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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،آسیبشناسی رابطه استفاده از شبکههای اجتماایی وببالا وحابر باا بربیا
دلنی دانشآوبزان اس  .پرسش اصلی الن اس که استفاده از شابکههای اجتماایی وببالا وحابر هاه
باثیری بر بربی دلنی دانشآوبزان کاربر آن دارد؟ پژوهش حاضر به صابر پیماليای و باا اساتفاده از
پرسيناوه وحقق ساخته ،با بکیه بر نظرلههای کاش  ،استفاده و رضال وندی و نظرله ساخ لابی گیدنز
صبر گرفته اس  .جاوعه آواری پژوهش را دانشآوابزان کااربر شابکههای اجتماایی وااازی وقطا
وتبسطه شهر ببرلز بيکی ویدهند .نتالج پژوهش حاضر حاکی از آن اس که بین ود زوان یضبل ،
ویزان استفاده ،نبع استفاده (استفاده هدفوند) ،ویزان ويارک و فعال ببدن کاربران و واقعی بلقی کردن
وحتبای وطالب شبکههای اجتمایی واازی با بربی دلنی همبستگی وعکبسی وجبد دارد؛ لعنی هر هاه
ود زوان یضبل  ،ویزان استفاده ،ویزان ويارک و فعال ببدن دانشآوبزان در اساتفاده از شابکههای
اجتمایی وبباللی افزالش پیدا ویکند و آنها وحتبای الن شبکهها را بیيتر واقعی بلقای ویکنناد و نابع
استفادهشان هدفوندبر ویشبد از ویزان بربی دلنیشان کاسته ویشبد.
واژگان کلیدی :بربی  ،بربی دلنی ،شبکههای اجتمایی وببال وحبر.

 .1استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،آذرشهر -ایران.
E- mail: b2005z@yahoo.com

 .2کارشناسارشد مطالعات زنان ،دانشگاه تهران .
 .3استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،آذرشهر -ایران.

E- mail: s.rasoulzadeh@azaruniv.edu
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بیان مساله

با ببجه به رشد و گسترش روزافزون رسانههای نبلن و بغییر و بحابت صابر گرفتاه در جباوا
وعاصر ،اگر بپذلرلم که کم و بیش در فرالند جهانی شدن قرار گرفتهالم ،خباه ناخباه با سباتبی اساسی و
بنیادی در یرصههای وختلف وباجه خباهیم شد .سباتبی که طراحای پاسا های وناساب بارای آنهاا،
کيبر وا را در جه سازگاری با فضای واحد جهانی کمک خباهد کرد .در الن بین رولکرد بربیا دلنای
وتناسب با وضعی جهانی شدن ،از وهمبرلن سبات ورببط به حبزه بعلیم و بربیا اسا  .باه یباار
دلگر ،در فرالند جهانی شدن (که فناوریهای نبلن اطالیابی و اربباطی همهابن النترنا و شابکههای
اجتمایی واازی از ارکان آن هستند) ،همباره با دغدغه دلن ،دلنداری و به بب آن بربی دلنای وباجاه
هستیم.
استفاده از النترن و الن اواخر وخصبصاً شبکههای اجتمایی واازی وببال وحبر در ویان الرانیها
به طبرقاب ببجهی افزالش لافته و بررسیها نيان ویدهد الن روند کماکان اداوه دارد .النترن  ،به ولژه
در ویان جبانان الرانی شیبع زلادی دارد و فاصله آن با سالر نس های قدلمبر فاحش ویباشاد(یدلیپبر،
 .)1391بنابرالن ،یایب نیس که بیيتر بحقیقا اناام شده در وبرد النترن نيان وایدهاد اکثرلا
کاربران النترن در الران به نس جبان و نبجبان وخصبصاً قير دانشآوبز و دانيااب بعلاق دارد .بناابر
لک بقسیمبندی نسلی ،نس سبم (پس از انقالب) بیيترلن کاربران النترنتی در الاران بابده و بایش از
نس های دلگر در وعرض آثار ناشی از النترن  ،از جمله وسائ بربیتی ،هبلتی و بحران هبلتی قرار وی-
گیرند .فارغ از شکافهای به وجبد آوده ناشی از فرالند رسانههای نبلن ،شکاف نسالی وبجابد ناشای از
بحبت ساختاری و جمعیتی جاوعه الران بایث شده اس انتقال ارزشها و آوبزههاا در قالاب سان از
نسلی به نس دلگر با اختالل رو بهرو شبد .الن پدلده از لک سب ،به روند انتقال فرهنا آسایب وای-
رساند و از سبی دلگر ،حافظه بارلخی را وختا وایساازد و بادلن بربیاب ،انتقاال باربیاا سیاسای،
اجتمایی و فرهنگی دورههای پیيین به زوان حاضر با دشباری اناام ویشبد(وعمار و همکااران:1391 ،
.)169
در واق  ،الران نیز همزوان با سالر کيبرها در وعرض باربههای بغییر و دگرگبنی ناشای از رساانه-
های نبلن از جمله شبکههای اجتمایی واازی قرار گرفته اس و ابعاد زندگی وردواان الان وارز و بابم
بح باثیر فرالندهای جهانی دستخبش بغییرا و دگرگبنیهای یمیقی واق شده اس  .لکای از وهام-
برلن ابعاد زندگی افراد که به لقین ویببان گف از وهمبرلن جنبههاای حیاا بياری وایباشاد جنباه
بربیتی آنان اس  .با ببجه به بغییرا به وجبد آوده در سطبح ولی و بینالمللی ،شاخصههای بربی دلنی
دهار هالش یمیقی شده اند .از ویان آحاد ولا الاران ،قيار نبجابان و جابان بیياترلن بااثیر را از الان
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بحبت پذلرا شده و به نحبی دهار هالشهای بربیتی و گسیختگی در اور هبلا لاابی و بربیا دلنای
گيتهاند .به همین خاطر وسئله بربی دلنی ،لکی از وهمبرلن وسائ ویباشد.
بنابرالن ،هدف نبشتار حاضر ،وطالعه دقیق پیاودهای شبکههای اجتمایی واازی وببال وحابر بار
بربی دلنی دانشآوبزان دبیرستانی اس که در الن نبشتار دانشآوبزان دختار و پسار کالنياهر ببرلاز
انتخاب شدهاند و در الن راستا سعی ویشبد در ورحله اول درک و شناخ صحیحی از الن پدلده حاصا
شبد و درورحله بعد آثار وثب و ونفی آن بر روی بربی دلنی دانشآوبزان جاوعه وبرد وطالعه ويخص شبد.
پیشینه پژوهش

