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-بکههای دینی در بین دو گروه از نوجوانان عضو شی میزان پایبندی به ارزشمقایسه

آموزان پسر مقطع ی موردی: دانشمطالعه های اجتماعی و نوجوانان غیر عضو

 متوسطه شهر مهریز

 

  *مهدی حسنی 

 محمد هادی یاراحمدی 

 چکیده

 استفاده مورد ینترنتیا و افزاری نرم متعدد هایابلیتق و محتوایی تنوع و تکثر دلیل بههای اجتماعی امروزه، شبکه

اری تاثیر مله مدهب و دیندجها از ی حوزه؛ و در همهاندگرفته قراری گروه های سنی از جمله نوجوانان و همه زیادی کاربران

 یو شبکه هاوانان عضنوج دو گروه از نیدر ب ینید یهابه ارزش یبندیپا زانیم یسهیمقاداشته است، لذا این تحقیق با هدف 

ری را ی آماجامعه. بود کاربردیمبستگی و ه-توصیفی نوع از حاضر تحقیق روشانجام شده است.  عضوریو نوجوانان غ یاجتماع

مورگان عبارت بود  نفر( و حجم نمونه بر اساس جدول 420ی شهرستان مهریز تشکیل داده اند )ی متوسطهنوجوانان پسر دوره

 ایصادفی خوشهت گیریبا روش نمونهآموز غیرعضو دانش 100های اجتماعی و آموز عضو شبکهدانش 100که  ،«نفر 200»با 

 اجتماعیر در شبکهساخته سنجش حضوابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه محققاند. مورد بررسی قرار گرفته

 spss کاربردی-تحلیلی رافزانرم از استفاده با آمدهدستبه هایادهد .بوده استدینداری گالک و استارک  و مقیاس استاندارد

ت در ی دینی با عضویهاجوانان به ارزشنوکه بین میزان پایبندی  دادنتایج نشان. گرفت قرار تحلیل و پردازش مورد 23نسخه

های بکهشنان عضو جوانودر بین  های اجتماعیهای اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد، و میانگین پایبندی به ارزششبکه

های زشیز بر اری اجتماعی مورد استفاده و میزان مصرف ننوع شبکه ، همچنینباشداجتماعی کمتر از جوانان غیرعضو می

 بی باید ازادهای مذهته و نهسازی داشهای اجتماعی در بین نوجوانان نیاز به فرهنگبنابراین، استفاده از شبکه .دینی تاثیر دارد

 های دینی در نسل جدید بکوشند. در احیای ارزشطریق این شبکه ها با نوجوانان در ارتباط باشند و 

  .های اجتماعی، نوجوانشبکهاینترنت، های دینی، ارزشکلیدواژه ها: 
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 مقدمه

کنند، و  زندگی مجازی طور جدید، به ایجامعه در افراد دهندمی اجازه که اندفضایی 1مجازی اجتماعی هایشبکه

 دنیای مجازی، فضای. روابط بین انسانها را از روابط چهره به چهره و رودر رو به روابط مجازی از طریق اینترنت تغییر داده اند

  .کنند می زندگی آن در گوناگون اعتقادات و باورها ها، با گرایش مختلف افراد و ها گروه که است ای پیچیده و وسیع

 کاربران وع برایمتن هایزبان با همچنین و متفاوت تخصصی هایحوزه با اجتماعی شبکه سایت دهادر دنیای امروز، ص

 هایپروفایل و حاتصف هاسایت این در تواننداجتماعی می هایشبکه کاربران .کنندمی فعالیت اینترنت در مختلف کشورهای

 و هاوبالگ که اییفض همانند توانندمی آنها آورند؛ دیدپ خود دوستان از ای مجازیشبکه کنند، ایجاد خودشان برای شخصی

 خود شخصی یدیوهایو و صدا عکس، کنند؛ منتشر را بلندشان و کوتاه هاییادداشت دهدمی قرار اختیارشان ها درمیکروبالگ

 عضو متنوع گفتگوی هایاتاق و هواداری صفحات در آگاه شوند؛ مختلف هایحوزه در رویدادها و اخبار آخرین از کنند؛ آپلود را

 از های اجتماعیبکهش کاربران. کند ایجاد کاربرانش برای اجتماعی شبکه هر است ممکن که فراوان دیگری هایقابلیت و شوند

 اجتماعی شبکه چند در اینترنتی کاربران برخی .کنندنمی استفاده سطح یک در و میزان یک به متنوع امکانات و هاقابلیت این

 یک در تنها است ممکن ردیگ برخی و گیرندمی کار به را آنها امکانات اکثر زنند ومی سر هاسایت این به روزانه د،هستن عضو

