
 
 

 وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران

   تیترب یو فلسفه  یمجاز یفضا

 7931وچستاندانشگاه سیستان و بل

 

1 
 

متوسطه شهرستان  دوم دوره آموزان دانش آن در منفی و مثبت های و پیامد اجتماعی های شبکه نقش

 زاهدان
 3٘شٌغ ٔیشا٘ی ٚ 2ٔحٕذسضا غض٘ٛی ،1غالٔحؼٗ پٙاٞی

 

 چکیده

 دْٚ دٚسٜ آٔٛصاٖ دا٘ؾ آٖ دس ٔٙفی ٚ ٔثثت ٞای ٚ پیأذ اختٕافی ٞای ؿثىٝ ٘مؾ حاضش تحمیك وّی ٞذف

وّیٝ خأقٝ آٔاسی ؿأُ . سٚؽ ایٗ پظٚٞؾ تٛكیفی اص ٘ٛؿ ٕٞثؼتٍی ٔی تاؿذ. تاؿذ ٔیذاٖ ٔتٛػغٝ ؿٟشػتاٖ صاٞ

 1413تٝ  تقذاد  96-97صاٞذاٖ دس ػاَ تحلیّی ػتاٖ ؿٟش 2 ٘احیٝٞای  دتیشػتاٖدْٚ  دٚسٜدختش ٚ پؼش  آٔٛصاٖ دا٘ؾ

تلادف ػادٜ  ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ سٚؽ تٝ ٘فش 306 تا اػتفادٜ اص خذَٚ وشخؼی ٚ ٔٛسٌاٖ تقذاد ٞا آٖ تیٗ اص وٝ٘فش تٛدٜ 

ٔثثت ٚ  یٞا أذیٚ پ یاختٕاف یؿثىٝ ٞأحمك ػاختٝ پشػـٙأٝ یه اص  ٞا دادٜ آٚسی خٕـ ٔٙؾٛس تٝ .ؿذ٘ذ ا٘تخاب

 ٞذفٕٙذ اختٕافی، تثّیغات ٞای ٔـاسوت )تٛػقٝ ٞفت ِٔٛفٝٚ  ػٛاَ 50 یپشػـٙأٝ داسای آٖ اػتفادٜ ؿذٜ اػت. ٔٙف

سفتاسی، اختٕافی، فشٍٞٙی  ٔٙفی افشاد، تاثیشات خلٛكی حشیٓ ؿثٟات، ٘مض ٚاِمای ضذدیٙی ایٙتش٘تی، آٔٛصؽ، تثّیغات

سٚایی پشػـٙأٝ اص ٘ؾش اػاتیذ فّْٛ تشتیتی ٚ سٚا٘ـٙاػی )سٚایی كٛسی( ٔٛسد . تا عیف ِیىشت ٔی تاؿذخٕقی(  ٚ خشد

خٟت تدضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞا آٚسد ٌشدیذ. تش 93/0تاییذ لشاس ٌشفت ٚ پایایی پشػـٙأٝ اص عشیك ٔحاػثٝ آِفای وشٚ٘ثاخ 

تٝ  ذ فشآٚا٘یاص ؿاخق ٞای آٔاسی ٘ؾیش فشاٚا٘ی، دسك اػتفادٜٔتٙاػة تا ػٛاَ ٞای پظٚٞؾ دس ػغح آٔاس تٛكیفی تا 

 ضشیة ٕٞثؼتٍی پیشػٖٛ اػتفادٜ ٌشدیذ. آصٖٔٛدس ػغح آٔاس اػتٙثاعی اص ٚ تٛكیف دادٜ ٞای پظٚٞؾ پشداختٝ ؿذ. 

 ٔتٛػغی حذ دس آٔٛصؽ، ٚ ٔداصی ٞای ؿثىٝ دس ٔؼتٕش ٔداصی استثاط ٔیضاٖ دٞذ ٔی ٘ـاٖ ٞا دٜدا تٛكیفی تحّیُ

 اختٕافی ٔتغیش دس ٕٞچٙیٗ تاؿذ ٔی پاییٙی حذ دس ػیاػی ٔتغیش ٚ وزب اخثاس ٚ ؿایقات ػشیـ تشٚیح دس ٚ تاؿذ ٔی

 ؿثىٝ تیٗ  وٝ اػت آٖ تیاٍ٘ش ٞا دادٜ عیاػتثا تحّیُ ٚ. تاؿذ ٔی تاالیی تؼیاس حذ دس ٍٕٞشایی ٔتغیش دس ٚ تاال حذ دس

 .داسد ٚخٛد داسی ٔقٙا ٚ ٔثثت ٕٞثؼتٍی ٞا ٔتغیش تٕأی تا آٖ ٔٙفی ٚ ٔثثت ٞای پیأذ ٚ اختٕافی ٞای

 آٔٛصاٖ دتیشػتا٘ی صاٞذاٖ دا٘ؾ ،اختٕافی ٚ فشدی اخالق ،دیٙی ٚاطٌاٖ وّیذی: تشتیت

 

 مقدمه

عٛسی وٝ تٝ  تٝ   .وٙٙذ س ٟٕٔی دس سٚاتظ ٔشدْ ػشتاػش خٟاٖ ایفا ٔیٞای اختٕافی ٘مؾ تؼیا دس د٘یای أشٚص، ؿثىٝ

ایٗ دس حاِی اػت وٝ اػاع پیذایؾ ایٗ ؿثىٝ ٞا تؼٟیُ ٚ  .ا٘ذ ٘اپزیش اص ص٘ذٌی تیـتش ٔشدْ تثذیُ ؿذٜ خضیی خذایی

 .(1390،)حثیثی وٛتاٜ ٕ٘ٛدٖ ٔؼیش استثاعی ٔیاٖ افشاد خأقٝ تّمی ٔی ٌشدد

ؿایذ دس ٌزؿتٝ ٘ٝ چٙذاٖ دٚس  .ذٜ ٘ٝ چٙذاٖ ٘ٛؽٟٛس سٚص تٝ سٚص تش خیُ ٔـتالاٖ خٛد ٔی افضایذدس ایشاٖ ٘یض ایٗ پذی

أا ایٗ سٚصٞا دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ  ؿاٞذ  ،افشاد ؿٙاخت وٕی ٘ؼثت تٝ ٔاٞیت ٚ چٍٍٛ٘ی اػتفادٜ اص ایٗ ؿثىٝ ٞا داؿتٙذ

 دس ٔختّف عثمات .ادَ اعالفات ٔیٕٙایٙذآٖ ٞؼتیٓ وٝ عیف ٔتفاٚت ٔشدْ ساخـ تٝ ایٗ ؿثىٝ ٞا تا ٞٓ كحثت ٚ تث
                                                           

 دوتشی فّؼفٝ تقّیٓ ٚ تشتیت، دا٘ـٍاٜ فشٍٞٙیاٖ پشدیغ ؿٟیذ ٔغٟشی صاٞذاٖ فضٛ ٞیات فّٕی. 1
2

 mohamad_tec@yahoo.comتش٘أٝ سیضی دسػی   ، دوتشی دا٘ـٍاٜ فشٍٞٙیاٖ پشدیغ ؿٟیذ ٔغٟشی صاٞذاٖ ٔذسع. 
3

 ٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ؿٟشػتاٖ صاتُ، واسؿٙاػی اسؿذ تىِٙٛٛطی آٔٛصؿیدتیش آ. 
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 سا ٚخٛدؿاٖ ،تٛدٜ ٞا آٖ ٔخاِف تؼیاس ای فذٜ .ص٘ٙذ ٔی حشف آٖ اص ،ػٛاد تی ٚ تاػٛاد پیش، ٚ خٛاٖ ،ٔشد ٚ صٖ اص خأقٝ

 ٚ ٞؼتٙذ ٞا آٖ وشدٖ فیّتش ٚ تقغیُ ،تؼتٗ تٝ ٚ ٔایُ دا٘ؼتٝ خأقٝ عثمات تشای اخاللی فؼاد ٚ اختٕافی ٔضشات تافث

 تّىٝ ،ٔفیذ اختٕافی ٞای پیٛػتٍی تشای سا ٞا آٖ ٚخٛد ،ؿٕشدٜ خذیذ تٕذٖ اص ٔؾاٞشی سا ٞا آٖ دیٍش ای فذٜ ،ٔماتُ دس

پیأذٞای ٔثثت ٚ ٔٙفی تؼیاسی سا تش ص٘ذٌی ٔا اِماء ٕ٘ٛدٜ ٚ دس  ،. فشاٌیش ؿذٖ اػتفادٜ اص ایٗ پذیذٜدا٘ٙذ ٔی الصْ

تا آ٘دائیىٝ تقضا اكغالحات ٔشػْٛ دس ایٗ ؿثىٝ ٞا تخـی  .ُ داؿتٝ اػتٔٛاسدی ٘یض تثقات ٌشیض ٘اپزیشی سا تش ٔا تحٕی

 .(1391دٞٙذ )اسٚا٘ٝ، اص فشًٞٙ ٔحاٚسٜ افشاد خأقٝ ٔا سا تـىیُ ٔی

 ایٙىٝ تٝ تٛخٝ تا لافذتاً وٝ تاؿذ ٔی ٔداصی اختٕافی ٞای ؿثىٝ پیذایؾ ٘ٛؽٟٛس ٚ خذیذ استثاعی ٚػایُ اص یىی

 ػاختٝ ٔیؼش سا ٔتفاٚت ٞای ٞٛیت ٚ ٞا فشًٞٙ تا ٔختّف وـٛسٞای اص افشاد تیٗ ختٕافیا استثاط ٚ تش فـشدٜ سا خٟاٖ

 ٔی داس٘ذ آصادی حذٚدی تا ایٙدا دس افشاد وٝ ا٘ذ ؿذٜ تثذیُ فضایی تٝ اختٕافی ٞای ؿثىٝ ایٗ ایٙىٝ ٚ ٕٞچٙیٗ اػت

