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 نامه:مقاالت فصل افتیدر يمحورها

سانه هایعمومروابط يمحتوا برا دیدر تول دیجد يکردهایرو ستان*نینو يها و ر ص ییگودا شخ  يپردازتیو 
و  یشناس مخاطب*آن يها یژگیمخاطب محور و و یعمومروابطی*براساس خدمات سازمان یعمومدر روابط

در تحقق  یعمومطرسانه و رواب نقش*رانیها در ا یعمومروابط یشناس بیآس*در ارتباطات یمخاطب سنج
ــمند ــهر هوش ــعه ارتباطات  دیجد يهايفناور نقش*ش ــا یعمومروابط*در توس در  اخالقي*مجاز يو فض

جاز یعمومروابط ملي*م جاز عوا طات م با عه ارت ـــ گذار بر توس ـــي*اثر ـــبیآس ناس ـــ  یعمومروابط یش
سانه و روابط نقش*الکترونیک سجام اجتماع نقش*دیاعتماد و  ام تیدر تقو یعمومر  نقشی*ارتباطات در ان

سانه و روابط سالمت  یعمومر سان یعمومروابط نقش*در  سانه در  نقش*از کرونا يریشگیدر پ یو اطالع ر ر
 یشـــناســـبیآســـي*مجاز ي) در فضـــاInfodemy(ینفودمیا یشـــناســـبیآســـ*بحران کرونا تیریمد
ــان نظارت تحت مطالب تمام انتخاب*در علوم ارتباطات قی) و جعل عمDeepfake(کیفپید ــناس  کارش

نویسندگان  تفکر کننده منعکس نامهفصل این هاينوشته و مقاالت*تخصصی است رشته مبناي بر و نشریه
ستمقاله این شار هرگونه*.ها صلنامه این مطالب انت سندگان سوي از مجوزکتبی و منبع ذکر بدون ف  و نوی

 بر ارسالی مطالب کلیه*شد نخواهد مسترد وجه هیج به ارسالی مقاالت*نیست مجاز نشریه امتیاز صاحب
 .شد خواهد ویرایش نامهفصل سوي از شده تعریف الخطرسم و گرافیک اساس
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 یروابط عموم ینامه جامعه شناسصلف

 یزمان يهاد :ازیامت صاحب
 یعباس زمان :ولؤرمسیمد

 شوراي سردبیري :ریسردب
 آقاجان عبداهللا سهینف :یداخل ریمد
 فرسید هادي عسکري :يامور هنر ریمد

 نیامهدي محسنی دبیر تحریریه:

 یگروه علوم ارتباطات اجتماع :نظر ریز
 وشریدانش پژوهان پ یسسه آموزش عالؤم 

 :هیأت تحریریه
فائزه تق دکتر -يانصـــار میدکتر ابراه-پور یدکتر 
 دیــدکتر وح-دکترهــادي زمــانی -یعبــاس زمــان

ـــم ـــ-یقاس ـــم یدعلیدکترس دکتر -فرانیهاش
-دکتر محمدعلی مقیســه -یافشــان رضــایدعلیســ

ــه جواددکترحجــت ــال مدکتر -انی ـــعود  ریا مس
 یدکتر عل-یسپنج رعبدالرضایدکترام-مجدیسامان

 نیدکتر صدرالد-یشاه طالب يدکتر بدر-پور دیرش
کورنگ  امکیدکتر س-یلیاعدکتر رضا اسم-يستار
شت سع-یبه سیدمحمد -مجدیسامان دیدکتر  دکتر 

مر-موســــوي تر  ک مهــد-يریوز مید تر  ک  يد
 .یاللهبیحب

 با تقدیر و تشکر از: 
احسان سبحانی، مهندس مریم طائف نیا، مهندس
 پور و  استاد محمدرضا مهرابی.شریفعلی مهندس 

 خوانیم:در این شماره می

ــوم ــط عم ــا یرواب ــدمات يه ــار یخ  ؛يو تج
 ]3[دهایو نبا دهایبا

 در یاجتمـاع هیسـرما ارتقـاء موانـع ییشناسا
 ]7[يمجاز یاجتماع يهاشبکه از استفاده

ــ ــاث یبررس ــبکه ریت ــا ش ــاع يه    در یاجتم
 ]25[ یعموم روابط

ـــا ـــبکه يکاربرده ـــا ش ـــاع يه       در یاجتم
 ]45[ی عموم روابط

 ]55[یرسان اطالع يها کیتکن

ــانگیب ــاتِ یِگ ــر ارتباط ــدرن عص ــار  م  درآث
 ]67[ ...هاپر ادوارد

------------------------------------- 

 هاي ارتباطی:راه
بلوار کشاورز، نبش چهارراه مفتح،  اصفهان،:ینشان

 شرویدانش پژوهان پ یموسسه آموزش عال
 یعلوم ارتباطات اجتماع گروه

 )031( 37779914 -19 :تلفن
 09133097571 :همراه

 ارسال مقاالت:

Faslnameh.ertebatat2021@gmail.com 

mailto:Faslnameh.ertebatat2021@gmail.com
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دهایو نبا دهایبا ؛يو تجار یخدمات يها یروابط عموم  
 در حوزه دانش ارتباطات و دهایو نبا دیعنوان با  لیذ ن،یشیمؤخره سرمقاله پ در

ها، به یاز روابط عموم يبود که شمار نی، فرجام سخن از آنچه گفته آمده ایعمومروابط
جستن  يو دور يبه سبب ناکارآمد يمهم شهر يهانهادها و سازمان يهایعمومروابط ژهیو

 یبه خشک یکشت ش،یخو يراهبرد يهاو هدف یاصل فیظاناخواسته از و ایخواسته 
 .رانندیم
آشکار  يایتر و فرانگرتر به ابعاد و زوانیزبیت ی، با نگاهجستار و نوشتار مکمل نیدر ا نکیا و

پس در پرتو  نیاز ا دیتا شا  میریبرگ قیابهام از حقا يکه پرده ها میو پنهان موضوع، بر آن
 يرییخجسته و تغ یسازمان ها، فرجام يایکنشگر و پو رانیمد يو اعتنا یشیروشن اند

و سرنوشت  ندهیآ يروشن به رو ییو افق ها میبخش باش دیعرصه گاه نو يواد نیدر ا ار کوین
 .مییها بگشایروابط عموم

 يهایروابط عموم  تیماه یباب، بازشناس نیدر ا قیاز نکات مهم و درخور تأمل و تدق یکی
خردمندانه آنها از روابط  يرسان و مردم محور و مرزبندخدمت يها و نهادهاسازمان

تحقق  يبرا تیو مامور فهیاست که بر حسب وظ ییموسسات و بنگاه ها يهایعموم
 .ورزند یموسسه متبوع تالش م يو تجار ياقتصاد يهاهدف

است و توأمان  يا شهیو ر یی، محتوايادیدو، کامًال بن نیکه تفاوت ا داستیناگفته پ رایز
 .کنند بیرا تعق یکسانیمشترك و  يتوانند هدف ها ینم
و هنر و  ریبا سرانگشت تدب دیسازمان متبوع خود با يراهبرد يبه تبع از هدف ها کی آن

 نیقاطبه و جمهور مردم را در مقام مخدوم تیموجبات جلب رضا ش،یخو یدانش ارتباط
 يمشتر تیدر  صدد جلب رضا کی نیو فراتر از آن فراهم سازد؛ و ا يجامعه بزرگ شهر

 .است يدیو تول يموسسه تجار ياقتصاد يها تیفعال یرونق بخش تیبه ن
 يهاینظرسنج ،یژرف علم قاتیسلسله تحق کیبه مقصود، به پشتوانه  لین يبرا یاول
بخردانه از  تیرا با تبع داریهدفمند، طرح توسعه گام به گام و پا يها يزیو برنامه ر یدانیم

 شرفتیپ يمرجع، برا يکالن دستگاه ها يها استیخالق نسبت به س يکردهایاصول و رو
کند و یم يگرتیو فراهم آوردن اسباب رفاه شهروندان هدا يرجامعه بزرگ شه یو تعال

 يهاو هدف ياقتصاد يخود را وقف برنامه ها یو دانش و مهارت ارتباط تیخالق یدوم
 .دارد تیکند که در آن فعالیم ياسسهؤم ایبنگاه  يتجار
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 نیها و موازو متعهد و ملتزم به رسالت ،یمأخوذ به اصول و آداب اخالق اجتماع دیبا کی نیا
را منوط به  شیکار خو شرفتیحاکم بر جامعه باشد و آن دگر، پ يهابرگرفته از ارزش

 .کندیم تیپندارد و از اصول اخالق تجارت تبعیم شتریب يجلب مشتر يموثر برا غاتیتبل
عادالنه  عیتوز قیمردم از طر شتریب تیدرخشان خود را در گرو جلب رضا تیموفق کی نیا

و  يحس تعلق شهروند تیتقو ،یاجتماع يهابیخدمات، مشارکت فعال در امر کاهش آس
 تیموفق زانیو آن دگر م ندیب یتوسعه م يمردم از ره آوردها شتریبرخودار نمودن هرچه ب

نو در توسعه روابط و مناسبات  يو دستاوردها ياقتصاد يهایرا با بازده یعمومروابط
 .کشاندیم  یابیبه محک ارز يتجار

را شرط  يرسان، اعتماد سازنهاد خدمت کیبه  عنوان  یعموممنوال، روابط نیبد ،يآر
اصل در  کیداند و آن را به منزله  ینظام و سازمان متبوع م يراهبرد يتحقق هدف ها

 ،يدیو تول يموسسات تجار يها یدهد، حال آن که روابط  عمومیسرلوحه کار خود قرار م
 ریچشمگ یو بازده يکالن اقتصاد يهابا تحقق برنامه تناظررا متالزم و م ياعتماد ساز

 .پندارندیم يگذار هیسرما
 :گرفت که جهیتوان نتیم يکردیرو نیاساس چن بر
 لیتسه دیبا هیو دو سو ریمستحکم، تزلزل ناپذ یارتباط يهاها به منزله پلیعمومروابط -1

اصل  نیارتباط متقابل مسؤوالن با مردم باشند و ا يبرقرار يهانهیبخش و فراهم آورنده زم
 يانهیفرصت و زم زیو ن ياعتمادساز ياحتراز برا رقابلیمبرم  و ضرورت غ فهیوظ کیرا 

 يهابرنامه نیو تدو داریتوسعه پا ندیها در فراتیاولو نییها و تعیسنجازین يمساعد برا
 .بدانند یو اجتماع یفرهنگ ،یاصالح ،یمدت و دراز مدت عمران انیم

و  زاتیو خالق با شمارکارکنان، تجه ایپو یعمومروابط کی يتوانمند زانیاقتدار و م -2
صرف محک  ياورسانه یغاتیتبل يهاتیو فعال شرفتهیپ یارتباط نینو يها يآورفن
 .خوردینم

با مردم و  یناگسستن وندیپ ،یدانیو م قیدق يهاینظرسنج قیاز طر یافکار عموم سنجش
داشتن  ،یاخالق اجتماع يواال يهاترك آنان، تعهد و التزام به ارزشمش يدردها و آرزوها

ها با چالش ییارویدر رو يو نوآور تیخالق نیهمچن ،يو عدالت گستر يمعدلت پرور هیروح
 نینو يهايآورو به هنگام از فن نهیاستفاده به ،يجامعه شهر در دینوپد يهاو بحران

شود تا  ختهیدرهم آم دیبا گرید يهااز مولفه يو شمار یدر اطالع رسان یارتباط
 .و ظفرمند سازد ابیکشد، کامیکه به دوش م یرا در رسالت یعمومروابط



 
5 

  

 نهییرسان باشد نه آنهاد خدمت ایذهن هوشمند سازمان  و نایچشم ب دیبا یعمومروابط -3
 !رانیمد یفتگیو خودش يخودپسند

ها، یو چشم فروبستن بر کاست رانیاز مد زیآماغراق يهايشگریو ستا دهایتمج نیبنابرا
  .شودیجامعه م ریگبانیآن گر انباریشوم و ز يهاامدیاست که پ يآشکار انتیخ

 یفراموش يرسان به وراخدمت يها و نهادهادر سازمان ياست که خودانتقاد یچندگاه
 يهاآنان از مردم، غفلت از نقصان یآن، گسست ارتباط لیاز دال یکیسپرده شده است که 

الزمه بهبود  يسازنده است. خودانتقاد يهادگاهیخود و بها ندادن به نظرها و د يعملکرد
ها ی،کاستالح امور جامعه است و در نبود آنو اص قیدق يهايگذاراستیس ها،يساز میتصم
و به فرجام  ابدییبه طور کامل محقق نم يراهبرد يهااز هدف کی چیو ه ردیگ یم یفزون

 .رسدینم

 نیهمچن ،يشهر یدر حوزه جامعه شناخت شتریها با کند و کاو بیعمومروابط -4
 يهااز کنش ياکه پاره دیخواهند رس جهینت نیبه ا ن،یجامعه شهرنش يهاهیال یرفتارشناس

نباشد، بازخورد و برون داد معکوس و  يبر راست گفتار یکه مبتن یآنها هنگام یغیتبل
. ردیگیقرار م یسازمان يهادر تعارض و تقابل با هدف امنامطلوب خواهد داشت و سرانج

 ریدر قالب بنر و سا زیآمو اغراق يضرور ریغ يهاغیاز تبل یمثال متاسفانه بعض يبرا
شود، بلکه عمالً اذهان شهروندان را یمثبت م ینه تنها فاقد اثربخش ،یغیتبل يهاگونه

 لیبر شهر تحم نیسنگ يهانهیهز نینچنیچرا ا یآزارد که به راست یکاود و چه بسا میم
قرار  تیمورد حما یغاتیتبل يهااز موسسات و بنگاه کیکدام بیشود و پول آن در جیم
غلط، بحران را آنچنان  ينوع رفتارها نیاست که تداوم و استمرار ا یهی!؟ و بدردیگیم

را به ورطه  یو ناراض یشهروندان پرخاشگر، عصبان یکند که متاسفانه برخیم دیتشد
 .کشاندیم یاموال عموم بیو تخر »سمیوندال«

 يشهر يخود را در فضا هیکه چهره کر ستین یبیو آس انباریز دهیفقط  پد سمیوندال  البته
 نیا کشد، بلکه فاجعه بارتر از آن،یم يسازد و پنجه لجاج و انتقال بر چهره شهر یآشکار م

روابط و مناسبات  یختگیاز هم گس یناش ییو واگرا یوادادگ ،یاست که سلب اعتماد عموم
عدم خاطر «تر قیدق انیو به ب يشهروند تیبه سلب هو تیکه در غا يشهرحاکم بر جامعه 

شهروندان نا امن  ياست که شهر را برا یانجامد، از عواقب سوء و شومیم »يتعلق شهروند
 .افکندیبه مخاطره م داًیرا شد يسازد و انتظام و انسجام شهریم
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 رهیرا در حصار تنگ و ت شیخو يهاتیها فعالیعمومکه، اگر روابط نیو در خاتمه ا -5
به  ریفاصله گرفته و ناگز یرسانخدمت یاصل يهامحصور کنند، از هدف یاسیس يهاجناح

 يهاو فراموش کردن رسالت یمواضع لغزنده جناح دار،یناپا یاسیس يهایاز مش يدنباله رو
 .انددانستهیشوند که خود را مکلف به انجام آن میم يبزرگ و ارزشمند

و همدوش  باشیمبهتر  ییبخش فرداها دینو بتوانیمعشق و عقل و عدل  يرویآن که به ن دیام
توسعه رهنمون  يهامنزلگاهجامعه را به  ،مرز و بوم نیخدمتگزاران ا میعظ لیو همگام با خ

 .نماییم
یزمان عباس  

مسؤول ریمد  
 

  



 
7 

  

  یاجتماع هیارتقاء سرما موانعشناسایی 
يمجاز یاجتماع يهااستفاده از شبکه در  

 پزوه زمانی محسن
 )خوراسگان(اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه رسانه، مدیریت تخصصی دکتراي

 فائزه تقی پور
 ) خوراسگان(اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت عضو و دانشیار

 f.taghipour@khuisf.ac.ir(نویسنده مسؤول) 
 اکبر اعتباریان خوراسگانی

 )خوراسگان(اصفهان واحد اسالمی آزاد دانشگاهعلمی  هیأت عضو و دانشیار

 چکیده
 يهااستفاده از شبکه ی دراجتماع هیارتقاء سرما این پژوهش با هدف شناسایی موانع

ي انجام شد. روش تحقیق این پژوهش، کیفی و از نوع پدیدار شناسی بوده مجاز یاجتماع
و متخصصین حوزه رسانه، ارتباطات، جامعه  ، کارشناسانو حوزه پژوهش شامل اساتید

نفر با روش نمونه گیري هدفمند  18شناسی و علوم اجتماعی بودند که در این زمینه تعداد 
از نوع  نظري انتخاب و اطالعات آنها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استخراج 

ه داشت و با روش هفت مرحله اي شد که جمع آوري یافته ها تا اشباع نظري اطالعات ادام
 هیارتقاء سرماکالیزي مورد تحلیل قرار گرفت.  یافته ها نشان داد که مهمترین موانع 

ی، جعل تیبا هو حضور کاربرعبارتند از  يمجاز یاجتماع يهااستفاده از شبکهی در اجتماع
 یبی، هنگفر لیدال بهی اخبار منف انتشاری، داخل یاجتماع يها شبکه به ياعتماد یب

 بهی منف نگاهدر بهره برداري از فضاي مجازي،  نخبگان یناتوان، تیحاکم به مردم ياعتماد
 بهره، نامعتبر يمحتوا در اثر ياعتماد یبی، داخل يرسانها امیپ در ضعفي، مجاز يفضا

 وارونهیی، فردگرا گسترش، ارتباطات نابهنجار جیترواز فضاي مجازي،  موثرتر دشمن يریگ
 و سنت ها دیتهدی، اصول اخالق فیتضعی، سنت یاجتماع هیسرما فیتضع، تیواقع یینما

 سلطه غرب ابزارو  مثبت کاربران يباورها در رییتغی، بوم ریغ اتیادب جیتروی، رسوم بوم
 بودن فضاي مجازي.

