دوفصلنامه علمي -پژوهشي دين و ارتباطات ،سال بيستم ،شمارة دوم (پياپي  -)44پاييز و زمستان  ،2931صص49-5

مقايسۀ جنسيتي هويت ديني و رابطۀ آن با مصرف رسانهای (تلويزيون و ماهواره)؛
2
مورد مطالعه ،دانشآموزان متوسطۀ شهر مرودشت ()2931 -2932


آرمان حيدری



اصغر ميرفردی

عباس رمضاني باصری



تاریخ دریافت2930/20/20 :
تاریخ پذیرش2939/22/02 :

چکيده

شکاف جنسی از مهمترین شکافهای هر جامعهای است که موجب تفاوت در
ارزشها ،نگرشها و رفتارهای افراد میشود .تفاوت میزان پایبندی به دین و نوع
مصرف رسانهای متفاوتِ مردان و زنان ،از مهمترین این تفاوتهاست؛ هرچند ،تاکنون،
رابطۀ بین هویت دینی و نوع مصرف رسانهای کمتر بررسی شده است .مقالۀ حاضر با
روش پیمایشی و مقطعی ،میزان هویت دینی دانشآموزان دختر و پسر متوسطه شهر
مرودشت و رابطۀ آن با نوع مصرف رسانهای (تلویزیون و ماهواره) آنان را بررسی
کرده است .نتایج تحقیق نشان داد که دختران در هر سه بعد هویت دینی (عاطفی،
اعتقادی و عملی) ،در مقایسه با پسران ،به دین پایبندتر بودهاند .همچنین ،دختران بیشتر
تلویزیون و پسران بیشتر ماهواره تماشا میکردهاند .بهعبارتی ،نوعی الگوی مصرف
رسانهای مبتنی بر جنس وجود داشته است .همبستگی متغیرهای تلویزیون و ماهواره با
ابعاد هویت دینی ،به ترتیب ،مثبت و منفی بوده است .متغیرهای مستقل تحقیق (جنس
و مصرف رسانهای) توانستهاند بیش از  05درصد وردایی (واریانس) هویت دینی
پاسخگویان و ابعاد سهگانۀ آن را تبیین کنند .نتایج تحلیل وردایی (واریانس) دوطرفه
نشان داد با وجود تأثیری که تماشای تلویزیون و ماهواره بر ابعاد هویت دینی دارند،
تأثیر متغیر جنس بر هر سه بعد هویت دینی (بهویژه بعد عاطفی) بیشتر است .تأثیر
تلویزیون بیشتر تعدیلکنندۀ تأثیر جنس بر ابعاد اعتقادی و عاطفی ،و تأثیر ماهواره
بیشتر تعدیلکنندۀ تأثیر جنس بر بعد عملی هویت دینی بوده است.
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مقدمه

شکاف جنسیتی از مهمترین شکافهای اجتماعی هر جامعهای است .شکافی که ریشه
و اساس بسیاری از تفاوتها در حوزۀ ارزشها ،نگرشها ،احساسات و رفتارهای
فردی و جمعی افراد است و یا زمینۀ آنها را فراهم میکند .تفاوت میزان پایبندی زنان
و مردان به هویت دینی و میزان و نوعِ مصرف فرهنگی و رسانهایشان ،از مهمترین
مصادیق این تفاوتهای فرهنگیِ مبتنی بر جنسیت هستند .نتایج بیشتر تحقیقات داخلی
(مجدیان0835 ،؛ شریفی0830 ،؛ عظیمی هاشمی0838 ،؛ محمدی و دیگران 0830 ،و
زاهد زاهدانی )0835 ،و خارجی

( Beit- Hallahmi& Argyle, 1997; Mousavi& Roshan,

Gonzalez, 2011; Cronwall, 2009; Paloutzian, 1996

; ،)2010نشان دادهاند زنان در

مقایسه با مردان ،به دین و مذهب پایبندی بیشتری دارند 2.همچنین ،بیشتر مطالعات
مربوط به حوزۀ رسانهها و مصرف فرهنگی ،بیانگر تأثیرپذیریِ کمیت و کیفیتِ مصرف
فرهنگی و رسانهای از جنسیت هستند .محققان پی بردهاند در الگوهای تماشای
تلویزیون (بنت ،0831 ،ص ،)020خرید کتب بر حسب کمیت و ماهیت (سیاسی،
اخالقی ،روانشناختی و مذهبی) آنها (توسلی و خادمیان ،)0831 ،انواع فعالیت
فرهنگی (رجبزاده ،)0830 ،اقالم گوناگون مصرف فرهنگی (وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی )0832 ،و استفاده از اینترنت (طرح آمارگیری از کاربران اینترنت،)0831 ،
تفاوتهای قابلمالحظهای بین زنان و مردان وجود دارد .آنچه کمتر مورد توجه و
تحقیق قرار گرفته ،بررسی رابطۀ نوع مصرف رسانهای مبتنی بر جنسیت ،با میزان
پایبندی زنان و مردان به هویت دینی بوده است.
دیندارتر بودن زنان نسبت به مردان را به موقعیتهای ساختاریِ متفاوت زنان و
مردان در جامعه ،اجتماعی شدن متفاوت آنها ،پاسخ جبرانکننده به محرومیتهای
مادی و اجتماعی آنان ،عدم حضور گسترده زنان در فضاهای عمومی و محدود شدن
آنها به حوزۀ خصوصی (وودهید ،0832 ،ص )93نسبت میدهند .این مقاله ضمنِ مهم
دانستن همۀ این تبیینها و عواملِ مورد توجه آنها ،از زاویهای دیگر در صدد بررسیِ
مقایسهای هویت دینی دختران و پسران و عوامل مرتبط با آن است .بدین صورت که
ابتدا ،وجود یا نبودِ تفاوت هویت دینی بین دانشآموزان دختر و پسر متوسطه را بررسی
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میکند .سپس رابطۀ آن را با میزان و نوع مصرف رسانهای آنها مورد مالحظه قرار
میدهد .بررسی مقایسهای دانشآموزان دختر و پسر متوسطه ،تا حد زیادی ،ابهام
روششناختی یافتههای تحقیقات دیگر را ندارد؛ زیرا بعضی از منتقدان ،این یافته
تجربی را که زنان از مردان دیندارترند ،نه بهعنوان واقعیتی اجتماعی ،بلکه ناشی از
خطای روششناختی میدانند (خطای در سنجش ،خطای در نمونهگیری .)... ،ما
میتوانیم فرض کنیم با بررسی میزان پایبندی دختران و پسران متوسطه به هویت دینی
و کمیت و کیفیت مصرف رسانهایشان ،تا حد زیادی ،در معرضِ انتقاداتِ بهجا و

مناسبِ روششناختی فوق نیستیم 8.هرچند نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که در
جامعۀ ما ،نظارت و کنترل بیشتری بر دختران اِعمال میشود و این کنترل و نظارت در
مصرف فرهنگیشان نیز اثرگذار است .رجبزاده ( )0830میگوید :نوع فعالیتهای
فرهنگی دو جنس در تناظر با نوع انگارههایی است که در جامعه در خصوص دو جنس
وجود دارد .همین انگارههاست که به نوع فعالیت دو جنس شکل میدهد و نسبتهای

متفاوت را توجیه میکند .دوتاییهای فعال – منفعل ،قوی -ضعیف (ظریف) ،تقسیم
کار درون و بیرون خانه و دوتاییهای دیگر از این نوع که در انگارۀ مربوط به زن و
مرد وجود دارد ،تناظر روشن با الگوی فعالیتهای فرهنگی دو جنس دارد .بهعالوه،
تحت تأثیرِ تبلیغاتِ منفی شدیدی که ضدِ آثار مخربِ رسانههای غربی ،برای نوجوانان
بهویژه دختران ،وجود دارد ،دختران در مقایسه با پسران کمتر اجازۀ تماشای رسانههای
خارجی را دارند .بر اساس تحقیقِ پورحسین و پاکسرشت ( ،)0832پیرامونِ الگوهای
گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه چمران اهواز ،تفاوتهای معناداری بین
عالیق پسران و دختران و نوع و بهخصوص ،مدت زمان پرداختن به فعالیتهای
ورزشی ،تماشای تلویزیون ،و مطالعه کتب درسی وجود دارد .همچنین ،دانشجویان
دختر ،چه از لحاظ وجود امکانات الزم و چه از لحاظ دسترسی به آنها نسبت به
دانشجویان پسر این دانشگاه محدودیت بیشتری داشتهاند 9.واقعیتی که به نوبۀ خود،

دستکم بر اساس مفروضات این مقاله ،بر میزانِ پایبندی دختران و پسران به هویت
دینیشان اثرگذار است.
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یافتههای معدود تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته ،نشان دادهاند که در بین
زنان ،به ترتیب ،تلویزیون ،فیلم ،ماهواره ،اینترنت ،کتاب ،روزنامه ،رادیو ایرانی ،رادیو
خارجی و مجالت بیشترین استفاده رسانهای بودهاند .اما در میان مردان ،بیشترین میزان
استفاده رسانهای ،به ترتیب ،فیلم ،ماهواره ،اینترنت ،تلویزیون ،کتاب ،روزنامه ،مجالت،
رادیو خارجی و رادیو ایرانی بودهاند .تفاوت میزان استفاده بیشتر مردان از ماهواره و
اینترنت از نظر آماری معنادار بوده است (موحد و دیگران .)0833 ،یا اینکه بیشترین
وقتِ دختران (مورد مطالعه شیراز) ،صرف مراوده با خانواده و دوستان و استفاده از
رسانههای دیداری میشود و الگوهای مصرف آنان بیشتر در قالب هنجارهای جامعه
انجام میشود (زاهد زاهدانی و سروش .)0831 ،برخی معتقدند زنان و مردان در شرایط
برابر از لحاظ فراغت و برخورداری از سرمایه فرهنگی مشابه ،باز هم در نوع مصارف
فرهنگی خویش تفاوتهای جالبتوجهی با یکدیگر دارند؛ وضعیتی که تا حدودی
نتیجه رویکرد متفاوت زنان و مردان به هستی است .اینکه زنان بیش از مردان به آنچه
دیگران میاندیشند ،اهمیت میدهند که این نکته – یعنی رضایت خاطر دیگران – تأثیر

بسزایی در فرایند مصرف آنها دارد (.)Sullivan & Katz- Gerro, 2004
ضرورت و اهمیت توجه به کمیت و کیفیت مصرف رسانهای و رابطۀ آن با هویت
دینی نوجوانان ،زمانی دوچندان میشود که تحوالت بیسابقه و فراگیر اخیر در حوزۀ
رسانهها هم قدرت انتخاب مخاطبان در گزینش رسانههای مورد نظرشان را فراهم کرده
است؛ هم ،آنها را با نوعی ابهام و سردرگمیِ ناشی از دریافت پیامهای متعارض و
متضاد از سوی رسانههای گوناگون روبهرو کرده است .رشد ،تعدد و تکثیر رسانهای
بهحدی است که از پیدایش و شکلگیری «دهکدۀ جهانی» و «عصر اطالعات» سخن
گفته میشود (گرانپایه0811 ،؛ وبستر .)0839 ،بهعالوه ،این تنوع رسانهای این فرض
متعارفِ مارکسیستها ،ساختارگرایان ،مارکسیستهای انتقادی و نظریهپردازان جامعه
تودهای ،را بیاعتبار کرده است که صنایع فرهنگی را یکسانکنندۀ فرهنگ میدانستند و
مخاطبان را بهصورت منفعل و پذیرایِ صرفِ پیامهای فرهنگی رسانهها و صنایع
فرهنگی ترسیم میکردند

(2011

 .)Fiske,گذشته از تنوع رسانهای ،مهمترین ویژگی

رسانههای جمعی در دو دهه گذشته ،بینالمللی و جهانی شدن آنهاست .در این

مقايسه جنسيتي هويت ديني و رابطۀ آن با مصرف رسانهای (تلويزيون و ماهواره)؛ 3 ...

