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چکیده
دیــن یکــی از قدیمیتریــن و مهمتریــن نهادهــای اجتماعــی اســت و تمامــی جوامــع
در طــول تاریــخ دارای دیــن بودهانــد .هــدف پژوهــش حاضــر ،بررســی رابطــه بیــن مصــرف
رســانهای (تلویزیــون داخلــی و ماهــوارهای) بــا میــزان دینداری دانشــجویان اســت .ایــن پژوهش
بــا اســتفاده از روش پیمایــش انجــام شــد .جامعـهی آمــاری تحقیــق شــامل تمامی دانشــجویان
جدیدالــورود شــاغل بــه تحصیــل در دانشــکدههای دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان در ســال
تحصیلــی  95-94بــود کــه پرسـشنامهی تحقیــق براســاس روش سرشــماری بیــن همـهی آنان
(دانشــجویان جدیدالــورود) توزیــع ،ســپس اطالعــات جمـعآوری شــده به کمــک نرمافــزار spss
و بــا اســتفاده از روشهــای آمــاری توصیفــی و اســتنباطی تجزیــه و تحلیــل شــد .یافتههــای
توصیفــی تحقیــق نشــاندهندهی ســطح متوســط بــه بــاالی دینــداری در میــان دانشــجویان
دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان بــوده اســت .نتایــج تحلیلــی گویــای آن اســت کــه بیــن
میــزان مصــرف تلویزیــون داخلــی بــا دینــداری کل رابطـهی مثبــت و معنــادار وجــود داشــته
و از میــان ابعــاد دینــداری ،بعــد مناســکی بیشــترین شــدت رابطــه را بــا میــزان اســتفاده از
تلویزیــون داخلــی داشــته اســت .اســتفاده از تلویزیــون داخلــی با ســایر ابعــاد دینــداری رابطهی
معنــادار نداشــته اســت .همچنیــن نتایــج تحقیــق ،رابطـهی معکــوس و معنــاداری بین اســتفاده
از تلویزیــون ماهــوارهای بــا دینــداری کل نشــان میدهــد .از میــان ابعــاد دینــداری ،بعــد عاطفی
و پیامــدی بیشــترین شــدت رابطــه را بــا میــزان اســتفاده از تلویزیــون ماهــوارهای دارد و بعــد
اعتقــادی و مناســکی ،فاقــد ایــن رابطـهی معنــادار اســت.

پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان  /شماره  / 13بهار و تابستان 96

سهیل صادقی **

تاریخ دریافت95/04/11:

پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان  /شماره  / 13بهار و تابستان 96

Downloaded from rdch.ir at 23:05 +0430 on Wednesday July 18th 2018

22

 -1مقدمه و بیان مسئله
ديــن بخشــى از فرهنــگ اســت و بســيارى از اوقــات جزئــى بنياديــن از آن ،امــا فرهنــگ
خــود بخشــى از حيــات اجتماعــى اســت كــه در برقــرارى روابــط جمعــى و تحكيــم ايــن روابــط
نقــش اساســى دارد .در ايــن ميــان البتــه ديــن ســهمى مهــم خواهــد داشــت و مقـ ّوم پيوندهاى
اجتماعــى خواهــد بــود .همچنيــن از ســوى ديگــر ،ديــن ســازمانهايى اجتماعــى مىســازد كــه
در تكامــل بــا ديگــر نهادهــا و پديدههــاى اجتماعــى قــرار مىگيــرد و بررســى آن بــا نگــرش
جامعهشناســانه ميســر اســت (جاللــى مقــدم.)11 :1379 ،
در نــگاه جامعهشناســان ،دیــن پدیــدهای بــه بیــان خاصتــر اجتماعــی اســت .ایــن نهــاد
در درون جامعــه قــرار میگیــرد ،یکــی از عناصــر آن محســوب میشــود و بــا دیگــر نهادهــای
اجتماعــی مثــل اقتصــاد ،فرهنــگ ،سیاســت و خانــواده روابطــی برقــرار میســازد ،با آنهــا تعامل
و دادوســتد میکنــد ،بــر آنهــا تأثیــر میگــذارد و تأثیــر میپذیــرد و در ایــن مســیر خــود بــه
تغییــر و تحــول گرفتــار میشــود .از ایــن منظــر ،دیــن بــه عنــوان یــک نهــاد اجتماعــی مثــل
دیگــر پدیدههــا و نهادهــای اجتماعــی تلقــی میشــود .دیــن اصــل وحدتبخــش و زمین ـهی
مشــترکی را فراهــم میســازد و بــه انســان اجــازه میدهــد تــا بــا فائــق آمــدن بــر تمایــات
خودخواهانـهاش ،بــه دلیــل عشــق بــه همنوعانــش فراتــر از ایــن خودخواهــی عمــل کنــد .دیــن
ســنگ بنــای ســامان اجتماعــی و منبعــی بــرای ارزشهــای اجتماعــی اســت و بــر گزینشهــای
فــردی در بســیاری از زمینههــای زندگــی روزمــره تأثیــر میگــذارد و تجل ـیگاه روح جمعــی
و عامــل همبســتگی و یکپارچگــی جامعــه محســوب میشــود (کهــزادی .)6 :1392 ،بنابرایــن،
ديــن مكانيســى اســت كــه ســامان اجتماعــى را حفــظ مىكنــد و نيــازی اجتماعــى محســوب
مىشــود (فراســتخواه.)140 :1377 ،
در گذشــته ســهم عمــدهای از معــارف دینــی از طریــق چهــره بــه چهــره و در قالــب دانــش
محلــی و ســنتی آموختــه و درونــی میشــد .محــدود بــودن ارتباطــات در جوامــع مذکــور ،از
گســترهی ســرعت و عمــق دگرگونیهــای اجتماعــی و فرهنگــی میکاســت و ســبب انتشــار
تدریجــی فرهنــگ میشــد و در نتیجــه ایســتایی نســبی جامعــه را فراهــم میکــرد .امــا امــروزه
گســترش اعجابانگیــز فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات ،حــوزهی تعامــات اجتماعــی و مبــادالت
جهانــی را بــه گونـهای بنیــادی دگرگــون ســاخته اســت .مفهــوم مــکان بــه عنــوان پیشفــرض
اساســی تعامــات ،بــا مفهــوم فضــا جایگزیــن شــده اســت .ایــن جابهجایــی ،موجبــات
کنشهــای اجتماعــی بــدون نیــاز بــه مــکان مشــترک را در فضایــی نــه واقعــی ،بلکــه مجــازی
فراهــم کــرده اســت .در جوامــع امــروز ،رســانههای ارتباطــی و اطالعاتــی بــه یکــی از مهمتریــن
منابــع تأثیرگــذار بــر نگــرش و کنــش افــراد تبدیــل شــدهاند .افزایــش ســرعت تغییــرات در
منابــع اطالعاتــی مخاطبــان ،باعــث بــاال رفتــن دگرگونــی در رویکردهــای رفتــاری و نگرشــی
آنــان شــده اســت (حســینزاده .)14 :1391 ،در میــان رســانهها ،تلویزیــون بــدون تردیــد بــه
عنــوان یکــی از مهمتریــن تحــوالت در زمینـهی تأثیرگــذاری بــر زندگــی اجتماعــی انســانها
از جایــگاه برجســتهای برخــوردار اســت .از نظــر گیدنــز ،ظهــور تلویزیــون بــر الگوهــای زندگــی
روزمــره بــه شــدت تأثیــر گذاشــته اســت؛ زیــرا بســیاری از مــردم فعالیتهــای دیگــر را پیرامون

پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان  /شماره  / 13بهار و تابستان 96

1ـ1ـ پیشینهی تحقیق
ریاحــی و همــکاران ( )۱۳۹۳در پژوهــش خــود بــا عنــوان «تلویزیــون و هویــت دینــی
(مطالعــه مــوردی :دانشــجویان دانشــگاه مازنــدران)» بــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد کــه بیــن
میــزان مصــرف تلویزیــون بــا همـهی ابعــاد هویــت دینــی و دینــداری کل دانشــجویان ،رابطـهی
مثبــت و معنــاداری وجــود دارد .اگرچــه از میــان ابعــاد چهارگانـهی هویــت دینی ،بعــد اعتقادی
بیشــترین شــدت رابطــه ( )0/213را بــا میــزان اســتفاده از تلویزیــون داشــت ،همچنیــن بــا انــواع
برنامههــای تلویزیونــی رابطـهای مثبــت و معنــادار داشــت؛ از میــان ابعــاد هویــت دینــی ،بعــد
پیامــدی بیشــترین رابطــه ( )0/513را بــا برنامههــای صرفـاً مذهبــی داشــته اســت .بعــد اعتقادی
نیــز دارای بیشــترین شــدت رابطــه ( )0/321بــا ســایر برنامههــا بــود و در نهایــت نتیجــه گرفتنــد
کــه هرچــه میــزان تماشــای برنامههــای صرفـاً مذهبــی افزایــش یابــد ،میتــوان بــه مــوازات آن،
افزایــش را در بعــد پیامــدی هویــت دینــی بــه انتظــار نشســت.
نوربخــش و همــکاران ( )1392پژوهشــی تحــت عنــوان «تأثیــر انــواع رســانه بــر دینــداری
دانشــجویان دانشــگاههای سراســر کشــور» انجــام دادنــد .در بخــش مطالع ـهی اکتشــافی ایــن
پژوهــش ،انــواع دینــداری موجــود در میــان دانشــجویان ،شناســایی و عوامــل مؤثــر بــر آن
مشــخص شــدهاند .ســپس از طریــق روش تحلیــل مســیر ،اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم
مجموعــه عوامــل مؤثــر بــر انــواع دینــداری مشــخص شــده اســت .یافتههــای پژوهــش نشــان
داد کــه رســانهها (شــبکههای تلویزیــون داخلــی و ماهــوارهای) بــر انــواع دینــداری تأثیرگــذار
هســتند.
در پژوهــش بختیــاری ( )۱۳۹۰بــا اســتفاده از روش خوشـهای چنــد مرحلـهای ۳۸۵ ،نفــر از
مــردان بــاالی  ۱۸ســال در شــهر قــم ،بــه عنــوان نمونـهی تحقیــق انتخــاب شــدند و با اســتفاده
از پرس ـشنامه بــا آنهــا مصاحبــه شــد .نتایــج تحقیــق بیانگــر رابط ـهی منفــی بیــن مصــرف
رســانههای خارجــی و دینــداری اســت؛ در حالــی کــه رابطــهی بیــن مصــرف و رســانههای
داخلــی و دینــداری تأییــد نشــد.

