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 هطالعِ اسٌادی ًقص فضای هجازی بر هْارتْای ارتباطی ٍهطارکتی کَدکاى

 9،هرین برّوي2عباض قلتاش،  7فاطوِ رستوی راٍری

 : چکیدُ

تٛا٘ذدسحٛصٜ ٟٔبستٟبی استجبعی ٚتقبُٔ  أشٚصٜ،ٌؼتشؽ فضبی ٔجبصی ٚحضٛس وٛدوبٖ دس فضبی ٔجبصی،ٔی

.ٞذف اكّی اص ٚ ػالٔت وٛدوبٖ سا دس ایٗ صٔیٙٝ ثٝ ٔخبعشٜ ا٘ذاصد وٛدن ثبدیٍشاٖ ،تغییشاتی ثٛجٛد آٚسد

پظٚٞؾ حبضش ثشسػی ٘مؾ فضبی ٔجبصی ثش ٟٔبستٟبی استجبعی ٚٔـبسوتی وٛدوبٖ اػت . سٚؽ پظٚٞؾ 

ثشسػی پظٚٞـٟب ٘ـبٖ تحّیّی ثباػتفبدٜ اص ٔٙبثـ ٚپظٚٞـٟبی ٔٛجٛددسساثغٝ ثب ٔٛضٛؿ ٔی ثبؿذ.-حبضش،تٛكیفی

وٛدوبٖ ثٝ كٛست ٘بٔغّٛة دسفضبی ٔجبصی،ایٙتش٘ت،ثبصیٟبی سایب٘ٝ ای ٚتّفٗ ٕٞشاٜ،ثبفث  حضٛس ٔی دٞذ وٝ

ٚ ایٗ تىِٙٛٛطی جب٘ـیٗ  ٚاِذیٗ  .آػیجٟبیی ثٝ ٟٔبستٟبی استجبعی ٚ تقبٔالت اجتٕبفی وٛدوبٖ ٔی ؿٛد

خلٛف دس  داؿتٗ ٟٔبستٟبی استجبعی ٚٔـبسوتی لٛی دس وٛدوبٖ،ثٝ .ٚدٚػتبٖ ٚسٚاثظ اجتٕبفی آٟ٘ب ٔی ؿٛد

ػٙیٗ پیؾ اص دثؼتبٖ،یه ٟٔبست ضشٚسی ٚ حیبتی اػت وٝ آٟ٘ب  سا ثشای ثمیٝ ٔشاحُ ص٘ذٌی آٔبدٜ ٔی 

وٙذ.وٛدوبٖ ثب داؿتٗ ٟٔبستٟبی استجبعی خٛة،ثٟتش ٔی تٛا٘ٙذدسآیٙذٜ ٔـىالتـبٖ ساحُ وٙٙذٚدٚساٖ تحلیُ 

ٚای اجتٕبفی وٛدوبٖ ساٞىبس ٞبیی ثشای ِزا ثشای وبٞؾ ایٗ آػیت ٚٔمبثّٝ ثب ا٘ضداؿتٝ ثبؿٙذ ؿبدتشٚٔٛفك تشی

 ٔذیشیت وٛدوبٖ دس فضبی ٔجبصی اسائٝ ؿذٜ اػت.

 :ی کلیدیٍاشُ ّا

 ٖوٛدوب،ٟٔبستٟبی استجبعی ٚٔـبسوتی ،فضبی ٔجبصی 
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 هقدهِ 

یىی اص ٘یبصٞبی فبعفی ـ اجتٕبفی ا٘ؼبٖ اػت وٝ ٟٔبستٟبی ٔشثٛط ثٝ آٖ، ٔب٘ٙذ تـخیق دسػت  استجبط

احؼبػبت دیٍشاٖ ٚ یب حُ كحیح اختالفبت ثیٗ فشدی، ثٝ تذسیج آٔٛختٝ ٔیـٛ٘ذ. ؿشٚؿ ساثغٝ، ادأٝ پیذاوشدٖ 

ٟٔبستٟبی استجبعی آٟ٘ب ضقیف اػت، وٝ  ٚ پبیبٖ یبفتٗ آٖ تب حذ صیبدی ثٝ ایٗ ٟٔبستٟب ثؼتٍی داسد. وٛدوب٘ی 

ٔـىالت ٔتقذدی دس ص٘ذٌی داس٘ذ ٚ ص٘ذٌی ؿبد ٚ ػبص٘ذٜ ای ٘خٛاٞٙذ داؿت.ٟٔبستٟـب ٚ سٚؿٟـبی استجبعـی، 

ٔٝ سیضی پظٚٞؾ ٚ ثش٘بػبصٔبٖ سفتبسٞبیـی ٞؼـتٙذ وـٝ اػـبع استجبعٟـبی ٔؤثـش ٚ سٚدسسٚ سا تــىیُ ٔیذٞٙذ)

 ( 6941 آٔٛصؿی.

ص٘ذٌی  ؿذٖ فشد دس ٔٛلقیتٟبی  ٔـبسوت ثٝ فٙٛاٖ دسٌیش . ٞب ٔـبسوت آٔٛختٙی اػت ٞٓ چٙیٗ دس ا٘ؼبٖ

ؿٛد. دسٌیش ؿذٖ دس فّٕىشدٞبی ٞذفٕٙذ، وٛدن سا ثشای سؿذ افتٕبد ثٝ ٘فغ ٚ ٟٔبستٟب تٛا٘ب  ٔی تقشیف 

ػبصٔبٖ ) وٙذ ٚ ثشای ػالٔت جؼٕی، سٚا٘ی ٚ ٞیجب٘ی ٘یض الصْ اػت. ٔیؼبصد، حغ ؿبیؼتٍی سا دس اٚ ایجبد ٔی

 (6941پظٚٞؾ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصؿی. 

فٙبٚسی ٘ٛیٗ ٚفضبی ٔجبصی)سایب٘ٝ, تّفٗ ٕٞشاٜ ٚ  أشٚصٜ افضایؾ ػشفت تىِٙٛٛطی ٚ استجبعبت، اػتفبدٜ اص ایٗ 

  سٚ ثٝ ٔٛاسدسا جضء ٘یبصٞبی اػبػی ٞش جبٔقٝ ی   ٔی ٕ٘بیذ ٚ ایٗ  ضشٚسی  ٚ  حیبتی  أشی  سا     ( ٚ... ایٙتش٘ت

ٕٞشاٜ داسد،اػتفبدٜ ٘بٔغّٛة اص  ثٝ  ٔی وٙذ. أب ایٗ أش فالٜٚ ثش فٛایذ ی وٝ      تٛػقٝ یبفتٝ ٔغشح   سؿذ ٚ

ثشای افشاد جبٔقٝ ثٝ خلٛف وٛدن ٚ ٘ٛجٛاٖ وٝ لذست  پیبٔذٞب، ٔـىالت ٚ آػیت ٞبی صیبدی ٘یض  آٟ٘ب, 

ٔقلْٛ  ٚ  ،ػٟیالثبغجبٖ ؛ ،اثٛاِفضُغجبٖ)ثب                            تـخیق ٔحذٚدی داس٘ذ، ثٝ ٕٞشاٜ داسد.

 (6941ؿبٞی، 

ٔغبِقبت ٘ـبٖ ٔیذٞذ5 اػتفبدٜ اصفضبی ٔجبصی, ایٙتش٘ـت ٚثبصیٟبی سایب٘ٝ ای ثـٝ فّـت ایٙىٝ فقبِیتی صٔبٍ٘یش 

ثٍزاسد ٚ حتی آٖ سا  ثشسٚاثظ اجتٕبفی ٚ خب٘ٛادٌی ٚ ٔذت تقبُٔ وٛدن ثـبخب٘ٛادٜ اؽ تأثیش تٛا٘ذ اػت، ٔی

 (6941,ثٝ ٘مُ ,سثیقی, ٔحٕذصادٜ,6939  )جٛادی،. وبٞؾ دٞذ
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  ؿبیذ ٚجٛد ٔی آٚسد٘ذ   ثـشای ساحتـی ا٘ؼـبٖ ثٝ  جذیذتشیٗ اختشافبت خٛد سا ٔجتىشاٖ ثضسي د٘یب  ٚلتی 

اختشافبت ٚ   ایٗ  خغـشات  وشد٘ذ سٚصی ا٘ؼبٖ ثٝ د٘جبَ چـبسٜ جـٛیی ثـشای سفــ ٕ٘ی       ٞٓ   سا فىشؽ 

بعی ثبؿذ. ٚػبیّی وٝ دس دسجٝ ی اَٚ د٘یبی ٔجبصی سا ثـشای ا٘ؼـبٖ ثـٝ اسٔغبٖ آٚسد، د٘یبیی ٚػبیُ ٘ٛیٗ استج

ٕٞیـٝ ثٝ فشأٛؿی ػپشد.  وـبسثش ٔــتشن لـشاس داد ٚ حـشیٓ خلٛكـی اؽ سا ثـشای وٝ اٚ سا دس ٔیبٖ ٞضاساٖ 

ٞبی وثیشی اص افشاد  ٌٜٚش. افضایؾ تِٛیذ ٚػبیُ ٘ٛیٗ استجـبعی ٚ دس ٟ٘بیـت ػـِٟٛت دػتشػـی ػـجت ؿـذ

  (6934حؼٗ صادٜ,سضبیی. )               جبٔقٝ ثب ػٙیٗ ٔختّف ثٝ ایٗ د٘یبی ٔجبصی ساٜ پیذا وٙٙذ.

وبسثشد فٗ آٚسی اعالفـبت ٚ استجبعـبت دس د٘یـبی أـشٚص ثـٝ ؿـذت دس سٚاثـظ اجتٕبفی ( 1004)6ثٝ فمیذٜ ِی

الالتی اػت وٝ ثبیذ آػیت ؿٙبػی ؿـٛ٘ذ. ِـی دستحمیك خٛد تأثیش ٌزاؿتٝ اػت ٚ ٕٞشاٜ ثب آػیت ٞب ٚ اخت

٘ـبٖ داد وٝ فٗ آٚسی اعالفبت ٚ استجبعبت ٚ اػتفبدٜ اص تّفٗ ٕٞشاٜ ثـٝ وـبٞؾ ٔٙبػـجبت ٚسٚاثظ اجتٕبفی 

 ، (  1004) 1پیشع  ٔٙجش ؿذٜ اػت.

دس پظٚٞــی ثـٝ ایٗ ٘تیجٝ دػت یبفتٙذ وٝ وبسثشد فٗ آٚسی اعالفبت ٚ (1002ٚ ٔبدَ ٚ ٔب٘ىش )(6441ِیشی )

 استجبعبت دس 

ثٝ اضـغشاة ٚ وبٞؾ سٚاثظ چٟشٜ ثٝ چٟشٜ ٔٙجش ؿذٜ اػت.)حؼٗ صادٜ,سضبیی.  ثیٗ وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ 

6934) 

ٟٔبستٟبی ثب تٛجٝ ثٝ ػشفت تحٛالت فٙبٚسی، ٔیتٛاٖ پیؾ ثیٙی وشد وٝ د٘یبی ٔجبصی ثٝ تذسیج جبیٍضیٗ 

ٚ اص آ٘جب وٝ ص٘ذٌی اجتٕبفی ثشاػبع ٕٞبٖ سٚاثظ ٚاستجبعـبت ٔیـبٖ  استجبعی ٚ ٔـبسوتی دس وٛدوبٖ ؿٛد 

ا٘ؼب٘ی ثٙب ٔیـٛد، ؿٙبخت آػیجٟبیی وٝ ٕٔىٗ اػـت ایـٗ سٚاثـظ سا تٟذیـذ وٙٙـذ ٚ ٕٞچٙیٗ اسائٝ ساٞىبسٞبیی 

 ثشای ٔذیشیت وٛدوبٖ دس فضبی ٔجبصی حـبئضإٞیت اػت.
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 هْارتْای ارتباطی 

ٕٞذِی، دٚػتی،احتشاْ،  ٖ ثٙذٌی خذا ٚ فـك ثٝ ائٕٝوٛدوبٖ دس جشیبٖ ثشلشاسی استجبط ثب یىذیٍش ٚ ثب ثضسٌؼبال

