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چکيده
شبکههای اجتماعی یکی از مهم تریی ازااههرا زریای جهرا ی شرن هترت ن

ی ری زترماه مهرم ه

زتتیسازی جهت ایجا اهزش م تیک ایفا میک ن .زا هشرن تسسر ه شربکههرای اجتمراعی لرا
اجتماعی کاهزیا ما

ام مرت

چ نا شنه است .زا تسجه زه یش ام مت اجتماعی ه ایجا اهزش م تیک ،هرن

از پژ هش حاضی تبمم جایگاه ام مت اجتماعی ه خلر اهزش م رتیک ه شربکههرای اجتمراعی اسرت.
پژ هش حاضی از سع مطال ات تسصمفی ،همبتتگی زا هن

کاهزی ی اسرت زیریا از ترایج یافترههرای آ

میتسا زیای حل م کالت جام ه استفا ه کی  .جام ه آماهی مسه مطال ه شهی نا شهی تهیا هتت ن که
عضس حناقل یکی از شبکههای اجتماعی میزاش ن .زا تسجه زه فیمسل کسکیا زریای جام ره آمراهی رام م
 983فی از کاهزیا شبکههای اجتماعی زرهع رسا مس ره آمراهی ا تبراد شرن ن .ازرااه رری آ هی ا ههرا
پیسش امه است که ه ایی پایایی آ مسه تأیمن قیاه ریفت .تایج پژ هش حاکی از آ است کره هسیرت
اجتماعی ،هسیت شبصی هسیت حیفه ای تأثمی مثبت م ا اهی زی خل اهزش م رتیک ه شربکههرای
اجتماعی اه ن .همچ م ام مت اجتماعی هازطه زم هسیت اجتماعی ،هسیت شبصی هسیت حیفهای ها زی
ایجا خل اهزش م تیک زهصسهت مثبت ت نیل می ماین.
کليدواژهها:

امنیت اجتماعي ،خلق ارزش مشترک ،هوي ت اجتم اعي ،ش کهه اجتم اعي ،م للس ازی
معادالت ساختاری.

 .1استا یاه ،ا کنه منیییت اقتصا  ،ا گاه تیزمت منهس ،تهیا  ،اییا (colabi@modares.ac.ir
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مقدمه
امی زه عسامل زتماهی زی ایجا اهزش م تیک ه زترتی شربکههرای اجتمراعی اثیرر اه
هتت ن که از زم آ ها میتسا زه ام مت اجتماعی اشاهه کی  .ف ا هیهای جنین هسا های زرا
کاهکی ها

یشهای یژهای که اه ن تأثمی زیا ی زی مفهس خل اهزش م تیک ر اشرته

تا مماا زیا ی زی اجاای مبتلف جام ه تأثمیر اه ن .مماا ت امالت ه شبکههای اجتماعی
ما تغممیاتی ها ه زتماهی از مؤلفههای اساسی میتبط زا ز نری فی ی اجتمراعی ازجملره
ام مت اجتماعی شکل خساهن ا  .شربکه هرای اجتمراعی زرا ا تیرال آ ری ا،العرات ،ا ه
سیمایه ،فاصله زما

مکا ها از مما زی اشته است .چ م تحسالتی مسجر

زه ام مت اجتماعی میشس

افراایش مراز

زا ایجا تغممی ه ساختاهها میتسا ن اهزش م تیک ها زه جس

آ ه  .خطیات شبکههای اجتماعی غنغهای ائمی است ف ا هیهای سی زی ه ازط مما
کاهزیا تأثمی ر اشته است .همچ م شبکههای اجتماعی مجازی زه لحرا عمسممرت یرافت
ه مما کاهزیا

زا رتتیه سمع جغیافمایی ه ه

اهتباط شبصی فاهغ زس

میزهای ملی ،تبرنیل شرن زره یر

از هی سع ک تیل از سسی میاجع قنهت ،زه سملهای زریزرنیل

ه عیصه اهتبا،ات تبنیل شنها ن زمم ههای تأثمیر اهی خاهج از ک تیل لتها

ها های

قنهت ها ه جسامع زه جس آ ه ها ن .از سسیی یگی تمایل ها های مبتلف زی حضرسه هری
چه زم تی اثیزبش ه شبکههرای اجتمراعی ،ترأثمیات شرگیفی ها زری مؤلفرههرای مبتلرف
سماسی ،اقتصا ی اجتماعی ر اه ه شبکههای اجتماعی زه یکی از غنغههای ام متی زریای
زتماهی از کاهزیا تبنیل شنه است

(سبایی همکاها

 .)1344 ،ام مت اجتماعی زه م رای افراایش

هفاه اجتماع ،هفع گیا ی سماسی ،اجتماعی ،اقتصا ی فیه گی رفته میشرس
عسامل رس ارس ی ازجمله هسا ههای اجتمراعی اسرت

(ع راییی همکراها

تحرت ترأثمی

 .)1344 ،ه اقرع خلر

اهزش م تیک میتسا ن متفا ت از متئسلمت اجتمراعی زاشرن هاهری زریای ایجرا اهزش
اقتصا ی از ،یی زهبس متائل م کالت اجتماعی است .از ،ی
چ ه کتی زس
أت می رمی

از ماز ،بم ی ا تا زه ش اخته شن
احتاس ت ل زه ی

یگی هسیت زره م ری

م یفری شرن زره چمرای یرا جرایی

ری ه ،آراهی م تیک جم ی خل اهزش م رتیک
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ها زه همیاه خساهن اشت .زههغم تحیمیرات زریشرماهی کره ه خصرسو هسیرت تسسرط
محییا صسهت ریفته است ،زیهسی تأثمی هم زما رس هش اسیهای مبتلرف هسیرت کمتری
مسه تسجه ا نی م نا قیاه ریفته پم م ه مطال اتی ه ای خصرسو زم رتی متمیکرا زری
زیهسی تأثمیات هی ی

از ا ساع هسیت زه ت هرایی اسرت .ایر

ه حرالی اسرت کره زیهسری

همزما رس ههای مبتلف هسیت تحلمل ت اهضات آ ها میتسا ن تایج مرسه ترسجهی ها
ه اختماه پژ ه گیا قیاه هن .ه ای ممرا ت رنا محرن ی از محییرا

ه حرسزههرای

مبتلف منیییتی ه ا ش اسی جام هش اسی زه زیهسی تأثمی هسیت شبصی اجتمراعی
پی اختها ن

(هشف

1

همکاها  5413 ،ه مس ن

5

همکاها

 .)5443 ،عال ه زی ای  ،زحیا هسیرت اشری

از شیایط جنین فضای جها ی شنه ک س ی است از مهمتیی عسامل زری ز زحریا هسیرت
ه جسامع ف لی ،رتتیش ص ت اهتبا،ات زه یژه فضای مجازی ای تی رت شربکههرای
اجتماعی سایبیی است

(م ماه همکراها

 .)1931 ،یکی از رس ههای تبتاً جنیرن از هسیرت کره

زهتازری مسه اقبال پژ ه گیا قیاه اه  ،هسیت حیفهای است .هسیرت حیفرهای ه اقرع
زما می اه که فی ه ،سل
شن

