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فضاي جديد را كه به ن ر ميرسد متأ ر از ورود فنآوريهاي

مقدمه و بیان مساله
مذهب بهعنوان عامل بهوجودآورنبد هويبت مشبخص ببراي

2

ارتباطي ،يعني اينترنت باشد« ،جامع شبههاي» ناميده است.
5

معتقدانش (اشرفي )6900 ،و ميزان دينداري نيز بهعنوان احسای

از آنجايي كبه ببه اعتقباد اسبتون « ،فضباي مجبازي در

(چيتسباز ممبي)636 :6939 ،

مقايسه با تعامل رو در رو ،فرصتهاي بسياري را براي تعبيبر

از گذشته تاكنون وجود داشته است (حاجياني )6933 ،و همبواره

و تفسير ،پندار و پنداشتهاي دوطرف تعامل فراهم مبيكنبد»

راهنماي مسير زندگي افراد ديندار بوده است ،مسبيري كبه ببه

) .(Stone, 1991: 82-115كاستلز نيبز بسبتر اصبلي شبهلگيبري

ن ر ميرسد در عصر جهبانيشبدن ،تحبت تبأ ير شببهههباي

انواع هويبت را جامعب شببههاي مبيدانبد

تعلّق و تعهّد به دين و جامع ديني

اجتمبباعي درحببال گسببترش بببين افببراد مختلبب

جامعببه و

همچنين با توجبه ببه اينهبه «انقبالب اطالعبات و ارتباطبات،
بهسبرعت ،امتصباد ،فرهنب

بهخصوص جوانان مرار گرفته است.

(كاسبتلز)40 :6930 ،

و سياسبت جهبان را دسبتخوش

اهميت مبحث دينداري در كشوري مانند ايران ،در حبالي

دگرگوني كرده و جهان را عمالً به دههد جهاني تبديل كبرده

مطرح است كه بسياري از پژوهشهايي كه در سالهاي اخيبر

است» (داييزاده و همهاران )6934 ،فنآوري اطالعات و ارتباطات

(كالنتبري و همهباران6933 ،ی گنجبي و

در عصر جديد را بخشي مهم و جداييناپذير از زنبدگي بشبر

همهاران6933 ،ی علوي و همهباران6933 ،ی موسبوي و كالنتبري6930 ،ی

ميتوان دانست .بخشبي مهبم كبه ببا هبور اشبهال متنبوع و

سببفيري و معماريبباني6930 ،ی سببفيري و نعمببتاللهببي6930 ،ی ببباهنر و

جديدي از ارتباط ،بسترساز ايجاد فضاهاي اجتماعي جديبد و

در ايران انجام شبده اسبت

جعفري6936 ،ی كريميان صبيقالني6936 ،ی احمبدي و همهباران 6939 ،و

رياحي و همهاران )6939 ،به كاهش ميزان دينداري و هويت ديني
جوانان ايران اشاره داشتهاند كه ايبن مسبأله مبيتوانبد تبعباتي
منفي در پي داشته باشد و ضرورت توجه ببه ايبن موضبوع را
به روشهاي علمي ميطلبد .اهميت مطالع علمي شببهههباي
اجتماعي اينترنتي نيز ببهداليلبي همچبون گسبترش ببيرويّب
شبببهههبباي اجتمبباعي اينترنتببي بببين امشببار مختلب

جامعببه،

بهخصوص جوانان ،انتشار انواع گوناگوني از مطالب كه ممهن
است با آموزههاي دين اسالم تضاد داشته باشبد و آگباهكبردن
جامعه و آموزش همگاني در پرتبو رشبد و شبتاب روزافبزون
رسانهها است.
كاهش محبدوديتهباي زمباني و مهباني عصبر حاضبر،
نسبت به زمانهاي پيشين ،گوياي ورود بشر به عصر جديبدي
از ارتباطات است كه «ابررايانهها» ،6ايفاگران اساسيترين نقش
در آن هستند .بيرونرفتن بشر از ارتباطات چهره ببه چهبره 4و
ورود به نوع جديدي از ارتباطات الهترونيهي فوري ببهحبدّي
در زندگي بشر مهم و تأ يرگذار بوده است كبه كاسبتلز ،9ايبن

بدون مرزي شده كه در نوع روابط ،منش ،ابعاد ،مهبارتهباي
اجتماعي و نگرش انسانها به مسائل مختل  ،تأ يرگبذار ببوده
است.
بر اسای اين ،كاهش دينداري اشارهشده در پژوهشهباي
انجام شده و همچنين گسترش بيرويّب شببهههباي اجتمباعي
اينترنتي بين امشار مختل

جامعه بهخصبوص جوانبان باعبث

شد در اين پژوهش ،شبهههاي اجتماعي اينترنتي و ارتباط آنان
با دينداري دانشجويان بررسي شود .در همين زمينه ،مركز آمار
ايران ( )6933با انجبام پيمايشبي در زمينب كباربران اينترنبت،
اعالم كرد از مجموع  50,356كباربر اينترنبت 45/24 ،درصبد
بهصورت مداوم در اينترنت و شببهههباي اجتمباعي فعاليبت
دارند كه  46/4درصد آنان جوانان ببودهانبد ،جوانباني كبه در
دور تثبيت هويت و هويتيابي هسبتند و ببهعنبوان يهبي از
مهمترين ردههاي سني ،ببهدليبل داشبتن خصوصبيات خباص
دور جواني ،بيشترين ارتباط را با اين رسانههاي ارتباطجمعي
دارند .به ن ر ميرسد پبژوهش در بباب تبأ يرات شببهههباي
اجتماعي اينترنتي بهويژه در دانشگاه دولتي ياسوج با توجه ببه
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بافت نيمهسنتي -نيمهمدرن استان كهگيلويه و بويراحمد و آ ار

فرهنگي و جامع ( )6933در پژوهشي با عنوان «رسانه و دين»

فراوان ازلحاظ فرهنگي و اجتماعي ببر وضبعيت ايبن اسبتان،

نشان دادند مطالب دينبي اينترنبت ببهميبزان  63/6درصبد در

اهميت زيادي دارد .ديگر جنب اهميبت ايبن پبژوهش ،توجبه

باورها و اعتقادهاي ديني كاربران تأ ير داشته است.

اندك ن ريهپردازان و پژوهشگران به مطالعه و فعاليت در ايبن
زمينه است.

نجاتي حسيني ( )6936در پژوهشي ببا عنبوان «بازنمبايي
خدا در بالگفاي فارسي (تحليل الهيّبات مبردمپسبند مجبازي

در نهايت ،شبهههاي اجتماعي اينترنتبي ببهدليبل مابليبت

اينترنتي در ايران)» به ايبن نتيجبه رسبيد كبه وببال هبا بنبابر

دسترسي آسان و دامن وسيع مطالب متنبوع در آنهبا ،جوانبان

ماهيت رسانهاي و مجازي منحصر ببه فبرد خبود توانسبتهانبد

زيادي را به خود جذب ميكنند .با وجود پيامدهاي مثبت ايبن

برداشت سنتي و مرائت پيشامجازي از خداوند و الهيّات آن را

شبههها ،به ن ر ميرسد تقابل اين شبهههاي جهاني كه مطابق

به چالش كشند و درعوض به هژموني متني و مجازي «خداي

عرف غربي اداره ميشبوند و هرگونبه خببر ،مطلبب ،تحليبل،

دين مردمپسند» اجاز بروز و هور دهند.

عهب ،،ويببدئو و ...در آنهببا ببدون هببيو محببدوديتي منتشببر

زكي ( )6934در مقال «اينترنت و ميزان دينداري جوانبان

ميشود ،با شرايط جامع ديني ايراني كه بر آموزههباي اسبالم

(مورد :دختران و پسبران  63تبا  90سبال شبهر اصبفهان)» ببا

استوار است ،مشهالت و تنامضهايي را در پي داشته باشد كه

هدف بررسي رابط استفاده از اينترنت و ارتباط آن با دينداري

اهميت پژوهش در اين زمينه را آشهار ميكند .بر اسای ايبن،

جوانان ،در بخش توصيفي پژوهش به ايبن نتيجبه رسبيد كبه

هدف از اين پژوهش ،بررسي دينبداري دانشبجويان دانشبگاه

استفاده از اينترنت در جوانان ،كمتبر از حبدّ متوسبط و ميبزان

ياسوج و ارتبباط آن ببا ميبزان و نبوع اسبتفاده از شببهههباي

دينداري جوانان بيشتر از حدّ متوسط است .تحليل همبسبتگي

اجتماعي اينترنتي است.

نيز نشان داد رابطهاي خيلي ضبعي

و منفبي ببين اينترنبت و

ميزان دينداري وجود داشته است.
پژوهشهای پیشین

اسچرودر و همهاران )1999(6در مقال پژوهشي خبود ببا

الماسي ( )6930در پژوهشي با عنوان «بررسي رابط استفاده از

عنوان «مقدی و مجازي :دين در وامعيت مجازي چندكاربري»

اينترنت و هويت اجتماعي دختران دانشبجو :مطالعب مبوردي

تعامل اجتمباعي ميبان شبركتكننبدگان در مراسبم كليسبا در

دانشجويان دانشگاه آزاد واحبد ايبالم» ببه ايبن نتيجبه رسبيد

محيط وامعيت مجازي چندكاربري آنالين را واكاوي كردهانبد.

