
  

مطالعـه  ( اجتمـاعی بـر تـرویج فرهنـگ کتـابخوانی     هاي  نقش شبکه
کتابـــدونی در شـــبکه اجتمـــاعی  کننـــدگان صـــفحه مـــوردي؛ دنبـــال

  اینستاگرام)
  

  3فرحناز دبلشکی*  2 رها خرازي آذر*  1 سید محمد دادگران

  چکیده  
هاي اجتماعی بر ترویج فرهنگ کتـابخوانی اسـت. روش    بررسی نقش شبکه ،ژوهش هدف این پ

ـ  پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. داده وسـیله پرسشـنامه کـه     ههاي پژوهش ب
صورت آنالین در صفحه کتابـدونی شـبکه اجتمـاعی اینسـتاگرام بـراي پاسـخگوي کـاربران         به
کننـدگان صـفحه کتابـدونی در     نفر از دنبال 418شامل  گرفته، تهیه شده است. جامعه آماري قرار

وارد و  SPSSافزار  ها در نرم ها، داده آوري پرسشنامه پس از جمع استشبکه اجتماعی اینستاگرام 
  کدگذاري شد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

اعـث  ست عضویت در صفحات مربوط به کتاب در اینسـتاگرام، ب از آن ا  هاي پژوهش حاکی یافته
معرفـی و نقـد کتـاب     انـد  کردهشود. اکثر پاسخگویان ابراز  گرایش کاربران آنها به کتابخوانی می

فایـده   تـرین  مهـم کند. پاسـخگویان بـراي    جدید در اینستاگرام آنها را به خواندن آن ترغیب می
افـراد  نظـر بـا    گذاري محتواي مربوط به کتاب در اینستاگرام ترویج کتـابخوانی، تبـادل   اشتراك به

رسانی در حوزه کتاب، افزایش دانش و اطالعات، تقویت مشـارکت در جامعـه و    کتابخوان، اطالع
هـاي آمـاري، بـین محتـواي صـفحات       اند. بر اساس نتایج آزمون ارتباط گسترده را انتخاب کرده

بـین   . همچنـین مربوط به کتاب در اینستاگرام و گرایش کاربران به کتابخوانی رابطه وجـود دارد 
وجود صفحات مربوط به نهادهاي فرهنگی و بزرگان فرهنگ در اینستاگرام و گرایش کاربران به 

  کتابخوانی رابطه وجود دارد. 
هاي  و یافتهاست این اولین پژوهش در زمینه نقش اینستاگرام بر ترویج مطالعه تا زمان انجام آن 
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محور در کشور مـورد اسـتفاده    کتاب هاي هاي نهاد يگذار سیاستها و  ریزي تواند در برنامه آن می
  گیرد. قرار

هاي اجتماعی مجازي، اینستاگرام، تـرویج مطالعـه، فرهنـگ کتـابخوانی،      شبکه واژگان کلیدي:
  .صفحه کتابدونی
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   مقدمه. 1
هاي جدیـدي از ارتباطـات مجـازي     هاي آن گونه امروزه با اختراع اینترنت و تکامل سرویس

هـاي نـوین اطالعـاتی و ارتبـاطی، الگـوي ارتباطـات        فنـاوري . رشد شتابان است شکل گرفته
. لـزوم بررسـی   استکرده فردي و گروهی در جوامع را نیز دچار دگرگونی، تحول و تکامل 

هاي اطالعاتی و ارتباطی بر روابط انسانی براي درك شرایط کنونی بـر کسـی    فناورياثرات 
، 2، مـاي اسـپیس  1هـاي اجتمـاعی مجـازي از جملـه فـیس بـوك       پوشیده نیست. مطالعه شـبکه 

. اینترنـت بـه دو شـیوه باعـث دگرگـونی      استهاي بررسی از این دست  و... زمینه 3اینستاگرام
گـذرگاهی بـراي سـایر     ،کنـد و دوم  شود: نخست فرهنگ خودش را عرضـه مـی   می فرهنگی
محلــی بــراي عرضــه الگوهــاي رفتــاري متفــاوت بــا  ،بینــد. اینترنــت هــا تــدارك مــی فرهنــگ
آن در قیـاس بـا دو   گـذاري   تـأثیر به همین خاطر است کـه   هاي رسمی است. احتماًال فرهنگ

حـوزه فرهنگـی) بیشـتر خواهـد بـود. اینترنـت محـیط، ابـزار و          و عوامل محیطی( عامل دیگر
متفـاوت   کامًالابزار و تعامالت فضاي غیرمجازي  ،تعامالت خاص خود را دارد، که با محیط

هاي غیر  است و این بدین معناست که اینترنت به خودي خود و بدون در نظر گرفتن فرهنگ
باشد، عامل مؤثري در ایجـاد تغییـر در   که ممکن است یک فرهنگ خاص با آنها در ارتباط 

 کـه اینترنـت  هنگـامی  بستر رسانه جمعی تا عنوان  به درون فرهنگ است. از زمان ظهور چاپ
رفت کـه تعـامالت    هاي آنالین پا به عرصه گذاشت، تصور نمی فرم ظهور رسانه پلتعنوان  به

هاي اجتماعی رشد بیشـتري   ههایی با عنوان رسان اي امروز چنین جایگاهی بیابند و رسانه رسانه
. امروزه سازندهاي مخاطب را برآورده  نیاز و خواستهچنین  اینها داشته باشند و  از سایر رسانه

هـایی بـراي کـاربرد همـه اشـکال       تعامل اجتماعی افراد به فضاي مجازي کشیده شده و شبکه
ن افـراد ایجـاد شـده    میـا تـر   و همـه جانبـه  تر  منظور داشتن تعامالت اجتماعی کامل ذکرشده به

هـاي   ). شـبکه 1 :1389، خلقتـی ( هـاي اجتمـاعی نـام دارنـد     است؛ ایـن اشـکال جدیـد رسـانه    
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2. My Space 
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هـاي   هاي شبکه شوند. کاربرد سایت هاي اجتماعی محسوب می یکی از انواع رسانه 1اجتماعی
اجتماعی آن است که کاربران را از طریق ایجاد پروفایل اطالعات شخصی و دعـوت کـردن   

شـان، قـادر بـه اتصـال بـا یکـدیگر و        ان و همکاران براي دسترسی به پروفایل و ایمیلاز دوست
). با ظهور و پیـدایش تلفـن همـراه دنیـاي     1387صدیق بناي،( کند اي می هاي لحظه ارسال پیام

، بـه  یجدیدي پیش روي کاربران آن گشوده شد. عالوه بر امکان مکالمه در هر مکان و زمان
هـا   گذاشتند. این شـبکه  هاي اجتماعی موبایلی پا به عرصه وجود شبکهمرور و باگذشت زمان 

 ،تصـویر  ،امکان مکالمه و پیـام رایگـان، بارگـذاري محتواهـایی همچـون مـتن       سازي با فراهم
تعـداد زیـادي از کـاربران خـود را      ،صوت و مکالمـه تصـویري و بسـیاري امکانـات جـذاب     

طور رایگـان   تواند به ارات آنالین، کاربر میسمت خود کشاندند. در این انتش زده و به شگفت
روي سـایت قـرار   بر مند  هاي خود را براي مخاطبان عالقه عضو سایت شود، به سادگی نوشته

هاي کوتاه و اشـعار را بخوانـد، بـا سـایر نویسـندگان آشـنا        ها و داستان دهد، فهرستی از رمان
 و طرفـداران خـود را جـذب کنـد    شود، مطالب دیگران را بخواند و نظر دهـد و خواننـدگان   

خصوصـیت همیشـه در دسـترس بـودن تلفـن همـراه و نیـز عالقـه زیــاد          .)33 :1388 ،عـاملی (
توانــد در ایــن هــدف بســیار مــؤثر باشــد.  کــاربران آن از هــر قشــر و طبقــه و تحصــیالتی مــی

 تواننـد بـا بـه    اپ، تلگرام، الین، وي چـت و اینسـتاگرام مـی    سهایی همچون وایبر، وات شبکه
هـایی از مـتن و تصـویر جلـد کتـاب و...       ها، نقد کتاب، قسمت معرفی کتابگذاري  اشتراك

اندرکاران فرهنگ به ایجاد  توسط کاربران آنها به توسعه فرهنگی کمک کنند. ترغیب دست
هدف را در معرض استفاده از  بی ها، عالقمندان و نیز کاربران صفحات کاربري در این شبکه

برخـی   ،دهد. براي توسعه کتابخوانی و تهیه منـابع مناسـب جهـت مطالعـه     مطالب آن قرار می
هـا و نیازهـا    ها، سـلیقه  هایی درباره عادت اقدامات ضروري است از جمله انجام دادن پژوهش

صورت علمی و به نحوي صـورت پذیرنـد کـه     ها باید به این پژوهش .خوانی در عرصه کتاب
ــایج ــون  نت ــان رهنم ــ   ش ــراي سیاس ــدي ب ــاي مفی ــراي     ته ــایی ب ــت و مبن ــی دول ــاي فرهنگ ه
  ).  45 :1377، گارثون( هاي ناشران باشد گیري تصمیم

محصول توسـعه  ترین  هاي توسعه و رایج مطالعه کردن یکی از شاخص ،از طرف دیگر
این مطالعـه اسـت کـه باعـث حیـات تفکـر در        ،شود. در واقع فرهنگی کشورها محسوب می

چرا که سطوح آگاهی و معرفتی انسان وابسته به مطالعه است. بر همین مبناسـت   ،انسان است

                                                                                                                                        
1. Social Networks 
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). قرآن در آیات 1388آقاجانی، ( فرماید مطالعه، غذاي روح بشر است می )ع( که امام علی
زیادي همه افراد بشر را به تحصیل علم و دانش تشویق کـرده اسـت. خـود معنـاي قـرآن بـه       

بـه  کـه  معجزه بر خواندن است. خداوند اولین آیات قرآن را  ید تأکید اینؤمعناي خواندن م
و  1»اقـرا باسـم ربـک الـذي خلـق     « :امر قرائت آغاز کـرده  اص) نازل فرموده ب( پیامبر اسالم

