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 چکیده
اجتماعی در جامعه ایران و استفاده از تلگرام و اینستاگرام های  هدف این پژوهش تحلیل کاربرد رسانه

پژوهش این است که آیا فرایندهای ارتباطی  با رویکرد نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت است. سوال 

مکتب فرانکفورت قابل تبیین  اجتماعی و به طور ویژه در تلگرام  و اینستاگرام با نظریههای  در رسانه

اجتماعی به دلیل غالب بودن مسائلی های  های تحقیق حاکی از آن است که فضای رسانهیافته است؟

ه است و همچنین سیاست زدایی از مسائل اجتماعی با نها برجستآکه بعد سرگرمی و تجاری در 

 ادبیات مکتب فرانکفورت قابل تبیین است. 

 اجتماعی، تلگرام، اینستاگرامهای  مکتب فراکفورت، رسانهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

امکان  کاربران به بود کرد کار به آغاز میالدی 0991سال  در اجتماعی که شبکه سایت اولین

 در را کاربران که بود ابزاری دارای سایت این میداد. را مرتبط دوستان و فهرست پروفایل ایجاد

 خالل در ولی شد، بسته میالدی 2111 سال در و کرد کمک می یکدیگر برای ارسال پیام

بلک »که  گذاردند عرصه به پا کارکرد همین با های دیگریسایت تامیالدی 0991های  سال

 هایشبکه هایسایت بعدی موج آن از اند. بعدو غیره از آن جمله« 2اونیوایشین »و « 0پلنت

توان به تر وارد عرصه شدند که از موارد برجسته آن میابزارهای پیشرفته و امکانات با اجتماعی

 شبکههای  سایت کامل ابزارهای با نیز نویسی اشاره کرد. خدمات وبالگ 0و لینکدین 3ترایب

 (.58-58: 0391یافتند )خانیکی و بابایی،  ظهور مقطع این نیز در اجتماعی

که در  8توسط جان بارنز 0980شبکه اجتماعی، اصطالحی است که برای نخستین بار در سال 

ای کرد، ابداع شد. بعد از آن این واژه به عنوان کلیدواژه شناسی اجتماعی فعالیت می ی انسان حوزه

ای از نهادهای اجتماعی به هم متصلی دربرگیرنده مجموعهاصلی مورد استفاده قرار گرفت که 

های خویش را در تعامل باهمدیگر گذاری ارزششد که در آن کاربران امکان به اشتراکمی

ها محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز، داشتند. این شبکه

ها برای افزایش و پردازند. در واقع این شبکهات میزبان، جنس و فرهنگ به تعامل و تبادل اطالع

 (. 0390پور و خاکسار،  )معمار، عدلی اندتقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی طراحی شده

است. در  8های اجتماعی محبوب در میان کاربران در سراسر جهان اینستاگرامیکی از شبکه

گذاری عکس و ویدیو زیادی برای به اشتراک هایواقع در این شبکه اجتماعی نوظهور قابلیت

موجود است. دنبال کردن صفحات کاربران مختلف در سراسر دنیا و تعامل با آنها از جمله 

دهد. آمارها خدماتی است که این شبکه اجتماعی به صورت رایگان به کاربران خود ارائه می

وبه رشدی برخوردار شده و از های اخیر از محبوبیت ردهد که اینستاگرام در سالنشان می

نژاد و مجلسی، گرفته است )عبدالهیبوک پیشیهای اجتماعی از جمله فیسبسیاری از شبکه

 (.0391؛ بیچرانلو و همکاران، 0391
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فرانسیسکوی آمریکا به ظهور شبکه اجتماعی در سان 0کوین سیستروم و مایک کریگر

 رواج آیفون از استفاده که میالدی 2101ر سال اینستاگرام برای نخستین بار یاری رساندند. د

-نرم این از یکی گرفت مردم قرار توجه مورد گوشی همراه افزارهای نرم از بسیاری بود کرده پیدا

 کرد. فراهم می کاربر برای را بارگذاری عکس و مکان کردن مشخص امکان محبوب، افزارهای

 اما کنند، ارائه به بازار را افزار نرم این از پیشرفته نسخه یک گرفتند تصمیم کریگر و سیستروم

 عکس است کردن آپلود افزار نرم این در که دریافتند کوتاهی مدت در کامپیوتر دو مهندس این

 مرور به آنها اینستاگرام. گیری شکل برای شد ایایده همین و جذاب است کاربران برای که

 این کاربران ها.آن موفقیت رمز شد همین و اضافه کردند اپ این به را عکاسی فیلترهای مختلف

 از و کنند تر ای حرفه را خودهای  توانند عکس ساده می فیلتر چند از استفاده با مجازی شبکه

 این با کار ساده است. برای کالم یک در و رفته و شسته چیز همه اینستاگرام در دیگر سوی

 این بر روی ماه چند تنها کریگر و سیسترومنیست.  پیچیده اصول دانستن به نیاز اجتماعی شبکه

 این نفر هزار 25 اینستاگرام، عرضۀ اول روز در آنها انتظار خالف بر و کردند صرف وقت افزار نرم

 این اما کرد ایجاد اختالل اینستاگرام کارکرد در مدتی برای کاربران موج این و کردند را دانلود اپ

  شد. زودی حل به مشکالت

 این به آمریکایی نوجوان 1211 بین در نظرسنجی یک انجام با پیپر گذاری سرمایه شرکت

 نتایج است. گروه سنی این بین در اجتماعی شبکه ترین محبوب اینستاگرام که رسید نتیجه

 از قبیل مختلفی اجتماعیهای  شبکه اکانت آموزان دانش این تمامی گرچه که داد نشان مطالعات

 شبکه این است. اینستاگرام شبکه در آنها عمده فعالیت اما دارند هم را بوکفیس و توییتر

ها  نوجوان گرایش بنابراین ندارد هم را آن دردسرهای و است بوکفیس از تر بسیار ساده اجتماعی

 اینستاگرام پیدایش زمان از کوتاهی مدت در است باالتر در اینستاگرام عکس گذاری اشتراک به

 از بسیاری کرد. جذب خود به را و تجارت هنر سیاست، دنیایهای  ستاره اجتماعی شبکه این

منتشر  خود کاری یا و زندگی شخصی هایی از عکس مجازی فضای این در روز ها هر ستاره

 است. جذاب بسیار مخاطبان برای که کنند می

 نوپای کودک یک از سال پنج از کمتر در تصویر گذاری اشتراک به اپلیکیشن اینستاگرام،

 هایپژوهش شد اشاره که همانگونه شد. تبدیل اجتماعیهای  رسانه در یک ستاره به اینترنتی

