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چكیده
امـروزه تلویزیـون در اکثـر نقـاط جهـان تبـدیل بـه الگـوی رفتـاری خـانواده شـده اسـت
و افـراد خـانواده بخشـی از معیارهـای صـحبت و رفتـار فـردی و اجتمـاعی خـود را از
خـالل برنامـههـای ارائـه شـدة تلویزیـونی بدسـت مـیآورنـد .ایـن رسـانه مـیتوانـد در
پیــدایش عــادات تــازه ،تغییــر رفتــار و هویــت از جملــه هویــت دینــی مخاطبــان ،نقــش
مهمــی ایفــاء کنــد .ایــن پــژوهش ،بــا هــدف بررســی رابطــه میــان میــزان آشــنایی،
مشـــاهده و رضـــایتمندی زنـــان از ســـریالهـــای تلویزیـــونی در مـــاه رمضـــان بـــا هویـــت
دینـــی آنـــان بـــه انجـــام رســـیده اســـت .روش پـــژوهشل پیمایشـــی و ابـــزار انـــدازهگیـــری
پرسشــنامه اســت .جامعــه آمــاری تحقیــ شــامل مــادران فرهنگــی (مربیــان) منطقــه 14
شـــهر تهـــران و نمونـــه مـــورد بررســـی براســـاس محاســـبه فرمـــول کـــوکران  384نفـــر
اســت .نتــایج تحقیــ نشــان مــیدهــد میــان تماشــای برنامــههــای تلویزیــونی مــاه رمضــان
و هویــت دینــی رابطــه مثبــت و معنــادار وجــود دارد .همچنــین شــواهد بیــانگر ایــن اســت
کــه بــین متغیرهــای میــزان آشــناییل میــزان رضــایتمندی و میــزان مشــاهده برنامــههــای
تلویزیونی با هویت دینی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
واژههای کلیدی
رسانه ،تماشای تلویزیون ،هویت ،هویت دینی

 .1کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
Kolahdooz1346@gmail.com.
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 .1مقدمه

