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 چکیده

 ليتبدد یاصل تياولو کيبه  ایدن یدر تمام ارتباطات موفق

حاضر تهیه و تدوين ابزاری هدف پژوهش . است شده

های اجتماعی بدوده اسدت. استاندارد در حیطه شبکه

کده  حداکی از آن اسدتو مبانی نظری رور پیشینه م

اما های اجتماعی موثر است عوامل متعددی بر شبکه

-شدبکهاين زمینه ابزار معتبری برای آشکارسازی  در

طراحی نشده اسدت. پدا از بررسدی  های اجتماعی

و شناسدايی عوامدل  ادبیدات پدژوهشمبانی نظری و 

صداح  نظدران رسدانه و  17مختلف و مصداحبه بدا 

سدوالی تهیده گرديدد.  21ابدزار  های اجتماعیشبکه

توسد   «های اجتماعیشبکه» همچنین اين مقیاس

کارشناسان و صاح  نظدران بده صدورت فر از ن 211

 پايايیبرای تعیین  .گزينش تصادفی پر گرديده است

Abstract 

Successful communications have 

become a top priority around the 

world. The purpose of this study was 

to develop a standard tool in social 

networks. The review of history and 

the theoretical basics suggest that 

several factors have impact on social 

networks, but no credible tools have 

been designed to reveal social 

networks. After studying the 

theoretical basics and previous 

literature, identifying various factors 

and interviewing with 17 media and 

social networks experts, 21-item 

toolkit was prepared. Also, this "social 

networks" scale is filled out by a 

random selection of 211 experts. 
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 مقدمه 

 یهاهيسرما هایدارايی نيترمهم جزوکارآمد،  یهادر سازمان یغن یامروزه منابع انسان

 هایسیاست، اتخاذ مناس  یگنج نیبا کمک چن .(2018 ،جسیک) شوندیمحسوب م هاسازمان

 اهمفر کشورهارشد و توسعه سازمان و  نهیزم توانندیم یمناس  شغل یراهبردها نيو تدو یسازمان

 مشخص گذشته جوامع یدهندهشکل منابع که معتقدند اغل  شناسان جامعه .(2018لوری،) شود

، 1)ريچر و همکاران شده است واقع دگرگونی و تغییر دستخوش منابع تحت بوده است اما امروزه

 خارج دنیای با کمتر و کردندمی زندگی بسته و کوچک هایمحی  در در گذشته افراد (.2018

 نقش ارتباطی و اطالعاتی نوين هایفناوری ظهور و مدرنیته دنبال امروزه به اما د؛داشتن ارتباط

 فرد توانندمی ارتباطی و اطالعاتی نوين هایفناوری و هارسانه زيرا شده است؛ رنگکم بسیار مکان

 (.1388 جزنی، خانی) بزنند پیوند جهان به و کنند جدا او خود مکان از را

                                                           

1 Reicher et al 

سواالت از آلفای کرونباخ استفاده گرديد. روايی سازه 

 22نسدخه  SPSSها توسد  ندرا افزارهدای و تحلیل

رسدانی، اطالععوامل  پرسشنامه تحت صورت گرفت.

ل اعتمدداد و تنددوع و گسددتردگی مددورد تحلیددل عامدد

اکتشافی، پايايی و روايی قرار گرفدت. همچندین و در 

نهايت مشخص گرديد که ابزار دارای روايی و پايدايی 

باشدد. سنجی مدیهای مطلوب روانمناس  و ويژگی

هدای ورزشدی اين ابزار میان دست اندرکاران برنامده

صدا و سیمای جمهدوری اسدالمی ايدران اسدتاندارد 

يدن ابدزار در سداير شود اگرديده است و پیشنهاد می

 .سازی قرار گیردجوامع نیز مورد بومی

 استانداردسددددازی مقیدددداس کلیدددددی  هایواژه

 ای ورزشدددی، هدددبرنامدددههدددای اجتمددداعی، شدددبکه

یمای هدای ورزشدی صددا و سدکاران برنامهدرنادست

 جمهوری اسالمی ايران

 

 

Cronbach's alpha was used to 

determine the reliability of the 

questions. Structural validity and 

analysis were performed by SPSS 22 

software. Questionnaire was analyzed 

in terms of exploratory, reliability and 

validity factors under the informing, 

trust, diversity and broadness factors. 

