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چکیده
انجام  هویت دینی بر  جهانی شدنبزارهای اپژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر 

های  نظریه ٬نظریه تریاندیس ٬بدین منظور از تئوری کاشت جورج هربنر. شده است
 .و گسترش تجدد غربی استفاده شده است مصرفی آمریکایی  فرهنگ ٬همزیستی فرهنگی

داده و  با تشدید روابط اجتماعی در سراسر جهان، ارتباطات را گسترش جهانی شدنامروزه، 
های این پدیده، پیآمداز جمله . همزیستی فرهنگی و تعامالت فرهنگی را دوچندان کرده است

 ٬از طرف دیگر با افزایش تعامالت فرهنگی. های فرهنگی است گرایی در ارزش رواج نسبی
در . شود ها غالب می دهد و یک فرهنگ بر دیگر فرهنگ پدیده امپریالیسم فرهنگی رخ می

های بارز خود را، همچون  داری و ارزش مصرفی سرمایه  مریکا فرهنگعصر حاضر، آ
با ابزارهای  جهانی شدنبنابراین . کند گرایی به جوامع مختلف منتقل می گرایی و لذت مصرف

 ٬گرایی لذت ٬گرایی هایی، چون نسبی سبب ظهور ارزش( ماهواره ٬اینترنت)بارز خود 
 .گذارد افراد تأثیر می هویت دینی ها بر  ششود و ظهور این ارز می... گرایی و مصرف

ها و اطالعات داده ،پیمایش است و با استفاده از ابزار پرسشنامه ،روش تحقیق دراین پژوهش
ای نامتناسب و حجم نمونه  گیری طبقه روش نمونهو ماری گردآوری شده آمربوط به جامعه 

هرقدر  دهد که حقیق نشان میمهمترین یافته این ت. نفر است 983براساس فرمول کوکران 
 .  یابد ها کاهش میآن هویت دینی میزان استفاده  افراد از اینترنت و ماهواره بیشتر شود میزان 

اینترنت،ماهواره،هویت،هویتدینی،جهانیشدن:کلماتکلیدی
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بیانمسئله
پرتنش، پیرامون های بیست و یکم با بحث های آغازین سده های پایانی قرن بیستم و سالدهه

توان، با دقت در آراء متفکران مختلف می. همراه بوده است جهانی شدن فرآیندچیستی 

ای است که به سرعت، در تمام ابعاد و زوایای زندگی ، پدیدهجهانی شدنخاطرنشان کرد که 

واقع  در. در حال رخنه و گسترش است( اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی) بشر

های مخابراتی باعث شده است که های اینترنت و ماهوارهفنآوری و پیدایش شبکههای  پیشرفت

تری بر جوامع انسانی اثر بگذارد و با های متنوعنیز با سرعت و با شیوه جهانی شدن

ها را فراهم درنوردیدن مرزهای ملی و جغرافیایی، امکان پیوند سریع میان افراد، جوامع و نظام

گذشته با رشدی روزافزون تحت تأثیر  های گذشته و بویژه در دو دههدههایران نیز در . کند

ی های گذشته شاهد کاربرد گستردههمچنین ما در سال. قرار گرفته است جهانی شدن فرآیند

های مختلف مردم بویژه  ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی چون رایانه و اینترنت در میان گروه

در زندگی اجتماعی ایرانیان اهمیت فراوانی  جهانی شدن فرآیندامروزه بنابراین . ایمجوانان بوده

 .یافته است

همگنی و همبستگی اجتماعی در  از مهمترین عناصر ایجادکننده هویت دینی از طرفی، 

ی با ایجاد تعلق خاطر نسبت به دین و مذهب در افراد فرآیندسطح جوامع است که طی 

به عبارت دیگر، هویت . گیری هویت جمعی دارد و شکل جامعه، نقش بسیار مهمی در ایجاد

به طور مثال، دین اسالم و مذهب شیعه، . شود سازی و تمایزبخشی می دینی موجب تشابه

 در جامعه. سازدها را از سایر ادیان جدا می ضمن ایجاد تشابهات دینی در بین افراد جامعه آن

 ای کردن دین و برانداختن دینداران از اریکهکه به دنبال حاشیه)ایران، برخالف سایر جوامع 

با استفاده از نیروی مذهب، در پنج قرن گذشته، حداقل سه ( ها استقدرت و منزوی کردن آن

با رهبری علمای طراز  0881ها در سال نخستین این حرکت. انقالب تمام عیار را سامان دادند

شمسی با رهبری  0917الب اسالمی سال اول شیعه در انقالب مشروطه و آخرین آن هم در انق

 هویت دینی باتوجه به اهمیت (. 11: 0987گودرزی،) «و هدایت مرجعیت شیعی شکل گرفت

 .در جامعه اسالمی، توجه به عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت بسیاری برخوردار است

بسیاری  ، موجب ایجاد تغییرات فرهنگیجهانی شدنامروزه، افزایش ارتباطات جهانی و »

ها و های گوناگون، قرار گرفتن در معرض اندیشهرواج ارزش. در جوامع مختلف شده است

به خصوص در  هویت دینی تعلق خاطر به  های مختلف از جمله عوامل تهدید کنندهگرایش
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وسیله  به ]افراد بویژه نوجوانان متعاقب[در واقع هویت فرهنگی و دینی  .میان جوانان است

همان طور که کاستلز نیز جهان آینده را صحنه کارزار دو قدرت . شودنگی تهدید میتهاجم فره

، کنونی وراندر دبنابراین (. 99: 0981افتخاری،) «داند و هویت می جهانی شدنمعتبر، یعنی 

شدت و دامنه تغییرات هویتی ؛ در واقع د را از دست داده استهویت مبنا و معنای گذشته خو

های هویتی را پدید  ها و بحران ر برخی موارد چالشای است که د به اندازههای جدید  در نسل

 .آورده است

بیش از آن که  ]درعصر حاضر[، د انتقال هویتگذشته، فرآین ]های نسل[بنابراین، برخالف  

ثر باشد از أمت ،ز والدینشان ا ها، باورها و رفتارها و در یک کالم، هویت در زمینه ارزش

ا از دیگر کشورها باشند، تأثیر وجوانان دیگر که چه بس همسآالنت فرهنگ، ها، صنع رسانه

های گروهی، عاملی در  دهد که رسانه تحقیقات انجام شده نشان می»برای مثال . پذیرند می

نتایج یک تحقیق (. 0: 0987یگانه و عزیزی،  جوادی) «جهت کاهش هویت اجتماعی بوده است

شود  فاده از ماهواره و اینترنت سبب کاهش هویت جنسیتی میاست»دیگر گواه بر این است که 

های جدید  و گرایش ]ناهنجار[دهنده تغییر رفتار و نگرش به سمت الگوهای که خود نشان

های محلی و  و هویت جهانی شدن» همچنین نتایج تحقیق(. 8: 0981عریضی و دیگران، ) است

جهانی در بین دانشجویان، هویت محلی افزایش هویت دهد که  نشان می ؛«جهانی دانشجویان

های محلی روبه کاهش  ، هویتجهانی شدن فرآینددهد؛ یعنی با افزایش  آنان را کاهش می

ت تأثیر عوامل حال که ابعاد مختلف هویت، تحبنابراین، (. 0: 0983ودیگران،  حبی) گذارد می

دینی  بر هویت انی شدنجهابزارهای شود، تأثیر  وسیع و سریع می یادشده، دستخوش تغییرات

ها به ذهن خطور  با توجه به آنچه از نظر گذشت، این سؤال. کند اهمیتی دوچندان پیدا می

 هویت دینی و  جهانی شدنکند که در جامعه آماری شهر تهران چه ارتباطی بین ابزارهای  می

گرایی،  زان مصرف، میجهانی شدنوجود دارد؟ و اینکه آیا با افزایش میزان استفاده از ابزارهای 

هویت  کند؟ و آیا این تغییرات بر میزان  گرایی افراد تغییر می گرایی، فردگرایی و نسبی لذت

به  جهانی شدنتأثیر دارد؟ به این منظور، در نوشتار حاضر، عالوه بر تحلیل ابزارهای  دینی

پس در این و رابطه آن با این ابزارها به طور خالصه پرداخته شده و س هویت دینی مبحث 

 .راستا نتایج تحلیلی آورده شده است
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پیشینهتجربیونظریموضوع

توان به موارد در رابطه با موضوع این نوشتار، تحقیقات چندی انجام شده است که از جمله می

 : زیر اشاره نمود

هویت ملی و مذهبی جوانان مشهدی و تأثیر روابط »در تحقیقی با عنوان ( 0977) آخوندی

کند که شرکت در مراسم مذهبی و ملی از عوامل تعیین کننده هویت  اذعان می« عی بر آناجتما

 ملی و مذهبی است و تماشای فیلم از طریق ویدئو از عوامل تضعیف کننده این رابطه است

 (.3: 0988 سفیری و غفوری،)

آورده « شهروندی و دین ،جهانی شدنتعامل »در تحقیقی با عنوان ( 0981) رضا عاملی سید

ای در قوت و ضعف شهروندی یک کشور و هویت فردی و کننده است که مذهب نقش تعیین

به عبارت دیگر هنگامی که فرد خود را متعهد به دین بداند، نسبت به . اجتماعی آن جامعه دارد

 . شود انجام تعهدات فردی و اجتماعی دیگر نیز متعهد می

بررسی چگونگی »ر تحقیقی با عنوان د( 0989) آبادی و وحیده نوروزی حسین لطف

ها و  و تأثیر آن بر ارزش جهانی شدننگرش دانش آموزان دبیرستان و پیش دانشگاهی ایران به 

بیشتر از همه ( نگرش منفعل) سازی کنند که پذیرش جهانی بیان می« ها و ملی آن هویت دینی 

و نگرش مخالف  نی شدنجها نگرش فعال به پدیده. متأثر از ضعف هویت ملی و دینی است

 .  آن ناشی از نیرومندی هویت دفاع از سرزمین و قدرت هویت اعتقادی و عملکردی است

کند که ابراز می« تأثیر اینترنت بر هویت هماالن»در تحقیقی با عنوان ( 0981) بهزاد دوران