وضعیت ،چهبسا رسانههایی ،ارزشها ،نمادها و پیامهایی را منتقل کنند که با ارزشها و
فرهنگ جامعهای که در معرض آن رسانهها قرار دارند ،ناسازگار باشد (خانیکی،
 .)0830این واقعیت ،بهویژه ،در مورد جامعه ایرانی و جوانان آن صادقتر است؛ زیرا
بیشتر دانشمندان و کسانی که به بحثهای جهانی شدن و هویت دینی پرداختهاند،
مهمترین تقابل فرهنگی کنونی در عرصۀ جهانی را تقابل «اسالم و سرمایهداری»
میدانند .بهنوعی اثرگذارترین بعد جهانی شدن که ارزشهای دینی و عرفی ما را به
چالش کشیده و توجه افراد و نهادهای زیادی را ،در دو جهت طرد و مخالفت یا
پذیرش و تأیید ،حتی شیفتگی بیش از حد ،به خودش معطوف کرده است ،بعد فرهنگی
جهانی شدن میباشد (نکویی سامانی0831 ،؛ کچویان 0831 ،و امیری.)0835 ،
ازاینرو ،یکی از مهمترین پیامدهای تعدد و تکثر رسانهای جهان امروزی،
پیامدهای آن برای هویت دینیِ دانشآموزان نوجوان است؛ زیرا دانشآموزان از جمله
گروههای اجتماعی هستند که هویت اجتماعیشان هنوز تثبیت نشده و همزمان ،در
معرض رقابت عناصر هویتسازِ رسمی مبتنی بر دین (مدرسه ،و آموزش رسمی) و
غیررسمی متعدد ،متکثر و متنوعی (رسانههای محلی ،ملی (مبتنی بر دین) و فراملی
(صادرکنندۀ ارزشها ،پیامها و نمادهای غیردینی و سرمایهداری) قرار دارند (حیدری و
دیگران .)0832 ،نوجوانانی که بیشترین تأثیر را از رسانهها میپذیرند (

Furlong and

)Cartmel, 1997, p.2؛ و در اقتباس از نوآوری معموالً فعالتر از بزرگترها هستند و بر
خالف افراد بیسواد و کمسواد توانایی استفاده از فناوریهای جدید ،بهخصوص،
اینترنت را دارا هستند (منتظرقائم و شاقاسمی ،0831 ،ص .)020از طرفی دیگر ،مقولۀ
نوجوانان و جوانان ،مقولۀ واحد و یکدستی نیست؛ زیرا تنوعات جنسی ،طبقهای،
تحصیلی ،اجتماعی و  ...زیادی در درون آنها وجود دارد .دستکم ،از نظر جنسی،
آنها به دو گروه اصلی دختران و پسران تقسیم میشوند .تقسیمی که پیامدهای
اجتماعی و فرهنگی گوناگونی برای جامعه و آنان دارد .یکی از مهمترین پیامدهای آن
در حوزۀ هویت دینی و مصرف فرهنگی نمایان است؛ زیرا جنس در اساس ،افراد
جامعه را به دو بخشِ زنان و مردان تقسیم میکند .تمایزی که بهزعم عدهای آغازگر
بیشتر تمایزات دیگر هستند .بهزعم گیلیگان ،زنان و مردان رویکردهای متفاوت -نه
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الزاماً متضاد -به جهان دارند ،رویکردهایی که خود را در مصرف نیز هویدا میسازند
(اباذری و کاظمی ،0839 ،ص .)039بنابراین ،هرچند ،افزایش ارتباطات جهانی و
جهانی شدن ،از جمله عوامل تهدیدکنندۀ تعلق خاطر همۀ نوجوانان به هویت دینی
محسوب میشود .فرض میشود تأثیر این ارتباطات برای دختران و پسران یکسان

نباشد؛ زیرا نه مخاطبان رسانهها را میتوان تودههای یکدستی 0از مخاطبان فرض کرد
که بهطور یکسان در معرض پیامهای رسانهای قرار دارند .نه اینکه همۀ آنها جایگاه
اجتماعی ،قدرت انتخاب و توانایی یکسانی دارند که به آنها اجازه دهد متناسب با ذوق
و سلیقهشان از رسانههای متفاوت استفاده کنند .ازاینرو ،مقاله حاضر در صدد است تا
به بررسی تجربی رابطۀ جنس ،مصرف رسانهای با میزان هویت دینی دانشآموزان
متوسطه شهر مرودشت بپردازد؟ انتخاب شهر مرودشت به دالیل زیر بوده است :شهر
مرودشت بزرگترین شهر استان فارس بعد از شیراز و از نظر مکانی نزدیکترین شهر
بزرگ به آن شهر است که در سالهای اخیر بهعلت وجود کارخانجات صنعتی بزرگ و
کوچک بیشترین مهاجران خارجی ،و بهویژه مهاجران افغانی ،را پذیرا شده است.
همچنین رشد سریع جمعیت و کالبدی شهر ،بههمریختگی فضاهای کالبدی ،ناهمگونی
و نابودی انسجام اجتماعی ،وقوع بزهکاری بهخصوص جرائمی مانند قتل و تجاوز در
سالهای اخیر در این شهر رشد قابلمالحظهای داشته و فراوان دیده میشود؛ درحالیکه
این آمار در شهرهای همجوار بهطرز محسوسی پایینتر است (عبادینژاد و دیگران،
 .)0830از دیگر دالیل مهم انتخاب این شهر دغدغۀ ذهنی و شغلی یکی از محققان در
مورد وضعیت دانشآموزان این شهر بوده است 1.سؤاالت اساسی مقاله عبارتاند از:
میزان هویت دانشآموزان دختر و پسر متوسطۀ شهر مرودشت چقدر است؟ الگوهای
مصرف رسانهای (داخلی و خارجی) آنها چگونه است؟ آیا بین میزان پایبندی آنها به
هویت دینی و الگوهای مصرف رسانهایشان ،رابطۀ معناداری وجود دارد؟
 .2پيشينه تحقيق

پیشینۀ مرتبط با موضوع این مقاله را میتوان در سه دستۀ کلی جای داد :تحقیقاتی که به
بررسی  .0رابطۀ عامل جنس با هویت دینی؛  .2رابطۀ رسانهها با هویت دینی؛
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و  .8بررسی رابطۀ نوع مصرف رسانهای با هویت دینی زنان و مردان پرداختهاند (که
تعداد خیلی محدودی هستند) .در تحقیق داریاپور ( )0830در مورد «بررسی رابطۀ
اولویتهای ارزشی شهروندان تهرانی با جنسی» ،نشان داد مذهبی بودن ،بهعنوان یک
ارزش ،برای زنان ،در مقایسه با مردان ،خیلی مهمتر بوده است .در مقابل ،میانگین
ارزش لذتگرایی برای مردان خیلی باالتر از زنان بوده است .بر اساس تحقیق
لطفآبادی و نوروزی ( ،)0838پسران بیش از دختران به پذیرش جهانیسازی تمایل
نشان میدهند و نگرش منفعل بیشتری دارند .همچنین ،روحیۀ مقابله با جهانی شدن
(نگرش مخالف) در دختران بیش از پسران است .محققان میگویند جنسیت از
مهمترین عوامل اثرگذار بر «تفاوت نظام ارزشی و هویت دینی  ...دانشآموزان
دبیرستانی و پیشدانشگاهی کشور بوده است» .تحقیق زاهد زاهدانی ( ،)0835در مورد
«دینگرایی و یا دینگریزی جوانان» دانشگاهی در شهر شیراز نشان داد که میانگین
دینداری زنان در ابعاد اعتقادی ،تجربی ،پیامدی ،مناسکی بیشتر از مردان بوده است.
همچنین اعتقادات جوانان در بعد نظری قوی و در بعد مناسکی ضعیف است.
بهعبارتی ،در زمینۀ ارزشها و اخالق ،اعتقادات دینی در حد بیش از سهچهارم است؛
ولی در بعد عملی که در بخش مهارتها و فناوری فرهنگی قرار میگیرد ،کمتر از
نصف است .تحقیق ( ،)Loewenthal et al, 2001پیرامون میزان مذهبی بودن (بر اساس
شاخصهای حضور در پرستشگاه ،نیایش و دعا و مطالعه کتب دینی) زنان و مردان در
بین چهار گروه دینی مسیحی ،هندویی ،یهودی و اسالمی ،نشان داد زنان مسیحی از
مردان مسیحی مذهبیتر هستند ،اما ،زنان هندو ،یهودی و مسلمان کمتر از مردان فعالیت
مذهبی دارند .محقق میگوید که این نتیجهگیری سنتی روانشناسان دین که زنان همیشه
«مذهبیتر» از مردان هستند ،بر اساس مطالعاتی بوده که تقریباً بهطور کامل در بین
نمونهها و فرهنگهای مسیحی صورت گرفته است .اما نتایج تحقیق ،کاربردپذیری
ادعای فوق را برای دیگر سنتهای مذهبی -فرهنگی غیرمسیحی دچار شک میکند.
ص 1یک سنت
همچنین ،این نتیجهگیری که زنان از مردان مذهبیترند ،احتماالً مخصو ِ

مذهبی خاص باشد ،ممکن است خاص جنبههای ویژهای از مذهب باشد؛ بنابراین،
تعمیم کلی 3این بینش که زنان مذهبیتر از مردان هستند ،زیر سؤال میرود.
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بر اساس مطالعۀ موسویان و روشن

(& Roshan, 2010

 ،)Mousavianدربارۀ

«بررسی جنبههای متفاوت هویت در بین دانشجویان دانشگاه تهران و نقش تفاوتهای
جنسی» ،میانگین هویت دینی دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر باالتر بوده
است .بر اساس تحقیق گنزالس ( ،)Gonzalez, 2011دربارۀ «سنجش دینداری در یک
زمینۀ با اکثریت مسلمان :جنسیت ،برجستگی دینی و تجربه دینی در بین دانشجویان
دانشگاه کویت» ،زنان در مقایسه با مردان محتملتر بود که گزینۀ متوسط ،بیشتر اوقات
را برای مذهبی بودن خودشان انتخاب کنند؛ در مقایسه با مردان که خودشان را بهعنوان
نه خیلی مذهبی یا اصالً غیرمذهبی تعریف میکردند .از نظر تجربۀ مذهبی نیز بین
دختران و پسران تفاوت وجود داشت 93 .درصد از مردان و  02درصد از زنان گزارش
در برابر این سؤال که آیا آنها بهصورت کامل در نتیجۀ یک تجربۀ مذهبی تغییر کرده
بودند ،جواب «مثبت» دادند