 ٔی ایٗ ٔٛاسد ایٗ احؼبع سا ٔٙتمُ وٙٙذ. تٕبٔی وٕه وشدٖ ثٝ دیٍشاٖ، ٚ ٔٛاسدی ٔب٘ٙذ ایٟٙب سا تجشثٝ ٔی

 وٙٙذ، اٚ سا دٚػت داس٘ذ ٚ ثشایؾ احتشاْ  ٔی اٚ وٕه   ثٝ  افشادی  وٙذ وٝ اٚ تٟٙب ٘یؼت ٚ دس ٔٛالـ ضشٚسی

ٌزاس٘ذاستجبط ثب دیٍشاٖ یه ضشٚست اػت؛ صیشا ا٘ؼبٟ٘ب ثشای سفـ ٘یبصٞبی خٛد ثٝ استجبط ثب دیٍشاٖ ٘یبص داس٘ذ.  ٔی

 ثٝ دالیُ صیش ثشای ٞش فشدی ٟٔٓ اػت5  استجبط

 ٌیشد، صیشا تلٛیش ٔب اص خٛد، ثش اػبع استجبط ثب دیٍشاٖ ؿىُ ٔی ٔپبیٝ ؿٙبخت خٛد 5 ایٗ ؿٙبخت ثش -6

ثیٙذ ٚ  عٛس ٔی ٌیشد. ٚلتی آٟ٘ب فشد سا اسصؿٕٙذ ثذا٘ٙذ، اٚ ٘یض خٛد سا ٕٞبٖ ثبصخٛسدٞبی اعشافیبٖ ؿىُ ٔی

 وٙذ ٚیظٌیٟبی لبثُ تحؼیٗ دیٍشاٖ سا اٍِٛثشداسی وٙذ.  ٔی ػقی

یذٞذ استجبط ثب خذا ٚ ٔقلٛٔیٗ، پذس ٚ ٔبدس، خٛاٞش ٚ فشص٘ذاٖ ٚ ٞب ٘ـبٖ ٔ ٔقٙب دادٖ ثٝ ص٘ذٌی5 پظٚٞؾ -1

 وٙذ.  داس ٔی دٚػتبٖ احؼبع دٚػت داؿتٗ ٚ دٚػت داؿتٝ ؿذٖ، ص٘ذٌی سا ثشای فشد ٔقٙی

ؿىؼت ٔیخٛس٘ذ، ٔـىُ استجبعی داس٘ذ. افشادی وٝ ٔـىالت  ٔٛفمیت ثیـتش5 اوثش افشادی وٝ دس وبسؿبٖ -  9

ٕشٚیی ٚ غشٚس داس٘ذ، ٕٔىٗ اػت دیٍشاٖ سا اص خٛد ثش٘جب٘ٙذ یب ایٙىٝ ٔٛسد تٛجٝ استجبعی ٔثُ پشخبؿٍشی، و

 تی ٔٛاجٝ ٔیـٛ٘ذ.الدیٍشاٖ لشاس ٍ٘یش٘ذ وٝ دس٘تیجٝ دس وبس خٛد ٘یض ثب ٔـى

 تٛا٘ذ ثبفث ص٘ذٌی ؿبد ؿٛد.  ؿبدصیؼتی5 داؿتٗ سٚاثظ كٕیٕی ثب دیٍشاٖ ٔی -٤

ثشعشف ؿذٖ ٘یبصٞبی ٔقٙٛی فبعفی ـ اجتٕبفی5 استجبط یه ٘یبص فبعفی ـ اجتٕبفی اػت. ا٘ؼبٟ٘بدس وٙبس  -1

 ٘یبصٞبی صیؼتی ٔب٘ٙذ ٘یبص ثٝ آة، غزا ٚ غیشٜ ٘یبصٞبی ٔقٙٛی، سٚا٘ـٙبختی ٚ اجتٕبفی ٘یض داس٘ذ. 

ؿتٗ سٚاثظ ٔثجت ٚ حٕبیت یبثی ٔیـٛد. دا ٔٙجش ثٝ دٚػت یبثی 5 استجبط ٔؤثش ثب دیٍشاٖ ثب حفؼ  دٚػت -1

 وٙٙذٜ ثب دیٍشاٖ، ثب ػبصٌبسی ٚ ػالٔت سٚاٖ فشد ساثغٝ داسد.

 



 

 ًْویي ّوایص اًجوي فلسفِ تعلین ٍ تربیت ایراى

  فضای هجازی ٍ فلسفِ ی تربیت 

 7931داًطگاُ سیستاى ٍ بلَچستاى

 

خٛدؿىٛفبیی5 استجبط اثشثخؾ ثب خٛدؿىٛفبیی دس استجبط اػت. استجبط ثب دیٍشاٖ ثٝ فشد وٕه ٔیىٙذ وٝ  -2

 (6941آٔٛصؿی پظٚٞؾ ٚثش٘بٔٝ سیضی ػبصٔبٖ اػتقذادٞبی خٛد سا ؿىٛفب وٙذ ٚ اص ص٘ذٌی احؼبع سضبیت وٙذ)

 

  پیاهدّای هْارتْای اجتواعی

 ٟٕٔتشیٗ پیبٔذٞبی ٟٔبستٟبی اجتٕبفی ؿبُٔ ٔٛاسد صیش اػت5 

تٛا٘بیی وٛدن سا دس ثبصی،   دٞٙذ. وٛدن سادس ص٘ذٌی تـىیُ ٔی پبیٝ ٞبی ػبصٌبسی ؿخلی ٚاجتٕبفی

 سا تمٛیت ٔی وٛدوبٖ دس ٔؤثشثشلشاسی استجبط  دٞذ. ٔی افضایؾ  ٔختّف   یبدٌیشی، ٚ ٔـبسوت دس فقبِیتٟبی

 ؿبُٔ عشد  ، دس ٔقشم سٚسثٝ سٚ ؿذٖ ثب پیبٔذٞبی ٔٙفی وٝ ٟٔبستٟبی اجتٕبفی ضقیفی داس٘ذ وٛدوب٘ی وٙذ.

ػبصٔبٖ ) ٌیشی ٚ فّٕىشد تحلیّی پبییٗ ٞؼتٙذ. ِٟبی سٚا٘ـٙبختی، ٌٛؿٖٝ، ؽٟٛس اختالؿذٖ تٛػظ ٕٞؼبال

 (6941پظٚٞؾ ٚثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصؿی 

 

 

 هطارکت:

دس ٔٛسد ٔفْٟٛ ٔـبسوت تقبسیف ٔتقذدی ٚجٛد داسد وٝ دس ٚالـ ٞشیه اص آٟ٘ب ا٘قىبػی اص دیذٌبٟٞبی ٔتفبٚت  

 دٞٙذ یىذیٍش اٍ٘یضٜ ٔی ایٙىٝ ثٝ  ضٕٗ  افشاد  وٝ  فقبِیت ٌشٚٞی  اػت. ثٝ عٛس وّی ٔـبسوت یقٙی ا٘جبْ یه

ای وٝ ٞذفٟبی ٌشٚٞی ٔمذْ  ٌٛ٘ٝ وٙٙذ؛ ثٝ تلٕیٓ ٌیشی ٚ اجشا ٕٞذیٍش سا یبسی ٔی ، دس فشایٙذ تلٕیٓ ػبصی،

ایٗ ٔـبسوت  ثٙبثش ؿٛ٘ذ. ٚ ٔٙفی آٖ ػٟیٓ ٔی ٔثجت  دس ٘تبیج   ثش ٞذفٟبی فشدی ٞؼتٙذ ٚ ٕٞٝ افضبی ٌشٜٚ

اػت. ثٝ فجبست دلیمتش، ٔـبسوت وٛدن یقٙی دس  ػٟیٓ ؿذٖ وٛدن دس تجشثیبت ٔختّف سٚصٔشٜ  وٛدن یقٙی 

پظٚٞؾ ػبصٔبٖ ) .ٕٞىبسی وٙذ وٛدن  اجشا ,ػبصی، تلٕیٓ ٌیشی ٚ ُ تلٕیٓتٕبٔی ٔشاحُ ٔـبسوت ؿبٔ

 (6941ٚثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصؿی 
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 ضرٍرت یادگیری هْارتْای هطارکتی در کَدکاى

 صیش داسای إٞیت اػت 5 الیُٔـبسوت، یىی اص دػتبٚسدٞبی ٟٔٓ ثـش اػت وٝ ثٝ د 

 افضایؾ تٛا٘بییٟبی وٛدن  6

 ثبال سفتٗ احؼبع ٔفیذ ثٛدٖ ثیٗ وٛدوبٖ  1

 پزیشی دس وٛدوبٖ افضایؾ ٔؼئِٛیت 9

 وٕه ثٝ ػبصٌبسی وٛدوبٖ ثب یىذیٍش ٤

 افضایؾ یبدٌیشیٟبی ثیـتش وٛدوبٖ اص یىذیٍش 1

 تشثیت ؿٟشٚ٘ذاٖ ثٟتش. 1

تٕبفی ٚ تقبُٔ ثب ٔـبسوت دس ثؼتش استجبعبت اجتٕبفی تحمك ٔییبثذ. ثٙبثشایٗ ثشخٛسداسی وٛدن اص ٟٔبستٟبی اج

 دیٍشاٖ ٔیتٛا٘ذ ٔـبسوت اٚ سا دس فقبِیتٟبی آٔٛصؿی افضایؾ دٞذ.

 فضای هجازی 

أشٚصٜ ٟٕٔتشیٗ تغییش د٘یبی ٔقبكشوٝ ؿبِٛدٜ تغییشات آیٙذٜ جٟبٖ سأی ػبصد فضبی ٔجبصی اػت. د٘یبی 

  ٚ د٘یبی ٔتٕبیض ٔی ؿٛد ٚالقی ثبٚیظٌیٟبیی ٔب٘ٙذ ٔىبٖ داؿتٗ ,ٔحجٛع ثٛدٖ ٚ عجیقی ثٛدٖ اص د٘یبی ٔجبصی

ٔىب٘ی, دػتیبثی آػبٖ ثٝ آخشیٗ اعالفبت,تىثشداؿتٗ ٕٚٞضٔب٘ی ,اص د٘یبی ٚالقی جذا ٔی ؿٛد   ثی ثب   ٔجبصی

 (.6941.)ص٘ذٚا٘یبٖ,حیذسی,ثبلشی, فغبسصادٜ . 

وٝ فضبی ٔجبصی ٔشص جذیذی دس استجبعبت اجتٕبفی ایجبد وشدٜ اػت. ٟٕٔتشیٗ تغییش د٘یبی ٔجبصی ایٗ اػت 

ا٘ؼب٘ی ثب ٚاػغٝ ٚ اص ساٜ دٚس جبیٍضیٗ سٚاثظ ا٘ؼب٘ی چٟشٜ ثٝ چٟشٜ ؿذٜ اػت. )ص٘ذٚا٘یبٖ ٚ ٕٞىبساٖ  سٚاثظ 

.6941) 

ٕٞب٘غـٛس وـٝ استجـبط ثیـٗ ا٘ؼـبٟ٘ب ٚ جٛأــ اص عشیـك ثـٝ اؿـتشان ٌزاسی اعالفـبت ٚ دا٘ـٟـب ثـش ػـشفت 

 پیــشفت فّـٓ ٚ فٙبٚسی ٘یض تٛا٘ؼـتٝ اػـت استجبط ثیـٗ افشاد  پیــشفت فّـٓ ٚ فٙـبٚسی افـضٚدٜ اػـت، ٔتمبثال 
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٘بٔغّٛة اص   اػتفبدٜ  ٔتأػـفب٘ٝ  ثـٝ حذالُ ثشػـب٘ذ. ِٚی سا ا٘ؼـبٟ٘ب ثیـٗ   ٝفبكّ ٚ جٛأــ سا تمٛیـت وـشدٜ ٚ

ثیٗ فشًٞٙ ٚ سٚاثظ ا٘ؼـب٘ی   ٚ ؿٕــیشی دٚ ِجٝ، اػـبع اخالق  ٔب٘ٙذ استجبعی جذیـذ فٙبٚسیٟـبی  ایـٗ

  ثٙیبٟ٘ـبی  ٘بپزیـشی ثـش  خب٘ٛادٟٞـب ٚ دیٍـش ٟ٘بدٞـبی اجتٕبفـی سا ٞـذف لـشاس دادٜ ٚ آػـیجٟبی ججشاٖ افضبی

 (6941 پظٚٞؾ ٚ ثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصؿی.ػبصٔبٖ ) ٚ٘ٛجٛاٖ ٚاسد ػـبختٝ اػـت. اخالق ٚ فشٍٞٙـی ً وٛدن 

ثیـتش آٖ سا فشاٌیشد، ٚلت وٕتـشی سا ثـٝ وؼـت ٚ ٞشچٝ ا٘ؼبٖ ثٝ تٙٛؿ ٕٞجـٛاسی ٔجبصی ثیـتش تٛجٝ وٙذ ٚ 

.ثٝ ٘مُ اص.سثیقی, 693٤ثـبٚٔٗ،  )ثـٝ وـبسٌیشی ٟٔبستٟبی الصْ ثشای ٕٞجٛاسی غیشٔجبصی اختلـبف ٔـیذٞـذ.

