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نقش دیجیتالی شدن مصرف رسانهای در سبک زندگی شهروندان باالی  81سال
شهر تهران
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چکیذُ
ٌثٱِّایاخسوا٠یهداقیً٭ًهْنٍاواویؼـزگًَگیاؼـاٮهاًىثرتِؼًیایخیفاهوَى

ای٩اهیٌٌٰؽٍتاًوایًـٍاتٗضاٰنتفقًؽگیٌیَُخؽیؽقًؽگیٍاًؽیٍویؽىـاتوفایهػا٘ثواى
غَؼتِاـه٥اىآٍـؼٍُتفوثٯقًؽگیهػا٘ثاىزاثیفگؿاـًؽّ.ؽ٦اقزط٭ی٫ضأفتفـویً٭وً
ؼیدیسالیٌؽىهّف٦ـواًِایؼـوثٯقًؽگیٌْفًٍؽاىزْفاًیاور.اقلطاّٚوؽ ٦زط٭یو٫
ضأفاقًَٰٞاـتفؼیٍاقلطاٚـٍيگفؼآٍـیا٘ال٠واذخیوایٍویاوور.ؼـایويخومًٍّاق
ًٝفیِواغریاتیگیؽًكًٍٝفیِاوس٩اؼٍُغٌٍَؼیٰازكتٌَِ٠اىزاـزَبًٝوفیاووس٩اؼٌُوؽ.
خاهِ١آهاـیخمًٍّهٍسولتفٌْفًٍؽاىواٰيٌْفزْفاىؼـوال1397اورٍضدنًوًَِتوا
اوس٩اؼُاق٨فهَلَٰٰفاىه١اؼل٩ً420فتفآٍـؼگفؼیؽِٰتواـٍيًوًَوِگیوفیغٌَوِایزٌوؽ
ایاًسػابٌؽًؽ.تفایگفؼآٍـیا٘ال٠اذاقخفوٌٍاهِهط٭٫واغسٍِتفایزطلیولؼاؼُّوا
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ؼٍوا٠راقٌثٱِّایاخسوا٠یاوس٩اؼُهیٌٌٰؽٍایٌىساگفامٍزلگفامخفٰواـتفؼزفیيٌوثٱِّوای
اخسوا٠یّىسٌؽً.سایحاوسٌثا٘یخمًًٍٍّاىؼاؼِٰتیيوثٯقًؽگیٍؼیدیسالیٌوؽىهّوف٦
ـواًِای اوس٩اؼُاقٌثٱِاخسوا٠یهداقی هؽذٕ٠وَیرٍهیوكاىٍاتىوسگیـاتٙوِهٌ١واؼاـی
ٍخَؼؼاـؼً.سایحآقهَىـگفویَىًیكًٍاىؼاؼٰوِاووس٩اؼُاقٌوثٱِّوایاخسووا٠یهدواقی50
ؼـِؽ هؽذَٕ٠یرؼـٌثٱِّایهداقی22ؼـِؽٍهیكاىٍاتىسگیتٌِثٱِّایهدواقی50
ؼـِؽاقز٥ییفاذگفایًخاوػگَیاىتِوثٯقًؽگیـاخیًتیٌیهیٌٰؽٍتیٍسفیيزواثیفهفتوَٖ

تِهیكاىاوس٩اؼُاقٌثٱِّایاخسوا٠یهداقیاور .

ٍاصُّای کلیذی 
ؼیدیسالیٌؽى وثٯقًؽگی ٌثٱِّایاخسوا٠یهداقی هّف٦ـواًِای.

هقذهِ

وثٯقًؽگی1تػٍیاققًؽگیاورِٰ٠والزط٭و٫هوییاتوؽٍؼـتفؼاـًوؽُ٘یو٧
ٰاهل١٨الیرّاییاورِٰا٨فاؼؼـقًؽگیـٍقهفُغَؼاًدامهیؼٌّوؽ؛تٌواتفایي٘یو٧
١٨الیرّایهػسل٧ا٨فاؼؼـّف٠فِِاققًؽگیهیزَاًؽواقًؽُووثٯقًوؽگیآًْواؼـ
٠فِِتاٌؽ(ـَٔیقاؼُ .)117:1385وثٯقًؽگیًٍاىؼٌّؽُخلَُتیفًٍویاؼـاٮاق
غَؼؼـهطیٗقًؽگیٍاًسػابّایاٍؼـقًؽگیـٍقهفُاور.ووثٯّوایقًوؽگیؼـ
زاـزَبز١اهلتیيا٨فاؼٍهٌ١اییِٰؼـایيز١اهلـؼٍتؽلهیٌوَؼْٜوَـهوییاتوؽ
(اهامخوِ١قاؼٍُّوٱاـاى .)106:1392وثٯقًؽگیاقَ٠اهلهس١ؽؼیاثفهویخوؿیفؼ
ِٰیٱیاقهْنزفیيآىّاوثٯهّف٦ـواًِای2اور.هّوف٦ـوواًِایهٌٍواهوؽـى
واغساـَّیسیتٌِواـهیـٍؼٍایيًٱسِهطَّلز٥ییفآٌّگقًوؽگیٍ٨فا٤ورتٍوف
اهفٍقاور.یٱیاقات١اؼوثٯقًوؽگی ووثٯهّوف٦ـوواًِایاوورٰوِّووفاُتوا
هَلِّ٩ایؼیگفوثٯقًؽگیـازٍٱیلهیؼّؽ.تاٍخَؼایويووثٯهّوف٦ـوواًِای
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غَؼًیكتٌَِ٠اى٠اهلز٥ییفؼٌّؽُتفؼیگفات١اؼووثٯقًوؽگیهاًٌوؽز٩وفیص غفیوؽٍ
هّف٦هاؼی ز٥ؿیِ وثٯخٌٍَیاثفگؿاـاور .
زي 1ه١س٭ؽاورؼـهیاىَ٠اهلؼغیلؼـزگًَگیوثٯقًوؽگی هّوف٦ـوواًِای
خایگاّیغاَؼاـؼ؛زفاِٰضَٕـٰویـواًِّایگًَاگَىؼـقًؽگیآؼهیاىتٍِیمُ
خهاق٨فاگیفٌؽىزل٩يّوفاُ تِّوِاٍ٬اذتیؽاـیاًىاىّاگىوسفيیا٨سوِاوور.اق
وَیؼیگفضَٕـٰی٩یـواًِّاـاًیكؼـقًؽگی٨فؼیٍاخسووا٠یاًىواىّواتویًاق
گؿٌسِهیتیٌین.زاثیفـواًِّاتفٍا١٬یراخسوا٠یاهفیخؿیف٨سٌِؽُاوور(زوي :1388
ٌ.)287ثٱِّایاخسوا٠یهداقیؼًیایهسٌٍَٞخفقـٍ٪تف٬ویاقهّوف ٦خٌَوًٍ
وثٯهّف٨ی ٨فا٤سیـاخیًـٍیٰاـتفاى٬فاـهیؼّؽ ِٰؼًیایٍا١٬ویـاًیوكزطور
ٌیٱِّایاخسوا٠یهداقیتاخؿاتیرٍ٬اتلیرّایغَؼتًِطَی
ٌ١ا٬ٞفاـؼاؼُاور .
ٰاـتفاىـاٌی٩سِغَؼًوَؼُِٰٰاـتفاىـاغَاوسِیاًاغَاوسِتِهٍاـٰرتفهیاًگیكؼٍ
آًْاـاتِّواًٌؽواقیٍّوؿاذخٌؽاـیتاٌ٠اِفًٍ٭ًّوایاـاهوٌِوؽُؼـٕ٨واّای
هداقیٍایؽُآلّاؼَ٠ذهیٌٰؽٍـواًِّایؼیدیسالتازثلیٍ٣الگوًَوواییٍزوفٍیح
ٜاّفیغاٍَّوسٌیيـاُّایؼوسیاتیتِآىا٨وفاؼـاتوفایؼووسیاتیتوِایوؽُآلوی
تیهٌ٤ٍ٫ٙیفٍا١٬یتِزٱاخَاًؽاغسِاور .

اهفٍقُتایؽاٰاًسیؼـایٌىساگفام ٍازهآجٍزلگفامٍیاٍَّ٨ویهتوَٮٍ...ؼاٌوسِ
تاٌیؽزاتسَاًیؽتاؼیگفاىز١اهلٌٰیؽٌ.ثٱِّایاخسوا٠ییٯ٨فِورتویتوؽیلتوفای
ا٨فاؼخاهِ١تَخَؼآٍـؼُِٰؼ٤ؽِّ٤ا غَاوسِّاًٍٝوفاذغوَؼـاؼـایويٕ٨واّاتوِ
ًسایحخمًٍّّوای٨فخوی( )1397ووْفابقاؼٍُّوٱواـاى( )1397

اٌسفاٮتگؿاـًؽ.
٨ف٬وواًیٍهْوواخفی( )1397ـاٍؼـاؼٍگیٍوویٌكخوواًی(٠ )1396یووؽیقاؼٍُاضوووؽی
تلَ٘ٱی(ّ )1396اٌویهٌ٩فؼٍـتی١ی(ٰ )1395الیيٍ)2013(2وواـیٌالی)2013(3
ًٍاىهیؼّؽٌثٱِّایاخسوا٠یتا٠فًٍِٔوایًٌیَُّایقًؽگیگًَاگَىٍه١ف٨وی
1

