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چکیدٌ

پػٞٚف حبضط ثب ٞسف ثطضؾی تأثیط ٔیعاٖ ٘ ٚح ٜٛاؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبفی ٔدبظی ثب تأویس ثط
فیؽثٛن ثط اظزٚاج ٔ ٚالنٞبی ٕٞؿطٌعیٙی خٛا٘بٖ زذتط  ٚپؿط ٔٙؾم 6 ٝتٟطاٖ عطاحی  ٚاخطا قسٜ
اؾت .ضٚـ تحمیك پیٕبیكی  ٚاثعاض ٌطزآٚضی اعالفبت پطؾكٙبٔٔ ٝحمكؾبذت ٝاؾت .خبٔق ٝآٔبضی
٘ 23500فط  ٚحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثط اؾبؼ خسٛٔ َٚضٌبٖ ٘ 200فط اؾت .یبفتٞٝبی حبنُ اظ تدعی ٚ ٝتحّیُ
زازٜٞب ٘كبٖ زازٔ ،یبٖ ٔیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبفی ٔدبظی ثب ٔالنٞبی ٕٞؿطٌعیٙی خٛا٘بٖ
تٟطا٘ی ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚخٛز ٘ساضز .فطضیٝی ضاثغٔ ٝیبٖ ٘ح ٜٛاؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبفی ٔدبظی ثب
ٔالنٞبی ٕٞؿطٌعیٙی خٛا٘بٖ تٟطا٘ی ،ث ٝاثجبت ضؾیس .یبفتٞٝب ٔجیٗ ایٗ اؾت ؤ ٝقیبض اظزٚاج زض ثیٗ زٚ
ٌط ٜٚخٙؿی زذتط  ٚپؿط ٔتفبٚت ٕ٘یثبقس٘ .تبیح ٘كبٖ زاز ٔیبٖ ؾٗ ٔ ٚیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجى ٝاختٕبفی
فیؽثٛن ضاثغ ٝلٛی ٚخٛز زاضز٘ .تبیح ٘كبٖ زاز ٔیبٖ ؾٗ ٛ٘ ٚؿ اؾتفبز ٜاظ قجى ٝاختٕبفی فیؽثٛن
اضتجبط ٔقٙبزاض ٚخٛز ٘ساضزٕٞ .چٙیٗ ٔیبٖ تحهیالت ٔ ٚیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجى ٝاختٕبفی ٔدبظی ٔ ٚیبٖ
تحهیالت ٛ٘ ٚؿ اؾتفبز ٜاظ قجى ٝاختٕبفی فیؽثٛن ضاثغٔ ٝقٙیزاضی ٚخٛز ٘ساضز.
واژگان کلیدی :قجىٞٝبی اختٕبفی ٔدبظی ،فیؽثٛن ،اظزٚاج ،خٛا٘بٖ ،تٟطاٖ.
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مقدمٍ