دختراني كه هويت ديني مويتري داشتند ،كمتر به چتكبردن

همچنين برخي از مشخصههاي اصلي اجتماعهاي عبادي را در

با جن ،مخال

گرايش داشتند.

علوي و همهاران ( )6933در مقالهاي با عنبوان «مقايسب

جهان مجازي با محوريت ديني و شهلهباي مجزاكننبد ايبن
اجتماعها از ديگر جهانهاي مجبازي بررسبي كردنبدی سب ،

هويت ملي و مذهبي در افراد معتاد به اينترنت و غيرمعتاد» ببه

برخي از موضبوعهباي پژوهشبي مرببوط ببه علبم اخبال و

اين نتيجه رسيدند كه استفاد زياد از اينترنبت ببا نقايصبي در

روشهايي را بررسي كردند كبه در مطالعب رفتبار آناليبن در

برخي جنبههاي هويت ملي و مذهبي ميتواند مرتبط باشد.

جهانهاي مجازي مطرح هستند.
4

احمببدپور و مببادرزاده ( )6933در مطالعببهاي بببا عنببوان

خالببد ( )2007در مقالبب پژوهشببي خببود بببا عنببوان

«تعامل در فضاي سايبر و تأ ير آن بر هويت ديني جوانبان» ببه

«جهانيشدن و دين» ابتدا تعريفي از اوضاع جهانيشدن عرضه

ماهيت آسيبزاي تعامبل در فضباي سبايبر ببر هويبت دينبي

كرده و س  ،بهطور جدي دربار رابط ميبان جهبانيشبدن و

دانشجويان در ابعاد پنجگان تجربي ،پيامدي ،اعتقادي ،مناسهي
و شناختي دست يافتند.

Schroeder
Khaled
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دين با مطالع تأ يرات متقابل و پيامدهاي مثبت و منفي اين دو

با وجود نقاط موّت پژوهشهاي انجامشده در اين زمينبه،

بببر يهببديگر ،بحببث كببرده و سببرانجام دربببار رابطب ديببن و

نقاط ضعفي نيز در آنها ديده ميشود ،به اين صورت كبه اوالً

جهانيشدن هم از من ر دين بهويژه اسالم و هم از جنب نهات

فضاي مجازي و اينترنت را بهصورت كلي در ن ر گرفتهانبد و

مثبت تعيينكننده در ايجاد يهنواختي درون فرايند جهانيشدن

دوماً ،با وجبود اينهبه در اينترنبت ،دامنب وسبيعي از مطالبب

سخن گفته است.

متنوع ،دردستری اسبت كبه كباربران ببا توجبه ببه عاليبق و

مهتببا )2010( 6در مقالب «فرهنب

كبباال و محببدودههبباي

سليقههاي خود به سبمت آنهبا مبيرونبد ،ببر نبوع اسبتفاد

اجتماعي -مذهبي :زنان مسلمان در دهلبي» تبأ ير رسبانههباي

كاربران از ايبن مطالبب تأكيبد زيبادي نشبده اسبتی ولبي در

مدرن در زنان مسلمان دهلي را در طول  90سال مؤ ر بررسبي

پژوهش حاضر فقط بر شببهههباي اجتمباعي اينترنتبي ماننبد

كرد .يافتههاي پژوهش نشان داد زنبان مسبلمان ،مفرضبههباي

واتسآپ ،وايبر ،نيمباز ،هاي  ،تانگو ،بيتاك ،اليبن ،فيسببوك،

زنبدگي و

يوتيوب ،تويتر ،اينستاگرام و  ...تمركز شبده اسبت و در كنبار

سنتي مصرف رسانهاي را كامالً تغيير داده و سبب
الگوهاي انديشيدهشده از خود را بازبيني كردهاند.

اهميبتدادن ببه وضبعيت عضبويت و ميبزان اسبتفاده از ايببن

كالينزمايو )2012( 4در مقالهاي ببا عنبوان «جبواني و ديبن ،ببا

شبههها ميكوشد رابط نوع استفاد كاربران را از مطالب ايبن

رويهردي بينالمللي» نوع نگرش جوانان مذهبي و غيرمبذهبي

شبههها بررسي كند.

را به دين و امور مبذهبي بررسبي كبرد .نتبايج ايبن پبژوهش،
داليلي مانند فرهن

و عبرف محلبي و همچنبين تبالشهباي

رسانهها و دولتها را براي شخصيسازي افهبار و اعمبال ببر

چارچوب نظری
دين و مذهب به عنوان منابعي معنابخش در زنبدگي افبراد كبه

ميزان دينداري جوانان تأ يرگبذار برشبمرد .در ايبن پبژوهش،

همبواره نقشببي پررنب

حركت از دينداري به معنويت مدّن ر بود.

ن ريهپردازاني مانند وببر ،5دوركبيم ،6و گيبدنز 0ريشبه داشبته

شورت )2015( 9در پژوهشي با عنوان «ارتباط بين ميبزان

است

)2011

در زنببدگي مبردم داشببتهانببد ،در آرا

 (Mitchel,و پژوهشگران و ن ريهپردازان بسبياري

دينداري و مصرف سايتهاي اينترنتي پورن »2كه در بين 449

به آن توجبه كبردهانبد .دوركبيم ببه نقبش مبذهب ببر ميبزان

نفر از دانشجويان امريهايي انجام شد ،به اين نتيجه رسبيد كبه

همبستگي ميان افراد اشاره ميكند و آن را از نيروهايي ميداند

افرد مذهبي ،نسبت به افراد غيرمذهبي عالم بسيار كمتري ببه

كبببه در فبببرد ،احسبببای البببزام اخالمبببي ببببه هبببواداري از

تماشاي سايت هاي پورن دارند .نتيجهگيري ديگر اين پژوهش

درخواستهاي جامعه ايجاد مبيكنبد (كبوزر.)630-636 :6930 ،

اين بود كه استفاده از سايتهاي اينترنتي پورن ،ميزان دينداري

رويهرد وبر به مذهب نيز شبيه همان سنتي است كبه دوركبيم

و معنويت دانشجويان را شديداً كباهش مبيدهبد .پژوهشبگر

نمايند آن است ،سنتي كه عوامب اجتمباعي باورهبا و رسبوم

درنهايت با وجود اينهه سايتهباي اينترنتبي پبورن را عباملي

توتمپرستان ،رمص و ديگر فعاليتهايي را بررسي ميكنبد كبه

دينداري دانشجويان ملمداد ميكنبد ،در عبين

جنب عبادي مييابند و نسبت به اشيا مقدی انجام مبيشبوند

حال پژوهشگران بعدي را به پبژوهش هرچبه بيشبتر در ايبن

(هيوز .)403-430 :6963 ،گيدنز نيز براي مشبخص شبدن هويبت

زمينه ترغيب ميكند.

فردي ،افرادي را مثال ميزند كه احسای منسجمي نسببت ببه

مهم در تضعي

پيوستگي سرگذشت خويش ندارنبد و ببه بيبان بهتبر ،هويبت
شخصي ندارند

(گيدنز.)39 :6939 ،
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ميزان دينداري و ارتباط آن با استفاده از شبهههاي اجتماعي اينترنتي (مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه ياسوج)

ميد« 6خود» را منشبأ و مركبز رواببط اجتمباعي مبيدانبد
(توسببلي .)406 :6906 ،او خويشببتن را فببينفسببه همببان هويببت
اجتماعياي مبيبينبد كبه از يهسبو از مناسببات متقاببل ميبان
گفتگوي فرد در ذهن و از سبوي ديگبر ،از گفتگبوي فبرد ببا
ديگران در عرص مناسبات اجتماعي نشأت مبيگيبرد
 .)02 :6936در ن ري كولي« ،4خبود» يب

(جنهينبز،

5

روزهگرفتن و ...است كه انت ار ميرود پيروان هر دين آنها را
به جا آورند.
بعد تجربي يا عواطب

دينبي ،ببر عواطب  ،تصبورات و

احساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهري رببوبي همچبون
خدا يا وامعيتي غايي يا امتداري متعالي نا ر است.

شبخص ،از رهگبذر

بعد فهري دين يا دانش ديني بر اطالعات و دانسبتههباي

تبادل او با ديگران ،رشد ميكند (تنهايي .)205 :6909 ،ببه اعتقباد

مبنايي در مورد معتقدات هر دين مشتمل است كه پيروان بايبد

وي ،روابط صميمانهاي كه در گروههاي نخستين وجبود دارد،

آنها را بدانند.