اص پیبٔذٞبی تىِٙٛٛطیه, استجبعی اػت وٝ دس د٘یبی جذیذ ثٝ ٚجٛد آٔذٜ اػت.             (6941ٔحٕذصادٜ.

ػٙتی  ػغٛح جبٔقٝ ٔٙجشثٝ ا٘تمبَ ثخؾ ثضسٌی اص استجبعـبت  ی استجبعی ٔقبكشدساوثش ؿـىٛفبیی فٙبٚسیٟب

آٚسی، ؿىبف ثیٗ ٘ؼُ فشص٘ذاٖ ٚ ٚاِذیٙـبٖ سا  أشٚصٜ ػشفت فٗ ؿذٜ اػت. ٔجبصی   فضبی  چٟشٜ ثٝ چٟشٜ ثٝ

خب٘ٛادٜ دس  ٌٚٛ دس ثیٗ افضبی ثؼظ دادٜ اػت. ثش اػبع اؽٟبسات ٔقبٖٚ ػبصٔبٖ ثٟضیؼتی وـٛس، ٔیضاٖ ٌفت

.ثٝ ٘مُ اص پبداؿیبٖ فشد 6940صا ثبؿذ. )سحیٕی .  تٛا٘ذ آػیت دلیمٝ اػت وٝ ایٗ ٔی 90وـٛس، تٟٙب حذٚد 

.694٤ ) 

 هْوتریي ابسارّای هَرد استفادُ در فضای هجازی عبارتٌد از :

 (6941تّفٗ ٕٞشاٜ )ص٘ذٚا٘یبٖ ٚ ٕٞىبساٖ . _ٔبٞٛاسٜ _تّٛیضیٖٛ_ثبصیٟبی سایب٘ٝ ای _ایٙتش٘ت

آٚسیٟب اص جزاثیت ثشخٛسداس٘ذ ٚ  ثیؾ اص دیٍش فٗ ٚتّفٗ ٕٞشاٜ، اص آ٘جب وٝ ؿجىٝ ی ایٙتش٘ت ٚ ثبصیٟبی سایبٟ٘بی

وبسثشاٖ اثشٌزاس ثٛدٜ ا٘ذ،ٔمبِٝ ی حبضش ثش ایٗ دٚ فٙأٚسی  دس فیٗ حبَ، ثیؾ اصٕٞٝ ثش اثقبد سٚا٘ـٙبختی 

 ٔتٕشوض ؿذٜ اػت. 

 بازیْای رایاًِ ای

ایـٗ ٚػـیّٝ ثـشای ٍٕٞبٖ ایٗ   ثـٛدٖ  ٞبٚأىب٘بت ٔتقذدٚ ٔتٙٛؿ ٔیجبؿٙذ. دس دػتشع ی لبثّیتٞب داسا سایب٘ٝ

   ثبؿٙذ ٚ خٛاٜ ٘بخٛاٜ  داؿـتٝ  ٚسد وٝ وٛدوبٖ ٚ٘ٛجٛا٘بٖ ٞٓ ثٝ ٘حٛی ثب ایٗ ٚػیّٝ تقبُٔآ أىبٖ سا فشاٞٓ ٔی
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آٚسی پیــشفتٝ،  تحت تأثیش پیبٔذٞبی ٔثجت ٚ ٔٙفی ایٗ ٚػیّٝ لشاسٌیش٘ـذ. یىـی اص لبثّیـتٟـبی ایٗ فٗ

ثبؿذ. ثب ٌزؿت صٔبٖ ٚ  ٔی افـشاد   ٕ٘ـٛدٖ  تٛا٘ـبیی ا٘جـبْ ثـبصیٟـبیی ثـشای ٌزسا٘ـذٖ اٚلـبت ٚ ػـشٌشْ

 ایٍٙٛ٘ٝ   ا٘جبْ  ثبؿٙذ ٘یضثٝ ایـٗ جبٔقٝ ٔی ٞٓ وٝ آیٙـذٜ ػـبصاٖ فـشدای  ایٗ ثبصیٟب، وٛدوبٖ  افضایؾ جزاثیت

ٔغبِت فّٕی ٚ ٞٓ حـبٚی ٔغبِـت  حبٚی  ٞـٓ   ثبصیٟبٚ ػشٌشٔیٟب ٔجـبدست ٚسصیذ٘ـذ. ثـبصیٟـبیی وـٝ

افضاسٞبی ػشٌشْ وٙٙذٜ ثٝ ثبصاسٚ  غیشاخاللـی اػـت. ثـب سٚا٘ـٝ ؿـذٖ خیـُ فؾیٕـی اص ایـٗ ٘شْ افضاس ٚ ػخت

  ٍ٘شا٘ـیٟـب  ٔیىٙذ، ثبصی  ٚ ػٙبسیٛی  ٔبجشا فـشد سادسٌیش وٝ  ٘حٛی  ثٝ   ٌشٔیٟبػش ایٗ   ثٛدٖ  تقبّٔی

 (.6941.ثٝ ٘مُ اص,كفبسیبٖ,فجذاِّٟی, دایی صادٜ,ثیبت.)6939) پٛسٔحؼٙی. دٚچٙـذاٖ ٌشدیـذ 

 ثبصی ؿذٜ اػت. ثبصیٟبی سایبٟ٘بی ٚ افضایؾ پیچیذٌی آٟ٘ب، ػجت افـضایؾ ٔحجٛثیـت ایـٗ تِٛیذ سٚصافضٖٚ

  ِزا، إٞیت  ٞؼتٙذ.  ٍٕٞـب٘ی  ٞبی سػب٘ٝ  ثبصیٟبی ٚیذیٛیی ٚ سایبٟ٘بی، ٔحلٛالت فشٍٞٙی ٚ دس صٔشٜ

 جٟبٖ   ثٝ  ٚسٚد  ٌبْ ٘خؼتیٗ ٘ٛجٛا٘ـبٖ وٛدوـبٖ ٚ اص ثؼـیبسی  اجتٕبفی ٚ تشثیتـی فشاٚا٘ـی ٔـییبثٙـذ ٚ ثـشای

دس  . 1061جذی ؿٕبس ٔیشٚ٘ذ ) ثٝ اص سایب٘ـٝ ٟٔـبست دساػـتفبدٜ ٚ وؼـت   استجبعـبت ٚ اعالفـبت  فٙأٚسی 

 (6941ػبیت فّٕی دا٘ـجٛ .ثٝ ٘مُ اص. كفبسیبٖ ٚ ٕٞىبساٖ. 

ای فٛالت جؼٕی ٚسٚا٘ی ثٝ د٘جبَ داسد.اص پیبٔذٞبی ٔٙفی  صیبد اص ثبصیٟبی سایب٘ٝاػتفبدٜ ٘بثجب ٚ ثیؾ اص حذ

اجتٕبفی ٚ افـت وبسوشدٞـبی  ا٘ضٚایدس ثقذ اجتٕبفی ثٝ وبٞؾ تقبٔالت اجتٕبفی،  ای  ثبصیٟبی سایب٘ٝ 

حبوی اص آٖ ٞؼتٙذ وٝ ایٗ ثبصیٟب ٘ٝ تٟٙب  ( تحمیمبت 1000،  )وشٚات ٚ ٌشٚعٔذسػـٝ،دس وٛدوبٖ اؿبسٜ وـشد

دٚػتی سا  ٘ٛؿ   ٔیضاٖ   ثّىٝ  ؿٛ٘ذ، اجتٕبفی ٔی  استجبعبت ٌیشی اجتٕـبفی ٚ وـبٞؾ ػجت ا٘ضٚا ٚ وٙبسٜ

ػبص٘ذ )كفبسیبٖ,فجذاِّٟی, دایی  ىـبسی ٚ ٕٞیبسی )ٔـبسوت (سا ثیشً٘ ٔیوبٞؾ دادٜ ٚ اسصؿٟبی ٔجتٙی ثشٕٞ

 (6941سثیقی, ٔحٕذصادٜ.،.ثٝ ٘مُ اص6941 صادٜ,ثیبت.

  ساكشف  یه استجبط عجیقی ٚ ٔحیغی اػت وٝ ثؼیبسی اص اٚلبت فشاغـت خـٛد ثـشای وٛدوبٖ،ثبصیٟبی ایٙتش٘تی 

 ٔیىٙٙذ.  آٖ
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ٔیضاٖ   آیذ، دسثبسٜ ٌشفتبسیٟـبی اجتٕـبفی دس جٟـبٖ أـشٚص ثـٝ چـٓ ٔیٕٞچٙیٗ یىی اص ٔؼبئُ ٟٕٔی وٝ 

  فذْ  پٙبٞی ٔضبفف ٚ رٞٙـی دسا٘ؼبٖ احؼبع ثی ا٘ضٚای اجتٕبفی ٚ ٌؼؼتٍی حبكُ اص آٖ اػت وٝ اص ِحبػ

افتٕبد ٚ اص ایٗ عشیك احؼبع ٔحشٚٔیت ٚفذْ سضبیتٕٙذی اص ص٘ذٌی ایجبدٔیىٙذ.ایـٗ ٔؼـئّٝ ثـٝ  أٙیت ٚ 

اص ٚاسد   سا اص یـه عـشف وٛدن   اػبػی ثشای وٛدوبٖ اػـت، چشاوـٝ ـٛدی خـٛد ایجـبدوٙٙـذٜ چٙـذٔـىُخ

 ػـبصد ٚ اص عـشف وٙذ، ٔحشْٚ ٔـی اؽ سا ثشعشف ٔی ؿـذٖ ثـٝ سٚاثـظ اجتٕبفی وٝ ثٝ ٘حٛی ٘یبصٞبی اػبػی

 (6941ٔیجشد.)سثیقی, ٔحٕذصادٜ.دیٍش، أىبٖ فشاٞٓ آٔذٖ صٔیٙٝ ٞبی ٕٞجؼتٍی اجتٕبفی ٚٔـبسوت سا اص ثیٗ 

دس ثقذ  وٝ ٔفیذ ثبؿٙذ، ٔضش٘ذ.  آٖ اص ای ثیؾ سایب٘ٝ ٞـبی دٞٙـذوـٝ ثـبصی ٘ــبٖ ٔـی ثشخی اص ٔغبِقٝ ٞـب

ساثغٝ ٔٙفی ثب ٚضقیت ػـالٔت سٚا٘ـی داؿـتٝ ٚفالٜٚ ثش  ای سایب٘ـٝ  سػـذ وـٝ ثـبصیٟـبی ٔـی ٘ؾش  ثٝ  سٚا٘ی

ثـشٔیـضاٖ سفتبسٞـبی پشخبؿـٍشا٘ٝ،اضغشاة، افؼشدٌی ٚ  تـأثیش ٔؼـتمیٕی وبٞؾ سٚاثظ اجتٕبفی ٚ ٔـبسوتی 

 ( 6941كفبسیبٖ ٚ ٕٞىبساٖ.  ،ثٝ ٘مُ اص .1004جب٘تش،پشداص٘ـذ، داسد ) وٝ ثٝ ایٗ ثبصی ٔـی ٌٛؿٝ ٌیشی وٛدوب٘ی

ا٘ذیـی ٚ وبس ٌشٚٞی وٝ اص  ٌیش٘ذٚ ٔـبسوت، ٞٓ ای، فٕذتبً ثٝ كٛست ا٘فشادی كٛست ٔی سایب٘ٝ ثبصیٟبی

