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 یفرهنگ انیبر تحول ارتباطات م یمجاز یها شبکه ریتأث یبررس

 عبداهلل تبار یهاد

 شاىیًَس، ا بمیداًـگبُ پ ،یػلَم ارتوبػ یهشث 

 

 چکیده

هجتٌی ثش  همبلِسٍؽ تذٍیي ایي ثبؿذ.  فشٌّگی هی هیبى استجبعبت تحَل ثش هزبصی ّبی ؿجىِ تأحیش ّذف پظٍّؾ حبضش ثشسػی

تحلیلی اػت. ربهؼِ آهبسی هَسد پظٍّؾ دس ایي تحمیك  -سٍؽ هغبلؼِ تَصیفی ای ٍ تَػؼِ –ی تحمیك وبسثشد سٍؽ

. ثبؿٌذ هیًفش  825ثشاثش ثب  ربهؼِ آهبسیثبؿٌذ.  هی وشهبًـبُ ّبی هزبصی دس ػغح ؿْش داًـزَیبى اػتفبدُ وٌٌذُ اص ؿجىِ

ثبؿذ.  ّب تی تؼت هی سد اػتفبدُ ثشای تزضیِ ٍ تحلیل دادُ. آصهَى هًَفش ثش اػبع فشهَل وَوشاى تؼییي ؿذًذ 262تؼذاد ًوًَِ 

ّبی هزبصی دس ؿشایظ وًٌَی ثیـتشیي تأحیش سا دس ثیي افشاد رَاهغ ثِ لحبػ فشٌّگی ثِ ربی  ًتبیذ ثیبًگش آى ثَد وِ ؿجىِ

دسصذ ٍ  95اعویٌبى ّبی هزبصی دس ػغح  ای وِ ًتبیذ تحمیك ًیض ثِ خَثی ایي اهش سا هـخص ًوَد وِ ؿجىِ گزاؿتِ ثِ گًَِ

ای اػت وِ ؿبخص تحَل  ثش تحَل ػمبیذ، آداة ٍ سػَم ٍ َّیت ارتوبػی تأحیش داؿتِ اػت ایي اهش ثِ گًَِ 0.000هؼٌبداسی 

 ثیـتشیي تأحیش سا پزیشفتِ اػت. 4.04آداة ٍ سػَم ثب هیبًگیي 

 

 .تحَل، استجبعبت، فشٌّگ ،یهزبص یّب ؿجىِهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

 گیشی ؿىل ٍ اعالػبت ػصش ثِ رْبًی ربهؼِ ٍسٍد صهیٌِ استجبعبت ٍ اعالػبت فٌبٍسی ؿتبثبى تَػؼِ ٍ سؿذ ػَم ّضاسُ دس

 ّبی ؿجىِ ٍ اعالػبت ٍػیغ حزن ٍ گؼتشدگی ػشػت، وِ اػت حمیمت ایي پزیشؽ هتضوي ٍ آٍسدُ فشاّن سا اعالػبتی ربهؼِ

 ػلَم پشداصاى ًظشیِ ٍ هتفىشیي اص ثؼیبسی. اػت ًوَدُ ػلت هلل فشٌّگ اص سا علجی اًضٍا یب سٍی ته ّشگًَِ اهىبى اعالػبتی،

 دس ای ػوذُ تحَالت ػجت استجبعی ٍ اعالػبتی رذیذ ّبی فٌبٍسی هیبى ّوگشایی ٍ تشویت وِ ثبٍسًذ ایي ثش فشٌّگی، ٍ ارتوبػی

 ی هشحلِ ٍ ؿذُ ػجت سا اخیش ّبی دِّ دس فشٌّگی ٍ ارتوبػی هختلف ًْبدّبی دس داسی ػشهبیِ رذیذ ًظبم ػبختبس تزذیذ

( ثَدسیبس طاى) هذسًیضم پؼت( ثل داًیل) فشاصحتی ربهؼِ چَى ػٌبٍیٌی ثب وِ اػت ًْبدُ ثٌیبى ثـشی رَاهغ دس سا رذیذی

 هَرَد فضبی دس. اػت ؿذُ تجییي ٍ تَصیف اعالػبتی ربهؼِ ٍ( وبػتلض هبًَئل) ای ؿجىِ ربهؼِ( ّبثشهبع) ّوگبًی گؼتشُ