 (.1391 اوثشی، ٚ أیٙی) وٙذ ایداد افشاد تشسٚی صیادی تأثیشٞای تٛا٘ذ

 ایٙتش٘تی واستشاٖ ٞا، ػایت ٚب ایٗ دس. ٞؼتٙذ ایٙتش٘تی ٞای ػایت ٚب اص خذیذ ٘ؼُ ٔداصی، اختٕافی ایٞ ؿثىٝ 

 ٞای ؿثىٝ. دٞٙذ ٔی تـىیُ سا آ٘الیٗ ٞای خٕافت ٚ ؿٛ٘ذ ٔی خٕـ ٞٓ تا ٔداصی كٛست تٝ ٔـتشوی ٔحٛس حَٛ

 لاتّیت آ٘الیٗ، ٞای تاصی ایٙتش٘تی، ٞایٖ خثشخٛا لثیُ اص دیٍشی أىا٘ات ؿاٖ فقاِیت ٔٛضٛؿ ٘ٛؿ تا ٔتٙاػة اختٕافی،

 داس٘ذ ٞایـاٖ ٌضیٙٝ دس ٘یض سا ؿخلی ٞای سػا٘ٝ ػایش تا استثاط تشلشاسی ٚ ای سایا٘ٝ ٞای فایُ ٚ ٚیذئٛٞا وشدٖ آپّٛد

 (.117:1391 اوثشی، ٚ أیٙی)

 ٞا ٔیّیٖٛ وٝ عٛسی تٝ ا٘ذ ؿذٜ سٚ سٚتٝ خٟا٘ی ٘ؾیش وٓ ٔحثٛتیت تا ٔداصی اختٕافی ٞای ؿثىٝ اخیش ػاَ چٙذ دس 

 أٛس تؼیاسی ٚ ای حشفٝ ٚاتؼتٍی ٕٞىاسی، ٘ٛؿ ا٘ؼا٘ی، سٚاتظ ٚ داس٘ذ فضٛیت ٞا ؿثىٝ ایٗ دس د٘یا ػشاػش اص ٘فش

 واستشی ٌؼتشٜ ِحاػ تٝ تٙاتشایٗ وٙٙذ؛ ٔی د٘ثاَ یا ایداد ٞا ؿثىٝ ایٗ تؼتش دس سا التلادی ٚ ػیاػی فشٍٞٙی، اختٕافی،

 تشخی. داسد ٚخٛد خٟا٘ی اعالفاتی فضای یه اص تیؾ چیضی ٔداصی اختٕافی ی ٞا ؿثىٝ یفضا دس وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی

 وشدٖ واسوشدی ٔٙؾٛس تٝ سا فٙاٚسی ٔا وٝ داسد ٘یاص ٚ اػت ؿذٖ ػاختٝ حاَ دس خذیذ اختٕافی تافت یه وٝ ٔقتمذ٘ذ

 (.2: 2006ا٘ذسػٖٛ،) تـٙاػیٓ سػٕیت تٝ ٚب تحت خذٔات

 اختٕافی ٞای ؿثىٝ فضٛ ایشا٘ی، واستشاٖ اص تٛخٟی لاتُ تقذاد ایشاٖ، دس تٕافیاخ ٞای ؿثىٝ ٕٔٙٛفیت سغٓ فّی

 تا 6 وـٛس داخُ دس سا تٛن فیغ اختٕافی ٞای ؿثىٝ ایشا٘ی واستشاٖ تقذاد ایشاٖ فلش خثشی ػایت. ٞؼتٙذ ؿذٜ فیّتش

 فیغ ایشا٘ی واستشاٖ تقذاد ض٘ی وـٛس فشٍٞٙیاٖ ٚ آٔٛصی دا٘ؾ تؼیح ػاصٔاٖ اعالفات ٚ فٙاٚسی سئیغ ٚ ٘فش ٔیّیٖٛ 12

 (.64: 1391 تیات، ٚ ؿٟاتی) اػت ٕ٘ٛدٜ تشآٚسد ٘فش ٔیّیٖٛ 17 سا تٛن

 اختٕافی تحٛالت ػیش  :سفتاسی اػت ـ سٚا٘ی ٞای یىی اص ٟٔٓ تشیٗ پیأذ ٞای ٔٙفی ؿثىٝ ٞای اختٕافی آػیة

 2020 ػاَ تا وٝ ٘حٛی تٝ اػت، شٌٛ٘یدٌ حاَ دس ٞای اختالَ ٚ ٞا تیٕاسی چٟشٜ وٝ اػت آٖ ٌٛیای ٔقاكش د٘یای دس

 اختٕافی ٚ سفتاسی سٚا٘ی، ٞای تیٕاسی ٚ ٞای اختالَ تّىٝ خؼٕی، ٔـىالت ٘ٝ خٟاٖ، دس ػالٔت ص٘ٙذ٠ تشٞٓ ٔٙـأ

 پیأذٞای ایٙتش٘ت، تش حاوٓ فشًٞٙ ٔداصی، ٞای ؿثىٝ ٚ ایٙتش٘ت صٔیٙٝ دس ٌشفتٝ كٛست ٞای پظٚٞؾ تش تٙا. تٛد خٛاٞذ

 .(1392 ٌّپایٍا٘ی، ٞاؿٕی )داسد ٞا ا٘ؼاٖ سفتاس ٚ اٖسٚ ػالٔت تش ٔٙفی

تا تٛخٝ تٝ إٞیت ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی دس فلش حاضش وٝ تا ٔحثٛتیت تی ٘ؾیش خٟا٘ی سٚتشٚ ٞؼتٙذ ٚ ایٙىٝ  

ٞش سٚص چٙذیٗ ٞضاس واستش فضٛ ایٗ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی ٔی ؿٛد ٚ ٕٞچٙیٗ تا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ اوثشیت واستشاٖ 
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ىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی دا٘ـدٛ ٔی تاؿٙذ ٚ اوثشیت دا٘ـدٛیاٖ فضٛ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی ٔی تاؿٙذ ٚ ؿث

دا٘ـدٛیاٖ ٞٓ ٞٓ تا تٛخٝ تٝ ٔحیغی وٝ دس آٖ لشاس داس٘ذ ٚ دػتشػی آػاٖ تش تٝ ایٙتش٘ت ٚ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی 

 تٟتش تا ػاصٚواسٞای ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی آؿٙایی داس٘ذ.

 افشادی وٙٙذ ؛ ٔی تٕشوض افشاد ٔیاٖ اختٕافی سٚاتظ تاصتاب ٚ ػاخت تش وٝ ٞؼتٙذ آ٘الیٗ فضایی اختٕافی ٞای ؿثىٝ

 ٚ فشكٝ تٝ خذیذ دٞی ؿىُ تش فالٜٚ اختٕافی ٞای ؿثىٝ .پشداص٘ذ ٔی ٞایـاٖ فقاِیت ٚ فالیك تثادَ تٝ فضا ایٗ دس وٝ

 ایفا تداسی ٚ ؿغّی تقأالت ا٘داْ ٘حٜٛ دس ٞٓ ٟٕٔی ٘مؾ ،دیفش ٔیاٖ ٞای وٙؾ ٚ اختٕافی سٚدسسٚی تقأالت فضای

 اص ٞا ؿثىٝ ٌٛ٘ٝ ایٗ تاالی تؼیاس سیؼه ،إٞیت حائض ی ٘ىتٝ ،اختٕافی ٞای ؿثىٝ ؿٙاػی آػیة اص تحث دس .وٙٙذ ٔی

 تٛخٝ خیشا ٞای ػاَ دس واستش ٔیّیٖٛ كذٞا تا اختٕافی ٔختّف ٞای ؿثىٝ .تاؿذ ٔی فشٍٞٙی ٚ اختٕافی ٞای آػیة ِحاػ

 تا وشدٖ چت تشای سا تؼیاسی ٞای ػافت واستشاٖ .ا٘ذ وشدٜ خّة خٛد تٝ دیٍشی ٞذف ٞش اص تیؾ سا ٘یض ػایثشی ٟٔاخٕاٖ

 ،ؿخلی كفحٝ وشدٖ چه ٚالـ دس .وٙٙذ ٔی كشف اختٕافی ٞای ؿثىٝ دس ؿخلی كفحٝ وشدٖ چه ٚ دٚػتا٘ـاٖ

 ؿذٜ تثذیُ ٘اخٛدآٌاٜ فادتی تٝ ،دیٍشاٖ ٞای فیّٓ ٚ ٞا فىغ یسٚ دادٖ ٘ؾش ٚ ٔختّف دٚػتاٖ ٞای سٚصسػا٘ی تٝ ی ٔغاِقٝ

 تشخی دس .دٞذ ٔی لشاس خٛد تاثیش تحت سا ؿغّی ٞای فقاِیت یا ٚ ص٘ذٌی خاسی أٛس تش افشاد تٕشوض ٔذت وٛتاٜ دس وٝ اػت

 تش ٕ٘ایاٖ سا خٛد ٝػشٔای سفت ٞذس ایٗ ا٘ذ ٘یض دادٜ لشاس ٚاواٚی ٔٛسد التلاد تش سا تٛن فیغ ٞای ٞضیٙٝ وٝ ٔغاِقات

 .(1389  ،ٔٙتؾشیاصتٝ ٘مُ 1994 ،فاٚػت )اػتّٙی اػت ػاختٝ

  تٟا٘ٝ عّة ساحت  ا٘ؼاٖ تٝ ٞا تىِٙٛٛطی ٘ٛؿ ایٗ ٚخٛد ،اخاللی ٚ ٔحیغی ٞای آِٛدٌی ا٘ٛاؿ ٚ تشافیه فلش اص  دس