هویت شرط الزم برای زندگی اجتماعی است و بدون وجود چارچوبی برای تعیین
هویت 1انسانها نمی توانند به صورتی معنادار و پایدار با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
هویت به معنای تلقی از خویشتن ،تحت تأثیر محیط پیرامونی و دریافتهای ذهنی
در حال تغییر است .کاستلز هویت را سرچشمه معنا و تجربه برای مردم میداند .به
عقیده وی « هویت فرایند معناسازی براساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعة به هم
پیوستهای از ویژگیهای فرهنگی است که بر دیگر منابع معنایی اولویت داده میشود
و برای هر طبقه خاص یا برای هر گروه ممکن است چندین هویت وجود داشته
باشد» (کاستلز .)25 :1380،هویت دو معنای اصلی داردل نخستین معنای آن بیانگر
مفهوم تشابه مطل است ،معنای دوم آن به مفهوم تمایز است که با مرور زمان
سازگاری و تداوم را فرت میگیرد.
بدین ترتیب به مفهوم شباهت از دو زاویه مختلف راه مییابد و مفهوم هویت
بهطور همزمان میان افراد یا اشیاء دو سنت محتمل برقرار میسازد ،از یک طرف
شباهت و از طرف دیگر تفاوتل بنابراین فعل شناسایی همزمان با شباهت و تفاوت
است که تعریف هویت را کامل میسازد یعنی افراد با شناسایی شدن تفاوت خود را از
سایر افراد و گروهها مشخص می کنند و در عین حال شباهت خود را نیز بین افراد و
گروههایی که با او ویژگیها و خصوصیات یکسانی دارد در مییابد .هویت دارای ابعاد
مختلفی میباشد که یکی از ابعاد آن ،هویت دینی 2است .هویت دینی به معنای
احساس تعل و تعهد فرد نسبت به باورها ،احکام و ارزشهای دینی است .هویت
دینی به عنوان هویت جمعی متضمن آن سطح از دینداری است که با مای جمعی یا
همان اجتماع دینی یا امت مقارنت دارد (حاجیانی .)454 :1388 ،در خصوص
شکل گیری هویت و انواع مختلف آن ازجمله هویت دینی ،باید به این نکته اشاره
1. Identity
2. Religious Identity
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نمود که تعامالت اجتماعی از دیرباز ،مهمترین عامل شکلگیری و منسجم شدن
هویت بوده است .به عبارت دیگر ،هنگامی که افراد با یکدیگر وارد تعامالت اجتماعی
میشوند درواقع ،هویت خود را بهعنوان یکی از اعضای جامعه شکل میدهند.
بنابراین ،هویت در بستر تعامالت اجتماعی تعریف میشود .اما با ظهور رسانههای
جمعی دگرگونی اساسی در تعامالت اجتماعی رخ داده است .امروزه رسانههای جمعی
با انتقال مفاهیم و دادههای ذهنی ،قادرند بر شکلدهی وقایع اجتماعی تأثیر بگذارند،
بهطوریکه بشر را به هر سویی که میخواهند جهت دهند .گیدنز درباره تأثیر رسانهها
میگوید« ،با جهانی شدن رسانههای ارتباط جمعی راههای تازهای برای انتخاب در
برابر شخص قرار میگیرد .رسانهها از طری کنار هم نهادن موقعیتها و حاالت
گوناگون ،شکل و نمادهای تازهای به وجود میآورد که شیوههای زندگی تازهای را
القاء میکند» (گیدنز.)342 :1386 ،
شیوههای تازهای برای زندگی که از آنها بهعنوان سبک زندگی نام برده میشود.
مطالعه سبک زندگی مهم است ،چرا که در جوامع مختلف ،حکومتها به دنبال ایجاد
تغییراتی در سبک زندگی و بهبود هرچه بیشتر کیفیت زندگی مردم هستند ،زیرا
سبک زندگی یک ابزار فرهنگی نرم برای مدیریت اجتماعی محسوب میشود
(مهدیزاده .)1390 ،بخش متبلور هر فرهنگی در سبک زندگی اعضای آن انعکاس
مییابد .در واقع سبک زندگی را می توان به مفهوم و شالوده و بخش اصلی تمدن
بشری تلقی کرد که شیوههای ارتباط و پیوند اجتماعی حاصل از فرایندهای فرهنگی
و اقتصادی را آشکار میسازد (نویدی و محمدی.)114 :1396 ،
مفهوم سبک زندگی دامنه وسیعی از امور عینی و ذهنی ،از جمله الگوهای روابط
اجتماعی ،سرگرمی ،مصرف ،مد و پوشش ،نگرشها ،ارزشها و جهانبینی فرد را
شامل می شود .سبک زندگی با مسائل کلیدی و حساسی همچون هویت فردی
واجتماعی ،فعلیت بخشیدن به قدرت تشخیص و انتخاب یا دست کم ایجاد احساس
آزادی عمل ،پیوند خورده است (نویدی و محمدی .)115 :1396 ،یکی از عوامل
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اصلی اثرگذار بر سبک زندگی ،میزان مصرف رسانهای و نوع محتوای منتخب برای
مصرف رسانه ای است .تماشای تلویزیون و نوع برنامه آن نیز میتواند تبیین کننده و
پیشبینی کننده سبک زندگی ،شیوه تفکر و نوع رفتار مخاطبان باشد.
تلویزیون به سبب ماهیت و امکانات گستردهای که دارد همواره از سوی محققان
مورد توجه بوده است .یکی از رسالتهای این رسانه در جامعه ما ارائه برنامههایی
متناسب با مناسبتهای دینی میباشد .در جامعه ایران ،با توجه به نقش اساسی دین
و مذهب در جامعه ،حکومت و رسانه ،میتوان کارکرد اساسی تلویزیون را
انسانسازی و رشد انسان دینی دانست .در این ارتباط ،هدف برنامههای دینی
تلویزیون ،آگاهی مخاطبان از مبانی دینی با استفاده از روشهایی نظیر اطالعرسانی
و تبلیغ ،سخنرانی ،مباحث دینی و استدالل برای ترغیب مخاطبان به انجام دستورات
فردی و اجتماعی دین است .تلویزیون جمهوری اسالمی ایران بهعنوان بزرگترین،
مؤثرترین وسیله ارتباط جمعی ،خود را از پایگاه دینی تعریف و رسالت تبلیغی خویش
را بر آن استوار نموده است .در واقع ،تلویزیون با ارائة برنامههای دینی نقشی اساسی
در هویت دینی داشته و متقابال ،در صورت عدم ایفای نقش کارکردی خود ،نقش
مخربی در این زمینه خواهد داشت (نیازی و والیتی .)34 :1391 ،ازجمله برنامههایی
که توسط رسانه ملی ایران در راستای ترویج و تقویت هویت دینی و اسالمی تدوین
میگردد ،میتوان به برنامههای دینی اشاره نمود که در ایام ماه رمضان از این رسانه
پخش میگردد .نتایج مطالعات و بررسیهای صورت گرفته در خصوص تأثیر
برنامه های ایام ماه رمضان بر هویت دینی و خصوصا هویت دینی زنان حاکی از این
است که تاکنون تحقیقات چندانی پیرامون موضوع یاد شده صورت نگرفتهل بنابراین
اهمیت مطالعه در خصوص این مهم ،دوچندان خواهد بود .آمارهای موجود و نتایج
آخرین نظرسنجی مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا و سیما نشان میدهند
که اغلب مخاطبان برنامههای تلویزیونی را زنان (با میانگین  3ساعت و  40دقیقه
تماشای تلویزیون) تشکیل میدهند .از سوی دیگر زنان از ارکان اصلی خانواده بوده و
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مادران فرهنگی(مربیان) از سریالهای تلویزیونی در ماه رمضان با هویت دینی