 سرمایه اجتماعی، ارتباطات شبکه هاي اجتماعی، فضاي مجازي،  کلیدي: کلمات
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  مقدمه
شود تشکیل یک جامعه محسوب می گردد و موجب می مرکزيارتباطات اجتماعی هسته 

به اهداف خود  و موثر خود از طریق ارتباط فراگیر ارتباطاتاعضاي آن جامعه با گسترش 
دهد، می جاي خود جامعه که تعامالت گسترده اي را در بااليدست یابند. عالوه بر سطح 

مطرح می شود که یکی از این اجتماعات  شبکه اي تماعاجتماع کوچک تري به عنوان اج
شبکه اي، شبکه هاي اجتماعی مجازي است که اعضاي آن به منظور رسیدن به اهدافی 

کنند می هم می آیند و در آن تالش  چون گسترش دامنه ارتباط و سطح آگاهی خود گرد
 .مدل سازي کنند مطلوببه صورت که فارغ از محدودیتهاي فیزیکی، ارتباطات رو در رو را 

در این شبکه ها کاربران ضمن بحث، تبادل نظر و گفتگو، اطالعاتی را مبادله می نمایند که 
بر رفتار و عملکرد فردي و اجتماعی آنها تاثیرگذار است. نفوذ سریع و افزایش تعداد کاربران 

بکه هاي شبکه هاي اجتماعی مجازي در میان نسل امروز غیر قابل اغماض است، لذا ش
اجتماعی مجازي توانسته است بر کیفیت شکل گیري روابط اجتماعی در میان افراد جامعه 
تاثیر گذار باشد. همچنین شبکه هاي اجتماعی مجازي محیط مساعدي را براي مشارکت 
افراد در جامعه مجازي، برقراري روابط نمادین و کشف مجدد خود فارغ از محدودیتهاي 

  تعامالت مجازي و نمادین فراهم می کنند.فضاي واقعی از طریق 
از طرفی مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضاي یک شبکه به عنوان 
منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف می شود 

اجتماعی تاثیرگذار باشند و شبکه هاي اجتماعی مجازي می توانند بر ابعاد مختلف سرمایه 
همگی از مولفه هاي ، ارتباطات گروهیو  چراکه عناصري مانند اعتماد، ارزش ها، هنجارها

 سرمایه اجتماعی هستند.
شبکه هاي اجتماعی مجازي از یک سو با شکل گیري و تقویت خرد جمعی، ارتباط مجازي 

هاي مفید اجتماعی، ارکتهاي انسانی و اخالقی، توسعه مشمستمر، تبلیغ و توسعه ارزش
ها و هاي فیزیکی، خالقیت در ایدهافزایش اعتماد، صمیمیت و صداقت، کم کردن فاصله

هاي مختلف، تسهیل در اطالع رسانی و... باعث تقویت و بازتولید سرمایه آشنایی با ایده
زي و اجتماعی شده و از سوي دیگر با ایجاد فاصله از دنیاي واقعی، اعتیاد به فضاي مجا

هاي اجتماعی، هاي اجتماعی، به وجود آوردن شکاف نسلی، کم رنگ شدن ارزششبکه
تغییر در سبک زندگی، به خطر انداختن حریم خصوصی، فراهم شدن شرایط براي جرایم 
مجازي، دسترسی آسان جوانان و نوجوانان به هرزه انگاري و... نهادهاي مختلف اجتماعی و 
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رد تهدید قرار داده و موجب کم رنگ شدن مولفه هاي سرمایه به ویژه خانواده ها را مو
 اجتماعی در جامعه می شوند.

در یک جمع بندي می توان گفت که شبکه هاي اجتماعی مجازي داراي ابعاد، مولفه ها، 
عوامل زمینه اي و پیامدهاي متنوع و متفاوتی است که تنها با استفاده از یک الگوي صحیح 

در جهت کاهش آسیب ها و افزایش سرمایه اجتماعی کاربران بهره  علمی می توان از آن
 گرفت.

 یاجتماع يهااستفاده از شبکه ی دراجتماع هیارتقاء سرما موانعهدف این پژوهش شناسایی 
مطالعه کیفی نحوه استفاده دد است با محقق درصبر همین اساس  می باشد کهي مجاز

 هیارتقاء سرما ین سوال پاسخ دهد که موانعبه اکاربران از شبکه هاي اجتماعی مجازي 
 ي چیست؟مجاز یاجتماع يهااستفاده از شبکه ی دراجتماع

 مبانی نظري پژوهش
 شبکه هاي اجتماعی مجازي

سنتی، یک شبکه اجتماعی مجموعه اي از نهادهاي اجتماعی  اجتماعی تئوري شبکه در
هم روابط معنی دار اجتماعی بهوسیله مجموعه اي از  هاست که بهشامل مردم و سازمان
 :1391همکاران، و ها تعامل دارند(معمارگذاشتن ارزش به اشتراك متصل اند و با هم در

157.( 
در حال سوق دادن انسان به فرهنگی «معتقد است که فضاي مجازي  )2016( 1ترکل

پسامدرن بر مبناي تمایز و پراکندگی است، چرا که حضور در فضاي مجازي به علت 
هاي فیزیکی به خود کاربر اجازه هاي خاص آن از جمله امکان گمنامی و حذف نشانهویژگی

هاي مختلف و با تنظیمات در زمانهاي متعدد و متفاوتی را می دهد که به آسانی نقش
عالوه بر این، فضاي مجازي از نظر وي ». مختلف مورد دلخواه و موردپسند خود بازي کند

تا حدي فضایی رها بخش است؛ چرا که به خود کاربر اجازه می دهد که در آن واحد خالق، 
شد(شاه آبادي بازیگر، کارگردان، تهیه کننده و در مجموع همه کاره نمایش مطلوب خود با

          ).40: 1392و زارع بیدکی، 
هاي فضاي مجازي سرعت عمل، ناشناس ماندن و سیال بودن است و اینکه کاربران از ویژگی

هاي جنسیتی، قومی، نژادي و مذهبی در این فضا ظاهرا احساس امنیت می کنند و تفاوت

                                                           
1 Turkle 
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زي نیز صادق است(رستمی، مهم نیست. این ویژگی ها همگی براي شبکه هاي اجتماعی مجا
1390 :29 .( 

توان ها را میهاي مخاطب در استفاده از رسانهمجموع نیازها و انگیزهبر اساس این نظریه 
؛ و هویت شخصی) 3؛ روابط شخصی) 2؛ آگاهی و نظارت) 1اصلی جاي داد: هدر چهار مقول

 ).63: 1392عنوان نمود(مهدي زاده،  سرگرمی و گریز از واقعیت) 4
نقش استفاده از «) در پژوهش خود تحت عنوان 1395فرامرزیانی و همکاران(در این میان 

به این نتیجه رسیدند که بین » هاي اجتماعیهاي اجتماعی تلفن همراه بر ارزششبکه
نسلی رابطه وجود دارد هاي ارزشی بیناستفاده از شبکه اجتماعی موبایلی و میزان تفاوت

هاي جوان و ین همگرایی مثبت نیست و منجر به کاهش گرایش نسلاما در بیشتر موارد، ا
مندي از هاي اجتماعی جامعه ایرانی شده است. همچنین بین میزان بهرهمیانسال به ارزش

هاي ظاهري گرایی، انتخاب پوشش مدرن و معیارهاي فردشبکه اجتماعی، با ارزش
گرایی، گرایی، دینهاي قانونا در ارزشهمسرگزینی، رابطه معنادار و مستقیم برقرار است ام

 .گزینی، رابطه معنادار و معکوس استهاي اخالقی همسرپذیري و معیارمسئولیت
 یاجتماع ياستفاده از رسانه ها بیو معا ایمزا ی) در بررس2017دراهوسوا و بالکو (همچنین  

 بیترته اروپا ب هیدر اتحاد 2پلتفرم استفاده از وب  نیشتریاروپا نشان دادند ب هیدر اتحاد
 يتهایجستجو و سا ينهایماش و،یدیاشتراك و يتهایسا وب  ها، ستمیس یکیعبارتست از و

اروپا دارند به  هیاستفاده را در اتحاد نیشتریکه ب یاجتماع انهسه رس نی. همچنیاجتماع
 يرسانه ها يایمزا قیتحق نیا در .نستاگرامیبوك، گوگل پالس و ا سیعبارتست از ف بیترت

اطالعات،  يعبارتست از تبادل اطالعات و ارتباطات، به اشتراك گذار بیبترت یاجتماع
 بیبترت یاجتماع يرسانه ها بیمعا نیو کار از خانه و خدمات و همچن یمیآموزش، کار ت

ارتباطات  ناز حد و از دست داد شیاطالعات ب ت،یعدم امن نترنت،یبه ا ادیعبارتست از اعت
  ). 1005: 2017(دراهوسوا و بالکو، یاجتماع

 سرمایه اجتماعی
تمام ویژگی هاي اجتماعی نهادها و سازمان ها از قبیل «)، معتقد است: 1993(1پاتنام

پاتنام محور ». می شوند اعتماد، هنجارها و شبکه هاي اجتماعی، سرمایه اجتماعی  نامیده
اصلی این بحث را به ارزش هاي ناشی از شبکه اجتماعی باز می گرداند که جمعی و آشناي 
جامعه است و مردم تمایل دارند در روابط اجتماعی آنها را به ظهور رسانده و درتعامالت 

                                                           
1  Putnam R 
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عریف خود به کار گیرند. مطابق نظر پاتنام سرمایه اجتماعی به شکل یک پدیده فرهنگی ت
می شود که میزان ذهنیت مدنی اعضاي جامعه، وجود هنجارهاي اجتماعی اشاعه دهنده 
کنش جمعی و میزان اعتماد به نهادهاي عمومی را در بر می گیرند. بر خالف تعریف پاتنام، 

)، به سرمایه گذاري افراد در شبکه هاي 1983( 1سرمایه اجتماعی در تعریف پی یر بوردیو
دارد. در این تعریف سرمایه اجتماعی یک کاالي خصوصی است که می توان  اجتماعی اشاره

که نمایانگر جایگاه اجتماعی است، » سرمایه ي نمادین«به سرمایه فرهنگی، ثروت واقعی یا 
تبدیل شود. بنابراین میزان بهره مندي فرد از سرمایه اجتماعی، تعیین کننده بخش بسیار 

 ). 66: 1383(جمشیدیها، مهمی از قدرت او در جامعه است
) نیز بر مزایاي سرمایه اجتماعی براي افراد یا شبکه هاي افراد تأکید می 1998( 2کلمن

است که تعدادي » سرمایه رابطه اي« کند. در نظر کلمن، سرمایه اجتماعی شامل برآیندي از
وعان اجرا می از افراد داراي آن می باشند و از طریق هنجارهاي بده بستان که با فشار همن

شوند، مدیریت می شود و به خاطر شهرت به دست  می آید یا از بین می رود. در این زمینه 
معتقد است؛ سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه  3فوکویاما

معینی از هنجارها یا ارزش هاي غیر رسمی تعریف کرد؛ به طوري که اعضاي گروهی که 
تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزشها و هنجارها  همکاري و

به خودي خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی شود؛ چرا که این ارزش ها ممکن است 
  ). 10: 1379ارزشهاي منفی باشد. (فوکویاما، 

ه است که ) با طرح نظریه منابع اجتماعی مشخصا این مسئله را مطرح کرد1999( 4لین
دست یابی به منابع اجتماعی و استفاده از آن ها می تواند به موقعیت هاي اجتماعی 
اقتصادي بهتر منجر شود. بر همین اساس لین در ساي هاي اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی 
را براي طرح نظرات پیشین خود برگزیده و آن را به مثابه منابع نهفته در ساختار اجتماعی 

د که با کنش هاي هدفمند قابل دسترسی یا گردآوري است. به این ترتیب از تعریف می کن
نظر لین، سرمایه اجتماعی از سه جزء تشکیل شده است: منابع نهفته در ساختار اجتماعی، 
قابلیت دسترسی افراد به این گونه منابع اجتماعی و استفاده یا گردآوري این گونه منابع 

 ). 7: 1999ین، ل(اجتماعی در کنش هاي هدفمند

                                                           
1  Bourdieu  
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معتقد است یک تعریف مستدل و مورد توافق از مفهوم سرمایه اجتماعی )  2000(1وینتر
باشد و به روابط اجتماعی که به نفع طرفین می«وجود دارد. او یک تعریف کاربردي مانند 

 نماید. این تعریف دررا ارائه می» شودوسیله معیارهاي اعتماد و تعامل متقابل توصیف می
ها و برگیرنده ارتباطات دوطرفه، مفروضات و انتظارات نهفته در وظایفی که مردم، گروه

. تا زمانی که دالیلی مغایر با این تعریف ارائه باشدمؤسسات نسبت به یکدیگر دارند، می
: 2000وینتر، (نشده، این تعریف به عنوان یک تعریف کاربردي مورد استفاده قرار می گیرد

94.( 
 ژوهشپپیشینه 

و  یجمع يهارابطه رسانه«) در پژوهش خود تحت عنوان 1393(یلیخلیرحمان و یوثوق
 نیبه ا یشهروند تهران 391نیدر ب یشیمایبا روش پ» شهر تهراندر کالن یاجتماع هیسرما

با  نترنت،یو استفاده از ا ونیزیتلو يتماشا يشده برازمان صرف  زانیکه م دندیرس جهینت
 ون،یتوسط آزمون رگرس یعلّ  یمثبت و معنادار دارد که در بررس ۀرابط ،یاجتماع یۀسرما

استفاده از  يشده برازمان صرف  زانیمربوط به م ریتأث نیشتریمذکور، ب ریدو متغ نیاز ب
 است. نترنتیا
در  یرانیکاربران ا تیاحساس امن«) در پژوهش خود تحت عنوان 1394(ریو شه اریویز

استفاده(مطالعه  زانیو م التیتحص زانیسن، م ت،ینظر جنساز م یاجتماع يهاشبکه
 يمحتوا لیپس از تحل ،یشیمایپ قیبا روش تحق» بوك) سیف یشبکه اجتماع يمورد

شدة انجام قاتیمرتبط و تحق يهاو فعاالن حوزه دیشده با خبرگان و اساتانجام يهامصاحبه
 نیتردر حکم مهم یکیالکترون يهااز تراکنش تیمحقق، نخست مفهوم احساس امن یقبل

شد  ییشناسا يمجاز يدر فضا یاجتماع يهابه شبکه یرانیجذب کاربران ا يبرا دهایتهد
مرتبط  يافزارهانرم قیرو از ط يآورها جمعداده ،یکینامۀ الکترونپرسش قیو سپس از طر

 بوكسیف یاستفاده از شبکۀ اجتماع زانیسن و م ت،یجنس انیبه دست آمد که م جهینت نیا
 وجود دارد. يداریرابطه معن یاجتماع يهاکاربران شبکه شیو آسا تیبا احساس امن

استفاده از  نیرابطه ب یابیارز«) در پژوهش خود تحت عنوان 1394نژاد( یو ول يرفردیم
با استفاده از  »اسوجیدانشگاه  انیدانشجو یاجتماع هیو سرما ینترنتیا یاجتماع يشبکه ها

نفر محاسبه شده که با روش نمونه  400حجم نمونه  ن،یو بر اساس فرمول ل شیمایروش پ
 پرسش ها،داده  يابزار گردآور انتخاب شدند. اي مرحله چند ايطبقه  عاز نو یتصادف يرگی
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اعتبار آن توسط صاحب  دییساخته بوده که پس از تأ گراندی و ساخته محقق یبترکی نامه
)، 953/0کرونباخ ( يآلفا بیبا استفاده از ضر یاجتماع هیپرسشنامه سرما ییاپای نظران،

 هايدر شبکه  تیسابقه عضو رینشان داد که متغ جیگرفت. نتا رمحاسبه و مورد استفاده قرا
 ری(متغ یاجتماع هیبر سرما يمعکوس و معنادار ریمستقل) تأث ری(متغ ینترنتیا یاجتماع

کاسته شده و بالعکس.  یاجتماع هیسرما زانیاز م ت،یسابقه عضو شیوابسته) داشته و با افزا
 هیسرما نیب يداشت. در مقابل، رابطه معنادار یوانپاتنام و کلمن همخ هیبا نظر افتهی نیا

مستقل) وجود نداشت.  ری(متغینترنتیا یاجتماع هاي استفاده از شبکه زانیو م یاجتماع
 تیعضو تیبا توجه به وضع انیدانشجو یاجتماع هیدر سرما ینشان داد تفاوت نیهمچن جینتا

مستقل) وجود نداشته است.  يرهای(متغینترنتیا یاجتماع هايو نوع استفاده آنها از شبکه 
 یاجتماع هیبر سرما يریتأث یاجتماع هايو نوع استفاده از شبکه  تیوضع گر،ید انیبه ب

 نداشته است. انیدانشجو
 يرابطه شبکه ها یبررس«) در پژوهش خود تحت عنوان 1396(یخوش صفا و کفاش

و نمونه براساس فرمول کوکران  یشیمایبا روش پ» خانواده يو ارزش ها يمجاز یاجتماع
و  يخوشه ا یتصادف يریساله و نمونه گ 40تا  17 ينفر از شهروندان بجنورد 384شامل 

 1اس.پی.اس.اسبا استفاده از نرم افزار  یو استنباط یفیآمار توص قیابزار پرسشنامه، از طر
 ،يسابقه کاربر ،یمستقل شامل گمنام ریمتغ يدهد شاخص ها یها نشان م لیو تحل هیتجز

 ریتوانسته اند متغ يمجاز یاجتماع يبودن ارتباطات در شبکه ها یاستفاده و تعامل زانیم
 خانواده داشته باشند. يها زشرا در ار يرگذاریتأث نیشتریکنند و ب نییوابسته را تب

سنجش تأثیر شبکه هاي «در پژوهش خود تحت عنوان ) 1396شهرام نیا و همکاران(
روش تحلیل با  » اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردي دانشجویان دانشگاه مازندران

رابطه اي کامالً مثبت  با این نتیجه رسیدند که همبستگی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره
ارکت) و مشارکت سیاسی وجود بین شبکه بندي اجتماعی (سلسله مراتب شبکه و انواع مش

دارد و بعد ساختی شبکه هاي اجتماعی بیشترین تأثیر را بر رفتار انتخاباتی دانشجویان 
 داشته اند.

عضویت در شبکه هاي « در پژوهش خود تحت عنوان ) 1396عالی زاد و ابراهیم طاري(
دانشجویان دانشگاه اجتماعی مجازي و فعالیت در عرصه عمومی غیرمجازي (با تأکید بر 

نفر و شیوه نمونه گیري   310حجم نمونه با روش پیمایشی و  » )هاي دولتی شهر تهران
می توان به دو مورد اشاره کرد: نخست، دریافتند که    ،از نوع احتمالی چند مرحله اي

                                                           
1 spss 

http://ensani.ir/fa/article/369915/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ensani.ir/fa/article/369915/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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عضویت در تعداد اندکی از شبکه هاي اجتماعی مجازي و یا در تعداد کثیري از آن ها، هیچ 
قش تعیین کننده اي در میزان فعالیت در عرصه عمومی غیرمجازي (فعالیت در انجمن ها ن

و تشکل هاي مدنی) نداشته است. دوم، با افزایش میزان فعالیت دانشجویان در شبکه هاي 
 .فعالیت آنان در عرصه عمومی غیرمجازي کاهش یافته است اجتماعی مجازي، میزان

استفاده از سرویس هاي شبکه « در پژوهشی با عنوان ) 2014و همکاران( 1یانگ چنگ
» اجتماعی در دستگاه هاي تلفن همراه، بررسی نگرش هاي مدنی و مشارکت مدنی در چین

دانشجوي دانشگاهی جمع  760با استفاده از روش پژوهش پیمایشی که داده ها در بررسی 
اطالعات (نیازهاي آوري شد نشان دادند که تساوي تسهیالت فنی (دسترسی)، تبادل 

شناختی) و تعامل اجتماعی (نیازهاي شناختی) به طور قابل توجهی از مشارکت مدنی پیش 
بینی شده است. نتایج همچنین نشان داد که نگرش هاي شهروندي و استفاده از 

هاي شبکه اجتماعی در دستگاه هاي تلفن همراه به طور مثبت در ارتباط با سرویس
ست. این یافته ها نشان داد که نقش مهم ارتباطات مبتنی بر تلفن مشارکت مدنی مرتبط ا

 همراه در ارتباط شهروندان با جامعه مدنی را نشان می دهد.
9زیمل و کی

هاي تصویري اشتراك گذاري رسانه«) در تحقیق خود با عنوان 2014(  2
با استفاده از روش تحقیق » هاي حریم خصوصی و اعتماد میان جواناندیجیتال: نگرانی

مقایسه نگرش دانشجویان کالج در رابطه با حفظ حریم خصوصی و کمی پیمایشی  به 
هاي مبتنی بر اعتماد در اشتراك گذاري تصاویر دیجیتالی و ویدئویی خود از طریق رسانه

نشان دادند  ،هاي اجتماعی، و تلفن همراه پرداختندبوك، شبکهاینترنت در سه شکل فیس
ه اعتماد به گیرنده تصاویر ارسال شده از طریق تلفن همراه به میزان قابل توجهی بیشتر ک

 . هاي دیگر بوداز رسانه
استفاده از  بیو معا ایمزا لیو تحل هیتجز« با عنوان  ی) در پژوهش2017دراهوسوا و بالکو (

از آن  یاجتماع يکه رسانه ها ینظرسنج قیاز طر» اروپا هیدر اتحاد یاجتماع يرسانه ها
تبادل  یاجتماع ياستفاده از رسانه ها تیمز نیکنند، نشان دادند که بزرگتر یاستفاده م

 دهندگان پاسخ از ٪97,7توسط  تیمز نیبه عنوان بزرگتر نیاست. ا باطاتاطالعات و ارت
 يبزرگ رسانه ها تیمز نیاروپا مطرح شد. دوم هیعضو اتحاد کشورهاي در مطالعه مورد

 بیمعااز طرفی  داده ها است. گذاري اشتراك به دهندگان پاسخ از ٪83,3 دیاز د یاجتماع
اضافه بار اطالعات، از  نترنت،یاعتیاد به ا ت،یعبارتند از عدم امن نشرکت کنندگااز نظر 

                                                           
1 Yang Cheng 
2 Zemmels & Khey 
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 یاجتماع يدرصد زمان صرف شده در رسانه ها شیو افزا یدست دادن ارتباطات اجتماع
  است.

