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 بندی مذهبیرابطه استفاده از شبکه ی اجتماعی تلگرام با دینداری و پای                                        

 دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول                                        
 1 سمیه قلی پور

 2 مجتبی اسفندیاری

 

 چکیده

موزان هبی دانش آندی مذپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام  بادینداری و پایب
انش دکلیه  ز امتشکل جامعه آماری صیفی ازنوع همبستگی انجام شد. تو روش تحقیقدختر مقطع متوسطه با 

 با استفاده از ه کنفر بوده  2114به تعداد ،1397-98آموزان دختر متوسطه اول  شهر بهشهر در سال تحصیلی 
نه ی  به عنوان نموروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ا نفر با  322جدول کرجسی مورگان ، تعداد

و  انش آموزاندنسخه  تخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد دینداری خدایاری فردان
با  رسشنامه هاپایایی بود. پ پایبندی مذهبی  جان بزرگی و پرسشنامه محقق ساخته استفاده از شبکه های مجازی

با ها لیل دادهتجزیه و تح مد. جهتبدست آ82/0و 88/0و 81/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب
ه، کنشان داد  نتایج .همبستگی پیرسون و رگرسیون( انجام شد آزمونروش آمار توصیفی و استنباطی) ازاستفاده 

 .جود داردواداری معکوس و معن رابطهبین استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام با دینداری و پایبندی مذهبی 

 تلگرام، دینداری، پایبندی مذهبی، آموزش و پرورششبکه اجتماعی،  واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

                                                      
 پسرانه حافظان وحی شهرستان بهشهر نجم ابتدایی مدرسه غیرانتفاعیمعلم پایه پ -، ساری، ایراندانشگاه آزاداسالمی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی ، واحدساری،.1    

 گروه معارف اسالمی، واحد ساری، دانشگاه آزاداسالمی، ساری، ایران. 2    
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 مقدمه 
وجودآورندۀ هویت مشخص برای معتقدانش  و عنوان عامل بهبه دیندین یکی از عناصر هویتی انکارناپذیر در جامعه ماست. 

گذشته تاکنون وجود داشته است و همواره جامعۀ دینی از  درعنوان احساس تعلّق و تعهّد به دین  میزان دینداری نیز بهسنجش 
های اجتماعی شدن، تحت تأثیر شبکهرسد در عصر جهانیراهنمای مسیر زندگی افراد دیندار بوده است، مسیری که به نظر می

 (. عصر اطالعات برای تمام ادیان1390)نیک پی ، وص جوانان قرار گرفته استخصگسترش بین افراد مختلف جامعه و بدرحال 
و نیز سازمان ها و نهادهای غیر دینی و الحادی، عبادت مجازی، نمازهای مجازی و محافل گفت و شنود را فراهم کرده است. 
عالوه بر آثار هویتی اینترنت بر جوانان و دانشجویان دختر و پسر، فضای سایبر و اینترنت، آرام آرام کارکرد برخی حوزه ها را 

(. گسترش فزاینده و هرچند ناموزون اینترنت، ماهواره و فناوری های دیجیتال امکان 1391ت، تحت تأثیر قرار داده است)رضای
(. فناوری 1382،ترجمه کرباسیان، 1998، 1ارتباط فوری را در بخش های وسیعی از دنیا فراهم کرده است )هلد و مک گرو

ای، به افراد و جوامع در قالب های تازه، هویت های  اطالعاتی با فراهم آوردن امکان پیدایی جامعه شبکه –های نوین ارتباطی 
گسترش فناوری های جدید با شکل گیری فضاهای مجازی همراه .(1380، ترجمه چاووشیان، 2،1995تازه بخشیده اند )کاستلز

به   شده است، فضاهایی با هویت و کارکردی متفاوت از فضاهای ملموس گذشته که ارزش ها، مفاهیم و باورهای گذشته را
(.اینترنت ، مرزهای سنتی و فرضی جغرافیایی و زمانی 1389، به نقل از احمدپور و قادرزاده، 3نحوی بازنویسی می کنند )بودریاد

