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 آن بر هویت ملی دانشجویان تأثیرتعامل در فضای مجازی و 

 1دانشگاه سیستان و بلوچستان
 

E-mail: abdollatifkarevani@yahoo.com      عبذالطیف کارياوي * 
 

 16/2/1397: پذيزشتاريخ         21/3/1396تاريخ دريافت: 
 

 چكيده
فضای مجازی باا تأییاد بار     تأثیرپژوهش حاضر، با هدف بررسی و شناخت 

 انجاا  شادا اساتی ایا      هویات میای   رب ی اجتماعی مجازی و اینترنتها شبکه
پااژوهش بااا روم پیمای اای و  ر باای   ان ااجویاس  ان اا اا سی ااتاس و     

ی بنادی انجاا  شادا اسات     گیاری ببهاه   با استفا ا از روم نموناه و بیوچ تاس 
  یچن  و هم شدحاصل  یو اعتبار به یمک آلفای یرونباخ و اعتبار صور ییروا
باا   هاا   ا ای شاد افسار آموس اساتفا ا   آزموس اعتبار مدل پژوهش از نر  یبرا

نتاای  مااا       و تحییل شادندی  تجسیه  Amosو  Spssافسارهای  استفا ا از نر 
یاه متییررهاای میاساس اساتفا ا از اینترنات، میاساس         هاد  یما ساختاری ن اس 

ی اجتماعی ها شبکهی اجتماعی مجازی و سابهه استفا ا از ها شبکهاستفا ا از 
س ای  تأثیر به ترتیب برابار  مانا اری بر هویت میی  ارند، و میسا تأثیرمجازی 

تواس گفت یه تاامل  ر  است؛ بر ای  اساس می -163/0و  -257/0 ، -331/0با 
های اجتماعی مجازی تأثیر مانا ار ماکوسای بار هویات میای یااربراس       شبکه
  ار ی
 
هویات   ان اجویاس،  ی اجتمااعی مجاازی،   ها شبکهفضای مجازی،  :ها واشه كليد

 یمیی

                                                           

ِیثینيثطضؾیٍقٌبذتضاثُِ»اضقسثبهَئَوبضقٌبؾیًبهِبىیپبثطگطفتِاظایيهمبلِ.1 یارتویبٖیّیبقیجى
 ثبقس.هی1393ؾبلزضوطهبىثبٌّطسنقْ،زاًكگبُ«هزبظیٍَّیتروٗی

 یهؿئَل،ًَیؿٌسُقٌبؾی،گطایفثطضؾیهؿبئلارتوبٖیایطاى،زاًكگبُقنطاظزاًكزَیزوتطایربهِٗ *
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 تيان مسأله
ییبثی،ویِزضربیگیبَُّییتاؾت«هيونؿتن»ّبیاؾبؾیثكطاهطٍظ،پطؾفیىیاظ
ًٍكأت ِگطفتِاظًنبظثٌنبزیيِفطٌّگیّیطاًؿیبًیاؾیت؛ یریعٍٖلیلییبییعَؾیٗ

عیَاىثیِقَز.هفَْمَّیتهفَْهیوبهالًپنچنسُاؾتویًِوییفطٌّگیهحؿَةهی
ییهًؿیجن تذبنییثطذیَضزاضقىلزضؾتیهٌٗیآىضازضنوطزثِّونيزلنیلاظ

یعٗطیفهكرهیاظآىاظهٌٓطّیبیاؾت.زضپبؾدثِپطؾفچنؿتیَّیتیباضائِ
عَاىَّیتضاآگبّیفیطزثیِذیَزقسُاؾت.هیّبیگًَبگًَیاضائِهرتلف،زیسگبُ

قیَز،ثلىیِفیطزثبییسآىضاّبیفطزثِاٍٍاگصاضًوییزاًؿتوِزضًتنزِعساٍموٌف
ّبیذَیفهیَضزهساٍمٍپنَؾتِزضظًسگیضٍظهطُایزبزوٌسًٍنعزضفٗبلنتََضثِ

َّیت،یهاؾتٗسازٍْطفنتاًؿیبًیاؾیتویِ.(1394:81)گنسًع،پكتنجبًیلطاضزّس
ایياؾتوِآًْبوِّؿتٌس،آًْبثساًٌیسویِضیكِزضظثبىزاضز.ایياهطهؿتلعمزاًؿتي

ِهبوٌٌسیًْبعهَضههبوِّؿتنن،هبثفْوننوِآ ٖجیبضتزیگیطوِّؿیتننٍینیطُ:ثی
اًؿیبًیٍربیگیبُافیطازٍاظرْیبىیثطزاضثٌسیچٌسثٗسییییبًمكَِّیتیهَجمِ

.(1393:75ًَضیٍّوىبضاى،ذَارِ)ارتوبٖبتزضآىاؾتیاًٖب
ٍهجیبحخیؾیإاالتپؽثبعَرِثِعحَالتؾطیٍٕگؿتطزُزضلطىحبيط،َیط 

،اظآًْبزضثبةَّیتٍآیٌسَُّیتیرَاهٕزضاثٗبزهتفبٍتآىٍهًٗالتپنفضٍی
رولًِنبظّبیاؾبؾیٍيطٍضیاؾت.پطؾفاظَّیتّنزضظًسگیضٍظهیطٍُّین

ًَٔاظاًیَأَّییت،يیعطهْنیارتوبٖی،ربیگبُهطوعیٍهحَضیزاضز.ّبِیًٓطزض
زضحَظُفطٌّی،،ارتویبٔ،ؾنبؾیتٍحتییوٌٌسُيننعَّٗیتهلیاؾت؛ظیطاًمكی

ؾیُ يیعیطهكطٍٔحبلينزضٖالتهبززاضز.ثِٖجبضتزیگط،َّیتهلیفطاگنطعطیيٍ
ضثیبًی،ضثیبًیٍ)اؾیتیٖمنیسعیّبفیگطایرسااظیارتوبٖیّبًٓبمَّیتزضعوبم

ّبیهخجیتّبًٍگطـگطایفایاظََضولی،َّیتهلیهزوَِٖ.ثِ(1388:67حؿٌی،
ثرفٍیىپبضچِوٌٌسُزضؾُ ییهوكیَضًؿجتثَِٖاهلٌٖبنطٍالگَّبیَّیت

ٌَِٖاىیهٍاحسؾنبؾیاؾت.ثِ ٌٖیَاىهفْیَهیثطاؾبؼایيعٗطیف،َّییتهلییثی
اؾیتویِزضؾیُ شٌّنیتٍضفتیبضیىبییهقیسُگطفتِهطوّتٍچٌسضوٌیزضًٓط

.(1379:197حبرنبًی،)اؾتٍرَرؿتٍثطضؾیقْطًٍساىلبثل
ایٌتطًیتًٍیَیياضعجیبَیٍزضض ؼآىیّیبیگؿیتطـفٌیبٍضضؾیسیهیثًِٓط

اؾیت.زضاییيهنیبىوطزَُّیتفطاّناضعجبَی،فًبییثطایؾبذتهزسزیّبقجىِ
ارتویبٖیضاؾبظ،یٌٗیظهبى،هىبى،فًبٍهطظّبیظًیسگیَّیتپنًَسٌٖبنطاؾبؾی
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.(1392:108ًنىرَاُلوهطیٍهٌهیَضیبىضاًٍیسی،)قستعحتعأحنطلطاضزازُاؾتثِ
اضعجیبَییاَالٖیبعییّیبیهْویوِاظفٌیبٍضیّبىیاظرٌجِگفتوِیعَاىیهپؽ

