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 ( دکتر محمدرضا حقیقی -زهره ابراهیمی آتانی )بررسی اختالل نوموفوبیا

دکتییر محمدرضییا -تییر ناهییید خوسیی و  دک)رنزمرهبررسییی ماهیییا متییانرش ن نقییز آگ در زنیید ی 

 (مرضیه حیدری -حقیقی

بررسی رابطه بین سرما ه فکری ن مهارت های ارتقای مد ر تی بیا کیارآفر  ی سیازمانی  کارک یاگ 

)مر م  ل رنحانی،دکتر پرستو خسیرنی،دکتر ططیا اطیه سیاسیی دانشگاه آزاد اسالمی ناحد رندهن

 سرنک(

س ا ییا )دکتییر بررسییی میییساگ سییواد رسییانه ای در بییین دانشییآو اگ ن نقییز آگ در  ام ییه ا رانی

 داندی(

)فرزانه برنامه ر سی رنابط سمومی توس ه ای  در راستای رسیدگ به اهداف استراتژ ک سیازماگ

 دکتر محمدرضا حقیقی( بهرامی،بهرامی،دکتر فرسته 

)میثم اطمتتییییبررسیییی آدای د اتماتییییک ن نقیییز تشیییر اات در میییراندات رسیییمی ن  یررسیییمی بین

 بهرام فرهی( صحرا ی،

 ۱۸۷۱-۲۸۲۱ : شماره شاپا
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 بررسی اختالل نوموفوبیا
EExxaammiinnaattiioonn  ooff  nnoommoopphhoobbiiaa  ddiissoorrddeerr      

 
 انشجوی دکترای علوم ارتباطات د -زهره ابراهیمی آتانی

 ( دانشگاه علمی کاربردیو  شرقآزاد اسالمی واحد تهران مدرس دانشگاه  )دکتر محمدرضا حقیقی

 

 

 چکیده 
های اخیر از سرعت باالتری برخووردار بووده های تلفن هوشمند در سالآوریاستفاده روز افزون از فن

کالتی تواند باعث بروز مشکالت جدی شود. یکی از مشومیآوری عالوه بر مزایایی که دارد است. این فن
موبایل هراسوی بی فوبیا یاکه تأثیر زیادی در رفتار افراد گذاشته و در زندگی روزمره خود را نشان داده نومو

به بررسی  ین مقالهااست. نوموفوبیا یا ترس از عدم برقراری با دیگران از طریق گوشی همراه است که در 
ها ها و ایمیلهای ضروری در مواقع ضروری، عدم پاسخ به پیامکز جمله: نیاز به گرفتن تماسدالیل آن ا

خاطبان، مل شماره و...، نگران شدن اطرافیان به دلیل عدم پاسخگویی شما، عدم دسترسی به اطالعاتی مث
هوا، عودم قاتالبنودی و یوادآوری قورار مها و....، عدم دسترسوی بوه برناموه زمانها، شماره حسابآدرس

های خانوادگی پرداخته شده است. در عصر حاضور و فیلم های مسیریاب و وجود عکسدسترسی به برنامه
رنو  شودن ایون کنند بایود بوه دنبوال کمکه همه افراد از تلفن همراه برای رفع نیازهای خود استفاده می

ن، آافزارهوای قابول نصور در نرممشکل برآمد چرا که تجربه ثابت کرده است با پیشرفت ایون وسویله و 
 کاربرد این ابزار نقش غیرقابل انکاری در زندگی افراد دارد. 
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 ، تلفن همراه، نوموفوبیا، وابستگی موبایل هراسیبی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

های اخیر به خصوص در کشورهای اروپایی، های هوشمند در سالپیشرفت چشمگیر استفاده از گوشی
روز در وزبهرن تأثیر ای شرقی تأثیر آن در زندگی مردم غیرقابل انکار است به طوری که ایآمریکایی و آسی

 حال افزایش است.  
گذارند که هم اکنون، نه تنها هور بزرگسوالی ( نیز بر این مطلر صحه می2013سین  و همکاران )

ن ، گوپتوا و کنند. )سیده مییک دستگاه تلفن همراه دارد، بلکه بسیاری از کودکان هم از این وسیله استفا
 (. 1391؛ به نقل از عابدینی و زمانی، 2013گارک، 

ن و های اجتمواعی نبووده کوه در ایون بویورود تکنولوژی به جوامع مختلف همواره بوه دور از آسویر
های های ارتباطی بویش از پویش موورد توجوه پگوهشوگران آسویرهای اخیر تکنولوژیبخصوص در سال
های ارتبواطی مفهووم شناسی پدیودههای نوظهور در ادبیات آسیررفته است. یکی از پدیدهاجتماعی قرار گ

 موبایل هراسی است. یا بی« نوموفوبیا»
ه شوند به شدت مضطرب شدعده زیادی از مردم وقتی متوجه گم شدن یا جا گذاشتن گوشی خود می

 .گیردد آنها را فرا مینند و اضطراب زیادی وجوکزنند تا آن را پیدا و به هر دری می

گاه ه یوک دسوتشاید این استرس و نگرانی تاحدی طبیعی باشد چراکه امروزه گوشی هوشمند به منزل
نی از حد شود و بالطبع اطالعات زیادی هم روی آن ذخیره شده است اما وقتی این نگرارایانه محسوب می

های هوشومند وشویگن روی سکه اسوتفاده از طبیعی فراتر رفته و تبدیل به حالتی بیمارگونه شود، شاهد آ
ود را در خوشویم به این معنا که به جای اینکه گوشی ابزاری در دست کاربر باشد، این کاربر است کوه می

 ری ایجواداختیار گوشی هوشمند قرار داده است و درنهایت هم مشکل هوای بسویاری بورای چنوین کوارب
 ( 1397شود. )صدقی، می
 

 یق اهمیت و ضرورت تحق

نودگی زای رشد یافته اسوت کوه دیگور در روزگار کنونی جایگاه این ابزار و محصوالت جدید به گونه
 ه ابوزاری بورایادی، بلکبدون آنها قابل تصور نیست، زیرا این ابزار نه تنها به عنوان یک وسیله ارتباطی ع

بوک، اینسوتاگرام، تووتیتر و بوه سهای اجتماعی گوناگون مانند: فیانجام انواع اموری نظیر ارتباط با شبکه
یاب، گوش ریزی روزانه، تعیین ساعت، امکان استفاده از مکانای برای برنامهطور کلی اینترنت و نیز وسیله

شود. )عسکری ده میدادن به موسیقی، مشاهده تلویزیون، عکاسی، محاسبه نرخ ارز، سهام بورس و... استفا
 (200: 1396و همکاران، 
ل جدید اسوت هراسی که با عنوان نوموفوبیا از آن یاد شده، نمونه بارزی از یک اختالوبایلمپدیده بی

وی رهای نوین وارد ساختار آگاهی بشر کورده اسوت کوه بور که حاصل نیازهای متفاوتی است که فناوری
 سبک زندگی به شدت تأثیرگذار است. 



   5  بررسی اختالل نوموفوبیا

 

است، اولین بوار در « اس از نبود تلفن همراههر»ای اختصاری است، برای اشاره به نوموفوبیا، که واژه
هرچنود در آن  (Yildirim, 2015: 130)در جریان یک پروژه تحقیقاتی به کار گرفته شود  2008سال 

هوای کواربران ها و ناراحتیهوا، اضوطرابمقطع زمانی و حتی پویش از آن نیوز برخوی پگوهشوگران ترس
 :Bianchi, 2005)اینترنت را مورد توجوه قورار داده بودنود هایی نظیر رایانه و های همراه و فناوریتلفن

39)   

توانند به گوشی خود یا امکانات مربوط به آن دسترسوی پیودا در واقع، زمانی که افراد نوموفوبیک نمی
 ,King)کننود کنند، به دلیل این وابستگی، ترس، اضطراب، آشوفتگی و نواراحتی شودیدی را تجربوه می

 ;King, 2013)تجارب احساسی آن چنان زیاد اسوت کوه کینو  و همکواران  شدت این (140 :2013

King, 2010; King, 2014) کنند. و اختالل دوران مدرن یاد می 21. از نوموفوبیا به عنوان هراس قرن
 ;Yildirim, 2015)دلیل و غیرمنطقوی از در تمواس نبوودن بوا تکنولووژی اسوت چرا که یک ترس بی

Bragazzi, 2014; Szyjkowska, 2014) های مختلف و با تمرکز بر موضووعات متفواوتی که به شکل
 کند. جلوه می

 مفاهیم کلی 

 تلفن همراه 
نعت مورد وان یک صامروزه تلفن همراه نه صرفاً به عنوان یک تکنولوژی جدید مخابراتی، بلکه به عن

های فادهر بوه اسوتوژی جدید منحصتوجه مطالعات اندیشمندان قرار گرفته است. در واقع اهمیت این تکنول
ای و انتقال سانهارتباطی آن نیست بلکه اهمیت این صنعت و تکنولوژی مهم به کاربردهای گسترده چند ر
رد و فردیت ه امور فبانسان به جهان مجازی و به تعبیر پارادایمی، به وجود آوردن فضای دو جهانی مربوط 

ط یک سوویه یوا چندسوویه امکان ارتبا -1ل: کردهایی از قبیها و کارشک ظرفیتدر جهان شده است. بی
منظوره استفاده چنود -4ن پذیرش ارتباطات؛ انتخابی بود -3ریزی بودن ارتباطات؛ قابل برنامه -2دایمی؛ 
هوا نبایود ای سمعی و بصری، توسعه نقش و جایگاه تلفن همراه را موجر شده است. اما تموامی اینرسانه

اثووورات مخووورب و مضووورات تلفووون هموووراه نیوووز غافووول شوووویم.  باعوووث شوووود کوووه موووا از
(https://elearnpars.org/article/article)   

توانند ارتبواط ای ارتباطی بدون سیم است که مردم در حال حرکت به وسیله آن میتلفن همراه وسیله
توأثیرات  وده اسوت رداشته باشند  تلفن همراه امکان برقراری ارتباط بدون قید زمان و مکان را فوراهم کو

بوه  32: 1398فر و دیگوران، رفتاری، اجتماعی و فرهنگی را در میان کاربران ایجاد کرده است )سلطانی
 (103-101: 1388نقل از جوشری، 
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 های ذاتی تلفن همراه ویژگی

یسیم بولیه و اصلی تلفن همراه امکان برقراری ارتباط به صورت کارکرد ا جایی:تحرک و جابه -1
ه و با جابجا شود تا تلفن همراه همانطور که از اسم آن پیداست، حالت سیار داشتت. این امکان باعث میاس

 های ذاتی از بین نرود. شدن قابلیت
برای اینکه گوشی تلفن همراه همیشوه بتوانود قابلیوت حمول سازی )قابلیت حمل(: کوچک -2

 تر شده است. حمل تر و قابلهمراه انسان داشته باشد، روز به روز کوچک
 

 های وابسته تلفن همراه ویژگی
نجوام ها به همکاری با یکودیگر بورای اگرایش انواع مختلف و متفاوتی از تکنولوژی همگرایی: -1

شوند با تعامل بوا یکودیگر و هایی که قبالً مجزا بودند از این طریق قادر میوظایف مشابه است. تکنولوژی
 لیت جدیدی را خلق کنند. اشتراک منابع کارایی و قاب

گیری، یک توانید یک دستگاه آبمیوههای چندکاره مثال خوبی برای همگرایی هستند. شما میدستگاه
زینه و ل برای هدستگاه خردکن و یا یک همزن برقی را به صورت جداگانه خریداری کنید ولی در عین حا

 انجام دهد. با هم  خرید که همه این کارها رافضای کمتر دستگاهی می
های ارتباطی گذشته مثول تلگورا ، تلفون، ضوب  ای است که تمام  تکنولوژیتلفن همراه هم وسیله

سوت و اموع کورده جصوت، رادیو، ویدتو، دوربین عکاسی و فیلمبرداری، تلویزیون و کوامییوتر را در خوود 
 امکانات جانبی فراوانی دارد. 

ار شخصوی تبودیل شوده اسوت، درسوت مثول ابز تلفن همراه هم اکنون به یک سازی:فردی -2
  آن، زنو  مراه، رنهمسواک و یا لباس شما که شخص دیگری اجازه استفاده از آنها را ندارد. ابعاد تلفن 

های دیگور وابسوته بوه کنیود و بسویاری از مشخصوهتلفن، تصویری که برای روی صفحه آن انتخاب می
 های هویتی خود شماست. عالیق شخصی و نشانه

 

 ابزارهای ارتباطات موبایلی 

 سرویس پیام کوتاه  -1
های های اجتماعی چنین محبوب نبودند و همچنوین اقتودار و انحصوار رسوانهای که نه شبکهدر دوره

در سورویس پیوام کوتواه تلفون « ارسال برای هموه»رسمی این چنین شکسته نشده بود، قابلیت ارتباطی 
های جدید اجتماعی خلق کنند. بدین د در دست مردم بود تا بتوانند موجای جدیهمراه به تنهایی خود رسانه

ها رساند. نکته قابل توجه شد یک پیام کوتاه را در مدت زمان کوتاهی به انبوهی از آدموسیله به راحتی می
این است که به دلیل همین قابلیت ارتباطی، این سرویس به ظاهر ساده توانست موج عظیمی را در زمانوه 
خود راه بیاندازد. البته توجه داشته باشید که در همین رابطه باید سرویس پیوام کوتواه را نخسوتین سوامانه 
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اسی از جمله جریاناتی بود امهای اسارتباطی جدید برای پخش شایعات توس  مردم نامید. همچنین جوک
 که سوار بر موج سرویس پیام کوتاه بسیار شایع شد و رواج پیدا کرد. 

 
 بلوتوث  -2

ترین دار و حذ  سویم از وسوایل کوامییوتری و ارتبواطی بودیهیهای بلوتوثانتقال داده بین دستگاه
 7ک توا ها را از یوک دسوتگاه بوه یوکارکرد این تکنولوژی بیسیم است. تکنولوژی بلوتوث قادر است داده

معنوای  ه شوده وهوم آمیختو دستگاه دیگر بفرستد. عالوه بر این فرستنده و گیرنده در این تکنولووژی در
ر نقوش دکنند، یوک دسوتگاه همیشگی خود را ندارند. هنگامی که دو دستگاه یک پیوند بلوتوثی ایجاد می

رار کند و دیگری در نقش پیرو. بدین ترتیر مردم هنگامی کوه در مجواورت هوم قودستگاه پایه عمل می
 م به اشتراک بگذارند. هایشان را با همندیها و عالقهتوانند فایلگیرند میمی
 
 های موبایلی بازی -3
مویالدی بوا ایون ابوزار  90هوای اولیوه در دهوه گیری موبایلهای موبایلی تقریباً از زمان هموهبازی

توانستند بوازی معورو  های ساده شرکت نوکیا میارتباطی، همراه بود. بسیاری از کاربران با همان گوشی
هوای یتر شدن صفحه کلیدها و رنگی شدن صفحات نموایش، بازا پیشرفتهرا انجام بدهند. بعدها ب« مار»

های همراه و ظهور های موبایل راه پیدا کرد. در مرحله بعد لمسی شدن گوشیمتنوع دیگری نیز به گوشی
های موبایلی به وجوود بیواورد. های جدید مخصوص موبایل توانست انقالبی در صنعت بازیعامل سیستم
 های کامییوتری در دنیا هستند. های بازیترین نسخههای لمسی یکی از پرفروشزیاکنون باهم
 
 موسیقی و فیلم  -4

های همراه فنپخش موسیقی و سیس فیلم یکی دیگر از کارکردهای تلفن همراه است و بدینوسیله تل
ا ی در ابتودهای پخوش موسویقتوانستند انقالبی مخصوصاً در بخش موسیقی بوه وجوود بیاورنود. دسوتگاه

تر شوده و ها کوچوکقیمتی بودند. به مرور با پیشرفت تکنولووژی ایون دسوتگاههای حجیم و گراندستگاه
  قا یافت.قیمت کمتری یافتند. کیفیت و استانداردهای ضب  و پخش صدا نیز به تدریج بسیار ارت

مام دنیوا تست خود را در توان« واکمن»تر متعلق به شرکت سونی بود که با تولید انقالب بعدی و مهم
 بجایی سازد.  ها بیاندازد. واکمن توانست انحصار مکانی را بشکند و موسیقی را قابل حمل و جابر سر زبان

 های ضوب  و پخوش رادر مرحله بعد دیجیتال شدن استانداردهای ضب  موسیقی به طور کلی شویوه
نیدن شوین امکان را فراهم کورد توا کرد و اهای صوتی را پیدا دگرگون کرد و امکان ذخیره و پخش فایل

 موسیقی برای افراد در هر زمان و مکان مهیا شود. 
تور های پخش فویلم و نیوز بزر تکنولوژی پخش تصویر هم به تدریج بعد از دیجیتالی شدن دستگاه

از  های تصوویری یکویها به درون این وسایل ارتباطی خزیدند. امروزه کلیپشدن صفحات نمایش موبایل
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توانود شود و در هر زموان و مکوانی میهای موبایل یافت میهایی است که در درون گوشیبیشترین فایل
 اوقات فراغت افراد را پر کند. 

 
 افزارهای کاربردی تلفن همراه نرم

افزارهای کاربردی به منزلوه یوک های همراه بر پایه اینگونه نرمتلفن افزارهای پزشکی:نرم -1
کنند روی شما را محاسبه میسنجند، میزان پیادهکنند. ضربان قلر را میده سالمت بدن کار میکنترل کنن

 شود. و بسیاری کارهای دیگر که عمالً به ارتقای سالمت شما منجر می
افزارهای موبایلی به کلی خواندن کتاب را دچار تغییور و تحوول نرمافزارهای کتابخوانی: نرم -2
های فوراوان افزارهای موبایلی با انواع قابلیتهای دنیا در قالر نرمترین کتابین و حجیمتراند. بزر کرده

 نمایی، خوانش صوتی و... هم اکنون در دسترس همگان قرار دارند. جستجو، بزر 
های پیشورفته و سنج، ماشین حسابسنج، سطحسنج، سرعتزمانافزارهای محاسباتی: نرم -3

وبوایلی افزارهوای مرهای محاسباتی، حل مسایل و معادالت ریاضی همه در قالور نرمبسیاری از دیگر ابزا
 قابل استفاده هستند.  

ت بانکداری الکترونیک نوع جدیدی از بانکداری است که خودمات همراه: بانکداری و پرداخ -4
بوانکی از سوال  هوایشوود. ایون گونوه فعالیتهای الکترونیکی ارایوه میبانکی در آن با استفاده از محی 

ود بوه بورای ور در تمامی دنیا رواج پیدا کرد. هم اکنون بانکداری الکترونیکوی خوود پویش نیوازی 1991
های های خودپرداز، پایانوهشود. ابزارهایی مانند دستگاهدنیای پر رمز و راز تجارت الکترونیک محسوب می

کردنود.  ور جای خود را در بین مردم بوازداری اینترنتی به مرهای هوشمند و سیس بانکفروشگاهی، کارت
ها و ها، تسریع روند مبوادالت بوانکی، کواهش هزینوههد  اصلی این کارها هم کاهش بار ترافیکی بانک

 جویی در زمان و وقت مردم بود. همچنین صرفه
 

 های بانکی موبایلیعملیات

 های خود مطلع شد. از موجودی حساب 
  .گردش حساب را چک کرد 
 ترسی خود را تغییر داد. رمز دس 
  .درخواست صدور دسته چک کرد 
  .اعالم سرقتی و یا مفقودی چک را کرد 
  .قبوض آب، برق، تلفن، گاز و.... خود را پرداخت کرد 
 حساب خود را دریافت کرد. صورت 
 ها پول واریز کرد. از حساب خود به سایر حساب 

 و.... 
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افزارهوای خواص و اتصوال دات مالی به نصور نرمکه دیگر برای مراو های پرداخت جدیدنظام
 گیری کنید. اینترنت احتیاج ندارید و کافی است تنها چند عدد را شماره

بوه معنوای  ussdبر روی تلفن همراه اسوت. کودهای  ussdیکی دیگر از امکانات استفاده از کدهای 
شوود. ایون کودها کارهوایی مثول مین آاست که امروزه تبلیغات وسیعی درباره   #× .... هایی مثل شماره

نجوام اهای خیرخواهانوه را انتقال وجه، اعالم موجودی، خرید شارژ، پرداخت قبوض و حتی پرداخت کمک
 دهد. می

یادگیری از طریق تلفن همراه از ایون جهوت دارای اهمیوت لفن همراه: تآموزش از طریق  -5
هموراه  ریق تلفنتفاوت وجود دارد. آموزش از طاست که در هر مکان، امکان دسترسی به مواد یادگیری م

 های زیر است: دارای ویگگی
 گیورد بانی یواد یادگیرنده در مورد اینکه چه چیزی یاد بگیرد، چگونه و در چه مکانی و زمو

 آزاد است. 
 شود. منجر به تحقیق تعلیم و تربیت همگانی می 
 د.بر یادگیری مشارکتی، خالق و مبتنی بر دانایی تأکید دار 
 های زیرساختی های درس، به کاهش هزینهبه علت عدم نیاز به امکانات فیزیکی و کالس

 انجامد. می
 کنود و های باز و خارج از شوهر را فوراهم میها و محی ها، گالریامکان یادگیری در موزه

 ( 1393اهلل و دیگران، شود. )آیتمنجر به بس  ارتباطات و تعامالت افراد با یکدیگر می

 

 پیامدهای منفی تلفن همراه

ر دابستگی مفرط به هر چیزی؛ آن چنوان کوه باعوث اخوتالل واعتیاد یعنی  اعتیاد به موبایل: -1
ابسوتگی بوه تواند به خوردن بیش از اندازه شکالت باشد، گاهی وزندگی روزمره شود. گاهی این اعتیاد می

 د ارتباطی. های جدیانواع موادمخدر و گاهی هم وابستگی به تکنولوژی
کنیم چنانچوه تلفون کنیم اما به نوعی احساس میها ما استفاده زیادی از تلفن همراه نمیگاهی وقت

 حساس پریشانی واشود. آن وقت از این قطع ارتباط همراه در اختیار نداشته باشیم ارتباط ما با دنیا قطع می
ایم و از احسواس دایموی عادت کرده« ودنهمیشه در دسترس ب»ا به کنیم. به عبارتی دیگر ماضطراب می
 بریم. ارتباط لذت می

لوی تلفن همراه بسیاری از کارها را برای ما ساده کرده اسوت و ری:دوری از ارتباطات حضو -2
تواند تهدیودی بورای تعامول و تواند جایگزین ارتباطات حضوری شود. قابلیت تلفن همراه میهیچگاه نمی

 د. ها باشارتباط میان انسان



 های نوین علوم ارتباطات پژوهش    10

 

 

های جدید به واسطه استفاده از آلیاژهای مخورب و فناوری یل برای سالمتی:تهدیدات موبا -3
ن تهدیودها مووج توانند سالمتی ما را تهدید کنند. برخوی از ایواستفاده از امواج و ارتعاشات الکترونیکی می

 دارند. ها های مخرب مثل سرطان، ناباروری و... ارتباط زیادی با این فناوریبیماری
های اجتمواعی یلم و دسترسی به شبکهضب  صدا و ف امکان عکاسی، افزایش خودشیفتگی: -4

و در نتیجوه افوزایش پدیوده « خوود»هوای هموراه موجور نموایش بیشوتر در هر شرایطی به وسیله تلفن
 خودشیفتگی شده است. 

نوادگی از های شخصوی و خواها و فیلم، عکسمجموعه دفترچه تلفن نقض حریم خصوصی: -5

ها از های گوناگون نظیر هک کردن گوشویموردهایی هستند که در گوشی تلفن ذخیره شده است و از راه
 تواند در اختیار دیگران قرار گیرد.طریق بلوتوث و یا اینترنت، سرقت گوشی و... می

 

 نوموفوبیا 

ه و یوا اینترنوت اسوت و نوموفوبیا ترس از عدم توانایی برای برقراری ارتباط از طریوق گوشوی همورا
های هموراه اشواره های مرتب  با اسوتفاده از گوشویای از رفتارها یا نشانهاصطالحی است که به مجموعه

است یعنی ترس از بیمار شودن و نداشوتن کموک  1دارد. نوموفوبیا یک ترس موقعیتی مرتب  به آگورافوبیا
کند )کین ، والنسا، سویلوا، بازینسوکی، ربه میتج فوری و فرد در این موقعیت اضطراب و نگرانی شدید را

ای تشوکیل (، اخوتالل نوموفوبیوا واژه2010(. بنابر تعریف کین  و همکاران )2014 2کاروالهو و ناردی،
و در  21و فوبیا است. آنها در مطالعه خود نوموفوبیا را به عنووان اخوتالل قورن  3شده از دو واژه نوموبایل

 ( 44فر و دیگران، : تلقی کردند. )سلطانیهای جدید آورینتیجه فن
 : هایی که در زمینه نوموفوبیا انجام شده است به صورت خالصه آمده استدر جدول زیر پگوهش

 نتیجه پژوهش محقق سال

 کین  و همکاران 2013
ها، پزشکان و سایر افراد مورد اعتماد برای عدم های بیمارستانذخیره شماره تلفن
 نی و درخواست کمکنگرانی از ناام

 بیانجی و فیلییس 2005
 مگوین وغافراد معتاد به گوشی همراه هنگوام دور بوودن از ایون ابوزار، عصوبی، 

ثباتی دارنود و هموواره در انتظوار کنند؛ خلق بیافسرده بوده و احساس تنهایی می
 برقراری یک تماس هستند. 

2013 
 از سین ، گوپتا و گار  کشور انگلستان
 (1395و دیگران،  )آزادمنش

 دهاضطراب ناشی از نیاز به در دسترس بودن به وسیله دوستان یا خانوا

2013 

 Mumbia در سازمان تحقیق مشتریان
 سین ، گوپتا و گار 
 (1395)آزادمنش و دیگران، 

موبایول هراسوی بوا حوالتی شناختی به تلفن همراه و گرایش به بیوابستگی روان
بنی بر به صدا درآمدن زن  تلفن، عادت بوه چوک مثل شنیدن صداهای خیالی م

کردن جیر یا کیف برای اطمینان از وجود تلفن همراه است و نیز اینکه اسوتفاده 

                                                      
1- Agoraphobia 
2 - King, Valença, Silva, Sancassiani, Machado & Nardi 
3 - no mobile 
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 نتیجه پژوهش محقق سال

تواند باعث بروز تغییرات مهم شخصیتی در کواربران طوالنی مدت از این ابزار می
 شود. 

 دینده رفتار اعتیادهوابسته بودن بیش از اندازه جوانان به موبایل و نشان والش 2010

 موبایل هراسی در افراد دارای اختالل هراس باال بودن بی اسیرکین  و همکاران 2010

 پاتولسکا و پوتمسکا 2012

 بعد مربوط به اعتیاد به  موبایل:  4مشخص کردن 
 -3مواس صووتی و پیاموک اعتیواد بوه ت -2های موبایول ذابیتاعتیاد به ج -1

اعی   اجتموبا استفاده از موبایل برای ایجواد روابو تالش برای پذیرش و نزدیکی
 ه برقراری ارتباط و بیان کردن احساسوات از طریوق پیاموک وبترجیح دادن  -4

 تماس صوتی

 تاالیوا 2013

ت و یکسان بودن دلیل وابستگی در جوانان و تالش بورای توأمین کوردن رضوای
ات رتباطودی کوه بوه اخشنودی برای یک یا چند چیز در دنیای بیرونی، زیرا افورا

کنند، چه بسوا شوند و دل خوش میمجازی )تلفنی، پیامکی، اینترنتی( وابسته می
شوده ندر کودکی ارزش و قیمت احساسات و عواطف زنده بوه آنهوا آمووزش داده 

حساسوات ااند که تبادل چهره به چهره افکوار و است. در خانواده به او نشان نداده
 چقدر مهم و ارزشمند است.

 درگیر بودن نسل جوان جامعه به اختالالت تلفن همراه  سایت ادیکشن دات نت 2010

 اشاره به مزایای تلفن همراه از نگاه جوانان زادهذکایی و ولی 1388

 نیکخو 1392
ز فاده اغیرقابل جبران بودن اثرات مضر و نامطلوب در عدم مدیریت صوحیح اسوت

 در زندگی افرادهای جدید از جمله تلفن همراه آوریفن

 نیکخو به نقل مؤسسه تحقیقاتی بوگادو 1392
ام علت اضطراب ناشی از جهت از دست دادن و گم شدن گوشوی خوود و یوا اتمو

 تب  اری مرباطری و شارژ آن؛ به دلیل قطع شدن ارتباط با اطرافیان و مساتل ک

 شفیق 1393
اال و بندان چرانی )نه در سطح متوس  بودن میزان اعتیاد به موبایل در جوانان ته

 نه چندان پایین(

 موسوی و شفیق 1395
سوتقیم ابطه مدر سطح متوس  بودن میزان اعتیاد به موبایل در جوانان تهرانی و ر

 های موبایل و نسبتاً قوی بین میزان اثر همساالن و جذابیت

 موبل هراسی اس بیوجود یک رابطه ارتباط منطقی میان الگوی مصر  و احس عسگری و همکاران 1396

 

 عالئم نوموفوبیا

 های این بیماری است: ترین نشانهترین و آشکارعالتم جسمی از مهم

 اضطراب 

 تغییرات تنفسی 

 لرزیدن 

 تعریق 

 تحریک 

 سرگردانی 
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  .تاکی کاردی(Supid, 2019: 71) 

 باشد: و همچنین عالیم رفتاری که به شرح زیر می
  گوشیعصبی شدن با چند دقیقه دور شدن از 

 دیر رفتن به رختخواب با دنبال کردن شبکه های اجتماعی 

 روشن گذاشتن داتمی نوتیفیکیشن موبایل 

 چک کردن صفحه گوشی حتی در صورت نداشتن پیغام 

 ایجاد اضطراب با قطع شدن اینترنت 

 توهم شنیدن صدای پیغام حتی بدون گوشی 

 در دست داشتن گوشی موقع مکالمه با دیگران 

 153366(به جای مکالمه با دوستان  ترجیح چت کردنhttps://www.cyberpolice.ir/node/( 

 
 دالیل قابل تأمل نوموفوبیا: 

های اضطراری )مواقع اورژانسی مثل تصاد ، آسیر دیدن هنگوام دوچرخوه تن تماسنیاز به گرف -1
 ه دچار حمله قلبی شده(سواری، کمک به فرد مسن ک

هوا و زیواد شودن های مجازی، ایمیلهای شبکهها، پیامها، توییتها، پیامکتماس عدم پاسخ به -2
 آنها 

 گران شدن اطرافیان به دلیل عدم پاسخ دادن شما ن -3
 ها ها، شماره حسابها، آدرسه اطالعاتی مثل: شماره مخاطبان، ایمیلبعدم دسترسی  -4
 ها بندی و یادآوری قرار مالقاترسی به برنامه زمانعدم دست -5
 های مسیریاب دم دسترسی به برنامهع -6
 های خانوادگی فیلم ووجود عکس  -7
 

 دلیل اهمیت انجام پژوهش 

ن موبایول، کنند که با نبودها، احساس میتوان گفت: برخی از انسانتر موارد فوق میدر توضیح کامل
هایشوان تغییور کنود، وند، ا گور برنامهشون صحبت کنند. اگر در خیابان بمانند، اگر گوم توانند با دیگرانمی
 .دوستان خود اطالع دهند توانند آن را به نزدیکان ونمی

یلش در دستش وصل بودن به جهان، یکی از نیازهای ماست و کسی که موبا برخی دیگر، معتقدند که
اهش ایول، همورنیا از دست داده است و در مودتی کوه موبنیست یا خاموش شده است، اتصال خود را با د

 برد. نیست در انزوا به سر می

https://www.cyberpolice.ir/node/153366
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هوا و  ها و کسر اطالعات آب وبعضی دیگر، موبایل را برای جستجو در اینترنت و دسترسی به سایت
دست  کنند گنجینه اطالعات خود را ازدانند. آنها با دوری از موبایل، احساس میچیزهایی از این دست می

 اند. داده

ای است که وظیفه ضب  صدا و ثبت تصاویر، تا نوشوتن هبرای برخی دیگر هم، موبایل وسیله چندکار
ای این افوراد، ها کارکرد دیگر را بر عهده دارد. نبودن موبایل بریادداشت و ماشین حساب و چراغ قوه و ده

 ( 8: 1398)یزدی،  .به معنای از دست دادن ابزارهای کاربردی و سلر آسایش است
 سترسوی بوهدمحققان نوموفیا را شامل چهار بعد عدم امکوان برقوراری ارتبواط، قطوع اتصوال، عودم 

 کنند. اطالعات و از دست دادن آسایش و راحتی تعریف می

افوت ری و دریمربوط به احساس از دست دادن ارتباط با سوایر افوراد و عودم امکوان برقورا بعد اول
 ه اینترنت و سایر خدمات مربوطه است. تماس، عدم دسترسی ب

های تلفون های اجتماعی و سایر برنامهبه احساس قطع اتصال مداوم برای استفاده از رسانه بعد دوم
 هوشمند اشاره دارد. 

 های هوشمند )به عنووان مثوالاحساس عدم دسترسی مداوم به اطالعات موجود در تلفن بعد سوم
 دهد. ا شرح میجستجوی اطالعات در اینترنت( ر

نیز احساس نگرانی و اضطراب از مواردی چون گم کردن تلفون هموراه و خوالی شودن  بعد چهارم
 ( 2010، 1گیرد )کین ، والنسا و ناردیباتری گوشی را در برمی

دهد که فرد، اضطرابی ناشی از تورس در دسوترس نبوودن توان گفت نوموفوبیا در شرایطی رخ میمی
ن تمواس و دست داد ه کند. اضطراب به دالیل متعددی مانند گم کردن تلفن همراه، ازتلفن همراه را تجرب

 (. 2008، به نقل از داگاتا 21: 1397شود )سیاح و دیگران، خراب شدن باتری تلفن همراه برانگیخته می
ز نبوود ی کوه اضر مواردبا توجه به گوناگونی موارد نگرانی افراد از دور ماندن تلفن همراه؛ در قرن حا

دهود از دیودی دیگور موورد الشعاع قورار میشود و تمام زندگی را تحتاین وسیله بیشتر باعث نگرانی می
 دهیم. بررسی قرار می

روز انهکنیم به مواردی اشاره کنیم که هر کدام از ما ممکن است در طول شبدر این پگوهش سعی می
 سته درگیر نوموفوبیا شویم. با گوشی همراه انجام دهیم و بدون آن به طور ناخوا

 
 های مربوط به نوموفوبیا نظریه

 پردازیم. هراسی( میموبایلبیهای مرتب  بر نوموفوبیا )نظریهبررسی به قسمت این در 
 های جدید نظریه رسانه

 دیجیتوالی»های مشوترک های ارتباطات و دارای ویگگیمجموعه متمایزی از فناوری 2«های جدیدرسانه»
 .است« استفاده شخصی»و دسترسی گسترده شهروندان به آن برای « بودن

                                                      
1 - King, Valença & Nardi 
2 - New Media  
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ه یورمبادلوه و ذخ پوردازش، اینترنت، نمونه بارز رسانه جدید است. اینترنت، عالوه بر تولید و توزیع پیام، به
ی فعالیوت پردازد که مؤید یک نهاد خصوصی اما به مثابه ارتباطات عمومی است و صرفاً دارااطالعات می

 .ندهی شده نیستای و به لحاظ بروکراتیک، سازماحرفه

 .کندهای جدید را شناسایی و معرفی میمک کوایل: چهار مقوله اصلیِ رسانه

این مورد شامل تلفون، موبایول و ایمیول اسوت. در کول، محتووا : 1رسانه ارتباطات میان فردی -1

 تر از اطالعات انتقال یافته است. خصوصی و دارای تاریخ انقضای کوتاه و رواب  شکل گرفته مهم

های ویدتویی و کامییوتری، به عالوه وسایل و امکانوات شامل بازی: 2رسانه ایفای نقش تعاملی -2

های بور رضوامندی« فراینود»ترین نوآوری در این مورد، تعاملی بوودن و غلبوه واقعیت مجازی است. مهم
 باشد. ]حاصل[ از استفاده می

اینترنت یا تارنمای جهان گستر، مهمترین مورد از ایون نووع رسوانه : 3طالعاترسانه جستجوی ا -3

شود. اینترنت همچنین مجرایی برای بازیوابی و اصوالح ای برای دسترسی تلقی میاست. که منبع گسترده
 .اطالعات است

لوه این مقوله به ویگه شامل استفاده از اینترنوت بورای مشوارکت و مباد :4رسانه مشارکت جمعی -4

های احساسوی و اطالعات، عقاید و تجربه و توسعه رواب  شخصی فعال است. دامنه استفاده حتی به جنبوه
 ( 142: 2006کوایل، یابد )مکعاطفی نیز گسترش می

 توان چنین برشمرد: های جدید را میهای رسانهبندی کلی، ابعاد و ویگگیدر یک جمع

 هایش بوه ی و خالقیت به وسیله کاربر برای عرضوه دیودگاهامکان پاسخگویی یا نوآور :5تعاملی بودن

 منبع یا فرستنده.