23

Downloaded from rdch.ir at 23:05 +0430 on Wednesday July 18th 2018

برنامههــای تلویزیونــی معینــی تنظیــم میکننــد (ریاحــی و همــکاران .)32 :1392 ،بنابرایــن ،بــا
توجــه بــه انکارناپذیــر بــودن ضــروت مطالعـهی رســانههای جمعــی بــه عنــوان یکــی از منابــع
اطالعاتــی و معرفتــی در دنیــای امــروز ،همچنیــن ایــن نکتــه کــه شــناخت و بررســی رابطـهی
ایــن رســانهها بــا دینــداری در میــان دانشــجویان ـ کــه بــه عنــوان قشــر جــوان و آیندهســازان
جامعــه بــه شــمار میرونــد ـ میتوانــد تصویــری از وضعیــت موجــود را نشــان دهــد و زمینــه
را بــرای سیاســتگذاری و برنامهریــزی مؤثرتــر و آگاهانهتــر بــرای ایــن قشــر مهــم ترســیم
ســازد ،هــدف از ایــن تحقیــق بررســی و شــناخت رابطــهی اســتفاده از رســانههای جمعــی
(تلویزیــون داخلــی /ماهــوارهای) بــا وضعیــت دینداری دانشــجویان اســت .همچنیــن این تحقیق
در پــی پاســخ بــه ایــن پرسـشهای اساســی اســت کــه وضعیــت دینــداری دانشــجویان بــه چــه
صــورت اســت؟ میــزان اســتفاده از رســانههای جمعــی در میــان دانشــجویان چگونــه اســت و
اینکــه بیــن اســتفاده از رســانههای جمعــی بــا وضعیــت دینــداری دانشــجویان چــه رابط ـهای
وجــود دارد؟
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1ـ 2ـ مبانی نظری پژوهش

ـ دینداری
دیــن غالب ـاً عاملــی نیرومنــد و تعیینکننــده در پدیدههــای اجتماعــی بــه شــمار م ـیرود
و بــا نقــش اجتماعــی روشــنی کــه در جامعــه دارد ،زندگــی فــردی و اجتماعــی را ســامان
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کرماللهــی ( )1390تحقیقــی را تحــت عنــوان «بررســی رابطـهی اســتفاده از رادیــو ،تلویزیون
و ماهــواره بــا وضعیــت دی ـنداری مخاطبــان» انجــام دادنــد .ایــن تحقیــق ،بــا هــدف بررســی
برخــی آثــار اســتفاده شــده از ســوی رســانهها و نقــش آنهــا بــر وضعیــت دیـنداری مخاطبــان
صــورت گرفتــه اســت .جمعیــت آمــاري پژوهــش شــامل کلیـهی دانشــجویان رشــتههاي علــوم
انســانی و علــوم پای ـهی شــاغل بــه تحصیــل در دانشــگاه قــم و دانشــگاه آزاد اســامی شــهر
قــم در ســال تحصیلــی  88-87اســت .از میــان ایــن دانشــجویان 484 ،نفــر بــا اســتفاده از روش
نمونهگیــري طبقـهاي بــه عنــوان نمونـهی آمــاري انتخــاب شــدند .بــر اســاس نتایــج بــه دســت
آمــده ،جهــت رابطـهی اســتفاده از رادیــو و تلویزیــون داخلــی و خارجــی بــا وضعیــت دیـنداری
مخاطبــان معکــوس اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه اســتفاده از برنامههــای رادیــو و تلویزیــون داخلــی
بــا وضعیــت پایبنــدی مخاطبــان بــه ابعــاد و نشــانههای دی ـنداری ،رابط ـهای مثبــت دارد و
برعکــس اســتفاده از برنامـهی رادیوهــای خارجــی و شــبکههای ماهــوارهای ،رابطـهی منفــی.
کرماللهــی ( )۱۳۸۹تحــت پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی رابط ـهی اســتفاده از اینترنــت بــا
دینــداری کاربــران» بــه ایــن نتایــج دســت یافت کــه در بیــن کاربــران اینترنــت ،میزان اســتفاده
از آن بــا هیــچ کــدام از ابعــاد و نشــانههای دینــداری بــه دســت آمــده رابطــهی معنــاداری
نــدارد؛ امــا نــوع اســتفاده از اینترنــت بــا مقیــاس کلــی دینــداری و برخــی از ابعــاد (عبادتهــا و
احــکام دینــی) و نشــانههای آن رابطـهی معنــاداری دارد .در ایــن میــان ،اســتفادهی اطالعاتــی
از اینترنــت بــا دینــداری رابطـهی مثبتــی دارد ،امــا اســتفادهی تفریحــی و ارتباطــی از اینترنــت
بــا میــزان التــزام بــه ابعــاد و نشــانههای دینــداری ارتباطــی منفــی دارد.
احمدپــور و قــادرزاده ( )۱۳۸۹در پژوهشــی بــه بررســی تأثیــرات فضــای ســایبر بــر هویــت
دینــی دانشــجویان دانشــگاه کرمانشــاه پرداختنــد .یافتههــای پژوهــش نشــان داد کــه هویــت
دینــی در تعامــل بــا فضــای دینــی و فضــای ســایبر تضعیــف و بــا افزایــش میــزان مصــرف و
دسترســی بــه اینترنــت ،از برجســتگی هویــت دینــی نــزد دانشــجویان کاســته میشــود .در
میــان ابعــاد و شــاخصهای هویــت دینــی ،فضــای ســایبر بیشــترین تأثیــر را بــر ابعــاد پیامــدی
و تجربــی داشــته اســت و کمتریــن تأثیــر را بــر بعــد شــناختی.
قــادی ( )۱۳۸۵تحــت پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی رابطـهی اســتفاده از اینترنــت و هویــت
دینــی کاربــران» ،بــه بررســی نحــوهی هویتیابــی دینــی در میــان جوانــان کاربــر اینترنــت
پرداخــت .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه متغیرهایــی چــون مــدت اســتفاده کاربــران از اینترنت،
میــزان اســتفاده ،نــوع اســتفاده ،انگیــزه و هــدف اســتفاده ،مشــارکت و فعــال بــودن کاربــران در
اســتفاده از اینترنــت ،واقعــی تلقیکــردن سیاســتهای اینترنتــی از ســوی کاربــران ،پایــگاه
اجتماعــی  -اقتصــادی کاربــران و میــزان تحصیــات آنــان ،با هویــت دینی کاربــران رابطــه دارد.

1ـ3ـ مروری بر نظریات تأثیر رسانهها

ـ نظریهی گلوله (سوزن تزریقی)
نظریـهی تزریقــی ،3مصــداق الگــوی تأثیــر مطلــق محتــوای رســانهای بــر نگــرش و رفتــار
1. Charles Gluck
2. Rodney Stark
3. Hypoderamic Theory
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ـ الگوی دینداری گالک و استارک
چارلــز گالک 1طــی دهـهی  50-60میــادی در تــاش بــرای فهــم و تبییــن دیــن در آمریــکا
2
بــود .وی بحــث ابعــاد التــزام دینــی را در ایــن کشــور زنــده کــرد و بــا همــکاری رادنی اســتارک
در ســال  1956م .بــه شــرح و بســط الگــوی جدیــدی از دینــداران پرداخــت .هــدف اصلــی آنهــا
عمومـاً درک شــیوههای گوناگونــی بــود کــه مــردم بــا توســل بــه آن ،خــود را مذهبــی تلقــی
میکردنــد .آنهــا بــر ایــن عقیــده بودنــد بــه رغــم آنکــه ادیــان جهانــی در جزئیــات بســیار
متفاوتنــد ،امــا دارای حوزههــای کلــی هســتند کــه دینــداری در آن حوزههــا یــا آن ابعــاد
جلوهگــر میشــود (احمــدی.)27 :1388 ،
آنهــا بــرای دینــداری چهــار بعــد اصلــی عمــل ،بــاور ،تجربــه ،دانــش یــا معرفــت را تحــت
عنــوان ابعــاد عمومــی الــزام دینــی مطــرح کردهانــد .ایــن ابعــاد چهارگانــه در ســطح مقیاسهای
اولیــه ،بــه پنــج شــاخص یــا مقیــاس تقســیم شــدهاند کــه افزایــش آن ،ناشــی از تفکیــک بعــد
عمــل بــه دو بخــش شــاخص مناســکی و عبــادی اســت .در مقیــاس ثانویــه ،شــاخصها در
نهایــت بــه هشــت عــدد افزایــش یافتــه کــه شــاخصهای ناظــر بــر روابــط اجتماعــی دینــداران
هــم بــه آن اضافــه شــده اســت (گنجــی.)115 :1383 ،
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میبخشــد .در وهلــهی اول ،اغلــب جامعهشناســان در تفکــر اجتماعــی خــود دیــن و نقــش
آن را مــورد نظریهپــردازی قــرار دادهانــد .ســن ســیمون دیــن را بــرای حفــظ حیــات اجتماعــی
و معنــی ضــروری دانســته و در نظــر پیــروان وی ،دیــن عامــل پیونــدی بــرای جامعــه تلقــی
گشــته اســت .کنــت ،دیــن را زمینهســاز گسســتن اختالفــات فــردی بــرای غلبــه بــر تمایــات
فردگرایانـهی انســانها ،عامــل ایجــاد نــوع دوســتی ،مشروعیتبخشــی و ثبــات در هــر حکومــت
و تنظیمکننــدهی رابطـهی فرماندهــی و فرمانبــری در هــر قــدرت اجتماعــی بــه شــمار مـیآورد
(کالنتــری و آرانــی .)28 :1394 ،در کنــار اندیشــمندان غــرب ،اندیشــمندان مســلمان هــم بــه بیــان
تعریــف و اهمیــت دیــن پرداختهانــد .عالمــه طباطبائــی تعریــف از دیــن را ایــن گونــه ارائــه
میدهــد :مجمــوع اعتقــادات انســانها در زمینــهی وجــود انســانها و مقــررات متناســب
بــا ایــن اعتقــاد کــه در مســیر زندگــی مــورد عمــل قــرار میگیــرد ،دیــن نامیــده میشــود
و اگــر انشــعابی در دیــن پدیدآیــد ،هــر شــعبه را مذهــب مینامنــد (طباطبایــی.)203 :1362 ،
آیـتاهلل ســبحانی ،دیــن را در مجموعـهی آموزشــی اندیشــه اســامی بــه ایــن صــورت تعریــف
میکنــد« :دیــن مجموعــه عقایــد ،قوانیــن و مقرراتــی اســت کــه خداونــد از طریــق پیامبــران
بــرای هدایــت و ســعادت انســان نــازل فرمــوده و دارای ابعــاد مختلفــی نظیــر بعــد شــناختی و
آمــوزهای ،اخالقــی ،فــردی ،احساســی و آرمانــی اســت( ».ســبحانی و محمدرضایــی.)21 :1386 ،
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ـ نظریهی استحکام
طبــق نظریــهی اســتحکام  ،پیامهــای رســانهای توانایــی تغییــر عقیــده را ندارنــد تنهــا
میتواننــد بهصــورت محــدود عقایــد افــراد را در زمینههــای بــه خصوصــی اســتحکام بخشــند
و بــرای ایــن کار ،بایــد از قبــل زمینــهی الزم وجــود داشــته و پیــام منطبــق بــا ذهنیــت و
باورهــای او باشــد (حســینپور .)82 :1389 ،بنابرایــن ،تأثیــر پیامهــای ارتباطــی را بــر نگــرش
و رفتــار مخاطــب ،محــدود و عمدتـاً در راســتای تقویــت و اســتحکام عقایــد و باورهــای قبلــی
میدانــد .ایــن نظریــه برخــاف نظریـهی تزریقــی ،جریــان ارتبــاط را دو مرحلـهای میدانــد کــه
طــی آن پیامهــای ارتباطــی از رســانهها بــه واســطههایی بــه نــام رهبــران افــکار میرســد و
از آنجــا بــه میــان مــردم (پیــروان) منتقــل میشــود.
1

