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 چكيده  

بررسی رابطه میان میزان و نوع حضور در فضای مجازی با دلبستگی به مکان در حاضر پژوهش 

های شهر تهران را در دستور کار خویش  فضای مجازی دبیرستانمصرف  کاربران پرمصرف و کم

گیری آن پرسشنامه است.  و ابزار اندازه ،«پیمایش»قرار داده است. این پژوهش، بر اساس روش 

آموزان دختر و پسر دوره اول و دوم شهر تهران )غیرانتفاعی و دولتی(  جامعه آماری را کلیه دانش

باا  همچناین  نفار باود.    8750یل دادند که تعداد کمی آنهاا  تشک 1395-1396در سال تحصیلی 

ای استفاده شد و تهران به پنج منطقه  گیری خوشه توجه به گستردگی شهر تهران از روش نمونه

ا استفاده بندی و انتخاب نمونه به روش تصادفی ساده ب شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم

 د. شنفر تعیین  384تعداد نمونه برای انجام پژوهش  ،بر این اساسو ، از فرمول کوکران انجام

این نکته است کاه حضاور در فضاای مجاازی و      ،شود عنوان نتیجه تحقیق استنتاج می آنچه به 

ای  های حرفه ، چه با انگیزهگذار جهان سومی شهرهای در حال در کالنخصوص  بهاستفاده از آن، 

ای و مقطعای، بناا باه     پیوساته باشاد و چاه حاشایه    ، چه مداوم و باشد های فراغتی چه با انگیزه

هاای   ها، خصوصیات، امکانات و کارکردهای خاص این فضاا، تایریرات عمیقای بار جنباه      ویژگی

نشان نتایج  .متفاوت هویت و به تبع آن، بر دلبستگی مکان در میان کاربران ایرانی گذاشته است

ا دلبستگی به مکان رابطاه وجاود دارد و   که بین میزان و نوع استفاده از فضای مجازی بدهد  می

ابعاد دلبساتگی   ،هر چه استفاده از فضای مجازی و اینترنت و پذیرش فرهنگ غربی بیشتر باشد
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 مقدمه 

 .پیدایش بسترها   ابزارهای ،وین ارهباطاتد عامل  محوری نر پیدایش عصر اط عات اات
 ییهز ر ابیی    بی   ؛شییو،د می  ی اجتمیاع   هییا ار شهحیوتت اجتمیاع  ابلییج موجیج ه یییر     

هیای جدیید را ایرعت     ها   حت  گر ز نهند   پیدایش رفتارهاد ،گرش اجتماع  را ه ییر م 
الگوهیای جدیید اجتمیاع  نر اپیر پییدایش   هوایع  بسیترها           دبخاند. بی  بییاش نیگیر    م 

 شو،د.  ابزارهای ،وین ارهباطات حاصل م 
حو ز فرهنگ  را ،ییز هحیت هیرپیر ریرار      ا،ق ب الکتر ،یک    هاکیل جامع  اط عاه 

هیای   نانز اات. گسترش ااتفانز ا  اط عات باعث ایجان ارهبیا    ،زنیکی  مییاش فرهنی     
هواش اظرار ناشیت نر   ای ک  م  ب  گو،  دگو،اگوش   هرپیر   هرپر د،اش ا  یکدیگر شدز اات

. بی  همیین نلییل    های پیاین ارشار ا  اط عات شدز اات حال حاضر فرهن  بیش ا  ن رز
بی  ایین معنیا کی       ؛کنیی   ها  ،دگ  می   برخ  بر این اعتقان،د ک  ما نر محیط  لبریز ا  راا، 

 ،ید. بیر ایین اایاس       ،دگ  امر  ی پیراموش ،ماناا ی امورد مبانل    نریافت  ... ن ر می  
شیدت هحیت هیرپیر هکنولیو ی       ی فرهنگ د اعتقانات   الگوهای رفتاری جوامع بی ها ار ش

ای کی  حتی  د،ریا را نرمعیرل  یالش نگرگیو،           بی  گو،ی    ؛ط عاه  ررار گرفت  اایت ا
 ه ییرات اااا  ررار نانز اات.  

های اینتر،ت  مبتنی  بیر    اایت های اجتماع  ،سل جدیدی ا   ب شبک فلین معتقد اات 
نهنید   های اجتماع د بی  کیاربراش عضیو امکیاش می       های شبک  هکنولو ی  ب هستند. اایت

شخص  بسا ،دد لیست  ا  نیگر کاربراش ناشت  باشند   با د،را ارهبا  ن ایوی    1ر فایلیک پ
نهید هیا    برررار کنند. پر فایلد یک حساب شخص  اات ک  ب  صاحج حسیاب امکیاش می    

اط عاتد عکس    یدیو نربارز خونش ییا نیگیراش را پسیت کنید. پیو،یدها   ر ابی  بیین        
حسیج فرا ا،ی د شیدت   ،یوف متفیا ت باشید       هوا،ید بیر    کاربراش نر این فضای مجا ی می  

                                                                                                                                        
1. Profile 
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 (. 1997د 1) ا من   فا ات
بی    ؛کنیی   ما نر جرا،  متحول   ناتخوش نگرگو،   امگیر   نائمی   ،یدگ  می    

ایابق  ه یییرات    هیواش ایرعت بی     ا،گیزهرین ر یدان ن،ییای معاصیر را می     ک  شگفت،حوی 
عی  ا،سیا،  را بیا ن  جریاش     جام د(. ایین ه یییرات  1369اجتماع  نا،ست )لنسیک    لنسیک د   

جراش مجا ی. جریاش ا لد   دجراش  ارع    جراش ن م دجراش ا ل ؛موا ی مواج  کرنز اات
جرا،  اات ک  نر دش  ،دگ    فعالیت اجتمیاع  عینی  جرییاش نارن. جریاش ن مد جریا،       

ا،سیاش   دنهد. نر جریاش مجیا ی   های مجا ی ررار م  اات ک  ا،ساش را نر مواجر  با  ارعیت
مر     ند فرهنی    نر عیین حیال برخیورنار ا  فضیای  احید ر بر ایت.         با ار مین  ب 

های خاص   نر عین حالد خال  ا  هر ،وف را،وش   ضیابط    جراش ن مد جرا،  اات با راعدز
هیای مایخو   فیارز ا  هیر ،یوف       گییری  عق ، . جریاش مجیا ید جریا،  اایت بیا جریت      

ضان ک  ه  نر نر ش این جراش جمع شدز اات   ما،دگار   هزاراش خصیص  مت گیری جرت
شون. با هوج  ب   ه  نر مواجر  با جراش  ارع  موجج هولید هضاند هنارض   امور متزاح  م 

جراش ن م )جراش مجیا ی( منایر هکیاپر       د جون د رنز ه ییرات  ایع  ک  جرا،  شدش ب 
هیای   رییزی  هیا   بر،امی    یگییر  هراک  هولیدات فرهنگ  ملل جراش شدز اات. امر  ز هصمی 

  فضیای مجیا ی ایجیان کیرنز اایتد ا،جیام       فنیا ری  هیای  کی     ک ش شرری بر پای  رابلیت
 ابسیتگ  بی  بعید     دخصوص ا  طرییق ن لیت الکتر ،ییک    ب  دپذیرن. خلق فضای مجا ی م 

های شرری  یوش اشیت الد    نهد. با کاهش  ابستگ  ب  بعد مکاشد فعالیت مکاش را کاهش م 
 دشیون. نر  نیین شیرایط     خرید   فر ش  ... ا  طریق فنا ری اط عات ا،جام می  دمو شد 

ها ب  فضای مجا ی هبدیل شدز  محی  خا،  دیابد. نر شرر الکتر ،یک  فضای خا،  اهمیت م 
هواش نر هر ،قط  ا  ن،ییا   بید ش محید نیت  میا،    مکیا،  فعالییت          با ااتفانز ا  دش م 

ز شدش  ماش   مکاش   خلق فضای مجیا ی شیرایط  را فیراه     (. فارن1382کرن )بصیرتد 
 نای  نر عصر جرا،  شیدش    نای  ،ام برن. مکاش هواش هحت عنواش مکاش ااخت  ک  ا  دش م 
هیای ارهبیاط   مینی       ریاد ر فنی  پیایرفت شیگفت    اایط   بی  شون ک   ب  فرایندی اط ت م 

تمیاع  بیا مکیاش   ایر مین معیین را      های پیو،د ،ندز فضای اج هحول رشت   هضعیف  ده ییر
 (. 1383د رن )ار رد  پیش م 

اایت کی   ا ز نلبسیتگ  بیر      «مکیاش »   «نلبستگ »نلبستگ  مکاش متاکل ا  ن   ا ز 

                                                                                                                                        
1. Wasserman, S. and Faust 
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کی  افیران بی  دش نلبسیتگ  عیاطف  پییدا       نارن عاطف     ا ز مکاش بر مورعیت محیط  هرکید 
عنواش اا ز اصل  مورن مطالعی    ب  دمکاش(. مطالع  نلبستگ  Altman & Low, 1992کنند ) م 

های گو،اگوش ب  درام  گسترش پیدا کرنز اات. نلبستگ  مکاش نر ابتدا  په هاگراش رشت 
نر یک الگوی پدیدارشناخت  مورن مطالع  ررار گرفیت کی  همرکیز دش بیر هجیارب  هنی        

ایبج کنیدی   ،گر   فقداش نریت د مایای     های خاص بون. بلب  فلسف  مثبت افران نر محی 
د. بیاتر مطالعات مبتن  بر هجارب منحصیر بی  فیرن      شپیارفت نر په هش نلبستگ  مکاش 

 (. Ibidنان،د )  هن  بون،د   هعاریف مفروم  همگرا ا  نلبستگ  مکاش ارائ  ،م 
  ای هیا ز   معیا،      مکیاش    میاش   مفیاهی   د ای شبک   جامع  نر»:  ما،وئل کااتلز معتقد اات

دشیکار    هفیا ت   صنعت     یا حت   مدرش  ما ربل  نر جوامع  دش  انت   با معا،   ،د ک ا پیدا کرنز
افیران نر ،قیا      مییاش   ارهبا  همزمیاش   ها   امکاش ها   ارمای  د نانز اط عات  د،   نارن. ا،تقال
  هیای   وبیا  یار   ردی   ن راش  طبیع     ،ظ   برناشت   را ا  میاش   ما،   د عم ً فواصل مختلف

  خیون بیا مفریوم     ،وبی    ،ییز بی     . مکیاش  اات  ااخت   نگرگوش  کل   را ب   مکا،یک  عصر صنعت 
    ارهبیا  پییدا کیرنز     دش    پیرنا ش     ابیزار ا،تقیال    اط عیات  بی    ناترای    یا عدم  ناترا 

  ارهبا    اهصیال کنندز  هوا،د هعیین م  ک    اات  خون گرفت   ب   ای ها ز  معنای  حضور نر مکاش
  حییال  فراگیییر   نر عییین  مکییاش  ا  ا  اییین    یییا طییرن   حییذ   ای شییبک   جامعیی   بیی   شییخو
 (. 1380شمار دید )کااتلزد  ب   ا،حصاری

ای اات ک  ما همگ  با دش ر بیر یی    ا  رهگیذر دش    فرهن د جراش ر  مرز پیچیدز
ها ا  هر د،چی  کی  نر مییرا      ا،ساششون ک   دیی . فرهن  د،جای  دبا  م  ب  جنبش نر م 

گیر،د... ب  محض د،ک  ا  خونماش  و،اش موجیوناه    ا،د پیا  م  شاش نریافت کرنز طبیع 
ا،جام نهیی    نر اصیل     یهوا،ی  کارهای ،و شوی د م  یابی د هوا،ا ،یز م  فرهنگ  دگاه  م 

کی  کیار    دن باشیی ئمطمی هیوا،ی    نهی . امیا نیگیر ،می     هر د،چ  را ک  ن ات ناری  ا،جام م 
کنیی    پییدا می   ماشد با نیگیراش کایمکش    کارکرنش گو،  اینااش با  نرات  یستد   بدین
 (. 365 :1387)انگار   اجویکد 

گسیترش    اایط   بی  نر دش عصری ک   ؛ن،یای کنو، د عصر ارهباطات   اط عات اات
. اایتفانز  ییان ا    هیای  ،یدگ  ا،سا،راایت    هاد شتاب ماخص  کلی  عرص    راا، ها  فنا ری
 یهز اینتر،تد بسییاری ا  مفیاهی  اصیل  فرهنگی  ما،نید نلبسیتگ  بی          ب  دهای جدید یفنا ر

اا  بونز   هستد ناتخوش ه ییر   هحیول کیرنز اایت.     مکاش را ک  ا  جمل  عوامل هویت
عوامل گو،اگوش بیاتری ،سبت ب  گذشیت د نر ایاخت   برایاخت هوییت      دنر عصر کنو، 
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هیاد مییزاش   ،یوف اایتفانز ا  د،ریا ،ییز        هیا   رایا،    یفنیا ر اما فراهر ا  ماهیت  د،دهرپیر گذار
 هرپیر ،یستند.   ب 

هیای   ای هنرا با شیناخت  یهگی    های فرهنگ د اجتماع    راا،  اش عرص گذار ایاات
های منااج  هوا،ند ب  هد ین ایاات عصر کنو،    شنااای  عوامل هرپیرگزار بر فرهن  م 

های ا،ساش امر   نر جراش پرشتاب اط عیات   ها   خواات    اجرای مطلوب دش بپرنا ،د. ،یا 
نهد ک  هوا،یای  هایخیو کیار نرایت را ،یدارن.       ررار م    ارهباطات گاز ا  را نر شرایط 

ررارناشیتن نر شیرای  این       اایط   بی   ددمیو اش ن رز متوایط     ییهز نا،یش   ب ،یزد ،وجوا،اش 
علت جذابیت   گیرای  فضیای مجیا ی    های ،وجوا، د ه  ب  حساس   ر بر  شدش با بحراش

هسیتند.  ا  دش اایتفانز افراطی      ه  ب  هبع  ،دگ  نر این ن،یای پرشتاب بیایتر نر معیرل   
طور  اه  ،امطلوب ،یستد د،چی  کی  فضیای مجیا ی را هبیدیل بی  هردیید         فضای مجا ی ب 