آنان رابطه وجود دارد؟ فرضیه اصلیل بین تماشای برنامههای تلویزیونی ماه رمضان با
هویت دینی زنان رابطه معنادار وجود دارد .فرضیههای فرعی بدین شرح استل بین
میزان مشاهده برنامههای تلویزیونی ماه رمضان ،میزان آشنایی و رضایتمندی از
برنامههای تلویزیونی ماه رمضان با هویت دینی زنان رابطه معنادار وجود دارد.
 .2چارچوب نظری پژوهش
بررسی مباحث نظری و آرای صاحبنظران ارتباطات نشان میدهد که اثرات وسایل
ارتباط جمعی بسیار متعدد و متنوع است .بهطوری که نقد و بررسی این اثرات پیچیده
بوده و حوزه تأثیر آن نیز ،قلمرو بسیار گستردهای دارد .در زمینه کارکردها و پیامدهای
رسانه های جمعی همچون تلویزیون ،اندیشمندان و صاحبنظران مختلفی به اظهار نظر
پرداختهاند که یکی از شناخته شدهترین آنها هارولد السول است .او وظایفی چند نظیر
مراقبت از محیط و ایجاد همبستگی بین اجزای گوناگون جامعه را در پاسخ به محیطی
که در آن انتقال میراث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر صورت میگیرد ،بهعنوان
وظیفههای اصلی ارتباطات جمعی تلقی میکند .او هم چنین در مقالهای وظایف
دیگری برای وسایل ارتباطی برمیشمارد ازجمله :حراست از محیط ،همبستگی بین
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به علت نقش محوری آنان در خانه و خانواده ،هر نوع نگرش ،باور ،اعتقاد یا رفتار
آنان دارای اثر بیشتری بر نگرش ،باور ،اعتقاد یا رفتار دیگر اعضای خانواده است.
انتقال ارزشها و اعتقادات به فرزندان از مهمترین وظایف خانواده است .در این میان
مادران ،در انتقال ارزشها و اعتقادات ،مهمترین اثرگذاری را دارند .در این پژوهش ،با
هدف بررسی رابطه میان میزان آشنایی ،مشاهده و رضایتمندی زنان از سریالهای
تلویزیونی در ماه رمضان با هویت دینی آنان به نگارش در آمده است .پرسش اصلی
پژوهش پیشرو این است کهل آیا میان میزان آشنایی ،مشاهده و رضایتمندی
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اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی ،انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل
دیگر (ساروخانی.)83 :1385 ،
از نظر تاملینسون ،مفهوم هویت در قلب تصورات فرهنگی معاصر جای گرفته
است .حرکت به سوی جهانی شدن مبتنی بر رشد سریع رسانهها و فناوریهای
ارتباطی است .تاملینسون هویت را یکی از ابعاد قابل توجه زندگی اجتماعی نهادی
شده در مدرنیته و محصول ایجاد و ابقاء تعمدی فرهنگ از طری رسانهها میداند.
هویت راهی خاص و مدرن برای سازماندهی تجربه فرهنگی است .جهانی شدن در
حقیقت هویت را ایجاد کرده است (احمدپور و همکاران.)77 :1389 ،
از رویکردهایی که به بررسی دالیل ،انگیزهها و پیامدهای استفاده از رسانههای
جمعی پرداخته ،نظریه استفاده و رضایتمندی است .تأکید این رویکرد عالوهبر فعال
بودن مخاطب ،بر نیازها و انگیزههای مخاطب است که منجر به استفاده از وسایل
ارتباطی میشود .این رویکرد ،همچنین به خشنودیهایی که در اثر استفاده از رسانه
حاصل میشود ،توجه دارد (مک کویل .)232:1382 ،مخاطبان رسانهها فعال هستند و
در پی ارضای نیازهای فردی و اجتماعی خود از رسانهها استفاده میکنند که این
استفاده می تواند موجبات رضایت یا عدم رضایت آنها را فراهم آورد ،این درست مقابل
آن دیدگاه سنتی است که ثقل ارتباطات را در پیام رسانه قرار میدهد .مک کویل و
همکارانش سنخشناسی از نیازهای مخاطبان که باعث استفاده آنها از رسانه و ایجاد
انتظار در آنها از رسانهها برای برطرف نمودن این نیازها دارند ،ارائه کردهاند که شامل
موارد چهارگانه زیر میشود :اطالعرسانیل هویت شخصیل یکپارچهسازی و تعامل
اجتماعیل تفریح و سرگرمی .بنابراین ،ازجمله کارکردهای رسانهها اثرگذاری بر هویت
مخاطبان استل چرا که در واقع ،یکی از دالیل استفاده از رسانهها هویتجویی است.
بنابراین ،هنگامی که مخاطبان با هدف کسب هویت به استفاده از رسانه جمعی
بپردازند و در نتیجة استفاده از آن به رضایت خاطر دست یابند به معنای این خواهد بود
که اثرگذاری بر مخاطب صورت گرفته است.
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براساس نظریه کاشت افرادی که در مواجه با وسایل ارتباط جمعی به ویژه
تلویزیون قرار دارند به مرور جهان را بهگونهای ادراک میکنند که به جای انطباق با
واقعیت بیرونی بیشتر با آنچه رسانهها دربارة واقعیت بیان میکنند ،همخوان است.
گربنر در نظریه کاشت معتقد است تلویزیون منبع اصلی گروه پر مصرف برای ساخت
واقعیت است .در حالی که بینندگان کم مصرف از سایر رسانهها نیز به موازات
تلویزیون استفاده میکنند .اکنون داعیه نظریه کاشت این است که تلویزیون با
متغیرهای بسیاری در تعامل است ،چنانکه تماشای برنامههای آن ،بر بعضی گروههای
مخاطبان در مقایسه با گروههای دیگر اثر قویتری دارد .این نظریه پس از اصالح،
مخاطب تلویزیون را بهعنوان موجودی فعال میداند که محتوای برنامههای دریافتی
را فعاالنه تفسیر میکند (ریاحی و همکاران.)39 :1393 ،
از دیدگاه گربنر ،رسانه به این گرایش دارد که روایتهایی یکسان و نسبتا مورد
وفاق از واقعیت اجتماعی ارائه دهد و مخاطبان خود را نیز سازگار با آن فرهنگپذیر
نماید .لذا کاشت به معنای پذیرش و درونی سازی نگرش رسانهای توسط مخاطبان و
کاربران میباشد (هرسیج .) 80 :1391 ،با توجه به اینکه هویت جزء مهمترین
الیههای زندگی هر انسانی محسوب میگردد ،لذا اثرگذاری تلویزیون بر این بخش
