
 

  ارتباطی جدید هایرسانه از استفاده میزان ارتباط بررسی
 ( اینستاگرام فیسبوک، تلگرام، الین،)  
 هدمش شهر سال 18-29 جوانان دینداری میزان و

 2)ايران( رفوگر خديوی غالمرضا دکتر ،1)ايران( نباتی علی: گاننویسند 
 29/07/1396: پذیرش                           01/05/1396: دریافت

 چكیده
 علمی و سرگرمی و تفريحی امور زمينه در ترتيب به اجتماعی هایشبکه از جوانان استفاده اولويت
 هایفرضيه آزمون کنند.می استفاده يلترينگف از زنان از بيشتر مردان که نحوی به است؛ آموزشی
 سرعت بين و نيز دينداری شاخص از شريعت بعد با استفاده زمان مدت بين دهدمی نشان پژوهش

 است؛ برقرار معناداری و معکوس رابطه دينداری شاخص از عقايد و اخالقيات ابعاد با ارتباط
 حالی در است برقرار معناداری و کوسمع رابطه دينداری شاخص با ارتباط سرعت بين همچنين

 متغير که پژوهش اين در .شودنمی مشاهده ایرابطه دينداری شاخص با ديگر بعد دو بين که
 شده سنجيده شريعت و اخالقيات عقايد، بعد سه با و الهی کرم الگوی از استفاده با دينداری

 گيرینمونه روش با که است شده نفر 220 کوکران، فرمول از استفاده با نمونه حجم است،
 تحليل نتايج .است شده آوریجمع تحقيق هایداده استاندارد پرسشنامه از استفاده با و تصادفی
 و بيشترين دينداری، متغير در شريعت شاخص بر ارتباط سرعت متغير در دهدمی نشان رگرسيون
 متغير که جايی تا دارند ریديندا متغير اخالقيات شاخص بر استفاده زمان مدت را تأثير کمترين

  کند.می تبيين را دينداری شاخص تغييرات از درصد 27 ارتباطی نوين هایرسانه

 های جديد ارتباطی دينداری جوانان، عقايد، اخالقيات، شريعت، رسانه: واژگان کلیدی
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 مقدمه
 20 سنين در بزرگسالی بين کودکی و ای است ماتعريف کالسيکش دوره جوانی در

 -ریبلوغ فک -و روانی -سن رشد -سالگی که اهميتش تنها از بعد جسمی 40تا
 1.ست و نه اجتماعیا

بعداز انقالبات  که اين دوره، زمانی اهميت و موضوع اجتماعی پيدا کرد
اعتراضات و ايستادگی جوانان  ،هاميالدی اروپا به بعد جنبش 1960اجتماعی دهه

ثير مدرنيت و الگوی مصرف و أو ت ربینظام اجتماعی فرهنگی جوامع غ در مقابل
-در اين جوامع شد های جوانیفرهنگسبک زندگی جديد که منجر به پيدايش خرده

ه و ب -ميالدی 60انگلستان در اواخر دهه یتدهاو  آمريکا 60ها دهه هپیمثل 
عريف بدين منظور ت؛ شناختی گرديدعنوان پديده جديدی در حوزه مطالعات جامعه

شخص آنان باورها هايی از جوانان که وجه مگروه، اعی فرهنگ جوانیمدرن و اجتم
ها و هنجارهای خاص آنها در مقابل فرهنگ مسلط يا نظم اجتماعی حاکم ارزش

 2.دهندباشد، فرهنگ جوانان را تشکيل می
تحقيقات  -ايراناز  خارجو چه   داخلچه در  -در زمينه دينداری جوانان

نظام پويايی فرهنگی ، دين خردهايرانر جامعه امروز د ؛متعددی صورت گرفته است
نوع  لذا ؛شودپذيری شناخته میاست و بعد از انقالب به عنوان فرايند عمده جامعه

له مهمی درباب ئشناخت، رفتار و تغيير در باب دينداری جوانان موضوع و مس
 3.گرددشناختی محسوب میمطالعات جامعه
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ه اهميت آن را از کثرت ابل توجهی است کاز موضوعات ق پديده دينداری
های کارگيری سنجههای اخير برای ساخت و بهتوان دريافت که در سالمی هايیتالش

های قابل درکی ها از دل اقتضائات و ضرورتدينداری مصروف شده است. اين تالش
نتيجه  ایهويت هر جامعه ؛ لذاتوانست بدون پاسخ باقی بماندبيرون آمده است که نمی

اطالعات ملی، دينی و فرهنگی آن جامعه است و در صورت هر تغييری در اطالعات، 
گاهی ز مخاطبان انتقال يابد تا از های الزم به تدريج و بر حسب نياضروری است که آ

 گوهای ارزشی و دينی جلوگيری شود.در ال پاشی وحدت نظرفرو
وه سلوک و ساليق عمومی در های رفتاری، نحها بر شيوهرسانه ،به عبارت ديگر

  1.گذارندثير میأجامعه ت
های و منبعی برای ارزش بودهدين سنگ بنای سامان اجتماعی بر اين اساس، 

های زندگی روزمره تأثير های فردی و بسياری از زمينهاجتماعی است و بر گزينش
امعه ج ی روح جمعی و عامل همبستگی و يکپارچگی به عنوان تجل نيزگذارد و می

 شود.محسوب می
ورود ابزار و وسايل ارتباط  چون مهاجرت روستايی،هايی همامروزه پديده

ها و روابط سنتی را مورد پرسش قرار داده ارزش  ،آموزش و پرورش گسترده و جمعی
پژوهشگران است؛ به نحوی که تغييراتی در دينداری نسل جديد به وجود آورده  و

های دينی جوانان از سويی و ارائه ؤثر بر تغيير ارزشناگزيرند به بررسی عوامل م
 بپردازند. -از سوی ديگر -انراهکارهايی برای غلبه بر آن

 و اطالعات هایفناوری گسترش مهم ازپيامدهای يکی 2کاستلز نظر در
ين ارتباطات  است. فرهنگی  هایآن، دگرگونی مبتنی بر نو
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 فناوری ظهور به -پردازان انتقادینظريه ترينمهم از يکی عنوان به -1هابرماس
کيد جهانی فرآيند در ثيرآنأت و ديجيتالی اطالعات ها وهماهوار  است. کرده شدن تأ
اما  بوده اقتصاد شدن جهانی شدن، جهانی اين بعد ترينمهم هر چند ،او نظر به

 در همسانی نوعی خاص، فرهنگی توليدات به گرايش نيز فرهنگی هایعرصه در
 اثر در هابرماس همچنين ؛است داشته دنبال ساختاری به دگرگونی را اهفرهنگ
ه حوز پيدايش چگونگی به «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی» عنوان با خود معروف
 مرکزی ههست اطالعات، که کرده اظهار و پرداخته داریسرمايه جوامع در عمومی