 اینستاگرام اجتماعی،های  شبکه میان در که دهد نشان می  پیو مرکز تحقیقات توسط شده انجام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دهد میگزارش  پیو است. گرفته پیشی توییتر از آمریکا افراد بزرگسال میان در محبوبیت لحاظ از

 از اینستاگرام استفاده کردند. این 2100آنالین در آمریکا در سال  بزرگساالن از درصد 28 که

 درصد 23 تنها که است. درحالی بوده درصد 03، 2102درصدو در سال  01، 2103 سال در آمار

 جتماعیاهای  شبکه بودند. میان 2100 در سال توییتر کاربر آمریکا، در آنالین بزرگسال افراد از

 اختصاص به خود را جهان هفتم مقام کاربر، میلیون 011 با اینستاگرام ، 2108 سال در مختلف

 همراه تلفن از استفاده با کابران درصد 95 و اند بوده آمریکایی کاربران درصد 25 تنها است. داده

 (.0398کردند )سامانی و فراهانی،  استفاده می اینستاگرام از هوشمند

 انتشار در زمینه جدید قرنهای  پدیده ترین مهم از توان را می اینستاگرام شک، بدون

 و وقفه بی گسترش دانست. جدید افزارهای سخت و اینترنت فضای بر مبتنی عکاسانه محتوای

 وابسته اول درجه در هوشمند همراههای  گوشی روی بر شده عرضه برنامه این کاربران انفجاری

 نتیجه دیگر، طرف از و گوناگون جوامع در افزارها سخت از نوع این فزون به رو به محبوبیت

 توسط آمده وجود به مصرف جدید فرهنگ از برداری بهره در شرکت این مناسب مدیران رویکرد

های  شبکه رشد اخیر سال چند طی است. مایکروسافت تازگی و به گوگل اپل، هایشرکت

 در را خود مختلف کارهای و کسب هاشبکه این راه از بسیاریو  بوده زیاد افراد میان در اجتماعی

 اند.شناسانده همه به و داده گسترش ایران

 محدودیت بدون همه برای زیرا است کاربرانش دادن افزایش حال در سریع اینستاگرام شبکۀ

اجتماعی (. در جدول زیر تغییر و رخدادهای شبکه 0398استفاده است )نعامی و همکاران،  قابل

 توان مشاهده کرد. را می 2108اینستاگرام تا سال 

 جدول تغییرات و رخدادها در اینستاگرام

 «اپل استور»شروع به کار اپلیکیشن اینستاگرام در  2101اکتبر  08

 ثبت نام یک میلیون کاربر 2101دسامبر  02

 میلیون عکس آپلود شد 081 2100آگوست  3

 میلیون کاربر 01ثبت نام  2100سپتامبر 

 نسخه آندروید اینستاگرام 2102آپریل  3

 خرید اسنتاگرام توسط فیسبوک با هزینه یک میلیارد دالر 2102آپریل  9

 میلیون کاربر 51ثبت نام  2102جوالی  28

 اینستاگرام در عکس نقشه کار به شروع 2102آگوست  08

 وب برای اینستاگرامهای  پروفایل کار به شروع 2102نوامبر  8

 واکنش عمومی و بازگشت به حال گذشته استفاده 2102دسامبر  05
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 واکنش عمومی و بازگشت به حال گذشته استفاده 2102دسامبر  05

 میلیون کاربر فعال در ماه 011 2103فوریه  28

 افزودن امکان ویدیو در اینستاگرام 2103ژوئن  21

 میلیون کاربر 081 2103سپتامبر  8

سپتامبر  02

2103 

دهد به جای انتشار عکسی که که به کاربران اجازه می« اسنتاگرام دایرکت»افزودن ویژگی 

 توانند ببیند، فقط برای کاربر خاص یا گروهی از کاربران این عکس ارسال کنند.همه می

 کاربر میلیون 211 2100مارس  20

 میلیون کاربر فعال در ماه 011 2108سپتامبر 

 آن به امکاناتی همچنین و داد رخ اینستاگرام در نیز دیگری تغییرات میالدی 2101 سال تا

 زمان 2108 سال در است؛ ثانیه 08 از هافیلم آپلود محدویت بهبود موارد این جمله از افزوده شد.

 آن از بعد و 0 استوری امکان افزودن به توانمی همچنین یافت. افزایش ثانیه 81 تا ویدیوها

 (.0398کرد )مجلسی،  اشاره 2108 در سال 2 زنده فیلمبرداری امکان

 تلگرام

به بازار دیجیتال عرضه شد. از قابلیتهای برتر این  2103اپلیکیشن تلگرام در آگوست »

اپلیکیشن به نسبت نمونههای مشابه خود این بود که کاربران انواع سیستم عاملهای تلفن 

همراه، کامپیوترهای شخصی و تبلت میتوانستند پیامها، تصاویر، ویدئوها و اسناد )همه انواع 

ویرانگر و رمزنگاری شده در چت مخفی تبادل کنند. همچنین  2ا به صورت خود پرونده ها( ر

سرعت آن در ایران از اپلیکیشنهای مشابه بیشتر و دسترسی پذیری بدون فیلترینگ به آن 

شبکه (»3: 0398فقیه خراسانی، «)امکانپذیر شد، اگرچه بعدها با فیلتر این مزیت از بین رفت

 چیزی در حدود یک سال از زمان اوجگیری گرایش بدان در ایران –اجتماعی تلگرام تا امروز 

 (0398)خرداد « کافه بازار»یق سایتمیلیون بار تنها از طر 05و بیش از  ( 2108گذرد) می می

بر روی موبایل یا تبلتهای اندرویدی نصب شده است. این تنها آماری رسمی بدون احتساب 

و همچنین  IOS ،Phone Windowsهای  سیستم عاملنصب و بکارگیری این برنامه بر روی 

حاکی  2108فورویه  23کامپیوترهای شخصی است. آخرین آمار اعالم شده از سوی تلگرام در 

 (.0)همان :« میلیون کاربر فعال در سراسر جهان دارد 011از آن بود که این اپلیکیشن 

 88؛ 0391یران در فروردین مرکز افکار سنج دانشجویان اهای  نظرسنجیهای  مطابق یافته

نظرسنجی دیگری در خرداد های  درصد مردم ایران اعالم کرده اند که عضو تلگرام هساتند. یافته
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درصد مردم از این  0/09همان سال نشان میدهد که علی رغم فیلترینگ تلگرام همچنان 

 (. 2: 0395)امامقلی،  کنند یپیامرسان استفاده م

اعتبار اطالعات وب محور در مقایسه با منابع خبری »اجتماعی های  محققان حوزه رسانه

تر کمتر و غیرقابل اتکا تر است و این به دلیل ساختار فضای مجازی است که در آن ادیت سنتی

