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 دها یتهدو    هافرصت  ،ینید  تیو هو  یمجاز  یفضا

 1محسن کهتری 

 : چکیده 

 محققان   موردتوجهآن بر روی فرد و جامعه    راتیتأثامروزه با گسترش استفاده از فضای مجازی، ابعاد مختلف  

سایبر بر هویت دینی کاربران و ارائه راهکارهایی  راتیتأثبررسی و تحلیل  باهدفاست. این مقاله  قرارگرفته

پیش رو صورت گرفته است. برای این منظور، با بررسی    یدهایتهداز    رفت برونو    هافرصت برای استفاده از  

باورها،    رگذاریتأثعوامل چهارگانه   ، به تحلیل روش  هاعادتو    هاجان ی ه بر هویت دینی یعنی شناخت ها، 

 ی گذاراست یسبرای    ییشنهادهایپ  ت یدرنهاهرکدام از این عوامل پرداخته و    یبر روی  فضای مجاز  یرگذاریتأث

 برای تقویت هویت دینی در این عرصه ارائه گردید است. یسازنه یزمو در جهت  یارسانه فرهنگی 

 هاعادت ، هاجان یه ، باورهاها، فضای مجازی، هویت دینی، شناخت  :هادواژهیکل

 

 

 

 

 مقدمه: 

زندگ  یرگذار یتأثو    یمجاز  یفضا  مختلف  ابعاد  بر  موضوع  یآن  در    یانسان،  که   ر،یاخ  یهاسال است 

 جاد ی بودن، ا  یاقتصاد  ت،یجذاب  است.  قرارگرفتهمختلف    یو متخصصان در کشوها  شمندانیاند   موردتوجه

 ده ی گرد  باعث   covid 19  روسیو  ت یمانند گسترش سرا  ییهادهی پدبه منابع، به همراه تحقق    شتری ب  یدسترس

  گر، ید  یاز سو   .پذیردصورت    یمجاز  یو عموم مردم به سمت فضا  هادولت از طرف    یشتریب  ش یتا گرا

  د یفرد و اجتماع، با  یت یمختلف هو  یهاه ی الدر ابعاد و    خصوصاً  دی عصر جد  آوردره   نیو ظهورات ا   راتیتأث

 .ردیقرار گ موردتوجه ژهیو صورتبه 

  ی ر یو ناگز  یمجاز  یفضا  شتریب  یینماقدرترو به گسترش و    انی، جرنگرانهنده یآ  یهایتئوردر همه    ازآنجاکه

عدم    ،شودیمو بلکه جهت دادن آن به سمت منافع مطلوب، مشاهده    یبریسا  لی س  نیبا ا  یاز همراه   هادولت 
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عرصه  به  ،  کینزد  یاندهیآدر    را  یریناپذ جبرانعرصه، لطمات    نیموجود در ا  یدهایتهدو    هافرصت توجه به  

 خواهد نمود. لیفرهنگ کشور تحم

 :فیراتع

که با استفاده از   شودیم دانسته    وترهایکامپاز    یاشبکه  طی مح  ای  یکیالکترون  طیفضا مح   نیا   :یمجاز  یفضا 

کند اما ادعا    یسازمشابه را    یجهان واقع  یبعدسه   یهات یواقعو    اءیدارد تا اش  یسع  یو بصر  یسمع  یهاجلوه

 یزمانیبو    یمکانیبفضا    نیبارز ا  اتیکه از خصوص  شودیم  گفته  هستند.  یکیزیف  ت یکه فاقد ماد  شودیم

تاتار،  است.   نم»  ( 93: ص  1384)منتظرقائم و  با فضا   نترنت یا  توانیالبته   اما دانست،    یمجاز  یرا مترادف 

 (48: ص 1390 ،یاست.« )عامل یمجاز  یابزار ورود به فضا نترنت یا

در   -یلیتخ -یعلم یها رمان ییکانادا سندهینو -2مسبون یگ امیلی بار توسط و  نینخست یبرا یمجاز  یفضا

است که از   یلیتخ  ییفضا قت یدر حق بسونیگ  یبرا یمجاز ی. فضاقرار گرفت  مورداستفاده 1982سال 

را به هم متصل   اندر جه یو منابع اطالعات هانی ماش، هاانسان  یآمده است که تمام دیپد ییهاانه یرااتصال 

  نظر در  مجازی فضای لفظ کاربرد از امروزه ما که  است  معنایی مشابه تقریبی صورتبه  معنا این. اندکرده

  مسائل و رایانه طریق از هاانسان  درونی ارتباطات از ییهامجموعه   به معنا در  سایبر فضای همچنین. داریم

  سایبر فضای از یانمونه  آنالین سیستم یک. شودیم  گفته فیزیکی غرافیایج  گرفتن نظر در بدون مخابراتی

 . ( 72: 1390 بابایی، و خانیکی) کنند برقرار ارتباط یکدیگر با ایمیل طریق از توانند می آن کاربران که است 

 :تیهو

 ت یهو  ،یو در فرهنگ فارس  ( ۵:  1381  نز،ی)جنکشده  مشتق    4تاس یدنتیاز واژه ا  ،یبه لحاظ لغو   3ت یهو  واژه

 (126۵  :1374عمیـد،)  اندکردهمعنا    ( شودیمآنچه موجـب شناسـایی فـرد  )  و یـا  ( آنچه سبب تشخص )را به  

.  شودیم  کاربردهبه  است یو س  یشناسجامعه   ،ی مانند روانشناس  یمختلف علوم اجتماع  یهارشتهلغت در    نیا

روانشناس  نیا در  معنا   شتریب  ی اصطالح  و    یبه  از خود  فرد  شناخته    یهایوابستگو    های ژگیوادراک  خود 

به رفتار    کهیدرحالاست    گرانینسبت به د  زیبروز تما  ی)تالش انسان برا   ت ی ، هو۵به گفته گافمن.  شودیم

و پویاسـت    خودجوش،  ی درون  سازمانی  ،هویـت   6جیمزمارسـیا   اعتقاد  به  ( 1382  ترزی)ر  ( دهدی مخود شکل  
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  تی هو(  137  ـ  142:  1380  احدی،)  .ردیگیم  نشئت   فرد  گذشته  تجاربو    باورها  ،هایی توانا،  هاسائق کـه از  

گوناگون  یدارا هو  یابعاد  مانند  فرد  ینید  ،یقوم  ،یمل  ت یاست  هو  نیا  در .  یو    عمدتاً  ینید  ت یپژوهش، 

 . است  قرارگرفتهو بررسی  موردتوجه

 :ینید تیهو

خاص به   ینیداشتن تعلق نسبت به د  بر اساسشخص از خود    فیتعر»به    ینید  ت یاز متون، هو  یبرخ  در 

ف  یرا، لکن با توجه به تع ( 1393)ابوی،  است   دهیگرد  فی تعر  مترتب با آن«  یو احساس  یهمراه مالحظات ارزش

مرتبط با    یهاعادت و    هاجان یه ،  باورها»مجموعه شناخت ها،    را  ینید  ت ی، هوتوانیم  ت،یاز هو  شدهارائه 

 نمود.  فی« تعرگرددی مظاهر  یاژهیو یو رفتارها یکه در هر شخص، با روابط انسان خاص ینید

 ژه یو  ینگرش  جادیاست که به جهت ا  یجامعه انسان  نیدر ب  بخشت یهو  یاجزا  نیترمهماز    یکی  ینید  ت یهو

انسان داشته و از   یتیابعاد هو  گریدر د  ییآن نقش بسزا  فردمنحصربه   یرفتارسازو    یبخش  زهیبه جهان و انگ

و    یتشابه ساز  ینید  ت ی است. هو  یمشترک انسان  ت یهو  لیو تشک  یاجتماع  یهمبستگ  جادی عوامل ا  نیترمهم 

نموده انتخاب و حرکت به سمت اهداف کالن و مشترک را    لیدر اقشار مختلف جامعه را تسه  یبخش  زیتما

محور،    عت یشر   یسازوکارهاو با    ینیدر جوامع د  ژهیوبه   ت،ینوع هو  نی. در مقابل، بحران در ابخشدی م  عیتسر

  را به همراه آورد. یشتر یب یبیتخر ریتأث  ،یاجتماعو گسست  یانسان ت یابعاد هو گریدر د تواندیم

 دینی و فضای مجازی:رابطه هویت 

آن با    « در روانشناسی اجتماعی و رابطه7هانگرش به مفهوم »  توانیمبرای تحلیل ارتباط بین این دو مفهوم،  

ثابت در   نسبتاً( در یک تعریف جامع، نگرش را به »یک روش  1964هویت توجه کرد. لمبرت و دیگران )

ی  احادثه ، هرگونه  ترعیوسی اجتماعی و یا قدری  هاموضوعو    هاگروهفکر، احساس و رفتار نسبت به افراد،  

تعریف   فرد«  محیط  همکاران،  یجانی)آذربا   ندینمای مدر  اتفاق  هامؤلفه.  (136:  1382و  مورد  نگرش  ی 

ارکان   رون یازاو تمایالت رفتاری.    اطفاز: افکار و عقاید، احساسات و عو  اندعبارت روانشناسان اجتماعی،  

