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تاريخ پذيزش1397/2/16 :

چكيده
پژوهش حاضر ،با هدف بررسی و شناخت تأثیر فضای مجازی باا تأییاد بار
شبکههای اجتماعی مجازی و اینترنت بر هویات میای انجاا شادا اساتی ایا
پااژوهش بااا روم پیمای اای و ر باای ان ااجویاس ان اا اا سی ااتاس و
بیوچ تاس و با استفا ا از روم نموناهگیاری ببهاهبنادی انجاا شادا اساتی
روایی و اعتبار به یمک آلفای یرونباخ و اعتبار صوری حاصل شد و همچنی
برای آزموس اعتبار مدل پژوهش از نر افسار آموس اساتفا ا شادی ا اهاا باا
استفا ا از نر افسارهای  Spssو  Amosتجسیه و تحییل شادندی نتاای مااا
ساختاری ن اس مای هاد یاه متییررهاای میاساس اساتفا ا از اینترنات ،میاساس
استفا ا از شبکههای اجتماعی مجازی و سابهه استفا ا از شبکههای اجتماعی
مجازی تأثیر مانا اری بر هویت میی ارند ،و میساس ای تأثیر به ترتیب برابار
با  -0/257 ، -0/331و  -0/163است؛ بر ای اساس میتواس گفت یه تاامل ر
شبکه های اجتماعی مجازی تأثیر مانا ار ماکوسای بار هویات میای یااربراس
ار ی
كليد واشهها :فضای مجازی ،شبکههای اجتمااعی مجاازی ،ان اجویاس ،هویات
مییی
ثطضؾیٍقٌبذتضاثُِیثینيقیجىِّیبیارتویبٖی

وبضقٌبؾیاضقسثبهَئَ«

بىًبهِ
.1ایيهمبلِثطگطفتِاظپبی 
هیثبقس.
هزبظیٍَّیتروٗی»،زاًكگبُقْنسثبٌّطوطهبىزضؾبل 1393
ًَ،یؿٌسُیهؿئَل

زاًكزَیزوتطایربهِٗ قٌبؾی،گطایفثطضؾیهؿبئلارتوبٖیایطاى،زاًكگبُقنطاظ
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تيان مسأله

یىیاظ پطؾفّبیاؾبؾیثكطاهطٍظ«،هيونؿتن»اؾتویِزضربیگیبَُّییتییبثی،
ًكأتگطفتِاظًنبظثٌنبزیيِفطٌّگیّیطاًؿیبًیاؾیت؛ٍریعٍٖلیلییبییعَؾیِٗی
فطٌّگیهحؿَةهیقَز.هفَْمَّیتهفَْهیوبهالًپنچنسُاؾتویًِوییعیَاىثیِ
قىلزضؾتیهٌٗیآىضازضنوطزثِّونيزلنیلاظییهًؿیجنتذبنییثطذیَضزاض
اؾت.زضپبؾدثِپطؾفچنؿتیَّیتیباضائِیعٗطیفهكرهیاظآىاظهٌٓطّیبی
ّبیگًَبگًَیاضائِقسُاؾت.هیعَاىَّیتضاآگبّیفیطزثیِذیَز

هرتلف،زیسگبُ
زاًؿتوِزضًتنزِعساٍموٌفّبیفطزثِاٍٍاگصاضًوییقیَز،ثلىیِفیطزثبییسآىضا
ثََِضهساٍمٍپنَؾتِزضظًسگیضٍظهطُایزبزوٌسًٍنعزضفٗبلنتّبیذَیفهیَضز
پكتنجبًیلطاضزّس(گنسًعَّ.)81:1394،یت،یهاؾتٗسازٍْطفنتاًؿیبًیاؾیتویِ
ضیكِزضظثبىزاضز.ایياهطهؿتلعمزاًؿتيایياؾتوِآًْبوِّؿتٌس،آًْبثساًٌیسویِ
یوٌٌسهبوِّؿیتننٍینیطُ:ثیِٖجیبضتزیگیط
هبوِّؿتنن،هبثفْوننوِآًْبعهَضه 
َّیتیهَجمِثٌسیچٌسثٗسییییبًمكِثطزاضیاظرْیبىاًؿیبًیٍربیگیبُافیطازٍ
ذَارًَِضیٍّوىبضاى .)75:1393،

اًٖبیارتوبٖبتزضآىاؾت(
پؽثبعَرِثِعحَالتؾطیٍٕگؿتطزُزضلطىحبيطَ،یط ؾیإاالتٍهجیبحخی
زضثبةَّیتٍآیٌسَُّیتیرَاهٕزضاثٗبزهتفبٍتآىٍهًٗالتپنفضٍیآًْب،اظ
رولًِنبظّبیاؾبؾیٍيطٍضیاؾت.پطؾفاظَّیتّنزضظًسگیضٍظهیطٍُّین
زضًٓطیِّبیارتوبٖی،ربیگبُهطوعیٍهحَضیزاضز.هْنعطیئًَاظاًیَأَّییت،
َّیتهلیاؾت؛ظیطاًمكیعٗننيوٌٌسُزضحَظُفطٌّی،،ارتویبٔ،ؾنبؾیتٍحتیی
التهبززاضز.ثِٖجبضتزیگطَّ،یتهلیفطاگنطعطیيٍزضٖنيحبلهكطٍٔعیطیيؾیُ 
فّبیٖمنیسعیاؾیت(ضثیبًی،ضثیبًیٍ
َّیتزضعوبمًٓبمّبیارتوبٖییرسااظگطای 
.ثََِضولیَّ،یتهلیهزوَِٖایاظگطایفّبًٍگطـّبیهخجیت
حؿٌی )67:1388،
ًؿجتثَِٖاهلٌٖبنطٍالگَّبیَّیتثرفٍیىپبضچِوٌٌسُزضؾُ ییهوكیَض
ثٌَِٖاىیهٍاحسؾنبؾیاؾت.ثطاؾبؼایيعٗطیفَّ،ییتهلییثیٌِٖیَاىهفْیَهی

هطوّتٍچٌسضوٌیزضًٓطگطفتِقیسُاؾیتویِزضؾیُ شٌّنیتٍضفتیبضیىبییه
رؿتٍرَاؾت(حبرنبًی .)197:1379،

قْطًٍساىلبثلثطضؾیٍ

یّیبیًیَیياضعجیبَیٍزضض ؼآىایٌتطًیتٍ
یضؾیسگؿیتطـفٌیبٍض 
ثًِٓطهی 
قجىِّبیاضعجبَی،فًبییثطایؾبذتهزسزَّیتفطاّنوطزُاؾیت.زضاییيهنیبى
پنًَسٌٖبنطاؾبؾیَّیتؾبظ،یٌٗیظهبى،هىبى،فًبٍهطظّبیظًیسگیارتویبٖیضا
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ثِقستعحتعأحنطلطاضزازُاؾت(ًنىرَاُلوهطیٍهٌهیَضیبىضاًٍیسی.)108:1392،
یّیبیاَالٖیبعی یاضعجیبَی
ىیاظرٌجِّبیهْویوِاظفٌیبٍض 

یعَاىگفتوِی
پؽه 
َّ،یتاؾتَّ.یت،ثٌَِٖاىیىیاظهٌبثٕقیٌبذت،اظ

یپصیطز
ربهِٗاَالٖبعیعأحنطه 
یعَاىگفتوَِّیتاظًنبظّبیضٍاًیی
هؿبئلهْنرَاهٕثكطیاؾت.ثسٍىعطزیسه 
اًؿبىٍپنفًنبظّطگًَِظًسگیروٗیاؾیت.هٌیبثٕقیىلزٌّیسَُّییتزضرَاهیٕ
گصقتِاظلجلهكرمثَزٍَّیتافطازثنكتطرٌجِاًتؿبثیزاقتٍاییياهیطثبٖیج
وِافطازیهربهِٗاظلحبِاهطَّیتیبثیچٌساىزؾترَـعغننیطٍزگطگیًَی

