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چکیدٌ 

پػٞٚف حبيط ثب ٞسف ثطضؾی تأثیط اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ثط تٗبضيبت ظ٘بقٛیی زض ظٚخیٗ
وبضثط زض قٟط تٟطاٖ ا٘دبْ ٌطفت ٝاؾت .زض ایٗ پػٞٚف ؾٗی قس ٜاؾت ثب ٔجٙب لطاض زازٖ ٘ٓطی ٝوبضوطزٌطایی
ؾبذتی پبضؾ٘ٛع  ٚاؾتفبز ٜاظ ضٚیىطز تطویجی ،اٍِٛیی ٘ٓطی تحّیّی پیطأٔ ٖٛتغیطٞبی تأثیطٌصاض زض ایٗ ضاثُ ٝاضائٝ
قٛز .ضٚـ ا٘دبْ پػٞٚف پیٕبیكی  ٚاثعاض ٌطزآٚضی اَالٖبت پطؾكٙبٔ ٝاؾت .خبٔٗ ٝآٔبضی تحمیك وّی ٝؾبوٙیٗ
ٔتأ ُٞزض ؾُح قٟط تٟطاٖ ٔیثبقس ٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٚضز ُٔبِٗ ٝقبُٔ ٘ 403فط اظ ٔتأّٞیٙی اؾت و ٝث ٝفًبی ٔدبظی
زؾتطؾی زاقتٝا٘س و ٝثطای ا٘تربة ایٗ تٗساز ،اظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛقٝای زٔٚطحّٝای اؾتفبز ٜقس .زض تحّیُ
زازٜٞب اظ تىٙیه ٔسَؾبظی ٔٗبزالت ؾبذتبضی ٘ ٚطْافعاض ٔتٙبْط ثب آٖ  AMOSاؾتفبزٌ ٜطزیس .یبفتٞٝبی تحمیك
حبوی اظ آٖ اؾت ثیٗ ٔتغیط ٔؿتمُ اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ٔ ٚتغیط ٚاثؿت ٝتٗبضيبت ظ٘بقٛیی ضاثُٝ
ٔؿتمیٓ ٙٗٔ ٚبزاضی ٚخٛز زاضز؛ ِیىٗ اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی اظ َطیك ٔتغیطٞبی ٚاؾٍ نٕیٕیت،
اظذٛزثیٍبٍ٘ی ،زیٗزاضی ،ؾالٔت ضٚا٘ی  ٚپبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب  ٚاضظـٞب ثط ٔتغیط ٚاثؿت ٝتٗبضيبت ظ٘بقٛیی
تأثیطٌصاض  ٚزاضای ضاثُٝای ٔٗٙبزاض اؾت و ٝاظ ایٗ ثیٗٔ ،تغیط نٕیٕیت ظ٘بقٛیی (ثٔ ٝیعاٖ  ،)0/36زاضای ثیفتطیٗ
ٔمساض يطیت تأثیط ٔیثبقسٓٞ .چٙیٗ ٘تبیح حبنُ اظ آظٔ ٖٛثطاظ٘سٌی ٔسَ ٘ٓطی تحمیك ٘كبٖ زاز ٔسَ ؾبذتبضی
اضائ ٝقسٔ ،ٜسَ ٔٙبؾجی ٔحؿٛة ٔیقٛز.
واژگان کلیدی :قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ،اٖتیبز ایٙتط٘تی ،تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ،نٕیٕیت.



1ـ زا٘كدٛی زوتطی خبٔٗٝقٙبؾیٚ ،احس ّٖ ٚ ْٛتحمیمبت ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ.
2ـ اؾتبز ٌط ٜٚخبٔٗٝقٙبؾیٚ ،احس ّٖ ٚ ْٛتحمیمبت ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ایطاٖٛ٘( .یؿٙسٔ ٜؿئ.)َٛ
b.saroukhani@yahoo.com

3ـ زا٘كیبض ٌط ٜٚخبٔٗٝقٙبؾیٚ ،احس تٟطاٖ ٔطوعی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ.
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مقدمٍ 

اغّت خبٔٗٝقٙبؾبٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ ضؾب٘ ٝثط ایٗ ثبٚض٘س وْٟٛ ٝض ایٙتط٘ت  ٚضؾب٘ٞٝبی ٘ٛیٗ اضتجبَی
ٔٙدط ث ٝتح َٛقٍطفی زض ٔٗبزالت اختٕبٖی ٗٔ ٚطفتی خٟبٖ ٌطزیس ٜاؾت؛ ث٘ٝحٛی وٚ ٝضٚز ث ٝز٘یبی
ٔدبظی ،ث ٝافطاز فطنت تدطث ٝقىُ ذبنی اظ اضتجبَبت اختٕبٖی ضا زاز ٜو ٝزض آٖ ،حًٛض اختٕبٖی
ٚالٗی ٚخٛز ٘ساضز .زض ایٙتط٘ت  ٚفًبی ٔدبظی اضظـٞبی اختٕبٖی خسیسی اضائٔ ٝیقٛز وٙٔ ٝحهط ثٝ
ٌطٜٞٚب  ٚاختٕبٖبت ٔدبظی اؾت (ٔٛالیی .)139 :1391 ،قجىٞٝبی اختٕبٖیٔ 1دبظی٘ ،ؿُ خسیسی اظ
ٚةؾبیتٞبی ایٙتط٘تی ٞؿتٙس و ٝزض آٖٞب وبضثطاٖ ایٙتط٘تی حٔ َٛحٛض ٔكتطوی ثٝنٛضت ٔدبظی زٚض
یىسیٍط خٕٕ ٔیق٘ٛس  ٚخٕبٖتٞبی آ٘الیٗ ضا تكىیُ ٔیزٙٞس .خبشثٞٝبی ٔٛخٛز زض قجىٞٝبی ٔدبظی
ٕٔىٗ اؾت ث ٝاؾتفبز ٜثیف اظ حس اظ آٖ ثیٙدبٔس ،فطآیٙسی وٙٔ ٝدط ث ٝایدبز آؾیت اٖتیبز ث ٝایٙتط٘ت
ذٛاٞس قس .زض نٛضت اثتال ث ٝاٖتیبز ایٙتط٘تی ،ایٗ اٖتمبز ٚخٛز زاضز و ٝؾطٌطٔیٞبی ٔدبظی ٚ
فٙبٚضیٞبی ٘ٛیٕٖٗٔٛ ،بً ث ٝتمّیُ ؾطٔبی ٝاختٕبٖی ،ا٘عٚا  ٚثطیسٌی اظ ٔكبضوتٞبی ٔحؿٛؼ ٖ ٚیٙی،
تغییط ضٚاثٍ اظ اختٕبٔٞب ٌ ٚطٜٞٚبی آقٙب ث ٝاختٕبٔٞبی قجىٝایٌ ،طایف ث ٝآٔٛظـ ٔٛظاییىی (ثٚٝیػ ٜزض
خٛا٘بٖ) ،لُٗٝلُٗ ٝقسٖ افطاَی ؾّیمٞٝب  ٚذطزٜفطًٞٙٞب  ٚزض ٘تید ٝتٛزٜٚاضؾبظی ٔیا٘دبٔس (شوبیی،
 .)3 :1383ثط ایٗ ٔجٙب اظ آثبض ایٗ قجىٞٝبی ٔدبظی٘ ،فٛش ثٔ ٝطظٞبی فطٍٙٞی  ٚاختٕبٖی اؾتٍٙٞ .بٔی
وٟٓٔ ٝتطیٗ ٔٙجٕ ٛٞیتیبثی ؾٙتیٔ ،تعِعَ ٘ ٚؿجی قٛز ،افطاز ٚاثؿت ٝث ٝآٖ ٔٙجٕ ،زچبض ثحطاٖ ٛٞیت ٚ
ٔٗٙبٔ 1یق٘ٛس (پتطؾ ،79 :1999 ،ٖٛث٘ ٝمُ اظ ٌُ ٔحٕسی .)241 :1381 ،تحّیُٞبی خبٔٗٝقٙبذتی ٚ
پػٞٚفٞبی تدطثی ثیبٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝثب ٚضٚز قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ثٖٛٙٝاٖ یىی اظ ٖٙبنط
ز٘یبی ٔسضٖٖ ،ال ٜٚثط حٛظٜٞبی فطزی  ٚاختٕبٖی ،ذب٘ٛاز٘ ٜیع زض ٔٗطو تغییط  ٚتحٛالت قٍطفی لطاض
ٌطفت ٝاؾت .ض٘ٚبِس ایٍّٟٙبضت ٔٗتمس اؾت اقبٖ ٝضؾب٘ٞٝبی خٕٗی ،ث ٝتغییط اضظـٞبی ٘ؿّی زض ذب٘ٛازٜ
ٔٙدط قس ٜاؾت (یٛؾفی .)219 :1392 ،أطٚظ ،ٜث٘ ٝح ٛآقىبضی اٍِٛی «ذب٘ٛاز ٜلسیٕی» ،زٌطٌ ٖٛقسٜ
« ٚذب٘ٛاز ٜخسیس» ٔتِٛس قس ٜاؾتْٟٛ .ض تىِٛٛٙغیٞبی ٘ٛیٗ اضتجبَی زض ٖهط حبيط  ٚتحٛالتی و ٝزض
فًبی ٔدبظی ثٚٝخٛز آٔس ٜاؾت ،ثؿیبضی اظ وبضوطزٞبی ذب٘ٛاز ٜضا زچبض اذتالَ وطز ٜاؾت (ضحیٕیٚ ،
ٕٞىبضاٖ .)146 :1396 ،اؾتفبز ٜضٚظافع ٖٚایٙتط٘ت  ٚفًبی ٔدبظی ثٝتسضیح فًبی ضٚا٘ی  ٚاضتجبَی
زض ٖٚذب٘ٛاز ٜضا ذسقٝزاض ٔیوٙٙس  ٚاًٖبی ذب٘ٛاز ٜضا ثٚ ٝاٌطایی ؾٛق ٔیزٞس .زض ایٗ نٛضت ،اٌطچٝ
اًٖبی ذب٘ٛازْ ٜبٞطاً زض یه فًبی ٔكتطن ظ٘سٌی ٔیوٙٙس ،أب تٗبُٔ ٖبَفی  ٚؾبظ٘سٜای ثب یىسیٍط
٘ساض٘س (ٌٙسٔی .)41 :1389 ،آٔبضٞب ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝاٖتیبز ث ٝایٙتط٘ت ٕٔىٗ اؾت ٘ٓبْ ذب٘ٛاز ٚ ٜضٚاثٍ