هه ف المت یا آمسزش حیفه خاو ،چگس ه اصرسل حیفرهای

ه آ زمم ه خاو ها فیامیرمی

یگی ام مت یکی از رساهاتیی

(زاهزسه الماه 5413 ،9جیمسالیسا

زسررنا سا .)5417 ،3از سسی

متهای ز ییت ام مت پایناه از ضی هیتریی

مازهرای

جسامع ز یی امی زی است .امی زه ظا هرای سماسری مبتلرف ه مرا های رههرای قازرل
تسجهی ها ه زس جههای ملی زیای تأمم ام مرت اجتمراعی پرمشزم ری مری مای رن .ام مرت
اجتماعی ه هاستای خل اهزش م تیک از مازها ضری هتهرای پایرهای فری

جام ره

تلیی میشس که فینا یا اختالل ه آ  ،پمامنها زازتادهای گیا ک رنه خطی راکی زره
بال اه
ی

(یسها ت

 .)5417 ،3ام مت اجتماعی ازجمله الاامات اساسی تسس ه پایرناه مرسز

جام ه زه شماه میه  .بس احتاس ام مت ه شبکههای اجتماعی از ی سس می هرای
1. Reshef.
2. Redmond.
3. Barbour and Lammers.
4. Jermolajeva and Bogdanova.
5. Johansen.

 / 973فصل امه علمی ام مت ملی ،سال

از هم ،شماهه چهل سس  ،زهاه  1341ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

پسیا ه جام ه ها زه شنت تحلمل زری ه از سرسیی یگری خلر اهزش م رتیک ها کراهش
می هن م جی زه افاایش های ه های اجتماعی زن

اهتیرا خرنمات شربکههرای اجتمراعی

خساهن شن .زه لمل قازلمتهای فیا ا شبکههای اجتماعی ظمی ک تریل اخبراه میاقبرت از
محمط ،جام هپ ییی سماسی اجتماعی ،ایجرا همبترتگی زرم اجراا رس رارس جام ره
حمایت از ه جاههای اجتماعی ،شبکههای اجتماعی ه پی خل شیایطی هترت ن کره ه آ
فی

ری ه های اجتماعی زا ا،مم ا خا،ی زه ف المت زپی از ن .سشتاهی که مالحظه میشس

پسی ی علمی زهم ظسه زیهسی تأثمی هسیت شبصی ،هسیت اجتماعی هسیت حیفرهای زری
خل اهزش م تیک ه مما کاهزیا شبکههای اجتماعی است

ه آ یرش ت رنیلرریی

ام مت اجتماعی مسه زیهسی قیاه ریفته است که زه لمل س زس

مسضسع مریتسا رن ررامی

مثبت ه حسزه مطال ات مفاهمم ام مت زاشن ز ازیای میتسا هن

اصرلی زراهز ا جرا

ای تحیم ها زه ای صسهت زما مس  :زیهسی یش ت نیلریی ام مت اجتمراعی ه هازطره
زم هسیت اجتماعی ،شبصی حیفه ای زی خل اهزش م تیک .زه عباهتی سؤال پرژ هش
ای است که آیا متغمیهای هسیت شبصی ،هسیرت اجتمراعی هسیرت حیفرهای زری خلر
اهزش م تیک تأثمی اه ؟ متغمی ام مت اجتماعی چره ی ری ه هازطره هسیرت شبصری،
هسیت اجتماعی هسیت حیفهای زی خل اهزش م تیک خساهن اشت؟
 .1مباني نظری
ه ای زبش زه می ه اجمالی مهمتیی مباحث مطیحشنه ه خصسو ام مت اجتماعی،
خل اهزش م تیک ،هسیت فی ی اجتماعی حیفهای ،از م ظی صراح

ظریا پی اختره

خساهن شن سپس مبا ی ظیی مسجس ه خصسو تحیمیات مطال ات ا جرا ریفتره
زما فیضمههای تحیم ع سا خساهن شن.
 .1-1امنیت اجتماعي
زه،سه کلی ام مت ها میتسا از یطه ظی اجتماعی فیه گی ،ضر متی آها تلیری کری
که ا تا

ه هایت ایم ی تبت زه جا  ،مال ،امسس ،حمثمت ،هسیت ،اهتبا،ات ،تفکریات،
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اهزش های خس چه ه زما حال چه ه آی نه ا،مم ا
حناقل خطی ممک سپیی ساز

(کساهی

اشرته شربا هه ز ها زرا تحمرل

زیما مه .)5411 ،1ام مت امیی ذاتی زیای ا تا

حر

،بم ی ا است .ام مت مفهسمی چ نز نی است که می تسا آ ها ه از ا مبتلف اقتصا ی،
سماسی ،اجتماعی ،فیه گی ،ا تا ی مساه یگی ما زیهسی کری

 .)5443 ،5از ممرا

(هامراالی

از ا مبتلف ام مت تمیکا ای میاله زه لمل محن یتهای پژ ه ری زری ام مرت اجتمراعی
است .ام مت اهای

زُ ن ذه ی عم ی است .ه مفهس عم ی بس تهنین زی ضن اهزشهرا

ه مفهس ذه ی ،بس احتاسِ تیس از مسه هجمه قیاه ریفت اهزشها مطیح مریشرس .
ام مت اجتماعی عباهت است از مماا آهامش خا،ی ذه ی ه ا ی ه مسه ای که چیرنه ه
زیازی خطیات اجتماعی مااحمت یگیا

ه جام ه مصس مت اهیرم زری زی اشرتهرا

پ ناشت های ما تبت زه محمط تأکمن اه  .ه اقع ام مت اجتماعی زه حفر
اشاهه اه که زی اساس آ افیا خس ها زه ع سا ی

یژرریهرایی

ری ه اجتماعی قلمنا مریک رن زرا

ج به هایی از ز نری فی اهتباط اه ن که هسیت ری هی فی ها شکل می هن ه اقع ام مت
ه شبکه ت امالت فی ،

اجتماعی اظی زی ام مت شهی نا

اجتماعی ض متی است که ضرم حفر
جام ه ،از ،ی

حیاسرت از اهزشهرای اساسری ه جاههرای

سایی زازیگیا (افیا  ،ها های متئسل

احتاس هضایت ماین

(حاتمی همکاها

لرت اجتمراع اسرت .ام مرت
لت) ما ا،مم ا خا،ی اشرته

 .)1937 ،زما ی که از ام مت اجتماعی صحبت میشس ،

اغل

زی زتتیهای اجتماعی ام مت زبش تأکمن می شس  .ام مت اجتمراعی ،خصرلتی جم ری

اه

سطح تحلمل آ زه سطح فی ت ال پمنا میک ن .ام مت اجتماعی فیای نی پسیرا اسرت

که ه اهتباط زا هسیت م افع متیازل شکل میرمی  .ام مت اجتماعی ه ی
حیسق ز ی ،تسس ه ،متائل ج تمتی مساه یگیی ها که زه آ زیچت

مفهس

ام مت ا تا ی ز ه

میشس  ،ه زیمیرمی  .مؤلفههایی ظمی عنالت ه سطح ملی ،هی هکر کری
تلهای آتی زیای زه اهث زی

ی

سرمع،

فیری ،آزا ی

محمط سالم ه مفهس ام مت اجتماعی مطیح میری .

