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 آوالیه های شبکه کمک به فرزودان تربیت جهت زوان برای آموزشی فرصتهای 

 
 1 توکلی وسریه

 

 چکیده:

 بزخَردار باالیی تَاًائی اس هسایل حل ٍ هطکالت با بزخَرد در بایذ ٍ. دارًذ آیٌذُ ّایًسل تزبیت در هْوی بسیار سْن سًاى

 .است اّویت دارای سًاى آهَسش در گذاری سزهایِ بز تاکیذ با تَاًوٌذساسی ًظزیِ لذا. باضٌذ

.          است سًاى ساختي تَاًوٌذ ٍ آهَسش جْت در آًالیي ّای ضبکِ ٍ اجتواعی ّای رساًِ کارگیزی بِ اّویت بیاى: تحقیق ّذف

 هثبت تاثیزات ٍ هادراى جولِ اس سًاى رٍی بز هجاسی ّای ضبکِ ٍ اجتواعی ّای رساًِ طزیق اس ّاآهَسش تاثیز هیشاى تعییي ٍ

 .باضذهی فزسًذاى تزبیت رٍی بز سًاى تزبیتی اصَل ّایآگاّی

 .است تحلیلی ٍ تَصیفی: تحقیق رٍش

 ٍ تَاًوٌذی آگاّی،. دارًذ تَاًوٌذ ٍ سالن فزسًذاى تَاًوٌذ هادراى ٍ سًاى دادُ ًطاى تحقیقات ٍ بزرسی: تحقیق ّاییافتِ

 در اًذ تَاًستِ آگاُ ٍ تَاًوٌذ سًاى ٍ. است داضتِ جاهعِ در ایطاى فزسًذاى صحیح عولکزد بز تَجْی قابل تاثیز سًاى آهَسش

 ، اجتواعی ّایهحذٍدیت بِ تَجِ با دّذهی ًطاى تحقیق ًتایج. باضٌذ تزهَفق خَد فزسًذاى تزبیت ٍ خاًَادُ فزٌّگی ارتقاء

دادُ ًطاى خَد اس  آًالیي ٍ هجاسی ّای¬ضبکِ  اس داًص فزاگیزی ٍ  استفادُ جْت بیطتزی توایل هادراى ٍ سًاى اقتصادی،

 .اًذ

 ٍ سًاى ساختي تَاًوٌذ. داضت خَاّذ دًبال بِ را سًاى تَاًوٌذی هجاسی، ّای ضبکِ طزیق اس آهَسش بِ تَجِ: گیزی ًتیجِ

 بِ ٍ باضٌذ داضتِ ساسی تصوین ٍ خاًَادگی لحاظ بِ را بْتزی جایگاُ ضَدهی باعث تزبیتی اصَل اس آًاى ضذى آگاُ ٍ هادراى

 هحسَب جاهعِ یک در هثبت عاهلی عٌَاى بِ ایي ٍ. داضت خَاٌّذ خَد فزسًذاى تزبیت در را هَثزتزی ٍ فعال ًقص دیگز بیاى

 .ضَدهی

  آًالیي ٍ هجاسی ّای ضبکِ طزیق  اس فزسًذاى تزبیت بزای هادراى، ًیاس هَرد داًص اًتقال ٍ تزبیتی الگَّای ارائِ: پیطٌْادات

 تزبیتی اصَل فزاگیزی بِ ًسبت  سًاى تَاًوٌذساسی فزایٌذ باسدارًذُ عَاهل ضٌاسایی

 

 .هجاسی ّای ضبکِ فزسًذاى، تزبیت ، تَاًوٌذساسی هادراى، ، سًاى واژگان کلیدی:

                                                           
 tavakoli.nasrin@yahoo.com -اسالهی  علَم ٍ الْیات بخص – ًَر پیام داًطگاُ علوی ّیات عضَ 1
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