
 

 

 

 رمضان ماه در زنان تلویزیونی های سریال تماشای میزان میان رابطه

 آنان دینی هویت با
 

 2اسماعیلی تاجیک سمیه ،1کالهدوز محمد

 چكیده 
 ه اسـت شـد شـد  خـانواده خـانواده  رفتـاری رفتـاری  الگـوی الگـوی  بـه بـه  تبـدیل تبـدیل  جهـان جهـان  نقـاط نقـاط  اکثـر اکثـر  دردر تلویزیـون تلویزیـون  امـروزه امـروزه 

 ازاز رارا خـود خـود  و اجتمـاعی و اجتمـاعی  فـردی فـردی  رفتـار رفتـار  وو صـحبت صـحبت  معیارهـای معیارهـای  ازاز بخشـی بخشـی  خـانواده خـانواده  افـراد افـراد  وو

 دردر توانـد توانـد   مـی مـی  رسـانه رسـانه  ایـن ایـن . . آورنـد آورنـد   مـی مـی  بدسـت بدسـت  تلویزیـونی تلویزیـونی  شـدة شـدة  ارائـه ارائـه  هـای هـای   برنامـه برنامـه  خـالل خـالل 

ــر تــازه،تــازه، عــاداتعــادات پیــدایشپیــدایش ــرتغیی ــان  رفتــاررفتــار تغیی  نقــشنقــش ،،و  هویــت از جملــه هویــت دینــی مخاطب

ــی ــیمهم ــی  کنــد. ایــن پــژوهش، بــا    کنــد. ایــن پــژوهش، بــا     ایفــاءایفــاء مهم ــی  هــدف بررس ــان میــزان آشــنایی،    هــدف بررس رابطــه می
تلویزیـــونی در مـــاه رمضـــان بـــا هویـــت  هـــای  مشـــاهده و رضـــایتمندی زنـــان از ســـریال

گیـــری گیـــری   روش پـــژوهشل پیمایشـــی و ابـــزار انـــدازهروش پـــژوهشل پیمایشـــی و ابـــزار انـــدازه انجـــام رســـیده اســـت.انجـــام رســـیده اســـت.  بـــهبـــه  دینـــی آنـــان
  1414پرسشــنامه اســت. جامعــه آمــاری تحقیــ  شــامل مــادران فرهنگــی )مربیــان( منطقــه         پرسشــنامه اســت. جامعــه آمــاری تحقیــ  شــامل مــادران فرهنگــی )مربیــان( منطقــه         

ــوکران     ــول کـ ــبه فرمـ ــاس محاسـ ــی براسـ ــورد بررسـ ــه مـ ــران و نمونـ ــهر تهـ ــوکران    شـ ــول کـ ــبه فرمـ ــاس محاسـ ــی براسـ ــورد بررسـ ــه مـ ــران و نمونـ ــهر تهـ ــر   384384شـ ــر نفـ نفـ
ــت. ــت.اس ــ  اس ــان م ــ  نش ــایج تحقی ــ نت ــان م ــ  نش ــایج تحقی ــان   یینت ــد می ــان ده ــد می ــای ده ــای تماش ــهتماش ــهبرنام ــان    برنام ــاه رمض ــونی م ــای تلویزی ــان  ه ــاه رمض ــونی م ــای تلویزی ه

ــی   ــت دین ــی  و هوی ــت دین ــت       و هوی ــن اس ــانگر ای ــواهد بی ــین ش ــود دارد. همچن ــادار وج ــت و معن ــه مثب ــت       رابط ــن اس ــانگر ای ــواهد بی ــین ش ــود دارد. همچن ــادار وج ــت و معن ــه مثب رابط
ــزان       ــایتمندی و می ــزان رض ــناییل می ــزان آش ــای می ــین متغیره ــه ب ــزان      ک ــایتمندی و می ــزان رض ــناییل می ــزان آش ــای می ــین متغیره ــه ب ــاهده ک ــاهده مش ــهمش ــهبرنام ــای   برنام ــای ه ه

   تلویزیونی با هویت دینی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.تلویزیونی با هویت دینی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

 های کلیدی واژه
 رسانه، تماشای تلویزیون، هویت، هویت دینی 

                                                         
   ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه شرق، تهران واحد رسانه، و  فرهنگی مطالعات ارشد کارشناس .  1

        .Kolahdooz1346@gmail.com 

   مسئول( )نویسنده ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه شرق، تهران واحد اجتماعی، ارتباطات گروه علمی هیئت عضو2 .  
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  مقدمه. 1
هویت شرط الزم برای زندگی اجتماعی است و بدون وجود چارچوبی برای تعیین 

توانند به صورتی معنادار و پایدار با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.  ها نمی انسان 1هویت
های ذهنی  هویت به معنای تلقی از خویشتن، تحت تأثیر محیط پیرامونی و دریافت

داند. به  کاستلز هویت را سرچشمه معنا و تجربه برای مردم میدر حال تغییر است. 
هویت فرایند معناسازی براساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعة به هم »عقیده وی 
شود  های فرهنگی است که بر دیگر منابع معنایی اولویت داده می ای از ویژگی پیوسته

و برای هر طبقه خاص یا برای هر گروه ممکن است چندین هویت وجود داشته 
عنای اصلی داردل نخستین معنای آن بیانگر هویت دو م(. 25: 1380)کاستلز،« باشد

مفهوم تشابه مطل  است، معنای دوم آن به مفهوم تمایز است که با مرور زمان 
 گیرد. سازگاری و تداوم را فرت می

یابد و مفهوم هویت  ترتیب به مفهوم شباهت از دو زاویه مختلف راه می بدین 
سازد، از یک طرف  ل برقرار میطور همزمان میان افراد یا اشیاء دو سنت محتم به

