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 سن تفکیک به را فارسی ورانگویش پرکاربرد واژگان بکارگیری در افتادهاتفاق تغییرات حاضر پژوهش: چکیده

 هـای فنـاوری  طریـق  از بشر ارتباطی ابزار مهمترین عنوان به زبان.  است داده قرار مطالعه مورد آنان جنسیت و

.  اسـت  آورده فـراه   را دنیـا  کنـار  و گوشـه  در مـرد   تـر گسترده ارتباط یزمینه اجتماعی هایشبکه مانند روز

 از تعـدادی  بـاور  بـه  اسـت،  شـده  سـرری  هاآن تولد از اندکی زمان که این وجود با مجازی اجتماعی هایشبکه

 از یکـی .  آورند وجود به سیاسی و اجتماعی فرهنگی، یحوزه در را توجهی قابل تغییرات اندتوانسته کارشناسان

 تصـویری  یارایه برای رسدمی نظر به رو همین از و است زبان افتدمی اتفاق هاآن در تغییر که بارزی هایحوزه

 ایپرسشنامه منظور این برای.  است الز  مندینظا  مطالعات دهدمی روی فارسی زبان در که تغییراتی از بهتر

 بـرای  و آوریجمـع  هـا داده.  گردیـد  توزیع مجازی و چاپی صورت به ورانگویش از نفر 0911 بین و تهیهویژه 

 استفاده دوخی آزمون از افراد بین انگلیسی و فارسی زبان واژگان بستن بکار در موجود تفاوت معناداری سنجش

 گسترش با فارسی زبان ورانگویش میان در فارسی جای به انگلیسی واژگان بکارگیری که داد نشان نتایج.  شد

 ضرورت پژوهش این نتایج.  است یافته ترویج داریمعنی طور به مجازی فضای و اجتماعی هایشبکه از استفاده

 .نمایدمی یادآوری فارسی زبان تغییر شتابان روند به را شناسانجامعه و شناسانزبان یویژه توجه
 فارسی ورانگویش مجازی، دنیای زبانی، تغییر اجتماعی، هایشبکه انگلیسی، واژگان: کلیدی گانواژ
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 مقدمه

 ورانگویش میان در اجتماعی یهاشبکه و اینترنت در رایج انگلیسی زبان لغات کاربرد میزانتحلیل 

 عنوان به زبان . مساله این پژوهش است شناختیجامعهاز نگاه  جنسیت و سن گرفتن نظر در با فارسی،

 به.  است جوامعها و انسان بین تعامل و رابطه ایجاد آن ذاتی کارکرد و است ارتباط برقراری برای نظامی

 نهایتبی دنیای به ورود با و بگذارد جغرافیایی محدود مرزهای از فراتر را پا توانسته انسان زبان، کمک

 اجتماعی هایشبکه توسط که نیست جغرافیایی مرزهای تنها این.  یابد دست بزرگی هایپیروزی به ارتباطات

 را خصوصی و عمومی زندگی میان مرزهای همراه تلفن با کار رواج اند؛یافته تغییردیگر  الکترونیک ابزارهای و

-اجتناب نتایج از یکیدر این میان، .  (00:0936 پور،حسین عرفانی و قائ  منتظر) است برداشته میان از ه 

با گسترش علو  .  است یکدیگر از هاآن تاثیرپذیری و هازبان تعامل جغرافیایی، مرزهای از فرارفتن ناپذیر

 نزدیک یکدیگر به پیش از بیش مختلف ملل افراد و یافته افزایش هازبان دیگرشناسی و تعامل ارتباطات،

 از ناشی اجتماعی تحوالت با همزمان ،روزافزونتعامل و ارتباط شناسان، به باور بسیاری از زبان.  اندشده

.  (0930:11 ،مدرسی) کندمیچالش و تغییر دچار را  بومی هایزبان جمعی، هایرسانه سریع گسترش

.  است زبان واژگانی یدایره گسترش مستلز  تمدن، گسترش و جوامع به جدید هایپدیده ورود همچنین

 یدایره از اصطالحات و هاواژه ورود به که است واژگانی گیریقرض دایره، این گسترش هایراه از یکی

-بخش دیگر از هازبان واژگان اینکه دلیل به واژگانی گیریقرض.  دارد اشاره دیگر زبان به زبان یک واژگانی

 (.12:0922 عزیزمحمدی،) دهدمی رخ ترسریع دارند بیشتری استقالل یا و کمتر ثبات زبان های

 بوده مطرح چالش یک عنوان به ه  و طبیعی فرآیند یک عنوان به ه  زبان در تغییر تاکنون دیرباز از

دهد پیدایش واژگان نوظهور در ترین تغییری که در زبان رخ میمعتقد است رایج (01:0330) تراسک.  است

 هایویرایش کردن آماده در نگارانواژه وظایف مهمترین از یکی که کندمی بیان همچنین وی.  است آن

 انتشار آخرین زمان از که است زبان در جدید یواژه هزاران ضبط و ثبت آوری،جمع ها،نامهفرهنگ از جدید

های فعالیت بشری تغییراتی که در راستای گسترش حوزهدر این روند، .  اندگشته ظاهر زبان در نامهفرهنگ

 شوند،می تحمیل دیگر زبان طرف از بومی زبان در ظرفیت وجود با که تغییراتی ولی ؛استطبیعی  ،بوده

 کشور زبانی تغییر مغلوب، و غالب کشور فرهنگی تعارضات و قدرت نفوذ آثار از یکی.  اندشده فرض چالش

 .  کندمی فراه  را زبانی تغییر موجبات که است، غالب کشور زبان واژگان هجو  حالت، بهترین در یا مغلوب

 ،مثال عنوان به.  است کشورها میان مذهبی و فرهنگی اشتراکات بیگانه، واژگان ورود عوامل دیگر از

 در. ...و حج خمس، زکات، مانند یهایواژه اما گویندمی سخن متفاوتی هایزبان به مسلمان کشورهای اگرچه

 نزدیکی واژها، نفوذ علت است ممکننیز  گاهی.  شوندمی خوانده الفاظ همین با مسلمان کشورهای تمامی

 مشترک یریشه از انگلیسی و آلمانی فرانسوی، مانند هاییزبان هایواژه اکثر ،مثالً.  باشد کشورها زبانی

 نداشته مشترکی یریشه استفاده مورد هایواژه است ممکنه   موارد برخی در البته.  اندشده گرفته التین