1- Social Network
2- Crisis of identity and meaning
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ظ٘بقٛیی ضا ثب تٗبضيبت ٔ ٚكىالتی ٔٛاخٕ٘ ٝبیس و ٝپسیسَ ٜالق ٖبَفی  ٚزض ٟ٘بیت َالق لب٘٘ٛی یىی
اظ ٔهبزیك ٔطتجٍ ثب آٖ اؾت( .پیىب٘یبٖ  ٚفطٞبزی.)84: 1395 ،
آٖچ ٝثسیٟی ثٓ٘ٝط ٔیضؾس آٖ اؾت و ٝزض ظٔبٖ ٌصقتٟ٘ ،ٝبز ذب٘ٛاز ٜثٖٛٙٝاٖ تٟٙب ٟ٘بزوبضٌعاض
خبٔٗٝپصیطی افطاز ٔحؿٛة ٔیقس ،أب ثب تٛخ ٝث ٝتغییطات نٛضت ٌطفت ٚ ٝضقس فٗآٚضی  ٚثطٚظ پسیسٜی
ْٟ٘ٛٛضی چ ٖٛایٙتط٘تٔ ،بٛٞاض ،ٜضؾب٘ٞٝبی خٕٗی  ٚقجىٞٝبی اختٕبٖی ،قبٞس پیسایف ضلجبی خسیسی
زض وٙبض ذب٘ٛاز ٜزض أط خبٔٗٝپصیطی افطاز ٞؿتیٓ (٘ٗیٕی .)192 :1390 ،ایٙتط٘ت ،قجىٞٝبی اختٕبٖی ٚ
٘طْافعاضٞبی پیبْضؾبٖ ٔطتجٍ ثب تّفٗٞبی ٕٞطاٛٞ ٜقٕٙس ثب ذسٔبت ٔهٖٛٙی و ٝزض اذتیبض وبضثطاٖ ذٛز
لطاض ٔیزٙٞسٛٔ ،خت تأثیطٌصاضی ثیكتط ثط ضٚی ظ٘سٌی آٖٞب ،خبٔٗ ٚ ٝضفتبضٞبی اختٕبٖی ٔیق٘ٛس .زض
٘تید ٝافطاز ذب٘ٛاز ٜثٝخبی اضتجبٌ ثب یىسیٍط و ٝث ٝتمٛیت پی٘ٛسٞبی ٖبَفی  ٚا٘ؿدبْ اًٖبی ذب٘ٛازٜ
ٔٙدط ٔیقٛز ثب اثعاضٞبی اِىتط٘ٚیىی اضتجبٌ ثطلطاض ٔیوٙٙس اضتجبَی و ٝثبض ٖبَفی ٘ساضز .ث ٝتٗجیط
فٛوٛیبٔب ثٝزِیُ ٔحسٚزیت اذالق  ٚویفیت ظ٘سٌی أطٚظی ثٝتسضیح قبٞس یه فطٚپبقی ثعضي ذٛاٞیٓ
ثٛز  ٚایٗ فطٚپبقی ثیكتط زض ظٔی ٝٙذب٘ٛازٜٞب اتفبق ذٛاٞس افتبز (ٌٙدی٘ ،یبظی ّٔ ٚهپٛض قٟطوی:1394 ،
.)169
ایٗ ٚالٗیت ٔحى ضا  ٕٝٞاحؿبؼ  ٚزضن ٔیوٙٙس وٟ٘ ٝبز ذب٘ٛاز ٜخبٔٗ ٝقٟطی أطٚظ ایطاٖ ثٚٝیػٜ
قٟط تٟطاٖ زض حبَ تغییط اؾت .آٔبضٞبی ضؾٕی ٘كبٖ اظ زضٌیطی ثیف اظ پیف ذب٘ٛازٜٞب ثب تىِٛٛٙغیٞبی
اضتجبَی زض ایطاٖ زاض٘س ث٘ٝحٛی و ٝزض زٚضافتبزٜتطیٗ ٘مبٌ ایطاٖ  ٓٞاؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبٖی
ٔدبظی أطی ثسیٟی ثٝحؿبة ٔیآیس أب تفبٚتی ؤ ٝهطف ضؾب٘ٝای والٖ قٟطٞب ثب ؾبیط ٘مبٌ زاضز زض
ٔیعاٖ ظٔب٘ی اؾت و ٝافطاز ث ٝاؾتفبز ٜاظ ایٗ ضؾب٘ٞٝب اذتهبل ٔیزٙٞس ٘ ٚیع أٛضی و ٝتٟٙب اظ َطیك
تىِٛٛٙغیٞبی اضتجبَی ٔب٘ٙس ایٙتط٘ت یب ٔٛثبیُ ٔیؿط ٔیٌطزز .أطٚظ ٜوٕتط ذب٘ٛازٜای ضا ٔیتٛاٖ یبفت
و ٝاًٖبی آٖ ؾبٖتی اظ ٚلت ذٛز ضا نطف اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ٘ىٙس  ٚضفتبض ٚ
افىبضقبٖ تحت تأثیط آٖ لطاض ٍ٘یطز .قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ثرف آٖٓ ظٔبٖ ظٚخیٗ خٛاٖ ضا ثٝ
ذٛز اذتهبل زاز ٚ ٜثٝزِیُ ٌؿتطزٌی ٘ ٚبقٙبذتٔ ٝب٘سٖ آٖ آؾیتٞبی اختٕبٖی چٙسی ضا ثط ذب٘ٛازٜٞب
ٚاضز وطز ٜاؾت .ثٙبثطایٗ قٙبذت ٖٛأّی و ٝؾجت تغییط  ٚاذتالَ زض وبضوطزٞبی ذب٘ٛاز ٚ ٜثطٚظ تٗبضيبت
ظ٘بقٛیی 1قسٜا٘س يطٚضتی اختٙبة٘بپصیط اؾت (قىطثیٍی .)123 :1396 ،اظ ؾٛیی یبفتٞٝبی پػٞٚكی
حبوی اظ آٖ اؾت و ٝاظ ثیٗ ا٘ٛأ ٔرتّف ضؾب٘ٞٝب  ٚاثعاضٞبی اضتجبَی ٘ٛیٗ زض ز ٚز ٝٞاذیطٔ ،بٛٞاضٚ ٜ
فًبی ٔدبظی ،ثیف اظ زیٍطاٖ زض ثطٚظ تغییطات  ٚتحٛالت فطٍٙٞی  ٚاختٕبٖی ٘مف زاقتٝا٘س؛ ِیىٗ
ثٝزِیُ يٗف ؾٛاز ضؾب٘ٝای زض وكٛض ،خبٔٗ ٚ ٝذب٘ٛاز ٜایطا٘ی ث ٝقىُ ًٔبٖفی زض ٔٗطو آؾیتٞبی
1- Marital Conflict
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٘ٛپسیس حبنُ اظ ایٗ ضؾب٘ٞٝب لطاض ٌطفت ٝاؾت .ذب٘ٛاز ٜایطا٘ی ،اظ خّٕٟٓٔ ٝتطیٗ وبٖ٘ٞٛبیی اؾت وٝ
فًبی ٔدبظی ،ؾبذتبض ؾٙتی آٖ ضا تغییط زاز ٜاؾت (اؾىٙسضی  ٚزضٚزی .)4 :1395 ،اظ ایٗ ض ٚثٓ٘ٝط
ٔیضؾس اٖتیبز ٚ ٚاثؿتٍی ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ثط ویفیت ضٚاثٍ ظٚخیٗ  ٚقىٌُیطی تٗبضيبت
ظ٘بقٛیی تأثیطٌصاض اؾت .پیطأ ٖٛتأثیطات اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ثط ضٚاثٍ ظ٘بقٛیی ٘یع
پػٞٚفٞبیی ث ٝا٘دبْ ضؾیس ٜاؾت:
خالِی  ٚحبخی اضثبثی ( )1394زض ٔمبِٝای ثب ٖٛٙاٖ «ضاثُ ٝاٖتیبز ث ٝایٙتط٘ت ثب تٗبضيبت ظ٘بقٛیی» ثب
اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تحّیُ ضٌطؾی٘ٛی ٘كبٖ زاز٘س و ٝاٖتیبز ث ٝایٙتط٘ت ٔیتٛا٘س تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ضا
پیفثیٙی وٙس ث ٝایٗ ٔٗٙی و ٝثب افعایف اٖتیبز ث ٝایٙتط٘ت تٗبضيبت ظ٘بقٛیی افعایف ٔییبثس؛ زض ٘تیدٝ
اٖتیبز ث ٝایٙتط٘ت تٛاٖ پیفثیٙی تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ضا زاضا ٔیثبقسٌٙ .دی٘ ،یبظی  ٚقٟطوی ( )1394زض
پػٞٚكی ثبٖٛٙاٖ «تأثیط اٖتیبز ث ٝفٙبٚضیٞبی ٘ٛیٗ اضتجبَی ثط اظ ٌ ٓٞؿیرتٍی ذب٘ٛازٌی زض قٟطوطز»
ث ٝثطضؾی  ٚتجییٗ ضاثُٔ ٝیبٖ اٖتیبز ثٚ ٝؾبیُ اضتجبَی ٘ٛیٗ  ٚاظ ٌ ٓٞؿیرتٍی ذب٘ٛازٌی ثب اؾتفبز ٜاظ
ٔتغیطٞبی ٚاؾٍ پطزاذتٙس٘ .تبیح ایٗ تحمیك ٘كبٖ زاز و ٝثیٗ اٖتیبز ث ٝفٙبٚضیٞبی ٘ٛیٗ اضتجبَی ٚ
تٕبیُ ث ٝزٚؾتی ذبضج اظ چٟبضچٛة ذب٘ٛازٌ ،ٜطایف ث ٝغطة ،تًٗیف اضظـٞب  ٚوبٞف زیٗزاضی،
افعایف احؿبؼ ثیٍبٍ٘ی اختٕبٖی  ٚثیٛٞیتی زض خبٔٗ ٝضاثُٝی ٔؿتمیٕی ٚخٛز زاضز  ٚثب افعایف ٞط
یه اظ ٔتغیطٞبی ٚاؾٍ فٛقٔ ،یعاٖ اظ ٌ ٓٞؿیرتٍی ذب٘ٛازٌی افعایف ٔییبثس .اؾىٙسضی  ٚزضٚزی
( )1395زض ٔمبِٝای ثب ٖٛٙاٖ «ثطضؾی اضتجبٌ ٔیعاٖ اؾتفبز ٚ ٜاٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ثط ٌطایف ثٝ
َالق  ٚتٗبضيبت ظ٘بقٛیی« ٘كبٖ زاز٘س و ٝثب افعایف اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔ ٚیعاٖ اؾتفبز ٜاظ
قجىٞٝبی اختٕبٖی ثط حؿت ؾبٖت ،تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ٌ ٚطایف ثَ ٝالق افعایف ٔییبثس٘ .تید ٝوّّی
ایٗ پػٞٚف حبوی اظ آٖ اؾت وٞ ٝطچٔ ٝیعاٖ ٚاثؿتٍی  ٚاؾتفبز ٜاظ قـجىٞٝبی اختٕـبٖی ثیكتط ثبقس،
ویفیت ضٚاثٍ ظٖ  ٚقٞٛط ثَٛٝض ٔٗٙبزاضی پبییٗتط اؾت .قىطثیٍی ( )1396زض ٔمبِٝای ثب ٖٛٙاٖ «ثطضؾی
خبٔٗٝقٙبذتی ضاثُٔ ٝهطف قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ْٟٛ ٚض تحٛالت زض ضٚاثٍ ظ٘بقٛیی ظٚخیٗ
ُٔٙم 1 ٝقٟط تٟطاٖ» ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝثیٗ ٌطایف ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی (ٔتغیط ٔؿتمُ) ٚ
ٔتغیطٞبی ٚاثؿت ٝچَ ٖٛالق ٖبَفی٘ ،بؾبظٌبضی ٛٞیتی ،اثبحٌٝطی ّٖٕی٘ ،بضيبیتی اظ ظ٘سٌی ظ٘بقٛیی ٚ
ْٟٛض ذب٘ٛازٜٞبی وٓ /ثس ٖٚفطظ٘س ضاثُٙٗٔ ٝبزاضی ٚخٛز زاضز .آظٔ٘ ٖٛیىٛیی ثطاظـ ٔسَ ٘ٓطی ٘یع
٘كبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝزض ٔدٕ٘ ٔٛیٕی اظ تحٛالت زض ضٚاثٍ ظ٘بقٛیی ظٚخیٗ ثؿتٍی ثٔ ٝهطف قجىٞٝبی
اختٕبٖی ٔدبظی زاضز .ضيبپٛض ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1396زض یه َطح پػٞٚكی ث ٝثطضؾی ٘مف قجىٞٝبی
اختٕبٖی ٔدبظی زض ذٛزقیفتٍی ،ازضان تٗبٔالت اختٕبٖی  ٚتٗبضيبت ظ٘بقٛیی ظٚخیٗ اؾتفبزٜوٙٙس ٜاظ
قجىٞٝبی اختٕبٖی پطزاذتٙس .یبفتٞٝب ٘كبٖ زاز ثیٗ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ثب ازضان
تٗبُٔ اختٕبٖی ضاثُٙٔ ٝفی ٔٗٙبزاض  ٚثب ذٛزقیفتٍی  ٚتٗبضو ظ٘بقٛیی ضاثُٔ ٝثجت ٔٗٙبزاض ٚخٛز زاضز.
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 ٓٞچٙیٗ ثیٗ تٗبضو ظ٘بقٛیی ثب ذٛزقیفتٍی ضاثُٔ ٝثجت ٔٗٙبزاض  ٚثب ازضان تٗبُٔ اختٕبٖی ضاثُٙٔ ٝفی
ٔٗٙبزاض ٚخٛز زاضز٘ .تبیح وّی حبوی اظ آٖ اؾت قجىٞٝبی اختٕبٖی ثب تأثیطات ٔٙفی ضٚی ضٚاثٍ ظٚخیٗ ٚ
احؿبؼ آٖٞب ٘ؿجت ث ٝیىسیٍط  ٚاظ ؾٛیی زیٍط ثب تمٛیت ذٛزقیفتٍی ،ثبٖث ٔكىالت اضتجبَی ٔرتّف
 ٚوبٞف احؿبؼٞبی ٔثجت ظٚخیٗ ٘ؿجت ث ٝیىسیٍط  ٚتٗبضيبت ظ٘بقٛیی ٔیقٛز٘ .ركیپٛض ٚ
اثطاٞیٓپٛض ( )1397زض پػٞٚكی ثب ٖٛٙاٖ «ضاثُٔ ٝیعاٖ حًٛض  ٚفٗبِیت زض فًبی ٔدبظی ثب ٔیعاٖ
ؾبظٌبضی ظ٘بقٛیی زض ثیٗ ٔطزاٖ  ٚظ٘بٖ ٔتأٔ ُٞطاخٗٝوٙٙس ٜثٔ ٝطاوع ٔكبٚض ٜقٟط اضٔٚی »ٝث ٝثطضؾی
ضاثُٔ ٝیعاٖ حًٛض  ٚفٗبِیت زض فًبی ٔدبظی ثب ٔیعاٖ ؾبظٌبضی ظ٘بقٛیی زض ثیٗ وّیٔ ٝطزاٖ  ٚظ٘بٖ
ٔتأٔ ُٞطاخٗٝوٙٙس ٜثٔ ٝطاوع ٔكبٚض ٜقٟط اضٔٚی ٝپطزاذتٙس٘ .تبیح پػٞٚف ٘كبٖ زاز٘س ثیٗ ٔیعاٖ حًٛض ٚ
فٗبِیت زض فًبی ٔدبظی ثب ٔیعاٖ ؾبظٌبضی  ٚضيبیت ظ٘بقٛیی زض ثیٗ ٔطزاٖ  ٚظ٘بٖ ٔتأٔ ُٞطاخٗٝوٙٙسٜ
ثٔ ٝطاوع ٔكبٚض ٜقٟط اضٔٚی ٝضاثُٙٔ ٝفی ٙٗٔ ٚیزاضی زاضز.
زض ُٔبِٗبت ذبضج اظ ایطاٖ ٘یع زض ثیفتط تحمیمبت ،ث ٝآؾیتقٙبؾی اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغیٞبی ٘ٛیٗ
اضتجبَی ثط ویفیت ضٚاثٍ ذب٘ٛازٌی ٔ ٚیعاٖ ضيبیت ظ٘بقٛیی ظٚخیٗ پطزاذت ٝقس ٜاؾت .ضٚخٛیی)2012( 1
زض تحمیمی ثب ٖٛٙاٖ «تأثیط قجىٞٝبی اختٕبٖی ثط ٍ٘طـ ظٚخیٗ ٘ؿجت ث ٝتٗبضو ظ٘بقٛیی (زض ضٔٚب٘ی)»
٘كبٖ زاز و ٝقجىٞٝبی اختٕبٖیٙٔ ،جٗی ثطای فكبض اختٕبٖی ثط ظٚجٞبی خٛاٖ اؾت؛  ٓٞزض ا٘تمبَ
اضظـٞب  ٓٞ ٚزض تحٕیُ اضظـٞب ،زض ان َٛظ٘سٌی ،اٍِٞٛبی ضفتبضی  ٚتغییط ضفتبضٞب ٍ٘ ٚطـٞبیی وٝ
٘بُّٔٛة ٞؿتٙسٙٞ .س ٕٞ ٚىبضاٖ )2013( 2زض پػٞٚكی ثب ٖٛٙاٖ «فیؽثٛن  ٚضٚاثٍ ٖبقمب٘ :ٝنٕیٕیت ٚ
ضيبیت زض ظٚخیٗ وبضثط قجىٞٝبی ٔدبظی آ٘الیٗ»ٔ ،تغیط نٕیٕیت ضا ثٖٛٙٝاٖ ٔتغیط ٚاؾٍ زض اؾتفبز ٜاظ
قجىٞٝبی ٔدبظی آ٘الیٗ ٔ ٚتغیط ضيبیت ظ٘بقٛیی ٖٛٙاٖ وطزٜا٘سِ ٖٚ .ی ٕٞ ٚىبضاٖ )2014( 3زض
پػٞٚكی ثب ٖٛٙاٖ «ٖٛأُ ذب٘ٛازٌی زض اٖتیبز ایٙتط٘تی زض خٛا٘بٖ چیٙی» ٘كبٖ زاز٘س و ٝاٖتیبز ایٙتط٘تی
زض خٛا٘بٖ چیٙی ٌطایف ض ٚث ٝضقسی زاضز .یبفتٞٝبی ایٗ تحمیك حبوی اظ آٖ اؾت وٚ ٝیػٌیٞبی
خٕٗیتقٙبذتی  ٚضفتبضٞبی ضٚا٘ی ،اختٕبٖی  ٚضٚاٖقٙبذتی ثب اؾتفبز ٜاظ ایٙتط٘ت  ٚاٖتیبز ایٙتط٘تی زض
اضتجبٌا٘سٕٞ .چٙیٗ خٛا٘ب٘ی و ٝزاضای اٖتیبز ایٙتط٘تی ٔیثبقٙس زاضای ذب٘ٛازٜٞبی ٘بٔٙؿدٓ ٘ ٚبؾبظٌبضی
ٔیثبقٙس ثٝنٛضتی و ٝزض ایٗ لجیُ ذب٘ٛازٜٞب تٗبضيبت ثیٗ ظٚخیٗ  ٚثیٗ ٚاِسیٗ  ٚفطظ٘ساٖ ثیكتط  ٚاظ
ؾٛیی آٔبض َالق زض ایٗ ذب٘ٛازٜٞب ثیكتط اؾتٔ .ه زا٘یُ  ٚوٛئٗ )2014( 4زض ُٔبِٗٝای ث ٝثطضؾی
زذبِت تىِٛٛٙغی زض ضٚاثٍ ظٚخیٗ  ٚپیبٔسٞبی ایٗ ٔساذالت زض ضٚاثٍ ذهٛنی ظ٘بٖ پطزاذتٝا٘س .یبفتٞٝبی

1- Rujoiu
2- Hand et al
3- Li et al
4- Mc Daniel & Coyne
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آٖٞب ٘كبٖ زاز ظ٘بٖ ٔتأّٞی و ٝثیكتط اظ تىِٛٛٙغیٞبی ٘ٛیٗ (فًبی ٔدبظی ،تّفٗٞبی ٛٞقٕٙس ٚ
تّٛیعی )ٖٛاؾتفبزٔ ٜیوٙٙس ،تٗبضو ثیكتط  ٚضيبیت وٕتطی اظ ضٚاثٍ ذٛز زاض٘س٘ .تبیح ایٗ ثطضؾی ٘كبٖ
زاز ٜاؾت و ٝتأثیط ٔساذالت ایٗ فٗآٚضیٞب زض ظ٘بٖ تحت ثطضؾی ٔٙدط ثٚ ٝلف ٝزض تٗبٔالت ظ٘بقٛیی
قس ٚ ٜایٗ ٔٛيٙٔ ٔٛدط ث ٝوبٞف نٕیٕیت زض ظٚخیٗ ٔیقٛز .زی ٚ ٛتٛالٖ )2015( 1زض یه تحمیك
ّّٔی ثب ُٔبِٗ 1368 ٝظٚج آٔطیىبیی ،ث ٝثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبی ؾطٌطْوٙٙس ٜاظ یهؾٚ ٛ
ضيبیت ،تٗبضو  ٚازضان ثیثجبتی اظزٚاج پطزاذتٙس .یبفتٞٝبی ایٗ تحمیك ٘كبٖ زاز اؾتفبز ٜاظ ثبظیٞبی
ٚیسیٛیی زض ظ٘بٖ ـ اظ َطیك ٔٛثبیُ ،ضایب٘ ٝیب  . . .ثٝنٛضت آ٘الیٗ یب آفالیٗ ـ ثَٛٝض ٔثجت ثب ٌعاضـ
تٗبضيبت ظ٘بقٛیی آ٘بٖ  ٚازضان ثیثجبتی اظزٚاج آ٘بٖ ضاثُ ٝزاضز؛ زض حبِی و ٝاؾتفبز ٜقٞٛطاٖ اظ
ؾبیتٞبی قجىٞٝبی اختٕبٖی ثَٛٝض ٔثجت ثب تٗبضيبت ظ٘بقٛیی آ٘بٖ  ٚثَٛٝض ٔٙفی ثب ضيبیت ظ٘بٖ
آٖٞب ضاثُ ٝزاضز .ثٖٝجبضت زیٍطٞ ،ط ا٘ساظ ٜظ٘بٖ ثیفتط ا ُٞثبظیٞبی ضایب٘ٝای ٛٔ ٚثبیّی ثبقٙس ،تٗبضيبت
ظ٘بقٛیی آٖٞب  ٚازضان آٖٞب اظ ثیثجبتی ظ٘بقٛیی ثیفتط اؾت ٞ ٚطچٔ ٝطزاٖ اظ قجىٞٝبی اختٕبٖی
2
ثیكتط اؾتفبز ٜوٙٙس ،تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ٘ ٚبضيبیتی ثیكتط ٕٞؿطا٘كبٖ ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاضزِ .ی ٕٞ ٚىبضاٖ
( )2016زض پػٞٚكی ثب ٖٛٙاٖ «ثطضؾی ضاثُٔ ٝیبٖ ظ٘سٌی پطتٙف  ٚاٖتیبز ایٙتط٘تی زض ثبِغیٗ :ثب ثطضؾی
٘مف ٔیب٘دی ٘یبظٞبی ضٚاٖقٙبذتی ضيبیت ٘ ٚمف تٗسیُوٙٙس ٜؾجهٞبی ٔمبثّٝای» ٘كبٖ زاز٘س؛ زاقتٗ
ظ٘سٌی تٛأْ ثب اؾتطؼ زض ظٚخیٗ ،زاضای اضتجبٌ ٔثجت ٙٗٔ ٚیزاضی ثب اٖتیبز ایٙتط٘تی اؾتٔ .تغیط ضيبیت
ظ٘بقٛیی ٘مف ٚاؾُٝای ٔ ٚتغیط ؾجه ٔمبثّ٘ ٝمف تٗسیُوٙٙس ٜضا زض ایٗ ضاثُ ٝزاضز؛ ثسیٗ نٛضت
ظٚخیٙی و ٝزاضای ؾُٛح ثبالتطی اظ ؾجهٞبی ٔمبثّٝایا٘س ،ایٗ ضاثُ ٝضا تًٗیف ٔیٕ٘بیٙس .آیسٖ ٚ
ٕٞىبضاٖ )2018( 3زض ٔمبِٝای ثب ٖٛٙاٖ «تأثیط قجىٞٝبی اختٕبٖی ثط فطآیٙس َالق» ثب اؾتفبز ٜاظ ُٔبِٗٝ
ٔٛضزی ث ٝثطضؾی ظٚخیٙی پطزاذتٝا٘س و ٝثٚٝاؾُ ٝاؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبٖی زض ض٘ٚس َالق لطاض
ٌطفتٙس .یبفتٞٝبی ایٗ پػٞٚف ٘كبٖ زاز و ٝضٚـٞبی ٔٛضز اؾتفبز ٜایٗ ٕٞؿطاٖ اظ قجىٞٝبی اختٕبٖی
زاضای تأثیط ٔٙفی ثط ضٚی ظ٘سٌی ظ٘بقٛیی ثٛز ٜاؾتٓٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝثٔ ٝتغیطٞبی اختٕبٖی ،ضفتبضی،
ٖبَفی  ٚضٚاٖقٙبذتی ٔٛضز ثطضؾی ،اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبٖی زض ظٚخیٗ زض ٔٗطو َالقٔ ،تأثط اظ
ضٚاثٍ زض ٖٚذب٘ٛازٌی ٔیثبقسٞ .یٙب ٌبَ ٕٞ ٚىبضاٖ )2019( 4زض پػٞٚكی ثب ٖٛٙاٖ «ثطضؾی تأثیط اؾتفبزٜ
اظ ضؾب٘ٞٝبی اختٕبٖی ثط ضفتبض ظٚخیٗ زض ذبٚضٔیب٘٘ »ٝكبٖ زاز٘س و ٝاٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی
ثٛٔ ٝاظات افعایف اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ٔٙدط ث ٝتأثیط ٔٙفی ثط ضٚاثٍ ظٚخیٗ ذٛاٞس قس.

