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  چكيده

وينشده است.  طرح ي در استان لرستان  تدفرهنگ يارزش ها يجدر ترو يمجاز يفضا يرتاثپژوهش حاضر با هدف 

تحليلي مبتني بر منابع اسنادي و پيمايشي است. جامعه آماري مورد مطالعه كارشناسان  -پژوهشي از نوع توصيفي

نظران اين حوزه بوده اند. نتايج تحقيق نشان داد بين متغيرهاي مستقل ذكر سازمان تبليغات استان لرستان و صاحب

مذهبي  -هاي فرهنگيبا متغير وابسته توسعه فعاليت سرمايه گذاري، نظارت)بستر سازي، محتوي سازي،  شده( شامل: 

دهد كه شاخص سواد داري وجود دارد. نتايج حاصل از محاسبات تاپسيس نشان ميدر فضاي مجازي رابطه معني

 -ت هاي فرهنگيمذهبي عالوه بر سواد اسالمي رتبه اول را در ارائه راهكارهاي توسعه فعالي -اي فعاالن فرهنگيرسانه

مذهبي، راه اندازي كتابخانه  -هاي فرهنگيها و كانالمذهبي در فضاي مجازي در استان لرستان دارد، تشكيل گروه

گذاشتن هاي داخلي و شناخت شبكه هاي اجتماعي، اشتراكمذهبي، ساماندهي سرويس-مجازي كتب مختلف فرهنگي

، استفاده از الگوهاي فرهنگي و اسالمي در فضاي مجازي در هاي اجتماعيمذهبي در شبكه -هاي فرهنگيفعاليت

مذهبي در فضاي مجازي در استان لرستان  -هاي بعدي اثر گذاري بر ترويج و توسعه توسعه فعاليت هاي فرهنگيرتبه

آموزش و پرورش جهت استعداديابي  گذاري در حوزهدارد. توليد محتواي مناسب مذهبي در فضاي مجازي، سرمايه

مذهبي،  -هاي فرهنگيهاي مرتبط با فضاي مجازي و سايبري در راستاي توسعه فعاليتهدايت آنها به سمت رشتهو 

مذهبي و... از راهكارهاي پيشنهادي  -هاي فرهنگيهاي فضاي مجازي نظير تشكيل گروه ها و كانالاستفاده از قابليت

  مجازي مي باشد.مذهبي در فضاي  -هاي فرهنگياين پژوهش جهت توسعه فعاليت

  فعاليت هاي فرهنگي مذهبي، راهكارهاي تو.سعه، فضاي مجازي، لرستان واژگان كليدي:
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  مقدمه

امروزه نقش فرهنگ در  مباحث توسعه از محورهاي موردتوجه صاحب نظران است. كارشناسان توسعه، فرهنگ و 

  .)1374وجه به عوامل فرهنگي است(لنسكي، دانند؛ زيرا درك نيازهاي جامعه، نيازمند تزندگي را جدايي ناپذير مي

ترين محور تحول و توسعه در جهان منظور شده و دستاوردهاي ناشي آوري اطالعات به عنوان عمدهدر هزاره سوم فن

توجهي به آن، اختاللي عظيم در جامعه، رفاه و آسايش مردم به از آن نيز چنان با زندگي مردم عجين گرديده كه بي

  . وجود مي آورد

هاي مجازي با شكستن مرزهاي جغرافيايي و فروريختن ديوارهاي مرزي يك جامعه و فراتر رفتن از مرزهاي جامعه

جامعه خود و تعامل و ارتباط با جوامع گوناگون توانسته اند با فرهنگ آن جامعه ارتباط برقرار كنند و گاهي اوقات به 

شود. تهديد جدي براي فرهنگ و هويت يك جامعه محسوب مي تضعيف فرهنگي ديگر جوامع بپردازند و اين يك نوع

هويتي در يكي از مهم ترين ويژگي جامعه مجازي انتشار اطالعات و ورود بي هويت در آن است. اين آزادي و بي

تواند به عنوان آسيب جدي مسائل فرهنگي و مذهبي در جوامع صورتي كه به درستي كنترل و مديريت نشود مي

شود. از ديگر تهديداتي كه گسترش بدون نظارت فضاي مجازي مي تواند براي جامعه داشته باشد مي  مجازي مطرح

توان به ايجاد تفرقه قوميتي، گسست ميان نسلي، هتك حرمت و نقض حريم خصوصي افراد، شكل گيري ارتباط 

  ).2: 1386نامتعارف ميان جوان ها و... اشاره نمود(عسگري و عزيز خاني،  

هرگونه شرايط كنوني وضعيت فرهنگي جامعه و رشد سريع فناوري اطالعات و فضاهاي مجازي، ه به با توج 

و طراحي  فناوري هاي نوينثربخش مستلزم پذيرش اريزي و مديريت فرهنگي موفق و سياستگذاري، برنامه

  باشد.از اين امكانات ميگيري سازوكارهاي مناسب جهت بهره

  

  

  پيشينه تحقيق

  هاي صورت گرفته مرتبط با موضوع مي توان به مواردي از قبيل موارد ذيل اشاره نمود:وهشاز جمله پژ

) معتقد است هيچ تضميني وجود ندارد كه تعامل در شبكه هاي مجازي صرفاً بي عدالتي هاي نژادي، 1995استار(

  جنسي و طبقاتي را كه در اشكال ديگر ارتباطات سراغ داريم، كپي كند.