ـ نظریهی کاشت
نظریـهی کاشــت 2بــر آثــار تدریجــی و درازمــدت رســانهها بهویــژه تلویزیون ،بر شــکلگیری
تصویــر ذهنــی مخاطبــان از دنیــای اطــراف و مفهومســازی آنــان از واقعیــت اجتماعــی تأکیــد
میکنــد .نظریـهی کاشــت فــرض میکنــد کــه تلویزیــون در نگــرش بیننــدگان تأثیــرات بلنــد
مدتــی دارد .از دیــدگاه رویکــرد کاشــت ،رســانهها تأثیراتــی بلنــد مــدت دارنــد که غیرمســتقیم،
تدریجــی و کوچــک هســتند؛ امــا تراکمــی و رو بــه افزایــش و چشــمگیرند و عمدتـاً تأکیــد بــر
آثــار نگرشــی اســت تــا آثــار رفتــاری (هرســیج و همــکاران.)80 :1390 ،

ـ نظریهی برجستهسازی
نظری ـهی برجستهســازی 3مدعــی تأثیــر رســانهها بــر شــناخت و نگــرش مــردم ،تعییــن
اولویتهــای ذهنــی آنــان از طریــق انتخــاب و برجستهســازی بعضــی از موضوعــات و رویدادهــا
در قالــب خبــر و گــزارش خبــری اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه رســانهها بــا برجســته ســاختن
بعضــی از موضوعهــا و رویدادهــا ،بــر آگاهــی و اطالعــات مــردم تأثیــر میگذارنــد .گرچــه
نمیتواننــد تعییــن کننــد کــه مــردم چگونــه بیندیشــند ،میتواننــد تعییــن کننــد کــه دربارهی
چــه بیندیشــند (مهــدیزاده 59 :1391 ،و .)58
ـ نظریهی وابستگی
نظریـهی وابســتگی توســط بــال روکیــچ و دی فلــور مطــرح شــد .آنهــا رویکــرد سیســتمی
وســیعی را در پیــش گرفتنــد کــه رابطــهی یکپارچــهای میــان رســانهها مخاطبــان و نظــام
1. Reinforcem1ent
2. Cultivation Theory
3. Agenda-setting Theory
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مخاطبــان اســت .ایــن نظریــه گویــای آن اســت کــه پیامهــای رســانهای بــهطــور یکســان و
یکنواخــت بــه همـهی مخاطبــان میرســد و تأثیــر مســتقیم و قــوی بــر جــای میگــذارد؛ بــه
عبارتــی نظریـهی تزریقــی ،وســایل ارتباطجمعــی را دارای تأثیــر مطلــق ،مســتقیم و فــوری بــر
مخاطــب میدانــد .رســانهها نـ ه تنهــا بــه تغییــر نگــرش مــردم بلکــه بــه تغییــر رفتــار آنهــا نیــز
قــادر هســتند .مخاطبــان بهطــور مســتقیم بــه رســانهها مرتبــط هســتند و تأثیــر رســانهها بــر
نگــرش و رفتــار آنهــا ،فــوری اتفــاق میافتــد (مهــدیزاده.)51 :1391 ،