 سا افشاد سٚدسسٚی سٚاتظ تذسیح تٝ ،اختٕافی ٞای ؿثىٝ دس ٔداصی سٚاتظ .تش٘ذاسد ٌاْ سحٓ كّٝ ػٕت تٝ دیٍش وٝ دٞذ ٔی

 ٔٙدش افشاد ؿذٖ اختٕافی سٚ٘ذ دس كحیح پزیشی خأقٝ فذْ ٟ٘ایت دس ٚ اختٕافی ا٘ضٚای تٝ أش ایٗ ٚ وشدٜ سً٘ وٓ

 ا٘ؼا٘یؾ ٘مؾ ٚ وٙذ وٕتش خاسج د٘یای تا سٚص تٝ سٚص سا تـش ساتغٝ خذیذتش أىا٘ات اسائٝ تا تٛا٘ذ ٔی ٔحیظ ایٗ .ؿذ خٛاٞذ

ٚ   خا٘ٛادٜ ٟ٘اد تشای ٔقضّی تٝ ایٙتش٘تی اختٕافی ٞای ؿثىٝ اص اػتفادٜ دس افتیاد أشٚصٜ .ٕ٘ایذ وٕتش ٚ وٕتش خأقٝ دس سا

 واستشاٖ ٔیاٖ دس اختٕافی ٞای ؿثىٝ سٚصافضٖٚ ٌؼتشؽ .اػت ؿذٜ تثذیُ خٟاٖ ػشاػش تٝ خلٛف دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس

 .(1392، تٝ ٘مُ اص ٘یىٛ فش 1991 ،خاٖ اػىات)ػت ٞا ا٘ؼاٖ اختٕافی ٚ فشدی سفتاسٞای تشسػی ٘یاصٔٙذ ،ایٙتش٘ت

تایذ ا٘ذیـٕٙذاٖ اختٕافی تذا٘ٙذ وٝ ٔا دس چٝ خأقٝ ای ٞؼتیٓ، چٝ فشایٙذٞای اختٕافی دس حاَ  1تٝ صفٓ واػتّض

پیذایؾ ٞؼتٙذ، چٝ خلّت ػاختاسی ٚخٛد داسد ٚ چٝ چیضی سا ٔی تٛاٖ اص عشیك وٙؾ اختٕافی تغییش داد. چشا وٝ 

ٞا ٚ  ٖ دسن وافی ٔا٘قی تش ػش ساٜ تغییش خٛاٞٙذ ؿذ ٚ ٕٔىٗ اػت پتا٘ؼیُ ٘أتقاسف خاللیتی سا وٝ اسصؽافشاد تذٚ

فٙاٚسی ٞای فلش اعالفات ٚخٛد داسد اص دػت تذٞیٓ پغ تا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ ایٗ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی ٔحثٛتیت 

تاؿٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ ایٙىٝ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی  تشیٗ ٔـغّٝ واستشاٖ ایٙتش٘ت دس خٟاٖ ٚ ایشاٖ ٔی وٓ ٘ؾیش ٚ اكّی

خذٔات ٚ واسوشدٞای ٌؼتشدٜ ای سا دس اختیاس واستشاٖ لشاس ٔی دٞذ وٝ لثال تٝ كٛست پشاوٙذٜ تٛػظ ایٕیُ، ٚتالي، 

ایٙتش٘ت تٝ كٛست وّی یا حتی تّٛیضیٖٛ ٚ ٔاٞٛاسٜ اسایٝ ٔی ؿذ ٚ ایٙىٝ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی تثذیُ تٝ ٔحیغی 

ا٘ذ وٝ واستشاٖ ایٗ تٛا٘ایی سا داس٘ذ وٝ تا ٞٛیت ٔؼتقاس یا خٛد ػاختٝ فضٛ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی ؿٛ٘ذ وٝ  ؿذٜ

تافث تٝ ٚخٛد آٔذٖ ٞٛیت آ٘الیٗ ٔی ؿٛد ٚ تیٗ ٞٛیت آ٘الیٗ ٚ ٞٛیت ٚالقی ساتغٝ ٔقٙاداسی ٚخٛد داسد ٚ ٞٛیت آ٘الیٗ 

ٕافی ٔداصی ایٗ تٛا٘ایی سا تٝ واستشا٘ؾ ٔی دٞذ وٝ تا افشاد اص تش ٞٛیت ٚالقی تاثیش داسد ٚ ٕٞچٙیٗ ؿثىٝ ٞای اخت
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فشًٞٙ ٞا ٚ ٞٛیت ٞای ٔختّف ٚ ٔتقذد دس استثاط تاؿذ ٚ تا فشًٞٙ ٞا ٚ ٞٛیت ٞای دیٍشاٖ ٚ ؿایذ ٞٓ ٔتضاد تا ٞٛیت 

تا تٛخٝ تٝ خٛدؽ آؿٙا ؿٛد، ٔی تٛا٘ذ تأثیشات صیادی تش ٞٛیت ٚ ػثه ص٘ذٌی واستشاٖ ایداد وٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ ایٙىٝ 

٘ٛؽٟٛس تٛدٖ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی، تحمیمات صیادی دس ٔٛسد ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی ٚ تٝ خلٛف دس 

تٝ ٘مُ اص  1996واػتّض، ) ٞای آٖ دس وـٛس ٔا ا٘داْ ٘ـذٜ اػت ٔٛسدتاثیش ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی ٚ پیأذ

 (.1393عٟٕاػثی، 

 دس وٝ خٛا٘اٖ ّٔی ٞٛیت ٚ تٛن فیغ اختٕافی ؿثىٝ فٙٛاٖ تا پظٚٞـی دس( 1392) پٛس ویاٖ ٚ لاػٕی پٛس، فذِی

 تیٗ وٝ سػیذ٘ذ ٘تیدٝ ایٗ تٝ داد٘ذ ا٘داْ 2ِٕٚٗ ٚ 1ٞاتشٔاع واػتّض، ٞای ٘ؾشیٝ تش تىیٝ تا ٚ اكفٟاٖ ؿٟش خٛا٘اٖ تیٗ

 ٚ ٔقٙاداس ساتغٝ تشاٖواس ّٔی ٞٛیت ٚ تٛن فیغ دس واستشاٖ فقاِیت ٚ ٔـاسوت ٔیضاٖ اػتفادٜ، ٔیضاٖ فضٛیت، صٔاٖ ٔذت

 داسد؛ ٚخٛد ٔثثتی ٚ ٔقٙاداس ساتغٝ واستشاٖ ّٔی ٞٛیت ٚ تٛن فیغ ٔغاِة ٔحتٛای وشدٖ تّمی ٚالقی تیٗ ٚ ٔقىٛع

 واستشاٖ ػٛی اص تٛن فیغ دس واستشاٖ ٔـاسوت ٚ فقاِیت ٔیضاٖ ٚ اػتفادٜ ٔیضاٖ فضٛیت، صٔاٖ ٔذت چٝ ٞش یقٙی

 .ؿٛد ٔی تش ضقیف واستشاٖ ّٔی ٞٛیت وٙذ ٔی پیذا افضایؾ

دس تحمیمی تا ٔٛضٛؿ، ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی ٚ واستشاٖ خٛاٖ تٝ ایٗ ٘تیدٝ ٌیشی  (1391) ؿٟاتی ٚ تیات

سػیذ٘ذ وٝ اص دیذٌاٜ واستشاٖ خٛاٖ، ٔحیظ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی ٔا٘ٙذ فیغ تٛن وٝ واستشاٖ خٛاٖ ایشا٘ی صیادی 

ٞا تشای تؼٟیُ سٚاتظ خٛد، احیای استثاعات لذیٕی ٚ  ؿٛد تّىٝ اوثش آٖ ٕیدس آٖ فقاِیت داس٘ذ، فضایی ػیاػی تّمی ٘

ٞای خا٘ٛادٌی، خغشافیایی، اختٕافی،  آٚس٘ذ. دس حاِی وٝ تشخی ٔحذٚدیت ایداد ٚ حفؼ استثاعات دٚػتا٘ٝ تٝ آٖ سٚی ٔی

ٚعٙی ٚ آؿٙایی تا د٘یای  فشٍٞٙی، ػیاػی ٚ التلادی سا تا حضٛس دس ؿثىٝ خثشاٖ ٔی وٙٙذ وٝ اص ٟٕٔتشیٗ تدشتٝ خٟاٖ

 ٔذسٖ اػت.