مهمترين نقش را در فرايند هويتيبابي ايفبا مبيكننبد و ايبن

بعد پيامدي يا آ ار ديني نا ر به تأ يرات باورهبا ،اعمبال،

هويت از سطح اين گروهها ،حتي به سطح جهاني هم ميتواند

تجارب و دانش ديني بر زندگي روزمر پيروان است

گسترش يابد (توسلي .)433 :6906 ،جنهينز ،9انديشبمند متبأ ر از

استارك 6365 ،نقل از سراجزاده.)6902 ،

(گبالك و

آموزه هاي مهتب كنش متقابل نيز معتقد است افبراد ،متفباوت

در بحث ن ريههباي ارتباطبات ،ن ريب گلولبه جبادويي،

هستندی اما خويشتن ،بهطور كامبل در برف اجتمباع سباخته

رسانه را منبعي مدرتمند و خطرناك تلقي ميكند كه گيرنده يبا

ميشود (جنهينز)95 :6936 ،ی يعني افراد ،خودشبان و ديگبران را

اسبت و

در جريان فرايند اجتماعيشدن و تعامل با ديگبران ،تعريب
بازتعري

و

مخاطب ،درمقاببل تأ يرهباي پيبامهباي آن ،ضبعي

چارهاي براي فرار از تحت تبأ ير مرارگبرفتن در مقاببل آنهبا
ندارد (سورين و تانهارد960 :6932 ،ی دادگبران .)63:6935 ،در ن ريب

ميكنند.

در زمين ب دينببداري ،يهببي از مببدلهبباي شاخصببي كببه

برجستهسازي ،انواع چيزهايي را كه مردم درببار آنهبا بحبث

پژوهشگران در پژوهشها اسبتفاده مبيكننبد ،مبدل دينبداري

ميكنند و يا ميانديشند ،موياً رسانههاي خبري شهل ميدهنبد

گالك و استارك است كه براي سنجيدن نگرشها و باورهباي

(ويمر و دوميني  .)004 :6932 ،بيشتر مردم مطبابق ن ريب مبارپيو

ديني و دينداري ساخته شده است .پرسشنام دينداري گبالك

سهوت ،از منزويشدن هرای دارند و ميكوشند هنگام اببراز

و استارك براي استانداردكردن در كشبورهاي مختلب

اروپبا،

عقيده ،ن ر خود را با عقيد مورد اجماع اكثريبت ،هبمآهنب

امريها ،آفريقا و آسيا و روي پيروان اديان مسيحيت ،يهوديبت

كرده و از آن تبعيّت كنند (محسنيانراد )235 :6932 ،كانون تمركبز

و اسالم اجرا شده (گالك و استارك 6365 ،نقل از طالبان )6900 ،و با

ن ري كاشت ،تأ ير تصويرسازي تلويزيون از وامعيت ببر فهبم

ديببن اسببالم هببم انطبببا يافتببه اسببت (سببراجزاده .)6902 ،ايببن

مخاطبان است .فرضي اصلي اين ن ريبه ايبن اسبت كبه فبرد

پرسشنامه ي

هرچه زمان بيشتري را صرف تماشاي تلويزيون كنبد ،احتمبال

مقيای پنج بعدي است كه شامل ابعاد پنجگانب

اعتقادي ،عاطفي (تجربي) ،پيامدي ،مناسهي (عملي) و فهبري

آنهه ريش مفاهيمي كه از وامعيت گزارش ميكند ،در تصاوير

است و ميزان دينداري را ميسنجد.

تلويزيوني باشد ،بيشبتر اسبت (گبونتر903 :6932 ،ی بهراميبان:6933 ،

بعد اعتقادي يا باورهاي ديني عبارت اسبت از باورهبايي

 .)622اسببتدالل ن ري ب وابسببتگي نيببز ايببن اسببت كببه هرچببه

كه انت ار ميرود پيروان آن دين به آنها اعتقاد داشته باشند.

وابستگي رسانهاي مخاطب به ي

بعد مناسهي يا اعمبال دينبي ،شبامل اعمبال دينبي مشخصبي

احتمال تغيير شناخت ،احسای و رفتار او تحت تأ ير آن پيبام

همچون عبادت ،نمباز ،شبركت در آئبينهباي دينبي خباص،

بيشتر خواهد بود
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پيام خاص ،شديدتر باشبد،

(سورين و تانهارد.)269-262 :6932 ،

بررسببي ميببزان و نببوع اسببتفاده از شبببهههبباي اجتمبباعي
اينترنتي و ارتباط آن با دينبداري را از ديبدگاههباي گونباگون

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)66شماره دوم ،تابستان 6936

6

ميتوان بررسي كرد .براي چارچوب ن بري ايبن پبژوهش ،از

ب .تأ ير پيامهاي وسايل ارتباطي را پايدار ميداند و ايبن

ن ري گلوله جادويي استفاده شده اسبت كبه درادامبه تشبريح

در حالي است كه تأ يرهاي كوتاهمدت نميتواند ن م اجتماعي

ميشود.

را استوار نگاه داردی

اين ن ريه كه در اواسط مرن بيستم ارائه شد ،مخاطبب را
منفعل و رسانه را همهكاره ميداند و از ببين عناصبر ارتبباطي،
تأكيد بيشتري بر پيام دارد .اين ن ريه با مفروضگرفتن «مدرت

ج .تهرار پيام با تأ ير برابر نيستی زيرا در بعضبي مبوارد،
تهرار پيام تأ ير منفي داردی
د .اين ن ريه در جوامعي مطرح اسبت كبه تنبوع و تعبدد

نامحدود پيام رسانهها» و «شهنندگي بباالي مخاطبب در براببر

رسانهها و كثرت وسايل ارتبباطي وجبود نبدارد

پيامهاي ارتباط جمعي» ،تأ ير رسبانههبا را مسبتقيم ،فبوري و

)35ی بنابراين از ن ري گلوله جادويي ،فرضيههبايي را پيرامبون

موي ميداند (سورين و تانهارد .)960 :6932 ،دو اصطالح «شبلي

رابط ميزان دينداري ببا ميبزان و نبوع اسبتفاده از شببهههباي

گلوله »6و «تزريقكردن آم ول »4مؤيد اين امر است كه جريبان

اجتماعي ميتوان استخراج كرد.

موي و منسجم اطالعات كه بهصبورت مسبتقيم از يب

منببع

مدرتمند براي مخاطب يا دريافتكنند پيام فرستاده مبيشبود،

(رزامبي:6936 ،

متغير وابست دينداري نيز بر اسای مدل گالك و استارك
سنجش و تحليل شده است.

بر وي تأ ير زيادي دارد .اين ن ريه معتقد اسبت پيبام ،هماننبد
گلولههايي اسبت كبه از دهانب تفنب
(مخاطب يا دريافتكننده) شبلي

(رسبانه) ببه مغبز فبرد

فرضیههای پژوهش

مبيشبودی ببه تعبيبر ديگبر

 .6به ن ر ميرسد بين ميزان دينداري پاسخگويان با توجبه ببه

پيامهاي رسانهاي ،همانند آم ولهبايي هسبتند كبه مسبتقيم در

وضعيت عضبويت آنهبا در شببهههباي اجتمباعي اينترنتبي،

بدن مخاطبان منفعل تزريق ميشود و بالفاصبله تبأ ير عميقبي

تفاوت معناداري وجود دارد.

روي آنها برجاي ميگذارد .در ايبن ديبدگاه ،رسبانه ،منبعبي

 .4به ن ر ميرسبد ببين سبابق عضبويت در شببهههباي

مدرتمند و خطرناك تلقي ميشودی زيرا گيرنده يا مخاطبب در

اجتمبباعي اينترنتببي و ميببزان دينببداري دانشببجويان دانشببگاه

مقابل تأ يرات پيام ،ضعي

است و براي فبرار از تحبت تبأ ير

ياسوج ،رابط معناداري وجود دارد.

مرارگرفتن در مقاببل پيبام چبارهاي نبدارد (دادگبران)63:6935 ،ی

 .9به ن بر مبيرسبد ببين ميبزان اسبتفاده از شببهههباي

بنابراين ن ري سوزن تزريقي ،از يهسو مخاطبان را منفعل و از

اجتمبباعي اينترنتببي و ميببزان دينببداري دانشببجويان دانشببگاه

سوي ديگر رسانههباي جمعبي را داراي مبدرت تعيبينكننبده

ياسوج ،رابط معناداري وجود دارد.

ميداند و وسايل ارتباطجمعي را به سرنگي تشبيه ميكنبد كبه
ميتوانند محتواي پيام خود را به مخاطبان تزريق كنند.