. Ten, A.
. Klein, K.
3
. Sarinally, SH.
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وثٯقًؽگیتٌَِ٠اىقًؽگیایؽُآلؾاه٭ٌٍِیَُقًؽگیٰاـتفاىـازطرویٙفُغوَؼ
ؼـآٍـؼُاورٰ.اـتفاىؼـقًؽگیغَؼوفا٤٢ؿا ٨ىرَ٨ؼیاـلیویهیـًٍؽٍوو١ی
هیٌٌٰؽتفایا٨كایًهطثَتیرٍزاییؽٍخؿیفيتیيإ٠ایاخسووا٠ی(اق٘فیو٫ییوٯ 
خىرٍخوٰٟفؼى٨الَـ)٤ؿاّایغاـخییاغاَـاتػَـًؽ تِهٱاىّایلوَٰهیوا
هٌطّفتِ٨فؼتفًٍؽ لثانتفًؽٍهاـٮتدٌٌَؽٍٰایّایزثلی٥ازیـاغفیؽاـیٌٌٰوؽٍ
زواهی١٨الیرّایـٍقاًِغَؼـااقغَِّیٍ٠وَهیـاتِزَّیفتٱٌٍؽ .
وثٯقًؽگیاهفٍقهفؼهاىـٍقگاـها هساثفاقهَجوَمزا٨لفیٌ١یاً٭الباـزثا٘اذ
اورٌ٨.اٍـیا٘ال٠اذ قهیٌِایداؼوثٯقًؽگیؼیدیسالیتفایاًىاىاهفٍقٌؽ؛ووثٯ
قًؽگیغاِیِٰخیًاقایيزاایياًؽاقُزٍوگیفٍزاثیفگؿاـهطىَبًویٌوؽ.ایوي
ز٥ییفٍزطَیذؼـایفاىًیكتِوف٠رؼـضالاًداماور.تفایهثال گٌَیزل٩يّوفاُ
ؼیگفهاًٌؽگؿٌسِ٨٭ٗتفایزوانَِزیًٍْایسااـوالخیاهٯِ هطوؽٍؼتوِزٌوؽٰلووِ
ًیىرٍزثؽیلٌؽُاورتِیٯاتكاـٔفٍـیؼـ قًؽگی.ـٍیآٍـؼىتوِگٌَویّوای
زل٩يّوفاُ٠الٍُتفایفاى وثٯقًؽگیزٌؽهیلیاـؼً٩فاقواٌٰاىٰفُقهویيـا٠وَْ
ٰفؼُاور َ٘ـیِٰا٨فاؼّوفـٍق تواوول٩یگوف٨سي خىورگؿاٌوسي ٰاهٌورًَیىوی 
قؼىٍزرٰفؼىٍوفذؼـگَگل تػٍیاقٍ٬رـٍقاًوِغوَؼـاؼـ

ییٯٰفؼى  
ایویل
ؼًیایهداقیِف٦هیٌٌٰؽٰ.ا٨یاورتًِسایحخمٍٍّیِٰ ٌوَـایاً٭والب٨فٌّگوی
اًدامؼاؼًُگاّیاًؽاغرٍثاترٰفؼِٰایيٕ٨اؼـایفاىٜف٨یرتال٭ٍَُیٯ٨فِور

اووورً.سووایحایوويخوومًٍّتووؽیيٌووفشاووور92/8:ؼـِووؽاقخاه١ووِآهوواـیاق
ایٌسفًر اوس٩اؼُهیٌٌٰؽ؛ایياهوف ٔوفٍـذتفًاهوِـیوكیِوطیصٍاثوفتػًهىو َیى
تِهٌَٝـاوس٩اؼُِطیصهفؼماقایٌسفًرـاتِغَتیًٍاىهیؼّؽ89/1.ؼـِؽاقخاه١وِ
آهاـیهَـؼتفـویؼـایيخمًٍّاقٌثٱِّایاخسووا٠یاووس٩اؼُهویٌٌٰوؽ؛ایوياهوف
ًٍاىؼٌّؽًَُ٩ؾتىیاـقیاؼایياتكاـٌ٨اٍـیا٘ال٠ازیؼـهیواىهوفؼماوور.ضوؽٍؼ94
ؼـِؽقًاىٍ92ؼـِؽهفؼاىتَِِـذـٍقاًِاقایٌسفًر اوس٩اؼُهویٌٌٰوؽ73.ؼـِوؽ
هیٌٌٰؽ(هفآزی  .)1398
هفؼاىٍقًاىاقٌثٱِّایاخسوا٠ی اوس٩اؼُ 

گىسفياتكاـّایؼیدیسال یٌ١یـایاًِ ایٌسفًور توِغّوََزل٩ويّوایّووفاٍُ
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ٌثٱِّایاخسوا٠یتفًْاؼّوایاِولیخاه١وِایوفاىیٌ١وی٨فٌّوگ ویاوور ـٍاتوٗ
اخسوا٠یا٨فاؼٍآهَقيزاثیفگؿاـؼُاورٍ٨فآیٌؽؼیدیسالیٌوؽىؼـضوالٌوٱلؼاؼى
٨فٌّگغاَغَؼاور.اتكاـّایؼیدیسالهیزَاًٌؽتِز٭َیر٨وفؼگفایوی اـقيّوای
ؼهَٰفازیٯ هٍاـٰرتیًزفهفؼمؼـ٠فِِّوای٠ووَهیز٭َیورٍتىوٗآقاؼیّوای
اخسوا٠ی گىسفيهّفٍ٦ز٭َیرًْاؼّایهؽًی ٰاًًّواتفاتفیّواٍزث١ویّٓوای
َ٬هی خٌىیسی هؿّثیًٍماؼی گىسفيگ٩رٍگٍَاهثالایياـقيّاتدفؼاقًؽ.اهاؼـ
٠یيضال اتكاـّایؼیدیسالهیزَاًٌؽزاضوؽٍؼیؼـغوؽهراـقيّواٍوواغساـّوای
ٰاـاًٍِوٌرگفایاًًِیك٬فاـگیفًوؽً .ٱسوِهْونؼـ

٤یفؼهَٰفازیٯ ا٬سؽاـگفایاًِ هطاِٝ٨
ایيقهیٌِآىاورِٰهاّیرٍواغساـ٨فٌّگیٌٍ٨یاتكاـّاٍـواًِّوایؼیدیسوالتوِ
ّایؼوسًِػىرواقگاـیتیٍسفیؼاـؼ.تٌاتفایيّؽ٦اِلی

گًَِایاورِٰتااـقي
ایيخمًٍّ تفـویً٭ًؼیدیسالیٌؽىهّف٦ـواًِایؼـووثٯقًوؽگیٌوْفًٍؽاى
تایی18والٌْفزْفاىاور .
هباًی ًظزی
وثٯّایقًؽگیٰفؼاـّاییّىسٌؽِٰتِخفیاى٠اؼیقًؽگیـٍقهفُزثؽیلٌوؽًؽ؛
خفیاىّاییِٰؼـلثانخٌَیؽى ٤ؿاغَـؼى ٌویَُّوایٰوًٌٍهطویٗؼلػوَاُتوفای
هال٬اذٰفؼىؼیگفاىخلَُهیٌٌٰؽ(گیوؽًك .)45:1378اقًٝوفآًسوًَیگیوؽًك1ؼًیوای
هؽـىوثٯّایتىیاـهسٌٍَٞهس٩واٍزیـاخویًـٍیّوف٨وفؼهویگوؿاـؼٍاًٍواگكیف
هیٌَؼزااقهیاىآًْاتفایّف٠ولغَؼتِگكیًٌتدوفؼاقؼ.ضسویاگوفٰىویتػَاّوؽ
هٙات٫تا٨فٌّگوٌسیقًؽگیٌٰؽ ًاغَاوسِؼورتِگكیٌٍیغاَهیقًؽ.تٌاتفایيؼـ
ّ٠فهؽـى ّف٨فؼتًِازاـؼاـایًَ٠یوثٯقًؽگیاورِٰوثٯٍیومُغوَؼاٍتوِ
ٌواـهیـٍؼ(گیؽًك .)55:1384اقًٝفگیؽًكوثٯقًؽگیهاًٌؽالگَیاًوَ٠یٌواتلَى
اًىاىّاـا٬اؼـهیواقؼٰوِتوٍِوویلِآىتوًِوَ٠یضٱایورگوَییاقغوَؼتدفؼاقًوؽ؛
. Giddens, A.
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وثٯّایقًؽگیایِٰا٨فاؼتفایغَؼتفهویگكیٌٌوؽًوِ٨٭وًٗیاقّوایخواـیآًْواـا
تفهی آٍـًؽتلٱِـٍایرغاِیـاّنِٰآًْاتفایَّیرٌػُغوَؼتفگكیوؽُاًوؽؼـ
تفاتفؼیگفاىهسدىنهیواقًؽ.گیؽًكوثٯّوایقًوؽگیـاهَلوَؼاًسػوابّوایؼًیوای
هؽـىهیؼاًؽٍاًسػابوثٯقًؽگیـاهٍفٍٖتٌِاًهّاٍیا٨فِرّاییهیؼاًؽِٰ
ًّیةّف٨فؼهیٌَؼٍ.یه١س٭ؽاورٍِٰیمگیغاَهؽـًیسوِخَیوایی زواثیفخْواى
گىسفٍقیاؼز٥ییفؼاؼىـوَموٌسیاورِٰاهفٍقالگَّاٍوثٯّایقًؽگیهؽـىتوِ
ٍاوِٙاتكاـٍزٱٌَلَلیّایخؽیؽاقخولٌِثٱِّایاخسوا٠یهداقی ٕ٨ایهدواقی
واغسٍِاًسٍاـهی ٌوَؼٍالگوَیهّوف٠ٍ٦ولٱوفؼٍـ٨سواـٰواـتفاىغوَؼـاهسواثف
هیواقؼ(گیؽًك .)18:1378زَـوسيٍتلي1ؼـٰساب٘ث٭وِهف٨وِتوِهّوفٰ٦ایّوای
زدولیٍزٝاّفتِآىاٌاـٍُتفً٭ًـواًِّایخو١یتفا٨كایًزٝاّفتوِهّوفٍ٦
ّنزٍویزاٰیؽهیٌٰؽ.هّفٰ٦اییزدولیهىس٭یواًهَخةغٌٍَؼیهّفٌٌٰ٦وؽُ
ٌَؼٍاقایيـًٍٍاًِاـتاتیاورّ.فگًَِهّف٦ایيٰایّااقوَیؼیگفاىتِ