ويژگي هاي مربوط به ارزش هاي فرهنگ مجازي و مواردي نظير نوع نگاه به سانسور، تعامل اجتماعي، ) 1996شيلدز(

سياست هاي سلطه طلبانه و كنش هاي جنس مدارانه در شبكه را مورد بررسي قرار داده اند اما ديگران معتقدند فضاي 

يد فرهنگ مجازي پيدايش يك فرهنگ مجازي محل ايجاد فرهنگي كامالً جديد است. به عنوان مثال لوي مي گو
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متفاوت جهاني و جديد است چرا كه از عدم تعصب در فهم از جهان برگرفته شده است و هيلي فضاي مجازي را 

  فضايي ميانه، ميان تمدن و صحرانشيني مي داند كه در آن گرايشات و گزينه هاي فرهنگي را مي توان انتخاب كرد.

رزش هاي فرهنگ مجازي، ارزش هاي گفتاري، قابل دسترس، آزاد و داراي واكنش ) معتقد است كه ا1997انررسان(

سريع هستند. كستلز معتقد است كه فرهنگ هكري اساس فرهنگ مجازي است و ارزش هاي شايسته ساالرانه، مفهوم 

  اوليه جامعه مجازي و آزادي فردي بااليي را به همراه دارد.

  نه فرهنگ مجازي را بررسي مي كند. ) ماهيت مردساالرا1997ناپفر و مورس(

) مدعي است كه فرهنگ مجازي، نيرويي است كه فرهنگ، سياست و اقتصاد را مي سازد و قدرت 1999جوردن(

  فناوري را قدرتي تعريف مي كند كه نظام هنجاري فرهنگ مجازي را شكل مي دهد.

از فرهنگ بومي خود وارد اين جوامع مي  ) معتقد است جوامع مجازي جديد، ارزش هايي عمدتاً غربي2000كولكو(

  كنند.

  ) وسايل الكترونيكي جديد سبب رشد فردگرايي و انزواي اجتماعي اقشار استفاده كننده آن خواهد شد. 2002ناروال(

) در تحقيقي باين نتيجه رسيده است كه جهاني شدن در معناي واقعي خودش، غربي شدن، يكنواخت 2010دورينگ(

  ردن فرهنگ جهان با فرهنگ غربي است. شدن و هماهنگ ك

اي شهر الكترونيك باين نتيجه اي با عنوان لزوم توجه به فرهنگ در زيرساخت)، در مقاله1386عسگري و عزيزخاني(-

اجتماعي وسيع و شگرفي را پديدآورده است. مشكالت فرهنگي جديد -رسيده اند كه جامعه مجازي تحوالت سياسي

ن حوزه ايجاد شده كه نيازمند رسيدگي است. جامعه مجازي نه تنها در چگونگي افعال و و منحصر به فردي در اي

  گذارد، بلكه تلقي ما از آنها را نيز تغيير داده است.اقدامات روزمره ما تأثير مي

  جوامع پرداخته است. فرهنگ به توجه ضرورت به تحليلي ) در تحقيقي با عنوان رويكردي1387اخوان خرازي(-

كه در كليه  معتقدندو  اندپرداختهشهرسازي  تأثير فرهنگ جوامع در كليه شئون زندگي و بر در تحقيق خود به ايشان

سرلوحه مطالعات قرار گيرد و تطابق برنامه و طرحها با فرهنگ  برنامه هاي شهري بايد توجه به فرهنگ در ها و طرح

  از مقوالت اساسي پايداري جوامع است.

 رييگبهرهسعي نموده اند با  پديدار شناسي فضاي مجازي درآمدي براي با عنوان ) در  مقاله1390(احمدزاده كرماني-

  يابند.دست  برياز تحوالت حوزه سا يـ به فهم دگري ها كرديروبـر  ـديـ بـا تأكي دارشناسـيپد كـردياز رو

مجازي  فضاي در اسالمي -نيايرا فرهنگ تقويت هاي راهكار و ها فرصت ) در پژوهشي به بررسي1392حقگو(-

- ن نشان داده است كه محور هاي اصولي تقويت فرهنگ در فضاي مجازي، سياستشااي تحقيق نتايجپرداخته اند، 

گيري و هماهنگي در فضاي مجازي است و بايد مديران و مسئوالن مربوط با حمايت گذاري، سرمايه گذاري، تصميم

  .اي تقويت و توليد محتواي فاخر فراهم كنندهاي خود و رويكردي جهادي، زمينه را بر
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فرهنگي پرداخته است، نتايج تحقيق اين محقق نشان  هويت عرصه بر مجازي فضاي ) به مطالعه تاثير1393ها(وكيل-

 حضور مزاياي از اجتماعي مختلف رسانه هاي گونه هاي از استفاده و اجتماعي شبكه هاي در حضور با مي دهد افراد

 زندگي جوانب اغلب و برخوردار شده احساسات و عواطف اطالعات، اطرافيان، حمايت نظير مجازي عاجتما اين در

  .هستند مجازي دارا اجتماعات اين در نيست يكديگر كنار در افراد فيزيكي حضور نيازمند كه را خود واقعي