1ـ 4ـ چارچوب نظری
در ایــن تحقیــق بــرای نشــان دادن چگونگــی ســازوکار تأثیــر تلویزیــون بــر میزان دینــداری،
در بیــن نظریــات تأثیــر رســانهها از رویکــرد کاشــت اســتفاده شــده؛ ایــن امــر بــرای بیــان
تأثیــرات و آثــار رســانهها مخصوصــاً تلویزیــون در فرهنگپذیــری و اجتماعــی کــردن افــراد
صــورت گرفتــه اســت .وود معتقــد اســت :نظری ـهی کاشــت بــه فراینــد انباشــتی و متراکمــی
اشــاره میکنــد کــه بــه وســیلهی آن ،تلویزیــون اعتقــادات و باورهــا را دربــارهی واقعیــت
اجتماعــی پــرورش میدهــد (میرزایــی و باباصفــری .)129 :1394 ،رویکــرد کاشــت در پــی بررســی
ایــن موضــوع اســت کــه آیــا بیننــدگان تلویزیــون ،نســخهی تلویزیونــی واقعیــت را کــه بیشــتر
میبیننــد ،بــاور دارنــد؟ از دیــدگاه ایــن رویکــرد ،رســانههای جمعــی بــهویــژه تلویزیــون ـ
کــه عاملــی مهــم در اجتماعــی کــردن افــراد بــه شــمار مـیرود ـ نگرشهــا ،ارزشهــا ،رفتارهــا
و ادراکهــای مــا را از جهــان واقعــی شــکل میدهنــد و ایجــاد میکننــد .از دیــدگاه گربنــر،
رســانه بــه ایــن گرایــش دارد کــه روایتهایــی یکســان و نســبتاً مــورد وفــاق از واقعیتهــای
اجتماعــی ارائــه دهــد و مخاطبــان خــود را نیــز بــا آن فرهنگپذیــری ســازگار ســازد .کاشــت ،به
1. Uses and Gratification
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ـ نظریهی استفاده و رضامندی از رسانهها
ایــن نظریــه بــا فرضی ـهی کاتــز و بالمــر در  1974شــکل گرفــت کــه در کتــاب آنهــا بــه
نــام اســتعاره از ارتباطجمعــی مطــرح شــد .آنــان ایــن ســخن را مطــرح ســاختند کــه مــا
نمیپرســیم رســانهها بــا مــردم چــه میکننــد ،بلکــه میپرســیم مــردم بــا رســانهها چــه
میکننــد .ایــن تفکــر بــه نقطـهی عطفــی در تحقیقــات ارتباطجمعــی بــدل شــد؛ تفکــری کــه
مفهــوم مخاطــب فعــال را بــه روشــنی مطــرح کــرد (حســینپور .)90 :1389 ،نظری ـهی اســتفاده
و رضامنــدی 1ضمــن فعــال انگاشــتن مخاطــب ،بــر نیازهــا و انگیزههــای وی در اســتفاده از
رســانهها تأکیــد میکنــد و بــر آن اســت کــه ارزشهــا ،عالیــق و نقــش اجتماعــی مخاطبــان
مهــم اســت و مــردم براســاس ایــن عوامــل ،آنچــه میخواهنــد ببیننــد و بشــنوند ،انتخــاب
میکننــد .پرســش اساســی نظریــهی اســتفاده و رضامنــدی ایــن اســت کــه چــرا مــردم از
رســانهها اســتفاده میکننــد و آنهــا را بــرای چــه منظــوری بــه کار میگیرنــد؟ پاســخی کــه
بــه اجمــال داده میشــود ایــن اســت کــه مــردم بــرای کســب راهنمایــی ،آرامــش ،ســازگاری
اطالعــات و شــکلگیری هویــت شــخصی ،از رســانهها اســتفاده میکننــد (مهــدیزاده:1391 ،
.)72
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اجتماعــی برقــرار میکــرد .طبــق ایــن نظریــه ،افــراد وابســتگیهای متفاوتــی بــه رســانهها
دارنــد و ایــن وابســتگیها از شــخصی بــه شــخص دیگــر ،از گروهــی بــه گــروه دیگــر و از
فرهنگــی بــه فرهنــگ دیگــر متفــاوت اســت .بــه نظــر ایــن دو محقــق در جامع ـهی جدیــد
شــهری ـ صنعتــی ،مخاطبــان وابســتگی زیــادی بــه اطالعــات رســانههای جمعــی دارنــد؛ زیــرا
زندگــی در جامعــه نیازمنــد اطالعــات قابلاعتمــاد و بــه روز اســت .ایــن نظریــه بــر روابــط ســه
گانــه میــان رســانه ،مخاطبــان و جامعــه تأکیــد میکنــد (روشــندل اربطانــی و همــکاران.)70 :1390 ،
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1ـ 5ـ فرضیهها
1ـ بیــن میــزان مصــرف رســانهای (تماشــای تلویزیــون داخلــی و ماهــوارهای) بــا میــزان
دینــداری رابطــه وجــود دارد.
2ـ بیــن میــزان مصــرف رســانهای (تماشــای تلویزیــون داخلــی و ماهــوارهای) بــا میــزان
دینــداری اعتقــادی رابطــه وجــود دارد.
3ـ بیــن میــزان مصــرف رســانهای (تماشــای تلویزیــون داخلــی و ماهــوارهای) بــا میــزان
دینــداری عاطفــی رابطــه وجــود دارد.
4ـ بیــن میــزان مصــرف رســانهای (تماشــای تلویزیــون داخلــی و ماهــوارهای) بــا میــزان
دینــداری پیامــدی رابطــه وجــود دارد.
5ـ بیــن میــزان مصــرف رســانهای (تماشــای تلویزیــون داخلــی و ماهــوارهای) بــا میــزان
دینــداری مناســکی رابطــه وجــود دارد.
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معنــای پذیــرش و درونیســازی نگــرش تلویزیونــی و رســانهای توســط مخاطبــان و بیننــدگان
اســت .از نظــر گربنــر ،تلویزیــون جــزء و بخشــی از زندگــی اســت .نمایــش ،تبلیغــات ،اخبــار
و برنامههــای دیگــر آن ،دنیایــی تقریبــاً منســجم از تصورهــا و عالیقــی را پــرورش میدهــد
کــه قبـ ً
ا از منابــع اولیــه کســب میشــد .تلویزیــون بــا عبــور از موانــع تاریخــی ،ســواد ،علــم و
تحــرک ،منبــع متــداول و اولیـهی اجتماعــی شــدن و اطالعــات روزمــرهی مردمــی شــده اســت؛
زیــرا تلویزیــون از طریــق آمــوزش جهانبینــی رایــج ،نقشهــا و ارزشهــا ،عاملــی همگونســاز
در فرهنــگ اســت (هرســیج و همــکاران.)80 :1390 ،
نظریــهی کاشــت در تبییــن فرضیــهی اســتفاده از رســانهها و میــزان دینــداری ،ارتبــاط
مســتقیمی دارد .براســاس ایــن میتــوان گفــت ،از آنجــا کــه تلویزیــون داخلــی بــا هــدف انتقــال
عناصــر فرهنــگ ایرانــی و اســامی و ارتقــای پایبنــدی و اهتمــام مخاطبــان بــه ارزشهــا،
باورهــا و هنجارهــای دینــی برنامههایــی را تولیــد و پخــش میکننــد؛ بنابرایــن ،محتــوا و
جهتگیــري کالن ایــن برنامههــا موجــب تصویرســازي مثبــت از موضوعهــاي دینــی در ذهــن
مخاطبــان و در نتیجــه ،تقویــت پايبنــدي آنــان بــه ابعــاد (اعتقــادات ،اخــاق ،عبــادات )...و
نشــانههاي (ظاهــر دینــی ،دانــش دینــی و )...دینــداري میشــود .بــر ایــن اســاس بــه لحــاظ
نظــري ایــن انتظــار وجــود دارد کــه از یــک ســو ،اســتفاده از برنامههــاي پخــش شــده از ایــن
رســانهها ،میــزان پايبنــدي مخاطبــان بــه ابعــاد و نشــانههاي مختلــف دینــداري را تقویــت
ســازد و از دیگــر ســو ،افــرادي کــه داراي پایبنــدي دینــی بیشــتري هســتند ،گرایش بیشــتري
بــه اســتفاده از برنامههــاي تلویزیــون داخلــی داشــته باشــند .در مقابــل ،بــا توجــه بــه اینکــه
برنامههــاي شــبکههاي ماهــوارهاي در فضایــی کام ـ ً
ا غیردینــی و حتــی ضــد دینــی تولیــد و
پخــش میشــوند ،انتظــار مـیرود کــه از یــک ســو ،اســتفاده از آنهــا تأثیــري منفــی بــر وضعیت
دینــداري مخاطــب داشــته باشــد و از میــزان پايبنــدي و اهتمــام آنــان بــه ابعــاد و نشــانهاي
دینــداري بکاهــد و از ســوي دیگــر نیــز افــرادي کــه پایبنــدی دینــی ضعیفتــر دارند،گرایــش
بیشــتري بــه اســتفاده از ایــن رســانهها داشــته باشــند (کرماللهــی .)18-17 :1390 ،بــا توجــه بــه
توضیحــات ارائــه شــده ،فرضیههــای ایــن تحقیــق بــه شــرح ذیــل اســت:

2ـ 1ـ دینداری
دینــداری ،بــه تجلــی ارزشهــا و نشــانههای دینــی در هــر فــرد یــا پدیــدهای دینــی بــودن
اطــاق میگــردد کــه ایــن تجلــی ارزشهــا و نشــانههای دینــی بــودن فــرد ،در نگــرش گرایــش
و کنشهــای آشــکار و پنهــان وی قابــل یافــت اســت (کالنتــری و آرانــی .)33 :1394 ،بــه طــور کلی،
میتــوان گفــت دینــداری عبــارت اســت از التــزام فــرد بــه دیــن مــورد قبــول خویــش .ایــن
التــزام در مجموعـهای از اعتقــادات ،احساســات ،اعمــال فــردی و جمعــی حــول خدوانــد (امــر
قدســی) و رابط ـهی ایمانــی بــا او ســامان میپذیــرد (خواجهنــوری و همــکاران.)203 :1394 ،
در پژوهــش حاضــر ،در مجمــوع چهــار بعــد بــراى دینــداری بر طبق مــدل گالک و اســتارک
در نظــر گرفتــه شــده اســت .گالرک و اســتارک اعتقــاد دارنــد کــه در همـهی ادیــان دنیــا ضمن
تفاوتهایــی کــه در جزئیــات آنهــا وجــود دارد ،عرصههــای مشــترکی اســت کــه دینــداری
در آن متجلــی میشــود .ایــن عرصههــا را میتــوان ابعــاد اصلــی دینــداری بــه شــمار آورد
(ذوالفقــاری.)88 :1388 ،
1
ـ بعــد عقيدتــى (اعتقــاد) :این بعــد مجموعـهای از باورهــا را که «اصــول دیــن» خوانده
میشــود ،در بــر میگیــرد .ایــن مقیــاس بــا ادغــام پنــج گویــه ،دیــدگاه پاســخگویان را دربــارهی
اعتقــاد دینــی اندازهگیــری کــرده اســت .باالتریــن و پایینتریــن ارزش در ایــن مقیــاس بــه
ترتیــب  1و  5اســت کــه نمــرهی  1بیانگــر مخالفــت کامــل و نمــرهی  5نشــاندهندهی موافقــت
کامــل اعتقــادات دینی پاســخگویان اســت.
ـ بعــد مناســكى( 2اعمــال دینــی) :شــامل اعمــال دینــی مشــخص اســت کــه انتظــار
مـیرود پیــروان هــر دیــن آنهــا را بــه جــا آورنــد .مناســک یــا اعمــال دینــی را میتــوان در دو
1. Ideological
2. Ritualistic
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1ـ 6ـ روش پژوهش
در ایــن پژوهــش بــه منظــور بررســی رابط ـهی مصــرف رســانهای بــا میــزان دینــداری در
میــان دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان ،از روش پیمایــش اجتماعــی اســتفاده
و دادههــای پژوهــش بــا اســتفاده از تکنیــک پرســشنامه گــردآوری شــده اســت .جامعــهی
آمــاری ایــن پژوهــش را کلی ـهی دانشــجویان جدیدالــورود دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان
(در مقطــع تحصیلــی کارشناســی ناپیوســته و پیوســته رشــتههای موجــود در دانشــکدهی
پرســتاری و مامایــی ،پیراپزشــکی ،بهداشــت و دانشــجویان ورودی جدیــد رشــتههای پزشــکی
و دندانپزشــکی) در نیمســال اول ســال تحصیلــی  95-94تشــکیل میدهنــد .پرســشنامهی
تحقیــق بــه روش سرشــماری بیــن همـهی  338دانشــجوی جدیدالورود دانشــگاه علوم پزشــکی
هرمــزگان پخــش و در نهایــت  317پرســشنامه تجزیــه و تحلیــل شــد .ار ایــن تعــداد21 ،
پرســشنامه بــه دلیــل (همــکاری نکــردن دانشــجویان در تکمیــل آن ،بیجوابــی و الگــوی
یکنواخــت در پاس ـخدهی) از تحقیــق کنــار گذاشــته شــد.
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2ـ 2ـ مصرف رسانهای

مصــرف رســانهای عبــارت اســت از مــدت زمانــی کــه هــر فــرد بــه صــورت روزانــه ،هفتگــی
یــا ماهانــه صــرف اســتفاده از رســانهها و وســایل ارتبــاط جمعــی میکنــد .مصــرف رســانهای
در ایــن پژوهــش ،شــامل میــزان اســتفاده از تلویزیــون داخلــی و تلویزیــون ماهــوارهای اســت.

