
 

 پژوهشگبه علوم انسبني و هطبلعبت فزهنگي، جستبرهبي سيبسي هعبصز
 97 – 7، 7931 تببستبى، سبل نهن، شوبرة دوم

 

 سیبسی فعبلیت در تلگرام بب فرهنگ بررسی رابطه

 شهرهبی ایران هبی کالن استبدان دانشگبه 

 

   ههدي بيگدلو

 

 چکیده
ّةی گًَةگَى دز دّهِ بییهس    َسفیتّةی بجتوةْی هجةشی دز بؾکةل ٍ  ََْز ؾحکِ
بی بش تةثیسگربزی ْكس بيالْةت زب دز جةهِٓ بیسبًی ًوةیةى غهةیتِ ٍ   جلَُ گػتسدُ

ّهةی   جس جػتس گَؾی... آخ، ٍبیحس، تلگسبم، بیٌػتةگسبم ٍ ّةیی چَى الیي، ٍبتع ؾحکِ
ّوسبُ جِ بجصبز ّوگةًی جسبی دغتسغی جِ بيالْةت جهسبی بشؿهةز هلتلهز بش جولهِ     

 -گیهسی بش زٍؼ تَقهی ی   تحقیق حةنس جهة جْهسُ  . بًد ّة تحدیل ؾدُ دبى دبًؿگةُبغتة
ً هس   182تحلیلی ٍ جِ ؾکل پیوةیؿی جِ جسزغی ًُسبت جةهِٓ ًوًَِ تحقیق ؾهةهل  

ؾْس کؿَز دز یكَـ زبجًِ فٓةلیهت آًهةى دز    ّةی ّؿت کالى بش بغتةدبى دبًؿگةُ
ّهةی پسغؿهٌةهِ جهة بغهت ةدُ بش      تحلیهل دبدُ . پسدبشد ؾةى هی تلگسبم جة فسٌّگ غیةغی

ِ    آشهَى تةٍ کٌدبل بیي ًتیجِ زب دز پی دبؾت کِ بی  ْالٍُ جس بیٌکهِ غهاَبالت شهیٌه
ًقهد  )ّةی فسٌّگ غیةغهی   تحقیق ؾةهل جٌػیت ٍ زؾتِ تحكیلی جة یکی بش هَل ِ

ّةی یَدههدبزی، ًقهد ًُهةم     فٓةلیت دز تلگسبم جة گسبیؽ بزتحةو دبزد،( ًُةم غیةغی
بْتوةدی فسٌّگ غیةغی بغتةدبى ههستحى جهَدُ بغهت ٍ جهة      غتیصی، جی ًِغیةغی، جیگة

ّةی دیٌی  گسبیی ٍ جستسی بزشؼ گسبیی، زفتةزّةی فسبشةًًَی، بفسبو ّةی هًلق گسبیؽ
 .بی ًدبزد ؾةى زبجًِ فسٌّگ غیةغی

 .ّة زغةًِ، ؾحکِ بجتوةْی، تلگسبم، فسٌّگ غیةغی،دبًؿگةُ هب کلیدواژه

 مقدمه.1
  ِ ّهة ّػهتٌد کهِ کهةتن ٍ      یکی بش بجصبزّةی بزتحةيةت جْةًی ٍ فسبیٌدّةی ًَغهةشی زغهةً

تَبًد جس فهةی غیةغی جةهِٓ تةثیس جػصبیی دبؾهتِ جةؾهد    هٓتقدًد هی( 1386)ّوکةزبًؽ 
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تَبًٌد یة توةیل دبزًد جِ هَنَْةت  چسب کِ هسدم ّوَبزُ دز هیصبى ٍشت ٍ تَجْی کِ هی
ِ    هلتلز هةًٌد غیةغت بیتكهةـ   زٍ جهِ   زٍ ّػهتٌد، بش بیهي   دٌّهد جهة هحهدٍدیت زٍجه

ؾًَد تة جِ آًْة جگَیٌد چِ هَنَْةتی ؾةیػتِ تَجِ بغت ٍ جِ چِ  ّةیی هتکی هی زغةًِ
بهة دز کٌةز جسجػهتِ کهسدى هَنهَْةت هلتلهز دز جهیي      . ؾکلی جةید جِ آًْة تَجِ کسد
بی زب  سبت گػهتسدُ ّس فٌةٍزی جة ََْز یَد تغییه ( 1390)هسدم بش ًُس بحودشبدُ کسهةًی 

کٌهد کهِ جسیهی بش بیهي      ؾَد ٍ جةهِٓ زب جة تغییسبت فسٌّگی زٍجهسٍ ههی   ًیص هَجث هی
ّةی کهةزجسبى ًػهحت جهِ غیةغهت،      گیسی ّة هتَجِ غوت تغییسبت فسٌّگی هتةثس بش زغةًِ

غیةغتودبزبى ٍ ًْةدّةی غیةغی یَبّد جهَد کهِ بًدیؿهوٌدبى هلتل هی ٌْهَبى فسٌّهگ       
 .بًد صیدُغیةغی زب جسبی آى جسگ
ّةی بییس تَغِٓ کوی ٍ کی ی غهسیٓی زب   ّةی بجتوةْی کِ دز غةل یکی بش بؾکةل زغةًِ
بًد کةزجسبى شیةدی زب جهرت   ّةی بجتوةْی هجةشی ّػتٌد کِ تَبًػتِ تجسجِ ًوَدُ ؾحکِ

گسبیی ٍ تکٌَزئةلیػهتی جةْهب جسجػهتِ     ّةی جحسگسبیی، بزبدُ یَد کٌٌد ٍ بش جیي دیدگةُ
بلحتهِ جستهسی بیهي    . ّة ؾًَد زئةلیػتی دز بغت ةدُ کةزجسبى بش بیي زغةًِؾدى زٍیکسد تکٌَ

ٌَْبى ؾکلی بش زغةًِ بجتوهةْی دز   ّةی بجتوةْی هجةشی جِ دیدگةُ جیي کةزجسبى ٍ ؾحکِ
بی دز هػهیس   يَز فصبیٌهدُ  جةهِٓ بیسبًی ًیةش جِ تةهل جیؿتسی دبزد چسب کِ بًػةى بیسبًی جِ

الْةت شسبز گسفتِ کهِ دز هٌْدغهی آى غهْن ٍ ًقهؽ     تةثیسبت ضزف ٍ گػتسدُ جْةى بي
ّةیی بش فسٌّگ هػهلى زب جهسبی    ّةی بجتوةْی تجسجِ ٍغیٓی ًدبؾتِ ٍ دز حقیقت ؾحکِ

 .بًد بیسبًیةى جِ بزهغةى آٍزدُ ٍ بش دزٍى بًػةى ٍ جةهِٓ بیسبًی زب جِ چةلؽ يلحیدُ
ّهةی فسٌّهگ    جة بیي هالحُةت آًچِ دز بیي تحقیق ههدًُس جهَدُ ؾهکل زبجًهِ گهسبیؽ     

ِ         غیةغی بغتةدبى دبًؿگةُ ّهةی   ّهةی ّؿهت کالًؿهْس بیهسبى بغهت کهِ بش فههةی ؾهحک
جسًد تة زبجًهِ فٓةلیهت    ٌَْبى ًَْی تغییس ٍ نسٍزت جیسًٍی جْسُ هی بجتوةْی هجةشی جِ
ّههةی گرؾههتِ جههس  بی پههس کههةزجسد ٍ پسهلةيههث غههةل ٌْههَبى ؾههحکِ آًههةى دز تلگههسبم جههِ

گیهسی ؾهٌةیتی بغهتةدبى هؿهلف      ًْةیت غوت ّةی ْةي ی ٍ بزشؾی ٍ دز گیسی غوت
( تلگسبم)ّةی بجتوةْی هجةشی  جسبی دغتیةجی جِ بیي ّدف ه َْم فٓةلیت دز ؾحکِ. ؾَد

ّهةی   ّهةی تلگسبههی ٍ تٓهدبد گهسٍُ     ّةی هدت آؾٌةیی جة تلگسبم، تٓدبد کةًةل جة ؾةیف
غهی،  گسبیی فکهسی، ًقهد ًُهةم غیة    تلگسبهی ٍ فسٌّگ غیةغی ًیص جة ّؿت گسبیؽ هًلق

گسبیهی ٍ اةلهث جهَدى     غتیصی، زفتةزّةی فسبشةًًَی، یَدهدبزی، بفسبو بْتوةدی، جیگةًِ جی
بًد تة جة گسدآٍزی پیوةیؿی ًُسبت جةهٓهِ آههةزی، فسنهیِ     ّةی دیٌی تٓسیز ؾدُ بزشؼ
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ّهة،   ّهةی فسٌّهگ غیةغهی بغهتةدبى دبًؿهگةُ      تحقیق جة بیي ههوَى کِ بش جهیي گهسبیؽ  
 . ب جة فٓةلیت آًةى دز تلگسبم دبزد هَزد آشهَى شسبز گیسدبْتوةدی جیؿتسیي زبجًِ ز جی

 

 پیشنه تحقیق. 2
ّةی بییس جهِ جسزغهی تةثیسگهربزی ٍ تةثیسپهریسی فسٌّهگ       پطٍّؿگسبى جػیةزی دز غةل

بش ًْههت تحهسین   ( 1380)بًد؛ بش ًُس ًَزبهلل شیكسی  غیةغی دز جَبهّ هلتلز پسدبیتِ
جهة بًتؿهةز ه هةّین غیةغهی جدیهد، بزبئهِ        ًلحگهةى 1304تة تغییس غهلًٌت   1270تٌحةکَ 

بلگَّةی جدیل ًُةم غیةغی ٍ بًتقةد بش ؾسبیى بجتوةْی ٍ غیةغی هْوتهسیي ًقهؽ زب دز   
 .بًد تحَل فسٌّگ غیةغی بیسبى بی ة کسدُ

 (Roland Robertson)جة بغت ةدُ بش ًُسیهِ زٍلٌهد زبجستػهَى    ( 1389)غیدغٓید هَغَی 
گسبیهی ٍ تحهَل دز فسٌّهگ ٍ     هٌجس جهِ بفهصبیؽ ْهةم   ؾدى  بثحةت کسدُ کِ فسبیٌد جْةًی

فسٌّههگ غیةغههی بش زبُ بفههصبیؽ غههً  هحههةدالت تجههةزی ٍ بزتحةيههةت ؾههدُ ٍ جةْههب  
گیسی بلگَی یةقی بش فسٌّگ غیةغی دز بزتحهةو جهة جةهٓهِ ههدًی جهة تةکیهد جهس         ؾکل
 . ّةی بغالهی دز بیسبى گسدیدُ بغت آهَشُ
دّد کِ دیٌدبزی ٍ بجٓهةد   ًؿةى هی( 1390) آجةدی ّةی پطٍّؽ ؾْةت زئیػی ْیػی یةفتِ

 .بًد بْتقةدی، ْةي ی ٍ پیةهدی ٍ هٌةغکی آى جة فسٌّگ غیةغی زبجًِ هٌٓةدبز شَی دبؾتِ
دٍلت پْلَی دز بیسبى بفصٍى جس بتکة جِ دزآهدّةی ً تهی  ( 1390)پَز  بش ًُس شّسب هُ سی

پسغههتی،  ؾهةُ  پهسٍزی،  ّهةی فسٌّهگ غیةغهی تحٓهی هةًٌهد بشتهدبزگسبیی، حهةهی        ٍیطگهی 
ّةی شدزت یَد جةشتَلید ٍ  بللْی پةدؾةُ زب ًیص جسبی تحکین پةیِ غةشی ٍ جةٍز َل بغًَزُ

ّةی تحٓی فسٌّگ غیةغی جَد بزبئِ  ّوصهةى دهَکسبغی ؾةٌّؿةّی زب کِ هًٌحق جة ٍیطگی
 . کسد هی

دز بثهس پیهسٍشی ًْههت هؿهسٍيِ، فسٌّهگ      ( 1390)بش ًُس غیدجوةل جوةلی بغگَیی 
ّةی آى بش جولهِ ًهَِ ًگهةُ ههسدم جهِ حکَههت ٍ        سبًیةى دز جسیی بش ؾةیفغیةغی بی

ّةی هؿسٍْیت آى، حق هؿةزکت هسدم دز ًُةم غیةغی، ًُةزت ههسدم جهس ْولکهسد     پةیِ
هػاَالى ٍ پةغلگَیی آًةى دز جسبجس هسدم ٍ تغییس فسٌّگ غیةغی بیسبًیةى بش هحهدٍد جهِ   

 .هؿةزکتی تةثیسگربز جَدُ بغت تحٓی ٍ ًیوِ
دز زٍیکسدّةی جدید ْودتةً هتةثس بش هًةلٓةت فسٌّگهی،  ( 1391جْةز )غیدهجید حػیٌی 

 .کٌد ّةی هلةيث ٍ تحَل دز فسٌّگ غیةغی بزتحةو جسشسبز هی هیةى هٌٓةدّی جِ فیلن



 7931 تببستبى، شوبرة دومسبل نهن، ، جستارهاي سياسي معاصر   4

 

بی هحَزی دز  ٌَْبى هَل ِ ٍیطُ دز فهةی بزتحةيی جدید جِ پسدبیتي جِ هَنَِ زغةًِ جِ
ّةی تةثیسگهربز جهس فسٌّهگ غیةغهی      هْن دز ؾٌةیت هَل ِ ّة ْةهلی هتةثس ًوَدى فسٌّگ
ّةی بجتوهةْی زب دز   ّةیی کِ ؾحکِ تس پطٍّؽ زٍ جسزغی دشیق بش بیي. جَبهّ یَبّد جَد

ّةی هلتلهز   تَبًد چگًَگی بزتحةو بیي هتغیس جة پدیدُ بًد هی کةًَى تَجِ یَد شسبز دبدُ
  .بجتوةْی هَثس جس فسٌّگ غیةغی زب آؾکةز ًوةید

دز هیهةى  ( 1394پهةییص  )فهس   غلًةًی ٍ هحود  ّةؾوی ؾٌْةش جلؿی تلیةجی، ًُس ؾیسشبدبش 
 تهثثیس ( الیهي، ٍبیحهس   تهَییتس،  جهَ،،  فهیع ) بجتوةْی ّةی کةزجسبى بیسبًی بغت ةدُ بش ؾحکِ