باقری( ،)1380در پژوهش خبد به بررسی «بربی دلنی در برابر هالش قرن بیس و لکم» پرداختاه
اس  .وی بر الن باور اس که وجه بارز و هالش آفرلن انقالب اربباطا بارای بربیا دلنای ،خصیصاه
«ساخ زدالی» آن اس  .حاص الن ساخ زدالی ،آن اس که واقعی ها و وفاهیم وتقاب  ،بقاب خابد را
از دس وی دهند .از جمله الن ساختارهای واقعی و وفهبوی وتقاب  ،که برای بربی دلنی و اخالقای نیاز
اهمی داشتهاند ،ویببان از ساختارهای «دور -نزدلک» و نیز «ومنبع -وااز» نام برد.
لافتههای قاسمی و همکاران( ،)1391در وطالعهشان نيان دهناده آن اسا کاه باین واد زواان
یضبل  ،ویزان استفاده و ویزان ويارک و فعالی کاربران در استفاده از فیسببک رابطه وعنادار وعکبس
و بین واقعی بلقی کردن وحتبای فیسببک و هبل دلنی کاربران رابطه وعنادار وثبتی وجبد دارد .لعنای
هر هه ود زوان یضبل  ،ویزان استفاده و ویزان ويارک و فعالی کاربران در اساتفاده از فیسبابک
افزالش پیدا ویکند از برجستگی هبل دلنی نزد آنها کاسته ویشبد.
بینام( ،)1392درپیماليی بین دانيابلان به بررسی رابطه بین استفاده از شبکههای اجتمایی وااازی
و گرالش دلنی کاربران یضب الن شبکهها پرداخته اس  .لافتههای وی نيان ویدهد که بین اساتفاده از
شبکههای واازی و کاهش گرالش دلنی ،ایتقادا دلنی و ویزان پایبندی دلنی رابطه وجبد دارد.
یدلیپبر و سپهری( ،)1392در پژوهيی به وطالعه باثیر فیسببک بر ویازان دلانداری دانياابلان
پرداختهاندکه لافتههای آنها حاکی از آن اس که وتناسب با افزالش ود زوان یضبل  ،ویزان استفاده،
ویزان ويارک و فعالی و واقعی بلقی کردن وحتبای وطالب فیسببک از سابی کااربران ،شناساهها و
وبلفههای دلنداری دستخبش دگرگبنی ویشبند و احساس بعلق خاطر به شااخصهای دلانداری ،وااهیتی
انتخابی به خبد ویگیرد و در نتیاه آن دلنداری کاربران بضعیف ویگردد.
وزلنانی( ،)1392در پژوهيی به وطالعه بررسی رابطه استفاده از شبکههای اجتمایی واازی و هبل
دلنی کاربران پرداخته اس  .بحلی لافتههای الن وطالعاه کاه هبلا دلنای کااربران را در پانج حیطاه
احساس ،باور و ایتقاد ،روابط صمیمی با خانباده ،یملکرد آوبزشای والادلن در حابزه دلان و پاایبنادی
والدلن به ارزشها و ایتقادا دلنی وبرد بررسی و ارزلابی قرار ویدهد ،نيان از آن دارد که صرف حضبر
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و استفاده از شبکههای اجتمایی واازی بر بضعیف هبل دلنی کاربران باثیر وعناداری نادارد ولای نابع
استفاده از الن شبکهها از نظر استفاده کاربردی و لا بفرلحی ،ود زوان طبتنی حضبر در الن شبکهها و
همهنین هدف استفاده کاربران از الن شبکهها در بضعیف هبل دلنی کاربران و بمال آنان در حرک از
هبل سنتی و اصی دلنی به سم هبل بازبابی و ودرن باثیر گذار اس .
گراسمبک ،)2009(1در پژوهيی با استفاده از روش پیمالش به بررسی باثیر فناوریهای نبلن اطالیابی
و اربباطی همهبن النترن و شبکههای اجتمایی واازی پرداخته اس  .لافتههای وی حاکی از آن اس
که با افزالش استفاده از الن رسانههای نبلن ،دلنداری و پالبندی دلنی جبانان کاهش پیدا ویکند.
لافتههای کمپ  ،)2012(2در پژوهيی بح ینبان «رابطه بین استفاده از شبکه اجتمایی فیسببک
و دلنداری در بین بزرگساتن» ،حاکی از آن اس که استفاده از شبکه اجتمایی فیسببک بایث بضعیف
دلنداری (گرالش دلنی ،ایتقادا دلنی و ویزان پایبندی دلنی) کاربران خبد ویشبد.
لافتههای پژوهش بیلر )2012(3نيان ویدهدکه شبکههای اجتمایی واازی دربرکیب بانفبذ قدر -
های غربی ،حرکتی را به سبی همگنسازی جهان آغاز کردهاند که الن حرک سبب الااد بضاد و ستیز
در جهان و حرک برخی ول ها به سبی شکس و بضعیف هبل ولی و سن هایشان شده اس  .هم
هنین وی وعتقد اس که به واسطه الن شبکههای اجتمایی واازی افراد قاب ببجهی در سراسر دنیا در
بعاو با لکدلگر قرار گرفتهاند و با فرهن و یقالد بیگانه رو به رو شدهاند و در خصبص از دس دادن
هبل های ولی و دلنیشان احساس خطر کردهاند.
بحقیقا صبر گرفته در زوینه پیيینه پژوهش هر کدام وباحث وختلفی را در وبرد وسئله پژوهش
به خبد اختصاص دادهاند .الن وباحث از بعضی جها دارای نکا وثب و وهمی هستند .زلرا هر کدام از
آن ها به وبضبیا و وباحث وختلفی در رابطه با آثار و پیاودهای فضای واازی بر روی ابعاد وختلف
بربی دلنی اشاره دارند .ونتهی وسئله النجاس که بیيتر پژوهشهای داخلی و خارجی صبر گرفته،
فقط به بأثیر و پیاودهای النترن و شبکههای اجتمایی واازی برروی هبل دلنی و دلنداری پرداخته-
اند و هیچ پژوهش وهمی در زوینه پیاودها و باثیرا شبکههای اجتمایی واازی روی بربی دلنی صبر
نگرفته اس .
درک ویببان گف که وباحث ورببط به پیيینه بحقیق باحدودی و از بعضی جها بهینبان وناب وهمی
در راستای بحقیقا به کار گرفته شده اند .ونتهی در پژوهش حاضر سعی شده اس یالوه بر به کارگیری
وباحث وهم و وبرد استفاده به نگارش درآوده در الن زوینه ،با وطالعه و دق دروبرد وبحث وبرد وطالعه
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و با بأکید بر جنبههای کاربردی آن به درک صحیح و کارآودبری در الن رابطه برسیم به طبری که بتبان
به واسطه آن گاوی وهم برای جاوعه وبرد وطالعه برداش .
مبانی نظری پژوهش

تربیت و تربیت دینی

بربی از رليه «ربب» و باب بفعی اس  .در الن رليه وعناى زلاد و فزونى وىدهد و با ببجه به
رليه آن ،به وعنى فراهم آوردن وبجبا فزونى و پرورش اس و ازالن رو ،به وعنى بغذله طف به کار
وىرود .اوا یالوه بر الن ،بربی به وعنى بهذلب نیز استعمال شده که به وعنى زدودن خصبصیا
ناپسند اخالقى اس  .گبلا در الن استعمال ،نظر بر آن ببده اس که بهذلب اخالقى ،واله فزونى وقام و
ونزل وعنبى اس و از الن حیث وىببان بهذلب را بربی دانس (باقری .)37 :1384 ،بربی در لغ ،
به وعنى نيب و نما دادن ،زلاد کردن ،برکيیدن و ورغبب لا قیمتى ساختن اس  .در وعنى اخیر ،بربی از
حد افراط و بفرلط بیرون آوردن و به حد ایتدال سبق دادن اس (شکبهی.)2 :1378 ،
بربی فرالندى اس که به یباو و شرالط بیرونى و زوینهها و انگیزههاى درونى بستگى دارد و به
وعناى فراهم آوردن زوینههاى وناسب براى شکبفالى استعدادها و پرورش ببانالىهاى نهفته براى
رسیدن به هدفهاى وبرد نظر اس  .در وبرد انسان ،یالوه بر آن هه گفته شد ،بربی وعطبف اس به
زوینهسازى براى بحبل ارادى و آگاهانه و الااد رفتارها و حات وطلبب و حذف حات و رفتارهاى
ناوطلبب و رشد وتبازن که واله فزونى ونزل وعنبى انسان شبد(جمالیزاده .)82 :1385 ،از دلدگاه
صاحبنظران یلم اخالق ،فراهم آوردن زوینه براى رشد و پرورش استعدادهاى درونى هر وبجبد و به
ظهبر و به فعلی رسانیدن اوکانا بالقبّه وبجبد دردرون او را بربی وىناوند(سادا  .)7 :1382 ،بربی ،
الاادکردن لا فعلی بخيیدن به هر نبع کمالى در انسان اس که وطلببی و ارزش داشته باشد(ابراهیمزاده،
 .)29 :1386بنابرالن ،در لک جم بندىکلى وىببان گف هرگبنه بغییرا وطلبب که بانى و بایث رفتار
وثب و وطلبب در انسان شبد ،بربی ناویده وىشبد و الن بغییرا بالد در رفتار ،گفتار ،نگرش و ایمال
آنها آشکارا بروز و ظهبر وینمالد.
بربی دلنى به وعناى به فعلی رساندن کمات وعنبى بالقبّه در وتربّى اس  .به بیان دلگر؛ بربی
دلنى یبار اس از الااد بغییر بدرلاى در وتربّى براى انتقال از وضعی بالقبّه به بالفع بر اساس
اهداف و ارزشهاى دلنى در هرلک از ابعاد لا ساخ هاى بدنى ،شناختى ،یاطفى و رفتاری(حسینزاده و
دلگری .)42 :1389 ،بربی دلنى در ادبیا رالج ،اصطالح ًا به وفهبم جنبهاى از روند بعلیم و بربی  ،ناظر
به پرورش ابعاد شناختى ،یاطفى و یملى وتربّى از لحاظ التزام او به دلنى وعیّن اس  .در دالرهالمعارف
بینالمللى ،بعلیم و بربی هنین بعرلف شده اس  :آوبزش ونظم و برناوهرلزى شدهکه هدف آن ،دس -
لابى فرد به ایتقادابى دربارة وجبد خداوند وتعال ،حقیق جهان هستى ،زندگى و اربباط انسان با پروردگارش
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و دلگر انسانهالى اس که درجاوعه با آنها زندگى وىکند و بلکه اربباط با همة آحاد بير اس (قاسمپبر
و دلگری.)31 :1388 ،
بربی دلنى فرالندى اس که در راستاى ارضاى نیاز فطرى به دلن ،بخش وهمى از زندگى افراد را
در بر وىگیرد .اگر الگبى وطلببى براى بربی دلنى در دسترس وتصدلان الن اور نباشد ،به خطا رفتن
آنها در فهم اهداف ،روشها و وحتباى بربی دلنى ،لطمه بسیار سنگینى به رشد دلنى افراد وارد
وىسازد .بربی دلنى یبار اس از الااد زوینه براى نافذ ساختن ضبابط در روابط؛ روابط وبرد نظر،
همان الااد اربباط هر انسان با اصبل اساسى سهگانه شناخ شناسى؛ لعنى شناخ خدا ،جهان و انسان
اس (فتحالهی.)511 :1382 ،
با الن اوصاف ،بربی دلنى ،آن هم در دلن اسالم ،یبار اس از الااد رفتار وطلبب در فرد که
ونبعث از قرآنکرلم ،احادلث و روالا  ،که درآن ضمن خبدشناسى به خداشناسى رسیده باشد و در جه
بحصی یلم و وعرف و فضال اخالقى و دستبرا دلن کبشش کند.
شبکههای اجتماعی مجازی

