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 چكيذُ

ٍ  ي  مجااسي   فضاي  بٍ جًاوان  چشمگيز  يريد  با  حاضز  عصز  در  اجتمااع،    َااي  شاکه
ٍ   آوُاا    باز   فزاياوا،   تاثييزا    َا شکهٍ ايه  ٍ    اواذ   گذاشات مُما، هاٍ اس    يَاا  يها، اس جىکا

ٍ   شخصا، اتات    ت پاذيزد  ًَيا   ما،   مجاسي تاثييز   اجتماع،  َاي شکهٍ   دليا    َمايه   با
ٍ اتاتاادٌ اس   ي پژيَش حاضز بٍ بزرت، رابطٍ مکتىا، باز تنااه     ،اجتمااع  يَاا  شاکه

ي ًَيت شخص، مذرن  در ميان جًاوان شاُز  زيگ شه با  ي تنگزام( بًک فيسَمزاٌ )
ٍ  تااا  الان، پاژيَش اياه اتات هاٍ         پزداختٍ اتتاردبي     َااي  اتاتاادٌ اس شاکه
 شاُز  جًاواندر ميان رن ذًَيت شخص، م در چٍ وقش، بًک ي تنگزام فيس اجتماع،

آماري پژيَش را تماام،   ي اردبي  دارد؟ ريش پژيَش اس وًع پيمايش، اتت  جامعٍ
ٌ    083َاا تعاذاد    دَاذ هاٍ اس بايه آن    تشاهي  ما،   جًاوان شُز اردبيا    ي وااز باٍ شايً

َاي پژيَش وشان داد هاٍ بايه    بزرت، شذوذ  يافتٍ اي اوتخاب ي اي چىذ مزحنٍ خًشٍ
ٍ    ميشان اتتاادٌ اس شکهٍ َااي ًَيات شخصا، ماذرن      َاي اجتمااع، مًبااين، ي مالاا

َاا ي تييياز در    اوتخااب  ي تًتعٍ  وظام ارتکاطا  بيه فزدي ي تًتعٍ  فزدي ي تًتعٍ)
ٌ    تييياز در پيًواذَا  دلکگاتگ،     وظام ارسشا، ي تزجييا، فازد     ي َااي فازدي ي حاًس

( َمکگاتگ، مبکات ي معىاادار    دتتزت، فًري ياا فزَىاف فاًري   ي  خصًل، سوذگ،
ياش  فازدي ي همتازيه َمکگاتگ، و    ي يجًد دارد  بيشتزيه َمکگتگ، مزبًط بٍ تًتعٍ

ارتکاطا  بيه فزدي اتت  وتايج پاژيَش وشاان داد هاٍ گگاتزش      ي مزبًط بٍ تًتعٍ
 اوجامذ  َاي مکتى، بز تناه َمزاٌ بٍ فزديت ي فزدي شذن م، اتتاادٌ اس شکهٍ
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 ِقذهه
ٌاذار از یاه ٘شاُ تاٝ ٘شاُ دیٍار صاىُ        در دٚراٖ شٙتی، ٞٛیت ا٘شااٖ در ٔراحاُ   

 تاید دفرٚ  ٌیارد  ٔای  ارلر ٘دیصیزاتاٚ  تأُٔ ردٔٛ دفر ٞٛیت ٘یتٝرٔددر  ِیٚ ،ٌرفت ٔی
ٚ  ٞادٟ٘ا ،طغیتیٚ چٙیٗ تا اٜوٙد. ٕٞر وصفرا  ی خاااٛیش صااادٜ  دٌرٌاااٖٛ خٛیصتٗ

در  دٞٙد. فرد ٔی غیرصخضیٚ  ريتز ٞااای شااازٔاٖ تٝرا  دخٛ یخا وٛچه یٞاٖ ٔازشا
 ٟٕٔی تالاشؤ تٝ دفر شااٙتی اشاات.  ی دٚرٜ ٔٙیتا حساز  ْٚٔحرٚ  تٟٙا رٖٔد ی دٚرٜ

دٞااااد.  ٔی ْ٘داا ٘دٌیز َظٛدر ٟٕٔی  یٞا ب٘تخاٚ ا پاشخ دشخٛ ٞٛیتی  درتااااارٜ
 .(424: 1383)ٌید٘ز، یاتد  رٚز ٌشترش ٔی ٔفْٟٛ ٞٛیت صخضی رٚزتٝ

ارتثاظاات )اغآ از   تأثیرٌاذار تار ٞٛیات، فٙااٚری اظالغاات ٚ      یىی از ٔتغیرٞاای  
ٝ  ی ٞایی اشت وٝ از ٘احیٝ ای، ایٙتر٘ت ٚ...( ٚ ٔحتٛای پیاْ ٞای ٔاٞٛارٜ صثىٝ ٞاای   رشاا٘

 أرٚزٜ،. (45: 1396شارٚئی،  دا٘ایی ٚ تاتائی)صٛد  خٕغی در خأغٝ تٝ ٔخاظثاٖ غرطٝ ٔی

ٝ  ٞای  فٙاٚری از اشتفادٜ ٞاای اختٕااغی ٔثتٙای تار تّفاٗ       ارتثاظی خدید، ٕٞچاٖٛ صاثى
ٖ  ٞاای  تر٘أٝ ٚ اظالغات از ٚشیغی صدٜ حدٓ تاغث ٕٞراٜ، ی تاٝ  فراشاٙت  ٚ ٔارزی  تارٚ
تٍاذارد.   تاأثیر  خٕغی ٚ فردی ز٘دٌی ٔختّف اتغاد تر ٚ صٛد خٛأع ٚارد فىریفطای 
ٝ  ٛیات اشت. ٞ ٞٛیت صخضی ٟٔٓ، اتغاد ایٗ از یىی ٔغٙاا ٚ تدرتاٝ تارای     ی شرچصإ

صاٛد   رٜ ٘ٛغی ترشاختٗ ٔحشٛب ٔای ٔردْ اشت. صٙاشایی ٚ تغریف خٛیصتٗ وٝ ٕٞٛا
شازی ٚ  صدٖ تٛشط دیٍراٖ خدا ٘یشت. فرآیٙد ٔغٙا  از چٍٍٛ٘ی صٙاختٝ ی،تٕأ ٞرٌز تٝ
ٞاای   ای از ٚیسٌای  پیٛشتٝ  ٞٓ   تٝ ی یاتی، تراشاس یه ٚیسٌی فرٍٞٙی یا ٔدٕٛغٝ ٞٛیت

ْ   صٙاشاٖ ٞٛیت ٌیرد. از دید خأغٝ فرٍٞٙی ضٛرت ٔی در  یاتی، فرآیٙدی اشت واٝ ٔادا
ٔغرض تازشازی اشت ٚ غٛأُ ایٗ تازشازی تٝ ِحااظ اختٕااغی، تااریخی ٚ فرٍٞٙای     

. در ٌذصتٝ ٞٛیت افراد در تغاأالت حطاٛری افاراد ٚ    (3: 1383خاٜ،  )رفغت ا٘د ٔتفاٚت
ٝ      ؛ٌرفت ضٛرت چٟرٜ تٝ چٟرٜ صىُ ٔی تٝ ٞاای   أا أارٚزٜ تاا عٟاٛر فٙااٚری ٚ رشاا٘

از وا٘ااَ فطااٞای ٔداازی    تغأاُ   ٚ اشات ٜ ضٛرت ٔدازی درآٔاد  خدید، تغأالت تٝ
در آٖ حطاٛر  اٚ دٞد وٝ تا افرادی فراتر از ٔىا٘ی وٝ  ٗ أىاٖ را ٔیتٝ فرد ای ،ایدادصدٜ

 دارد ارتثاط ترلرار وٙد.
 ٝ ٝ   ی تراشاس ٘عریا ٝ  « خاٛد »ٔتاأخر، ٔفٟاْٛ    ی ٌیاد٘ز، در ٔدر٘یتا ٞاای   ٔا٘ٙاد زٔیٙا

؛ صٛد ٔی پرداختٝ ٚ  شاختٝا٘دیصا٘ٝ  ظٛر تاز تٝیاتد،  در آٟ٘ا تحمك ٔی« خٛد»تری وٝ  ٚشیع
اشت وٝ صخص آٖ را ٔاٛرد تأٔاُ   « خٛد»تٙاترایٗ ٞٛیت صخضی ٘یز در حمیمت ٕٞاٖ 

 .(82: 1378)ٌید٘ز، پذیرد  اش ٔی ٘أٝ ی تازتاتی از ز٘دٌی ٔٙزِٝ دٞد ٚ تٝ لرار ٔی
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لاع  ت. درٚاتغاأالت ا٘شاا٘ی اشا    فاردی ٞاای   ٌیری ٞٛیات  غأُ تٙیادیٗ در صىُ
ٝ    ،دوٙا  تغأُ ٔی یتا فرد دیٍر وٝ فرد ٍٞٙأی ٝ  ٞٛیات خاٛیش را تا ٛ  ی ٔٙزِا  ی ازغطا

صاٛد. عٟاٛر    وٙاد. ٞٛیات در تشاتر تغاأالت اختٕااغی تغریاف ٔای        خأغٝ پیادا ٔای  
ٞای ٘ٛیٗ ارتثاظی، دٌرٌٛ٘ی تٙیادیٙی را در تغأالت ٚ ارتثاظات ا٘شاا٘ی ایدااد    فٙاٚری

وٝ ا٘تماَ ٚ خریاٖ فرٞٙاً از ظریاك ارتثاظاات     آ٘دا از اشت ٔغتمد وردٜ اشت. واشتّز
تاا  ، صاٛد  ٞایی از غماید ٚ رفتارٞا را صأُ ٔی فرًٞٙ وٝ ٘عاْ ی ٜ   ٌیرد، حٛز ضٛرت ٔی

 از (24: 1385)واشاتّز،  ٌاردد   ٞای تٙیادیٗ ٔای  دشتخٛش دٌرٌٛ٘ی د،عٟٛر فٙاٚری خدی
ا٘شاا٘ی اشات واٝ طإٗ     ٌیری ٘ٛع خدیدی از تغاأالت   پیأد ایٗ أر صىُ رٚی ٗ یا

ٞاای ٘اٛیٙی    خٕغی، غٕالً فرضت ٞای ارتثاط تٕایز از اٍِٛٞای ارتثاظی ٔرشْٛ در رشا٘ٝ
 ٚ ٞٛیت تٝ ٚخٛد آٚردٜ اشت. «خٛد»تدّی  ترایرا 

ٚ  ایرا٘ی در د٘یای ٔدازی تٟٙا تٝ چت وردٖخٛا٘اٖ غیت ایٗ اشت وٝ حطٛر لٚا أا
ٞای اختٕاغی ٔدازی تاغث  ایٙتر٘ت ٚ صثىٝصٛد. درٚالع،  ٚد ٕ٘یدٔحتغأالت ٔدازی 

صاار دیٍار   لا د٘یز ٔا٘ٙا  خٛا٘اٖوٝ در آٖ  داٜ٘ دی صدیدفطای غٕٛٔی خ ٖدتٝ ٚخٛد آٔ
ٚ ایاٗ أار    دیاتٙا  ر ٔٛرد ٔشائُ ٔختّف را تا افاراد ٌٛ٘ااٌٖٛ ٔای   د خأغٝ أىاٖ تحث

 صٛد. ٌی ٚ ٞٛیت آ٘اٖ ٔیدز٘ هییراتی در شثغٖ تدٚخٛد آٔ تٝ ی خٛد تاغث ٘ٛتٝ تٝ
ٖ  ٔدازی تارای  ٞای اختٕاغی فطای ٔدازی ٚ صثىٝ ٝ خٛا٘اا  ٔثاتاٝ أىاا٘ی تارای    ، تا

ٖ تاٝ  ی دیدی خ رٚ، فطای ٔدازی تدرتٝ ایٗ غُٕ آ٘اٖ اشت از ی حٛزٜ ی تٛشغٝ  خٛا٘اا
أىا٘ی  در فطای ٔدازی« خٛد» ی صٙاخت ٚ ٔظاِغٝ ن،ترتیة در  ایٗ  ٚ تٝ ددٞ ٔیارائٝ 