وجودی فرد انکارناپذیر خواهد بود .روف بر نقش تعیینکنندة رسانهها در تجدید
حیات دینی معتقد است و تأکید میکند در بررسی برنامههای دینی ،باید به زمینهها
و شرایط فرهنگی و اجتماعی و همبستگی آن با فرهنگ توجه شود .از دیدگاه هوور
در تبیین برنامهسازی دینی و پخش آن از رسانهها در وهلة اول :باید گفت این کار
یک فعالیت دینی است .مردمانی با نمادها ،ارزشها و فرهنگ اخالقی مشابه ،این
برنامهها را تهیه و تماشا میکنند ،دوم :پخش برنامههای دینی وارد حیاتی جدید
شده است ،سوم :نهاد دینی الکترونیک ،نوعی رسانه است .همچنین ،این رسانة دینی
جدید ،تأثیرات فرهنگی خاص خود را بر جامعة دینی داشته و خواهد داشت (نیازی و
والیتی.)37 :1391 ،
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نقش زنان و بهویژه مادران به عنوان عامل تربیتی بارز و نافذ در تربیت کودکان
خود ،نقشی انکارناپذیر است .به نظر میرسد مصرف رسانهای زنان بهویژه مادران که
به عنوان مربی اصلی کودکان خود در جامعه ایفای نقش میکنند ،عامل تعیین
کنندهای در هویت دینی آنان است .میزان و محتوای برنامههای رسانهای و نقش و
تأ ثیر آن بر شخصیت تکوین یافته مادران در جامعه ،پراهمیت است .تکوین شخصیت
بهنجار زنان در جامعه تحت تأ ثیر عوامل گوناگونی مانند مصرف رسانهای بهویژه
تماشای تلویزیون است که همین مهم در امر تربیت فرزندان خود و از سوی دیگر،
فرهنگسازی در جامعه نقش دارد.
با توجه به اینکه تحقی پیشرو به دنبال تبیین نقش و جایگاه تلویزیون در هویت
دینی مخاطبان است ،با مروری بر نظریات مطرح شده ،چارچوب نظری این پژوهش،
از نظریه استفاده و رضایتمندی و نظریه کاشت گربنر ،تشکیل شده است.
 .3روش تحقیق
روش پژوهش ،پیمایشی و ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه است .جامعه آماری این پژوهش
شامل زنان ساکن در منطقه  ،14در ردة سنی  25 – 50سال (شامل  53442نفر)
میباشد .حجم نمونة مورد مطالعه ،مطاب با فرمول کوکران  384نفر به دست آمد.
روش نمونهگیری ،خوشهای چند مرحلهای است .بدینترتیب که ابتدا از هر ناحیه در
منطقه  ، 14یک محله و سپس از هر محله یک خیابان و از هر خیابان ،چند نفر به
صورت تصادفی برای نمونه مورد بررسی ،انتخاب شدند.
 .4متغیرهای پژوهش
الف) متغیرهای جمعیت شناختی :در این تحقی  ،گروه سنی ،پایگاه اقتصادی
اجتماعی بهعنوان متغیرهای جمعیتشناختی یا زمینهای مدنظر میباشد .سؤاالت 1-9
پرسشنامه به متغیر مزبور اختصاص یافته است.
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ب) متغیر وابسته :در این تحقی  ،متغیر هویت دینی بهعنوان متغیر وابسته مدنظر
است .متغیر مزبور از ترکیب سه شاخص ساخته شده است .بعد اعتقادی با معرفهایی
همچون :اعتقاد به کامل بودن اسالم ،عدم تردید در اعتقادات ،علم و دین ،اعتقاد به
فرشتگان ،نظارت اعمال ،اعتقاد به روز جزا ،جلوگیری از توزیع فیلمهای نامتعارف
ساخته شده است .بعد احساسی با معرفهایی همچون احساس افتخار ،احساس
آرامش ،احساس خشنودی ،تعل خاطر ،پیشرفت زندگی ،احساس معنویت ،عذاب
وجدان از انجام گناه ساخته شده است .بعد عملی با داشتن معرفهایی همچون عدم
تمایل به ارتباط با افراد غیرمذهبی ،مشارکت مذهبی ،عدم تمایل به مشاهده فیلمهای
غیراخالقی ،انجام واجبات ،زیارت اماکن مذهبی ،عمل به ارزشها ،استفاده عملی از
اعتقادات متمایز شده است .نحوه پاسخدهی به معرفهای مزبور بهصورت طیف پنج
گزینهای لیکرت و بدین قرار میباشد :کامال مواف  ،مواف  ،بینظر ،مخالف ،کامال
مخالف .گویههای  24-44پرسشنامه به متغیر هویت دینی اختصاص یافته است.
ج) متغیر مستقل :تماشای برنامههای تلویزیونی ویژه ماه رمضان بهعنوان متغیر
مستقل مدنظر است  .متغیر مزبور از ترکیب سه شاخص میزان مشاهده برنامههای
تلویزیونی ماه رمضان ،میزان آشنایی با انواع برنامههای تلویزیونی ماه رمضان و میزان
رضایت از برنامههای تلویزیونی ماه رمضان ساخته شد .بعد میزان مشاهده و میزان
آشنایی با معرفهایی همچون :میزان مشاهده و آشنایی با برنامههای اجتماعی ،میزان
مشاهده و آشنایی با فیلم و سریال ،میزان مشاهده و آشنایی با برنامههای مذهبی،
میزان مشاهده و آشنایی با ویژه برنامه ،میزان مشاهده و آشنایی با مسابقه و سرگرمی
ساخته شده است .نیز شاخص رضایتمندی از ترکب معرفهای میزان رضایت از
برنامههای دینی ماه رمضان ،لذت از برنامههای دینی ماه رمضان ،عالقمندی به
برنامههای ماه رمضان ،خستگی از برنامههای ماه رمضان (کدگذاری معکوس) ساخته
شده است .پاسخ به گویهها و سؤاالت مزبور بهصورت پنج گزینهای خیلی زیاد ،زیاد،
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متوسط ،کم ،اصال است .سؤاالت  10-23پرسشنامه به این متغیر اختصاص یافته
است.
در این پژوهش ،منظور تعیین اعتبار پرسشهای مربوط به متغیرهای تحقی از اعتبار
صوری استفاده شده است .بدینصورت که پرسشنامة ابتدایی ،همراه با اهداف ،سؤالها
و فرضیه ها به تعدادی از اساتید صاحبنظر در حوزه ارتباطات و علوم اجتماعی داده شد،
پس از اعمال نظرات اساتید سؤالهای نامناسب حذف و پرسشنامة اصالح شده جهت
تکمیل توسط پاسخگویان ،مورد استفاده قرار گرفت.
برای محاسبه میزان پایایی پرسشنامه ،از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد ،که نتایج
آن برای هر متغیر در جدول زیر آمده است:
جدول شماره  .1ضریب آلفا
ردیف