)& Lizardo 2009

 .)Collettبا اتکای بر نظریه قدرت-

کنترل 3تفاوتهای بین میزان مذهبی بودن را به فرایندهای متفاوت جامعهپذیری نسبت
میدهند .آنها پیبردند که زنانی که توسط مادرانی با پایگاه اقتصادی -اجتماعی باال
(خانوادههای برابرگراتر تا پدرساالر با سطوح پایینتر جامعهپذیری مبتنی بر نقش
جنسیتی) پرورشیافته بودند ،تمایل داشتند در مقایسه با زنانی که توسط مادرانی با
سطوح اقتصادی -اجتماعی پایینتر پرورشیافته بودند (ساختار خانواده پدرساالر و
تأکید بیشتر بر جامعهپذیری جنسیتی) کمتر مذهبی باشند .آنها تفاوتهای مبتنی بر
جامعهپذیری را برای تفاوتهای جنسیتی در دینداری برجسته میدانند.
مطالعۀ رجبزاده ( ،)0830در مورد «مقایسۀ فعالیتهای فرهنگی زنان و مردان»،
در  23شهر مرکز استانهای کشور در سال  ،0813نشان داد درصد بیشتری از زنان
نسبت به مردان از تلویزیون ،رادیو ،ویدئو ،نوارهای موسیقی قرآن و عزاداری استفاده
میکنند .مطالعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ( ،)0832پیرامون فعالیتهای فرهنگی
ایرانیان ،بیانگر آن است که زنان بیشتر به مطالعه کتب شعر و ادب ،رمان و داستان ،و
کتب دینی ،و مردان بیشتر به مطالعۀ کتب تاریخی پرداختهاند .بارزترین تفاوتهای
جنسی در این زمینه به مطالعه بیشتر کتابهای دینی و تربیتی و روانشناسی توسط زنان
در مقایسه با مردان بوده است .تحقیق عباسی قادی ( )0830در مورد «رابطه استفاده از
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اینترنت و هویت دینی کاربران در شهر تهران» ،نشان داد متغیرهای مدت استفاده
کاربران از اینترنت ،واقعی تلقی کردن محتوای وبگاههای مجازی از سوی کاربران،
رابطۀ معناداری با هویت پاسخگویان داشته است .توسلی و خادمیان ( )0831با بررسی
«نقش جنسیت در مصرف کاالهای فرهنگی» در بین نمونهای  0015نفری از خریداران
کتاب در شهر تهران ،پی بردند زنان بیشتر به خرید رمانهای ایرانیِ عاطفی ،رمان
خارجیِ عاطفی ،کتابهای عرفان ،و شعر ایرانی نو ،در مقایسه ،مردان بیشتر به
خرید کتابهای رمان ایرانیِ سیاسی اجتماعی ،تاریخ معاصر ایران ،خاطرات و
زندگینامه و فلسفه و کتابهای سیاسی میپرداختند .زنان تمایل بیشتری از مردان به
سینما و تلویزیون دارند و کمتر از مردان به موسیقی کالسیک خارجی و سنتی ایران
عالقهمند هستند.
تحقیق احمدپور و قادرزاده ( )0833در مورد تأثیرات فضای سایبر بر هویت دینی
دانشجویان دانشگاه کردستان ،نشان داد هویت دینی دانشجویان در تعامل با فضای
سایبر تضعیف میشود و با افزایش میزان مصرف و دسترسی به اینترنت ،از برجستگی
هویت دینی آنان کاسته میشود .اما تأثیر فضای سایبر بر ابعاد پیامدی و تجربی دین
بیشترین ،و بر بعد شناختی آن کمترین بوده است .بر اساس تحقیقِ اشتیاقی و همکاران
( ،)0830در مورد «اینترنت و هویت دینی دانشجویان» دانشجویان دانشگاه مازندران،
میان ابعاد اعتقادی و مناسکی هویت دینی دانشجویان شکاف وجود دارد .در واقع ،بعد
اعتقادی در مقایسه با بعد مناسکی ،کمتر تحت تأثیر ارزشهای جدید برآمده از تغییرات
جامعه امروز قرار گرفته است .بین مدت و میزان استفاده از اینترنت و تمام ابعاد هویت
دینی ،به جز بعد مناسکی و دینداری کل ،رابطۀ معنادار و معکوسی وجود داشت؛ اما
بیشترین همبستگی با بعد پیامدی و کمترین مقدار آن با بعد مناسکی بوده است .فوت
)2002

 ،)Foote,تحقیقی در مورد «ویژگیهای مصرفکنندگان فرهنگی» بین جمعیت

پانزده سال به باالی کانادا انجام داد .او پیبرد تغییرات محیط میتواند در مصرف و
مشارکت فرهنگی مردان بیشتر از زنان جلوهگر شود .با این حال سالیق و ترجیحات
زنان سریعتر از مردان متحول میشود .بر اساس تحقیق روکیچ ))Rokeach et al , 1984
تلویزیون میتواند ابزاری مناسب برای اغوای افراد به پذیرش ارزشهای جدید باشد.
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او پیبرد افرادی که در معرض فیلمها و برنامههای تلویزیونی قرار دارند ،ارزشهای
فردگرایانه را سریعتر از دیگران پذیرفتهاند .تحقیق موسچیس و مور

Moschis & Moore

) ),1982با روش طولی نشان داد که تأثیر تبلیغات تلویزیون در ایاالت متحده به
گسترش ارزشهای مادیگرایانه بین آنهایی انجامیده است که بیشتر شاهد این تبلیغات
تلویزیونی بودهاند.
بحرانی و همکاران ( )0835با بررسی «مقایسه جنسیتی رابطۀ رسانهها ،هویت و
سبک زندگی در بین جوانان شیراز» پیبردند میانگین هویت دینی دختران باالتر از
پسران ،و هویت دینی دختران قویتر از پسران بوده است .همچنین ،رابطۀ استفاده از
رسانههای جمعی با هویت دینی برای دختران معنادار و منفی ،و برای پسران بیمعنا
بوده است .میانگین استفاده دختران از رسانههای جمعی و رسانهها و فناوریهای
ارتباطی و اطالعاتی جدید بیش از پسران بوده است .میزان استفاده از رسانههای جمعی
داخلی با هویت دینی دختران و پسران رابطۀ معناداری نداشتند .اما ،رابطۀ میزان استفاده
از رسانهها و فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی جدید با هویت دینی پسران و دختران
منفی و معنادار ،و مقدار این همبستگی منفی برای دختران بیشتر از پسران بوده است .بر
اساس مطالعه موحد و دیگران ( ،)0833توزیع فراوانی میزان استفاده از رسانهها بر
حسب جنسیت متفاوت بوده است .بیشترین رسانهای که مورد استفاده زنان و مردان
بوده ،به ترتیب ،تلویزیون و فیلم ،و کمترین رسانۀ مورد استفاده هر دو گروه رادیو
خارجی بوده است .درصد زنانی که اصالً رادیو خارجی گوش نمیدادهاند ،برای زنان
بهمیزان قابل توجهی ( )./22کمتر از مردان بوده است .زنان بیشتر از مردان از کتاب و
تلویزیون و مجالت ،در مقابل ،مردان بیشتر از زنان از ماهواره و اینترنت و فیلم استفاده
میکنند .بر اساس تحقیقات پیشین میتوان گفت زنان ،در مقایسه با مردان ،پایبندی
بیشتری به هویت دینی (البته به استثنای یک مطالعه) و آنها همچنین ،الگوهای مصرف
رسانهای متفاوتی داشتهاند .هرچند این تفاوتها در همۀ ابعاد هویت دینی و یا نوع
رسانههای مصرفی یکسان نبوده است .البته هیچیک از این تحقیقات ،به بررسی رابطۀ
تفاوتهای هویت دینی زنان و مردان و رابطۀ آن با نوع مصرف رسانهایشان
نپرداختهاند ،موضوعی که پرداختن به آن هدف اساسی مقاله حاضر است.
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 .1چارچوب نظری تحقيق

السول 05از پیشگامان تحقیقات رسانهای است که سالها پیش مطالعۀ ارتباط را تالشی
برای پاسخگویی به این سؤال توصیف کرد که« :چه کسی ،چه چیزی را ،از چه راهی،
برای چه کسی و با چه اثراتی میگوید؟» .از زمان السول تا کنون ،تغییر و تحوالتی
دائمی در حوزۀ رسانهها و مخاطبان آنها اتفاق افتاده است که نوع نگاه السولی به
مطالعۀ رسانهای را ناقص مینماید .تصورِ السول از ارتباط همگانی

00

بر استفادۀ

برنامهریزیشده از فناوریهای [ارتباطی] به قصدِ اِقناع ،اطالعرسانی یا کنترل همگانی
داللت دارد ( .)McQuail, 1985امروزه ،بازنویسی سؤال السول بهصورت زیر منطقی و
واقعبینانهتر است« :چه کسانی ،چه چیزهایی را ،از چه راههایی ،برای چه کسانی و با
چه اثراتی میگویند؟» همۀ سؤاالت بهصورت جمع طرح شدهاند که بیانگر تحوالتی
عمیق در همۀ ابعاد و حوزههای مطالعات رسانهای است .در بعد چه کسی (فرستنده)،
تنوع ،تعدد و تکثر بیسابقهای از وسایل ارتباطی (در سطوح مختلف محلی ،ملی و
ملی ،با کیفیات گوناگون نوشتاری ،مَجازی ،صوتی -تصویری ،نیازمند /بینیاز به
مهارت ،برای مثال اینترنت و تماشای تلویزیون ،مُجاز (مطابق با نظام ارزشهای جامعه)
و غیرمجاز (مخالف ارزشهای جامعه )...اتفاق افتاده است .تعدد و تنوعی که
چندگانگیِ «مسیرها»ی ارتباطی و تنوعِ کمی و کیفیِ «پیام»ها (چهها میگویند؟) را در
پی داشته است .پیچیدگی موضوع ،هنگام بررسیِ بُعدِ مخاطبان رسانهها و اثرات متنوعِ
رسانهها بر آنها دوچندان میشود؛ زیرا مخاطبان و دریافتکنندگان پیام افراد «منفعل»،
«پذیرندۀ صرف» و مقولهای «یکدست» نیستند .پیامها ،نیز بهتبع شکافهایی که در بین
مخاطبان وجود دارد (شکافهای جنسی ،سنی ،طبقهای ،اجتماعی ،)...و ارزشها،
احساسات ،نگرشها و رفتارهای متفاوتشان ،تأثیرات یکسانی بر مخاطبان ندارند.
پنج سؤال باال را میتوان بهگونهای دیگر دستهبندی کرد :سؤاالتِ مربوط به جنبۀ
عرضه رسانهای (چه کسانی ،در چه سطحی ،چهها میگویند )،و سؤاالت مربوط به
جنبۀ تقاضای رسانهای (برای چه کسانی و با چه پیامدهایی؟) .در همین راستا ،میتوان
از دو ادبیات نظری گسترده در حوزۀ رسانهها نام برد که هریک از آنها تمرکز خود را
منحصر به یکی از جنبههای عرضه یا تقاضای رسانهای کردهاند .کسانی که از جنبۀ
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عرضه به مطالعه رسانهها پرداختهاند ،بیشتر به نقش مسلطِ صنایع فرهنگی در
یکسانسازی فرهنگ توجه دارند و مخاطبان را بهصورتِ منفعل و پذیرایِ صرفِ
پیامهای فرهنگی رسانهها و صنایع فرهنگی ترسیم میکنند (مارکسیستها،
ساختارگرایان ،مارکسیستهای انتقادی و نظریهپردازان جامعه تودهای ،مدل اثرات

مستقیم 02و مدل واقعگرایی 08در این دسته جای میگیرند) .برعکس کسانی که بر جنبۀ
تقاضا تمرکز میکنند ،به تمایزات و تفاوتهای موجود بین مصرفکنندگان و تأثیر آن
بر پیامهای دریافتیشان تأکید دارند و مصرفکنندگان را بهعنوان عامالنی فعال در نظر
میگیرند که در راستای معانی و چارچوب ارزشیشان به گزینش ،تفسیر و
همذاتپنداری با پیامهای خاصی از انبوه پیامهای انتشاریِ صنایع فرهنگی میپردازند
( .)Fiske, 2011رویکردهای مارکسیستی ،فمینیستی ،برساختگرایی اجتماعی ،مطالعات

فرهنگی و مدل اثرات محدود رسانه 09در این دسته جای دارند .هر دو دسته از محققان
با تمرکز یکجانبه بر هریک از این دو جنبه ،و نادیده گرفتن جنبۀ دیگر،
محدودیتهای نظری ،معرفتشناختی و روششناختی خاصِ خود را دارند.
محققانی که تنها به جنبۀ عرضه توجه دارند ،به تنوعها و تکثرهای درون رسانهها،
بهویژه تنوع درونِ مخاطبان ،توجه ندارند .تنوع و تکثر رسانهها ،ناشی از ویژگیها
(رسانههای مهارتخواه مانند اینترنت و رسانههای غیرمهارتخواه مانند تلویزیون)؛

دامنۀ برد (رسانههایی با «اثرپخش محدود» 00و «پخش گسترده و جهانی» )01و ماهیت
آنها (ترویج «معنویتگرایی» 01در مقابل ترویج «عقلگرایی» )03است (خانیکی.)0830 ،