ٌَٖاىیىیاظهٌبثٕقیٌبذت،اظ،َّیتاؾت.َّیت،ثِطزیپصیعأحنطهربهِٗاَالٖبعی
گفتوَِّیتاظًنبظّبیضٍاًییعَاىیٍىعطزیسهرَاهٕثكطیاؾت.ثسهؿبئلهْن
ٕ.ًنبظّطگًَِظًسگیروٗیاؾیتپنفاًؿبىٍ زٌّیسَُّییتزضرَاهیٕقیىلهٌیبث

اًتؿبثیزاقتٍاییياهیطثبٖیجگصقتِاظلجلهكرمثَزٍَّیتافطازثنكتطرٌجِ
ٍیبثیوِافطازیهربهِٗاظلحبِاهطَّیتقسیه زگطگیًَیچٌساىزؾترَـعغننیط

افطاززضرْبىهزبظیًِعٌْبلبزضًیسَّییتٍییب.(1391:6لبؾویٍّوىبضاى،)ًكًَس
لبزضًسزضیهلحِٓزاضایچٌسیيَّیتثبقیٌسًٍنیعذَزهتفبٍعیزاقتِثبقٌس؛ثلىِ
ثباؾتفبزُاظیهَّیتیىؿبىزضرْبىهزیبظیعَاًٌسیچٌسیيفطز)هخالًیهگطٍُ(ه

.(1395:14پَض،ًٓطیٍللی)اظًسثپطزلثِعٗبه
زیگیطّیَیتی،یّیبگیطٍٍُهمیَالتثینيًفَشًبپیصیطهطظّیبیاهطٍظُ،زضرْبى
ًِنؿیتٌس،هؿتحىن ِثلىی اضعجبَیبتزًنیبی.ّؿیتٌسقیىٌٌسٍُپیصیطآؾینتقیس تثی

زضهٌٗبؾیبظیٍثركییهٌٗیبفطایٌیسَّییت،احؿیبؼ.اؾتعغننطاتایيآٌّ،پنف
ٍِقسىوكنسُچبلفثِلبثلنتهٌٗبایي.اؾتظًسگی .زاضزضاقیسىزچیبضثحیطاىثی
زییي،ظهبى،فًب،ٍهىبى:اظاًسٖجبضتّبتیَّحفٍّؾبذتانلیاثعاضّبیٍهٌبثٕ
َِّیتیهٌجٕعطیيیٌیٍيیعطهْنوِفطٌّ،ٍظثبى ِ.ضٍزهییقیوبضثی اییيزضگصقیت
قیسىرْیبًیفطایٌسٍاضعجبَیًَیيٍؾبیلاهطٍظُ،ٍلیؾبذتٌس،هیضافطزَّیتهٌبثٕ
اذتنبضزضوِاًحهبضیفًبییهىبى،اظآًْبوطزىرساٍظهبىٍفًبؾبذتيهتحَلثب

ٕعَاًیبییزضًتنزٍِثطزُثنياظوٌٌس،ؾبظیَّیتعبثَزّبفطٌّ،ٍرَاهٕ زضرَاهی
زیگط،ثنبىثِ.اؾتزازُوبّفظیبزیثؿنبضهنعاىثِضاافطازیبثیَّیتٍؾبظیَّیت

گصقتِ َّیتیًنبظّبیهٗن ي،ؾطظهنيٍهىبىیبفطٌّ،ٍظهبىفًب،عٌگبعٌ،پنًَسزض
ثِهٌؿزنٍپبیساضهحسٍز،وَچه،زًنبیزضّباًؿبىٍوطزهیعأهنيذَثیثِضاافطاز
اییيویطزىپیبضُثیبهزیبظیفًبیٍلییبفتٌس،هیزؾتذَزهَضزًنبظهٌٗبیٍَّیت
ِضازًنبّبآىارتوبٖی،ظًسگیضیرتيفطٍٍوطزىًفَشپصیطٍپنًَس هتعلیعلقیستثی
.(1389:28وبقبًی،ذلنلیٍلبزیٖجبؾی)اؾتؾبذتِ

یارتوبٖیهزبظیزضٖهطحبيطوِثباؾتمجبلرْیبًیّبقجىِثبعَرِثِاّونت
یارتوبٖیهزبظیّبقجىِوِّطضٍظچٌسیيّعاضوبضثطًَٖایيضٍثطٍّؿتٌسٍایي

ِویِاوخطییتویبضثطاىچٌنيثبعَرِثِایيٍّنقَزیه یارتویبٖیهزیبظیّیبقیجى
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یارتوبٖیهزیبظیّؿیتٌسٍزاًكیزَیبىّبقجىِزاًكزٍَاوخطیتزاًكزَیبىًَٖ
ِعطثِایٌتطًتٍّنثبعَرِثِهحنُیوِزضآىلطاضزاضًسٍزؾتطؾیآؾبى یّیبقیجى

یارتوبٖیهزبظیآقٌبییثنكتطیزاضًیسّبقجىِبظیثْتطثبؾبظٍوبضّبیارتوبٖیهز
روٗنتقٌبذتیٍفطٌّگیًمیفثؿیتِثیطیّبیػگیٍٖالٍُثطایي،ٍاظؾَیزیگط

هیصّجی،یلَهیّبیعفبٍتچَىییّبیػگیًٍٍنعاؾتبىؾنؿتبىٍثلَچؿتبىیُپنىط
گؿیتطزُزضاؾیتبىٍاظؾیَیزیگیطٍثنىیبضییثیَزىاظلحیبِرغطافنیبییاِنحبق
رغطافنبییحبونثیطاییيهٌُمیِّوچیَىهزیبٍضتثیبوكیَضّبییهبًٌیسیّبیػگیٍ

ٍَٖاهلزیگط،هَئََّیتهلیضازضایيهٌُمِذبلٍٍییػُپبوؿتبىٍافغبًؿتبى
ِاؾیتآىّسفانلیعحمنكوطزُاؾت. ِفًیبیهزیبظیٍوی یارتویبٖیّیبقیجى

،ثبقیٌسیهیقسىزضحیَظُاضعجبَیبتثٗساظرْبًیرسیساضعجبَیلٍؾبیاظوِهزبظی
ایثبَّیتهلیزاضز؟چِضاثُِ


 ی پصوهصها پرسص
ایثنيهنعاىاؾتفبزُاظایٌتطًتٍَّیتهلیٍرَززاضز؟چِضاثُِ

یارتوبٖیهزبظیٍَّیتهلیٍرَززاضز؟ّبقجىِایثنيهنعاىاؾتفبزُاظچِضاثُِ
هلیٍرَززاضز؟یارتوبٖیهزبظیٍَّیتّبقجىِایثنيؾبثمِاؾتفبزُاظچِضاثُِ


 پيطينه تحقيق

 الف( مطالعات داخلی
ِ(،زضعحمنمییویِثیبٌٖیَاى1395ّوىیبضاى)قبهبًیٍ یّیبضاثُیِاؾیتفبزُاظقیجى

،ثِاییيًتنزیِضؾینسًسویِاًسزازُاًزبمثبَّیترَاًبىقْطعْطاىارتوبٖیهزبظی
َّیتفطٌّگیآًْبضاثُیِهٌٗیبزاضیارتوبٖیهزبظیٍیّبقجىِثنيهنعاىاؾتفبزُاظ

اؾیتفبزُ،هنیعاىثسیيقىلوِزضچْبضهإلفِهستظهیبىحًیَض،هنیعاى؛ٍرَززاضز
ِ ارتویبٖییّیبفٗبلثَزىوبضثط،ٍهنعاىٍالٗیعلمیًویَزىهحتیَازضفًیبیقیجى