پیيرف در فناوری اطالیا راه و روش انسان را در ثب و ضبط بارل بغییر داده اس  ،الن بغییر
بر نحبه بعاو افراد با لکدلگر نیز باثیرگذار ببده اس  .شبکههای اجتمایی به ینبان لکی از وهمبرلن
الن ابزارها ،با قابلی ها و اوکانا خبد نه بنها باثیر یمیقی بر جنبههای اجتمایی کاربران در جباو
گبناگبن گذارده ،بلکه در زوینههای وختلف کاربرد فراوان لافته اس  .لک شبکه اجتمایی ،وامبیهای
از سرولسهای وبتنی بر وب اس که الن اوکان را برای اشخاص فراهم ویآورد که ببصیفا یمبوی لا
خصبصی برای خبد الااد کنند ،لا با دلگر ایضای شبکه اربباط برقرار کنند ،وناب خبد را با آنها به اشتراک
بگذارند و از ویان ببصیفا یمبوی دلگر افراد ،برای لافتن ابصات جدلد جستاب کنند.
براساس بعرلفی دلگر ،شبکههای اجتمایی ،خدوا آناللنی هستند که به افراد اجازه ویدهند در لک
سیستم ويخص و وعین پروفال شخصی خبد را داشته باشند ،خبد را به دلگران وعرفی کنند ،اطالیا -
شان را به اشتراک بگذارند و با دلگران اربباط برقرار کنند .از الن طرلق افراد ویببانند اربباطشان با
دلگران را حفظ کرده و همهنین اربباطهای اجتمایی جدلدی را شک دهند(ببلد و دلگری.)12 :2007 ،
در واق  ،شبکههای اجتمایی النترنتی برای افزالش و بقبل بعاوال اجتمایی در فضای واازی طراحی
شدهاند .به طبرکلی از طرلق اطالیابیکه بر روی پروفال افراد قرار ویگیرد وانند یکسکاربر ،اطالیا
شخصی و یاللق (که همه النها اطالیابی را در خصبص هبل فرد فراهم ویآورد) برقراری اربباط
بسهی ویگردد .کاربران ویببانند پروفال های دلگران را ببینند و از طرلق برناوههای کاربردی وختلف
وانند المی و ه با لکدلگر اربباط برقرار کنند(پمپک و همکاران.)228 :2009 ،
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در سالهای اخیر ،با ارائه نس های جدلد بلفنها و ببل های هبشمند به بازار ،شبکههای اجتمایی و
نرمافزارهای اجتمایی وارد بلفنها همراه شدند و ببانستندکاربران زلادی را جذب کنند .یالوه برالن ،ارائه
نس های سه و ههار شبکه بلفن همراه ،زلرساخ اربباطی وبرد نیاز برای ببسعه رسانهها و نرمافزارهای
اجتمایی را در بلفن همراه فراهم کرد .از وهمبرلن شبکههای اجتمایی وببال وحبر ویببان با بانگب،
وابس آپ ،بلگرام و غیره اشاره نمبد.
چارچوب نظری

صحب از بأثیرا اجتمایی حضبر در فضای واازی و کاربری شبکههای اجتمایی النترنتی بر ودگرالی
کاربران به طبر کلی و بدون در نظر گرفتن ود زوان یضبل  ،ویزان استفاده ،انگیزه و هدف ،واقعی
بلقیکردن وحتبای وطالب ارائه شده و ویزان ويارک و فعالی کاربران در الن فضا ،کار بسیار دشباری
اس ؛ هرا که شبکههای اجتمایی واازی ،نه فقط لک ابزار لا ونبعی برای ببلید و انتقال اطالیا بلکه
وحیطی واازی و فضالی برای زندگی هستند و بدلهی اس که به سان فضالی واازی برای زندگیای
واازی ویببان درالن فضا به بینهال کنش دس زد .به همین خاطر ،در پژوهش حاضر ،برای بررسی
رابطه ود زوان یضبل  ،ویزان استفاده و واقعی بلقی کردن وحتبای وطالب ارائه شده در شبکههای
اجتمایی ازنظرله کاش گربنر ،1برای وطالعه انگیزه و هدفکاربران شبکههای اجتمایی ازنظرله استفاده
و رضال وندی ،و برای بررسی ویزان فعال ببدن کاربران در فضای واازی شبکههای اجتمایی از نظرله
ساخ لابی گیدنز 2استفاده شده اس که در اداوه به اختصار به الن نظرلا اشاره ویشبد.
نظریه کاشت

نظرله کاش لا پرورش گربنر ،بر کنش وتقاب ویان رسانه و وخاطبانی که از آن رسانه استفاده
ویکنند و نیز بر هگبنگی بأثیرگذاری رسانهها بر وخاطبان بأکید دارد .فرض اساسی الن نظرله الن اس
که بین ویزان وباجهه و استفاده از رسانه و واقعی پنداری دروحتبا و برناوههای آن رسانه اربباط وستقیم
وجبد دارد .به الن صبر که سای های وتمادی وباجهه با رسانهای خاص بایث الااد بغییر نگرش و
دلدگاههای وبافق با وحتبای رسانه ویشبد .در واق  ،نظرله پرورش با بعیین ویزان و نبع برناوههای
وبرد استفاده از رسانهها ،ویزان بأثیر را وطالعه ویکند با به ساز و کار و نحبه بأثیر دس پیدا کند(یباسی
قادی و دلگری.)81 :1390،
نظرله کاش لکی از اشکال اثر رسانهها در سطح شناختی ببده و ورببط به الن وبضبع اس که
قرار گرفتن در وعرض رسانهها ،با هه حد ویبباند به باورها و بلقی یمبم از واقعی خارجی ،شک دهد؟
نظرله کاش با اشایه برای ارائه الگبلی از بحلی  ،ببیین شده اس ؛ با نيان دهنده بأثیر بلند ود
Gerbner
Giddens
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رسانههالی باشد ،که اساساً در سطح برداش اجتمایی ،یم ویکنند(احمدزاده کروانی .)336 :1390 ،در
واق  ،وحبر بحثگربنر الن اس که اهمی بارلخی رسانهها بیيتر در الااد شیبههای ويترک در انتخاب
وسائ و وبضبیا و هگبنگی نگرلستن به رخدادها و وقال اس  .الن شیبههای ويترک وحصبل
استفاده از بکنبلبژی و نظام ارائه پیام اس که نقش واسطه را به یهده دارند و به دلدی ويترک و درک
ويترک از جهان اطراف ونار ویشبد .گربنر وحصبل هنین فرالندی را کاش الگبهای وسلط ذهنی
ویناود .ازنظر وی رسانهها وتمال به ارائه دلدگاههای هم شک وکم و بیش لکسان از واقعی اجتمایی
هستند و وخاطبان آنها بر اساس الن هنین وکانیسمی فرهن پذلر ویشبند .گربنر با آنجا پیش ویرود
که ویگبلد ،رسانه ها به دلی نظم و هماهنگی که در ارائه پیام در طبل زوان دارند قدر بأثیرگذاری
فراوانی دارند؛ به طبری که بالد آنها را شک دهنده جاوعه دانس .
گربنر بعدها در پاس به انتقادا وارده بر نظرله کاش وبنی بر لحاظ نکردن سالر وتغیرهای وتداخ
بر کاربران ،الن نظرله را وبردبادلد قرار داد .وی دو وفهبم جرلان اصلی و بيدلد را به الن نظرله اضافه
کرد .با الن وفاهیم الن واقعی ها درنظر گرفته ویشبدکه ویزان وباجهه با رسانهای خاص ،نتالج وتفاوبی
را برای گروههای اجتمایی وختلف دربردارد .جرلان اصلی هنگاوی رخ ویدهدکه ویزان وباجهه با رسانه،
به بقارن دلدگاهها در گروهها ونار شبد و بيدلد ،زوانی روی ویدهد که اثر کاش در گروه خاصی از
جمعی بیيتر شبد (سبرلن و دلگری.)392 :1384 ،
اکنبن داییه الن نظرله الن اس که استفاده از رسانه با وتغیرهای دلگر در بعاو قرار ویگیرد؛ به
شیبهای که وباجهه با رسانهای خاص ،بر برخی از افراد و گروهها اثر قبی خباهد داش و بر برخی از
گروهها بأثیری نخباهد گذاش  .گربنر وعتقد اس زوانی که شخص وتغیرهای دلگر (ویزان ،نبع ،ود و
ولژگیهای فردی و اجتمایی) را همزوان کنترل کند ،اثر باقی وانده که قاب انتساب به رسانهای خاص
باشد ،نسبتاً کم اس .
براساس نظرله کاش وی ببان استنباط کردکه ویزان استفاده ،ود زوان یضبل و واقعی بلقیکردن
وحتبای وطالب ارائه شده در شبکههای اجتمایی وببال وحبر بر بربی دلنی دانشآوبزان وبثر اس .
ویببان گف هر هه ویزان استفاده و ود زوان یضبل در شبکههای اجتمایی افزالش لابد و کاربران
وحتبای وطالب ارائه شده را درالن رسانهها را نسب به رسانههای داخلی بیيتر واقعی بلقی کنند ،احتمال
بأثیرپذلری کاربر بیيتر اس  .بریکس هرهه ویزان استفاده و ود زوان یضبل در شبکههای اجتمایی
کاهش لابد و آنها وحتبای وطالب ارائه شده را کمتر واقعی بلقی کنند ،احتمال بأثیرپذلری وی کمتر
خباهد ببد.
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الن نظرله ضمن فعال انگاشتن وخاطب ،بر نیازها و انگیزههای وی در استفاده از رسانهها باکید وی-
کند و بر آن اس که ارزشها ،یاللق و نقش اجتمایی وخاطبان وهم اس و وردم بر اساس الن یباو
آنهه را ویخباهند ببینند و بينبند ،انتخاب ویکنند.
پرسش اساسی نظرله استفاده و رضال وندی الن اس که هرا وردم از رسانهها استفاده ویکنند و
آنها را برای هه ونظبری به کار ویگیرند؟ پاسخی که به اجمال داده ویشبد الن اس که وردم برای
کسب راهنمالی ،آراوش ،سازگاری ،اطالیا و شک گیری هبل شخصی ،از رسانهها استفاده ویکنند
(وککبال  .)104 :1388 ،در واق  ،الن نظرله یل اصلی استفاده وردم از رسانهای خاص را با دتل
کارکردی ببضیح ویدهد و برای وخاطبان نیازهالی را وتصّبر ویشبد که افراد برای رف آن به سم
رسانهها روی ویآورند .حال اگر هنان هه رسانه وبرد نظر بتباند نیاز فرد را به خببی رف کند و بین وحتبای
رسانه و نیاز فرد همخبانی وجبد داشته باشد ،فرد ارضاء و خينبد ویشبد و در غیر الن صبر نیاز وی
ارضاءنيده باقی ویواند و وی از رسانههای وبردنظر رولگردان ویشبد(هروز .)148 :1380 ،فرض اصلی
الن نظرله الن اس که افراد وخاطب ،کم و بیش به صبر فعال ،بهدنبال وحتبالی هستند که بیيترلن
رضال را برای آنان فراهم سازد .ویزان الن رضال بستگی به نیازها و یاللق فرد دارد.
رسانههای نبلن کارکردهای وختلفی از جمله انتقال اطالیا  ،آوبزش ،سرگروی و پر کردن اوقا
فراغ وخاطبان را بر یهده دارند .شبکههای اجتمایی واازی ،به دلی برخبرداری از ولژگیهالی نظیر:
بیوکانی ،فرا زوانی ،یدم وحدودل به قبانین ودنی وتکی بردول  -ول ها ،قاب دسترسی ببدن به طبر
همزوان ،برخبرداری از فضاهای فرهنگی ،ایتقادی ،اقتصادی و سیاسی جدلد و خصبصاً داشتن پبلالی و
آزادی یم کاربران در استفاده از آن ،ببانستهاند روز به روز وخاطبان بیيتری را جذب کنند و هر لک از
الن وخاطبان وتناسب با ولژگیهای فردی و اجتمایی خبد ،استفادههای خاصی از الن رسانهها ویکنند و
بح بأثیر آن قرار ویگیرند .لذا در الن فرالند (بأثیرپذلری کاربران در استفاده از شبکههای اجتمایی)
یباولی نقش دارند که در زلر به اختصار به آنها اشاره ویکنیم:
کاربران براساس نظرله استفاده و خينبدی با ببجه به باف اجتمایی خبد ،انگیزهها و اهداف وتفاوبی
را در استفاده از رسانههای اجتمایی دنبال ویکنند و بر الن اساس بازخبردهای وتفاوبی نیز از اربباط با
الن رسانهها ویگیرند و آنها را در ارزشها ،احساسا و شناخ های خبد ایمال ویکنند .بنابرالن هر
هه اهداف و انگیزههای کاربران در استفاده از رسانههای اجتمایی هدفوندبر باشد ،احتمال بأثیرپذلری
آنها بیيتر خباهد ببد .و هر هه قدر اهداف و انگیزههای کاربران در استفاده از رسانههای اجتمایی ،غیر
هدفوند باشد ،احتمال بأثیرپذلری آنها کمتر خباهد ببد .در واق  ،انگیزه و هدف کاربران در استفاده از
شبکههای اجتمایی لکی از یباو بأثیرگذار بر بربی دلنی کاربران قلمداد ویشبد؛ بدلن گبنه که هرهه
Use and gratification
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فرد بیيتر به ونظبر کسب اخبار و اطالیا (سیاسی ،اجتمایی ،فرهنگی و  ،)...برقراری اربباط با دوستان،
آشنالان و همکالسیها ،دوس لابی و اربباط با دوستان قدلمی ،بيکی گروه و شرک در بحثها و
اوکانا دلگر ،بیان احساسا و یباطف خبد ،دلدن یکسها و فعالی های دوستان خبد ،به اشتراک-
گذاری هر گبنه ولدئب ،یکس ،کلیپ و غیره ،پیگیری و دنبال کردن وباحث وبرد یالقه خبد ،گبش دادن
به وبسیقی ،آشنالی با سبک اربباطا ودرن و واازی از رسانههای اجتمایی استفاده کند ،بیيتر از رابطه
خبد با شبکههای اجتمایی در جه بازبینی بربی دلنی خبد بهره ویبرد و لذا احتمال بأثیرپذلری وی
بیيتر اس  .بر یکس هر هه کاربر بیيتر به ونظبر بفرلح ،بازی ،سرگروی و وق گذرانی و همهنین فرار
از ويکال زندگی روزوره و بنهالی استفاده کند ،کمتر از رابطه خبد با شبکههای اجتمایی در جه
بازبینی بربی دلنی خبد بهره ویبرد و لذا احتمال بأثیرپذلری وی کمتر خباهد ببد.
نظریه ساختیابی