 شودها ایجاد میاساس ارتباط شخصی با دیگران که با استفاده از رسانه :6حضور اجتماعی. 

 های متفاوت ارجاع، تقلیل ابهوام، فوراهم کوردن عالیوم و پیوند بین چارچوب: 7ایغنای رسانه

 .هارسانهها و... به وسیله نشانه

 )کنترل کاربر بر محتوا و استفاده و نیز استقالل او از منبع: 8استقالل )خودمختاری. 

 استفاده برای سرگرمی و لذت، علیه فواید و ابزاری بودن: 9بازیگوشی. 

 استفاده از رسانه یا محتوای خاص: 10خصوصی )خلوت( بودن. 

                                                      
1 - Interpersonal Communication Media  
2 - Interactive Play Media  
3 - Information Search Media  
4 - Collective Participatory Media  
5 - Interactivity 
6 -  Social presence 
7 - Media richness 
8 - Autonomy 
9 - Play fullness 
10 - Privacy 
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 :( 143ده. )همان، شخصی و منحصر به فرد بودنِ محتوا و استفا 1شخصی بودن 

 

 هاعصر دوم رسانه
ای جامعوه رسوانه»، جایگاهی به دست آورده بوود کوه بوا ۱۹۸۰، در خالل دهه 2هامفهوم عصر دوم رسانه

توان بوه قودرت گسوترده اینترنوت در ها، می، متفاوت بود. برای تدوین تمایز عصر اول و دوم رسانه«ساده
 میالدی استناد کرد.  ۱۹۹۰ابتدای دهه 

کند که در حال حاضر، مخاطبان هر چه بیشتر و بیشتر مواد و اطالعوات به این نکته اشاره می 3انوتل کاستلزم
گویود اگور دهد. کاسوتلز میکنند و این اطالعات، تصورات آنها را درباره جهان شکل میگوناگون دریافت می

فزاینوده در حوال افوول اسوت. یکوی از چه ارتباطات غیرالکترونیک هنوز وجود دارد، اما موقعیت آن به طوور 
وار کننودگان توودهکه در آن، دریافت -های جمعیهای این رسانه این است که جایگزین رسانهترین جنبهمهم

 ( 9-8: 2005شود. )هُلمز، می -و منفعل بودند
ارتبواطی  های جدید )عصردوم رسانه( در مقایسه با سایر اشکالهای ارتباطی رسانهجان ون دایک، ظرفیت

 شمارد: را چنین بر می

های های طوالنی که از ویگگوی رسوانهسرعت عبارت است از سرعت وصل کردن مسافت: 4سرعت -1

باشند. استفاده از اینترنت و پست الکترونیکی جدید است. از این نظر، پخش تلویزیونی و تلفن مانند هم می
 به دورترین نقطه جهان برساند. سازد تا پیامی را ظر  چند ثانیه شخص را قادر می

باشود. در آینوده تموام های جدید میهای ارتباطی بسیار قوی در رسانهاز ظرفیت: 5دامنه دسترسی -2

در حال حاضر تمام کشورها  .های کامییوتری به هم متصل خواهند شددنیا از طریق ارتباطات دور و شبکه
 باشند. طریق اینترنت به هم متصل می ای از طریق تلفن و بعد ازو تقریباً هر ناحیه

های جدید قابلیت ذخیره باالی آنهاسوت. ایون قابلیوت در یک ویگگی دیگر رسانه: 6ظرفیت ذخیره -3

ارتباط رو در رو بسیار کم است و بستگی به قدرت حافظه افراد دارد. در دستگاه تلفون توا قبول از اختوراع 
 لیت پایین بود. های جوابگو )منشی تلفنی( این قابدستگاه

های جدید در مقایسه با تلفن یا ارتباطات چهره به دقت اطالعات ارسالی از مزایای مهم رسانه: 7دقت -4

های های قدیمی اغلر ناواضح بودند. به طور تاریخی دقت، مزیوت رسوانهها در رسانهچهره است. سیگنال
انود. ز اطوالع بخشوی تصواویر را نیوز افوزایش دادهها یا اعداد و نیها جدید دقت دادهباشد. رسانهچاپی می

هوا، سیاسوتمداران و مودیران را قوادر سواخته اسوت توا های جدیود دولتظرفیت ذخیره و دقت در رسوانه

                                                      
1 - Personalization 
2 - Second Media Age  
3 -M. Castells  
4 - Speed  
5 - Reach  
6 - Storage Capacity  
7 - Accuracy  
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ها را کنتورل کننود. بودون فنواوری اطالعوات و ارتباطوات، های رو به افزایش جوامع و سوازمانپیچیدگی
شودند یوا در پوی  و خوم هوای کاغوذبازی و بروکراسوی فرسووده بسیاری از فرایندها از کنترل خوارج می

 گشتند. می

های جدید است. ایون ها ظرفیت قدرتمند دیگری از رسانهها و آدرسگزینشگری پیام: 1گزینشگری -5

ها به نسبت پایین است. در اینجا افراد باید توافق کننود ها و دیگر جمعظرفیت در ارتباط رو در رو در گروه
گوذاری شوود، آدرسهای چواپی انجوام میرا از بقیه جدا نمایند. بیشتر ارتباطاتی که از طریق رسانه و خود
دهوی موردم های شخصی(. تلفن اولیه یک رسانه کامالً گزینشی بود که بورای آدرسشود )به جز نامهنمی

 گرفت. مورد استفاده قرار می

شوود. البتوه تعامول ای جدیود نسوبت داده میهتعامل ویگگی دیگری اسوت کوه بوه رسوانه: 2تعامل -6

 رسد. های جدید واقعاً به پای تعامل در ارتباط رو در رو نمیرسانه

تواند با ارتباط رو در رو مقابله کند؛ دلیل ای نمیدر مورد غنای تحریک، هی  رسانه: 3غنای تحریک -7

هستند. این امر به خصوص در مورد های جدید فعلی به لحاظ حسی ضعیف آن نیز واضح است: تمام رسانه
ای غنوای تحریکوی های کامییوتری که قادر به ارسال متن و داده هستند، صادق است. چنود رسوانهشبکه

ها و متون به غنای تحریک کنند. شاید حتی با بارگذاری و ترکیر تصاویر، صدا، دادهبیشتری را عرضه می
رسود. بعضوی از ها کلیودی نیسوت و مصونوعی بوه نظور میبیافزایند، اما در هر حال، ترکیر این محرک

توانند به هنگام رمزگشایی تقویت شوند اما فقدان حرکات و زبان متن در مقایسه با زمانی که ها میمحرک
های خرید از راه دور نیوز ترین انواع سیستمشخص در کنار آدمی است، به وضوح آشکار است. لذا پیشرفته

 ه شخص خود برای خرید بیرون برود، نیست. قابل مقایسه با این ک

در نتیجه دو ظرفیت اخیر )یعنی تعامل و غنوای تحریوک(، مشخصوه پیچیودگی شوکل : 4پیچیدگی -8

جا و به وسیله دو های خود را یکسازد خواستهای است که شخص را قادر میگیرد. پیچیدگی مشخصهمی
های دهود کوه شوخص از طریوق شوبکهنشوان می هاظرفیت تعامل و غنای تحریک فراهم آورد. پگوهش

ها اسوت اموا روشون کامییوتری قادر به تماس گرفتن، پرسیدن سؤاالت، مبادله اطالعات و ایجاد فرصوت
گیری و توضیح موضوعات دشوار و شناخت واقعی یک شخص کوار است که از این طریق مذاکره، تصمیم

 مشکلی است. 

های جدیود، ظرفیوت پوایین منفی در طراحی فعلی رسانهیک نکته : 5حفاظت از حریم خصوصی -9

آنها در حفاظت از حریم خصوصی افراد است. این ویگگی در ارتباط رو در رو به طرز بارزی وجوود دارد. در 
های چاپی توان ناشناس ماند اما برای پخش تلویزیونی تعاملی و رسانهدریافت پخش تلویزیونی و چاپ می

                                                      
1 - Selectivity  
2 - Interaction  
3 - Stimuli Richness  
4 - Complexity  
5 - Privacy Protection  
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های جدید، مشخصوات کواربران ها از رسانهوجود ندارد. در حقیقت در تمام استفادهالکترونیک این وضعیت 
 ( 44-6: 1385شود. )اکبرزاده، ثبت می

 
نظران حوزة رسانه نظیر موک لوهوان و کاسوتلز وجوود های صاحرهایی که در دیدگاهبا وجود تفاوت

دهنود. همچنوین، نظم جامعه را شکل می های تعاملی وهای ارتباطی، الگودارد، این دو معتقدند تکنولوژی
مصور   وهای فردی نظیر تلفن همراه، امکان فهم پیامدهای اجتماعی ناشی از انطبواق مطالعة تکنولوژی

کنندة تحوالت اجتمواعی معاصور، بودون توجوه و های تعیینکند؛ از این رو، تئوریتلفن همراه را ایجاد می
ونی و آینوده های یاد شده، تصویر روشنی از شرای  اجتماعی کنلوژیاتکا بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی تکنو

ر حووزه د(. بنوابراین، یکوی از موواردی کوه اهمیوت پوگوهش 13: 1389اراته نخواهند کورد )موسووی، 
دهی به الگوهای تعامل اجتمواعی دهد، نقش این تکنولوژی در شکلشناسی تلفن همراه را نشان میجامعه

نسوان ا زندگی اسطوح جزتی مانند خانواده است. گویا عجین شدن این تکنولوژی بدر سطح کلی جامعه و 
های خود در نظر داشته دارد تا نقش این تکنولوژی را در تحلیلمعاصر، پگوهشگران علوم اجتماعی را وامی

 ( 42: 1395باشند. )شعبانی افارانی و همکاران، 
نظور  های اطالعوات و ارتباطوات اسوت. بوهتکنولوژیپرداز در حوزة کاستلز از جمله پیشگامان نظریه

 شوند عبارتند از: هایی که در زندگی خانوادگی با تلفن همراه فعال میکاستلز مکانیزم

 های مشترک و جمعی افراد خانواده با تلفن همراه افزایش خواهد یافت. عالیتف -

کواری و کواری، موازییوز از دوبارهواهند شد )پرهخهای جزتی خانواده تقویت یتهماهنگی در فعال -
 جویی کردن در وقت برای خرید و....(صرفه

 ور خانه از راه دورفعال شدن مراقبت و هدایت ام -

 اعضای خانواده حفظ ارتباطات اجتماعی و عاطفی -
 

تر شودن ارتباطوات فورتوناتی از دیگر پگوهشگران پرکار این حوزه، تلفن همراه را عامول دمووکراتیزه
داند. به گموان او تلفون هموراه بوه افوراد های جامعه میان اعضای خانواده و کارکنان نهادها و سازمانمی

 ,Fortunati)های ارتباطی مخصوص به خود را داده است ها و شبکهای وضعیت، امکان یافتن حلقهحاشیه

دهود زیورا اهش میهمچنین وی معتقد است تلفن همراه دوری از خانه یا احساس غربت را کو. (2000:9
 May)کند او را همراهی می« خانه در حال حرکت»وقتی فرد دور از خانه است، تلفن همراه به مثابه یک 

& Hearn, 2005: 212). 
 

 نظریه انتقادی مکتر فرانکفورت 

با استناد به نظریه انتقادی که از مکتور فرانکفوورت برگرفتوه شوده اسوت و بوه نقود علوم مودرن و 
ها توانند برای بوه بنود کشویدن انسوانها میآوریپردازد اساساً این فنمنبعث شده از آن می هایآوریفن
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شود، دقیقواً انسوان جدیود هوم بور هموین بواور استفاده شود. هرچند این اسارت در قالر علم بازنمایی می
 ارد. سیپذیرد و سرنوشت حیات اجتماعی خود را به آن میچون و چرا میهای آن را بییافته

کنند که چگونه اندیشه و علومی کوه منوتج بوه تئودور آدورنو و مارکس ورتهایمر به این امر اشاره می
اند مبدل به قیدوبندهای های انسانی به وجود آمدهعصر روشنگری هستند و برای باز کردن قیود از اندیشه

بلکه احساس وی را محصور کورده  ای که نه تنها عقالنیت بشر راشوند؛ به گونهتری میتر و سختعمیق
و انسان در این مسیر از انسانیت واقعی به دورافتاده و مبدل به ابزاری شیءگونه برای تقویت جامعه مدرن 

(. به واقع تمامی الگوهای شوناختی و یوادگیری انسوان درون ایون 1384، 1شود )آدورنو و هورکهایمرمی
هوای آوریرو بایود دیود کوه فنآید از ایوناست پدید می ساختار آگاهی که صورت اجتماعی برساخته شده

نوین چه تأثیری بر روی این ساختار آگاهی و الگوهای شناختی جدید در نسلی دارد که بیشترین استفاده را 
های شغلی و برد. واضح است که امروزه تلفن همراه دیگر ابزاری برای انجام ضرورتها میآوریاز این فن
دهد مبدل بوه ابوزاری چنودمنظوره شوده اسوت. بلکه به دلیل خدمات وسیعی که ارایه میای نیست حرفه

ابزاری که به دلیل چندوجهی بودن آن مورد وثوق و رغبت نسل جوان جامعه نیز واقع شده است )نیکخوو، 
سال آینده تلفن هموراه بخوش مهموی از  4بینی کرده بود که طی ( پیش2012(. مایکل هانلی )1392
جوانان جامعه را در بر خواهد گرفت و درنتیجه مبدل به معضلی اجتماعی خواهد شد معضلی که چه  زندگی

خواستار آن باشیم و چه نباشیم با آن درگیر خواهیم بوود. بوه نظور وی نیواز اولیوه جوانوان جامعوه بورای 
ابوزار الکترونیکوی  شود و بوروز هرگونوه اعتیواد بوه ایونپذیری از طریق برقراری ارتباط برآورده میجامعه

تواند باعث بازداری آنان از بعضی مساتل اساسی خود نظیر ساله جامعه می 24-18خصوصاً در قشر جوان 
بووه نقوول از  19: 1398فر و دیگووران، پوورورش و رشوود و شووکوفایی اسووتعدادهای آنووان شووود )سوولطانی

 (. 2012 2سکیورانوی،

از  4و هابرمواس 3شوود. هایودگرای فلسوفی آغواز میهرویکرد انتقادی دربارة تلفن همراه بوا دیودگاه
هوای پردازان فلسفی در موضوع ارتباطات از راه دور هستند. هایدگر در تضاد بوا تکنولوژیترین نظریهمهم

شود؛ زیرا ارتباطات از راه دور کارآمد و آسان اسوت؛ اموا متضومن از دسوت رفوتن ارتباطی معاصر دیده می
نالد، هابرماس زدگی میمستقیم و چهره به چهره است. آنجا که هایدگر از ماشینتعامالت و رواب  انسانی 
گویود. سیسوتم سخن می« جهان زیست»تر شدن و در نتیجه کوچک« سیستم»از گسترش بیش از پیش 
دهندة آن هستند، چنان جهوان زیسوت را ابزاری است و پول و قدرت، اصل سامان که زیر سلطة عقالنیت

های سیسوتمی و راهبوردی کاهد و مبادلوهبخش خِرد بیش از پیش میکه از ظرفیت رهایی بردتحلیل می
هوای ارتبواطی جدیود کند. تکنولوژیقدرت را جایگزین مکالمة عقالنی بین اعضای یک حوزة عمومی می

 کنند. به گموان هابرمواس، علوت برقوراری ارتبواط،مانند تلفن همراه در این فرایند نقش مهمی ایجاد می
شناخت یک میل یا خواسته است؛ در حالی که در ارتباطات موبایلی، افراد تنها برای برآوردن نیازهای خوود 

                                                      
1 - Adorno & Horkheimer 
2 - securenvoy.com 
3 - Martin Heidegger 
4 - Jurgen Habermas 
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کنند. از این رو در این نوع ارتباطات جایی برای نقد و دستیابی به توافق واقعی با یکدیگر ارتباط برقرار می
د است. با تلفن همراه، فرایند تفهّم حذ  ماند و این ویرانگرترین خصیصة ارتباطات در عصر جدیباقی نمی

شود که این به معنوی تکنیکوی گیرد و اطالعات، جایگزینی برای شناخت میشود، پیام جای معنا را میمی
 (. 10-11: 1393 1شدن هر چه بیشتر زیست جهان در نزد هابرماس است )میرسون،

 
  2تئوری دلبستگی

ایون  کنود. بوه موجورنزدیک با تلفن همراه را بررسی می تئوری دلبستگی نیز روند تقویت ارتباطات
کنند که این می ها در کودکی، پیوندهای عاطفی شدیدی را با اطرافیان یا برخی از آنها برقرارتئوری، انسان

ها و ارتباطات امروزی از راه مجراهایی کند. بیشتر تماسپیوندها به آنها احساس امنیت و آرامش منتقل می
از یکودیگر و  گیرند و در لحظاتی است که افراد جودایام کوتاه، ایمیل، تلفن یا اینترنت صورت میمانند پی

ی را در فراصونعت دور از هم هستند. هنگامی که وضعیت کنونی نهاد خانواده به ویوگه در جواموع صونعتی و
اافتادگی و تنهوایی های ناشی از جدها و نگرانینظر بگیریم به نقش مثبت تلفن همراه در کاهش اضطراب

 (. 47-49: 1389ها بهتر پی ببریم )موسوی، کودکان و نوجوانان در خانواده
 

 نظریه استفاده و رضامندی 

کننود، ای میها چوه اسوتفادهپرسیم مردم از رسانهوقتی از خودمان می 3در نظریة استفاده و رضامندی
( معتقود اسوت کوه 1959) 4شوویم. کواتزخود به خود به سمت رویکرد استفاده و خشونودی کشوانده می

شده است. ت که قبالً تصور میکند و توانایی مخاطر بیش از آن اسمخاطر محتوای رسانه را انتخاب می
را مطورح کورد. رویکورد اسوتفاده و « اسوتفاده و خشونودی»سازی مخاطور، نظریوه گونه مفهوماو با این

های نوین ارتبواطی کواربرد دارد. امدهای انسانی فناوریخشنودی هم مثل سایر رویکردها برای ارزیابی پی
ترین رویکردهای ارتباطی در فضای این رویکرد به دلیل ماهیت آن که مخاطر محور است، یکی از موفق

(. نظریه Angelman, 2000به نقل از  159: 1397شود )منصوری شاد و دیگران، مجازی محسوب می
افزارهوای اجتمواعی تلفون ها برای پاسخ به علت اسوتفاده از نرمتبیین استفاده و رضامندی یکی از بهترین

همراه است. با توجه به مبانی این رویکرد، کاربران برای ارضای نیازها و تمایالت مختلفی به استفاده از آن 
 پردازند. می

تفاده از هوای وی در اسونظریه استفاده و رضامندی ضمن فعال انگاشتن مخاطر، بور نیازهوا و انگیزه
ها، عالیق و نقش اجتماعی مخاطبوان مهوم اسوت و موردم کند و بر آن است که ارزشها تأکید میرسانه

کننود. از منظور نظریوه اسوتفاده و خواهند ببینند و بشونوند، انتخواب میبراساس این عوامل آن چه را می
داند و معتقد است این مخاطبوان ها را بر مبنای تأمین نیازی در مخاطر میخشنودی که استفاده از رسانه

                                                      
1 - Myerson 
2 - Attachment Theory 
3 - Uses and gratification 
4 - Cutts 
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رونود و براسواس رویکورد ای میشوان بوه سومت رسوانههستند که برای تأمین نیازهای موجود در زندگی
رفتارگرا که معتقد است به هر میزان که این خشنودی به دست آموده بورای آنهوا بیشوتر باشود و پواداش 

به سمت رسانه افزایش خواهود یافوت. پرسوش بیشتری را در انجام این عمل کسر کنند، کشش آنها نیز 
کنند و آنهوا را بورای چوه ها استفاده میاساسی نظریه استفاده و رضامندی این است که چرا مردم از رسانه

شود این است که مردم بورای کسور راهنموایی، گیرند؟ پاسخی که به اجمال داده میمنظوری به کار می
کنند )هموان بوه نقول از ها استفاده میهویت شخصی، از رسانه گیریآرامش، سازگاری، اطالعات و شکل

 (. 1385 1مک کوایل،
 

 تئوری وابستگی به رسانه

گی بوه تئووری وابسوت»رود تئوری دیگری که در توضیح اعتیاد و وابستگی به تلفن همراه به کار موی
رتباط کواملی انظریه وابستگی، اند. است. این نظریه را ساندرابال راکی  و ملوین دفلور مطرح کرده« رسانه

کند که افراد برای بینی میکند. این نظریه پیشرا بین مخاطبین، رسانه و نظام اجتماعی بزرگتر مطرح می
ها بوه صوورت سوانهرتأمین برخی نیازها و دستیابی به اهدا  خاصی به رسانه وابسته هستند اما بوه تموام 

راد به واسوطه گذارد. نخست اینکه، افابستگی به رسانه تأثیر مییکسان وابسته نیستند. دو عامل بر درجه و
نه، ها در استفاده از رسواشوند و برانگیختوه شدن این نیازها و انگیزهنیازهایی که دارند به رسانه وابسته می

راکوی  و  خود مشروط به یک دسته عوامل بیرونی است که ممکن اسوت تحت کنترل افوراد هوم نباشود.
 شمرد: ها را چنین بر مینیاز عمدة افراد به رسانه دفلور، سه

ار )سوودمندی و اثرگذ نیاز به فهم جهان اجتماعی )نظارت و مراقبت بر محی (، نیاز به عملکرد معنادار
گیرد )تمایل به ها باال مینشاجتماعی( و نهایتاً، نیاز به فرار از واقعیات جهان اجتماعی، به ویگه زمانی که ت

ود خوآورند تا نیازهای ی میمانی که این سه نیاز به رسانه در حد باال باشد، غالرِ مردم به رسانه روفرار(. ز
ز اته، هی  کودام ارد. البدرا مرتفع سازند و بنابراین رسانه فرصت بسیار مناسبی برای تأثیرگذاری روی افراد 

نهوا نیوز شرای  محیطوی و اجتمواعی آاس تحول ماند بلکه بر اساین نیازها مدت زمان طوالنی پایدار نمی
 (. 354-351: 1999به نقل از لیتل،  144: 1395کنند )موسوی و دیگران، تغییر می

ها، فقدان ثبات و پایداری اجتماعی است. زمانی کوه تغییور و تضواد در دومین منبع وابستگی به رسانه
کنند تا دوبواره شده و افراد را مجبور میجامعه باال بگیرد، مؤسسات قانونی، عقاید و عملکردها دچار چالش 

ها برای همه چیز را ارزشیابی نموده و تصمیمات جدیدی بگیرند. در چنین زمانی است که اعتماد بوه رسانه
تر وابستگی بوه رسوانه کواهش خواهود یابد، اما برعکس، در یک زمان با ثباتکسر اطالعات افزایش می

رانی علیورغم وجوود یوک ثبوات و آراموش ظواهری، گرفتوار تضوادها و های اخیر، جامعه اییافت. در سال
های موبوایلی و اینترنتوی سورریز های زیرپوستیِ عمیقی است که بخش قابل توجهی از آن به محی تنش

های اجتماعی و فرهنگی به عنوان یک مقدمه ضوروری شده است و در یک چنین شرایطی، کسر سرمایه

                                                      
1 - McQuail 
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های ناپیدایِ آن افراد را هور لحظوه ی و حداقل فهم بهترِ جامعه و مکانیزمجهت عملکرد سودمندتر اجتماع
 بیش از گذشته به استفاده از موبایل و اینترنت سوق داده است. 

 
و ایون پذیری اینترنتی جان گروهوول اسوت. اتئوری بعدی مورد استناد در این پگوهش، نظریه جامعه

باعوث شوده  این نظریه به دنبال توضیح عللی اسوت کوهمطرح کرده است و در  2012نظریه را در سال 
ها ز تکنولوژیامک بعضی اینترنت افراد را به خود وابسته کند. گروهول بر این باور است که ما امروزه به ک

ها اگرچه پایة تعامالت اجتمواعی و رونود شویم و ایون تکنولوژیمانند تلفن همراه و اینترنت، اجتماعی می
ار توان آن را به عنوان یک اختالل )اعتیاد( مطرح کرد. یک رفتاند اما نمیراد را تغییر دادهاجتماعی شدن اف

ت علمی ی اطالعاآنالین ممکن است رفتار جستجوگرانه اجتماعی و ارتباطی باشد و دیگری، رفتار جستجو
ا اینترنوت( همراه یو ها گوناگون هستند اما چون از طریق یک وسیله ارتباطی )تلفنو یا خبری. این فعالیت

رسد )موسووی و دیگوران، طلبد و ثانیاً اعتیادآور به نظر میگیرند بنابراین اوالً زمان طوالنی میصورت می
 ( 2012گروهول،  144: 1395
 
 گیری نتیجه

شووند. بسویاری از امروزه افراد بسیاری در صورت جدا ماندن از گوشی همراهشان دچار اضوطراب می
 1انود. جوان بوولبییوا هوراس جودایی از گووش موبایول را تجربوه کرده« نوموفوبیا»مراه، کاربران تلفن ه

ها پویش گفتوه پزشک انگلیسی که به خاطر پگوهش درباره نظریه دلبستگی معرو  شده است، سوالروان
 « آید.ای از نزدیکی و دلبستگی به دیگران به دنیا میانسان با میل به حفظ درجه»بود: 

کنود و نیوت میسان ارتباط نزدیکی با دیگران دارد و بوه آنهوا دلبسوته اسوت احسواس امزمانی که ان
د امروزه افورا کند عناصر دیگری را جایگزین آنها کند.عملکرد بهتری دارد. و اگر اطرافیان نباشند سعی می

ی، گوشی موبایل های واقعی به عنوان پایگاه وابستگکنند چون در نبود انسانبسیاری از موبایل استفاده می
 وسیله قابل اطمینانی هست. 
 تواند به دالیل زیر باشد: وابستگی به گوشی می

های متنی فراهم های اجتماعی و پیامها امکان برقراری ارتباط با دیگران را از طریق رسانهموبایل -1
ه، های اصلی وابستگی )خانوادکند. بنابراین گوشی موبایل ارتباط با دیگران و به عبارتی ارتباط با پایگاهمی

 کند. تر میدوستان و مانند آن( را ساده
های اینترنتی و دیگر اطالعات شخصی و نیز قابلیت ها، لینکسازی عکسها امکان ذخیرهموبایل -2
کنود. ا فوراهم میرزمینه، قفل صفحه و مانند آن( خور، عکس پسافراد )زن  سازی مطابق سلیقهشخصی

برد و بوه گزینوه بهتوری سازی جایگاه موبایل را به عنوان عنصری برای وابستگی باال مییقابلیت شخص
 کند. برای جایگزینی انسان تبدیل می

                                                      
1 - John Bowlby 
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شود و حتی ترس از قطوع هراسی فق  به در دسترس نبودن گوشی محدود نمیموبایلنوموفوبیا یا بی
را در  آینود کوه آننوموفوبیا به حسواب می شدن اینترنت، گم شدن موبایل، تمام شدن باتری موبایل جزو

شود یعنی فرد از شرای  موجوود رنوج دهد و باعث بروز افسردگی در فرد میهای خاص فوبیا قرار میدسته
 ( Graff, 2017: 4 به نقل از 2: 1400)طرزمانی،  برد.می

ا بوه دنبوال اری از آن رکند که نگرش ابزاری به موبایل، استفاده ابزتوسعه کارکردی موبایل اشاره می
کارگیری آن فق  در مواقع ضروری و استفاده ای استفاده ابزاری از موبایل، به خواهد داشت و یکی از جلوه

عبوارت  نویسوی اسوت. بوهاز عبارات یا جمالت کوتاه و بدون تفصیل و تشریح در هنگام مکالمه یا پیامک
ر مودت دستفاده و هوم اکه افراد هم در تعداد دفعات  شوددیگر نگرش ابزاری و استفاده ابزاری موجر می

به نقول  221: 1396کنند. )عسکری و همکاران، جویی را اعمال میزمان استفاده از موبایل نوعی صرفه
 ( 1388از موسوی، 

شود باید سعی کنویم دلبستگی که باعث تقویت ارتباطات نزدیک با تلفن همراه می با توجه به تئوری
ان را دکان و نوجوانواده، کوت خود در کنار پیام کوتاه، ایمیل، تلفن همراه؛ ارتباطات نزدیک با خاندر ارتباطا

ها اباهش اضطرکحفظ کنیم تا این ارتباطات عاطفی باعث احساس امنیت و آرامش در خانواده شود و در 
 ی و نبود تلفن همراه شود. های ناشی از جداافتادگو نگرانی

العوات گاری، اطه و رضامندی که استفاده مردم برای کسر راهنمایی، آرامش، سازطبق نظریه استفاد
شوود و در باشد و باعث ارضای نیازهوا و خشونودی از آن میها میهویت شخصی، از رسانه گیریو شکل

 برند. ز را از طریق این وسیله به کار میهای مورد نیانهایت کاربری
نود و هوایی کوه افوراد مختلوف از تلفون هموراه دارجوه بوه کاربریدر نظریه وابستگی به رسانه با تو

ها گوناگون هستند اما چون از طریق یوک کند و این فعالیتهای متنوعی که این وسیله ایجاد میوابستگی
ور به طلبد و ثانیاً اعتیادآگیرند بنابراین اوالً زمان طوالنی میوسیله ارتباطی )موبایل یا اینترنت( صورت می

 رسد. ر مینظ
های صوحیح و بوه توان بیان کرد که آموزشهایی که صورت گرفته میبه طور کلی با توجه به بحث

و چوه  ها و کسانی که از تلفن همراه برای رفع نیازهای خودشان چه بوه صوورت منطقویموقع به خانواده
 به تلفن همراه کمک کند. یادی در رفع مشکالت وابستگی زتواند تا حدود کنند میغیرمنطقی استفاده می

ه عوارض و موبایل هراسی( صورت گرفته است و با توجه بپس از مطالعاتی که در زمینه نوموفوبیا )بی
هوای ز راهاآید باید درصدد رفع این مشوکل مشکالتی که در نتیجه نوموفوبیا در افراد مختلف به وجود می

مووزش ای است که اگر به صورت جدی و پیگیوری و آها آموزش سواد رسانهمختلف نمود. یکی از این راه
ف کواهش توان امید داشت که مشکالت ناشی از نوموفوبیا در فرد یا افوراد مختلوداده شود تا حدودی می

 یابد. 
یول و همچنین عدم ذخیره اطالعات مهم و حساس در تلفون هموراه، خوودداری از چوک کوردن ایم

 باشد. یمن همراه ه باعث کم شدن نگرانی از دور ماندن از تلفاطالعات حساب بانکی از طریق تلفن همرا
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 راهکارهای پیشنهادی 

و شوماره  فهرسوتی از مخاطبوان تهیه کردن فهرستی از مخاطبان و شماره تلفن آنها: -1
فن راه نداشتن تلدن یا همتلفن افرادی که را که با آنها در ارتباط هستند را تهیه نمایند تا در صورت گم کر

 مراه با آنها در ارتباط بمانند. ه
توان را عوادت دهیود توا در ذهنتلفنی اختصاص دهیدد: های مشخصی را به بیزمان -2
نهوا مفیود های خاص ارتباطش را با تلفن همراه و هر چه در آن است قطع کند. این قطع ارتباط نوه تزمان

ه از شخص کرده و کامالً از اسوتفادذا یا ساعت خواب را مغهایی مثل زمان صر  که ضروری است. زمان
 .تلفن همراه صر  نظر کنید

یکی از دالیل اصولی نوموفوبیوا ین زندگی واقعی و زندگی مجازی تمایز قائل شوید: ب -3
پنداریم با تجربیات ما در زندگی واقعوی کنیم که میهایی را تجربه میاین است که در فضای مجازی چیز

بزرگتور،  از چیوزی ت. در حالی که باید درک کنیم زندگی مجازی تنها بخشیبرابر یا حتی بیشتر از آن اس
 .یعنی زندگی واقعی ماست

هوا آیوا معتواد بوه خوانودن تموام اعالنرای دریافت اطالعات محدودیت ایجاد کنید: ب -4
ه شوما رسوان بوهای پیامشوید؟ خیلی از برنامهزده میتان پیام شما را خواند، هیجانهستید؟ وقتی مخاطر
کنند را حذ  کنید، پس از ایون هایی که در شما اضطراب ایجاد میدهند تا بتوانید ویگگیاین امکان را می

 .کنندیران چه متنظیمات استفاده کنید. الزم نیست شما همه روزتان را صر  این کنید که بدانید دیگ

نصور تعوداد زیوادی ریدد: ها نیاز داواقعا به آن هایی استفاده کنید کهنها از برنامهت -5
های اجتماعی( بر روی تلفن هموراه شوما یوک دام بوزر  اسوتح در حوالی کوه )به خصوص شبکه برنامه
یابد؛ بنابراین، نصر نکردن شوند، اعتیاد فرد مبتال به نوموفوبیا افزایش میهای ارتباطی چند برابر میگزینه

 .یری از وسوسه برای چک کردن مدام باشدتواند راه خوبی برای جلوگها میبسیاری از برنامه
 های همراه از طریق: موزش نحوه صحیح استفاده از گوشیآ -6

هوا و ها و آمووزش آن در خانوه فرهن ای در مدارس، دانشگاههای سواد رسانهالف( برگزاری کالس
 ها مراکز فرهنگی برای خانواده

فاده از و محدودیت در زمینه است تربیت گاهانهها جهت اعمال صحیح و آب( افزایش اطالعات خانواده
 تلفن همراه برای فرزندانشان. 

سازنده  دهایصحیح ارایه رهنمو ج( افزایش سطح آگاهی مسئولین دانشگاهی و مرتب  در جهت نحوه
 .جوانان شود به آنان به طوری که باعث جذب

 هاینشوانه ور زمینوه عالیوم د( تهیه و تنظیم بروشورهای آموزشی و نهادهای فرهنگی اجتمواعی د

 .های پیشگیری از آنموبایل هراسی و راهبی
 های درمان پیشنهادهای راه -7

توان برای درمان نوموفوبیا مطرح کرد این است که شخص نیاز خود به تلفون بهترین راه حلی که می
ر نگه دارد. در بیموارانی کوه کم سعی کند این وسیله را غیر از مواقع لزوم از خود دوهمراه را کم کند و کم
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هایی از جمله کواهش اضوطراب دچار عالتم جسمی از جمله تیش قلر و گرفتگی عضالت و.... هستند راه
سازی بدن و دور کردن تونش عضوالنی اسوت. بوه بیشوتر های آرامشود که شامل تمرینآموزش داده می

ه باشند تا هر وقت نتوانسوتند از گوشوی شود همیشه همراه خود یک کارت تلفن داشتمبتالیان توصیه می
تلفن همراهشان تماس بگیرند، از آن استفاده کنند. باید سعی کرد استفاده از این وسیله را محودود کورد و 
فرد تنها وقتی از آن استفاده کند که نیاز به زن  زدن داشته باشد، و به گوشی خود به عنوان یوک وسویله 

ی عضویت در چندین شبکه اجتماعی، در یک شبکه فعالیوت داشوته باشود. ارتباطی ساده نگاه کند و به جا
هوا و نسول آینوده امید است هر چه بیشتر گامی به سوی سالمت روان و بهبوود سوالمت جسومی خانواده

 برداریم. 
 

 پیشنهاد به پگوهشگران 

 شود: هایی میمند به فعالیت هستند توصیهبه پگوهشگرانی که در این زمینه عالقه
هوای سونی مختلوف، در گوروه ها را در دو گروه موردان و زنوان، در گروهپگوهش سعی شود این -1

 جنسی دختران و پسران انجام دهد. 
 های مختلف انجام شود. ها و ادارهعی شود این پگوهش در سازمانس -2
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 ( دیدانشگاه علمی کاربرو  شرقآزاد اسالمی واحد تهران مدرس دانشگاه  )دکتر محمدرضا حقیقی

 روابط عمومی مرضیه حیدری ، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته

 

 

 دهچکی

ر جهوان رافراد دمتاورس به عنوان رسانه ای جدید قادر است از طریق ابزارهای واسطه گر ، امکوان حضوو

ی آورد کوه موا فوراهم مجازی را فراهم نماید. از آنجا که این فناوری نوین ، امکان ارتباطاتی بوی بودیل ر

سوانی در اسوبات انچه تحوالت شگرفی در تمام من پیش تر ممکن نبود ، می توان تصور کرد که این دنیا ،

گور در  ه مداخلوهجوامع ایجاد نماید. یافته های این پگوهش نشان می دهد که رسانه به عنوان یک واسط

 توانوایی خلوق پی ایجاد تصویری هدفمند در ذهن مخاطر است و متاورس به عنوان یک ابزار قدرتمنود ،

یش موی شوته افوزاکه احتمال پذیرش آن توس  مخاطر را بیش از گذ تصاویر باورپذیر تر از واقعیت دارد

ه ختلوف شوبکمدهد. در حالت کلی متاورس را می توان به عنوان یک شبکه در نظر گرفت که ویگگیهای 

یر با بررسی تواث ین مقالهاای اجتماعی ، بازیهای آنالین ، واقعیت افزوده و... را باهم ترکیر کرده است. در 

ر درک بهتو بعاد مختلف زندگی و پیشورفت آن در کشوورهای مختلوف از جملوه ایوران ،  بوهمتاورس بر ا

بتووانیم  ک کنویم ومتاورس و آینده پیش روی آن خواهیم پرداخت تا دنیای شگفت انگیز آینده را بهتر در

 سهمی از آن در زندگی پیش روی خود داشته باشیم.