.ٍرَززاضزٍهٗىَؾیهٌٗبزاضایٍيٗنتَّیتفطٌّگیرَاًبىضاثُِبهزبظیث
گنیطیَّییت(،عحمنمیثبٌَٖاىًمفایٌتطًیتزضقیىل1394)یوٌْگههُفَی

18-30هلیثباضائِهسلعحلنلیاًزبمزازُاؾت.ربهِٗآهبضیعحمنكحبيطافطازثیني
وِثنيَّیتٍهنیعاىٍزّسیهیعحمنكحبيطًكبىّببفتِی.اًسثَزُؾبلقْطوبقبى

ًَِٔاؾتفبزُاظایٌتطًتضاثُِهٌٗبزاضیٍرَززاضز.ّن ّیبیعحمنیكحبيیطچٌنيیبفتی
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ًكبىزازوِثنيهتغنطٍيٗنتارتوبٖییالتهبزیرَاًبىٍَّییتضاثُیِهٌٗیبزاضی
ٍرَززاضز.
ثیَنٍَاىقجىِارتوبٖیفینؽ(،زضعحمنمیوِثب1392ٌّٖوىبضاى)پَضٍٖسلی

َّیتهلیرَاًبىاًزبمزازًسثِایيًتنزِضؾنسًسوِثنيهستظهبىًَٖیت،هنیعاى
ثَنٍَّییتهلییویبضثطاىضاثُیِاؾتفبزُ،هنعاىهكبضوتٍفٗبلنتوبضثطاىزضفنؽ

ثَنٍَّیتهلیوبضثطاىضاثُِهٌٗبزاضهٗىَؼٍثنيٍالٗیعلمیوطزىهحتَایفنؽ
ٌٗبزاضهخجتیٍرَززاضز.ه


 ب( مطالعات خارجی

یزضفًیبّیبتییاظَّیاؾتسالل(زضپػٍّكیوِثبٌَٖاىثطؾبذت2017چبٍٍلی)
زٍضُهیییثیطایثَنزضهمُٕوبضقٌبؾیگطٍُفنؽهیاظٌفن:ثیارتوبٖیّبقجىِ
ّهییگیطٍُنیطفبًثِایيًتنزِضؾنسًسویِ؛اًزبمزازًسقٌبؾیظثبى یگیطٍُزاًكیگب
ٖیفًب»هیثلىِؿت،نً َّیناؾیت«یآهَظقیٍیارتویب فنی.اًٖیبثیِاؾیتمطاض

ِزؾیتیهٌٗبؾیبظییایاظهٌبثٕهبًٌسقىلهثطاگؿتطزُ اظیىییچٌیني.ّیناًیسبفتی
َزّسیوٌٌسگبىًكبىهقطوت ثیبهٌیبثٍٕعَاًیسیهرتلیفهییّیبتییویِچگًَیِّ

قَز.ؾبذتِیاؾتساللیّبَُنق
ت،نقرهیؾیبذتؾیبظیهسل(زضپػٍّكیوِثبٌَٖاى2016ّوىبضاى)یٌٍَهبض
هیسل،اًسزازُثَناًزبمیاؾتفبزُرَاًبىاظفنؽارتوبٖیٌٍّزبضّبیارتوبٖتیَّ

قٌبؾیٌٍّزبضّیبٍْنفِ،ییگطاثطٍى،یوِحجبتٖبَفزّسیًكبىهیهٗبزالتؾبذتبض
یرٌؽ،ٌّزبضّیبوِثنٌیوٌٌس،زضحبلیثَنضاپنفآفطیياظفنؽاؾتفبزُهكىلعَاًٌسیه

.وٌٌسیهثنٌیثَنضاپنفهنعاىاؾتفبزُاظفنؽزضنقسُیارتوبٖتیگطٍٍَُّ
قیسىَّییت(زضپػٍّكیوِثبٌَٖاىؾبذت2012ِ)اؾوبنقبفٗی،ًبیبىٍٖخوبى

ثَنوِزضثنيزاًكزَیبىهبلعیاًزبمزازًسثیِاییيًتنزیِّبیفنؽاظَطیكپطٍفبیل
ضؾنسًسوًِباهٌی،ّوتبازضاویٍذَزاضعمبییایلتَّیتآًالیيزاًكزَیبىضاعحیت

یارتوبٔثِّباضظـینلٍِؾچٌنيزضیبفتوَِّیتآًالیيثٍِّن؛زّسیهعأحنطلطاض
.آًیبىقیَزیهیّوطاُّوتبازضاوی،اضعجبٌارتوبٖیٍهحجَثنتثبظؾبظیٍثبظاًسیكیی

قیبىاظّیبیٍالٗییپطٍفبییلویبضثیطزىچٌنيزضیبفتٌسوِزاًكزَیبىپؿیطزضثیِّن
.ثبقٌسیهعطضاحتزاًكزَیبىزذتط

زٌّسوِاذلیٍذبضریًكبىهیََضولیًتبیذهُبلٗبتاًزبمقسُفَقاٖناظزثِ
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ّبیارتوبٖیهزبظیضاثُِهٌٗبزاضیثبَّیتهلییّبیروٗی،ایٌتطًتٍقجىِضؾبًِ
قًَس.اهیبقسىَّیتهیزاضًسٍثبٖجعغننطٍعحَالتظیبزیزضَّیتًٍَٔؾبذتِ

عَاىگفتوِاوخطایيعحمنمبتزضهحسٍزُرغطافنبییذبنیاًزبمقسٍُاظؾَیهی
ّبچِعأحنطیثطَّیتهلیویبضثطاىوِایيقجىِزیگطعَرِظیبزیثًَِٔضاثٍُِایي

زاضز،ًكسُاؾت.


 چارچوب نظری تحقيق
چبضچَةًٓطیعحمنك،عطونجیاؾتیٌٗیهتكىلاظًٓطیِوبؾتلعزضهیَضزٍيیٗنت

یّیبِضؾبًَّیتزضرْبىهٗبنطًٍنعًٓطیِوبقتاؾت،ایيًٓطیِزضولزضهَضز
قیسىضاْْیَضًیَٖیثباقبضُثِٖهطاضعجبَیبت،رْیبًیروٗیاؾت.هبًَئلوبؾتلع

طزنگیهزاضی،پٌِْالتهبز،ربهٍِٗفطٌّ،ضازضثطیؾطهبیِوِزضازاهِزاًسیهقجىِ
هٌٗبؾیت؛یزٌّسُؾبظهبىٍثطؾبذتَِّیتوِوٌسهیثنبى.وبؾتلع(1385:27وبؾتلع،)
فیطزی.َّییتًٍِاؾتروٗیَّیتاٍعَرِوبًَىثحج،ایيزضوِعفبٍتایيثب

ٍِوؿیچِوِایيََضولی،ثِوِاؾتایياٍاؾبؾیفطينِ ِثی َّییتهٌٓیَضیچی
ٍهَضزًٓیطَّیتًوبزیيهحتَاییوٌٌسُعٗننيظیبزیاًساظُعبؾبظزیهثطضاروٗی
عهَضآىاظثنطٍىضاذَزیبزاًٌسیهیىیآىثبضاذَزوِاؾتوؿبًیثطایآىهٌٗبی

ِیبوطزُاًتربةضاؾٌتیهحلیَّیت فطززیگط،ٖجبضتثِ؛وٌٌسیه رْیبًیَّییتثی
ِثنيوبؾتلع؟آٍضزیهضٍی ٍِقیَزیهیًبهنیسُقیسىرْیبًیآًچی گنیطیقیىلآًچی
روٗیییّبتیَّآهنعهؿبلوتعىخطثًٍِِثنٌسهیعَاظیًِاؾت،روٗییّبتیَّ
 ٍضًٍسذطزروٗییّبتیَّثنيؾتنعٍعٌبلىًَٖیثلىِزاضز؛اٖتمبزوالىٍذُطز