ٖ  درشت د٘یای نترای در ٝ   ی ٚ چٍاٍٛ٘ی اشاتفادٜ   خٛا٘اا ٚ   آ٘ااٖ از رشاا٘  ٞاای ٘اٛیٗ 
ز وٝ ٘تایح فردی ٚ اختٕاغی ٌشاترش اشاتفادٜ ا   آ٘دا از. ٞاشت تأثیرپذیری از ایٗ رشا٘ٝ

ٚخاٛد إٞیات    ایرا٘ی ٔٛطٛغی اشت وٝ تا در تیٗ خٛا٘اٖٞای اختٕاغی ٔٛتایّی  صثىٝ
ٝ   ْ ٛٚیسٜ غّ پسٚٞصٍراٖ غّْٛ ا٘شا٘ی، تٝ تررشی آٖ چٙداٖ ٔٛرد  ارتثاظاات لارار ٍ٘رفتا

ی ٔثتٙای  اختٕااغ  یٞا صثىٝ تیٗ اشتفادٜ از ی پسٚٞش حاطر در ٘عر دارد تٝ راتظٝ ؛اشت
ٚ تٍّراْ ٘یز تاا   تٛن فیس ی دٚ صثىٝ .تپردازد خٛا٘اٖ ٔدرٖ ٚ ٞٛیت صخضی ُیٔٛتا تر

 ٞای اختٕاغی دار٘د ترای تررشی وٝ تیصتریٗ تغداد وارتراٖ را در ٔیاٖ صثىٝ تٛخٝ تٝ ایٗ
 دشتیاتی تاٝ پاشاخ ٔٙاشاة تارای ایاٗ پرشاش       ،حمیكت ٙاترایٗ، ٞدفا٘د. ت ا٘تخاب صدٜ

ٞٛیات   چٝ ٘مصای در  تٛن ٚ تٍّراْ فیس اختٕاغی ٞای اشتفادٜ از صثىٝوٝ  اشت اضّی
 اردتیُ دارد؟ صٟر خٛا٘اٖرٖ دصخضی ٔ
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 پصٍّص ی پيطيٌِ
تاٛن ٚ   اختٕاغی فایس  ی صثىٝتا غٙٛاٖ پیٕایصی ( در تحمیمی 1395افصار ٚ ٕٞىاراٖ )

 ٖ زٔااٖ   تایٗ ٔادت  ٙاد واٝ   ٘تیداٝ ٌرفت  ٞٛیت صخضی ٔدرٖ دختراٖ ٚ ز٘اٖ صٟر تٟارا
ٕٙد ٚ ، ٘ٛع اٍ٘یزٜ ٚ ٞدف وارتراٖ در اشتفادٜ )ٞدفتٛن، ٔیزاٖ اشتفادٜ یسغطٛیت در ف
ٖ ، ٔیزاٖ ٔصغیرٞدفٕٙد( ٚ ٚالغای تّمای واردٖ ٔحتاٛای      آٖ اروت ٚ فغاَ تٛدٖ واارترا
 .ٔغٙادار ٔثثتی ٚخٛد دارد ی تٛن، تا ٞٛیت صخضی ٔدرٖ راتظٝ ٔظاِة فیس

تررشی ٞٛیت ّٔی ٚ ارتثاط آٖ تا اشاتفادٜ  » ( در پسٚٞش1395٘ساد ) ٔیرفردی ٚ ِٚی
ٙد واٝ  دریافت «: دا٘صدٛیاٖ دا٘صٍاٜ یاشٛج(ٔظاِغٝ ٔٛردٞای اختٕاغی ایٙتر٘تی ) از صثىٝ
ٝ    ی راتظٝ ٚخاٛد   اختٕااغی  ٞاای  ٔغٙاداری تیٗ ٞٛیت ّٔی ٚ شااتمٝ غطاٛیت در صاثى

داصت؛ ِٚی تفاٚتی در ٞٛیت ّٔی تا تٛخاٝ تاٝ ٚطاغیت غطاٛیت ٚ ٘اٛع اشاتفادٜ از       
ٞای اختٕاغی ایٙتر٘تای ٚخاٛد ٘داصات. درٟ٘ایات، ٔدٕاٛع ٔتغیرٞاای پاسٚٞش         صثىٝ

 ٖ را تثییٗ وٙٙد.درضد از غٛأُ تأثیرٌذار تر ٞٛیت ّٔی دا٘صدٛیا 5/3تٛا٘شتٙد 

ٞای اختٕاغی  غٙٛاٖ تأثیر صثىٝ تا یپسٚٞص( 1392ضثٛری خشرٚصاٞی ٚ آذرٌٖٛ )
ایٗ پسٚٞش تٝ د٘ثاَ تررشای تاأثیر    ا٘داْ داد٘د.تٛن( تر ٞٛیت اختٕاغی  ٔدازی )فیس

ٝ   ٔیزاٖ حطٛر در فیس ٞٛیات اختٕااغی    ی تٛن ٚ ٘ٛع اشتفادٜ از آٖ در اتغااد چٟارٌا٘ا
ٞاا ٘یاز    آٚری دادٜ اشات ٚ تىٙیاه خٕاع    یایٗ پسٚٞش پیٕایصرٚش تحمیك در  .اشت

تاا  ٔیاٖ ٞٛیت لٛٔی، دیٙای، ّٔای ٚ خٟاا٘ی     ی ایٗ تررشی راتظٝ . ٘تایحاشت پرشصٙأٝ
 ورد.تأیید  راتٛن  ٔیزاٖ اشتفادٜ از فیس

ٞای اختٕاغی ٔدازی ٚ تحراٖ ٞٛیات    صثىٝ» در پسٚٞش( 1391ٚ ٕٞىاراٖ ) ٔغٕار
٘شُ شْٛ  دریافتٙد وٝ تٙدی ٘شّی، تراشاس یه تمشیٓ «ٞٛیتی ایراٖ()تا تأوید تر تحراٖ 

ٞای دیٍر در ٔغارض آثاار    تیصتریٗ وارتراٖ فطای ٔدازی در ایراٖ تٛدٜ ٚ تیش از ٘شُ
ا٘د. فطای ٔدازی ٘ٛغی از تحراٖ ٞٛیت را در ٔیاٖ  ٞای اختٕاغی ٔدازی ٘اصی از صثىٝ
ٝ   ای از خٛا٘اٖ تٝ ٚخٛد آٚردٜ ٚ  ظیف ٌشتردٜ ٞاای فاردی    ایٗ تحاراٖ ٞٛیات در زٔیٙا
ٞای ٞٛیتی را شثة صدٜ ٚ تٝ ٘حٛی تغاادَ اختٕااغی را ٔتاأثر واردٜ اشات.       ٘إٍٞٛ٘ی

شااز   ٞای اختٕاغی ٔدازی، تاغث تغییارات اشاشای در ٟ٘ادٞاای ٞٛیات     چٙیٗ صثىٝ ٞٓ
 .ا٘دٜ وردا٘د ٚ غٛأُ ٔغٙاشاز ٞٛیتی را دشتخٛش تغییر  صدٜ

تررشی ٔیزاٖ رصد ٞٛیات  تا غٙٛاٖ  پیٕایصی در تحمیمی (1390تّٛردی ٚ غثداِٟی )
ٔظاِغااٝ: ٔماااظع   ی )ٕ٘ٛ٘ااٝ تٟااراٖفااردی ٔاادرٖ در ٔیاااٖ دختااراٖ ٘ٛخااٛاٖ صااٟر    

وٝ تیصتر دختراٖ از اٍِاٛی ٞٛیات رٚ تاٝ رصاد     تٝ ایٗ ٘تیدٝ رشید٘د  ،(یدا٘صٍاٞ شیپ
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ظح ٍ٘ارش  ٌیری اٍِٛٞای ٞٛیت، ش پاییٙی ترخٛردار٘د. از تیٗ ٔتغیرٞای ٔؤثر در صىُ
را تراترٌرایا٘ٝ، ٔیزاٖ اشتفادٜ از رشا٘ٝ ٚ ٔیزاٖ تغأالت تفإٞی تٝ ترتیة ٘مش تیصاتری  

 .ا٘د تیٙی ٞٛیت رٚ تٝ رصد ٔدرٖ دختراٖ ٘ٛخٛاٖ داصتٝ در تثییٗ ٚ پیش
تاأثیر اشاتفادٜ از تّفاٗ ٕٞاراٜ تار      تررشای   ( در پیٕایش1388دی ٚ ٕٞىاراٖ )احٕ
ٖ ٔیاٖ ٌیری ٞٛیت صخضی ٔدرٖ در  صىُ ٝ   ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ خٛا٘اٖ صٟر تٟارا  دریافتٙاد وا
ای از تّفٗ ٕٞراٜ ٔا٘ٙد ٌٛش دادٖ تٝ رادیٛ ٚ ٔٛشایمی،   رشا٘ٝ  ی ٞای چٙدٔٙعٛرٜ اشتفادٜ

ٞاایی اشات واٝ ٞٛیات      تٕاصای تّٛیزیٖٛ ٚ ٚرٚد تٝ خٟاٖ ٔدازی ایٙتر٘ت از ٚیسٌای 
 .تخصد ٔی ٔغٙا را ٚا ٞای خٛاشتٝ ٚ فرد تٛدٖ وا٘ٛ٘ی وٙد ٚ صخضی ٔدرٖ را تمٛیت ٔی

 ٞای دریافت وٝ تغأُ در صثىٝ درتارٜ تأثیر خٙشیت در ٔظاِغٝ خٛد( 2009) الرشٗ
تایش از پشاراٖ تاٝ     ٞا وٕه وٙد أا دختراٖ تٛا٘د تٝ تىرار ٚ حفظ دٚشتی ٔی اختٕاغی

 وٙٙد. تٛخٝ ٔی٘عرٞای دریافت صدٜ ٚ ایٙىٝ از شٛی چٝ وشی ارشاَ صدٜ اشت، 

ٝ    خٛد تا غٙٛاٖ شاخت ٞٛیت در فایس  ی رشاِٝدر  (2007) وّی  ی تاٛن، تاٝ ٔظاِغا
 ٞای آٟ٘ا پرداختٝ اِتحضیُ صدٜ ٚ پرٚفایُ آٔٛز تازٜ فارغ آٔٛز واِح، دٚ دا٘ش دا٘ش صش

ٞای ز٘ادٌی   تخش ی ٞای خٛد را در ٕٞٝ اشت. ٘تایح حاوی از آٖ اشت وٝ افراد ٞٛیت
 تی ٔصٟٛد اشت.خٛ تٛن تٝ أا ایٗ ترشاخت، در فیس ؛شاز٘د ٔی  تر

« خاٛد » رصد تر ایٙتر٘ت تأثیر غٙٛاٖ تا خٛد ی ٔظاِغٝ ( در2007) ٕٞىارا٘ش ٚ الً٘
. ٙدپرداخت چیٙی ا٘اٖ٘ٛخٛ فردی ٞٛیت ٌیری صىُ در ایٙتر٘ت تأثیرات تٝ خٛا٘اٖ ٞٛیتی
اشات،   ٌذاصتٝ تأثیر ٞٛیت رصد از تغد چٟار تر تٟٙا ٘ٝ ایٙتر٘ت وارترد وٝ داد ٘صاٖ ٘تایح
ٖ  در ٘یاز  ٞٛیت یتٙد ضٛرت درن از خدیدی یٞا ٜٛیصتّىٝ  ٖ  ٔیاا  صادٜ  ٔصااٞدٜ  آ٘اا

 دریافت خٟت رٚصی ٔثاتٝ تٝ ایٙتر٘ت از اشتفادٜ وٝ صد دادٜ تررشی ٘صاٖ ایٗ اشت. در

 یاه  تٝ تغٟد ی ٔیزاٖ ٔٙزِٝ تٝ ٘یز ٞٛیت رصد ٚ صدٜ شایثر٘تیه فٟٓ ٔحیط در تدرتیات

 ٌردد. ٔی درن «خٛد» از ٔغیٗ ٔفْٟٛ
 حاوی از آٖ اشات واٝ خٙشایت، تار ٔصااروت      ( ٘یز2007) ٞای پسٚٞش تٛید یافتٝ

