمينه را برای تغيير در  تلويزيون )برنامه های ماهواره فارس

ــی در افراد ايجاد نمايد. همچنين  ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی و سياس

متناسب با نوع برنامه هايی که از اين شبکه ها پخش می شود و فرد در معرض 

ــد. بر اين اساس در اين  آن قرار می گيرد، نوع تغييرات می تواند متفاوت باش

ــی تأثير ميزان استفاده و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای  تحقيق به بررس

ــايان ذکر است که  ــده است. ش ــنجيده ش ــی زبان بر دينداری افراد س فارس
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ــانه ها می تواند در حوزه های گوناگون صورت گيرد که در اين سا تغييرات رس

مجال فرصت پرداختن بدان نيست و فقط متغير دينداری افراد مد نظر است. 

4- مدل مفهومی

با توجه به مطالب مطرح شده می توان مدل مفهومی اين پژوهش را به 

 صورت زير طراحی کرد:

١٥

 ينظام سنت يفتضع يا يدتهد يير،تغ يجاه كه ب داند، يم ياجتماع يصنعت شده  يتدست نظم تثب
را  يزيونتلو ياو كه اثر اصل. آنهاست يتتقو يا يتها و رفتارها، در خدمت حفظ، تثبباورها، ارزش

 يزيونمعتقد است كه تلو داند، يموجود م يتوضع يرشثبات و پذ يهاشاع يعني يريپذ جامعه
 يفرهنگ يهعمد ير نهادهايگد يامر با هماهنگ ينبلكه ا ،رساند يبه حداقل نم ييرا به تنها ييراتتغ

  ).310: 1384، ونتر(شود  يمحقق م
هاي ماهواره  برنامه(زيون يهاي تلو توان گفت ميزان تماشاي برنامه كاشت مي يبر اساس نظريه

ه را براي تغيير در ابعاد گوناگون اجتماعي، فرهنگي و سياسي در افراد نتواند زمي مي) فارسي زبان
شود و فرد در معرض آن  ها پخش مي كه از اين شبكه يهاي متناسب با نوع برنامه همچنين. ايجاد نمايد

ثير ميزان أبر اين اساس در اين تحقيق به بررسي ت. تواند متفاوت باشد گيرد، نوع تغييرات مي قرار مي
شايان . شده است هسي زبان بر دينداري افراد سنجيدراي فا هاي ماهواره استفاده و نوع استفاده از شبكه
هاي گوناگون صورت گيرد كه در اين مجال فرصت  تواند در حوزه ها مي ذكر است كه تغييرات رسانه

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

  مدل مفهومي -4

  :كردصورت زير طراحي   توان مدل مفهومي اين پژوهش را به با توجه به مطالب مطرح شده مي

  
  مدل مفهومي تحقيق): 1(شكل 

هاي  شبكه
اي ماهواره

 بندي ميزان پاي
 ديني

ميزان استفاده

استفاده نوع

بعد اعتقادي

بعد مناسكي

بعد پيامدي

شکل )1(: مدل مفهومی تحقیق

5- فرضیه های پژوهش

5-1- فرضيه های اصلی

- به  نظر می رسد بين ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان 

و ميزان پای بندی دينی رابطه وجود دارد.

- به  نظر می رسد بين نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و 

ميزان پای بندی دينی رابطه وجود دارد.
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5-2- فرضيه های فرعی

- به  نظر می رسد بين ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان 

با بعد مناسکی دينداری رابطه وجود دارد.

- به  نظر می رسد بين نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با 

بعد مناسکی دينداری رابطه وجود دارد.

- به  نظر می رسد بين ميزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی 

زبان با بعد پيامدی دينداری رابطه وجود دارد.

- به  نظر می رسد بين نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با 

بعد پيامدی دينداری رابطه وجود دارد.

- به  نظر می رسد بين ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان 

با بعد اعتقادی دينداری رابطه وجود دارد.

- به  نظر می رسد بين نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با 

بعد اعتقادی دينداری رابطه وجود دارد.

6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

6-1- متغيرهای مستقل: ميزان و نوع استفاده از ماهواره

متغيرهای مستقل تحقيق »ميزان و نوع استفاده از شبکه هاي ماهواره اي 

فارسي زبان« است که برنامه هاي آنان به صورت خاص در خارج از کشور 

زبانان(  فارسي  ايرانيان )و گاهی ساير  آنان  آنتن مي رود و مخاطبان  روي 

هستند. 
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در تحقيق حاضر، ميزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی سا

زبان در بين مادران و دختران شهر تهران سنجيده خواهد شد که ميزان استفاده، 

متوسط زمان اختصاص داده شده به تماشای برنامه های شبکه های ماهواره ای 

در يک روز در قالب مقياس فاصله ای می باشد. همچنين نوع استفاده در يک 

مقياس اسمی )سريال های خانوادگی، اخبار و تفسيرات سياسی، برنامه و 

اطالعات علمی، گوش دادن به موسيقی، مسابقات و سرگرمی و ...( سنجيده 

شد و از پاسخ گويان پرسيده شده بود که از شبکه های ماهواره ای  کدام يک 

از برنامه ها را بيشتر دنبال می کنند.

6-2- متغير وابسته: ميزان پای بندی دينی

دينداری يا تدين عبارت است از التزام فرد به دين مقبول خويش. اين 

التزام در مجموعه ای از اعتقادات، احساسات و اعمال فردی و جمعی که 

حول خداوند )امر قدسی( و رابطه ی ايمانی با او دور می زند، سامان می يابد 

)طالبان،1380: 10(. شايان ذکر است که دين و بالتبع دينداری پديده ای چند 

بعدی است (christiano, 2001: 115) و ابعاد آن چيزهايی نيستند که ما آنها 

آنها  کرد، چون  تبديل  به شیء  را  ابعاد  نبايد  در حقيقت،  کنيم.  را کشف 

 (King & Hunt, سازه هستند و سازه ها نيز به جمعيت آزمودنی ها وابسته اند

(335-331 :1979. به  منظور عملياتی کردن دينداری از ابعاد پنج گانه گالگ و 

استارک، بدين  نحو استفاده شده است که با فرض اينکه همه ی افراد جامعه ی 

آماری درباره ی دين اسالم آگاهی الزم دارند، از اين رو در سنجش دينداری، 

اين بعد در نظر گرفته نشده است. همچنين از بعد تجربی به علت مشکل 
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بودن سنجش آن، صرف نظر شده است. بر اين اساس برای سنجش دينداری، 

از سه بعد اعتقادی، مناسکی و پيامدی استفاده شده است. 