در دورههای قبل از دهۀ  ،0335منابع بازاندیشی مبتنی بر «رسانههای جمعی» ،بیشتر در

ساختار قدرت جامعه 03که معادل با «دولت -ملت» بود ،شکل میگرفت .در این دوره
هیچ رسانه رقیبی یا رسانه رقیب قدرتمندی برای رسانههای محلی وجود نداشتند یا
دولت مانع از انتشار آنها میشد .در این دوره نظریه «جامعۀ تودهای» ظهور یافت که
مردم را در برابر پیامهای رسانهها یکسان و منفعل فرض میکردند .در اینجا «چرخۀ
فرهنگ» ،یک فرهنگ و یا یک ملت را در بر میگرفت؛ یعنی معانی درون یک فرهنگ
تولید و از طریق رسانههای ارتباطی به درون جامعه انتقال مییافت و توسط اعضای
درون ساختار اجتماعی و درون فرهنگ [یک کشور] مصرف میشد (منتظرقائم.)0813 ،
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برعکس ،در دوران امروزی ،25تعامالت اجتماعی در راستای زمان -مکان و از سطوح
رو در رو تا سطحی جهانی گسترش یافته (گیدنز )0813 ،و چرخۀ فرهنگ از مرزهای
فرهنگی و مرزهای سیاسی -ملی فراتر رفته و خصلتی جهانی یافته است .اکنون پخش
رسانههای الکترونیکی و رسانههای چاپی ،اینترنت و سایر رسانهها در گسترهای وسیع
صورت میگیرد و رسانههای ملی تنها به بخش کوچکی از طیف رسانهای تبدیل
شدهاند .هرچند صرفِ گسترش رسانهای و دامنۀ آنها مهم نیست ،وجه مهمتر قضیه ،به
تعارض ارزشها و پیامهای انتشاری آنها مربوط میشود .گفتمان حاکم در ایران
میکوشد مخاطب را با توجه به نقش دین در جامعه و از طریق غیرقانونی کردن
دسترسی به گفتمانهای دیگر (مانند جمعآوری بشقابهای ماهوارهای و محدود کردن
وبگاههای اینترنتی) ،در جایگاه خوانش آرمانی قرار دهد (کاظمی و پرویزی.)0830 ،
در عوض ،رسانههای غربی با رویکرد «گوهرگرا» ،کلیت اسالم را مورد هجمۀ تبلیغاتی
قرار داده و اسالم یکپارچه را به جهان معرفی مینماید و سیمایی منفی ،خشن ،متحجر،
غیرعقالنی ،اوهامپرست ،دارای دین تخدیری ،تحقیر زنان ،و در نهایت ،دور از انسانیت
از اسالم ارائه میدهند (خانمحمدی.)0830 ،
فارغ از تنوع درون رسانهای و محتواهای آنان ،در بین مخاطبان نیز تنوعات
گستردهای وجود دارند (تنوعات سنی ،جنسی ،طبقهای .)...تنوعات درون مخاطبان به
این واقعیت میانجامد که پیامهای رسانهها با توجه به «سطح آموزشی افراد و فرهنگ
رایج قوم مورد نظر»« ،عدم تطابق آن با کارکرد محیط مقصد»« ،سازمانهای درون ذهنی
[مخاطبان]» ،و «نوع ارائه» تأثیرات متفاوتی برای افراد و مخاطبان دارد (ساروخانی،
 ،0838صص .)051-050بهعالوه ،همۀ مخاطبان ،امکان و قدرت انتخاب یکسانی برای
استفاده از همۀ راههای رسانهای ندارند ( .)Fiske, 2011جنس 20و جنسیت 22مخاطبان،28

از مهمترین عواملِ محدودکنندۀ تواناییِ آنان در انتخابِ مصارف فرهنگی و توانِ
بازاندیشیشان بوده است .جنس از اساسیترین عاملهای تمایزبخشِ افرادِ همۀ جوامع
است که در اساس ،آنها را به دو بخشِ زنان و مردان تقسیم میکند .بهزعم گیلیگان،
زنان و مردان رویکردهای متفاوت -نه الزاماً متضاد -به جهان دارند ،رویکردهایی که
خود را در مصرف نیز هویدا میسازند (اباذری ،0839 ،ص .)039دوروتی اسمیت

29
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میگوید :مهمور بودن معرفت به مُهر جنسیت ،به این معناست که هیچ منظر عام و
ارشمیدسیای برای شناخت جهان اجتماعی وجود ندارد (سیدمن ،0831 ،ص.)219
برای زنان ،برخی از وجوه زندگی مهمتر از وجوه دیگر آن است .زنان نسبت به مردان
دیگرگونه مینویسند ،از مسائل متفاوتی سخن میگویند و در کنار آن ذوقهای متفاوتی
در انتخابهای مصرفی خویش دارند

(& Katz- Gerro, 2004

 .)Sullivanبه نظر

اسکراتون ،امنیت عبور و مرور در شهر و تفاوت امکانات ساختاری فراهمشده برای
زنان و مردان ،سبب تفاوت الگوهای رفتاریِ ایشان میشود (فاضلی ،0832 ،ص .)31به
عقیدۀ مکرابی و گاربر ،کنترل والدین و نگرشهای جنسی تبعیضآمیز مانع از آن
میشود که دختران در گوشۀ خیابانها ول بگردند و همین امر آنان را به ایجاد یک
«فرهنگ اتاقخواب» هدایت میکند .دختران به خانههای یکدیگر میروند تا موسیقی
گوش کنند ،برقصاند و گفتگو کنند .در اینجا فرهنگ بهطور خصوصی در خانه جریان
دارد و بازتاب موقعیت تابع و پوشیده زنان و دختران در جامعه است (ذکایی و پورغالم
آرانی .)0839 ،به نظر فمینیستها والدین در مورد تفریحات دختران خود سختگیرانه
عمل میکنند و این سختگیریها با عرف حاکم بر جامعه دربارۀ رفتار مناسب برای
زنان پیوند دارد (توسلی و خادمیان.)0831 ،
تمرکز صرف بر جنبۀ تقاضای رسانهای ،نیز ،محدودیتهای خاص خود را دارد.

این محققان هرچند تنوعاتِ درونِ مخاطبان را مورد مالحظه قرار میدهند 20،به تنوعاتِ
درون حوزۀ عرضه و تعددِ منابع عرضۀ فرهنگی کم یا بیتوجه هستند .در صورتی که
در جهان امروزی یکی از چالشهای اساسی که بر هویت دینی مخاطبان نوجوانِ
رسانهها اثرگذار است ،انتشار ارزشهای گوناگون فرهنگی از سوی رسانههای گوناگون
است .رواج ارزشهای گوناگون ،قرار گرفتن در معرض اندیشهها و گرایشهای
مختلف ،از جمله عوامل تهدیدکنندۀ تعلق خاطر به هویت دینی بهخصوص در میان
جوانان است .فراوانی منابع ارائهکنندۀ ارزشها و هنجارها از یک سو و ارائۀ تصاویر
گوناگون از فرهنگ و سنتهای گذشته از سوی دیگر و مواجهه با اندیشهها و تفکرات
خارج از جامعۀ خودی ،جوانان را با چهارراههای تصمیمگیری بسیاری مواجه میکند
که ممکن است به طرف خردهفرهنگها و ارزشهای نامناسب با ارزشها و هنجارهای
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دینی جامعۀ خود حرکت کنند (کالنتری و دیگران .)0833 ،امام خمینی(ره) در آخرین
وصیتش میگوید:
فیلمهای تلویزیونی که تولیدات شرقی یا غربی را به تصویر میکشند ،مردان و
زنان جوان ما را از مسیر طبیعی کارشان منحرف ،و اهمیت ذاتی زندگی و صنعت را
کمرنگ میکنند .آنها همچنین زمینۀ بدبینی در زمینۀ هستیشان ،کشورشان ،و فرهنگ
مربوط به آثار بهشدت ارزشمند هنرها و ادبیاتشان را به وجود میآورند ....نصیحت من
به مجلس شورای اسالمی ،به شورای نگهبان ،به شورای عالی قضایی و به حکومت در
حال و آینده این است که بنگاههای خبرپراکنی ،مطبوعات ،و مجالت را در
خدمت اسالم و نفع کشور قرار دهند .ما همه باید بدانیم آزادی سبک غربی جوانان را
فاسد میکند ،و در بینش اسالم و همچنین ،بر اساس خرد و عقل محکوم است
(.)Tehranian, 2001
همچنین ،یکی از اساسیترین فعالیتها و سیاستهای نظام جمهوری اسالمی بعد
از سال « ،0801تدوین برنامه برای اسالمی کردن فرهنگ ،رسانهها ،آموزش و رفتارهای
اجتماعی» بود .بر این اساس محتوای رسانهها بهسرعت تغییر کرد ،سیاست برنامهای
جدید همۀ واردات غربی و تولیدات بومی را که مخالف رابطۀ جنسی ،خشونت و رفتار
اخالقی «شرمآور» نبودند؛ مانند دست دادن با اعضای جنس مخالف را حذف کرد... .
پوشش گویندگان تلویزیونی از کت و کراوات به پیراهن یقه باز انقالبی برای مردان ،و
از مدلهای فرانسوی به مقنعۀ اسالمی برای زنان تغییر یافت» (.)Tehranian, 2001
با مالحظۀ محدودیتهای نظریات کسانی که بر جنبۀ عرضه یا تقاضای صرف
متمرکز میشوند ،میتوان گفت مناسبترین شیوۀ بررسی مصرف رسانهای و پیامدهای
هویتی آن در نظر گرفتنِ همزمانِ هر دو جنبۀ عرضه و تقاضای رسانهای و تنوع و تکثر
درون آنان است؛ زیرا هرچند ،تعدد رسانهها «تعدد امکانهای موجود برای انتخاب را
پدید آورده است» (گیدنز)0813 ،؛ اما خود این انتخابها نیز تحت تأثیر عاملهای
اجتماعی ،فرهنگی و جنسی مقید و تحدید میشوند .به بیان فیسک ،در یک جامعۀ
رسانهایشده ،مردم هویتهای فرهنگیشان را بر حسبِ انتخابهای متعلق به خودشان
نمیسازند ،بلکه مواد خام -تصاویر ،داستانها ،شخصیتها ،آوازها ،آیینها و افسانهها-
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را به روشهایی تغییر میدهند که متناسب با تجربه زیستهشان معنادار باشد (

Fiske,

 .)2011هرچند در عصر کنونی ،فناوریهای ارتباطی و رسانهای ،مهمترین و شاید،
قدرتمندترین عوامل اثرگذار بر هویت دینی نوجوانان هستند .تأثیر آنها ،برای همه کس
و همه جا یکسان نبوده ،بلکه تحت تأثیر شرایط اجتماعی -فرهنگی هر جامعه و یا
جایگاه اجتماعی افراد در درون آن جامعه قرار دارد .میتوان فرض کرد رسانههای
داخلی و خارجی که در گفتمانهای اسالمی و سکوالر غربی محصور هستند ،به انتشار
و ترویج ارزشها و نشانههای فرهنگی متفاوت و متعارضی میپردازند (تفاوت در
جنبۀ عرضه) .و اینکه هرچند ،از لحاظ نظری ،همۀ مخاطبان ،توانایی و امکانات
یکسانی برای استفاده از این رسانهها دارند؛ از لحاظ عملی و در واقعیت ،همۀ افراد
بهویژه ،پسران و دختران ،توانایی و اختیارات یکسانی برای استفاده از رسانههای
متفاوت (بهویژه رسانههای داخلی و خارجی) را ندارند بلکه پسران ،به نسبت دختران،
اختیارات و فرصتهای بیشتری برای استفاده از رسانههای خارجی را دارند .بنابراین،
مصرف رسانهای آنها متفاوت از یکدیگر خواهد بود (تفاوت در جنبۀ تقاضا) .ازاینرو
ما با دو نوع تفاوت در هر دو جنبۀ عرضه (ناشی از محتوای اسالمی و سکوالر
رسانههای ملی و غربی )21و تقاضای (ناشی از اختیار نابرابر مخاطبان در استفاده از همه
رسانهها) رسانهای مواجه هستیم 21که فرض میگیریم رابطۀ متفاوتی با هویت دینی
دانشآموزان دختر و پسر متوسطۀ مورد بررسی دارند .فرضیات اساسی مقاله عبارتاند
از:
 بین جنسیت و میزان هویت دینی دانشآموزان رابطۀ معنادار وجود دارد. بین جنسیت و نوع رسانۀ مورد استفاده (داخلی یا خارجی) رابطۀ معناداروجود دارد.
 بین جنسیت و میزان مصرف رسانهای رابطه وجود دارد. بین نوع رسانههای مصرفی و میزان هویت دینی پاسخگویان رابطۀ معناداریوجود دارد.
 بین نوع رسانههای مورد استفاده دختران و پسران و میزان هویت دینی آنان رابطۀمعناداری وجود دارد.

مقايسه جنسيتي هويت ديني و رابطۀ آن با مصرف رسانهای (تلويزيون و ماهواره)؛ 12 ...