 بر اینترنتی راننیز کارب گروه دو این بین. کنند مراجعه خودشان شخصی صفحه به تنها چندگاهی از هر و عضو باشند سایت

 مواجه نوع حسب بر ار اینترنتی کاربران. گیرندمی وسیعی قرار طیف در اجتماعی هایشبکه از خود استفاده نوع و میزان حسب

 .(1390پوری، و کرد )عقیلی بندی دسته مختلف های به شکل توانمی اجتماعی هایشبکه با شان

، است )دانگ داشته همراه به نیز را آن بر مبتنی کاربردی هایبرنامه گسترش اخیر، هایسال در اینترنت گسترش

 دهکده به را زمین هک ایگونهبه  است، شده ارتباط گسترش و کارها در دقت و سرعت باعث وسیله این. (2،2014چنگ و وو

 جهان، سطح در اینترنت گسترده کاربرد. (1395به نقل از امامی ریزی،  2010است )فالحی، عطیف و النفر، کرده تبدیل جهانی

 در گذشته از ارتباطات و اطالعات هایفناوری همه هایمزیت که کرده آسان حد نای تا را کامپیوتر مجرای از ارتباطات

 هایبرنامه این ترینموفق و ترینمهم از یکی اجتماعی، هایشبکه. (2010، 3شوند )لی و لیمی خالصه اینترنت هایویژگی

 مجازی اجتماعی هایشبکه از جمله... و رامتلگ وایبر، ساپ، وات توییتر، بوک،فیس ازجمله هاییشبکه. باشندمی اینترنت

 کنند.می پیدا تریبیش محبوبیت افراد میان روزروزبه و اندکرده رشد سرعتبه کوتاهی زمانیمدت در که هستند

ر کاربر اینترنت هزا 500میلیون و  36کنند، و در ایران نیز، جمعیت قابل توجهی از مردم از اینترنت و وب استفاده می

 نسل وب، اجتماعی های(. شبکه1396اهری، بختیار و حسین آبادی، است )نظری، ط 9/476دارد، و ضریب نفوذ اینترنت  وجود

 کیلتش مبنای بر هاسراچه گونهاین. اندقرار گرفته اینترنت کاربران توجه کانون در امروزه که هستند وب امکانات از جدیدی

 هستند، مشترک هایویژگی یا عالیق دارای که را اینترنت کاربران از هاییدست امکد هر و کنندمی فعالیت خط بر اجتماعات

 اشتراک و ارتباط قراریبر از جدیدی شیوه که هستند اجتماعی رسانه نوعی واقع در هاشبکه گونه این. آورندمی هم گرد

 و هستند مختلف اجتماعی هشبک صدها عضو ترنتاین کاربران از نفر میلیون صدها. اندکرده پذیر امکان اینترنت در را اطالعات

 گذرد.می هاسایت این در شانروزانه خط بر فعالیت از بخشی

                                                             
1 Virtual social networks 
2 Dong, Cheng, Wu 
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 به هاوابستگی زا نوع چند یا یک طریق از که شده تشکیل سازمانی یا فردی عموماً هایی گروه از اجتماعی هایشبکه

 محبوبیت و قیتموف و کنندمی تصویر را همگرا شبکه مؤثر کارکرد پیچیده، اطالعاتی جامعه یک بستر در و اندمتصل هم

 ایبستره از توانمی ار اجتماعی هایشبکه علمی، ارتباطات دنیای در .است اجتماعی بوی و رنگ داشتن دلیل به آنها روزافزون

 و اجتماعی مایهسر دایجا اجتماعی،شبکه هر کلی هدف .دانست اجتماعی و فردی رشد و عقاید اشتراک علم، تولید در مؤثر

 مسائل از جتماعی،ا سرمایه به فردی سرمایه تبدیل. است متعدد هایحرفه صاحبان و هنرمندان متخصصان، بین ارتباط تسهیل

 در و تبدیل معیج دانش به فردی دانش طریق، این از. (1389زاده، است )رحمان علمی هایحوزه تمامی توجه مورد و مهم

 .شودمی برداریبهره علم دنیای مشکالت و مسائل حل رایب جمعی دانایی از واقع

 است اجتماعی یهاشبکه و جامعه بر حاکم هایگرایش جامعه، فرهنگ تأثیرتحت بشدت افراد هایارزشاز دیگر سو، 

 که امری. وندش همنوا نآ در شده پذیرفته رفتاری استانداردهای و ها ارزش با بایستی شبکه هر اعضای. اند شده واقع آن در که