الف. بعد اعتقادی: اين بعد در برگيرنده ی باورهايی است که انتظار می رود 

افراد با توجه به دين خاص خود به آنها اعتقاد داشته باشد. 

ب. تعریف عملیاتی: بعد اعتقادي يا باورهاي ديني پاسخ گويان، از گويه های 

اعتقاد به دنيای بعد از مرگ و روز جزا، اعتقاد به اينکه بدون پرستش خدا 

زندگي اصاًل معنا و مفهومي ندارد، اعتقاد به جهاد عليه دشمنان  فّعال اسالم، 

اعتقاد به اينکه دين و دستورات ديني مي توانند به همه ی نيازهاي انسان پاسخ 

دهند، اعتقاد به اداي خمس و زکات، اعتقاد به اينکه راز و نياز با خدا باعث 

آرامش مي شود و بايد انجام شود، اعتقاد به حرام بودن ربا، معتقدم که امر به 

معروف و نهی از منکر از واجبات اساسی دين است، استفاده شده است. 

ج. بعد مناسکی اعمال دینی: مشتمل بر دو دسته، نخست، شعائر يا مناسک 

که عبارت است از آداب و رسوم فرموله شده يا رفتارهای نمونه ای در ميان 

معتقدان هر دين يا به  طور کلی مراسمی که هر دين از پيروان خود انتظار 

دارد که آنها را بجای آورند. دسته ی ديگر آن، پرستش و دعا که اعمالی فردی 

و غيررسمی هستند که فرد آن را فقط به رضايت  خاطر و بدون هچ گونه 

اجباری انجام می دهد )همان، 11(.

د. تعریف عملیاتی: به  منظور عملياتی کردن بعد مناسکی يا اعمال دينی 

پاسخ گويان، از گويه های شرکت در مراسم روضه و عزاداري، شرکت در 

هيئت هاي مذهبي، زيارت اماکن متبرکه، بجا آوردن نمازهاي واجب، روزه 
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گرفتن در ماه مبارک رمضان و پرداختن خمس و زکات استفاده شده است. سا

ـ  . بعد پیامدی: اين بعد ناظر بر رفتار روزمره و غيردينی افراد است  ه

و بيانگر حضور و وجود انديشه و حس خداگرايانه در متن زندگی است 

که در رفتار غيردينی فرد استحکام می يابد و به زندگی او رنگ و بوی دينی 

می دهد )همان، 12(.

و.تعریف عملیاتی: به منظور تعيين بعد پيامدي يا آثار ديني پاسخ گويان، از 

گويه های »از مصرف خوراکي ها و آشاميدني هايی که دين اسالم حرام کرده 

مثل الکل و مشروبات پرهيز می کنم، از نگاه کردن و هم صحبتی با نامحرم تا 

حد ممکن پرهيز می کنم، در همه چيز اعتدال را رعايت می کنم و از افراط 

و تفريط بيزارم، علي رغم همه ی مشکالتی که سر راهم وجود دارد با توکل 

به خدا و با آرامش کامل روحي مشکالت را برطرف می کنم، از مرگ ترسی 

ندارم، به جهان خلقت و هستی خوشبين هستم، به تعهدها و قراردادهايم 

استفاده شده  پيشی می گيرم«  از ديگران  امور خير  انجام  وفادار هستم، در 

است.

7- روش شناسی پژوهش

تحقيق حاضر با توجه به اهداف مورد نظر در اين تحقيق، از حيث هدف 

کاربردي، از حيث ماهيت توصيفي و تحليلي و از حيث اجرا جهت آزمون 

فرضيات، پيمايشي است. نوع تحقيق همبستگيـ  مقايسه اي مي باشد. تکنيک 

استفاده شده در بخش ميداني، پرسشنامه است و براي اطمينان از صحت، 

از رفع  انجام و پس  اعتبار سؤال ها، آزمون مقدماتي پرسشنامه  صراحت و 
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اشکال ها و نواقص پرسشنامه نسبت به تکميل آن در ميان جمعيت نمونه اقدام 

شد. جامعه ی آماري اين تحقيق مادران )گروه سنی 30 تا 70 سال( و دختران 

)گروه سنی 15 تا 25 سال( شهرستان گلپايگان در سال 1392 مي باشند. 

فرمول  از  آماري  افراد جامعه ی  بين  در  نيز  نمونه  انتخاب حجم  براي 

زنان  تعداد  سرشماری  آخرين  طبق  است؛  شده  استفاده  کوکران  عمومي 

مورد  آماري  نمونه ی  حجم  لذا  می باشد،  نفر   41409 گلپايگان  شهرستان 

مطالعه در جامعه، با اطمينان 95 درصد و ميزان خطای 5 درصد طبق فرمول 

مذکور برابر خواهد شد با:   

١٨

 يها هياز گو ان،يگوپاسخ ينياعمال د اي يكردن بعد مناسك ياتيمنظور عمل  به :ياتيعمل فيتعر. د
هاي مذهبي، زيارت اماكن متبركه، بجا آوردن  تئداري، شركت در هياشركت در مراسم روضه و عز

  . روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان و پرداختن خمس و زكات استفاده شده است نمازهاي واجب،
حضور و وجود  انگريافراد است و ب ينيرديبعد ناظر بر رفتار روزمره و غ نيا :يامديبعد پ.  هـ

و به  ابدي يفرد استحكام م ينيردياست كه در رفتار غ يدر متن زندگ انهيو حس خداگرا شهياند
  ).12همان، ( دهد يم ينيد يو بواو رنگ  يزندگ
از مصرف « يها هياز گو ان،يگوبعد پيامدي يا آثار ديني پاسخ نييمنظور تع به :ياتيعمل فيتعر.و