و   هات یهوو    هانگرش. البته پژوهشگران به وجوه تمایز  گرددی ممشترک تعریفی در نگرش و هویت مشاهده  

نیز توجه    یهایژگیو ارتباط و تعلق  هاآن   ازجملهکه    اندکردهشخصیتی  به موضوعات مشخص   هانگرش ، 

  ازنظر   تواندیممثال، یک فرد    طوربه و در مقابل، کلی بودن نگاه هویتی و شخصیتی است.    خارجی و مصداقی

نگرشی، نسبت به طبقات فرودست اقتصادی  ازنظرو متکبر باشد و   نیبخودبزرگ هویتی و شخصیتی، فردی  
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 توانند یم  هانگرش ،  گریدی عبارتبه داشته باشد.    یارزشی بو یا شخصی خاص، نگرشی تحقیری و احساس  

 . (Hallajow,2018) کنندرا در یک مصداق مشخص منعکس  هات یهو

عوامل  نیترمهمیکی از  ازآنجاکه مثالً ؛نسبت به هم رابطه توالدی و ایجادی نیز دارند درواقعاین دو مفهوم، 

گروهی و ارتباطات اجتماعی است، هویت اجتماعی و نحوه ارتباط و   یهایوابستگ ،  هانگرش  دهندهشکل

  درواقع باشد.    رگذاریتأثی فرد  هانگرش ی  بر رو  تواندیماحساس فرد نسبت به گروه، دسته یا مذهبی خواص،  

راگروه درون  یهنجار  یهانگرشافراد   خودشان  عنوانبه  ی  سازی    نگرش  مقابل،    کنندیمدرونی  در  و 

ی گروهی  هایوابستگشکل هویتی فرد و    تواندیمافراد نسبت به موجودات اطراف نیز    گرفتهشکلی  هانگرش

 . (Smith, J. R. & Hogg, M. A. 2008) دهدو اجتماعی او را تغییر 

. کندی م  رییتغ   یزندگ  ی جدیدهاتجربه   توسط  واست    توسعهدرحال   وستهیپ  8غالب روانشناسان   ازنظر  ت یهو

د  کیاز    ت یهو شخص  به  تجرب  گریدزمینه  به  اجتماعی    نهیزم  کی  و  گریشخص  و  است    ات یمتفاوت 

او را    هر شخص   فردمنحصربه  دنیای اطراف، هویت  این نظردینمایمبازتولید    دائماًاز  از    عنوان به  ت یهو  . 

و هپورت    مپسونی( س2، ص  1996)  هال)  شودیم در نظر گرفته    و مداوم  یاجتماع،  ا ی، پوان یپایبواقعیتی  

مشاهده  ی  ردائمیغو    الیس  ،ریپذانعطاف   مانرا مانند خود  ت یهو  تاکه مناسب است    نیز معتقدند  (6، ص  2010)

هر تجربه با  و    هاانسان   یدر طول زندگ  که  است   هی چندال  ندیفرآ  کی  جهینت  ت یهو  ،کردیرو  نی. طبق امیکن

با    شدتبه   با این نگاه  ت یهو.  کندی ماضافه    ی خودریگشکل را به روند مداوم    ه یالک و ی  افتهیتوسعه   یزندگ

  و تفاوت   (De Fina et al, 2006)  مرتبط است   یاجتماع  یهاارزش ، فرهنگ و  نهیمانند زم  گریعناصر د

  توان یم  گریدعبارتبه   .سازدیم  فردمنحصربه است که همه ما را متفاوت و    یزیعناصر همان چ   نیا  انیدر م

 کنندهت یتقوو    دهندهلی تشکء  تمام اجزا  رونیازا.  است   یاجتماع  ندیفرآ  کی  اساساً  ت یهوکه    استدالل کرد  نیچن

فضای مجازی بر    ریتأث  بررسی  .(Hallajow,2018) د گذاشت نمستقیمی خواه  ریتأث، بر هویت ما  هانگرش

، حضور در این  هانگرش  دهندهلیتشکعوامل    نیتری اساسهویت، از آنجایی دارای اهمیت است که امروزه از  

 فضا و ارتباطات اجتماعی موجود در آن است.

  م یدسته تقس  سهبه  نگرش را    دهندهلیتشکاجزای    توانیم  شدهگفته و با توجه به تعاریف    ترقیدقنگاهی    با

 نمود:

 .هاآن نداشتن   ایداشتن  ت یما بدون در نظر گرفتن واقع یذهن یتصورها ایها  شناخت  .1

 

 ( 1387صباغ، )  اجتماعیشناسی  های مسلط روانیکی از دیدگاه عنوانبه انی کنشگر. دیدگاه 8
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و یا به    قائل است   زین  ی، مصداق و تحقق خارج هاآن   یکه برا  یانسان  یاز شناخت ها  یبخش  یعنی  باورها  .2

 . تعبیری بدان یقین دارد

 . یخارج  یهاده ی پداز  شدهشناخته مصداق   کیانسان نسبت به و عواطف احساسات  ای  هیجانات .3

 ، مورداشاره نگرشی  فضا بر تمام ابعاد    نیا  ریتأث  به  ت،یبا هو  یمجاز  یبحث ارتباط فضا  درمناسب است که  

 .کرد توجه

جوانی،  ) است  اوصاف و عادات فکری و رفتاری هویت، دهندهل یتشکیکی دیگر از ارکان   ازآنجاکههمچنین 

 فضای مجازی بر این بعد هویتی نیز اشاره کرد.  ریتأث(، باید به 1384

 ضرورت 

ارتباط  یجامعه اطالعات  یفعل  جامعه  ی اجتماع  یهاشبکهو    نترنت یا  ژهیوبه  یجمع  یهارسانه که    است   یو 

بوده    رگذاریتأث  یو فرهنگ اجتماع  یتیهو  یهاه یالو در تمام ابعاد و    افتهیگسترش  کشورهادر همه    یمجاز

 است.

  ن ی چند  یواقع  یکه از فضاها  دینمای م  فایانسان مدرن نقش ا  یسازت یهودر    چنانآن   ی مجاز  یفضا  امروزه

پ آدر  یشیگام  آنجل  قول  به  است.  الکترون  قدرهمان:  9ان یگرفته  تجارت  ن  کیکه  جدا  تجارت    ست، یاز 

فضای    یکیالکترون  یهات یهو ندر  بازشناسا   یواقع  یهات یهواز    زیمجازی   ,Adrian)   ستندین  ییقابل 

2008:366) 

د   زی ن  رانیا چن  کشورها  گریمانند  جامعه    عتاًیطب.  قرارگرفته  یتیموقع  نیدر  مختلف  و    ژهیوبه اقشار  جوانان 

  دارند،   یمجاز  یاستفاده از فضا  یبرا  یشتریب  نهیزم  زیبوده و ن  یابیت یهوبه دنبال    شتریب  ینوجوانان که از طرف

  ی و سهراب  رمحمدتباریم   فزاده،یشر  (1386)  یقاد  یمطالعات عباس   .اندده یگردآن مواجه    یتیهو  یهاچالش با  

که   اندداده نشان   ( و دیگر مطالعات1391) انپوریو ک  پوریعدل ،یقاسم( 1390) یو نعمت الله  یریسف ( 1393)

با هو  ینید  یهاقرائت موجب    نترنت ی ا  یمجاز  یفضا  تعامل    ت یدرنهاو    شدهف یتضع  ینید  ت یمتفاوت، 

  یبا بررس  (1389)  در زادهااحمد پور و قمثال    طوربه.  گردیده است   هاآن   یدارن ید  سبک  و  وهیش  یریاثرپذ

و    یبا دسترس  ان،یدانشجو  نیا   ینید  ت یکه هو  دندیرس  جهی نت  نیدانشگاه کردستان به ا   یچهارصد دانشجو

 است.  دهیگرد فیتضع ی مجاز یبا فضا  شتریتعامل ب
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 ی بر رو  ،یرگذاریتأث  ینشتریب  ،ینید  تیبر هو  یمجاز  یفضا  یرگذاریتأثنحوه    یپژوهش و با بررس  نیا  در

  ی اق یاشت  یهاافته ی  آنان، به دست آمد.  یابعاد شناخت  یبر رو  ر یتأث  نیو کمتر  انیدانشجو  ی امدی و پ  یابعاد رفتار

رابطه معنادار    ،ینید  ت ی و هو  نترنت یا  ازاستفاده    زانیمدت و م  ن یکه ب  دهدیمنشان    زی( ن1391و همکاران )

 .شودیم ینید ت ی. باعث کاهش سطح هونترنت یاز ا شتریمعنا که استفاده ب نیمعکوس است؛ بد

پدید آمده توسط    یهافرصت الزم است به ابعاد ارتباط این دو واقعیت توجه کرده و ضمن استفاده از    رون یازا

 کرد.  یشیاندچارهموجود و ممکن نیز  یدها یتهدمثبت، در مقابل  یسازت یهوفضای مجازی برای 

 

 ی فضای مجازی برای ابعاد مختلف هویت:دهایتهدو  هافرصت

شناخت   در انسان را به چهار بخش:  سازت یهوابعاد    توانی مچنانکه در تعریف هویت و نگرش مطرح شد،  

ارتباط فضای مجازی بر ابعاد هویتی را   توانیمتقسیم کرد. به همین ترتیب    هاعادت و    هاجان یه ها، باورها،  

ی هادر کاوش که    ردیگیمالبته با نگاهی کلی صورت    های رگذاریتأثنیز در همین چهار الیه بررسی نمود. این  

 . قراردادی و پژوهش موردبررسفرصت یا تهدید بودن هرکدام از این ارتباطات را  توانیممصداقی 

 ی شناختی از فضای مجازی:ریرپذیتأث .1

 است. ینیبجهان  رییو تغ یشناخت ریتأثانسان،  ت ی در شخص   یمجاز یفضا ری تأثابعاد  نیتربرجستهاز  یکی

انسان قرار داده و  اریزمان در اخت نیترکوتاهرا در موضوعات متنوع در  یادیز اری اطالعات بس یمجاز یفضا

  ی ارکننده یمتحبسیار وسیع و    یاطالعات و محتوا  جمح   .دهدی مانسان، پاسخ    یو پرسشگر  یبه حس کنجکاو

انسان پراکنده   یشناخت  یازهایتمام ابعاد و گستره ندر  ،  شودی م  یارذبارگ  یمجاز  یدر فضا  هیکه در هر ثان

 است.