های خرن    جا ا  دش اات. لز م هوج د دمو ش   بر،ام  ریزی ااتفانز افراط    ،اب  دکند م 
دمیو اش   ششیون کی  نر خیاطر ناشیت  باشیی  نا،ی       ک ش نر این  مین د د،جا بیاتر احساس م 

جا،ب  کاورد دمو ش  گذار نر هواع  هم  هرین اا ماش هرپیر اا اش کاور هستند   مر  دیندز
،ظر ا  اینک  نر دیندز نر  ی  شی ل   ایمت       ها صر    پر رش اات.  را ک  همام ا،ساش

 دا،ید. ا  طیر  نیگیر    شیو،دد بر ،یدان ایا ماش دمیو ش   پیر رش      کار م  ب  ،رانی ما ول
های بییر رایم  بیایتر ا      دمو ش ؛گذار نر این  مین  ،یست رش هنرا ،ران اپردمو ش   پر 

 شون.   اوی خا،وانز   راا،  ب  مخاطباش عرض  م 
میزاش   ،وف حضور نر فضای مجیا ی بیا نلبسیتگ     »این په هش ب  بررا  رابط  میاش 
اصیل    پرناخت    ب  ایین ایلال   «مصر  فضای مجا ی ب  مکاش نر کاربراش پرمصر    ک 

ای میاش میزاش   ،وف حضور نر فضای مجا ی با نلبستگ  مکاش     رابط »نهد ک   پااخ م 
هیای  ا  ایین    ،تیای  پیه هش حاضیر   پیه هش     .«اش هررا،   جون نارن؟دمو  نا،شنر میاش 

ا،درکاراش امور فرهنگ د اجتماع    دمو ش  را نر  اش   ناتگذار ایااتهوا،د  ناتد م 
 . راا،د  اجرای  کرنش مطلوب د،را یاری  ها بربون ایاات
 هحقیق حاضر ب  شرح  یل اات:  اهدا  

بررا  رابط  میاش میزاش   ،وف حضور نر فضای مجا ی با نلبستگ  مکاش نر کاربراش  -
 دمو اش نبیراتا،  شرر هرراش.  مصر  فضای مجا ی نر میاش نا،ش پرمصر    ک 

های اجتماع  اینتر،تی  مبتنی  بیر هلفین همیراز بیا        شناخت رابط  میزاش حضور نر شبک  -
 دمو اش نبیراتا،  شرر هرراش.  نلبستگ  مکاش نر میاش نا،ش
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های اجتماع  اینتر،ت  مبتن  بر هلفن همیراز بیا    شناخت رابط  میاش ،وف حضور نر شبک  -
 ر هرراش.  دمو اش نبیراتا،  شر نلبستگ  ب  مکاش نر میاش نا،ش

 های  یل هد ین شدز اات:  بر همین اااس ائوال -
ای میییاش میییزاش حضییور نر فضییای مجییا ی بییا نلبسییتگ  مکییاش نر میییاش     یی  رابطیی  -

 دمو اش نبیراتا،  شرر هرراش  جون نارن؟ نا،ش
ای میییاش ،ییوف ااییتفانز ا  فضییای مجییا ی بییا نلبسییتگ  مکییاش نر میییاش       یی  رابطیی   -

 رراش  جون نارن؟دمو اش نبیراتا،  شرر ه نا،ش
های اجتماع  اینتر،تی  بیا نلبسیتگ  مکیاش نر      ای میاش میزاش ااتفانز ا  شبک     رابط  -

 دمو اش نبیراتا،  شرر هرراش  جون نارن؟ میاش نا،ش
هیای اجتمیاع  اینتر،تی  بیا نلبسیتگ  مکیاش نر        ای میاش ،وف ااتفانز ا  شبک     رابط  -

  جون نارن؟ دمو اش نبیراتا،  شرر هرراش میاش نا،ش
برای رایدش ب  هید ین   اجیرای   را رب   ا،درکاراش  ی هوا،د نات ،تای  این هحقیق م 

 . راا،دای یاری  راهبرنهای مطلوب عرص  فرهنگ  ی دمو ش    راا، 

 نظری . مباني 1

گویید.  ی   ایخن می    2«مدر،یت  ایال»متفکر   فیلسو  لرستا، د ا  مفروم  1با من  یگمو،د
های این ن رز را نر مقایسی  بیا ن رز ربیل کی  مدر،یتی  جامید        همین ،امد  یهگ  نر کتاب  ب 

هیای   یوش کیارد  میاش   مکیاشد       نهد. ا  ب  ه ییرات ایجیان شیدز نر مقولی     ااتد ،ااش م 
 پرنا ن.  م  4«اجتماف»د فرنیت   3«رهای »

« بیونش ایخت  »متمیایز کیرنش دش ا     دمدر،تی  نر جریاش کنیو،   « ایال بونش»منظور ا  
جراش ربل  اات ک  نر دش ،رانهای متعدن ا  خا،وانز گرفت  هیا کارخا،ی    انارزد بیر کینش     

با من نر هعریف مدر،یت  ایالد عی  ز بیر    دکرن،د. نر  ارع افران فاار   محد نیت  ارن م 
گید،ز   هورش ب  مارکس ه   فانار اات.  یرا مارکس برای هرای   ضعیت جوامیع میدرش   

)میارکس    « ر ن شون   ب  هوا می   هر د،چ  اخت   ااتوار ااتد ن ن م » :بونبرب  گفت  

                                                                                                                                        
1. Zygmunt Bauman 
2. Liquid Modernity 
3. Emancipation 
4. Community 
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 (. 1380ا،گلس ب  ،قل ا  مرهضوید 
گیرایش بی    »بنیابراین   . یهگی  ایین ن راش مدر،یتی  اایت     دعدم رطعیت   عیدم پبیات  

های میاش کنا  ا،سا،  معاصر بی    جایگزین کرنش مفروم شبک  با مفروم ااختار نر هوصیف
شیاش   ویای همین جو جدید اات   برخ   ااختارهای پیاین کی  نلییل  جیونی   خوب  گ

ها ب  هماش ایانگ    دش بون ک  پیو،دهای ایجان کنند ک  ب  اخت  رابل گسست باشندد شبک 
 (. 1391)بررام  کمیل د « گسلند شو،دد ا  ه  ،یز م  ک  ایجان م 

   عیاطف  ایین ن رز جدیید    را برای هوصیف ر اب  ا،سیا،   1«عاق ایال»با من مفروم 
  رابطی  حیر    2«ارهبیا  »امر  ز مرنم ب  جای د،کی  ا  ایجیان    دبرن. ا  معتقد اات کار م  ب 

خواهید اییالد    هیا می    کیارگیری ایین  ا ز   کنند. با من بیا بی    صحبت م  3«پیو،دها»ا   دبز،ند
،ویسید:   می     شکنندز   حسابگرا،  بونش ر اب  ا،سا،  حت  ر اب   ،اشوی  را ،ایاش بدهید  

هوا،نید   شو،دد   ب  میل   نلخواز خون می   ها ب  محض نرخواات برررار م  نر شبک د پیو،د»
نرات هماش احتمال  اات کی  ایجیان رابطی      گسست  شو،د. رابط  ،امطلوب  ل  ،اگسستن د 

 «.  کند ها این حد خطر،اک م را 
نلیل گرایش ا د  ،د. ب  ،ظر  ر اب  مجا ی عاطف    جنس  را مثال م  د(1384با من )

د کلید حیذ  را  نهوا، های کامپیوهری دش اات ک  م  ر  افز ش نخترها   پسرها ب  م رات
با ی ر ی یخ ،ا ک اات.  یوش ا    ها نر مدر،یت  ایال مثل ااکیت د. ر اب  ا،ساشنفاار نه

ن،بال راتگاری هستی    ب  همین نلیل مدام ب  ایرعت   نر کمیت ب  دای  کیفیت مریوس شدز
 نر حال  ک  با  ب  درامش   امنیت ،خواهی  راید.  ؛کنی  خون اضاف  م 

همجواری مجا ی ب  برترین شکلد ارهباطات ا،سا،  را نر مدر،یت  اییال   دب  ،ظر با من
هیا نر کنیار یکیدیگر     نهد. حت  افران یک خا،وانز ک  ب  لحیا  فیزیکی  ایاعت    ،مایش م 

کننیدد هیر کیدام بیا اایتفانز ا  هلفین همیرازد ن،ییای          ررار نار،د   ب  ظاهر با ه   ،دگ  می  
برن،ید.  ایایل ارهبیاط      ااخت    نر دش ب  ار می  مجا ی   شبک  پیو،دهای خاص خون را 

شیدز  اینتر،ت   فضای مجا ی باعث   های گسترنز   گو،اگوش دشد  کا،ال    وش هلویزیوش
اعی  ا  ارتصیانید   ی افران یک خا،وانز با ااتفانز ا  د،یاش   ارضیای ،یا هیای مختلیف خیون       

ا جزاییر گیرم صیمیمیت نر    ه دز   نیگر خا، شای نر خون  جنس  ی هر یک جزیرز    عاطف 

                                                                                                                                        
1. Liquid Love 
2. Relating 
3. Connections 
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هیا ا   میین بیا ی مایترک عایق          ا  نریاهای بسیار ایر خلوت   هنرای  ،یستند. خا،ی  
ن ات  بی  محیل مخاصیمات ارضی    ا  ایاختماش اهحیان   میونت بی  پناهگیاز  یر مینی            

  نر را   هیای جداگا،ی  خیون ریدم گذاشیت       ا،د. ما ب  ناخیل خا،ی    شدز هبدیل شدز بندی انگر
یی  نر  «میا » ییرا افیران نیگیر     در یی   های جداگا،ی  خیون می     ای    اپس ب  ناخل اهات بست 

 (. هماشا،د ) شدز« من»بینند بلک  هم   اطرا  خون ب  گو،  عین  ،م 
با هوج  بی  ،ظرییات لیو   دلیتمن     هواش  م نلبستگ  ب  مکاش نر  مین  فضای مجا ی را 

نر ( 2004(   کیلد مو ش   هارا،ت )2001مطالعات هجرب  جورجنسن   ااتدمن ) د(1992)
ا  حیط  شناخت  )هویت مکاش(د عاطف  )نلبستگ  عاطف (   رفتیاری ) ابسیتگ  مکیاش      

 . کرنپیو،د اجتماع ( هوجی    اعتیان ب  اینتر،ت را ا  این منظر هوجی  
 موجونیت ا  هست    ارشت ا،ساش   های ،ظری مختلفد مکاش را نر پیو،د با نیدگاز

کننیدز   مکاش را نر رااتای  گیو،گ  هجربی  دشد بسییارهعیین    ا،ساش نر حضور   ،مونز  هلق
،یوع  دگیاه    انراک     بیر   هیا  مبتنی    هیاد مراکیز هجیارب ا،سیاش     نا،نید.  راکی  مکیاش    م 

ی باری معرفی   ها ار ش  عمیق ا  هست  بار    عنواش مراکزی پرمحتوا هستندک  د،را را ب 
ی  کی  بی  همیراز هصیوراتد ا،تظیارات   رفتارهیای متفیا تد موجیج         هیا  ار ش ؛،ماینید  م 

ی بایری خیاصد   هیا  ار شا   جیون    کی  حاصیل  شیو،د   م ها  های متفا ه  ا  مکاش ار یاب 
معا،  موجون نردش اات. با هوج  ب  مفروم مکیاش   معیا،  متمرکیز     محیط   های    یهگ 
بیا    رابط   و،دد مفاهی  گو،اگو،  را نرش حضور   هجرب  ا،ساش نرک م   ااط  ب   ک  دنر دش

هواش مورن هوج  ریرار نان کی  مبیین  گیو،گ    عمیق حضیور        ا،ساش با مکاش م   پیو،د میاش
 مختلف  ا  حس مکاش اات.   اطوح ناتیاب  ب   دا،ساش نر مکاش   ب  هبع دش

 : شو،د م فرضیات  یر مطرح  دبا هوج  ب   ار وب ،ظری دمدز
میزاش ااتفانز ا  فضیای مجیا ی   اینتر،یت   بعید عیاطف  نلبسیتگ         فرضی  ا ل: میاش
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  مکاش نر میاش نا،ش

فرضی  ن م: میاش ،وف ااتفانز ا  فضای مجا ی   اینتر،ت   بعد عاطف  نلبستگ  مکاش 
 جون نارن. دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار   نر میاش نا،ش

فرضی  اوم: میاش میزاش ااتفانز ا  فضای مجیا ی   اینتر،یت   بعید رفتیاری نلبسیتگ       
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  مکاش نر میاش نا،ش

فرضی   رارم: میاش ،وف ااتفانز ا  فضای مجا ی   اینتر،یت   بعید رفتیاری نلبسیتگ      
 بیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن. دمو اش ن ش نا،ش مکاش نر میا



 ششم و شماره بیست ♦سال هفتم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     288

فرضی  پنج : میاش میزاش ااتفانز ا  فضای مجا ی   اینتر،یت   بعید هوییت مکیا،  نر     
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.   میاش نا،ش

فرضی  شا : میاش ،وف ااتفانز ا  فضای مجا ی   اینتر،ت   بعد هویت مکا،  نر میاش 
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  ،شنا

فرضی  هفت : میاش پذیرش فرهن  مدرش )برب (   بعد عاطف  نلبستگ  مکاش نر میاش 
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  نا،ش

فرضی  هات : میاش پذیرش فرهن  مدرش )بربی (   بعید رفتیاری نلبسیتگ  مکیاش نر      
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.   نا،ش میاش

فرضییی  ،ریی : میییاش پییذیرش فرهنیی  مییدرش )بربیی (   بعیید هویییت مکییا،  نر میییاش   
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  نا،ش

فرضی  نه : میاش پایگاز اجتماع  ی ارتصانی  الدین   بعد عاطف  نلبسیتگ  مکیاش نر    
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.   نا،ش میاش

فرضی  یا نه : میاش پایگاز اجتماع  ی ارتصانی  الدین   بعد رفتاری نلبسیتگ  مکیاش    
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  نر میاش نا،ش

یت مکیا،  نر مییاش   فرضی  ن ا نه : میاش پایگاز اجتماع  ی ارتصانی  الدین   بعد هو 
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  نا،ش

 پيشينه پژوهش. 2

نلبسییتگ  مکییا،    انراک کیفیییت »( نر په هایی  بییا عنییواش 1394اییجان انز   نیگییراش )
 «محیط  بیر مییزاش حیس رضیایت نر محلی  اینت  )،مو،ی  میورنی: محلی  حیاج  همیداش(           