1. Kovari and Zimanye.
2. Hamalainen.
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سریزمم (قلمری ) ه امترنا

م ظسه از ام مت اجتماعی ،ری ه همبترتهای از مری

ه یر

زما ی است که اهای احتاس جم ری زترط یافتره

ها ی ره شرنه ،آ اد هسرس فیارمری،

قنهتم ن زه ا نازه کافی قازل ا،مم ا است که حمات اجتماعی ها ه زما ی ،رسال ی زممره
میک ن تغممیات آها تسأ زا ا تظاهات قازل پمشزم ی ها ه مما مری مش تجیزره مریک رن.
ه اقع ام مت اجتماعی آ است که چگس ه جسامع ،م رافع هسیت را ها خلر
میک ن

(زملگم

 .)5449 ،1ام مت اجتماعی زهع رسا تسا رایی جام ره زریای حفر

زازتسلمرن
یژرریهرای

اساسیاش تحت شیایط تغممی تهنینات اق ری محتمرل ت ییرف مریشرس
ای

زری اهتبراط

مما هسیرت ،جام ره ام مرت تأکمرن اه  .ه ایر پرژ هش ،ام مرت اجتمراعی زرا

مطال ات پم م

زیهسی تحیمیات ا جا ریفته ،زی اساس چهاه زُ ن زیی س جمنه مریشرس :

ام مت جا ی ،ام مت عا،فی ،ام مت مالی ام مت اهتبا،ی

(کمم5448 ،5

یس.)5414 ،9

امنیت جاني :احتراس فری زریای حفاظرت از سرالمتی ز رنری خرس ه میازلره زرا
تهنینات زمی ی اعم از اجتماعی ،محمطی زهناشتی اسرت کره کمفمرت سرالمتی ا ها زره
خطی می ا ناز زه زما

یگی ام مت جا ی ی ی تضمم جتم جا افیا ه میازل خطیات

آسم هایی که ما ع ا امه حمات آ ا میشس .
امنیت مالي :تضمم

اهاییهای افیا از سیقت ا،مم ا خا،یی اسرت کره از ترأمم
یگری ام مرت مرالی ه یر

مازهای ما ی مالی خا سا ه حاصل می شس  .ه اقع زه زمرا

جام ه زیمی ری زه مماا آسس ری خا،یی که از ه اما ما ن امسال

اهاییها ه محمط

عمسمی خصسصی جس اه .
امنیت عاطفي :ا،مم ا از ای که یگیا ما ما ها
شیی

هتت ن زه زما

مماا تمایل

سرت اه رن

یگی ام مت عا،فی مماا سهمم زس

خالت یگیا

یگیا

ه غرم شرا ی مرا
ه شا یهای افریا یرا

ه هفع م کالت یکنیگی است.

1. Bilgin.
2. Kim.
3. Daase.
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امنیت ارتکاطي :مجمسعه ت امالتی که فی زا افریا جام ره اه
اهتباط زا یگیا

اعتمرا ی کره ه زیقریاهی

جس اه م جی زه تتکم ه حی فی میری  .ه اقع ام مت اهتبرا،ی ،ممراا

ت امالت افیا ها ه ی

جام ه زا خا سا ه ،ا یکا

یگی افیا جام ه میس جن.

 .2-1خلق ارزش مشترک
اساس مفهس خل اهزش م تیک از زحیا مالی سرال  5448 5447مرمال ی هکرس
اقتصا ی آ سالها حاصل میشس زییا اقتصا ا ها محییا مریخساسرت ن کره زممراهی
سیمایه اهی ها هما ک ن زه بال هاه حل زیای هفع ای م کل زس ن امرا مفهرس خلر
اهزش م تیک که ه ستسه کاه جام ه من ی قیاه ریفته است ،تسسط مایکل پسهتی ماهک
کیامی 1ه سال  5411ممال ی زما شنه است .مفهس اهزش م تیک زری هازطره زرم افریا
جام ه متمیکا می شس

ز ن اجتماعی سماسی جام ه ها ما ه زیمیرمی  .پسهتی کیامری

زما میک ن که اری شیکتها زتسا ن مسفیمت خس ها زا پم یفتهای اجتماعی پمس ن ه رن،
زتماهی از هاه های جنین ها زیای تأمم
رتتیش زازاه ایجا میک ن

(پسهتی

مازهای جنین ،زه ست آ ه

کاهایی ،ایجا تمایا

کیامری .)5411 ،اهزش م تیک زره ایر صرسهت ت ییرف

میشس  :سماستها شمسههای عملماتی که همزما زا پم بی شیایط اقتصرا ی اجتمراعی
جام های که ه آ ف المت میک ن زاعث افاایش مایت هقازتی مریرری  .ایر سماسرتهرا
م جی زه زهبس شیایط سماسری اجتمراعی جام رهای کره شریکت ه آ ف المرت مریک رن
میری

تئسهی خل اهزش م تیک زی اهتباط اقتصا ی اجتمراعی تمیکرا اه

میک ن که ای اهتباط ها رتتیش هن

(مییی

5

همکراها

سر ی

 .)5418 ،خلر اهزش م رتیک ،شرامل

خطم یها ه شهای عملماتی است که قنهت هقازرت یر

شریکت ها تیسیرت کری ه

همزما شیایط اقتصا ی اجتماعی آ شیکت ها زهبس میزب ن ،خل اهزش م رتیک زری
ش اسایی تسس ه هازطه زم پم یفت اجتماعی اقتصا ی تمیکرا مریک رن .مفهرس اهزش

1. Porter and Kramer.
2. Meyer.
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م تیک زهع سا اقنامات ی

شیکت ه جهت تالش زریای حرل مترائل اجتمراعی ضرم

ایجا سس اقتصا ی ما زما میشس

(کیی

زم اهزشهای اقتصا ی اهزشهای کت

1

همکاها

 .)5413 ،ه اقع اهزش م رتیک یطرهای

کاه است.