را در هم شکسته و انسان را از بند مرزها رها ساخته است. اینترنت در مقایسه با تعامل رودرو، فرصت های بسیاری را برای تعبیر 
(. شرکت در اجتماعات مجازی از 1384پنداشت های دو طرف تعامل فراهم می کند)منتظرقائم و تاتار، و تفسیر، پندار و 

فشارهای ناشی از وفق دادن خود با انتظارات گروهی در دنیای واقعی می کاهد و آزادی بیشتری را در جهت تحقق خود ایده ال و 
دیت ها رها می کند و جنبه های متفاوت او را که پیش از این قادر تعامل با دیگران فرد می دهد. هویت مجازی فرد را از محدو

به نشان دادن آنها نبود، تقویت می کند .در دوره جدید که اینترنت و ارتباطات الکترونیک در جامعه سیطره دارند، این اجتماعات 
 (. 1384مجازی هستند که هویت دیینی افراد را می سازند)منتظرقائم و تاتار، 

 
 ین راستا پژوهش هایی به شرح ذیل انجام شده است:در هم

نگاه یجاد میداربیت را ات(، در پژوهشی ، مهمترین فرصت های ایجاد شده توسط فناوری اطالعات در تعلیم و 1393میرزا رضی)
ارتباط منظم و  دنسانتر شی و اگفتمان دینی، ایجاد زمینه مناسب افزایش قدرت تفهیم دینی، ایجاد نشاط و معنی بخشیدن به زندگ

ن شکاف میا فزایشامستمر با مراکز علمی و تحقیقاتی و تقویت تصمیم گیری و تصمیم سازی عنوان کرده است. هم چنین 
ش های کردن ارز تلقی دانشجویان و خانواده نسبت به آموزه های دینی و فروکاستن نظام اخالقی دینی، سلیقه ای و فردی

رین تهدیدهای تی را مهم م گیربع آسیب زا در اموزه های دینی و افزایش تأثیر آن بر قدرت تصمیاخالقی، دسترسی آسانتر به منا
 .فناوری اطالعات در تربیت دینی ذکر کرده است

مینه تربیت زآسیب شناسی شبکه های مجازی موبایل محور در  (، در پژوهشی تحت عنوان1395هدایتی و همکاران)
ع استفاده، تفاده، نویزان اسبین مدت زمان عضویت، م شهر تبریز به این نتیجه دست یافتند که،دینیدانش آموزان مقطع متوسطه 

مبستگی یت دینی ها ترببمیزان مشارکت و فعال بودن کاربران و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب شبکه های اجتماعی مجازی 
 معکوسی وجود دارد. 
بررسی فرصت ها و تهدیدهای ناشی از گسترش فناوری اطالعات در تربیت  (، در پژوهشی تحت عنوان1394هاشمی و همکاران)

دینی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر اصفهان نشان دادند که در تربیت دینی دانش آمووزان، مهوم تورین فرصوت هوا در      
تقویوت ایموان بوه ارزش هوا و      حیطه شناختی، کیفیت بخشی به تربیت دینی با ایجاد شناخت نسبت به ابعاد آن، در حیطه عواطفی 

آموزه های دینی و در حیطه رفتاری، غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان است و مهم ترین تهدیودها در حیطوه شوناختی، فورو     
کاستن از ارزش های دینی در نظر دانش آموزان، در حیطه عاطفی، نسبی و سلیقه ای تلقی کردن ارزش های اخالقوی و در حیطوه   

                                                      
1.Held and McGraw 
2.Castells 
3.Budryad 



 

 3/… رابطه استفاده از شبکه ی اجتماعی تلگرام با دینداری و پایبندی مذهبی

 
(، 1392قاسومی و همکواران)  ل بیت)ع( است. همچنین هاد شکاف میان رفتارهای دانش اموزان و آموزه های قران و ارفتاری، ایج