آیین هاي جدید براي ارتباط «در پژوهشی با عنوان  )2017وهمکاران(1سوارت
با » تجربیات روزمره روزنامه نگاري دیجیتال، مشارکت مدنی و زندگی اجتماعی  عمومی،

با کاربران خبري هلندي از سن، جنسیت و سطح  2استفاده از مصاحبه عمیق و روش کیو
ادند که اخبار همچنان یک قاب اصلی از تحصیلی مخلوط در سه منطقه متفاوت، نشان د

رویه هاي » کامل کردن«اشاره به مسائل عمومی در ارتباطات روزمره کاربران است. به جاي 
خبري، که در آن هیچ مسیر مشترك براي اتصال به زندگی عمومی دیگر قابل تشخیص 

نه هاي ارتباط عمومی را می دهد که در آن منطق رسا» تجدید دوباره«نیست، تسهیل 
سنتی و جدید تعامل می کند. در حالی که اخبار هنوز هم ارتباط، خودآموزي و امنیت را 
تسهیل می کند، شکل هاي مشارکت مردم براي برآورده ساختن این نیازها به طور 

 اي در اطراف افراد متمرکز می شوند.فزاینده
بر  دیجد ياستفاده از رسانه ها ریتأث«با عنوان ی) در پژوهش2018ژو و همکاران( یک
با استفاده از مدل معادالت  و يدر شانگها يرینمونه گ قیاز طر» کاربر تیشخص يهایژگیو

گرفت که استفاده  جهیقرار داد و نت یمطالعه راه نفوذ را مورد بررس نیبه داده ها، ا يساختار
را بودن، باز بودن و توافق برون گ يبر رو  يمثبت قابل مالحظه ا ریتاث دیجد يهااز رسانه 

 قیو با وجدان بودن از طر یثبات احساس يبر رو یمنف ریحس تعلق دارد و تأث قیاز طر
استفاده  نیارتباط ب يکاربر به طور قابل مالحظه ا تیجنس ن،یعالوه بر ا دارد. یخود نظارت

 يرابطه برا نیکه ا یمعن نیبه ا کند، یم لیتعلق خاطر را تعد حسو  دیجد ياز رسانه ها
 از مردان است. شتریزن ب

 پرسش تحقیق
 پرسش اصلی

 ؟ي چیستمجاز یاجتماع يهااستفاده از شبکه ی دراجتماع هیارتقاء سرما موانع
 پرسش هاي فرعی

ي مجاز یاجتماع يهااستفاده از شبکه دری اجتماع هیارتقاء سرما عوامل زمینه اي مانع
 چیست؟

ي منتهی به کاهش سرمایه اجتماعی مجاز یاجتماع يهاشبکهاستفاده از پیامدهاي منفی 
 چیست؟

                                                           
1 Swart 
2 Q-methodology 
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 تحقیق روش
استفاده » یشناس داریپد«کیفی پژوهش با توجه به موضوع مورد مطالعه از روش  نیدر ا

 مشارکت کنندگان پی برده شود.عصاره ذات تجربه  به شد تا با استفاده از  یافته ها
تجربه، نقطه  ذاروزمره مردم توجه دارد. ل یتجربه در زندگ یبه عنصر اساس یشناس داریپد

 ).112: 1391مان،یقرار گرفته است(ا یشناس داریپد تمرکز  يمرکز
است.  یدانیبخش کتابخانه اي و مدو  اطالعات، شامل يگردآور يپژوهش روش ها نیدر ا

 خارجی و داخلی مطالعات  براي جمع آوري اطالعات در زمینه پیشینه يکتابخانه ا از روش
 شد. استفاده

نیز پژوهشگر با انجام مصاحبه هاي عمیق نیمه ساختاریافته تا رسیدن هاى میدانى روشدر 
 به اشباع نظري اطالعات به جمع آوري اطالعات ادامه داد.

و متخصصین حوزه رسانه،  ، کارشناسانشامل اساتیدشامل حوزه پژوهش این تحقیق 
مشارکت  نفر 18بود که در این زمینه تعداد  ارتباطات، جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 انتخاب شدند.نظري از نوع هدفمند نمونه گیري روش کننده با استفاده از 
 :انجام شدبه شرح ذیل  1ها با روش هفت مرحله اي کالیزيتجزیه و تحلیل یافتههمچنین 

 و عینًا ثبت شد. ه نداخو نشرکتکنندگا همه تیفاتوصا، بتدا
گردید که در این راستا اج ستخرامهم رات عبا و شدهع جورتکلها وپرام از به هر کددوم، 
  جمله مهم استخراج شد. 183تعداد 

 توسط ستا حمطر هشد تنظیم یممفاهان که تحت عنو مهم رتعبا هر ممفهو یامعنی م، سو
مفهوم اولیه به دست آمد که از این میان  150در این زمینه تعداد گرفت که انجام  محقق

  مفهوم مرتبط با موضوع پژوهش به دست آمد. 53
 شد. هیندمازسا موضوعیهاي سته د درون ه،شد تنظیم یممفاهرم، چها

مفهوم یا  18و در قالب تلفیق  نظر ردمو هیدپد از جامع توصیف یک درون به یافتهها، پنجم
 د) تنظیم شد. تم اصلی(بع

 و موانعتنظیم  شنرو و صریح بیانیه یکبه شکل  تحقیق ردمو هپدید از جامع یفتوصششم، 
 ي بیان شد.مجاز یاجتماع يهااستفاده از شبکه ی دراجتماع هیارتقاء سرما

ها آن از یافتهها ردمو در و شد هندداگر زبا نکنندگا شرکت به یجنتا هفتم)(خرآمرحله در 
 شد. هیدپرسال سؤ

                                                           
1 Colaizzi Method 
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 از اعتبار و پایایی مطالب تایید شد بدین ترتیب که جهت تایید اعتبار با استفاده پس از آن
 جهت پاسخگویان به آن نتایج و اي داده هاي تحلیل ارائه طریق اعضا، از هاي کنترل تکنیک
ها، یافته ها را به مشارکت کنندگان  نوشته گزارش در ایشان هاي واکنش از استفاده و آگاهی

 نشان داده و نظرات ایشان اخذ و اعمال شد.
عالوه بر آن محقق جهت تایید پایایی یافته ها، مفاهیم استخراج شده را به چند نفر از  

اجماع ایشان پژوهشگران و اساتید تخصصی این حوزه به عنوان کمیته راهنما نشان داد و از 
 نمود. حاصلاطمینان  ارزیابی عینی و علمی یافته ها  در
 افته های

 يهااستفاده از شبکه ی دراجتماع هیارتقاء سرما هدف شناسایی موانعاین پژوهش با 
ول امهمترین یافته هاي این پژوهش در قالب جدخالصه شد که  ي انجاممجاز یاجتماع
 بیان شده است: 2و  1شماره 

يمجاز یاجتماع يهااستفاده از شبکه ی دراجتماع هیارتقاء سرما عوامل زمینه اي مانع ):1(جدول  

 مقوله ها مفاهیم

 یتیهویب جادیباعث ا يمجاز يافراد در فضا یگمنام

 با هویت جعلی حضور کاربر

 یجعل تیبا هو يمجاز يحضور در فضا امکان
افراد در  ياحساس آزاد لیدل یجعل تیبا هو حضور

 يمجاز يفضا
 يها تیهو لیکاربران به دل نیب ياعتماد یب

 یساختگ
 یاجتماع هیعامل کاهش اعتماد و سرما یجعل تیهو

 يمجاز يو تعارضات در فضا یپرداختن به نقاط منف
 در مردم یفرهنگ يها شهیوجود ر لیبه دل

 به دالیل فرهنگی اخبار منفی انتشار 
در  یبا انتشار اخبار منف یاعتماد اجتماع کاهش

 يمجاز يفضا
 لیبدل يمجاز یاجتماع يشبکه ها یمنف کارکرد

 مخرب یوجود بستر فرهنگ
فضاي مجازي جهت  بهره مندي بیشتر دشمن از 

 مشارکت سیاسی و اجتماعی
از فضاي  بهره گیري موثرتر دشمن

 فضاي مجازي ابزار استعمار مدرن مجازي
کاهش اعتماد اجتماعی با افزایش اطالعات غیر واقعی 

 فضاي مجازي در 
 
 مصرف کننده محتوا بودن اکثر کاربران فضاي مجازي نامعتبر محتواي  بی اعتمادي در اثر
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  نامشخص بودن منابع تولید محتوا در فضاي مجازي
عدم وجود پیام رسان داخلی واحد باعث کاهش 

 پیام رسانهاي داخلی ضعف در انسجام بین افراد
 ضعف در ارائه خدمات پیام رسانهاي داخلی

اجتماعی داخلی سرمایه اجتماعی پایین شبکه هاي 
 بدلیل عدم احساس آزادي و امنیت در آنها

شبکه هاي اجتماعی  بی اعتمادي به
 داخلی

عدم احساس آزادي و امنیت مردم در استفاده از 
 شبکه هاي اجتماعی مجازي داخلی

ترس کاربران شبکه هاي اجتماعی داخلی از درز 
 اطالعات خود عامل بی اعتمادي به این شبکه ها

تمادي به حاکمیت دلیل بی اعتمادي به پیام بی اع
 رسانهاي داخلی

تبلیغات منفی دشمن از دالیل بی اعتمادي مردم به 
 رسان هاي داخلیپیام

احتمال دسترسی حاکمیت به اطالعات شخصی افراد 
 به شبکه هاي اجتماعی داخلی دلیل بی اعتمادي

انتشار اخبار منفی در فضاي مجازي واکنشی به 
 عملکرد غیر قابل قبول مسئولین

 
 به حاکمیت بی اعتمادي مردم

 

تناقض در رفتار و ادعاي حاکمان عامل ایجاد بی 
 اعتمادي به حاکمیت

رفتارهاي منفی مردم در فضاي مجازي ناشی از 
 استبداد گذشته و احساس آزادي امروز

ناآشنایی با فضاي مجازي دلیل حذف افراد نخبه از 
 مجازيفضاي 

 ناتوانی برخی نخبگان در بهره مندي از فضاي مجازي ناتوانی نخبگان
نقش آفرینی شبه نخبگان در صورت عدم وجود کنش 

 در فضاي مجازي فعال نخبگان
وجود نگاه منفی به شبکه هاي اجتماعی مجازي در 

 به فضاي مجازي نگاه منفی اثر شکاف دیجیتالی بین نسل قدیم و جدید
 منفی برخی نخبگان به فضاي مجازينگاه 

 وسیله ه توسط غرب ب رهبري افکار عمومی جهان 
 شبکه هاي اجتماعی مجازي

 بودن فضاي مجازي ابزار سلطه غرب
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 یاجتماع هیسرما کاهش به یمنته يمجاز یاجتماع يهاشبکه از استفاده یمنف يامدهایپ): 2جدول(

 مقوله ها مفاهیم

هاي باورها در طول زمان توسط شبکهایجاد تغییر در 
  اجتماعی مجازي

 باورهاي مثبت کاربران تغییر در
 

 تاثیر تغییرات باوري در رفتار کاربران فضاي مجازي
 قدرت رسانه در تغییر باورهاي مردم

 تاثیر پذیري قدرت نرم( باور و اعتقاد) از فضاي مجازي
 فضاي مجازيتبدیل برخی مفاهیم و فرهنگ حاکم بر  
 غیر بومی ترویج ادبیات به فرهنگ رسمی جامعه

 تاثیر فضاي مجازي بر فضاي حقیقی جامعه
 وارونه نمایی واقعیت توسط فضاي مجازي

 وارونه نمایی واقعیت
 توان بازنمایی غیر واقعی موضوعات توسط رسانه

 انتشار تصاویر غیر اخالقی در فضاي مجازي

 نابهنجارارتباطات  ترویج 
 امکان ارتباط آسان با جنس مخالف در فضاي مجازي

فضاي مجازي ترویج دهنده  نگاه هاي غیر اخالقی در 
 افراد جامعه

 ایجاد پیوندهاي ضعیف و کوتاه مدت در فضاي مجازي

 سنتی اجتماعی سرمایه تضعیف

شبکه هاي اجتماعی مجازي عامل از بین رفتن سرمایه 
 اجتماعی سنّتی

 با مجازي شدنسنتی آسیب دیدن سرمایه اجتماعی 
 روابط اجتماعی

 توسط شبکه هاي مجازيسنتی چالش سرمایه اجتماعی 
ایفاي نقش منفی شبکه هاي اجتماعی مجازي با ترجیح 

 گسترش فردگرایی بر منافع جمعی منافع فردي
 امکان گسترش فردیت در فضاي مجازي

 مجازيعادي سازي توهین در فضاي 
 تضعیف اصول اخالقی

 
 عادي سازي خشونت در فضاي مجازي

 بی اهمیت شدن ارزشهاي اخالقی در فضاي مجازي
 بی عالقگی افراد به سنت ها و هنجارهاي ایرانی

 ابراز عالقه افراد به آداب و رسوم غربی و رسوم بومی تهدید سنت ها
 بی اهمیت شدن تعامالت اجتماعی سنتی
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 نتیجه گیريبحث و 
 يهااستفاده از شبکهی در اجتماع هیارتقاء سرمایافته ها نشان داد که مهمترین موانع 

 يها شبکه به ياعتماد یبی، جعل تیبا هو حضور کاربرعبارتند از  يمجاز یاجتماع
، تیحاکم به مردم ياعتماد یبی، فرهنگ لیدال بهی اخبار منف انتشاری، داخل یاجتماع

 امیپ در ضعفي، مجاز يفضا بهی منف نگاهدر بهره برداري از فضاي مجازي،  نخبگان یناتوان
از فضاي  موثرتر دشمن يریگ بهره، نامعتبر يمحتوا در اثر ياعتماد یبی، داخل يرسانها

 هیسرما فیتضع، تیواقع یینما وارونهیی، فردگرا گسترش، ارتباطات نابهنجار جیترومجازي، 
 ریغ اتیادب جیتروی، رسوم بوم و سنت ها دیتهدی، اصول اخالق فیتضعی، سنت یاجتماع

 بودن فضاي مجازي. سلطه غرب ابزارو  مثبت کاربران يباورها در رییتغی، بوم
مانع اصلی بر سر راه ارتقاء سرمایه اجتماعی  18یافته هاي تحقیق حاکی از آن است که 

 8عامل زمینه اي و  10شامل در استفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازي وجود دارد که 
منجر به کاهش سرمایه  مانع ارتقاء سرمایه اجتماعی یامی توانند پیامد منفی است که 

 اجتماعی شوند.
عوامل زمینه اي منفی یا موانع ارتقاء سرمایه اجتماعی در استفاده از  )1(مطابق جدول 

 حضور کاربربودن فضاي مجازي،  ابزار سلطه غرب :شبکه هاي اجتماعی مجازي عبارتست از
 لیدال بهی اخبار منف انتشاری، داخل یاجتماع يها شبکه به ياعتماد یبی، جعل تیبا هو

 ضعفي، مجاز يفضا بهی منف نگاه، نخبگان یناتوان، تیحاکم به مردم ياعتماد یبی، فرهنگ
 .موثرتر دشمن يریگ بهرهو    نامعتبر يمحتوا در اثر ياعتماد یبی، داخل يرسانها امیپ در

ي که مانع مجاز یاجتماع يهااستفاده از شبکهپیامدهاي منفی  )2(مطابق جدولهمچنین 
 رییتغ  :ارتقاء سرمایه اجتماعی یا منجر به کاهش سرمایه اجتماعی می شود عبارتست از

 گسترش، ارتباطات نابهنجار جیترو، یبوم ریغ اتیادب جیترو، کاربران مثبت يباورها در
ی و اصول اخالق فیتضعی، سنت یاجتماع هیسرما فیتضع، تیواقع یینما وارونهیی، فردگرا

 ی.رسوم بوم و سنت ها دیتهد
ارتقاء سرمایه اجتماعی مطابق یافته ها، کلیه مفاهیم حاصل از پژوهش که بیان کننده موانع 
 يافراد در فضا یگمنامدر استفاده از   شبکه هاي اجتماعی مجازي می باشد عبارتست از 

احساس  لیدل یجعل تیبا هو حضور، یجعل تیبا هو يمجاز يدر فضا حضور امکان، يمجاز
 تیهو، یساختگ يها تیهو لیکاربران به دل نیب ياعتماد یب، يمجاز يافراد در فضا يآزاد
 يو تعارضات در فضا یبه نقاط منف پرداختن، یاجتماع هیعامل کاهش اعتماد و سرما یجعل

با انتشار اخبار  یاعتماد اجتماع کاهش، در مردم یفرهنگ يها شهیوجود ر لیبه دل يمجاز
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وجود بستر  لیبدل يمجاز یاجتماع يشبکه ها یمنف کارکرد، يمجاز يدر فضا یمنف
 ضعف، افراد نیواحد باعث کاهش انسجام ب یرسان داخل امیعدم وجود پ، مخرب یفرهنگ

 یداخل یاجتماع يشبکه ها نییپا یاجتماع هیسرما، یداخل يرسانها امیدر ارائه خدمات پ
مردم در استفاده  تیو امن ياحساس آزاد عدم، در آنها تیو امن يعدم احساس آزاد لیبدل

از درز  یداخل یاجتماع يکاربران شبکه ها ترس، یداخل يمجاز یاجتماع ياز شبکه ها
به اطالعات  تیحاکم یدسترس احتمال، شبکه ها نیبه ا ياعتماد یاطالعات خود عامل ب

دشمن  شتریب يبهره مندی، داخل یاجتماع يشبکه ها بهي اعتماد یب لیافراد دل یشخص
، ابزار استعمار مدرن يمجاز يفضا، یو اجتماع یاسیجهت مشارکت س يمجاز يفضااز 

