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و هویت دینی دانشآموزان
دكتر آرمان حیدری

*

**

عباس رمضانی باصری

هدف از این پژوهش بررسی رابطة اســتفاده از ماهواره و اینترنت با هویت دینی
دانشآموزان متوســطه شهر مرودشــت اســت .روش این پژوهش توصیفی از نوع
همبســتگی اســت .جامعه آماری این مطالعه کلیه دانشآموزان دوره متوسطه شهر
مرودشت در ســال تحصیلی  93ـ 1392بود که از این جامعه تعداد  370نفر با استفاده
از جدول لین و روش نمونهگیری خوشــهای انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات دو
پرسشنامه بود .یکپرسشنامه محقق ساخته در زمینه بررسی میزان استفاده از اینترنت
و برنامههای ماهوارهای و پرسشنامه دیگر پرسشنامه هویت دینی بود که روایی و پایایی
این پرسشنامهها توسط مالکهای روانسنجی احراز شد .دادههای حاصله در دو سطح
توصیفی با استفاده از فراوانی ،درصد و محاسبه ضریب همبستگی در سطح استنباطی
با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتههای
حاصله حاکی از این است که همبستگی هر دو متغیر استفاده از اینترنت و ماهواره با هر
سه بعد هویت دینی دانشآموزان منفی و معنا دار است .باالترین همبستگی بین متغیر
استفاده از برنامه هاي اینترنت با ابعاد هویت دینی ،به ترتیب ،در ابعاد عملی ،احساسی
و اعتقادی بوده اســت .همین طور باالترین همبستگی بین متغیر استفاده از برنامههاي
ماهواره با ابعاد هویت دینی ،به ترتیب ،در ابعاد عملی ،احساسی و اعتقادی بوده است.
بدین ترتیب میتوان گفت اســتفاده بیشتر از رسانههای ماهواره و اینترنت در راستای
کاهش هویت دینی دانشآموزان متوسطه شهرستان مرودشت در ابعاد سهگانه عملی،
احساسی و اعتقادی بوده است.
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چکيده

شايد مهمترين مســئله نوجواني و جواني ،كسب يا احراز هويت باشد .اريكسون

نخســتين كسي بود كه هويت را به عنوان دستاورد مهم رشد شخصيت در نوجواني و
گامي مهم به سوي تبديل شدن به فردي ثمربخش و خشنود مطرح كرد (برك ،ترجمه

ســيدمحمدي .)60 :1386 ،در چنين دورهاي آنچــه اهميت دارد ،گذر موفقيتآميز از
بحران هويت و كســب هويت موفق اســت (گيدنز .)1387 ،در جامعــه امروز ايران،

بــا هويتها ـ و نــه يك هويت واحد ـ روبه رو هســتيم؛ هويتهايي كه هر زمان و با

قــرار ميگيرد .در اين ميان ،دين يكي از عناصر هويتي انكارناپذير در جامعه ماســت

(نيكپي.)9 :1380 ،

هويت ديني به دليل اهميت ماهوي و محتوايياش در جامعه ايران ،يكي از مهمترين

ابعاد هويتي اســت كه نقش تعيينكننــدهاي در هويتيابي افراد جامعه ایفا ميكند و در
تعامل با شرایط اجتماعی و طی مراحل متفاوت چرخه زندگی تنوع میپذیرد .در جهان
امروزی ،در پرتو جهانیشدن و افزایش چشمگیر رسانههای ارتباطی فرا  سرزمینی ،توجه
بــه دین و هویت دینی اهمیت دو چندانی پیدا کرده اســت .زیرا برخالف دوران مدرن

اولیــه که تصور میرفت دین از زندگی اجتماعی رخت برمیبندد و تأثیرش به قلمروی
خصوصی محدود میشــود (تز دنیوی شدن) ،امروزه ،در دوران مدرن ثانویه و با ظهور

و گســترش همهجایی جنبشهای دینی ،تز «ضد دنیوی شــدن »1مطرح شــده است که

به معنای نفوذ و تأثیر چشــمگیر دین در تمام قلمروهای زندگی در اکثر جوامع اســت

(بكفورد .)76 : 2007 ،2نکتة مهم و جالب توجه این است که نگرش و ارزیابی نسبت

به پیامدهای دینی رســانههای نوین و فراملــی در همه جوامع و در بین همه گروههای
مختلف یک جامعه یکسان نیست.

در ايران ،طي سالهاي اخير ،یکی از مهم ترین نگرانیهای مسئولین و اکثر گروه ها

و افراد جامعه اشــاعه گسترده و رو به رشد استفاده از ماهواره و اینترنت و پیامدهای

شمارة ë 1
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آســیبزای آن برای همة گروه هــا ،به ویژه ،جوانان بوده اســت .تا جایی که عدهای
1. Desecularization
2. Beckford
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توجــه به زمينه فرهنگي ـ اجتماعــي و ديگر عوامل تأثيرگذار ،بُعدي از آن مورد تأكيد
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براي بيثباتســازي نظام امنيت اجتماعي» دانســتهاند .این افــراد پیامها و محتوای

41

انتشــار این رســانهها را با فرهنگ دینی و عرفی جامعة ما ناســازگار دانســته و حتی
آن را برنامهریزیهایی عامدانه برای مســخ فرهنگ دینی اســامی جامعه میدانند .به

نظرآنان ،مهم ترین تقابل فرهنگی کنونی در عرصة جهانی تقابل "اسالم و سرمایهداری"

است (نکوئیسامانی1386 ،؛ کچویان ،1387 ،امیری .)1390 ،از طرف دیگر ،براساس

گزارش گوگل ترندز ،1بیش�تـرین کلید واژه مورد جستــجوی ایرانیان كلمه «ســكس»
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اس��ت و از این لحاظ ،كشــورهاي پاكســتان ،مصر و ايران در بین کشــورهای جهان

رتبههاي اول تا سوم را دارند.

براســاس گزارش ارتش سایبری سپاه قدس جمهوري اسالمي ايران در خصوص

مراجعه کاربران به ســایتهای غیراخالقی ،کاربران تهرانی در بین  ۱۸۲شــهر جهان،
مقام نخس��ت را به خود اختصاص دادهاند .این وضعیت نه تنها درباره پایتخت بلکه

درباــره کاربران اینترنتی شــهرهای یــزد و اصفهان نیز صدق میکنــد .تافلر ()1375
فناوریهای ماهوارهای و دیگر رسانههای جدید را تهدیدی برای هویت دانسته و آن
را چون شمشــیری دو لبه که میتواند پیامدهای مثبت و منفی را به دنبال داشــته باشد

معرفي کرده اســت .همچنان که فانک و بوچمن )1996( ،2اذعان داشتهاند قرارگرفتن
در معرض رسانههایی چون اینترنت و ماهواره میتواند در نگرش ها و رفتار و هویت
مردم تأثیر بگذارد .استمرار پرداختن به آنها ممکن است در بلندمدت تأثیر منفی داشته

و باعث کاهش همدلی 3عدم بازدارندگی ،4پاسخهای پرخاشگرانه ،عدم احساس تعلق

مذهبی ،ملی و تقویت این عقیده شود که دنیا محل خطرناکی است.