  44در فضای مجازی،  2020مقدار دیتای بارگذاری شده تا سال  nodegraphاز سایت  شدهارائه بنا بر آمار 

به    202۵این میزان در انتهای    idcو در پژوهش صورت گرفته توسط    )nogaam  2020(  بوده  10زتابایت 

 (reinsel, 2018)زتابایت خواهد رسید! 17۵

 

ترایایت  1.024گیگابایت است. یک پتابایت معادل  1.024مگابایت است. یک ترایایت معادل  1.024. یک گیگابایت معادل 10

اگزابایت است )بدین ترتیب یک زتابایت معادل    1.024پتابایت است. یک زتابایت معادل    1.024است. یک اگزابایت معادل  

 مگابایت است(  2۵،899،910،000،000
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خاطر    ن یو به هم  گرددیمسنج ارائه    قت یحق  هی پاالفضا، بدون هرگونه    نیموجود در ا  یشناخت  یمحتوا   البته

ن کاذب  نآن  در    زیاطالعات  طرفست یکم  از  گرفتن    ی.  نظر  در  محتوا،   گاهچیه ،  یکیهرمنوت ی  هادگاه یدبا 

محتوا و اغراض و   جادکنندهیا   دید  هیاز زاو  شهیبلکه هم  ست ین  ت یو واقع  قت ی مطابق با حق  کامالً  یاپنجره 

  نه یرسانه، زم  قیمحتوا از طر  دکنندگانی تولکاربران به منظر    شهیاتصال اند  رونیازا  ،رد یپذیم  ریتأثاو    یهازهیانگ

  عموماً معارض و    بعضاًمتفاوت و    یبه افکار  نیشیپ  یهاارزش هنجار و همسو با    یهاشه یاند   رییتغ  یرا برا

 . دینمایم  ترآماده ، برجهان مسلط  انهیگرا یماد یهادگاهید یاز هژمون رآمدهب یمنطبق با اطالعات

 یفضا برا  نی، از ااندنبوده   زیاهل مطالعه کتاب ن  یکه حت  یتا افراد  دهیمنجر به آن گرد  یمجاز  یفضا  ت یجذاب

  ان ی در پا    در سرتاسر جهان  نترنت یا  ان کاربر  تا آنجا که   ندینما  یخود، استفاده فراوان  یاطالعات شناخت  افت یدر

امکان ارائه اطالعات   گر،ید  یاز سو  .اندده یرسمردم جهان(    دوسومحدود  )  نفر  اردیلیم  4.6حدود  به    2019سال  

 ی ترشفاف و صوت، ادراک    لمی از عکس، ف  یریگبهره، مانند  تریتجربو    تریحس  یبه شکل  ی مجاز  یدر فضا

  قاتی. بنا بر تحقدینمای م  ای مه  بلندمدتبه حافظه    لیو تبد  تری طوالن  یاز محتوا را با امکان به خاطر سپار

گرفته آنچه    صورت  تجارب    عنوانبه و  د  یری ادگیهرم  است،    11ل یادگار  ارتباطات    ریتأثمعروف  مشاهده، 

 ی و شنیداری است.اارائه گروهی و خود فعالی در یادگیری، بسیار بیشتر از یادگیری متنی، 

نقش    تواندی م  یمتنوع جهان  یهات یهوگسترده به    کردن  ریپذدسترس این وسعت منابع شناختی، به جهت  

 ی ثابت، محدود و کوچک زندگ  یطیافراد در مح  درگذشته مستقیمی در تغییرات هویتی کاربران ایفا نماید.  

خانواده    کیاز جامعه و حضور در    یبه شکل انتساب به قشر خاص  عمدتاً  هاآن  ت یهو  رون یازا  ؛کردندیم

پ تغ  دایشکل  دستخوش  کمتر  و  اطالع شدیم  نیادی بن  راتیینموده  منابع  اکنون  اما  و    الیس  کامالً  یات ،  بوده 

  ن ینو  یهایآورفنو    هارسانه .  کنندینم  فایا  هاآن   ت یهو  یینها  ت یبر ماه   یافراد، نقش چندان  یمکان  ت یموقع

محدود    ت یفرد را از وضع  توانندیم  ،یدادن به انبوه اطالعات و ارتباطات انسان  یبا دسترس   یو ارتباط  یاطالعات

با    ،جه ی درنتزنند.    وندیپ  یجهان  بافرهنگخود خارج نموده و   خواهند شد   روبرو  یمتعدد  یهات یهوافراد 

محقق  ( 1388:33،  یجزن  ی)خان گفته  افراط  راتی تأثاز    یکی  ن،یبه  استفاده  ا  یمهم    ی ها رسانه و    نترنت یاز 

 . کاربران است  نیدر ب هادگاه یدو عدم شباهت  هاقه یسل شدن    قطعهقطعه  ،یاجتماع

 

توانند ها میدیویهم قرار دادن این دیدی ذخیره کرده باشید، رویویرا روی دی  زتابایت   17۵برای تجسم بهتر این عدد: اگر  

نمایید    222تا   یا اگر سعی  بزنند.  نمایید،    زتابایت   17۵بار زمین را دور  بارگیری  اینترنت فعلی  اتصال  با میانگین سرعت  را 

 میلیارد سال طول خواهد کشید!  1.8بارگیری آن 

11. Edgar Dale 
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  ط ی مح  یانحصار  یرگذاریتأثاز    ،یدوجهان  ینموده و فضا  دایمصداق پ  ت،ی، مفهوم بحران هوط یشرا  نیدر ا 

خواهند    دیپد  ثباتیب منعطف و    ،یتیفرامل  یهات یهوآن    تبعبه و    کندی م  یریجلوگ  تشانیافراد بر هو  ستهیز

 آمد. 

 ی باوری و اعتقادی از فضای مجازی:ریرپذیتأث. 2 

به سمت   یریگجهت نگرش مثبت    کیبا واقعیت در نگاه ناظر یا به تعبیر دیگر،    هاشه یاندباورها، نسبت   

و اندیشه باور    کسی که به یک ادراک  .(Schwitzgebel, 2019) است   یزیبودن چ   یقیمحتمل دانستن حق

. در ردیپذی م ریتأثبیشتری، در رفتار خود از آن اندیشه  احتمالبهدارد و برای آن مابازای خارجی قائل است، 

فراوانی شده تا   داتیتأک   هاآن ی دینی به اهمیت یقین و باور در شخصیت دینی افراد و رفتار پذیری  هاآموزه

بر تو باد مالزمت  »  و   ؛12( 1/32  آمدی:)  « یقین، پایه ایمان است ( فرمودند: »السالمه ی علآنجا که حضرت علی )

بر یقین او    شکاز چیره آمدن    ترنابودکننده ؛ زیرا براى دینِ انسان، چیزى  شکبا یقین و دورى جستن از  

 ( 1/333 آمدی:) .13« نیست 

 :شودیمدر باورها اشاره  مؤثردر اینجا به چند ویژگی فضای مجازی  

، تراکم اطالعات و وجود شواهد متعدد  باورها  جاد یگزار در ا  ریتأثاز عوامل    یکی  . تراکم اطالعات:2.1

دارد. فرد کاربر ممکن است بسته   یشتریامکان تحقق ب  ی مجاز  یدر فضا  دهی پد  نیآن است. ا  دکنندهییتأ

اطالعات را    ت،یقابل  نیا  رونیازا   د،ینما  افت یرا از منابع متعدد و به اشکال مختلف در  یخاص  یاطالعات

تراکم اطالعات و تکرار    برشدتحضور و فعالیت در این فضا نیز    زمانمدت  .دینمای م  رتریباورپذ  اریبس

 14گربنر کاشت    ه ینظر  بر اساس  . دینمای می کاربران را دوچندان  ر یرپذیتأثو    دیافزای می سوگیری شده  هاام یپ

  ی تلق  یواقع  همچنین و  یاجتماع  یهاشبکهدر    ت ی عضو  زمانمدت استفاده و    زان یاستنباط کرد که م  توانیم

