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 چکیده: 

به ویژگی با توجه و دینداری بوده است.  یمجازی بر نگرش دیناجتماعی هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب های رسانه های 

بودن، جستجوی آسان و سریع انواع موضوعات، سرعت و  آنالینمانند در دسترس بودن،  یاجتماع  یهای خاص شبکه ها

شیکه های مورد توجه جامعه قرار گرفته است.  ها بدون محدودیت این رسانهو هم چنین محتوای تولیدی  گمنام بودن کاربران

با در دست گرفتن افکار عمومی، کنترل و هدایت آن و همچنین تهیج و به کارگیری آن، نقش جدی در  مجازیاجتماعی 

 یمثبت و منف راتیدارای تأث توانندی ارتباطات م ندیفرا مجازی در یهای اجتماع  اگرچه شبکه .بازی می کنند اجتماعیعرصه 

 یها شبکهنتایج تحقیق نشان می دهد  .کرده است دیتأک ندیفرا نیزای ا بحران های جنبه باشند، پژوهش حاضر تنها بر

افراد  ینید تیهو یریگ شکل  یها وهیرا در ش یا گسترده یرا متحول ساخته و دگرگون یاجتماع  یها ارزش یمجاز یاجتماع 

ایستایی فاصله گرفته و هویت در عصر جدید تحت تاثیر رسانه های اجتماعی هویت از مبنای  .اند وجود آورده ها به و گروه

  اجتماعی معاصر هیبریدی، پیچیده، و اغلب متناقض شده است.

 :واژگان کلیدی

 شبکه های اجتماعی، دینداری، هویت ، بحران هویت 

 

 مقدمه:

نوین با در رسانه های  .شوندی م رفتار و فرهنگ محسوب د،یدر عقا رگذاریمهم و تأث اریبس یاز ابزارها یکیها  مروزه رسانها

دست گرفتن افکار عمومی، کنترل و هدایت آن و همچنین تهیج و به کارگیری آن، نقش جدی در عرصه قدرت بازی می 

کنند. به ویژه امروزه که رسانه ها از نظر تعداد و کیفیت، تنوع بسیاری پیدا کرده اند و طیفی گسترده از رسانه های دیداری، 

ا در برمی گیرند و هر کدام، مخاطبین عام و خاص را به خود اختصاص می دهند. اینترنت شنیداری، مکتوب و الکترونیکی ر

یکی از با نفوذ ترین تکنولوژی های جدید ارتباطی است که همه ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر عظمت نفوذ قرار داده است. 

یایی در درون مرزهای ملی به وسیله بی بدیل در اینترنت به لحاظ عمومیت یافتن در میان کاربران و با گستره وسیع جغراف

عرصه ارتباطات تبدیل شده و زمینه های تاثیرگذاری خارج از کنترل دولت ها و نهادهای قدرت را در جوامع به وجود آورده 

 است.

را شامل  ییتهایسا ایپلت فرمها  ن،یآنال یسهایبر وب هستند که سرو یمبتن یسهایاغلب سرو یمجاز یاجتماع  یهاشبکه 

 ییها ، فضاشبکه نیا.گذارندیبه اشتراک م گرانیکرده و با د انیخود را در آنها ب یهایکه افراد نظرات و عالقمند شوندیم

تعامالت،  یبرا یبپردازند و فرصت یزندگ یواقع یو موانع فضا هاتیتوانند به جبران محدود یکرده اند که کاربران م جادیا

ساعته  24مانند در دسترس بودن،  یاجتماع یبا توجه به ویژگی های خاص شبکه ها شده است. جادیا امیارتباطات و انتقال پ 

بودن، جستجوی آسان و سریع انواع موضوعات، سرعت و گمنام بودن کاربران و ... ، تعداد کاربران آن روز به روز در سراسر دنیا 



ت که در نظر گرف یدیجد یهاعنوان رسانه به توانیم تیساوب یارا فراتر از گونه یاجتماع  یهاشبکه در حال افزایش هستند.

 یهادر سال یاجتماع  یهاکه شبکه ییهااند. چالشکرده جادیا یراتییتغ یاسیو س یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع  یدر ساختارها

از   یکیبعنوان   یاجتماع  یهاقرار داده است. شبکه  ریرا تحت تاث یمجاز یفراتر از فضا ییهااند، حوزهبا آنها مواجه بوده ریاخ

 اندفراهم کرده ینترنتیکاربران ا یبرا یقابل توجه یامکانات تعامل ،یجتماعا یهارسانه یهاگونه

چه آسیب های را  یاجتماع  های فضای مجازی شبکه است که سوال نیپژوهش حاضر در صدد پاسخ به ابا توجه به این موارد 

ی جهان قیاز طر یهای اجتماع  اساس است که شبکه نیبر ا زیپژوهش حاضر ن هیفرض وارد کرده است؟ سطوح دینداری بر 

بحران   ساز نهیزم وهنجاری و نگرش نسل سوم، ،یدر نظام ارزش ریی از آن، موجب تغ یناشالت ارتباط و تعام شبکه سازی

  دینی شده است. تیهو

 ریتأث یبررس( به 1396)و دیگران موسیونددر مورد تحقیقات پیشین در این حوزه می توان به این مطالعات اشاره داشت. 