ارزیابی رابطة رسانههای نوین با هویت دینی کمتر به صورت تجربی مورد بررسی

قرار گرفته اس��ت .این وضعیت در مورد جوانان و دانشآموزان دورة متوســطه که در
فرایند استقالل شخصیتی قرار دارند مصداق بیشتری دارد .دانشآموزان دورة متوسطه

که از جمله گروه های اجتماعی هســتند که هویت اجتماعیشــان هنوز تثبیت نشده و
1. Google trends
2. Funk & Buchman
3. empathy
4. disinhibition
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رســمی) و غیر رســمی (متعدد ،متکثر و متنوع مبتني بر رسانه های محلی ،ملی(مبتنی

بر دین) و فراملی (صادر کنندة ارزش ها ،پیامها و نمادهای غیردینی و ســرمایهداری)

قرار دارند ،با توجه به ویژگیهایشــان ،بیشــترین تأثیرپذیری را از رسانهها دارند و
در اقتباس از نوآوری ها معمو ًال فعالتر از بزرگ ترها میباشــند (فورالنگ و كارتمل،1

 :1997منتظرقائم و شا قاسمی ،1387 ،حیدری و همكاران.)1392 ،

رسانهها و بهویژه رسانههای نوین اطالعاتی میتوانند تغییر و تحوالتی بنیادی در

متقابل رســانهها و مخاطبان سه دســته نظریه را میتوان از هم متمایز کرد :نظریههای

عرضــه محور ،2نظریههای تقاضامحور 3و نظریههای عرضه ـ تقاضامحور 4دســته اول

نظریهها ،بر ویژگیهای رســانهای و تأثیر ماهیت وســایل و تغییرات رســانهای تأکید
دارند .مک لوهان و پستمن از نمایندگان برجسته این دیدگاه هستند 5 .به نظر مكلوهان
(ترجمه آذری )1378 ،برای حصول به درک واضح و شناخت روشنی از یک فرهنگ،
بایــد به مطالعة ابزارهایی پرداخت که در آن فرهنگ برای تبادل افکار و مبادلة پیام ها

به کار گرفته میشــوند .وي درباره اهمیت تکنولوژی رســانه مدعی اســت که «رسانه
خود یک پیام است».

در همین راســتا پســتمن باور دارد که «شــکلهای ویژه و فرمهای مشــخصی از

وسایل انتقال دهندة پیام و تبادل معانی ،هر کدام نوع خاصی از پیامی را که مناسبتر

و منطبقتر با شــکل و فرم خود مییابند مبادله مینمایند و نقشــی اساسی در پردازش
و شکلدهی به فرهنگ ایفا میکنند» .در نظر پستمن (ترجمه طباطبایی )1386 ،انسان

به ندرت متوجه این واقعیت میشود که ابزارهای ارتباطی که بین انسان و جهان قرار
دارند و واســطة شناخت جهان و انســان هستند تا چه حد و به چه کیفیت در چگونه

دیدن گیتی و نحوة اســتنباط از جهان دخالت دارند .کسی که کتابی را میخواند یا در
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1. Furlong & Cartmel
2. Supply Oriented theories
3. Demand Oriented Theories
4. Supply- demand Oriented Theories

 .5مکلوهــان بهطور خاص درکتاب دهکدة جهانی خود و نیل پســتمن در کتــاب تکنوپولی از تأثیر تکنولوژی
رسانهای بر فرهنگ صحبت میکنند آثاری که به زبان فارسی ترجمه شدهاند.
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همزمان ،در معرض رقابت عناصر هویتسا ِز رسمی (مبتنی بر دین ،مدرسه و آموزش
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به این که بداند چگونه و تا چه میزان هر کدام از این وســایل در سازماندهی و کنترل

43

نظام فکری او نقش دارند؛ چه رسد به این   که اص ً
ال بداند چه برداشتی از جهان توسط
کتاب ،تلویزیون یا ساعت به او القا میشود.

در حقیقت پستمن با اعتقاد به تأثیر تکنولوژی بر فرهنگ و حتی ایجاد آن ،یادآور

شــد که اختــراع ،بکارگرفتن تکنیک و ابزاری نو ،نظیر نوشــتن نه تنهــا تواناییهای

انســان ها را در درک و حفظ زمان گسترش میدهد ،بلکه حتی به دگرگونی در سیستم
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و نوع اندیش��ه ،تفکر و محتوای فرهنگ آنان میانجامد .این نظریات برداشتی منفعل
از س��وژه دارند و معتقدند سوژههای اجتماعی طی عملکرد موفق ایدئولوژیها شکل

میگیرند و خواس��تههای ایدئولوژیکی را درونی میسازند .نظریه ایدئولوژی آلتوسر،
مکتــب فرانکفورت ،نظریه اقتصاد سیاســی در تحلیل فرهنگ عامه ،نظريه كاشــت،1

برخی از نظریههای فمينیستی و نظریه فرهنگ تودهای در این دسته جای دارند.

نظريههای دستة دوم ،بر تأثیر رسانهها بر ویژگیهای مخاطبان پیامها تأکید داشته و

مخاطبان رسانهها را نه «تودههایی» منفعل ،بلکه افرادی «فعال و انتخابگر» میدانند

که در راســتای ویژگیها و نیازهاي شان رســانهها یا پیامخاصی از رسانه را انتخاب
میکنند .طرفداران این نظریه با تمرکز برمخاطبان به تأثیر و ارزیابی پیامدهای هویتی

رســانهها پرداختهاند .آنها تصور ســوژه منفعل را قبول ندارند و برای وی نقشی فعال

در مواجهه با گفتمان ایدئولوژیک قائلاند و بر مفهوم مقاومت و مخاطب فعال تأکید

دارنــد(آزاد ارمکی و رضایی .)126:1385 ،گرامشــی( )1386از جمله اندیشــمندانی
است که به رغم قائل شدن نقش قابل توجه برای ابزارهای ایدئولوژیک دولت ،امکان
مقاومت برای قدرتهای خرد و حاشــیهای یا طردشدگان را نیز از نظر دور نمیدارد.

بــه نظــر وی فرهنگ بهطور عام و هویت بهطور خاص هســتي ثابتي ندارد و متأثر از
مبارزات و منازعات جاري است .به عبارتی ،فرهنگ و هویت عرصه تعادل و سازش
ميان نيروهاي حوزه ســلطه و نيروهاي حوزه مقاومت اســت .طبق اين نظريه ،هویت

تودهاي يك دســت نيســت بلكه تركيب تناقضآميزي از عالئق و ارزش هاي فرهنگي
متعارض است.