. در 2»ن والقلـم و مـا یسـطرون   « :کنـد  نویسند قسم یاد می همچنین در قرآن به قلم و آنچه می
دي و عـادت آن بیشـتر جنبـه تفـنن و سـرگرمی      عالقمنـ و مسـئله مطالعـه،    بیست،اوایل قرن 

داشت. تحول اقتصادي و عظیمی که در امر پیشـرفت علـم و صـنعت در کشـورهاي مترقـی      
گران و افـراد  کـار  بـه هـاي شـدید    د با تعمیم تعلیمات عمـومی کـه نتیجـه نیازمنـدي    شایجاد 

انفـرادي  مطالعـه) را از حالـت   ( متخصص براي گرداندن چرخ عظیم صنعت بود، این مسـئله 
 .)1387جـوادزاده،  ( اي از تحصـیل و تربیـت مبـدل کـرد     خارج و به مسـئله عمـومی و پایـه   

کـرد   هاي گذشته مرسوم بوده است، هر فردي که کتابی را مطالعه مـی  که از زمان طور همان
کرد. در زمـان   یافت، آن را به دوستان و نزدیکان خود توصیه می و مطالب آن را مناسب می

توانند کسانی را بیابنـد کـه    میافراد هاي اجتماعی  شبکهدر ها ادامه دارد.  حال نیز این توصیه
خـوانی و   با آنها عالئق مشترکی دارند. براي نمونه، افـرادي کـه همگـی بـه کتـاب و کتـاب      

هاي اجتماعی و اسـتفاده از بسـتر توانمندسـاز آن     شبکه مندند با حضور در اشتراك آن عالقه
اي مشترك به کتاب دارند، ارتباط برقرار کـرده   اند با افرادي از سراسر دنیا که عالقه توانسته

). امـروزه مطالعـه تنهـا محـدود بـه      1 :1389، تبـار  اکبـري ( و از مزایاي این ارتباط بهره ببرند
هاي جدیدي که براي مطالعـه بـه وجـود آمـده،      محمل شود و کتاب، مجله و یا روزنامه نمی

بتـوان بـه جسـتجوي سـریع      یراه را براي افزایش مطالعه گشوده است تا در هر زمان و مکـان 
هاي اجتماعی به فراخور ماهیت و  شبکه ،منابع دلخواه براي مطالعه دست یافت. در این راستا

انـد. آمـار موجـود     زي تبـدیل شـده  انـدو  و دانشرسانی  عملکرد خود به محملی براي اطالع
محـور بـا    هـاي کتـاب   آمارهـاي منتشرشـده از سـازمان    ، براسـاس سرانه مطالعه در کشـور مـا  

بنـابراین یـافتن راهکارهـاي تـرویج فرهنـگ مطالعـه        .هاي مطلوب فاصـله زیـادي دارد   آمار
  رسد. ضروري به نظر می

                                                                                                                                        
  )1. سوره علق، آیه (1
  )1. سوره قلم، آیه (2
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  فضاي مجازي. 2
ــ   هـاي علمـی   ، نویسـنده پیشـروي داسـتان   2گیبسـن  نخستین بار ویلیامرا  1»فضاي سایبر«واژه 

). معـادل آن فضـاي مجـازي    420 :1391بریگـز و بـرك،   ( برد کار به 1984تخیلی، در سال 
ویکی پدیا، تـاریخ دسترسـی   ( شد علمی تخیلیوارد ادبیات  1980اي است که در دهه  واژه
شـبکه  «چیزي ابداع کرد که خـود آن را   1989در  3). انگلیسی به نام تیم برنرز لی10/02/94

هـا یـا    ، برجسته کـردن لغـت  4هاي فرامتنی نامید. تالش او در ایجاد پیوند می »گستر وب جهان
 هاي بعدي بود عامل اصلی همه پیشرفت» روي آنها کلیک کردن«می در داخل اسناد با ئعال

اي نادیـدنی از   ). این فضـاي پیچیـده در واقـع بازتاباننـده شـبکه     407 :1391 ،بریگز و برك(
سـازد و هــم   خطـوط اسـت کــه هـم ارتبـاط فــرد را بـا دیگـران و جهــان خـارج برقـرار مــی        

  ).58 :1381 ،شکرخواه( کند ها را تأمین می ضروریات و نیازهاي زندگی انسان

  هاي هوشمند تلفن. 3
هـاي خـاص و کاربردهـایی نظیـر      هاي موبایل پیشرفته با قابلیت هاي هوشمند، گوشی گوشی

هـاي هوشـمند داراي دوربـین هسـتند و      ) هسـتند. بیشـتر گوشـی   PC( کامپیوترهاي شخصـی 
هایی مثل اتصال به اینترنت و ایمیـل و تنظیمـات مشـخص را نیـز دارنـد. اولـین تلفـن         قابلیت
توسط شرکت شارپ مورد استفاده قرار گرفت، در ادامه نوکیا نیز  2001دار در سال  دوربین

هاي تلفـن   هاي عکاسی به نقطه کلیدي فروش دستگاه منجر به تبدیل دوربین در گرایشی که
دار دسـت زد. از ایـن مقطـع بـه      هاي دوربین همراه در بازار اشباع شده گردید، به تولید تلفن

اش ایجاد ارتبـاط   کالس جدیدي از دستگاه عکاسی به دنیا معرفی شد که هدف اصلی ،بعد
هاي متحرك  ). دستگاهSarvas & Frohlich, 2011( ن بودبود و گرفتن عکس هدف ثانویه آ

 سـازند  مـی دیجیتال نه تنها زمینه را براي ارتباط چهره به چهره اجتماعی میان کاربران فراهم 
کنند.  کنند نیز ارتباط ایجاد می که میان کاربران و فضاهاي هیبریدي که آنها از آن عبور می

دلیـل حرکـت مـداوم کـاربرانی کـه       د کـه بـه  فضاهاي هیبریـدي، فضـاهاي متحرکـی هسـتن    
انـد، ایجـاد    طور مداوم به اینترنـت و سـایر کـاربران اتصـال داده     هاي قابل حمل را به دستگاه
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  ).Creeber & Royston, 2009: 36( شود می
هـاي اجتمـاعی آن اسـت کـه کـاربران را از       هاي شبکه کاربرد سایتتر گفتیم که  پیش

ت شخصــی و دعــوت کــردن از دوســتان و همکــاران بــراي طریــق ایجــاد پروفایــل اطالعــا
اي  هـاي لحظـه   شان، قـادر بـه اتصـال بـا یکـدیگر و ارسـال پیـام        دسترسی به پروفایل و ایمیل

شـان   توانند دوستان و آشنایان قدیمی ). کاربران میKaplan & Hoenlen, 2010: 63( کند می
نند و همچنین دوستان خارج از ایـن  هاي اجتماعی بیابند، دوستان جدیدي پیدا ک را در شبکه

اي را تـام   اولـین فضـاي شـبکه   « هـاي اجتمـاعی دعـوت کننـد.      فضا را براي پیوستن به شبکه
 ,Kaplan & Hoenlen( »از دانشگاه داك ایجاد کردند 1979در سال تراسکات و جیم الیس 

نوشـتن مطالـب   صورت آنالین اقـدام بـه    ). نویسندگان این شبکه اجتماعی اولیه به60 :2010
صورت مختصر شده  اولین بار در همان زمان و به 1»وبالگ«کردند. اصطالح  خود در آن می

یک سال بعد استفاده شد. افزایش دسترسـی بـه اینترنـت پرسـرعت محبوبیـت      » بالگ«یعنی 
در ( هـاي اجتمـاعی همچـون مـاي اسـپیس      هـاي شـبکه   این مفهوم را در جهت ایجاد سـایت 

قدم به قدم اصطالح رسانه اجتمـاعی   ،) اضافه کرد. این رشد2004ر د( ) و فیس بوك2003
سیکس دیگري ). «1 :1389، خلقتی( »اش رساند را ابداع کرد و آن را به برجستگی امروزي

آیـد. در   هاي اجتماعی به معناي مدرن به شـمار مـی   یکی دیگر از نخستین پایگاه» 2دات کام
هـاي اجتمـاعی    را ایجاد کـرد. پایگـاه  » ت کامسیکس دیگري دا«آندرو وینریچ  1997سال 

ایـژین اونیـو دات   «دیگري نیز همزمان با سیکس دیگري به وجود آمدند کـه یکـی از آنهـا    
، میشـل  6، گـریس چنـگ  5، پتـرچن 4هاي بنیـامین سـان   نام داشت. گروه مؤسسان به نام 3»کام

 :1389 ،خلقتـی ( دنـد ایجاد کر 1997جوالي  21این پایگاه را در  8و کالوین وونگ 7مونترو
هاي دیگري نیز پس از آن به وجود آمدند که برخی از آنها به این شـرح اسـت:    ). پایگاه10

» 1الیـو جورنـال  «، پایگـاه  10توسط عمر واسـو  1999در سپتامبر سال  9»پلنت دات کام«پایگاه 
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جنوبی، در کره  1999در » 3ساي ورلد«، پایگاه 1999آوریل  15در  2توسط برادفیتز پاتریک
، و 2002در سـال   6، فرندسـتر 5توسط آدریان اسـکات  2001در سال » 4رایز دات کام«پایگاه 

بـه وجـود آمدنـد. برخـی دیگـر از       8توسط مارك زوکر بـرگ  2004در سال » 7فیس بوك«
، 10، مـاي اسـپیس، نـت الگ   9هاي اجتماعی پرکـاربر عبارتنـد از اینسـتاگرام، لینکـدین     شبکه

  کنند. که هر یک مقاصدي خاص را دنبال می 13بلک پالنت و 12، کالس میت11فوتولوگ
هـاي اجتمـاعی از پایگـاه     اقبال ایرانیان بـه شـبکه  : هاي اجتماعی مجازي در ایران شبکه

مریکا، سومین کشور حاضر در اورکـات  آکه پس از برزیل و  اي گونه بهاورکات آغاز شد؛ 
 پـنج ایران بود. روند عضویت ایرانیان در اورکات به حدي پیش رفت که فارسی به یکـی از  

