
چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی با میزان شرکت در مراسم 
مذهبی جوانان شهرکرد بود. روش تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسش نامه محقق ساخته 
در دو زمینه 1- اســتفاده از شبکه های اجتماعی و 2- شرکت در مراسم مذهبی بود. روایي این 
دو پرسش نامه به صورت محتوایي و براســاس قضاوت صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و 
پایایی آن دو براساس آلفای کرونباخ به ترتیب 0/80 و 0/81 محاسبه شد. جامعه آماری در این 
پژوهش دانشجویان دانشگاه شهرکرد بودند که با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر مرد با روش 
نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به آزمون کولموگروف- 
اسمیرنف از آنجایی که سطح معنا داري آزمون نرمال بودن متغیرهاي تحقیق کمتر از 0/05 بود، 
جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون ناپارامتری کای دو استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین 
استفاده جوانان از شبکه های اجتماعی)مدت عضویت و میزان استفاده، مشارکت در شبکه های 
اجتماعی و اعتماد به شبکه های اجتماعی( با شرکت آنان در مراسم های مذهبی)میزان شرکت، 
مشارکت در اجرای مراسم مذهبی و باور به شرکت در مراسم مذهبی( رابطه معنادار و معکوس 
وجود دارد. بدین معنی که هرچه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی، مشارکت در شبکه های 
اجتماعی و اعتماد به شبکه های اجتماعی بیشتر باشد، میزان شرکت در مراسم مذهبی، مشارکت 

در مراسم مذهبی و باور به مراسم مذهبی کاهش می یابد.
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مقدمه 
جهانی شــدن پدیده ای اســت که بر جوانب گوناگون زندگی فرهنگی، تاثیرگذار و 
زمینه ساز پیشرفت فناوری ارتباطات است)قریشی، 1381: 43(. بسیاری از دانشمندان و 
صاحب نظران علوم اجتماعی بر این باورند که ترکیب و همگرایی فناوری های ارتباطی و 
تجدید ساختار نظام سرمایه داری در دهه های اخیر ما را وارد عصر و جامعه تازه ای کرده 
اســت.  بل1 آن را جامعه فراصنعتی، کاستلز2، جامعه شبکه ای و اومه سائو3 آن را جامعه 

اطالعاتی4 نامیده است(تاجیک اسمعیلی و تاجیک اسماعیلی، 1394(.
کاستلز)1380(، شبکه را مجموعه ای از نقاط اتصال یا گره های به هم پیوسته تعریف 
می کند. نقطه اتصال یا گره، نقطه ای اســت که در آن، یک منحنی، خود را قطع می کند. 
به عبارتی، شبکه ها مجموعه ای از اتصاالت میان اجزاء یک واحد اجتماعی هستند. این 
اجزاء روابط درون و بین ســطوح، یا واحدهای واقعیت اجتماعی را ســازمان می دهند. 
کاستلز معتقد است، شبکه ها، ساختارهایی باز هستند که می توانند بدون هیچ محدودیتی 
گسترش یابند، تا زمانی که این نقاط، توانایی ارتباط در شبکه را داشته باشند، می توانند 
شــاخص جدیدی را در درون خود پذیرا  شوند. یک ساختار اجتماعی مبتنی بر شبکه، 
سیســتم بســیار باز و پویایی اســت که بدون این که توازن آن با تهدیدی روبرو شود، 
توانایی نوآوری دارد. از آنجا که شبکه ها چندگانه هستند، رمزها)ُکدها( و کلیدهایی که 
بین شــبکه ها عمل می کنند، به منابع اصلی شکل دهی تبدیل می شوند. همگرایی تکامل 
اجتماعی و تکنولوژی های اطالعات، در سرتاسر ساختار اجتماعی، شالوده جدیدی برای 
اجرای فعالیت ها ایجاد می نمایند. این شالوده، که در درون شبکه ها جای دارد، فرآیندهای 
اجتماعی مسلط را مشخص می کند و به این ترتیب، ساختار اجتماعی را شکل می دهد.

واحدهای جامعه شــبکه ای، تکه تکه و پراکنده هستند. به این معنی که، تماس ها و 
اتصال ها در درون واحدها، به نسبت پایین و کم می باشد. در عوض، عناصر این واحدها 
)افراد( خود تماس های خود را انتخاب می کنند و اتصال های خود را فراســوی واحدها 
برقرار می کنند. با استفاده از تمام انواع ارتباط های راه دور، آن ها، سطح باالیی از اتصال 
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3. Ome Sao
4. Information Society
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و تماس را میان خود و افراد دیگر توسعه می دهند. شبکه ها، سلسله مراتبی نیستند. آن ها 
دارای مراکز چندگانه ای هستند که هم به همکاری، و هم به رقابت با یکدیگر می پردازند. 
شمول و گســتردگی جامعه شبکه ای، کمتر از جامعه توده ای است. در جامعه شبکه ای 
فردیت یافته، افراد مجبور هستند ارزش های خود را برای هر شبکه به نمایش بگذارند؛ 

در غیر این صورت ممکن است منزوی یا َطرد شوند)مهدی زاده، 344:1393(.
از اوایل دهه 1990 میالدی از ســوی پژوهشگران فضای مجازی اینترنت به عنوان 
فضایی برای برســازی هویت مورد توجه قرار گرفته اســت)لمپ و پاستر1، 2002: به 
نقل از عقیلی و تاجیک اســماعیلی، 1389(. اینترنت باعث تحوالت گســترده از جمله 
تحــول در مفهــوم زمان و مکان، فراهم آمدن منابع و مراجــع جدید، ذهنیت و هویت 
جدید شده است)گل محمدی، 1383(. بسیاری از مباحث مربوط به فن آوری اطالعات 
و ارتباطات ناظر بر کنش متقابل افراد در فضای مجازی و مباحث آنالین در چت  روم ها، 
وبالگ ها، شــبکه های اجتماعی، گروه های خبری و ... است. به طور کلی، انقالب نوین 
اطالعاتی، بــا پایان دادن به ارتباطات جمعی یک طرفه، رابطه مخاطبان با رســانه های 
ارتباطی را دســتخوش تحوالت اساسی نموده است. ماهیت دو سویه و تعاملی اینترنت 
باعث شــده اســت که هر فردی در هر لحظه هم دریافت کننده و هم ارسال کننده پیام 
باشد به نحوی که اساساً تمایز بین تولیدکننده و مصرف کننده اطالعات به نحو فزاینده ای 
دشــوار می گردد)یانگ و گافمن2، 2001: 8-12 به نقل از تاجیک اســمعیلی و تاجیک 

اسماعیلی: 1394(. 
شــبکه اجتماعی مجازي هم آگاهی دهنده اســت و هم واسطه. فیس بوک به مثابه 
یک امکان ارتباطی و یک شــبکه اجتماعی نوظهور، جذاب و فراگیر به سرعت جاي 
خــود را در عرصه تعامالت اجتماعی باز کرده اســت و زمینه بروز تغییر و تحوالتی 
اساسی در هویت اجتماعی کاربران را از طریق آگاهی دادن به افراد و همچنین فراهم 
نمودن فضایی تعاملی بوجود آورده اســت. محوریت یافتن ارتباطات، از متن خارج 
شــدن مکان ها و تجارب روزمره افراد، رواج شــکل هاي ارتباطی غیروابسته به زمان 
و مکان و انجام همزمان چند نقش ســبب تغییر هویت افراد می شــود که تحول یا به 
تعبیري بحران فرهنگی که به اعتقاد مک لوهان ناشــی از عدم تجانس یا تأخر فرهنگی 
1. Lamp & Poster
2. Goffman
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اســت را به همراه دارد. توجه به این امر زمانی ضروري تر به نظر می رسد که نگاهی 
به روند رو به رشــد عضویت در این شبکه اجتماعی مجازي انداخته شود. شبکه های 
اجتماعی صحنه ای فراهم می آورند که کاربران می توانند از هر جنســیت، ســن، طبقه 
اجتماعی، نژاد و قومیتی که باشــند، در آن ظاهر شــوند و نقش دلخواه خود را بازی 
کنند. شــبکه های اجتماعی مجازی، کاربران را به هویتی فردمدارشــده 1 با مشخصات 
منحصر به فرد ســوق می دهند و این قابلیت به فرد داده می شــود تا خود را هرگونه 
کــه می خواهد، فراتر از هویــت واقعی خود در جهان فیزیکــی بازتعریف و روایت  

کند. 
شــبکه های اجتماعی مجازی هم چون فیس بوک، براساس ساختار و تعاریف خود 
به طبع دارای ارزش های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند. به طوری که این 
جوامع مجازی توانسته اند مفاهیم و حتی مسائلی از جمله انجام مناسک فردي و گروهي 
را بازتعریف کنند. گرچه کاربران خود در شــکل دهی این جوامع نقش چشمگیری ایفا 
می کنند اما قوانین جوامع مجازی و گفتمان حاکم بر آنان در تأثیرگذاری و شــکل دهی 

هویت اعضای خود نقش مهمی دارا هستند.
جوانان بیشــترین کاربران اینترنت هســتند. اســتفاده از اینترنت اثرهای عمیقی بر 
ارزش های جوانان گذاشــته و موجب شده اســت تا به نیازهایی که قباًل خانواده پاسخ 
می داد، امروزه از سوی این رسانه جدید جواب داده شود)ربیعی، 1387: 16(. در این میان 
غرب در مسیر سردمداری تمدن اطالعاتی قرار گرفته است و از رهگذر یک پارچه سازی 
ارزشی، فرهنگ اســتعالیی خود را بر دیگر کشورهای جهان می گستراند)هانتینگتون2، 

 .)1378
کاستلز)1380( مدعی است که اینترنت به عنوان یک میدان الکترونیک برآن است 
که از جامعه هم کنشی خبر دهد. وی باور دارد که حضور در شبکه اینترنت، پیش نیاز 
مشــارکت کامل در جامعه امروزی اســت. این موضوعی است که او برای گسترش 
دسترســی بــه ICT، به ویژه اینترنت، بــه عنوان حق شــهروندی در عصر اطالعات 
مطرح می کند. با وجود ابراز احساســات نســبت به این پیوند خوردگی، کاستلز بیم 
دارد که اگر شــبکه نمایش مدار باشد، ســرانجامش این خواهد بود که مردم زیر نفوذ 