1. Cultivation Theory
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درونی هر دو حوزة رسـ�انهها و مخاطبان توجه دارد .در
عرضه و تقاضا ،تکثر و تعدد
ِ

این دســته ،تنوع و تکثر در جنبة عرضه (تنوع و تعدد رســانهها در ســه سطح محلی،
ملــی ،منطقهای و جهانی) و تقاضا (متکثر شــدن گروه های اجتماعی و شــکافهای

متعدد س��نی ،جنس��ی ،قومی ،مذهبی) در جامعه مدنظر ق��رار میگیرد .عاملی()2004
یادآور ش��د در این دیدگاه ،اعتبار تئوریهای عامگرا 1در خصوص تأثیر یکسانســاز
رســانهها و یا نوع واکنش مشــابه مخاطبان با تردیدهای جدی مواجه شــده است و
در ســیطره تکنولوژی رســانه قرار دارد .به بــاور عاملی ( )2004اســتفاده از هریک

از ای��ن رویکردهای ســه گانه تحت تأثیر فرضیات تحقیق و به تناســب منطق تحقیق
ص��ورت میگیرد .در ای��ن مقاله با توجه به منطق و مفروضات تحقیق که برجســتگی
خاصــی را ب��ه جنبة عرضه میده�دـ به صورت مختصر به معرفي ديــدگاه چند نفر از

مهم ترین نظریهپردازان این حوزه یعنی حوزهای که به هر دو جنبه عرضه و تقاضا در
حوزه رسانه نظر دارند ،میپردازیم.

جرجگربنر 2و همكارانش(به نقل از حســینی و همکاران )1388 ،با مطالعات دراز

مدتــي ـ دو دهه مطالعه ـ كــه درباره تأثير تلويزيون بر مخاطبــان انجام دادند ،به ارائه
نظريهاي در اين زمينه نايل آمدند كه به نظريه «كاشــت» مشهور است .تحقيقات آنها
نشان داد كه در آمريكا تلويزيون تبديل به بازوي فرهنگي جامعه شده است .گربنر در

مطالعات خود ،مخاطبان را به دو دســته پرمصرف 3و كممصرف 4تقســيم نموده است.
به اعتقاد وی بينندگان پر مصرف مخاطباني هستند كه چهار ساعت يا بيشتر تلويزيون

تماشــا ميكنند و انتخاب برنامهاي كه ميبينند براي شــان اهميت ندارد .اما بينندگان

كممصرف ،روزانه دو ساعت يا كمتر ،به صورت برنامهريزي شده و انتخابي تلويزيون
تماشــا ميكننــد .تلويزيون منبع اصلي گروه پرمصرف براي ســاخت واقعيت اســت
در حالي كه بينندگان كممصرف ،از ســاير رســانهها نيز به موازات تلويزيون اســتفاده
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1. Universalist
2. George Gerbner
3. Heavy viewers
4. Light viewers
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مســأله هویت و فرهنگ نه یکسره در بستر فرهنگی تعریف میشود و نه بهطور کامل
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دســتة ســوم نظریهها ،دربردارنده دیدگاه جدید و متأخری است که به هر دو جنبة

بررسی رابطه استفاده ازاینترنت،
برنامه هاي شبكههاي ماهواره ای و هویت دینی دانشآموزان

اســت ،چنان كه تماشاي برنامههاي آن ،بر بعضي از گروه هاي مخاطبان در مقايسه با

45

گروه هــاي ديگر ،اثر قويتري ميگذارد .اين نظريه پس از اصالح ،مخاطب تلويزيون
را موجودي فعال ميداند كه محتواي برنامههاي دريافتي را فعاالنه تفسير ميكند.

محققــان با تأكيد بر نقش منفي رســانهها در زمينه هويتيابي جوانان و نوجوانان

یادآور شــدند «امروز ما داراي يك نظام و محيط فرهنگي هســتيم كه آن را نه پدر و

مادرهــا ايجاد كردهاند ،نه مدارس ،نه مذاهب و نه هيچ فرهنگ مربوط به جامعه .اين
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محيط دســتپرورده تعداد كمي از نهادها و شــركتهاي بزرگ است كه نفوذ تجاري،
سياســي و رســانهاي دارند و مانع هويتيابي كودكان و نوجوانــان با الهام از جنبش

محيط فرهنگي ميشوند» (شجاعي.)113 :1383 ،

مانوئلکاســتلز (به نقل از دهشــیری ،)1380،مبدع نظریه جامعة اطالعاتی اســت

کــه در یکــی از جلدهای کتاب ســه جلدیاش بــا عنوان جامعة شــبکهای ،به بحث
پیرامون هویت و هویت دینی پرداخته است .کاستلز معتقد است امروزه افراد متأثر از

شــبکههای اطالعاتی جدید ،میتوانند برای هویتسازی خود از منابع محلي -سنتي
و جهاني اســتفاده کنند .وی الگويي از جامعــه اطالعاتي ارائه ميدهد كه در آن نقش

رســانهها ،كليدي است و در واقع رســانهها هستند كه اين نوع جديد از جامعه را باز
توليد ميكنند .در اين نظام اجتماعي ،فناوريهاي ارتباط جمعي نقش اساســي دارند
و لحن گفتمان ،ســبك زندگي و همه ارزش هاي اجتماعي توسط رسانهها و صاحبان

آنها تعريف ميشــود .هم چنین کاســتلز معتقد اســت که هدف غــرب و در رأس آن

آمریکا از بهکارگیری سامانههای ماهوارهای ،ایجاد بستری مناسب برای یکسانسازی
فرهنگی و جهانیسازی اقتصاد لیبرالی است .در اینصورت شاهد نابودی ارزش های

ایدئولوژیــک ،فرهنگی و هویتی جوامع درحال توســعهای خواهیم بود که تحت تأثیر
فرهنگ لیبرالی غرب قرار خواهد گرفت.

گیدنز ( )1384از دیگر نظریه پردازان معاصر مشــهوری اســت که در پرتو مباحث

جهانی شــدن ،مدرنیته بازاندیشــانه و ازجاکندگی و نقش رســانهها در این فرایند به
چگونگی فرایند شکلگیری هویت در دو دوران جدید و سنتی پرداخته است .به نظر

وی ،در جهان گذشــته شــکلگیری هویت بیشــتر در پرتو انطباق زمان و فضا با مکان
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نســلی به نســل دیگر انتقال مییافت .امروزه با گســترش مدرنیته به قلمروی جهانی

که تکنولوژهای رســانهای یکی از مهم ترین ابزارهای انتقال آن محســوب میشوند،
فرایند هویتیابی دچار تغییر و تحول اساســی شــده اســت و افراد میتوانند بهطور
"بازاندیشانه"ای تحت تأثیر عوامل جهانی ـ محلی به تأسیس هویت خود اقدام نمایند.