، تعدادي از کاربران ایرانی بـه  360زبان پر استفاده در این پایگاه تبدیل شد. با گسترش یاهو
هـاي اجتمـاعی    . از شـبکه انـد  هاي اجتماعی گـرایش پیـدا کـرده    هاي شبکه این نوع از پایگاه

توان به شبکه اجتماعی کلـوب، شـبکه اجتمـاعی دانشـگاهیان      دیگر مورد توجه در ایران می
) و پایگـاه مرجـع   24یـو ( هـا، شـبکه اجتمـاعی متخصصـان ایـران      دوره )، همکالسـی ( ایران

  توان اشاره کرد. آي آر اکسپرت) می( متخصصین ایران

  14اینستاگرام. 4
این شـبکه را در  » مایک کریگر«و » کوین سیستروم«اینستاگرام از زمانی که شبکه اجتماعی 

و هـر روزه شـمار    اقبـال بسـیاري بـه خـود دیـده       ،تـا بـه امـروز     نداندازي کرد راه 2010سال 
پیوندند. تاریخ اینستاگرام وراي یک پلتفـورم دیجیتـال    اعضاي آن می بیشتري از کاربران به 
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اینستاگرام یـک محـل دیـدار و یـک محـل       .کند ازي عمل میاست و مانند یک گالري مج
توان بـا یـک    صورت روایی و قابل دسترس از طریق دستگاهی است که می نمایش عکس به

گـذاري   ). اینستاگرام یک شبکه رایگان به اشـتراك 2013وردینا ( دست از آن استفاده کرد
ه را با دیگران بـه اشـتراك   تواند تصاویر و ویدئوهاي کوتا عکس است که در آن کاربر می

تواند با گذاشتن نظر خود دربـاره تصـاویر بـا     ). کاربر اینستاگرام می2014اسمیت، ( بگذارد
یک عنوان  به به سرعتهاي اخیر  در سال). اینستاگرام 2011چان، ( دیگران وارد تعامل شود

اربران را قـادر  ک ،اي پیدا کرده است. این سرویس رسانه واسط) نقش مهم و برجسته( رسانه
بـرداري کننـد و آن را از طریـق     اي آنی از لحظات زنـدگی خـود عکـس    سازد تا به شیوه می
 & Rainie, Brenner( سري فیلترها دستکاري و با دوسـتان خـود بـه اشـتراك بگذارنـد      یک

Purcell, 2012.(  

  تاریخچه اینستاگرام. 4-1

التحصـیلی   ینستاگرام، پـس از فـارغ  سن شرکت ا گذار و مدیر عامل کم پایه 1کوین سیستروم
اش بـه عکـس و فضـاي سـایبر      دلیل عالقه ، به2006در رشته مدیریت علوم مهندسی در سال 

اش را در راستاي یک هـدف خـاص پـیش ببـرد و پـس از پیوسـتن بـه         تصمیم گرفت پروژه
 را کـه برگرفتـه از دو مفهـوم تلگـرام ـ      2دیگر مؤسس شرکت نام اینستاگرام ،مایک کریگر

 کوین سیسـتروم وسیله  ه، انتخاب کردند. اینستاگرام باستبه معنی تلگراف فوري  3اینستانت
، شـرکت  2012انـدازي شـد. در آوریـل سـال      راه 2010و مایک کریگـر خلـق و در اکتبـر    

کارمنـد خریـداري کـرد و قابلیـت      13میلیون دالر با  715بوك اینستاگرام را به قیمت  فیس
همشـهري آنالیـن، تـاریخ    ( را بـه امکانـاتش افـزود    ثانیه و اشتراك آن 15تا  3ضبط فیلم از 

هـاي اجتمـاعی تبـدیل بـه بخشـی از زنـدگی        صر دیجیتال، رسانه). در ع 08/02/94دسترسی
عالی براي این منظور است.  4برنامهاند و اینستاگرام نیز  مردم و حتی بهترین دوست آنها شده

میلیارد تصویر بـه اشـتراك گذاشـته شـده، شـکی وجـود        16میلیون کاربر و  150با بیش از 
سـایت ایتنـا، تـاریخ    ( کنـد  تماعی حکمرانـی مـی  هاي اج ندارد که اینستاگرام بر دنیاي شبکه
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  ).22/03/94دسترسی 

  دالیل محبوبیت اینستاگرام. 4-2

اولــین دلیــل گســترش چشــمگیر اینســتاگرام در بــین   ،دسترســی بــدون محــدودیت −
هاست. براي چک کردن اینستاگرام نیازي به دور زدن قانون نیست. البته فیلتـر   ایرانی

فـاز   ن همه صفحات این شبکه اجتماعی نیست. اخیـراً نبودن، به معنی در دسترس بود
اول طرح فیلترینگ هوشمند روي این شبکه اجتماعی انجام شده و برخـی صـفحات   

ــه  ــواي مجرمان ــر شــده   نامناســب کــه از مصــادیق محت ــد؛ عــاملی کــه   هســتند، فیلت ان
 رهـا   تر دست فرزندان دلبندشـان را در ایـن فضـا    اش والدین با خیالی راحت درنتیجه

  کنند. می
اینستاگرام آن اپلیکیشنی نیسـت   کاربر در حد معقولی باشد، قطعًا 1اگر حافظه گجت −

از وایبــر و اپلیکیشـن  ایـن   کـه جـاي زیـادي بـه خـود اختصــاص داده باشـد. عمومـاً       
کنـد، مقـرون بـه     که اشغال می تر و با توجه به فضایی حجم تر و کم بوك سبک فیس
محـدود و امکانـات مشـخص     2هـاي  گزینـه حجمـی،   تـر اسـت. عـالوه بـر کـم      صرفه

سـازد. بـه    ها را هم در کمترین زمان بـا خـود همـراه مـی     ترین کاربر اینستاگرام، پرت
تـر از بـاقی   3 »کاربردوسـت «افزارهاي کامپیوتري،  در بین کاربران نرم ،اصطالح رایج
  رقبایش است.

بـوك سـخت اسـت و در توییـت کـردن بـا        نوشـتن در فـیس   4وضـعیت چقدر که هر −
پـیش پـاي     شویم، عکس گرفتن هـیچ چـالش جـدي    محدودیت کاراکتر مواجه می

تواند در این شبکه پست بگذارد؛  با یک کلیک، هر کاربري می و گذارد کاربر نمی
ده وجـو شـ   صورت نگیرد و با یـک عکـس جسـت    اصًالتواند  کلیکی که گاهی می

بنـدي دقـیقش اسـت.     هاي اینستاگرام، طبقـه  ویژگی ترین مهمانجام شود. اما یکی از 
کـرد و از تصـاویر آن   جسـتجو   هـا) را سـریعاً   »ترنـد «( شود موضـوعات داغ  اینجا می

تـرین موضـوعاتی را کـه تـب      این شبکه اجتماعی جدیـد  5آگاه شد. قسمت اکسپلور 
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هاي موردعالقه  توان عکس دهد. عالوه بر اینکه می فعلی آن شبکه است، نمایش می
  چک کرد.   به لحظه ها را هم لحظه فالوئر

هـا   را وارد دنیاي مجـازي کردنـد، امـا اینسـتاگرامی    » هشتگ«ها اول از همه  توییتري −
کلمه، جملـه یـا   .این اصطالح را بیش از سایرین به گوش جهانیان رساندند بودند که

کنـد.   مـی » 1هـایپر لینـک  «آیـد و آن را   ) مـی #( عبارتی که بعـد از کـاراکتر شـارپ   
هـم  » یهویی«هاي پرکاربرد این شبکه مجازي است. البته از  تی از دیگر هشتگ بی تی

  هاست. نباید گذشت که هشتگ مورد عالقه ایرانی
هاسـت.آنهایی کـه قبـل از آن در     هـا و هنرپیشـه   ینستاگرام مقصد بسیاري از خوانندها −

هاي اجتماعی دیگري عضویت داشتند، با رشد اینستاگرام از خانه اولیـه کـوچ    شبکه
هـا کـه زیـاد اهـل      هـا و فوتبالیسـت   دیگري از هنرپیشه  کردند و به اینستا آمدند. عده

اولـین حضورشـان در دنیـاي مجـازي را تجربـه       دنیاي مجازي نبودند بـا اینسـتاگرام  
شـان   ها اخبار مربوط به خـود را از طریـق سـایت شخصـی     این چهره کردند. اگر قبًال

رسـانی   مراجـع اطـالع   ترین مهمکردند، امروز صفحه اینستاگرام به یکی از  منتشر می
  براي هر کدام از آنها بدل شده است.

، امتیاز دیگـر اینسـتاگرام نسـبت    »رایب/ فرندسابسک«نسبت به » فالو/ فالوبک«سیستم  −
هـاي اجتمـاعی نظیـر     هاي اجتماعی است. ارتباط در گروهـی از شـبکه   به سایر شبکه

کـه در  ( شود. برخالف ارتباط دوستی انجام می» کنندگی دنبال«اینستاگرام، به شکل 
را دنبـال  شوید پیشنهاددهنده  آن اگر شما پیشنهاد را بپذیرید، خودتان هم ناگزیر می

ــاط   ــد) در ارتب ــالوئی«کنی ــی    » ف ــی م ــل شخص ــورت تمای ــاربر در ص ــه   ک ــد ب توان
صــورت، تنهــا  دهــد و صــفحه او را دنبــال کنــد. در غیــر ایــن» بــک«پیشــنهاددهنده، 

  گیرد. هاي خودش در دسترس پیشنهاددهنده قرار می ها یا پست عکس
 2؛ مثـل اینسـتافالو  ها اپلیکیشن فقط براي اینسـتاگرام وجـود دارد   صد ،در حال حاضر −

کـه محـدودیت    3کننـد یـا اینستاسـایز    فالو می کند چه کسانی شما را آن که چک می
حـاال در   4ها را مرتفع کرده است. عـالوه بـر ایـن، پیشـوند اینسـتا      مربعی بودن عکس
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 ترینش اسـت  معروف 1شده است. اینستارادیو» برند«ها تبدیل به یک  دنیاي اپلیکیشن
هـاي اینسـتاگرام آن    ). بنابراین ویژگی09/02/94ریخ دسترسی همشهري آنالین، تا(