 .2به ن ر ميرسد بين ميزان دينداري دانشجويان دانشگاه
ياسوج با توجه به نوع استفاده از شبهههاي اجتماعي اينترنتي،

دوران شهوفايي ايبن ن ريبه كبه راديبو و تلويزيبون ،دو
عامل مهم شهلگيري آن به شمار ميآيند ،در خالل دو جنب

تفاوت معناداري وجود دارد.
 .5به ن ر ميرسد بين ميزان دينداري دانشجويان دانشگاه

جهاني ( )1920-1940بود .اين ن ريه ،ضمن داشتن نقاط موّت
زياد ،با چند انتقاد روبهرو است:

ياسوج ،با توجه به جنسيت آنها تفاوت معناداري وجود دارد.
 .6به ن ر ميرسد بين ميزان دينداري دانشجويان دانشگاه

ال  .جامعبه را ببهصبورت مجبزا و ببدون ارتبباطهباي
ميانفردي در ن ر ميگيردی

ياسوج ،با توجه ببه گبروه تحصبيلي آنهبا تفباوت معنباداري
وجود دارد.

Bullet
Hypodermic Needle

1
2

روششناسی

0

ميزان دينداري و ارتباط آن با استفاده از شبهههاي اجتماعي اينترنتي (مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه ياسوج)

جامع آماري اين پژوهش كه به روشهاي پيمايش و اسبنادي

روش نمرهگذاري آن نيز بهصبورت كبامالً مبوافقم (نمبر ،)5

انجام شده است ،شامل كليّب دانشبجويان شباغل ببه تحصبيل

موافقم (نمر  ،)2بين ر (نمر  ،)9مخالفم (نمبر  )4و كبامالً

دانشگاه ياسوج در سال تحصيلي  6939-6932است كه تعداد

مخالفم (نمر  )6بوده است.

نفببر

شبهههاي اجتماعي اينترنتي كه جوامعي آنالين و حاصبل

 2,635نفببر بببودهانببد .واحببد آمبباري پببژوهش نيببز يب

دانشبجوي دانشبگاه ياسببوج در سبال تحصببيلي 6939-6932

تعامل بين گبروههباي هبمفهبر و دوسبتان هسبتند و ويژگبي

است .حجم نمون پژوهش بر اسای جدول لبين 936 ،مبورد

بازبودن و بيتمركزي دارند ) ،(Castells, 2009: 20متغير مستقل

برآورد شد كه براي افزايش دمت ،به  200مورد ارتقبا يافبت.

اصلي و متغيرهاي مسبتقل زمينبهاي پبژوهش نيبز جنسبيت و

روش نمونهگيري استفادهشده در پژوهش نيز ،تصادفي از نبوع

گروه تحصيلي هستند.

طبقببهاي چندمرحلببهاي 6بببوده اسببت .روش نمونببهگيببري و

در زمين شبهههباي اجتمباعي اينترنتبي ،از پرسشبنامهاي

گردآوري دادههاي پژوهش نيز به اين صورت بود كبه پب ،از

خودسبباخته بببا  0پرسببش اسببتفاده شببده اسببت كببه وضببعيت

تعيين حجم نمونه ببر اسبای جبدول لبين ،نسببتهباي هبر

عضويت ،سابق عضويت ،ميزان فعاليت روزانه و نوع فعاليبت

دانشهده ،مقطع تحصيلي و جنسيت محاسببه شبد .در مرحلب

كاربران اين شبههها را ميسنجد.

بعد ،به دانشهدهها مراجعه و پرسشنامه بهصورت تصبادفي در

در اين پژوهش ،از دو نوع اعتبار 4صوري و اعتبار تجربي

بين دانشجويان هر دانشهده ،پرسشبنامه توزيبع شبد .ببهطبور

بهره گرفته شده است .براي تعيين صوري پرسشبنامه ،از ن بر

ميانگين ،هر پاسخگو براي پركردن هبر پرسشبنامه 62 ،دميقبه

چند تن از استادان جامعهشناسبي اسبتفاده و نهبات اصبالحي

نياز داشت كه پژوهشگر در اين فاصله در نزديهبي پاسبخگو

آنها در پرسشنامه لحاظ شد .در اعتبار تجربي نيز با استفاده از

مرار داشت تا به ابهامها و پرسبشهباي احتمبالي وي جبواب

تهني

تحليل عاملي ،اعتبار ابزار پژوهش بررسي شدی يعني با

دهد .فرايند توزيع پرسشنامه در بازهاي  62روزه انجبام شبد و

استفاده از تحليل عاملي تأييدي ،تالش شد اين مسأله آزمبوده

در اين چهارده روز (بدون احتساب روزهاي جمعه و تعطيبل)

متغيبر در تحليبل عباملي ،مابليبت

اين فرايند از ساعت  3صبح تا  63عصر ادامه داشت.

شود كه آيا معرفهاي ي
بارشدن روي ي

عامل را دارند يا خيبر .ببراي تعيبين اعتببار

در پژوهش حاضر ،براي سنجش ساز دينداري (وابسته)،

سازهاي پرسشبنام دينبداري ،از دو آزمبون  KMOو ضبريب

پرسشنام گالك و استارك ) (Glock & Stark, 1965ببا ضبريب

بارتلت 9استفاده شده كه مشبخص شبد در سبطح معنبيداري

آلفبباي  0/39كببه در مطالعببات تجربببي سببراجزاده ( )6905بببا

( ،)0/000ميزان  KMOو بارتلت دينداري ببهترتيبب  0/354و

ضريب آلفاي  ،0/32طالبان ( )6903ببا ضبريب آلفباي ،0/39

 5696/269بوده است.

غيا وند ( )6930با ضريب آلفاي  ،0/36آهنهوبنبژاد ()6933

براي تعيين پايايي 2ابزار پژوهش نيبز از آلفباي كرونببا

با ضريب آلفاي  ،0/32سراجزاده و مهدوي ( )6930با ضبريب

شده است .ضريب آلفا براي متغير دينبداري كلبي ( )0/393و

آلفاي  0/30و احمدي و همهاران ( )6939ببا ضبريب آلفباي

بببراي ابعبباد اعتقببادي ( ،)0/305احساسببي ( ،)0/306پيامببدي

 0/36استفاده شده است ،ببا انبدكي دخبل و تصبرف ببه كبار

( )0/090و مناسهي ( )0/355محاسبه شد .پ ،از جمبعآوري

گرفته شده اسبت .ايبن پرسشبنامه از چهبار بعبد اعتقبادي (6

و گردآوري اطالعات الزم براي استخراج آنها ،دادههبا ببراي

پرسش) ،احساسي ( 6پرسش) ،پيامدي ( 6پرسش) و مناسهي

تجزيه و تحليل به نبرمافبزار  SPSSانتقبال داده شبد .تحليبل

( 5پرسش) تشهيل شبده اسبت كبه گويبههباي آن در سبطح
ترتيبي و در مالب  49گويب  5جبوابي سبنجيده شبده اسبت.
Classified Multistage Random Sampling

1

2

Validity
3
Bartlett
4
Reliability
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يافتهها در دو بخبش آمبار توصبيفي و آمبار توصبيفي و آمبار

باال ( 64/53درصد) 45-96 ،ماه ( 60/52درصد) و  90-23ماه

استنباطي ارائه شد.

( 5/60درصد) بوده است.
ميزان استفاد پاسخگويان از شبهههاي اجتماعي اينترنتبي

یافتههای پژوهش

نيز به اين صبورت ببوده اسبت كبه  606نفبر از آنهبا (46/5

الف) یافتههای توصیفی

درصد) فعاليتي در اين شبهههبا نداشبتهانبد .بيشبترين ميبزان

همانطور كه در جدول  6آمده اسبت ،از ميبان  200پاسبخگو

استفاد پاسبخگويان مرببوط ببه «ببيش از  2سباعت» (40/45

 59/45درصد ،زن و 26/05درصد ،مبرد ببودهانبد كبه از ايبن

سباعت» (60/45

درصد) ببوده و پب ،از آن «كبمتبر از يب

تا دو ساعت» ( 65/05درصبد) ،ببين دو تبا

ميان09 /5،درصد در شبهههباي اجتمباعي اينترنتبي عضبويت

درصد)« ،بين ي

داشتهاند و  46/5درصد نيز عضو اين شبههها نبودهاند.

سه ساعت ( 64درصد) و «بين سبه تبا چهبار سباعت» (3/45
درصد) در ردههاي بعدي مرار دارند.