آىهی
ازٱای٨فهاًثفؼاـیاور.هّف٦ایيگًَِٰایّای٠الیگوَاّیتوفثفٍزوٌوؽیٍیوٯ
ـ٨ساـا٨سػاـآهیكاورٍتوف٠ٱهآى َٰزواّیؼـهّوف٦تیٍوسف اقلطواٰٚویوریوا
ٰی٩یر ًٍاًِایاق٨فٍؼوسیٍتیٰ٩ایسیاوور(ٍتلوي ٍ.)128:1383تلويؼـوفاووف
اًؽیٍِّایًًٍاىهیؼّؽِٰزگًَِ٠اؼاذ٨ٱفیتفاثف٠اؼاذقًؽگیخؽیؽهیآیٌؽ.اٍ
خیَوسِتفٍاتىسگیوثٯّای٨ٱفیتِواقهاىّایاخسوا٠یزأٰیؽؼاٌرٍ.تليتوفایوي

تاٍـاورِٰ٘فشقًؽگیضاٰنتفاًىاىّاٰوِتوِا٬سٕوایهَ١٬یورّوایاخسووا٠یٍ
ٌ٥لیٌاىز١ییيهیٌَؼتِ٠اؼاذ٨ٱفیٍـ٨ساـآًْواٌوٱلهویتػٍوؽ(ٰوَقـ :1379
ٰ.)363ازكٍتالهوفٍگوَـٍیر)1974(2ه١س٭ؽًوؽـیٍوِّوایاخسووا٠یٍـٍاًٌٍاووی
اخسوا٠یًیاقّاییِٰاًسٝاـاذاقـواًِّایخو١ییاهٌاتٟؼیگفؼاـًؽهٌدفهیٌَؼتوِ
ّاًِٰسیدِآىغٌٍَؼیّایهفزثٗتاًیواقٍخیاهوؽّای

الگَّایهسوایكهَاخِْتاـواًِ
ؼیگفاورٌِٰایؽًاغَاوسِتاٌؽ(وَـیيٍزاًٱاـؼ .)444:1390تِا٠س٭واؼآًْواّوف
. Veblen, T.
. Katz, Bellamur & govich.
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ز٭ؽـٍاتىسگیـواًِ ایؼـاـزثاٖتایٯخیوامٍیومُتیٍوسفتاٌوؽ اضسووالایٌٱوِخیوام 

ٌٌاغرّا اضىاواذٍـ٨ساـّایهػا٘ةـاز٥ییفؼّؽتیٍسفاور.ا٨وفاؼٌّگواهیٰوِ
تفایؼـیا٨را٘ال٠اذتِـواًِغاِی(ٌثٱِّایاخسوا٠یهداقی)ٍاتىسِتاٌؽتیٍوسف

ٍالگَّایزثلی٥ازی٬فاـهیگیفًؽٰ.واـتفاىتوفاووانقهیٌوِـٍاًویٍ

زطرزاثیفخیامّا

اخسوا٠یغَؼ اًگیكُّاٍاّؽا٦هس٩اٍزیـاؼـٌثٱِّایاخسوا٠یؼًثالهیٌٌٰؽِٰاگف
تاهٌاٍٟ٨اًگیكُّایآىّاهسٌاوةًثاٌؽاقٌثٱِـٍیگفؼاىهیًٌَؽٌٍوثٱِاخسووا٠ی
زاثیفیتفوثٯقًؽگیآىّواًػ َاّوؽؼاٌورٍّوفزوِاّوؽاٍ٦اًگیوكُٰواـتفاىؼـ
ٌثٱِّاهفزٌَٟ٩ؼتیٍسفاقالگَّا ا٨ٱاـٍوثٯقًؽگیزثلی٥یزث١یرهیٌٌٰؽ(اهیفخَـ
ٍگفیَاًی .)33:1392اقؼیؽگاُ٠اهلی ٌثٱِایٌؽىخاهِ١اهفٍق هٌ١ایّوِزیوكٍ
ّفزیكیـاهَـؼتاقاًؽیٍوی٬وفاـؼاؼٍُه٩واّینزواقُایـاًیوكایدواؼٰوفؼُاوورٍ
هػا٘ثاىتفاوانهطسَایٕ٨ایهداقیٍتفاواناًگیوكُغوَؼؼوورتوِگوكیًٌٍ
اًسػابٰىةقًوؽگیهویقًٌوؽ(٠واهلی .)4:1388توفاووانًٝفیوٍِتلويٍگیوؽًك
ٌثٱِّایهداقیتٌَِ٠اىیٱیاقـواًِّای٬ؽـزوٌوؽٍهدْوكتوِزووامزَاًواییّوای
ـواًِّایؼیگفٍ٬اتلیرّایتفزفتِهثاتِـواًٍِِوٌ١ر٨فٌّگویؼـزثلیو٣ووثٯٍ
ٌیَُ٬ؽـذتفزف٠ولهیٌٰؽٍؼـخیخْاًیٰفؼىٍیٱىاىواقیقًؽگیّوا الگَّوا 
ا٨ٱاـٍاًؽیٍِّااورٌٍثٱِّایهداقیتاتاقًواییقًوؽگیا٨وفاؼهٍوَْـ تواقیگفاى
ٍ...قًؽگیایؽُالـاتًِوایًهویگوؿاـؼٍاقووَییتواآقاؼوواقیٍؼاؼىاغسیواـتوِ
ٰاـتفاىا٨فاؼایياهٱاىـاخیؽاهیٌٌٰؽِٰقًؽگیٌٍیَُّایقًؽگیغَؼـاتوًِووایً
تگؿاـًؽٍتفای٠٭ةًواًؽىاقٍـِ٘هطیّٗایتیفًٍیؼاهواًغَؼـاتِـٍقٍهٙات٫توا
الگَّاٍوثٯّایگفٍُّایهفخٟهیٌٌٰؽ.یٌ١یًطَُگوؿـاىاٍ٬واذ٨فا٤ور ووثٯ
هّف٨یٍوثٯز٥ؿیٍٍِـقٌیـاًیكاقایيـواًِّازث١یرهیٌٌٰؽّ.وسٌیيتفاوان
ًٝفیِٰازكٰازكٍتالهفٍگوَـٍیر غٍوٌَؼی هیوكاى٠ال٬وٍِا٠سوواؼتوِـوواًِّوای
هداقی ٠اهلیهْنتفزث١یرٍخؿیفيالگٍَووثٯقًوؽگیزثلی٥ی(٤فتوی)هویٌوَؼ.
ٰاـتفاىقهاًیخیامـواًِّاـاهیخؿیفًؽ ِٰتِآىا٠سواؼٌٌٰوؽٍا٘ال٠واذیقمـااقآى
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ؼـیا٨رٌٌٰؽ زٌَٞا٘ال٠اذٍالگَّا ؼوسفویّووِهٱواًی خوؿاتیر ووف٠رًٍوفٍ
زثاؼلًٝفٍِؽّااهٱاًاذٕ٨ایهداقیٍضوایرؼـیا٨سیاقآىهٌدفتوٍِاتىوسگیٍ
خؿیفيالگَّاٍوثٯزثلی٥ازیٌَؼ .

هطالعات پیطیي
ٰلْفی()1398تاًٝفوٌدیاق٩ً384فاقخَاًاى18زا30والواٰيهٌٙ٭ِ16ٍ2
زْفاىؼـیا٨سٌؽ هیكاىٍهؽذاوس٩اؼُاقایٌىساگفامٍزوایلٰاـتفاىتوِغوَؼاتوفاقیؼـ
ٕ٨ایایٌىساگفامتا٠ثٌؽُِٰٰاـتفاىتِٜاّفٍآـایًٍخٌَوًغوَؼتیٍوسفزَخوِ
ٌٌٰؽٍو١یٌٌٰؽاقخٌَاٮٍلَاقمزكهیٌیتفًؽاوس٩اؼًُوَؼٍُتِٰایّا هفاٰكغفیؽٍ
٤ؿاّایزثلی٥یزَخٌٌِٰؽٍتفایؼـیا٨رزاییؽٍخؿیفياقوَیؼیگفاىؼـایيٕ٨اٍ
اخسواٞاقالگَّای٤فتیزث١یرٌٌٰؽ .
٨ف٬اًیٍهْاخفی()1397تاًٝفوٌدیاق٩ً384فاقخَاًاى15زا29ووالِزْفاًوی
ؼـیا٨سٌؽ ٌثٱِّایاخسوا٠یهداقیتازثلی٣اًَاٞالگَّای٤فتیٍووثٯّوایقًوؽگی
هؽـى هٌدفتِز٥ییفؾاه٭ِ وثٯخٌٍَی ا٨كایًزوایلا٨فاؼتِهّفً٦وایٍیٍز٥ییف
الگَیغفیؽٌؽُاورّ.وسٌیيتاا٨وكایًضٕوَـٍ١٨الیورٰواـتفاىؼـٌوثٱِّوای
هداق ی وثٯ٨فا٤سی ٰاـتفاىًیكز٥ییفیا٨سِاوورٍ٨فا٤ورغوَؼـاتواٍبگوفؼیٍ
زَلیؽهطسَاؼـایيٕ٨اخفهیٌٌٰؽ .