شـود بـدل    را به شبکه اجتماعی محبوب که هر روز بر میزان کاربران آن افـزوده مـی  
  توان از آن براي مقاصد فرهنگی بهره گرفت. کرده است و می

  هاي مطالعه . هدف5
بـراي اینکـه مـا در    مطالعه یک فرآیند شرطی و اکتسـابی جهـت افـزایش معلومـات اسـت،      

باید شرایطی را در نظر بگیریم، از جمله مکان مطالعه، زمـان مطالعـه و    ،مطالعه شرطی شویم
ها بسته به هـدف یـادگیري بـا یکـدیگر متفـاوت بـوده و        روش یا تکنیک مطالعه. این روش

هاي مطالعـه   براي موفقیت در مدرسه و کسب نمرات عالی ضروري و حیاتی هستند. مهارت
آوردن اطالعـات جدیـد،   دسـت   بـه  ها که در سازماندهی و اي از مهارت تند از مجموعهعبار

دانشـنامه ویکـی پـدیا، تـاریخ دسترســی     ( نقـش دارنـد   آزمـون حفـظ اطالعـات، یـا برپـایی     
عبارتند از: خواندن به قصد آگاهی، خواندن به قصد کسب خبر، ن انواع خواند ).15/02/94

گیري، خواندن به قصـد تفـنن و لـذت، خوانـدن بـه قصـد رقابـت و         خواندن به قصد تصمیم
تواند به رشـد   گذرانی و فراموشی. همه انواع خواندن می کسب امتیاز، خواندن به قصد وقت

صور کرد که برخی از آنها ارزش کمتري فکري و مهارتی افراد جامعه کمک کند و نباید ت
  ).47-48 :1393چشمه سهرابی، ( دناز دیگري دار

  تفاوت کتابخوانی و مطالعه . 6
معناي نگریسـتن بـه هـر چیـزي بـراي واقـف        خوانی دارد و به از کتابتر  مطالعه مفهومی عام

مل و اندیشه و معناي خاص آن است و کتابخوانی به مفهوم خواندن أشدن به آن با تفکر و ت
. امـا در ایـن نوشـتار از نظـر معنـایی      استکتاب به قصد آگاهی، کسب دانش، لذت و تفنن 

وسـیله   توانـد هـم بـه    . کتابخوانی و مطالعه مـی یستتفاوتی میان مطالعه و کتابخوانی مد نظر ن
یفتد و هم از طریق صفحه کامپیوترهاي خانگی یا کتاب به شکل فیزیکی و مجلد آن اتفاق ب

یعنـی فـرد از    ،توانـد غیـر مسـتقیم باشـد     کیفی و یا تلفن همراه. شکل الکترونیکی مطالعه می
اي آشنا شـود و   هاي اجتماعی با کتاب تازه منتشرشده یا خوانده نشده طریق اینترنت و شبکه

                                                                                                                                        
1. Instaradio 
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ي. اف آن را بخواند. رشـد فزاینـده و   از طریق خرید یک جلد از آن یا بارگیري فایل پی. د
هـاي کسـب اطالعـات تبـدیل کـرده       فراگیر استفاده از فضاي مجازي، آن را به یکـی از راه 

توانـد بـا اتصـال بـه اینترنـت نیـاز شـهروندان         است. تلفن همراه، این تکنولوژي سودمند، می
ند، تـأمین کنـد.   زمان و در هـر جـایی کـه باشـ    ترین  دیجیتال به کسب اطالعات را در کوتاه

هـاي اجتمـاعی    اکنون با توجه به دسترسی افراد بـه منـابع اینترنتـی و اسـتفاده آنـان از شـبکه      
  مجازي، کتاب و کتابخوانی نیازمند بازنگري جدي در زمینه جذب مخاطب است. 

هـاي   تـوان بـا اسـتفاده از تکنولـوژي     اي عالقمند به کسب اطالعات باشد می  اگر جامعه
هـا و یـا روي    را به این سمت و سو سوق داد. امروزه اطالعات فقـط در کتـاب   ارتباطی آنان

هـا و صـفحات زیـادي در     ها قابل دیدن و شنیدن هسـتند. کانـال   کاغذ نیست، بخشی از داده
هاي اجتماعی درباره موضوعات مربوط به کتاب وجود دارند. تغییـر شـکل اطالعـات     شبکه

هـاي تـازه    طـرف اسـتفاده از اینترنـت و دیگـر روش     بهباعث شده است تا بیشتر مردم جامعه 
کسب اطالعات سوق داده شوند. این مسئله باعث شـده تعـداد زیـادي از افـراد عالقمنـد بـه       

منبع عنوان  به مطالعه به اطالعات الکترونیکی و مجازي گرایش پیدا کنند، اما همچنان کتاب
صورت  تورق و مطالعه کتاب به .ستمفید اطالعاتی، جایگاه خود را در جامعه حفظ کرده ا

شـود و   فیزیکی هنوز عالقه و اشتیاق بسیاري از عالقمندان کتاب و کتابخوانی محسـوب مـی  
موضوع مطالعه و ترویج آن فراتر از شـکل الکترونیکـی یـا فیزیکـی کتـاب اسـت و بـه هـر         

  صورت که اشاعه یابد، مطلوب و شایسته است.
در فضـاي مجـازي، کسـب اطالعـات، دانـش،       وجه مشترك مطالعه کتـاب و مطالعـه   

. و مسـیري کـه شـخص بـراي     اسـت آگاهی، لذت و تفنن در زمینـه مـورد مطالعـه و عالقـه     
کنـد بـا توجـه بـه عالیـق شخصـی، شـناخت،         رسیدن به این آگـاهی و دانـایی انتخـاب مـی    

  شود.   دسترسی و امکان استفاده از تکنولوژي و سادگی دستیابی به آن تعیین می
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  هاي تحقیق یهنظر

 تبیین نظریه در پژوهش خالصه نظریه پرداز نام نظریه

 امانوئل کاستلز

کننده  اي: نقش تعیین نظریه جامعه شبکه
عناصر جامعه  .فرهنگدهی  ارتباطات در شکل

هاي الکترونیک شکل  اي با تکیه بر شبکه شبکه
گیري جوامع  ها اساس شکل شبکه .اند گرفته

ها ریخت اجتماعی جوامع ما  شبکه .مدرن هستند
دهند و گسترش منطق شبکه،  را تشکیل می

تغییرات چشمگیري در عملیات ونتایج 
فرایندهاي تولید، تجربه، قدرت و فرهنگ ایجاد 

 کند.  می

گیري جوامع مدرن کمک  ها به شکل شبکه
کنند. ارتباطات فرهنگ را دگرگون  می
هنگ اي در تغییر فر د. جامعه شبکهنساز می

عناصر ترین  کند. عمده نقش اساسی ایفا می
هاي  اي با تکیه بر شبکه جامعه شبکه

اند. جامعه مجازي به  الکترونیک شکل گرفته
معناي شبکه الکترونیکی ارتباطات متقابل 
کند و  است که محدوده اش را خود تعریف می

پیرامون عالقه یا هدف مشترك تشکیل شده 
تباطات کامپیوتري ار ،است. به اعتقاد کاستلز

یک تکنولوژي، یک رسانه و در نهایت موتور 
هاي اجتماعی  تغییرات اجتماعی است. شبکه

اي  موضوع پژوهش، از عناصر جامعه شبکه
 است.

 سعیدرضا عاملی

نظریه دو فضایی: تأکید بر وجود یک جریان 
مجازي در کنار جریان جهانی شدن در جهان 

دو جهان واقعی و مجازي یکدیگر را  .واقعی
تغییر  ترین مهم .کنند بارنمایی و حتی بازتولید می

جهان معاصر که بنیان تغییر است، رقابت جهان 
هاي جهان دو  ویژگی .واقعی و مجازي است
هاي اجتماعی شکل و  فضایی باعث شده شبکه

اي شدن  شبکه .قدرت جدیدي به خود گیرند
چیز و هر چیزي را مورد  جامعه امروز معناي همه

اي ایجاد کرده  بازاندیشی قرار داده و مفاهیم تازه
اجتماع در این فرایند  و است. اقتصاد، فرهنگ

شده یا در حال دگرگونی هستند و معانی  دگرگون
 اند و تعاریفی نو به خود گرفته

توان تبیین کرد  با استفاده از این نظریه می
رنتی، با حضور هاي اینت چگونه بازیگران شبکه

در فضاي دو جهانی شده در معرض تغییر 
حضور در  تأثیرگیرند و  فرهنگ قرار می

هاي اجتماعی از طریق نوع روابط و  شبکه
بندي  هاي مربوط به قالب چگونگی ویژگی

صفحه کاربري از یک سو در جوامع مجازي به 
برخی از این  ،ظهور گذاشته و از سوي دیگر

خود در جهان خارج به ات را در زندگی تأثیر
 گذارند. عرصه نمایش می

یورگن 
 هابرماس

نظریه حوزه عمومی: حوزه عمومی در فرایند 
ها و عقاید  استدالل فعاالنه مردم درباره دیدگاه

و گو است  آید. از طریق این گفت خویش پدید می
گیرد و به نوبه خود در  که افکار عمومی شکل می

رشد جامعه هاي دولتی و  گیري سیاست شکل
 مؤثر است.