 راتییتغ ریتاث، يمجاز یاجتماع يدر باورها در طول زمان توسط شبکه ها رییتغ جادیا
 يریپذ ریتاث، مردم يباورها رییرسانه در تغ قدرت، يمجاز يدر رفتار کاربران فضا يباور

 يو فرهنگ حاکم بر  فضا میمفاه یبرخ لیتبد، يمجاز يقدرت نرم(باور و اعتقاد) از فضا
 یینما وارونه، جامعه یقیحق يبر فضا يمجاز يفضا ریتاث، جامعه یفرهنگ رسم به يمجاز
نقش  يفایا، موضوعات توسط رسانه یواقع ریغ ییبازنما توان، يمجاز يفضاتوسط  تیواقع
گسترش  امکان، یبر منافع جمع يمنافع فرد حیبا ترج يمجاز یاجتماع يشبکه ها یمنف
قابل  ریبه عملکرد غ یواکنش يمجاز يدر فضا یاخبار منف انتشار، يمجاز يفضادر  تیفرد

، تیبه حاکم ياعتماد یب جادیحاکمان عامل ا يدر رفتار و ادعا تناقض، نیقبول مسئول
، امروز ياز استبداد گذشته و احساس آزاد یناش يمجاز يمردم در فضا یمنف يرفتارها
نخبگان  یبرخ یناتوان، يمجاز يحذف افراد نخبه از فضا لیدل يمجاز يبا فضا ییناآشنا

شبه نخبگان در صورت عدم وجود کنش  ینیآفر نقش، يمجاز ياز فضا يدر بهره مند
در اثر  يمجاز یاجتماع يبه شبکه ها ینگاه منف وجود، يمجاز يفضا در فعال نخبگان

کاهش ، يمجاز ينخبگان به فضا یبرخ یمنف نگاه، دیو جد مینسل قد نیب یتالیجیشکاف د
کننده محتوا بودن  مصرف، يمجاز يفضادر  یواقع ریاطالعات غ شیبا افزا یاعتماد اجتماع

 انتشار، يمجاز يمحتوا در فضا دیبودن منابع تول نامشخص، يمجاز ياکثر کاربران فضا
، يمجاز يارتباط آسان با جنس مخالف در فضا امکان، يمجاز يفضا در یاخالق ریغ ریتصاو
 یاجتماع يها شبکه، افراد جامعه در یاخالق ریغ يها نگاهدهنده  جیترو يمجاز يفضا

با  یسنت یاجتماع هیسرما دنید بیآس، یسنّت یاجتماع هیرفتن سرما نیعامل از ب يمجاز
خشونت  يساز يعاد، يمجاز يفضادر  نیتوه يساز يعاد، یشدن روابط اجتماع يمجاز

افراد به  یعالقگ یب، يمجاز يدر فضا یاخالق يشدن ارزشها تیاهم یب، يمجاز يفضا در
شدن  تیاهم یبی، رسوم غرب وعالقه افراد به آداب  ابراز، یرانیا يسنت ها و هنجارها
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 يها شبکه لهیغرب به وس توسطجهان  یافکار عموم يرهبری و سنت یاجتماع تعامالت
 ي.مجاز یاجتماع

در ارتقاء  يمجاز یاجتماع يهاشبکهدر هر حال نتیجه پژوهش بیان کننده نقش موثر 
ی  می باشد و چنانچه اقتضائات و مالحظات الزم در نحوه سیاستگذاري از اجتماع هیسرما

طرف حاکمیت و بکارگیري این   شبکه ها توسط کاربران رعایت نگردد، احتمال تاثیر عکس 
ي وجود خواهد داشت و این مجاز یاجتماع يهاشبکهو کاهش سرمایه اجتماعی توسط 

 ه اجتماعی تبدیل می شوند.شبکه ها به مانعی بر سر راه ارتقاء سرمای

 منابع
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاهقم:  ی،فیک قاتیتحق ی. روش شناس)1391( م ت. مانیا    

انتشارات دانشگاه تهران:  .یجامعه شناس يها هینظر شیدایپ .)1383(غ ر.  هایدیجمش
 . تهران

بررسی رابطه شبکه هاي اجتماعی مجازي و ارزش هاي «). 1396خوش صفا ح، کفاشی م. (
 .22-35: ص 23 ش ،6 س ،راهبرد اجتماعی فرهنگی، فصلنامه »خانواده
هاي فرهنگی و سایبر در برنامه ریزي فعالیت. نقش فضاي مجازي و )1390(رستمی م. 

 کرج: نشر پرهیب. ،تبلیغی مساجد، مدارس و مراکز فرهنگی
هاي اجتماعی از احساس امنیت کاربران ایرانی در شبکه«. )1394(شهیر ا.  و زیویار ف

منظر جنسیت، سن، میزان تحصیالت و میزان استفاده(مطالعه موردي شبکه اجتماعی 
 .   57-82: 9، ش 5د  لنامه رسانه و فرهنگ،فص ،»فیس بوك)

اعی بر مشارکت سیاسی: سنجش تأثیر شبکه هاي اجتم«). 1396شهرام نیا و همکاران. (
 س ،جامعه شناسی کاربردي، فصلنامه »مطالعه موردي دانشجویان دانشگاه مازندران

 .47-62ص  :1ش  ،28
اجتماعی مجازي و فعالیت عضویت در شبکه هاي «). 1396عالی زاد ا و ابراهیم طاري ن. (

، »)در عرصه عمومی غیرمجازي (با تأکید بر دانشجویان دانشگاه هاي دولتی شهر تهران
 .89-112: ص 10ش  ،3 س ،مطالعات رسانه هاي نوینفصلنامه 

هاي اجتماعی از شبکهنقش استفاده «. )1395(فرامرزیانی س، هاشمی ش، فرهنگی ع ا. 
هاي اجتماعی (مطالعه موردي: جوانان و میانساالن ساکن در تلفن همراه بر ارزش

-135ص: 87، ش 23فصلنامه پژوهش هاي ارتباطی، د  ،»شهرهاي پنج استان کشور)
113. 

http://ensani.ir/fa/article/375539/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ensani.ir/fa/article/375539/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41977/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-23
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41977/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-23
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http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41266/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-65-
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 عمومی روابط در اجتماعی هاي شبکه تاثیر بررسی
 (مطالعه موردي: شهرداري بابل)

 فاطمه مرادي 
 دانشگاه مدرسو  یارشد روانشناس یکارشناس

fatemehmoradiii1998@gmail.com  
 چکیده 

سازمانها به امري مهم تبدیل شده است، امروزه ضرورت بکارگیري تکنولوژي در تمامی 
نی بیشتر و بهتر روابط عمومی ها که در راستاي ماموریت خود در امر اطالع رسا خصوصاً

اهمیت بکارگیري تکنولوژي هاي جدید مانند شبکه هاي اجتماعی مجازي را بیش از پیش 
این امر ضرورت توجه و بکارگیري قابلیتهاي کانالهاي ارتباطی جدید را  ،درك نموده اند

 اجتماعی هايشبکه تاثیر هدف از این تحقیق، بررسینشان می دهد. با توجه به این موارد، 
عمومی است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردي است.  روابط دنیاي در

ه بسته محقق ساخته، که از روایی و پایایی مطلوبی هاي تحقیق با استفاده از پرسشنامداده
نفر از مراجعه کنندگان به واحد  196برخوردار بوده است، جمع آوري شد. نمونه اي شامل 

ها روابط عمومی شهرداري بابل که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند، به پرسشنامه
 20اس.پی.اس.اسستفاده از نرم افزار پاسخ دادند. داده ها بعد از بررسی و کد گذاري با ا

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از آزمونهاي نرمالیته، همبستگی و 
 اجتماعی هاي شبکه رگرسیون خطی نتایج تحقیق نشان داد که؛ به ترتیب، بکارگیري

 منابع به دسترسی رسانی، توسعهاطالع خدمات توسعه بر عمومی روابط در) تلگرام( مجازي
 در الکترونیک عمومی روابط راندمان و مثبت و کارایی سازي انگاره اول، دسته خبري

 .دارد تاثیر بابل شهرداري
 ، بابلشبکه اجتماعی، روابط عمومی، شهرداري: کلمات کلیدي
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 مقدمه
امروزه در عصر جهانی شدن، به سبب پیشرفت دانش و تکنولوژي، سرعت در ارتباطات و 

ها ایجاد ها، انتظارات و مطالبات سیاسی ملتها و فرهنگتغییر و تحوالتی که در ارزش
ها و توقعات ها، خواستهشده، بر فرآیند تحوالت اداري نیز تاثیر گذاشته است. تغییر سلیقه

زا تبدیل شود. در زا به امري برونه است که تحول، از امري درونشهروندان، سبب شد
 به هادولت است شده سبب ،شهروندان برابر در دولتی هايسازمان بودن پاسخگو واقع، 
یان بخش خصوصی بنگرند و تالش کنند مشتر مثابه به و جدید منظري از جامعه افراد

  ).1381(خاکی،مندي را براي آنان فراهم سازندحداکثر رضایت
که در قانون اساسی در چارچوب حاکمیت در شهرداري یکی از نهادهاي جامعه مدنی است

کشور محسوب اي و مشارکتیهاي اجتماعی، محلی وشهري جزو ساختار توسعهعرصه
که الزاماً با ساختارهاي که تنها از طریق هاي نظام اجتماعی استشود و یکی از ضرورتمی

عنوان سازمان گردد و در واقع سازمان شهرداري بهپذیر است نمایان میمکانمداخله مردم ا
محلی و غیردولتی به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات الزم به هدف مدیریت و توسعه 
کالبدي، اقتصادي، اجتماعی در محدوده شهر و اطراف آن به وجود آمده است. وظیفه آن 

شهروندان بوده که هر کدام از افراد به تنهایی قادر به بر  برآورده ساختن نیازهاي مشترك
 ).1381صالحی،ها نیستند(رجبآورده ساختن آن

این سازمان (شهرداري) زمانی در رسیدن به اهداف خود وحفظ تعادل بین نیازهاي حال و 
آینده موفق خواهند شد که رضایت شهروندان مد نظر داشته باشند رضایت شهروندان 

ها حضور فعال داشته باشند و مشارکت ها در انجام امور و مسئولیتاهد شد که آنموجب خو
گیري مدنظر قرار گیرد، رضایت شهروندان عامل اصلی شهروندي بعنوان محور اصلی تصمیم

که درجهت افزایش کارآیی و بهبود کیفیتی مدیریت بهبود مستمر در فرآیندکارهایی است
 ).1384مدي و دیگري، محجامع شهري صورت گیرد(شیخ

ها جزو نهادهایی هستند که بیشترین سطوح تماس با همانگونه که اشاره شد شهرداري
هاي کثیر هر کدام نوع خیل عظیمی از مخاطبان را داشته که بر حسب اتفاق این گروه

هاي متنوعی را در جهت اجراي خاصی از انتظار را دارند و متقابال هم شهرداري مشارکت
کند، به نحوي که در بیشتر موارد تناقضات زیادي هایش از آنها طلب میها و فعالیتبرنامه

در انتظارات فی مابین وجود دارد و این امر نیاز به شناخت و درك متقابل به منظور تسریع 
یابی به مقاصد و اهداف مدیریت شهري به عنوان اصل اساسی در مدیریت پذیرفته در دست

شود یکی از این ارتباط که از آن به عنوان روابط عمومی یاد می. ددهشده را نشان می
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روابط عمومی . گرددترین عوامل موثر در سرنوشت شهرها محسوب میترین و با ارزشمهم
سازمانی و به عنوان شهرداري حلقه واسط بین مدیریت کالن دستگاه با اجزاي درون و برون

روابط عمومی . شودافکار عمومی نیز محسوب میها و حلقه ارتباطی میان شهرداري
بایستی از نیازهاي شهروندان آگاه شده و فاصله میان این نیازها و شهرداري می

ها را کاهش دهد و در نهایت فرآیند پاسخگویی را تسریع هاي شهرداريگذاريسیاست
به صحنه بگذارد و در باید پا روابط عمومی می. نموده تا بتواند افکار عمومی را متقاعد کند

ارتقاي  جریانی اقناعی و با مدیریت صحیح اطالعات سعی در ترغیب شهروند در راستاي
نظران، کارکرد اصلی روابط امروزه صاحب .سطح ضریب اعتماد او به دستگاهش نماید

 ها در اعتمادسازي و تفاهم باهاي سازمانرسانی رویدادها و برنامهعمومی را عالوه بر اطالع
ها دانند که بدین ترتیب اهمیت جایگاه عملکرد مناسب روابط عمومی شهرداريمخاطب می

هاي مدون و علمی براي ارتباط با افکار عمومی جامعه و پاسخ به انتظارات آن و انجام برنامه
 ).1394(رضوي کیا، شوددر حوزه مدیریت شهري بیش از پیش پررنگ می

 اتحادیۀ و اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت سمیر آمارهاي طبق اینکه به توجه با
درصد معادل  46,9 از بیش به ایران در اینترنت نفوذ دور، ضریب راه المللی ارتباطاتبین

 ).2011 ،1استتز ورد (اینترنت است رسیده میلیون  نفر 36,5
 مجازي اجتماعی هاي شبکه از کاربران اینترنت اغلب شده انجام ي ها بررسی طبق و 

 عمومی افکار بر اي عمده ها تأثیرات شبکه این که کرد تصور می توان ،کنند می استفاده
 ویژه به عمومی گر افکار ایت هد و گذار سیاست هاي دستگاه بنابراین دارند. ایرانیان

 درونی و انفعالت فعل و ها شبکه ن اي به اي ویژه نگاه بایستی ایران در ها عمومی روابط
 الکترونیک عمومی روابط کاربردي هاي فناوري از بخشی ها شبکه باشند. این داشته ها آن
 وب محیط در ها آن سازي پیاده براي کاربردي مدل ارائۀ در صورت که روند می شمار به

 ایجاد کشور در ها عمومی روابط سازي کارآمد نوینی در توانندتحول می سازمانی
 ).1392کنند(ساعدي،

 عمومیتعریف روابط 
براي نخستین بار در  » 2پابلیک ریلیشنز« اصطالح روابط عمومی، ترجمه واژه انگلیسی

آمریکا در اتحادیه راه آهن به کار برده شد و در ایران نخستین بار در شرکت نفت به کار 
روابط عمومی را در زبان عربی (العالقات العامه)  رفته و دفتري در آن شرکت ایجاد شد.

                                                           
1 www.internetworldstats.com 
2 Public Relations 
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کرده اند. فعالیت هاي گوناگونی از روابط عمومی از سوي صاحب نظران، کارشناسان ترجمه 
و مؤلفان کتابهاي این رشته بیان شده است از جمله : رکس هارلو از پیشگامان روابط 
عمومی در جهان می گوید: روابط عمومی دانشی است که به وسیله آن سازمان ها آگاهانه 

اعی خویش عمل کنند و بتوانند تفاهم و پشتیبانی کسانی می کوشند تا بر مسئولیت اجتم
که براي توسعه اهمیت دارند را به دست آورند. در این باره انجمن روابط عمومی آلمان می 
گوید: روابط عمومی، تالش آگاهانه و قانونی به منظور تفاهم و استقرار اعتماد و شناخت 

صحیح و مستمر، میسر است. انجمن جهانی متقابل با عموم، بر اساس تحقیق علمی و عملی 
روابط عمومی نیز گفته: روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است و عملی 
ممتد، مداوم و طرح ریزي شده است که از طریق آن افراد و سازمان ها می کوشند تا تفاهم 

 .)1388ایله اي، و پشتیبانی کسانی که با آنها سر و کار دارند را به دست آورند(یحیایی 
  نقش روابط عمومی در تسهیل ارتباطات مردمی

بدون شک مهمترین وظیفۀ روابط عمومی هر سازمان ایجاد ارتباطات دوسویه است. اما دو 
نقش متمایز و قابل تفکیک آن در ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی، از میان سایر 

اهمیت غیرقابل انکار روابط عمومی در ارتباطات نقش ها، نمایان تر و بارزتر است. به لحاظ 
 برون سازمانی و نیز ارتباطات مردمی، اشکال مختلف ارتباطات مردمی و مشکالت و مسایل

موجود را مورد بررسی قرار داده، به بحث پیرامون هموارسازي و تسهیل ارتباطات مردمی 
پردازیم. به  ی و برون سازمانی میو نیز سازماندهی اینگونه ارتباطات در روابط درون سازمان

 عبارت بهترین شاید بنامیم، "مردمداري هنر"صورت کلی، روابط عمومی را اگر در یک کالم 
 از بعضی در دور چندان نه گذشته در هم خاطر همین به. باشیم برده کار به آن دربارة را

کاش کن دیگر، طرف از. است شده برده نام  "مردمسرا" نام به عمومی روابط از ها، سازمان
دهد که غایت فعالیت هاي روابط عمومی،  در تعاریف روابط عمومی و تأمل در آنها، نشان می

است. بنابراین، می توان  ویژه مخاطبان سازمان مربوط) و جلب رضایت آنانمردم (به  اقناع
وابط سازمان با ایجاد روابط عمومی، تنظیم ر هاي مهمگفت که در اصل، یکی از فلسفه 

نیاز از ارتباط با مردم، تنظیم و سازماندهی آن تصور مردم است و اگر سازمانی را بتوان بی 
روابط " کرد، می توان مدعی شد که آن سازمان، نیاز چندانی به داشتن واحدي به نام

مردم  "اقناع" ندارد. نتیجه آنکه روابط عمومی باید فعالیت هاي خود را براساس "عمومی
ریزي کرده، پیوسته آرا و نظرات مردم را محور فعالیت هاي خود قرار دهد. براي این  برنامه

در واحد روابط عمومی، ضرورت دارد و  "ارتباطات مردمی" منظور، طراحی بخشی به نام
 ).1376،سفیدي(عمده را در این زمینه خاطر نشان ساخت توان چند هدفمی 
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 عمومی و رسانهوابستگی متقابل روابط 
ها و رسانه هاي جمعی داشته  هاي واقعی روابط عمومی نگاهی به شرح وظایف و مسئولیت

باشیم به این واقعیت می رسیم که بخش قابل توجهی از شرح وظایف هر کدام از این 
واحدها در ارتباط با یکدیگر تعریف و تبیین شده است. به عبارتی دیگر یک روابط عمومی 

که بتواند ارتباط مناسب و علمی و منطقی را با رسانه هاي جمعی برقرار  مؤفق آن است
کند و بخشی از وظایف و اهداف سازمانی خود را از این طریق جامۀ عمل بپوشاند. از سوي 

ها  ها، سازمان دیگر یک رسانۀ مؤفق نیز آن است که بتواند ارتباط خود را با روابط عمومی
ها و اطالعات مناسب و مورد نیاز مخاطبان  ز این طریق به دادهها گسترش داده و ا و دستگاه

 ).1381سیدمحسنی،(رسانه اش دسترسی یابد
ها نمی توانند بدون استفاده و ارتباط اصولی با رسانه ها از جمله رادیو  امروزه روابط عمومی

وه مخاطبان و تلویزیون و مطبوعات و.. وظایف اصلی خود را انجام دهد، چرا که ارتباط با انب
و انتقال اطالعات به آنان بدون کاربرد رسانه ها تقریباً محال جلوه می کند. در یک روابط 