 ،ویسند:  م 
بیرای انامی  حییات خیویش ،یا منید ایکو،ت        دهیا  هر محلی   بعان کو کها   نر ا شرر»
د این نر حال  اایت کی  انامی  ایکو،ت بید ش ناشیتن حیس رضیایت معنیا  مفریوم           هستند

 جیون دمیدش    کنید. بنیابراین ا  همیاش ابتیدای بی       د،چنا،  ک  میورن ،ظیر باشیدد ایجیان ،می      
البتی    .ا،د گاز بونز ناخل اکو،ت جا،این د ااکناش ب  ن،بال برد رنش ،یا های خویش نر یک

رابل  کر اات ک  با گذشت  ماش ابعان جدیدی ا  این ،یا ها شکل گرفت  ااتد کی  بید ش   
ای بیرای   های گسترنز هواش حس رضایت ایجان کرن. بنابراین ه ش برد رن ااختن د،را ،م 

ا،دیامنداش مختلف صورت گرفت  ااتد  شنااای  ابعان مختلف این ،یا ها هوا  محققاش  
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این نرحال  اات ک  نر ابتدا محققاش  ا،دیامنداش برای ایجان حس رضایت هنرا بی  عامیل   
کرن،د ک  با گذشت  ماش   ط  هجربیات جدیدهر ب  عامل  نیگیر   کیفیت محیط  هوج  م 
ین بیا ا،تخیاب   . بنابراهبدیل شدعنواش عامل ن م ایجان حس رضایت  یعن  نلبستگ  مکا،  ب 

پرااینام    253یک محل  انت    اپس با مطالعات میدا،    مصاحب  حضوری   بیا هو ییع   
ک  بیاش شدد پرناختی    بیا    ب  بررا  حس رضایت با هوج  ب  ن  عامل دنر ناخل این محل 

میدل ،ریای  را هبییین     دافیزار دمیوس    ارن کرنش اط عات برگرفت  ا  پراانام  نر ناخل ،رم
های ا،جام شدز ب  ،تیج  رایدی  کی  عیامل  کی  نر ایین محلی  ایبج        بعد ا  بررا  . کرنی

ابتدا  جون نلبستگ  مکا،    بعد ا  دش کیفیت محیط  اات کی    دایجان حس رضایت شدز
 جون نلبستگ  مکا،  ییک عامیل مری  هما،نید کیفییت محیطی  نر        :هواش بیاش کرن ک  م 

 ایجان حس رضایت اات. 
هیای اجتمیاع     بررای  هحلییل شیبک    »( په ها  بیا عنیواش   1390هبار ) ریاکبر کب عل 
بیا رشید   گسیترش ر  افیز ش        :ا،جام نانز اایت. نر ایین پیه هش دمیدز اایت      «مجا ی

محیور   هیا مخاطیج   های متعدن ایین رایا،    های اجتماع د  ج  ماترک گو،  پرارعت راا، 
هیر   نر د،ریا ب  ایین صیورت کی      ؛دز ااتکنن بونش د،را   هولید محتوا ا  اوی افران ااتفانز

گذارن. بنا  نیگر افران ب  اشتراک م  فرن محتوای  را ک  خون هولید یا ا،تخاب کرنز ااتد با
هیای اجتمیاع     هیای  ا  رایا،    کی  گو،ی    دبر دمارهای پایگاز الکساد فیس بیوک   یوهییوب  

ت را بی  جامعی  ا،سیا،     های جراش بیاترین شیباه  هستندد بعد ا  گوگل پر با نیدهرین اایت
نار،یید   بیی  فییرن امکییاش بررییراری ارهبییا  بییا شییمار بسیییاری ا  افییران نیگییر را فییارز ا        

نهنید. بیا هوجی  بی  اینکی        های  ما، د مکا، د ایاا د فرهنگی    ارتصیانی می     محد نیت
ای ا  جامع  نر ،ظر گرفت ک  افیران نر   هواش همچوش  یرمجموع  های اجتماع  را م  شبک 
پرنا ،ید   بیا افیران     ب  ،وع   ،دگ  موا ی با  ،دگ  بیر ،  خون نر جامعی   ارعی  می    دش 

هیای اجتمیاع       کنندد باید هصریح کرن ک  افران با حضور نر شبک  نیگر ارهبا  برررار م 
های اجتماع د ا  مزایای حضور نر این اجتمیاف مجیا ی    های مختلف راا،  ااتفانز ا  گو، 

شو،د   بسییاری   نریافت اط عاتد عواطف   احسااات برخونار م  داش،ظیر حمایت اطرافی
ا  جوا،ج  ،دگ   ارع  خون را ک  ،یا مند حضور فیزیک  افران نر کنیار یکیدیگر ،یسیتد    

 د ر،د.  نات م  این اجتماعات مجا ی ب  نر
 «های اجتمیاع  بیر هوییت    بررا  ،قش شبک »( په ها  با عنواش 1389یا حکیم  )ؤر
بیر   د ییهز فییس بیوک    بی   دهیای اجتمیاع    نانز اات. این پههش ب  مطالع  هرپیر شیبک  ا،جام 
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کندکی  فییس بیوک  گو،ی       پرنا ن   این ،کتی  را بررای  می     فرهن    هویت کرنی م 
شیون. ،ظریی  میورن اایتفانزد ،ظریی  جریا،         باعث حس هویت  ماترک نر میاش کرنها می  
های اجتماع   گیری شبک  مجا ی   شکل محل  شدش رابرهسوش اات ک  با گسترش فضای

بیش ا  پیش ر اج پیدا کرنز اات. هد  ا  ررار نانش هوییت کیرنی نر پیو،ید بیا جریا،       
شدش این اات ک  ،ااش نانز شون هویت کرنی نر عصر جرا،  شدشد هویت  محلی  اایت   

   بیش ا  گذشت  مورن هوج  ررار گرفت  اات.  
گییری   بررا  ،قش  هرپیر فیس بوک بر شکل»ش ( با عنوا1389په هش احساش پوری )

بی  ر ش ااینانی      «های اجتماع  ا  نییدگاز متخصصیاش   کارشناایاش امیور رایا،       شبک 
های اجتمیاع  مجیا ی    شبک  :ای ا،جام شدز اات. نر این په هش اشارز شدز اات کتابخا، 
 1مزاییای جماعیت   نهند ک  افران نر جامع  جدید  ،دگ  کنند   نر عیین حیال ا    اجا ز م 

ه  برخورنار شو،دد جای  ک  ر ابی   ریرز بی   ریرز   همدت،ی  عیاطف  نر کنیار ر ابی          
های رابل نفیاف جامعی     ا،د  یهگ  شناااش اخیر اع  کرنز گیرن. ابلج جامع  ارناع  ررار م 

دیگر هرکیج کنند. برای مثالد هابرماس معتقد اات رلمر  عمیوم  کی    کرا با ی 2  جماعت
های   خوا،دد نر عصر مدرش احیا شدز   نر مکاش ا  دش را اپرر عموم  یا عرص  عموم  م 

ها   محافل بحث   گفتگو هجل  کرنز اایت. بی  ایین معنی د      هاد ررائت خا،  خا،  ما،ند رروز
هیای   ای میاش جامعی    ن لیت   ضعیت مدرش    ااط های  نر   های اجتماع د جماعت شبک 

 شو،د.   امر  ی هستند ک   ارن مسائل مربو  با امور عموم  م 
هیای ایاای  کیاربراش     بررا  با ،مای  گرایش»( با عنواش 1389په هش  هرز رجب  )

بی  ر ش پیمایای  ا،جیام     «مطالع  مورنی فیس بوک ؛های اجتماع  مجا ی ایرا،  نر شبک 
ک  نتییل خونگایونگ  افیران    نهد  م  های په هش ،ااش شدز اات. ،تای  حاصل ا  یافت 

هیای اجتمیاع  فییس      یهز نر  مینی  ایاایت نر  ب ایایت شیبک      ب  دهای مختلف نر  مین 
  همچنین فضای  ارع  ر  های منتر  ب  پاییاش  دش ک  نر اات نلیل فضای د انی  بوک ب 
منجر ب  خوناظراری کاربراش   دشکارا ابرا  کرنش    ها شکل گرفت  بون بات نر خیاباشا،تخا

 ع یق   عقایدشاش شدز اات. 
( نر هحقیق  نربارز دپار اینتر،ت   موباییل بیر   1389ش  پور ) ان،هان    ،وابخشد هاش 

بی  اایتفانز    اال  ما ،درا،  ب  این ،تیج  راید،د ک  گرایش جوا،یاش  29ها  15هویت جوا،اش 
                                                                                                                                        
1. Community 
2. Sociaty & Community 
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ی نین د اجتماع د فرهنگ د خیا،وانگ د   هوییت فیرنی   گر هی      ها ار شا  اینتر،ت بر 
های جدید همچوش اینتر،یت     ااتفانز ا  فنا ری د. ب  عقیدز ،ویسندگاشگذارن م  د،اش هرپیر

شون ک  ممکین اایت    هویت مجا ید کا ب   د،  م   وش موبایل موجج ه ییرات هویت 
اش ایین فضیاها   گیذار  ایااتکنند ک   ی ب  همراز ناشت  باشدد بنابر این هوصی  م دپار  یا،بار

 را مدیریت   برای دش هولید محتوا کنند.  
( نر په هش خون نربیارز هوییت   ای مت ر اش    1387علوید هاشمیاش   جنت فرن )

افتی  نایت   ب  این ی دهای مجا ی نا،اگاز هرراش کنندز ا  اینتر،ت   محی  نا،اجویاش ااتفانز
پیدا کرن،د ک  بین ،مرات هویت نا،اجویا،  ک  نر هفتی  بی  مقیدار  ییاند کی    ،یا یز ا        

 دهفا ت معناناری  جون نارن. ب  عبیارت نیگیر  ا،د  کرنزاینتر،ت   فضاهای مجا ی ااتفانز 
گییر ز ا ل کیی  بیاییترین ااییتفانز را ا  فضییاهای مجییا ی ناشییت ا  هویییت ملیی د مییذهب    

 هری ،سبت ب  اایرین برخورنار بون.   یینا مت ر اش پا
بررا  هیرپیر فضیای ایایبر،تیک بیر هوییت      »ای با عنواش  ( ،یز مقال 1383برزان ن راش )

های ،یوین ارهبیاط    اط عیاه  بیا فیراه        فنا ری . ا  معتقد ااتارائ  نانز اات «اجتماع 
هیای هیا زد هوییت     ای کی  افیران   جوامیع را نر رالیج     د رنش امکاش پیدایش جامعی  شیبک   

هیاد ،گیرش د،یاش را ،سیبت بی        بخایدزد ع  ز بر رواعد حاک  بر ارهبا    هعامل میاش ا،سیاش 
ن ارهباط د السل  مراهج مر های های ،وی خوند نیگراش   جراش ه ییر نانز اات. دپار راا، 

اا ،د   ب  ایین هرهییجد هوییت د،یاش را نایتخوش ه یییر        گر ه  را ،زن افران نگرگوش م 
 کنند.   م 

کننیدگاش ا    کنند ک  نا،اجویاش ا  جملی  بیایترین اایتفانز    ( بیاش م 2010کی     و )
مثابی  ،قطی     ایجو بی   بحث هویت نر مییاش رایر نا،   د. نر این رااتاهستندهای اجتماع   شبک 

خیاطر گسیترش شیبک       کا،و،  مسئل  هویت ا  اهمیت شایا،  برخورنار اات. نا،ایجویاش بی  
های مختلف  شاش با  اایل ارهبا  جمع    افران نارای هویت ر اب    هماس ب  ،سبت  ایع

هیای ،اشی  ا  جامعی      هیای ،اشی  ا  هوییت اینت    میدرش    یالش       بیاتر با مسائل   هنش
ه  نرگیر هستند. بنابر این نا،ایجویاش نر مرکیز فردینید همیایز   هایاب  هیویت  ریرار        اط عا

فضیای نا،ایگاز   ایایر متعلقیات دش کی  عمیدهاً        دیک ایو  نار،د. ع  ز بر جواش بونشد ا 
هیای هیویت  جدیید     نا،اجویاش را بیا  یهگی    دهای هویت  اات موافق ه ییر   هحول  یهگ 

ا،تظار اینرما،  با فرهنی    معموتًًبد،  فرهنگ  جامع  بزرگتر  دکند   ا  اوی نیگر دشنا م 
هنریا منا عیاه      طلبید. ایین  ضیعیت ،امتعیانل ،ی      انت    عناصر هویت  موجون را ا  د،را م 
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شون ک  بیا   های هرکیب    ن رگ  منتر  م  دفریندد بلک  نر بیاتر ا رات ب  هویت هویت  م 
 دن ،ظام دمو ش عال  ،یز متفا ت اات. ب  عباره  برتیر هویت مورن ا،تظار جامع    حت  خو

هیای د،ریا )بی  ریول برگیر(       جواش بونش نا،اجویاش ب  اضیاف   ندگا،ی  شیدش  یسیت جریاش     
ای مدر،یت  )ب  گفت  گید،ز(   ا  نات رفیتن ایمیاش بی  رطعییت   جیا نا،گ        هرپیرات راا، 

هیای خیاص هیویت      بیات هرکییج  های گفتما،  یا پست مدر،یست ( موج امور )ب  رول ،ظری 
د رن. نر اییین مورعیییت هییویت  پیو،ییدید عناصییر مختلفیی  ا       نا،اییجویاش را فییراه  میی   

شیون کی     های مختلف انت )ما،ند مذهج(   مدر،یت  )ما،ند مل  گرایی ( نییدز می     گفتماش
 شون.   موجج هفا ت هویت  رابل هوج  بد،  نا،اجوی  با بد،  اصل  جامع  م 

های اجتماع  مجا ی هحقیقات متعدنی صورت گرفت  اایت.     شبک نر  مین  هویت 
شون )رش    های ربل  ،ااش نان ک  هویت نر فضای مجا ی ناتخوش ه ییر   هحول م  یافت 

(. 1384  عیییاری 1384د شییالچ  1998د بییری  لمیین  2009د پاپاکاریسیی  2007نیگییراش 
بیایتر   ایطوح بیاتهری ا     همچنین نایتیاب  بی  جامعی  د، یین منجیر بی  اجتمیاع  شیدش         