  

  

  روش تحقيق

ــيفي  اظ گردآوري دادهز نوع ميداني، از لح  اكاربردي، از نظر كنترل متغيرها   نوع  تحقيق،    ها از نوع تحقيقات توصـ

شي    ست كه از روش تحقيق پيماي سنادي  ا ست       و ا شده ا ستفاده  ستيابي به اهداف تحقيق ا شيوه گردآوري   . براي د

ــينه پژوهش از طريق مطالعه كتابخانه        ــت از طريق مرور مباني نظري و پيشـ ــد.  اي مياطالعات در بخش نخسـ باشـ

ــعه فعاليت گذاربندي عوامل اثررتبه ــاي مجازي با مدل -هاي فرهنگيبر توس ــيس و ويكور مذهبي در فض هاي تاپس

  اي انجام شده استتك نمونه Tصورت گرفت. سنجش ارتباط بين متغيرها و فرضيات ارائه شده با آزمون 

  

  

  يافته هاي تحقيق

  

ــعه فعاليتمهم ترين متغيرهاي اثرگذار بر  ــتخراج و در قالب مدل  مذهبي در فضــاي مجا -هاي فرهنگيتوس زي اس

  رتبه بندي شدند. نتايج يافته هاي تحقيق در قالب جداول زير آمده است:  هاي تاپسيس و ويكور 
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به   در استان لرستان يمجاز يدر فضا يمذهب -يفرهنگ يهاتيتوسعه فعالرتبه بندي راهكارهاي اثر گذار بر  :1جدول

 روش تاپسيس

 Di+ Di- CLi TOPSIS  شاخص

استفاده از مطالب جذاب با محتواي مناسب 

 ذهبي در فضاي مجازيم-فرهنگي

0.10858 0.0687 0.38753 14 

 فعاليت توسعه در مجازي، فضاي سازي¬بومي

  مذهبي -فرهنگي هاي

0.10364 0.06687 0.39218 11 

استفاده از الگوهاي فرهنگي و اسالمي در فضاي 

 مجازي 

0.12726 0.09164 0.41865 6 

 -وع سازي و به روز رساني فعاليت هاي فرهنگيتن

 مذهبي در فضاي مجازي

0.11831 0.07807 0.39754 8 

 بر عالوه مذهبي -فرهنگي فعاالن اي¬سواد رسانه

 اسالمي سواد

0.10807 0.08617 0.44363 1 

تشكيل كارگروه ها و سازمان هاي تخصصي 

 مذهبي  -فرهنگي

0.11301 0.06276 0.35707 20 

 شناخت و داخلي هاي¬دهي سرويسسامان

  اجتماعي هاي¬شبكه

0.11031 0.08489 0.43488 4 

ميزان دسترسي آسان به فضاي مجازي با محوريت 

 مذهبي-فرهنگي

0.1209 0.07771 0.39127 13 

 و ها¬انيميشن مختلف، افزارهاي¬استفاده از نرم

 مذهبي-فرهنگي موضوعات با... 

0.11726 0.07761 0.39827 7 

-ه اندازي كتابخانه مجازي كتب مختلف فرهنگيرا

 مذهبي 

0.10948 0.08438 0.43527 3 

 2 0.44048 0.08223 0.10446 ذهبي م -تشكيل گروه ها و كانال هاي فرهنگي

ح ملي و مذهبي در سط -معرفي لينك هاي فرهنگي

 بين المللي 

0.10858 0.0687 0.38753 14 

ذهبي در م -اشتراك گذاشتن فعاليت هاي فرهنگي

 شبكه هاي اجتماعي 

0.12162 0.09312 0.43364 5 

عضو گيري از جوانان در كانال ها و گروه هاي 

 مجازي 

0.13236 0.07592 0.3645 19 

برگزاري مسابقات اينترنتي با محوريت موضوعات 

 فرهنگي و مذهبي 

0.10592 0.06988 0.39751 9 

 16 0.38701 0.06737 0.10671 ايجاد فروشگاه اينترنتي محصوالت فرهنگي 

 فضاي در مادي و معنوي فكري، گذاري¬سرمايه

 مجازي

0.10364 0.06687 0.39218 11 

 -افزايش بودجه مربوط به فعاليت هاي فرهنگي

 مذهبي 

0.10488 0.06901 0.39687 10 

 18 0.38043 0.0683 0.11123  پژوهشي و علمي هاي¬انجام فعاليت

توسعه  فعاليت هاي پديده جهاني شدن در 

 مذهبي  -فرهنگي

0.10639 0.06667 0.38523 17 

 سواد بر عالوه مذهبي -فرهنگي فعاالن ايسواد رسانهدهد كه شاخص نتايج حاصل از محاسبات تاپسيس نشان مي

دارد،  ندر استان لرستا يمجاز يدر فضا يمذهب -يفرهنگ يهاتيتوسعه فعال يراهكارهااسالمي رتبه اول را در ارائه 
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 يساماندهي،  مذهب-يكتب مختلف فرهنگ يكتابخانه مجاز يراه انداز ، مذهبي -تشكيل گروه ها و كانال هاي فرهنگي

مذهبي در شبكه هاي  -اشتراك گذاشتن فعاليت هاي فرهنگيي، اجتماع هاي و شناخت شبكه يداخل هايسيسرو