» ارتباط با رسانه ها«عومی کارآمد افزون بر اینکه از نظر ساختاري، بخش مستقلی موضوع 
را دنبال می کند احترام به حرمت حرفه اي کارگزاران رسانه ها به عنوان یک اصل مدنظر 

ها و رسانه ها به  بوده و ارتباط با رسانه ها براساس اعتقاد به نیاز متقابل روابط عمومی
یکدیگر شکل می گیرد. سهولت دسترسی رسانه ها به اطالعات بهنگام و برطرف ساختن 
. موانع موجود در این راه و تحکیم پیوندهاي کاري می تواند در این ارتباط مدنظر باشد

ها تأمین  اطالعات مورد استفادة رسانه ها امروز از منبع روابط عمومی درصد قابل توجهی از
می شود و خبرنگاران، گزارشگران به جاي جمع آوري اطالعات، در واقع بیشتر وقت خود 
را صرف پردازش اطالعات دریافتی از منابع مختلف می کنند. همیاري روابط عمومی در 

فه جویی در وقت و هزینه به رسانه ها می عرصۀ خبرآفرینی، کمک فراوانی از جهت صر
کند هر چند که این شیوه به طور مطلق درست و اصولی به نظر نمی رسد، اما در وضعیت 

ها می تواند به عنوان  مالی نسبتاً دشوار و بعضاً بحرانی نشریات، خبرسازي روابط عمومی
یارانه هاي غیرمالی «ت کمک خبري مؤثري قلمداد شود. همۀ این موارد را می توان در عبار

هاي خبري روابط  به مطبوعات جاي داد. به نظر برخی نویسندگان، گزارش» اطالعاتی
ها، به این دلیل یارانه به شمار می روند که دستیابی به این منبع خبري براي  عمومی

کاربران ارزانتر تمام می شود و در صورت عدم دسترسی به این منبع، آنان ناچارند وقت و 
ها، گزارشگران  ول بیشتري صرف کسب اخبار نمایند. شاید بتوان گفت که روابط عمومیپ

ها و رادیو  و خبرنگاران افتخاري و بدون مزد روزنامه ها، شبکه هاي خبري، خبرگزاري
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 تلویزیون هستند، به شرط آنکه خبرهاي ارزشمند و غیرتبلیغی ارایه دهند
 ).1390دیندارفرکوش،(

ها و وسایل ارتباط جمعی می تواند حلقۀ اتصال مسئوالن  ین روابط عمومیارتباط و پیوند ب
کشور و اقشار مختلف مردم جامعه باشد و این کار از طریق انتظارات مردم از مسئوالن و 

هاي مسئوالن صورت می گیرد. بنابراین اگر روابط عمومی و رسانه ها رابطه اي  نیز دیدگاه
تسهیل و توزیع جریان آزاد و اطالعات در جامعه کمک منطقی بین خود ایجاد کنند به 

شایانی می شود و لذا ارتباط این دو واحد ارتباطی در کشور براساس یک نیاز متقابل است. 
درصد روزنامه نگاران عامل دوستی و رفاقت را  80نتایج یک تحقیق نیز نشان می دهد که 

 اندا مؤثر و تیین کننده دانستهه در دریافت سریع اطالعات و اخبار از روابط عمومی
 ).1377(بروجري علوي،

 شبکه هاي اجتماعی
 یک طریق از که شده تشکیل سازمانی یا فردي عموماً هایی گروه از اجتماعی هاي شبکه

 کارکرد پیچیده، اطالعاتی جامعه یک بستر در و اند متصل هم به ها وابستگی از نوع چند یا
 داشتن دلیل به آنها روزافزون محبوبیت و موفقیت و کنند می تصویر را همگرا شبکه مؤثر
 ).1389زاده، رحمان(است اجتماعی بوي و رنگ

 که شود می تعریف صورت این به اجتماعی شبکه یک سنتی، اجتماعی شبکه تئوري در
 مجموعه وسیله به که ها سازمان مردم و شامل که نهادهاي اجتماعی از اي مجموعه یک
 ها ارزش گذاشتن به اشتراك در هم و با اند متصل هم به اجتماعی دار معنی روابط از اي

 که هستند شبکه هاي اجتماعی از اي گونه مجازي اجتماعی هاي شبکه. دارند تعامل
 فراوانی شمار با ارتباط برقراري امکان فرد به و داشته انسانی جامعه به را بیشترین شباهت

 اینترنتی هاي سایت وب از جدیدي نسل اجتماعی مجازي، هاي شبکه. است دیگر افراد از
 .هستند

 تحلیل شبکه هاي اجتماعی
با توجه به اهمیت تماسها و ارتباطات بین فردي، مقاالت علمی به دنبال روشهاي رسمی 

. بوده اند. این "در یک اجتماع چه کسی با چه کسی صحبت می کند"براي اندازه گیري 
 )1،1999(والنت و داویزحلیل شبکه شناخته می شوندروشها به عنوان روشهاي ت

                                                           
1 Valente  &Davis 
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)، تحلیل شبکه هاي اجتماعی را از دید اهمیت تماسها و ارتباطات 1995(1والنتی و راجرز
تکنیکی است براي تحلیل الگوهاي ارتباطی در "بین فردي به این ترتیب بیان می کنند: 

. تحلیل شبکه "صحبت می کندیک شبکه به وسیله تعیین اینکه هر فرد با چه کسی 
اجتماعی، مجموعه روشهایی است که محققان را قادر می کند افرادي که مرکزیت بیشتري 
در اجتماع دارند و بنابراین تأثیر گذارترند را مشخص کنند. با استفاده از این افراد مرکزي 

ید در شبکه، یا رهبران عقیده، به عنوان آغازکنندگان استفاده از یک محصول یا ایده جد
 .می توان فرایند انتشار را در شبکه تسریع کرد

 هاي اجتماعی مجازيشبکه
 آن از و کرد طرح 1954 سال در 2بارنزهاي اجتماعی را براي نخستین بار اصطالح شبکه

 شبکه تئوري در. گشت بدل مطالعات و تحقیقات در کلیدي ايشیوه به سرعتبه پس
اي از شود که یک مجموعهاجتماعی به این صورت تعریف میه شبک یک سنتی، اجتماعی

دار اي از روابط معنیوسیله مجموعهها که بهنهادهاي اجتماعی که شامل مردم و سازمان
شکل سنتی  ها تعامل دارند.گذاشتن ارزشاند و با هم در به اشتراكهم متصلاجتماعی به

ها و روابط چهره به چهره متمرکز وستیچون دخدمت شبکه اجتماعی بر انواع روابط هم
است اما خدمات شبکه اجتماعی امروزه بیشتر بر جامعه مجازي آنالین و ارتباطات کامپیوتر 

 واسط متمرکز است.
آورد هایی هستند که امکانی فراهم میهاي اجتماعی اینترنتی پایگاه یا مجموعه پایگاهشبکه

هاي خودشان را با دیگران به اشتراك کار و فعالیتها، افمنديتا کاربران بتوانند عالقه
ها را با آنان سهیم شوند. یک شبکه اجتماعی، بگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیت

آورد هاي مبتی بر وب است که این امکان را براي اشخاص فراهم میاي از سرویسمجموعه
با دیگر اعضاي شبکه ارتباط  که توصیفات عمومی یا خصوصی براي خود ایجاد کنند، یا

ها به اشتراك بگذارند و از میان توصیفات عمومی دیگر برقرار کنند، منابع خود را با آن
طور کلی در . به)2007، 3(بوید و الیسونافراد، براي یافتن اتصاالت جدید استفاده کنند

هستند که از یک هایی هاي اجتماعی سایتتوان گفت شبکههاي اجتماعی میتعریف شبکه
سایت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل و امکانات 

هاي اجتماعی، محل دهند. شبکهگذاري را به کاربران خود ارائه میدیگر خاصیت اشتراك
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گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، 
هاي اجتماعی براي افزایش و تقویت پردازند. در واقع شبکهعامل و تبادل اطالعات میبه ت

اند. به طور کلی از طریق اطالعاتی که بر تعامالت اجتماعی در فضاي مجازي طراحی شده
گیرد مانند عکس کاربر، اطالعات شخصی و عالیق (که همه روي پروفایل افراد قرار می

آورد) برقراري ارتباط تسهیل خصوص هویت فرد فراهم میها اطالعاتی را در این
 کاربردي هايبرنامه طریق از و ببینند را دیگران هايپروفایل توانندمی کاربران گردد.می

 ).2009، 1(پمپک و دیگرانکنند برقرار ارتباط یکدیگر با چت و ایمیل مانند مختلف
 عمومی روابط و اجتماعی هاي شبکه
حدود  که هستند اینترنتی فناوري ترین جذاب و جدیدترین مجازي اجتماعی هاي شبکه

 روابط نهاد وجود این با هستند ها شبکه این از یکی عضو اینترنت کاربران درصد78
 پیچیده دلیل به که چرا است بیگانه ارتباطی جدید فناوري این با هنوز در ایران عمومی

 یک هنوز ها شبکه این دربارة امنیتی و سیاسی هاي حساسیت و ناشناخته بودن و بودن
 ارائه و تعریف شبکه این از ها عمومی روابط استفاده نحوة مشخص براي کاربردي مدل
 ).1390است(خانیکی و بابایی، نشده

هاي  فعالیت سو یک از. کند می تجربه را اي پیچیده تحوالت دوران عمومی روابط صنعت
فعالیت  خواهان مخاطبان دیگر سوي از و اجتماعی هاي شبکه و 2وب بر مبتنی الکترونیک

هاي  عرصه و جدي تحوالت با را رسانی اطالع و ارتباطاتی صنعت این جویانه، مشارکت
 مردم دسترسی در اساسی تحولی گذشته، سال ده طول در. است کرده رو روبه اي ناشناخته
 تحت ها سال این طول در عمومی روابط واحدهاي. است گرفته صورت اطالعات و به اخبار

 سمت به و گرفته فاصله اي توده مخاطبان سوي به مطالب انتشار از تا اند فشار بوده
 اطالعات گذاري اشتراك حال، عین در. دهند مسیر تغییر فعال با مخاطبان متعال ارتباطات

 واحدهاي ها، شرکت و هاسازمان دیگر بخش هر از سریعتر اجتماعی، خیلی هاي شبکه در
 براي اجتماعی هاي رسانه شاید. است کرده متأثر را ها کارشناسان آن و عمومی روابط
 رساتر را ها عمومی روابط صداي اما نیاورند به ارمغان نی چندا اي محتو ها، عمومی روابط

 سازمان و ها شرکت سایت در چیزي هر در مورد را خود نظرات مردم. رسانند می جامعه به
 مورد در هایشان لینک و نویسند. نظرات می هایشان بالگ در و کنند می منعکس ها

 و سو هم افراد از اي و شبکه گذارند می اشتراك به ي اجتماع هاي شبکه در را ها شرکت
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 در گونه این ترتیب مردم این به. کنند می ایجاد ها شرکت و ها سازمان با سو غیرهم یا
 مبناي استراتژي مباحثات این و کنند می شرکت ها سازمان و ها شرکت با مرتبط مباحثات

 ).1390است(سلطانی فر، نوین بازاریابی و عمومی روابط
 از ارتباطی ابزارهاي گسترش و ها انسان زندگی مختلف هاي بخش به اینترنت ورود با

 بخواهیم اگر شک بی و آمد دست به اجتماعی از روابط اي تازه شکل جهانی، طریق شبکۀ
 آن معایب و مزایا ،شویم همگام و همراه آن با باید آوریم، دست به روابط جایگاهی این در
 نوعی اجتماعی هاي شبکه .دهیم قرار آن در را خود مهم هاي و برنامه بشناسیم را

 رایگان و دلخواه امکانات که رو این از شود. می محسوب روابط عمومی براي استراتژي
 .گذارد می اختیار در الکترونیک جامعهنیاز  با متناسب را بسیاري

 و اخبار سریع انتشار در ا ر ها شبکه این خدمات از بخشی بودن رایگان و هزینه بودن کم
 مثال است. براي اجتماعی هاي شبکه از استفاده بودن برتر دلیل خود، و تبلیغات اطالعات

 کند؛ وگو گفت مخاطبان با خود، محصول جدیدترین با رابطه در تواند عمومی می روابط
 سازمان به را ها آن نیازهاي و کند نظرسنجی بگیرد؛ آینده براي محصوالت نو هاي ایده

 را ها خیابان و ها کوچه در نظرسنجی و افکارسنجی تکنیک گذشته بنابراین کند. منتقل
 نمی حال هر به اما آورد. دست به بهتري نتیجۀ و درهم آمیخت روش این با باید کم کم

 ها آن نظر به و نیستند ما اجتماعی هاي عضو شبکه که جامعه آن از بخشی از توان
 بر برد. می باال را اطالعات سرعت انتشار مجازي، هاي شبکه بود. تفاوت بی نیازمندیم

 مند عالقه هاي گروه افزاید و می شما اطالعات کنندگان دریافت و بازدیدکنندگان میزان
 روابط .است بسیار ارزشمند و رایگان تبلیغی ابزار یک خود که شد خواهند تشکیل شما به

 از را گیرند. مخاطبان برعهده را اجتماعی شبکۀ یک تشکیل مدیریت توانند می ها عمومی
 هاي و واکنش ها خواست ها، آن رفتار بر باشند داشته اختیار در وب، جهانی شبکۀ طریق

سازمانی  اهداف پیشبرد در را مدیریت دقیق ریزي برنامه با و باشند داشته نظارت آن
 ).1392کنند(طاهري، همراهی

 فرضیه هاي تحقیق
راندمان  و کارایی عمومی بر  روابط در )تلگراممجازي( اجتماعی هاي شبکه بکارگیري

 شهرداري بابل تاثیر دارد. در الکترونیک عمومی روابط
 خدمات توسعه عمومی بر  روابط در )تلگرام( مجازي اجتماعی هاي بکارگیري شبکه

 شهرداري بابل تاثیر دارد. در الکترونیک عمومی رسانی روابطاطالع
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 مثبت سازي انگاره عمومی بر  روابط در )تلگرام مجازي( اجتماعی هاي بکارگیري شبکه
 شهرداري بابل تاثیر دارد. در الکترونیک عمومی روابط

دسترسی به توسعه  عمومی بر  وابطر در )تلگرام( مجازي اجتماعی هاي بکارگیري شبکه
 شهرداري بابل تاثیر دارد. در الکترونیک عمومی روابط منابع خبري دسته اول 

 روش تحقیق
 با که است میدانی یا پیمایشی نوع از توصیفی تحقیق روش پژوهش این در تحقیق روش

 شهرداري بابلمراجعه کنندگان به واحد روابط عمومی  هاي دیدگاه نامۀ پرسش از استفاده
 است.  گرفته قرار سنجش مورد

 فعالیت توسعۀ در مجازي اجتماعی هاي شبکه کاربردهاي که پژوهش ماهیت به توجه با
شهرداري بابل بوده است، بنابراین شهروندان مراجعه کننده به واحد  عمومی روابط نهاد

د. ابزار جمع آوري روابط عمومی شهرداري بابل به عنوان جامعه تحقیق در نظر گرفته شدن
تحقیق، پرسشنامه بسته ي محقق ساخته اي بوده که از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار 

 برآورد و تصادفی گیري نمونه روش از استفاده با ،آماري جامعۀ تعیین از بعد بوده است.
 حاضر تحقیق کوکران فرمول با آن تطبیق و مورگان و کرچسی فرمول طبق نمونه حجم
 تدوین و اطالعات گردآوري از بعد که است شده آن بر سعی حاضر پژوهش در شد. اجرا

 جمع و ها ارسالنامه پرسش کردن پر و بررسی مورد نمونه حجم تعیین نامه و پرسش
 (اس افزار نرم از استفاده با کدگذاري از پس موردنظر هاي داده اطالعات و شود. آوري

 قرار تحلیل و تجزیه مورد استنباطی و توصیفی دو سطح در )20 نسخه اس اس پی
 معناداري آزمون از استفاده با ها سازي داده کمی از پس ها فرضیه بررسی گرفت. براي

 حاضر پژوهش در آن روند سازي و کمی تبیین به ادامه در است گرفته قرار مقایسه مورد
 شده پرداخته دهندگان نظرات پاسخ بررسی از پس ،برده کار به آماري هاي آزمون و

 است.
  هاافتهی

 آزمون بررسی نرمال بودن متغیرها
هاي ناپارامتري ها نرمال و از آزمونهاي پارامتریک زمانی که توزیع دادهدر آمار، از آزمون

شود. بنابراین در ابتدا باید به بررسی نرمال ها نرمال نباشد استفاده میزمانی که توزیع داده
 اسمیرنوف بپردازیم. -ها با استفاده از آزمون کولموگروفدادهبودن توزیع 
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 اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها -)جدول آزمون کولموگروف1جدول (

کارایی و 
راندمان 

 روابط عمومی

 توسعه
 خدمات

 رسانیاطالع

 انگاره
 سازي
 مثبت

 توسعه
 به دسترسی

 خبري منابع
 اول دسته

 بکارگیري
 هاي شبکه
 عیاجتما

 مجازي

 

 تعداد 196 196 196 196 196

0,763 0,723 0,574 1,385 0,902 
-اسمیرنوف

 کولمگروف

0,605 0,673 0,897 0,143 0,390 
سطح 

 معناداري

می  %95سطح معنی داري) بنابراین با اطمینان  0.05<() و مقادیر بدست آمده 1جدول (
 پیروي می کنند.توان ادعا نمود که هرهشت متغیر از توزیع نرمال 

 آزمون فرضیه 
 )ضریب همبستگی بین متغیرهاي آزمون2جدول (

 متغیرها
 مجازي اجتماعی هاي شبکه بکارگیري

 سطح معناداري میزان همبستگی

 0,000 0,34 عمومی روابط راندمان و کارایی

 0,000 0,45 رسانیاطالع خدمات توسعه

 0,000 0,39 مثبت سازي انگاره

 0,000 0,43 اول دسته خبري منابع به دسترسی توسعه

بیانگر سطح معنی داري در سطح کمتر   همانطور که مشاهده می شود ضریب همبستگی 
هاي  متغیر  بین بنابراین sig<0.05 همه ي متغیرها  مورد در می باشد. چون 05/0

 دارد. وجود مستقل و وابسته همبستگی
کند. یم) جدول آنالیز واریانس است که صحت کلی معادله رگرسیون را بررسی 3جدول(

از تقسیم واریانس بیان شده توسط خط رگرسیون بر واریانس بیان  Fدر این جدول آماره 
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) sigکه با توجه به اینکه سطح معناداري ( آیدینشده توسط خط رگرسیون بدست م
 .صحت کلی  مدل را تایید نمود توانیم باشدیم) %5کمتر از سطح قابل قبول خطا (

 عمومی  روابط راندمان و مجازي و کارایی اجتماعی هاي شبکه بکارگیري ریمتغ انسیوار زی)آنال3جدول(
 راندمان و کارایی
 عمومی روابط

 Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

 هاي شبکه بکارگیري
 مجازي اجتماعی

Regression 39.553 1 39.553 51.843 0.000 
Residual 291.442 195 0.763   

Total 330.995 196    

اینکه رابطه  مبنى بر  ، لذا فرضیه صفرباشدیم کوچک چون سطح معنى دارى مشاهده شده
 شود.یندارد، رد م  مستقل وجود متغیرهاى و وابسته خطى بین متغیر

 عمومی روابط راندمان و کارایی و مجازي اجتماعی هاي شبکه بکارگیري بی)جدول ضرا4جدول (

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

Sig. 
 B Std. Error Beta  

 اجتماعی هاي شبکه بکارگیري
 مجازي

0.331 0.046 0.346 7.2000 0.000 

a. Dependent Variable 
عمومی روابط راندمان و کارایی   

 tمقادیر . جدول ضرایب معادله رگرسیون و آزمون معناداري این ضرایب است )4(جدول 
که در سطح خطاي قابل قبول این ضرایب  دهدیمحاسبه شده و سطح معناداري نشان م

در ضمن باید به نسبت انحراف استاندارد خطا ضریب نسبت به خود ضریب  باشد.یمعنادار م
  بودن ح معنى دارى مشاهده شده، فرضیه صفر (صفرسط پایین بودن توجه به با توجه نمود.