1- Dew, J & Tulane
2- Li et al
1- Aydın et al.
2- Hina Gull et al
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ثیاٖتٕبزی ،ا٘عٚا  ٚتٟٙبیی  ٚث ٝاقتطانٌصاضی پؿتٞبی ٘بٔٙبؾت تٛؾٍ ٕٞؿطاٖ زض فًبی ٔدبظی ،اظ
خّٕٖٛ ٝأُ انّی قٙبذتٔ ٝیق٘ٛس وٛٔ ٝخت تعِعَ پبیٞٝبی ضٚاثٍ ظٚخیٗ ٔیٌطزز.
زض خٕٕثٙسی پیكی ٝٙتحمیك ٔیتٛاٖ ٌفت اغّت تحمیمبت ا٘دبْ قس ٜثب ٍ٘ب ٜآؾیتقٙبذتی اؾتفبز ٜاظ
فٙبٚضیٞبی ٘ٛیٗ اضتجبَی ا٘دبْ ٌطفت ٚ ٝثٛٔ ٝاضزی چ ٖٛاٖتیبز ایٙتط٘تی ،ثحطاٖ اضظـٞبٚ ،لف ٝزض
تٗبٔالت ذب٘ٛازٌی ،اظذٛزثیٍبٍ٘ی ،ا٘عٚای اختٕبٖی ،ثیاٖتٕبزی ،تمّیُ نٕیٕیت  ٚضيبیت ظ٘بقٛیی
اقبضٕٛ٘ ٜز ٜاؾت؛ زض تحمیك حبيط ٖال ٜٚثط تٛخ ٝث ٝخٙجٞٝبی آؾیتقٙبذتی ٌطایف ث ٝقجىٞٝبی
اختٕبٖی ٔدبظیٙٔ ،كأ آؾیتٞبی اختٕبٖی ضا نطفبً ث ٝاؾتفبز ٜاظ فًبی ٔدبظی تمّیُ ٘ساز ٜاؾت ثّىٝ
ؾٗی قس ٜثب تّفیك ضٚیىطزٞبی ٔرتّف  ٚتطویت ٘ٓطیبت حٛظ ٜخبٔٗٝقٙبؾی ذب٘ٛاز ٚ ٜاضتجبَبت ،تجییٗ
زضؾت ٔ ٚسِی ٔٙبؾت ،ثٛٓٙٔٝض ثطضؾی تأثیط اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ثط تٗبضيبت ظ٘بقٛیی
زض قٟط تٟطاٖ فطا ٓٞآٚضزِ .صا ثب تٛخ ٝث ٝپیكیٝٙی فٛق ،ایٗ تحمیك ثس٘جبَ پبؾرٍٛیی ث ٝایٗ ؾؤاَ
اؾت و ٝاٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی چٍ ٚ ٝ٘ٛتحت چ ٝفطآیٙسی ثط تٗبضيبت ظ٘بقٛیی تأثیطٌصاض
اؾت؟ زض ازأ ٚ ٝزض تجییٗ پبؾد ث ٝؾؤاَ ٔصوٛضٔ ،حمك اظ ٘ٓطیبت شیُ اؾتفبزٕٛ٘ ٜز ٜاؾت:
چبضچٛة ٘ٓطی ایٗ تحمیك ثٝنٛضت تطویجی ٔ ٚجتٙی ثط ٘ٓطیٓ٘ ٝبْ اختٕبٖی ٚ 1وبضوطزٌطایی
ؾبذتی 2تبِىٛت پبضؾ٘ٛع 3اؾت؛ اٍ٘بض ٜانّی زض ایٗ ٘ٓطی٘ ،ٝبْط ثط وبضوطزٞب  ٚفٗبِیتٞبی يطٚضی ثطای
حفّ خبٔٗ ٝیب ٌطٜٞٚبی اختٕبٖی اؾتٕٞ .چٙیٗ ثب ٔجٙب لطاض زازٖ ایٗ ٘ٓطی ٚ ٝزض ضاؾتبی تجییٗ ٔٛئٛ
 ٚضؾیسٖ ث ٝیه اٍِٛی ٘ٓطی ٔٙؿدٓ ،تطویجی اظ زیسٌبٜٞب ٓ٘ ٚطیبت زض ز ٚحٛظ ٜخبٔٗٝقٙبؾی ذب٘ٛازٜ
 ٚاضتجبَبت اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
پبضؾ٘ٛع ز ٚوبضوطز اؾبؾی ثطای ذب٘ٛازٞ( ٜؿتٝای) لبئُ قس ٜاؾت1 :ـ وبضوطز اختٕبٖی وطزٖ
وٛزوبٖ 2ـ وبضوطز قىٛفبیی  ٚثجبت قرهیت ثعضٌؿبالٖٚ ،ی اقبض ٜزاضز و ٝایٗ ز ٚوبضوطز تٟٙب زض
ضٚاثٍ نٕیٕی ٔ ٚحجتآٔیع ذب٘ٛاز ٜأىبٖپصیط اؾت (اٖعاظی .)174 :1389 ،وبضوطز تثجیت قرهیت
ثعضٌؿبالٖ و ٝپبضؾ٘ٛع ثب ثٟطٌٜیطی اظ ان َٛضٚا٘ىبٚی ،آٖ ضا یىی اظ ز ٚوبضوطز ٔٞ ٟٓط ذب٘ٛاز ٚ ٜثؿبٖ
ؾپطی زض ٔٛاخ ٟٝفكبضٞبی ضٚا٘ی ضٚظٔط ٜزا٘ؿت ٝاؾت ،فمٍ زض قطایٍ ٖبَفی ایسٜآَ ٔیبٖ ظٖ ٔ ٚطز
ثٚٝخٛز آٔس ٚ ٜثبٖث لٛاْ ٕٞ ٚجؿتٍی ظ٘سٌی ظٚخیٗ ٔیقٛز (ثؿتبٖ .)230 : 1389 ،ثٖ ٝمیس ٜپبضؾ٘ٛع
زض خٛإٔ نٗٙتی پیكطفت ٚ ٝثٖٛ٘ ٝی ٔتأثط اظ تىِٛٛٙغیٞبی خسیس ،ضؾب٘ٞٝبی ٔدبظی  ٚضٚاج  ٚا٘تكبض
ٌؿتطز ٜآٖ زض خبٔٗ ٝقٟطی ،ذب٘ٛاز ٜتٕبْ وبضوطزٞبی اختٕبٖی ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٚ ٜتجسیُ ثٝ
ذب٘ٛازٜای ٔٙعٚی قس ٜاؾت  ٚزض ٖیٗ حبَ ؾبیط وبضوطزٞبی آٖ ٔب٘ٙس وبضوطزٞبی التهبزی ،تّٗیٓ ٚ
1- Society system Theory
2- Structural Functionalism
3- Talcott Parsons
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تطثیتی ،ذسٔبتیٔ ،حبفٓتی ٘ . . . ٚیع ثٟ٘ ٝبزٞب  ٚؾبظٔبٖٞبی اختٕبٖی زیٍط ٚاٌصاض قس ٜاؾت .زض ٘تید،ٝ
ذب٘ٛاز ٜتٕبْ ّٖٕىطزٞبی تِٛیسی ،ؾیبؾی  ٚزیٙی ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٚ ٜتٟٙب ثٚ ٝاحس ؾى٘ٛت ٔ ٚهطف
ٔجسَ قس ٜاؾت (ؾٍبِٗ .)88 :1385 ،اظ ایٗ ض ٚفطو ٘ٓطی تحمیك آٖ اؾت و ٝتحت تأثیط قطایٍ
اختٕبٖی ٔٛخٛز زض خبٔٗ ،ٝذب٘ٛاز ٜؾٙتی ایطا٘ی ثطذی وبضوطزٞبی ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٚ ٜیب ایٙىٝ
وبضوطزٞبی آٖ تغییط وطز ٚ ٜتٗبزَ ؾبذتبضی آٖٞب ثب چبِف ٔٛاخ ٝقس ٜاؾت .ثط اؾبؼ ٘ٓطیٓ٘ ٝبْ
اختٕبٖی  ٚوبضوطزٌطایی پبضؾ٘ٛع ٖٛأُ تأثیطٌصاض زض ایدبز ٘بٕٞبٍٙٞی ٘ ٚبثؿبٔب٘ی زض ذب٘ٛاز ٚ ٜثطٚظ
تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ،زض فمساٖ ٞط یه اظ چٟبض وبضوطز انّی ذب٘ٛازٔ ٜیتٛاٖ تجییٗ وطز:
ٚلتی و ٝوبضوطز ؾبظٌبضی  ٚاُ٘جبق 1ذب٘ٛاز ٜثب ٔحیٍ اختٕبٖی ثب چبِف ٔٛاخ ٟٝقٛز؛ ایٗ ٔٛضز ضا
ٔیتٛاٖ  ٓٞزض ظٔیٔ ٝٙبزی  ٓٞ ٚزض ظٔیٙٞ ٝٙدبضی ٘ٓبْ ذب٘ٛاز ٜثطضؾی وطز .ثط ایٗ اؾبؼ َ ٚجك
٘ٓطی ٝایسٜآِیؿتی( 2تغییط زض اضظـٞبی فطزی) ،تٛؾٗ ٝضؾب٘ٞٝب (ٔدبظی) ـ ثٖٛٙٝاٖ یىی اظ ٕ٘بزٞبی
ٚضٚز ث ٝخبٔٗٔ ٝسضٖ  ٚنٗٙتی ـ ث ٝا٘تكبض یب اقبٖٓ٘ ٝبْ اضظقی و ٝذٛاٞبٖ ٘ٛآٚضی ،تحطنٛٔ ،فمیت ٚ
ٔهطفا٘س ،وٕه ٔیٕ٘بیس (ٔه وٛئیُٕٞ .)1382 ،3چٙیٗ ضؾب٘ٞٝب ٔٛخت پسیس« ٜتحطن ضٚا٘ی» ٘ ٚیع
«ثیٍبٍ٘ی ٖبَفیٔ »4یق٘ٛس (ضٚق .)1366 ،ٝاظ ٘ٓط ِط٘ط 5ضؾب٘ٞٝب ثب افعایف ؾُح تٛلٗبت  ٚا٘تٓبضات زض
پیبٌْیطاٖ ،ث ٝتًٗیف ؾٙتٞب  ٚاضظـٞبیی و ٝثٖٛٙٝاٖ ٔبٕ٘ ثط ؾط ضأ ٜسض٘یؿٓ لطاض زاض٘س ،وٕه
ٔیوٙٙس (ذدیط  ٚحؿیٗ٘ٓط .)391 :1392 ،اظ ایٗ ض ٚچٙبٖچ ٝظٖ یب ٔطز ٘تٛا٘س اظ ِحبِ ٔبزی ٗٔ ٚیكتی
ذٛز ضا حفّ وٙس  ٚیب ایٗ و ٝزض ضاثُ ٝثب زیٍط ٟ٘بزٞبی خبٔٗ ٝتٙفزاض قٛز (٘ٓیط فكبض ٟ٘بزٞبی زیٍط
خبٔٗ ٝثطای حصف وبضوطزٞبی آٖ)ٓ٘ ،بْ ذب٘ٛاز ٜؾؿت قس ٚ ٜتٗبضيبت ظ٘بقٛیی افعایف ٔییبثس.
ظٔب٘ی و ٝذب٘ٛاز ٜزض وبضوطز زؾتیبثی ثٞ ٝسف ثب ٔكىُ ٔٛاخ ٟٝقٛز  ٚذب٘ٛاز٘ ٜتٛا٘س ث ٝاٞساف
ُّٔٛة زؾت یبثس؛ ایٗ أط ظٔب٘ی ٔحمك ٔیقٛز و ٝذب٘ٛاز٘ ٜتٛا٘س تٛا٘بییٞب ٘ ٚیطٞٚبیف ضا زض ضؾیسٖ ثٝ
اٞساف تٗییٗقس ٜثطای آٖ ثؿیح وٙس .اظ ٟٔٓتطیٗ اٞساف ذب٘ٛاز ،ٜزؾتیبثی ث ٝضيبیت ضاثُٝای زض ظٚخیٗ
اؾت .ثطاؾبؼ «٘ٓطی ٝنٕیٕیت» ،پٙح ٖٙهط انّی ثطای ضؾیسٖ ث ٝضيبیت ضاثُٝای ٖجبضتٙس اظ :ؾبذتبض
ظٔبٖ ٌصضاٖ ٚلت ثب یىسیٍط ،حٕبیت اختٕبٖی  ٚذٛزافكبیی ،اؾتطاتػیٞبی حُ ٔؿأِ ،ٝقجبٞت ظٚخیٗ،
ازضاوبت ظٚخیٗ ( Mashek & Sherman, 2008: 344ث٘ ٝمُ اظ  .)Sanderson, 2008: 250اظ ؾٛیی
ثط اؾبؼ «٘ٓطیٚ ٝاثؿتٍی» ،اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ثٝزِیُ ایٗ و ٝوبضثط ٚلت ثؿیبض
ظیبزی ضا نطف اؾتفبز ٜاظ ایٗ ضؾب٘ٔ ٝیوٙس ،تٕبْ ٌفتٍٞٛبی ذب٘ٛازٌی ،ضٚاثٍ ٖبَفی  ٚنٕیٕیت ضا اظ
1- Adaptation
2- Idealist Theory
3- McCowail
4- Emotional Alienation
5- Daniel Lerner
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زؾت ٔیزٞس  ٚزیٍط ذٛز ضا ثب افطاز ذب٘ٛاز ٜثیٍب٘ ٝاحؿبؼ ٔیوٙس؛ ثبَ ضٚویچ  ٚزی فّٛض 1اؾتسالَ
ٔیوٙٙس وٞ ٝط لسض ٚاثؿتٍی ٔربَت ث ٝیه پیبْ ثیفتط ثبقسٔ ،یعاٖ تأثیط ضؾب٘ ٝثط ضفتبض ٍ٘ ٚطـ
ٔربَت ٘یع افعایف ٔییبثس .زض ٚالٕ ایٗ ٚاثؿتٍی زض افطاز ٖ٘ٛی ا٘فٗبَ  ٚاٖتیبز ثٚٝخٛز ٔیآٚضز ثٌٝ٘ٛٝای
وٕ٘ ٝیتٛا٘ٙس زض ٔمبثُ پیبْٖ ،ىؽإِّٗی ٘كبٖ زٙٞس (ؾٛضیٗ  ٚتب٘ىبضزٛٔ .)1388 ،2اضزی ٔب٘ٙس فمساٖ
نٕیٕیت ،اٖتٕبز ٚ ٚلف ٝزض تٗبٔالت ظٚخیٗ ٔیتٛا٘س ذب٘ٛاز ٜضا اظ ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ٔٛضز ٘ٓط زٚض وٙس.
ٚلتی وبضوطزٞبی ظیؿتی ،اختٕبٖی ،قٙبذتی ٖ ٚبَفی زض ذب٘ٛاز ٜیىی پؽ اظ زیٍطی آؾیت ثجیٙس ،اًٖبی
آٖ ثٝتسضیح احؿبؼ ضيبیتٔٙسی ذٛز ضا اظ زؾت ٔیزٙٞس .وبٞف تسضیدی ضيبیتٔٙسی زض ضٚاثٍ
ظٚخیٗ ٔٙدط ثٌ ٝؿؿت ضٚا٘ی ٖ ٚبَفی زض ذب٘ٛاز ٚ ٜافعایف تٗبضيبت ظ٘بقٛیی اؾت.
ٚلتی وبضوطز یٍبٍ٘ی  ٚا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز 3ٜزچبض اذتالَ قٛز ،ایٗ ٔؿئٍّٙٞ ٝبٔی ْبٞط ٔیقٛز وٝ
لٛا٘یٗ حمٛلی  ٚيٛاثٍ ٙٞدبضی ذب٘ٛاز ٜيٕب٘ت اخطای ذٛز ضا اظ زؾت ٔیزٙٞس .زض خطیبٖ ٌصاض ،افعایف
اضتجبَبت ٘ ٚفٛش ایٙتط٘ت  ٚتأثیط خٟب٘یقسٖ ،تغییطات لبثُ تٛخٟی زض َطظ فىط افطاز ثطٚظ پیسا وطز ٜاؾت.
یىی اظ ایٗ تغییطات فطٍٙٞی ،فطآیٙس «ثبظا٘سیكی ؾٙت» اؾت و ٝزض ثؿیبضی ٔٛاضز ث ٝتغییطات اضظقی
ٌؿتطز ٜزض حٛظ ٜذب٘ٛازٙٔ ٚ ٜبؾجبت آٖ ا٘دبٔیس ٜاؾت .ثبظا٘سیكی زض ثبة ؾٙت  ٚاضظـٞبی پیكیٗ
خبٔٗ ٝیىی اظ ٟٔٓتطیٗ پیبٔسٞبی ٔسض٘یت ٝاؾت و ٝثب فطایٙس خٟب٘یقسٖ ٘یع تكسیس قس ٜاؾت .ث ٝتٗجیط
ٌیس٘ع ،4تًبز ثب ؾٙت ٔٗبزَ ٔسض٘یت ٝاؾت  ٚایٗ تًبز ثب فطایٙس ثبظا٘سیكی 5حبنُ ٔیقٛز .زض ایٗ زٚض،ٜ
تأییس ّٖٕىطزٞب زیٍط ثب يٕب٘ت ؾٙت وبضایی ٘رٛاٙٞس زاقت (ٌیس٘ع .)44 :1377 ،أطٚظ ٜاظزٚاج ،ثطذالف
ٌصقت ٝوٞ ٝسف ثٛز ،ثیكتط ٚؾیّ ٝاؾتٚ ،ؾیّٝای ثطای ضؾیسٖ ث ٝذٛقجرتی  ٚثٟجٛز ویفیت ظ٘سٌی .اظ
ایٗضٙٞ ،ٚدبض غبِت أطٚظی آٖ اؾت و ٝاظزٚاج اضيبوٙٙس ٜثبقس ٘ ٝایٗ و ٝثط اثط اِعاْ اختٕبٖی ٚ
يطٚضتٞبی التهبزی نٛضت ٌیطز  ٚزٚاْ یبثس .اظ ایٗض ،ٚأطٚظ ٜپبیبٖ زازٖ ث ٝاظزٚاخی و ٝوبضایی ٘ساضز
ا٘تربة قرهی ثؿیبضی اظ افطاز اؾت (چیُ .)113 :1388 ،ایٗ ٚيٗیت  ٚثطٚظ چٙیٗ تغییطاتی ٟ٘بز
ذب٘ٛاز ٚ ٜضٚاثٍ ظ٘بقٛیی ثب تٗبضيبتی ًٔبٖف ضٚثط ٚؾبذت ٝاؾت.
ٍٙٞبٔی وٓ٘ ٝبْ اٍِٞٛبی فطٍٙٞی 6ذب٘ٛاز ٜآؾیت ٔیثیٙس  ٚاظ ایدبز اٍِٞٛب  ٚاٍ٘یعٜٞبی الظْ ثطای
حفّ  ٚثمبی ٘ٓبْ ذب٘ٛاز ٜثبظ ٔیٔب٘س .وبؾتّع زض «٘ٓطی ٝخبٔٗ ٝاَالٖبتیٗٔ »7تمس اؾت قجى ٝایٙتط٘ت ٚ
اضتجبٌ ثٚٝاؾُ ٝضایب٘ ،ٝأىبٖ تغییط قىُ تبض  ٚپٛز فط ًٙٞضا فطأ ٓٞیآٚضز (ٞیٕٞ ٚ ٛىبضاٖ .)1386 ،اظ
1- Sandra Ball-Rokeach & Melvin Deflour
2- Severin & Tankard
3- Integration
4- Anthony Giddens
5- reflexivity
6- pattern maintenance
7- Theories Of The Information Society
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ؾٛی زیٍط ُٔبثك ثب «٘ٓطی ٝأپطیبِیؿٓ فطٍٙٞی ،»1یىی اظ اٞساف ضؾب٘ٞٝب خبیٍعیٙی ٔفبٞیٓ غطثی ٚ
اضظـٞبی خٛإٔ ؾطٔبیٝزاضی ٔ ٚحبفُ أپطیبِیؿتی ،ثٝخبی اضظـٞبی ؾٙتی ٘ٓیط اٖتمبزات ،ایٕبٖ ٚ
ؾجه ظ٘سٌی اؾت (ذدیط  ٚحؿیٗ٘ٓطٓٞ .)393 :1392 ،چٙیٗ ثط اؾبؼ «٘ٓطی ٝثحطاٖ اضظـٞب» ،زض
خٛإٔ زض حبَ ٌصاض و ٝزض اثط تغییط  ٚزٌطٌ٘ٛیٞبی ؾطیٕ اختٕبٖی ثٚٝخٛز ٔیآیٙس ،اضظـٞبی زیطٚظ اظ
ٔحسٚزٖٙ ٜبنط ٘ٛیٗ ٔ ٚمج َٛأطٚظی ذبضج ٔیق٘ٛس ٞ ٚط چمسض ایٗ تغییطات  ٚتحٛالت ؾطیٕتط ثبقٙس،
تًبز  ٚخبثدبیی اضظـٞب چكٍٕیطتط ذٛاٙٞس ثٛز .زض فطآیٙس ثحطاٖ اضظـٞب ،خبٔٗ ٝثط ِصتَّجی ،تٕتٕ
آ٘یٔ ،هّحتٌطایی فطزی ،ؾٛزٌطاییٔ ،بزٌٜطایی  ٚاثعاضٌطایی اؾتٛاض ٔیٌطزز  ٚا٘ؿبٖٞب  ٕٝٞچیع ضا زض
چبضچٛة أٛض ٔبزی  ٚحتی خؿٕب٘ی ذالنٔ ٝیوٙٙس .زض چٙیٗ قطایُی و ٝضٚاثٍ ا٘ؿب٘ی اظ ثٗس ٔٗٛٙی
تٟی ٔیق٘ٛس  ٚثؿیبض ؾؿت ،آؾیتپصیط  ٚقىٙٙسٔ ٜیٌطز٘س؛ ضٚاثٍ ظ٘بقٛیی ٘یع اظ ایٗ لبٖسٔ ٜؿتثٙی
٘جٛز ٚ ٜآٔبض َالق ضٚظ ث ٝضٚظ افعایف ٔییبثس( .ؾتٛز ٚ ٜثٟبضی 87 :1386 ،ـ .)86اٚزضی 2وبٞف پبیجٙسی
ث ٝاضظـٞبی ٔصٞجی  ٚزیٙی ضا زض افعایف تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ٔؤثط ٔیزا٘س  ٚث٘ ٝمف زیٗ ثٖٛٙٝاٖ ٖبّٔی
زض ضا ٜخٌّٛیطی اظ َالق اقبضٔ ٜیوٙس ( .)Udry. R, 1971: 456اظ ایٗ ض ٚوبٞف زیٗزاضی ٔیتٛا٘س اظ
ٖٛأُ افعایفزٙٞس ٜتٗبضيبت ظ٘بقٛیی زض ذب٘ٛاز ٜثبقس ،ث ٝایٗ ٔٗٙب و ٝزیٗزاضی  ٚپبیجٙسی ثٝ
اضظـٞبی ٔصٞجی  ٚزیٙی ٔیتٛا٘س اٍ٘یعٜٞبی الظْ ضا ثطای ثمبی ذب٘ٛاز ٚ ٜحفّ اٍِٞٛبی فطٍٙٞی
ٔٙبؾت آٖ زض ظٚخیٗ فطا ٓٞؾبظز.