گسترش  و ايجاد رد اطالعاتی نهادهای و جمعی هایرسانه و است عمومی هحوز
 2.انداين حوزه نقش داشته

های مهم اينترنتی است که توجه های اجتماعی، يکی از سرويسامروزه شبکه
ترين مزايای اين کاربران زيادی را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. مهم

توان انتشار سريع و آزادانه اخبار و اطالعات دانست که به افزايش ها را میشبکه
 .انجامدقدرت تحليل و تقويت روحيه انتقادی در سطح جامعه می

 یهاشبکه بويژه، آن یاطالعات یهابزرگراه و جديد یارتباط یهایفناور
 جهان نقاطیاقص در هاانسان ارتباط ميزان و شدت در تحول به منجر یاجتماع

 اين به اند؛دهکر ايجاد يکديگر با هاانسان ارتباط در نحوه یکيف یتحول و اندشده
 امکان رگراه، بز اين در حضور با و یاجتماع یهاشبکه از استفاده با امروزه که معنا
 ی،گفتار ارتباط برقراری و ممکن کمترين زمان در اطالعات از یانبوه از یگيربهره

 3.است فراهم آمده ،کم نسبت ای بههزينه با یديدار و ینوشتار

                                                           
1. Jürgen Habermas 

 .302: 1392 همکاران، و زادهجمعه امام. 2
 .172: 1392 همکاران، و فرسلطانی. 3



 169/  جوانان دینداری میزان و ارتباطی جدید هایرسانه از استفاده میزان ارتباط بررسی

آسا و پرقدرت از وسايل ارتباطی گوناگون ظامی غولهای  ارتباطی، نامروزه رسانه
اند که تحت کنترل کشور خاصی نيست و نظارت، تصحيح مسير و مداخله پديد آورده

 مجموعه ،شبکه اين ؛ريزی آن کار دشواری استاری و برنامهذدر فرآيند سياستگ
  1.دارند اطالعات تبادل يکديگر با که است ترکوچک یهاشبکه از ایپيچيده

 ،موجب نگرانی و دغدغه شده است چه در حوزه دين و اعتقاداتآن ،به اين ترتيب
های اجتماعی رنگ جوانان ايرانی در شبکهرروزافزون کاربران و عضويت پ  افزايش 

های کافی های الزم را ديده و در سطح عمومی آگاهیکه آموزشمختلف است بدون آن
های اجتماعی بر خالف ای موجود در شبکهاين درحالی است که فض ؛داشته باشند
های مختلفی در آنها فعاليت قابل کنترل نبوده و در عين حال افراد و گروه، فضای سنتی

به همين  ؛با اعتقادات دينی جامعه در تعارض و تضاد جدی هستند -بعضاً  -کنند کهمی
 کشند.را به شدت به چالش می -به خصوص در بين جوانان -دليل باورهای دينی

های اجتماعی در ميزان دينداری گذاری شبکهثيرأآشنايی با ميزان تبر اين اساس، 
ريزی برای جلوگيری از تر در زمينه برنامهتواند به اهميت ورود تخصصیجوانان می

به همين منظور  در ؛ ياری رساند ايرانها بر  اعتقادات جامعه جوان ثير اين شبکهأت
 تلگرام و فيسبوک، الين، -مجازی هایهای شبکهيژگیاين پژوهش  به بررسی و

 خته شده است.وارتباط آن با دينداری جوانان پردا 2-اينستاگرام
 

 هدف تحقیق 
های نوين ارتباطی و ابعاد آن با دينداری بررسی رابطه بين رسانههدف اين پژوهش، 

 .است سال شهر مشهد 29تا  18و ابعاد آن در بين جوانان 
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 تحقیق های متغیر 
 متغیر وابسته -

عنوان متغير وابسته تحقيق مورد نظر ه ميزان دينداری جوانان مشهد در اين پژوهش ب
 شود.های ارتباطی بر اين مقوله سنجيده میثير رسانهأو ت است

ه تعريف واحد و دقيق و روشنی از دين ئغالب پژوهشگران دينی بر اين باورند که ارا
 مصاديق غير دينی بر ديق اديان موجود را شامل شود و ثانياً تمامی مصا که اوالً  به طوری

به همين جهت ؛ پذير نيستاساس اين تعريف از حوزه دين خارج شوند،امکان
های است که در تعريف دين گفته شده هيچ تعريف واحدی که شامل مجموعه

 1رد.وجود ندا ،سازندها، اعمال و عقايدی شود که اديان مختلف را میمتفاوت سنت
 

 متغیرهای مستقل -
های ارتباطی و ابعاد آن به عنوان متغير مستقل  اين پژوهش ميزان استفاده از رسانه در

در آن سه بعد مدت ؛ اندگرفته شده فيسبوک و اينستاگرام در نظر تلگرام، شامل الين،
های زمان استفاده، سرعت ارتباط و دسترسی به انواع امکانات موجود در رسانه

 .طی مورد توجه استارتبا
 

 های نوین ارتباطیرسانه -
خصوص قشر ه ب تاکنون، به دنبال استقبال جامعه جهانی وميالدی  2004از سال 

ريزان اين برنامه گردانندگان و ،2توييتر های اجتماعی فيسبوک وجوان از شبکه
 تا های اجتماعی نوين افتادند که مختص تلفن همراه بودهحوزه به فکر ابداع شبکه

ين اندازی اين شبکهراه کاربران با نصب و ها بتوانند اجتماعات انسانی مجازی نو
 اندازی نمايند.را راه
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با توجه به فرصت در اختيار داشتن تلفن همراه که به مراتب بيشتر از رايانه 
 .های اجتماعی به مراتب بيشتر استامکان حضور در شبکهاست، 

 

 الین -
برقراری تماس را به طور رايگان در  ارسال پيام متنی و ای است که امکانبرنامه

اين برنامه به عنوان بهترين برنامه رايگان در چند  دهد.اختيار کاربران خود قرار می
توانند از صدايی شفاف تمام کاربران اين برنامه میو  کشور دنيا شناخته شده است

 ها وعکس های رنگی،آيکنبا  یهايارسال و دريافت پيام هنگام برقراری تماس و
 مند شوند.هاطالعات مرتبط به محل تماس گيرنده بهر

 

 فیسبوک -
-سيس و راهأتميالدی  2004يک شبکه اجتماعی مجازی است که در چهارم فوريه 

 عکس و کابران فيسبوک با دوستانی که دارای حساب کاربری هستند، .شداندازی 
  گذارند.پيغام به اشتراک می فيلم و

کاربران و  طور رايگان در اختيار مردم قرار گرفته استه اکنون ببوک همفيس
 سيس کنند وأتوانند گروه تمی همچنين، کاربران دارای يک صفحه شخصی هستند.