در  رتبه هاي بعدي اثر گذاري بر ترويج و توسعه  ازياستفاده از الگوهاي فرهنگي و اسالمي در فضاي مج، اجتماعي

  دارد. در استان لرستان يمجاز يدر فضا يمذهب -يفرهنگ يها تيتوسعه فعال

  

 در استان لرستان يمجاز يدر فضا يمذهب -يفرهنگ يها تيتوسعه فعالرتبه بندي  راهكارهاي  اثر گذار بر  -

  بر اساس روش ويكور

  ).    2007توسعه يافته است(آپريكوف و زنگ،  Lp-metricزنگ كه بر مبناي روش  اين روش توسط آپريكوويچ و

هاي سازشي را براي يك مساله با ها تمركز داشته و جواببندي و انتخاب از يك مجموعه گزينهاين روش روي دسته

ه تصميم نهايي ياري دهد. گيرندگان را براي دستيابي بكند، به طوري كه قادر است تصميممعيارهاي متضاد تعيين مي

آل است كه كلمه سازش به يك توافق متقابل اطالق در اينجا جواب سازشي نزديكترين جواب موجه به جواب ايده

  ). Opricovis & Tzeng,2004گردد(مي
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بر اساس  لرستاندر استان  يمجاز يدر فضا يمذهب -يفرهنگ يها تيتوسعه فعال بررسي عوامل اثر گذار  بر :2 جدول

 روش ويكور

 رتبه نهايي Si Ri Qi گزينه ها

 4 0.166762 0.15 0.503928571 ي مجازيمذهبي در فضا-استفاده از مطالب جذاب با محتواي مناسب فرهنگي

 5 0.204233 0.175 0.485595238  مذهبي -فرهنگي هاي فعاليت توسعه در مجازي، فضاي سازي¬بومي

 7 0.206522 0.21 0.439047619 رهنگي و اسالمي در فضاي مجازي استفاده از الگوهاي ف

 12 0.258152 0.175 0.508035714 اي مجازيمذهبي در فض -تنوع سازي و به روز رساني فعاليت هاي فرهنگي

 16 0.408896 0.2 0.536845238 اسالمي سواد بر عالوه مذهبي -فرهنگي فعاالن اي¬سواد رسانه

 3 0.151459 0.15 0.497559524 ذهبي م -و سازمان هاي تخصصي فرهنگيتشكيل كارگروه ها 

 13 0.294765 0.15 0.557202381  اجتماعي هاي¬شبكه شناخت و داخلي هاي¬ساماندهي سرويس

 19 0.545195 0.22 0.566428571 ذهبيم-ميزان دسترسي آسان به فضاي مجازي با محوريت فرهنگي

-گيفرهن موضوعات با...  و ها¬انيميشن لف،مخت افزارهاي¬استفاده از نرم

 11 0.255149 0.22 0.445714286 مذهبي

 17 0.456522 0.175 0.590595238 ذهبي م-راه اندازي كتابخانه مجازي كتب مختلف فرهنگي

 2 0.089817 0.15 0.471904762 ذهبي م -تشكيل گروه ها و كانال هاي فرهنگي

 8 0.213816 0.15 0.523511905 ر سطح ملي و بين المللي ذهبي دم -معرفي لينك هاي فرهنگي

 6 0.205807 0.175 0.48625 ذهبي در شبكه هاي اجتماعي م -اشتراك گذاشتن فعاليت هاي فرهنگي

 14 0.30492 0.21 0.48 عضو گيري از جوانان در كانال ها و گروه هاي مجازي 

 9 0.21782 0.15 0.525178571 نگي و مذهبي برگزاري مسابقات اينترنتي با محوريت موضوعات فره

 15 0.32766 0.183333 0.525654762 ايجاد فروشگاه اينترنتي محصوالت فرهنگي 

 18 0.467963 0.2 0.561428571 مجازي فضاي در مادي و معنوي فكري، گذاري¬سرمايه

 10 0.251001 0.15 0.538988095 ذهبي م -افزايش بودجه مربوط به فعاليت هاي فرهنگي

 20 1 0.3 0.647142857  پژوهشي و علمي هاي¬انجام فعاليت

 1 0.073656 0.146667 0.469702381 ذهبي م -پديده جهاني شدن در توسعه  فعاليت هاي فرهنگي

 -يفرهنگ يهاتيشدن در توسعه  فعال يجهان دهيپددهد كه نتايج حاصل از محاسبات  با روش ويكور نشان مي

  دارد.در استان لرستان   يمجاز يدر فضا يمذهب -يفرهنگ يها تيتوسعه فعالاول را در ي رتبه مذهب

استفاده ي، مذهب -يفرهنگ يتخصص يهاها و سازمانكارگروه ليتشك، مذهبي -هاي فرهنگيها و كانالتشكيل گروه

 تيدر توسعه فعال ،يمجاز يفضا سازييبومي، مجاز يدر فضا يمذهب-يمناسب فرهنگ ياز مطالب جذاب با محتوا

استفاده از الگوهاي ي و اجتماع يدر شبكه ها يمذهب -يفرهنگ يهاتياشتراك گذاشتن فعالي، مذهب -يفرهنگ يها