هاي اجتماعی به اشتراك  وقتی محتوا در شبکه
تواند وارد  مخاطب) می( کاربر ،شود گذاشته می

نقد و نقادي شود و اینجاست که بحث عرصه 
اي است  شود و این مسئله عمومی مطرح می

که مدنظر یورگن هابرماس است. مشارکت 
درباره گفتگوي عقالنی، انتقادي در خصوص 

 عات.موضو
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  هاي تحقیق ادامه نظریه

 مارك پاستر

نظریه هژمونی رسانه: اشاعه گسترده رادیو، 
تلفن، فیلم، تلویزیون و ارتباطات 

ها از قبیل  گرفته توسط رایانه فزونی
اي،  نگاري الکترونیک، مذاکره رایانه نامه

هاي تلکس و فکس و ارتباطات  دستگاه
هاي  دگرگونیاي نه تنها موجب  ماهواره
هاي اساسی  شده بلکه مشخصه ارتباطی

 .زندگی اجتماعی را نیز دگرگون کرده است

هاي  هاي ارتباطی مانند تلفن فناوريبا گسترش 
هاي  هاي مبتنی بر آن مشخصه هوشمند و اپلیکیشن

اصلی زندگی اجتماعی مانند فرهنگ و ارتباطات 
ها پدید آمده  شود. عصر دوم رسانه دگرگون می

هاي ارتباطی راهی  است. تغییرات گسترده در نظام
اي با روابط  براي نیل به زندگی بهتر و جامعه

 است.تر  عادالنه

 یان ون دایک

اي و اطالعاتی:  نظریه جامعه شبکه
هایی  فناوريهاي جامعه جدید  زیرساخت

هستند که در تعاریف کالسیک از جامعه 
 درشود.  یکی از ابعاد را شامل می صرفاً
 فناوريامروزه جامعه معادل با  حالی که

هاي اجتماعی و  است. ترکیب با شبکه
اي زیرساخت اصلی و بنیادي جهان  رسانه

 سازد. معاصر را می

اند.  ها حتی بر سطوح فردي نیز مسلط شده شبکه
گذار است ـ تأثیر.. .این تسلط در اوقات فراغت و

هاي مبتنی بر  هاي جدید مانند اپلیکشن فناوري
هاي هوشمند به گستردگی روابط اجتماعی  تلفن

کند و افراد ناخواسته در آن به گزینش  کمک می
هاي خود انتخابی دست  فضاهاي تعاملی و محیط

کردن صفحات مورد عالقه در  مانند دنبال( زنند می
 هاي اجتماعی). شبکه

 آنتونی گیدنز

گرایانه:  و نگاه کلبندي  نظریه ساختار
زندگی از پیامدهاي  اهمیت یافتن سبک

تجدد است. فرهنگ مبتنی بر سنت، آداب و 
اي  رسوم جا افتاده در زندگی را در محدوده

شده قرار  هاي از پیش تعیین از کانال
شود فرد  مدرنیته) باعث می( دهد. تجدد می

هاي خود بدون راهبرد از پیش  در گزینش
 شده از تنوع انتخاب برخوردار باشد. تعیین

با پیدایش مدرنیت، تقویم زمانی از مکان جغرافیایی 
جدا شد و تمام جهان ساعت و معیار واحدي یافتند. 

جدایی زمانی و مکانی شرط وقوع فراگردهاي 
ازجاکندگی است. ویژگی اعتماد این است که اعتماد 
با غیبت در زمان و مکان ارتباط دارد. یعنی شرط 

و العات است اعتماد نه فقدان قدرت که کمبود اط
مجبوریم به چیزي یا کسی که در مورد آن اطالعی 

نداریم اطمینان کنیم. اعتماد همان اطمینان به 
اعتمادپذیري یک شخص یا نظام با توجه به یک 

هاي معین است. کنده شدن  ها و یا رویداد رشته پیامد
هاي محلی همکنش و تجدید  روابط اجتماع از محیط
هاي نامحدود  راستاي پهنهها در  ساختار این محیط

 زمانی ـ مکانی است. 

 هربرت شیلر

هاي  داري: نوآوري نظریه اطالعات و سرمایه
آوردن سود دست  به منظور اطالعاتی به
هاي طبقاتی،  گیرد. نابرابري صورت می

هاي  عامل عمده پخش، دسترسی و قابلیت
تولید اطالعات است. به عبارتی، وضعیت 

که چه کسی، چه  کند طبقاتی تعیین می
آورد، و چه نوع  میدست  به اطالعاتی را

 .آورددست  به تواند اطالعاتی را می

معنی به  بی تفکیک فرهنگ، سیاست و اقتصاد
رسد. ارتباطات الکترونیک، مخرج  نظر می

مشترك تولید فزاینده کاالها و خدمات است و 
بخش فرایند تولید ترین  اطالعات که به اصلی
ت و به نوبه خود یک کاالي تبدیل شده اس
آید، تحت کنترل معیارهاي  مهم به حساب می

بازار درآمده است، تحت کنترل معیارهایی که 
در تولیدات صنعتی و فرهنگی، همسانی ایجاد 

 کند. می
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  گذار بر فرهنگ مطالعهتأثیرعوامل . 7
اعتقاد بـه توانـایی   فرد، بلوغ فکري و عقلی جامعه، بینی  زیربناي فکري و عقیدتی، نوع جهان

ماننـد طلـب   ( حاصل از دانایی، خوشبینی به آینده، اعتقاد به طلـب دانـش بـا وجـود سـختی     
دانش ولو با رفتن به چین و طلب علـم از گهـواره تـا گـور)، عـدم بـاور بـه ارزش کتـاب و         
مطالعه، کمبود الگوهاي فرهنگی، نبود الگوي مطالعه براي کودکان، عدم عادت بـه مطالعـه   

صـوص از دوران کـودکی، وضـعیت بـد اقتصـادي و گرانـی کتـاب، موانـع فـردي کـه           خ به
هـا)، درسـت نبـودن شـبکه      موانع جسمی ماننـد معلولیـت  ( تواند روحی و یا جسمی باشد می

  توزیع آثار تولیدشده، سطح کیفی آثار چاپی، ممیزي و....

   پژوهشپیشینه . 8

» خوانی از دیدگاه نوجوانان شهر تهـران بررسی نقش تلویزیون در ترویج فرهنگ کتاب«مقاله 
نفـر از نوجوانـان و    870آن روش پیمایشی انجام شده و جامعه آمـاري  براي پژوهشی که به 

دهـد کـه بـین     هـا نشـان مـی    اي است. نتایج فرضیه اي چند مرحله گیري آن خوشه شیوه نمونه
عنـاداري در سـطح   مدت تماشاي تلویزیون و ترویج کتـابخوانی در میـان نوجوانـان رابطـه م    

  درصد وجود دارد. 95اطمینان 
پژوهشـی اسـت کـه    » هاي اجتمـاعی  ات اجتماعی در شبکهتأثیرسازي انتشار  ماکسیمم«

هـاي اجتمـاعی در دانشـگاه صـنعتی      ات شـبکه تأثیرتوسط خانم مینا درود در ارتباط با دامنه 
انتشـار مطالـب و   بیـانگر آن اسـت کـه دامنـه     ایـن پـژوهش   شریف انجام گرفته است. نتایج 
شود، بسـته بـه میـزان تعـداد      هاي اجتماعی اینترنتی منتشر می آثاري که توسط افراد در شبکه

دوستان قابل مشاهده در صفحه اصلی فردي کـه اقـدام بـه انتشـار پیـام کـرده اسـت، تعیـین         
توانـد بیـانگر چگـونگی اثرگـذاري سـبک زنـدگی        ). این مطلب مـی 1388درود، ( شود می

  .هاي اینترنتی باشد شبکهاین هاي اجتماعی بر سایر اعضاي  اي شبکهمجازي اعض
توسـط  » سرایی با اینسـتاگرام  ارزد: داستان یک عکس به اندازه هزار کلمه می«پژوهش 

نتـایج   .انجـام پذیرفتـه اسـت    2012-2013زین وردینا در دانشگاه آنتورپ بلژیک در سـال  
 تـا گشـاید   کننـدگان مـی   دهد عکاسی انعکاسی راهـی پـیش پـاي مشـارکت     تحقیق نشان می

هـاي خـویش، زمینـه اجتمـاعی را      بتوانند از طریق آن با صداي باالتر و قدرت بیشتر زندگی
گویـد: یـک عکـس بـه      ضرب المثلی اسـت کـه مـی    .ها قدرتمند هستند تفسیر کنند. عکس
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هـدف اسـتفاده از   تـرین   ارتبـاط برقـرار کـردن بـا عکـس اصـلی      ارزد.  اندازه هزار کلمه مـی 
  اینستاگرام است. 

خواهنـد بـا    هـاي تجـاري) مـی    نـام ( بازاریابی اینسـتاگرام؛ زمـانی کـه برنـدها    «پژوهش 
فریـدا اکلـوف والسـبک و اولریکـا      نیز توسـط » دسترسی پیدا کنند yارتباطات خود به نسل 

هـاي   متولـدین بـین سـال    yنسـل  ،در ایـن تحقیـق   .انجام شده اسـت  2014در سال یوهانسون 
ها از اینستاگرام بـراي   دهنده سال هستند. اغلب پاسخ 29تا  18یعنی سنین بین  1995تا  1985

نیـز  اي از مـردم   درصد). عده 92( کردند دادند، استفاده می شان انجام می دیدن آنچه دوستان
گـذاري   . بـه اشـتراك  )درصد 52( کنند هاي زیبا از اینستاگرام استفاده می براي دیدن عکس

درصد) 40( ها درصد) و جستجوي برندها و ستاره 51( دهند آنچه که با دوستانشان انجام می
  .هاي دیگر استفاده از اینستاگرام است از هدفنیز درصد)  7( و

  پژوهشف اهد. ا9
  .شناخت نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در ترویج فرهنگ کتابخوانیهدف اصلی: 

  اهداف فرعی: 
در صــفحات (شــناخت نقــش حضــور فعــاالن فرهنگــی در عرصــه فضــاي مجــازي   −

  .افزایش انگیزه کاربران به کتابخوانی جهت ، در)اینستاگرام
روزرسـانی و سـرعت بارگـذاري و بـارگیري      بررسی میـزان رضـایت کـاربران از بـه     −

  .مطالب در صفحات مربوط به کتاب شبکه اجتماعی اینستاگرام
عکس و مطالب مربوط به کتاب گذاري  فایده و هدف به اشتراك ترین ممهشناخت  −

  .در اینستاگرام از دید کاربران آنان

  هاي پژوهش فرضیه. 10
بـین محتـواي صـفحات مربـوط بـه کتـاب در شـبکه اجتمـاعی اینسـتاگرام و          فرضیه اصـلی:  

  افزایش گرایش کاربران آنها به کتابخوانی رابطه وجود دارد.  
  :رعیهاي ف فرضیه
بین جنسیت کاربران و گرایش آنان به صفحات مربوط به کتاب در شبکه اجتمـاعی   −

  اینستاگرام رابطه وجود دارد.
میان سطوح تحصیلی کاربران و اعتماد آنان به محتواي صفحات مربوط به کتاب در  −
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  شبکه اجتماعی اینستاگرام رابطه وجود دارد.
مربـوط بـه کتـاب در شـبکه اجتمـاعی      بین شغل کاربران و گرایش آنان به صفحات  −

  اینستاگرام رابطه وجود دارد.
میان سـن کـاربران و میـزان اسـتفاده آنـان از صـفحات مربـوط بـه کتـاب در شـبکه            −

  اجتماعی اینستاگرام رابطه وجود دارد.
شــاعران، ( بــین وجــود صــفحات مربــوط بــه نهادهــاي فرهنگــی و بزرگــان فرهنــگ −

...) در شـبکه اجتمـاعی اینسـتاگرام و افـزایش     نویسندگان، مقامات فرهنگی کشور و
  گرایش کاربران آن به کتابخوانی رابطه وجود دارد.