وبؾتلعَّیتضافطایٌسهٌٗبؾبظیثطاؾیبؼییهٍیػگییزاضز.پؽ ثبٍض ضا قسىرْبًی
وِثطهٌیبثٕهٌٗیبییزاًسیهّبیفطٌّگییایاظٍیػگیپنَؾتِّنفطٌّگییبهزوَِٖثِ
ِهٌٗیبًٓیطوبؾیتلع.ثیِقَزیزیگطاٍلَیتزازُه ای،ثییطایاوخییطزضربهٗییِقیجى

.ایيَّیتاؾبؾیزضََلبثسییارتوبٖیحَلیهَّیتثٌنبزیؾبظهبىهوٌكیگطاى
ثٌسیاضیىؿیَىاظچِایيضّنبفتثًِحَُفطهَلظهبىٍهىبىلبئنثِشاتاؾت.اگیط

َّیتروٗیذَاّسثیِاهبزضایٌزبوبًَىعَرِٖوسعبًهُٗیَف،َّیتقجبّتزاضز
عَاًیسیوِثبَّیتفطزیعفبٍتزاضزًنعهی،ثَزعبثَِّیتفطز.ّطچٌسوِفطزگطایی

.(1385:22وبؾتلع،)َّیتروٗیثبقسقیىلیاظ
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ِ اَالٖیبعی ربهِٗ اظ وبؾتلعالگَیی ایي، ثط ٖالٍُ ِ زّیسیهی اضائی  ًمیف آى زض وی

 ثبظعَلنس ضا ربهِٗ اظ رسیس ًَٔ ایي وِ ّؿتٌس ّبضؾبًِ زضٍالٕ ٍ اؾت ،ولنسیّبضؾبًِ

 لحیي ٍ زاضًیس اؾبؾیی ًمف روٗیاضعجبٌ یّبیفٌبٍض ارتوبٖی،ایيًٓبم زض .وٌٌسیه

ٍ ارتویبٖی یّباضظـ ّوٍِ ظًسگی ؾجه گفتوبى، ِ عَؾی  آًْیب نیبحجبى ٍ ّیبضؾیبً

.(1385:27وبؾتلع،)قَزیه عٗطیف
قیًَس.اهیبهؿیألِانیلیاییياؾیتویِثطؾبذتِهییّبتیًِٓطوبؾتلععوبمَّث

اظّیبتیثِچِهٌَٓضی.ثطایثطؾبذتيَّچگًَِ،اظچِچنعی،عَؾٍچِوؿیی،ٍ
ٍ،ظیؿتبهَازٍههبلحیهخیلعیبضید،رغطافین ثبظعَلنیس،قٌبؾیی،ًْبزّییبیعَلنییس

ٌیییذبَطُروٗی،ضؤیبّبیقرهیی،زؾیتگبٍُرْیبظلیسضت،ٍحییٍالْبهیبتزی
ارتویبٖی،ٍرَاهیٕعویبهیاییيهیَازذیبمضایّبگطٍُ.اهیبافیطاز،قَزیاؾیتفبزُه

فطٌّگییویِضیكیِیّبٍهٌٗبیآًْبضاهُبثكثبالعاهبتارتوبٖیٍپطٍغُپطٍضاًٌسیه
.ثیًِٓیطوٌٌسیهىبًیآًْبزاضز،اظًَعٌٓننهیزضؾبذتارتوبٖیٍچبضچَةظهبًی

ِوؿیٍثِچِهٌَٓضیَّیتروٗیضاثطؾبظز،عبحسظیبزیعٗننيچوبؾیتلعایٌىیِ
هٌٗبیآىثطایوؿبًیاؾتوِذَزضاثبهحتیَایًویبزیيَّییتهَضزًٓطٍیوٌٌسُ

.(1392:7نیجَضیذؿطٍقیبّیٍآشضگیَى،)وٌٌسییبثنطٍىآىعهَضهزاًٌسیآىیىیه
ویِاظآىیضؾبًٍِهربَجیبًبىنپطٍضـرطدگطثٌط،ثطوٌفهتمبثلهبیوبقتِیًٓط

ِیطگیصاضنعأحیچگًَگعنًٍ وٌٌسیضؾبًِاؾتفبزُه ّیبثیطهربَجیبىعأونیسزاضز.ضؾیبً
هَارْیٍِاؾیتفبزُاظضؾیبًٍِعاىنیهيناؾیتویِثیيییاِییًٓطيییایفطواؾبؾ

يییثیِا؛ٍریَززاضزننضعجیبٌهؿیتمآىضؾیبًِایّبزضهحتَاٍثطًبهِیپٌساضتنٍالٗ
ّیبًٍگطـطننعغزبزیذبلثبٖجایاهَارِْثبضؾبًِیهتوبزّبیؾبٖتنَضتوِ

ًٍیَٔعاىنهينپطٍضـثبعِٗی.زضٍالًٕٓطقَزیضؾبًِهیهَافكثبهحتَاّبیزیسگبُ
عبثِؾیبظٍوبضًٍحیَُوٌسیعأحنطضاهُبلِٗهعاىنّب،ههَضزاؾتفبزُاظضؾبًِیّبثطًبهِ

وبقیتِییثٌبثطایيثطاؾبؼًٓط؛(1389:81،یٍوبقبًیلبزی)ٖجبؾوٌسسانعأحنطزؾتپ
ِاؾتٌجبٌوطزعَاىیپطٍضـرطدگطثٌطهبی ِاؾیتفبزُاظهیستٍعاىنیهوی یّیبقیجى

پؽثطاؾبؼًٓطیِوبؾتلعوِ.گصاضزیعأحنطهفطزتیثطَّارتوبٖیهزبظیٍایٌتطًت
ثطَّییتعأحنطگیصاضعَاًسیهقسىٍاثعاضّبیآىزضهَضزَّیتٍعغننطاعیوِرْبًی

یارتوبٖیهزیبظیّبقجىِثبقٌسًٍٓطیِوبقتوِزضهَضزهنعاىٍهستاؾتفبزُاظ
،هسلًٓطیشیلپنكٌْبزقسُاؾت.ثبقسیهٍایٌتطًت
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 مليًَيت  بزَای اجتماعي  ي ضبکٍ استفادٌ اس ايىتزوت میشان ًوگي تأثیزمذل وظزی چگ: 1ضمارٌ  ضکل


ٍزضًٓطگیطفتيهتغنطّیبیزضًٍییٍثنطًٍییهیسلٍفَقثِهسلًٓطیثبعَرِ
:عحمنكٖجبضتاؾتاظیّبِنفطيهتغنطّبیپٌْبىهطثََِ

.زاضزهلیٍاثٗبزَّیتهلیَّیتعأحنطهٌٗبزاضیثطاؾتفبزُاظایٌتطًتهنعاى-1
هلییٍَّییتثیطعأحنطهٌٗیبزاضییارتوبٖیهزبظیّباؾتفبزُاظقجىِهنعاى-2

.زاضزاثٗبزآى
هلییٍَّییتعیأحنطهٌٗیبزاضیثیطیارتوبٖیهزبظیّباؾتفبزُاظقجىِؾبثمِ-3

.زاضزاثٗبزآى
 
 قيتحق یضناس روش
ٕفیویبنّؿت.پیهمُٗفیوبناظًَٔپكنعحمضٍـ یاَالٖیبعیآٍضٖجیبضتاظروی

ثیِهٌٓیَضبیٍیٌنثفنپبیفنعَنیٖولیٌَٖاىضاٌّوباؾتوِثبَط ًٍمكٍِثِ
طنی.هتغ(1390:121،یوبفطن)اهطزیپصینَضتهطّب،نهتغیثطذينضٍاثٍثلنٍعحلِیعزع