بيشترين سابق عضويت ،زير  64ماه ( 22/55درصد) بوده
و پ ،از آن بهترتيب 69-42 ،ماه ( 40/46درصد) 23 ،ماه ببه

جدول  -1فراوانی جنسیت ،گروه تحصیلی ،وضعیت عضویت ،سابقۀ عضویت و میزان فعالیت پاسخگویان در شبکههای اینترنتی
متغیر

جنسيت پاسخگويان

گروه تحصيلي پاسخگويان

وضعيت عضويت در شبهههاي اينترنتي

سابق عضويت در شبهههاي اينترنتي

فراوانی

معتبر

زن

469

59/45

مرد

630

26/05

علوم پايه

33

42/5

علوم انساني

643

94/45

فني و مهندسي

665

43/05

كشاورزي

53

62/5

بلي

432

09/5

خير

606

46/5

زير  64ماه

696

22/6

 69-42ماه

30

40/4

 45-96ماه

96

60/5

 90-23ماه

65

5/6

 23ماه به باال

90

64/6

صفر

606

46/5

63

60/45

تا دو ساعت

69

65/05

بين دو تا سه ساعت

23

64

بين سه تا چهار ساعت

99

3/45

بيشتر از چهار ساعت

36

40/45

كمتر از ي
ميزان فعاليت در شبهههاي اينترنتي

درصددد

بين ي

ساعت

کل پاسخگویان
فراوانی

درصد

200

600

200

200

432

432

600

600

600

600
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در جدول  4فراوانبي و درصبد نبوع اسبتفاد كباربران از

پاسخگويان ،مطالب سياسي ( 63/0درصبد) ،ورزشبي (69/32

مطالب شبهههاي اينترنتي آمبده اسبت .مطبابق نتبايج49/64 ،

درصببد) ،فرهنگببي ( 60/3درصببد) ،مببذهبي ( 60/3درصببد)،

درصد از پاسخگويان ( 63نفبر) اعبالم كبردهانبد كبه مطالبب

روانشناختي ( 3/32درصد) ،علمبي ( 5/6درصبد) ،طنبز (5/6

احساسي -عاطفي را دنبال ميكردهاند .پ ،از آن نيز بهترتيب،

درصد) و ساير مطالب ( 9/2درصد) را دنبال ميكردهاند.

جدول  -2فراوانی نوع استفاده از شبکههای اینترنتی در بین پاسخگویان
مذهبی

سیاسی

ورزشی

روانشناختی

احساسی

فرهنگی

علمی

طنز

سایر

کل

فراواني

94

55

26

46

63

94

65

65

60

432

درصد

60/3

63/0

69/32

3/32

49/64

60/3

5/6

5/6

9/2

600

بر اسای نتايج حاصل در جدول  9كه ميبزان دينبداري و
ابعاد آن در بين پاسخگويان را نشان ميدهبد ،نمبر دينبداري

 69/05درصد از پاسخگويان در سطح پايين 06/45 ،درصد در
سطح متوسط و  65درصد نيز در سطح باال بوده است.

جدول  -3میزان دینداری و ابعاد آن در بین پاسخگویان
متغیر دینداری و ابعاد آن
دينداري (كلي)
بعد اعتقادي
بعد احساسي
بعد پيامدي
بعد مناسهي

پایین

متوسط

باال

کل

تعداد

55

435

60

200

درصد

69/05

06/45

65

600

تعداد

69

463

63

200

درصد

65/05

60

60/45

600

تعداد

52

403

60

200

درصد

69/5

63/05

66/05

600

تعداد

36

456

69

200

درصد

40/45

62

65/05

600

تعداد

62

469

09

200

درصد

66

65/05

63/45

600

ب) یافتههای استنباطی

معناداري بين ميزان دينداري دانشجويان دانشبگاه ياسبوج ،ببا

براي تعيين نرمالببودن متغيرهباي كمّبي پبژوهش ،از آزمبون

توجه به وضعيت عضبويت آنهبا در شببهههباي اينترنتبي در

كولموگروف اسميرن  6استفاده شد و مشخص شد كه توزيبع

سطح خطاي كمتر از  0/05و سطح اطمينان  35درصد وجبود

دادهها ،نرمال استی بنابراين براي سنجش همبستگي متغيرهاي

داشته است .نتيج اين آزمون نشان ميدهد عضبويت در ايبن

كمّي پژوهش ،از ضبريب همبسبتگي پيرسبون اسبتفاده شبده

شبههها ،باعث كاهش نمر دينداري ميشود.

است.
نتايج بهدستآمده در جدول  2نشان ميدهد با توجه به مقبدار
آزمببون  )-4,299( Tو سببطح معنببيداري ( ،)0/065تفبباوت
Kolmogorov-Simirnov Test

1
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جدول  -4مقایسۀ میانگین دینداری پاسخگویان با توجه به وضعیت عضویت آنها در شبکههای اینترنتی
وضعیت عضویت

تعداد پاسخگویان

میانگین دینداری

انحراف معیار

بله

432

39/9509

60/69244

خير

606

33/9669

63/36634

Sig

T

-4/299

0/065

بر اسای نتايج بهدستآمده در جدول  5با توجه به مقدار

عضويت در اين شبههها ،بيشتر باشد ،نمبر دينبداري كباهش

ضببريب همبسببتگي پيرسببون ( )-0/900و سببطح معنبباداري

خواهد يافت .همچنين بين ميزان استفاده از شبهههاي اينترنتي

( ،)0/000بببين مببدتزمببان اسببتفاده از شبببهههبباي اجتمبباعي

و ميزان دينداري دانشجويان دانشگاه ياسوج با توجه به سبطح

اينترنتي و ميزان دينداري دانشجويان دانشگاه ياسبوج ،تفباوت

معناداري ( ،)0/403رابط معناداري وجود نداشت.

معناداري وجود داشته اسبتی ببه عببارت بهتبر هرچبه سبابق
جدول  -5نتایج تحلیل همبستگی پیرسون ارتباط بین میزان دینداری و سابقۀ عضویت و میزان استفاده از شبکههای اینترنتی
تعداد پاسخگو

متغیر مستقل

ضریب پیرسون

Sig

سابق عضويت در شبهههاي اينترنتي

432

-0/900

0/000

ميزان فعاليت در شبهههاي اينترنتي

200

-0/69

0/403

نتايج جدول  6نشان ميدهد با توجه به سطح معنبيداري
( )0/000و نسبت  ،)9/625( Fبين نوع استفاده از شببهههباي

اينترنتي و ميزان دينداري دانشجويان دانشگاه ياسبوج ،تفباوت
معناداري وجود داشته است.

جدول  -6نتایج تحلیل واریانس ارتباط بین میزان دینداری دانشجویان با توجه به نوع استفادۀ آنها از شبکهها
تعداد پاسخگویان

نوع استفاده

میانگین دینداری

انحراف معیار

احساسي-عاطفي

63

32/6663

69/36369

سياسي

55

00/5255

42/06609

ورزشي

26

35/6440

65/96366

فرهنگي

94

03/4633

60/05023

مذهبي

94

35/6450

60/05053

روانشناختي

46

34/6593

60/06620

علمي

65

33/2000

66/52000

طنز

65

30/6999

40/32534

ساير مطالب

60

03/0000

60/09335

كل

432

39/9509

60/69244

F

9/625

Sig

0/000

بر اسای نتايج آزمون توكي كه در جدول  0آمبده اسبت،

سطح معنبيداري ( ،)0/023ببين مطالبب مبذهبي ببا مطالبب

فقط بين مطالب مبذهبي ببا سبه نبوع ديگبر مطالبب تفباوت

احساسي -عاطفي و سبطح معنبيداري ( )0/004ببين مطالبب

معناداري ديده شد ،به ايبن صبورت كبه ببا توجبه ببه سبطح

مذهبي با مطالب فرهنگي ،در سبطح خطباي كمتبر از  0/05و

معنيداري ( )0/000بين مطالبب مبذهبي ببا مطالبب سياسبي،

سطح اطمينان  35درصد تفاوت معناداري وجود داشت.
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جدول  -7نتایج آزمون توکی ) (HSDدینداری پاسخگویان با توجه به نوع استفادۀ آنان از شبکههای اینترنتی
مطالب

مطالب
مذهبي

خطای استاندارد

تفاوت میانگین

Sig

سياسي

63/00355

9/03694

0/000

احساسي-عاطفي

66/26942

9/65000

0/023

فرهنگي

60/20645

2/45023

0/004

نتايج بهدستآمده در جدول  3نشان ميدهد با توجبه ببه

آنها در شبهههاي اجتمباعي اينترنتبي نيبز در سبطح خطباي

مقدار آزمبون  )9/334( Tو سبطح معنبيداري ( ،)0/000ببين

كمتر از  0/05و سطح اطمينان  35درصبد ،تفباوت معنباداري

ميزان دينداري دانشجويان دانشگاه ياسوج ،با توجه به جنسيت

مشاهده شد.

جدول  -8مقایسۀ میانگین دینداری پاسخگویان با توجه به جنسیت آنها
جنسیت

تعداد پاسخگویان

انحراف معیار

میانگین دینداری

زن

469

33/0569

62/39630

مرد

630

30/4630

40/53396

نتايج بهدستآمده در جدول  3نشان ميدهد با توجبه ببه

Sig

T

0/000

9/334

با توجه به گروه تحصيلي آنها تفاوت معناداري وجود داشبته
است.