 دس ًَظَْس استجبعی ّبی وبًبل ٍرَد ػجت ثِ ٍ هىبى ٍ صهبى لحبػ ثِ آى اص حصش ٍ حذ ثذٍى اػتفبدُ ٍ اعالػبت یغتَص ٍ تَلیذ

 ٍ تغییشات ػبص صهیٌِ ٍ ًجَدُ پیـیي ّبی دِّ حتی ٍ ّب لشى ثب لیبع خَس دس ّب فشٌّگ تذاٍل یب تحَل گیشی، ؿىل

 هحشهبًِ .(1395اف،  ػلی اٍغلَ ًذیشی ٍ لبسارب) ثبؿذ هی فشٌّگی حَصُ دس ٍیظُ ثِ هختلف ّبی ثخؾ دس ػوذُ ّبی دگشگًَی

 لشاس دلیك تَرِ هَسد ثبیذ وِ اػت هؼبئلی تشیي هْن اص ،اػت دػتشػی لبثل ػوَهی ّبی ؿجىِ دس وِ ؿخصی اعالػبت ثَدى

 ٍ فٌی ثش اثؼبد ُ ػالٍ یذ،رذ ػصش دس اعالػبتی ّبی فٌبٍسی پشؿتبة تحَالت آًىِ ٍیظُ ثِ .(1391تبد آثبدی ٍ ّوىبساى، ) گیشد

 فشٌّگی ثیي ٍػیغ استجبعبت صهیٌِ داؿتِ ٍ دًجبل ثِ اهشٍص اعالػبتی ربهؼِ دس سا ػویمی ارتوبػی فشٌّگی تأحیشات آى، داًـی

 هلی هشصّبی گؼتشدُ ٍ فشاگیش فشایٌذ یه ػٌَاى ثِ ؿذى رْبًی .(1391وشیویبى ٍ احوذًٍذ، ) اػت وشدُ فشاّن سا رَاهغ

 ٍ التصبدی ارتوبػی، ػغَح دس ػوذُ تحَالت ثشای سا صهیٌِ ّب دٍلت حبوویت وشدى پزیش سػَخ ثب ٍ ًَسدیذُ دس سا وـَسّب

ثبؿذ  هی الوللی ثیي ٍ داخلی هؼٌبیی ٍ ػیٌی ػبختبسّبی ػبختي هتحَل حبل دس فشایٌذ ایي. اػت آٍسدُ فشاّن فشٌّگی

 ثشاًگیضیي چبلؾ اص یىی. ثبؿین ؿبّذ وـَسّب ػَی اص سا ای فؼبالًِ هـبسوت آى ثش تأحیشگزاسی رْت علجذ هی ثغَسیىِ

 دس ػظین ّبی پیـشفت هحصَل ّب هلت فشٌّگ ؿذى ًضدیه اهشٍصُ. اػت رَاهغ ّبی فشٌّگی رٌجِ ؿذى رْبًی ّبی رٌجِ

 هخجت ّبیِ رٌج اص یىی خَد وِ اػت ای هبَّاسُ ٍ ای ّبی سایبًِ ؿجىِ گؼتشؽ ٍ ًفَر ٍ اعالػبت تجبدل ٍ استجبعبت فٌبٍسی

 ٍ ّبػت هلت هیبى ّوىبسی ٍ تفبّن ثشای هْوی ثؼتش ٍ هجٌب فشٌّگ ایٌىِ ثِ ػٌبیت ثب. آیذ هی حؼبة ثِ ؿذى رْبًی پذیذُ

 وـَسّب هیبى فشٌّگی تؼبهالت ٍ هجبدالت افضایؾ ضشٍست لزا اػت، ثَدُ اًؼبًی ّبی توذى تَػؼِ ٍ پیذایؾ ػبص صهیٌِ ّوَاسُ

 آى وبسثشدّبی ٍ استجبعبت ٍ اعالػبت فٌبٍسی اهشٍصُ .(1391پشّیضوبسی ٍ ّوىبساى، ) اػت سداسثشخَ ٍاالیی اّویت اص ًیض

 ّبی ؿجىِ هیبى دس. اًذ لشاس دادُ خَد پَؿؾ تحت سا افشاد فشٌّگی ٍ ارتوبػی ّبی فؼبلیت اوخش وِ اػت یبفتِ تَػؼِ ای گًَِ ثِ