تعامل در فضای مجازی شبکه های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان؛ مطالعوه مووردی    در پژوهشی تحت عنوان
یافتند که، بین مدت زموان عضوویت، میوزان اسوتفاده و میوزان مشوارکت و        به این نتیجه دست فیس بوک و جوانان شهر اصفهان

فعالیت کاربران در استفاده از فیس بوک، رابطه معنادار معکوس و بین واقعی تلقی کردن محتوای فیس بوک و هویت دینی کاربران 
نان متناسب با نوع نیازهای دینی و مذهبی خود رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. همچنین یافته ها بر این واقعیت داللت دارد که جوا

از فیس بوک استفاده می کنند و به همان ترتیب استفاده از فیس بوک بر شیوه و سبک دینداری آن ها تأثیر موی گوذارد و قرائوت    
 های دینی مختلف را در آن ها افزایش می دهد.

ه بین استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک و دین رابط (، در پژوهشی تحت عنوان2014) 1در پژوهش های خارجی کمپل 
نشان داد که، استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک باعث تضعیف دین داری)گرایش دینی، اعتقادات دینی  داری در بین بزرگساالن

فناوری های بررسی تأثیر  (، در پژوهشی تحت عنوان2014)2و میزان پایبندی دینی( کاربران خود می شود. همچنین گراسموک
نشان داد که با افزایش استفاده از این رسانه های نوین،  نوین اطالعاتی و ارتباطی همچون اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی

 دینداری و پایبندی دینی جوانان کاهش پیدا می کند.
ی بدان نگاه منف ودیده این پ سخن گفتن از چالش ها و آسیب های شبکه های مجازی به معنای نفیبا توجه به موارد فوق  

ناوری جدید، موجی فظهور هر  روز ونیست، بلکه بیانگر این واقعیت است که این پدیده، کارکردهای مثبت و منفی دارد. در واقع با ب
         ی افرادرا فرارو هدیدهاتها فراروی بشر پدیدار می گردد. شبکه های مجازی که آمیزه ای از فرصت ها و  از امیدها و هراس

شکل به این م. شدده بامی گشاید، مثل شمشیر دولبه هم می تواند عامل نجات و فرصت تلقی شود و هم می تواند تهدید کنن
در  کنندر میهانی پجآموزان نوجوان که بیشترین وقت فراغت خود را با رسانه های خصوص در میان گروهی وسیع از دانش

های گوناگون  تور و رقابو کنک ی ما اساساً و یکسره گرفتار درس و نمره و امتحانها و مراکز پیش دانشگاه شرایطی که دبیرستان
ه جامعه امروز با توجه ب لذا .تحصیلی هستند و فرصت آموزش های الزم در مورد مسائل جهانی را ندارند، بسیار نگران کننده است

ارشناسانه ککه باید  ی استقطع متوسطه مسئله مهمتحول و اثرات آن بر دینداری و پایبندی مذهبی ونوجوانان بویژه دختران م
حوزه های  ای جدی درهژوهش پرو انجام  بررسی و فواید و تبعات منفی آن در آینده دور و نزدیک مورد توجه قرار گیرد. از این

ن ی بدوتباطوین ارنهای  آوریی رسد و شناخت نقاط ضعف و قوت فنمختلف متأثر از شبکه های مجازی امری ضروری بنظر م
 ا ترسیم نمود.ررد و افق گری کمطالعه، بررسی و تحقیق همه جانبه میسر نیست از رهگذر چنین مطالعاتی است که می توان آینده ن
ست که، آیا این سوال ایی به با لحاظ نمودن اوضاع و رویدادهای جدید، و با توجه به موارد فوق پژوهش حاضر در پی پاسخگو

 ارد؟ری وجود دعناداتماعی تلگرام با دینداری و پایبندی مذهبی دانش آموزان دختر رابطه مبین استفاده از شبکه اج