 .9روششناسي مقاله

در این پژوهش برای رسیدن به اهداف و پاسخگویی به سؤال تحقیق از روش پیمایشی
از نوع مقطعی استفاده شد .جامعۀ آماری ،شامل تمامی دانشآموزان متوسطۀ شهر
مرودشت بوده که تعداد  815نفر از آنان بر اساس جدول تعیین حجم نمونۀ لین
( )0311بهعنوان نمونه انتخاب شدند .شیوۀ نمونهگیری برای دستیابی به افراد نمونه،
شیوۀ نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و سهمیهای (متناسب با جنس ،رشته و مقطع
تحصیلی) بوده است .بدین صورت که ابتدا دانشآموزان مقطع متوسطه به سه گروه
مدارس دولتی ،غیرانتفاعی و هنرستان تقسیم شدهاند؛ سپس تعداد دانشآموزان
رشتههای تحصیلی تجربی ،ریاضی و علوم انسانی مشخص شدند .نهایت متناسب با
نسبت جنسی ( 05درصد) ،نوع مدرسه ،رشته و پایه تحصیلی از دانشآموزان
نمونهگیری شد .ابزار گرداوری دادهها در این مطالعه پرسشنامه بوده است .در این
مقاله متغیرهای مستقل ،متغیرهای جنس و تماشای تلویزیون و ماهواره بودهاند.
تلویزیون و ماهواره بدین دلیل انتخاب شدند که استفاده از آنها مستلزم استفاده از هیچ
مهارت خاصی نیست .همچنین ،استفاده از هر دوی آنها مستلزم حضور در فضای باز
و عمومی نیست بلکه در فضای خلوت و خصوصی خانواده انجام میگیرد .همچنین از
جمله دستگاههای تصویری هستند که امروزه در دسترس بیشتر افراد خانوادهها قرار
دارند و یا در کنار دیگران نیز میتوان از آنها استفاده کرد .تلویزیون ملی و استانی،
بهعنوان رسانۀ صوتی -تصویری رسمی دولت عمل میکند که مروج ارزشها و
ایدئولوژیهای دینی و مورد قبول حاکمیت رسمی جامعه است .آنها در چارچوب
قوانین داخلی کشور فعالیت میکنند و تحت نظارت دولتی قرار دارند .در نقطۀ مقابل
آن ،ماهواره قرار دارد که تا حد زیادی همان خصوصیات تلویزیون را دارد ،اما بهطور
غیررسمی فعالیت میکنند ،مرکز هدایت و کنترل آنها خارج از مرزهای کشور ایران
بوده و مهمتر آنکه به ترویج ارزشها و نمادهایی میپردازد که در بیشتر مواقع در تقابل
مستقیم با ارزشها و هنجارهای دینیِ حاکم بر جامعه قرار دارد .اما با وجودِ غیرمجاز
بودن استفاده از آنها ،دولت نمیتواند کنترل چندانی بر استفادۀ از آنها داشته باشد
(مانند تعبیه محدودیت برای اینترنت) .در این مقاله برای میزان استفاده دانشآموزان از

 11دين و ارتباطات ،سال بيستم ،شمارة دوم (پياپي ،)44پاييز و زمستان 2939

رسانهها از آنان پرسیده شد که تا چه اندازه از برنامههای علمی ،خبری ،ورزشی و
تفریحی و سیاسی تلویزیونهای داخلی یا ماهواره استفاده میکنید .پاسخها در امتداد
طیفی از اصالً تا خیلی زیاد تنظیم شده بود .سپس برای به دست آوردن نمرۀ کلی
مصرف رسانهای پاسخگو نمرۀ چند گویه با هم جمع شد .منظور از کمیت میزان
استفاده از هریک از این رسانهها بوده است و منظور از کیفیت رسانهای این بوده که آیا
دانشآموزان ،بهویژه متناسب با جنسشان ،بیشتر از کدام یک از رسانههای داخلی
(تلویزیون) یا خارجی (ماهواره) استفاده میکنند.
متغیر وابسته مقاله میزان هویت دینی بوده است .هویت دینی به معنای مجموعه
خصوصیاتی است که فرد را بهواسطه داشتن نوع احساسات و تعلقات مذهبی به
شخصی متمایز تبدیل کرده است .در واقع «هویت دینی» بهعنوان یکی از ابعاد هویت
اجتماعی ،متضمن سطحی از دینداری است که با «ما»ی جمعی یا همان اجتماع دینی یا
امت مقارنه دارد و نشاندهندۀ احساس تعلق به دین ،جامعۀ دینی و تعهد به دین است
(چیتساز قمی ،0838 ،ص .)039در این مقاله ،هویت دینی بر مبنای دستهبندی سه بعد
هویت دینی توسط گلدسن (اعتقادی ،احساسی و عملی) ارزیابی شده است (سراجزاده،
 ،0838ص .)31بعد احساسی هویت دینی ،ناظر به عواطف ،تصورات و احساسات
مربوط به داشتن رابطه با جوهری ربوبی همچون خدا یا واقعیتی غایی یا اقتداری
متعالی است .بعد اعتقادی عبارت است از :باورهایی که انتظار میرود پیروان آن دین
بدانها اعتقاد داشته باشند؛ مانند باور به وجود دوزخ و بهشت ،باور به وجود فرشتگان
و شیطان ،باور به روز جزا و ...بعد عملی ،شامل اعمال دینی مشخصی همچون عبادت،
نماز ،شرکت در آیینهای دینی خاص ،روزه گرفتن و ...است که انتظار میرود پیروان
هر دین انجام دهند (سراجزاده ،0838 ،ص .)011برای اطمینان از اعتبار گویههای
هویت دینی ،از گویههای استانداردشدۀ هویت دینی استفاده شد .بهعالوه ،در پرتوی
آزمونی مقدماتی (نمونهای  05نفری) اعتبار معنایی آنها ارزیابی شد .ارزیابی پایایی
گویهها از طریق آزمون آلفای کرونباخ انجام شد که تعداد و ضریب آلفای
کرونباخ برای ابعاد هویت دینی و دینداری کلی بهصورت زیر بوده است :بعد عاطفی،

مقايسه جنسيتي هويت ديني و رابطۀ آن با مصرف رسانهای (تلويزيون و ماهواره)؛ 19 ...

 0گویه ()./30؛ بعد اعتقادی  9گویه ()./38؛ بعد عملی  9گویه ( )./30و بعد کلی
دینداری  00گویه (.)./33
 .4يافتههای توصيفي

از کل پاسخگویان 05 ،درصد دختر و 05درصد پسر بودهاند .شغل پدر  81درصد از
پاسخگویان آزاد 23/8 ،درصد کارمندی و  88/1درصد سایر شامل کارگری ،کشاورزی
و مشاغل نظامی بوده است 08/1 .درصد از پاسخگویان رشتۀ علوم انسانی00/1 ،
درصد رشتۀ ریاضی-فیزیک 23/0 ،رشتۀ تجربی و  92/0درصد رشتۀ کار و دانش
بودهاند .از کل پاسخگویان 25/9 ،درصد کالس اول 88/1 ،درصد دوم 81/1 ،درصد
سوم و  3/8پیشدانشگاهی بودهاند 92/3 .درصد از دانشآموزان در مدرسۀ عادی99/3 ،
درصد در هنرستانها و  02/8درصد در دبیرستانهای غیرانتفاعی درس میخواندهاند.
دادههای جدول شماره  0بیانگر توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان
تماشای تلویزیون و ماهواره ،و میزان پایبندی آنان به هویت دینی و ابعاد آن به تفکیک
جنس است .البته الزم به ذکر است که توزیع درصدی پاسخگویان در مقولههای کم،

متوسط و زیاد بر مبنای میانگین  ±انحرافمعیار صورت گرفته است .همچنین ،مقدار
میانگین و انحرافمعیار محاسبهشده برای توزیع پاسخگویان ،میانگین و انحرافمعیار
کل (قبل از دو نیمه کردن 23پاسخگویان بر حسب جنس) بوده است .توزیع درصدی
پاسخگویان در بعد عاطفی هویت دینی ،نشان میدهد  85/3دختران در مقابل  02درصد
پسران ،بهمیزان کمی ماهواره تماشا میکردهاند؛ در مقابل  3/1درصد از آنان در مقابل
 91/9درصد پسران بهمیزان زیادی ماهواره تماشا میکردهاند .همچنین 25/1 ،درصد از
دختران ،در مقابل  0/0درصد پسران زیاد تلویزیون تماشا میکنند .میتوان گفت
تماشای تلویزیون و ماهواره از نوعی الگوی جنسیتی پیروی نموده است؛ بدین ترتیب
که پسران مورد مطالعه بیشتر به تماشای ماهواره و دختران بیشتر به تماشای تلویزیون
پرداختهاند .این یافته مؤید مطالعه موحد و دیگران ( )0833است که بیانگر متفاوت
بودن میزان استفاده از رسانهها بر حسب جنسیت بوده است .در ابعاد هویت دینی95 ،
درصد از دختران در مقابل 0/0 ،درصد پسران ،به میزان زیادی از عواطف و احساسات
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دینی برخوردار بودهاند .در بعد اعتقادی 83/9 ،درصد از دختران در مقابل  0/0درصد از
پسران بهمیزان زیادی از اعتقادات دینی برخوردار بودهاند .نکتۀ جالبتوجه این است که
بیش از  15و نزدیک به  15درصد ،پسران ،به ترتیب ،بهمیزان کمی از عواطف و
اعتقادات دینی برخوردار بودهاند .در بعد عملی هویت دینی ،نیز ،تفاوتهای توزیع
درصدی پاسخگویان بر حسب جنس برجسته است .بدین ترتیب که  83/9درصد
دختران بهمیزان زیادی مقید به انجام اَعمال دینی بودهاند ،درصورتیکه هیچ درصدی از
پسران بهمیزان زیاد پایبند به انجام اَعمال دینی نبودهاند و نزدیک یکچهارم آنان بهمیزان
کمی به اجرای اعمال دینی پایبند بودهاند.
جدول  .2توزيع درصدی پاسخگويان برحسب ميزان استفاده از ماهواره و تلويزيون و پايبندی به
هويت ديني و ابعاد آن به تفکيک جنس

متغیر
جنس
دختران

پسران

ابعاد هویت دینی
اعتقادی

عملی

هویت
دینی کل

میزان

ماهواره

تلویزیون
ملی

عاطفی

2/3

./1

کم

85/3

1/9

0/0

./1

12/8

متوسط

15/1

12

03/3

15

01/1

زیاد

3/1

25/1

95

83/9

83/9

81/0

کم

02

91/9

10/1

03/9

29/3

01/1

متوسط

95/1

91/9

81/0

80/9

01/1

90/1

زیاد

91/9

0/0

0/0

0/0

---

./1

آمارههای جدول شماره  2نتایج آزمونِ تفاوتِ تماشای تلویزیون ،ماهواره ،هویت
دینی و ابعاد آن بر حسبِ جنس پاسخگویان بوده است .بر اساس مقایسه میزان
میانگینهای دو جنس و سطح معناداری مربوطه ،میتوان گفت دختران در همۀ ابعاد
عاطفی ،اعتقادی و عملی دینداری و دینداری کل ،از احساسات و اعتقادات دینی
بیشتری در مقایسه با پسران برخوردار بودهاند ،همچنین ،بیشتر به انجام اَعمال و عبادات
دینی مقید بودهاند .بر اساس مقدار میانگینها ،میتوان گفت این تفاوتها به ترتیب در
ابعاد عاطفی ،اعتقادی و عملی برجستهتر بودهاند .این تفاوتها در سطح فراتر از 33

مقايسه جنسيتي هويت ديني و رابطۀ آن با مصرف رسانهای (تلويزيون و ماهواره)؛ 15 ...