ٖ    ٞای اختٕاغی ٔدازی تأثیر ٔی ارتراٖ در صثىٝو  ٌذارد. پشراٖ خٛاٖ ٘شاثت تاٝ دختارا
ٝ     خٛاٖ تٕایُ تیصتری تٝ فغاِیت در صثىٝ  ٞا دار٘د أا دختراٖ تا شاٙیٗ تااالتر ٘شاثت تا

 ِفٕٞشاَ خٛد ترای تغأُ تا خاٙس ٔخاا  پشراٖ از  پشراٖ تا شٗ تاالتر، دٚ تراتر تیصتر
ٓ  .افراد خدید ٞشاتٙد  تا ٔٙد تٝ ٔاللات یاتٙد ٚ وٕتر غاللٝ در صثىٝ حطٛر ٔی ٗ  ٞا  چٙای

      ٝ  تارای ارتثااط تاا    ،ٞاا  دختراٖ تیصتر از پشراٖ ٕٞشااَ خاٛد تاٝ اشاتفادٜ از ایاٗ صاثى
 غاللٝ دار٘د. ،دٚشتا٘صاٖ
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 ٞاا  پاسٚٞش  ایٗ تٛاٖ ٌفت وٝ ٔیی خارخی  ٞای ضٛرت ٌرفتٝ درخضٛص پسٚٞش
 ٞای اختٕاغی ا٘د ٚ تٝ تأثیر صثىٝ تیصتر تٝ ترشاخت ٞٛیت در فطای ٔدازی تٛخٝ وردٜ

تٛخٟصااٖ تاٝ ٘ماش     ی ٞاای داخّای ٘یاز غٕادٜ     ا٘د. پسٚٞش تر ٞٛیت وارتراٖ ٘پرداختٝ
ٖ ٞاای اختٕااغی ٔداازی تار ٞٛیات ٔادرٖ        تٛدٜ ٚ وٕتر تٝ تأثیر صثىٝ ایٙتر٘ت  خٛا٘اا
تأثیر صثىٝ  ی ٞا تٝ ٔظاِغٝ ٌیری از ایٗ پسٚٞش ا٘د؛ أا در پسٚٞش حاطر، تا تٟرٜ پرداختٝ
 صٛد. تٛن ٚ تٍّراْ تر ٞٛیت ٔدرٖ خٛا٘اٖ اردتیُ پرداختٝ ٔی ی فیساختٕاغ

 
 هثاًی ًظری پصٍّص

داٖ،  )خای تریٗ ٔفاٞیٕی اشت وٝ تغریف شادٜ ٚ دلیك آٖ ٔیشر ٘یشات   ٞٛیت از پیچیدٜ
رشا٘د؛ تصاتٟات، یغٙی ایٗ وٝ  ٚاسٜ دٚ ٔغٙی اضّی تصاتٝ ٚ تفاٚت را ٔی. ایٗ (28: 1385

تاٛاٖ تاٝ    تٙدی وّی ٞٛیت را ٔی . ِذا در یه دشتٝ(2000)ٚٚد ٚارد، ٔردْ ٔا٘ٙد ٔا ٞشتٙد 
 دٚ تغد ٞٛیت خٕغی ٚ ٞٛیت فردی تمشیٓ ورد.

 ی تایٗ ٌرٚٞای تأویاد دار٘اد،    ٞاا  تفااٚت ی ٚ ٌرٚٞ درٖٚٞای  ٚلتی افراد تر صثاٞت
ایاٗ ٘اٛع ٞٛیات، آٖ حاٛزٜ ٚ لّٕرٚیای از       ی تحث ٞٛیت خٕغی ٔظرح اشت. صٙاشٝ
دا٘اد ٚ در تراتار آٖ    خٛد را ٔتغّك تاداٖ ٔای  « ٔا»حیات اختٕاغی اشت وٝ فرد تا طٕیر 

واٝ صاخص، تار     چٙیٗ ٍٞٙأی . ٞٓ(63: 1374)غثداِٟی، وٙد  احشاس تغٟد ٚ تىّیف ٔی
ٖٚ ٌرٜٚ تأوید دارد، ٞٛیت فاردی ٔظارح   ٞای فردی ٔتٕایز از دیٍر اصخاص در تفاٚت
صٛد. درٚالع ٞٛیت فردی ٔغظٛف تٝ تازصٙاشی ٔارز ٔیااٖ خاٛد ٚ دیٍاری اشات.       ٔی

دٞد ٚ ٔغرف  ٘صاٖ ٔی« ٔٗ»ٞٛیت فردی تٛا٘ایی صخص را در تٝ وار تردٖ طٕیر خٛد 
 .(107: 1381تر،  )غثداِٟی ٚ حشیٗٞٛیت ٚ اشتمالَ صخضی فرد اشت 

صٛد وٝ ٞر فرد در فرایٙد اختٕاغی  آٌاٞی اظالق ٔی ی٘ٛغٝ ٞٛیت فردی درٔدٕٛع ت
ٝ  خٛد وشة ٔی ی صدٖ ٚ تغأُ تا دیٍراٖ درتارٜ ضاٛرتی ٘شاثتاً    وٙد. ایٗ خٛدآٌاٞی تا

ٝ    یافتٝ تٝ شازٔاٖ تایٗ د٘یاای ترٚ٘ای ٚ    ی  ٔثاتٝ تخصی از ٘عاْ صخضایتی حائاُ ٚ ٚاشاظ
ٝ    درٚ٘ی فرد اٚ را تاا خاٛد ٚ دیٍاراٖ     ی اشت ٚ در ٞر حٛزٜ یا ٔیاداٖ تغاأالتی، راتظا

ٞٛیات   . ٌید٘ز ٔغتمد اشات (107: 1374، )غثداِّٟیوٙد  ٞایش را تغدیُ ٔی تٙعیٓ ٚ وٙش
ظٛر ٔداْٚ آٖ را تا تٛخاٝ تاٝ تدرتیاات ٔتٙاالض      صخضی را تاید خّك ٕ٘ٛد ٚ تمریثاً تٝ

ٟ٘ادٞای أرٚزی ٔٛرد تٙعیٓ ٚ تٛخٝ لارار   ی ٞای تظٕیع وٙٙدٜ ٌرایشز٘دٌی رٚزٔرٜ ٚ 
 .(267: 1378)ٌید٘ز، داد 

ٞٛیت ٘مصای   ٔٙصأصٛد.  ٞٛیت فردی ٌاٜ تٝ دٚ ضٛرت صخضی ٚ ٘مصی ٔظرح ٔی
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ٞاای اختٕااغی    ی از ٔغا٘ی، ا٘تعارات، ٘ماش چٙدتغداشت ٚ ترداری  وارٓ یتمشتیصتر در 
وٙاد. ٞٛیات صخضای     ٔحَٛ ٚ اوتشاتی اشت وٝ صخص در ز٘دٌی اختٕاغی ایفاا ٔای  

ٝ تراشاس رٚایت خاضی از خٛد تااظٙی افاراد    غٕالً ٝ  ٚ  شااخت صاٛد واٝ از    ٔای  پرداختا
إٞیت تاالیی ترخٛردار اشت؛ زیرا ٔثٙای ز٘دٌی اختٕااغی ٚ ایدااد ارتثااط ٔغٙاادار ٚ     

ی ٘عاری ٚ ٔٙااتع   ٞاا  دٌاٜیا داشتٛار تا دیٍراٖ اشت. در تحّیُ ا٘ٛاع ٞٛیت فاردی، تاا   
ٝ تاٛاٖ تاٝ    ی ٘عری را ٔیٞا تدرتی ٔتٙٛغی شرٚوار داریٓ؛ دیدٌاٜ ٞاای   دیادٌاٜ  دٚدشات

صٙاختی ٔتفىرا٘ای چاٖٛ    صٙاشا٘ٝ تمشیٓ ورد. در زیر دیدٌاٜ رٚاٖ صٙاشا٘ٝ ٚ خأغٝ رٚاٖ
صٙاختی ٔارتثط تاا ٞٛیات را     ٞای خأغٝ صٛ٘د. دیدٌاٜ اریىشٖٛ، آِپٛرت ٚ... ٔظرح ٔی

ٝ   ٌرا ٚ تّفیك ی تمّیُ تٛاٖ در دٚدشتٝ ٔی اَٚ وشاا٘ی چاٖٛ    ی ٌرا ٔظرح ٕ٘اٛد. در دشات
       ٝ دْٚ  ی اریه فرْٚ، وِٛی ٚ ٔید، ٞٛیات را در ارتثااط تاا غٛأاُ شاظح خارد ٚ دشات

صٙاشا٘ی چٖٛ ٞاترٔاس ٚ ٌید٘ز آٖ را در ارتثاط تا ترویثی از غٛأُ شظح خرد ٚ  خأغٝ
 .(145: 1390)تّٛردی ٚ غثداِٟی، وٙٙد  والٖ تحّیُ ٔی

ٞر  وٝ ختٕاغیٚ ا فرٍٞٙی ،صخضی شت: ٞٛیتا غٙضر شٝ خدٚا ٞٛیت عٔدٕٛدر
 ٞٛیت ،ٞٛیت شٝ یٗا ٔمایشٝدر وٙٙد.  ٔی یفاایه در تىٛیٗ ٞٛیت فارد ٘ماش ٟٕٔای    

 ختٕاغیا ٞاای  غی )٘مشختٕاا ٞٛیت ؛ٞدد ٔی تصىیُرا  دفر ٕٞتایی تی یسٌیٚ صخضی
 ٞاا  ٌرٜٚ تا پیٛ٘ددر فرٍٞٙی(  یٞادٕ٘ا دترروادرن ٚ فرٍٞٙی )ٚ ( عٔتٙٛٚ  ٜصد ٘یدرٚ
 .(88: 1383)تٛرتٛر حشیٗ تیٍی، ٌیرد  لرار ٔیٔختّف  تختٕاغاٚ ا

را ٚطع وردٜ  یاتی شاختار ٚ وٙش، ٔفْٟٛ شاخت كیتّف یترا د٘زیٌ ی:اتی ساخت ِیًظر
واٙش ٚ وردارٞاای   را یااتی ٌیاد٘ز ٞرچٙاد شااختارٞا      تراشااس ٘عریاٝ شااخت   اشت. 

تحات تاأثیر لارار    ٞاا را   ِٚی ترخی ٔٛالع رفتار ٚ وٙش ا٘شاٖ شازد ٔیاختٕاغی آدٔیاٖ 
ٌذار٘اد ٚ تاغاث    شاختارٞا تأثیر ٔی یٞا تر رٚ ظٛر وٙش ٚ وردار ا٘شاٖ دٞد ٚ ٕٞیٗ ٔی

 صٛ٘د. تغییر، تِٛید ٚ تازتِٛید آٟ٘ا ٔی
 هیا در لاِاة   یفارد  تیٚ غأّ یشاختار ٟ٘اد ٗیت یٚ شازٌار كیتّف د٘ز،یٞدف ٌ

رٚزٔارٜ ٔا٘ٙاد    ٞاای   وٝ وٙش وٙد یاشت. اٚ اشتدالَ ٔ یاختٕاغ یٝ ی٘عر یثیترو یاٍِٛ
ٝ  دوردٖ،یخر ٓ  رٜیا ٔدرشاٝ رفاتٗ ٚ غ   تا ِٛ دٜییا )زا دیا تِٛ ٞا ( ٙادٜ ی)زا دیا ( ٚ ٞآ تازت

ٚ شاخت در ارتثااط   یغأُ ا٘شا٘ یاتی شاخت یٝ ی٘عر ظثك .اشت یاختٕاغ یشاختارٞا
ِٛ   یتىارار رفتارٞاا   ر٘اد؛ یٌ یلرار ٔا  ٍریىدیتا  ٚ  وٙاد  یٔا  دیا افاراد، شااختارٞا را تازت
ٛ   دیا تازتِٛ ٗیی ٕٞ ٚاشظٝ تٝ واٙش   یشااختارٞا تارا   ،یا٘شاا٘  واٙش  یشااختارٞا از شا