 تقَیت جةْب ؾةید جػة چِ ٍ ًدبزد بیسبًی فسٌّگی ّةی بزشؼ تهٓیز جْت دز چٌدبًی

 .گسدد هیًیص  بیسبًی فسٌّگی ّةی بزشؼ
 هػتقین ّوحػتگی دّد زبجًِ ًؿةى هی( 1395)ًیسٍهٌد  ًج ی ٍ لیال ًتةیج تحقیق یَغز

 جحهسبى  بیجهةد  ٍ( تلگهسبم ) هَجةیلی زغةى پیةم بفصبزّةی ًسم بش بغت ةدُ جیي هیصبى نٓی ی ٍ

ٍ  بیجهةد  یهةًَبدُ،  بْهة جیي َّیت  کهةّؽ  دز یهةًَبدُ،  گسبیهی  بغهتقالل  یَدهحهَزی 

 جَیی لرت ٍ يلحی هٌ ٓت جسٍش ٍ بجتوةْی بحػةظ هػاَلیت ْدم ٍ ّة غٌت جِ پةیحٌدی

 .دبزد ٍجَد ّوحػتگی زبجًِ ٍ نٓز ؾدت بش دزجةتی جة
( 1395جْهةز  )قهةدشی   ًطبد ٍ جَبد شةغوی ًطبد، بجَذز پطٍّؽ ْلیسنة ْحدبللْی ّةی یةفتِ
غیةغی،  جة هؿةزکت جَ،، تلگسبم ٍ بیٌػتةگسبم فیع بش بغت ةدُ هیصبى جیي کِ دّد هی ًؿةى
هؿةزکت غیةغهی ٍ هیهصبى بثسجلؿهی دز بغهت ةدُ بش      ّة ٍ جِ بیي زغةًِ بْتوةد هیصبى هیةىِ
دبزی ٍجهَد   جة هؿةزکت غیةغهی زبجًهِ هتحهت ٍ هٌٓهی     جَ،، تلگسبم ٍ بیٌػتةگسبم  فیع
  .دبزد

جهة تحقیهق یهَد    ( 1395تةجػهتةى  )فسٌّگی  بکحس ْلی ٍ ّةؾوی غٓید فسبهسشیةًی، ؾٌْةش
ِ  بش بغت ةدُ ٍ هٌدی جْسُ دٌّد جیي ةى هیًؿ هیهصبى   ٍ فیػهحَ،  ٍ تلگهسبم  بجتوهةْی  ؾهحک

 ًیػت ّوگسبیی هتحت بیي هَبزد، جیؿتس دز دبزد کِ ٍجَد زبجًِ ًػلی جیي بزشؾی ت ةٍت

 . بغت ؾدُ بیسبًی بجتوةْی جةهِٓ ّةی بزشؼ جِ جَبى ًػل گسبیؽ کةّؽ جِ هٌجس ٍ
 ههدت  دّد هتغیس ًؿةى هی( 1395شهػتةى )جْسهی  جْةدزی ثویٌِ ٍ جةشسی تحقیق حػي

 .هَثس بغت کةزجسبى بجتوةْی تغییسبت هتغیس تلگسبم جس بش بغت ةدُ شهةى
ّهةی جسزغهی ؾهدُ جهِ تةثیسگهربزی       یک بش پطٍّؽ ّوةًًَز کِ شةجل هؿةّدُ بغت ّیچ

ّةی فسٌّگ غیةغهی، آى ّهن    جس گسبیؽ( تلگسبم)ّةی بجتوةْی هجةشی  فٓةلیت دز ؾحکِ
بًهد؛ تحقیقهةتی کهِ جهِ فسٌّهگ غیةغهی بؾهةزُ         دز جةهِٓ بیسبًی، دز دِّ بییس ًپسدبیتِ

ٍ هؿةزکتی یة جِ تةثیس هتغیسّةیی چهَى بًقهالت،    بًد جیؿتس جِ فسٌّگ غیةغی تحٓی دبؾتِ
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ِ      ... ًلحگةى، زّحسبى غیةغی ٍ ّهةی   جس فسٌّهگ غیةغهی بؾهةزُ کهسدُ ٍ تحقیقهةت ؾهحک
بجتوةْی هجةشی جیؿتس جس ه ةّیوی چَى غسهةیِ بجتوهةْی، َّیهت بجتوهةْی، غهةیت     

سبز بًد ٍ دز هَبزدی ّهن کهِ ه هةّین غیةغهی ههَزد تَجهِ شه        بؾةزُ کسدُ... بجتوةْی ٍ
ٌَْبى هتغیس ٍبجػهتِ   جِ... بًد جیؿتس ه ةّیوی چَى هؿةزکت غیةغی، زفتةز غیةغی ٍ گسفتِ

 .تحقیق هدًُس جَدُ بغت
 

 روش تحقیق. 3
ّهةی   ّةی فسٌّگ غیةغی بش فٓةلیت دز ؾحکِ هٌَُز غٌجؽ هیصبى تةثیسپریسی ؾةیف جِ

ل پهةزبدبین  بجتوةْی هجةشی ٍبیحس ٍ تلگسبم پسبگوةتیػهن یهة ّوهةى هکتهث بقهةلت ْوه      
قهَزت پیوةیؿهی    تحلیلی ٍ جِ -تحقیق پیؽ زٍ جِ زٍؼ تَقی ی. فلػ ی هدًُس بغت

ّةی تحقیق دز غً  غٌجؽ تستیحهی ٍ ًةپهةزبهتسی ٍ جهة     بًجةم ؾدُ ٍ بش آًجةیی کِ دبدُ
بًهد جهسبی غهٌجؽ زبجًهِ هتغیهس       گیسی ؾدُ بی لیکست بًدبشُ بغت ةدُ بش يیز پٌج گصیٌِ

ّهةی   گهسبیؽ )جة هتغیهس ٍبجػهتِ   ( ّةی بجتوةْی هجةشی تلگسبم فٓةلیت دز ؾحکِ)هػتقل 
جةهِٓ . بغت ةدُ ؾدُ بغت( Kendall,stav-b)بش آشهَى آهةزی تةٍ کٌدبل ( فسٌّگ غیةغی

ِ       آهةزی تحقیق حةنهس زب بغهتةدبى دبًؿهگةُ    ٍبغهًِ   ّهةی ّؿهت کالًؿهْس بیهسبى کهِ جه
جهة  . دٌّهد  ًت دبزًد ؾکل هیتسی جِ بیٌتس تس ٍ گػتسدُ یةفتگی جیؿتس دغتسغی غةدُ تَغِٓ

تَجِ جِ بیٌکِ آهةز دشیقی بش بغتةدبى دبًؿگةّةی بیي کالًؿهْسّة کهِ بش تلگهسبم بغهت ةدُ     
کٌٌد دز دغتسظ ًیػت جِ زٍؼ گلَلِ جسفی پسغؿٌةهِ جهیي بغهتةدبًی کهِ بش تلگهسبم      هی

 .گیسًد تَشیّ ؾدُ بغت جْسُ هی
 

 ادبیبت تحقیق. 4

 فزهنگ سيبسي . 7.1
کٌهد تهة هیهةى ت ةغهیس      ٌَْبى یک زّیةفت جیٌةجیٌی تهالؼ ههی   زّیةفت فسٌّگ غیةغی جِ

بزتحهةو جسشهسبز کٌهد    ( تحلیل یهسد )ؾٌةغةًِ  ٍ ت ةغیس زٍبى( تحلیل کالى)ؾٌةغةًِ  جةهِٓ
غهةالزی،   دز بیي ؾکل فسٌّگ ه ةّیوی چَى شدزت، آشبدی، هسدم(. 10: 1381ؾسیز، )

حکَهت، بًػةى غیةغی، حقهَ  بغةغهی ٍ دیگهس     حةکویت، هؿسٍْیت، جسبجسی، دٍلت،
ّةی هًسح دز شلوسٍ غیةغت هَزد تَجِ بغت ٍ جةشتهةت ًُهةم غیةغهی، فکهسی،      پدیدُ

کٌٌهد   ٍجَد آٍزدُ ٍ بش آى تغریِ هی بی بغت کِ آًةى زب جِ ْقیدتی ٍ تةزیلی بفسبد جةهِٓ
ّهةیی   یهة بتهن   ٍ جدٍى آى ؾْسًٍدبى بش ّن جدب ٍ هًَهةد ( 45: 1390بی،  زنةیی ٍ شّسُ)
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ِ   لرت ّهةیی ْلیهِ یکهدیگس     ٌْهَبى غهالح   يلث یَبٌّد جَد کِ بش حقَ  فسدی یهَد جه
 .(Rauschenbach, 2012:479)بغت ةدُ یَبٌّد کسد 

ّةیی بش تةز ٍ پهَد فسٌّهگ کلهی جةهٓهِ بغهت، جهس        بش آًجةیی کِ فسٌّگ غیةغی زؾتِ
گ جس فسٌّهگ غیةغهی   بغةظ ًَِ زبجًِ فسٌّگ جة فسٌّگ غیةغی، شَبًیي حةکن جس فسٌّ

جٌةجسبیي فسٌّگ غیةغی ًیص هةًٌهد هٌٓهةی ٍغهیّ    ( 19: 1390بغوةْیلی، )ًیص حةکن بغت 
بیالشیهةت ٍ  )ّة  فسٌّگ ٍجَدی ذٌّی ٍ غِ الیِ دبزد؛ دز الیِ ًلػت ٍ دزًٍی ٍیطگی

ّة ٍ جةٍزّةی غیةغی ًْ تهِ بغهت؛ جةٍزّهةیی کهِ بش ًُهس بلکیٌهص ٍ        ، بزشؼ(بحػةغةت
فقى یک ( 1965)ٍ پةی ( Clover( )2004)؛ کلٍَز(Elkins&Simeon( )1979)غیواَى 

دٌّهد کهِ    ّة یک يسش فکس زب تؿکیل ههی  هجوَِْ تكةدفی دزّن جسّن ًیػتٌد، جلکِ آى
ّةی غیةغی، فلػه ی ٍ دیٌهی    زیؿِ دز تجةزت جوٓی ٍ فسدی دبزد هةًٌد تةزیخ ٍ غٌت

(Borzei, 2013:10). ّة، غةیتةزّة ٍ ًْةدّةی غیةغی  ّة، ًقؽ دز الیِ دٍم زفتةزّة، غٌت
بغوةْیلی، )گیسد  شسبز دبزد ٍ الیِ غَم ّن جِ کةالّة، بْیةى ٍ آثةز ٌّسی غیةغی تٓلق هی

دز ٍبشّ فسٌّگ غیةغی شَبْد جٌیةدیٌی جسبی جِ بجسب دزآههدى غیةغهت   (. 76-75: 1390
ی کٌد ٍ ّویي فسٌّگ بغت کِ تكَزبت ٍ بْتقهةدبت هؿهتسکی زب کهِ جٌیةدّهة     ٍنّ هی

 (. 31-30: 1389جٓ سپَز کلَزی، )ًوةید  بقلی شًدگی غیةغی یک کؿَزًد تٓییي هی
 

 تبثيزپذيزي فزهنگ سيبسي. 4.1
جسیی تغییس زب پةؾٌِ آؾیل فسٌّگ غیةغی ٍ جسیی دیگس تغییهس زب جهصذ ذبتهی فسٌّهگ     

جسیهی ًیهص َّیهت ه ْهَهی فسٌّهگ غیةغهی زب جهِ تغییسپهریسی آى هٌهَو          . بًد دبًػتِ
 :دز بیي جةزُ جةلث تَجِ بغت( Akshtine)ٌَْبى هتةل دیدگةُ بکؿتةیي  د، جِبً دبًػتِ

ّةی فسٌّگی هًلقةً زبُ ًدبزد، ًُسیِ فسٌّهگ غیةغهی زب جةیهد     بگس تغییس دز بلگَّة ٍ تن»
دٌّهد ٍ   ه َْم جهِ دٍز بًهدبیت؛ بلحتهِ تغییهسبت ز  ههی      ٌَْبى چیصی آؾکةزب جی فَزبً جِ

 (. 97-96: 1388شیكسی، )« تغییسبت فسٌّگی ّن یکی بش آًْةغت
ؾهدُ ٍ   ٌْةقهس ذٌّهی، ْیٌهی، دزًٍهی     بش آًجةیی کِ فسٌّگ غیةغی هجوَِْ پَیةیی بش

گیهسد، ّهیچ    یةجٌدُ بغت کِ فهةی ذٌّی ٍ بدزبکةت ْوَهی جةهٓهِ زب دز جهس ههی    تکةهل
تحَلی دز فسٌّگ غیةغی جدٍى دگسگًَی ٍ تغییس دز هحیى غیةغی ٍ بجتوةْی حةقهل  

ٍ تحهَل بش ًُهةم بشتكهةدی یهة آههَشؼ بجتوهةْی ٍ       ( 20: 1387ًطبد،  هكلی)ؾَد  ًوی
تَبًهد جهة تغییهس دز ه هةّین بغةغهی       آاهةش ؾهدُ ٍ ههی   ( 16: 1386بلقلن،  غسیّ)فسٌّگی 
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ّةی غیةغهی   غةش تغییس ٍ تحَالت جػیةز دز غةیتةز ًُةم ّةی جٌیةدیي، حتی شهیٌِ پةزبدبین
 (.287: 1381ّیٌع، )ًیص جةؾد 

دز هیةى ًُسیةت گًَةگًَی کِ دز یكَـ تةثیسپهریسی فسٌّهگ غیةغهی ٍجهَد دبزًهد      
ؾٌةغةًِ زب هد ًُهس شهسبز دبدُ بغهت کهِ جهة تَجهِ جهِ         چ جیؿتس هحةحب زٍبىًُسیِ زٍکی
ّةی بجتوةْی هجةشی هحٌی جس بفهصبیؽ بثسگهربزی بفهسبد ٍ هلةيحهةى،      ّةی ؾحکِ َسفیت