1
2

3

نظرله ساخ لابی آنتبنی گیدنز ،به نبیی بلفیق بین بعاو گرالی و ساختارگرالی اس  .گیدنز برای
بلفیق ساختار و کنش ،وفهبم ساخ لابی را وض کرده اس  .هدف گیدنز ،بلفیق و سازگاری بین ساختار
نهادی و یاولی فردی درقالب لک الگبی برکیبی نظرله اجتمایی اس  .او استدتل ویکندکه کنش-
های روزوره وانند خرلدکردن ،به ودرسه رفتن و غیره همببلید (زالیده) و هم بازببلید (زالنده) ساختارهای
اجتمایی اس (یدلیپبر و همکاران.)10 :1393 ،
طبق نظرله ساخ لابی ،یاو انسانی و ساخ در اربباط با لکدلگر قرار ویگیرند؛ بکرار رفتارهای
افراد ،ساختارها را بازببلید ویکند و به واسطه همین بازببلید ساختارها از سبی کنش انسانی ،ساختارها
برای کنش انسانها وحدودل الااد ویکنند .ساختار اجتمایی یمدباً ناشی از فعالی های روزوره افراد و
ببعی از قایده اس و ساختار به آن قبایدی بر ویگردد که در هنین کنيی نهفته اس (کرالب:1388 ،
 .)144بهبیان دلگر ،الن انسانها هستندکه ساختارها را ویسازند ،ولی النکار را بح شرالط انتخابیشان
اناام نمی دهند ،بلکه الن ببلید و بازببلید ساختار را بح شرالط و وبقعی هالی که وستقیماً با آن رو به
رو ویشبند و از گذشته به آنها ونتق شده اس  ،اناام ویدهند .به الن بربیب گیدنز بر فرالندی دلالکتیکی
باکید ویکند که طی آن ساختار و آگاهی ساخته ویشبند .به همین دلی اس که وی رابطه یاولی و
ساختار را بهصبر فرالندی پبلا و بارلخی در نظر ویگیرد(رلتزر.)702 :1388 ،
نقطه بمرکز نظرله ساخ لابی ،بر وفهبم جدالی زوان از وکان اس  .گیدنز هنین فرض ویکند که
بغییرا ساختاری در قدر  ،به واسطه سطبح هندگانه جهانی شدن وانند وبادله پبلی ،پیيرف های
1.

Structuration
Interactionist
3.
Structuralism
2.
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بکنبلبژلک و دوبکراسی سیاسی گسترده ،بایث بغییر و دگرگبنی حس وا از زوان و وکان شده اس  .در
جباو پیياودرن ،زوان و وکان لکنباخ و همبسته ببدند ،به الن وعنی که وردم به بعاو در وااور
لکد لگر بمال داشتند؛ اوا لکی از پیاودهای وهم ودرنیته الن اس که ظرفی وا برای زندگی و کار در
گستره زوان و وکان به صبر وازا از لکدلگر ،گسترش لافته اس .
به نظر گیدنز ،کنشهای روزوره به وسیله خبدکنيگران به لحاظ ساختاری وقید ویشبد و بکنبلبژی-
های رسانهای نیز در الن اور دخی هستند .در فرالند اوتداد زوان و وکان ،باربیا رسانهای شده ،قادر
به وادار کردن رولدادهای وتفاو به درون آگاهی روزوره اس که ویبباند به احساس یدم اونی و
واژگبنی واقعی ونار ویشبد .برای وی ،باربیا رسانهای شده ،شرط بیرونی کنش هستند که به وا
اطالیابی درباره دلگران ویدهند و روالتی را که وا درباره دلگران دارلم ،بغییر ویدهند(لفی.)96-97 :2007 ،
براساس نظرله ساخ لابی گیدنز ویببان استنباط کرد که شبکههای اجتمایی واازی وحصبل و
وخلبق کنش وعنادار آدویان اس و افراد هنین وحیطی را خلق کردهاند ،اوا الن وحیط پس از شک
گرفتن وحدودل هالی را بر یاوالن ایمال ویکند .ساختار شبکههای اجتمایی النترنتی براساس بازببلید
لا بکرار همان رفتار وداوم آدمها دوام ویلابد .افراد در رولارولی با شبکههای اجتمایی واازی بر خالف
سالر رسانههای وتعارف ،صرفاً در رده ببلید کننده لا وصرف کننده قرار نمیگیرند ،بلکه ویببانند در
صبر بمال به طبر همزوان الن دو نقش را داشته باشند و در آن به ببلید و بازببلید بپردازند ،اوا افراد
در برخبرد با الن ساختار ،ویزان فعالی و ويارک وتفاوبی دارند .در واق با استفاده از نظرله ساخ لابی
ویببان استنباط کرد که هر هه کاربران با فعالی بازاندليانه و ويارک جبلانه در شبکههای اجتمایی
حضبر لابند ،بیيتر در ببلید وعنا سهیم هستند و لذا احتمال بأثیرپذلری آنها بیيتر اس  ،ولی هر هه
کاربران ونفع و غیر ويارک جبلانه در شبکههای اجتمایی حضبر لابند ،کمتر درببلید وعنا سهیم هستند
و احتمال بأثیرپذلری آنها کمتر خباهد ببد.
با ببجه به هارهبب نظری پژوهش ،فرضیههای زلر طرح ویشبند:
 بین ود زوان یضبل درشبکههای اجتمایی واازی وببال وحبر و بربی دلنی رابطه وعناداریوجبد دارد.
 بین ویزان استفاده از شبکههای اجتمایی واازی وببال وحبر و بربی دلنی رابطه وعناداری وجبددارد.
 بین نبع استفاده (هدفوند و غیر هدفوند) کاربران در استفاده از شبکههای اجتمایی واازیوببال وحبر و بربی دلنی رابطه وعناداری وجبد دارد.
 بین ویزان ويارک و فعال ببدن کاربران در استفاده از شبکههای اجتمایی وببال وحبر و بربیدلنی رابطه وعناداری وجبد دارد.
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 بین واقعی بلقی کردن وحتبای شبکههای اجتمایی وببال وحبر از سبی کاربران و بربی دلنیرابطه وعناداری وجبد دارد.
روش پژوهش