٨فخی()1397تاًٝفوٌدیاق٩ً384فاقخَاًاى20زا35والواٰيهٌٙ٭وِ4زْوفاى
ًٍاىؼاؼ اوس٩اؼُتیًاقاًؽاقٍُاتىسگیٍا٠سواؼتِهطسَاٍزثلی٥واذایٌىوساگفامؼیوؽگاُ
ٰاـتفاىـاؼـضَقُزٌاوةاًؽامٍوثٯز٥ؿیٌٍِٱلٜاّفیاًؽام(هؽیفیرخىوواًی)ٍ
هّفً٦وایٍیزطرزاثیف٬فاـهیؼّؽٍٰاـتفاًیـاتِؼًیوایًوایٍویٍهّوف٦گفایوی
ؼَ٠ذهیٌٰؽٍّفزِٰاـتفزوایلتیٍسفیتوِغوَؼاتفاقیؼـٕ٨وایایٌىوساگفامؼاٌوسِ
تاٌؽ اقوثٯّایقًؽگیایؽُآل(وثٯقًؽگیهؽـى)تیٍسفزث١یرهیٌٰؽ .
ـاٍؼـاؼٍگیٍیٌكخاًی()1396تاهّاضثِاق٩ً26فاقٰاـتفاىایٌىساگفامٍتازاٰیوؽ
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تفـٍیٱفؼًوایٍیگا٨ويتِزیحّایٌػّیسیٍالگَیّایقیثاییتوازَخوًِطوٍَُ
هیكاى٠ٱهّایهٌسٍفٌؽُؼـٕ٨ایایٌىساگفامؼـیا٨سٌؽ ٰوِٰواتفاىایٌىوساگفامتوفای
ؼوسیاتیتِهطثَتیرٍلؿذخَییقهاىَ٘یًیـاِف١٨٦الیرؼـایٌىساگفام(اٌسفاٮ
گؿاـی٠ٱه ًوایًٜاّفٍ)...هیٌٌٰؽ.ؼـٍاٟ٬ایٌىساگفامٍ٬اتلیرآىاتوفاقیتوفای
ؼّیتِغَؼٍ٠ٱهآىّاًَ٠یقیىرًگاـُزّوَیفیّىوسٌؽٰوِّوفٰواـتفاق

ٌٱل
غاللآىّاتِتیاى٠الی ٫والی٘ ٫ث٭ِاخسوا٠یٍ٨فؼیرٍٜاّفغَیًهیخفؼاقًؽِٰ

هٌٙث٫تاٌ٠اِفوثٯقًؽگی٤فتیٍهؽـىاور .
ًسایحخمًٍّـاٌؽًٍ)2015(1اىهیؼّؽزثلی٥واذؼـٌوثٱِ٨ویهتوَٮزَاًىوسِ
گفایًهفؼمـااوس٩اؼُاق٤ؿاّای٨ىرَ٨ؼوورٍوَؼّؽٍتواا٨وكایًهطثَتیورٍ
ا٠سواؼتٌِثٱِّایاخسوا٠یگفایًخَاًاىتِهّف٦گفاییٍاوس٩اؼُاق٤ؿاّای٨ىر
َ٨ؼّنا٨كایًؼّؽ.تاقاـیاىٌٍفٰرّایزثلی٥ازیؼـیا٨سِاًوؽٰوِاهوفٍقُـوواًِّوای
اخسوا٠یتؽٍىزَ٧٬ؼـضالگىسفيّىسٌؽٍآىّاهیزَاًٌؽتااوس٩اؼُاقـوواًِّوای
اخسوا٠یٰایٍغؽهاذـا٠فٍِٔزثلیٌٌٰ٣ؽٍـواًِّوایاخسووا٠یتوِٰواـتفاىایوي
اهٱاىـاهیؼّؽِٰتیاى٠ال٬وٌؽیّایغَؼ ز١اهالذٍاـزثا٘اذگىسفيؼّؽٍغوَؼ
تَِِـذهثل٣زثؽیلًٌَؽ .
لیٌؽـاخفوسَى)2015(2تاتفـویاووٌاؼٍهٙال١واذاًدوامٌوؽُؼـضوَقُٕ٨وای
هداقیٍهؽیفیرٜاّفیؼـیا٨سِاور اوس٩اؼُاقٌوثٱِهدواقیٍخوؿیفيهطسوَاٍ
هٙالةآىزَوٰٗاـتفاىتفاغسالل٤ؿایی تویاٌوسْایی اووس٩اؼُاقهطّوَیذزوفم 
گفایًتِزٌاوةاًؽامٍزَخِتِٜاّفً٭ًهَثفیؼاـؼٰ.واـتفاىتوااووس٩اؼُاقٌوثٱِ
هداقیٍ٬اتلیرٍضوایرؼـیا٨سیاقٌثٱِّایاخسووا٠یاقالگَّواٍزّواٍیفهٌسٍوف
ٌؽُزث١یرهیٌٌٰؽٍتفایا٨كایًهطثَتیرٍؼـیا٨رضوایرتیٍسف(٨الَـ ییٯٍ)...
و١یهیٌٌٰؽتِزَلیؽهطسَاؼـایي٠فِِتدفؼاقؼٍغَؼـاتِایؽُآلًكؼیوٯٌٌٰوؽتوِ
ّویيهٌَٝـاقـٍيّایهٌسٍفٌوؽُؼـٌوثٱِّوایهدواقی(زثلیوٰ٣لیٌیوٯخفاضوی
. Rasheed, G.
. LeandraPresyon, S.
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خالوسیٯؼـضَقُخَاىواقی اًَاٞلی٩رّاٍ ...ـٍيّایؼـهاًی٤یوفاِوَلیهاًٌوؽ
هّف٬٦فَّاٍآهدَلّاٍ)...اووس٩اؼُهویٌٌٰوؽگاّواًآوویةّواٍغٙوفاذخثوفاى
ًاخؿیفیتفایا٨فاؼتِؼًثالؼاـؼ .
واـیٌالی()2013تاًٝفوٌدیاق٩ً506فاقواٌٰاىزوایَاًیؼـیا٨سوِاوور ٌوثٱِّوای
اخسوا٠یهداقی٬ؽـذتاییؼـزاثیفگؿاـیتفاؾّاى٠وَهیٍز٥ییوفـ٨سواـٍخْورگیوفی
وثٯقًؽگیهفؼمزایَاىؼاٌسِاورٍخؿبآًْاتِوَیالگَّوای٤فتویٌوؽُاوور.اق
ًٝفٍیاوس٩اؼُاقزٱٌَلَلیایٌسفًرهطَـؼـضالر٠اؼیزٌؽاىزاثیفـٍیووثٯقًوؽگی
ًؽاـؼتلٱِهیكاىٍاتىسگیٍزوایلتِاوس٩اؼُاقایيٌثٱِهٌدوفتوِز٥ییوفووثٯقًوؽگیٍ
وثٯ٨فا٤سیا٨فاؼهیٌَؼ اهازاثیفگؿاـیآىتفؾّيًٍگفيتِهفازةتیٍسفاور .
ٰالیي()2013تاًٝفوٌدیاق٩ً75فاقٰاـتفاىٕ٨ایهداقی(قًاىخَاى)ؼـیا٨سوِ
اورِٰ ٌثٱِّایاخسوا٠یهدواقیهوی زَاًٌوؽزواثیفتىویاـقیواؼیتوفزّوَیفتوؽى
تِغََّؼـهیاىخَاًاىِٰؼٍـاىتلَ٢ـاودفیهیٌٌٰؽؼاـؼتًِطَیِٰتیيزوایول
تِ٤ؿاغَـؼىٍهّف٦قیواؼـوواًِّوایاخسووا٠یـاتٙوِتىویاـقیواؼیٍخوَؼؼاـؼ.
ٌثٱِ ّایاخسوا٠یتاًوایًز٥ؿیٍِزثلی٥اذوٌسیٍـًٍؽقیثاییایيؼٍـاىًٍووایً

آلآى ّواـازٍوَی٫توِاووس٩اؼُاقٰایّوایزثلی٥وازی(هاًٌوؽ
قًاىی٤فتٌَِ٠اىقىایؽُ 

٬فَّایی٤فی ـٍیآٍـؼىتٍِـقيغاَ خفاضیٍ)...هیٌٰؽ .
ٰفیىسيٍٍىًٍؽـى)2012(1تاًٝفووٌدیاق285ؼاًٍودَیؼـٍُٰاـٌٌاوویًٍواى
ؼاؼًؽ تا٬فاـگف٨سيؼـه١فْلاًفّایغاٍَخؿیفيقًاىخوَاىی٤وفاًوؽامتوٌِ٠وَاى
ه١یاـقیثایی ٰاـتفاىتِاوس٩اؼُاقخًٌَ وثٯآـایٍیزثلی٥ازیؼَ٠ذهیٌٌٰوؽٍهػا٘ثواى
ؼـایيضالرتفایؼوسیاتیتِاًسٝاـاذٌفٍٞتِؼوسٱاـیتؽىغَیًتِّف٘فیو(٫خفاضی
خالوسیٯ ـلینّای٤ؿایی اوس٩اؼُاقلَاقمی٤كی ٬فَّا لَاقمٍـقٌیٍ)....هویخفؼاقًوؽ
ٍهیكاىالگَخؿیفیآًْااقـواًِتِهیكاىا٠سواؼٍٍاتىسگیتِآىـواًِتىسگیؼاـؼ .
ٌؽُتفایيتاٍـًؽِٰٕ٨ایهداقیزِؼـ٬الةٌثٱِّای

زواهیخمًٍّّایاًدام

اخسوا٠یهداقیٍزِؼـ٬الةایٌسفًرتفز٥ییوفٌویَُقًوؽگی(ووثٯز٥ؿیوِ ووثٯ

. Kristen & Van Vonderen.

