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 رانیا در يمجاز يفضا و نترنتیا از استفاده یاجتماع يامدهايپ بر يمرور

 

  يمحمد يمهد

 

 يبدرا  يا سدابقه  ياندات بد  كرا بده وجدود آورده و ام   ين فدرد ياز ارتباطات ب يديجد يبند ، صورتيمجاز ينترنت و فضايا

ضدرورت انجدام    ياجتمداع  يمختلف زندگ يها ده و ارتباط آن با جنبهين پديش استقبال از ايافزا. رده استكا ياربران مهك

اسدتفاده از   ياجتماع يامدهايپ ي جانبه همه ي، بررسيمرور ن مطالعهيهدف از ا. دهد يش مينه را افزاين زميدر ا يپژوهش

 باندك  دانشدگاهي،  جهداد  علمي اطالعات يها در پايگاه شده منتشر ن منظور مطالعاتيبد. باشد يران ميدر ا يمجاز يفضا

اسدتاندارد و حسداس    يهدا  دواژهيد لك، با استفاده از (noormags)نور  يمجالت تخصصگاه يكشور و پا نشريات اطالعات

د يد ران حذف گردير مرتبط با جامعه ايو موارد غ (9810تا 9835)مطالعه  يو خارج از بازه زمان يراركموارد ت. جستجو شد

دست  مطالعات به يبا بررس. قاله بودم 98ه شامل كده شد يت مطلوب برخوردار بودند برگزيفكيه از ك يان مطالعاتيو در پا

 يمختلفد  يمثبدت و منفد   يامددها يانسان، پ ياجتماع يتواند بر زندگ يم يمجاز يه استفاده از فضاكتوان گفت  يآمده، م

امددها بده طدور    ين پيد ه اكدهد  يقات مختلف نشان مياستفاده شده در تحق يرهايمتغ يم بنديو تقس يبررس. داشته باشد

هدا   هدا و هنجدار   ر در ارزشييد و تغ يت اجتماعيد هويابعاد جد يريل گك، شيزندگ كرات سبييتغ ي شامل سه جنبه يلك

ه در كد د يد نما يمدرن عمدل مد   يزندگ كت و سبيجاد هويشتر در جهت ايب يمجاز يدر مجموع استفاده از فضا. باشد يم

 .ژه نموديامدها، توجه ويجنبه از پن يست به ايبا يمرتبط، م ياجتماع -يفرهنگ يها يزير برنامه

 

 ها ها و نگرش ، ارزشيت اجتماعي، هويزندگ ك، سبيمجاز يفضا نترنت، يا :يديلك يها واژه

                                                           
 mehdimohamadi9131@gmail.comد، ارش يارشناسك يدانشجو .  
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