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There are various factors that play a role in the process of political socialization. Nowadays, the vertical
and horizontal spread of virtual social networks and Internet has led to propose this new communication
technology as a new factor, along with other factors in the socialization of societies. The purpose of this
study is to discover the impact of virtual social networks on socialization in compare with to the family
traditional network. The main query is to what extent the political socialization of scholars is influenced
by social networks in comparison with the family traditional network in the Islamic Republic of Iran. The
theoretical framework of this study is based on the three-level model of Michael Rush and includes three
basic dimensions of awareness and cognition, orientation and behavior and the research method are
survey. Data were collected through a researcher-made questionnaire. The summary finding of this study
is that virtual social networks are effective in all the main components of political socialization (cognition
of political system, cognition of political figures, political values, political trust and political participation)
And that is priority to the family network, but has not yet had maximum influence on all of these
components. The findings of this study will be appropriate for decision-making and decision-making
bodies in the field of cyberspace, as well as institutions and institutes that are concerned with the
transmission and preservation of the values of the Islamic Revolution. The findings of this study will be
appropriate for decision-making and decision-practicing in the field of virtual space, as well as institutions
and organizations that are concerned with the transmission and preservation of the values of the Islamic
Revolution.
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چکیده
دخ فرا مد جه عل پلی ر سیهسل عها لل ختافل نقل داخنلد .ا لروز گسلترش
عمهد و افق شبک ه اجتمهع جهز و ا مترنل بهعلث شلد ا ل فملهوخ
اختبهط نه ب عمها عه ل جد د ب هازا سه ر عها ل دخ جه ع پی ر جها لع
طرح شلهد .لد ا ل طهلعل کشلف یل ا ایرگلیاخ شلبک له اجتملهع
جهز دخ جه ع پی ر نسب ب شبکۀ سمت خهنهاد اسل  .پرسل اصلا ا ل
اس ک جه ع پی ر سیهس دانشجه ه دخ جمههخ اسی ا را ته چ ی ا
تأیر از شبک ه اجتمهع دخ قیه به شبکۀ سلمت خلهنهاد اسل  .چهلهخچه
نظر تحقیق بر بمه الگه س سطح ه کل خاش و شه ل سل بعلد اسهسل
آگه و عرف گرا و خفتهخ اس  .خوش پلهو پیمه شل اسل  .داد له از
طر ق پرس نه ۀ حققسهخت گردآوخ شد اس  .هفتلۀ اجملهل ا ل پلهو
ا اس ک شبک ه اجتمهع جهز دخ مۀ ؤلف ه اصا جه ع پلی ر
سیهس (شمهخ نظه سیهس شمهخ چهر ه سیهس اخزش له سیهسل
اعتمهد سیهس و شهخک سیهس ) ایرگیاخ اس و ب شبکۀ سمت خلهنهاد پیشل
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هٙال١ۀ جٙبیمی جؤذیكگفاقی

گشفت ا ه مىص بش مۀ ا ؤلف  ه نفىر و ایشگزاس زذاکثش پیلذا نکلشد اعل .
هفت  ه ا پهو ؼ بشا دعتگه  ه تقمی گیش و تقمی علهص دس زلىص  له
فضلله دللهص و مچمللی نهللهد لله و ؤعغللهت ک ل دغذغللۀ انتقللهل و زف ل
اسصػ ه انقی اعی سا بشػهذ داسنذ مهعب خىا ذ بىد.

واژگاو کلیذی :خه ؼ پز ش عیهع ؽبک  ه اختمهػ دهص ؽبکۀ عمت
خهنىاد دانؾدى ه .

بیاو هسئله

يٝـامهـای ویاوـی اوـث،
ؾولـثهـا و 

شاه١هپـفیكی کـه هـىقؾ جؤکیـؿ

یکی ال اب١اؾ ههن
شاه١هپـفیكی ویاوـی قويـؿی آهىلٌـی اوـث کـه بـه ايح٭ـال

شاه١هپفیكی ویاوی اوث.

هـیکًـؿ و هـؿ ٦آو جكبیـث یـا
هًصاقها و ق٨حاقهای پفیك٨حًی يٝام ویاوی هىـح٭ك کمـک 
پكوقي ا٨كاؾ به ِىقجی اوث که إ٠ای کاقآهؿ شاه١ۀ ویاوی باٌـًؿ ٕاظمـؿپىق:2487 ،
شاه١هپفیكی ویاوی ؾق ایى اوث که ٨كؾ ؾق آو با وٜای ،٧ظ٭ى٪

 .ٔ18بك ایى پایه ،اهمیث
ي٭ًهای ویاوی ؼىؾ ؾق شاه١ه آًٌا ،و ؾق ایى ٨كایًؿ٨D ،كهًگ ویاوی شاه١ه Cال يىلی
و 
شاه١هپفیكی

هیٌىؾ .ؾق ٨كایًؿ
گكوههای هؽحل ٧شاه١ه هًح٭ل 
به يىل ؾیگك یا ال يهاؾی به 
هیکًًؿ و هن وب ذبات
ویاوی ،هن ٌكایٗ جؿاوم ظیات ویاوی و يٝام اقلٌی آو قا ٨كاهن 
هیٌىيؿ.
وًثها 
٨كهًگ ویاوی ،اشحما٠ی و 
شاه١هپفیكی ویاوی ،ؾو ؾوحه ال ٠ىاهل ي٭ً ؾاقيؿ٠ :ـىاهلی هايًـؿ ؼـايىاؾه،

ؾق ٨كایًؿ
قوـايههـای

هـیٌـىيؿ و
شاه١هپفیكی ویاوی هعىـىب 

هؿقوه و همىاالو يهاؾهای اولیۀ
ٌبکههـای اشحمـا٠ی ٠ىاهـل ذايىیـه
اقجباٖشم١ی ،يهاؾهای ًِ٩ی و ویاوی و يهاؾ ؾیى و 

اقليهای ویاوی ؾق شاه١ه قا ال اواو ليؿگی ا٨كاؾ بك٠هـؿه ؾاقيـؿ .ؾق

هىحًؿ٨ .كایًؿ ايح٭ال
ویـژهای
آوها ؾقباقۀ يٝام ویاوی ال اولى یث و اهمیث 
شاه١هپفیكی 

ایى هیاو ،شىاياو و يىٞ
آوها ؾق ایى هكظله يـى٠ی آگـاهی ؾاقؾ و ایـى
شاه١هپفیكی ویاوی 

بكؼىقؾاق اوث Eچكاکه
یاي جـؿاوم یابـؿ .الایـىقو،
قويؿ همکى اوث ؾق وكاوك ليـؿگی یـک ٨ـكؾ ؾق يٝـام ویاوـ 
شاه١هپـفیكی

هیکىًٌؿ ال ٠ىاهل
يٝامهای ویاوی 
شاه١هپفیكی ویاوی ،

باجىشهبه اهمیث

اقليهـای ویاوـی قوـمی و

قوايههای وًحی هىحًؿ٨ ،كهًـگ و

ؾق اؼحیاق ؼىؾ که ا٤ل
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اقليهای هىقؾجؤییؿ ؼىؾ قا به شاه١ه ايح٭ال ؾهًؿ و يهاؾیًـه وـاليؿ .اهـا بـه يٝـك

هًٙب ٫با
ٌـبکههـای اشحمـا٠ی هصـالی

ً٨اوقیهای اقجبا٘ی يىیى و گىـحكي اوـح٩اؾه ال

هع٭٭او،
ٌـبکههـای

شاه١هپفیكی قا بك هن لؾه اوث ٕگیـؿيم Eٔ76 :2473 ،لیـكا

ه١اؾلۀ بیى ٠ىاهل
کـكؾهايـؿ و بـه قؾۀ
وـالهـای اؼیـك شایگـاه ؾقؼىقجـىشهی ؾق ایًحكيـث پیـؿا 
اشحما٠ی ؾق 
ٌبکههـای اشحمـا٠ی ؾق
وایثهای 

یا٨حهايؿ .گكایً به
جكیىهای ٕ٨ای هصالی قاه 
پكبیًًؿه 

ٌـبکههـای اشحمـا٠ی باایًکـه ٠مـك چًـؿاو لیـاؾی

وكاوك ؾيیا همچًاو قو به قٌؿ اوث.
يؿاقيؿ ،ؾق ليؿگی قولهكۀ ا٨كاؾ ي٭ً بىیاق پكقيگی ؾاقيؿ و بىیاقی ال کاقبكاو قولايه ظؿا٬ل
ٌـبکههـا ؾق

هـیليًـؿ .ایـى
اشحمـا٠یٌـاو وـك 

یک باق به ِ٩عۀ ٌؽّی ؼىؾ ؾق ٌبکۀ
ٌکلؾهی به هىیث ي٭ً ؾاقيؿ و ظحی قوی اب١اؾ ا٬حّاؾی و اشحما٠ی و ویاوی شىاه ٟهن

آوها
يمیجىاو 
ؾاٌحهايؿ ،
باجىشهبه ي٭ٍی که جاکًىو ؾق اب١اؾ هؽحل ٧ليؿگی 

اذكگفاقيؿ .اهكوله
شاه١هپفیكی ویاوی ياؾیؿه گك٨ث.

قا ؾق هىئلۀ
ٌـبکههـای هصـالی ؾق

شاه١ۀ ایكاو يیم ال جعىالت همبىق ؾق اهاو يبىؾه و اکًـىو کـاقبكؾ
قوايههـای وـًحی
گىحكؾهجكی یا٨حه و ایى بؿاو هً١اوث که ؾیگك 

شمهىقی اوالهی ایكاو قواز
یـک٘ك٨ـۀ ؼـىؾ قا ال ؾوـث
شاه١ـهپـفیكی ویاوـی 

هايًؿ هؿقوه ،ؼايىاؾه ،جلىیمیىو و قاؾیى
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی ؾق
ؾاؾهايؿ .يکحۀ قاهبكؾی ایى جعىل ایى اوث که اوح٩اؾۀ ووی ٟال 

اقليها و ٨كهًگ ویاوـی ظـاکن قا

هیجىايؿ
اقليها و هعحىای ٤كبی ؾاقيؿ ،

شاه١ۀ ایكاو که
بـهً٠ـىاو
هییابؿ که شىاياو ؾق ایـكاو 
قوبهقو کًؿ .اهمیث ایى هىٔى ٞلهايی ا٨مایً 
با هٍکل 
ٌبکههـای اشحمـا٠ی هصـالی هىـحًؿ و ؾق یکـی ال
اوح٩اؾهکًًؿه ال 

ههنجكیى و بیٍحكیى ٍ٬ك

شاه١هپفیكی ویاوی ٬كاق ؾاقيؿ٘ .ب ٫جع٭ی٭اجی که ؾق ایـكاو ايصـام ٌـؿه

ٌكایٗ ظىان وًی
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی هىحًؿ ٕق .ک .ظبی لاؾه
اوح٩اؾهکًًؿه ال 

اوث ،شىاياو بیٍحكیى
و بؽٍی .ٔ2482 ،ؾق کًاق ایى ٌكایٗ يىیى ،ؾق شمهىقی اوالهی ایـكاو بـا گفٌـث بـیً ال
اقليهـای

ثیابی آياو ؾق هعیٗ ویاوی و بالجىلیؿ
چهل وال ال آو ،هىئلۀ يىل شؿیؿ و هى ی 
يٝام ویاوی ،به هىٔى٠ی ههـن جبـؿیل ٌـؿه اوـث .الایـىقو٨ ،هـن هیـماو اذكگـفاقی ٠ىاهـل
شاه١هپفیكی ویاوی بك يعىۀ هىاشهه با ایى هىٔى ٞاقلي قاهبكؾی ؾاقؾ.

البحه هٙال١ات گىياگىيی هايًؿ جع٭ی٭ات ٠اهلی و ظىـًی ٕ٨ ،ٔ2482أـلی ٕ ٔ2484و
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شاه١هپـفیكی

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی بك
اظمؿ پىقجكکمايی ٕ ٔ2486ؾق ؼّىَ جؤذیك 
ٌبکههای اشحما٠ی هصـالی بـا ٌـبکۀ
شاه١هپفیكی ویاوی ايصام ٌؿه ،اها ه٭ایىۀ جؤذیك 

و
شاه١هپفیكی ویاوی شىايـاو ایـكاو ؾیـؿه يٍـؿه اوـث .اهمیـث ایـى هٙال١ـه ؾق

وًحی ؾق
ٌبکههـای اشحمـا٠ی هصـالی و
جّمینگیكی ؾقوث و وا١٬ی ؾق ؼّىَ 

جّمینوالی و

ؤ١یثًٌاوی ٠ىاهل ؼايىاؾه اوث .الایىقو ،هىئلۀ اِلی ایـى پـژوهً کٍـ ٧وا١٬یـث

شاه١ـهپـفیكی ویاوـی بـا ٠ىاهـل وـًحی اوـث.

