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 چکيذٌ
كَىؼزعجأىيًةـياريازٌيازُايفؼٍُگيكُايازحياغيايٍحؼٌحيغالكقةؼايًقتكَ

فؼاُوىي ةؼاياغضا ايًاىكافرا كٍٍغكَُيؽىافةاازحياغياغضايظّدُـحٍغ،

درايًاٌساـؿايؼفػانيث ُايازحياغيازظؼيقراياٌَياجهفًُيؼاق،فػانيثظّدرا

زّاىعىسازيٌيؽپيگي ُايٌّيًغنؼزِاٌيقغفكةاظِّرفٍاكري درؼيكٍٍغ.

جأديؼىحلاةهيةؼ فضاييىسازيدركٍارفضايكاكػيايسادقغقكَايًدك، ارجتاظي،

يكغيگؼدارٌغ.درُييًراؿحا،ةؼايؿٍسفارجتاطىيافايًدكفضااغواززىاٌيكَ

ُايٍُگيغضّيثكصضّردرقتكَدٍُغكؿايؼآدارفؼٌثاظحناصىيافؼادةَايٍحؼ

ةااُغاؼىػهييًاؿحفادققغقاؿث.ةؼايىػهييًازحياغي،ازركشپييايفايٍحؼٌحي

ىحٍّغي ؿؼگؼىيداٌـحَكَىِوازايٍحؼٌثاؿحفادقىيكٍٍغ. اٌغ.جؼيًآفاُغاؼرا

قتكَ در غضّيث ؿايؼىياف ةَ ككث اظحناص قيّق ك ايٍحؼٌحي ازحياغي ُاي

اٌغكَةَدٍُغگافاذغافكؼدقُايازحياغي،ارجتاطكزّدداقحَكةيكحؼپاؿطنيثفػا

اٌغ.دنيماؿحفادقةيفازصغازايٍحؼٌثىّرداغحؼاضؿايؼاغضايظاٌّادقكاكعقغق

قتكَ ىلّنَُيچٍيًىيافغضّيثدر ةا ُاييٌظيؼچگٌّگيُايازحياغيايٍحؼٌحي،

 ةٍاةؼايً،كقيّةىضاكُيـؼارجتاطةا درىضيطةيؼكٌيارجتاطكزّددارٌغ. راتاغضا

ارجتاظيىػهييًُايازحياغيكؿتكقتكَك اؿحفادقازايٍحؼٌثجّافگفثىيافىي

دارد كزّد .ارجتاط ايً پژكُفدر ىياف ارجتاط ، ك ايٍحؼٌث از ُايقتكَاؿحفادق

 ىّردةؼرؿيكؼارگؼفحَاؿث.ارجتاظيىػهييًؿتكةاازحياغي
.ىػهييً،ارجتاظيؿتك،ُايازحياغي،قتكَايٍحؼٌث:يذيکل ياژگبن
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 قطبیلطيف 

 كارقٍاؿيارقغىٍِغؿيٌؼـافؽار

 

 وبم وًیسىذٌ مسئًل:
 لطيف قطبی 

 

َبي اجتمبعی شبکٍاستفبدٌ از ایىتروت ي ارتببط ميبن بررسی 

 ارتببطی معلميهسبك  بب
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 مقذمٍ
قاُغقكم اةؽارُايايٍحؼٌحياىؼكزقةاگـحؼشكارةؼدُايفٍاكرياظالغاتكارجتاظاتدرزٌغگيركزىؼق، گيؼيٌـمزغيغياز

ىحلاةم،ىػاكؼق،گفحگّكةَظّركهي،ارجتاطدكؿّيَفؼاُوآكردقاؿث.اىؼكزقكركدةَدٌيايُـحيوكَاىكاٌاتةيكحؼيراةؼايركاةط

ُاةؼظّرداريازيكـؼيركد.الزىَجػاىمدرايًىضيطُايىسازياىؼيةغيِيةَقيارىيىسازيكياةػتارتةِحؼزٌغگيدرىضيط

ةاقغ.فضاييكَيايٍحؼٌثايسادپيٌّغُايىٍاؿبةيًافؼاددراكنيٌلاطدٌياىيُاُايفٍيكرفحارياؿث.ازىِيحؼيًكيژگيىِارت

 .جّاٌغكاٌٌّيةؼايايساداظالؽؿازٌغقاٌـاٌيٌيؽةاقغدرآفاىكافايسادركاةطاٌـاٌيكاظالكيىيـؼاؿثكىي

كيژقزّاٌافكىكافيصضّراككارىعحهفزاىػَةَجؼيًىناديقايًاىؼ،ةَىضهيةؼاُايازحياغيايٍحؼٌحي،ةَغٍّافىِوقتكَ

كافكاركجأىيًٌيازُايىحٍاؿبةازٌغگيازحياغيايكافجتغيمقغق كَىؼزعُايازحياغيايٍحؼٌحيغالكقةؼايًاٌغ.قتكَجتادؿآرا

فؼ ةؼاياغضا را ايًاىكاف ُـحٍغ، ازحياغياغضايظّد ٌيازُايفؼٍُگيك ىيجأىيًةـيارياز ؿايؼاُو اٌساـ ةا ُيؽىاف كَ كٍٍغ

ُايازحياغيازظؼيقراياٌَياجهفًُيؼاق،فػانيثظّدرادرايًزّاىعىسازيٌيؽپيگيؼيكٍٍغ.ةؼاؿاسجػؼيفُهًمغيقفػانيث

ؿيعكىـحيؼُـحٍغكيكاياؿثكَةؼايٌاىيغفگؼكُيازافؼادكَدرىيافظّددارايارجتاظاتكُايازحياغي،كاژققتكَ»ةٍاي،

جككيمىي ايًكاژقاىؼكزقةيكحؼةؼايٌاىيغف1387)مغيقةٍاي،«ركد.دٍُغ،ةَكارىيصهلَىٍـسوارجتاظاجيرا (.كيىػحلغاؿث،

گػاريآٌِا،ةَاقحؼاؾركدكَافؼادةاغضّيثدرآٌِااىكافدؿحياةيةَاظالغاتؿايؼاغضا،آقٍاييةاغاليقُايايٍحؼٌحيةَكارىيپايگاق

كٍٍغ)مغيقُاييةؼاؿاسغاليقىكحؼؾةاةؼظيازديگؼاغضايپايگاقراپيغاىيجّنيغاتىحٍي،مّجيكجنّيؼيكٌيؽجككيمگؼكق

 زػاةيثقتك1387َةٍاي، ةٍاةؼايً، زّاىعازؿّيديگؼ(. ايًدؿحَاز كؿِّنثفػانيثدر يكؿّ ؿتبُايازحياغيايٍحؼٌحياز ،

غضّ،ةَغٍّافيكؿتكارجتاظيىػهييًُايازحياغيايٍحؼٌحيكجغييؼاتىؼةّطةَقّدجاراةعَىيافغضّيثكصضّردرقتكَىي

.پؼؿفزغيةؼايپژكُكگؼافغؼمَفؼٍُگكارجتاظاتىعؼحقّد

ظّدراةكارگيؼٌغكٌگؼقِاكارزقِايظّدراٌكافجّاٌاييِاي كٍٍغكَةحّاٌٍغدرآفىِارجِاكزآٌساكَافؼاددرىضيعيرقغىيا

ُـحٍغ.صاؿاگؼىاانگّيقعنيحييك ُايكؼارداديٍُؼيةَدٌتاؿىضيعِايٍُؼيكجيپِايكؼارداديةَدٌتاؿىضيط دٍُغ،جيپِاي