یقس
ه
ًكًَس(لبؾویٍّوىبضاى.)6:1391،افطاززضرْبىهزبظیًِعٌْبلبزضًیسَّییتٍییب
ذَزهتفبٍعیزاقتِثبقٌس؛ثلىِلبزضًسزضیهلحِٓزاضایچٌسیيَّیتثبقیٌسًٍنیع
یعَاًٌسثباؾتفبزُاظیهَّیتیىؿبىزضرْبىهزیبظی
چٌسیيفطز(هخالًیهگطٍُ)ه 
ًٓطیٍللیپَض .)14:1395،

ثِعٗبهلثپطزاظًس(
زض رْبىاهطٍظُ،هطظّیبیًفَشًبپیصیطثینيهمیَالتٍ گیطٍُّیبیّیَیتی،زیگیط
هؿتحىنًنؿیتٌس،ثلىیِثیِقیستآؾینتپیصیطٍقیىٌٌسُ ّؿیتٌس.زًنیبیاضعجبَیبت
پنفآٌّ،ایيعغننطاتاؾت.احؿیبؼَّییت،فطایٌیسهٌٗیبثركییٍهٌٗبؾیبظیزض
ظًسگیاؾت.ایيهٌٗبلبثلنتثِچبلفوكنسُقسىٍثیِثحیطاىزچیبضقیسىضازاضز.
هٌبثٍٕاثعاضّبیانلیؾبذتٍحفَّّیتّبٖجبضتاًساظ:هىبىٍفًب،ظهبى،زییي،
ظثبىٍفطٌّ،وِ هْنعطیيٍیٌیعطیيهٌجَّٕیتیثی ِقیوبضهییضٍز.زضگصقیتِاییي
هٌبثَّٕیتفطزضاهیؾبذتٌسٍ،لیاهطٍظٍُ،ؾبیلًَیياضعجبَیٍفطایٌسرْیبًیقیسى
ثبهتحَلؾبذتيفًبٍظهبىٍرساوطزىآًْباظهىبى،فًبییاًحهبضیوِزضاذتنبض
رَاهٍٕفطٌّّ،بثَزعبَّیتؾبظیوٌٌس،اظثنيثطزٍُزضًتنزِعَاًیبییرَاهیٕزض
َّیتؾبظیٍَّیتیبثیافطازضاثِهنعاىثؿنبضظیبزیوبّفزازُاؾت.ثِثنبىزیگط،
زض گصقتِپنًَسعٌگبعٌ،فًب،ظهبىٍفطٌّ،یبهىبىٍؾطظهنيهٗنيً،نبظّبیَّیتی
افطازضاثِذَثیعأهنيهیوطزٍ اًؿبىّبزضزًنبیوَچه،هحسٍز،پبیساضٍهٌؿزنثِ
َّیتٍهٌٗبیهَضزًنبظذَززؾتهییبفتٌسٍ،لیفًبیهزیبظیثیبپیبضُویطزىاییي
پنًَسًٍفَشپصیطوطزىٍفطٍضیرتيظًسگیارتوبٖی،آىزًنبّبضاثیِقیستهتعلیعل
ؾبذتِاؾت(ٖجبؾیلبزیٍذلنلیوبقبًی .)28:1389،
ثبعَرِثِاّونتقجىِّبیارتوبٖیهزبظیزضٖهطحبيطوِثباؾتمجبلرْیبًی
ضٍثطٍّؿتٌسٍایيوِّطضٍظچٌسیيّعاضوبضثطًَٖایيقجىِّبیارتوبٖیهزبظی

چٌنيثبعَرِثِایيویِاوخطییتویبضثطاىقیجىِّیبیارتویبٖیهزیبظی

یقَز 
ٍّن
ه
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زاًكزٍَاوخطیتزاًكزَیبىًَٖقجىِّبیارتوبٖیهزیبظیّؿیتٌسٍزاًكیزَیبى
ّنثبعَرِثِهحنُیوِزضآىلطاضزاضًسٍزؾتطؾیآؾبىعطثِایٌتطًتٍقیجىِّیبی

قجىِّبیارتوبٖیهزبظیآقٌبییثنكتطیزاضًیس
ارتوبٖیهزبظیثْتطثبؾبظٍوبضّبی 
یّبیروٗنتقٌبذتیٍفطٌّگیًمیفثؿیتِثیط
ٍاظؾَیزیگطٖالٍُثطایيٍ،یػگ 
عفبٍتّبیلَهی یهیصّجی،

یّبییچَى
پنىطُیاؾتبىؾنؿتبىٍثلَچؿتبىًٍنعٍیػگ 
حبقنِایثیَزىاظلحیبِرغطافنیبییٍثنىیبضیگؿیتطزُزضاؾیتبىٍاظؾیَیزیگیط
یّبی رغطافنبییحبونثیطاییيهٌُمیِّوچیَىهزیبٍضتثیبوكیَضّبییهبًٌیس
ٍیػگ 
پبوؿتبىٍافغبًؿتبىٍَٖاهلزیگط،هَئََّیتهلیضازضایيهٌُمِذبلٍٍییػُ
وطزُاؾتّ.سفانلیعحمنكآىاؾیتویِفًیبیهزیبظیٍقیجىِّیبیارتویبٖی
یثبقیٌس،
هزبظیوِاظٍؾبیلاضعجبَیرسیسثٗساظرْبًیقسىزضحیَظُاضعجبَیبتهی 
چِضاثُِایثبَّیتهلیزاضز؟ 


پرسصهای پصوهص

چِضاثُِایثنيهنعاىاؾتفبزُاظایٌتطًتٍَّیتهلیٍرَززاضز؟ 

قجىِّبیارتوبٖیهزبظیٍَّیتهلیٍرَززاضز؟ 
چِضاثُِایثنيهنعاىاؾتفبزُاظ 

یارتوبٖیهزبظیٍَّیتهلیٍرَززاضز؟ 

قجىِّب
چِضاثُِایثنيؾبثمِاؾتفبزُاظ 


پيطينه تحقيق
الف) مطالعات داخلی

قبهبًیٍّوىیبضاى(،)1395زضعحمنمییویِثیبٌٖیَاىضاثُیِاؾیتفبزُاظقیجىِّیبی
ارتوبٖیهزبظیثبَّیترَاًبىقْطعْطاىاًزبمزازُاًس،ثِاییيًتنزیِضؾینسًسویِ
قجىِّبیارتوبٖیهزبظیٍَّیتفطٌّگیآًْبضاثُیِهٌٗیبزاضی
ثنيهنعاىاؾتفبزُاظ 
ٍرَززاضز؛ثسیيقىلوِزضچْبضهإلفِهستظهیبىحًیَض،هنیعاىاؾیتفبزُ،هنیعاى
فٗبلثَزىوبضثطٍ،هنعاىٍالٗیعلمیًویَزىهحتیَازضفًیبیقیجىِّیبیارتویبٖی
ٍيٗنتَّیتفطٌّگیرَاًبىضاثُِایهٌٗبزاضٍهٗىَؾیٍرَززاضز .