ا٘مالة اِىتط٘ٚیىی  ٚتكىیُ خبٔق ٝاعالفبتی حٛظ ٜفطٍٙٞی ضا ٘یع تحت تأثیط لطاض زاز ٜاؾت.
ٌؿتطـ اؾتفبز ٜاظ اعالفبت ثبفث ایدبز اضتجبط ٘ ٚعزیىی ٔیبٖ فطًٞٙٞبی ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛتأثیط  ٚتأثط آ٘بٖ
اظ یىسیٍط قس ٜاؾت .ثٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝیتٛاٖ اؽٟبض زاقت و ٝزض حبَ حبضط فط ًٙٞثیف اظ زیٍط
زٚضٜٞبی پیكیٗ ؾطقبض اظ اعالفبت قس ٜاؾت .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثطذی ثط ایٗ افتمبز٘س ؤ ٝب زض ٔحیغی
ِجطیع اظ ضؾب٘ٞٝب ظ٘سٌی ٔیوٙیٓ ،ث ٝایٗ ٔقٙب و ٝظ٘سٌی أطٚظی انٛالً پیطإٔ٘ ٖٛبزؾبظی أٛضٔ ،جبزِٚ ٝ
زضیبفت  ... ٚزٚض ٔیظ٘س .ثط ایٗ اؾبؼ اضظـٞبی فطٍٙٞی ،افتمبزات  ٚاٍِٞٛبی ضفتبضی خٛأـ ،ثٝقست
تحت تأثیط تىِٛٛٙغی اعالفبتی لطاض ٌطفت ٝاؾت ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝحتی آٖٞب ضا زض ٔقطو چبِف زٌطٌ٘ٛی
 ٚتغییطات اؾبؾی لطاض زاز ٜاؾت.
فٗآٚضیٞبی ٘ٛیٗ اضتجبعی زض پبیبٖ لطٖ ثیؿتٓ قطایظ تبظٜای ثطای تؿٟیُ زؾتطؾی ث ٝاذجبض ٚ
اعالفبت فطا ٓٞوطزٜا٘س .ضقس  ٚتٛؾق ٝایٗ فٗآٚضیٞب زض آغبظ لطٖ ثیؿتٚیىٓ خبٔق ٝاعالفبتی ضا ٔیؿط
ؾبذت ٝاؾت" .فطا٘ه ٚثؿتط" اؾتبز زا٘كٍب« ٜتبٔپط» فٙال٘س ،زض وتبة «٘ؾطیٞٝبی خبٔق ٝاعالفبتی»
زضثبض ٜایٗ خبٔقٔ ٝی٘ٛیؿسٔ« :مجَٛتطیٗ تقطیف خبٔق ٝاعالفبتی ثط ٘ٛآٚضی فٛقاِقبز ٜتىِٛٛٙغیه ثٙب
قس ٜاؾتٔ .ف ْٟٛوّیسی ایٗ اؾت و ٝپیكطفتٞبی ذیط ٜوٙس ٜزض پطزاظـٍٟ٘ ،ساضی  ٚا٘تمبَ اعالفبت
زض ٚالـ ث ٝوبضثطز تىِٛٛٙغیٞبی اعالفبتی زض تٕبٔی حیبت اختٕبفی ا٘دبٔیس ٜاؾت» Webster, 2002: $
 .#20-21فّی ضغٓ تٕبٔی أىب٘بتی و ٝتىِٛٛٙغی ٞبی اضتجبعی زض اذتیبض ا٘ؿبٖ لطاض ٔیزٙٞس ،ث٘ ٝؾط
ٔیضؾس اؾتفبز٘ ٜبزضؾت  ٚافطاعی اظ آٟ٘ب ثیفتط تجقبت ٔٙفی ضا تمٛیت ٔیوٙس .ثٝفٛٙاٖ ٔثبَ ،اؾتفبزٜ
ثیف اظ حس اظ قجىٞٝبی اختٕبفی  ٚپطزاذتٗ ث ٝز٘یبی ٔدبظی ٔیتٛا٘س ثط ضفتبضٞبی اختٕبفی تأثیط ٔٙفی
ثٍصاضز .#Tajik esmaeili, 2010$
فٗآٚضی اضتجبعبت  ٚاعالفبت زض ٔست ظٔبٖ وٛتبٞی و ٝاظ پیسایف آٖ ٔیٌصضز تٛا٘ؿت ٝاؾت تغییطات
فطاٚا٘ی ضا زض ٘ح ٜٛظ٘سٌی ثكط ثٚ ٝخٛز آٚضز .زٚضاٖ «ٔسضٖ» ثط اؾبؼ ایٗ ؾطٔكك ٔ ٚ ٟٓاضائ ٝقسٜ
تٛؾظ ٔتفىطاٖ ثقس اظ ض٘ؿب٘ؽ ٔغطة ظٔیٗ قىُ ٌطفت« :زا٘ف ،لسضت اؾت» ٞ ٚط ؤ ٝغّـتط ٚ
آٌبٜتط ،لسضتٕٙستط .فهط زا٘بیی  ٚضٚقٍٙطی ٘ٛیس ز٘یبیی ضا ثطای ثكط فطا ٓٞؾبذت و ٝزض آٖ "اعالفبت"
" ٚزا٘ف" تىیٌ ٝب ٚ ٜیبضی ضؾبٖ انّی  ٚثٙیبزی ثطای ا٘ؿبٖ أطٚظ ثٙٔ ٝؾٛض تٛؾق ٚ ٝپیكطفت ٞؿتٙس.
ثطذی اظ ٔتفىطاٖ غطثی ایٙچٙیٗ ضاثغٔ ٝیبٖ اعالفبت زض خٟبٖ و٘ٛٙی ثب ٔفبٞیٕی چ ٖٛآظازی ٚ
ضٚقٍٙطی تطؾیٓ ٔیٕ٘بیٙس« :زازٞ ٜب; اعالفبت; زا٘ف; ذطز; حمیمت; آظازی» .#Tong, 2006: 134$
أب ایٗ ا٘فدبض ،زض فهط خسیس ثب  ٕٝٞفٛایسی و ٝزاضز ،تٟی اظ ایٗ ذغط ٘یؿت و ٝخٛأـ  ٚآزٔیبٖ ضا
ث ٝثحطاٖ ٛٞیت زچبض ؾبظز تب چٙبٖ ق٘ٛس و ٝذٛز ٘سا٘ٙس ویؿتٙس  ٚزض آٖ ٚاحس زٜٞب "ٔٗ" ثطای ذٛز
فطو وٙٙس  ٚثطای ضٞبیی اظ اثٟبٔی ث ٝزأٗ اثٟبٔی زیٍط ثٍطیع٘س .#Soroush, 2001: 159$
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ذب٘ٛاز ،ٜوب٘ ٖٛحفؼ ؾّّٔ ٗٙی  ٚاذاللی ٔ ٚطوع ضقس فٛاعف  ٚاحؿبؾبت اؾت  ٝ٘ ٚتٟٙب ٔىتت
آٔٛظـ تقب ٚ ٖٚفساوبضی اؾت ثّى ٝوب٘٘ٛی ثطای حٕبیت اظ ا٘ؿبٖ اؾت .ذب٘ٛاز ،ٜاظ ظٖ  ٚقٞٛط ٚ
وٛزوبٖ ٘بقی اظ اظزٚاج حٕبیت ٔیوٙس  ٚزض حفؼ ٌ ٚؿتطـ لسضت٘ ،مف ٔؤثطی زاضز؛ ث ٝثیبٖ زیٍط
ضاثغٝای ٘عزیه ثیٗ لسضت ّّٔی  ٚذب٘ٛازٚ ٜخٛز زاضز و ٝثب ٞطٌ ٝ٘ٛؾؿتی زض ثمبی ذب٘ٛاز ٜث ٝا٘حغبط
ّّٔت ٔٙدط ٔیقٛز .آ٘چ ٝزض ٞط خبٔقٝای لجُ اظ اظزٚاج اظ إٞیت فٛقاِقبز ٜای ثطذٛضزاض اؾت ٔالنٞبی
ٕٞؿطٌعیٙی اؾت و ٝزض خٛأـ ذبل ٔتفبٚت اؾت  ٝ٘ ٚتٟٙب زض خٛأـ ٔتفبٚت ثب یىسیٍط فطق زاضز،
ثّى ٝزض ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ ثٌٝ٘ٛ ٝای ٔقٙیزاض ثب یىسیٍط ٔتفبٚت اؾت .#Saif, 2001: 41$
اظ ؾٛی زیٍط چٙب٘چٌ ٝفت ٝقس تحٛالت ٔ ٟٓفهط حبضط ٔب٘ٙس :قٟط٘كیٙی ،نٙقتی قسٖ ،ؽٟٛض
تىِٛٛٙغیٞبی ٔ ٟٓاضتجبعی  ٚأىبٖ حُٕ ٘ ٚمُ آؾبٖ  ٚؾطیـ ٛٔ ٚاضز ٔكبثٛٔ ٝخت قس ٜاؾت وٛ٘ ٝؿ