ود. یکی از متغیرهایی ش منجر اجتماعی شبکه از طرد و انزوا صورت به اعضاء سایر جانب از فشار به تواند می آن گرفتن نادیده

 و ردف هر دگیزنسبک است. که می تواند تحت تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی قرار گیرد، ارزش ها و باورهای دینی

 و مادیبینیجهان. است عهجام و فرد آن بر حاکم( ایدئولوژی) هایارزش و( بینیجهان) باورها نوع از متأثر ایجامعه

 هایشارز و الهیبینیجهان که همانطور. آورندپدید می را خاصی زندگیسبک طبیعتاً سودمحورانه و گرایانهلذتهایارزش

 و بینیجهان ارائة با نخست گام رد "دین" بنابراین دهند.می شکل را زندگی از خاصی سبک محورانهسعادت و گرایانهکمال

 خاصی هایدستورالعمل و آداب ارائة با یند بعد مرحلة در. سازدمی را دارانهدین زیست به دهیشکل زیربنای ایویژه ایدئولوژی

 و اخالقی هایالعملدستور .است انسانی زیست از خاصی نوع به دهیشکل دنبال به حقیقت در انسان زندگی ابعاد همة برای

 خوراک، پوشش، حوزة در که هاییدستورالعمل. است خداپسندانه و دینی زیست از الگویی ارائة منظور به واقع در دین، حقوقی

-بین و االدیانیبین رتباطاتا و تعامالت و غیرهمکیشان و کیشانهم با رفتار همسایگان، با رفتار خانواده، با رفتار آرایش،

 .(1391است )شریفی، دینیزندگیسبک ساختن برای همگی است، شده مطرح دین در اهبیالمذ

ندگی زها و موانع فضای واقعی به جبران محدودیتمی توانند که کاربران  کرده اندفضایی ایجاد های اجتماعی شبکه

 نوئل الیزابت که وعیموض (.1390حمیدی،است )بیانی و فرصتی برای تعامالت، ارتباطات و انتقال پیام ایجاد شده  و پردازندب

 کنند می احساس که اقلیتی افراد نظریه، این طبق بر. دارد اشاره ان به سکوت مارپیچ تئوری در آلمانی شناس جامعه نیومن

 اهآن سکوت نتیجه در. آورندنمی زبان به را آن و کرده نشینی عقب شدن، طرد ترس از است، متفاوت اکثریت نظر با نظرشان

 که هاییرزشا و گرفته شکل سکوت مارپیچ ترتیببدین. شود حذف اقلیت نظر و شده تقویت اکثریت موضع تا شود می باعث

 در افتادن یا و نظر مورد های ارزش پذیرش صورت به همنوایی این. داشت خواهند بیشتری نمود بودند، حکمفرما جامعه در

عی ه های اجتماد ویژگی های هویتی و باورهای دینی افراد تحت تاثیر شبکدر بسیاری از موار. دهد می رخ سکوت مارپیچ

 دگرگون می شوند.

 مانند: اساسی است، کارکردهای دارای اجتماعی نهاد یک عنوان از دیدگاه جامعه شناختی، دین به عنوان یک به

آلپر به نقل از خدایاری ) سازدمی شمخدو را جامعه بقای آن فقدان که "آفرینی خوشبختیو  بخشی حیات، انسجام، انضباط"

 ارائه با -1: است مؤثر انسان تفکر شناختی حوزه بر جهت چند از تفسیری نظام یک عنوان به دین (.1385فرد و همکاران، 

 حریم و حدود تبیین با -2 .کند می آن جبران ساختن معنادار با را زندگی مفهوم خأل انسانی، حیات از جانبه همه تفسیری

 با -3 .کند می مهیا فرد اجتماعی زندگی بالتکلیفی شرایط گیری درتصمیم برای را الزم بستر دیگران، با روابط الگوی و انانس

 با -4 .کندمی کمک مناسب هایابراز پاسخ و هاموقعیت تشخیص در انسان به فردی، وظایف و هامسئولیت از نظامی طراحی
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 و معمولی مناسبات از فراتر را فرد مرگ، روابط از پس دنیای و امامان و پیامبران دا،خ نظیر ماوراءطبیعی هایپدیده توصیف

 پایان نقطه را مرگ حیات، هدفمندی طرح با مرجع نظام یک عنوان به دین -5و  .کندمی تنظیم الهی و آسمانی امور با زمینی،

و لذا توجه به مقوله دین  (.1381بهرامی،)سازد می قبول لقاب ترباشکوه جهانی به عبور برای گذرگاهی را آن و داندزندگی نمی

تواند راهگشای بسیاری از های اجتماعی، میجوانان در شبکهنوها و باورها و اعتقادات مذهبی، در حضور و دینداری و نیز ارزش