از نگاه  كنم، يم زيپره مشروباتاسالم حرام كرده مثل الكل و  نيكه د يهاي ها و آشاميدني خوراكي
از كنم و  يم تياعتدال را رعا زيدر همه چ نم،ك يم زيبا نامحرم تا حد ممكن پره يصحبت كردن و هم
مشكالتى كه سر راهم وجود دارد با توكل به خدا و با آرامش  يرغم همهعلي زارم،يب طيافراط و تفر

 نيندارم، به جهان خلقت و هستى خوشب ياز مرگ ترس كنم، يكامل روحي مشكالت را برطرف م
استفاده  »رميگ يم يشيپ گرانياز د ريدر انجام امور خ وفادار هستم، ميهستم، به تعهدها و قراردادها

  .شده است

  پژوهششناسي روش -7

تحقيق حاضر با توجه به اهداف مورد نظر در اين تحقيق، از حيث هدف كاربردي، از حيث 
نوع تحقيق . اجرا جهت آزمون فرضيات، پيمايشي است حيثماهيت توصيفي و تحليلي و از 

استفاده شده در بخش ميداني، پرسشنامه است و براي اطمينان  تكنيك. باشد اي ميهمبستگي ـ مقايسه
و  ها، آزمون مقدماتي پرسشنامه انجام و پس از رفع اشكالهااز صحت، صراحت و اعتبار سؤال

آماري اين تحقيق  يجامعه.دشنواقص پرسشنامه نسبت به تكميل آن در ميان جمعيت نمونه اقدام 
شهرستان گلپايگان در سال ) سال 25تا  15گروه سني (و دختران ) سال 70تا  30گروه سني (مادران
  . باشند مي 1392

ي آماري از فرمول عمومي كوكران استفاده شده براي انتخاب حجم نمونه نيز در بين افراد جامعه
ي باشد، لذا حجم نمونه نفر مي 41409زنان شهرستان گلپايگان  تعداداست؛ طبق آخرين سرشماري 

درصد طبق فرمول مذكور برابر  5درصد و ميزان خطاي  95آماري مورد مطالعه در جامعه، با اطمينان 
  :   خواهد شد با

pqtNd
pqNtn 22

2




  

١٩

380
50.50.96.105.041409

50.50.96.141409
22

2





n  

  
عنوان حجم نمونه به دست  نفر به  =n 380ي فرمول كوكران تعداد بدين ترتيب طبق محاسبه

گيري اين نمونه يشيوه. گيرندرا در بر مي تحقيقدختر حجم نمونه اين  190 مادر و 190آيد كه  مي
  .گيري تصادفي ساده بوده است پژوهش، نمونه

استفاده از نظر كارشناسان و متخصصان (سنجش از اعتبار صوري  رازبه منظور سنجش اعتبار اب
اين تحقيق . انجام شدها سؤالاصالح محتوايي و تناسب متغيرها با استفاده شده است و به ) ربطذي

 همچنين از اعتبار سازه نيز بهره برده است، زيرا در آن از تحليل عاملي نيز كمك گرفته شده است
)81/0=KMO (يفاده شد كه مقدار آن براي همهآلفاي كرونباخ است و براي سنجش پايايي از 

همبستگي دروني بين متغيرها  يدهنده  نشان دست آمد كه  به 70/0 تر ازهاي تحقيق بزرگ شاخص
قابليت اعتماد و يا  ابزار سنجشتوان گفت كه و بدين ترتيب مي استبراي سنجش مفاهيم مورد نظر 

  .)دست آمده ب 87/0گفتني است ضريب آلفاي كلي پرسشنامه نيز ( را داردپايايي الزم 
همبستگي پيرسون و ئر،در اين تحقيق به منظور بررسي روابط بين متغيرها از آزمون كاي اسكو

  .رگرسيون خطي استفاده شده است

  پژوهشهاي  يافته-8

  گويانسيماي آماري پاسخ -1- 8
نيز مادر ) درصد 50(دختر و نيمي ديگر ) درصد 50(گويان مورد مطالعه نيمي از پاسخ: نسل. الف

.باشند مي
) درصد 2/37(ديپلم گويان در حد ديپلم و فوق بيشترين ميزان تحصيالت پاسخ :تحصيالت. ب

گويان ي بعدي پاسخدر مرتبهو ) درصد 32(ليسانس  تحصيالت  باگويان پس از آن، پاسخ. بوده است
كمترين نسبت تحصيالت نيز مربوط به تحصيالت فوق . قرار دارند) درصد 3/20(كمتر از ديپلم 
. بوده است) درصد 5/10(ليسانس و باالتر 

 يسال و دامنه 20سال بوده است كه ميانگين سني آنها  25تا  15ن سني دختران بيي بازه :سن. ج
  .سال بوده است 48باشد كه ميانگين سني آنها  سال  مي 70تا  30ان بين رتغييرات سني ماد

اي هاي زمينه گويان برحسب ويژگيتوزيع نسبي پاسخ :)1(جدول 

بدين ترتيب طبق محاسبه ی فرمول کوکران تعداد n = 380 نفر به  عنوان 

حجم نمونه به دست مي آيد که 190 مادر و 190 دختر حجم نمونه اين 

نمونه گيري  پژوهش،  اين  نمونه گيري  شيوه ی  می گيرند.  بر  در  را  تحقيق 

تصادفی ساده بوده است.

به منظور سنجش اعتبار ابزار سنجش از اعتبار صوری )استفاده از نظر 

کارشناسان و متخصصان ذی ربط( استفاده شده است و به اصالح محتوايی 

و تناسب متغيرها با سؤال ها انجام شد. اين تحقيق همچنين از اعتبار سازه 

نيز بهره برده است، زيرا در آن از تحليل عاملی نيز کمک گرفته شده است 
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)KMO =0/81( و برای سنجش پايايی از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار سا

آن برای همه ی شاخص های تحقيق بزرگ تر از 0/70 به  دست آمد که نشان  

دهنده ی همبستگي دروني بين متغيرها براي سنجش مفاهيم مورد نظر است 

و بدين ترتيب مي توان گفت که ابزار سنجش قابليت اعتماد و يا پايايي الزم 

را دارد )گفتنی است ضريب آلفای کلی پرسشنامه نيز 0/87 به دست آمد(.