ضٚاثظ  ٚتقبٔالت اختٕبفی  ٓٞزچبض تح َٛقٛز .زض لطٌ ٖٚصقتٔ ٝحسٚزیتٞبی ٔىب٘ی  ٚظٔب٘ی ثبفث
قس ٜاؾت و ٝضٚاثظ  ٚپی٘ٛسٞبی اختٕبفی فٕستبً حٔ َٛحٛض ذب٘ٛازٕٞ ٚ ٜؿبیٍیٞب قىُ ثٍیطز.
پی٘ٛسٞبی اِٚیٌ ٚ ٝطٜٞٚب ،آضایف اختٕبفی ضا قىُ ٔیزٙٞس أب ثط اثط تحٛالت خسیس و ٝزض ثبال ثساٖ
اقبض ٜقس تىِٛٛٙغیٞبی اضتجبعی ا٘ؿبٖ ضا اظ ظ٘ساٖ! ٔىبٖ ضٞب ؾبذتٝا٘س ٕٞ ٚیٗ أط قطایظ  ٚظٔی ٝٙضا
ثطای پیسایف ٘ٛؿ خسیسی اظ اضتجبط اختٕبفی $اظ ضا ٜزٚض #فطا ٓٞؾبذت ٝاؾت و ٝزض اضتجبعبت چٟط ٜثٝ
چٟط ٜثركی اظ ٔدٕٛؿ اضتجبعبت افطاز ضا قىُ ٔیزٞس .ایٙتط٘ت زض چٙیٗ قطایغی پؽ اظ تّٛیعیٚ ٖٛ
تّفٗ  ٚزیٍط ضؾب٘ٞٝب ثٔ ٝیساٖ آٔس ٜاؾت تب اختٕبؿ خسیسی ضا پكتیجب٘ی وٙس .زض ایٗ چٟبضچٛة ایٙتط٘ت
اضتجبعبت اختٕبفی ٛ٘ ٚؿ آٖ ضا تغییط ٕ٘یزٞس ثّى ٝاختٕبؿ تح َٛیبفت ٝضا پكتیجب٘ی ٔیوٙس Godazgar & $
 .#Mosapor, 2004اظ عطفی خٛأـ ٘ٛیٙی و ٝزض پٟٙبی فضب -ظٔبٖ ٌؿتطـ یبفتٝا٘سٕٛٞ ،اض ٜثٛ٘ ٝفی ثب
تٛؾق ٝفٗآٚضیٞب زض آٔیرت ٚ ٝأىبٖ وٙتطَ فقبِیتٞبی ثؿیبض ٌؿتطزٜای ضا ٔیؿط ؾبذتٝا٘س .اذتطاؿ
ضؾب٘ٞٝبی اِىتط٘ٚیىی ،اثعاضی ضا فطإٛ٘ ٓٞز ٜاؾت و ٝتِٛیس  ٚثبظتِٛیس زض ع َٛفضب ظٔبٖ ٔحسٚزٜی
حىٔٛتٞبی ّّٔی ،ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ثبظضٌب٘ی  ٚؾبیط اقىبَ ؾبظٔبٖٞبی اختٕبفی ضا ٌؿتطـ ثٙیبزی
زاز ٜاؾت .ضؾب٘ٞٝبی اِىتط٘ٚیىی ٕٞچٙیٗ اثعاضی ضا ایدبز وطزٜا٘س و ٝاؾبؾبً ٔحسٚزٜی ته ته افطاز
ثطای ضجظ اعالفبت ِ ٚحبػ وطزٖ ٍ٘طـٞبی ٔرتّف افطاز ضا تٛؾق ٝزاز ٜاؾت .ایٗ ٔؿئّ ٝثطای افطاز
افكٞبیی ضا ٌكٛز ٜاؾت ؤ ٝیتٛا٘س ث٘ ٝح ٛثؿیبض قبیؿتٝای زض ذّك فمبیس ٘ ٚیع ٘ٛفی تهٕیٌٓیطی
ٔكبضوت ٕ٘بیٙس و ٓٞ ٝث ٝظ٘سٌی ذٛزقبٖ  ٓٞ ٚث ٝظ٘سٌی زیٍطاٖ تأثیطٌصاضاؾت .#Slevin, 2006: 13$
ثبیس یبزآٚض قس و ٝپیچیسٌی اضتجبعبت زض حبَ ٌؿتطـ زض ع َٛظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ،ذغطات  ٚآؾیتٞبی
خسیسی ضا ث ٝز٘جبَ زاضز .اظ آ٘دبیی و ٝاقىبَ ٔرتّف ٌفتٍ ،ٛالتساض  ٚا٘دبْ ثب ٚ ٓٞظ٘ٝای ایدبز وطزٚ ٜ
خبیٍعیٗ پی٘ٛسٞبی وٟٝٙای ٔیق٘ٛس و ٝؾبظٔبٖٞب  ٚظ٘سٌی قرهی افطاز ضا قىُ ٔیزٙٞس چٙیٗ
تحٛالتی ذٛز ثبفث ثطٚظ چبِفٞبی خسیسی ٔیق٘ٛس و ٝحطوت ثؿٛی ایٗ آضٔبٖٞب اغّت آقفتٍی ٚ
تضبزٞبیی ضا زض پی زاضز .#Slevin, 2006: 24$
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ثب تٛخ ٝثٔ ٝؿبئّی ؤ ٝغطح ٌطزیس ایٗ پػٞٚف ث ٝؾٛاالت ظیط پبؾد ٔیزٞس و٘ :ٝحٔ ٚ ٜٛیعاٖ
اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبفی تب چٔ ٝیعاٖ ثط ٔالنٞبی ٕٞؿطٌعیٙی خٛا٘بٖ تٟطا٘ی تأثیطٌصاض ثٛزٜ
اؾت؟ پؿطاٖ تٟطا٘ی تحت تأثیط ٘حٔ ٚ ٜٛیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبفی چٔ ٝالنٞبیی ضا ثطای
ٕٞؿطٌعیٙی زض اِٛٚیت لطاض زازٜا٘س؟  ٚزذتطاٖ تٟطا٘ی تحت تأثیط ٘حٔ ٚ ٜٛیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی
اختٕبفی چٔ ٝالنٞبیی ضا ثطای ٕٞؿطٌعیٙی لطاض زازٜا٘س؟
ثب #2005$ ٗٔٚضٚاثظ ٔدبظی فبعفی  ٚخٙؿی ضا ٔثبَ ٔیظ٘س .ث٘ ٝؾط ثب ٗٔٚزِیُ ٌطایف ضٚظافعٖٚ
زذتطٞب  ٚپؿطٞب ثٔ ٝاللبتٞبی وبٔپیٛتطی آٖ اؾت و ٝقٕب ٔیتٛا٘یس وّیس حصف ضا فكبض زٞیس .ضٚاثظ
ا٘ؿبٖٞب زض ٔسض٘یت ٝؾیبَ ٔثُ اؾىیتثبظی ضٚی ید ٘بظن اؾت .چ ٖٛاظ ویفیت ٔبیٛؼ قسٜایٓ زض
وٕیت ث ٝز٘جبَ ضؾتٍبضی ٞؿتیٓ  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔساْ ث ٝؾطفت ذٛز اضبفٔ ٝیوٙیٓ زض حبِی و ٝثبظ ثٝ
آضأف  ٚأٙیت ٘رٛاٞیٓ ضؾیس.
ث٘ ٝؾط ثبٕٞ ٗٔٚدٛاضی ٔدبظی ث ٝثٟتطیٗ قىُ ،اضتجبعبت ا٘ؿب٘ی ضا زض ٔسض٘یت ٝؾیبَ ٕ٘بیف
ٔیزٞس .حتی افطاز یه ذب٘ٛاز ٜو ٝثِ ٝحبػ فیعیىی ؾبفتٞب زض وٙبض یىسیٍط لطاض زاض٘س  ٚث ٝؽبٞط ثب ٓٞ
ظ٘سٌی ٔی وٙٙسٞ ،ط وساْ ثب اؾتفبز ٜاظ تّفٗ ٕٞطا ،ٜز٘یبی ٔدبظی  ٚقجى ٝپی٘ٛسٞبی ذبل ذٛز ضا ؾبذتٝ
 ٚزض آٖ ث ٝؾط ٔیثطز٘س .زیٍط ٚؾبیُ اضتجبعی چ ٖٛتّٛیعی ٖٛوب٘بَٞبی ٌؿتطزٌ٘ٛ ٚ ٜبٌ ٖٛآٖ ،ایٙتط٘ت
 ٚفضبی ٔدبظی ثبفث ٌطزیس ٜاؾت افطاز یه ذب٘ٛاز ٜثب اؾتفبز ٜاظ آ٘بٖ  ٚاضضبی ٘یبظٞبی ٔرتّف ذٛز -
افٓ اظ التهبزی ،فبعفی ،خٙؿیٞ -ط یه خعیطٜای زض ذٛز ٌطزیس ٚ ٜزیٍط ذب٘ٞٝب خعایط ٌطْ نٕیٕیت