اطالعات توسط فرهیختگان کمتر اتفاق میافتد. در فضای مجازی ما با مجموعه گسترده و نا 

ای مجازی مواجهیم که در قالب سایتها یا منابع خبری هماهنگی از تبلیغات و اطالعات در فض

ای از آگاهی بخشی کاذب کاربر را دچار گمراهی در  آفرینند و با تکرار گونه برای خود شهرت می

کنند ضریب نفوذ باالی اپلیکیشن تلگرام در ایران لزوم تحقیقات گسترده درباره  کشف حقیقت می

سازد. اگرچه پژوهشهای پیشین بر ابعاد گوناگون  شکار میها و پیامدهای این فنومن را آ زمینه

های اجتماعی بر زیست جهان کاربران ایرانی تاکید میکرد اما بررسی اپلیکیشن تلگرام  تاثیر شبکه

به دلیل فناوریهای متفاوت و دسترسیپذیری آسان بدان در کشور ما، امروزه در اولویت پژوهشهای 

امروزه این تکنولوژی نقش عرصه عمومی را در جامعه ما ایفا میکند  فضای مجازی ایرانی قرار دارد.

که کاربران آن با کنش ارتباطی خود در این فضا، در معرض تغییر سبک زندگی و سرمایه 

 (. 1: 0398فقیه خراسانی، «))اجتماعی و در نهایت زیست جهان قرار گرفته اند

 1تلگرامی پر مخاطبهای  جدول کانال

 زمینه موضوعی تعداد اعضا نام کانال

 موسیقی 0895218 آهنگیفای و دنیای ترانه

 خبری 3093101 خبر فوری

 خبری 2853081 آخرین خبر

 موسیقی 2251889 بانک موزیک

 تفریح و سرگرمی 0111581 خنده آباد

 سرگرمی 0090889 گیز میز

 سرگرمی و کاربردی 0000935 ترفند

 ورزشی 0125989 ورزش سه

 

 مسئلهطرح 

قع نشان دهنده محصوالت هنری فرهنگ انبوه و دیگر تجلیات سطحی هر جامعه در وا

های زیربنایی آن جامعه و همین طور مهمترین جریانات تاریخی یک عصر خاص به  ویژگی
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تهیه شده است. 99شهریور  05فوق در تاریخ های  آمار مخاطبین کانال  0
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توانند ما را به درکی از کلیت جهان  می ( بنابراین318: 0399)بیچرانلو و غالمی،  روند شمار می

توان گفت  می ای برای فهم جهان ما هستند، به عبارتی ند به این معنا که واسطهاجتماعی برسان

مانند هنر و سیاست و اقتصاد در ارتباطات  "کلیتهای جزئی"که بر اساس روش دیالکتیکی 

همیشگی، تاریخی و یکپارچه با همدیگر قرار دارند که جهت شناخت صحیح و راستین آنها باید 

(. آثار آدورنو و هورکهایمر 013: 0392برقرار شود )حبیبی، "وساطت"و  "میانجی"میانشان 

یکردهای نظری در مورد تاثیرات یکی از رویکردهای انتقادی و در عین حال از مهم ترین رو

های گروهی بر جامعه است. به عبارتی رویکرد انتقادی مکتب فراکفورت به قدرت مطلق  رسانه

گیرد، بر خالف  می هایی که بر اساس این رویکرد صورت ها اعتقاد دارد. بنابراین تحلیل رسانه

ها  ز نظر فرانکفورتیا»رویکرد مطالعات فرهنگی؛ نقش فعالی برای مخاطبان قائل نیست. 

و ها  خوداگاه و ناخودآگاه افراد عمیقا و به طور فزآینده در اثر دخالت سازمانهای  حوزه

 (. 288: 0358)نوذری،  «نهادهایی نظیر رادیو و تلویزیون مورد تجاوز قرار گرفته است

ری ای تجاهای جمعی به طور فزایندهمبادالت اینترنتی، غیر اقتصادی است ولی رسانه

تواند مطلبی را انتشار دهد در حالی که نشر از طریق دیگر  هستند. در اینترنت هر کسی می

جمعی در کنترل مالکین آنهاست. طیف وسیعی از تفکرات عموم در اینترنت یافت های  رسانه

ای انعکاس  جمعی محدود و به طور حساب شدههای  شود، اما بحث و گفت و گو در رسانه می

 ( 93:  0353لکین آنهاست ) کی مور، جهان بینی ما

تواند احیاگر ایده  می خاص خودهای  به اعتقاد الینا تورنتون اینترنت به دلیل داشتن ویژگی

ذی نفع کوچک برای یافتن یکدیگر و برقرار های  آگاهی بخش باشد: توانایی گروههای  رسانه

خود و ارایه نقطه نظراتشان به کوچک برای معرفی های  کردن ارتباط، توانایی افراد و گروه

یکدیگر، دسترسی آسان به دیدگاهها و نقطه نظرات گوناگون، بقا و ماندگاری مواد و اطالعات 

گیری ارتباط دوسویه بین فرستنده و دریافت کننده  در اینترنت، تعاملی بودن که باعث شکل

ت و ارتباطات دسترسی مستقیم و همزمان به اطالعا (023،ص.0353شود) مهدیزاده، می

کامپیوتری باعث تسهیل انتشار و اصالح اطالعات میشود و امکاناتی برای تعامل و مباحثه در 

دارد که از کنترل رسانه خارج است. مهمتر این  ای خود مختار و الکترونیک عرضه می عرصه

 دهند، ایدئولوژیک و سیاسی مختص خود را تشکیل میهای  که شهروندان می توانند منظومه

پذیری  و بدین سان عرصه سیاسی و انطباق گیرند هایی که بر ساختار سیاسی پیشی می منظومه

ای معتقدند  نظریه صنعت  ( از همین روست که عده005،ص.0358)کاستلز، .کنند ایجاد می
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که قریب به ن وـکنا»جدید و به ویژه اینترنت نیاز به بازنگری دارد. های  فرهنگ با ظهور رسانه

ی شبکه هاو ت ـینترنن ادـمآد ـپدیرد ذـگـی گ مـصنعت فرهنح نظریه طراز  لشصت سا

آورد. می زم الآن ی ـه تکنیکـجه از ویژرا به وین نظریه در اشد تجدید نظر ربه رو جتماعی ا

ای یکسویه ی اـانههـسمه  رهاز یی ارزدادـقتدر جهت اا ـقیقدد ـانه جدیـسرین افنی ر ساختا

رت ین قداینترنت دند. ابورتهای حاکم  قداراده  کهایمر تحت رهوو نون آدرمادر زست که ا

 (. 0391)جمادی، ت«ـسدم آورده ارـمن به میان و باال به پاییو از یر کشید زبه را سلطه 

( به عنوان یکی از پیروان مکتب 33: 0358، به نقل از بنت (0950با این وجود هلر)