زنان و  وجود رابطه میان کاربری اینترنت و هویت همآالن تأیید نشده و میان هویت هماالن

داری مشاهده نشده است و دیگر اینکه هویت همآالن با متوسط وقت  مردان تفاوت معنی

 .دار دارد های ویدئویی رابطه مثبت و معنیصرف شده در روز برای تماشای فیلم

دهد که بین وجود  ، نشان می«ماهواره و هویت جنسیتی دختران جوان»های مقاله  یافته

جنسیتی رابطه وجود دارد و افراد دارنده ماهواره از سازه هویت ماهواره در منزل و هویت 

به سمت الگوها و   اند که نشان دهنده تغییر رفتار و نگرشجنسیتی نمره کمتری دریافت نموده

  .(8: 0981ودیگران،  عریضی) های جدید استگرایش

فرهنگی و هویت »در تحقیقی با عنوان ( 0987) یگانه و جلیل عزیزی محمدرضا جوادی 

کنند که در بعد اجتماعی با توجه به عامل رسانه بیان می« اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز

در این دو حوزه احساس  هویت دینی پاسخگویان به عناصر  71/1و در بعد فرهنگی  38/1
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های گروهی با متغیر تعلق باال دارند و همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که عامل رسانه

 .دارد(  -01/1) دار ویت اجتماعی رابطه منفی و معنیه

بازگوی آن است که « های محلی و جهانی دانشجویانو هویت جهانی شدن»نتایج پژوهش 

یابد، یعنی با افزایش هویت محلی آنان کاهش می ٬با افزایش هویت جهانی در بین دانشجویان

 (. 0: 0983 ودیگران، حبی) دگذارهای محلی روبه کاهش می، هویتجهانی شدن فرآیند

جهانیشدن

های دور  به تشدید روابط اجتماعی در سطح سرتاسر جهان اشاره دارد، زیرا مکان 0جهانی شدن

حوادثی است که کیلومترها  سازد که اتفاقات هر محل، زائیدهاز هم را چنان به هم مرتبط می

ای است که شبکه هور نوعی جامعهظ جهانی شدنبه عبارت دیگر، . پیوندددورتر به وقوع می

ها را تعامل فرهنگ رنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم

اندیشه، کاال و ) بیانگر نوعی پراکنش کروی جهانی شدن درواقع پدیده. افزون نموده است

است از در  عبارت جهانی شدنمعتقد است که  8رابرتسون(. 31:8119سالزانو، ) است( غیره

 فرآینداینکه یک  بر هم فشرده شدن جهان و تبدیل آن به مکان واحد جهانی؛ این پدیده عالوه

رابرتسون، ) است، به عنوان یک چارچوب مفهومی نیز با انگاره یا سامان جهانی سرو کار دارد

نطفه  ،معتقد است با فشردگی و کوچک شدن فضا و زمان 9براین اساس هاروی(. 091:0981

(.86: 8111کندی، و  کوهن) شود بسته می جهانی شدن فرآیند

اجتماعی است که در آن قیدوبندهای جغرافیایی  فرآیند جهانی شدن 3به اعتقاد واتزر 

ای از کاهش این قیدوبندها رود و مردم به طور فزاینده بر روابط اجتماعی و فرهنگی از بین می

 (. 08:0973واتزر، ) گردندآگاه می

های تنیدگی رویدادها و روابط اجتماعی سرزمین را درهم جهانی شدن 1آنتونی گیدنز

توان آن را نوعی ای که میداند؛ پدیده محلی جوامع دیگر می و پود موضعی یا دوردست با تار

 (.38:0978گیدنز، )تالقی حاضر و غایب دانست 

                                                 
1 Globalization 
2 Robertson 
3 Harvey 
4 Vatzr 
5 Anthony Giddens 
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داند که می را ظهور  نوعی شبکه شدنجهانی با اشاره به عصر ارتباطات،  0مانوئل کاستلز

 (.87-91: 0981کاستلز،)  گیرداقتصاد، جامعه و فرهنگ را در برمی داری، پهنه در ادامه سرمایه

 : شود این گونه تعریف می  جهانی شدنبندی تعاریف ارائه شده در این پژوهش   با جمع

های دور از دارد که مکانبه تشدید روابط اجتماعی در سراسر جهان اشاره  جهانی شدن 

حوادثی است که کیلومترها  سازد که اتفاقات هر محل زاییده هم را چنان به هم مرتبط می

ای است که شبکه ظهور نوعی جامعه جهانی شدنبه عبارت دیگر، . پیوندنددورتر به وقوع می

ل فرهنگی را رنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعام مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم

 .افزون کرده است

 فرهنگیجهانیشدن)جهانیشدنهایفرهنگیپیآمد

المللی است که از یک سو  گاه اصلی تحوالت سیاسی و بین در دوران جدید، فرهنگ تکیه

ها در عصر نوین، انسان. نوعی یگانگی و از سوی دیگر نوعی تفاوت به همراه آورده است

شوند و از سوی دیگر برای کسب هویت، بینش، مشترک می هاییدارای خصوصیات و بینش

نتیجه، وجود بعد جهانی فرهنگ و نیز وجود  در. یابندهای متفاوت میرفتار و فرهنگ

بنابراین . ای و فرهنگی از سوی اکثر متفکران جدید اذعان شده استمنطقه ،های محلی تفاوت

و با ابزارهای نوین به سراغ شناخت این شود در گفتمان جدید، انسان وارد دوران جدیدی می

های اصلی این دوران جدید مورد توجه قرار  فرهنگ به عنوان یکی از پایه. رود دوران جدید می

. گرددفرهنگ در اولین گام، باعث تحول جوامع کوچک و محلی می جهانی شدن. گیرد می

این امر در جهان جهانی  کند وزندگی محلی همچنان در حیات انسانی نقش مهمی را ایفا می

شود، قواعد محلی شدن و قدرت حاکم بر آن آنچه دگرگون می. شده نیز ادامه خواهد داشت

: 8111میتوس،)کند استفاده می 8محلی شدن ـ  رابرتسون برای این تحول عبارت جهانی. است

93.) 

چه  شود و هر ها بیشتر می با کوچکتر شدن جهان، آگاهی جهانی انسان ترتیب بدین

 هایها و هویتیابند، فرهنگ  یها درخصوص تعلق به جهان واحد بسیار بزرگتر آگاه انسان

مرزهای سیاسی و فرهنگی و ادغام روزافزون  با فروریزی فزاینده. گیردفراگیرتر شکل می

                                                 
1 ManuelCastells 
2 World-The Local 
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شود و  های گوناگون به یکدیگر نزدیک میای جهانی، با وجود این که فرهنگجوامع در جامعه

گیرد، توسل به عناصر هویت بخش خاص فرهنگی نیز تشدید ای عام نیز شکل میهفرهنگ

دین را که  های عام فرهنگیبا پیدایش آگاهی جهانی، جنبه جهانی شدن فرآیندمثالً . شودمی

ولی از سوی دیگر، اشکالی از . کند معطوف به شرایط و مسائل جهانی است، تقویت می

کند که دغدغه تبار فرهنگی و احیای مرزها و فضاهای یبنیادگرایی فرهنگی را تقویت م

سازی  ، با وجود این که با نوعی همگونفرآینداین . پروراندفرهنگی محدود سنتی را در سر می

کند، بسترها و امکانات فرهنگی همراه است و فرهنگی واحد را بر جامعه جهانی حاکم می

های گرایی و تعالی فرهنگی و همچنین خاصفراوانی را هم برای همزیستی، تبادل، آفرینش 

فرهنگی  جهانی شدنبه بیان دیگر، دنیای معاصر هم شاهد . کندگوناگون فرهنگی فراهم می

و هم شاهد فرهنگی شدن جهان است ...( امپریالیسم فرهنگی، غربی شدن، آمریکایی شدن و )

   (.081:0331فدراستون،)

وسایلارتباطی

ها ها، مستلزم وسایل خاصی است که به کمک آن، انسان راد و گروهبرقراری ارتباط بین اف

های خویش را به یکدیگر منتقل کنند؛ با محیط زندگی بهتر آشنا شوند؛ ها و خواسته بتوانند پیام

به مدد اینترنت و ماهواره . خود را با آن هماهنگ سازند و یا برای بهبود شرایط آن اقدام نمایند

ای که بدون وجود این وری اطالعات و ارتباطات روی داده است؛ به گونهتحول عظیمی در فنا

بین المللی حضور فعال داشته  توانند در عرصهها نمیدولت ،دو رسانه، بخصوص اینترنت

 .شوندهای بین المللی حذف میفعالیت باشند و به سرعت از صحنه

اینترنت ها رایانه مختلف قلمداد کرد که از ای عظیم از میلیونتوان شبکه اینترنت را می:

های متفاوت با کاربران گوناگون و با عالیق و اهداف از پیش تعیین شده متعدد به وجود شبکه

آمده که در نهایت به صورت یک شبکه جهان شمول واحد و در مقیاس جهانی به هم متصل 

ری دیگر مدخلی بر ، یک سیستم است و یا به تعبیشناسی جامعهاینترنت از نظر . شده است

 که از عناصر اصلی سیستم اینترنت یعنی تولیدکنندگان ای جامعه. است جامعه الکترونیک

تشکیل ( کاربران) کنندگان و مصرف( کنندگان توزیع) ها، واسطه(های مرتبطها یا شبکه سایت)

 (.78: 0981محسنی،)است 
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ی دریافتی از نقاط مختلف را به هر هاتواند سیگنالای است که می وسیله ماهواره: ماهواره

توانند به سادگی با بر این اساس، ساکنین مناطق دورافتاده می. نقطه مورد نظر دیگر بفرستد

 (.089: 0980دادگران،) های جمعی، ارتباط خود را برقرار سازندبرپایی گیرنده

  هویت

(. 81866: 0980،دادهخ) دانسته شده است «تشخص»به معنای  «هویت»نامه دهخدا  در لغت

همچنین در فرهنگ آکسفورد، هویت به معنی چیستی و کیستی افراد تعریف شده است؛ 

در رابطه با هویت، یک خود و یک . نیستتوان گفت که هویت در خالء مطرح  بنابراین می

هویت در (. 33: 0983قادری،) زند غیر وجود دارد که بدان وسیله، فرد دست به شناسایی می