زض ٚؾظ زضیبٞبی ثؿیبض ؾیط ذّٛت  ٚتٟٙبیی ٘یؿتٙس .ذب٘ٞٝب اظ ظٔیٗ ثبظی ٔكتطن فكك  ٚزٚؾتی ثٝ
ٔحُ ٔربنٕبت اضضی  ٚاظ ؾبذتٕبٖ اتحبز ٛٔ ٚزت ث ٝپٙبٍٞب ٜظیط ظٔیٙی ؾٍٙطثٙسی قس ٜتجسیُ قسٜا٘س.
ٔب ث ٝزاذُ ذب٘ٞٝبی خساٌب٘ ٝذٛز لسْ ٌصاقتٝایٓ  ٚزض ضا ثؿتٝایٓ ٚ ،ؾپؽ ث ٝزاذُ اتبقٞبی خساٌب٘ٝ
ذٛز ٔیضٚیٓ ظیطا افطاز زیٍط «ٔب»یی زض اعطاف ذٛز ث ٌٝ٘ٛ ٝفیٙی ٕ٘یثیٙٙس ثّى »ٗٔ« ٕٝٞ ٝقسٜا٘س
 .#Bauman, 2005: 34$ثب تٛخ ٝث٘ ٝؾطیبت ثبٔ ،ٗٔٚیتٛاٖ فضبی ٕٞؿطٌعیٙی زض زٚضاٖ فهط ضؾب٘ٞٝب ٚ
ز٘یبی ٔدبظی ضا ٔٛلقیتٞبی ٚالقی  ٚیب ٔدبظی ٞؿتٙس و ٝفطز زض آٟ٘ب زؾت ث ٝا٘تربة ٕٞؿط ،زٚؾت ٚ
یب قطیه خٙؿی ٔیظ٘س.
ٌعیٙف زض فضبی ٕٞؿطٌعیٙی ٔٛلقیت یب ٔىب٘ی اؾت وٌ ٝعیٙفٌطاٖ ایٗ فطنت ضا ٔییبثٙس تب
ٔتٙبؾت ثب فالیك ٔ ٚقیبضٞبی ذٛز اظ ٔیبٖ وب٘سیساٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝا٘تربة زؾت ثع٘ٙسٌ .عیٙف ق٘ٛسٌبٖ
ایٗ أىبٖ ضا ٔییبثٙس یب فطأ ٓٞیوٙٙس تب ذٛز ضا فطض ٝوٙٙس  ٚآٌٖ ٝ٘ٛو ٝتٕبیُ زاض٘س ٌعیٙف ق٘ٛس.
اِجتٔ ٝیتٛا٘س قطایغی ثبقس و ٝیه خٙؽ ثیفتط ٌعیٙفٌط ثبقس تب ٌعیٙف ق٘ٛسٔ .كىالت فضبٞبی
ٕٞؿطٌعیٙی خسیس ایٗ اؾت و ٝوٕتط لبثُ پیفثیٙی ثٛز ،ٜغیطلبثُ افتٕبز  ٚثقضبً ٘بثٟٙدبض ٞؿتٙس.
ٓٞچٙیٗ فسْ قىٌُیطی فضبٞبی ٔتٙبؾت ثب ٘ؾبْ اضظقی ٟٔٓتطیٗ ٔقضُ ایٗ فضبٞبؾت.
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ثط اؾبؼ ٘ؾطی ٝفضبٞبی ٕٞؿطٌعیٙی ،تغییط اظ خبٔق ٝؾٙتی ث ٝخٛأـ خسیس ٔٛخت قس ٜوٝ
ؾجهٞبی لسیٕی  ٚؾٙتی ٕٞؿطٌعیٙی وٓ ضً٘تط قٛز  ٚث ٝفضبٞبیی و ٝلطاثت ثیكتطی ثب اضظـٞبی
خسیس  ٚا٘تربةٌطی ث ٝزؾت ذٛز زذتط  ٚپؿط زاضز ،ایدبز قٛز و ٝایٗ فضبٞب غبِجبً ٔحسٚز ٞؿتٙس.
ٔحیظٞبی آٔٛظـ فبِی ،قجىٞٝبی ٕٞؿطیبثی اقربل ذیط ،قجىٞٝبی ایٙتط٘تی ٕٞؿطیبثی ٚ
زٚؾت یبثی ایٙتط٘تی ،اظ خّٕ ٝفضبٞبی خسیسی ٞؿتٙس و٘ ٝیبظ ٞؿت زضثبض ٜوبضایی  ٚتٙبؾت آٖٞب ثب
اضظـٞبی ٔتٛٙؿ خبٔق ٝخسیسی ثطضؾی  ٚتحمیك ثیفتطی نٛضت ٌیطز .ثب تٛخ ٝثٔ ٝحسٚزیت زض
ایٗثبض ،ٜفضبٞبی ٘بثٟٙدبض ٌعیٙفٌطی ٌ ٚعیٙفق٘ٛسٌی ٘بثٟٙدبضی ایدبز قس ٚ ٜذٛاٞس قس و ٝ٘ ٝتٟٙب
ٕٔىٗ اؾت ث ٝاظزٚاج ؾبِٓ ٔ ٚجتٙی ثط ا٘تربة آظازا٘ٝی ٞط ز ٚعطف ٘یٙدبٔس ،ثّى ٝزض نٛضت اظزٚاج،
احتٕبَ ایدبز اذتالفبت ضا زض تسا ْٚظ٘سٌی ٔكتطن زض ذٛز ذٛاٞس زاقتٕٟٔ .ب٘یٞبی قجب٘ ٝزذتطاٖ ٚ
پؿطاٖ $ثب فٛٙاٖ ا٘ٛاؿ پبضتیٞبٍِٚ ،#طزی  ٚپطؾٝظزٖ زض ذیبثبٖٞب ،فطٚقٍبٜٞب ٕ٘ ٚبیكٍبٜٞب  ٚاظ ایٗ
لجیُ ضفتبضٞب ،فضبٞبیی ٞؿتٙس و ٝزض آٖٞب اظ تٕبٔی ٔقیبضٞبی ٌعیٙف ،فمظ ٔقیبض ؽبٞط ثطضؾی ٔیقٛز
 ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ٘ ،بثٟٙدبضی زض ؽبٞطؾبظی ثطای زَفطیجی ٌعیٙفٌطاٖ ٌ ٚعیٙفقٛز٘سٌبٖ ،زض ٞط زٚ
خٙؽ نٛضت ٔیٌیطز.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِجی و ٝشوط ٌطزیس ٞسف انّی پػٞٚف حبضطٔ ،غبِق ٚ ٝثطضؾی تأثیط ٘حٔ ٚ ٜٛیعاٖ
اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبفی ٔدبظی ثط اظزٚاج خٛا٘بٖ تٟطا٘ی اؾت  ٚاٞساف فطفی قبُٔ:
ٔ -1غبِق ٚ ٝثطضؾی ثطضؾی تأثیط ایٙتط٘ت  ٚقجىٞٝبی اختٕبفی ثط ٔالنٞبی ٕٞؿطٌعیٙی پؿطاٖ
تٟطا٘ی.
ٔ -2غبِق ٚ ٝثطضؾی تأثیط ٘حٔ ٚ ٜٛیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبفی ٔدبظی ثط اظزٚاج زذتطاٖ تٟطا٘ی.
ٔ -3غبِق ٚ ٝثطضؾی تأثیط ؾٗ ثط ٔیعاٖ ٛ٘ ٚؿ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبفی ٔدبظی ثب تأویس ثط
فیؽثٛن.
ٔ -4غبِق ٚ ٝثطضؾی تأثیط تحهیالت ثط ٔیعاٖ ٛ٘ ٚؿ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبفی ٔدبظی ثب تأویس ثط
فیؽثٛن.
ثط ایٗ اؾبؼ ،فطضیٞٝبی پػٞٚف قبُٔ ٔٛاضز شیُ اؾت:
ٔ -1یبٖ ٔیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبفی ٔدبظی ثب ٔالنٞبی ٕٞؿطٌعیٙی خٛا٘بٖ تٟطا٘ی ضاثغٝ
ٚخٛز زاضز.
ٔ -2یبٖ ٘ح ٜٛاؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبفی ٔدبظی ثب ٔالنٞبی ٕٞؿطٌعیٙی خٛا٘بٖ تٟطا٘ی ضاثغٝ
ٚخٛز زاضز.
ٔ -3قیبض اظزٚاج زض ثیٗ زٌ ٚط ٜٚخٙؿی زذتط  ٚپؿط ٔتفبٚت ٔیثبقس.
ٔ -4یبٖ ؾٗ ٔ ٚیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجى ٝاختٕبفی فیؽثٛن اضتجبط ٔقٙبزاض ٚخٛز زاضز.