 اردو، پشتو، دری، فارسی، زبان مثل کنند؛ استفاده شده رایج آنان زبان در که مشترکی واژگان از ولی باشند،

 .کنندمی استفاده عربی یریشه با مشترک هایواژه از همه که عربی و ازبکی

.  است روز فناوری و علمی هایپیشرفت ،ی بومیهازبان به بیگانه واژگان ورودهای رایج یکی از علت 

 جوانب همه بر گسترده طور به و هستند رشد به رو باورنکردنی سرعت با هارسانه و جدید فناوری روزها این
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 زبان در انگلیسی زبان واژگان از عظیمی سیل این روش،به .  (2:0930 اسالمی،) گذارندمی تاثیر بشر زندگی

 موقع به و مناسب معادل یافتن است، باال بسیار هافناوری این پیشرفت سرعت که آنجا از و شده وارد فارسی

 خیرخواه،) کندمی عمل روز فناوری از ترعقب واژه ساخت فرآیند یعبارت بهشده و یا  دشوار امری آنان برای

0:0922.) 

 ارتباطی مختلف هایفناوری ادغا  اثر بر که است جدید هایپدیده جمله از مجازی اجتماعی هایشبکه

 هاشبکه این که است این دیگر هایرسانه با اجتماعی هایشبکه تفاوت.  است گرفته شکل اخیر هایسال در

 با هاآن دیگر مه  تفاوت.  دهندمی را آنی اطالعات و نظر تبادل یاجازه افراد به برخط یاستفاده امکان با

 به توانندمی افراد که معنی این به است، کاربران برای خالقیت شکوفایی یزمینه ایجاد رایج، هایرسانه

  .دهند انجا . .. و متن فیل ، صدا، تصویر، شکل به را اطالعات تبادل دلخواه،

 خیلی عمر که این با و هستند اجتماعی روابط فضای از جدیدی نسل مجازی اجتماعی هایشبکه

 رایگان عضوگیری با هاشبکه این.  کنند باز یجابرای خود  مرد  زندگی در خوبی به اندتوانسته ندارند زیادی

 در.  (022: 0930 مزدآبادی، نوری و کیا) باشند داشته اساسی نقش مختلف هایسازیجریان در اندتوانسته

 زندگی در بسیاری هایدگرگونیموجب  اینترنت به اتصال قابلیت با همراه تلفن پررنگ حضور حاضر، عصر

 هایرسانه هایویژگی یهمهتقریباً  که دلیل این بهشاید  همراه تلفن.  است شده افراد اجتماعی و فردی

     .(0:0921 وحسنی، کالنتری) کندمی ایفا هارسانه دیگر از ترغالب و ترپررنگ نقشی دارد، خود در را دیگر

 نسل سه جمعیتی هایگروه و فرهنگی تنوع با ایران همچون بزرگی کشور در سریعی و پررنگ حضور چنین

 و نصیری) است شده مختلف هاینسل بین گوناگون جوانب در تغییرات سبب دیجیتال، و صنعتی سنتی،

 (.10:0936بختیاری،

و با وجود  رودمی پیش آن از استفاده فرهنگ از ترسریع بسیار روز فناوری شودمی مشاهدهآن طور که 

 و همراه تلفن از استفاده منفی جوانب گرفتن نادیده اما فراوانی دارد، مثبت جوانب نوین هایفناوریاین که 

 فرهنگی و اجتماعی جدی هایآسیب و مشکالت باعث که آید،می شمار به غفلت نوعی اجتماعی، هایشبکه

 (.10:0932 همکاران، و شهبازی) شودمی

 به بیگانه اصطالحات و لغات ورود هستی ، آن شاهد امروزه که اجتماعی هایشبکه تاثیرات مهمترین از

 زبان نوشتار و گفتار بر زیادی تاثیر اجتماعی های شبکه و اینترنت پیشرفت زیاد سرعت.  است فارسی زبان

 با.  است گیرترچش  المللیبین زبان عنوان به انگلیسی زبان هایواژه نقش میان این در.  است داشته فارسی

 کاربران رشد به رو افزایش شاهد در حال حاضر هاآن به آسان دسترسی و اجتماعی هایشبکه هجو  به توجه

 جدیدی گویش افزودندر حال  آیدمی نظر بهکه این امر در کنار ورود واژگان انگلیسی  هستی  هاشبکه این

 .باشد معیار فارسی گویش یزیرمجموعه به

 سنی هایگروه.  دهدنمی رخ اندازه یک به زبان یک مختلف ورانگویش بین در واژگانی تغییرات

 و سن.  پذیرندنمی تاثیر جدید واژگان ورود از اندازه یک به مختلف هایجنسیت اجتماعی، طبقات مختلف،

 .  شوندمی واقع موثر بسیار نو واژگان ظهور از پذیری تاثیر در که هستند مهمی هایمولفه از جنسیت

 چنین توانمی ،کلی حالت در.  است مردان و زنان بین آشکار هایتفاوت از زبانی رفتار در تفاوت وجود

 کودکی دوران در پسر و دختر.  شودمی آغاز تولد بدو همان از مردان و زنان زبانی هایتفاوت که کرد بیان
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زمان  مرور اببر همین اساس و  و آموزندمی خود جنسی هویت با متناسب را متفاوتی زبانی اجتماعی رفتار

-زبانو ها، رفتار اجتماعی همین نقش.  (000:0320 کوتس،) کنندمی کسب را متفاوتی اجتماعی یهانقش

-می سخن به لبکسی  وقتی.  استافراد گر هویت در حقیقت زبان بیان.  کنندشناختی متفاوتی را ایجاد می

 .  استاو  بودن زن یا مرد شود،می آشکار که مختصاتی از یکی دگشای

 رفتار در تفاوت بروز باعث که امر این  .دارند خاص هایحوزه در متفاوتی عملکرد و نقش مردان و زنان

 عامل یک عنوان به جنسیت ،رو این از  .است تاثیرگذار نیز هاآن بانیز رفتار روی بر شود،می اجتماعی

 هایویژگی جامعه هر در بانوان زبانی رفتار . نمایدنقش ایفا می زبانی گوناگونی و تفاوت بروز در غیرزبانی

 و شودمی متمایز ردانم زبانی رفتار از کالمی و ارتباطی راهبردهایو  زبان سطوح تمامی در که دارد خاصی

از این رو است که   .باشند داشته تاریخ یدوره هر در خود جنسیت به مختص واژگانی یدایره توانندمی حتی