ناسی به معنی چه کسی بودن و حس شناساندن خود است که یک سلسله عناصر ش جامعه

(. 081: 0988 ،کالنتری و دیگران) کندفرهنگی و تاریخی را در فرد یا گروه انسانی تحریک می

های اجتماعی به فرد در واقع هویت مجموعه معانی است که چگونه بودن را در خصوص نقش

گوید او کیست و یک مجموعه معانی را برای فرد که به فرد می کند و یا وضعیتی استالقاء می

(. 038: 0989قمی، ساز چیت)دهد  کند که مرجع کیستی و چیستی او را تشکیل میتولید می

ریزی یا شالوده فرآینداجتماعی است که در  شالوده و سازه هویت به مثابه» بدین ترتیب

تکیه بر حافظه جمعی و تمامی منابع معرفتی، با در  آید و باگرایی اجتماعی به وجود می سازه

(. همان) «شود نظر گرفتن ساختار عینی اجتماعی در طول زمان به طور مجدد باز تعریف می

آنچه که به های ممتاز است؛ یعنی  ای از ویژگیبنابراین هویت مبتنی بر هستی و وجود مجموعه

های فردی یا  از قبیل ویژگی) شود خته میفرد با آن به عنوان عضوی از گروه اجتماعی شنا

جمعی یاد  هنگامی که از هویت به عنوان یک پدیده. شودهویت گفته می( رفتارهای جمعی

از قبیل احساس همبستگی، احساس تعلق به  های جمعیبه طور قطع، شامل ویژگی ،شودمی

 .(7: 0989،خانیکی) استفداکاری و وفاداری نسبت به آن  ،یک جامعه آگاهی
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وابعادآنهویتدینی
ها و این الیه. در اصل هویت امری چند الیه یا چند سطحی است و بر پایه تعدد قرار دارد

. گیردسطوح هویت زندگی انسانی از هستی درونی فرد تا هستی جهانی وی را در بر می

ست که این باشد و این امر باعث شده ابنابراین مفهوم، هویت دارای پیچیدگی زیادی می

، 9، هویت شغلی8، هویت فردی0مفهوم دارای ابعاد متفاوت باشد؛ از جمله هویت اجتماعی

با توجه به نقش (. 11-11: 0983قادری،) 6و هویت دینی1، هویت قومی3هویت خانوادگی

 .پردازیم در پژوهش حاضر در ادامه به بررسی و بیان ابعاد آن می هویت دینی 

د مهم هویت اجتماعی است که متضمن سطحی از دینداری است یکی از ابعا هویت دینی 

نشان دهنده احساس  هویت دینی در واقع . که با مای جمعی یا همان اجتماع دینی مقارن است

در واقع همان آثار و عوارض ناشی از  هویت دینی . تعلق و تعهد به دین و جامعه دینی است

بهتر با پذیرش دین به عنوان یک اصل اعتقادی، به تعبیر . حمل وصف دین بر فرد دیندار است

 شود در زندگی فرد مؤمن تغییرات و نتایج مهمی در وجوه مختلف حیات حاصل می

آن  ابعاد چندگانههای هویت، با توجه به اینکه یکی از ویژگی(. 036:0989سازقمی، چیت)

  .شود میشامل که موارد زیر  مختلفی است ابعاددارای نیز  هویت دینی است، 

عنوان عامی است که به هر فرد یا « دینی بودن» :بعددینداریونگرشبهنفسدین(الف

ها و تجلی ارزش. شودهای دین در آن متجلی باشد اطالق میها و نشانهای که ارزشپدیده

های آشکار و پنهان او شناسایی توان در نگرش، گرایش و کنش های دینی بودن فرد را مینشانه

داند و از  های دینی میفرد متدین از یک سو، خود را ملزم به رعایت فرامین و توصیه. کرد

. سازدهای دینی، او را به انسانی متفاوت با دیگران مبدل میسوی دیگر، اهتمام و ممارست

توان با دو نشانه او را از دیگران بازشناخت؛ یکی از طریق پایبندی و التزام  بدین طریق می

پس . دینداری و آثار تدیّن در فکر و جان و عمل فردی و اجتماعی او پیآمدو دیگری اش دینی

                                                 
1  social identity 
2  Individual identity 
3  Ooccupational identity 
4  Family identity 
5  Ethnic  identity 
6  Religious identity 
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های فرد را دینداری به بیان کلی، یعنی داشتن اهتمام دینی به نحوی که نگرش، گرایش و کنش

 (.96: 0983زند، شجاعی)سازد متأثر 

اند  بندی کرده معهای مرتبط با دینداری را حول پنج بعد زیر جویژگی 0گالرک و استارک

  .این پنج بعد به شرح زیر است. که در این بررسی بدان استناد شده است

بعددینداری(الف

بعد اعتقادی یا باوردینی که نوعی ادراک فردی برخاسته از معرفت دینی است که  -0

هایی در واقع این بعد دربرگیرنده باور. دهد حقانیت اصول دینی به فرد بینش خاص می  درباره

 .ها اعتقاد داشته باشد رود یک فرد با توجه به دین خاص خود به آن است که انتظار می

یکی تحت عنوان شعائر و  ؛باشد بعد مناسکی و اعمال دینی که مشتمل بر دو دسته می -8

مناسک مطرح است و عبارت است از آداب و رسوم و مراسمی که هر دین از پیروان خود 

ها عمل شود؛ دیگری پرستش و دعا که اعمال دینی و خصوصی و غیر انتظار دارد که بدان

 .دهد ها را فقط با رضایت خاطر و بدون هیچ گونه اجباری انجام می رسمی است که فرد آن

بعد عاطفی یا تجربی که ناظر به عواطف، تصورات و احساسات پیروان یک دین به  -9

 .داری متعالی استوجودی ربوبی، همچون خدا یا واقعیتی غایی و اقت

های بنیادی در مورد معتقدات  بعد فکری یا دانش دینی که مشتمل بر اطالعات و دانسته -3

 .هر دین است

ی یا آثار دینی که ناظر بر اثرات باورها، اعمال، تجارب و دانش  دینی بر پیآمدبعد  -1

کتابی و ) وزمره استزندگی روزانه است و به عبارت دیگر تاثیر و انعکاس دین در رفتارهای ر

 (.077:0989دیگران،

ای از عناصر شناختی نمادین و عملی است  تعهد دینی مجموعه (:تعهدی)بعدفرهنگی(ب

تاریخ  ،هاها، کتابها، رفتارها و آیین مثل آموزه. دهد که میراث سنتی خاص را تشکیل می

ی اجتماعات دارد، عادات های اجتماع ورزی که ریشه در فعالیتهای اندیشهها و شیوه اندیشه

هنر و  ،اند امور بهداشتی و نظایر آن که با نظام اعتقادات مرتبط ،لباس پوشیدن ،غذاخوردن

های زیباشناختی که به طور عملی توسعه یافته است و با این اعتقادات ارتباط دارد و  آموزه

ت به میراث در واقع، بعد فرهنگی، نگرش مثب. نظایر آن عناصر بعد فرهنگی هویت است

                                                 
1 Glark and Stark 
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 قمی، ساز چیت) مذهبی مسلمانان و تالش برای حفظ و نگهداری آن است ـ  فرهنگی

036:0989.) 

منظور از آن آگاهی و کسب دانش نسبت به پیشینه تاریخی دین  :(تعلقی)بعدتاریخی(ج

این بعد به آگاهی مشترک افراد (. 031:همان) و احساس تعلق خاطر و دلبستگی بدان دانست

معه از گذشته تاریخی دین خود و احساس دلبستگی به آن و اهتمام به حفظ و زنده یک جا

 (.18:0983،قادری) کند نگهداشتن آن داللت می

چارچوبنظریتحقیق

و همکاران وی با استفاده از تحقیقی در ارتباط با اثرهای تماشای  0جرج گربنر :نظریهکاشت

دالل گربنر این است که تلویزیون به صورت است. تلویزیون، نظریه کاشت را مطرح کردند

کند که ببیننده عادی چهار ساعت  وی یادآوری می. آمریکا درآمده است  بازوی فرهنگی جامعه

هم بیشتر  برخی از افراد دیگر که مشغله کمتری دارند از این. کند در روز تلویزیون تماشا می

تلویزیون در عمل، دیگر منابع اطالعات،  از نظر تماشاگران پرمصرف،. کنند تلویزیون تماشا می

های مشابه، چیزی را تولید  اثر این مواجهه با پیام. کند افکار و آگاهی را به اختصار آشکار می

کند که مؤید  هایی را ارائه می گربنر نتایج پژوهش. خواند کند که گربنر آن را کاشت می می

وی پس از . مصرف تلویزیون است و کم نظریه کاشت و مبتنی بر مقایسه تماشاگران پرمصرف

های پیمایش، به این نتیجه رسید که تماشاگران های طرح شده در بررسی تحلیل پرسش

گذشته از این، . دهند های متفاوتی می تلویزیون بسته به مورد، پاسخ مصرف کمپرمصرف و 

ر دنیا در تلویزیون ی، تصوی نحو دهند که به هایی می تماشاگران پرمصرف تلویزیون، اغلب پاسخ

ها حاکی از آن است که تماشاگران پرمصرف حس خطر و ناامنی پاسخ پرسش. تر است نزدیک

تلویزیون ممکن است تماشاگران پرمصرف را به درک . کنند شدیدتری از تلویزیون دریافت می

کاشت  تواند یکی از اثرهای عمده و گسترده به نظر گربنر، این امر می. دنیایی پست سوق دهد

های هویت،  از طرف دیگر یکی از نظریه(. 8:0986عباسی قادی،) به واسطه تلویزیون باشد

گرایی اجتماعی است که بر طبق آن، انسان همچنان حاصل هسته باطنی است که  نظریه سازه

گیرد و تعیین هویت  من واقعی از طریق عوامل فرهنگی شکل می. همان من واقعی اوست

                                                 
1 Gerbner 
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مدرسه و وسایل ارتباط جمعی، عواملی برای  ٬همسآالنخانواده، گروه  ببدین ترتی .شود می