( Rokeach)زٍکهیچ  . تسی جسبی تغییسپریسی فسٌّگ غیةغهی یَبّهد جهَد    ًُسیِ هٌةغث
سیي ٌْكس بیي هجوَِْ جةٍزّهةی  هٓتقد بغت ًُةم بزشؾی فسد چٌد ٌْكس دبزد کِ هْوت

ّهةی اهةیی شهسبز دبزد کهِ هٓهسف حهةالت ٍ        جٓهد بش آى بزشؼ . بٍلیِ یة جٌیةدیي ّػهتٌد 
ّهةی   ّةی بجصبزی شسبز دبزد کِ ًةَس جهس ؾهیَُ   دز هسحلِ جٓد بزشؼ. ٍنٓیةت اةیی بغت

ٍ ّةی فسد ًػحت جِ بؾهیة   گیسی ّة شسبز دبزد کِ غوت جٓد بش بیي، گسبیؽ. زفتةزی ّػتٌد
يحق ًُسیِ زٍکیچ، دز غلػهلِ  . یةجد گیسد ٍ جِ بؾکةل گًَةگَى ًوَد هی بهَز زب دز جس هی
ّهةی بجهصبزی جیؿهتس بش     ّهةی بجهصبزی ٍ بزشؼ   ّة جیؿتس بش بزشؼ ّة، گسبیؽ هسبتث بزشؼ

ّةی اةیی جیؽ بش جةٍزّهةی بٍلیهِ ٍ جٌیهةدیي هػهتٓد      ّةی اةیی ٍ غسبًجةم بزشؼ بزشؼ
ّهةی بحػةغهی،    زب جس بغةظ ًُسیِ آلوًَهد ٍ ٍزجهة جهِ گهسبیؽ     ّة تغییسًد ٍ بگس گسبیؽ

ّةی بحػةغی جهیؽ بش دٍ هقَلهِ دیگهس شةجلیهت      ؾٌةیتی ٍ بزشیةجةًِ تقػین کٌین، گسبیؽ
بهة هػالِ بیي بغت کِ ًقًِ آاةشیي تغییس کجةغت؟ آیة بجتدب تغییهسبت  . تغییسپریسی دبزًد

دّد ٍ غپع جِ حهَشُ فسٌّهگ یهة     یتس دز هحیى فسد ز  ه دز غةیتةزّة یة دز ؾکل ْةم
یٌٓهی تغییهسبت دز ًُهةم جةٍزّهة ٍ     . یةجد یة زبجًهِ جهسْکع بغهت    ذٌّیةت بٍ تػسی هی

زغهد تٓیهیي    جِ ًُس هی. آٍزد ٍجَد هی ّةی فسد تغییسبت هحیًی زب جِ ّة ٍ گسبیؽ بزشؼ
بهة بگس بش هٌُس کةزکسدگسبیةًِ جهِ فسٌّهگ ٍ غهةیتةزّة    . ًقًِ ؾسٍِ شدزی هؿکل جةؾد

جٌگسین ٍ هْوتسیي کةزکسد آى زب زفّ ًیةشّةی بًػهةى جهدبًین ههةدبهی کهِ ًیةشّهة تَغهى       
بههة  . آیهد  ٍجَد ًوهی  ؾَد، تغییسی دز ًُةم بزشؾی فسد جِ غةیتةزّةی هَجَد جسآٍزدُ هی

بگس جیي بزنةی ًیةشّةی فسد ٍ حتی ًَِ آى جة غةیتةزّةی هَجهَد ٍ ًُهةم هٓتقهدبت ٍ    
جَد آید جِ بیي هٌٓی کِ غةیتةزّة ًیةشّةی فسد زب جهسآٍزدُ  ٍ جةٍزّةی فسد ًةغةشگةزی جِ

. ؾَد ًػةشد، جِ تدزیج دز هٓتقدبت ٍ جةٍزّةی فسد جِ غةیتةزّة، ؾک ٍ تسدید بیجةد هی
ّةی فسد جِ غةیتةزّة ٍ تسدیهد جهِ ًُهةم     دز بیي قَزت ؾةّد تغییس تدزیجی دز گسبیؽ

بش . ٍ غةشگةزی ًدبزًد یَبّین جهَد جةٍزّةی یَد یة جلؿی بش آى کِ جة ًیةشّةی هَجَد ب
. بیي هٌُس ًقًِ آاةشیي تحَل یة تغییس دز فسٌّگ هٌؿةذ زٍبًی ٍ بلحتِ آگةّةًِ فسدی دبزد
ًَِ ًیةش هوکي بغت یَد ًتیجِ تغییسبت ٍ نسٍزیةت جیسًٍی جةؾد یة دز بثس آؾهٌةیی جهة   
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غییس ٍنهٓیت بٍ دز  بهکةًةت هةدی یة ایسهةدی جَبهّ دیگس دز فسد پدید جیةید یة ًتیجِ ت
غلػلِ هسبتث بجتوةْی جةؾد، دز ّس قَزت دز چٌهیي ههَبشٓی ؾهةّد تغییهس دز ًُهةم      

 (. 99-108: 1388شیكسی، )جةٍزّةی فسد یَبّین جَد 
ؾهًَد   ّة دگسگَى ههی  ًیص دز پةغخ جِ بیي غاَبل کِ چسب فسٌّگ( Inglehart)بیٌگلْةزت 

آشبد بزهکهی،  )« دّهد  جة هحیى ًؿةى ههی ّس فسٌّگ زّیةفت هسدم زب دز تًةجق »: گَید هی
دّهد کهِ دز    ٍی فسٌّگ زّیةفت هسدم زب دز بًًحة  جة هحیى ًؿةى ههی (. 94-95: 1386

دّد ٍ جِ ًَجهِ یهَد    ّةی بشتكةدی، تکٌَلَضی ٍ غیةغی پةغخ هی جلٌدهدت جِ دگسگًَی
 (. 51: 1387قدزب ٍ شٌحسی، )پریسد  بش آى ًیص تةثیس هی

ٍ ًکتهِ، تَغهِٓ ْكهس بيالْهةت ٍ نهسٍزت کػهث بيالْهةت        جة دز ًُس دبؾتي بیي د
گیهسی بش   تهَبى بش هْوتهسیي دالیهل گهسبیؽ ههسدم جهِ جْهسُ        هَشّ، دشیق ٍ کةهل زب هی جِ

ٌَْبى نهسٍزتی جیسًٍهی    ّةی بجتوةْی هجةشی دز ْكس حةنس دبًػت کِ یَد جِ ؾحکِ
 .غةش تحَل دز فسٌّگ غیةغی کةزجسبى ًیص جةؾد تَبًد شهیٌِ هی
 

 هبي اجتوبعي فزهنگ سيبسي و رسبنه. 9.1
فسدی فسٌّهگ ٌّهَش ٍجهَد     ّةی هیةى ّةی غٌتی ٍ ؾکل جة ٍجَد بیٌکِ جػیةزی بش ؾکل
ّة ً س زب تةهیي ٍ دز  ّةی جوٓی یَزب، فسٌّگی هیلیَى دبزد حقیقت آى بغت کِ زغةًِ

ِ غِ چسب ک( 22: 1391غةزٍیةًی، )کٌٌد  ّةی آیٌدُ بیجةد هی ٍبشّ فسٌّگی ًَ جسبی ًػل
ؾةهل هلةيحةى ًػهحتةً شیهةد، ًهةّوگَى ٍ    ( Charles Wright)ٍیطگی هدًُس چةزلص زبیت 

ٌْهَبى غهةشهةًی پیچیهدُ شهدزت بثسگهربزی       گس جِ ًةؾٌةظ؛ بًتقةل ْوَهی ٍ ْول بزتحةو
 (. 24: 1388غَزیي ٍ تةًکةزد، )ّة جلؿیدُ بغت  جػیةز شیةدی جِ بیي زغةًِ

ِ     ّةی هتٓدد زغةًِ دز هیةى فٌةٍزی ّهةی   بًهد فٌهةٍزی   بی کِ دز يهَل تهةزیخ َْهَز یةفته
ّهة   ٍیطُ بیٌتسًت جة بهَز جةزی شًدگی ٍ جةفت فسٌّگی ٍ بجتوةْی بًػهةى  بيالْةتی ٍ جِ

دز جةهٓهِ بيالْهةتی فٌههةٍزی دز   . ّوحػهتگی، بزتحهةو ٍ تٓةههل جیؿهتسی دبؾههتِ بغهت     
َز کلهی هٌةغهحةت   ي پیَغتگی ٍ کٌؽ جة بجٓةد فسٌّگی، بجتوةْی، بشتكةدی، بیالشی ٍ جِ

  غهَ بًػهةى   ّهةی غهٌتی، بش یهک    ؾَد ٍ جس یالف ًگهسؼ  بًػةًی شةجل دز، ٍ ت ػیس هی
ّهةی   ؾهَد، بش دیگهس غهَ فٌهةٍزی     آید ٍ فٌةٍزی جهة بٍ تٓسیهز ههی    حػةت هی هحَز جِ

دلیل پیَغتگی ٍ فؿسدگی جة شًدگی زٍشهسُ بّسم ٍ هحیًی جهسبی تغییهسبت    بيالْةتی جِ
تهة جهةیی کهِ    (. 107-106: 1390آجهةدی،   بجهسبّین )زًٍد  ةز هیؾو بجتوةْی ٍ فسٌّگی جِ

ّةی جدید بیجةد کهسدُ ٍ جسیهی ؾهَبّد     بًقالت بیٌتسًت، هحةحتةتی دز شهیٌِ تةثیس زغةًِ
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دٌّد کِ بغت ةدُ بش بیٌتسًت دبًؽ غیةغی، هؿةزکت هدًی ٍ حوةیهت بش   تجسجی ًؿةى هی
 .(Ceron, 2015: 489)غةشد  ّةی دهَکسبتیک زب هتةثس هی بزشؼ
يَز هجهةشی ٍ   ّةی بجتوةْی ًقؽ ٍ غْن بًػةى جِ گیسی جْةى هجةشی ٍ زغةًِ جة ؾکل

: 1386آشبد بزهکهی،  )غةشد جیؿتس ؾدُ  تكَز بش یَد ٍ دیگسی کِ جْةى بجتوةْی زب هی
ٍ جٌع هلةيث بیي زغةًِ هلةيث هٌ ٓل ًیػهت جلکهِ جهٌع آًْهة کهةزجسبى      ( 71-72

 . تَلیدکٌٌدُ هحتَب بغت
ّةی هجةشی ًیص ْوَهةً جس بغةظ تٓهةهالت هتٌهی جهیي     ّة ٍ بجتوةِ ٍبغًِ فسٌّگ جِ بیي

ّة ْویقةً ٍبجػهتِ جهِ یَبغهت بْهةیؿهةى جهسبی       ؾًَد ٍ بیي فسٌّگ کةزجسبى تؿکیل هی
 .(Kempe, 2015:3-5)هؿةزکت دز بزتحةيةت ّػتٌد 

تة ( SNS)ّةی بجتوةْی  ّةی ؾحکِ ّةی بجتوةْی جة بؾکةل هت ةٍتی ّوچَى غةیت زغةًِ
ٍ ( پهدیة  ٍیکهی )ّةی هؿهةزکتی   فسم ، پلت(یَتیَت)گربزی هحتَب  ّةی جِ بؾتسب، فسم پلت

ّهةی   ٍ جْهةى ( ّهة  ّة یة جهالگ  ٍجالگ)گَى  ًگةزبًِ یة یةيسبت ّةی زٍشًةهِ فسم حتی پلت
 (Trentham&Sokoloff& Tsang&Neysmith, 2015:562)ّهةی جهةشی    هجةشی ٍ هحهیى 
ّة، بفکهةز ٍ بيالْهةت    ّةی یةقی هةًٌد پیةم غةشد کِ هحتَب ّة زب شةدز هی بفسبد ٍ غةشهةى

کةزی یَد زب جِ بؾتسب، جگربزًد، جِ دیگسبى بزغةل کٌٌد یة بیي بيالْهةت زب بش دیگهسبى   
تهة جهةیی کهِ بش ًُهس گَغتةفػهَى       (Anderchen&Charvat, 2016:3-4)دزیةفهت کٌٌهد   
ٍ گػهتسؼ  ( 2006جٌکیٌهص،  )ّهةی زغهةًِ    ز بزتحةيةت ٍ هدلّةی هلتل ّوگسبیی کةًةل
ِ   ّةی بجتوةْی دز جلؽ ٌْةقس زغةًِ ّهةی   ّةی جصزگی بش جةهِٓ هٓةقس هسش جهیي زغهةً

   ِ  ,gustafsson) بی تهةز کهسدُ بغهت    يهَز فصبیٌهدُ   بجتوةْی ٍ دیگس بؾهکةل زغهةًِ زب جه

2013:39-40) . 