Finally, it was found that this tool had 

appropriate validity and reliability and 

desirable psychometric characteristics. 

This tool has been standardized for the 

people who contribute to making 

sports programs of the Islamic 

Republic of Iran Broadcasting and it is 

recommended that this tool should be 

customized to be applied in other 

communities. 
Keywords:       IRIB People who 

contribute to making sports programs, 

Social Networks Scale 

Standardization, Sports Programs 
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 و مستقیم طوربه تواندمی که اجتماعی انديشمندان توجه مورد مباحث ترينمهم از يکی امروزه،

 (.2018، 1باشند )سوالرد و همکارانمی اجتماعی هایشبکه تأثیرگذار جامعه بر غیرمستقیم

گذارند می تأثیر هاگروه و افراد وریبهره بر افزايش دانش اجتماعی هم و اجتماعی ارتباطات

  (.2016، 2)پونتاا

 و آموزش و رسانیاطالعدر کارکرد، کلیدی  و ینقش اساس زین مایصدا س انیم نيا در

 طوربههای ورزشی عصر حاضر سازمان .(1396 ،شیبانی)های اجتماعی دارد شبکه سازیفرهنگ

 هاسازمانقرار دارند و ضروری است تا اين عجی  شبکه های اجتماعی مداوا در معرض تغییرات 

های شبکه وعلمی عملکرد خود  هایروش رييادگیری و سا قيود از طربرای حفظ رسالت خ

 هايیپايگاهمجموعه  اي گاهيپا ینترنتيا یاجتماع هایشبکه (.2017 ،لوری) غنی سازند اجتماعی را

خودشان را با  هایفعالیت، افکار و هامندیعالقهتا کاربران بتوانند  آوردمیفراهم  یهستند که امکان

شبکه  کيشوند.  میرا با آنان سه هافعالیتافکار و  نيهم ا ديگران واشتراك بگذارند  به گرانيد

اشخاص فراهم  ایامکان را بر نيبر وب است که ا مبنی هایسرويا از ایمجموعه ،یاجتماع

اعضای شبکه ارتباط  گريبا د ايکنند،  جاديبرای خود ا یخصوص اي یعموم هایتوصیفکه  آوردمی

افراد،  گريد یعموم هایتوصیف انیبه اشتراك بگذارند و از م هاآند، منابع خود را با برقرار کنن

 هایشبکه فيدر تعر طورکلیبه .(2007 ،3سونیو ال دي)بو استفاده کنند ديت جداتصاال افتنيبرای 

 موتورساده مانند  تيسا کيهستند که از  هايیسراچه یاجتماع هایشبکهگفت  توانمی یاجتماع

را به  گذاریاشتراك تیخاص گريو امکانات د لیميمانند چت و ا یبا اضافه شدن امکانات ستجوگرج

است  اينترنت کاربر ونیلیصدها م يیمحل گردهما ،یاجتماع هایشبکه. دهندمیکاربران خود ارائه 

و فیروز سیتز . پردازندمیکه بدون توجه به مرز، زبان، جنا و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطالعات 

در فضای مجازی  یاجتماع تعاملت تيو تقو شيبرای افزا یاجتماع هایشبکه واقع در( 2015)

 اند .شدهطراحی

 و نترنتيچون ا یاستفاده آزاد از امکانات احتماالا ( معتقد است که 1391)همکاران  نصیری و

آنان  سواد وو باورها رواج دارد که اعتقادات  شتریب هايیخانوادهمجازی در  یاجتماع هایشبکه