معاصر تاکید بر روی دریافت اطالعات است نه عمل بر فرانکفورت بر این باور است که در جوامع 

مبنای اطالعات؛ به عبارتی توانایی و ظرفیت بحث انتقادی و قضاوت انتقادی درباره رویدادهای 

جمعی به عنوان های  جاری جای خود را به پذیرش صاف و ساده اطالعاتی داده است که از رسانه

ن وضع نشان دهنده این است که افراد از توانایی شوند. از نظر وی ای می امور مسلم دریافت

شوند. منظور این است که هنگامی که میل به مطلع شدن  می اثرگذاری بر زندگی خویش خلع

شود، معرفت بشری نیز جنبه  می موجب رفع نیاز به عمل کردن بر مبنای اطالعات دریافتی

 ماند. می ت دادن به زندگی بازکند و از ایفای هر گونه نقش مهم در ساخ می انفعالی پیدا

اجتماعی در جامعه ایران به طور عام و  های  بنابراین پژوهش حاضر در پی تحلیل کاربرد رسانه

استفاده از تلگرام و اینستاگرام در جامعه ایران  با رویکرد نظریه انتقادی صنعت فرهنگ است. به 

اجتماعی و به طور ویژه های  سانهعبارتی سوال پژوهش این است که آیا ارتباطات جمعی در ر

 تلگرام وصفحات اینستاگرام با نظریه صنعت فرهنگ قابل تبیین است؟ های  فضای کانال

 چارچوب نظری

درباره فضای مجازی و فضای واقعی، برخی مجاز را شکل دهنده واقعیت و برخی دیگر واقعیت 

مجاز و واقعیت هستیم دانند. در عصر حاضر شاهد پیوستگی  را ایجاد کننده مجاز می

(. یک نوع رابطه متقابل بین زمینه اجتماعی و فضای مجازی 021: 0391)عبدالهیان و یحیایی، 

های  وجود دارد که یکی از مصادیق آن، بازتعریف حوزه عمومی و حوزه خصوصی در شبکه

در  های اجتماعی امر خصوصی در دنیای واقعی تبدیل به امر عمومی اجتماعی است؛ در شبکه

توان گفت که  شود. بر اساس نتایج مطالعات و تحقیقاتی که صورت گرفته، می فضای مجازی می

های اجتماعی( وجود دارد. در  رابطه متقابلی بین دنیای واقعی و فضای مجازی )در اینجا شبکه

 های دنیای شود: الف؛  این موضوع که ویژگی ذیل نتایج این مطالعات در قالب دو دسته بیان می
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شود و نوع روابط در فضای مجازی تا حد  های اجتماعی می واقعی وارد فضای مجازی شبکه

های اجتماعی  زیادی تابع روابط و مناسبات دنیای واقعی است. ب؛  روابط شکل گرفته درشبکه

 کند. به دنیای واقعی نیز سرایت می

های  محققان، شبکههای دنیای واقعی به فضای مجازی: به نظر گروهی از  سرایت ویژگی 

اجتماعی مجازی، جامعه واقعی را از بین نمی برند بلکه به صورت عکس العملی و بازتابی 

عامل توسعه انواع جوامعی هستند که در جهان توسعه یافته، متداول و شایع شده است. مردم 

های اجتماعی موجود خود به کار گرفته و با اضافه کردن  اینترنت را برای حفظ تماس

ها و عالیق دنیای  های حضوری یا تلفنی خود، همان سرگرمی های الکترونیکی به تماس ماست

های  دهند. در این راستا، دو جامعه شناس به نام نیز ادامه می 0واقعی خود را به صورت برخط

ای از فضاهای مصنوعی به وجود  معتقدند که تحت تأثیر فناوری اینترنت دسته 3و آتما 2نود

های خالی عضو شده،  که در واقع خالی هستند و الزم است تا کاربران آنها در مکاناند  آمده

ابتدا فضای تعاملی را بسازند و بعد از آن بهره بگیرند. واقعیت مجازی جدیدی که این گونه 

ایجاد شده سزاوار آن است که به تدریج با واقعیت و دنیای فیزیکی ما پیوند بیشتری بخورد. 

آتما، در دنیای مجازی درست همان چیزهایی که در دنیای واقعی وجود دارند، به زعم نود و 

موجود است و جهان فیزیکی و جهان مجازی روز به روز در یکدیگر آمیخته تر شده و بیشتر 

روند. نود و آتما با استناد به تحقیقات متعدد بر این باورند که  به سمت یکی شدن پیش می

وضعیت افراد در دنیای واقعی و دنیای مجازی آنها به چشم همبستگی قابل توجهی میان 

خورد؛  آنهایی که در دنیای واقعی موفق تر هستند عمدتاً همان گروهی هستند که در  می

دنیای مجازی نیز موفق تر عمل کرده و بیشترین احساس رضایت را دارند. حتی تعداد 

د دوستانی که در فضای مجازی و دوستانی که فرد در دنیای واقعی دارد به شدت با تعدا

دهد. البته نود و آتما به این نکته نیز اشاره دارند که تعداد  اینترنتی دارد همبستگی نشان می

اندکی از کاربران اینترنتی مثل بیماران دائماً بستری، معلوالن، برخی بازنشسته ها، افراد 

خود را در خانه بمانند، ممکن است کمرو و خجالتی، زنانه خانه داری که مجبورند اکثر اوقات 

کار   فضای مجازی را برای رفع کمبودها و جبران نواقصی که در زندگی واقعی خود دارند به

 (.008: 0391گیرند )موسوی و حدادی، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Online 
2  Nood 

3  Attema 
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دهند که در زندگی حقیقی خود  مردم در جوامع مجازی تنها همان کارهایی را انجام می

باشند  ر زندگی حقیقی مردم مسئول انجام کارهای خود میدهند با این تفاوت که د انجام می

تواند در همان حد و مرزهای  (. در فضای مجازی نیز مسائل بسیاری می53: 0351)اسلوین، 

( اجتماع مجازی را به 2111) 0جهان واقعی به وقوع بپیوندد. در همین رابطه هوارد رینگولد

کند و باور دارد که مردم در دنیای مجازی همان  منزله نسخه فناورانه اجتماع واقعی قلمداد می

دهند. رینگولد در اثر منتشر شده اش با نام  کنند که در دنیای واقعی انجام می کارهایی را می

لطیفه  -مانند جهان واقعی-مردم در جوامع مجازی »کند:  چنین تصریح می 2اجتماعات مجازی

نمایند، تجارت نموده، تبادل  مشارکت می کنند، در گفتگوهای عقالنی و شوخی رد و بدل می