در  يمذهب -يفرهنگ يهاتيتوسعه فعالهاي بعدي اثرگذار بر ي در ديگر رتبهمجاز يدر فضا يفرهنگي و اسالم

  دارد. در استان لرستان يمجاز يفضا

  

  

 تيتوسعه فعالمذهبي و  -ول: به نظر مي رسد بين محتوي سازي فضاي مجازي با محوريت  ارزش هاي فرهنگيفرضيه ا

  ي رابطه معني داري وجود دارد.مذهب -يفرهنگ يها
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مذهبي به عنوان  -هاي فرهنگيسازي فضاي مجازي به عنوان متغير مستقل و توسعه فعاليتدر اين فرضيه محتوي

اي بهره گرفته تك نمونه  Tاند، جهت سنجش ميزان معناداري روابط بين متغيرها از آزموندهمتغير وابسته معرفي ش

  شده است. كه نتايج آن در جداول زير انعكاس يافته است.

  

 -يفرهنگ يهاتيتوسعه فعالمذهبي و  -هاي فرهنگيسازي فضاي مجازي با محوريت ارزش: ميانگين محتوي3جدول

 ي در فضاي مجازيمذهب

 

  

  

  

  

ي در مذهب -يفرهنگ يهاتيتوسعه فعالمذهبي و  -هاي فرهنگيسازي با محوريت  ارزشمحتوي t آزمون آمار:4جدول

 فضاي مجازي 

  

با توجه به ميزان ضريب  T، نتايج به دست آمده از تحليل داري داده شده در جدول آزمون آماريبا توجه به سطح معني

 يها تيو توسعه فعال يمذهب -يفرهنگ يهاارزش تيبا محور يساز يمحتودهد، كه بين نشان مي 0001/0همبستگي 

دار مشاهده شده  كمتر ي رابطه معناداري  وجود دارد.  از آن جايي كه  سطح معنيمجاز يادر فض يمذهب -يفرهنگ

  است، نشان از  رد فرضيه صفر و تاييد فرضيه يك را دارد. %5از 

  

توي سازي با محوريت  ارزش هاي مح

 يها تيتوسعه فعالمذهبي و  -فرهنگي

 ي در فضاي مجازيمذهب -يفرهنگ

 انحراف از ميانگين  انحراف معيار ميانگين  تعداد

54 17.1569 3.48352 .48779 

 

محتوي سازي با محوريت  ارزش 

توسعه ذهبي و م -هاي فرهنگي

ي در مذهب -يفرهنگ يها تيفعال

 فضاي مجازي

 tآزمون آماري

 اختالف ميانگين سطح معني داري درجه آزادي  tمقدار 
 فاصله اطمينان از تفاوت 95%

 باالترين پايين ترين

-75.531 50 .0001 -36.84314 -37.8229 -35.8634 
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  فرضيه دوم: 

  مذهبي رابطه معني داري وجود دارد.-به نظر مي رسد بين بستر سازي فضاي مجازي و توسعه فعاليت هاي فرهنگي -

مذهبي به عنوان متغير  -به عنوان متغير مستقل و توسعه فعاليت هاي فرهنگيبستر سازي فضاي مجازي اين فرضيه  در

تك نمونه اي بهره گرفته شده   Tوابسته معرفي شده اند، جهت سنجش ميزان معناداري روابط بين متغيرها از آزمون

  نشان داده شده است.4-5و 3-5است. كه نتايج آن در جداول 

  

 ي در فضاي مجازيمذهب -يفرهنگ يها تيتوسعه فعالميانگين بستر سازي فضاي مجازي و : 5جدول 

 

  

  يمذهب -يفرهنگ يها تيتوسعه فعالبستر سازي فضاي مجازي و   tآزمون آماري  :   6جدول 

 : 4-5جدول 

بستر سازي فضاي 

 مجازي

 

  tمقدار 

درجه 

 آزادي

سطح معني 

 اختالف ميانگين داري

 فاصله اطمينان از تفاوت 95%

 باالترين پايين ترين

-114.456 53 1.000 -39.35185 -40.0415 -38.6622 

 

با توجه به ميزان ضريب  Tه دست آمده از تحليل ، نتايج بداري داده شده در جدول آزمون آماريبا توجه به سطح معني

 يدر فضا يمذهب -يفرهنگ يهاتيو توسعه فعالدهد، كه بين بستر سازي فضاي مجازي نشان مي 0001/0همبستگي

  ي رابطه معناداري  وجود دارد.  مجاز

  

  

مذهبي -هاي فرهنگيهاي فضاي مجازي و توسعه فعاليتگيري از قابليترسد بين بهرهفرضيه سوم: به نظر مي

  رابطه معني داري وجود دارد.

  

  

  

  

  

 انحراف از ميانگين  انحراف معيار  ميانگين تعداد بستر سازي فضاي مجازي

54 14.6481 2.52652 .34382 
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  مذهبي-هاي فرهنگيهاي فضاي مجازي و توسعه فعاليت: ميانگين بهره گيري از قابليت7جدول

  

  

  

  

  

  

  

 مذهبي-گيري از قابليت هاي فضاي مجازي و توسعه فعاليت هاي فرهنگي بهره tآزمون آماري :8جدول 

  

 

با توجه به ميزان ضريب  T، نتايج به دست آمده از تحليل داري داده شده در جدول آزمون آماريتوجه به سطح معنيبا 

-هاي فرهنگيدهد،  كه بين بهره گيري از قابليت هاي فضاي مجازي و توسعه فعاليتنشان مي 000/0همبستگي 

  مذهبي رابطه معني داري وجود دارد.