 

 بیان مسئله 
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 ه و پیونودوآنالین است که فضاهای مجازی مختلف را ترکیور کوردمتاورس مفهومی از جهان سه بعدی 

ای واقعوی و د دو دنیومی دهد که برخی ها این جهان  را آینده دنیای اینترنت هم می نامند و درواقع پیونو

موان ، ا گذشوت زبمجازی است ؛ رسیدن به رویایی ترین آرزوهای بشر ، دستاورد این جهان است. امروزه 

ولووژی هنود. تکنیتال بیشتر خودنمایی می کنند و زندگی بشر را تحت تاثیر قورار موی دفناوری های دیج

ن ل جوایگزیهای جدید در حال دگرگون نمودن زندگی ما هستند. متاورس نوعی واقعیت مجوازی دیجیتوا

قع شبکه ند. دروااست که کاربران در آن زندگی ، کار ، تحصیل و معاشرت می کنند و همیشه آنالین هست

ر خودشوان لر آواتاگسترده از محی  های مجازی همیشه فعال و آنالین است که افراد می توانند در قا ای

بوه صوورت  است اموا باهم و اشیاء دیجیتال اطرا  ارتباط برقرار کنند. با وجود اینکه یک واقعیت مجازی

ت. سوتقل اسومتصواد زنده و درزمان واقعی تجربه می شود. محدودیتی در جلر مخاطر نودارد و دارای اق

ه کوانودازی  محتویات آن توس  کاربران و شرکت های بزر  ایجاد می شود و اگر حتی نتواند بوه چشوم

 ت اساسی تغییرا به صوربرایش در نظر گرفته اند ، برسد ، حداقل می تواند نحوه تعامل با دنیای دیجیتال ر

ارمغان  و... به رای طراحان و هنرمنداندهد. یک تجربه جدید و مجازی می تواند فرصت های جدیدی را ب

ر داشوت یود در نظوبیاورد.  این دنیای مجازی می تواند به صنعتی تریلیوون دالری تبودیل شوود. البتوه با

ا تقویت یرساخت هززیرساخت های الزم برای ایجاد و گسترش متاورس به اندازه کافی وجود ندارد و باید 

شوورهای کردان در نعطف تر از این استانداردها است. نقش دولتموشود و نیازمند مجموعه ای وسیع تر و م

یود درنظور له را بامختلف جهان در ایجاد زیرساخت ها و استانداردها ، بسیار حاتز اهمیت است. ایون مسوئ

عوی خوود را خاطر واقمداشت که نمی توان استانداردهای متاورس را به یکباره تعریف نمود؛ زیرا اول باید 

محتواهوایی  ام دادن وبعد مخاطبین حاضر در آن ، باید جهان دیجیتال را با کارهایی برای انجوپیدا کند و 

ندگی انسان ، زام بُعد برای مصر  ، پرکنند. محقق در این مقاله  تالش براین دارد که ببیند متاورس بر کد

تواورس می وضعیت بررسبیشتر  تاثیر می گذارد و گونه های مختلف متاورس را بررسی نموده و در آخر به 

 در ایران می پردازد.

 کلید واژه

 ] جدید های تکنولوژی – نوین فناوریهای –متاورس  [

 مقدمه

یکی از مشکالت اساسی در بحث متاورس ، ناشناخته بودن مفهوم آن در بین کارشناسوان  کشوورهای در 

قیقات انجام شده توس  محققوان ، متواورس دربوین حال توسعه  می باشد. این در حالی است که طبق تح

مردم  این کشورها بیشترین میزان محبوبیت رادارد. بااین وجود ، قدرتمردان کشورهای توسعه یافته قوانین 
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مرتب  با این پدیده نوظهور رابه سرعت تصویر کردند. به عنوان مثال ، قوانین باز و تسهیل گر مربوط به 

رگی از متاورس می باشد را تصویر نمودند . مشکل بعودی در  ایون زمینوه ، آمواده رمز ارزها که شاخه بز

نبودن روان مردم برای ورود به این دنیای جدید می باشد. انسان داتما در حال تالش برای رفوع نیازهوای 

مادی به خودش است و اگر پاره ای از این نیازها را بتواند در دنیایی مجازی برطر  نماید ، دیگر در جهان 

 دنبال آنها نخواهد بود.

سور م در سرااهمیت این مشکالت به حدی است که اگر برای هرکدام چواره ای اندیشویده نشوود ، مورد  

رس ازی متواوجهان با مشکالت زیادی روبرو می شوند. به طور مثال ، وقتی تمام جهوان بوه دنیوای مجو

ل دینوی و بوه دالیو د ، اگر کشوری مانند ایورانوصل شده و همه ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار ده

ز قبیول ار زیوادی شرعی یا مخالفت های مدیران سنتی ، از این دنیای مجازی دور بماند با مشکالت بسیا

 اقتصادی ، روانشناسی ، مهندسی ، پزشکی و... روبرو می شوند. 

ی گیرد ممردم را  مجازی گریبانمساتل حقوقی و روانشناختی که با توسعه بی محابای این دنیای واقعیت 

سوت کوه بوا االش شده ، نیاز به حل کردن و اراته راهکارها و ایجاد قوانین محکمی دارد. در این تحقیق ت

 معضالت این دنیای جذاب و تا حدودی ناشناخته آشنا شویم.

 
 متاورس چیست؟

سه بعدی آنالین غیرمتمرکز  متاورس یا فراجهان فرضیه ای از نسل بعدی اینترنت است که از محی  های

و پایدار تشکیل می شود. این دنیای مجازی از طریق هدست های واقعیت مجازی ، عینک هوای واقعیوت 
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افزوده ، گوشی های هوشمند ، رایانه های شخصی و کنسوول هوای بوازی قابول دسوترس خواهود بوود.           

کوه بوه زودی بخوش بزرگوی از جهوان را در  در ساده ترین تعریف ، متاورس دنیای دیجیتال بزرگی است

 (arakmu.ac.irبرمی گیرد. )

جلور  ا به خوودمتاورس یا دنیای مجازی تازه ترین واژه و مفهومی است که تخیل صنعت فناوری جهان ر

ه زبوان بوده است. کرده است. اما این تخیل بی انتها چه فضای نو و چه دنیای جدیدی برای ما طراحی کر

م ارتباط هر آن با دجهان آنالین و یک فرادنیاست. یک دنیای مجازی که افراد می توانند  ساده ، متاورس

زی بوا جوازی مووامبرقرار کنند.، کارکنند یا برای بازی دور هم جمع شوند. کمی پیچیده تر ؛ یک فضوای 

ترنت است که ینی از ااواقعیت که در آن مردم می توانند در قالر آواتار با هم تعامل کنند. متاورس نسخه 

 ی را تجربه مویقات جالبما در آن حضور داریم . ایده این است که ما در متاورس به عنوان یک آواتار ، اتفا

ل معنی واژه ست. در کاکنیم. متاورس از دو واژه متا به معنی فراتر و یونیورز به معنای جهان تشکیل شده 

ز واژه ا 1992ل تاب خود به نام سقوط بور  در سوامتاورس فراجهان است. نیل استیونسن اولین بار در ک

. در این وصیف کردمتاورس استفاده و آن را یک دنیای مجازی سه بعدی متشکل از آواتار مردمان واقعی ت

تاورس سفر دنیای م داستان دونفرراننده تحویل کاال برای نجات خود از یک ویران شهر سرمایه داری ، در

  )ویکی پدیا(می کنند. 

زندگی  تویی مثلورس به شکلی محدود در حال حاضر درپلتفرم هایی مانند وی آرچت یا بازی های ویدمتا

سوازند و بدوم که یک دنیای مجازی است که در آن کاربران کامییوتر می تواند یوک شخصویت مجوازی 

انیمیشون  وآمواده  زندگی مجازی را تجربه کنند، وجود دارد. همچنین می توان به فیلم بازیکن شماره یک

یموز و گ، اپیوک  سورت آرت آنالین اشاره کرد. در حال حاضر شرکت هایی مانند متا پلتفرمز ، روبالکوس

د. در ورس هسوتنمایکروسافت در حال سرمایه گذاری برروی تحقیقات و توسعه فناوری های مرتب  با متا

و    مودیرعاملموارک زاکربور شرکت فیسبوک به متا تغییر نام داد که این تغییر نام توس  2021اکتبر 

الش برای تتاورس و مبنیان گذار این شرکت اعالم شد. این تغییر نام در راستای تمرکز فزاینده برموضوع 

ز نیروی ال توجهی تلفیق واقعیت افزوده و واقعیت مجازی و ایجادیک پلتفرم جدید صورت گرفت.تعداد قاب

 د و شورکتمتاورس را به یک واقعیوت تبودیل کننو کار این شرکت در حال حاضر تالش می کنند مفهوم

. فیس بووک تخموین هزار نیروی کار بیشتر در اروپا استخدام کند 10قصد دارد در طول پنج سال آینده ، 

 (www.azim.mediaسال زمان نیاز دارد. ) 15تا  10زده که تحقق ایده متاورس واقعی 

 متاورس و چیستی آن 
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ن زندگی ه در ایراساده ترین تعریف از متاورس است. فرض کنید در حالی کتلفیق دنیای واقعی و مجازی؛ 

وید. شراهی سینما  بعدی ،4می کنید همراه با دوستتان که در آمریکا زندگی می کند برای دیدن ماتریکی 

ها انجام  ا متاورسشاید چندین سال قبل اگر این حر  گفته می شد ان  دیوانگی به گوینده می زدند ، ام

ر  وم خوام طورهایی از این دست را ممکن کرده اند. مشکلی که وجود دارد این است که با یوک مفهوکا

تی آن و د از چیسوهستیم که در مراحل ابتدایی اجرا قرار دارد. به همین خاطر رسیدن به یک تعریوف واحو

جموعوه مبا یک ه ککارهایی که می توان انجام داد کار راحتی نیست. درصد زیادی از مردم فکر می کنند 

ا ء اسوت اموخاص طر  هستند یا چون فیسبوک نامش را تغییر داده پس متاورس برای زاکربر  و شورکا

کمیوانی  حاال هم حقیقت این است که آنها فق  تالش می کنند تا بیشتر از تکنولوژی عقر نمانند. همین

 ا سواختهرورس هوای خوود های زیادی شروع به خلق دنیاهای مجازی خویش کرده اند و به اصطالح متا

یدو مسوتقر شرکت با اند. برخی کمیانی ها هم متاورس های خود را در معرض دید مردم قرارداده اند. مثال

لوین ا کورد اودر پکن  کنفرانس اپلیکیشن متاورس خود، ایکی آیرین  را برگوزار کورد. ایون شورکت ادعو

ا بوا رعودی خوود بن  قرار است هواپیماهای متاورس چین خواهد بود. روییترز گزارش داده که شرکت بوتی

،  نود فوراریمدل های سه بعدی و همکاری مهندسانی از سراسر جهوان در متواورس بسوازد.برندهایی مان

افلوه عقور قاز ایون  آدیداس و نایکی هم برنامه های خود را برای ورود به دنیای متاورس اعالم کردند تا

ارنود بوا لف سوعی دجدید از تکنولوژی است که کمیانی های مخت نمانند.        در واقع متاورس شاخه ای

 www.iribnews.ir)  (بهره گیری از آن دنیاهای مجازی جدیدی بسازند.

ر مرورگور دم هوا را برای ورود به متاورس باید وارد یک پلتفرم شوید. کافی است آدرس یکی از این پلتفور

ز خوواص وت یکوی ا. بنابراین شکل گیری دنیاهوای متفواوب خود وارد کرده و به دنیای آنها قدم بگذارید

د در نود اقتصواکمتاورس محسوب می شود. جنبه ای از متاورس که بیشتر از همه توجه افراد را جلر موی 

جوود ین فضوا وااین فضاست. منظور این است که نه تنها خرید و فروش کاالهای دیجیتال و سرگرمی در 

ال د شود. موثماتی در یک محی  غوطه ور و مجازی نیوز اراتوه خواهوخواهد داشت که عالی است بلکه خد

 عت فروشویفرض کنید یک بعدازظهر جمعه است و در خیابان ولیعصر تهران قدم موی زنیود . بوه یکسوا

 سوت ، نمویلوکس می رسید و علی رغم میل باطنی تان که ورود به فروشگاه و دیدن سواعت هوای آن ا

  ovrدر  ازه اش راچرا که مغازه بسته است. اگر صواحر فروشوگاه زموین مغوتوانید این کار را انجام دهید 

کیشون ایون به اپلی تهیه کرده باشد ، مشتری می تواند تلفن همراهش را از جیر خارج کند و با وارد شدن

ب وضوع جوذامتاورس در فروشگاه گشت و گذار کند. حتی می تواند خرید کند و سفارش محصول دهد. م

 ((www.shara.irست که سازنده ها طرح های خالقانه ای اراته می دهند.متاورس این ا
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پروژه های پنج مورد از

 معروف متاورس

 

بازی ها بخش بسیار مهمی در دنیای متاورس ها هستند. در واقع می تووان گفوت اولوین متواورس هوای 

موفقی که اجرا شدند بازی بودند. صنعت بازی تنها صنعتی است که در دنیاهای مجازی ساخته می شود. و 

ر و گاهی میلیون ها نفر با هم تعامل دارند. متاورس قابلیت های جدیدی مثل کار و عشق در ان صدها هزا

و عالقه را نیز به بازی ها اضافه می کند. اکثر بازی های جدیداز قابلیت محتوای تولید شده توسو  کواربر 

ر بازی ها بسوازند.  پشتیبانی می کنند. این قابلیت به بازیکنان امکان می دهد تا آیتم های مورد نظر خود د

در ) میهن بالکچین( مثل فورتنایت و روبالکس به قدری گسترده هستند که خود را متاورس می نامند. 

حال حاضر بیشتر متاورسهای موجود به صورت سنتی و از طریوق موانیتور در دسوترس هسوتند ؛ اموا دور 

اال فراگیور شوده باشوند و حضوور در نیست آینده ای که استفاده از عینک های واقعیت مجازی بیشتر از ح

متاورس ها ازطریق آن ها صورت بگیرد. نکته بسیار مهم دیگر در مورد متاورس هوا ماهیوت غیرمتمرکوز 

آنهاست. به بیان ساده مالکیت این دنیا در اختیار یک شخص یا مجموعه نیست ؛همه کواربران عضووی از 

است . چیزی که متاورس به عنوان نسول بعودی مجموعه مالکین هستند. فضای مجازی کنونی دو بعدی 

اینترنت به سه بعدی تغییر پیدا می کند . اما تنها این نیست؛ در دنیای واقعی ما از حوواس پنجگانوه خوود 

برای زندگی استفاده می کنیم. در فضای مجازی تنها دو حس بینایی و شنوایی درگیور هسوتند . متواورس 

ه جرات می توان گفت در آینده ای نه چندان دور ، حوس المسوه را امادر حال حرکت به سمتی است که ب

 ( www.iribnews.irنیز می تواند به فضای مجازی اضافه کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Decentraland). دیسنترالند ) 1

یت دارد همین دیسونترالند باشود . آنهوا از احتماال قدیمی ترین سایت و مجموعه ای که در این زمینه فعال

فعالیت خود را برای ساخت یک متاورس آغاز کردند. در این متاورس شوما موی توانیود  2020اوایل سال 

زمین خریده و سازه مدنظر خود را در آن بناکنید. مثال می توانید فروشگاه مجازی بسوازید و بوه مشوتریان 

 دیسنترالند

 انجین اراطلساست

 بالکتوپیا

 سندباکس

http://www.iribnews.ir/
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ت بیشتر به درد هنرمندانی میخورد که آثوار هنوری خوود را در یوک محصوالت خود را بفروشید. این قابلی

گالری مجازی برای بازدید قراردهند. اگر بازدید کننده از این اثر خوشش آمد بوا یوک کلیوک روی لینوک 

 ) آکادمی آداس(فروش مبلغ آن را پرداخت می کند. 

  ( Sandbix ). سندباکس 2

زانتورین حواال ار و سرزبان ها افتاده.. یک پلتفورم بوازی کوه متاورس دیگری که به تازگی سرو صدا کرده

نوام  و بازی با همینهزار دالر است. آن ها قبل از ورود به حوزه متاورس ها ، د 10زمین هایش بیشتر از 

ه رار می دهد کوقمنتشرکرده بودند. سندباکس ابزارهایی در اختیار کاربرانش  2012و  2016در سالهای 

بازی شوان  یلی راحتخست که همه افراد حتی مبتدی و ناوارد به دنیای کدها ، می توانند آنقدر کاربردی ا

ته عرصه پا گذاش ا در اینرا در آن بسازند.حاال با داغ شدن تر متاورس ها ، تیم سازنده آن بازی با تمام قو

) کنود.  ود ایجواداند.هد  سندباکس ایجاد انقالبی است در بازار جهانی بازی تا جایگاهی ویوگه بورای خو

 آکادمی آداس(

3 . ENJIN 

ت یکی از تاسیس شد. این شرک 2009انجین یک شرکت فناوری اطالعات در سنگاپور است که در سال 

کنود توا بوه  میلیون گیمر کمک موی 20بزرگترین پلتفرم های بازی سازی است . این شرکت به بیش از 

ه درخشان در با سابق رد عالقه خود بیردازند. این شرکتایجاد انجمن ها و اجتماعات پیرامون بازی های مو

ای ا شورکت هوبوزمینه گیمین  است که با ارز دیجیتال ادغام شده و توانسته است مشارکت های زیادی 

 ) آکادمی آداس(موفق داشته باشد. 

 (Bliktopia. بالکتوپیا ) 4

ی. تنووع مثول یوک پاساژتخصصو بالکتوپیا یک برج مجازی است که حکم راسته صونف کرییتوو را دارد.

اخه زهوا یوک شومتاورس ها باعث به وجود آمدن دنیاهای تخصی اینچنینی شده انود . زیورا دنیوای رمزار

میلیوون عودد  21مستقل است که فعاالن منحصر به فرد خود را دارد. تعداد طبقات این بورج بوه احتورام 

، کوکووین ، کووین  تاثیرگذارانی مثل بایننسخواهد بود.  21بیتکوینی که در نهایت استخراج خواهد شد، 

کدادمی آ)  انود. مارکت کپ ، سوالنا و... همین حاال امالکی رادرطبقات مختلف این برج خریداری کورده

 آداس(

 (Star Atlas. استار اطلس ) 5

قطعا یکی از حیرت انگیز ترین متاورس هایی که قرار است عرضه شود.  ایون پوروژه وارد کهکشوان هوا  

ه است. در این متاورس شما می توانید سفینه خود را داشته باشید و به نبرد بوا دیگوران بیردازیود. موی شد
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توانید به سیارات مختلف رفته و با استخراج مواد مختلف ارزهای این بازی را جایزه بگیرید. نکته مهم این 

 UNREALتوور گرافیکوی متاورس ، گرافیک خیره کننده  آن است که قرار است بوا بهوره گیوری از مو

ENGINE    عرضه شود. استار اطلس یک بازی بالکچینی بوه سوبک  2023و در سالMMO  بوا توم

فضایی است. دراین بازی ها ، بازیکنان به صورت آنالین به تشکیل تیم و رقابت با یکدیگر موی پردازنود. 

، بازیکنها با نقوش آفرینوی بوه اتفاق می افتد  2620این بازی استراتگیک در آینده ای دور در سال های 

 ) آکادمی آداس( جای کاراکترهای مختلف به کاوش می پردازند.

 
 

 نقش متاورس در زندگی روزمره 
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 آموزش
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 تاورس و اقتصاد

یکی از اصلی ترین دالیلی که فکر هرکس را به سمت متاورس ها می برد ، بحث سرمایه گذاری و کسر 

ین دنیاها و درکل ماهیت متواورس و پوذیرش آن توسو  عمووم موردم در سود است. ازآنجایی که عموم ا

مراحل اولیه است ، نوع درآمد پایدار و مطمئنی از این طریق نیست. یکی از روش های سرمایه گوذاری در 

متاورس ها ، خرید زمین است. حتی می توانید رمزارزهای متعلق به بازی ها را تهیه کنید. سیستم مالی به 

تم بانکی در بسیاری از کشورها به ذخایر کسری متکی است. به این معنی  که بانک ها پول خصوص سیس

های سیرده گذاری ما را به عنوان وام به دیگران می دهند و تنها درصد بسیار کمی از آن را در بانک نگوه 

رند ، بانکها با بحران می دارند. بنابراین اگر مردم به یکباره تصمیم بگیرند که پول های خود را ازبانک بگی

کمبود بودجه روبرو می شوند. این یک ضعف در سیستم بانکی امروزی است. اما    سیستم هوای ارزهوای 

خصوصی بدون وابستگی به ذخایر کسری کار خواهد کرد و مکانیسم ان شبیه سیستم بانکوداری سورمایه 

یسک سیستمی بانک هاسوت.قوانین بوه گذاری خواهد بود. از دیگر جنبه های مهم متاورس از بین رفتن ر

عنوان یک قرارداد هوشمند از قبل تعیین شده وجود دارند. به صورت خودکوار اعموال شوده و بوا فعالیوت 

شرکت ها تطبیق داده می شوند و کسی توانایی تغییر خودسرانه این قوانین را ندارد. این به معنی ثبوات در 

دنیا فاقد این ثبات است. آغاز ظهور رموز ارزهوا و یوا کرییتوو قوانین مالی متاورس است که در حال حاضر 

کارنسی ها یکی از اعجابات این دنیاست. پدیده پولی که جهان را غافلگیر کرده است. مردم با روند فزاینده 

 (:drmyco.ir//httpای وارد بازار رمز ارزها می شوند و دلیل عمده آن سهولت معامله است. )

 ایجاد شغل

ز تولیود اشون تولود در آینده ای نه چندان دور همه شغل ها در متاورس وجود دارد. مثال برای برگوزاری ج

ک پایوه ل شوود. یوکننده لباس تا قنادی مورد نیاز است و تمام این شغل ها باید به فضای متاورس منتقو

یانی خود وانید کمسازی مجازی یا اینکه شما می تدنیای متاورس بازی و گیم است ..حتی باشگاه های بدن

 (bitpin.ir)را تاسیس کرده و بیزنس خود را ترویج کنید. 

 آموزش و متاورس

بهترین و سودمندترین رویکرد متاورس را می توان آموزش بیان کرد. در حال حاضر برای کسر تخصص 

ه شود. کالس های آنالین و حضوری در یک حیطه خاص ، باید چند هزار ساعت آموزش حرفه ای گذراند

، کتابهای قطور و جزوات و آزمایشات همگی در بسترهایی جودا از هوم اراتوه شوده انود. حواال در دنیوای 

متاورس دیگر نیازی نیست برای بهره گیری از آموزش در یک حیطه خواص ، از دانوش اسواتید برتور بوه 

http://drmyco.ir/
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رد .. در متاورس همه چیز با یک ساختار یکیارچوه مکان های دور سفر کرده یا کتاب های قطور استفاده ک

 ((bitpin.ir، د سته بندی شده و به صورت مرحله ای در اختیار ما قرار می گیرند. 
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 سرگرمی و متاورس

شخاصوی . مثال ابسیاری از سرگرمی ها در برهه ای اززمان یا در مکان هایی خاص قابل دسترسی نیستند

ینکه ند. مگر اکنند به ورزش ها و سرگرمی های زمستانی دسترسی ندارکه در مناطق گرمسیر زندگی می 

می  ر متاورسدبه کشوری سردسیر سفر کنند. ولی در متاورس همه چیز در هرزمان و مکانی ممکن است. 

 (bitpin.ir) شود تا دلتان بخواهد اسکی بازی کنید.

 موسیقی و متاورس

د نتوانیم بوه ماکن دارای مورد عالقه مان رادانلود کنیم ولی همه ما می توانیم به کنسرت برویم یا آهنگها

لذت  ای واقعیهموقع در کنسرت های مورد عالقه مان باشیم. کنسرت های آنالین هم به اندازه کنسرت 

ت اهیود شورکبخش نیستند. در متاورس شما می توانید بدون خارج شدن از خانه در هرکنسورتی کوه بخو

ایی ر رویودادهبا کمک آواتار خود یعنی یک نسوخه شوبیه سوازی شوده از خوود دکنید. یا حتی می توانید 

 (  (www.imna.irاینچنین ، شرکت کنید.

 کنفرانس و متاورس

توانود  واتار میآمحدودیت های حضور در کنفرانس ها چه حضوری چه آنالین همیشه وجود دارد. بنابراین 

گاه کنند و نران خود ند سرشان را برگردانند و به همکاکمک کند و در جلسات حاضر شود. آواتارها می توان

ی حضوورتان اشید براباظهار نظر کنند ..در اصل همه این کارها را شما انجام می دهید بدون اینکه مجبور 

 (bitpin.irدر کنفرانس مسیری را طی کنید یا به اسکایپ و... متصل باشید. 

 

 متاورس و خرید و فروش

. ستشان رسویده .اال به دکاتفاق افتاده که خرید آنالین کرده ولی کیفیت پایینی از آن  برای اکثر افراد این

 الم مورد نیوازتمام اق در خریدهای فیزیکی هم نمی توانیم تنوع باالیی داشته باشیم. در متاورس می توانید

ت بوه ف محصووالیوخود را لمس کرده و جنس انها را بسنجید و بعد از اطمینان یافتن خرید کنید. همه ط

 (https://ibnns.net)صورت یکجا در متاورس برای شما آماده خواهند شد.

 

 بزرگترین برندگان متاورس در آینده

سیاستگذارانی برنده هستند که چه در بخش خصوصی و یوا بخوش دولتوی ، اقودامات بنیوادین و سورمایه 

لوژیک متاورس سریع تر از جوت هوای گذاری های وسیع ، هدفمند و دقیقی داشته باشند. اهرم های تکنو

ماورای صوتی به نقل و انتقال های محصوالت تجاری مورد نیاز جهانی ، دانش و اطالعات مدرن علمی و 
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تجربی متخصصان از راه دور و نیز مبادالت ارزهای خارجی و رمز ارزها و.. خدمت می کند. هورروزی کوه 

فضای مجازی سریع االنتقال به دنیای واقعی و حیات حقیقوی دیربجنبیم ماهها و سالها از بازیگران در این 

عقر خواهیم ماند. اگر بخواهیم ایران از این تکنولوژی جا نماند ابتدا  بانوک هوا بایود خوود را بوه دنیوای 

 (www.iribnews.irمتاورس منتقل کنند. 

 

 مشکالت و خطرات احتمالی متاورس

آنجا که متاورس فناوری تازه ای است ، تحقیقات طوالنی مدتی درباره تاثیرات فیزیکی و روانشناختی آن از

بر انسان انجام نشده است. بازی هایی که با هدست های حقیقت مجازی و حقیقت افزوده انجام می شوند 

. این فناوری ریسک هوایی ، امکان دارد به افسردگی  و تنها شدن فرد یا خشونت و آزار به خود منجر شود

برای سیستم های سیاسی ، اقتصادی و جوامع در کشورهای مختلوف دارد. بوه عنووان مثوال امکوان دارد 

متاورس تاثیری نامحسوس بر امنیت فرهنگی و سیاسی یک کشور داشته باشد. یکی دیگر از جنبوه هوای 

ه دور از سووابق و ریشوه هایشوان منفی متاورس جمع شدن مردم در فضای مجازی و مالقات با دیگران ب

است که از همین فناوری می توان برای آزار و تهدید مردم استفاده کرد. این نگرانی وجود دارد کوه موردم 

بیش از پیش درگیر بازی ها و دنیای مجازی شوند. افراد بسیاری وجود دارند کوه زنودگی معموول خوود را 

بازی ها می افتد مشارکت داشته باشند. این نگرانی همیشه وجود کنار گذاشته اند تا در اتفاقاتی که در این 

دارد که متاورس ادامه شرکت های بزرگی مانند مایکروسافت و گوگل باشد که سیاست سودجویانه خود را 

که غالر بر مالحظات اخالقوی و عودم رعایوت اطالعوات محرمانوه مشوتریان و موردم اسوت ، پیگیوری 

و میزان موفقیت شان خیلی زود است اما از طرفی برخی می گوینود زموانی  کنند.برای قضاوت متاورس ها

که بیت کوین آمد بیشتر مردم به توانایی های آن ایمان نداشتند و حاال کسوانی کوه بوه آن بواور داشوتند 

پاداش اعتمادشان را گرفته اند. احتمال دارد که راجع به متاورس ها هم دقیقا همین مسئله رخ دهد. هنووز 

  دولت یا نهاد دولتی واکنش خاصی به این موضوع نشان ندادند. ولی به نظر می رسد در ابتودای امور هی

روی خوشی نشان ندهند و از گسترش متاورس استقبال نکنند و به دلیل نشت اطالعوات ، موضوع منفوی 

 http://drmyco.irداشته باشند. 

 

 متاورس در ایران

زآنجا که متاورس هنوز در ایران  به اندازه ای که باید شوناخته نشوده اسوت ، اکسوکوینو بورای ایون کوه ا

فرهن  غنی ایران را با دنیای دیجیتال ترکیر کند و ان را به دنیا نشان دهود، تصومیم گرفوت توا جشون 

ار شود ، از هنرمنودان را در متاورس برگزار کند. در این جشن که در پلتفرم دیسنترالند برگز 1400یلدای 

http://www.iribnews.ir/
http://drmyco.ir/
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ایرانی حمایت شد. پلتفرم اکسکوینو به عنوان پیشرو در فناوری بالکچین ، اولین شرکت ایراین اسوت کوه 

مجموعه کار خود در متاورس را در کرییتو و در همسایگی بایننس راه اندازی کرده اسوت. در ایون جشون 

کنسرت اجرا کرد. همچنین اکسوکوینو آثوار  ساعته ، سینا حجازی خواننده ایرانی حضور داشت و 6یلدای 

برترین هنرکندان ایرانی در حوزه فرهن  و هنر ایرانی را در نمایشگاه خود قورار داد. کواربران موی تواننود 

اثور از  50مانند یک نمایشگاه واقعی در این نمایشگاه قودم زده واز آن بازدیود کننود. ایون نمایشوگاه بوا 

 ((Iranrich.comهنرمندان ایرانی برپا شد. 

در متواورس  رید زموینخبسیاری از ایرانیان به خرید  زمین در متاورس عالقه دارند و به همین دلیل بازار 

ه اسوت. بوا سته کنندخداغ است. دلیل اصلی محبوبیت این بازار ، عدم نیاز به کاغذ بازی و کارهای اداری 

. خبرهوا ه سورعت و آسوان درج موی شوود، مالکیت زمین در کیف پول شما ب NFTخرید زمین از طریق 

وش رفتوه اسوت.     میلیون تومان به فر 500حاکی از آن است که اخیرا تکه ای زمین در متاورس به قیمت 

روش در پلتفرم فبرای   NFT) هی  کس ( کاور آلبوم اخیر خود به اسم مجاز را به صورت توکن غیرمثلی 

ا بویی مورتب  دارد یک مجموعه  تووکن غیرمثلوی بوا محتووااوپن سی قرار داده است.  کریم باقری قصد 

خشوی از در فته که بلحظات ماندگار حضور خود در پرسیولیس و تیم ملی فوتبال ایران را منتشر کند. او گ

 ( Iranrich.comآمد حاصل را به کارهای خیریه اختصاص می دهد. ) 

 

 بانک های ایرانی در متاورس

صونوعی و محال حاضر در حال رشد سوریعی اسوت اموا اسوتفاده از هووش  اگر چه بانکداری دیجیتال در

ت یکی از بلند مد متاورس در فضاهای مالی توسعه کمتری دادشتند. عدم وجود برنامه ریزی استراتگیک  و

ق تواورس سوومشکالت است و این امر نیازمند حضور مدیرانی است که بتوانند بانوک هوا را بوه سومت م

 (Iranrich.comدهند.) 

 سواالت رایج درباره متاورس

 چگونه وارد متاورس شویم ؟ 

ل به واتصال کیف پ ،برای ورود به متاورس باید مراحل انتخاب پلتفرم متاورس ، تنظیم کیف پول رمز ارز 

 بازار مجازی ، خرید رمز ارز و ساخت آواتار را انجام دهید. 

وان بوه تواورس موی فاده کرد ؟ از پلتفرم هوای متوبرای ورود به متاورس از چه پلتفرم هایی می توان است

 سندباکس و دیسنترالند اشاره کرد. 
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رود و ی بورای وآیا برای ورود به متاورس به پول نیاز است ؟ خیر شوما ملوزم بوه پرداخوت هوی  هزینوه ا

ای هوو آیوتم  استفاده از متاورس های شناخته شده ندارید. در عوض شما می توانیود بورای خریود زموین

 فاوت از پول استفاده کنید.مت

کدام کیف پول دیجیتال مناسر متاروس است؟ هرکیف پول دیجیتالی که توکن های مورد نیواز متواورس 

محبوب ترین کیف پول برای استفاده در  metamaskشما را پشتیبانی کند می تواند مناسر شما باشد. اما 

 ( www.iribnews.irمتاورس است.)

 

 نتیجه گیری

،  ذکور شوده این پگوهش به منظور بررسی دنیای واقعی مجازی متاورس انجام شد. بوا توجوه بوه مطالور

شووری بوا مشخص شد که چه ما بخواهیم یا نخواهیم ، ورود به این دنیای جدیود حتموی اسوت. حوال ک

چندانی  س انگیزهنده، برای ورود به متاورسرعت به سوی این فناوری می رود و کشوری هم با ترس از آی

ان را وادار ژی ، انسندارد. در هر صورت متاورس دنیای جدید پیش روی ما انسانهاست. رشد فزاینده تکنولو

از زندگی  ا ناشدنیمی نماید که دریچه های نو و جدید را به سوی زندگی خود بازکند. متاورس ، جزتی جد

 ، آموزش و....ما انسانهاست؛ شغل ، اقتصاد 

ا آن اسوت. بوه بیشوتر بهترین راه برای اینکه بتوان خود را با این دنیای جادویی وفق داد ، آشنایی هور چو

آن بسیارند  ود را بهوقتی زمینه ورود به متاورس درست چیده شده باشد ، همه مردم می توانند به راحتی خ

 بدون نگرانی از عواقر آن..

ه چشوم متاورس ب مختلف جهان باید دیدگاه سنتی خود را کنار گذاشته و بهمدیران و مسئوالن کشورهای 

و  اورس شودهرقیر خود نگاه نکنند؛ زیرا وقتی کشوورهای توسوعه یافتوه و پیشورفته بوا سورعت وارد متو

 می افتد. ردم جهانمردمشان در این دنیای زیبای جادویی زندگی کنند ، فاصله بسیار ژر  و عمیقی بین م
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بررسی رابطه بین سرمایه فکری و مهارت های ارتقای مدیریتی با بررسی رابطه بین سرمایه فکری و مهارت های ارتقای مدیریتی با 

  کارآفرینی سازمانی  کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهنکارآفرینی سازمانی  کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

 
 3دکتر لطف اله عباسی سروک2،  دکتر پرستو خسروی1مریم گل روحانی

 

 چکیده

ی بوا کوارآفرینی هد  اصلی این پگوهش بررسی رابطه بین سرمایه فکری و مهارت های ارتقوای مودیریت

کارکنوان دانشوگاه کلیوة سازمانی  کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن است. جامعه آماری تحقیق 

 92نفر است. حجم نمونه طبق جدول مورگوان   120آزاد اسالمی واحد رودهن می باشد ، که تعداد آنها 

ها از روش کتابخانه ای آوری دادهنفر می باشد. روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده است. روش گرد

باشد. ابزار گردآوری داداه ها پرسشنامه می باشد که از سه پرسشنامه سرمایه فکری و توزیع پرسشنامه می

( و پرسشونامه 2015(، پرسشنامه مهارت های مدیریتی مودل کوافمن و همکواران)2016مدل بنتیس) 

تفاده شده است . آزمون فرضویات از روش همبسوتگی (  اس2015کارآفرینی سازمانی مدل رابینز و کولتر)

پیرسون و آزمون رگرسیون انجام شد.  نتایج این پگوهش نشان داد که بین سرمایه انسوانی بوا کوارآفرینی 

سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد رودهن رابطه وجود دارد؛ بوین سورمایه سواختاری بوا کوارآفرینی سوازمانی 

رابطه وجود دارد؛ بین سورمایه رابطوه ای بوا کوارآفرینی سوازمانی کارکنوان کارکنان دانشگاه آزاد رودهن 

دانشگاه آزاد رودهن رابطه وجود دارد؛ بین مهارت فنی با کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد رودهون 
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دارد؛  رابطه وجود دارد؛ بین مهارت انسانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد رودهن رابطه وجوود

 بین مهارت ادراکی با کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد رودهن رابطه وجود دارد.