ِهَضزؾٌزفلطاضىطتنلفنهؿتملثطاؾبؼَیطّبناظهتغیٍاثؿتٍِثطذ اًیس.گطفتی
اؾتفبزُقس؛ثِهٌَٓضاؾترطادعأحنطّطSpss22افعاضًطماظّبزازُِناٍللنثِهٌَٓضعحل

وویهگطفتیِ Amos22افعاضثبًطمیهؿتملاظآظهَىهٗبزالتؾبذتبضیطّبناظهتغهی
اًسویٍِثلَچؿتبىثَزُؿتبىنزاًكگبُؾبىیپػٍّفزاًكزَيیزضایقس.ربهِٗآهبض

ٍحزنًوًَیِثطاؾیبؼّعاضًفطثَز10948حسٍز1392یلنزضؾبلعحهْبعٗسازآً
ًفیطاظ400ثینيّیبپطؾكٌبهًِفطعٗننيقسٍثطایاَونٌبىثنكتط،386فطهَلوَوطاى

ِ گنیطیزضعحمنیكحبيیطزاًكزَیبىزاًكگبُؾنؿتبىٍثلَچؿتبىعَظییٕقیس.ًوًَی
ّبگطٍُثٌسی،ربهِٗثِگنطیَجمِاًزبمگطفت.زضًوًَِ ثٌسیگنطیَجمًَِِثطاؾبؼًو
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ٍِثباؾتفبزُاظضٍـعهیبزفیاظّیطَجمیِقَزیهٍیبَجمبتهزعاعمؿنن ّیبًوًَی
.ربهِٗآهبضیعحمنیكحبيیطثطاؾیبؼزاًكیىسُ،همُیٕعحهینلیٍقًَسیهاًتربة

طَجمِهتٌبؾیتثیبحزینَجمیِاًتریبةرٌؿنتعمؿننقسُاؾتٍعٗسازًوًَِاظّ
عٗلكذیبَطهكیتطن،ثٗس)3.ثطایؾٌزفَّیتهلیپبؾرگَیبىقبذهیثباًسقسُ

یلبؾوًملاظعَؾلیٍث1387ِچلجی،)گَیِاظ12ٍفبزاضیهكتطنٍهنطاثهكتطن(ٍ
ٍِثطایؾٌزفهنعاى،هستًٍَٔاؾیتفبزُاظ(1381 یارتویبٖیهزیبظیاظّیبقیجى
اثیعاضعحمنیك،ّبیهحمكؾبذتِاؾتفبزُقسُاؾت.ثِهٌَٓضؾٌزفضٍایییباٖتجبضگَیِ

ًٓطاىزازُقسعیباؾتفبزُقسُاؾت.زضایيظهنٌِپطؾكٌبهِثِنبحت اظاٖتجبضْبّطی
هُط وٌٌسٍپؽاظزضیبفتًٓطآًْبًؿجتثِانال ؾإاالتًٓطاتذَزضازضهَضز

ًفیطیعىونیل30امگطزیسؾپؽپطؾكٌبهِهَضزًٓطزضیهًوًٍَِگَیِّبالسؾإاالت
ّبیوًِبهفَْمٍثطایپبؾرگَیبىاثْبمزاقیتزضهیتيًْیبییپطؾكیٌبهِقسٍگَیِ

یوٌٌیسگينینعجحصفقسًس.ثِهٌَٓضؾٌزفپبییبییپطؾكیٌبهِثیطایعٗنینيلیسضت
فبیثبالیثطذَضزاضّؿتٌس.اظآلّبقبذمّباظآلفبیوطًٍجبخاؾتفبزُقسٍّوِگَیِ
 

 (N= 400) ی متغیزَاَا ضاخص: وتايج ريايي 1 جذيل

 آلفا() ضریة روایی تعداد گویه ضاخص ردیف

 884/0 12 ضاخص کل() ًَيت ملي 1

 877/0 6 تعلّق خاطز 2

 842/0 4 يفاداری 3

 635/0 2 میزاث مطتزک 4


 ی تحقيقها افتهی
 ی توصيفیها افتهی

لیطاض20عیب45وِاوخطیتپبؾرگَیبىزضگطٍُؾٌیزّسیهآهسًُكبىثِزؾتًتبیذ
زضنیس53زضنسهیطز،47ؾبلاؾت.اظولپبؾرگَیبى22زاضًسٍهنبًگنيؾٌیآًبى

زضنیس25زضنیسپبؾیرگَیبىهیسضنلنؿیبًؽ،71لحبِعحهینالت،ظىّؿتٌس.ثِ
پبؾرگَیبىزضیهتیخطاوزضنساظپبؾرگَیبىهسضنزوتطیزاضًس.4ٍؿبًؽنلفَق
.اظثنيپبؾرگَیبى،عٗسازوٌٌسیه%(اظایٌتطًتاؾتفبز61ُؾبٖتٍووتط)1،ضٍظقجبًِ
ِ%(ًٖی51ًَفیط)205 ًفیطاظ203،اظثینيثبقیٌسیهییارتویبٖیهزیبظیّیبقیجى

ِ%(زضییه61ًفط)124پبؾرگَیبى،ّن اظٍووتیطثیِهنیعاىییهؾیبٖتضٍظقیجبً



 1337، 2ی  م، شمارانوز هسال 

 122

زضنساظایيپبؾیرگَیبىّین65ٍحسٍزوٌٌسیهوبٖیهزبظیاؾتفبزُیارتّبقجىِ
هتغنیطٍاثؿیتِ.اًیسقیسُیارتویبٖیهزیبظیّبقجىِاؾتوًٍَِٖووتطیهؾبل

پػٍّفحبيط،هنعاىعٗلكثَِّیتهلیاؾت.ًتبیذعحمنكزضضاثُِثیبَّییتهلیی
زضنسپبؾرگَیبى50/24زضنسپبؾرگَیبىَّیتهلیقسیس،50/68وِزّسیهًكبى

زضنسپبؾرگَیبىَّیتهلیيٗنفیزاضًس.5َّیتهلیهتَؾٍٍ

 ی استنثاطیها افتهی

.ٍرَززاضزیضاثُِهٌٗبزاضهلیَّیتثباؾتفبزُاظایٌتطًتهنعاىثني:1فرضيه 
 

 استفادٌ اس ايىتزوت با ًَيت ملي : رابطٍ بیه میشان2جذيل 

 متغيّر
 استفاده از اینترنت ميسان

 سطح معناداری ضریة همثستگی پيرسون

 00/0 -43/0 ًَيت ملي ضاخص کل

 00/0 -40/0 بعذ تعلق خاطز

 00/0 -37/0 بعذ يفاداری

 00/0 -19/0 بعذ میزاث مطتزک
 

ایٌتطًتٍَّیتهلیضاثُِهٌٗبزاضیزّسثنيهنعاىاؾتفبزُاظرسٍلفَقًكبىهی
چٌنيثنيعوبهیاثٗبزَّیتهلیٍاؾت.ّن-43/0ٍرَززاضزٍقستایيضاثُِّن

هنعاىاؾتفبزُاظایٌتطًتّنضاثُِهٌٗبزاضیهٌفیٍرَززاضز.
ضاثُیِهلییَّییتیارتویبٖیهزیبظیثیبّیباؾتفبزُاظقجىِهنعاىثني:2فزضیٍ 
.ٍرَززاضزیهٌٗبزاض