ج١اؾل یا ٠ـؿم ج١ـاؾل بـیى ٠ىاهـل يـىیى
شاه١هپفیكی ویاوی ؾايٍصىیاو بهً٠ىاو ٍ٬ـك

بكایىاوان ،پكوً ایى جع٭ی ٫ایى اوث که
ٌبکههای اشحما٠ی ؾق ٬یان با ٌبکۀ
شىاو ؾق شمهىقی اوالهی ایكاو ،جا چه هیماو هحؤذك ال 
وًحی ؼايىاؾه اوث؟
پیطیًۀ يظزی

وـایثهـای هكشـ ٟجع٭ی٭ـات همچـىو ایـكاو ؾاک و

بكای بكقوی ؾ٬ی ٫پیٍیًۀ جع٭ی ،٫بـه
شمٟبًؿی آو اوث که بكؼی جع٭ی٭ات هايًؿ جع٭ی٫
ّ٨لًاهههای ه١حبك جىشه ٌؿ .

همچًیى
شاه١ـهپـفیكی ویاوـی٬ٕ Cـىام،

ه٭الهای با ً٠ىاو Dؾقآهؿی بـك
٠بؿال١لی ٬ىام ٕ ٔ2478ؾق 
شاه١ـهپـفیكی

کـاقکكؾهـای

پكؾاؼحـهايـؿ و

شاه١هپفیكی ویاوی

 ٔ2478به بكقوی هاهیث
ؾاؾهايؿ Eبكؼی ؾیگك ال جع٭ی٭ات هايًـؿ جع٭یـ ٫ویلیـاهم شـی .گـىؾ
ویاوی قا هؿ يٝك ٬كاق 
شاه١هپفیكی ویاوی اوث Eبكؼی جع٭ی٭ات هايًؿ

ٕ ٔ2478هكبىٖ به ي٭ً ٠ىاهل وًحی ؾق
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی ؾق
جع٭ی ٫جكکمايی ،الکیا و واقوؼايی ٕ ٔ2486با ً٠ىاو Dي٭ً 
قوـايهای و کـاقبك ١٨ـال Cبـه ي٭ـً

ؾوحكنپفیكی

شاه١هپفیكی ویاوی شىاياو با جؤکیؿ بك

پكؾاؼحهايؿ.

شاه١هپفیكی ویاوی

٠ىاهل يىیى
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خذول ضمارۀ  .1پیطیًۀ يظزی پژوهص

ردیؿ

يىیسًذه (سال ايتطار)

عًىاو پژوهص

2

٠بؿال١لی ٬ىام ٕٔ2478

ؾقآهـــــــؿی بـــــــك
شاه١هپفیكی ویاوی


1

هعمؿج٭ی ایمايی
ٕٔ2478

شاه١هپفیكی ویاوی


4

ویؿاظمؿ شىاؾی
ٕٔ2471

شاه١هپفیكی ویاوـی و

ظکىهثها

پایؿاقی

3

اوؿيژاؾ ٕٔ2484

2

هًّىقه ؾوحكيس
ٕٔ2481

7

ویؿی ٕٔ2481

6

قاوػ ٕٔ2487

7

ظأكی و ٌكی٩ی
ٕٔ2477

يتیجۀ پژوهص
شاه١ـــهپـــفیكی با٠ـــد ا٨ـــمایً
هٍـــاقکث اشحمـــا٠ی و ویاوـــی
هیٌىؾ

شاه١هپفیكی ویاوی با٠د کـاهً

جًٍصات و ا٨مایً هٍكو٠یث اوث
ايح٭ــــال ٨كهًــــگ ویاوــــی ؾق
شاه١ـــهپـــفیكی ویاوـــی با٠ـــد
ظکىهثهاوث

هٍكو٠یثیابی

شاه١ــهپــفیكی ؾیًــی

ؼــايىاؾه ؾق
ؾايًآهىلاو بیٍحك ال هؿقوـه ي٭ـً

ؾاقؾ
وشــىؾ اقجبــاٖ بــیى جعّــیالت،
اٌــح٥ال و ؾقآهــؿ پــؿق و هــاؾق بــا
شاه١هپفیكی

هؿقوه جىايىحه اوث وــــــــیمایی
هٍكو ٞؾق يٝك ؾايًآهىلاو ؾاٌحه
باٌؿ و ٠اهلی اذكگفاق ؾق ٌﻜلگیكی
اقليهای ؾیًی ،ویاوی ،اشحمـا٠ی
و ا٬حّاؾی ه١ك٨ی ٌىؾ
بـــیى وـــٙط جعّـــیالت ،قٌـــحۀ
جعّیلی ؾايٍـصىیاو ٬بـل ال وقوؾ
ؾايٍـکؿهای کـه ؾق آو

به ؾايٍگاه و
شاه١ـهپـفیكی

هـیکًًـؿ و
جعّیل 
آوها اقجباٖ اوث
ویاوی 

ه٭ایىۀ ي٭ً ؼـايىاؾه و
شاه١هپفیكی

هؿقوه ؾق
ؾايًآهىلاو
ؾیًی 
بكقوــــــی قابٙــــــۀ
یهـای ؼـايىاؾه بـا
و یژگ 
شاه١هپفیكی ٨كليؿاو

جؤذیـــك هؿقوه بك ٨كاﻳًؿ
شاه١هپفﻳكی

ؾايًآهىلاو ٌهك گكگاو
ؾق ه٭اﻳىه با واﻳك
٠ىاهل اشحما٠ی ٌؿو
جؤذیك هعـیٗ آهىلٌـی و
اقجباٖشم١ی

قوايههای

شاه١هپفیكی ویاوی

بك
ؾايٍـــصىیاو ؾايٍـــگاه
ٌیكال
بكقوــــــی جصكبــــــۀ
شاه١ــــــهپــــــفیكی

ظٕىق ؾق ٕ٨ای هصـالی ،هـن بـك
ؾايًآهىلاو وـال اول و

شاه١هپـفیك هـن ؾیگـك ٠ىاهـل

٨كؾ
ؾبیكوحاوهای پىكايۀ

ؾوم
شاه١هپفیكی جؤذیك گفاٌحه اوث

ٌهك جهكاو و ه٭ایىـۀ آو
با ؾو يىل ٬بل ال ؼىؾ
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8

ش٩١كی و همکاقاو
ٕٔ2484

25

٠بؿالهیاو و همکاقاو
ٕٔ2477

22

جكکمايی ،الکیا و
واقوؼايی ٕٔ2486

ایًحكيــث بىــحكی هًاوــ بــكای
بكقوی ي٭ً ایًحكيث ؾق
بـهٌـماق
گىحكي هٍاقکث ویاوی 
جىو١ۀ ویاوی
یقوؾ
ه
هكچــه هی ـماو و کی٩یــث اوــح٩اؾه ال
جبیــیى قابٙــۀ کــاقبكی
ایًحكيث بیٍحك و باالجك باٌؿ ،وـٙط
ایًحكيـــث و هٍـــاقکث
هٍاقکث ویاوی کـاقبكاو ایًحكيـث
ویاوی ؾق ایكاو
هییابؿ
ٕؾايٍصىیاؤ يیم ا٨مایً 
ٌـــبکههـــای

ي٭ـــً
اشحمــا٠ی هصــالی ؾق
ٌــبکههــای اشحمــا٠ی هصــالی ؾق
شاه١ــهپــفیكی ویاوــی
شاه١ــهپــفیكی ویاوــی

قاوــحای
شىايــاو بــا جؤکیــؿ بــك
هیکًًؿ
٤یكقومی ٠مل 
قوايهای

ؾوحكنپفیكی

و کاقبك ١٨ال

هماوگىيه که ؾق شؿول آهؿه ،هٍؽُ اوث که ؾق لهیًـۀ ٌـًاؼث هاهیـث و چیىـحی

ٕ٨ای هصالی و ًٌاؼث ٠ىاهل وًحی و يىیى ،هٙال١ات هؽحل٩ی ِىقت پفیك٨حه اوث .ؾق
جع٭ی٭ات هؽحل ،٧ؾقباقۀ ي٭ً ٠ىاهل گىياگىو ا٠ن ال ؼايىاؾه ،هؿقوـه ،گـكوه همىـاالو،
گكوههای ویاوی جع٭ی٭ات هّ٩لی ايصام ٌؿه و همچًـیى ؾق
قوايههای شم١ی ،اظماب و 

شاه١ـهپـفیكی

ٌـبکههـای اشحمـا٠ی هصـالی ٕوب  ٔ1ؾق

لهیًۀ ي٭ً ایًحكيث ؾق وب  2و
ٌبکههای اشحما٠ی هصـالی ،جع٭ی٭ـات قو بـه
ویاوی بهویژه ؾق والیاو اؼیك و با گىحكي 
ٌبکههای اشحما٠ی هصـالی و
شاه١هپفیكی ویاوی 

٨مويی يهاؾه ،اها ال قوي جٙبی٭ی بكای
٠اهل ؼايىاؾه اوح٩اؾه يٍؿه اوث .بًابكایى ،هىٔى ٞایى جع٭ی ٫ؾاقای يىآوقی اوث.
ادبیات هفهىهی و يظزی پژوهص
هفهىمضًاسی


شاه١هپفیكی یا اشحما٠ی ٌؿو :ال يٝك ل٥ىی ،به هً١ای ايٙبـا ٪بـا شاه١ـه و

جاهعهپذیزی:

آًٌاوــالی بــا شاه١ــه اوــث ٕظــٌ٫ــًان و ايحؽــابی .ٔ731 :2476 ،ؾق شاه١ــهًٌاوــی
ویژگیهای ٔكوقی ٕ٠ـىیث ؾق

هیٌىؾ که ا٨كاؾ یک شاه١ه
شاه١هپفیكی به ٨كایًؿی گ٩حه 

1. Socialization.
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اقليهای شاه١ـه ؾق

هًصاقها و

شاه١ه قا ال آو ٘كی ٫کى کًًؿ ٕ.ٔScruton, 2007: 649
ي٭ًهای هؽحل ٧اشحما٠ی ظٕىق یابؿ.
هیٌىؾ جا ٨كؾ بحىايؿ ؾق 
ایى ٨كایًؿ به ا٨كاؾ هًح٭ل 
شاه١هپفیكی اوث .وشـه

شاه١هپفیكی ویاوی یکی ال اب١اؾ ههن

جاهعهپذیزی سیاس :

پـفیكیهـا،


شاه١ـه
شاه١هپفیكی به هً١ای ٠ام و وـایك

شاه١هپفیكی ویاوی با

جمایم اِلی
يؽىحیىباق جالکىت پاقوىيم به آو جىشه

يعىۀ اقجباٖ هیاو ٨كؾ با يهاؾ ویاوث و ٬ؿقت اوث.
يٝكیـهپـكؾالاو لیـاؾی هايًـؿ گابكیـل آلمىيـؿ و

کكؾه و پكؾاؼحه اوث .په ال آو ،هع٭٭او و
کكؾهايؿ ،و ال قهگـفق ایـى هٙال١ـات ،ج١ـاقی٧
شاه١هپفیكی ویاوی قا هٙال١ه 

لىویى پای
شاه١هپفیكی ویاوی اقائه ٌؿه اوث.

هؽحل٩ی ال
خاهؼهپذیزی سیاسی

خذول ضمارۀ  .2تؼاریف

يظزیهپزداس


قاي ٕٔ2466
کلمى ،به ي٭ل ال:
چیلکىت ٕٔ2467
اليگحىو ٕٔ2878
ویگل ٕٔ2 :2872
ایىحىو ،به ي٭ل ال٠ :الن
ٕٔ226 :2472
آلمىيؿ ،به ي٭ل ال :پالمك
و همکاقاو ٕ:2461
ٔ222
٨كؾ گكيیٍحایى ٕٔ2877

تعاریؿ

اقليهـای

وویلهای که به کمک آو ا٨كاؾ ه١ك٨ث ویاوی یـا ا٘ال٠ـات،

يگـكيهـای ویاوـی یـا ٠٭ایـؿی ؾقبـاقۀ

ویاوی یا باوقهـای اواوـی و
هیکًًؿ.

هىٔى٠ات ه١یًی کى
بـهؾوـث
٨كایًؿی که ا٨كاؾ ال ٘كی ٫آوً٠ ،اِكی ال هعیٗ اشحما٠ی ؼىؾ 
٠باقتايؿ الًٌ :اؼث يٝـام ویاوـی ،هىشىؾیـث و

هیآوقيؿ .ایى ً٠اِك

قوي کاق آو و اظىان ٌایىحگی ویاوی.
شكیايی اوث که ال ٘كی ٫آو ٨كهًگ ویاوی ال یک يىل بـه يىـل ؾیگـك
هیٌىؾ.
هًح٭ل 
یاؾگیكی جؿقیصی هًصاقها ،ایىحاقها و ق٨حاق ه٭بـىل بـكای يٝـام ویاوـی
ؾقظالج٥ییك اوث.

گیكیهـای ویاوـی و الگـىی
ومث 

جىو١های که بهوویلۀ آو ا٨كاؾ

قويؿی
هیآوقيؿ.
ق٨حاق قا بهؾوث 
هیٌىؾ٨ .كهًگ ویاوـی
٨كایًؿی که ٘ی آو ٨كهًگ ویاوی به ٨كؾ جمقی ٫
ٌـًاؼثهـا،

آوگىيـه کـه ؾق
ال يٝك وی ٠بـاقت اوـث ال يٝـام ویاوـی 
اقلیابیهای هكؾم ؾقويی ٌؿه اوث.