شباهت و از طرف دیگر تفاوتل بنابراین فعل شناسایی همزمان با شباهت و تفاوت 
سازد یعنی افراد با شناسایی شدن تفاوت خود را از  است که تعریف هویت را کامل می

کنند و در عین حال شباهت خود را نیز بین افراد و  ها مشخص می سایر افراد و گروه
یابد. هویت دارای ابعاد  ها و خصوصیات یکسانی دارد در می هایی که با او ویژگی گروه

هویت دینی به معنای است.  2باشد که یکی از ابعاد آن، هویت دینی مختلفی می
های دینی است. هویت  احساس تعل  و تعهد فرد نسبت به باورها، احکام و ارزش

ینداری است که با مای جمعی یا دینی به عنوان هویت جمعی متضمن آن سطح از د
در خصوص (. 454: 1388همان اجتماع دینی یا امت مقارنت دارد )حاجیانی، 

گیری هویت و انواع مختلف آن ازجمله هویت دینی، باید به این نکته اشاره  شکل

                                                         
1. Identity 

2. Religious Identity 
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گیری و منسجم شدن  نمود که تعامالت اجتماعی از دیرباز، مهمترین عامل شکل
ارت دیگر، هنگامی که افراد با یکدیگر وارد تعامالت اجتماعی هویت بوده است. به عب

دهند.  عنوان یکی از اعضای جامعه شکل می شوند درواقع، هویت خود را به می
های  شود. اما با ظهور رسانه بنابراین، هویت در بستر تعامالت اجتماعی تعریف می

های جمعی  زه رسانهامروجمعی دگرگونی اساسی در تعامالت اجتماعی رخ داده است. 
دهی وقایع اجتماعی تأثیر بگذارند،  های ذهنی، قادرند بر شکل با انتقال مفاهیم و داده

ها  گیدنز درباره تأثیر رسانه خواهند جهت دهند. که بشر را به هر سویی که می طوری به
ای برای انتخاب در  های تازه های ارتباط جمعی راه با جهانی شدن رسانه»گوید،  می
ها و حاالت  ها از طری  کنار هم نهادن موقعیت گیرد. رسانه رابر شخص قرار میب

ای را  های زندگی تازه آورد که شیوه ای به وجود می گوناگون، شکل و نمادهای تازه
  (.342: 1386)گیدنز، « کند القاء می
شود.  میعنوان سبک زندگی نام برده  ای برای زندگی که از آنها به های تازه شیوه

ها به دنبال ایجاد  مطالعه سبک زندگی مهم است، چرا که در جوامع مختلف، حکومت
تغییراتی در سبک زندگی و بهبود هرچه بیشتر کیفیت زندگی مردم هستند، زیرا 

شود  سبک زندگی یک ابزار فرهنگی نرم برای مدیریت اجتماعی محسوب می
سبک زندگی اعضای آن انعکاس  (. بخش متبلور هر فرهنگی در1390زاده،  )مهدی
توان به مفهوم و شالوده و بخش اصلی تمدن  یابد. در واقع سبک زندگی را می می

های ارتباط و پیوند اجتماعی حاصل از فرایندهای فرهنگی  بشری تلقی کرد که شیوه
 (.114: 1396سازد )نویدی و محمدی،  و اقتصادی را آشکار می

از امور عینی و ذهنی، از جمله الگوهای روابط مفهوم سبک زندگی دامنه وسیعی 
بینی فرد را  ها و جهان ها، ارزش اجتماعی، سرگرمی، مصرف، مد و پوشش، نگرش

شود. سبک زندگی با مسائل کلیدی و حساسی همچون هویت فردی  شامل می
واجتماعی، فعلیت بخشیدن به قدرت تشخیص و انتخاب یا دست کم ایجاد احساس 

(. یکی از عوامل 115: 1396وند خورده است )نویدی و محمدی، آزادی عمل، پی
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ای و نوع محتوای منتخب برای  سبک زندگی، میزان مصرف رسانهاثرگذار بر  اصلی 
تواند تبیین کننده و  مصرف رسانه ای است. تماشای تلویزیون و نوع برنامه آن نیز می

 طبان باشد.بینی کننده سبک زندگی، شیوه تفکر و نوع رفتار مخا پیش
ای که دارد همواره از سوی محققان  تلویزیون به سبب ماهیت و امکانات گسترده

هایی  های این رسانه در جامعه ما ارائه برنامه مورد توجه بوده است. یکی از رسالت
 دین اساسی نقش به توجه با ایران، جامعه درباشد.  های دینی می متناسب با مناسبت

اساسی تلویزیون را  کارکرد توان می رسانه، و حکومت جامعه، در مذهب و
 دینی های برنامه هدف ارتباط، این سازی و رشد انسان دینی دانست. در انسان

 رسانی نظیر اطالع هایی شور از استفاده با دینی مبانی از مخاطبان آگاهی تلویزیون،

 انجام دستورات به مخاطبان ترغیب برای استدالل و دینی مباحث سخنرانی، تبلیغ، و

بزرگترین،  عنوان به ایران اسالمی جمهوری تلویزیون است. دین اجتماعی و فردی
 خویش تبلیغی رسالت و تعریف دینی پایگاه از را خود جمعی، ارتباط وسیله مؤثرترین

 نقشی اساسی دینی های برنامه ارائة با تلویزیون در واقع،. است نموده استوار آن بر را

 نقش خود، کارکردی نقش ایفای عدم صورت در متقابال ، و داشته دینی هویت در
هایی  ازجمله برنامه (.34: 1391)نیازی و والیتی،  داشت خواهد زمینه این در مخربی

که توسط رسانه ملی ایران در راستای ترویج و تقویت هویت دینی و اسالمی تدوین 
که در ایام ماه رمضان از این رسانه های دینی اشاره نمود  توان به برنامه گردد، می می

ثیر أگرفته در خصوص تهای صورت  نتایج مطالعات و بررسیگردد.  پخش می
های ایام ماه رمضان بر هویت دینی و خصوصا هویت دینی زنان حاکی از این  برنامه

 بنابراین لاست که تاکنون تحقیقات چندانی پیرامون موضوع یاد شده صورت نگرفته
نتایج آمارهای موجود و ه در خصوص این مهم، دوچندان خواهد بود. اهمیت مطالع

دهند  نشان میسیما  و آخرین نظرسنجی مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا
 دقیقه 40ساعت و  3با میانگین های تلویزیونی را زنان ) که اغلب مخاطبان برنامه

از سوی دیگر زنان از ارکان اصلی خانواده بوده و دهند.  تشکیل میتماشای تلویزیون( 
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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. 