گیدنز بازاندیشــی هویت در پرتو معیارها و ارزش های دائم ًا در حال تغییر را ویژگی
دوران جدید و نتیجه گسترش فناوریهای اطالعاتی ،ارتباطی و جهانی شدن اقتصادی

ظهور منابع هویتســاز جدید در جامعه اســت که نمیتوان تأثیــرات آن را بر فرایند

هویتیابی جوانان نادیده انگاشت.

در جمهوری اسالمی ايران طي سال هاي اخير ،موضوع رسانههاي جمعي و تأثير

آنهــا بر ابعاد هويتي مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته اســت که در اینجا به چند

مورد از مرتبطترین آنها اشــاره میشود .رمضاني ( ،)1381یادآور شد ماهواره تأثيري

منفــي بر روي هويت ملي و مذهبي داشــته و موجب افزايش احســاس بيتعلقي به
هويت ملي و مذهبي شــده اســت .مطالعه عباسيقادي ( )1385نشــان داد متغيرهاي

مدت اســتفاده كاربران از اينترنت و واقعي تلقي كردن محتواي سايتهاي مجازي از

سوي كاربران ،رابطه معناداري با هويت پاسخگويان داشته است.

ربيعي( )1387در مطالعه خود دریافت كه نســل ســوم انقالب ،بيشــترين كاربران

اينترنت در ايران هســتند و بيش از نســلهاي ديگر در معرض آثار ناشــي از آن قرار

دارند .عالوه بر اين ،رســانههاي نوين عامل تغيير در نهادهاي هويتســاز شدهاند و
فضاي مجازي ،عوامل معناســازي هويتي را دســتخوش تغيير كرده اســت .احمدپور

و قادرزاده ( )1389نشــان دادند هويت ديني دانشــجويان در تعامل با فضاي ســايبر
تضعيف ميشــود و با افزايش ميزان مصرف و دسترســي به اينترنت ،از برجســتگي
هويت ديني آنان كاسته ميشود اما فضاي سايبر با ابعاد پيامدي و تجربي دين بيشترين
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همبستگي و با بعد شناختي آن كمترين همبستگي را داشته است.

اشــتياقي و همكاران ( )1391نیز نشان دادند بُعد اعتقادي در مقايسه با بُعد عملي

كمتر تحت تأثير ارزش هاي جديد برآمده از تغييرات جامعه امروز قرار گرفته اســت.
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و فرهنگی میداند .گســترش روزافزون استفاده از اینترنت و ماهواره از مصادیق بارز
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شــکل میگرفت .هم چنین مهم ترین منبع شــکلگیری هویت ،ســنت و دین بود که از

بررسی رابطه استفاده ازاینترنت،
برنامه هاي شبكههاي ماهواره ای و هویت دینی دانشآموزان

پنداري كل ،رابطه معنادار و معكوســي وجود دارد بيشترين همبستگي هویت دینی با
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بُعد پيامدي و كمترين همبستگي آن با بُعد عملي بوده است .مطالعه نیکپی و مجیدی
( )1392نشــان داد کــه 59/4درصد از جوانــان با این نظر که برنامههای شــبکههای

ماهوارهای فارســی زبــان باعث کاهش گرایش جوانان به ارزش های دینی میشــوند

کام ً
ال موافق یا موافق هستند.

مارســيا(1به نقل از گلينا )1997،2نشان داد كه دوران نوجواني و جواني ،مرحلهاي
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حساس در تشــكيل هويت تلقي ميشود و رسانههاي الكترونيكي در شكلگيري اين

هويت تأثير زيادي دارند و ميتواند در سه سطح ،هويت شخصي ،ملي و جنسي مؤثر

واقع شــوند .ميتراس1997( 3به نقل از پاستر )52 :1377 ،با تحليل شبكههاي اينترنتي
اجتماعي-فرهنگي در هند ،یادآور شد كه برداشت از هند و هويت هنديها در غرب،

موضوعهايي هستند كه مكرر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

مقاله حاضر با در نظرگرفتن مسائل فوق ،حاصل کاری تجربی است که به بررسی

تأثیر استفاده از اینترنت و ماهواره بر هویت ديني دانشآموزان متوسطه شهر مرودشت
پرداخته است .انتخاب شهر مرودشت به دالیل زیر بوده است :شهر مرودشت بزرگ ترین
شــهر استان فارس بعد از شــیراز و از نظر مکانی نزدیکترین شــهر بزرگ به آن شهر

است که در سال های اخیر به علت وجود کارخانجات صنعتی بزرگ و کوچک ،بیشتر

مهاجران خارجی ،و بهویژه مهاجران افغانی ،را پذیرا شده است .هم چنین رشد سریع
جمعیت و کالبدی شهر ،بههمریختگی فضاهای کالبدی ،ناهمگونی و نابودی انسجام

اجتماعی ،وقوع بزهکاری بهخصوص جرایمی مانند قتل و تجاوز در ســال های اخیر

در این شــهر رشد قابل مالحظهای داشته و فراوان دیده میشود؛ درحالی که این آمار

در شــهرهای همجوار بهطرز محسوسی پایینتر است(عبادینژاد و همكاران.)1391،
از دیگر دالیل مهم انتخاب این شهر دغدغه ذهنی و شغلی محققان در مورد وضعیت
دانشآموزان این شــهر بوده است .سؤال اساســی مقاله این است که آیا بین استفاده
از رسانههاي ارتباطی نوین (ماهواره و اينترنت) و هویت دینی دانشآموزان متوسطه
1. Marcia
2. Glina
3. Mitras
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روش پژوهش

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبســتگی اســت كه با هــدف ارائه تصويري از

وضعيت هویت ديني دانشآموزان متوســطه شــهر مرودشت و رابطه آن با استفاده از
اينترنت و ماهواره اجرا شد .مرودشت با قدمت طوالنی و پیشینه تاریخی و اقتصادی

ممتاز ،از شهرهای جنوبی کشور بهشمار میآید .قومیتهای مختلف از جمله فارس،
این شهر میباشد .از سوی دیگر ،به دلیل مجاورت و ارتباط با شیراز و رشد صنایع و
آموزش عالی در معرض تحوالت جدید قرار داشته است .جامعه آماري این پژوهش

كليه دانشآموزان متوســطه شــهر مرودشــت با تعــداد  9644نفر بوده اســت .که از
ایــن جامعــه تعداد 370نفر از طريق جدول ليــن )1978( 1و با  95درصد اطمينان ،با
گيري خوشهاي چندمرحلهاي و سهميهاي (متناسب با جنس،
اســتفاده از روش نمونه ِ
رشته و مقطع تحصيلي) برای مطالعه انتخاب شدند.