اظىاوات و
بـهووـیلۀ
ٌیىههای ٠ملـی ویاوـی 
اقليها و 

ال٭ای ج١مؿی ا٘ال٠ات،
ا
آوها ؾاؾه ٌؿه اوث.
٠ىاهل يهاؾی که قوما ایى هىئىلیث به 
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:
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شاه١هپفیكی

هیٌىؾ ،ال يٝك بكؼی هع٭٭او ،ؾق ٨كایًؿ
هماوگىيه که ؾق شؿول هالظٝه 

يىلهای آیًؿه
ق٨حاقهای پفیك٨حۀ يٝام ویاوی هىح٭ك ٕ٨كهًگ ویاویٔ به 
ویاوی هًصاقها و 
هیٌىؾ ٕ٠الن .ٔ226 :2464 ،بكؼی ؾیگك بك جربیث ،ايح٭ال و ج٥ییك و جعـىل ٨كهًـگ
هًح٭ل 
ویاوی جؤکیؿ ؾاقيؿ ٕههكؾاؾ.ٔ72 :2467 ،
شاه١هپفیكی ویاوی ٨كایًؿ یا شكیـايی اوـث کـه ال

ؾقهصمى ،ٞبك اوان ایى ج١اقی،٧
شاه١هًٌاواو ،ال يىلی به يىل ؾیگـك هًح٭ـل

هییابؿ .به ج١بیك
هیٌىؾ و جؿاوم 
کىؾکی آ٤ال 
شاه١هپفیكی ویاوی ؾق ایى ه٭اله هؿ يٝك اوث٠ ،باقت ال ٨كایًـؿی

هیٌىؾ .ج١كی٩ی که ال

شاه١هپفیك ،آگاهی و آًٌایی و گكایًهای ویاوی ا٨ـكاؾ ؾق

اوث که بهواوٙۀ ٠ىاهل هح١ؿؾ
واکًًهای ویاوی هحًاو با آو ؾق هىاشهـه

هیگیكؾ و ق٨حاقها و
بكابك ه٭ىلۀ ویاوث ٌکل 
ؤ١یثها و قويؿها ،جّمیمات ویاوی ايصام بپفیكؾ.

پؿیؿهها،
با ظىاؾخ ،
هـیا٨حـؿ ،ايح٭ـال ،ايٙبـا،٪
شاه١ـهپـفیكی ویاوـی 

بكایىاوان ،اج٩ـا٬ی کـه ؾق ٨كایًـؿ
اقليهـا و يماؾهـا و

والگاقی ،ج٥ییك و جعىل ،ال٭ا ،آًٌایی ،یاؾگیكی هًصاقهـا ،ایىـحاقها،
يگكيها ،گكایًهـا و ٌؽّـیث ویاوـی ٨ـكؾ قا

گیكیهای ویاوی اوث که باوقها،
ومث 

ؤـ١یثهـا و قويـؿهای

پؿیـؿههـا،

واکـًًهـای او قا ؾق بكابـك ظـىاؾخ،

هیؾهؿ و
ٌکل 
هیکًؿ.
جّمیمات ویاوی ج١ییى 
ٌبکههای اشحما٠ی
ضبکههای اجتماع هجاسی :ؾق هحىو پژوهٍی ج١اقی ٧هح١ؿؾی ال 

هصــالی ٌــؿه اوــث .ایــى ج١ــاقی ٧قا هــیجــىاو ؾق ؾو ه٭ىلــۀ اِــلی ً٨ــی–ههًؿوــی و
بكياهههای

ٌبکهها هعّىل
شاه١هًٌاؼحی–اقجبا٘ی ال هن جٍؽیُ ؾاؾ .ؾق يگاه ً٨ی ،ایى 

کــاقبكؾی هبحًــی بــك ایًحكيــث هىــحًؿ کــه بــك بًیاؾهــای ً٨اوقايــۀ وب يىــل ؾوم وــاؼحه
شاه١ـهٌـًاؼحی–اقجبـا٘ی هعحـىا و

ٌؿهايـؿ ٕ ،ٔBerthon & et. al., 2012: 261و ؾق يگـاه

ؾوـحكنپـفیك

ً٨اوقیهـای

قوابٙی هىحًؿ که ؾق يحیصۀ ج١اهالت اشحما٠ی کاقبكاو ؾق بىحك
ٌؿهايؿ ٕ .ٔBertot & et. al., 2010: 264ؾقواٌ ،ٟ٬بکۀ اشحمـا٠ی هصـالی
هبحًی بك وب ایصاؾ 
هیآوقؾ
وكویههای هبحًی بك وب اوث که ایى اهکاو قا بكای اٌؽاَ ٨كاهن 

هصمى٠های ال

که جىِی٩ات ٠مىهی یا ؼّىِی بكای ؼىؾ ایصاؾ یا با ؾیگك إ٠ای ٌـبکه اقجبـاٖ بك٬ـكاق
آوها بهاٌحكاک بگفاقيؿ و ال هیاو جىِی٩ات ٠مىهی ؾیگك ا٨كاؾ ،بـكای
کًًؿ ،هًاب ٟؼىؾ قا با 
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یا٨حى اجّاالت شؿیؿ اوح٩اؾه کًًؿ ٕ .ٔBoyd & Ellison, 2007: 210ؾق ایى پژوهً ،هًٝىق
قوـاوهـای ؾو٘ك٨ـه هايًـؿ

پلح٩كمها یا 
پیـام

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی بىحكی اوث که
ال 
هیٌىؾ.
ایًىحاگكام ،جلگكام ،جىئیحك ،وكوي و ایحا قا ٌاهل 
خاهؼهپذیزی سیاسی

ػىاهل

شاه١هپفیكی ؾؼالث ؾاقيؿ Eهًحهـا

شاه١هپفیكی ویاوی هماو ٠ىاهلی هىحًؿ که ؾق

٠ىاهل
هیکًـؿ .ایـى
شاه١هپفیك 

با ایى ج٩اوت که ایى ٠ىاهل ٨كؾ قا با ه٭ىلۀ ویاوث و ٬ؿقت آًٌا و
هیٌىيؿ٠ .ىاهل وـًحی ٠بـاقت ال ؼـايىاؾه،
٠ىاهل ال یک هًٝك ٌاهل ٠ىاهل وًحی و يىیى 
آهـىلههـای هـفهبی ،اظـماب ویاوـی و

گكوه همىاالو ،يٝام آهىلٌی ٕهؿقوهٔ ،يهاؾها و
ٌـبکههـای اشحمـا٠ی

اقجباٖشم١ی و ٠ىاهل يـىیى ٌـاهل وب یـک و وب ؾو ٕ

قوايههای

هصالیٔ هىحًؿ .ؾق ایى جع٭ی ،٫ال ٠ىاهل وًحی به ؼايىاؾه و ال ٠ىاهل يىیى به وب ؾو جىشه
هیٌىؾ.
آوها ه٭ایىه 
شاه١هپفیكی 

و هیماو
ؼايىاؾه يؽىحیى يهاؾ اشحما٠ی ٌؿو کىؾکاو یا اولیى بىحكی اوث که ٨كهًگ ویاوی به
شاه١ـهپـفیكی ویاوـی

هیٌىؾ و ال ٠ىاهل بىیاق ههن و اذكگـفاق ؾق
يىلهای شؿیؿ هًح٭ل 

هیٌىؾ که بیى همىك و والـؿیى و ٨كليـؿاو بك٬ـكاق
اوث .ؼايىاؾه بك اوان قوابٙی ج١كی ٧
هیٌىؾ .په ،يى ٞو کی٩یث قوابٗ ؾقويی که بیى إ٠ای هك ؼايىاؾه وشىؾ ؾاقؾٌ ،ؽّیحی

آوها
اقليها و الگىی ق٨حاقی الشمله کًً ویاوی 

یؾهؿ که هبًای
قا بكای ٨كليؿاو ٌکل ه 
هـیٌـىؾ ٕبؽٍـایً اقؾوـحايی .ٔ76 :2471 ،ي٩ـىـ هىـح٭ین و
ؾق هكاظل ب١ـؿی ليـؿگی 
٤یكهىح٭ین ؼايىاؾه ي٩ىـی يیكوهًؿ و ؾیكپاوث .ؾقيحیصهٌ ،ـکل و يعـىۀ ج١اهـل والـؿیى بـا
ههاقتهای اللم بكای ج١اهل

آوها،
ٌکلگیكی ایىحاقهای ویاوی 
هیجىايؿ هًصك به 
٨كليؿاو 
ویاوی و ایصاؾ اظىان هىئىلیث بكای هٍاقکث ١٨ال ؾق يٝام ویاوی ٌىؾ.
ایکه
گىيه 
ً٨اوقیهای اقجبا٘ی يىیى ليؿگی بٍك قا ؾوحؽىي ج٥ییك کكؾه اوث Eبه 

جىو١ۀ
شاه١هپفیكی يـىیى بـا

هیکًًؿ .ه٩هىم ٠ىاهل
شاه١هپفیكی يىیى یاؾ 

شاه١هًٌاواو ال آو به

ٕ٨ای ایًحكيث که ؾق اواؼك ؾهۀ  2875و اوایل ؾهۀ  2885هیالؾی ؾق ؾيیـا آ٤ـال ٌـؿه گـكه
وایثها ،وبال ها و ؼؿهات ایمیلی ؼىؾ قا يٍاو ؾاؾ

ؼىقؾه اوث .يىل اول وب ؾق ٬ال
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ٌبکههـای اشحمـا٠ی هصـالیٔ
وىیه قا ٨كاهن آوقؾ .اها با وقوؾ يىل وب ؾو ٕ 
یک 
و اقجبا٘ی 
٨كهًگها ایصاؾ ٌؿ.

جعىل ٌگك٨ی ؾق قوابٗ ا٨كاؾ و
ال يٝك Dبى یؿ Cو Dالیىىو Cؾق قو یکكؾ وب  ،1وایث ٌبکۀ اشحمـا٠ی ٠بـاقت اوـث ال
یؾهؿ .2 :پكو٨ایـل ٠مـىهی ؾق هعـؿوؾۀ ویىـحن
ؼؿهات هبحًی بك وب که به ا٨كاؾ اهکاو ه 
ایصاؾ کًًؿ٨ .1 Eهكوحی ال وایك کاقبكاو و ایًکه با چه کىايی هكجبٗ هىحًؿ ٨كاهن آوقيؿ.4 E
هٍاهؿه و گكؾي ٨هكوث اقجبا٘ات ؾق ؾقوو ویىحن ايصام گیـكؾ .ه٩هـىم ٌـبکۀ اشحمـا٠ی
یٌىؾ ،و ایى ؾو ه٩هىم ا٤ل به شای یکؿیگك اوح٩اؾه
همچًیى ؾق گ٩حماو ٠مىهی پؿیؿاق ه 
ٌـبکههـای اشحمـا٠ی هصـالی

یٌىيؿ ٕ .ٔBoyd & Ellison, 2007ؾقهكِـىقت ،اهـكوله
ه
واوــٙۀ پك٬ــؿقت ب ـیى ليــؿگی ٌؽّ ـی ا ٨ـكاؾ و شهــاو اشحمــا٠ی و ویاو ـی و ؾق ٨كایًــؿ
شاه١هپفیكی ویاوی هىحًؿ.

چهارچىب يظزی پژوهص

ايىـاوًٌاوـی،

شاه١هپفیكی ویاوی هٙال١ـات يٝـكی بـا قویکكؾهـای هؽحل٩ـی هايًـؿ

ؾقباقۀ
شاه١هًٌاوـی

شاه١هًٌاوی ايصام ٌؿه اوث .ایى بكقوی قویکكؾ

قواوًٌاوی٠ ،لىم ویاوی و

شاه١ـهپـفیكی ویاوـی

شاه١هًٌاؼحی بـه

يٝكیهپكؾالاو هح١ؿؾی با يگاه
قا هالک ٬كاق ؾاؾه اوث .
يٝكیهپكؾالاو و هع٭٭او ؾق ایى ظىله الشمله هایکـل قاي بـك ایـى باوقيـؿ کـه
پكؾاؼحهايؿ .بیٍحك 

شاه١هپفیكی ویاوـی ٘ـی ٨كایًـؿی اب١ـاؾ ٌـًاؼحی ،گكایٍـی و ق٨حـاقی ا٨ـكاؾ قا ٌـکل

٠ىاهل
هیؾهًؿ .چهاقچىب يٝكی ایى پژوهً يیم بك همیى هبًا ٬كاق گك٨حه اوث.