واده است. در این میان ها و اعتقادات به فرزندان از مهمترین وظایف خان انتقال ارزش
با  در این پژوهش،ها و اعتقادات، مهمترین اثرگذاری را دارند.  مادران، در انتقال ارزش

های  رابطه میان میزان آشنایی، مشاهده و رضایتمندی زنان از سریالهدف بررسی 

به نگارش در آمده است. پرسش اصلی  تلویزیونی در ماه رمضان با هویت دینی آنان
میان میزان آشنایی، مشاهده و رضایتمندی این است کهل آیا رو  یشپپژوهش 

های تلویزیونی در ماه رمضان با هویت دینی  مادران فرهنگی)مربیان( از سریال

 باهای تلویزیونی ماه رمضان  رابطه وجود دارد؟ فرضیه اصلیل بین تماشای برنامه آنان
های فرعی بدین شرح استل بین  هویت دینی زنان رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه

میزان آشنایی و رضایتمندی از  ،های تلویزیونی ماه رمضان میزان مشاهده برنامه
  هویت دینی زنان رابطه معنادار وجود دارد. باهای تلویزیونی ماه رمضان  برنامه

 

 چارچوب نظری پژوهش  .2
دهد که اثرات وسایل  بررسی مباحث نظری و آرای صاحبنظران ارتباطات نشان می

طوری که نقد و بررسی این اثرات پیچیده  هب .استارتباط جمعی بسیار متعدد و متنوع 
در زمینه کارکردها و پیامدهای  ای دارد. ثیر آن نیز، قلمرو بسیار گستردهأبوده و حوزه ت

های جمعی همچون تلویزیون، اندیشمندان و صاحبنظران مختلفی به اظهار نظر  رسانه
. او وظایفی چند نظیر استترین آنها هارولد السول  اند که یکی از شناخته شده پرداخته

مراقبت از محیط و ایجاد همبستگی بین اجزای گوناگون جامعه را در پاسخ به محیطی 
عنوان  گیرد، به که در آن انتقال میراث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر صورت می

ای وظایف  کند. او هم چنین در مقاله تلقی میهای اصلی ارتباطات جمعی  وظیفه
شمارد ازجمله: حراست از محیط، همبستگی بین  دیگری برای وسایل ارتباطی برمی
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اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی، انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل 
 (. 83: 1385دیگر )ساروخانی، 

ت فرهنگی معاصر جای گرفته از نظر تاملینسون، مفهوم هویت در قلب تصورا
های  ها و فناوری است. حرکت به سوی جهانی شدن مبتنی بر رشد سریع رسانه

ارتباطی است. تاملینسون هویت را یکی از ابعاد قابل توجه زندگی اجتماعی نهادی 
داند.  ها می شده در مدرنیته و محصول ایجاد و ابقاء تعمدی فرهنگ از طری  رسانه

مدرن برای سازماندهی تجربه فرهنگی است. جهانی شدن در  هویت راهی خاص و
 (.77: 1389)احمدپور و همکاران،  حقیقت هویت را ایجاد کرده است

های  ها و پیامدهای استفاده از رسانه از رویکردهایی که به بررسی دالیل، انگیزه
بر فعال  تأکید این رویکرد عالوهجمعی پرداخته، نظریه استفاده و رضایتمندی است. 

منجر به استفاده از وسایل است که های مخاطب  بودن مخاطب، بر نیازها و انگیزه
هایی که در اثر استفاده از رسانه  شود. این رویکرد، همچنین به خشنودی ارتباطی می
ها فعال هستند و  مخاطبان رسانه .(232:1382 )مک کویل، شود، توجه دارد حاصل می

کنند که این  ها استفاده می و اجتماعی خود از رسانه در پی ارضای نیازهای فردی
این درست مقابل تواند موجبات رضایت یا عدم رضایت آنها را فراهم آورد،  استفاده می

دهد. مک کویل و  آن دیدگاه سنتی است که ثقل ارتباطات را در پیام رسانه قرار می
آنها از رسانه و ایجاد  شناسی از نیازهای مخاطبان که باعث استفاده همکارانش سنخ

اند که شامل  ها برای برطرف نمودن این نیازها دارند، ارائه کرده انتظار در آنها از رسانه
سازی و تعامل  رسانیل هویت شخصیل یکپارچه شود: اطالع موارد چهارگانه زیر می

 تها اثرگذاری بر هوی ازجمله کارکردهای رسانه بنابراین،اجتماعیل تفریح و سرگرمی. 
 .استجویی  ها هویت یکی از دالیل استفاده از رسانهل چرا که در واقع، مخاطبان است

هنگامی که مخاطبان با هدف کسب هویت به استفاده از رسانه جمعی ، بنابراین
استفاده از آن به رضایت خاطر دست یابند به معنای این خواهد بود  ةبپردازند و در نتیج

 که اثرگذاری بر مخاطب صورت گرفته است.
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براساس نظریه کاشت افرادی که در مواجه با وسایل ارتباط جمعی به ویژه 
کنند که به جای انطباق با  ای ادراک می گونه تلویزیون قرار دارند به مرور جهان را به