گردند، تصمیم گیری، تفکر،  نمایند، در حمایت احساسی با یکدیگر شریک و سهیم می دانش می

دهند،  یا آن را از دست می نمایند، عاشق شده و دوست پیدا کرده و  شایعه پراکنی و نزاع می

را خلق نموده و یا اینکه بعضاً مبادرت به ای  کنند، هنر نسبتاً برجسته می کنند، دلبری بازی می

ها  دهد بسیاری از کنش مطالعات انجام شده نشان می«. نمایند های بی فایده و عبث می صحبت

های آنان در دنیای واقعی  ها و انتخاب های افراد در جهان مجازی با رفتارها، فعالیت و فعالیت

( 020: 0391ی موسوی و حدادی )همبستگی و همخوانی داشته است. نتیجه تحقیق تجرب

دهد که فضای مجازی به عنوان یک فضای تعاملی اینترنتی، منعکس کننده همان  نشان می

حجم سرمایه اجتماعی افراد در دنیای واقعی است. بدین معنا که فضای مجازی، سرمایه 

کم و اجتماعی افراد را کاهش یا افزایش نمی دهد بلکه حجم این سرمایه در جهان مجازی 

 بیش بازتاب دهنده حجم سرمایه اجتماعی افراد در دنیای واقعی است.

سرایت روابط فضای مجازی به دنیای واقعی: روابط شکل گرفته در فضای مجازی به تدریج 

ای را گسترش  ای و غیرشبکه کند و اینترنت ارتباطات شبکه به فضای فیزیکی تسری پیدا می

های  ( نیز در پژوهش خود دریافت که، سایت2119) 3هایس (.0355دهد )جواهری و باقری،  می

توانند تأثیر مثبت بر یادگیری سیاسی،  های اجتماعی با اهداف سیاسی می های شبکه سایت

ها از طریق از میان برداشتن مرزهای سنتی  دانش و مشارکت سیاسی داشته باشند، این شبکه

شوند.  فزیش مشارکت سیاسی میبرای ارتباطات سیاسی و ارتباط پیوسته با همساالن باعث ا

های اجتماعی بر اساس روابط  دهد که، در شبکه ( نشان می085: 0355نتیجه تحقیق سردارنیا )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Rheingold 
2  Virtual Communities 

3  Hayes 
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تواند زمینه  گیرد و می متقابل بین کاربران، باورها و هنجارهای مشترکی در بین آنها شکل می

 0( و کاستلز2112) 3و چن 2، بواس0ساز کنش اجتماعی در دنیای واقعی نیز شود . ولمن

( نشان دادند که ارتباط مثبت و مکمل میان روابط اینترنتی و واقعی برقرار است؛ بر 2110)

های اجتماعی اینترنتی از اخبار  ها، افراد به واسطه عضویت در شبکهاساس نتایج این پژوهش

ظ کرده و یابند، همچنین اکثر این کاربران روابط سابق خود را حف محلی بیشتری آگاهی می

دهند. در تحقیق ولمن و همکاران در کانادا، نتایج نشان داد که کسانی که به  گسترش می

اینترنت دسترسی داشتند نسبت به کسانی که نداشتند پیوندهای اجتماعی قوی و ضعیف 

بیشتری داشتند. این افراد پیوندهای اجتماعی قوی تری هم با مناطق دورتر و هم با منطقه 

اشتند. این افراد به واسطه ایمیل و عضویت در اجتماعات اینترنتی از اخبار محلی محلی خود د

بیشتر آگاه بودند. نتایج این تحقیق بیانگر ارتباط مثبت و مکمل میان روابط اینترنتی و واقعی 

کنند  دهد کسانی که بیشتر از اینترنت استفاده می بود. نتایج تحقیق کراوت نشان می

(. یکی 2110، 8باالتری دارند )کراوت 8کنند و درگیری اجتماعی کسب می های بیشتری مهارت

اجتماعی را دارد، رویکرد مکتب فرانکفورت به های  از رویکردهایی که پتانسیل تحلیل رسانه

 جمعی است. های  رسانه

 های جمعی از منظر مکتب فرانکفورت نقد رسانه

های  صنعت»یا به تعبیر خودشان ای  تودههای  آماج اصلی انتقادات آدورنو و هورکهایمر رسانه

سنتی شده است، های  است. از نظر آنها، هنر اصیل ناگزیر از رویارویی با سبک« فرهنگ سازی

در صنعت فرهنگ سازی تقلید در نهایت به اصل »اثر نازل، صرفا تمرین تقلید است. در نتیجه 

در سبک نیست، هدفش اطاعت از ، صنعت فرهنگ سازی که چیزی جز تقلید «شود می تبدیل

های  سلسله مراتب اجتماعی است. به طور خالصه منظور آنها این است نقش محوری رسانه

(. محصوالت صنعت 018: 0391جمعی، فریب ایدئولوژیک به خاطر سود است)میلنر و براویت، 

« ایده» بر« جلوه»فرهنگ سازی بسیار استاندارد و یکدست هستند و مشخصه اصلی آنها غلبه 

از حیث فنی، موجب این توهم ایدئولوژیک ها  که بی نقص بودن این جلوهای  است، به گونه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Wellmanm 

2  Boase 
3  Chen 

4  Castells 
5  Social involvement 
6  Kraut 



  1011فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال دهم/ شماره سی و نهم/ تابستان  111

 

 

(. بر اساس 018شود)همان،  می بازنماییها  شود که واقعیت همان است که در رسانه می

ای  توان به جامعه ای می اطی و رسانهارتبهای  آدورنو و هورکهایمر به کمک فناوریهای  استدالل

ابعاد ایاالت متحده آمریکا جیره یکسانی از تصاویر، اطالعات و محصوالت مصرفی را خوراند و با 

در نتیجه فراغت و تفریح را استاندارد سازی کرد، به نحوی که افراد از میان مجموعه 

دست به انتخاب بزنند که تحت کنترل سفت و ای  فراغتی و تفریحی  تجویز شدههای  فعالیت

(. مارکوزه که یکی دیگر از نظریه پردازان 25: 0358است)بنت، ای  نهسخت صنایع رسا

جمعی درصدد های  کند که پروژه وسیع و فراگیر رسانه می فرانکفورتی است بر این امر تاکید

اشاعه، نهادینه ساختن، تثبیت درونی ساختن نیازهای کاذب و آگاهی کاذب در سطحی بسیار 

 (.298: 0358فردی و عمومی جامعه است)نوذری،  گسترده و در تمامی سطوح و ابعاد

 روش شناسی تحقیق

رویکرد انتقادی از بعد روش شناختی دارای ماهیتی گفتگویی و جدلی است؛ از این منظر 

مورد های  تحقیق اجتماعی مستلزم گفتگو بین محقق و سوژهای  ماهیت تعاملی و مذاکره

باشند تا ناآگاهی و درک نامناسب را به آگاهی تحقیق است. این گفتگوها باید ماهیتا جدلی 