   .اندارزیابی شدهبحث ورود واژگان بیگانه برای زنان و مردان به طور جداگانه 

 ارتباطات دنیا نقاط دورترین در مرد  شده، ترکوتاه هافاصله الکترونیک، ارتباطی ابزار شدن پدیدار با

 اندداده وفق انقالبی چنین با را خود جدید ابزارهای کاربران و رفته میان از فرهنگی موانع  .دارند باه  نزدیک

 که استبوده  معتقد( 019:0306) لوهانمک  .بشناسند دیگر وقت هر از ترکامل و بهتر را دنیا دارند قصد و

   .کرد خواهد دگرگون زمانی اندک در را دنیا کامریوتر و تلویزیون مانند الکترونیک ارتباطی ابزار رواج

-می برقرار ارتباط اجتماعی هایشبکه و مجازی دنیای طریق از دنیا کنار و گوشه در مرد  کههنگامی

  .گیردمی صورت میانجی زبان یک اصطالح در یا مشترک زبان طریق از هاآن بین یمکالمه و ارتباط کنند،

 ورگویش که است چنین این ورانگویش بر میانجی زبان تاثیر  .است دنیا غالب زبان معموال میانجی زبان این

 اجتماعی هایشبکه میانجی زبان با سوه  که گویدمی سخن خود زبان به ایگونه به اجتماعی هایشبکه در

 در زبانی فساد ه  و شوندمی زبان تکامل موجب ه  اجتماعی هایشبکه گفت توانمی ،اوصاف این با  .است

 از . کنندمی هازبان وارد را بیگانه هایزبان ساختارهای و اصطالحات و قرضی هایواژه هاآن که زیرا. دارند پی

 هایشبکه و نوین ابزارهای گذارد،می تاثیر دیگری بر یکی و دارند تنگاتنگ ارتباط فرهنگ و زبان که آنجا

 پیش در را خود راه دنیا در مشترک زبان یک ایجاد هدف با و خود خاص اصطالحات و لغات ورود با جهانی

   .کنندمی حاک  دنیا تما  بر را مشترکی فرهنگ طریق این از و اندگرفته

 آن از که است گرفته صورت توجهی جالب هایپژوهش بشر زندگی بر فناوری تاثیر موضوع خصوص در

 اسالمی و( 0920) فرمحبی و وفامهر ،(0939) گریوانی و امیرپور ،(0921)حسنی و کالنتری به توانمی جمله

 قرار ارزیابی مورد را نوین یهارسانه و جوانان میان یرابطه( 0921)حسنی و کالنتری . کرد اشاره( 0930)

 و زندگی سبک بر آن تاثیر و جوانان یروزمره زندگی در همراه تلفن از استفاده آثار پیرامون بحث به و دادند،

 همراه تلفن و کلی طور  به ارتباطی و اطالعات های فناوری که رسیدند نتیجه این به و پرداختند آنان هویت

 همراه تلفن فناوری یعمده کنندگان مصرف جوانان . است شده تبدیل  جوانان فناوری به خاص، طور  به

 کنند می استفاده جدید روابط دادن شکل و خود اجتماعی های شبکه حفظ برای همراه تلفن از آنان . هستند

 که اینکته و است شده تبدیل افراد شخصی یحوزه تعریف برای مه  یوسیله یک به موبایلی ارتباطات و

 یهاشبکه با کار مخرب آثار واز هستند هویت کسب دنبال به جوانان که است این داشت نظر در باید



    751                      ... ی روند بکارگیریمطالعه

 که استگرفته نظر در سیّال امری را جوانان هویت مفهو ، این  .باشدمی” سیال هویت“ کسب اجتماعی

   .شودمی دگرگونی دستخوش لحظه به لحظه

 تبیین به خشنودی و استفاده ینظریه و یابیساخت ینظریه از استفاده با( 0939) گریوانی و میرپورا

 در و اندپرداخته جوانان اجتماعی روابط و روزمره یهاکنش بر هاآن یهاپیامد و نوین اجتماعی یهاشبکه

 یهامحدودیت رفتن بین از و مجازی اطالعات و ارتباطات عصر حاضر، عصر که نداهرسید نتیجه این به نهایت

 اجتماعی یهاشبکه و رودمی بین از اجتماعی یهاشبکه طریق از محدودیت این که است مکانی و زمانی

 . نمایدمیایفا  جامعه و خانوادگی روابط کاهش و زندگی سبک تغییر و جوانان به دهیهویت در پررنگی نقش

 عمیق وابستگی جهت به و کنندمی تغییر خوشدست را جوانان عقاید و هاباور ها،نگرش اجتماعی هایشبکه

 و تقویت به اجتماعی یهاشبکه با کار سازی فرهنگ و هاآن به دهیآگاهی گفت توانمی آنان، به جوانان

   .نماید شایانی کمکتواند می جوانان در تنش بدون و سال  زندگی سبک گسترش

 تاثیر یمطالعه به( 0920) فرمحبی و وفامهر” انسان زندگی بر فناوری تاثیر“عنوان با پژوهشی در

 که رسیدند توصیه این به و پرداختند انسان زندگی...  و اقتصادی سیاسی، فرهنگی، مختلف جوانب بر فناوری

 ها،آن نظر اساس بر  .نگیرد قرار الشعاعتحت انسانی هایارزش تا برد صحیح استفاده فناوری از توانمی

  .یابدمی وابسته بدان را خود سریع خیلی کننده، مصرف و آوردمی ارمغان به خود با جدید فرهنگی فناوری

 به دسترسی  .است متفاوت دیروز یهاارزش با که کندمی عرضه بازار به خود با جدید هایارزش فناوری

 نوعی نهایت در و شده گوناگون جوامع افراد سازی یکسان موجب اینترنت و ماهواره طریق از اطالعات

   .یابدمی گسترش زمین سرتاسر در ارتباطات صنعت نوین تجهیزات طریق از غالب یکسان فرهنگ

 ابعاد در اجتماعی یهاشبکه تاثیرات و هاآن تاریخچه اجتماعی، یهاشبکه تحلیل به( 0930) اسالمی

 قرار مطالعه مورد روز اجتماعی یهاشبکه ترینمخاطب پر عنوان به را بوکفیس و پرداخته زندگی مختلف

 و تاثیرگذارند افراد زندگی گوناگون ابعاد در اجتماعی هایشبکه که است رسیده نتیجه این به وی  .است داده

   .کنندمی ایفا بسزایی نقش ه  جوامع، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، مختلف ابعاد در