همخوان است.  ،کنند واقعیت بیان می ةها دربار بیرونی بیشتر با آنچه رسانهواقعیت 
گربنر در نظریه کاشت معتقد است تلویزیون منبع اصلی گروه پر مصرف برای ساخت 

ها نیز به موازات  واقعیت است. در حالی که بینندگان کم مصرف از سایر رسانه
کاشت این است که تلویزیون با  کنند. اکنون داعیه نظریه تلویزیون استفاده می

های  های آن، بر بعضی گروه متغیرهای بسیاری در تعامل است، چنانکه تماشای برنامه
تری دارد. این نظریه پس از اصالح،  های دیگر اثر قوی مخاطبان در مقایسه با گروه

 های دریافتی داند که محتوای برنامه عنوان موجودی فعال می مخاطب تلویزیون را به
  (.39: 1393کند )ریاحی و همکاران،  را فعاالنه تفسیر می

مورد  هایی یکسان و نسبتا  از دیدگاه گربنر، رسانه به این گرایش دارد که روایت
پذیر  نیز سازگار با آن فرهنگوفاق از واقعیت اجتماعی ارائه دهد و مخاطبان خود را 

ای توسط مخاطبان و  رسانه نی سازی نگرشونماید. لذا کاشت به معنای پذیرش و در
(. با توجه به اینکه هویت جزء مهمترین 80 :1391باشد )هرسیج،  کاربران می

لذا اثرگذاری تلویزیون بر این بخش  ،گردد های زندگی هر انسانی محسوب می الیه
 تجدید ها در رسانه کنندة تعیین نقش بر روفوجودی فرد انکارناپذیر خواهد بود. 

 ها زمینه به باید دینی، های برنامه در بررسی کند می تأکید و است معتقد دینی حیات

شود. از دیدگاه هوور  توجه با فرهنگ آن همبستگی و اجتماعی و فرهنگی شرایط و
 کار این گفت باید اول: وهلة در ها سازی دینی و پخش آن از رسانه در تبیین برنامه

 این مشابه، اخالقی فرهنگ و ها نمادها، ارزش با است. مردمانی دینی فعالیت یک

 جدید حیاتی وارد های دینی برنامه پخش دوم: کنند، می تماشا و تهیه را ها برنامه

 دینی رسانة این همچنین، است. رسانه نوعی الکترونیک، دینی سوم: نهاد است، شده

)نیازی و  داشت خواهد و داشته دینی جامعة بر را خود خاص فرهنگی تأثیرات جدید،
 (.37: 1391والیتی، 
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عنوان عامل تربیتی بارز و نافذ در تربیت کودکان  مادران به  ویژه زنان و به نقش
ویژه مادران که  ای زنان به رسد مصرف رسانه خود، نقشی انکارناپذیر است. به نظر می

کنند، عامل تعیین  عنوان مربی اصلی کودکان خود در جامعه ایفای نقش می به
ای و نقش و  های رسانه میزان و محتوای برنامهدر هویت دینی آنان است. ای  کننده

ثیر آن بر شخصیت تکوین یافته مادران در جامعه، پراهمیت است. تکوین شخصیت أت
ویژه  ای به ثیر عوامل گوناگونی مانند مصرف رسانهأبهنجار زنان در جامعه تحت ت

فرزندان خود و از سوی دیگر،  تماشای تلویزیون است که همین مهم در امر تربیت
 سازی در جامعه نقش دارد. فرهنگ

به دنبال تبیین نقش و جایگاه تلویزیون در هویت  رو پیشبا توجه به اینکه تحقی  
پژوهش، این چارچوب نظری ، با مروری بر نظریات مطرح شده، دینی مخاطبان است

 تشکیل شده است.، استفاده و رضایتمندی و نظریه کاشت گربنراز نظریه 
 

 روش تحقیق  .3
پژوهش  این گیری، پرسشنامه است. جامعه آماری پیمایشی و ابزار اندازه ،روش پژوهش

نفر(  53442سال )شامل  25 – 50سنی  ة، در رد14شامل زنان ساکن در منطقه 
نفر به دست آمد.  384مورد مطالعه، مطاب  با فرمول کوکران  ةحجم نمونباشد.  می

ترتیب که ابتدا از هر ناحیه در  ای است. بدین ای چند مرحله گیری، خوشه نمونهروش 
، یک محله و سپس از هر محله یک خیابان و از هر خیابان، چند نفر به 14منطقه 

 نمونه مورد بررسی، انتخاب شدند. رایصورت تصادفی ب

 متغیرهای پژوهش   .4
تحقی ، گروه سنی، پایگاه اقتصادی  این در :الف( متغیرهای جمعیت شناختی

 1-9االت ؤباشد. س ای مدنظر می شناختی یا زمینه عنوان متغیرهای جمعیت اجتماعی به
 پرسشنامه به متغیر مزبور اختصاص یافته است.
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عنوان متغیر وابسته مدنظر  متغیر هویت دینی به ،تحقی این در  متغیر وابسته: ب(
هایی  شاخص ساخته شده است. بعد اعتقادی با معرف. متغیر مزبور از ترکیب سه است

اعتقاد به ، علم و دین، اعتقاد به کامل بودن اسالم، عدم تردید در اعتقاداتهمچون: 
های نامتعارف  ، جلوگیری از توزیع فیلماعتقاد به روز جزا، فرشتگان، نظارت اعمال
افتخار، احساس احساس هایی همچون  بعد احساسی با معرفساخته شده است. 