1
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خًٌَ وثٯآـایً زَخِتِٜاّفٍاًؽامٍوثٯ٨فا٤سوی)زاثیفگوؿاـاوورٍهیوكاى
زاثیفگووؿاـیآىتىووسگیتووٍِاتىووسگی ا٠سووواؼٍضوایوورؼـیووا٨سیاقایوويٕ٨وواؼاـؼ.
ٰلْوووفی( )1398ـاٍؼـاؼٍگیٍووویٌكخووواًی(٨ )1396ف٬ووواًیٍهْووواخفی( )1397
٨فخی()1397تِتفـویـاتِٙزوامات١اؼوثٯقًؽگیتاٌثٱِاخسوا٠یهداقیخفؼاغسٌؽ
اوس٩اؼُاقـواًِّایهداقیٍخؿیفيایيـواًِهٌدفتِگفایًٰواـتفاىتوِ

ٍؼـیا٨سٌؽ
هّف٦گفایی زدولگفاییٍا٨فاٖگفاییٍگفایًتِقًؽگی٤فتیٌؽُاورٰ.فیىسي
ٍٍىًٍؽـى(ٍ)2012ـاٌؽ()2015تفت١ؽوثٯهّف٨یزاٰیوؽؼاـًوؽٍزواثیفٌوثٱِ
اخسوا٠یهداقیـاتفوثٯهّف٨یوٌدیؽُاًؽٍه١س٭ؽًوؽهیوكاىاووس٩اؼٍُا٠سوواؼتوِ

ٕ٨ایهداقیهٌدفتِزث١یراقوثٯهّف٨یهداقیهیٌوَؼٍـوواًِّوایاخسووا٠ی
٨فِرهٌاوثیتفایتاقیاتیٍزىوػیفؾاه٭وًٍِگوفيٰواـتفاىتوفای٨وفٍيٍزثلیو٣
هطّووَیذٍغووؽهاذاووور.امٰالیووي( )2013ـاٍؼـاؼٍگیٍوویٌكخوواًی( )1396
٨فخی( )1397لیٌؽـاخفوسَى(ٰ )2015الیي(٨ٍ)2013ف٬اًیٍهْاخفی( )1397توِ
ـاتٌِٙثٱِّایاخسوا٠یتاوثٯهّف٨یٍهؽیفیرتؽىخفؼاغسٍِه١س٭ؽًؽـواًِّوای
هداقیاق٘فی٫زٍَی٫هفؼمتِهّف٦گفاییٍزَخِتؽىٍٜاّفٍغَؼآـاییٍزثلیو٣
قًؽگی٤فب هٌدفتِگفایًخَاًاىتِتؽىٌؽُاًوؽ.اووس٩اؼٍُا٠سوواؼتوِایٌىوساگفام
هٌدفتِز٥ییفؾاه٭ٍِوثٯخٌٍَی آـایٍیٍهّف٨یٌؽُاور.وواـیٌالی()2013توف
وثٯ٨فا٤سیزاٰیؽٰفؼٍُه١س٭ؽاورٍاتىسگیٍ٠الِ٬توِٕ٨وایهدواقیهٌدوفتوِ
ز٥ییفوثٯ٨فا٤سی ًگفٌیٍـ٨ساـیهیٌَؼ.اهاؼـخمًٍّضأفهاتِخایزَخِتوِ
قهاى٨فا٤رتًِطَُگؿـاى٨فا٤رٍزوایلتِوثٯ٨فا٤سیهسؽاٍل(قًؽگیٰنزطوفٮ)
خفؼاغسٌِؽٍُتِخایوثٯهّف٨ی ووثٯهّوف٨یًوایٍویٍهوؽیفیرتوؽىٰوِاق
ٌ٠اِفاِلیقًؽگیاورزَخٌِؽُاور .
رٍش تحقیق
ـٍيزط٭یٰ٫ویٍه٭١ٙیٍهثسٌویتوفـٍيخیووایًاوور.خاه١وِآهواـیایوي
خمًٍّهٍسولتفٌْفًٍؽاىواٰيٌْفزْفاىؼـووال1397اوورٰوِ٘ثو٫آغوفیي
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هفٰكآهاـ٩ً13/267/637فاور.ضدنًوًَِتااووس٩اؼُاق٨فهوَلٰوَٰفاىه١واؼل420
ً٩فز١ییيگفؼیؽ؛توِؼلیولوواغساـخاه١وِآهواـیاقـٍيًوًَوِگیوفیغٌَوِگیوفی
زٌؽهفضلِایاوس٩اؼٌُؽُاور.تفایاًدامایيٰواـاقهٌوا٘22٫گاًوٌِوْفزْوفاى3
هٌٙ٭ِـاتَِ٘ـزّاؼ٨یتفضىةهَ١٬یرخ٥فا٨یاییتای(هٌٙ٭ِ )3خاییي(هٌٙ٭وٍِ)18
هفٰكٌْف(هٌٙ٭ِ)8ـااًسػابٰفؼینٍت١ؽاقزْیًِ٭ٍوًِاضیوٍِتلوَٮتٌوؽیهٌوا٘٫
اًسػاتی ًاضیٍِهطالذ(اقًاضیِ2هٌٙ٭ِ18؛هطالذیا٨رآتواؼٌووالیٍخٌوَتی اق
ًاضیِ1هٌٙ٭ِ3؛هطالذًٍٯٍآـاـاذٍاقًاضیِ2هٌٙ٭ِ8؛هطالذّ٩ورضوٍَْ
ًاـهٯخٌَتی)ـاتَِِـزیزّاؼ٨یاًسػابٍتاهفاخِ١تِؼـبهٌاقلتواٌوْفًٍؽاًی
زْفاًیِٰتایی 18ووالؼاٌوسٍِٰواـتفٕ٨وایهدواقیتوَؼُخفوٍوٌاهِتوِِوَـذ
ضَٕـیزٱویلگفؼیؽ.اتكاـخمًٍّخفوٌٍاهِهط٭٫واغسِتَؼ.ؼـغََّا٠سثاـٍ
خایاییخ فوٌٍاهًِیوكاقا٠سثواـِوَـیاووس٩اؼُگفؼیوؽ؛توِایويِوَـذٰوِووَایذ
خفوٌٍاهِهَـؼزاییؽاوازیؽِاضةًٝفؼـایيقهیٌِ٬فاـگف٨سوِاوور.تفـوویخایوایی
گَیِّایٌاغُاِلیزط٭ی٫تااوس٩اؼُاقـٍيخایاییؼـًٍیاًدامگف٨سٍِتفایایي
ٰاـاقٔفیةآل٩ایٰفًٍثاظاوس٩اؼٌُؽُاورِٰتایی70ؼـِوؽتوَؼٍُ٬اتول٬ثوَل
اور(ٔفیةآل٩ایوثٯقًؽگی٤فتی( )0.79زوایولتوِقًوؽگیٰونزطوفٮ( )0.76
هووؽیفیرتووؽى( )082هّووفً٦وایٍووی( )0.84اوووس٩اؼٍُضوایوورؼـیووا٨سیاقٌووثٱِ
اخسوا٠یهداقی()0.75اور).ؼـایيخمًٍّوثٯقًوؽگی؛ووثٯقًوؽگیاق٘فیو٫
زْفُّا(اًسػابلثانّاٍـ٨ساـّا) ا٠والٍٰفؼاـّا(اًسػاب١٨الیرّوای٨فا٤سوی)یوا
اًسػابٍوایلقًؽگیٍضسیگكیًٌؼٍوساىتیاىهیٌَؼ(گییٌكٍـیووف .)104:1381
وثٯقًؽگی٤فتی١٨الیسیاًسػاتیٍـٍقهفُاورِٰا٨فاؼتفاوانالگَّای٤فتویؼـ
خفیاىقًؽگیغَؼاًسػابهیٌٰؽٍزل٩ی٭یاق١٨الیورّوای٨فا٤سوی هّوف٦گفایویٍ
تفًؽگفاییٍزَخِتِٜاّفٍتؽىتِتفایؼاٌسيقًؽگیغاٍَهٌطّفتِ٨فؼٍهٌٙثو٫
تاالگَّایخْاًیٍ٤فتیاور.وثٯقًؽگی٤فتیهثسٌیتفاـقيّایهؽـىٍهثسٌیتوف
الگَّایخْاًیاورِٰؼـوِت١ؽ-1هّف٦گفایی(زوایلتِاووس٩اؼُاقٰواییلوَٰه 
تفًؽٍغاًٍَوایٍی) -2هؽیفیرتؽى(ؼوسٱاـیهىسوفٍیمگیّایٜواّفیًٍوایواى
تؽى تااوس٩اؼُاقلَاقمآـایٍیٍتْؽاٌسی ووثٯز٥ؿیوِ خفاضوی خٌَوًٍاووس٩اؼُاق

ًقص دیجیتالی ضذى هصزف رساًِای در سبک سًذگی ضْزًٍذاى باالی 13 / ...

قیَـآیذٍاؼٰليٍ-3ٍ)...وثٯ٨فا٤سیٍزوایلتِقًوؽگیٰونزطفٮ(٠ال٬وِتوٍِب
گفؼی  خفوِقًیؼـغیاتاى ٠الِ٬توِضفٰواذًوایٍوی زیوَىٰوفؼىهاٌویي ـ٨وسيتوِ
هٱاىّایلَٰهٍتاخفوسم)وٌدیؽٌُؽُاورٍاوس٩اؼُاقٌثٱِّوایاخسووا٠یهدواقی

ؼـایيخمًٍّتفضىةهیكاىوا٠اذاوس٩اؼُؼـٌثاًِـٍق هؽذٕ٠وَیرٍٍاتىوسگی
تٌِثٱِ(تفضىةا٠سواؼٍضوایرؼـیا٨سی)اقٌثٱِوٌدیؽٌُؽُاور .