1. Individualized
2. Huntington
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نیروهای تمرکزگرا هم کنش1 شــوند، نه به طور راســتین با یکدیگر هم کنشی2 داشته 
باشــند. به عالوه، بهای حضور در سیستم مجازی، سازش با منطق، زبان، نقاط ورود، 
رمزگذاری و رمزگشایی آن است. کاســتلز باور دارد که آثار فرهنگی ICT، بنیادی تر 
از حتی فهرســت مشخصات ارتباطات مردم ساالرانه آن است. کاستلز، از شبه واقعیت 
راســتین 3می نویسد و یادآور می شود که کشیده شدن ما به دنیای شبکه باعث می شود 
که ما در آن، با دیگران در شــکل های ویژه ای از ارتباط، هم کنشی  کنیم، این موضوع 
بیانگر این است که رسانه ها همه واقعیتی هستند که ما تجربه می کنیم. »به نظر می رسد 
که منظور کاســتلز این باشــد که رســانه ها، تنها گذرگاهی برای ارتباط، عبور پیام و 
و ســتد اطالعات و درک متقابل نیســتند. بلکه رســانه ها و به ویژه اینترنت، خود  داد  
جای واقعیت و تجربه های شــفاهی ما را می گیرند؛ و چه بســا، تجربه های شفاهی، 
واقعی وابســته به احســاس و حضور فیزیکی را کنار زده و دنیای دیگری را بنا  کنند. 
در دنیای رســانه های الکترونیک، همه چیز الکترونیکی اســت؛ واقعیت، الکترونیکی 
 اســت؛ و درک، فهم، ارتباط، اطالعات و تجربه، همگی الکترونیکی انجام می شــود«

)وبستر، 1390: 207(.
در این جامعه نوظهور، قلمرو فرهنگی دســتخوش تحوالت شگرفی می شود و در 
این قلمرو، الگوهای مشابه شبکه ای شدن، انعطاف پذیری و ارتباطات نمادین زودگذر، 
بر محور یک نظام منسجم رسانه ای الکترونیکی، و به طور مشخص اینترنت، به وجود 
می آید. فرهنگ مجاز در جامعه شــبکه ای با جا به جایی اندیشــه واقعیت مجازی که 
برای توصیف شبیه ســازی های رایانه ای محیط های واقعی استفاده می شود، نام گذاری 
می شود. هم سو با تحوالت تاریخی در عرصه ارتباطات و به ویژه، ظهور تکنولوژی های 
ارتباطــی تعاملی، تعاریف ارتباط از تعاریــف خطی و انتقالی – مکانیکی، به تعاریف 
ادراکی و اشــتراکی دو ســویه تبدیل شده اســت. به صورتی که کاربرد اصطالحاتی 
همچون فرســتنده و گیرنده، دشوار به نظر می رســد؛ چرا که همه، مشارکت کننده به 
حســاب می آیند. این گونه اســت که مرز میان ارتباط جمعی و انواع دیگر ارتباطات، 

بیش از پیش ناپدید می شود.

1. being interacted
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3. real virtuality
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ارتباطات در فضا های مجازی دارای کارکردهایی است که این کارکردها عبارتند از: 
الف( کارکردهای اظهاری، از آنجا که افراد مایلند برای خود )و گروه خود( هویت یابی 
نمایند، به طور موثری ابراز وجود می کنند. ب( کارکرد اجتماعی، با هم بودن و برقراری 
ارتباط، نوعی حس اجتماعی را در میان افراد می آفریند. ج( کارکرد آگاهی بخشــی، از 
طریق ارتباط، افراد می توانند در اطالعات یکدیگر سهیم شوند. د( و کارکرد کنترل، در این 
کارکرد ارتباط، موجبات شکل گیری کنش های مشترک، تغییر محیط، بهبود وضعیت افراد 
و گروه هــای آن ها را فراهم می آورد)رضایی قادی، 73:1391(. ورود دنیا های مجازی به 
زندگی جوانان و پیدا کردن جای ثابت در برنامه های روزمره آنان به خصوص شبکه های 
اجتماعی نظیر فیس بوک و توییتر و چت روم ها، باعث شده که جوانان خود را در دنیایی 
آزادتر و در دسترس تر حس کنند و با تفکرات و ایده هایی کاماًل متفاوت با دیدگاه های 

خانواده و نسل های گذشته آشنا شوند)آذربایجانی، 1385: 28(.
نظریه های زیادی درباره تاثیر رســانه ها در حوزه های مختلف زندگی انســان مطرح 
شــده اند. یکی از مهم ترین نظریه ها،  نظریه ی کاشت است. نظریه کاشت)گربنر1 ،1980( 
بر فرآیند انباشــتی و متراکمی اشاره می کند که به وسیله آن، رسانه ها، اعتقادات و باورها 
را درباره واقعیت اجتماعی پرورش می دهند. مخاطبان پرمصرف و کم مصرف رسانه ها، 
 اثرات متفاوتی از رســانه ها دریافت خواهند کرد. براســاس این نظریه،  هرچه مخاطبان 
پرمصرف تر باشند،  اثرات رسانه ها بر نگرش و ارزش ها و باورهای آنان بیشتر است. واژه 
متراکم و انباشتی، برای فهم این نظریه مهم است؛ زیرا نظریه پردازان کاشت درباره این که 
یک برنامه ویژه رسانه ای، اثرات چشمگیری بر باورها و نگرش های مخاطبان دارد، بحث 
نمی کنند، بلکه مدعی هستند، برای مدتی طوالنی رسانه ها دارای تاثیراتی بر روی مخاطبان 
نســبت به دنیا و اعتقادات و باورهای آن ها می باشند. کاشــت، بر هیچ یک از مدل های 
محرک - پاسخ یا خطی ساده، میان محتوای رسانه ها و مخاطبان داللت ندارد؛ بلکه بیشتر 
بر پیامدهای فزاینده دراز مدِت تماس با نظام ثابت و اساساً مکررِ پیام ها، و نه پاسخ های 

کوتاه مدت، داللت دارد. کاشت، به استمرار، ثبات و تغییر تدریجی توجه می کند.
جوانان به عنوان گروهی مهم از مخاطبان،  امروزه در معرض رســانه  های نوین قرار 
گرفته اند و طبیعی است که از تاثیرات رسانه  ها در امان نیستند. به عبارت دیگر جوانان، 

1. Gerbner
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مســتعدترین گروهی هستند که تحت تأثیر این تحوالت قرار گرفته اند. جوانان یکی از 
بزرگترین ســرمایه های هر کشور محسوب می شوند و یکی از مهم ترین دغدغه های هر 
خانواده ای به ثمر رســیدن و رشــد دادن جوانان متعهد و پای بند به ارزش های جامعه 
می باشــد. یکی از جلوه های پای بندی به ارزش ها به خصوص ارزش های دینی شرکت 
در مراســم ها و تجمع هاي مذهبی)شــرکت در نماز های جمعه و جماعت، شرکت در 
عزاداری های ائمه معصومین )ع(، برگزاری پرشــکوه مراسم ها و تجمعات دینی( است. 
تماس با ارزش های مذهبی در تشــکیل شخصیت تأثیر بسیاری دارد و جوانان را وادار 
می کند وجود خود را به منزله جزء و تابعی از جهان بزرگ بدانند)احمدی، 1375: 61(.
امــروزه ارتباطات در فضای مجــازی مذهب، جهان بینی را تحــت تاثیر قرار داده 
اســت)کینگ1، 2003(. در محافل علمی، جامعه ایران جامعه ای مذهبی شناخته می شود 
و تقریباً تمام پژوهش های اجتماعی صورت گرفته برای سنجش دین داری ایرانیان موید 
این ادعاســت. با این حال، تحلیل های نظری بیانگر آن اســت کــه در جوامع در حال 
گذر، دین داری یکی از متغیرهای اجتماعی اســت که دســتخوش تحوالت گسترده ای 
اســت)دورکیم، 1381(. براین اســاس، در ایران توجه به آثار برنامه ریزی دینی بعد از 
انقالب و رشد برداشت های متفاوت در سطح جامعه، توقعات و انتظارات مقامات دینی 
و افراد جامعه را افزایش داده است به گونه ای که وضعیت دین داری جوانان با حساسیت 
بیشتری پی گیری شده و می شود. از این رو اعمال و باورهای دینی جوانان در سطح کالن 
را می توان ناشی از فرآیند نوســازی جامعه ایرانی، آثار جهانی شدن، هم کنشی با جهان 

مدرن و برخورد با جریانات بین المللی دانست.
در جامعه امروز ایرانی نیز، چت روم ها یا میدان های چندکاربردی وضعیت جدیدی 
را بــرای کاربران فراهم کــرده و مرز های تازه ای را در شــکل گیری خرده فرهنگ ها، 
ارزش هــا و هویت جوانان پدید آورده اند. گمنامی، ســرعت ارتباطات و ســیال بودن 
آن، پیامدهای گســترده ای برای الگوهای ارتباطی و دوســت یابی جوانان ایرانی داشته 
اســت. ارتباطات اینترنتی در محیط های چت، ضمن آنکه روابط غیر وابسته به زمان و 
مکان را تقویت کرده، محملی برای جســتجو و ارضای کنجکاوی های جوانان نیز شده 

است)ذکایی،1383: 3-2(.