  

  

  

  فرضيه چهارم

داري مذهبي رابطه معني-هاي فرهنگيگذاري در فضاي مجازي و توسعه فعاليترسد بين افزايش سرمايهبه نظر مي-

  وجود دارد.

  

انحراف   ميانگين تعداد قابليت هاي فضاي مجازي

  معيار

 انحراف از ميانگين

54 28.5185 5.38951 .73342 

 Test Value = 54 قابليت هاي فضاي مجازي

  tمقدار 

درجه 

 آزادي

سطح معني 

 اختالف ميانگين داري

 فاصله اطمينان از تفاوت 95%

 باالترين پايين ترين

-34.743 53 .000 -25.48148 -26.9525 -24.0104 
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  مذهبي:-و توسعه فعاليت هاي فرهنگي يمجاز يدر فضا يارگذهيسرما شيافزا : ميانگين 9جدول

  

  

  يمذهب -يفرهنگ يهاتيتوسعه فعالو  يمجاز يدر فضا يگذار هيسرما شيافزا  tآزمون آماري: 10 جدول

 

 -يفرهنگ يهاتيتوسعه فعالگذاري در فضاي مجازي به عنوان متغير مستقل و در اين فرضيه افزايش ميزان سرمايه

  مستقل استفاده شد.   Tي ازآزمون ي به عنوان متغير وابسته مطرح شده است. جهت سنجش روابط معني دارمذهب

با توجه به ميزان  T، نتايج به دست آمده از تحليل داري داده شده در جدول آزمون آماريبا توجه به سطح معني

 تيتوسعه فعالو  يمجاز يدر فضا يگذارهيسرما شيافزادهد،  كه بين  ميزان نشان مي 0001/0ضريب همبستگي 

 رابطه معني داري وجود دارد.  ي در استانمذهب -يفرهنگ يها

  

  فرضيه پنجم:

هاي فرهنگي رسد استفاده نادرست و عدم نظارت صحيح بر  فضاي مجازي  منجر به كمرنگ شدن  فعاليتبه نظر مي

  مذهبي در بين افراد جامعه مي شود. -فرهنگي

  

  

افزايش ميزان سرمايه 

ي در فضاي مجازيگذار  

 انحراف از ميانگين  انحراف معيار  ميانگين تعداد

54 11.3654 2.47362 .34303 

  ميزان  شيافزا

ي در گذار هيسرما

 فضاي مجازي

 

 tمقدار 
درجه 

 آزادي

سطح معني 

 داري
 اختالف ميانگين

ان از تفاوتفاصله اطمين 95%  

 پايين ترين پايين ترين

-124.289 51 .0001 -42.63462 -43.3233 -41.9460 
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مذهبي: -هاي فرهنگيدن فعاليتاستفاده نابجا و عدم نظارت صحيح بر فضاي مجازي و  كمرنگ ش ميانگين  :11جدول  

 

 

 

 

 
 

آزمون آماري :21جدول  t استفاده نابجا و عدم نظارت صحيح بر فضاي مجازي و كمرنگ شدن  
 

  

اين فرضيه استفاده نابجا و عدم نظارت صحيح بر فضاي مجازي به عنوان متغير مستقل و و كمرنگ شدن فعاليت در 

مستقل   Tداري از آزمون مذهبي به عنوان متغير وابسته مطرح شده است. جهت سنجش روابط معني -هاي فرهنگي

با توجه  T، نتايج به دست آمده از تحليل اريداري داده شده در جدول آزمون آمبا توجه به سطح معنياستفاده شد. 

دهد، كه بين  استفاده نابجا و عدم نظارت صحيح بر فضاي مجازي و نشان مي 0001/0به ميزان ضريب همبستگي 

  مذهبي در استان رابطه معني داري وجود دارد.  -كمرنگ شدن فعاليت هاي فرهنگي

  نتيجه گيري

 سواد بر عالوه مذهبي -فرهنگي فعاالن ايسواد رسانهدهد كه شاخص مينتايج حاصل از محاسبات تاپسيس نشان 

دارد،  در استان لرستان يمجاز يدر فضا يمذهب -يفرهنگ يهاتيتوسعه فعال يراهكارهااسالمي رتبه اول را در ارائه 

 يساماندهي،  بمذه-يكتب مختلف فرهنگ يكتابخانه مجاز ياندازراه، مذهبي -تشكيل گروه ها و كانال هاي فرهنگي

مذهبي در شبكه هاي  -اشتراك گذاشتن فعاليت هاي فرهنگيي، اجتماع هايو شناخت شبكه يداخل هايسيسرو

هاي بعدي اثر گذاري بر ترويج و توسعه در رتبه استفاده از الگوهاي فرهنگي و اسالمي در فضاي مجازي، اجتماعي