 ؿعث كَ اؿث آف ىؤيغ ُا پژكُف ٌحاير.ةيٍيكٍيوجّاٌيوةؼظيازٌحايرايٍگٌَّزّرقغٌِاراپيفىي فؼدكانگّيىضيعياكراةغاٌيو

(.1994:368)نـهيكُيكاراف،ؿازگاريىيكّد غغـ ُيساٌاتك در كٍحؼؿ غغـ ةَ ىٍسؼ پاييً ركئي

نؼصاضؼغنؼىعتّغات،رؿاٌَُايگؼكُيكارجتاظاتاؿث.دٌيايكٌٍّيىاغنؼجاظثكجازكؿايمارجتاطزيػياززيهَراديّ،غ

ىاُّارق،جهفًُيؼاقكايٍحؼٌثىيةاقغ.زّافاىؼكزديگؼىضغكديثُايگػقحَراٌغارد.ُؼنضظَدرُؼكساكَةاقغىيجّاٌغجهّيؽيّف،

ةاُؼٌلعَاياززِافكَةعّاُغارجتاطةؼكؼاركٍغ.كركدةَدٌيايىسازيكياةَغتارتةِحؼزٌغگيدرىضيطُايىسازياىؼيةغيِي

كازقاظنَُايىِورؿاٌَُايپـثىغرفايًاؿثكَةَراصحيدراظحيارافؼادةاؿتكُاكٍُسارُايىعحهفةَقيارىيرك د.

ازحياغيكؼارگؼفحَكايًاىؼةَىؼكرىيؽافكٍحؼؿظاٌّادقُاكىغارسةؼآىّظحَُايٌـمزغيغكٌيؽكيفيثكزِثگيؼيُاي

زاىػَراىحأدؼؿاظحَاؿث.ةٍاةؼايًالزىَجػادؿدرايًىضيطُايىسازيةؼظّرداريازيكـؼيآىّزقيكجؼةيحيظاٌّادقُا،ىغارسك

(.1385ىِارتُايفٍيكفٍاكرياؿث)قكّري،

رةاٌيكقيؼي،؛1386ُايازحياغيجتغيمقغق)آزادارىكي،كَاىؼكزقةَيكيازىفاُيوةٍياديًدرجضهيمارجتاظيىفِّـؿتك

ايازىضللافُاياظيؼجّزَغغةكاةمىالصظَقّدكَدرؿاؿُايزغيغكىِوىعانػاجيىضـّبىي(،يكيازصّزق11ػ1388:210

 كّچك گؼكق يك در يا ٌفؼ دك ةيً كَ ارجتاظي»،نـهيكُيكاراف(.ةؼاؿاسجػؼيف1385ازحياغيراةَظّدزهبكؼدقاؿث)قكّري،

 ك دريافث ةؼاي اؿحفادق ىّرد جياـٌكاٌَُاي قاىم ك ةّدق ىؼةّط ازحياع يك دركف كالىي غيؼ ك كالىي رفحارُاي ةَ كَ قّد ىي كاكع

 ةٍاةؼايً ةاقغ، ىغايؼ اؿث ٌظؼفؼؿحٍغق ىّرد آٌچَ ةا ىفِّـ ٌظؼ از اؿث ىيكً دريافحي ُاي پياـ كَ ايً ةَ جّزَ ةا .اؿث ىػٍي ارؿاؿ

)نـهيكُيكاراف،«كٍغ ظؼفيًپيغا ةيً يكـاٌي اغحتار جا گيؼد كؼار ةؼرؿي ك ٌلغ ىّرد ظؼفيً ةيً ىحلاةم ىػاكؼق ظؼيق از ةايغ ىػاٌي

1994:368.)

ةّدقاؿث.ارجتاظيىػهييًؿتكةاُايازحياغيقتكَاؿحفادقازايٍحؼٌثكارجتاطىيافةؼرؿي،پژكُفصاضؼُغؼاز



 ادبيبت تحقيق 

ؿيـحوارجتاط،1990ةَاغحلادكاؿحهؽدرٌييَدكـدَُقتكَُايازحياغيايٍحؼٌحي،ايٍحؼٌثكگيؼيدرىّردجاريعچةقكم

جؼكيبرؿاٌَ از كيژگيايًانكحؼكٌيكيزغيغيقكمگؼفثكَ ةّد. ارجتاطكاىپيّجؼيجككيمقغق ؿفارقيك ُايُيگاٌيزِاٌيك

ايقغفزاىػَقتكَ»(.غاىهيىػحلغاؿث1390:422گـحؼشداد)كاؿحهؽ،ؿيـحوزغيغ،كهيؼكارجتاطانكحؼكٌيكيراةَكمزٌغگي
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ٌيؽايسادكؼدقاؿث؛اكحناد،فؼٍُگ،چيؽكُؼچيؽيراىّردةازاٌغيكيكؼاردادقكىفاُيوجازقاىؼكز،ىػٍايُيَ ازحياعكصحيايرا

ياُيچٍافدرصاؿدگؼگٌّيُـحٍغكىػاٌيكجػاريفٌّكزغيغيجؼيُيچّفىكافكزىافٌيؽدرايًفؼايٍغدگؼگّفقغقىفاُيوغاـ

 (.1388:4)غاىهي،«اٌغةَظّدگؼفحَ

 ىياف ةؼايجضهيمراةعَ ايٍحؼٌثك از ازؽايىعحهفِايارجتاظيؿتكةاُايازحياغيايٍحؼٌحيقتكَاؿحفادق ةايغ ايٍحؼٌثك،

ةَقتكَ را ايٍحؼٌحي ازحياغي ةكٍاؿيُاي )درؿحي زكـّف زىيٍَ، ُييً در قتك1997َو. جضهيم ةؼاي اؿث ىػحلغ ازحياغي( ُاي

كَةَكاصغُاييدرقتكَاقارقدارٌغكَ«ُاةازيگؼافياگؼق»اٌغاز:ايٍحؼٌحيةايغةَةؼظيامعالصاتپايَجّزَكؼد.ايًامعالصاتغتارت

آفظنهثدارايةؼظيظنهث ةا ُـحٍغككاصغُا ةَىذاةُا جهليىيَغضّيازظتلةُوُا ارز ركاةط»قٌّغ: كَپيٌّغُايدركٌيك«

ُاياةازيگؼافراكَگؼق«قتكَ»ُـحٍغ.«ةٍغيكانب»كَدركاكعاؿحفادقازفٍّفظؼاصيىاٌٍغرٌگ،ىحًك«ُاكيژگي»ةيؼكٌيُـحٍغك

 (.1388:52ُاياةازيگؼافقتكَاؿث)غاىهي،ُايىيافگؼقكرقحَكَجؼكيبآرايف«ؿاظحارقتكَ«كٍغكدرٌِايث،ةَُوىؼجتطىي

ُايالزـاؿثجاةاىؼكريةؼةػضيپژكُفارجتاظيىػهييًؿتكةاُايازحياغيقتكَاؿحفادقازايٍحؼٌثكةاجتييًارجتاطىياف

 .اراىّردكاكاريكؼاردُيوقغقدرايًزىيٍَ،ىعانػاتىؼجتطةاىّضّعراىػؼفيكؼدقكٌحايرآٌِاٌساـ

ياةيٌاىَكارقٍاؿيارقغظّددرداٌكگاقغالىَظتاظتايي،ىيؽافجفاكتىػيارُايدكؿثدرپاياف1387ظغيسٌَاظؼيدرؿاؿ