هزبظیثب
ههُفَیوٌْگی(،)1394عحمنمیثبٌَٖاىًمفایٌتطًیتزضقیىلگنیطیَّییت
هلیثباضائِهسلعحلنلیاًزبمزازُاؾت.ربهِٗآهبضیعحمنكحبيطافطازثیني18-30
یزّسوِثنيَّیتٍهنیعاىٍ
بفتِّبیعحمنكحبيطًكبىه 
ثَزُاًس.ی 
ؾبلقْطوبقبى 
ًَٔاؾتفبزُاظایٌتطًتضاثُِهٌٗبزاضیٍرَززاضزّ.نچٌنيیبفتیِّیبیعحمنیكحبيیط
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ًكبىزازوِثنيهتغنطٍيٗنتارتوبٖییالتهبزیرَاًبىٍَّییتضاثُیِهٌٗیبزاضی
ٍرَززاضز .
ٖسلیپَضٍّوىبضاى(،)1392زضعحمنمیوِثبٌَٖاىقجىِارتوبٖیفینؽثیَنٍ

َّیتهلیرَاًبىاًزبمزازًسثِایيًتنزِضؾنسًسوِثنيهستظهبىًَٖیت،هنیعاى
اؾتفبزُ،هنعاىهكبضوتٍفٗبلنتوبضثطاىزضفنؽثَنٍَّییتهلییویبضثطاىضاثُیِ
هٌٗبزاضهٗىَؼٍثنيٍالٗیعلمیوطزىهحتَایفنؽثَنٍَّیتهلیوبضثطاىضاثُِ
هٌٗبزاضهخجتیٍرَززاضز .

ب) مطالعات خارجی

چبٍٍلی()2017زضپػٍّكیوِثبٌَٖاىثطؾبذتاؾتساللیاظَّییتّیبزضفًیبی
گطٍُفنؽثَنزضهمُٕوبضقٌبؾییثیطایییهزٍضُ

قجىِّبیارتوبٖی:ثنٌفاظیه
ظثبىقٌبؾیاًزبمزازًس؛ثِایيًتنزِضؾنسًسویِگیطٍُنیطفبًییهگیطٍُزاًكیگبّی
ًنؿت ،ثلىِیه«فًبیارتویبٖیٍآهَظقیی»ّیناؾیت.اًٖیبثیِاؾیتمطاضَنیف
گؿتطزُایاظهٌبثٕهبًٌسقىلهثطایهٌٗبؾیبظیزؾیتیبفتیِاًیسّ.ینچٌینيیىییاظ
یعَاًیسثیبهٌیبثٍٕ
یزّسویِچگًَیَِّییتّیبیهرتلیفهی 
قطوتوٌٌسگبىًكبىه 
َُّبیاؾتساللیؾبذتِقَز .
قن 
هبضیٌٍَّوىبضاى()2016زضپػٍّكیوِثبٌَٖاىهسلؾیبظیؾیبذتقرهینت،
َّیتارتوبٖیٌٍّزبضّبیارتوبٖیاؾتفبزُرَاًبىاظفنؽثَناًزبمزازُاًس،هیسل
ثطٍىگطاییٍْ،نفِقٌبؾیٌٍّزبضّیب
یزّسوِحجبتٖبَفی ،
هٗبزالتؾبذتبضیًكبىه 
ثنٌیوٌٌس،زضحبلیوِرٌؽٌّ،زبضّیبی

یعَاًٌساؾتفبزُهكىلآفطیياظفنؽثَنضاپنف
ه
یوٌٌس .
ثَنضاپنفثنٌیه 


هنعاىاؾتفبزُاظفنؽ
گطٍٍَُّیتارتوبٖیزضنقسُ
)زضپػٍّكیوِثبٌَٖاىؾبذتِقیسىَّییت

اؾوبنقبفٗیً،بیبىٍٖخوبى(2012
اظَطیكپطٍفبیلّبیفنؽثَنوِزضثنيزاًكزَیبىهبلعیاًزبمزازًسثیِاییيًتنزیِ
ضؾنسًسوًِباهٌیّ،وتبازضاویٍذَزاضعمبییایلتَّیتآًالیيزاًكزَیبىضاعحیت
ٍّنچٌنيزضیبفتوَِّیتآًالیيثٍِؾنلِیاضظـّبیارتوبٔثِ
یزّس؛ 
عأحنطلطاضه 
یقیَز.آًیبى
ّوطاُّوتبازضاوی،اضعجبٌارتوبٖیٍهحجَثنتثبظؾبظیٍثبظاًسیكییهی 
ّنچٌنيزضیبفتٌسوِزاًكزَیبىپؿیطزضثیِویبضثیطزىپطٍفبییلّیبیٍالٗییقیبىاظ

یثبقٌس .
ضاحتعطه 

زاًكزَیبىزذتط
ثََِضولیًتبیذهُبلٗبتاًزبمقسُفَقاٖناظزاذلیٍذبضریًكبىهیزٌّسوِ
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ضؾبًِّبیروٗی،ایٌتطًتٍقجىِّبیارتوبٖیهزبظیضاثُِهٌٗبزاضیثبَّیتهلیی
قسىَّیتهیقًَس.اهیب


زاضًسٍثبٖجعغننطٍعحَالتظیبزیزضَّیتًٍَٔؾبذتِ
هی عَاىگفتوِاوخطایيعحمنمبتزضهحسٍزُرغطافنبییذبنیاًزبمقسٍُاظؾَی
زیگطعَرِظیبزیثًَِٔضاثٍُِایيوِایيقجىِّبچِعأحنطیثطَّیتهلیویبضثطاى

زاضزً،كسُاؾت .

چارچوب نظری تحقيق

چبضچَةًٓطیعحمنك،عطونجیاؾتیٌٗیهتكىلاظًٓطیِوبؾتلعزضهیَضزٍيیٗنت
َّیتزضرْبىهٗبنطًٍنعًٓطیِوبقتاؾت،ایيًٓطیِزضولزضهَضزضؾبًِّیبی
روٗیاؾت.هبًَئلوبؾتلعثباقبضُثِٖهطاضعجبَیبت،رْیبًیقیسىضاْْیَضًیَٖی
یگنطز
یزاًسوِزضازاهِیؾطهبیِزاضی،پٌِْالتهبز،ربهٍِٗفطٌّ،ضازضثطه 
قجىِه 
(وبؾتلع.)27:1385،وبؾتلعثنبىهیوٌسوَِّیتثطؾبذتٍِؾبظهبىزٌّسُیهٌٗبؾیت؛
ثبایيعفبٍتوِزضایيثحج،وبًَىعَرِاٍَّیتروٗیاؾتًٍَِّییتفیطزی.
فطينِاؾبؾیاٍایياؾتوِثََِضولی،ایيوِچِوؿیٍثیِچیِهٌٓیَضیَّییت
یؾبظزعباًساظُظیبزیعٗننيوٌٌسُیهحتَایًوبزیيَّیتهَضزًٓیطٍ
روٗیضاثط ه 
یزاًٌسیبذَزضاثنطٍىاظآىعهَض
هٌٗبیآىثطایوؿبًیاؾتوِذَزضاثبآىیىی ه 
یوٌٌس؛ثِٖجبضتزیگط،فطز َّیتهحلیؾٌتیضااًتربةوطزُیبثیَِّییترْیبًی
ه
یقیَزٍآًچیِقیىلگنیطی
یآٍضز؟وبؾتلعثنيآًچیِرْیبًیقیسىًبهنیسُ هی 
ضٍی ه 
َّیتّبیروٗیاؾتًِ،عَاظیهیثنٌسًٍِثِعىخطهؿبلوتآهنع َّیتّبیروٗیی
تّبیروٗیذطزٍضًٍس
ذُطزٍوالىاٖتمبززاضز؛ثلىًَِٖیعٌبلىٍؾتنعثنيَّی 
رْبًیقسى ضا ثبٍض زاضز.پؽوبؾتلعَّیتضافطایٌسهٌٗبؾبظیثطاؾیبؼییهٍیػگیی