شاه١ـهپـفیكی ویاوـی الشملـه ؼـايىاؾه ،هؿقوـه،

قاي بك ایى باوق اوث کـه ٠ىاهـل
قوايهها ال وه ٘كی ٫ج٭لیؿ ،آهىلي و ايگیمي ؾق وكاوك ليـؿگی ٨ـكؾ

گكوههای همىاالو و

هیٌىؾ .ؾق ایى ٨كایًؿ همکى اوث اهمیث هكیک ال ایـى ٠ىاهـل ال یـک شاه١ـه بـه
ايصام 
شاه١ۀ ؾیگك ،ال یک ٨كؾ یا گكوه به ٨كؾ یا گكوهی ؾیگك ؾق ٘ىل لهاو هح٩ـاوت باٌـؿ ٕقاي،
 .ٔ256 :2466ال يٝك وی٨ ،كایًؿ یاؾگیكی ؾق وكاوك ليؿگی اؾاهه ؾاقؾ ،اها ؾوقاو کـىؾکی و
ههنجك اوث ٕهماو .ٔ225 :ال ؾیؿگاه هایکل قايD ،اشحما٠ی
يىشىايی ال ؾوقاو بمق والی 
وویلهای ج١كیٌ ٧ىؾ که به کمـک آو ا٨ـكاؾ ه١ك٨ـث

گىحكؾهجك

گىيهای
ٌؿو ویاوی بایؿ به 
يگكيهای ویاوی یا ٠٭ایؿی

باوقهای اواوی و
اقليهای ویاوی یا 

ویاوی یا ا٘ال٠ات،
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شاه١هپفیكی ویاوی ال

قا ؾقباقۀ هىٔى٠ات ه١یًی کى کًًؿٕ Cهماو .ٔ255 :با ایى يگاه،
شاه١هپفیكی ویاوی

يٝك قاي وه ب١ؿ اواوی آگاهی و ه١ك٨ث ،گكایً و ق٨حاق ؾاقؾ٨ .كایًؿ
ؾوـحهبًـؿی ؾق بـیى

هـیؾهـؿ .ایـى
واظثهای ًٌاؼحی ،گكایٍی و ق٨حاقی ا٨كاؾ قا ٌـکل 

گلوقؾی ٕ ٔ2474و کلمى ٕٔ2872
هع٭٭او ؾیگكی هايًؿ ٬ىام ٕ ،ٔ2478ههكؾاؾ ٕ ،ٔ2467
هیؾايًؿ کـه
شاه١هپفیكی ویاوی Cقا ياٜك به ٨كایًؿی 

٬ابل هٍاهؿه اوث .ایى هع٭٭او يیم D
ؾايىحهها یا باوقهای ٨كؾ ؾقباقۀ يٝام ویاوـی ،هىشىؾیـث و

ًٌاؼثها ٕ

شاه١ه ال ٘كی ٫آو،
قوي کاق آؤ ،اظىاوات ٕيعىۀ اظىان ٨كؾ ؾق ٬بال يٝام ویاوی يٝیـك ظـه و٨ـاؾاقی و
اظىان جکلی ٧هؿيیٔ و اظىان ٌایىحگی ویاوی ؾق شاه١ه و ي٭ً بال١٩ل یا بال٭ىۀ ٨ـكؾ
ؾق يٝام ویاوی شهث هی ؾهؿ ٕ.ٔColman, 1965: 93
الؿ) آ گاه و هعزـت سیاس  :آگاهی ًٌاؼث هىائل و جعىالت ویاوـی–اشحمـا٠ی
اقلیابیهای یک ٨كؾ ؾق ؼّـىَ اهـك

جل٭یها و
٠باقتؾیگك ،آگاهی ویاوی ٘كل 

اوث .به
ویاوی اوث که ا٨كاؾ شاه١ه ال ٘كی ٫کى ا٘ال٠ـات و جصكبیـات بـه وٜـای ،٧ظ٭ـى ٪و
آگـاهیهـا و

هیبكيؿ ٕ٬ـىام .ٔ2478 ،ال يٝـك قاي،
ي٭ًهای ؼىیً ؾق ظىلۀ ویاوث پی 

ا
ا٘ال٠ات هًاو يهجًها بـه هىـائل وا١٬ی ،هرال آيچه اج٩ا ٪ا٨حـاؾه اوـث ،بلکـه بـه ايح٭ـال
یٌـىؾ ٕقاي .ٔ262: 2466 ،اهمیـث آو
يگـكيهـا يیــم هكبـىٖ هـ 

اقليهـا و

ٍهها،
ايؿی 
آوها ال ه٭بىلیث
هىٔى ٞؾق ایى ظ٭ی٭ث يه٩حه اوث که هیماو آگاهی ویاوی ا٨كاؾ ،يى ٞجل٭ی 
هیکًؿ ٕق .ک .هى١ىؾيیا و هكاؾی ،2477 ،ز .ٔ122 :3
و هٍكو٠یث قا ج١ییى 
هئل٩ههای ههن آگاهی و ه١ك٨ث ویاوی آًٌایی ا٨كاؾ با يٝام ویاوی اوث .ایـى
یکی ال 
شاه١هپفیكی ویاوی قا به ؼىؾ شل کـكؾه اوـث.

هئل٩ه جىشه ِاظ يٝكاو و پژوهٍگكاو
هیکًؿ که بهوویلۀ آو ا٨كاؾ ؾق شاه١ـۀ
گىيهای ه١ك٨ی 
شاه١هپفیكی ویاوی قا به 

هایکل قاي
ْ
ايـؿالهای ؾقؼىقجىشـه اؾقاکٍـاو ال

هیٌىيؿ و ؾق ایـى ٨كایًـؿ جـا
ه١یى با يٝام ویاوی آًٌا 
هیٌـىؾ ٕقاي .ٔ262 :2466 ،اظمـؿ
پؿیؿههای ویاوی ج١ییى 
واکًًهایٍاو به 

ویاوث و

شاه١ـهپـفیكی بـا يهاؾهـای

بؽٍایً يیم ؾق اذكي بك ایى ا٠ح٭اؾ اوث کـه ا٨ـكاؾ ؾق ٨كایًـؿ
هیٌىيؿ ٕبؽٍایً اقؾوحايی.ٔ72 :2471 ،
ؾاٌحهايؿ آًٌا 
اشحما٠ی که ال ٬بل وشىؾ 
شاه١هپفیكی ویاوی ؾقباقۀ آو آگاهی و ٌـًاؼث کىـ

هئل٩ۀ ههن ؾیگكی که ا٨كاؾ ؾق
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شاه١هپـفیكی ویاوـی٨ ،كهًـگ

باجىشهبه ایًکه ؾق ٨كایًؿ

چهكههای ویاوی اوث.
هیکًًؿ ،

هیبایؿ به ٔىابٗ ٨كهًگ ویاوی يٝك ویژه ؾاٌـث.
هیٌىؾ ،
يىلهای ب١ؿ هًح٭ل 
ویاوی به 
آوهاوث .ؾق ایـى قاوـحا،
چهكههای ویاوی و قویکكؾ ا٨كاؾ شاه١ه به 
آوها ًٌاؼث 
یکی ال 
یهـای
ؼـٗهٍـ 
ي٭ًهای يؽبگاو ویاوی هؽحل ٧و 
واؼثها و 

هیگیكيؿ که Dال
ا٨كاؾ یاؾ 
یوالی وشىؾ ؾاقؾ ،چه ٌـًاؼحی ؾاقيـؿ.
ؼٗهٍ 
قوبهباالی 
ویاوی پیًٍهاؾی که ؾق شكیاو 
یهای ویاوـی پیٍـًهاؾی
ؼٗهٍ 
واؼثها ،قهبكاو و 

اظىاوات و ٠٭ایؿٌاو ؾق هىقؾ ایى
چیىث٠ٕ Cابؿی اقؾکايی ،2484 ،ز .ٔ278-244 :8
شاه١هپفیكی ویاوی ،گكایًها

گزایصها و باورهای سیاس ٠ :ىاهل هئذك ؾق ٨كایًؿ

ب)
هیؾهؿ .بـه يٝـك قاي ،باوقهـای اواوـی ؾقبـاقۀ
و باوقهای ویاوی ا٨كاؾ قا جعث جؤذیك ٬كاق 
آوهـا
هـیٌـىيؿ .
آوها ج١كی ٧
گكوهها و ؾقباقۀ شهاو ٨كاوىی 
هاهیث شاه١ه ،ؾقباقۀ ا٨كاؾ و 
بكای هرال همکى اوث با باوقهای اؼال٬ی ،ؾیًی ،اشحما٠ی یـا ویاوـی ،وـاؾه یـا پیچیـؿه،
ا
ٌالىؾهای کاهال اوحىاق یا کمحك اوحىاق ،هربث یا هً٩ی باًٌؿ ،اها به ؾقشات هح٩ـاوت،

ؾاقای
يگكيها یا ٠٭ایؿ ا٨كاؾ قا ؾقبـاقۀ هىٔـى٠ات ،ا٨ـكاؾ ،هىـائل و قویـؿاؾهای ْ
ه١ـیى ج٭ىیـث

هیؾهًؿ ٕهماو.ٔ247 :
هیکًًؿ و ٌکل 

هیٌىؾ ا٠حماؾ ویاوی
شاه١هپفیكی ویاوی يیم هعىىب 

هئل٩ههایی که کاقکكؾ
یکی ال 
اوـث .ا٠حمــاؾ ویاوــی وـٙعی ال ا٠حمــاؾ اشحمــا٠ی اوــث کـه ٌــهكويؿاو بــه يهاؾهــای
جّمینگیكی و هؿیكاو ویاوی ظکىهث ؾاقيـؿ ٕگیـؿيم .ٔ252 :2466 ،بـه همـیى شهـث،

ههنجكیى ٠اهل قوظی و قوايی اوث که ٨كایًؿ هٍاقکث هـكؾم ؾق
ا٠حماؾ هح٭ابل هكؾم و يٝام 
هیؾهؿ.
هیکًؿ و هىشىؾیث يٝام قا جعث جؤذیك ٬كاق 
يٝام ویاوی قا جىهیل 
شاه١هپفیكی ویاوی ؾق

اقليهای ویاوی يیم ال ٘كی٨ ٫كایًؿ

٠الوه بك ا٠حماؾ ویاوی،
اقليهای ویاوی ،باوقها و اظىاواجی

هیٌىؾ.
ا٨كاؾ ؾقويی و ال يىلی به يىل ؾیگك هًح٭ل 
آوها قا ؾقبـاقۀ يهاؾهـا و
شهثگیكی 

هیٌىؾ و
١٨الیثهای ویاوی ا٨كاؾ جصلی 

اوث که ؾق
هـیکًـؿ .ایـى هئل٩ـه ؾق يگـاه هع٭٭ـاو اهمیـث لیـاؾی ؾاقؾE
پؿیؿههای ویاوی هٍؽُ 

اقليهـا و ایىـحاقهای

هیؾايًؿ که ال ٘كی ٫آو
شاه١هپفیكی ویاوی قا ٨كایًؿی 

ایکه
گىيه 
به 
هیگیكؾ.
ویاوی ه١یًی ال يٝام ویاوی ؾق ا٨كاؾ ٌکل 

پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال يهن ٌ /ماقۀ بیىحن /پاییم و لهىحاو 1411

/ 264

پ) رـتار سیاس  :ق٨حاق ویاوی ٌاهل هكگىيه هٍاقکث و ؾقگیك ٌـؿو ٨ـكؾی و شم١ـی ؾق
٨كایًؿ ویاوی یا هك ١٨الیث اوث که ؾقباقۀ ویاوـث پیاهـؿ ویاوـی ؾاٌـحه باٌـؿ ٕظیـؿقی،
يٝامهای ویاوـی
ؾ٤ؿ٤ههای 

 ،2476ز  .ٔ27 :22ا٨مایً هٍاقکث ٌهكويؿاو ؾق اؾاقۀ شاه١ه
هیگیكؾ Eیً١ـی ٨ـكؾ ؾق ایـى
شاه١هپفیكی ویاوی ٌکل 

هیؾهؿ .ایى ههن ؾق ٨كایًؿ
قا جٍکیل 
ههاقتهای اللم اشحما٠ی قا بكای هٍاقکث هئذك و ١٨ال ؾق ليؿگی گكوهـی و

ؾايًها و
٨كایًؿ 
شاه١هپفیكی ویاوـی

اوههك .ٔ221 :2466 ،ال يٝك هع٭٭او،
یکًؿ ٌٕای 
اشحمـا٠ی کـى هـ 
هٍاقکث ویاوی ؾقگیك ٌؿو ٨كؾ ؾق وٙىض هؽحل١٨ ٧الیث ؾق يٝام ویاوی ،ال ٠ؿم ؾقگیـكی
ویاوی جا ؾاٌحى ه٭ام قومی ویاوی اوث .بـاالجكیى وـٙط هٍـاقکث ویاوـی کىـ ه٭ـام
پاییىجكیى آو قأی ؾاؾو یا گمیًً ظکىهحگكاو به ٘ىق هىـح٭ین یـا ٤یكهىـح٭ین
ویاوی اوث و 
یٌـىيؿ ٕقاي.ٔ77 :2466 ،
ٌکلگیكی ویاوث ٠مىهی وهین هـ 
اوث که ال ایى ٘كی ،٫ؾق 
ا
ولىلههكاج هٍاقکث ویاوی قاي و

وًصههای هٍاقکث ویاوی یا

ج٭كیبا بیٍحك جع٭ی٭ات ال
٠بـاقتايـؿ ال ٌـكکث ؾق ايحؽابـات هؽحلـ ٧وكاوـكی ،جٍـى ی٫

کكؾهايؿ که
هیلبكاخ اوح٩اؾه 
قوايههـا،
ؾیگكاو به ٌكکث ؾق ايحؽابات وكاوكی ،پیگیكی ا٘ال٠ات و اؼباق ویاوی ال ٘كی ٫
بعـدهـای ویاوـیٕ٠ ،ـىیث ؾق جٍـکل ویاوـی و اظـماب ویاوـی یـا جٍـکل

ٌكکث ؾق
ؾايٍصى یی ،جبلی ٣ايحؽاباجی به ي ٟ٩کايؿیؿای هىقؾ٠ال٬ـۀ ؼـىؾ ؾق ايحؽابـات وكاوـكی ،اقائـۀ
بـاایىهمـه ،هٍـاقکث ویاوـی
ؾوحگاههای ؾولحی .