 تؼبهالت حبصل ارتوبػی ػشهبیِ. ثگزسد ثؼضایی تأحیش ارتوبػی یِػشهب ثش تَاًذ هی وِ اػت پشلذست ّبی ؿجىِ تلگشام ارتوبػی

 اػت گـَدُ ارتوبػی ٍ فشٌّگی هؼبئل یبثی ػلت ٍ تحلیل دس سا ایی تبصُ ی دسیچِ ٍ اػت ارتوبػی ٍ گشٍّی ٌّزبسّبی ٍ

 افشاد هیبى بطاستج ثشای وِ ّؼتٌذ هزبصی دًیبی دس فضبّبیی ارتوبػی، ّبی ؿجىِ(. 1395وبظوی ًزف آثبدی ٍ هؼتوغ، )

 ٍ اعالػبت تجبدل سػبًی، اعالع هزبصی، ارتوبػبت تـىیل فشدی، هیبى ٍ روؼی استجبعبت ایزبد. اًذ آهذُ ٍرَد ثِ هختلف،

 (.1392هزذد ٍ ویبوزَسی، ) ّؼتٌذ فضبّب ایي وبسوشدّبی تشیي ؿذُ ؿٌبختِ اص ًظشات

 

 ادبیات تحقیق -2

 دس ارتوبػی تؼبهالت استمبی ٍ گیشی ؿىل ثش هؤحش ّبی هؤلفِ تجییي ٍ یضیس دس پظٍّـی ثِ ثشًبهِ (1395) یضداًیفشری ٍ 

 افضایؾ ٍ ؿْشًٍذی سٍاثظ صاس پشداختِ اػت وِ ًتبیذ هجشّي آى اػت وِ تحىین اللِ خیبثبى: هَسدی ًوًَِ ،ؿْشی فضبّبی

 ثَدُ تَرِ هَسد ػشصًذُ ٍ پَیب ِربهؼ یه ػشهبیِ ٍ پـتَاًِ ػٌَاى ثِ ؿْشی فضبّبی دس افشاد حضَس ٍ ارتوبػی تؼبهالت ػغح

 ّبی ػٌت ٍ ّب اسصؽ ٍ آیذ هی دس رشیبى ثِ اًؼبًی استجبعبت ٍ ّب فؼبلیت عشیك اص فشٌّگ وِ اػت هحیظ ایي دس. ثبؿذ هی ٍ

 ٍ هؼٌب المبء ػَاهل تشیي هْن اص ربهؼِ ثیٌی رْبى ٍ فشٌّگی ّبی اسصؽ ٍ اصَل دیگش ػجبست ثِ ؛ثخـذ هی ػیٌیت سا ّوضیؼتی

 (1395) ّوىبساىفمیْی ٍ  ؿًَذ. هی ٍالغ هؤحش آى َّیتی ٍ وبلجذی ّبی ٍیظگی ٍ هحیظ عشیك اص وِ ثبؿٌذ هی اًؼبى ثش َْمهف
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غشة پشداختِ اػت وِ ًتبیذ ًـبى اص آى داسد وِ  فشٌّگ پزیشؽ ثش ارتوبػی ّبی ؿجىِ ای ثِ ثشسػی ًمؾ دس همبلِ

 اسهغبى آٍسدُ، ثِ اٍ ثشای وِ سفبّی ٍ داؿتِ ثـش ثشای وِ هٌبفؼی ثش ػالٍُ ًَیي ّبی فٌبٍسی ٍ صٌؼت اص ثـش دػتبٍسدّبی

 لشى دس ثـش اثذاػبت تشیي هْن اص یىی ػٌَاى ثِ ارتوبػی ّبی ؿجىِ ٍ ایٌتشًت .اػت داؿتِ ّوشاُ ثِ ًیض سا ّبیی آػیت ّوَاسُ

 لشاس خَد هٌفی ٍ هخجت تأحیشات تحت اس اًؼبًی صًذگی هختلف ّبی ثخؾ اؽ، گؼتشدُ هتؼذد ٍ وبسوشدّبی ٍ ّب لبثلیت ثب حبضش