 که واقعیتی از واقعی تصویری یارایه خصوص در پژوهشی تاکنون که مطلب این گرفتن نظر در با حال

 انگلیسی زبان لغات کاربرد میزان یمطالعه به که شدی  آن بر است، نشده انجا  است افتادن اتفاق حال در

  .برردازی  جنسیت و سن گرفتن نظر در با فارسی، ورانگویش میان در اجتماعی یهاشبکه و اینترنت در رایج

 ایجاد به موفق اجتماعی یهاشبکه آیا که برردازد موضوع این به دارد قصد پژوهش این ،مشخص طور به

  ؟است بوده چگونه مختلف هایجنسیت در تغییر این رونداین که  همچنینو  اندشده ایران در زبانی تغییرات

 

 پژوهش انجام روش

از  هاآن فارسی معادل و اجتماعی هایشبکه در پرکاربرد انگلیسی یواژه 01 پژوهش، انجا  منظور به  

 هاآن اساس برشدند و سرس  انتخاب واژگانی بر اساس نظر سه نفر از اساتید  011میان یک لیست 

را که در  یاواژه ها خواسته شده بود آزمودنیکه در هر سوال آن از  شد تنظی سوالی  01 ایپرسشنامه

   .نماید انتخاب آن فارسی معادل یا و انگلیسی یواژهدو  میان ازدهد خود ترجیح می ۀارتباطات روزمر
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ی مذکور ه  به صورت دستی و ه  به صورت فر  الکترونیکی با محتوای یکسان آماده پرسشنامه

 سن و تحصیالت میزان با هدف هایگروهنفر از  0911 بین دستی و الکترونیک طریق ازو سرس  گردید

با توجه فرمول   .توزیع شد بود دارخانه زنانو  کسبه ،مدارس آموزاندانش دانشگاهیان، شامل که متفاوت

کلی و دو گروه  به طوری انتخاب شده برای زنان و مردان انتخاب نمونه کوکران و جدول مورگان تعداد نمونه

سال و باالتر تعداد نمونه  60و  1-06های سنی در این پژوهش کافی بود اما در گروه 20-66و  00-26سنی 

سال و باالتر به طور جداگانه مورد تحلیل قرار  60و  1-06های کافی نبوده است که به همین دلیل گروه

ند و شد آوری جمع ی تکمیل شدههاپرسشنامه  .اندی کلی مد نظر قرار گرفتهو فقط در محاسبه نگرفته

 برای پرسشنامه 0010 و حذف نیاز مورد اطالعات از بخشی بودن ناقص دلیل به پرسشنامه 026سرس 

  .شدندو خالصه  بندیجمعبه صورت منظ  ها استخراج و از پرسشنامه هاداده  .ندشد انتخاب نهایی تحلیل

 دوخی آزمون از مختلفهای گروه بین واژگانبکارگیری  در تفاوت معناداری سنجش برایدر این پژوهش، 

 . شد استفاده

 

 نتایج

 زبان واژگان از درصد 60% و انگلیسی زبان واژگان از 03% پژوهش، این نندگانکشرکت کل بین از

 را فارسی زبان از استفاده% 69 و انگلیسی زبان از استفاده هاخان  01% میان، این در . اندکرده استفاده فارسی

 زبان واژگان از بانوان استفاده میان معناداری تفاوت که دهدمی نشان ه  دوخی آماری تحلیل. اندداده ترجیح

 است حالی در این . است متغیر متفاوت سنین با افراد در کاربرد میزان البته. دارد وجود فارسی و انگلیسی

 آمده دست به نتایج مقایسه . است بوده انگلیسی زبان به استفاده مورد واژگان درصد 01% آقایان بین در که

  نشان همچنین .دهدمی نشان را آقایان بین انگلیسی، و فارسی زبان واژگان از استفاده میزان معنادار مایزت

  .(0جدول ) باشدمی بانوان از بیشتر آقایان بیندر  انگلیسی زبان واژگان از استفادهحج  

 
 مختلف سنی یهاگروه در انگلیسی واژگان کاربرد توزیع. 1جدول

 سنی گروه
 مرد زن

 تعداد دوخی فارسی انگلیسی تعداد دوخی فارسی انگلیسی

0-11 921 (01)% 261(69)% 09.96 01  - - -1 

11-41 02111 (00)% 06216(60)% 900.96 030 6603(00)% 2963(90)% 009.30 022 

41-11 3122(09)% 0121(91)% 0112.60 226 0020(01)% 2101(99)% 0120.22 002 

 0 06.02 %(93)013 %(00)012 1 9.60 %(00)200 %(60)013 باالتر -11

 213 0023.23 %(99)0212 %(01)01901 231 0991.01 %(69)20001 %(01)22910 کل

 1.10: داری معنی سطح                 0.96:  بحرانی مقدار
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 آنان، انگلیسی معادل 01 و فارسی واژه 01 میان از آقایان و بانوان بین واژگان ارزیابیپس از 

 که داد نشان پژوهش این هاییافته  .دنشد مشخص نیز گروه دو هر در هاهواژ کاربردترینک  و پرکاربردترین

 20% با” عکس“ یکلمه و انگلیسی هایواژه پرکاربردترین 31% با online، و download ،email هایواژه

  . (2جدول ) است آقایان بین در فارسی یواژه پرکاربردترین

 و 36% با copyهایواژه ترتیب به هاخان  بین در فارسی و انگلیسی هایواژه پرکاربردترین، همچنین

 mutual هایواژه و عبارات جنسیت، گرفتن نظر در بدون و مجموع در . استبکارگیری  13% با” مخفی“

friend و 00% با picture با” چاپ“های همچنین واژه و انگلیسی واژگان کاربردترین ک بکارگیری  03% با 

، آقایان و بانوان مجموع در . اندبوده فارسی واژگان کاربردترینک بکارگیری  9% با ”برخط“ و” رایانامه“ ،%0

   .(2جدول ) است بوده privacy آن کاربردترینک  و copy انگلیسی واژه ترینرایج
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 (انگلیسی واژگان کل فراوانی ترتیب به) فارسی و انگلیسی واژگان کاربرد فراوانی. 4 جدول