2ـ 3ـ اعتبار و پایایی تحقیق

در ایــن پژوهــش بــرای ســنجش اعتبــار ابــزار اندازهگیــری ،از روش اعتبــار صــوری و بــرای
ســنجش میــزان پایایــی ،از آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شدهاســت .جــدول شــمارهی  1میــزان
آلفــای مقیاسهــا را نشــان میدهــد:
جدول  :1ضریب روایی ابعاد متغیرهای پژوهش و ضریب روایی کل
متغیر

دینداری

ابعاد

تعداد گویه

آلفای ابعاد

اعتقادی

5

0/808

عاطفی

5

0/676

پیامدی

5

0/830

مناسکی

7

0/811

آلفای کل

0/835

3ـ یافتههای تحقیق
3ـ1ـ ویژگیهای اجتماعی جمعیتی پاسخگویان
براســاس اطالعــات جم ـعآوری شــده از پاســخگویان 31/9 ،درصــد از پاســخگویان پســر و
 68/1درصــد دختــر اســت 89 .درصــد از آنهــا مجــرد و  9/8درصــد متأهــل هســتند .از لحــاظ
وضعیــت محــل تولــد پاســخگویان ،محــل تولــد  79/8درصــد ( 253نفــر) از آنهــا شــهر و 20/2
درصــد ( 64نفــر) روســتا بودهاســت .همچنیــن بــه لحــاظ محــل ســکونت فعلــی ،بیشــترین
1. Experimental
2. Consequential
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بعــد فــردی و جمعــی در نظــر گرفــت :مناســک فــردی همچــون (نمازخوانــدن ،روزه گرفتــن،
تــاوت قــرآن و  )...مناســک جمعــی همچــون (شــرکت در نمــاز جماعــت ،مراسـمهای دینــی
و مذهبــی و .)...
1
ـ بعــد تجربــى (عواطــف دینــی) :ايــن بعــد گويههایــی همچــون (احســاس توبــه و
تقــرب بــه خداونــد ،احســاس ندامــت پــس از گنــاه ،احســاس تــرس از خــدا ،احســاس لــذت
معنــوى و روحانــى در اماکــن مقــدس و  )...ســنجيده شــدهاســت.
ـ بعــد پيامــدى :2تأثیــر و انعــکاس دیــن در رفتارهــای روزمــرهی زندگــی اســت .ايــن بعد
بــا گویههایــی همچــون (صداقــت در زمینـهی دیگــران ،برداشــتن وســایل دیگــران بــدون اجازه
و  )...مــورد ســنجش قــرار گرفتهاســت.

تعــداد پاســخگویان  69/4درصــد ( 220نفــر) در خوابــگاه دولتــی زندگــی میکننــد ،پــس از
آن ســاکنین خوابگاههــای خصوصــی بــا  20/5درصــد ،بیشــترین تعــداد را بــه خــود اختصــاص
دادهانــد .کمتریــن تعــداد پاســخگویان  1/3درصــد نیــز در خانـهی دانشــجویی ســکونت دارنــد.
3ـ2ـ متغیرهای اصلی تحقیق

متغیر

خیلیکم

متوسط

کم

خیلیزیاد

زیاد

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

بعد
اعتقادی

3

0/9

1

0/3

10

3/1

44

بعد
عاطفی

1/9

6

7/2

23

11

35

39/9

بعد
پیامدی

11

3/5

37/1 118

131

41/2

43

13/5

بعد
مناسکی

19

6

66

20/8

135

42/5

73

23

24

دینداری
کل

4

1/3

21

6/6

122

38/4

147

46/2

23

میانگین

259 81/4 13/8

4/67

126

4/30

14

4/4

3/45

7/5

3/04

7/2

3/79

39/6 127

3ـ2ـ2ـ میزان تماشای تلویزیون داخلی و ماهوارهای
همانگونــه کــه در جــدول شــمارهی  3مشــاهده میشــود  82نفــر ( 39/1درصــد) از
پاســخگویان گــزارش دادنــد کــه در طــول روز ،کمتــر از  1ســاعت تلویزیــون داخلــی تماشــا
میکننــد .همچنیــن  54نفــر ( 25/8درصــد) از پاســخگویان اعــام کردنــد کــه در طــول روز
بیــن  1تــا  2ســاعت تلویزیــون داخلــی تماشــا میکننــد کــه در ردهی دوم قــرار دارنــد .میانگیــن
تماشــای تلویزیــون داخلــی نیــز بــرای کلی ـهی بیننــدگان  119دقیقــه اســت.
همچنیــن بــا توجــه بــه دادههــای جــدول مشــاهده میشــود کــه  47نفــر ( 37/3درصــد)
از پاســخگویان گــزارش دادنــد کــه در طــول روز ،کمتــر از  1ســاعت تلویزیــون ماهــوارهای
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3ـ2ـ1ـ وضعیت دینداری پاسخگویان
دینــداری پاســخگویان در ایــن پژوهــش در چهــار بعــد اعتقــادی عاطفی مناســکی و پیامدی
ســنجیده شــدهاســت .توزیــع فراوانــی شــاخص دینــداری و ابعــاد آن ،در جــدول شــمارهی 2
آمدهاســت .دادههــای جــدول  2نشــان میدهــد کــه وضعیــت دینــداری در ســطح متوســط بــه
بــاال اســت .در میــان ابعــاد دینــداری ،بعــد دینــداری اعتقــادی دارای بیشــترین میانگیــن ()4/67
و بعــد مناســکی دارای کمتریــن میانگیــن ( )3/04اســت.

تماشــا میکننــد و  34/9درصــد از پاســخگویان بیــان کردنــد کــه  1تــا  2ســاعت در طــول
روز تلویزیــون ماهــوارهای نــگاه میکننــد کــه در ردهی دوم قــرار دارنــد .میانگیــن تماشــای
تلویزیــون ماهــوارهای نیــز بــرای کلی ـهی بیننــدگان  118دقیقــه اســت.
جدول  :3توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون داخلی /ماهوارهای

تعداد

درصد

تعداد

درصد

1-60

82

39/2

47

37/3

61-120

54

25/8

44

34/9

121-180

41

19/6

20

15/9

181-240

20

9/6

9

7/1

241-300

8

3/8

2

1/6

 301و بیشتر

5

2

4

3/2

جمع کل

210

100

126

100

میانگین (حداقل -حداکثر)
32

(119)15-405

(118)10-390

3ـ 2ـ 3ـ اولویت برنامههای مورد مشاهده در شبکههای تلویزیون داخلی
جــدول  4بیانگــر توزیــع تعــداد و درصــد پاســخگویان بــر حســب اولویتبنــدی برنامههــای
مــورد مشــاهده در شــبکههای تلویزیــون داخلــی اســت .دادههــای جــدول نشــان میدهــد
کــه در اولویــت اول بیننــدگان بــه هنــگام تماشــای تلویزیــون داخلــی ،ســریالها و فیلمهــای
ســینمایی بــا  108بیننــده ( 51/4درصــد) ،پــس از آن اخبــار و گــزارش خبــری بــا  32بیننــده
( 15/2درصــد) و برنامههــای ورزشــی ،ســرگرمی و برنامــه هــای طنــز بــا  23بیننــده (11
درصــد) ،بیشــترین میــزان را بــه خــود اختصــاص دادهاســت .بــا در نظــر گرفتــن جمــع کل
اولویتهــای بیننــدگان بــه هنــگام تماشــای تلویزیــون داخلــی نیــز مالحظــه میشــود کــه
ســریالها و فیلمهــای ســینمایی بــا  175بیننــده ( 27/8درصــد) ،اخبــار و گــزارش خبــری بــا
 99بیننــده ( 15/7درصــد) و برنامههــای طنــز و ســرگرمی بــا  92بیننــده ( 14/6درصد) بیشــترین
میــزان را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .همچنیــن ســخنرانی و برنامـهی مذهبــی بــا  25بیننــده
( 4درصــد) و مجلههــای تصویــری خانــواده بــا  13بیننــده ( 1/2درصــد) کمتریــن مخاطــب را
داشــتهاند.
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مدت زمان تماشا

تلویزیون داخلی

تلویزیون ماهوارهای

جدول  :4توزیع پاسخگویان برحسب اولویتبندی برنامههای مورد مشاهده در شبکههای تلویزیون داخلی
نوع برنامه

اولویت اول

اولویت دوم

کل

اولویت سوم

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

برنامههای آموزشی و هنری

6

2/9

16

7/6

27

12/9

49

7/8

سخنرانی و برنامه مذهبی

3

1/4

11

5/2

11

5/2

25

4

برنامههای ورزشی

23

11

33

15/7

16

7/6

72

11/4

مجلههای تصویری خانواده

3

1/4

3

1/4

7

3/3

13

1/2

برنامههای علمی و پزشکی

5

2/4

17

8/1

31

14/8

53

8/4

برنامه کودک

3

1/4

9

3/4

14

6/7

26

4/1

برنامههای طنز و سرگرمی

23

11

34

16/2

35

16/7

92

14/6

برنامه مستند

4

1/9

8

3/8

14

6/7

26

4/1

جمع کل

210

100

210

100

210

100

630

100

3ـ 2ـ 4ـ اولویت برنامههای مورد مشاهده در شبکههای تلویزیون ماهوارهای
جــدول  5نشــاندهندهی توزیــع تعــداد و درصــد پاســخگویان بــر حســب اولویتبنــدی
برنامههــای مــورد مشــاهده در شــبکههای تلویزیــون ماهــوارهای اســت .دا دههــای جــدول نشــان
میدهــد کــه در اولویــت اول بیننــدگان بــه هنــگام تماشــای تلویزیــون داخلــی ،ســریالها و
فیلمهــای ســینمایی بــا  67بیننــده ( 53/2درصــد) ،پــس از آن اخبــار و گــزارش خبــری بــا 20
بیننــده ( 15/9درصــد) و موســیقی و رقــص بــا  14بیننــده ( 11/1درصــد) بیشــترین میــزان را
بــه خــود اختصــاص دادهانــد .بــا در نظــر گرفتــن جمــع کل اولویتهــای بیننــدگان بــه هنــگام
تماشــای تلویزیــون ماهــوارهای نیــز مالحظــه میشــود کــه ســریالها و فیلمهــای ســینمایی
بــا  95بیننــده ( 25/1درصــد) ،موســیقی و رقــص بــا  51بیننــده ( 13/5درصــد) و اخبــار و گــزارش
خبــری و برنامههــای طنــز و ســرگرمی بــا  42بیننــده ( 11/1درصــد) بیشــترین میــزان را بــه
خــود اختصــاص دادهانــد .همچنیــن ســخنرانی و برنامـهی مذهبــی بــا  13بیننــده ( 3/4درصد) و
تبلیغــات و معرفــی کاال بــا  3بیننــده ( 0/8درصــد) دارای کمتریــن مخاطــب بودهانــد.
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اخبار و گزارشهای خبری