 (.01:0978اکبری،) ها هستند شدن انسان اجتماعی

جا که وسایل ارتباط جمعی از جمله عوامل مهم در  از آن: توان چنین گفت بنابراین می

، پرمصرفان پذیر شدن و تشکیل هویت افراد است و با توجه به اینکه تماشاگر جریان جامعه

کنند، بدین ترتیب ارتباط آنان با جمع  حس خطر و ناامنی شدیدتری از تلویزیون دریافت می

 هویت دینی یابد و همین امر تأثیراتی بر  کاهش یافته و در نتیجه میزان فردگرایشان افزایش می

 .ها دارد آن

دیک ساختن ، با نزجهانی شدن. ، همزیستی فرهنگی استجهانی شدنهای پیآمدیکی از 

فشردگی فضا و  فرآیندتر ساختن ارتباطات،  ها، بسترزدایی روابط اجتماعی و هرچه آسانفاصله

همچنین از . نماید ها را در بستری جهانی به یکدیگر نزدیک می کند و  انسان زمان را ایجاد می

هم قرار  های موجود را در کنار سازی فرهنگی، فرهنگها و هویت لحاظ فرهنگی، باوجود جهانی

شود در  شدن، همزیستی و رقابتی روزافزون است و سبب می دهد که نتیجه آن نوعی نسبی می

های دیگر  ها و هویت ها بتوانند با متحول شدن و آفرینش با فرهنگ فرهنگ جهانی شدنعصر 

در این رهیافت بر دادوستدهای بین فرهنگی و آفرینش فرهنگی برای . به حیات خود ادامه دهد

ها را کنار  بسیاری از فرهنگ جهانی شدن فرآیند. شود اد اشکال فرهنگی ترکیبی تأکید میایج

با تراکم و تداخل فضاهای  ٬کند تا در شرایط جدید ها را وادار می دهد و آن هم قرار می

 (.096: 0980گل محمدی،) فرهنگی به حیات خود ادامه دهد

جمعی از جمله عوامل مهم در جریان توان چنین گفت، که وسایل ارتباط  بنابراین می

های  ها و هویت سازی فرهنگی، فرهنگ  پذیر شدن و تشکیل هویت افراد است و جهانی جامعه

دهد که نتیجه آن نوعی نسبی شدن، همزیستی و رقابتی  موجود را در کنار هم قرار می

ایی مردم افزایش گر بدین ترتیب با افزایش استفاده از وسایل ارتباطی، نسبی. روزافزون است

 .گذارد ها تأثیراتی می آن هویت دینی یابد و همین امر بر  می

اند، جهان شاهد فراگیر شدن فرهنگی  پردازان مدعی در زمینه امپریالیسم فرهنگی، نظریه

داری و فرهنگ  سرمایه فرهنگ مصرفیکه وجه غالب آن را  فرهنگ جهانیاین . واحد است

گرایی همه  موج عظیم مصرف. یابد سراسر جهان گسترش میدهد، در  آمریکایی تشکیل می

آفرین   از آن جا که نیرویی همگون فرهنگ مصرفی. گیرد زوایای زندگی اجتماعی را در بر می

 .کند هر چیزی را به کاال تبدیل و در بازار عرضه می ٬ساز است و جهانی
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ه گسترش پرشتاب فرهنگی به واسط جهانی شدن فرآینددهد که  این تحوالت نشان می

ای، ملی و محلی نفوذناپذیر را تهدید  ـ منطقه های بومی ، نه تنها همه فرهنگفرهنگ مصرفی

 برد بلکه مرز میان فرهنگ عالی و فرهنگ عامیانه را نیز از بین می ،کند می

کند و  که همه مرزهای فرهنگ را تخریب می  در حالی فرآینداین (. 011:0980محمدی، گل)

طلبد، مصرف را به منبع اصلی هویت و  عناصر سنتی هویت بخش را به چالش مینهادها و 

شود تا خود به  باعث می فرهنگ مصرفی(. 030:0333فریدمن،) کند انفکاک اجتماعی تبدیل می

هویت پیدا کند، با ( ملیت) یا پیوندهای سیاسی( طبقه) که از طریق روابط اقتصادی جای این

گذران اوقات فراغت یا به عبارتی شیوه زندگی هویت یابد،   حوهخوردن، نوشیدن، پوشیدن، ن

یک شکلی از  جهانی شدن همچنین. شود های اجتماعی و فرهنگی نیز مصرفی می حتی جشن

آمریکا و فرهنگ آمریکایی، تولید کننده عمده همه انواع . آورد شدن را به وجود می  آمریکایی

ای که  های مدرنیته در حوزهپیآمدز معتقد است که گیدن. گرایی عمده است کاالها و یک مصرف

شود که آمریکا به عنوان یک  پیش از این مشخصه تعداد کمی از جوامع غربی بود، جهانی می

 (.70:8118عاملی،) آورد آن را به وجود می پیشگام، مشخصه

نمود های گوناگون زندگی اجتماعی مردم جهان،  آمریکایی در حوزه هجهانی فزایند  فرهنگ

کنند، امروزه  های مختلف، وجوه متفاوتی از این فرهنگ را جذب می یابد و اقشار و گروه می

شمار فراوانی از مردم جوامع مختلف جهان، خواسته یا ناخواسته، شیوه زندگی آمریکایی را 

شود، در واقع به  جهانی ادغام می فرآیندای که در این  دهند و هر جامعه الگوی خود قرار می

شدن   ترین وجه آمریکایی توان گفت که برجسته از این دیدگاه، می. شود وعی آمریکایی مین

 . جهان، گسترش فرهنگ مصرفی آمریکا است

 پذیر توان گفت که وسایل ارتباط جمعی از جمله عوامل مهم در جریان جامعه بنابراین، می

  گسترش پرشتاب فرهنگ سازی فرهنگی، به واسطه شدن و تشکیل هویت افراد است و جهانی 

ای، ملی و محلی، بخصوص فرهنگ حاصل از دین را که  ـ منطقه مصرفی، همه فرهنگهای بومی

بدین ترتیب . کند گرایی تأکید شده است، نفوذپذیر و تهدید می در آن به قناعت و عدم اسراف
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ثیراتی بر أن امر تیابد و همی گرایی مردم افزایش می با افزایش استفاده از وسایل ارتباطی، مصرف

 .گذارد ها می آن هویت دینی 

به  جهانی شدن. است( غربی شدن) ، گسترش تجدد غربیجهانی شدنهای پیآمدیکی از 

شدن جهان   غربی فرآیندای از معانی ارتباط جهانی، زمینه مساعدی را برای  صورت مجموعه

های  اروپا برخوردار از ویژگیمعتقد است  0دیوسل. کند محوری فراهم می مبتنی بر فرض اروپا

وی . شود زند و جایگزین آنها می های دیگر را کنار می درونی فوق العاده است که همه فرهنگ

مردم، تنها راه حلی برای  کند که تقلید و پیروی از مدل غربی، از سوی همه ادعا می

تکنولوژی فراگیر  8در همین راستا به اعتقاد مازریو. شود های زمان ما محسوب می گرفتاری

های جدید از جمله  های جدید، بلکه ارزش غرب یک نیروئی است که با خود نه فقط مهارت

است  عناصر فرهنگی غرب جهانی شدنکند و این نتایج یک شکل از  گرایی را حمل می لذت

های غربی از  فرهنگی به واسطه انتقال ارزش جهانی شدن فرآیندبنابراین، (. 631:8118عاملی،)

گرایی منع  گرایی و توجه به مادی گرایی، فرهنگ حاصل از دین را که در آن لذت جمله لذت

 .کند شده است، تهدید می

یابد و  گرایی مردم افزایش می بدین ترتیب با افزایش استفاده از وسایل ارتباطی، لذت 

 .گذارد ها می آن هویت دینی همین امر تأثیراتی بر 

 مدلتحقیق

 





                                                 
1 Dyvsl 
2 Mazryv 

میزان استفاده زمانی 

ای اینترنت و برنامه

 و ماهواره

 اینترنت

 ماهواره

گرایی نسبی  

گرایی مصرف  

گرایی فرد  

گرایی لذت  

دینی هویت  
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قیقفرضیاتتح
 داری  معنی هگرایی فرد رابط ای اینترنت و میزان نسبی بین میزان استفاده زمانی و برنامه

 .وجود دارد

 داری  معنی هگرایی فرد رابط ای ماهواره و میزان نسبی بین میزان استفاده زمانی و برنامه

 .وجود دارد

 دارد داری وجود معنی هرابط گرایی فرد و میزان هویت دینی بین میزان  نسبی. 

 داری وجود  معنی های اینترنت و میزان فردگرایی فرد رابط بین میزان استفاده زمانی و برنامه

 .دارد

 داری وجود  معنی های ماهواره و میزان فردگرایی فرد رابط بین میزان استفاده زمانی و برنامه

 .دارد

 دداری وجود دار معنی هبین میزان فردگرایی فرد و میزان هویت دینی رابط. 

 داری  معنیه گرایی فرد رابط ای اینترنت و میزان  مصرف بین میزان استفاده زمانی و برنامه

 .وجود دارد

 داری  معنی هگرایی فرد رابط ای ماهواره و میزان مصرف بین میزان استفاده زمانی و برنامه

 .وجود دارد

 داری وجود دارد معنی ههویت دینی رابط گرایی فرد و بین میزان مصرف.

 داری وجود  معنی هگرایی فرد رابط ای اینترنت و میزان لذت بین میزان استفاده زمانی و برنامه

 .دارد

 معناداری وجود  هگرایی فرد رابط ای ماهواره و میزان لذت بین میزان استفاده زمانی و برنامه

 .دارد

 داری وجود دارد معنی هرابط گرایی فرد و میزان هویت دینی بین میزان لذت. 