در پژوهش حاض ر ،با ببجه به شرالط و وبضبع وبرد بررسی ،نبع روش پژوهش ،روش پیماليی
اس  .همهنین ،از آنجالی که فضای واازی شبکههای اجتمایی واازی دارای وکان خاصی در دنیای
واقعی نیس  ،و فضالی اس واازی ،و با لحاظ کردن الن نکته که دسترسی به کاربران وتنبع و وتفاو
ت
شبکههای اجتمایی یمالً دردنیای واقعی به یل پراکندگی جغرافیالی آنان اوکانپذلر نمیباشد ،و اصب ً
وطالعه لک کاربر شبکه اجتمایی در فضای کاربری و دروحیط وبرد وطالعه ،شالستهبر و پر بازدهبر اس ،
در الن پیمالش از بکنیک پرسيناوه النترنتی استفاده شده اس  .جاوعه آواری الن پیمالش نیز شاو
دانشآوبزان وقط وتبسطه کاربر شبکههای اجتمایی وببال وحبر در شهر ببرلز اس  .در واق  ،در
پیمالش فبق به یل وبجبد و در دسترس نببدن هیچ گبنه هارهبب نمبنهگیری ويخص و پراکندگی
جمعی آواری وبرد نظر ،از نمبنهگیری غیراحتمالی با استفاده از نمبنههای در دسترس ،داوطلبانه و
شبکه ای لا گلبله برفی استفاده شده اس  .پرسيناوه الن پژوهش در ابتدا برای نزدلک به  2000نفر از
دانشآوبزانکاربر شبکههای اجتمایی درشهر ببرلز فرستاده شد و درورحله بعد ،از پرسيناوههای بازگيته
و بکمی شده ببسط کاربران ،با ببجه به بعرلف جمعی آواری پژوهش و پس از حذف پرسيناوههای
غیرقاب قببل و ناقص در نهال  400پرسيناوه وبرد ارزلابی و استفاده قرار گرف .
همهنین ،در پژوهش حاضر برای سناش ویزان قابلی ایتماد پرسيناوه از آلفای کرونباخ استفاده
شده اس  .برای بمام وتغیرها ویزان آلفا بیش از  0/7به دس آود .الن وحاسبا در جدول شماره ()1
نيان داده شده اس .
جدول شماره ( :)1ضرايب آلفای کرونباخ متغيرهای پرسشنامه

متغیر

ابعاد

تربیت دینی

اعتقادي

8

احساسی

6

رفتاري

4

0/81

6

0/75

6

0/80

سیاسی -اجتماعی
فرهنگی

تعداد گویه

آلفاي کرونباخ
0/82
0/79
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تعريف عملياتی متغيرهای پژوهش

الف) متغیر مستقل :شبکههای اجتماعی موبایل محور

برای یملیابی کردن الن وتغیر از وعرفهای زلر استفاده شده اس :
ود زوان یضبل در شبکههای اجتمایی :یبار اس از ود زوانیکه فرد به یضبل شبکههای
اجتمایی واازی در آوده اس  .در پژوهش حاضر؛ ود زوان یضبل کاربران در شبکههای اجتمایی
واازی در پنج طبقه )1 :کمتر از شش واه )2 ،از شش واه با کمتر از لک سال )3 ،از لک سال با کمتر از
دو سال )4 ،از دو سال با کمتر از سه سال )5 ،از سه سال با بیيتر ،دستهبندی شده اس .
ویزان استفاده از شبکههای اجتمایی واازی :یبار اس از ود زوانی از شبانه روز که فرد از
شبکه های اجتمایی واازی استفاده ویکند .در پژوهش حاضر؛ ویزان استفاده کاربران از شبکههای
اجتمایی واازی به شش طبقه )1 :کمتر از پانزده دقیقه )2 ،بین پانزده دقیقه با نیم سای  )3 ،بیيتر از
نیم سای با کمتر از لک سای  )4 ،از لک سای با کمتر از دو سای  )5 ،از دو سای با کمتر از سه
سای و  )6از سه سای با بیيتر ،دستهبندی شده اس .
انگیزه و هدف کاربران در استفاده از شبکههای اجتمایی واازی :به ویزان یالقه ،نیاز و شرالطی
اطالق ویشبد که کاربران را به استفاده از شبکههای اجتمایی سبق ویدهد .در پژوهش حاضر ،بفاو
در نیازها ،اهداف و انگیزههای افراد در استفاده از شبکههای اجتمایی در دو نبع جه گیری به شرح ذل
ونعکس ویشبد:
 .1جه گیری هدفوند لا ابزاری :الن نبع جه گیری به رفتار رسانهای فعال و هدفوند اشاره
وی کند که به انتخاب و استفاده از وحتبای رسانه برای هدف خينبدی نیازهالی وانند کسب اطالیا و
اخبار ،برقراری اربباط با دوستان ،آشنالان و همکالسیها ،پیدا کردن دوستان دوران کبدکی و قدلمی،
پیداکردن دوستان جدلد لا دوس لابی و بيکی گروه و شرک دربحثها و اوکانا دلگر ،بیان احساسا
و یباطف خبد ،دلدن یکسها و فعالی های دوستان خبد ،به اشتراکگذاری هر گبنه ولدئب ،یکس،
کلیپ ،پیگیری و دنبال کردن وباحث وبرد یالقه خبد ونار ویشبد.
 .2جه گیری غیر هدفوند :الن نبع جه گیری به رفتار رسانهای اشاره ویکند که کمتر هدفوند و
فعال اس و برای بفرلح ،بازی ،سرگروی و وق گذرانی و همهنین فرار از ويکال زندگی روزوره
صرفنظر از وحتبای آن به کار ویرود.
ويارک و فعال ببدن کاربران در استفاده از شبکههای اجتمایی واازی :به ویزان درگیری بعاو
کاربران درشبکههای اجتمایی ،النترن و فضای واازی اطالق ویشبد .درپژوهش حاضر ،برای سناش
ویزان ويارک و فعال ببدنکاربران در استفاده از شبکههای اجتمایی واازی ازشاخصهای ذل استفاده
ویشبد:
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 )1دلدن پروفال ها ،یکسها و آلببمهای شخصی دوستان؛  )2فقط خباندن والها و وبضبیا به
بحث گذاشته شده؛  )3اغلب خباندن و گاهی نبشتن بر روی وال و وبضبیا به بحث گذاشته شده؛
 )4شروع لک بحث بازه در بین گروهای یضب و  )5دنبال کردن لینک اخبار و وبضبیا اجتمایی،
فرهنگی ،سیاسی و . ...
واقعی بلقی کردن وحتبای شبکههای اجتمایی واازی :به ویزان شناخ و ایتقاد کاربران نسب به
صح وحتبای وطالب وبرد استفاده در شبکههای اجتمایی واازی اطالق ویشبد .در پژوهش حاضر،
برای سناش واقعی بلقی کردن وحتبای وطالب شبکههای اجتمایی از وعرفهای زلر استفاده ویشبد:
 )1ایتقاد کاربران نسب به صح و درستی اخبار و اطالیا شبکههای اجتمایی وبرد استفاده؛
 )2ویزان ایتماد و خبشبینی کاربران نسب به وحتبای وطالب شبکههای اجتمایی وبرد استفاده در
وقالسه با رسانههای داخلی؛  )3ایتبار و وقببلی پیام رسانان شبکههای اجتمایی وبرد استفاده از دلد
کاربران.
ب) متغیر وابسته :تربیت دینی

در پژوهش حاضر ،وفهبم بربی دلنی با پنج بعد ایتقادی ،احساسی ،رفتاری ،سیاسی -اجتمایی و
فرهنگی بر اساس بعدادی گبله که در قالب طیف لیکر بنظیم شدهاند ،سنایده شده اس  .گبلههای
وتغیر بربی دلنی به بفکیک هر لک از ابعاد در جدول شماره ( )2ارائه شده اس .
جدول شماره ( :)2گويههای سنجش تربيت دينی به تفکيک ابعاد آن

متغیر

بعد

گویهها

تربیت دینی

اعتقادي

 معتقد بهوجود خدا هستم - .اعتقاد به خدا را در سعادت دنیوي خود موثر میدانم - .من بهاصول دین معتقدم - .معتقدم که قرآن کالم خداست و هر چه میگوید حقیقت محض است.
 معتقدم که بازگشت همه انسانها به سوي خداست - .به بهشت و جهنم اعتقاد دارم - .معتقدمکه حضرت محمد فرستاده خداوند بوده است - .معتقدم که منجی بشریت ظهور خواهد کرد.