1. King
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همان طور که مطرح شــد، حوزه های مختف زندگی انسان تحت تاثیر رسانه های 
جدید،  دچار تحوالت کوچک و بزرگ می شــود. دین یکــی از مهم ترین حوزه هایی 
اســت که به نظر می رسد با ورود رســانه ها و فناوری های نوین ارتباطی،  دستخوش 
تحول و دگرگونی هایی شــده باشــد. دین از مؤلفه ها و ابعاد گوناگوني مثل باورها، 
عقاید، شناخت، مناسک، رفتارها و غیره تشکیل شده است. یکي از اساسي ترین ابعاد 
دین مناســک و رفتارهاي دیني اســت که نقش مهمي در بازتولید باورها و اعتقادات 
دیني چه در بعد اجتماعي و چه در بُعد فردي دارد. انقالب اسالمي که منجر به احیاي 
دوباره دین و ورود آن به تمام عرصه هاي زندگي شهروندان ایراني شد، باعث گردید 
که باورهاي اسالمي و همچنین طرز نگاه به نوع دین داري، شکل ورزي هاي دیني، نهاد 
دین و جریان مدرن شــدن جامعه تغییرکند)آزاد ارمکي و غیاثوند،1381(. در کشــور 
ما که اکثریت جمعیت پیرو اســالم و مذهب شیعه هستند، مناسک و رفتارهاي دیني 
مانند نماز و روزه، شرکت در مراسم هایي مثل تاسوعا و عاشورا، اعیاد مذهبي و غیره 
اهمیت زیادي دارند. گســتردگي، قدمت و پویایي این مراســم و مناسک در فرهنگ 
ایراني چنان اســت که مي توان گفت کمتر پدیده اجتماعي در کشــور به این وسعت 

مي رسد)جمشیدي ها و قبادي، 1386(. 
مناسک به دو دسته فردي و جمعي تقسیم مي شوند. مناسک فردي به انجام عبادات 
مذهبي اطالق مي شــود. مناســک جمعي نیز به دو دسته رســمي و غیررسمي تقسیم 
مي شــود. مناسک در رفتارهای جمعي رسمي، به شرکت در برنامه  هاي مذهبي، زیارت 
اماکن مذهبي و دیني که در مواقع خاص و با ســازماندهي مشــخصي اجرا مي شود و 

حالتي رسمي دارد اطالق مي شود)جمشیدي ها و قبادي، 1386: 46( .
مناســک و رفتارهاي جمعي غیررســمي به رفتارهایي که در محیط هاي غیررسمي 
برگزار مي شود و معموالً از طرف متولیان نهادهاي رسمي، برنامه ریزي و ایجاد نشده اند، 
اطالق می شود)ســراج زاده، 1383: 107(. صورت هایی از دیــن داری به صورت فردی 
و گروهی ظهور می کند که خواهان تجربه های شــورانگیز، عاطفی و احساســی دینی 
اســت تا به »بحران معنا«ی حاصل از تحوالت تجدد دینی پاسخ دهد)شریعتی مزینانی، 
غالمرضاکاشــی، 1394: 63(. مناسک دیني با برقراري نوعي روابط عاطفي مثبت سبب 
انسجام و یکپارچگي بین شرکت کنندگان مي شود. به خصوص در ایام برگزاري مراسم 
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مذهبی این گروه ها و افراد در کنار هم به گونه هاي دیگر دســت به کنش هاي واحدي 
مي زننــد و خود را از دیگران باز نمي شناســند. این اعتقــادات، باورها و گرایش ها در 
هنگام برگزاري مراســم، وحدت، عالقه مندي و یکدلي را بین شــرکت کنندگان فراهم 
مي سازد. همبستگي و یگانگي که از طریق همانندي در احساسات و تبعیت از نظام هاي 
ارزشــي واحد صورت مي گیرد، مي تواند کنشگران را به هم متصل سازد. از سوي دیگر 
از آنجا که ســنن و آداب دیني در مراســم مذهبي با گریه ها و عزاداري هاي جمعي و با 
شورآفریني هاي خاصي همراه است، کنشگران با این عمل مذهبي نوعي احساس تطهیر 
و نزدیکي به خدا دســت مي یابند. این امر سبب نوعي کامیابي و نشاط براي کنشگران 
عزادار مي شود. در واقع تفریح اجتماعي در این مراسم با توجه به ویژگي ها و جاذبه هاي 
خاص آن موجب تقویت، تحرک، آرامش و تجدید حیات فردي مي شود)جمشــیدي ها 

و قبادی، 1386: 49(.
اجرای مناســک مذهبی، شرکت در مراسم مذهبی و تأثیرگذاری آن بر رفتار، کنش 
و تفکر افراد به ویژه جوانان از جمله مســائل اساسی و مهم یک کشور است)شهبازی، 
1394: 245(. یکی از مهم ترین جنبه های تربیتی شــرکت در این مراسم اثرگذاری آن ها 
اســت. زمانی که انسان  تجربه ای را به صورت جمعی به دست می آورد به مراتب تاثیر 
بیشــتری دارد. دین تنها جنبه  های فردی عبادت و نیایش را شــامل نمی شود. جنبه های 
جمعی و گروهی دین دارای آثار و تبعات بسیار گسترده ای در خودسازی و دیگرسازی 
انسان ها ایفا می کند. دین به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی در تعامل با سایر نهادها و 
حوزه های اجتماعی است. در جامعه ایران به دلیل ساختار حاکم، این تعامل بسیار بیشتر 
است و وقوع انقالب اســالمی در سال 1357 مجدداً موجب پررنگ تر شدن این تعامل 

شده است)تاجبخش و موسوی، 1393: 120(.
علی رغم این که حدود دو دهه اســت که در جامعه ایران بحث شبکه های اجتماعی 
مطرح است و مطالعاتی در این زمینه انجام شده است، اما در رابطه با ارتباط شبکه های 
اجتماعی با شرکت در مراسم مذهبی به طور مشخص مطالعه ای انجام نشده است. با این 

حال به مرتبط ترین مطالعه ای که در این زمینه انجام شده است، مختصراً می پردازیم. 
مهــدي زاده و عنبرین)1388( رابطــه بین میزان اســتفاده از اینترنت را با هویت 
فرهنگي جوانان مورد بررســي قرار دادند. هویت فرهنگي در این پژوهش بر اساس 
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دو بعد هویت دیني و ملي ســنجیده شــد. تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد که اوالً 
اینترنت را مي توان یک رسانه تاثیرگذار بر هویت فرهنگي تلقي نمود. ثانیًا هرچه میزان 
استفاده از اینترنت بیشتر باشد عام شدن هویت فرهنگي و یا به عبارت دیگر تضعیف 
هویت فرهنگي افزایش مي یابد. ســاروخاني و رضایي قادي)1391( نشــان دادند که 
میان میزان اســتفاده از اینترنت و هویت ملي رابطه معنــادار و معکوس وجود دارد. 
هم چنین نوع اســتفاده از اینترنت نیز در میزان تعلق به هویت ملي تاثیرگذار است. در 
نهایت اســتفاده از اینترنت باعث تضعیف هویت ملي مي گردد. تایلر1)2012( نشــان 
داد که شــبکه هاي اجتماعي مجازي در ترکیب با نفــوذ قدرت هاي غربي، حرکتي را 
به ســوي همگن سازي جهان آغاز کرده اند که ســبب ایجاد تضاد و ستیز در جهان و 
حرکت برخي ملت ها به ســوي شکســت و تضعیف هویت ملي و سنت ها شده اند. 
هم چنین وي معتقد اســت که به واسطه این شــبکه هاي اجتماعي مجازي افراد قابل 
توجهي در سراســر دنیا در تعامل با یکدیگر قــرار گرفته و با فرهنگ و عقاید بیگانه 
رو به رو شــده و در خصوص از دســت دادن هویت هاي ملي و دیني شان احساس 
خطــر کرده اند. عبدالهی و کاکی)1394( در پژوهش خود به این نتایج دســت یافتند 
که بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و گرایش دختران به اســتفاده از وایبر و فیس بوک 
رابطة مستقیم وجود دارد. آن ها تاکید می کنند که رسانه ها، بیشتر اثرات نگرشی دارند 
تــا رفتاری. عدلی پور، قاســمی و میرمحمدتبار)1393( در مطالعــه خود به این نتیجه 
دســت یافتند که بین مدت زمان عضویت، میزان اســتفاده، میزان مشارکت و فعالیت 
کاربران در فیس بوک و هویت فرهنگی کاربران رابطة معنادار مثبتی وجود دارد. یعنی 
هرچه مدت زمان عضویت، میزان استفاده و میزان فعالیت و مشارکت در فیس بوک از 
سوی کاربران افزایش پیدا می کند، هویت فرهنگی کاربران ضعیف تر می شود. قاسمی، 
عدلی پور و کیان پور)1391( نیز در مطالعه خود دریافتند که بین مدت زمان عضویت، 
میزان اســتفاده و میزان مشــارکت و فعالیت کاربران در اســتفاده از فیس بوک، رابطه 
معنادار معکوس و بین واقعی تلقــی کردن محتوای فیس بوک و هویت دینی کاربران 
رابطــة معنادار مثبت وجود دارد؛ یعنی هرچه مدت زمان عضویت، میزان اســتفاده و 
میزان مشــارکت و فعالیت کاربران در اســتفاده از فیس بــوک افزایش پیدا می کند از 

1. Tylor
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برجســتگی هویت دینی نزد آن ها کاســته می شــود. هم چنین یافته ها بر این واقعیت 
داللــت دارد که جوانان متناســب با نوع نیازهای دینی و مذهبــی خود از فیس بوک 
اســتفاده می کنند و به همان ترتیب اســتفاده از فیس بوک بر شیوه و سبک دین داری 
آن هــا تأثیر می گذارد و قرائت های دینی مختلف را در آن ها افزایش می دهد. کیان پور، 
عدلی پور و کیخایی)1391( نیز در مطالعه خود دریافتند که بین مدت زمان عضویت، 
میزان مشــارکت و فعال بودن، واقعی تلقی کردن محتوای مطالب ارائه شده، اهداف و 
انگیزه کاربران ترک در استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک با هویت قومی آن ها رابطه 
مثبت و مســتقیمی وجود دارد. همچنین، کاربران ترک سعی می کنند از تمامی امکانات 
فیس بوک برای معرفی خود به سان یک هویت قومی، مطرح ساختن دیدگاه های خود 
در راستای حفظ هویت و تداوم فرهنگ خویش و بیان مطالب اجتماعی سیاسی خود 
اســتفاده کنند. مزینانی)1393( در مطالعه خود دریافت که صرف حضور و استفاده از 
شبکه های اجتماعی مجازی بر تضعیف هویت دینی کاربران تاثیر معناداری ندارد ولی 
نوع اســتفاده از این شبکه ها از نظر استفاده کاربردی و یا تفریحی، مدت زمان طوالنی 
حضور در این شــبکه ها و همچنین هدف استفاده کاربران از این شبکه ها در تضعیف 
هویت دینی کاربران و تمایل آنان در حرکت از هویت ســنتی و اصیل دینی به سمت 