 ی اجتماعي مجاسی با ًَيت مليَا ضبکٍ: رابطٍ بیه میشان استفادٌ اس 3جذيل 

 متغير
 ی اجتماعی مجازیها ضثكهاستفاده از  ميسان

 سطح معناداری ضریة همثستگی پيرسون

 00/0 -48/0 ًَيت ملي ضاخص کل

 00/0 -42/0 بعذ تعلق خاطز

 00/0 -38/0 بعذ يفاداری

 00/0 -34/0 مطتزکبعذ میزاث 


هلی،اثٗبزَّیتهلیرسٍلفَقحبویاؾتوِثنيهنعاىاؾتفبزُاظایٌتطًتٍَّیت
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یارتویبٖیّبقجىِوِّطچِهنعاىاؾتفبزُاظضاثُِهٌٗبزاضهٗىَؾیٍرَززاضز،یٌٗیایي
.وٌٌسیهپنساوبّفعنًهزبظیثنكتطثبقس،هنعاىعٗلكثَِّیتهلیٍاثٗبزَّیتهلی

ضاثُیِهلییَّییتیارتویبٖیهزیبظیثیبّباؾتفبزُاظقجىِؾبثمِثني:3فرضيه 
.ٍرَززاضزیهٌٗبزاض


 ی اجتماعي مجاسی با ًَيت مليَا ضبکٍ: رابطٍ بیه سابقٍ استفادٌ اس 4جذيل 

 متغير
 ی اجتماعی مجازیها ضثكهاستفاده از  ساتقه

 سطح معناداری ضریة همثستگی پيرسون

 00/0 -45/0 ملي ضاخص کلًَيت 

 00/0 -37/0 بعذ تعلق خاطز

 00/0 -41/0 بعذ يفاداری

 00/0 -21/0 بعذ میزاث مطتزک


یارتوبٖیهزبظیضاثُِهٌٗیبزاضیّبقجىِیاؾتفبزُاظَجكًتبیذرسٍلفَق،ؾبثمِ
ثبَّیتهلیٍاثٗبزَّیتهلیزاضزٍرْتایيضاثُِّنهٌفیٍهٗىَؼاؾت.


 یاتی معادالت ساختاری آزمون مدل

 وِیبثیهٗبزالتؾبذتبضیاؾت.ثِزلنلایيافعاضّبیهسلًطميیعطییىیاظلَ،اِهَؼ

 ّوعهبىچٌسهتغنطُیّبلنثباؾتفبزُاظعحلّبِیّبًٍٓطافعاضزضآظهَىپػٍّفایيًطم

ِّبیاؾتبًساضزقبهلعحلنلضگطؾنَى،عحلنلٖبهلی،ّوجؿتگ ویبضٍعحلنلٍاضییبًؽثی
ًوَزاضیفطاّنوطزُاؾتیّبپػٍّكیضازضلبلتهسلیّبِنٍاهىبىایزبزفطي ضٍزیه

ًتیبیذحبنیلاظاییيآظهیَى،وٌسیهمتًیآًْبضاآظهَىهیّبثِووهآهبضُ ٍؾپؽ
قس.اظایيآظهَىاؾتفبزُثطّونياؾبؼ.(1395ٖلیثبثبییٍعنوَضی،)زاضزاٖتجبضظیبزی


 ی بزاسش مذلَا ضاخص: 5جذيل 

 ضاخص ترازش مطلق تطثيقی ترازشضاخص  ضاخص ترازش مقتصد

CMIN/DF RMSEA PNFI PCFI TLI NFI CFI GFI 

23/2 08/0 56/0 57/0 92/0 92/0 95/0 95/0 

ِ اؾیت اییي پطؾیف ؾیبذتبضی هٗبزالت ؾبظیهسل ثِ ثٌب عزطثیی ّیبیزازُ آییب وی

 ضٍـ،عٗسازی ایي زض ّوني ثطای .ذنط یب وٌٌسهی حوبیت ًٓطی هسل اظ قسُگطزآٍضی

 هسل هنعاىّورَاًی یزٌّسًُكبى وِ قًَسهی هٗطفی ثطاظـ ٌَٖاىقبذمثِ قبذم
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.قیبذمهطثیٕ(1391؛اثبضقیٍحؿنٌی،1393آلجطایت،)اؾت ّبیعزطثیزازُ ٍ ًٓطی
قیَهبذطهسلاؾیت.لجَلثَزىثطایلبثلّبیٌَٖاىیىیاظقبذمثِ(CMIN/DF)وب

لجیَلضالبثیل2عیب3ٍ1عیب1ٍحتیگبّیهمیبزیطثیني5عب1همبزیطثنيٍلَهىؽ
لجَلاؾتوِزضحسلبثل23/2زضایيهسلقبذمهطثٕوبثطزضرِآظازیاًس.زاًؿتِ

قیبذمثیطاظـقیس.ویِاؾیتفبزُطییزیگیّبقبذمٍهٌبؾتلطاضزاضز.اظرولِ
اًیسضاهٌبؾیتعلمییویطز60/0ُییب50/0اؾت.ایلتهمبزیطثبالیٌّزبضقسُهمتهس

50/0ًنعثیبالیPCFIٍPNFIزضایيهسلًنع.(1391؛اثبضقیٍحؿنٌی،1393آلجطایت،)
ـلجَلّؿتٌس.قبذمثٗسی،قیبذمّؿتٌسوِثطایعسٍیيهسللبثل عُجنمییثیطاظ

گًَیِویِزضٍّویبىقیَزیهیهسلعبئنیسعطثبقسوِّطچِٖسزثِیهًعزیهاؾت؛
.ثبقٌسیه90/0عُجنمیثبالعطاظثطاظـیّبقبذمیوٌنسّوِیهرسٍلفَقهكبّسُ


 : اثزات مستقیم ي غیزمستقیم متغیزَا بز ًَيت ملي6جذيل 

 مسيرها
اثر 

 مستقيم
اثر 

 غيرمستقيم
 اثر كل

سطح 
 معناداری

 001/0 -179/0 - -179/0 ًَيت ملي <---میشان استفادٌ اس ايىتزوت 

  -133/0 -133/0 - بعذ يفاداری <---میشان استفادٌ اس ايىتزوت 

  -135/0 -135/0 - بعذ تعلق خاطز <---میشان استفادٌ اس ايىتزوت 

  -104/0 -104/0 - بعذ میزاث مطتزک <---میشان استفادٌ اس ايىتزوت 

 000/0 -367/0 - -367/0 ًَيت ملي <---ی اجتماعي مجاسی َا ضبکٍمیشان استفادٌ اس 

  -273/0 -273/0 - بعذ يفاداری <---ی اجتماعي مجاسی َا ضبکٍمیشان استفادٌ اس 

  -276/0 -276/0 - بعذ تعلق خاطز <---ی اجتماعي مجاسی َا ضبکٍمیشان استفادٌ اس 

  -213/0 -213/0 - بعذ میزاث مطتزک <---ی اجتماعي مجاسی َا ضبکٍمیشان استفادٌ اس 

 001/0 -194/0 - -194/0 ًَيت ملي <---ی اجتماعي مجاسی َا ضبکٍسابقٍ استفادٌ اس 

  -145/0 -145/0 - بعذ يفاداری <---ی اجتماعي مجاسی َا ضبکٍسابقٍ استفادٌ اس 

  -146/0 -146/0 - تعلق خاطزبعذ  <---ی اجتماعي مجاسی َا ضبکٍسابقٍ استفادٌ اس 

  -113/0 -113/0 - بعذ میزاث مطتزک <---ی اجتماعي مجاسی َا ضبکٍسابقٍ استفادٌ اس 


وِهكرمقسویِهیسلاظثیطاظـویبفیثطذیَضزاضاؾیت،ًَثیتثیِثٗساظایي
گًَیِویِزضریسٍل.ّوبىضؾسیهآهبضّبیزضًٍیهسلٍاحطاتهؿتمننٍینطهؿتمنن