 روش
ع یفی از نوش توصپژوهش حاضر  بر حسب هدف :کاربردی و بر حسب موقعیت میدانی و برحسب گردآوری داده ها روش پژوه

 1395-96حصیلی تل  شهر بهشهر در سال کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اوشامل  جامعه آماری پژوهش. است همبستگی

   شهر هرستان بهشاول  دانش آموزان دوره متوسطه بر اساس آمار گرفته شده از آموزش و پرورش بهشهر تعداد کل بوده  که

تعداد (،1970ورگان )با استفاده از جدول کرجسی و م تعیین حجم نمونه دانش آموزان به منظور. نفراعالم شده است2114

از  اده هاد ورگردآوریمنظ به. به عنوان نمونه انتخاب شدندتصادفی خوشه ای چند مرحله  نمونه گیری ستفاده از روشنفر با ا322
ته استفاده از محقق ساخ سشنامهدینداری خدایاری فرد نسخه دانش آموزان و پایبندی مذهبی  جان بزرگی و پرپرسشنامه استاندارد 
 استفاده شد. شبکه های مجازی

در این پژوهش به علت نبودن پرسش نامه استاندارد از پرسش نامه  محقق ساخته استفاده از شبکه های مجازی: پرسشنامه -الف

در پژوهش حاضر ابتدا با  باشد.ای لیکرت میگزینه 5سوال با طیف  15محقق ساخته بسته پاسخ استفاده شده است که شامل
یه پرسشنامه ، جهت تعیین روایی ابزار از روش روایی محتوا و با درنظر توجه به سئوالت و تعاریف عملیاتی متغییرها، نسخه اول

                                                      
1 . Campbell 
2.Grasmuck 
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راهنما روایی ابزار تعیین شد. سپس با اعمال اصالحات و تغییرات درخواستی اساتید و صاحب  تادگرفتن نظرات و پیشنهادات اس

 نظران، پرسشنامه نهایی تدوین و روایی آنها مورد تایید قرار گرفت.
الینی می سنجد و (: این آزمون رفتارهای مذهبی را در موقعیت های ب1388یبندی مذهبی جان بزرگی )پرسشنامه پا -ب

ون از یک . این آزممایندنمتغیرهای مذهبی را در مداخله هایی که به نوعی از روش های  مذهبی استفاده می کنند کنترل می 
 .ی دهدمجش قرار مورد سن مذهبی را ، دوسوگرایی و ناپایبندیسوالی تهیه شده است که سه عامل )پایبندی مذهبی 60پرسشنامه 

تا  60ده است. نمره بین ( درجه بندی ش1( تا خیلی مخالفم )5درجه ای لیکرت از خیلی موافقم) 5مقیاس پرسشنامه به صورت 
: 300تا  220ن بی : نشانگر پایبندی متوسط  است نمره 220تا  140:نشانگر پایبندی مذهبی ضعیف است نمره بین  140

: ضریب آلفای کرونباخ ستا( این نتایج به دست آمده 1390نشانگر پایبندی مذهبی قوی است. در پژوهش  ثناگویی و همکاران )
% و 687گذاری  %، ضریب همسانی درونی عامل878% و ضریب همسانی درونی عامل پایبندی درونی 816کل آزمون برابر 

 % بدست آمده است .725ذهبی ضریب همسانی درونی ناپایبندی م
د مسلمان و نداری فریزان دیمدینداری خدایاری فرد نسخه دانش آموزان: این پرسشنامه به منظور سنجش پرسشنامه استاندارد  -ج

شش درجه ای) از زیاد  سوال داشته و در مقیاس لیکرت102بر اساس هنجار جامعه ی ایرانی ساخته شده است. این پرسشنامه 
رد مسلمان ینداری فدفه های ته شده است. مقیاس سنجش دینداری بر اساس مولتا زیاد موافقم و از هرگز تا همیشه( ساخمخالفم 