هویت بازتابی و مدرن تاثیرگذار است.
بررسي مطالعات انجام شده در این زمینه حاکي از این است که عمده ترین مطالعاتی 
که در زمینه شــبکه های اجتماعی صورت گرفته از زوایه جامعه شناسی آن هم در زمینه 
ارتباط شــبکه های اجتماعی با هویت قومی و فرهنگی بوده اســت، تنها یک مطالعه در 
زمینه ارتباط استفاده از شــبکه هاي اجتماعي و هویت دیني گزارش شده است. از این 
رو مطالعه ای که هم زمان رابطه میان استفاده از شبکه های اجتماعی و شرکت در مراسم 
مذهبی را مورد بررسی قرار دهد انجام نشده است. از این رو این پژوهش بر آن است که 
به این خالء پاسخ دهد و به این موضوع بپردازد که آیا بین استفاده جوانان از شبکه های 
اجتماعی)مدت زمان عضویت، میزان استفاده، مشارکت در شبکه اجتماعی و اعتماد به 
شبکه اجتماعی( و شرکت در مراسم مذهبی)شرکت در مراسم مذهبی، میزان شرکت در 
مراسم مذهبی و مشارکت در مراسم مذهبی و باور به مشارکت در مراسم مذهبی( رابطه  

معناداري وجود دارد؟
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روش پژوهش
در این پژوهش، با توجه به شرایط و موضوع مورد بررسی از روش پیمایشی و ابزار 
اندازه گیری پرســش نامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان پسر 
دانشگاه شهرُکرد بودند که براســاس آمار دانشگاه 11339 نفر بوده اند. از این جامعه با 
توجه به فرمول کوکران تعداد 384 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به 

عنوان نمونه انتخاب شده و به سوال های پرسش نامه پاسخ دادند. 

ابزار جمع آوری اطالعات
ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر دو پرســش نامه محقق ســاخته یکی در زمینه 

استفاده از شبکه های اجتماعی و دیگری در زمینه شرکت در مراسم مذهبی است.

1. پرسش نامه استفاده از شبکه های اجتماعی
جهت آگاهی از میزان استفاده دانشجویان از شبکه های اجتماعی، ابتدا براساس ادبیات 
شــبکه های اجتماعی)کاســتلز، 1380( و اهداف پژوهش نشانگرهایي با تمرکز بر مدت 
زمان عضویت در شبکه های اجتماعی)عبارت از مدت زماني است که فرد به عضویت 
شبکه اجتماعي در آمده است(. این زمان از بدو عضویت تا سه سال یا بیشتر مورد پرسش 
قــرار گرفت، مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی)مدت زماني از شبانه روز است 
که فرد از شــبکه هاي اجتماعي استفاده مي کند. در این پژوهش این مدت زمان از کمتر از 
پانزده دقیقه تا دو ساعت و بیشتر مورد پرسش قرار گرفت(، اعتماد به صحت اطالعات 
شبکه های اجتماعی)اعتمــاد به شبکه اجتماعي به میزان شناخت و اعتقاد کاربران نسبت 
به صحت محتواي مطالب مورد استفاده در شبکه اجتماعي اطالق مي شود. در این مطالعه 
براي ســنجش اعتماد کاربران از دو معرف  زیر استفاده شد 1- میزان اعتماد و خوش بیني 
کاربران به محتواي شــبکه اجتماعي در مقایسه با رسانه هاي داخلي 2- اعتبار و مقبولیت 
پیام رســانان شــبکه اجتماعي از دید کاربران( و میزان مشارکت کاربران در شبکه  هاي 
اجتماعي)مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از شبکه اجتماعي به میزان درگیري و 
تعامل کاربران در استفاده از شبکه اجتماعي اطالق مي شود(. این متغیر با تمرکز بر 1- دیدن 
پروفایل ها، عکس ها و آلبوم هاي شخصي دوستان، 2- مطالعه موضوعات به بحث گذاشته 
شــده، 3- اظهار نظر کردن پیرامون موضوعات بحث شده، 4- شروع بحث تازه در بین 
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گروه هاي عضو، 5- دنبال کردن لینک اخبار و موضوعات اجتماعي و فرهنگي، تنظیم شد. 
از این رو بر اساس این نشانگرها پرسش نامه اي تدوین شد. در این پرسش نامه برای هر 
4 مولفه به تفکیک 10 گویه جمعاً 40 گویه در مقیاس لیکرت 5 درجه ای از خیلي کم)نمره 
1(، کم)نمره 2(، تا حدودي)نمره 3(، زیاد)نمره 4(، خیلي زیاد)نمره 5( تنظیم و در اختیار 
صاحب نظران رســانه قرار داده شــد و از آنان خواسته شد که به انطباق گویه ها با اهداف 
پژوهش و انطباق گویه ها با مولفه های پژوهشی بپردازند. پس از پاسخ دادن صاحب نظران 
به این پرسش نامه و جمع آوری پرسش نامه ها، داده های خام استخراج و دسته بندي شدند. 
پس از دســته بندی نتایج حاصل، گویه هایی که بر روی آن توافق وجود نداشت حذف و 
گویه هایی که پیرامون آن توافق وجود داشــت، نگهداری شــد و گویه هایی که دیدگاه ها 
پیرامون آن متعارض بود یعنی هم دیدگاه موافق و هم دیدگاه مخالف وجود داشت، مورد 
بازنگری قرار گرفت، پس از بازنگری گویه ها، مجدداً پرسش نامه در اختیار صاحب نظران 
قرار داده شــد. پس از جمع آوری نظرات مجدداً نتایج استخراج و گویه هایی که پیرامون 
آن توافق وجود نداشت حذف و گویه هایی که در مورد آن توافق وجود داشت نگهداری 
شد. فرم نهایی پرسش نامه براساس مجموع سوال هایی که در مرحله اول و مرحله دوم نظر 
مثبت صاحب نظران را کسب کرده بود تنظیم شد. الزم به ذکر است که تعداد سواالتی که 
توانسته بود نظر مثبت صاحب نظران را کسب نماید 12 گویه بود که هر مولفه یعنی مدت 
زمان عضویت و میزان استفاده از شبکه، میزان مشارکت در شبکه و اعتماد به شبکه هر کدام 

به تفکیک4 سوال را به خود اختصاص دادند.
پایایی پرســش نامه از طریق آلفای کرونباخ تعیین شــد که داده های آن در جدول 1 

آمده است.

جدول 1. ضریب پایایی پرسش نامه استفاده از شبکه های اجتماعی

ضریب پایایینام مولفه

0/81مدت زمان عضویت
0/79مدت استفاده از شبکه های اجتماعی

0/81اعتماد به شبکه
0/80میزان مشارکت در شبکه
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داده های حاصل از جدول 1 حاکی از این است که ضرایب بدست آمده معنادار بوده 
و پرسش نامه از ضریب پایایی قابل قبولی برخوردار است.

2. پرسش نامه شرکت در مراسم مذهبی
جهت آگاهی از کم و کیف شــرکت آزمودنی ها در مراسم مذهبی براساس دیدگاه 
آزاد ارمکــی و غیاثوند) 1381(، ابتدا براســاس ادبیات مناســک دینی اعم از فردی و 
جمعی در محیط های رسمی و غیررسمی و اهداف پژوهشی با تمرکز بر 1ـ زمان شروع 
شــرکت در مراسم مذهبي)آغاز شــرکت در مراسم مذهبي با تمرکز بر شروع شرکت 
در مراســم مذهبي فردي، جمعي، رســمي و غیررســمي(، 2ـ مدت زمان شرکت در 
مراســم مذهبی)مدت زماني از شبانه روز است که فرد در مناسبت ها و مراسم مذهبی 
مربوط به آن مناســبت ها شــرکت مي کند(. از بدو شرکت در مراسم تا یک ساعت و 
بیشــتر 3ـ اعتقاد)باور( جوانان به شرکت در مراسم مذهبی)به میزان شناخت و اعتقاد 
نسبت به مراســم مذهبی اطالق مي شود(. براي سنجش اعتقاد جوانان از معرف هاي: 
)میزان اعتقاد و خوش بیني جوانان به مراســم مذهبی و اعتبار و مقبولیت مراســم از 
دید جوانان( اســتفاده شد(. 4ـ میزان مشــارکت فعال در مراسم مذهبی)مشارکت در 
مراســم مذهبي با نشــانگرهایی از قبیل: ـ تعلق و ارزیابي مثبت و احســاس عالقه 
به مراســم مذهبي،ـ  وفاداري و احســاس تعهد وـ   تکلیف به شــرکت در مراسم و 
همگامي با شرکت کنندگان مورد مطالعه قرار گرفت(. از این رو براساس این مولفه ها 
پرســش نامه ای با تعداد 40 گویه)هر مولفه 10 گویــه( در مقیاس لیکرت 5 درجه ای 
 از خیلي کم)نمــره 1(، کم)نمــره 2(، تا حدودي)نمره 3(، زیاد)نمــره 4(، خیلي زیاد
)نمره 5( تنظیم و در اختیار صاحب نظران حوزه دین قرار گرفت و از آن ها خواســته 
شد که پیرامون انطباق گویه ها با اهداف پژوهش و انطباق گویه ها با مولفه های پژوهش 
اظهار نظر نمایند. پس از پاســخ دادن صاحب نظران به این پرسش نامه ها و جمع آوری 
آن ها، داده های خام اســتخراج شدند. پس از دسته بندی نتایج حاصل گویه هایی که بر 
روی آن توافق وجود نداشــت حذف و گویه هایی که پیرامون آن توافق وجود داشت 
نگهداری شــدند و گویه هایی که دیدگاه ها پیرامون آن متعارض بود یعنی هم دیدگاه 
موافق و هم دیدگاه مخالف وجود داشت مورد بازنگری قرار گرفت. پس از بازنگری 
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گویه ها، مجدداً پرســش نامه در اختیار صاحب نظران قرار داده شد. پس از جمع آوری 
نظرات مجدداً نتایج استخراج و گویه هایی که پیرامون آن توافق وجود نداشت حذف 
و گویه هایی که در مورد آن توافق وجود داشــت نگهداری شد. فرم نهایی پرسش نامه 
براســاس مجموع گویه هایی که در مرحله اول و مرحله دوم نظر مثبت صاحب نظران 
را کســب کرده بود تنظیم شــد. الزم به ذکر است که تعداد گویه هایی که توانسته بود 
نظر مثبت صاحب نظران را کســب نماید 12 گویه بود. که هر مولفه یعنی زمان شروع 
شرکت در مراسم مذهبی، شــرکت در مراسم مذهبی، اعتقاد)باور( جوانان به شرکت 
در مراســم مذهبی و میزان مشارکت فعال در مراسم مذهبی تعداد 4 گویه را به خود 
اختصاص داد. پایایی پرســش نامه از طریق آلفای کرونباخ تعیین شد که داده های آن 

در جدول 2 آمده است.