عذاب ، احساس معنویت، پیشرفت زندگی، احساس خشنودی، تعل  خاطر، آرامش
هایی همچون عدم  ساخته شده است. بعد عملی با داشتن معرف وجدان از انجام گناه

های  ارتباط با افراد غیرمذهبی، مشارکت مذهبی، عدم تمایل به مشاهده فیلمتمایل به 
ها، استفاده عملی از  یارت اماکن مذهبی، عمل به ارزشغیراخالقی، انجام واجبات، ز

صورت طیف پنج  ههای مزبور ب دهی به معرف متمایز شده است. نحوه پاسخ اعتقادات
 ، کامال نظر، مخالف بیمواف ، مواف ،  باشد: کامال  ای لیکرت و بدین قرار می گزینه

 پرسشنامه به متغیر هویت دینی اختصاص یافته است.  24-44های  مخالف. گویه
عنوان متغیر  های تلویزیونی ویژه ماه رمضان به تماشای برنامه متغیر مستقل: ج(

های  . متغیر مزبور از ترکیب سه شاخص میزان مشاهده برنامهاستمستقل مدنظر 
تلویزیونی ماه رمضان و میزان های  تلویزیونی ماه رمضان، میزان آشنایی با انواع برنامه

های تلویزیونی ماه رمضان ساخته شد. بعد میزان مشاهده و میزان  رضایت از برنامه
های اجتماعی، میزان  هایی همچون: میزان مشاهده و آشنایی با برنامه آشنایی با معرف

 های مذهبی، مشاهده و آشنایی با فیلم و سریال، میزان مشاهده و آشنایی با برنامه
میزان مشاهده و آشنایی با ویژه برنامه، میزان مشاهده و آشنایی با مسابقه و سرگرمی 

های میزان رضایت از  ساخته شده است. نیز شاخص رضایتمندی از ترکب معرف
های دینی ماه رمضان، عالقمندی به  های دینی ماه رمضان، لذت از برنامه برنامه
های ماه رمضان )کدگذاری معکوس( ساخته  های ماه رمضان، خستگی از برنامه برنامه

ای خیلی زیاد، زیاد،  صورت پنج گزینه االت مزبور بهؤها و س شده است. پاسخ به گویه
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پرسشنامه به این متغیر اختصاص یافته  10-23االت ؤ. ساست متوسط، کم، اصال 
 است. 

از اعتبار  های مربوط به متغیرهای تحقی  تعیین اعتبار پرسشمنظور  ،پژوهشاین در 
ها  الؤابتدایی، همراه با اهداف، س ةصورت که پرسشنام بدین صوری استفاده شده است.

ها به تعدادی از اساتید صاحبنظر در حوزه ارتباطات و علوم اجتماعی داده شد،  و فرضیه
اصالح شده جهت  ةهای نامناسب حذف و پرسشنام الؤپس از اعمال نظرات اساتید س

 یان، مورد استفاده قرار گرفت.تکمیل توسط پاسخگو
برای محاسبه میزان پایایی پرسشنامه، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد، که نتایج 

 آمده است: زیرآن برای هر متغیر در جدول 
 

 . ضریب آلفا1جدول شماره 

 ضریب آلفا تعداد گویه متغیرها ردیف

 89/0 14 تماشای برنامه تلویزیونی 1

 91/0 21 هویت دینی 2

 

 های پژوهش یافته  .5

های تلویزیونی ماه رمضان با هویت دینی زنان رابطه معنادار وجود  بین تماشای برنامه
 دارد.

 تماشای برنامه تلویزیونی و هویت دینیآزمون همبستگی میان . 2جدول شماره 
 سطح معناداری ضریب همبستگی هامتغیر

  تماشای برنامه
 هویت دینی

355/0 000/0 
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های  نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون میان تماشای برنامه 2در جدول شماره 
گونه که از اعداد بر  تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی پاسخگویان وجود دارد. همان

های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی به  آید، میان دو متغیر تماشای برنامه می
 000/0و سطح معناداری مشاهده شده برابر با  همبستگی وجود دارد 355/0میزان 
. بین دو متغیر رابطه معنادار استصورت معنادار  همبستگی یاد شده به بنابراین، است.

. به استصورت مثبت  وجود دارد. همچنین باید اضافه نمود که همبستگی یاد شده به
ان هویت دینی نیز با های تلویزیونی ماه رمض تر، با افزایش تماشای برنامه تعبیر افزون

و با توجه به  2شماره افزایش همراه خواهد بود. در مجموع از اعداد موجود در جدول 
توان نتیجه گرفت که فرضیه اصلی تحقی  مبنی بر  سطح معناداری مشاهده شده می

های تلویزیونی ماه رمضان و هویت  وجود رابطه معنادار و مثبت میان تماشای برنامه
 یید قرار گرفته است. مورد تادینی 

 آزمون فرضیه فرعی اول:

های تلویزیونی ماه رمضان با هویت دینی زنان رابطه معنادار  بین میزان مشاهده برنامه
 وجود دارد.

 میزان مشاهده و هویت دینیآزمون همبستگی میان . 3جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی هامتغیر

 000/0 374/0 هویت دینی میزان مشاهده برنامه
 

های تلویزیونی   ، میان دو متغیر میزان مشاهده برنامه3های جدول شماره  طب  یافته
همبستگی وجود دارد و سطح معناداری  374/0ماه رمضان و هویت دینی به میزان 

. استلذا همبستگی یاد شده به صورت معنادار  .باشد می 000/0مشاهده شده برابر با 
بین دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد. همچنین باید اضافه نمود که  ،بنابراین

تر، با افزایش میزان مشاهده  . به تعبیر افزوناستهمبستگی یاد شده به صورت مثبت 
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های تلویزیونی ماه رمضان هویت دینی نیز با افزایش همراه خواهد بود. در  برنامه
ا توجه به سطح معناداری مشاهده شده و ب 3شماره مجموع از اعداد موجود در جدول 

توان نتیجه گرفت که فرضیه فرعی اول تحقی  مبنی بر وجود رابطه معنادار و  می
یید أمورد تهای تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی  مثبت میان میزان مشاهده برنامه

 قرار گرفته است. 