متغیرها

تعداد گویه

ضریب آلفا

1

تماشای برنامه تلویزیونی

14

0/89

2

هویت دینی

21

0/91

 .5یافتههای پژوهش

بین تماشای برنامه های تلویزیونی ماه رمضان با هویت دینی زنان رابطه معنادار وجود
دارد.
جدول شماره  .2آزمون همبستگی میان تماشای برنامه تلویزیونی و هویت دینی
متغیرها

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تماشای برنامه
هویت دینی

0/355

0/000
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آزمون فرضیه فرعی اول:

بین میزان مشاهده برنامههای تلویزیونی ماه رمضان با هویت دینی زنان رابطه معنادار
وجود دارد.
جدول  .3آزمون همبستگی میان میزان مشاهده و هویت دینی
متغیرها

ضریب همبستگی

سطح معناداری

میزان مشاهده برنامه هویت دینی

0/374

0/000

طب یافتههای جدول شماره  ،3میان دو متغیر میزان مشاهده برنامههای تلویزیونی
ماه رمضان و هویت دینی به میزان  0/374همبستگی وجود دارد و سطح معناداری
مشاهده شده برابر با  0/000میباشد .لذا همبستگی یاد شده به صورت معنادار است.
بنابراین ،بین دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد .همچنین باید اضافه نمود که
همبستگی یاد شده به صورت مثبت است .به تعبیر افزونتر ،با افزایش میزان مشاهده
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در جدول شماره  2نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون میان تماشای برنامههای
تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی پاسخگویان وجود دارد .همانگونه که از اعداد بر
میآید ،میان دو متغیر تماشای برنامههای تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی به
میزان  0/355همبستگی وجود دارد و سطح معناداری مشاهده شده برابر با 0/000
است .بنابراین ،همبستگی یاد شده بهصورت معنادار است .بین دو متغیر رابطه معنادار
وجود دارد .همچنین باید اضافه نمود که همبستگی یاد شده بهصورت مثبت است .به
تعبیر افزونتر ،با افزایش تماشای برنامههای تلویزیونی ماه رمضان هویت دینی نیز با
افزایش همراه خواهد بود .در مجموع از اعداد موجود در جدول شماره  2و با توجه به
سطح معناداری مشاهده شده میتوان نتیجه گرفت که فرضیه اصلی تحقی مبنی بر
وجود رابطه معنادار و مثبت میان تماشای برنامههای تلویزیونی ماه رمضان و هویت
دینی مورد تایید قرار گرفته است.
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برنامه های تلویزیونی ماه رمضان هویت دینی نیز با افزایش همراه خواهد بود .در
مجموع از اعداد موجود در جدول شماره  3و با توجه به سطح معناداری مشاهده شده
می توان نتیجه گرفت که فرضیه فرعی اول تحقی مبنی بر وجود رابطه معنادار و
مثبت میان میزان مشاهده برنامههای تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی مورد تأیید
قرار گرفته است.
آزمون فرضیه فرعی دوم:

بین میزان آشنایی با برنامههای تلویزیونی ماه رمضان با هویت دینی زنان رابطه معنادار وجود
دارد.
جدول  .4آزمون همبستگی میان میزان آشنایی با برنامه ها و هویت دینی
متغیرها

ضریب همبستگی

سطح معناداری

میزان آشنایی هویت دینی

0/302

0/000

در جدول شماره  4نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون میان میزان آشنایی با
برنامه های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی پاسخگویان وجود دارد .همانگونه که
از اعداد بر میآید ،میان دو متغیر میزان آشنایی با برنامههای تلویزیونی ماه رمضان و
هویت دینی به میزان  0/302همبستگی وجود دارد و سطح معناداری مشاهده شده
برابر با  0/000میباشد .لذا همبستگی یاد شده به صورت معنادار است .بنابراین بین دو
متغیر رابطه معنادار وجود دارد .همچنین باید اضافه نمود که همبستگی یاد شده به
صورت مثبت میباشد .به تعبیر افزونتر ،با افزایش میزان آشنایی با برنامههای
تلویزیونی ماه رمضان هویت دینی نیز با افزایش همراه خواهد بود .در مجموع از اعداد
موجود در جدول شماره  4و با توجه به سطح معناداری مشاهده شده میتوان نتیجه
گرفت که فرضیه فرعی دوم تحقی مبنی بر وجود رابطه معنادار و مثبت میان میزان
آشنایی با برنامههای تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی مورد تایید قرار گرفته است.
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بین میزان رضایت از برنامههای تلویزیونی ماه رمضان با هویت دینی زنان رابطه
معنادار وجود دارد.
جدول  .5آزمون همبستگی میان رضایت از برنامهها و هویت دینی
متغیرها

ضریب همبستگی

سطح معناداری

رضایت از برنامههای هویت دینی

0/249

0/004

در جدول شماره  5نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون میان رضایت از
برنامه های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی پاسخگویان وجود دارد .میان دو متغیر
میزان رضایت از برنامههای تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی به میزان 0/249
همبستگی وجود دارد و سطح معناداری مشاهده شده برابر با  0/004میباشد .لذا
همبستگی یاد شده به صورت معنادار است  .بنابراین بین دو متغیر رابطه معنادار وجود
دارد .همچنین باید اضافه نمود که همبستگی یاد شده به صورت مثبت میباشد .به
تعبیر افزونتر ،با افزایش میزان رضایت از برنامههای تلویزیونی ماه رمضان هویت
دینی نیز با افزایش همراه خواهد بود .در مجموع از اعداد موجود در جدول شماره  5و
با توجه به سطح معناداری مشاهده شده میتوان نتیجه گرفت که فرضیه فرعی سوم
تحقی مبنی بر وجود رابطه معنادار و مثبت میان رضایت از برنامههای تلویزیونی ماه
رمضان و هویت دینی مورد تایید قرار گرفته است.
 .6بحث و نتیجهگیری