 سرمایه فکری ، مهارت ارتقای مدیریتی ، کارآفرینی سازمان واژگان کلیدی:    

Abstract 
 

      The main purpose of this study is to investigate the relationship between 

intellectual capital and managerial promotion skills with organizational 

entrepreneurship of the staff of Islamic Azad University, Roodehen Branch. The 

statistical population of the study is all the staff of Islamic Azad University, 

Roodehen Branch, whose number is 120 people. The sample size according to 

Morgan's table is 92 people. The sampling method is simple random. The method of 

data collection is library method and questionnaire distribution. Data collection tool 

is a questionnaire that three intellectual capital questionnaires of Bentis model 

(2016), management skills questionnaire of Kaufman et al. (2015) and 

organizational entrepreneurship questionnaire of Robbins and Coulter model (2015) 

were used. Hypotheses were tested by Pearson correlation method and regression 

test. The results of this study showed that there is a relationship between human 

capital and organizational entrepreneurship of Roodehen Azad University staff; 

There is a relationship between structural capital and organizational 

entrepreneurship of Roodehen Azad University staff; There is a relationship 

between capital and organizational entrepreneurship of Roodehen Azad University 

staff; There is a relationship between technical skills and organizational 

entrepreneurship of Roodehen Azad University staff; There is a relationship 

between human skills and organizational entrepreneurship of Roodehen Azad 

University staff; There is a relationship between perceptual skills and organizational 

entrepreneurship of Roodehen Azad University staff. 
 

 
    Keywords: intellectual capital, managerial promotion skills, entrepreneurship of 

the organization 
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 مقدمه 

هایی فرهیختوه منودی از انسوانمدیران موفق دنیای امروز رموز موفقیوت سوازمان خوود را در بهره  

 کارکنان ما هستند و ،کندرقابتی ایجاد می ورند که دارایی ارزشمندی که برای ما مزیتدانند و بر این بامی

 (1395.)رضاتیان،دارندها هستند که ما را در صحنه رقابت پیشتاز نگه میتنها همین انسان

ارد. دسوازمان  یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی کارآفرینی سازمانی است که سهم مهمی در توفیق

 ست.اابع جدید در دورن سازمان از طریق ترکیر منکارآفرینی به معنای توسعه شایستگی ها و فرصتها 

ن های کوارآفریکوه وجوود انسوان چرا شود،کارآفرینی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه محسوب می

شود و توسعه کشور را به همراه خواهود داشوت. همچنوین بوا توجوه بوه ها میموجر ایجاد بستر موفقیت

ها، های مودیریت سونتی در شورکتاعتمادی نسبت بوه شویوهافزایش سریع رقبای جدید و ایجاد حس بی

موی  رایندی است که سازمان طیف. کارآفرینی سازمانی ها احساس می شودضرورت کارآفرینی در سازمان

ا گروهوی را یای فردی هکند تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرینان انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت 

توسو   ارآفرینیکوراحت در سازمان مرکزی به ثمر برسانند. هنگامی که فعالیوت  به طور مستمر ، سریع و

یدی ویند.)سوعفرد یا گروه کارآفرین در داخل یوک سوازمان انجوام بگیورد بوه آن کوارآفرینی سوازمانی گ

 (1399کیا،

 سان هایوجود ان در سازمانها کارآفرینی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه محسوب می شود، چرا که

جوه بوا ت. درنتیکارآفرین موجر ایجاد بسترهای موفقیت می شود و توسعه کشور را به همراه خواهد داشو

ر ت سونتی دتوجه به افزایش سریع رقبای جدید و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شویو ه هوای مودیری

پویوا  ن هوایزماسازمان ها، ضرورت کارآفرینی در سازمان ها احساس می شود. در این ارتباط وظیفه سوا

نیواز  و نووآور کشف و پرورش افراد خالق و کارآفرین است. یک سازمان در راستای تحقق افراد خودجوش

 به عرصه ظهور ا نتواندبه ساختار مناسر و مدیران کارآفرین دارد. سازمانی که استعدادهای نهفته در خود ر

اتوه دها و ارر بوه کوارگیری اسوتعدابرساند در اندک زمانی مغلوب سازمان های دیگری خواهود شود کوه د

ر محصووول جدیوود بووا هزینووه انوودک قوودرت داشووته و از موودیریتی الیووق بووا افووق دیوود وسوویع برخووودا

 (1395است.)دهقانیور،

سرمایه فکری عبارتست از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری داراییهای یک شرکت . در 

دها و داراییهایی نام برده می شود که معموال در تعریف دیگر ، از سرمایه فکری به عنوان همه فرآین

ترازنامه منعکس نمی شوند . متاسفانه هی  تعریف جهانشمولی از سرمایه های فکری وجود ندارد . خود 
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این سرمایه های فکری هم دارای یکسری اجزایی هستند که در یک طبقه بندی ساده شامل سه نوع 

 (1398مایه مشتری می باشد . )بهلولی و همکاران،سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سر

فکرهای طرز وسرمایه انسانی : شامل ذخیره دانش اعضای یک سازمان است که شامل شایستگیها 

 کارکنان است. 

ده ها یگاه دال پاسرمایه ساختاری : شامل همه مخازن دانش غیرانسانی در یک سازمان است که شام

 ن می دهد . آز مواد اتر او استراتگیها و ...است که به سازمان ارزشی فر ، چارتهای سازمانی و فرآیندها

ازمان ری یک سمشت سرمایه مشتری : عبارتست از دانش گرفته شده در کانالهای بازاریابی و رواب 

 است . 

طبقه بندی های مختلفی از سرمایه فکری ارایه شده است . به طور کلی باید گفت که مهمترین جز 

اساسی سرمایه فکری ، سرمایه انسانی است و دو سرمایه دیگر تابعی از سرمایه انسانی است . اصلی و 

 (1،2016)بونتیس

د ، هدا  خواحقق تمتاسفانه سازمانها به این سرمایه های فرکی توجهی ندارند واز نقش آنها در 

  یستند .ننها ی آغافل هستند زیرا این سرمایه های فکری را نمی شناسند و قادر به اندازه گیر

بندی کرد. مهارت به توان به صورت فنی، انسانی و ادراکی طبقههای مورد نیاز مدیران را میمهارت

هارت شود بنابراین منظور از مهای قابل پرورش شخص که در عملکرد و بقای وظاتف منعکس میتوانایی

ثر در عمل مؤ وقدام امهارت داشتن،  توانایی به کار بردن مؤثر دانش و تجربه شخصی است. ضابطه اصلی

 .شرای  متغیر است

هاست. گرچه در انجام دادن بعضی از وظایف، مستلزم کاربرد مهارت مدیریت همه مشاغل

رسند، با وجود این، ارزش نسبی آنها در سطوح و گانه الزم و ملزوم یکدیگر به نظر میهای سهمهارت

ای نیاز های فنی قابل مالحظههای سرپرستی به مهارتران ردهکند. مدیفرق می مدیریت های مختلفرده

کند که زیردستان خود را راهنمایی کنند یا آموزش دهند. در دارند زیرا که وظایف آنها غالباً ایجاب می

گیری، های فنی ندارند بلکه وظایف تصمیمها چندان نیازی به مهارتباالی سازمانمقابل مدیران رده

های ای مجهز باشند. مهارتکند که به مهارت ادراکی قابل مالحظهو سازماندهی ایجاب می ریزیبرنامه

است زیرا که مدیران صرفنظر از نوع  مدیریت انسانی تقریباً الزمه انجام دادن همه وظایف در همه سطوح

ذاری بر رفتار وظایف یا سطح مسئولیت و مقام با افراد انسان سر و کار داشته برای جلر همکاری و اثرگ

                                                      
1 Bontis 
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ها، تأکید بر سازمان مدیریت های انسانی برخوردار باشند. از این رو، امروزه، درآنها باید از مهارت

 (1398)نظری راد،.ای پیدا کرده استهای انسانی اولویت ویگهمهارت

فکری ه ی سرمایفه هامول با توجه به مطالر گفته شده در این پگوهش به دنبال پاسخ این سوالیم که 

رابطه ای  ودهن چهاحد روو مهارت های ارتقای مدیریتی با کارآفرینی سازمانی در  دانشگاه آزاد اسالمی 

 دارند؟

 تحقیق اهداف

 اهد  اصلی

 :1هد  اصلی 

 نحد رودهی وابررسی رابطه بین سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی در دانشگاه آزاد اسالم

 :2هد  اصلی 

می واحد زاد اسالاه آرت های ارتقای مدیریتی با کارآفرینی سازمانی در دانشگبررسی رابطه بین مها

 رودهن

 : اهداف فرعی تحقیق

 تعیین رابطه بین سرمایه انسانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد رودهن-

 تعیین رابطه بین سرمایه ساختاری با کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد رودهن-

 تعیین رابطه بین سرمایه رابطه ای با کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد رودهن-

 تعیین رابطه بین مهارت فنی با کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه  آزاد رودهن -

 تعیین رابطه بین مهارت انسانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد رودهن-

 رت ادراکی با کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد رودهنتعیین رابطه بین مها -

 چارچوب نظری 

نی کوارآفری هد  اصلی بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه فکری و مهارت هوای ارتقوای مودیریتی بوا

بر مبنوای  تحقیق نای مفهومی چارچوب و الگو که سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن می باشد.

 زیر می باشد.شکل 
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 پیشینه تحقیق

ر بخوش پیشینه تحقیق در پگوهش حاضر به دو بخش پیشینه داخلی و خوارجی تقسویم موی شوود کوه د 

 خارجی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کارآفرینی سوازمانی از طریوق شویوه هوای مودیریت منوابع  ( تحقیقی با عنوان ترویج2021)1هاتون     

انسانی) بررسی تحقیقات تجربی( در دانشکده تجارت، دانشگاه ایالتی یوتا انجام داد .او در این مقالوه بیوان 

(  با کارآفرینی سازمانی مرتب  م یباشود و مشوخص HRMکرد که که شیوه های مدیریت منابع انسانی )

انسانی درکارآفرینی سازمانی توافق نظور وجوود دارد، همانطوریکوه محوی  هوای کرد که مدیریت نیروی 

سازمانی بطور فزاینده ای پیچیده تر و پویاتر می شوند، انتظار می رود کارآفرینی سازمانی بیشوتر و بیشوتر 

توانوایی برقوراری مهوارت "( بوه بررسوی 2019) 2برای دستیابی و حفظ مزایای رقابتی مهم باشد. رافاتل

ی بوین توانوایی در ایون تحقیوق رابطوه پرداخوت.. "شغلیی رضایتکنندهبینیعنوان عامل پیشارتباط به

شوده اسوت.  نتوایج ایون مدیریتی بررسوی های مدیریتی و غیرشغلی در موقعیتبرقراری ارتباط و رضایت

( در تحقیق 2017)3لیم دهد. هشغلی نشان میارتباطی و رضایتداری را بین مهارتی معنیتحقیق رابطه

اخیر سرمایه های فکری را به سه بخش تقسیم می کند، بخش های انسانی، ساختاری و ارتبواطی. هود  

این تحقیق طراحی مدلی برای حسابداری سرمایه های فکری در آلمان و حسابداری سرمایه های فکوری 

 15ص نسوبی و در مجمووع شواخ 5و  6، 4مدل های اروپایی آن است. در این دو مودل، هور سورمایه 

تای آن مرتب  است. برای انودازه گیوری ایون شواخص هوا از معوادالت  14شاخص معرفی می گردد که 

 ساختاری و آنالیز حساسیت استفاده شده است.

وان بوه تودر بخش پگوهش های داخلی تحقیقات متعددی طی چند سال اخیر صورت گرفته که موی      

 موارد زیر اشاره کرد:

( در تحقیقی با عنوان مدیریت استراتگیک و کارآفرینی در شرکت مودیریت تولیود بورق 1399یی )برهو  

جنوب انجام داده. که این نوع تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی پیمایشی انجام شود. نتوایج 

ت برنامه ریزی با نشان داد که بین کنترل مالی، برنامه ریزی منعطف، افق زمانی در برنامه ریزی و مشارک

کارآفرینی ارتباط معنادار وجود دارد اما بین بررسی محی  و کنترل استراتگیک با کوارآفرینی ارتبواط معنوی 

شوغلی ی مهارت ارتقای نیروی انسوانی بوا رضایتبررسی رابطه"( به 1398فر )داری وجود ندارد. مسعود

پرداخت. هود  از ایون پوگوهش رابطوه   "کرمانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کارکنان بیمارستان

                                                      
1 Hutton 
2 . Raphael 
3 Helim 
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داری بین مهارت ی معنیشغلی است. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطهمهارت نیروی انسانی با رضایت

شغلی کارکنان وجود دارد. بدین معنی که بوا بهبوود وضوعیت ارتباطوات سوازمانی، نیروی انسانی و رضایت

( تحقیقوی بوا عنووان نقوش 1398اسر خواهد یافت. ابراهیم پوور )رضایت شغلی کارکنان نیز بهبودی من

مدیرت استراتگیک در کارآفرینی سازمانی) مطالعه موردی: شرکت زمزم( انجام شود . در ایون تحقیوق بوه 

بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و پن  اقدام خاص مدیریت استراتگیک شامل میوزان کواوش یوا بررسوی 

برنامه ریزی، افق زمانی برنامه ریزی، مشارکت در برنامه ریزی و ویگگی های محیطی، انعطا  پذیری در 

کنترل در شرکت زمزم می پردازد. تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش همبستگی انجام شد نتایج ایون 

تحقیق نشان داد که بین مدیریت استراتگیک با مولفه های میزان کواوش یوا بررسوی محیطوی، انعطوا  

برنامه ریزی، افق زمانی برنامه ریزی، مشارکت در برنامه ریزی و ویگگوی هوای کنتورل رابطوه  پذیری در

 مثبت و معناداری وجود دارد. 

 

 روش تحقیق

این پگوهش از نظر هد  از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقوات 
بخوش قلمورو موضووعی، مکوانی و زموانی سه  مرو بهحقیق حاضر از لحاظ قلتوصیفی همبستگی است. ت

رابطه مولفه هوای سورمایه فکوری و مهوارت هوای ارتقوای قلمرو موضوعی بررسی که  :تقسیم می شود
قلمرو مکانی تحقیق دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن  در نظر مدیریتی با کارآفرینی سازمانی می باشد. ؛ 
جامعه آماری تحقیق عبارتنود انجام شده است.  1401در  سال  گرفته شده است؛ و قلمرو زمانی پگوهش

نفر می باشند. حجم نمونه با اسوتفاده از  120از کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن که تعداد
نفر می باشد. در این پگوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده  92جدول مورگان محاسبه می شود که 

ابزار اصلی مورد استفاده در پگوهش حاضر جهت گوردآوری اطالعوات پرسشونامه موی  استفاده شده است.
پرسشونامه مهوارت هوای  .  اسوت شده ساخته (2016 بنتیس) باشد که پرسشنامه سرمایه فکری توسّ 
پرسشونامه کوارآفرینی سوازمانی مودل رابینوز و  ( موی باشود. و2015مدیریتی مدل کافمن و همکواران)

روایی پرسشنامه به روش  محتوایی است که در این پگوهش از طریق تاتید خبرگوان،  باشد.می (  2015کولتر)
 ضریر آلفای کرونبواخاز  سنجش پایایی رمنظو دراین پگوهش به پس از اصالحات الزم، حاصل گردیده است.

 یوای آناست که گواراته شده  87/0استفاده شده است. ضرایر اعتماد پرسشنامه ها برای متغیر پگوهش 
قرار دارد که گواه بور پایوایی و  7/0است ضریر آلفای کرونباخ برای متغیر مورد نظر در سطحی باالتر از 

شده است. در پگوهش حاضر از بورای تجزیوه و تحلیول  کار گرفتهقابل اعتماد بودن سؤاالت پرسشنامه به
تجزیوه و تحلیول آن از نورم افوزار اطالعات ازآزمون پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده می شود و برای 

Spss .استفاده خواهد شد 
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 یافته های تحقیق

 ی اصلیهاهیفرض

 .دارد رابطه وجود دانشگاه آزاد رودهنکارکنان سازمانی  کارآفرینیبا  سرمایه فکری نیب. 1

 ازمانیسفرینی . خالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه فکری و کارآ1جدول 

 متغیر مالک: کارآفرینی سازمانی

 646/0 برابر بوا "سازمانیکارآفرینی "و  "ابعاد سرمایه فکری"بر اساس اطالعات جدول باال، رابطه بین 

 7/41حودود  هومیروبر  "رابطه ای "و  "ساختاری"، "سرمایه انسانی" گریدعبارتبهبرآورد شده است. 

 کننودیمبیوین تکارکنوان  دانشوگاه آزاد رودهون را  "کوارآفرینی سوازمانی"درصد از واریانس مربوط بوه 

(417/0=2R.) 

ی رهوایمتغه داد که مدل رگرسیونی یک مدل مناسبی بوودنشان  Fی آمارهبه  مربوطهمچنین محاسبات 

 (.=3df=،8/52F، 221؛=01/0pبه خوبی قادرند، تغییرات متغیر مالک را تبیین کنند ) نیبشیپ

 .دهدیمبرون داد بعدی رایانه تحلیل ضرایر رگرسیون مدل را نشان 

 ی کارآفرینی سازمانینیبشیپ. ضرایر ابعاد سرمایه فکری در 2جدول 

در  واردشدهی رهایتغم

 مدل
 B SE مدل

 

(Beta) 
t 

سطح 

 معناداری

 سرمایه انسانی

 سرمایه ساختاری

 سرمایه رابطه ای

 مبدأ. عرض از 1

 ضریر متغیر

 ضریر متغیر

 ضریر متغیر

5/43 

2/1 

392/0 

473/0 

1/3 

285/0 

230/0 

158/0 

 

340/0 

141/0 

232/0 

9/13 

06/4 

7/1 

99/2 

01/0 

01/0 

09/0 

01/0 

 مالک: کارآفرینی سازمانی متغیر

 نیبشیپی رهایمتغ دلم
ضریر 

 همبستگی

مجذور ضریر 

 همبستگی

 همبستگی

 شدهلیتعد

 سطح

 یداریمعن

1 

 سرمایه انسانی

 سرمایه ساختاری

 سرمایه رابطه ای

646/0 417/0 410/0 01/0 
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 "سانیسرمایه ان" همؤلفتنها دو  "سرمایه فکری" مؤلفه، از بین سه شودیمچنانکه در جدول باال مشاهده 

 بنوابراین بور؛ باشودیمکارکنوان  "کارآفرینی سازمانی" داریمعنی کنندهی نیبشیپ "سرمایه رابطه ای"و 

 له رگرسیون را به شرح زیر نوشت:معاد توانیم ی موجود در جدول،هادادهاساس 

 شدهینیبشیپکارآفرینی سازمانی ( Y= )5/43+ 2/1+ )سرمایه انسانی(473/0)سرمایه رابطه ای(

طوه سورمایه راب" و "سرمایه انسوانی "گفت: با افزایش یک واحد در  توانیمبر پایه مدل رگرسیون باال  

 "رینی سوازمانی کوارآف"واحود بوه  473/0و  2/1 ازهدر دانشگاه آزاد واحد رودهن، به ترتیر به اند "ای

 .شودیمکارکنان افزوده 

 زاد واحود رودهوندانشوگاه آکارکنوان سازمانی  کارآفرینیبا  مهارت ارتقای مدیریتی نیب. 2فرضیه اصلی 

 .رابطه وجود دارد

 ویریتی .خالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی رابطه بین مولفه های مهارت ارتقای مد3جدول 

 کارآفرینی سازمانی

 متغیر مالک: کارآفرینی سازمانی

  

بوا  " مودیریتی عواد مهوارت ارتقوایاب"بوین  شودهمشاهدهکه همبسوتگی  دهدیمنتایج جدول باال نشان 

 6/19 بواًیتقره کو. این نتیجه بدان معنوی اسوت باشدیم 443/0کارکنان برابر با  "کارآفرینی سازمانی"

مهوارت "و  "مهوارت انسوانی"، "مهوارت فنوی"کارکنان، توس   "کارآفرینی سازمانی"درصد از تغییرات 

 (.2R=196/0شود )یمتبیین  "ادراکی

معنوادار  01/0 در سطح چندگانهنشان داد که مجذور همبستگی  Fی آمارهبه  مربوط همچنین محاسبات

 (.=3df=،9/17Fو  221؛=01/0pاست )

 نیبشیپی رهایمتغ مدل
ضریر 

 همبستگی

مجذور ضریر 

 همبستگی

 همبستگی

 شدهلیتعد

 سطح

 یداریمعن

1 

 مهارت فنی

 مهارت انسانی

 مهارت ادراکی

443/0 196/0 185/0 01/0 
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 ی کارآفرینی سازمانینیبشیپ. ضرایر ابعاد مهارت ارتقای مدیریتی در 4جدول 

در  واردشدهی رهایمتغ

 مدل
 B SE (Beta) t مدل

سطح 

 معناداری

 مهارت فنی

 مهارت انسانی

 مهارت ادراکی

 مبدأ. عرض از 1

 ضریر متغیر

 ضریر متغیر

 ضریر متغیر

4/57 

390/0 

409/0 

480/0 

4 
364/0 

294/0 

202/0 

 

105/0 

169/0 

216/0 

3/14 

1/1 

7/1 

4/2 

01/0 

3/0 

08/0 

02/0 

 متغیر مالک: کارآفرینی سازمانی

تنهوا  ،" دیریتیارت ارتقوای مومه "مربوط به  مؤلفهاطالعات جدول باال حاکی از آن است که از بین سه 

ل ر مودددر حوالی کوه  کارکنان است، "کارآفرینی سازمانی" داریمعنی نیبشیپ به، قادر "مهارت ادراکی"

ن کارکنوا "زمانیکارآفرینی سا"ی نیبشیپ، نقش خود را در "مهارت انسانی"و  "مهارت فنی"رگرسیونی، 

 نوشت: توانیم . بر این اساسانددادهاز دست 

 ی شدهنیبشیپکارآفرینی سازمانی ( Y= )4/57+ 480/0)مهارت ادراکی( 

 480/0 ، به میوزاندر کارکنان دانشگاه آزاد واحد رودهن "مهارت ادراکی"یعنی با افزایش یک واحد در  

 .ابدییمکارکنان بهبود  "کارآفرینی سازمانی"واحد 

 ی فرعیهاهیفرض

 دارد. رابطه وجود دهنآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد روکاربا  سرمایه انسانی نی: ب1 یفرع هیفرض

0:

0:

1

0









H

H
 

 . ماتریس همبستگی بین سرمایه انسانی و کارآفرینی سازمانی5جدول 

 کارآفرینی سازمانی سرمایه انسانی 

 1 سرمایه انسانی
560/r0 

01/p0 

 نی سازمانیکارآفری
560/r0 

01/p0 
1 
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، p 01/0معنوادار اسوت. ) 01/0ی بین دو متغیر، در سوطح رابطه، دهدیمجدول باال نشان  کهچنان

560/0r.) درصود اطمینوان نتیجوه  99با  رد کرده و 01/0در سطح  فرض صفر را توانیم بنابراین

ی کارکنان دانشوگاه آزاد واحود رودهون رابطوه "کارآفرینی سازمانی "و  "سرمایه انسانی"گرفت که بین 

در سازمان، کارآفرینی کارکنوان  "سرمایه انسانی"به عبارت دیگر با افزایش ؛ مثبت و معناداری وجود دارد

 .ابدییمبهبود 

 رابطوه وجوود دهونکارکنان دانشوگاه آزاد روسازمان  کارآفرینیبا  تاریسرمایه ساخ نی: ب2 یفرع هیفرض

 دارد.

0:

0:

1

0









H

H
 

 . ماتریس همبستگی بین سرمایه ساختاری و کارآفرینی6جدول 

 کارآفرینی سرمایه ساختاری 

 1 سرمایه ساختاری
398/r0 

01/p0 

 کارآفرینی
398/r0 

01/p0 
1 

 

رابطووه مثبتووی وجووود دارد  01/0بوور اسوواس اطالعووات جوودول بوواال بووین دو متغیوور در سووطح 

(01/0 p،398/0r.) ی تحقیوق رد به نفع فرضیه 01/0سطح توان فرض صفر را در می بنابراین

 کارکنان "آفرینیکار"سازمان با  " سرمایه ساختاری "درصد اطمینان نتیجه گرفت که بین  99ده و با کر

بیشوتر  در سوازمان سرمایه سواختارییعنی هرچه ؛ دانشگاه آزاد رودهن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 .ابدییمباشد، کارآفرینی کارکنان نیز افزایش 

 رابطوه وجوود ودهونردانشوگاه آزاد کارکنان  کارآفرینی سازمانیبا  طه ایسرمایه راب نی: ب3 یفرع هیفرض

 دارد.
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 . ماتریس همبستگی بین سرمایه رابطه ای و کارآفرینی7جدول 

 کارآفرینی سازمانی سرمایه رابطه ای 

 1 سرمایه رابطه ای
565/r0 

01/p0 

 کارآفرینی سازمانی
565/r0 

01/p0 
1 

   

اسوت.  01/0ی رابطوه بوین دو متغیور برابور بوا داریمعنو، سطح شودیمدر جدول باال مالحظه  کهچنان 

(01/0 p،،565/0r بنابراین .)درصود  99رد کرده و بوا  01/0ر را در سطح فرضیه صف توانیم

کارکنوان دانشوگاه آزاد  "کارآفرینی سازمان"سازمان و  "سرمایه رابطه ای"اطمینان نتیجه گرفت که بین 

رودهن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت صحیح افزایش سرمایه رابطه ای در سازمان، موجور 

 .شودیمافزایش کارآفرینی سازمانی کارکنان 

 دارد. رابطه وجود دانشگاه آزاد رودهنکارکنان  کارآفرینی سازمانیبا  مهارت فنی نی: ب4 یفرع هیفرض 
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0
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 . ماتریس همبستگی بین مهارت فنی و کارآفرینی سازمانی8جدول 

 کارآفرینی مهارت فنی 

 1 مهارت فنی
408/r0 

01/p0 

 کارآفرینی

 

408/r0 

01/p0 
1 

 01/0ی بوین دو متغیور در سوطح داریمعنواز جدول باال حاکی از همبستگی مثبت و  آمدهدستبهارقام   

01/0اسووت ) p،408/0r.) سووازمان و  "مهووارت فنووی"دعووا کوورد کووه بووین ا توووانیم بنووابراین

افوزایش  ارت دیگوربوه عبو؛ کارکنان دانشگاه آزاد رودهن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد "کارآفرینی"

 سازمان، افزایش کارآفرینی کارکنان را در پی خواهد داشت. "مهارت فنی"



 های نوین علوم ارتباطات پژوهش    56

 

 

 دارد. رابطه وجود دانشگاه رودهنکارآفرینی سازمانی کارکنان با  مهارت انسانی نی: ب5 یفرع هیفرض
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 کارآفرینیو  مهارت انسانی. ماتریس همبستگی بین 9جدول 

 سازمانیکارآفرینی  مهارت انسانی 

 1 مهارت انسانی
608/r0 

01/p0 

 سازمانیکارآفرینی 
608/r0 

01/p0 
1 

 

اسوت  دارینومع 01/0که همبستگی مشاهده شده بین دو متغیر در سوطح  دهدیمنتایج جدول باال نشان 

(01/0 p،608/0r.)  به نفع فرض تحقیوق  درصد 1 فرضیه صفر را در سطح توانیماز این روی

 "ینی سوازمانیکوارآفر "سوازمان و  " مهارت انسوانی "درصد اطمینان پذیرفت که بین  99رد کرده و با 

مهوارت  بوا افوزایش ترحیصوحکارکنان دانشگاه آزاد رودهن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت 

 .ابدییمدر سازمان، کارآفرینی سازمانی کارکنان نیز افزایش  انسانی

جوود رابطه و د رودهندانشگاه آزا کارکنانکارآفرینی سازمانی با رفتار  دراکیمهارت ا نی: ب6 یفرع هیفرض

 دارد.

0:

0:

1

0
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 و کارآفرینی مهارت ادراکی. ماتریس همبستگی بین 10جدول 

 کارآفرینی مهارت ادراکی 

 1 مهارت ادراکی
384/r0 

01/p0 

 نی سازمانیکارآفری
384/r0 

01/p0 
1 
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ی بزر  است که بتوان فرضیه صوفر را در ااندازهبهرابطه بین دو متغیر  دهدیماطالعات جدول باال نشان 

01/0رد کرد ) 01/0سطح  p،600/0r.) درصد اطمینان نتیجوه گرفوت  99با  توانیم بنابراین

کارکنان دانشگاه آزاد رودهن رابطه مثبوت و  "کارآفرینی سازمانی  "سازمان و  " مهارت ادراکی "که بین 

در سازمان، موجر بهبود کارآفرینی سوازمانی کارکنوان  مهارت ادراکییعنی افزایش ؛ ی وجود داردداریمعن

 .شودیم

 نتیجه گیری

 : 1اصلی نتایج فرضیه

ابطه وجوود رودهن ر می توان نتیجه گرفت بین سرمایه فکری با کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد

 .دارد

 :2نتایج فرضیه اصلی 

اد واحود نشوگاه آزمی توان نتیجه گرفت  بین مهارت ارتقای مدیریتی با کوارآفرینی سوازمانی کارکنوان دا

 رودهن رابطه وجود دارد.

 : 1نتایج فرضیه فرعی 

 ی مثبتن رابطهاحد رودهنتایج نشان داد بین سرمایه انسانی و کارآفرینی سازمانی  کارکنان دانشگاه آزاد و

کنوان بهبوود رینی کارو معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش سرمایه انسانی در سوازمان، کوارآف

 یابد.می

 : 2نتایج فرضیه فرعی 

هون رابطوه آزاد رود سازمان با کارآفرینی کارکنان دانشگاه مایه ساختاریسر نتایج نشان می دهد که بین 

ارکنان نیوز رآفرینی کدر سازمان بیشتر باشد، کا سرمایه ساختاریمثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی هرچه 

 یابد.افزایش می

 : 3نتایج فرضیه فرعی 

زاد رودهون انشگاه آدینی سازمان کارکنان ، که بین سرمایه رابطه ای سازمان و کارآفرنتایج نشان می دهد

ر افزایش مان، موجرابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت صحیح افزایش سرمایه رابطه ای در ساز

 شود.کارآفرینی سازمانی کارکنان می
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 : 4 نتایج فرضیه فرعی

طه مثبوت و دهن رابآزاد رو نتایج نشان می دهد که بین مهارت فنی سازمان و کارآفرینی کارکنان دانشگاه

ا در پوی ارکنوان رکمعناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر افزایش مهارت فنی سازمان، افزایش کوارآفرینی 

 خواهد داشت.

 : 5نتایج فرضیه فرعی 

د رودهون ی کارکنان دانشوگاه آزاسازمانسازمان و  کارآفرینی   مهارت انسانی دهد که بین نتایج نشان می

ارآفرینی در سوازمان، کوتر با افزایش مهارت انسوانی دارد. به عبارت صحیح و معناداری وجود رابطه مثبت

 یابد.سازمانی کارکنان نیز افزایش می

 : 6نتایج فرضیه فرعی 

زاد رودهون آفرینی سازمانی  کارکنان دانشوگاه سازمان و  کارآ  دهد که بین مهارت ادراکینتایج نشان می

رینی بهبوود کوارآف در سوازمان، موجور مهارت ادراکویری وجود دارد؛ یعنی افزایش دارابطه مثبت و معنی

 شود.سازمانی کارکنان می

 

 پیشنهادات 

  مدیران سازمان باید نسبت به شناسایی و تفکیک سرمایه های فکری در سازمان اقودام کورده و آن را

 در اولویت کار خود قرار دهند . 

 یشتر با افراد آگاه در زمینه سرمایه فکری نسبت به نگهداری و بهبود مدیران سازمان باید با همکاری ب

 این سرمایه ها اقدام نمایند. 

 سازمان از ساختار سازمانی انعطا  پذیر برخوردار شود 

 در سازمان بکارگیری روشهای جدید و ابداعی برای انجام کار، تشویق شود 

  رخوردارنود ه از آن ببدون توجه به سطح سازمانی کسازمان به کارکنان اجازه دهد تا ایده های خود را

 پیگیری کرده و به کارآفرینان سازمانی تبدیل شوند

 .سازمان اغلر کارکنان را در تصمیم گیری های مهم مشارکت می دهند 

 .در سازمان مدیر قسمتی از اختیارات خود را به سایرین انتقال دهد 
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  بررسی میزان سواد رسانه ای در بین دانشجویان و نقش آن در جامعه ایرانیبررسی میزان سواد رسانه ای در بین دانشجویان و نقش آن در جامعه ایرانی

  )مطالعه موردی:دانشجویان شهرستان محمودآباد()مطالعه موردی:دانشجویان شهرستان محمودآباد(  
 (اجتماعی ارتباطات علوم دکتری)عنایت داودی  

 

 

 چکیده

ین فرضیه رای تبیاشد.باین مقاله درصدد مطالعه میزان سواد رسانه ای و نقش آن در جامعه ایرانی می ب

اریرد روش کشد.با  تفادههای تحقیق از  نظریه جیمز پاتر و نظریه های استفاده و خشنودی و نیز کاشت اس

ن محمود آباد  که از نفر از دانشجویان شهرستا 375پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی 

ز نرم استفاده ابا  ند وطریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند،داده های پگوهش جمع آوری شد

تفاده ن باخ استجزیه و تحلیل گشتند. جهت احتساب روایی شاخص ها از ضریر آلفای کروspssافزار 

قی کردن اقعی تلها،و شد.یافته های پگوهش نشان داد که متغیر های مدت ،میزان،نوع استفاده از رسانه

داری  بطه معنیماعی و میزان تحصیالت راجتا -محتوای رسانه ،انگیزه و هد  مخاطبان،پایگاه اقتصادی

 با سواد رسانه ای دارد.

 د.رسانه، سواد رسانه ای، جامعه ایرانی، دانشجویان شهرستان محمود آباکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

 وزگارانش روی آمهای مهم نوینی را در پیها و چالشهای دیجیتال فرصتبا توجه به ظهور فناوری

ا برای فرآینده وها گهای نو از ابها مجموعهته است. در یک طر ، این فناوریآموزش رسانه نمایان ساخ

شوند. یمای انهولید رسهای مختلفی از تکنند و باعث در دسترس تر شدن جنبهمطالعه و تحقیق فراهم می

 (300، 1389)باکینگهام، 
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ای دچار ر فزایندهطی به طوهای اطالعاتی و ارتبا، نظام21از لحاظ دیگر هم زمان با ورود به قرن 

-رسانه ده توس شی تولید هااند تا پیامها موجر شدهاند. این پیچیدگیپیچیدگی و همه جانبه گرایی شده

مایند. ها ناماب پیها، مخاطبان خود را در گوشه و کنار جهان دچار نوعی سردرگمی و تردید در انتخ

 (90، 1390)اکرمی، فیاض، بیچرانلو، 

ود خوه خاص به شی ها راای دستورالعمل و سیاست خاص خود را دارد و واقعیتضر هر رسانهدر حال حا

مینه ر این زیلر دشتدوین می کند این موضوع مورد تاکید و هشدار محققان ارتباطات نیز است هربرت 

ی فکری ستکاردمعتقد است )گردانندگان وسایل ارتباط جمعی برای سرپوش گذاشتن بر فریر دهی و 

بدین  کنند وکیه میشود بر اصل بیطرفی روزنامه نگاران تمخاطبان خود که به طور نامریی انجام می

های ضلت تعارعاقع به دهند در حالی که در وها را به عنوان رویدادهای عینی اراته میترتیر واقعیت

 (13 ،1381اجتماعی و منافع طبقاتی امکان عینی گرایی، وجود ندارد. )غفاری چراتی، 

صر فردا را گستره ای پیش بینی کرده بود که ع 1980الوین تافلر آینده شناس معرو  آمریکایی در دهه 

محور  طالعات،ابادل تاز فرستنده ها، رسانه ها، پیام گیران و پیام سازان شکل می دهند و شیوه های 

ر در راه خشی دیگبه و ق یافتمانور آینده را شکل خواهند داد. در حال حاضر بخشی از این پیش بینی تحق

رک نیاز ه این دیده باست. حال نسل امروز و فردا برای جذب فرصت ها و دفع تهدیدهای ناشی از این پد

ی توانای سی کهکخواهند داشت که رسانه های جمعی چگونه بر جامعه تاثیر می گذارند. مسلماً آن 

می تواند به  د، بهتره باشسواد رسانه ای( را داشتدسترسی، ارزیابی و تحلیل انتقادی پیام های ارتباطی )

نه ای واد رسایرا ساین درک برسد. درکی که تنها از رهگذر تکامل سواد رسانه ای تحقق می پذیرد. ز

ین حال عد و در آموز مهارت های الزم را برای برقراری ارتباطی متفکرانه و آگاهانه با رسانه ها می

نه ای واد رساسی که بت به پیام های رسانه ای فراهم می کند. با وجوددیدگاهی تحلیلی و نقادانه نس

ان ه مخاطبکاست  پرسش های انتقادی را در خصوص تاثیرات رسانه ها پدید آورده هد  اصلی آن، این

، می شنوند و ی بینندنچه مرسانه ها را در برابر آثار سوء رسانه ای محافظت نموده و آنان را در کنترل آ

 (91، 1390ند توانمند سازد. )اکرامی، فیاض، بیچرانلو، می خوان

ی را به ارسانه  سواد امروزه درجه نفوذ رسانه ها در جوامع و شکل دهی رواب  در آنها به حدی است که

همیت داشت ن قدر اای آ امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است از این رو در برخی از کشورها سواد رسانه

لم به قطع دییمی تا یک ماده درسی در میان مواد درسی دوره های تحصیلی راهنمای که آن را به عنوان

ه عبارت ردند. باحی کرسمیت شناختند و حتی آن را برای سنین بزرگسال و مقاطع تحصیلی باالتر نیز طر

سوخ ر آن رداده د ا شکلبهتر لزوم فراگیری سواد رسانه ای در دنیایی که رسانه ها از جهات مختلف آن ر

 کرده امری ضروری به نظر می رسد.
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رانی امعه ایدر ج لذا، هد  اصلی این پگوهش عبارت است از مطالعه میزان سواد رسانه ای و نقش آن

 )مطالعه موردی:دانشجویان شهرستان محمود آباد(

 ای در ایرانتعاریف موجود از سواد رسانه

 د آن ر به مده مخاطای را سوادی می دانند کاما تعاریفی که در ایران اراته شده است، سواد رسانه

ام را هدا  پیند و اآموزد که در شرای  انبوه شدن پیام، چگونه پیام های مورد نیاز را جستجو کمی

 تشخیص دهد.