 شود.یرد م ی)ضرایب رگرسیون
  بر عمومی روابط در) تلگرام(مجازي اجتماعی هاي شبکه نتیجه فرضیه اول؛ بکارگیري

 دارد. تاثیر بابل شهرداري در الکترونیک عمومی روابط راندمان و کارایی

 رسانیاطالع خدمات توسعه و مجازي اجتماعی هاي شبکه بکارگیري متغیر واریانس آنالیز)5(جدول
 خدمات توسعه
 رسانیاطالع

 Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

 هاي شبکه بکارگیري
 مجازي اجتماعی

Regression 67.961 1 67.961 98.699 0.000 
Residual 263.034 195 0.689   

Total 330.995 196    

اینکه رابطه  مبنى بر  ، لذا فرضیه صفرباشدیم کوچک مشاهده شدهچون سطح معنى دارى 
 شود.یندارد، رد م  مستقل وجود متغیرهاى و وابسته خطى بین متغیر
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 رسانیاطالع خدمات توسعه و مجازي اجتماعی هاي شبکه بکارگیري ضرایب جدول)6( جدول

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

Sig. 
 B Std. Error Beta  

 اجتماعی هاي شبکه بکارگیري
 مجازي

0.524 0.053 0.453 9.935 0.000 

a. Dependent Variable:  
رسانیاطالع خدمات توسعه  

 tمقادیر . جدول ضرایب معادله رگرسیون و آزمون معناداري این ضرایب است )6(جدول 
که در سطح خطاي قابل قبول این ضرایب  دهدیمحاسبه شده و سطح معناداري نشان م

در ضمن باید به نسبت انحراف استاندارد خطا ضریب نسبت به خود ضریب  باشد.یمعنادار م
  بودن سطح معنى دارى مشاهده شده، فرضیه صفر (صفر پایین بودن توجه به با توجه نمود.

 شود.یرد م ی)ضرایب رگرسیون
  بر عمومی روابط در) تلگرام( مجازي اجتماعی هاي شبکه نتیجه فرضیه دوم؛ بکارگیري

 .دارد تاثیر بابل شهرداري در الکترونیک عمومی روابط رسانیاطالع خدمات توسعه

 مثبت سازي انگاره و مجازي و کارایی اجتماعی هاي شبکه بکارگیري ریمتغ انسیوار زی)آنال7جدول(

 Sum of  مثبت سازي انگاره
Squares df Mean 

Square F Sig. 

 هاي شبکه بکارگیري
 مجازي اجتماعی

Regression 51.711 1 51.711 70.705 0.000 
Residual 278.650 195 0731   

Total 330.361 196    
اینکه رابطه  مبنى بر  ، لذا فرضیه صفرباشدیم کوچک چون سطح معنى دارى مشاهده شده

 شود.یندارد، رد م  مستقل وجود متغیرهاى و وابسته خطى بین متغیر

 مثبت سازي انگاره و کارایی و مجازي اجتماعی هاي شبکه بکارگیري بی)جدول ضرا8جدول (

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

Sig. 
 B Std. Error Beta  

 اجتماعی هاي شبکه بکارگیري
 مجازي

0.366 0.044 0.396 8.409 0.000 

a. Dependent Variable:  
مثبت سازي انگاره  

 tمقادیر . جدول ضرایب معادله رگرسیون و آزمون معناداري این ضرایب است )8(جدول 
که در سطح خطاي قابل قبول این ضرایب  دهدیمحاسبه شده و سطح معناداري نشان م

در ضمن باید به نسبت انحراف استاندارد خطا ضریب نسبت به خود ضریب  باشد.یمعنادار م
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  بودن سطح معنى دارى مشاهده شده، فرضیه صفر (صفر پایین بودن توجه به با توجه نمود.
 شود.یرد م ی)ضرایب رگرسیون

  بر عمومی روابط در) تلگرام( مجازي اجتماعی هاي شبکه نتیجه فرضیه سوم؛ بکارگیري
 دارد. تاثیر بابل شهرداري در الکترونیک عمومی روابط مثبت سازي انگاره

 منابع به دسترسی توسعه و مجازي و کارایی اجتماعی هاي شبکه بکارگیري ریمتغ انسیوار زی)آنال9جدول(
 اول دسته خبري

 به دسترسی توسعه
 اول دسته خبري منابع

 Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

 هاي شبکه بکارگیري
 مجازي اجتماعی

Regression 63.866 1 63.866 91.330 0.000 

Residual 267.129 195 0.699   

Total 330.995 196    

اینکه رابطه  مبنى بر  ، لذا فرضیه صفرباشدیم کوچک چون سطح معنى دارى مشاهده شده
 شود.یندارد، رد م  مستقل وجود متغیرهاى و وابسته خطى بین متغیر

 منابع به دسترسی توسعه و کارایی و مجازي اجتماعی هاي شبکه بکارگیري بی)جدول ضرا10جدول (
 اول دسته خبري

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t 

Sig. 

 B Std. Error Beta  

0.43 0.042 0.398 مجازي اجتماعی هاي شبکه بکارگیري
9 

9.55
7 

0.00
0 

a. Dependent Variable:  
 دسته خبري منابع به دسترسی توسعه

 اول
 tمقادیر . جدول ضرایب معادله رگرسیون و آزمون معناداري این ضرایب است )10(جدول 

که در سطح خطاي قابل قبول این ضرایب  دهدیمحاسبه شده و سطح معناداري نشان م
استاندارد خطا ضریب نسبت به خود ضریب در ضمن باید به نسبت انحراف  باشد.یمعنادار م

  بودن سطح معنى دارى مشاهده شده، فرضیه صفر (صفر پایین بودن توجه به با توجه نمود.
 شود.یرد م ی)ضرایب رگرسیون
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  بر عمومی روابط در) تلگرام( مجازي اجتماعی هاي شبکه نتیجه فرضیه چهارم؛ بکارگیري
 بابل شهرداري در الکترونیک عمومی روابط  لاو دسته خبري منابع به دسترسی توسعه

 .دارد تاثیر

 گیريبحث و نتیجه
در   هاآنفرضیه مطرح است، به ارزیابی قابلیت اجراي  4در تحقیق حاضر که در قالب 

 آیند:ی بسیار مختصر ذیالً میبه صورتدنیاي واقعی پرداخته شده است و نتایج بدست آمده 
 و کارایی عمومی بر  روابط در )تلگراممجازي( اجتماعی هاي شبکه فرضیه اول: بکارگیري

 شهرداري بابل تاثیر دارد. در الکترونیک عمومی راندمان روابط
 اجتماعی هاي شبکه بین بکارگیري 0,34 نتایج تحقیق نشان داد که؛ ضریب همبستگی 

وجود دارد که بیانگر سطح  الکترونیک عمومی روابط راندمان و کارایی و )تلگرام(مجازي
صحت می باشد. همچنین نتایج جدول آنالیز واریانس  05/0معنی داري در سطح کمتر  

 کارایی بر )تلگرام(مجازي اجتماعی هاي شبکه . بعبارتی بکارگیريکلی  مدل را تایید نمود
 .دارد بابل تاثیر شهرداري در الکترونیک عمومی روابط راندمان و
 توسعه عمومی بر  روابط در )تلگرام( مجازي اجتماعی هاي گیري شبکهفرضیه دوم: بکار 

 شهرداري بابل تاثیر دارد. در الکترونیک عمومی رسانی روابطاطالع خدمات
 اجتماعی هاي شبکه بین بکارگیري 0,45ضریب همبستگی  که؛ داد نشان تحقیق نتایج

وجود دارد که بیانگر سطح معنی داري در  رسانیاطالع خدمات توسعه بر)تلگرام(مجازي
. صحت کلی  مدل را تایید نمودمی باشد. نتایج جدول آنالیز واریانس  05/0سطح کمتر  

 روابط رسانیاطالع خدمات توسعه بر)تلگرام(مجازي اجتماعی هاي شبکه بعبارتی بکارگیري
 .دارد تاثیر بابل شهرداري در الکترونیک عمومی

 انگاره عمومی بر  روابط در )تلگرام مجازي( اجتماعی هاي بکارگیري شبکهفرضیه سوم: 
 شهرداري بابل تاثیر دارد. در الکترونیک عمومی روابط مثبت سازي
 اجتماعی هاي شبکه بین بکارگیري 0,39ضریب همبستگی  که؛ داد نشان تحقیق نتایج

ح معنی داري در سطح کمتر  وجود دارد که بیانگر سط مثبت سازي انگاره با )تلگرام(مجازي
. بعبارتی صحت کلی  مدل را تایید نمودمی باشد. نتایج جدول آنالیز واریانس  05/0

 عمومی روابط مثبت سازي انگاره بر)تلگرام(مجازي اجتماعی هاي شبکه بکارگیري
 .دارد بابل تاثیر شهرداري در الکترونیک
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توسعه  عمومی بر  روابط در )تلگرام( مجازي اجتماعی هاي فرضیه چهارم: بکارگیري شبکه
 شهرداري بابل تاثیر دارد. در الکترونیک عمومی روابط دسترسی به منابع خبري دسته اول 

 اجتماعی هاي شبکه بین بکارگیري 0,43ضریب همبستگی  که؛ داد نشان تحقیق نتایج
وجود دارد که بیانگر سطح  اول دسته خبري منابع به دسترسی توسعه با) تلگرام(مجازي

صحت کلی  مدل می باشد. نتایج جدول آنالیز واریانس  05/0معنی داري در سطح کمتر  
 به دسترسی توسعه بر)تلگرام(مجازي اجتماعی هاي شبکه . بعبارتی بکارگیريرا تایید نمود

 .دارد تاثیر بابل شهرداري در الکترونیک عمومی روابط  اول دسته خبري منابع
این تحقیق موید و هم خوانی دارد با نتایج پژوهشهاي که در گذشته براي بررسی  نایج

تاثیرگذاري شبکه اجتماعی بر اطالع رسانی، روابط عمومی و تبلیغات انجام شده اند، و 
ها بنابراین می توان نتایج این تحقیق  را تعمیم یافته نتایج تحقیقات ماقبل که در سایر حوزه

 دانست.انجام شده است، 
 :است زیر شرح به پیشنهادات تحقیق نتایج به توجه با

ارتباط با رسانه هاي گوناگون نقش مهمی در موفقیت روابط عمومی ها در راستاي توسعه 
و  رده شوداز چه تکنیک هایی بهره ب دانستایفا می کنند، بنابراین، باید  روابط عمومی ها

و  مثبت گذاشتن بر اندیشه ها و رفتار دیگران تاثیر تا بتوا شودچگونه با آنها ارتباط برقرار 
 نمود.ایجاد  عرصه روابط عمومی هابدین ترتیب، فرصت هاي جدیدي را در 

 جایی تا کند، می تحوالت دستخوش ناگزیر را عمومی روابط صنعت جدید هاي تکنولوژي
 از است ضروري هاروابط عمومی  توسعه براي بنابراین،. داد ادامه تغییر بدون توان نمی که

 .کرد استفاده درست مخاطب به درست پیام رساندن براي ها رسانه انواع همه
 هاي محیط شبکه در واحد روابط عمومی  فعالیت نحوة مورد در اي رسانه سیاست تدوین

 است. ضروري مجازي اجتماعی
 هاي شبکه در و برنامه هاي کلی و جزئی شهرداریها مأموریت با مرتبط صفحات اندازي راه

اجتماعیبراي آگاهی و اطالع رسانی  هاي شبکه محیط در اطالعات و بارگذاري اجتماعی
 است. ضروري شهروندان 

 هاي شبکه محیط در و آگاهی رسانی از برنامه هاي مهم و کلیدي  فعالیت طریق از
 نظرمدیران که مد گونه آن را عمومی شهروندان  افکار توان می مجازي اجتماعی

 داد. شکل جهت ایجاد بستر فکري در جامعه است، را ي شهردار
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محتواي مطالب و  تحلیل به نیاز شهرداري ها عمومی روابط ویژه به و عمومی روابط
دارند تا براي جذب و اقناع مخاطب از قابلیت هاي بروز  هاي اجتماعی شبکه اطالعات 

 برخوردار باشند.
نگرانه آینده دیدگاه روابط عمومی زمانی می تواند در یک مسیر پویا و درست قرار گیرد که 

ي و قابلیت ها به آینده مطلوب باید براساس توانمندي ها دستیابیبراي  داشته باشند، زیرا
، زیرا نمودکه امروزه استفاده از شبکه هاي اجتماعی در صدر آن است برنامه ریزي  فعلی 

اجتماعی این باور را تقویت خواهند کرد و ابزار آن را نیز به رایگان در خدمت شبکه هاي 
ین مدیران روابط عمومی ها باید بدانند که به راحتی با استفاده اقرار می دهند. بنابر همگان

از شبکه هاي اجتماعی می توانند به دانایی جهان متصل شوند. بنابراین باید آموزش در 
از جدیدترین روش هاي مدیریت نوین و فناوري هاي نرم افزاري و طول عمر و استفاده 

سخت افزاري را به خدمت بگیرند آنها باید هوشیار و آماده ورود به روابط عمومی عصر 
 .مجازي سه بعدي باشند

 روابط خود سوي از شهرداریها در عمومی روابط اهمیت با و مهم جایگاه شناخت عدم امروزه
 تلقی ارتباطی وسیله عنوان به را خود انها تا شده باعث  محلی حکومتهاي این عمومی
 چیند، می عمومی روابط که ویترینی آن از دیگران  تا کند می ایجاد سدي عمل ودر نکرده
روابط عمومی نیز در درون خود براي موفقیت، مستلزم داشتن نبینند؛ بنابراین،  چیزي

هاي الی کافی، فناوري هاي نوین و حمایتنیروي انسانی متخصص و وظیفه شناس، منابع م
 .مدیریتی است

یک روابط عمومی مطلوب، باید مجرایی براي تبادل اندیشه ها و افکار باشد. دریک جمله 
می توان گفت که مهمترین رسالت یک روابط عمومی، آگاه کردن مردم از تالشها و مشکالت 

انتقال آن به سازمان وترتیب اثر دادن سازمان، جویا شدن نظرهاي مردم و جمع کردن و 
به آنها در برنامه ریزیهاي آتی به منظور رسیدن به رشد و توسعه بیشتر سازمان است و 

 د.ضعف ها و نقاط قوت سازمان را به بهترین شکل بیان کنن رسانه ها می توانند

 منابع 
خالصۀ مقاالت  روابط عمومی از دیدگاه روزنامه نگاران،)1377(بروجردي علوي، مهدخت

 .نخستین همایش بررسی مسایل روابط عمومی در ایران
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 اداري نظام پیشروي چالش مهمترین: دولت سازي مجازي راهبرد)1381(غالمرضا خاکی،
 برنامه و مدیریت سازمان. توسعه و مدیریت فرآیند فصلنامه. توسعه چهارم برنامه در

 .23-36: 1381زمستان ،58 شماره کشور، ریزي
 علمی اجتماعی، مجلۀ هاي شبکه و سایبر فضاي) 1390(بابایی محمود، هادي، خانیکی،

 زمستان. و پاییز اول، شماره ،اول پژوهشی جامعه اطالعاتی سال
روابط عمومی و رسانه. تهران: سایۀ روشن، ،1390،دیندارفرکوش، فیروز و صدري نیا، حسین

 .زمستان، چاپ چهارم
 انتشارات: تهران. تجربی هايچالش و محلی حکومت ساختار )1381حسین( صالحی،رجب

 کشور. هايشهرداري سازمان
. شدن جهانی عصر در مجازي اجتماعی هاي شبکه کارکرد)1389(رحمان زاده سید علی

 .78-49: 1389زمستان ،1 شماره ،1 دوره .فصلنامه مطالعات راهبردي سیاست گذاري
 .شهرداري نام به هاییسازمان اَبَر در عمومی روابط جایگاه و نقش )1394(مهدي ،رضوي کیا
، قابل مشاهده در: مشهد شهرداري المللبین  و عمومی روابط

www.imna.ir/news/218525 
 روابط توسعۀ فعالیت در مجازي هاي اجتماعی شبکه کاربردهاي) 1392(ساعدي طاهره

 فصلنامه .تهران) ههاي دانشگا ارتباطات استادان دید ازسیما( و صدا سازمان عمومی
 ،91 پیاپی شماره ،2 شماره ،24 دوره ،7 مقاله .وسایل ارتباط جمعی رسانه

 .147-119: 1392تابستان
فصلنامۀ  .نقش روابط عمومی در تسهیل ارتباطات مردمی) 1376(سفیدي، هوشمند

 .1 ههنرهشتم، شمار
 شبکه پرقدرت امواج روي بر نوین عمومی روابط سواري موج )1390(محمد فر، سلطانی
 تهران. ،الکترونیک روابط عمومی همایش هفتمین به شده ارائه اجتماعی، مقاله هاي

ارتباطات رسانه اي در روابط عمومی. تهران:پارس سینا، ) 1381(سیدمحسنی، سیدشهاب
 .چاپ اول، زمستان

 اساس بر پذیر مشارکت مدیریت )1384(رضا محمد زواره، تولیت مجید، محمدي، شیخ
 تهران. ایران، ایز انستیتو پیشنهاد ها، نظام
 عمومی. روابط کارگزار مؤسسه عمومی، روابط مباي )1388(احمد اي، ایله یحیایی
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 چکیده
مطرح کـرد. در  عرصه اینرا در  نوینیهاي  ورود فضاي مجازي به دنیاي ارتباطات دیدگاه

ارتبـاطی همـراه  تازههاي  ارتباطات، توسعه فناوریهاي ارتباطی همیشه با ایجاد نظریه علوم
اند که  اي پیدا کرده هاي اجتماعی، مفاهیم زمان و مکان معانی تـازه بوده است. در شبکه

و امکان  اطالعاتانتقال آنـی  .با معانی سنّتی آن در جوامع سنّتی و صنعتی تفاوت دارد
ان میان افراد در نقاط مختلـف، فواصـل زمـانی و مکـانی را از میان برده و زم ارتباط هم
توانـد بـا ورود به این امروزه هر کسی مـی .هاي نظم سابق را مخدوش کرده است چارچوب

در  بر این اساس .تعداد ارسال کند ها هر پیامی را به هر کسی در هر کجا و به هر شبکه
ط عمومی و بررسی کاربردها و نقشی که شبکه هاي اجتماعی در به جایگاه روابحاضر  مقاله

 .می پردازیم ،کندمی ایفا هاي روابط عمومی  انجام وظایف و ماموریت
 روابط عمومی، شبکه هاي اجتماعی، شبکه مجازي، رسانه هاي اجتماعی کلمات کلیدي:
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 مقدمه
 یعبـارت و بـیش از هـر واژه ارتباط دارندکـه بـا فـضاي مجـازي  افرادي درحال حاضر 
 مجازي و اینترنتفضاي  زیادي ازها بخش  این شبکه .دنرا می شنو »هاي اجتماعی شبکه«