( تا ٔقشفی فلش خذیذ تٝ فٙٛاٖ فلش پشؿتاب استثاعات، ٚسٚد تؼیاس ػادٜ ٚػشیـ، 1390وـتی اسای ٚ اوثشیاٖ )

حذالُ ٔحذٚدیت تشای دػتشػی، تشلشاسی استثاط تا ػشاػش د٘یا تٝ اؿىاَ ٔختّف ٚ فذْ ٚخٛد ٔحذٚدیتضٔا٘ی ٚ ٔىا٘ی، 

 اص سا …اعالفاتی ٔختّف ٚ ؿشوت دس فقاِیت ٞای التلادی، فّٕی،فشٍٞٙی، ٞٙشی، ٔزٞثی ٚ  دػتشػی تٝ پایٍاٜ ٞای

 .ؿٕشدٜ ا٘ذ تش آٖ تذیُ تی ٞای ٚیظٌی

دس پظٚٞؾ خٛد تٝ ایٗ ٘تیدٝ دػت یافتٙذ وٝ فضای ٔداصی ٔی تٛا٘ذ أٙیت . ( 1390یاػٕی ٘ظاد، آصادی ٚ أٛیی )

ٙتش٘ت تا ٚخٛد ایٗ وٝ ٔی تٛا٘ذ تٝ فٙٛاٖ اتضاسی لذستٕٙذ دس فشكٟاعالؿ سػا٘ی اختٕافی سا ٔٛسد تٟذیذ لشاس دٞذ، صیشا ای

تٝ واس ٌشفتٝ ؿٛد تا آٖ خا وٝ ٌاٞی اص آٖ تٝ فٙٛاٖ ا٘فداس اعالفات ٞٓ ٘اْ تشدٜ ٔی ؿٛد، ِٚیایٗ فٙاٚسی ٔذسٖ تا تٕاْ 

ی وٟأشٚصٜ، تخؾ فٕذٜ ای اص خشایٓ فٛایذی وٝ داسد، تٟذیذٞا ٚ خغشٞایی ٘یض تشای خأقٝ ٚ تـش داؿتٝ اػت. تٝ عٛس

 .ٔشتٛط تٝ حٛصٜ ی وأپیٛتش، ایٙتش٘ت ٚ فضای ٔداصی اػت وٝ أٙیت اختٕافی ساٞذف لشاس دادٜ ا٘ذ

٘مؾ ٔثثت فضای ٔداصی سا دس فشكٝ ی ؽٟٛس خاللیت ٔٛسد تأویذ لشاس دادٜ اػت، صیشا  .(1387اتشی )

ػٛی ص٘ذٌی ای ػٛق دادٜ اػت وٝ دس آٖ ٔی تٛا٘ٙذ تا اتخار ٘مـیفقاَ  فٙاٚسیذیدیتاِی ٚ خأقٝ ی ؿثىٝ ای، افشاد سا تٝ

ٚ خالق، تٝ كٛست فشدی یا خٕقی دس ػاختٗ چیضی خذیذ ػٟیٓ تاؿٙذ، دس فشایٙذ ٞٓ آفشیٙی ؿشوت وٙٙذ ٚتٝ خٛدیاتی 

ٝ، تاصی، فقاِیت ویفیت آصادی تخـی ایٙتش٘ت، واستشاٖ ایٙتش٘تی سا دفٛت ٔی وٙذ تا تٝ تفىش،تدشت .خٛیـتٗ وٕه وٙٙذ
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ٞای ٌشٚٞی ٚ استثاط تپشداص٘ذ. ایٙتش٘ت ٕٞٛاسٜ ٔحیغی سا خّك وشدٜ اػت وٝ ٍٕٞاٖ ٔیتٛا٘ٙذ تا تىیٝ تش تٛا٘ایی ٞا ٚ 

اػتقذادٞای خٛد دػت تٝ اتذاؿ ٚ خاللیت تض٘ٙذ. اص ٔیاٖ سفتٗ ٔحذٚدیت ٔىاٖ،صٔاٖ، ٘ثٛد وٙتشَ ٚ ا٘تماد، ٘اؿٙاع 

 .ٔٙاػثی سا تشای تشٚص خاللیت فشاٞٓ ٔی وٙذ ٙٛؿ ٌٛ٘اٌٖٛ ٔحیظ ٞای ایٙتش٘تی فشكتٔا٘ذٖ، أىاٖ خیاَ پشداصی ٚ ت

( تا پظٚٞـی اوتـافی پیشأٖٛ خٟاٖ فشٍٞٙی واستشاٖ ایشا٘ی دس ؿثىٝ اختٕافی اٚسوات فالئك 1386وٛثشی، ٔؼقٛد )

ٛػیمی، فیّٓ، ادتیات غیش تٛٔی ٚ فشٍٞٙی واستشاٖ سا ٔٛسد تشسػی لشاس دادٜ اػت. تشاػاع ٘تایح ایٗ تحمیك، حٛصٜ ٞای ٔ

تفشیحی ٚ خٙؼی ٔٛسد تٛخٝ افضا تٛدٜ ٚ دٚػتیاتی ٚ یافتٗ ؿشیه ص٘ذٌی  -ادتی، ػشٌشٔی -ٞای ٞٙشی ٘یض اختٕاؿ

ٟٕٔتشیٗ فّت پیٛػتٗ واستشاٖ ایشا٘ی تٝ ایٗ ؿثىٝ اػت. اص ایٗ سٚ ٔحمك تش اتخار یه ػیاػت ٞٛیتی ٔٙاػة ٚ ٕٞٝ 

 ذ.ؿَٕٛ دس وـٛس تأویذ ٔی وٙ

(. دستحمیك پیشأٖٛ فُّ ٌشایؾ واستشاٖ تٝ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی دس ایاالت ٔتحذٜ 2013) 2ٚ ٔذٖ 1ِٟٙاست

ٞای ؿثىٝ ای داس٘ذ ٚ كفحات خٛا٘اٖ دس ایٗ ؿثىٝ ٞا ؿأُ  دسكذ ٘ٛخٛا٘اٖ پشٚفایُ 55آٔشیىا ٘تیدٝ ٌشفتٙذ 

وـذ. یافتٝ ٞای آ٘اٖ تأییذ  سفتاس آ٘اٖ سا تٝ تلٛیش ٔیٞای اػت وٝ  خٛدٌـٛدٌی لاتُ ٔـاٞذٜ، ػادٜ، كٕیٕا٘ٝ ٚ تقأُ

ٞا تشای حفؼ سٚاتظ تا دٚػتاٖ وٙٛ٘ی اػتفادٜ  ٞای ؿثىٝ اختٕافی، اص ایٗ ػایت دسكذ واستشاٖ ػایت 91ٔی وٙٙذ وٝ 

ٚ آٔذ  ٞا سفت دسكذ تٝ د٘ثاَ حفؼ سٚاتظ تا وؼا٘ی ٞؼتٙذ وٝ تا آٖ 82ٞا تا سفت ٚ آٔذ ٔىشس داس٘ذ ٚ  ٔی وٙٙذ وٝ آٖ

 ٞای اختٕافی تٟشٜ ٔی ٌیش٘ذ. ٚ پیٍیشی عشح ٞا تشای ایداد دسكذ آ٘اٖ اص ایٗ ػایت 71٘ذاس٘ذ ضٕٗ ایٙىٝ 

(. دس ٔغاِقٝ تٝ د٘ثاَ ایٗ ٞذف وٝ چٝ چیضی دس ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٚخٛد داسد وٝ ؿخق سا 2012) 3خٛیٙؼٖٛ

ؿثىٝ ٞا ٕ٘ٛدٜ ٚ خلٛكیات ؿخلی، تاٚسٞا، اسصیاتی تحشیه تٝ ٔا٘ذٖ دس ؿثىٝ ٔی وٙذ، الذاْ تٝ ٔلاحثٝ تا واستشاٖ 

سفتاس، ٘یاصٞا ٚ فٛأُ اٍ٘یضؿی افشاد سا ؿٙاػایی وشدٜ اػت. ایٗ ٔغاِقٝ تقییٗ ٕ٘ٛد وٝ حفؼ تٕاع دِیُ اكّی اػتفادٜ 

 افشاد اص ؿثىٝ ٞای اختٕافی اػت.

 17تا  9دا٘ؾ آٔٛص  2000ص ( تا پٛؿؾ دادٖ تیؾ ا2011یه تحمیك ٔیذا٘ی اص ػٛی ا٘دٕٗ ٔذاسع ّٔی آٔشیىا)

ٞای ؿثىٝ اختٕافی تٛػظ  تخؾ فٕذٜ ای اص ٔؼائّی وٝ دس ػایت ػاَ، ٚاِذیٗ ٚ ٔذیشاٖ ٔذاسع ایاالت ٔتحذٜ ٘ـاٖ داد

ٞای خلٛكی، فٕٛٔی ٚ ٘ؾشٞاػت وٝ ٔثاحث  دا٘ؾ آٔٛصاٖ تٝ اؿتشان ٌزاؿتٝ ٔی ؿٛد، ؿأُ تثادَ دائٕی پیاْ

دسكذ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔٛسد تحمیك، اص ؿثىٝ ٞای  60ٔتذاَٚ اػت، تٝ عٛسی وٝ ٞای  آٔٛصؿی ٘یض یه ٔٛضٛؿ اص كحثت

 دسكذ آ٘اٖ تشای تثادَ ٘ؾش دستاسٜ تىاِیف دسػی اػتفادٜ ٔی وٙٙذ. 50اختٕافی تشای تثادَ ٔٛضٛفات آٔٛصؿی ٚ 

ی تا ٞٛیت ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی ساتغٝ ٔقٙاداسی ٔٙف وٝ ٘ـاٖ ٔی دٞذ تحمیمی دس (.2011)ٕٞىاسا٘ؾ ٚ صاٞٛ

ّٔی داسد یقٙی ایٙىٝ ٞشچٝ واستشاٖ تیـتش فضٛ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی ؿٛ٘ذ ٘ؼثت تٝ وؼا٘ی وٝ فضٛ ایٗ ؿثىٝ 

 ٞای اختٕافی ٔداصی ٘یؼتٙذ ٔیضاٖ تقّك تٝ ٞٛیت ّٔی وٕتشی داس٘ذ ٚ تافث تضقیف ٞٛیت ّٔی واستشاٖ ٔی ؿٛد.