 نيو آن ا گیردمیسرچشمه  زین گریيمسئله از عامل د نياما ا ؛است هاخانواده گرياز د ترضعیف

 یمنطق صورتبه اکثراا ماهوارهمجازی و  یاجتماع هایشبکه نترنت،ياست که چون در جامعه ما از ا

و  یفرهنگ مادی نگر مروج بیشتر ،یاتو ارتباط یو امکانات اطالعات هارسانه نيو ا شودنمیاستفاده 

که انفجار اطالعات در آن به وقوع  یکنون ایی، در دنواقع درهستند  یغرب انهيو فردگرا جولذت

                                                           

1 Soulard et al 

2 Putnam 

3 Boyed & Alison 
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، که اندقرارگرفتهآن  امدهاییجوانان در معرض پ ويژهبهو  هاانساناز  یمیو بخش عظ وستهیپ

 ،محمدعلی) رنديپذیم ری، تأثیاجتماع هایشبکه میاثر مستق اساس برکشورها  گريد زا بساچه

های اجتماعی کار را برای ساير محققان آسان استاندارد در راستای شبکه ابزار مناس  و .(1394

 .سازدمی

 267هدای اجتمداعی میدان نامده شدبکهردسازی پرسدش( به استاندا2019) ارانشکهم کاراکا و

کتشافی اتحلیل عامل  بوده است و 87/0پايايی فارغ تحصیل صورت گرفت که ابزار دارای  دانشجو و

( بدده 2018) گوبتددا همچنددین بشددیر و سددوالی روايددی سددازه را تايیددد کددرد. 26بددرای پرسشددنامه 

دانشدجويان هنددی  420استانداردسازی پرسشنامه سرمايه اجتماعی پرداخدت کده تحقیدق میدان 

گدل گو اورکدوت، لیندک ايدن، فیا بدوك، های اجتماعی تويتر،مقاطع تحصیلی باال در میان شبکه

عامدل  روايی مطلوب بوده که روايدی سدازه چهدار ( و8/0)آلفای دارای پايايی پالس صورت گرفت و

اطالعدات  کسد  آگداهی و سدرگرمی و تفدري  و کس  روابد  اجتمداعی، شبکه برای کس  دانش،

اعی ای اجتمدهدپايايی ابزار شدبکه به بررسی روايی و (2015لی وزنک ) نیهمچن مشخص گرديد. و

افی نتايج تحلیدل عامدل اکتشد ، پرداخته وگزارش دهی میان افراد تحصیل کردهبراساس روش خود

 طمیندان،ادارای سده خدرده مقیداس  ،پايدايی مناسد  بیانگر اين بوده است که ابزار دارای اعتبار و

 مکدارانشه وو همچنین هويسن  بوده است 8/0همچنین پايايی يا آلفای  ارتباطات بوده و اطالعات،

گاشدته مطالعدات نپايايی به روش دونیمده سدازی بدوده اسدت  ( که ابزار دارای روايی سازه و2011)

 .اشتبزار حاضر وادابه استاندارد سازی  ی ما رااجتماع هایابزار استاندارد برای شبکه رامونیپ اندك

 

 روش 

صاحبه مروش ابتدا با که در  ستا گرفته صورت سازیابزار ديکررو بچورچهادر  حاضر هشوپژ

ظران نصاح   و نینفر از متخصص 10شده است و  یگردآور شده ابزار تهداي صورت به نگر ژرف

مل ای شاشنامهپرس دادند وقرار روايی محتوايی  یمورد بررسهای اجتماعی ابزار را شبکه رسانه و

ست اماد بوده اعت انی ورساطالع تنوع، های گستردگی وکه دارای زير مقیاسگويه تهیه گرديد  21

زينش بصورت گ های اجتماعیشبکهصاح  نظران  وکارشناسان نفر از  211 توس که پرسشنامه 

لیل حسپا ت همچنین برای تعیین پايايی از آلفای کرونباخ استفاده شده و .تصادفی پر شده است