 .های موجود عضو شوندساير گروه يا در
 دوستان،شامل:  شوندمیبندی های مختلفی طبقهبوک در دستهبران فيسرکا

 اند.توسط کاربرانی بسته شده کاربرانی که احياناً  ها وغريبه ،ایبکهشدوستان اعضای هم
 

 تلگرام -
رسان است که تمرکزش را روی سرعت انتقال پيام و امنيت گذاشته پيام ایبرنامه

عکس،  توانمیاست. اين برنامه بسيار ساده و استفاده از آن رايگان است. با تلگرام 
 . کردرسال ويدئو، متن و هر نوع فايلی را ا
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نفر ايجاد  200هايی با ظرفيت حداکثر دهد گروهاين برنامه اجازه میهمچنين، 
 . کردجو افراد را با نام کاربری جستشود و 

ميل است. تلگرام از هشتگ و کوتاه و اي تلگرام ترکيبی از پيام ،به عبارت ديگر
ال باالتر بردن دنب ؛ پس کسانی کهکندنيز پشتيبانی می -ذکر نام يک فرد -منشن

 . ببرندبه تنظيمات برنامه رفته و امنيت را باال  ندتوانمی ،امنيت هستيد
و قابليت از بين رفتن خود  توان گفتگوهای خصوصی داشتمیاز طرف ديگر، 

 .دادبرای برنامه خود رمز عبور قرار  توانمی همچنيننمود؛ به خودی در آن را فعال 
 

 اینستاگرام -
گذاری عکس و ويدئو است که اين شبکه اجتماعی اشتراک ،نستاگراماينستاگرم يا اي

های ديگر شبکه ها و ويدئوهای خود را دردهد عکسامکان را به کاربران خود می
 مبلر و فليکر به اشتراک بگذارند.بوک، توئيتر، تااجتماعی نظير فيس

بل ده از آنها قکه با استفااست های تصويری قابليت ،يک ويژگی متمايز اينستاگرام
های اين تغييرات و افکت ؛شودجذابتر می، از ارسال بر روی شبکه اينترنت

توانند از کاربران همچنين می اند.تصويری يکی از داليل جذابيت اينستاگرام شده
 1.هايشان استفاده کنندفيلترهای ديجيتال برای عکس

 

 پیشینه تحقیق 
 تحقیقات انجام شده در داخل کشور .1

های اجتماعی شبکه ،( در تحقيق خود1393) پور و عليزادهعدلی -
ارتباطی قرن  های جديد اطالعاتی ووریايکی از فن فيسبوک را

های خاص خود ها و قابليتاند که به دليل جذابيتحاضر دانسته

                                                           
 .14 :1389 بروگمان،. 1
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 آورد.استفاده اعتيادی از آن را به همراه می مسئلهبرای برخی کاربران، 
دهد پديده استفاده اعتيادی از فيسبوک در میهای تحقيق نشان يافته

استفاده اعتيادی از فيسبوک در بين  ميان کاربران تبريزی وجود دارد و
پذيری برخی نوجوانان وجوانان با مسائلی مانند عدم مسئوليت

 افت و نبودن حمايت اجتماعی، اجتماعی، انزوای اجتماعی،
با احساس يز ن کاری ارتباط مستقيم و ناکارآمدی تحصيلی و

 خودارزشی ارتباط معکوس دارد.
( هدف از تحقيق خود را تحليل تغييرات ايجاد شده در 1393) پيشوايی -

های رواج شبکه سبک زندگی جوانان دانسته که به واسطه معرفی و
دهد شبکه های پژوهش نشان میاند. يافتهاجتماعی مجازی پديد آمده

 هايیسبک زندگی جوانان در زمينه اجتماعی فيسبوک منجر به تغييراتی در
سبک  گرايش به بدن، نحوه پوشش، شيوه و اوقات فراغت، توجه و مثل

دست ه بيان، ايجاد شرايط برای برقراری ارتباط با جنس مخالف و ب
 های روز در نگرش به فضای جهانی شده است.آوردن توانمندی

 عضويت اندادند مي ( در تحقيق خود نشان1391) افراسيابی و بشير -
 با هاعضويت در اين شبکه هنحو و اينترنتی اجتماعی هایشبکه در

ت امحاور شيوه و مخالف جنس با ارتباط نحوه نظير هايیمقوله
 دارد. وجود ارتباط بيرونی محيط در اعضا

 افراد دادندنشان  در تحقيق خدو (1391) همکاران و نژادسليمانی -
 زندگی سبک نظر از اينترنت عادی کاربران به نسبت اينترنت به معتاد
  .برندمی سر به وضعيت نامطلوبی در، سالم
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 اينترنت از زيادی ميزان که به افرادی داد ( نشان1384) فيضی -
 و دچار آفت شانخانوادگی روابط اندداشته اظهار اند،کرده استفاده
 است. گشته ثرترؤم و ترگسترده آنها دوستانه روابط اما ؛شده اختالل

مدلی برای سنجش دينداری  درتحقيق خود، (1384) جاعی زندش -
های مشهورترين مدل ضمن معرفی اودر ايران ارائه داده است. 

برای سنجش خود را  مدل ،بررسی و نقد هر يک از آنها و دينداری
بعد  5دين دارای  او،دينداری در ايران ارائه داده است. در مدل 

و بوده خالقيالت و شرعيات اعتقادات، ايمانيات، عباديات، ا
بعد معتقد بودن، مؤمن بودن، اهل عبادت  5دينداری نيز شامل 

 بودن، اخالقی عمل کردن و متشرع بودن است. 
( به بررسی وضعيت  التزام دانشجويان به ابعاد 1388) کرم الهی -

پردازد و ضمن معرفی انتقادی برخی از های دينداری مینشانه
های دين اسالم برای بومی و مبتنی بر آموزهغربی الگويی  هایمدل

سنجش تجربی و پيمايشی دينداری در ايران را پيشنهاد کرده و در 
گيری از الگوی پيشنهادی تحقيق، وضعيت دينداری پايان نيز با بهره

 دهد. مورد بررسی می دانشجويان شهر قم را
 یتبيين وضعيت ديندار»( در تحقيقی با عنوان 1383) گنجی -

بر اساس  یبه ابعاد متنوع ديندار «نشجويان دانشگاه اصفهاندا
، ی، مناسکی، عاطفیبه پنج وجه اعتقاد 1گالك و استارك یالگو

دهد محروميت مطلق ( پرداخته و نشان میی)فکر یو دانش یپيامد
 ؛دانشجويان داشته یبا ديندار یدار و معکوسیمعن هرابط یو محروميت نسب

                                                           
1. Glock and Stark 



 175/  جوانان دینداری میزان و ارتباطی جدید هایرسانه از استفاده میزان ارتباط بررسی

و سرمايه  یمبلغان دين یعرضه دين از سو ه، شيویاما گزينش عقالن
 .استدانشجويان داشته  یبا ديندار یدار و مستقيمیمعن ه، رابطیاجتماع