وت واستشاٖ دس ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی تأثیش ٔی ٌزاسد. (. ٘یض تیاٖ ٔی وٙٙذ وٝ خٙؼیت تش ٔـاس2010) 4تٛیذ

أا دختشاٖ تا ػٙیٗ تاالتش ٘ؼثت  داس٘ذ؛ تیـتشی تٝ فقاِیت دس ؿثىٝ ٞا پؼشاٖ خٛاٖ دس ٔمایؼٝ تا تٝ دختشاٖ خٛاٖ تٕایُ
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اص پؼشاٖ  ٚ ٕٞچٙیٗ دختشاٖ تیـتش تٝ پؼشاٖ تا ػٙیٗ تاالتش فقاِیت تیـتشی دس ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی داس٘ذ؛

 ٔٙذ تٝ اػتفادٜ اص ایٗ ؿثىٝ ٞا تشای استثاط تا دٚػتاٖ خٛد ٞؼتٙذ. ٕٞؼاَ خٛد فاللٝ

ٞای ا٘الیٗ دسیافت  (، دس ٔغاِقٝ ای دستاسٜ ٔیضاٖ ػاصٌاسی دا٘ؾ آٔٛصاٖ پیؾ دا٘ـٍاٞی تا ػایت2010) 1ٞاسٌیتای

ٔا٘ٙذ فیغ تٛن، ٔای )سایح  ادٜ اص ؿثىٝ ٞایوٝ تفاٚت ٔقٙاداسی ٔیاٖ ٌشٜٚ ٞای ٘ظادی ٚ لٛٔی ٔختّف دس صٔیٙٝ اػتف

ٞا تشخیح ٔی  اػپیغ، صاٍ٘اٚ فشیٙذػتش( ٚخٛد داسد. ٔثالً اػپا٘یایی تثاسٞا ٔای اػپیغ سا تٝ فیغ تٛن ٚ دیٍش ػایت

ٚ صاٍ٘ا سا تشخیح ٔی دٞٙذ. دا٘ؾ آٔٛصاٖ  دٞٙذ. دسحاِی وٝ دا٘ؾ آٔٛصا٘ی وٝ پیـیٙٝ آػیایی داس٘ذ دٚ ػایت فشیٙذػتش

آٔشیىایی ٚ صسدپٛػت اص ٔای اػپیغ ٚ فیغ تٛن تیـتش اص دٚ ػایت دیٍش اػتفادٜ ٔی وٙٙذ. ٚی ٕٞچٙیٗ  -شیماییآف

ٞا  ٞا وٕتش اص دیپّٓ اػت تیـتش تٝ ٔای اػپیغ ٚ دا٘ؾ آٔٛصا٘ی وٝ ٚاِذیٗ آٖ دسیافت، دا٘ؾ آٔٛصا٘ی وٝ ػٛاد ٚاِذیٗ آٖ

 ػت.ٔذسن دا٘ـٍاٞی داس٘ذ تٕایّـاٖ تٝ فیغ تٛن تیـتش ا

ٚ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی تافث تغییش ٞٛیت  (. دس تحمیمی ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ خٟا٘ی ؿذ2010ٖ) ٌشاػٕٛن

افشاد ٚ تاصا٘ذیـی ٚ دٚتاسٜ ػاختٗ ٞٛیت واستشاٖ ٔی ؿٛد ٚ ٕٞچٙیٗ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔداصی وٝ ٞٓ تقذی اص 

یت ّٔی، ٞٛیت ٔزٞثی ٚ ٞٛیت خٟا٘ی خٟا٘ی ؿذٖ اػت تافث تغییشات صیادی دس ٞٛیت واستشاٖ ٚ تٝ خلٛف ٞٛ

 واستشاٖ ٔی ؿٛد.

 سٚی تش فاِی آٔٛصؽ دس( تٛن فیغ)  ٔداصی اختٕافی ٞای ؿثىٝ واستؼت ٔٛسد دس ای ٔغاِقٝ (.2010ِٛواع )

 اِىتشٚ٘یىی، یادٌیشی ػیؼتٓ دس اختٕافی ؿثىٝ ٞای ػشٚیغ ٚ اتضاسٞا ادغاْ تا ٔی دٞذ وٝ ٘ـاٖ دادٜ ا٘داْ دا٘ـدٛیاٖ

 خأقٝ ٚ تاؿٙذ داؿتٝ یىذیٍش تا ٌؼتشدٞای استثاط ٔختّف ٞای دا٘ـٍاٜ ٚ ٔذاسع ٞا، آٔٛصؿٍاٜ دس تٛا٘ٙذ ٔی واستشاٖ

 ٕ٘ایٙذ. ایداد ٔداصی

 سٚؿٗ ٌشفتٝ، كٛست فاِی آٔٛصؽ دس اختٕافی افضاسٞای ٘شْ اص اػتفادٜ سٚی تش 2011وٝ دس ػاَ  اخیش تحمیمات دس

 دادٖ یادٌیشی، تشای خذیذ ساٟٞای اتذاؿ چٖٛ آٔٛصؿی اٞذاف اختٕافی ثىٝؿ افضاسٞای ٘شْ واسٌیشی تٝ وٝ اػت ؿذٜ

 یادٌیشی افضایؾ یىذیٍش، تٝ ٕٞىاساٖ آٔٛصؽ اص حٕایت ا٘تماَ، لاتُ ٟٔاستٟای اسائٝ دا٘ـدٛیاٖ، ٚ آٔٛصاٖ دا٘ؾ تٝ وٙتشَ

 اػت آٚسدٜ اسٔغاٖ تٝ سا اختٕافی تقأُ پشٚسؽ ٚ دیدیتاِی ٞٛیت ایداد ػاص٘ذٜ،

 

 ٛخٝ تٝ ٔغاِة ٌفتٝ ؿذٜ ایٗ پظٚٞؾ تٝ د٘ثاَ تشسػی اٞذاف صیش اػت:تا ت

ٔتٛػغٝ  دْٚ دٚسٜ آٔٛصاٖ دا٘ؾ اختٕافی دس ٞای ٔـاسوت تٛػقٝ ٔتغیش تا اختٕافی ٞای . تقییٗ ساتغٝ تیٗ ؿثى1ٝ

 ؿٟشػتاٖ صاٞذاٖ

ٔتٛػغٝ  دْٚ دٚسٜ ٔٛصاٖآ دا٘ؾ ایٙتش٘تی دس ٞذفٕٙذ تثّیغات ٔتغیش تا اختٕافی ٞای . تقییٗ ساتغٝ تیٗ ؿثى2ٝ

 ؿٟشػتاٖ صاٞذاٖ

ٔتٛػغٝ  دْٚ دٚسٜ آٔٛصاٖ دا٘ؾ ؿثٟات دس ٚاِمای ضذدیٙی تثّیغات ٔتغیش تا اختٕافی ٞای . تقییٗ ساتغٝ تیٗ ؿثى3ٝ

 ؿٟشػتاٖ صاٞذاٖ

ٔتٛػغٝ  دْٚ دٚسٜ آٔٛصاٖ دا٘ؾ افشاد دس خلٛكی حشیٓ ٘مض ٔتغیش تا اختٕافی ٞای . تقییٗ ساتغٝ تیٗ ؿثى4ٝ

 ػتاٖ صاٞذاٖؿٟش

                                                           
1: Hargittai 
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ٔتٛػغٝ ؿٟشػتاٖ  دْٚ دٚسٜ آٔٛصاٖ دا٘ؾ سفتاسی دس ٔٙفی تاثیشات ٔتغیش تا اختٕافی ٞای . تقییٗ ساتغٝ تیٗ ؿثى5ٝ

 صاٞذاٖ

 ٔتٛػغٝ ؿٟشػتاٖ صاٞذاٖ دْٚ دٚسٜ آٔٛصاٖ دا٘ؾ تا ٔتغیش فشٍٞٙی دس اختٕافی ٞای . تقییٗ ساتغٝ تیٗ ؿثى6ٝ

 ٔتٛػغٝ ؿٟشػتاٖ صاٞذاٖ دْٚ دٚسٜ آٔٛصاٖ دا٘ؾ خٕقی دس ٔتغیش خشد تا اختٕافی ٞای . تقییٗ ساتغٝ تیٗ ؿثى7ٝ

 

 روش  پژوهش

خأقٝ  ی تحمیمات واستشدی لشاس داسد. ایٗ پظٚٞؾ تٛكیفی اص ٘ٛؿ ٕٞثؼتٍی تٛدٜ ٚ تٝ ِحاػ ٞذف دس دػتٝسٚؽ 

صاٞذاٖ ػتاٖ ؿٟش 2 ی ٘احیٝٞا دْٚ دتیشػتاٖ دختش ٚ پؼش ٚسصؿىاس ٚ غیش ٚسصؿىاس دٚسٜ آٔٛصاٖ وّیٝ دا٘ؾآٔاسی ؿأُ 

 306 تا اػتفادٜ اص خذَٚ وشخؼی ٚ ٔٛسٌاٖ تقذاد ٞا آٖ تیٗ اص وٝتٛدٜ ٘فش  1413تٝ  تقذاد  96-97دس ػاَ تحلیّی 

 یؿثىٝ ٞأحمك ػاختٝ پشػـٙأٝ ٞا اص یه  دادٜ آٚسی تشای ٌشد ؿذ٘ذ. ا٘تخاب تلادفی ػادٜ ٌیشی ٕ٘ٛ٘ٝ سٚؽ تٝ ٘فش

 ٔـاسوت )تٛػقٝ ِٔٛفٝ ٞفتٚ  ػٛاَ 50 یپشػـٙأٝ داسای آٖ اػتفادٜ ؿذٜ اػت. ت ٚ ٔٙفٔثث یٞا أذیٚ پ یاختٕاف

 افشاد، تاثیشات خلٛكی حشیٓ ؿثٟات، ٘مض ٚاِمای ضذدیٙی ، تثّیغاتآٔٛصؽایٙتش٘تی،  ٞذفٕٙذ اختٕافی، تثّیغات ٞای

ٔی  یا ٙٝیٌض 5 ىشتیِ فیاع عآٖ تش اػ یٕ٘شٜ ٌزاس ٜٛی. ؿخٕقی( ٔی تاؿذ خشد ٚ سفتاسی، اختٕافی، فشٍٞٙی ٔٙفی

 تٛضیحات الصْ دستقذ اص پشػـٙأٝ ٞا تیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دٚسٜ دْٚ ٔتٛػغٝ ؿٟشػتاٖ صاٞذاٖ تٛضیح ؿذ ٚ  تاؿذ.