پرداخته در دانشگاههای همدان  یدوم و سوم انقالب اسالم ۀده انیدانشجو ینید تیبر وب بر هو یمبتن یهای اجتماع  شبکه

 اییگو ،یآزمون ت جینتا .و به لحاظ هدف، کاربردی است یدانیم دادهها، روش گردآوری ؛یلیتحل -یفیتوص ق،یروش تحق .اند

در دانشجوبان باالتر از  شیها و مؤلفه ینید تیهو نیانگیبرخوردارند. م شترییب ینید تیپسر از هو انیآن است که دانشجو

 ن یباالتر بیو اعتقادی به ترت یهای احساس شاخص ،ینید تیهو دهندة لیتشک شاخصهای نیاست که از ب 3حد متوسط 

استفادة کاربران از  زانیم نیبنتایج نشان داده است که . برخوردار است  تیاولو نیتر نییپا از امدییو شاخص پ  ها تیاولو

  .وجود دارد معناداریۀآنان رابط ینید تیهو بر وب و یمبتن یهای اجتماع  شبکه

بـا  ی(و ماهـوارها یداخلـ ـونیزیتلوی)ا رسـانه مصــرف ــنیرابطــه ب یررســبه ب( در پژوهشی 1395تقوی و صادقی)

بـا  یداخلـ ـونیزیمصـرف تلو ـزانیم ـنیآن اسـت کـه ب یـایگو یلـیتحل ـجینتاپرداخته است.  انیدانشـجو یندارید ـزانیم

شــدت  نیشــتریب یبعــد مناســک ،ینــداریابعــاد د ــانیاز م و مثبـت و معنـادار وجـود داشـته ی کل رابطـه ینـدارید

 ی نـداریابعـاد د ریبا سـا یداخلـ ـونیزیداشـته اسـت. اسـتفاده از تلو یداخلـ ـونیزیتلو اســتفاده از ــزانیرابطــه را بــا م

 ـون یزیتلو از اسـتفاده نیب یمعکـوس و معنـادار ی رابطـه ـق،یتحق ـجینتا ـنینداشـته اسـت. همچن معنـاداری  رابطه

شـدت رابطـه را   نیشـتریب یامـدیپ  وی بعـد عاطف ،ینـداریابعـاد د ـانی. از مدهـدی کل نشـان م یارنـدیبـا د یماهـوارها

 معنـادار اسـت ی رابطـه ـنیفاقـد ا ،یو مناسـک یاعتقـاد دارد و بعـد یا ماهـواره ـونیزیاسـتفاده از تلو ـزانیبـا م

کاربران پرداخته هویت دینی و  یزمجا ییاجتما یها رابطه استفاده از شبکه یطالعه بررسمبه  یشدر پژوه( 1392مزینانی )

تحلیل یافته های این مطالعه که هویت دینی را در پنج حیطه احساس، باور و اعتقاد، وابط صمیمی با خانواده، عملکرد .  تاس

مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد، نشان از آن آموزشی والدین در حوزه دین و پایبندی والدین به ارزش ها و اعتقادات دینی 

دارد که صرف حضور و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر تضعیف هویت دینی کاربران تاثیر معناداری ندارد ولی نوع 

ین هدف این شبکه ها و هم چن راستفاده از این شبکه ها از نظر استفاده کاربردی و یا تفریحی، مدت زمان طوالنی حضور د

استفاده کاربران از این شبکه ها در تضعیف هویت دینی کاربران و تمایل آنان در حرکت از هویت سنتی و اصیل دینی به 

 سمت هویت بازتابی و مدرن تاثیرگذار است.

 تیر هوآن ب ریو تأث نترنتییهای اجتماعی ا تعامل در فضای مجازی شبکه(. در مطالعه ای با عنوان »1391قاسمی و دیگران)

« به بررسی نقش رسانه های مجازی بر هویت دینی می پردازد. و جوانان شهر اصفهان سبوکیمطالعه موردی ف جوانان؛ نیید

کاربران در  تیو فعال مشارکت زانیاستفاده و م زانیم ت،یمدت زمان عضو نیاز آن است که ب یپژوهش حاضر حاک جینتا

کاربران رابطه معنادار  ینید تیو هو سبوکیف یمحتوا  کردنی تلق یواقع نیو ب رابطه معنادار معکوس سبوک،یاستفاده از ف

 سبوک یکاربران در استفاده از ف تیمشارکت و فعال زانیاستفاده و م زانیم ت،یزمان عضو مدت هرچه یعنیوجود دارد؛  یمثبت



ت دارد که جوانان اللد تیواقع نیبر ا ها افتهی نی. همچنشودی نزد آنها کاسته م ینید تیهو یاز برجستگ کندیم دایپ  شیافزا

و  وهیبر ش سبوکیاستفاده از ف بیو به همان ترت کنندی م استفاده سبوکیخود از ف یو مذهب ینید یازهایمتناسب با نوع ن

 .دهدی م شیمختلف را در آنها افزا ینید یها قرائت و گذاردیم ریآنها تأث ینداریسبک د

از  ی، حاک«جوانان ینید تیآن بر هو ریو تأث بریسا یفضا تعامل در»شان با عنوان  در مطالعه( 1389)حمدپور و قادرزاده ا

 به است؛ بریسا یاز تعامل در فضا یو شناخت یمناسک ،یاعتقاد ،یامدیپ  ،یپنجگانه تجرب ابعاد در ینید تیهو یریرپذیتأث