 

 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور .2
های استفاده از انگيزه»ای با عنوان ( در مطالعه2008) 1جوينسون -

ه به دنبال اين هدف است ک «های اجتماعی مجازی )فيسبوک(شبکه
ها وجود دارد که شخص را تحريک به ماندن چه چيزی در اين شبکه

کند. نتايج اين مطالعه تعيين نمود که حفظ در فضای شبکه می
ها صلی استفاده کاربران از اين شبکهارتباط با دوستان دليل ا تماس و

 بوده است.
ثيرات استفاده از اينترنت أبررسی تبه  اشطی مطالعه( 1996) 2برنر -

 دهدای و شغلی پرداخت. نتايج اين پژوهش نشان میزندگی حرفهبر 
درصد پاسخگويان تالش ناموفق در ترک استفاده از اينترنت  30

اند که درصد از پاسخگويان اظهار داشته 58همچنين  ؛اندداشته
راجع به استفاده بيش از حد از اينترنت،  دوستان( )خانواده و ديگران

 اند.د کردهنکاتی را به آنها گوشز
 در گرفتن قرارکه  در تحقيق خود بيان کردند )1996) 3بومن و فانک -

 و هانگرش بر تواندماهواره می و اينترنت چون ايیهرسانه معرض
 آنها به پرداختن تداومهمچنين  .بگذارد ثيرأافراد ت هويت و رفتار

 کاهش باعث و باشد داشته منفی ثيرأت در بلندمدت است ممکن

                                                           
1. Joinson 

2. Barner 

3. Fank and Boman 
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 و ملی تعلق عدم احساس پرخاشگرانه، هایپاسخ ايجاد و همدلی
يت و مذهبی  است. خطرناکی محل دنيا که شود عقيده اين تقو

دهد که نشان می «اجتماعات مجازی»کتاب  ( در1993) 1رينگولد -
 است. سنتی اجتماعی تکنولوژيکی نسخه فضای مجازی اينترنت

 فرصت تیاطالعا و های ارتباطیتکنولوژی که است آن بر وی
 دهند. می جديد عصر در را اجتماعات بازسازی

 

دنبال ه های خود بمحققين در بررسی بسياری از، بندی کلیيک جمع در
های شبکه -های نوينسنجش جداگانه دينداری جوانان و استفاده از رسانه

های هويتی بر آسيب اند. همچنين توجه به محتوای داخلی وبوده -اجتماعی
که با سرعت و سهولت موجب  هاهای اين نوع رسانهوانان و ويژگیدينداری ج

رفتار دينی   مصرف و زمان بيشتر استفاده کاربران از آن و تغييرات ظاهری بر اعمال و
 صورت گرفته است. شود،روحيه دينداری آنان می و

 

 های سنجش آندینداری و مدل
تاريخی  -يت و شرايط اجتماعین در سنت مسيحبه دليل ريشه داشت دينداریهای مدل

 پژوهان برخوردار از سنتاز سوی دين بايستهايی هستند که میای ويژگیغرب، دار
 ؛ چرا که:رب مسيحی، مورد توجه قرار گيرنددينی و شرايط اجتماعی متفاوت با غ

مسيحی و  -اعم از آمريکايی يا اروپايی -های دينداری غربیسنجه -
کارگيری ت مطلق و بهميت و شموليتلقی عمو پسغربی هستند، 

آنها در بسترها و شرايط دينی و اجتماعی مغاير،  هانگارانسهل
سنجش، کاهش اعتبار علمی پژوهش و موجبات بروز اشتباه در 

بومی بودن اين  البته نقد غير؛ شودارزش کاربردی نتايج آنها می
                                                           
1. Hovard Ringold 
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قد سنجه نيست، بلکه ن به معنی نقد خود -لزوماً  -نيز هاسنجه
  مدعای عموميت و امکان کاربست آن در محيط و شرايط مغاير است.

آن، کمتر اثری از بعد  هبحث دينداری و ابعاد تفصيل يافت در -
گردد و يا مشاهده می -پايبندی به احکام و دستورات دينی -شريعت

 هعتقاد وجود ندارد و متأثر از غلبتفکيک روشنی ميان ايمان و ا
 يکی به ديگری تقليل داده شده است.  رهيافت مسيحی، غالباً 

های عدم تفکيک و تفصيل روشن ميان مقوالت بکار رفته در سنجه -
مذکور وجود دارد؛ بدين معنا که مقوالت مربوط به ابعاد دينداری، 

آمدی به های دينداری و هر دو از مقوالت پیاز مقوالت مبين نشانه
کار پژوهشگر را در  همين آميختگی که اندميز داده نشدهخوبی ت

 1سازد.های دينداری با مشکل مواجه میتشخيص صحيح گونه
 

 های غربی مدل .1
داری را پيشنهاد ، نخستين مدل دين2شصت قرن بيستم که لنسکی هاز همان اوايل ده

 3.های دينداری، تحوالت بسياری به خود ديده استکرد، تاکنون ابعاد و شاخص
یه هیل و هود -  (1999) 4نظر

مقياس  123راتحليل تحقيقات انجام شده در خصوص سنجش دينداری، تعداد با ف
شناسان دين را شناسايی و آنها را برحسب شناسان و روانارائه شده از سوی جامعه

 زا بدين شرح است:مج هگون 17شامل  شناسیگونهاين  ؛اندشناسی کردهموضوع، گونه

                                                           
 .48: 1384 زند، شجاعی. 1

2. Gerhard Lenski  

 .58: 1384 زاده،سراج. 3
4. Hiel and Hool 
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 ؛های اعتقادات و اعمال دينیمقياس .1
 ؛های دينیگرايشهای مقياس .2
 ؛گيری دينیهای جهتمقياس .3
 ؛های رشد دينیمقياس .4
 ؛های التزام و اهتمام دينیمقياس .5
 ؛دينی ههای تجربمقياس .6
 ؛دينی يا خصوصيات فردی -های اخالقیهای ارزشمقياس .7
 ؛ی دينی بودنبعدهای چندمقياس .8
 ؛لهئدينی با مشکالت و حل مس ههای مقابلمقياس .9

 ؛گرايیعرفانهای معنويت و مقياس .10
 ؛های مفهوم خدامقياس .11
 ؛های بنيادگرايی دينیمقياس .12
 ؛ای نگرش به مرگ و زندگی پس از آنهمقياس .13
 ؛الهی و انتساب دينی ههای مداخلمقياس .14
 ؛های غفرانمقياس .15
 ؛نهادیدين هایمقياس .16
 1.های مرتبط با دينهای سازهمقياس .17

 

 2مدل گالک و استارک -
های مطالعات سنجش دينداری اثر به نوعی بر تمام حوزهترين کاری که به عنوان مهم
را تحت تأثير قرار داده؛ ميالدی  1960 ههای ساخته و استعمال شده پس از دهگذاشته و مدل