جديل(:)1وظریاتاساسیيمًرداستفادٌدرچارچًبوظریتحقیق 
1ـ سازگاری ٍ اًطباق
چْار کارکرد اصلی خاًَادُ

ًظریِ ًظام اجتواعی ٍ
کارکردگرایی ساختی پارسًَس

2ـ دستیابی بِ ّذف

ًظریِ

هتغیرّای هستقل

ایذُآلیستی (لرًر)

ازخَدبیگاًگی

ًظریِ ٍابستگی (بال رٍکیچ ٍ دی فلَر)

اعتیاد ایٌترًتی ،سالهت شخصیتی ٍ
رٍاًی

ًظریِ صویویت (اٍلسَى ٍ ّوکاراى)

صویویت زًاشَیی

3ـ یگاًگی ٍ اًسجام خاًَادُ

ًظریِ بازاًذیشی (گیذًس)

پایبٌذی بِ سٌتّا ٍ ارزشّا

4ـ ًظام الگَّای فرٌّگی

ًظریِ جاهعِ اطالعاتی (کاستلس)
ًظریِ اهپریالیسن فرٌّگی (شیلرٍ ،لس ٍ هٌسالت)
ًظریِ بحراى ارزشّا (سَرٍکیي ،کَئي ٍ اٍدری)

دیيداری

ثطاؾبؼ آٖ چ ٝزض ٘ٓطی ٝوبضوطزٌطایی ؾبذتی پبضؾ٘ٛع ـ ثٖٛٙٝاٖ ٔجٙبی چبضچٛة ٘ٓطی ایٗ تحمیك
ـ  ٚتطویت ٘ٓطیٞٝبی «ایسٜآِیؿتی»ٚ« ،اثؿتٍی»« ،نٕیٕیت»« ،ثبظا٘سیكی»« ،خبٔٗ ٝاَالٖبتی»،
«أپطیبِیؿٓ فطٍٙٞی» « ٚثحطاٖ اضظـٞب» ثیبٖ ٌطزیس؛ اٍِٛی ّٖٕی ایٗ پػٞٚف و ٝقبُٔ تأثیط ٔتغیطٞبی
ٚاؾٍ ٔیثبقس ،ثٝنٛضت شیُ لبثُ ٕ٘بیف اؾت:

1- Cultural imperialism
2- Udry
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سالهت شخصیتی ٍ رٍاًی

ازخَد بیگاًگی

دیيداری

صویویت زًاشَیی

پایبٌذی بِ سٌتّا ٍ ارزشّا

اعتیاد یِ شبکِّای اجتواعی

تعارضات زًاشَیی


بٍشبکٍَایاجتماعیبرتعارضاتزواشًیی 

شکل(:)1مدلوظریفرآیىدتأثیراعتیاد

ُٔبثك ثب چبضچٛة ٘ٓطی  ٚاٍِٛی فٛق ،فطيیٞٝبی ظیط اؾترطاج ٌطزیس:
1ـ ثیٗ ٔیعاٖ اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی  ٚتٗبضيبت ظ٘بقٛیی ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
2ـ ثیٗ ٔیعاٖ اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی  ٚپبیجٙسی ظٚخیٗ ث ٝؾٙتٞب  ٚاضظـٞب ضاثُٝ
ٚخٛز زاضز.
2ـ1ـ ثیٗ ٔیعاٖ پبیجٙسی ظٚخیٗ ث ٝؾٙتٞب  ٚاضظـٞب  ٚتٗبضيبت ظ٘بقٛیی ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
3ـ ثیٗ ٔیعاٖ اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ٔ ٚیعاٖ زیٗ زاضی زض ظٚخیٗ ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
3ـ1ـ ثیٗ ٔیعاٖ زیٗ زاضی زض ظٚخیٗ  ٚتٗبضيبت ظ٘بقٛیی ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
4ـ ثیٗ ٔیعاٖ اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی  ٚاحؿبؼ اظذٛزثیٍبٍ٘ی زض ظٚخیٗ ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
4ـ1ـ ثیٗ ٔیعاٖ اظذٛز ثیٍبٍ٘ی زض ظٚخیٗ  ٚتٗبضيبت ظ٘بقٛیی ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
5ـ ثیٗ ٔیعاٖ اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی ٔدبظی  ٚنٕیٕیت ظ٘بقٛیی ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
5ـ1ـ ثیٗ ٔیطاٖ نٕیٕیت زض ظٚخیٗ  ٚتٗبضيبت ظ٘بقٛیی ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
 6ـ ثیٗ ٔیعاٖ اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبیٔدبظی ٔ ٚیعاٖ ؾالٔت قرهیتی  ٚضٚا٘ی ظٚخیٗ ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
 6ـ1ـ ثیٗ ٔیعاٖ ؾالٔت قرهیتی  ٚضٚا٘ی ظٚخیٗ  ٚتٗبضيبت ظ٘بقٛیی ضاثُٚ ٝخٛز زاضز.
ريش 

ضٚـ ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ایٗ تحمیك ،ضٚـ پیٕبیكی  ٚاظ ٘ ٔٛتٛنیفی  ٚتجییٙی اؾت .خبٔٗ ٝآٔبضی
قبُٔ وّی ٝؾبوٙیٗ ٔتأ ُٞزض ؾُح قٟط تٟطاٖ ٔیثبقٙس و ٝثط اؾبؼ ٘تبیح آذطیٗ ؾطقٕبضی وكٛض زض
ؾبَ  1395تٗساز ایٗ افطاز ٘ 6284422فط ثطآٚضز قس ٜاؾت .ثٛٓٙٔٝض تٗییٗ حدٓ ٕ٘ ،ٝ٘ٛاظ فطَٔٛ
«وٛوطاٖ» و ٝثطای ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ٔٗطف زض خٛإٔ ثعضي ُٔطح ٔیقٛز ،اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثط ایٗ اؾبؼ
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٘ 384فط ثٖٛٙٝاٖ حدٓ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛحبؾج ٝقس ٜاؾت؛ ِیىٗ ثٛٓٙٔٝض افعایف ضٚایی  ٚپبیبیی تحمیك ،حدٓ
ٕ٘ ٝ٘ٛث٘ 403 ٝفط ( 249ظٖ ٔ 154 ٚطز) افعایف یبفت .ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ٘یع ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛقٝای
زٔٚطحّٝای اؾت .ثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ قیٌٕٝ٘ٛ٘ ٜٛیطی اثتسا ٔٙبَك ثیؿتٚزٌٚب٘ ٝقٟط تٟطاٖ ثِ ٝحبِ
خغطافیبیی ثُٙٔ 5 ٝم ٝقٕبَ ،خٛٙة ،غطة ،قطق ٔ ٚطوع تمؿیٓ قس .ؾپؽ اظ ثیٗ ایٗ ٔٙبَك ثٝنٛضت
تهبزفی پٙح ُٔٙم ٝا٘تربة  ٚثٖٛٙٝاٖ ذٛقٞٝبی خبٔٗ ٝآٔبضی ٔكرم ٌطزیس .زض ٔطحّ ٝثٗس ٞط
پطؾكٍط ـ زض ثّٛن  ٚوٛچ ٝا٘تربثی ثٝنٛضت تهبزفی ـ پطؾكٙبٔٞٝب ضا خٟت تىٕیُ زض اذتیبض وُ
ذب٘ٛاضٞبیی ثب ظٚج یب ظٚخ ٝثب قطایٍ ٔٛضز ٘ٓط لطاض زاز .ثٛٓٙٔٝض خٕٕآٚضی اَالٖبت ،اظ پطؾكٙبٔٔ ٝحمك
ؾبذت ٝاؾتفبز ٜقس؛ ٕٞچٙیٗ ثٛٓٙٔٝض ا٘ساظٌٜیطی  ٚؾٙدف ٔتغیطٞبی انّی تحمیك ،اظ پطؾكٙبٔٞٝبی
اؾتب٘ساضز قسٗٔ ٜتجط ٘یع اٍِٛثطزاضی قس ٜاؾت .ؾؤاالت پطؾكٙبٔ ٝثط اؾبؼ ٘ ٔٛؾؤاَ زض ؾُٛح ٔرتّف
اؾٕی ،تطتیجی  ٚفبنّٝای  ٚؾؤاالت ٔطتجٍ ثب ا٘ساظٌٜیطی ٔتغیطٞبی انّی ثب تىی ٝثط ٔمیبؼ ِیىطت
پٙحٌعیٝٙای َطاحی قس ٜاؾت.
ثطای اٖتجبض اثعاض تحمیك اظ ز ٚضٚـ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت )1 :ؾٙدف اٖتجبض نٛضی :زض ایٗ تحمیك
ضٚایی نٛضی ث ٝوٕه زیسٌبٜٞبی اؾتبزاٖ ضإٙٞب ٔ ٚكبٚض ٔ ٚترههبٖ حٛظ ٜپػٞٚف ثٝزؾت آٔسٜ
اؾت )2 .اٖتجبض ؾبظ :ٜثٛٓٙٔٝض ؾٙدف اٖتجبض ؾبظ ٜزض ایٗ تحمیك ،ثبضٞبی ٖبّٔی زض ٔسَؾبظی ثب اؾتفبزٜ
اظ ٘طْافعاض ٌ AMOSطزآٚضی قس ٚ ٜزض خس َٚظیط آٚضز ٜقس ٜاؾت .اظ آ٘دب و ٝتٕبٔی ثبضٞبی ٖبّٔی
ثبالتط اظ  30زضنس اؾت ،تٕبٔی قبذمٞب ٔٗتجط ٞؿتٙس.


محاسبٍاعتبارسازٌمفاَیمتشکیلدَىدٌمدلوظریتحقیق 

جديل(:)2
شاخص
ازخَدبیگاًگی

اعتیاد ایٌترًتی

تعارضات زًاشَیی

شاخص

شوارُ گَیِ

بار عاهلی

4

0/43

3

0/79

2

0/85

1

0/65

1

0/79

2

0/74

4

3

0/70

5

0/68

4

0/77

5

0/60

5

0/78

4

0/65

6

0/69

3

0/72

7

0/76

2

0/59

8

0/80

1

0/34

9

0/75

1

0/73

10

0/74

2

0/56

1

0/69

3

0/76

2

0/76

4

0/89

3

0/68

5

0/93

4

0/68

6

0/75

5

0/53

1

0/46

6

0/82

2

0/63

7

0/67

3

0/65

8

0/66

4

0/60

9

0/70

5

0/71

10

0/77

6

0/73

اداهِ تعارضات زًاشَیی

دیيداری

سالهت رٍاًی

پایبٌذی بِ سٌتّا

صویویت
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شوارُ گَیِ

بار عاهلی

11

0/76

12

0/72

1

0/91

2

0/83

3

0/88
0/82
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ثٛٓٙٔ ٝض ؾٙدف پبیبیی اثعاض تحمیك ٘یع اظ يطیت آِفبی وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و ٝپؽ اظ تٛظیٕ
پطؾكٙبٔ ٝزض ٔیبٖ ٕ٘ٝ٘ٛی آٔبضی ٌ ٚطزآٚضی زازٜٞب ،يطیت آِفبی وط٘ٚجبخ ثٝنٛضت وّی  ٚزض اثٗبز
پػٞٚف ثط َجك خس َٚقٕبضٔ 3 ٜحبؾجٌ ٝطزیس.
جديل(:)3محاسبٍمقدارآلفایکروباخپرسشىامٍيابعادآن 
هقیاسّا

تعذاد گَیِّا

هقذار آلفای کرًباخ

ازخَدبیگاًگی

4

0٫72

دیيداری

5

0٫75

اعتیاد ایٌترًتی

10

0٫81

سالهت رٍاًی

5

0٫88

پایبٌذی بِ سٌتّا

6

0٫82

تعارضات زًاشَیی

12

0٫79

صویویت

6

0٫86

کل پرسشٌاهِ

63

0٫83

ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٔ ٝمساض يطیت آِفب اظ  0/70ثبالتط اؾت ٔیتٛاٖ ٌفت پطؾكٙبٔ ٝزض تٕبٔی اثٗبز ،اثعاض
پبیب ثٛزٙٔ ٚ ٜبؾت تدعی ٚ ٝتحّیُ ٔیثبقسٕٞ .چٙیٗ ثٛٓٙٔٝض تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب اظ ٘طْافعاض ٚ SPSS
تىٙیه ٔسَؾبظی ٔٗبزالت ؾبذتبضی اؾتفبز ٜقس.
یافتٍَا 


یافتههای توصیفی؛ ٘تبیح ثٝزؾت آٔس ٜاظ تٛنیف ٔتغیطٞبی خٕٗیتقٙبذتی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض
تحمیك ا٘دبْ قس 62 ،ٜزضنس پبؾرٍٛیبٖ ظٖ (٘ 249فط)  38 ٚزضنس زیٍط ٘یع ٔطز (٘ 154فط) ثٛزٜا٘س .اظ
٘ٓط ؾٙی ،وٓتطیٗ فطاٚا٘ی ث ٝپبؾرٍٛیبٖ  18تب  23ؾبَ (وٓتط اظ یه زضنس)  ٚثیفتطیٗ فطاٚا٘ی ،ثٝ
پبؾرٍٛیبٖ  30تب  35ؾبَ ( 48زضنس) تّٗك زاقت .زض ضاثُ ٝثب َ َٛظ٘سٌی ٔكتطن ،وٓتطیٗ فطاٚا٘ی
ٔطث ٌٛث ٝظیط یىؿبَ ( 2زضنس)  ٚثیفتطیٗ فطاٚا٘ی ( 55زضنس) ٔتّٗك ث ٝپبؾدٌٛیب٘ی ثب ثیف اظ قف
ؾبَ ظ٘سٌی ٔكتطن ثٛز ٜاؾت .اظ ٘ٓط تٗساز فطظ٘س ،ثیفتط پبؾرٍٛیبٖ یٗٙی  44زضنس (٘ 179فط) یه
فطظ٘س  ٚوٓتط اظ یه زضنس (٘ 2فط) ٘یع ثیفتط اظ چٟبض فطظ٘س زاقتٙس .ثِٝحبِ ٔیعاٖ تحهیالت 2 ،زضنس
(٘ 10فط) پبؾرٍٛیبٖ زیپّٓ  ٚثیفتط پبؾرٍٛیبٖ یٗٙی  58زضنس (٘ 235فط) فٛقِیؿب٘ؽ  ٚزوتطی ثٛز٘س.
ثط اؾبؼ ٚيٗیت اقتغبَ ،ثیفتط پبؾرٍٛیبٖ یٗٙی  73زضنس (٘ 296فط) وبضٔٙس ِٕٔٗٛی ثٛز ٚ ٜوٓتط اظ
یه زضنس پبؾرٍٛیبٖ تبخط  ٚیب ثبظ٘كؿت ٝثٛز٘س .اظ ٘ٓط ٔیعاٖ زضآٔس ٔبٞیب٘ٚ ٚ ٝيٗیت ٔبِی 2 ،زضنس
پبؾرٍٛیبٖ (٘ 10فط) وٕتط اظ زٔ ٚیّی ٖٛتٔٛبٖ  ٚثیكتط پبؾرٍٛیبٖ ( 51زضنس) ثیٗ ؾ ٝتب چٟبض ٔیّیٖٛ
زضآٔس زاقتٝا٘س؛ ٓٞچٙیٗ تٟٙب  1زضنس پبؾرٍٛیبٖ (٘ 3فط) ٚيٗیت ٔبِی ذٛز ضا ذیّی ثس  ٚثیفتط
پبؾرٍٛیبٖ ( 69زضنس) ٚيٗیت ذٛز ضا ٔتٛؾٍ اضظیبثی وطزٜا٘س.
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زض تحّیُ یبفتٞٝبی خٕٗیتقٙبذتی تحمیك ٔیتٛاٖ ٌفت ٔمبزیط ایٗ ٔتغیطٞب ٔٛیس افعایف ؾٗ اظزٚاج
زض والٖ قٟط تٟطاٖ ،وبٞف ٔیعاٖ ثبضٚضی  ٚتٕطوع ثیفتط خٕٗیت ٔتأ ٚ ُٞزض ٌط ٜٚؾٙی ثبِم ٜٛفٗبَ،
زض ضاؾتبی ضقس  ٚتٛؾٗٔ ٝبزی  ٚالتهبزی اؾتٓٞ .چٙیٗ چ ٖٛاغّت پبؾرٍٛیبٖ زض ایٗ ٕ٘ ٝ٘ٛظ٘بٖ
ٔیثبقٙسٌ ،طایف ثیفتط ظ٘بٖ ثٖٛٙٝاٖ ٘یٕی اظ خٕٗیت فٗبَ وكٛض ث ٝتحهیالت زا٘كٍبٞی زض ؾبَٞبی
اذیط  ٚفطا ٓٞقسٖ فطنتٞبی قغّی ثیفتط ثٚٝیػ ٜزض والٖ قٟطٞبٔ ،یتٛا٘س تأییسوٙٙس ٜافعایف ؾٗ
اظزٚاج ،وبٞف فطظ٘سآٚضی  ٚاظ ؾٛیی تٕطوع ایٗ خٕٗیت تأثیطٌصاض ثط ضقس فطزی  ٚزاقتٗ فٗبِیت التهبزی
ٓٞتطاظ ثب ٔطزاٖ ثبقس.
1
ٓٞچٙیٗ ٘تبیح حبنُ اظ تٛنیف پبیٍب ٜالتهبزی -اختٕبٖی پبؾرٍٛیبٖ ٘كبٖ ٔیزٞس ثیفتط
پبؾرٍٛیبٖ ( 60زضنس) زض ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ثطضؾی زاضای پبیٍب ٜالتهبزی  ٚاختٕبٖی ثبال ٚ ،وٓتطیٗ (3/2
زضنس) زاضای پبیٍب ٜالتهبزی  ٚاختٕبٖی پبییٗ ثٛز٘س .ایٗ اضلبْ ٔجیٗ ایٗ ُّٔت اؾت ؤ ٝتٙبؾت ثب
فطآیٙس خٟب٘یقسٖ ٘ ٚیع زؾتطؾی ث ٝتىِٛٛٙغیٞبی اضتجبَبت  ٚاَالٖبت ثٚٝیػ ٜایٙتط٘ت زض قٟطٞبی
ثعضي ،قبٞس تغییطاتی زض حٛظ ٜالتهبزی ،اختٕبٖی ٔ ٚتٗبلت آٖ فطٍٙٞی ذٛاٞیٓ ثٛز و ٝیىی اظ
ٟٔٓتطیٗ آٖٞب اظ ثیٗ ضفتٗ ؾّؿّٔ ٝطاتت التساض  ٚالیٝالی ٝقسٖخبٔٗ ٝاؾت؛ ایٗ ض٘ٚس ٔٙدط ث ٝفطآٞؾبظی
فطنتٞبی خسیس ثطای وؿت زا٘ف  ٚزؾتیبثی ث ٝضفب ٚ ٜضقس التهبزی زض اوثطیت خٕٗیت ثبِم ٜٛفٗبَ
خبٔٗ ٝقس ٜاؾت.
زضذهٛل ٚيٗیت پبؾرٍٛیبٖ پیطأ ٖٛاؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ،زض اثتسا ٘ ٔٛقجىٞٝبی
اختٕبٖی ٔٛضز اؾتفبزٜی آٖٞب ٔٛضز پطؾف لطاض ٌطفت ٝاؾت .ثط اؾبؼ ٘تبیح ثٝزؾت آٔسٔ ٜكرم قس
و ٝپبؾرٍٛیبٖ ث ٝتطتیت اظ قجىٞٝبی تٍّطاْ (نسزضنس) ،ایٙؿتبٌطاْ ( 95زضنس) ،فیؽثٛن ( 41زضنس)،
ٚاتؿبح ( 30زضنس) ،تٛییتط ( 8زضنس)  ٚفیؽٕ٘ب (وٓتط اظ یه زضنس) اؾتفبزٕٛ٘ ٜزٜا٘سَ .جك ثطضؾیٞبی
ا٘دبْ قسٞ ٜیچ وساْ اظ پبؾرٍٛیبٖ اظ وّٛح یب ؾبیط قجىٞٝبی اختٕبٖی اؾتفبز٘ ٜىطزٜا٘س .اظ ایٗ ضٚ
ثیكتطیٗ ٔربَت ٔطث ٌٛث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی تٍّطاْ  ٚایٙؿتبٌطاْ ٔیثبقٙس؛ ایٗ ُّٔت ٔجیٗ آٖ اؾت
و ٝایٗ ز ٚقجى ٝاختٕبٖی يٕٗ ایدبز تىِٛٛٙغی خصاة  ٚفطأتٙی ٘ ٚیع زؾتطؾی فطاٌیط  ٚآؾبٖ ثطای
وبضثطاٖ ،تٛا٘ؿتٝا٘س ظٔی ٝٙخسیسی ضا ثطای ا٘ٛاٖی اظ تٗبٔالت اختٕبٖی ،اثطاظ ٖمبیس  ٚؾجه ظ٘سٌی،
اضتجبَبت ٔ ٚجبزالت تدبضی ،اَالٔضؾب٘ی  ٚافعایف تحطن اختٕبٖی افطاز فطإ٘ ٓٞبیٙس؛ ایٗ زض حبِی
اؾت و ٝقجىٞٝبی ٔدبظی ثٔٛی فبلس چٙیٗ ٚیػٌیٞبیی ٔیثبقٙسٓٞ .چٙیٗ پبؾرٍٛیبٖ ثَٛٝض ٔیبٍ٘یٗ
 3ؾبٖت زض ضٚظ (ثب ا٘حطاف ٔٗیبض  24 ،)1/41ؾبٖت زض ٞفت( ٝثب ا٘حطاف ٔٗیبض  91 ٚ )10/46ؾبٖت زض ٔبٜ
(ثب ا٘حطاف ٔٗیبض  )43/96اظ قجىٞٝبی اختٕبٖی اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس.
1ـ قبذم پبیٍب ٜالتهبزی ـ اختٕبٖی پبؾرٍٛیبٖ اظ تطویت ٔ 4ؤِف ٝی ٔیعاٖ تحهیالت ٔٛ٘ ،قغُٔ ،یعاٖ زضآٔس ٚ ٚيٗیت ٔبِی
ذب٘ٛاز ٜؾبذت ٝقس ٜاؾت.
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ٓٞچٙیٗ یبفتٞٝبی حبنُ اظ تٛظیٕ فطاٚا٘ی ٞسف پبؾرٍٛیبٖ اظ اؾتفبز ٜقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی
زض ثرفٞبیی چ :ٖٛتٗبُٔ ثب زٚؾت ٔربِف ،تٗبُٔ ثب زٚؾت ٓٞخٙؽ ،ذطیس  ٚفطٚـ ایٙتط٘تی ،وؿت
اَالٖبت  ٚاؾتفبز ٜتفٙٙی (قبُٔ تفطیحٞ ،یدبٖ  ٚؾطٌطٔی) ٘كبٖ زاز ٜاؾت و 36 ٝزضنس پبؾرٍٛیبٖ
ثٔ ٝیعاٖ وٓ ثطای تٗبُٔ ثب زٚؾت ٔربِف 41 ،زضنس ثٔ ٝیعاٖ ٔتٛؾٍ ثطای تٗبُٔ ثب زٚؾت ٓٞخٙؽ،
 52زضنس ثٔ ٝیعاٖ ٔتٛؾٍ ثطای ذطیس  ٚفطٚـ ایٙتط٘تی 48 ،زضنس ثٔ ٝیعاٖ ٔتٛؾٍ ثطای وؿت
اَالٖبت  44 ٚزضنس ثٔ ٝیعاٖ ظیبز ثطای تفطیحٞ ،یدبٖ  ٚؾطٌطٔی اظ ایٗ قجىٞٝب اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس .پؽ
ٞسف انّی آٖٞب ثطای اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی تفطیحٞ ،یدبٖ  ٚؾطٌطٔی  ٚثٔ ٝیعاٖ وٓتط
تٗبُٔ ثب زٚؾت ٔربِف اؾت.
):محاسبٍشاخضَایمرکسیيپراکىدگیمتغیرَایاطلیتحقیق