یزاًسوِثطهٌیبثٕهٌٗیبیی
فطٌّگییبهزوَِٖثِّنپنَؾتِایاظٍیػگیّبیفطٌّگییه 
یقَز.ثیًِٓیطوبؾیتلعهٌٗیبزضربهٗییِقیجىِای،ثییطایاوخییط
زیگطاٍلَیتزازُه 
وٌكیگطاىارتوبٖیحَلیهَّیتثٌنبزیؾبظهبىهییبثس.ایيَّیتاؾبؾیزضََل
چِایيضّنبفتثًِحَُفطهَلثٌسیاضیىؿیَىاظ

ظهبىٍهىبىلبئنثِشاتاؾت.اگیط
َّیتقجبّتزاضز،اهبزضایٌزبوبًَىعَرِٖوسعبًهُٗیَفثیَِّیتروٗیذَاّس
یعَاًیس
ثَزعبثَِّیتفطزّ.طچٌسوِفطزگطایی،وِثبَّیتفطزیعفبٍتزاضزًنعهی 
قیىلیاظَّیتروٗیثبقس(وبؾتلع .)22:1385،
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یزّیس ویِ زض آى ًمی 
ف
ٖالٍُ ثط ایي ،وبؾتلعالگَیی اظ ربهِٗ اَالٖیبعی اضائیِ هی 
ضؾبًِّب ّؿتٌس وِ ایي ًَٔ رسیس اظ ربهِٗ ضا ثبظعَلنس

ضؾبًِّب،ولنسی اؾت ٍ زضٍالٕ

اضعجبٌروٗی ًمف اؾبؾیی زاضًیس ٍ لحیي

یّبی
یوٌٌس .زض ایيًٓبمارتوبٖی ،فٌبٍض 
ه
اضظـّبی ارتویبٖی عَؾیٍ ضؾیبًِّیب ٍ نیبحجبى آًْیب

گفتوبى ،ؾجه ظًسگی ٍّوِ
یقَز(وبؾتلع .)27:1385،
عٗطیف ه 
تّبثطؾبذتِهیی قیًَس.اهیبهؿیألِانیلیاییياؾیتویِ
ثًِٓطوبؾتلععوبمَّی 
چگًَِ،اظچِچنعی،عَؾٍچِوؿییٍ،ثِچِهٌَٓضی.ثطایثطؾبذتيَّیتّیباظ
هَازٍههبلحیهخیلعیبضید،رغطافینب،ظیؿتقٌبؾییًْ،بزّییبیعَلنییسٍثبظعَلنیس،
ذبَطُروٗی،ضؤیبّبیقرهیی،زؾیتگبٍُرْیبظلیسضتٍ،حییٍالْبهیبتزیٌییی
یقَز.اهیبافیطاز،گطٍُّبیارتویبٖیٍ،رَاهیٕعویبهیاییيهیَازذیبمضا
اؾیتفبزُه 
یپطٍضاًٌسٍهٌٗبیآًْبضاهُبثكثبالعاهبتارتوبٖیٍپطٍغُّبیفطٌّگییویِضیكیِ
ه
یوٌٌس.ثیًِٓیط
زضؾبذتارتوبٖیٍچبضچَةظهبًی یهىبًیآًْبزاضز،اظًَعٌٓننه 
وبؾیتلعایٌىیِچِوؿیٍثِچِهٌَٓضیَّیتروٗیضاثطؾبظز،عبحسظیبزیعٗنني
وٌٌسُیهحتیَایًویبزیيَّییتهَضزًٓطٍهٌٗبیآىثطایوؿبًیاؾتوِذَزضاثب
یوٌٌس(نیجَضیذؿطٍقیبّیٍآشضگیَى.)7:1392،
یزاًٌسیبثنطٍىآىعهَضه 
آىیىیه 
ًٓطیِوبقتیبپطٍضـرطدگطثٌط،ثطوٌفهتمبثلهنبىضؾبًٍِهربَجیبًیویِاظآى
یوٌٌس ًٍنعچگًَگیعأحنطگیصاضیضؾیبًِّیبثیطهربَجیبىعأونیسزاضز.
ضؾبًِاؾتفبزُه 
فطواؾبؾیاییيًٓطییِاییياؾیتویِثینيهنیعاىهَارْیٍِاؾیتفبزُاظضؾیبًٍِ
تپٌساضیزضهحتَاٍثطًبهِّبیآىضؾیبًِاضعجیبٌهؿیتمننٍریَززاضز؛ثیِاییي
ٍالٗن 
ًگطـّیبٍ

نَضتوِؾبٖتّبیهتوبزیهَارِْثبضؾبًِایذبلثبٖجایزبزعغننط
یقَز.زضٍالًٕٓطیِپطٍضـثبعٗنيهنعاىًٍیَٔ
زیسگبُّبیهَافكثبهحتَایضؾبًِه 
یوٌسعبثِؾیبظٍوبضًٍحیَُ
ثطًبهِّبیهَضزاؾتفبزُاظضؾبًِّب،هنعاىعأحنطضاهُبلِٗه 
عأحنطزؾتپنساوٌس(ٖجبؾی لبزی ٍوبقبًی)81:1389،؛ثٌبثطایيثطاؾبؼًٓطییِوبقیت
یعَاىاؾتٌجبٌوطزویِهنیعاىٍهیستاؾیتفبزُاظقیجىِّیبی
یبپطٍضـرطدگطثٌطه 
یگصاضز.پؽثطاؾبؼًٓطیِوبؾتلعوِ
ارتوبٖیهزبظیٍایٌتطًتثطَّیتفطزعأحنطه 
یعَاًسثطَّییتعأحنطگیصاض
زضهَضزَّیتٍعغننطاعیوِرْبًیقسىٍاثعاضّبیآىه 
ثبقٌسًٍٓطیِوبقتوِزضهَضزهنعاىٍهستاؾتفبزُاظقجىِّبیارتوبٖیهزیبظی
یثبقس،هسلًٓطیشیلپنكٌْبزقسُاؾت .
ٍایٌتطًته 
 119

سال نوز هم ،شمارای 1337 ،2

ضکل ضمارٌ  :1مذل وظزی چگًوگي تأثیز میشان استفادٌ اس ايىتزوت ي ضبکٍَای اجتماعي بز ًَيت ملي


ثبعَرِثِهسلًٓطیفَقٍزضًٓطگیطفتيهتغنطّیبیزضًٍییٍثنطًٍییهیسلٍ
هتغنطّبیپٌْبىهطثََِفطينِّبیعحمنكٖجبضتاؾتاظ :
-1هنعاىاؾتفبزُاظایٌتطًتعأحنطهٌٗبزاضیثطَّیتهلیٍاثٗبزَّیتهلیزاضز .
-2هنعاىاؾتفبزُاظقجىِّبیارتوبٖیهزبظیعأحنطهٌٗیبزاضیثیطَّییتهلییٍ
اثٗبزآىزاضز .
اؾتفبزُاظقجىِّبیارتوبٖیهزبظیعیأحنطهٌٗیبزاضیثیطَّییتهلییٍ