در اين تحقيق به منظور بررسی روابط بين متغيرها از آزمون کای اسکوئر، 

همبستگی پيرسون و رگرسيون خطی استفاده شده است.

8-یافته هاي پژوهش

8-1- سيمای آماری پاسخ گويان

الف. نسل: نيمی از پاسخ گويان مورد مطالعه )50 درصد( دختر و نيمی 

ديگر )50 درصد( نيز مادر می باشند.

ب. تحصیالت: بيشترين ميزان تحصيالت پاسخ گويان در حد ديپلم و 

فوق ديپلم )37/2 درصد( بوده است. پس از آن، پاسخ گويان با تحصيالت 

 ليسانس )32 درصد( و در مرتبه ی بعدی پاسخ گويان کمتر از ديپلم )20/3 

درصد( قرار دارند. کمترين نسبت تحصيالت نيز مربوط به تحصيالت فوق 

ليسانس و باالتر )10/5 درصد( بوده است. 

ج. سن: بازه ی سنی دختران بين 15 تا 25 سال بوده است که ميانگين 

سنی آنها 20 سال و دامنه ی تغييرات سنی مادران بين 30 تا 70 سال  می باشد 

که ميانگين سنی آنها 48 سال بوده است.
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جدول )1(: توزیع نسبي پاسخ گویان برحسب ویژگي هاي زمینه اي

f%MSDمتغیرf%MSDمتغیر

ل
نس

19250مادر

ان(--
ختر

 )د
سن

 15-18
4523/4سال

204/52 19250دختر

 19-21
7840/6سال

 22-25
6935/9سال

192100کل384100کل

ت
یال

حص
ت

کم تر از 
7820/3دیپلم

ان(--
ادر

ن )م
س

 30-39
3920/3سال 

48/237/87

دیپلم و 
49-40 14337/2فوق دیپلم

4523/4سال

59-50 12332لیسانس
5629/2سال

فوق
 لیسانس
 و باالتر

4010/50 60-70
5227/1سال

192100کل384100کل

8-2- توصيف متغيرهاي مستقل

8-2-1- میزان استفاده از شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان

با مرور جدول شماره ی 2 مي توان گفت، 10 درصد از دختران و 18 درصد 

از مادران اظهار داشته اند که اصاًل از شبکه هاي ماهواره اي استفاده نمي کنند. 

اين در حالي است که 38 درصد دختران، متوسط رو به پايين و 52 درصد در 

حد زيادي و به طور متوسط 5 ساعت و 20 دقيقه در طول روز از شبکه هاي 

ماهواره اي فارسي زبان استفاده مي  کنند. در حالی که مادران 55 درصد متوسط 

رو به پايين و 27 درصد در حد زيادي و به طور متوسط 4 ساعت و 33 دقيقه 

در طول روز از شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان استفاده مي  کنند.
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جدول )2(: توزیع فراوانی پاسخ گویان بر حسب میزان استفاده از شبکه های ماهواره ایسا

موارد
نسل

مادراندختران

1017/8اصاًل یا هیچ

10/525/6کم

27/729/7بینابین )متوسط(

51/826/9زیاد

100100جمع کل

4/33 دقیقه5/20  دقیقهمیانگین

)8- 0 ساعت()11- 0 ساعت(دامنه ی تغییرات

8-2-2- نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان

با مرور جدول شماره ی 3 معلوم می شود که دختران بيشتر )23 درصد( با 

انگيزه ی گوش دادن به موسيقی از شبکه های ماهواره ای استفاده می کنند، بعد 

از آن برنامه و اطالعات علمی )20 درصد( و سپس سريال های خانوادگی 

مادران )24 درصد(  1
4 )18/6 درصد( در رتبه های بعدی قرار دارند. حدود

نيز با هدف تماشای سريال های خانوادگی از شبکه های ماهواره ای استفاده 

می کنند.
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استفاده شبکه های  نوع  بر حسب  پاسخ گویان  فراوانی  توزیع   :  )3(  جدول 
ماهواره ای فارسی زبان

موارد
نسل

مادراندختران

18/624/2سریال های خانوادگی

17/715/6اخبار و تفسیرات سیاسی

20/211/6برنامه و اطالعات علمی

22/613/9گوش دادن به موسیقی

8/710/7مسابقات و سرگرمی

2/26/2سایر

1017/8عدم شمول

100100جمع کل

 8-3- متغير وابسته و ابعاد آن

نتايج حاصل از مقايسه ی ميزان پای بندی دينی و ابعاد مختلف آن در 

بين مادران و دختران در جدول شماره ی 4 آمده است. در اين پژوهش برای 

پاسخ گويی به اين سؤال که آيا بين مادران و دختران در متغيرهای اصلی 

اين پژوهش )ميزان پای بندی دينی و ابعاد آن( تفاوت معناداری وجود دارد 

يا خير، از آزمون تی مستقل استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمون تی 

مستقل که به مقايسه ی متغيرهای اصلی پژوهش در بين مادران و دختران 

می پردازد، نشان می دهد که در هر سه متغير بين مادران و دختران تفاوت 
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معناداری وجود دارد به نحوی که، هم در ميزان پای بندی دينی به شکلی کلی سا

و هم در ابعاد سه گانه ی آن )مناسکی، اعتقادی و پيامدی( مادران ديندارتر از 

دختران می باشند. پس در مجموع با توجه به اينکه مقايسه ی هر چهار متغير 

در بين مادران و دختران در سطح خطای کمتر از 1 درصد و با 99 درصد 

اطمينان معنی دار شده است، می توان گفت در اين 4 متغير بين جمعيت نمونه 

تحقيق تفاوت در پای بندی دينی وجود دارد. 