شتحقیقرو
با در نظر . این پژوهش با روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته است

  هویت دینی کنند، معموالً دارای  گرفتن اینکه افرادی که از اینترنت و ماهواره استفاده می

گیرند؛  یبه احتمال زیاد در گروه سنی بسیار جوان یا بسیار مسن قرار نم  ٬ای نیستند شده تثبیت
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سال شهر تهران در نظر  98تا  08و لذا در تحقیق حاضر جامعة آماری مورد مطالعه افراد 

در حدود  0931گرفته شده است که بر اساس آمار موجود در مرکز آمار ایران در سال 

نفر  983میزان حجم نمونه نیزاز طریق فرمول کوکران  .نفر گزارش شده است 838173

همچنین،  .شود نفر از زنان را شامل می 017نفر از مردان و  887ین تعداد محاسبه شد  که از ا

به منظور . باشد ای نامتناسب می گیری طبقه گیری در این تحقیق، روش نمونه روش نمونه

 ٬ی باال تهران به سه  طبقه  ها در تمام نقاط شهر تهران، نقشه جلوگیری از پراکندگی زیاد نمونه

سپس به . که در هر طبقه چند منطقه قرار گرفت گردید؛ به طوری متوسط و پایین تقسیم

به  9به طوری که منطقة . صورت تصادفی از هر طبقه یک منطقه به نمایندگی انتخاب گردید

به نمایندگی از  06به نمایندگی از طبقات متوسط و منطقة  7نمایندگی از طبقات باال، منطقة 

از هر منطقه به روش تصادفی اطالعات الزم  طبقات پایین مشخص گردید و پس از آن

 .آوری شد جمع

که پرسشنامه توسط چند  ، بدین صورتپژوهش حاضر از نوع اعتبار صوری است 0اعتبار

شناسی مورد بررسی قرار گرفت و نکات اصالحی و ابراز شده از سوی  تن از اساتید جامعه

که به بررسی قابلیت تکرارپذیری نیز  8درخصوص روایی. آنان در پرسشنامه منظور شده است

ضریب آلفای کرونباخ بدست . پردازد، از آلفای کرونباخ استفاده شده است ابزار تحقیق می

                           .آمده، بیانگر میزان روایی مناسب تک تک مفاهیم تحقیق است

میزانآلفایکرونباخ:1جدولشماره

 

                                                 
1 validity 
2 Reliability 

 نام متغیر رونباخآلفای ک نام متغیر آلفای کرونباخ

 بعد اعتقادی 86/1 تاریخی -بعد تعلقی  31/1

 بعد مناسکی 66/1 هویت دینی 30/1

 یپیآمدبعد  61/1 بعد دینداری 83/1

 گرایی بعد لذت 70/1 بعد فردگرایی 71/1

 فرهنگی -بعد تعهدی 88/1 گرایی بعد مصرف 78/1

 گرایی بعد نسبی 71/1 - -
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 هایتوصیفییافته

دینیهویت

فرهنگی،  ـ   افراد جامعه مورد نظر با سه بعد دینداری، تعهدی  هویت دینی در بررسی حاضر، 

و    هویت دینی جدول زیر توزیع و پراکندگی . تاریخی مورد سنجش قرار گرفته است ـ   تعلقی

 .دهد ابعاد آن را نشان می

(متغیروابسته)توصیفوضعیتابعادهویتدینی:2جدولشماره

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین ابعاد هویت دینی

 دینداری

 19 03 61/1 18/96 مناسکی

 11 08 76/6 39/93 یپیآمد

 81 3 10/9 79/06 عاطفی

 13 6 1/6 86/87 اعتقادی

 81/96 81/08 31/3 73/88 کل

 31 1 31/6 98/81 تعهدی تعهدی

 13 6 19/8 99/86 تعلقی تعلقی

 89/38 71/7 01/1 30/83 - کل

مناسک دینی خود را نسبت  ٬دهد که جمعیت مورد تحقیق های جدول فوق نشان می داده

دیگر بعد عاطفی که  از طرف. دهند در حد باالیی انجام می ٬به سایر ابعاد دیگر دینداری

 در. احساس معنویت در اماکن مذهبی است در بین پاسخگویان در حد پایین است  دهنده نشان

همچنین بعد تعهدی با . کل میزان دینداری در بین پاسخگویان در حد نسبتاً باالیی است

میزان نسبتاً باالی احساس تالش   دهنده نیز نشان 99/86و بعد تعلقی با میانگین  98/81میانگین 

برای حفظ و نگهداری میراث فرهنگی مسلمانان و احساس تعلق خاطر و دلبستگی نسبت به 

جامعه مورد مطالعه   هویت دینی در کل، میزان . در بین پاسخگویان است ٬ها ریخی آنتا  پیشینه

است که با پراکندگی نسبتاً کم، توزیع خوبی را در میان پاسخگویان داراست و نشان از  30/83

 .  نسبتاً باال در میان افراد جامعه مورد مطالعه است  هویت دینی 



 
 
 
 

 

 1931بهار : 1مطالعات و تحقيقات اجتماعي، شماره    44 

  

 

جهانیشدن

های زمانی  جدول زیر میزان استفاده. شود ر اینترنت و ماهواره سنجیده میبا دو ابزا جهانی شدن

 .دهد دو وسیله را نشان می  ای این و برنامه

ایتوصیفوضعیتمتغیرهایمستقلوواسطه:3جدولشماره

 میانگین ابعاد
انحراف 

 استاندارد
 حداکثر حداقل

ای میزان استفاده برنامه

 اینترنت

 78 8 0/03 13/91 سرگرمی و تفریح

 96 3 0/6 93/09 سیاسی و اجتماعی

 13 6 8/3 83/08 علمی

 69 7 63/00 96/03 خدماتی تبلیغاتی

 13 81/6 73/7 10/03 کل

ای میزان استفاده برنامه

 ماهواره

 87 9 88/1 78/01 های فارسی زبان شبکه

 3 38/6 06/08 های غیر فارسی زبان شبکه
96 

 

 11/9 33/1 33/00 کل
83 

 

میزان استفاده زمانی 

 اینترنت

 3 0 93/9 01/9 ساعت استفاده در هفته

 3 0 93/9 87/9 مدت استفاده در سال

 3 0 60/0 76/8 کل

میزان استفاده زمانی 

 ماهواره

 3 0 88/0 69/0 ساعت استفاده در هفته

 3 0 83/0 01/9 مدت استفاده در سال

 3 0 87/0 87/8 کل

 07/07 1 83/0 06/08 - فردگرایی

 13 7 38/1 88 - گرایی لذت

 78 06 11/01 78/93 - گرایی مصرف

 83 08 36/00 11/31 - گرایی نسبی

 

ساعت استفاده از اینترنت و ماهواره به  شود، مالحظه می 9همانگونه که در جدول شماره 

د که افراد مورد تحقیق ده ، نشان می3و حداکثر  0و حداقل  69/0و 01/9های  ترتیب با میانگین
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در این میان ساعت استفاده . دده ساعات کمی را به  استفاده از اینترنت و ماهواره اختصاص می

 .پاسخگویان از اینترنت بیشتر از ماهواره است

 87/9های   همچنین، مدت و سابقه استفاده از اینترنت و ماهواره به ترتیب با میانگین

دهندة این است که افراد مورد تحقیق مدت کمی است که  نشان 3و حداکثر  0و حداقل  01/9و

در این مورد هم، مدت و سابقه استفاده از اینترنت بیشتر . کنند از اینترنت و ماهواره استفاده می

 . از ماهواره است

و  87/8و  76/8های  در کل میزان استفاده زمانی اینترنت و ماهواره به ترتیب با میانگین 

دهنده این است که استفاده زمانی اینترنت در بین پاسخگویان بیشتر  نشان 3حداکثر و  0حداقل 

 .از استفاده زمانی ماهواره است

، 96/03های خدماتی تبلیغاتی با میانگین  برنامه ٬های استفاده شده از اینترنت در میان برنامه

های  سبت به بقیه برنامهترین میانگین ن دارای پایین 69و حداکثر استفاده  7حداقل استفاده 

کننده و تفریحی اینترنت با میانگین  های سرگرم همچنین برنامه. استفاده شده در اینترنت است

های استفاده  ، دارای باالترین میانگین نسبت به بقیه برنامه78و حداکثر  8حداقل استفاده  13/91

 .شده از اینترنت است

 78/01های فارسی زبان با میانگین  شبکه ٬وارههای استفاده شده از ماه در میان برنامه

های غیر فارسی زبان  دارای باالترین میانگین نسبت به شبکه ٬(87و حداکثر  9حداقل استفاده )

گرایی  نسبی ٬در میان متغیرهای واسط. است( 96و حداکثر  3حداقل استفاده )06/08با میانگین 

میزان   دهنده رای باالترین میانگین است که نشاندا( 83و حداکثر  08حداقل ) 11/31با میانگین 

گرایی با  همچنین لذت. گرایی افراد نسبت به سایر متغیرهای واسط دیگر است باالی نسبی

دهنده میزان  ترین میانگین است که که نشان دارای پایین( 13و حداکثر  7حداقل ) 88میانگین 

 . ای دیگر است اسطهگرایی پایین افراد نسبت به سایر متغیرهای و لذت
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هایتحلیلییافته

هویتدینیایورابطهمتغیرهایزمینه

آنهاهویتدینیرابطهبیننوعجنسیتافرادو:4جدولشماره

 میانگین تعداد جنسیت
انحراف 

 معیار
 Tمقدار

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 واریانس

 38/1 80/83 086 مرد
 نابرابر 18/1 88/908 -38/8

 37/3 87/81 093 زن

ارائه شده  3افراد برحسب جنس در قالب جدول شماره   هویت دینی مقایسه میانگین میزان 

و برای زنان  80/83برای مردان    هویت دینی براساس نتایج جدول فوق، میانگین نمره . است

هویت  دار است و بیانگر آن است که میانگین  معنی -38/8بدست آمده  Tمقدار. است 87/81

داری با یکدیگر دارد؛ بدین صورت که مردان کمتر از  در میان زنان و مردان، تفاوت معنی  دینی