 یٞاا  تیا فغاِ از یغٕادتاً ٘اصا   ی. شااختار اختٕااغ  وٙٙاد  یٔا  دااد یا تیٞا ٔحدٚد ا٘شاٖ
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 ٗیوٝ در چٙا  ٌردد یٔ تر یاز لاغدٜ اشت ٚ شاختار تٝ آٖ لٛاغد تیافراد ٚ تثغ ی رٚزٔرٜ
ٞا ٞشتٙد واٝ شااختارٞا    ا٘شاٖ ٗیا ،دیٍر  تیاٖ  . تٝ(144: 1388 ة،ورای)ٟ٘فتٝ اشت  یوٙص
ٚ  دیا تِٛ ٗیتّىٝ ا دٞٙد یا٘داْ ٕ٘ صاٖ یا٘تخات طیوار را تحت صرا ٗیا یِٚ ؛شاز٘د یرا ٔ
ٚ از  صاٛ٘د  یرٚ ٔ تا آٖ رٚتٝ ٕاًیوٝ ٔشتم ییٞا تیٚ ٔٛلغ طیشاختار را تحت صرا دیازتِٛت

ٝ دٞٙاد  یا٘دااْ ٔا   ٌذصتٝ تٝ آٟ٘ا ٔٙتمُ صدٜ اشت ٗ   . تا ٌ   ایا  یٙاد یتار فرا  د٘زیا ترتیاة 
 ُیا دِ ٗی. تاٝ ٕٞا  صاٛ٘د  یشاختٝ ٔ یآٖ شاختار ٚ آٌاٞ یوٝ ظ وٙد یتأوید ٔ یىیاِىتید

در ٘عار   یخیٚ تاار  ایا پٛ یٙاد یضٛرت فرا ٚ شاختار را تٝ تیغأّ ی راتظٝ یاشت وٝ ٚ
 .(702: 1388 تزر،ی)ر ردیٌ یٔ

ظٛر ٔاداْٚ آٖ   تٝ تمریثاًٚ  دٕ٘ٛخّك دائٕاً تاید را  صخضی ٞٛیت شتا ٔغتمد ٌید٘ز
 یٞادٟ٘ا یٜ وٙٙد تظٕیعٞاای   ٌارایش ٚ  ٜٔررٚز ٘دٌیز ٔتٙالض تتدرتیا تٝ تٛخٝرا تا 

 .(134: 1387ٌد٘ٝ،  )اتراٞیٕی ٚ تٟٙٛئی ورد تدرتٝٚ  تٙعیٓ ،یٚزٔرا
دا٘د ٚ ٔغتمد اشات ٔخاظثااٖ    ایٗ ٘عریٝ ٔخاظة را فغاَ ٔی :ًظریِ استفادُ ٍ خطٌَدی

را واٝ تارای ارطاای ٘یازٞاای      ٞاایی  ٞا ٚ تر٘أٝ ٞای خٛد رشا٘ٝ ٘یازٞا ٚ اٍ٘یزٜ تراشاس
تا تٛخاٝ تاٝ   ( 1974) ٚ تّٛٔر واتز. (224: 1386 )فیشه،د ٙا٘تخاب وٙ ،دٙدا٘ خٛد تٟتر ٔی

اختٕااغی   ٚفاردی   ی ٞا ٚ زٔیٙٝ ٞای ٔخاظة در اشتفادٜ از رشا٘ٝ إٞیت ٘یازٞا ٚ اٍ٘یزٜ
صٙاختی  ٞای اختٕاغی ٚ رٚاٖ زٔیٙٝ ا٘د: وردٜ ایٗ ٘یازٞا اٍِٛی ایٗ ٘عریٝ را چٙیٗ ترشیٓ

ٝ    تاغث ایداد ٘یازٞایی ٔی ٞاای خٕغای    صٛد وٝ ٘تیدٝ آٖ ا٘تعاارات ٚ تٛلغاات از رشاا٘
صٛد ٚ تاٝ تارآٚردٜ    ٔی رشا٘ٝ ی ٍِٛٞای غرطٝا اشت؛ ایٗ أر ٔٛخة تٙٛع ٚ ٌٛ٘اٌٛ٘ی

ٝ   اٖٞای ٔخاظث اٍ٘یزٜ ا٘دأد. ٔدٕٛع ٘یازٞا ٚ صدٖ ٘یازٞا ٔی  را ٞاا  در اشاتفادٜ از رشاا٘
 اضّی خای داد: ی تٛاٖ در چٟار ٔمِٛٝ ٔی

ٔٙعٛر وشة اخثار ٚ اظالغات از د٘یای پیرأٖٛ ٚ ٘عارت تر  ٔردْ تٝ آگاّی ٍ ًظارت؛
 .وٙٙد ٞا اشتفادٜ ٔی ٔحیط اختٕاغی خٛیش از رشا٘ٝ

ٝ  ٔردْ در فرایٙد رٍاتط ضخصی؛ ٓ    ارتثاط، رشاا٘ ٘صایٗ خاٛد تّمای     ٞاا را ٕٞاراٜ ٚ ٞا
 وٙٙد. ٌٛ تا دیٍراٖ اشتفادٜ ٔیٚ ای ترای ارتثاط ٚ ٌفت وٙٙد ٚ از ٔحتٛای رشا٘ٝ ٔی

ٞا ترای وشة خٛدآٌاٞی، یاافتٗ اٍِٛٞاای رفتااری ٚ     ز رشا٘ٝٔردْ ا َّیت ضخصيی؛ 
 وٙٙد. ٞای صخضی اشتفادٜ ٔی تمٛیت ارزش

ٔصاىالت   ٞا ترای شرٌرْ صادٖ ٚ ٌریاز از   ٔردْ از رشا٘ٝ سرگرهی ٍ گریس از ٍاقعيت؛
 .(1392، زادٜ )تٝ ٘مُ از ٟٔدی وٙٙد ٔی غاظفی اشتفادٜ ی ز٘دٌی رٚزٔرٜ ٚ تخّیٝ

 



 َاي اجتماع، مًباين، بز ًَيت شخص، مذرن وقش شکهٍ

 77 

 پصٍّصّای  فرضيِ
 ٌردید: تدٚیٗ صرح ذیُ ٞایی تٝ ٘عری پسٚٞش ٚ ٔظاِغات پیصیٗ فرطیٝ تاتٛخٝ تٝ چارچٛب

ٝ  ٔٛتایّیٞای اختٕاغی  صثىٝاشتفادٜ از  ٗیت -1 ٖ فاردی در   ی ٚ تٛشاغ خٛا٘ااٖ   ٔیاا
 .صٟر اردتیُ راتظٝ ٚخٛد دارد

ٚ تٛشغٝ ٘عاْ ارتثاظات تیٗ فردی در  ٞای اختٕاغی ٔٛتایّی صثىٝاشتفادٜ از  ٗیت -2
 .راتظٝ ٚخٛد دارد خٛا٘اٖ صٟر اردتیُ ٔیاٖ

٘عاْ  ٞا ٚ تغییر در ا٘تخاب ی ٚ تٛشغٝ ٞای اختٕاغی ٔٛتایّی صثىٝاشتفادٜ از  ٗیت -3
 .راتظٝ ٚخٛد دارد ،خٛا٘اٖ صٟر اردتیُ ٔیاٖدر  ،ارزصی ٚ ترخیحی فرد

ٞاای   ٚ تغییار در پیٛ٘ادٞا، دِثشاتٍی    ٞای اختٕاغی ٔٛتایّی صثىٝاشتفادٜ از  ٗیت -4
 .خٛا٘اٖ صٟر اردتیُ راتظٝ ٚخٛد دارد ٔیاٖخضٛضی ز٘دٌی در  ی فردی ٚ حٛزٜ

ٚ دشترشی فٛری یاا فرٞٙاً فاٛری     ٞای اختٕاغی ٔٛتایّی صثىٝاشتفادٜ از  ٗیت -5
 .خٛا٘اٖ صٟر اردتیُ راتظٝ ٚخٛد دارد ٔیاٖدر 

 
 پصٍّص  رٍش

 یتٝ ِحاظ تُغد زٔاا٘  ٌردآٚری اظالغات، از ٘ٛع پیٕایصی، ی صیٜٛاز٘عر  ،پسٚٞش حاطر
ٝ  اشات.  یٞادف از ٘اٛع واارترد   دشاتیاتی تاٝ   ٘عر  از ی ٚاز ٘ٛع ٔمظغ آٔااری   ی خأغا

ٝ   ٌرفتاٝ صاد.   در ٘عر اردتیُپسٚٞش، خٛا٘اٖ صٟر  فرٔاَٛ   اشاتفادٜ از تاا   ،حدآ ٕ٘ٛ٘ا
 ی ر ایاٗ پاسٚٞش، تارای ا٘تخااب ٕ٘ٛ٘اٝ از صایٜٛ      . د٘فر تاٝ دشات آٔاد    380، وٛوراٖ
َ   ایٗ  اشتفادٜ صدٜ اشت؛ تٝ ای ای چٙدٔرحّٝ ٌیری خٛصٝ ٕ٘ٛ٘ٝ  ،ترتیة وٝ در ٔرحّاٝ اٚ

صٕاَ، خٙاٛب ٚ   )ٔٙاظك ی ٔٙظمٝ شٝحدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ،  تا تٛخٝ تٝ اردتیُ صٟر از ٔیاٖ ٔٙاظك
در داخُ ٞر ٔٙظمٝ ٔتٙاشة تا حدآ خٕغیات ٚ تغاداد     ،دْٚ ی در ٔرحّٝٚ  ٔروز صٟر(

شْٛ ٘یز داخُ ٞار   ی ضٛرت تضادفی ا٘تخاب صد ٚ در ٔرحّٝ تّٛن تٝ ٞا، تغدادی تّٛن
ٝ  تّٛن )ٔتٙاشة تا ٝ  ،حدٓ خا٘ٛار ٞر تّٛن( تغدادی ٕ٘ٛ٘ا  ،ضاٛرت واأالً تضاادفی    تا

ترای شٙدش اغتثار پرشصٙأٝ از اغتثار ضاٛری  در پسٚٞش حاطر  ٗچٙی ٞٓ . ا٘تخاب صد
ورٚ٘ثاا  اشاتفادٜ صادٜ اشات.      یاغتٕاد پرشصٙأٝ از آِفاا  تیلاتّ زاٖیشٙدش ٔ یتراٚ 
واٝ دارای پایاایی لاتاُ لثاِٛی      دشات آٔاد   تٝ  7/0از  شیآِفا ت زاٖیٔ رٞایتٕاْ ٔتغ یترا

 ر ٘صاٖ دادٜ صدٜ اشت:اشت. طریة آِفای ٔتغیرٞای تحمیك در خدَٚ زی
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 ضزیة آلفای متغیزَای تحقیق :8 ی ضمارٌجذيل 
 هتغير هقذار آلفا

 ی فزدی تًسؼٍ 18/3

 َا ي تغییز در وظام ارسضي ي تزجیحي فزدی اوتخاب ی تًسؼٍ 73/3

 ارتثاطات تیه فزدی ی تًسؼٍ 13/3

 خصًصي سوذگي ی َای فزدی ي حًسٌ پیًوذَا، دلثستگي تغییز در 71/3

 دستزسي فًری ي فزَىگ فًری 10/3

 
ٞاا   ترای ایٗ ٔتغیر پٙح ٔؤِفٝ در ٘عر ٌرفتٝ صدٜ اشت ایٗ ٔؤِفٝ َّیت ضخصی هذرى:

 ا٘د از: غثارت
تٝ ٔغٙای تٛخٝ تٝ خضٛضیات فردی ٚ صخضی واارتراٖ اشات.    :ّای فردی تَسعِ -1

دٞٙاد.   ٞر یه از وارتراٖ فردیات خاٛد را در خریااٖ ز٘ادٌی اختٕااغی ٌشاترش ٔای       
ٗ، تٛخٝ تٝ غالیاك  داصتٔتفاٚت از دیٍراٖ  ی ٞای ایٗ ٔتغیر غثارت اشت از: غاللٝ صاخص
 ٞای صخضی خٛد، اشتفادٜ از رٔز در تّفٗ ٕٞراٜ، حفظ ٔحتٛیات تّفٗ ٕٞراٜ. ٚ خٛاشتٝ