ّةی  تس کسدى حَشُ تس، جِ گػتسدُ شدیوی ّةی ّةی بجتوةْی دز هقةیػِ جة زغةًِ بیي زغةًِ
ٍ بش ًُهس جسیهةى    (Brundin, 2008: 46)کٌهد   ههی  ْوَهی جسبی بزتحةيةت غیةغهی کوهک   

بش هحتَبی دهَکسبتیک تؿکیل ؾدُ شیسب ًقؽ آًْة تٌْة یَبًهدى  (  Brian Solis)غَلیع 
سب، ٍ هٌتؿس کسدى بيالْةت ًیػت جلکهِ بيالْهةت زب تَلیهد ٍ جهسبی دیگهسبى جهِ بؾهت       

فسٌّهگ دیجیتهةل حةقهل بش تَغهِٓ فٓةلیهت بیهي       (. 68: 1391بفتةدُ، آجهةى  )گربزًد  هی
پریس بغهت چهَى    جةی جْةًی ٍبکٌؽ ّة دز قدد تةغیع ًُن ندفهةیی جدیلی جِ زغةًِ

دز بیهي فههةی   (. 347: 1385ٍجػهتس ٍ زبجیٌهص،   )تس یَبّد جَد  بْتقةد دبزد جْةًی ّوسبُ
ِ   -ی ًَیي هحتٌی جس یكلت هحلیفسٌّگی جة تَجِ جِ ؾسبیى شیػت دلیهل جهةش    جْهةًی، جه

ّةی ْول ٍ تٌَِ هسبجهّ   دلیل تکتیسیةجی شهیٌِ جَدى شًدگی بجتوةْی ًَیي ٍ ّوچٌیي جِ
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بجتوةْی، ًُةم کٌؽ بجتوةْی ٍ بًتلةت ؾیَُ شًدگی ٍ هحةًی زفتةزی، جیؽ بش پهیؽ دز  
   ِ ّهةی دًیهةی    َدُّهة، تكهةٍیس ٍ جهةشًو    غةیت َّیت کٌؿگسبى بجتوهةْی، غهلًِ ًؿهةً

ًَیػهٌدُ   ،(Erri de Luca)ؾهةید بغهتٓةزُ بزی دلَکهة    . ؾهًَد  ؾهدُ هتحلهَز ههی    بی زغةًِ
بیتةلیةیی، کِ ًَؾت ّس یک بش هة جوٓیتی دز یَد ًْةى دبزد جْتس جیةًگس هَشٓیت بًػهةى  

یَبّهد ٍجهَد یهَد زب دز     بی جةؾد کِ دیگس شةدز ًیػت یة ًوهی  بهسٍش دز فهةی زغةًِ
جهِ بیهي تستیهث ًُهةم     (. 153: 1388ؾةیگةى، )ک َّیت هٓیي ح ٍ کٌد ّةی ی هحدٍدُ

کٌؽ بجتوةْی بش شید جحةزیت تک گ تهةز هحهم، آهسیهت بههس ٍبحهد دز تَلیهد ًُهةم        
ًةپریس زّةغت ٍ ًُن ًَیي ًُةم کٌؽ بجتوهةْی ًُوهی    هٌٓةیی یةلف ٍ تقلیل -بزشؾی

 .(56: 1393غسب، پةییص ٍ شهػتةى  پَززنة کسین)ًةهتقةزى بغت 
ؾٌةغةى فهةی فسٌّگی هجةشی زب کةهالً جدید ٍ پػةهدزى دبًػتِ ٍ آى زب ًؿهةًگس   جةهِٓ

گػػتی ْوهدُ ٍ بغةغهی دز بلگَّهةی فسٌّگهی جةهٓهِ، َّیهت ٍ بزتحةيهةت دز ًُهس         
هٓتقد بغت تكةٍیس هسشی فههةی هجهةشی ًؿهةًِ    ( Veib)ٌَْبى هتةل ٍیث  گیسًد؛ جِ هی

ػةى ًةهحكَز هجْص جهِ زبیةًهِ بغهت ٍ پَغهتس     تغییسی پػةهدزى بش بًػةى هحكَز جِ بً
(Poster )بًد؛ فسٌّگی ایس  ّةی بیٌتسًتی فسٌّگ دٍهی زب پدید آٍزدُ هدْی بغت فٌةٍزی

بجسبّیوهی،  )ّة ٍ قدبّة جیي بفسبد دز فههةی ٍبشٓهی ٍ شهیٌهی     بش هحةدالت ّوصهةى ًؿةًِ
 (. 114: 1390تةجػتةى 

 
 هبي اجتوبعي بندي رسبنه دسته. 1.1

ّهة،   ّهة، فهسٍم   ّهة، پةدکػهت   ّهة، ٍیکهی   ّةی بجتوةْی زب دز ّ ت گهسٍُ ٍجهالگ   زغةًِ
ِ  ّةی بجتوةْی هی ّة ٍ ؾحکِ ّةی هحتَبیی، هیکسٍجالگ کةهیًَیتی جٌهدی کهسد؛    تَبى دغهت
ؾهًَد   ّهةی بجتوهةْی هحػهَت ههی     تسیي ًَِ زغةًِ ؾدُ کِ ؾٌةیتِ( Blogs)ّة  ٍجالگ
غهةزٍیةًی،  )ؾهًَد   زٍش هی جدید کةزجسبى جِ ّةی آًالیٌی ّػتٌد کِ جة هحتَبّةی ضٍزًةل
ّةیی ّػتٌد کِ جِ کةزجسبى بجةشُ بنهةفِ کهسدى ٍ    غةیت( Wikis)ّة  ٍیکی(. 286: 1391

ّهة   پةدکػهت . دٌّد ٍ هحتَبی تَلیدؾةى حةقل هؿةزکت بْهةغت ٍیسبیؽ هحتَب زب هی
(Podcasts )سًهت زب  ؾهدى دز بیٌت  ّةی قَتی ٍ تكَیسی ّػتٌد کِ شةجلیت هؿتس، فةیل

ّةی بجتوهةْی فٓةلیهت    کِ بش دٍزبى پیؽ بش تَلد ه َْم زغةًِ( Forums)ّة  فسٍم. دبزًد
ؾهًَد   کسدًد فهةیی جسبی يسح جحب ٍ گ تگَ دز هَنَْةت هلتلز هحػهَت ههی   هی
 (.205-204: 1390بحودشبدُ کسهةًی، )
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گهربزی   بهکةى هدیسیت ٍ جِ بؾهتسب، ( Content Communities)ّةی هحتَبیی  کةهپیًَیتی
. کٌٌهد  ّةی ٍیدئَیی، هتي یة لیٌهک زب فهسبّن ههی    ًَِ یةقی بش هحتَب هةًٌد ْکع، فةیل

ِ   ( Microblogging)ّة  هیکسٍجالگ ّهةی   ّهةی بجتوهةْی ٍ ٍجهالگ    کهِ تل یقهی بش ؾهحک
 ِ -109: 1392غهةْی ٍ بفتهةدُ،   )زٍش ؾهدُ   کَچک ّػتٌد جة هحتَبّةی کَتةُ کةزجسبى جه

ّهة   دز غیةغت ًیص جالگ. ؾًَد وی بش هلةيحیي یَبًدُ هیٍ هٓوَالً تَغى تٓدبد ک( 110
 .(madsen&slatten, 2015:7)ؾًَد  بکتسبً تَغى ًلحگةى یَبًدُ هی

گربزًهد ٍ شهیٌهِ    ّةی بجتوةْی ٍجَُ گػتسدُ تکٌیکهی زب دز بیتیهةز کهةزجسبى ههی     ؾحکِ
دٍغهتةى  ّة ٍ ؾسح حةل شةجهل زٍیهت کهةزجسبى دز لیػهت      ّة یة ًوةیِ بقیل آًْة پسٍفةیل

ِ    تَبى جِ ؾیَُ ٍ آًْة زب هی( 38: 1392پسٍز،  نیةیی)آًْةغت  جٌهدی   ّهةی گًَهةگَى دغهت
ٍ ّوکةزبًؽ بش هسکص هًةلٓةت تکٌَلَضی بزٍپة آًْة زب جِ ؾهحکِ  ( Cachia)کسد کِ کةچیة 

ِ        بجتوةْی پسٍفةیل ّهةی   هحهَز، هحتَبهحهَز، ًةهؿهلف، چٌهد کهةزجس، ّوهسبُ ٍ ؾهحک
تَبى بش لحةٌ ًَِ بغهت ةدُ   بلحتِ هی(. 59-57: 1392جیةت، )ٌد کٌ جٌدی هی هَنَْی دغتِ

گیهسی   پَؾهؽ هَنهَْی ٍ جْهت   )، توسکص ...(آهَشؾی، تجةزی، غسگسهی، غیةغی ٍ )
ِ  ( ًةهحهدٍد / هحهدٍد )ٍ ًهَِ دغتسغهی   ( ْوهَهی / یةـ ّهةی بجتوهةْی زب    ًیهص ؾهحک
ؾهحکِ بجتوهةْی   ( Papacharissi)یة هةًٌد پةپةچةزیػی ( 55: 1392جیةت، )جٌدی کسد  يحقِ

بحهدشبدُ،  )بی یة ؾغلی ٍ بًحكهةزی شهسبز دبد    ّةی بجتوةْی، حسفِ زب دز غِ گسٍُ ؾحکِ
 (. 20: 1391آجةى 

 
 هبي هوزاه هبي اجتوبعي گوشي شبکه. 4.1

جیلیَى بؾتسب، پٌْةی جةًهد هَجةیهل دز غسبغهس جْهةى ٍجهَد       5/2حدٍد  2014دز پةییص 
 ,Dashtinejad)جیلیهَى جسغهد    4/8جهِ   2020جیٌی بغت کِ تهة غهةل    دبؾت ٍ شةجل پیؽ

2015: 1 .)  ِ  دز یکی بش دالیل بیي زؾد ٍ دغتسغی جِ بزتحةو بیٌتسًتی تغییسبتی بغهت که

 ّةی جسًةهِ کِ جةیی بغت، دبدُ زٍی بییس غةلُ  د دز ّوسبُ ّةی دز تل ي پیةم بزغةل شهیٌِ

ِ  بتكهةل  جة قسفةً ٍ ّصیٌِ پسدبیت جدٍى زب فةیل بًَبِ بزغةل بهکةى کةزجسدی  بیٌتسًهت  جه

ِ  بیهي  بش جٓههی . آٍزًهد  هی فسبّن کةزجسبى یَد جسبی  ْحةزتٌهد بش  زغهةى  پیهةم  ّهةی  جسًةهه

َ  تهة،،  جهی  تةًگَ، بم، جی جی تلگسبم، چت، ٍی الیي، ٍبیحس، آخ، ٍبتع ایهسُ   ٍ تهة،  کةکهةئ
 (.39: 1392کسهی ٍ بلوةغی، تةجػتةى )

ّهةی َّؾهوٌد    بفصبزّةی چت هَجةیلی دز هیةى کةزجسبى بیٌتسًت ٍ دبزًدگةى تل ي بیي ًسم
ِ . ییلی ؾٌةیتِ ؾدُ ّػتٌد ّهة   قدّة هیلیَى دبزًدُ گَؾی َّؾوٌد هةّةًِ بش بیي جسًةهه
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دٌّهد ٍ بکتهسبً زبیگهةى     بفصبزّة پیؿٌْةد بزتحةيةت زبیگهةى زب ههی   بیي ًسم. کٌٌد بغت ةدُ هی
ًج هی ٍ  )بیي هَنَِ آًْة زب جسبی هؿتسیةى جةلقَُ جربت کسدُ بغت ؾًَد کِ  ًكث هی
 (. 23: 1395ًیسٍهٌد، 
آخ، الیي ٍ  ّةی بجتوةْی هلتل ی ّوچَى ٍبیحس، ٍبتع ّةی بییس دز بیسبى ؾحکِ دز غةل
زغهةى جهة بغهت ةدُ بش جػهتس      ّهةی بجتوهةْی هجهةشی پیهةم     ٌَْبى هْوتسیي ؾحکِ تلگسبم جِ
ّةی هتحتی هةًٌد دغتسغی آغهةى   بًد کِ جة جٌحِ غت ةدُ شسبز گسفتِّةی ّوسبُ هَزد ب گَؾی

ّةی هٌ هی   جِ هٌةجّ بيالْةتی، بحػةظ قویویت هیةى بفسبد، یةفتي دٍغتةى جدید ٍ جٌحِ
ٍ   ّهةی بجتوهةْی، تغییهس فسٌّهگ     هةًٌد بفصبیؽ آغهیث  بًهد   ّوهسبُ جهَدُ  ... ّهةی هحلهی 

ّة، تلگسبم دز بیهي تحقیهق    ش جیي بیي ؾحکِب(. 65: 1395بلٓةجدیٌی، جْةز  شًدٍبًیةى ٍ شیي)
 .بًد هَزد تَجِ شسبز گسفتِ

 
 تلگزام.1-6

 ّة، پیةم تَبًٌد آى هی بغت کِ کةزجسبى غکَیی چٌد جةش هتي زغةى پیةم غسٍیع یک تلگسبم

 . کٌٌد تحةدل گیگةجةیت زب 5/1تة حجن  ؾدُ زهصًگةزی بغٌةد ٍ ٍیدئَّة تكةٍیس،
کٌهد   هحتهَبی پیهةم توسکهص دبزد ٍ حهةلتی کهِ بغهت ةدُ ههی        جةی فسبدبدُ زٍی تلگسبم جِ

زهصگربزی پؿت غس ّن بغت؛ بیي جدبى هٌٓةغت کِ دز یک پیةم بههي هحتهَب دز تل هي    
ؾَد، غپع بش يسیق غسٍز هٌتقل ؾدُ ٍ دز گَؾی گیسًهدُ پیهةم    فسغتٌدُ زهصگربزی هی

ّهة   سد ٍ پیهةم گیه  بش يسفی فقى بزغةل بش يسیق غسٍزّة قَزت ههی . ؾَد زهصگؿةیی هی
ؾًَد کِ ّهس دٍ فسغهتٌدُ ٍ    ؾًَد ٍ فقى شهةًی بزغةل هی ّسگص دز جةیی ًگْدبزی ًوی

گیسًدُ آًالیي جةؾٌد ٍ دز قَزتی کهِ گیسًهدُ آًالیهي ًحةؾهد، پیهةم دز تل هي فسغهتٌدُ        
ّة، گسٍُ غَهی کهِ ههدًُس ًیػهت     جة بیي ٍیطگی (.Van Schie, 2015: 20)یَبّد هةًد 

 .دغتسغی جِ پیةم هَزد ًُس زب دبؾتِ جةؾد ایسهوکي بغت بهکةى

 بش بیهي  فٓهةل  کهةزجس  هیلیَى 100 کِ کسد بْالم تلگسبم( 1394هةُ  جْوي) 2016 فَزیِ دز

 کهةزجس  ّهصبز  350 ًیهص  ّس زٍش ٍ کٌٌد هی بغت ةدُ هیلیةزد پیةم 15جدید جسبی بًتؿةز  بجصبز

(. 42: 1395قهةدشی، جْهةز    ًطبد ٍ ًطبد، شةغوی ْحدبللْی)ؾًَد  ؾحکِ هی بیي ْهَ جدید
 غهةیس  هیهةى  بش تلگسبم زغةى پیةم غسٍیع کسد تسیحَى بْالم فةیٌٌؿةل ّوةى غةل ضبًَیِ دز

ِ  غسبغهس  دز زب تهسیي  ٌْهَبى هححهَت   بجتوهةْی،  ّهةی  زغةًِ ّةی ؾحکِ ِ  هًٌقه  یهَد  جه