نتایج این پژوهش نشان داد ،بین گروههای سنی مختلف به لحاظ میانگین هویت
دینی تفاوت معنادار وجود دارد .اما در خصوص فرضیه اصلی تحقی باید اذعان نمود
که میان دو متغیر تماشای برنامههای تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی به میزان
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آزمون فرضیه فرعی سوم:
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 0/355همبستگی وجود دارد و سطح معناداری مشاهده شده برابر با  0/000میباشد
لذا همبستگی یاد شده به صورت معنادار است .لذا میتوان نتیجه گرفت که فرضیه
اصلی تحقی مبنی بر وجود رابطه معنادار و مثبت میان تماشای برنامههای تلویزیونی
ماه رمضان و هویت دینی مورد تایید قرار گرفته است .همچنین متناسب با نتایج
رگرسیون خطی ضریب تعیین متغیر تماشای برنامه  27درصد میباشد .یعنی ،متغیر یاد
شده قابلیت پیشبینی و توضیح  27درصد از تغییرات هویت دینی را دارا میباشد.
در خصوص فرضیه فرعی اول باید اشاره کرد که میان دو متغیر میزان مشاهده
برنامههای تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی به میزان  0/374همبستگی وجود دارد
و سطح معناداری مشاهده شده برابر با  0/000میباشد .لذا میتوان نتیجه گرفت که
فرضیه فرعی اول تحقی مبنی بر وجود رابطه معنادار و مثبت میان میزان مشاهده
برنامههای تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی مورد تأیید قرار گرفته است.
در خصوص فرضیه فرعی دوم و سوم باید اشاره داشت که میان دو متغیر میزان
آشنایی با برنامههای تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی پاسخگویان به میزان
 0/302همبستگی وجود دارد و سطح معناداری مشاهده شده برابر با  0/000میباشد.
لذا همبستگی یاد شده به صورت معنادار است .لذا فرضیه فرعی دوم تحقی مبنی بر
وجود رابطه معنادار و مثبت میان میزان آشنایی با برنامههای تلویزیونی ماه رمضان و
هویت دینی مورد تأیید قرار گرفته است .نیز بین دو متغیر میزان رضایت از برنامههای
تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی به میزان  0/249همبستگی وجود دارد و سطح
معناداری مشاهده شده برابر با  0/004میباشد .لذا همبستگی یاد شده به صورت
معنادار است و می توان نتیجه گرفت که فرضیه فرعی سوم تحقی مبنی بر وجود
رابطه معنادار و مثبت میان رضایت از برنامههای تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی
مورد تأ یید قرار گرفته است .نیز متناسب با آزمون رگرسیون خطی چند متغیره عنصری
که بیشترین میزان تأثیر را بر هویت دینی داشته استل متغیر میزان مشاهده با مقدار
بتای  0/365و عالمت مثبت است .پس از آن متغیر میزان آشنایی با مقدار بتای
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 0/331و عالمت مثبت بیشترین تأ ثیر را بر هویت دینی دارد .در نهایت متغیر رضایت
با مقدار بتای  0/209و عالمت مثبت بیشترین تأثیر را بر هویت دینی دارد.
اما در خصوص استنباط تجربی تحقی و به عبارت دیگرل مقایسه با نتایج تحقیقات
مطرح شده در فصول پیشین باید اضافه نمود که نتایج تحقی حاضر با نتایج برخی
تحقیقات من جمله مجیدی ( ) 1395همسو و هم جهت بوده است چرا که در تحقی
مزبور هرچه میزان عواملی مانند :استفاده ،عالقه و انگیزه از برنامهها و سریالهای
دینی تلویزیون افزایش یابد ،میزان الگوبرداری دینی نیز افزایش مییابد .همچنین
مطاب با تحقی ریاحی و همکاران ( )1393هر چه میزان تماشای برنامههای تنها
مذهبی افزایش یابد ،می توان به موازات آن افزایشی را در بعد پیامدی هویت دینی به
انتظار نشست و بر حسب نتایج تحقی خاکیان ( )1393با افزایش میزان تماشای
برنامههای دینی تلویزیون دینداری افزایش مییابد .یافتههای تحقی والیتی ()1390
همبستگی بین متغیر برنامههای دینی تلویزیون و میزان هویت دینی شهروندان را
نشان میدهد .همنوا با تحقی فرناندز ()2002ل برگر و همکاران ( )2010هر چه میزان
استفاده از رسانههای جمعی بیشتر شود میزان هویت دینی مخاطبان نیز باال میرود.
باید اضافه نمود که مطاب با تحقی هالکوا ( )2012هر چقدر مدت زمان استفاده از
این رسانه افزایش می یابد ،بر هویت ملی و مذهبی مخاطبان نیز اثر مثبت و معناداری
بر جای میگذارد.
امروزه تلویزیون در اکثر نقاط جهان تبدیل به قسمتی از الگوی رفتاری خانواده
شده و افراد خانواده بخشی از معیارهای صحبت و رفتار فردی و اجتماعی خود را از
خالل برنامههای ارائه شدة تلویزیونی به دست میآورند .به عبارت دیگر ،تلویزیون با