(   ،ییز  2009(د ک ییر ) 1998شیون. مطالعیات بیری  لمین   همکیارا،ش )      پذیری م  جامع 
گیری هویت ،ااش نان  ( نر خصوص اپرگذاری راا،  بر شکل2010په هش ل    نیگراش )

شون ک  این بی  ،وبی  خیون هوییت      ک  هرپیرات راا،  نر رفتار   ایدئولو ی ا،عکاس نانز م 
عنیواش ییک    نهد. همچنین نر ایین پیه هش هوییت بی      تماع  افران را هحت هرپیر ررار م اج

گییرن   ها شیکل خاصی  بی  خیون می       شون ک  هحت هرپیر راا،  فردیند پویا نر ،ظر گرفت  م 
 (. 2009)ک یرد 
عنواش په های    «بررا  ا،تقال هویت فرهنگ  نر عصر فنا ری ارهباطات   اط عات»

ا،د. ایین پیه هش بی      می نی ا،جام نانز 2005هریک   همکارا،ش نر اال اات ک  یوکو پا
ر ش کیف  ا،جام گرفت    ا  جملی  ،تیای  مری  دشد ایین اایت کی  بیین اینتر،یت   هوییت          
فرهنگ د رابط   جیون نارن   اینتر،یت یکی  ا  عوامیل   منیابع ر  بی  گسیترش   همچنیین         

هیای  کی  اینتر،یت را بیرای      شیون. فیجییای    هرپیرگذار بر هویت فرهنگ  مراجراش هلقی  می   
های مربو  ب  کاور  کار گرفت    یا ا  اایت ب  خون   یا اعضای خا،وانز اش طن ارهبا  با ه 

بون،د هویت فیجییای  خیون را حفین کننید   بیرعکسد       ندهوا،ست دخون ااتفانز کرنز بون،د
هیای   ت  بون   یا بیایتر ا  ایایت  شاش با افران خا،وانز یا هموطن کاهش یاف های  ک  ارهبا  دش

 (. 1388شاش هضعیف شدز اات )مردی  انزد  کرن،دد هویت فرهنگ  خارج  ااتفانز م 
نر مطالعیی  بییین میییزاش ااییتفانز ا  اینتر،ییت   هنرییای    ا،ییز ا رابطیی     د(2000اریییک )
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 دشون   م نات د رنز اات. ب  این معنا ک  هر    فرن بیاتر ب  اینتر،ت  ابست معناناری را ب 
 شون.  ارهبا   ی با اجتماف   نیگراش کمتر م 

( نر مطالع  خون بی  ایین ،تیجی  رایید،د کی  هر ی  جوا،یاش  میاش         2000بولن   هری )
نر مقابییل ا  میییزاش  مییا،  کیی  صییر  محییی  اجتمییاع    دبیاییتری را بییا اینتر،ییت اییرکنند

 شون.   شاش خواهند کرن کاات  م   ارع 

 روش پژوهش . 3

گیری دش پراانام  اایت. جامعی  دمیاری ایین      ش حاضر پیمایا د   ابزار ا،دا زر ش په ه
دمییو اش نختییر   پسییر ن رز ا ل   ن م شییرر هرییراش )بیرا،تفییاع     پییه هش را کلییی  نا،ییش
،فر بیون. نر   8750هاکیل نان،د ک  هعدان کم  د،را  1395-1396ن لت ( نر اال هحصیل  

ای ااتفانز شید   گیری خوش  با هوج  ب  گسترنگ  شرر هرراش ا  ر ش ،مو،  دپه هش حاضر
بنیدی   ا،تخیاب ،مو،ی  بی         هرراش ب  پن  منطق  شمالد جنوبد شرتد برب   مرکز هقسیی  

بر این اااس هعدان ،مو،ی    اات. ر ش هصانف  اانز با ااتفانز ا  فرمول کوکراش ا،جام شدز
گییری هصیانف     د. نر این پیه هش ا  ر ش ،مو،ی   شهعیین ،فر  384برای ا،جام این په هش 

 متنااج با حج  ،مو،    اپس هصانف  اانز ااتفانز شدز اات.  
 «پرااینام  نلبسیتگ  مکیاش   »  « پرااینام  محقیق ایاخت   »نر په هش حاضیرد ا  ن   

 ( ااتفانز شدز اات.  1390،یا ) صفاری
  بیا  ارهبی نر اگویی    گوی  هایکیل شیدز اایت کی  ای       25 ا  پراانام  محقق ااخت

د نز « ایایل ارهبیا  جمعی    »د ا  گوی  مرهب  با «میزاش ااتفانز ا  فضای مجا ی   اینتر،ت»
پایگیاز ارتصیانی ی    »د هفت گویی  میرهب  بیا    «پذیرش فرهن  مدرش )برب (»گوی  مرهب  با 
 اات.  « ،گرش ب  رابط  با جنس مخالف»  ن  گوی  مرهب  با « اجتماع   الدین
(   مطالعیات هجربی    1992(د بر اااس ،ظری  لو   دلیتمن ) 1390،یا ) صفاری پراانام 

( ااخت  شدز اات ک  نییدگاز  2004(   کیلد مو ش   هارا،ت )2001جورجنسن   ااتدمن )
کی  ای    اایت  ایلال   22،گرش  ،سبت ب  نلبستگ  مکاش نار،د. مقیاس مذکورد ماتمل بیر  

عاطف (   رفتاری ) ابستگ  مکاش   پیو،ید   حیط  شناخت  )هویت مکاش(د عاطف  )نلبستگ 
ای لیکیرت   گیذاری ا  مقییاس پین  نرجی      انجد. برای ،مرز اجتماع ( نلبستگ  مکاش را م 

 ااتفانز شدز اات:  
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 خواهد بون.  110   22ب  هرهیج  ددید نات م  بنابراین حدارل   حداکثر ،مرز ک  ب 
این پراانام  نارای  رار بعد بونز ک  نر جد ل  یر ابعان   ،یز الاتت مربو  ب  هیر  

 دز اات:  شبعد ارائ  

 سؤاالت بعد

 1-4 هویت مکان

 5-14 دلبستگی عاطفی

 15-18 وابستگی مکان

 19-22 پیوند اجتماعی

   دبعدد مجموف امتیا ات مربو  ب  الاتت دش بعدنات د رنش امتیا  مربو  ب  هر  برای ب 
نات د رنش امتیا  کل  پراانام د مجموف امتیا ات هک هک الاتت پراانام  را  برای ب 

نایت   خواهد ناشت. هیر  ی  امتییا  بی      110ها  22ای ا   . این امتیا  نامن کنی  م با ه  جمع 
نهندز خواهد بیون   اتر هوا  شخو پااخنهندز نلبستگ  ب  مکاش بی دمدز باتهر باشدد ،ااش

   برعکس.  
ایاخت    بیرای هعییین ر ایی  پرااینام  محقیق     « ر ای  محتوای »نر این هحقیق ا  ر ش 

هیاد اهیدا       ااخت  ب  همراز ایلال  پراانام  محقق دااتفانز شدز اات. نر په هش حاضر
نر علوم اجتماع    علوم ارهباطات نانز شدد پس ا   ،ظر صاحجفرضی  ب   ند هن ا  اااهید 

های  ک  مورن هوافق بوند الاتت مورن ،ظر هریید   ایپس پرااینام     مطالع    بررا  الال
 . شداجرا 

بییرای ایینجش پایییای  پراایینام  محقییق اییاخت  اییین هحقیییق ا  ر ش ضییریج دلفییای  
،فر بیا صی حدید اایتان     30را بین  شدز های هنظی  پراانام  دکر ،باخ ااتفانز شد. نر ،رایت

هاد دلفیای کر ،بیاخ پرااینام      راهنما ا  جامع  دماری پخش کرنز ک  با حذ  برخ  گوی 
 . بون 93/0نات دمد ک  برابر با  ب 

  با  92/0،یا با ااتفانز دلفای کر ،باخ  صفاری« نلبستگ  مکاش»میزاش پایای  پراانام  
بخش این پرااینام    نهندز پایای  رضایت ات دمدز ک  ،ااشن ب  91/0ااتفانز ا  با د مای  
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 اات. همچنین این پراانام  ا  ر ای  صوری   اا ز خوب  برخورنار اات. 

 های پژوهش یافته. 4

 های پژوهش آزمون فرضيه

میاش میزاش ااتفانز ا  فضای مجا ی   اینتر،ت   بعد عاطف  نلبستگ  مکیاش نر   فرضیه اول:
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.   میاش نا،ش
نهد ک  ضریج همبستگ  میزاش اایتفانز ا  اینتر،یت بیا     جد ل  یل ،ااش م  دهای یافت 

 معنانار اات.  منف     01/0( نر اطح =R-37/0نلبستگ  عاطف  مکاش )
شون   مییاش مییزاش اایتفانز ا  فضیای مجیا ی         بنابر این فرضی  ا ل په هش هریید م 

دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابطی  معنیانار    اینتر،ت   بعد عاطف  نلبستگ  مکاش نر میاش نا،ش
  جون نارن. 

 د عاطفي دلبستگي مکانماتریس همبستگي میان میزان استفاده از فضاي مجازي و اینترنت و بع .1 جدول

 های اجتماعی شبکه ساعت استفاده از اینترنت متغیرها

 -25/0** -37/0** دلبستگی عاطفی مکان

* p < 0. 05 ** p < 0. 01 

میاش ،وف ااتفانز ا  فضای مجا ی   اینتر،ت   بعد عاطف  نلبستگ  مکاش  فرضیه دوم:
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  نر میاش نا،ش

دمیو اش بیر حسیج مخاطیج بیونش       منظور پااخ نانش ب  ایین فرضیی  کی  بیین نا،یش      ب 
های اجتماع  نر بعد عاطف  نلبسیتگ  بی  مکیاش هفیا ت  جیون       های اینتر،ت    شبک  اایت
 ها ااتفانز شد.  ،گین( برای مقایس  میاANOVAا  د موش هحلیل  اریا،س یک راه  ) دنارن

نتایج آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه میانگین دلبستگي عاطفي مکان بر حسب مخاطب بودن  .2 جدول

 هاي اجتماعي هاي اینترنتي و شبکه سایت

شیدز بییا،گر    مایاهدز  Fنهید.   را ،ااش م  ANOVAجد ل فوت ،تای  حاصل ا  د موش 

 داری سطح معنی F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات آزمون

 452/0 4 809/1 ها گروه بین
889/2 02/0 

 157/0 379 321/59 ها درون گروه
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هیای اینتر،تی       نار نر نلبستگ  عاطف  مکاش بر حسج مخاطیج بیونش ایایت    هفا ت معن 
هیا ا  د میوش هعقیبی      منظور بررای  هفیا ت ن  بی  ن  مییا،گین     . ب ااتهای اجتماع   شبک 

Tukey  گزارش شدز اات.  یر ااتفانز شد. ،تای  نر جد ل 

هاي  منظور بررسي دلبستگي عاطفي مکان بر حسب مخاطب بودن سایت ها به نتایج آزمون تعقیبي میانگین .3 جدول

 هاي اجتماعي اینترنتي و شبکه

p گروه  تفاوت میانگین ها خطای استاندارد 

01/0 

163/0 
09/0 
129/0 

07/0 

07/0 
07/0 
09/0 

232/0 

152/0 
170/0 
223/0 

 سرگرمی

 فیلم و سریال
 موسیقی و خوانندگان

 ها دیگر سایت

 های سیاسی اخبار و برنامه

637/0 

811/0 
1 

06/0 

06/0 
09/0 

08/0- 

06/0- 
008/0- 

 فیلم و سریال

 موسیقی و خوانندگان
 ها دیگر سایت

 سرگرمی

998/0 

919/0 

05/0 

08/0 

02/0 

07/0 

 موسیقی و خوانندگان

 ها دیگر سایت
 فیلم و سریال

 موسیقی و خوانندگان ها دیگر سایت 05/0 08/0 969/0

نهد ک  میا،گین گر ه  کی  مخاطیج اخبیار       ،تای  د موش هعقیب  نر جد ل فوت ،ااش م 
،سبت ب  میا،گین گر ز ایرگرم  نر نلبسیتگ  عیاطف  بی  مکیاش       دهای ایاا  هستند بر،ام 
هیا نر نلبسیتگ  عیاطف  بی       طور معناناری باتهر اات. اما هفا ه  بین میا،گین اایر گیر ز  ب 

 مکاش  جون ،دارن. 
هیای   منظور پااخ ب  این فرضی  ک  بیین مرمتیرین نلییل حضیور   اایتفانز نر شیبک        ب 

ا  د موش هحلییل   دستگ  عاطف  ب  مکاش هفا ت  جون نارناجتماع    فضای مجا ی   نلب
،تای  حاصیل   یر ها ااتفانز شد. جد ل  ( برای مقایس  میا،گینANOVAراه  )  اریا،س یک
 نهد.  را ،ااش م  ANOVAا  د موش 
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نتایج آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه میانگین دلبستگي عاطفي مکان بر حسب مهمترین دلیل حضور  .۴جدول 

 هاي اجتماعي و فضاي مجازي و استفاده در شبکه

مایاهدز شیدز بییا،گر     Fنهید.   را ،ایاش می    ANOVAجد ل فوتد ،تای  حاصیل ا  د میوش   
نار نر نلبستگ  عاطف  مکاش بیر حسیج مرمتیرین نلییل حضیور   اایتفانز نر        هفا ت معن 

هیا ا    منظور بررا  هفیا ت ن  بی  ن  مییا،گین    . ب ااتهای اجتماع    فضای مجا ی  شبک 
 گزارش شدز اات.  5ااتفانز شد. ،تای  نر جد ل  Tukeyد موش هعقیب  

منظور بررسي دلبستگي عاطفي مکان بر حسب مهمترین دلیل حضور و  ها به نتایج آزمون تعقیبي میانگین .۵جدول 