 حدبشل ؾد ًیص هٌتؿس بیػٌة یحسگصبزی کِ تَغى ًُسغٌجی یک دز. بغت دبدُ بیتكةـ

 تلگسبم ًیهص بْهالم   ؾسکت ّػتٌد ٍ هػاَالى کةزجسبى تلگسبم بش ّة بیسبًی بش ً س هیلیَى 20
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بجهة  ٍ  )ّػهتٌد   بیسبًهی  زغهةى  پیهةم  بیهي  کةزجسبى فٓةل بش دزقد 20 هةّةًِ تقسیحةً کسدًد
 (.78: 1395هیسشبیی هَغَی، جْةز 

ّهةی   زغةًِ بش یةقی بًَبِ بش کٌٌدگةى بغت ةدُ جیؿتسیي جصذ بالث بیسبًی، کةزجسبى ّسچٌد
دیگس  جة هقةیػِ دز تلگسبم بش بغت ةدُ آًْة بهة بًد، جَدُ (بجتوةْی ّةی ؾحکِ هةًٌد) بجتوةْی
ِ  بغهت  جهةیی  تهة  فسبگیهسی  بیي. بغت ؾدیدتس ٍ فسبگیستس جػیةز بجتوةْی ّةی زغةًِ  که

ِ  ّوهسبُ  تل هي  فهَزی  زغهةى  پیةم ّةی جسًةهِ حتی ٍ بجتوةْی جیؿتس ؾحکِ جسیالف  بش که

ِ  تلگسبم ؾدُ، هحدٍد آًْة جِ دغتسغی ٍ تقحی  غٌتی ّةی يیز ٍ هسبجّ زغوی غَی  ًه

 بًهدبشی  زبُ جهة  ًیهص  زغهوی  ّةی غةشهةى ٍ هسبجّ بالث جلکِ ؾدُ ٍبشّ هَزد پریسؼ تٌْة

 (. 54: 1395کسهةًی، پةییص )دبزًد  حهَز بیي جسًةهِ دز یَد ّةی کةًةل
 

 روایی و اعتببر پرسشنبمه. 5

 4دّد کِ  غاَبل جػتِ تؿکیل هی 31ّةی تحقیق زب یک پسغؿٌةهِ جة  گسدآٍزی دبدُبجصبز 
غاَبل فسٌّگ غیةغی کهةزجسبى زب ههَزد پسغهؽ     27غاَبل فٓةلیت کةزجسبى دز تلگسبم ٍ 

ههَزد بغهت ةدُ شهسبز    ( Validity)ّةیی کِ جسبی غٌجؽ زٍبیی  بش جیي زٍؼ. دّد شسبز هی
هحتَب جْسُ گسفتِ بغت جِ ّویي دلیل دز شهةى غهةیتي  زٍ بش بْتحةز  گیسد تحقیق پیؽ هی

بش ًُسبت بغتةدبى قةححٌُس زؾتِ ْلَم غیةغی دبًؿگةُ ( يسبحی پسغؿٌةهِ)بجصبز تحقیق 
بی  تْسبى ٍ ْلَم بزتحةيةت دبًؿگةُ ْالهِ يحةيحةیی جْسُ گسفتِ ؾدُ تة پسغؿٌةهِ جِ گًَِ

 .جػٌجد يسبحی ؾَد کِ هٓسف هتغیسّةی تحقیق جَدُ ٍ آًْة زب
ّهةی   قَزت يیز لیکست يسبحی ؾدُ ٍ جهَبت  بش آًجةیی کِ پسغؿٌةهِ بیي تحقیق جِ

آى بش آل هةی کسًٍحهة    ( Reliability)بی بغت جسبی هحةغحِ هیهصبى پةیهةیی   آى چٌد گصیٌِ
تهة یهک   ( ْدم بزتحةو)دز دبهٌِ نسیث پةیةیی آل ةی کسًٍحة  بش ق س . بغت ةدُ ؾدُ بغت

جِ دغت آهدُ کهِ ًؿهةى بش    82/0پسغؿٌةهِ تحقیق حةنس نسیث  ، جسبی (بزتحةو کةهل)
 .بْتحةز جةالی پسغؿٌةهِ دبزد

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 146 80.2 

Excludeda 36 19.8 

Total 182 100.0 



 7931 تببستبى، شوبرة دومسبل نهن، ، جستارهاي سياسي معاصر   04

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.828 40 

 توصیف فراوانی پبسخ به سئواالت پرسشنبمه. 6

 اي تحقيق سئواالت سهينه. 7.6

 دهندگان جنسیت پاسخ. 1.1.8

 هب پبسخ

درصدددددد  درصد فزاواني جنسيت
 هعتبز

 درصد هجووع

 هٓتحس

 2/35 2/35 2/35 64 یةًن

 100 8/64 8/64 118 آشة

  100 100 182 جوّ

دزقهد حجهن    2/35ً س هٓةدل  64بش جیي بغتةدبًی کِ پسغؿٌةهِ زب دزیةفت کسدًد تٓدبد 
بًهد   دزقد زب آشةیةى تؿهکیل دبدُ  8/64ً س هٓةدل  118ّة ٍ  ًوًَِ آهةزی تحقیق زب یةًن

ّة بیهي ت هةٍت    دبًؿگةُکِ جة تَجِ جِ تٓدبد جیؿتس بغتةدبى آشة ًػحت جِ بغتةدبى یةًن دز 
 .زغد آهةزی يحیٓی جِ ًُس هی

 
 دهندگان رشته تحصیلی پاسخ. 6.1.8

 هب پبسخ

درصدددددد  درصد فزاواني رشته تحصيلي
 هعتبز

 درصد هجووع

 هٓتحس

 3/28 3/28 9/26 49 ؾٌةغی جةهِٓ

 1/75 8/46 6/44 81 ْلَم غیةغی

 6/89 5/14 7/13 25 ْلَم بزتحةيةت

 100 4/10 9/9 18 تةزیخ ٍ بدجیةت

  100 1/95 173 جوّ

   9/4 9 جدٍى پةغخ ًةهٓتحس

   100 182 هجوَِ



 05   ...سياسي استادان فعاليت در تلگرام با فرهنگ بررسي رابطه

 

جِ بیي پسغهؽ  ( دزقد 9/4هٓةدل )ً س  9ّةیی کِ جیي بغتةدبى تَشیّ گسدید  بش پسغؿٌةهِ
، (دزقهد  9/9)ً س زؾتِ تةزیخ ٍ بدجیهةت   18دٌّدگةى  بًد ٍ بش جیي جقیِ پةغخ پةغخ ًدبدُ

 81ٍ ( دزقهد  9/26)ؾٌةغی  ً س زؾتِ جةهِٓ 49، (دزقد 7/13)بزتحةيةت ً س ْلَم  25
ؾَد زًٍد بفصبیؽ تٓدبد  ّوةًًَز کِ هؿةّدُ هی. ْلَم غیةغی جَدًد( دزقد 6/44)ً س 

ْحةزتی تٓهدبد بغهتةدبى    بغتةدبى جِ غوت ًصدیکی جیؿتس جِ هَنَِ تحقیق توةیل دبزد؛ جِ
دٌّدُ  ة بیي هَنَِ دبزًد جیؿتسیي تٓدبد پةغخْلَم غیةغی کِ جیؿتسیي زبجًِ ْلوی زب ج

 .ؾٌةغی، ْلَم بزتحةيةت ٍ تةزیخ ٍ بدجیةت شسبز دبزًد ٍ پع بش آى جةهِٓ
  

 (تلگزام)هبي اجتوبعي  فعبليت در شبکه. 4.6

 دهندگان های اجتماعی مجازی پاسخ تعداد شبکه.1.6.8

 

 هب پبسخ

درصدددددد  درصد فزاواني هبي اجتوبعي تعداد شبکه
 هعتبز

 درصد هجووع

 هٓتحس

 9/29 9/29 9/26 49 ؾحکِ 1

 7/56 8/26 2/24 44 ؾحکِ 2

 7/81 25 5/22 41 ؾحکِ 3

 7/92 11 9/9 18 ؾحکِ 4

ؾهههههههحکِ ٍ  5
 جیؿتس

12 6/6 3/7 100 

  100 1/90 164 جوّ

   9/9 18 جدٍى پةغخ ًةهٓتحس

   100 182 هجوَِ

 
ّة دبزًهد جهة بیهي     ّةیی دز چگًَگی کةزکسد ٍ شةجلیت ّةی بجتوةْی ت ةٍت ّسچٌد ؾحکِ

دٌّهدگةى   زٍ ّسچهِ پةغهخ   حةل ًقةو بؾتسب، آًْة جس ًکةت توةیصؾةى جستسی دبزد بش بیي
تَبًد هٓسف غً  آؾٌةیی جیؿتس آًةى  ّة دبؾتِ جةؾٌد هی جسدبزی جیؿتسی بش بیي ؾحکِ جْسُ

بغهتةدبى  . يهَز یهةـ جةؾهد    يَز ْةهل ٍ تلگسبم جِ ی بجتوةْی جِّة ّةی ؾحکِ جة شةجلیت
قَزت تكةدفی بًتلةت ؾدُ ٍ دز شههةى تَشیهّ پسغؿهٌةهِ     ّة دز بیي تحقیق جِ دبًؿگةُ
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ّةی بجتوةْی ًؿدُ بغت جة بیي حةل جهیؽ بش   غاَبلی دز یكَـ بغت ةدُ آًةى بش ؾحکِ
بًهد   بیهي غهاَبل پةغهخ دبدُ    ّةی ّؿت کالًؿْس کؿَز کِ جِ دزقد بغتةدبى دبًؿگةُ 90

 44دٌّهدگةى ًیهص    بش جهیي جقیهِ پةغهخ   . کٌٌهد  حدبشل بش یک ؾحکِ بجتوةْی بغهت ةدُ ههی  
( دزقد 9/9)ً س  18بش غِ ؾحکِ، ( دزقد 5/22)ً س  41بش دٍ ؾحکِ، ( دزقد 2/24)ً س

ًیهص بش جهیؽ بش چْهةز ؾهحکِ بجتوهةْی هجهةشی       ( دزقد 6/6)ً س  12بش چْةز ؾحکِ ٍ 
 .کٌٌد بغت ةدُ هی

 

 دهندگان با تلگرام مدت آشنایی پاسخ. 6.6.8
 

 هب پبسخ

 درصد فزاواني هدت آشنبيي
درصدددددد 

 هعتبز
 درصد هجووع

 هٓتحس

 4/14 4/14 7/13 25 کوتس بش یکػةل

 9/52 5/38 8/36 67 یک تة دٍ غةل

 7/89 8/36 2/35 64 غِ تة چْةز غةل

پهههٌج غهههةل ٍ  
 جیؿتس

18 9/9 3/10 100 

  100 6/95 174 جوّ

   4/4 8 جدٍى پةغخ ًةهٓتحس

   100 182 هجوَِ

 
ّة ًؿهةى   تَبًد غً  کوی آؾٌةیی کةزجسبى زب جة بیي ؾحکِ شهةى بغت ةدُ بش تلگسبم هی هدت
 .  گیسی بش آًْة ًیص دز غَبل جٓدی هَزد غٌجؽ شسبز گسفتِ بغت بلحتِ کی یت جْسُ. دّد

بًد بش جقیِ بغهتةدبى فقهى    بغتةدبًی کِ جِ بیي غاَبل پةغخ ًدبدُ( دزقد 4/4)ً س  8جِ جص 
هدت آؾٌةیی شیس یکػةل دبزًد ٍ شهةى آؾهٌةیی جقیهِ جهِ جهیؽ بش     ( دزقد 7/13)ً س  25

 2/35)ً هس   64جیي یک تة دٍ غهةل،  (  دزقد 8/36)ً س  67يَزی کِ  زغد جِ یکػةل هی
ًیص پهٌج غهةل ٍ جیؿهتس جهة بیهي دٍ      ( دزقد 9/9)ً س  18ل ٍ جیي غِ تة چْةز غة( دزقد

ّةی بجتوةْی هجةشی  زغد جة تَجِ جِ گػتسدگی ؾحکِ ؾحکِ آؾٌةیی دبزًد کِ جِ ًُس هی
ّةی بجتوةْی هجةشی دز بیسبى، بیهي   ّةی بییس ٍ زًٍد غسیّ ََْز ٍ بفَل ؾحکِ دز غةل
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دٌّدگةى جة بیي دٍ ؾحکِ  ی پةغخهدت آؾٌةیی بش ًُس کوی شهةى هٌةغحی جسبی تةیید آؾٌةی
 . جةؾد
 

 دهندگان های تلگرامی پاسخ تعداد کانال.6.6.8
 

 هب پبسخ

 درصد فزاواني هبي تلگزاهي تعداد کبنبل
درصدددددد 

 هعتبز
 درصد هجووع

 هٓتحس

 3/41 3/41 39 71 کةًةل 3تة  1

 3/70 1/29 5/27 50 کةًةل 6تة  4

 9/84 5/14 7/13 25 کةًةل 9تة  7

کةًههههههةل ٍ  10
 جیؿتس

26 3/14 1/15 100 

  100 5/94 172 جوّ

   5/5 10 جدٍى پةغخ ًةهٓتحس

   100 182 هجوَِ

 
ّةی ؾحکِ تلگهسبم بغهت کهِ هٓوهَالً جهة هَنهَْةت        ّةی تلگسبهی یکی بش شةجلیت کةًةل

ِ   هؿلف دز بیتیةز کةزجسبى شسبز هی قهَزت یکػهَیِ بيالْهةتی دز بیتیهةز      گیسًد تهة جه
ّهةی تلگسبههی    تسی ًػحت جِ گسٍُ ّة بش غةشهةًدّی هٌةغث بیي کةًةل. کةزجسبى شسبز دٌّد

ّهةی   گیهسی  یؿتسی جسبی بزبئِ بیحةز ٍ بيالْهةت جهة جْهت   جسیَزدبزًد جٌةجسبیي شةجلیت ج
 10دٌّدُ بیي بغهت کهِ    ّةی بیي غاَبل دز جدٍل جةال ًؿةى جسزغی دبدُ. هؿلف دبزًد