پژكُفىػكّرةياٌگؼايًىعهباؿثكَىػيارُايدكؿث ةؼرؿيكؼدقاؿث. ياةيدرفضايٌّزّاٌافدرفضايىسازيكغيؼىسازيرا

ُايازحياغيجّاٌغٌكاٌگؼراةعَىيافغضّيثكصضّردرقتكَىيُايىػٍاداريةايكغيگؼاؿثكَىسازيكغيؼىسازي،دارايجفاكت

افؼادةاقغ.چٍاٌچَدرةؼرؿيغّاىمىعحهفىؤدؼدراٌحعابدكؿثدردٌيايكاكػيىكعلقغكَازارجتاظيايٍحؼٌحيكجغييؼاتؿتك

 پاؿعگّياف ىِوٌظؼ غاىم ؿًُو»جؼيً » ُيچٍيً اؿث. ىلاةم»ةّدف ظؼؼ زاٌب از ىِؼةاٌي ك ىضتث «اظِار ظاٌّادق»، ،«جأييغ

،ازديگؼغّاىمىِودراٌحعابدكؿثدردٌيايكاكػياظِارقغقاؿث.درصانيكَدر«زٍؾةّدفُو»ك«ىكحؼكاتديٍيكغليغجي»

اظِارىِؼةاٌيكىضتث»غٍّافقغقاؿث.«آقٍاييجنادفيةاكي»جؼيًدنيمىسازيىِوةؼرؿيغّاىمىؤدؼدراٌحعابدكؿثدردٌياي

ُايازحياغياؿثكَ،ازديگؼغّاىمىِودراٌحعابدكؿثدرقتكَ«كؼارداقحًفؼدىّردٌظؼدركاٌّفجّزَديگؼاف»ك«ازؿّيديگؼ

ياةيافؼاداؿث.غالكقةؼايً،درىلايـةىػيارُاييكجغييؼدرؿتكدكؿثُايازحياغظّدةياٌگؼراةعةىيافغضّيثكصضّردرقتكَ

داريةايكغيگؼياةيدراٌيحؼٌثكدٌيايكاكػيجفاكتىػٍيياةيدردٌيايىسازيككاكػيىكعلقغكَةيكحؼىػيارُايدكؿثدكؿث

ىّفليثاكحناديكازحياغي»جّافگفثةَغيؼازغّاىمييٍافىيدرمغاظ95ُايآىاريةاايكَةؼايًاؿاسةاآزىّفگٌَّدارٌغ؛ةَ

كَجفاكتىػٍاداريدردٌيايكاكػيكدٌيايىسازيٌغاقحٍغ،ىياٌگيًؿايؼغّاىمةؼقيؼدققغقدرزغكؿ«زػاةيثظاُؼي»ك«ىكاةَ

 (.1387ياةي،جفاكتىػٍاداريةايكغيگؼدارٌغ)ٌاظؼي،ىػيارُايدكؿث

جّاٌغةياٌگؼراةعةىيافُايياؿثكَىيازديگؼپژكُف«اكركات»كّدؼيةاغٍّافزِاففؼٍُگيكارةؼافايؼاٌيدرپژكُفىـػّد

درايًپژكُفىِوكارةؼافقتكَارجتاظيُايازحياغيايٍحؼٌحيكؿتكغضّيثكصضّردرقتكَ ُايجؼيًغهثُايايٍحؼٌحيةاقغ.

درمغ(غٍّاف70كپؾازآفپيغاكؼدفقؼيكفػاؿةؼايزٌغگي)درمغ(80ٌحي،پيغاكؼدفدكؿث)ُايازحياغيايٍحؼصضّردرقتكَ

 (.1386قغقاؿث)كّدؼي،

اٌساـقغق،85جضليقديگؼيكَدرؿاؿ ةياٌگؼايًىعهباؿثكَكوقغفجّؿطىؼكؽافكارؿٍسيداٌكسّيافايؼاف)ايـپا(

زّاٌافةايغارجتاظيُايازحياغيكجغييؼؿتكؿحاف،يكيديگؼازىـائهياؿثكَدرارجتاطةاقتكَچِؼقدرىيافدكةَقارجتاظاتچِؼ

اٌغ،پؾازدكؿحيةاآٌِاىالكاتافؼاديكَدكؿثيادكؿحافايٍحؼٌحيداقح3/64َةَآفاقارقكؼد.ٌحايرايًجضليق،صاكيازآفاؿثكَ

 (.1388:17اٌغ)ىضيغي،پؾازدكؿحيةاُوىالكاتداقح7/35َاٌغكجٍِاٌكؼدق

پژكُفديگؼياؿثكَجّؿطىيٍا،«ُايازحياغياٌحكارجأديؼاتازحياغيدرقتكَؿازيىاكـييو»ٌاىَكارقٍاؿيارقغپاياف

ُايُايازحياغيدرداٌكگاقمٍػحيقؼيفاٌساـپػيؼفحَاؿث.درايًرؿانَ،ةااؿحفادقازفؼىّؿدركددرارجتاطةاداىٍَجأديؼاتقتكَ

ٌحايرپايافُايازحرياضيجالشقغقداىٍَجأديؼاتازحياغيدرقتكَ ٌاىَةياٌگؼآفاؿثكَداىٍَاٌحكارىعانبكياغيةؼرؿيقّد.

قّد،ةـحَةَىيؽافجػغاددكؿحافكاةمىكاُغقدرمفضَامهيفؼديكَُايازحياغيايٍحؼٌحيىٍحكؼىيآداريكَجّؿطافؼاددرقتكَ

جّاٌغةياٌگؼچگٌّگيادؼگػاريؿتكزٌغگيىسازياغضايىعهبىي(.اي1388ًقّد)دركد،اكغاـةَاٌحكارپياـكؼدقاؿث،جػييًىي

.ُايازحياغيايٍحؼٌحيةاقغُايازحياغيةؼؿايؼاغضايقتكَقتكَ

ؿانَقِؼجِؼافة12َػ18آىّزافكاؿحفادقازايٍحؼٌثدرةيًداٌفارجتاظي(درپژكُكيةاغٍّافؿتك1384ايؼجفيضي)

ٌحيسةپژكُففيضيٌكافىيداٌفارجتاظيُايفادقازايٍحؼٌثكؿتكةيًاؿحةؼرؿيراةعة دُغافؼاديكَةَآىّزافپؼداظحَاؿث.

اىاركاةطدكؿحاٌةآٌِا،اٌغكَركاةطظاٌّادگياٌغ،ظّداظِارداقحَىيؽافزياديازايٍحؼٌثاؿحفادقكؼدق قافدچارآفثكاظحالؿقغق؛

ث.ٌگاقكارةؼافٌـتثةَايٍحؼٌثكاؿحفادقزيادازايٍحؼٌث،ىحفاكتاؿث.كـاٌيكَدرىؼاصماكنيةاؿحفادقازجؼكىؤدؼجؼقغقاؿگـحؼدق
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اةؽاراظالغاجيكارجتاظيىِييداٌـحَكةؼغكؾةيكحؼكارةؼاٌيكَىغتايٍحؼٌثُـحٍغياازآفةَىيؽافكواؿحفادقىي كٍٍغ،آفرا

 (.1384اٌغ)فيضي،اٌغ،اؿحفادقازآفراةؼايؿؼگؼىيداٌـحَكؼدقةيكحؼيازايٍحؼٌثاؿحفادق

،ديگؼپژكُكياؿثكَارجتاطزياديةا«گيؼيُّيحيايزغيغةؼايجيؼيًادةياتزٍـيحيكقكمدظحؼافىاياؿپيؾ؛رؿاٌَ»