 ػشصِ دس تحَل ایزبد ٍ دًیب ػشاػش ّبی اًؼبى هیبى رغشافیبیی فبصلِ ثشداؿتي ارتوبػی ّبی ؿجىِ اصلی ّذف. اػت دادُ

 ٍ اػت وـَس ربسی هجبحج رولِ اص فشٌّگ صهیٌِ دس ثحج اهشٍصُ داًین هی وِ عَس ّوبى ٍ ؛اػت تجبدل اعالػبت ٍ استجبعبت

 پٌبُچشاغی ٍ اػالم  غشثی. فشٌّگ ٍ دیٌی فشٌّگ هلی، فشٌّگ: ثبؿذ هی فشٌّگ ػِ ٍاسث هبحبصل فشٌّگ وِ ینداً هی

 ٍلبًَى ؿْشًٍذی فشٌّگ ثش آى ٍ ًمؾ ایٌؼتبگشام ،پالع گَگل ،الیي ارتوبػی ّبی دس پظٍّـی ثِ ثشسػی ؿجىِ (1394)

 وِ افشادی. وٌٌذ هی اػتفبدُ ارتوبػی ّبی ؿجىِ اص دختشّب صا ثیـتش هذاسی پشداختِ اػت وِ ًتبیذ ًـبًگش آى اػت وِ ػشّب

 فشٌّگ دس اًذ داؿتِ ػضَیت ارتوبػی ٍ ػلوی ّوىبساى، فشٌّگی، ،خجشی ّوىالػی، ،فشٌّگی آهَصؿی، ّبی گشٍُ دس

 رْبًی ًمؾ ػیای ثِ ثشس دس همبلِ (1392) پشّیضوبسیدسٍیـی ٍ  اًذ. آٍسدُ دػت ثِ سا هیبًگیي ثبالتشیي تشتیت ثِ ؿْشًٍذی

 سًٍذ ثِ تَرِ ثب ؿْشی الذام ًوَدُ اػت وِ ًتبیذ ًـبًگش آى اػت وِ ّبی الوبى ثش آى تأحیش ٍ فشٌّگ ٍ َّیت ثش ؿذى

 ٍ ػبختبسی ٍ فشٌّگی اختالفبت وبّؾ هٌظَس ثِ آػیبیی وـَسّبی هیبى فشٌّگی گشایی م ُ ضشٍست ؿذى، رْبًی پشؿتبة

ّوؼبى  فشٌّگ یه گؼتشؽ ؿذى رْبًی. ؿَد هی احؼبع دیگشی صهبى ّش اص ثی سفتبس ٍ بّ ًگشؽ ّب، اسصؽ دس ّوؼَیی ایزبد

 ؿبهل سا ایي ثبیذ رْبى دس ربیی ّش دس هذسى ؿشایظ اص ثحخی ّش. وٌذ هی ثیبى سا هحلی ٍ هلی ّبی ٍیظگی هتؼبلت افَل ٍ

 .گشدد

 

 های تحقیق فرضیه -3

 ّبی ارتوبػی دس تحَل ػمبیذ ًمؾ داسد. ؿجىِ .1

 ّبی ارتوبػی دس تحَل آداة ٍ سػَم ًمؾ داسد. ؿجىِ .2

 ّبی ارتوبػی دس تحَل َّیت ارتوبػی ًمؾ داسد. ؿجىِ .3

 

 روش تحقیق -4

 گیری جامعه آماری و روش نمونه -4-1

تحلیلی اػت. روغ آٍسی  -سٍؽ هغبلؼِ تَصیفی ای ٍ تَػؼِ –تحمیك وبسثشدی  هجتٌی ثش سٍؽ همبلِسٍؽ تذٍیي ایي 

ػِ ثَدُ اػت وِ ثش اػبع  excel ٍ spssًشم افضاس  ًبهِ ٍ ای ٍ هغبلؼبت هیذاًی ٍ پشػؾاػٌبدی وتبثخبًِاعالػبت اص عشیك 

لیىشت تذٍیي ٍ ارشا گشدیذُ اًذ وِ دس ٍالغ  ػمبیذ، آداة ٍ سػَم ٍ َّیت ارتوبػی( ٍ عیف) فشٌّگیٍیظگی استجبعبت هیبى 