 صورت گرفت. 22نسخه  SPSSهای افزارعامل اکتشافی توس  نرا
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 یافته ها

ی بررس مورد استفاده مورديکی از رويکردهای آماری است که در آن اعتبار ابزار  1ل عاملی اکتشافیتحلی

 پاسخ داده شد . زير سؤال 4بايستی به  نظر  موردگیرد. به اين منظور برای رسیدن به هدف قرار می

 لیتقل قابلها به تعداد کمتری از عوامل )حداقل یک عامل( ای از معرف(  آیا مجموعه1) سؤال

 است؟

اولین مرحله در رويکرد تحلیل عاملی اکتشافی است که بايستی به آن پاسخ داده شود، به  بردهناا سؤال

 استفاده شد. 3گیریو آزمون کفايت نمونه 2تلت اين منظور از آزمون بار

 آزمون بارتلت بر اساس  میزان تفاوت بین دو ماتریس 1جدول
KMO  کائیآماره بار تلت )توزیع-

 اسکوئر(

 سطح معناداری درجه آزادی

938/0 579/7143 210 001/0 

طای ر سط  خداسکوئر برای تفاوت میانگین بین دو ماتريا حس  مقادير برآورد شده توزيع کائی بر

اين مقدار خطای از  که آنجا ازاست و  001/0مقدار خطای آن برابر با  گريد یعبارت بهمعنادار است،  001/0

پاسخ  داقلی برایحشرط  جهینت دربرابر نیستند.  هم باتوان گفت توزيع دو ماتريا کمتر است، لذا می 05/0

معیار  اده شود،ن پاسخ دآاول بايستی به  سؤالاما يکی ديگر از معیارهای که در ارتباط با ؛ برقرار شد سؤالبه 

 تفادهاسکند یعرفی ممانداردهای اين معیار گیری است که برای فهم بهتر آن از جدول زير که استکفايت نمونه

 است. شده

 آزمون بارتلت بر اساس  میزان تفاوت بین دو ماتریس 2جدول 

 وضعیت دامنه

 عالی 90/0از  تربزرگ

 بسیار خوب 90/0تا  80/0

 خوب 79/0تا  70/0

 متوس  69تا  60/0

 قبولقابل 59/0تا  50/0

 قبولرقابلیغ 50/0کمتر از 

                                                           

1 Exploratory factor analysis  

2 Bartlett's test 

3 Kaisre-Meyre-Olkin measure of  sampling adequacy 
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داقل يدک ها باالسدت و حدشود که واريانا مشترك بین عاملاستناد به نتايج جدول باال مشخص میبا 

هدا انجداا آن ای که مطالعه شد و تحلیل عداملی بدر رویدر نمونه گريد یعبارت بهعامل استخراج خواهد شد، 

ی بدزرگ اانددازه بدهگی توان گفدت ضدراي  همبسدتمی واقع درکافی وجود دارد،  اندازه به انايکووارگرفت 

ای در ايدن مقددار معیدار کفايدت نمونده که چرادهند، می به دستهستند که قابلیت اجرای تحلیل عاملی را 

دهد کده ان میزند بلکه نشوضعیت بسیار خوبی را رقم می تنها نه( حاصل گرديد که 938/0پژوهش برابر با )

ها ای از معرفموعهتوان گفت مجمی جهینت درو مفهوا است.  معنا باو  قبولقابلواريانا مشترك بین آزمون 

 است. لیتقل قابلبه تعداد کمتری از عوامل )حداقل يک عامل( 

 است؟ لیتقل قابل چند عاملها به (  معرف2) سؤال

دومین مرحله در رويکرد تحلیل عاملی اکتشافی است که بايستی به آن پاسخ داده شود، به  بردهناا سؤال