 به آن کارکرد که تاس دین اجتماعی هایکنش از "اجتماعی مهار" دیگر عبارت مشکالت و آسیب های اجتماعی باشد. به

 به کند؛ بلکهمی فراهم افراد برای "اجتماعی حمایت" تنها نه مذهب. شودمی مشخص فرد از دین حمایت اجتماعی دنبال

 از اجتماعی حمایت برای که چارچوبی جهت آن از و ،(1،1987آمبرسون) است مطرح نیز اجتماعی مهار عامل یک عنوان

-اساسی از یکی را دین معموالً شناسانجامعه (.1995، 2گورساچ)شوند می خالف دچار کمتر آنها کند،می فراهم خود پیروان

 در فقط نه معموالً، اجتماعی مهم هنجارهای و هاارزش .دانندانحرافات اجتماعی می مهار یا درونی اجتماعیکنترل وسایل ترین

 کندمی کمک فرد اجتماعی به کنترل هاآن تقویت طریق از دین و گیرندمی قرار دین قلمرو در همچنین بلکه قانون قلمرو

 انحرافات اجتماعی بوده وقوع از پیشگیری مذهب در اجتماعی مهار مؤید مذهب تأثیر متعدد های پژوهش(. 3،2813رابرتسون)

و  است.. و ندگیز در هدف زندگی، معنای از خود، از تعریفی داشتن انسان، دینیهویت دهندهاساسی شکل مسائل جمله از .است

تواند دستخوش تغییرات مثبت یا منفی به شکل آگاهانه یا ناآگاهانه گردد. بنابراین این های اجتماعی میها در شبکهاین ارزش

-های اجتماعی و جوانان غیرعضو میهای دینی در بین دو گروه از جوانان عضو شبکهپژوهش درصدد بررسی باورهای و ارزش

 گروه دو بین در دینی هایارزش به پایبندی آیا بین میزان مطالعه بنا دارد که به این سوال پاسخ دهد: باشد؛ در نهایت این

 عضو اختالفی وجود دارد؟ غیر جواناننو و اجتماعی های شبکه عضو جواناننو

 

 تاثیرات حضور در شبکه های اجتماعیمبانی نظری: 

 محدوده که است بلمتقا ارتباطات الکترونیکی شبکه معنای به الًمجازی، معمو اجتماعی شبکة گلد، راین استدالل طبق

 نفسه فی ارتباط ایجاد مواقع، در برخی گرچه است، شده تشکیل مشترکی هدف یا عالقه پیرامون و کند می خود تعریف را اش

-و شبکه اینترنت زا ادهاستف به افراد شدن وابسته قطع، طور به شرایطی، چنین در .(1389 )کاستلز، شود می تبدیل هدف به

 مصرفی سبد در یاجتماع هایشبکه جایگاه ارتقای و باعث می شود 2 وب دستاوردهای یافتن محوریت به منجر اجتماعی، های

 ای تازه مفاهیم همچنین و داده قرار بازاندیشی مورد را چیز همه معنای امروز، جامعه شدن ایشبکه این رو، از. می شود افراد

 دگرگون فرایند نای در نیز زمان و مکان همچون تری عام حتی مفاهیم و اجتماع فرهنگ، اقتصاد،. است کرده ادایج نیز را

 (.1388)عاملی،  اند گرفته خود به جدیدی و نو تعاریف و معانی و هستند دگرگونی حال همچنان در یا اندشده

 یکدیگر با رتند به که را مردم میان های سرد تعامل سازد، می نیرومند و تقویت را ضعیف روابط اجتماعی، شبکه

 مختلف دارند؛ نقاط در هم با مشابه هاییدیدگاه که شود می هاییمهره تمام باعث همبستگی و بردمی بین از کنند،می مالقات

 (.1395رستمی نژاد و شوکتی راد، ) شود می دیده سیاسی های جنبش در خوبی به شرایط این

                                                             
1 Umberson 
2 Gorsuch 
3Robertson  
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 حوزه که قدر هر که است ارتباطات، معتقد علوم امریکایی نظریه پردازان مشهورترین از (،1120 ) 1شیرکی کالرک

 های فرصت داشت، خواهد اطالعات به بهتری دسترسی جمعیت، تر باشد، عملیاتی و تر پیچیده تر، متراکم تر، انبوه ارتباطات

 های جریان تحمل برای تری و افزون باالتر توانایی و آید می وجود به مردم برای عمومی های عرصه در مشارکت بیشتری برای