ابزار جمعآوری اطالعات

برای جمعآوری اطالعات از دو ابزار استفاده شد که عبارت بودند از :

 .1پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی میزان استفاده دانشآموزان از اینترنت

و برنامههای ماهوارهای

از این پرسشنامه برای بررسی میزان استفاده دانشآموزان از برنامههای ماهوارهای

و اینترنت اســتفاده شد .نحوه ساخت این پرسشــنامه بدین صورت بود که گویههای
این پرسشــنامه براساس ادبیات پژوهش و نظرات صاحب نظران و با توجه به اهداف

پژوهش تدوین شــد .بدینمعنا که ابتدا براســاس ادبیات پژوهش گویههای مرتبط و
متناســب با متغیرها تدوین و ســپس گویههای تدوین شــده در اختیار صاحب نظران

این حوزه قرار داده شــد که نهایت ًا گویههای مورد توافق حفظ و گویههایی که توافقی
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بر روی آنها وجود نداشــت حذف شدند .گویههاي این پرسشنامه در مقیاس لیکرتی
1. Line
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عرب ،لر ،ترک در این شهر زندگی میکنند و این تنوع قومیت از ویژگیهای برجسته
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شهر مرودشت رابطه وجود دارد؟

بررسی رابطه استفاده ازاینترنت،
برنامه هاي شبكههاي ماهواره ای و هویت دینی دانشآموزان

بود .بدین معنا که به گزینه" اصالً" نمره صفر و گزینه «خیلی زیاد» نمره  4اختصاص

49

داده شــد .روایی محتوایی این پرسشــنامه بــه صورت محتوایی براســاس قضاوت
متخصصان تعیین و پایایی این پرسشــنامه براساس روش آلفای کرونباخ تعیین شدکه
ضریــب آلفای کرونباخ برای گویههــای مربوط به اســتفاده از برنامههای ماهوارهای

 0/89و برای گویههای استفاده از اینترنت  0/58محاسبه شد.
 .2پرسشنامه هویت دینی
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هويت ديني به معناي مجموعه خصوصياتي است كه فرد را به واسطه داشتن نوع

احساسات و تعلقات مذهبي به شخصي متمايز تبديل مینماید .در واقع "هويت ديني"

به عنوان يكي از ابعاد هويت اجتماعي ،متضمن سطحي از دين داري است كه با "ما"ي

جمعي يا همان اجتماع ديني يا امت همراه بوده و نشــاندهنده احساس تعلق به دين،

جامعه ديني و تعهد به دين است (چيتساز قمي.)194 :1383 ،

در این مطالعه برای اندازهگیری هویت دینی از پرسشــنامه هویت دینی سراج زاده
( )1383اســتفاده شد .ســراج زاده هويت ديني را بر مبناي دستهبندي سه بُعد ُگلدسن
(احساسي ،اعتقادي و عملي) مد نظر قرار داده است .بُعد احساسي هويت ديني ناظر

بر عواطف ،تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهري ربوبي همچون
خدا اســت .بُعد اعتقادي هويت ديني ناظر بر باورهايي كه انتظار ميرود پيروان یک

دين بدان ها اعتقاد داشــته باشــند ،مانند اعتقاد به خدا ،فرشتگان ،روز قیامت ،وجود

شــیطان اســت .بُعد عملي هويت ديني ناظر بر اعمال ديني مشخص همچون عبادت،
نماز ،شركت در آيينهاي ديني خاص ،روزه گرفتن است كه انتظار ميرود پيروان هر

دين انجام دهند (ســراجزاده .)166 :1383 ،سؤاالت این پرسشنامه در مقیاس لیکرتی
در امتــداد طیفی از کام ً
ال موافق (نمــره  ،)5موافق (نمره  ،)4بینظر (نمره  ،)3مخالف
(نمره  )2و کام ً
ال مخالف (نمره  )1نمرهگذاری شده است که با جمع گویهها در سطح
سنجش فاصلهای نمره هویت دینی تعیین شد .پايايي اين ابزار از طريق آزمون آلفاي

كرونباخ انجام شــد كه تعداد و ضريب آلفاي كرونباخ براي ابعاد سهگانه هويت ديني

بــه ترتيب :بُعد احساســي  5گويه ( ،)0/91بُعد اعتقــادي  5گويه ( )0/89بُعد عملي 5
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 5گزینهای از «خیلی زیاد» تا «اصالً» تنظیم شد .نمرهگذاری این پرسشنامه از  0تا 4
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 ëشمارة 1
 ëسال یکم
 ëشمارة پیا پی :اول
 ëزمستان 1394

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

پرسشــنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی اســتفاده شــد که دادههای حاصل از آن در

جدول  1گزارش شده است.

جدول  :1تحلیل عاملی تأییدی گویه های مربوط به هویت دینی
متغیر
وابسته

هاگویه

ابـعاد

بعد احساسی
هویت دینی

بعداعتقادی
بعد عملی

از خواندن نماز احساس لذت معنوی به من دست
میدهد.

0/792

احساس میکنم از خدا خیلی دورم.

0/872

از این که در کشوری اسالمی زندگی میکنم
احساس خوبی دارم.

0/721

از این که مسلمان هستم خوشحالم.

0/734

بعد از انجام اعمال دینی احساس خوب و لذت
بخشی دارم.

0/713

به نظر من در جهان کنونی ،دین اسالم نمیتواند
پاسخگوی تمامی مسائل باشد.

0/880

هرکس نتیجه اعمال خود را در آخرت خواهد دید.

0/815

زندگی پس از مرگ وجود دارد.

0/858

به وجود خداوند و نقش مؤثر آن در زندگی اعتقاد
دارم.

0/886

شرکت در جشنها و مراسم مذهبی و عزاداری
برایم اهمیت دارد.

0/659

از کتب دینی و مذهبی جهت مطالعه ،کم استفاده
میکنم.

0/824

به شهرها و اماکن مذهبی زیاد سفر میکنم.

0/736

اغلب اوقات نمازم را میخوانم و نمیگذارم قضا
شود.

0/734

در مراسم مذهبی همچون مولودی و عزاداری ماه
محرم و … شرکت نمیکنم.
از آموزههای دین در مورد ارتباط با جنس مخالف،
پیروی میکنم.