جدول )4(: مقایسه ی متغیرهای پژوهش به تفکیک نسل

انحراف میانگیننسلموارد
معیار

tdfSig

میزان پای بندی 
دینی

)25-125(

107/485/24دختران
-4/1393820.001

110/484/29مادران

میزان پای بندی به 
بعد مناسکی

)7-35(

25/494/99دختران
-3/3223820.001

27/203/72مادران

میزان پای بندی به 
بعد اعتقادی

)8-40(

31/963/34دختران
-3/3363820.001

33/403/10مادران

میزان پای بندی به 
بعد پیامدی
)10-50(

34/345/82دختران
-6/2393820.001

39/134/16مادران
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                           مطالعه ی رابطه ی ميزان و نوع استفاده از شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان

8-4- نتايج تبيينی

8-4-1- رابطه ی بین میزان استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با میزان 
پای بندی دینی و ابعاد آن

ميزان  بين  که  است  حاکی  جدول  اين  در  مندرج  همبستگی  ضرايب 

استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و ميزان پای بندی دينی و ابعاد 

سه گانه آن رابطه ی معنادار و معکوسی وجود دارد. به اين ترتيب می توان 

گفت با باالرفتن ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، ميزان 

پای بندی دينی و ابعاد آن نيز کاهش می يابد. همچنين در خصوص رابطه بين 

ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با ابعاد دينداری، نتايج 

نشان می دهد که ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان قوی ترين 

رابطه )0/444-( را با بعد پيامدی دينداری دارد و پس از آن با بعد مناسکی 

)0/376( و ميزان بعد اعتقادی )0/310( قرار دارند که با ميزان استفاده از 

شبکه های ماهواره ای فارسی زبان رابطه ی معکوس و معناداری دارند.

شبکه های  از  استفاده  ميزان  بين  رابطه  بررسی  خصوص  در  همچنين 

ماهواره ای و ميزان پای بندی دينی به تفکيک دو گروه، معلوم می شود که 

شدت رابطه ی معکوس بين ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای و ميزان 

پای بندی دينی در بين دختران بيشتر از مادران است.
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فرضیهردیف
ضریب همبستگی پیرسون

کلدخترانمادران

1

رابطه ی بین میزان استفاده از 

شبکه های ماهواره ای و میزان 

پای بندی دینی
-0/320**-0/499**-0/343**

2

رابطه ی بین میزان استفاده از 

شبکه های ماهواره ای و میزان 

پای بندی دینی در بعد مناسکی
-0/346**-0/396**-0/376**

3

رابطه ی بین میزان استفاده از 

شبکه های ماهواره ای و میزان 

پای بندی دینی در بعد اعتقادی
-0/316**-0/410**-0/310**

4

رابطه ی بین میزان استفاده از 

شبکه های ماهواره ای و میزان 

پای بندی دینی در بعد پیامدی
-0/389**-0/477**-0/444**

       **معنادار در سطح 0.01

ــبکه های ماهواره ای فارســی زبان با میزان  ــتفاده از ش 8-4-2- رابطه ی نوع اس
پای بندی دینی و ابعاد آن

ميزان  با  فارسی زبان  ماهواره ای  شبکه های  از  استفاده  نوع  بين  الف. 

پای بندی دينی رابطه ی معناداری وجود دارد. به طوری که افرادی که ميزان 

پای بندی دينی زيادی دارند، کمتر سريال های خانوادگی را تماشا می کنند 

.)X2)10( = 13/250 ،p >0/05(

ب. بين نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با ميزان پای بندی 

به بعد مناسکی رابطه ی معناداری وجود دارد. براين اساس افرادی که ميزان 

پای بندی به بعد مناسکی زيادی دارند، بيش تر اخبار و تفسيرات سياسی را 
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.)X2)10( = 10/231 ،p > 0/05( تماشا می کنند

ج. بين نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با ميزان پای بندی 

به بعد اعتقادی رابطه ی معناداری وجود دارد. بدين نحو که افرادی که ميزان 

پای بندی به بعد اعتقادی زيادی دارند، بيش تر برنامه های علمی و اطالعات 

.)X2)10( = 13/228 ،p > 0/05( .علمی را تماشا می کنند

د. بين نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با ميزان پای بندی 

به بعد اعتقادی رابطه ی معناداری وجود دارد، زيرا افرادی که ميزان پای بندی 

به بعد پيامدی زيادی دارند، بيشتر برنامه های علمی و اطالعات علمی را 

.)X2)10( = 11/344 ،p > 0/05( تماشا می کنند
جدول )6(: آزمون رابطه ی بین نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با میزان 

پای بندی دینی و ابعاد آن

نوع استفاده

متغیرها

ی
دگ

وا
خان

ی 
 ها

ال
سری

بار
اخ

ی
لم

ه ع
رنام

ب

ی
یق

وس
ه م

ن ب
داد

ش 
گو

ی
رم

رگ
و س

ت 
بقا

سا
م

ایر
س

ل
مقدار ک

x2
P

مقدار  

همبستگي

نی
ی دی

ند
ای ب

پ

23/215/713/419/218/812/413/2کم

13/2500/031
0/342

)وی کرامرز(
27/128/727/129/312/613/225/3متوسط

49/755/659/551/568/674/461/5   زیاد

کی
ناس

د م
ه بع

ی ب
ند

ای ب
16/718/314/926/619/223/317/7کمپ

10/2310/043
0/203

)وی کرامرز(
23/621/528/521/128/910/121/2متوسط

59/760/256/652/351/966/661/1   زیاد

دی
تقا

د اع
ه بع

ی ب
ند

ای ب
5/410/311/28/67/69/28/6کمپ

13/2280/026
0/367

)وی کرامرز(
17/917/315/322/926/916/518/7متوسط

76/772/473/568/565/574/372/7   زیاد
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نوع استفاده