-3ؾبثمِ
اثٗبزآىزاضز .
روشضناسی تحقيق

ضٍـعحمنكاظًَٔپنوبیفهمُٗیّؿت.پنویبیفٖجیبضتاظرویٕآٍضیاَالٖیبعی
اؾتوِثبَط ًٍمكٍِثٌَِٖاىضاٌّوبیٖولیعَننفیبپنفثنٌیٍیبثیِهٌٓیَض
یپصیطز(اهنطوبفی.)121:1390،هتغنیط
عزعیٍِعحلنلضٍاثٍثنيثطذیهتغنطّب،نَضته 
ٍاثؿتٍِثطذیاظهتغنطّبیهؿتملثطاؾبؼَنفلنىطتهَضزؾٌزفلطاضگطفتیِاًیس.
ثِهٌَٓضعحلنلاٍلنِزازُّباظًطمافعاضSpss22اؾتفبزُقس؛ثِهٌَٓضاؾترطادعأحنطّط
ثبًطمافعاض Amos22وویهگطفتیِ
یهاظهتغنطّبیهؿتملاظآظهَىهٗبزالتؾبذتبضی 
قس.ربهِٗآهبضیزضایيپػٍّفزاًكزَیبىزاًكگبُؾنؿتبىٍثلَچؿتبىثَزُاًسویِ
عٗسازآًْبزضؾبلعحهنلی1392حسٍزّ10948عاضًفطثَزٍحزنًوًَیِثطاؾیبؼ
پطؾكٌبهِّیبثینيً400فیطاظ

فطهَلوَوطاىً386فطعٗننيقسٍثطایاَونٌبىثنكتط،
زاًكزَیبىزاًكگبُؾنؿتبىٍثلَچؿتبىعَظییٕقیسً.وًَیِگنیطیزضعحمنیكحبيیط
گطٍُّب
گنطیَجمِثٌسی،ربهِٗثِ 


اًزبمگطفت.زضًوًَِ
گنطیَجمِثٌسی

ثطاؾبؼًو 
ًَِ
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یقَزٍثباؾتفبزُاظضٍـعهیبزفیاظّیطَجمیًِوًَیِّیب
ٍیبَجمبتهزعاعمؿننه 
یقًَس.ربهِٗآهبضیعحمنیكحبيیطثطاؾیبؼزاًكیىسُ،همُیٕعحهینلیٍ
اًتربةه 
رٌؿنتعمؿننقسُاؾتٍعٗسازًوًَِاظّطَجمِهتٌبؾیتثیبحزینَجمیِاًتریبة
قسُاًس.ثطایؾٌزفَّیتهلیپبؾرگَیبىقبذهیثب3ثٗس(عٗلكذیبَطهكیتطن،
ٍفبزاضیهكتطنٍهنطاثهكتطن)ٍ12گَیِاظ(چلجی1387،ثًِملاظعَؾلیٍلبؾوی
ٍ)1381ثطایؾٌزفهنعاى،هستًٍَٔاؾیتفبزُاظقیجىِّیبیارتویبٖیهزیبظیاظ
گَیِّبیهحمكؾبذتِاؾتفبزُقسُاؾت.ثِهٌَٓضؾٌزفضٍایییباٖتجبضاثیعاضعحمنیك،

اؾتفبزُقسُاؾت.زضایيظهنٌِپطؾكٌبهِثِنبحتًٓطاىزازُقسعیب

اظاٖتجبضْبّطی
ًٓطاتذَزضازضهَضزؾإاالتهُط وٌٌسٍپؽاظزضیبفتًٓطآًْبًؿجتثِانال 
ؾإاالتٍگَیِّبالسامگطزیسؾپؽپطؾكٌبهِهَضزًٓطزضیهًوًًَِ30فیطیعىونیل
قسٍگَیِّبیوًِبهفَْمٍثطایپبؾرگَیبىاثْبمزاقیتزضهیتيًْیبییپطؾكیٌبهِ

حصفقسًس.ثِهٌَٓضؾٌزفپبییبییپطؾكیٌبهِثیطایعٗنینيلیسضتعجنینيوٌٌیسگی
قبذمّباظآلفبیثبالیثطذَضزاضّؿتٌس .

گَیِّباظآلفبیوطًٍجبخاؾتفبزُقسٍّوِ

جذيل  :1وتايج ريايي ضاخصَای متغیزَا

)(N= 400

ردیف

ضاخص

تعداد گویه

ضریة روایی (آلفا)

1

ًَيت ملي (ضاخص کل)

12

0/884

2

تعلّق خاطز

6

0/877

3

يفاداری

4

0/842

4

میزاث مطتزک

2

0/635


یافتههای تحقيق
یافتههای توصيفی

یزّسوِاوخطیتپبؾرگَیبىزضگطٍُؾٌی45عیب20لیطاض
ًتبیذثِزؾتآهسًُكبىه 
زاضًسٍهنبًگنيؾٌیآًبى22ؾبلاؾت.اظولپبؾرگَیبى47زضنسهیطز53،زضنیس
ظىّؿتٌس.ثِلحبِعحهینالت71،زضنیسپبؾیرگَیبىهیسضنلنؿیبًؽ25،زضنیس
فَقلنؿبًؽٍ4زضنساظپبؾرگَیبىهسضنزوتطیزاضًس.اوخطیتپبؾرگَیبىزضیه
یوٌٌس.اظثنيپبؾرگَیبى،عٗساز
قجبًِضٍظ1،ؾبٖتٍووتط()%61اظایٌتطًتاؾتفبزُه 
یثبقیٌس،اظثینيً203فیطاظ
ً205فیط(ًٖ)%51یَقیجىِّیبیارتویبٖیهزیبظیهی 
پبؾرگَیبىّ،نً124فط()%61زضییهقیجبًِضٍظثیِهنیعاىییهؾیبٖتٍووتیطاظ
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یوٌٌسٍحسٍز65زضنساظایيپبؾیرگَیبىّین
قجىِّبیارتوبٖیهزبظیاؾتفبزُه 
یهؾبلٍووتطاؾتوًَِٖقجىِّبیارتویبٖیهزیبظیقیسُاًیس.هتغنیطٍاثؿیتِ
پػٍّفحبيط،هنعاىعٗلكثَِّیتهلیاؾتً.تبیذعحمنكزضضاثُِثیبَّییتهلیی
یزّسوِ68/50زضنسپبؾرگَیبىَّیتهلیقسیس24/50،زضنسپبؾرگَیبى
ًكبىه 
َّیتهلیهتَؾٍٍ5زضنسپبؾرگَیبىَّیتهلیيٗنفیزاضًس .

یافتههای استنثاطی

فرضيه :1ثنيهنعاىاؾتفبزُاظایٌتطًتثبَّیتهلیضاثُِهٌٗبزاضیٍرَززاضز .
جذيل  :2رابطٍ بیه میشان استفادٌ اس ايىتزوت با ًَيت ملي
متغيّر

ميسان استفاده از اینترنت
ضریة همثستگی پيرسون

سطح معناداری

ًَيت ملي ضاخص کل

-0/43

0/00

بعذ تعلق خاطز

-0/40

0/00

بعذ يفاداری

-0/37

0/00

بعذ میزاث مطتزک

-0/19

0/00

رسٍلفَقًكبىهیزّسثنيهنعاىاؾتفبزُاظایٌتطًتٍَّیتهلیضاثُِهٌٗبزاضی
اؾتّ.نچٌنيثنيعوبهیاثٗبزَّیتهلیٍ

ٍرَززاضزٍقستایيضاثُِّن-0/43
هنعاىاؾتفبزُاظایٌتطًتّنضاثُِهٌٗبزاضیهٌفیٍرَززاضز .
فزضیٍ :2ثنيهنعاىاؾتفبزُاظقجىِّیبیارتویبٖیهزیبظیثیبَّییتهلییضاثُیِ
هٌٗبزاضیٍرَززاضز .