احساسی

 هنگام شرکت در مراسم مذهبی احساس خوبی دارم - .هنگام شنیدن اذان و قرآن احساسآرامش میکنم - .بارها وجود خدا را در زندگیام احساس کردهام - .یاد خدا و باورهاي مذهبی
به انسان قدرت و آرامش می بخشد - .انسان باید قلبش پاك باشد و ضرورتی براي انجام فرائض
دینی نیست - .هر وقت مرتکب گناهی میشوم بعد از آن احساس عذاب وجدان میکنم.

رفتاري

 معموالً در جشنها و مراسم مذهبی شرکت میکنم - .واجبات و فرائض دینی را انجام میدهم. در جلسات تالوت قرآن که به صورت دسته جمعی برگزار میشود شرکت میکنم - .معمو ًالدر نمازهاي جماعت شرکت میکنم.

سیاسی -اجتماعی

 با بدحجابی باید با قاطعیت مبارزه کرد - .رهبران سیاسی باید کاردان باشند و مذهبی بودن یانبودنشان چندان مهم نیست - .باید جلوي کتابها و فیلمهاییکه با اعتقادات و باورهاي مذهبی
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در تضاد است ،گرفته شود - .براي اداره جامعه یا کشور با وجود عقل ،نیازي به دین نیست.
 علماي مذهبی باید درتصمیمات دولتی دخالت کنند - .من به مسلمان بودن خود افتخار میکنم. -به مفاخر علمی و ادبی ملت خود افتخار میکنم - .به ادبیات و زبان ملت خود عالقهمندم.

فرهنگی

 موسیقی ملتام را به سایر موسیقیها ترجیح میدهم - .فرهنگ و تمدن ایرانی -اسالمی ما درمقایسه با سایر فرهنگها و تمدنها ازجایگاه خاصی برخوردار است - .این که عضوي از فرهنگ
ایرانی -اسالمی باشم ،نقش مهمی در زندگی من دارد - .به فرهنگ و سبک زندگی ایرانی-
اسالمی تعلق خاطر زیادي دارم.

يافتههای پژوهش

لافتههای ببصیفی پژوهش حاکی از آن اس که از نظر وضعی سنی  24درصد از پاسخگبلان 15
ساله 22/4 ،درصدشان  16ساله 28/6 ،درصدشان  17ساله و  25درصدشان  18ساله هستند .همهنین،
 55درصد پاسخگبلان پسر و  45درصدشان دختر ببدند.
ببزل ود زوان یضبل کاربران در شبکههای اجتمایی واازی درجدول ( )3نيان داده شده اس .
همان گبنه که در الن جدول والحظه ویشبد ،از ویان کاربران وبرد وطالعه در الن پژوهش به بربیب
 17/5درصد کمتر از  6واه 18 ،درصد از  6واه با کمتر از  1سال 21/2 ،درصد از  1سال با کمتر از 2
سال 24/8 ،درصد از  2سال با کمتر از  3سال و  18/5درصد از  3سال با بیيتر از  3سال ،یضب شبکه-
های اجتمایی واازی ببدهاند.
جدول شماره ( :)3توزيع کاربران بر حسب مدت زمان عضويت در شبکههای اجتماعی مجازی

فراوانی

درصد

مدت زمان عضویت در شبکههاي اجتماعی
کمتر از  6ماه

70

17/5

از  6ماه تا کمتر از  1سال

72

18

از  1سال تا کمتر از  2سال

85

21/2

از  2سال تا کمتر از  3سال

99

24/8

از  3سال تا بیشتر از  3سال

74

18/5

کل

400

100

در جدول ( )4از ویان کاربران وبرد وطالعه در پژوهش حاضر به بربیب  11/2درصد کمتر از پانزده
دقیقه 15 ،درصد بین پانزده دقیقه با کمتر از لک سای  18/2 ،درصد بیيتر از نیم سای با کمتر از لک
سای  24/2 ،درصد از لک سای با کمتر از دو سای  18/8 ،درصد از دو سای با کمتر از سه سای و
 12/6درصد از سه سای با بیيتر از سه سای از شبکههای اجتمایی النترنتی استفاده ویکردهاند.
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جدول شماره ( :)4توزيع کاربران بر حسب ميزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی

فراوانی

درصد

میزان استفاده کاربران
کمتر از پانزده دقیقه

45

11/2

بین پانزده دقیقه تا نیمساعت

60

15

بیشتر از نیمساعت تا کمتر از یک ساعت

73

18/2

از یک ساعت تا کمتر از دو ساعت

97

24/2

از دو ساعت تا کمتر از سه ساعت

75

18/8

از سه ساعت تا بیشتر از سه ساعت

50

12/6

کل

400

100

ببزل ويارک و فعال ببدن کاربران در استفاده از شبکههای اجتمایی واازی در جدول ( )5نيان
داده شده اس  .از ویان کاربران وبرد وطالعه در پژوهش حاضر به بربیب  24/7درصد دارای ویزان
ويارک و فعالی پالین 45 ،درصد دارای ویزان ويارک و فعالی وتبسط و  30/3درصد نیز دارای
ويارک و فعالی بات در استفاده از شبکههای اجتمایی واازی ببدند.
جدول شماره ( :)5توزيع کاربران بر حسب ميزان مشارکت و فعال بودن در استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی

فراوانی

درصد

میزان مشارکت و فعال بودن کاربران
پایین

99

24/7

متوسط

180

45

باال

121

30/3

کل

400

100

جدول ( )6ببزل نبع انگیزه و هدف کاربران را در استفاده از شبکههای اجتمایی واازی نيان وی-
دهد .اطالیا جدول بات بیانگر الن اس که بیيترلن ویانگین وتعلق به گبله «پیداکردن دوستان جدلد
لا دوس لابی» با ویانگین  3/51و بعد از آن وتعلق به گبله «به اشتراکگذاری هر گبنه ولدئب ،یکس،
کلیپ و »...با ویانگین  3/45اس  .همهنین کمترلن ویانگین وتعلق به گبله «پیگیری و دنبال کردن
وباحث وبرد یالقه خبد» با ویانگین  2/55اس  .نتالج جدول وذکبر نيان ویدهد که دانشآوبزان از
شبکههای اجتمایی واازی بیيتر برای دوس لابی و به اشتراکگذاری هر گبنه ولدئب ،یکس ،کلیپ و
غیره استفاده ویکنند.
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جدول شماره ( :)6توزيع کاربران نسبت به گويههای انگيزه و هدف در استفاده از شبکههای اجتماعی

گویههاي انگیزه و هدف کاربران

نوع استفاده
جهتگیري هدفمند

جهتگیري غیر هدفمند

میانگین

انحراف معیار

کسب اطالعات و اخبار

2/88

1/28

برقراري ارتباط با دوستان ،آشنایان و همکالسیها

3/40

1/38

پیداکردن دوستان جدید یا دوستیابی

3/51

1/22

تشکیل گروه و شرکت در بحثها و امکانات دیگر

2/92

1/26

بیان احساسات و عواطف خود

3/37

1/41

دیدن عکسها و فعالیتهاي دوستان خود

3/35

1/44

به اشتراكگذاري هر گونه ویدئو ،عکس ،کلیپ و ...

3/45

1/36

پیگیري و دنبال کردن مباحث مورد عالقه خود

2/55

1/32

به منظور تفریح و سرگرمی

3/43

1/36

وقتگذرانی و فرار از مشکالت زندگی روزمره

2/80

1/44

ببزل ویزان واقعی بلقی کردن وحتبای وطالب ارائه شده در شبکههای اجتمایی واازی در جدول
( )7نيان داده شده اس  .از ویان کاربران وبرد وطالعه در پژوهش حاضر به بربیب  25درصد وحتبای
شبکههای اجتمایی واازی را در سطح کم 46/5 ،درصد وحتبای الن شبکهها را وتبسط و  28/5درصد
نیز وحتبای شبکههای اجتمایی واازی را در سطح زلاد واقعی ارزلابی کردهاند.
جدول شماره ( :)7توزيع کاربران بر حسب واقعی تلقی کردن محتوای شبکههای اجتماعی مجازی

واقعی تلقی کردن محتواي

فراوانی

درصد

شبکههاي اجتماعی مجازي
کم

100

25

متوسط

186

46/5

زیاد

114

28/5

کل

400

100

در جدول ( )8ویزان بربی دلنی افراد و ابعاد آن ،قاب وياهده اس  .بر اساس الن جدول وياهده
ویشبد که در وتغیر بربی دلنی 45/6 ،درصد پاسخگبلان ویزان بربی دلنیشان در حد وتبسط27 ،
درصد پالین و  27/6درصد نیز بات اس .
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جدول شماره ( :)8ميزان تربيت دينی دانشآموزان و شاخصهای آن بر حسب فراوانی و درصد