یافتِّای تحقیق
یا٨سِّایزَِی٩یزط٭ی٫ضأفًٍاىهیؼّؽِٰ44/5ؼـِؽخاوػگَیاى قىٍ55
ؼـِؽهفؼّىسٌؽ.اقلطا١ٍٔٚیرزاّول 48/6ؼـِوؽهدوفؼٍ51/4ؼـِوؽهساّول
تَؼًؽ.اقًٝفٍٔ١یروٌی هیاًگیيوٌیخاوػگَیاى32والٍاٰثفخاووػگَیاى(30/7
ؼـِؽ)ؼـ٨اِلِوٌی35زا44ووال٬وفاـؼاٌوسٌؽ.اقًٝوفزطّویالذ اٰثفیور(34.5
ؼـِؽ)ؼـایزطّیالذلیىاًهتَؼ .
٘ثً٫سایحخؽٍلٌواـُ1هیاًگیيهس٥یفّایاوس٩اؼُاقٌثٱِّایاخسووا٠یهدواقی
2(164/50وا٠رًٍین)هیكاىَٕ٠یرؼـٌثٱِّایاخسوا٠یهدواقی(16/95ز٭فیثواً
یٯوالًٍین)ٍهیكاىٍاتىسگیتٌِثٱِّایاخسوا٠یهداقی25/46اور.تِ٠ثواـزی
ا٨فاؼتٍِاوِٙضَٕـٍ١٨الیرٍضوایرؼـیا٨سیاقٌثٱِّوایاخسووا٠یهدواقیتوِ
هیكاىقیاؼیتِایيٕ٨اٍاتىسٌِؽُاًؽ .
جذٍل( :)1هیاًگیي هیشاى استفادُ ،عضَیت ٍ ٍابستگی بِ ضبکِّای اجتواعی هجاسی
آهاـُهس٥یف
اوس٩اؼُاقٌثٱِ
اخسوا٠یهداقی 
هیكاىَٕ٠یرؼـ
ٌثٱِاخسوا٠یهداقی 
ٍاتىسگیتٌِثٱِّای
اخسوا٠یهداقی 

هیاًگیي 

هیاًِ 

ًوا

اًطفا٦ه١یاـ  ٰوسفیي  تیٍسفیي 

 164/50

 120

 120

 109/76

 30

 480

 16/95

 12

 12

 10/28

1

 36

 21  25.50

 6/89

8

 42

 25/46

٘ثً٫سایحخؽٍلٌواـُ2هیكاىزَخِخاوػگَیاىتِهؽیفیرتؽى(زَخِتِٜواّفٍ
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وثٯخٌٍَی زٌؽـوسی زٌاوةاًؽام زَخِتوِووثٯآـایوًهوٍَِوَـذٍووثٯ
ز٥ؿیِ زَخِتِقیثایی والنواقیخَورٍزوایلتِؼوسٱاـیٜاّفی)0.59ؼـِؽٍ
زوایلتِهّف٦گفاییٍهّفً٦وایٍی(غفیؽلَاقملَٰهٍتفًؽ زوایلتِغفیوؽاق
هفاٰكغاَ زوایلتِؼاٌسيٜاّفغَؼٍهٌطّفتِ٨فؼ غفیؽٰایّای٤یفٔوفٍـی)
42.6ؼـِؽٍزوایلتِوثٯقًؽگی٤فتی50ؼـِؽ(ؼـضؽهسَوٗ)اوراهوازوایول
خاوػگَیاىؼـاًسػابوثٯ٨فا٤سیٰنزطفٮ(زوایلتٍِبگفؼی اووس٩اؼُاقٌوثٱِ
ّایهداقی خفوِقًیؼـغیاتاى هفاٰكغفیؽ ـ٨سيتَُِْ٬غاًوِ اووسفاضرٰوفؼىٍ
ـ٨سيتِهفاٰكٍـقٌیٍز٩فیطیلَٰه)58.3ؼـِؽٍؼـضؽتاییی٬فاـؼاـؼ .

جذٍل .2تَسیع درصذی پاسخگَیاى بز حسب سبک سًذگی
آهاـُ 
هس٥یف
هؽیفیرتؽى 
وثٯ٨فا٤سی(زوایلتِ
قًؽگیٰنزطفٮ) 
وثٯهّف٨ی(هّف٦
ًوایٍی) 
وثٯقًؽگی٤فتی 

٘ث٭اذ 

اًطفا٦

هیاًگیي 

هیاًِ 

ًوا

 78/61

 78

 72

 16/4  19/51

ه١یاـ 

ٰن 

هسَوٗ  قیاؼ 
 59

 24/5

 23/34

 24

 24

 5/09

 1/2

 40/5

 58/3

 23/90

 23

 19

 7/76

 30/7

 42/6

 26/7

 125/85

 124

 16/7  28.37  124

 50

 33/3

فزضیِ اٍل :هیشاى استفادُ اس ضبکِ ّای اجتواعی هجاسی در گـزایص ضـْزًٍذاى
تْزاًی بِ سبک سًذگی غزبی تاثیز هعٌاداری دارد.

ًقص دیجیتالی ضذى هصزف رساًِای در سبک سًذگی ضْزًٍذاى باالی 15 / ...

جذٍل (ً :)3تایج آسهَى آًَا 1بزای تاثیز هیشاى استفادُ اس ضبکِ ّای اجتواعی بز گزایص
بِ سبک سًذگی
ؼـخِ

هیاًگیي

آقاؼی 

هدؿٍـاذ

105780/221

1

 105780/221

خىواًؽُ

231616/027

418

هدوَٞ

337396/248

419

هس٥یف 
ٔفیة
ـگفویًَی

هدؿٍـاذ 

آقهَىF

190/903

Sig

0/000

ٔفیة
ز١ییي

0/314

 554/105


٘ثً٫سایحآقهَى آًَاٍتازَخِتِوٙصهٌ١ایؼاـیآقهَى Fوٙصا٘ویٌواى0/99
ٰوسف0/01اور.تٌاتفایياوس٩اؼُاقهوؽلـگفوویَىغٙویتوفایتفـوویزواثیفهیوكاى
اوووس٩اؼُاقٌووثٱِّووایاخسوووا٠یتووفگووفایًتووِوووثٯقًووؽگی٤فتوویؼـتوویي
خاوػگَیاى(ٌْفًٍؽاىزْفاًی)هَـؼزاییؽاور .
جذٍل (ً :)4تایج ضزایب رگزسیًَی تک هتغیزُ بزای تاثیز هیشاى استفادُ اس ضبکِّای
اجتواعی بز گزایص بِ سبک سًذگی غزبی
ٔفایة
ٔفایةاوساًؽاـؼًٍؽُ
هؽل 

ٌؽُ 
B
ٔفیة
زأثیف 

٠ؽؼثاتر
1

ٌثٱِّای
اخسوا٠یهداقی

اوساًؽاـؼ

غٙای
اوساًؽاـؼ

102/035

 0/071

0/145

0/010

آقهَىT

وٙص
هٌ١اؼاـی

(Betaتسا) 

 0/560

49/265

0/000

 13/817

0/000

. Anova

1
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٘ثً٫سایحٔفایةـگفویًَیٍتازَخِتِوٙصهٌ١واؼاـیٍsig;0/000تفاووان
هیكاىٔفیةتسا0/56 B;0/56ؼـِؽاقز٥ییفاذهفتَٖتِوثٯقًؽگی٤فتویزَووٗ
هیكاىاوس٩اؼُاقٌثٱِّایاخسوا٠یهداقیزثییيهیٌَؼ.تِ٠ثاـزیتاا٨وكایًاووس٩اؼُ
اقٌثٱِّایاخسوا٠یهداقیؼـتیيخاوػگَیاى زوایلٍگفایًآًْاتِوثٯقًوؽگی
٤فتیتیٍسفهیٌَؼ(زاییؽ٨فٔیِاٍل) 
٨فٔیِؼٍم:هیكاىٍاتىسگیتٌِثٱِّایاخسووا٠یهدواقیؼـگوفایًٌوْفًٍؽاى
زْفاًیتِوثٯقًؽگی٤فتیزاثیفهٌ١اؼاـیؼاـؼ .
جذٍل (ً :)5تایج آسهَى آًَا بزای تاثیز هیشاى ٍابستگی بِ ضبکِ ّای اجتواعی در
گزایص بِ سبک سًذگی غزبی
ؼـخِ

هیاًگیي

آقاؼی 

هدؿٍـاذ

84625/806

1

 84625/806

خىواًؽُ

252770/441

418

هدوَٞ

337396/248

419

هس٥یف 

ٔفیة
ـگفویًَی

هدؿٍـاذ 

آقهَىF

139/944

Sig

0/000

ٔفیة
ز١ییي

0/251

604/714


٘ثً٫سایحآقهَىآًَاٍتازَخِتِوٙصهٌ١ایؼاـیآقهَى Fوٙصا٘ویٌواى0/99
ٰوسف0/01اور تٌاتفایياووس٩اؼُاقهوؽلـگفوویَىغٙویتوفایتفـوویزواثیفهیوكاى
ٍاتىووسگیتووٌِووثٱِّووایاخسوووا٠یؼـگووفایًتووِوووثٯقًووؽگی٤فتوویؼـتوویي
خاوػگَیاى(ٌْفًٍؽاىزْفاًی)هَـؼزاییؽاور .

ًقص دیجیتالی ضذى هصزف رساًِای در سبک سًذگی ضْزًٍذاى باالی 17 / ...

جذٍل (ً :)6تایج ضزایب رگزسیًَی تک هتغیزُ بزای تاثیز ٍابستگی بِ ضبکِ ّای
اجتواعی هجاسی در گزایص بِ سبک سًذگی غزبی
ٔفایة
اوساًؽاـؼ

ٔفایةاوساًؽاـؼًٍؽُ

ٌؽُ 

هؽل 

B
ٔفیة
زأثیف 

٠ؽؼثاتر

غٙای
اوساًؽاـؼ

73/339

ٍ  1اتىسگیتٌِثٱِ
ّایاخسوا٠ی

آقهَىT

هٌ١اؼاـی

(Betaتسا) 

 4/598

2/062

وٙص

15/950
 0/501

0/174

 11/830

0/000
0/000

هداقی


٘ثً٫سایحٔفایةـگفویًَیٍتازَخِتِوٙصهٌ١واؼاـیٍsig;0/000تفاووان
هیكاىٔفیةتسا0/50 B;0/50ؼـِؽاقز٥ییفاذهفتَٖتِوثٯقًؽگی٤فتویزَووٗ
هیكاىٍاتىسگیتٌِثٱِّایاخسوا٠یهداقیزثییيهیٌَؼ.تِ٠ثاـزیتاا٨كایًهیوكاى
ٍاتىسگیخاوػگَیاىتٌِثٱِّایاخسوا٠یهداقی(ا٠سواؼٍضوایرٍ٠ال )ِ٬زوایولٍ
گفایًآًْاتِوثٯقًؽگی٤فتیتیٍسفهیٌَؼ(زاییؽ٨فٔیِؼٍم) 
٨فٔیِوَم:هیكاىَٕ٠یرؼـٌثٱِّایاخسووا٠یهدواقیؼـگوفایًٌوْفًٍؽاى
زْفاًیتِوثٯقًؽگی٤فتیزاثیفهٌ١اؼاـیؼاـؼ .