 استفاده شد. 2ريزهو نمودار سنگ 1مقدار ژهيون منظور از آزمون آماره اي

 مقداریژهوبا استفاده از  شدهاستخراج  برآورد واریانس 3جدول 

 درصد تجمعی درصد واریانس مجموع اجزاء

1 806/10 457/51 457/51 

2 070/2 856/9 313/61 

3 790/1 524/8 836/69 

4 869/0 139/4 976/73 

5 678/0 227/3 203/77 

6 655/0 168/3 371/80 

7 522/0 486/2 857/82 

8 433/0 064/2 921/84 

9 396/0 885/1 807/86 

10 363/0 728/1 535/88 

11 327/0 557/1 092/90 

12 312/0 488/1 580/91 

13 301/0 433/1 013/93 

14 250/0 191/1 204/94 

15 218/0 037/1 241/95 

16 211/0 007/1 248/96 

                                                           

1 Eigenvalue 

2 Screeplot 
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 درصد تجمعی درصد واریانس مجموع اجزاء

17 201/0 959/0 207/97 

18 171/0 813/0 020/98 

19 163/0 775/0 795/98 

20 132/0 630/0 425/99 

21 121/0 575/0 00/100 

 806/10عامل اول  نیب نيا دريک واحد واريانا دارند.  هرکداامعرف  21با توجه به مقادير برآورد شده 

انا را از کدل درصدد واريد 457/51عامل اول  واقع درکند. واحد را واريانا جدا می 21واحد واريانا از کل 

 شدده تخراجاسداريدانا باقیماندده کند. عامل دوا که از مجموع وواحد تبیین می 21های موجود در واريانا

 ژهيوريانا مقدار واحد وا 21در مقايسه با  مجموع درواريانا باقیمانده را تبیین کند و  070/2است توانسته 

انا درصدد از واريد 790/1درصد شده است. همچنین مشخص شد که عامل سدوا  856/9آن برابر با  مقدار

اری ا بده لحداآ آمدهای اول، دوا و سوتوان گفت که عاملن نتیجه میکند. لذا با ايمی استخراجباقیمانده را 

ود در ر واريانا موجمقدا چراکهها فاقد توجیه آماری هستند. تر از آنهای پايینعامل کهیدرحالتوجیه دارند، 

دوا و  اول،های املتنها ع جهیدرنتها کمتر است، از معرف هرکدااها از مقدار واريانا موجود در از آن هرکداا

 و مفهوا است. معنا باسوا به لحاآ آماری 

 
 ریزهبا استفاده از نمودار سنگ شدهاستخراجهای   عامل1نمودار 
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قرار دارند، تنها  شده استخراجهای آن عامل xريز که در محور در نمودار سنگ شدهحاصلنتايج  بر اساس

 مدین اسداس بداآوردند کده بدر ه به دستانا هر معرف را اند مقدار واريانا بیشتر از واريسه عامل توانسته

 و مفهوا هستند. معنا بااستفاده از خ  مرجع )خ  قرمز( تنها عوامل اول، دوا و سوا 

 

 شود؟(  هر معرف بر روی کدام عامل بارگذاری می3) سؤال

ه باسخ داده شود، پسومین مرحله در رويکرد تحلیل عاملی اکتشافی است که بايستی به آن  بردهناا سؤال

 اين منظور از بارهای عاملی استفاده شد.

 ؛ وانتخاب گرديد 512/0( برابر با 2002) 1جدول استیونز بر اساسدر اين بخش نقاط برش بارهای عاملی 

شدود از رويکدرد چدرخش مشخص شد چه معرفی بر روی کداا عامل و با چه وزنی بارگذاری می کهنيابرای 

 مايل استفاده شد.