بین عضویت کاربران در صفحات مربوط به کتاب در شبکه اجتمـاعی اینسـتاگرام و    −
  تغییر سبک و سلیقه خرید کتاب آنها رابطه وجود دارد.

  روش پژوهش. 11
از کلیـه  نیـز عبـارت   ه شـده اسـت. جامعـه آمـاري     در این پژوهش از روش پیمایشی اسـتفاد 

کاربران حاضر داراي حساب کاربري در صفحه اینستاگرام در زیرمجموعـه کتابـدونی کـه    
. بــا توجــه بــا دیجیتــالی و آنالیــن بــودن هســتندنفــر  38000در زمــان انجــام تحقیــق حــدود 

جعه به سـایت بـوده   اینکه هر یک از افراد جامعه داراي شانس مساوي براي مراو پرسشنامه، 
گیـري   توان این نمونه به افراد مختلف وجود نداشته است، پس میرسانی  و تفاوتی در اطالع

گیري تصادفی ساده قلمداد کرد. حجم نمونه با فرض جامعه آماري محـدود   را از نوع نمونه
درصد با اسـتفاده از فرمـول کـوکران بـا سـطح خطـاي پـنج درصـد و          95در سطح اطمینان 

ها و باز بودن سایت،  دلیل آنالین بودن پرسشنامه د. بهشنفر برآورد  380درصد،  95نان اطمی
) کتابـدونی بـه سـایت مـورد نظـر مراجعـه و بـه        1هـا  کننـده  دنبـال ( نفر از کاربران 418تعداد 

آوري اطالعـات   در این پژوهش از پرسشنامه آنالین براي جمعلذا ها پاسخ دادند.  پرسشنامه
هـاي روایـی و    شده توسط پژوهشـگر پـس از آزمـون    ده است. پرسشنامه آمادهبهره گرفته ش
ــه ــایی ب ــدونی در     پای ــر روي صــفحه کتاب ــه آن ب ــن طراحــی و لینــک ورود ب صــورت آنالی

هاي کمی در این پـژوهش،   اینستاگرام در اختیار کاربران قرار داده شد. جهت پردازش داده
هـا بـا    توصـیف داده  .باطی استفاده شده اسـت در دو بخش توصیفی و استن SPSSاز نرم افزار 

                                                                                                                                        
1. Followers. 
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هاي توزیـع فراوانـی و درصـد) صـورت      مانند جدول( هاي آماري توصیفی استفاده از روش
هـاي ناپـارامتري)    از شیوه( گرفته و براي تحلیل آماري از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن

ین متغیرهـا  منظـور بررسـی وجـود یـا عـدم وجـود همبسـتگی بـ         کاي اسکوار) بـه ( و خی دو
  استفاده شده است.

  هاي تحقیق نتایج آزمون فرضیه .12
بین محتواي صفحات مربوط به کتاب در شبکه اجتمـاعی اینسـتاگرام و   « فرضیه اول تحقیق:

بـراي بررسـی ایـن فرضـیه از     ». به کتابخوانی رابطـه وجـود دارد  آنها  افزایش انگیزه کاربران
وجـود  همچنـین  آزمون فرض استقالل دو متغیر استفاده شده اسـت.  جهت ) 2χ( 2آماره خی

بـه شـرح جـدول ذیـل)     ( متغیر دیگر پرسشـنامه  6استقالل بین متغیر افزایش انگیزه مطالعه با 
هـاي تـوافقی دو متغیـره     محاسبه شـده بـراي جـدول    داري معنا. با مشاهده سطوح شدبررسی 

هـا   ورد رد شده و وجود همبستگی بین متغیرگیریم آزمون استقالل براي هر شش م نتیجه می
  گردد. اثبات می

  هاي سؤال مرتبط با فرضیه اصلی آماره خی دو براي بررسی استقالل زوج .1 جدول

 داري معناسطح  درجه آزادي 2آماره خی زوج سؤال مورد بررسی
 000/0 16 83/172 افزایش انگیزه مطالعه ـ معرفی ونقد کتاب 

 001/0 16 55/74 مطالعه ـ کامل بودن اطالعات در اینستاگرامافزایش انگیزه 
 000/0 16 91/40 ها افزایش انگیزه مطالعه ـ وجود هشتگ
 000/0 16 8/128 افزایش انگیزه مطالعه ـ افزایش دانش
 000/0 16 65/50 افزایش انگیزه مطالعه ـ حجم اطالعات

 000/0 16 94/59 بندي موضوعی افزایش انگیزه مطالعه ـ طبقه

کنـیم. بـا    به منظور اطمینان بیشتر، با استفاده از روش همبستگی نیز فرضیه اول را بررسی مـی 
توجه به شمارشی بـودن مشـاهدات در ایـن تحلیـل از روش ضـریب همبسـتگی ناپـارامتري        

  اسپیرمن استفاده شده است. 
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  آنها براي فرضیه اصلی داري معنانتایج ضرایب همبستگی و سطوح  .2جدول 

 داري معناسطح  ضریب همبستگی زوج سؤال 
 000/0 510/0 افزایش انگیزه مطالعه ـ معرفی ونقد کتاب 

 000/0 274/0 افزایش انگیزه مطالعه ـ کامل بودن اطالعات در اینستاگرام
 000/0 199/0 ها افزایش انگیزه مطالعه ـ وجود هشتگ

 000/0 466/0 افزایش دانشافزایش انگیزه مطالعه ـ 
 000/0 178/0 افزایش انگیزه مطالعه ـ حجم اطالعات

 000/0 287/0 بندي موضوعی افزایش انگیزه مطالعه ـ طبقه

و مثبـت   دار معنـا نتایج ضریب همبستگی نشان داد که همه ضرایب همبستگی از نظر آماري 
) 51/0( که از نتایج پیداست، متغیر معرفی و نقد کتاب بیشترین همبسـتگی  طور همان. هستند

) را با میزان افزایش انگیـزه مطالعـه دارنـد.    17/0( و متغیر حجم اطالعات کمترین همبستگی
بین محتواي شبکه اجتماعی اینستاگرام و گرایش به کتـابخوانی  «گیریم که  بنابراین نتیجه می

  شود. و فرضیه اول تحقیق ثابت می» ردوجود دا داري معنارابطه 
هـاي مربـوط بـه     میان جنسیت کاربران و گـرایش آنـان بـه صـفحه    «فرضیه دوم تحقیق: 

بـراي بررسـی وجـود ارتبـاط بـین       .»کتاب در شبکه اجتماعی اینستاگرام رابطـه وجـود دارد  
هــاي مربــوط بــه کتــاب در شــبکه اجتمــاعی  جنســیت کــاربران و گــرایش آنــان بــه صــفحه

یا استقالل) بین دو متغیر استفاده شـد. از آنجـا کـه    ( تاگرام، از آزمون بررسی همبستگیاینس
مشاهدات داراي توزیع نرمال نیستند، پس امکان محاسبه ضریب همبسـتگی پیرسـون وجـود    

  صورت جایگزین از آزمون غیر پارامتري اسپیرمن استفاده شد. نداشت و به

  ون اسپیرمن براي فرضیه دومهاي آزم ضرایب همبستگی متغیر .3جدول 

 Gender Q20 

Spearman's rho 
Gender 

Correlation Coefficient 1.000 .046 
Sig. (2-tailed) . .347 

N 412 411 

Q20 
Correlation Coefficient .046 1.000 

Sig. (2-tailed) .347 . 
N 411 416 

ضـریب   ρ در آن( صورت زیر اسـت  آزمون بهدستگاه آزمون فرض و حداکثر خطاي مجاز 
   همبستگی):
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شـده فـوق پیداسـت، شـواهد کـافی بـراي رد        محاسـبه  داري معناکه از سطح  طور همان

جنسیت کاربران در گـرایش آنـان بـه    «کنیم  آید و اعالم می نمیدست  به فرض صفر آزمون
  ».نداردهاي مربوط به کتاب در شبکه اجتماعی اینستاگرام نقش  صفحه

هـاي   سطوح تحصیلی کاربران در اعتماد آنان بـه محتـواي صـفحه   «فرضیه سوم تحقیق: 
براي بررسـی وجـود ارتبـاط بـین      .»مربوط به کتاب در شبکه اجتماعی اینستاگرام نقش دارد

هــاي مربــوط بــه کتــاب در  تحصــیالت کــاربران و میــزان اعتمــاد آنــان بــه محتــواي صــفحه
  پارامتري اسپیرمن استفاده شد. اینستاگرام، از آزمون غیر 

  هاي آزمون اسپیرمن براي فرضیه سوم ضرایب همبستگی متغیر .4جدول 

 Education Q09 

Spearman's rho 
Education 

Correlation Coefficient 1.000 .119* 
Sig. (2-tailed) . .015 

N 418 416 

Q09 
Correlation Coefficient .119* 1.000 

Sig. (2-tailed) .015 . 
N 416 416 

صورت زیر  براي بررسی این فرضیه، دستگاه آزمون فرض و حداکثر خطاي مجاز آزمون به
 است:

  
شـود   محاسبه شده پیداست، فرض صفر آزمون رد مـی  داري معناکه از سطح  طور همان

هـا و محتـواي    با نظر آنان در مورد اعتبار عکـس  داري معناو سطوح تحصیلی کاربران رابطه 
: داري معناسطح ( است ارائه شده در اینستاگرام دارد. ضریب همبستگی مربوطه 

015/0(.  
هاي مربوط به کتاب  آیا شغل کاربران درگرایش آنان به صفحه«فرضیه چهارم تحقیق: 

براي بررسی وجود ارتباط بین شـغل کـاربران و    .»در شبکه اجتماعی اینستاگرام نقش دارد؟
هـاي مربـوط بـه کتـاب در اینسـتاگرام از آزمـون غیـر پـارامتري اسـپیرمن           گرایش به صفحه

  استفاده شده است.  
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  هاي آزمون اسپیرمن براي فرضیه چهارم ضرایب همبستگی متغیر .5جدول 

 Q20 Job 

Spearman's rho 
Q20 

Correlation Coefficient 1.000 .105* 
Sig. (2-tailed) . .034 

N 416 405 

Job 
Correlation Coefficient .105* 1.000 

Sig. (2-tailed) .034 . 
N 405 407 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  صورت زیر است: دستگاه آزمون فرض و حداکثر خطاي مجاز آزمون به

  
شـود   محاسبه شده پیداست، فرض صفر آزمون رد مـی  داري معناکه از سطح  طور همان

هـاي مربـوط بـه کتـاب در شـبکه       بـا گـرایش بـه صـفحه     داري معنـا شغل کاربران رابطـه  «و 
: داري معنـا سـطح  ( است  105/0 و ضریب همبستگی مربوطه» اجتماعی اینستاگرام دارد

034/0(.  
هاي مربوط به کتـاب   کاربران و میزان استفاده آنان از صفحهبین سن «فرضیه پنجم تحقیق: 

براي بررسی وجود ارتباط بین سـن کـاربران و    .»در شبکه اجتماعی اینستاگرام رابطه وجود دارد
  میزان استفاده آنان از شبکه اجتماعی اینستاگرام از آزمون غیر پارامتري اسپیرمن استفاده شد.

  هاي آزمون اسپیرمن براي فرضیه پنجم ضرایب همبستگی متغیر .6جدول 

 Age Q06 

Spearman's rho 
Age 

Correlation Coefficient 1.000 .301** 
Sig. (2-tailed) . .000 

N 418 417 

Q06 
Correlation Coefficient .301** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 
N 417 417 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 صورت زیر است: دستگاه آزمون فرض و حداکثر خطاي مجاز آزمون به

  
شـده فـوق پیداسـت، فـرض صـفر آزمـون رد        محاسبه داري معناکه از سطح  طور همان

هاي مربـوط بـه کتـاب     با میزان استفاده آنها از صفحه داري معناسن کاربران رابطه «شود و می
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سـطح  ( اسـت    301/0 و ضریب همبستگی مربوطه» اجتماعی اینستاگرام دارددر شبکه 
  ).000/0: داري معنا

بـین وجـود صـفحات مربـوط بـه نهادهـاي فرهنگـی و بزرگـان         «فرضیه ششم تحقیـق:  
شاعران، نویسندگان، مقامات فرهنگی کشور و...) در شبکه اجتماعی اینستاگرام و ( فرهنگ

افزایش گرایش به کتابخوانی رابطه وجود دارد. روش مورد استفاده در این فرضـیه، آزمـون   
 غیر پارامتري اسپیرمن است. 

  هاي آزمون اسپیرمن براي فرضیه ششم ضرایب همبستگی متغیر .7جدول 

 Q20 Q14 Q29 

Spearman's rho 

Q20 
Correlation 
Coefficient 1.000 .357** .106* 

Sig. (2-tailed) . .000 .032 
N 416 414 409 

Q14 
Correlation 
Coefficient .357** 1.000 .047 

Sig. (2-tailed) .000 . .341 
N 414 415 407 

Q29 
Correlation 
Coefficient .106* .047 1.000 

Sig. (2-tailed) .032 .341 . 
N 409 407 410 

 صورت زیر است: دستگاه آزمون فرض و حداکثر خطاي مجاز آزمون به

  
شـود   شده پیداست، فرض صفر آزمون رد می محاسبه داري معناکه از سطوح  طور همان
شاعران، نویسـندگان، مقامـات   ( وجود صفحات مربوط به بزرگان فرهنگ«کنیم  و اعالم می

بـا دنبـال کـردن صـفحات مربـوط بـه کتـاب از سـوي          داري معنافرهنگی کشور و...) رابطه 
ــتاگرام دارد  ــاعی اینس ــبکه اجتم ــه » کــاربران در ش ــه ب ــب  و ضــرایب همبســتگی مربوط ترتی

  ).032/0و  000/0: داري معناسطح ( است و  
صـفحات مربـوط بـه کتـاب در شـبکه      بین عضویت کـاربران در  «فرضیه هفتم تحقیق: 

هـاي   پاسـخ  .»رابطه وجـود دارد آنها  اجتماعی اینستاگرام و تغییر سبک و سلیقه خرید کتاب
عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام باعث تغییر سبک و سلیقه کتاب کـاربران  ( 12گویه 

تغییـر سـبک و   %) در مـورد  1/11( %) و4/41( موافق کاربران کامًالشود) و نظر موافق و  می

=ρ
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سلیقه خرید کتاب با عضویت در صفحات مربوط به کتاب در شبکه اجتمـاعی اینسـتاگرام،   
دهد که عضویت در صفحات مربوط بـه   دهد و نشان می قرار می تأییدفرضیه مزبور را مورد 

 داري معناتواند با تغییر سبک و سلیقه کاربران رابطه  کتاب در شبکه اجتماعی اینستاگرام می
هـاي موضـوعی، زبـان، ترجمـه،      ته باشد. این تغییر سلیقه و سبک ممکن اسـت در زمینـه  داش

  سبک، نویسنده، دفعات خرید و... باشد.

  هاي دیگر یافته
درصـد از افـراد پاسـخگو     3/80هاي حاصل از پژوهش نشـانگر ایـن اسـت کـه حـدود       یافته

  دهند. افراد را تشکیل می زنند که بیشترین تعداد چندین بار در روز به اینستاگرام سر می
مشـکل اسـتفاده از اطالعـات مربـوط بـه کتـاب در اینسـتاگرام،         تـرین  مهـم در رابطه با 

سرعت کم اینترنت، نبود آزادي بیان، به روز نبودن اطالعات، بارگذاري اطالعات، ضـعف  
مشـکل در رابطـه بـا اسـتفاده از      ترین مهمهاي مربوط به  گزینهعنوان  به ترتیب در نرم افزار به

  اند. اطالعات مربوط به کتاب در اینستاگرام انتخاب شده
در اینسـتاگرام، گزینـه   گذاري  به اشتراكجهت ها  موضوعات و عکس ترین مهمبراي 

 تـرین  مهـم نوشته، علمی، خبري و سیاسی از دید پاسخگویان بـه ترتیـب    فرهنگی، هنري، دل
  اند. در اینستاگرام بودهگذاري  اشتراكها براي به  موضوعات و عکس

محور در اینستاگرام بـر تـرویج فرهنـگ کتـاب      وجود نهادهاي کتابخانه تأثیردر مورد 
محور مانند کتابخانه ملی و نهاد  درصد از پاسخگویان وجود نهادهاي کتابخانه 9/93خوانی، 
نـگ کتـابخوانی مـؤثر    هاي عمومی در شبکه اجتماعی اینستاگرام را بـر تـرویج فره   کتابخانه
  اند.   دانسته

بیـانگر آن  » عالقه کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام به انواع منابع براي مطالعـه «پاسخ 
درصـد   1/14درصد از پاسخگویان به منابع چاپی براي مطالعـه عالقمندنـد و    9/85است که 

   از پاسخگویان به منابع الکترونیک و آنالین براي مطالعه عالقه دارند.

  گیري نتیجه. 12
هاي اجتماعی براي کاربران از هر قشر و سـنی بـا اهـداف مختلـف و      با وجود جذابیت شبکه

ها و استفاده از آنها با اهـداف   ها، توجه به این شبکه هدف در این شبکه بی نیز وجود کاربران
رسـد. در   هـا ضـروري بـه نظـر مـی      هـا و سـازمان   هاي گوناگون براي نهاد مورد نظر در زمینه
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هـاي بـزرگ و    هـا، عـدم مشـارکت کتابخانـه     بررسی صفحات مربوط به کتاب در این شبکه
قسـمتی از  زمـانی کـه    2شـود. در حـوزه وب    مـی  خوبی احساس هاي مرتبط با کتاب، به نهاد

نقـد و نقـادي شـود و    حـوزه  توانـد وارد   مخاطـب مـی   ،گـذاریم  کتاب یا نقـد کتـاب را مـی   
کـه مـد نظـر یـورگن هابرمـاس       ؛ امـري شـود  اینجاست که کتاب وارد عرصـه عمـومی مـی   

اي  ههـاي گسـترد   هاي اجتماعی و پیونـد  شناس آلمانی است. حضور کاربران در شبکه جامعه
خـوانی   اي را بـراي جنـبش توسـعه کتـاب     که این دسته از مخاطبان دارند امکانـات گسـترده  
دهـد کـه صـفحات مربـوط بـه کتـاب در        ایجاد کرده است. نتـایج ایـن پـژوهش نشـان مـی     

هـاي اجتمـاعی مقصـد جـذابی اسـت و       هدف یا هدفمنـد شـبکه   بی اینستاگرام براي کاربران
توان براي ایـن   کنند که می ها سپري می را در این شبکهخصوص نسل جوان اوقات زیادي  به

ها با رویکرد توسـعه و تـرویج    و صفحاتی در این شبکهکرد هاي متعددي  ریزي اوقات برنامه
هـاي احتمـالی ایـن     صورت خالقانه و مبتکرانه ایجـاد شـود تـا بتـوان از تهدیـد      کتابخوانی به

در جهـت ایجـاد فرصـت     ،شـود  شـنیده مـی  هاي زیـادي از آن   ها که این روزها زمزمه شبکه
  استفاده کرد.