درصد معنادار بوده و قابل تعمیم به جامعه آماری است .این یافته مؤید یافتههای زاهد
زاهدانی ( ،)0835داریاپور ( ،)0830عظیمی هاشمی ( )0838هستند که همگی بیانگر
برجستهتر بودن هویت دینی و ابعاد آن برای دختران ،در مقایسه با پسران ،بودهاند .نتایج
مربوط به آزمون الگوهای متفاوتِ مصرفِ رسانهای (تلویزیون و ماهواره) دو جنس
نشان داد که تفاوت معناداری بین الگوهای مصرف رسانهای دختران و پسران مورد
بررسی وجود دارد .بدین ترتیب که دختران با داشتن میانگین نمرۀ  1/8تماشای
تلویزیون ،بیشتر از پسران با میانگین  0/91تلویزیون تماشا میکنند .در مقابل ،پسران با
داشتن نمرۀ میانگین  02/33تماشای ماهواره ،بهمقدار قابلتوجهی (اختالف میانگین
بیش از  0نمره) ،بیش از دختران ماهواره تماشا میکنند .این تفاوت میانگینهای
الگوهای مصرف رسانهای دو جنس ،با اطمینان  33درصد آماری ،تصادفی نبوده و قابل
تعمیم به جامعۀ آماری مورد بررسی است .این یافته ،مؤید تحقیقات پیشینِ وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ( ،)0832بنت ( ،)0831رجبزاده ( )0830و موحد و دیگران
( )0833هستند که همگی بیانگر الگوهای متفاوت مصرفِ فرهنگی و رسانهای زنان و
مردان بودهاند .همچنین میتوان گفت الگوهای مصرف رسانهای دو جنس بیشتر تحت
تأثیر قالبهای هنجاری جامعه و متناسب با ارزشهای حاکم بر جامعه است که
محدودیتهای متفاوتی نسبت به مصرف رسانهای دو جنس دختر و پسر اِعمال میکنند
(رجبزاده0830 ،؛ زاهد زاهدانی و سروش.)0831 ،
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جدول  .1بررسي پايبندی به ابعاد و بعد کلي هويت ديني و تماشای تلويزيون و ماهواره
بر حسب عامل جنس

نام متغیر

خطای

جنس

فراوانی

میانگین

دختران

010

25/01

./28

پسران

010

05/08

./83

دختران

010

01/81

./01

پسران

010

3/11

./95

دختران

010

08/00

./21

پسران

010

1/05

./03

بعد کلی هویت

دختران

010

01/33

./11

دینی

پسران

010

80/39

0/51

دختران

010

1/8

./02

پسران

010

0/91

./09

دختران

010

1/19

./80

پسران

010

02/33

./83

عاطفی
ابعاد
هویت
دینی

اعتقادی
عملی

تماشای تلویزیون
تماشای ماهواره

استاندارد

f

Sig

903/19

./555

853/83

./555

881/81

./555

923/22

./555

11/38

./555

000/83

./555

در جدول شماره  8بهمنظور بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون و ماهواره با
ابعاد هویت دینی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .بر اساس
نتایج آزمون ،میتوان گفت همبستگی تلویزیون با تمام ابعاد هویت دینی پاسخگویان
مثبت و معنیدار؛ و همبستگی تماشای ماهواره با تمام ابعاد هویت دینی منفی و
معنیدار بوده است .بدین ترتیب میتوان گفت ،افزایش تماشای تلویزیون داخلی
(استانی یا ملی) هم جهت با افزایش هویت دینی پاسخگویان در تمام ابعاد آن بوده
است .بر عکس ،افزایش تماشای ماهواره ،با کاهش عواطف و اعتقادات دینی
پاسخگویان و تضعیف انجامِ اعمال و وظایف دینی همراه بوده است .همبستگیهای
مذکور بین تماشای تلویزیون و ماهواره و ابعاد هویت دینی در حد متوسطی میباشند.
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بیشترین همبستگی تلویزیون با بعد عاطفی ( ،)./93و بیشترین همبستگی ماهواره با بعد
عملی ( )-./93هویت دینی بوده است .البته این همبستگیها نباید موجب این تصور
نادرست شوند که تماشای تلویزیون علتِ افزایشِ هویت دینی و تماشای ماهواره علتِ
کاهش آن بوده است .زیرا بر اساس آمارههای همبستگی نمیتوان در مورد رابطۀ علی
بین دو متغیر داوری علمی کرد .از نکات جالبتوجه دیگر همبستگی منفی و نسبتاً
باالی تماشای تلویزیون با تماشای ماهواره است .این نشان میدهد که پاسخگویانی که
بیشتر به تماشای تلویزیون میپردازند ،کمتر از برنامههای ماهواره استفاده میکنند .این
یافته مؤید یافتۀ تحقیق احمدپور و قادر زاده ( )0833است که افزایش میزان مصرف و
دسترسی به اینترنت ،از برجستگی هویت دینی پاسخگویان ،بهویژه در ابعاد پیامدی و
تجربی ،میکاهد .همچنین با این یافتۀ بحرانی و همکاران ( )0830سازگار است که
رابطۀ رسانهها و فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی جدید با هویت دینی پسران و دختران
منفی است.
جدول  .9نتايج آزمون همبستگي پيرسونِ ابعاد هويت ديني با تماشای تلويزيون و ماهواره

تلویزیون
ماهواره
ابعاد

عاطفی

هویت

اعتقادی

دینی

عملی

ابعاد هویت دینی

تلوبزیون

ماهواره

0

**-./01

**./93

0

**-./92

**-./81

0

**./33

هویت دینی

عاطفی

اعتقادی

عملی

کل

**./93

**./98

**./93

**-./93

**-./93

**./38

**./31

**

./10

**

0

**./33

هویت دینی کل
* همبستگی در سطح  30درصد معنادار است.
** همبستگی در سطح  33درصد معنادار است.

0

./30
0
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برای پیشبینی و تبیین میزان وردایی (واریانس) ابعاد هویت دینی دانشآموزان بر
اساس متغیرهای مستقل تحقیق ،از آزمون رگرسیون چندگانه به شیوۀ گامبهگام استفاده
شد .الزم به ذکر است که متغیر جنس ،بهعنوان متغیر اسمی ،به متغیر ظاهری تبدیل شد
و به زنان کد  0و به مردان کد  5داده شد .بهعبارتی ،مردان مبنای مقایسۀ پایبندی
دختران و پسران به هویت دینی در نظر گرفته شدند .بر اساس نتایج آزمون (جدول
شماره  )9میتوان گفت دختر بودن اثرگذارترین متغیر در پیشبینی هویت دینی
پاسخگویان در تمام ابعاد آن بوده است .دختر بودن به تنهایی توانسته است  01درصد
از وردایی (واریانس) بعد عاطفی هویت دینی پاسخگویان را تبیین کند .تماشای
تلویزیون دومین متغیر اثرگذار بر بعد عاطفی هویت دینی پاسخگویان بوده است که
مقدار وردایی (واریانس) را  9درصد افزایش داده است .بر اساس ضریب بتای مربوط
میتوان گفت تأثیر دختر بودن بر بعد هویت عاطفی بیش از سه برابر تأثیر تماشای
تلویزیونی بوده است .هرچند تأثیر تلویزیون (با ضریب بتای  )./20بر بعد عاطفی
هویت دینی را نباید کماهمیت تلقی کرد .در ابعاد اعتقادی و عملی هویت دینی نیز،
متغیر دختر بودن اثرگذارترین متغیر بوده است؛ بدین ترتیب که دختر بودن در مقایسه با
پسر بودن (بهعنوان مبنای مقایسه) ،بهمیزان قابل مالحظهای موجب افزایش هویت دینی
پاسخگویان در ابعاد اعتقادی و عملی بوده است .نکتۀ جالبتوجه و تأملبرانگیز تأثیر
مثبت تماشای ماهواره بر بعد اعتقادی هویت دینی دختران بوده است .بنابراین هرچند
این یافته مستلزم تحقیقات تجربی بیشتر است ،در اینجا تنها میتوان با احتیاط ،سه
فرض را ذکر کرد که ناشی از حدس محققان بوده و در سؤاالت تحقیق بررسی
نشدهاند :اول اینکه تأثیر ماهواره بر همۀ ابعاد هویت دینی یکسان نیست؛ دوم ،همۀ
برنامههای ماهواره در جهت تخریب بعد اعتقادی هویت دینی پاسخگویان عمل
نمیکند؛ و سوم اینکه این پدیده ناشی از ابعاد اعتقادی مشترک و اصولی بین کشور ما
(مسلمان) با کشورهای دارای دین مسیحی (کشورهایی که بیشترین برنامههای
ماهوارهای را پخش میکنند) باشد که چندان خدشهای به اعتقاد دینی مصرفکنندگان
ماهواره وارد نمیکند (برای مثال ،اعتقاد به شیطان ،فرشته ،دوزخ و ...در هر دو دین
وجود دارد) .نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون بعد عملی هویت نشان میدهد تأثیر

مقايسه جنسيتي هويت ديني و رابطۀ آن با مصرف رسانهای (تلويزيون و ماهواره)؛ 13 ...

متغیر جنس (دختر بودن) بر این بعد هویت دینی ،کمتر از سایر ابعاد بوده است .مهمتر
اینکه ،تأثیر ماهواره بر بعد عملی هویت دینی (بر خالف تأثیر آن بر بعد اعتقادی) منفی
بوده است .این نشان میدهد که تماشای ماهواره موجب تضعیف انجام اَعمال و
مناسکهای دینی توسط دختران میشود .شاید این بهدلیل تفاوت ادیان اسالمی و
مسیحی در ابعاد مناسکی و آیینی باشد یا اینکه در کل نسل جوان کمتر بهصورت عملی
آیین و مناسک دینی را انجام میدهند .در مورد تأثیر ماهواره بر هویت دینی میتوان
گفت ،تأثیر ماهواره بر ابعاد هویت دینی یکسان نبوده است :عدم تأثیر بر بعد عاطفی،
تأثیر منفی بر بعد عملی و تأثیر مثبت بر بعد اعتقادی .بر خالف ناهمگونی تأثیر ماهواره
بر ابعاد هویت دینی ،تأثیر تلویزیون بر تمام ابعاد هویت دینی مثبت و معنادار بوده
است .بر اساس مقایسه ضرایب بتای تلویزیون برای هر سه بعد هویت دینی ،میتوان
گفت تلویزیون بیشترین تأثیر مثبت را به ترتیب ،بر ابعاد اعتقادی ،عاطفی و عملی
هویت دینی داشته است .بر اساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه میتوان گفت کمیت
و کیفیت تأثیر تلویزیون (نسبتاً زیاد و مثبت) و ماهواره (ناهمگون هم از نظر مقدار و
هم از نظر جهت تأثیر) بر ابعاد هویت دینی پاسخگویان یکسان نبوده است .جنس ،نیز
تأثیر یکسانی بر همۀ ابعاد هویت دینی پاسخگویان نداشته است؛ زیرا دختر بودن (در
مقایسه با پسر بودن) بیشترین تأثیر را بر افزایش عواطف و اعتقادات مذهبی
پاسخگویان داشته است؛ اما تأثیر آن بر بعد عملی هویت دینی بهمیزان قابلمالحظهای
کمتر است (ضرایب بتاهای مربوط به جنس در سه بعد مقایسه شود) .تأثیر متفاوت
ماهواره بر ابعاد هویت دینی ،مؤید این یافته احمدپور و قادرزاده ( )0833است که
پیبردند بعد اعتقادی در مقایسه با بعد مناسکی ،کمتر تحت تأثیر ارزشهای جدید
برآمده از تغییرات جامعه قرار گرفته است.
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جدول  .4آزمون رگرسيون چندمتغيره گامبهگام رابطۀ متغيرهای مستقل با ابعاد هويت ديني