بر  بریسا یفرهنگ و تعامل در فضا شدن یجهان شیکماب راتیدهنده تأث نشان بر،یسا یدر فضا شتریتعامل ب کهیطور

 تیمذکور بر ماه تی. وضعشود یمشاهده م یطور محسوس به رانیگذار ا حال آن در جامعه در یامدهایاست و پ  انیدانشجو

 ت دارد.اللد انیدانشجو ینید تیبر هو بریسا یدر فضا تعامل یزا بیآس

  قیتحق  یشناسروش

و  حیو تشر فی کوشد ابتدا موضوع مورد بحث را توص یاست. پژوهشگر م یلیتحل-یفیپژوهش توص نیدر ا قیروش تحق

قرار دهد.  یو بررس لیرا مورد تحل نگرش دینی و دینداریرا  بر  شبکه های اجتماعی مجازی راتیتاث یایسرانجام ابعاد و زوا

 .است یو اسناد یا تابخانهپژوهش عمدتاً ک نیاطالعات در ا یروش گردآور

 چارچوب مفهومی:

 :شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب سایت های اینترنتی هستند. در این وب سایت ها، کاربران اینترنتی حول 

د. شبکه های اجتماعی، محور مشترکی به صورت مجازی با هم جمع می شوند و جماعت های آنالین را تشکیل می دهن

متناسب با نوع موضوع فعالیت شان امکانات دیگری از قبیل خبرخوان های ایترنتی، بازی های آنالین، قابلیت آپلود کردن 

ویدئوها و فایل های کامپیوتری و برقراری ارتباط با سایر رسانه های شخصی را نیز در بین گزینه هایشان دارند)قاسم زاده، 

جتماعی، ساختاری اجتماعی است که از گروه های )فردی یا سازمانی( تشکیل شده که توسط یک یا چند نوع (. شبکه ا1390

(. اغلب تعاریف شبکه اجتماعی بر دو عنصر »اشتراک گذاری« و 1390خاص از وابستگی به هم متصل شده اند)کبریایی زاده، 

محتوا را برجسته کرده اند و رسانه اجتماعی را رسانه ای دانسته اند  »تعامل« تاکید دارند. برخی از این تعاریف، تولید و انتشار

که امور تولید ویدئو، صدا، متن یا چند رسانه ای در آن توسط کاربران انجام می شود و در محیط اجتماعی سایبر منتشر شده 

، رسانه های 2011ارائه شده در سال  تحقیق(. Capilanou&Bottler, 2010بین همتایان به اشتراک گذارده می شود)

اجتماعی را در هفت گروه اصلی قرار داده است که عبارتند از: ابزارهای انتشار، اشتراک گذاری، بحث، تجارت، موقعیت، شبکه 

 .  (FredCavazza, 2011)سازی اجتماعی و ابزارهای بازی اجتماعی

طریق اینترنت مخاطب جهانی را جذب کرده و موضوعات گسترده ای ای از ( ارتباطات گسترده رسانه2009)1طبق نظر کاستلز 

خلق کرده، مخاطبین خاص و بالقوه را شناسایی و هدایت می کند و اطالعات را با افرادی که با هم در ارتباط هستند بازیابی 

جهت بررسی تحوالت  می کند. با فراگیرشدن و گستردگی منابع و روابط گسترده، قابلیت های تکنولوژی رسانه اجتماعی

اجتماعی افزایش یافته است. بعالوه رسانه اجتماعی امکان دسترسی به دانش و اطالعات دیجیتال و توزیع و تغییر آنها توسط 

کاربران را فراهم آورده است. مخاطبین جهت ایجاد ارتباط با افراد مختلف دارای اختیار و آزادی عمل هستند که در نتیجه 

 .(Kaplan & Blakley 2009) ی، روابط شخصی آنها متحول می گرددشبکه های اجتماع 

 
1 castells 



 :دینداری

است، در واقع دینداری  3و باورهای مذهبی 2دینداری  مفهوم جامعه بشری به خود دیده است، که مهم ترین نهادهایی از یکی

در آن متجلی باشد اطالق می شود)شجاعی زند،  5و نشانه های دینی 4عنوان عامی است که به هر فرد یا پدیده ای که ارزش ها

(. دینداری یک نظام عملی مبتنی بر اعتقادات است که در قلمرو ابعاد فردی و اجتماعی از جانب پروردگار برای 36: 1384

ارهاست که با هم پیوند دارند هدایت انسان ها در مسیر رشد و کمال الهی ارسال گردیده و شامل عقاید، باورها، نگرش ها و رفت

پذیرش  به ناظر تدین یا دینداری که داشت توجه (. باید34: 1387و یک احساس جامعیت را برای فرد تدارک می بیند)آرین، 

 و حاصل دینداری اینجا در عبارت دیگر، است. به دین دربارة انسان حالت و صفت دینداری واقع در. هاست انسان توسط دین

 .شود می ارائه دین از که است برداشتی همان نتیجۀ

از دیدگاه عالمه طباطبایی، دین روش مخصوصی است در زندگی که صالح دنیا را به طوری که موافق کمال اخروی و حیات 

دائمی حقیقی باشد تامین می نماید. دین چیزی نیست جز سنت حیات و راه و روشی که بر انسان واجب است آن را پیشه 