احساسی

اعتقادي

رفتاري

سیاسی-

فرهنگی

اجتماعی
پایین
متوسط
باال
کل

تربیت
دینی

فراوانی

117

101

101

105

102

108

درصد

29/2

25/5

25/6

26/2

25/5

27

فراوانی

180

185

179

187

192

182

درصد

45

46

44/8

46/8

48

45/6

فراوانی

103

114

110

108

106

110

درصد

25/8

28/5

27/6

27

26/5

27/6

فراوانی

400

400

400

400

400

400

درصد

100

100

100

100

100

100

همانطبر که قبال هم گفته شد ،پژوهش حاضر دارای  5فرضیه ببد که به ونظبر بررسی صح و
سقم الن فرضیا از آزوبن همبستگی پیرسبن استفاده شده که در الن قسم  ،به آنها پرداخته ویشبد.
اطالیا جدول ( )9حاکی ازآن اس که بین ود زوان یضبل  ،ویزان استفاده ،استفاده هدفوند ،ویزان
ويارک و فعالی کاربران و واقعی بلقی کردن وحتبای وطالب ارائه شده در شبکههای اجتمایی وببال
وحبر و بربی دلنی همبستگی وعنادار وعکبسی وجبد دارد .لعنی با افزالش ویزان وتغیرهای وذکبر،
بربی دلنی کاربران بضعیف ویشبد.
جدول شماره ( :)9آزمون فرضيههای پژوهش

مقدار

سطح معناداري

آزمون فرضیه

متغیر
مدت زمان عضویت و تربیت دینی

-0/37

0/001

تایید فرضیه

میزان استفاده و تربیت دینی

-0/40

0/000

تایید فرضیه

جهتگیري هدفمند و تربیت دینی

-0/38

0/000

تایید فرضیه

جهتگیري غیر هدفمند و تربیت دینی

-0/05

0/085

رد فرضیه

میزان مشارکت و فعالیت و تربیت دینی

-0/45

0/000

تایید فرضیه

واقعی تلقی کردن محتوا و تربیت دینی

-0/47

0/000

تایید فرضیه

در اداوه به ونظبر ويخص شدن سهم بأثیر هر لک از وتغیرهای وستق بر وتغیر وابسته به بحلی
رگرسیبنی پرداخته ویشبد .جدول ( )10ودل رگرسیبنی هندوتغیره بربی دلنی کاربران را نيان ویدهد.
در الن جدول با ببجه به سطبح وعناداری بهدس آوده که بماوی وبارد کمتر از  0/05هستند ،ويخص
وی شبد که وتغیرهای وستق پژوهش (ود زوان یضبل  ،ویزان استفاده ،ویزان ويارک و فعالی ،
واقعی بلقی کردن وحتبای وطالب ارائه شده و استفاده هدفوند از شبکههای اجتمایی واازی) بر وتغیر
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وابسته (بربی دلنی) بأثیر وعناداری دارند .آوارههای وبجبد در جدول فبق نيان ویدهند که وتغیر ویزان
ويارک و فعال ببدن کاربران در استفاده از شبکههای اجتمایی واازی با بتای ونفی  36صدم بیيتر از
سالر وتغیرهای وستق دلگر بر بربی دلنی دانشآوبزان باثیر وی گذارد .جه بأثیر الن وتغیر نیز ونفی
اس اس و الن وطلب را نيان ویدهد که هر هه ویزان ويارک و فعالی دانشآوبزان در استفاده از
شبکههای اجتمایی واازی افزالش ویلابد ،بربی دلنی آنها کاهش ویلابد .یالوه بر الن ،وتغیر ویزان
استفاده از شبکههای اجتمایی النترنتی با بتای ونفی  33صدم بعد از وتغیر ویزان ويارک و فعال ببدن
دانشآوبزان ،بیيترلن باثیرگذاری را بر بربی دلنی آنها دارد .همهنین وتغیرهای واقعی بلقی کردن
وحتبای شبکههای اجتمایی واازی با بتای ونفی  32صدم ،استفاده هدفوند با بتای ونفی  30صدم و
ود زوان یضبل در الن شبکهها با بتای ونفی  28صدم به بربیب بر بربی دلنی کاربران باثیر دارند.
همهنین ضرلب ببیین برابر با  0/30اس و الن وطلب را بیان ویکند که  30درصد از وارلانس و
بغییرا بربی دلنی دانشآوبزان را وتغیرهای وبجبد در وعادله ببیین ویکنند .همهنین با ببجه به سطح
وعناداری به دس آوده که  0/000اس  ،ویببان به الن نکته پی برد که وتغیرهای وستق بر وتغیر وابسته
لعنی بربی دلنی باثیر وعناداری داشتهاند.
جدول شماره ( :)10مدل رگرسيونی چند متغيره تربيت دينی کاربران

ضرایب غیراستاندارد

متغیرها

ضرایب استاندارد

B

خطاي استاندارد

Beta

مقدار t

سطح معناداري

مدت زمان عضویت

-0/15

0/10

-0/28

-3/23

0/001

میزان استفاده

-0/20

0/09

-0/33

-4/11

0/000

واقعی تلقی کردن محتوا

-0/19

0/08

-0/32

-3/88

0/000

مشارکت و فعال بودن کاربران

-0/22

0/11

-0/36

-4/44

0/000

استفاده هدفمند

-0/17

0/07

خالصه مدل

Sig=0/000

-0/30

-3/66

0/000

F=18/96

R2=0/30

R=0/55

بحث و نتيجهگيری

فناوریهای اربباطی جدلد و بزرگراههای اطالیابی آن ،به ولژه النترن و شبکههای اجتمایی واازی
ونار به بحبل در شد و ویزان اربباط انسانها در اقصی نقاط جهان شدهاند و بحبلی کیفی در نحبه
اربباط انسانها با لکدلگر الااد کردهاند .بدلن وعنیکه اوروزه بااستفاده از النترن و باحضبر در الن بزرگراه،
اوکان بهرهگیری از انببهی از اطالیا درکمترلن زوان ومکن و برقراری اربباط گفتاری نبشتاری و دلداری
با هزلنهای نسبتا کم فراهم آوده اس  .ظهبر الن پدلده اگرهه خبد وعلبل بحبتبی هند ببده اوا پس از
ظهبر ،خبد ونياء بحبت زلادی گردلده اس  .لکی از الن بحبت بحبل در وعنا و وفهبم بربی از
لک سب و بربی دلنی نبجبانان به ولژه دانشآوبزان از سبی دلگر اس .
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درواق  ،در دنیای کنبنی که انفاار اطالیا در آن به وقبع پیبسته و بخش یظیمی از انسانها و به
ولژه نبجبانان و جبانان در وعرض پیاودهای آن قرار گرفتهاند ،هبل و بربی وبنا و وعنای گذشته خبد
را از دس داده و شد و داونه بغییرا بربیتی و هبلتی در نس های جدلد به حدی اس که در برخی
وبارد هالشها و بحرانهای هبلتی را پدلد آورده اس و بر خالف گذشته ،فرآلند انتقال هبل و بربی
بیش از آنکه در زوینه ارزشها ،باورها و رفتارها از والدلن خبلش وتاثرباشند از رسانهها ،صنع فرهن ،
همساتن و نبجبانان دلگر که هه بسا از دلگر کيبرها باشند ،بأثیر ویپذلرند.
همانطبر که لافتههای پژوهش نيان داد بین ود زوان یضبل  ،ویزان استفاده ،استفاده هدفوند،
ویزان ويارک و فعالی  ،واقعی بلقی کردن وحتبای وطالب شبکههای اجتمایی وببال وحبر و بربی
دلنی دانشآوبزان رابطه وعنادار وعکبس وجبد دارد .لعنی هر هه ود زوان یضبل  ،ویزان استفاده،
نبع استفاده (استفاده هدفوند) ،ویزان ويارک و فعالی  ،واقعی بلقی کردن وحتبای وطالب شبکههای
اجتمایی واازی از سبی دانشآوبزان افزالش ویلابد ،بربی دلنی آنها بضعیف ویشبد .الن لافته در
راستای لافتههای پژوهش قاسمی و همکاران( ،)1391بینام( ،)1392یدلیپبر و سپهری( ،)1392وزلنانی
( ،)1392گراسمبک( )2009و کمپ ( )2012که نيان دادند استفاده از فناوریهای نبلن اطالیابی و
اربباطی بایث بضعیف هبل دلنی و پالبندی به ارزشهای دلنی ویشبند.
در بحلی لافتههای پژوهش حاضر ویببان به الن اور اشاره کرد که احتمات استفاده آزاد از اوکانابی
هبن النترن و شبکههای اجتمایی واازی در خانبادههالی بیيتر رواج دارد که ایتقادا و باورها و در
نهال بربی دلنی آنها ضعیفبر از دلگر خانبادهها اس  .اوا الن وسئله از یاو دلگری نیز سرهيمه
ویگیرد و آن الن اس که هبن در جاوعه وا از رسانههای نبلن اکثر ًا به صبر ونطقی استفاده نمیشبد
و الن رسانهها و اوکانا اطالیابی و اربباطابی ،بیيتر وروج فرهن وادینگر و لذ جب و فردگرالانه
غربی هستند ،لکی از جنبههای آسیبزای آن کاهش بعلقا دلنی و اخالقی درنبجبانان و جبانان اس .
دروامبع ویببان گف که فضای سالبری شبکههای اجتمایی به ینبان لک ویدان ،وتاثر از فرهن
و فضای جهانی و غربی اس  .بنابرالن ،کاربران وختلف (به ولژه دانشآوبزان) هنگام استفاده ازالن رسانه
هند ساحتی ،با وخاطرابی رو به رو ویشبند .گرهه الن وخاطرا از لک جنس نببده و ویزان آسیبزالی
آنها نیز لکسان نیس  ،ازآنجا که دلنداری و هبل دلنی نبجبانان فاقد استحکام وعرفتی و نظری تزم
ببده و قرارگرفتن درفضای وخدوشگر ابعاد رفتاری دلن ،به دلی ضعف پالههای وعرفتی ،بیيترلن آسیب
را وتبجه بربی دلنی آنان ویکند و نیز با ینال به النکه جذابی های شبکههای اجتمایی واازی برای
دانشآوبزان در حبزههای رفتاری و یاطفی (انباع فعالی های بفرلحی و اربباطابی) اس  ،لذا در وامبع
استفاده از شبکههای اجتمایی واازی ،دارای آثار ونفی بر ابعاد یملی ،رفتار و بربی دلنی دانشآوبزان
اس  .به یبار دلگر ،از آنجا که از لک سب ،نبع رالج استفاده اربباطی و بفرلحی از شبکههای اجتمایی
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واازی وعمبتً بر وفق آوبزهها و احکام دلن اسالم نیس و از دلگر سب ،در ونظبوه دلنداری کاربران
دانش آوبزان ،رفتار و یباطف دلنی نسب به وعرف دلنی برجستگی بیيتری دارد .لذا آثار استفاده از
شبکههای اجتمایی واازی بر بربی دلنی دانشآوبزان ،وتاثر از نبع استفاده آنها از الن رسانه بیيتر
ونفی اس .
ارائه راهکار