 (.1388گیرد )عاملی، می شکل اجتماعی و سیاسی

 خود رایب فردی منحصربه مخصوص و گفتار و منش یعنی دارد؛ را خود خاص ارتباطاتی فرهنگ اجتماعی، شبکة هر

 ةشبک هر در عضویت با فرد. اند برگزیده تقلیدی تیارتباطا خود فرهنگ برای که یافت هایی شبکه می توان البته است؛ برگزیده

 تیپ فتار،مخصوص، ر اصطالحات کالم، تکه برخورد، شامل که می شود ارتباطاتی فرهنگ از نوع خاصی درگیر اجتماعی،

 عیاجتما شبکة ره پس. بود نخواهد مطلق محیط، صفر این از فرد تأثیرپذیری میزان تردید بی. است...  و ظاهری و شخصیتی

 (.1389رحمان زاده، کند )می ترویج را خود مطلوب هویت

 مذکور هایتسای بزرگ عضو جامعة که این ضمن کاربر توئیتر، و اسپیسمای و فیس بوک مثل هاییسایت در مثالً

 به و ددارن را دخو خاص وابستگی ها، گروه این از هر یک. شودعضو می نیز کوچک تری اجتماعی هایشبکه و گروه در است،

-می الزم بر خود ا،ه گروه این ارتباطاتی فرهنگ از تأثیرپذیری در فرد پس. دارند را خود به ارتباطاتی مخصوص فرهنگ طبع،

 هویت تغییر این ندهرچ دهد؛ تغییر را خود( با دیگران ارتباط در فرد کلی های کنش هویت و سبک) ارتباطاتی هویت که بیند

 همة اجزای کلی، طور به. بود نخواهد تأثیر بی فرد واقعی هویت در تردید بی ولی باشد، ن خاصیمکا و زمان به محدود و موقت

 نیست چیزی نیز فرد یارتباط هویت. گذاردتأثیر می فرد ناخودآگاه ضمیر در است، تعامل در آن با فرد که اجتماعی، شبکة یک

 دمور شبکة تا کندمی انکاربر به فراوانی کمک ها، شبکه این کردعمل و ساختار آشنایی با. نباشد مرتبط ناخودآگاه ضمیر به که

 .(1394، همتی و آذربایجانیبگیرند ) کمک ها شبکه این از خود اهداف به رسیدن برای و کنند پیدا خود را نیاز

 خصلت دلیل به ها این شبکه: گوید می( 1390) عقیلی مجازی، اجتماعی های شبکه در افراد رفتار نحوه در خصوص

 دیگران رفتار از ای کنند می عمل خودشان دیدگاه و نظر بر اساس اعضا ترتیب بدین. برند می رنج رهبری عدم از بودن افقی

 .دارد راث کاربران تأثیر مدیریت بر فرد سطح در و ارتباطی برکنش گروه سطح در این امر. کنند می الگوبرداری

 

 روش شناسی

 مطالعات عنو از اجرا لحاظ به و کاربردی هدف، لحاظ به ،"همبستگی" نوع از ماهیت لحاظ به حاضر تحقیق روش

 روش با) هاهیافت تکمیل و( پیمایشی روش) پرسشنامه طریق از اطالعات گردآوری روش. بود پیمایش و توصیفی -مقطعی

 ل داده اندرستان مهریز تشکیوانان پسر دوره ی متوسطه ی شهجامعه ی آماری را نوج  .انجام گرفت( اسنادی -کتابخانه ای

ای اجتماعی و هدانش آموز عضو شبکه  100، که «نفر 200»( و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان عبارت بود با نفر 420)

ین فاده در اورد استمابزار روش نمونه گیری نیز تصادفی خوشه ای بود. دانش آموز غیرعضو مورد بررسی قرار گرفته اند.  100

 ؛تاهل صیالت واز: سن، جنسیت، درآمد، تح اطالعات جمعیت شناختی که عبارت بود . پرسشنامهبودپرسشنامه  پژوهش شامل

 وی کنند، سنجش حضور در شبکه اجتماعی، و سوال از اینکه از چه نوع شبکه هایی استفاده ممحقق ساخته پرسشنامه 

یبندی به ان پاسنجش میز همچنین، به منظور می کنند. همچنین به چه میزان و مدت زمانی از شبکه های اجتماعی استفاده

 شده است.دین و دینداری از پرسشنامه گالک و استارک استفاده 

                                                             
1 Clark Shirkey 
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و  ینید ینگرش ها و باورها دنیسنج یتوسط گالک و استارک برا (1965، استارک و)گالک  ینداریپرسشنامه د

و  ایو آس قایآفر کا،یمختلف اروپا، آمر یدارد کردن در کشورهااستان ی(. برا1965، ساخته شده است )گالک و استارک یندارید