جديل(4
هتغیرّا

هیاًگیي

اًحراف هعیار

ٍاریاًس

کویٌِ

بیشیٌِ

اعتیاد بِ فضای هجازی

2/82

0/60

0/36

1/20

4/20

دیيداری

3/66

0/73

0/53

1/80

4/80

صویویت

3/31

0/62

0/38

1/83

4/67

ازخَدبیگاًگی

3/42

0/75

0/56

1/25

5/00

پایبٌذی بِ سٌتّا ٍ ارزشّا

3/78

0/69

0/47

2/33

5/00

سالهت شخصیتی ٍ رٍاًی

3/37

0/64

0/41

1/40

5/00

تعارضات زًاشَیی

2/84

0/67

0/45

1/17

4/42

زض خس َٚقٕبضٔ 4 ٜیبٍ٘یٗ  ٚؾبیط ٔكرهٞٝبی آٔبضی ٔتغیطٞبی انّی تحمیك ؤ ٝحٛض ٔسَؾبظی
٘یع لطاض ٌطفتٝا٘س ،آٚضز ٜقس ٜاؾت .اظ آٖخب و ٝؾٙدف ایٗ ٔتغیطٞب ثب َیف ِیىطت ثٛز ٜاؾت ثٙبثطایٗ
ٔیبٍ٘یٗ آٖٞب زض ثبظ1 ٜـٔ 5حبؾج ٝقس ٜاؾت٘ .تبیح حبنُ اظ تحّیُ تٛنیفی خس َٚفٛق ٘كبٖ ٔیزٞس،
ٔیبٍ٘یٗ اٖتیبز ث ٝایٙتط٘ت  ٚ 2/82زض حس ٔتٛؾٍ ث ٝپبییٗ ،زیٗزاضی  3/66زض حس ثبال ،نٕیٕیت  3/31زض
حس ٔتٛؾٍ ،اظ ذٛزثیٍبٍ٘ی  3/42زض حس ٔتٛؾٍ ،پبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب  ٚاضظـٞب  ٚ 3/78زض حس ثبال،
ؾالٔت قرهیتی  ٚضٚا٘ی  ٚ 3/37زض حس ٔتٛؾٍ  ٚتٗبضيبت ظ٘بقٛیی ٘یع  ٚ 2/84زض حس پبییٗ ثٝزؾت
آٔس ٜاؾت٘ .ىت ٝحبئع إٞیت زض یبفتٞٝبی فٛق آٖ اؾت وّٖ ٝیطغٓ تحٛالت  ٚتغییطات ٘بقی اظ تأثیط
تىِٛٛٙغیٞبی اضتجبَی  ٚاَالٖبتی ٘ٛیٗ ٕٞچ ٖٛقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ثط ؾبذتبض ذب٘ٛاز ٜقٟطی،
ِیىٗ وبضوطزٞبی ذب٘ٛاز ٜزض ٔٛاضزی چ ٖٛپبیجٙسی ث ٝاضظـٞبی زیٙی  ٚؾٙتٞبی ذب٘ٛازٌی ث ٝلٛت
ذٛز ثبلیؿت.
یافتههای تبیینی؛ لجُ اظ ٚضٚز ث ٝؾٙدف ضٚاثٍ ثیٗ ٔتغیطٞبی انّی  ٚثطضؾی اِٚی ٝفطيیبت،
ثبیؿتی ٘طٔبَثٛزٖ ٔتغیطٞبی انّی ٔسَ ثطضؾی ٌطزز .ثطای ایٗ وبض اظ آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف اؾٕیط٘ف
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
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جديل(:)5آزمًنبررسیورمالبًدنمتغیرَایاطلیمدلتحقیق 
هتغیرّا

هقذار کَلوَگرٍف اسویرًف

سطحهعٌاداری

اعتیاد بِ فضای هجازی

1/313

0/064

دیيداری

2/368

0/07

صویویت

1/252

0/087

ازخَدبیگاًگی

1/607

0/096

پایبٌذی بِ سٌتّا ٍ ارزشّا

2/21

0/088

سالهت شخصیتی ٍ رٍاًی

1/542

0/072

تعارضات زًاشَیی

1/773

0/073

ثط اؾبؼ خس َٚقٕبضٔ 5 ٜكرم اؾت و ٝؾُٛح ٔٗٙبزاضی آظٔ٘ ٖٛطٔبَثٛزٖ ثبالتط اظ  5زضنس
اؾت  ٚثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت ٔتغیطٞبی انّی پػٞٚف ٘طٔبَ ٞؿتٙسٔ .حمك ٔیتٛا٘س اظ آظٖٔٞٛبی
پبضأتطیه ٕٞچ ٖٛپیطؾٔ ٚ ٖٛسَؾبظی اؾتفبزٕ٘ ٜبیس .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝفطيیبت ٔحمك ثٝنٛضت
ضاثُٝای اؾت ،زض اثتسا الظْ اؾت و ٝضٚاثٍ ُٔطح زض فطيیبت ثطضؾی قٛز .آٖ چٙبٖ و ٝآٔس ٔتغیطٞب
٘طٔبَ  ٚوٕی ٞؿتٙس ،پؽ ثطای آظٔ ٖٛفطيیبت اظ آظٔ ٖٛپیطؾ ٖٛاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .خس َٚقٕبض6 ٜ
آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛزض ذهٛل ضاثُ ٝثیٗ ٔتغیط اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی ٔدبظی  ٚتٗبضيبت ظ٘بقٛیی،
ٔیعاٖ پبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب  ٚاضظـٞبٔ ،یعاٖ زیٗ زاضی ،احؿبؼ اظذٛزثیٍبٍ٘ی زض ظٚخیٗ ،نٕیٕیت
ظ٘بقٛیی ظٚخیٗ  ٚؾالٔت قرهیتی  ٚضٚا٘ی ظٚخیٗ ضا ٘كبٖ ٔیزٞس:
اعیمجازیيتعارضاتزواشًییزيجیه 

ًنرابطٍبیهاعتیادبٍشبکٍَایاجتم

جديل(:)6بررسیآزمًنپیرس
هتغیر
اعتیاد بِ شبکِّای
اجتواعی هجازی



آهارُّای بررسی
شذُ

تعارضات
زًاشَیی

هقذار ّوبستگی

0/65

-0/58

هقذار احتوال

0/001

0/001

تعذاد

403

403

صویویت زًاشَیی

سالهت شخصیتی
ٍ رٍاًی

هیساى پایبٌذی بِ
سٌتّا ٍ ارزشّا

هیساى
دیيداری

احساس
ازخَدبیگاًگی

-0٫488
0/001

-0/57

0/58

-0/63

0/001

0/001

0/001

403

403

403

403



ثطاؾبؼ خس َٚفٛق ٔمساض ؾُٛح ٔٗٙبزاضی آظٔ ٖٛزض تٕبْ ٔٛاضز وٓتط اظ  5زضنس ذُب ثٛزِ ٚ ٜصا تٕبْ
ضٚاثٍ ٔٗٙبزاض ٞؿتٙس .ثط ایٗ اؾبؼ ٔیتٛاٖ ٌفت ثیٗ ٔتغیط اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ٚ
تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ٓٞ ٚچٙیٗ احؿبؼ اظذٛزثیٍبٍ٘ی ضاثُٔ ٝثجت ٔ ٚؿتمیٓ ٚخٛز زاضز .ث ٝایٗ ٔٗٙب وٝ
فطيیٔ ٝحمك تأییس  ٚفطيی ٝآٔبضی ضز قس ٚ ٜاٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ٔٙدط ث ٝتٗبضيبت
ظ٘بقٛیی ٚاحؿبؼ اظذٛزثیٍبٍ٘ی زض ظٚخیٗ ٔیقٛز .اظ ؾٛی زیٍط ثیٗ اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی
ٔدبظی ٔ ٚیعاٖ پبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب  ٚاضظـٞبٔ ،یعاٖ زیٗزاضی ،نٕیٕیت ظ٘بقٛیی  ٚؾالٔت قرهیتی
 ٚضٚا٘ی ظٚخیٗ ضاثُٙٔ ٝفی ِ ٚصا ٔٗىٛؼ ٚخٛز زاضز.
خس َٚقٕبض٘ 7 ٜیع ضاثُٕٞ ٝجؿتٍی پیطؾ ٖٛثیٗ ٔتغیطٞبی پبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب  ٚاضظـٞب زض ظٚخیٗ،
ٔیعاٖ زیٗزاضی زض ظٚخیٗٔ ،یعاٖ اظذٛز ثیٍبٍ٘ی زض ظٚخیٗ ،نٕیٕیت ظ٘بقٛیی  ٚؾالٔت قرهیتی ٚ
ضٚا٘ی ثب تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
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جديل(:)7وتایجآزمًنپیرسًنرابطٍبیهتعارضاتزواشًییيمتغیرَایمتغیرَایمستقل 
تعارضات زًاشَیی
هتغیر

هقذار ّوبستگی

هقذار احتوال

تعذاد

پایبٌذی بِ سٌتّا ٍ ارزشّا در زٍجیي

-0/75

0/001

403

هیساى دیيداری در زٍجیي

-0/72

0/001

403

هیساى ازخَدبیگاًگی در زٍجیي

0/74

0/001

403

صویویت زًاشَیی

-0/80

0/001

403

سالهت شخصیتی ٍ رٍاًی

-0/613

0/001

403

ثط اؾبؼ ٘تبیح خس َٚفٛق ٔمساض ؾُح ٔٗٙبزاضی آظٔ ٖٛحبيط وٕتط اظ  5زضنس ذُب ثٛزِ ٚ ٜصا ضٚاثٍ
ٔٗٙبزاض ٔیثبقسٔ .یتٛاٖ ٌفت ثیٗ پبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب  ٚاضظـٞب زض ظٚخیٗٔ ،یعاٖ زیٗزاضی زض ظٚخیٗ،
نٕیٕیت ظ٘بقٛیی  ٚؾالٔت قرهیتی  ٚضٚا٘ی ثب تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ضاثُٙٔ ٝفی ِ ٚصا ٔٗىٛؼ ٚخٛز
زاضز .اظ ؾٛی زیٍط ،ثیٗ ٔیعاٖ اظذٛزثیٍبٍ٘ی زض ظٚخیٗ  ٚتٗبضيبت ظ٘بقٛیی ثٔ ٝیعاٖ ( )0/74ضاثُٝای
ٔثجت ِ ٚصا ٔؿتمیٓ ٚخٛز زاضز.
زض ٔدٕ ٚ ٔٛزض تحّیُ یبفتٞٝبی فٛق ٔیتٛاٖ ٌفت ثب تٛخ ٝث ٝفطو ٘ٓطی تحمیك ٔجٙی ثط آٖ وٝ
ذب٘ٛاز ٜایطا٘ی تحت تأثیط تىِٛٛٙغیٞبی خسیس  ٚضؾب٘ٞٝبی ٔدبظی ،ثطذی وبضوطزٞبی ذٛز ضا اظ زؾت
زاز ٚ ٜیب ایٗ و ٝوبضوطزٞبی آٖ تغییط وطز ٚ ٜتٗبزَ ؾبذتبضی آٖٞب ثب چبِف ٔٛاخ ٝقس ٜاؾتٚ ،لٔٛ
تٗبضيبت ظ٘بقٛیی زٚض اظ ا٘تٓبض ٘یؿت .اظ ایٗ ض ،ٚتٕبٔی فطيیبت ٔحمك لبثُ تأییس اؾت ،ایٗ ثساٖ ٔٗٙب
اؾت وٞ ٝط چ ٝاٖتیبز ٚ ٚاثؿتٍی ظٚخیٗ ث ٝقجىٞٝبی ٔدبظی ثیكتط ثبقس یب ث ٝتٗجیطی ذب٘ٛاز ٜاظ
وبضوطز ؾٙتی  ٚاختٕبٖی ذٛز ثیكتط فبنٌّ ٝطفت ٝثبقس ،تٗبضيبت ظ٘بقٛیی  ٚاظذٛزثیٍبٍ٘ی زض ظٚخیٗ
ثیكتط ٘ ٚیع ٔیعاٖ نٕیٕیت ظ٘بقٛیی ،پبیجٙسی ث ٝؾٙتٞبی ذب٘ٛازٌی ،زیٗزاضی  ٚؾالٔت ضٚا٘ی وبٞف
پیسا ٔیوٙس .اظ ؾٛیی ٞط یه اظ ٔتغیطٞبی ٚاؾٍ اظذٛزثیٍبٍ٘ی ،نٕیٕیت ظ٘بقٛیی ،پبیجٙسی ثٝ
ؾٙتٞبی ذب٘ٛازٌی ،زیٗزاضی  ٚؾالٔت ضٚا٘ی ثط ٔتغیط ٚاثؿت ٝتٗبضيبت ظ٘بقٛیی تأثیطٌصاض٘س؛ ثسیٗ
نٛضت و ٝثب افعایف اظذٛزثیٍبٍ٘ی زض ظٚخیٗٔ ،یعاٖ تٗبضيبت افعایف  ٚثب وبٞف ؾبیط ٔتغیطٞبی ٚاؾٍ
فٛقاِصوط ،ثط ٔیعاٖ تٗبضيبت ظ٘بقٛیی افعٚزٔ ٜیقٛز.
ٓٞچٙیٗ ثٛٓٙٔٝض ثطضؾی ٔسَ ٘ٓطی تحمیك اظ تىٙیه ٔسَؾبظی ٔٗبزالت ؾبذتبضی ٘ ٚطْافعاض
ٔتٙبْط ثب آٖ  AMOSاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ضٚـ ٔسَؾبظی ٔٗبزالت ؾبذتبضی يٕٗ آ٘ى ٝيطایت
ٔدٔ َٟٛدٕٗٔ ٖٝٛبزالت ؾبذتبضی ذُی ضا ثطآٚضز ٔیوٙس ثطای ثطاظـ ٔسَٞبیی و ٝقبُٔ ٔتغیطٞبی
ٔى ،ٖٛٙذُبٞبی ا٘ساظٌٜیطی زض ٞط یه اظ ٔتغیطٞبی ٚاثؿتٔ ٚ ٝؿتمُّٖ ،یت زٚؾٛیٓٞ ،ٝظٔب٘ی ٚ
ٚاثؿتٍی ٔتمبثُ ٔیثبقس َطحضیعی ٌطزیس ٜاؾت .أب ایٗ ضٚـ ضا ٔیتٛاٖ ثٖٛٙٝاٖ ٔٛاضز ذبنی ثطای
ضٚـٞبی تحّیُ ٖبّٔی تأییسی ،تحّیُ ضٌطؾی ٖٛچٙسٔتغیطی ،تحّیُ ٔؿیطٔ ،سَٞبی التهبزی ذبل،
زازٜٞبی ٚاثؿت ٝث ٝظٔبٖٔ ،سَٞبی ثطٌكتپصیط  ٚثطٌكت٘بپصیط ثطای زازٜٞبی ٔمُٗیَِٛ /یٔ ،سَٞبی
ؾبذتبضی وٚٛاضیب٘ؽ  ٚتحّیُ چٙسٕ٘ٝ٘ٛای (ٔب٘ٙس آظٔ ٖٛفطيیٞٝبی ثطاثطی ٔبتطیؽ وٚٛاضیب٘ؽٞب ،ثطاثطی
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ٔبتطیؽ ٕٞجؿتٍیٞب ،ثطاثطی ٔٗبزالت  ٚؾبذتبضٞبی ٖبّٔی  ٚغیط٘ )ٜیع ثٝوبض ثطز ( .)1384 ،ٗٔٛٞپؽ اظ
ضؾٓ ٔسَ ُٔبثك ثب قىُ ( )1زض ٘طْافعاض ٔ AMOSسَ ظیط ثب ٔمبزیط تأثیط ثٝزؾت آٔس ٜاؾت:

بٍشبکٍَایاجتماعیبرتعارضاتزواشًییزيجیه 

شکل(:)2خريجیمدل AMOSدرخظًصفرآیىدتأثیراعتیاد

زض ٔسَ فٛق ؾٔ ٔٛ٘ ٝتغیط ٚخٛز زاضزٔ :تغیطٞبی پٟٙبٖ ؤ ٝتغیطٞبی انّی پػٞٚف اؾتٔ ،تغیطٞبی آقىبض
وٌٛ ٝیٞٝبی پطؾكٙبٔ ٝاؾت ٔ ٚتغیطٞبی ذُب و ٝث ٝضً٘ لطٔع ٕ٘بیف زاز ٜقس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ زض ٔسَ فٛق
ٔمبزیط ثبضٞبی ٖبّٔی ٔ ٚمبزیط تأثیط ٞط ٔتغیط ٔؿتمُ ثط ٚاثؿت ٝآٚضز ٜقس ٜاؾت .قطح ایٗ ٔسَ ثٝنٛضت ظیط
اؾت:

ثیراعتیادبٍشبکٍَایاجتماعیبرتعارضاتزواشًییزيجیه

خظًصفرایىدتأ

جديل(:)8بررسیمدلAMOSدر
هتغیر هستقل

هتغیر ٍابستِ

B
-0/96

خطای تخویي

هقذار تأثیر

هقذار t

هقذار احتوال

اعتیاد ایٌترًتی

دیيداری

Beta
-0/68

0/07

-13/37

0/001

اعتیاد ایٌترًتی

پایبٌذی بِ سٌتّا

-0/90

-0/63

0/08

-10/91

0/001

اعتیاد ایٌترًتی

صویویت

-0/59

-0/77

0/07

-8/23

0/001

اعتیاد ایٌترًتی

ازخَدبیگاًگی

0/86

0/71

0/08

10/68

0/001

اعتیاد ایٌترًتی

سالهت رٍاًی

-0/32

-0/61

0/06

-5/59

0/001

اعتیاد ایٌترًتی

تعارضات زًاشَیی

0/17

0/16

0/08

2/16

0/031

ازخَدبیگاًگی

تعارضات زًاشَیی

0/17

0/20

0/04

4/52

0/001

دیيداری

تعارضات زًاشَیی

-0/11

-0/15

0/03

-4/29

0/001

صویویت

تعارضات زًاشَیی

-0/63

-0/47

0/10

-6/32

0/001

سالهت رٍاًی

تعارضات زًاشَیی

-0/22

-0/11

0/08

-2/67

0/008

پایبٌذی بِ سٌتّا

تعارضات زًاشَیی

-0/05

-0/08

0/02

-2/32

0/02
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ثب تٛخ ٝث ٝقىُ قٕبض٘ ٚ 2 ٜیع ٔمبزیط خس َٚفٛق ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝاٖتیبز ایٙتط٘تی ثٔ ٝیعاٖ
( )-0/68ثط زیٗزاضی ،ثٔ ٝیعاٖ ( )-0/63ثط پبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب ،ثٔ ٝیعاٖ ( )-0/77ثط نٕیٕیت ،ثٝ
ٔیعاٖ ( )0/71ثط اظذٛزثیٍبٍ٘ی ،ثٔ ٝیعاٖ ( )-0/61ثط ؾالٔت ضٚا٘ی  ٚثٔ ٝیعاٖ ( )0/16ثط تٗبضيبت
ظ٘بقٛیی ٔؤثط اؾتٕٞ .چٙیٗ اظ ذٛزثیٍبٍ٘ی ثٔ ٝیعاٖ ( ،)0/20زیٗ زاضی ثٔ ٝیعاٖ ( ،)-0/15نٕیٕیت
ثٔ ٝیعاٖ ( ،)-0/47ؾالٔت ضٚا٘ی ثٔ ٝیعاٖ ( ٚ )-0/11پبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب ٘یع ثٔ ٝیعاٖ ( )-0/08ثط
تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ٔؤثط اؾت .ایٗ ثساٖ ٔٗٙبؾت و ٝثب افعایف ٔیعاٖ اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی،
تٗبضيبت ظ٘بقٛیی زض ظٚخیٗ افعایف ٔییبثس؛ ٓٞچٙیٗ ٞطچ ٝثٔ ٝیعاٖ ایٗ اٖتیبز افعٚز ٜقٛز ،نٕیٕیت
ظ٘بقٛیی ،زیٗزاضی ،پبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب  ٚؾالٔت ضٚا٘ی ظٚخیٗ وبٞف  ٚاظ ذٛثیٍبٍ٘ی زض آٖٞب افعایف
ٔیثبثس  ٚزض ٘تیدٔ ٝیعاٖ تٗبضيبت ظ٘بقٛیی افعایف پیسا ٔیوٙس .الظْ ث ٝتٛيیح اؾت ؤ ٝمبزیط تأثیط
ثٝزؾت آٔس ٜزض ٔسَؾبظی ثب ٔمبزیط اضتجبَی زض آظٔ ٖٛپیطؾٔ ٖٛتفبٚت اؾت أب ثب تٛخ ٝث ٝاضائٔ ٝسَ زض
تحمیك ،اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٔسَؾبظی ثٟی ٝٙاؾت .زض خس َٚظیط ٘یع ٔمبزیط تأثیط غیطٔؿتمیٓ آٚضز ٜقسٜ
اؾت:
تأثیرغیرمستقیماعتیادبٍشبکٍَایاجتماعیمجازی برتعارضاتزواشًیی 


):بررسی
جديل(9
هتغیر ٍاسط

هقذار تأثیر غیرهستقین

دیيداری

0/10

هتغیر هستقل

پایبٌذی بِ سٌتّا

0/05

اعتیاد ایٌترًتی

صویویت

0/36

ازخَدبیگاًگی

0/14

سالهت رٍاًی

0/07

ثط اؾبؼ خس َٚفٛق ٔكرم اؾت و ٝاٖتیبز ایٙتط٘تی ثٚٝاؾُٔ ٝتغیطٞبی پٙحٌب٘٘ ٝیع ثط ٔتغیط تٗبضيبت
ظ٘بقٛیی ٔؤثط اؾتِٚ .ی ث ٝتطتیت ثیفتطیٗ تأثیط تب وٓتطیٗ تأثیط ثٚٝاؾُ ٝنٕیٕیت (ثٔ ٝیعاٖ ،)0/36
اظذٛزثیٍبٍ٘ی (ثٔ ٝیعاٖ  ،)0/14زیٗ زاضی (ثٔ ٝیعاٖ  ،)0/10ؾالٔت ضٚا٘ی (ثٔ ٝیعاٖ  ٚ )0/07پبیجٙسی
ث ٝؾٙتٞب (ثٔ ٝیعاٖ  )0/05ثط ٔتغیط ٚاثؿتٔ ٝؤثط اؾت.
ثطاظ٘سٌی ٔسَٞب زض ٔسَؾبظی ٔٗبزالت ؾبذتبضی تٛؾٍ قبذمٞبی ثؿیبضی ا٘دبْ ٔیقٛز وٝ
ٟٔٓتطیٗ آٖ قبذم ضیكٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔدصٚض ثطآٚضز ذُبی تمطیت ( )RMSEA1اؾت ؤ ٝمبزیط آٖ زض
خس َٚظیط آٚضز ٜقس ٜاؾت:
جديل( :)11بررسیآزمًنبرازودگیمدلوظریتحقیق
PCLOSE
0/000

90HI
0/076

90LO
0/071

RMSEA
0/073

Model
Default model

0/000

0/172

0/167

0/170

Independence model

1- Root Mean Square Error of Approximation
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ثط اؾبؼ خس َٚفٛقٔ ،مساض آٔبض« ٜضیكٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔدصٚض ثطآٚضز ذُبی تمطیت» وٓتط اظ ز ٜزضنس ٚ
ثٔ ٝیعاٖ (ٔ )0/073یثبقس .ایٗ ٔمساض ٘كبٖ اظ ثطاظ٘سٌی وبُٔ ٔسَ پػٞٚف زاضز.
زض تحّیُ یبفتٞٝبی حبنُ اظ آظٔٔ ٖٛسَ ٘ٓطی ٔیتٛاٖ ثیبٖ وطز ؤ ٝتغیط ٔؿتمُ اٖتیبز ایٙتط٘تی
ثط ٔتغیط ٚاثؿت ٝتٗبضيبت ظ٘بقٛیی ثٔ ٝیعاٖ  0/16زاضای تأثیط اؾت  ٚایٗ ث ٝایٗ ٔٗٙبؾت و ٝافعایف
یه ٚاحس اٖتیبز ایٙتط٘تی ٔٙدط ث ٝافعایف ٔٗبزَ ٚ 0/16احس زض تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ٔیٌطزز .اظ ؾٛیی
ٔتغیط ٔؿتمُ اٖتیبز ایٙتط٘تی ثٚٝاؾُٔ ٝتغیطٞبی پٙحٌب٘ ٝنٕیٕیت ظ٘بقٛیی ،پبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب ،زیٗزاضی،
ؾالٔت ضٚا٘ی  ٚاظذٛز ثیٍبٍ٘ی ثط ٔتغیط تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ٔؤثط ٔیثبقس ٘ ٚتبیح حبنُ اظ آظٔ ٖٛثطاظـ
ٔسَ ثیبٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝاٍِٛی اضتجبٌ اٖتیبز ایٙتط٘تی (ثب ٌٛ 10ی ،)ٝثٖٛٙٝاٖ ٔتغیط ٔؿتمُ  ٚثب تأثیط
ٔتغیطٞبی ٚاؾٍ نٕیٕیت ظ٘بقٛیی (ثب ٌٛ 6ی ،)ٝپبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب (ٌٛ 6ی ،)ٝزیٗزاضی (ٌٛ 5ی،)ٝ
ؾالٔت ضٚا٘ی (ٌٛ 5ی ٚ )ٝاظذٛزثیٍبٍ٘ی (ٌٛ 10ی )ٝثب ٔتغیط ٚاثؿت ٝتٗبضيبت ظ٘بقٛیی (ثب ٌٛ 12ی،)ٝ
ُٔٙجك ثب اٍِٛی حمیمی زازٜٞبؾت .يطایت ثٝزؾت آٔس٘ ٜیع اظ یه َطف ثیبٍ٘ط اثط ٔؿتمیٓ اٖتیبز
ایٙتط٘تی ثط اظذٛزثیٍبٍ٘ی ٔ ٚتٗبلت آٖ ثط تٗبضيبت ظ٘بقٛیی اؾت  ٚاظ َطف زیٍط اثط ٔٗىٛؼ اٖتیبز
ایٙتط٘تی ثط نٕیٕیت ظ٘بقٛیی ،پبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب ،زیٗزاضی ،ؾالٔت ضٚا٘ی  ٚثٝز٘جبَ آٖ ثط تٗبضيبت
ظ٘بقٛیی ٔیثبقس٘ .ىت ٝحبئع إٞیت آٖ اؾت و ٝزض فطآیٙس تأثیط اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی ٔدبظی ثط تٗبضيبت
ظ٘بقٛیی ثٚٝاؾُٔ ٝتغیطٞبی ٚاؾٍ فٛقاِصوطٔ ،تغیط نٕیٕیت ظ٘بقٛیی (ثٔ ٝیعاٖ  ،)0/36ثیفتطیٗ تأثیط
ضا زاضز.
بحثيوتیجٍگیری 