سعادتمند شود. پس هیچ انسانی هیچ هدف و غایتی  ندارد مگر سعادت و تمامی انواع مخلوقات به سوی سعادت خود و کند تا 

 قواعد (. به عبارت دیگر دین مجموعه1363هدفی که ایده آل آنهاست به صورت فطری هدایت شده اند)عالمه طباطبایی، 

  قرار  بشر اختیار در ها انسان پرورش و انسانی جامعه و اداره فرد ورمنظ به خداوند که است حقوقی و فقهی اخالقی، اعتقادی،

(.  دین زندگی ما را در مجموعه هستی ممکن و مطبوع می سازد و به عنوان یک نظام 33: 1380است)جوادی آملی،  داده

 (:1378از چند جهت ارائه خدمت می کند)هادی بهرامی،  7در حوزه شناختی 6تفسیری 

جانبه از حیات انسانی در اختیار قرار می دهد و خأل زندگی را با ایجاد معنا برای لحظه های آن فراهم تفسیری همه  .1

 می کند.

با فراهم ساختن حدود و حریم خود و الگوی مناسبات او با دیگران پایگاه ارزشمندی است که در خأل بالتکلیفی به  .2

 شرایط سخت مهیا می سازد. کمک فرد می شتابد و بستر الزم را برای تصمیم گیری در

نظامی از مسئولیت ها را طراحی می کند که به طور دقیق وظایف فرد در آن مشخص است و براساس آن شخص   .3

 متناسب با موقعیت های متنوع به پاسخ های مناسب اقدام می کند.

مبران و امامان)اولیاء الهی( دین تنظیم کننده یک رابطه ویژه و استثنایی با پدیده های ماوراء طبیعی نظیر خدا، پیا .4

 است و بدین ترتیب فراتر از مناسبات معمولی و زمینی، سطحی از روابط ویژه با منابع قدرت را تنظیم می کند.

دین به عنوان یک نظام مرجع با طرح هدفمندی حیات، مرگ را نقطه پایان زندگی نمی داند و آن را گذرگاهی برای  .5

 بل قبول می سازد. عبور به جهانی باشکوه تر، قا

  سوی  انسان را به و نموده آنها را هدفمند داده، جهت انسان های به حرکت ارزشی سیستم یک  عنوان به عمالً دین نتیجه در

از نظر عالمه طباطبایی»بر مسلمین الزم است که در جمع باشند و از کنج . سازد می تکامل رهنمون و انسانی روانی، اعتالی

هم مرتبط شوند و به تشکیل جامعه اسالمی و تثبیت و استقرار آن همت ورزند و یکی از شوون اجتماعی عزلت خارج شده با 

 
2sity. Religio  

3. Religious beliefs  
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6Interpretation system.    

7. Cognitive   



شدن دخالت در امور شهروندی و کسب استقالل و به دست آوردن عزت و سیادت اجتماعی است« از این نکات سمت و سوی 

 فرهنگ شهروندی و جهت اصلی آن در جامعه اسالمی روشن می شود. 

 کنش ولی مستقیم؛ غیر چند هر دارد، وجود آنها درون که اجرایی های ضمانت طریق از دینی، های آموزه و دینی داتاعتقا

 ایجاد افراد در را عادتی بر مبتنی رفتار اجرایی ضمانت های این دهد می جهت انسانها رفتار به و کند می هدایت را اجتماعی

 سعی دینی های آموزه پذیرفتن از بعد عموماً  افراد که طوری به گیرد می شکل شخصیت از خاصی نوع آن اثر بر که می کند

 با همیاری دیگران، حقوق  به احترام مبنای بر دینی آموزه های بیشتر که آنجایی از و کنند عمل آن تعلیمات براساس کنند می

 که  است مثبتی و نیک اخالقی های ارزش دیگر و دیگران در اعتماد ایجاد کیشان، هم با سالم های معاشرت جامعه، افراد

 باعث که زنند می اعمالی به دست واقع در کنند، عمل شکل بدین دینداران که صورتی در شوند، می توصیه آن به دینداران

 .شود می جامعه در شهروندی فرهنگ رفتن باال

 چارچوب نظری:

عده ای از منتقدان نقش . ین در محافل علمی داردرسابقه ای دی نهادهای اجتماعیبررسی تاثیرات مصرف رسانه بر روی 

رسانه های گروهی هستند که بر نقش مخدر رسانه ها تاکید می کنند. شرام  معتقد است رسانه های گروهی وسیله  اجتماعی

(. پوتنام  از تاثیر منفی رسانه Schramm, 1964دنیای رویایی می باشند)تحمیق و یا موجب فرار مردم از دنیای واقعی به 

های ارتباط جمعی در فرایند اجتماعی شدن و بسیج سیاسی شهروندان بحث می کند و نشان می دهد که رسانه ها به طور 

گی سیاسی تبدیل می بالقوه منجر به انفعال شهروندان می شود. به طوری که شهروندان را به تماشاگران ساده از زند

مارکوزه رسانه ها را ابزاری می داند که به صورت موثر و خوشایند افراد را مهار می کند)مارکوزه،  ((.Putman, 1995کند

مطالعات دیگر نشان می دهد رسانه ها نقش محوری را در ترویج فعالیت  در مقابل این دیدگاه های انتقادی، (.14-15: 1359