 .8-1هويت شخصي ،2اجتماعي 8و حرفهای

0

متئله هسیت 3مسضسع تازهای متت از ییزاز ذه ا تا ها زه خس م غسل اشته اسرت.
ا تا از زما ی که آغاز زه ش اخت خس کی متئله هسیت زریایش مطریح ری یرن .زرا تسجره زره
رتتی ری مفهس هسیت ،ا م نا علرس ا ترا ی اجتمراعی از را مبتلرف ها ه اهتبراط زرا
ظییهپی ازا شبصمت ،هسیت ها ه هجره بترت

هسیت اهائه مس ها ن .زم تی ه ا ش اسا

امیی فی ی شبصی می ا ن .اکثی ای ظییهپی ازا  ،هسیت اجتماعی ها ا کاه میک رن ،زلکره
ای

سع هسیت ها متمایا متتیل از یکنیگی قلمنا میک ن(رلمحمنی .)1981،هسیت افریا ه

،ی فیای ن هشن شکل میرمی  .ای هسیت ه مت اجتماع فیه گی هشن میک ن که فری ه آ
جام هپ یی شنه است .ه اقع ،هسیت از ماز ،بم ی ا تا زه ش اخته شرن

م یفری شرن زره

چمای یا جایی أت میرمی  .ای احتاس ماز زه ت ل  ،مازی ذاتی اساسی است کره ه هری
فی جس اه  .اهممت هسیت ه ت ییح هفتاه فی ی ،مبحثی است که امی زه زهشنت از سرسی
اقتصا ا ا مسه تسجه رتتی های قیاه اه
 5443سمهی ال سس

(ا تمی  5413 ،3آکیلرس

کیا ترس  5443 ،7ه مس رن همکراها ،

 .)5418 ،8هسیت فی ی ه مجمسع زه سعی آراهی ا،الق میشس که هی فری ه

فیای ن اجتماعی شن

ت امل زا یگیا

هزاهه خس کت

میک ن .ا تمی ( )5413هسیت فری ی

ها زی اساس مماا ت لیات ه ی فی ت ییف میک رن .ت لیرات ه ری ه یر

ت ییرف کلری

1. Crane.
2. Personal Identity.
3. Social Identity.
4. Professional Identity.
5. Identity.
6. Autiero.
7. Akerlof and Kranton.
8. Sihi and Lawson.
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زما گی ای مطل

است که اعمال فی میتسا ن آثراه ترایج آ ها تحرت ترأثمی قریاه هرن .ایر

خس آراهی زه صسهتی تبتاً سازما یافته زهمثازه زب ی از ظا شبصرمتی حائرل
مای زی ی

ه ی فی است

ت ظمم ک شهایش ها ت
ها زاین خل مس

اسرطه زرم

ه هی حسزه یا ممنا ت امالتی ،هازطه ا ها زا خرس

نیل میک ن (هشف همکاها

یگریا

 .)5413 ،رمن ا 1م تین است هسیرت شبصری

تیییباً زه،سه منا آ ها زا تسجه زه تجیزمرات مت راقز ز رنری ه زمریه

ریایشهای تطممع ک نه ها های امری زی مرسه ت ظرمم تجیزره قریاه ا  .ه میازرل ،هسیرت
اجتماعی زه هازطه زم خس

یگیا یا ری ههای اجتمراعی یگری اشراهه اه  .مفهرس هسیرت

اجتماعی ا لم زاه ه سال  1373ممال ی تسسط تافل تی ری 5مطریح ری یرن کره ز رنها مرسه
تسجه جمرع زریشرماهی از ا نی رم نا قریاه ریفرت .هسیرت ،مجمسعرهای از خصسصرمات
م بصات اجتماعی ،فیه گی ،ه ا ی ،فلتفی ،زیتتی تاهیبی همتا ی است که زی یگا گی یرا
هما نی اعضای آ

اللت میک ن آ ها ه ی

قازل قبسل آراها ه ،از سایی ری هها متمایا میساز
زا یگیا مسج

ظی زما ی مکا ی م م  ،زه،سه م رب،،
(ک یی س

میشس که فی زه تفا تهای مما خس

9

همکراها

آ ها یا تفا تهای رری ه اجتمراعی

خسیش ری ه اجتماعی یگیی اقف شنه هسیتی م حصریزهفری
قائل ری  .آراهی فی از ای که عضسی از ی

 .)5411 ،میایته ممرا خرس
متمرایا زریای خسی رت

ری ه یا جام ره اسرت بترتم ررا ه تکرسی

هسیت ری هی یا اجتماعی ا زه شماه میه  .میتسا رفت هسیت اجتماعی زیای ی
م اله شبصمت زیای یر

فری اسرت .اصرطالح هسیرت ه صرسهتی کره سرب از ک رگیا

اجتماعی زاشن عباهت است از فیای ن م اسازی زی اسراس یر

یژرری فیه گری یرا مجمسعره

زههمپمسستهای از یژریهای فیه گی که زی م ازع م ایی یگری ا لسیرت ا ه مریشرس
یسینسس

ری ه زره

(کترتلا

 .)5454 ،3احتاس عات فس جم ی همگا ی ،عامل زتماه مهمری ه حرسه شرکلرمریی

هسیتهای اجتماعی می هی ک سه است .شرغل ،یکری از مهرمتریی

تأثمیرر اهتیی

جرسه

1. Giddens.
2. Henri Tajfel and John Turner.
3. Canrinus.
4. Castles and Davidson.
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ز نری افیا است که میتسا ن یش ت مم ک نهای ه هفتاه افیا ه جام ه اشرته زاشرن .هسیرت
حیفهای ه اقع زما می اه که فی ه ،سل هه ف المرت یرا آمرسزش حیفره خراو ،چگس ره
اصسل حیفهای شن

ه آ زمم ه خاو ها فیامیرمی

(جیمسالیرسا

زسررنا سا .)5417 ،اشرت هسیرت

حیفهای عال ه زی ای که عامل مهمی ه افاایش اعتما زه فس فی ی است ،عاملی جهت زیقریاهی
اهتبا،ات اجتمراعی

مرا اسرت (محمرس ی زسه رو

بئری .)1938 ،ه جرن ل شرماهه  1زره زیخری از

پژ هشهای میتبط زا پژ هش پی اخته شنه است.
جلول  :1پیشینه پژوهشهای مرتکط
پژوهشگر (سال)
1

سه ری

عنوان
اهزشآفیی رررری ه زبررررش خررررنمات

همکراها

()5454
کررررس

میاقبتهای زهناشتی

5

تررأثمی اهزش شبصرری زرری خلرر اهزش

همکرررراها

()5413
کلررن ل

م تیک
9

همکرراها

()5417
اشررر اینه سررراچس

3

()5417
ژائررررس

3

همکرررراها

()5413
حممررنیپررسه هجبرری
()1937
سرررلطا ی همکررراها
()1937

هسیت حیفه ای قسی ه زبش خرنمات م جری زره
همکراهی رترتی ه ذی ف را شرنه خلر اهزش
م تیک ها زه همیاه اه .
تایج پژ هش ا ه نه آ است کره اهزشهرای
شبصرری افرریا تررأثمی متررتیممی زرری ایجررا اهزش
م تیک اه .

ایجا اهزش اجتماعی هماه گی ه ازرط
ه همکاهیهای

نتيجه

لتی-خصسصی

هماه گی ه ازط زا تأثمی زی عملکی

ظمفه ای

هسیرت حیفرره ای کاهک ررا زاعررث ایجررا اهزش
اجتماعی

خل اهزش م تیک خساهن شن.

تأثمی هسیت ذی ف ا زری اهزشآفیی ری ه

هسیت اجتماعی زی ت شهای ممرا ذی ف را غلبره

شبکههای ذی فع مبت ی زی متئله

کی ه م جی زه اهزشآفیی ی میری .

ایجا اهزش ه جسامرع سرالمت آ الیر :

ایجا هسیت اجتماعی م جی زه ف المتهایی خساهن

تأثمی هسیت اجتماعی زی م اهکت م تیی

شن که زاعث ایجا اهزش م تیک میشس ن.
احتاس ت ل

همبترتگی زره

پمش زم ری احتراس ام مرت اجتمراعی زری

هسیت اجتماعی

اساس هسیت اجتماعی ،هسش فیه گری

جام ه ،مؤلفه ای مهم ه احتاس ام مرت اجتمراعی

م سیت

است.