يٝكهای ايح٭اؾی یا اِالظی به هىئىالو و
هیؾهـؿ هٍـاقکث ویاوـی ؾق همـۀ
یکواو يیىثٌ .ىاهؿ ٨كاوايی وشىؾ ؾاقؾ که يٍاو 
ا٨كاؾ 
گكوههای وًی هح٩اوت اوث ٕقاي.ٔ244 :2482 ،


يمىدار ضماره  :1هذل يظزی پژوهص
یافتههای پژوهص)
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ٌبکههای اشحما٠ی هصالی و ...هّٙفي بكلکاق (265 / )252-279
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يىع و روش پژوهص

ایى پژوهً ال ظید هؿ ،٦جع٭ی ٫کاقبكؾی اوث .قو یکكؾ قوٌی ظاکن بك ایـى پـژوهً،
ْ
يگكيها و باوقهای ا٨كاؾ

کمی و قوي آو پیمایٍی اوث .قوي پیمایً به ؾيبال آو اوث که
ا
قا ؾق وٙعی يىبحا ووی ٟو گىحكؾه بكقوی کًؿD .پیمایً یک ٌـیىۀ قشى ٞبه وا١٬یث اوث
ا
پكوـًياهـۀ

شمٟآوقی ا٘ال٠اتٕ Cوكایی .ٔ2461 ،ابماق گكؾآوقی يیـم
يه ِك٨ا یک ٌیىۀ 
قٌحههـای
هع٭٫واؼحه بىؾه اوث .شاه١ۀ آهاقی ایى پژوهً ؾايٍصى یاو ه٭ ٟٙکاقًٌاوی 

ؿههای ؾايٍگاه آلاؾ اوالهی واظؿ جهكاو هكکم
٠لىم ايىايی ؾايٍگاه آلاؾ اوالهی ،همۀ ؾايٍک 
جكمهای هؽحل ٧کاقًٌاوی بىؾيؿ و بهِىقت هحىالو ايحؽاب ٌـؿيؿ .بـا ایـى
و ؾايٍصىیاو 
ا
پايمؾههماق ي٩ك بىؾ.
ویژگی ،ج١ؿاؾ ؾايٍصىیاو ج٭كیبا 
هح٥یكهـای
پكوًياهه و بكآوقؾ واقیايه 

پیًآلهىو
ؾق ایى پژوهً ،ظصن يمىيه په ال 
هىقؾهٙال١ه بك اوان ٨كهىل کىکكاو و با ؾق يٝك گك٨حى ٨كْ ظؿاکرك يـاهمگًی یـا ٌـکا٦
پًصـاهپًصـاه ٕ ،ٔp.q =2× 2بكابك  473ي٩ك اوث .بكای وًصً پایـایی ،ال آل٩ـای کكويبـاغ

ؾوثآهؿه بكای هح٥یكها ؾق شـؿول  4يٍـاو ؾاؾه ٌـؿ.
اوح٩اؾه ٌؿ .ه٭اؾیك آل٩ای کكويباغ ب ه 
٧های هكبىٖ ٕبـك اوـان
بههًٝىق وًصً ا٠حباق ِىقی يیم ،په ال ٘كاظی گى ی ههای ٘ی 
ؿگاههای يٝكیٔ ،ؾق اؼحیاق  42کاقًٌاواو ٬ـكاق گك٨ـث .ه٭ـاؾیك آو بـا 5/742
اؾبیات و ؾی 
ايؿالهگیكی جؤیی ؿ ٌؿ.
ىواو ،پایایی ابماق 
يٍاو ؾاؾ که ال ه٭ؿاق  5/6بیٍحك اوث .بؿی 
پزسصياهه و هتغیزهای پژوهص

خذول ضمارۀ  .3پایایی

پزسصياهه)

هتؽیز (

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی

ٌبکۀ وًحی ؼايىاؾه
يٝام ویاوی
اقليهای ویاوی

ا٠حماؾ ویاوی
هٍاقکث ویاوی
پكوًياهه

کل

عبارتها

تعذاد

8
9
5
9
6
6
50

یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

همادیز آلفای کزويبار

851/0
745/0
855/0
781/0
811/0
835/0
840/0
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یافتههای تسقیق


جىلیٌٟؿه اوث که جىوٗ 473

پكوًياهۀ

ؾاؾههایی ال
یا٨حههای پژوهً ظاِل اوحؽكاز 

ؾاؾههـا
جصمیهوجعلیـل 

جصمیهوجعلیل ایى پژوهً ٬كاق گك٨حه اوث.

ي٩ك جکمیل ٌؿه و هبًای
ٌاؼُهای آهاق جىِی٩ی و اوـحًبا٘ی ايصـام ٌـؿه اوـث .ؾق آهـاق اوـحًبا٘ی ال

ال ٘كی٫
هنبىحگی و هؿل ه١ـاؾالت وـاؼحاقی اوـح٩اؾه و

ه٭ایىهای جی ،ٔtٕ .آلهىو ٔكی

آلهىو
٨كٔیههای پژوهً اقائهٌؿه اوث.

آلهىو
یافتههای تىصیفی تسقیق

.1

یؾهــؿ .ال يمىيــۀ
پاوــػگى یــاو قا يٍــاو هــ 

شــؿول و ٌــکل  3ؤــ١یث شًىــیث
ویّؿوهٍحاؾوچهاقي٩كی 36/2 ،ؾقِؿ هكؾ و  21/8ؾقِؿ لو هىحًؿ.
پاسخگىیاو بززسب خًسیت

خذول ضمارۀ  .4تىسیغ فزاوايی

شًىیث
لو
هكؾ
کل

ؾقِؿ
8/21
2/36
255

٨كاوايی
154
272
473
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

ٌبکههای اشحما٠ی اوث .بیٍـحكیى
پكوًٌىيؿگاو ؾق ؼّىَ 

شؿول  2ؤ١یث ٕ٠ى یث
آوهـا
پاوػگى یاو ؾق ٌبکۀ اشحما٠ی واجىاپ ،ایًىحاگكام و جلگكام ٕ٠ى یث ؾاقيـؿ و کمحـكیى 
ج١ؿاؾ 
بهجكجی ؾق ٌبکۀ اشحما٠ی جى ییحك ٕ ،ٔ26/2وكوي ٕ ٔ8/2و ایحا ٕٕ٠ ٔ7/7ى یث ؾاقيؿ.
ضبکههای اختماػی

خذول ضمارۀ  .5تىسیغ فزاوايی دايطدىیاو بززسب ػضىیت در

ٌبکههای اشحما٠ی

واجىاپ
ایًىحاگكام
جلگكام
جى ییحك
وكوي
ایحا

ٕ٠ى یث ٕؾقِؿٔ
8/83
1/63
4/65
4/26
2/8
7/7

یافتههای پژوهص)

(هًبغ:
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ٌـبايهقول قا وـًصیؿه

ٌبکههای اشحمـا٠ی ؾق ٘ـىل
شؿول  7ؤ١یث لهاو ظٕىق ؾق 
ٌـبکههـای

ٌـبايهقول ؾق

اوث .بیٍحكیى ج١ؿاؾ ؾايٍصىیاو وه جـا چهـاق وـا٠ث ؾق ٘ـىل
اشحما٠ی ظٕىق ؾاقيؿ و کمحكیى ج١ؿاؾ ؾايٍصىیاو اٜهاق کكؾيؿ که کمحك ال یک وـا٠ث ؾق
ٌبکههای اشحما٠ی ظٕىق ؾاقيؿ.
ٌبايهقول ؾق 
٘ىل 
هذتسهاو زضىر

خذول ضمارۀ  .6تىسیغ فزاوايی دايطدىیاو بززسب
ضبکههای اختماػی در عىل ضبايهروس

در

ٌبکههای
هؿتلهاو ظٕىق ؾايٍصى یاو ؾق 

ٌبايهقول
اشحما٠ی ؾق ٘ىل 
کمحك ال یک وا٠ث
یک جا ؾو وا٠ث
وه جا چهاق وا٠ث
پًس وا٠ث و بیٍحك
کل

٨كاوايی

ؾقِؿ

ؾقِؿ ايباٌحه

23
88
261
88
473

7/4
7/12
7/33
7/12
255

7/ 4
3/18
1/63
255

یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

ٌبکههای اشحما٠ی اوث .ؾق ایى لهیًه،
شؿول  6ؤ١یث واب٭ۀ اوح٩اؾۀ ؾايٍصىیاو ال 
یکًًؿ.
ٌبکههای اشحما٠ی اوح٩اؾه ه 
بیٍحكیى ج١ؿاؾ ؾايٍصىیاو بیً ال چهاق وال ال 
خذول ضمارۀ  .7تىسیغ فزاوايی دايطدىیاو بززسب سابقۀ استفاده اس ضبکههای اختماػی

ٌبکههای اشحما٠ی
واب٭ۀ اوح٩اؾۀ ؾايٍصى یاو ال 
یک وال
ؾو وال
وه وال
چهاق وال به باال
کل
یپاوػ
ب

٨كاوايی
8
27
14
445
475
3

یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

ؾقِؿ
3/1
6/3
2/7
7/77
255

ؾقِؿ ايباٌحه
3/1
2/6
1/24
255
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یافتههای استًباعی پژوهص

.2

ضبکههای اجتماع هجاسی و

پزسصياهۀ پژوهص در خػىظ

سؤالهای

الؿ) وضعیت
خايىاده

وـئالهـای

بـههًٝـىق ٌـًاؼث ؤـ١یث
بكای ه١یاقهای آهاقی هیـايگیى و ايعـكا٦ه١یـاق 
ٌبکههـای اشحمـا٠ی هصـالی و ؼـايىاؾه ،ال آلهـىو جـی.
پكوًياهۀ پژوهً ؾق ؼّىَ 

وـئالهـای

یؾهـؿ کـه هیـايگیى ج١ـؿاؾ لیـاؾی ال
اوح٩اؾه ٌؿه اوث .يحایس آلهىو يٍاو هـ 
ٌبکههـای اشحمـا٠ی هصـالی و ٌـبکۀ وـًحی ؼـايىاؾه ال
پكوًياهۀ پژوهً ؾق ؼّىَ 

پكوـًهـای

هحىوٗ ٘ی ٧لیکكت ٕه٭ؿاق  ٔ4کمحك و ه٭ؿاق اظحمال هحًـاٜك بـا آهـاقۀ جـی.
پكوـًهـای

یٌىؾ و هیـايگیى
هفکىق ال ؼٙای  5.52بیٍحك اوث .په٨ ،كْ ِ٩ك قؾ يم 
پكوًهای با هیـايگیى

يٍاوؾهًؿۀ ایى اوث که
هحًاٜك کمحك ال ظؿ هحىوٗ ٘ی ٧لیکكت و 
ٌبکههای اشحما٠ی هصـالی و ٌـبکۀ وـًحی ؼـايىاؾه،
کمحك ال ٘ی ٧لیکكت ،ؾق يگكي به 
کمحك ال ظؿ هحىوٗ ي٭ً ؾاقيؿ.
الهای
هنايؿاله ؾق پاوػ به وئ 
ک هىحًؿ ،که يٍايۀ ؾ٬ث 
ايعكا ٦ه١یاقها يیم به هن يمؾی 
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی و ٌبکۀ وًحی ؼايىاؾه اوـث.
پكوًياهۀ پژوهً ؾق ؼّىَ 

ا
ِك٨ا ؾو پكوً Dؼايىاؾۀ هى به هىائل ٌك٠ی و هفهبی ه٭یؿ هىحًؿ Cبـا هیـايگیى  4.64و
یگیكؾ Cبا هیـايگیى  4.73بـه
ؼايىاؾهام بهِىقت شم١ی ايصام ه 

یها ؾق
Dا٤ل جّمی نگیك 
یجىاو گ٩ـث بیٍـحك ال
٘ىق هً١اؾاقی ال هحىوٗ ٘ی ٧لیکكت بیٍحك هىحًؿ ٕ ٔ0.05 > pو ه 
ظؿ هحىوٗ ؾق ؤ١یث ویاوی ؾايٍصى یاو ي٭ً ؾاقيؿ.
گـكوههـای
کمحكیى هیايگیى با ه٭ؿاق  2.67هكبىٖ به ٠باقت Dاهل جباؾل يٝك ویاوی ؾق 
یؾهـؿ
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی اوث و يٍـاو هـ 
ٕ٨ای هصالی هىحن Cال لیكهصمى٠ۀ 
گكوههای ٕ٨ای هصالی بىیاق کمحك ال ظؿ هحىوٗ اوث.
جباؾل يٝك ویاوی ؾايٍصى یاو ؾق 

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی و ...هّٙفي بكلکاق (269 / )252-279

هٙال١ۀ جٙبیمی جؤذیكگفاقی
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الهای
خذول ضمارۀ  .8يتایح آسهىو تی .در بزرسی هیايگیى سؤ 
ضبکههای اختماػی هداسی و ضبکۀ سًتی خايىاده (تؼذاد)384 :

در خصىظ
هیايگیى

ايعكا ٦ه١یاق

آهاقۀ جی.