ازظؼيقجضهيمىضحّاييكگؼكقپػيؼفحَ،مّرت2008ژكُفكَجّؿطزٍيفؼىاريانيسهغدرؿاؿپايًدر.داردرك پژكُفپيف

جّؿطداٌفؿاظحَ ٌكافدادقىيقغق اىؼيكا، ىايآىّزافدظحؼدةيؼؿحافىٍعلَىيغكؿحؼفايانثىحضغق قّدكَغضّيثكصضّردر

قتكَ اغضاي زٌغگي ؿتك جغييؼ ؿتب ىياؿپيؾچگٌَّ ايٍحؼٌحي ازحياغي گؼكُاي ايً اغضاي آٌكَ ةَ جّزَ ةا ايٍحؼٌحي،قّد. ق

پژكُكگؼىػحلغاؿثجفاكتپؼكفايمداٌف ُـحٍغ، اىؼيكا ٌظؼاتآىّزافدظحؼيكىغرؿَكؿاكًىٍعلَىيغكؿحؼفايانثىحضغق ك ُا

ُايايًقتكَةؼاغضايايًگؼكقةاقغ.جّاٌغةياٌگؼجأديؼاتفؼٍُگيقتكَىاياؿپؾكؿايؼاغضاكگؼكقارؿاؿقغقجّؿطديگؼافىي

ٌّعپياـدُغكَىيافغضّيثكصضّردرقتكَيرايًپژكُفٌكافىيٌحا اغضاجّؿطكَُاييغكؾك ُاُايازحياغيايٍحؼٌحيةا

(.2008انيسهغ،)داردكزّدارجتاطقّد،ىيىٍحكؼ
 

 َب تحليل یبفتٍ

قغقكركاةطىيافغضّيثكصضّرُايصاممازپييايفجضهيمدرايًةعفازپژكُف،ةؼايىكعلقغفٌحايرجضليق،يافحَ

ُايُايىؼجتطةاؿتكزٌغگيىّردىعانػَكؼارظّاُغگؼفث.قيّقكارةَايًمّرتاؿثكَيافحَُايازحياغيةاقاظلدرقتكَ

ٌؼـ ةَ دادق غٍّف ةَ ايٍحؼٌحي، پؼؿكٍاىَ ةَ كهّب كارةؼاف پاؿط از مّ SPSS افؽارصامم ةَ آىاريآف جضهيم ك كارائَ رتزغاكؿ

ٌيّدارُاييجضهيمظّاُغقغ.
 

 )معلميه(: جىسيت پبسخگًیبن1جذيل شمبرٌ 
 

 فؼاكاٌي درمغفؼاكاٌيٌـتي زٍؾ

زف

ىؼد

 كم

درمغ60

درمغ40

 درمغ100

228

152

380 

 

 .دُغدرمغةليَراىؼدافجككيمىي40اززٌافكىػهييًدرمغ60دُغكٌَكافىي1ُايزغكنيقيارقيافحَ 

 ىؼدافك152درپژكُفصاضؼ، زٌافجككيمىي228ٌفؼازپاؿعگّيافرا ُيچٍيًٌفؼرا درمغازپاؿعگّيافٌحاير85دادٌغ.

،دارايجضنيالتنيـاٌؾةّدقكدرمغ3/45دٍُغگافةافؼاكاٌيةياٌگؼايًةّدكَةيكحؼپاؿطىػهييًصاممازپييايفايٍحؼٌحيدرىياف

نيـاٌؾ، فّؽ ىلاظع آف، از اظحناصدادقپؾ ظّد ةَ را فؼاكاٌي ةيكحؼيً جؼجيب ةَ ديپهو فّؽ ك ُيچديپهو ُيچٍيً ازاٌغ. يك

(2كٍٍغگافدرىعانػَپييايكيىػكّرىحػهقةَىلععجضنيهيدكحؼيٌتّدقاؿث.)زغكؿقيارققؼكث


 )معلميه(تحصيالت پبسخگًیبن: سطح 2جذيل شمبرٌ 
 

 درمغفؼاكاٌيٌـتي فؼاكاٌي ؿعشجضنيالت

ديپهو

فّؽديپهو

نيـاٌؾ

فّؽنيـاٌؾ

دكحؼي

 زيعكم

78

32

172

98

ػ

380 

5/20

4/8

3/45

8/25

ػ

 درمغ100

  

 َبي اجتمبعی ایىتروتی در ميبن کبربران جبیگبٌ ایىتروت ي شبکٍ

اؿحفادقازپؾازىكعلقغفجفكيكؿٍي،زٍـيحيكؿعشجضنيالتكارةؼاف،ٌعـحيًقاظلِىؼجتطةاةؼرؿيارجتاطىياف

ىّردجسؽيَكجضهيمكؼارگؼفث.درايًةعفاةحغاازكارةؼافپؼؿفقغقةّدُايارجتاظيىػهييًؿتكةاُايازحياغيقتكَايٍحؼٌثك
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دراككاتفؼاغثظّددر ةَاؿحفادقازايٍحؼٌثاظحناصىيىلايـَةاؿايؼفػانيثكَ: ايًُاچَىيؽافككثظّدرا دُيغ؟پؾازآف،

 كٍيغ؟ُايازحياغيىيپؼؿفىعؼحقغكَ:درزىافاؿحفادقازايٍحؼٌث،چَىغترامؼؼصضّردرقتكَ

ٌكافدادكٌَؽديكةَيافحَ ؿايؼفػانيثدرمغزٌافدرىلاديؼةاالقاىمظي50ُا درىلايـَةا ازهيزيادكزياد، ُايفؼاغحي،

اٌغدرمغىؼدافاظِاركؼدق29درمغزٌافك40كٍٍغ.ايًىلغارةؼايىؼدافُوٌؽديكةَپٍساقدرمغاؿث.اىاصغكدايٍحؼٌثاؿحفادقىي

55/12رصغىحّؿطاؿثكجٍِاةعفاٌغكيازپاؿعگّياف)ُايازحياغي،دكَىيؽافاؿحفادقايكافازايٍحؼٌثدرىلايـَةاؿايؼفػانيث

ُايازحياغي،ازايٍحؼٌثاؿحفادقاٌغكَةَىيؽافكوكظيهيكودرىلايـَةاؿايؼفػانيثدرمغىؼداف(اظِارداقح7/21َدرمغزٌافك

ارجتاظاتانكحؼكٌيككگـحؼشكهيؼكارجتاطانكحؼكٌيكيُايؿيـحوزغيغُاةياٌگؼٌظؼيَكاؿحهؽدرىّردكيژگيكٍٍغ.ةٍاةؼايً،يافحَىي

ُايفؼاغحي،ةيكحؼككثاٌغكَدرىلايـَةاؿايؼفػانيثاظِارداقحَىػهييًچؼاكَةيكحؼ(؛1390ةَكمزٌغگيةكؼياؿث)كاؿحهؽ،

ايٍحؼٌثاظحناصىي از اؿحفادق ةَ را ٌكافظّد ايًاىؼ، ايٍحؼٌثةدٍُغكَ ٌفّذ ؿتكزٌغگيدٍُغة جغييؼدر كَزٌغگيازحياغيك

ُايازحياغيايكَاؿحفادقازايٍحؼٌثدرؿتغكااليىنؼفياغضايقتكَُايازحياغيايٍحؼٌحياؿث؛ةَگٌَّكارةؼافقتكَارجتاظي