خٛسد. ٌشچٝ دس ثشخی ثبصیٟب، ثٝ  آیذ دس آٟ٘بوٕتشثٝ چـٓ ٔی ٚیظٌیٟبی ػبص٘ذٜ ی ثبصیٟبی ٔتقبسف ثٝ ؿٕبس ٔی

سد، أب آٖ ٘یض تأثیش چٙذاٖ خٛ عّجی ٚ سلبثت ثٝ چـٓ ٔی ی ٔجبسصٜ ٚیظٜ ثبصیٟبی پیٛػتٝ ی ؿجىٝ ای، سٚحیٝ

خجشی  ا٘ؼب٘ی ٍ٘بٞی ٚتقبٔالت ی سٚ دس سٚ،استجبط چٝ دس ایٗ ثبصیٟب اص ٔٛاجٝ ٔثجتی ثش ؿخلیت فشد ٘ذاسد،

 ٚ یبثذ ٔی وبٞؾ  سفتٝ ٔـبسوت افشاد ثٝ ٚیظٜ وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ دس فقبِیتٟبی اجتٕبفی سٚ،سفتٝ ٘یؼت. اصایٗ

ىٝ ایٗ ثبصیٟب ٛد. ثٝ ٚیظٜ ایٙؿ استجبعبت اجتٕبفی ثٝ عٛس ٔـٟٛد پذیذاس ٔیٌشایی ٚوبٞؾ  ا٘ضٚاعّجی،دسٖٚ

ٞب ٘ـب٘ی اص فقبِیتٟبی  ٞبی ػٙتی، دس آٖ ٌیشد ٚ ثش خالف ثبصی ٔی وٓ تحشن كٛستثیـتش ثٝ كٛست ٘ـؼتٝ ٚ

 ٖ ٔیالٌشٜٚ ٕٞؼب ٚیظٜ ثٝ  جذایی اص جٕـ ٚ   ایٗ  ٘ذاسد.  ٚجٛد ٕٞؼبالٖ  ٘ـبط آٚس ٚ اجتٕبفی دس جٕـ 

ٞبی  فشدی،وبٞؾ ٚلت فقبِیت ٟٔبست ٞبی سٚاثظ ثیٗ جّٕٝ وبٞؾ  اص ٞبی دیٍش ٞٙجبسی تٛا٘ذ ػشآغبص ثشٚص ٘ب

تشیٗ ٚاحذ جبٔقٝ  ٞبی اكّی تٛا٘ذ ثٙیبٖ یبثی وٛدوبٖ ثبؿذ. ایٗ أش خٛد ٔی دٚػت ٞبی ٟٔبست ٚ اجتٕبفی

 ٚكشف  ای ثٝ وبٞؾ تقبٔالت ٞبی سایب٘ٝ ثبصی ثشای ٚلت ثؼیبس كشف   وٝ  چشا ٔتضِضَ ػبصد،   سا  خب٘ٛادٜ یقٙی
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پٙبٞی، تٟٙبیی ٚ ػشدی  ا٘جبٔذ ٚدٚسی افضبی خب٘ٛادٜ اصیىذیٍش ٚ دس ٟ٘بیت احؼبع ثی ٚلت ثب خب٘ٛادٜ ٔی

ثٝ دِیُ داؿتٗ ٟٔبست سایب٘ٝ ای، ٘مؾ ٔقّٓ سا دس ثشاثش   وٛدوبٖ اػت  . ٕٞچٙیٗ، ٕٔىٗ  سٚاثظ سا دس پی داسد

فشص٘ذ ٚ دس فیٗ حبَ احتٕبَ  -ٌیش٘ذ. ایٗ أش ثٝ ٚاطٌٛ٘ی ساثغٝ ی ػٙتی ٚاِذیٗ  ٔیٚاِذیٗ خٛد ثٝ فٟذٜ 

 (6941ثٝ ٘مُ اص,ػتٛدٜ,سؿیذی.. 1000وشٚات،ا٘جبٔذ  .) وبٞؾ التذاس پذس ٚ ٔبدس ٔی

ا ٘ـذ ٚ احتٕـبَ  ای ثٝ تـذسیج تـب حـذی جـبی تّٛیضیـٖٛ ساٌشفتٝ ٞبی سایب٘ٝ ٚثبصی دس چٙذ ػبَ اخیش وبٔپیٛتش

ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ داؿتٝ  ص٘ـذٌی وٛدوبٖ  اص تّٛیضیـٖٛ سا دس  ثـبسصتشی  ای ٘ضدیـه ٘مـؾ سٚد وـٝ دس آیٙـذٜ ٔـی

كحیح اػتفبدٜ ؿٛد، اثشات ٔثجتـی داسد.ِٚـی تحمیمبت ثیبٍ٘شخغشاتی ٘بؿی اصوبسثشد   آٚسی فٗ ثبؿذ. اٌش اص ایٗ

وٙـذ.) كفبسیبٖ ٚ ٕٞىبساٖ.  دوـبٖ سا تٟذیـذ ٔـیوٛ وـبسثشاٖ، ثـٝ ٚیـظٜ وـٝ تٕـبٔی اػت ٚغّظ اصآٖ سٚیٝ ثی

6941 ) 

آٔٛصا٘ی وٝ اص ایٗ  وٙٙذ ثب دا٘ؾ اػتفبدٜ ٔی ای سایب٘ٝ ثبصیٟبی  آٔٛصا٘ی وٝ اص ثـیٗ تٟٙـبیی دس ٔذسػـٝ دا٘ؾ

 ،(٘ـبٖ دادو6949ٝثشسػی فشضیٝ ؿـٓ پظٚٞؾ) ٟٔذیبٖ ٕٚٞىبساٖ.وٙٙذ،تفبٚت ٚجٛد داسد. ثبصیٟب اػـتفبدٜ ٕ٘ی

دٞٙذ  آٔٛصاٖ وٝ ایٍٙٛ٘ٝ ثبصیٟبسا ا٘جبْ ٕ٘ی دٞٙذ، ثیـتشاص ػبیش دا٘ؾ ای سا ا٘جبْ ٔی وؼب٘ی وٝ ثبصیٟبی سایب٘ٝ

ٌزاسد.  ٔی  تأثیش  وٛدوبٖ  ثش تٟٙبیی دس ٔذسػٝ ثبصیٟب   وٙٙـذ ٚا٘جبْ ایٗ دس ٔذسػٝ احؼبع تٟٙـبیی ٔـی

 ٌٕٗوشٚٔٛسیؼٖٛ ٚ وشٌٕٚٗ )  چٖٛ  پظٚٞـٍشا٘ی  ٞبی ثـب یبفتٝ  پـظٚٞؾ  ایٗ  ٕٞچٙیٗ ٘تبیج

وِٛـَٛ )٘تـبیج پـظٚٞؾ   ثـب  ِٚـی ثبؿـذ. ٞـٕؼـٛ ٔـی(1004،صٔب٘ی ٕٚٞىـبساٖ)ٚ( 1006ٚٔٛسیؼٖٛ،

ا٘جـبْ ثـبصیٟـبی   ثـیٗ دس پـظٚٞؾ خـٛد  پظٚٞــٍشاٖ  چٖٛ ایـٗ   ثبؿذ. ٔی  ٘بٕٞؼٛ  ) 1000،ٚپـیٗ

 ایٍٙٛ٘ٝ  سا پظٚٞـی  فشضیٝ   ایٗ  تٛاٖ ٔی  ٘یبٚس٘ذ  دػت ثٝ ٔقٙبداسی   ساثغٝ  ٚیذیٛیی ٚ احؼبع تٟٙبیی

ٚدٚساصٚاِـذیٗ ٚافضبی خب٘ٛادٜ  دسٔحیغـی تٟٙـبٚ ثـٝ كـٛست ا٘فـشادی وٛدوـبٖ آ٘ىـٝ دِیُ وشدوٝ ثٝ تجییٗ

ؿـٛ٘ذ ٚ ایـٗ ٌٛؿـٝ ٌیـشی ٚ افؼـشدٌی  وٙٙذ ٌٛؿٝ ٌیشٚافؼـشدٜ ٔـی ٔجبدست ثٝ ا٘جبْ ثبصیٟبی سایب٘ٝ ای ٔی

 ؿٛد ٚ ایـٗ  فــذْ استجـبط ثــب ٕٞؼـبالٖ ٚ ٕٞىالػیٟبی خٛد ٔی دس آٟ٘ـب ٔٙجـش ثــٝ تٟٙـبیی دس ٔذسػـٝ ٚ 
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تٟٙـبیی دس ٔذسػـٝ ثـٝ وـبٞؾ تقـبٔالت اجتٕـبفی ٚدس خـٛدفشٚسفتٍی وٛدن ٔٙجش خٛاٞذ ؿذ. )ٟٔذیبٖ ٚ 

 (6949ٕٞىبساٖ ,

ای  ثشسػـی تـأثیش اػـتفبدٜ اص سایب٘ٝ ثٝ عٛس فٕذٜ دٚ وبسثشد فٕٛٔی آٖ، ؿبُٔ ثبصیٟبی سایب٘ـٕٝٞچٙـیٗ، دس 

ای  سٚی ٔیض سایب٘ٝ تٙیغ ثب پًٙ )یه ثـبصی6421ثبصیٟبی سایبٟ٘بی،دسػبَ .ٔـٛسد تٛجـٝ لـشاسٔیٍیشد ٚایٙتش٘ت 

،ثٝ 1004جب٘تش،ؿشٚؿ ثٝ سؿذ وشد )افضاسی ٚٞٓ دس ٘ؾبْ ٘ـشْ افـضاسی  ؿذٜ(آغبص ؿذ ٚ ػپغ ٞٓ دس ٘ؾبْ ػخت

 (. 6941٘مُ اص كفبسیبٖ ٚ ٕٞىبساٖ ،

ایٗ ثبصیٟب ؿذٜ اػت ٚ ثب ایٗ   ٔحجٛثیت  افضایؾ  آٟ٘ـب، ػـجت پیچیـذٌی  افضٖٚ ایٗ ثبصیٟبٚ افضایؾ تِٛیذسٚص

ا٘بٖ ػشاػش ٚ ٘ٛجٛ وٛدوبٖ  فشًٞٙ  ایٙه ثخـی اص  ٔیضاٖ ٘فٛد ثٝ ثبصاس،وٝ فشاتشاصساثغٝ ػبدٜ وٛدوـبٖ اػت،

ٔحجٛثیـت .پیـذایؾ ایـٗ پذیـذٜ جذیذ، ٔـٛجی اص ٍ٘شا٘ـیٟـبسا ثـٝ د٘جـبَ داؿـتٝ اػـت  ؿذٜ اػـت ٚ  جٟبٖ

ثبس  ، ٍ٘شا٘ی اص اثشٞبی صیبٖ ٔیبٖ وٛدوبٖ ٚ ٘ٛجٛا٘بٖ  دس ٚیظٜ   ای ٚ ٚیذیٛیی، ثٝ ثبصیٟبی سایب٘ٝ افـضٖٚ   سٚص

ای ثشای ٔذت عٛال٘ی ٔٙجش ثـٝ فـٛاسم  ثبصیٟبی سایب٘ٝپشداختٗ ثٝ .ٚآٟ٘بسا ثٝ د٘جبَ داؿتٝ اػت

،ثٝ ٘مُ اص كفبسیبٖ ٚ ٕٞىبساٖ  1004جب٘تش ،ؿٛد ) ٔی ٚ وٛدوبٖ جؼـٕب٘ی،سٚا٘ـی ٚ اجتٕـبفی ٔتقذدی دس افشاد

،6941) . 

استجبط ثبصیٟبی »فٙٛاٖ تحـت  دسپظٚٞــی( 1066،وثیشی دِٚت آثبدی )آثـبدی وثیـشی ٕٚٞىـبساٖ  دِٚـت

ای دس  سػیذ٘ذ وٝ ا٘جبْ ثبصیٟبی سایب٘ٝ ، ثٝ ایٗ ٘تیجٝ«ػبِٝ 61-61ای ثش ویفیت ص٘ذٌی دس ٘ٛجٛا٘بٖ  سایب٘ٝ

ٔذت صٔبٖ وٓ ٚ وٙتشَ ؿذٜ، تحت ٘ؾبست ٚاِذیٗ ٔیتٛا٘ذ، اثشاتی ٔثجت ثش ویفیت ص٘ذٌی وبسثشاٖ ٘ٛجٛاٖ 

اص سٚص، دس دساص ٔـذت ٔـیتٛا٘ـذ  داؿتٝ ثبؿذ، ٞش چٙـذ وـٝ دسكـٛست پـشداختٗ ثـٝ آٖ دس ػبفبت ثیـتشی

 تـأثیش ٔقىـٛع داؿـتٝ ثبؿـذ.