Sig= 0/000

63/97

14/48

4/23

0/911

0/890

0/866

0/871
0/745

KMO= /954

BST= 6044/027
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شمارة ë 1
سال یکم ë
شمارة پیاپی :اول ë
زمستان ë 1394

واریانس ضریب
بارعاملی
تبیین شده آلفا
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گويه ( )0/86و بُعد كلي هويت ديني  15گويه ( )0/89محاسبه شد .برای تعیین روایی

بررسی رابطه استفاده ازاینترنت،
برنامه هاي شبكههاي ماهواره ای و هویت دینی دانشآموزان

یافتهها

به منظور آگاهی از میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای ماهوارهای از فراوانی

51

و درصد استفاده شد که دادههای مربوط به آن در جدول  2منعکس شده است.
جدول  :2دیدگاه دانشآموزان در خصوص استفاده از برنامههای شبکه ماهوارهای
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گويهها

خیلی
زیاد

زیاد متوسط

کم

اص ً
ال

درصد درصد درصد درصد درصد
تاچــه اندازه از ماهــواره برای دریافــت برنامههای
خبری استفاده می کنید؟

20/8

16/8

6/5

17/8

38/1

تاچه انــدازه از ماهــواره برای تماشــای فیلمهای
سینمایی و سریالها استفاده میکنید؟

23/2

13/2

4/3

29/7

29/5

تاچه انــدازه از ماهواره برای تماشــای برنامههای
علمی و آموزشی استفاده میکنید؟

8/4

10/5

11/1

31/9

38/1

تاچه انــدازه از ماهواره برای برنامههای ورزشــی و
سرگرم کننده استفاده میکنید؟

23/8

16/5

5/4

19/2

35/1

تحلیل دادههای حاصل از جدول  2حاکی از این است که پاسخگویان در استفاده

از برنامههاي شــبكه ماهوارهاي ،به ترتیب ،بیشترین استفاده را از برنامههای ورزشی
و ســرگرم  کننده ( 40/3درصــد خیلیزیــاد و زیاد) ،برنامههای خبــری ( 37/6درصد

خیلیزیاد و زیاد) و تماشــای فیلمهای سینمایی و سریالها ( 36 /2درصد خیلیزیاد

و زیاد) داشــتهاند .در مقابل باید توجه داشت که بر اساس پاسخ های دریافتی بیش از
یک سوم پاسخگویان اص ً
ال ماهواره تماشا نکردهاند .یعنی اگر ما کل درصد کسانی را
که به میزان کم تا خیلیزیاد از ماهواره اســتفاده کردهاند را باهم جمعکنیم پیمیبریم

که درصد زیادی از پاسخگویان ماهواره تماشا کردهاند و به عبارتی تماشای برنامههای
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 ëشمارة 1
 ëسال یکم
 ëشمارة پیا پی :اول
 ëزمستان 1394

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

پدیدهای که میتوانند تا حد زیادی نگرانکننده تلقی شود.

موضوع دیگر که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت میزان استفاده دانشآموزان

از اینترنت بود که دادههای حاصل از آن در جدول  3منعکس شده است.
جدول  :3دیدگاه دانشآموزان در خصوص استفاده ازاینترنت

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

میزان استفاده از سایتهای فارسی

10/5

7/3

18/9

31/9

31/4

میزان استفاده از سایتهای غیرفارسی

35/1

28/9

4/3

19/7

11/9

چـت کردن

43/2

25/1

5/4

14/9

11/4

گويهها

تحلیل دادههای جدول  3حاکی از این است که براساس توزیع درصدهای حاصله

 82 /2درصد پاسخگویان به میزان متوسط تا خیلیزیاد از سایتهای اینترنتی فارسی

اســتفاده کردهاند که درصد خیلی زیادی محسوب میشود .هم چنین درصد فوق برای
افرادی که به بررســی ســایتهای غیرفارســی و یا چت کردن پرداختهاند ،بهترتیب،

 35 /9و  31/7درصد بوده اســت که بیانگر تفاوت قابل مالحظة این نوع اســتفاده از
اینترنت با درصد اســتفاده از ســایتهای فارسی زبان است .براساس توزیع درصدی

میتوان گفت تنها  10/5درصد از پاســخگویان اص ً
ال به ســایتهای اینترنتی فارسی

زبــان مراجعه نکردهاند بنابراین میتوان گفت اســتفاده از اینترنت به عنوان یک ابزار
شمارة ë 1
سال یکم ë
شمارة پیاپی :اول ë
زمستان ë 1394

ارتباطی نوین به شدت در بین دانشآموزان متوسطه ،رایج شده است.

دیگــر متغیر این مطالعه هویت دینی اســت .دادههــای توصیفی حاصله مربوط به

این متغیر در جدول  4منعکس شده است.
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اص ً
ال

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد
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ماهواره از گســتردگی زیادی در بین دانشآموزان مورد مطالعه برخوردار بوده اســت

بررسی رابطه استفاده ازاینترنت،
برنامه هاي شبكههاي ماهواره ای و هویت دینی دانشآموزان

جدول  :4میانگین ديدگاه دانشآموزان براساس ابعاد هویت دینی

53

متغیر

میانگین از 5

انحراف معیار

بُعد احساسی

3/05

1/28

بُعد اعتقادی

3/13

1/23

بُعد عملی

2/72

1/12

هویت دینی کل

2/97

1/16

Downloaded from qaiie.ir at 18:52 +0330 on Sunday September 26th 2021

تحلیل دادههای جدول  4حاکی از آن اســت که وضعیت هویت دینی پاسخگویان

در سطح متوســطی قرار دارد .میانگین شاخص هویت دینی کل ( 2/97از )5بیانگرآن

است که هویت دینی دانشآموزان متوسطه شهر مرودشت در سطح متوسطی قراردارد.

درمیــان ابعاد هویت دینی ،بُعد اعتقادی دارای بیشــترین میانگین ( 3/13از  )5و بُعد
عملی دارای کمترین میانگین ( 2/72از  )5بوده است .یافتههای حاضر نشان از شکاف
میان بُعد اعتقادی و بُعد عملی دانشآموزان دارد.

بــه منظور بررســی رابطه بین میزان اســتفاده از اینترنت و برنامههــاي ماهواره با

ابعاد هویت دینی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که دادههای
حاصل از آن در جدول  5منعکس شده است.

جدول  :5نتایج آزمون ضریب همبســتگی پیرســون پیرامون ابعاد هویت دینی بامیزان
استفاده ازاینترنت و برنامههای ماهواره

اینترنت
ماهواره

اینترنت

ماهواره

1
**0/489

1

اعتقادي **-0/394** -0/411

ابعاد هویت دینی

اعتقادی

هویت دینی
کل

1

هويتي
احساسي **0/918** -0/440** -0/414
ديني
عملي **0/827** -0/537** -0/378
هویت دینی کل **0/958** -0/474** -0/419
* همبستگی در سطح  95درصد معنا دار است.
** همبستگی در سطح  99درصد معنا دار است.