( ضریب 1380کاران)د و همدر سه خرده مقیاس التزام دینی، باور دینی و عواطف دینی ساخته شده است. در پژوهش خدایاری فر
 و د،میانگینمطلق،درص راوانیف توزیع)فیآمارتوصیگزارش شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها  96/0الفای این پرسشنامه 

 بودن النرمی برا وتغیره ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند م روش از پژوهش اتیفرض رد و دیتائی برا و ،(معیار انحراف
 .گردید استفاده رنوفیاسم کولموگروف آزمون از ها داده
 

 یافته ها
 د و با این پیشده شده اننا نهابتریک بر مبنای نرمال بودن توزیع داده ها های پارام بسیاری از آزمونهای آماری از جمله آزمون

 .مال پیروی نمایدتوزیع نر کور ازروند که توزیع داده ها در یکجا معین یا درسطح نمونه های انتخاب شده ازجامعه مذ فرض بکار می
 داند.یرها را بآن متغ متغیرها، نوع توزیعالزم است تا قبل از پرداختن به تحلیل های آماری بررسی  پژوهشگربنابراین 

 :نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق1جدول

 نتیجه آزمون Sigمقدار آمارهآزمون تعدادنمونه متغیر

 توزیع نرمال 54/0 32/1 322 استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام

 توزیع نرمال 36/0 97/0 322 دینداری

 وزیع نرمالت 21/0 24/1 322 پایبندی مذهبی

 

 فرضیه اول: بین استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام با دینداری و پایبندی مذهبی رابطه معنادار وجود دارد.

 

 بی:نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام با دینداری و پایبندی مذه2جدول 

 شاخص آماری

 متغیر
 مقدار ضریب همبستگی تعداد

 (Sig)اریسطح معناد

 

 000/0 -30/0 322 ماستفاده از شبکه اجتماعی تلگرادینداری و 

 استفاده از شبکه اجتماعیپایبندی مذهبی و 
 تلگرام

322 50/0- 000/0 

که از ( 000/0) یرسونو سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی پ% 95 نتایج جدول فوق نشان داد با توجه به ضریب اطمینان
 رابطهاز شبکه اجتماعی مجازی تلگرام با دینداری و پایبندی مذهبی   بر این اساس  کمتراست،فرض مقدار پیش

با افزایش استفاده از رد که عنوان ک توانمی است منفیضریب همبستگی  اینکه مقدار  ییآنجا از وجود دارد.معکوس و معناداری 
 یبندی مذهبی دانش آموزان کاهش می یابد و بالعکس.شبکه اجتماعی مجازی تلگرام ، دینداری و پا
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 فرضیه دوم : بین استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام با دینداری رابطه معنادار وجود دارد.

 (ANOVA: جدول تحلیل واریانس )3جدول شماره

 شاخص ها

 متغیرها

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 59/11052 1 59/11052 رگرسیون

 48/99 318 35/31637 باقی مانده 00/0 09/111

  319 95/42689 مجموع

)(یعنی( α=01/0)که کمتر از  Sig=0/00داری نتایج جدول فوق نشان داد با توجه به سطح معنی sigتوان دریافت می
 شود. سته تایید میبودن رابطه متغیرمستقل با متغیر واب بنابراین فرض خطی شود.تایید می  1Hرد و فرض 0Hکه فرض 

xyپس از بررسی جداول مربوط به ضریب همبستگی برای ارائه مدل یک مدل رگرسیون چندمتغیره o 1    از

 :باشدر میکنیم که متغیرهای معرفی شده در این مدل رگرسیون این تحقیق بصورت زیجدول)ضرایب( استفاده می

: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره 4جدول شماره   

 شاخص ها

 متغیرها

خطای  βضرایب معیار نشده 

 معیار

ضرایب 
β 

T  سطح

 معناداری

/46 - 81/17 64/346 مقدار ثابت
19 

00/0 

استفاده از شبکه 

 اجتماعی تلگرام

75/2- 26/0 50/0- 54/
10- 

00/0 

 %99طمینان امحاسبه شده در سطح  =0/00Sigداریتوجه به سطح معنیمطابق نتایج تحلیل رگرسیون جدول فوق، با 
(01/0=α ) :زان در سطح دانش آمو دینداری  استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام ، برای پیش بینیمتغیر  نتایج زیر بدست آمده است