  دارد. استان لرستاندر  يمجاز يدر فضا يمذهب -يفرهنگ يها تيتوسعه فعال

استفاده نابجا و عدم نظارت صحيح بر فضاي 

 -هاي فرهنگيشدن فعاليتمجازي و  كمرنگ

 مذهبي

 انحراف از ميانگين  انحراف معيار  ميانگين تعداد

54 9.0577 3.59964 .49918 

استفاده نابجا و عدم نظارت 

صحيح بر فضاي مجازي و 

كمرنگ شدن فعاليت هاي 

  يمذهب -فرهنگي

 

 اختالف ميانگين سطح معني داري درجه آزادي  tمقدار 

 فاصله اطمينان از تفاوت 95%

 پايين ترين پايين ترين

-90.032 51 1.000 -44.94231 -45.9445 -43.9402 
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 -يفرهنگ يهاتيشدن در توسعه  فعال يجهان دهيپددهد كه نتايج حاصل از محاسبات  با روش ويكور نشان مي

  دارد.در استان لرستان  يمجاز يدر فضا يمذهب -يفرهنگ يهاتيتوسعه فعالي رتبه اول را در مذهب

ي، مذهب -يفرهنگ يتخصص يهاوه ها و سازمانكارگر ليتشك ، مذهبي -تشكيل گروه ها و كانال هاي فرهنگي

در توسعه  ،يمجاز يفضا سازييبومي، مجاز يدر فضا يمذهب-يمناسب فرهنگ ياستفاده از مطالب جذاب با محتوا

استفاده از ي و اجتماع يدر شبكه ها يمذهب -يفرهنگ يهاتياشتراك گذاشتن فعالي، مذهب -يفرهنگ يها تيفعال

 -يفرهنگ يها تيتوسعه فعالي در ديگر رتبه هاي بعدي اثرگذار بر مجاز يدر فضا يمالگوهاي فرهنگي و اسال

 Tدارد. جهت سنجش ميزان معني داري بين متغيرهاي تحقيق از آزمون   در استان لرستان يمجاز يدر فضا يمذهب

زي فضاي مجازي، سازي فضاي مجازي، بستر ساتك نمونه اي بهره گرفته شد، نتايج آزمون نشان داد: بين محتوي

مذهبي با ميزان  -هاي فرهنگيگذاري و توسعه فعاليتگيري از قابليت هاي فضاي مجازي، افزايش ميزان سرمايهبهره

  رابطه معني داري وجود دارد  0001/0ضريب همبستگي 

 -هاي فرهنگييتترين راهكارهاي پيشنهادي جهت استفاده صحيح و درست از فضاي مجازي در راستاي توسعه فعالاز مهم 

  مذهبي در فضاي مجازي مي توان به موارد زير اشاره نمود:

  در فضاي مجازيمذهبي  زوم توليد محتواي مناسبل-

هاي مرتبط با فضاي آموزش و پرورش جهت استعداديابي و هدايت آنها به سمت رشته گذاري در حوزهسرمايه-

  مذهبي -اي فرهنگيدر راستاي توسعه فعاليت مجازي و سايبري

هاي عام فضاي مجازي، نه در سازي حداكثري در رابطه با زمينهاستفاده از تريبون صدا و سيما در جهت فرهنگ-

 آگاهانه از آنها افزارهاي فضاي مجازي، بلكه در جهت استفادهافزارها و نرمجهت جلوگيري از بكارگيري از سخت

 مذهبي -براي توسعه فعاليت هاي فرهنگي

  مذهبي در فضاي مجازي -هاي فرهنگيزي و به روز رساني فعاليتتنوع سا -

  مذهبي به منظور  نظارت و رصد فضاي مجازي   -هاي تخصصي فرهنگيتشكيل كارگروه ها و سازمان -

  مذهبي-راه اندازي كتابخانه مجازي كتب مختلف فرهنگي -

  مذهبي -هاي فرهنگيهاي فضاي مجازي نظير تشكيل گروه ها و كانالاستفاده از قابليت -

  هاي اجتماعي نظير تلگرام، اينستاگراممذهبي در شبكه -هاي فرهنگيگذاشتن فعاليتبه اشتراك -

  مذهبي -هاي فرهنگيعضو گيري از جوانان در كانال ها و گروه -

  ايجاد فروشگاه اينترنتي محصوالت فرهنگي -

  فضاي مجازي مذهبي در -افزايش بودجه مربوط به فعاليت هاي فرهنگي -

  مذهبي در فضاي مجازي -هاي علمي و پژوهشي در  خصوص توسعه فعاليت هاي فرهنگيانجام فعاليت -
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  برگزاري مسابقات اينترنتي با محوريت موضوعات فرهنگي و مذهبي -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منابع

  
  . 78-65): 12(6رسانه اي،  )،درآمدي بر پديدار شناسي فضاي مجازي مجله مطالعات1390احمدزاده كرماني، روح اله(-1

  . 61-51): 3(2)، رويكردي تحليلي به ضرورت توجه به فرهنگ جوامع، نشريه هويت شهر، 1387اخوان خرازي، كاميار( -2

  . :34-220)، پديده جهاني شدن، حقوق و فرهنگ، مجله سياست خارجي، 1379اردالن، اسعد(-3

  . 32-24): 12(2  ،تصاد، ماهنامه مهندسي فرهنگيبررسي نقش فرهنگ در اق، )1386اكبريان، رضا( -4

 پردازش شركت انتشارات ، 1375مزيني، منوچهر دكتر ترجمه ، دانشجويان راهنماي ،"واسازي" )،1995جعفري، ( برادبنت،-5

  شهري، تهران. ريزي برنامه و

  ، انتشارات رهيافت.)، روش هاي تحقيق و سنجش در روان شناسي و علوم تربيتي، تهران1378بياني، احمد(-6

  . انتشارات ايران.1377)، عصر دوم رسانه ها، ترجمه غالمحسين صالحيار، 1997پاستر، مارك ( -7

)، بررسي ماهيت مسائل اخالقي پژوهش در فضاي مجازي، فصلنامه اخالق در علوم فناوري، 1390ثقه االسالمي، عليرضا(-8

6)2 :(48-61 .  