 . هستند  هویت دینی زنان دارای 

دینیآنهارابطهنوعمنطقهمسکونیافرادباهویت:5جدولشماره

ی مسکونی  در قالب جدول شماره افراد برحسب منطقه هویت دینی مقایسه میانگین میزان 

باشد که در  می 33/80محاسبه شده  Fبراساس نتایج این جدول، مقدار . ارائه شده است 1

برحسب منطقه مسکونی  هویت دینی گیریم که  پس نتیجه می. دار است درصد معنی 33/1طح س

  در نهایت بر اساس آزمون شفه مشخص شد که بین افرادی که در منطقه. افراد متفاوت است

داری در میزان  باال سکونت دارند با افرادی که در منطقه متوسط سکونت دارند، تفاوت معنی

 میانگین سطح معناداری F درجه آزادی ی مسکونی منطقه

 8 بین گروهها
33/80 111/1 

 

 907 درون گروها -

 31/81 (9)باال  منطقه

 71/86 (06)پایین  منطقه

 33/88 (7)منطقه متوسط



 

 

 

 

 
 

 43  رابطه ابزارهاي جهاني شدن و هويت ديني

 

 

همچنین افرادی که در منطقة متوسط سکونت دارند با افرادی که . ا وجود دارده آن هویت دینی 

 .ها وجود دارد آن هویت دینی داری در میزان  در منطقة پایین سکونت دارند تفاوت معنی

دارای  71/86دهد که افراد ساکن در منطقة پایین با میزان  همچنین جدول فوق نشان می

دارای کمترین  33/88افراد  ساکن در منطقة متوسط با میزان و  هویت دینی باالترین میزان 

 .هستند هویت دینی میزان 

وهویتدینیجهانیشدنرابطهابزارهای

 .دهد رابطه ابزارهای جهانی شدن و هویت دینی را نشان می 6جدول شماره 

 شدنجهانیومتغیرهایواسطباابزارهایهویتدینیبررسیرابطهبین:6جدولشماره

 

 هویت دینی

 جهانی شدن
 فردگرایی گرایی نسبی گرایی مصرف

لذت 

 گرایی
 دینی هویت

میزان استفاده زمانی 

 اینترنت

همبستگی 

 پیرسون
08/1 16/1 18/1 131/1 001/1- 

 131/1 39/1 868/1 03/1 18/1 معناداری

میزان استفاده زمانی 

 ماهواره

همبستگی 

 پیرسون
88/1 933/1 083/1 01/1 918/1- 

 11/1 18/1 11/1 11/1 11/1 معناداری

-استفاده برنامه میزان

 ای اینترنت

همبستگی 

 پیرسون
899/1 083/1 073/1 081/1 118/1 

 37/1 103/1 110/1 109/1 11/1 معناداری

میزان استفاده   

 ای ماهوارهبرنامه

همبستگی 

 پیرسون
907/1 98/1 869/1 838/1 873/1- 

 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 معناداری

 هویت دینی

همبستگی 

 پیرسون
873/1- 138/1- 07/1- 883/1- - 

 - 11/1 119/1 11/1 11/1 معناداری
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 : توان مشاهده کرد عبارت است از می 6هائی که در جدول شماره  مهمترین یافته

ر معکوسی دا رابطه معنی هویت دینی میزان استفاده زمانی اینترنت به طور مستقیم با میزان 

مردم  هویت دینی درصد دارد؛ یعنی با افزایش میزان استفاده زمانی اینترنت،  -00/1به میزان 

گرایی  همچنین میزان استفاده زمانی اینترنت به طور غیر مستقیم با میزان مصرف. یابد کاهش می

 ٬تفاده کنندبیشتری از اینترنت اس  داری دارد؛ یعنی هرچه مردم مدت زمان رابطه مثبت و معنی

اما استفاده زمانی از اینترنت با متغیرهای واسط دیگر هیچ رابطه . شوند گراتر می مصرف

گرایی و  داری ندارد؛ یعنی استفاده کم یا زیاد از اینترنت تأثیری بر فردگرایی، نسبی معنی

 .  گرایی مردم ندارد لذت

دار معکوس  ها رابطه معنی نآ هویت دینی گرایی مردم با میزان  همچنین بین میزان مصرف

بدین . یابد ها کاهش می دینی آن  گراتر باشند میزان هویت وجود دارد؛ یعنی هرچه مردم مصرف

ترتیب استفاده زمانی اینترنت، هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم و از طریق 

 .شود ها می آن هویت دینی گرا کردن مردم سبب کاهش  مصرف

دار معکوسی  رابطه معنی هویت دینی به طور مستقیم با میزان  ٬زمانی ماهوارهمیزان استفاده 

مردم  هویت دینی درصد دارد؛ یعنی با افزایش میزان استفاده زمانی ماهواره،  -91/1به میزان 

ای  همچنین، میزان استفاده زمانی ماهواره به طور غیرمستقیم با متغیرهای واسطه. یابد کاهش می

داری دارد؛  گرایی رابطه مثبت و معنی فردگرایی و لذت ٬گرایی نسبی ٬گرایی همچون مصرف

فردگراتر و  ٬گراتر نسبی ٬گراتر یعنی هرچه مردم بیشتر از ماهواره استفاده کنند مصرف

گرایی با  فردگرایی و لذت ٬گرایی نسبی ٬گرایی عالوه بر آن، میزان مصرف. شوند گراتر می لذت

داری وجود دارد؛ یعنی هرچه میزان استفاده  معکوس و معنی رابطه مردم هویت دینی میزان 

گرایی و فردگرایی مردم  لذت ٬گرایی نسبی ٬گرایی میزان مصرف ٬زمانی ماهواره افزایش یابد

بنابراین افزایش استفاده . یابد ها کاهش می آن هویت دینی یابد و به تبع آن میزان  افزایش می

 مستقیم و به طور غیرمستقیم، از طریق متغیرهای واسط طور زمانی ماهواره، هم به

مردم  هویت دینی سبب کاهش میزان ( گرایی فردگرایی و لذت ٬گرایی نسبی ٬گرایی مصرف)

 .شود می

داری  رابطه معنی هویت دینی ای اینترنت، به طور مستقیم با میزان  میزان استفاده برنامه

آنان  هویت دینی ه افراد از اینترنت، مستقیماً بر میزان های استفاده شد ندارد؛ یعنی نوع برنامه

ای اینترنت با متغیرهای واسطی همچون  در مقابل میزان استفاده برنامه. تأثیری ندارد
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داری دارد؛ یعنی هرچه  مثبت و معنی  گرایی رابطه گرایی، فردگرایی و لذت گرایی، نسبی مصرف

 ٬گراتر نسبی ٬گراتر مردم مصرف ٬رنت افزایش یابدهای متنوع اینت استفاده افراد از برنامه

گرایی،  گرایی، نسبی مصرف از سوی دیگر، افزایش میزان .شوند گراتر می فردگراتر و لذت

گراتر  دار معکوسی دارد؛ یعنی با مصرف مردم رابطه معنی هویت دینی گرایی با  فردگرایی و لذت

ای اینترنت،  شدن افراد، بدنبال استفاده برنامه گراترشدن و فردگراتر گراترشدن، لذت شدن، نسبی

ای اینترنت تنها به طور  بنابراین، افزایش استفاده برنامه. یابد ها کاهش می آن هویت دینی میزان 

( گرایی فردگرایی و لذت ٬گرایی نسبی ٬گرایی مصرف) واسطه متغیرهای واسط غیرمستقیم و به

 .  دشو مردم می هویت دینی سبب کاهش میزان 

داری به  رابطه معنی هویت دینی طور مستقیم با میزان  به ٬ای ماهواره میزان استفاده برنامه

مردم  هویت دینی ای ماهواره،  درصد دارد؛ یعنی با افزایش میزان استفاده برنامه -87/1میزان 

رهای واسطی ای ماهواره به طور غیرمستقیم با متغی همچنین، میزان استفاده برنامه. یابد کاهش می

 داری دارد؛ گرایی رابطه مثبت و معنی گرایی، فردگرایی و لذت گرایی، نسبی مصرف همچون

 ٬گراتر مصرف ٬ای افزایش یابد های متنوع ماهواره یعنی هرچه استفاده افراد از برنامه

 ٬گرایی نسبی ٬گرایی در نهایت میزان مصرف. شوند گراتر می فردگراتر و لذت ٬گراتر نسبی

داری وجود دارد؛  معکوس و معنی افراد رابطه هویت دینی گرایی با میزان  رایی و لذتفردگ

 ٬گرای نسبی ٬گرای ای ماهواره افزایش یابد، میزان مصرف یعنی هرچه میزان استفاده برنامه

. یابد ها کاهش می آن هویت دینی یابد و در نتیجه، میزان  گرای و فردگرای افراد افزایش می لذت

طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم،  های ماهواره، هم به یجه، استفاده متنوع برنامهدر نت

 .دار معکوسی دارد معنی  رابطه هویت دینی بواسطه متغیرهای واسط با 

رگرسیونتحلیل

از  هویت دینی بر  جهانی شدنکنندگی هر یک از ابزارهای  به منظور بررسی میزان تأثیر و تعین

های جدول زیر نشان که دادهطورهمان. استفاده شده است 0ی گام به گامتحلیل رگرسیون

 هشد  تبیین تعدیل  گرایی وارد معادله شده است که میزان ضریب دهد، در گام اول متغیر نسبی می

تبیین  است و در گام دوم با وارد کردن متغیر وضعیت تجرد، ضریب  981/1آن برابر 

                                                 
1 Stepwise 
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از تغییرات متغیر وابسته، توسط دو متغیر % 98بنابراین . یافت افزایش  988/1شده به   تعدیل

اثر منفی بر ( -13/1) گرایی شود؛ به طوری که بعد نسبی گرایی و وضعیت تجرد تبیین می نسبی

افراد  هویت دینی دهد که  متغیر وضعیت تجرد نشان میهمچنین . کند را تبیین می هویت دینی 

 .کند تغییر ایجاد می هویت دینی در   -01/1میزانمجرد، نسبت به افراد مطلقه به 

متغیرهایواردشدهدرمعادلهرگرسیونی:7جدولشماره

متغیرهای وارد 

 شده

 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 tآزمون 
سطح 

 معناداری
B 

انحراف 

 معیار
Bta 

 111/1 60/30 - 88/1 68/96 مقدار ثابت

 111/1 -36/08 -13/1 18/1 -88/1 گرایی نسبی

 19/1 -08/8 -01/1 81/1 -11/1 مجرد

 نتایج همبستگی
ضریب همبستگی 

 چندگانه

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده
 انحراف از معیار برآوردشده