ٔیزاٖ ارتثاط تاا اظرافیااٖ اشات واٝ صاأُ دٚشاتاٖ،        :ارتثاطات تيي فردی ی تَسعِ -2
 .صٛد ٕٞىاراٖ ٔیاظرافیاٖ، فأیُ ٚ 

ٞاا   تٛشغٝ ٚ تٙٛع ا٘تخااب  :ّا ٍ تغيير در ًظام ارزضی ٍ ترجيحی فردی اًتخاب ی تَسعِ -3
وٝ فرد را از ٔحادٚدیت ٚ تغأاُ    اشتلدرت فردیت  ی ی تٛشغٝ وٙٙدٜ ٘ٛغی ٔٙغىس تٝ

ٟٔآ ایاٗ لادرت ا٘تخااب در      ی ٕ٘ٛ٘ٝ .ٞا ٔٙتمُ وردٜ اشت ته ا٘تخاتی تٝ تىثر ا٘تخاب
. اشتفادٜ از زً٘ ضداٞای ٔختّف ترای تٕاس، اختضااص  صٛد ٕٞراٜ دیدٜ ٔیٞای  تّفٗ

 ٞاشت. ٞای پیصٛاز ازخّٕٝ ایٗ صاخص زً٘ خاص ترای ٞر تٕاس ٚ اشتفادٜ از تٕاس

ُ    پيًَذّا، دلثسيتیی  تغيير در -4 ٛد فاردی ٚ  خا  :خصَصيی زًيذگی    ی ّيای فيردی ٍ زيَز
ٔثُ ٘ٛع ِثااس ٚ  ) ای ٘صاٖ ٚیسٜی  دارای لّٕرٚ صٙاختی اشت وٝ درتردار٘دٜ  خضٛضی،

ٌٛ(، ٔٛلغیت )ٔثُ أٛر ٔرتٛط تٝ خایٍااٜ اختٕااغی ٚ یاا    ٚ یا اضظالحات خاص ٌفت
تٛا٘د تاصاد.   رٚ تٛدٖ ٚ یا ٔثالً زرً٘ تٛدٖ( ٔی ٔثالً صغّی( ٚ یا رفتار خاص )ٔثُ خٙدٜ

ٞاای اختٕااغی اشات. تّفاٗ ٕٞاراٜ را       خٛد خٕغی ٔرتٛط تٝ غطٛیت، رٚاتط ٚ ٘ماش 
خٕغی ٔرتثط ٕ٘ٛد ٚ ایٗ تىِٙٛاٛسی فاردی را    «خٛد»فردی ٚ  «خٛد»تىٛیٗ اٖ تا تٛ ٔی

 .دا٘شت ی ٘صاٖ ٚیسٜ ترای ٔٙغىس وردٖ ٚ ٔرتثط وردٖ خٛد ٚ دیٍری درتردار٘دٜ
ٝ      :دسترسی فَری ٍ فرٌّگ فَری -5  ی دشترشی فاٛری فاردی ٚ فرٞٙاً فاٛری خٙثا
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ٞای تایٗ   در پرتٛ آٖ دشترشی ارتثاظی اشت وٝٞای  ٟٕٔی از فرًٞٙ ٘اصی از تىِٙٛٛسی
 ٔغٙاا  ٔا٘د. تٕاس دائٕی، تی ارتثاظی ٘زدیه تالی ٔی ی یاتد ٚ فرد در حّمٝ ٔی تٛشغٝ فرٍٞٙی

شٛ یه عرفیات   خا حاطر از یه صدٖ فاضّٝ، در دشترس تٛدٖ ٕٞیصٍی ٚ ارتثاظات ٕٞٝ
ٔشایر   فاٛری فاردی را فاراٞٓ آٚردٜ اشات ٚ از شاٛی دیٍار       خدیدی تٝ ٘اْ دشترشی

 .تغثیر ورد تٛاٖ از آٖ تٝ فرًٞٙ فٛری خدیدی از ز٘دٌی را تٝ ٚخٛد آٚردٜ اشت وٝ ٔی
 

 هذل هفَْهی پصٍّص
ٝ اشاتفادٜ از   صادٜ   ٞای ٔظرح تا تٛخٝ تٝ دیدٌاٜ افاراد  تار ٞٛیات   ٞاای اختٕااغی    صاثى

 صدٜ اشت. ارائٝتأثیرٌذاری آٖ در ٔدَ زیر  ی تأثیرٌذار اشت وٝ ٘حٜٛ

 
 (8031)مىثغ: جؼفزی ي فزامزسیاوي، مذل مفًُمي تحقیق  :8 ی ضمارٌومًدار 

 
 اّ یافتِ

درضد در ٌرٜٚ شاٙی   25ی شٙ یتٙد از آٖ ٞشتٙد وٝ از٘عر ٌرٜٚ یحاو تحمیك یٞا افتٝی
تاا   30در تایٗ   درضاد  18ٚ  29-26درضد  23شاَ ٚ  25-22درضد  34شاَ،  18-21
 تٛد٘اد. از دختر ٚ ٘یٕی دیٍر پشار  افراد ا٘تخاب صدٜ ٘یٕی از چٙیٗ  . ٞٓا٘د شاَ تٛدٜ 34
ٛ   15 الت،یتحضا  ٘عر ٖ یدت التیتحضا  یدارا اٖیدرضاد از پاشاخٍ  20 ّٓ،یٚ دپا  رشاتا

. تٛد٘اد ارصاد ٚ تااالتر     یوارصٙاش زیدرضد ٘ 10ٚ  یدرضد وارصٙاش 55 ،یدرضد واردا٘
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ٛ  13اصتغاَ،  تیازِحاظ ٚطغ درضاد   15 ىاار، یدرضاد ت  25صااغُ،   اٖیدرضد پاشاخٍ
ٔتأُٞ  اٖیدرضد پاشخٍٛ 26 ٗچٙی ٞٓ تٛد٘د.ٚ دا٘صدٛ   آٔٛز درضد دا٘ش 47دار ٚ  خا٘ٝ
ٛ   ا٘د. از٘عار ٔادت   ٔدرد تٛدٜ زی٘ درضد 74ٚ  ٝ در  تیزٔااٖ غطا ٞاای اختٕااغی    صاثى

 ةیا ترت تاٝ   ،پاسٚٞش  ٗیا در اصادٜ،    تررشیوارتراٖ  اٖیاز ٔ ٚ تٍّراْ تٛن فیسٔٛتایّی 
درضد وٕتار از شاٝ    9/33دٚ شاَ،  درضد وٕتر از 4/23شاَ،  هیدرضد وٕتر از  3/18

ٝ     صتریدرضد از شٝ شاَ تا ت 5/24شاَ ٚ  ٔٛتاایّی   یاختٕااغ   از شاٝ شااَ، غطاٛ صاثى
واارتراٖ   اٖیا در ٔٞای اختٕاغی  صثىٝاشتفادٜ از  زاٖیٔ از٘عرا٘د.  تٛدٜ ٚ تٍّراْ تٛن فیس

ٝ یپاا٘زدٜ دل  ٗیدرضد ت 2/10 مٝ،یدرضد وٕتر از پا٘زدٜ دل 5 ةیترت تٝ صدٜ   تررشی تاا   ما
 8/13شااغت،   هیا تاا وٕتار از    شااغت ٓ یاز ٘ا  صتریدرضد ت 7/21شاغت،  هیوٕتر از 
از شاٝ   وٕتار درضاد از دٚ شااغت تاا     29شاغت تا وٕتر از دٚ شااغت،   هیدرضد از 
ٝ  از شٝ شاغت صتریدرضد از شٝ شاغت تا ت 3/20شاغت ٚ  ٝ از  رٚز در صاثا٘ ٞاای   صاثى

 .ورد٘د یاشتفادٜ ٔ ٍّراْٚ ت تٛن فیساختٕاغی ٔٛتایّی 
ٞاا ٚ تغییار    ا٘تخااب  ی تٛشغٝفردی،  ی ترای ٞٛیت صخضی پٙح ٔؤِفٝ صأُ تٛشغٝ

پیٛ٘ادٞا،   ، تغییار در ارتثاظاات تایٗ فاردی    ی تٛشغٝ، در ٘عاْ ارزصی ٚ ترخیحی فردی
در  دشترشی فٛری ٚ فرٞٙاً فاٛری  ، خضٛضی ز٘دٌی ی ٞای فردی ٚ حٛزٜ دِثشتٍی

تررشای تاٝ    ٞای فٛق در تیٗ خٛا٘اٖ ٔٛرد ٘عر ٌرفتٝ اشت وٝ ٚطغیت ٞر یه از ٔؤِفٝ
 صرح زیراشت.

 
 ی ًَیت ضخصي مذرنَا تزحسة مؤلفٍ پاسخگًیان فزاياوي تًسیغ :0 ی جذيل ضمارٌ

 زیاد خيلی زیاد هتَسط كن كن خيلی ی َّیت ضخصی هذرىّا هؤلفِهياًیيي 

 %88 %00 %08 %00 %80 فزدی ی میاوگیه تًسؼٍ

َا ي تغییز در وظام ارسضیي   اوتخاب ی تًسؼٍمیاوگیه 
 ي تزجیحي فزدی

88% 00% 07% 81% 00% 

 %08 %00 %07 %00 %7 َا ي تغییز در وظام ارسضي اوتخاب ی تًسؼٍمیاوگیه 

 ی َیای فیزدی ي حیًسٌ    تستگي دل میاوگیه تغییز در
 خصًصي سوذگي

83% 00% 01% 08% 81% 

 %87 %02 %03 %83 %88 فًری ي فزَىگ فًری دستزسيمیاوگیه 
 

فاردی در   ی ِحاظ تٛشغٝ درضد از 13ظٛر ٔتٛشط  تراشاس اظالغات خدَٚ فٛق تٝ
درضد ٘یز در شظح خیّی  11درضد زیاد ٚ  23درضد در شظح وٓ،  22وٓ،  شظح خیّی
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تغییار  ٞاا ٚ   ا٘تخابتررشی تٛشغٝ  درضد خٛا٘اٖ ٔٛرد 11در تیٗ  چٙیٗ زیاد ٞشتٙد. ٞٓ
درضاد تاٝ ٔیازاٖ وآ اتفااق       23وٓ ٚ  تٝ ٔیزاٖ خیّی در ٘عاْ ارزصی ٚ ترخیحی فردی

درضد ایٗ ٔؤِفاٝ تاٝ ٔیازاٖ     23درضد زیاد ٚ در تیٗ  15وٝ در تیٗ  افتادٜ اشت؛ درحاِی
ٞا ٚ تغییر در ٘عاْ ارزصی افراد در  ا٘تخاب ی ترتیة تٛشغٝ  ایٗ  زیاد ٚخٛد دارد. تٝ خیّی

ٝ  ارتثاظاات تایٗ فاردی    ی تٛشغٝدرخضٛص  حاَ ٌشترش اشت. ٞاای   ، تراشااس یافتا
درضاد وآ    23وآ ٚ در تایٗ    صدٜ خیّای   درضد از افراد تررشی 7خدَٚ فٛق در تیٗ 

 درضد خیّی زیاد اشت. 21درضد زیاد ٚ در تیٗ  22وٝ در تیٗ  اشت؛ درحاِی
یازاٖ  تاٝ ٔ  ٞای فردی ٚ حٛزٜ خضٛضی ز٘دٌی پیٛ٘دٞا، دِثشتٍی چٙیٗ تغییر در ٞٓ

 درضاد از افاراد ٔاٛرد    10ظٛر ٔیاٍ٘یٗ در تیٗ  زیادی اتفاق افتادٜ اشت. ایٗ صاخص تٝ
زیااد ایاٗ    درضد خیّای  18درضد زیاد ٚ  21درضد وٓ ٚ در تیٗ  23خیّی وٓ،  ٔظاِغٝ

تغییر اتفاق افتادٜ اشت. تا تٛخٝ تٝ اظالغات خدَٚ فٛق ٔیزاٖ دشترشی فاٛری در تایٗ   
ٗ   درضد خیّی 11 درضاد   17واٝ در تایٗ    درضاد وآ اشات؛ درحااِی     19 وآ ٚ در تای