 ای ثش وٓ سػیذ٘ذ وٝ افتیبد ثٝ ثبصیٟبی سایب٘ٝ پظٚٞـی ثٝ ایٗ ٘تیجٝ دس ٘یض ( 1060صٔب٘ی ، صٔـب٘ی ٕٚٞىـبساٖ )

ای  ب٘ٝٚ ویف ٟٔبستٟبی اجتٕبفی تأثیشٌزاس اػت ٚ ثٝ فجبست دیٍـش، ثـب افـضایؾ افتیـبد ثـٝ ثـبصیٟـبی سای

 (6949. ٚ ٕٞىبسأٖٟبستٟبی اجتٕبفی وٕتش ٔیـٛد. )ٟٔذیبٖ,
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 تاثیر ایٌترًت بر هْارتْای ارتباطی ٍ هطارکت کَدکاى

، اص لجیُ جٙجٝ ٞبی آٔٛصؿی، اسائـٝ خـذٔبت استجـبعی ٚ ٔـٛاسدی اصایٗ  فّیشغٓ جٙجٝ ٞبی ٔثجت ایٙتش٘ت 

٘یـضٞؼـت. اػـتفبدٜ وٙتشَ ٘ـذٜ اص سایب٘ـٝ ٚ   جٙجٝ ٞبی ٔٙفـی  , داسای اص آٖ  اػتفبدٜ دػت، ثب تٛجٝ ثٝ ٘ٛؿ 

تّفٗ ٕٞشاٜ، تىبٔـُ فیضیىـی ٚ سؿـذ اجتٕـبفی ٚ سٚا٘ـی وٛدن ٚ ٘ٛجـٛاٖ سا دس ٔقشم خغش لشاس ٔیذٞذ. 

  تأثیشات  دس ػبختبس ص٘ذٌی اجتٕبفی پیـذا وشدٜ ٚ پذیذٜ ای اػت وٝ ٚیظٜ ای  أشٚصٜ جبیٍبٜ فضبی ٔجبصی 

ٌزاؿتٝ اػت. ٔغبِقبت  -خب٘ٛادٜ -تـشیٗ ٟ٘بد اجتٕبفی ی ثش جٙجٝ ٞبی ٔختّـف آٖ اصجّٕـٝ ثـش ثٙیـب٘ی صیبد

٘ـبٖ ٔیذٞذ5 اػتفبدٜ اص ایٙتش٘ـت ثـٝ فّـت ایٙىٝ فقبِیتی صٔبٍ٘یش اػت، ٔیتٛا٘ذ ثش سٚاثظ اجتٕبفی ٚ خب٘ٛادٌی 

.ثٝ ٘مُ اص.سثیقی,  6939ؾ دٞذ )جٛادی، ثٍزاسد ٚ حتی آٖ سا وبٞ ٚ ٔذت تقبُٔ فشد ثـبخب٘ٛادٜ اؽ تأثیش

 (6941ٔحٕذصادٜ.

  ػبصد.  ٔحـشْٚ  اجتٕبفی  ٚ وٛدوبٖ سا اص تٕبػٟبی افشاد   ثٝ دٚ دِیُ ٔیتٛا٘ذ فشئضٖ فمیذٜ داسد5 ایٙتش٘ت 

 جبیٍضیٗ تٕبػٟبی تقـبٔالت ٔجـبصی،  ٘خؼت آ٘ىٝ ایٗ پتب٘ؼیُ دس ایٙتش٘ـت ٚجـٛد داسد وـٝ ثـٝ ٚاػـغٝ

 (6941..ثٝ ٘مُ اص.سثیقی, ٔحٕذصادٜ. 6932آثبدی،  ٌیش اػت )ٕٞت دْٚ ایٙىٝ ٚلت  حمیمـی ؿـٛد . ٚاجتٕبفی 

فیضیىی ٚ  دسٌیـشی فـشد دس د٘یـبی ایٙتش٘ت   اص  اػتفبدٜ داس٘ذ5  فمیذٜ  دسیفٛع   ٞشثشت  چٖٛ  ثقضی

 سا وبٞؾ ٔی خٛدؽ ص٘ذٌی ٙبی٘ٛثٝ خٛد دسن فشد اص ٚالقیت ٚ اص ٔق ثٝ   دٞذ. ایٗ أش اجتٕبفی سا وبٞؾ ٔی

 غیش  د٘یبی دسٖٚ   وٙذ ، اٚ سا ثٝ  اػتفبدٜ  اص ؿجىٝ  ثیـتش  وٛدن دٞذ. دس حمیمت ثٝ ٘ؾش ٔیشػذ، ٞشچٝ 

 (6941.ثٝ ٘مُ اص.سثیقی ٔحٕذصادٜ.6939)دسیفٛع،  .ٔقٙب ثیـتش ٔی وـب٘ذ ٚ ثی تٟٙب   ٚالقی،

ثٝ ایٙتش٘ت ٘یض  لٕٙذٖٙٛ ؿىبف ٔیبٖ ٘ؼُ دْٚ ٚ ػْٛ فالٞب سا ثیـتش وشدٜ اػت ٚ او ایٙتش٘ت ؿىبف ٔیبٖ ٘ؼُ

ٞبی جذیذ ثٝ  آٚسی فٟٕٙذ. أشٚصٜ ثب ٚسٚد ٚػبیُ ٚ فٗ یه صثبٖ دیٍشی سا ٕ٘ی  ای وٝ ٞیچ ٌٛ٘ٝ  ، ثٝ آؿىبس ؿذٜ

٘ـیٙٙذ، ثذٖٚ  ٞبی ٔتٕبدی دس وٙبس یىذیٍش ٔی ٞب ؿبٞذ ایٗ ٞؼتیٓ وٝ ٚاِذیٗ ٚ فشص٘ذاٖ ػبفت فشكٝ خب٘ٛادٜ

   ٚ  ٚاِذیٗ  ٞبیی سا داسیٓ وٝ  اص آٖ ٘ٛؿ خب٘ٛادٜ  ٞبیی  ٘ـب٘ٝ  ثبؿٙذ. ٔب دیٍش وٕتش حشفی ثشای ٌفتٗ داؿتٝ  آ٘ىٝ
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٘ـؼتٝ ٚ دسثبسٜ ٔٛضٛفبت ٔختّف خب٘ٛادٌی ٚ وبسی ثب ٞٓ ٌفتٍٛ وشدٜ ٚ ٘ؾشات ٕٞذیٍش سا  فشص٘ذاٖ دٚس ٞٓ 

 ( 694٤. ثٝ ٘مُ اص پبداؿیبٖ فشد . 6940ساجـ ثٝ ٔٛضٛفبت ٔختّف جٛیب ؿٛ٘ذ )سحیٕی، 

وشد ثٝ ایٙتش٘ت دسثٟضیؼتی اجتٕبفی ٚ  دس ٘خؼتیٗ ػبَ سٚی  خغش ثبسصتش ٚ ٔـٟٛدتش صٔب٘ی اػت وٝ وٛدوبٖ 

ی ا ؿٛد. ٘ىتٝ ٔی تٙضِی دیذٜ   ، ا٘ی آ٘بٖ ثٝ ِحبػ ٔیضاٖ سٚاثظ ثب خب٘ٛادٜ، سٚاثظ اجتٕبفی ٚ احؼبع تٟٙبییسٚ

وـیذٜ  جبِت دس ایٙجب اػت وٝ دس ایٗ تٙضَ آ٘ب٘ی وٝ احؼبع تٟٙبیی ٚ افؼشدٌی داؿتٙذ ثٝ ػٛی ایٙتش٘ت 

سٚاٖ فشدی ٚ اجتٕبفی ا٘جبٔیذٜ اػت. ٞش  ٘ـذٜ ثٛد٘ذ، ثّىٝ كشف سٚیىشد ثٝ ایٙتش٘ت ثٝ ایٗ تٙضَ دس سٚحیٝ ٚ

چٙذ ٘ٛجٛا٘بٖ دس ػبَ ٘خؼت ثیؾ اص حذ الصْ اصایٙتش٘ت اػتفبدٜ ٔیىٙٙذ، أب دس ػبِٟبی ثقذ ثب وبٞؾ تبصٌی 

 (6941ٚجزاثیت ایٙتش٘ت سٚیىشد آٟ٘ب وبٞؾ ٔییبثذ )ػتٛدٜ,سؿیذی.

ٝ ٚ دسحمیمت جبیٍضیٗ سٚاثظ دٚػتب٘ٝ ٚ أشٚصٜ ایٙتش٘ت دس ص٘ذٌی اجتٕبفی، جبی دٚػتبٖ ٚ ٘ضدیىبٖ سا ٌشفت

ٞبی  ٌزسا٘ٙذ ثؼیبسی اص اسصؽ ٞبی ایٙتش٘تی ٔی ٞب ٚلت خٛد سا دس ػبیت فبٔیّی ؿذٜ اػت. افشادی وٝ ػبفت

ٞبی فشدی  ٞبی اجتٕبفی خٛد سا وٙبس ٌزاؿتٝ ٚ ثٝ فقبِیت ٟ٘ٙذ؛ چشاوٝ فشد، دیٍش فقبِیت اجتٕبفی سا صیش پب ٔی

ٚٞؾ ؿب٘ذسص ٘ـبٖ داد وٝ اػتفبدٜ صیبد اص ایٙتش٘ت ثب پیٛ٘ذ ضقیف اجتٕبفی ٔشتجظ ٘تبیج پظ"آٚسد.  سٚی ٔی

ای ثب ٚاِذیٗ ٚ دٚػتب٘ـبٖ  ٔالحؾٝ عٛس لبثُ وٙٙذ، ثٝ اػت. ثشفىغ وبسثشا٘ی وٝ اص ایٙتش٘ت وٕتش اػتفبدٜ ٔی

 ( 694٤.ثٝ ٘مُ اص پبداؿیبٖ فشد .6931)كجٛسی خؼشٚؿبٞی،  "استجبط ثیـتشی داس٘ذ

افؼشدٌی ٚ ا٘ضٚای اجتٕبفی خٛد آٌبٜ ٘جبؿٙذ ٚ  ٌبٜ وبسثشاٖ ایٙتش٘ت اص  دٞذ ؿبیذ ٞیچ حممبٖ ٘ـبٖ ٔیثشسػی ٔ

وٙذ.  ٔی  غشق  خٛد دس   سا  فشد  دس كٛست آٌبٞی، آٖ سا تأییذ ٘ىٙٙذ؛ أب ٔبٞیت وبس ثب ایٙتش٘ت چٙبٖ اػت وٝ

ٞبی ا٘جبْ ؿذٜ حبوی اػت د٘یبی اجتٕبفی دس آیٙذٜ د٘یبی ٔٙضٚی ثبؿذ؛ چشاوٝ ایٙتش٘ت ثب تٛجٝ ثٝ  پظٚٞؾ

د ػبختٝ ٚ جب٘ـیٗ وٙذ، آٟ٘ب سا ثٝ خٛد ٔقتب ایجبد ٔی ٞبی وبرثی وٝ ثشای وٛدوـبٖ  سؿذی وٝ داسد ٚ جزاثیت

 ( 694٤پبداؿیبٖ فشد .  . )ؿٛد ٚاِذیٗ ٔی

عشفی، دس  ٞؼـتیٓ. اص ػی ٌؼتشدٜ ٔشدْ ثـٝ ایٙتش٘ـت ؿـبٞذ ٘ـٛفی ٚاثؼـتٍی دس وٛدوبٖ ٕٞضٔبٖ ثب دػتش

 یبثـذ،دس ٔمبثُ اص  ٔجبصی افضایؾ ٔی  ٚیظٜ )وٛدوبٖ ٘ٛجٛا٘بٖ ٚ جٛا٘بٖ( دس جٟبٖ فیٗ حبَ وٝ سٚاثظ افشاد ثٝ 
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  ٚ دسٍٚ٘ـشا ٚ ٌٛؿـٝ ٌیـش دی افـشا  سٚاثظ آٟ٘ب دس جٟبٖ ٚالقی وبػتٝ ٔیـٛد.افشاد داسی افتیبد ثـٝ ایٙتش٘ـت

. ثٝ ٘مُ  6934،ثٝ ٘مـُ اص غفـبسی، 1001سٚاثظ اجتٕبفی ٔحذٚد ٔیجبؿٙذ، )ػبٔؼٖٛ ٚ ویٗ،   داسای ٚ  ٔٙـضٚی

 ( 6946اص حؼٗ صادٜ ٚ ٕٞىبساٖ . 