بندي سایت الکسا،  رتبه وبسایت ها بر اساس ترین. پـر بازدیدبه خود اختصاص داده اندرا 
محتواها و تقریباً در همۀ محیطهاي واقعی نیز صحبت از  .هاي اجتمـاعی هـستند شبکه

. اما بـه راسـتی ایـن می شود هاي اجتماعی دریافت اطالعاتی است که از طریـق شبکه
استفاده  سمتچـه ویژگیهایی دارند؟ چرا کاربران به  و ستنده ههـاي اجتمـاعی چ شـبکه

مجازي وجود  يها انـد؟ چه قابلیتهایی در این شبکه آورده يهاي اجتمـاعی رو از شبکه
 تر، نهادهـاي روابـط خود جذب کرده است؟ از همۀ  مهمسوي کاربران را به  غالبدارد که 

خصوصی و شرکتهـا و  موسساتاي و ارتباطی در  عمـومی بـه عنـوان کـارگزاران رسانه
به عمل می اجتماعی اي از شبکه ها  چـه اسـتفاده   هاو وزارتخانـه  نهادهاي دولتی نیـز

 اهداف توسعههـا بـراي  و توانمندیهـاي ایـن شـبکه هاز ظرفیتمی توان ا اندازهآورند؟ تا چه 
توان یک مدل کاربردي و عملی براي  عمومی استفاده کرد؟ آیا می روابط يمأموریتها و

 ی؟ اینها سؤاالتنمودعمومی ارائه  هاي اجتماعی مجازي در روابط استفاده از قابلیتهاي شبکه
و نقش و در فضاي مجازي هاي اجتماعی  را بـه مطالعـۀ پیرامـون شبکه است که نویسنده

 ترغیب نموده است.عمومی  کاربرد آنها در روابط
 هاي اجتماعی مجازي شبکه
 که از پدیده است هاي اجتماعی از جمله محصوالت شـبکۀ جهـانی فـضاي مجـازي شبکه
ضاي مجازي به دنیاي ارتباطات رود. ورود ف شمار می هدر دنیاي ارتباطات ب جدید  هاي

ارتباطات، توسعه فناوریهاي ارتباطی  علوممطرح کـرد. در  عرصه اینرا در  نوینیدیدگاههاي 
ا یارتبـاطی همـراه بوده است. مانوئل کاستلز (استاد اسپان تازههاي  همیشه با ایجاد نظریه

 اي حت عنوان جامعه شبکهپـرداز ارتباطـات در کتاب خود ت هیو نظر یایی دانشگاه کالیفرن
شده را با اختراع  "شاهراه اطالعاتی"و عصر ارتباطات دگرگونی فناورانه را که منجر به ایجاد 

براي  اعتقاد داردداند و  سال پیش از میالد مشابه می 700بزرگ حـروف الفبـا در یونان 
هـاي مکتـوب،  نخستین بار در تاریخ رسانه، ابرمتن یا فرازبانی شکل گرفته اسـت کـه شـیوه

شـفاهی، دیـداري و شـنیداري ارتباطات انسانی را در چارچوب یک سیـستم، یکپارچـه 
سازي  دلیل قابلیت یکپارچه نام دارد، به "شـاهراه اطالعاتی"ایـن پدیـده کـه  .سـازد مـی

صویر و صدا در یک سیـستم و شـبکۀ جهانی، ماهیت ارتباطات را دستخوش متن، ت
   )233: 1383دگرگونیهاي بنیادین ساخته است ( کستلز، 
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هاي اجتماعی مجازي محصول همگرایی سه فرایند  شبکه  )1383( معتقد است کاستلز 
د متکی به داري و اقتصا تاریخی مستقل هستند: انقالب اطالعات، تجدید ساختار سرمایه

 .1960برنامـه ریـزي و نهضت هاي فرهنگی دهۀ 
 ست؟یچ یوابط عمومر
با  یستیبا م،یکن یرا بررس یاجتماع يهاو شبکه یروابط عموم نیب رابطهکه از آن شیپ

 .میآشنا شو» ۱پی. آر« به اختصار  یاز روابط عموم یکل یفیتعر
 يهااز اقدامات و کوشش ايمجموعه عمومی روابط گفت: توانیساده م یفیتعر در

که  ییهاارتباطاتِ مؤثر و هدفمند با گروه يِبرقرار ياست که هر سازمان برا ياشدهحساب
برند  نیب یپل ارتباط یروابط عموم گری. به عبارت ددهدیاست انجام م با آن در ارتباط

 .) استنفعانیذ یبه عبارت کل ای( و مشتریان نیاطبفرد) و مخ ای(سازمان 
 تالیجید یروابط عموم ایمدرن  یبه نام روابط عموم يدیاست که با مفهوم جد یسال چند

حضور دارند،  یاجتماع يهاشما در شبکه نیمخاطب ی. به زبان ساده وقتمیاآشنا شده زین
 کی. پس به دیهدفمند در آنها هست تیبه فعال ریچه نه، ناگز دیشما چه دوست داشته باش

 قی. (البته که مصاددیارو آورده یاجتماع يهاو مدرن همانند شبکه تالیجید یدرگاه ارتباط
 .)شودیمحدود نم یاجتماع يهاتنها به شبکه تالیجیمدرن و د یروابط عموم

 يو سازمان محور به سمت برقرار هیسو کیمدرن حرکت از ارتباطات  یروابط عموم در
تنها رکن  یسنت یدر روابط عموم یعبارت. به پیش می رودارتباط متقارن و مخاطب محور 
اما  کرد،یرا اتخاذ م یماتیتصم ش،یهاو چارچوب هااستیفعال سازمان بود و بر اساس س

 کنندیم فایدر آن ا یمهم ارینقش بس زین نفعانیو ذ ستیشکل ن نیمدرن به ا یروابط عموم
و  فیان، بر اساس تعرسازم یروابط عموم يهااز برنامه ياریاست که بس لیدل نیو به هم

 .شودیم یطراح نفعانیروابط با ذ
  یاجتماع يشبکه ها نقش
 يهانقش شبکه میتوانیم م،یآشنا شد یبا مفهوم روابط عموم یکه به شکل کل حال

. تا میشو خودمان روزانه یوارد زندگ یکم دییای. بمیکن یمفهوم بررس نیرا در ا یاجتماع
صحبت  يهمکارانمان در مورد خبر ایاز دوستان  یکیبا  میخواستیم یوقت شیچندسال پ

؛ دمیشن يزیچ نیدر اخبار چن ایفالن خبر را خواندم!  نامه: امروز در روزمیگفتیم م،یکن
 روند االن چگونه است؟ نیا اما

                                                           
1 PR: Public relations 
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را  تییفالن تو رئیس جمهور دیگویم یکی شودیم یاسیصحبت از اخبار س یوقت امروزه
 استیس يایموضوع محدود به دن نیخبر را خواندم. اما ا نیدر تلگرام ا دیگویم يگریزد و د

 يهاشبکه نای …و يهنر ،یاجتماع ،یفرهنگ ،يموضوعات اقتصاد یدر مورد تمام ست،ین
 اند.خبر شده نبعبه م لیهستند که تبد یاجتماع

خبر  نیفوت کرد، شما ا یتیسلبر کیکه  يبار نیآخر دیاوریب ادیبه  د،یدار تردیداگر هنوز 
 !؟یسنت يهارسانه ای دیمطلع شد یاجتماع يهارا از شبکه

 در سازمان یروابط عموم گاهیجا
ها سازماناکثر هاست. در در سازمان ي عملیاتیهابخش متنوع تریناز  یکی یعموم روابط

از ارکان سازمان  یکیبخش جدا به عنوان  کیدر  یکه عموما بزرگ هم هستند روابط عموم
از  یمدرن مطرح شد، برخ یکه مبحث روابط عموم یاست. اما از زمان تیدر حال فعال

 ریز یشغل گاهیجا کیبه عنوان  را PR، و متوسط می باشند عمدتا کوچککه  هاسازمان
 .می گیرنددر نظر ی منابع انسان یگاه یحتیا و بازاریابی مجموعه واحد 

 ،یو روابط عموم یاجتماع يهاشبکه ارتباط تنگاتنگ لیدل که به مینیبیم ی نیزگاه
را  گاهیجا دو نیواحد مشترك ا کحتی ی اینفر است و  کبه عهده یبخش  دو نیا یتریمد
 یستیقدر باالست که حتما باآن یروابط عموم تی. اما به طور قطع اهمکندیم تیریمد

 توانندیم زین یاجتماع يهاهمانطور که شبکه شد،جداگانه خود را داشته با میت ایشخص 
 د.خارج شون بازاریابی یا برندینگمجموعه  ریباشند و از ز ییها بخش جدادر سازمان

توجه خاص  دبای یاطالعات جامعه و یاجتماع هايشبکه با توجه به توسعه هایروابط عموم
اطالعات و  عیاطالعات، توز دیخود را به دو عنصر اطالعات و ارتباطات معطوف کند. تول

تسلط بر ارتباطات  ،یروابط عموم يدانش نظرء سو، ارتقا کیاستفاده از اطالعات از 
از  یبه افکار عموم یدهدر جهت شکل جدید ياز رسانه ها سبو استفاده منا یاجتماع

 دیدهه سوم عصر جد یتکامل روابط عموم شتریعصر حاضر در روند ب يازهاین گرید يسو
 .اشدبیم

و  یارتباط دیجد يفناور يریدر واقع نحوه بکارگ یاجتماع يهاشبکه یروابط عموم
مخاطبان به  يهابرخواسته منطبقدر جهت ارائه خدمات  یاطالع رسان نینو يهاوهیش

. روابط باشدیم نترنتیبر بستر ا یاجتماع يهابر خط و در درون شبکه يصورت لحظه ا
. شودیتر به مخاطب خالصه نم عیبر وب دو تنها در ارائه خدمات بهتر و سر یمبتن یعموم

و  رتراحت اریبتواند نظرات خود را بس یا مشتري تا مخاطب کندیرا فراهم م یطیبلکه شرا
 .برساند ارشد و میانی رانیبه اطالع مد يقو موانعو عبور از  هاتین گذراندن محدودوبد
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 هوشمند یعموم و روابط یاجتماع يهاشبکه
 تر،ییتو مانند باشندیامروز در حال توسعه م دنیايکه به سرعت در  یاجتماع يهاشبکه

به سرعت در جهان امروز در  که ویگوگل و،بوك سیپادکست و ف س،یاسپ يما وب،یوتی
قرار دارند. توسعه  یکیالکترون یدر خدمت روابط عموم یهمگ ،باشندیحال توسعه م

آن قرار  ياطالعات و کاربردها يکه در خدمت فناور يو سخت افزار ينرم افزار يهايفناور
 شینا مشخص را در پ يا ندهیکرده است و آ يو تحول جد رییگرفته جهان را دچار تغ

 قرار داده است.  دیانسان عصر جد
 نهیدر همه زم راتییتغ نیاست ا یو اساس عیسر رییکه جهان در حال تغ میباور کن دیبا
 ياست به عنوان مثال در حوزه ها انیدرجر یو اجتماع یاسیس ،یفرهنگ ،ياقتصاد يها

پول  ،یکیالکترون يبانکدار ،یکیهمچون تجارت الکترون ییهادهیشاهد پد ياقتصاد
 يهاشامل توسعه شبکه یاجتماع راتییتغ میباشیم يو کارت اعتبار یتالیجید

 يهامدارس هوشمند در دانشگاه ،یتالیجید يمحتوا ،یکیالکترون ،آموزشیاجتماع
 تای. نهاباشندیم یفرهنگ راتییاز تغ یمشخص يهاو امثال آنها نمونه يمجاز ای یکیالکترون

و  یتالیجید یدموکراس ،یکیالکترون يریگيرا ،یکالکترونی دولت شامل یاسیرات سییتغ
سمت روابط ه ب دیبا زین یسنت یکه روابط عموم بپذیریم دیبا حاالو . شودیامثال آن م

 یزمان یکند. روابط عموم رییتغ یاجتماع يهاو هماهنگ بودن با شبکه یکیالکترون یعموم
 .شود دهیآن د ندهیکه آ ردیا و درست قرار گیپو ریمس کیدر  تواندیم

موجود که امروزه استفاده از  يهايبر اساس توانمند دیمطلوب با ندهیبه آ دنیرس يبرا
باور را  نیا یاجتماع يهاشبکه رایکرد. ز يزیدر صدر آن است برنامه ر یاجتماع يهاشبکه

 نیا. بنابردهندیدر خدمت انسان قرار م گانیبه را زیرا ن خواهند کرد و ابزار آن تیتقو
و  دهیچیپ يبه سخت افزارها يازین کینزد ندهیبدانند که در آ دیبا هایران روابط عمومیمد

 شبه دان توانندیم یاجتماع يهابا استفاده از شبکه یندارند. آنها به راحت یبوم ينرم افزارها
 متصل شوند.  یجهان

 رسانی کارکرد اساسی شبکه هاي اجتماعی اطالع
از تحوالت  یاطالع رسان ،یاجتماع شبکه هاي جمله از ها، رسانه یاساس ياز کارکردها یکی 

ارتباط  لیوسا زانگی بهت شرفتی. پشوندی واقع م یاجتمـاع طیاست که در مح یعیو وقا
اطـالع  امکان هاکه انسان کرده لیتبد یدر قـرن حاضـر، جهان را به دهکده کوچک یجمعـ

و جـامع دارند. در عصر ارتباطات  عسـری سیارو حـوادث جهـان را ب عیااز همه وقـ یـابی
خاص  ییایمنطقه جغراف کی، منحصر به دنیا نقاط نیهر چند در دورتر اي حادثه چیه
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 صهازخصی العـاده و سـرعت فـوق یفـرامـکان ،ی: فـرازمـانیـژگـیرو سـه و نیو از ا ستین
ها در انسان یواجتماع يفرد یابعاد زندگ یاست. امروزه تمام جمعی ارتباط لیوسا هاي

 يدهانهـا ـراتییتغ نیها تا بزرگتررفتار انسان نی تریها رسوخ کرده و از خصوصرسانه
 .گرددیها ارائه مرسانه قیاز طر یاسـیو س یفرهنگـ يو ساختـارها یاجتمـاع

 ریو پردازش اطالعات) و دسترس پذ رهیذخ ،ي(گردآور سازي علم مناسب ،یرساناطالع
 .و انتقال اطالعات) است یابیساختن اطالعات (باز

 يروهایو کاربرد اطالعات، ن تیفیاست که به مطالعه ک یعلم يارشته ،یرساندانش اطالع
و استفاده مطلوب  یدسترس ياطالعات برا يسازهآماد ياطالعات و ابزارها انیحاکم بر جر

 ،يگردآور د،یپرداختن به آن بخش است که به تول یرسان. کار دانش اطالعپردازدیاز آن م
و کاربرد اطالعات مربوط  ل،یترجمه، انتقال، تبد ،یابیباز ره،یذخ ،یسازمانده

 . )21، 1380 ،يکری(وشودیم
 یاجتماع هاي شبکه

علم،  دیمؤثر در تول ياز بسترها توانیرا م یاجتماع هاي شبکه ،یارتباطات علم يایدن در
است که با فراهم  نیا یدانست. هدف شبکه اجتماع یو اجتماع يو رشد فرد دیاشتراك عقا

 يبه رشد و ارتقا ،یاجتماع هیسرما لیو تشک يفرد يهاهیسرما نیآوردن امکان ارتباط ب
 .سطح علم کمک کند

متخصصان،  نیارتباط ب لیو تسه یاجتماع هیسرما جادیا ،یهر شبکه اجتماع یکل هدف
از  ،یاجتماع هیبه سرما يفرد هیسرما لیمتعدد است. تبد هاي هنرمندان و صاحبان حرفه

به دانش  يدانش فرد ق،یطر نیاست. از ا یعلم يهاحوزه یمسائل مهم و مورد توجه تمام
 يبردارعلم بهره يایحل مسائل و مشکالت دن يبرا یجمع ییناو در واقع از دا لیتبد یجمع

 .شودیم
 يمجاز یاجتماع هاي شبکه 
 یاز روح حاکم بر روابط واقع یرا که خال ياز ارتباطات مجاز يدیارتباطات، نوع جد انقالب 

به موازات  يدیو... جهان جد نترنتیماهواره، ا قیاست به وجود آورده است. از طر یاجتماع
دارند که  يو متکثر عیمخاطبان وس یکیالکترون هاي . رسانهدی آیبه وجود م یجهان واقع

 نی. در چنی کنندمخاطبان عرضه م نیرا به ا نینماد يمحتوا ثیاز ح هایی مجموعه
 یکیالکتـرون هاي واسطـه قطری از همه ها و فرهنگ ردی گیشکل م يمجاز يفضا یطیشرا

و  ی. فواصل زمانی کنندم دایپ اي تازه یزمان و مکـان معان ـمیو مفاه ی شوندمنتقـل م
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و امکان  ها هسرمای و ها اطالعات، داده انتقالو  ی شوندبرداشته م انیعمالً از م یمکان
 .دمی آی وجود افراد در نقاط مختلف به انیارتباط همزمان م

 در عصر حاضر یروابط عموم واقعی ازین یاجتماع يهاشبکه
 یابیو اطالع یرساناست که هم ابزار اطالع يبستر لیبر موبا یمبتن یاجتماع يهاشبکه

 نی. ارا برآورند هایروابط عموم یارتباط يازهایاز ن یبخش توانندیو م می شوندمحسوب 
 تیریاز امور خود را مد ياریاست تا ارتباطات و بس یروابط عموم يبرا ییفرصت طال کی

و  برندیهوشمند بهره م يهایاز گوش کنندیاستفاده م لیکه از موبا يکند. اکثر افراد
روزمره خود  یارتباطات زندگ ریناپذکیرا جزو تفک لیموبا یاجتماع يهاهم شبکه ياریبس
 یو شرط چشم پوش دیقیب یرسانطالعدرگاه ا نیاز ا توانیم ایصورت آ نیدر ا دانند،یم

 گرفت؟ دهیکرد و آن را ناد
در حوزه  يسازآموزش و فرهنگ ،یارتباط يهابهبود و توسعه مهارت يبرا يوجود بستر 

و  ییایحفظ پو يجامعه برا کی ازین کیآکادم یو توسعه روابط عموم تیارتباطات، تقو
 مخاطب یها و مراکز انتفاعسازمان ژهیها به وسازمان اتیو تداوم ح یهستو  است يکارآمد

 يواحد قیرابطه از طر نیاست و ا رامونیبا جامعه پ يرابطه حداکثر جادیمحور، منوط به ا
 .شودیم تیریبرقرار و مد یبه نام روابط عموم

ها  یروابط عموم زیمدعاست که فصول تما نیگواه ا یروابط عموم خچهیگذرا بر تار يمرور
 ییاقتضا طیمسلط در هر دوره بنا شده است. شرا یارتباط يبسترها و ابزارها يبر مبنا

 يو رشد شبکه ها لیو موبا نترنتیاطالعات و ارتباطات بر بستر ا يو گسترش فناور یکنون
موجود  طیاز خرد فناورانه با شرا يها با برخوردار یکند روابط عموم یم جابیا یعاجتما

و در عین حال مخاطبان خود را نیز روز به  مخاطب مواجه نشوند زشیر همسو شده تا با
 روز افزایش دهند.
که در گستره  دهدیامکان را م نیها اسازمان یبه روابط عموم يمجاز يابزار و امکانات فضا