متغیرها

ی
دگ

وا
خان

ی 
 ها

ال
سری

بار
اخ

ی
لم

ه ع
رنام

ب

ی
یق

وس
ه م

ن ب
داد

ش 
گو

ی
رم

رگ
و س

ت 
بقا

سا
م

ایر
س

ل
مقدار ک

x2
P

مقدار  

همبستگي

دی
تقا

د اع
ه بع

ی ب
ند

ای ب
8/310/69/27/89/310/18/9کمپ

11/3440/041
0/245

)وی کرامرز(
20/52113/118/825/319/920/4متوسط

71/268/477/773/465/47070/7   زیاد

8-4-3- آزمون رگرسیون چند متغیره براي بررسی تأثیر میزان و نوع استفاده از 
شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در میزان پای بندی دینی

به منظور شناخت بهتر و مقايسه ی تأثير ميزان و نوع1 استفاده از شبکه های 

ماهواره ای فارسی زبان در ميزان پای بندی دينی مادران و دختران از رگرسيون 

چند متغيره به روش هم زمان استفاده شده است. نتايج حاصل نشان می دهد 

که ميزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان در مجموع 25 

درصد از تغييرات متغير ميزان پای بندی دينی را در بين مادران و دختران 

تبيين مي کند.

از  استفاده  »ميزان  متغير  با مرور جدول شماره ی 7 می توان گفت، دو 

شبکه های ماهواره ای فارسی  زبان« و »نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای 

1. از آنجا که متغير نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای مقياس اسمی دارد و برای آنکه بتوان آن 
را در مدل رگرسيونی به عنوان متغير مستقل وارد کرد، الزم بود ابتدا آن را به صورت تصنعی به 
متغير کمی تبديل کرد که در اين پژوهش نيز برای هر يک از گزينه های نوع استفاده )سريال های 
خانوادگی، اخبار و تفسيرات سياسی و ...( يک متغير دو وجهی در نظر گرفته شد و به کسانی که 
آن نوع استفاده را داشتند کد )1( و به کسانی که آن نوع استفاده را نداشتند کد )0( اختصاص داده 
شد. به عنوان مثال برای گزينه سريال های خانوادگی يک متغير دو وجهی تعريف شد،  پاسخ گويانی 
که سريال های خانوادگی را تماشا می کردند، بدان کد 1 و کسانی که تماشا نمی کردند کد صفر تعلق 

می گرفت. اين کار برای ساير گزينه ها به جز طبق آخر انجام شد.
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فارسی زبان« از عوامل مؤثر در ميزان پای بندی دينی هستند. تأثير هر دو متغير 

در ميزان پای بندی دينی کاهنده است. ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای 

فارسی زبان بيشترين تأثير و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان 

کمترين تأثير را در ميزان پای بندی دينی دارد. ضريب β، )0/298-(  ميزان 

استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بدان معناست که به ازای هر 

واحد افزايش در ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، 0/298 

واحد ميزان پای بندی دينی جمعيت نمونه تحقيق کمتر می شود.

ماهواره ای  از شبکه های  استفاده  نوع  و  ميزان  تأثير  مقايسه ی  همچنين 

فارسی زبان در بين دو گروه مؤيد اين است که ميزان تأثير متغيرهای مستقل 

در ميزان پای بندی دينی دختران بيشتر از مادران است.
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میزان پای بندی دینی

گروه
  شاخص آماري

مدل
ضریب 

غیراستاندارد
خطاي 
استاندارد

بتای 
استاندارد 

شده

t سطح
معني داري

مادران

44/2250/001-151/1213/417عدد ثابت

نوع استفاده از 
2/1130/035-0/107-0/1740/082-شبکه های ماهواره ای

میزان استفاده از 
6/3660/001-0/322-0/6090/096-شبکه های ماهواره ای

   F =30/775**      R2Adj =0/135         R2=0/139          R=0/373آماره های رگرسیونی

دختران

2/4960/013-6/3472/543عدد ثابت

نوع استفاده از 
5/2330/001-0/249-0/8390/160-شبکه های ماهواره ای

میزان استفاده از 
8/3500/001-0/398-0/5110/060-شبکه های ماهواره ای

   F =92/422**         R2Adj =0/314        R2=0/318       R=0/564آماره های رگرسیونی

کل

6/0220/001-61/36010/189عدد ثابت

نوع استفاده از 
2/6240/009-0/178-0/7860/300-شبکه های ماهواره ای

میزان استفاده از 
5/1680/001-0/298-1/5560/301-شبکه های ماهواره ای

   F =31/495**            R2Adj =0/242             R2=0/249          R=0/499آماره های رگرسیونی

**معنادار در سطح 0.01
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9- بحث و نتیجه گیری                     

در جهان امروز رسانه ها نقش زيادی در زندگی افراد دارند و با توجه به 

تنوع و گستردگی شان توان تاثيرگذاری زيادی در ابعاد مختلف زندگی بشر 

دارند. در اين مقاله رابطه ی بين ميزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای 

فارسی زبان و ميزان پای بندی دينی بررسی شد. نتايج تحقيق نشان داد که بين 

ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و ميزان پای بندی دينی در 

ابعاد سه گانه ی مناسکی، پيامدی و اعتقادی رابطه ی معنادار و معکوسی وجود 

دارد. بدين  معنی که با باال رفتن ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی 

زبان، ميزان پای بندی دينی در ابعاد سه گانه ی آن کاهش می يابد. ميزان استفاده 

از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان قوی ترين رابطه ی معکوس )0/444-( را 

با بعد پيامدی و پس از آن با بعد مناسکی )0/376-( و بعد اعتقادی )0/310( 

از ماتريس همبستگی زير می توان گفت  نتايج حاصل  دارد. در خصوص 

شبکه های مختلف ماهواره ای از طريق محتوای برنامه های مختلف و متنوع 

در شهروندان تأثير گذاشته و باورها و رفتارهای آنها را شکل و يا تغيير داده 

و در واقع آنان را بدين طريق جامعه پذير می سازند. از سوی ديگر بر اساس 

نظريه ی سکوالريزاسيون ماهواره و شبکه های ماهواره ای با رشد روزافزون 

و نمايش زندگی مدرن رفته رفته از اهميت مذهب نزد مخاطبان کاسته و 

ارزش های زندگی و جامعه ی مدرن بدون قيد و بند مذهبی را جانشين آن 

می کنند. به اعتقاد پارسونز بهترين پايگاه برای ايجاد تغييرات فرهنگی در 

جوامع از جمله پذيرش فرهنگ مهاجم، ارزش ها يا باورهای مذهبی و دينی 
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افراد است. بر اين اساس می توان بيان کرد که تأثير ماهواره در نظام فرهنگی سا