ن متغیر وابسته از ستو سیون برجهت اثر متغیر موجود در مدل رگر .(Sig<0.01باشند.)معنادار می ( α=01/0) %99اطمینان 
بکه شتفاده از هد که اسدنشان می نتایج حاصل از ضرایب معادله رگرسیون،بنابراین در این تحقیق  شود.ضرایب استفاده می

 کند.از تغییرات  دینداری دانش آموزان را توجیه می-50/0اجتماعی تلگرام  

( ANOVAانس)توان از طریق تحلیل واری این امر را می (:فیشر Fرابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل)آزمون 

 باشد: یورت زیر مون بصرگرسیون به منظور بررسی رابطه خطی بین دو متغیر استفاده کرد. فرضیه های آماری کل مدل رگرسی

 (ANOVA: جدول تحلیل واریانس )5جدول شماره

 شاخص ها

 متغیرها
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F  سطح
 معناداری

 27/1580 1 27/1580 رگرسیون

 51/49 320 11/15844 باقی مانده 00/0 91/31

  321 38/17424 مجموع

)(یعنی( α=01/0)که کمتر از  Sig=0/00داری مطابق جدول فوق  با توجه به سطح معنی sigتوان دریافت که می
شود. پس از بررسی .بنابراین فرض خطی بودن رابطه متغیرمستقل با متغیر وابسته تایید میشودتایید می  1Hرد و فرض 0Hفرض 
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xyجداول مربوط به ضریب همبستگی برای ارائه مدل یک مدل رگرسیون چندمتغیره o 1    از جدول)ضرایب( استفاده

 باشد:صورت زیر میکنیم که متغیرهای معرفی شده در این مدل رگرسیون این تحقیق بمی

: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره5جدول شماره   

 شاخص ها

 متغیرها

ضرایب معیار 

 βنشده 

خطای 

 معیار

ضرایب 
β 

T سطح 

 معناداری

 000/0 42/13 - 53/12 24/168 مقدار ثابت

استفاده از شبکه 

 اجتماعی تلگرام

04/1 18/0 30/0- 64/25- 000/0 

 %99ر سطح اطمینان محاسبه شده د =000/0Sigداریون جدول شماره فوق با توجه به سطح معنیمطابق نتایج تحلیل رگرسی
(01/0=α ) :نتایج زیر بدست آمده است 

 ( α=01/0) %99طمینان ادانش آموزان در سطح  پایبندی مذهبیاستفاده از شبکه اجتماعی تلگرام ، برای پیش بینی  متغیر 
 شود.می ن ضرایب استفادههت اثر متغیر موجود در مدل رگرسیون بر متغیر وابسته از ستوج .(Sig<0.01) باشند.معنادار می

 باشد:بنابراین در این تحقیق معادله رگرسیون بصورت زیر می

ایبندی مذهبی از تغییرات  پ30/0دهد که استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام  نشان می نتایج حاصل از ضرایب معادله رگرسیون،
 کند.دانش آموزان را توجیه می

 

 بحث و نتیجه گیری
 آن پیامدهای معرض در جوانان ویژه به و ها انسان از عظیمی بخش و پیوسته وقوع به درآن اطالعات انفجار که کنونی دردنیای

در پایبندی مذهبی  تغییرات دامنه و شدت و است داده دست از را خود گذشته معنای و مبنا ،دین و پایبندی به آن  اند، گرفته قرار
 فرایند گذشته، خالف بر و است آورده پدید راجدی  هایبحران و هاچالش موارد برخی در که است حدی به جدید هاینسل در

