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 پیشگفتار

خط، چاپ، روزنامه،  ریارتباطات نظ خیتار یاختراعات اساس
کهه فرهنهگ خهاص  خیدر تار یا نشانه  کی هر رهیو غ ویراد بودند 

گون اند.  هر رسانه  کرده جادیخود را ا که همهراه  یخاص تعامل ۀبا 
مخاطبهان را دسهتخوش  انیهارتبهاط م یبرقرار ۀدارد همواره نحو

 ،هیههههاول یهرودررو و صههههرفا شههههفا اتکههههرده اسههههت، ارتباطهههه رییههههتغ
بههه نظههام اشههارات  یمخاطههر را محههدود بههه زمههان و مکههان و متکهه

رفتهههه بههها حضهههور  امههها رفتهههه .کردنهههد یمههه امیهههپ ریتفسههه یفهههراوان بهههرا
گونه رسانه گرفتنهد  یدیجد یها ها،  از تعهامالت باواسهطه شهکل 

گرفت یکههههه نظههههام نشههههانگان و  نههههدارتباطههههات رودررو را از مخاطههههر 
گون بر رامخاطبان  را بها توجهه  یارتبهاط دیجد یها هآن داشتند تا 

بها  یارتبهاط یفضها یسهاز یشخصه نیخود شکل دهند.  ا ازیبه ن
 هها، یسهاز یشخصه نیاز ا یکی.  دیبه اوج خود رس نترنتیظهور ا

 یمههههورد اسههههتفاده در فضههههاها یزبههههان نوشههههتار رییههههدر قالههههر تغ
زبان  ای زمیستکه از آن با نام تک دهد یرخ م یاجتماع یها شبکه
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 نیهمهه رامههونیکتههاب و پههژوهش پ نیهه.  اشههود یمهه ادیهه ینترنتههیا
گرفت. یدر زبان فارس دهیپد  شکل 

گهام  یا مرحلهه سهه یکتهاب، پژوهشه نیهساس اا کهه در  اسهت 
گهههههذرگاه زمهههههان و در بزنگاه یاول زبهههههان فارسههههه حضهههههور  یهههههها در 

گههام دومههکههرده را مطالعههه  یارتبههاط یها رسههانه ن بههه یاسههت. در 
گهههیاسهههتخرا  و  ۀمهههورد اسهههتفاد یفارسههه یتهههنترنیزبهههان ا یهههها یژ
تلگههههرام  یاجتمههههاع ۀدر شههههبک یرانههههیا ۀسههههال ۵۳تهههها  ۵۱نوجوانههههان 
از جانهر  یشیگرا نیچن یعلل ارتباط ،گام نیو در آخر .پرداخت

 یآغهاز تهوان یکتهاب را مه نیهاسهت. اکهرده کاربران را مطالعهه  نیا
گرفت. ام یفارس ینترنتیزبان ا یتباطمطالعات ار یبرا  دیدر نظر 

کهه  محققههان  ۀکتهاب، مههورد اسهتفاد نیهمطالهر منههدرج در ادارم 
گ عالقه ریو سهها انیحههوزه و دانشههجو نیهها . قطعهها ردیههمنههدان قههرار 

کمهههک و همراهههه ییبهههه تنهههها یپژوهشههه نیانجهههام چنههه  یو بهههدون 
 ازکههه  دانههم یالزم مهه نجههایدر ا ،رو نیهه. ازاشههد یممکههن نمهه نیریسهها

 ایهههلدهقهههان و دکتهههر ام رضهههایدکتهههر عل ان،یعبهههدالله دیهههدکتهههر حم
کمک انسیسهههههینرس کهههههه  کهههههنم   یهههههها ییهههههها و راهنمههههها تشهههههکر 

الزم بههههود. از  اریپههههژوهش بسهههه نیههههبهبههههود ا یارزشمندشههههان بههههرا
گرام و بهنهاز  یتهرانه یمیرح ایپر ،یدیتجو ررضایام ام، یدوستان 

که در طول انجهام ا زین یراشد ن پهژوهش از یهکمال تشکر را دارم 
 یاز تمهام یتسهینکردنهد. البتهه بهدون شهک، با غیهدر یکمکه چیه

کمهال همکهار نیهکهه در ا ینوجوانان را داشهتند  یپهژوهش بها مهن 
که بدون همکار یتشکر و قدردان  نیها یهها داده هیآنها ته یکنم 

سهههید قهههدردان دکتهههر  سهههتیبا یمههه انیهههکتهههاب ممکهههن نبهههود. در پا
کتهاب را بهه  نیهکهه ا شهمو انتشارات لوگهوس با یسلطان اصغر یعل
 چشمتان رساندند. شگاهیپ

 چایچی سمیه
 ۵۶۳۱دی ماه 