معناداری

ٌبکههای

اشحما٠ی
هصالی

ٌبکههای اشحما٠ی
اؼباق ویاوی قا ؾق 
هصالی ٕواجىاپ ،جلگكام ،ایًىحاگكام،
یکًن.
جىئیحك و ٔ...ؾيبال ه 
گكوههای ٕ٨ای
اهل جباؾل يٝك ویاوی ؾق 
هصالی هىحن.
به ِعث و ؾقوحی اؼباق ویاوی
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی ا٠حماؾ ؾاقم.

هیماو ًٌاؼث ٌما ال يٝام ویاوی کٍىق
يهاؾهای ویاویٔ
ٕهايًؿ ٬ايىو اواوی و 
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی
ال ٘كی ٫
ٕهايًؿ جلگكام ،واجىاپ و ایًىحاگكامٔ.
هیماو کى ا٘ال٠ات ٌما ؾقباقۀ
چهكههای ویاوی کٍىق ال ٘كی٫

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی ٕهايًؿ جلگكام

و ایًىحاگكامٔ.
اقليهای ویاوی

هیماو ٠الیٌ ٫ما به
ٕهايًؿ آلاؾی ،اوح٭الل و وظؿت هلیٔ ال
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی ٕهايًؿ
٘كی ٫
جلگكام و ایًىحاگكامٔ.
یا٠حماؾی ٌما به يٝام
هیماو ا٠حماؾ یا ب 
ٕا٠حماؾ به اِل يٝام ،کاقگماقاو و
ٌبکههای
يهاؾهای ویاویٔ ال ٘كی ٫

اشحما٠ی هصالی ٕهايًؿ جلگكام و
ایًىحاگكامٔ.
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی ؾق
هیماو جؤذیك 

احتمال

ٌبکه

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی و
پكوًهای 

ٌبکۀ وًحی ؼايىاؾه و هؿقوه

2.78

1.41

3.01-

P>.05

1.78

1.09

22.06-

P>.05

2.21

1.04

14.90-

P>.05

2.46

1.08

9.77-

P>.05

2.58

1.10

7.41-

P>.05

2.70

1.25

4.68-

P>.05

2.59

1.15

6.95-

P>.05

2.40

1.20

9.76-

P>.05
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ٌبکۀ وًحی
ؼايىاؾه

هٍاقکث یا ٠ؿم هٍاقکث ٌما ٕؾق
ايحؽابات ،بیاو هىأ ٟویاوی و ٌكکث
ؾق قاهپیمایی و.ٔ...
ؾق ؼّىَ هىائل ویاوی ،اشحما٠ی
و ...ؾق ؼايىاؾۀ ها بعد و جباؾل يٝك وشىؾ
ؾاقؾ.
ؼايىاؾۀ هى به هىائل ٌك٠ی و هفهبی
ه٭یؿ هىحًؿ.
ؼايىاؾهام

یها ؾق
ا٤ل جّمی نگیك 
یگیكؾ.
بهِىقت شم١ی ايصام ه 
٠ال٬ههای ویاوی
ٌکلگیكی 
ؼايىاؾه ؾق 
هى اذكگفاق بىؾه اوث.
هیماو ًٌاؼث ٌما ال يٝام ویاوی کٍىق
يهاؾهای ویاویٔ
ٕهايًؿ ٬ايىو اواوی و 
ال ٘كی ٫ؼايىاؾه.
هیماو کى ا٘ال٠ات ٌما ؾقباقۀ
چهكههای ویاوی کٍىق ال ٘كی ٫ؼايىاؾه.

اقليهای ویاوی

هیماو ٠الیٌ ٫ما به
ٕهايًؿ آلاؾی ،اوح٭الل و وظؿت هلیٔ ال
٘كی ٫ؼايىاؾه.
یا٠حماؾی ٌما به يٝام
هیماو ا٠حماؾ یا ب 
ٕا٠حماؾ به اِل يٝام ،کاقگماقاو و
يهاؾهای ویاویٔ ال ٘كی ٫ؼايىاؾه.

هیماو جؤذیك ؼايىاؾه ؾق هٍاقکث یا ٠ؿم
هٍاقکث ٌما ؾق ايحؽابات ،بیاو هىأٟ
ویاوی و ٌكکث ؾق قاهپیمایی و. ...

2.70

1.24

4.77-

P>.05

3.73

1.15

12.53

0.05 > p

3.64

0.93

13.35

0.05 > p

2.77

1.28

3.46-

P>.05

2.74

1.15

4.44-

P>.05

2.71

1.19

4.81-

P>.05

2.79

1.17

3.44-

P>.05

2.64

1.19

5.89-

P>.05

2.82

1.29

2.76-

P>.05

یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

ب) بزرس هیايگیى هتؽیزهای پژوهص

ه١یاقهای آهاقی هح٥یكهای پژوهً هعاوبه و به همكاه ه٭ایىۀ يحایس آلهىو جی .ؾق شؿول 8
اقائه ٌؿه اوث .يحایس آلهىو جی .ؾق ه٭ایىۀ هیايگیى هح٥یكهای پژوهً بـا هیـايگیى ٘یـ٧
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هً١ـاؾاقی ٕه٭ـؿاق اظحمـالٔ بـكای هح٥یكهـای
هیؾهؿ که وٙىض 
لیکكت ٕه٭ؿاق  ،ٔ4يٍاو 
ٌبکههای اشحما٠ی هصالیٌ ،بکۀ وًحی ؼايىاؾه ،يٝام ویاوی ،ا٠حماؾ ویاوی ،هح٥یك کلی

شاه١ـهپـفیكی ویاوـی ؾايٍـصىیاو ال ؼٙـای  5.52بیٍـحك اوـث و

ٌبکهها ،هح٥یك کلی

هیجىاو گ٩ث هیـايگیى هح٥یكهـای هـفکىق کمحـك ال ظـؿ
يمیٌىؾ و 
بًابكایى٨ ،كْ ِ٩ك قؾ 
ٌبکههای اشحما٠ی هصالیٌ ،ـبکۀ وـًحی ؼـايىاؾه ،يٝـام ویاوـی ،ا٠حمـاؾ
هحىوٗ هايًؿ 
ویاوــی ،هح٥یــك کلــی ٌــبکههــا یــا ؾق ظــؿ هحىوــٗ هح٥یــك کلــی شاه١ــهپــفیكی ویاوــی
هـیؾهـؿ کـه وـٙىض هً١ـاؾاقی ٕه٭ـؿاق
ؾايٍصىیاوايؿ .يحایس آلهىو جی .همچًـیى يٍـاو 

اقليهای ویاوی و هٍاقکث ویاوی ال ؼٙای  5.52کمحك اوـث

اظحمالٔ بكای هح٥یكهای
هیجىاو گ٩ث هیايگیى هح٥یكهای هـفکىق بیٍـحك ال ظـؿ
هیٌىؾ و 
و بًابكایى٨ ،كْ ِ٩ك قؾ 
هحىوٗايؿ.

خذول ضمارۀ  .9يتایح آسهىو تی .در بزرسی هیايگیى هتغیزهای پژوهص

هئل٩ه

هیايگیى

ايعكا٦
ه١یاق

آهاقۀ جی.

اظحمال
هً١اؾاقی

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی


2.44

0.80

13.67-

P > 0.05

ٌبکۀ وًحی ؼايىاؾه

2.99

0.81

0.30-

P > 0.05

يٝام ویاوی

2.83

0.78

4.30-

P > 0.05

اقليهای ویاوی


3.39

0.69

11.17

0.05 > p

ا٠حماؾ ویاوی

2.73

1.05

5.06-

P > 0.05

هٍاقکث ویاوی

3.16

1.02

3.02

0.05 > p

ٌبکهها
هح٥یك کلی 

2.60

0.64

12.39-

P > 0.05

3.03

0.76

0.68

P > 0.05

شاه١هپفیكی ویاوی

هح٥یك کلی
ؾايٍصىیاو

یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

جاهعهپذیزی سیاس

پزسصياهۀ پژوهص در خػىظ

سؤالهای

پ) بزرس وضعیت
دايطجىیاو

شاه١ـهپـفیكی ویاوـی

پكوـًياهـۀ پـژوهً ؾق ؼّـىَ

الهـای
هیايگیى ج١ؿاؾی ال وئ 
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ؾايٍصى یاو ال هحىوٗ ٘ی ٧لیکكت ٕه٭ؿاق  ٔ4کمحك ،و ه٭ؿاق اظحمال هحًاٜك با آهـاقۀ جـی.
یٌـىؾ و هیـايگیى
الهای هفکىق ال ؼٙای  5.52بیٍحك اوث .په٨ ،ـكْ ِـ٩ك قؾ يمـ 
وئ 
پكوًها بـا

يٍاوؾهًؿۀ ایى اوث که
الهای هحًاٜك کمحك ال ظؿ هحىوٗ ٘ی ٧لیکكت و 
وئ 
شاه١هپفیكی ویاوی ؾايٍصىیاو ،کمحك ال ظؿ

هیايگیى کمحك ال ٘ی ٧لیکكت ،ؾق يگكي به
هـنايـؿاله ؾق
ک هىحًؿ ،که يٍايۀ ؾ٬ـث 
هحىوٗ ي٭ً ؾاقيؿ .ايعكا ٦ه١یاقها يیم به هن يمؾی 
شاه١هپفیكی ویاوی ؾايٍصى یاو ٌاهل

پكوًياهۀ پژوهً ؾق ؼّىَ

الهای
پاوػ به وئ 
اقليهای ویاوی ،ا٠حماؾ ویاوی و هٍاقکث ویاوی اوث.

يٝام ویاوی،
بیٍحكیى هیايگیى هكبىٖ اوث به پكوً Dبایـؿ ال ؾٌـمًی بـیى هـفاه پكهیـم کـكؾ.C
یؾهـؿ کـه
اقليهای ویاوی با هیايگیى  3.12و يحـایس آلهـىو جـی .يٍـاو هـ 

لیكهصمى٠ۀ
هیايگیى پكوً هفکىق به ٘ىق هً١اؾاقی ال هحىوٗ ٘ی ٧لیکكت بیٍحك اوث ٕ ٔp > 5.52و
یجىاو گ٩ث پكهیم ال ؾٌمًی بیى هفاه بهً٠ىاو یک اقلي ویاوی ،بیٍحك ال ظؿ هحىوٗ
ه
شاه١ـهپـفیكی ویاوـی

پكوـًهـای

شاه١هپفیكی ویاوی ؾايٍصى یاو ي٭ً ؾاقؾ .وایك

ؾق
آوها به ٘ىق هً١اؾاقی باالجك ال هحىوٗ ٘ی ٧لیکكت اوث يیم بیٍحك
ؾايٍصى یاو که هیايگیى 
شاه١هپفیكی ویاوی ؾايٍصى یاو ي٭ً ؾاقيؿ .کمحكیى هیـايگیى بـا ه٭ـؿاق

ال ظؿ هحىوٗ ؾق
ا
یکًؿ Cال لیكهصمى٠ۀ ا٠حماؾ
 1.23هكبىٖ به ٠باقت Dه١مىال ؾولث با هكؾم ِاؾ٬ايه ق٨حاق ه 
یؾهؿ ا٠حماؾ ویاوی به هىئىالو بىیاق کمحك ال ظؿ هحىوٗ اوث.
ویاوی اوث و يٍاو ه 
هنبستگ بیى هتؽیزهای پژوهص
ت) 

ٌـبکههـای اشحمـا٠ی

هنبىحگی بیى هح٥یكهای پـژوهً ٌـاهل
بههًٝىق هعاوبه و ج١ییى هیماو 
اقليهـای ویاوـی ،ا٠حمـاؾ ویاوـی و هٍـاقکث

هصالیٌ ،بکۀ وًحی ؼايىاؾه ،يٝام ویاوـی،
هنبىحگی پیكوىو و آلهىو هً١اؾاقی ؾق وٙط ؼٙای  5/52اوح٩اؾه ٌـؿه و
ویاوی ،ال ٔكی 
هـیجـىاو گ٩ـث وـٙىض هً١ـاؾاقی همـۀ ٔـكای
بك اوان يحایس هًـؿقز ؾق شـؿول ٌـماقه  8
هنبىحگی پیكوىو بیى هح٥یكهای پژوهً ،ال ؼٙای  5/52کمحك اوـث و بًـابكایى ،همـۀ قوابـٗ