 کاربرد درصد

 واژه

 کاربرد درصد

 واژه

 کاربرد درصد

 واژه

 کاربرد درصد

 واژه
 کل

مر

 د
 کل زن

مر

 د
 زن مرد کل زن مرد کل زن

 Copy 36 30 36 رونوشت Black list 0 0 0 03 10 02 سیاه لیست 60 23 92

 Email 30 31 32 رایانامه Data 2 9 3 00 16 00 داده 66 20 93

 Password 23 31 23 عبور رمز Bye 00 01 00 06 60 03 خداحافظ 90 00 60

 Search 22 22 22 جستجو Back up 02 02 02 09 19 02 پشتیبان 61 21 62

 Download 20 31 22 بارگیری Deliver 02 9 00 00 09 01 دادن تحویل 60 91 69

 Online 29 31 21 برخط Alarm 09 9 01 06 09 00 هشدار 60 91 66

 File 62 10 06 فایل مدیریت 02 20 60
manager 

 Chat 20 39 21 گووگفت 00 1 09

Commen 09 02 06 نظر 61 62 60
t 

 Print 26 20 20 چاپ 00 00 00

06 21 09 
 افزارنر 

 کاربردی
06 19 61 Applicati

on 
 Profile 21 32 29 نمایه 21 01 01

 Like 29 20 29 پسند می Install 01 06 01 02 00 09 نصب 62 66 61

 Game 03 01 22 06 60 02 بازی 60 06 62
 روز به

 رسانی
20 31 12 Update 

 Poke 20 2 20 60 01 62 سیخونک 03 99 02
 شناسه

 کاربری
13 32 10 User 

name 

 Send 11 22 12 ارسال Sticker 22 02 29 62 60 61 شکلک 02 00 09

 Offline 10 39 11 خط برون Hi 29 1 23 92 26 60 سال  02 10 00

Notificat 90 02 62 اعالنات 06 92 02
ion 

 Add 10 21 11 افزودن 26 21 29

 Status 26 00 21 61 66 60 اصلی صفحه 01 00 03
 مسدود

 کردن
10 26 19 Block 

Homepa 61 66 60 وضعیت 01 00 03
ge 

20 02 23 
 متصل

 شدن
10 22 10 Connect 

 Code 12 13 16 شناسه Attach 20 20 22 90 01 60 پیوست 06 69 03

 Site 01 20 12 پایگاه Tel 22 06 99 93 20 90 تلفن 00 16 06

 Paste 02 20 12 الحاق Tag 22 00 92 23 62 96 کردن ضمیمه 10 02 00

 Contact 91 62 96 تماس لیست 11 02 00
list 

 Link 01 26 10 پیوند 99 00 23

 Group 91 09 90 91 22 99 گروه 09 12 01
 حساب

 کاربری
11 21 06 Account 

 Icon 02 29 01 نمایه Webcam 99 2 02 92 91 92 دوربین 02 11 02

 Friend 96 01 61 96 20 92 دوست 00 16 02
 اشتراک

 گذاشتن
00 29 01 Share 

 Setting 09 16 00 تنظیمات Call 96 20 91 90 26 92 تماس 00 10 02

 Upload 02 21 00 بارگذاری Privacy 90 09 62 20 93 23 خصوصی حری  16 00 10

 Reject 09 06 09 رد Confirm 91 90 91 21 90 23 تایید 19 00 10

 Hack 00 13 02 رخنه Pic 92 20 66 20 03 26 عکس 16 20 10

 Forward 02 16 02 به ارسال Invisible 92 20 62 20 92 29 مخفی 13 02 11

 Mutual 00 23 02 مشترک دوست 20 10 22
friend 

92 01 66 
 قطع

 ارتباط
02 29 00 Disconnec

t 
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 بحث

 نتایج به توجه با  .زنندبه تغییرات نامطلوبی نیز دامن می ذکرشده مزایای بر عالوه ارتباطی ابزارهای

 کاربران زبان بر نامطلوبی تاثیر ارتباطی ابزارهای و اجتماعی هایشبکه کامریوتر، از استفاده ،آمده بدست

 در که هستند اصطالحاتی و لغات انگلیسی معادل از استفاده به متمایل کاربران بیشتر درصد . است داشته

  31% با online و download، email هایواژه که دهدمی نشان هاداده  .هستند رایج ارتباطی ابزارهای

 استفاده مورد یواژه پرکاربردترین 20% با ”عکس“ و. هستند آقایان بین در انگلیسی یواژه پرکاربردترین

 واژه سه بودن پرکاربرد دلیلشاید  . است متفاوت بانوان بین در کلمات این کاربرد درصد . است آقایان

download ، email و onlineنا  با آغاز از که است جدید هایفناوری به مربوط واژگان این که باشد این 

 به توجه با ،پس . است کرده سازیمعادل تاخیر با فارسی ادب و زبان فرهنگستان و اندشده وارد خود اصلی

 "عکس" واژه بودن پرکاربرد دلیل. شودمی دشوار جدید معادل یواژه پذیرش عمو  میان اصلی یواژه رواج

 استفاده مورد مفهو  همان یااین واژه جدید نبوده و  ،این است که در مقایسه با سه واژه ذکر شدهه  شاید 

  . دارد هماهنگی زبانانفارسی آوایی نظا  با آوایی، نظر از همچنین . است بوده زبانانفارسی

 فارسی یواژه پرکاربردترین و 36% با copy بانواندر میان  استفاده مورد انگلیسی یواژه پرکاربردترین

 همراه تلفن سرس ورایانه  بعد  و چاپ دستگاه ورود با ابتدا در واژه این . است بودهبکارگیری  13% با”مخفی“

 وشده  پرکاربرد روز فناوری یواسطه به” مخفی“ یواژه . شد وارد فارسی واژگان در متمادی سالیان طی

 اما نداشته دیگری کاربرد مخفی، دیرینه معنای در جز این از پیش  .است یافته تریگسترده معنایی یحوزه

   .دانست آن تلفظ دشواری را invisible انگلیسی معادل از نشدن استفاده اصلی دلیل توانمی

 یواژه 01 بین در فارسی زبان واژگان کاربردترین ک ” برخط“ و ”رایانامه“ ،”چاپ“ میان این در

 در ویژه به) دیرهنگا  و نامناسب سازی معادل به توانمی واژگان این بودن کاربردک  علل از  .بودند منتخب

 یا و اندنشنیده را واژگان فارسی معادل تاکنون یا که گویندمی افراد اغلب . کرد اشاره( برخط و رایانامه مورد

   .است نامانوسها برای آن فارسی معادل بستن کار به بودند شده آشنا انگلیسی یواژه با ابتدا از چون کهاین