است.    یاجتماع  ت یبر هو  ینترنتیا  یاجتماع  یهاشبکه   یکردن محتوا  مؤثر  گفت هرچه    توانیم کاربران 

. است   شتری کاربر ب  یری احتمال اثرپذ  ابد ی   شیافزا  یاجتماع   یهاشبکه در    ت یعضو  زمانمدت   استفاده و  زانیم

احتمال  ابد،یکاهش  یاجتماعی هاشبکهدر  ت یعضو زمانمدتاستفاده و  زمانمدت  زان،یهرچه م برعکس

  ی ارسانه مواجهه با    رونیازا  .( 11:  1392  ،یکاشان  یلیو خل  یقاد  ی)عباس  کمتر خواهد بود  یو  یریرپذیتأث

 

 الیَقینُ عِمادُ اإلیمانِ  12

 . علَیکَ بِلُزُومِ الیَقینِ و تَجَنُِّب الشَّکِّ، فلَیسَ للمَرءِ شَیءٌ أهْلَکَ لِدِینِهِ مِن غَلَبَةِ الشَّکِّ على یَقینِهِ 13

14 .George Gerbner 
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یک   یموافق با محتوا  یهادگاه ی د  جادیو ا  ی و باورینگرش  اترییباعث تغ  یمتماد  یهاساعت در    یخاص

 . خواهد شدرسانه 

بوده و تجربه پذیر تر    ترک ینزدهرچه محتوا، به حواس انسان    محتوای حسی و تجربی:وجود    .2.2 

بود و    رتریباورپذباشد،   متنوع رساناطالعدر    ازآنجاکهنیز خواهد  از محتواهای  مقدار زیادی  به  ی مجازی، 

  ساز نه یمز  اطالعات  گونهن یاو شفاف شدن    ی بودن و جزئ  یو تجرب  یحس،  شودیمصوتی و تصویری استفاده  

 واهد بود.آن خمبهم   بعضاًو  یکل  میو مفاه  یمتن  صرفاً ینسبت به محتوا شتریب یریباورپذ

و    رینکته توجه ندارند که وجود تصاو نیبه ا  ،یارسانه کاربران به جهت ضعف سواد    ،یالبته به شکل عموم 

 یریتصو  ایو    ت یاز واقع  یبلکه ممکن است برش  ست ین  ت یظهور تمام واقع  یبه معنا  لزوماًشواهد محسوس،  

 . دینما نیتأمخاص را  یگروه  ای قصد دارد اغراض شخص و آن لهیوسبه  مألف باشد که از آن غلو شده

  نکه یاست. ا  یباور، منابع اطالعات  یداریدر پد  گریعامل د  . وابستگی به منبع یا نوع اطالعات:2.3 

.  دینمای مباور    جادیدر ا  یادی ز  ریتأثدارد    یاحساس  ی وابستگ  ا یشخص تا چه اندازه به منبع اطالعات اعتماد و  

نقش    توانندیمشخص    انی ها، دوستان و آشنا  یتی سلبر  مشهور و  یهات یشخصمرجع،    یهاگروه،  رون یازا

.  شد یمنیز گفته    1۵نامه ه یتوصبه این روش تغییر نگرشی در روانشناسی،    داشته باشند.  بخشن  یدر ا  یفراوان

  ه افراد ب   یعمده دسترس  یهاتفاوت از    یکی  اساساً این زمینه نیز در فضای مجازی در اختیار کاربران است.  

تفاوت   نیهم  زین  یاجتماع  یهاشبکهو    هارسان ام یپ  ژهیوبهو    یمجاز  یکتاب و مجله با فضا  قیاطالعات از طر

بوده و   شتریب  اریبس  یمجاز  یاست که در فضا  ینسبت به منابع اطالعات   نیمخاطب  یجانیو ه   یسطح شناخت

بنیز چنین    هاآن   ت یاز عوامل جذاب  یکی ی هایوابستگاحساسات و    ق، یعال  و وجود  یشخص  نیارتباطات 

 موجود در آن است. 

  گرددی معدم اعتماد در اشخاص    ا یآمدن اعتماد    دیو احساسات، باعث پد  هاجان یه وجود    ،ی از جهت روانشناس

 هاشه ی اندکه با عالیق،    رودیمبه دنبال اطالعاتی    معموالًانسان    درواقع  خواهند بود.  اثرگذار  باورهاکه در تحقق  

او  باورهاو   و  خوانهمی  نحوی  سنخهمی  به  و  داشته  .  (17Krueger, 20)  نمایدی م  دییتأرا    هاآن ی 

  قرارگرفته  مورداشارهبر باور و یقین افراد در روایات نیز    هامعاشرت و    هایوابستگی هوای نفس،  رگذاریتأث

 

15 .testimanial 
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»دیفرمای م(  السالمه یعلاست چنانکه حضرت علی ) تباه    شدنو چیره    شک:  را  یقین  « و  16سازد یمهوس، 

 «.17کند یمرا سست  عیبناک و یقین را دینمعاشرت با دنیاپرستان »همچنین: 

  ن ی، منطق و استدالل همراه محتوا است. البته اباورها   دآورندهیپد  گریعامل د  . موجه بودن محتوا:2.4 

و ممکن است    دیبگشا  ت یمطابق با واقع  یبه سمت باور  یباشد و معبر  یو واقع  ح یصح  تواندی ماستدالل  

 ی دگی چیو پ یمغالط یهااستدالل تا باطل را لباس حق بپوشاند. تعدد  کندیمباشد که تالش  یمغالط یاستدالل

دشوار    اری سطح عموم جامعه بس  ژهیوبه کاربران    یاز آن را برا   ییمواقع، امکان فهم و رمزگشا  یاریدر بس  هاآن 

که به شکل گسترده از   اندتالشدر    یاز دشمنان نظام اسالم  یاریبس  ،یفعل  ت ی در وضع  ازآنجاکه  .دینمایم

آن    یربناینظام و ز  نی در موجه بودن ا  دیو ترد  یشبهه پراکن   یبرا   یمغالط  یهااستدالل اطالعات و    یطراح 

 توزیع  و  هیهمواره تهدر فضای مجازی  نوع،    نیاز ا  یاگسترده مطالب    ند،یاستفاده نما  ،ینی د  یباورها  یعنی

  تیهو  نیب  یهاتعارض در جوانان،    یتیهو  یختگی گسازهم  یهاجنبه  نیترمهم از    یکی  ،نیبن یدرا.  گرددیم

 ی اسالم  رانیاست که دشمنان ا   یبیتخر  یو محتواها  یجامعه جهان  ،یمجاز  یاز فضا  بر خواسته  ت یبا هو  ینید

 .اندشده  یده سازمان ، هاآن  جادی ا یبرا ژهیبه شکل و

منطبق با شناخت   یو رفتارها  هاکنش ،  باورهادر تحقق    گرید  رگذاریتأثعامل    کنشی:  یباور ساز.  2.5 

نسبت به    یشتریباور ب  ،کنندیمبوده و فعال عمل    رکنش گ  یمجاز  یکه در فضا  یافراد  رونیازاها است.  

 اجتماعی   و ساخت   یعامل انسان خواهند کرد. بنا بر نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز،    دایپمحتوای رسانه بستر  

با   ارتباط  را    یتکرار رفتارها  ؛رندیگیم قرار    گریکدیدر   نیهم  واسطهبه و    کندی م  دیبازتولافراد، ساختارها 

. بدین ترتیب  کنندیم  جاد ی ا  ت یمحدود  هاانسان کنش    یساختارها برا  ،یکنش انسان  یساختارها از سو  دیبازتول

در   اجتماعی،  و   ریتأثی خود، تحت  هات یفعالکنشگران  قرار خواهند گرفت  اجتماعی  موجود    ساختارهای 

، قواعد و روح معنایی خود را بر کنشگران تحمیل خواهد نمود و رابطه هات یمحدوددر طول زمان،  ساختار،

  ب،ی)کرا  مانند فضای مجازی( به شکل دیالکتیک شکل خواهد گرفت.)بین کنشگران و ساختارهای اجتماعی  

ی بیشتری را همراه خود خواهد آورد.  ابیت یهوی و  ری رپذیتأثبدین ترتیب، کنشگری بیشتر،    (144، ص  1388

نیز این نتیجه به دست آمد    بر هویت دینی افراد  بوکس یفاستفاده از    ریتأث  دربارهپژوهش صورت گرفته  در  

 هاآن ری هویت دینی  باشند، احتمال تأثیرپذی   جومشارکت فعال و    بوکسیفهرچه کاربران در استفاده از  »که  

است.   از    برعکسبیشتر  استفاده  در  کاربران  غیر    بوکس یفهرچه  و  احتمال    جومشارکت منفعل  باشند، 

 (1391و همکاران  قاسمی) کمتر خواهد بود« ها آن تأثیرپذیری هویت دینی 

 

 . الیَقینَ الشَّکُّ وغَلَبَهُ الهَوىیُفسِدُ  16

 . الیَقینَ وتُضعِفُ خِلطَةُ أبناءِ الدُّنیا تَشینُ الدِّینَ، 17
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را    خود پندارهاز عوامل باور ساز، خود پنداره افراد است.    گرید  یکی  . باور سازی خود پنداره:2.6 