 ،گفرهن صنعت ها، رسانه از باشند، متاثر خویش والدین از رفتارها و باورها ها،ارزش درزمینه آنکه از بیشدینی  هویت انتقال
اینترنت و فضای مجازی به لحاظ کارکرد شناسی، . پذیرند می تأثیر باشند، کشورها دیگر از بسا چه که دیگر جوانان و النهمسا

فضایی چند بعدی است که می تواند همزمان اثرات مختلفی را در حوزه روانی، تربیتی، اخالقی و در یک جمله بر جنبه های 
اینترنت متأثر از نحوه استفاده از آن است که اثرات خود را آشکار می سازد، ضمن اینکه  مختلف زندگی افراد بر جای بگذارد. فضای

بین ، نحوه هدایت و کنترل کاربران نیز می تواند سبب ساز تأثیرات مثبت یا منفی آن گردد نتایج پژوهش حاضر نشان داد که

. به بیانی دیگر با وجود داردمعکوس و معناداری  رابطه استفاده از شبکه اجتماعی مجازی تلگرام با دینداری و پایبندی مذهبی
این یافته  افزایش استفاده از شبکه اجتماعی مجازی تلگرام ،  دینداری و پایبندی مذهبی دانش آموزان کاهش می یابد و بالعکس.

 (، میرزا رضی1392قاسمی و همکاران)(، 1394هاشمی و همکاران)(، 1395هدایتی و همکاران) هایهمسو با نتایج پژوهش
استفاده از شبکه اجتماعی نتایج پژوهش ها نشان می دهد  همسو می باشد.(2014کمپل )و  (2014گراسموک ) ،(1393)

متناسب با افزایش دسترس و مصرف فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی نظیر اینترنت در میان دانش آموزان، مجازی تلگرام 
سه ها و مولفه های هویت دینی بازاندیشی و دستخوش دگرگونی می شود و احساس تعلق خاطر به شناسه های هویت دینی شنا

بر این، یافته های عالوه  ماهیتی انتخابی به خود می گیرد، در نتیجه آن میزان دینداری و پایبندی مذهبی آنان تضعیف می گردد.
رتسون، تاملینسون، کاستلز، گیدنز و فوکویاما در خصوص تأثیر جهانی شدن و تعامل در های نظری رابید دیدگاهمومطالعه حاضر، 

فضای سایبر بر تضعیف شدن تعلقات دینی افراد است. بر این اساس، می توان پذیرفت که با ورود به عصر اطالعات و در روند 
ب ، کارایی نظریه های مذکور در وضعیت فعلی دانش جهانی شدن، کنار گذاشته شدن  پایبندی دینی را شاهد هستیم. به این ترتی

بر این اساس پیشنهاد می شود  آموزان تأیید شده است و قدرت تبیین نسبتاً باالیی از دینداری و پایبندی مذهبی را نشان می دهد.
تیاد به این فضا الزم است با توجه به اینکه اکثر کاربران شبکه اجتماعی تلگرام نوجوانان و جوانان هستند، برای جلوگیری از اع
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والدین بر رفتار اینترنتی فرزندان شان کنترل و نظارت منطقی داشته باشند؛ نه به گونه ای که به طور کلی مانع آنها شوند و نه به 

لی سازمان های متوهمچنین  شکلی که آنان را کامال رها و آزاد بگذارند که در هر دو صورت فرزندان مورد تهدید خواهند بود.
فرهنگ که حافظ هنجارها و ارزش های مورد قبول جامعه اند، با برنامه ریزی مناسب به فعالیت های اینترنتی جوانان جهت بدهند 

و نیز مسئوالن امور جوانان برنامه ریزی جهت افزایش مبانی معرفت دینی در جوانان و  و کارهای ارزشمند آنان را تشویق کنند.
اورهای دینی آنان به عنوان اصلی ترین راه برای جلوگیری از تاثیرات سوء فضای مجازی بر دینداری توسعه خدامحوری و تعمیق ب

 و پایبندی مذهبی جوانان قرار دهند.
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