ا درک ر یاسواد رسانه کاظم معتمدنگاد پدر علم ارتباطات در ایران و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی،

جه قرار طر  تو ه در آنای است کها می داند و تأکید دارد که ژانرهای رسانهرسانهماهیت و کارکردهای 

 (1384می گیرد. )شکرخواه، سایت اینترنتی دات، 

ای سواد رسانه“شگاه پرویز علوی، دارای دکتری علوم سیاسی و رواب  بین الملل و عضو هیئت علمی دان

اد کند و معی ایججرتباط اهای وسایل و منتقدانه از پیام ای می داند که سعی می کند درکی عمیقرا مقوله

 (16:1388وی، )عل ”هاست.ی انتقادی، با استفاده از رسانههد  از آن افزایش و تقویت اندیشه

، سواد یام نورپشگاه غالمرضا ارجمندی، عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دان

ال  ت بر این مطلر که برخای به بیانی کلی، تأکیدی اسسواد رسانه“ف می کند: ای را اینگونه تعریرسانه

 ی نیاز دارد وهای خاصو مهارت ی رفتار با رسانه، به دانشای و اساساً شیوههای رسانهتصور رایج، درک پیام

ی بارهدراند، طر بتوتر، عبارت است از مهارت تفکر استداللی و نقاد به نحوی که مخادر بیانی دقیق

 (5:1384)ارجمندی،  ”محتوای رسانه قضاوتی مستقل داشته باشد.

اس آن رت که براسدر یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مها ”ایسواد رسانه“

ا این تعریف ر یی کرد.شناسا ها و انواع تولیدات آنها را شناخت و از یکدیگر تفکیک ومی توان انواع رسانه

 در بنظرصاح و هرانت دانشگاه جهان، مطالعات دانشکده –نس شکرخواه، عضو گروه مطالعات بریتانیا یو

 (1388 الین، آن همشهری اینترنتی سایت. )است کرده اراته ارتباطات زمینه

ای را نهواد رسایکا، سپور، رتیس دپارتمان ارتباطات و هنرهای خالق در دانشگاه پوردو آمریحیی کمال

وزنامه، سیقی، ریلم، موها )رادیو، تلویزیون، فتحقیق، تحلیل، آموزش و آگاهی از تأثیرات رسانهشامل 

 (1386 جتماعی،لوم اعمجله، کتاب و اینترنت( بر روی افراد و جوامع می داند. )سایت اینترنتی مجله 

-یدایش سواد رسانهموجر پ 1مهدی محسنیان راد، استاد علوم ارتباطات بر این تأکید دارد که آی سی تی

در حقیقت ورود به عصر ارتباطات و اطالعات و پیدایش ابزار نوین آی سی "ای شده است، وی می گوید: 

                                                      
1- ICT 
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ای را تی، سوادی، آن هم با عنوان سواد رقومی متولد ساخته است. وی اولین مخاطبان سواد رسانه

فناوری های نوین برای رویارویی با بایست تحت تعلیم استفاده از می داند که می 1990میانساالن دهه 

 (4:1387)افراسیابی،  ”ها و اصالً کارکرد آنها قرار می گرفتند.خروجی رسانه

ای در واقع د رسانهسوا“ای اظهار می دارد: محمد الستی، مدرس علوم ارتباطات در تعریف سواد رسانه

 مان منبع()ه ”معیاری از توانایی و قابلیت فردی در درک مستقل رسانه است.

ی دسترسی، توانای ه معنایای باند که: سواد رسانهای را پذیرفتهاکثر صاحبنظران این تعریف سواد رسانه

همانطور  وب است.یرمکتتجزیه و تحلیل، ارزیابی و انتقال اطالعات در اشکال مختلف اعم از مکتوب یا غ

رتهای ا و مهاهاناییای نیز شامل توهکه سواد سنتی شامل مهارتهای خواندن و نوشتن است، سواد رسان

هراپور، حیدری زست. )خواندن یا رمزگشایی )درک( و همچنین نوشتن یا رمزگذاری )خلق، طرح و تولید( ا

157:1383) 

 ای را به صورت های زیر تعریف کرد:بنابراین می توان سواد رسانه“

 یست.نز رسانه ااستفاده نکردن  به معنایاین  ها انتقاد می شود،ای از رسانهاگرچه در سواد رسانه -

 آن است. ا با دقتلکه به معنای تماشای، به معنای محدود کردن تماشای تلویزیون نیست، بسواد رسانه -

کاتی که فهم نی انحرافی نیست، بلهاها و بازنماییای، کشف ساده اهدا  سیاسی، کلیشهسواد رسانه -

 (133:1384)سیاسگر،  ”ی شوند.ها، هنجار تلقی ماست که در رسانه

ه سواد پاتر ک وریست ای، تعریف کبا توجه به تعاریف متعدد صاحبنظران حوزه ارتباطات از سواد رسانه

ختلف اشکال م ای درانهتوانایی دسترسی، تحلیل، ارزیابی و برقراری ارتباط با پیام های رس“ای رسانه

 د.ای در این پگوهش بکار خواهم براد رسانهرا به عنوان تعریف اصلی از سو "است.

 

 نظریچارچوب 

بانی نظری مدر بخش  ای کههای ارتباطی مرتب  با سواد رسانهبا توجه به نقاط مثبت و منفی درباره نظریه

ن ی در ایآگاه شرح داده شد و همچنین اهدا  پگوهش، دو نظریه استفاده و خشنودی و نظریه شکا 

 ”ایسواد رسانه“از  وب نظری مورد استفاده می باشند؛ همچنین الگوی نظری پاترپگوهش به عنوان چارچ

ست که یکدیگر را اتشکیل شده  ”پردازش پیام“و  ”جایگاه مخاطر“،  ”ساختار دانش“از عوامل گوناگون 

گوی ه دو الب، نسبت الگو نیز پشتیبانی می کنند و در یک منظومه منسجم قرار دارند. به نظر می رسد، این

انش حدود د تواند تری برخوردار است و میدیگر )الگوی نظری هابز و تومن(، از شبکه سازی گسترده

اجویانه و ظام معننز همه؛ ها و مهمتر اها، مهارتهای الزم برای استفاده از رسانهمخاطر نسبت به رسانه

 معناساز پیام را مورد بررسی قرار دهد.
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ر دی است؛ آگاه ب نظری مورد استفاده قرار می گیرد نظریه شکا یکی از نظریه هایی که در چارچو

  فق این  تانبر فتهگ به که) دارند، باالتری اقتصادی –نظریه شکا  آگاهی کسانی که پایگاه اجتماعی 

 را اولیه آگاهی رینبهت که کسانی بین تواند می و نیست باالتر اقتصادی – اجتماعی پایگاه به مربوط

پایگاه  سانی کهکهتر از پیدا کند(، هنگام دریافت اطالعاتی که به آنها عرضه می شوند، بداق مص دارند،

 .کنند می عمل دارند، تریپایین اقتصادی –اجتماعی 

ر جدول دگوهش باتوجه به نظریه هایی که در چارچوب نظری پزوهش مطرح شد.متغیر ها و فرضیات پ

 معرفی و اراته می شود.1
 نه. بررسی پیشی1جدول 

 نام متغیر
نوع 

 متغیر
 فرضیه اخذ متغیر نظریه اخذ متغیر

 رویکرد جیمز پاتر وابسته سواد رسانه ای

مدت استفاده دانشجویان از 

 رسانه

بین سواد رسانه ای دانشدجویان شهرسدتان  نظریه کاشت)پرورش( مستقل

محمودآباد و مددت اسدتفاده از رسدانه هدای 

 مختلف رابطه معنی داری وجود دارد.

 

میزان استفاده دانشجویان از 

 رسانه

بین سواد رسانه ای دانشدجویان شهرسدتان  نظریه کاشت)پرورش( مستقل

محمودآباد و میزان اسدتفاده از رسدانه هدای 

 مختلف رابطه معنی داری وجود دارد.

 

نوع استفاده دانشجویان از 

 رسانه

نظریه استفاده و خشنودی و  مستقل

 نظریه کاشت)پرورش(

د رسانه ای دانشدجویان شهرسدتان بین سوا

محمودآبدداد و نددوع اسددتفاده از رسددانه هددای 

 مختلف رابطه معنی داری وجود دارد

انگیزه و هدف دانشجویان از 

 استفاده از رسانه

بین سواد رسانه ای دانشدجویان شهرسدتان  نظریه استفاده و خشنودی مستقل

محمودآبدداد وانگیددزه و هدددف دانشددجویان از 

ه هدای مختلدف  رابطده معندی استفاده رسان

 داری وجود دارد

واقعی تلقی کردن محتوی پیام 

 رسانه ها از سوی دانشجویان

بین سواد رسانه ای دانشدجویان شهرسدتان  نظریه کاشت)پرورش( مستقل

محمودآباد و واقعی تلقی کردن محتوی پیدام 

رسانه های مختلف رابطه معندی داری وجدود 

 دارد.

اعی جتما -پایگاه اقتصادی

 دانشجویان

نظریه استفاده و خشنودی و  مستقل

 نظریه کاشت)پرورش(

بین سواد رسانه ای دانشدجویان شهرسدتان 

 اجتمداعی آنهدا-محمودآباد و پایگاه اقتصادی

 رابطه معنی داری وجود دارد.

نظریه استفاده و خشنودی و  مستقل تحصیالت دانشجویان

 نظریه کاشت)پرورش(

جویان شهرسدتان بین سواد رسانه ای دانشد

محمودآباد و میدزان تحصدیالت آنهدا رابطده 

 معنی داری وجود دارد.
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 هدف اصلی

العه ش آن)مطو نق هد  اصلی این پگوهش عبارت است از: مطالعه میزان سواد رسانه ای جامعه ایرانی

 موردی:دانشجویان شهرستان محمود آباد(

 اهدا  فرعی

ر سال اد دف در بین دانشجویان شهرستان محمودآبشناخت  مدت استفاده از رسانه های مختل .1

 92-93تحصیلی 

ر سال دباد شناخت میزان استفاده از رسانه های مختلف در بین دانشجویان شهرستان محمودآ .2

 92-93تحصیلی 

صیلی سال تح د درشناخت نوع استفاده از رسانه های مختلف در بین دانشجویان شهرستان محمودآبا .3

93-92 

ر سال د ختلف و هد  دانشجویان شهرستان محمد آباد  از استفاده رسانه های مشناخت انگیزه  .4

 92-93تحصیلی 

هرستان ان ششناخت  میزان واقعی تلقی کردن محتوی پیام رسانه های مختلف در بین دانشجوی .5

 92-93محمودآباد در سال تحصیلی 

ر سال دن محمودآباد جتماعی دانشجویان در بین دانشجویان شهرستاا-شناخت پایگاه اقتصادی .6

 92-93تحصیلی 

حصیلی ال تشناخت ویگگی های فردی دانشجویان )تحصیالت و....( شهرستان محمود آباد در س .7

93-92 

 سوال های تحقیق

 آیا مدت استفاده از رسانه های مختلف در سواد رسانه ای نقش دارد؟ .1

 د؟آیا میزان استفاده از رسانه های مختلف در سواد رسانه ای نقش دار .2

 آیا نوع استفاده از رسانه های مختلف در سواد رسانه ای نقش دارد؟ .3

 آیا انگیزه و هد  استفاده از رسانه های مختلف  در سواد رسانه ای نقش دارد؟ .4

 ارد؟قش دنآیا  میزان واقعی تلقی کردن محتوی پیام رسانه های مختلف در سواد رسانه ای  .5

 واد رسانه ای نقش دارد؟جتماعی  افراد در سا-آیا پایگاه اقتصادی .6

 آیا ویگگی های فردی افراد )تحصیالت و....( در سواد رسانه ای نقش دارد؟ .7
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 فرضیه های تحقیق

بطه ختلف راای مبین سواد رسانه ای دانشجویان شهرستان محمودآباد و مدت استفاده از رسانه ه .1

 معنی داری وجود دارد.

ابطه رمختلف  های اد و میزان استفاده از رسانهبین سواد رسانه ای دانشجویان شهرستان محمودآب .2

 معنی داری وجود دارد.

بطه معنی ختلف راای مبین سواد رسانه ای دانشجویان شهرستان محمودآباد و نوع استفاده از رسانه ه .3

 داری وجود دارد.

ه سانتفاده رز اسابین سواد رسانه ای دانشجویان شهرستان محمودآباد وانگیزه و هد  دانشجویان  .4

 های مختلف  رابطه معنی داری وجود دارد

ی سانه هاریام پبین سواد رسانه ای دانشجویان شهرستان محمودآباد و واقعی تلقی کردن محتوی  .5

 مختلف رابطه معنی داری وجود دارد.

ابطه رویان جاجتماعی دانش-بین سواد رسانه ای دانشجویان شهرستان محمودآباد و پایگاه اقتصادی .6

 ود دارد.معنی داری وج

ی وجود عنی دارطه مبین سواد رسانه ای دانشجویان شهرستان محمودآباد و میزان تحصیالت آنها راب .7

 دارد.

 

 روش تحقیق

 جامعه آماری

ال تحصیلی راد  درسجامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان شهرستان  محمود آباد می باشد که تعداد این اف

 نفر می باشد. 11000 93-92

 و حجم آماری تعداد نمونه

در این پگوهش برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده می شوو.با توجوه بوه بررسوی 

دانشگاه و موسسه آموزش عالی می باشد)دو دانشگاه پیوام  9های عمل آمده شهرسنان محمود آباد دارای 

د)دولتی(،دانشووگاه صوونعت محمودآبا نور،دانشووگاه نیما،دانشووگاه خزر،دانشووگاه کاوش،دانشووگاه پسووران

دانشجو می باشد که 11000کال،دانشگاه آزاد محمودآباد( و   نفت)دولتی(،دانشگاه علمی و کاربردی بیشه

 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب می گردد. 375با استفاده از جدول مورگان
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 روش ها و ابزار های جمع آوری اطالعات 

 ند از:این تحقیق از دو روش استفاده شده است که عبارتبرای جمع آوری اطالعات مورد نیاز 

ت ومجوالت در این قسمت از کتاب های تخصصی حوزه علووم ارتباطوات، مقواال الف(روش کتابخانه ای:

 تخصصی، نشریات حرفه ای و سایت های معتبر علمی استفاده شده است.

با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن  برای جمع آوری اطالعات مربوط به آزمون فرضیه ها ب(روش میدانی:

 اقدام به جمع آوری اطالعات مورد نیاز شده است.

  ابزارهای جمع آوری اطالعات

ابزار های مورد استفاده در این تحقیق برای جمع آوری اطالعات متنوع اند.در مراحلی از 

 مصاحبه و برای سایر مراحل پرسشنامه استفاده  شده است.

 مصاحبه-1

ا با کارشناسان وخبرگان علوم ارتباط مصاحبه ای انجام شد.ماحصل این کار امکان در ابتد

 طراحی بهتر سئواالت پرسشنامه را فراهم کرد.

 پرسشنامه-2

گرد آوری اطالعات ازکارکنان هم در قالر پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. سواالت  

که برای پاسخ گویی به آنها درجه ای لیکرت طراحی شده است  5پرسشنامه بر اساس طیف 

سوال می باشد که در  50باید یکی از گزینه ها انتخاب شود.پرسش نامه طراحی شده دارای 

دو بخش طراحی شده است.در طراحی سواالت پرسشنامه سعی شده است که سواالت 

 پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد.

 صورت ذیل می باشد:شکل کلی و امتیازبندی طیف لیکرت  برای سواالت به 

 خیلی زیاد  -زیاد     -متوس      -کم     -شکل کلی:      خیلی کم 

 5            4             3            2           1امتیازبندی:          
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 چیدمان گویه های سنجش متغیر های تحقیق در پرسشنامه -2جدول

 نوع متغیر

شماره  ابعاد متغیر

 گویه

 سواد رسانه ای دانشجویان وابسته

 7تا  1 بعد شناختی

 16تا  8 بعد احساسی

 24تا  17 بعد اخالقی 

  29تا  25 بعد زیباشناختی 

 مستقل

 30 - مدّت استفاده دانشجویان از رسانه ها 

 31 - میزان استفاده دانشجویان از رسانه ها

 32 - نوع استفاده دانشجویان از رسانه ها

 40تا  33 - زه و هدف دانشجویان از استفاده رسانه هاانگی

 43تا  41 - واقعی تلقی کردن محتوای  رسانه 

 دانشجویان اجتماعی –ویژگی های فردی

پایگاه 

 -اقتصادی

 اجتماعی

مقطع تحصیلی 

 دانشجویان
44 

سطح تحصیالت 

والدین و همسر 

 دانشجویان
45 

 46 محل سکونت

میزان درآمد 

انشجو یا د

 خانواده دانشجو

47 

 48 وضعیت تأهل

 49 جنس

 50 سن

 

 روایی و پایایی ابزار های جمع آوری اطالعات

روایی محتوایی پرسشنامه به آن معناست که سواالت همان مفهومی را بسنجد که هد  

یا رد  تحقیق سنجیدن آنهاست و در نهایت به وسیله اطالعات آنها بتوان فرضیات را قبول و

کرد. فرضیات این تحقیق توس  اطالعات پرسشنامه سنجیده شده و روایی سواالت آن توس  



  69  بررسی میزان سواد رسانه ای در بین دانشجویان و نقش آن در جامعه ایرانی ... 

 

اساتید محترم راهنما و مشاور تحقیق و جمعی از خبرگان این حوزه مورد تاتید قرار گرفت و 

 سیس توزیع شد.

العات پایایی سواالت نیز بدین معناست که اگر پرسشنامه در دفعات متعدد توزیع شود، اط

بدست آمده  1از طریق محاسبه آلفای کرونباخ خروجی آن یکسان باشد. پایایی پرسشنامه نیز

  .است

با انجام پیش آزمون ضریر آلفای کرون باخ اندازه گیری می شود و چنانچه در محدوده مورد 

د آلفای کرون باخ موجر تاتی 1نظرقرار گیرد پایایی پرسش نامه تاتید شد، مقدار نزدیک به 

 مشاهده می شود.3پایایی پرسش نامه است. بررسی پایایی در جدول 

 یایی ابزار اندازه گیریسنجش پا-3جدول

Reliability 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases 

Valid 32 100.0 

aExcluded 0 .0 

Total 32 100.0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.861 50 
 

 

عددپرسشنامه تکمیل شده با نرم افزار  32برای انجام این آزمون داده های بدست آمده از 

spss  تجزیه و تحلیل گردید،  نتایج نشان می دهد ضریر آلفای کرونباخ خروجی از نرم افزار

spps  می باشد.  بنابراین آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است. 0.831برابر 

 هاابزار تجزیه و تحلیل داده ها وروش

در این تحقیق از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده 

پرداخته شده است. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد،میانگین و...به 

ر تحلیلی ابتدا  به منظور آزمودن نرمال بودن در آماتوصیف ویگگی های جامعه پرداخته شده است.

                                                      
1- Cronbach's Alpha  
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تک  tاسمیرنف و سیس برای بررسی وضعیت موجود از آزمون -ها از آزمون کولموگرو داده

های ای استفاده می شود و سیس به منظور آزمودن معناداری میان متغیرهای از آزموننمونه

برای تجزیه و تحلیل خواهد شد.ضرایر همبستگی پیرسون، ضریر همبستگی مجذور اتا استفاده 

استفاده می شود.همچنین برای ترسیم برخی از نمودار ها از SPSS های آماری دراین پگوهش از نرم افزار 

 نیز استفاده می شود. Excelنرم افزار 

 نتایج تحقیق

 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی

 

ی چوون آماری از حیوث متغیرهوای وزیع نمونهدر این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی ت

ز شود. در این پوگوهش بعود اجنسیت، وضعیت تاهل، تحصیالت، سطح درآمد و محل سکونت پرداخته می

 انجام عملیات آماری دربخش توصیفی ،یافته های توصیفی زیر بدست آمد:

حدود نفر ) 190 باشد تعدادنفری که به این سوال پاسخ داده و اطالعات آنها در دسترس می 375از کل 

 اند. درصد ( زن بوده 3/49نفر )حدود  185درصد ( مرد و تعداد 7/50

انود. تعوداد درصود ( متاهول بووده 36نفر )حودود  135درصد ( مجرد و تعداد 64نفر )حدود  240تعداد 

صود( و در 7/51نفر دارای مدرک کارشناسی )حودود  194درصد(، تعداد  3/28نفر کاردانی )حدود 106

نفور  81د.تعداد درصد( هسوتن 0/20نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا باالتر )حدود  75تعداد 

سال )حودود  25تا  20ی نفر در رده 117درصد( و تعداد  6/21سال )حدود  20ی سنی کمتر از در رده

سوال  35ا ت 30نی ی سنفر در رده 60(، 9/21سال ) 30تا  25ی سنی نفر در رده 82درصد(،  2/31

سوال قورار  40 ی  باالینفر نیز در رده 7( و 5/7سال ) 40تا  35ی سنی نفر در رده 28درصد(،  16)

نفر بین  59د( و تعداد درص 3/17نفر کمتر از یکصد هزار تومان )حدود  65دارند.از بین افراد نمونه تعداد 

 66(، 5/16ن )سیصد تا پانصد هزار توموا نفر بین 62درصد(،  7/15یکصد تا سیصد هزار تومان )حدود 

یلیوون توموان منفر بین هفتصود توا یوک  73درصد(،  6/17نفر بین پانصد هزار تا هفتصد هزار تومان  )

 نفر نیز بیشتر از یک میلیون تومان درآمد دارند. 50( و 5/19)

 آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق 

  معیار را برای کلیه متغیرهای تحقیق های توصیفی نظیر میانگین و انحرادر ابتدا شاخص

 6-4دهیم. برای مثال همانطور که جدول نظر افراد نمونه آماری مورد بحث قرار می از

قرار گرفته است و  48/4و  26/1دهد نمره دانشجویان در بعد شناختی در بازه نشان می
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بر با  اختی در وضعیت دهد بعد شنمی باشد که نشان می 01/3میزان میانگین آن نیز برا

 مناسبی قرار دارد.

 

 ررسی آمار توصیفی متغیرهای تحقیقب-4جدول 

 میانگین تعداد عنوان متغیر
انحراف  میانه

 معیار
 بیشترین کمترین

 86/4 29/1 64/0 0/3 01/3 375 بعد شناختی

 44/4 0/1 68/0 88/2 83/2 375 بعد احساسی

 38/4 38/1 56/0 0/3 73/2 375 بعد اخالقی

 5 0/1 78/0 0/3 01/3 375 د زیبا شناختیبع

 75/1 83/1 67/0 93/2 88/2 375 ایسواد رسانه

 

 بررسی پایاتی پرسشنامه به تفکیک متغیرها 

ر مواد ابوزااز آنجاکه آلفای کرانباخ معموالً شاخص کوامالً مناسوبی بورای سونجش قابلیوت اعت

ورد مورسشونامه ر این قابلیت اعتماد پگیری و هماهنگی درونی میان عناصر آن است، بناباندازه

گوردد. ایون روش بورای محاسوبه استفاده در این تحقیق به کمک آلفوای کرانبواخ ارزیوابی می

کنود بوه کوار گیری میهای مختلوف را انودازهگیری کوه خصیصوههماهنگی درونی ابزار اندازه

 رود.می

در  همبسوتگی داده هوا اسوت کوه در واقوع هموان ضوریر 1و  0ضریر آلفای کرونباخ، بین  

شان موی ن، حداقل همبستگی را 0، حداکثر همبستگی و عدد 1زمانهای مختلف می باشد؛ عدد 

وط به ظرایر آلفا مالحظه می شود کوه متغیور هوای و ستون مرب 7-4دهد. با توجه به جدول 

 تحقیق از آلفای مورد قبول برخوردار است. 

 های های تحقیقرایب آلفای کرانباخ برای متغیرض -5جدول 

 متغیرها آلفای کرونباخ

 بعد شناختی 781/0

 بعد احساسی 798/0

 بعد اخالقی 804/0

 بعد زیبا شناختی 854/0

 ایسواد رسانه 861/0
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 سمیرنف جهت بررسی نرمال بودن متغیر های تحقیقا-آزمون کولموگرف

ورد مومتغیور کمّوی  این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده هوای یوک

 . ح می شوداستفاده قرار می گیرد. فرض های آماری مربوط  به توزیع نرمال بصورت زیر مطر

H0.داده ها دارای توزیع نرمال هستند : 

H1.داده ها دارای توزیع نرمال نیستند : 

اتیود اسوت فورض صوفر ت 05/0به دلیل اینکه عدد معناداری متغیور هوای تحقیوق بزرگتور از 

ار ون هوای آموشوود بنوابراین در اداموه از آزمونرمال بودن توزیع داده ها پذیرفته موی وادعای

 شود.ها استفاده میپارامتریک برای تحلیل داده

 
 بودن متغیرهای تحقیق  آزمون نرمال -6جدول 

 -آماره کولموگرو   متغیرها

 اسمیرنف

Sig. نتیجه آزمون 

 نرمال است. 107/0 209/1 بعد شناختی

 نرمال است. 071/0 251/1 حساسیبعد ا

 نرمال است. 050/0 35/1 بعد اخالقی

 نرمال است. 237/0 037/1 بعد زیبا شناختی

 نرمال است. 147/0 143/1 ایسواد رسانه

 

 05/0بیشتر از  sigیباشند زیرا همهفوق تمامی متغیرها نرمال می 8-4به جدول با توجه 

 باشند.می

 

  ای و ابعاد آن در دانشجویان هبررسی وضعیت سواد رسان

بعاد آن از آزمون فورض آمواری میوانگین یوک به منظور بررسی وضعیت سواد رسانه ای و ا

استفاده گردیده است که در واقع تفاوت بوین   1اییک نمونه Tجامعه یا بعبارتی از آزمون 

د. بایستی ذکر دهمیانگین نمونه مورد بررسی را با یک مقدار مفروض مورد آزمون قرار می

شود از آنجا که حدس خاصی در ارتباط با وضعیت متغیرهای تحقیق نمی توان زد از سوال 

                                                      
1 -One Sample Test36/19 
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ً آزمون میانگین دو طرفه استفاده شده است. بورای مثوال موی تووان بیوان نموود  و متعاقبا

 ای در بین دانشجویان چگونه است؟ وضعیت سواد رسانه

ورت تایی لیکورت بوه ایون صو  5وجه به طیف فرضیه صفر در تمام متغیرهای تحقیق با ت

 است:

 آزمون فرض:

:0H )فرضیه صفر(=    μ 3        

:1H )فرضیه مقابل(≠  μ 3 

دهود. سوتون آخور در هور جودولی چگوونگی طیف زیر وضعیت تفسیر متغیرها را نشان می

 دهد.وضعیت متغیرها را بطور خالصه نشان می

 

 

ای و ابعاد آن در دانشجویان )ارزش رسانه متغیرهای سواد بررسی وضعیت -7جدول

 (3آزمون: میانگین = 

نتیجه  میانگین tآماره  (.sigضریر معناداری) متغیر های تحقیق

 آزمون

 وضعیت

 متوس  رد فرضیه 01/3 562/0 575/0 بعد شناختی

امناسر رد فرضیه 83/2 -628/4 000/0 بعد احساسی  ن

امناسر ضیهرد فر 73/2 -032/7 000/0 بعد اخالقی  ن

 متوس  رد فرضیه 01/3 396/0 692/0 بعد زیبا شناختی

امناسر رد فرضیه 88/2 -982/3 000/0 ایسواد رسانه  ن

 

ی بعود گردد مقدار میانگین بدسوت آموده از نمورهمالحظه می 9-4همانطور که در جدول 

بر با  که  .sigو مقدار  tی بدست آمده که این مقدار با توجه به آماره 0173/3شناختی برا

بر با میزان  دار نیست و این بدین معنی است که با درصد معنی 5شده در سطح  562/0برا

توجه به سواالت پرسشنامه پاسخگویان معتقدند که بعد شوناختی در مرتبوه متوسو  قورار 

 دارد. باقی متغیرهای پگوهش نیز به همین صورت خواهد بود.

1 5 

 بحرانی
 

 نامناسر

 ناسر بودن

 

 متوس 

 

 مطلوب        

2 3 4 
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 پردازیم:های تحقیق میحال به بررسی فرضیه

 فرضیه اول 

عنوی مف رابطوه هوای مختلوبین سواد رسانه ای دانشجویان شهرستان محمودآباد و مدت استفاده از رسانه

 داری وجود دارد.

بستگی ضرایر هم کنیم با توجه به میزانبرای بررسی فرضیه)سوال( فوق از تحلیل همبستگی استفاده می

ی مختلف را هاز رسانهای دانشجویان و مدت زمان استفاده اسانهی بین سواد رو مقدار احتمال وجود رابطه

باشد وجوود  05/0گیری بدین صورت است که وقتی مقدار احتمال کمتر از ی نتیجهگیریم نحوهنتیجه می

 .ستاشود البته تا حدودی هم میزان همبستگی بزر  هم مالک تایید رابطه رابطه تایید می

 هاای و مدت زمان استفاده از رسانهنهسواد رسا بررسی ارتباط بین  -8جدول 

 متغیرها

 های مختلفمدت زمان استفاده از رسانه

 نتیجه آزمون )بر حسر سال( 

 سطح آزمون مقدار احتمال ضریر همبستگی تعداد

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 605/0 375 بعد شناختی

 ارد.رابطه وجود د 05/0 000/0 497/0 375 بعد احساسی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 404/0 375 بعد اخالقی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 77/0 375 بعد زیبا شناختی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 554/0 375 ایسواد رسانه

 

های های و ابعاد آن با مدت استفاده از رسانگردد بین سواد رسانهیمالحظه م 10-4همانطور که از جدول 

 554/0ابر بوا دار وجود دارد که میزان ضریر همبستگی پیرسون بری معنیمختلف)بر حسر سال( رابطه

واد سوی مختلوف،  هوادهد. یعنی با افزایش مدت زمان اسوتفاده از رسوانهی مستقیم را نشان میکه رابطه

اشود در بختی مویبوا شوناای و ابعاد آن که شامل بعد شناختی، بعد احساسی، بعود اخالقوی و بعود زیرسانه

 یابد.دانشجویان افزایش می

 

 فرضیه فرعی دوم:

طوه معنوی ختلف راببین سواد رسانه ای دانشجویان شهرستان محمودآباد و میزان استفاده از رسانه های م

 داری وجود دارد.

 هاای و میزان استفاده از رسانهاط بین سواد رسانهبررسی ارتب  -8جدول 

 نتیجه آزمون ته(های مختلف بر حسر ساعت )در هفتفاده از رسانهمیزان اس متغیرها
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 تعداد
 ضریر همبستگی

 پیرسون
 سطح آزمون مقدار احتمال

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 695/0 375 بعد شناختی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 750/0 375 بعد احساسی

 ارد.رابطه وجود د 05/0 000/0 773/0 375 بعد اخالقی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 653/0 375 بعد زیبا شناختی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 805/0 375 ایسواد رسانه

 

هوای ای و ابعواد آن بوا میوزان اسوتفاده از رسوانهید بین سواد رسوانهآبرمی 11-4همانطور که از جدول  

 805/0رابر با میزان ضریر همبستگی پیرسون ب دار وجود دارد کهی معنیمختلف )بر حسر سال( رابطه

،  سوواد هوای مختلوفدهد. یعنی با افزایش میزان زمان استفاده از رسوانهی مستقیم را نشان میکه رابطه

اشود در باختی مویای و ابعاد آن که شامل بعد شناختی، بعد احساسی، بعود اخالقوی و بعود زیبوا شونرسانه

 یابد.دانشجویان افزایش می

 ضیه سوم:فر

عنی داری لف رابطه مهای مختای دانشجویان شهرستان محمودآباد و نوع استفاده از رسانهبین سواد رسانه 

 وجود دارد.

ه کوی هنگامی کنیم این نوع ضریر همبستگبرای بررسی فرضیه سوم از ضریر همبستگی اتا استفاده می

ی، خبوری های تفریحهای که به گروهاز رسانه ای )مثل نوع استفادهیک متغیر دارای مقیاس اسمی و رتبه

ی که هور انگین نمرهای یا نسبی داشته باشد )مثل میاشود( و متغیر دیگر مقیاس فاصلهو علمی تقسیم می

یون نووع از اکر اسوت در ذگیرد قابل اند( مورد استفاده قرار میای و ابعاد آن کسر کردهنفر در سواد رسانه

 دت همبسوتگیگردد و تنها از شاگر یکی از متغیرها اسمی باشد محاسبه نمیهمبستگی جهت همبستگی 

 آید.صحبت به میان می
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 هاای و نوع استفاده از رسانهبررسی ارتباط بین سواد رسانه  -9جدول 

 متغیرها

 های مختلفنوع استفاده از رسانه

 نتیجه آزمون
 تعداد

 ضریر همبستگی

 مجذور اتا
 طح آزمونس مقدار احتمال

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 401/0 375 بعد شناختی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 478/0 375 بعد احساسی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 421/0 375 بعد اخالقی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 518/0 375 بعد زیبا شناختی

 وجود دارد. رابطه 05/0 000/0 498/0 375 ایسواد رسانه

 

ی هواای و ابعاد آن با نووع اسوتفاده از رسوانهردد بین سواد رسانهگمالحظه می 12-4با توجه به جدول  

ی کوه رابطوه 498/0دار وجود دارد که میزان ضریر همبستگی مجذور اتا برابر بوا ی معنیمختلف رابطه

بعواد آن کوه ای و اانههای مختلف و سواد رسدهد. یعنی بین نوع استفاده از رسانهمعنی داری  را نشان می

معنوی دار  یان رابطهباشد در دانشجویشامل بعد شناختی، بعد احساسی، بعد اخالقی و بعد زیبا شناختی می

 د.گیروجود دارد. همانطور که بیان شد در این نوع از همبستگی جهت مورد بحث قرار نمی

 فرضیه چهارم:

هوای هفاده رسوانشهرستان محمودآباد وانگیزه و هود  دانشوجویان از اسوت ای دانشجویانبین سواد رسانه

 مختلف  رابطه معنی داری وجود دارد. 