پژوهشگران از اهمیت مصرف رسانه ها برای مشارکت شهروندان در حوزه عمومی و  برخی برعهده دارند. به طوری که اجتماعی

یکی از پیش نیازهای به حداکثر رساندن پیچیدگی های سیاسی در  و های دموکراتیک سخن به میان آورده اند توسعه ارزش

از دید این پژوهشگران رسانه ها نقش اساسی در انتشار اطالعات  و  د.نمیان رای دهندگان را وجود رسانه های جمعی می دان

بسیج سیاسی بر عهده دارند. رسانه ها اوالً نقش آگاهی بخشی در درگیری شدگی فضای سیاسی برای شهروندان فراهم می 

 :Semetko and Valkenburg, 1998) کنند. ثانیًا رسانه ها اثر بخشی و کارایی مشارکت سیاسی را افزایش می دهند

به نقش وسایل ارتباط جمعی در افزایش آگاهی سیاسی و در نتیجه  8هانتینگتون، لیپست، لرنر، پای، دویچ، آلموند و وربا .(20

افزایش مشارکت سیاسی اشاره کرده اند. به نظر آنان، توسعه اقتصادی و اجتماعی که الزمه اش افزایش شهرنشینی، سطح 

و توسعه وسایل ارتباط جمعی است، پیش شرط برقراری دموکراسی و افزایش مشارکت سیاسی سواد، آموزش، صنعتی شدن 

 (.207: 1388است)هاشمی و دیگران، 

اکثر تحقیقات در این حوزه چهار مدل اثرات رسانه ها )اثر عمیق و قوی، اثرات تدریجی، اثرات غیرمستقیم و اثرات گزینشی( را 

اوت این نظریات در آن است که در هریک بر جنبه خاصی از محتوای رسانه ها یا (. تف1388بررسی کردند)سعدی پور، 

بر اثرات عمیق و قوی رسانه بر  9 مخاطبان به عنوان دریافت کنندگان اثرات رسانه ها تاکید می شود. نظریه تزریقی )گلوله(

ستقیم، فوری و قدرتمندی بر روی مخاطبان که رسانه های گروهی تاثیر م مخاطب تاکید دارد. این رویکرد اشاره بر آن دارد

دارند. افراد در برابر پیام های ارتباط جمعی فوق العاده شکننده اند و اگر پیام به مخاطب برسد، اثر مطلوب را خواهد داشت. 

 
8, Deutsch, Almond and VerbaPyeHuntington, Lipstadt, Lerner, .   

9bullet theory.   



تانکارد،  و )سورینبر اثرات تدریجی و غیر مستقیم رسانه ها بر افراد اشاره دارد 11و نظریه استفاده و رضامندی 10نظریه کاشت

اثراتی که غیرمستقیم، تدریجی و کوچک هستند اما تراکمی و رو به افزایش و چشمگیر می باشند و عمدتاً  (.390: 1381

بر  13و چارچوب سازی  12ته سازی نظریات برجس .(chandler, 1998: 22)تاکید روی اثرات نگرشی است تا اثرات رفتاری

 اثرات گزینشی رسانه های جمعی تاکید می کنند.  

، دهه ای بود که دربارة »نظریه تزریقی« یا »گلوله جادویی« در ۱۹۵۰در مورد تاثیرات رسانه بر هویت اجتماعی افراد، دهۀ

»نظریه تزریقی« یا »گلوله جادویی« مخاطبان  تبیین عملکرد واقعی انسان ها در مقابل رسانه ها تردید و مناقشه شد. بر اساس

رسانه ها، موجوداتی بدون اراده در مقابل تزریقات حاوی تبلیغات رسانه ها محسوب می شدند و گویی هر پیام به مثابۀ گلوله 

 در  14برلسون و  مطالعات الزارسفلد (.352: ۱۳۶۸ای به سمت مخاطب شلیک می شد و او را هدف قرار می داد)طالبی نژاد، 

 نتیجه .انجامید (two – step flow of communication)  ارتباطات بودن ای مرحله دو الگوی طرح به 1944  سال

 : است مهم نکته سه شامل آنها تحقیقات

 .کند نمی اثر یکنواخت صورت به پیام -1

 (گیری موضع.)است شان قبلی ساختهای براساس پیام با مخاطبان توده برخورد -2

 .رسد می مخاطبان به ها واسطه طریق از ها رسانه پیام -3

ویندا هال شکل  ۱۹۷۹« که بنیان آن پس از ارائۀ الگوی ارتباطی سال 15با توجه به این تحقیقات، »نظریه استفاده و خشنودی 

گرفت، به جای»گیرنده« از اصطالح »مصرف کننده« استفاده شد. مصرف کننده موجودی است فعال و هدف گرا که به طور 

این نظریه، رسانه ها  جدی مسئولیت گزینش رسانه ای دارد؛ گزینشی که مبنای آن را نیازهای ارتباطی او ایجاد می کند. در

(. فرض اصلی رویکرد استفاده و خشنودی این 286: 1384فقط یکی از راه های دستیابی به این نیازها هستند)لیتل جان، 

است که افراد مخاطب کم و بیش به صورت فعال به دنبال محتوایی هستند که بیشترین خشنودی را فراهم کند. درجه این 