 آزمون فرضیه فرعی دوم:

زنان رابطه معنادار وجود  تلویزیونی ماه رمضان با هویت دینیهای  بین میزان آشنایی با برنامه
 دارد.

 میزان آشنایی با برنامه ها و هویت دینیآزمون همبستگی میان  .4جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی هامتغیر

 000/0 302/0 هویت دینی میزان آشنایی

 

میزان آشنایی با نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون میان  4در جدول شماره 
گونه که  های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی پاسخگویان وجود دارد. همان برنامه

های تلویزیونی ماه رمضان و  آید، میان دو متغیر میزان آشنایی با برنامه از اعداد بر می
همبستگی وجود دارد و سطح معناداری مشاهده شده  302/0هویت دینی به میزان 

. بنابراین بین دو استلذا همبستگی یاد شده به صورت معنادار  .باشد می 000/0برابر با 
متغیر رابطه معنادار وجود دارد. همچنین باید اضافه نمود که همبستگی یاد شده به 

های  تر، با افزایش میزان آشنایی با برنامه باشد. به تعبیر افزون صورت مثبت می
با افزایش همراه خواهد بود. در مجموع از اعداد  تلویزیونی ماه رمضان هویت دینی نیز

توان نتیجه  و با توجه به سطح معناداری مشاهده شده می 4شماره موجود در جدول 
گرفت که فرضیه فرعی دوم تحقی  مبنی بر وجود رابطه معنادار و مثبت میان میزان 

 قرار گرفته است.  مورد تاییدهای تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی  آشنایی با برنامه
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 آزمون فرضیه فرعی سوم:
های تلویزیونی ماه رمضان با هویت دینی زنان رابطه  بین میزان رضایت از برنامه

 معنادار وجود دارد.
 

 ها و هویت دینی رضایت از برنامهآزمون همبستگی میان . 5جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی هامتغیر

 004/0 249/0 هویت دینیی ها رضایت از برنامه

 

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون میان رضایت از  5در جدول شماره 
های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی پاسخگویان وجود دارد. میان دو متغیر  برنامه

 249/0های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی به میزان  میزان رضایت از برنامه
لذا  .باشد می 004/0معناداری مشاهده شده برابر با همبستگی وجود دارد و سطح 

. بنابراین بین دو متغیر رابطه معنادار وجود استهمبستگی یاد شده به صورت معنادار 
باشد. به  دارد. همچنین باید اضافه نمود که همبستگی یاد شده به صورت مثبت می

یونی ماه رمضان هویت های تلویز تر، با افزایش میزان رضایت از برنامه تعبیر افزون
و  5شماره دینی نیز با افزایش همراه خواهد بود. در مجموع از اعداد موجود در جدول 

توان نتیجه گرفت که فرضیه فرعی سوم  با توجه به سطح معناداری مشاهده شده می
های تلویزیونی ماه  تحقی  مبنی بر وجود رابطه معنادار و مثبت میان رضایت از برنامه

 مورد تایید قرار گرفته است. رمضان و هویت دینی 

 گیریگیری  بحث و نتیجهبحث و نتیجه  ..66

لف به لحاظ میانگین هویت تهای سنی مخ پژوهش نشان داد، بین گروهاین نتایج 
دینی تفاوت معنادار وجود دارد. اما در خصوص فرضیه اصلی تحقی  باید اذعان نمود 

های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی به میزان  برنامهمیان دو متغیر تماشای که 
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باشد  می 000/0همبستگی وجود دارد و سطح معناداری مشاهده شده برابر با  355/0
توان نتیجه گرفت که فرضیه  لذا می است.لذا همبستگی یاد شده به صورت معنادار 

های تلویزیونی  رنامهاصلی تحقی  مبنی بر وجود رابطه معنادار و مثبت میان تماشای ب
مورد تایید قرار گرفته است. همچنین متناسب با نتایج ماه رمضان و هویت دینی 

باشد. یعنی، متغیر یاد  درصد می 27رگرسیون خطی ضریب تعیین متغیر تماشای برنامه 
 باشد. درصد از تغییرات هویت دینی را دارا می 27بینی و توضیح  شده قابلیت پیش

که میان دو متغیر میزان مشاهده  اشاره کردفرعی اول باید در خصوص فرضیه 
همبستگی وجود دارد  374/0های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی به میزان  برنامه

توان نتیجه گرفت که  لذا می .باشد می 000/0و سطح معناداری مشاهده شده برابر با 
مثبت میان میزان مشاهده فرضیه فرعی اول تحقی  مبنی بر وجود رابطه معنادار و 

 یید قرار گرفته است. أمورد تهای تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی  برنامه
در خصوص فرضیه فرعی دوم و سوم باید اشاره داشت که میان دو متغیر میزان 

های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی پاسخگویان به میزان  آشنایی با برنامه
 .باشد می 000/0دارد و سطح معناداری مشاهده شده برابر با همبستگی وجود  302/0

لذا فرضیه فرعی دوم تحقی  مبنی بر  است.لذا همبستگی یاد شده به صورت معنادار 
های تلویزیونی ماه رمضان و  وجود رابطه معنادار و مثبت میان میزان آشنایی با برنامه

های  متغیر میزان رضایت از برنامه بین دو یید قرار گرفته است. نیزأمورد تهویت دینی 
همبستگی وجود دارد و سطح  249/0تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی به میزان 

لذا همبستگی یاد شده به صورت  .باشد می 004/0معناداری مشاهده شده برابر با 
توان نتیجه گرفت که فرضیه فرعی سوم تحقی  مبنی بر وجود  و می استمعنادار 

های تلویزیونی ماه رمضان و هویت دینی  دار و مثبت میان رضایت از برنامهرابطه معنا
یید قرار گرفته است. نیز متناسب با آزمون رگرسیون خطی چند متغیره عنصری أمورد ت