زايگاقكيژق ةَظّداظحناصدادقكاؿحفادةاغضايزّاىعىسازيازايٍحؼٌثدرىلايـَايٍحؼٌحي، ؿايؼفػانيثايرا ُايفؼاغحيدرةا

 .داردةؼجؼي ىلاديؼةاالكىحّؿطٌـتثةَؿايؼىلاديؼ،كاىالا

ُايايٍحؼٌحيٌيؽةياٌگؼآفاؿثُايازحياغيٌـتثةَؿايؼپايگاقدٍُغگافازقتكَُادرىّردىيؽافاؿحفادةپاؿطُيچٍيًدادق

اظحناصاؿحفادقازايٍحؼٌثكقتكَُايازحياغيدرمغزٌافةَىيؽافظيهيزيادكزيادككثظّدراة4/54َدرمغىؼدافك6/54كَ

19ُايازحياغيدرصغىحّؿعياؿث.درايًىيافجٍِادرمغزٌافازقتك9/28َدرمغك3/26ًىيؽافاؿحفادقىؼدافدٍُغ.ُيچٍيىي

كٍٍغ.ُايازحياغيايٍحؼٌحياؿحفادقىياٌغكَدرىلاديؼكوكظيهيكوازقتكَاذغافداقحَىػهودرمغزٌاف6/16درمغىؼدافك

ىي افؽايفؿاغاتصضّردرقتكَغضّيثكصضّردرقتكَجّافگفثىيافةٍاةؼايً، ُايازحياغيايٍحؼٌحيُايازحياغيايٍحؼٌحيك

.ىذتحيكزّدداردراةعَ
 

 مجبزي َبي ارتببطیَبي اجتمبعی ایىتروتی ي سبك  شبکٍ

اىاىّضّعديگؼيكَكػيةّد؛افؼاددرزِافكاُايارجتاظيُايازحياغيايٍحؼٌحيكؿتكآٌچَگػقث،ةياٌگؼارجتاطىيافقتكَ

افؼاددرزِافىسازيچَُايارجتاظيكؿتكقتكَُايازحياغيغضّيثدراؿحفادقازايٍحؼٌثكقّدايًاؿثكَىيافىعؼحىي

 ارجتاظيكزّددارد؟

افؼاددرةعفگػقحَاكرقكؿتكادةياتكىضقتكَُايازحياغيغضّيثدراؿحفادقازايٍحؼٌثكةاجّزَةَايٍكَراةعَىياف

قتكَغضّيثدراؿحفادقازايٍحؼٌثكىيافجؼراةعةجّاٌغةَمّرتىضـّسدرايًةعفجٍِاةَدكگّيَكَىيىّردةؼرؿيكؼارگؼفث،

 .درزِافىسازيراٌكافدُغ،اكحفاقغقاؿثُايارجتاظيزّاٌافكؿتكُايازحياغي

ُايازحياغيايٍحؼٌحياؿثكچگٌّگيظؼاصيآفجؼيًفضايقعنيُؼفؼددرقتكَدراةحغاةاجّزَةَآٌكَپؼكفايمافؼاد،ىِو

ازايكافپؼؿفقغقجاچَاٌغازقىكاُغةپؼكفايمىسازيُؼكارةؼةاقغ،ُايارجتاظيُايفؼٍُگيِىؼجتطةاؿتكجّاٌغةياٌگؼزىيٍَىي

ّقظؼاصيپؼكفايمقياجأديؼداقحَاؿث؟درپؼؿفدكـٌيؽدرىّردچگٌّگيجأديؼپػيؼيافؼادازىكاُغقجناكيؼديگؼافديگؼافدرقي

 .قغقدرپؼكفايمايكافپؼؿفقغقاؿثةؼايةازگػاريٌّعجنّيؼاٌحعاب

ايمظّدازپؼكفايمؿايؼيً،فؼاكاٌيةاالييةاقغ،ايًىعهباؿثكَادؼپػيؼياغضاةؼايظؼاصيپؼكفآٌچَپاؿطكارةؼافگّاقآفىي

درمغزٌافك75رادرىيافُؼدكزٍؾةَظّداظحناصدادقاؿث؛ةَظّريكَدرىلاديؼةاالقاىمكاىالا،ظيهيزيادكزياد،ةيفاز

درمغاز2/16جؼ،اؿث.ةَظّردكيقدرمغىؼدافىػحلغٌغىكاُغةپؼكفايمديگؼافدرقيّقظؼاصيپؼكفايمايكافادؼگػارةّدق70صغكد

58اٌغكَظؼاصيپؼكفايمديگؼافدرقيّقظؼاصيپؼكفايمآٌاف،كاىالاجأديؼگػاقحَاؿث.ُيچٍيًدرمغازىؼدافةيافكؼدق9/35زٌافك

دٍُغةكزّدارجتاطاٌغكٌَكافؼفحَدرمغازىؼدافةَىيؽافةـيارزياديازقيّقظؼاصيپؼكفايمديگؼاف،جأديؼپػي3/30درمغاززٌافك

ُاييكَافؼادةؼايىػؼفيظّددرىسازياؿث.ٌّعٌّقحَارجتاظيُايازحياغيايٍحؼٌحيكايًقاظلؿتكزيادةيًغضّيثدرقتكَ

جؼيًٌيادُؼفؼدراةَىِوآىيؽيآف،پؼكفايمُاكجناكيؼىّزّددرپؼكفايمكرٌگكٍٍغدركٍارقيّقاٌحكارغكؾپؼكفايماؿحفادقىي

ةياٌگؼؿتك كيكَ يافحَارجتاظيفؼٍُگيىؼجتطةا ةٍاةؼايً، اؿث. جتغيمكؼدق اؿث، ايًقاظلىسازياك ارجتاطةا ُايجضليقدر

دراظحيارىاارجتاظيىسازيُايازحياغيايٍحؼٌحيكؿتكجّاٌغارزياةيىٍاؿتيةؼايدرؾُؼچَةِحؼراةعَىيافغضّيثدرقتكَىي

ظّةيةياٌگؼآفاؿثكَقّد،جأديؼپػيؼيزٌافازپؼكفايمديگؼافةيفازىؼدافاؿث.پاؿطافؼاد،ةَكؼاردُغ.ُيافظّركَىكاُغقىي

رتديگؼ،پػيؼد؛ةَغتاىسازيديگؼافجأديؼىيارجتاظي،ازٌيادُايآقكارؿتكاؿحفادقازايٍحؼٌثكقتكَُايىسازيُؼفؼددراةحغا

گّيغ:گٌَّكَكاؿحهؽىيگيؼدكآفُاقكمىيةٍغيىؼةّطةَُؼةازيگؼقتكَازحياغي،جضثجأديؼراةعَُاككانبجّافگفثكيژگيىي
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يُاكؿيـحورىؽگػاريكرىؽگكايةِاييكَةايغةؼايكركدةَايًؿيـحو)زّاىعىسازي(پؼداظث،جعاةقيافحًةاىٍعق،زةاف،كركدي

 (.1390آفاؿث)كاؿحهؽ،

ىسازيافؼاد،جأديؼپػيؼيايكافدركؿتكارجتاظيقتكَُايازحياغيغضّيثدراؿحفادقازايٍحؼٌثكىّضّعديگؼدرظنّصةا

كرٌگُايازحياغيايٍحؼٌحياؿث.ةاجّزَةَآٌكَىّردكتمجؼكيبغكؾ،ىحًزىيٍَاٌحعابجنّيؼپؼكفايمازغكؾؿايؼاغضايقتكَ

قاىمىي اٌحظارىيرا ةَىّضّعغكؾجّزَدارد، ايًىّردجٍِا اٌغازغكؾديگؼافجأديؼركددرمغفؼاكاٌيافؼاديكَپػيؼفحَقغك