 شناسان داخلی نيز بوده است. های دينداری جامعهدر بين پژوهش غربی هپرکاربردترين سنج
                                                           

 .130: 1388 تبريزی،محسنی  و هیال کرم. 1
2. Glock and Astark 
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بعدی دينداری ی سنجه چنده دليل پيشنهاد و اجراشهرت گالک و استارک ب
مسيحی و غربی آن، قابليت بکارگيری  هاند به رغم زمينه و صبغاست که مدعی شده

 1هم دارد. يک از اديان جهانی را و تعميم به هر
 

 2واخ دینداری -
 وبر دارد که البته از او وام گرفته است.  یشناسشبيه گونه یایشناسگونه، شناس آلمانیهجامعاين 

را که  یگروه يا انحصاراً  وجود دارد که ترجيحاً  یمراسم يا نهادهاي، اخبه نظر و
 بخشد.یخاص تعلق دارند، وحدت م یبه يك شغل، مرتبه يا پايگاه اجتماع

و  داندیاز جوامع در توسعه دين مؤثرم یواخ سه نوع شغل يا حرفه را در بسيار
 3.و کشاورزی ی، بازرگانیجنگجوي :کندیم یدينداری هر يك از اين سه گروه را بررس

 

 4رویكرد اسمیت -
 یامعتقد است دين را نبايد وسيله -از روانشناسان کارکردگرا یيک -اسميترابرتسون 

و رفاه در صيانت  یابلکه بايد آن را طريقه ؛کرد یتکريم و نجات ارواح تلق یبرا
 جامعه قلمداد نمود.

  مده دارد:دين دو کارکرد ع -رابرتسون یبه ادعا -یبه طور کل
 ؛گروه یبراخير همگان يا  یبرا یرفتار فردتنظيم کننده  -
که از طريق  ینده احساس مشترك جهت وحدت اجتماعبرانگيزان -

 5.شودیانجام م یمناسك مذهب
 

                                                           
 .42: 1384 زند، شجاعی. 1

2. Joachim Vakh 

 .250:1380واخ،. 3
4. Robertson Smith 

 .170: 1381 هميلتون،. 5
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 های داخلی مدل .2
پا بودن مطالعات تجربی سنجش دينداری در ايران، پژوهان برخی از دين  به رغم نو

های ارائه شده از سوی انديشمندان ها و مقياسدر مدلهای موجود با درک کاستی
آماری  هسنجش وضعيت دينداری در بين جامع غربی و تشخيص ناکارآمدی آنها در

 های بومی سنجش دينداریا و مقياسههايی در راستای ساخت مدلايرانيان، تالش
 ود:شترين آنها اشاره میکه در ادامه به دو مورد از مهم اندانجام داده

 رویكرد شجاعی زند -
با اين استنباط که دين برای انسان  -شناسی دينجامعه پژوهشگراناز  -شجاعی زند

ی انسان وجوه و ابعاد دين نيز بايد نسبتی با ابعاد وجود نازل شده، پس ضرورتاً 
بعث از وجوه مختلف من ينداری دارای ابعاد و اجزايی استيعنی د -داشته باشند
سعی کرده  -د وجودی انسان و نه فراتر از آندر تناسب با ابعا دخوه دين و به نوب

های منطقی ميان اين مقوالت باشد و از گر نسبتاز يک سو بيان اشمدل پيشنهادی
مدهای عميق دينداری را نيز که در ااد و تجليات، آثار و پيسوی ديگر، عالوه بر ابع

 .يان سازدآيند، نماسنجش به کار می
دينداری، تأثير و تجلی کم يا زياد دين در ذهن، روان و رفتار فرد  بر اين اساس،

معتقد بودن(، ايمان )مؤمن بودن(، ) دينداری، شامل عقيده هگانکه با ابعاد پنجاست 
اخالقی عمل کردن( و شريعت )متشرع بودن( ) عبادت )اهل عبادت بودن(، اخالق

 قابل شناختن خواهد بود. 
از دينداری در نظر گرفته شده ريعت به عنوان بعدی اين مدل پيشنهادی، ش در

 رسماً  -برخالف دين مسيحی -احکام و شريعت در دين اسالم و يهوديت ؛است
 .شودقوانين اخالقی و چارچوب کلی زندگی دينی مسلمانان را شامل می و اعالم شده 

 -مد دينداری از چارچوب ابعاد دينداری خارج شده است؛ چوناپي ،همچنين
مد دينداری آثار و نتايج اپي -پژوهان نيز به آن اذعان دارندطور که برخی از دينانهم
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در اين مدل، ؛ لذا افراد است نه بعدی از دينداری هساير ابعاد در زندگی روزمر
 .های دينداری از ابعاد دينداری تفکيک شده استنشانه

 

 کرم الهی رویكرد -
مانند حذف  -زند و ايجاد اصالحاتی در آنالهام گرفتن از مدل شجاعی  کرم الهی با

لی جهت سنجش ه مدئبه ارا -مدهای دينداریامن بودن و پيؤ)مهای شاخص
 مدل عبارتند از:اين های برخی از ويژگی که دينداری پرداخته است

 ينداری و ابعاد وجودی انسان است.نگری نسبت به ابعاد دين، دنيازمند جامع -
مقوله  های اسالمی سهمنابع و آموزه اين مدل پيشنهادی بر اساس -

به عنوان سه  -مناسک و احکام -عقايد، اخالقيات و شريعت
 ساحت اصلی دين اسالم در نظر گرفته شده است.

 مدل سنجش دینداری کرم الهی: 1جدول 
 های دين اسالمساحت ابعاد دينداری های ديندارینشانه

 عقايد معتقد بودن داشتن معلومات دينی
 
- 

  خالق فردیا
 انجام اعمال اخالقی

 
 اخالق اجتماعی اخالقيات

 
- 

  عبادات واجب

 انجام اعمال عبادی

 
 
 

 شريعت
 )عبادات و احکام(

 عبادت فردی
 جمعی مستحب

  تکاليف فردی داشتن ظاهر دينی
التزام به احکام و 

 عبادی غير اعمال
  تعظيم شعائر دينی

 شارکت دينیداشتن م تکاليف جمعی
 داشتن معاشرت دينی
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 گیرینتیجه -
های ارايه شده در زمينه ابعاد دينداری اسالمی که با توجه به پس از بررسی مدل

سنجش به بررسی و  ، الزم استهای اسالمی انجام شده استهنجارها و ارزش
های توان از برخی نظريههرچند به صورت کلی می؛ دينداری جوانان پرداخته شود

ه شده که هماهنگی الزم را با شرايط محيطی امروز جامعه ايران دارد و نزديکی ئارا
 مند گرديد.بهره ،ه شده در کشورهای اسالمی استئهای ارابيشتری با مدل