 ، دهدیمتعامالت، درباره خود شکل    نیا  ریاطراف و تفس  طی تعامل با مح  قیکه فرد از طر  یادراکات  عنوانبه 

رفتار فرد است. چنانچه فرد با    کنندهن ییتع  خود پندارهروانشناسان معتقدند که    شتر ی نمودند. امروزه ب  فیتعر

 دهدی منشان    یدیباشد از خود مقاومت شد  ریاو مغا  یهاارزششود که با رفتار و    روروبهو محرک    ت یقعمو

خود پنداره افراد می تواند  (  1382  ،ی)کاظم  ردیپذیم را    هاآن او سازگار باشد    یهاارزش اگر با رفتار و    یول

معارض با خود پنداره ابتدایی، تغییر    یهاکنش جدید و انجام    یهات یموقعدر طول زمان و با قرار گرفتن در  

  ، یمجاز  یفضا  یهایژگ یواز    یکی  ازآنجاکهباورهای شخص نیز دگرگون خواهد شد.    ءآن اجزا  تبعبه کنند و  

معارض با   ای و متفاوت    یمجاز  یتیبا هو  توانندیمافراد    یاعرصه   نیاست، در چن  نکنش گرا  یامکان گمنام

اول    ت یهو  نیگزیدوم جا  ت یدر طول زمان، هو  ن،آ  تبعبه بپردازند،    ت یخود به فعال  یو خارج   یواقع  ت یهو

 خواهد بود. رگذاریتأث زیاو ن یخود پنداره شخص، بر نظام باورها عنوانبه شده و و واقعی او 

 ی هیجانی از فضای مجازی:ریرپذیتأث. 3 

  ی در ارتباط با فضا  زی و احساسات ن  هاجان یه   یعنی  هویت در افراد  جادکنندهیاو    ت یعامل سوم ساختار شخص

 : شودیماشاره  هاآن به  مختصراً که در این بخش  دارند یادیز یریرپذ یتأث ،ی مجاز

بر    یمجاز  یفضا   دیشد   ریتأثاز عوامل    گری د  یکی:  یمجاز  یاطالعات موجود در فضا  تیماه.  3.1 

 باهنرمحتوا    ب یبلکه با ترک  یبه شکل متن  تنهانه تنوع انواع و اشکال اطالعات موجود در آن است که    ت،یهو

. دینمای مخود    ریدرگ  ار   نیمخاطب  احساسات  و  ت یاشکال اطالعات، ذهن  نیرگذارتریتأثو    نیترجذاب  جادیو ا

است که مخاطب، از حالت فعال به حالت منفعل   یبه نحو   یرساناطالعابزار در    گونهن یا  یریکارگبه   ریتأث

به صاحب   یشترینوع اطالعات، امکان ب  نیسو، ا  گری. از ددی نماینم  دایرا پ  لیو امکان تفکر و تحل  شدهلیتبد

به مخاطب رسانده و امکان مواجهه هوشمندانه و درک   میرمستقیغخود را به شکل    یاصل  امیرسانه داده تا پ

  ن ی ا  یرگذاریتأثاز علل    یکیمثال   طوربه   .دیفرد را از او سلب نما  یو مسلمات قبل  اتیتعارض محتوا با قطع

  ه، یعل  اهللرحمه   ییاست. به گفته عالمه طباطبا  اطالعاتبودن    یو مصداق  یجزئ  ،یحس   جانات،یبر ه   نوع محتوا

است.    یحواس خارج   ال،یخ  ندهانزیو برانگ  جادکنندهی اانسان است و عامل    الیظرف و بستر احساسات، خ

را   یاحساس  یرگذاریتأث  نیباشند، کمتر  یکل  میمفاه   دآورندهیپد  صرفاًکه منابع ادراکات انسان    ی، زمانرون یازا

انسان   ادراکات    گذارندی مبر  هرچه  به حواس    تریجزئو  برانگ  ترک ینزدو  پد  یشتریب  یختگی باشد،   دیرا 
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در قرآن    عیوقا   یرسازیتصوو    هامثال و    هاداستان   یریکارگبه   فلسفه  دیشا  .( 2/۵73:  1374طباطبایی،  )  آوردیم

 آن است. یساحسا یرگذاریتأثجنبه  نیهم زین

فضا  در  محتوا  یمجاز  یامروزه  تصو  یصوت  یاز  استفاده صورت    ی ریو   ژهیوبه   .ردیگی محداکثر 

  ی و...همگ  یقیاستفاده از موس  ،یبندب یترک  ،یبندرنگ مانند    یصداسازو    یرسازیتصواز هنر در    یمندبهره 

 د بود. نخواه  مؤثر جانات،ی شناسانه و ظهور احساسات و ه  ییبا یحس ز کیدر تحر

منبع اطالعات است،    جانات،یبر ه   رگذاریتأث   گریعلت د  احساسات از منبع اطالعات:  . سرریزی3.2 

داشته باشد، آن احساس بر    یاژه یوفرد نسبت به منشأ محتوا احساس    کهیدرصورتگفته شد    زین   قبالًچنانکه  

منابع  که از    یینسبت به محتوا   یتری مثبتاحساس    معموالً افراد    رون یازاخود محتوا هم خواهد نشست.    یرو

مطلوب، احساس    ریغ  از منابع  شدهارائه د داشت و بالعکس نسبت به مطالب  نخواه   کنندیم  افت ی محبوب در

ی مجازی مانند پرداخت افراطی به  فضاژهیوی  هات ی ظرفاز طرفی    د گرفت.نتنفر کرده موضع مخالف خواه 

 رونیازا.  کندیمیجانی نسبت به منبع اطالعات بیشتر فراهم  حواشی مرتبط با منبع، بستر را برای ارتباطات ه 

با اطالعات مواجه نیست بلکه سابقه ذهنی او از بستر اطالعات و حواشی آن و    صرفاًمخاطب در این فضا  

 خواهد بود. رگذاریتأثشخصی، بر بار هیجانی و برانگیختگی او در مواجهه با محتوا  یهایوابستگ

 یو انس  گذشت زمان  جان،یه   جادی عوامل ا  گریاز د  گذشت زمان در پدید آیی هیجانات:  ریتأث.  3.3 

و زمان    یمجاز  یانس در فضا  نی. ادینمایم  دایمحتوا پ  کی  ای  یئی ش  کیاست که شخص در طول زمان با  

یا توجه    و  خود شخص بخواهند  نکهیو بدون ا   دیایتحقق م  سرعت به   ،برندی مکه کاربران در آن به سر    یطوالن

  ر یدرگ  احساسات او رابوده و    رگذاریتأثی عمیق شخصیتی وی  هاه یالدر    ،ی، بعد از مدتداشته باشد   خودآگاه

 . دینمایمخود 

  ناهماهنگ ی که با یک باور یا هیجان  اشده انجام رفتارهای    ،18ی شناختی فستینگرناهماهنگاصل    هیبر پا  نیهمچن

  تواند ی نمانسان    و احساسات ما نسبت به موضوعات باشد. به تعبیری دیگر  هانگرش  کنندهن ییتع  تواندیماست  

و   تعارض  درون خویش  و  ناهماهنگدر  بپذیرد  را  هیجانی  و  شناختی  را    ردیبپذ  تواندی نمی  توان خود  که 

و باید برای رفتاری که از او سرزده و تالش و فرصتی که  کرده  یزیچ  ایمصروف کار  دلیل بدون و جهت بی

  ازآنچه  تربخش لذتآن کار را ارزشمندتر و  رونیازابه آن اختصاص داده در درون خویش توجیه پیدا نماید. 

که در طول   یشخص رونیازا. ( 172: 1382،و همکاران آذربایجانی) کردهست خواهد دید و قضاوت خواهد 

 

18 .Leon Festinger 
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ثانوی  ت یبا هو  یمجاز  یزمان در فضا برا  ت ی فعال  مجازی و  رفتار خود ارزش قائل شده بدان و    یکرده، 

 . دینمایم دایپ یاحساس  یمتعلقات آن وابستگ

  افته ی ن  یینکرده و شکل نها  فیتکل  نییتعخود    یتیهو   شی گرا  کیممکن است فرد هنوز نسبت به  از طرفی  

به جهت نیاز به   ومواجه شده    یزنبرچسب در طول زمان، با پدیده    دارجهت به سبب انجام یک فعالیت  ی  ول

مجازی به   و دوری از اتهام تعارض شخصیت، مجبور به قبول تغییر هویت   و منسجم  مستقل  ارائه شخصیتی

 هویت اصیل و واقعی خود گردد.