اٌغاٌحعابجنّيؼپؼكفايمآٌافدرمغىؼدافغٍّافكؼدق35درمغزٌافك40كٍيوكَاٌغ،كيحؼةاقغ.ةاُييًجّضيش،ىكاُغقىيپػيؼفحَ

6/3ىحأدؼازاٌحعابغكؾپؼكفايمديگؼافةّدقاؿث.ؿعّحايًجأديؼپػيؼيةَايًمّرتةّدقكَدرىلاديؼكاىالا،ظيهيزيادكزياد،

اٌغ.يكازىؼدافدرچٍيًؿعضيجأديؼيٌپػيؼفحَدرصانيكَُيچاٌغ؛اٌغكاىالاازپؼكفايمديگؼاغضاجأديؼگؼفحَدرمغاززٌافةيافكؼدق

 10ُاةَايًمّرتاؿثكَةيفازاٌغ.درؿعشزيادٌيؽيافحَدرمغىؼدافجأديؼگؼفح6/11َدرمغزٌافك6/7درؿعشظيهيزياد،

درمغ9/25درمغزٌافك1/13اٌغ.اٌغكَازغكؾپؼكفايمديگؼافجأديؼگؼفحَدرمغازىؼدافاةؼازداقح22َدرمغاززٌافكٌيؽةيفاز

5/25درمغزٌافك8/28اٌغ.درىسيّع،دافىػحلغٌغجاصغكديازغكؾپؼكفايمديگؼافةؼايٌّعغكؾاٌحعاةيظّدجأديؼپػيؼفحَىؼ

اٌغ،اىاىػحلغٌغايًجأديؼپػيؼيدرمغىؼدافضيًآٌكَجأديؼپػيؼيازغكؾپؼكفايمديگؼافةؼاياٌحعابغكؾپؼكفايمظّدرااٌكارٌكؼدق

درمغافؼاداغواززفكىؼدجأديؼپػيؼيازغكؾپؼكفايمديگؼافراةَظّركاىمرد3/16كظيهيكواؿث.درايًىياف،جٍِادرؿعشكو

 .اٌغكؼدق

ايقعنياؿث،كاةمجّزَاؿثكٌكاٌگؼراةعَىيافدرمغُايفؼاكاٌيىػكّرةؼايجأديؼپػيؼيازغكؾپؼكفايمديگؼافكَىلّنَ

ىسازيافؼاددرارجتاطةاٌّعغكؾاٌحعاةي،ىؼةّطةَپؼكفايمكؿتكارجتاظيقتكَُايازحياغيغضّيثدرٍحؼٌثكاؿحفادقازاي

ةاجّزَةَيافحَ ةٍاةؼايً، اؿحفادقازقّدكَىيافىسازيافؼادىكاُغقىيارجتاظيُايىؼةّطةَدكگّيَىؼجتطةاؿتكايكافاؿث.

اغضادرفضايىسازيٌيؽارجتاطكاةمجّزِيكزّددارد.جّزَةَدكىّضّعارجتاظيكؿتكُايازحياغيقتكَغضّيثدرايٍحؼٌثك

ةاقيّقظؼاصيمفضَپؼكفايمكجناكيؼةَكارقتكَُايازحياغيغضّيثدراؿحفادقازايٍحؼٌثكىػكّر،يػٍيراةعَىيافغضّيثك

ُايكاركؼديياكّالژُايكَةيافكاؿحهؽدرىّردٌحيسةگـحؼشزّاىعىسازيكايسادقتكَياةغرفحَدرآف،زىاٌياُييثةيكحؼيىي

 .جنّيؼيراةَيادآكريو

جاريعيكاياؿثكَىٍاظقازىػٍايفؼٍُگي،ةَجػتيؼكاؿحهؽ،ٌحيسةگـحؼشزّاىعىسازي،دگؼگّفقغفزٌغگيةكؼيةَگٌَّ

پؼكفايم1390قٌّغ)كاؿحهؽ،ايكاركؼديياكّالژُايجنّيؼگٍساٌغقىيُزغؼافياييظّدجِيقغقكدرقتكَ ةؼاؿاسايًٌظؼيَ، .)

جّافٌيادىػاٌيفؼٍُگيىؼجتطةاايكافداٌـثكازايًصيخ،راةعَىيافغضّيثكُايازحياغيكجناكيؼايكافراىيةازيگؼافقتكَ

گػارد،صيپؼكفايمافؼادكٌّعغكـيكَُؼيكازاغضاةؼايپؼكفايمظّدةٌَيايفىيُايازحياغيايٍحؼٌحيكقيّقظؼاصضّردرقتكَ

.ياةغىيارجتاظيىػيهيًُايازحياغيايٍحؼٌحيكؿتكاُييثةـؽاييدرجضهيمراةعةىيافغضّيثكصضّردرقتكَ
 

 َبي ارتببطی َبي اجتمبعی مجبزي ي سبك شبکٍ

ُايازحياغيكٌيادُايفؼٍُگيىؼجتطةاايىيافغضّيثكصضّردرقتكَپؼداظحَقغقكَچَراةعَدراداىَ،ةَايًىّضّع

ُايازحياغيكٌيادُايغيٍيقتكَايٍحؼٌثككاكػيكزّددارد؛ايًىّضّعيػٍيارجتاطىيافغضّيثكصضّردرُايارجتاظيؿتك

 ٌّىػهييًؿتكُايارجتاظيىؼجتطةا ازؿَىٍظؼ: قيّقةَ، ادةياتافؼادكايسادقؼايطعپّقف، غتاراتىؼجتطةا كارگيؼيانفاظك

ةَدنيمغيٍيةّدفايًىػهييًةؼكؼاريارجتاطةازٍؾىعانفىّردپؼؿفكؼارگؼفحَاؿث.دنيماٌحعابايًؿَىلّنَ،آفاؿثكَ

 .راصحيكضاكتظّدرادرايًىّردةيافكٍٍغجّاٌٍغةَىّاردىي

درىلاديؼةاال)كاىالا،قتكَُايازحياغيدرمغىؼدافىػحلغٌغغضّيثدر2/25درمغزٌافك2/45رپاؿطةَگّيٌَعـث،د

جؼيٌـتثةَفضايكاكػيةازٍؾىعانفارجتاطدكؿحاٌَظيهيزيادكزياد(ايًاىكافراةؼاياغضافؼاُوؿاظحَكَدرقؼايطراصث

ايجأديؼاجيةؼجااٌغازققتكَُايازحياغيدرمغىؼدافةؼايًةاكرُـحٍغكَغضّيثدر5/26درمغزٌافك6/20ةؼكؼاركٍٍغ.ُيچٍيً

ُيچجغييؼيرادرٌّعةؼكؼاريارجتاطقتكَُايازحياغيدرمغىؼدافىػحلغٌغغضّيثدر5/24ايًىّضّعدارد.ايًدرصانياؿثكَ

زٍؾىعانفٌـتثة ةا ايكاف دكؿحاٌَ جٍِا ٌِايث، در ك ٌكؼدق ايساد فضايصليليزاىػَ ك14ََ ُـحٍغ ةاكر ايً ةؼ زٌاف درمغ

فاكغُؼگٌَّجأديؼةؼقيّقةؼكؼاريارجتاطةازٍؾىعانفةّدقاؿث.ةاجّزَةَآٌكَدرزاىػَديٍيقتكَُايازحياغيغضّيحكافدر