است  افتهیم انطباق هاسالم  نی( و با د1377)محمدرضا طالبان،  دهیو اسالم اجرا گرد تیهودی ت،یحیمس انیاد روانیپ یبر رو

 نیا ییایو پا ییروا .ستو در طیف لیکرت نمره گذاری شده اباشد  یم هیگو 15 یدارا پرسشنامهاین  (.1374)سراج زاده، 

 ح: به این شر ابعاد پرسشنامه و تایید شده است.(  به دست آمده 1388ب نژاد  )پرسشنامه در پژوهش  آهنکو

 اشند.د داشته با اعتقابه آنه نیآن د روانیرود پ یکه انتظار م ییعبارت است از باورها ینید یباورها ای اعتقادی بعد 

 زه اص، روخ ینید ینهایهمچون عبادت، نماز، شرکت در آئ یمشخص ینیمل اعمال دشا ،ینیاعمال د ای یبعدمناسک

 آنها را بجا آورند. نیهر د روانیرود پ می انتظار که استو... گرفتن 

 مچون ه یبوبر یناظر بر عواطف، تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهر ،ینیعواطف د ای یبعد تجرب

 است. یمتعال یاقتدار ای ییغا یتیواقع ایخدا 

 روانیت که پاس نیدر مورد معتقدات هرد ییمبنا یمشتمل بر اطالعات و دانسته ها ینیدانش د ای نید یبعد فکر 

 آنها را بدانند. دیبا

 و)گالک  ستا روانیروزمره پ یبر زندگ ینیناظر به اثرات باورها، اعمال، تجارب ودانش د ینیآثار د ای یامدیبعد پ 

 (.1374، نقل از سراج زاده، 1965استارک، 

 و پردازش مورد 23 هنسخ spss کاربردی -تحلیلی افزار نرم از استفاده با پرسشنامه؛ طریق از آمده دست به داده های

 . گرفت قرار تحلیل

 

 یافته های تحقیق:

 :های توصیفییافته

 ودند. دانش آموز غیرعضو ب 100دانش آموز عضو شبکه های اجتماعی و  100در این تحقیق، آماری  ینمونه

 ی کنید:تفاده مکه از شبکه های اجتماعی استفاده می کردند، پرسیده شد، از کدام شبکه زیر اساز افرادی که از 

 

 (: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس عضویت در شبکه های اجتماعی1جدول )

 خیر )درصد( بلی )درصد( نوع شبکه اجتماعی

 5/44 5/46 فیس بوک

 68 32 تویتر

 5/70 5/29 گوگل پالس

 5/11 5/88 واتس اپ

 5/29 5/79 اینستاگرام
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 (: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان استفاده از شبکه های اجتماعی 2جدول )

  آیتم

 یاز شبکه ها زانیدر هفته گذشته به چه م

 د؟یاستفاده کرده ا ریز یاجتماع

 طیف ارزیابی

 خیلی کم

 درصد

 کم

 درصد

 تاحدودی

 درصد

 زیاد

 درصد

 خیلی زیاد

 درصد

شبکه ای اجتماعی اینترنتی )فیس بوک، توئیتر 

 و...(

5/19 5/26 5/23 5/19 0/11 

شبکه های اجتماعی موبایلی )واتس اپ، 

 اینستاگرام و...(

0/5 5/9 5/31 0/33 0/22 

 

 (: توصیف ویژگی ها و آماره های توصیفی متغیر دینداری3جدول )

 دینداری )پایبندی به ارزش های دینی( آماره های توصیفی

 میانگین

 میانه

 مد

 واریانس

 انحراف معیار

 (min)حداقل 

 (max)حداکثر 

 چولگی

 کشیدگی

 دامنه تغییرات )دامنه(

 تعداد گویه

71/61 

61 

61 

78/43 

61/7 

27 

75 

341/0 

346/0- 

48 

15 

 
        

 

 14 86 الین

 47 53 تانگو

 5/58 5/41 تلگرام

 88 22 سایر
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 یافته های استنباطی:

عی و های اجتماعضو شبکه (زیدانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر مهرنوجوانان )دینی  هایارزش به میزان پایبندی

 جوانان غیرعضو شهر مهریز چگونه است؟نو

 ینی(: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب داشتن میزان پایبندی به ارزش های د4جدول )

 متغیر

 )پایبندی به ارزش های دینی(

 زیاد متوسط کم

 درصد درصد درصد

 5/40 5/38 0/21 دانش آموزان عضو شبکه های اجتماعی

دانش آموزان غیرعضو در شبکه های 

 اجتماعی
5/10 5/31 0/58 

 