  .13-1): 1(7وم سازي ژئوپلتيك اينترنت و فضاي مجازي، فصلنامه ژئوپليتيك، )، مفه1390حافظ نيا، محمدرضا(-9

  ). 5-4(2شهر، نشريه شهرساز،  كالبد و )، فرهنگ1383حبيب، فرشته(-10



 3شماره، 1، دوره 1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان           

 

662 

 

مجازي، دومين  فضاي در اسالمي ايراني فرهنگ تقويت هاي راهكار و ها فرصت )، بررسي1394حقگو، محمد امين(-11

  هي جمهوري اسالمي ايران با رويكرد فناوري اطالعات و ارتباطات. كنفرانس مّلي آينده پژو

  )، مقدمه اي بر مهندسي فرهنگي، چاپ اول، انتشارات آسمان انتظار.1392رستم گوراني، ابراهيم و همكاران(-12

  .16-1): 13-12)، درباره فلسفه فرهنگ، مجله راهبرد فرهنگ، (1390رشاد، علي اكبر(-13

)، شناسايي عوامل موثر بر جذب كاربران ايراني به شبكه هاي اجتماعي مجازي خارجي با 1391ي، طاهر(روشندل اربطان-14

  مورد مطالعه كاربران شبكه اجتماعي فيس بوك،پايانامه كارشناسي ارشد،  دانشكده مديريت دانشگاه تهران.

  

،  مركز مطالعات 1374جمه طاهره ژيان حيدري،)، ارتباطات فراملي و جهان سوم، تر1995ساسمن ، جرالد و جان اي. لنت(-15

  و تحقيقات رسانه ها.

  ، ، موسسه آينده پويان1387)، مطالعات فرهنگي، ترجمه حميرا مشيرزاده،2008سايمن، دورينگ(-16

)، بررسي نظرات كودكان، نوجوانان و مادران نسبت به اثرات اجتماعي بازي 1388شاوردي، تهمينه و شهرزداد شاوردي(-17

  .76-47): 7(2اي رايانه اي، فصلنامه تحقيقات فرهنگي، ه

 ، 1376، يلاضد فمح، ميلاضف هلالتمعن همرجفرهنگ و توسعه: رهيافت مردم شناختي، ت )، 1997(فاضلي، نعمت اهللا -18

 .اراتشتو ان اپچ انازم، سيالماد اسو ارش گنرهف : وزارترانهت

)، لزوم توجه به فرهنگ در زيرساخت هاي شهر الكترونيك، اولين كنفرانس بين 1386عسگري، سعيده و حامد عزيزخاني(-19

  المللي شهر الكترونيك.

 ). جهاني شدن، فرهنگ، هويت، تهران، نشر ني.1381گل محمدي، احمد،(-20

  .379شماره يونسكو، پيام ،"فرهنگ و تاريخ نژاد" )،2002كلود ( اشتروش، لوي-21

  ، تهران، نشر شيرازه.1381) هويت اجتماعي، ترجمه تورج يار احمدي،2002نك جنگينز، ريچارد،(-22

  تهران تهران، دانشگاه انتشارات ، 1376طبيبيان، منوچهر دكتر ترجمه ،"پنهان بعد" )،1997ادوارد، ( هال،-23

ارتباطي در كشورهاي در حال توسعه، ترجمه داوود )، تكنولوژي هاي جديد 2000هنسون اوالما ناروال، جرجيس ( -24

  ، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها1379حيدري،



 بيرانوند زاده و همكاران            

 

663 

 

-63): 9(3)، تاثير فضاي مجازي بر عرصه هويت فرهنگي، فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران،1392ها، سميرا(وكيل-25

75 .  

، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ 1376)، نعمت اهللا فاضلي، ،  فرهنگ و توسعه(رهيافت مردم شناختي توسعه1997يونسكو،-26

  و ارشاد اسالمي.

27-Amin, A, Thrift, N.,eds.(2004). The Blackwell Cultural Economy Reader,Blackwell Chaney, d. 

(1983). The Department Store as a Culture Form, Theory Culture and Society, vol. 1, no.3. 

 

28-A nderson,1995, B Standing(2000), BIjker & Law,1992: C hase etal ,2002: Gibbs 

&Kraause,2000,pargam an,1998,W islon etal,1998 

29-Kroeber.A., Kluckhohn,C, (1952), “Culture,A Critical Review of Concepts and Definitions”. 

Harvard 

University. 

30-Miller, M.B.(1981). The Bone Marche. Bourgeois Culture and the Department Store, 18691920-

,London, Allen and Unwin 

  

  

  

  