زیهسی هازطه شبکه های اجتماعی مجرازی

استفا ه از شبکه های اجتماعی هازطره مترتیممی زرا

تحررت تلفر همرریاه زررا هسیررت ام مررت

هسیت ام مت اجتماعی اه

زی هسیت اجتماعی

اجتماعی ا جسیا

ما تأثمیر اه است.

1. Nordgren.
2. Koo.
3. Caldwell.
4. Schneider and Sachs.
5. Zhao.
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 .0-1توسعه ملل مفهومي و پیشفرضها
ژائس همکاها ( )5413ه پژ هش خس زرا ع رسا «ایجرا اهزش ه جسامرع سرالمت
آ الی  :تأثمی هسیت اجتماعی زی م اهکت م تیی» زه ای

تمجه هسمن ن کره ایجرا هسیرت

اجتماعی م جی زه ف المت هایی خساهن شن که زاعث ایجا اهزش م تیک میشس ن .همچ م
اش اینه ساچس ( )5417ه پژ هش خس زا ع سا «تأثمی هسیت ذی ف ا زی اهزشآفیی ی
ه شبکههای ذی فع مبت ی زی متئله» زا استفا ه از ظییه هسیت اجتماعی زرهع رسا ازرااهی
زیای پمس ن افیا زا یکنیگی ،زه ای

تمجه هسمن ن که هسیت اجتمراعی زری تر شهرای ممرا

ذی ف ا غلبه کی ه م جی زه اهزشآفیی ی میری  .زی ای اساس فیضمه زیی مطریح شرنه
است:
فیضمه ا ل :هسیت اجتماعی کاهزیا شبکههای اجتماعی زی خل اهزش م تیک اثیر اه
است.
تایج پژ هش کس

همکاها ش ه سال  5413ممال ی زا ع سا «ترأثمی اهزش شبصری

زی خل اهزش م تیک» که زه زیهسی اهتباط ممرا اهزش شبصری خلر اهزش م رتیک
پی اختها ن

ا

ا که اهزش شبصی شامل هسیت شبصی افیا است که زی خل اهزش

م تیک تأثمی اه  .زی ای اساس فیضمه زیی مطیح شنه است.
فیضمه

 :هسیت شبصی کاهزیا شبکههای اجتماعی زی خل اهزش م تیک اثیرر اه

است.
تایج پژ هش کلن ل همکاها ( )5417زا ع سا «ایجا اهزش اجتمراعی همراه گی
ه ازط ه همکاهیهای
زی عملکی

لتی-خصسصی» ا ه نه آ است که هماه گی ه ازط زا ترأثمی

ظمفهای هسیت حیفهای کاهک ا زاعث ایجا اهزش اجتمراعی خلر اهزش

م تیک خساهرن شرن .همچ رم

ترایج پرژ هش رسه ری

همکراها ( )5454زرا ع رسا

«اهزش آفیی ی ه زبش خنمات میاقبتهای زهناشتی» ا می هرن کره هسیرت حیفرهای
قسی ه زبش خنمات م جی زه همکاهی رتتی ه ذی ف ا شنه خلر اهزش م رتیک ها
زه همیاه اه  .زی ای اساس فیضمه زیی مطیح شنه است.
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فیضمه سس  :هسیت حیفهای کاهزیا شبکه های اجتماعی زی خل اهزش م تیک اثیر اه
است.
از سسی یگی شایگا

هستمی ه سال ، 1934ی پژ ه ی زه ای

تمجه ست یافت رن

که هسیت اجتماعی زا احتاس ام مت هازطه م ا اهی اه  .تی ری هترال
ممال ی ما ،ی پژ ه ی که زی ه ی هسیت اجتماعی شبصی ز ا

1

ه سرال 5441

احتاس ام مرت ه

آ ا ا جا ا ن زه جس هازطهای مثبت م ا اه ه ایر خصرسو پری زی رن همچ رم
حممنیپسه هجبی ( )1937ه پژ هش خس زا ع سا پمشزم ی احتاس ام مرت اجتمراعی
زی اساس هسیت اجتماعی ،هسش فیه گی م سیت ،زره ایر
اجتماعی احتاس ت ل

تمجره هسرمن ن کره هسیرت

همبتتگی زه جام ه ،مؤلفهای مهم ه احتراس ام مرت اجتمراعی

است .سلطا ی همکاها ( )1937ما ه پژ هش خس هازطره شربکههرای اجتمراعی ها زرا
هسیت ام مت اجتماعی مسه زیهسی قیاه ا ه اثی آ زه تأیمن هسمن ز ازیای زا تسجه زره
مطال ات رفتهشنه فیضمات یگی تحیم حاضی زهصسهت زیی شکل ریفت:
فیضمه چهاه  :ام مت اجتماعی کراهزیا شربکههرای اجتمراعی زری هازطره ممرا هسیرت
اجتماعی خل اهزش م تیک اثیر اه است.
فیضمه پ جم :ام مت اجتماعی کاهزیا شبکههای اجتماعی زی هازطه مما هسیت شبصی
خل اهزش م تیک اثیر اه است.
فیضمه ش م :ام مت اجتماعی کاهزیا شبکههای اجتماعی زی هازطه مما هسیت حیفرهای
خل اهزش م تیک اثیر اه است.
زا جمعز نی مطال

رفتهشنه مطال ات ا جا شنه میتسا منل مفهسمی تحیم حاضری

ها زهصسهت شکل شماهه  1هسم مس که هزی اه نه ه ازط تئسهی

سآ ها ره متغمیهرای

تحیم است.

1. Turner and Haslem.
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ام مت اجتماعی
هسیت اجتماعی

فیضمه 1

فیضمه  3فیضمه 3

فیضمه 5

هسیت شبصی

فیضمه 3
خل اهزش م تیک

فیضمه 9
هسیت حیفه ای

شهل  :1ملل مفهومي تحقیق

 .2روششناسي تحقيق
پژ هش حاضی از سع مطال ات تسصمفی ،همبتتگی زا هن

کاهزی ی است زییا از

تایج یافته های آ می تسا زیای حل م کالت اجتمراعی اسرتفا ه کری  .از م ظری رسع
ا ه های پژ هش ،کمی زه حتاد می آین .جام ه آماهی مسه زیهسی شامل شرهی نا
شهی تهیا که عضس حناقل یکی از شبکه های اجتماعی می زاش ن .زه لمل ام م زرس
جام ه آماهی
شهی تهیا

عن

ستیسی زه شماه قم اعضای جام ه

حجم جام ه امحن

رتتی ری آ ها ه سطح

ت رنا ی از افریا جام ره زره ع رسا مس ره آمراهی

ا تباد ری ین ن .ه ش مس ه رمیی زه صسهت ه ستیس ت نا مس ه زرا اسرتفا ه از
فیمسل کسکیا زیای جام ه امحن  983 ،فری محاسربه ری یرن .جهرت ه یراه یی زرا
م کل پی