 هاي اجتماعي و فضاي مجازي استفاده در شبکه

p گروه  ها تفاوت میانگین خطای استاندارد 

05/0 

07/0 
127/0 
001/0 

05/0 

08/0 
08/0 
09/0 

158/0- 

199/0- 
190/0- 
521/0- 

 های دوستی حضور در گروه

 استفاده از مطالب و اخبار
 گذراندن اوقات فراغت

 سایر موارد

یابی و آشنایی با جنس  دوست
 مخالف

973/0 

991/0 
001/0 

07/0 

07/0 
09/0 

04/0- 

03/0- 
36/0- 

 استفاده از مطالب و اخبار

 گذراندن اوقات فراغت
 مواردسایر 

و  های دوستی حضور در گروه
 خانوادگی

1 

05/0 

09/0 

10/0 

008/0 

32/0- 

 گذراندن اوقات فراغت

 سایر موارد
 استفاده از مطالب و اخبار

 گذراندن اوقات فراغت سایر موارد -33/0 11/0 05/0

منظور بررا  نلبستگ  عاطف  مکیاش بیر حسیج مرمتیرین      ها ب  ،تای  د موش هعقیب  میا،گین
نهید کی  مییا،گین     های اجتماع    فضای مجا ی ،ایاش می    نلیل حضور   ااتفانز نر شبک 

هیای ارهبیا  بیا ن ایتاش      ییاب    دشینای  بیا جینس مخیالف ،سیبت بی  گیر ز         گر ز ن ایت 
های ن ایت    خیا،وانگ    ایایر     د حضور نر گر زهمک ا    همفکری نر  مین  نر س

ییاب    دشینای  بیا جینس      اما بین میا،گین گر ز ن ات دهر اات طور معناناری پایین موارن ب 
های ااتفانز ا  مطالج   اخبار ر   ن،یاد گذرا،دش ا ریات فرابیت   هفیریح     مخالف با گر ز

 داری سطح معنی F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات آزمون

 115/1 4 459/4 ها گروه بین
456/7 000/0 

 150/0 379 670/56 ها درون گروه
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حضیور نر    ن. مییا،گین گیر ز  نر نلبستگ  عاطف  بی  مکیاش هفیا ت معنیاناری  جیون ،یدار      
طیور   بی   دهای ن ات    خا،وانگ  ،سبت ب  اایر موارن نر نلبستگ  عاطف  بی  مکیاش   گر ز

های ن ات    گر ز گذرا،دش ا ریات   حضور نر گر ز  هر اات. اما بین گر ز معناناری پایین
ارن. میا،گین فرابت   هفریح   ااتفانز ا  مطالج   اخبار ر   ن،یا هفا ت معناناری  جون ،د

های ااتفانز ا  مطالج   اخبار ر   ن،یا   گذرا،دش ا رات فرابیت   هفیریح ،سیبت بی       گر ز
 هر اات.   طور معناناری پایین اایر موارن نر نلبستگ  عاطف  ب  مکاش ب 

میاش میزاش ااتفانز ا  فضای مجیا ی   اینتر،یت   بعید رفتیاری نلبسیتگ        فرضیه سوم:
 و اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن. دم مکاش نر میاش نا،ش

نهد ک  ضریج همبستگ  مییزاش اایتفانز ا  اینتر،یت بیا      های جد ل  یل ،ااش م  یافت 
 منف    معنانار اات.   01/0( نر اطح =r-35/0نلبستگ  رفتاری مکاش )

ا ی   شون   میاش مییزاش اایتفانز ا  فضیای مجی     فرضی  اوم په هش هریید م  دبنابراین
دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنیانار   اینتر،ت   بعد رفتاری نلبستگ  مکاش نر میاش نا،ش

  جون نارن. 

 ماتریس همبستگي میان میزان استفاده از فضاي مجازي و اینترنت و بعد رفتاري دلبستگي مکان .۶جدول 

 های اجتماعی شبکه ساعت استفاده از اینترنت متغیرها

 -30/0** -35/0** رفتاری مکاندلبستگی 

میاش ،وف ااتفانز ا  فضای مجا ی   اینتر،ت   بعد رفتیاری نلبسیتگ  مکیاش     فرضیه چهارم:
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  نر میاش نا،ش

هیای   دمو اش بر حسج مخاطج بیونش ایایت   منظور پااخ ب  این فرضی  ک  بین نا،ش ب 
ا   دهای اجتماع  نر بعید رفتیاری نلبسیتگ  بی  مکیاش هفیا ت  جیون نارن        شبک اینتر،ت    

 ها ااتفانز شد.  ( برای مقایس  میا،گینANOVAراه  ) د موش هحلیل  اریا،س یک
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نتایج آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه میانگین دلبستگي رفتاري مکان بر حسب مخاطب بودن  .7جدول 

 هاي اجتماعي هاي اینترنتي و شبکه سایت

شدز بیا،گر هفیا ت   مااهدز Fنهد.  را ،ااش م  ANOVAجد ل فوت ،تای  حاصل ا  د موش 
هیای   های اینتر،ت    شبک  نار نر نلبستگ  رفتاری مکاش بر حسج مخاطج بونش اایت معن 

اایتفانز   Tukeyها ا  د موش هعقیب   منظور بررا  هفا ت ن  ب  ن  میا،گین . ب ااتاجتماع  
 شد. ،تای  نر جد ل گزارش شدز اات.  

هاي  منظور بررسي دلبستگي عاطفي مکان بر حسب مخاطب بودن سایت ها به نتایج آزمون تعقیبي میانگین .۸جدول 

 هاي اجتماعي اینترنتي و شبکه

p گروه  تفاوت میانگین ها خطای استاندارد 

001/0 

001/0 
001/0 
001/0 

15/0 

14/0 
14/0 
15/0 

60/0 

95/0 
20/1 
69/1 

 سرگرمی

 فیلم و سریال
 وخوانندگان موسیقی

 ها دیگر سایت

 های سیاسی برنامه اخبار و

05/0 

001/0 
001/0 

12/0 

12/0 
19/0 

34/0 

60/0 
09/1 

 فیلم و سریال

 موسیقی و خوانندگان
 ها دیگر سایت

 سرگرمی

161/0 

001/0 

11/0 

18/0 

25/0 

75/0 

 موسیقی و خوانندگان

 ها سایتدیگر 
 فیلم و سریال

 موسیقی و خوانندگان ها دیگر سایت 49/0 18/0 05/0

نهید مییا،گین گر هی  کی  مخاطیج اخبیار          ،تای  د موش هعقیب  نر جد ل فوت ،ااش می  
های ارگرم د فییل    ایریالد مواییق        ،سبت ب  میا،گین گر ز دهای ایاا  هستند بر،ام 

طور معنیاناری بیاتهر اایت. مییا،گین گر هی  کی  مخاطیج         ها ب  خوا،ندگاش   نیگر اایت
هیا   های فیل    اریالد موایق    خوا،ندگاش   نیگر ایایت  ،سبت ب  گر ز دارگرم  هستند

فییل    ایریال   مواییق    خوا،نیدگاش      طور معناناری باتهر اایت. بیین مییا،گین گیر ز     ب 
طیور معنیاناری بیاتهر ا      اما میا،گین گر ز فییل    ایریال بی     دهفا ت معناناری  جون ،دارن

 داری سطح معنی F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات آزمون

 693/18 4 774/74 ها گروه بین
822/25 001/0 

 724/0 379 368/274 ها درون گروه
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طور معنیاناری بیاتهر    ب  یر ها اات. میا،گین گر ز موایق    خوا،ندگاش  گر ز نیگر اایت
 ها اات.  ا  گر ز نیگر اایت

ی  کیی  بییین مرمتییرین نلیییل حضییور   ااییتفانز نر منظییور پااییخ نانش بیی  اییین فرضیی بیی 
ا   دهای اجتماع    فضای مجا ی   نلبسیتگ  رفتیاری بی  مکیاش هفیا ت  جیون نارن       شبک 

هیا اایتفانز شید. جید ل      ( برای مقایس  مییا،گین ANOVAراه  ) د موش هحلیل  اریا،س یک
 نهد.  را ،ااش م  ANOVA یل ،تای  حاصل ا  د موش 

مایاهدز شیدز بییا،گر     Fنهید.   را ،ااش م  ANOVA،تای  حاصل ا  د موش  .10جد ل 
هیای اجتمیاع    فضیای     نار نر مرمترین نلیل حضور   ااتفانز نر شیبک   عدم هفا ت معن 

 .  ااتمجا ی   نلبستگ  رفتاری ب  مکاش 

ب مهمترین دلیل حضور نتایج آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه میانگین دلبستگي رفتاري مکان بر حس .9جدول 

 هاي اجتماعي و فضاي مجازي و استفاده در شبکه

 داری سطح معنی F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات آزمون

 003/1 4 012/4 ها گروه بین
102/1 356/0 

 911/0 379 129/345 ها درون گروه

میاش میزاش ااتفانز ا  فضای مجا ی   اینتر،یت   بعید هوییت مکیا،  نر مییاش       فرضیه پنجم:
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  نا،ش

نهد ک  ضریج همبستگ  مییزاش اایتفانز ا  اینتر،یت بیا      های جد ل فوت ،ااش م  یافت 
 ار اات.  منف    معنان 01/0( نر اطح =r-32/0هویت مکا،  )

شون   میاش مییزاش اایتفانز ا  فضیای مجیا ی        بنابراین فرضی  پنج  په هش هریید م 
دمو اش نبیرایتا،  هررا،ی  رابطی  معنیانار  جیون       اینتر،ت   بعد هویت مکا،  نر میاش نا،ش

 نارن. 

 ماتریس همبستگي میان میزان استفاده از فضاي مجازي و اینترنت و هویت مکاني .10جدول 

 های اجتماعی شبکه ساعت استفاده از اینترنت متغیرها

 -31/0** -32/0** هویت مکانی

میاش ،وف ااتفانز ا  فضیای مجیا ی   اینتر،یت   بعید هوییت مکیا،  نر مییاش         فرضیه ششم:
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  نا،ش
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هیای   بر حسج مخاطج بیونش ایایت  دمو اش  منظور پااخ ب  این فرضی  ک  بین نا،ش ب 
ا  د میوش هحلییل    دهای اجتماع  نر بعد هویت مکیا،  هفیا ت  جیون نارن    اینتر،ت    شبک 
 ها ااتفانز شد.  ( برای مقایس  میا،گینANOVAراه  )  اریا،س یک

هاي  نتایج آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه میانگین هویت مکاني بر حسب مخاطب بودن سایت .11جدول 

 هاي اجتماعي اینترنتي و شبکه

 داری سطح معنی F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات آزمون

 522/10 4 089/42 ها گروه بین
211/19 001/0 

 548/0 379 590/207 ها درون گروه

شدز بیا،گر هفیا ت   مااهدز Fنهد.  را ،ااش م  ANOVAجد ل فوت ،تای  حاصل ا  د موش 
های اجتمیاع    های اینتر،ت    شبک  نار نر هویت مکا،  بر حسج مخاطج بونش اایت معن 
 ااتفانز شد.  Tukeyها ا  د موش هعقیب   منظور بررا  هفا ت ن  ب  ن  میا،گین . ب اات

منظور بررسي دلبستگي عاطفي مکان بر حسب مخاطب بودن  ها به نتایج آزمون تعقیبي میانگین .12جدول 

 هاي اجتماعي هاي اینترنتي و شبکه سایت

p گروه  ها تفاوت میانگین خطای استاندارد 

001/0 

001/0 
001/0 
001/0 

13/0 

13/0 
13/0 
18/0 

53/0 

52/0 
74/0 
48/1 

 سرگرمی

 فیلم و سریال
 خوانندگانموسیقی و 

 ها دیگر سایت

 های سیاسی اخبار و برنامه

1 

269/0 
001/0 

11/0 

11/0 
16/0 

009/0- 

21/0 
95/0 

 فیلم و سریال

 موسیقی و خوانندگان
 ها دیگر سایت

 سرگرمی

157/0 

001/0 

10/0 

16/0 

22/0 

96/0 

 موسیقی و خوانندگان

 ها دیگر سایت
 فیلم و سریال

 موسیقی و خوانندگان ها دیگر سایت 74/0 16/0 001/0

نهد ک  میا،گین گر ه  کی  مخاطیج اخبیار       ،تای  د موش هعقیب  نر جد ل فوت ،ااش م 
های ارگرم د فییل    ایریالد مواییق        ،سبت ب  میا،گین گر ز دهای ایاا  هستند بر،ام 

طور معنیاناری بیاتهر اایت. مییا،گین گر هی  کی  مخاطیج         ها ب  خوا،ندگاش   نیگر اایت
های فیل    اریال   موایق    خوا،ندگاش نر هویت مکا،  هفا ت  رم  هستند با گر زارگ
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طیور معنیاناری بیاتهر ا  گیر ز نیگیر       اما میا،گین گر ز ارگرم  ب  دمعناناری  جون ،دارن
ها اات. بین میا،گین گر ز فیل    اریال   خوا،نیدگاش   مواییق  نر هوییت مکیا،       اایت

طیور معنیاناری بیاتهر ا      دارن. اما میا،گین گر ز فییل    ایریال بی    هفا ت معناناری  جون ،
طیور معنیاناری بیاتهر     ب ،یز ها اات. میا،گین گر ز موایق    خوا،ندگاش  گر ز نیگر اایت

 ها اات.  ا  گر ز نیگر اایت
منظییور پااییخ نانش بیی  اییین فرضییی  کیی  بییین مرمتییرین نلیییل حضییور   ااییتفانز نر   بیی 
ا  د میوش هحلییل    داجتماع    فضای مجا ی   هویت مکا،  هفا ت  جیون نارن های  شبک 

 ها ااتفانز شد.  ( برای مقایس  میا،گینANOVAراه  )  اریا،س یک

نتایج آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه میانگین هویت مکاني برحسب مهمترین دلیل حضور و  .13جدول 

 هاي اجتماعي و فضاي مجازي استفاده در شبکه

 داری سطح معنی F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات آزمون

 323/40 4 290/161 ها گروه بین
897/172 001/0 

 233/0 379 389/88 ها درون گروه

شدز بیا،گر هفیا ت   مااهدز Fنهد.  را ،ااش م  ANOVAجد ل فوت ،تای  حاصل ا  د موش 
هیای   نار نر نلبستگ  عاطف  مکاش بر حسج مرمترین نلیل حضور   ااتفانز نر شیبک   معن 

هیا ا  د میوش    منظیور بررای  هفیا ت ن  بی  ن  مییا،گین      . بی  ااتاجتماع    فضای مجا ی 
 . ااتفانز شد Tukeyهعقیب  
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منظور بررسي دلبستگي عاطفي مکان بر حسب مهمترین دلیل حضور و  ها به نتایج آزمون تعقیبي میانگین .1۴جدول 