جذيل  :3رابطٍ بیه میشان استفادٌ اس ضبکٍَای اجتماعي مجاسی با ًَيت ملي
متغير

ميسان استفاده از ضثكههای اجتماعی مجازی
ضریة همثستگی پيرسون

سطح معناداری

ًَيت ملي ضاخص کل

-0/48

0/00

بعذ تعلق خاطز

-0/42

0/00

بعذ يفاداری

-0/38

0/00

بعذ میزاث مطتزک

-0/34

0/00


رسٍلفَقحبویاؾتوِثنيهنعاىاؾتفبزُاظایٌتطًتٍَّیتهلی،اثٗبزَّیتهلی
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قجىِّبیارتویبٖی
ضاثُِهٌٗبزاضهٗىَؾیٍرَززاضز،یٌٗیایيوِّطچِهنعاىاؾتفبزُاظ 

یوٌٌس .
هزبظیثنكتطثبقس،هنعاىعٗلكثَِّیتهلیٍاثٗبزَّیتهلیًنعوبّفپنساه 
فرضيه :3ثنيؾبثمِاؾتفبزُاظقجىِّبیارتویبٖیهزیبظیثیبَّییتهلییضاثُیِ
هٌٗبزاضیٍرَززاضز .

جذيل  :4رابطٍ بیه سابقٍ استفادٌ اس ضبکٍَای اجتماعي مجاسی با ًَيت ملي
ساتقه استفاده از ضثكههای اجتماعی مجازی

متغير

ضریة همثستگی پيرسون

سطح معناداری

ًَيت ملي ضاخص کل

-0/45

0/00

بعذ تعلق خاطز

-0/37

0/00

بعذ يفاداری

-0/41

0/00

بعذ میزاث مطتزک

-0/21

0/00


َجكًتبیذرسٍلفَق،ؾبثمِیاؾتفبزُاظقجىِّبیارتوبٖیهزبظیضاثُِهٌٗیبزاضی
ثبَّیتهلیٍاثٗبزَّیتهلیزاضزٍرْتایيضاثُِّنهٌفیٍهٗىَؼاؾت .

آزمون مدلیاتی معادالت ساختاری

یبثیهٗبزالتؾبذتبضیاؾت.ثِزلنلایيوِ


افعاضّبیهسل
یعطیي 
ًطم
اِهَؼ،یىیاظلَ 
لّبیّوعهبىچٌسهتغنطُ
افعاضزضآظهَىپػٍّفّبًٍٓطیِّبثباؾتفبزُاظعحلن 


ایيًطم
یّبٍعحلنلٍاضییبًؽثیِویبض
اؾتبًساضزقبهلعحلنلضگطؾنَى،عحلنلٖبهلیّ،وجؿتگ 
پػٍّكیضازضلبلتهسلّبیًوَزاضیفطاّنوطزُاؾت

یضٍز ٍاهىبىایزبزفطينِّبی
ه
یوٌسً،تیبیذحبنیلاظاییيآظهیَى
ثِووهآهبضُّبیهمتًیآًْبضاآظهَىه 

ٍؾپؽ
اٖتجبضظیبزیزاضز(ٖلیثبثبییٍعنوَضی.)1395،ثطّونياؾبؼاظایيآظهَىاؾتفبزُقس .

جذيل  :5ضاخصَای بزاسش مذل

ضاخص ترازش تطثيقی

ضاخص ترازش مقتصد

ضاخص ترازش مطلق

CMIN/DF

RMSEA

PNFI

PCFI

TLI

NFI

CFI

GFI

2/23

0/08

0/56

0/57

0/92

0/92

0/95

0/95


زازُّیبی عزطثیی
هسلؾبظی هٗبزالت ؾیبذتبضی پطؾیف اییي اؾیت ویِ آییب 
ثٌب ثِ 
هیوٌٌس یب ذنط .ثطای ّوني زض ایي ضٍـ،عٗسازی
گطزآٍضیقسُ اظ هسل ًٓطی حوبیت 

زٌّسُی هنعاىّورَاًی هسل
ًكبى 
هیقًَس وِ 
ثٌَِٖاىقبذم ثطاظـ هٗطفی 
قبذم 
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زازُّبیعزطثی اؾت(آلجطایت1393،؛اثبضقیٍحؿنٌی.)1391،قیبذمهطثیٕ
ًٓطی ٍ 
ثطایلبثللجَلثَزىهسلاؾیت.قیَهبذط

ٌَٖاىیىیاظقبذمّبی

وب)(CMIN/DFثِ
ٍلَهىؽهمبزیطثني1عبٍ5حتیگبّیهمیبزیطثیني1عیب1ٍ3عیب2ضالبثیللجیَل
زاًؿتِاًس.زضایيهسلقبذمهطثٕوبثطزضرِآظازی2/23اؾتوِزضحسلبثللجَل
قبذمّبیزیگیطیویِاؾیتفبزُقیس.قیبذمثیطاظـ

ٍهٌبؾتلطاضزاضز.اظرولِ
ٌّزبضقسُهمتهساؾت.ایلتهمبزیطثبالی0/50ییب0/60ضاهٌبؾیتعلمییویطزُاًیس
(آلجطایت1393،؛اثبضقیٍحؿنٌی.)1391،زضایيهسلًنعًPNFIٍPCFIنعثیبالی0/50
ّؿتٌسوِثطایعسٍیيهسللبثللجَلّؿتٌس.قبذمثٗسی،قیبذمثیطاظـعُجنمیی

یقیَزٍّویبىگًَیِویِزض
وِّطچِٖسزثِیهًعزیهعطثبقسهسلعبئنیسهی 

اؾت؛
یثبقٌس .
قبذمّبیثطاظـعُجنمیثبالعطاظ0/90ه 

وٌنسّوِی

رسٍلفَقهكبّسُه 
ی

جذيل  :6اثزات مستقیم ي غیزمستقیم متغیزَا بز ًَيت ملي

سطح
اثر
اثر
اثر كل
معناداری
مستقيم غيرمستقيم

مسيرها
میشان استفادٌ اس ايىتزوت ًَ >---يت ملي

-0/179

-

-0/179

میشان استفادٌ اس ايىتزوت  >---بعذ يفاداری

-

-0/133

-0/133

میشان استفادٌ اس ايىتزوت  >---بعذ تعلق خاطز

-

-0/135

-0/135

میشان استفادٌ اس ايىتزوت  >---بعذ میزاث مطتزک

-

-0/104

-0/104

میشان استفادٌ اس ضبکٍَای اجتماعي مجاسی ًَ >---يت ملي

-0/367

-

-0/367

میشان استفادٌ اس ضبکٍَای اجتماعي مجاسی  >---بعذ يفاداری

-

-0/273

-0/273

میشان استفادٌ اس ضبکٍَای اجتماعي مجاسی  >---بعذ تعلق خاطز

-

-0/276

-0/276

میشان استفادٌ اس ضبکٍَای اجتماعي مجاسی  >---بعذ میزاث مطتزک

-

-0/213

-0/213

سابقٍ استفادٌ اس ضبکٍَای اجتماعي مجاسی ًَ >---يت ملي

-0/194

-

-0/194

سابقٍ استفادٌ اس ضبکٍَای اجتماعي مجاسی  >---بعذ يفاداری

-

-0/145

-0/145

سابقٍ استفادٌ اس ضبکٍَای اجتماعي مجاسی  >---بعذ تعلق خاطز

-

-0/146

-0/146

سابقٍ استفادٌ اس ضبکٍَای اجتماعي مجاسی  >---بعذ میزاث مطتزک

-

-0/113

-0/113

0/001

0/000

0/001


ثٗساظایي وِهكرمقسویِهیسلاظثیطاظـویبفیثطذیَضزاضاؾیتًَ،ثیتثیِ

یضؾسّ.وبىگًَیِویِزضریسٍل
آهبضّبیزضًٍیهسلٍاحطاتهؿتمننٍینطهؿتمننه 
یفطهبینساظثنيهتغنطّیبیهَریَزعحمنیك،هنیعاىاؾیتفبزُاظایٌتطًیت،
فَقهكبّسُه 
هنعاىاؾتفبزُاظقجىِّبیارتوبٖیهزبظیٍؾیبثمِاؾیتفبزُاظقیجىِّیبیارتویبٖی
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هزبظیعأحنطهٌٗبزاضیثطَّیتهلیزاضًسٍاییيعیأحنطّینزضؾیُ هٌٗیبزاضی0/05
هٌٗبزاضاؾتٍایيهتغنطّبثِعطعنت-0/104ٍ-0/135،-0/133عیأحنطهؿیتمنویثیط
َّیتهلیزاضًسّ.نچٌنيایيهتغنطّبعأحنطینطهؿتمنویثطاثٗبزَّیتهلییٌٗیثٗیس