 درضد زیاد اشت. 24زیاد ٚ  خیّی
 

 اسمیزوًف تزای وزمال تًدن متغیزَا ی آسمًن كلمًگزيف :0 ی ضمارٌجذيل 
 هتغير هقذار آزهَى داری سطح هعٌی

 ی فزدی تًسؼٍ 18/0 00/3

 فزدیَا ي تغییز در وظام ارسضي ي تزجیحي  اوتخاب ی تًسؼٍ 00/0 03/3

 ارتثاطات تیه فزدی ی تًسؼٍ 28/0 88/3

 خصًصي سوذگي ی َای فزدی ي حًسٌ تستگي پیًوذَا، دل تغییز در 30/0 81/3

 دستزسي فًری ي فزَىگ فًری 88/0 08/3

 
ٞاا اشاتفادٜ    اشٕیر٘ٛف ترای اظٕیٙااٖ از ٘رٔااَ تاٛدٖ دادٜ    ا  از آزٖٔٛ وٌِٕٛٛٛرف

ٞا، از آزٖٔٛ پارأتریه )طاریة ٕٞثشاتٍی    دادٜ صٛد. پس از اظٕیٙاٖ از ٘رٔاَ تٛدٖ ٔی
ٚ  Sig ≥ P (05/0p=)آ٘دایی واٝ   از ٞا اشتفادٜ خٛاٞد صد. پیرشٖٛ( خٟت آزٖٔٛ فرطیٝ

، تٙاترایٗ فرطایٝ  Zks≥Zαچٙیٗ  اشت ٚ ٞٓ 05/0تر از  ترای تٕاْ ٔتغیرٞا تزريSig ٔمدار 
H1  ٝرد ٚ فرطیH0 پس ٔی ؛صٛد تأیید ٔی   ٝ تٛزیاع خأغاٝ تارای     تٛاٖ ٘تیدٝ ٌرفات وا
ٞاای تحمیاك از    تٙاترایٗ ترای آزٖٔٛ فرطیٝ؛ ٔتغیرٞای تحمیك حاطر ٘رٔاَ اشت ی وّیٝ

 ٌردد. طریة ٕٞثشتٍی پیرشٖٛ اشتفادٜ صد وٝ ٘تایح تٝ دشت آٔدٜ در ادأٝ تررشی ٔی
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 َای تلفه َمزاٌ ي ًَیت ضخصي مذرن ضزیة َمثستگي تیه استفادٌ اس قاتلیت :2 ی جذيل ضمارٌ

 ّا فرضيِ
 ضریة

 ّوثستیی

 سطح

 هعٌاداری
 ًتيجِ

 333/3 111/3 جًاوان در تیه فزدی ی  تًسؼٍَای اجتماػي مًتایلي ي  ضثکٍاستفادٌ اس 
تأییذ 
 فزضیٍ

ٍ ي  َای اجتمیاػي مًتیایلي   ضثکٍاستفادٌ اس  وظیام ارتثاطیات    ی تًسیؼ
 جًاواندر تیه  فزدی تیه

131/3 333/3 
تأییذ 
 فزضیٍ

َا ي تغیییز در   اوتخاب ی تًسؼٍي  َای اجتماػي مًتایلي ضثکٍاستفادٌ اس 
 جًاوان در تیه وظام ارسضي ي تزجیحي فزد

771/3 333/3 
تأییذ 
 فزضیٍ

َای  تغییز در پیًوذَا، دلثستگيي  َای اجتماػي مًتایلي ضثکٍاستفادٌ اس 
 جًاوان ضُزدر تیه  خصًصي سوذگي ی فزدی ي حًسٌ

717/3 333/3 
تأییذ 
 فزضیٍ

دستزسیي فیًری ییا فزَىیگ     ي  َای اجتماػي مًتایلي ضثکٍاستفادٌ اس 
 جًاواندر تیه  فًری

718/3 333/3 
تأییذ 
 فزضیٍ

 
 گيری تحث ٍ ًتيجِ
ٝ »صااخص  پاٙح   تاا  ٘عری، ٞٛیت صخضی، ظثك ٔظاِغات ٝ » ،«یفارد  ی تٛشاغ  ی تٛشاغ

، «یفارد  ٗیارتثاظات تا  ی تٛشغٝ»، «یفرد یحیٚ ترخ یدر ٘عاْ ارزص رییٞا ٚ تغ ا٘تخاب
ٚ ٟ٘ایتاااً « یز٘اادٌ یخضٛضاا ی ٚ حااٛزٜ یٞااای فاارد دِثشااتٍی» ،«ٛ٘اادٞایدر پ رییااتغ»
 .شٙدیدٜ صدٜ اشت «یٚ فرًٞٙ فٛر یفٛر یدشترش»

 ٝ ٝ  ٔغٙاادار تایٗ اشاتفادٜ از    ی ٘تایح ٔظاِغٝ حاطر تیاٍ٘ر راتظا ٞاای اختٕااغی    صاثى
ٝ     .اشت ٞٛیت صخضی ٔدرٖٚ  ٔٛتایّی ٘اٛیٗ   ی تٙاترایٗ عٟاٛر ٚ ٌشاترش ایاٗ رشاا٘

ٖ  تا تٟرٜ ،تٝ غثارتی افراد. تأثیر لرار دادٜ اشت  ارتثاظی، ٞٛیت افراد را تحت  ،ٌیاری از آ
صدٜ در  ٞای اختٕاغی ٔثتٙی تر تّفٗ ٕٞراٜ تررشی صثىٝ پرداز٘د. ٔی ٘ٛغی تٝ تیاٖ خٛد تٝ

 ثةاتزاری وٝ ٕٞٛارٜ تا فرد ٕٞراٜ اشت، ش ی ٔٙزِٝ ، تٝتٛن ایٗ تحمیك صأُ تٍّراْ ٚ فیس
 ٞاای  درن افراد از خٛیصتٗ ٚ ٘ٛع ٕ٘ایش ٚ خٛد تیاٍ٘ری آ٘اٖ، ٔتأثر از ٚیسٌای  صدٜ اشت
ٝ ٔظااتك تاا   یٗ یافتٝ ا ٌیرد. ایٗ ٚشیّٝ ارتثاظی لرار ٕ٘ایصی در صادٜ    ٔظارح ٞاای   ٘عریا

ٝ   اشتچارچٛب ٘عری پسٚٞش  واصات، ٞرلادر ٔیازاٖ اشاتفادٜ از      ی . ٔظااتك تاا ٘عریا
 ٌیر٘د. ٞای ٔدازی لرارٔی وٙد، تیصتر تحت تأثیر ایٗ صثىٝ اافزایش پیداختٕاغی  ٞای صثىٝ

ٞای اختٕااغی   صثىٝاشتفادٜ از  تیٗ حاوی از آٖ اشت وٝچٙیٗ  ٞٓٞای پسٚٞش  یافتٝ
ٝ خٛا٘اٖ در تیٗ  فردی ٘عاْ ارتثاظات تیٗ ی تٛشغٝٚ تٛن ٚ تٍّراْ  فیس ٔغٙاادار   ی راتظا
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تاٛاٖ ٌفات    یاتی ٌید٘ز ٔای  شاخت ی ٔشتمیٕی ٚخٛد دارد. در ایٗ خضٛص ظثك ٘عریٝ
خٛیا٘ٝ حطاٛر یاتٙاد    وارتراٖ تا فغاِیت تازا٘دیصا٘ٝ ٚ ٔصاروتٞا  ایٗ صثىٝدر   وٝ ٞرچٝ
ٔادرٖ   یاحتٕاَ تأثیرپذیری ٞٛیت صخض ،رٚ ایٗ تِٛید ٔغٙا شٟیٓ ٞشتٙد ٚ از تیصتر در

ٝ    ٞاا  ایٗ یافتٝ تیصتر اشت. آٟ٘ا ٛ   ٞاای   ٕٞشاٛ تاا یافتا ٖ ضاثٛری خشرٚصااٞی ٚ آذرٌا
تاا   ،٘صاٖ داد٘د فطای ٔداازی اشت وٝ ( 1394اِدیٙی ) صٟاب فرزا٘ٝ ٚ فالحتی (،1392)

را تدٖٚ ٔحادٚدیت زٔاا٘ی   خٛا٘اٖ ، أىاٖ حطٛر افراداختضاص فطای غٕٛٔی تٝ ٘فع 
تاا حطاٛر   خٛا٘اٖ  صٛد. آٟ٘ا ٔی وٙد ٚ تاغث تاال رفتٗ حس اشتمالَ ٚ ٔىا٘ی فراٞٓ ٔی
رٚیادادٞای ز٘ادٌی خاٛد را ٔاٙغىس      ٞای صخضی ٚ خٙثٝ تٛا٘ٙد ٔی در فطای ٔدازی

ٔتفااٚت  تا غماید  ،غأالت آ٘اٖافزایش ت وٙٙد ٚ ایٗ أر تاغث واٞش ا٘زٚای اختٕاغی ٚ
 صٛد. ، ٔییىدیٍرتا 

ظٛر غاْ ٚ فٟٓ ٞاٛیتی واٝ فارد از     تیٗ تىِٙٛٛسی ٚ فرًٞٙ تٝ ی راتظٝدر ایٗ ٔیاٖ، 
، «ٔغٙاائی » ی ی اتغااد ٌشاتردٜ   وٙٙدٜ سٔٙغى خٛد ٚ دیٍری در ارتثاط تا تىِٙٛٛسی دارد

ٝ  ٞاای  یه خأغاٝ اشات. در ٔیااٖ تىِٙٛاٛسی     «ٞٛیت خٕغی»ٚ  «ٞٛیت فردی»  تدرتا
ٝ ٞاای ارتثااط از راٜ دٚر ٘اٛیٗ     ز٘دٌی ا٘شاٖ، تىِٙٛٛسی ی صدٜ  ارتثااط تاا افاراد در     وا

زٔاٖ فاراٞٓ آٚردٜ اشات، ٘شاثت خدیادی از فرٞٙاً،       ٞٓ ضٛرت را تٝ  ٞای دٚر فاضّٝ
ٞای ارتثاظی  فردیت خدید، حّمٝرٚ  ایٗ از ، حافعٝ ٚ فاضّٝ را تازشازی وردٜ اشت.ٔغٙا

 ٞدفٕٙدتری پیدا وردٜ اشت.
ٞای اختٕااغی   صثىٝ وٝ تیٗ اشتفادٜ از حاوی از آٖ اشتچٙیٗ  ٞٓٞای پسٚٞش  یافتٝ

ٕٞثشتٍی ٔثثت  ٞا ٚ تغییر در ٘عاْ ارزصی ٚ ترخیحی فردی ا٘تخاب ی تٛشغٝٔٛتایّی ٚ 
ٝ  تٛشغٝ ٚ تٙٛع ا٘تخابٚ ٔغٙاداری ٚخٛد دارد.  ٝ  وٙٙادٜ  ٘اٛغی ٔاٙغىس   ٞا، تا  ی ی تٛشاغ

ٞاا   وٝ فرد را از ٔحدٚدیت ٚ تغأُ ته ا٘تخاتی تاٝ تىثار ا٘تخااب   اشت لدرت فردیت 
ٞای ٔتىثری وٝ  چٙدٔٙعٛرٜ صدٖ ایٗ ضٙغت ارتثاظی تٝ ٕٞراٜ ا٘تخاب. اشتشٛق دادٜ 

ٚ ٞاای تّفاٗ ٕٞاراٜ     ٌٛصای صدٜ، ٔٛخة چٙد ا٘تخاتی صدٖ خٛد  در ایٗ ضٙغت فراٞٓ
ٞای تحمیك حااوی از آٖ اشات واٝ تایٗ      یافتٝٞا از ظریك ایٗ اتزار صدٜ اشت.  دشترشی

ٚ   اشتفادٜ از صثىٝ  ی ٞاای فاردی ٚ حاٛزٜ    پیٛ٘ادٞا، دِثشاتٍی   ٞای اختٕااغی ٔٛتاایّی 
تا عرفیات ا٘تخااتی    ٞای اختٕاغی ٔغٙاداری ٚخٛد دارد. صثىٝ ی راتظٝ خضٛضی ز٘دٌی