و عالیق فرد دارد. افراد هر قدر بیشتر احساس کنند که محتوای واقعی نیاز آنان را برآورده می خشنودگی بستگی به نیازها 

کند، احتمال اینکه آن محتوا را انتخاب کنند، بیشتر است. قابل ذکر است که بیشتر الگوهای استفاده و خشنودی، عنصر 

نوعاً با عواملی آغاز می شود که بر انتخاب مخاطبان از  فرستنده را از فراگرد ارتباطات جمعی کنار می گذارند. این الگوها

(. به طوری که از دید السول رسانه ها برای جامعه و نیز افراد و 274: 1376محتوای رسانه ها تاثیر می گذارد)دهقان، 

نتقال فرهنگ یا گروههای فرعی داخل جامعه چهار کارکرد دارند که عبارت اند از: اطالع رسانی، ایجاد ارتباط، سرگرمی، ا

 (.66: 1376)سعیدیان و همکاران، جامعه پذیری

این رویکرد مخاطبان را را به جای افرادی منفعل و تحت تاثیر رسانه، افرادی فعال فرض می کند که از مفهوم و محتوای رسانه 

عوض بیان می کند که مخاطبان از استفاده می کنند. بنابراین رابطه ای مستقیم میان پیام ها و تاثیرات فرض نمی کند، اما در 

پیام ها استفاده می کنند و اینکه چنین کاربردهایی به عنوان متغیرهای رابط در فرایند تاثیر عمل می کنند)نوربخش و 

شرایط اجتماعی و ساختار روانی فرد -1(. گزاره های ارائه شده در چارچوب این نظریه عبارتند از: 763: 1384دیگران، 

. اعتقاد و توقع او از نفعی که از رسانه می توان برد که 3. عادات کلی استفاده از رسانه و همچنین 2می گذارند بر  مشترکاً اثر
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. قضاوت درباره ارزش تجربه استفاده از رسانه را به  5. عمل مشخص انتخاب و مصرف رسانه را توسط او شکل می دهد که 4

برد فواید حاصل شده در سایر عرصه های تجربه و فعالیت اجتماعی)عریضی، دنبال دارد و احتماالً منجر خواهد شدبه کار

(. متغیرهای اصلی این نظریه یعنی شرایط اجتماعی فرد)پایگاه خانواده(، انگیزه استفاده از رسانه، انتخاب و مصرف 82: 1385

 .می تواند به عنوان عوامل اصلی در نظر گرفته شودرسانه 

 

 یافته های تحقیق:

ارتباط،  نی. در اکندی م فایا یو اجتماع  ینید ،یمل های تیهو یده در فرهنگ و شکل کنندهای نییه ارتباطات نقش تعامروز

 یکنون یایدر دن  افراد دارد. تیدر هو یمتفاوت هنجارهای متفاوت و بعضًا متعارض، آثار ۀهای رسانه با عرض نوع محتوای برنامه

 آن قرار گرفته یامدهایجوانان در معرض پ  ژهیو ها و به از انسان یمیعظ و بخش وستهیوقوع پ  عات در آن بهالکه انفجار اط

است  یبه حد دیجد یها نسل در یتیهو راتییگذشته خود را از دست داده است و شدت و دامنه تغ یمعنا و مبنا ت،یاند، هو

از آنکه در  شیب تیانتقال هو ندیف گذشته، فراالاست و برخ آورده دیرا پد یتیهو یها ها و بحران موارد چالش یکه در برخ

ن و االهمس فرهنگ، ها، صنعت متاثر باشند، از رسانه شیخو نیاز والد شان تیو رفتارها و خالصه هو باورها ارزشها، نهیزم

 .رندیپذی م ریکشورها باشند، تأث گریکه چه بسا از د گریجوانان د

ارتباطات جهانی، موجب ایجاد تغییرات فرهنگی بسیاری در جوامع مختلف شده است. قرار گرفتن در معرض امرروزه افزایش 

اندیشه ها و گرایش ها و گرایش های مختلف از جمله عوامل تهدید کننده تعلق خاطر به هویت دینی به خصوص در میان  

افکار  رشیتوسعه باعث پذ درحال یکشورها در نینو یاجتماع  یها و شبکه یمجاز یبر فضا یمبتن یها برنامه جوانان است.

که جوانان از عمل به  شودی باعث م نیو هم شودی م زبانیجوان جامعه م قشر نیدر ب یواردات یزندگ یها و روش دیجد

سرباز زنند و دائم به  شود،ی م آنان محسوب یفرهنگ تیمهم هو یها جامعه خود که از مؤلفه یو رسوم سنت عادات از یاریبس

 .و تمدنشان است دورتر شوند یفرهنگ راثیم بر یازآنچه مبتن شتریپرداخته و در مقابل ب گانهیفرهنگ ب دیتقل

ی است، کنار م ریبا آن درگ یواقع یزندگ سراسر خود را که در یواقع تیمجازی، هو یفرد هنگام استفاده از امکانات ارتباط

در کنار  دییجد تیو هو شودیوارد ذهن فرد م دییمعناهای جد ب،یترت نیا . بهشودی مواجه م دییجد تیو با هو گذارد

قرار  یهمزمان تیوضع در تیدو هو نیا رایز کند؛یو دچار بحران م ریکه ذهن فرد را درگ کندیاو قد علم م میقد و یواقع تیهو