. سٚایی پشػـٙأٝ اص ٘ؾش اػاتیذ فّْٛ ای حُ آٖ، پشػـأٝ ٞا خٕـ آٚسی ؿذصٔاٖ وافی تش خلٛف پشػـٙأٝ ٚ دادٖ 

 93/0سی( ٔٛسد تاییذ لشاس ٌشفت ٚ پایایی پشػـٙأٝ اص عشیك ٔحاػثٝ آِفای وشٚ٘ثاخ تشتیتی ٚ سٚا٘ـٙاػی )سٚایی كٛ

اخق خٟت تدضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞا ٔتٙاػة تا ػٛاَ ٞای پظٚٞؾ دس ػغح آٔاس تٛكیفی تا اػتفادٜ اص ؿ تشآٚسد ٌشدیذ.

 آصٖٔٛس ػغح آٔاس اػتٙثاعی اص دٚ تٝ تٛكیف دادٜ ٞای پظٚٞؾ پشداختٝ ؿذ.  فشآٚا٘یذ ٞای آٔاسی ٘ؾیش فشاٚا٘ی، دسك

 ضشیة ٕٞثؼتٍی پیشػٖٛ اػتفادٜ ٌشدیذ.

 
 

 یافته ها

 اطالعات توصیفی

 پاػخٍٛیاٖ ٚیظٌی ٞای دٌٔٛشافیىی: 1خذَٚ 

 دسكذ فشاٚا٘ی ٔتغیش

 خٙؼیت
 %52 159 دختش

 %48 147 پؼش

 پایٝ تحلیّی

 

 %6/19 60 اَٚ

 %0/40 122 دْٚ

 %4/40 124 ػْٛ

 ٔقذَ ػاَ لثُ
14-10 27 8/8% 

17-14 171 9/55% 
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20-17 108 3/35% 

 سؿتٝ تحلیّی

 %5/27 84 فّْٛ ا٘ؼا٘ی

 %3/34 105 فّْٛ تدشتی

 %8/24 76 سیاضی فیضیه

 %5/10 32 واس ٚ دا٘ؾ

ٔیضاٖ تحلیالت 

 پذس

 %2/8 25 اتتذایی

 %7/30 94 ػیىُ

 %0/33 101 دیپّٓ

 %1/28 86 ِیؼا٘غ

ٔیضاٖ تحلیالت 

 سٔاد

 %1/14 43 اتتذایی

 %9/21 67 ػیىُ

 %4/48 148 دیپّٓ

 %7/12 39 ِیؼا٘غ

 %9/2 9 فٛق ِیؼا٘غ

 %100 306 ٔدٕٛؿ

 

اٖ تحلیالت تیاٍ٘ش ٚیظٌی ٞای دٌٔٛشافیىی )خٙؼیت، پایٝ تحلیّی، ٔقذَ ػاَ لثُ، سؿتٝ تحلیّی، ٔیض 1خذَٚ 

، دس سؿتٝ 17-20ت دختشٞا، دس پایٝ تحلیّی پایٝ ػْٛ، دس ٔقذَ فشآٚا٘ی سا دس خٙؼی تیـتشیٗپذس ٚ ٔادس( ٔی تاؿذ. وٝ 

 تحلیّی سؿتٝ فّْٛ تدشتی، دس ٔیضاٖ تحلیالت پذس ٚ ٔادس ٔذسن دیپّٓ داؿتٝ اػت.

 

 

 

 اطالعات استنباطی

هتَسطِ  دٍم دٍرُ آهَزاى داًش اجتواعی در ّای هشارکت تَسعِ هتغیر با اجتواعی ّای . بیي شبک1ِ

 رابطِ ٍجَد دارد.شْرستاى زاّداى 

 ٘تایح آصٖٔٛ ضشیة ٕٞثؼتٍی  :1خذَٚ 

 اختٕافی ٞای ٔـاسوت تٛػقٝ ٔتغیش

 ؿثىٝ ٞای اختٕافی
 771/0** ٔمذاس ضشیة ٕٞثؼتٍی

 000/0 ػغح ٔقٙی داسی
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ػغح ٔقٙی داسی تذػت آٔذٜ وٝ ٚ  r=0/771ٔمذاس ضشیة ٕٞثؼتٍی تا تٛخٝ تٝ ٘تایح آصٖٔٛ ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ 

p=0/000<a=0/01 ٗاختٕافی ٞای ٔـاسوت تٛػقٝ ٔتغیش تا اختٕافی ٞای ؿثىٝ اػت. ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ تی 

اختٕافی ٘یض  ٞای ٔـاسوت یقٙی تا افضایؾ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔتغیش تٛػقٝ ٕٞثؼتٍی ٔثثت ٚ ٔقٙا داسی ٚخٛد داسد.

 افضایؾ پیذا ٔی وٙذ.

 

هتَسطِ  دٍم دٍرُ آهَزاى داًش ایٌترًتی در ّدفوٌد تبلیغات هتغیر با اجتواعی ّای . بیي شبک2ِ

 شْرستاى زاّداى رابطِ ٍجَد دارد.

 : ٘تایح آصٖٔٛ ضشیة ٕٞثؼتٍی 2خذَٚ 

 ایٙتش٘تی ٞذفٕٙذ تثّیغات ٔتغیش

 ؿثىٝ ٞای اختٕافی
 825/0** ٔمذاس ضشیة ٕٞثؼتٍی

 000/0 ػغح ٔقٙی داسی

ػغح ٔقٙی داسی تذػت آٔذٜ وٝ ٚ  r=0/825ٕثؼتٍی ٔمذاس ضشیة ٞ ٘تایح آصٖٔٛ ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ تا تٛخٝ تٝ 

p=0/000<a=0/01 ٗایٙتش٘تی  ٞذفٕٙذ تثّیغات ٔتغیش تا اختٕافی ٞای ؿثىٝ اػت. ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ تی

٘یض ایٙتش٘تی  ٞذفٕٙذ تثّیغاتٕٞثؼتٍی ٔثثت ٚ ٔقٙا داسی ٚخٛد داسد. یقٙی تا افضایؾ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔتغیش 

 وٙذ. افضایؾ پیذا ٔی

 

هتَسطِ  دٍم دٍرُ آهَزاى داًش شبْات در ٍالقای ضددیٌی تبلیغات هتغیر با اجتواعی ّای . بیي شبک3ِ

 شْرستاى زاّداى رابطِ ٍجَد دارد.

 : ٘تایح آصٖٔٛ ضشیة ٕٞثؼتٍی 3خذَٚ 

 ؿثٟات ٚاِمای ضذدیٙی تثّیغات ٔتغیش

 ؿثىٝ ٞای اختٕافی
 559/0** ٔمذاس ضشیة ٕٞثؼتٍی

 000/0 اسیػغح ٔقٙی د

ػغح ٔقٙی داسی تذػت آٔذٜ وٝ ٚ  r=0/559ٔمذاس ضشیة ٕٞثؼتٍی ٘تایح آصٖٔٛ ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ تا تٛخٝ تٝ 

p=0/000<a=0/01 ٗٚاِمای ضذدیٙی تثّیغات ٔتغیش تا اختٕافی ٞای ؿثىٝ اػت. ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ تی 

 ٚاِمای ضذدیٙی تثّیغاتؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔتغیش ٕٞثؼتٍی ٔثثت ٚ ٔقٙا داسی ٚخٛد داسد. یقٙی تا افضایؾ ؿثٟات 

 ٘یض افضایؾ پیذا ٔی وٙذ.ؿثٟات 

هتَسطِ  دٍم دٍرُ آهَزاى داًش افراد در خصَصی حرین ًقض هتغیر با اجتواعی ّای . بیي شبک4ِ

 شْرستاى زاّداى رابطِ ٍجَد دارد.

 : ٘تایح آصٖٔٛ ضشیة ٕٞثؼتٍی 4خذَٚ 

 افشاد خلٛكی حشیٓ ٘مض ٔتغیش

 480/0** ٔمذاس ضشیة ٕٞثؼتٍی ىٝ ٞای اختٕافیؿث
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 000/0 ػغح ٔقٙی داسی

ٚ ػغح ٔقٙی داسی تذػت آٔذٜ وٝ  r=0/480٘تایح آصٖٔٛ ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ تا تٛخٝ تٝ ٔمذاس ضشیة ٕٞثؼتٍی 

p=0/000<a=0/01 ٗافشاد  خلٛكی حشیٓ ٘مض ٔتغیش تا اختٕافی ٞای ؿثىٝ اػت. ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ تی

افشاد ٘یض  خلٛكی حشیٓ تٍی ٔثثت ٚ ٔقٙا داسی ٚخٛد داسد. یقٙی تا افضایؾ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔتغیش ٘مضٕٞثؼ

 افضایؾ پیذا ٔی وٙذ.

 

هتَسطِ شْرستاى زاّداى  دٍم دٍرُ آهَزاىداًش رفتاری در هٌفی باهتغیرتاثیرات اجتواعیّایشبکِبیي. 5

 رابطِ ٍجَددارد

 ؼتٍی : ٘تایح آصٖٔٛ ضشیة ٕٞث5خذَٚ 

 سفتاسی ٔٙفی تاثیشات ٔتغیش

 ؿثىٝ ٞای اختٕافی
 653/0** ٔمذاس ضشیة ٕٞثؼتٍی

 000/0 ػغح ٔقٙی داسی

ٚ ػغح ٔقٙی داسی تذػت آٔذٜ وٝ  r=0/653٘تایح آصٖٔٛ ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ تا تٛخٝ تٝ ٔمذاس ضشیة ٕٞثؼتٍی 

p=0/000<a=0/01 ٗسفتاسی  ٔٙفی تاثیشات ٔتغیش تا اختٕافی ٞای ؿثىٝ اػت. ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ تی

سفتاسی ٘یض افضایؾ  ٔٙفی ٕٞثؼتٍی ٔثثت ٚ ٔقٙا داسی ٚخٛد داسد. یقٙی تا افضایؾ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔتغیش تاثیشات

 پیذا ٔی وٙذ.