یان د  دانشوجوهکنیم زیرا انگیزه و برای بررسی فرضیه چهارم از ضریر همبستگی پیرسون استفاده می

 نسبی–ای اصلهفمتغیرهای  ( بدست آمده است بنابراین جز40تا  33از میانگین سواالت مربوط )سواالت 

 .شودمی گرفته نظر در

 هاای و انگیزه و هدف استفاده از رسانهتباط بین سواد رسانهبررسی ار  -10جدول 

 متغیرها

 های مختلفانگیزه و هد   استفاده از رسانه

 نتیجه آزمون
 تعداد

 ضریر همبستگی

 پیرسون
 سطح آزمون مقدار احتمال

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 384/0 375 بعد شناختی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 497/0 375 بعد احساسی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 215/0 375 بعد اخالقی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 508/0 375 بعد زیبا شناختی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 388/0 375 ایسواد رسانه
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-انهعاد آن با انگیزه و هد   اسوتفاده از رسوای و ابآید بین سواد رسانهبرمی 13-4ل همانطور که از جدو

-که رابطه 388/0دار وجود دارد که میزان ضریر همبستگی پیرسون برابر با ی معنیهای مختلف رابطه

ای و انهسو،  سوواد رهای مختلفدهد. یعنی با افزایش میزان زمان استفاده از رسانهی مستقیم را نشان می

جویان در دانشو باشودابعاد آن که شامل بعد شناختی، بعد احساسی، بعد اخالقی و بعود زیبوا شوناختی موی

 یابد.افزایش می

 

 فرضیه فرعی پنجم:

مختلف  سانه هایبین سواد رسانه ای دانشجویان شهرستان محمودآباد و واقعی تلقی کردن محتوی پیام ر

 رابطه معنی داری وجود دارد.

وی کوردن محتو کنیم زیرا واقعی تلقیبررسی فرضیه پنجم از ضریر همبستگی پیرسون استفاده می برای

مده است بنابراین آ( بدست 43تا  41ها توس  دانشجویان از میانگین سواالت مربوط )سواالت پیام رسانه

 .شودمی گرفته نظر در نسبی–ای بصورت متغیرهای فاصله

 

 هاای و واقعی تلقی کردن محتوی پیام رسانهسانهسواد ربررسی ارتباط بین  -11جدول 

 متغیرها

 هاواقعی تلقی کردن پیام رسانه

 نتیجه آزمون
 تعداد

 ضریر همبستگی

 پیرسون
 سطح آزمون مقدار احتمال

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 -225/0 375 بعد شناختی

 رابطه وجود ندارد. 05/0 354/0 097/0 375 بعد احساسی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 215/0 375 بعد اخالقی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 337/0 375 بعد زیبا شناختی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 206/0 375 ایسواد رسانه

 

ای و ابعاد آن با واقعی تلقوی کوردن محتووی ود بین سواد رسانهشمالحظه می 14-4همانطور در جدول 

 206/0برابر بوا  دار وجود دارد که میزان ضریر همبستگی پیرسونی معنیهای مختلف رابطهانهپیام رس

ا رابطوه هویام رسانهدهد و بین بعد شناختی با واقعی تلقی کردن محتوی پی مستقیم را نشان میکه رابطه

سوی بوا واقعوی بین بعود احسا وجود دارد و -225/0دار و منفی با میزان ضریر همبستگی پیرسون معنی

 داری وجود ندارد.ی معنیها رابطهتلقی کردن محتوی پیام رسانه
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 .فرضیه ششم:

طه معنوی جویان راباجتماعی دانش-بین سواد رسانه ای دانشجویان شهرستان محمودآباد و پایگاه اقتصادی

 داری وجود دارد.

ادر و د پودر، موانشوجویان، سووااز آنجاتیکه پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان شامل مقطع تحصویلی د

ایگواه پی بوین طهباشد بنابراین برای بررسی وجود رابهمسر، محل سکونت و میزان درآمد دانشجویان می

ر اتوا بسوتگی مجوذوای از ضوریر همای و ابعاد سواد رسانهاقتصادی و اجتماعی دانشجویان و سواد رسانه

حول همسور، م یلی دانشوجویان، سوواد پودر، موادر واستفاده خواهد شد زیرا تمامی متغیرهای مقطع تحص

ای و ابعواد واد رسانهای بوده و متغیر سسکونت و میزان درآمد دانشجویان در گروه متغیرهای اسمی و رتبه

 باشند. نسبی می-ایای جزو متغیرهای فاصلهسواد رسانه

ن، سوطح آو ابعواد  ایواد رسانهی فوق بترتیر رواب  بین مقطع تحصیلی با سبنابراین برای بررسی فرضیه

ای و واد رسوانهسوای و ابعاد آن، محل سکونت دانشوجویان و تحصیالت پدر، مادر و همسر با سواد رسانه

ه ضوریر بوبوا توجوه  وکنویم ای و ابعاد آنرا بررسی مویابعاد آن و میزان درآمد دانشجویان با سواد رسانه

 کنیم:یها بحث مرابطه داشتن یا نداشتن بین این متغیر همبستگی مجذور اتا و مقدار احتمال در مورد

 

 ای و سطح تحصیالت پدرط بین سواد رسانهبررسی ارتبا -12جدول 

 متغیرها

 سطح تحصیالت پدر

 نتیجه آزمون
 تعداد

 ضریر همبستگی

 مجذور اتا
 سطح آزمون مقدار احتمال

 رابطه وجود دارد. 05/0 004/0 279/0 375 بعد شناختی

 رابطه وجود ندارد. 05/0 057/0 109/0 375 احساسی بعد

 رابطه وجود دارد. 05/0 008/0 224/0 375 بعد اخالقی

 رابطه وجود دارد. 05/0 004/0 076/0 375 بعد زیبا شناختی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 244/0 375 ایسواد رسانه

 

جویان  ی پدر دانشوای و ابعاد آن با سطح تحصیلشود بین سواد رسانههمانطور در جدول بعدی مالحظه می

باشد. همینطوور در می 244/0دار وجود دارد که میزان ضریر همبستگی مجذور اتا برابر با ی معنیرابطه

ح تحصویلی رها با سوطای بجز در بعد احساسی و بعد زیباشناختی سایر متغیهریک از این ابعاد سواد رسانه

 است. ل بعدیآمدهداری دارند که میزان ضریر همبستگی مجذور اتا در جدونیی معپدر دانشجویان رابطه
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 ای و سطح تحصیالت مادر بررسی ارتباط بین سواد رسانه-13جدول 

 متغیرها

 سطح تحصیالت مادر

 نتیجه آزمون
 تعداد

 ضریر همبستگی

 مجذور اتا
 سطح آزمون مقدار احتمال

 طه وجود دارد.راب 05/0 000/0 509/0 375 بعد شناختی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 209/0 375 بعد احساسی

 رابطه وجود دارد. 05/0 008/0 457/0 375 بعد اخالقی

 رابطه وجود دارد. 05/0 001/0 112/0 375 بعد زیبا شناختی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 371/0 375 ایسواد رسانه

 

ن ر دانشوجویاای و ابعواد آن بوا سوطح تحصویلی موادن سواد رسانهشود بیهمانطور در جدول مالحظه می

باشود. همینطوور موی 371/0دار وجود دارد که میزان ضریر همبستگی مجذور اتا برابر بوا ی معنیرابطه

یوزان مدارنود کوه  داریی معنویای نیز با سطح تحصیلی پدر دانشجویان رابطههریک از ابعاد سواد رسانه

 ور اتا در جدول آمده است.ضریر همبستگی مجذ

 ای و سطح تحصیالت همسرتباط بین سواد رسانهبررسی ار  -14جدول 

 متغیرها

 سطح تحصیالت همسر

 نتیجه آزمون
 تعداد

 ضریر همبستگی

 مجذور اتا
 سطح آزمون مقدار احتمال

 رابطه وجود ندارد. 05/0 287/0 084/0 375 بعد شناختی

 رابطه وجود ندارد. 05/0 051/0 109/0 375 بعد احساسی

 رابطه وجود ندارد. 05/0 087/0 097/0 375 بعد اخالقی

 رابطه وجود ندارد. 05/0 096/0 076/0 375 بعد زیبا شناختی

 رابطه وجود ندارد. 05/0 059/0 103/0 375 ایسواد رسانه

 

ن  دانشوجویا لی همسورای و ابعاد آن با سوطح تحصویشود بین سواد رسانههمانطور در جدول مالحظه می

 دار وجود ندارد.ی معنیرابطه
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 ای و محل سکونتبررسی ارتباط بین سواد رسانه -15جدول 

 متغیرها

 محل سکونت

 نتیجه آزمون
 تعداد

 ضریر همبستگی

 مجذور اتا
 سطح آزمون مقدار احتمال

 رابطه وجود ندارد. 05/0 348/0 057/0 375 بعد شناختی

 رابطه وجود ندارد. 05/0 121/0 071/0 375 بعد احساسی

 رابطه وجود ندارد. 05/0 097/0 089/0 375 بعد اخالقی

 رابطه وجود دارد. 05/0 042/0 111/0 375 بعد زیبا شناختی

 رابطه وجود ندارد. 05/0 073/0 093/0 375 ایسواد رسانه

 

ی جویان رابطوهمحل سوکونت دانشوای و ابعاد آن با شود بین سواد رسانههمانطور در جدول مالحظه می

 دار وجود ندارد. معنی

 ای و میزان درآمد دانشجویانین سواد رسانهببررسی ارتباط -16جدول 

 متغیرها

 میزان درآمد درآمد دانشجویان

 نتیجه آزمون
 تعداد

 ضریر همبستگی

 مجذور اتا
 سطح آزمون مقدار احتمال

 جود ندارد.رابطه و 05/0 063/0 106/0 375 بعد شناختی

 رابطه وجود ندارد. 05/0 468/0 023/0 375 بعد احساسی

 رابطه وجود ندارد. 05/0 389/0 038/0 375 بعد اخالقی

 رابطه وجود ندارد. 05/0 218/0 056/0 375 بعد زیبا شناختی

 رابطه وجود ندارد. 05/0 301/0 043/0 375 ایسواد رسانه

 

ی ابطوهانشوجویان رای و ابعاد آن با میوزان درآمود  دین سواد رسانهشود بهمانطور در جدول مالحظه می

 باشد. می 043/0دار وجود ندارد که میزان ضریر همبستگی مجذور اتا برابر با معنی

 فرضیه فرعی هفتم:

 ود دارد.ی داری وجای دانشجویان شهرستان محمودآباد و میزان تحصیالت آنها رابطه معنبین سواد رسانه
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 ای و مقطع تحصیلی دانشجویانبررسی ارتباط بین سواد رسانه -17 جدول

 متغیرها

 مقطع تحصیلی دانشجویان

 نتیجه آزمون
 تعداد

 ضریر همبستگی

 مجذور اتا
 سطح آزمون مقدار احتمال

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 312/0 375 بعد شناختی

 .رابطه وجود ندارد 05/0 419/0 085/0 375 بعد احساسی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 487/0 375 بعد اخالقی

 رابطه وجود دارد. 05/0 017/0 119/0 375 بعد زیبا شناختی

 رابطه وجود دارد. 05/0 000/0 437/0 375 ایسواد رسانه

    

  دانشوجویان ای و ابعواد آن بوا مقطوع تحصویلیشود بین سواد رسوانههمانطور در جدول مالحظه می

باشد. همینطوور در می 437/0دار وجود دارد که میزان ضریر همبستگی مجذور اتا برابر با معنیی رابطه

ی ان رابطهی دانشجویای بجز در بعد احساسی سایر متغیرها با مقطع تحصیلهریک از این ابعاد سواد رسانه

 داری دارند که میزان ضریر همبستگی مجذور اتا در جدول آمده است.معنی

 یجه گیریبحث و نت

انشوجویان انه ای دنتایج حاصل از پگوهش بیانگر متوس  و پایین بودن هر یک از ابعاد چهرگانه سواد رسو

 یعنی ابعاد شناختی،احساسی،زیبا شناختی و اخالقی می باشد. 

 است: فرضیه بود که نتایج حاصل از آزمون هریک از فرضیه ها به شرح زیر7این پگوهش شامل 

ختلوف مهوای انهواد رسانه ای دانشجویان شهرستان محمودآباد و مدت استفاده از رسوفرضیه اول :بین س

 رابطه معنی داری وجود دارد.

قیم را نشوان ی مسوتبدست آمد  که رابطه 554/0نتایج نشان داد که ضریر همبستگی پیرسون برابر با 

امل بعد شبعاد آن که اای و رسانههای مختلف،  سواد دهد. یعنی با افزایش مدت زمان استفاده از رسانهمی

 یابد.می باشد در دانشجویان افزایششناختی، بعد احساسی، بعد اخالقی و بعد زیبا شناختی می

مختلوف  سوانه هوایفرضیه دوم:بین سواد رسانه ای دانشجویان شهرستان محمودآباد و میزان استفاده از ر

 رابطه معنی داری وجود دارد.

ی مسوتقیم را بدست آمد کوه رابطوه 805/0زان ضریر همبستگی پیرسون برابر با نتایج نشان داد که می

عواد آن کوه ای و ابنههای مختلف،  سوواد رسوادهد. یعنی با افزایش میزان زمان استفاده از رسانهنشان می

 بد.یامی ان افزایشباشد در دانشجویشامل بعد شناختی، بعد احساسی، بعد اخالقی و بعد زیبا شناختی می
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ختلوف مهوای سوانهای دانشجویان شهرستان محمودآباد و نوع اسوتفاده از رفرضیه سوم : بین سواد رسانه

 رابطه معنی داری وجود دارد.

داری  را نشوان  ی معنویکه رابطه 498/0نتایج نشان داد که میزان ضریر همبستگی مجذور اتا برابر با 

ناختی، بعد ه شامل بعد شای و ابعاد آن کمختلف و سواد رسانههای دهد. یعنی بین نوع استفاده از رسانهمی

 جود دارد. ی معنی دار وباشد در دانشجویان رابطهاحساسی، بعد اخالقی و بعد زیبا شناختی می

سوتفاده اجویان از ای دانشجویان شهرستان محمودآباد وانگیزه و هد  دانشوفرضیه چهارم:بین سواد رسانه

 بطه معنی داری وجود دارد. های مختلف  رارسانه

ی مسوتقیم را بدست آمد کوه رابطوه 388/0نتایج نشان داد که میزان ضریر همبستگی پیرسون برابر با 

عواد آن کوه ای و ابنههای مختلف،  سوواد رسوادهد. یعنی با افزایش میزان زمان استفاده از رسانهنشان می

 یابد.می ان افزایشباشد در دانشجویزیبا شناختی می شامل بعد شناختی، بعد احساسی، بعد اخالقی و بعد

م رسانه حتوی پیافرضیه پنجم:بین سواد رسانه ای دانشجویان شهرستان محمودآباد و واقعی تلقی کردن م

 های مختلف رابطه معنی داری وجود دارد.

ی مسوتقیم را بدست آمد کوه رابطوه 206/0نتایج نشان داد که میزان ضریر همبستگی پیرسون برابر با 

ختلوف هوای مسوانهرای و ابعاد آن با واقعی تلقی کردن محتوی پیوام دهد یعنی بین سواد رسانهنشان می

دار و طه معنویها رابانهدار وجود دارد و بین بعد شناختی با واقعی تلقی کردن محتوی پیام رسی معنیرابطه

بین بعد احساسی با واقعی تلقوی کوردن  جود دارد وو -225/0منفی با میزان ضریر همبستگی پیرسون 

 داری وجود ندارد.ی معنیها رابطهمحتوی پیام رسانه

اجتموواعی -.فرضوویه ششووم:بین سووواد رسووانه ای دانشووجویان شهرسووتان محمودآبوواد و پایگوواه اقتصووادی

 دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد.

 :نتایج این فرضیه به شرح زیر است

 رد کوه ار وجود دادی معنیابعاد آن با سطح تحصیلی پدر دانشجویان  رابطهای و بین سواد رسانه

-بعاد سواد رسوانهاباشد. همینطور در هریک از این می 244/0میزان ضریر همبستگی مجذور اتا برابر با 

-ی معنویان رابطهای بجز در بعد احساسی و بعد زیباشناختی سایر متغیرها با سطح تحصیلی پدر دانشجوی

 ی دارند .دار

 دارد که  دار وجودی معنیای و ابعاد آن با سطح تحصیلی مادر دانشجویان  رابطهبین سواد رسانه

 باشد.می 371/0میزان ضریر همبستگی مجذور اتا برابر با 

 ندارد.  دار وجودی معنیای و ابعاد آن با سطح تحصیلی همسر دانشجویان  رابطهبین سواد رسانه 
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 ود ندارد.دار وجی معنیای و ابعاد آن با محل سکونت دانشجویان رابطهبین سواد رسانه 

  رد. ر وجود ندادای معنیای و ابعاد آن با میزان درآمد  دانشجویان رابطهبین سواد رسانه 

عنوی ا رابطوه مای دانشجویان شهرستان محمودآباد و میزان تحصویالت آنهوفرضیه هفتم:بین سواد رسانه

 داری وجود دارد

ان ضوریر ارد که میزددار وجود ی معنیای و ابعاد آن با مقطع تحصیلی دانشجویان  رابطهبین سواد رسانه

ای بجز در بعود سانهرباشد. همینطور در هریک از این ابعاد سواد می 437/0همبستگی مجذور اتا برابر با 

 ارند.داری دی معنیاحساسی سایر متغیرها با مقطع تحصیلی دانشجویان رابطه

ا و رویکردهو از دستاوردهای نظری پگوهش حاضر این است که یافته های به دست آمده با مدل نظوری و

افته های ین ترتیر نظریه های استفاده شده همخوانی داشته و از لحاظ تجربی آنان را تقویت می کند.بدی

ابزاری و  سانه هارفاده  از بدست آمده از پگوهش حاکی از ان است که اگر انگیزه و هد  مخاطبان در است

تغیور مز تواثیر جهت مند باشد سواد رسانه ای آنها افزایش می یابد.همچنین یافته هوای پوگوهش حواکی ا

نهوا بور سوواد آای آنهاو همچنین میوزان تحصویالت  رسانه سواد بر مخاطبان اجتماعی–پایگاه اقتصادی 

 رسانه ای آنها می باشد.

نه هوا ه از رسواکه اگر دانشجویان مدت و زمان بیشتری را صر  اسوتفاد یافته ها همچنین نشان می دهد

 498/0قودار مکنند،سواد رسانه ای آنها نیز افزایش می یابد.همچنین ضریر همبسوتگی مجوذور اتوا بوا 

 اشد.بنه ای می های مختلف و سواد رساگویای همبستگی مستقیمی بین دو متغیر نوع استفاده از رسانه

لقوی تا واقعی ای پگوهش گویای آن است که هرچه دانشجویان محتوای پیام رسانه ای رهمچنین یافته ه

 کنند سواد رسانه ای آنها افزایش می یابد.

 

 مقایسه پژوهش حاضر با مطالعات پیشین

(تحوت 1391نتایج حاصل از تحقیق مجتبی عباسی قادی و زینر میر علی سویدخوندی ) با حاضر تحقیق

 ی باشد.  همراستا و همسو م "مخاطبان رسانه های نوشتاری در شهر تهرانسواد رسانه ای "عنوان

 پیشنهادات کاربردی متناسب با فرضیه های پژوهش

ا تی،احساسی،زیبعاد شناخبا توجه به متوس  و پایین بودن ابعاد چهارگانه سواد رسانه ای دانشجویان یعنی اب

 شناختی و اخالقی  موارد زیر پیشنهاد می شود:

 ندن مفاهیم سواد رسانه ای در کتاب درسی دانشگاهی رشته های مختلفگنجا 
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 ه ای برگزاری مداوم و منظم نشست های و همایش های تخصصی مرتب  بوا موضووعات سوواد رسوان

 سالیانه توس  دستگاه های مرتب  همچون وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و صدا و سیما به صورت

 اه ریوق دسوتگای انتقادی رسانه های مختلف بوه دانشوجویان از طآموزش مهارت های مطالعه یا تماش

 های مرتب  همچون وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و صدا و سیما

 لوف بوه آموزش مهارت های تجزیه و تحلیل اجتماعی،سیاسی و اقتصادی محتووای رسوانه هوای مخت

 سیما اوری و صدا ودانشجویان از طریق دستگاه های مرتب  همچون وزارت علوم،تحقیقات و فن

 انشوجویان انه ای دبا توجه به تاثیر گذار بودن متغیر نوع استفاده از رسانه های مختلوف بور سوواد رسو

 تلوف قورارپیشنهاد می شود که  دانشجویان بیشتر در معرض محتوای آموزشی و علموی رسوانه هوای مخ

 یفا کند.بگیرند که در این زمینه صدا و سیما نقش قابل توجهی را می تواند ا

 تلف بر سوواد ه های مخبا توجه به تاثیر گذار بودن متغیر های مدت و میزان استفاده دانشجویان از رسان

ان مصور  رسانه ای آنها پیشنهاد می شود دست اندرکاران رسانه هوای مختلوف در جهوت افوزایش میوز

 انه هوایحتووای رسومحتوای رسانه ها از سوی مخاطبان ،اقدام موثری به عمول آورنود،کیفیت بخشوی م

د با مهارت یری افرامختلف و نیز توجه به شایسته ساالری در بخش نیروی انسانی رسانه ها یعنی به کار گ

 ،تخصص و تجربه کافی می تواند گام موثری در این زمینه از سوی مسوالن باشد.

 ویان بور وی دانشوجبا توجه به تاثیر گذار بودن متغیر واقعی تلقی کردن محتوای پیوام رسوانه ای از سو

نطبواق ات میوزان میزان سواد رسانه ای آنها پیشنهاد می گردد دست اندرکاران رسانه های مختلف در جه

وادث اقدام قایع و حهرچه بیشتر محتوای تولید رسانه ای با جهان واقعی به ویگه در بخش خبر و انعکاس و

 موثری به عمل آورند.

 بر میزان سواد ای مختلفهنگیزه و هد  کاربران در استفاده از رسانه با توجه به تاثیر گذار بودن متغیر ا 

،نهاد والودین( رسانه ای آنها پیشنهاد می گردد مکانیسم های جامعه پذیری همچوون نهواد خوانواده)نقش

ان را نسوبت دانشجوی آموزشی)مدارس و دانشگاه ها(و نیز نهاد رسانه ها با اراته اموزش های مرتب ،آگاهی

 هنود و نوهگی گزینش محتوای رسانه ها افزایش دهند و مخواطبی ابوزاری و هدفمنود پورورش دبه چگون

د فووق ز سه نهوامخاطبی عادتی و غیر هدفمند.این امر خود در گرو برنامه ریزی صحیح از سوی هر یک ا

 امکان پذیر می باشد.

 پیشنهاداتی برای محققین بعدی

 ی دیگر و حوزه های دیگربررسی مطالعه میزان سواد رسانه ای گروه ها 

 بررسی و شناسایی علل عدم رشد سواد رسانه ای در ایران 
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 محدودیت های تحقیق

 عدم همکاری پاسخگویان در پر کردن پرسشنامه 

 .پراکندگی پاسخگویان پرسشنامه که دسترسی به آنها را مشکل کرده بود 

 تکمیل پرسشنامهعدم اعتماد پاسخگویان جهت اراته اطالعات دقیق و با صداقت جهت 

 

 منابع فارسی:

 کتاب ها

 هران، تپ اول، ، چااکرامی، محمود، فیاض، ابراهیم، بیچرانلو، عبداهلل، رسانه ها و فرهن  عمومی

 1390پگوهشگاه فرهن ، هنر و ارتباطات،

 1388ای، تهران؛ موسسه جام جم،اسماعیلی، علی محمد ، دییلماسی رسانه 

  1379حکومت می کند؟ ؛ تهران ، سروش ایوبی؛حجت اله ، اکثریت چگونه 

 تهران،  اپ اول،از،چباکینگهام، دیوید، یادگیری سواد رسانه ای و فرهن  معاصر، ترجمه حسین سرافر

 1389دانشگاه امام صادق،

  ،1381ببی، ارل، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل، تهران، سمت 

 ن، مرکز ل، تهراپ اوی، عبداهلل، رواب  عمومی در ایران،چابهرامی کمیل، نظام، اسدی، داوود، خلیل

 1390مطالعات و تحقیقات رسانه،

 سن یری و حهانگبون ویتز، پاتریس، درس هایی از جامعه شناسی پی یر بوردیو، ترجمه جهانگیر ج

 1390پورسفیر، تهران، انتشارات آگه، 

 1384وران، شر دم تربیتی. تهران، نبیابانگرد، اسماعیل، روش های تحقیق در روان شناسی و علو 

 ،1386بیات، محمود ، دییلماسی دیجیتالی، تهران؛ وزارت امور خارجه 

  1377 ایران، وسسهمپاستر، مارک، عصر دوم رسانه ها، ترجمه غالمحسین صالحیار، تهران، انتشارات 

 1388شمه، ر چشپری، بنیتا، نهادینه شدن مطالعات پسااستعماری، ترجمه جلیل کریمی، تهران، ن 

  ،1363تافلر، آلوین، موج سوم، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، نشر نو، چاپ دوم 

 1376ت، ت سمحافظ نیا، محمدرضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارا 

  ،1383دادگران، محمد، مبانی ارتباطات جمعی، تهران، دیدآور، چاپ ششم 

  ،قان و سرین دهنرجمه جان، درآمدی بر نظریه و عمل در باب جامعه اطالعاتی، تدارنلی، جیمز و فدر

 1384مهدی محامی، تهران، چاپار، 
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  ،چاپ دهم، رات رشدنتشاادالور، علی، احتماالت و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران ،

1384 
 1388ی، ی، تهران، نشر ندواس، دی.ای، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشن  نایب 

 1388وشن، رایه دیندار فرکوش، فیروز و صدری نیا، حسین، رواب  عمومی و رسانه، تهران، نشر س 

  ،1382زارعیان، داوود، مبانی کلی ارتباطات جمعی، تهران، کارگزار رواب  عمومی 

 1384 م،دهساروخانی، باقر، جامعه شناسی ارتباطات، تهران، انتشارات اطالعات، چاپ پانز 

 رات دانشگاه ، انتشاهرانسورین، ورنر و تانکارد، جیمز، نظریه های ارتباطات، ترجمه علی رضا دهقان، ت

 1384تهران، چاپ دوم، 

 ده ت پگوهشکی محمود حبیبی مظاهری، تهران انتشاراسر، الوین. تغییر اجتماعی و توسعه. ترجمه

 (1378مطالعات راهبردی

 ،زش، رات دبینتشامظفر، علم اطالعات و جامعه اطالعاتی، تهران، ا شعبانی، احمد و چشمه سرایی

1386 
  ،1384شکرخواه، یونس، روزنامه نگاری سایبر، تهران، ثانیه 

 عه رات جامنتشاسعیدی، رحمان و کیا، علی اصغر، رواب  عمومی الکترونیکی، چاپ اول، تهران، ا

 1389شناسان، 

 و چاپ  نتشاراتاسسه ات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران، موسورین و جیمز تانکارد، نظریه های ارتباط

 1381دانشگاه تهران، 

 سعودی، ید مشاو، دونالد، مکسول مک کومبز، کارکردهای برجسته سازی در مطبوعات، ترجمه ام

 1383تهران، انتشارات خجسته، 

 ،1389 شکری خانقاه، حمید، برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در رواب  عمومی، چاپ اول 

 ، 1388 صفری شالی، رضا، راهنمای تدوین طرح تحقیق، تهران، انتشارات جامعه و فرهن 

 ؟، ترجمه اهد دادر خوکارنکراس، فرانسس، زوال فاصله ها، چگونه انقالب ارتباطات زندگی ما را تغیی

 1384نصرا... جهانگرد و همکاران، تهران، انتشارات گل واژه، 

 ،هران، تاکباز، ین خظهور جامعه شبکه ای، ترجمه احد علیقلیان افش کاستلز، مانوتل، عصر اطالعات

 1380انتشارات طرح نو، 

  لد دوم،جند، زکرلینجر، فرد، رمبانی پگوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن شریفی و جعفر نجفی 

 1383تهران، انتشارات آوای نور، 

 ،1369 شنگران،ت روتهران،انتشارا لوبون، گوستاو، روانشناسی توده ها، ترجمه کیومرث خواجوی ها 
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  ،1380محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطالعاتی، تهران، دیدار 

  ،1384محسنیان راد، مهدی، ایران در چهار کهکشان ارتباطی، تهران، سروش 

 انه وسعه رسو ت مک کوایل، دنیس، مخاطر شناسی، ترجمه مهدی منتظر قاتم، تهران، دفتر مطالعات

 1387ها، 

 وطالعات ات مک لوهان، مارشال، برای درک رسانه ها، ترجمه سعید آذری، تهران، مرکز تحقیقم 

 1377سنجش برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسالمی، 

 اطات، ای ارتبهوهش معتمدنگاد، کاظم، اجالس جهانی سران درباره جامعه اطالعاتی، تهران، مرکز پگ

 1382چاپ دوم، 

 لعات و رکز مطان، مبر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجاللی، تهرا مک کوایل، دنیس، درآمدی

 1385توسعه رسانه ها، 

 انه وسعه رسو ت مک کوایل، دنیس، مخاطر شناسی، ترجمه مهدی منتظر قاتم، تهران، مرکز مطالعات

 1385ها، چاپ سوم، 

  فرهن  و  ا وزارتهانه توسعه رسمهدی زاده، سید محمد، رسانه ها و بازنمایی، تهران، دفتر مطالعات و

 1387ارشاد اسالمی، 

 اپ اول،چدی، مهدی زاده، سید محمد، نظریه های رسانه اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقا 

 1389انتشارات همشهری، 

  ،1384موالنا، حمید، ارتباطات جهانی در حال گذار، تهران، سروش 
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ستای رسیدن به اهداف ستای رسیدن به اهداف برنامه ریزی روابط عمومی توسعه ای  در رابرنامه ریزی روابط عمومی توسعه ای  در را

  استراتژیک سازمان استراتژیک سازمان 

 فرزانه بهرامی کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی-1

 تهران شمال( دانشگاه آزاد-دکتری علوم ارتباطات ( فرشته بهرامی دکتری علوم ارتباطات - 2

 ( بردیدانشگاه علمی کارو  شرقآزاد اسالمی واحد تهران مدرس دانشگاه )دکتر محمدرضا حقیقی- 3

 

 

 کیده:چ

ایف ده و وظسوب شواب  عمومی به عنوان بازوی توانمند مدیریت از مهم ترین واحدهای سازمانی محر

د  از این سانند هرور می اطالع رسانی، تبلیغ و ترغیر، مشارکت جویی، ... به مرحله ظه خود را در ابعاد

ات ز موضوعکی ا، ی گیکدر راستای اهدا  استرات پگوهش بررسی نقش رواب  عمومی در فرآیند توسعه

فهوم م که به ی شدهاساسی در مطالعات مربوط به این حوزه است. مقاله حاضر به روش کتابخانه ای سع

 یرواب  عمومیزی ربرنامه  ضرورت و اهمیتاستراتگی و وظایف رواب  عمومی،   رواب  عمومی، ،توسعه 

زیاد صاحبنظران این  ه علی رغم تاکیداتمتاسفان .پرداخته شودتوسعه ای جهت اهدا  استراتگی سازمان 

 ین خصوصایی در ، هنوز آثار و ادبیات قابل اتکااین خصوصحوزه بر نقش بنیادی رواب  عمومی در 

تالش می  دراین مقاله، وجود ندارد. لذا به نظر می رسد اهتمام خاص برای پرداختن به موضوع الزم است.

ا در این الزم ر رساییفآنکه اندیشمندان رواب  عمومی، قلم  شود تا صرفاً گام اول برداشته شود، امید

  .خصوص داشته باشند

 استراتگی ،توسعه  رواب  عمومی،کلید واژگان: 
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 مقدمه:

مان قرار ای پذیرفته است که رواب  عمومی در سطوح استراتگیک و عالی سازدنیای امروز بدون هی  شبهه

صووالً اچورا کوه  درون تیم رهبری سازمان یا هیأت مودیره اسوت دارد و جایگاه کارگزار رواب  عمومی در

توی حی دارد. رواب  عمومی یک مدیریت استراتگیک است و یا در مدیریت استراتگیک سازمان نقش اساس

 .شووندترین مدیران سوازمانها از میوان کوارگزاران روابو  عموومی انتخواب میدر جوامع فراصنعتی عالی

ایوم دهختصاص داش بر این است که در جهان امروزی چه جایگاهی را به خود ادر مدیریت استراتگیک تال

خوواهیم ا مییم به کجوو نه پرداختن به این موضوع که آرزو داشتیم در چه جایگاهی بودیم، بلکه باید ببین

گذاری شورکت و یوا های سورمایهبرسیم. استراتگی به ارزیابی تغییرات رقوابتی محوی  پرداختوه، پتانسویل

، کند. یعنی استراتگی طورح واحودی اسوتازمان را برای رسیدن به مقصود در شرای  عینی مشخص میس

سوتیابی دها و تهدیدات محیطی مربوط ساخته و همه جانبه و یا تلفیقی که نقاط ضعف و قوت را با فرصت

ماتی اسوت ذ تصمیکند و یا به عبارتی مدیریت استراتگیک فرآیند اتخابه اهدا  اصلی سازمان را میسر می

 .شودمی مؤسسه مر  یا و حیاتکه منجر به توفیق ادامه 

هاد نی این کار چه رسید برابا توجه به اینکه سازمان باید بتواند تهدیدها و نقاط قوت خود را بشناسد. باید پ

ت رکشوازمان و سو عنصری بهتر از رواب  عمومی وجود دارد. در واقع رواب  عمومی وزارت اطالعات یک 

 ه کند. در ایونت را تهیاست. لذا باید عنصر اطالعاتی داشته باشد تا بتواند اطالعات را جذب کند و اطالعا

تواند در کنار مودیریت سوازمان قورار گیورد و در کند و میصورت رواب  عمومی نقش استراتگیک پیدا می

میم د. یعنوی هور جوا کوه تصوهای آن ایفای نقش کنهدفگذاری، تبیین رسالت سازمان و تعیین استراتگی

کند. در واقع باید رواب  عمومی جوزو شود، مدیر رواب  عمومی در آنجا حضور پیدا میاستراتگیک اتخاذ می

موورد نیواز  های سازمان باشد و از طر  دیگر برای این کار باید همه عناصر و وسایل و ابوزاراستراتگیست

 .خود را داشته باشد

 توسعه چیست؟

شناختی که از رواب  عمومی در نزد صاحبنظران این حرفه وجود دارد، ابتدا به تبیین مباحث با توجه به 

از لحاظ لغوی به معنی وسعت دادن و بهبود است. “ توسعه” توسعه و انگاره های اساسی آن می پردازیم. 

ح اجتماعی، در تبیین مفهوم توسعه، آن را نوعی تغییرات اجتماعی می داند که در سه سطواندیشمندان 

مجموعه این تغییرات در زمینه رشد تولید، بهبود سالمت عمومی و افزایش  .ارزشی و سیاسی رخ می دهد

میزان امید به زندگی، رفاه مادی بیشتر، ارتباطات گسترده تر و پیچیدگی اجتماعی بیشتر، جایگزینی رواب  

 .ی بر اقتدار و حاکمیت قانون منجر شود افقی مبتنی بر مذاکره و چانه زنی به جای رواب  عمودی و مبتن
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امکان دسترسی مردم به فرصت های مناسر و پایدار برای ”را به معنای “ توسعه”نظریة مهم دیگری، 

معنی می کند. در این نظریه، توسعه صرفاً به معنای بهبود زندگی “ ارتقای سطح زندگی خود و دیگران

بنوشد، خوب بخورد و خوب سفر کند، بلکه توسعه واقعی  مادی نیست که انسان صرفاً خوب بیوشد، خوب

زمانی اتفاق می افتد که انسان بتواند خوب فکر کند، محترم باشد، آزاد باشد، در مسیر کمال و تعالی قدم 

بردارد، تشویق شود و در تصمیم گیری های مؤثر فرصت مشارکت پیدا کند، مشارکتی که نه تنها نخبگان، 

 .باشد“ آگاهی راستین”نیز در بر گیرد و مبتنی بر  بلکه مردم عادی را

به  ک وضعیتاز ی با توجه به مطالر عنوان شده، می توان نتیجه گرفت که توسعه یعنی فاصله گرفتن

معنوی  مادی و ه هایوضعیتی جدید است که متضمن بهبود بوده و کیفیت زندگی افراد جامعه را در زمین

 .ارتقاء می دهد

 ست ؟روابط عمومی چی

مان و مومی یک وظیفه برجسته مدیریتی است که هد  آن کمک به حل مساتل یک سازعرواب  

  تدا روابهای اجتماعی مرتب  با آن است. بی تردید تحقق این هد ، زمانی ممکن است که ابگروه

ار دهد، رتماعی قهای اجعمومی، اطالعات مناسبی از لحاظ کمّی و کیفی در اختیار مدیران جامعه و گروه

ا تت باشد و دق سیس تالش کند تا حجم اطالعات و کیفیت آن بدون دستکاری و حاوی حقیقت، شفافیت

 ین روندنکه افهمی که هر یک از طرفین از طر  مقابل بدست می آورد، یک فهم واقعی باشد؛ چنا

فا کرده ایتوان گفت رواب  عمومی نقش خود را برای تحقق روند مذکور بدرستی انجام پذیرد، می

 همچنین واطبان رواب  عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مخ.است

ارت .به عب ن استزمینه سازی برای دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان برای حرکت در مسیر آ

رواب   نظیمت دیگر رواب  عمومی هنر مردم داری است. رواب  عمومی تمامی تالش خود را معطو 

خالقی و اه اصول بتکاء اسازمان و مردم می کند، هوشمندانه سعی می نماید اهدا  و برنامه ی سازمان با 

وظایف  ر بندد.م بکارسالت حرفه ای در قالر کار برنامه ای در جهت تحقق و حفظ منافع سازمان و مرد

و  نی شفا ع رسان و همچنین اطالرواب  عمومی برقراری ارتباط صحیح و منطقی و اصولی با مخاطبا

ییر تغ اشد.بف می روشن و دریافت انتظارات و خواسته های مخاطبان با بکار گیری روش و فنون مختل

لف امع مختها و جومفهوم رواب  عمومی در طول زمان نشان دهنده سیرتکاملی کارکرد آن در سازمان

لت ه در حاک حرفه است نشان دهنده کوشش یاست مفاهیم مختلفی که رواب  عمومی در طول زمان یافت

 .است ویشخ خاص هویت تثبیت و شناساندن تبیین جستجوی در که شکل گیری و رو به توسعه است 
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  روابط عمومی در ایران

رای ناسیم بمی ش آنچه ما اکنون به عنوان رواب  عمومی چه از نظر حرفه و چه از نظر اصطالح باز

 بخش های نسازما و موسسات میان در. است گشته پدیدار ایران فت نخستین بار در شرکت ملی ن

 عمومی رواب  تردف همه از پیش و بار اولین برای ایران نفت ملی شرکت ایران، در دولتی و خصوصی

 همایش دومین و آبادان در ۱۳۴۳ ماه آذر ۳۰ در عمومی رواب  همایش نخستین. نمود تاسیس

 آموزش به نیاز یران،ا در عمومی رواب  واحدهای تشکیل از پس. شد گزاربر کرمانشاه در ۱۳۴۴ مهر ۱۳ در

های کوتاه مدت  کالس تشکیل بار نخستین. شد احساس واحدها این کارمندان و عمومی رواب  مسئوالن

مثال:  ها خانهزارتوای از  آموزش رواب  عمومی در وزارت اطالعات و جهانگردی سابق شکل گرفت و پاره

ا بت رسمی ه صورموزش آنرا به کارمندان و وابستگان خود در بیشتر کشورهای خارجی بامورخارجه،آ

 های کوتاه مدت شکل دادند. تشکیل دوره

 مؤسسه تشکیل هب منجر که گرفت صورت عمومی رواب  دانشکده تشکیل درباره مطالعاتی ۱۳۴۵ در سال

ه علوم اجتماعی سالمی در دانشکدشد. پس از انقالب ا ۱۳۴۰در سال  عمومی رواب  و مطبوعات عالی

رواب   ای رشتهجت به دانشگاه عالمه طباطبایی، رشته کارشناسی علوم اجتماعی با گرایش علوم ارتباطا

 عمومی پدید آمد.