5

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال سيسدهن ،شواره پنجاه و سوم ،تابستاى 6931

ٔ -5یبٖ ؾٗ ٛ٘ ٚؿ اؾتفبز ٜاظ قجى ٝاختٕبفی فیؽثٛن اضتجبط ٔقٙبزاض ٚخٛز زاضز.
ٔ -6یبٖ تحهیالت ٔ ٚیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجى ٝاختٕبفی فیؽثٛن اضتجبط ٔقٙبزاض ٚخٛز زاضز.
ٔ -7یبٖ تحهیالت ٛ٘ ٚؿ اؾتفبز ٜاظ قجى ٝاختٕبفی فیؽثٛن اضتجبط ٔقٙبزاض ٚخٛز زاضز.
ابسار ي ريش

ضٚـ پػٞٚف حبضط ،پیٕبیكی  ٚاثعاض ا٘ساظٌٜیطی آٖ پطؾكٙبٔ ٝاؾت .خبٔقه ٝآٔهبضی ٔهٛضز ٘ؾهط زض
پػٞٚف حبضط ،خٛا٘بٖ ٔٙغم 6 ٝقٟط تٟطاٖ ٔیثبقس و ٝعجك ٌعاضـ ازاض ٜآٔبض ٘ 23500فط ٞؿهتٙس .ثهط
اؾبؼ خسٛٔ َٚضٌبٖ حدٓ ٕ٘٘ 200 ٝ٘ٛفط ٔیثبقس و ٝایٗ تقساز اظ ٔیبٖ خبٔق ٝآٔبضی ث ٝنٛضت تهبزفی
ا٘تربة قس٘س .اثعاض خٕـآٚضی اعالفبت زض ایٗ پػٞٚف «پطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾهبذت »ٝثهٛز ٜوه ٝزاضای 21
ؾٛاَ اؾت و 4 ٝؾٛاَ ث ٝاعالفبت خٕقیتقٙبذتی 2 ،ؾٛاَ ٔتغیط ٔیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبفی،
 5ؾٛاَ ٔتغیط ٘ح ٜٛاؾتفبز ٜاظ قجىٞٝهبی اختٕهبفی  10 ٚؾهٛاَ ثهٔ ٝتغیهط ٔقیبضٞهبی ٕٞؿهطٌعیٙی ضا
ٔیؾٙدٙس .زض ایٗ تحمیك اظ ضٚـ «ضٚایی ٔحتٛایی» ثطای تقییٗ ضٚایی پطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذت ٝاؾتفبزٜ
قس ٜاؾت .زض پػٞٚف حبضط پطؾكٙبٔٔ ٝحمكؾبذت ٝثٕٞ ٝطا ٜؾٛاَٞب ،اٞساف  ٚفطضی ٝثه ٝچٙهس تهٗ اظ
اؾبتیس نبحت٘ؾط زض فّ ْٛاختٕبفی  ٚفّ ْٛاضتجبعبت زاز ٜقس ،ٜپؽ اظ ٔغبِق ٚ ٝثطضؾی ؾٛاَٞهبیی وهٝ
ٔٛضز تٛافك ثٛز ،ؾٛاالت ٔٛضز ٘ؾط تأییس قس ٚ ٜؾپؽ پطؾكٙبٔ ٝاخطا ٌطزیس.
پبیبیی یب لبثّیت اتىب 1یىی اظ ٚیػٌیٞبی فٙی ا٘ساظٌٜیطی اؾت  ٚثب ایٗ أط ؾطٚوبض زاضز و ٝاثعاض
ا٘ساظٌٜیطی زض قطایظ ٔرتّف تب چ ٝا٘ساظ٘ ٜتبیح یىؿب٘ی ث ٝزؾت ٔیزٞسٙٔ .ؾٛض اظ لبثّیتٞبی اتىب،
ثجبت ٚاحس ا٘ساظٌٜیطی اؾت .ثطای ؾٙدف پبیبیی پطؾكٙبٍٔ٘ ٝطـؾٙدی خٛا٘بٖ قٟط تٟطاٖ ثیٗ ؾٙیٗ
 15تب  35ؾبَ ٘ؿجت ث ٝأط اظزٚاج اظ ضٚـ ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٚ ٜضطیت آِفب ٔ 0/76حبؾجٝ
قس ٜاؾت و ٝثیبٍ٘ط پبیبیی الظْ قبذمٞبی ا٘ساظٌٜیطی ٔیثبقس.
یافتٍَا