هـا، عـالوه بـر حضـور در جمـع       اي با عضویت و فعالیت در این شبکه کتابخوانان حرفه
کننـد تـا    دوستداران کتاب و آشنایی با سایر کاربران و کسب اطالعـات جدیـد، تـالش مـی    

هـاي مختلـف    باندیشی مربوط به کتاب را گردهم آورده و در خصوص کتـا  هاي هم گروه
محتواي مربوط به کتـاب از  گذاري  هاي قابل توجهی ایجاد کنند. به اشتراك شده بحث ارائه

هاي بیشتر  نهایت منجر به جلب کاربران جدید و معرفی کتابدرطریق این دسته از کاربران 
  شود. و نیز ترغیب به مطالعه بیشتر می

را بـا تحـوالت تکنولـوژیکی در     بایسـت خـود   هاي فرهنگی مرتبط با کتاب نیز می نهاد
ي در ایـن  گذار سیاستگیري و  هاي اجتماعی هماهنگ سازند تا قادر به تصمیم عرصه شبکه

تواند از طریق تدوین راهکارها و قوانین براي مشارکت تمامی اقشار  زمینه باشند. این امر می
  هاي اجتماعی باشد.  و فعاالن حوزه کتاب در شبکه

ها  کنند. کتابخانه بسیار مهمی در رشد و گسترش کتابخوانی ایفا می ها نیزنقش کتابخانه
هـاي را   هـاي خـود، کـاربران ایـن شـبکه      گذاشتن لیسـت مخـزن کتـاب    اشتراك توانند با  می
سوي خود جذب و در نهایت باعث افزایش جامعه کتابخوان و تـرویج کتـابخوانی شـوند.     به

هـاي   هـاي عمـومی و تخصصـی در شـبکه     ایجاد صفحات مربوط به کتـاب توسـط کتابخانـه   
در آنهـا   ها و نیز کاربران و اعضاي تواند فواید بسیاري را براي کتابخانه اجتماعی مجازي می
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  پی داشته باشد.
هم به بهبـود کسـب و کـار     ،هاي اجتماعی توانند با حضور مؤثر در شبکه ناشران نیز می

  .کنندخود و هم به افزایش انگیزه کتابخوانی در کشور کمک 
توانند نقش مهمی در این عرصه ایفا کننـد و عـالوه بـر تـأمین نیـاز       ها می فروشی کتاب

به خرید کتاب را در کاربران ایجـاد و دسترسـی بـه کتـب و       متقاضیان براي تهیه کتاب، نیاز
  منابع مورد نیاز را تضمین نمایند.

ایـن اسـت کـه    مقالـه  هـاي دانشـگاهی و سـازمانی نیـز پیشـنهاد       در زمینه انجام پژوهش
رشـد کـاربران ایـن    از تـوان   هـا مـورد توجـه قـرار گیـرد. مـی       هاي مختلف این شبکه ظرفیت
را بـر مسـائل مختلـف دسـتمایه پـژوهش قـرار داد.       آنها  ات و تاثراتتأثیرها استفاده و  شبکه

نیز با توجه به اهمیت آن بسیار کم مورد تحقیـق قـرار گرفتـه کـه     » مطالعه«همچنین موضوع 
  .استپیشنهاد پژوهشگر مد نظر قرار دادن این اولویت پژوهشی 

بـراي ایجـاد محـیط بحـث و     تـوان   مـی هاي اجتماعی نیـز   از ویژگی تعاملی بودن شبکه
هـا اسـتفاده    نظر در حوزه کتاب و مسائل مربوط به آن توسط نیروهاي داخـل سـازمان  تبادل 
    .کرد
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  منابعفهرست 
  الف) منابع فارسی

هـاي اجتمـاعی اینترنتـی،     نگـاري کـاربران ایرانـی شـبکه     ). شـبکه 1389پور، ابـراهیم (  . اسکندري1
  نامه کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشکده صدا و سیما.  پایان

محـور (مطالعـه مـوردي     هـاي اجتمـاعی اینترنتـی کتـاب     ). شـبکه 1389پـور، ابـراهیم (   اسکندري. 2
  هاي جهانی و ارائه راهکارهاي بومی)، فصلنامه کتاب مهر، سال اول، شماره اول. شبکه

هـاي اجتمـاعی مجـازي؛     محـور در شـبکه   ). فعالیت گروهی کتـاب 1389. اکبري تبار، علی اکبر (3
(شــبکه اجتمــاعی  24تبط بــا کتــاب در شــبکه اجتمــاعی مجــازي یــو هــاي مــر بررســی گــروه

  متخصصان ایران)، فصلنامه کتاب مهر، سال اول، شماره اول.
ــانی، علیرضــا (4 ــاراتی     1388. آقاج ــه فرهنگــی انتش ــدیر مؤسس ــانی م ــل معماری ــا جلی ). گفتگــو ب

لعــه و پــردازان، پرتــوي آفــاق: ماهنامــه فرهنگــی هنــري اجتمــاعی: ویــژه فرهنــگ مطا کتــاب
  .16-14(اردیبهشت و خرداد):  39کتابخوانی، شماره 

هـا؛ از گـوتنبرگ تـا اینترنـت، ترجمـه       ). تاریخ اجتماعی رسـانه 1391. بریگز، ایسا و برك، پیتر (5
  حسن نمک دوست تهرانی، تهران: همشهري.

  یران.ها، ترجمه غالمحسین صالحیار، تهران: مؤسسه ا ). عصر دوم رسانه1377. پاستر، مارك (6
  .hoorportal.nct). مطالعه چرا و چگونه قابل بازیابی در سایت 1387. جوادزاده، مصطفی (7
). مطالعه مفید؛ مجموعه مقـاالت همـایش سراسـري مطالعـه مفیـد،      1393. چشمه سهرابی، مظفر (8

  تهران: چاپار.
مصـرف کتـاب بـین    ). تأثیر عوامل فرهنگـی، اجتمـاعی و اقتصـادي بـر     1390زاده، زهرا ( . حاجی9

نامه دوره کارشناسی ارشد دانشـکده علـوم اجتمـاعی دانشـگاه آزاد      جوانان شهر تهران، پایان
  اسالمی واحد رودهن.

هاي اجتماعی، پیدایش و تحـوالت، فصـلنامه کتـاب مهـر، سـال       ). شبکه1389. خلقتی، مرضیه (10
  اول، شماره اول.

هـاي اجتمـاعی، تهـران:     تأثیرات اجتمـاعی در شـبکه  سازي انتشار  ). ماکسیمم1388. درود، مینا (11
   .دانشگاه صنعتی شریف

  نامه ارتباطات، تهران: سروش. ). واژه1381. شکرخواه، یونس (12
هاي اجتماعی، تهران: مرکـز مطالعـات و تحقیقـات     ). آشنایی با شبکه1387. صدیق بناي، هلن (13

  اي روزنامه همشهري. رسانه
هاي علمی مجازي، تهـران: پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و      ). شبکه1388. عاملی، سعیدرضا (14

  اجتماعی. 
اي،  ). عصر اطالعـات: اقتصـاد، جامعـه و فرهنـگ ظهـور جامعـه شـبکه       1389. کاستلز، مانوئل (15

  ترجمه وحید علیقلیان و افشین خاکباز، جلد اول، تهران: طرح نو.
هنمـاي توسـعه کتـاب و کتـابخوانی، ترجمـه      ). سیاست ملی کتـاب؛ را 1377. گارثون، آلوارو (16

  محمد جعفر پوینده، تهران: نشرکارنامه. 



  دوم  و شماره بیست ♦سال ششم  ♦نامه راهبرد اجتماعی فرهنگی فصل     234

-144: 81خوانی از منظر قرآن، فصـلنامه کتـاب، شـماره     ). کتاب و کتاب1389. مرادمند، علی (17
132.  

  ). فرهنگ فارسی، تهران: نشر سپهر.1377. معین، محمد (18
  سرا. جامعه اطالعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی، تهران: قصیدههاي  ). نظریه1383. وبستر، فرانک (19

  ب) منابع اتین
1. Rainie, L, J. Brenner and K. Purcell (2012). Photos and videos as social currency 

online, Pew Research Internet & American Life Project. 
2. Sarvas.r and D.M. Frohlich (2011). From Snapshots to Social Media - The 

Changing Picture of Domestic Photography, © Springer-Verlag London 
Limited 2011. 

3. Creeber, G. & Royston, M. (2009). Digital Culture: Understanding of New Media. 
Berkshire: published by Open University Press. 

4. Verdina, z. (2013). A Picture is Worth a Thousand Words: Storytelling with 
Instagram. Favero,p- Roggen,sam. 

5. Eklöf Wallsbeck, Frida, Johansson, Ulrika (2014). Instagram Marketing - When 
brands want to reach Generation Y with their communication. Supervisor: 
Thomas Helgesson, Examinator: Venilton Reinhert. The International 
Marketing Programme Independent Thesis Writing 15 ECTS. Halmstad 
University, School of Business and Engineering, Sweden. 

6. Chan, L. (2011). Social Media Marketing for Digital Photographers [Electronic 
resource]. John Wiley & Sons 

7. Smith, C. (2014). By The Numbers: 51 Interesting Instagram Statistics. Retrieved 
22 January 2014. 

8.  http://expandedramblings.com/index.php/important-instagram-stats/ 
9. http://www.hamshahrionline.ir/details/287800/Cyberspace/ict ) تاریخ دسترسی

).04/04/94  
10. http://www.itna.ir/prtdnk0s.yt0z56a22y.html 22/03/94دسترسی،  تاریخ( ) 
11. Kaplan, A & Haenlein, M (2010). Users of the world, Basiness Horizons, 53. 
 

http://expandedramblings.com/index.php/important-instagram-stats/
http://www.hamshahrionline.ir/details/287800/Cyberspace/ict
http://www.itna.ir/prtdnk