مقببدار ( )0/006نسبببت  )5/353( Fمعنببادار اسببتی بنببابراين
ميتوان گفت بين ميزان دينداري دانشجويان دانشگاه ياسبوج،

جدول  -9نتایج تحلیل واریانس ارتباط بین میزان دینداری دانشجویان با توجه به گروه تحصیلی آنها
متغیر مستقل

فراوانی

انحراف معیار

میانگین دینداری

پايه

33

36/3632

60/36929

انساني

643

36/0933

66/39065

فني

665

03/3346

63/60533

كشاورزي

53

33/3343

66/35653

كل

200

32/6650

63/60600

Sig

F

0/006

5/353

بر اسای نتايج آزمون توكي كه در جدول  60آمده است،

( )0/066بببين ميببزان دينببداري دانشببجويان دانشببهد فنببي و

فقط بين دانشهد فني و مهندسي با ديگر دانشهدههبا تفباوت

مهندسي با دانشهد علوم انساني و سطح معنبيداري ()0/009

معناداري ديده شد ،به ايبن صبورت كبه ببا توجبه ببه سبطح

بين ميزان دينداري دانشبجويان دانشبهد فنبي و مهندسبي ببا

معنيداري ( )0/006بين ميزان دينداري دانشبجويان دانشبهد

دانشهد كشاورزي ،در سطح خطباي كمتبر از  0/05و سبطح

فني و مهندسي ببا دانشبهد علبوم پايبه و سبطح معنبيداري

اطمينان  35درصد تفاوت معناداري وجود داشت.

جدول  -11نتایج آزمون توکی ) (HSDمیزان دینداری پاسخگویان با توجه به گروه تحصیلی آنها
گروه تحصیلی
فني و مهندسي

گروه تحصیلی
پايه
انساني
كشاورزي

تفاوت میانگین
-0/33603
-0/05665
-60/00065

خطای استاندارد
4/22233
4/43003
4/36269

Sig

0/006
0/066
0/009
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 ،6/9 ،2/4 ،6/6و  6/4درصببد بببه مببدرت پببيشبينببي افببزوده

نتايج ببهدسبتآمبده در جبدول  66نيبز نشبان مبيدهبد
متغيرهاي جنسيت ،مطالب مذهبي ،عضويت در شببهه ،سبابق

ميشود .ببر اسبای ضبرايب بتباي استانداردشبده ،متغيرهباي

عضببويت در شبببهههببا ،مطالببب ورزشببي و دانشببهد فنببي و

مستقل جنسيت (مرد) با بتاي  Beta= -0/200و مطالب مذهبي

مهندسي توانستهاند در معادل رگرسيوني بامي بمانند .بر اسای

با بتباي  Beta=0/634ببهترتيبب بيشبترين سبهم را در تبيبين

نتايج ،مويترين متغير پيشبينيكنند دينداري ،متغير جنسبيت

دينداري داشتهاند .ضريب بتا به اين معنا اسبت كبه ببهعنبوان

(مرد) اسبت .ايبن متغيبر ببهتنهبايي  9/3درصبد از واريبان،

مثال -0/962 ،در بحث سابق عضبويت ،ببهميبزان هبر واحبد

دينبداري را تبيبين مبيكنبد .در مرحلب دوم ببا ورود مطالبب

افزايش 0/962 ،واحبد از نمبر دينبداري كسبر خواهبد شبد.

مذهبي ،ضريب تعيين به  0/004ميرسد كه نشان ميدهد ايبن

درنهايت مشخص شد مدل رگرسيوني پژوهش ،مدل متوسطي

متغير 9/2 ،درصد به مدرت پيشبيني افزوده است .در مراحبل

است و مجموع متغيرهاي مستقلي كه مبيتوانسبتند در مبدل

بعدي ،ببا ورود متغيرهباي عضبويت در شببهه (بلبه) ،سبابق

بمانند ،فقط  65/5درصد از تغييرات متغير وابست دينبداري را

عضويت ،مطالب ورزشي و دانشهد فني بهترتيبب ببه مقبدار

توانستند تبيين كنند.

جدول  -11نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره (گام به گام) عوامل مؤثر بر میزان دینداری
مدل

Beta

T

Sig

R

R2

R2.adj

F

Sig

ابت

-----

40/900

0/000

----

-----

----

-----

----

جنسيت (مرد)

-0/606

-9/500

0/006

0/400

0/020

0/093

66/660

0/000

مطالب مذهبي

0/630

9/306

0/000

0/400

0/000

0/004

66/546

0/000

عضويت در شبهه(بله)

-0/900

-5/936

0/000

0/903

0/035

0/033

69/325

0/000

سابق عضويت

-0/909

-2/932

0/000

0/909

0/693

0/690

65/350

0/000

مطالب ورزشي

0/624

4/306

0/002

0/939

0/652

0/629

62/955

0/000

دانشهد فني

-0/640

-4/233

0/069

0/203

0/660

0/655

69/664

0/000

خالصه و نتیجه

جببادويي و همچنببين نتببايج پببژوهش ،نببوع مطببالبي كببه در

امروزه شبهههاي ارتباط جمعي اينترنتبي در ببين تمبام امشبار

شبهههاي اجتماعي اينترنتي عرضه ميشوند ،رابطهاي معنبادار

مردم ،در حال گسترش است و پيامدهاي ايبن شببهههبا ،هبم

با دينداري داشته است .همچنبين ببر اسبای نتبايج پبژوهش،

ازلحاظ اجتماعي و هم از لحاظ فرهنگي مهبم اسبت و تقريبباً

تفاوت معناداري بين وضعيت عضويت و نيز سبابق عضبويت

توجه بسياري از انديشمندان را به خود جلب كرده است .يهي

در اين شبههها با دينداري دانشجويان وجود داشته است.

از جنبههايي كه از اين شبههها متأ ر اسبت ،دينبداري اسبت و

وجود تفاوت معنادار در دينداري دانشجويان با توجه ببه

در اين ميان ،دينداري جوانان ميتواند بيشترين تأ ير را داشبته

وضعيت عضويت آنها در شبهههباي اينترنتبي ،ببا توجبه ببه

باشد .از آنجايي كه شبهههباي اجتمباعي اينترنتبي ،ببه عنبوان

مقدار آزمون  )-4/299( Tو سطح معنيداري ( )0/065به اين

فضايي جديد ،خود را به كباربران مبيتواننبد تحميبل كننبد و

معنا بود كه عضبويت در ايبن شببهههبا باعبث كباهش نمبر

همچنين تنوع مطالب آنها كبه گباهي ببا آموزهباي دينبي در

دينداري ميشود .ببر اسبای ن ريب گلولبه جبادويي ببه ن بر

تضاد است ،در دينداري جوانبان ايرانبي مبيتوانبد تأ يرگبذار

ميرسيد تفاوتي معنادار در دينداري افراد ،با توجه به وضعيت

باشد ،مسأل اصلي پژوهش حاضر را شهل داد.

عضويت آنها در شبهههاي اجتماعي اينترنتبي وجبود داشبته

در اين پژوهش مشبخص شبد ببر اسبای ن ريب گلولبه

باشببد .نتيج ب ايببن فرضببيه مطببابق ن ري ب گلولببه جببادويي و

ميزان دينداري و ارتباط آن با استفاده از شبهههاي اجتماعي اينترنتي (مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه ياسوج)
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درراستاي نتايج همين فرضيه در تمامي پژوهشهاي انجامشده

را دنبال ميكنند ،نمر دينداري باالتري دارند .ايبن فرضبيه در

در اين زمينه بود.

پببژوهشهبباي نجبباتي حسببيني ( )6936و فرهنگببي و جببامع

همچنببين مشببخص شببد بببين متغيببر ميببزان اسببتفاده از

( )6933نيز تأييد شده بود .نتبايج پبژوهش فرهنگبي و جبامع

شبهههاي اجتماعي اينترنتي و ميزان دينداري ،ارتباط معناداري

نشان داده بود مطالب ديني اينترنت ،بهميبزان  63/6درصبد در

وجود نبدارد ،فرضبيهاي كبه در پبژوهشهباي عباسبيمبادي

باورها و اعتقادهاي ديني كاربران تأ ير دارد.

( ،)6936احمبدپور و مببادرزاده ( )6933و علببوي و همهبباران

در معادل رگرسيوني نيز فقط متغيرهاي جنسبيت (مبرد)،

( )6933تأييد شده بود .بر اسای چبارچوب ن بري پبژوهش،

مطالب مذهبي (از نوع استفاده) ،عضويت در شبهههبا ،سبابق

انت ار ميرفت رابط معناداري بين ميزان استفاده از شبهههباي

عضويت در شبههها ،مطالب ورزشي (از نوع استفاده) و گروه

اينترنتي و ميزان دينداري دانشجويان دانشبگاه ياسبوج وجبود

فني و مهندسي (از گروههباي تحصبيلي) توانسبتند در معادلبه

داشته باشد .ميزان استفاده از شببهههباي اجتمباعي ببهتنهبايي

بامي بمانند و  65/5درصد واريان ،متغير وابسبت دينبداري را

رابط معنيداري با دينبداري دانشبجويان نبدارد و در معادلب

تبيين كنند.