ّبی هَسد ثشسػی لشاس گشفتٌذ. پشػـٌبهِ تحمیك  فشضیِّب  ثِ آى دس عیف لیىشت هَسد ثشسػی لشاس گشفت ٍ ثب تَرِػِ ٍیظگی 

ّبی  داًـزَیبى اػتفبدُ وٌٌذُ اص ؿجىِربهؼِ آهبسی هَسد پظٍّؾ دس ایي تحمیك ػؤال اػت.  24حبضش داسای وِ داسای 

ًفش ثش اػبع فشهَل  262. تؼذاد ًوًَِ ثبؿٌذ هیًفش  825ثشاثش ثب  ربهؼِ آهبسیثبؿٌذ.  هی وشهبًـبُ هزبصی دس ػغح ؿْش

ّبی ثِ دػت آهذُ اص ایي  تْیِ گشدیذ ػپغ ثب اػتفبدُ اص دادُ ػئَال پیؾ اص آصهَى 24ای وِ  پشػـٌبهِ. وَوشاى تؼییي ؿذًذ

هیضاى ضشیت اػتوبد ثب سٍؽ آلفبی وشًٍجبخ هحبػجِ ؿذُ وِ ثشای پشػـٌبهِ ػذد  SPSSّب ٍ ثِ ووه ًشم افضاس  پشػـٌبهِ

آصهَى  ي ػذد ًوبیٌگش آى اػت وِ پشػـٌبهِ هَسد اػتفبدُ اص لبثلیت اػتوبد ٍ پبیبیی الصم ثشخَسداس اػت.آهذ ٍ ای ثذػت 81/0

 ثبؿذ. ّب تی تؼت هی هَسد اػتفبدُ ثشای تزضیِ ٍ تحلیل دادُ

 

 
 



 ػیبػتگزاسی ٍ پظٍّی آیٌذُ هغبلؼبت

 32-38، صفحبت 1396 صهؼتبى، 4، ؿوبسُ 3دٍسُ 

35 

 

 نتایج تحقیق -5

 یفیتوص یها افتهی -5-1

دسصدذ هدشد    58دسصدذ خدبًن ٍ    42ًفدش پشػدؾ ؿدًَذُ     262ثش اػبع هیضاى پبػخگَیی ثِ پشػـٌبهِ هـخص گشدیدذ ودِ اص   

 40تدب   30دسصدذ دس ثدبصُ ػدٌی     32ػبل،  30-20دسصذ دس ثبصُ ػٌی  42دسصذ هتأّل ثَدًذ.  32دسصذ هزشد ٍ  68ثبؿٌذ.  هی

 ػبل لشاس داؿتٌذ. 50تب  41دسصذ دس ثبصُ ػٌی  20ػبل ٍ 

 

 یاستنباط یها افتهی -5-2

ّبی هزدبصی دس تحدَل استجبعدبت فشٌّگدی اص آصهدَى تدی تؼدت         ّبی پظٍّؾ ٍ هیضاى تأحیشگزاس ثَدى ؿجىِ ثشای ثشسػی فشضیِ

 اسائِ ؿذُ اػت. 3تب  1اػتفبدُ ؿذُ اػت وِ ًتبیذ دس لبلت رذاٍل 

 .دارد نقش عقاید تحول در اجتماعی های فرضیه اول: شبکه

 تحول عقاید ای برای بررسی شاخص تک نمونه آزمون تی-1 جدول

 3 =ارزش آزمون  

اخدددددتالف  هیبًگیي ربهؼِ تحَل ػمبیذ

 هیبًگیي

دسردددِ 

 آصادی

همدددددذاس  

 tآهبسُ 

ػددددغح 

 هؼٌبداسی

 دسصذ 95دس ػغح اعویٌبى 

 حذاوخش حذالل

3.52 0.5234 261 7.18 0.000 0.3803 0.6666 

( ثیـدتش  3) هتَػدظ ودِ اص حدذ    3.52ٍ هیدبًگیي ثشاثدش    7.18ُ اص ثشسػدی آصهدَى ثشاثدش    ثِ دػت آهذ tهمذاس  1ثش اػبع رذٍل 

 ؿَد. هَسد تبئیذ ٍالغ هی (sig= 0.000)دسصذ  95ثبؿذ ٍ هتغیش تحَل ػمبیذ هَسد ثشسػی دس ػغح اعویٌبى  هی

 