(. روش شناسی انتقادی فراهم کردن 003: 0359تبدیل کند)محمدپور،  "آگاهی بخش"

معرفتی است که با ساختارهای اجتماعی فراگیر درگیر شود. این ساختارهای اجتماعی به وسیله 

، به نقل 2: 0991شوند)هاروی،  می محققان اجتماعی انتقادی به مثابه ساختارهای ظالمانه دیده

 (. 000: 0359از محمدپور، 

ای  ال نابودی آگاهی کاذب در هر لحظهرویکرد انتقادی همواره پویا است، زیرا پیوسته به دنب

کند و ما باید دوباره  می شود، بستر تغییر می از زندگی اجتماعی است، با هر کنشی که انجام

و نقد کنیم. بنابراین تحقیق انتقادی در حین انجام مفروضات خودمان را به چالش کشیده 

(. 088: 0359از تامل و کنش است)محمدپور، ای  یابد و یک فرآیند چرخه می تحقیق ظهور

توانند از هر نوع زبانی اعم از زبان آماری، روایتی، تفهمی، تفسیری و ...  می انتقایهای  تبیین

(.  نمونه تحقیق: با 083: 0359فاده کند)محمدپور، خود استهای  و استنباطها  برای بیان یافته

اجتماعی بوده است از های  توجه به این که هدف ما فهم فضای کلی حاکم بر این رسانه

تلگرام های  های تفسیری انتقادی برای تحلیل صفحات پر مخاطب اینستاگرام و کانال روش

 استفاده کرده ایم. 
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 های تحقیق یافته

سرگرمی وجه »؛ «اجتماعی و تجاری شدنهای  رسانه»پژوهش در سه بعد کالن این های  یافته

 «.تمرکز بر اخبار حوادث»؛ «های اجتماعی غالب محتوای رسانه

 اجتماعی و تجاری شدنهای  رسانه

یکی از مفروضات بنیادی نظریه انتقادی به طور عام و نظریه صنعت فرهنگ به طور خاص کاال 

 اصیل فرهنگیهای  اقتصادی جایگزین اندیشههای  ن معنا که انگیزهانگاری فرهنگ است به ای

شوند. حال اگر این مفروض را بپذیریم که یکی از اهداف تلگرام و اینستاگرام اطالع رسانی و  می

اجتماعی این هدف جای خود را به های  توان گفت که در این رسانه می بهبود جریان خبر است؛

اده است. منظور ما از تبلیغات هم تبلیغات تجاری است و هم کسب سود از طریق تبلیغات د

تبلیغات سیاسی. به عنوان مثال در فضای انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسالمی سال 

میلیون تومانی با ائتالف اصولگرایان شروع به  011با انعقاد قراردادی « بدندید»کانال 0390

 خاطبان کانال را ترک کردند، اما با اندکی تاملتبلیغات برای آنها کرد. اگر چه بخشی از م

پر مخاطب پتانسیل آنها برای تبلیغات های  توان گفت که یکی از ابعاد اصلی این کانال می

تجاری و یا سیاسی است. در عرصه تبلیغات تجاری هم وضعیت کامال مشخص است و در 

گزافی های  و معموال قیمت بیوگرافی هر کانالی آدرسی برای هماهنگ تبلیغات درج شده است

گردد.کانال ورزش سه با بیش از یک  می از متقاضیان اخذها  هم برای درج تبلیغ در کانال

 هزار تومان هزینه درج تبلیغ اخذ 2111هزار تومان  0811خود از  0میلیون عضو برای تبلیغات

 کند.  می

امروزه بخش بزرگی از صفحات اینستاگرام هم کامال با این منطق همراه هستند و 

)فارغ از صفحات مرتبط با کسب و کارها( به تبلیغات اختصاص  صفحات اینستاگرامهای  فعالیت

کند. به عنوان  می توان گفت اینستاگرام هم کامال مشابه تلگرام عمل می یافته است و بنابراین

 است. مثال برجسته شدن مسائل جنسی در اینستاگرام مصداق خوبی برای این موضوع

در صفحات عامه پسند اینستاگرام بخش بسیار زیادی از مطالب ارسالی)چه فیلم و عکس چه 

تواند اثرات  می مرتبط با مسائل جنسی است. این گونه مطالبای  مطالب نوشتاری( به گونه

مضرری را در پی داشته باشد. به عنوان مثال بلوغ زودرس جنسی در نوجوانان یکی از این موارد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 است. 99شهریور  05اعالم شده مربوط به تاریخ های  هزینه  0
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نوین های  اجتماعی نیست بلکه به ماهیت تکنولوژیهای  البته این مسئله مختص رسانه است.

توان گفت که برجسته شدن مسائل  می ارتباطی مرتبط است. با توجه به ادبیات نظریه انتقادی

 جنسی به نوعی تلقین مطلوب بودن نیازهای غیر واقعی است و ناخودآگاه مردم را سازمان دهی

شود  می ناصحیح باعثهای  نوین مسائل جنسی و تامین این نیازها از روشهای  رسانهکند. در  می

که این موضوع به عنوان موضوعی مهم و برجسته مورد توجه قرار گیرد و کاربر به دلیل دسترسی 

نوین این احساس کاذب را خواهد داشت که به نهایت آزادی های  به این محتوا در فضای رسانه

اجتماعی، شکاف های  توانند به بحث نابرابری ها می در حالی که محتوای این رسانهدسترسی دارد، 

طبقاتی و... اختصاص یابد و زمینه را برای بهبود شرایط اجتماعی فراهم نماید، اما منطق سرمایه 

ناصحیح برآورده کردن این نیازها موضوع مهمتری های  کند که نیاز جنسی و راه می داری ایجاب

توجه بخشی بزرگی از جامعه باید به این موضوع جلب شود. به عبارتی بخش زیادی از باشد و 

 مطالب جنسی در اینستاگرام با هدف جذب مخاطب و اقتصاد توجه است.

اجتماعی)در ایننجا اینستاگرام و های  در نهایت باید گفت که منطق سرمایه داری رسانه

جدید هم به بخشی از های  کرده است و رسانه تلگرام( را با منطق خود یعنی کسب سود همراه

توان گفت که  می شوند. منظور این است که طبق رویکرد نقد درونی می پازل این سیستم تبدیل

خود ایجاد کانال و برقرار کردن امکان ارسال پیام یک به چندبه خوبی بیانگر دور شدن این 

توان گفت که حتی از اساس  می بیاندیشیماز اهداف خود است، اگر بدبینانه به موضوع ها  رسانه

در خدمت کسب سود و تقویت نظام سرمایه داری بودن است و نه تقویت ها  هدف این رسانه

 آگاهی بخشی و اطالع رسانی افقی.  