 

هتَسطِ شْرستاى زاّداى رابطِ  دٍم دٍرُ آهَزاى داًش با هتغیر فرٌّگی در اجتواعی ّای . بیي شبک6ِ

 ٍجَد دارد.

 : ٘تایح آصٖٔٛ ضشیة ٕٞثؼتٍی 6 خذَٚ

 فشٍٞٙی ٔتغیش

 ؿثىٝ ٞای اختٕافی
 649/0** ٔمذاس ضشیة ٕٞثؼتٍی

 000/0 ػغح ٔقٙی داسی

ٚ ػغح ٔقٙی داسی تذػت آٔذٜ وٝ  r=0/649٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ تا تٛخٝ تٝ ٔمذاس ضشیة ٕٞثؼتٍی  آصٖٔٛ٘تایح 

p=0/000<a=0/01 ٗفشٍٞٙی ٕٞثؼتٍی ٔثثت ٚ  ٔتغیش تا اختٕافی ٞای ؿثىٝ اػت. ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ تی

 ٔقٙا داسی ٚخٛد داسد. یقٙی تا افضایؾ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔتغیش فشٍٞٙی ٘یض افضایؾ پیذا ٔی وٙذ.

 

 

هتَسطِ شْرستاى زاّداى رابطِ  دٍم دٍرُ آهَزاى داًش جوعی در هتغیر خرد با اجتواعی ّای . بیي شبک7ِ

 ٍجَد دارد.

 ٖٔٛ ضشیة ٕٞثؼتٍی : ٘تایح آص7خذَٚ 
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 خشد خٕقی ٔتغیش

 ؿثىٝ ٞای اختٕافی
 172/0** ٔمذاس ضشیة ٕٞثؼتٍی

 000/0 ػغح ٔقٙی داسی

ٚ ػغح ٔقٙی داسی تذػت آٔذٜ وٝ  r=0/172٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ تا تٛخٝ تٝ ٔمذاس ضشیة ٕٞثؼتٍی  آصٖٔٛ٘تایح 

p=0/000<a=0/01 ٗخشد خٕقی ٕٞثؼتٍی ٔثثت ٚ  ٔتغیش تا یاختٕاف ٞای ؿثىٝ اػت. ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ تی

 ٔقٙا داسی ٚخٛد داسد. یقٙی تا افضایؾ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ٔتغیش خشد خٕقی ٘یض افضایؾ پیذا ٔی وٙذ.

 

 بحث

 اختٕافی دس ٞای ٔـاسوت تٛػقٝ ٔتغیش تا اختٕافی ٞای تشای فشضیٝ تقییٗ ساتغٝ تیٗ ؿثىٝ آٔذٜ دػت تٝ ٘تایح

 تٛػقٝ ٔتغیش تا اختٕافی ٞای ؿثىٝ وٝ تیٗ اػت آٖ اص حاویغٝ ؿٟشػتاٖ صاٞذاٖ ٔتٛػ دْٚ دٚسٜ آٔٛصاٖ دا٘ؾ

 وٝ دس(.1391) تیات ٚ ٞای ؿٟاتی یافتٝ تا ٘تایح داسد. ایٗ ٚخٛد داسی ٔقٙا ٚ ٔثثت ٕٞثؼتٍی  اختٕافی ٞای ٔـاسوت

 ٕٞؼٛ ٔی تاؿذ. خٛاٖ ا٘داْ داد تغٛس غیشٔؼتمیٓ واستشاٖ ٚ ٔداصی اختٕافی ٞای ؿثىٝ ٔٛضٛؿ، تا تحمیمی

 دا٘ؾ ایٙتش٘تی دس ٞذفٕٙذ تثّیغات ٔتغیش تا اختٕافی ٞای تقییٗ ساتغٝ تیٗ ؿثىٝتشای فشضیٝ  آٔذٜ دػت تٝ ٘تایح

 ٞذفٕٙذ تثّیغات ٔتغیش تا اختٕافی ٞای ؿثىٝ وٝ تیٗ اػت آٖ اص حاوی ٔتٛػغٝ ؿٟشػتاٖ صاٞذاٖ دْٚ دٚسٜ آٔٛصاٖ

 وٝ (.1388) پٛس صادؿٓ ٚ ٘ظاد ٞاؿٓ ٞای ٘ٛاتخؾ، یافتٝ تا ٘تایح ٛد داسد. ایٗایٙتش٘تی ٕٞثؼتٍی ٔثثت  ٚ ٔقٙا داسی ٚخ

داد٘ذ ٕٞؼٛ  ا٘داْ ٔاص٘ذساٖ اػتاٖ ػاَ 15-29 خٛا٘اٖ ٞٛیت تغییش دس ٔٛتایُ ٚ ایٙتش٘ت آثاس تشسػی فٙٛاٖ تا تحمیمی سا

 ٔی تاؿذ.

 ؿثٟات دس ٚاِمای ضذدیٙی تثّیغات ٔتغیش تا اختٕافی ٞای تقییٗ ساتغٝ تیٗ ؿثىٝ تشای فشضیٝ آٔذٜ دػت تٝ ٘تایح

 تثّیغات ٔتغیش تا اختٕافی ٞای ؿثىٝ وٝ تیٗ اػت آٖ اص حاوی ٔتٛػغٝ ؿٟشػتاٖ صاٞذاٖ دْٚ دٚسٜ آٔٛصاٖ دا٘ؾ

پظٚٞؾ ٔشتثغی دس ایٗ صٔیٙٝ یافت ٘ـذ أا تغٛس غیش  .داسد ٚخٛد داسی ٔقٙا ٚ  ٔثثت ٕٞثؼتٍی ؿثٟات ٚاِمای ضذدیٙی

 اختٕافی ٞای ؿثىٝ ٚ ؿذٖ خٟا٘ی وٝ دٞذ ٔی ٘ـاٖ تحمیمی وٝ دس(. 2010) یح تا یافتٝ ٞای ٌشاػٕٛنٔؼتمیٓ  تا ٘تا

 ٕٞخٛا٘ی داسد. ؿٛد ٔی واستشاٖ ٞٛیت ػاختٗ دٚتاسٜ ٚ تاصا٘ذیـی ٚ افشاد ٞٛیت تغییش تافث ٔداصی

 دا٘ؾ افشاد دس خلٛكی ٓحشی ٘مض ٔتغیش تا اختٕافی ٞای تقییٗ ساتغٝ تیٗ ؿثىٝتشای فشضیٝ  آٔذٜ دػت تٝ ٘تایح

 خلٛكی حشیٓ ٘مض ٔتغیش تا اختٕافی ٞای ؿثىٝ وٝ تیٗ اػت آٖ اص حاوی ٔتٛػغٝ ؿٟشػتاٖ صاٞذاٖ دْٚ دٚسٜ آٔٛصاٖ

 حؼٙی ٚ ایٗ ٘تیدٝ تغٛس غیش ٔؼتمیٓ  تا ٘تایح تا یافتٝ ٞای فأّی .داسد ٚخٛد داسی ٔقٙا ٚ ٔثثت ٕٞثؼتٍی افشاد

ٔداصی ا٘داْ داد٘ذ ٕٞؼٛ ٔی  فضای ٞای ٘اٞٙداسی ٚ ٞا آػیة ؿذٖ فضایی دٚ پظٚٞـی سا تحت فٙٛاٖ وٝ(.1391)

 تاؿذ.

 دا٘ؾ سفتاسی دس ٔٙفی تاثیشات ٔتغیش تا اختٕافی ٞای تقییٗ ساتغٝ تیٗ ؿثىٝتشای فشضیٝ  آٔذٜ دػت تٝ ٘تایح

 ٔٙفی تاثیشات یشٔتغ تا اختٕافی ٞای ؿثىٝ وٝ تیٗ اػت آٖ اص حاوی ٔتٛػغٝ ؿٟشػتاٖ صاٞذاٖ دْٚ دٚسٜ آٔٛصاٖ

دس وٝ  (.1390یاػٕی ٘ظاد، آصادی ٚ أٛیی )ایٗ ٘تایح تا یافتٝ ٞای  .داسد ٚخٛد داسی ٔقٙا ٚ ٔثثت ٕٞثؼتٍی سفتاسی

ٔشتثظ ٔی پظٚٞؾ خٛد تٝ ایٗ ٘تیدٝ دػت یافتٙذ وٝ فضای ٔداصی ٔی تٛا٘ذ أٙیت اختٕافی سا ٔٛسد تٟذیذ لشاس دٞذ

 تاؿذ.
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 دْٚ دٚسٜ آٔٛصاٖ دا٘ؾ تا ٔتغیش فشٍٞٙی دس اختٕافی ٞای تقییٗ ساتغٝ تیٗ ؿثىٝیٝ تشای فشض آٔذٜ دػت تٝ ٘تایح

 ٚخٛد داسی ٔقٙا ٚ ٔثثت ٕٞثؼتٍی فشٍٞٙی ٚ اختٕافی ٞای ؿثىٝ وٝ تیٗ اػت آٖ اص حاوی ٔتٛػغٝ ؿٟشػتاٖ صاٞذاٖ

 دس ایشا٘ی واستشاٖ فشٍٞٙی ٟاٖخ پیشأٖٛ اوتـافی پظٚٞـی وٝ تا(. 1386) ٔؼقٛد وٛثشی، ٞای یافتٝ تا ٘تایح ایٗ .داسد

 اػت تغٛس ٔؼتمیٓ ٕٞؼٛ ٔی تاؿذ. دادٜ لشاس تشسػی ٔٛسد سا واستشاٖ فشٍٞٙی فالئك اٚسوات اختٕافی ؿثىٝ

 دٚسٜ آٔٛصاٖ دا٘ؾ خٕقی دس ٔتغیش خشد تا اختٕافی ٞای تقییٗ ساتغٝ تیٗ ؿثىٝتشای فشضیٝ  آٔذٜ دػت تٝ ٘تایح