 تلفي ّوراُ

تـبسیخ ثـش ثـٝ آٚسی دس عـَٛ  ٕٞشاٜ، حبوی اص آٖ اػت وٝ تبوٖٙٛ ٞـیچ فـٗ تّفٗ  ٚ ٌؼتشؽ   سؿذ ثشسػی 

  دٜ  ٔمغـ  عی یه  ٌضاسؽ ٔیذٞٙذ (1004 ،ثّیٙـبٚ ٔیؼـٛ٘ی )ؿـذت تّفـٗ ٕٞـشاٜ فشاٌیـش ٘ــذٜ اػـت.

افضایؾ تّفٗ ٕٞشاٜ، ػٝ ثشاثـش ػـشیقتـش اصػیؼتٕٟبی ٔخبثشاتی دیٍش، ٔب٘ٙذ تّفٗ ثبثت ٚ ( 1003)تب ػبَ  ػبِٝ 

)ٚ  (1000،پال٘ـت ). اػـت ثشسػـی   لبثـُ  ایٙتش٘ت، ثٛدٜ اػت.تّفٗ ٕٞشاٜ اص ٔٙؾشٞبی ٔختّفی

 اصٔٙؾشٞبی   ٔغبِقـٝ  ٔٛضـٛؿ  ػـبص٘ذ، تّفـٗ ٕٞـشاٜ دس ٕٞـیٗ ساثغـٝ خـبعش ٘ــبٖ ٔـی(1001،ٔـىٍٛیٍـبٖ

ٔغبِقـبت فشٍٞٙی ٚ فّؼفٝ  ؿٙبػی، ؿٙبػی،ٔشدْ  ، جبٔقٝ اجتٕبفی  ، سٚا٘ـٙبػی ، سٚا٘ـٙبػی ؿٙبػی  صیؼت

ٞبی ٌؼـتشدٜ حضـٛستّفٗ ٕٞشاٜ دس جبٔقٝ،  ٚ فشكٝ چٙذ ٚجٟی ثٛدٖ تّفٗ ٕٞشأٜیجبؿذ. أب، ثب ٚجٛد 

ٞبی  پیبٔذٞبی ا٘ؼب٘ی، اجتٕبفی، فشٍٞٙی، ػیبػی ٚ فمیذتی تّفٗ ٕٞشاٜ، ٔٛسد ثشسػی ٚ ، تجقبت  وبسوشدٞب

تٕبفی ثٝ ٔؼبیُ ا٘ؼب٘ی ٚ اج پظٚٞـٍشاٖ  ٚ  ٔحممـبٖ  ٚجٛد وٓ تٛجٟی وـٝ ٌؼتشدٜ فّٕی لشاس ٍ٘شفتٝ اػت. ثب

ٚ   دس الـبس ٔختّف جبٔقٝ اص ػٛیی  تّفٗ ٕٞشاٜ  ، ٌؼـتشؽ ٌؼـتشدٜ ا٘ـذ آٚسی تّفٗ ٕٞـشاٜ داؿـتٝ ٔمِٛٝ فٗ

دیٍش، أشغیش لبثُ وتٕب٘ی اػت وٝ ثبیذ ثذاٖ پشداخت.  ٚ تٟذیذٞبی ٟ٘فتـٝ دس ثغـٗ آٖ اص ػـٛیی ٞب فشكت

ٞـب، فشص٘ـذاٖ آٟ٘ـب ٘یـضٔتٛجٝ تّفٗ  ثب خب٘ٛادٜٞبی ٌؼتشدٜ تّفٗ ٕٞشاٜ ػجت ؿذٜ اػت وٝ ٕٞضٔبٖ  جزاثیت

  ٘ضد حضٛس خٛیؾ  خـالء  افضایؾ ایٕٙـی فشص٘ـذ، پشوـشدٖ  ٔب٘ٙذ5 ٞب ثٝ دالیُ ٔتقذدی،  ٕٞشاٜ ؿٛ٘ذ. خب٘ٛادٜ

 فشص٘ذ ثب استجبط تّفٙی، ججشاٖ وٕجٛد ٔحجت، تفبخشجٛیی، ػشٌشْ ؿذٖ فشص٘ذ ثب

  وٙٙـذ ٚفشص٘ذاٖ فشص٘ذؿـبٖ اػـتمجبَ ٔـی  ثـشای ـٝ خـظ تّفـٗ ٕٞـشاٜثبصیٟبی تّفٗ ٕٞشاٜ ٚ ٘ؾبیش آٖ، اص تٟی

، ٔـذٌشایی ٚ ٔب٘ٙـذآٖ، ٔتٛجٝ  ، خٛدٕ٘ـبیی عّجی ٞیجبٖ ٚ جٛیی  ، ٞیجبٖ ٌ٘ٛشایی دِیُ ٘ٛجٛیی،   ثٝ  ٘یض

  ػبَ ثـب فٙـٛاٖ دٚسٜ پـیؾ66تب 1تحَٛ رٞٙی خٛیؾ، اص ٔمغـ ػٙی تّفٗ ٕٞشاٜ ٔیٍشد٘ذ.پیبطٜ دس ٘ؾشیٝ
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  پیشٚ اخاللـی دیٍـش  ٚ  فیٙـی تفىـشی   وٛدوبٖ اص  ػٙی  ٔمغـ  دس ایٗ وٙذ. فّٕیـبتی ٚفّٕیبتی یبدٔی

ایٗ وٛدوبٖ اٚالً ثٝ دِیُ دیٍشپیشٚی اخاللـی وـٝ اص آٖ ثشخٛسداس٘ـذ ٚثب٘یـبً ثـٝ ػجت ٘ذاؿتٗ تفىش  ثشخٛسداس٘ذ. 

چٖٛ ٚ چشای ٔحلٛالت  آٚسد، ٔؼتقذ پزیشؽ ثی وٝ ٔٛججبت فمذاٖ تفىشا٘تمبدی آ٘بٖ سا فشاٞٓ ٔی ،ا٘تضافی

  ثؼتشػبصی  كٛست فذْ ٌشفت، دس ٘تیجٝ ػبدٌی ٔیتـٛاٖ فشٍٞٙی ٞؼتٙذ وٝ ثٝ آ٘بٖ اسایٝ ٔیٍشدد. ثٙبثشایٗ،ثٝ

پؼشدثؼتب٘ی  ٚ دختش ٚ ٘ٛجٛا٘بٖٕٞشاٜ، وٛدوبٖ  اص تّفٗ آٔٛصاٖ دثؼتب٘ی  دا٘ؾ  وبسثشی  ثشای  الصْ  فشٍٞٙی

خٛد سا ثـب ٔلـشف ٔحلـٛالت فشٍٞٙـی غـشة ٔٛاجـٝ  ؿـبٖ، دس فٕـُ دس جشیـبٖ اػـتفبدٜ اص تّفـٗ ٕٞـشاٜ

ثیٙٙـذ ٚ ثـٝ تـذسیج ثـٝ ػـٕت پـزیشؽ ٔحلٛالت اخیش )وٝ اتفبلبً ایٗ تِٛیذات ثـب تحـَٛ صیؼـتی ثّـٛك  ٔـی

 (6941ٌشد٘ذ. )ٔٙغمی.  ْ اسصؿی وٝ دس ثغٗ آٟ٘ب ٟ٘فتٝ اػت، ٔتٕبیُ ٔیجٛا٘ـبٖ ٘یـض تٙبػـت داسد( ٚ ٘ؾـب

 

ٌیشد.  تّفٗ ٕٞشاٜ دس ثؼتشایٙتش٘ت كٛست ٔی ثش  ٔجتٙی  ٔجبصی اجتٕبفی   ؿجىٝ ٞبی ثیـتش  أشٚصٜ 

ٞب ٚ  ثشدٖ آٌبٞی تٟذیذٞبی اػتفبدٜ اص ؿجىٝ ٞبی اجتٕبفی ٔجتٙی ثش تّفٗ ٕٞشاٜ دس ثؼتشایٙتش٘ت دس وٙبس ثبال

. ٔیتٛاٖ ٌفت وٝ ٞش چٝ  ٔیـٛد ٔختّفی   اجتٕبفی  ٔقضالت  ثبفث اعالؿ سػب٘ی ٚ جٙجٝ ٞبی آ ٔٛصؽ آٖ 

 ثب افضبی ؿجىٝ داؿتٝ ٚ ٔٙبثـ ثیـتشی فشد استجبط

،  استجبعبت اجتٕبفی  ثب افضایؾ  یبثذ. ٘یض افضایؾ ٔی اجتٕبفی اٚ ٔیضاٖ ػالٔت  حٕبیتی ثبالتشی داؿتٝ ثبؿذ 

استجبط افضبی خب٘ٛادٜ وٓ ؿذٜ  ایٙتش٘تی داس٘ذ أب ثب ثب افضایؾ ٚاثؼتٍی  ثبالتشی  ی ٚ ػالٔت ؿبد  افشاد

 یبثذ. ٔی  وبٞؾ  ٚفّٕىشد خب٘ٛادٜ

ایٙتش٘تی، افتیبد ثٝ ٔٛادٔخذس ٚ ٕٞچٙیٗ افتیبد ثٝ  افتیبد   جّٕٝ أشٚصٜ ثب ٔقضُ افتیبد دس ٚجٜٛ ٔختّف خٛد اص

دس اػتفبدٜ  ٞؼتیٓ. افتیبد ایٙتش٘تی سیـٝ  ٔٛاجٝ ایٙتش٘ت ٞبی اجتٕبفی ٔجتٙی ثش تّفٗ ٕٞشاٜ دس ثؼتش  ؿجىٝ 

جّٕٝ  ٞبیی داسدوٝ اص ٚؿجىٝ ٞبی اجتٕبفی داسد. افتیبد ثٝ ایٙتش٘ت ٘ـب٘ٝ ثیؾ اص حذ ٚ ثیٕبس ٌٛ٘ٝ اص ایٙتش٘ت

وبٞؾ  افؼشدٌی ٚ فلجب٘یت دس صٔب ٖ لشاسی، تٛاٖ ثٝ دِجؼتٍی رٞٙی ثٝ ایٙتش٘ت، احؼبع خؼتٍی ، ثی ٔی

 (6941.  خبدٔی , ٔمذْ )ٔشادی اػتفبدٜ اص ایٙتش٘ت، ٚغیشٜ اؿبسٜ ٕ٘ٛد.
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 پیطیٌِ 

ٔجبصی   اجتٕبفی ؿجىٝ ٞبی   اص اػتفبدٜ   ساثغٝ ثیٗ "( دس6941دس ثخـی اص یبفتٝ ٞبی ػّیٕب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ)

,ایٗ ٔٛسد ٔـٟٛد ثٛد وٝ ثیٗ دٚٔتغیش اػتفبدٜ اص "تّفٗ ٕٞشاٜ ثب احؼبع تٟٙبیی ٚ ػالٔت سٚاٖ دا٘ؾ آٔٛصاٖ 

 ؿجىٝ ٞبی اجتٕبفی ٔجبصی تّفٗ ٕٞشاٜ ٚ احؼبع تٟٙـبیی ساثغٝ خغی ٔقٙب داسی ٔٛجٛد اػت. 