ٍفبزاضی،ثٗسعٗلكٍثٗسهنطاثهكتطنزاضًسٍهنعاىاؾیتفبزُاظایٌتطًیتثیِعطعنیت
-0/104ٍ-0/135،-0/133احطینطهؿتمنویثطاثٗبزَّیتهلیزاضز.هنیعاىاؾیتفبزُ
اظقجىِّبیارتوبٖیّناحطینطهؿتمنویثطاثٗبزَّیتهلیزاضزویِاییياحیطاتثیِ
ّنچٌنيزضهَضزاحطّبیینطهؿتمنن
عطعنتٖجبضتاًساظ -0/213ٍ-0/276،-0/273:
یعَاىگفیتویِاییيهتغنیطّینثیِ
ؾبثمِاؾتفبزُاظقجىِّبیارتوبٖیهزبظیّنه 
عطعنت-0/113ٍ-0/146،-0/145احطینطهؿتمنویثطاثٗبزَّیتهلیزاضز.ثبعَریِ
ثِرسٍلفَقٍعأحنطاتهؿتمننٍینطهؿتمنویهسلًْبییظیطَطاحیٍثِزؾتآهس .

ضکل  :2مذل وُايي تحقیق

نتيجهگيری

فًبیهزیبظیٍثیِذهیَلایٌتطًیتٍقیجىِّیبیارتویبٖیهزیبظیاهىبًیبتٍ
یوٌسٍثبٖجثٍِرَزآهیسىزًنیبیهزیبظی
فطنتّبیهتٌَٖیثطایوبضثطاىفطاّنه 
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یّبیهٌحهطثِفیطزٍهتفیبٍعیاظزًنیبیٍالٗییزاضز.اظرولیِاییي
یقَزوٍِیػگ 
ه
یعَاى ثِضٍاثًٍوبزیي،عغننطاتثٌنیبزیيزضهفیبّننظهیبىٍهىیبى،ایزیبز
عفبٍتّبه 
یهىبىثیَزى،اؾیتماللًؿیجیاظ
اضعجبٌّوعهبى،هؿتملاظفبنلٍِهىبى،فطاظهبىٍث 
لَاًنيزٍلتّبٍگوٌبمثَزىوبضثطّبٍرٗلییثیَزىهكرهیبتویبضثطی،اضعجیبٌثیب
یّیبی
قجىِّبیارتوبٖیهزبظیوٍِیػگی 
افطازیاظفطٌّّ،بیزیگطٍ...اقبضُوطز .
یعَاًٌیس
یزٌّیس،هی 
فَقضازاضًسٍایياهىبًبتٍفطنتّبضازضاذتنبضوبضثطاىلطاضه 
حَظُّبیرسیسیضاذلكوٌٌسٍثبٖجعغننطاتگؿتطزُایزضَّییتویبضثطاىایزیبز
وٌٌس.عحمنكحبيطزضّونيضاؾتبٍثبّسفثطضؾیعأحنطفًیبیهزیبظی(ایٌتطًیتٍ
قجىِّبیارتوبٖیهزبظی)ثطَّیتهلی،اثٗبزَّیتهلی(ٍفبزاضی،عٗلیكٍهنیطاث
هكتطن)زضثنيزاًكزَیبىزاًكگبُؾنؿتبىٍثلَچؿتبىاًزبمقسُاؾت .
ًٓطیِوبقتاظرولًِٓطیبعیزضحَظُاضعجبَبتاؾتوِزضثبضُیهنعاى،هیستٍ
یوٌٌسٍهٗتمساؾتویِهتغنطّیبیهنیعاى،
ضؾبًِّبیارتوبٖیثحجه 
ؾبثمِاؾتفبزُاظ 
ضؾبًِّبثطهربَجیبىضؾیبًِّیبعیأحنطزاضز.یبفتیِّیبیعحمنیك
هستٍؾبثمِاؾتفبزُاظ 
یزّیس ویِهتغنطّیبیهنیعاىاؾیتفبزُاظایٌتطًیت،هنیعاىاؾیتفبزُاظ
حبيطّنًكبىه 
قجىِّبیارتویبٖیهزیبظی،ؾیبثمِاؾیتفبزُاظقیجىِّیبیارتویبٖیهزیبظیضاثُیِ
هٌٗبزاضیثبَّیتهلیهربَجبىزاضز.یبفتِّبیعحمنكحبيطزضاییيضاثُیِثیبًتیبیذ
عحمنمییبتقییبهبًیٍّوىییبضاى(ٖ،)1395ییسلیپییَضٍّوىییبضاى(ٖ،)1393ییسلیپییَض،
یعزذَاؾتیٍذبوؿبض(،)1392ونبًپَضٍّوىبضاى(،)1392چبٍٍلی(،)2017هیبضیٌَ
ّ،نضاؾتباؾت .
ٍّوىبضاى(،)2016اؾوبنقبفٗیً،بیبىٍٖخوبى( )2012
یزّیسویِهتغنیطهنیعاىاؾیتفبزُاظ
ًتبیذهسلؾبظیهٗبزالتؾبذتبضیّنًكبىه 
ایٌتطًتثِهنعاى،-0/179عأحنطهؿتمنویثطَّیتهلیزاضزّ.ینچٌینياییيهتغنطّیب
عأحنط ینطهؿتمنویثطاثٗبزَّیتهلییٌٗییثٗیسٍفیبزاضی،ثٗیسعٗلیكٍثٗیسهنیطاث
هكتطنزاضزٍهنعاىاؾتفبزُاظایٌتطًیتثیِعطعنیت-0/194ٍ-0/367،-0/179احیط
ینطهؿتمنویثطاثٗبزَّیتهلیزاضز.هتغنطهنعاىاؾیتفبزُاظقیجىِارتویبٖیهزیبظی
عأحنطهٌٗبزاضیثطَّیتهلی،اثٗبزَّیتهلییزاضز.هنیعاىعیأحنطهؿیتمننقیجىِّیبی
ارتوبٖیهزبظیثطَّیتهلی-0/367،اؾیتٍعیأحنطینطهؿیتمننهتغنیطقیجىِّیبی
ارتوبٖیهزبظیثطاثٗیبزَّییتهلییثیِعطعنیتٖجیبضتاًیساظٍ-0/276،-0/273
قجىِّبیارتوبٖیهزبظیّینثیِعیأحنطهٌٗیبزاضیثیط
-0/213هتغنطؾبثمِاؾتفبزُاظ 
َّیتهلیٍاثٗبزَّیتهلیزاقیت.عیأحنطهؿیتمننؾیبثمِیاؾیتفبزُاظقیجىِّیبی
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ارتوبٖیهزبظیثطَّیتهلیثِهنعاىٍ-0/194عأحنطینطهؿتمننثِهنیعاى،-0/145
-0/113ٍ-0/146اؾت.ثبعَرِثِیبفتِّیبیعحمنیكٍهیسلهٗیبزالتؾیبذتبضیٍ
گفتوِّنثِنیَضتولیی

یعَاى
ّنچٌنيثبعَرِثًِٓطیِوبؾتلعًٍٓطیِوبقته 

قجىِّبیارتوبٖیهزبظیٍایٌتطًیتٍّینؾیبثمِاؾیتفبزُاظقیجىِّیبیارتویبٖی
هزبظیضاثُِهٌٗبزاضٍعأحنطهٌٗبزاضیثطَّیتهلیزاضًیسٍثبٖیجعغننیطٍعحیَالت
ظیبزیزضَّیتوبضثطاىقسُاؾت .