 

 های سنجش آنهای اجتماعی و مدلشبكه
یه استفاده و .1  های اجتماعیرضایتمندی در شبكه نظر

نيازها  رضايتمندی ضمن فعال انگاشتن مخاطب، بر استفاده و 1طبق نظريه هاستون
آن است که  کند و برکيد میأهای اجتماعی تشبکه های وی در استفاده ازانگيزه و

 .نقش اجتماعی کاربران مهم است ق وئعال ها وارزش
کنند. نظريه خواهند انتخاب میچه را که میآن ،اساس اين عوامل آنان بر

 ترينرايانه به ارتباطات و رسانه، مهما اتخاذ رويکردی کارکردگاستفاده و رضايتمندی ب
 به هر ؛ لذاداندهای مخاطب میانگيزه ها را برآورده ساختن نيازها ونقش رسانه

موجبات  -به همان ميزان -را برآورده سازندها ها اين نيازها و انگيزهميزان که رسانه
 کنند.رضايتمندی مخاطب را فراهم می

 

یه .2  کا شت یا پرورش نظر
 کنندمخاطبانی که از آن رسانه استفاده می کنش متقابل ميان رسانه و بر 2گربنر نظريه

 کيد دارد. أها بر کاربران تثيرگذاری رسانهأنيز چگونگی ت

                                                           
1. Haston 

2. Gorbnar 
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است که بين ميزان مواجهه و استفاده از رسانه و  آنفرض اساسی اين نظريه 
به اين ؛ ن رسانه ارتباط مستقيم وجود داردهای آواقعيت پنداری در محتوا و در برنامه

ای خاص باعث ايجاد تغيير نگرش های متمادی مواجهه با رسانهصورت که ساعت
 شود. های موافق با محتوای رسانه میو ديدگاه

های مورد استفاده از نظريه پرورشی با تعيين ميزان و نوع برنامهبه طور کلی، 
 .يابدثير دست أتا به سازوکار و نحوه ت کندمطالعه میثير را أميزان ت ها،رسانه

 

یه هانسن .3  3و اسمیت 2اشنایدرمن 1،نظر
 یهاشبکه اهداف و یت ابزارهای جديد ارتباطامروز شناخ اين سه پژوهشگر، نظر از

 حراست در توفيق و برقراری ارتباطات یبرا -توييتر و بوک فيس جمله از -اجتماعی
ياي و  گستره و کاربرد یچگونگ و با ابزارها نبودن آشنا و ستا یضروری امر ،یپو

 شد. خواهد هابرنامه یاجرا و یمعرف در یناتوان موجب هاآن فعاليت
 

 نظری تحقیق چارچوب مفهومی و
های غربی و در مدل -ررسی الگوهای سنجش متغير دينداریدر اين تحقيق پس از ب

سازی  با توجه به مقياسو جود با توجه به شرايط اجتماعی و فرهنگی مو -داخلی
های داخلی در مبحث دينداری از مدل سنجش دينداری کرم الهی که با توجه  مدل

سه  در ،به اين مدل تحقيقی در خصوص دينداری جوانان شهر قم انجام شده است
ابعاد  که در آن عالوه بر استفاده شده است -عقايد، اخالقيات و شريعت -بعد

 اهميت است.  ی دينداری نيز حائزهادينداری، نشانه

                                                           
1. Hansen 

2. Shneiderman 

3. Smith 
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 -های اجتماعیشبکه -های نوين ارتباطیجهت بررسی متغير رسانههمچنين 
های تلفيق نظريه اينستاگرام از بوک وسفي ،تلگرام انواع الين، در به صورت کلی و

 اشنايدرمن و اسميت استفاده شده است. کاشت و نظريه هانسن، ،رضايتمندی استفاده و
 ؛که به صورت کلی به رسانه توجه شده است چند هرنيز رضايتمندی و کاشت  در نظريه

 های نوين ارتباطی است که در اين تحقيق به آن پرداخته شده است.اما يکی از ابعاد آن رسانه
 

 مدل مفهومی تحقیق 

  
 مدل مفهومی تحقیق: 1نمودار 

 

 روش تحقیق 
پرسشنامه  ،هاداده یگردآور رابزا ؛ی استپيمايش ،روش استفاده در اين پژوهش

های نوين رسانه ،اطالعات مربوط به متغير دينداری آوریدر جمعاست که استاندارد 
 آن،جامعه آماری که پژوهش در شهر مشهد صورت گرفته  همچنين، .استارتباطی 

که بر اساس نتايج  سال سن دارند 29تا  18که بين است جوانان مشهد  تمامی
نفر  700000حدود  ،شهر مشهد 1390فوس و مسکن سال سرشماری عمومی ن

 هستند.نفر  1428299سال  25-64نفر و جمعيت  537426سال  15-24جمعيت هستند که 
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نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب و به وسيله پرسشنامه به  240 نيز از اين تعداد
 بهو تصادفی  گيری هدفمند روش نمونهکه با  آوری اطالعات پرداخته شده استجمع
ها  و شاپها، کافیاز جمله پارک -هايی که حضور جوانان در آنها بيشتر استمکان
  به تکميل پرسشنامه پرداخته شده است. -سال 29تا  18ها و انتخاب تصادفی جوانان نتکافی

را نشان  7/0مقدار باالی ، کرونباخ یايايی تحقيق با با کمك ضريب آلفاميزان پ
 دهد تحقيق از پايايی مناسبی برخوردار است.نشان میکه  دهدمی

 

یف عملیاتی متغیر رسانه :2جدول  های نوین ارتباطیتعر
 مقياس سنجش هالفهؤم هاشاخص

طول  های اجتماعی درميزان زمان استفاده از شبکه مدت زمان استفاده
 روزساعت شبانه 24

 ایفاصله

تسهيل و راحتی در 
 دسترسی به امکانات

های مجازی سترسی به انواع امکانات موجود در  شبکهد
 صوتی و ضبط و پخش و،ئويد عکس، شامل:متن،

 ترتيبی

های اجتماعی در زمان کم يا زياد بودن سرعت شبکه سرعت ارتباط
 ارتباط و استفاده

 ترتيبی

 ترتيبی -اسمی وضعيت اشتغال ،ميزان تحصيالت هل،أوضعيت ت نقش اجتماعی
 

ی :3جدول  ف عملیاتی متغیر دینداریتعر
 مقياس سنجش هالفهؤم هاشاخص

 انواع اعتقادات و داشتن معلومات دينی  )اعتقادات( عقايد
 (قرآن و امامت نبوت، معاد، )اعتقاد به توحيد،

 ترتيبی

 رعايت اصول اخالقی فردی و اجتماعی  اخالقيات
 ()انجام اعمال اخالقی

 ترتيبی

و  بادات واجب و مستحب (انجام امور عبادی )ع شريعت
 (یجمعغير عبادی )انجام تکاليف فردی و 