 172بش جیي . بًد ً سی تحقیق پةغلی جِ بیي پسغؽ ًدبدُ 182بش ًوًَِ ( دزقد 5/5)ً س 
 6تهة   4بش ( دزقد 5/27)ً س  50ً س بش یک تة غِ کةًةل،  71جةشیوةًدُ ( دزقد 5/94)ً س 

 10بش جهیؽ بش ( دزقهد  3/14)ً هس   26کةًهةل ٍ   9تهة   7بش ( دزقد 7/13)ً س  25کةًةل، 
بش ( دزقهد  5/55)ً هس   101تَبى گ ت  تس هی يَز دشیق جِ. کٌٌد کةًةل تلگسبهی بغت ةدُ هی

 ةدُ هٌةغث دٌّدُ بغت کٌٌد کِ ًؿةى کةًةل تلگسبهی بغت ةدُ هی 4دٌّدگةى بش جیؽ بش  پةغخ
 . ًوًَِ آهةزی تحقیق بش بیي َسفیت تلگسبم جسبی کػث بیحةز ٍ بيالْةت هلتلز بغت
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 دهندگان های تلگرامی پاسخ تعداد گروه.6.6.8
 

 هب پبسخ

 درصد فزاواني هبي تلگزاهي تعداد گزوه
درصدددددد 

 هعتبز
 درصد هجووع

 هٓتحس

 3/39 3/39 4/37 68 گسٍُ 3تة  1

 8/68 5/29 28 51 گسٍُ 6تة  4

 1/82 3/13 6/12 23 گسٍُ 9تة  7

گههههههسٍُ ٍ  10
 جیؿتس

31 17 9/17 100 

  100 1/95 173 جوّ

   9/4 9 جدٍى پةغخ ًةهٓتحس

   100 182 هجوَِ

 
ِ  ّةی تلگسبهی ًػحت جِ کةًةل گسٍُ تهسی بش کهةزجسبى زب ههدًُس دبؾهتِ ٍ      ّة هحدٍدُ جػهت

کٌٌهد کهِ جهصذ لیػهت هلةيحهةى شهسبز        بیجةد هیبزتحةو بجتوةْی جیؿتسی هیةى کةزجسبًی 
جسدبزی ٍ ْالشوٌدی هؿتس، دز غهً    ّة بش ًُس ْوَهیت، غَْلت جْسُ بیي گسٍُ. دبزًد

ّة  تسی بش کٌؽ ًػحت جِ بیي کةًةل ّةی تلگسبهی ٍ دز غً  پةییي جةالتسی ًػحت جِ کةًةل
ً هس   105بًهد   دُکِ جِ بیي پسغهؽ پةغهلی ًهدب   ( دزقد 9/4)ً سی  9جِ جص . شسبز دبزًد

تَبًهد تهة حهدٍدی     گسٍُ تلگسبههی ْههَ ّػهتٌد کهِ ههی      4دز جیؽ بش ( دزقد 6/57)
دٌّدُ بزتحةيةت بجتوةْی هٌةغث ًوًَِ آهةزی تحقیق جة بغت ةدُ بش جػتس بیي ؾهحکِ   ًؿةى

 .بجتوةْی جةؾد
 

 رابطه فعبلیت در تلگرام بب فرهنگ سیبسی استبدان. 7
ّهةی   ّةی فٓةلیت دز تلگسبم جهة گهسبیؽ   تحقیق ٍ ؾةیفبی  ًتةیج زبجًِ غاَبالت شهیٌِ

دٍ ٍ دز دٍ جدٍل بزبئِ ؾهدُ بغهت؛ جهدٍل     گیسی بش آشهَى یی فسٌّگ غیةغی جة جْسُ
بغت کِ بش ّس يسف فسبٍبًی یهک هتغیهس زب    (Crossta) بٍل یک جدٍل دٍ يسفِ تَبفقی

جهدٍل چٌةًچهِ   دّد؛ دز بیي جدٍل دٍم آشهَى کةی بغکَئس زب ًؿةى هی. دّد ًؿةى هی
جِ بیي هٌٓهی کهِ دٍ   )ؾَد  جةؾد فسل ق س زد هی 05/0کوتس بش  (Sig) دبزیغً  هٌٓی

دز بدبهِ جسبی زْةیت بیتكةز دز بزبئِ ًتةیج آشههَى،   .(هتغیس جة یکدیگس دز بزتحةو ّػتٌد



 09   ...سياسي استادان فعاليت در تلگرام با فرهنگ بررسي رابطه

 

تهَبى جهیي    بغت ٍ هی 05/0دبزی آًْة کوتس بش  ّةیی بزبئِ ؾدُ کِ هٌٓی قسفةً ًتةیج آشهَى
 .َل ِ بزتحةيی هتكَز جَددٍ ه
 

 اي و فزهنگ سيبسيارتببط سئواالت سهينه. 7.1
گسبیهی فکهسی، ًقهد ًُهةم غیةغهی،       دز هیةى ّؿت گسبیؽ فسٌّگ غیةغی ؾةهل هًلهق 

اةلهث جهَدى   ٍ  گسبیهی  بفسبو، یَدهدبزی غتیصی، زفتةزّةی فسبشةًًَی، بْتوةدی، جیگةًِ جی
 . دبز دبزد بی تحقیق بزتحةو هٌٓی ّةی دیٌی قسفةً ًقد ًُةم غیةغی جة غاَبالت شهیٌِ بزشؼ
 ارتببط جنسيت و نقد نظبم سيبسي. 7.7.1

 

Crosstab 

Count 

 
 ًقد ًُةم غیةغی

 هجوَِ
 ییلی شیةد شیةد تة حدٍدی کن ییلی کن

 جٌػیت
 63 12 35 13 2 1 یةًن

 119 43 51 17 8 0 آشة

 182 55 86 30 10 1 هجوَِ

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Error
a

 

Approx. 

T
b

 

Approx. Sig. 

Ordinal by 

Ordinal 
Kendall's tau-b 

.130 .066 1.966 .049 

N of Valid Cases 182    

 
دبزی غً  هٌٓهی  (Symmetric Measures)گیسی هتقةزى  بش آًجةیی کِ دز جدٍل بًدبشی

ؾَد؛ جِ بیي هٌٓی کِ جٌػیت بغهتةدبى جهة هیهصبى     بغت فسل ق س زد هی 05/0کوتس بش 
 .دبزی دبزد ًقد آًةى بش ًُةم غیةغی بزتحةو هٌٓی

 
 



 7931 تببستبى، شوبرة دومسبل نهن، ، جستارهاي سياسي معاصر   21

 

 ارتباط رشته تحصیلی و نقد نظام سیاسی. 6.1.9

Crosstab 

Count 

 
 ًقد ًُةم غیةغی

 هجوَِ
 ییلی شیةد شیةد تة حدٍدی کن ییلی کن

 زؾتِ تحكیلی

 52 17 24 9 1 1 ْلَم بجتوةْی

 87 33 37 15 2 0 ْلَم غیةغی

 25 3 16 1 5 0 ْلَم بزتحةيةت

 18 2 9 5 2 0 تةزیخ ٍ بدجیةت

 182 55 86 30 10 1 هجوَِ

Symmetric Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Error
a

 

Approx. 

T
b

 

Approx. 

Sig. 

Ordinal by 

Ordinal 

Kendall's tau-

b 
-.135 .062 -2.148 .032 

N of Valid Cases 182    

بغت فسل  05/0دبزی کوتس بش گیسی هتقةزى غً  هٌٓی بش آًجةیی کِ دز جدٍل بًدبشی
ؾَد؛ جِ بیي هٌٓی کِ زؾتِ تحكهیلی بغهتةدبى جهة هیهصبى ًقهد آًهةى بش ًُهةم         ق س زد هی

 . دبزی دبزد غیةغی بزتحةو هٌٓی

 هبي فزهنگ سيبسي هبي فعبليت در تلگزام بب گزايش ارتببط شبخص. 4.1 

 ارتببط هدت آشنبيي بب تلگزام و نقد نظبم سيبسي. 4.4.1

Crosstab 

Count 

 
 ًقد ًُةم غیةغی

 هجوَِ
 ییلی شیةد شیةد تة حدٍدی کن ییلی کن

هدت آؾٌةیی 
 جة تلگسبم

 25 3 13 4 5 0 ییلی کن

 74 20 33 19 2 0 کن

 65 23 35 5 1 1 تة حدٍدی

 18 9 5 2 2 0 شیةد

 182 55 86 30 10 1 هجوَِ
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Symmetric Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Error
a

 
Approx. T

b
 

Approx. 

Sig. 

Ordinal by 

Ordinal 

Kendall's 

tau-b 
.213 .065 3.236 .001 

N of Valid Cases 182    

 
بغت فسل  05/0دبزی کوتس بش گیسی هتقةزى غً  هٌٓی بًدبشیبش آًجةیی کِ دز جدٍل 

ّة جة تلگسبم ٍ هیهصبى   ؾَد؛ جِ بیي هٌٓی کِ جیي هدت آؾٌةیی بغتةدبى دبًؿگةُ ق س زد هی
دبزی دبزد ٍ بش آًجهةیی کهِ بزشؼ نهسیث کٌهدبل      ًقد آًةى بش ًُةم غیةغی بزتحةو هٌٓی

 . یةجد ًقد آًةى بش ًُةم غیةغی بفصبیؽ هیهتحت بغت جة بفصبیؽ آؾٌةیی بغتةدبى جة تلگسبم 
 

 اعتمادیارتباط مدت آشنایی با تلگرام و بی. 6.6.9
Crosstab 

Count 

 
 بْتوةد

 هجوَِ
 ییلی شیةد شیةد تة حدٍدی کن ییلی کن

هههدت آؾههٌةیی جههة   

 تلگسبم

 25 2 8 13 2 0 ییلی کن

 74 3 23 39 8 1 کن

 65 1 19 34 11 0 تة حدٍدی

 18 0 1 10 7 0 شیةد

 182 6 51 96 28 1 هجوَِ

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Error
a

 Approx. T
b

 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b -.185 .062 -2.916 .004 

N of Valid Cases 182    
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بغت فسل  05/0دبزی کوتس بش گیسی هتقةزى غً  هٌٓی بش آًجةیی کِ دز جدٍل بًدبشی
 -بْتوهةد غیةغهی  ؾَد؛ جِ بیي هٌٓی کِ هدت آؾٌةیی بغتةدبى جهة تلگهسبم جهة     ق س زد هی

دبزی دبزد ٍ بش آًجةیی کِ بزشؼ نسیث کٌهدبل هٌ هی بغهت     بجتوةْی آًةى بزتحةو هٌٓی
 .یةجد بْتوةدی آًةى ًیص کةّؽ هی ّسچِ بیي آؾٌةیی بفصبیؽ یةجد هیصبى جی

  
 ستیسیارتباط مدت آشنایی با تلگرام و بیگانه. 6.6.9

 

Crosstab 

Count 

 
 غتیصیجیگةًِ

 هجوَِ
 ییلی شیةد شیةد تة حدٍدی کن ییلی کن جدٍى پةغخ

 هدت آؾٌةیی جة تلگسبم

 25 3 8 6 7 1 25 ییلی کن

 74 2 26 31 12 2 74 کن

 65 3 15 32 15 0 65 تة حدٍدی

 18 0 1 9 8 0 18 شیةد

  8 50 78 42 182 1 هجوَِ

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Error
a

 Approx. T
b

 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b -.138 .067 -2.059 .039 

N of Valid Cases 182    

 
بغت فسل  05/0دبزی کوتس بش گیسی هتقةزى غً  هٌٓی بش آًجةیی کِ دز جدٍل بًدبشی

ِ   ق س زد هی غهتیصی آًهةى   ؾَد؛ جِ بیي هٌٓی کِ هدت آؾٌةیی بغتةدبى جة تلگسبم جهة جیگةًه
دبزی دبزد ٍ بش آًجةیی کِ نسیث کٌدبل هٌ ی بغت جة بفصبیؽ هدت آؾٌةیی  بزتحةو هٌٓی

 . یةجد غتیصی آًةى کةّؽ هی بغتةدبى جة تلگسبم هیصبى جیگةًِ
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 با تلگرام و خودمداریارتباط مدت آشنایی . 7.6.9
Crosstab 

Count 

 
 یَدهدبزی

 هجوَِ
 ییلی شیةد شیةد تة حدٍدی کن ییلی کن

 هدت آؾٌةیی جة تلگسبم

 25 0 6 18 1 0 ییلی کن

 74 0 20 49 5 0 کن

 65 1 7 44 12 1 تة حدٍدی

 18 0 1 16 1 0 شیةد

 182 1 34 127 19 1 هجوَِ

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Error
a

 Approx. T
b

 Approx. Sig. 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b -.185 .056 -3.215 .001 

N of Valid Cases 182    

بغت فسل  05/0دبزی کوتس بش گیسی هتقةزى غً  هٌٓی جدٍل بًدبشیبش آًجةیی کِ دز 
ؾَد؛ جِ بیي هٌٓی کِ جیي هدت آؾٌةیی بغتةدبى جة تلگسبم ٍ یَدهدبزی آًهةى   ق س زد هی
دبزی ٍجَد دبزد ٍ بش آًجةیی کِ نسیث بزشؼ کٌدبل هٌ ی بغت جة بفهصبیؽ   زبجًِ هٌٓی

 . یةجد هیصبى آؾٌةیی بغتةدبى جة تلگسبم غً  یَدهدبزی آًةى کةّؽ هی
 

 های تلگرامی و نقد نظام سیاسیباط تعداد کانالارت. 8.6.9
Crosstab 

Count 

 

 ًقد ًُةم غیةغی

ییلی  هجوَِ
 کن

 ییلی شیةد شیةد تة حدٍدی کن

ّةی تٓدبد کةًةل
 تلگسبهی

 71 18 29 15 8 1 ییلی کن

 59 17 31 9 2 0 کن

 25 12 11 2 0 0 تة حدٍدی

 27 8 15 4 0 0 شیةد

 182 55 86 30 10 1 هجوَِ
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Symmetric Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Error
a

 
Approx. T

b
 

Approx. 

Sig. 