جذٍل (ً :)7تایج آسهَى آًَا بزای تاثیز هیشاى عضَیت در ضبکِ ّای اجتواعی بز
گزایص بِ سبک سًذگی غزبی
ؼـخِ

هیاًگیي

آقاؼی 

هدؿٍـاذ

16343/888

1

 16343/888

خىواًؽُ

321052/360

418

هدوَٞ

337396/248

419

هس٥یف 
ٔفیة
ـگفویًَی

هدؿٍـاذ 

آقهَىF

21.279
 768/068

Sig

0/000

ٔفیة
ز١ییي

0/22
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٘ثً٫سایحآقهَىآًَاٍتازَخِتِوٙصهٌ١ایؼاـیآقهَى Fوٙصا٘ویٌواى0/99
ٰوسف 0/01اورتٌاتفایياووس٩اؼُاقهوؽلـگفوویَىغٙویتوفایتفـوویزواثیفهیوكاى
ٕ٠ووَیرؼـٌووثٱِّووایاخسوووا٠یتووفگووفایًتووِوووثٯقًووؽگی٤فتوویؼـتوویي
خاوػگَیاى(ٌْفًٍؽاىزْفاًی)هَـؼزاییؽاور .

جذٍل (ً :)8تایج ضزایب رگزسیًَی تک هتغیزُ بزای تاثیز هیشاى عضَیت در ضبکِ ّای
اجتواعی هجاسی بز گزایص بِ سبک سًذگی غزبی
ٔفایة
ٔفایةاوساًؽاـؼًٍؽُ
هؽل 

ٌؽُ 
B
ٔفیة
زأثیف 

٠ؽؼثاتر
َٕ٠  3یرؼـٌثٱِ
ّایاخسوا٠ی

اوساًؽاـؼ

115/556

0/607

غٙای
اوساًؽاـؼ

هٌ١اؼاـی

(Betaتسا) 

 2/609

0/132

آقهَىT

وٙص

 44/295
 0/220

 4/613

0/000

0/000

هداقی

٘ثً٫سایحٔفایةـگفویًَیٍتازَخِتِوٙصهٌ١واؼاـیٍsig;0/000تفاووان
هیكاىٔفیةتسا0/50 B;0/50ؼـِؽاقز٥ییفاذهفتَٖتِوثٯقًؽگی٤فتویزَووٗ
هیكاىَٕ٠یرؼـٌثٱِّایاخسوا٠یهداقیزثییيهیٌوَؼ.توِ٠ثواـزیٰواـتفاًیٰوِ
هؽزیقیاؼیٌَٕ٠ثٱِاخسوا٠یّىسٌؽ تِؼلیل١٨الیرٍا٠سواؼ تیٍسفخؿیفایالگوَی
زثلی٥یّىسٌؽٍزوایلتیٍسفیتِوثٯقًؽگی٤فتیؼاـًؽ(زاییؽ٨فٔیِوَم) .
بحث ٍ ًتیجِ گیزی
وثٯقًؽگیهدوَِ٠ایاقٰاـّای٨فؼیٍاخسوا٠یا٨فاؼـاؼـتفهیگیوفؼٰوِتوِ

ًقص دیجیتالی ضذى هصزف رساًِای در سبک سًذگی ضْزًٍذاى باالی 19 / ...

ٌؽذهساثفاقتفؼاٌرّاٍزّاٍیفیاوورٰوِـوواًِّوااققًوؽگیزفووینٍزوفٍیح
هیٌٌٰؽٍتاز٥ییفاـقيّاًٍگفيّاتٌِٱلگیفیـ٨ساـّاهٌدفهیًٌَؽ(ٝ٠یوی٨فؼ 

ٌ.)35:1392ثٱِّایاخسوا٠یهداقیتازَخِتِغاِیرًواؼیيتَؼى ـٍایورٌٌٰوؽُ
ًَ٠یاقوثٯقًؽگیٰاـتفاىغَؼّىسٌؽٍهیزَاًوؽتوفًطوًٍَُوَٞخٌَوً ؾاه٭وِ
هّف٨ی هؽیفیرتؽى وثٯآـایٍیٍلطيٰاـتفاىزاثیفتگؿاـؼٍایيزٌْواؼـِوَـذ
اوس٩اؼُتیًاقاًؽاقُهیزَاًؽزاثیفخاتفخازفیؼاٌسِتاٌؽٍقًوؽگیٰواـتفاىـاهسطوَل
واقؼً.سایحخمًًٍٍّاىؼاؼِٰتیيوثٯقًؽگیٍؼیدیسوالیٌوؽىهّوف٦ـوواًِای
ـاتٙووِهٌ١وواؼاـیٍخووَؼؼاـؼٰووِتوواًسووایحزط٭ی٭وواذ٨فخووی(٨ )1397ف٬وواًیٍ
هْاخفی(ّ)1397وػَاًیؼاـؼ .
ضَٕـهىسوفٍ١٨الؼـٕ٨ایهداقیٍاوس٩اؼُهؽاٍماقاهٱاًاذهس١ؽؼٍهٌطّوف
تِ٨فؼایٌسفًر تٍِیمُز١اهلٍزثاؼلا٘ال٠اذتاوایفٰاـتفاىهس١ؽؼٍهس٩واٍذ تا٠وث
ز٭َیرٌٍٱل گیفیَّیرهؽـىٍتاقاًؽیٍاًِؼـتیيٰاـتفاىایفاًی غَِّاًٰواـتفاى
خَاىتاهّف٦ضفِ٨ایهیٌَؼ.ایٌسفًریٱیاقتواً٩وَؾزفیيزٱٌَلوَلیّوایخؽیوؽ
اـزثا٘یاورِّٰوِات١اؼقًؽگیتٍفـازطرزاثیفٝ٠ورًَ٩ؾ٬وفاـؼاؼُاوورٍتوِ
ًَ٠یّوِات١اؼضیواذ٨وفؼیٍخو١ویهواهسواثفاقایويزٱٌَلوَلیاـزثوا٘یٍووایف
زٱٌَلَلیّااور .

ًسایحخمًٍّضاٰیاقآىاورِٰهیكاىاوس٩اؼُاقٌثٱِّایاخسووا٠یهدواقیتوف
گفایًتِوثٯقًؽگی٤فتیزاثیفهثثسویؼاـؼٰوِتواًسوایحزط٭ی٭واذٰلْوفی( )1398
٨ف٬اًیٍهْاخفی( )1397ـاٌؽ(٨ٍ)2015فخی(ّ)1397وػوَاًیؼاـؼٌ.وثٱِّوای
اخسوا٠یهداقیتاهطثَتیرٍ٬اتلز١اهلیتَؼىغَؼزَاًىسِاورؼًیایزاقُایه٭اتول
زٍواىٰاـتفاىتگٍایؽٍهػا٘ةتِخؿیفيیاضوؽا٬لز٥ییوفًگوفيتوااـاهوِالگوَی
هّف٨ی خٌٍَیٍٜاّفیؼـآٍـؼ.اهفٍقٌُاّؽگفایًٰاـتفاىتِغََّخَاًاىتوِ
زٌؽـوسییازيآـاییؼـٕ٨اّایهداقیّىسین٠.ٱهّایخفٍ٨ایلّایٰاـتفاىگَیوای
ایيهٙلةاورِّٰوَاـُٰاـتفاىوثٯّایخٌٍَی(خٌَیؽىلثانّایهواـٮ لثوان
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ٍـقٌیهاـٮ ًٍٰ٩ـقٌی ًواییاقواليٍـقٌیٍ )...وثٯٜاّفی(زثلیو٣اًوؽاهی
ی٤فیإ٠الًی) وثٯآـایٍی(اًَاٞهؽلهَ ـًگهَّا(٨واـ٢اقخٌىویر) ًووایً
اًَاٞزسَ قیَـآیذٍخَاّفاذ)ٍوثٯز٥ؿیوِ(گوفایًتوِووثٯ٤وؿاّای٤فتویٍ
٨ىرَ٨ؼیا٤ؿاّایـلیویٍ)...ـاؼـٕ٨واّایهدواقیتوًِووایًهویگؿاـًوؽٍؼـ
ٕ٨اّایهداقیٌٍثٱِّایاخسوا٠یهداقیهواٌواّؽاًوَاٰٞاًوالّواٍووایرّوای
زثلی٥یواليّایقیثایی آـایٍی تْؽاٌسی(تاٌو١اـخوَاىوواقیٍزّوطیص٠یوَبٍ
ٰىةوالهسیؼـٰوسفیيقهاى) اًَاٞـوسَـاىّاٍواليّایز٩فیطیٍگفؼٌوگاُّوای
ّاٍآـایٍگاُّاّىسینِٰخیًاقایويٌوایؽغیلویاقٰواـتفاىٍ

ٌیٯٍواليٍهكٍى
ٌْفًٍؽاىاقآىتیا٘الٞتَؼًؽٌ.ثٱِّوایهدواقیؼًیوایخؽیوؽیؼـه٭اتولزٍون
ٰاـتفاى٬فاـهیؼٌّؽ ِٰٰاـتفاىضسیزدفتو ِّوای٨وفؼیغوَیًـاتوفایـوویؽىتوِ
زٌؽـوسیٍقیثاییٍز٩فیصؼـایيٕ٨اتِاٌسفاٮهیگؿاـًوؽ.ؼـایويٕ٨واتواقیگفاىٍ
ا٨فاؼهٍَْـًیكتفزاثیفایيـواًِّایؼیدیسالتفهؽیفیرتؽىٍزَخِٰاـتفاىتِتؽىٍ
خاییِٰا٠سواؼتِـواًِّایؼیدسوالی