32

15/2

40

19

27

12/9

99

15/7

33

Downloaded from rdch.ir at 23:05 +0430 on Wednesday July 18th 2018

سریال و فیلمهای سینمایی

108

51/4

39

18/6

28

13/3

175

27/8

جدول  :5توزیع پاسخگویان بر حسب اولویتبندی برنامههای مورد مشاهده در شبکههای تلویزیون ماهوارهای
نوع برنامه

اولویت سوم

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
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سریال و فیلمهای سینمایی

67

53/2

12

9/5

16

12/7

95

25/1

اخبار و گزارشهای خبری

20

15/9

9

7/1

13

10/3

42

11/1

برنامههای آموزشی و هنری

4

3/2

12

9/5

17

13/5

33

8/7

سخنرانی و برنامه مذهبی

1

0/8

10

7/9

2

1/6

13

3/4

برنامههای ورزشی

2

1/6

24

19

4

3/2

30

7/9

موسیقی و رقص

14

11/1

23

18/3

14

11/1

51

13/5

برنامههای علمی و پزشکی

5

4

8

6/3

19

15/1

32

8/5

برنامه کودک

2

1/6

4

3/2

9

7/1

15

4

برنامههای طنز و سرگرمی

4

3/2

15

11/9

23

18/3

42

11/1

برنامه مستند

7

5/6

8

6/3

7

5/6

22

5/8

تبلیغات و معرفی کاال

-

-

1

0/8

2

1/6

3

0/8

جمع کل

126

100

126

100

126

100

100

378

3ـ3ـ یافتههای استنباطی
یافتههــای جــدول شــماره  6حاکــی از آن اســت کــه از بیــن ابعــاد مختلــف دینــداری ،تنهــا
دینــداری پیامــدی پســران ( )3/53بــه طــور معنــاداری بیــش از دینــداری پیامــدی دختــران
( )3/41اســت .در ســایر ابعــاد ،تفــاوت مشــاهده شــده معنــادار نیســت .همچنیــن بایــد اضافــه
کــرد کــه اگرچــه در نمونـهی آمــاری ،میــزان دینــداری کل پاســخگویان دختــر ( )3/79بیــش از
میــزان دینــداری پســر ( )3/78اســت ،ایــن تفــاوت معنــادار نیســت؛ بدیــن معنــا کــه دینــداری
دختــران و پســران در جامعـهی آمــاری تحقیــق تقریبـاً یکســان اســت.
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اولویت اول

اولویت دوم

کل

جدول  :6شاخص آماری مقایسهی میزان دینداری بر حسب جنس جدول
ابعاد دینداری
اعتقادی

مناسکی
دینداری کل

زن

216

4/69

مرد

101

4/24

زن

216

4/33

مرد

101

3/53

زن

216

3/41

مرد

101

3/03

زن

216

3/04

مرد

101

3/78

زن

216

3/79

-1/40

0/16

2

0/04

-0/15

0/87

-0/16

0/87

یافتههــای جــدول شــمارهی  7حاکــی از آن اســت کــه تفــاوت معنــاداری بیــن ابعــاد
مختلــف دینــداری و دینــداری کل بــا محــل ســکونت پاســخگویان وجــود نــدارد:
جدول  :7شاخص آماری مقایسهی میزان دینداری بر حسب محل سکونت
ابعاد دینداری
اعتقادی
عاطفی
پیامدی
مناسکی
دینداری کل

گروه

فراوانی

میانگین

شهر

253

4/68

روستا

64

4/65

شهر

253

4/29

روستا

64

4/33

شهر

253

3/42

روستا

64

3/55

شهر

253

3

روستا

64

3/18

شهر

253

3/77

روستا

64

3/86

مقدار T

سطح
معناداری

0/28

0/78

-0/67

0/50

-1/87

0/06

-1/62

0/10

-1/41

0/15

35
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پیامدی

مرد

101

4/64

-0/78

0/43
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عاطفی

گروه

فراوانی

میانگین

مقدار T

سطح
معناداری
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جدول  :8تفاوت میانگین دینداری بر حسب دانشکده
ابعاد دینداری

دینداری

دانشکده محل تحصیل

تعداد

میانگین

پزشکی

56

3/80

بهداشت

66

3/91

مامایی

50

3/67

دندانپزشکی

42

3/83

پیراپزشکی

103

3/79

F

3/67

سطح معناداری

0/006

یافتههــای جــدول شــماره  9حاکــی از آن اســت کــه تفــاوت معنــاداری بیــن مصــرف
رســانهای (تماشــای تلویزیــون داخلــی و ماهــوارهای) بــا جنــس و محــل ســکونت پاســخگویان
وجــود نــدارد.
جدول  :9شاخص آماری مقایسهی میزان مصرف رسانهای برحسب جنس و محل سکونت
مصرف رسانهای
تلویزیون داخلی

تلویزیون ماهوارهای

گروه

فراوانی

میانگین

شهر

253

80/53

روستا

64

73/90

مرد

220

4/30

زن

65

4/29

شهر

253

48/38

روستا

64

37/81

مرد

220

3/07

زن

65

2/97

مقدار T

سطح معناداری

0/21

0/57

0/10

0/91

0/38

0/31

0/86

0/38
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دادههــای جــدول  8نشــان میدهــد کــه از لحــاظ آمــاری ،تفــاوت معنــاداری در میانگیــن
دینــداری دانشــجویان برحســب دانشــکدهی محل تحصیــل آنها وجــود دارد .چنانچه مقایسـهی
میانگیــن دینــداری دانشــجویان براســاس دانشــکدهها نشــان میدهــد که دانشــکدهی بهداشــت
بــا ( ،)3/91دندانپزشــکی ( ،)3/83پزشــکی ( ،)3/80پیراپزشــکی ( )3/79و مامایــی ( )3/67بــه
ترتیــب دارای بیشــترین تــا کمتریــن میــزان دینــداری اســت .بــرای ارزیابــی تفــاوت میانگیــن
دینــداری در بیــن دانشــکدهها از نتایــج پــس آزمــون توکــی اســتفاده شدهاســت .نتایــج آزمــون
توکــی نشــان داده اســت کــه تفــاوت معنــاداری در میانگیــن دینــداری بیــن دانشــکدهی مامایی
و بهداشــت بــا تفــاوت میانگیــن  0/287و معنــاداری در ســطح  0/008وجــود دارد.

3ـ 4ـ آزمون فرضیات
چگونگــی رابطــه بیــن میــزان مصــرف رســانهای و ابعــاد دینــداری بــا اســتفاده از ضریــب
همبســتگی پیرســون مــورد بررســی قــرار گرفتهاســت .جــدول شــمار ه  10نشــاندهندهی نتایج
ناشــی از آزمــون ایــن روابــط اســت:
سطح معناداری

تلویزیون ماهوارهای

بعد اعتقادی

0/09

0/10

بعد عاطفی

0/08

0/11

بعد پیامدی

0/02

0/62

بعد مناسکی

0/11

0/04

دینداری کل

0/11

0/03

بعد اعتقادی

-0/09

0/10

بعد عاطفی

-0/11

0/05

بعد پیامدی

-0/10

0/05

بعد مناسکی

-0/07

0/16

دینداری کل

-0/12

0/03

ـ فرضیـهی شــمارهی یــک :بیــن میــزان مصــرف رســانهای (تماشــای تلویزیــون داخلی
و ماهــوارهای) بــا میــزان دینــداری رابطــه وجــود دارد.
جــدول شــماره  10رابطـهی بیــن متغیــر میــزان مصــرف رســانهای بــا دینــداری کل و ابعــاد
چهارگان ـهی آن نشــان میدهــد .همانگونــه کــه دادههــای جــدول نشــان میدهــد رابط ـهی
بیــن میــزان تماشــای تلویزیــون داخلــی و میــزان دینــداری کل ،مثبــت و معنــادار اســت؛ ایــن
بــدان معناســت کــه هر قــدر میــزان اســتفاده از تلویزیــون داخلــی باالتر باشــد ،میــزان دینداری
پاســخگویان نیــز باالتــر اســت و برعکــس .همچنیــن رابطـهی بیــن میــزان تماشــای تلویزیــون
ماهــوارهای بــا میــزان دینــداری معکــوس و معنــادار اســت؛ بدیــن معنــی کــه در مقابــل افزایش
مــدت زمــان تماشــای تلویزیــون ماهــوارهای ،میــزان دینــداری کاهــش مییابــد و برعکــس.

ـ فرضیـهی شــمارهی دو :بیــن میــزان مصــرف رســانهای (تماشــای تلویزیــون داخلــی و
ماهــوارهای) بــا میــزان دینــداری اعتقــادی رابطــه وجــود دارد.
در خصــوص بعــد اول دینــداری ،همانگونــه کــه یافتههــای جــدول نشــان میدهــد بیــن
میــزان تماشــای تلویزیــون داخلــی و ماهــوارهای بــا میــزان دینــداری اعتقــادی رابط ه معنــاداری
برقرار اســت.
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تلویزیون داخلی

میزان همبستگی

ابعاد

متغیر مستقل
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جدول :10ضرایب همبستگی متغیر میزان مصرف رسانهای با ابعاد دینداری و دینداری کل
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ـ فرضیـهی شــمارهی چهــار :بین میــزان مصــرف رســانهای (تماشــای تلویزیــون داخلی
و ماهــوارهای) بــا میــزان دینــداری پیامــدی رابطه وجــود دارد.
در مــورد بعــد ســوم دینــداری یعنــی دینــداری پیامــدی ،چنــان کــه مالحظــه میشــود
بیــن میــزان تماشــای تلویزیــون داخلــی بــا میــزان دینــداری پیامــدی رابطــهی معنــاداری
وجــود نــدارد .امــا بیــن میــزان تماشــای تلویزیــون ماهــوارهای بــا میــزان دینــداری پیامــدی،
رابطـهی معکــوس و معنــاداری وجــود دارد؛ یعنــی در مقابــل افزایــش مــدت تماشــای تلویزیون
ماهــوارهای ،میــزان دینــداری پیامــدی کاســته میشــود و برعکــس.