 اشات. فراٞٓ وردٜ ٚ دیٍری د خٛ خدیدی ترای ا٘غىاسی  دریچٝوٝ فراٞٓ وردٜ اشت، 
ٝ ،  ٞای چٙدٔٙعٛرٜ لاتّیت ٞٛیات   ی ایٗ تىِٙٛٛسی ارتثاظی را تثدیُ تٝ یه ٕ٘اد ٚ ٘صاا٘

ٞٛیت خٕغی فارد ٕ٘اٛدٜ اشات.     ای از دیٍر، تثدیُ تٝ ٕ٘اد ٚ ٘صا٘ٝ یفردی ٚ در ٍ٘اٞ
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ٝ   ایٗ یافتٝ فرزا٘اٝ ٚ   (،1392ضاثٛری خشرٚصااٞی ٚ آذرٌاٖٛ )   ٞاای   ٞا ٕٞشٛ تاا یافتا
 اشت.( 1394اِدیٙی ) صٟاب فالحتی
ٚ  ٞاای اختٕااغی ٔٛتاایّی    صثىٝٞای پسٚٞش، تیٗ اشتفادٜ از  چٙیٗ تراشاس یافتٝ ٞٓ

 ی عرفیت ٚ الیٝٔغٙاداری ٚخٛد دارد.  ی راتظٝ ز٘دٌیدشترشی فٛری یا فرٍٞٙی فٛری 
لارار   دیا پٙدٓ فردیت وٝ در لاِة دشترشی فاٛری فاردی ٚ فرٞٙاً فاٛری ٔاٛرد تأو     

ٟٕٔی از فرًٞٙ ٘اصی از تىِٙٛٛسی فٛری ارتثاظی اشت وٝ در پرتاٛ آٖ   ی خٙثٝ ،ٌرفت
ٝ    تٛشاغٝ ٔای   ٞای تیٗ فرٍٞٙی دشترشی ارتثااظی ٘زدیاه تاالی     ی یاتاد ٚ فارد در حّما

ر دشاترس تاٛدٖ ٕٞیصاٍی ٚ ارتثاظاات     ٔغٙا صدٖ فاضاّٝ، د  ٔا٘د. تٕاس دائٕی، تی ٔی
ٞاای فاٛری فاردی را فاراٞٓ      خدیدی تٝ ٘اْ دشترشای  یشٛ عرفیت خا حاطر از یه ٕٞٝ

آٚردٜ اشت ٚ از شٛی دیٍر، ٔشیر خدیادی از ز٘ادٌی را تاٝ ٚخاٛد آٚردٜ اشات واٝ       
 یدشترشی فاٛری، فطاای اختٕااغی خدیاد     د.تٛاٖ از آٖ تٝ فرًٞٙ فٛری تغثیر ور ٔی

ٚ ٔفْٟٛ وأالً تغییریافتٝ خٛاٞٙد تٛد. فرًٞٙ  صٛد وٝ در آٖ فاضّٝ ٚ زٔاٖ ٔحشٛب ٔی
ٝ   تدٖٚ تأخیر ٔٛاخاٝ ٔای   یفٛری ٘یز خأغٝ را تا فطای تادٖٚ تاأخیر، در    ی وٙاد. خأغا

صاٛد. از   اختٕاغی ٔحشٛب ٔای ٚ تخش  ٘دات یٞای اختٕاغی راٞثرد فٛریت ی ٍٞٙأٝ
وردٖ در ارتثاظات اختٕاغی، تغد دیٍری از فردیت را  ظرفی، تأُٔ ٚ فاضّٝ ٚ زٔاٖ پیدا

تٛاٖ تغثیار تاٝ خّاٛت فاردی وارد. خّاٛت فارد در فطاای          وٙد وٝ از آٖ ٔی تأٔیٗ ٔی
تحراٖ فردیات را تاٝ    تٛا٘د یه أر طد فردی ٔحشٛب صٛد وٝ ٞای فٛری ٔی دشترشی

 .د٘ثاَ خٛاٞد داصت
( ٕٞشاٛ اشات. آ٘ااٖ در    1396ئی )شارٚ دا٘ایی ٚ تاتائی٘تایح تحمیك تا ٘تایح تحمیك 
ٔدازی در ٌارایش تاٝ ٞٛیات ّٔای تاٝ ایاٗ ٘تیداٝ         ٞای پسٚٞصی تا غٙٛاٖ ٘مش رشا٘ٝ

ٝ  ّٔای  ٞٛیت ٚ ایٙتر٘ت از اشتفادٜ ٔیزاٖ تیٗ وٝ رشید٘د  دارد. ٚخاٛد  ٔغٙااداری  ی راتظا
خاٛد   رصاد  تر ایٙتر٘ت تأثیر» غٙٛاٖ تا خٛد ی  ٔظاِغٝ ٘یز در (2007) ٕٞىارا٘ش ٚ الً٘

 تدرتیات دریافت خٟت رٚصی ٔثاتٝ تٝ ایٙتر٘ت از اشتفادٜ وٝ داد٘د ٘صاٖ« ٞٛیتی خٛا٘اٖ

ٗ  ٔفٟٛٔی تٝ تغٟد ی ٔیزاٖ ٔٙزِٝ تٝ ٘یز ٞٛیت رصد شایثر٘تیه ٚ ٔحیط در  خاٛد،  از ٔغای
 ٌردد. ٔی درن

ٔیازاٖ اشاتفادٜ    واصت، ی تٛاٖ ٌفت وٝ تراشاس ٘عریٝ ٔی ٞای تحمیك تثییٗ یافتٝدر 
ٝ داردتاأثیر  تر ٞٛیات واارتراٖ    ٔثتٙی تر ٔٛتایُ ٞای اختٕاغی از صثىٝ ٞرلادر   ؛ در٘تیدا

. اشات  واارتر تیصاتر     ٞاا افازایش یاتاد احتٕااَ تأثیرپاذیری      ٔیزاٖ اشتفادٜ از ایٗ صثىٝ
ت اختٕاغی خٛد، فتا اشتفادٜ ٚ رطایتٕٙدی تراشاس ی تراشاس ٘عریٝ ،چٙیٗ وارتراٖ ٞٓ
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وٙٙد ٚ تار ایاٗ    ٔی د٘ثاَ ٞای اختٕاغی دٜ از صثىٝااشتف ٞا ٚ اٞداف ٔتفاٚتی را در اٍ٘یزٜ
ٞاا،   ٌیر٘د ٚ آٟ٘اا را در ارزش  ٞای ٔتفاٚتی ٘یز از ارتثاط تا ایٗ صثىٝ ٔی داشاس تازخٛر

واٝ اٞاداف ٚ    وٙٙاد. تٙااترایٗ درضاٛرتی    ٞاای خاٛد اغٕااَ ٔای     احشاشات ٚ صاٙاخت 
احتٕاَ تأثیرپاذیری   ،تاصد ٞدفٕٙدٞای اختٕاغی  در اشتفادٜ از صثىٝ ،ای وارتراٖٞ اٍ٘یزٜ

ٝ   ،تر ایٗ غالٜٚ. خٛاٞد تٛد آٟ٘ا تیصتر اختٕااغی ٌیاد٘ز    یااتی  شااخت  ی تراشااس ٘عریا
، ٔحضاَٛ ٚ ٔخّاٛق   ٔثتٙی تار تّفاٗ ٕٞاراٜ    ٔدازیٞای  تٛاٖ اشتٙثاط ورد وٝ صثىٝ ٔی

 ا٘د، أاا ایاٗ ٔحایط    خّك وردٜ وٙش ٔغٙادار آدٔیاٖ ٞشتٙد ٚ افراد خٛد چٙیٗ ٔحیظی را
ٝ    ٞایی را تر غأالٖ اغٕاَ ٔای  پس از صىُ ٌرفتٗ، ٔحدٚدیت ٞاای   وٙاد. شااختار صاثى

ٞا  آدْ تراشاس تازتِٛید یا تىرار ٕٞاٖ رفتار ٔداْٚ تٛن، ٔٛتایّی تٍّراْ ٚ فیساختٕاغی 
ٝ      دٚاْ ٔی  تارخالف شاایر   ،ٞاای اختٕااغی ٔداازی    یاتاد. افاراد در رٚیاارٚیی تاا صاثى
تّىاٝ   ؛ٌیر٘اد  وٙٙادٜ لارار ٕ٘ای    تِٛیدوٙٙدٜ یا ٔضرف ی دٜٞای ٔتغارف، ضرفاً در ر رشا٘ٝ
 زٔاٖ ایٗ دٚ ٘مش را داصتٝ تاصٙد ٚ در آٖ تٝ تِٛید ظٛر ٞٓ تٛا٘ٙد در ضٛرت تٕایُ تٝ ٔی

ٚ تازتِٛید تپرداز٘د، أا افاراد در ترخاٛرد تاا ایاٗ شااختار ٔیازاٖ فغاِیات ٚ ٔصااروت         
تٛاٖ اشتٙثاط ورد واٝ ٞرٌااٜ    یاتی ٔی ختی شا دار٘د. درٚالع تا اشتفادٜ از ٘عریٝ ٔتفاٚتی
ٞای اختٕااغی حطاٛر یاتٙاد،     خٛیا٘ٝ در صثىٝ فغاِیت تازا٘دیصا٘ٝ ٚ ٔصاروت وارتراٖ تا

 .ٔغٙا شٟیٓ ٞشتٙد ٚ تٝ ٕٞیٗ دِیُ ٘یز احتٕاَ تأثیرپذیری آٟ٘ا تیصتر اشت تیصتر در تِٛید
ٝ ٔدازی  ٞای عٟٛر فٙاٚری واروردٞاای   ی فزایٙادٜ  ی خدید ٔرتثط تا رشا٘ٝ ٚ تٛشاغ

ٝ تّفٗ ٕٞراٜ ٞاای تیصاتری در فرایٙاد     ، عرفیات خٟاا٘ی ٚب  ی ، در وٙار اتضاَ تٝ صاثى
افازایش أىا٘اات ٚ حادٚد     وٙاد.  فراٞٓ ٔی در فطای ٔدازیپیاْ ترای وارتراٖ  ی ٔثادِٝ

اشاتفادٜ   ٍٛٞاای چصٍٕیری را در اِ وارٌیری تّفٗ ٕٞراٜ، تٙٛع در تٝ ،اختیارات وارتراٖ
 ،از ایٗ رشا٘ٝ ایداد وردٜ اشت وٝ حاٚی تّٛیحات صایاٖ تٛخٟی ٞشتٙد. ٔفاٞیٓ طٕٙی

یادآٚر ایٗ ٘ىتٝ ٞشاتٙد واٝ ارتثاظاات شایار،      ،در ظراحی ٔحتٛا ٚ خدٔات تّفٗ ٕٞراٜ
وٝ تشتر ٔٙاشثی را فاراٞٓ آٚردٜ اشات تاا     تردار٘د چٙاٖ غٙاضر ٟٕٔی از تیاٖ خٛد را در

ٞای ٞٛیتی خٛد را تٛشغٝ دٞٙاد.   خٙثٝ، ٜ از دشترشی فراٌیر تٝ یىدیٍروارتراٖ تا اشتفاد
حاطار واٝ فارد را در تٕاأی شااغات       فّٙاٚری ارتثااظی ی  ٔٙزِٝ چٙیٗ تٝ ٕٞراٜ ٞٓ تّفٗ
 ٝتٛشاغ  یتارا  ید، اتازار ٞا د یلرار ٔ ٍراٖیٞا در ارتثاط تا د ٔىاٖ ی رٚز ٚ در ٕٞٝ صثا٘ٝ

ٔضارفی ٚ   ی تیدٝ ٌرفت تا پیدایش خأغٝتٛاٖ ٘ درٔدٕٛع ٔی .صٛد یلدرت ٔحشٛب ٔ
 ٔختّف تّفٗ ٕٞراٜ، ذائمٝ ٚ ٘ٛع ٔضرف افراد پیٛشتٝ تغییار ی ٞا ٔدَ تِٛید ا٘ثٜٛ واالٞا،