Ordinal by 

Ordinal 

Kendall's tau-

b 
.167 .063 2.647 .008 

N of Valid Cases 182    

 
بغت فسل  05/0دبزی کوتس بش گیسی هتقةزى غً  هٌٓی بش آًجةیی کِ دز جدٍل بًدبشی

ّةی تلگسبهی بغتةدبى جة ًقهد آًهةى بش ًُهةم    بیي هٌٓی کِ تٓدبد کةًةلؾَد؛ جِ  ق س زد هی
دبزی دبزد ٍ بش آًجةیی کهِ بزشؼ نهسیث کٌهدبل هتحهت بغهت جهة        غیةغی بزتحةو هٌٓی
ّة بش ًُهةم غیةغهی بفهصبیؽ     ّةی تلگسبهی هیصبى ًقد بغتةدبى دبًؿگةُ بفصبیؽ تٓدبد کةًةل

 . یةجد هی
 

 تلگرامی و خودمداری هایارتباط تعداد کانال. 9.6.9
Crosstab 

Count 

 
 یَدهدبزی

 هجوَِ
 ییلی شیةد شیةد تة حدٍدی کن ییلی کن

ّةی تٓدبد کةًةل
 تلگسبهی

 71 0 17 49 5 0 ییلی کن

 59 1 10 43 5 0 کن

 25 0 3 17 5 0 تة حدٍدی

 27 0 4 18 4 1 شیةد

 182 1 34 127 19 1 هجوَِ

Symmetric Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Error
a

 

Approx. 

T
b

 

Approx. 

Sig. 

Ordinal by 

Ordinal 

Kendall's 

tau-b 
-.142 .066 -2.121 .034 

N of Valid Cases 182    
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بغت فسل  05/0دبزی کوتس بش گیسی هتقةزى غً  هٌٓی بًدبشی بش آًجةیی کِ دز جدٍل
ّةی تلگسبههی بغهتةدبى جهة یَدههدبزی     ؾَد؛ جِ بیي هٌٓی کِ جیي تٓدبد کةًةل ق س زد هی

آًةى زبجًِ ٍجَد دبزد ٍ جة تَجِ جِ بیٌکِ بزشؼ نسیث کٌدبل هٌ ی بغت بفصبیؽ تٓدبد 
 .ؾَد ةّؽ یَدهدبزی آًةى هیّةی تلگسبهی هَزد بغت ةدُ بغتةدبى جةْب ک کةًةل

 
 های تلگرامی و نقد نظام سیاسیارتباط تعداد گروه. 6.9.:

Crosstab 

Count 

 
 ًقد ًُةم غیةغی

 هجوَِ
 ییلی شیةد شیةد تة حدٍدی کن ییلی کن

ّةی  تٓدبد کةًةل

 تلگسبهی

 69 16 30 15 7 1 ییلی کن

 59 19 30 8 2 0 کن

 23 9 10 3 1 0 تة حدٍدی

 31 11 16 4 0 0 شیةد

 182 55 86 30 10 1 هجوَِ

Symmetric Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Error
a

 

Approx. 

T
b

 

Approx. 

Sig. 

Ordinal by Ordinal 
Kendall's tau-

b 
.168 .062 2.675 .007 

N of Valid Cases 182    

 
بغت فسل  05/0دبزی کوتس بش گیسی هتقةزى غً  هٌٓی بًدبشی بش آًجةیی کِ دز جدٍل

ّةی تلگسبهی هَزد بغت ةدُ بغتةدبى جهة ًقهد    ؾَد؛ جِ بیي هٌٓی کِ تٓدبد گسٍُ ق س زد هی
دبزی دبزد ٍ بش آًجةیی کِ بزشؼ نهسیث کٌهدبل هتحهت     آًةى بش ًُةم غیةغی زبجًِ هٌٓی

ت ةدُ آًهةى هیهصبى ًقهد آًهةى بش ًُهةم      ّةی تلگسبهی هَزد بغه  بغت جة بفصبیؽ تٓدبد گسٍُ
 . یةجد غیةغی بفصبیؽ هی
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 های تلگرامی و خودمداریارتباط تعداد گروه. 6.9.;
Crosstab 

Count 

 
 یَدهدبزی

 هجوَِ
 ییلی شیةد شیةد تة حدٍدی کن ییلی کن

ّهههةی  تٓههدبد کةًهههةل 
 تلگسبهی

 69 1 20 46 2 0 ییلی کن

 59 0 9 42 8 0 کن

 23 0 3 15 4 1 تة حدٍدی

 31 0 2 24 5 0 شیةد

 182 1 34 127 19 1 هجوَِ

Symmetric Measures 

 Value 
Asymp. Std. 

Error
a

 

Approx. 

T
b

 

Approx. 

Sig. 

Ordinal by Ordinal 
Kendall's tau-

b 
-.252 .056 -4.220 .000 

N of Valid Cases 182    

 

بغت فسل  05/0دبزی کوتس بش غً  هٌٓیگیسی هتقةزى  بش آًجةیی کِ دز جدٍل بًدبشی
ّهةی تلگسبههی ههَزد بغهت ةدُ بغهتةدبى جهة        ؾَد؛ جِ بیي هٌٓی کِ تٓدبد گسٍُ ق س زد هی

یَدهدبزی آًةى هستحى بغت ٍ بش آًجةیی کِ بزشؼ نسیث کٌدبل هٌ ی بغت جة بفهصبیؽ  
 . یةجد هیّةی تلگسبهی هَزد بغت ةدُ بغتةدبى، هیصبى یَدهدبزی آًةى کةّؽ  تٓدبد گسٍُ

 
 گیری نتیجه .8

ِ  دز ًتیجِ تحَل زغةًِ ّهةی جٌیهةدیٌی دز    ّهةی بجتوهةْی، دگسگهًَی    ّة ٍ پیدبیؽ زغهةً
بی جهسبی کهةزجسبى دز    غةیتةز تٓةهالت ٍ بزتحةيةت بًػةًی بیجةد ؾدُ ٍ جةید جةیگةُ ٍیطُ

ّةیؿهةى جهة    ًگهسؼ ( 1393)ّة دز ًُس گسفت؛ کةزجسبًی کهِ جهِ جهةٍز کةغهتلص      بیي زغةًِ
دز هیهةى بًهَبِ   . گیهسد  بلؿهٓةِ شهسبز ههی    بجس غهةیسیي تحهت  ّةی بجسبش ؾدُ دز جس بحػةظ
ِ    ّةی بجتوةْی، ؾحکِ زغةًِ ٍیهطُ دز جهیي    ّةی بجتوةْی هجةشی بش جهربجیت جیؿهتسی جه

ِ  . کةزجسبى بیسبًی جسیَزدبز جَدُ بغت ّهة زب   بهة بیٌکِ آیة تغییس ًگسؼ کةزجسبى بیهي ؾهحک
ٓ   تَبى جِ گسبیؽ هی ِ  ّةی فسٌّگ غیةغی کةزجسبًؿهةى ًیهص ت بی بغهت کهِ    وهین دبد هػهال
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ِ   تحقیق حةنس جدبى پسدبیتِ بغت تة زبجًِ جْسُ ِ )ّهة   گیسی بش بیهي ؾهحک يهَز بیهف    جه
ّةی ّؿت کالًؿْس کؿَز کهِ بش   ّةی فسٌّگ غیةغی بغتةدبى دبًؿگةُ ٍ گسبیؽ( تلگسبم

ِ    غسهةیِ بجتوةْی هٌةغحی جهسبی جْهسُ   ّهة جسیَزدبزًهد ٍ بش يسفهی     گیهسی بش بیهي ؾهحک
 . جػیةزی ًیص جس جةهِٓ بیسبًی دبزًد زب هؿلف ًوةید تةثیسگربزی

ّهة،   ّوةى جةٍزّهة، بیػهتةزّة، بزشؼ  ( Diamond)بهة بگس فسٌّگ غیةغی زب هةًٌد دیةهًَد 
 Lucian)بحػةغةت ٍ بزشیةجی بغةغی هسدم بش ًُةم غیةغی کؿَز یة هةًٌد لَغهیي پهةی   

W.Pye )ِیةفتِ دز جةت غیةغت جدبًین زبجًِ آى جة فٓةلیت  ٌَْبى یک شلوسٍ ذٌّی غةهةى ج
ّةی بجتوةْی دٍز بش ذّي ًیػهت چهسب کهِ فسٌّگهی کهِ دز جهس گیسًهدُ زٍح         دز ؾحکِ

ًْةدّةی ْوَهی، ّیجةًةت ٍ ْقل جوٓی ؾْسًٍدی ٍ ّوچٌیي غحک ٍ زهصّةی ْولهی  
بز ٍ تٌةغث یةفتِ ٍ یک هجوَْهِ جهِ ّهن    ٌَْبى بجصبذ یک کل هٌٓةد زبّحسبى آى بغت جِ

ِ     پیَغتِ ٍ هٓقَل دز یالذ ؾکل ًگسفتِ ٍ جة پدیدُ ّهةی   ّهةی بجتوهةْی ّوچهَى ؾهحک
ّهةی   دز تحقیهق پهیؽ زٍ فسٌّهگ غیةغهی بغهتةدبى دبًؿهگةُ      . بجتوةْی ههستحى بغهت  

ِ    هًلهق کالًؿْسّةی بیسبى جة ّؿهت گهسبیؽ    غهتیصی، زفتةزّهةی    گسبیهی فکهسی، جیگةًه
ّهةی دیٌهی، ًقهد ًُهةم غیةغهی ٍ       گسبیهی، جستهسی بزشؼ   َدهدبزی، بفهسبو فسبشةًًَی، ی

پع . بْتوةدی دز کٌةز غاَبالت هستحى جة فٓةلیت آًةى دز تلگسبم جِ آشهَى گربؾتِ ؾد جی
ّة هؿلف ؾهد ْهالٍُ جهس بیٌکهِ      دغت آهدُ بش پسغؿٌةهِ ّةی جِ بش تجصیِ ٍ تحلیل دبدُ

ّهةی فسٌّهگ    ِ تحكیلی جة یکی بش هَل ِبی تحقیق ؾةهل جٌػیت ٍ زؾت غاَبالت شهیٌِ
ّةی هتغیس هػهتقل ٍ ٍبجػهتِ ًیهص     بزتحةو دبزد، بش جیي ؾةیف( ًقد ًُةم غیةغی)غیةغی 

غتیصی ٍ یَدههدبزی؛  بْتوةدی، جیگةًِجیي هدت آؾٌةیی جة تلگسبم جة ًقد ًُةم غیةغی، جی
ّةی تلگسبهی جهة   ٍُّةی تلگسبهی جة ًقد ًُةم غیةغی ٍ یَدهدبزی ٍ تٓدبد گستٓدبد کةًةل

ْحةزت دیگهس فٓةلیهت    جِ. ًقد ًُةم غیةغی ٍ یَدهدبزی بزتحةو هَثس ٍ هتحتی ٍجَد دبزد
ّهةی فسٌّهگ غیةغهی     تلگسبم جهة جسیهی گهسبیؽ     دز ّس دٍ ٍجِ کوی ٍ کی ی دز ؾحکِ

ّهةی تلگهسبم، دز جلٌدههدت جةْهب      هستحى جَدُ ٍ چِ جػة بیي بزتحةو، جة بفصبیؽ َسفیهت 
تهسیي ؾهةیف    ٌَْبى ههستحى  ٍیطُ دز ًقد ًُةم غیةغی جِ ةغی کةزجسبى جِتغییس فسٌّگ غی

      ِ زٍ الشم بغهت دز   بش بیهي . ّهة گهسدد   فسٌّگ غیةغهی ههستحى جهة فٓةلیهت دز بیهي ؾهحک
ّهةی   ّةی هجةشی آًچِ جیؿتس هدًُس شسبز گیهسد تحٓهةت ٍ َسفیهت    غةشی بیي ؾحکِ جَهی

دّهد   ّهةی بیهي تحقیهق ًؿهةى ههی      ّة جةؾد چسب کِ ّوةًگًَِ کِ دبدُ بجتوةْی بیي ؾحکِ
ّة ًقؽ هْوی دز جرت کهةزجسبى   بجتوةْی بیي ؾحکِ -ّةی غیةغی گیسی بش َسفیت جْسُ

ّةی هٓوَل جتَبًٌد ًقهدّةی یهَد زب دز فههةی غیةغهی هًهسح       دبؾتِ تة فةزٔ بش کٌتسل
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 -ّةی غیةغهی  ّة ٍ کةّؽ ّصیٌِ تس بش بیي ؾحکِ گیسی هٌةغث زٍ جسبی جْسُ بش بیي. ًوةیٌد
 :گسدد بجتوةْی آًْة پیؿٌْةد هی

بش آًجةیی کِ جِ جةٍز جػیةزی بش بًدیؿوٌدبى بهکهةى کٌتهسل فسٌّگهی جَبههّ بًػهةًی      . 1
بجتوةْی جِ جةی تالؼ جهسبی کٌتهسل بجتوهةْی،     -ْوالً ًةهوکي بغت دز حَشُ غیةغی
ّهة   زیهصی قهَزت پهریسد کهِ یکهی بش بیهي تهالؼ        جسبی تةثیس جس فسٌّگ کةزجسبى جسًةهِ

َبًد ًْةدیٌِ ًوَدى ًقد قحی  جسبی حسکت دز هػیس بقالح ْولکسدّةی ًةدزغهت  ت هی
 .جةؾد
ِ  -ّةی فسٌّگی تس ٍ ه یدتس هجوَِْ حهَز پسزًگ. 2 ّهةی   غیةغی کؿَز جس جػتس ؾهحک

 ِ هَشهّ ٍ   بجتوةْی ٍ کوک جِ کةزجسبى جسبی دزیةفت بیحةز ٍ بيالْةت دشیق، قحی  ٍ جه
 دٌّدگةى ایسهجةش ش غسٍیعدز ًتیجِ کةّؽ گسبیؽ جِ بغت ةدُ ب

 -ّهةی غیةغهی   ّةی بجتوةْی جهسبی بًٓکهةظ هؿهکالت ٍ ًةزغهةیی     بغت ةدُ بش ؾحکِ. 3
 يَز هػتقین تَغى ًلحگةى دبًؿگةّی بجتوةْی جِ تؿکیالت ٍ هػاَالى ًُةم جِ