ن پیسش امه ها ،ت نا  344پیسش امه تسزیع شن که زرا ه ظری رریفت

محن یت های پا نمی کی ا از ای ت نا  983 ،پیسش امره م تبری زیر رت ا ه شرنه
جس

اشت که مسه تجایه تحلم ل قیاه ریفت .ه ای تحیم زیای جمع آ هی ا ه ها

از پیسش امه های استا ناه استفا ه شنه است .زه لمل ای که پیسش امه های اسرتا ناه
می زایتت تیجمه

زسمی سازی می شن ،مجن اً ه ایی پایایی آ ها مسه س جش قریاه
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ریفت .ه پژ هش حاضی ،جهت س جش ه ایی پیسش امه ،از ه ش ه ایری محترسا
سازه استفا ه شنه است .زیای س جش ه ایی محتسا ،پیسش امه ه اختماه خبیرا قیاه
ریفت ،خبیرا تحیم شامل متبصصم
زازاهیازی یجمتال

ظیی

کاهش اسرا حرسزه هرای کراهآفیی ی،

ام مت پژ هی زس ن که زی اساس ظیات اهائه شنه از سسی ای را ،

اصالحات الز صسهت ریفت .زیای س جش ه ایی سازه ما ،از تحلمل عاملی تأیمنی
ه جن ل شماهه 3

میناه زاه عاملی هی سازه استفا ه شن که تایج آ

را

ا ه شرنه

است .زیای س جش پایایی پیسش امه از ه ش آلفای کی باخ استفا ه شرنه اسرت کره
تایج آ ما ه جن ل شماهه  5قازل م اهنه است.
جلول  :2ساختار پرسشنامه و ضرايب پايايي شاخصها
سازه

متغير

خل اهزش

خل اهزش

م تیک

م تیک
هسیت
اجتماعی

هسیت

هسیت
شبصی
هسیت
حیفهای

منبع
هین 1

ه جا

()5413
اهیس ه

مس ن 5

همکاها ()5443
اهیس ه مس ن
همکاها ()5443
مائل

اشفسهث 9

()1335

ام مت جا ی
ام مت

ام مت مالی

اجتماعی

ام مت عا،فی
ام مت اهتبا،ی

شماره
سؤاالت
1-3

AVE
بزرگتر از
0/ 5
4/743

آلفای کرونباخ
بزرگتر از 0/7
4/893

پایایي ترکيبي
بزرگتر از
0/ 7
4/883

3-8

4/797

4/719

4/839

3-11

4/335

4/733

4/748

15-13

4/843

4/733

4/833

13-18
هیچاه )5449( 3

13-55
59-53

4/333

4/354

4/357

57-94

1. Ranjan and Read.
2. Nario-Redmond.
3. Mael and Ashforth.
4. Richard.
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زا تسجه زه ای که ضیی
ی

آلفای کی باخ پایایی تیکمبی رسیههای مسه سر جش ه هری

از متغمیهای مرسه زیهسری زراالتی از  4/7اسرت ،مریترسا تمجره ریفرت کره پایرایی
مسه تأیمن است .محاسربات تجایره تحلمرلهرای

پیسش امه ه سطح خسزی قیاه اه

آماهی ای پژ هش زا استفا ه از ی افااه

Spss

Smart-pls

تبه  5ا جا ریفت.

 .3تجزیهوتحليل یافتهها
یژریهای جم متش اختی پاسخ ه نرا

ه جن ل شماهه  9آ ه ه شنه است.

جلول  :8ويژگي جمعیتشناختي پاسخدهنلگان
متغير
ج تمت

س

تحصمالت

درصد

طبقهبندی

فراواني

ز

133

 34/1هصن

می

599

 33/3هصن

زیی  53سال

31

 19/1هصن

 53تا 93

195

 99/8هصن

 93تا 33

39

 59/3هصن

 33تا 33

73

 54/9هصن

 33زه زاال

93

 8/3هصن

یپلم یا زیی یپلم

53

 7/3هصن

لمتا س

183

 38/3هصن

فسقلمتا س

133

 93/3هصن

کتیا

17

 3/9هصن

فراواني

زا تسجه زه جن ل فسق اکثی پاسخ ه نرا ( 33/3هصن) می زس ن .همچ م زازه سر ی
زم  53تا  93سال هصن زم تیی از سایی ری هها ها زه خس اختصاو ا ه است.
مهم تیی هن

تحلمل عاملی تأیمنی ،ت مم مماا تسا منل عامل از قبل ت مم شرنه زرا

مجمسعه ا ههای م اهنه شنه است .زه عباهتی تحلمل عاملی تأیمرنی هصرن ت مرم ایر
متئله است که آیا ت نا عاملها زاههای متغمیهایی که ه ی ایر عامرلهرا ا رنازهرمریی
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شنها ن ،زا آ چه زی اساس تئسهی منلهای ظیی ا تظاه میهفت ا طباق اه  .ه جرن ل 3
خی جی میزسط زه زاههای عاملی ه ی افااه  PLSاهائه شنه است.
جلول  :0بار عاملي شاخصها
شاخص

بار
عاملي

شاخص

بار

بار

شاخص

عاملي

عاملي

بار

شاخص

عاملي

شاخص

بار
عاملي

Q1

4/834

Q7

4/874

Q13

4/843

Q19

4/715

Q25

4/753

Q2

4/853

Q8

4/333

Q14

4/853

Q20

4/335

Q26

4/333

Q3

4/744

Q9

4/719

Q15

4/817

Q21

4/333

Q27

4/753

Q4

4/847

Q10

4/755

Q16

4/834

Q22

4/391

Q28

4/733

Q5

4/389

Q11

4/733

Q17

4/748

Q23

4/741

Q29

4/319

Q6

4/833

Q12

4/733

Q18

4/313

Q24

4/711

Q30

4/353

سازه زرا آ سرازه ها را

زاههای عاملی شاخ،ها ،مماا همبتتگی شاخ،های ی

می ه ن .اری میناه ای زاههای عاملی زیازی یا زم تی از میناه  4/3زاشن ،ا ه رنه پایرایی
مسه قبسل منل ا نازهرمیی است .هما ،سه که ه جن ل  9زاه عاملی تمرامی شراخ،هرا
زم تی از  4/3است که ای امی ا ه نه م اس

زس

ای م ماه است.

ه ایی اریا م ماهی زیای زیازش منل زمی ی است که ا می هن شاخ،هرای یر
متغمی زه چه مماا زا شاخ ،های متغمیهای یگی متفا ت است .ه خی جی ی افرااه

PLS

زما ی میتسا مم ا عا ک مم ا ه ها اهای ه ایی اریا هتت ن که اعنا زیی قطی اصلی از اعنا
قیاه ریفته زی ه ی قطی اصلی کمتی زاش ن .خی جی میزس،ه ه جن ل  3آ ه ه شنه است.
جلول  :5ماتريس مربوط به روايي واگرا
1

2

3

4

ام مت اجتماعی

4/845

خل اهزش م تیک

4/737

4/835

هسیت اجتماعی

4/755

4/717

4/833

هسیت حیفهای

4/749

4/734

4/745

4/891

هسیت شبصی

4/788

4/714

4/793

4/388

5

4/833
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زا تسجه زه ماتییس فسق ،منل از ظی ه ایی اریا م اس

است.