اظثنيهتغنطّیبیهَریَزعحمنیك،هنیعاىاؾیتفبزُاظایٌتطًیت،سینفطهبیهفَقهكبّسُ
ِیارتوبٖیهزبظیٍؾیبثمِاؾیتفبزُاظّبقجىِهنعاىاؾتفبزُاظ یارتویبٖیّیبقیجى
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05/0ّینزضؾیُ هٌٗیبزاضیعیأحنطهٌٗبزاضیثطَّیتهلیزاضًسٍاییيعأحنطهزبظی
هؿیتمنویثیطعیأحنط-104/0ٍ-135/0،-133/0اضاؾتٍایيهتغن طّبثِعطعنتهٌٗبز

ینطهؿتمنویثطاثٗبزَّیتهلییٌٗیثٗیسعأحنطچٌنيایيهتغنطّبَّیتهلیزاضًس.ّن
ٍفبزاضی،ثٗسعٗلكٍثٗسهنطاثهكتطنزاضًسٍهنعاىاؾیتفبزُاظایٌتطًیتثیِعطعنیت

حطینطهؿتمنویثطاثٗبزَّیتهلیزاضز.هنیعاىاؾیتفبزُا-104/0ٍ-135/0،-133/0
یارتوبٖیّناحطینطهؿتمنویثطاثٗبزَّیتهلیزاضزویِاییياحیطاتثیِّبقجىِاظ

چٌنيزضهَضزاحطّبیینطهؿتمننّن-213/0ٍ-276/0،-273/0اًساظ:عطعنتٖجبضت
گفیتویِاییيهتغنیطّینثیِىعَایهیارتوبٖیهزبظیّنّبقجىِؾبثمِاؾتفبزُاظ

احطینطهؿتمنویثطاثٗبزَّیتهلیزاضز.ثبعَریِ-113/0ٍ-146/0،-145/0عطعنت
ثِرسٍلفَقٍعأحنطاتهؿتمننٍینطهؿتمنویهسلًْبییظیطَطاحیٍثِزؾتآهس.

 
 مذل وُايي تحقیق :2ضکل 

 
 گيری نتيجه

ٍفًبیهزیبظیٍثیِذهیَل ِایٌتطًیت یارتویبٖیهزیبظیاهىبًیبتٍّیبقیجى
ٍثبٖجثٍِرَزآهیسىزًنیبیهزیبظیوٌسیهیهتٌَٖیثطایوبضثطاىفطاّنّبفطنت
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ٍهتفیبٍعیاظزًنیبیٍالٗییزاضز.اظرولیِاییيفیطزهٌحهطثِیّبیػگیٍوِقَزیه
ثِضٍاثًٍوبزیي،عغننطاتثٌنیبزیيزضهفیبّننظهیبىٍهىیبى،ایزیبزعَاىیهّبعفبٍت

ثیَزى،اؾیتماللًؿیجیاظهىبىیثعجبٌّوعهبى،هؿتملاظفبنلٍِهىبى،فطاظهبىٍاض
ّبٍگوٌبمثَزىوبضثطّبٍرٗلییثیَزىهكرهیبتویبضثطی،اضعجیبٌثیبلَاًنيزٍلت
یّیبیػگییٍیارتوبٖیهزبظیوِّبقجىِیزیگطٍ...اقبضُوطز.ّبفطٌّ،افطازیاظ

عَاًٌیسیهی،زٌّیسیهّبضازضاذتنبضوبضثطاىلطاضفطنتفَقضازاضًسٍایياهىبًبتٍ
ایزضَّییتویبضثطاىایزیبزیرسیسیضاذلكوٌٌسٍثبٖجعغننطاتگؿتطزُّبحَظُ
فًیبیهزیبظی)ایٌتطًیتٍعأحنطعحمنكحبيطزضّونيضاؾتبٍثبّسفثطضؾیوٌٌس.
طاثنیهبزاضی،عٗلیكٍٍف)یهلیارتوبٖیهزبظی(ثطَّیتهلی،اثٗبزَّیتّبقجىِ

هكتطن(زضثنيزاًكزَیبىزاًكگبُؾنؿتبىٍثلَچؿتبىاًزبمقسُاؾت.
ٍیهنعاى،هیستًٓطیِوبقتاظرولًِٓطیبعیزضحَظُاضعجبَبتاؾتوِزضثبضُ

ٍهٗتمساؾتویِهتغنطّیبیهنیعاى،وٌٌسیهیارتوبٖیثحجّبضؾبًِاؾتفبزُاظؾبثمِ
ِثطهربَجیبىّبضؾبًِاظاؾتفبزٍُؾبثمِهست ِعیأحنطزاضز.یّیبضؾیبً یعحمنیكّیببفتی

ویِهتغنطّیبیهنیعاىاؾیتفبزُاظایٌتطًیت،هنیعاىاؾیتفبزُاظزّیسیهحبيطّنًكبى
ِقجىِ ّیبیارتویبٖیهزیبظیضاثُیِّبیارتویبٖیهزیبظی،ؾیبثمِاؾیتفبزُاظقیجى

حبيطزضاییيضاثُیِثیبًتیبیذیعحمنكّببفتِهٌٗبزاضیثبَّیتهلیهربَجبىزاضز.ی
پییَض،ٖییسلی(،1393ّوىییبضاى)پییَضٍٖییسلی(،1395ّوىییبضاى)قییبهبًیٍعحمنمییبت

(،هیبضی2017ٌَ(،چبٍٍلی)1392ّوىبضاى)ونبًپَضٍ(،1392)یعزذَاؾتیٍذبوؿبض
ضاؾتباؾت.،ّن(2012)اؾوبنقبفٗی،ًبیبىٍٖخوبى(،2016ّوىبضاى)ٍ

ویِهتغنیطهنیعاىاؾیتفبزُاظزّیسیههٗبزالتؾبذتبضیّنًكبىؾبظیًتبیذهسل
چٌینياییيهتغنطّیبهؿتمنویثطَّیتهلیزاضز.ّینعأحنط،-179/0ثِهنعاىایٌتطًت

ینطهؿتمنویثطاثٗبزَّیتهلییٌٗییثٗیسٍفیبزاضی،ثٗیسعٗلیكٍثٗیسهنیطاثعأحنط
احیط-194/0ٍ-367/0،-179/0هكتطنزاضزٍهنعاىاؾتفبزُاظایٌتطًیتثیِعطعنیت

ینطهؿتمنویثطاثٗبزَّیتهلیزاضز.هتغنطهنعاىاؾیتفبزُاظقیجىِارتویبٖیهزیبظی
ِهؿیتمننعیأحنطهٌٗبزاضیثطَّیتهلی،اثٗبزَّیتهلییزاضز.هنیعاىعأحنط یّیبقیجى

ِهتغنیطننطهؿیتمنیعیأحنطاؾیتٍ-367/0ارتوبٖیهزبظیثطَّیتهلی، یّیبقیجى
ٍ-276/0،-273/0اًیساظارتوبٖیهزبظیثطاثٗیبزَّییتهلییثیِعطعنیتٖجیبضت