طح سیز در هر مهرجوانان شنونتایج نشان داد که به طور کلی میزان شاخص پایبندی به ارزش های دینی در بین 

 5/38در سطح کم،  درصد 21های اجتماعی جوانان عضو شبکهنومتوسط رو به باالیی قرار دارد. پایبندی به ارزش های دینی 

رصد د 5/10و نیز، جوانان غیرعضنوهای دینی درصد در سطح باال قرار دارد. پایبندی به ارزش 5/40درصد در سطح متوسط و 

 درصد در سطح باال قرار دارند. 58د متوسط و درص 5/31در سطح پایین، 

 (زیوسطه شهر مهردانش آموزان پسر مقطع مت) جواناننو گروه دو بین دینی در هایارزش به آیا بین میزان پایبندی

 های اجتماعی و غیرعضو اختالف معناداری وجود دارد؟عضو شبکه

 

 جوانان غیرعضونوه های اجتماعی و جوانان عضو شبکنو(: مقایسه میزان دینداری در بین 5جدول)

 n متغیروابسته متغیر گروه بندی

 فراوانی

 t P میانگین

 نوجوانان عضو شبکه های اجتماعی

نوجوانان غیرعضو در شبکه های 

 اجتماعی

پایبندی به 

 های دینیارزش

98 

99 

39/68 

52/59 

221/2- 023/0 

 

اختالف  = -p, 221/2 <50/0 )دو نمونه مستقل  T همانطور که نتایج نشان داد با توجه به مقدار آزمون 

و  جود دارد،یرعضو وجوانان غنوجوانان عضو شبکه های اجتماعی و نومعناداری بین میزان پایبندی به ارزش های دینی در بین 

ین ینی، در بدزش های ی به اربه عبارت بهتر با توجه به خرده نتایج تحقیق، میزان پایبند گردد.فرضیه تحقیق نیز تایید می

 جوانان عضو شبکه های اجتماعی می باشد.م.جوانان غیرعضو در شبکه های اجتماعی، بیش از نو

 .، متفاوت استنوع شبکه اجتماعی مورد استفادهجوانان بر حسب نودینی  هایارزش به میزان پایبندی
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 ربران شبکه های اجتماعی مختلف(: مقایسه میزان پایبندی به ارزش های دینی در بین کا6جدول)

 n متغیروابسته متغیر گروه بندی

 فراوانی

M 

 میانگین
F P 

 بوک فیس

 تویتر

 پالس گوگل

 اپ واتس

 اینستاگرام

 الین

 تانگو

 تلگرام

 سایر

 پایبندی به 

 ارزش های دینی

12 

8 

7 

29 

15 

18 

4 

3 

2 

7/48 

4/55 

3/57 

6/54 

7/59 

9/56 

6/48 

3/58 

8/57 

885/2 039/0 

بین افراد مصرف  = p, 885/2 <50/0 ) جه به مقدار آزمون تحلیل واریانسانطور که نتایج نشان داد با توهم

حقیق نیز رضیه تفکنندگان شبکه های مختلف اجتماعی از نظر پایبندی به ارزش های دینی اختالف معناداری وجود دارد، و 

س جتماعی فیاه های ین پایبندی به ارزش های دینی متعلق است به کاربران شبکتایید می شود. به عبارت بهتر کمترین میانگ

 اینستاگرام.بوک و 

 ست.متفاوت امدت زمان استفاده از شبکه اجتماعی جوانان بر حسب نودینی  هایارزش به میزان پایبندی

شبکه های (: ضریب همبستگی بین پایبندی به ارزش های دینی، با مدت زمان استفاده از 7جدول )

 اجتماعی

ضریب  متغیر وابسته متغیر مستقل

 همبستگی

P n 

مدت زمان استفاده از شبکه های 

 اجتماعی

 96 002/0 -526/0 پایبندی به ارزش های دینی

 

نشان داد که بین  ( p  526/0-=  r ,< 05/0)دو متغیر با توجه به مقدار آزمون بنابراین نتایج آزمون همبستگی برای 

س ستگی معکوه و همبجوانان، رابطنوهای اجتماعی در بین بندی به ارزش های دینی با  مدت زمان استفاده از شبکهمیزان پای

های  ا از شبکهربیشتری  جوانان، مدت زماننوبه عبارت بهتر، نتایج حاکی از این است، که هر چه  و معنادار آماری وجود دارد.