داشته استل متغیر میزان مشاهده با مقدار بر هویت دینی ثیر را أکه بیشترین میزان ت
آن متغیر میزان آشنایی با مقدار بتای  . پس ازاستو عالمت مثبت  365/0بتای 
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ثیر را بر هویت دینی دارد. در نهایت متغیر رضایت أو عالمت مثبت بیشترین ت 331/0
 ثیر را بر هویت دینی دارد.أو عالمت مثبت بیشترین ت 209/0با مقدار بتای 

عبارت دیگرل مقایسه با نتایج تحقیقات ه اما در خصوص استنباط تجربی تحقی  و ب
مطرح شده در فصول پیشین باید اضافه نمود که نتایج تحقی  حاضر با نتایج برخی 

( همسو و هم جهت بوده است چرا که در تحقی  1395تحقیقات من جمله مجیدی )
 های ها و سریال هرچه میزان عواملی مانند: استفاده، عالقه و انگیزه از برنامهمزبور 

. همچنین یابد وبرداری دینی نیز افزایش میگمیزان ال ،دینی تلویزیون افزایش یابد
 تنهاهای  ( هر چه میزان تماشای برنامه1393ریاحی و همکاران )مطاب  با تحقی  

توان به موازات آن افزایشی را در بعد پیامدی هویت دینی به  مذهبی افزایش یابد، می
با افزایش میزان تماشای ( 1393حقی  خاکیان )انتظار نشست و بر حسب نتایج ت

( 1390والیتی )های تحقی   یافته یابد. های دینی تلویزیون دینداری افزایش می برنامه
های دینی تلویزیون و میزان هویت دینی شهروندان را  همبستگی بین متغیر برنامه

( هر چه میزان 2010(ل برگر و همکاران )2002. همنوا با تحقی  فرناندز )دهد نشان می
رود.  های جمعی بیشتر شود میزان هویت دینی مخاطبان نیز باال می استفاده از رسانه

( هر چقدر مدت زمان استفاده از 2012باید اضافه نمود که مطاب  با تحقی  هالکوا )
یابد، بر هویت ملی و مذهبی مخاطبان نیز اثر مثبت و معناداری  این رسانه افزایش می

 گذارد. بر جای می
 خانواده رفتاری الگوی از قسمتی به تبدیل جهان نقاط اکثر در تلویزیون امروزه

 از را خود و اجتماعی فردی رفتار و صحبت معیارهای از بخشی خانواده افراد و شده

با  تلویزیون دیگر، عبارت به. آورند می دست به تلویزیونی ةشد ارائه های برنامه خالل
 محلی تنها نه خانواده دیگر است. هبخشید خانواده به تازه و دیگر بعدی ورودش،

 آموخت، وانت می آن در که است سازمانی بلکه نیست ... و غذا استراحت، صرف برای

 را تلویزیون برآورده ساخت. لذا را خود فرهنگی های و خواسته کرد تماشا را جهان
 ایندانست.  افراد زندگی کیفیت و تفکر ةشیو بر اثرگذار و مهم عوامل از توان می
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 و رفتار تغییر تازه، عادات پیدایش در و داشته جامعه بر متقابل تأثیری تواند می وسیله

 تولیدات رسد می نظر به مجموع در .کند ءایفا مهمی نقش ها، انسان خوی و خل 

 تولید باز و تولید در مؤثر ابزاری شناسان اجتماعی روان غالب نظر از تلویزیون فرهنگی

 و مدیران نظر مورد عناصر فرهنگی ترویج به قادر و بوده هنجارها و ها ارزش
 ها رسانه معاصر، جهان است. در جوامع فرهنگی و اجتماعی امور گیران تصمیم

 ناپذیر دارند. اجتناب حال عین در و پیچیده جانبه، دو ای رابطه
سوی  به آن حامل و پیام ناقل عنوان به رسانه و پیام منزلة به مذهب میان، این در
فرهنگ )  آن طری  از که ای دروازه عنوان به را شود. رسانه می گرفته نظر در مخاطب
 آنان، نظر گیرند. از می نظر در شود، می منتقل افراد به هنجارها( و ها ارزش باورها،

 اعتقادات، شامل فرهنگی محتویات انتقال معنای به ها رسانه طری  از سازی فرهنگ

 سبک و سنتها ها، پوشش رفتار، بر که است هایی ازش و ها، مفاهیم برداشت افکار،

گذارد. با در نظر گرفتن این امر و با توجه به اثرگذاری  تأثیر می جامعه در افراد زندگی
ها و هنجارها، سبک زندگی، هویت دینی  های جمعی مانند تلویزیون بر ارزش رسانه

حاضر این بوده است تا مشخص نماید که آیا  مخاطبان و ... هدف از تحقی 
های تلویزیونی ویژه ماه رمضان بر هویت دینی مخاطبان اثرگذار بوده است یا  برنامه

خیر و در صورت اثرگذاری تا چه اندازه توانسته است تغییرات مربوط به هویت دینی 
 بینی و تبین نماید. کاربران را پیش

عقیده دارد که تلویزیون به لحاظ عم  و نفوذ قابل  در نظریه کاشت گرنبر
اش، نیروی فرهنگی قدرتمندی است. وی تلویزیون را ابزاری در دست نظم  مالحظه
داند، که بجای تغییر، تهدید یا تضعیف نظام سنتی  شده صنعتی اجتماعی می تثبیت

و که اثر اصلی ها و رفتارها، در خدمت حفظ، تثبیت یا تقویت آنهاست. ا باورها، ارزش
داند، معتقد  پذیری یعنی اشاعة ثبات و پذیرش وضعیت موجود می تلویزیون را جامعه

رساندل بلکه این امر با هماهنگی  است که تلویزیون تغییرات را به تنهایی به حداقل نمی
مدعی است که میان تماشای  د. ویشو دیگر نهادهای عمدة فرهنگی محق  می
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های دنیا، رابطه وجود دارد و تماشاگران  در مورد واقعیتتلویزیون و اظهار نظر 
مصرف اختالف نظر  پرمصرف تلویزیون نسبت به واقعیات زندگی با بینندگان کم