یض ٕٞؼٛ ثب ایٗ یبفتٝ ٞبػت. وٝ . ثٝ ٘مُ اص ػّیٕب٘ی ٚ ٕٞىبساٖ ٘(6443,یبً٘ ٞٓ چٙیٗ ٘تیجٝ تحمیك یبً٘ )

 ثیبٖ ٔی داسد وٝ افشاد ٚاثؼتٝ ثٝ ایٙتش٘ت, داسای احؼبع تٟٙبیی, افؼشدٌی ٚ فضت ٘فغ پبئیٙی ٞؼتٙذ 

ٔٙؾـٛس ؿـٙبخت تـأثیش اجتٕـبفی ٚ سٚا٘ـٙبختی  ثٝ ٌضاسؽ سٚص٘بٔة ٘یٛیٛسن تبیٕض، ٘تبیج پظٚٞـی وٝ ثٝ

یه ػبَ ا٘جبْ ٌشفتٝ ٚ ایٙتش٘ت دسایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ افشاد فٕذتبً ثشای ایجبد خب٘ٛاس دس  29٘فش دس  614ایٙتش٘ت ثش سٚی 

 اػتفبدٜ اص ایٙتش٘ت ثب وبٞؾ استجبعبت ٔـبسوت دٞـذ5 لـشاس ٔـی ٌشفـت، ٘ــبٖ ٔـیاستجـبط ٔـٛسد اػـتفبدٜ 

احؼبع ؾ دس ٔحیظ خب٘ٝ، وبٞؾ ا٘ذاصٜ حّمٝ اجتٕبفی آٟ٘ب ٚ افضای وٙٙذٌبٖ دس پظٚٞؾ ثب افضبی خـب٘ٛادٜ 

ثٛدٜ اػت. ٔؤِفبٖ ٘تیجٝ ٌیشی وشد٘ذ وٝ آ٘چٝ ثب اػتفبدٜ اص ایٙتش٘ت اص دػت سفتـٝ،  افؼشدٌی ٚ تٟٙبیی ٕٞـشاٜ

 ( 6941سثیقی,ٔحٕذصادٜ  ثٝ ٘مُ اص, . 6939حضـٛس فیضیىی فشد ثشای دیٍشی ثٛدٜ اػت )دسیفٛع، 

 تٛا٘ذ ٔذت تقبُٔ  ٌیـش اػـت، پـغ ٔی دسیبفـت وـٝ اػـتفبدٜ اص ایٙتش٘ـت یـه فقبِیـت صٔـبٖ« ٔچ»ٕٞچٙیٗ 

دسكذ خب٘ٛادٜ ٞب دس  10٘ٛجٛاٖ ثبخب٘ٛادٜ اؽ سا وبٞؾ دٞذ. ٔـچ دس ٔغبِقـٝ دیٍـشی ثـٝ ایـٗ ٘تیجٝ سػیذ وٝ 

وٙٙذٌبٖ تٕبیُ ثٝ یبدٌیشی  دسكذ ؿشوت ٤6ٞؼـتٙذ، وٕتـشثـب ٞـٓ كـحجت ٔیىٙٙذ ٚ صٔـب٘ی وـٝ آ٘الیـٗ

 ( 6941ٔذت داؿتٝ ا٘ذ. )سثیقی,ٔحٕذصادٜ . ـٗ سفتبسٞـبی ضـذ اجتٕـبفی دس ای

 دسیبفتٝ اػت5 افشادی وٝ ثیؾ اص حذ اص ایٙتش٘ت اػتفبدٜ ٔی -ٔحمك ثشجؼتٝ دس صٔیٙٝ افتیبد ثٝ ایٙتش٘ت -یبً٘ 

 (6941.ثٝ ٘مُ اص, سثیقی ,ٔحٕذصادٜ.6939وٙٙذ، تٟٙب، خؼتٝ، ثـذٖٚ فـضت ٘فـغ ٚ دسٍٚ٘ـشا ٞؼـتٙذ)ٔـبیخ 

استجـبط ثـیٗ افؼـشدٌی ٚ ا٘ـضٚای اجتٕبفی وبسثشاٖ »تٛػظ ایّٙبص ػجبدیبٖ ثـب فٙـٛاٖ تحمیك دیٍشی وٝ 

 كٛست ٌشفتٝ ٘یض ساثغٝ ٔثجت ثیٗ  « ایٙتش٘ت ٘ٛجٛاٖ ٚ جٛاٖ ثب ٔذت صٔبٖ سٚصا٘ـٝ ٔقٕـَٛ وـبسثشی ایٙتش٘ـت 
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ٖ ٚ جٛاٖ سا ٘ـبٖ افؼشدٌی ٚا٘ـضٚای اجتٕـبفی ثـب ٔـذت صٔـبٖ اػـتفبدٜ اص ایٙتش٘ت دس وبسثشاٖ ٘ٛجٛا

 (6941ٔیذٞذ)سثیقی, ٔحٕذصادٜ. 

« وبسثشاٖ ایٙتش٘ت ثشسػی اثشات اػتفبدٜ اص ایٙتش٘ت ثـش ا٘ـضٚای اجتٕـبفی »دس ٟ٘بیت تحمیمی وٝ ثب فٙٛاٖ 

تٛػظ ٔٙٛچٟش ٔحؼٙی ا٘جبْ ؿذٜ، ٘ـبٖ ٔیذٞذ وٝ ٔیبٖ صٔبٖ اػـتفبدٜ اصایٙتش٘ت دس عـَٛ ؿـجب٘ٝ سٚص ٚ 

 (6931ٔحؼٙی ٚ ٕٞىبساٖ ،اثغـٝ ای ٔقٙـبداس ٚ ٔقىـٛع ٚجـٛد داسد .)ا٘ـضٚای اجتٕـبفی س

آػیت ؿٙبػی اػتفبدٜ اص ایٙتش٘ت "( دس 6941( ثٝ ٘مُ اصص٘ذٚا٘یبٖ ٚ ٕٞىبساٖ )6933ٚ ٕٞىبساٖ ) 6ویشیتب

دسیبفتٙذ وٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔمذاس صیبدی اص ٚلت خٛد سا كشف اػتفبدٜ اص سایب٘ٝ ٔی وٙٙذ وٝ ایٗ ثبفث سؿذ "

 .٘ىشدٖ ٟٔبست ٞبی اجتٕبفی, ٚاثؼتٍی ٚ ؿىؼت دس ٔذسػٝ ٔی ؿٛد

٘ـبٖ داد وٝ اػتفبدٜ اص ایٙتش٘ت ٔٛجت  ( 6931( ,ثٝ ٘مُ اص ٔحؼٙی ٚ ٕٞىبساٖ )6443) 1ٔغبِقٝ وشاٚات

 وبٞؾ استجبط فشد ثب خب٘ٛادٜ ٚ افضایؾ احؼبع تٟٙبیی ٚ افؼشدٌی ٔی ؿٛد. 

 رٍش ضٌاسی

تحّیّی اػت. ٔٛاد پظٚٞؾ ؿبُٔ 5وّیٝ ٔٙبثـ ٚ پظٚٞؾ ٞب ) وتبة ٞب ، ٔمبالت  –حبضش ،تٛكیفی سٚؽ تحمیك 

 ، پبیبٖ ٘بٔٝ ٞبی (ٔشتجظ ثب ٔٛضٛؿ ٔٛسد ثشسػی ٔی ثبؿذ.

 یافتِ ّا

 ،ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ اص ثشسػی آثبس ٚ پضٚٞـٟب ثش ٔی آیذ، یىی اص آثبس دػتشػی ٘بٔغّٛة فضبی ٔجبصی دس وٛدوبٖ 

ٚسی ٔٙجش ثٝ آ ثب خب٘ٛادٜ ٚ دٚػتبٖ ٔی ٌزسا٘ٙذ. ٚ ٞٓ چٙیٗ ایٗ فٗیذ خٛد سا وٕتش ایٗ اػت وٝ آٟ٘ب ،اٚلبت ٔف

ٛا٘ذ پیبٔذٞبی تٚ ثٝ ایٗ تشتیت ٔی  ا٘تمبَ ثخؾ ثضسٌی اص استجبعبت چٟشٜ ثٝ چٟشٜ ثٝ فضبی ٔجبصی ؿذٜ اػت.

 ٔٙفی ثش ٟٔبستٟبی استجبعی ٚ ٔـبسوتی وٛدوبٖ ثٍزاسد.

 

                                                           
Chirita.1 
Kraut.2 
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ٛدوبٖ یه استجبط عجیقی ٚ ٔحیغی اػت وٝ اٚلبت فشاغت خٛد سا كشف آٖ ٕٞچٙیٗ ثبصیٟبی سایب٘ٝ ای ثشای و

ٙبٞی ٚ ٔی وٙذ ٚ ٔیضاٖ ا٘ضٚای اجتٕبفی حبكُ اص آٖ ثبفث ٔی ؿٛد وٝ وٛدن اص ِحبػ رٞٙی احؼبع ثی پ

فذْ أٙیت ٚ افتٕبد ٚ اص ایٗ عشیك احؼبع ٔحشٚٔیت ٚ فذْ سضبیتٕٙذی اص ص٘ذٌی ایجبد ٔی وٙذ. ٚ ایٗ 

خٛدی خٛد ،چٙذ ٔـىُ اػبػی ثشای وٛدوبٖ اػت،چشا وٝ اص یه عشف وٛدن سا اص ٚاسد ؿذٖ ثٝ ٔؼئّٝ ثٝ 

سٚاثظ اجتٕبفی ٔحشْٚ ٔی وٙذ ،ٚ اص عشف دیٍش ،أىبٖ فشاٞٓ آٔذٖ صٔیٙٝ ٞبی ٕٞجؼتٍی اجتٕبفی ٚ ٔـبسوت 

 سا اص ثیٗ ٔی ثشد.

، ثب تٛجٝ ثٝ ٘ٛؿ اػتفبدٜ اص آٖ ، داسای فالٜٚ ثش آٖ ٔغبِقبت ٘ـبٖ ٔی دٞذ، فّیشغٓ جٙجٝ ٞبی ٔثجت ایٙتش٘ت 

جٙجٝ ٞبی ٔٙفی ٘یض ٞؼت. ٚ اػتفبدٜ اص ایٙتش٘ت ثٝ فّت ایٙىٝ فقبِیتی صٔبٖ ٌیش اػت ، ٔی تٛا٘ذ ثش سٚاثظ 

 اجتٕبفی ٚ ٔذت تقبُٔ وٛدن ثب دیٍشاٖ تبثیش ٌزاسد. ٚ آٖ سا وبٞؾ دٞذ.

خب٘ٛادٜ ٞب ، فشص٘ذاٖ ٘یض ٔتٛجٝ تّفٗ ٕٞشاٜ ؿٛ٘ذ. ٚ جزاثیت ٌؼتشدٜ تّفٗ ٕٞشاٜ ػجت ؿذٜ اػت وٝ ٕٞضٔبٖ ثب 

خب٘ٛادٜ ٞب ثٝ دالیُ ٔتقذدی ، ٔب٘ٙذ 5 پش وشدٖ خال حضٛس خٛیؾ ٘ضد فشص٘ذ ،اص عشیك استجبط تّفٙی، ججشاٖ 

وٕجٛد ٔحجت ، ػشٌشْ ؿذٖ وٛدن ثب ثبصیٟبی تّفٗ ٕٞشاٜ ٚ ٘ؾبیش آٖ اص تٟیٝ تّفٗ ٕٞشاٜ ثشای فشص٘ذؿبٖ 

وٛدوبٖ اص تفىش فیٙی ٚ اخاللی دیٍشپیشٚ ،  ،ػبَ 66تب  1ٔمغـ ػٙی  دس اص ٘ؾش پیبطٜاػتمجبَ وٙٙذ ٚ

ػجت ٘ذاؿتٗ تفىش ا٘تضافی،وٝ ٔٛججبت فمذاٖ تفىش ا٘تمبدی سا فشاٞٓ ٔی وٙذ ، ثٝ داس٘ذ ٚ ٕٞچٙیٗ سثشخٛ

الت ی وٝ ٔحلٛٚ ثب تٛجٝ ثٝ جزاثیتٟبی وبرث .ٔؼتقذ پزیشؽ ثی چٖٛ ٚ چشای ٔحلٛالت فشٍٞٙی ٞؼتٙذ

فشٍٞٙی غشة داس٘ذ ،ثبفث پزیشؽ ایٗ ٔحلٛالت دس وٛدن ٚ ثتذسیج ػجت ٚاثؼتٍی ثٝ آٟ٘ب ٚ ٕٞچٙیٗ تّفٗ 

ٚ ایٗ ٚاثؼتٍی ٔٙجش ثٝ وبٞؾ استجبط ثب افضبی خب٘ٛادٜ ٚ دٚػتبٖ ٔی ؿٛد.ٚ دس ٘تیجٝ ثبفث  ٕٞشاٜ ٔی ؿٛد.