رگرسيوني نيبز اگرچبه در تعامبل ببا ديگبر متغيرهبايي ماننبد

يافتههاي پبژوهش نشبان داد رابطب معنباداري ببين نبوع

وضعيت عضويت و نوع استفاده از شبهههبا مبرار گرفبتی در

استفاده ،وضعيت عضويت و سبابق عضبويت در شببهههباي

معادل رگرسيوني وارد نشد و سهمي در تبيبين متغيبر وابسبت

اجتماعي ،از يهسبو و ميبزان دينبداري پاسبخگويان از سبوي

هويت ديني نداشت .اين يافته با توجه به نتبايج فرضبي مبلبي

ديگر وجود دارد .ببا وجبود ايبن و ببر اسبای ايبن يافتبههبا

(وضعيت عضويت و ميزان دينداري) بهلحاظ جامعبهشبناختي

بهصورت ماطع شبهههاي اجتماعي را مغاير با دين نمبيتبوان

نشان ميدهد اينترنت و شبهههاي اجتماعي ،فبينفسبه باعبث

در ن ر گرفت .با توجه به اينهه بر اسای مدل رگرسيوني ،تنها

كاهش دينداري نميشوند ،بلهه اببزار ارتبباطياي هسبتند كبه

 65/5درصببد از واريببان ،متغيببر وابسببته (دينببداري) در ايببن

ممهن است عضويت در آنهبا ،پيامبدهايي را ببراي كباربران

پژوهش را متغيرهاي مورد بررسي تبيبين كبردهانبد ،شبرايط و

داشته باشد.

عوامل ديگري در كنار اين عوامل نقبش مهمبي در دينبداري

تأييدشدن فرضي دوم (سابق عضويت و ميزان دينبداري)

دارندی اما آنچه كه ايبن ميبزان از واريبان ،را ببراي دينبداري

با توجه ببه مقبدار ضبريب همبسبتگي پيرسبون ( )-0/900و

تبيين كرده است ،با ويژگيهاي اجتماعي ،امتصادي و فرهنگي

سطح معناداري ( )0/000به اين معنا اسبت كبه هرچبه سبابق

كاربران شبهههاي مجازي مي تواند مبرتبط باشبد كبه در ايبن

عضويت در اين شبههها بيشبتر باشبد ،نمبر دينبداري ،كمتبر

شبههها عضويت و فعاليت دارند .ميتبوان اسبتدالل كبرد كبه

است .نتيج اين فرضيه نيبز ببا چبارچوب ن بري پبژوهش و

افراد با روحي مبذهبي بباال ،كمتبر از ديگبران در شببهههباي

پببژوهشهبباي عباسببيمببادي ( ،)6936احمببدپور و مببادرزاده

اجتماعي عضبويت دارنبد و حتبي افبراد مبذهبي در صبورت

( ،)6933علوي و همهاران ( ،)6933فرهنگي و جامع ()6933

عضويت ،كمتر به شبهههاي اجتماعي وابستگي نشان ميدهند.

همسو است.

بر اسای يافتههاي اين پژوهش ،نوع استفاد آنها نيز تفباوت

در فرضي نوع اسبتفاده از شببهههباي اينترنتبي و ميبزان

زيادي با افراد كمتر مذهبي دارد ،اگرچه اين مسبأله مبيتوانبد

دينداري (فرضي چهارم) نيبز ببا توجبه ببه سبطح معنبيداري

ناشي از فقر و نداشتن گوشي مناسب و يبا امهبان اسبتفاده از

( )0/000نسبت  )9/625( Fمعنبادار تلقّبي شبد كبه ببهمعنباي

اينترنت نيز باشد.

وجود تفاوتي معنادار بين نوع استفاده از شبهههاي اينترنتبي و

بر اسای نتبايج مبيتبوان گفبت اينترنبت و شببهههباي

ميزان دينداري دانشجويان دانشگاه ياسوج ببود .مطبابق نتبايج

اجتماعي ،فينفسه دينداري را كاهش نميدهند ،بلهبه اببزاري

تحليل ،مشخص شد كساني كه در اين شبههها مطالب مذهبي

ارتباطي هستند كه نوع محتواي آنها و نوع كباربرد و اسبتفاده

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)66شماره دوم ،تابستان 6936
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از آن ها ،پيامدهايي را براي دينداري كاربران دارد ،ببهگونبهاي

مطالب ديني در آنها ببا رويهبرد علمبي و كارشناسبانه ،هبم

كه برخي از محتواها و نوع كاربريهبا -كبه در دوران كنبوني

جوانان را به فضاهاي اينترنتبي ببومي جبذب كننبد و هبم ببا

بخش در خور توجهي از محتواها را به خبود اختصباص داده

عرض اينگونه مطالب مذهبي ،باعبث تقويبت دينبداري آنبان

است -باعث كاهش تقويت دينداري آنها مبيشبودی بنبابراين

شوند.

با استناد به پژوهش حاضر و همچنين پژوهشهاي انجامشبده
در اين زمينه ،ميتوان به اين نتيجبه رسبيد كبه ممهبن اسبت

منابع

شبهههاي اجتماعي اينترنتي فوايدي در بر داشته باشندی ولي با

آهنهوبنژاد ،م« .)6933( .مطالع ميزان پايبندي ديني جوانان

توجه ببه محتبواي مطالبب مبورد اسبتفاده و نبوع اسبتفاده از

شهر اهواز» ،پژوهش جوانان ،فرهنب

و جامعبه،

شبهههاي اجتماعي ،بر كاهش دينداري جوانان تبأ ير بسبزايي

ش  ،9ص .6-42

دارند و اين وامعيت ميتواند براي وضعيت عقيدتي و معنبوي

اشرفي ،ا .)6900( .بيهبويتي اجتمباعي و گبرايش ببه غبرب:

جامعه ،آسيبزا باشبدی زيبرا جوانبان (ببهعنبوان آينبدهسبازان

بررسي عوامل اجتماعي-فرهنگي مؤ ر بر گرايش

جامعه) ،بيشتر در معرض اين شببهههباي اجتمباعي اينترنتبي

نوجوانان به الگوهاي فرهنگي غربي (رپ و هوي

مرار دارند و به همين دليل ضبرورت دارد كباربران و متوليبان

متببال) در تهببران ،پايببان نام ب كارشناسببي ارشببد

امببور فرهنگببي و اجتمبباعي نسبببت بببه محتببواي شبببهههببا و

دانشهد علوم انساني ،دانشگاه تربيت مدری.

پيامدهاي فردي و اجتماعي آنها آگاهي و ن ارت الزم داشبته
باشند و با تهي محتواهاي سودمند ،كارشناسبانه و متناسبب ببا

احمدپور ،م .و آمازاده ،ا« .)6933( .تعامل در فضباي سبايبر و

تأ ير آن ببر هويبت دينبي جوانبان» ،دو فصبلنام

نياز روز جوانان ،اين ابزار ارتباطي را ببراي تقويبت باورهباي

علمببي تخصصببي پببژوهش جوانببان ،فرهن ب

ديني و سالمسازي نسل جوان به كار بگيرند.

جامعه ،ش  ،5ص .05-33

و

با توجه به اينهه استفاده از شبهههاي اجتمباعي اينترنتبي

احمببدي ،ی.ی ميرفببردي ،ا .و ابتهبباري ،م« .)6939( .بررسببي

ده اخير فراگير شبده اسبت و بيشبتر

رابط هويبت دينبي و سبرماي اجتمباعي (مبورد

پژوهشهايي كه در اين مدت كوتاه انجبام شبدهانبد ببه روش

مطالعه :شهر ياسوج)» ،جامعبهشناسبي كباربردي،

پيمايشي بوده است ،پيشنهاد ميشود پژوهشگران عالمهمند ببه

ی  ،45ش  ،2ص .6-66

در كشور ايران ،در ي

اين حوزه ،مسائل مربوط را براي فهم بيشبتر ،ببه روش كيفبي

الماسببي ،م« .)6930( .بررسببي رابطبب اسببتفاده از اينترنببت و

انجام دهنبد .همچنبين پيشبنهاد مبيشبود نهادهباي خبانواده،

هويت اجتماعي دختران دانشجو :مطالع مبوردي

وزارت آموزش و پرورش و بهويژه رسان ملبي ،جوانبان را از

دانشجويان دانشگاه آزاد واحبد ايبالم» ،مجموعبه

پيامدهاي منفي عضويت در شبهههاي اجتماعي اينترنتي آگباه

مقاالت همايش جوانان و هويت ايرانبي ،تهبران:

كنند و مراكز فرهنگبي و تربيتبي نيبز ببا تبدارك برنامبههباي

پژوهشهد علوم انسباني و مطالعبات اجتمباعي،

فرهنگي -مذهبي در فضباي اينترنبت ،بسبتري سبالم را ببراي

ص .34-605

رشد جوانان و همچنين ايمبن نگبهداشبتن آنبان از پيامبدهاي

ببباهنر ،ن .و جعفببري ،ط« .)6936( .تلويزيببون و تببأ ير آن بببر

منفي شبهههاي اجتماعي اينترنتي فراهم كنند .با توجه به نتايج

هويت ديني ،گروهي و جنسيتي ايرانيانی (مطالعبه

پژوهش ،مبني بر اينهه مطالبب مبذهبياي كبه در شببهههباي

ن ريبه كاشببت در ايبران)» ،مطالعببات فرهنب

اجتماعي اينترنتي وجود دارند ،در تقويت دينداري ا رگذارنبد،

ارتباطات ،ی  ،69ش  ،60ص .22-0

پيشنهاد ميشود وزارت فرهنب

و ارشباد اسبالمي و سبازمان

تبليغات اسالمي با راهاندازي شبهههاي اينترنتي ببومي و ارائب

–

بهراميان ،ش .)6933( .جبزو ن ريبههباي ارتباطبات جمعبي،

ميزان دينداري و ارتباط آن با استفاده از شبهههاي اجتماعي اينترنتي (مورد مطالعه :دانشجويان دانشگاه ياسوج)

دانشگاه جامع علمي كاربردي.