 .دارد نقش رسوم و آداب تحول در اجتماعی های فرضیه دوم: شبکه

 رسوم و آداب تحول برای بررسی شاخص ای آزمون تی تک نمونه-2 جدول

 3 =ارزش آزمون  

اخدددددتالف  هیبًگیي ربهؼِ سػَم ٍ آداة تحَل

 هیبًگیي

دسردددِ 

 آصادی

همدددددذاس  

 tآهبسُ 

ػددددغح 

 هؼٌبداسی

 دسصذ 95دس ػغح اعویٌبى 

 حذاوخش حذالل

4.04 1.041 261 17.77 0.000 0.9264 1.1569 

ِ  4.04ٍ هیدبًگیي ثشاثدش    17.77ُ اص ثشسػی آصهدَى ثشاثدش   ثِ دػت آهذ tهمذاس  2ثش اػبع رذٍل  ( ثیـدتش  3) هتَػدظ اص حدذ   ود

 ؿَد. ٍالغ هی هَسد تبئیذ (sig= 0.000)دسصذ  95دس ػغح اعویٌبى  سػَم ٍ آداة ثبؿذ ٍ هتغیش تحَل هی

 

 دارد. نقش اجتماعی هویت تحول در اجتماعی های فرضیه سوم: شبکه

 هویت تحول بررسی شاخص ای برای آزمون تی تک نمونه-3 جدول

 3= ارزش آزمون  

تحَل
 

ت
َّی

هیبًگیي  

 ربهؼِ

دسرِ  اختالف هیبًگیي

 آصادی

ػغح  tهمذاس آهبسُ 

 هؼٌبداسی

 دسصذ 95دس ػغح اعویٌبى 

 حذاوخش حذالل

3.77 0.779 261 14.20 0.000 0.671 0.886 
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( ثیـدتش  3) هتَػدظ ودِ اص حدذ    3.77ٍ هیدبًگیي ثشاثدش    14.20ذُ اص ثشسػی آصهدَى ثشاثدش   ثِ دػت آه tهمذاس  3ثش اػبع رذٍل 

 ؿَد. هَسد تبئیذ ٍالغ هی (sig= 0.000)دسصذ  95دس ػغح اعویٌبى  َّیت ثبؿذ ٍ هتغیش تحَل هی

 

 گیری بحث و نتیجه -6

وًٌَی ثیـتشیي تأحیش سا دس ثیي افشاد  ّبی هزبصی دس ؿشایظ ثش هجٌبی آًچِ هَسد ثشسػی لشاس گشفت هـبّذُ گشدیذ وِ ؿجىِ

ّبی  ای وِ ًتبیذ تحمیك ًیض ثِ خَثی ایي اهش سا هـخص ًوَد وِ ؿجىِ رَاهغ ثِ لحبػ فشٌّگی ثِ ربی گزاؿتِ ثِ گًَِ

ثش تحَل ػمبیذ، آداة ٍ سػَم ٍ َّیت ارتوبػی تأحیش داؿتِ اػت ایي  0.000دسصذ ٍ هؼٌبداسی  95هزبصی دس ػغح اعویٌبى 

ثیـتشیي تأحیش سا پزیشفتِ اػت. ًتبیذ حبصل اص ایي  4.04ای اػت وِ ؿبخص تحَل آداة ٍ سػَم ثب هیبًگیي  ِ گًَِاهش ث

غشة  فشٌّگ پزیشؽ ثش ارتوبػی ّبی ؿجىِ ای ثِ ثشسػی ًمؾ وِ دس همبلِ (1395) ّوىبساىفمیْی ٍ پظٍّؾ ثب ًتبیذ تحمیك 

 وِ هٌبفؼی ثش ػالٍُ ًَیي ّبی فٌبٍسی ٍ صٌؼت اص ثـش د وِ دػتبٍسدّبیپشداختِ اػت، ّوؼَ ثَدُ وِ ًتبیذ ًـبى اص آى داس

 ّبی ؿجىِ ٍ ایٌتشًت .اػت داؿتِ ّوشاُ ثِ ًیض سا ّبیی آػیت ّوَاسُ اسهغبى آٍسدُ، ثِ اٍ ثشای وِ سفبّی ٍ داؿتِ ثـش ثشای

