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 مجازی فضای در مدرن ارتباطی هنجارهای گیری شکل و فرهنگی والتتح 

 سال شهر تهران 12-53ای موردی دختران مطالعه

 
 2شهیدی مهشید

 1کالنتری الهام سیده

 

 چکیده:

 هخبلف جٌس ثب تعبهالت ثرای دختراى هعیبرّبی ٍ ّب هالک کِ است هسئلِ ایي فْن دًجبل ثِ ًخست ٍّلِ در حبضر پژٍّص

 از دستِ ایي ثرای هیتَاى را ضٌبسی گًَِ چِ ٍ کذاهٌذ؟ رٍاثط ایي رٍی ثر هَثر ّبی زهیٌِ ٍ ضرایط چیست؟ هجبزی فضبی در

 ثیست ثب یبفتِ سبخت ًیوِ ّبی هصبحجِ طریق از هجٌبیی ًظریِ رٍیکرد ثب ٍ کیفی رٍش ثب حبضر پژٍّص کرد؟ پیذا ارتجبطبت

 از دست ایي گیری ضکل در هحَری هقَلِ پژٍّص، ایي ًتبیج اسبس ثر. است گرفتِ صَرت تْراى استبى جَاى دختراى از ًفر

 هحذٍدیت ٍ دادُ دست از را خَد اّویت جغرافیبیی فبصلِ تعبهالت از دست ایي در ٍ است «کٌطگری ٍ اًتخبة حق» رٍاثط

 ضٌبسبیی تَاى هی را هجبزی فضبی در تعبهالت ٍ رٍاثط از ضٌبسی گًَِ دٍ داد ًطبى ّوچٌیي ّب یبفتِ. ضَد هی ضکستِ ّب

 گفتِ آًچِ اسبس ثر. آى گیری ضکل هجٌبی اسبس ثر راثطِ ضٌبسی گًَِ ٍ راثطِ هذت اسبس ثر تعبهالت ضٌبسی گًَِ کرد،

 اًذ،ثِ ضذُ ثٌذی طجقِ هذت ثلٌذ رٍاثط ٍ هذت کَتبُ راثطِ ًَع دٍ ثِ راثطِ، هذت هجٌبی ثر هجبزی فضبی در تعبهالت ضذ

 جعلی ّبی َّیت ٍ هتسلسل رفتبری،اعتوبد_جسوبًی رٍاثط،ًقبیص اًگبری هرداًِ،سرگرهی گرایی سکس ًظیر هسبئلی کلی طَر

 راثطِ گیری ضکل هجٌبی ثر کِ دٍم ثٌذی طجقِ در است، هجبزی فضبی از حبصل رٍاثط ضذى کَتبُ در هَثر هقَالت جولِ از

 ثِ هعطَف رٍاثط کِ ًیبز ثِ هعطَف رٍاثط ٍ ّذف ثِ هعطَف رٍاثط اًذ، ضذُ ضٌبسبیی رٍاثط از دستِ دٍ است؛ ضذُ ایجبد

 کِ است ثَدُ...  ٍ علوی -کبری حَزُ در ّذف یک هجبزی فضبی در رٍاثط گیری ضکل اسبس کِ دارد اضبرُ ٍضعیتی ثِ ّذف

 اضبرُ حبلتی ثِ اهب ًیبز ثِ هعطَف رٍاثط. است ضذُ کٌطگراى ثیي ًسدیکتر ٍ عبطفی رٍاثط گیری ضکل سجت تذاٍم صَرت در

 .گیرد هی ضکل اجتوبعی تعبهالت ثِ ًیبز یب ٍ جٌسی عبطفی، ًیبزّبی اسبس ثر اثتذا از رٍاثط کِ دارد

 

 .هجٌبیی هجبزی،ًظریِ فضبی ارتجبطبت، دختراى، ٌّجبری، تغییرات واژگان کلیدی:

 

                                                           
1
 کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
2
 کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
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