جدول 2. ضریب پایایی پرسش نامه شرکت در مراسم مذهبی

ضریب پایایینام مولفه

0/81آغاز شرکت در مراسم مذهبي 

0/79مدت زمان شرکت در مراسم مذهبی

0/78اعتقاد جوانان به شرکت در مراسم مذهبی

0/83میزان مشارکت جوانان در مراسم مذهبی

داده های حاصل از جدول 2 حاکی از این است که پرسش نامه از ضریب پایایی قابل 
قبولی برخوردار است.

یافته ها
در پژوهش حاضر به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف- 

اسمیرنف استفاده شد که نتایج آن در جدول 3 نشان داده شده است. 
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جدول 3. بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

متغیر
Most Extreme Differences آماره

K.S
سطح 

نتیجهمعنا داري
منفیمثبتقدرمطلق

زمان عضویت کاربران 
  Sig<0/05  - نرمال نیست  0/1443/2790/001-0/1670/167در شبکه های اجتماعی

مدت زمان استفاده 
کاربران از شبکه های 

اجتماعی
  Sig<0/05  - نرمال نیست  0/1590/159-0/1583/1140/001

اعتماد کاربران به 
صحت محتوای 

شبکه های اجتماعی
  Sig<0/05  - نرمال نیست  0/2080/208-0/1494/0770/001

میزان مشارکت و 
فعال بودن کاربران در 

شبکه های اجتماعی
  Sig<0/05  - نرمال نیست  0/2180/218-0/1164/270/001

زمان شروع شرکت 
جوانان در مراسم 

مذهبی
  Sig<0/05  - نرمال نیست  0/1790/173-0/1793/5110/001

مدت زمان )میزان( 
شرکت جوانان در 

مراسم مذهبی
  Sig<0/05  - نرمال نیست  0/1740/174-0/1363/4090/001

اعتقاد جوانان به 
شرکت در مراسم 

مذهبی
  Sig<0/05  - نرمال نیست  0/1780/146-0/1783/4970/001

میزان مشارکت و فعال 
بودن جوانان در مراسم 

مذهبی
  Sig<0/05  - نرمال نیست  0/1990/196-0/1993/9070/001

با توجه به جدول فوق از آنجا که ســطح معنا داري آزمــون نرمال بودن متغیرهاي 
تحقیق کمتر از 0/05 مي باشد بنابراین با اطمینان 95% مي توان گفت توزیع متغیرها نرمال 
نیســت. بنابراین جهت بررسی پرسش های تحقیق از آزمون ناپارامتری کای دو استفاده 

به عمل آمد.
یکــی از یافته های پژوهش مربوط به رابطه زمان عضویت کاربران در شــبکه های 
اجتماعی با میزان شرکت آنان در مراسم مذهبی است که نتایج آن در جدول 4 منعکس 

شده است.
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جدول 4. نتایج آزمون کای دو بین زمان عضویت کاربران
 در شبکه های اجتماعی با میزان شرکت آنان در مراسم مذهبی

آماره متغیر
کای دو

درجه 
آزادی

سطح 
ضریب نتیجهمعناداری

گاما
سطح 

معناداری

عی
ما

جت
ی ا

ها
که 

شب
در 

ن 
برا

کار
ت 

وی
عض

ن 
زمان شروع شرکت جوانان زما

0/320/001-اثر دارد27/232160/039در مراسم مذهبی

مدت زمان )میزان( شرکت 
0/5390/001-اثر دارد82/469160/001جوانان در مراسم مذهبی

میزان مشارکت و فعال بودن 
0/4820/001-اثر دارد48/954160/001جوانان در مراسم مذهبی

اعتقاد جوانان به شرکت در 
0/5870/001-اثر دارد78/236160/001مراسم مذهبی

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود، مقدار آماره کای دو برای متغیر زمان عضویت 
کاربران در شبکه های اجتماعی و متغیر زمان شروع شرکت جوانان در مراسم مذهبی 
برابر 27/232 و سطح معناداری آزمون 0/039 است، که این مقدار کمتر از 0/05 می باشد
با اطمینان 95% می توان گفت زمان عضویت  . از این رو  ( / , sig / )α ≤ =5 5   

کاربران در شبکه های اجتماعی با زمان شروع شرکت جوانان در مراسم مذهبی رابطه 
دارد)زمان عضویت کاربران در شبکه های اجتماعی و زمان شروع شرکت جوانان در 
مراسم مذهبی وابسته هستند(. با توجه به مقدار ضریب گاما)0/32-( می توان گفت شدت 
وابستگی زمان عضویت کاربران در شبکه های اجتماعی و زمان شروع شرکت جوانان در 
مراسم مذهبی در حد متوسط است. عالمت ضریب گاما منفی است بنابر این تعداد زوج های 
هماهنگ کمتر از زوج های ناهماهنگ است بنابراین رابطه معکوس بین دو متغیر وجود دارد.
مقـدار آمـاره کای دو بـرای متغیـر زمان عضویـت کاربران در شـبکه های اجتماعی 
 و متغیـر مـدت زمـان )میـزان( شـرکت جوانـان در مراسـم مذهبـی،  معنـادار اسـت 
( بنابرایـن می تـوان گفـت بیـن مـدت زمـان عضویت  / , p / )χ = <2 82 469 1   (
مذهبـی  مراسـم  در  جوانـان  شـرکت  زمـان  بـا  اجتماعـی  شـبکه های  در  کاربـران 
رابطـه وجـود دارد)زمـان عضویـت کاربـران در شـبکه های اجتماعـی و مـدت زمـان 
شـرکت جوانـان در مراسـم مذهبـی وابسـته هسـتند(. بـا توجـه بـه مقـدار ضریـب 
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گامـا)0/539-( می توان گفت شـدت وابسـتگی زمـان عضویت کاربران در شـبکه های 
اجتماعـی و مـدت زمـان شـرکت جوانـان در مراسـم مذهبـی در حد متوسـط اسـت. 
عالمـت ضریـب گامـا منفـی اسـت بنابـر ایـن تعـداد زوج هـای هماهنـگ کمتـر از 
زوج هـای ناهماهنـگ اسـت بنابرایـن رابطـة معکـوس بیـن دو متغیـر وجـود دارد.
مقـدار آمـاره کای دو بـرای متغیـر زمان عضویـت کاربران در شـبکه های اجتماعی 
 و متغیـر میـزان مشـارکت و فعـال بـودن جوانـان در مراسـم مذهبـی معنـادار اسـت
(. بنابرایـن می تـوان گفـت زمان عضویـت کاربران در  / , p / )χ = >2 48 954 1   (
شـبکه های اجتماعـی بـا میـزان مشـارکت و فعـال بـودن جوانـان در مراسـم مذهبـی 
رابطـه دارد)زمـان عضویـت کاربـران در شـبکه های اجتماعـی و میـزان مشـارکت و 
فعـال بـودن جوانـان در مراسـم مذهبـی وابسـته هسـتند(. بـا توجـه به مقـدار ضریب 
گامـا)0/482-( می توان گفت شـدت وابسـتگی زمـان عضویت کاربران در شـبکه های 
اجتماعـی و میـزان مشـارکت و فعال بـودن جوانان در مراسـم مذهبی در حد متوسـط 
اسـت. عالمـت ضریـب گاما منفی اسـت بنابـر این تعـداد زوج های هماهنـگ کمتر از 

زوج هـای ناهماهنـگ اسـت بنابـر این رابطـه معکوس بیـن دو متغیر وجـود دارد.
شـبکه های  در  کاربـران  عضویـت  زمـان  متغیـر  بـرای  دو  کای  آمـاره  مقـدار 
 اجتماعـی و متغیـر اعتقـاد جوانـان بـه شـرکت در مراسـم مذهبـی معنـادار اسـت
(. بنابـر ایـن می تـوان گفت زمان عضویـت کاربران در  / , p / )χ = >2 78 236 1   (
شـبکه های اجتماعـی با اعتقاد جوانان به شـرکت در مراسـم مذهبی رابطـه دارد )زمان 
عضویـت کاربـران در شـبکه های اجتماعـی و اعتقـاد جوانـان بـه شـرکت در مراسـم 
مذهبـی وابسـته هسـتند(. بـا توجه بـه مقـدار ضریـب گامـا)0/587-( می تـوان گفت 
شـدت وابسـتگی زمـان عضویت کاربـران در شـبکه های اجتماعی و اعتقـاد جوانان به 
شـرکت در مراسـم مذهبـی در حـد متوسـط اسـت. عالمت ضریـب گاما منفی اسـت 
بنابـر ایـن تعـداد زوج های هماهنگ کمتـر از زوج های ناهماهنگ اسـت بنابراین رابطة 