 13/3 981/1 98/1 608/1 گام اول

 101/3 988/1 93/1 68/1 کام دوم

 

تحلیلمسیر

کند متغیر مستقل تا چه حد بر  که مشخص می های آماری است تحلیل مسیر یکی از روش

 (.036:0981منصورفر،) طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر دارد متغیر وابسته به

. است 98/1تعیین تعدیل شده برابر با  دهد که ضریب  نشان می 8شماره های جدول  یافته

مستقل و ) متغیر 03توسط این ( هویت دینی) تغییرات متغیر وابسته% 98بنابراین، در مجموع 

.شود توسط عوامل دیگر تبیین می% 18گردد و بقیه آن یعنی حدود  تبیین می( ای واسطه
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ضرایبمتغیرهایمستقلواردشدهدرمعادلهرگرسیونی:8جدولشماره

 متغیرهای وارد شده

 ضرایب غیر استاندارد
ضرایب 

 استاندارد
 tآزمون 

سطح 

 معناداری
B 

انحراف 

 معیار
Bta 

 111/1 33/81 - 63/0 16/91 مقدار ثابت

 00/1 11/0 18/1 09/1 801/1 فردگرایی

 111/1 -18/3 -17/1 187/1 -86/1 گرایی نسبی
 73/1 -86/1 -101/1 16/1 -107/1 لذت گرایی

 101/1 -39/8 -109/1 183/1 -17/1 گرایی مصرف

 73/1 -98/1 -103/1 01/1 -11/1 سابقه استفاده از ماهواره

 00/1 -18/0 -180/1 01/1 -83/1 ابقه استفاده از اینترنتس

 13/1 -60/1 -198/1 178/1 -13/1 ساعات استفاده از اینترنت

 38/1 -63/1 -19/1 01/1 -013/1 ساعات استفاده از ماهواره

میزان استفاده از 

های  برنامه

 اینترنت

تبلیغاتی 

 اینترنت
103/1 188/1 130/1 63/1 110/1 

 63/1 36/1 199/1 130/1 103/1 نترنتعلمی ای

 38/1 -103/1 -110/1 11/1 -110/1 سیاسی اینترنت

سرگرمی 

 اینترنت
87/1 01/0 16/1 180/1 89/1 

میزان استفاده از 

های  برنامه

 ماهواره

شبکه 

غیرفارسی زبان 

 ماهواره

11/1- 13/1 17/1- 81/0- 88/1 

شبکه فارسی 

 زبان ماهواره
100/1 16/1 108/1 06/1 86/1 

 

 نتایج همبستگی

ضریب 

همبستگی 

 چندگانه

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

انحراف از معیار 

 برآوردشده

63/1 30/1 98/1 10/3 

 



 
 
 
 

 

 1931بهار : 1مطالعات و تحقيقات اجتماعي، شماره    40 

  

 

هویتدینیمدلمسیر


تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را نشان  3جدول شماره 

 ،گرایی درصد و متغیر مصرف 17 ،گرایی آن است که متغیر نسبیبازگوی  ها داده. دهد می

توان گفت  کند، بدین ترتیب می هویت دینی را به طور مستقیم تبیین می درصد از تغییرات 09

بنابراین هرچه . یابد هویت دینی کاهش می میزان  ٬گرایی گرایی و مصرف که با افزایش نسبی

ها  همچنین داده. شود هویت دینی آنها کمتر می میزان  ٬دگراتر باشن گراتر و مصرف افراد نسبی

 دهد که متغیرهای مستقل دیگر تأثیر مستقیم و بسیار ناچیزی در تبیین متغیر وابسته نشان می

 . دارند( هویت دینی )

ثیراتمستقیموغیرمستقیممتغیرهایمستقلبرمتغیروابستهأمجموعت:9جدول

 متغیر مستقل ات غیرمستقیماثر مستقیماثرات  اثرات کل

xنسبی گرایی - -17/1 -17/1
1

 

xگرایی مصرف 93/1 -109/1 98/1
2

 

 مجموع اثرات 93/1 -189/1 -08/1

توان به متغیرهایی اشاره کرد که عالوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم نیز  می همچنین

گرایی با واسطه متغیر  مصرفگذارد که در این میان تنها متغیر  تأثیر می هویت دینی بر 

 .است هویت دینی دارای تأثیر غیرمستقیم بر ( 93/1ضریب ) گرایی نسبی
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گیرینتیجه
در بین مردم شهر   هویت دینی و  جهانی شدنمحور اصلی این پژوهش بررسی رابطه ابزارهای 

، بخش ینیهویت د توان به خوبی دریافت که  با مطالعه کوتاه در جوامع بشری میتهران است؛ 

سرگذشت ایرانیان چه قبل و چه بعد از  به خصوص در ایران. هویت مردم است مهمی از

بخشی از هویت  ،و توحیدی هویت دینی بنابراین  ؛اسالم با ادیان توحیدی گره خورده است

 های دیگر از ارکان هویت است ساکنین این مرز و بوم است و مثل همه امت

 (.99:0981افتخاری،)

ای و ارتباطات، جامعه جهانی را به واسطه توسعه  اطالعات و فناوری رایانهانقالب 

ترتیب  وسایل ارتباطی، در دو بعد زمان و مکان متراکم کرده است؛ و بدین پیشرفت در حوزه

موجب ایجاد تغییرات فرهنگی بسیاری در جوامع  ،جهانی شدنافزایش ارتباطات جهانی و 

گرایی  گرایی، نسبی گرایی، مصرف ی گوناگون از جمله لذتها رواج ارزش. مختلف شده است

. به خصوص در میان جوانان است هویت دینی تعلق خاطر به  و فردگرایی عوامل تهدید کننده

همان طور که کاستلز . شود تهاجم فرهنگی تهدید می فرهنگی و دینی از توسط  در واقع، هویت

 داند و هویت می جهانی شدنمعتبر یعنی کارزار دو قدرت  نیز جهان آینده را صحنه

 (.99:0981افتخاری،)

شناختی  له بوده است که ابتدا با رویکردی جامعهأصدد بررسی این مس در حاضرپژوهش 

تأثیر ابزارهای به نحوی که رابطه  ؛به مطالعه نظریات اندیشمندان اجتماعی دراین زمینه بپردازد

های تحقیق در خصوص ارتباط  گونه که یافته مانه .مشخص گردد هویت دینی بر  جهانی شدن

با میزان  ٬دهد، میزان استفاده زمانی اینترنت نشان می هویت دینی متغیرهای مستقل با 

های بیشتری از اینترنت  داری دارد؛ یعنی هرچه مردم زمان گرایی رابطه مثبت و معنی مصرف

هویت  گرایی مردم با میزان  مصرفهمچنین بین میزان . شوند گراتر می استفاده کنند، مصرف

گراتر باشند میزان  دار معکوس وجود دارد؛ یعنی هرچه مردم مصرف معنی  ها رابطه آن دینی

بدین ترتیب استفاده زمانی اینترنت، هم به طور مستقیم و هم . یابد ها کاهش می آن هویت دینی 

 .شود ها می آن هویت دینی گرا کردن مردم سبب کاهش  به طور غیرمستقیم و از طریق مصرف

 ٬گرایی نسبی ٬گرایی ای همچون مصرف با متغیرهای واسطه ٬میزان استفاده زمانی ماهواره

داری دارد؛ یعنی هرچه مردم بیشتر از ماهواره  گرایی رابطه مثبت و معنی فردگرایی و لذت
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نهایت میزان  در. شوند گراتر می فردگراتر و لذت ٬گراتر نسبی ٬گراتر مصرف ؛استفاده کنند

معکوس   مردم رابطه هویت دینی گرایی با میزان  فردگرایی و لذت ٬گرایی نسبی ٬گرایی مصرف

طور  طور مستقیم و به بنابراین افزایش استفاده زمانی ماهواره، هم به. داری دارد و معنی

 (گرایی فردگرایی و لذت ٬گرایی نسبی ٬گرایی مصرف) غیرمستقیم و توسط متغیرهای واسط

 .شود مردم می هویت دینی سبب کاهش میزان 

گرایی،  های اینترنت، با متغیرهای واسطی همچون مصرف میزان استفاده از برنامه

داری دارد؛ یعنی هرچه استفاده افراد از  مثبت و معنی  گرایی رابطه گرایی، فردگرایی و لذت نسبی

گراتر  فردگراتر و لذت ٬گراتر نسبی ٬گراتر مردم مصرف ٬های متنوع اینترنت افزایش یابد برنامه

گرایی با  گرایی، فردگرایی و لذت گرایی، نسبی مصرف از سوی دیگر، افزایش میزان .شوند می

 ییگرا ، لذتگرایی ، نسبیییگرا دار معکوسی دارد؛ یعنی با مصرف مردم رابطه معنی هویت دینی 

. یابد ها کاهش می آن هویت دینی ن ، میزا(در نتیجه استفاده از اینترنت)افراد  ییو فردگرا

 بنابراین افزایش استفاده از اینترنت، تنها به طور غیرمستقیم و توسط متغیرهای واسط

مردم  هویت دینی سبب کاهش میزان ( گرایی فردگرایی و لذت ٬گرایی نسبی ٬گرایی مصرف)

 .  شود می

گرایی،  گرایی، نسبی مصرف با متغیرهای واسطی همچون ٬ای ماهواره میزان استفاده برنامه

های  داری دارد؛ یعنی هرچه استفاده افراد از برنامه مثبت و معنی  گرایی رابطه فردگرایی و لذت

در . شوند گراتر می فردگراتر و لذت ٬گراتر نسبی ٬گراتر مصرف ٬ای افزایش یابد متنوع ماهواره

 هویت دینی گرایی با میزان  ذتفردگرایی و ل ٬گرایی نسبی ٬گرایی نهایت این که میزان مصرف

