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 کاربران دینی برتغییرهویت( تلگرام) اجتماعی های شبکه تأثیر بررسی 

 
 1 نژاداصغری زکیه

 

 چکیده:

 بسیاری البال هَرد اهزٍسُ آساى، ٍ فَری دستزسی خاعز بِ تلگزام چَى ّن اجتواعی ّای شبىِ ٍ جوعی ارتباط ّای رساًِ

 بِ بستِ وِ شَد هی گذاشتِ اشتزان بِ هتٌی ٍ تصَیزی صَتی، ّای پیام اًَاع ّا شبىِ ایي در.اًذ گزفتِ لزار واربزاى اس

 تىٌیه ٍ ابشار اس ٍاستفادُ ویفی رٍیىزد با وِ تحمیك ایي. دٌّذ هی لزار خَد تأثیز تحت را واربزاى دیٌی َّیت ، شزایغی

 ایي در ٍ واٍیذُ واربزاى ًگاُ اس را اجتواعی ی ّا شبىِ در دیٌی َّیت تغییز چگًَگی  شذُ، اًجام یافتِ ساخت ًیوِ هصاحبِ

 ٍ گیذًش باساًذیشاًِ َّیت ًظزیِ واستلش، ای شبىِ جاهعِ ًظزیِ بزلَ، دیَیذ ًظزیِ چَى ّن ارتباعات ّای ًظزیِ اس راستا

 اس ًفز 56 با را خَد سَاالت  ابتذا وِ بَد صَرت ایي بِ وار رٍش.است شذُ گزفتِ ووه فستیٌگز شٌاختی تَاسى ًظزیِ

 تعذاد، ایي اس وِ گذاشتین هیاى در آًالیي صَرت بِ ، اًذ بَدُ عضَ  هختلف ّای گزٍُ در وِ  تلگزام اجتواعی شبىِ  واربزاى

 دارای – بَد دیپلن فَق دیگزی ٍ دیپلوِ یىی ًفزوِ دٍ جش بِ - شًَذگاى هصاحبِ ی ّوِ. دادًذ پاسخ ها سؤاالت بِ ًفز 82

 وزدُ شزوت هصاحبِ در رفت هی گواى وِ بَد ایي هصاحبِ بزای آًْا اًتخاب دلیل تزیي ٍهْن بَدُ باال بِ لیساًس تحصیالت

 ًگزش هحمك، ّذف  ٍ بَدُ  احتوالی غیز گیزی ًوًَِ بَدى، ّذفوٌذ دلیل بِ گیزی ًوًَِ.باشٌذ ها سَاالت پاسخگَی ٍ

 ّویي بِ. است بَدُ هزد ٍ سى جٌس دٍ ّز اس عمایذ ٍ سالیك اًَاع با اجتواعی ّای شبىِ واربزاى هختلف ّای تیپ  سٌجی

 ّای یافتِ. شذًذ اًتخاب سیاسی ٍ اجتواعی دیٌی، گًَاگَى ّای دیذگاُ با ٍ تحصیلی هختلف ّای رشتِ اس واربزاى دلیل

 ّن عَاهلی ٍ تأثیزشزایظ تحت بلىِ هغلك صَرت بِ ًِ اجتواعی ّای شبىِ در ّا پیام اًَاع وِ است آى اس حاوی تحمیك

 بِ واربزاى َّیت تَاًٌذ هی ، ّا پیام تىزار ٍ(پیام فزستٌذُ یا گیزًذُ عٌَاى بِ)واربزاى رٍاًی شخصیت ّا، پیام هحتَای چَى

 درٍى هذیزیت هْن عٌصز سًاى وِ آًجا اس ٍ ًوایٌذ تذریجی تغییزات دچار خاص صَرت بِ را آًْا دیٌی َّیت ٍ عام صَرت

 تغییزدر) سًاى در َّیتی تغییز رًٍذ، هی شوار بِ فزسًذاى تزبیت اصلی روي ًیش ٍ عاعفی بعذ در ٍیژُ بِ خاًَادُ

 .یابذ هی تسزی خاًَادُ اعضای سایز بِ -ًاخَاُ خَاُ-( رفتار ٍ ًگزش،احساس

 .سًاى دیٌی، َّیت ، تلگزام اجتواعی، ّای شبىِ هجاسی، فضای واژگان کلیدی:

                                                           
 zk.nezhad@gmail.com -هزوش تْزاى داًشگاُ فزٌّگی، شٌاسی جاهعِ دوتزی داًشجَی 1
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