یا به    و احساس  جان ی ه   جادی ا  عوامل  نیترمهم از    پنهان انسان:  یازهای ن  یارضا  یامکان ساز.  3.4 

، عوامل، وسایل و اشخاصی که نیازهای  اشیاء  نسبت بهاست. انسان    ازهای ن  ی، ارضاهانگرشتغییر    تری کلشکل  

نسبت به و در مقابل    ،محبت ی موافق و  هانگرش،  رسانند ی م  شیهاهدفو وی را به    کنندیماو را برآورده  

غضب و    ترس،مانند    یمنف  جانیه   ،شوندیم  شیهاخواسته موانعی که سد راه رسیدن او به اهداف، نیازها و  

ن  ازآنجاکه.  ( 234:  1382)کریمی،کندیمپیدا    نهیک انسان  و   یشهوان)  یو معنو  یمتعدد ماد  اریبس  یازهایدر 

  ی ا یوجود ندارد اما در دن  یقیحق  یای در دن  ازهاین  نیا   یاوقات، امکان ارضا  یار ی دارد، در بس  وجود(  یفطر

و پنهان    هفروخت  یازهایدنبال کردن ن یمتنوع و امکانات موجود در آن، فضا برا  یهای ژگیوبه جهت    یمجاز

نموده و شخص در طول زمان    دایمتنوع انسان فرصت ظهور پ  یازهاین  ت،یموقع  نی. در اگرددیم  ای انسان مه

البته آنچه در جذابیت  خود خواهد رفت.    یبرا   بخشلذت ارضاء کننده و    یمحتوا  یبر رو  شتریبه دنبال تمرکز ب

کاذب نیز در مخاطب   صورت به تبلیغات و ایجاد انگیزش مهم است، احساس نیاز است و اگر این احساس  

ی تبلیغاتی های کمپان. یکی از اهداف  ( 3۵6:  1387)کاویانی،    خواهد بود  کنندهت ی هداو    بخشزه یانگایجاد شد  

دامنه هوس افراد جامعه    روزروزبهیجاد نیازهای کاذب در اجتماع است که  و تولید محتوا نیز نیاز سازی و ا

ارائه هوشمند اطالعات در    است یسچنین عطشی سیری پذیر نخواهد بود.    کهی نحوبه   گستراندمیرا بیشتر  

عالئق کاربران،    ییبا شناسا  و  است که در طول زمان  کتهن  نیبه دنبال هم  زین  یاجتماع   یهاشبکهو    هات یسا

خویش رسانه    مصروفرا    از کاربران  یشتریداده و زمان ب  شنهادیپ  هاآنو مرتبط با افراد را به    ژهیو  یمحتوا

صاحبان آن   یآن رسانه، برا یارزش مال شیو افزا ی مباحث اقتصاد ازجملهامر از جهات مختلف  نی. اسازند

امکان    نیا  شتریب  زین  یپوشش و گمنام و فعالیت در  کاربران    یواقع  ت یپنهان بودن هو  یژگیاست. و  ریپذهیتوج 

  ی ، مواجه افراد با محتوارونیازافضا حرکت کنند.    نیخود در ا  قیکه آزادانه به دنبال عال  دهدیمرا به افراد  

  ا ی   یآر  دی نموده و در پد  دای پنهان افراد پ  قیو عال  ت یباشخص  یادی ز  ت یسنخ  معموالً در طول زمان    ی مجاز
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  ن یممکن است که ا  گر یخواهد بود. از طرف د  رگذاری تأثپنهان افراد    جاناتیو ه   احساسات   به  یخششدت ب 

افراد در طول زمان،   معموالًشخص در تعارض باشد که    ی خارج   ت یبا هو  یارزش  ای  یمحتوا، از جهت شناخت

خود، مقابله    یها  قهو متعارض با عل  شدهفیتضع  ی خارج  ت یبر ضد هو  ت یدرنهاو    دهیبرنتابتعارض را    نیا

 .است  مشاهدهقابل  وضوحبه است که در بدنه جامعه  یتیواقع نید نمود و انخواه  یخارج 

 ها:عادت  بر اوصاف و  یمجاز  یفضا یرگذاریتأث. 4 

 در انسان و منظور از عادات،   داریراسخ و پا  ی روح   یهاش یگرامقصود از اوصاف، حاالت و    معموالً 

خاص    ت یشده و بدون فکر کردن و صرف زمان، در موقع  داری از رفتار است که در انسان پا  ینحوه خاص

ی هویتی و شخصیتی افراد اشاره  هایژگیوبه بخشی از    معموالً. این مفاهیم  گرددیممرتبط، از انسان صادر  

 . ( 9۵0: 137۵و همکاران،  ایریب) کنندیم

. ( 1/۵۵،  ق-1422،نراقی)   اوصاف و عادات، تکرار حاالت و اعمال است   یریگشکل عامل    نیتری اصل 

از  ،دهندی ماختصاص   یمجاز یکه به استفاده از فضا یاست که کاربران، امروزه به جهت زمان طوالن یعیطب

تغ  نیا حضور،  عادت  یصفت  راتییتکرر  متحمل    یمتعدد  یو  ا   شوندی مرا  در  چند    نجایکه    مورداشاره به 

 : گردندیم

را   یمجاز   یتا فضا   اندتالشصاحبان رسانه، همواره در    اصوالً  :نامحدودحاد و    یلذت طلب  .4.1 

جهت، کاربران   نیو مناسب داده و به هم  عی هر فرد پاسخ سر  التیکنند که بتوانند به تما  یطراح   یاگونه به 

که بهتر   برندیمبه سر    یربستدر    را  یشتریزمان ب  معموالًفضا   نی، افراد در ارونی ازا  ند،یرا جذب نما  یشتریب

ام طلب  ینفسان  الی بتواند  را  یو لذت  نما  آنان  به خالف   یاچندرسانه   یمثال، خود محتوا  طوربه   د،یارضاء 

  ت ی)ترب  منت یبه سمت اجوت هاآموزشاست. حرکت  نیآفرو لذت  ت یانسان جذاب یبرا ،یمتن صرفاً یمحتوا

  ازمند یسخت و ن  طی شرااز   یو دور  یبه سمت لذت طلب  نبر شتاب انسا  زین  ست ی از آن ن  یزی( که گریحیتفر

طبیعی است که تقویت رفتارهای لذت جویانه باعث تکرار و عادت شدن این ویژگی   .خواهد افزودتالش،  

 ی دیگر زندگی او نیز سرایت خواهد نمود.هاساحت در انسان شده و با تغییر هویتی در شخص، به  

ی را قدرت بر  دارشتن یخو  و ضعف اراده:  یحوصلگیب  ،یصبرکم ،  یدارشتنیخوکاهش  .  4.2 

  همکاران،   و  ایریب)  اندکرده مبهم تعریف    طی شراکامروایی، منع پرخاشگری، انتظار پیامدها و احتیاط در    ریتأخ

 ن یزمان و باالتر  نیکمتر  در  محتوا،  نیروزتربهو    نی شتریارائه ب  بر،یسا  یفضا  یاقتضا   ازآنجاکه  (.960:  137۵

  اطالعات کوتاه و مختصر عادت کرده و حوصله و اراده اختصاص زمان  استفاده ازکاربران به ، است  ت یجذاب
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در اطالعات گوناگون، فرصت توجه و    ریس  ادیز  عت سر  گریمحتوا را نخواهند داشت. از طرف د  طوالنی به

خواهد شد.   زین  یابعاد زندگ  گر یکه در طول زمان، باعث ضعف اراده در د  دینمای مرا در انسان محدود    اریاخت

تساهل و تسامح    یدر طول زمان سبب غلبه نوع  زیمتنوع ن   یرفتارهاسبک متضاد و    یهادگاه یدط مکرر با  ارتبا

و   معروفامربه و فرهنگ    ینید  رتیغ  هیو روح   دهیگرد  یفرهنگ  یشلختگ  یو به نحو  هاارزشدر باورها و  

  نیز   موجود در فضای مجازی  19سازی   اثری بی یا  سازی خنثاصل    خواهد شد.   حیو تقب  فیتضع  زیاز منکر ن  ینه

مشاهده   به شکل طبیعیآنالوگ،    یایکه در دن  اصلی  ، بردیم  باالتر  را  نترنت یدر ا  ناهنجار  یانجام رفتارها  احتمال

در دنیای واقعی   ت یبلبدون پرداخت    لمیف  کی  یتماشا  یبرا  نمایبه س  رفتن  ی، دزدک مثالعنوان به .  شودینم

  ، ی رقانونیغ  طوربه   لمیف  نیهم  یریبارگ  کهی درحال،  دهدی نمرا انجام    آن که کسی    شودی مکاری زشت قلمداد  

 . رسدی نمبه نظر  یجدو  نامطلوب

  اطالعات   باوجود، مخاطبان رسانه،  شدهمطرح   طی شرابا توجه با    :نشیب  فیضعتو    ینگری سطح.  4.3 

، فرصت و توان تعمق و تفکر و ارجاع فروع به اصول را نخواهند  دارند  نگوموضوعات گونادرباره  که    یانبوه 

 خواهند گرفت.قرار  ی اجتماعیهارسانه  ریتأثتحت  ترساده  و شتریدر طول زمان، ب رون یازاداشت. 