 با گفتن سخن اجتماعی پرستیژ به توانمیدیگر ترویج بکارگیری واژگان انگلیسی  عواملمیان  از

 نکته این . گرددمی جوانان میان در جاذبهباعث ایجاد  که کرد اشارهاز نظر برخی کاربران  انگلیسی واژگان

 و 00% ترتیب به picture و mutual friend یواژه دو از خود یروزمره مکالمات در کاربران که است جالب

 این  .کنندمی استفاده 10%و  22%به ترتیب  ”کسع“ و” مشترک دوست“یعنی هاآن فارسی معادل از و %03

 ه  شاید و برآمده کاربران نیاز تامین یعهده از زمینه این در فارسی زبان که است این یدهنده نشان امر

 به کهاین . باشدمی واژه این از محدود یاستفاده دلیل زبانانفارسی برای mutual friend تلفظ دشواری

 خود هستند، پرکاربردتر” مشترک دوست“ و ،”عکس“ ،”مخفی“ چون کلماتی واژه 01 بین از دلیل چه

   .دهند قرار مطالعه مورد را آن توانندمی پژوهشگران که است توجهی قابل موضوع

 تاثیرات رسد،می سال 01 به نزدیک ایران دررایانه  و همراه تلفن گسترده رواج عمر اینکه به توجه با

 بوده زیاد بسیار ،اول سنی گروه دو کاربران برای ویژه به ک ، زمان این طول در همراه تلفن با کار از حاصل

 به . است درصد 01 باالی سال 26-00 و 06-1 سنی گروه دو در انگلیسی واژگان از استفاده درصد . است
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 سنین در انگلیسی زبان تسلط شروع احتمال ورایانه  و همراه تلفن با کار شروع سن کاهش رسدمی نظر

 66-20 سنی گروه در انگلیسی واژگان از استفاده گیرچش  افزایش  .است بوده موثر روند این در نیز کمتر

 عواملی دانشگاهی تحصیالت و اجتماع در بیشتر حضور محیطی، شرایط تغییر که دهدمی نشاننیز  سال

 واژگان از استفاده میزان رفتن باال نسبت همان به و اجتماعی هایشبکه از استفاده میزان بر که هستند

   .هستند تاثیرگذار انگلیسی

 در شده مشاهده نوسان انگلیسی واژگان کاربرد میزان در بانوان سنی هایگروه در هایافته اساس بر

 ترجیح را انگلیسی واژگان از استفاده 06% متوسط طور به سنی گروه هر در آقایان متوسط طور به که حالی

 میزان یک به سنین تما  در آقایان بین در فارسی واژگان بر انگلیسی واژگان رواج روند دیگر، بیان به. اندداده

 دلیل این به بانوان که باشد واقعیت اینتواند های سنی بانوان میگروه تواندمیدر میان  نوسان دلیل  .است

 فرصت آقایان به نسبت هستند مشغول نیز داریخانه به خانه از بیرون در کار بر عالوه خاصی سنین در که

   .دارند اجتماعی هایشبکه در حضور برای کمتری

 فهرست از را” رایانامه“ و” بارگیری“ و” چاپ“ چون کلماتی حذف زمان مرور به آمده دستبه نتایج

 یحوزه) بارگیری مانند هامعادل این از برخی که است ذکر به الز  . کندمی بینیپیش فارسی زبان واژگانی

  .است نداشته وجود اجتماعی یهاشبکه و هاافزارنر  کاربران واژگانی یدایره در ابتدا از( افزارنر  تخصصی

 این یعنی است درصد 20% فارسی یواژه پرکاربردترین در درصد، باالترین که است ذکر قابل ه  نکته این

-می استفاده فارسی زبان پرکاربرد لغات انگلیسی معادل از زبانان فارسی از 03% حالت ترینخوشبینانه در که

   .کنندمی استفاده انگلیسی یواژه پرکاربردترین فارسی معادل از 0% فقط که است حالی در این. کنند

 کاربران توسط” like“ مانند کلماتی دهدمی نشان وضوح به فارسی جمالت در انگلیسی کلمات کاربرد

 در واژگان از ایکنایه یاستفاده شاهد حتی . است شده ”نداشت حرف کارت یا آفرین“ جایگزین فارسی در

   .باشدمی ”تجربهبی و گیج، پاچلفتی،ودست“ از کنایه offline آن در که هستی  2 یشمارهی جمله

 و لغات رادیو،به عنوان مثال، . است شده پدیدار نیز جدید زبان ،فناوری هر رواج با گذشته، سالیان در

 ها،آن دنبال به  .معرفی نموددیگری را  مخصوص لغات تلویزیون رایج کرد و سرس را خودخاص  اصطالحات

 به(. 291:2116 کریستال،)پیروی نمودند  قاعده این از نیز همراه تلفن و اینترنت نهایت در و رایانه ماهواره،

این  . است کرده ایفا دیجیتال دنیای یتوسعه در اساسی نقشی همراه تلفن اخیر، هایسال در خاص، طور

 دوربین همچون چندمنظوره ابزاری به کرده و فراه  مشترکان برای را اینترنت به دسترسی ابزار امکان

 تلفن ارتباطی و تعاملینقش  اهمیت بر امر همینو  شده تبدیل...  و تلویزیون رادیو، برداری،فیل  و عکاسی

چندمنظوره  هایابزار نصب امکان و همراه هایتلفن آسان و ارتباطی سریع قابلیت . است افزوده همراه

 .است داده افزایش شدت به را اجتماعی هایشبکه کاربران تعداد ارتباطی گوناگون و کاربردی

 وجود به افراد برای جدید یرا در دنیامختلف های هویت ایجاد قابلیت اجتماعی هایشبکه و اینترنت

 یا پنهان به مایل فرد یا باشند نداشته خارجی وجودواقعی  دنیای درها شاید برخی از آن هویت کهاند آورده

 مرد  برای را مجازی فضای از استفادهکه همین امر نیز  باشد خاصی هایمحیط در هاآن نمودن هویدا

ی نتیجه بازاندیشانه و مدرن هویت از حمایت و تقویت  (.002:0930همکاران، و معمار) کندمی ترجذاب

 هایشبکه ظهور با (.6:0939همکاران، و کیانرور) است جوانان خصوص به کاربران بین در اینترنت از استفاده



    751                      ... ی روند بکارگیریمطالعه

 نقاط تما  در توانندشوند و میمی باخبر وقایع از دنیا سریع مرد  و رفته میان از کشورها مرزهای اجتماعی