 هاي اجتماعي و فضاي مجازي استفاده در شبکه

p گروه  ها تفاوت میانگین خطای استاندارد 

001/0 

001/0 
001/0 
001/0 

07/0 

09/0 
10/0 
12/0 

70/0- 

16/1- 
88/1- 
66/2- 

 های دوستی حضور در گروه

 استفاده از مطالب و اخبار
 گذراندن اوقات فراغت

 سایر موارد

یابی و آشنایی با جنس  دوست
 مخالف

001/0 

001/0 
001/0 

08/0 

09/0 
11/0 

46/0 

18/1 
96/1 

 استفاده از مطالب و اخبار

 گذراندن اوقات فراغت
 سایر موارد

 های دوستی حضور در گروه

 و خانوادگی

001/0 

001/0 

11/0 

13/0 

72/0- 

50/1- 

 گذراندن اوقات فراغت

 سایر موارد
 استفاده از مطالب و اخبار

 گذراندن اوقات فراغت سایر موارد -77/0 13/0 001/0

منظیور بررای  هوییت مکیا،  بیر حسیج مرمتیرین نلییل          ها بی   ،تای  د موش هعقیب  میا،گین
نهید کی  مییا،گین گیر ز      های اجتماع    فضای مجا ی ،ااش م  حضور   ااتفانز نر شبک 

های ارهبیا  بیا ن ایتاش همک ای         یاب    دشنای  با جنس مخالف ،سبت ب  گر ز ن ات
های ن ات    خا،وانگ د اایتفانز ا  مطالیج      ر گر زهمفکری نر  مین  نر سد حضور ن

هیر   طیور معنیاناری پیایین    اخبار ر   ن،یاد گذرا،دش ا رات فرابت   هفریح   ایایر میوارن بی    
های ن ات    خا،وانگ  ،سبت ب  ااتفانز ا  مطالج    حضور نر گر ز  اات. میا،گین گر ز

طور معناناری باتهر اایت.   اایر موارن ب اخبار ر   ن،یاد گذرا،دش ا رات فرابت   هفریح   
هیای گذرا،یدش ا ریات     ااتفانز ا  مطالج   اخبیار ر   ن،ییا ،سیبت بی  گیر ز       میا،گین گر ز

گذرا،دش ا رات   هر اات. میا،گین گر ز طور معناناری پایین فرابت   هفریح   اایر موارن ب 
 هر اات.  ناری پایینطور معنا ،سبت ب  گر ز اایر موارن ب ،یز فرابت   هفریح 

میاش پذیرش فرهن  مدرش )برب (   بعد عاطف  نلبستگ  مکاش نر میاش  فرضیه هفتم:
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  نا،ش

نهد ک  ضریج همبستگ  میاش پذیرش فرهن  میدرش )بربی (   بعید     ها ،ااش م  یافت 
 01/0( نر ایطح  =r-14/0دمو اش نبیراتا،  هررا،ی  )  نا،شعاطف  نلبستگ  مکاش نر میاش 

 منف    معنانار اات. 
شون   میاش پیذیرش فرهنی  میدرش )بربی (        فرضی  هفت  په هش هریید م  دبنابراین
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دمیو اش نبیرایتا،  هررا،ی  رابطی  معنیانار  جیون        بعد عاطف  نلبستگ  مکاش نر میاش نا،ش
 نارن. 

 ماتریس همبستگي میان پذیرش فرهنگ مدرن )غربي( و بعد عاطفي دلبستگي مکان .1۵جدول 

 پذیرش فرهنگ مدرن متغیرها

 -14/0** دلبستگی عاطفی مکان

         * p < 0. 05 ** p < 0. 01 

میاش پذیرش فرهن  مدرش )برب (   بعید رفتیاری نلبسیتگ  مکیاش نر مییاش       فرضیه هشتم:
 ررا،  رابط  معنانار  جون نارن. دمو اش نبیراتا،  ه نا،ش

نهد ک  ضریج همبستگ  میاش پذیرش فرهن  میدرش )بربی (   بعید     ها ،ااش م  یافت 
 01/0( نر ایطح  =r-54/0دمو اش نبیراتا،  هررا،ی  )  رفتاری نلبستگ  مکاش نر میاش نا،ش

 منف    معنانار اات. 
شون   میاش پذیرش فرهنی  میدرش )بربی (       فرضی  هات  په هش هریید م  دبنابراین

دمیو اش نبیرایتا،  هررا،ی  رابطی  معنیانار  جیون        بعد رفتاری نلبستگ  مکاش نر میاش نا،ش
 نارن. 

 ماتریس همبستگي میان پذیرش فرهنگ مدرن )غربي( و بعد رفتاري دلبستگي مکان .1۶جدول 

 پذیرش فرهنگ مدرن متغیرها

 -54/0** دلبستگی رفتاری مکان

         * p < 0. 05 ** p < 0. 01 

دمیو اش   میاش پذیرش فرهن  مدرش )برب (   بعد هویت مکا،  نر مییاش نا،یش   فرضیه نهم:
 نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن. 

نهید کی  ضیریج همبسیتگ  مییاش پیذیرش فرهنی  میدرش          های جد ل ،ااش م  یافت 
( نر ایطح  =r-51/0دمیو اش نبیرایتا،  هررا،ی  )    بعد هویت مکا،  نر میاش نا،ش )برب (  

 منف    معنانار اات.   01/0
شون   میاش پذیرش فرهن  مدرش )برب (   بعید   بنابراین فرضی  ،ر  په هش هریید م 

 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.   هویت مکا،  نر میاش نا،ش

 ماتریس همبستگي میان پذیرش فرهنگ مدرن )غربي( و بعد هویت مکاني .17جدول 
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 پذیرش فرهنگ مدرن متغیرها

 -54/0** هویت مکانی

         * p < 0. 05 ** p < 0. 01 

میاش پایگاز اجتماع  ی ارتصانی  الدین   بعد عاطف  نلبسیتگ  مکیاش نر مییاش      فرضیه دهم:
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  نا،ش

منظور پااخ نانش ب  این فرضی  ک  میاش پایگیاز اجتمیاع  ی ارتصیانی  الیدین   بعید        ب 
ا   دا،  رابط  معنانار  جیون نارن دمو اش نبیراتا،  هرر عاطف  نلبستگ  مکاش نر میاش نا،ش

هیا اایتفانز شید. جید ل      ( برای مقایس  مییا،گین ANOVAراه  ) د موش هحلیل  اریا،س یک
شیدز بییا،گر عیدم هفیا ت      مااهدز Fنهد.  را ،ااش م  ANOVA یل ،تای  حاصل ا  د موش 

ر مییاش  نار میاش پایگاز اجتماع  ی ارتصیانی  الیدین   بعید عیاطف  نلبسیتگ  مکیاش ن        معن 
 . ااتدمو اش نبیراتا،  هررا،   نا،ش

نتایج آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه میانگین پایگاه اجتماعي ـ اقتصادي والدین و بعد عاطفي  .1۸جدول 

 دلبستگي مکان

 یدار معنیسطح  F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات آزمون

 174/0 7 218/1 ها گروه بین
097/1 364/0 

 159/0 371 807/58 ها گروهدرون 

میاش پایگاز اجتماع  ی ارتصانی  الیدین   بعید رفتیاری نلبسیتگ  مکیاش نر        فرضیه یازدهم:
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.   میاش نا،ش
منظور پااخ نانش ب  این فرضی  ک  میاش پایگیاز اجتمیاع  ی ارتصیانی  الیدین   بعید        ب 
 ددمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنیانار  جیون نارن   نلبستگ  رفتاری نر میاش نا،شعاطف  

ها ااتفانز شد. جید ل   ( برای مقایس  میا،گینANOVAراه  ) ا  د موش هحلیل  اریا،س یک
شیدز بییا،گر عیدم هفیا ت      مااهدز Fنهد.  را ،ااش م  ANOVA یل ،تای  حاصل ا  د موش 

ماع  ی ارتصیانی  الیدین   بعید رفتیاری نلبسیتگ  مکیاش نر مییاش         نار میاش پایگاز اجت معن 
 . اات دمو اش نبیراتا،  هررا،  نا،ش

نتایج آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه میانگین پایگاه اجتماعي ـ اقتصادي والدین و بعد رفتاري  .19جدول 

 دلبستگي مکان
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 یدار معنیسطح  F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات آزمون

 909/0 7 366/6 ها گروه بین
1 431/0 

 910/0 371 530/337 ها درون گروه

مییاش پایگیاز اجتمیاع  ی ارتصیانی  الیدین   بعید هوییت مکیا،  نر مییاش            فرضیه دوازدهم:
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  نا،ش

پایگیاز اجتمیاع  ی ارتصیانی  الیدین   بعید       منظور پااخ نانش ب  این فرضی  ک  میاش  ب 
ا  د میوش   ددمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنیانار  جیون نارن   هویت مکا،  نر میاش نا،ش

هیا اایتفانز شید. جید ل شیمارز       ( برای مقایس  میا،گینANOVAراه  ) هحلیل  اریا،س یک
ییا،گر عیدم هفیا ت    شیدز ب  مااهدز Fنهد.  را ،ااش م  ANOVA یل ،تای  حاصل ا  د موش 

دمیو اش   نار میاش پایگاز اجتماع  ی ارتصانی  الدین   بعد هویت مکا،  نر میاش نا،یش   معن 
 . ااتنبیراتا،  هررا،  

 نتایج آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه میانگین پایگاه اجتماعي ـ اقتصادي والدین و بعد هویت مکاني .20جدول 

 داری سطح معنی F مجذورات میانگین df مجموع مجذورات آزمون

 167/1 7 167/8 ها گروه بین
816/1 083/0 

 643/0 371 389/238 ها درون گروه

 گيری   نتيجهبندی و  جمع

میاش میزاش ااتفانز ا  فضای مجا ی   اینتر،ت   بعد عاطف  نلبستگ  مکیاش نر   فرضیه اول:
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.   میاش نا،ش
های دمیاری بیا    نهد. همبستگ  یافت  ها همبستگ  میاش ن  مت یر را معنانار ،ااش م  یافت 

نر  دجا ی همخوا،  نارن. ا  نیدگاز گیید،ز ،ظری  گید،ز نر باب کاربرن اینتر،ت   فضای م
های ا،تزاع د ارشت ن ات  نگرگوش شد. ن ات   ن راش مدرش همراز با بس  گسترنش ،ظام

ییا حتی    « نشیمن »نیگر « ن ات»دید. متضان  های با جاگیری ب  شمار م  بالباً یک  ا  شیوز
«. شنااید  و ا  را ،می  کسی  اایت کی  شیخ    »یا « همکار»د «دشنا»،یستد بلک  بیاتر « بیگا، »

ای جیز محبیت شخصی      نهدکی  پایتوا،    همراز این گذارد شرافت جایش را ب   فاناری م 
یعنی  اینکی     ؛،امیید « نرات »هواش د ش را  نهد ک  م  ،دارن   اخ ص جایش را ب   یزی م 

شخو باید ر راات   با ُحسین ،ییت باشید. ن ایت کسی  ،یسیت کی  همیای  حقیقیت را          
کی  نر  « ن ایت خیوب  »خواهید.   س  اات ک  خییر عیاطف  نیگیراش را می     بگویدد بلک  ک
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مصیاحج  »هیواش ر ی کمیک ا  حسیاب کیرند امیر   جیایش را بی          ر  گار اخت  ه  م 
عنواش  ار وب ،ظری این  بر طبق ،ظری  با من ی ک  ب   دهر نانز اات. ب  عبارت نریق« محترم

شیکلد ارهباطیات ا،سیا،  را نر    په هش ا،تخاب شدز بیون ی همجیواری مجیا ی بی  برتیرین       
ها نر کنار  نهد. حت  افران یک خا،وانز ک  ب  لحا  فیزیک  ااعت مدر،یت  ایال ،مایش م 

کنندد هیر کیدام بیا اایتفانز ا  هلفین همیرازد        یکدیگر ررار نار،د   ب  ظاهر با ه   ،دگ  م 
 اایل اکنوش ر،د. ب های خاص خون را ااخت    نر دش ب  ار م  ن،یای مجا ی   شبک  پیو،د
هیای گسیترنز   گو،یاگوش دشد اینتر،یت   فضیای مجیا ی        کا،یال   ارهباط   وش هلویزیوش 

دز افران یک خا،وانز بیا اایتفانز ا  د،یاش   ارضیای ،یا هیای مختلیف خیون اعی  ا          شباعث 
هیا جزاییر گیرم     ای نر خون گرنیدز   نیگر خا،ی   ارتصانید عاطف د جنس د هر یک جزیرز

هیا ا   میین بیا ی      ا  نریاهیای بسییار اییر خلیوت   هنریای  ،یسیتند. خا،ی        صمیمیت نر 
ماترک عاق   ن ات  ب  محل مخاصمات ارض    ا  ااختماش اهحان   مونت ب  پناهگیاز  

های جداگا،  خون ردم گذاشیت      ا،د. ما ب  ناخل خا،  بندی شدز هبدیل شدز  یر مین  انگر
یی   « میا » یرا افیران نیگیر    در ی  های جداگا،  خون م  تای د   اپس ب  ناخل اها نر را بست 

هواش گفت ایین   ا،د. نر ،رایت م  شدز« من»بینند بلک  هم   نر اطرا  خون ب  گو،  عین  ،م 
شون   میزاش ااتفانز ا  فضای مجیا ی   اینتر،یت بیر نلبسیتگ  عیاطف  بی         فرضی  اپبات م 

 نهد.  را کاهش م  مکاش هرپیرگذار اات   دش
میاش ،وف ااتفانز ا  فضای مجا ی   اینتر،ت   بعد عاطف  نلبستگ  مکاش  فرضیه دوم:
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  نر میاش نا،ش
هیای   هیا   شیبک    بندی   نلیل حضیور نر ایایت   نهد با هوج  ب  هقسی  ها ،ااش م  یافت 

د فیل    ایریالد مواییق       ای ایاا د ارگرم ه اخبار   بر،ام »فضای مجا ی یعن  موارن 
ارهبییا  بییا ن اییتاش همک ایی     د یییاب    دشیینای  بییا جیینس مخییالف د ن اییت خوا،نییدگاش