 ایدهد و  قیتطب اشی شگیو هم یمیقد تیهو را با دیجد یتیهو صیو خصا میمفاه یبه راحت تواندی و فرد نم رندیگی م

را برای فرد به همراه  یو ناکام یتنش، فشار عصب ،یاحتمال خستگ بحران نی. ادیآ دیآنها تعارض پد انیاساساً ممکن است م

برای  مجازی فراوان در فضای یتیهو راتییکه تغ شودی مطرح م دتریبه شکل جد یبرای کسان بهخصوص بحران نی. اآوردی م

که در  یکسان نی. همچنشودی دشوارتر م برایشانی واقع تیبا هو راتییتغ نیو تطابق و هماهنگ کردن ا کنندی م جادیخود ا

 آورندی امکان را به دست م نیفضا ا نیار تباطات خاص را ندارند، در ا ای یاجتماع  رفتارهای ناهنجار یامکان برخ یجهان واقع

به شدت در  یواقع یزندگی مجازی با هنجارهای اجتماع  تیکه اعمال آنها در قالب هو رندیقرار گ یتیدر وضع است نو ممک

 (.168: 1391)معمار، دچار بحران بزرگتری خواهند شد ب،یترت نیتعارض باشد؛ به ا

و  افتهی شیافزا یتوجه قابل ریطور غ  به های رانیا انیدر م یهای اجتماع  اواخر مخصوصاً شبکه نیو ا نترنتیستفاده از اا

دارد و فاصله آن با  ادییز وعیش یرانیجوانان ا انیدر م ژهیو به نترنت،یروند کماکان ادامه دارد. ا نیا دهدی نشان م های بررس

ی نشان م نترنتیانجام شده در مورد ا قاتیتحق شتریکه ب ستین بیعج ن،ی. بنابراباشدی م فاحش تر میهای قد نسل ریسا

کاربران  نیشترینسل سوم ب ،ینسل مبندییتقس کی بنابر به نسل جوان تعلق دارد. رانیدر ا نترنتیکاربران ا تیاکثر دهد

  قرار  یتیو بحران هو یتیاز جمله مسائل هو نترنت،یاز ا یدر معرض آثار ناش گرید های نسل از شیبوده و ب رانیدر ا ینترنتیا



ت ساختاری و الاز تحو یناش موجودی شکاف نسل ن،یهای نو رسانه ندیاز فرا یهای به وجود آمده ناش . فارغ از شکافرندیگی م

رو شود.  ل رو بهالبا اخت گریبه نسل د یدر قالب سنت از نسل ها آموزه ها و باعث شده است انتقال ارزش رانیجامعه ا یتیجمع

 نیو بد سازدی را مختل م یخیحافظه تار گر،یو از سوی د رساندی م بیانتقال فرهنگ آس روند سو، به کیاز  دهیپد نیا

 (.169: 1391می شود)معمار،  به زمان حاضر با دشواری انجام نیشیهای پ  دوره یو فرهنگ یاسیس اتیانتقال تجرب ب،یترت

 یاز مجار یمند و بهره یدسترس شیافزا با کهیطور جوانان دارد به ینید تیبر هو یا دوگانه ریتأث یمجاز یتعامل در فضا

و ارتقا و گسترش  ینشیو ب یافق ذهن فیتلط لیو نوع مصرف به دل استفاده زمان مدت شیو افزا یو ارتباط یاطالعات نینو

 تیهو گرید یسو  زو ا شودی کاسته م یو تجرب یامدیاز شدت ابعاد پ  کسویاز  ،یو علن یعاطف ،یشناختی های ریگ جهت

ابزار استفاده  نیخود از ا یو مذهب ینید یازهاین با جوانان متناسب ی. به عبارتشودی م تیتقو یجوانان در ابعاد شناخت ینید

ی ریپذ دارد و انعطاف ریآنها تأث ینداریو سبک د وهیبر ش یمجاز یاجتماع  یها شبکه استفاده از بیترت نیو به هم کنندی م

 (.177: 1395)شامانی ، دهدی م شیمختلف را افزا ینید یها به قرائت نسبت

گفت که با گسترش روزافزون  دیبا جوانان یمل تیُبعد هو فیدر تضع یمجاز یاجتماع  یها نقش شبکه لیدر تحل نیهمچن

 یاجتماع  یها شبکه نی. اانجامدی م یسنت یوندهایپ  فیبه تضع ینوساز در جوامع در حال گذار، روند ژهیو ها، به رسانه نیا

شوند.  یاجتماع  و انسجام یاحساس تعلق مل ،یگذارد و باعث کاهش همدل ریو رفتار جوانان تأث نگرشها در توانندی م یمجاز

)شامانی ، قلمداد کرده است یفرهنگ ینظمیب و یثباتی و ب یرا عامل سردرگم ینترنتیا یها و رسانه نترنتیا زین دنزیگ

1395 :177 .) 