نام متغیر

R

Adj.R2

B

Beta

t

Sig

دختران

./10

./01

3/93

./11

01/38

./555

تلویزیون

./11

./10

./11

./20

0/13

./555

دختران

./13

./91

1/30

./10

09/00

./555

تلویزیون

./10

./00

./11

./21

1/50

./555

ماهواره

./12

./02

./05

./53

2/52

./555

دختران

./15

./93

0/58

./03

08/05

./555

ماهواره

./12

./02

-./02

-./00

-8/28

./550

تلویزیون

./18

./08

./25

./25

2/53

./58

بعد کلی هویت

دختران

./19

./00

22/31

./10

01/01

./555

دینی

تلویزیون

./11

./03

0/31

./20

0/03

./555

عاطفی
ابعاد
هویت

اعتقادی

دینی
عملی

بر اساس نتایج جداول ( 2و  ،)8که بیانگر شدید بودن هویت دینی دختران در
مقایسه با پسران (در تمام ابعاد) و استفادۀ بیشتر دختران از تلویزیون داخلی و استفاده
بیشتر پسران از ماهواره خارجی بوده است ،میتوان گفت این فرض اولیه مقاله تأیید
میشود که پررنگ بودن هویت دینی دختران در مقایسه با پسران ،تا حدی ،ناشی از
مصرف رسانهای متفاوت آنان (تماشای تلویزیون) است .و از طرف دیگر ،هویت دینی
کمرنگتر پسران ناشی از تماشای ماهواره است .ارزیابی دقیقتر فرض فوق مستلزم
استفاده از آزمون تحلیل هموردایی (کوواریانس) است .در پرتوی این آزمون آماری،
میتوان از نظر منطقی و علی این سؤال و فرض را مطرح کرد که آیا هویت دینیِ بیشتر
دختران میتواند ناشی از استفاده بیشتر آنها از تلویزیون باشد و برعکس ،هویت دینیِ
کمترِ پسران ناشی از استفاده بیشتر آنان از ماهواره؟ برای پاسخگویی به سؤال فوق،
میزان هویت دینی پسران و دختران در ابعاد مختلف ،بعد از کنترل تأثیر تماشای
تلویزیون و ماهواره ارزیابی میشود .جدول شمارۀ  0نتایج آزمون تحلیل هموردایی
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(کوواریانس) برای میانگین هویت دینی و ابعاد آن برای دو گروه دختران و پسران ،بعد
از کنترل اثر متغیرهای تماشای تلویزیون و ماهواره ،است .بر اساس مقدار  ،Fسطح
معناداری و مجذور اتای عامل جنس برای هویت دینی و ابعاد سهگانۀ آن ،میتوان
گفت تأثیر جنس بر همۀ ابعاد هویت دینی ،بعد از کنترل تأثیر متغیرهای مصرف
رسانهای ،معنادار باقی مانده است .اما تأثیر آن بر بعد عاطفی هویت دینی به مراتب
قویتر از تأثیر آن بر سایر ابعاد بوده است .همچنین ،تماشای تلویزیون ،بیشترین تأثیر
را بر ابعاد اعتقادی و عاطفی هویت دینی پاسخگویان داشته است و کم شدن مقدار

F

متغیر جنس در بعد اعتقادی ،تا حدی ناشی از کنترل تأثیر تماشای تلویزیون بوده است.
ماهواره نیز بیشترین تأثیر را بر بعد عملی هویت دینی داشته است ،و کم شدن تأثیر
جنس بر بعد عملی هویت دینی تا حدی ناشی از حذف تأثیر تماشای ماهواره بوده
است .در مجموع ،با توجه به نتایج آزمون تحلیل هموردایی (کوواریانس) میتوان گفت
میزان پایبندی پاسخگویان به اعتقادات و انجام مراسم و اَعمال دینی ،در مقایسه با
احساسات و عواطف دینیشان ،بیشتر تحت تأثیر تماشای تلویزیون و ماهواره قرار
گرفته است .بهعبارتی ،ابعاد اعتقادی و عملی هویت دینی پاسخگویان بیشتر از بعد
عاطفی آن تحت تأثیر متغیر نوع مصرف رسانهایشان بوده است .این فرض اساسی
مقاله تأیید میشود که نوع مصرف رسانهای مخاطبان بر هویت دینی آنان اثرگذار است؛
هرچند ،تأثیر همۀ رسانهها ،و یا تأثیر رسانۀ واحد ،بر ابعاد سهگانۀ هویت دینی یکسان
نبوده است .همچنین ،تأثیر جنس بر هویت دینی پاسخگویان به مراتب تعیینکنندهتر از
تأثیر نوع مصرف رسانهای آنان بوده است.
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جدول  .5نتايج آزمون تحليل هموردايي (کوواريانس) بر روی ميانگين هويت ديني زنان و مردان
با کنترل رسانه داخلي

هویت دینی و
ابعاد آن
بعد عاطفی

بعد اعتقادی

بعد عملی

هویت دینی
(کل)

سطح

مجذور

معناداری

اتا

تلویزیون

9330/30

85/03

./555

./53

ماهواره

09/03

./3

./89

./558

جنس

9109/02

232/31

./555

./90

تلویزیون

000/51

81/02

./555

./53

ماهواره

12/00

9/53

./59

./50

جنس

8583/09

033/09

./555

./81

تلویزیون

83/39

9/83

./58

./50

ماهواره

32/12

05/91

./550

./58

جنس

0108/33

032/21

./555

./89

تلویزیون

8510/31

29/53

./555

./51

ماهواره

2/51

./50

./33

./555

جنس

88502/18

203/23

./555

./98

منبع تغییرات

مربع
میانگین

F
23

نتيجهگيری

در هر دوره تاریخی ویژگیهای اجتماعی  -فرهنگی معینی بهعنوان عاملهای اساسی
اثرگذار بر رفتارها ،احساسات و نگرشهای افراد و بهطور کلی کیستی و چیستی آنها
مطرح میشوند .امروزه بدون شک دو تا از شناختهشدهترین و مهمترین این عاملها
رسانههای ارتباطی و جنسیت هستند .دو عاملی که در پیوند با عامل هویت بهطور عام،
و هویت دینی بهطور خاص ،مثلثی را تشکیل میدهند که بیشترین آثار نظری ،تحلیلی و
تجربی دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی به یکی یا بیشتر از اضالع این مثلث مربوط
میشوند؛ زیرا بر خالف دوران مدرنیته اولیه ،که طبقه بهعنوان مهمترین عامل اجتماعی،
و رسانۀ داخلی بهعنوان اثرگذارترین عامل جامعهپذیری غیرمستقیم مطرح میشدند و
تصور بر این بود که دین در پرتوی تغییر و تحوالت مدرن از صحنۀ زندگی اجتماعی
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رخت بر خواهد بست؛ امروزه در دوران مدرنیتۀ متأخر یا پستمدرنیته ،اهمیت طبقه
کمرنگ شده و عامل جنسیت به کانون توجهات محققان تبدیل شده است .همچنین در
پرتوی تغییر و تحوالت رسانهای و جهانی شدن ارتباطات ،رقبای جدیای و بعضاً
خطرناکی برای رسانههای داخلی شکل گرفتهاند که قدرت اثرگذاری و دامنۀ برد و
تنوعشان به مراتب چشمگیرتر از رسانههای داخلی کشورهاست .همچنین دین و هویت
دینی دو مرتبه بهعنوان برجستهترین عامل هویتبخش خودش را مطرح کرده است.

پدیدهای که با عنوان «دینزدایی شدن» 85از آن نام میبرند.

بررسی هریک از این پدیدهها به تنهایی ارزشمند است ،اما توجه و بررسی آنها
در تعامل با یکدیگر هرچند پدیدهای پیچیده و مشکل است که کمتر مورد توجه و
تحقیق قرار گرفته است اما تا حد زیادی میتواند به فهم دقیقتر رابطۀ این سه عامل
مهم به ما کمک نماید؛ بدین ترتیب که ما به تأثیر تمایزات درون عاملهای جنسیت و
رسانهها (داخلی  /خارجی) بر هویت دینی افراد بپردازیم .ارزیابی این تأثیرات در
جاهایی دقیقتر خواهد بود که بتوان تأثیر متغیرهای جانبی را تا حدی کنترل کرد.
ازاینرو محققان با فرض یکسان بودن شرایط دانشآموزان دختر و پسر متوسطه (از نظر
سن ،سواد و محتوای درسی یکسان ،دسترسی یکسان به رسانهها و )...به بررسی تأثیر
جنس و مصرف رسانهای بر هویت دینی دانشآموزان متوسطه شهر مرودشت پرداختند.
بعد از بررسی و تحلیل دادههای تحقیق مهمترین یافتههای تحقیق شامل موارد زیر
بودهاند:
 درصد پاسخگویان دختری که بهمیزان زیاد عواطف و اعتقادات دینی داشته یاپایبند به انجام اعمال دینی بودهاند ،در مقایسه با پسران ،خیلی بیشتر بوده است (در بعد
عاطفی 95 ،درصد دختران در مقابل تنها 0/0درصد پسران ،بهمیزان زیادی از عواطف و
احساسات دینی برخوردار بودهاند .در بعد اعتقادی 83/9 ،درصد از دختران در مقابل
 0/0درصد از پسران بهمیزان زیادی از اعتقادات دینی برخوردار بودهاند) .بیش از  15و
نزدیک به  15درصد پسران ،به ترتیب ،بهمیزان کمی از عواطف و اعتقادات دینی
برخوردار بودهاند .در بعد عملی  83/9درصد دختران بهمیزان زیاد مقید به انجام اَعمال
دینی بودهاند ،در صورتیکه هیچ درصدی از پسران بهمیزان زیاد پایبند به انجام اَعمال
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دینی نبودهاند و نزدیک یکچهارم آنان بهمیزان کمی به اجرای اعمال دینی پایبند
بودهاند.
 تأثیر عامل جنس بر ابعاد سهگانۀ هویت دینی و میزان تماشای تلویزیون وماهواره از نظر آماری معنادار بوده است؛ بدین ترتیب که دختران در مقایسه با پسران،
در هر سه بعد عاطفی ،اعتقادی و عملی هویت دینی نمرۀ میانگین بیشتری از پسران
داشتهاند و این تفاوت میانگین در سطح  33درصد اطمینان تأیید شده است .این نتیجه
مؤید یافتههای زاهد زاهدانی ( ،)0835داریاپور ( )0830و عظیمی هاشمی ()0838
است که همگی نشان دادهاند دختران بیشتر از پسران مقید به اعتقادات ،عواطف و انجام
اعمال دینی هستند.
 نوع رسانه مصرفی دختران و پسران از نوعی الگوی جنسیتی تبعیت میکند(دختران بیشتر به تماشای تلویزیون و در مقابل پسران بیشتر به تماشای ماهواره
میپردازند) .تفاوت میانگین تفاوتهای مصرف رسانهای آنها در سطح  33درصد
اطمینان تأیید شد .این یافته مؤید یافتههای رجبزاده ( )0830و موحد و دیگران
( )0833است که بیانگر تفاوت مصرف رسانهای و الگوهای مصرف فرهنگیِ متفاوت
زنان و مردان بودهاند .همچنین با این گفتۀ رجبزاده (پیشین) و زاهد زاهدانی و
سروش ( )0831همخوانی دارد که الگوهای مصرف رسانهای دختران و پسران در
جامعه بیشتر تحت تأثیر قالبهای هنجاری جامعه و متناسب با ارزشهای حاکم بر
جامعه است که محدودیتهای متفاوتی را برای مصرف رسانهای دو جنس (بهویژه
دختران) اِعمال میکنند .این یافته بر خالفِ مفروضات نظریهپردازان جامعۀ تودهای
است که همۀ افراد را ،به یکسان ،پذیرای منفعل و صرفِ پیامهای انتشاری میدانند.
اینجا میتوان ادعا نمود که افراد متناسب با جنس ،هنجارها و ارزشهای غالب جامعه و
تجربه زیستۀ متفاوتشان در بین رسانههای گوناگون دست به انتخاب میزنند.
 نتایج آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی میان تماشای ماهواره با تمامابعاد هویت دینی منفی و معنادار بوده است؛ برعکس ،همبستگی تماشای تلویزیون با
تمام ابعاد هویت دینی مثبت و معنادار بوده است .بیشترین همبستگی تلویزیون با بعد
عاطفی هویت دینی ( )./93و بیشترین همبستگی ماهواره با بعد عملی هویت دینی
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()-./93بوده است .این یافته مؤید نتایج تحقیقات محمدپور و دیگران ( )0833و
بحرانی و همکاران ( )0830در خصوص همبستگی منفی بین استفاده از اینترنت و
رسانههای جدید با هویت دینی دختران و پسران است.
 نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که جنس (دختر بودن) اثرگذارترینمتغیر در پیشبینی هویت دینی پاسخگویان در تمام ابعاد آن بوده است؛ هرچند تأثیر
دختر بودن بر بعد عاطفی بیشتر از تأثیر آن بر سایر ابعاد هویت دینی بوده است.
همچنین بیشترین تأثیر تلویزیون بر بعد اعتقادی هویت دینی (تأثیر مثبت) ،و بیشترین
تأثیر ماهواره بر بعد عملی هویت دینی بوده است (تأثیر منفی) .در مجموع ،متغیرهای
موجود در معادله به ترتیب توانستهاند  10درصد وردایی (واریانس) بعد عاطفی02 ،
درصد بعد اعتقادی 08 ،درصد بعد عملی و  03درصد وردایی (واریانس) هویت دینی
کلی پاسخگویان را تبیین کنند (جدول شماره .)9
 برای ارزیابی میزان تأثیر خالصِ جنس بر رسانهها و کنترل تأثیر رسانهها ،ازآزمون تحلیل هموردایی (کوواریانس) استفاده شد .بر اساس نتایج آزمون ،تأثیر جنس
بعد از کنترل تأثیر متغیرهای تماشای تلویزیون و ماهواره ،بر تمام ابعاد هویت دینی
معنادار بوده است که بیانگر این واقعیت است که تأثیر جنس بر هویت دینی و ابعاد آن
به مراتب تعیینکنندهتر از تأثیر مصرف رسانهای است .اما تأثیر جنس بر بعد عاطفی
شدیدتر از تأثیر آن بر دیگر ابعاد هویت دینی بوده است .همچنین تأثیر تلویزیون بیشتر
تعدیلکنندۀ تأثیر عامل جنس بر ابعاد اعتقادی و عاطفی هویت دینی بوده و در مقابل،
تأثیر ماهواره ،بیشتر تعدیلکنندۀ تأثیر عامل جنس بر بعد عملی هویت دینی بوده است.
در مجموع میتوان گفت ابعاد اعتقادی و عملی هویت دینی پاسخگویان ،بیشتر از بعد
عاطفی آن تحت تأثیر تماشای تلویزیون (تأثیر مثبت) و ماهواره (تأثیر منفی) قرار
گرفتهاند .در کل این فرض اساسی مقاله تأیید شد که نوع مصرف رسانهای مخاطبان بر
هویت دینی آنان اثرگذار است؛ هرچند مقدار این تأثیر برای همۀ ابعاد دینی یکسان
نبوده است .همچنین هر دو نوع رسانه تأثیر یکسانی بر یک بعد یا ابعاد سهگانۀ هویت
دینی نداشتهاند.
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 در کل و بر اساس نتایج تحقیق و متناسب با نظریههای مطرحشده در مقالهمیتوان گفت نتایج تحقیق بیشتر با نظریههای جدید ارتباطات سازگار است که به نقش
و تأثیر هر دو جنبۀ عرضه (رسانهها) و تقاضا (تنوع در بین مخاطبان) توجه میکنند؛
زیرا نهتنها تأثیر رسانههای متفاوت بر هویت دینی مخاطبان یکسان نیست بلکه تأثیر
یک رسانه واحد نیز بر همۀ ابعاد هویت دینی مشابه نبوده است .بهعالوه ،مخاطبان نیز
بهصورت منفعالنه و یکسان در معرض پیامهای رسانهها قرار ندارند و کیفیت
اثرپذیریشان از رسانه تحت تأثیر ویژگیهای اجتماعی ،فرهنگی ،جنسیشان و ...قرار
دارد .بهعالوه ،میتوان گفت در بعضی موارد قرائت مخاطبان از پیامهای رسانهای بر
خالف مقاصد و اهداف فرستادگان پیامهای رسانهای است؛ بهعبارتی ،آنان پیامها را در
جهتی متفاوت از رمزهای دیکتهشده مورد نظر فرستادگان «رمزگشایی» میکنند (برای
مثال ،ماهواره نهتنها موجب تضعیف بعد اعتقادی هویت دینی آنان نشده بلکه در
راستای تقویت بعد اعتقادی آنان عمل کرده است) .بنابراین ،بررسی و مطالعۀ علمی آثار
و پیامدهای دینی رسانهها بر مخاطبان مستلزم توجه و بررسی دقیق هر دو جنبۀ عرضه
و رسانهای پیام و در نظر گرفتن تنوعات درونی هر دو جنبۀ عرضه و تقاضاست.
يادداشتها
.0
.2
.8