 )1پذلرفتن شبکههای اجتمایی واازی به ینبان لک پدلده اجتمایی از جانب وسئبلین و ودلران
یالی رببه نظام.
 )2برناوهرلزی دقیق در رابطه با برناوههای بربیتی جبانان ،به ونظبر آگاهی از وضعی جدلد و رشد و
پبلالی ابعاد وختلف بربیتی آنها.
 )3وکانیسمهای بربیتی و هبل ساز نهادهای اجتمایی بالد به کمک ابزارهالی که در اختیار دارد
(نظیر :خانباده ،آوبزش وپرورش و رسانههای داخلی) به انتقال صحیح ویراث فرهنگی ،بارلخی ،اجتمایی
و دلنی به افراد جاوعه و به ولژه نس نبجبان بپردازد؛ الن اور با برناوهرلزی و ودلرل صحیح ویسّر
ویشبد.
 )4به جای اقداوا قهری بالد برناوهای برای اربقاء فرهنگی داش  .آوبزشهای تزم به نبجبانان
از طرلق رسانهها ،خانباده و نهادهای آوبزشی ،نقش سازندهای در افزالش وهار جبانان و کاهش
آسیبهای ناشی از الن فناوریهای اربباطی را در بر خباهد داش .
 )5افزالش سباد رسانهای نبجبانان و دانشآوبزان در برخبرد با وحتبا و وطالب شبکههای اجتمایی
واازی.
 )6حال که شبکههای اجتمایی واازی به ینبان لک رسانه نبلن در بربی دلنی نبجبانان و
دانشآوبزان باثیر دارند و استفاده از آن بین آنها بسیار رالج اس  ،وظیفه وسئبلین جاوعه ویباشد که با
ابخاذ بدابیر تزم و از راههای وناسب سبب بقبل بربی دلنی دانشآوبزان با استفاده از فناوریهای
ودرن گردند با به حفظ و بقبل فرهن ببوی و از طرلق آن به انساام و وحد ولی کمک نمالند.
 )7سراناام الن که اگر با الن پدلده نب ظهبر به شک ونطقی برخبرد شبد و درک درستی از اوکانا
و ابزارهای نهفته درآن حاص شبد ،ویببان گف یلیرغم الن که الن پدلده ،لک سری پیاودهای ونفی
را در بعضی از ابعاد به همراه دارد ،ونتهی در بیيتر زوینهها ویبباند به یاولی وهم برای رشد و بعالی
ابعاد وختلف هبلتی و بربیتی دانشآوبزان ببدل گردد که پاله و اساس وهمی برای بقبل و پبلالی
بربی دلنی آنان خباهد ببد .از الن طرلق ویببان بنیانهای پیيرف و ببسعه جاوعه را پالهگذاری کرد.

مطالعات جامعهشناسی ،سال هشتم ،مشاره سي و یکم ،اتبستان 1395

44
منابع

ابراهیمزاده ،ع .)1386( .فلسفه تربیت .بهران :دانيگاه پیام نبر.
احمدزادهکروانی ،ر ،ا .)1390( .بازاندیشی در فرهنگ و رسانه .بهران :نير هاپار.
باقری ،خ .)1380( .بربی دلنی در برابر هالش قرن بیس و لکم .بازتاب اندیشه .شماره .15
باقری ،خ .)1384( .نگاهی دوباره به تربیت اسالمی .بهران :ودرسه.
بینام ،ا ،ع .)1392( .بررسی رابطه بین استفاده از شبکههای اجتمایی واازی و گرالش دلنی (وبردپژوهی :دانيابلان دانيکده هنرهای
زلبای دانيگاه بهران) .مجموعه مقاالت همایش تخصصی شبکههای اجتماعی .بهران :پژوهيکده فناوری
اطالیا و اربباطا جهاد دانيگاهی.
جمالیزاده ،ا .)1385( .سیرهشناسی و بربی دلنی .مجله مطالعات ایرانی .سال پنام ،شماره .10
حسینزاده ،ا ،ع؛ و دلگری .)1389( .بحلی یباو آسیب زای بربی دلنی دانيابلان دانيگاه آزاد اسالوی واحد اهر .زن و مطالعات
خانواده .سال دوم ،شماره .7
رلتزر ،ج .)1388( .نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر .برجمه :م ،ثالثی .بهران :انتيارا یلمی.
سادا  ،م ،ع .)1386( .اخالق اسالمی .بهران :سم .
سبرلن ،و ،ج؛ و دلگری .)1384( .نظریههای ارتباطات .برجمه :ع ،ر ،دهقان .بهران :دانيگاه بهران.
شکبهی ،غ ،ح .)1387( .تعلیم و تربیت و مراحل آن .ويهد :آستان قدس رضبی.
یباسیقادی ،م؛ و دلگری .)1390( .تأثیر اینترنت بر هویت ملی .بهران :پژوهيکده وطالعا راهبردی.
یدلیپبر ،ص .)1391( .تحلیل جامعهشناختی پیامدهای شبکههای اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی کاربران جوان
شهر اصفهان .پالانناوه کارشناسی ارشد ،دانيگاه اصفهان :دانيکده ادبیا و یلبم انسانی.
یدلیپبر ،ص؛ و دلگری .)1392( .باثیر فیسببک بر ویزان دلنداری دانيابلان دانيگاه بهران .مجموعه مقاالت همایش
بینالمللی فرهنگ و اندیشه دینی( .جلد شيم) ،ببشهر :وبسسه سفیران فرهنگی وبین.
یدلیپبر ،ص؛ و دلگران .)1393( .آسیبشناسی شبکههای اجتماعی مجازی .بهران :پارسینه.
فتحالهی ،ع .)1382( .راهبردهای اساسی برای نی به بربی دلنی در آوبزش و پرورش .مجموعه مقاالت همایش آسیبشناسی
تربیت دینی در آموزش و پرورش .بهران :وحراب قلم.
قاسمی ،و؛ و دلگران .)1391( .بعاو در فضای واازی شبکههای اجتمایی النترنتی و باثیر آن بر هبل دلنی جبانان؛ وطالعه وبردی
فیسببک و جبانان شهر اصفهان .دو فصلنامه دین و ارتباطات .سال نبزدهم ،شماره .2
کرالب ،ی .)1388( .نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس .برجمه :ع ،وخبر .بهران :نير آگه.
وزلنانی ،ک .)1392( .بررسی رابطه استفاده از شبکههای اجتمایی واازی و هبل

دلنی کاربران .مجموعه مقاالت همایش

تخصصی شبکههای اجتماعی .بهران :پژوهيکده فناوری اطالیا و اربباطا جهاد دانيگاهی.
وعمار ،ث؛ و دلگران .)1391( .شبکههای اجتمایی واازی و بحران هبل (با باکید بر بحران هبلتی الران) .مطالعات و تحقیقات
اجتماعی در ایران .سال اول ،شماره .4
وککبال  ،د .)1388( .درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی .برجمه :پ ،اجاللی .بهران :ورکز وطالعا و بحقیقا رسانهها.
وهدیزاده ،س ،م .)1389( .نظریههای رسانه :اندیشههای رایج و دیدگاههای انتقادی .بهران :هميهری.
هروز ،م .)1380( .مقدمهای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی .بهران :انتيارا فاران.
Boyd, D. & Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship.
Journal of Computer- Mediated Communication. Vol. 133.

45

آسیبشناسی شبکههای اجتماعی جمازی موابیل حمور در زمینه تربیت دینی

Campbell, H. (2012). The Relationship between Facebook use and Religiosity among
Emerging Adults. Ph. D Thesis, University of South Carplina.
Grasmuck, S. (2012). Facebook and Religiosity. Mediterranean Journal of Social
Sciences. Vol. 4, No. 6.
Laughey, D. (2007). Key Themes in Media Theory. McGraw Hill Publication.
Pempek, T. A., Yermolayeva, Y. A., Calvert, S, L. (2009). College Students' Social
Networking Experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental
Psychology. Vol. 30.
Tyler, T. (2012). Social networking and Globalization. Mediterranean Journal of Social
Sciences. Vol. 4, No. 6.