یاتٙاد ٚ   ٔیٞای ٕٞراٜ ٞٛیت  تّفٗٞای اختٕاغی  صثىٝافراد ٕٞٛارٜ تا اشتفادٜ از . اتدی یٔ
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ای ترای ایداد  ف افراد ٚشیّٝتٛا٘ٙد رفتار خٛد را تغییر دٞٙد درٚالع ٔضر ٔی تراشاس آٖ
 اشت. ٞای خدید ٞٛیت

ٝ      یاتی ٌید٘ز ٔی تراشاس ٘عریٝ شاخت ٞاای اختٕااغی    تاٛاٖ اشاتٙثاط وارد واٝ صاثى
ٔدازی ٔحضَٛ ٚ ٔخّٛق وٙش ٔغٙادار آدٔیاٖ اشات ٚ افاراد چٙایٗ ٔحیظای را خّاك      

وٙاد،   ٞایی را تر غأالٖ اغٕاَ ٔای  ورد٘د، أا ایٗ ٔحیط پس از صىُ ٌرفتٗ، ٔحدٚدیت
ْ  دیٞای اختٕاغی ایٙتر٘تی تراشاس تازتِٛ شاختار صثىٝ ٞاا   یا تىرار ٕٞاٖ رفتار ٔاداْٚ آد

ٞاای   ٞای اختٕاغی ٔدازی ترخالف شایر رشا٘ٝ یاتد. افراد در رٚیارٚیی تا صثىٝ دٚاْ ٔی
تٛا٘ٙاد در   ٌیر٘د، تّىاٝ ٔای   وٙٙدٜ لرار ٕ٘ی یا ٔضرف دوٙٙدٜیتِٛ ی ٔتغارف، ضرفاً در ردٜ

زٔاٖ ایٗ دٚ ٘مش را داصتٝ تاصٙد ٚ در آٖ تٝ تِٛیاد ٚ تازتِٛیاد    ظٛر ٞٓ ٕایُ تٝضٛرت ت
دار٘اد.   تپرداز٘د، أا افراد در ترخٛرد تا ایٗ شاختار، ٔیزاٖ فغاِیت ٚ ٔصااروت ٔتفااٚتی  

در تٛاٖ اشتٙثاط ورد واٝ ٞار چاٝ واارتراٖ      یاتی ٔی ی شاخت درٚالع تا اشتفادٜ از ٘عریٝ
ٞای اختٕاغی حطٛر یاتٙد، تیصتر در  خٛیا٘ٝ در صثىٝ ٝ ٚ ٔصاروتتازا٘دیصا٘ ٞای فغاِیت

 .تِٛید ٔغٙا شٟیٓ ٞشتٙد؛ تٙاترایٗ احتٕاَ تأثیرپذیری ٞٛیت فرٍٞٙی آٟ٘ا تیصتر اشت
 ٌردد: ٞا ٚ ٘تایح تحمیك پیصٟٙادٞایی تٝ صرح ذیُ ارائٝ ٔی تا تٛخٝ تٝ یافتٝ

ٞای خدیادی را   فراٚاٖ، فرضت ٞای اختٕاغی ٔٛتایّی، تٝ دِیُ داصتٗ أىا٘ات صثىٝ
حاَ ایاٗ رشاا٘ٝ حاریٓ      ایٗ ا٘د. تا خٟت ٌشترش اظالغات ٚ ارتثاظات تٝ ٚخٛد آٚردٜ

  ٝ ٞاا   خضٛضی افراد را تحت تأثیر لرار دادٜ اشت؛ تٙاترایٗ اشتفادٜ ٞدفٕٙد از ایاٗ رشاا٘
 ٞای احتٕاِی خٌّٛیری وٙد. تٛا٘د از آشیة ٔی

ٚیسٜ ٘ٛخٛا٘ااٖ ٚ خٛا٘ااٖ در اشاتفادٜ از     اٖ ٚ تٝای تٝ صٟرٚ٘د آٔٛزش شٛاد رشا٘ٝ تا
ٗ  از اشاتفادٜ  تٝ دادٖ خٟت ٞای اختٕاغی ٔثتٙی تر ٔٛتایُ ٚ صثىٝ رشاا٘ٝ در فطاای    ایا
ٖ  ٚ طارر  از حادٚدی  تاا  تٛاٖ ٔی ّٔی اٞداف تٝ دشتیاتی درخضٛص ٔدازی  ٞاای  زیاا
 ٌزید. دٚری ّّٔی ٞٛیت تطغیف از ٘اصی

فرًٞٙ تٛٔی ٚ اشتفادٜ از غٙاضر فرٞٙاً ّٔای    ٞای ٔتٙاشة تا ریزی اپّیىیصٗ ظرح
تٛا٘د خٛا٘اٖ را تاٝ اشاتفادٜ از آٟ٘اا شاٛق دادٜ ٚ در تّفیاك فرٞٙاً        ٞا ٔی در ایٗ تر٘أٝ

 صخضی ٔدرٖ تا فرًٞٙ شٙتی ٚ ّٔی ٔؤثر تاصد.
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 هٌاتع
ٝ  »(؛ 1387ٌد٘ٝ، غثاس ) تٟٙٛئی ؛اتراٞیٕی، لرتا٘غّی - ٝ   تررشای خأغا ٞاای ٞاٛیتی در تایٗ خٛا٘ااٖ      صاٙاختی ٌٛ٘ا

 .127-152، ضص 1ش ، 9 ، س33 یاپیپ، فصلىامٍ مطالؼات ملي، «)ٔظاِغٝ ٔٛردی تاتّشر(
ُ    »(؛ 1388ٚحید ) غمیّی، شید ؛ٔحٕد ، شیدزادٜ یٟٔداحٕدی، ثریا؛  - ٌیاری   تأثیر اشتفادٜ از تّفاٗ ٕٞاراٜ تار صاى

، 60ش ، 16دٚرٜ ، َای ارتثیاطي  ٍ پژيَصفصلىام، «ٞٛیت صخضی ٔدرٖ در ٘ٛخٛا٘اٖ ٚ خٛا٘اٖ صٟر تٟراٖ
 .125-150ضص 

تاٛن ٚ   اختٕاغی فیس ی صثىٝ»(؛ 1395الثاِی، شٕیٝ ) ؛احٕد؛ پیرحیاتی، ٘رٌس افصار، شیٕیٗ؛ ٔیرٔحٕدتثار، شید -
، ضاص  87ش ، 23دٚرٜ ، َای ارتثیاطي  فصلىامٍ پژيَص، «ٞٛیت صخضی ٔدرٖ دختراٖ ٚ ز٘اٖ صٟر تٟراٖ

157-137. 

تررشی ٔیازاٖ رصاد ٞٛیات فاردی ٔادرٖ در ٔیااٖ دختاراٖ        »(؛ 1390غثداِٟی، ٔحٕد ) ؛زٞیرٔضظفیتّٛردی،  -
 .143-164، ضص 1ش ، 9س ، فصلىامٍ مطالؼات سوان، «٘ٛخٛاٖ صٟر تٟراٖ

ُ  ٗیٞاا در تا   ٚ صاىاف ارزش  ٙتر٘تیراتظٝ ا یتررش» ؛(1383) ٓیٔر ،یٍیتٗ یتٛرتٛر حش - ٝ  اٖیا ، پا«دٚ ٘شا  ی ٘أا
 دا٘صٍاٜ تٟراٖ. یدا٘صىدٜ غّْٛ اختٕاغ اشتاد رإٞٙا اغعٓ راٚدراد،ارصد،  یوارصٙاش

 ، ترخٕٝ ضاِح ٘دفی، تٟراٖ: صیرازٜ.تحزان ًَیت تٍیمذرو پستوقذ اجتماػي (؛ 1385داٖ، راترت ) خی -

فصلىامٍ ، «ٞای ٔدازی در ٌرایش تٝ ٞٛیت ّٔی ٘مش رشا٘ٝ»(؛ 1396شارٚئی، ٔضظفی ) تاتائی ؛دا٘ایی، اتٛاِفطُ -
 .43-68، ص 3ش ، 18 ، س71 یاپیپ، مطالؼات ملي

ٚ  ورٔای اهلل  ترخٕٝ غازت  ،يفزَىگ انیم يافتیرَ َا، یرساوص وًآير ؛(1379) دیفّٛٔ، ىریصٛٔ ؛راخرز، اٚرت -
 .رازیص ی: ٔروز ٘صر دا٘صٍاٞرازیص ،ییاتٛظاِة فٙا

فرٍٞٙای ٚ ٔاادی در تاازتغریف ٞٛیات     تأّٔی در تاب ٞٛیت ز٘ا٘ٝ )إٞیات ٔٙااتع   » ؛(1383) خاٜ، ٔریٓ رفغت -
 دوتری دا٘صىدٜ غّْٛ اختٕاغی دا٘صٍاٜ تٟراٖ. ی رشاِٝ، اشتاد رإٞٙا تالر شارٚخا٘ی ،«اختٕاغی ز٘اٖ(

 .ا٘تصارات غّٕیٖ: ٔحشٗ ثالثی، تٟرا ترخٕٝ، در ديران مؼاصز يضىاس وظزیٍ جامؼٍ (؛1383) ریتزر، خٛرج -

تٛن( تر ٞٛیات   ٞای اختٕاغی ٔدازی )فیس تأثیر صثىٝ»(؛ 1392) ٘شریٗ، آذرٌٖٛ ؛حثیة، خشرٚصاٞی ضثٛری -
ضاص  ، 2، ش 8 ی ، دٚرٜای مجلٍ مطالؼات رساوٍ، («اختٕاغی )ٔٛردٔظاِغٝ: دا٘صدٛیاٖ دا٘صٍاٜ آزاد اشالٔی

25-9. 

ٖ  »(؛ 1374غثااداِٟی، ٔحٕااد ) - اوجمییه  ی وامییٍ، «ٞٛیاات خٕغاای ٚ دیٙأیشاآ ٚ ٔىااا٘یزْ تحااَٛ آٖ در ایاارا
 .63-83، ضص ضىاسي ایزان جامؼٍ

ٗ  ؛غثداِٟی، ٔحٕد - ٛ ٌارایش  » (؛1381تار، غثٕااٖ )   حشای ٖ      اٖیدا٘صاد مجلیٍ  ، «تّاٛذ تاٝ ٞٛیات ّٔای در ایارا
 .101-121، ضص 4ش ، 4دٚرٜ ، ي ایزانضىاس جامؼٍ

ٝ   شیٔؤثر تر ٌرا یغٛأُ اختٕاغ یتررش»؛ (1394) ٝیراط ،یٙیاِد صٟاب یفالحت ؛اهلل فیش فرزا٘ٝ، -  ٞاای  تاٝ صاثى
ٍ  دي ،«(تاتُ صٟر دْٚ دٚرٜ دختر اٖآٔٛز ٔظاِغٝ: دا٘ش ٔدازی )ٔٛرد اختٕاغی ٍ  ي مطیاركت  فصیلىام  تًسیؼ
 .1-22، ضص 1شاَ اَٚ، ش  ،اجتماػي

دفتار ٔظاِغاات ٚ تٛشاغٝ      تٟاراٖ:  ،یای غثرا یترخٕٝ ٟٔد ،يتز مطالؼات ارتثاط یدرآمذ ؛(1386) خاٖ شه،یف -
 ٞا. رشا٘ٝ

 .٘صر ظرح ٘ٛ :احٕد غّیمّیاٖ ٚ افصیٗ خاوثاز، تٟراٖ ترخٕٝ، ػصز اطالػات (؛1385)واشتّز، ٔا٘ٛئُ  -

 ٘صر آٌٝ. ٖ:تٟرا ،غثاس ٔخثر ، ترخٕٝوظزیٍ اجتماػي مذرن اس پارسًوش تا َاتزماس (؛1388) ورایة، یاٖ -

 .٘صر لمٙٛس :، ترخٕٝ حشٗ چاٚصیاٖ، تٟراٖچکیذٌ آثار آوتًوي گیذوش(؛ 1383)آ٘تٛ٘ی  ٌید٘ز، -
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