هٌٗیبزاضیثیطعیأحنطیارتوبٖیهزبظیّینثیِّبقجىِهتغنطؾبثمِاؾتفبزُاظ-213/0
ِعیأحنطَّیتهلیٍاثٗبزَّیتهلیزاقیت. ِیاؾیتفبزُاظهؿیتمننؾیبثم یّیبقیجى
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،-145/0ینطهؿتمننثِهنیعاىعأحنطٍ-194/0اىارتوبٖیهزبظیثطَّیتهلیثِهنع
یعحمنیكٍهیسلهٗیبزالتؾیبذتبضیٍّیببفتِاؾت.ثبعَرِثِی-113/0ٍ-146/0
نیَضتولییگفتوِّنثِعَاىیهچٌنيثبعَرِثًِٓطیِوبؾتلعًٍٓطیِوبقتّن

ِیارتوبٖیهزبظیٍایٌتطًیتٍّینؾیبثمِاؾیتفبزُاظّبقجىِ ارتویبٖییّیبقیجى
هٌٗبزاضیثطَّیتهلیزاضًیسٍثبٖیجعغننیطٍعحیَالتعأحنطهزبظیضاثُِهٌٗبزاضٍ

ظیبزیزضَّیتوبضثطاىقسُاؾت.
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 قٌبؾبى.حؿنينفنطی،عْطاى:اًتكبضاتربهِٗی،عطروِتحلیل عامل تأيیذی(؛1393).یرآلجطایت،رطهی
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 ،َاني  پا،«ثطضؾیضاثُِهنعاىَّیتهلیٍَّیتلَهیزضثنيرَاًیبىعجطییع»(؛1381)تنحجاحوسل  ٍ  وام 

،زاًكگبُعطثنتهسضؼ.ارضذ کارضىاسي
 (؛1379حبرنبًی،اثطاّنن)«ِِٗعحلنلربه فص لىامٍ  ،«قیٌبذتیَّییتهلییزضاییطاىٍَیط چٌیسفطيین

.5،ـمطالعات ملي
 ِهُبلِٗؾجهظًسگیٍَّیتارتوبٖی:هُبلِٗهَضزیرَاًبىقیْط»(؛1393ّوىبضاى)ًَضی،ثنػىٍذَار

 .1،ـ7،زٍضُفصلىامٍ تحقیقات فزَىگي ايزان،«ثٌسضٖجبؼ
 فصلىامٍ فزَىگ ارتباطات،«ایٌتطًتٍَّیتهلیوبضثطاى»(؛1391)زِیذسلبزی،ضيبیی؛ؾبضٍذبًی،ثبلط،

.5،ـ2ؼ
 ٍثیبَّییترَاًیبىقیْطارتوبٖیهزبظییّبضاثُِاؾتفبزُاظقجىِ»(؛1395ّوىبضاى)قبهبًی،اؾوبٖنل

.28،ـ7،ـيدرماو ريانی ي ا مطايرٌفصلىامٍ فزَىگ ،«عْطاى
 ِعیأحنط»(؛1392)يیًؿیطآشضگیَى،؛ذؿطٍقبّی،حجنیتنجَضی یارتویبٖیهزیبظیثیطَّییتّیبقیجى

.21ـ،7،ؼیا رساوٍفصلىامٍ مطالعات ،«ارتوبٖی
 یرسیسٍالٗیٍهزبظی:هُبلِٗهَضزیوبضثطاىایٌتطًتیزاًكیزَثیبّبتیَّ»(؛1385)سنضقنَفی،هحوس

.2،ـجُاوي رساوٍمجلٍ ،«رٌؿنتٍلَهنتهتفبٍت
 عْطاى.مطالعات راَبزدی،«عأحنطایٌتطًتثطَّیتهلی»(؛1389)وبقبًی،هطعًیلبزی،هزتجی؛ذلنلیٖجبؾی،
 فص لىامٍ مطالع ات   ،«ثَنٍَّیتهلیرَاًیبىقجىِارتوبٖیفنؽ»(؛1392ّوىبضاى)پَض،نوسٍٖسلی

.4ـ،14،ؼملي
 --------(1393؛)«ِفص لىامٍ  ،«ثَنثطَّیتفطٌّگییرَاًیبىقیْطانیفْبىارتوبٖیفنؽعأحنطقجى

.1،ـ7،زٍضُتحقیقات فزَىگي ايزان
 ؾیطهبیِارتویبٖیوٌٌیسُينینعجییبثیؾیبذتبضیَٖاهیلهیسل»(؛1395هحوَز)عنوَضی،؛ثبثبیی،یحنیٖلی»،

.4،ـ12،زٍضُفصلىامٍ تحلیل اجتماعي وظم ي وابزابزی اجتماعي
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 ،ُثطضؾیًمفقجىِارتویبٖیٍایجیطزضثطؾیبذتَّییتًؿیلی»(؛1394)وبىیًطهحوسی،؛عَحنسٖلنعاز
.32،ـ16،ؼمطالعات فزَىگ ي ارتباطات،«رَاًبى

 هیَضزیآىثیطَّییتارتویبٖی:هُبلٗیِعیأحنطوبضثطیایٌتطًیتٍ»(؛1390)نیهطاحوسپَض،؛لبزضظازُ،اهنس
.39ـ،18،زٍضُضىاختي جامعٍ مطالعات،«زاًكزَیبىزاًكگبُوطزؾتبى

 ٍِعٗبهلزضفًبیهزیبظی»(؛1391ّوىبضاى)لبؾوی،ٍحنس آىثیطعیأحنطیارتویبٖیایٌتطًتییٍّیبقیجى
،19،ؼفصلىامٍ دي ه ي ارتباط ات  ،«ثَنٍرَاًبىقْطانیفْبىَّیتزیٌیرَاًبى:هُبلِٗهَضزیفنؽ

.2ـ
 ؾؿیِهُبلٗیبتإعْیطاى:ه،َا، چگًوگي پیذايص ي تک ًيه نن  ًَيت ملي؛ مؤلفٍ(؛1383ًَضاهلل)،لنهطی

هلی،عوسىایطاًی
 (؛1385وبؾتلع،ایوبًَئل)    ِعص ز اطعع ات، ق ذرت ي ًَي ت ،عْیطاى،2حؿیيچبٍقینبى،دی،عطروی

اًتكبضاتٍظاضتفطٌّ،ٍاضقبزاؾالهی.
 ٍثیَنثیطَّییتلیَهیقجىِارتوبٖیفینؽعأحنطقٌبذتیعجننيربهِٗ»(؛1392ّوىبضاى)ونبًپَض،هؿَٗز

.4ـ،24،ؼضىاسي کاربزدی جامعٍ،«وبضثطاىعطنزضایطاى
 (؛1394گنسًع،آًتًَی)ًی.اًتكبضات:ًبنطهَفمنبى،عْطاىی،عطروِتجذد ي تطخص
 ّیبچبلفٍّبفطنتٍعٗبهالتلَهیزضفًبیهزبظی:ّبوٌف»(؛1395)یهزتجپَض،للی؛ًٓطی،اقطف»،

.27،ـالمللي فصلىامٍ تحقیقات سیاسي بیه
 ُرٌؿنتی:عأهلیثطضاثُِفًبیهزبظیٍَّیت»(؛1392فبَوِ)ضاًٍسی،هٌهَضیبى؛ًطگؽ،لوهطیًنىرَا

.27،ـ9،ؼای فصلىامٍ مطالعات رساوٍ،«هُبلِٗهَضزیوبضثطاىایٌتطًتزضقْطوبقبى
 ،فصلىامٍ مطالع ات مل ي  ،«لَهیٍعأحنطآىثطَّیتهلیالَامزضاییطاىضٍاثٍثني»(؛1380)یٖلیَؾفی،
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