 ّبی ثخؾ اؽ، گؼتشدُ هتؼذد ٍ ّبیوبسوشد ٍ ّب لبثلیت ثب حبضش لشى دس ثـش اثذاػبت تشیي هْن اص یىی ػٌَاى ثِ ارتوبػی

 فبصلِ ثشداؿتي ارتوبػی ّبی ؿجىِ اصلی ّذف. اػت دادُ لشاس خَد هٌفی ٍ هخجت تأحیشات تحت سا اًؼبًی صًذگی هختلف

 اهشٍصُ داًین هی وِ عَس ّوبى ٍ ؛اػت اعالػبتل تجبد ٍ استجبعبت ػشصِ دس تحَل ایزبد ٍ دًیب ػشاػش ّبی اًؼبى هیبى رغشافیبیی

 فشٌّگ: ثبؿذ هی فشٌّگ ػِ ٍاسث هبحبصل فشٌّگ وِ داًین هی ٍ اػت وـَس ربسی هجبحج رولِ اص فشٌّگ صهیٌِ دس ثحج

 ّبی وِ دس پظٍّـی ثِ ثشسػی ؿجىِ( 1394) پٌبُتحمیك چشاغی ٍ اػالم غشثی. ّوچٌیي ثب ًتبیذ  فشٌّگ ٍ دیٌی فشٌّگ هلی،

هذاسی پشداختِ اػت، ّوؼَ ثَدُ وِ ًتبیذ  ٍلبًَى ؿْشًٍذی شٌّگف ثش آى ٍ ًمؾ ایٌؼتبگشام ،پالع گَگل ،الیي ارتوبػی

 ،فشٌّگی آهَصؿی، ّبی گشٍُ دس وِ افشادی. وٌٌذ هی اػتفبدُ ارتوبػی ّبی ؿجىِ اص دختشّب اص ثیـتش ًـبًگش آى اػت وِ ػشّب

 سا هیبًگیي ثبالتشیي تشتیت ثِ ؿْشًٍذی فشٌّگ دس اًذ داؿتِ ػضَیت ارتوبػی ٍ ػلوی ّوىبساى، فشٌّگی، ،خجشی ّوىالػی،

 اًذ. آٍسدُ دػت ثِ

 

 منابع

 رْبًی ثش آى تأحیش ٍ فشٌّگ ٍ َّیت ثش ؿذى رْبًی ًمؾ ،1391 ؿَّبًی، هحوذ ٍ پشّیضوبسی حذیج صّشا؛ ،پشّیضوبسی .1

 اًزوي ض،تجشی هؼوبسی، دس ًَ ّبی فٌبٍسی ٍ ّب اًذیـِ هلی ّوبیؾ اٍلیي آى، ثب هَارِ ثشای ّب فشض پیؾ اسائِ ؿْشّب ؿذى

 تجشیض. هؼوبس هٌْذػبى

 آى ّبی چبلؾ ثشسػی ٍ اعالػبت فٌبٍسی تَػؼِ دس اخالق فلؼفِ ،1391 ؿؼجبًی، ػویِ ٍ سحیوی هحوذ سضب؛ ،آثبدی تبد .2

 سفبُ ٍ وبس تؼبٍى، ٍصاست تْشاى، ًَپذیذ، ارتوبػی ّبی آػیت ٍ هزبصی فضبی هلی وٌگشُ ًخؼتیي اعالػبتی، ربهؼِ دس

 ارتوبػی.

 فشٌّگ ثش آى ٍ ًمؾ ایٌؼتبگشام ،پالع گَگل ،الیي ارتوبػی ّبی ؿجىِ ،1394 پٌبُ، اػالم هشین ٍ ؼشیيً ،چشاغی .3

 پبیتخت پشداص ایذُ هَػؼِ تْشاى، اًؼبًی، ػلَم دس پظٍّـی ًَیي سٍیىشدّبی ػبالًِ وٌفشاًغ هذاسی، ٍلبًَى ؿْشًٍذی

 ٍیشا.