   .بگذارند اشتراک به مختلف موضوعات یدرباره را خود نظرات و عقاید و بیابند دوست دنیا

 با کار یواسطه به کشور یک معیار زبان یا مادری زبان در انگلیسی زبان واژگان از مداو  یاستفاده

-موقعیت و تعامالت در انگلیسی زبان واژگان نفوذ به منجر ارتباطی، ابزارهای و اجتماعی هایشبکه کامریوتر،

 روند بهتر شدن روشن برای  .دارد پیدر را زبانی فساد زمان، مرور به امر این که شود،می زندگی عادی های

 هایوگوگفت از و مخفی زبان لغات فرهنگ کتاب از هاییمثال انگلیسی، واژگان از استفاده شدن عادی

  . است شده آورده اینجا در دبیرستان، مقطع در زبانانفارسی یروزمره
 .کرد  اکتیودی رو بوک فیس اکانت (0

 .کرد  بالکش ذاشت،می بد هایکامنت بوکفیس تو فرندام از یکی (2

 .بود  آنالین وقت دیر تا دیشب (9

 .میشه سیدی زود زود ضعیفه، اول همراه اینترنتی پک (6

 .شدن تیدیل خودخودبه بوکفیس توی کامنتای (0

 شاید نگاه، یک در. هستند نوجوان و آموزدانش قشر مکالمات از برگرفته ذکرشده جمالت یهمه

 و است الکترونیک دنیای و مجازی فضای به محدود انگلیسی واژگان از استفاده که برسد نظربه گونهاین

 در تعلل دلیل به ه  متاسفانه اما . کندنمی پیدا راه عادی اجتماعی زندگی یعنی غیرمجازی دنیای به

بیشتری  شواهد مجازی فضای از استفاده گسترش زیاد بسیار شتاب دلیل به ه  و فرهنگی بسترسازی

 ،است شده دیده نیز افراد روزمره گفتگوهای در معیار فارسی زبان به مجازی دنیای واژگان نفوذ بر مبنی

 :آیدمی زیر در آن از هایینمونه که

 کرد ؟ ضایعش چطور کردی حال( الف (0

 .داری الیک. ایول اره( ب

 .افالینه افالینه نیست، بارش چیزی کال که رضا (2
 .بود کرده هنگ مغز . بود سخت خیلی ریاضی سواالی (9

 .بدین من  به نوتیفیکیشن یه فوتبال برید خواستید وقت هر (6

 .سایلنته روی ناصر (0

 .بشه ریست حسابی باید وحید (0

 .نشستن تریپیام  اونا (1

 .کرده کیلیک من روی اون (2

 .کرده عیب یوشپیسی احمد (3

 .باالست رمش جواد (01

 و رادیو مانند جمعی هایرسانه و فارسی طنز و شعر زبان در حتی اجتماعی هایشبکه در رایج زبان

 چنین اصلی عوامل از یکی که آیدمی شمار به زبانی فساد نوعی امر این  .است بوده تاثیرگذار نیز تلویزیون

 با درست برخورد در ریزانبرنامه توفیق عد  و اجتماعی هایشبکه از استفاده روزافزون گسترش زبانی فساد

 . است کشور جوان قشر باالی جمعیت فارسی زبان در ابزار گونهاین نفوذ علل از دیگر یکی. است پدیده این
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 انگلیسی زبان واژگان از استفاده بیشترین ایران سال 20-66 جمعیت است، داده نشان هاداده که طورهمان

 از استفادهی زیادی از نظر عده که باشدنیز  واقعیت این وضعیت این تشدیدکننده عامل یک شاید. دارند را

  . شودمی محسوب اعتبار ورانگویش برای واژگان نوع این

 و مذهبی اقتصادی، سیاسی، اشتراکات محور با اجتماعی یهاگروه تشکیل اجتماعی هایشبکه ماهیت

 یاسی،س مشترک هایآرمان دنبال بهاغلب  دارند که مشترکی هایپیوند با اجتماعات این اعضای  .است... 

 این به نیل ابزار بهترین نوشتار، خواه گفتار خواه زبان، (. 0:0939 جهانجونیا،) هستند فرهنگی یاو  اجتماعی

و  زبان آمدن وجود به در خود پنهان اقتصادی و سیاسی قدرتدلیل  به اجتماعی هایشبکه . است اهداف

 جدید کاربران ورود امکانی نتیجه مه های این ظرفیت  .کنندمی ایفا پررنگی نقش المللیبین غالبفرهنگ 

 اطالعات، گذاشتن اشتراک به المللی،بین صورت به گسترده تعامل فضای ایجاد امکان و نامحدودبه صورت 

-محک ) است رسمی قدرت مراکز از اجتماعی هایشبکهزیاد  استقالل و فردی عالیق مبنای بر محتوا تولید

 ایدئولوژی، زبان، شامل بشر زندگی جوانب از بسیاری یاداره توان قدرت این (. 36:0939 حالج، و کار

 زبان ترویجبه  طریق این ازهایی به عنوان بخشی از اهداف خود، مدیران چنین شبکه . دارد را...  و فرهنگ

 است معتقد(  922:2111) جیانگ . نمایندتغییر ایجاد می فرهنگبه دنبال آن در  وپردازند خود می غالب

. کنندمی عمل خون مانند فرهنگ و گوشت، مانند زبان هستند؛ بدن از عضوی مانند فرهنگ و زبان“ که

  .”یابدنمی شکل فرهنگ زبان، بدون میرد؛می زبان فرهنگ، بدون

 

 گیرینتیجه

 در کاربران جنسیت و سن نقش به اجتماعی، هایشبکه وکارکردهای هاویژگی ارزیابی با مقاله این در 

 نفوذ حاکی از ی آنهایافتهکه  ه شدپرداخت معیار فارسی گویش در انگلیسی زبان واژگان از استفاده میزان

 هایشبکه و اینترنت طریق از اغلب ارتباطات حاضر عصر در که آنجا از  .است فارسی زبان در انگلیسی زبان

 قابل غیر فرهنگ، و زبان بر ویژه به بشر زندگی گوناگون جوانب بر هاآن تاثیر گیرد،می صورت اجتماعی

 کارکردهای امروزه اما بود، افراد اجتماعی یطبقه و موقعیت نماد زمانی همراه تلفن و رایانه  .است اجتناب

 تناسب به توانندمی افراد. دارد جهانی و ملی اجتماعی فردی مختلف سطوح در متناقضی و متفاوت اغلب