شاخ ،مکسیی زیازش م ماهی زیای زیازش کلی منل است .ایر شراخ ،عرن ی
زم صفی تا ی

ا ی تی زاشن ،زما گی ای است که منل اعتبراه

است که هیچه زه ی

کمفمت زاالتیی اه  .ای شاخ ،تاز ی از مجر ه حاصرل ضرید متسسرط شراخ،
اشتیاک همه متغمیها
 4/93زه تیتم

ضیی

تبمم متغمیهای ازتته است .سره میرناه 4/53 ،4/41

زما گی زیازش ض مف ،متسسط قرسی مرنل هترت ن .ه ایر پرژ هش

میناه شاخ ،مکسیی زیازش زیازی زا  4/733زه ست آمنه اسرت کره

را مری هرن

زیازش کلی منل قسی است.
ه ای پژ هش زیای آزمس فیضمه هرا از ه ش م را الت سراختاهی اسرتفا ه شرنه
است .ه ا امه زه کم
متمی

ضیی

هریسمس

ا ه نه هازطه علی ،شنت

 + 1قیاه اه  .اری ای ضیی

آماهه  tفیضمه ها ا جا شنه است .ضریی
سازه است که ه زازه  - 1تا

جهت هازطه زم

زیازی زا عن صفی شس ،

هازطه علی خطی جس ناه  ،اری مثبت زاشن

ا می هن که زرم

ا می هن که زا افاایش متغمی متتیل،

متغمی ازتته ما افاایش می یازن اری م فی زاشن،

ا می هن کره زرا افراایش متغمری

متتیل ،متغمی ازتته کاهش می یازن .آماهه  tزیای میرا یی زم رتی از 1/33
م ا اهی هازطه است .ای ضیای
اهائه شنه است.

سرازه

را ه رنه

تایج آزمس فیضمه ها ه شکل  9 5جرن ل 3
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شهل  :2خروجي نرمافزار  PLSمربوط به ضرايب مسیر

شهل  :8خروجي نرمافزار  PLSمربوط به آماره t
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جلول  :0ضريب مسیر و آماره  tفرضیات
ضریب مسير

آماره t

نتيجه

هسیت اجتماعی  خل اهزش م تیک

4/383

11/193

تأیمن

هسیت شبصی  خل اهزش م تیک

4/358

3/149

تأیمن

هسیت حیفهای  خل اهزش م تیک

4/333

8/515

تأیمن

هسیت اجتماعی ام مت اجتماعی  خل اهزش م تیک

4/133

9/893

تأیمن

هسیت شبصی ام مت اجتماعی  خل اهزش م تیک

4/389

9/553

تأیمن

هسیت حیفهای ام مت اجتماعی  خل اهزش م تیک

4/771

3/535

تأیمن

مسير

زا تسجه زه اشکال جن ل فسق ،ه فیضمه ا ل ضیی

متمی  4/383آماهه  tزیازری زرا

 11/193است ،ز ازیای هسیت اجتماعی زی خل اهزش م تیک تأثمی مثبت م ا اهی اه
هسیت اجتماعی حن
فیضمه

ضیی

 38هصن خل اهزش م تیک ها تحت ترأثمی قریاه مری هرن .ه

متمی  4/358آماهه  tزیازی زا  3/149است ،ز ازیای هسیت شبصی زری

خل اهزش م تیک تأثمی مثبت م ا اهی اه

هسیت شبصی حن

اهزش م تیک ها تحت تأثمی قیاه می هن .ه فیضمه سس ضریی

 35هصرن خلر

مترمی  4/333آمراهه t

زیازی زا  8/515است ،ز ازیای هسیت حیفه ای زی خل اهزش م تیک تأثمی مثبت م ا اهی
هسیت حیفهای حن

اه

 33هصن خل اهزش م تیک ها تحت تأثمی قیاه می هن .ه

فیضمه چهاه م ب ،ری ین که ام مت اجتماعی هازطره متغمری هسیرت اجتمراعی خلر
اهزش م تیک ها زه مماا  4/133تحت تأثمی قیاه می هن .ه فیضمه پ جم ما م ب ،شن
که ام مت اجتماعی هازطه متغمی هسیت اجتماعی خل اهزش م تیک ها زهصرسهت مثبرت
زه مماا  4/389ت نیل می ماین .همچ م

ه فیضمه ش م اثی ت نیلریی ام مرت اجتمراعی

زی هازطه هسیت حیفهای خل اهزش م تیک زه مماا  4/771تأیمن ری ین.
 .4نتيجهگيری و پيشنهادها
هن

هی پژ هش ستمازی زه تایجی است که از ،یی آ زترسا زره اهرنا

م بصری

ست یافت .عال ه زی ای زاین تسجه اشت که تایج پژ هش میتسا ن شالس های زیای سرایی
تحیمیات پژ هش های یگی فیاهم ک ن ز ازیای زا تسجه زه آ چه زما شن ،میتسا رفرت
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که ام مت ه ی
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جام ه ،چاهچسد اساسی آ جام ه ها ت کمل می هن که میتسا رن زمم ره

ت امالت مثبت ساز نه ها زیای اعضای آ جام ه ه از ا مبتلف رتتیش هن ز رازیای
اصلی ای پژ هش ،تبمم

هن

یش ام مت اجتماعی ه هازطه زم هسیت شبصی ،هسیرت

اجتماعی هسیت حیفهای ه ایجا اهزش م تیک زس ه است.
ا ه نه ای زس اهزشهرای فری ی یرش اساسری

مطال ه م ازع تحیمیات پم م

ز ما ی ه شکل رمیی هسیت افریا اه رن .از سرسی یگری ه ممرا مطال رات ا جرا شرنه،
پژ هش های ا نکی جس اشت که ا می ا اهزشها هسیت شبصی ه ایجا خلر
اهزش م تیک ه مما کاهزیا شبکههای مجازی یش ساز نهای اه ن ز ازیای زرا ع ایرت
زه ای سازیه پژ ه ی تایج ای تحیم

ا

ا که هسیت اجتماعی ،شبصری حیفرهای

کاهزیا شبکههای مجازی ه اییا  ،یش ساز نهای ه خل اهزش م تیک زا تسلمنک نرا
محتسای آ الی ایفا می ک ن که ای

تایج زا تایج پژ هش کس

همکاها ( ،)5413ژائرس

همکاها ( ،)5413اش اینه ساچس ( ،)5417کلن ل همکراها ()5417

رسه ری

همکاها ( )5454همهاستا زس .
همچ م ای پژ هش زه زیهسی یش ت نیلری ام مت اجتماعی ما پی اخته است .ترایج
حاصل از ای زیهسی ا