خٟب٘یقسٖ ٌ ٚؿتطـ فٗبِیتٞبی اَالٖبتی  ٚاضتجبَبتی ،ذب٘ٛاز ٜضا ثیف اظ ٌصقت ٝزض ٔٗطو تغییط
 ٚزٌطٌ٘ٛی لطاض زاز ٜاؾت .أطٚظ ٜثب ذب٘ٛاز ٜقجىٝای ،ذب٘ٛاز ٜاَالٖبتی ،ذب٘ٛاز ٜزا٘فٔحٛض ،ذب٘ٛازٜ
زٔٛوطاتیه  ٚذب٘ٛاز ٚ ٜتفطزی 1ضٚثطٞ ٚؿتیٓ .زضٌصقت ٝذب٘ٛاز ٜثب تٗسز وبضوطزٞب ٔٛاخ ٝثٛز؛ أب زض حبَ
حبيط چٙیٗ ٘یؿت ،وبضوطزٞبی آٔٛظـ ثٔ ٝسضؾ ٝؾپطز ٜقس ٜاؾت  ٚضؾب٘ٞٝبی خٕٗی ٘یع ثؿیبضی اظ
وبضوطزٞبی خبٔٗٝپصیطی ضا ثط ٖٟس ٜزاض٘سٓٞ .چٙیٗ وبضوطزٞبی ٘ٓبضتی ذب٘ٛاز٘ ٜیع ض ٚث ٝوبٞف اؾت؛
ث ٝایٗ تطتیتٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝذب٘ٛاز ٜایطا٘ی اظ زٓ٘ ٚط زچبض ا٘مجبو تسضیدی قس ٜاؾت :وّٕی  ٚویفی
(ؾبضٚذب٘ی .)1393 ،ضٚاٖقٙبؾبٖ ٔٗتمس٘س پی٘ٛس ٖبَفی و ٝیىی اظ ٔؤِفٞٝبی ذب٘ٛازٜٞبی ٔٙؿدٓ اؾت،
زض اثط اؾتٕطاض فًبی ٌفتٍ ٚ ٛتجبزَ ٘ٓط ٔیبٖ اًٖب قىُ ٔیٌیطز؛ أب ضؾب٘ٞٝبی خٕٗی چ ٖٛقجىٞٝبی
اختٕبٖی ٔدبظی ث ٝاقىبَ ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛپی٘ٛسٞبی ٖبَفی زض ذب٘ٛاز ٜضا ٔرسٚـ ٔیوٙٙس  ٚث ٝآٖ آؾیت
1- individualized
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ٔیضؾب٘ٙس .پػٞٚفٞبی تدطثی ٘كبٖ ٔیزٙٞس وٞ ٝط ا٘ساظ ٜاضتجبٌ ٔیبٖ ٕٞؿطاٖ ثٝزِیُ تغییط ٔربَت
وبٞف یبثس ،پی٘ٛس ٖبَفیٞ ،یدب٘ی ٘ ٚیع ٍٕ٘ٛٞی قٙبذتی ٔیبٖ اًٖبی ذب٘ٛاز٘ ٜیع وبٞف ٔییبثس وٝ
ایٗ ٔٛي ،ٔٛا٘ؿدبْ ذب٘ٛاز ٜضا ثٝذُط ٔیا٘ساظز .انُالح «ثیٜٛی ایٙتط٘تی» ثٕٞ ٝؿط ٔٗتبز ث ٝایٙتط٘ت
اَالق ٔیقٛز .آٔبضٞب ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاٖتیبز ث ٝایٙتط٘ت ٕٔىٗ اؾت ث ٝفطٚپبقی ٘ٓبْ ذب٘ٛاز ٚ ٜزض
ٟ٘بیت َالق ثیٙدبٔس (ٌٙسٔی .)1389 ،اؾتفبز ٜضٚظافع ٖٚوبضثطاٖ اظ قجىٞٝبی ٔدبظی زض ایطاٖ ٔؿأِٝای
ثسیٟی اؾت  ٚثَٛٝض ٌطیع٘بپصیطی ،ظٚخیٗ زض ٔٛاخ ٟٝثب ایٙتط٘ت  ٚفًبی ٔدبظی تأثیطپصیطی ظیبزی
زاض٘س  ٚایٗ تأثیطپصیطی ثط اثٗبز ٔرتّف ظ٘سٌی ظ٘بقٛیی آٖٞب اثط ٌصاقت ٝاؾت و٘ ٝتبیح تحمیك حبيط ٘یع
ایٗ ٔٛي ٔٛضا تأییس ٔیوٙس .اظ ایٗ ض ،ٚثٛٓٙٔٝض ثطضؾی تأثیط اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ثط
تٗبضيبت ظ٘بقٛیی زض قٟط تٟطأُٖ ،بِٗبت ٘ٓطی ا٘دبْ  ٚثب تىی ٝثط ضٚیىطز تطویجی ٔ ٚجتٙی ثط ٘ٓطیٝ
وبضوطزٌطایی ؾبذتی پبضؾ٘ٛع تالـ ٌطزیس تب تجییٙی خبٔٗٝقٙبذتی اظ ٔٛيٛٔ ٔٛضز ُٔبِٗ ٝاضائ ٝقٛز.
٘تبیح تحمیك ٘كبٖ زاز ٞطچ ٝاٖتیبز ظٚخیٗ ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ثیفتط ثبقس٘ ،بؾبظٌبضی ٚ
تٗبضو زض آٖٞب ثیفتط اؾتَ .جك ٘ٓطی ٝوبضوطزٌطایی پبضؾ٘ٛع اظ ٟٔٓتطیٗ اٞساف ذب٘ٛاز ٜزؾتیبثی ثٝ
ضيبیت ضاثُٝای ٔیثبقس؛ اظ ؾٛیی ُٔبثك ثب ٘ٓطیٚ ٝاثؿتٍی زض نٛضت ثطٚظ اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی
ٔدبظی ثٝزِیُ ایٗو ٝوبضثط ٚلت ثؿیبض ظیبزی ضا نطف اؾتفبز ٜاظ ایٗ ضؾب٘ٔ ٝیوٙس ،تٕبْ ٌفتٍٞٛبی
ذب٘ٛازٌی  ٚضٚاثٍ ٖبَفی ضا اظ زؾت ٔیزٞس  ٚذٛز ضا ثب افطاز ذب٘ٛاز ٜثیٍب٘ ٝاحؿبؼ ٔیوٙس؛ زض ٘تیدٝ
ذب٘ٛاز ٜاظ ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ٔٛضز ٘ٓط زٚض ٔیقٛز .ثط اؾبؼ ٘ٓطی ٝنٕیٕیت ٘یع وبٞف تسضیدی
ضيبیتٕٙسی زض ضٚاثٍ اًٖبی ذب٘ٛازٙٔ ٜدط ثٌ ٝؿؿت ضٚا٘ی ٖ ٚبَفی زض ذب٘ٛاز ٚ ٜافعایف تٗبضيبت
ظ٘بقٛیی ٔیقٛز .ایٗ ٘تید ٝثب ٘تبیح حبنُ اظ تحمیمبت زاذّی خالِی  ٚحبخی اضثبثی ( ،)1394اؾىٙسضی
 ٚزضٚزی ( ،)1395ضيبپٛض ٕٞ ٚىبضاٖ (٘ ٚ )1396یع تحمیمبت ذبضخی ضٚخٛیی (ٙٞ( ،)2012س ٕٞ ٚىبضاٖ،
ٔ( ،)2013ه زا٘یُ  ٚوٛئٗ( ،)2014 ،آیسٖ ٕٞ ٚىبضاٌٖ( ٚ )2018 ،بَ ٕٞ ٚىبضاٖٕٞ ) 2019 ،بٍٙٞی
زاضز.
اظ ؾٛی زیٍط ٘تبیح ٘كبٖ زاز ٞطچ ٝاٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی ٔدبظی ثیفتط ثبقس ،پبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب ٚ
اضظـٞب وبٞف ٔییبثس ،ثب تًٗیف پبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب  ٚاضظـٞب ،تٗبضيبت ظ٘بقٛیی افعایف ٔییبثس.
َجك ٘ٓطی ٝثبظا٘سیكی ٌیس٘ع یىی اظ ٕٟٔتطیٗ پیبٔسٞبی ٔسض٘یت ٝو ٝثب فطآیٙس خٟب٘یقسٖ ٘یع تكسیس قسٜ
اؾت ،ثبظا٘سیكی زض ثبة ؾٙت  ٚاضظـٞبی پیكیٗ خبٔٗٔ ٝیثبقس  ٚزض ٟ٘بیت ُٔبثك ثب ٘ٓطیٝ
وطوطزٌطایی ؾبذتی پبضؾ٘ٛع ٚلتی لٛا٘یٗ حمٛلی  ٚيٛاثٍ ٙٞدبضی ذب٘ٛاز ٜيٕب٘ت اخطای ذٛز ضا اظ
زؾت ٔیزٙٞس ،وبضوطز یٍبٍ٘ی  ٚا٘ؿدبْ ذب٘ٛازٔ ٜرتُ  ٚظٔی ٝٙثطٚظ تٗبضيبت ظ٘بقٛیی فطأ ٓٞیقٛز.
ٕٞچٙیٗ َجك یبفتٞٝبی ثٝزؾت آٔسٔ ٜكرم قس و ٝثب افعایف اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی ٔدبظیٔ ،یعاٖ
زیٗزاضی زض ظٚخیٗ وبٞف یبفت ٚ ٝثب وبٞف زیٗزاضی زض ظٚخیٗ ،تٗبضيبت ظ٘بقٛیی افعایف ٔییبثس.
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ثطاؾبؼ زیسٌب ٜوبضوطزٌطایی پبضؾ٘ٛع ثب وبٞف زیٗزاضی زض ظٚخیٗٓ٘ ،بْ اٍِٞٛبی فطٍٙٞی ذب٘ٛازٜ
آؾیت ٔیثیٙس  ٚاظ ایدبز اٍِٞٛب  ٚاٍ٘یعٜٞبی الظْ ثطای حفّ  ٚثمبی ذب٘ٛاز ٜثبظ ٔیٔب٘س؛ زض ایٗ نٛضت
ظٖ ٔ ٚطز اٍ٘یعٜای ثطای ثمب  ٚاؾتحىبْ ٘ٓبْ ذب٘ٛازٕ٘ ٜیقٙبؾٙس ِ ٚصا ثب ثٚٝخٛز آٔسٖ وٕتطیٗ اذتالفی،
ثطای ٌؿؿتٗ ایٗ پی٘ٛس آٔبزٔ ٜیٌطز٘س .ایٗ ٘تید ٝثب ٘ٓطی ٝؾیط تح َٛخبٔٗ ٝاظ زیس ؾٛضٚویٗ  ٚزیسٌبٜ
اٚزضی پیطأ٘ ٖٛمف زیٗ ثٖٛٙٝاٖ ٖبّٔی زض وبٞف تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ُٔٙجك اؾت.
٘تبیح حبوی اظ آٖ اؾت وٞ ٝط چ ٝثط اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی ٔدبظی افعٚز ٜقٛزٔ ،یعاٖ اظ ذٛزثیٍبٍ٘ی
٘یع افعایف ٔییبثس ٞ ٚط چ ٝاظذٛزثیٍبٍ٘ی زض ظٚخیٗ تمٛیت قٛز ،تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ٘یع ثیفتط ٔیقٛز.
ُٔبثك ثب ٘ٓطی ٝایسٜآِیؿتی ِط٘ط تدطثٝی «ظ٘سٌی ز »1ّْٚثطای وبضثط زض فًبی ٔدبظی ٔٙدط ث ٝاذتالَ
زض وبضوطز ؾبظٌبضی  ٚاُ٘جبق ذب٘ٛاز ٜثب ٔحیٍ اختٕبٖی ٔیقٛز؛ تٙف ایدبز قس ٜزض تمبثُ ثب خٟبٖ
ٔدبظی ،ثیٙٞدبضی زض ضٚاثٍ ظٚخیٗ  ٚتمٛیت ثیٍبٍ٘ی ٖبَفیٓ٘ ،بْ ضٚاثٍ ذب٘ٛاز ٜضا ؾؿت ٕ٘ٛزٚ ٜ
ظٔی ٝٙافعایف تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ضا فطأ ٓٞیؾبظز .زض ذهٛل ضاثُ ٝثیٗ اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی ٔدبظی ٚ
ؾالٔت قرهیتی  ٚضٚا٘ی ظٚخیٗ٘ ،تبیح ٘كبٖ زاز وٞ ٝطچ ٝاٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی ٔدبظی ثیفتط ثبقس،
ٔیعاٖ ؾالٔت ضٚا٘ی ظٚخیٗ وبٞف ٔییبثس  ٚافعایف تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ضا زض ثط ذٛاٞس زاقت .اضتجبٌ
ٔدبظی اظ َطیك ایٙتط٘ت ٔحّٕی ثطای ٌطیع اظ ٚالٗیت ٚ ٚؾیّٝای ثطای اضيبی ٘یبظٞبی ٞیدب٘ی  ٚضٚا٘ی
ثٛخٛز ٔیآٚضز .قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ٘یع ٓٞچٔ ٖٛبزٔ ٜرسض ُٖٕ ٔیوٙس  ٚفطز ثس ٖٚزؾتطؾی ثٝ
آٖ ثؿیبض پطذبقٍط ٔیقٛز  ٚتٟٙب ثب زض اذتیبض زاقتٗ  ٚاؾتفبز ٜاظ آٖ احؿبؼ آضأف ذٛاٞس وطز .ایٗ
٘تید ٝثب ٘تبیح تحمیمبت زاذّی (ٌٙدی ٕٞ ٚىبضاٖ( ،)1394 ،قىطثیٍی٘( ،)1396 ،ركیپٛض  ٚاثطاٞیٓپٛض،
٘ ٚ )1397یع تحمیمبت ذبضخی (ِ ٖٚی ٕٞ ٚىبضاِٖ( ٚ )2013 ،ی ٕٞ ٚىبضاٌٖ( ٚ )2016 ،بَ ٕٞ ٚىبضاٖ،
ُٙٔ )2019جك اؾت.
٘تبیح حبنُ اظ ٔسَ ٔٗبزِ ٝؾبذتبضی ٘كبٖ زاز ٔتغیط ٔؿتمُ ذبِم اٖتیبز ایٙتط٘تی اظ َطیك
ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٚ ٚاؾُٝای نٕیٕیت ظ٘بقٛیی ،ؾالٔت قرهیتی  ٚضٚا٘ی ،اظذٛزثیٍبٍ٘ی ،زیٗزاضی ٚ
پبیجٙسی ث ٝاضظـٞب  ٚؾٙتٞب ثب ٔتغیط ٚاثؿت ٝذبِم تٗبضيبت ظ٘بقٛیی زاضای اضتجبٌ اؾت  ٚث ٝتطتیت
ثیكتطیٗ تأثیط تب وٕتطیٗ تأثیط ثٚٝاؾُ ٝنٕیٕیت ،اظذٛزثیٍبٍ٘ی ،زیٗزاضی ،ؾالٔت ضٚا٘ی  ٚپبیجٙسی ثٝ
ؾٙتٞب ٔیثبقس .ثب اؾتٙبز ث ٝایٗ ؤ ٝسَ ٘ٓطی ٔحمك اظ ثطاظـ وبّٔی ثطذٛضزاض اؾت ٔیتٛاٖ ایٌٗٝ٘ٛ
تٗجیط وطز و ٝخٟب٘یقسٖ ،افعایف اضتجبَبت ٘ ٚفٛش ایٙتط٘ت ثیكتطیٗ اذتالَ ضا زض وبضوطز ٖبَفی  ٚضٚا٘ی
٘ٓبْ ذب٘ٛازٚ ٜاضز ٕ٘ٛز ٚ ٜثٖٝجبضتی زیٍط ثیفتطیٗ ٔیعاٖ تٗبضيبت ٔطتجٍ ثب تٗبضيبت ٖبَفی ثیٗ ظٖ ٚ
قٞٛط اؾت  ٚایٗ ٚيٗیت ٔبٕ٘ ضؾیسٖ ثٞ ٝسف ضيبیت ضاثُٝای زض ظٚخیٗ ٔیقٛز .اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبی
1- Second Life
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٘ٛیٗ چ ٖٛقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ٔٙدط ث ٝافعایف تٛلٗبت  ٚا٘تٓبضاتٔ ،هطفی قسٖ ذب٘ٛازٜٞبی
قٟطی ٌطزیس ٚ ٜثب ذٛز اضظـٞبی تبظٜای ضا ثٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝاؾت و ٝضٚیٌطزا٘ی اظ زاقتٗ فطظ٘س
ثیفتط ،تأذیط فطظ٘سآٚضی ظ٘بٖ ثٝذبَط تٛخ ٝث ٝاضظـٞبی فطزی٘ ،فی ا٘حهبضٌطایی ٔطزاٖ زض ذب٘ٛاز،ٜ
آظازی ظ٘بٖ  ٚاقتغبَ آ٘بٖ اظ خّٕ ٝاضظـٞبی تغییطیبفت ٝزض ذب٘ٛازٜٞب ثٚٝاؾُ ٝتغییط ؾٕت  ٚؾٛی
تٛلٗبت ٘ ٚیبظٞب ثٛز ٜو ٝزض والٖ قٟطی چ ٖٛتٟطاٖ قبٞس آٖ ٞؿتیٓ؛ ِیىٗ ایٗ تغییط زض ضاؾتبی ٕٞبٖ
تغییطاتی اؾت وٌ ٝیس٘ع ٘یع ثساٖ اقبض ٜوطز ٜاؾت .ایٗ تغییط ٕٞبٖ افعایف ضٚظافع ٚ ٖٚپطضً٘قسٖ
ٚیػٌی ضٔب٘تیه افطاز زض ظ٘سٌی ظ٘بقٛیی  ٚإٞیت یبفتٗ ٖٙهط احؿبؾبت ٖٛ ٚاَف اؾت .اظ ٘ٓط ٌیس٘ع تب
ظٔب٘ی و ٝظٚخیٗ اظ زاقتٗ ضاثُ ٝظ٘بقٛیی ثب یىسیٍط احؿبؼ ضيبیت ٔتمبثُ زاقت ٝثبقٙس ،آٖ ضا ازأٝ
ٔیزٙٞس ٞ ٚط ِحٓ ٝو ٝایٗ احؿبؼ زض آٖٞب اظ ثیٗ ثطٚز ،زِیّی ثطای تسا ْٚضاثُ٘ ٝساض٘س .ایٌٗ ٝ٘ٛثٓ٘ٝط
ٔیضؾس ثطذالف ٌصقت ،ٝو ٝافطاز زض ٞط ٚيٗیتی تالـ ٔیوطز٘س ضاثُ ٝظ٘بقٛیی تسا ْٚزاقت ٝثبقس،
أطٚظ ٜایٗ ٍ٘طـ زض حبَ تغییط اؾت .أطٚظ ٜاظزٚاج ،ثطذالف ٌصقت ٝوٞ ٝسف ثٛز ،ثیفتط ٚؾیّ ٝاؾت،
ٚؾیّٝای ثطای ضؾیسٖ ث ٝذٛقجرتی  ٚثٟجٛز ویفیت ظ٘سٌی .اظ ایٗ ض ٚافعایف ٔیعاٖ تٗبضيبت ٖبَفی
ٔیبٖ ظٚخیٗ یىی اظ ٘كب٘ٞٝبی إٞیت یبفتٗ ٖكك ٖ ٚبَف ٝزض ظ٘بقٛیی ثٖٛٙٝاٖ ٖٙهطی وب٘٘ٛی اؾت.
اظ ؾٛیی تأثیط قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ثط ضٚاثٍ ٕٞؿطاٖ أطی ؾبز ٚ ٜتهٚخٟی ٘یؿتٔ .یتٛاٖ
ٌفت نطفبً اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ثٖٛٙٝاٖ ٖبُٔ زٌطٌ٘ٛی ٘ٓبْ ذب٘ٛاز ٜزض ایطاٍٖ٘ ،بٞی
تمّیٌُطایب٘ ٝاؾت؛ ثٙبثطایٗ زلیمبً ٕ٘یتٛاٖ ٔكرم وطز و ٝایٗ قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ٞؿتٙس وٝ
ثط تٗبضيبت ظ٘بقٛیی تأثیطٌصاض ثٛز ٚ ٜآٖ ضا افعایف زازٜا٘س .زض ایٗ تحمیك ٘یع يطیت تأثیط اٖتیبز ثٝ
قجىٞٝبی ٔدبظی ثط تٗبضيبت ظ٘بقٛیی ث ٝتٟٙبیی  ٚثس ٖٚاٖٕبَ ٔتغیطٞبی ٚاؾٍ زض ٔسَ  0/16ثطآٚضز
قس؛ ٔیتٛاٖ ایٌٗ ٝ٘ٛاؾتسالَ وطز و ٝظٚخیٗ زض ثؿتط تغییطاتی زچبض اذتالَ زض وبضوطز  ٚویفیت ضٚاثٍ
قس ٚ ٜث ٝایٗ قجىٞٝب ٌطایف پیسا وطزٜا٘س ثسیٗنٛضت وٚ ٝاثؿتٍی ث ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی
ثطذی پسیسٜٞب  ٚفطآیٙسٞب ضا وٛٔ ٝخت تح َٛذب٘ٛاز ٜزض ایطاٖ قس ٜاؾت ،تؿٟیُ  ٚظٔی ٝٙایدبز تغییطات
اختٕبٖی -فطٍٙٞی ضا فطا ٓٞوطز ٜاؾتٔ .سَ اضائ ٝقسٔ ٜحمك ٘یع ٘كبٖ زاز ٔتغیط ٔؿتمُ اٖتیبز ثٝ
قجىٞٝبی اختٕبٖی اظ َطیك ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٚ ٚاؾُٝای نٕیٕیت ظ٘بقٛیی ،ؾالٔت قرهیتی ٚ
ضٚا٘ی ،اظذٛزثیٍبٍ٘ی ،زیٗزاضی  ٚپبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب  ٚاضظـٞب ثب ٔتغیط ٚاثؿت ٝتٗبضيبت ظ٘بقٛیی زاضای
اضتجبٌ ٔیثبقس  ٚيطایت تأثیط ثٝزؾت آٔس ٜاظ یه َطف ثیبٌٖط اثط ٔؿتمیٓ اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی
اختٕبٖی ٔدبظی ثط اظ ذٛزثیٍبٍ٘ی ٔ ٚتٗبلت آٖ ثط تٗبضيبت ظ٘بقٛیی اؾت  ٚاظ َطف زیٍط اثط ٔٗىٛؼ
ایٗ اٖتیبز ثط نٕیٕیت ظ٘بقٛیی ،پبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب ،زیٗزاضی ،ؾالٔت ضٚا٘ی  ٚثٝز٘جبَ آٖ ثط تٗبضيبت
ظ٘بقٛیی اؾت  ٚث ٝتطتیت ثیفتطیٗ تأثیط تب وٓتطیٗ تأثیط ثٚٝاؾُ ٝنٕیٕیت ،اظذٛزثیٍبٍ٘ی ،زیٗزاضی،
ؾالٔت ضٚا٘ی  ٚپبیجٙسی ث ٝؾٙتٞب ٔیثبقس  ٚزض ایٗ ثیٗ ٔتغیط نٕیٕیت ظ٘بقٛیی (ثٔ ٝیعاٖ ،)0/36
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ثیكتطیٗ تأثیط ضا زاضزٔ .یتٛاٖ ٌفت اٌط ثٞ ٝط زِیُ ویفیت ضٚاثٍ ٖبَفی ثیٗ ظٚخیٗ ٘بُّٔٛة ثبقس
آٖٞب قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ضا ثٖٛٙٝاٖ یه خبیٍعیٗ ٔ ٚحُ فطاض ا٘تربة ٔیوٙٙس  ٚچطذٝی
تمٛیت  ٚتكسیس تٗبضيبت ظ٘بقٛیی اظ یهؾ ٚ ٛاٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی ٔدبظی اظ ؾٛیی زیٍط ٔٙتٟی ثٝ
خسایی ظٚخیٗ اظ یىسیٍط ذٛاٞس قس.
اظ ایٗ ض ٚثب زٌطٌٖٛقسٖ ثؿتطٞبی ظ٘سٌی اختٕبٖی  ٚذب٘ٛازٌی زض ٖهط حبيطٕ٘ ،یتٛاٖ اظ ٘مف
فٙبٚضیٞبی اَالٖبتی  ٚاضتجبَی اظ خّٕ ٝایٙتط٘ت  ٚقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ثط ضٚاثٍ زض ٖٚذب٘ٛازٌی
 ٚؾجه ظ٘سٌی افطاز غبفُ ٔب٘س .یبفتٞٝبی ایٗ پػٞٚف ٘یع ٔٛیس آٖ اؾت و ٝثیٗ وٕیت  ٚویفیت اؾتفبزٜ
اظ قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی  ٚتغییطات اضظقی ٔربَجبٖ اضتجبٌ ٔٗٙبزاضی ثطلطاض اؾت؛ ٘تبیح ثٝزؾت
آٔس ٜاظ تحمیك حبيط ٘كبٖ زاز اؾتفبز ٜتفٙٙی اظ قجىٞٝبی ٔدبظی زض زضاظٔست ٔٙدط ث ٝوبٞف
نٕیٕیت ظٚخیٗ ٔیقٛز  ٚاظ ؾٛیی اٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی ٔدبظی زض قىٌُیطی  ٚتؿطیٕ فطآیٙس ثبظا٘سیكی
زض ظٚخیٗ ،تغیط اضظـٞب  ٚاذتالَ زض وبضوطز ٖبَفی  ٚضٚا٘ی ظٚخیٗ  ٚافعایف ٔیعاٖ تٗبضيبت ظ٘بقٛیی
ٔؤثط ٔیثبقس؛ اظ ایٗ ضٛٔ ،ٚاضز ظیط زض لبِت ٟٔٙسؾی فطٍٙٞی زض ؾُح خبٔٗ ٝثطای ذب٘ٛازٜٞب پیكٟٙبز
ٔیقٛز:
 -1قجىٞٝبی اختٕبٖی  ٚضؾب٘ٞٝبی ٔدبظی ٕ٘یتٛا٘ٙس خبی اضتجبٌ چٟط ٜث ٝچٟط ٜضا زض ٔٙبؾجبت
اضتجبَی ثٍیط٘س .پؽ ضٚیىطز ذب٘ٛازٜٞب ثبیس ثب وبٞف اؾتفبز ٜاظ اثعاضٞبی ضؾب٘ٝای  ٚاؾتفبزٟٔ ٜبض یبفت ٝاظ
آٖٞب زض خٟت اٞساف لبثُ وٙتطَ ،ؾبٔبٖ یبثس  ٚزض قطایُی وٙٗٔ ٝبی يٕٙی آٖ ٖسْ تٛخ ٝث ٝحًٛض
ٕٞؿط اؾتٖ ،سْ اؾتفبز ٜیب حسالُ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبٖی خبیٍعیٗ ٌطزز.
 -2اٌط فط ًٙٞاؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبٖی  ٚتمٛیت آٔٛظٜٞبی زیٙی زض ؾُح خبٔٗ ٝافعایف پیسا
٘ىٙسٔ ،یعاٖ تٗبضيبت زض ظ٘سٌی ظ٘بقٛیی ثٔ ٝمساض ظیبزی افعایف ٔییبثس؛ ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ثب زٔ ٚؤِفٝ
زیٗ  ٚفط ًٙٞایطا٘ی زض ٔمبثُ تغییطات ٔٙفی ٔتأثط اظ خٟب٘یقسٖ ٔمبثّ ٝوطز  ٚثب تِٛیس  ٚا٘تمبَ اضظـٞب
 ٚاٖتمبزات اظ َطیك اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبی ٔرتّف ٔٗ خّٕ ٝفًبی ٔدبظی ،ؾطٔبیٞٝبی اختٕبٖی ٚ
فطٍٙٞی ظٚخیٗ ضا تمٛیت  ٚاظ ایٗ َطیك ث ٝافعایف ا٘ؿدبْ ذب٘ٛازٌی  ٚوبٞف تٗبضيبت ظ٘بقٛیی
ٔجبزضت ٕ٘ٛز.
 -3ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝوبٞف اضتجبَبت ٖبَفی ٖبُٔ وكیسٜقسٖ ثس ٖٚحس ٔ ٚطظ ظٚخیٗ ثٝؾٛی
ز٘یبی ٔدبظی  ٚفًبیی غیط اظ فًبی ٌطْ ذب٘ٛازٔ ٜیثبقس؛ پیكٟٙبز ٔیقٛز ثب ثٟطٌٜیطی اظ ٔكبٚضاٖ ٚ
ٔترههبٖ حٛظ ٜذب٘ٛاز ٜزض ذب٘ٞٝبی ؾالٔت  ٚؾطاٞبی ٔحالت ثٛٓٙٔٝض تطٚیح فط ًٙٞاؾتفبز ٜاظ
ایٙتط٘ت  ٚفًبی ٔدبظی ،آٔٛظـ ٟٔبضتٞبی اثطاظ ٖكك ٔ ٚحجت ،آٔٛظـ ٘مف  ٚتأثیط اثطاظ ٔحجت زض
ظ٘سٌی ظ٘بقٛیی ،تكٛیك ظٚخیٗ ث ٝاذتهبل زازٖ ظٔبٖ ثیكتط ث ٝاثطاظ ٔحجت  ،. . . ٚظٚخیٗ ضا زض ظٔیٝٙ
اثطاظ ٔحجت ثیفتط  ٚضؾیسٖ ث ٝتٗبضيبت ؾبظٌبضی ظ٘بقٛیی وٕتط یبضی ٕ٘بیٙس.
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 -3ثب زٌطٌٖٛقسٖ ثؿتطٞبی ظ٘سٌی اختٕبٖی  ٚذب٘ٛازٌی زض ٖهط حبيط ،حًٛض  ٚفٗبِیت زض
ایٙتط٘ت  ٚفًبی ٔدبظی ث ٝیىی اظ ٘یبظٞبی ضٚظا٘ ٝافطاز خبٔٗٔ ٝجسَ قس ٜاؾت؛ اظ ایٗ ض ،ٚپیكٟٙبز
ٔیقٛز ٟ٘بزٞبی فطٍٙٞی ٔطتجٍ ،السأبت فطٍٙٞی  ٚایدبثی ٌؿتطزٜای ٓٞچ ٖٛفٗبِیتٞبی آٔٛظقی ٚ
تجّیغی زض خٟت آقٙبیی افطاز ثٚٝیػ ٜظٚخیٗ ،ثب ًٔطات اؾتفبز ٜاظ ایٗ قجىٞٝب زاقت ٝثبقٙس تب اظ ایٗ
َطیك ؾٛاز ضؾب٘ٝای ضا زض ذب٘ٛازٜٞب ٌؿتطـ زازٞ ٚ ٜط ذب٘ٛاز ٜایطا٘ی ثب ذیبِی آؾٛز ٜثتٛا٘س اظ
فٙبٚضیٞبی ٘ٛیٗ اضتجبَی اؾتفبز ٜوٙس  ٚاظ ٌع٘سٞبی آٖ ٘یع زض أبٖ ثبقس.
 -4تدطث٘ ٝكبٖ زاز ٜاؾت و ٝؾیبؾت فیّتطی ٚ ًٙثطذٛضز ؾّجی  ٚلٟطی ثب قجىٞٝبی اختٕبٖی،
ثستطیٗ ضاٜحُ ثطای وبٞف آؾیتٞبی اختٕبٖی ٘بقی اظ آٖ اؾت؛ اظ ایٗ ض ،ٚتالـ زض خٟت ایدبز
خبیٍعیٗ ثطای ایٗ قجىٞٝب ثٌٝ٘ٛٝای و ٝثب ٔرتهبت فطٍٙٞی  ٚزیٙی خبٔٗٔ ٝب ؾبظٌبض ثبقس  ٚأىبٖ
وٙتطَ ٓ٘ ٚبضت ثیفتطی ثط آٖ ثبقس  ٚاظ َطفی اظ ٘ٓط ٔحتٛایی  ٚؾبذتبضی ؾبِٓ ثٛز ٚ ٜخصاثیت ثبالیی
زاقت ٝثبقس تب ثتٛا٘س ثب ٕ٘ٞٝ٘ٛبی غطثی ضلبثت وٙس ،أطی يطٚضی ثٓ٘ٝط ٔیضؾس.
مىابع 