ورودش ،بعدی دیگر و تازه به خانواده بخشیده است .دیگر خانواده نه تنها محلی
برای استراحت ،صرف غذا و  ...نیست بلکه سازمانی است که در آن میتوان آموخت،
جهان را تماشا کرد و خواستههای فرهنگی خود را برآورده ساخت .لذا تلویزیون را
میتوان از عوامل مهم و اثرگذار بر شیوة تفکر و کیفیت زندگی افراد دانست .این
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وسیله میتواند تأثیری متقابل بر جامعه داشته و در پیدایش عادات تازه ،تغییر رفتار و
خل و خوی انسانها ،نقش مهمی ایفاء کند .در مجموع به نظر میرسد تولیدات
فرهنگی تلویزیون از نظر غالب روانشناسان اجتماعی ابزاری مؤثر در تولید و باز تولید
ارزشها و هنجارها بوده و قادر به ترویج عناصر فرهنگی مورد نظر مدیران و
تصمیمگیران امور اجتماعی و فرهنگی جوامع است .در جهان معاصر ،رسانهها
رابطهای دو جانبه ،پیچیده و در عین حال اجتنابناپذیر دارند.
در این میان ،مذهب بهمنزلة پیام و رسانه بهعنوان ناقل پیام و حامل آن به سوی
مخاطب در نظر گرفته میشود .رسانه را بهعنوان دروازهای که از طری آن فرهنگ (
باورها ،ارزشها و هنجارها) به افراد منتقل میشود ،در نظر میگیرند .از نظر آنان،
فرهنگسازی از طری رسانهها به معنای انتقال محتویات فرهنگی شامل اعتقادات،
افکار ،برداشتها ،مفاهیم و ازشهایی است که بر رفتار ،پوششها ،سنتها و سبک
زندگی افراد در جامعه تأثیر می گذارد .با در نظر گرفتن این امر و با توجه به اثرگذاری
رسانههای جمعی مانند تلویزیون بر ارزشها و هنجارها ،سبک زندگی ،هویت دینی
مخاطبان و  ...هدف از تحقی حاضر این بوده است تا مشخص نماید که آیا
برنامه های تلویزیونی ویژه ماه رمضان بر هویت دینی مخاطبان اثرگذار بوده است یا
خیر و در صورت اثرگذاری تا چه اندازه توانسته است تغییرات مربوط به هویت دینی
کاربران را پیشبینی و تبین نماید.
گرنبر در نظریه کاشت عقیده دارد که تلویزیون به لحاظ عم و نفوذ قابل
مالحظه اش ،نیروی فرهنگی قدرتمندی است .وی تلویزیون را ابزاری در دست نظم
تثبیتشده صنعتی اجتماعی میداند ،که بجای تغییر ،تهدید یا تضعیف نظام سنتی
باورها ،ارزشها و رفتارها ،در خدمت حفظ ،تثبیت یا تقویت آنهاست .او که اثر اصلی
تلویزیون را جامعه پذیری یعنی اشاعة ثبات و پذیرش وضعیت موجود میداند ،معتقد
است که تلویزیون تغییرات را به تنهایی به حداقل نمیرساندل بلکه این امر با هماهنگی
دیگر نهادهای عمدة فرهنگی محق میشود .وی مدعی است که میان تماشای
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تلویزیون و اظهار نظر در مورد واقعیتهای دنیا ،رابطه وجود دارد و تماشاگران
پرمصرف تلویزیون نسبت به واقعیات زندگی با بینندگان کممصرف اختالف نظر
دارند(گونتر .)310 :1384 ،این نظریه معتقد است که تلویزیون در بلندمدت موجب
تأثیر در جهانبینی و نظام ارزشی بینندگان پرمصرف خود میشود و به آنها نگرش
تلویزیونی واحد در مورد واقعیات می بخشد .در واقع نظریه گرنبر با تفاوت قائل شدن
بین مخاطب عادی و پرمصرف ،تأثیر زیاد تلویزیون بر مخاطب پرمصرف را اثبات
میکند .وی می گوید :از نظر تماشاگران پرمصرف ،تلویزیون عمال ،دیگر منابع
اطالعات ،افکار و آگاهیها را به انحصار درآورده و یک کاسه میکند (سورین و
تانکارد.)390 :1380 ،
اثر این مواجهه با پیامهای مشابه ،چیزی را تولید میکند که وی آنرا کاشت یا
آموزش جهانبینی رایج ،نقشهای رایج و ارزشهای رایج ،مینامد.گرنبر عقیده دارد
که پیام تلویزیون از چندین جنبة اساسی از واقعیات فاصله داردل اما به جهت تکرار
دائمی اش ،نهایتا به عنوان دیدگاه مورد وفاق جامعه ،پذیرفته میشود و تماس ممتد با
جهان تلویزیون ،میتواند نهایتا به قبول دیدگاه تلویزیون شود .نظریهپردازان کاشت
استدالل میکنند که تلویزیون اثرات درازمدت ،تدریجی ،غیرمستقیم ،اما متراکم و
انباشتنی دارد .آنها تأکید می کنند که تماشای تلویزیون بیشتر اثرات نگرشی دارد تا
رفتاری .تماشای زیاد تلویزیون ،بهعنوان «کاشت» نگرشهایی دیده میشود که بیشتر
با جهانی که برنامههای تلویزیونی به تصویر میکشند ،هماهنگ است تا با جهان
واقعی .در این تحقی  ،نیز هر چقدر بر میزان آشنایی و میزان مشاهده برنامههای
تلویزیونی افزوده شده استل هویت دینی کاربران نیز به موزات آن با افزایش روبرور
بوده است .لذا می توان اذعان نمود که عناصر نظریه کاشت در این خصوص به لحاظ
تجربی نیز مورد تأیید واقع شدهاند .وود مینویسد «نظریة کاشت بر فرایند انباشتنی و
متراکمی اشاره میکند که به وسیلة آن ،تلویزیون اعتقادات و باورها را دربارة واقعیت