جامعه و تغييرات فرهنگ اصلی مردم توسط شبکه های مختلف ماهواره ای 

به افزايش تنش در جامعه و تغيير باورها و رفتارهای دينی منجر شده و 

برخواهد  در  را  داخلی  فرهنگ  فرهنگی و کم  رنگ شدن  تهاجم  زمينه ی 

داشت. همچنين بر اساس نظريه ی تزريق زيرپوستی، متون رسانه ای بسيار 

قوی هستند و پيام های آنها کم وبيش مقاومت ناپذير است. رسانه ها از جمله 

شبکه های تلويزيونی ماهواره مانند يک آمپول زير پوستی، پيام های مختلف 

خود را از جمله پيام های دينی و غير دينی را به مخاطبان تزريق می کنند 

تلويزيون های  شبکه های  است.  کامل  انفعال  شرايط  در  پيام  گيرنده ی  و 

ماهواره ای پيام های ضد دينی يا غيردينی و مذهبی و ارزش های مدنظر خود 

را به مخاطبان تزريق می نمايند. اين در حالی است که بر اساس نظريه ی 

دستور کار رسانه ها از جمله ماهواره معموالً بر موضوعات خاصی تمرکز 

می کنند و ساير موضوعات را ناديده می گيرند و از اين طريق دستور کار 

را تعيين می کنند و به مالحظاتی که مردم در تصميمات اجتماعی و سياسی 

و دينی خود مدنظر دارند شکل می دهند و باورها و رفتارهای دينی آنها را 

تحت تأثير قرار می دهند.

از ديگر نتايج تحقيق اين بود که بين نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای 

فارسی زبان با ميزان پای بندی دينی رابطه ی معناداری وجود دارد. به اين ترتيب 

افرادی که ميزان پای بندی دينی زيادی دارند، کمتر سريال های خانوادگی را 

تماشا می کنند. در حقيقت نوع برنامه ای که افراد از طريق ماهواره ببيننده ی 



51

13
93

ار 
به

 / 
63

ره 
شما

 / 
هم

زد
شان

ل 
سا

                           مطالعه ی رابطه ی ميزان و نوع استفاده از شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان

اثرات  پيامدها و  با  آنها و  باورهای دينی  اعتقادات و  با رفتار،  آن هستند، 

ميزان  که  افرادی  که  داد  نشان  تحقيق  نتايج  است.  مرتبط  زندگی  بر  دين 

پای بندی شان به بعد مناسکی زياد است، بيشتر اخبار و تفسيرات سياسی را 

تماشا می کنند. اما افرادی که ميزان پای بندی به بعد اعتقادی زيادی دارند، 

بيشتر برنامه های علمی و اطالعات علمی را تماشا می کنند، همچنين افرادی 

که ميزان پايبندی شان به بعد پيامدی زياد است، بيشتر بيننده ی برنامه های 

علمی و اطالعات علمی هستند. نتايج تحقيق با مفروضات نظريه ی کاشت 

نيز هماهنگ است. گربنر در نظريه کاشت معتقد است که رسانه در درازمدت 

سمبل های فرهنگی را در ميان اعضای جامعه انتقال می دهد و می تواند باورها 

و ارزش های افراد را تغيير يا تثبيت کند.

يافته ی تحقيق در خصوص تأثير کاهنده ی ماهواره در ميزان پای بندی 

همکاران  و  کوهی  دارد.  هم خوانی  داخلی  تحقيقات  از  بسياری  با  دينی 

 ،)1391( فرخی  و  بختياري   ،)1392( رفيعی کته تلخ  و  بذرافشان   ،)1393(

و  الريجانی   ،)1386( ملکی تبار   ،)1386( آقامحمديان شعرباف  و  افهمی 

ملکی تبار )1386( و عبدی )2014(  نيز به اين نتيجه رسيده اند که رسانه های 

خارجی مانند ماهواره در باورها و ارزش های دينی جوانان تأثير کاهنده دارند 

و سطح دينداری بينندگان برنامه های رسانه های خارجی با سايرين متفاوت 

با برخی پژوهش های خارجی همچون پژوهش جين  نتايج تحقيق  است. 

کيو پارک )2006( هم خوان و با برخی همچون مارک پينسکی1 )2002(، 

1. Mark Pinsky
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لئون اردو پيرامانو1 )2001(، االيشا سيگلر2 )2001( ناهمخوان است )اين سا

پژوهش ها بر درون مايه ی برنامه های تلويزيونی تأکيد دارند(.

شبکه های  از  استفاده  نوع  و  ميزان  که  بود  اين  تحقيق  يافته ی  ديگر 

ماهواره ای فارسی زبان توانسته اند حدود 25 درصد از تغييرات متغير ميزان 

پای بندی دينی را در بين مادران و دختران تبيين کنند و تأثير هر دو متغير در 

ميزان پای بندی دينی کاهنده است. در اين بين ميزان استفاده از شبکه های 

ماهواره ای فارسی زبان تأثير کاهنده ی بيشتری در ميزان پای بندی دينی دارد. 

يکی از مهم ترين يافته های تحقيق اين بود که بين ميزان دينداری مادران 

و دختران تفاوت معناداری وجود دارد، به نحوی که هم در ميزان پای بندی 

دينی به شکلی کلی و هم در ابعاد سه گانه آن )مناسکی، اعتقادی و پيامدی( 

مادران ديندارتر از دختران هستند. هرچند که تمامی اين تفاوت را نمی توان 

با تأثير ماهواره و رسانه ها مرتبط دانست، اما رسانه های گروهی به خصوص 

ماهواره در جهت دهی افکار و ارزش های جوانان نسبت به افراد بزرگسال، 

تأثيرگذاری بيشتری دارد. از اين رو خانواده ها بايد بر محتوا و مدت زمانی 

که جوانان صرف تماشای برنامه های ماهواره ای می کنند نظارت داشته باشند.