فطضیٔ :1 ٝیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبفی ٔدبظی ثط ٔالنٞبی ٕٞؿطٌعیٙی خٛا٘بٖ تٟطا٘ی
ٔؤثط اؾت.
جديل ( :)1ضرایب َمبستگی میسان استفادٌ از شبکٍَای اجتماعی ي مالکَای َمسرگسیىی جًاوان
مدل

ضزیب َمبستگی

ضزیب تعییه

ضزیب تعییه تعدیل شدٌ

بزآيرد اوحزاف معیار

1

108.a

0/012

0/003

3/584

1- Reliability
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٘تبیح خس َٚفٛق ٘كبٖ ٔیزٞس ٔیعاٖ ضطیت تقییٗ ضٌطؾی ٖٛثطاثط ثب ٔ 0/01یثبقس و ٝایٗ ٔیعاٖ
٘كبٖ ٔیزٞس و ٝیه زضنس اظ ٔیعاٖ تغییطات حبنُ زض ٔالنٞبی ٕٞؿطٌعیٙی ٔطثٛط ثٔ ٝیعاٖ اؾتفبزٜ
اظ قجىٞٝبی اختٕبفی ٔیثبقس.
جديل ( :)2وتایج تحلیل ياریاوس
درجٍ آسادی

مجذير میاوگیه

F

سطح معىیداری

بیه گزيٌَا

16/637

1

16/637

1/295

258.b

درين گزيٌَا

1400/120

109

12/845

جمع

1416/757

110

مجمًع مجذيرات

خس َٚتحّیُ ٚاضیب٘ؽ فٛق ٘تبیح ضطیت تقییٗ ضٌطؾی ٖٛضا تأییس ٔیوٙس ٘ ٚتبیح حبنُ اظ خسَٚ
٘كبٖ ٔیزٞس ٔ Fكبٞس ٜقس #F=1/292$ ٜزض ؾغح آِفبی یه زضنس ٔقٙبزاض اؾت  ٚفطو نفط ضز
ٔیقٛز زض ٘تید ٝضطیت تقییٗ ضٌطؾی ٖٛلبثُ تأییس اؾت.
جديل ( :)3مربًط بٍ معادلۀ خظ رگرسیًن
مدل

بتا

خطای ضزایب
B

خطای معیار

عزض اس مبدا

16/042

0/655

میشان استفادٌ اس

0 /117

0/102

T

سطح معىیداری

24/503
0/108

0/000

-0/138

0/258

شبکٍَای اجتماعی

ٔمساض ضطیت ٕٞجؿتٍی  ٚ 0/10ؾغح ٔقٙیزاضی  0/25ثسؾت آٔس٘ ٜكبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝثیٗ زٚ
ٔتغیط ٚخٛز ٘ساضز .زض ٘تیدٔ ٝتغیط ٔؿتمُ ٕ٘یتٛا٘س ٔتغیط ٚاثؿت ٝضا پیفثیٙی وٙس.
فطضی٘ :2 ٝح ٜٛاؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبفی ٔدبظی ثط ٔالنٞبی ٕٞؿطٌعیٙی خٛا٘بٖ تٟطا٘ی ٔؤثط
اؾت.
جديل ( :)4ضرایب َمبستگی وحًٌ استفادٌ از شبکٍَای اجتماعی ي مالکَای َمسرگسیىی جًاوان
مدل

ضزیب َمبستگی

ضزیب تعییه

ضزیب تعییه تعدیل شدٌ

بزآيرد اوحزاف معیار

1

a322/0

0/103

0/87

3/274

٘تبیح خس َٚفٛق قبٖ ٔیزٞس ٔیعاٖ ضطیت تقییٗ ضٌطؾی ٖٛثطاثط ثب ٔ 0/10یثبقس و ٝایٗ ٔیعاٖ
٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝیعاٖ تغییطات حبنُ زض ٔالنٞبی ٕٞؿط ٌعیٙی ٔطثٛط ث٘ ٝح ٜٛاؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی
اختٕبفی ٔیثبقس.
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جديل ( :)5وتایج تحلیل ياریاوس
درجٍ آسادی

مجذير میاوگیه

F

سطح معىیداری

بیه گزيٌَا

64/470

1

64/470

6/113

0/017b

درين گزيٌَا

558/912

53

10/546

جمع

623/382

54

مجمًع مجذيرات

خس َٚتحّیُ ٚاضیب٘ؽ فٛق ٘تبیح ضطیت تقییٗ ضٌطؾی ٖٛضا تأییس ٔیوٙس ٘ ٚتبیح حبنُ اظ خسَٚ
٘كبٖ ٔی زٞس ٔ Fكبٞس ٜقس #F= 6/113$ ٜزض ؾغح آِفبی یه زضنس ٔقٙبزاض اؾت  ٚفطو نفط ضز
ٔیقٛز زض ٘تید ٝضطیت تقییٗ ضٌطؾی ٖٛلبثُ تأییس اؾت.
جديل ( :)6وتایج معادلۀ خظ رگرسیًن
خطای ضزایب

مدل

T

بتا

B

خطای معیار

عزض اس مبدا

11/456

1/200

وحًٌ استفادٌ اس شبکٍَای اجتماعی

0/305

0/123

0/322

سطح معىیداری

9/548

0/000

2/473

0/017

ٔمساض ضطیت ٕٞجؿتٍی  ٚ 0/32ؾغح ٔقٙیزاضی  0/01ثسؾت آٔس٘ ٜكبٖزٙٞس ٜایٗ اؾت وٝ
ٕٞجؿتٍی ضقیف  ٚضاثغٔ ٝقٙیزاض ٔیثبقسٔ .مساض ضطیت تقییٗ  0/10ثیبٍ٘ط لسضت پیفثیٙی پبییٗ ٔتغیط
اؾت .لسضت پیفثیٙی ٔتغیطٞب ثسیٗ تطتیت تٛخیح ٔیٌطزز و ٝث ٝاظای یه ٚاحس تغییط زض ٘ح ٜٛاؾتفبزٜ
اظ قجىٞٝبی اختٕبفی ٔ 0/32 ،تغیط ٚاثؿتٔ$ ٝالنٞبی ٕٞؿطٌعیٙی #پیفثیٙی ٔیٌطزز.
فطضیٔ : 3ٝقیبض اظزٚاج زض ثیٗ زٌ ٚط ٜٚخٙؿی زذتط  ٚپؿط ٔتفبٚت ٔی ثبقس.
جديل ( :)7تفايت معیار ازدياج در بیه دي گريٌ جىسی دختر ي پسر
معیار اسدياج