ظّةيةياٌگؼٌّغيجغييؼدرؿتكةؼكؼاريارجتاطىيافةاٌّافقّد،آىارىػكّرةَليىيايىِوجهايؼافُيّارقىفِّـصياةؼايةاٌّافىـأنَ

ُاييةؼايةؼكؼاريارجتاطزٍؾىعانفُـحٍغ،درزّاىعىسازيكزٍؾىعانفاؿث.ةاٌّافكَدرىضيطةيؼكٌيزاىػَدارايىضغكديث

 .كرزٌغيياٌَةازٍؾىعانفىتادرتىيرفحَةَارجتاطميُاراكٍارگػاقحَكرفحَةؼظيىضغكديث
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ُايازحياغيجاچَاٌغازقةؼؿتكپّقفقيادرىضيطةيؼكٌيجأديؼگػاقحَگٌَّىعؼحقغقكَصضّردرقتكَپؼؿفةػغيايً

كيؼ،ٌظؼاتكُايازحياغيكجأديؼپػيؼيافؼادازجنااؿث.درصليلث،ايًپؼؿفدرمغداؿثجاراةعةىيافغضّيثكصضّردرقتكَ

كَاؿحفادقازايٍحؼٌثكظيهيزياد،ُؼدكزٍؾىػحلغٌغگفحيافؿايؼيًراةؼاياٌحعابٌّعپّقفىّردةؼرؿيكؼاردُغ.درؿعشكاىالا

درمغىؼدافىػحلغٌغ9/5درمغزٌافك7/19ُيچجأديؼيةؼؿتكپّقفةيؼكٌيايكافٌغاقحَ،اىاقتكَُايازحياغيغضّيثدرك

5/35درمغزٌافك8/29،جأديؼزياديةؼٌّعپّقفايكافداقحَاؿث.ُيچٍيًقتكَُايازحياغيغضّيثدراؿحفادقازايٍحؼٌثك

ايةؼؿتكپّقفايكافادؼگػاراؿث.درىلاديؼكوكظيهيكوٌيؽدرىسيّع،جااٌغازقاؿحفادق،اٌغكَايًدرمغىؼدافاذغافداقحَ

5/37 درمغىؼدافىػحلغٌغ39درمغىؼدافك ايٍحؼٌثك از اؿحفادق ُايازحياغيغضّيثدر اٌحعابپّقفايكافقتكَ قيّق ةؼ

ةّدق؛ ٌِايثجأديؼگػار در 21اىا ىػحلغُـحٍغدرمغزٌاف4/11درمغىؼدافك ازايٍحؼٌثك اؿحفادق قتكَُايازحياغيغضّيثدر

قتكَغضّيثدراؿحفادقازايٍحؼٌثكقّد،درايًزىيٍَُوگٌَّجأديؼيةؼٌّعپّقفايكافٌغاقحَاؿث.ُيافظّركَىالصظَىيُيچ

قتكَُايغضّيثدراؿحفادقازايٍحؼٌثكىػحلغٌغةيكحؼيًجأديؼراةؼةاٌّافغضّداقحَاؿث.اگؼچَدرمغكـاٌيكَُايازحياغي

كيژقكٍَُّزدرمغةَجأديؼزياديةؼؿتكپّقفدارد،ٌـتثةَگّيَكتمكيحؼاؿث،اىاُييًدرمغٌيؽكاةمجّزَاؿث؛ازحياغي

اٌغازققتكَُايازحياغيغضّيثدراؿحفادقازايٍحؼٌثكزياديازپاؿعگّيافىػحلغٌغ ةٍاةؼايً،ايدجا ارايجأديؼاجيةؼپّقفاؿث.

كاٌحعابٌّعپّقفكَيكيازقتكَُايازحياغيغضّيثدراؿحفادقازايٍحؼٌثكدُغكَىيافپاؿطكارةؼافةَايًگّيٌَيؽٌكافىي

 .اؿث،ارجتاطىػٍاداريكزّدداردارجتاظيُايؿتكقاظل

ةؼقيّقةيافكاٌحعابٌّعانفاظاغضاقتكَُايازحياغيغضّيثدرايٍحؼٌثكاؿحفادقازقغقةػغيةَجأديؼگّيَيىعؼح  

كؿتكادةياتكزةافقتكَُايازحياغيغضّيثدراؿحفادقازايٍحؼٌثكاياؿثكَىيافپؼدازد.درصليلث،ايًگّيَةياٌگؼراةعَىي

كاىالاقتكَُايازحياغيغضّيثدراؿحفادقازايٍحؼٌثكٌيكَىػحلغُـحٍغىؼدااياغضاكزّددارد.درصانيكَدرمغفؼاكاٌيِىضاكرق

كاىالاةؼٌّعقتكَُايازحياغيغضّيثدراؿحفادقازايٍحؼٌثكدرمغزٌافةؼايًةاكرٌغك11َةؼقيّقةيافآٌِاىؤدؼةّدقمفؼاؿث،

اؿحفادقازدرمغزٌافىػحلغٌغ3/30درمغىؼدافك6/30زيادٌيؽدرىسيّعزةافىضاكرةايكافادؼگػارةّدقاؿث.درؿعّحظيهيزيادك

6/6درمغىؼدافك9/10گؽيٍيايكافةّدقاؿث.درايًىياف،جٍِادارايجأديؼاجيةؼؿتكزةافقتكَُايازحياغيغضّيثدرايٍحؼٌثك

جأديؼ ازايٍحؼٌثكدرمغزٌافةَظّركهي، اٌكاركؼدقكَُايازحياغيقتغضّيثدراؿحفادق آىارةؼقيّقةيافكاٌحعابانفاظرا اٌغ.

 .اؿثارجتاظيىػهييًُايازحياغيايٍحؼٌحيكؿتكُيچٍيًةياٌگؼكزّدارجتاطدرؿعّحىعحهفىيافغضّيثدرقتكَ

ٌگاُيةَُؼؿَگّيةىعؼح قتكَاىا در آفاؿثكَصضّر ةياٌگؼ ُيافُايازحياغيايٍحؼٌحقغق، غاىهيىيي، گّيغ،گٌَّكَ

ةؼايدٌتاؿكؼدففػاالٌَكىحػاىمپؼكژقُايةيفؼمث ُايىؼجتطةاُّيحيكَاؿحفادقازآٌِاغيؼىيكًكصحيةاكرٌكؼدٌيىاٌٍغيرا

افؼاددرزِافكاكػي،ارجتاظيُايكؿتكقتكَُايازحياغيغضّيثدراؿحفادقازايٍحؼٌثك(كىياف1388ارائَكؼدق)غاىهي،اؿث،

 .قاُغكزّدٌّغيارجتاطُـحيو

مّرتةَافؼادكَاؿثايگٌَّةَ(1388غاىهي،)قغفىسازي ظّةيةياٌگؼفؼايٍغفيؽيكيػُايپييايفةَازؿّيديگؼ،يافحَ

آقٍاكىّازَايجازقاىّركُاآييًٍُسارُا،ُا،ارزشةاآفپيدركازحياغيزِافةاكُـحٍغجازقارجتاظاتىػؼضدرركزيقتاٌَ

 .قٌّغىي
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 گيري وتيجٍ

كيژقزّاٌافكىكافجؼيًىناديقايًاىؼ،ةَىضهيةؼايصضّراككارىعحهفزاىػَةَُايازحياغيايٍحؼٌحي،ةَغٍّافىِوقتكَ

زٌغگيازحياغيايكافجتغيمقغق جأىيًٌيازُايىحٍاؿبةا ك افكار ك گـحؼشكاركؼدُايفٍاكرياظالغاتكجتادؿآرا ةا اىؼكزق اٌغ.