ٌبکههای اشحما٠ی هصالیٌ ،بکۀ وًحی ؼايىاؾه ،يٝـام
ؾوبهؾویی بیى هح٥یكهای پژوهً ٌاهل 

هیٌىيؿ.
اقليهای ویاوی ،ا٠حماؾ ویاوی و هٍاقکث ویاوی هً١اؾاق ؾق يٝك گك٨حه 

ویاوی،
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ٌبکههای اشحما٠ی هصالی و يٝام ویاوی ،ه٭ـؿاق 5/244
هنبىحگی پیكوىو بیى 

ٔكی
هعاوبه ٌؿه و ؾق وٙط ؼٙای  5.52هىح٭ین و هً١اؾاقی اوث Eبؿیى هً١ا کـه بـا ا٨ـمایً
هییابؿ.
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی ،يگكي به يٝام ویاوی ا٨مایً 

اقليهای ویاوی ،ه٭ؿاق

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی و
هنبىحگی پیكوىو بیى 

ٔكی
 5/437هعاوبه ٌؿه و ؾق وٙط ؼٙای  5.52هىح٭ین و هً١اؾاقی اوث Eبؿیى هً١ا کـه بـا
هییابؿ.
اقليهای ویاوی ا٨مایً 

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی ،يگكي به
ا٨مایً 
ٌبکههای اشحما٠ی هصـالی و ا٠حمـاؾ ویاوـی ،ه٭ـؿاق
هنبىحگی پیكوىو بیى 

ٔكی
 -5/437هعاوبه ٌؿه و ؾق وٙط ؼٙای  5.52ه١کىن و هً١اؾاقی اوث Eبؿیى هً١ا که با
هییابؿ.
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی ،ا٠حماؾ ویاوی کاهً 
ا٨مایً 
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی و هٍاقکث ویاوـی ،ه٭ـؿاق
هنبىحگی پیكوىو بیى 

ٔكی
 5/472هعاوبه ٌؿه و ؾق وٙط ؼٙای  5.52هىح٭ین و هً١اؾاقی اوث Eبؿیى هً١ا کـه بـا
هییابؿ.
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی ،يگكي به هٍاقکث ویاوی ا٨مایً 
ا٨مایً 
جاهعهپذیزی سیاس

ضبکههای اجتماع هجاسی و خايىاده بز

ث) آسهىو آثار هتؽیزهای

ؾق ایــى ٬ىــمث بــا اوــح٩اؾه ال يحــایس ظاِــل ال هــؿل ؾقويــی پــژوهً ٕهــؿل ه١ــاؾالت
ٌبکههای اشحما٠ی هصـالی و ٌـبکۀ وـًحی
واؼحاقیٔ ،به بكقوی و آلهىو آذاق هح٥یكهای 
هـیؾهـؿ همـۀ
هیٌـىؾ .يحـایس يٍـاو 
شاه١هپفیكی ویاوی ؾايٍصىیاو پكؾاؼحه 

ؼايىاؾه بك
اظحمالهای هً١اؾاقی آلهـىو جـی .ال ؼٙـای

ه٭اؾیك ٬ؿق هٙل ٫جی .بیٍحك ال  2/87هىحًؿ ٕ
 5/52کمحك هىحًؿٔ و بًابكایى همۀ هىیكهای هؿل ه١ـاؾالت وـاؼحاقی ؾق ؼّـىَ آذـاق
اقليهـای ویاوـی،

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی و ٌبکۀ وًحی ؼايىاؾه بك يٝـام ویاوـی،

ا٠حماؾ ویاوی و هٍاقکث ویاوی با ٔكای اوحايؿاقؾ هحًاٜك هً١اؾاقيؿ.
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی با ٔكی اوحايؿاقؾ  5/352بـك يٝـام ویاوـی جـؤذیك هربـث

ؾقظالیکه ٌبکۀ وًحی ؼايىاؾه با ٔكی اوحايؿاقؾ  5/447بـك

ٕهىح٭ینٔ و هً١اؾاقی ؾاقؾ،
يٝام ویاوی جؤذیك هربث ٕهىح٭ینٔ ؾاقؾ.
اقليهـای ویاوـی جـؤذیك

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی با ٔكی اوحايؿاقؾ  5/472بـك
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ظالآيکه ٌبکۀ وًحی ؼايىاؾه با ٔكی اوحايؿاقؾ 5/322
هربث ٕهىح٭ینٔ و هً١اؾاقی ؾاقؾ E
يٍاوؾهًـؿۀ ایـى وا١٬یـث اوـث کـه
اقليهای ویاوی جؤذیك هربث ٕهىح٭ینٔ ؾاقؾ و ایى 

بك
شاه١هپفیكی اوث.

ؼايىاؾه همچًاو ٠اهلی ههن ؾق
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی با ٔكی اوحايؿاقؾ  -5/413بك ا٠حماؾ ویاوی جؤذیك هً٩ـی

ٌبکههای اشحما٠ی هصـالی،
ٕه١کىنٔ و هً١اؾاقی ؾاقؾ و بؿو هً١اوث که گىیا با جىو١ۀ 
هیؾهؿ که
هییابؿ .ایى یا٨حه ؾق ه٭ایىه با ٌبکۀ وًحی ؼايىاؾه ،يٍاو 
ا٠حماؾ ویاوی کاهً 
هیجىايؿ ي٭ً بیٍحكی ای٩ا کًؿ Eلیكا بك اوان
شاه١هپفیكی ا٠حماؾ ویاوی 

٠اهل ؼايىاؾه ؾق
جصمیهوجعلیل ؾاؾۀ ٌبکۀ ؼايىاؾه با ٔكی اوحايؿاقؾ  5/474بك ا٠حماؾ ویاوی جؤذیك هربـث

ٕهىح٭ینٔ و هً١اؾاقی ؾاقؾ.
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی با ٔكی اوحايؿاقؾ  5/228بك هٍاقکث ویاوی جؤذیك هربث

شاه١هپـفیكی هٍـاقکث ویاوـی

ٕهىح٭ینٔ و هً١اؾاق ،و ؾق ٬یان با ؼايىاؾه ،ي٩ىـ بیٍحك ؾق
ؾاقيؿ Eچىو ٌبکۀ وًحی ؼايىاؾه با ٔكی اوحايؿاقؾ  5/316بك هٍاقکث ویاوی جؤذیك هربث
ٕهىح٭ینٔ و هً١اؾاقی ؾاقؾ .بًابكایى ،هك ٬ـؿق ٌـبکۀ اشحمـا٠ی بیٍـحك ي٩ـىـ ؾاٌـحه باٌـؿ،
هییابؿ.
هٍاقکث ویاوی يیم ا٨مایً 
خذول  .11يتایح آسهىو آثار بیى هتغیزهای پژوهص
ال

به

ٔكی
اوحايؿاقؾ

ه٭ؿاق
جی.

اظحمال
هً١اؾاقی

يحیصه

يى ٞاذك

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی

يٝام ویاوی

401/0

159/8

)(05/0 > p

هیٌىؾ
جؤییؿ 

هىح٭ین

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی

اقليهای ویاوی

ا٠حماؾ ویاوی

365/0

039/4

324/0-

558/3-

)(05/0 > p
)(05/0 > p

هیٌىؾ
جؤییؿ 
هیٌىؾ
جؤییؿ 

هىح٭ین
ه١کىن

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی

هٍاقکث ویاوی

374/0

212/7

)(05/0 > p

هیٌىؾ
جؤییؿ 

هىح٭ین

ٌبکۀ وًحی ؼايىاؾه

يٝام ویاوی

338/0

263/4

)(05/0 > p

هیٌىؾ
جؤییؿ 

هىح٭ین

ٌبکۀ وًحی ؼايىاؾه

اقليهای ویاوی


411/0

652/3

)(05/0 > p

هیٌىؾ
جؤییؿ 

هىح٭ین

ٌبکۀ وًحی ؼايىاؾه
ٌبکۀ وًحی ؼايىاؾه

ا٠حماؾ ویاوی
هٍاقکث ویاوی

363/0
427/0

738/5
686/3

)(05/0 > p
)(05/0 > p

هیٌىؾ
جؤییؿ 
هیٌىؾ
جؤییؿ 

هىح٭ین
هىح٭ین

یافتههای پژوهص)

(هًبغ:
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بسث و يتیده

ٌـبکههـای اشحمـا٠ی وا١٬یحـی

ؾق ایى پژوهً ،هٍؽُ ٌؿه که ظٕـىق ؾايٍـصىیاو ؾق
آوهاوث .بـك اوـان یا٨حـۀ ایـى
ايکاقياپفیك اوث و ٕ٨ای هصالی بههرابه ليؿگی ؾوم بكای 
جع٭ی ،٫بیً ال ه٩حاؾ ؾقِؿ ال ؾايٍصىیاو به ٘ىق هیايگیى ال وه وا٠ث بـه بـاال ؾق ٘ـىل
پاوػگىیاو بیً ال وه وـال ال
ٌبايهقول ظٕىق ؾاقيؿ و ٠الوه بك آو ،بیً ال يىؾ ؾقِؿ ال 

هیگفقؾ و ایى بؿاو هً١اوث کـه ٕ٨ـای
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی 
واب٭ۀ ظٕىقٌاو ؾق 
پكوـًهـای

پاوػگىیی بـه
هصالی آبٍؽىق ؾقیا٨ث ا٘ال٠ات ا٨كاؾ شاه١ه اوث و ؾقِؿ 
يٍاوؾهًؿۀ ایى وا١٬یث اوث که  28ؾقِؿ ال
هكبىٖ به ُب١ؿ آگاهی ویاوی بىیاق هً١اؾاق و 
ٌـبکههـای اشحمـا٠ی هصـالی ٕواجىـاپ ،جلگـكام،

پاوػگىیاو اؼباق ویاوـی ؼـىؾ قا ؾق

ا
هیکًًؿ .ایى یا٨حه کاهال بـا چهـاقچىب يٝـكی ايٙبـا ٪ؾاقؾ و
ایًىحاگكام ،جىئیحك و ٔ...ؾيبال 
شاه١هپفیكی ویاوی ال ٘كی٠ ٫ىاهل هؽحل ،٧هك وه واظث ايىاو یً١ـی

هٍؽُ ٌؿ که
ه١ك٨ث و آگاهی ویاوی ،گكایً و باوق ویاوی و ق٨حاق ویاوی قا بهِىقت هربث یـا هً٩ـی
هیؾهؿ .همچًیى ،يحایس جع٭ی٭ی که جكکمايی ،الکیا و واقوؼايی ٕ ٔ2486با
جعث جؤذیك ٬كاق 
شاه١ـهپـفیكی ویاوـی شىايـاو بـا جؤکیـؿ بـك

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی ؾق
ً٠ىاو Dي٭ً 
هیٌىؾ.
ؾاؾهايؿ جؤییؿ 
قوايهای و کاقبك ١٨ال Cايصام 

ؾوحكنپفیكی

بًابكایى ،ايحٝاق ایى اوث که ٨كهًگ و وبک ليؿگی ویاوی ؾايٍصىیاو بیً ال ایًکه ال
ٌبکههای اشحما٠ی باٌؿ .اها ایـى جع٭یـ ٫ظ٭ـای٫
٠ىاهل وًحی ؼايىاؾه اذك پفیكؾ ،هحؤذك ال 
ؾیگكی قا کٍ ٧کكؾه اوث.
شاه١هپفیكی ویاوی بـا ؼـايىاؾه

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی بك هح٥یكهای
ه٭ایىۀ جؤذیك 
شاه١ـهپـفیكی ویاوـی

هیؾهؿ که ؼـايىاؾه بـكؼال ٦جّـىق ٠مـىهی ،همچًـاو بـك
يٍاو 
اقليهای ویاوی با وشىؾ قواز

جؤذیكگفاق اوث و ایى جؤذیكگفاقی ؾق بك بكؼی هح٥یكها هايًؿ
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی ،يىبث به ً٨اوقی اقجبا٘ی يىٜهىق بیٍحك اوث Eبا ایى جىٔـیط

اقليهـای ویاوـی جـؤذیك هربـث

که ٌبکۀ وًحی ؼايىاؾه بـا ٔـكی اوـحايؿاقؾ  5/322بـك
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی با ٔكی اوحايؿاقؾ  5/472اوث.
ٕهىح٭ینٔ ؾاقؾ و جؤذیكگفاقی 
شاه١هپفیكی ویاوی يىبث بـه ؼـايىاؾه بیٍـحك

ٌبکههای اشحما٠ی بك وایك هح٥یكهای
اگك جؤذیك 
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شاه١هپفیكی ویاوـی ؼـىؾ قا ال ؾوـث ؾاؾه