جىس

تعداد

میاوگیه

اوحزاف معیار

خطای معیار میاوگیه

مزد

71

15.08

3.816

.453

سن

40

15.98

3.109

.492

جديل ( :)8آزمًن  Tگريٌَای مستقل
 t-testمیاوگیهَای بزابز

ياریاوس بزابز
معیار

فزض شدٌ 1

اسدياج

ياریاوسبزابز

درجٍ

سطح معىیداری

F

Sig

T

آسادی

1.764

.187

تفايت با فاصلٍ
اطمیىان %95

(ديدامىٍ)

تقابل

اوحزاف

Sig

میاوگیه

معیار

حد باال

- 1.258

109

.211

-.890

.708

-2.293

.512

- 1.332

95.125

.186

-.890

.668

- 2.217

.436

فزض وشدٌ 1

8
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رابطه هياى نحوه و هيساى استفاده از شبکههای اجتواعی هجازی با ازدواج جواناى تهرانی

ثطاؾبؼ اعالفبت ثسؾت آٔس ٜاظ خسا َٚآظٌٔ T ٖٛطٜٞٚبی ٔؿتمُ ٔمساض ٔحبؾج ٝقس ٜزض ؾغح
اعٕیٙبٖ  ٚ "95احتٕبَ ذغبی  ٚ "5غیط ٓٞخٟت ثٛزٖ حس ثبال  ٚحس پبییٗ  #sig$ ٚؾغح ٔقٙیزاضی
ثیكتط اظ ٔ 0/05یثبقس ثٙبثطایٗ فطو  Hیه ضز  ٚفطو  Hنفط تأییس ٔیقٛز .ثسیٗ ٔقٙی ؤ ٝقیبض
اظزٚاج زض ثیٗ زٌ ٚط ٜٚخٙؿی زذتط  ٚپؿط ٔتفبٚت ٕ٘یثبقس.

ومًدار ( :)1تفايت معیار ازدياج در بیه دي گريٌ جىسی دختر ي پسر

فطضی :4 ٝث٘ ٝؾط ٔیضؾس ٔیبٖ ؾٗ ٔ ٚیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجى ٝاختٕبفی فیؽثٛن اضتجبط ٔقٙبزاض ٚخٛز
زاضز.
جديل (َ :)9مبستگی بیه میسان استفادٌ از فضای مجازی ي سه
سه

مقدار پیزسًن

سه

میشان استفادٌ اس فضای مجاسی

1

.026
.712

سطح معىی داری
مجمًع

200

200

میشان استفادٌ اس فضای

مقدار پیزسًن

.026

1

مجاسی

سطح معىی داری

.712

مجمًع

200

200

٘تبیح خس َٚفٛق ٘كبٖ ٔیزٞس ٔیعاٖ  rثسؾت آٔس #r= 0/11$ ٜزض ؾغح آِفبی  1نسْ ثب ؾغح
ٔقٙیزاضی  0/02اظ ٘ؾط آٔبضی ٔقٙیزاض اؾت ثٙبثطایٗ فطو نفط ضز ٔیقٛز .ثیٗ ؾٗ ٔ ٚیعاٖ اؾتفبز ٜاظ
فضبی ٔدبظی ضاثغ ٝثؿیبض لٛی ٚخٛز زاضز.
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فطضی : 5ٝث٘ ٝؾط ٔیضؾس ٔیبٖ ؾٗ ٛ٘ ٚؿ اؾتفبز ٜاظ قجى ٝاختٕبفی فیؽثٛن اضتجبط ٔقٙبزاض ٚخٛز
زاضز.
جديل (َ:)11مبستگی بیه وحًٌ استفادٌ از فضای مجازی ي سه
سه

وحًٌ استفادٌ اس فضای
مجاسی

سه

1

مقدار پیزسًن
سطح معىی داری

.054
.623

مجمًع

200

84

وحًٌ استفادٌ اس

مقدار پیزسًن

.054

1

فضای مجاسی

سطح معىی داری

.623

مجمًع

84

84

٘تبیح خس َٚفٛق ٘كبٖ ٔیزٞس ٔیعاٖ ؾغح ٔقٙیزاضی  0/05اظ ٘ؾط آٔبضی ٔقٙیزاض ٘یؿت ثٙبثطایٗ
فطو نفط ضز ٔیقٛزِ .صا ثیٗ ؾٗ ٘ ٚح ٜٛاؾتفبز ٜاظ فضبی ٔدبظی ضاثغٚ ٝخٛز ٘ساضز.
فطضی :6ٝث٘ ٝؾط ٔیضؾس ٔیبٖ تحهیالت ٔ ٚیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجى ٝاختٕبفی فیؽثٛن اضتجبط ٔقٙبزاض
ٚخٛز زاضز.
جديل (َ :)11مبستگی بیه میسان استفادٌ از فضای مجازی ي تحصیالت
تحصیالت

میشان استفادٌ اس
فضای مجاسی

تحصیالت

مقدار اسپیزمه

1.000

.113

سطح معىی داری

.11

.307

مجمًع

84

84

میشان استفادٌ اس

مقدار اسپیزمه

.113

1.000

فضای مجاسی

سطح معىی داری

.307

.11

مجمًع

84

200

٘تبیح خس َٚفٛق ٘كبٖ ٔیزٞس ٔیعاٖ ؾغح ٔقٙیزاضی  0/11اظ ٘ؾط آٔبضی ٔقٙیزاض ٘یؿت ثٙبثطایٗ
فطو نفط ضز ٔیقٛز .ثیٗ تحهیالت ٔ ٚیعاٖ اؾتفبز ٜاظ فضبی ٔدبظی ضاثغٚ ٝخٛز ٘ساضز.
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فطضی :7ٝث٘ ٝؾط ٔیضؾس ٔیبٖ تحهیالت ٛ٘ ٚؿ اؾتفبز ٜاظ قجى ٝاختٕبفی فیؽثٛن اضتجبط ٔقٙبزاض
ٚخٛز زاضز.
جديل (َ :)12مبستگی بیه وحًٌ استفادٌ از فضای مجازی ي تحصیالت
تحصیالت

وحًٌ استفادٌ اس فضای
مجاسی

تحصیالت

- .070

مقدار اسپیزمه

1.000

سطح معىیداری

.07

.323

مجمًع

200

200

وحًٌ استفادٌ اس

مقدار اسپیزمه

- .070

1.000

فضای مجاسی

سطح معىیداری

.323

.07

مجمًع

200

200

٘تبیح خس َٚفٛق ٘كبٖ ٔیزٞس ٔیعاٖ ؾغح ٔقٙی زاضی  0/07اظ ٘ؾط آٔبضی ٔقٙی زاض ٘یؿت ثٙبثطایٗ
فطو نفط ضز ٔیقٛز .ثیٗ تحهیالت ٘ ٚح ٜٛاؾتفبز ٜاظ فضبی ٔدبظی ضاثغٚ ٝخٛز ٘ساضز.
بحث ي وتیجٍگیری