ـ فرضیـهی شــمارهی پنــج :بیــن میــزان مصــرف رســانهای (تماشــای تلویزیــون داخلی
و ماهــوارهای) بــا میــزان دینــداری مناســکی رابطــه وجــود دارد.
براســاس یافتههــای جــدول ،بیــن میــزان تماشــای تلویزیــون داخلــی بــا میــزان دینــداری
مناســکی رابطـهی مثبــت و معنــاداری برقــرار اســت؛ یعنــی بــه مــوازات افزایــش مــدت زمــان
تماشــای تلویزیــون داخلــی ،میــزان دینــداری مناســکی افزایــش مییابــد .امــا میــان مصــرف
تلویزیــون ماهــوارهای بــا دینــداری مناســکی ،رابطـهی معنــادار وجــود نــدارد.

نتیجهگیری
بشــر بــا فطــرت طبیعــی خــود درک میکنــد کــه در ایــن جهــان ،موجــود پرقدرتــی وجــود
دارد کــه همــواره پایــدار اســت .ایــن گرایــش طبیعــی بــه موجــود مقــدس و پرســتش آن ،در
تمــام اعصــار و دورانهــا بــوده و هســت؛ بنابرایــن میتــوان گفــت پیشــینهای تاریخــی و دیرینــه
دارد .گرایــش بــه امــر مقــدس براســاس یــک ســری دســتورالعملها ،روشهــا و ضوابــط صــورت
میپذیــرد کــه بــه آن دیــن گفتــه میشــود (کهــزادی.)6 :1392 ،
در پژوهــش حاضــر ،بــه مطالعــهی رابطــهی رســانههای جمعــی بــا میــزان دینــداری
دانشــجویان پرداختــه شدهاســت .بــرای ایــن منظــور ،ابتــدا بــه میــزان اســتفاده از رســانهها
و دینــداری دانشــجویان پرداختــه شــده ،ســپس رابطـهی میــان اســتفاده از تلویزیــون داخلــی و
ماهــوارهای بــا دینــداری و ابعــاد آن مطالعــه شدهاســت .یافتههــای ایــن پژوهــش نشــاندهندهی
آن اســت کــه بــه طــور کلــی ،دینــداری در میــان دانشــجویان در ســطح متوســط بــه بــاال اســت.
همچنیــن در میــان ابعــاد بررســی شــده در پژوهــش ،بعــد اعتقــادی بیشــترین میانگیــن (4/67
از  )5و بعــد مناســکی کمتریــن میانگیــن ( 3/04از  )5را نشــان دادهاســت .ایــن یافتــه بــا نتایــج
ریاحــی و همــکاران ( ،)1392صدیــق سروســتانی و قــادری ( )1388و قادی ( )1384همســو اســت.
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ـ فرضیـهی شــمارهی ســه :بیــن میــزان مصــرف رســانهای (تماشــای تلویزیــون داخلــی
و ماهــوارهای) بــا میــزان دینــداری عاطفــی رابطــه وجــود دارد.
بــا توجــه بــه یافتههــای جــدول ،بیــن میــزان تماشــای تلویزیــون داخلــی بــا میــزان
دینــداری عاطفــی ،رابط ـهی معنــاداری برقــرار نیســت .در حالــی کــه رابط ـهی بیــن میــزان
تماشــای تلویزیــون ماهــوارهای بــا میــزان دینــداری عاطفــی معکــوس و معنــادار بــوده اســت؛
یعنــی در مقابــل افزایــش مدت زمــان تماشــای تلویزیــون ماهــوارهای از میزان دینــداری عاطفی
کاســته میشــود.
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همچنیــن یافتههــای پژوهــش حاضــر دربــارهی میــزان مصــرف تلویزیــون داخلــی و
ماهــوارهای ،حاکــی از آن اســت کــه بیشــترین درصــد اســتفاده مربــوط بــه یــک ســاعت و کمتر
اســت .بــر طبــق نظریـهی کاشــت ،دانشــجویان جــزء بیننــدگان کــم مصــرف تلویزیون هســتند
کــه روزانــه بــه صــورت برنامهریــزی شــده و انتخابــی ،بــه مــدت دو ســاعت یــا کمتــر تلویزیــون
تماشــا میکننــد .دانشــجویان بــه مثابـهی بیننــدگان کـ م مصــرف ،از ســایر رســانهها نیــز بــه
مــوازات تلویزیــون اســتفاده میکننــد .دانشــجویان در بــه کارگیــری کاالی فرهنگــی تلویزیــون،
فعــال عمــل میکننــد کــه محتــوای برنامههــای دریافتــی را فعاالنــه تفســیر میســازند (ریاحی و
همــکاران.)46 :1392 ،
یافتههــای پژوهــش پیرامــون مصــرف رســانهای دختــران و پســران ،نشــان دادهاســت کــه
میانگیــن مصــرف رســانهای بر حســب جنســیت افــراد دارای تفــاوت معناداری اســت .ایــن یافته
برخــاف تحقیقــات پیشــین همچــون تحقیقــات موحــد و همــکاران ( ،)1389زاهــد زاهدانــی
( )1387و رجـبزاده ( )1381اســت کــه در آن دختــران بیشــتر بــه تماشــای تلویزیــون داخلــی
میپردازنــد و در مقابــل پســران بــه تماشــای ماهــواره.
همچنیــن نتایــج بررســی مقایس ـهی ابعــاد چهارگان ـهی دینــداری بــر حســب جنســیت،
تنهــا در بعــد پیامــدی تفــاوت معنــاداری را بیــن دختــران و پســران نشــان دادهاســت .امــا
مقایسـهی میانگیــن دینــداری دختــران و پســران نشــان میدهــد کــه در ســه بعــد دینــداری
اعتقــادی ،عاطفــی ،مناســکی و دینــداری کل ،میانگیــن دختــران در مقایســه بــا پســران باالتــر
اســت .باالتــر بــودن میــزان میانگیــن دختــران نســبت بــه پســران در ابعــاد ذکــر شــده ،بــا
یافتههــای زاهــد زاهدانــی ( ،)1390داریاپــور ( )1381و هاشــمی ( )1383همســو اســت.
یافتههــا پیرامــون بررســی میانگیــن دینــداری برحســب دانشــکدهها ،نشــان داد کــه از
لحــاظ آمــاری تفــاوت معنــاداری در میانگیــن دینــداری دانشــجویان برحســب دانشــکدهی
محــل تحصیــل آنهــا وجــود دارد؛ بــه طــوری کــه دانشــکدهی بهداشــت ،دندانپزشــکی،
پزشــکی ،پیراپزشــکی و مامایــی بــه ترتیــب دارای بیشــترین تــا کمترین میــزان دینداری اســت.
همچنیــن نتایــج آزمــون توکــی نشــان دادهاســت کــه تفــاوت معنــاداری در میانگیــن دینــداری
بیــن دانشــکدهی مامایــی و بهداشــت وجــود دارد.
نتایــج آزمــون فرضیههــای پژوهــش نشــان داد کــه میــزان اســتفاده از تلویزیــون داخلــی بــا
دینــداری کل رابطـهی مثبــت داشــته اســت .ایــن یافتــه با تحقیــق حیــدری و باصــری (،)1392
عباس ـیقادی ( )1385و رمضانــی ( )1381همســو اســت .همچنیــن میــزان رابط ـهی (مثبــت)
بیــن مصــرف تلویزیــون داخلــی و ابعــاد دینــداری ،در بعــد دینــداری مناســکی نســبت بــه بقیه
بعدهــا بیشــتراســت؛ بدیــن معنــی کــه تلویزیــون داخلــی میتوانــد بــر شــرکت در مناســک،
تأثیــر مســتقیم و مثبــت داشــته باشــد .بنابرایــن بــه لحــاظ نظــري و براســاس نظریهی کاشــت،
میتــوان گفــت اســتفاده از برنامههــاي پخــش شــده از رســانهی داخلــی ،زمینهســاز تقویــت
میــزان پایبنــدي مخاطبــان بــه بعد مناســکی دینــداري اســت .همچنیــن اســتفاده از تلویزیون
داخلــی بــا ســایر ابعــاد دینــداری نیــز دارای رابطـهی مثبــت اســت ،امــا بــه لحــاظ آمــاری ایــن
رابطــه معنــادار نیســت .ایــن یافته بــا پژوهــش بختیاری ( )1390همســو اســت .همچنیــن نتایج
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منابع و مآخذ
احمدپــور ،مریــم و قــادرزاده ،امیــد (« ،)1389تعامــل در فضــای ســایبر و تأثیــر آن بــر هویت
دینــی جوانــان (تحلیلــی دربــاره یــک پیمایــش در دانشــگاه کردســتان)» ،پژوهــش جوانــان
فرهنــگ و جامعــه ،شــمارهی .75-99 :5
احمــدی ،یعقــوب (« ،)1388وضعیــت دینــداری و نگــرش بــه آینــده دیــن در میــان نسـلها
(مطالعــه مــوردی شــهر ســنندج)» ،معرفت فرهنگــی اجتماعــی ،شــمارهی .17-34 :1
بختیــاری ،مهــدی (« )1390بررســی رابطــه بیــن مصــرف رســانههای ارتبــاط جمعــی
(ماهــواره ،رادیــو ،تلویزیــون ،روزنامــه ،اینترنــت و ویدئــو) و دی ـنداری بــا تأکیــد بــر مصــرف
رادیــو و تلویزیــون (مطالعــه مــوردی شــهر قــم)» ،دیــن و رســانه ،شــمارهی .64-84 :3
جاللىمقدم ،مسعود ( ،)1379درآمدى به جامعهشناسى دين ،چاپ اول ،تهران :مركز.
حســینپور ،جعفــر (« ،)1389رســانهها و ســرمایه اجتماعــی (بررســی رابطــه میــزان مصــرف
رســانهها و میــزان ســرمایه اجتماعــی شــهروندان تهرانــی)» ،پایاننام ـهی دوره دکتــری علــوم
ارتباطــات ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،تهران.
حســینزاده ،معصومــه (« ،)1391مطالعــه تأثیــر اینترنــت بــر هویــت دینی دانشــجویان دانشــگاه
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تحقیــق ،رابطـهی معکــوس و معنــادار اســتفاده از تلویزیــون ماهــوارهای با دینداری کل را نشــان
میدهــد .ایــن یافتــه بــا پژوهــش بختیــاری ( )1392همســو اســت .ایــن رابطـهی معکــوس در
بعــد عاطفــی و پیامــدی بیــش از ســایر ابعــاد دینــداری بودهاســت؛ بنابرایــن ،میتــوان گفــت
تماشــای تلویزیــون ماهــوارهای زمینههــای تضعیــف پایبندیهــای پیامــدی و عاطفــی را فراهــم
میســازد .ابعــاد اعتقــادی و مناســکی دینــداری ،فاقــد رابطـهی معنــادار بــا تماشــای ماهــواره
اســت .بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش حاضــر و پیشــین ،توجــه بــه متغیرهــای مختلــف از
جملــه ســواد رســانهای بیننــدگان ضــروری بــه نظــر میرســد .بــا توجــه بــه اینکــه اســتفاده
و رضایتمنــدی از برنامههــاي رســانههاي مختلــف ،تنهــا عامــل تأثیرگــذار بــر انــواع دینــداري
نیســت و در عرصـهی رســانه همیشــه امــکان خوانشهــاي متضــاد و مواجهـهی گزینشــی بــا
برنامههایــی کــه بــا هــدف تأثیرگــذاري مثبــت بــر نوعــی از دینــداري تــدارك دیــده شدهاســت،
وجــود دارد .بــه همیــن ترتیــب ،اســتفاده از محتــواي رســانههایی ماننــد ماهــواره نیــز لزوم ـاً
بــا پیــام ایــن رســانهها همســویی در پــی نخواهــد داشــت .در همیــن جاســت کــه توجــه بــه
افزایــش ســواد رســانهای مخاطبــان ،افزایــش فهــم آنهــا از کارکــرد متون رســانهاي و شــیوههاي
تأثیــر آنهــا و در کل ،تــاش بــه منظــور مس ـلّح کــردن مخاطبــان در مواجهــه بــا متــون بــه
شــدت گســتردهی رســانهای در جهــان معاصــر ،از اهمیــت بــه خصوصــی برخــوردار اســت
(نوربخــش و دیگــران )66 :1392 ،و توجــه بــه ایــن نــکات از مهمتریــن پیشــنهادهایي اســت کــه
میتــوان ارائــه کــرد .همچنیــن بــا توجــه بــه وجــود رابطـهی مثبــت مصــرف تلویزیــون داخلــی
بــا میــزان دینــداری ،میتــوان بــا شــناخت بیشــتر نســبت بــه شــرایط موردنیــاز رســانهها
در مســیر ترویــج دینــداری ،شــناخت کارکردهــای عرفیســازی تلویزیــون ،باالبــردن کیفیــت
برنامههــای آن و تولیــدات متناســب بــا نیازهــای روز جامعــه ،بــه اهــداف دینی مطلــوب و مطرح
شــده بــرای جامعــه رســید.
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تبریــز در ســال تحصیلــی  ،»91-90پایاننامـهی کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه پیــام نــور.
حیــدری ،آرمــان و رمضانیباصــری ،عبــاس (« ،)1392اینترنــت برنامههــای ماهــوارهای و هویــت
دینــی (مطالعــه مــوردی دانشآمــوزان شــهر مرودشــت)» ،جامعهشناســی آمــوزش و پــرورش،
شــمارهی .35-7 :4
خواجهنــوری ،بیــژن ،مؤمنــی ،مریــم و هوشــیار ،آزاده (« ،)1393بررســی رابطــه دینــداری و
امیــدواری اجتماعــی در دانشآمــوزان دختــر مقطــع متوســطه شــهر شــیراز» ،جامعهشناســی
کاربــردی ،شــمارهی .208-195 :3
داریاپــور ،زهــرا (« ،)1381بررســی اولویتهــای ارزشــی شــهروندان تهــران بــا جنســیت» ،نامــه
پژوهــش فرهنگــی ،شــمارهی .106-83: 3
ذوالفقــاری ،ابوالفضــل (« ،)1388رابطـهی میــزان دینــداری (التــزام دینــی) بــا نــوع دینــداری»،
فصلنامــه علــوم اجتماعــی ،شــمارهی .103-67: 49
رمضانــی ،رحمــت (« ،)1381مقایس ـهی نــوع هویــت دانشآمــوزان پیــش دانشــگاهی اســتفاده
کننــده از ماهــواره و شــبکههای خارجــی و دانشآمــوزان غیــر اســتفاده کننــده شــهر ایــام»،
پایاننامـهی کارشناســی ارشــد ،دانشــکدهی علــوم انســانی ،دانشــگاه تربیــت مــدرس ،تهــران.
روشــندل اربطانــی ،طاهــر؛ خواجهئیــان ،داتیــس و قاســمی ،محمــد (« ،)1390تبییــن مــدل
کاربــرد رســانههای جمعــی بــرای پیشــگیری از ارتــکاب جــرم» ،فصلنامــه نظــم و امنیــت
انتظامــی ،ســال .81-56: 4
ریاحــی ،محمداســماعیل؛ علیــزاده ،توحیــد؛ اشــتیاقی ،معصومــه و کاظمیــان ،مهــرداد (،)1392
«تلویزیــون و هویــت دینــی (مطالعــه موردی :دانشــجویان دانشــگاه مازنــدران)» ،جامعهشناســی
کاربــردی ،شــمارهی .48-33 :2
زاهــد زاهدانــی ،ســعید ( ،)1390دینگرایــی و یــا دینگریــزی جوانــان ،هویــت دینــی و جوانــان،
پژوهشــکدهی باقرالعلــوم ،تهــران :بینالملل.
عباسـیقادی ،مجتبــی (« ،)1385بررســی رابطــه اســتفاده از اینترنــت و هویــت دینــی کاربران»،
نشریهی رســانه ،شــمارهی .197-173 :1
فراستخواه ،مقصود ( ،)1377دين و جامعه ،چاپ اول ،شركت سهامى انتشار.
کرماللهــی ،نعم ـتاهلل (« ،)1389بررســی رابطــه اســتفاده از اینترنــت بــا دینــداری کاربــران»،
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی ،شــمارهی .26-9 :1
ـــــــــــــــــــ « ،)1390( .بررســی رابطــه اســتفاده از رادیــو ،تلویزیــون و ماهــواره با وضعیت
دینــداری مخاطبــان» ،فصلنامــه دیــن و رســانه ،شــمارهی .45-13 :2
کالنتــری ،عبدالحســین و حســینیزاده آرانــی ،ســعید (« ،)1394دیــن ســامت روان و احســاس
تنهایــی بررســی نســبت میــان میــزان دینــداری و ســامت روان بــا احســاس تنهایــی (مــورد
مطالعــه :شــهروندان تهرانــی)» ،جامعهشناســی کاربــردی ،شــمارهی .44-25 :4
گالره ،کهــزادی (« ،)1392عوامــل اجتماعــی اقتصــادی و فرهنگــی مؤثــر بــر میــزان دینــداری
جوانــان (مطالعــه مــوردی جوانــان  25تــا  29ســالهی شــهر ایــام» ،پایاننام ـهی کارشناســی
ارشــد ،دانشــگاه آزاد اســامی.
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.145-125 :1