ای ماهواره  داری وجود دارد؛ یعنی هرچه میزان استفاده برنامه معکوس و معنی مردم رابطه

گرایی و فردگرایی افراد افزایش یافته و در  لذت ٬گرایی نسبی ٬گرایی افزایش یابد میزان مصرف

ای ماهواره،  هم به طور  ه برنامههمچنین، استفاد. یابد ها کاهش می آن هویت دینی نتیجه میزان 

معنادار   رابطه هویت دینی طور غیرمستقیم و بوسیله متغیرهای واسط با  مستقیم و هم به

 . معکوسی دارد

ای اینترنت و ماهواره،  بر این اساس، نتایج بدست آمده در زمینه استفاده زمانی و برنامه

 . کند را تأیید می( 0983) قادری و( 0987) یل عزیزیجلیگانه و  نتایج  تحقیق جوادی

ای اینترنت و ماهواره، مؤید  همچنین نتایج بدست آمده در زمینه استفاده زمانی و برنامه

 : نظریات زیر است
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در ارتباط با نظریه گربنر در خصوص اثر منفی تلویزیون بر تماشاگران پرمصرف، نتایج این 

ای اینترنت و ماهواره با میزان فردگرایی  برنامه دهد که افزایش استفاده زمانی و تحقیق نشان می

دار معکوسی  رابطه معنی هویت دینی دار دارد و میزان فردگرایی هم با میزان  افراد رابطه معنی

 .  دارد

ها و  فرهنگی، مبنی بر کنار هم قرارگرفتن فرهنگ  اما درخصوص نظریه همزیستی

نتایج تحقیق (. 096:0980محمدی، گل) نشدن روزافزو های موجود و در نتیجه نسبی هویت

گرایی افراد رابطه  ای اینترنت و ماهواره با میزان نسبی دهد استفاده زمانی و برنامه نشان می

 .دار معکوسی دارد رابطه معنی هویت دینی گرایی هم با میزان  داری دارد و میزان نسبی معنی

کند و  فرهنگی را تخریب می ، همه مرزهایجهانی شدننظریه فریدمن در مورد اینکه 

طلبد و مصرف را به منبع اصلی و انفکاک  نهادها و عناصر سنتی هویت بخش را به چالش می

دهد که استفاده زمانی  نتایج این مطالعه نشان می(. 030:0333فریدمن،) کند اجتماعی تبدیل می

داری دارد و میزان  نیگرایی افراد رابطه مع ای اینترنت و ماهواره با میزان مصرف و برنامه

 .دار معکوسی دارد رابطه معنی هویت دینی گرایی هم با میزان  مصرف

و به تبع آن گسترش  جهانی شدنهای تحقیق نظریه مازریو درباره اینکه  و همچنین یافته

های جدید از  های جدید، بلکه ارزش تکنولوژی غربی، نیرویی است که با خود نه فقط مهارت

نتایج این پژوهش نشان (. 63:8118عاملی،) کند کند، تأیید می ی را حمل میگرای جمله لذت

گرایی افراد رابطه  ای اینترنت و ماهواره با میزان لذت دهد که استفاده زمانی و برنامه می

 .دار معکوسی دارد رابطه معنی هویت دینی داری دارد و میزان لذت گرایی هم با میزان  معنی

گرایی وارد معادله شده است که میزان  ، در گام اول متغیر نسبیندر بحث تحلیل رگرسیو

است و در گام دوم با وارد کردن متغیر وضعیت  981/1شده آن برابر   ضریب تبیین تعدیل

درصد از تغییرات متغیر  98بنابراین . افزایش یافت 988/1تجرد، ضریب تبیین تعدیل شده به  

به طوری که بعد . شود ی و وضعیت تجرد تبیین میگرای وابسته، بوسیله دو متغیر نسبی

متغیر وضعیت تجرد همچنین . کند اثر منفی اعمال می هویت دینی بر ( -13/1)گرایی  نسبی

تغییر دیده  -01/1افراد مجرد نسبت به افراد مطلقه به میزان  هویت دینی دهد که  نشان می

 . شود می
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معی را در خصوص تأثیر متغیرهای مستقل بر از سوی دیگر، تحلیل مسیر نیز اثر عِلّی جا

Rبه طوری که . دهد نشان می هویت دینی میزان 
% 98دهد که حدود  نشان می 98/1برابر با  2

گردد و بقیه  ای تبیین می متغیر مستقل و واسطه 03توسط ( هویت دینی ) تغییرات متغیر وابسته

 . شود توسط عوامل دیگر تبیین می% 68آن، یعنی حدود 

 هویت دینی از تغییرات  109/1گرایی  و متغیر مصرف 17/1گرایی  براین اساس، متغیر نسبی

گرایی و  توان گفت که با افزایش نسبی بدین ترتیب با احتیاط می. دهد را به خود اختصاص می

گراتر و  بنابراین هرچه افراد نسبی. یابد کاهش می هویت دینی میزان  ٬گرایی مصرف

ها نشان داد که  همچنین داده. شود آنها کمتر می هویت دینی میزان  ٬د گراتر باشن مصرف

 . دارد( هویت دینی )متغیرهای مستقل دیگر، تأثیر مستقیم بسیار ناچیزی در تبیین متغیر وابسته 

تأثیر  هویت دینی از جمله متغیرهایی که عالوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم نیز بر 

دارای تاثیر ( 93/1ضریب )گرایی گرایی است که با واسطه متغیر نسبی مصرفگذارد، متغیر  می

 .بوده است هویت دینی غیرمستقیم بر 

با استفاده از ابزارهایی چون ماهواره و  جهانی شدنگیری کرد که  توان نتیجه درکل، می

ایی اثر گر فردگرایی و لذت ٬گرایی مصرف ٬گرایی های افراد از جمله نسبی اینترنت بر ارزش

 هویت دینی دارد، در نهایت  هویت دینی هایی در  ها، ریشه که این ارزش گذارد و از آنجا می

 . افراد را کاهش دهد

بر  جهانی شدنرسد که به منظور کاهش تأثیرات ابزارهای  براین اساس، الزم به نظر می

آنها  هویت دینی ویت ها به منظور تق ، برای استفاده صحیح افراد جامعه از رسانههویت دینی 

 هویت دینی ها به منظور آگاهی و فهم بهتر از  شرایط مناسب فراهم گردد و همچنین در رسانه

 .تری انجام گیرد های دقیق ریزی برنامه

منابع
 در  ،« بررسی تهدیدهای جهانی شدن برای جهان اسالم: ناامنی محدود» ٬(0981) اصغر ٬افتخاری

 .839-881:اندیشه معاصر انتشارات ،، تهران(2)سازیوجهانیشمولیمجموعهمقاالتجهان

 دکتری رساله، های اجتماعی در ایران معاصر دولت و هویت، (0978) علی اکبری، محمد 

 .   ، دانشگاه شهید بهشتیشناسی جامعه
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 هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان »، (0987) ، جلیلیگانه، محمدرضا و عزیزی جوادی

 .809-089: 9، شمارهفصلنامهتحقیقاتفرهنگی، «ز با توجه به عامل رسانهشهر شیرا

 انتشارات :تهران ،افسانهیاواقعیت:گسستنسلیدرایران ٬(0989) ، محمدجوادقمی ساز چیت 

 .39-80 :جهاد دانشگاهی

 های محلی و  و هویت جهانی شدن»، (0983) بهمن، و محمدبخش اسکندر، آذر فتحی ؛حبی، اکرم

 .080-010: 8، شماره فصلنامهتحقیقاتفرهنگی، «انی دانشجویانجه

 رویکردسیاسیاجتماعیفرهنگیوادبیبههویت:هویتدرایران، (0989) هادی ،خانیکی

 .81-61 :جهاد دانشگاهی انتشارات :، تهرانوبحراندرایران

 شدن ٬(0981)رونالد  ٬رابرتسون فرهنگیتدوریجهانی و اجتماعی کمال ترجمة  ٬های

 .نشر ثالث: تهران ٬پوالدی

 انتشارات مروارید: تهران ٬افکارعمومیومعیارهایسنجشآن  ٬(0980 ) دادگران، محمد. 

 تأثیر اینترنت بر هویت هماالن»، (0981) دوران، بهزاد» ، ایرانی انجمن مطالعاتفصلنامه

 .093-013: 81، شمارهفرهنگیوارتباطات

 انتشارات دانشگاه تهران :، تهرانلغتنامه،(0980) دهخدا، علی اکبر. 

 و ملی جوانان شهر تهران با  هویت دینی بررسی » ،)0988(معصومه  ،غفوری و خدیجه ،سفیری

  .88-0 :8شماره ،فرهنگ و جامعه :پژوهشجوانانفصلنامه ،«هکید بر تأثیر خانوادأت

 شماره لهجامعهشناسیایرانمج، «مدلی برای سنجش دینداری» ،(0983)ا زند، علیرض شجاعی ،

0: 93-66. 

  شماره نامهعلوماجتماعی، «، شهروندی و دینجهانی شدنتعامل »، (0981)عاملی، سعیدرضا ،

08 :067-811.  

 فصلنامه، «کاربران هویت دینی بررسی رابطه استفاده از اینترنت و »، (0986)قادی، مجتبی  عباسی

  .11-31 :3، شماره آوراننورره

 ماهواره و هویت جنسیتی »، (0981) پروانه، دانشو  فریدون، وحیدا ؛یضی، فروغ الساداتعر

، «(شهر تهران 1مطالعه موردی دختران دبیرستانی منطقه )دختران جوان  شناسیجامعهمجله

 .011-76 :8، شماره ایران

 وانانای بر روی هویت اجتماعی ج آثار و پیامدهای جامعه شبکه ،(0983)مجتبی  ٬قادری ،

 .دانشگاه اصفهان، شناسی جامعه کارشناسی ارشد  نامه پایان
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 آموزان دبیرستانی ایران به  بررسی نگرش دانش»، (0989) وحید، نوروزیو  لطف آبادی، حسین

نوآوریآموزشی، «و ملی آنان هویت دینی ها و  ثیر آن بر ارزشأو ت جهانی شدن ، فصلنامه

  .    003-88 :3شماره 
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