تنهببايي ،ح .)6909( .درآمببدي بببر مهاتببب و ن ريببههبباي
جامعهشناسي ،تهران :نشر مرنديز.
توسلي ،غ .)6906( .ن ريههاي جامعهشناسي ،تهبران :سبازمان
مطالعه و تدوين كتب علبوم انسباني دانشبگاههبا
(سمت).
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تربيتي ،ی  ،2ش  ،4ص .46-29
سراجزاده ،ح .)6905( .بررسي رابطب ديبنداري و بزههباري
دانشآموزان دبيرسبتانهباي تهبران ،تهبران :ادار
آموزش و پرورش .
سفيري . ،و معمارياني ،ز« .)6930( .بررسي هويبت دينبي و
ملي دختران و پسران مقطع متوسطه ،با تأكيبد ببر

توسلي ،غ .)6906( .ن ريههاي جامعهشناسي ،تهبران :سبازمان

پايگبباه امتصببادي و اجتمبباعي (مطالع ب مببوردي:

مطالعه و تدوين كتب علبوم انسباني دانشبگاههبا

مناطق دو و يازده تهران)» ،فصلنام خبانواده ،ش

(سمت).

 9و  ،2ص .0-96

جنهينز ،ر .)6936( .هويت اجتماعي ،ترجم  :ياراحمدي ،ت،.
تهران :نشر شيرازه.

چيتساز ممي ،م .)6939( .گسست نسلي در ايران :افسبانه يبا
وامعيببت ،بببه اهتمببام عليخبباني ،ع ا ،.تهببران:
پژوهشهد علوم انساني جهاد دانشگاهي.
حاجيبباني ،ا .)6933( .جامعببهشناسببي هويببت ايرانببي ،تهببران:
پژوهشهد تحقيقات استراتژي .
ببباهنر ،ن .و جعفببري ،ط« .)6936( .تلويزيببون و تببأ ير آن بببر
هويت ديني ،گروهي و جنسيتي ايرانيانی (مطالعب

سببفيري . ،و نعمببتاللهببي ،ز« .)6936( .رابطبب ابزارهبباي

جهانيشدن و هويت ديني» ،مطالعات و تحقيقات
اجتماعي ،دوره  ،6ش  ،6ص .93-00
سببورين ،و .و تانهببارد ،ج .)6932( .ن ريببههبباي ارتباطببات،
ترجم  :دهقان ،ع ر ،.تهران :دانشگاه تهران.
طالبان ،م .)6903( .بررسي تجربي دينداري نوجوانان كشبور،
گببزارش پژوهشببي ،معاونببت پرورشببي وزارت
آموزش و پرورش.
عباسيمادي ،م« .)6936( .بررسي رابط اسبتفاده از اينترنبت و

ن ري ب كاشببت در ايببران)» ،مطالعببات فرهن ب -

هويت ديني كباربران» ،فصبلنام رسبانه ،ش ،63

ارتباطات ،ی  ،69ش  ،60ص .0-22

ص .609-630

دادگران ،م .)6935( .مباني ارتباطات جمعي ،تهران :مرواريبد،
چاپ علم.

علببوي ،ی.ی جنتببيفببرد ،ف .و مرآ ببي ،م« .)6933( .مقايس ب
هويت ملي و مذهبي در افراد معتاد به اينترنبت و

دايببيزاده ،ح.ی فببالح ،و.ی حسببينزاده ،ب .و حسببينپببور ،ح.

غيرمعتاد» ،جامع پبژوهش فرهنگبي ،پژوهشبگاه

(« .)6934تببأ ير فنبباوري اطالعببات و ارتباطببات

علوم انساني و مطالعبات فرهنگبي ،ی  ،6ش ،6

) (ICTبببر مهببارت دانببش آمببوزان سببال سببوم

ص .600-663

متوسببطه» ،فصببلنام مطالعببات جامعببهشببناختي
جوانان ،ی  ،9ش  ،3ص .05-34
رياحي ،م.ی عليزاده ،ت.ی اشبتيامي ،م .و كا ميبان ،م.)6939( .
«تلويزيببون و هويببت دينببي (مطالعبب مببوردي

غيا وند ،ا .)6930( .بررسي فرايند جامعهپذيري دينبي جوانبان
(مطالعب مببوردي :دانشببجويان دانشببگاه تهببران)،
پاياننام كارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران.

فرهنگي ،ع .و جبامع ،ر« .)6933( .رسبانه و ديبن» ،فصبلنام

دانشجويان دانشبگاه مازنبدران)» ،جامعبهشناسبي

پببژوهش فرهنگببي ،ی  ،66ش  ،60ص -634

كاربردي ،ی  ،45ش  ،4ص .99-23

.620

زكي ،م« .)6934( .اينترنت و ميزان دينبداري جوانبان (مبورد:
دختران و پسران  63تا  90سال شبهر اصبفهان)»،

فصلنام فناوري اطالعبات و ارتباطبات در علبوم

كاستلز ،م .)6930( .عصر اطالعات ،جامع شببههاي ،ترجمب :
عليقليان ،ا .و خاكباز ،ا ،.جلد  ،4تهران :طرح نو.
كريميان صيقالني ،ع« .)6936( .شناخت هويت ديني دانشبجو

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)66شماره دوم ،تابستان 6936
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جهببت تحببول بنيببادين در دانشببگاههبباي ايببران

نجاتي حسيني ،م« .)6936( .بازنمايي خدا در بالگفاي فارسبي

در دانشگاه اسبالمي ،ی  ،4ش

(تحليل الهيّات مبردمپسبند مجبازي اينترنتبي در

اسالمي» ،فرهن

 ،9ص .265-236
كالنتببري ،ع.ی عزيببزي ،ج .و زاهببداني ،ی« .)6933( .هويببت
دينببي و جوانببان (نمونبب آمبباري جوانببان شببهر
شيراز)» ،فصلنام تحقيقات فرهنگي ،دوره  ،4ش
 ،6ص .645-626
كوزر ،ل .)6930( .زندگي و انديشب بزرگبان جامعبهشناسبي،
ترجم  :ال ي ،م ،.تهران :نشر علمي.
گنجببي ،م.ی نعمببتاللهببي ،ز .و .طبباهري ،ز« .)6933( .رابط ب
هويت ديني و سرماي اجتماعي در بين مردم شهر
كاشان» ،جامعهشناسبي كباربردي ،ی  ،46ش ،2
ص .629-642
گونتر ،ب .)6932( .روش هاي تحقيق رسانه اي ،ترجم  :نيهو،
م ،.تهران :ادار كل پژوهشهاي سيما.
گيبدنز ،آ .)6939( .تجبدد و تشببخص ،ترجمب  :موفقيببان ،ن،.
تهران :نشر ني.

گيدنز ،آ .)6932( .مسائل محوري در ن ري اجتمباعي :كبنش،
ساختار و تنامض در تحليبل اجتمباعي ،ترجمب :
رضايي ،م ،.تهران :سعاد.
مركز آمار ايران .)6930( .نتايج آمارگيري از كباربران اينترنبت
 ،6933درگاه مركز آمار ايران ،در:
_http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1389/n
.]6939/04/69[ ،IT_89.pdf

محسببنيانراد ،م .)6932( .ارتببباطشناسببي ارتباطببات انسبباني
(ميان فردي و گروهي جمعي) ،تهبران :انتشبارات
سروش.
موسببوي ،م .و كالنتببري ،م« .)6930( .راههارهبباي تقويببت
هويت اسالمي و هويت ملّي از ديبدگاه حضبرت

امام خميني (ره) و مقام مع ّم رهبري» ،مطالعبات
مدرت نرم ،ی  ،4ش  ،5ص .06-39

ايران)» ،فصلنام دين و ارتباطات ،ی  ،63ش ،6
ص .650-632
ويمر ،ر .و دوميني  ،ج .)6932( .تحقيق و رسانههاي جمعي،
ترجم  :سيدامامي ،ك ،.تهران :انتشارات سروش.
هيببوز ،ا .)6963( .آگبباهي و جامعببه ،ترجم ب  :فوالدونببد ،ع،.
تهببران :سببازمان انتشببارات و آمببوزش انقببالب
اسالمي ،چاپ اوّل.
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