اجتماعی پرورش می دهد» (وود .)252 :2000 ،واژة متراکم و انباشتنی برای فهم این
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نظریه مهم استل زیرا نظریهپردازان کاشت دربارة اینکه یک برنامة ویژه ،اثرات
چشمگیری بر باورها و نگرشهای بینندگان دارد ،بحث نمیکنند ،بلکه مدعیاند
تماشای تلویزیون برای مدتی طوالنی ،تأثیراتی بر روی بینندگان نسبت به دنیا و
اعتقادات و باورهای آنان دارد .کاشت بر هیچ یک از مدلهای محرک -پاسخ یا خطی
ساده میان محتوای رسانهها و مخاطبان داللت نداردل بلکه بیشتر بر پیامدهای فزایندة
درازمدت تماس با نظام ثابت و اساسا مکرر پیامها و نه پاسخهای کوتاه مدت داللت
دارد.کاشت به استمرار ،ثبات و تغییر تدریجی توجه میکند (مهدیزاده.)123 :1389 ،
از طرف دیگر یکی از فرضیات دیگر تحقی بر این امر مبتنی بوده است که هر
چقدر بر میزان رضایتمندی از برنامههای تلویزیونی افزوده شود ،هویت دینی با افزایش
همراه خواهد بود .ادعای مزبور که منطب با مفروضات نظریه استفاده و رضایتمندی
میباشدل مورد تأیید تجربی و نظری قرار گرفته است .مطاب با نظر استفاده و
رضایتمندی پیامگیر رسانه فعال است .نظریة استفاده و رضامندی با اتخاذ رویکردی
کارکردگرایانه به ارتباطات و رسانه ،مهمترین نقش رسانهها را برآورده ساختن نیازها و
انگیزههای مخاطب میداند .بنابراین ،به هر میزان که رسانهها این نیازها و انگیزهها را
برآورده سازند ،به همان میزان موجبات رضایتمندی مخاطب را فراهم میکنند .فرضیه
اصلی نظریه استفاده و رضامندی این است که افراد مخاطب ،کم و بیش به صورت
فعال ،به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را [برای آنان] فراهم سازد .میزان
این رضایت بستگی به نیازها و عالی فرد دارد .یکی از مفاهیم و مفروضات اصلی
نظریة استفاده و رضامندی« ،فعال بودن مخاطب» است .به این معنا که مخاطب در
استفاده از رسانه ها به دنبال رفع نیازها و کسب رضامندی است و باور دارد که انتخاب
رسانه ،رضامندی مورد نظرش را تأمین میکند .یکی از مهمترین ویژگیهای نظریه
مزبور این است که خشنودی مخاطب را پیامد یا نتیجه استفاده در نظر میگیرد که در
پی انتخاب فعاالنه محتوا توسط مخاطب حاصل میشود .بنابراین به جای تأکید و
توجه اصلی به اثرهای ناخواسته بر مخاطب که در خیلی از نظریهها مورد تأکید است
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بر نتیجهای تأکید میکند که خواست و نیاز خود مخاطب است البته در اینجا پیامدهای
ناخواستهای هم ممکن است از استفاده از رسانهها حاصل شود ولی بهعنوان امری
فرعی در نظر گرفته میشود.
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ســـاروخانی ،بـــاقر( .)1382جامعههههشناسهههی ارتباطهههات ،تهـــران .اطالعـــات .چـــاپ
هفدهم.
ســاروخانی ،بــاقر( .)1385روشهههای تحقیههق درعلههوم اجتمههاعی .جلــد اول.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کاســـتلز ،مانوئـــل( .)1380عصهههر اطالعهههات؛ جامعهههه شهههبكه ای ،ترجمـــه احمـــد
علیقلیان ،جلد دوم.تهران :نشر طرح نو.
گیـــدنز ،آنتـــونی( .)1382تجهههدد و تشهههخص :جامعهههه و هویهههت شخصهههی در
عصر جدید ،ترجمة ناصر موفقیان .تهران .نشر نی.
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لطفآبادی ،حسین( .)1388روانشناسی رشد ،تهران :سمت.
مهـــدیزاده ،حســـین( « .)1390ســـبک زنـــدگی .قســـمت اول :پیشـــینه دانـــش ســـبک
زندگی» ،دوماه نامه سوره ،شماره .57 :51
نویــدی ،احــد و ســریه محمــدی( « .)1396مقایســه ســبک زنــدگی مــادران حــافظ قــرآن و
همتایـــان آنـــان در شـــهر تهـــران» ،فصهههلنامه مسهههائل کهههاربردی تعلهههیم و
تربیت اسالمی ،شماره .113-130 :2
نیــازی ،محســن و الهــام شــفاهی مقــدم(« .)1391بررســی تــأثیر رســانههــای جمعــی در
گـــرایش بـــه هویـــت ملـــی :مطالعـــه مـــوردی شـــهروندان شهرســـتان کاشـــان»،
مطالعهههات میهههان رشهههتهای در رسهههانه و فرهنهههگ ،پژوهشهههگاه علهههوم
انسانی و مطالعات فرهنگی ،شماره .99-127 :1
هرســـــیج ،حســـــینل رضـــــا محمـــــوداوغلی ،امیـــــد عیســـــینـــــژاد و محمودرضـــ ـا
رهیرقاضـــی(« .)1390بررســـی تـــأثیرات مصـــرف رســـانهای بـــر هویـــت اجتمـــاعی
دانشــجویان دانشــگاه اصــفهان» ،فصههلنامه جامعهههشناسههی کههاربردی ،شــماره
.75-92 :3
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گیدنز ،آنتونی( .)1386جامعهشناسی ،ترجمة منوچهر صبوری ،تهران :نشر نی.