 ترتيبی
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 تحقيق هایهفرضي :4 جدول
 نوع آزمون فرضيه 
تا  18ن های نوين ارتباطی و دينداری جوانابين استفاده از رسانه رسدبه نظر می 1

 سال رابطه وجود دارد. 29
همبستگی 

 پيرسون
های نوين ارتباطی و دينداری ن استفاده از رسانهرسد بين  مدت زمابه نظر می 2

 ای وجود دارد.جوانان رابطه
همبستگی 

 پيرسون
ين ارتباطی و رسد بين سرعت ارتباط در استفاده از رسانهبه نظر می 3 های نو

 دينداری جوانان رابطه معکوسی وجود دارد.
همبستگی 

 پيرسون
های کانات در استفاده از رسانهدسترسی به انواع ام بين تسهيل و راحتی در 4

 داری  وجود دارد.اطی و دينداری جوانان رابطه معنانوين ارتب
همبستگی 

 پيرسون
 

 همچنين، سيمای کلی پاسخگويان به شرح زير است:
را  -درصد 50 -نفر 110ويان را زنان و از پاسخگ -درصد 50 -نفر 110تعداد  

 ،از اين تعداد سال قرار دارند. 29تا  18که در فاصله سنی  دهندمردان تشکيل می
 درصد( 2/3)نفر  7( مجرد و درصد 4/65نفر ) 142درصد(،  3/32) هلأنفر مت 71

 بيشتر از زنان است. ،هلأتعداد مردان مت؛ لذا فوت کرده اند الق گرفته و يا همسرانشانط
 ه سهم زنانک انددانشجو بودهنيز  (درصد 7/32با  نفر 72)پاسخگويان  غالب

ن و کمتري ( استدرصد 5/14نفر با  32)( بيشتر از مردان درصد 2/18نفر با  40)
 از نظر و دهند( تشکيل مینفر زن 11نفر مرد و  12نفر ) 23تعداد را کارمندان با 

  شوند.بيشترين تعداد را شامل می درصد( 1/44) کارشناسیافراد دارای مدرک  ،تحصيالت
بيشترين انتخاب پاسخگويان نيز های نوين ارتباطی انهبندی استفاده از رسدر اولويت

های اول و دوم استفاده از فضای مجازی برای تفريحی و سرگرمی بوده است در اولويت
( که پس از آن به ترتيب  های اول و دومدرصد با توجه به فراوانی تجمعی در اولويت 76)

(، کسب و کار و تجارت درصد فراوانی تجمعی 5/66عبارتند از: علمی، آموزشی )
 .درصد فراوانی تجمعی( 5/28درصد فراوانی تجمعی( و اخبار ) 4/53)
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های نوين روز از رسانهساعت در شبانه 3تا  2بيشتر جوانان بين  از طرف ديگر،
بيشتر جوانان از فيلتر جهت دسترسی به انواع  ؛ همچنينکنندارتباطی استفاده می

درصد( که اين ميزان در مورد زنان  4/55) نندهای مجازی استفاده می کمحيط
 در صد مردان( 6/23درصد زنان و  8/31). شودبيشتر مشاهده می

 

 تحقیق  هایهآزمون فرضی
 

 های نوین ارتباطی)بعد عقاید( با رسانه آزمون شاخص دینداری :5جدول
 نتيجه آزمون معناداری ضريب همبستگی نام متغير

 معنادار نيست 0.125 0.058 پيرسون مدت زمان استفاده
 معنادار است 0.048 *-0.224 پيرسون سرعت ارتباط

راحتی و تسهيل در 
 دسترسی به انواع امکانات

 معنادار نيست 0.851 0.025 پيرسون

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

دهد که بين سرعت بر اساس همبستگی پيرسون نشان میاطالعات جدول 
 ارتباط با شاخص عقايد رابطه معنادار معکوس برقرار است.

 

 های نوین ارتباطی)بعد اخالقیات( با رسانه آزمون شاخص دینداری :6جدول 
 نتيجه آزمون معناداری ضريب همبستگی نام متغير

 معنادار نيست 0.284 0.021 پيرسون مدت زمان استفاده
 معنادار است 0.025 -*0.274 پيرسون سرعت ارتباط

راحتی و تسهيل در 
 دسترسی به انواع امکانات

 پيرسون
0.89 0.291 

 معنادار نيست

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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دهد بين سرعت ارتباط با شاخص اخالقيات رابطه معنادار نتايج جدول نشان می
 ای ندارد. های نوين ارتباطی رابطهو معکوس برقرار است و با دو بعد ديگر رسانه

 

یعت( با رسانه آزمون شاخص دینداری :7جدول  های نوین ارتباطی)بعد شر
 نتيجه آزمون ناداریمع ضريب همبستگی نام متغير

 استمعنادار  0.05 -*0.238 پيرسون مدت زمان استفاده
 نيستمعنادار  0.342 -0.113 پيرسون سرعت ارتباط

راحتی و تسهيل در 
 دسترسی به انواع امکانات

 پيرسون
0.49 0.65 

 معنادار نيست

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

رابطه بين بعد شريعت با مدت زمان استفاده از  ،های جدولبر اساس داده
 ای ندارد.معنادار و معکوس است و با ساير متغيرهای تحقيق رابطه یهای نوين ارتباطرسانه

 

 یهای نوین ارتباطآزمون شاخص دینداری با رسانه :8جدول
 نتيجه آزمون معناداری ضريب همبستگی نام متغير

 نيستمعنادار  0.11 0.18 پيرسون مدت زمان استفاده
 استمعنادار  0.05 -*0.303 پيرسون سرعت ارتباط

راحتی و تسهيل در 
 دسترسی به انواع امکانات

 معنادار نيست 0.65 0.49 پيرسون

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

های نوين ارتباطی با شاخص دهد بين و سرعت ارتباط رسانهنشان می هاهول فرضيجد
وجود دارد و با شاخص مدت زمان استفاده و  راحتی و  یدينداری رابطه معنادار و معکوس

 شود.های نوين ارتباطی رابطه معناداری مشاهده نمیرسانه تسهيل دسترسی به امکانات
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 تحلیل رگرسیون 
 هایکه هر يک از شاخص شودداده میدر اين تحقيق جهت تحليل مدل تحقيق نشان 

های متغير های مستقل به چه ميزان بر شاخصمشخص شده جهت سنجش متغير
ين در نهايت رسانهو  بوده گذارثيرأت -شريعتو  اخالقيات عقايد، -دينداری های نو

سال مشهد را  29تا  18را در مورد جوانان  ارتباطی چند درصد از تغييرات دينداری
اين تحقيق به آنها  چه درصدی مربوط به ساير عواملی است که در دهند ونشان می