قًٌؽٍاقآى
ٜاّفغَؼتٌِ٠اٍیيهػسل٧ؼاهيهی
٠اهلاِلیخؿیفيؼیؽگاٍُزثلی٥اذٕ٨وایهدواقیاوورایويهىوالِؼـخوؿیفيٍ
اثفگؿاـیً٭ًتىكاییؼاـؼ .
الثسًِسایحخمًًٍٍّاىؼاؼ ًِِِٰف٦اوس٩اؼُاقایويٕ٨وا تلٱوِهوؽذاووس٩اؼٍُ
١٨الیرؼـٕ٨ا(هؽذَٕ٠یرؼـایيٕ٨ا)ًیكً٭وًهثثسویؼـگوفایًخاووػگَیاىتوف
وثٯقًؽگی٤فتیؼاـؼِٰتاًسایحزط٭ی٭اذ٨ف٬اًیٍهْاخفی(ٍٰ)1397الیوي()2013
ّوػَاًیؼاـؼ.اقًٝفٰالیي()2013هؽذضَٕـؼـٌثٱِّایاخسوا٠یٍ٬فاـگف٨سيؼـ
یٯخیاهیٍاضؽٍخؿابهٌدفتِخؿیفيٍگفایًتِآىتٌِ٠وَاىالگوَیایوؽُالٌوؽُ
اورتًِطَیِٰٰاـتفهساثفضأفتااًَاٞـٍيّا(هاًٌؽ٬فَّوایی٤وفی ـٍیآٍـؼى
تٍِـقيغاَ خفاضیٍ)...تِوثٯایؽُآلِٰهثسٌیتفالگوَی٤فتویٍهّوف٦گوفا
اورتفوؽ.ضَٕـا٨فاؼؼـٌثٱِّایاخسوا٠ی اضسوالهٍاـٰرّاًٌٍّٰایاخسووا٠ی
ؼّؽ.خهّفزِخیًَؽا٨فاؼٍإ٠اؼـٌثٱِّا تیٍوسفٍگىوسفؼُزوف

ـاؼـآًاىا٨كایًهی
تاٌؽ ّوفاّیٰاـتفاىتاالگَّایهداقیتیٍسفغَاّؽٌؽ .
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ّوسٌیيتیيهیكاىٍاتىسگیتٌِثٱِّوایاخسووا٠یهدواقیؼـگوفایًتوِووثٯ
قًؽگی٤فتیزاثیفهثثسیؼاـؼِٰتوازط٭ی٭واذ٨فخوی( )1397ـاٍؼـاؼٍگیٍویٌكخواًی
( )1396ووواـیٌالی()2013ـاٌووؽ( )2015لیٌووؽـاخفوووسَى(ٍٰ)2015فیىووسيٍٍى
ًٍؽـى(ّ)2012وػَاًیؼاـؼ.اقًٝفلیٌؽـاخفووسَى()2015هیوكاىا٠سوواؼٍضوایور
ؼـیا٨سیاقٌثٱِّایاخسوا٠یهداقیهٌدفتٍِاتىسگیٰاـتفاىتِایيٕ٨واهویٌوَؼٍ
ٰاـتفاىو١یهی ٌٌٰؽ تفایا٨كایًهطثَتیرٍؼـیا٨رضوایرتیٍسف(٨الَـ ییٯٍ)...
تِزَلیؽهطسَاؼـایي٠فِِتدفؼاقًؽٍغَؼـاتِایؽُآلًكؼیٯٌٌٰؽّ.وسٌیيواـیٌالی
()2013ه١س٭ؽاورهیكاىاوس٩اؼُاقٕ٨ایهداقیهٌدفتِز٥ییفؾاه٭ِا٨وفاؼًوویٌوَؼ 
تلٱِهیكاىٍاتىسگیٍ٠الِ٬اوس٩اؼُاقایيٕ٨اتازاثیفگؿاـیتفؾّيًٍگفيٰواـتفاى
هٌدفتِوثٯقًؽگیٍوثٯ٨فا٤سیٰاـتفاىٌوؽُاوور.توِ٠ثواـزیهیوكاىا٠سوواؼٍ
ضوایرؼـیا٨سیاقٌثٱِّایاخسوا٠یهداقیتفخؿیفيٍا٠سواؼتِالگَّوایزثلی٥وی
ؼـٕ٨ایهداقیِٰاَِیً٤فتیٍٍاـؼازیاورزاثیفگؿاـاور.اقًٝوف٨فخوی()1397
ٰاـتفاق٘فیٕ٨٫ایهداقیغَؼـاؼـآییٌِخْاىهداقیهیتیٌؽٍو١یهیٌٰؽؼاهوواً
غَؼـاهٙات٫ه١یاـّایاـاهٌِؽُؼـٕ٨اّایهداقیزٙثیو٫ؼّوؽٕ٨.واّایهدواقی
ً٭ًهْویؼـزگًَگیاؼـاٮهاًىثرتِؼًیوایخیفاهوَىای٩واهویٌٌٰوؽٍتواًووایً
ضَقُّایگًَواگَىـٍاتوٗاخسووا٠یهویزَاًٌوؽٌوفایٍٗٔوفٍـذّوایخؽیوؽیاق
ضَقُّایگًَاگَىقًؽگیاخسوا٠یـاتفایهػا٘ثاىغَؼتِزَّیفتٱٌٍؽٍتاًووایً
ـٍاتٗضاٰنتفقًؽگیٍوثٯّایهػسل٧ـ٨ساـیؼـهطیٗقًؽگیٌیَُخؽیؽقًؽگی
ٍاًؽیٍیؽىـاتفایهػا٘ثاىغَؼتِاـه٥اىآٍـؼٍُتفوثٯهّف٨یٍ٨فا٤سیهػا٘ثاى
زاثیفهیگؿاـًؽ .
اقآًداییِٰهیكاىاوس٩اؼٍٍُاتىسگیتٌِثٱِّایاخسووا٠یهدواقیتوفگوفایً
ٌْفًٍؽاىزْفاًیتِوثٯقًؽگی٤فتیاق٘فیو٫هوؽیفیرٜواّفی الگوَیٜواّفیٍ
وثٯ٨فا٤سیًاثیفگؿاـًؽٍاقایيٕ٨اهیزَاىتٌَِ٠اى٨فِرتْفُگف٨رٍتازَخِتِ
ایيِٰهاًٌؽوایفـواًِّایٯـواًٍِاـؼازیاور ِٰهٙات٫تااـقيّاٍ٨فٌّوگّوای
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خاهِ١هاًیىرٍاگفٰاـتفاىوَاؼـواًِایٰا٨یؼـایيضَقًُؽاٌسِتاٌوٌؽهویزَاًوؽ

اثفاذهػفتیـاتف٨فٌّگٍووثٯقًوؽگیایفاًویٍاـؼٌٰوؽتوِّوویيهٌٝوَـهفاٰوك
٨فٌّگیٍِؽاٍویواتایؽتاواغر٨یلن تفًاهِّایٰاـٌٌاوی ا٘ال٠اذهٌاوةـاؼـ
اغسیاـٰاـتفاىٍغاًَاؼُتفایاووس٩اؼُؼـووراقٕ٨وایهدواقیٌٍوٌاغرٍه١ف٨وی
وثٯقًؽگیاوالهی-ایفاًیاوس٩اؼٌٌُٰؽ .
تازَخِتِا٨كایًزوایلٰاـتفاىتِوثٯقًؽگی٤فتی یقماورتفایضٛ٩اـقي
ّاٍوثٯقًوؽگیاووالهی -ایفاًویاقایويٕ٨واتوفایزّوطیصالگَّوایخٌٍَویٍ
ىتاتْفُهٌؽیاقٌّفهٌؽاىٍا٨فاؼهٍوَْـایفاًویاووس٩اؼُ

آـایٍی(وثٯخٌٍَی)ایفاًیا
ٌَؼزأويه١ف٨یؼـورالگٍَوثٯقًوؽگیاووالهی-ایفاًویاقزوایولًاآگاّاًوِ
ٰاـتفاىتِوثٯقًؽگی٤فتیخلَگیفیٌَؼ .
تایؽاقٕ٨ایهداقیتَِِـذّؽ٨وٌؽاوس٩اؼٌَُؼ؛تازَخِتٍِاتىسگیٍا٠سوواؼ
خاوػگَیاىتوٌِوثٱِ ّوایاخسووا٠یهدواقیتایوؽزَلیوؽٌٌٰوؽگاىٍ٘فاضواىلثوان 
آـایٍگفاىاقایيٕ٨اتفایزفٍیحٍزَلیؽآثاـهٌٙث٫تااـقيّایٍوٌرّایایفاًوی
ٍتازَخِتِؾاه٭ِزٌَ٘ٞلثیخَاىّااوس٩اؼٌٌُٰؽ .

ّوسٌیيتاً٭ًایيٕ٨اتفوثٯ٨فا٤سی تایؽاقایيٕ٨اتفایه١ف٨ویهٱواىّوای
ؼیؽًی گفؼٌگفیٍـوسَـاىّایوٌسیٍتاٌگاُّاهسٌاووةتواّوف٘ث٭وٍِؼـزووام
هٌا٘٫اوس٩اؼٌَُؼ(ه١ف٨یؼـورهٱاىّاتِٰواـتفاىتوفایخلوَگیفیاقّوؽــ٨وسي
اًفلیٍقهاىآًْاؼـٕ٨ایهداقی) .
ّوسٌیيهیزَاىاقایيٕ٨اتفایزّطیصؾاه٭وِهّوف٨یٍووثٯز٥ؿیوِا٨وفاؼًیوك
اوس٩اؼٌَُؼٍتِغا٘فزوایلٰاـتفاىتِغَؼًواییؼـایيٕ٨اتااـاهِا٘ال٠اذؼـوور
ًىثرتِاـقيّای٤ؿاییهطَّیذٍتفگكاـیهىات٭اذهداقیآٌدكیتِتاقزَلیؽٍ

ه١ف٨ی٤ؿاّایاِیلٍوٌسیایفاًیاووس٩اؼٌُوَؼٍٰاـٌٌاوواىز٥ؿیوٍٍِـقٌویًیوك
تفایـاٌّواییهفؼماقزٌاوةاًؽاماوس٩اؼٌٌُٰؽزااقـاُّایووالن

هیسَاًٌؽاقایيٕ٨ا

ٍؼـورتِاًؽامٍتؽًیوالنؼوریاتٌؽ .
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