 اتیاز ضرور یمجاز یدر فضا ستنیزی ها کاربران خصوصا جوانان به مهارت زیبدست آمده از پژوهش، تجه جیبر نتا یمبتن

که در ادامه  یها و امور کاربرد توجه به مهارت یمجاز یو وقت در فضا زمان صرف نهیفضا است، از جمله در زم نیاستفاده از ا

در  تیاز عضو زی، پره یمجازی حضور در فضا یاست؛ اختصاص زمان مشخص در طول شبانه روز برا یضرور شودی اشاره م

ضرور  ریهدف و غ  یب یهدف ، عدم مشارکت در گفتگوها یب یجستجوها و یاز وب گرد زی، پره یمواز یگروه ها و کانال ها

تبلت دائم ، همراه  ای یگوش نترنتیفعال بودن دائم امرتبط در گروه ها ، عدم  ریها ، عدم مطالعه مطالب غ  گروه ربط در یو ب

: 1395)شامانی ، و فراغت یکاریاوقات ب یبرا یتخصصی علم یها یو سخنران یصوت یکتابها ای PDF یها لیداشتن فا

178 .) 

 نتایج تحقیق:

نتایج تحقیق نشان داد که هدف این پژوهش بررسی آسیب های رسانه های اجتماعی بر هویت دینی در جامعه ایران بود. 

 یهای و گسترش فناور ارتباطات بالبا توجه به انقرسانه های های اجتماعی نقش مهمی در تغیرات اجتماعی جوامع دارد. 

خاص خود  یهایژگیو یگذار است که دارا یتجربه کردن نوع  حال در زین رانیجامعه و فرهنگ ا ،یو ارتباط یعاتالاط نینو

با  کینزد ارتباط که جوانان در اثر یا گونه به دنبال دارد، به های رانیا تیفرهنگ و هو یبرا زین یمتعددی امدهایبوده و پ 

 یسنت یفرهنگ قالیبه مسائل و ع  ینسب یتفاوتی ب و طرف کیغرب از یسو به مهاجرت به ،یا و ظواهر جذاب رسانه قالیع 

است و به طور   سترشگ هرو ب یازمج یاع اجتم یاه بکهاز ش یرانیا انناستفاده جوا .ابندی یم لیتما گریخود از طرف د

هستند.  یمجاز یو متاتر از فضا نترنتیدر مواجهه با ا ران،یا یلنس روهگ نیدادترو پرتع نیرت  تیپرجمع ان،، جوانیریزناپذیرگ

 انیشده است. آنچنان که ب یادیز یدر قلمروها یو اجتماع  یت فردالباعث تعام یواقع و یازمج اندو جه لابقمت یوابستگ

 ،ینیو د یمل ،یاجتماع  ،یشخص  فمختل ادابع اب تیو هو تاس  یتگو همبس ل ثباتاز عوام یا هجامع ردر درون ه تیهو شد،

 ا و استمرار جامعه دارند.بقدر دوام و  یادیز راتیثتا کیهر 



برنامه های مبتنی بر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در کشور های در حال توسعه، باعث پذیرش افکا جدید و وش های 

سیاری از  زندگی وارداتی در بین قشر نوجوان و جوان جامعه میزبان می شود و همین امر باعث می شود که جوانان از عمل به ب

عادات و رسوم سنتی جامعه خود، که از مولفه های مهم پایبندی به اعتقادات دینی آنان محسوب می شود، سرباز زندد و دائم 

استفاده  یصورت منطق و ماهواره اکثراً به یمجازی اجتماع  یها شبکه نترنت،یچون در جامعه ما از ابه تقلید فرهنگ بپردازند. 

 هستند،ی غرب انهیلذتجو و فردگرا نگر،ی مروج فرهنگ ماد شتریب ،یو ارتباطات یاتالع اط ها و امکانات رسانه نیو ا شودی نم

 .نوجوانان و جوانان است دری نید تیو هو یقالو اخ ینیآن، کاهش تعلقات د یزا بیآس یها از جنبه یکی

گفت  توانی م ینید تی بر وب روی هو یمبتن یاجتماع  ۀشبک امدهاییو پ  ریتأث ۀنیدر زم می دهدنشان ها پژوهش  جینتا

 تر  فیکاربران ضع ینید تیکند، هو دایپ  شیبر وب افزا یمبتن یاز شبکه اجتماع  استفاده زانیو م تیزمان عضو هرچه مدت

 که متناسب با دهدی بر وب نشان م یمبتن یاجتماع  ۀبا تعامل در شبک ینید تیمعکوس و معنادار هو ۀرابط . وجودشودی م

دستخوش   ینید تیهای هو ها و مؤلفه جوانان، شناسه انیشبکه، در م نیدر ا تیزمان عضو استفاده و مدت زانیم شیافزا

از  یبرخ جه،ینت ودر ردیگی م به خود یانتخاب یتیماه ،ینید تیهای هو خاطر به شاخص و احساس تعلق شوندی م یدگرگون

  .شودی م فیتضع ینید تیابعاد هو

قرار دارند و  ینترنتیا یاجتماع  یهاشبکه نیدر معرض ا شتریجامعه(، ب سازانندهیعنوان آجوانان )بهدر پایان بایستی گفت که 

و  یفرد یامدهایها و پ شبکه ینسبت به محتوا یو اجتماع  یامور فرهنگ انیضرورت دارد کاربران و متول لیدل نیبه هم

 نیروز جوانان، ا ازیسودمند، کارشناسانه و متناسب با ن یتواهامح یۀداشته باشند و با تهو نظارت الزم  یها آگاهآن یاجتماع 

 .رندینسل جوان به کار بگ یسازو سالم ینید یباورها تیتقو یرا برا یابزار ارتباط
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