   بارگذاری بارهای عاملی با استفاده از چرخش مایل4دول ج

 هامعرف هاعامل

3 2 1  

 3 -تنوع و گستردگی 838/0  

 2 -تنوع و گستردگی 828/0  

 1 -تنوع و گستردگی 817/0  

 4 -تنوع و گستردگی 777/0  

 6 -تنوع و گستردگی 760/0  

 7 -تنوع و گستردگی 724/0  

 5 -ستردگیتنوع و گ 635/0  

 4 -یرساناطالع  792/0 

 3 -یرساناطالع  791/0 

 7 -یرساناطالع  766/0 

 5 -یرساناطالع  765/0 

 2 -یرساناطالع  728/0 

 6 -یرساناطالع  706/0 

 1 -یرساناطالع  689/0 

 7 -اعتماد   842/0

                                                           

1 Stevense 
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 معرف ها عامل ها

3 2 1  

826/0 5 -اعتماد     

817/0 6 -اداعتم     

747/0 4 -اعتماد     

706/0 2 -اعتماد     

694/0 3 -اعتماد     

566/0 1 -اعتماد     

، بدر روی شدودبا استناد به نتايج جدول باال مشخص شد که چه معرفی بر روی کداا عامل بارگذاری مدی

تا  1ی رسانالعطاهای )دوا معرف ( بارگذاری شد. بر روی عامل7تا  1های )تنوع و گستردگی عامل اول معرف

 ( بارگذاری شد.7تا  1های )اعتماد ( و بر روی عامل سوا معرف7

 گذاشت؟ شدهاستخراجهای توان برای عامل(  چه نامی می4) سؤال

ه باسخ داده شود، پآخرين مرحله در رويکرد تحلیل عاملی اکتشافی است که بايستی به آن  بردهناا سؤال

 ستفاده شد.ها ااين منظور از عبارت معرف

 شدهاستخراجهای معرف بر اساسها گذاری عامل   نام5جدول 

 هاعامل

3 2 1 

 تنوع و گستردگی یرساناطالع اعتماد

 

د ی عامدل دوا و اعتمدارساناطالعنتايج جدول باال در اين پژوهش تنوع و گستردگی عامل اول،  بر اساس

 گردد.گذاری میعامل سوا ناا

 های اجتماعیرهای عاملی متغیر شبکه  مقادیر با6جدول 

 سطح معناداری λ T-Value معرف

SH_1 626/0  583/15  001/0  

SH_2 680/0  247/34  001/0  

SH_3 716/0  172/38  001/0  

SH_4 678/0  726/34  001/0  
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 سطح معناداری λ T-Value معرف

SH_5 838/0  104/29  001/0  

SH_6 804/0  119/33  001/0  

SH_7 836/0  262/17  001/0  

SH_8 844/0  657/20  001/0  

SH_9 836/0  953/27  001/0  

SH_10 858/0  511/31  001/0  

SH_11 867/0  893/17  001/0  

SH_12 875/0  706/50  001/0  

SH_13 872/0  445/35  001/0  

SH_14 851/0  157/51  001/0  

SH_15 866/0  338/44  001/0  

SH_16 855/0  243/43  001/0  

SH_17 871/0  265/38  001/0  

SH_18 823/0  315/45  001/0  

SH_19 868/0  330/50  001/0  

SH_20 810/0  070/40  001/0  

SH_21 626/0  381/29  001/0  

د. دهدهای اجتمداعی نشدان مدیهای شبکه( را برای هريک از معرفλ، بارهای عاملی )6جدول 

و  5/0طه برش ( از نق626/0-875/0مقدار بارهای عاملی متغیرهای آشکار ) آمدهدستبهنتايج  بربنا

 ینان به سدازه( که نشان از اطمP<01/0تر بود )بزرگ 567/2ها نیز از نقطه برش مقدار آماره تی آن

 دارد.