اوث ،بؿاو هً١ا يیىث که ؼايىاؾه به ٘ىق کلی ي٩ىـ و
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی با ٔكی اوحايؿاقؾ  5/352بـك ٌـًاؼث
یا٨حههای جع٭ی ،٫
اوث٘ .ب ٫
يٝام ویاوی جؤذیك هربث ٕهىح٭ینٔ و هً١اؾاقی ؾاقؾ ،اها جؤذیكگفاقی ٌبکۀ وًحی ؼـايىاؾه بـا ٔـكی
آٌـًاییٌـاو بـا يٝـام

ٌىيؿهها ؾقباقۀ جـؤذیك ؼـايىاؾه ؾق
پكوً 

اوحايؿاقؾ  5/447اوث 17 .ؾقِؿ
ویاوی و اقکاو ،آو قا لیاؾ و بىیاق لیاؾ و  43ؾقِؿ هحىوٗ ؾايىحًؿ و ؾقيهایـث وـی ؾقِـؿ ابـكال
ٌبکههای اشحما٠ی جؤذیك کمحـكی
کكؾهايؿ .ایى ٔكای بؿاو هً١اوث که ؼايىاؾه يىبث به 
هؽال٩ث 
ؾق ًٌاؼث ویاوی ا٨كاؾ ؾاقؾ ،اها هًىل ي٭ً و کاقکكؾ ؼىؾ قا ظ ٛ٩کكؾه اوث.
ٌبکههای اشحمـا٠ی هصـالی بـا ٔـكی اوـحايؿاقؾ
ؾق ؼّىَ هٍاقکث ویاوی هن 
 5/228يىبث به ؼايىاؾه با ٔـكی اوـحايؿاقؾ  5/316جؤذیكگـفاقی بیٍـحكی ؾاقؾ ،اهـا ایـى
جؤذیكگفاقی هٙل ٫يیىث و ؼايىاؾه هًىل شایگاه ؼىبی ؾاقؾ.
ٌـبکههـای اشحمـا٠ی هصـالی بـا ؼـايىاؾه بـك هح٥یـك ا٠حمـاؾ ویاوـی ؾق

ه٭ایىۀ جؤذیك
ٌبکههای اشحما٠ی
شاه١هپفیكی بیايگك ایى اوث که ؼايىاؾه با ٔكی اوحايؿاقؾ  5/474و 

هصالی با ٔكی اوحايؿاقؾ  -5/413جؤذیك هً١اؾاقی بك ا٠حماؾ ویاوی ؾاقؾ Eیً١ی با جىو١ۀ
هییابـؿ ،اهـا بـا جىوـ١ۀ ٌـبکۀ وـًحی
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی ،ا٠حماؾ ویاوی کاهً 

هییابؿ.
ؼايىاؾه ،ا٠حماؾ ویاوی ا٨مایً 
شاه١هپفیكی ویاوـی ؾايٍـصىیاو

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی و ؼايىاؾه بك
ؾقهصمى ،ٞ
ٌبکههای اشحما٠ی هصالی بك ٠اهل ؼـايىاؾه یـک وا١٬یـث
ي٭ًآ٨كیى اوث .پیٍی گك٨حى 

اقليهای کالو شاه١ۀ اوالهی ظٛ٩

اوث .الآيصاکه هًىل ٬ؿاوث ؼايىاؾه و شایگاه آو ؾق
ٌـبکههـای

هیؾهؿ که ٠اهل ؼايىاؾه با وشىؾ جىوـ١ه و ي٩ـىـ
یا٨حههای پژوهً يٍاو 
ٌؿه ،
اشحما٠ی هصالی ؾق همۀ جاقوپىؾ ليؿگی ؾايٍصىیاو ،هًـىل ال هى١٬یـث ؼـىبی بكؼـىقؾاق
اوث .ایى ؤ١یث جا لهايی جؿاوم ؼىاهؿ ؾاٌث که پایـؿاقی ؼـايىاؾه ؾوـحؽىي ج٥ییـكات
ٌبکههـای اشحمـا٠ی
هؿاؼلهگك ؾق جؤذیكگفاقی 

لهیًهای و
اواوی يٍىؾ .البحه ٠ىاهل هح١ؿؾ 
پـژوهًهـای ٠لمـی،

هیجىاو با
شاه١هپفیكی ویاوی وشىؾ ؾاقيؿ که 

هصالی و ؼايىاؾه بك
ٌـبکههـای اشحمـا٠ی

شاه١ـهپـفیكی ال ياظیـۀ

شهثهای

آوها قا کٍ ،٧و ال ایى قهگفق

اقليهای اِیل اي٭البی و اوالهی جًٝین کكؾ.

هصالی یا ؼايىاؾه قا با
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هٙال١ۀ جٙبیمی جؤذیكگفاقی

کتابًاهه
شاه١هًٌاؼحی يمً ٌ بکهه ای اشحم ا٠ی

اظمؿپىق جكکمايی ،بابک و ؾیگكاو (D .)1397جبییى
شاه١هپفیكی ویاوی» ،هصلۀ جهايی رطژايه ،ن  ،13ي ًٌ ،92-66 َ ،1او ۀ

هصالی ؾق
ؾیصیحال.22159.11/68235.2118gmj. :
شاه١هپ فیكی ویاو ی شىاي او ب ا

ٌبکههای اشحما٠ی هصالی ؾق

(D .)1397يمً
جؤکی ؿ ب ك ؾو حكنپ فیكی قو ايهای و ک اقبك ف ١ال» ،هطالؼژژات رطژژايهای ،ن  ،13ي ،41
َ .39-21
جاهؼهػًاطی جًظیث ،جكشمۀ کحایىو بمایی ،جهكاو ،يٍك ؾیگك.

اوحفايی ،گكت (.)1381
جاهؼژهػًاطژی کژاربزدی ،ن  ،4ي ،3

شاه١هپ فیكی ویاو ی»،

ایمايی ،هعمؿجمی (D .)1369
َ .96-81
جاهؼهػًاطی طیاطی ،جهكاو ،ؾايٍگاه آلاؾ.

بؽٍایً اقؾوحايی ،اظمؿ ( .)1382درآهذی بز
پاول ،بیًگهام و ؾیگكاو ( .)1377چارچىبی يظزی بزای بزرطی طیاطث جطبیقی ،جكشمۀ ٠لیكٔا
قیاوثشمهىقی.

٘یب ،جهكاو ،هكکم آهىلي هؿیكیث ؾولحی
پژژوهغهژای

ش١فكی٠ ،لی و ههؿی قوظايی (ب یج ا)D .بكقو ی يم ً ایًحكي ث ؾق جىو ١ۀ ویاو ی»،
ارجباطی ،ن  ،21ي ًٌ ،142-123 َ ،77اوۀ ؾیصیحال. 22182.11/15316.2114cr. :
شاه١هپفیكی ویاوی و پایؿاقی ظکىه ثه ا» ،هطالؼژات دفژاػی

شىاؾی ،ویؿاظمؿ (D .)1382
اطحزاجژیک ،ن  ،4ي .96-85 َ ،16
ؾايًآه ىلاو و ال

شاه١هپفیكی

بیجا)D .بكقوی جصكبۀ
٠لیهعمؿ و اوما٠یل ٌكیفی ( 
ظأكی ،
ؾبیكوحاوهای پى كايۀ ٌ هك جه كاو و همایى ۀ آو ب ا ؾو يى ل لب ل ال ؼ ىؾ» ،هصل ۀ

اول و ؾوم
جاهؼهػًاطی ایزاو ،ن  ،11ي .25-1 َ ،4

قوضالل ه بؽٍ ی ( ٌD .)1395بکهه ای اشحم ا٠ی هص الی و اهًی ث
ظبی بلاؾه ،اِ عاب و 
پژوهغهای دايغ ايحظاهی ،ن  ،18ي .34-1 َ ،4

٠مىهی»،
شاه١هپ فیكی ویاو ی (هٙال ١ۀ ه ىقؾی:

ظىیًی ،ظىى و ؾیگكاو (D .)1381بكقوی جؤذیك ؼايىاؾه بك
جاهؼهػًاطی هطالؼات جىاياو ،ن  ،1ي .82-67 َ ،1

ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه جهكاو)»،
٠لیهعمؿ و يكگه ايحؽابی ( .)1387فزهًگ هؼاصز هشاره ،جهكاو ،فكهًگ ه١اِك.
ظكًٌان ،

ظیؿقی ،ؾاوؾ (D .)1387آًٌایی با چًؿ هفهىم اواوی ؾق ظىلۀ ویاو ث» ،رػژذ آهژىسع ػلژىم
اجحماػی ،ن  ،11ي .21-12 َ ،39
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ویوگیهای ؼايىاؾه ب ا شاه ١هپ فیكی فكلي ؿاو» ،سو و

ؾوحكيس ،هًّىقه (D .)1392بكقوی قابٙۀ
هطالؼات خايىاده ،ن  ،6ي .98-79 َ ،22
قاو ػ ،کكاه ثال ه و ؾیگ كاو (D .)1398ج ؤذیك هع یٗ آهىلٌ ی و قو ايهه ای اقجب اٖشم ١ی ب ك
شاه١هپفیكی ویاوی ؾايٍصىیاو ؾايٍگاه ٌیكال» ،دايژغ طیاطژی ،ن  ،15ي -81 َ ،1

ًٌ ،111اوۀ ؾیصیحال. 31497.11/2623.2119pk.:
جاهؼهػًاطژی طیاطژی ،جكشم ۀ هً ىچهك

هقذههای بز

قاي ،هایکل ( .)1377جاهؼه و طیاطث:
ِبىقی ،جهكاو ،ومث.
دايژغآهژىساو دخحژز دبیزطژحايی هًطقژۀ ۷۱

قوایی ،ن .)1378( .بزرطی چگژىيگی الگىپژذیزی
پایاوياهۀ کاقًٌاوی اقٌؿ ،جهكاو ،ؾايٍگاه ٠الهه ٘با٘بایی.
آهىسع و پزورع ػهز جهزاو ،
ٌاهآب اؾی ،اکب ك و ؾیگ كاو (D .)1399همایى ۀ يم ً ؼ ايىاؾه و هؿقو ه ؾق شاه ١هپ فیكی ؾیً ی
لاق ٞ
ؾايًآهىلاو ؾؼحك هم ٟٙهحىوٙۀ فیكولآباؾ» ،جزبیث اطالهی ،ن  ،15ي .116-93 َ ،32

يمىيهگیزی در جذقی  ،جهكاو ،ومث.

هقذههای بز

وكایی ،ظىى (.)1372
ؾايًآهىلاو ٌ هك گكگ او ؾق همایى ه

شاه١هپفیكی

ویؿی ،لهكا (D .)1392جؤذیك هؿقوه بك فكایًؿ
با وایك ٠ىاهل اشحما٠ی ٌؿو» ،جاهؼه و هذرطه ،ي .1
ٌایاوههك٠ ،لیكٔا ( .)1377دایزةالمؼارف جطبیقی ػلىم اجحماػی ،جهكاو ،کیهاو.

جىو١هيیافحگی ویاوی ال هًٝك فكهً گ ویاو ی يؽبگ او ؾق

٠ابؿی اقؾکايی ،هعمؿ (D .)1393
پووهًياهۀ ػلىم طیاطی ،ن  ،9ي .171-133 َ ،4

ایكاو (،»)1384-1368
٠الن٠ ،بؿالكظمى ( .)1373بًیادهای ػلن طیاطث ،جهكاو ،يٍك يی.
٠بؿاللهیاو ،ظمیؿ و اظىى ظمگىیی (D .)1388جبییى قابٙۀ کاقبكی ایًحكيث و هٍاقکث ویاوی
جاهؼهػًاطی ایزاو ،ي .41-1 َ ،4

ؾق ایكاو» ،ايجمى
جاهؼهػژًاخحی ،ن ،8

شاه١هپفیكی ویاوی» ،هطالؼات

لىام٠ ،بؿال١لی (D .)1369ؾقآهؿی بك
ي .238-227 َ ،4
جاهؼهپذیزی طیاطی رطژمی در يظژژل جذیژذ

گلىقؾی ،ابى٘الب ( .)1383طًجغ هیشاو جذق
پایاوياهۀ کاقًٌاوی
ؾايًآهىلاو وىم ؾبیكوحاو ٌهكوحاو اِفهاو) ،

ايقالب (هىقؾ هٙال١ه:
اقٌؿ ،جهكاو ،ؾايٍگاه پووهٍکؿۀ اهام ؼمیًی و ايمالب اوالهی.
گیؿيم ،آيحىيی ( .)1384پیاهذهای هذريیث ،جكشمۀ هعىى ذالذی ،جهكاو ،هكکم.
هى١ىؾيیا ،ظىیى و گلمكاؾ هكاؾی (D .)1388جؤذیك آگاهی ویاوی ؾايٍ صىیاو ب ك جغیی ك يگ كي
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بیمی جؤذیكگفاقیٙۀ ج١الٙه

 ؾايٍ گاه: ه١الٙكی ۀ وب ك (ه ىقؾ هٝ ام ویاو ی ب ك او ان يٝیث ي٠آوه ا يى بث ب ه هٍ كو

.231-211 َ ،16  ي،4  ن،پووهًياهۀ ػلىم طیاطی

،»)اِفهاو
. پاژيگ، جهكاو،جاهؼهپذیزی طیاطی
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