معکوس بیـن دو متغیر وجـود دارد.
دیگر یافته این پژوهش مربوط به »مدت زمان استفاده« کاربران از شبکه های اجتماعی 
و رابطه آن با میزان شرکت آنان در مراسم مذهبی است که نتایج آن در جدول 5 منعکس 

شده است.
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جدول 5. نتایج  آزمون کای دو بین مدت زمان استفاده کاربران
 از شبکه های اجتماعی با میزان شرکت آنان در مراسم مذهبی

آماره متغیر
کای دو

درجه 
آزادی

سطح 
ضریب نتیجهمعناداری

گاما
سطح 

معناداری

عی
ما

جت
ی ا

ها
که 

شب
از 

ن 
برا

کار
ده 

تفا
اس

ن 
زما

ت 
مد

زمان شروع شرکت جوانان 
0/1630/006-اثر دارد56/834160/001در مراسم مذهبی

مدت زمان )میزان( شرکت 
0/3580/001-اثر دارد48/105160/001جوانان در مراسم مذهبی

میزان مشارکت و فعال بودن 
0/3050/001-اثر دارد50/853160/001جوانان در مراسم مذهبی

اعتقاد جوانان به شرکت در 
0/2470/001-اثر دارد78/718160/001مراسم مذهبی

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود، مقدار آماره کای دو برای متغیر مدت زمان 
استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی و متغیر زمان شروع شرکت جوانان در مراسم 
مذهبی برابر 56/834 و سطح معناداری آزمون 0/001 است، که این مقدار کمتر از0/05 
استفاده  مدت  گفت  می توان   %95 اطمینان  با   ( / , sig / )α ≤ =5 5   

می باشد.
کاربران از فضای مجازی با مدت زمان شروع شرکت در مراسم مذهبی رابطه دارد)مدت 
زمان استفاده کاربران از فضای مجازی و زمان شروع شرکت در مراسم مذهبی وابسته 
هستند(. با توجه به مقدار ضریب گاما)0/163( می توان گفت شدت وابستگی مدت 
زمان استفاده کاربران از فضای مجازی و زمان شروع شرکت در مراسم مذهبی در حد 
کم است. عالمت ضریب گاما منفی است بنابراین تعداد زوج های هماهنگ کمتر از 

زوج های ناهماهنگ است بنابراین بین دو متغیر رابطة معکوس وجود دارد.
مقدار آماره کای دو برای متغیر مدت زمان استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی 
و متغیر میزان شرکت جوانان در مراسم مذهبی برابر 48/105 و سطح معناداری آزمون 
. با اطمینان  ( / , sig / )α ≤ =5 5   

0/001 است، که این مقدار کمتر از0/05 می باشد 
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95% می توان گفت مدت استفاده کاربران از فضای مجازی با مدت زمان شرکت جوانان 
زمان  مدت  و  مجازی  فضای  از  کاربران  استفاده  دارد)مدت  رابطه  مذهبی  مراسم  در 
شرکت جوانان در مراسم مذهبی وابسته هستند(. با توجه به مقدار ضریب گاما)0/358-( 
می توان گفت شدت وابستگی مدت زمان استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی و مدت 
زمان شرکت جوانان در مراسم مذهبی در حد متوسط است. عالمت ضریب گاما منفی 
است بنابراین تعداد زوج های هماهنگ کمتر از زوج های ناهماهنگ است بنابراین رابطة 

معکوس بین دو متغیر وجود دارد.
مقدار آماره کای دو برای متغیر مدت زمان استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی و 
متغیر میزان مشارکت و فعال بودن جوانان در مراسم مذهبی برابر 50/853 و سطح  معناداری 
 . ( / , sig / )α ≤ =5 5   

 آزمون 0/001 است، که این مقدار کمتر از 0/05 می باشد
با اطمینان 95% می توان گفت مدت استفاده کاربران از فضای مجازی با میزان مشارکت 
و فعال بودن جوانان در مراسم مذهبی رابطه دارد)مدت زمان استفاده کاربران از فضای 
با  هستند(.  وابسته  مذهبی  مراسم  در  جوانان  فعال بودن  و  مشارکت  میزان  و  مجازی 
توجه به مقدار ضریب گاما)0/305-( می توان گفت شدت وابستگی مدت زمان استفاده 
کاربران از فضای مجازی و میزان مشارکت و فعال بودن جوانان در مراسم مذهبی در 
حد کم است. عالمت ضریب گاما منفی است بنابراین تعداد زوج های هماهنگ کمتر از 

زوج های ناهماهنگ است بنابراین بین دو متغیر رابطة معکوس وجود دارد.
مقدار آماره کای دو برای متغیر مدت زمان استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی و 
متغیر اعتقاد جوانان به شرکت در مراسم مذهبی برابر 78/718 و سطح معناداری آزمون 
. با اطمینان  ( / , sig / )α ≤ =5 5   

0/001 است، که این مقدار کمتر از 0/05 می باشد
95% می توان گفت مدت استفاده کاربران از فضای مجازی با اعتقاد جوانان به شرکت 
در مراسم مذهبی رابطه دارد)مدت استفاده کاربران از فضای مجازی و اعتقاد جوانان 
به شرکت در مراسم مذهبی وابسته هستند(. با توجه به مقدار ضریب گاما)0/247-( 
می توان گفت شدت وابستگی مدت استفاده کاربران از فضای مجازی و اعتقاد جوانان 
به شرکت در مراسم مذهبی در حد کم است. عالمت ضریب گاما منفی است بنابراین 
تعداد زوج های هماهنگ کمتر از زوج های ناهماهنگ است بنابراین بین دو متغیر رابطة 

معکوس وجود دارد.
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دیگر یافته این پژوهش مربوط به نقش اعتماد کاربران به صحت محتوای شبکه های 
اجتماعی در میزان شرکت آنان در مراسم مذهبی است که نتایج آن در جدول 6 منعکس 

شده است.

جدول 6. نتایج آزمون کای دو بین اعتماد کاربران
 به صحت محتوای شبکه های اجتماعی با میزان شرکت آنان در مراسم مذهبی

آماره متغیر
کای دو

درجه 
آزادی

سطح 
ضریب نتیجهمعناداری

گاما
سطح 

معناداری

عی
ما

جت
ی ا

ها
که 

شب
ی 

توا
مح

ت 
صح

به 
ن 

برا
کار

اد 
تم

زمان شروع شرکت جوانان اع
0/1180/051-اثر ندارد24/903160/072در مراسم مذهبی

مدت زمان )میزان( شرکت 
0/0880/123-اثر ندارد20/509160/198جوانان در مراسم مذهبی

میزان مشارکت و فعال بودن 
0/2840/016-اثر دارد31/618160/011جوانان در مراسم مذهبی

اعتقاد جوانان به شرکت در 
0/2030/001-اثر دارد38/533160/001مراسم مذهبی

اعتماد  با توجه به جدول فوق مشاهده می شود، مقدار آماره کای دو برای متغیر 
کاربران به صحت محتوای شبکه های اجتماعی و متغیر زمان شروع شرکت جوانان در 
مراسم مذهبی برابر 24/903 و سطح معناداری آزمون 0/072 است، که این مقدار بیشتر 
. از این رو با اطمینان 95% می توان گفت  ( / , sig / )α ≤ =5 5   

از 0/05 می باشد
اعتماد کاربران به صحت محتوای شبکه های اجتماعی با زمان شروع شرکت جوانان در 
مراسم مذهبی رابطه ندارد)اعتماد کاربران به صحت محتوای شبکه های اجتماعی و زمان 

شروع شرکت جوانان در مراسم مذهبی مستقل هستند(. 
مقـدار آمـاره کای دو بـرای متغیـر اعتمـاد کاربـران بـه صحت محتوای شـبکه های 
اجتماعـی و متغیر مدت زمان)میزان( شـرکت جوانان در مراسـم مذهبـی برابر 20/509 
 و سـطح معنـاداری آزمـون 0/198 اسـت، کـه ایـن مقـدار بیشـتر از 0/05 می باشـد.

) بنابرایـن بـا اطمینـان 95% می تـوان گفت اعتمـاد کاربران  / , sig / )α ≤ =5 5   
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بـه صحـت محتـوای شـبکه های اجتماعـی بـا مدت زمـان شـرکت جوانان در مراسـم 
مذهبـی رابطـه ندارد)اعتمـاد کاربران به صحـت محتوای شـبکه های اجتماعی و مدت 

زمان شـرکت جوانان در مراسـم مذهبی مسـتقل هسـتند(.
مقدار آماره کای دو برای متغیر اعتماد کاربران به صحت محتوای شبکه های اجتماعی و 
متغیر میزان مشارکت و فعال بودن جوانان در مراسم مذهبی برابر 31/618 و سطح معناداری 
 . ( / , sig / )α ≤ =5 5   

آزمون 0/011 است، که این مقدار کمتر از 0/05 می باشد
به صحت محتوای شبکه های  کاربران  اعتماد  اطمینان 95% می توان گفت  با  بنابراین 
اجتماعی با میزان مشارکت و فعال بودن جوانان در مراسم مذهبی رابطه دارد)اعتماد 
کاربران به صحت محتوای شبکه های اجتماعی و میزان مشارکت و فعال بودن جوانان 
در مراسم مذهبی وابسته هستند(. با توجه به مقدار ضریب گاما)0/284-( می توان گفت 
شدت وابستگی اعتماد کاربران به صحت محتوای شبکه های اجتماعی و میزان مشارکت 
و فعال بودن جوانان در مراسم مذهبی در حد کم است. عالمت ضریب گاما منفی 
است بنابراین تعداد زوج های هماهنگ کمتر از زوج های ناهماهنگ است بنابراین رابطة 

معکوس بین دو متغیر وجود دارد.
مقدار آماره کای دو برای متغیر اعتماد کاربران به صحت محتوای شبکه های اجتماعی 
و متغیر اعتقاد جوانان به شرکت در مراسم مذهبی برابر 38/53 و سطح معناداری آزمون 
. بنابراین  ( / , sig / )α ≤ =5 5   