 اجتماعیهای  سرگرمی وجه غالب محتوای رسانه

که تمایز میان این دو ای  اند و به گونه در اینستاگرام و تلگرام خبر و سرگرمی با هم ترکیب شده

سرگرمی مربوط به برنامه تلویزیونی است اما منطق -حوزه از میان رفته است. اگر چه ژانر خبر

توان گفت همانگونه که  می تواند دید. به عبارتی می اجتماعی همهای  این ژانر را در رسانه

در « سطحی سازی»ایده اند ایده آموزش سرگرمی کامال با  افرادی مانند بوردیو تاکید کرده

ارتباط است. آموزش سرگرمی به جای برانگیختن حس کنجکاوی فکری و گفتمان عقالنی، از 

:گیلتین 0995کند )بوردیو، انسانی غیر منطقی استفاده میهای  جذابیتهای عاطفی و انگیزه

ما در  گای دیبورد  گفته است که« جامعه نمایشی »(. داگالس کلنر نیز بر اساس مفهوم 2112

 (. 2113:01هستیم) ای  حال تبدیل شدن به بخشی از جوامع آموزش سرگرمی شبکه
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که به ان اشاره شد این است که در فضای ای  توان گفت که نکته می با اندکی تامل

جدیدی های  اجتماعی شاهد سطحی شدن محتوا هستیم. به این معنا که از فرمتهای  رسانه

شود که از نظر مخاطب باعث بی تفاوتی مخاطب  می استفاده برای ارائه مطالب خبری و جدی

منظور این است که در این حالت   نسبت به مطالب جدی و البته کم شدن تاثیر آن هستیم.

شود تا محتوای پیام.  می کند و حالت ارائه از اهمیت بیشتری برخوردار می فرم بر محتوا غلبه

آموزش سرگرمی جلب توجه مخاطبان بیشتر است که یکی از دالیل توجه روز افزون به سبک 

خود این امر بر مبنای رویکردهای انتقادی قابل نقد است. بر این اساس طبق آنچه که داگالس 

در حال تجاوز به ای  رسانههای  کلنر با الهام گرفتن از آثار گای دوبور مطرح کرده است، نمایش

و جنگ گرفته تا اقتصاد و... است. البته در زندگی اجتماعی ما؛ از سیاست  های  همه عرصه

های  مقابل این نگاه بدینانه به ژانر آموزش سرگرمی که به رویکرد غالب در فضای رسانه

تواند باعث  می اجتماعی بدل شده است برخی از محققان نیز بر این باور هستند که این ژانر

در صورتی که اگر این مسائل در  افزایش سطح درگیری جوانان با مسائل سیاسی اجتماعی شود،

قالب سخت خبر و خبرهای جدی ارائه شود، ممکن است جوانان توجه چندانی به انها نداشته 

های  که برا تحلیل فضای رسانهای  باشند. البته هدف این پژوهش با توجه به ماهیت و زمینه

است تا رویکردهایی انتقادی های  اجتماعی کشور انتخاب کرده بود، بیشتر توجه به دیدگاه

 خوش بینانه و مثبت به این فضا. 

 تمرکز بر اخبار حوادث

اجتماعی برجسته بودن خبرهای مربوط به حوادث است. بوردیو های  مهم رسانههای  یکی از جنبه

هر چه بخواهند بر مخاطبان شان افزوده شود باید از موضوعات عام ها  بر این باور است که رسانه

های  (. بنابراین در فضای شبکه82: 0391که مسئله ساز نباشد)بوردیو،  تری صحبت کنند،

ایجاد نمی کنند. اما ای  اجتماعی هم موضوعاتی مانند حوادث که عام هستند و هیچگونه مسئله

برجسته شدن این گونه خبرها تبعات منفی برای رشد دموکراسی به همراه دارد. بودریو در کتاب 

تاثیر اعالم اخبار »کند:  می این مسئله را این گونه مطرح« ه ژورنالیسمدرباره تلویزیون و سلط»

و ها  حوداث، ایجاد نوعی خالء سیاسی، سیاست زدایی و تقلیل جهان به گروهی از حکایت

شود که  می پیش پا افتاده است... بدین سان توجه مردم به حوادثی جلبهای  و حرفها  داستان

بر تمرکز بر ها  توان گفت که این کانال می (. بنابراین10: 0391بوردیو، «)پیامد سیاسی ندارد

 خبرهای غیر مهم و حوادث بر خالف اهدافی که برای اینترنت در تقویت دموکراسی بر شمرده
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اجتماعی برای حفظ مخاطبان خود تمرکز خود های  کنند. به عبارتی این شبکه می شود عمل می

رار داده اند، خبرهایی که برای مخاطب جذاب هستند اما در را بر روی خبرهای مرتبط با حوادث ق

 نهایت برجسته شدن بیش از حد آنها به سیاست زدایی از جامعه منتهی خواهد شد. 

 گیری نتیجه

اجتماعی برخی از صاحب نظران های  همانگونه که ذکر شد، با رشد روز افزون استفاده از رسانه

تاکید کردند که ایتنرنت انحصار را شکسته است و چند صدایی حوزه مطالعات رسانه بر این امر 

مانند صنعت فرهنگ تجدید نظر های  و تکثر حاکم خواهد شد، بر همین اساس باید در نظریه

و پیروان انها بر این باورند که با افزایش دسترسی ها  کرد. اما در در مقابل نسل سوم فرانکفورتی

ییرات جدیدی رخ نخواهد داد و افزایش دسترسی به اطالعات جدید تغهای  به ایتنرنت و رسانه

صرفا باعث خواهد شد که افراد اطالعات بیشتری را دریافت کنند و این تضمینی برای چند 

صدایی و فعال بودن مخاطبان نیست. به عبارتی افراد صرفا دریافت کننده اطالعات خواهند بود 

عنی افراد همچنان کنفعل خواهند ماند و حتی این نه این که بر مبنای اطالعات عمل کنند، ی

بمباران اطالعاتی فرد را دچار نوعی رخوت و بی اعتنایی خواهد کرد. حاال با این اوصاف و با در 

نظر گرفتن شرایط شکل گیری نظریه صنعت فرهنگ از یک سو و در نظر گرفتن شرایط کنونی 

ردیم تا استفاده از اینترنت به صورت عام و جامعه ایران از سوی دیگر  در این تحقیق تالش ک

 استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام را با این رویکرد مورد ارزیابی قرار دهیم. 