 است. پرداخته نشده
 تحلیل رگرسیون مدل  مفهومی تحقیق: 9 جدول

 

 

 شاخص عقايد متغير مستقل
 B Beta اخصش

 
 های نوين ارتباطیرسانه

 10/0 10/0 مدت زمان استفاده
 -08/0 -12/0 سرعت ارتباط

 15/0 -22/0 راحتی و تسهيل در دسترسی به انواع امکانات
 

 های نوين ارتباطیرسانه
 شاخص اخالقيات

 06/0 08/0 مدت زمان استفاده
 -08/0 -11/0 سرعت ارتباط

 09/0 12/0 دسترسی به انواع امکاناتراحتی و تسهيل در 
 شاخص شريعت های نوين ارتباطیرسانه

 07/0 12/0 مدت زمان استفاده
 17/0 17/0 سرعت ارتباط

 13/0 27/0 راحتی و تسهيل در دسترسی به انواع امکانات
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 هایثيرگذار بر شاخصأبيشترين شاخص ت ،دست آمده در جدوله با توجه به آمار ب
در متغير  -شاخص شريعت شاخص سرعت ارتباط بر ثيرأدينداری مربوط به تمتغير 

ثيرگذاری است که أبهترين ميزان تکه  ( استBeta=17/0درصد ) 17با  -دينداری
 (B=Beta=17/0) .استبه مقدار واقعی نزديک 

استفاده بر شاخص مربوط به مدت زمان نيز ثيرگذاری أکمترين ميزان ت
ثير خالص مربوط به شاخص أ( و بيشترين  وزن تBeta=06/0) ،اخالقيات است

های نوين ارتباطی است که راحتی و تسهيل در دسترسی به انواع امکانات در رسانه
ثير أدرصد ميزان ت 27که توانسته است  استدينداری  شاخص شريعت در متغير بر

 ( B=27/0را نشان دهد. )
به متغيرهای  -ينداری جواناند -درصد تغييرات متغير وابسته 26 کهنتيجه آن

 درصد مربوط به ساير عواملی است 74مستقل مورد نظر در تحقيق وابسته است و 
که بيشترين اين تغييرات متعلق به متغير مستقل  که در اين تحقيق آورده نشده است

 درصد( 17) های نوين ارتباطی است.سرعت ارتباط در رسانه
 

 گیری نتیجه
دهد بين مدت زمان استفاده با بعد شريعت از شاخص قيق نشان میتح هایهآزمون فرضي

دينداری و بين سرعت ارتباط با ابعاد اخالقيات و عقايد از شاخص دينداری رابطه معکوس 
بين سرعت ارتباط با شاخص دينداری رابطه معکوس و  نيزو معنادار برقرار است و 

 شود.ای مشاهده نمیگر با شاخص دينداری رابطهدر حالی که بين دو بعد دي ؛معناداری برقرار است
تواند بر بعد شريعت مدت زمان استفاده می دهدنتايج اين بخش نشان می

در حالی که  ؛گذار باشدثيرأامل انجام امور عبادی به تدريج تشاخص دينداری ش
 ثير داشته باشد. أند بر اخالقيات و عقايد جوانان تتواسرعت ارتباط می
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معناداری رابطه بين ابعاد مختلف  هایهدر بخش آزمون فرضي ،یبه طور کل
های نوين ارتباطی با ابعاد و شاخص دينداری به طور کامل برقرار مربوط به رسانه

توان بدون در نظر گرفتن سهم عوامل مختلف دهد که نمینيست و نشان می
ر ميزان دينداری تباطی بهای نوين ارادعا کرد که رسانه ،اجتماعی و فرهنگی ديگر

 ثير مهمی داشته و سهم آن چقدر است. أجوانان ت
های های مستقل رسانههر يک از متغيردهد نشان  مینيز نتايج تحليل رگرسيون 

نوين ارتباطی در سه شاخص مدت زمان استفاده، سرعت ارتباط و راحتی و تسهيل 
را نشان  -دينداری -وابستهچه اندازه  تغييرات متغير دسترسی به انواع امکانات تا  در

مربوط به متغير  ،ثير که به مقدار واقعی نيز نزديک استأدهند که بيشترين تمی
( و Beta=17/0) در متغير دينداری است شاخص شريعت ارتباط بر سرعت

 ( Beta=06/0) است. مدت زمان استفاده بر شاخص اخالقيات   درثير أکمترين ت
های نوين ارتباطی بر شاخص ای رسانههثيرات شاخصأت ،به صورت کلی

ثير بر شاخص اخالقيات أو اين ت ،عت بيشتر و بر مقدار واقعی نزديکتر استشري
های نوين ارتباطی ابعاد رسانه تمامیهمچنين سهم  است؛کمتر و دورتر از واقعيت 

دهد سهم عوامل مختلف درصد است که نشان می 27با متغير وابسته در حدود 
دينداری بايد رتباطی با های نوين اثير رسانهأن تحقيق به منظور بررسی تر در ايديگ

 در نظر گرفته شود. 
( از حيث شاخص 1388) نتايج تحقيق با نتايج تحقيق کرم الهیدر مجموع، 

های نوين، ثير رسانهأ( به جهت بررسی ت1393) پور و عليزادهعلیتحقيق سنجش، 
تحقيق هل، أوابط خانوادگی و وضعيت تبررسی ر ( از جهت1384) فيضیتحقيق 

ثير مدت أ( به جهت ت2008) جوينسوننيز تحقيق ( و 1385) محسنی و همکاران
 همخوانی دارد. ،ها بر دينداریزمان استفاده از رسانه
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  های تحقیقپیشنهاد
 گردد:پيشنهاد می زيربا توجه به تحقيق انجام شده موارد 

تر است با توجه به جمعيت مناطق جهت دسترسی به اطالعات و داده به .1
 نسبت به تکميل پرسشنامه اقدام نمود.  ،گانه مشهد 12

ثير هر يک از أمانی چندين ساله نسبت به ميزان تبا فاصله ز محققان .2
 . های مورد نظر اقدام نمايندشاخص

بهتر است چنين کاری بدون در نظر گرفتن محدوديت سنی وبه صورت  .3
 شود. کلی در سطح جامعه انجام 

گذار بر ثيرأديران را در شناسايی عوامل تتواند منتايج اين تحقيق می .4
 هایريزیدينداری جوانان ياری نموده و مسيری را برای تحقيقات  و برنامه

 آينده فراهم آورد.
گاهی ،ر نوع تکنولوژی ارتباطی به جامعهقبل از ورود ه .5 های الزم توسط آ

 داده شود. ريزان اين حوزه به کاربرانبرنامه
بهتر است جهت اهميت و حساسيت موجود در زمينه دينداری در جامعه  .6

گاهی  بيشتر های از رفتارها و کنش از روش مصاحبه جهت فهم و آ
 جوانان استفاده شود.
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