نوربخــش ،یونــس؛ موالیــی ،محمدمهــدی و طالبیــان ،حامــد (« ،)1392تأثیــر انــواع رســانه بــر
دینــداری دانشــجویان دانشــگاههای سراســر کشــور»  ،مدیریــت در دانشــگاه اســامی ،شــمارهی
.70-47 :5
هرســیج ،حســین؛ محمــو د اوغلی ،رضــا؛ عیسـیزاده ،امیــد و رهبر قاضــی ،محمودرضــا (،)1390
«بررســی تأثیــرات مصــرف رســانهای بــر هویــت اجتماعــی دانشــجویان دانشــگاه اصفهــان»،
جامعهشناســی کاربــردی ،ســال بیســت و ســوم ،شــمارهی .92-75 :47
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موحــد ،مجیــد؛ عباسیشــوازی ،محمدتقــی و مرحمتــی ،نــدا (« ،)1389رســانه جنســیت و
مصرفگرایــی (مطالعــه رابطــه اســتفاده از رســانههای جمعــی بــا تمایــات مصرفگرایانــه
دختــران و پســران جــوان در شــیراز)» ،جامعهشناســی و علــوم اجتماعــی ،مطالعــات راهبــردی،
شــمارهی .40-7 :47
مهــدیزاده ،ســید محمــد ( ،)1391نظریههــای رســانه اندیشــههای رایــج و دیدگاههــای
انتقــادی ،چــاپ دوم ،تهــران :همشــهری.
میزایــی ،حســین و باباصفــری ،نافــع (« ،)1394مطالعــه میــزان و نــوع اســتفاده از ماهــواره و
رابطـهی آن بــا دینــداری جوانــان شــهر و روســتاهای ســنندج» ،مجله جهانی رســانه ،شــمارهی
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Abstract
Religion is one of the oldest and most important social institutions and
all societies throughout history have had it. The present study aims to assess
the relationship between media consumption (domestic TVs and satellite
channels) with the students’ religiosity. This study was conducted using a
survey method. The study consisted of all new students studying in the Faculty of Medical Sciences at the University of Hormozgan University in the
academic year 95-94. Questionnaires based on census have been distributed
among all of them (new students). The data collected with the help of spss
software were analyzed using descriptive and inferential statistical methods.
The findings of the study indicated religiosity among students in Hormozgan
University of Medical Sciences stands at an average and higher than average
level. Analytical results show that there’s a positive relation between the rate
of domestic TV consumption and the level of religiosity. The ceremonial aspect of religion had the most relation with watching domestic TVs. The use
of domestic TVs also has a positive relationship with other religious aspects,
but this correlation was not significant statistically.The results show a significant reverse relationship between the consumption of satellite channels and
the whole of religion. It can be said that the emotional aspect of religion has
the highest correlation with the use of satellite channels. This comes as the
ritualistic aspect does not bear such a relation.
Keywords: media consumption, religious Ideological, emotional religiosity, religious consequences, ritualistic religiosity.
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