 ٚ ٔثثت ٕٞثؼتٍی خٕقی خشد ٔتغیش تا اختٕافی ٞای ؿثىٝ وٝ تیٗ اػت آٖ صا حاوی ٔتٛػغٝ ؿٟشػتاٖ صاٞذاٖ دْٚ

 ٞای ؿثىٝ تٝ واستشاٖ ٌشایؾ فُّ تحمیمی دس وٝ (.2007)  ٔذٖ ٚ  ٟ٘است ٞای یافتٝ تا ٘تایح داسد. ایٗ ٚخٛد داسی ٔقٙا

 آٔشیىأٛسد تشسػی لشاس داد٘ذ ٕٞؼٛ ٔی تاؿذ. ٔتحذٜ ایاالت دس ٔداصی اختٕافی

 تٛكیفی تحّیُ دس تحمیك حاضش تا تٛخٝ تا یافتٝ ٞای پظٚٞؾ تغٛسوّی ٘تایح ریُ تذػت آٔذ:: ی وّی٘تیدٝ ٌیش

تاؿذ ٚ دس  ٔی ٔتٛػغی حذ آٔٛصؽ، دس ٚ ٔداصی ٞای ؿثىٝ دس ٔؼتٕش ٔداصی استثاط ٔیضاٖ دٞذ ٔی ٘ـاٖ ٞا دادٜ

ٚ دس  تاال حذ اختٕافی دس یٗ دس ٔتغیشتاؿذ ٕٞچٙ ٔی پاییٙی حذ ػیاػی دس وزب ٚ ٔتغیش اخثاس ٚ ؿایقات ػشیـ تشٚیح

 ٚ اختٕافی ٞای ؿثىٝ ٚ تحّیُ اػتثاعی دادٜ ٞا تیاٍ٘ش آٖ اػت وٝ  تیٗ .تاؿذ ٔی تاالیی تؼیاس حذ ٔتغیش ٍٕٞشایی دس

 .داسد ٚخٛد داسی ٔقٙا ٚ ٔثثت ٔٙفی آٖ تا تٕأی ٔتغیش ٞا ٕٞثؼتٍی ٚ ٔثثت ٞای پیأذ

 

 هاپیشنهاد
 ٔذاسع دساختٕافی  ٞای ؿثىٝ اص ٔفیذ اػتفادٜ آٔٛصؽ ٚ سٜٔـاٚ ٞای والع تشٌضاسی -

 دیٍشاٖ تا فمایذ ٌزاسی اؿتشان تٝ ٚ اسائٝ -

 ٘ىٙیذ اػتفادٜ اختٕافی ٞای ؿثىٝ دس وٙٙذٜ ٘اساحت ٚ ٔٙفی ٘ؾشات اص -

 ٞا والع فیضیىی فضای اص خاسج ٔقّٓ تا استثاط تشلشاسی أىاٖ -

 اختٕافی ؿثىٝ یه دس آٔٛصؿی ٔفیذ سٚاتظ اػتمشاس ٚ استثاعات ٚ افیاختٕ – سٚحی تقأّی ٞای ٟٔاست افضایؾ -

 ٔداصی

 آٔٛصؿی ٔٛضٛفات ٚ ٞا فقاِیت خلٛف دس والع ٞای تاالتش دا٘ؾ آٔٛصاٖ تا استثاعی تداسب ٌؼتشؽ -

 اختٕافی ٞای ؿثىٝ دس تدشتٝ، تا دا٘ؾ آٔٛصاٖ تداسب اص اػتفادٜ -

 دا٘ؾ آٔٛصاٖ اص اسصؿیاتی ٚ آٔٛصؽ ٔٙؾٛس تٝ اختٕافی یٞا ؿثىٝ دس تدشتٝ تا ٔقّٕاٖ اص اػتفادٜ -

 اختٕافی ٞای ؿثىٝ دس اِىتشٚ٘یىی كٛست تٝ دسٚع دادٖ اسائٝ -

 داسد تٙاػة دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٞای ٔٙذی فاللٝ ٚ ٔٙافـ تا وأال وٝ ٔتٕایض آٔٛصؿی ٚ تذسیغ ؿیٜٛ افٕاَ أىاٖ -

 اخاللی ٚ آٔٛصؿی ٔفیذ ٞای فقاِیت تشای ٞایی ٟٔاست ٚ دا٘ؾ تٛػقٝ ٚ ایداد -

 ٔداصی ٞای ؿثىٝ دس دسػی ٚ فّٕی ٞای ٌشٜٚ ٚ ٞا وا٘اَ ایداد -

 دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٚ ٔقّٕاٖ حضٛس تا دسع ٞای والع فٙٛاٖ تٝ اختٕافی ٞای ؿثىٝ ٞای وا٘اَ اص اػتفادٜ -

 ٘یاص تاال ػشفت تا یٙتش٘تا تٝ ٞا وٙفشا٘غ ٚیذیٛ یا تلٛیشی چت ٔا٘ٙذ ٞا ؿثىٝ ایٗ أىا٘ات حذاوثش اص اػتفادٜ تشای -

 ؿٛد ٔیؼش اسصاٖ ٚ ػشفت پش ایٙتش٘ت تٝ ٍٕٞاٖ دػتشػی ؿٛد ٔی پیـٟٙاد ِزا اػت



 
 

 وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران

   تیترب یو فلسفه  یمجاز یفضا

 7931وچستاندانشگاه سیستان و بل

 

13 
 

 تا ؿٛد ایداد ٔذسػٝ ٔـاٚساٖ ٚ ٔقّٕاٖ ٔذیشیت تا دسػی ٔتفاٚت ٞای ٌشٜٚ اختٕافی، ٞای ؿثىٝ دس ؿٛد ٔی پیـٟٙاد -

 ٕ٘ایٙذ تدشتٝ سا احتٕاِی ٞای اػتشع اص دٚس تٝ دٚػتا٘ٝ فضایی تتٛا٘ٙذ آٔٛصاٖ دا٘ؾ

 دس ٔاللات ٟٔاست ٚ تدشتٝ ،ٔقّٓ ٚ دا٘ؾ آٔٛص دٚی ٞش آٔٛصؿی تداسب پیٛػتٍی ٞٓ تٝ ٚ عشفٝ دٚ سٚاتظ ایداد -

 وٙٙذ ٔی تالؽ یىذیٍش تقاِی تشای دٚ ٞش آٖ دس وٝ وٙٙذ ٔی وؼة سا فضایی ٚ ٔٛلقیت

 

 منابع
ی اختٕافی ٔداصی دس تحٛالت غشب آػیا، فلّٙأٝ فّٕیات (. ٘مؾ ؿثىٝ ٞا1391) أیٙی، آسٔیٗ ٚ اوثشی، ٔشتضی -

 .117ف،  33سٚا٘ی، ػاَ ٟ٘ٓ، ؿٕاسٜ 

 ا٘تـاسات ٞشٔضاٖ. ،1خّذ  ،1391 ،٘مؾ ؿثىٝ ٞای اختٕافی دس خٛأـ تٝ اكغالح ٔذسٖ .(1391)پذساْ  ،اسٚا٘ٝ -

   1392تشخٕٝ فشؿتٝ ٘یىٛفش  ،(. ا٘تـاسات ِٙذٖ )ػیح(1991تدضیٝ ٚ تحّیُ ؿثىٝ ٞای اختٕافی ) ،اػىات خاٖ - 
در: مجمٌعو مطالعات فرىنگي،   ،«دًجياني شدن ً دًفضايي شدن فرىنگ( »1387عاملي، س. ر ) از نقل (. بو2111اسکات ) -

    .مصرف فرىنگي ً زندگي رًزمره ايرانيان، تيران: انتشارات جياد دانشگاىي
افی ٔداصی ٚ واستشاٖ خٛاٖ، فلّٙأٝ ٔدّغ ٚ ساٞثشد، ػاَ (. ؿثىٝ ٞای اخت1391ٕؿٟاتی، ٔحٕٛد ٚ تیات، لذػی ) -

 .157، ف 69٘ٛصدٞٓ، ؿٕاسٜ 

دس ٔدٕٛفٝ ٔماالت ٕٞایؾ تخللی تشسػی اتقاد ؿثىٝ ٞای اختٕافی، تٟشاٖ، (. 1392)فّیشضا ٞاؿٕی ٌّپایٍا٘ی -

 .خٟاد دا٘ـٍاٞی، ػاصٔاٖ ا٘تـاسات

 ا٘تـاسات دا٘ـٍاٜ تٟشاٖ.          ،1ج  ،سی ٞای ٔداصی(. ٞٙداسٞای حمیمی ٚ ٘اٞٙدا1390حثیثی ٔحٕذحؼیٗ ) -

 ،وٕثشیح ،سٚؽ ٞا ٚ تش٘أٝ ٞای واستشدی :(. تحّیُ ؿثىٝ ٞای اختٕافی1994اػتّٙی ٚ واتشیٗ فاٚػت) ،ٚاػشٔٗ -

             (                                                      1389تشخٕٝ ایشج ٔٙتؾشی  ) ،ا٘تـاسات دا٘ـٍاٜ وٕثشیح

(: لذست ٚ ٞٛیت، تشخٕٝ حؼٗ چاٚؿیاٖ، 2(، فلش استثاعات، التلاد خأقٝ ٚ فشًٞٙ )ج 1388ساتشتؼٖٛ، ایٕا٘ٛئُ ) -

 ،  تٟشاٖ: عشح ٘ٛ

ٚ  ی: تٟشاٖ، فّٕیٚ فشٍٞٙ یا٘تـاست فّٕ ،یذیٔد ثشصیتشخٕٝ: فش ت،یٚالق یػاخت اختٕاف (.1389)تٛٔاعٚاتضس -
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