های ن ات    خا،وانگ د اایتفانز ا  مطالیج      همفکری نر  مین  نر سد حضور نر گر ز
،گین گیر ز  نهید کی  مییا    د ،ایاش می   «اخبار ر   ن،ییا   گذرا،یدش ا ریات فرابیت   هفیریح     

های ارهبیا  بیا ن ایتاش همک ای         یاب    دشنای  با جنس مخالف ،سبت ب  گر ز ن ات
طیور   های ن ات    خا،وانگ    اایر میوارن بی    همفکری نر  مین  نر سد حضور نر گر ز

ییاب    دشینای  بیا جینس مخیالف بیا        هر اات اما بین میا،گین گیر ز ن ایت   معناناری پایین
ا  مطالج   اخبار ر   ن،یاد گذرا،دش ا رات فرابت   هفریح نر نلبستگ   های ااتفانز گر ز

هیای ن ایت     حضور نر گر ز  عاطف  ب  مکاش هفا ت معناناری  جون ،دارن. میا،گین گر ز
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هیر   طیور معنیاناری پیایین      خا،وانگ  ،سبت ب  اایر موارن نر نلبستگ  عاطف  ب  مکیاش بی   
های ن ات    گر ز گذرا،دش ا رات فرابت   هفریح    حضور نر گر ز  اات. اما بین گر ز

های ااتفانز  ااتفانز ا  مطالج   اخبار ر   ن،یا هفا ت معناناری  جون ،دارن. میا،گین گر ز
ا  مطالج   اخبار ر   ن،یا   گذرا،یدش ا ریات فرابیت   هفیریح ،سیبت بی  ایایر میوارن نر         

 هر اات.   طور معناناری پایین نلبستگ  عاطف  ب  مکاش ب 
 د(1390هبار ) اکبر اکبری هواش گفت این رابط  معنانار اات   هحقیق عل  نر ،رایت م 

کند ک  پر با نییدهرین   این فرضی  را اپبات م  دک  نر بخش پیاین  په هش ب  دش اشارز شد
های جراش بیاترین شباهت را ب  جامع  ا،سا،  نار،د   ب  فرن امکاش بررراری ارهبا  با  اایت

هیای  میا، د مکیا، د ایاای د فرهنگی        شمار بسیاری ا  افران نیگر را فیارز ا  محید نیت  
ای  هواش همچوش  یر مجموع  های اجتماع  را م  نهند. با هوج  ب  اینک  شبک   ارتصانی م 

ا  جامع  نر ،ظر گرفت ک  افران نر دش ب  ،وع   ،دگ  موا ی با  ،یدگ  بیر ،ی  خیون نر    
کنندد باید هصریح کرن ک  افران بیا   نا ،د   با افران نیگر ارهبا  برررار م پر جامع   ارع  م 
هیای اجتمیاع د ا     هیای مختلیف رایا،     هیای اجتمیاع    اایتفانز ا  گو،ی      حضور نر شبک 

مزایای حضور نر این اجتماف مجا ی ،ظیر حمایت اطرافیاش نریافیت اط عیاتد عواطیف      
ا  جوا،ج  ،دگ   ارع  خون را ک  ،یا منید حضیور   شو،د   بسیاری  احسااات برخونار م 

 د ر،د.  نات م  فیزیک  افران نر کنار یکدیگر ،یستد ب 
میاش میزاش ااتفانز ا  فضای مجیا ی   اینتر،یت   بعید رفتیاری نلبسیتگ        فرضیه سوم:

 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  مکاش نر میاش نا،ش
 راد.  نهد   این فرضی  ب  اپبات م  ش ن  مت یر را معنانار ،ااش م ،تای  همبستگ  میا

میاش ،وف ااتفانز ا  فضای مجا ی   اینتر،یت   بعید رفتیاری نلبسیتگ       فرضیه چهارم:
 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  مکاش نر میاش نا،ش
انز ا  فضیای مجیا ی   اینتر،یت    نار میاش ،وف اایتف  نهندز عدم هفا ت معن  ،تای  ،ااش

 راد.  بونز   بعد رفتاری نلبستگ  مکاش بونز   ب  همین نلیل این فرضی  ب  اپبات ،م 
: میاش میزاش ااتفانز ا  فضای مجا ی   اینتر،یت   بعید هوییت مکیا،  نر     فرضیه پنجم

 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.   میاش نا،ش
هیای دمیاری بیا       دماری ن  مت یر را ،ااش نانز   ،یز ایین ،تیای  دمیو ز   همبستگ د،تای 

هیای کنیو،  ریدرت ایین اایت هیا        ،ظرات مطرح شدز نر فصل ن م مبن  بر این هد  ،ظام
هیای   مرنم را نر ناترس کامپیوهرها ررار نهند )  ،  بیالعکس(د  راکی  کامپیوهرهیا ماشیین    
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هیای برتیری ا  کامپیوهرهیا بیرای ،ظیارت       ،مو،ی   یافت  هستند. هصیور    ،ظ « کامل»ا،ضباط  
های  های مال  بیامارد  ضعیت دب   هوای جرا، د پخش  رف  هراکنش طور ب  کامل ک  ب 

کننیدد نشیوار اایت       را رنییاب  می    ...ها    ر م اید مکالمات د، ین  ت گسترنز ماهوارز
هیا   ،ماینیدگاش    پرنا شیگراش نانز بین د،را ب  ،حوز کار کارمنداشد ا  ربیل  ،گاز اراار خیرز
هیای ،میایش ییا     یابد ک  ا  این طریق همام  ضربات د،را ب  کلیدهای صیفح   هلفن  بس  م 

شیون.   بنیدی   ار ییاب  می      میاش    شیون(  صورت بالقوز ضب  می   اظرارات د،را ضب  )یا ب 
برای هنظی  فیرن نر  نهند   ا  ،تیج    پیامد  کامپیوهرها کار ارپرات  یا ،ظارت را ا،جام م 

 میاش   فضیا   « بنیدی  رطعی  »  « پیذیری  فرمیاش »د «ایا ی  فرنی»نهند:  محی  مجا ی ا،جام م 
 ریزاش(.  بندی بر،ام  بر،ام   ماش   )ا طریق جدا ل  ما، 
ااتفانز  یان ا  فضای مجا ی   اینتر،ت موجج هضیعف بعد هیویت    دهر ب  عبارت نریق

 ز اات. نلبستگ  مکاش نر ن،یای مدرش شد
میاش ،وف ااتفانز ا  فضای مجا ی   اینتر،ت   بعد هویت مکا،  نر میاش  فرضیه ششم:

 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  نا،ش
،تای  با هوج  ب  عنا ین  ک  برای اینجش ،یوف اایتفانز ا  فضیای مجیا ی   اینتر،یت       

یاب    دشنای  با جینس مخیالف    ن اتنهد ک  میا،گین گر ز  ماخو شدز ااتد ،ااش م 
های ارهبا  با ن ایتاش همک ای    همفکیری نر  مینی  نر سد حضیور نر       ،سبت ب  گر ز

های ن ات    خا،وانگ د ااتفانز ا  مطالج   اخبار ر   ن،یاد گذرا،دش ا رات فرابت  گر ز
هیای   ر نر گیر ز حضیو   هر اات. میا،گین گیر ز  طور معناناری پایین   هفریح   اایر موارن ب 

ن ات    خا،وانگ  ،سبت ب  ااتفانز ا  مطالج   اخبار ر   ن،یاد گذرا،دش ا رات فرابیت    
اایتفانز ا  مطالیج   اخبیار      طور معناناری باتهر اات. میا،گین گر ز هفریح   اایر موارن ب 
معنیاناری  طور  های گذرا،دش ا رات فرابت   هفریح   اایر موارن ب  ر   ن،یا ،سبت ب  گر ز

گذرا،دش ا رات فرابت   هفریح ،سبت بی  گیر ز ایایر میوارن       هر اات. میا،گین گر ز پایین
 شون.   هواش گفت ک  این فرضی  هریید م  هر اات   نر،رایت م  طور معناناری پایین ب 

میاش پذیرش فرهن  مدرش )برب (   بعد عاطف  نلبستگ  مکاش نر میاش  فرضیه هفتم:
 یراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن. دمو اش نب نا،ش

نهد   ایین دمیو ز دمیاری بیا ایین ،ظریی         ها رابط  این ن  مت یر را معنانار ،ااش م  یافت 
گیید،ز نر بیاب همبسیتگ  جریا،  شیدش مدر،یتی    ،قیش فضیای مجیا ی همخییوا،  نارن.          

اش ییک پدییدش   عنیو  کنیدد بی    شدش ک  گیید،ز دش را ،تیجی  پیویش مدر،تیی  هلقی  می        جرا، 
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اجتمییاع  فراگیییر   هرپیرگییذارد حاصییل مییوج عظیمیی  ا  ه ییییرات   هحییوته  ااییت کیی    
های هویت  همام جوامیع بایری را بیا  الای  بیزر        ااختارهای انت د بوم د مل    بنیا ش
دمدش عوامل ایاا د اجتماع د فرهنگ د ارتصیانی     مواج  ااخت  اات. این پدیدز با جمع

های ،وین اط عات   ارهباطات ک  ارعت   نامن  هعامل مییاش     فنا رینر رأس هم د هواع
کنندد عامل بسیاری ا  ه ییر   هحیوتت اجتمیاع     مرنم اراار جراش را هادید   هقویت م 

نر  ،دگ  ا،ساش بونز   بر هویت افراند ر اب  شخص     ،دگ  خصوص  د،ریا  ... هیرپیر   
دش ه یییر نر پابرجیاهرین عرصی  حییات بایر یعنی        گذاشت  اات ک  ا  بار هرین ،مونهیای  

ای ارتصیانی ،یسیت   ،بایید دش را بیا      شیدش هنریا پدییدز    فرهن  اات. ا  ،ظر گید،ز جریا،  
شیدش را هما،نید کینش ا  راز ن ر هعرییف      پیدایش ،ظیام جریا،  یکی  ا،گاشیت. ا  جریا،      

،  د،ی    هرابیری   های اخیر ب  پییدایش  ایایل ارهبیا  جریا     کند   هادیدش را نر اا ل م 
شیدشد ایین امکیاش را فیراه        ییهز جریا،    نا،ید. فراینید هجیدن   بی      ا،بوز ارهباط  مرهب  م 

ها ا الط  مر های مکیا،  رهیای  یابنید   نر گسیترش بسییار پرنیا ر فضیا           ش اا ن ها ا،سا م 
 مییاش بییا یکییدیگر رابطیی  بررییرار کننیید. اگر یی  نر جوامییع ایینت  ،یییز ر ابیی  اجتمییاع  نر  

 ابسیتگ  فضیا    میاش بی        اایط   ب گرفت  ل  این ر اب   ار وب فضا    ماش شکل م  
مکییاشد محیید ن   مکا،منیید بون،یید. نر اییین شییرای  مکییاش کییام ً نر خییدمت فرهنیی       

اا ی انت  ررار ناشتد نرحالیک  فرایند جریا،  شیدش بیا فضیامند ایاختن  ،یدگ         هویت
 نهد.    شدت کاهش م اجتماع  این رابلیت   هوا،ای  مکاش را ب

ا  ،ظر گید،ز نر جراش مجا ی   اایبری همیام  منیاطق ن ر   ،زنییک جریاش بی  هی        
نهنید   بنییان  ،یدگ      ها را شکل م  هاد دگاه  ا،د   این ارهبا    پیواتگ  مربو    پیوات 

های مختلف نگرگوش ایاخت  اایت. پیس هر ی  مییزاش پیذیرش        اجتماع  بار را نر عرص 
 یابد.  فرهن  برب  بیاتر باشد بعد عاطف  نلبستگ  مکاش کاهش م 

میاش پذیرش فرهن  مدرش )بربی (   بعید رفتیاری نلبسیتگ  مکیاش نر       فرضیه هشتم:
  اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.  دمو میاش نا،ش
گییرن   هر ی  مییزاش پیذیرش      نهد این فرضیی  میورن هرییید ریرار می       ها ،ااش م  یافت 

 فرهن  برب    مدرش بیاتر باشد بعد رفتاری نلبستگ  مکاش کمتر اات.  
میییاش پییذیرش فرهنیی  مییدرش )بربیی (   بعیید هویییت مکییا،  نر میییاش  فرضیییه نهییم:

 مو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن. د نا،ش
گییرن   هر ی  مییزاش پیذیرش      نهد این فرضیی  میورن هرییید ریرار می       ها ،ااش م  یافت 
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 فرهن  برب    مدرش بیاتر باشد بعد هویت نلبستگ  مکاش کمتر اات. 
ش نر میاش پایگاز اجتماع  ی ارتصانی  الدین   بعد عاطف  نلبسیتگ  مکیا    فرضیه دهم:

 دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون نارن.   میاش نا،ش
نهد همبستگ  میاش این ن  مت یر  جیون ،یدارن   ایین فرضیی  بی  اپبیات        ،تای  ،ااش م 

 راد.  ،م 
میاش پایگاز اجتماع  ی ارتصانی  الدین   بعد رفتاری نلبسیتگ  مکیاش     فرضیه یازدهم:

   هررا،  رابط  معنانار  جون نارن. دمو اش نبیراتا، نر میاش نا،ش
نهد همبستگ  میاش این ن  مت یر  جون ،دارن   این فرضی  بی    ها ،ااش م  یافت همچنین 
 راد.  اپبات ،م 

میاش پایگاز اجتماع  ی ارتصانی  الدین   بعد هویت مکیا،  نر مییاش     فرضیه دوازدهم:
 نارن. دمو اش نبیراتا،  هررا،  رابط  معنانار  جون  نا،ش

نهد همبستگ  میاش این ن  مت یر  جون ،دارن   ایین فرضیی  بی  اپبیات      ها ،ااش م  یافت 
هواش نر ،رایت گفت ک  با هوج  ب  مدل مفروم  ارائ  شدز نر فصل ن مد ایین   راد. م  ،م 

هعامل   اوم  د ن  عنصر ا،ساش   مکاش ا  طریق عنصر مکاش  ب   په هش برای ار یاب  نلبستگ 
نر   کی    گرن،ید  ش ب  لحا  شناخت د عاطف    عملکرنید  ارن ییک فردینید می    ا،ساش ی مکا 

. حضیور   اایت   این فردینید نر ،ظیر گرفتی  شیدز      نر  ملپر  عنواش عامل ب   ضمن دشد  ماش ه 
  بیاتر   برتری ،سبت ب  دش مکیاش   گرنن ها د،را احساس افران نر فردیند خلق مکاش ابج م 