.9

مقاله حاضر برگرفته از رساله کارشناسی ارشد عباس رمضانی در رشته جامعهشناسی
دانشگاه یاسوج است.
هرچند تحقیقات معتبری که [به صورت مستقل] رابطۀ جنسیت و دینداری در در جوامع
اسالمی و ایران را بسنجند ،یافت نمیشود (سراجزاده ،0839 ،ص.)013
زیرا دستکم از لحاظ نظری فرض میشود دختران و پسرانی که در یک مقطع تحصیلی
درس میخوانند ،اختیار ،مهارتهای فنی ،وقت و امکانات یکسانی برای دسترسی به
فضای عمومی جامعه یا استفاده از رسانههای جدید دارند .همچنین محتوای کتب
درسیشان نیز یکسان است و یکسان در معرض آموزشهای رسمیِ نهادهای جامعهپذیری
جامعه قرار دارند.
در مصاحبههایی که یکی از دانشجویان علوم اجتماعی خودِ محقق دربارۀ مدگرایی در بین
دانشآموزان متوسطه انجام داده بود ،دانشآموزان دختر بهصراحت گفته بودند که
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«خانوادههایشان مانع میشوند که ماهواره تماشا کنند .میگفتند :ای کاش ما هم مثل پسران
آزاد میبودیم».
5 Mass Uniform

 .1آقای رمضانی در دبیرستانهای شهر مرودشت مشغول به کارند .ایشان در طی تدریس و
تعامالت خود با دانشآموزان پسر پی برده است که یکی از مهمترین دغدغههای
دانشآموزان دغدغۀ هویت دینی آنان است و بعد از انجام چند مصاحبه کیفی و گروه مرکز
پیمیبرند که یکی از مهمترین عوامل چالشبرانگیز هویتی برای جوانان استفاده از ماهواره
بوده است .لذا تصمیم میگیرند در قالب پایاننامه کارشناسی ارشد «هویت دینی
دانشآموزان و ارتباط آن با رسانهها و مقایسۀ جنسی آن» را بررسی کند.
 .1تأکید در متن اصلی وجود داشته است.
8. generality
9. power- control
10. Lasswell
11. mass communication
12. direct effects

 .08مدل واقعگرایی ،یعنی اینکه هرچه محتوای رسانهها شباهت بیشتری با دنیای واقعی داشته
باشد ،احتمال اثرگذاری آن بیشتر است (شجاعی.)0838 ،
 .09در این مدل ویژگیهای مخاطبان شرط تأثیر فرض میشود .همچنین سه دسته از متغیرهای
مرتبط با مخاطب که در فرایند اثرات رسانهها مداخله میکنند ،عبارتاند از :طبقۀ اجتماعی،
روابط اجتماعی و تفاوتهای فردی (سعدیپور.)0833 ،
15. narrow casting
16. brodcasting
17. spiritualism
18. rationslism
19. society

 .25که اسامی گوناگونی مانند جهانی شدن ،جامعۀ اطالعاتی ،دهکدۀ جهانی ،غربی شدن برای
توصیف آن به کار رفته است.

21. sex
22. gender

 .28تفاوتهای جنسی جنبۀ زیستشناختی ،و تفاوتهای جنسیتی جنبۀ فرهنگی ،اجتماعی و
روانشناختی دارند (نرسیسیانس ،0838 ،ص.)83

24. Dorothy Smith

 .20تنوع مصرف رسانهای مخاطبان را بر اساس «تطابق میان سلسلهمراتب اجتماعی و
سلسلهمراتب فرهنگی» (همولوژی) و نظریات فرهنگی بوردیو؛ «تکثریافتگی سلیقۀ فرهنگی
اقشار باالی جامعه» (همهچیزخوار -تکخوار) و عدم مرزبندی طبقاتی قاطع برای مصرف
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فرهنگی؛ و «انتخابهای آزاد افراد در نتیجۀ رهایی از قیود و تعینات ساختاری (فردی
شدن) تبیین میکنند» (ملکی و رفیعی.)0835 ،
 .21مقاله اکوانی ( )0830در مورد «زبان و هویت در میدان رسانهای غرب :ایران بهمثابه
دیگری» ،بهخوبی این تعارض «خود» و «دیگری» در عرصۀ گفتمانی و رسانهای را به
تصویر کشیده است.
 .21مطالعات پیشین (موحد و دیگران0833 ،؛ زاهد زاهدانی و سروش 0831 ،و رجبزاده،
 )0830بیانگر این موضوع بودهاند.
28. split
29. mean sqare
30. De secularization

کتابنامه
اباذری ،یوسف و کاظمی ،عبااس (« ،)0839رویکردهاای نظاری خریاد :از جامعاهشناسای تاا
مطالعات فرهنگی» ،مطالعات جامعهشناختی ،بهار ،شماره  ،20صص.039-011
احمدپور ،مریم و قادرزاده ،امید (« ،)0833تعامل در فضای سایبر و تاأثیر آن بار هویات دینای

جوانان (تحلیلی دربارۀ نتاایج یاک پیماایش در دانشاگاه کردساتان» ،دوفصالنامه پاژوهش
جوانان ،فرهنگ و جامعه ،ش  ،0صص 10ا .33
اشااتیاقی ،معصااومه؛ علیاازاده توحیااد و کاظمیااان ،مهاارداد (« ،)0830اینترناات و هویاات دیناای
دانشجویان (مطالعاۀ ماوردی دانشاجویان دانشاگاه مازنادران)» ،فصالنامۀ مطالعاات ملای،
ویژهنامه ،ش  ،2صص 092 – 003

اکوانی ،سید حمداهلل (« ،)0830زبان و هویت در میدان رسانهای غرب :ایران به مثابه دیگاری»،
فصلنامه مطالعات ملی ،سال سیزدهم ،شماره  ،8پیاپی  ،00صص .13 -08

کاظمی ،عباس و پرویزی ،مرتضی (« ،)0830دینداری و گفتماان تلویزیاون در ایاران» ،مجلاه
جامعهشناسی ایران ،دوره سیزدهم ،شماره  ،8پاییز ،صص .01 -20
امیری ،ابوالفضل (« ،)0835جهانی شدن فرهناگ و راهبردهاای مقاومات فرهنگای» ،فصالنامۀ
مطالعات بسیج ،سال چهاردهم ،بهار ،شمارۀ  ،05صص .053 -30
بحرانی ،شعله؛ سروش مریم و حسینی ،مریم (« ،)0835مقایسه جنسیتی رابطه رسانهها ،هویات
و ساابک زناادگی در بااین جوانااان شاایراز» ،فصاالنامه مطالعااات ملاای ،س  ،02ش ،8
صص  058ا .025
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بنت ،اندی ( ،)0831فرهنگ و زندگی روزماره ،ترجماه لایال جوافشاانی و حسان چاوشایان،
تهران :اختران.
پورحسین ،الهام و پاک سرشت ،محمدجعفر (« ،)0832بررسی الگاوی گاذران اوقاات فراغات
دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز» ،فصالنامه علاوم تربیتای و روانشناسای ،دانشاگاه
سیستان و بلوچستان ،دوره  ،8شماره  ،9صص.12-83
توسلی ،غالم عباس و خادمیان ،طلیعه (« ،)0831نقش جنسیت در مصرف کاالهاای فرهنگای»،
پژوهشنامه علوم اجتماعی ،سال اول ،شماره چهارم ،زمستان.19 -00 :

چیتساز قمی ،محمدجواد ( ،)0838هویت دینی جوانان در ایران ،کتاب مبانی نظری هویات و
بحااران هویاات ،مجموعااه مقاااالت ،تهااران :پژوهشااکده علااوم انسااانی و اجتماااعی
جهاد دانشگاهی.
حیدری ،آرمان؛ اکوانی ،سید حمداهلل و کشفی ،محمدباقر (« ،)0832رسانهها و هویت فرهنگی:
مطالعه دانشآموزان متوسطه شهر یاسوج» ،فصلنامه مطالعات ملی ،سال چهااردهم ،شاماره
 ،8پیاپی  ،00صص .093 -028
خانمحمدی ،کریم (« ،)0830اسالم ،غرب و رسانهها» ،فصلنامه علوم سیاسی ،سال نهم ،شماره
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«تحلیل مکانی مؤلفههای پیشگیری از جرم :مطالعه ماوردی شاهر مرودشات در ساالهاای
 0833و  ،»0833فصلنامه علمی -ترویجی پیشگیری از جرم ،شماره  ،29دوره هفتم ،پااییز،
صص.081-003
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کردستان؛ بررسی موردی دانشجویان کارد دانشاگاه هاای سانندج» ،دوفصالنامه تخصصای
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