احساسی

عملی

1
**0/875
**0/975

1
**0/937

1
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 ëشمارة 1
 ëسال یکم
 ëشمارة پیا پی :اول
 ëزمستان 1394

فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

اســتفاده از برنامههاي ماهواره و اینترنت با تمام ابعاد هویت دینی پاسخگویان منفی

و معنادار بوده اســت .بدینترتیب که افزایش اســتفاده از اینترنت و ماهواره با کاهش
احساسات و اعتقادات دینی پاسخگویان و تضعیف انجام اعمال و وظایف دینی آنان

همراه بوده اســت .همبســتگیهای مذکور بین اســتفاده از ماهواره و اینترنت با ابعاد

حد متوســطی میباشد .بیشترین همبستگی اینترنت با بُعد احساسی و
هویت دینی در ّ
کمترین همبستگی مربوط به بعد آن با بُعد عملی هویت دینی پاسخگویان بوده است.

اعتقادی هویت دینی پاسخگویان بوده است .بنابراین میتوان گفت اینترنت و ماهواره
به طور یکسان ابعاد هویت دینی پاسخگویان را تحت تأثیر قرار نمیدهند.

به منظور برآورد مقدار تغییرپذیری هویت دینی پاسخگویان براساس میزان استفاده

از ماهواره از آزمون رگرســیون چند متغيري استفاده شد که دادههای حاصل از آن در

جدول  6منعکس شده است.

جدول  :6پيش بيني هويت ديني براساس استفاده دانشآموزان از برنامههاي ماهواره اي
نام متغیر

R

R2

Std.
Error R2 Ad

F

Sig

B

Beta

T

بُعد اعتقادی

0/153 0/155 0/394

5/6

-8/2 -0/394 -0/458

67/5

0/000

بُعد احساسی

0/192 0/194 0/440

5/7

-9/4 -0/440 -0/533

88/5

0/000

بُعد عملی

0/286 0/288 0/537

4/7

0/000 149/0 -12/2 -0/537 -0/568

براســاس دادههای حاصل از جدول  6متغیر اســتفاده از ماهواره توانسته است به

شمارة ë 1
سال یکم ë
شمارة پیاپی :اول ë
زمستان ë 1394

ترتیب  19 ،15و  28درصد از واریانس ابعاد اعتقادی ،احساسی و عملی هویت دینی
پاســخگویان را تبیین کند که به نظر میرســد این مقدار ضریب تبیین برای یک متغیر

به تنهایی مقدار قابل توجه می باشــد .بر ایناساس میتوان گفت در شرایط امروزی،
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هم چنین بیشــترین همبســتگی ماهواره با بُعد عملی و کمترین همبســتگی آن با بعد
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براســاس دادههای حاصل ازجــدول  5میتوان گفت که همبســتگی هر دو متغیر

بررسی رابطه استفاده ازاینترنت،
برنامه هاي شبكههاي ماهواره ای و هویت دینی دانشآموزان

ماهوارهای و گرایش به اســتفاده از آنها در بین جوانان اســت .متغیری که تأثیر آن بر

55

هویت دینی پاســخگویان منفی بوده (براســاس ضریب  )bاســت .از اینرو براساس
ســطح معنا داری میتوان گفت تأثیرفوق تصادفی نبوده و قابل تعمیم به جامعة آماری
مورد مطالعه است.

دیگر رســانه ارتباطی مهمی که استفادة روزافزونی در بین دانشآموزان و جوانان

یافته است اینترنت است .به منظور برآورد تأثیر این متغیر بر هویت دینی پاسخگویان
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نیز از آزمون رگرســیون دو متغیره استفاده شــد که دادههای حاصل از آن در جدول7

منعکس شده است.

جدول  :7پيش بيني هویت دینی و ابعاد آن براساس استفاده از اينترنت
نام متغیر

R

R2

Std.
Ad R2
Error

B

Beta

T

F

Sig

بُعد اعتقادی

0/237 0/239 0/489

5/3

0/000 114/4 -10/7 -0/489 -1/141

بُعد احساسی

0/272 0/274 0/523

5/4

0/000 138/8 -11/7 -0/523 -1/271

بُعد عملی

0/279 0/281 0/530

4/7

0/000 143/6 -11/9 -0/530 -1/126

دادههــای حاصــل از جدول  7حاکی از این اســت که میزان اســتفاده از اینترنت

توانسته است ،به ترتیب  27 ،23و  28درصد از واریانس هویت دینی پاسخگویان را
تبیین کند که مقدار قابل مالحظهای اســت .هم چنین براســاس مقدار  βمیتوان گفت
تأثیر اینترنت بر ابعاد هویت دینی منفی بوده اســت .براساس سطح معنا داری مربوطه

میتوان گفت تأثیر متغیر استفاده از اینترنت بر هویت دینی پاسخگویان تصادفی نبوده

و قابــل تعمیم به جامعة آماری مورد مطالعه اســت .این یافته مؤیــد نتایج تحقیقات
پیشــین داخلی اســت که همگی بیانگر منفی بودن رابطة میزان اســتفاده از اینترنت و

هویت دینی پاسخگویان بودهاند.
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حداقل یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر هویت دینی پاسخگویان رواج رسانههای
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هدف مقاله حاضر بررســی تأثیر اســتفاده از اینترنت و شــبکههای ماهوارهای بر

هویت دینی دانشآموزان متوسطه شهر مرودشت است که با استفاده از روش توصیفی

انجام شــد .یافتههای تحقیق حاضر نشــان داد دانشآموزان به لحاظ هویت دینی در
ســطح متوســطی قرار دارند .اگر چه در میان ابعاد هویت دینی ،تمایزاتی دیده شــده
اســت؛ چنان کــه بُعد اعتقادی بیشــترین میانگین و بعد عملی کمتریــن میانگین را در
میان ســه بُعد مورد بررســی به دست آورده است .بخشــی از این موضوع را میتوان
مرتبط دانست و بخشی را نتیجه تأثیر برخی متغیرهای برخاسته از تحوالت رسانهای

دانســت .در ایــن تحقیــق ،دو صورت از ابــزار تکنولوژیک جدید یعنی اســتفاده از
کانال هــای ماهوارهای و اینترنت که اســتفاده از آنها در ایران گســترش فراوانی یافته

مورد بررســی قرار گرفت و تالش گردید تا تغییری که میزان اســتفاده از آنها برهویت

دینی دانشآموزان متوسطه شهر مرودشت ایجاد نموده است ،کشف گردد.