گییرن   ایین    ق این هعامل با فضای مجا ی   اینتر،یت صیورت می    ناشت  باشند. نر این هحقی
عامل  ااط  نر میاش ا،ساش   مکاشد هرپیر منفی  خیون را گذاشیت    نلبسیتگ  مکیاش را کی        

 ،ماید.  م 
گرفیت   اگر   نر جوامع انت  ،یز ر اب  اجتماع  نر  ار وب فضا    ماش شکل م 

منید بون،ید. نر ایین     ش ب  مکاشد محید ن   مکیاش   ابستگ  فضا    ما  ااط  ب این ر اب  اما 
کی    ایا ی اینت  ریرار ناشیتد نرحیال       مکاش کام ً نر خدمت فرهنی    هوییت   دشرای 

فرایند جرا،  شدش با فضامند ااختن  ،یدگ  اجتمیاع  ایین رابلییت   هوا،یای  مکیاش را بی         
 نهد.  شدت کاهش م 

جرییاش بیی  هیی  مربییو     نر جرییاش مجییا ی   اییایبری همییام  منییاطق ن ر   ،زنیییک
نهند   بنییان  ،یدگ  اجتمیاع      ها را شکل م  هاد دگاه  ا،د   این ارهبا    پیواتگ  پیوات 

های مختلف نگرگوش ایاخت  اایت. پیس هر ی  مییزاش پیذیرش فرهنی          بار را نر عرص 
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 یابد.  ابعان نلبستگ  مکاش کاهش م  دبرب    حضور نر فضای مجا ی بیاتر باشد
ای   دمو ش   پر رش باید  های راا،  های فرهنگ د نر اا ماش ش عرص اگذار ایاات

هیای جامعی    همچنیین بی  پیامیدهای       هیاد بی   ارعییت    نر هنظی    هد ین   اجیرای ایاایت  
کی  بیا     ابستگ  ب  اینتر،ت نر عصر اط عات هوج    نرت کاف  ناشت  باشیند. نر صیوره   

ها ه یییر ،کننیدد ایین مسیئل  باعیث       یگذار ایااتگذار بر فرهن  جامع د  ه ییر عوامل هرپیر
 ییهز   ب  ؛شون شاش م  ها   ،اهوا،  نر ا،جام  ظایف هاد ،رانها   راا،  ضعف عملکرن اا ماش

گذارید افکار عمیوم      نر حو ز راا، د ،رانهای اپرگزار ،رانهای اجرای د ،رانهای را،وش
صد کرنش ه یییرات   ،یا هیای مخاطبیاش بایید     ها با ر . راا، هستندالیق    ،یا  مخاطباش  ... 

،یا های امر   د،را را شناخت    نر جرت پیش بین    رفع ،یا های ب  جا   مطلوب مخاطبیاش  
ها بد ش هوج  ب  ه ییرات اط عاه    ارهبیاط  ن،ییای    ی نر راا، گذار ایااتگام برنار،د. 

  پیر رش   رایا،  ملی  نر     پرشتاب کنو، د ،تیج  مطلوب  نر بر ،خواهد ناشیت. دمیو ش  
اش نر ش گیذار  ایاایت ایا اش     نرج  ا ل نر این  مینی  هیرپیر گذار،ید.  راکی  ا  هصیمی      

ای نر ایین  مینی  بیا عناصیر   منیابع       هوا،ند با  ضع ریوا،ین حرفی    حاکمیت ن لت بونز   م 
یرات اش   نر،تیجی  ،سیل دینیدز اییراش هیرپ     دمیو   نا،شبیر ش ا  ،ظام ک  بر فرهن    هویت 

 گذار،دد مقابل  کنند.   ،امطلوب م 
اش میا  ی  کسیا،     گیذار  ایاایت نر حو ز راا، د ا  یک او باید نر ،ظر بگییری  کی    

هییا بییرای  یی  کسییا،  ااییت. منییابع   یگییذار ایااییتهسییتند   ا  اییوی نیگییر اینکیی  اییین  
هیا     مای   خی  ی ا  میدیراش رایا،  هیا معا ،یاش   ایرنبیراش  ... هسیتند کی         گیذار  ایاایت 

ی هیا اجیرا     گذار ایااتهای حاک  فرهنگ د ایاا    اجتماع  نر همام  مراحل  یااتا
ی برای    کسیا،   گذار ایااتاین اات ک  نیگر ،ظارت بر اجراد هرپیر گذار،د. ،کت  مر  
امیا نر   دشیو،د  ها طیف  ایع  ا  افیران شیامل می     اات. مخاطباش ما نر حو ز مصر  راا، 

ی گیذار  ایاایت افران مورن بررا    هحقییق هسیتند. لیذا نر     اشددمو  نا،شپه هش حاضر 
هیا   طبقیات مختلیف اجتمیاع  نر خیون         راا،  باید ب  ماهیت گیر،دگاشد  یهگی  گیر ز  

انج  د،یاش     اشد الیق دمو  نا،ششناا  مخاطباشد ،یا شناا   اشد جامع دمو  نا،شخا،وانز 
بعیان  ،یدگ    همچنیین خلیق       اش ا  ،ظیر فرهنگی    ا  دمیو   نا،شهای  بررا  خصوصیت

ای را نر  خوی د،اش هوج  شون. هر یک ا  این میوارن   عناصیرد م حظیات خیاص    ییهز     
 طلبد.  ای م  های راا،  یگذار ایاات

اش نر محی  مدرا د راا،  دمو  نا،شهمچنین با هوج  ب  گذراش  ما،  خاص ا   رت 
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ای مناایج     کنید. محصیوتت رایا،    ایا ی   باید برای ااعاه  بیر ا   رت مدرای  بر،امی   
هیای بییر رایم د  ی          بیرای دمیو ش   داشدمو  نا،شمطلوب برای رفع ،یا های ب  جای 

هیای بیریونز     ،ی   اش را ا  پرا دمو  نا،شهوا،د  برای ارگرم       برای اط ف راا، د م 
نر بسیتر   های رانیو   هلویزیوشد کی   نر فضای مجا ی ن ر کند. جذابیت   کاش نر بر،ام 

اش را ا  دمیو   نا،یش فرهنگ    اجتماع    نر  ار وب هویت مل  ایرا،ی  اای م  اایتد    
 اا ن.   ،یا  م  هد    گاز ،اب  جا نر فضای اینتر،ت ب  های ب  پرا 

هد ین   ارائ  کتاب  دای اما نر  مین  دمو ش رام  نر مدارس   دمو ش اوان راا، 
یل د ا  جمل  اردامات منااج نر این  مینی  اایت   نرا  نر همین  مین  نر یک مقطع هحص

هیا )هی  نر مییزاش     ها   هفکرات ا،تقیانی نر اایتفانز ا  رایا،     اش را با نیدگازدمو  نا،شک  
. البت  این هنرا شیر ف خیوب  اایت   ،ی  اریدام       اا ن م ااتفانز   ه  نر ،وف ااتفانز( دشنا 
هیای کی ش نر ،ظیام دمیو ش        یارگیذ  ایاایت ای ا   کاف .  را ک  دمو ش ایوان رایا،   

پر رشد هد ین کتیج نرای د دمیو ش معلمیاش بیرای هیدریسد هعلیی    افیزایش مریارت          
هیا نر   اش نر این حو ز  ... را ها ،ظارت بر اجرای صحیح   مطلوب ایین دمیو ش  دمو  نا،ش
 گیرن.  بر م 

ا ی   های رام    بیررایم  نر اایتفانز ا  فضیای مجی     ،قش ،ران خا،وانز با دمو ش
اش نر میییزاش   ،ییوف ااییتفانز ا  فضییای دمییو  نا،ییش،ظییارت   کنتییرل مسییتقی    بیرمسییتقی  

ها بیا نریتد    هوا،د هادید   پرر،  شون. ،ظام فرهنگ  ما باید نر همام این  مین  مجا ید م 
 حساایت   هوشیاری عمل کند.  

 پيشنهادات  

 پيشنهادات کاربردی

. با هوج  ب  هضعیف نلبستگ  مکاش نر میاش کیاربراش فضیای مجیا ی   بیا هوجی  بی        1
شیون کی     ا،درکاراش حو ز دمو ش   هربیت ،وجوا،اش هوصی  م  های هحقیقد ب  نات فرضی 
های  کی  ایین هوییت     های  عمل  نر جرت دشنای  ،وجوا،اش با هویت هاریخ    مکاش بر،ام 

   این دشنای  نر اطوح مختلف نرا    هربیت  اعمال شون.   را نارا هستندد برگزار کنند
های هحقیق ب  اپبات راییدد   . برای مقابل  با پذیرش ابک  ،دگ  برب  ک  نر فرضی 2

عنیواش یکی  ا  محورهیای اصیل  ریرار       های ناخلی  بی    هر ی  ابک  ،دگ  اانز نر راا، 
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هیای هلویزییو،     لوکس نر بر،ام  پرناختن ب  هجم ت   ااتفانز ا  امکا،ات    اایل .گیرن
نر ،تیجی  مایک ت   شیون    شون اطح ا،تظار خا،وانز بیش ا  حد امکا،ات موجون  باعث م 

 .  شونخاص  ایجان 
هیای اط عیاه       هیاد ،رانهیا   فنیا ری    جا،ب   یرایاخت  . با اا ی   ااما،ده  هم 3

مریارت عمیوم     ارهباط    فضاهای فرهنگ    هنری نر جرت ارهقیای نا،یش هخصصی      
های مختلیف ارهبیا ؛ ا  جملی : مییاش      برای بررراری ارهبا  ملپر   موفق نر اطوح   عرص 
   .فرنید گر ه د جمع د مل د بین فرهنگ    جرا، 

صیورت عملی  جریت     . کمک ب  گسترش   ایجان ر اب  ،رانهای مد،  جوا،یاش بی   4
افیزایش بعید عیاطف     هید   بیا  های اجتماع  جوا،یاش نر ن،ییای  ارعی  د،یاش      هقویت کنش

 نلبستگ  مکاش نر د،اش. 
. ایجییان   گسییترش اییا ما،ده  اجتمییاع  ایینت  نر کنییار جوامییع مجییا ی ا  جملیی  5
ید جوا،یاش هی ل احمیر نر جریت هربییت      دمیو   نا،شهای اا م د مساجدد اا ماش  ا،جمن

 نه    پر رش عقاید.  شرر ،د دیندز؛ شکل
ق ،ی د حیس همیدرنی ،سیبت بی  ا،سیا،یتد       هقوییت رفتارهیای ع  با هد  . دمو ش 6

 هقویت احساس هویت مل د کسج هصویر ارع  ا  ن،یای خارج نر کنار ن،یای مجا ی.  
شیدش رایا،  بیر     جا،ب  نربارز هرپیرات فرهنگ  جریا،   . بررا    مطالع  مستمر   هم 7
ی هیای  ،یدگ    الگوهیا    ها   رفتارهیاد ،رانهیای اجتمیاع د ایبک     د ،گرشها ار شهحول 

هیای   ایا ی  ی نر هصیمی  گذار ایااتهای معطو  ب   ارهباط    اخ ر  با هکی  بر په هش
 فرهنگ .  
. اهتمام جدی نر  مین  با شناا  هویت بوم    ر  دمداا ی فرهن  نین  ا طریق 8

 شناخت .   شناخت    نین های هاریخ د فرهن  جا،ب  ا  په هش حمایت  یهز   هم 
رش ب  علی د هکنولیو ید فرهنی    نرک جیدی بیونش      . ضر رت هحول نر ،وف ،گ9

شیدش رایا،  هوای  متولییاش امیور       خطر فر پاش  هویت فرهنگ  جامع  نر فردینید جریا،   
 فرهنگ  کاور.  

های هلویزیو،  برای جامع  انت    دناب  رایوم د،ریا اهمییت بیایتری      . نر بر،ام 10
   انن دشنای  ،دار،دد بات بر ن. مراا   گو،  ایندگاه  کسا،  ک  با  رائل باشند ها اطح

های هو یع جریا،    . ناتیاب  ب  ارتدار ارهباط    فرهنگ  ا  طریق ناترا  ب  شبک 11
هیای جریا،  نر فضیای     های اای م  بیا  بیاش    ای کاتهای فرهنگ د هقویت هولید  ند راا، 
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  نایتیاب  بی     اید ماارکت فعال نر راهبرن جرا،  اینتر،تد هواع  صانرات فرهنگی   رایا، 
 های مخاطباش جرا، .   ای   جرا،  متنااج با  ائق     یهگ  با ارهای منطق 

رییزی بیرای پرکیرنش شیکا  نیجیتیال    ناترای  بی  امکا،یات          . ه ش   بر،امی  12
 اط عاه    ارهباط  عصر جدید. 

شون ب  ابزارهای ایاا  متوال شد. ا   ها   هردیدهای فرهنگ  ،م  . نر برابر بحراش13
 های فرهنگ  باید ا  ابزارهای همجنس خونش بررز گرفت.  این ر ید برای مقابل  با  الش

اا ی   دمو ش عموم   شدش نر فضای عموم د دگاز . طرح ابعان گو،اگوش جرا، 14
 فرهنگ  بوم  یا فرهن  جرا،  شدز. برای هوا،منداا ی نر هعامل 

دفیرین   حیل    هیای  فیات   . ،راناا ی هخصص  برای گسترش راهکارهیا   مریارت  15
 ای   جرا، .   هعارضات بین فرهنگ  نر اطوح مل د منطق 

 های تحقيق محدودیت

نار   ایدئولو یک  بون ک  بسییاری ا  اایاهید      د ،گاز جرتاین هحقیق مرمترین محد نیت
های اجتماع  جامع  اییراش بیا دش    اش علوم اجتماع    راا،  نر برابر اپرات شبک ،ظر صاحج

هیا   ر بر  بون،د. این ،کت  بدین معناات ک  عموم اااهید ب  معایج   اپرات منف  ایین رایا،   
صورت ،اخوندگیاز   هوج  ناشت    ب  همین نلیل اع  نر القای نیدگاز ار ش  خون ی البت  ب  

نات دمدزد این ،گاز مایرون   های ب  یق ما ناشتند   ب  همین نلیل نر برخ  ا  گزارزی ب  هحق
  . نر جرت هعدیل دش ه ش شداات ک  
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