 سازمان هاروابط عمومی در 

ک اصل یه عنوان بها، شناخت، درک متقابل و ارتباطات به منظور دستیابی به اهدا ، امروزه در سازمان

ز د یکی امی شو این نوع ارتباط که از آن به رواب  عمومی یاد اساسی مدیریت پذیرفته شده است.

می ها اب  عمووز رومهمترین عوامل موثر در سرنوشت هر سازمان و گروه محسوب می شود. در دنیای امر

امروزه  د.ی شونم تلقی به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهدا  سازمان ها

خش های به در نقش رواب  عمومی و حیطه فعالیت آن بر هی  کس پوشیده نیست.تمامی فعاالن جامع

های شی روهایی هستند که آنانرا در طراحمختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و جویای رواب  عمومی

گوناگونی را در  هایرواب  عمومی نقش هند.دهای مرتب  با آینده یاری معقول وتعیین خ  مش

رتباطات کند، اما دو نقش قابل تفکیک آن در اهای متفاوت و شرای  متمایز از یکدیگر ایفا میجایگاه

 تراست. ها، نمایاندرون سازمانی و برون سازمانی از میان سایر نقش

با امکانات هنر رواب  عمومی این است که بتواند امکانات و شرای  محی  بیرونی را تشخیص دهد و آنانرا 

درون سازمان پیوند داده و اجرای فرامین درون سازمانی را تسهیل نماید و در نهایتا ارتباط سازمان را با 
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بیرون از آن به درستی برقرار سازد. دراین راستا اولین قدم شناخت محی  و سازمان است و منظور از این 

 آن است. شناخت، شناسایی و بررسی نقاط قوت و ضعف درونی و بیرونی

 فعالیت های روابط عمومی

دسته  مومی رااب  عبا توجه به تنوع فعالیت های رواب  عمومی، در چند بخش می توان فعالیت های رو

 بندی نمود.الزم به ذکر است هر بخش نیز دارای زیربخش های متعدداست:

 ها رسانه با ارتباط و اطالع رسانی -۱

 تبلیغات و انتشارات -۲

 ارتباطات -۳

 رواب  عمومی الکترونیک -۴

 تشریفات و مناسبت ها -۵

 نظارت، برنامه ریزی و ارزیابی -۶

 فعالیت مستندسازی -۷

 فعالیت توانمندسازی -۸

 پگوهش و افکارسنجی -۹

 ویگگی های ساختاری و سازمانی -۱۰

 نقش روابط عمومی در توسعه 

ش اید پرسینک ب  عمومی بحث شد، اپس از آنکه درباره نقش رواب  عمومی در توسعه مفهوم و رواب

 کند؟ اصلی این نوشتار را طرح کرد که آیا رواب  عمومی می تواند به تحقق توسعه کمک

م رواب  الً کداه اصوکبه یقین پاسخ به این پرسش، زمانی ممکن است که ابتدا این پرسش را پاسخ دهیم 

کنیم، یمعه بحث ر توسنقش رواب  عمومی د عمومی می تواند به توسعه کمک کند و باز در حالی که ما از

دانند. زمانی می ی توسعهمعنو نظریاتی را به یاد آوریم که رواب  عمومی را ذاتاً ضد توسعه به ویگه در بُعد

  ی، روابانتقاد فیلسو  و جامعه شناس آلمانی با یک دید“ یورگن هابرماس”که افراد سرشناس مثل 

م به به مرد رسانی عقیده آگاه سازی، اطالع”ار می دهد، می گوید : عمومی را مورد بحث و بررسی قر

 .ستات داده یر جهوسیله کارشناسان رواب  عمومی، به سمت پذیرش پیام و دستکاری افکار عمومی تغی

افتگی را وسعه نیتدهای این دیدگاه، برداشتی از رواب  عمومی است که بی تردید، ضد توسعه بوده و پیون

 .شدتعمیق می بخ
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  ه و معره بوداینجا، این پرسش پیش می آید که کدام نوع رواب  عمومی می تواند در خدمت توسع

ا ر“ هابرماس”ه باشد و اگر ما دیدگا“ رواب  عمومی حامی توسعه”و “ رواب  عمومی توسعه”های دیدگاه

 توسعه صحبت کنیم؟“ رواب  عمومی” بیذیریم، باز می توانیم از

که با  ود داردومی وج، گویای آن است که نوعی از رواب  عم“هابرماس”دیدگاه های  در پاسخ باید گفت،

اطالعات  می دهد،نوسعه تآنچه که در ابتدا از توسعه مطرح کردیم، مغایرت دارد، چرا که گفت و شنود را 

 ... را تحریف می کند، مشارکت مصنوعی ایجاد می کند، صرفاً مبلغ مدیران است و

به  ز از آنامرو یجه گرفت رواب  عمومی در یک شکل واقعی و بدون تحریف و آنچه کهپس می توان نت

یکی بین یلم تفکحث مابعنوان یک علم و حرفه یاد می شود، می تواند در خدمت توسعه باشد. برای تنویر 

 .داشته باشم“ رواب  عمومی برنیز”و “ رواب  عمومی لی”

شفافیت،  اقت، صراحت،از صد“اعالمیه اصول”را بنا نهاد، در رواب  عمومی “ ادوارد. لی” ۱۹۰۶در سال 

در سال  که“ نیزرد. برادوا”دقت و متفاوت بودن رواب  عمومی از تبلیغات سخن راند، در حالی که وقتی 

می اب  عموذار رو، دیدگاه های خود را در خصوص رواب  عمومی منتشر کرد و به عنوان بنیانگ ۱۹۱۵

هندسی ت و منایی دست اندرکاران رواب  عمومی برای خلق رضایت سخت گفمدرن مطرح شد، از توا

د، مردم را ی های خوتوانند با استفاده از توانایمتخصصان رواب  عمومی می”انسانی را مطرح کرد و گفت : 

 .“به هر سویی که بخواهند، سوق دهند

نه  ی واقعیاب  عموماست و رو“ یرواب  عمومی برنیز”، متوجه “ هابرماس”من بر این باورم که انتقاد 

 .تنها زمینه ساز توسعه، بلکه باز کننده درها به روی توسعه است

با  ی مرتب جتماعرواب  عمومی دو سویه همسن  با هد  کمک به رفع مشکالت سازمانها و گروه های ا

 .آنها، به گونه ای که منافع هر دو طر  به طور همتراز تامین شود

کمک  ه توسعهبانند وین الگوها می توان دریافت، هیچیک از سه الگوی اول نمی توهمانطور که از عنا

تباط، فکر طر  ار فع یکنکنند، چرا که یا کامالً یکسویه هستند )الگوهای اول و دوم( و یا نهایتاً به 

 .تندکنند و مردم که هد  نهایی توسعه است، فاقد جایگاة واقعی در این مدلها هسوعمل می

عه دمت توسخد در جه می گیریم که تنها رواب  عمومی برتر و دوسویه همسن  است که می توانپس نتی

 .م نهادنا“ وسعهترواب  عمومی حامی ”یا “ رواب  عمومی توسعه”باشد و به عبارتی می توان آن را 

ه طور بعی و یا ها و وسایل ارتباط جمبه طور کلی و با توجه به مباحث زیادی که در خصوص نقش رسانه

یف یا وظا سعه وکلی نقش ارتباطات در توسعه مطرح شده است، می توان نقش رواب  عمومی را در تو

 : را به شرح زیر عنوان کرد“ رواب  عمومی توسعه”
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 نشر دانش و توسعه آگاهی -۱

ید ن، باتی به آطالعانقش رواب  عمومی را در جامعه کنونی که به نظر می رسد در بین عناوین متعدد ا

رد که کی عنوان تر دانست، دانش مداری و دانش گستر، شایسته“ پیتر دراکر”را به نقل از “ جامعه دانش”

د ق کاربرز طریاحاصل آن توسعة آگاهی در جامعه است. رواب  عمومی این نقش را به طرق مختلف و 

 .تکنیک های اختصاصی و عاریتی انجام می دهد

اید مبتنی بر بتند که می هسبرنامه، جلوه هایی از نشر دانش در رواب  عموبرای مثال ارسال خبر یا تولید خ

هدا  ار خدمت دعی و اصول رواب  عمومی، حاوی صراحت، صداقت، مبتنی بر تحقیق، غیر جانبدارانه، واق

 .متعالی جامعه و انسانها باشد

 اهگشا ووسعه، رتبرای مورد نظر رواب  عمومی که می تواند “ آگاهی”همچنین باید در نظر داشت که 

کسو و یاعی از اجتم مفید باشد، آگاهی انتقادی، واقعی و محصول گفت و شنود بین مدیران و گروه های

ه بی ر است کبراب وگروه های اجتماعی مختلف و متعدد با هم از سوی دیگر در یک فضای آزاد، همسن  

ش ار پذیرت، معیو استدالل و عقالنیتردید در آن، هر دو طر  گفت و شنود، حق اظهار نظر داشته 

 .های طرفین استدیدگاه

 .تهای توسعه اسنتیجه مهم این کارکرد، زمینه سازی فکری و فرهنگی برای اجرای برنامه

 افکارعمومی مطالعات توسعه تحلیل و-۲

و آن  قطه استن یک بر اساس یک نظر معرو ، فاصله بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته، صرفاً 

 نشانة توسعه کم باشد،حا“تحلیل”اصالت دارد، نشانة توسعه نیافتگی و هر جا که “ تجلیل”اینکه هر جا 

آنان و بهره  ه افکاره ویگیافتگی است. از طر  دیگر احترام گذاشتن به انسانها که محور توسعه هستند و ب

نه مطالعات در زمی مومیلکرد رواب  عبرداری از آرای مردم در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها، در گرو عم

 .ستران اافکار عمومی به شیوه های علمی و انتقال و تاکید بر توجه به آنها در نزد مدی

 جلر مشارکت مردمی و اصالح سیاستها و عملکرد مدیریتی -۳

 .ستاای، مشارکت مردم در فرآیند توسعه یکی از رموز توفیق سیاستهای توسعه در هر جامعه

اخت، وسعه شنریق تطتوانمندیهای ارزنده رواب  عمومی ، توان جلر مشارکت مردمی است که از  یکی از

 ونندگان رکت کمعرفی راه های مشارکت، ارتباط دادن موضوع مشارکت به منافع فردی و گروهی مشا

 ردومی رواب  عم سازد، به دست می آید.هدایت آنان به سمت توجه به اطالعاتی که این امر را ممکن می

و “ یت مصنوعمشارک” را ایجاد می کند و از هر گونه کمک به ایجاد“ مشارکت واقعی”شکل آرمانی خود، 

 .کندمی خودداری“ گزینشی”احتماالً 
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رعایت یکی  د تا بای کوشاز طر  دیگر، با مطالعه مستمر بازخورد عملکرد مدیران و انتقال آن، همواره م

استهای صالح سیر صدد ا، د“ قانون مراقبت از رفتار مدیران”حت عنوان از قوانین طالیی رواب  عمومی ت

اد، به این نام د“ ایوسعهبازتابندگی ت”مدیریتی و مدیران جامعه باشد که محصول این کارکرد را می توان 

شاهده و جدداً مرا م ترتیر که مدیران جامعه می توانند همواره از طریق رواب  عمومی، عملکرد توسعه

 .ط ضعف و قوت را بررسی کنندنقا

 کاهش شکا  ها و نابرابریهای اطالعاتی -۴

ای است. هحاشی یکی از نکات راهبردی در رواب  عمومی آرمانی، فراموش نکردن گروه های اجتماعی

ر اساس بثر بخشی ای، در برابر گروه های اجتماعی کلیدی قرار دارند. گرچه توجه به اگروه های حاشیه

طی ر ارتبار پیکاو اولویت شناسی انجام می پذیرد و بر اساس آنها، گروه های کلیدی دهد  گذاری 

قدرت  گه برایزی ویمشخص می شوند. لیکن در پیکار ارتباطی، تعیین گروه های حاشیه ای و برنامه ری

 انیرحاشیه  ید بهبخشی به آنها ضروری است. به عبارت دیگر، توجه به گروه های مخاطر کلیدی، نبا

ار کانه در گرای گروه های مخاطر غیر کلیدی منجر شود. این رویکرد را می توان یک رویکرد عدالت

 .درواب  عومی دانست و آن را به ضرورت کاهش نابرابریهای اطالعاتی نیز تعمیم دا

لیه کعات به اطال بنابراین، یکی از وظایف بسیار مهم رواب  عمومی در برنامه های توسعه، رساندن

 .ندهای جامعه است تا همگی آنها فرصت مداخله و مشارکت در توسعه را داشته باشبخش

رضیة ر بیان فد“ اُولین”و “ دونووور”، “ تیکور”افزون بر آن، رفع شکا  های اطالعاتی نیز ضروری است. 

ر ش انتشاه افزایبه همرا”یا اطالعات، مفهوم شکا  را این گونه تعریف می کنند : “ شکا  آگاهی”

 دارند، ایینیاطالعات رسانه های جمعی در یک نظام اجتماعی، بخش هایی از جمعیت که پایگاه پ

ی فزایش مهش، ااطالعات را کسر می کنند و در نتیجه، شکا  آگاهی میان این دو بخش، به جای کا

قرار  ورد بحثمومی ماز اولین کسانی که این موضوع را در پگوهش های ارتباط جمعی و رواب  ع“ یابد.

ه ود اجازخسانی که به را در مورد ک“ بی خبران همیشگی”بودند که اصطالح “ شیتسلی”و “ هایمن”دادند، 

 “.آگاه شدن نمی دهند، ابداع کردند

ه شدگان یه راندازی حاشسو فعال “ حاشینه نشینی اطالعاتی”بنابراین رواب  عمومی می تواند با غلبه بر 

 .برنامه های توسعه قرار دهداطالعاتی، کل جامعه را در متن 

است “ دور گزینی”جامعه شناس آلمانی مطرح می کند، از آثار مدرنتیته، یکی “ آنتونی گیدتز”همانطور که 

که بر اساس توسعه رواب  به شکل غیر فیزیکی و ارتباط الکترونیک مد نظر قرار می گیرد و دومی 

های محدود نزدیک به زمینه های نامحدود مکانی و است که رواب  اجتماعی را از زمینه “ نهفتگی زایی”

زمانی سوق می دهد ، باید برای کمک به روند توسعه، ابزارهای مناسبی را بکار گرفت. مثالً استفاده صر  
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ای مثل ایران، دامن زدن به شکا  آگاهی است و باید به از سایت برای ارتقای سالمت عمومی در جامعه

 .و یا رسانه های سنتی روی آورد“ مروج سالمت”تفاده از اطالع رسانی محلی مثل اس

 .عالوه بر کارکردهای یاد شده، ایفای نقش مؤثر در مدیریت بحران را نیز به این فهرست اضافه کرد

 شود؟برنامه ریزی استراتژیک روابط عمومی شامل چه مواردی می

د مدت و هدا  بلنامومی شامل تعدادی از ستراتگیک با یک شرکت رواب  ع، برنامه ریزی ادر بیشتر موارد

زی در آن کار غل امروه مشاکوتاه مدت است. ماهیت داتماً در حال تغییر افکار عمومی و تغییر بازارهایی ک

 امل پیدا کنند.ها باید بتوانند با توجه به شرای  کنونی تطبیق و تککنند به این معنی است که استراتگیمی

، سیس برنامه ای را برای دهدکنند که شش ماه آینده را پوشش مییجاد میها طرحی را ااکثر شرکت

ومی به کنند. رواب  عمکنند؛ آخرین تغییرات را حساب میبررسی برنامه خود در مدت سه ماه تعیین می

 ، این بدانین حالاکند. با انعطا  پذیری زیادی نیاز دارد و درک اینکه همه چیز در طول زمان تغییر می

، شد. معموالًمومی بااب  عمعنا نیست که ارزیابی و برنامه ریزی نمی تواند بخشی مفید از هر استراتگی رو

می واب  عمورخواهد که طی یک سال گذشته و آنچه در زمینه برنامه ریزی استراتگیک از یک شرکت می

، نتایج به رفتها قرار گنهه رساانجام داده اند را بررسی کند. اگر در سال گذشته این کسر و کار مورد توج

ها و زوایای رسانه تواند به یک برند کمک کند تا تعیین کند که کدام رسانهها میدست آمده از این کمیین

راتگی های میزی استمکند و ممکن است بخواهند دوباره از آنها استفاده کنند. ای برای آنها بهتر کار می

است  ار نکردها آنها خوب کببه شرکت کمک کند تا با کمیین هایی که تواند رواب  عمومی قبلی نیز می

ممکن است  در کجا ، شهرت آنهاکنار بیاید و به آنها اطالع دهد که قبل از ادامه مرحله بعدی استراتگی

 .نیاز به اصالح داشته باشد

 فواید برنامه ریزی استراتژیک روابط عمومی

ها و موفقیت های خود در حوزه رواب  عمومی توانند به شکستا میه، شرکتبا برنامه ریزی استراتگیک

نگاه کرده و راه های جدیدی برای ارتباط با مخاطبان هد  خاص اراته دهند. اکثر شرکت های حرفه ای 

دانند چگونه اهدا  تجاری رواب  عمومی در هنر برنامه ریزی استراتگیک متخصص هستند. آنها می

ستراتگی های به اشتراک گذاری پیام های رسانه ای کلیدی هماهن  کنند. هنگامی مشتریان خود را با ا

که یک شرکت دقیقاً بداند که در سال آینده چه کارهایی را باید انجام دهد و هرگونه موانعی که ممکن 

. تواند با استفاده از شرکت رواب  عمومی خود شروع به اجرای طرح حمله کند، میاست بر آن غلبه کند

تواند برای رسیدن به اهدا  خاصی نقاط عطفی را در تقویم قرار دهد. یک آژانس رواب  عمومی حتی می
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تواند شامل ایده های واکنش اضطراری برای مواردی باشد که در برنامه بازاریابی استراتگی همچنین می

 .، به طوری که هرگز بدون پوشش ایمنی رها نمی شویدآیدشما مشکلی پیش می

 دوین برنامه ریزی استراتژیک روابط عمومیت

 :هنگام تدوین برنامه، موارد زیر را در نظر بگیرید

 اهداف و مقاصد را تعریف کنید

؛ مهم ریدری را دا، ایجاد مشاغل جدید یا تقویت رهبری فکاین که آیا قصد افزایش آگاهی از نام تجاری

تی را ها و معیارهای متفاوکسیرهای مختلف تاکتی، زیرا ماست که اهدا  و اهدا  خود را مشخص کنید

اید با بومی شما طلبد. اهدا  چشم انداز گسترده ای برای آینده شرکت شما هستند و اهدا  رواب  عممی

 اهدا  کلی کسر و کار شما همخوانی داشته باشد

 مخاطبان هدف را شناسایی کنید

ی رسد. براا قصد دارد به چه افرادی بات شم، مشخص کنید که ارتباطبر اساس اهدا  و مقاصد خود

اطبی . هر مخکنید دستیابی به اهدا  خود ممکن است تعداد زیادی مخاطر و جمعیت شناسی را شناسایی

خواهید می دامی کهو اق به احتمال زیاد به پیام و تاکتیک های سفارشی بر اساس رابطه خود با شرکت شما

 .، نیاز خواهد داشتانجام دهد

 های کلیدی را تعیین کنیدمپیا

، در مورد خواهید هر بخش چه چیزهایی را یاد بگیرد، به این فکر کنید که میپس از تعریف مخاطبان خود

طر ی هر مخاخواهید پیام های خود را براکسر و کار خود انجام دهید و به خاطر بسیارید. شما می

ی که یام رسانپنها تنظیم کنید. ایجاد یک چارچوب ، نیازها و نقش های آ، ویگگی هابراساس رفتارها

ه های ، از انتشار مطبوعات تا پست های رسانتواند به عنوان پایه ای برای همه ارتباطات آیندهمی

 .اجتماعی تا کیی وب سایت عمل کند

 

 ظر بگیریدها و تاکتیک های کلی را در ناستراتژی

ها ایجاد کنید. استراتگی یک رویکرد ها و تاکتیکستراتگییک برنامه بازی برای اجرای اهدا  خود با ا

گیرد. یک استراتگی برای کلی است که برای دستیابی به اهدا  و رسیدن به اهدا  مورد استفاده قرار می

تواند پیگیری فرصت های سخنرانی برای مدیران دستیابی به هد  فوق افزایش آگاهی از نام تجاری می

، یوتا و نیومکزیکو باشد. با استفاده از این دستورالعمل ت ساختمان در آریزونادر کنفرانس های صنع

ها اقدامات خاصی هستند که باید تکمیل توانید با تاکتیک های خود به سختی برسید. تاکتیک، میگسترده
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نه های ، مدیریت بسترهای رسا، ارتباط با رسانه ها، توسعه اراته ها، مانند آموزش سخنگویانشوند

توانید تاکتیک های رواب  عمومی خود را در ، میاجتماعی و موارد دیگر. با ایجاد اهدا  مبتنی بر زمان

 .یک جدول زمانی قرار دهید تا تیم خود را در جهت اهدا  خود نگه دارید

 فراتر از روابط رسانه ای بیندیشید

توانید از طریق کانال های ، شما میاسترواب  عمومی  ها مطمئناً بخشی ازدر حالی که رواب  رسانه

، به طور ، جوایز و موارد دیگر، ایمیل، رویدادها، رسانه های اجتماعی، از جمله بازاریابی محتوامختلف دیگر

 .اشیدبد خالق ان خوموثر به مخاطبان خود دسترسی پیدا کنید. در پیگیری فرصت های ارتباط با مخاطب

 پیشرفت خود را بسنجید

ید. شخص بسنج، پیشرفت خود را در بازه های زمانی مبه منظور تعیین موفقیت طرح رواب  عمومی خود

، وب ، پلت فرم بازاریابی ایمیلها را از رسانه های اجتماعی، دادهبرای ارزیابی نقاط قوت و ضعف خود

  به اهدا مسیر دستیابیها بکشید. آیا در ، کانال های بازخورد مشتری و سایر مکانCRM، سایت خود

نظم کارها مرزیابی ید؟ اخود در جدول زمانی پیشنهادی خود هستید؟ آیا شما نیاز به تنظیم استراتگی دار

  .کندا مسئول میردارد و تیم شما اهدا  شما را در ذهن نگه می

 نقش راهبردی و استراتگیک رواب  عمومی در سازمان

ت که رفته اسای پذینقش راهبردی و استراتگیک رواب  عمومی در سازمان دنیای امروز بدون هی  شبهه

درون تیم  مومی درعواب  رواب  عمومی در سطوح استراتگیک و عالی سازمان قرار دارد و جایگاه کارگزار ر

در  ست و یااگیک تراترهبری سازمان یا هیأت مدیره است چرا که اصوالً رواب  عمومی یک مدیریت اس

ها از سازمان ترین مدیرانمدیریت استراتگیک سازمان نقش اساسی دارد. حتی در جوامع فراصنعتی عالی

 شوند.میان کارگزاران رواب  عمومی انتخاب می

ایم دهتصاص داود اخدر مدیریت استراتگیک تالش بر این است که در جهان امروزی چه جایگاهی را به خ

خواهیم می به کجا بینیمبن به این موضوع که آرزو داشتیم در چه جایگاهی بودیم، بلکه باید و نه پرداخت

یا  وگذاری شرکت های سرمایهبرسیم. استراتگی به ارزیابی تغییرات رقابتی محی  پرداخته، پتانسیل

 است، حدیکند. یعنی استراتگی طرح واسازمان را برای رسیدن به مقصود در شرای  عینی مشخص می

ستیابی اخته و دها و تهدیدات محیطی مربوط سهمه جانبه و یا تلفیقی که نقاط ضعف و قوت را با فرصت

ماتی است خاذ تصمیکند و یا به عبارتی مدیریت استراتگیک فرآیند اتبه اهدا  اصلی سازمان را میسر می

 شود.که منجر به توفیق ادامه حیات و یا مر  مؤسسه می

http://prbagheri.com/post/%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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هاد نی این کار چه سید براید پرنکه سازمان باید بتواند تهدیدها و نقاط قوت خود را بشناسد. بابا توجه به ای

شرکت  ازمان ویک س و عنصری بهتر از رواب  عمومی وجود دارد. در واقع رواب  عمومی وزارت اطالعات

 ه کند. در اینرا تهی العاتاست. لذا باید عنصر اطالعاتی داشته باشد تا بتواند اطالعات را جذب کند و اط

و در  تواند در کنار مدیریت سازمان قرار گیردکند و میصورت رواب  عمومی نقش استراتگیک پیدا می

یم ا که تصمهای آن ایفای نقش کند. یعنی هر جهدفگذاری، تبیین رسالت سازمان و تعیین استراتگی

مومی جزو عکند. در واقع باید رواب  دا میمومی در آنجا حضور پیعشود، مدیر رواب  استراتگیک اتخاذ می

ورد نیاز ابزار م وهای سازمان باشد و از طر  دیگر برای این کار باید همه عناصر و وسایل استراتگیست

 خود را داشته باشد.

  نتیجه گیری

با توجه به آنچه در ابتدای این بحث به عنوان بعضی از نتایج توسعه مطرح شد، مثل رشد اقتصادی، 

رتقای سالمت عمومی، حاکمیت رواب  افقی، جایگزینی رواب  مبتنی بر مذاکره به جای اقتدار، امکان ا

تفکر، احساس کفایت و شایستگی، آزادی، مشارکت واقعی، کرامت داشتن و ... و نیز با توجه به مواردی 

آگاهی و که به عنوان زمینه های کمک رواب  عمومی به توسعه مطرح شد، همچون نشر و توسعه 

فرهن  سازی، توسعه تحلیل و مطالعات افکار عمومی، جلر مشارکت مردمی و اصالح عملکرد مدیریتی 

های اطالعاتی ، می توان نتیجه گرفت که رواب  عمومی در رسیدن به هر یک از نتایج  و کاهش نابرابری

دستیابی به ارتقای سطح  می تواند کمک های خود را بروز دهد. برای مثال اگر یکی از نتایج توسعه را

مکانیسم کمک رواب  عمومی را این گونه تبیین  بدانیم،“ میزان امید به زندگی”سالمت عمومی و افزایش 

 .می کنیم

می دانیم که خمیر مایه هر تصمیم گیری که نهایتاً به رفتار منجر می شود، آگاهی و اطالعات است. اگر 

ای که بر مینه اهمیت و نحوة حفظ سالمت خود باشد، به گونهجامعه مفروض، دارای آگاهیهای کافی در ز

، نشر دانش و آگاهی رسانی در “قانون طالیی گفتمان”اساسی یکی از قوانین طالیی رواب  عمومی به نام 

حد کفایت باشد، می توان امیدوار شد که اعضای آن جامعه، توانمندی الزم را برای حفظ خود در برابر 

نظریه وضعیتی در رواب  ”سالمت دارند. آنگاه رواب  عمومی می تواند با بهره گیری از های تهدید کننده

به جلر مشارکت عمومی برای رسیدن به این هد  اقدام کند و با توسعه تحلیل و مطالعات “ عمومی

یا محروم ماندگان “ حاشیه رانده شدگان”افکار عمومی، دالیل ضعف آگاهی و عدم مشارکت ها و وضعیت 

ها را دریافته و آنها را در اصالح عملکرد مدیران سالمت جامعه بکار گیرد. در چنین  ز دریافت آگاهیا

وضعیتی است که می توان به کمک رواب  عمومی برای حصول یکی از نتایج توسعه دل بست، به شرطی 

ق آنها در پی کمک که دست اندرکاران رواب  عمومی نیز در استفاده از شیوه ها و تکنیک هایی که از طری
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یریت رواب  عمومی مانند سایر مدبه فرآیند توسعه هستند، اهدا  و نتایج توسعه را مد نظر داشته باشند. 

کارکردهای سازمانی، در دو سطح استراتگیک و عملیاتی قابل مطالعه است. نقش استراتگیک رواب  

منزلة یک وظیفة استراتگیک توجه کرد و سازد به چه دلیل باید به رواب  عمومی به عمومی خاطرنشان می

توان این کارکرد را به شیوة موثرتر انجام داد. نقش اساسی استراتگی رواب  عمومی در دولت، چگونه می

شود. با تمرکز بر ای تبیین میمدیریت وجهه و اعتبار، رواب  کارکنان، بازاریابی و فروش، و رواب  رسانه

م، تئوری و مطالعات موردی بر اهمیت استراتگیک رواب  عمومی برای نگرش استراتگیک و اراتة مفاهی

کند تا استراتگی رواب  عمومی را در بستر وسیع و هماهن  با ها تاکید و به کاربران کمک میسازمان

استراتگی سایر عناصر سازمانی مالحظه کنند. استراتگی رواب  عمومی در بستر مدیریت، جایگاه رواب  

ت مدیره، مدیریت وجهه و اعتبار، ارتباطات درونی و رواب  عمومی، رواب  رسانه، و بعد اعمومی در هی

 که بایستی به آن توجه گردد. هستنداساسی  اخالقی رواب  عمومی برخی از مباحث

 منابع:

ان. تهر محل نشر ، دکتر سید محمد اعرابیترجمه  ، استراتگی رواب  عمومی، (1388)اولیور، ساندرا،

 .دفتر پگوهش های فرهنگیت انتشارا

 ww.prbagheri.ir .نقش راهبردی و استراتگیک رواب  عمومی در سازمان ، (1400احمد.)،باقری

ی اطالعات در توسعه فناور رواب  عمومی نقش،  (1385انصاری، منوچهر.)،سیدعلی، رییس کرمی

 شارات کتاب نو.تهران. انت محل نشر ،درسازمان ها

ات ران. انتشارته محل نشر ،ترجمه رحمان سعیدی  رواب  عمومی، مدیریت در،  (1390وی کی.)،دابی

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 

http://prbagheri.com/post/%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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بررسی آداب دیپلماتیک و نقش تشریفات در مراودات رسمی و بررسی آداب دیپلماتیک و نقش تشریفات در مراودات رسمی و 

  المللیالمللیغیررسمی بینغیررسمی بین
 

 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی -میثم صحرایی

 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات -رام فرهیبه

  

 چکیده:

دگی المللی دستخوش تغییر گردیوده و متناسور بوا تحوول در زنوزمینه و هد : باگذشت زمان رواب  بین

ریفات المللی نیز دگرگون شده است. هد  این مقاله ترسیم تصویری روشن از نقش تشورسمی، رواب  بین

هایی از اسوتانداردهای موجوود کوه المللی است و در این رهگذر حداقلی بیندر مراودات رسمی و غیررسم

قیوق روش تحقیووق: روش تح .ست مورد بررسی قرار گرفته استالملل ضروری ارعایت آن در جامعه بین

ها سامان ای و نیز تجربیات عملی دییلماتساس مطالعات کتابخانهاتحلیلی وبر  -در مقاله حاضر؛ توصیفی

نمایود، اب میگسووترش رواب  با کشورها و افزایش سووطح ارتباطات بوا جامعوه جهوانی ایجو.است یافته

الملول ینبها: یقیناً کارگزاران دسوتگاه دییلماسوی و سیاسوتمداران بوه قانونمنودی حواکم بور روابو  یافته

که امور یآتین  و بخصوص در بعد رفتاری اشوورا  داشووته و در مناسبات خود با جهان خارج حداقل آداب

گیری: این رفتارهوا حاصول جهنتی .باشد رعایت نمایندیمالمللی مطرح و تحت عنوان کد آداب و رفتار بین

و در تعامل  ها در طی قرون بودهروند جدیدی ازت عامل و همکاری متقابل بین افراد، قبایل، جوامع و ملت

ات مرسوم شده است و هور کشووری آتین تشووریفالملل به عنوان آداب و های بینها و سازمانبین دولت

 است متناسر با آداب ورسوم و اعتقادات خود تغییراتی را در نحوه اجرای آن فراهم نموده

 المللی.ها: آداب دییلماتیک، تشریفات در مراودات رسمی، غیررسمی بینکلیدواژه
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 بیان مسئله 

هوا، افکوار عموومی و هوا، کنشهوا، گفتماندییلماسی عمومی روشی جدیود بورای تأثیرگوذاری بور هویت

های جدیود جهوت ها و رسوانهدهی محی  مناسر برای موفقیت دستگاه دییلماسی با کموک شوبکهشکل

ی بور رود که دییلماسی سونتتأمین منافع ملی و پیشبرد سیاست خارجی است. عصر اطالعات به سمتی می

ی( خوود را بوه دییلماسوی جدیود )دییلماسوی عموومت جوای گرایی سیاسی با تکیه بر قدرت سخپایه واقع

 دهد که در آن قدرت نرم برتری دارد.می

جمله دییلماسی عمومی را که با هود  تأثیرگوذاری بور های دییلماسی جدید منامروزه ما تجلی بارز گونه

یت بخشوی افکار عمومی جهانی و ترسیم تصویر مثبت از یک هویت ملی در عصر تصویرسازی و مشوروع

هوای بینیم؛ بنوابراین فعالیتالمللوی مویپذیرد، در عرصوه تحووالت سیاسوت بینها صورت میه سیاستب

الوت افکوار ی ابعاد بر سر کشواندن و دخدییلماسی عمومی در ابعاد مختلف خود را نمایان ساخته و در همه

دارای  وریعمومی و مراکز غیردولتی و مردمی در تأثیرگذاری بر سیاست خوارجی بحوث اسوت. هور کشو

تبواط ورسوم خاصی است که زاتیده شرای  زندگی مردم آن کشور است در دنیوای اموروز برقوراری ارآداب

ت نوه . تشوریفاسیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی خانوادگی، منوط به رعایت اصول و آیین تشریفات است

ر یک سوازمان کوه رونود عنای نظم دهی و نظم بخشی دپرستی، بلکه به مگرایی و تجملبه معنای تجمل

رود. تشریفات رعایوت های منسجمی را در پیش دارد، از اصول اولیه ارتباطات اجتماعی به شمار میفعالیت

گزاران ان و کواریک سری قوانین رفتاری است که نه تنها توس  نمایندگان یک کشور بلکه توس  نمایندگ

هنگوی، متناسور بوا سواختار اجتمواعی و فر شوود وعایوت میرهای سیاسی و اجتماعی مختلف اکثر نظام

آیود؛ اموا در های مذهبی و تاریخی و آداب و رسوم یک کشور تغییراتی در اجرای آن بوه عمول میویگگی

ر و یوبه طوور فراگ برخی از موارد رفتاری، اصول مشابهی وجود دارد که فراگیری آن در رعایت این اصول،

ها به ارمغان خواهود آورد. ایون مجموعوه ها و سازماندستگاه همگانی نظم را در قالر رفتاری منسجم در

توانود در ابعواد گونواگون زنودگی، محول کوار، امواکن عموومی، گامی کوچک در این جهت است کوه می

 .آیدگفتگوهای رسمی، سفرها و ... به کار می

از پورداختن بوه  المللوی تشوریح ودر این نوشتار سعی شده است نظم موجود و مورد قبوول در جامعوه بین

تشریفات اختصاصی کشورها اجتناب گردد، بنابراین، این نوشته تنها موردنیاز و کاربرد دسوتگاه دییلماسوی 

تواننود از ایون نوشوته المللوی فعالیوت دارنود مینیست بلکه کلیه متصدیانی که به نحووی در محوی  بین

یی از اصوول رفتواری کوه رعایوت آن در برداری نمایند؛ به عبارت دیگر این مجموعه هم حداقل هوابهره
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باشد تشریح شده است و هم اصول حاکم بر مناسبات رسومی و غیررسومی موردبررسوی جوامع معمول می

 قرار گرفته است.