ـ اؾىٙسضی ،حؿیٗ؛ زضٚزی ،حٕیس .)1395( .ثطضؾی اضتجبٌ ٔیعاٖ اؾتفبز ٚ ٜاٖتیبز ث ٝقجىٞٝبی
اختٕبٖی ثط ٌطایف ثَ ٝالق  ٚتٗبضيبت ظ٘بقٛیی .فهّٙبُٔٔ ٝبِٗبت ضاٞجطزی ٚضظـ  ٚخٛا٘بٖ ،زٚضٜ
پب٘عز ،ٜقٕبض.33 ٜ
ـ اٖعاظی ،قٟال .)1389 ( .خبٔٗٝقٙبؾی ذب٘ٛاز ٜثب تأویس ثط ٘مف ؾبذتبض  ٚوبضوطز ذب٘ٛاز ٜزض زٚضاٖ
ٔٗبنط .تٟطاٖ :ضٚقٍٙطاٖ ُٔ ٚبِٗبت ظ٘بٖ.
ـ ثؿتبٖ ،حؿیٗ .)1389( .اؾالْ  ٚخبٔٗٝقٙبؾی ذب٘ٛاز .ٜلٓ :ا٘تكبضات پػٞٚكٍب ٜحٛظ ٚ ٜزا٘كٍب.ٜ
ـ پیىب٘یبٖ ،ضايیٝ؛ فطٞبزیٞ ،بزی .)1395( .ثطضؾی اٖتیبز ث ٝایٙتط٘تٔ ،یعاٖ اؾتفبز ٜاظ پیبْضؾبٖٞبی
آ٘الیٗ  ٚذیب٘تٞبی ایٙتط٘تی ثٖٛٙٝاٖ پیفآیٙس َالق زض ظٚجٞبی زض آؾتبَ٘ ٝالق ُّٔ ٚمٝی قٟط
انفٟبٖ .پػٞٚفٞبی ّْٖٛقٙبذتی  ٚضفتبضی ،ؾبَ ٞفتٓ ،قٕبض.1 ٜ
ـ خالِیٔ ،حتطْ؛ حبخی اضثبثی ،فبَٕ .)1394( .ٝضاثُ ٝاٖتیبز ث ٝایٙتط٘ت ثب تٗبضيبت ظ٘بقٛیی.
ٕٞبیف ّّٔی ضٚاٖقٙبؾی ٔ ٚسیطیت آؾیتٞبی اختٕبٖی .چبثٟبض :زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس چبثٟبض.
ـ چیُ ،زیٛیسٍ٘ .)1388( .طقی خبٔٗٝقٙبذتی ث ٝذب٘ٛازٜٞب زض ز٘یبی أطٚظ .تطخٕٝی ٔحٕسٟٔسی
ِجیجی ،تٟطاٖ :افىبض.
ـ ذدیط ،یٛؾف؛ حؿیٗ٘ٓط ،فبئع .)1392( .ٜآؾیتقٙبؾی ذب٘ٛاز ٜایطا٘ی زض ٖطن ٝقجىٞٝبی ٔدبظی.
ٔدٕٔ ٖٝٛمبالت ٕٞبیف ترههی قجىٞٝبی اختٕبٖی ،تٟطاٖ :پػٞٚكىس ٜفٙبٚضی اَالٖبت  ٚاضتجبَبت
خٟبز زا٘كٍبٞی.

111

تغییرات اجتماعی -فرهنگی ،سال هجدهم ،شماره شصت و هشتم ،بهار 0011

ـ شوبیی ،ؾٗیس .)1383( .خٛا٘بٖ  ٚفطاغت ٔدبظی .فهّٙبُٔٔ ٝبِٗبت ضاٞجطزی ٚضظـ  ٚخٛا٘بٖ،
قٕبض.6 ٜ
ـ ضحیٕیٔ ،حٕس؛ قىطثیٍیٖ ،بِیٝ؛ ؾبضٚذب٘ی ،ثبلط؛ حًطتی ،ظٞطا .)1396( .ثطضؾی خبٔٗٝقٙبذتی
ضاثُ ٝقجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی  ٚتغییطات خبضی زض ذب٘ٛازٜٞب .پػٞٚف٘بٔ ٝاؾالٔی ظ٘بٖ  ٚذب٘ٛاز،ٜ
ؾبَ پٙدٓ ،قٕبض.8 ٜ
ـ ضٚق ،ٝوی .)1366( .تغییطات اختٕبٖی .تطخٕٝی ٔٙهٛض ٚثٛلی ،تٟطاٖ٘ :كط ٘ی.
ـ ضيبپٛض ،ضٚیب؛ شاوطیٔ ،حٕسٟٔسی؛ اثطاٞیٕیِ ،مٕبٖ .)1396( .پیفثیٙی ذٛزقیفتٍی ،ازضان
تٗبٔالت اختٕبٖی  ٚتٗبضيبت ظ٘بقٛیی ثط اؾبؼ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبٖی .فهّٙبٔ ٝذب٘ٛازٜپػٞٚی،
ؾبَ ؾیعز ،ٓٞقٕبض.50 ٜ
ـ ؾبضٚذب٘ی ،ثبلط .)1393( .زا٘كٙبٔ ٝاضتجبَبت ( 1خبٔٗٝقٙبؾی اضتجبَبت ،انٔ ٚ َٛجب٘ی) .تٟطاٖ:
ا٘تكبضات اَالٖبت.
ـ ؾتٛزٞ ،ٜسایتاهلل؛ ثٟبضی ،ؾیفاهلل« .)1386( .آؾیتقٙبؾی ذب٘ٛاز .»ٜتٟطاٖ٘ :سای آضیب٘ب.
ـ ؾٍبِٗٔ ،بضتیٗ .)1385( .خبٔٗٝقٙبؾی تبضیری ذب٘ٛاز .ٜتطخٕٝی حٕیس اِیبؾی ،تٟطاٖ٘ :كط ٔطوع.
ـ ؾٛضیٗٚ ،ض٘ط؛ تب٘ىبضز ،خیٕعٓ٘ .)1388( .طیٞٝبی اضتجبٌ خٕٗی .تطخّٕٖ ٝیطيب زٞمبٖ ،تٟطاٖ:
زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.
ـ قىطثیٍیٖ ،بِی .)1396( .ٝثطضؾی خبٔٗٝقٙبذتی ضاثُٔ ٝهطف قجىٞٝبی اختٕبٖی ٔدبظی ْٟٛ ٚض
تحٛالت زض ضٚاثٍ ظ٘بقٛیی ظٚخیٗ ُٔٙم 1 ٝقٟط تٟطأٖ .دّ ٝخبٔٗٝقٙبؾی ایطاٖ ،زٚضٞ ٜیدس ،ٓٞقٕبضٜ
.2
ـ ٌٙسٔی ،ظیٙت .)1389( .ثطضؾی ضاثُ ٝاٖتیبز ث ٝایٙتط٘ت ٚ ٚیػٌیٞبی قرهیتی زا٘فآٔٛظاٖ
ٔتٛؾُ ٝقٟطؾتبٖ وبقبٖ ؾبَ تحهیّی  .89-88پبیبٖ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ضٚا٘كٙبؾی تطثیتی ،زا٘كٍبٜ
وبقبٖ.
ـ ٌُٔحٕسی ،احٕس .)1381( .خٟب٘یقسٖ فطٛٞ ،ًٙٞیت .تٟطاٖ٘ :كط ٘ی.
ـ ٌٙدیٔ ،حٕس؛ ٘یبظیٔ ،حؿٗ؛ ّٔهپٛض قٟطویّٖ ،یطيب ( .)1394ثطضؾی تأثیط اٖتیبز ثٝ
فٙبٚضیٞبی ٘ٛیٗ اضتجبَی (ایٙتط٘ت ٔ ٚبٛٞاض )ٜثط اظٌٓٞؿیرتٍی ذب٘ٛاز ٜزض قٟط وطز .فهّٙبُٔٔ ٝبِٗبت
 ٚتحمیمبت اختٕبٖی زض ایطاٖ ،زٚض ٜچٟبضْ ،قٕبض.1 ٜ
ـ ٌیس٘ع ،آ٘ت٘ٛی .)1377( .پیبٔسٞبی ٔسض٘یت .ٝتطخٕٝی ٔحؿٗ ثالثی ،تٟطأٖ :طوع.
ـ ٔطوع آٔبض ایطاٖ٘ ،تبیح تفهیّی ؾطقٕبضی .https://www. amar. org. ir :1395
ـ ٔه وٛئیُ ،ز٘یؽ .)1382( .زضآٔسی ثط ٘ٓطیٞٝبی اضتجبَبت خٕٗی .تطخٕٝی پطٚیع اخالِی ،تٟطاٖ:
ٔطوع ُٔبِٗبت  ٚتحمیمبت ضؾب٘ٞٝب.
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ٗی ضأیٕٝ تطخ. اَالٖبتیٝٗٔ تحمیك زض خب.)1386( .٘سیٚ ، پبَ؛ ٔیپّع،ِسظٛٙ؛ ضیٛیٞ ،ـ ٔهوی
.ٝ٘ ضؾبٝٗؾٛ زفتط ُٔبِٗبت ت:ٖطاٟ ت،ٖوطیٕیب
ٖبٟ ٌؿتطـ ؾجه ظ٘سٌی خٚ ٗبی اختٕبٖی آ٘الیٞٝ قجى.) 1391( .سیٟٔ ٔحٕس،الییٛٔ ـ
.23 ٚ 22 بیٜٞ قٕبض، اَالٖبتیٝ خبٔٗـ.ٝب٘ـَٙٚ
 فٗبِیت زض فًبی ٔدبظی ثبٚ ضًٛ ٔیعاٖ حُٝ ضاث.)1397( .زٚٚ زا،ضٛیٓپٞیٓ؛ اثطاٞ اثطا،ضٛـ ٘ركیپ
ٝٔبّٙ فه.ٝٔیٚط اضٟ قٜضٚ ٔطاوع ٔكبٝ ثٜسٙٙوُٝٗ ٔطاخٞ ظ٘بٖ ٔتأٚ ٖیی زض ثیٗ ٔطزاٛٔیعاٖ ؾبظٌبضی ظ٘بق
.39 ٜ قٕبض،ٓٞ ؾبَ ز،ٜازٛ٘ ُٔبِٗبت ذبٚ ٖظ
ضزیٛٔ ِٝٗ َالق (ُٔبٜظ پسیسٚ زض ثطٜاضٛٞ ٔبٚ ٜازٛ٘ تأثیط تٗبُٔ ذب.)1390( . ٔحٕسضيب،ـ ٘ٗیٕی
.1 ٜ قٕبض،1 ٜضٚ ز،ٖا٘بٛبؾی ُٔبِٗبت خٙقٝٗٔ خبٝٔبّٙ فه.)ٖطؾتبٖ ٌطٌبٟق
. ٘كط ؾٕت:ٖطاٟ ت.َ ٔسَیبثی ٔٗبزالت ؾبذتبضی ثب وبضثطز ٘طْافعاض ِیعض.)1384( . حیسضّٖی،ٗٔٛٞ ـ
جطز اختٕبٖیٞ ضاٝٔبّٙ فه.طا٘یٟبی تٜٞازٛ٘ قىبف اضظقی ثیٗ ٘ؿّی زض ذب.)1392( .ٖ ٘طیٕب،ؾفیٛـ ی
.7 ٜ قٕبض،2 ٜضٚ ز،ٍیٙٞفط
- Aydın, Betül; Volkan Sarı, S; Şahin, M. (2018). The Effect of Social Networking on
the Divorce Process. Universal Journal of Psychology, 6(1): 1-8.
- Dew, J. , & Tulane, S. (2015). The Association Between Time Spent Using
Entertainment Media and Marital Quality in a Contemporary Dyadic National Sample. J
Fam Econ Iss, 36:621–632.
- Gull, Hina; Iqbal, Z; Al_Qahtani, S. H; Alassaf, R, A; Kamaleldin, M, M. (2019).
Impact of Social Media Usage on Married Couple Behavior a Pilot Study in Middle East.
International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 14,
Number 6, pp. 1368-1378.
- Hand, M, M. Thomas, D. Buboltz, W, C. Deemer, E, D. & Buyanjargal, M. (2013).
Facebook and Romantic Relationships: Intimacy and Couple Satisfaction Associated with
Online Social Network Use. CYBERPSYCHOLOGY, BEHAVIOR, AND SOCIAL
NETWORKING, Volume 16, Number 1.
- Li, D. Zhang, W. Li, X. Zhou, W. Zhao, L. & Wang, W. (2016). Stressful life events
and adolescent Internet addiction: The mediating role of psychological needs satisfaction
and the moderating role of coping style, Computers in Human Behavior, 63.
- Li, W. Garland, E, L. & Howard, M, O. (2014). Family factors in Internet addiction
among Chinese youth: A review of English- and Chinese-language studies, Computers in
Human Behavior, 31.
- Mashek, Debra J. , Sherman, Michelle D. (2008). Desiring Less Closeness With
Intimate Others, Retrieved fromhandbook of Closeness and Intimacy, London, Lawrence
Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey. This edition published in the
Taylor &Francis e-Library.

111

0011  بهار، شماره شصت و هشتم، سال هجدهم، فرهنگی-تغییرات اجتماعی

- McDaniel, B. T. , & Coyne, S. M. (2014). Technoference: The interference of
technology in couple relationships and implications for women's personal and relational
well-being, Psychology of Popular Media Culture.
- Rujoiu, M. (2012). The influence of social network on attitude toward conflict in
couple. (PhD Thesis) Babeș-Bolyai University.
- Udry. R. (1971). Social control of marriage, New York, P. 456.

111