رهدا ضدري  ابدزار سدنجش متغیپايايی )قابلیدت اعتمداد(  بررسی منظوردر پژوهش حاضر نیز به

 :نباخ محاسبه گرديدوآلفای کر

 های پژوهش  برآورد ضریب آلفای کرونباخ مربوط به متغیر7جدول 

 مقدار آلفا متغیر

836/0 تنوع وگستردگی  

773/0 اطالع رسانی  
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 مقدار آلفا متغیر

831/0 اعتماد  

های اجتماعیشبکه  878/0  

 

 و نتیجه گیریبحث 

رای ب اجتماعی هاینامه شبکهسازی پرسشن پژوهش تدوين و آزمون استانداردهدف اي

 ود.بايران  اسالمی جمهوری سیمای و صدا ورزشی هایبرنامه اندرکاراندست

 انتشدار نیز و اجتماعی هایشبکه از کاربران استفاده و اينترنت عصر در حضور به توجه با امروزه

هدای بهینده از شدبکه اسدتفاده بده نیداز اقتصدادی و اجتماعی سیاسی، متفاوت مضمون با هايییااپ

 امنیتدی و تخصصدی هدایآمدوزش کس  قوانین، با تصوي  بنابراين؛ است شده ترملموس اجتماعی

 صددا های مختلفدر شبکه اطالعات توسعه دانش و آموزشی هایبرنامه پخش و اينترنت از استفاده

 سدط  در اطالعدات از نقادانده و مناسد  استفاده ويژه هایکتاب و جزوات انتشار و تدوين و یماس و

 اطالعات  سط  ارتقای به اجتماعی هایشبکه کاربران است شده سعی هاو دانشگاه مدارس عمومی،

افدراد عضدو در اجتماعدات  هدای اجتمداعی وشود کده شدبکهچنین استنباط می .شوند ترغی  خود

چیز اشتراك دارند و آن عاليدق و  مجازی که تهديدی برای اجتماعات واقعی هستند حداقل در يک

ای ه( در مطالعد1395میرزايدی و همکداران )اندد. جمدع شدده دورهدممنافعی است که به خاطر آن 

کداربران گدزارش  بر( وايبر الين، تويیتر، بوك،یا)ف اجتماعی هایشبکه منفی پیامدهای و تأثیرات

 ايراندی فرهنگی هایارزش تضعیف جهت در نبايستی تاثیری اجتماعی هایشبکه از . استفادهکردند

ضدرورت سدد ربه نظدر مدی .گردد نیز ايرانی فرهنگی هایارزش تقويت باعث شايدبسا  چه و داشته

 پژوهش حاضر در راستای وجود ابزاری استاندارد احساس می گدردد. های اجتماعی مناس  وشبکه

صدحبت  ديجیتدالی و امثدالهمدنیای در باب قدرت رسانه و  توانمیای مانند جامعه ايران در جامعه

  .اسدت ناپدذيرجبدرانشدود کده هدايی منجدر بده بحرانهای اجتماعی نامناسد  چه بسا شبکه، کرد

ی جديدد باشدد زيدرا کده هاانسدان، تغییرپدذيری و مبین هويدتد حتی توانهای اجتماعی میشبکه

های اجتماعی تهديدی بدرای اجتماعدات اصدیل ايراندی بسیاری افراد در اجتماعات مجازی يا شبکه

تندوع داندش، وجدود اعتمداد در  های اجتماعی، میدزان گسدترش وباشند، درك محتوای پیاا شبکه

 سازی ابزار حاضر واداشت که با تحقیقات پیشین همسو بوده اسدت.ها محققان را به استانداردهشبک

های مقادير مربوط به برآورد ضري  آلفای کرونباخ بیانگر ايدن اسدت کده همبسدتگی دروندی مؤلفده

ن همچنین ابزار دارای روايی سازه يا همدا .مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش در حد باال برآورد شد
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ها از جش مربوط به اين مؤلفده، درنتیجه ابزار سناکتشافی با ضراي  مناس  بوده استتحلیل عامل 

-هدای مطلدوب روانديگر ابدزار دارای ويژگدیعبارت. بهگیری برخوردارندروايی اندازه پايايی و ،دقت

 ار گیرد.سازی قرر ساير جوامع نیز مورد استانداردشود اين ابزار دپیشنهاد می و سنجی است
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