 کارکرد دیپلماسی عمومی

 رابطه سازی:

ر ترین کارکردهای دییلماسی عمومی ارتبواط بلندمودت بوا موردم جواموع خوارجی بوه منظوویکی از مهم 

هوای آن کشوور در ذهون مخاطبوان ها و ایجاد فهم از جامعوه، موردم و ارزشاساندن یک کشور به آنشن

ریوق ن شود از ططریق فراهم کردن زمینه درک متقابل است. این رابطه سازی همانطور که بیوا خارجی از

ایجواد  هوا واندیشی، آموزش، اجالسهای کلیدی یک جامعه، ، برگزاری همتعامالت بلندمدت باشخصیت

توان گفت کارکرد اساسوی دییلماسوی عموومی روابو  بلندمودت بوا مردموان های حقیقی است. میشبکه

بسوتر  ها و منافع مشترک است تاکشورهای خارجی به منظور ایجاد شرای  درک متقابل و شناسایی ارزش

 ز سوی کشور هد  مشخص شود؛اهای کشور عامل ها و کنشالزم برای پذیرش سیاست

 دیریت تصویر:م -۲

اینکوه  توجه است.مدیریت تصویر و مدیریت کشورها در خارج کارکرد دومی است که به میزان زیادی قابل

یگور در اذهوان کشورها در محی  بیرون از قلمروش چه وجهه و چه جایگاهی دارد و چه تصویری از آن د

بوت از یوک نمایی و ترویج تصوویر مثتمردان بسیار اهمیت دارد. بازبندد، برای دولمردمان جوامع نقش می

شود که در این زمینه دییلماسی عموومی از نامی آن در جامعه جهانی میکشور موجر ارتقاء وجهه و خوش

واسوطه آن مودیریت ها بهجوید؛ زیرا رسانه ابزاری است که ادراکای مدد میهای دییلماسی رسانهظرفیت

 شود؛می

 اعتباربخشی: -٣

یوت ها در میان جوامع خارجی است کوه موجور ارتقواء ظرفوجر افزایش اعتبار دولتدییلماسی عمومی م

شود؛ یعنی هر چه رتبه اعتباری یک دولت در فراسووی مرزهوایش ها در سایر کشورها میاقدام مشروع آن

ایود توجوه ها و اهدا  خویش خواهود بوود. البتوه بباالتر باشد، با سهولت بیشتری قادر به پیشبرد سیاست

آیود و تحوت یماشت که اعتبار ویگگی پویایی دارد و همیشه پایدار نیست بلکه تحت شرایطی به دسوت د

 (.45-44، ۱۳۹۲رود )هادیان، سعیدی، شرایطی نیز از دست می

 مبانی نظری

پی یر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی با نگاهی میان رشته ای به حوزه های مختلوف دانوش، از فلسوفه و 

ا جامعه شناسی و ورزش و هنر پرداخته است. دو کلیودواژه اصولی در نظریوه میودان بوردیوو، نظریه ادبی ت
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است و ارتباط منطقی میان این دو برقرار است. بوردیو به جای تلقوی  "سرمایه"و مفهوم  "میدان"مفهوم 

یوا میودان  جامعه به منزلة مجموعه ای از افراد، واحدهای ارگانیک یا سیستم های اجتماعی، از حووزه هوا

در نظریه بوردیو عرصه، حوزه و پهنوه اجتمواعی اسوت کوه درآن "میدان"های اجتماعی سخن می گوید. 

تعداد زیادی از بازیگران و کنشگران اجتماعی با منش هوا و ویگگوی هوای تعریوف شوده و توانواتی هوای 

توانند به حداکثر امتیازهوای سرمایه ای وارد عمل می شوند و به تعامل یا رقابت با یکدیگر می پردازند تا ب

ممکن دست یابند. از نظر بوردیو، میدان جزتی از جهان اجتماعی است که به طور مستقل عمل موی کنود، 

یعنی قوانین و الزام های خاص خود را دارد. کسی که به میدانی وارد می شود، باید به نشوانه هوا و قواعود 

به سرعت از آن خارج می شود. مهم تورین میودان موورد  داخلی آن تسل  داشته باشد و اگر نداشته باشد،

میدان تلقی می کنود. مجمووع سورمایه  –است. او میدان قدرت را نوعی فرا  "میدان قدرت"توجه بوردیو 

های اکتسابی از میدان های مختلف )سرمایة کل( نهایتاً  در اختیار قدرت حاکم )حکومت/حاکمیوت( قورار 

 )سیاست داخلی/ سیاست خارجی( بهره برداری کند. "سیاستمی گیرد تا از آن در میدان 

دومین کلیدواژه اساسی در نظریه جامعه شناختی ِبوردیو کوه بوه عنووان مقووم و مکمول مفهووم کلیودی ِ 

است. جامعه عرصه بازی میدان های مختلف است و میودان  "سرمایه"به کار می آید؛ کلید واژه  "میدان"

گون سرمایه هستند. سرمایه از نظر بوردیو اشکال متنوعی دارد: سرمایه اقتصوادی ها اراته کننده منابع گونا

)ثروت(، سرمایه فرهنگی )صالحیت و دانش(، سرمایه نمادین )افتخار و پرستیگ( و سرمایه اجتماعی )اعتماد 

میواب عرصه رقابت بر سر کنترل منابع ک "میدان"بنابراین می توان نتیجه گرفت «و پیوند های اجتماعی 

و عرصه ای برای به دست آوردن مشروعیت است. لذا رقابتی مستمر بر سر کسر و  "سرمایه"و ارزشمندِ 

افزایشِ اشکال مختلفی از سرمایه، از جمله سرمایة سیاسی )قدرت(، سورمایه اقتصوادی )ثوروت(، سورمایه 

مختلف در جریوان اسوت. فرهنگی )منزلت(، سرمایة علمی و ... میان کنش گران و کارگزاران میدان های 

نکته مهم و قابل توجه این که سرمایه های حاصل از میدان های مختلف قابل مبادله و قابول تبودیل بوه 

یکدیگراند. مثالً  از سرمایه کسر شده در میدان اقتصاد و تجوارت )ثوروت( یوا سورمایة میودان فرهنو  

زایش سرمایة میدان سیاست )قودرت سوخت/ )دانش( و سرمایة نمادین )اعتبار و پرستیگ( می توان برای اف

قدرت نرم( استفاده کرد. به این ترتیر، سرمایه  کل، ترکیبی از سرمایه های کسر شوده از میودان هوای 

است، کسانی قرار می گیرند که  "میدان قدرت"مختلف است. به نظر بوردیو، در باالترین رده اجتماعی که 

یعنی دولتمردان و سیاست مداران. همچنین سرمایه ها قابل تبدیل دارای باالترین سرمایه کل نیز هستند، 

و مبادله با یکدیگر است. در واقع از دیدگاه بوردیو دولت حاصل فرآیند ِتراکم ِگونه هوای مختلوف سورمایه 

سرمایه بدل می کند که  -است. تراکمی که به دلیل همین ماهیت ِتراکمی آن، دولت را به دارنده نوعی فرا
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اع دیگر سرمایه و صاحبان آن، قدرت اعمال نفوذ می یابد. میدان ها عرصة کسر سرمایه، مشروعیت بر انو

 و اعتبار است.

ای جووردیوو بوه پی یر بوردیو یک نظریه جامعه شناختی اسوت و ب "نظریه میدان"همانگونه که گفته شد 

ت. جتمواع اسوف در عرصه اهای مختل "میدان"طبقه و کاست یا تقسیم بندی های مشابه، قاتل به وجود 

قابوت بوا د و در رشوافراد و واحدهای انسانی به فراخور شرای  و عالتق و سالتق وارد میدان های مختلف 

بدیل و نقد ا قابل تهدیگران به کسر تجربه، افزایش اعتبار و جمع آوری سرمایه می پردازند. این سرمایه 

 حکوموت و وام -ن نظریه به عرصوه کوالن سیاسوت شدن در میدان های مختلف هستند. اما با تعمیم ای

 :افتیگیری از دو عنصر اساسی آن یعنی سرمایه و میدان می توان به استنتاج های ذیل دست 

دان صوادی، میودر سطح کالن ملی، حوزه ها و میدان های مختلف و متنوعی وجود دارد شامل میودان اقت

 خارجی و دییلماسی؛علمی، میدان فرهنگی، میدان نظامی، میدان سیاست 

ی بور ان کننوده دولت و نظام حکومتی می کوشد تا به عنوان یک کنشگر فعال حضور یا تأثیرگذاری تعیی

 این عرصه ها و در این میدان ها داشته باشد

ای میدان هو کسر حداکثر سرمایه و بهینه سازی سود، هد  اساسی دولت ها/ حکومت ها در عرصه ها و

 .مختلف است

یدان موورد االن هر مقواعد، الزامات و اقتضاتات خاص خود را دارد که باید توس  کنشگران و فعهر میدان 

ونوه کوه ذا همانگرعایت دقیق قرار گیرد. هر میدان بازیگران و کنشگران  مختص به خود را می طلبود. لو

هنو  سوازان یوز فری نفعالین میدان فرهن ، معموالً  تاجران و کارآفرینان موفقی نیستند، فعالین اقتصاد

ا موی اص خوود رخوخوبی به شمار نمی روند. زیرا قواعد و اقتضاتات این دو میدان، متفواوت و کنشوگران 

 .طلبد

الً سورمایه . لوذا موثدولت ها تالش می کنند از سرمایه هر میدان در میدان های دیگر نیز استفاده نماینود

ست خوارجی یدان سیاواند تبدیل به اعتباری در ممیدان فرهنگی )پرستیگ( یا میدان اقتصادی )ثروت( می ت

 .شود

کومت ت ها / حمجموع کل سرمایه و اعتبار گردآوری شده از میدان های مختلف در حساب خزانه کل دول

 .ها واریز و سبر افزایش قدرت و اقتدار و اعتبار نظام سیاسی می گردد

میدان، استفاده مناسر از سرمایه هر میدان در  تعادل، توازن، هم افزاتی میدان ها، بهره وری مطلوب از هر

سیاست خوارجی و  "سایر میدان ها، تجمیع بهینه سرمایه ها و بهره گیری درست از سرمایه کل در میدان 

از الزامات حکمرانی خوب است. در مقابل، تمرکز بیش از حد بر یک میودان و غفلوت از  "رواب  بین الملل

های دیگر، تحقیر و تضعیف یک میدان به منظور بزرگنماتی دیگر میدان  ظرفیت ها و سرمایه های میدان
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ها، عدم توازن و ترجیح و برتری یک میدان بر دیگر میدان ها، عدم بهره گیری مناسر از سورمایه هوای 

 .گردآوری شده در راستای منافع ملی؛ از جمله آفت های سیاست ورزی و حکمرانی است

نه دون پشوتوابواسوت. دییلماسوی  "میودان رزم"لکه همراه، مکمل و مقوم ِ نه رقیر ب "دییلماسی"میدان 

ن رزم در سوت و میودا، بی اعتبار و فاقد نفوذ کوالم ا"میدان رزم"قدرت نظامی و آورده ها و سرمایه های 

ک اصول ی "ه کنیدبا قدرت مذاکر"کنار جنگاوری و سلحشوری به درایت و دییلماسی نیازمند است. گزاره 

د( م/ هوشومندنیای سیاست و میدان دییلماسی است. دییلماسی به پشتوانه قودرت )سوخت/ نور اساسی در

ن و بهره نقد کرد توفیق می یابد. میدان دییلماسی و سیاست خارجی، اصلی ترین و مهم ترین میدان برای

ای هوز میودان برداری از سرمایه و آورده میودان رزم اسوت. در نهایوت آورده و سوود و سورمایه حاصول ا

ی موت واریوز دییلماسی، سیاست خارجی، رزم، اقتصاد، فرهن  به حساب ذخایر راهبردی حکومت/ حاکمی

للوی موی برای کشور در صحنه پر آشووب بوین الم "قدرت، مکنت و منزلت"شود و سبر کسر سه گانه 

 شود.

 المللیاصول کلی تشریفات بین

های متقابل میان افوراد وند مدیدی از همکاریعیارهای موجود در خصوص مساتل تشریفاتی، نتیجه رم -۱

عورو  شوریفات مدر زمینه های گوناگون اجتماعی است. بدون رعایت این معیارها که اموروزه بوه آتوین ت

 هستند، برقراری رواب  سیاسی، اقتصادی است.

 رفتارهای دییلماتیک

ه باشوند کوه او اقعیت را مدنظر داشتها در برخورد با همتای خود از کشور دیگر، همواره باید این ودییلمات

بودین ترتیور  نیز مانند خودش مأموریت دارد منافع ملی خویش را به بهتورین وجوه حفوظ و ارتقوا دهود.

وشویار ین امور هاهنگامی که سفیر یک کشور با وزیر خارجه یک کشور دیگر در حال مذاکره است باید به 

اش در ر و حرفهر کار خود مهارت دارد، دوم هد  هنباشد که او با کسی در حال گفتگو است که نخست د

ات یون موذاکرجهت حفظ منافع و مصالح کشورش هست، سوم این که با تمام توان خواهد کوشید توا در ا

 ترین امتیاز را به حریف بدهد و بیشترین سود را برای خود کسر کند.کم

یان تعهدات لفظوی متقابول اموری متوداول در امور روزمره دییلماسی انجام مذاکرات سیاسی و در نهایت ب

ها گفتوه و پوای بنود ها نیز باید در این میان تالش کنند که آنچه در قالر الفواظ و صوحبتاست دییلمات

شوند به صورت کلمات بسیار دقیق و ظریف روی کاغذ آورده و با شگردهای ویگه بوه آنچوه گفتوه یوا می

رعایت آداب مذاکرات خارجی توسو  دییلموات نیوز ضومن شنیده شده رسمیت و سندیت بدهند. آگاهی و 
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کننود )معصوومی، کننده، به تسریع رونود موذاکره و اثربخشوی آن کموک میانعکاس سطح آگاهی مذاکره

 برخی از این آداب شامل موارد زیر است:( ۲۱: ۱۳۷۳

 شناسیوقت -١

ر  یک کشور به کشور خارجی سوفر ای از طندهنشناسی است، وقتی نمایترین کارها وقتادبانهیکی از بی

کاهد یکی از نکند در واقع این فرد نماینده کشور خود است و باید طوری عمل نماید که از اعتبار کشور می

اعتمواد بشوود عودم رعایوت شود کشور میزبان نسبت به نماینده کشور فرستنده بیاین موارد که باعث می

نده موذکور پوای میوز قورار یوا نمای ۳۰: ۱۰قرار مذاکره باشد و  ۱۰که ساعت برنامه زمانی است مثالً وقتی

شوود ر نمیرارش حاضقمذاکره بشیند یا سر قرار پا میز مذاکره نرود این فرد که سر زمان و وقت مقرر سر 

هایشوان شوناس هموواره سوروقت بوه کارهای وقترساند. انسانادبی و غیرقابل اعتماد بودن را میفرد بی

بول بگوذارد تواند وجهه خوبی را در ذهن طور  مقال اعتمادترند و این قابل اعتماد بودن میرسند و قابمی

شوده و ها، قوانین که در جامعه نوشتهدر نهایت این که رعایت رسم و رسوم، روش(. ۶۱: ۱۳۷۵)شه وری، 

 ادبی است.ها بییا نوشته نشده ادب است و رعایت نکردن آن

 یب نشستن پشت میز مذاکرهآداب ورود به جلسه و ترت -۲

ی وند داراهیئت اعزامی که از یک کشور به یک کشور خارجی که بورای انجوام موأموریتی اعوزام موی شو

اموی عضوای اعزاسمتهای هستند که به ترتیر از مافوق شروع شده و در مادون اتمام می شود هر یک از 

ی یئوت اعزاموهرعایت می شود. وقتی در هیئت تابع دستورات مافوق خود بوده و یک سری سلسله مراتر 

ه ترتیور بودقیقواً  وبخواهند پای میز مذاکره حاضر شوند باید به ترتیر سلسله مراتر به اتواق وارد شوده 

ابول بوه عمول متق سلسله مراتر پای میز مذاکره حاضر شوند. دنیای دییلماتیک، عالم تشریفات، نزاکت و

کنود و بوه ا میاین جهان ظریف و اسرار آمیز معنوی پیود مثل است و هر حرکتی از سوی هر دییلماتی در

بور  دهد که عمل به مثل کند. در همین مقوله یعنی پای روی پا انوداختن هوم عوالوهطر  دیگر حق می

 (.۱۴۷: ۱۹۸۵ تفسیر عمومی زبان بدن، تشریفات و نزاکت تعابیر خاص خود را دارند )مکافی،

بوا رعایوت  تن و نیوزاشتن تفاسیر زبوان بودن از پوای روی پوا انوداخمقدمتا باید یادآور شد که با در نظر د

ین بهای کشورهای مختلف در این خصوص، باید گفت که به طور اصولی، پای روی پای انداختن در سنت

 تعار  است و به دالیل متعدد انجام می شود:ها، حرکتی غیرمدییلمات

 رتری و سیادتنمایش قدرت، ب -الف 

تر، این طور به نظر می رسد ت دیدارهای مقامات کشورهای قدرتمند از کشورهای ضعیفدر بررسی مراودا

که مقامات گروه اول، غالباً حق خود دانسته و اصرار دارند که حتماً این حق را هنگام دیدار از مقامات گروه 
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یون حوق را بورای دوم به نمایش بگذارند تا نه تنها این مقامات که مقامات سایر کشورهای هم طراز نیز ا

آنان به رسمیت بشناسد؛ یعنی، آن مقامات به محض نشستن در محل مالقات با سرسیردگان، پای خود را 

ها رو به روی دهند که تخت کفش آناندازند و بیشتر هم به حالتی این کار را انجام میروی پای دیگر می

 طریقی محل کشف شود. صورت دیگران است. در صورت مشاهده این گونه رفتارها باید به

 تقابل یا مشابهت -ب

ا نشوان داد، ها به دلیل برابری حاکمیت دول، اگر مقامی در مالقات این گونه حاالت ردر برخی از مالقات

ود؛ یعنوی شمطرح می ‘‘ تواند و باید حرکت مشابه نشان دهد. البته، در اینجا مقوله ظرافتطر  دیگر می

سور بوه العمل نشان دهد، بلکه این کار را با ظرافوت و در فرصوت مناکسطر  مقابل، نباید بالفاصله ع

ر انودازد ای روی پای دیگنمایش بگذارد. مسئله تقابل هم جدی است؛ یعنی اگر کسی پای خود را به گونه

ت تواند، همان حالوت را نشوان دهود. در حالوکه تخت کفش او رو به صورت دیگری، طر  مقابل هم می

 فل پای طرفین، شبیه هم است.دوستانه، اما ق

کننود نشینند، چون حس میلت راحت برخی دیگر، از همان ابتدای مالقات این گونه مینشستن در حا -ج

وگو، پوای روی پوا تر هستند، اما اگر ابتدای جلسه به صورت متعار  نشستند، ولوی در خوالل گفوتراحت

رد؛ اموا ل جستجو کرا در موضع و سخنان طر  مقابانداختند، این حرکت قابل تفسیر است و باید دلیل آن 

اتیوک و ا آداب دییلمبوعودم آشونایی  -هیئت اعزامی باید از ارتکاب این گونه حرکات خودداری نماینود. د

 فرهن  ملل:

های خارج از عر  و آداب دییلماتیک متوسل می های مالقات که به شیوهحالت چهارم آن است که طر 

توی بوا حتقابول و هایی از جمله آداب دییلماتیک، اصل حاکمیوت برابور دول، عمول مشود، اساساً با مقوله

ین مقوله اهای فرهنگی ملل آشنا نیست و به خود زحمت نداده است که قبل از سفر یا مأموریت، با ویگگی

 نند.یدا کپالمللی آشنایی آشنا شود. الزم است که هیئت مطالعه ساختارها نسبت به رفتارها و آداب بین

بایسوت پوای روی پوا عضای هیئت هنگام حضور مقامات برابر و باالتر رتیس هیئوت نمیاو آخر آنکه  -ح

 (.۶۰: ۱۹۵۸ اندازند )ساتو سر ارنست،

 مبادله کارت ویزیت -٣

. در قابول اسوتمدر زندگی روزمره کارت ویزیت، وسیله معرفی و آشنایی و حفظ ارتباط و تماس با طور  

هوا حتوی قبول از ورود بوه محول داشتن کارت ویزیت یک ضورورت اسوت و دییلمات زندگی دییلماتیک،

 نمایند.مأموریت نسبت به تهیه کارت ویزیت برای خود اقدام می
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شوود.  های خاص بوا آن مبادلوه مویکارت ویزیت در دنیای دییلماتیک مصار  زیاد و مفیدی دارد و پیام

فارت و کشور سسی و نام التین نام و نام خانوادگی و مقام سیامعموالً در کارت ویزیت حداقل باید به زبان 

 مأموریوت و همچنین در گوشه راست )در کارت فارسی گوشه چپ( و در پایین نام پایتخوت کشوور محول

 ه اموروزهنوشته شود. کارت ویزیت دییلماتیک فقو  بایود حواوی اطالعواتی در هموین حود باشود. اگرچو

ه س، تلکس، پسوت الکترونیوک و در گوشودر پایین کارت شماره فاک های عملی ایجاب نموده کهضرورت

یون نتیجوه اکنند ولی باید توجه کرد که دیگر شماره تلفن و احیاناً آدرس محل کار و س کونت را درج می

از خوود  هوا را بوه پیورویتأثیر رویه و روش بازرگانان و صاحبان صنایع و مشاغل دیگر است که دییلمات

ها در کارت ویزیت خود عالوه بر موارد ها و بازاریاگر دییلماتی مانند مدیران فروش کمیانیواداشته است. 

فیود و بسیار م فوق شماره تلکس، تلفکس، فاکس و صندوق پستی و امثالهم را درج نماید، ممکن است که

 شود.نامیده نمی‘‘ کارت ویزیت دییلماتیک’’ عملی باشد ولی قطعا 

 پذیرایی -۴

شوود،  نتخواب مویارایی معموالً با توجه به مناسبت و تعداد مدعوین و محل برگوزاری میهموانی نوع پذی 

ردهم آیی گتوان آن را به صورت نشسته برگزار نمود و چنانچه این چنانچه تعداد مدعوین محدود باشد می

چنانچوه  ردد وا گودارای ویگگی رسمی و یا اداری است می تواند در ساعات ناهار و به صورت نشسته بر پو

(. ۱۲۱: ۱۳۷۶معصوومی، تعداد مدعوین زیاد باشد نوع پذیرایی باید به صورت بوفه و ایستاده برگزار گردد )

ر برگوزار شبایست به صورت نشسته و معموالً در یقیناً چنان چه میهمانی به افتخار رتیس کشور باشد می

 .ت به اطالع میهمانان برسدکارت دعوبایست مشخص و در شود، در هر حال نوع پذیرایی از قبل می

 خودداری از کشیدن سیگار در جلسه مذاکره -۵

ر هوهای بسیار زیادی دارد در یک جلسوه غیررسومی و دوسوتانه جلسات رسمی با جلسات دوستانه تفاوت

  و نامتعوار شخصی می تواند کارهای را انجام بدهد که در نظر عر  زیاد نسوبت بوه آن مکوان و زموان

یت شده مذکور موجر می شود که حیثیت، شخصوت نباشد اما زمانی است که همان کارهای انجامناشایس

ره لسوه موذاکجیا حتی در مواقعی منافع ملی یک کشور به خطر بیفتد. کاری مثل سیگار کشیدن در یوک 

های حاضر در جلسه نسبت به آن شخص و به تبع آن نسبت بوه های مذاکره یا طر باعث می شود طر 

 اعتماد شده و آن شخص خود و کشور خود را از ارزش اعتبار بی اندازد.شور متبوع شخص بیک

 حفظ آراستگی ظاهر -۶

ظاهر آراسته و رفتار متین مشخصه تشریفات است. پاکیزگی و آراسته بودن همواره در زندگی روزمره و در 

اسوت. رعایوت تناسور در پوشویدن عر  مورد تأکید بوده و در احادیث مذهبی نیز رعایت آن توصیه شده 
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های مناسر همواره سفارش شده است. اجتناب وشلوار پیراهن و کفش و جوراب و انتخاب رن لباس، کت

ونگار و خیلی روشن در محافل رسمی. کت وشلوار و پیراهن هموواره های رنگی و پرنقشاز پوشیدن لباس

ها کج نباشد. پوشیدن کت و شولوار ه، براق و پاشنهها واکس زدباید تمیز، اتوزده و بدون لک باشد و کفش

ای، کفش به رنو  مشوکی و از تیره، تمیز و اطوکشیده، پوشیدن پیراهن سفید، جوراب خاکستری یا سرمه

ها معموالً چادر مشکی با جنس چرم یا جیر، شرط اصلی لباس مرتر بودن و پاکیزگی آن است. لباس خانم

 باشد.بلند میم استفاده از کفش پاشنهرن  وعدمانتو با مقنعه تیره

سومی مرتر بودن آرایش سروصورت و اجتناب از ژولیدگی خصوصیت شورکت در مجوالس رسومی و غیرر

ا بورمألعوام داست. انتخاب لباس باید با رعایت مقتضیات فصل بوده و مندرس نباشد. عودم ظواهر شودن 

یان است و موی اب. ظاهر آراسته مورد توجه اطرافخو، پیگامه و یا لباسهای داخل منزل نظیر دمیاییلباس

ه گوردد ی استفادتواند مبنای قضاوت مثبت در مورد ما شود؛ و سعی شود از ساعت مچی با بند چرمی مشک

 ود.شج بسنده و در صورتی که از انگشتری و از این قبیل لوازم استفاده می شود به یک حلقه ازدوا

 ی معاشرتکنترل رفتار و رعایت آداب عموم -۷

روید بایود اه میرخیابان  همه افراد در خیابان باید با فرهن  رفتار کنند و مؤدب و بانزاکت باشند. وقتی در

هایتان را آهسته حرکت دهیود و هایی متعادل، راست و مستقیم حرکت کنید. دستاز سمت راست و با قدم

ند، تنه زدن عمد موجر ناراحتی کسی شدید ماناد بدن خود نگه ندارید. اگر غیر ها را بی حرکت در امتدآن

اشود و بو لگد کردن تصادفی، بالفاصله معذرت خواهی کنید. هم چنین کسی که خووش پووش و موؤدب 

 گذارد.ها باقی میبداند که در هر شرایطی چگونه رفتار کند همیشه خاطره مطلوبی را در ذهن

هوای رتاتز اهمیوت اسوت. اسوتفاده از عبااشرا  به آداب اجتماعی محل بخصوص کشورهای خارجی حو

ار شوما د از دیودمؤدبانه به هنگام آشنایی، دیدارهای روزانه و خداحافظی شورط ادب و نزاکوت اسوت ماننو

فظ، خیر، روز خووبی داشوته باشوید، بعودازظهر شوما بوه خیور، خوداحاخوشحالم، صبح شما به خیر، روزبوه

 خیر.بهشر

 آداب معاشرت دست دادن -8

دن اثراتش گفت انگیزی دارد و یک نمونه از ایجاد ارتباطات مؤثر فردی بوه حسواب موی آیود. در دست دا

های مختلف آداب معاشرت دست دادن، متفاوت هستند ولی بعضی از نکات مشترک وجوود دارنود فرهن 

ا شما به گردد تها آگاهی الزم را داشته باشند. رعایت این نکات باعث میکه الزم است مردم نسبت به آن

عنوان شخصی با آداب معاشرت باال و شخصیتی محترم شناخته شوید و دیگران خود را ملوزم بوه رعایوت 

احترام نسبت به شما نمایند. شما با نشر و گسترش آداب معاشرت احترام جامعوه و نسول آینوده را نصویر 
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باادب اجتماعی باال از شوما  های فرهیخته وخودخواهید ساخت و در فرداهای این مرزوبوم به عنوان انسان

 شود.یاد می

مصوافحه  دست دادن حامل پیام است. این موضوع ازنظر علمی ثابت شده است کوه نحووه دسوت دادن و

 دهید سعی کنید تا مدت کوتاهی دسوت طور نشانه ادب ذاتی و اکتسابی شماست. هنگامی که دست می

معتقدنود  مخاطور مخوابره شوود. روانشناسوانمقابل را لمس نمایید تا اشوتیاق و محبوت شوما بوه قلور 

ود شودستی در دست دادن نشانه اعتماد به نفس عالی شماست. برای تفهیم پیام همدلی توصیه موی پیش

دهد فشار دهید. اگر دسوت طور  مقابول را ای که او دست شما را فشار میدست طر  مقابل را به اندازه

ت دادن ا قصد مسل  شدن به مخاطر رادارید. شما با دسی تر بفشارید بدان معنی است شما تسل  ومحکم

 نتقلمخواهید عشق و محبت خود را به مخاطر می

 چگونگی رفتار در معابر عمومی -۹

 کوتبه هنگوام حر اره کرد.به رهگذران نباید به حالت خیره نگاه کرد و با انگشت نباید به افراد یا اشیاء اش

و زبالوه در  آب دهوان به حالت خیره به افراد نگاه نموود. از انوداختن در معابر نباید به پشت سر برگشت و

ه هنگوام بوری کورد. معابر می بایست خودداری نمود. در مالعام حتی المقدور باید از کشیدن سیگار خوددا

ه آهستگی بی بایست رانندگی می بایست مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمود. در روزهای بارانی م

را رعایت  یست نوبتگی کرد باید مراقر رهگذران بود. در صف اتوبوس، مترو، بانک و پستخانه می بارانند

فر، سوهای خارجی به سرعت باید خود را با مقررات مربوطه در محل هماهنو  نموود. در کرد و در محی 

نجوره را نبایود پهای بین شهری بدون ضرورت باید لباس مناسر سفر پوشید. در سفر با قطار و یا اتوبوس

رجی از فرهای خواسوباز و بسته نمود در کشورهای خارجی قوانین و مقررات محل را باید رعایت نمود. در 

های برداری ممنوع باید توجه کرد. در مسافرتبرداری نمود و به تابلوهای عکساماکن ممنوعه نباید عکس

گاه رافع مسوؤولیت نند. جهل به قانون هی کخارجی بر اساس نحوه رفتار ما نسبت به کشور ما قضاوت می

 (.۷۹: ۱۳۸۰نیست )توکلی، 

 نحوه معرفی و آشنایی - ١۰

 .رای آشنا شدن و یا معرفی خود به دیگران باید با نام و نام خانوادگی خود استفاده کردنب -

 آداب تماس تلفنی -١١

رسوم نیست فردی که تلفن میزنود در تلفن کردن نیز می بایست اصول تقدم و تشریفات را رعایت نمود. م

قبل از معرفی خود از طر  مقابل بخواهد که خود را معرفی کند. مرسوم نیست فرد دون پایه به خصووص 

در فواصل نزدیک به فرد مافوق خود تلفن بزند، مگر این که فرد مافوق چنین مجوزی را به وی داده باشد. 
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ل دور، فرد مافوق را از طریق منشی معطل نماید. بلکوه مرسوم نیست فرد مادون به هنگام تماس از فواص

 اول می بایست ارتباط وی برقرار و شخصاً با مافوق صحبت کند. ولی فرد مافوق می تواند از طریق منشی

افراد را یافته و سیس به مقام مافوق ارتباط بدهد. به طور اصولی مقام مافوق نیز نباید افراد را برای مودت 

 (.۶۲: ۱۹۷۰تلفن معطل نگاه دارد )برونلی،  طوالنی پشت خ 

 برابری نسبی از نظر تعداد افراد و تخصص گروه مذاکره -١۲

سوتگی خواص شوند که داری تبحر و شایاصوالً هر کار گروه اعزام شونده به مذاکره از افرادی انتخاب می

های مربوط داشوته ص در رشتهدر حرفه و دانش خود هستند و این کارگروه باید به تعداد الزم افراد متخص

ه بوای به نفع خود ور حرفهطباشد تا بتوانند مذاکرات را با دادن کمترین امتیاز و بردن بیشترین امتیاز و به 

در  سواس بوودهحپایان ببرند متخصص بودن کار گروه بستگی به نوع مذاکره دارد که بعضی از موذاکرات 

دی تخصص زیامه و در مواقع غیر حساس نیازی به افراد این صورت باید کارگروه تخصصی وارد عمل شد

طقوی رسوید کننده وجود داشته باشد تا بوه یوک نتیجوه مننیست اما حتماً باید تناسر بین دو گروه مذاکره

 (.۵۹: ۱۳۸۰)ذوالعین، 

 پرهیز از ضبط جلسات مذاکره اعم از صوتی و تصویری -١٣

کنند تا با دادن امتیازاتی به طر ، در مقابل از او   سعی میگیرد دو طرای که انجام میاصوالً هر مذاکره

یافت بعضی موذاکرات هسوتند کوه شود دستای به این هد  نمیامتیازاتی را نیز بگیرند اما در هر مذاکره

عضوی از رسند این در حالی اسوت کوه ببدون نتیجه و بدون اینکه به یک توافق خاصی برسند به پایان می

ند یوا نرسوند تیجه برسشده محرمانه بوده و نیازی به انتشار نتیجه مذاکره نیست اگرچه به نمذاکرات انجام

همچنوین  وپس ضب  کردن تصویری یا صوتی مذاکره بستگی به نوع مذاکره دارد )حساس، غیر حساس( 

ضب   هکننده راضی بطر  مذاکرههای مذاکره دارد که ضب  بشود یا نه که اگر یکبستگی به توافق طر 

 .(۱۱۱: ۱۳۷۶تصویری یا صوتی مذاکره نباشد، نباید اقدام به ضب  کرد )علی محمدی، 

 گیری:نتیجه

کند. عمل و شوغل دییلماسوی نیواز بوه محیطوی ها را آسان میمزیت تشریفات این است که کار دییلمات

بازدیودها جنبوه رسومی ها و دیدوها، مسافرتها، مذاکرات، ضیافترسمی و آرام دارد. تشریفات به مالقات

ها و مزایوای تشوریفات حوافظ و مجوری مصوونیت(. ۴۹: ۱۳۸۱کند )منجود، دهد و تعهداتی ایجاد میمی

ی نشست و برخواست، دیدوبازدیود، شورکت جا با دییلماسی همراه است؛ مانند نحوهها بوده و همهدییلمات

تشریفات فنوی  (۲۰۱:۱۹۶۹مه و غیره )نیکولسون، ها، انعقاد قراردادها، تقدیم استوارناها و عزاداریدر جشن

المللی بوده و عرفوی اسوت و از ها بیاموزند. اکثر قواعد و رسوم تشریفاتی بینی دییلماتاست که باید همه
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قبل تعیین شده است. هی  دولتی نباید به میل خود در آن دخل و تصرفی کند. مگور در حودی کوه مجواز 

داند از آنجوا کوه رفتوار و کوردار هور یوک از ها میرا در صالحیت دولتاست و عر  تشریفاتی حدود آن 

باشود، بنوابراین ایجواب مأمورین اعزامی کشورها به کشورهای دیگر بیان گر رفتار و کردار جامعوه موا می

نماینود، نماید افرادی که در سطوح مختلف به نحوی در معیت مقامات به کشورهای دیگر عزیموت میمی

های الزم را دیده باشند و ته مقام و منزلت میهن اسالمی ما داشته و در این خصوص آموزشرفتاری شایس

بتوانند با انجام وظایف مناسر و برخوردهای پسندیده تصویر مناسوبی از جامعوه ایرانوی در اذهوان دیگور 

یوت مقاموات باید در معکشورها باقی گذارند. به همین دلیل الزم است همکاران ما که بر حسر وظیفه می

 های الزم را فراگرفته تا موفق به اجرای وظایف محوله به شکلی مناسبی گردند.بوده باشند، آموزش
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