اجتماعی خصوصا تحت تاثیر های  تحقیق حکای از آن است که در فضای رسانههای  یافته

جنسی، از بین عامه پسند ما شاهد تجاری شدن، برجسته شدن مسائل های  صفحات و و کامال

رفتن تمایز بین خبر و سرگرمی و برجسته شدن اخبار حوادث هستیم. در نهایت این مسائل 

باعث سیاست زدایی از جامعه خواهد شد و این امر به خودخودی باعث کند شدن مسیر حرکت 

جامعه به سمت دموکراسی و عقالنیت خواهد شد. اگر چه به دلیل عامه پسند بودن این فضا 

 درگیری افراد با مسائل سیاسی نسبت به قبل از ان افزایش یافته است و این امر خود امکان

اجتماعی باشد. در نهایت باید گفت که ما به این های  تواند یکی از تاثیرات مثبت رشد رسانه می

جدید فضای به نسبت انتقادی تر و های  نکته نیز اذعان داریم که تحت تاثیر ایتنرنت و رسانه

اجتماعی بر مسائل اجتماعی و های  ی تری شکل گرفته است و در مواردی تاثیر رسانهعقالن

توان با نظریه انتقادی و به طور  می سیاسی را مشاهده کرده ایم ، با این وجود وضعیت موجود را

رسد که فضاهای موجود اگر بر یک  می خاص با نظریه صنعت فرهنگ تحلیل کرد. بنظر
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عی اقتصادی باثبات بنا نشوند در آینده نه چندان دور باز هم شاهد ساختاری سیاسی، اجتما

اجتماعی در شد و توسعه دموکراسی در کشور های  نتایج متفاوتی از نقش اینترنت و شبکه

 خواهیم بود. 
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 منابع

 ( فرهنگ و زندگی روزمره، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: انتشارات اختران0358بنت، اندی ). 

  ،( درباره تلویزیون و سلطه زورنالیسم، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: فرهنگ جاوید0391پیر)بوردیو 

 ( بازنمود سبک 0391بیچرانلو، عبداهلل، صلواتیان، سیاووش، الجوردی، آزیتا )  زندگی زنان جوان

 .001-002، صص 88، شماره 08ایرانی در اینستاگرام. نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 

 گروهی، ترجمه یعقوب نعمتی های  ( نظریه انتقادی رسانه0359یلور، پل .ای و هریس، جان. ال )ت

 وروجنی، تهران: انتشارات موسسه جام جم

 (ماهیت صنعت فرهنگ و رسانه0391جمادی، سیاوش)  فنی از دیدگاه اندیشه و نظریه های

لوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در رسانه و فرهنگ، پژوهشگاه عای  انتقادی، مطالعات میان رشته

 020-99صص.

 ( علیه ایدئولوژی0392حبیبی، فواد )  پایان: آپوکالیپتیسم، منطق سینمای سرمایه داری های

 .فاجعه، تهران: انتشارات کتاب آمه

 ( فضای سایبر و شبکه0391خانیکی، هادی و بابایی، محمود .) .های اجتماعی: مفهوم و کارکردها

 .98-10، صص 0ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی، دوره اول، شماره فصلنامه انجمن 

 ( (. هویت آنالین و اینستاگرام )مطالعۀ چگونگی نمایش هویت 0398سامانی، سمانه؛ فراهانی، اعظم

ترویجی وسایل ارتباط جمعی. سال بیست و -جوانان در اینستاگرام(. فصلنامه رسانه، نشریه علمی

 .010-58صص  ،013هفتم. شماره پیاپی 

  عبدالهی نژاد، علیرضا، مجلسی، نوشین، خشونت کالمی مطالعه موردیِ اظهارنظرهای دنبال

،بهار 03،شماره 0کنندگان در صفحات اینستاگرام هنرمندان ایرانی، فصلنامه مطالعات نوین، دوره 

0391،0-80 

 ی مجازی و بحران هویت های اجتماع  (. شبکه0390پور، صمد و خاکسار، فائزه )عمار، ثریا، عدلی

، شماره 0دوره  )با تأکید بر بحران هویتی ایران(. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران.

 .018-088، صص 0

 (صنعت فرهنگ و تلویزیون در ایران، تحلیل انتقادی برنامه 0399غالمی، فرزاد و بیچرانلو، عبداهلل )

 392-313، صص 30ماه عسل، شماره 

 ،(. عصر اطالعات: قدرت و هویت. )چاوشیان، ح. مترجم(. تهران: طرح نو.  0358مانوئل. ) کاستلز 

 ( فرهنگ رسانه0358کلنر، داگالس )  و پیروزی نمایش، ترجمه اسماعیل یزدان پور، فصلنامه ای

 . 81، پیاپی 3رسانه سال هفدم، شماره 

 ( نظریه انتقادی: از مکتب فرانکفورت تا0392کلنر، داگالس )  پسامدرن، ترجمه محمد مهدی

 وحیدی، تهران: انتشارات سروش
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 ( .دموکراسی و فضای سایبر،ترجمه علیرضا زکوت روشندل،. فصلنامه 0353کی مور، ریچارد .)

 .59-000. صص89و حوزه عمومی.  شماره ها  رسانه ویژه نامه رسانه

 ( روش تحقیق کیفی در علوم ا0355لیندالف، تامس و تیلور، برایان ) رتباطات، ترجمه عبداهلل

 .گیویان، تهران:  انتشارات موسسه همشهری

 ( بررسی پدیدة 0398مجلسی، نوشین .)«های اجتماعی مجازی؛ مطالعۀ در شبکه« خشونت کالمی

نامۀ کارشناسی کنندگان در صفحات اسنستاگرام هنرمندان ایرانی. پایانموردی اظهارنظرهای دنبال

 گاه عالمه طباطبایی.ارشد علوم ارتباطات، دانش

 ( روش در روش: درباره ساخت معرفت در علوم انسانی، تهران: انتشارات 0359محمدپور، احمد )

 .جامعه شناسان

 ( روش تحقیق کیفی: ضد روش 0391محمدپور، احمد )شناسان ، تهران: جامعه2. 

  ( .اینترنت و حوزه عمومی. فصلنامه رسانه ویژه0353مهدی زاده، سید. محمد .) و ها  نامه رسانه

 .000-033.  صص89حوزه عمومی. شماره 

 ( درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، ترجمه جمال محمدی، 0391میلنر، آندرو و براویت، جف )

 .تهران: انتشارات ققنوس

 ( عوامل مؤثر در خریدهای لذت0398نعامی، عبداهلل؛ مشبکی، اصغر و آتیه کار، غالمرضا .) باور از

 .05-0، صص 20اینستاگرام. مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره راه 

 ( نظریه انتقادی مکتب فراکفورت در علوم اجتماعی و انسانی، تهران: 0358نوذری، حسینعلی )

  .انتشارات آگه

 