و    دیجد  یهاعادت آمدن    دیآن، باعث پد   یبرا  یزمان طوالن  اختصاصو    یمجاز  یحضور در فضا 

جهان خارج خواهد شد که به   یهاده یپدبه    هاآن   کردیو رو  لیافراد و نحوه تحل  یدر سبک زندگ  یمتفاوت

نشان   یاد یمقاومت ز ح، یصح یها شناخت مانند   ریی فرد، در مقابل عوامل تغ ت ی در شخص هاآن جهت رسوخ 

 .خواهند داد

 :برای حمایت از هویت دینی هاییشنهادیپ 

  رات ییابعاد تغ  گریاست که بر د  ییهاده یپد  ازجملهافراد    یتیو شخص  یتیهو   راتییچنانکه گفته شد، تغ 

 یاجتماع آرمان یو حرکت دادن اجتماع به سمت الگو یریگهدف یداشته و برا ییبسزا ریتأث یکالن اجتماع

  ژهیوشکل  به    این نیاز  ندارد.   وجودآن    نهیرشد به  یهانه یزم  جادیا  یبرا  یجد  یزیربرنامه از    یزیگر  ،یتمدن  ای

به   تری ضروردارد،    یت یهو  راتییتغ  نیبر ا  د،یسهم را در عصر جد  نیشتریکه ب  یارسانه   یدر مواجه با فضا

 : گرددیممطرح  یفرهنگ یگزار  است ی س یرا برا شنهادی، چند پرون یازا .رسدی منظر 

حضور در   ازآنجاکه: یارسانه حضور در رزم  یبرا نوجوانان و جوانان ی جد یسازآماده و  زی. تجه1 

اجتماع    یامر   یبریعرصه سا افراد  آن مواجه خواه   قطعاًاست که  بانبا  بود،  را    ت ی فعال  دی د    مثابه به کاربران 

 

19. Neutralization 
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 ی و برا  دهیدآموزشعرصه، سربازان از قبل    نیدر نظر گرفتن و همچنانکه در ا  ی قیرزم حق  کیحضور در  

 ی هامهارت و    یسواد رسانه ا  نهیدر زم  یبا آمادگ  دیبا   زیسربازان جنگ نرم ن  ، شوندی م  زیتجه  کامالًمقابله  

  های آمادگ  نیاز ا  یموارد  ل،یمواجه، آماده گردند که در ذ  یالزم برا  زهیفعال و انگ  یمواجه با رسانه و کنشگر

 : دی عنوان خواهد گرد

شناخت   افت یدر   یبرا  یو مجاز   یقیحق  یدر فضا   طی شرا  اکردنی مهارتقاء سطوح شناختی کاربران:    1.1 

بن  یضرور  یها از کودک  نیادیو  نه    یافراد،  بتوانند در شر  صرفاًو به شکل فعال و  تا  با ط مواجه  ای منفعل 

 ی اارائه صرفاً ریغ یهاروشاستفاده از  ازمندین ینوع آموزش شناخت نیپاسخگو باشند. ا ،ی مخالف هادگاه ید

  تحلیل و   مواجه شده و خود قدرت  یاسالم  شهیساختار اند  یاساس  سؤاالتبا    ی جد   لاست تا افراد به شک

 . ندیرا کسب نما ییپاسخگو

 ریتأثدر    کنندهن ییتعاز عوامل    یکی  ازآنجاکه  :یارسانه ت  یفعال  یبرا  ییو مهارت افزا  یبخش  زهیانگ  1.2 

،  شده مطرح طبق مطالب    ازآنجاکهاست و    در این فضا  نبودن افراد  ای افراد، فعال بودن    ت یهو  بر  یمجاز   یفضا

از ابتدا،   دیبا  ،.( 172:  1382و همکاران،  ی جانی آذربا)  است   رگذاریتأثافراد    یهاش ی گراو    باورها  یبر رو  رفتارها

 ن یکه دارند، آشنا کرد. ا  یاطالعات و مهارت  اندازهبه   یمجاز  یدر فضا  رگذاریتأثو    دیمف  ت یرا با فعال  نوجوانان

 افسران جنگ نرم در طول زمان خواهد شد. نفساعتمادبه خودباوری و  جادیروش باعث ا

افراد،    و نگرش آفرین در  بخشت یهوعوامل  از    یکی  ازآنجاکه:  یارسانه رزم    یهاگروه   جادیا  1.3 

 یگروه ساز  نیاز ا  زین  یمجاز  یدر فضا  توانیم  ( 23۵:  1382کریمی،)  است   یگروه   یهایوابستگو    ارتباطات

 یجانیو ه   یباور  ،یشناخت  ت یتقو  یواحد، برا  ت یریراهبرد و مد  کی  ریدر مس  گریکدیو ارتباط دادن افراد با  

 استفاده نمود. 

  تواند یمبا جمع همساالن    ژهیوبه: ارتباطات حضوری  مؤمنانهبر تقویت ارتباطات حضوری و جمعی    دیتأک.  2

اسالم بر اجتماع مسلمین و ارائه   دیتأکی از فضای مجازی ایفا نماید.  تربرجستهی جوانان نقش  سازت یهودر  

ی هویت افراد  ریگشکلمختلف به شکل جمعی نشانگر اهمیت این ساختار اجتماعی بر   ضیفرا دستورات و  

بیشتر فضای مجازی،   با سلطه هرچه  نباید  اجرای  است که  ی گروهی هات یفعالبه فراموشی سپرده شوند. 

ی فرهنگی قرار گیرد.  هامجموعه ی  هات یاولومانند اردوهای فرهنگی تفریحی باید جزو    رگذاریتأثجذاب و  

 مناسب   شرایط  کردن  فراهم.  نیست   مطلوب  نوجوانان  برای  جامعهی  واقع  فضای  در وضعیت فعلی،  متأسفانه

  ن یتأمرا نیز به شکل مناسب    هاآن ی که بتواند سلیقه و ذائقه  اگونه به فضای عمومی،  در    نوجوانان  حضور  برای

 . نماید جلوگیری از آن  حسابیبی ر یرپذ یتأثو  مجازی فضای به وابستگیاز  تواندی منماید، 
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  ج ینتای فرزندان در فضای مجازی:  گرت یهدای و مهارت افزایی والدین برای نظارت و  سازآگاه.  3 

 یمحافظت  ریو نظارت( تأث  ت ی)محدود  ن یدو شکل کنترل والدکه    از آن است   یحاک   از تحقیقات  آمدهدست به 

  ر ی تأثکم و    ،نظارت  ری تأث، اگرچه  داردپرخطر    ینترنتیا  یدر رفتارهانوجوانان  شدن    ریدرگی و  ریرپذیتأثاز  

در   یریپذک ی تحراز  یر یجلوگ ی برا نینظارت والد به تعبیری است.  شدهیابیارز  ، بسیار کمت یمحدود ایجاد 

است.    هاآن برای    ت یمحدود ایجاد  ( مؤثرتر از  یبریسا  یساز  ی، رفتار پرخطر و قربانجهیدرنتنوجوانان )و  

(Cutrin et al,2017.)  والد افرزندان  استفاده    یبرا  نیکنترل  برا  یهاتلفن و    نترنت یاز    ا ی  نیوالد  یهمراه 

ممکن است دور از  و    گذرانند یمخود    نیوالد  نگاه  از  دور  را  یادیسرپرستان دشوار است. نوجوانان وقت ز

 alvarez-Garcia et)  استفاده کند  نترنت یا  ازمختلف    یهادستگاه از    هبا استفاد  ا ی   شده و  ن یآنال  هاآن نظارت  

al, 2015)    اجرایی شدن هرچه بهتر آن   سازنهیزم  تواندیمتربیتی این حوزه    یهااست یباساما همسویی والدین

 . باشددر ابعاد مختلف 

از    ییاجرا  عتاًیطب تمام    ازمندین  شدهمطرح   یشنهادها یپشدن هرکدام  از  استفاده    یتیترب  یهات یظرفتوجه و 

ی هائت یه و    جیبس  ،یفرهنگ   یهاکانون   ،یموجود در کشور به شکل منسجم مانند آموزش و پروش، آموزش عال

حضور    ،یاجبهه  نیچن  یریگشکل مرتبط با هرکدام است و شرط    ییاجرا  یهادستورالعمل   نیو تدو  یمذهب

 طرح است.  نیبه ا یمجاز یفضا یعال یمانند شورا یمجاز یفضا ت یریدر مد  ریگ میفعال ارکان تصم

 

 

 منابع:

 اجتماعی  یشبکه   در  ایرانی   فعال  کاربران  دینی  هویت   بازنمایی  ،( 1393)  سارا  دوست،  کمیلی  و  سمانه  ابوی،

 .12 پیاپی رسانه، فرهنگ، جامعه، فصلنامه پالس، گوگل

 . پردیس چاپ تهران، رشد، روانشناسی ،( 1380) دیگران و حسن احدی،

 تحلیلی)  جوانان  دینی  هویت  بر  آن  تأثیر  و  سایبر  فضای  در  تعامل  ،( 1389)  قادر زاده  امید  و  مریم  ،احمد پور

فصلنامه  ،( کردستان  دانشگاه  در  پیمایش  یک  نتایج  درباره  ، ۵  جامعه  و   فرهنگ  جوانان،   پژوهش  دو 

https://www.civilica.com/Paper-JR_YOUTH-JR_YOUTH-5-5_004.html 
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؛ اکبر   ،یعباس  ؛میمحمدکر  ،یخداپناه   ؛ی مهد  دیس  ،اصل   یموسو  ؛ محمد  دیس  ،ی غرو؛  مسعود   ،یجانی آذربا

روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع   ، ( 1382)محمد  ی،  انیکاوو    محمدرضا  فر،ی ساالر  ی؛محمدتق  ک،یتب

 . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اسالمی، قم.