ّةی  ّةی بجتوةْی، غیةغی ٍ فسٌّگی ْوَهی تَغى غةشهةى ّة ٍ گسٍُ تؿکیل کوپیي. 4
 غةشی جسبی هػاَالى  ّة دز تكوین آفسیٌی بغتةدبى دبًؿگةُ ؽذیسجى ٍ بفصبیؽ ًق

ّة جهة هػهاَالى    ّةی بزتحةيی جسبی بزتحةو بغتةدبى دبًؿگةُ دبئوی جَدى بغت ةدُ بش کةًةل. 5
 ...(بًتلةجةت ٍ)ّةی یةـ  ٍ هحدٍد ًحَدى آى جِ شهةى

ٍ     گیسی بش ًُسبت بغتةدبى دبًؿگةُ جْسُ. 6 تقهدیس بش   ّة جهسبی زفهّ هؿهکالت بجتوهةْی 
 ّةی ْوَهی ّة بش يسیق زغةًِ جْتسیي بیدُ

 
 نبمه ة کتب

 .بًتؿةزبت تودى بیسبًی: ، فسٌّگ ٍ َّیت بیسبًی ٍ جْةًی ؾدى، تْسبى(1386)آشبد بزهکی، تقی 

: ، فههةی هجهةشی  «ٍت؛ کةزکسدّهةی بجتوهةْی ٍ هالحُهةت فسٌّگهی    »، (1390)آجةدی، حػیي  بجسبّین
 .بًتؿةزبت دبًؿگةُ تْسبى: ، تْسبى122-105وةْی، قف هالحُةت بیالشی، حقَشی ٍ بجت

بی دز ٍشَِ ٍ تکهَیي   ّةی هةَّبزُ ّةی بجتوةْی ٍ کةًةل تةثیس ؾحکِ»، (1390تةجػتةى )بهلل  بجسبّیوی، ًحی
: ، تْهسبى 134-111، قهف  2، ؾهوةزُ  14، فكلٌةهِ هًةلٓهةت زبّحهسدی، غهةل    «ّةی ْسجی بًقالت

 .پطٍّؿکدُ هًةلٓةت زبّحسدی
 ههدیسیت  ٍ بزتحهةيی  ّةی کٌؽ تحلیل» ، (1395جْةز )هَغَی  هیسشبیی ٍ غیدزغَل شّسب ، غیدُبجة 

 100-75، قف 5، ؾوةزُ«تلگسبم ّةی گسٍُ دز تثثیس

 .بًتؿةزبت چةپةز: ، جةشبًدیؿی دز فسٌّگ ٍ زغةًِ، تْسبى(1390)بهلل  بحودشبدُ کسهةًی، زٍح
 .بًتؿةزبت غَزُ هْس: غیةغی بیسبى، تْسبى، بًقالت ٍ فسٌّگ (1390)بغوةْیلی، حویدزنة 



 29   ...سياسي استادان فعاليت در تلگرام با فرهنگ بررسي رابطه

 

، ًؿسیِ ْلَم بجتوةْی، «ّةی جوٓی ّةی بجتوةْی ٍ زغةًِ ت ةٍت جیي زغةًِ»، (1391آجةى )بفتةدُ، جَبد 
 .دبًؿگةُ ْالهِ يحةيحةیی: ، تْسبى72 -67، قف 56ؾوةزُ 

 جس تلگسبم بجتوةْی ؾحکِ بش بغت ةدُ تةثیس جسزغی»، (1395شهػتةى )جْسهی  جْةدزی ثویٌِ ٍ حػي جةشسی،

 44-37، قف 4 ؾوةزُ ،2 بجتوةْی، دٍزُ ْلَم هًةلٓةت ، فكلٌةهِ«کةزجسبى بجتوةْی تغییسبت

 هٌ هی  پیةههدّةی  ٍ تةثیسبت»، (1394پةییص )فس  غلًةًی ٍ هحود  ّةؾوی ؾٌْةش جلؿی تلیةجی، ؾیسشبد ٍ

، قهف  30، ؾهوةزُ  «کةزجسبى بجتوةْی جس َّیت( ٍبیحس تَییتس،الیي، جَ،، فیع)بجتوةْی ّةی ؾحکِ
31-39 . 

ّةی بجتوةْی ٍ کٌؽ بجتوةْی  تةثیس زغةًِ جس  ؾحکِ»، (1393پةییص ٍ شهػتةى )غسب، ًةقس  پَززنة کسین 
پطٍّؿهگةُ  : ، تْهسبى 72-55، فكلٌةهِ زغةًِ ٍ فسٌّگ، غةل چْةزم، ؾهوةزُ دٍم، قهف   «دز بیسبى

 .ْلَم بًػةًی ٍ هًةلٓةت فسٌّگی
 .هسکص بغٌةد بًقالت بغالهی: ، فسٌّگ غیةغی دز بیسبى، تْسبى(1389)زی، زؾید جٓ سپَز کلَ

، جسزغی تهةثیس ًْههت هؿهسٍيیت جهس فسٌّهگ غیةغهی بیسبًیهةى،        (1390)جوةلی بغگَیی، غیدجوةل 
 ًةهِ کةزؾٌةغی بزؾد دبًؿگةُ آشبد ٍبحد تْسبى هسکص پةیةى

، 42، فكهلٌةهِ غیةغهت، دٍزُ   «فسٌّگ غیةغیفیلن، هٌٓة ٍ تحَل دز »، (1391جْةز )حػیٌی، غیدهجید 
 .، دبًؿکدُ حقَ  ٍ ْلَم غیةغی دبًؿگةُ تْسبى165-151، قف 1ؾوةزُ

هًةلِٓ هَزدی هسدم ؾْس )، جسزغی تةثیس دیٌدبزی جس فسٌّگ غیةغی (1390)آجةدی، ؾْةت  زئیػی ْیػی
 .ًةهِ کةزؾٌةغی بزؾد، دبًؿگةُ هةشًدزبى ، پةیةى(فةزغةى

، دیپلوةغی فسٌّگی؛ ًقؽ فسٌّگ دز غیةغت یةزجی (1390)بی، هحودْلی  س ٍ شّسُزنةیی، ْلی بکح 
 . ؾٌةغةى بًتؿةزبت جةهِٓ: ٍ بزبئِ هدل زبّحسدی، تْسبى

ّةی بجتوهةْی   بی ٍ تجسجِ ؾحکِ زبجًِ غَبد زبیةًِ»، (1395جْةز )بلٓةجدیٌی  شًدٍبًیةى، بحود ٍ شّسُ شیي
، 33، ًةهِ آهَشؼ ْةلی، دٍزُ جدید، غهةل ًْهن، ؾهوةزُ    «هجةشی دز دبًؿجَیةى دیتس دبًؿگةُ یصد

 81-63قف 

بًتؿهةزبت  : ، تْهسبى (ّة دز جْهةى بههسٍش   زغةًِ)ؾٌةغی ًَیي بزتحةيةت  ، جةهِٓ(1391)غةزٍیةًی، جةشس  
 .بيالْةت

ِ »، (1392)غةْی، هٌكَز ٍ بفتةدُ، جهَبد    ِ «ّهةی بجتوهةْی ٍ هؿهةزکت بجتوهةْی     زغهةً ّهةی   ، زغهةً
 .ّة زیصی زغةًِ دفتس هًةلٓةت ٍ جسًةهِ: ّة، تْسبى د ٍ َسفیتبجتوةْی؛ بجٓة

 .پطٍّؿکدُ هًةلٓةت فسٌّگی ٍ بجتوةْی: ، فسٌّگ غیةغی بیسبى، تْسبى(1386)بلقلن، هحوَد  غسیّ

ّةی بزتحةيةت، چةخ چْةزم، تسجوهِ ْلیسنهة    ، ًُسیِ(1388)غَزیي، ٍزًس جی ٍ تةًکةزد، جیوص دجلیَ 
 . دبًؿگةُ تْسبى بًتؿةزبت: دّقةى، تْسبى

 .فسٍشبى: شدگی جدید، تسجوِ فةيوِ ٍلیةًی، تْسبى ، بفػَى(1388)ؾةیگةى، دبزیَؼ  

بًتؿهةزبت  : ، بًقالت آزبم؛ دزآهدی جس تحَل فسٌّگ غیةغی دز بیسبى، تْسبى(1381)ؾسیز، هحودزنة 
 .زٍشًِ
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پطٍّؿهکدُ تحقیقهةت   : تْسبىّةی حةکن جس جةهِٓ بیسبًی،  ، بزشؼ(1387)قدزب، ْلیسنة ٍ شٌحسی، ْلی 
 .بغتسبتطیک

ّهةی بجتوهةْی؛    ، زغةًِ«ّةی بجتوةْی بًدبش زغةًِ پیؿیٌِ، پیدبیؽ ٍ چؿن»، (1392)پسٍز، حوید  نیةیی
 .ّة زیصی زغةًِ دفتس هًةلٓةت ٍ جسًةهِ: ّة، تْسبى بجٓةد ٍ َسفیت

ِ  »( 1395جْهةز  )قهةدشی   ًهطبد ٍ جهَبد   شةغوی ًطبد، ْلیسنة ٍ بجَذز ْحدبللْی  ٍ بجتوهةْی  ّهةی  زغهةً
غیةغهی   هؿهةزکت  ٍ بیٌػتةگسبم ٍ تلگسبم جَ،، فیع بش بغت ةدُ زبجًِ)بًتلةجةت  دز غیةغی هؿةزکت
 74-33، 5ّةی ًَیي، ؾوةزُ  ، هًةلٓةت زغةًِ«(1394 بغ ٌد ّ تن بًتلةجةت دز دبًؿجَیةى

ِ  ًقهؽ »، (1395تةجػتةى )فسٌّگی  بکحس ْلی ٍ ّةؾوی غٓید، ؾٌْةش فسبهسشیةًی،  دز هجهةشی  ّهةی  زغهةً

، فكهلٌةهِ تَغهِٓ   «فیػهحَ،  ٍ تلگهسبم  بجتوةْی ّةی ؾحکِ تثکید جس جة بجتوةْی ّةی بزشؼ تغییسبت
 .148-123، قف 4، ؾوةزُ 10بجتوةْی، دٍزُ 

تهة   1270بش ًْهت تحهسین تٌحهةکَ   )، ًلحگةى ٍ تحَل فسٌّگ غیةغی دز بیسبى (1380)شیكسی، ًَزبهلل 
 .ِ دکتسی دبًؿگةُ تسجیت هدزظ، زغةل(1304تغییس غلًٌت 

هسکهص بغهٌةد   : ، ًلحگةى ٍ تحَل فسٌّگ غیةغی دز بیهسبى دٍزُ شةجهةز، تْهسبى   (1388)شیكسی، ًَزبلِ  
 .بًقالت بغالهی

، «هَزدی ًوًَِ ٍ ْول زبٌّوةی تلگسبهی؛ ّةی گسٍُ دز هؿةزکتی هؿةّدُ»، (1395پةییص )کسهةًی، حػیي 
 .79-53، قف 67ّ دّن، ؾوةزُ هًةلٓةت فسٌّگ بزتحةيةت، غةل 

آخ دز  ّةی ٍبیحس ٍ ٍبتهع  جسزغی ٍ هقةیػِ شةجلیت»، (1392تةجػتةى )بهلل بلوةغی  کسهی، آشبدبهلل ٍ حجت
 .56-37، قف 1، فكلٌةهِ فٌةٍزی آهَشؼ ٍ یةدگیسی، ؾوةزُ «آهَشؼ ْةلی

ؾٌةغی غیةغهی،   بی جس زٍبىِ ، هقده(1386)کةتن، هةزتة ٍ جب دیتص، بٍلس ٍ هػتسش، بلٌة ٍ پسغتَى، تَهةظ 
 .هسکص ًؿس دبًؿگةّی: تسجوِ غیدکوةل یسبشی ٍ جَبد ْالشحٌدزبد، تْسبى

پطٍّؿهگةُ فسٌّهگ،   : ، شدزت بزتحةيةت، تسجوِ حػیي جكیسیةى جْسهی، تْسبى(1393)کةغتلص، هةًَئل 
 .ٌّس ٍ بزتحةيةت ٍشبزت فسٌّگ ٍ بزؾةد بغالهی

 .فسٌّگ قحة: بیسبى، چةخ دٍم، تْسبى ، فسٌّگ غیةغی(1387)ًطبد، ْحةظ  هكلی
، دٍلت زبًتیس ٍ جةشتَلید فسٌّگ غیةغی تحٓی؛ هًةلِٓ هَزدی دٍلهت پْلهَی   (1390)پَز، شّسب  هُ سی
 .ًةهِ کةزؾٌةغی بزؾد، دبًؿگةُ فسدٍغی هؿْد ، پةیةى(1357 -1342)

ًةههِ   بیهسبى، پةیهةى  ؾدى جس فسٌّگ غیةغی جوْهَزی بغهالهی    ، تةثیس جْةًی(1389)هَغَی، غیدغٓید 
 .کةزؾٌةغی بزؾد، دبًؿگةُ بق ْةى

هًةلٓهِ ههَزدی   )ّهة   فسدگسبیی دزیهةًَبدُ  جسٍش جة تلگسبم زبجًِ»، (1395)ًیسٍهٌد  ٍ لیال ًج ی، یَغز
 30-21، قف 25، هدیسیت زغةًِ، ؾوةزُ «(ّةی ؾْس شًجةى یةًَبدُ

بش جةهِٓ بيالْةتی تهة شًهدگی هجهةشی،    : ، ْكس فسٌّگ فٌةٍزبًِ(1385)ٍجػتس، فسبًک ٍ زبجیٌص، کَیي  
 .بًتؿةزبت تَغِٓ: تسجوِ هْدی دبٍدی، تْسبى

: ، دیي، جْةًیؿدى ٍ فسٌّگ غیةغی دز جْهةى غهَم، تسجوهِ دبٍد کیهةًی، تْهسبى     (1381)ّیٌع، جز 
 .پطٍّؿکدُ هًةلٓةت زبّحسدی
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