0/001 است، که این مقدار کمتر از 0/05 می باشد
با اطمینان 95% می توان گفت اعتماد کاربران به صحت محتوای شبکه های اجتماعی با 
اعتقاد جوانان به شرکت در مراسم مذهبی رابطه دارد)اعتماد کاربران به صحت محتوای 
با  اعتقاد جوانان به شرکت در مراسم مذهبی وابسته هستند(.  شبکه های اجتماعی و 
توجه به مقدار ضریب گاما)0/203-( می توان گفت شدت وابستگی اعتماد کاربران به 
صحت محتوای شبکه های اجتماعی و اعتقاد جوانان به شرکت در مراسم مذهبی در 
حد کم است. عالمت ضریب گاما منفی است بنابراین تعداد زوج های هماهنگ کمتر از 

زوج های ناهماهنگ است بنابراین رابطة معکوس بین دو متغیر وجود دارد.
یافته دیگر این پژوهش مربوط است به نقش مشارکت و فعال بودن کاربران در فضای 
مجازی با میزان شرکت آنان در مراسم مذهبی است که نتایج آن در جدول 7 منعکس 

شده است.
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جدول 7. نتایج آزمون کای دو بین مشارکت و فعال بودن کاربران
 در  شبکه های اجتماعی با میزان شرکت آنان در مراسم مذهبی

آماره متغیر
کای دو

درجه 
آزادی

سطح 
ضریب نتیجهمعناداری

گاما
سطح 

معناداری

زی
جا

ی م
ضا

ر ف
ن د

برا
کار

ن 
ود

ل ب
فعا

 و 
ت

رک
شا

م

زمان شروع شرکت جوانان در 
0/2540/001-اثر دارد84/049160/001مراسم مذهبی

مدت زمان )میزان( شرکت 
0/1280/032-اثر دارد57/463160/001جوانان در مراسم مذهبی

میزان مشارکت و فعال بودن 
0/1530/016-اثر دارد66/641160/001جوانان در مراسم مذهبی

اعتقاد جوانان به شرکت
0/5830/001-اثر دارد104/449160/001 در مراسم مذهبی

و  مشارکت  برای  دو  کای  آماره  مقدار  می شود،  مشاهده  فوق  به جدول  توجه  با 
فعال بودن کاربران در فضای مجازی با متغیر زمان شروع شرکت جوانان در مراسم 
از  مقدار کمتر  این  که  است،  آزمون 0/001  معناداری  برابر 84/049 و سطح  مذهبی 
. بر این اساس با اطمینان 95% می توان گفت  ( / , sig / )α ≤ =5 5   

0/05 می باشد
با زمان شروع شرکت جوانان در  کاربران در فضای مجازی  بودن  فعال  مشارکت و 
مراسم مذهبی رابطه دارد)مشارکت و فعال بودن کاربران در فضای مجازی و زمان شروع 
شرکت جوانان در مراسم مذهبی وابسته هستند(. با توجه به مقدار ضریب گاما)0/254-( 
می توان گفت شدت وابستگی مشارکت و فعال بودن کاربران در فضای مجازی و زمان 
شروع شرکت آنان در مراسم مذهبی در حد کم است. عالمت ضریب گاما منفی است 
رابطة  بنابراین  ناهماهنگ است  از زوج های  تعداد زوج های هماهنگ کمتر  این  بنابر 

معکوس بین دو متغیر وجود دارد.
مقدار آماره کای دو برای متغیر مشارکت و فعال بودن کاربران در فضای مجازی با 
متغیر مدت زمان)میزان( شرکت جوانان در مراسم مذهبی برابر 57/463 و سطح معناداری 
. ( / , sig / )α ≤ =5 5   

آزمون 0/001 است، که این مقدار کمتر از0/05 می باشد
 بنابراین با اطمینان 95% می توان گفت مشارکت و فعال بودن کاربران در فضای مجازی 
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با مدت زمان شرکت جوانان در مراسم مذهبی رابطه دارد)مشارکت و فعال بودن کاربران 
در فضای مجازی و مدت زمان شرکت جوانان در مراسم مذهبی وابسته هستند(. با 
توجه به مقدار ضریب گاما)0/128-( می توان گفت شدت وابستگی مشارکت و فعال 
بودن کاربران در فضای مجازی و مدت زمان شرکت جوانان در مراسم مذهبی در حد 
کم است. عالمت ضریب گاما منفی است بنابراین تعداد زوج های هماهنگ کمتر از 

زوج های ناهماهنگ است بنابراین رابطة معکوس بین دو متغیر وجود دارد.
مقدار آماره کای دو برای متغیر مشارکت و فعال بودن کاربران در فضای مجازی 
برابر  مذهبی  مراسم  در  جوانان  بودن  فعال  و  مشارکت  زمان)میزان(  مدت  متغیر  با 
66/641 و سطح معناداری آزمون 0/001 است، که این مقدار کمتر از 0/05 می باشد
. بنابراین با اطمینان 95% می توان گفت مشارکت و فعال  ( / , sig / )α ≤ =5 5   

بودن کاربران در فضای مجازی با میزان مشارکت و فعال بودن جوانان در مراسم مذهبی 
رابطه دارد)مشارکت و فعال بودن کاربران در فضای مجازی و میزان مشارکت و فعال 
بودن جوانان در مراسم مذهبی وابسته هستند(. با توجه به مقدار ضریب گاما)0/153-( 
می توان گفت شدت وابستگی مشارکت و فعال بودن کاربران در فضای مجازی و میزان 
مشارکت و فعال بودن جوانان در مراسم مذهبی در حد کم است. عالمت ضریب گاما 
منفی است بنابراین تعداد زوج های هماهنگ کمتر از زوج های ناهماهنگ است بنابراین 

رابطة معکوس بین دو متغیر وجود دارد.
مقدار آماره کای دو برای متغیر مشارکت و فعال بودن کاربران در فضای مجازی با 
متغیر اعتقاد جوانان به شرکت در مراسم مذهبی برابر 104/449 و سطح معناداری آزمون 
. بر این  ( / , sig / )α ≤ =5 5   

0/001 است، که این مقدار کمتر از 0/05 می باشد
اساس با اطمینان 95% می توان گفت مشارکت و فعال بودن کاربران در فضای مجازی با 
اعتقاد جوانان به شرکت در مراسم مذهبی رابطه دارد)مشارکت و فعال بودن کاربران در 
فضای مجازی و اعتقاد جوانان به شرکت در مراسم مذهبی وابسته هستند(. همین طور 
و  مشارکت  وابستگی  می توان گفت شدت  گاما)0/583-(  مقدار ضریب  به  توجه  با 
فعال بودن کاربران در فضای مجازی و اعتقاد جوانان به شرکت در مراسم مذهبی در حد 
متوسط است. عالمت ضریب گاما منفی است بنابراین تعداد زوج های هماهنگ کمتر از 

زوج های ناهماهنگ است بنابراین رابطة معکوس بین دو متغیر وجود دارد.
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بحث و نتيجه گيری 
هدف از پژوهش حاضر بررســی رابطه میان اســتفاده از شبکه های اجتماعی با میزان 
شرکت جوانان در مراسم مذهبی است. یافته های حاصل حاکی از این است که مدت زمان 
عضویت و میزان استفاده کاربران از فضای مجازی با میزان شرکت جوانان در مراسم مذهبی 

رابطه دارد.
این یافته  با یافته  عدلی پور و همــکاران)1393( هم خوانی دارد، نتایج پژوهش مذکور 
حاکی از آن اســت که بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده و میزان مشارکت و فعالیت 
کاربران در اســتفاده از فیس بوک، رابطه معنادار معکوس و بین واقعی تلقی کردن محتوای 
فیس بــوک و هویت دینی کاربران رابطة معنادار مثبتی وجود دارد؛ یعنی هرچه مدت زمان 
عضویت، میزان استفاده و میزان مشارکت و فعالیت کاربران در استفاده از فیس بوک افزایش 

پیدا می کند از برجستگی هویت دینی نزد آن ها کاسته می شود.
یافته های پژوهش حاضر از طرفی با چهارچوب نظری تحقیق کاســتلز)1380 الف( 
نیز همســو است. کاستلز)1380 الف( معتقد اســت، شبکه ها، ساختارهایی باز هستند که 
تا زمانی که این نقاط، توانایی ارتباط در شــبکه را داشته باشند؛ یعنی مادامی که از مرزهای 
ارتباطی مشترک)برای مثال، ارزش ها یا اهداف کارکردی( استفاده می کنند می توانند بدون 
هیچ محدودیتی گسترش یابند، و نقاط شاخص جدیدی را در درون خود پذیرا شوند. یک 
ساختار اجتماعی مبتنی بر شبکه، سیستم بسیار باز و پویایی است که بدون این که توازن آن 
با تهدیدی روبرو شود، توانایی نوآوری دارد. فرآیندهای دگرگونی اجتماعی که در جامعه 
شــبکه ای آرمانی خالصه شده است، از حوزه روابط اجتماعی و فنی تولید فراتر می روند. 
ایــن فرآیندها، بر فرهنگ و قدرت نیز عمیقاً تأثیر می گذارند. جلوه های فرهنگی، از تاریخ 
و جغرافیا جدا می شوند و عمدتاً از طریق شبکه های ارتباطات الکترونیک)که با مجموعه 
متنوعی از رمزها و ارزش ها، با مخاطبان خود ارتباط برقرار می کنند( منتقل می شوند و در 
نهایت، در اَبَر متن های شــنیداری و تصویری دیجیتال جذب می شوند. از دیدگاه تحلیلی 
می توان گفت براساس نتایج پژوهش، هرچه میزان استفاده جوانان از فضای مجازی بیشتر 
باشد و مدت زمان بیشتری را در هر روز به حضور در فضای مجازی اختصاص دهند، میزان 
و زمان شرکت در مراسم مذهبی در دنیای واقعی توسط آنان کمتر خواهد بود. این امر نشان 
می دهد که ضرورت توجه و برنامه ریزی در خصوص ایجاد آگاهی و بینش در جوانان در 
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خصوص کنترل و مراقبت در میزان و مدت استفاده از شبکه های مجازی و همچنین نحوه 
گذران اوقات فراغت، تاجایی که خود کنترلی در آنان صورت  گیرد، احساس می شود.