  مطالعه   ،دانشجویان  دینی  هویت   و  اینترنت ،  ( 1391)  مهرداد  کاظمیان،  و  توحید  علیزاده،  معصومه،  اشتیاقی،

 . 2 ش ملی، مطالعات فصلنامه مازندران، دانشگاه  دانشجویان موردی

الکلم  غررالحکم  ،ق(   1410)  عبدالواحد بن محمد  ،ی آمد اإلمام علی    مجموعه  ،و درر  من کلمات و حکم 

 . دار الکتاب اإلسالمی، ایران –قم ، السالم علیه 

  شاملی، عباس؛  احمد؛  ، سیدییرهنما  تهرانی، مرتضی؛  آقا  ؛محمدجوادزارعان،    مصباح، علی؛، ناصر؛  ایریب

  تهران؛ سازمان  اسالمی، منابع به نگرش با رشد، روانشناسی ،( 137۵) ابوالفضلساجدی،  و حقانی، ابوالحسن

 )سمت(.  هادانشگاه  انسانی علوم کتب  تدوین و مطالعه

 شیرزاده. نشر تهران، یاراحمدی، تورج ترجمه اجتماعی، هویت  ،( 1381) ریچارد جنکینز،

-13۵ ص  اول، شماره ،یپژوه اسالم  فصلنامه دو دینی، یهات یهو یا دینی هویت  ،( 1384) اهللحجت  جوانی،

1۵4 . 

  فصلنامه و کارکردها، مفهوم اجتماعی هایشبکه و سایبر (، فضای1390) محمود بابائی، و هادی خانیکی،

 . 1شماره  اول، دوره اطالعاتی، جامعه مطالعات ایرانی انجمن

 .مهرتاب: تهران مجازی، هویت   ،( 1388) جمال جزنی، خانی

 تهران،   هفتم،  چاپ  ثالثی،  محسن  ترجمه  معاصر،  دوران  در  یشناسجامعه   یهاه ی نظر  ،( 1382)  جورج  ریترز،

 .28 علمی نشر

 جنسیتی، یهاتفاوت  بر دیتأک با دینی هویت  و شدنیجهان ،( 1390) زهرا الهی، نعمت  خدیجه و سفیری،

 .66 صفحه تا 39 صفحه  از ،10 دوره ،1391 پاییز( زنان مطالعات) زنان یشناختروان  - اجتماعی مطالعات

  از استفاده نقش بررسی ،( 1393) مریم  سهرابی، و احمد سید میرمحمدتبار، السادات؛ حکیمه زاده، شریف

  تربیت  و تعلیم مسائل در  پژوهش نشریه آموزان،دانش  دینی هویت  بر( اینترنت   و ماهواره) نوین یهایفناور

 . 1393 تابستان ،23 شماره ،22 دوره اسالمی،
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 و محلی یا قومی ملی، جهانی،) هویتی ابعاد بررسی (،1382) آرزو شتربانی، فروششال   و صمد صباغ،

 ، از1 شماره ،1 ، دوره مطالعات جامعه شناسی  آن، با مرتبط عوامل و متوسطه دوره آموزان دانش( دینی

 .123 صفحه تا 74 صفحه

  دفتر   قم،  پنجم،  چاپ  همدانی،  موسوی  محمدباقر  سید  ترجمه  المیزان،  ،( 1374)  نیمحمدحس  طباطبایی،

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه اسالمی تبلیغات

  مجازی،   فضای  هایسیاست   و  قوانین  جرائم،  ها،آسیب   به  فضایی  دو  رویکرد  ،( 1390)  رضا  سعید  عاملی،

 .امیرکبیر انتشارات: تهران

  اسالمی،   ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  کاربران،   دینی  هویت   و   اینترنت   از  استفاده   رابطه  بررسی   ،( 1386)  قادی  عباسی

 . رسانه  یزیربرنامه  و مطالعات مرکز

کاشانی،  و  مجتبی  قادی،  عباسی  پژوهشکده:  تهران  ملی،  هویت   بر  اینترنت   تأثیر(،  1392)  مرتضی  خلیلی 

 . راهبردی مطالعات

 .امیرکبیر انتشارات تهران، عمید، فرهنگ ،( 1374) حسن عمید،

 اجتماعی   یهاشبکه   مجازی  فضای  در  تعامل  ،( 1391)  مسعود  پور،  کیان  و  صمد  پور،  عدلی  وحید؛  قاسمی،

  ارتباطات   و  دین  اصفهان،  شهر  جوانان  و  بوکسیف موردی  مطالعه  جوانان؛  دینی هویت   بر  آن  تأثیر  و  اینترنتی

 . 42 شماره 1391 زمستان و پاییز 19 دوره

  اسالمی   ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  اجتماعی  سازگاری  و  پنداره  خود  رابطه  بررسی  ،( 1382)  احسان  کاظمی،

 خوراسگان  واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناسی نامهپایان  اصفهان، شهر

 . شگاهپژوهشگاه حوزه و دان م،؛ ق( دینی تبلیغ بر دی تأک با) تبلیغات روانشناسی ،( 1387) محمدکاویانی، 

 . آگه نشر: تهران مخبر،  عباس ترجمه هابرماس،  تا پارسونز از مدرن اجتماعی نظریه ،( 1388) یان کرایب،

 تهران؛ ارسباران. ،کاربردها مفاهیم هاه ی نظر اجتماعی روانشناسی ،( 1382) یوسف کریمی،

 .7 شماره اول، سال غرب، سیاحت  ،و کودکان  تلویزیون ،( 1382) تیلور جان گاتر،

  انجمن   فصلنامه  خاموش،  هایگروه  و  اجتماعی  سرمایه  اینترنت،  ،( 1384)  عبدالعزیز  تاتار،  و  مهدی  منتظرقائم،

 .اول سال ،4 شماره ارتباطات، و فرهنگی مطالعات ایرانی

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=6550
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87&select-publisher=publisher-exact


20 
 

 لبنان. -بیروت  ،موسسه االعلمی للمطبوعات، السعادات  جامع ،ق( -1422) یمحمدمهد نراقی، 

Adrian, A. (2008), “No One Knows You Are a Dog: Identity and Reputation in 

Virtual Words”, Computer. 

Alvarez-García, D. Núñez, J. C. Dobarro, A. and Rodríguez, C. (2015). Risk 

factors associated with cybervictimization in adolescence. Int. J. Clin. Health 

Psychol. 15, 226–235. doi: 10.1016/j.ijchp.2015.03.002. 

Cutrín, O. Gómez, J. A. Maneiro, L. and Sobral, J. (2017), Effects of parenting 

practices through deviant peers on nonviolent and violent antisocial behaviours 

in middle- and late-adolescence. Eur. J. Psychol. Appl. Leg. Context 9, 75–82. 

doi: 10.1016/j.ejpal.2017.02.001. 

Fina, A. D. Schiffrin and M. Bamberg, (2006), Introduction. In: Discourse and 

Identity, De Fina, A. D. Schiffrin and M. Bamberg (Eds.), Cambridge University 

Press, Cambridge. 

Hall, S. (1996) Introduction: Who Needs 'Identity'? In: Questions of Cultural 

Identity, Hall, S. and P. du Gay (Eds.), Sage Publications, London. 

Hallajow, Naseem(2018), Identity and Attitude: Eternal Conflict or Harmonious 

Coexistence, Journal of Social Sciences, Volume 14: 43.54, University of Leeds, 

United Kingdom. 

Kovalchick, Ann; Dawson, Kara (2004), Education and Technology: An 

Encyclopedia. ABC-CLIO. p. 161. ISBN 1576073513. Retrieved 21 January 

2017. https://plato.stanford.edu/entries/belief/. 

Krueger, Vicki (2017), 4 factors that influence people’s attitudes toward facts: 

https://www.poynter.org/educators-students/2017/4-factors-that-influence-

peoples-attitudes-toward-facts//. 

Nogaam (2020), How much data is on the internet? The Big Data Facts Update 

2020:  https://www.nodegraph.se/how-much-data-is-on-the-internet/. 

Reinsel, David. Gantz, John. Rydning,John (2018), The Digitization of the World 

From Edge to Core: https://www.seagate.com/files/www-content/our-

story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf  Edgar Dale. 

Schwitzgebel,Eric(2019), Belief, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

Metaphysics Research Lab, Stanford University: 

https://plato.stanford.edu/entries/belief/. 

https://www.poynter.org/educators-students/2017/4-factors-that-influence-peoples-attitudes-toward-facts/
https://www.poynter.org/educators-students/2017/4-factors-that-influence-peoples-attitudes-toward-facts/


21 
 

Simpson, J. and M. Hepworth, (2010), Identity online: Multilingual English 

LANGUAGE LEARNERS' textual identities in and out of class. Leeds 

University of Leeds. 

Smith, J. R. & Hogg, M. A. (2008), Social identity and attitudes. In W. Crano & 

R. Prislin (Eds.), Attitudes and attitude change (pp. 337-360). New York :  

Psychology Press. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