 س.بالعک دی به ارزش های دینی در سطح پایین تری برخوردار هستند واجتماعی استفاده می کنند، از میزان پایبن
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 بحث و نتیجه گیری

یر زندگی ال تغیابزارهای شبکه های اجتماعی، نحوه تعامل در زندگی شخصی مردم را تغییر داده اند و اکنون در ح

اما  کنند.می ز ایفات شغلی و تجاری نیحرفه ای آنها نیز هستند. در حقیقت، این شبکه ها نقش مهمی در نحوه انجام تعامال

-السماعی، در لف اجتنکته مهم، ریسک بسیار باالی این شبکه ها است. این ابزارها با صدها میلیون کاربر در شبکه های مخت

  های اخیر توجه مهاجمان را بیش از هر هدف دیگری به خود جلب کرده اند.

جتماعی ردی و ااجتماعی می تواند، آسیب های بی شماری را در سطح فاستفاده افراطی و نادرست از این شبکه های 

نار جازی در کفضای م امروزه فراگیری اینترنت و فن آوری های جدید ارتباطی و اطالعاتی، موجب ظهور به دنبال داشته باشد.

تغییر  ده و موجبزه هم العات را بجهان واقعی شده که این امر، معادالت و الگوهای ارتباطات سنتی، تولید، انتقال و مصرف اط

، بی مکانی یی چوندر آن شده است. چنین فضایی که به عنوان واقعیت مجازی یک پارچه، درنظر گرفته می شود، از ویژگی ها

یر شکل عرفت شناسی تغیمملت ها، از  -فرا زمان بودن، صنعتی بودن محض، عدم محدودیت به قوانین مدنی متکی بر دولت

عتقادی، نگی، ادرن برخوردار بودن، قابل دسترسی بودن همزمان، روی فضا بودن و برخورداری از فضاهای فرهیافته پسام

 اقتصادی، سیاسی و نیز آزادی از هویت بدنی و جنسی جدید برخوردار است. 

کشف  وهای اجتماعی مجازی محیط مساعدی را برای مشارکت افراد در جامعه مجازی، برقراری روابط نمادین شبکه

کننده از طریق تعامالت ها و عوامل سرکوبهای دینی، اجتماعی، سیاسی و... فارغ از محدودیتمجدد خود و بازتعریف هویت

 کنند.مجازی و نمادین فراهم می

اری ا شمار بسیهای اجتماعی مجازی بیشترین شباهت را به جامعه انسانی داشته و به فرد امکان برقراری ارتباط بشبکه

توان های اجتماعی را میشبکه دهند.افراد دیگر را فارغ از محدودیتهای زمانی، مکانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می از

ای موازی با زندگی بیرونی خود در جامعه واقعی ای از جامعه در نظر گرفت که افراد در آن به زندگیهمچون زیرمجموعه

های های مختلف رسانههای اجتماعی و استفاده از گونهافراد با حضور در شبکه .کنندر میپردازند و با افراد دیگر ارتباط برقرامی

 ده و اغلبشوردار اجتماعی از مزایای حضور در این اجتماع مجازی نظیر حمایت اطرافیان، اطالعات، عواطف و احساسات برخ

این  را هستند.ازی دادیگر نیست در این اجتماعات مججوانب زندگی واقعی خود را که نیازمند حضور فیزیکی افراد در کنار یک

ه را های چهره به چهرها کارکردهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی دارند و بیش از پیش رابطهشبکه

 کاهش می دهند.

نظر گرفت که در ساختارهای های جدیدی در عنوان رسانهتوان بهسایت میای وبهای اجتماعی را فراتر از گونهشبکه

های اخیر با آنها های اجتماعی در سالهایی که شبکهاند. چالشاجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تغییراتی ایجاد کرده

های های اجتماعی بعنوان یکی از گونههایی فراتر از فضای مجازی را تحت تاثیر قرار داده است. شبکهاند، حوزهمواجه بوده

در  ت شهرونداناند و در افزایش مشارکهای اجتماعی، امکانات تعاملی قابل توجهی برای کاربران اینترنتی فراهم کردهرسانه

 نوعی را ها شبکه ینا در فعالیت که است هایی آدم جسورترین تعاملی فضای ها، شبکه این اند.برخی فرآیندها موثر بوده

 رسمی های سانهر و حاکمیت، مذهب و ارزش های دینی رحمانه بی نقد از لذا .دانند می مدنی مبارزه حتی و مدنی فعالیت

زخوانی جه به این شبکه ها، بابنابراین، لزوم تو .رسدمی نظر به ها رسانه سایر با متفاوت آنها زبان جهت همین به. ندارند ابایی

ا ن زمینه ردر ای برنامه ریزی های کاربردی ان، رسیرگی به مشکالت و آسیب های ناشی از ان از ضروریات اجتماع است، که
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