مناتع

















حؿنينفنطی،عْطاى:اًتكبضاتربهِٗقٌبؾبى .

،عطروِی

آلجطایت،رطهیری)1393(.؛تحلیل عامل تأيیذی
الُبییٖ،لی()1382؛بحزان ًَيت قًمي در ايزان،عْطاى:چبحقبزگبى.
،عْطاى:اًتكبضاتربهِٗقٌبؾبى .

اثبضقی،احوس؛حؿنٌی،ؾنسیٗمَة()1391؛مذلساسی معادالت ساختاری
احوسلَ،حجنت()1381؛«ثطضؾیضاثُِهنعاىَّیتهلیٍَّیتلَهیزضثنيرَاًیبىعجطییع»،پاي انوام ٍ
کارضىاسيارضذ،زاًكگبُعطثنتهسضؼ .
حبرنبًی،اثطاّنن()1379؛«عحلنلربهِٗ قیٌبذتیَّییتهلییزضاییطاىٍَیط چٌیسفطيینِ»،فص لىامٍ
مطالعات ملي،ـ .5
ذَارًَِضی،ثنػىٍّوىبضاى()1393؛«هُبلِٗؾجهظًسگیٍَّیتارتوبٖی:هُبلِٗهَضزیرَاًبىقیْط

ثٌسضٖجبؼ»،فصلىامٍ تحقیقات فزَىگي ايزان،زٍضُ،7ـ.1
ضيبییلبزی،ذسیزِ()1391؛«ایٌتطًتٍَّیتهلیوبضثطاى»،فصلىامٍ فزَىگ ارتباطات،

ؾبضٍذبًی،ثبلط؛ 
ؼ،2ـ .5
ضاثُِاؾتفبزُاظقجىِّبیارتوبٖیهزبظیثیبَّییترَاًیبىقیْط

قبهبًی،اؾوبٖنلٍّوىبضاى()1395؛«
عْطاى»،فصلىامٍ فزَىگ مطايرٌای ي رياندرماوي،ـ،7ـ .28
نجَضیذؿطٍقبّی،حجنیت؛ آشضگیَىً ،ؿیطیي()1392؛«عیأحنطقیجىِّیبیارتویبٖیهزیبظیثیطَّییت

ارتوبٖی»،فصلىامٍ مطالعات رساوٍای،ؼ،7ـ .21
نَفی،هحوسضقنس()1385؛«َّیتّبیرسیسٍالٗیٍهزبظی:هُبلِٗهَضزیوبضثطاىایٌتطًتیزاًكیزَثیب
رٌؿنتٍلَهنتهتفبٍت»،مجلٍ جُاوي رساوٍ،ـ .2
لبزی،هزتجی؛ذلنلیوبقبًی،هطعًی()1389؛«عأحنطایٌتطًتثطَّیتهلی»،مطالعات راَبزدی،عْطاى .


ٖجبؾی
ٖسلیپَض،نوسٍّوىبضاى()1392؛«قجىِارتوبٖیفنؽثَنٍَّیتهلیرَاًیبى»،فص لىامٍ مطالع ات

ملي،ؼ،14ـ .4
)1393(-------؛«عأحنطقجىِارتوبٖیفنؽثَنثطَّیتفطٌّگییرَاًیبىقیْطانیفْبى»،فص لىامٍتحقیقات فزَىگي ايزان،زٍضُ،7ـ .1
ٖلیثبثبیی،یحنی؛ عنوَضی،هحوَز()1395؛«هیسلییبثیؾیبذتبضیَٖاهیلعجنینيوٌٌیسُؾیطهبیِارتویبٖی»،

فصلىامٍ تحلیل اجتماعي وظم ي وابزابزی اجتماعي،زٍضُ،12ـ .4
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1337 ،2  شمارای،سال نوز هم
)؛«ثطضؾیًمفقجىِارتویبٖیٍایجیطزضثطؾیبذتَّییتًؿیلی1394(ًطیوبى،عَحنس؛هحوسی،ُٖلنعاز
 .32ـ،16ؼ،مطالعات فزَىگ ي ارتباطات،»رَاًبى
هُبلٗیِهیَضزی:)؛«وبضثطیایٌتطًیتٍعیأحنطآىثیطَّییتارتویبٖی1390(هطین،اهنس؛احوسپَض،ُلبزضظاز
 .39ـ،18ُزٍض،مطالعات جامعٍضىاختي،»زاًكزَیبىزاًكگبُوطزؾتبى
)؛«عٗبهلزضفًبیهزیبظیقیجىِّیبیارتویبٖیایٌتطًتییٍعیأحنطآىثیط1391(ٍحنسٍّوىبضاى،لبؾوی
،19ؼ،فصلىامٍ دي ه ي ارتباط ات،»هُبلِٗهَضزیفنؽثَنٍرَاًبىقْطانیفْبى:َّیتزیٌیرَاًبى

 .2ـ
هإؾؿیِهُبلٗیبت:عْیطاى، چگًوگي پیذايص ي تک ًيه نن،)؛ًَيت ملي؛ مؤلفٍَا1383(ًَضاهلل،لنهطی
 عوسىایطاًی،هلی
،عْیطاى،2د،عطرویِیحؿیيچبٍقینبى، ق ذرت ي ًَي ت،)؛عص ز اطعع ات1385(ایوبًَئل،وبؾتلع
 .ٍاضقبزاؾالهی،ٌّاًتكبضاتٍظاضتفط
عجننيربهِٗقٌبذتیعأحنطقجىِارتوبٖیفینؽثیَنثیطَّییتلیَهی

«)؛1392(هؿَٗزٍّوىبضاى،ونبًپَض
 .4ـ،24ؼ،جامعٍضىاسي کاربزدی،»وبضثطاىعطنزضایطاى
 .اًتكبضاتًی:عْطاى،عطروِیًبنطهَفمنبى،

)؛تجذد ي تطخص1394(آًتًَی،گنسًع
،»فطنتّبٍچبلفّیب:)؛«وٌفّبٍعٗبهالتلَهیزضفًبیهزبظی1395(هزتجی،للیپَض
 اقطف؛،ًٓطی
 .27ـ،فصلىامٍ تحقیقات سیاسي بیهالمللي
:)؛«عأهلیثطضاثُِفًبیهزبظیٍَّیترٌؿنتی1392(ِفبَو،هٌهَضیبىضاًٍسی

ًطگؽ؛،ًنىرَاُلوهطی

 .27ـ،9ؼ،فصلىامٍ مطالعات رساوٍای،»هُبلِٗهَضزیوبضثطاىایٌتطًتزضقْطوبقبى
،فصلىامٍ مطالع ات مل ي،»)؛«ضٍاثٍثنيلَهیٍعأحنطآىثطَّیتهلیالَامزضاییطاى1380(ٖلی،یَؾفی
.8ـ
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