 بینیپیش قابل آنها از برخی عواقب که گردند درگیر متعددی هایفعالیت در خود اجتماعی سطح و جنسیت

 ارتباطی ابزار. هستند نو فرهنگ و زبان دهندهارائه جدید، هایفناوری . نیست مسئوالن و شهروندان برای

. است زبان فرهنگ، انتقال ابزار بهترین و دارند جوامع فرهنگ سازییکسان به گرایش حاضر عصر در جدید

 ارتباط این زبان و کنندمی برقرار ارتباط یکدیگر با اجتماعی هایشبکه یوسیله به دنیا کنار و گوشه در مرد 

 . است کاربران بومی و معیار زبان کشیدن چالش به آن نقش اولین که شودمی داده سوق وحدت سمت به

 . دهندمی تغییر را مرد  فرهنگ طریق این از و شوندمی زبانی فساد به منجر غالب، زبان رواج با هاشبکه این

 و زبانی ریزی برنامه در امر مسئولین نکردن اقدا  موقعبه تواندمی انگلیسی زبان نفوذ نسبی توفیق دلیل یک

 عوامل تاثیر تحت که فرهنگ کالن سطح در گسترده تغییرات آیدمی نظر به اما. باشد مناسب سازیواژه

 خود واژگان این گرفتن کار به که امر این نمونه، برای  .باشد تریمه  دلیل است، اجتماعی و سیاسی متعدد

  . است فرهنگ در کالن تغییرات مصادیق از باشد اجتماعی سطح معرفی برای شاخصی
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 هایشبکه با مقابله که کرد اشاره مه  ینکته این به توانمی پژوهش، دستاورد بارزترین عنوان به

 در را آنها اجتماعی هایشبکه هوشمندانه همراهی با است الز  بنابراین ،ندارد مطلوبی ینتیجه اجتماعی

 کنند سعی پیش از بیش زبان و فرهنگ ریزانبرنامه است الز  دیگر، بیان به . دهی  قرار بومی فرهنگ مسیر

 از توانمی هدف این به رسیدن برای  .شود سوه  بومی زبان و فرهنگ با اجتماعی هایشبکه حرکت مسیر

 زبان و فرهنگ به نسبت را شهروندان اجتماعی، پرطرفدار و برجسته هایشخصیت و جمعی هایرسانه طریق

 کمک برای ایشان از جامعه فرهنگ و زبان حفظ در آنان کننده تعیین نقش یادآوری با و کرد حساس بومی

   .خواست یاری بومی زبان و فرهنگ اعتالی به
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 و مجازی فضای ملی کنگرۀ نخستین. زندگی مختلف ابعاد بر هاآن تاثیرات و اجتماعی هایشبکه بررسی(. 0930) .  اسالمی،

 (29-0صص) اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت تهران، نوپدید، اجتماعی هایاسیب
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 خراسان انتظامی دانش یفصلنامه. های اجتماعی بر سبک زندگی جوانانتاثیر شبکه(. 0939. )و گریوانی،  . امیرپور،  

 (91-29صص) ،(9)9شمالی،

. افتاب وبسایت.  جوانان و نوجوانان اجتماعی رفتار در اجتماعی هایشبکه منفی و مثبت آثار بررسی(. 0939) .ش جهانجونیا،

 01/13/0939 تاریخ در شده بازیابی

http://aftabir.com/articles/view/applied_sciences/social_science/c12_1417987148p1.php 

 تاریخ در شده بازیابی. خاوران ینشریه. زبان داخل در بیگانه هایواژه ورود عوامل و اسباب(.  0922. ) . س خیرخواه،

12/16/0922 

http://www.khawaran.com/articles 

 عملکرد بر همراه تلفن تاثیر ارزیابی(. 0932. )د بروجنی، مسعودی ،و.ز مطلق، ،.ا محمدلو، ،.ح.   مقد ، باقیانی ،.شهبازی،ح

 .20-03 ،(2)2 فارسی، نسخه -رسانه جهانی مجله. دانشجویان

 02 ،ایران علمی مدارک و اطالعات مرکز. فارسی زبان در گیریقرض رایج فرآیندهای برخی بررسی(. 0922. )ف عزیزمحمدی،

 (.6 و9)

 ،رسانه. جوانان زندگی سبک و هویت بر همراه تلفن تاثیر: روزمره زندگی و نوین هایرسانه(. 0921. )ح حسنی،. ع کالنتری،

10 .003-090. 

 تطبیقی بررسی)” بوکفیس“ اجتماعی یشبکه به دانشجویان گرایش با مرتبط عوامل(. 0930. )ی مرادابادی، نوری و. ا. ع کیا،

 .202-020(. 63)09 ارتباطات، – فرهنگ مطالعات(. امریکا و ایران دانشجویان

 نسخه -رسانه جهانی مجله. هویت بر آن تاثیر و بوکفیس در تعامل(. 0939. )ح احمدی،ملک ،و.ص پور،عدلی ،.  کیانرور،
 .092-006 ،(2)3 فارسی،

(. 2)2 شمالی، خراسان انتظامی دانش فصلنامه. هستند؟ چه دنبال به اجتماعی هایشبکه(. 0939.) .   حالج، و. ا کار،محک 
21-012. 

 .فرهنگی مطالعات و انسانی علو  پژوهشگاه: تهران. زبان شناسیجامعه بر درآمدی(. 0930. )ی مدرسی،

(. ایران هویتی بحران بر تاکید با) هویت بحران و مجازی اجتماعی هایشبکه(. 0930. )ف خاکسار، و. ص پور،عدلی ،.ث معمار،

 .010-000 ،(6)0 ایران، در اجتماعی تحقیقات و مطالعات پژوهشی-علمی فصلنامه

 فنی و فرهنگی هایروش و شناسیآسیب: نوجوانان توسط همراه تلفن مصرف(. 0936.)ر پور،حسین عرفانی و.   قائ ، منتظر

 .21-01 ،(2)0 فرهنگ، و رسانه. مقابله

 .002-23 ،(2)0 فرهنگ، و رسانه. خانواده بر همراه تلفن شناسیآسیب(. 0936. )آ بختیاری،. ب نصیری،

 تهران، دانشگاه( 1-0) تهران، معماری، و سازه کنفرانس اولین. انسان زندگی بر فناوری تاثیر(. 0920.)ه فر،محبی و.   وفامهر،

 .زیبا هنرهای پردیس معماری، دانشکده
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