این نظریه معتقد است که تلویزیون در بلندمدت موجب  .(310: 1384ند)گونتر، دار
به آنها نگرش شود و  بینی و نظام ارزشی بینندگان پرمصرف خود می تأثیر در جهان

بخشد. در واقع نظریه گرنبر با تفاوت قائل شدن  تلویزیونی واحد در مورد واقعیات می
بین مخاطب عادی و پرمصرف، تأثیر زیاد تلویزیون بر مخاطب پرمصرف را اثبات 

گوید: از نظر تماشاگران پرمصرف، تلویزیون عمال ، دیگر منابع  میوی  .کند می
)سورین و  کند آورده و یک کاسه می ها را به انحصار در اطالعات، افکار و آگاهی

 (. 390: 1380تانکارد، 
کند که وی آنرا کاشت یا  های مشابه، چیزی را تولید می اثر این مواجهه با پیام

گرنبر عقیده دارد د.نام های رایج، می های رایج و ارزش بینی رایج، نقش آموزش جهان
ساسی از واقعیات فاصله داردل اما به جهت تکرار که پیام تلویزیون از چندین جنبة ا

شود و تماس ممتد با  اش، نهایتا  به عنوان دیدگاه مورد وفاق جامعه، پذیرفته می دائمی
پردازان کاشت  نظریه شود. تواند نهایتا  به قبول دیدگاه تلویزیون جهان تلویزیون، می

غیرمستقیم، اما متراکم و  کنند که تلویزیون اثرات درازمدت، تدریجی، استدالل می
کنند که تماشای تلویزیون بیشتر اثرات نگرشی دارد تا  انباشتنی دارد. آنها تأکید می

شود که بیشتر  هایی دیده می نگرش« کاشت»عنوان  رفتاری. تماشای زیاد تلویزیون، به
هماهنگ است تا با جهان  ،کشند های تلویزیونی به تصویر می با جهانی که برنامه

های  هر چقدر بر میزان آشنایی و میزان مشاهده برنامه این تحقی ، نیزدر قعی. وا
تلویزیونی افزوده شده استل هویت دینی کاربران نیز به موزات آن با افزایش روبرور 

توان اذعان نمود که عناصر نظریه کاشت در این خصوص به لحاظ  بوده است. لذا می
کاشت بر فرایند انباشتنی و  ةنظری» نویسد می وود. اند یید واقع شدهأتجربی نیز مورد ت
واقعیت  ةآن، تلویزیون اعتقادات و باورها را دربار ةکند که به وسیل متراکمی اشاره می

برای فهم این  متراکم و انباشتنیة واژ(. 252: 2000)وود،  «اجتماعی پرورش می دهد
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ویژه، اثرات  ةاینکه یک برنام ةپردازان کاشت دربار نظریه مهم استل زیرا نظریه
اند  کنند، بلکه مدعی های بینندگان دارد، بحث نمی چشمگیری بر باورها و نگرش

تماشای تلویزیون برای مدتی طوالنی، تأثیراتی بر روی بینندگان نسبت به دنیا و 

پاسخ یا خطی   -های محرک کاشت بر هیچ یک از مدل .اعتقادات و باورهای آنان دارد
 ةها و مخاطبان داللت نداردل بلکه بیشتر بر پیامدهای فزایند یان محتوای رسانهساده م

های کوتاه مدت داللت  ها و نه پاسخ درازمدت  تماس با نظام ثابت و اساسا  مکرر پیام
 (. 123: 1389زاده،  د )مهدیکن کاشت به استمرار، ثبات و تغییر تدریجی توجه می.دارد

فرضیات دیگر تحقی  بر این امر مبتنی بوده است که هر از طرف دیگر یکی از 
های تلویزیونی افزوده شود، هویت دینی با افزایش  چقدر بر میزان رضایتمندی از برنامه

همراه خواهد بود. ادعای مزبور که منطب  با مفروضات نظریه استفاده و رضایتمندی 
اب  با نظر استفاده و یید تجربی و نظری قرار گرفته است. مطأباشدل مورد ت می

استفاده و رضامندی با اتخاذ رویکردی  ةنظریگیر رسانه فعال است.  رضایتمندی پیام
ها را برآورده ساختن نیازها و  کارکردگرایانه به ارتباطات و رسانه، مهمترین نقش رسانه

ها را  زهها این نیازها و انگی بنابراین، به هر میزان که رسانه .داند های مخاطب می انگیزه
فرضیه  .کنند برآورده سازند، به همان میزان موجبات رضایتمندی مخاطب را فراهم می

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 

یکی از مفاهیم و مفروضات اصلی . نیازها و عالی  فرد دارداین رضایت بستگی به 
است. به این معنا که مخاطب در « فعال بودن مخاطب»استفاده و رضامندی،  ةنظری

ها به دنبال رفع نیازها و کسب رضامندی است و باور دارد که انتخاب  استفاده از رسانه
های نظریه  همترین ویژگید. یکی از مکن رسانه، رضامندی مورد نظرش را تأمین می

 گیرد که در مزبور این است که خشنودی مخاطب را پیامد یا نتیجه استفاده در نظر می
کید و أبنابراین به جای ت .شود پی انتخاب فعاالنه محتوا توسط مخاطب حاصل می

کید است أها مورد ت توجه اصلی به اثرهای ناخواسته بر مخاطب که در خیلی از نظریه
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کند که خواست و نیاز خود مخاطب است البته در اینجا پیامدهای  کید میأای ت بر نتیجه
عنوان امری  ها حاصل شود ولی به ای هم ممکن است از استفاده از رسانه ناخواسته

 شود.  فرعی در نظر گرفته می
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