ُايارجتاظيُاُـحيو؛جغييؼاجيكَدرٌگاُيكالف،ىٍسؼةَجغييؼؿتكجغييؼاجيچكيگيؼدراةػادىعحهفزٌغگياٌـافارجتاظات،قاُغ

ايسادزّاىعىسازيةَغٍّافآظؼيًدؿحاكرد اؿث. اٌـافغنؼزاىػَاظالغاجيقغق جّاٌـحَكاركؼدُايگٌّاگّففٍاكرياظالغاتك،

كَافؽايفؿاغاتاؿحفادقازافؼادقّد:ٌعـثايًارجتاظييافؼادگؼقزٌغكةَدكقكم،ىٍسؼةَجغييؼؿتكارجتاظاتراةازٌغگيازحياغ

افؼاددرارجتاظيكَجغييؼقيّةُايازحياغيايٍحؼٌحي،ٌحيسةىـحليوايسادچٍيًزّاىػياؿثكدكـآفايٍحؼٌثكگكثكگػاردرقتكَ

زّاىػيكَةَؿتكپّقفكياادةياتگفحارياغضا،ٌاقيازجأديؼاتزّاىعىسازياؿث؛ةازٍؾىعانف،ارجتاطةاقيّقةؼكؼاريراةعَ

ُييًُّيثظاُؼىاٌٍغزاىػَصليليغيمىي اىا ىسِّؿاؿث. اكؿ، ٌگاق در ايًجفاكتكَُّيثصليلياغضا ةا ُايىسِّؿكٍٍغ؛

اٌغازةزياديةؼزٌغگيؿايؼاجّاٌـحَ ادةياتگفحاريكچگٌّگيصضّرديگؼافدرفضاياٌغجا ادؼگػارةاقٍغكصحيؿتكپّقف، غضا

ُايازحياغيايٍحؼٌحي،اكالاكغرتزّاىعىسازيراةؼايدراظحيارگػاقحًاقكاؿىسازيراجضثجأديؼكؼاردٍُغ.ةٍاةؼايً،ىعانػةقتكَ

ُايىاٌٍغيراةؼايدٌتاؿكؼدففػاالٌَكىحػاىمپؼكژقُايةيركثةؼظط،فؼمثدُغىكاپػيؼيٌكافدادقكداٌيااٌكافىيزغيغزاىػَ

ُايةارپغيغققتكَكٍغ.قايغزىاٌيكَةؼايٌعـحيًارائَىيُاغيؼىيكًكصحيةاكرٌكؼدٌياؿث،ىؼجتطةاُّيحيكَاؿحفادقازآف

قافدرُايازحياغيةااغضاييكَادتاتُّيثكاكػيكؼدركزيُييًقتكَازحياغيايٍحؼٌحيدرايؼافظِّرپيغاكؼد،كـيفكؼٌيي

 .فضايىسازي،غيهيدقّاراؿث،ةَىٍتػيةؼايجأديؼگػاريةؼزاىػَايؼاٌيجتغيمقٌّغ

زايٍحؼٌثكاؿحفادقااٌساـايًىعانػَكَدركانبٌظؼؿٍسيازظؼيقپييايفايٍحؼٌحياٌساـقغ،ةياٌگؼايًىعهباؿثكَىياف

ؿتكارجتاظيُايازحياغيايٍحؼٌحيقتكَ آفچكوىػهييًةا از ٌتايغ كَ دارد ازارجتاظيكزّد اؿحفادق ؿٍسفىيؽاف پّقيكؼد.

ٌكافداداغضاجيايمزياديةؼاياؿحفادقازايٍحؼٌثدرىلايـَةاؿايؼىػهييًُايفؼاغحيدرىيافايٍحؼٌثدرىلايـَةاؿايؼفػانيث

فػانيث ديگؼ، ؿّي از اؿث. ىؼداف از ةيكحؼ اٌغكي زٌاف ةؼاي ىيؽاف، ايً دارٌغ. فؼاغحي ؿايؼُاي ةَ ايٍحؼٌثرا كَ كـاٌي ىياف در

ُايازحياغيدٍُغ،درمغكاةمجّزِيازافؼاد)ةيفازٌيييازآٌاف(ةيكحؼككثظّدراةَاؿحفادقازقتكَُايفؼاغحيجؼزيشىيفػانيث

ُايازحياغيقتكَاؿحفادقازايٍحؼٌثكگػراٌٍغ.ايًىيؽاف،درىيافزٌافكىؼدافىكاةَاؿث.ُيچٍيًةؼرؿيراةعَىيافىيىسازي

 :ازؿَةػغىعحهفٌيؽٌحايركاةمجّزِيرادرةؼداقثُايارجتاظيايٍحؼٌحيةاؿتك

دادق آفةّدكَدرةعفٌعـث، اُايپژكُفصاكياز از زٍؾيٍحؼٌثكقتكَُايازحياغياؿحفادق ارجتاطةا جا ةاغخقغق

يكياز غٍّاف اؿثةَ الزـ ك زايجأىمدارد ايًىّضّع انتحَ كَ ةاقغ ةيؼكٌيفؽكٌيداقحَ زاىػَ ٌـتثةَ اغضا ىياف ىعانفدر

حفادقازايٍحؼٌثكقتكَُايازحياغياؿُايىؼجتطةاىّضّعغفاؼىّردىعانػَكؼارگيؼد.درةعفدكـىكاُغقكؼديوكَجأديؼچانف

ةؼؿتكپّقفافؼاد،كيحؼازىلّنَكتهياؿث؛اىاايًؿعشازجأديؼگػاري،ةؼايزٌافةيكحؼازىؼدافاؿث.درٌِايث،درةعفؿّـةا

يتاايكؿّـاغضادرىلاديؼةاالةيافكاٌحعابانفاظىالصظَقغقكَجلؼةؼقيّقاؿحفادقازايٍحؼٌثكقتكَُايازحياغيةؼرؿيجأديؼ

اؿحفادقازايٍحؼٌثكقتكَاٌغ.درىّردراةعةىيافاٌغ.درايًؿعشُوزٌافةيفازىؼدافجأديؼپػيؼفحَاذغافةَپػيؼشجأديؼاتداقحَ

يكافكَغنارقجياىيٌيادُايىسازيافؼادٌيؽقاُغةّديوظؼاصيپؼكفايمافؼادةَغٍّافظاٌَىسازياارجتاظيكؿتكُايازحياغي

جااٌغازقزياديجضثجأديؼىكاُغةپؼكفايمديگؼاغضايكهّبةّدقاؿث.ُيچٍيًدرفؼٍُگيىؼجتطةاُؼفؼددرفضايىسازياؿث،

اٌكارىّردچگٌّگياٌحعابغكؾىّزّددرپؼكفايماغضاٌيؽقاُغةّديوجٍِادرمغاٌغكي،جأديؼپػيؼيازىكاُغقغكؾؿايؼا غضارا

اؿاسپاؿطىكاركثكؼدق ةؼ ٌِايث، در ىيافاٌغكَ راةعَ ٌظؼؿٍسي، ُايازحياغيكٍٍغگافدر قتكَ ايٍحؼٌثك از ؿتكاؿحفادق ك

اؿحفادقازايٍحؼٌثكقتكَُايازحياغيايزغيىيافةؼُييًاؿاس،پژكُفىػكّرٌكافدادراةعَ.قّدىسازيافؼادادتاتىيارجتاظي

كزّددارد.ارجتاظيىػهييًؿتكك
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