    ٔی ؿٛد. ستٟبی استجبعی ٚ ٔـبسوتیبوبٞؾ ٟٔ
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 ًتیجِ گیری

دسد٘یبیی وٝ فضبی ٔجبصی)ثبصیٟبی سایب٘ٝ ای،تّفٗ ٕٞشاٜ،ایٙتش٘ت ٚ...(جبی خٛدسا ثٝ ثبصیٟبی دػتٝ جٕقی 

 .وٛدوب٘ٝ دادٜ اػت ٔی تٛاٖ ٌفت ،أشٚصٜ د٘یبی ٔجبصی،یىی اص دغذغٝ ٞبی اكّی پذس ٚٔبدسٞب ؿذٜ اػت

وٝ دس فلش  ٕٞچٙیٗ ٕ٘ی تٛاٖ ٔیبٖ ایٗ فٗ آٚسی ٚوٛدوبٖ خظ لشٔض وـؼذ ٚثبیذ لجَٛ وشد

فقبِیت ٞبی وٛدوبٖ دس فضبی ٔجبصی ٔی تٛاٖ آٟ٘ب سا تٟت ٘ؾبست خٛد لشاس داد. ٚثب  یتشتىِٙٛٛطی،ثبٔذی

 لشاسدادٖ یىؼشی لٛا٘یٗ ػبدٜ ٔی تٛا٘یٓ ثب وٛدوبٖ دس د٘یبی ٔجبصی ٕٞشاٜ ؿٛیٓ. پغ5

ٚیب تّفٗ ٕٞشاٜ خشیذاسی ثٟتش اػت حذ الُ تبصٔبٖ ٚسٚد وٛدن ثٝ ٔشحّٝ ی پؼؾ اص دثؼتبٖ ثشای اٚ تجّت -6

-٘ـٛد. صیشا وٛدوبٖ دس ایٗ دٚساٖ ٚدس چٙذ ػبَ اَٚ ص٘ذٌی،اص عشیك فقبِیتٟبی حشوتی ٟٚٔبستٟبی استجبعی

 .ٔـبسوتی،سؿذ ٔی وٙذ ٚد٘یبی اعشافؾ سا ٔی ؿٙبػذ

 ثبٚسٚد وٛدوبٖ ثٝ ٔشحّٝ ی پیؾ اص دثؼتبٖ ٔی تٛاٖ اص ٘شْ افضاسٞبی آٔٛصؿی،ثشای وٕه ثٝ سؿذ رٞٙی-1

وٛدوبٖ ٚیبد ٌیشی ثٟتش وٕه ٌشفت ٚثب اػتفبدٜ اص ٚة ػبیت ٞبی ٔفیذ، وبسثشد كحیح سایب٘ٝ ٚتّفٗ ٕٞشاٜ سا اص 

ٕٞبٖ ػبَ ٞب، ثٝ وٛدن آٔٛصؽ داد.ٕٚٞچٙیٗ اس عشیك ػبیت ٞبی آٔٛصؿی،ثٝ آٟ٘ب وٕه وٙیٓ تب استجبعبت 

 اجتٕبفی ٚٔـبسوتی سا ثٟتش ثیبٔٛص٘ذ.

ٚدس سٚص ػبفت  فبدٜ اص آٟ٘ب ٔحذٚد ؿٛدتٕٞشاٜ ٚیب تجّت ثبیذ ٔذیشیت ؿٛد ٚػبفت اػاػتفبدٜ اص سایب٘ٝ ٚتّفٗ -9

 ثشای اػتفبدٜ اص ایٗ ٚػبیُ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد.ٔـخلی 

اػتفبدٜ وٛدن اص فضبی ٔجبصی ثبیذ ثٝ عشیمی ثش٘بٔٝ سیضی ؿٛد وٝ دس حضٛس دیٍش افضبی خب٘ٛادٜ ا٘جبْ -٤

 ؿٛد.

یتٟبیی ٔب٘ٙذ حضٛس دس ٔٛصٜ،پبسن ٚاستجبط ثب د٘یبی ٚالقی، ثٝ ٕٞشاٜ خب٘ٛادٜ ثش٘بٔٝ سیضی ٔٙبػجی ثشای فقبِ-1

 ا٘جبْ ٌیشد. صیشا ا٘جبْ ایٗ فقبِیتٟب ثبفث سؿذ ٟٔبست ٞبی استجبعی ٚٔـبسوتی دس وٛدوبٖ ٔی ؿٛد.
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تب ٚاِذیٗ ثشای وٛدوبٖ، اٍِٛ ثٝ حؼبة ٔی آیٙذ ٚاػتفبدٜ كحیح آٟ٘ب اص ٚػبیُ فضبی ٔجبصی ثبفث ٔی ؿٛد -1

 اثقبد ٔفیذ ایٗ فٗ آٚسی سا ثٝ وٛدوبٖ ٔقشفی وٙٙذ.

 

 هٌابع

(.ثشسػی تبثیش آػیت ٞبی اجتٕبفی ؿجىٝ ٞبی 6941ثبغجبٖ ،اثٛاِفضُ ؛ثبغجبٖ، ػٟیال؛ٔقلْٛ ؿبٞی ،سثبثٝ)

ٔجبصی ثش وٛدوبٖ ٚ٘ٛجٛا٘بٖ.پٙجٕیٗ ٕٞبیؾ فّٕی پظٚٞـی فّْٛ تشثیتی ٚسٚاٖ ؿٙبػی ،آػیت ٞبی اجتٕبفی 

 شاٖ. ا٘جٕٗ تٛػقٝ ٚتشٚیج فّْٛ ٚفٖٙٛ ثٙیبدیٗ.ٚفشٍٞٙی ای

ٕٞبیؾ فضبی (.ساثغٝ ثیٗ تبثیشات ٔٙفی فضبی ٔجبصی ٚتشثیت دیٙی خب٘ٛادٜ ٞب.694٤پبداؿیبٖ فش،فضیضٜ)

 .694٤ٔجبصی،پظٚٞؾ ٔغبِقبت آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ.تبثؼتبٖ .

ثب پیـشفت تحلیّی (.ساثغٝ افتیبد ثٝ ایٙتش٘ت 6946حؼٗ صادٜ،سٔضبٖ؛ثیذٚختی،فبعفٝ؛سضبیی ،فجبع)

.ػبَ ػْٛ. ؿٕبسٜ فصلٌاهِ في آٍری اطالعات ٍارتباطات در علَم تربیتیٚٚیظٌیٟبی  ؿخلیتی فشاٌیشاٖ.

 41-602(. كق6941اَٚ. )پبییض

فصلٌاهِ (.ٔمبِٝ آػیت ؿٙبػی ٘بؿی اص وبسثشد فٙبٚسی دس دا٘ـجٛیبٖ.6934حؼٗ صادٜ،سٔضبٖ؛سضبیی،فجبع.)

. 1ٔمبِٝ  اطالعات ٍارتباطات در علَم تربیتی.اآٍری  پصٍّطی في –علوی 

 24-46(.كق6934)پبییض6.ؿٕبس6ٜدٚسٜ

(.آػیت ؿٙبع فضبی ٔجبصی،ثشسػی تبثیش اػتفبدٜ اص ایٙتش٘ت ثش ا٘ضٚای 6941.)فّی؛ٔحٕذصادٜ یضد،فشؿتٝسثیقی،

 ٤9-10(.كق6941ػبَ دْٚ.ؿٕبسٜ ؿـٓ.)ثٟبسٌاهِ راّبرد اجتواعی فرٌّگی.لفصاجتٕبفی دا٘ـجٛیبٖ.

 



 

 ًْویي ّوایص اًجوي فلسفِ تعلین ٍ تربیت ایراى

  فضای هجازی ٍ فلسفِ ی تربیت 

 7931داًطگاُ سیستاى ٍ بلَچستاى

 

(آػیت ٞبی فضبی ٔجبصی ثیٗ دا٘ؾ 6941ص٘ذٚا٘یبٖ،احٕذ؛حیذسی،ٔشیٓ ؛ثبلشی ،سیحب٘ٝ؛فغبسصادٜ،فبعٕٝ.)

 (6941ػبَ چٟبسدٞٓ،ؿٕبسٜ ثیؼت ٚػْٛ.)پبییضارتباطات. –فصلٌاهِ هطالعات فرٌّگ آٔٛصاٖ دختش.

 دسػی ایشاٖ .تٟشا5ٖؿشوت چبح ٚ٘ـشوتبثٟبیارتباط هَثر(.6941ػبصٔبٖ پظٚٞؾ ٚثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصؿی.)

ؿشوت چبح  .تٟشا5ٖپرٍرش هْارتْای ارتباطی ٍهطارکتی(.6941ػبصٔبٖ پظٚٞؾ ٚثش٘بٔٝ سیضی آٔٛصؿی.)

 ٚ٘ـشوتبثٟبی دسػی ایشاٖ.

فصلٌاهِ ػتٛدٜ،ٞبجش؛سؿیذی ،ویب٘ٛؽ.پیبٔذٞبی فٗ آٚسی اعالفبت ثشای ػالٔتی سٚاٖ،اخالق ٚاجتٕبؿ. 

 (6941)هدیریت اطالعات ٍسالهت

(.ساثغٝ ٔیضاٖ اػتفبدٜ اصثبصیٟبی 6941،ػقیذ؛فجذاِّٟی،ٔحجٛثٝ؛دایی صادٜ،حؼیٗ؛ثیبت،یقمٛة.)كفبسیبٖ ٕٞذا٘ی

فصلٌاهِ فٌاآٍری اطالعات ٍارتباطات در علَم سایب٘ٝ ای ثب ػالٔت سٚا٘ی ٚفّٕىشد تحلیّی دا٘ؾ آٔٛصاٖ. 

 1-10(.كق6941.ػبَ ػْٛ. ؿٕبسٜ ػْٛ.)تربیتی

اجٕٙبفی ٘بؿی اص ثٝ وبسٌیشی تّفٗ ٕٞشاٜ -ٔحؼٗ.آػیت ٞبی سٚا٘یفمیٝ آساْ؛ثتَٛ؛ اثشاٞیٕی،صٞشا؛ضشغبْ،

.ػبَ ؿـٓ.ؿٕبسٜ فصلٌاهِ في آٍری اطالعات ٍارتباطات در علَم تربیتی ٚایٙتش٘ت دسٔیبٖ دا٘ـجٛیبٖ.

 111-146(. كق6941ػْٛ.)ثٟبس

َ چٟبسْ. ػبسالهت اجتواعی.فصلٌاهِ في آٍری اطالعات ٍ .(6941ٔشادی ٔمذْ، حؼیٗ؛خبدٔی، سٚح اهلل.)

 99-1٤(.كق6941ؿٕبسٜ چٟبسدٜ.)تبثؼتبٖ

فصلٌاهِ (.ثشسػی سٚ٘ذ تحِٛی چٍٍٛ٘ی وبسثشی اص تّفٗ ٕٞشاٜ دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ دثؼتب٘ی. 6941ٔٙغمی،ٔشتضی.)

 ٤6-11(.كق6941.ػبَ چٟبسْ .ؿٕبسٜ اَٚ.)پبییض في آٍری اطالعات ٍارتباطات در علَم تربیتی



 

 ًْویي ّوایص اًجوي فلسفِ تعلین ٍ تربیت ایراى

  فضای هجازی ٍ فلسفِ ی تربیت 

 7931داًطگاُ سیستاى ٍ بلَچستاى

 

ٟٕٔٛئی،حؼیٗ؛سفیقی پٛس،حٕیذ.تبثیشاػتفبدٜ اص ثبصیٟبی سایب٘ٝ ای ثشاثقبد سفتبسی دا٘ؾ ٟٔذیبٖ،حؼیٗ؛ٔٛٔٙی 

(      6949.ػبَ پٙجٓ. ؿٕبسٜ دْٚ.)صٔؼتبٖفصلٌاهِ في آٍری اطالعات ٍارتباطات در علَم تربیتی آٔٛصاٖ.

 ٤6-14كق