یافتههای این پژوهش ،با نظریه کاشــت جرج گربنــر و همکارانش مبنی بر نقش

منفی رسانهها (تماشای زیاد تلوزیون) در زمینه هویتیابی جوانان و نوجوانان (تأثیر

بر باورها و کاشت نگرشهای بینندگان) همسو بوده است .هم چنین با توجه به دیدگاه
کاســتلز دگرگونیهای ارتباطات و اطالعات موجب شکلگیری فرهنگ نوینی در بین

افــراد میشــود که در این پژوهش بــه صورت تأثیر بر هویت دینی نمایان اســت؛ از
طرفی نتایج آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی میان تماشای شبکههای ماهواره

و استفاده از اینترنت با تمام ابعاد هویت دینی معنادار بوده است .بیشترین همبستگی
ماهواره با بعد عملی بوده اســت .این یافته موید نتایج تحقیقات محمدپور و دیگران

( )1389و بحرانی و همکاران ( ،)1390عباســی قادی ( )1385و رمضانی ( )1381در
خصوص همبســتگی منفی بین استفاده از اینترنت و رسانههای جدید با هویت دینی
دختران و پســران است .هم چنین نتایج این پژوهش نشان داد که حدود  70درصد از
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پاسخگویان از شبکههای ماهوارهای استفاده میکنند.

این یافته مبین این واقعیت اســت که نداشــتن برنامهریزی و عدم پاســخگویی به

نیازهــای مخاطبــان بهویژه از حیث محتوایــی مبتنی بر فرهنگ دینــی و ملی ،باعث
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با شــرایط زمینهای -ساختاری جامعه ایران که در دوره گذار و تغییرات سریع است،
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بحث و نتیجه گیری

بررسی رابطه استفاده ازاینترنت،
برنامه هاي شبكههاي ماهواره ای و هویت دینی دانشآموزان

تدریج کمرنگ شــدن ارزش ها ،هنجارهای ملی و اسالمی و هویت مخاطبان خواهد

57

شــد .ورود برنامههای ماهوارهای و اینترنتی در جهان در حال توســعه ،باعث پذیرش

افکارجدید و روش های زندگی وارداتی در بین نوجوانان و جوانان میشــود و همین
امر باعث میشود که این قشر به بسیاری از عادات و رسوم سنتی جامعه خود سر باز
زنند و دائم به تقلید فرهنگ غربی بپردازند .یافتههای این مقاله با نتایج تحقیق ارمفیلد

و هلبرت )2003( 1ســازگاری دارد که دین در ســطح فردی ،رابطه منفی با استفاده از

Downloaded from qaiie.ir at 18:52 +0330 on Sunday September 26th 2021

اینترنت دارد و تعامل در فضای ســایبر ،ترغیب به سکوالریســم را افزایش میدهد.

در مجموع میتوان عنوان کرد که با پدیدآمدن عصر اطالعات و شــکلگیری فضاهای

مجازی ،هویت ،صیرورت و سیالیت بیش از پیش افزايش یافته است.

در این فضــا ،هر کاربری میتواند فارغ از الزامات و خصایص طبیعی و وجودی

خویشتن ظاهر شود و خود را آنطور که میخواهد ،بنمایاند و در معرض دیگران قرار

دهد .این جریان باعث میشــود که فرد از پیله تنگ هویتهای گروهی و جمعی ،رها
شــود و فارغ از تاریخ و فرهنگ خویشــتن ،در فضای مجازی به پرواز درآید .ناگفته

پیداســت که هویت در این فضا ،تأسیســی و جعلی است .از اینجاست که فرد تمامی
مرزهای فرهنگی ،سیاسی ،ایدئولوژیک و اجتماعی را پشت سر میگذارد و با حرکت
در امتداد بردارهای زمان و مکان ،بهســادگی این سو و آن سو میرود و به خودآیینی و

خودمحوری بینظیری متّصف میشود.

مفهوم انقالب
نتایج این تحقیق مؤید ادعاهای نظري اینگلهارت است که براساس
ِ

خاموش ،معتقد است که ورود سریع ارزش ها و ایدههای جدید از طریق فناوریهای

نو ارتباطی میتواند گسســتهای جدی در مبانی هویتــی جامعه ایجاد کند .هر چند
براســاس نتایج تحقیق باید گفت تأثیر اســتفاده ازماهواره بیشتر بر بعد عملی هویت

دینــی و تأثیر اینترنــت بر بعد اعتقادی هویت دینی محســوس بوده اســت .بنابراین

نمیتوان تأثیر همة رســانههای ارتباطی بر همة ابعاد هویت دینی یکســان و مشــابه

دانست.

از اینرو به سیاســت گذاران حوزه فرهنگ و تربیت و عالمان حوزه دین پیشــنهاد
1. Armfild & Holbert
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روی آوردن نوجوانان و جوانان به تماشــای شــبکههای ماهــوارهای و اینترنتی و به
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این فضــا ،فضای مجازی و برنامههــای ماهوارهای را بهطور بهینــه مدیریت نمایند.
منظور از مدیریت بهینه این است که در سیاستگذاریهای کالن این حوزه به نیازهای

دینــی ،ملی و فرهنگی دانشآمــوزان توجه نمایند تا بتوانند تهدیدهای فضای مجازی
را بــه فرصت تبدیل نمایند و از قابلیتهــای آن در تحکیم هویت دینی دانشآموزان

بیشترین استفاده را داشته باشند.

پیچیده ،قومیتهای متنوع میباشد .برایناساس تعمیم یافتههای این پژوهش به سایر

بافتهای جمعیتی و فرهنگی متفاوت ممکن نیست.
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از محدودیتهــای این پژوهش این اســت که یافتههای ایــن پژوهش مربوط به
دانشآموزان شهرستانی است که او ًال مهاجرنشین بوده ،ثانی ًا آن شهرستان دارای بافت
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58

میشــود که به دلیل تأثیرگذاری فضــای مجازی بر حوزه هویــت دینی دانشآموزان

آزاد ارمکی ،تقی و رضایی ،محمد .)1385( .ســوژه و قدرت :تحلیل چگونگی شــکلگیری ذهنیت در مطالعات فرهنگی.
نامه علوم اجتماعی.156-125 ،)27(27 ،

59

احمدپور ،مریم و امید قادرزاده .)1389( .تعامل در فضای سایبر و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان (تحلیلی درباره نتایج یک
پیمایش در دانشگاه کردستان) .دو فصلنامه پژوهش جوانان ،فرهنگ و جامعه.99-75 ،)5( ،
اشتیاقی ،معصومه؛ علیزاده ،توحید و کاظمیان ،مهرداد .)1391( .اینترنت و هویت دانشجویان( :مطالعه دانشجویان دانشگاه
مازندران) .فصلنامه مطالعات ملی.144-119 ،)2( ،

امیری ،ابوالفضل .)1390( .جهانیشدن فرهنگ و راهبردهای مقاوت فرهنگی .فصلنامه مطالعات بسیج.108-81 ،)50( ،14 ،

بحرانی ،شعله؛ سروش ،مریم و حسینی ،مریم .)1390( .مقایسه جنسیتی رابطه رسانهها ،هویت و سبک زندگی در جوانان
شیراز .فصلنامه مطالعات ملي.120-103،)3(12 ،
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