دیگر یافته این پژوهش مربوط به رابطه مشــارکت و فعال بــودن کاربران در فضای 
مجازی با میزان مشــارکت آنان در مراسم مذهبی است. نتایج نشان داد، مشارکت و فعال 
بودن کاربران در فضای مجازی با میزان مشــارکت و فعال بودن جوانان در مراسم مذهبی 
رابطه دارد. در مقایســه با تحقیقات انجام شده، قاسمی و همکاران)1393( در مطالعه خود 
دریافتند که بین واقعی تلقی کردن محتوای شبکه های اجتماعی و هویت دینی کاربران رابطة 
معنادار مثبتی وجود دارد؛ یعنی هرچه مدت زمان عضویت، میزان استفاده و میزان مشارکت 
و فعالیت کاربران در استفاده از شبکه های اجتماعی افزایش پیدا می کند از برجستگی هویت 
دینی نزد آن ها کاسته می شود. هم چنین یافته ها بر این واقعیت داللت دارد که جوانان متناسب 
با نوع نیازهای دینی و مذهبی خود از فضای مجازی اســتفاده می کنند و به همان ترتیب 
استفاده از شبکه های اجتماعی بر شیوه و سبک دین داری آن ها تأثیر می گذارد و قرائت های 
دینــی مختلف را در آن ها افزایش می دهد. از طرفی با توجه به چهارچوب نظری تحقیق، 
مهدی زاده)1393( معتقد اســت که در فرآیند معاصرِ فردیت بخشی، واحد اصلی جامعه 
شــبکه ای، به فردی تبدیل می شود که به شبکه ها متصل است. اجتماع محلی سنتی مانند: 
گروه ها، خانواده های پرجمعیت، و سازمان های اداری بزرگ، تکه تکه و گسسته می شوند. 
این اتفاق، هم در نتیجه گسترش ملی کردن و بین المللی کردن و هم در نتیجه کوچک شدن 
محیــط زندگی و محیط کار صورت می گیرد. انواع دیگری از اجتماع ها به وجود می آیند؛ 
شامل افرادی که از یک طرف، به زندگی و کار در خانواده ها، محله ها و سازمان های خود 
ادامه می دهند و از طرف دیگر، اغلب در حال جابجایی در شــبکه های اجتماعی وسیعی 
هستند که بسیار پراکنده تر از انواع سنتی است. زندگی روزانه و محیط های کاری، هر چه 
بیشتر کوچک و ناهمگون می شوند؛ در همان حال، تقسیم نیروی کار، ارتباطات میان فردی 
و رسانه های جمعی گسترش می یابند. بنابراین، مقیاس در جامعه شبکه ای به نسبت جامعه 
توده ای، هم کاهشــی است و هم افزایشــی. دامنه جامعه شبکه ای، هم جهانی است و هم 
محلی. سازمان مولفه های جامعه شبکه ای)افراد، گروه ها و سازمان ها(، دیگر به زمان و محیط 
خاصــی تعلق ندارند. به کمک تکنولوژی اطالعاتی و ارتباطی، این هماهنگی های زندگی 
می تواند به فراسوی خلق زمان ها، در مکان های مجازی دست یابد که هم زمان به صورت 
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محلی و جهانی، عمل، دریافت و تفکر می کند.
یافته دیگر این پژوهش مربوط به ارتباط بین اعتماد کاربران به صحت محتوای شبکه های 
اجتماعی با میزان اعتقاد کاربران به شرکت در مراسم مذهبي است. نتایج نشان داد، اعتماد 
کاربران به صحت محتوای فضای مجازی با میزان اعتقاد جوانان در مراســم مذهبی رابطه 
دارد)اعتماد کاربران به صحت محتوای فضای مجازی و میزان مشارکت و فعال بودن جوانان 
در مراسم مذهبی وابسته هستند(. این یافته ها با یافته عبدالهی و کاکی)1394( ناهمسو است. 
این محققان در مطالعه خود دریافتند که بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و گرایش دختران به 
استفاده از وایبر و شبکه های اجتماعی رابطة مستقیم وجود دارد. با توجه به دیدگاه های طرح 
شده در چهارچوب نظری پژوهش، مهدی زاده)1393( یادآور شد که نظریه پردازان کاشت، 
استدالل می کنند که رسانه ها اثرات درازمدت، تدریجی و غیرمستقیم، اما متراکم و انباشتی 
دارند. آن ها تاکید می کنند که رسانه ها، بیشتر اثرات نگرشی دارند تا رفتاری. وود1)2000( 
می نویسد: نظریه کاشت، بر فرآیند انباشتی و متراکمی اشاره می کند که به وسیله آن، رسانه ها، 
اعتقادات و باورها را درباره واقعیت اجتماعی پرورش می دهند. واژه متراکم و انباشتی2، برای 
فهم این نظریه مهم است؛ زیرا نظریه پردازان کاشت درباره این که یک برنامه ویژه رسانه ای، 
اثرات چشمگیری بر باورها و نگرش های مخاطبان دارد، بحث نمی کنند، بلکه مدعی هستند، 
برای مدتی طوالنی رســانه ها دارای تاثیراتی بر روی مخاطبان نسبت به دنیا و اعتقادات و 
باورهای آن ها می باشــند. کاشــت، بر هیچ یک از مدل های محرک - پاسخ یا خطی ساده، 
میان محتوای رسانه ها و مخاطبان داللت ندارد؛ بلکه بیشتر بر پیامدهای فزاینده دراز مدِت 
تماس با نظام ثابت و اساساً مکررِ پیام ها، و نه پاسخ های کوتاه مدت، داللت دارد. کاشت، به 
استمرار، ثبات و تغییر تدریجی توجه می کند. به این دلیل، استفاده از واژه کاشت درباره تاثیر 
رسانه ها بر روند مفهوم سازی از واقعیت اجتماعی، صرفاً به خاطر شیک تر بودن آن از واژه 
اثرات نیست؛ در نظریه کاشت، تاثیر رسانه ها به این معنا است که تولید یا آفرینش بعضی از 
مجموعه دیدگاه ها و باورها را می توان با تماس فزاینده و پایدار با دنیای رسانه ها توجیه کرد. 
از این رو مهدی زاده)1393( یادآور شــد مخاطبان پُرمصرف و کم مصرف، از قبل و جدای 
از رسانه ها، با هم متفاوتند؛ و برای این تفاوت، عوامل دیگری به جز رسانه در کار است. از 
جمله مهم ترین این عوامل، عوامل جمعیتی)سن، جنس و ...( است که هم بر میزان استفاده 

1. Wood
2. Cumulative
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از برنامه های رسانه ای، و هم بر برداشت آن ها از برنامه ها تأثیر می گذارد. 
الزم به ذکر است در تعمیم یافته های حاصل به جوامع دیگر و سایر گروه های سنی 
باید تامل نمود. چه بسا تکرار این مطالعه در سایر گروه های سنی و بافت جمعیتی 
انتخاب  به  منجر  که  محدودیت هایی  از  یکی  نماید.  ایجاد  را  متفاوتی  نتایج  متفاوت 
جنسیت مرد برای پرکردن پرسشنامه ها شد،  این بود که محققی که پرکردن پرسشنامه ها 
را برعهده گرفته بود افرادی هم جنس خود را انتخاب کرد که در دانشگاه شهرکرد بهتر 
بتواند با نمونه آماری ارتباط برقرار کرده و اهداف تحقیق به بهترین شکل برآورده شود. 
دیگر محدودیت این پژوهش مربوط به ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش است. 
ابزارهای مورد استفاده پرسش نامه است چه بسا استفاده از سایر ابزارها از جمله مصاحبه، 
یافته ها را متفاوت نماید. به همین دلیل پیشنهاد می شود که سایر محققان عالقمند به این 
حوزه در مطالعات خود از ابزارهای متفاوت از پرسش نامه جهت مطالعه الیه های عمیق 

استفاده نمایند.
براساس یافته های حاصل به محققین پیشنهاد می شود که در پژوهش های خود به 
بررسي رابطة استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی دیگر مانند توییتر، واتس آپ و تلفن 
همراه با میزان شرکت جوانان در مراسم مذهبی و بررسي تاثیر عوامل اثرگذار دیگر بر 

شرکت جوانان در مراسم مذهبی بپردازند و این متغیرها را مد نظر داشته باشند.
عالوه بر این در بخش کاربردی نیز به دلیل این که یافته ها نشان داد مدت استفاده 
کاربران از فضای مجازی با میزان مشارکت و فعال بودن جوانان در مراسم مذهبی رابطه 
دارد، از این رو نهادهاي فرهنگي و مذهبي از جمله مساجد می توانند برنامه های مذهبی 
خود را از طریق شبکه های اجتماعی نشر دهند. مراکز مختلف می توانند برنامه مراسم 
اخبار،  یا  و  کنند  اطالع رسانی  اجتماعی  شبکه های  از طریق  را  مذهبی خود  مختلف 
تصاویر و عکس های مربوط به مراسم را با مطالب در این فضاها تبلیغ کنند. عالوه بر 
این برای کنترل میزان و مدت استفاده از شبکه های اجتماعی پیشنهاد می شود با افزایش 
و  آموزشی رسمی و غیررسمی در مدارس  برنامه های  قالب  سواد رسانه ای جوانان در 
آموزش عالی، کنترل و مراقبت در میزان استفاده از فناوری های نوین ارتباطی، در افراد 
درونی شود. نهایتاً با توجه به این که نتایج نشان داد مشارکت و فعال بودن در شبکه های 
اجتماعی با شرکت در مراسم مذهبی رابطه دارد و هرچه جوانان مشارکت بیشتری در 
شبکه های اجتماعی داشته باشند و فعال تر باشند در مراسم مذهبی کمتر شرکت می کنند، 
توصیه می شود این حس مشارکت و فعالیت به طرق مختلف در جهت تقویت هویت 

دینی و بُعد رفتاری و شرکت در مراسم هدایت شود.
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