1. Oprah, Geraldo Rivera, and Phil Donahue
2. Elijah Siegler
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                           مطالعه ی رابطه ی ميزان و نوع استفاده از شبکه هاي ماهواره اي فارسي زبان

منابع       
افهمی، بنفشه و حميدرضا آقامحمديان  شعرباف. »بررسی عوامل مؤثر بر گرايش به  ×

ماهواره و تأثير آن بر باورها و رفتارهای دينی مردم مشهد«، مطالعات تربيتی و روانشناسی، 

ش2، )1386(.

 اينگلهارت، رونالد 1373. تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي، ترجمه ی مريم  ×

وتر، تهران، کوير.

ماهوارهاي  × شبکه هاي  برنامه هاي  رابطه  »بررسی  فرخی.  حسن  و  حسن   بختياري، 

تلويزيونی و هويت دينی جوانان«، پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسالمی، سال 20، 

دوره جديد، ش 15، )1391(.

 بذرافشان، جواد و  عيسی رفيعی کته تلخ. »بررسی تأثير فضای مجازی بر هويت دينی  ×

جوانان روستايی )مطالعه موردی: دهستان باالرخ تربت حيدريه(«، شناسنامه علمی، دوره 

10، ش17، )بهار 1392(.

 پترسون، مايکل و ديگران 1376. عقل و اعتقاد دينی )درآمدی بر فلسفه دين(، ترجمه ی  ×

احمد نراقی و ابراهيم سلطانی، تهران، طرح نو.

 ريتزر، جورج 1388. نظريه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه ی محسن ثالثی،  ×

تهران، علمی.

 ساروخانی، باقر 1388. جامعه شناسی ارتباطات، تهران، اطالعات. ×

 سپنجي، اميرعبدالرضا و حسينعلي افخمي. »دين و نظريه هاي تأثير رسانه؛ کنکاشي در  ×

متون موثق اسالمي و نظريه هاي رسانه اي«، نامه صادق، سال 15، ش 1، )1387(.

 سراج زاده، حسين و مهناز توکلی. »بررسی عملياتی دين داری در پژوهش های اجتماعی«،  ×

نامه پژوهش، ش20 و21، )1380(.
 سورين، ورنر و جيمز تانکارد 1386. نظريه های ارتباطات، ترجمه ی علی رضا دهقان،  ×

تهران، دانشگاه تهران.
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 سيدمن، استيون 1388.کشاکش آرا در جامعه شناسی، ترجمه ی هادی جليلی، تهران، نی. ×سا

و  × توسعه  دفتر  کشور،  نوجوانان  دينداری  تجربی  بررسی  محمدرضا 1379.   طالبان، 

برنامه ريزی امور پرورشی وزارت آموزش و پرورش.

 ــــــــــ . »تعهد مذهبی و تعلق سياسی«، نامه پژوهش، سال 5، ش 21 و20، )1380(. ×

 قاسمی، وحيد ، صمد عدلی پور و مسعود کيانپور. »تعامل در فضای مجازی شبکه های  ×

اجتماعی اينترنتی و تأثير آن بر هويت دينی جوانان، مطالعه موردی فيس بوک و جوانان 

شهر اصفهان«، دين و ارتباطات، سال 19، ش2، پياپی 42، )1392(.

 کاستلز، مانوئل1380. عصر اطالعات، ظهور جامعه شبکه ای، ترجمه ی احمد عليقليان  ×

و افشين خاکباز، تهران، طرح نو.

تا هابرماس، ترجمه ی عباس  × پارسونز  از  اجتماعی مدرن  نظريه  يان 1388.   کرايب، 

مخبر، تهران، آگه.

 کوهی، کمال و محمد عباس زاده. »بررسی تأثير رسانه های داخلی و  خارجی بر ميزان  ×

پای بندی به سبک زندگی دينی در بين شهروندان 15-65 ساله شهر تبريز«، پژوهش های 

راهبردی امنيت و نظم اجتماعی، سال 3، ش 7، )1393(.
)پايان نامه  × اصفهان«،  دانشگاه  دانشجويان  دينداري  وضعيت  »تبيين  محمد.   گنجي، 

کارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان(، )1383(.

 الريجانی، علی و مجيد ملکی تبار. »بررسی راهبردی - امنيتی تأثيرات ماهواره بر باورهای  ×

جوانان مطالعات دفاعی استراتژيک«، مطالعات دفاعی استراتژيک، ش 29، )1386(.

پرويز  × ترجمه ی  جمعي،  ارتباطات  نظريه هاي  بر  درآمدي   .1382 دنيس   مک کوئيل، 

اجاللي، تهران، مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها. 

ــــــــــ  1385. مخاطب شناسی، ترجمه ی مهدی منتظرقائم، تهران، دفتر مطالعات  ×

و توسعه رسانه ها.

عقيدتی  × و  دينی  ارزش های  و  باورها  بر  ماهواره  تأثيرات  »بررسی  مجيد.   ملکی تبار، 
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جوانان با تکيه موردی بر شهر تهران«، نگرش راهبردی، ش85 و 86، )1386(.

 مهدی زاده، سيد محمد. »مطالعات فرهنگی: رهيافتی انتقادی به فرهنگ و جامعه نو«،  ×

رسانه، سال 11، ش1، )بهار 1379(.
 ميرزايی، خليل 1389. طرح و پايان نامه نويسی، تهران، جامعه شناسان. ×

اداره کل  × نيکو، تهران،   ونتر، بری 1384. روش های تحقيق رسانه ای، ترجمه ی مينو 

پژوهش های سيما.

 هميلتون، ملکم 1377. جامعه شناسی دين، ترجمه ی محسن ثالثی، تهران، تبيان ×

ــــــــــ 1381. جامعه شناسي دين، ترجمه ی محسن ثالثي، تهران، تبيان. ×
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