 اٍلیي ؿْشی، ّبی الوبى ثش آى تأحیش ٍ فشٌّگ ٍ َّیت ثش ؿذى رْبًی ًمؾ ،1392 پشّیضوبسی، صّشا ٍ هؼلن ،دسٍیـی .4

 پشهبى. وبسثشدی ّبی پظٍّؾ گشٍُ هـْذ، پبیذاس، ؿْشی فضبّبی ٍ هؼوبسی وٌفشاًغ
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 دس ارتوبػی تؼبهالت استمبی ٍ گیشی ؿىل ثش هؤحش ّبی هؤلفِ تجییي ٍ سیضی ثشًبهِ ،1395 یضداًی، ػلی ٍ ػؼیذ ،فشری .5

 ٍ هؼوبسی ػوشاى، هٌْذػی دس ًَیي ّبی افك الوللی ثیي ّوبیؾ صاس، اللِ خیبثبى :هَسدی ًوًَِ ،ؿْشی فضبّبی

 فٌبٍسی. ٍ ػلن ًَیي افك اًزوي تْشاى، ؿْشّب، فشٌّگی هذیشیت ٍ ؿْشػبصی

 دٍهیي غشة، فشٌّگ پزیشؽ ثش ارتوبػی ّبی ؿجىِ ًمؾ ،1395 فشٌّگی، اوجش ػلی ٍ هظفشی افؼبًِ ػبسا؛ ،فمیْی .6

 تْشاى. تحمیمبت ٍ ػلَم ٍاحذ اػالهی آصاد داًـگبُ تْشاى، پبیذاس، خبًَادُ ٍ گیصًذ ػجه هلی ّوبیؾ

 ثش تلگشام ثش تأویذ ثب هزبصی ارتوبػی ّبی ؿجىِ اعالػبت تجبدل تأحیش ،1395 هؼتوغ، سضب ٍ حؼٌب ،آثبدی ًزف وبظوی .7

 ارتوبػی ػلَم ٍ حمَق تشثیتی، ػلَم ٍ سٍاًـٌبػی رْبًی وٌفشاًغ ارتوبػی، ػشهبیِ فشٌّگی ثؼذ تَػؼِ ٍ گیشی ؿىل

 ػجض. صٌؼت ثبصاس ایذُ ؿشوت پظٍّؾ ؿیشاص، ػَم، ّضاسُ آغبص دس

 تحمیمبت فصلٌبهۀ ّب، داًـگبُ سػبلت ٍ فشٌّگی َّیت اعالػبتی، ربهؼِ ،1391 احوذًٍذ، هحوذ ػلی ٍ صّشا ،وشیویبى .8

 .(19) 5 ایشاى فشٌّگی

 هٌْذػی هلی ّوبیؾ استجبعبت، افضایؾ دس ثَن فیغ رتوبػیا ؿجىِ ًمؾ ،1392 ویبوزَسی، هحوَد ٍ ؿیَا ،هزذد .9

 ػبلی آهَصؽ هَػؼِ هـْذ، ّب، ػیؼتن اهٌیت ٍ ػبصی هذل وبهپیَتشی، ّبی ؿجىِ هحَسیت ثب پبیذاس تَػؼِ ٍ وبهپیَتش

 خبٍساى.

 الوللی ثیي وٌفشاًغ اعالػبتی، ثؼتشربهؼِ دس فشٌّگی تَػؼِ ،1395 اف، ػلی اٍغلَ لبسارب اٍػظ ػلی ٍ ػلی ،ًذیشی .10

 .(هتبًب) ایشاى ًَیي آهَصؿْبی تَػؼِ هشوض ،USM داًـگبُ پٌبًگ رضیشُ- هبلضی هبلضی،- ایشاى پَیب التصبد ٍ هذیشیت
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The study of the impact of virtual networks on the development of 

intercultural communication 

Hadi Abdullah Tabar 
Department of Social Sciences, Payame Noor University, Iran 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effects of virtual networks on the development of intercultural 

communication. The method of compilation of this paper is based on the applied-development research method 

and the descriptive-analytical study method. The statistical population of this study is students using virtual 

networks in the city of Kermanshah. The statistical population is 825 people. The sample size of 262 people was 

determined according to the Cochran formula. The test used for analyzing data is T-test. The results indicated 

that virtual networks, in the current situation, had the most impact among cultural communities, so that the 

results of the research also showed that virtual networks had a 95% confidence level, And a significance of 0.000 

has influenced the evolution of ideas, customs and customs and social identity, this is so that the indicator of the 

development of customs and customs, with a mean of 4.04, has been most influential. 

Keywords: virtual networks, transformation, communication, culture 

 

 

 

 

 

 