پبؾد ث ٝفطضی ٝا َٚتحمیك :ث٘ ٝؾط ٔیضؾس ٔیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبفی ٔدبظی ثط
ٔالنٞبی ٕٞؿطٌعیٙی خٛا٘بٖ تٟطا٘ی ٔؤثط اؾت؛ ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح پػٞٚف ٔتغیط ٔؿتمُ ٕ٘یتٛا٘س ٔتغیط
ٚاثؿت ٝضا پیفثیٙی وٙس پؽ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝایٗ فطضی ٝث ٝاثجبت ٕ٘یضؾس٘ .تید ٝث ٝزؾت آٔس ٜاظ
اثجبت ایٗ فطضی ٝثب تحمیمبت ٌساظٌط ٛٔ ٚؾیپٛض  ٚ #1383$ظ٘دب٘یظاز ٚ ٜخٛازی  #1383$و ٝزض ثرف
پیكیٞٝٙبی تحمیك ث ٝآٖ اقبض ٜقس ٕٞرٛا٘ی زاضزٌ .ساظٌط ٛٔ ٚؾیپٛض  #1383$زض تحمیك ٔطثٛط ثٝ
ثطضؾی تأثیطات اؾتفبز ٜاظ ایٙتط٘ت ثط ٘ؿجیٍ٘طی ٙٞدبضی  ٚخٟب٘یٍ٘طی زا٘كدٛیبٖ تجطیع زض ضقتٞٝبی
ٔرتّف ث ٝایٗ ٘تید ٝزؾت پیسا وطز٘س و 86/9 ٝزضنس اظ زا٘كدٛیبٖ ٔٛضز ٔغبِق ٝث ٝایٙتط٘ت  ٚذسٔبت
آٖ زؾتطؾی زاقت ٝا٘س  85/8 ٚزضنس اظ زا٘كدٛیبٖ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ایٙتط٘ت  ٚذسٔبت آٖ اؾتفبزٔ ٜیوطزٜا٘س ٚ
ثط اؾبؼ ٘تید ٝایٗ پػٞٚف اذتالف ٔقٙی زاضی ثیٗ وبضثطاٖ  ٚغیطوبضثطاٖ ایٙتط٘ت زض ٔٛضز احؿبؼ تقّك
ث ٚ ُّٔ ٝخٛأـ زیٍط ٚخٛز ٘ساقت ٝاؾت .یقٙی ثب افعایف یب وبٞف ٔیعاٖ اؾتفبز ٜاظ ایٙتط٘تٔ ،یعاٖ تقّك
افعایف یب وبٞف ٕ٘ییبثس.
پبؾد ث ٝفطضی ٝز ْٚتحمیك :ث٘ ٝؾط ٔیضؾس ٘ح ٜٛاؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی اختٕبفی ٔدبظی ثط
ٔالنٞبی ٕٞؿطٌعیٙی خٛا٘بٖ تٟطا٘ی ٔؤثط اؾت؛ ٘تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس وٕٞ ٝجؿتٍی ضقیف  ٚضاثغٝ
ٔقٙیزاض ٔیثبقس  ٚایٗ فطضی ٝث ٝاثجبت ٔیضؾس٘ .تید ٝایٗ پػٞٚف ثب ٘ؾطیبت ثب #1384$ ٗٔٚتب حسٚزی
ٕٞرٛا٘ی زاضز .ث٘ ٝؾط ثب ٗٔٚزِیُ ٌطایف ضٚظافع ٖٚزذتطٞب  ٚپؿطٞب ثٔ ٝاللبت ٞبی وبٔپیٛتطی آٖ
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اؾت و ٝقٕب ٔیتٛا٘یس وّیس حصف ضا فكبض زٞیس .ضٚاثظ ا٘ؿبٖٞب زض ٔسض٘یت ٝؾیبَ ٔثُ اؾىیت ثبظی ضٚی
ید ٘بظن اؾت .چ ٖٛاظ ویفیت ٔأیٛؼ قسٜایٓ زض وٕیت ث ٝز٘جبَ ضؾتٍبضی ٞؿتیٓ  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ
ٔساْ ث ٝؾطفت ذٛز اضبفٔ ٝیوٙیٓ زض حبِی و ٝثبظ ث ٝآضأف  ٚأٙیت ٘رٛاٞیٓ ضؾیس.
ث٘ ٝؾط ثبٕٞ ٗٔٚدٛاضی ٔدبظی ث ٝثٟتطیٗ قىُ ،اضتجبعبت ا٘ؿب٘ی ضا زض ٔسض٘یت ٝؾیبَ ٕ٘بیف
ٔیزٞس .حتی افطاز یه ذب٘ٛاز ٜو ٝثِ ٝحبػ فیعیىی ؾبفتٞب زض وٙبض یىسیٍط لطاض زاض٘س  ٚث ٝؽبٞط ثب ٓٞ
ظ٘سٌی ٔیوٙٙسٞ ،ط وساْ ثب اؾتفبز ٜاظ تّفٗ ٕٞطا ،ٜز٘یبی ٔدبظی  ٚقجى ٝپی٘ٛسٞبی ذبل ذٛز ضا ؾبذتٝ
 ٚزض آٖ ث ٝؾط ٔیثطز٘س .زیٍط ٚؾبیُ اضتجبعی چ ٖٛتّٛیعی ٖٛوب٘بَٞبی ٌؿتطزٌ٘ٛ ٚ ٜبٌ ٖٛآٖ ،ایٙتط٘ت
 ٚفضبی ٔدبظی ثبفث ٌطزیس ٜاؾت افطاز یه ذب٘ٛاز ٜثب اؾتفبز ٜاظ آ٘بٖ  ٚاضضبی ٘یبظٞبی ٔرتّف ذٛز –
افٓ اظ التهبزی ،فبعفی ،خٙؿیٞ -ط یه خعیطٜای زض ذٛز ٌطزیس ٚ ٜزیٍط ذب٘ٞٝب خعایط ٌطْ نٕیٕیت
زض ٚؾظ زضیبٞبی ثؿیبض ؾیط ذّٛت  ٚتٟٙبیی ٘یؿتٙس .ذب٘ٞٝب اظ ظٔیٗ ثبظی ٔكتطن فكك  ٚزٚؾتی ثٝ
ٔحُ ٔربنٕبت اضضی  ٚاظ ؾبذتٕبٖ اتحبز ٛٔ ٚزت ث ٝپٙبٍٞب ٜظیطظٔیٙی ؾٍٙطثٙسی قس ٜتجسیُ قسٜا٘س.
ٔب ث ٝزاذُ ذب٘ٞٝبی خساٌب٘ ٝذٛز لسْ ٌصاقتٝایٓ  ٚزض ضا ثؿتٝایٓ ٚ ،ؾپؽ ث ٝزاذُ ا٘بقٞبی خساٌب٘ٝ
ذٛز ٔیضٚیٓ ظیطا افطاز زیٍط «ٔب»یی زض اعطاف ذٛز ث ٌٝ٘ٛ ٝفیٙی ٕ٘یثیٙٙس ثّى »ٗٔ« ٕٝٞ ٝقسٜا٘س
.#Bauman, 2005: 34$
ثب تٛخ ٝث٘ ٝؾطیبت ثبٔ ،ٗٔٚیتٛاٖ فضبی ٕٞؿطٌعیٙی زض زٚضاٖ فهط ضؾب٘ٞٝب  ٚز٘یبی ٔدبظی ضا
ٔٛلقیتٞبی ٚالقی  ٚیب ٔدبظی زا٘ؿت و ٝفطز زض آٖٞب زؾت ث ٝا٘تربة ٕٞؿط ،زٚؾت  ٚیب قطیه
خٙؿی ٔیظ٘س .فضبٞبی ٕٞؿطٌعیٙی ضا ٔیتٛاٖ ث ٝز ٚزؾت ٝؾٙتی  ٚخسیس تمؿیٓ وطز .فضب ِعٔٚبً ٔىبٖ
٘یؿت ثّىٛٔ ٝلقیت اؾت ٓٞ .چٙیٗ وبضایی ایٗ فضبٞب زض ظ٘سٌی ٔكتطن ٔتفبٚت اؾت  ٚوبضایی ٞط
وساْ اظ آٟ٘ب زض فطآیٙس ٕٞؿطٌعیٙی  ٚتسا ْٚظ٘سٌی ٔكتطن تأثیط ث ٝؾعایی زاضز .ثط اؾبؼ ٘ؾطی ٝفضبٞبی
ٕٞؿطٌعیٙی ،تغییط اظ خبٔق ٝؾٙتی ث ٝخٛأـ خسیس ٔٛخت قس ٜو ٝؾجهٞبی لسیٕی  ٚؾٙتی
ٕٞؿطٌعیٙی وٓضً٘تط قٛز  ٚث ٝفضبٞبیی و ٝلطاثت ثیكتطی ثب اضظـٞبی خسیس  ٚا٘تربةٌطی ث ٝزؾت
ذٛز زذتط  ٚپؿط زاضز ،ایدبز قٛز و ٝایٗ فضبٞب غبِجبً ٔحسٚز ٞؿتٙسٔ .حیظٞبی آٔٛظـ فبِی ،قجىٞٝبی
ٕٞؿطیبثی اقربل ذیط ،قجىٞٝبی ایٙتط٘تی ٕٞؿطیبثی  ٚزٚؾتیبثی ایٙتط٘تی ،اظ خّٕ ٝفضبٞبی خسیسی
ٞؿتٙس و٘ ٝیبظ ٞؿت زضثبض ٜوبضایی  ٚتٙبؾت آٖٞب ثب اضظـٞبی ٔتٛٙؿ خبٔق ٝخسیسی ثطضؾی  ٚتحمیك
ثیكتطی نٛضت ٌیطز .ثب تٛخ ٝثٔ ٝحسٚزیت زض ایٗ ثبض ،ٜفضبٞبی ٘بثٟٙدبض ٌعیٙفٌطی ٚ
ٌعیٙف ق٘ٛسٌی ٘بثٟٙدبضی ایدبز قس ٚ ٜذٛاٞس قس و ٝ٘ ٝتٟٙب ٕٔىٗ اؾت ث ٝاظزٚاج ؾبِٓ ٔ ٚجتٙی ثط
ا٘تربة آظازا٘ٝی ٞط ز ٚعطف ٘یٙدبٔس ،ثّى ٝزض نٛضت اظزٚاج ،احتٕبَ ایدبز اذتالفبت ضا زض تسا ْٚظ٘سٌی
ٔكتطن زض ذٛز ذٛاٞس زاقتٕٟٔ .ب٘یٞبی قجب٘ ٝزذتطاٖ  ٚپؿطاٖ $ثب فٛٙاٖ ا٘ٛاؿ پبضتیٞبٍِٚ ،#طزی ٚ
پطؾ ٝظزٖ زض ذیبثبٖٞب ،فطٚقٍبٜٞب ٕ٘ ٚبیكٍبٜٞب  ٚاظ ایٗ لجیُ ضفتبضٞب ،فضبٞبیی ٞؿتٙس و ٝزض آٖٞب اظ
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تٕبٔی ٔقیبضٞبی ٌعیٙف ،فمظ ٔقیبض ؽبٞط ثطضؾی ٔیقٛز  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ٘ ،بثٟٙدبضی زض ؽبٞطؾبظی
ثطای زَ فطیجی ٌعیٙفٌطاٖ ٌ ٚعیٙفقٛز٘سٌبٖ ،زض ٞط ز ٚخٙؽ نٛضت ٔیٌیطز.
پبؾد ث ٝفطضی ٝؾ ْٛتحمیكٔ :قیبض اظزٚاج زض ثیٗ زٌ ٚط ٜٚخٙؿی زذتط  ٚپؿط ٔتفبٚت ٔیثبقس؛ ثط
اؾبؼ ٕ٘ٛزاض  ٚاعالفبت ثسؾت آٔس ٜاظ خسا َٚآظٌٔ T ٖٛطٜٞٚبی ٔؿتمُ ٔمساض ٔحبؾج ٝقس ٜزض ؾغح
اعٕیٙبٖ  ٚ "95احتٕبَ ذغبی  ٚ "5غیط ٓٞخٟت ثٛزٖ حس ثبال  ٚحس پبییٗ  #sig$ ٚؾغح ٔقٙیزاضی
ثیكتط اظ ٔ 0/05یثبقس ثٙبثطایٗ فطو  Hیه ضز  ٚفطو  Hنفط تأییس ٔیقٛز .ثسیٗ ٔقٙی ؤ ٝقیبض
اظزٚاج زض ثیٗ زٌ ٚط ٜٚخٙؿی زذتط  ٚپؿط ٔتفبٚت ٕ٘یثبقس  ٚایٗ فطضی٘ ٝیع ث ٝاثجبت ٕ٘یضؾس.
پبؾد ث ٝفطضی ٝچٟبضْ تحمیك :ث٘ ٝؾط ٔیضؾس ٔیبٖ ؾٗ ٔ ٚیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجى ٝاختٕبفی فیؽثٛن
اضتجبط ٔقٙبزاض ٚخٛز زاضز؛ ٘تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس ٔیعاٖ  rثسؾت آٔس #r= 0/71$ ٜزض ؾغح آِفبی  1نسْ ثب
ؾغح ٔقٙیزاضی  0/02اظ ٘ؾط آٔبضی ٔقٙیزاض اؾت ثٙبثطایٗ فطو نفط ضز ٔیقٛزِ .صا ثیٗ ؾٗ ٔ ٚیعاٖ
اؾتفبز ٜاظ فضبی ٔدبظی ضاثغ ٝثؿیبض لٛی ٚخٛز زاضز.
پبؾد ث ٝفطضی ٝپٙدٓ تحمیك :ث٘ ٝؾط ٔیضؾس ٔیبٖ ؾٗ ٛ٘ ٚؿ اؾتفبز ٜاظ قجى ٝاختٕبفی فیؽثٛن
اضتجبط ٔقٙبزاض ٚخٛز زاضز؛ ٘تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس ٔیعاٖ ؾغح ٔقٙیزاضی  0/05اظ ٘ؾط آٔبضی ٔقٙی زاض ٘یؿت
ثٙبثطایٗ فطو نفط ضز ٔیقٛز .ثٙبثطایٗ ثیٗ ؾٗ ٘ ٚح ٜٛاؾتفبز ٜاظ فضبی ٔدبظی ضاثغٚ ٝخٛز ٘ساضز.
پبؾد ث ٝفطضی ٝقكٓ تحمیك :ث٘ ٝؾط ٔیضؾس ٔیبٖ تحهیالت ٔ ٚیعاٖ اؾتفبز ٜاظ قجى ٝاختٕبفی
فیؽثٛن اضتجبط ٔقٙبزاض ٚخٛز زاضز؛ یبفتٞٝب ٘كبٖ ٔیزٞس ٔیعاٖ ؾغح ٔقٙیزاضی  0/11اظ ٘ؾط آٔبضی
ٔقٙی زاض ٘یؿت ثٙبثطایٗ فطو نفط ضز ٔیقٛز .ثیٗ تحهیالت ٔ ٚیعاٖ اؾتفبز ٜاظ فضبی ٔدبظی ضاثغٝ
ٚخٛز ٘ساضز.
پبؾد ث ٝفطضیٞ ٝفتٓ تحمیك :ث٘ ٝؾط ٔیضؾس ٔیبٖ تحهیالت ٛ٘ ٚؿ اؾتفبز ٜاظ قجى ٝاختٕبفی فیؽثٛن
اضتجبط ٔقٙبزاض ٚخٛز زاضز؛ یبفتٞٝب ٘كبٖ ٔیزٞس ٔیعاٖ ؾغح ٔقٙی زاضی  0/07اظ ٘ؾط آٔبضی ٔقٙیزاض
٘یؿت ثٙبثطایٗ فطو نفط ضز ٔیقٛز .ثیٗ تحهیالت ٘ ٚح ٜٛاؾتفبز ٜاظ فضبی ٔدبظی ضاثغٚ ٝخٛز ٘ساضز.
زض ٟ٘بیت  ٚث ٝفٛٙاٖ ٘تیدٟ٘ ٝبیی پػٞٚف ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝاضتجبط لٛی ٔیبٖ اؾتفبز ٜاظ قجىٞٝبی
اختٕبفی  ٚتأثیط آٖ ٔالنٞبی ٕٞؿطٌعیٙی خبٔق ٝایطا٘ی زض قٟطٞبی ثعضي ٚخٛز ٘ساقت٘ ٚ ٝكبٖ
ٔی زٞس ٛٙٞظ آقٙبیی ٞبی ؾٙتی  ٚزض فضبی ٚالقی ٘مف انّی زض ا٘تربة ٕٞؿط ثطای خٛا٘بٖ ایطا٘ی چٝ
زذتط  ٚپؿط ایفب ٔیوٙٙس.
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