ا که ام مت اجتماعی یش هسیت کاهزیا شبکههای اجتماعی

ه ایجا اهزش م تیک زا تسلمنک نرا محتسای ای شبکهها ها زه شکل مثبتی تحرت ترأثمی
قیاه می هن .ای امی زه آ م ا است که چ ا چه افیا  ،هسیت اجتماعی ،شبصی حیفهای
خس ها تیسیت کی ه اهتبا،ات اجتماعی زم تیی اشته زاش ن از سسی یگری از اصرالت
فی ی شبصی همچ م قنهت تسا م نی حیفهای زم تیی ه خس احتراس ک رن
مت اس

زا آ  ،احتاس ام مت زم تیی هم میک ن ای امی م جی زه ایجرا

خلر اهزش

م تیک زا تسلمنک نرا محتسای شبکههای مجازی می ری که ه هایت زره اهزشآفیی ری
سسیه م تهی می ری  .تأیمن شن ایر فیضرمات زرا ترایج فیضرمات شرایگا

هسرتمی

( ،)1934تی رری هتررال ( ،)5441حممررنیپررسه هجبرری ( )1937سررلطا ی همکرراها
( )1937همهاستا زس .
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احتاس ام مت از متائلی است که زه ییم
شاین تصسه شس که ای رااهه ،ت ها زیای جها
که فضایی فیا مکا
ها جنا از جها
فضای مجازی

اشی از شیایط اجتماعی است هیچ رن
اق ی صنق می ک ن

ه جها مجازی

فیازما است کاهایی ناه اما زاین رفت می تسا جها مسازی
اق ی ت منه ه آ

ه ظی ریفت .هسیت ز رنری آ الیر کراهزیا

شبکه های اجتماعی آ  ،اشی از فیه رو

ه

فضرای اجتمراعی اق ری

است که ه آ قیاه اه ن زی ایجا اهزش های م رتیک مؤثی رن .البتره بایرن از ترأثمی
جها ی شن

ریررس ی اهزش هرای محلری ه جام ره شربکه ای جنیرن غافرل شرن.

هما ،سه که پمش تی ما اشاهه شن زی تی ین از عسامل مؤثی ه ایجا ام مرت اجتمراعی،
احتاس سیزل نی افتباه زه فیه و

اشت هسیت است .اری ه مما افریا جام ره

احتاس هسیت جس ناشته زاشن ،گاه آ ها زه هسیت های عاهیره ای خساهرن زرس  .از
مما هسیت های عاهیه ای هم آ هسیتی می تسا ن جایگای هسیت افیا شس که اهزش ها
ه جاههای قسی تیی تبت زه سایی هسیت ها اشرته زاشرن م جری زره ایجرا اهزش
م تیک شس .
ت امل زا جام ه
هم فیاهم کی ه

کت

ش اخت

آراهی زم تی از جام ه ،احتاس ام مت زم رتیی

م جی زه خل اهزش م تیک می رری  .افریا ی کره هسیرت خرس ها

تیسیت کی ه ا ن ،زه لمل تیس از حضسه ه جام ره عرن شر اخت جام ره شراین
احتاس اتسا ی خس

ه میازل م کالت احتمالی ،احتاس ام مت کمتریی هرم اه رن.

البته ای هازطه می تسا ن زه صسهت عکس هم تفتمی شرس ی ری افریا ی کره احتراس
ام مت زم تیی اشته ا ن ،ت امل زم تیی زا جام ه اشته هسیت اجتمراعی آ را زم رتی
شکل ریفته است ز ازیای زا تسجه زه تمجره احصاشرنه از ایر مطال ره ،مری ترسا زره
ست ا نهکاها

زی امه هیاا شبکه های اجتماعی پم ها مس

ه ایجا زییساخت هرا

همچ م تسلمن محتسا ش یایطی ها فیاهم آ ه ن که مسجبات افاایش اعتما کراهزیا ها
ه پی اشته زاشن چیاکه ه ای صسهت مری تسا رن از ماایرای اهزش آفیی ری متیازرل
زهیه م ن ری ن

ای امی متضم زیای کت

کاه هضایتم نی کاهزیا

ه هازمرنت
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خساهن زس  .همچ م از آ جایی که هسیت اجتمراعی ،شبصری
تتیی زه ز نری اق ی افیا است

حیفره ای افریا قازرل

زاعث ایجا اهزش م تیک خساهن شرن ،ز رازیای

ضی هی است که از زی امه های سآ ها ه جهت تیسیت هسیت اجتمراعی افریا اسرتفا ه
شس  .همچ م زا تسجه زه تأثمی هسیت شبصی ،اجتمراعی
م تیک پم ها می ر ی
آ ه

که ها ها

حیفره ای زری خلر اهزش

سازما هرای ام متری میزس،ره ه هاسرتای فریاهم

شیایطی جهت تیسیت هسیت افیا تالش ک ن.
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حاتمی ،علی احمنی ،زبتماه اسم ملی ،عطا ( ،)1937زیهسی عسامل میتبط زا ممراا احتراس
ام مت اجتماعی شهی نا مسه مطال ه ز را شرهی کیما راه ،پرژ هشهرای هاهبری ی مترائل



اجتماعی اییا .149-151 ،)9( 3 ،
حممنیپسه ،هحمم

هجبی ،فا،مه ( ،)1937پمش زم ی احتاس ام مت اجتمراعی زری اسراس

هسیت اجتماعی ،هسش فیه گی

م سیت ،پژ هش های هاهبی ی متائل اجتماعی اییا 7 ،

(.37 -111 ،)1


سبایی ،محمنعلی حکممی ،علریمحمرن آقرایی ،محتر ( ،)1344ترن ی هاهبری مرنیییت
شبکههای اجتماعی زا ه یکی ام مت ملی جمهسهی اسالمی اییا  ،فصل امه علمی ام مت ملی11 ،
(.33-198 ،)93



سلطا ی ،اختی سلطا ی ،پیستس اممنی ،هسرسل ( ،)1937زیهسری هازطره شربکههرای اجتمراعی
مجازی تحت تلف همیاه زا هسیت ام مت اجتماعی ا جسیا  ،فصل امه پژ هشهای ا،العاتی
ج ایی.117-193 ،)1( 19 ،



شایگا  ،فییبا هستمی ،فا،مه ( ،)1934هسیت اجتماعی احتاس ام مت (مطال ه مسه ی ز را
تهیا ) ،زی امههیای هفاه تسس ه اجتماعی.133-185 ،)9( 3 ،



ع اییی، ،اها ق بیی زیزیا  ،علی امما  ،فا،مه مهتیی آها ی ،محمن ( ،)1344زیهسری ترأثمی
مصی

هسا ههای جم ی زی ام مت اجتماعی شهی نا  ،فصل امه علمری ام مرت ملری،)93( 11 ،

.951-933




رلمحمنی ،احمن ( ،)1981جها ی شن فیه و ،هسیت ،تهیا  ،ی ی.
محمس ی زسه و ،محمن

بئی ،حماه ( ،)1938عسامل مؤثی زی هسیت حیفرهای م لرم :مری هی

ظا م ن ،تسس ه حیفهای م لم.77-33 ،)1( 3 ،
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(زا تأکمن زی زحیا هسیتی اییا ) ،مطال ات تحیمیات اجتماعی ه اییا .133-173 ،)3( 1 ،
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