با  یبا مخاطبانشان ارتباط برقرار کنند. روابط عموم يشتریو با سرعت ب ییایجغراف عیوس
صورت  هب تواندیآن م قیکرده که از طر دایرا پ يابه رسانه یکم امکان دسترس اریبس نهیهز

از اطالعات در  یرا پست کند و حجم دئویکار کند، همزمان متن، عکس، و ياچندرسانه
از مخاطبان  ییباال اریبه حجم بس نهیهز نیزمان و کمتر نیترعیمورد سازمان را در سر

آنان  يهاپاسخ یزمان به صورت آن نیبرساند و در کمترمورد نظر خود  انیمشتر ایهدف 
 .کنند و به آنها پاسخ دهد افتینظر در ای کیرا به صورت ال
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حال که  نیفضا در ع نیاست، ا وستهیبه هم پ يهاها و انسانشبکه يفضا ،يمجاز يفضا
 هایروابط عموم يو ارتباط را برا ترعیرا وس هایمخاطبان در دسترس روابط عموم رهیدا

و  یارتباط ،یتوامان فن يهایهااست که از آگ يافراد ازمندین کند،یم عیو تسر لیتسه
 .تحوالت حرکت کنند يفضا همسو نیبرخوردار باشند تا در ا زمال تخصصی دانش

 يهاامکان را به بخش نیا يدر عرصه مجاز یروابط عموم رانیحضور فعال و پررنگ مد
مخاطبان خود قرار  اریتا اطالعات درست را با سرعت در اخت دهدیسازمان م کیمختلف 

 .دهند
و  ینیموج آفر يبرا توانندیم هایاست که روابط عموم یامکان ،ياشبکه يفضا در واقع

و  یارزش سازمان یبرند و اطالع رسان تیتقو ،یغاتیتبل ،یارتباط يهانیانواع کمپ ياجرا
 .رندینام و نشان سازمان خود از آن بهره گ ای تافروش کاال، خدم عیترف تاًینها

است که  يرینظ یامکان ب ،فراتر از تصور یزمان یو ب يمجاز يایبدون مرز دن یگستردگ
 یسازد، ارتباط یم کیممکن نزد تیوضع نیترنهیشیرا به ب هایروابط عموم یتوان ارتباط

روابط  کی یابیمالك ارز قتیبا فردفرد مخاطبان در حق ریمستمر، موثر و فراگ م،یمستق
 یخط مش زینبودن و ن ایمثل برخط بودن  ییهاامروز در مقوله يایدر دن کیکترونال یعموم

 .شودیاست سنجش م هیسو کی یکه ارتباط یمونولوگ ای و هیارتباط دوسو یعنی یالوگید
و  یرساناست که هم ابزار اطالع يبستر لیبر موبا یمبتن یاجتماع يهاامروزه شبکه

 هایروابط عموم یارتباط يازهایاز ن یبرآورنده بخش توانندیمحسوب شده و هم م یابیاطالع
 يهانهیاست که بدون صرف هز یروابط عموم يبرا ییفرصت طال کی نی. امحسوب شود

 ياریو بس ، تعامالتارتباطات یبه راحت یاجتماع يهادر شبکه ،یو نظرسنج یابیبازار يباال
از  کنندیاستفاده م لیکه از موبا ي. چراکه اکثر افرادکنندیم تیریاز امور خود را مد

 کیرا جزو تفک لیموبا یاجتماع يهاهم شبکه ياریو بس برندیهوشمند بهره م يهایگوش
درگاه  نیاز ا توانیم ایصورت آ نیدر ا دانند،یروزمره خود م یارتباطات زندگ ریناپذ

 کیالکترون یروابط عموم يایکرد و آن را در دن یو شرط چشم پوش دیقیب یرساناطالع
 گرفت؟ دهیناد

 یو حت امهایتبادل اطالعات و پ يبرا یگاهیگسترده مخاطبان جا فیبه سبب ط تیظرف نیا
و هوشمندانه در جهت اهداف  یبه خوب یموفق روابط عموم رانیاست که مد غاتیتبل

تمام  نهیآئ« یعنی یکه روابط عموم میرینند. اگر بپذک یسازمان خود از آن ها استفاده م
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همگام با روابط  ریمس نیدر ا قایتواند دق یم لیکه موبا مییبگو میتوانیم ،»سازمان ينما
در هر زمان و هر مکان مخاطبان ما را در دسترس قرار  لیکه موبا رود. چرا شیبه پ یعموم

مخاطبان  شیسازمان به مخاطبان و نما ییبازنما يتواند برا یم یدسترس نیدهد و ا یم
 .می باشدسخت به دنبال آن  یکه روابط عموم يزیچ رد؛یگ ربه سازمان مورد استفاده قرا

کرده و بعد از ورود به آن ها حتما  یها مخاطب شناسشبکه نیبتواند در ا دیبا یروابط عموم
مورد نظر خود را  امیپ هیارتباط دوسو جادیمخاطبان آشنا شود و بعد از ا یتیبا سطح شخص

به سخت  يازین کینزد ندهیبدانند که در آ دیبا یروابط عموم کارگزارانارسال کند، لذا 
 یاجتماع يهابا استفاده از شبکه یندارند. آنها به راحت یبوم يو نرم افزارها دهیچیپ يافزارها

شک از گردونه  یبعرصه جا بمانند  نیجهان متصل شوند و اگر از ا ییبه دانا توانندیم
 .رقابت خارج خواهند شد

 نیها دانست و در اسازمان حتمیسرنوشت بخشی ازتوان  یرا م يمجاز يدر فضا زندگی
مناسب  يزیراز برنامه ریارتباط، ناگز يبه برقرار یذات ازیبه واسطه ن هایروابط عموم انیم

روابط  بود، بنابراینخواهند فضا  نیمطلوب در ا یستنیاز ز يبرخوردار يمطلوب براو 
 يبرا يمجاز  يهستند تا بتوانند در فضا نیآنال يها يگذارهیاز سرما ریناگز هایمعمو

آنان به سرعت  يازهایبه ابهامات و ن و کنند دیمناسب تول و محتواهاي هاامیمخاطبان خود پ
مخاطبان با سطوح مختلف  نیواسطه را ب یو ب عیسر يهاتماس جادیامکان ا ،دهندپاسخ 

 نیتام يبستر برا نیوارد عمل شوند و از ا عاًیسر حراندر زمان ب و سازمان فراهم کنند
 .ندیبهره جو متبوع خود سازمان و نشان نام یتعال و یعیاهداف ترف

 يادیز يهاها و فرصتچالش آینده يهافناورانه در دهه راتییقدرت و سرعت تغ دیتردیب
استفاده  نحوهآموزش  دیبا هایقرار خواهد داد. لذا روابط عموم هایروابط عموم يرو شیپ را

در دستور  ار يو سخت افزار يافزارنرم يهايو فناور نینو تیریمد يهاروش نیدتریاز جد
 کار خود قرار دهند.

 جمع بندي
 ياریدار بسپرچم یاجتماع يهاکه شبکه میبریبه سر م ییایدر دن می دانیمکه  همانطور

از موضوعات را  ياریآنها بس شرفتیپ عیگسترش و روند سر نیهستند. هم عیاز وقا



 
54 

  

به  طیمدرن است و شرا یموضوعات روابط عموم نیاز ا یکیالشعاع قرارداده است. تحت
 را انکار کرد. یدر روابط عموم یاجتماع يشبکه ها نقش توانیکه نم برده شیپ ياگونه

 منابع
تهران: طرح  .انیقلیعلاحد  و نیخاکباز افش ه:مترج  .عصر اطالعات )1383(کاستلز، مانوئل

 نو.

فرج  عبدالحسینترجمه  .علم اطالع رسانی در نظر و عمل) 1380(يکریو نایال ،يکریو انیپرا
 مشهد یدانشگاه فردوس. مشهد: پهلو
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 تکنیک هاي اطالع رسانی
 علیرضا پري زنگنه

  ارتباطات علوم ارشد یکارشناس
 اصفهان يشهردار 3 منطقه ارتباطات امور مسؤول و

 elnasad51@gmail.com 
 چکیده

جزء نیازهاي غریزي و اثبات  ،درجوامع امروزي دسترسی به اطالعات واقعی و بدون تغییر
شده هر شهروند بوده که با حجمه اي از رسانه هاي نوین ارتباطی این اطالعات دستخوش 
تغییر و دگرگونی می شود. هرشخص جهت دسترسی به اطالعات باید فنون آن را بداند که 
 در مواجهه با پیام هاي مختلف به سواالت مطرح شده رسانه اي پاسخ دهد که چه کسی

این پیام را تولید کرده است؟ هدف از ساخت این پیام چیست؟ این پیام براي چه فرهنگی 
ساخته شده است؟ از چه قالب و فنونی براي توجه مخاطب استفاده شده است؟ گیرندگان 

مذهبی هستند؟ از  ،تحصیلی ،این پیام چه اشخاصی هستند؟ یعنی در چه شرایط سنی
پیامها براي رسیدن به اهداف خود دست به هر ترفندي طرف دیگر اکثر تولید کنندگان 

متن  ،این ترفندها در تصاویر ،می زنند که مخاطبان بیشتري را جذب پیام هاي خود نمایند
ها و فیلم ها به چشم می خورد. با توجه به مطالب ذکر شده هر شخص در مواجهه با پیامها 

متعدد رسانه اي آشنایی داشته باشد تا باید به اینگونه سواالت پاسخ دهد و با ترفندهاي 
مورد اثابت پیام هاي کاذب قرار نگیرد که ذهن و وقت خود را تا رسیدن اطالعات صحیح 

باعث ترویج شایعات و اطالعات کذب نباشد. نوشته پیش  ،درگیر خود نماید و یا با انتشار آن
دروازه بانان رسانه ها و  ،ه هاکارکرد رسان ،انواع رسانه ،رو ابتدا به تعاریفی همچون؛ رسانه

تشریح سرمایه داران رسانه ها می پردازد و در آخر نحوه مواجهه با پیام ها را در قالب سواد 
اطالعاتی در اختیار خواننده قرار می دهد. امیدوارم توانسته باشم حق مطلب را در این 

 ته باشد. عرصه ادا کرده باشم و براي مخاطبان عزیز ارزش علمی و تخصصی داش
 روابط عمومی، اطالع رسانی، رسانه، ارتباطات جمعیکلمات کلیدي: 

mailto:elnasad51@gmail.com
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 مقدمه 
جداي از مباحث  ،هرشخص براي دسترسی به اطالعات راه هاي مختلفی را درنظر می گیرد

با انبوه  ،دسترسی به اطالعات روزمره ،علمی که به رسانه هاي مکتوب مراجعه می شود
تلویزیون دوکانال  ،رسانه ها باسختی انجام می شود. اگر دهه شصت را به خاطر بیاوریم

باعث می شد اعضاء خانواده را  ،برنامه هاي آن با محدودیت زمانی ،بیشتر نداشت
درکناریکدیگر به تماشاي آن بنشاند. و اطالعاتی که بدست می آوردند مهرتائید آن تلویزیون 

ویدئو نیز دردهه هفتاد  ،بود. زمانی نگذشت که عالوه بر کانالهاي دیگر تلویزیونی و یا رادیو
شبکه هاي مختلف تلویزیونی درون  ،به جمع رسانه ها پیوست. پس از آن رایانه و اینترنت

سریع جوامع را دربرگرفت  ،مرزي و برون مرزي و شبکه هاي اجتماعی این وسایل ارتباطی
لوهان جهان را به مانند دهکده اي به هم نزدیک کرد و عالوه بر و طبق گفته مارشال مک 

اطالعات درزمینه هاي مختلف بخصوص آموزش هاي فرهنگی را انتقال  ،سرگرمی خانواده ها
دسترسی به تکنولوژي هاي ارتباطی به سرعت اتفاق افتاد و  ،با ورود تلفن همراه ؛می داد

سترده روبرو هستیم که هرشخص می تواند به حاال با حجمه اي از وسایل ارتباط جمعی گ
راحتی هم از ایده دیگران باخبرشود و هم نظرشخصی خود را به گوش دیگران برساند و 

می توان گفت؛  ،این مطلب باعث شد صحت اطالعات دستخوش تغییرات عمده اي شود
و  دسترسی به اطالعات در دنیاي امروزي به سهولت امکان پذیرشده و اطالعات درست

 اما تائید  وصحت خبرها بامشکل روبرو شده است.  ،با سرعت به مخاطبان برسد ،غلط
حال باید هرفرد جهت دسترسی به اطالعات آنقدر تبحر داشته باشد تا بتواند اطالعات 

تشخیص دهد. بدین منظور سواد  ،صحیح با منبعی معتبر را از اطالعات دستخوش تغییر
کمک می کند هرشخص عالوه بر اینکه رسانه ها را  ،اطالعاتی و فراتراز آن سواد رسانه اي

نحوه انتخاب رسانه در مواقع دسترسی به اطالعات صحیح را نیز بداند و اطالعاتی  ،بشناسد
 مثمرثمر بدست آورد.

 ،دروازه بانان خبر ،تبارشناسی رسانه ،هدف از این نوشتار اهمیت رسانه و شناخت انواع آن
امیداست بتوانیم  ،راه هاي دسترسی صحیح به اطالعات و نحوه استفاده از رسانه می باشد

قشر  ،مطالبی مفید به سمع فعاالن این عرصه که بیشتر ،در این بمباران اطالعاتی امروزي
 برسانیم. ،جوان بوده و با آن دست و پنجه نرم می کنند
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هروندي رسیدن به زندگی مطلوب و ایده آل است که از طرق مختلف هرشخص حق هرش
رسیدن به  ،در عصر رسانه و تکنولوژي ها حق هر شهروندي ،به این ویژگیها دست می یابد

 ،بلکه سایر تکنولوژي ها ،تکنولوژي به تنهایی در زمینه رسانه نیست .شهروند هوشمنداست
ر اختیار شهروند قرار گیرند مانند تکنولوژي هاي نوین تنها بوسیله رسانه ها می توانند د

 ،تکنولوژي هاي مربوط به عمران ،بانکی که می توان در دسته خدماتی عنوان کرد
در  .همگی توسط تکنولوژي هاي نوین رسانه اي امکان پذیرند ،ترافیک و غیره ،شهرسازي

دن به جامعه ایده آل است که این راستا تمامی امکانات همراه آموزش رسانه اي الزمه رسی
شهروندي هوشمند باید باشد. هرچه شهروندان بیشتري در این عرصه راه  ،هر فرد در آن

جامعه به سمت قله هاي توسعه و جهانی شدن راه می پیماید. بدین منظور ابتدا باید  ،یابند
حیح تسهیل تا استفاده از رسانه در جهت اطالع رسانی ص ،رسانه  و انواع آن را شناخت

 گردد. 
 رسانه 

ازطریق ارتباط شفاهی و یا از طریق  ؛هرفرد جهت برقراري ارتباط به دوروش عمل می کند
 ،این وسایل ارتباطی همان رسانه است ،وسایل ارتباطی مانند تلفن و سایرشبکه هاي موجود

.. نیز از رسانه .رایانه و ،رادیو ،از طرفی دریافت پیام از وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون
رسانه وسیله  ؛استفاده نموده ایم. در نهایت اینگونه می توان تعریفی از رسانه را عنوان کرد

 ،گفتمان ،اي براي نقل و انتقال اطالعات که می تواند این اطالعات به طور کلی شامل؛ اخبار
 آموزش و سرگرمی باشد.

 ،جارچی ها ،ه دست مردم می رسید مانند؛ دوداز زمان هاي گذشته پیام به طرق مختلف ب
دیوار نویسی و با اختراع ماشین چاپ اولین اطالع رسانی به صورت چاپی  ،سنگ نوشته ها

اما امروز  .انجام شد که حاکمان تصمیم می گرفتند چه مطالبی را به گوش مردم برسانند
اشته باشد از طریق با پیشرفت تکنولوژي هاي ارتباطی هرشخص اگر حرفی براي گفتن د

رسانه ها منتشر می کند. می توان گفت رد و بدل شدن اطالعات مهمترین نیازهاي جامعه 
عموم می توانند  ،زیرا به کمک رسانه ها ،به حساب می آید و از ارزش باالیی برخوردار است

ی بهتر با محیط زندگ ،پیام ها و خواسته هاي خویش را به دیگران انتقال و یا دریافت کنند
خود را با آن هماهنگ سازند و براي بهبود شرایط آن اقدام نمایند با افزایش  ،آشنا شوند
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راهکارهاي  ،هرکشوري در مواقع بحران می تواند با مشارکت عموم ،معلومات عمومی
 مناسبی جهت برون رفت و رسیدن به شرایط عادي تالش نماید.

 انواع رسانه و اثرات آن 
ه ها به اقسام مختلف انجام می شود مانند تقسیم بندي رسانه از لحاظ تقسیم بندي رسان

تقسیم بندي رسانه از لحاظ تاریخی تشکیل شده از رسانه هاي  .فراگیري و اعتبار ،تاریخی
روزنامه و...) و رسانه هاي نوین ارتباطی که همگی به صورت ذیل تقسیم  ،قدیمی (کتاب

 می گردند. 
 ...برشور و ،کاتالوگ ،روزنامه ،مجله ،رسانه هاي مکتوب؛ کتاب )1

 موسیقی ،تلفن ،رادیو ؛رسانه هاي شنیداري )2

 عکس  ،پوستر ،انواع تلویزیون هاي شهري ؛رسانه هاي تصویري )3

 اینترنت و... ،تبلت ،رایانه ،تلفن همراه ،تلویزیون ؛رسانه هاي ترکیبی (الکترونیکی) )4

 منطقه اي و بین المللی ،ملی ،محلی تقسیم بندي از لحاظ فراگیري :
 )1395 ،خاکستري و سیاه(قدیري ،سفید تقسیم بندي از لحاظ اعتبار :

 ،اثرگذاري خاصی دارند ،هرکدام از رسانه ها .بحث ما پیرامون رسانه هاي تاریخی است
 ،رسانه هاي شنیداري در امتداد حواس شنوایی ،رسانه هاي مکتوب در امتداد حواس بینایی

رسانه هاي تصویري درامتداد حواس بینایی و رسانه هاي الکترونیکی بیشترین حواس را 
جهت برقراري ارتباط درگیر می نماید. در نتیجه هرپیام از طرق مختلف می تواند بر 
مخاطبان  اثر بگذارد و این به افراد مختلف بستگی دارد که کدام حواس مخاطب در حین 

آن را داشته باشد به همین منظور مبلغان پیام جهت ارسال آمادگی دریافت  ،پخش پیام
پیام از کانال هاي مختلف  استفاده می نمایند. در مورد رسانه هاي ترکیبی که بیشترین 

اثرگذاري آن به مراتب باالتر است زیرا مخاطب درحین  ،حواس را درگیر می کند
قولی مخاطب را به دل ماجرا  حواس هاي مربوطه را آماده پذیرش پیام می کند و به،توجه

 می کشاند. 
 کارکرد رسانه ها 

اگر به کارکرد رسانه ها خوب دقت کنیم هرکدام براي جلب توجه به پیام ارسالی خود 
راهنمایی و  ،سرگرمی ،هایی را ایفا می کنند. کارکردهایی مانند اطالع رسانی و اخبارنقش

مخاطبان  .رسانه محسوب می شود آموزش و انتقال فرهنگ جزء اهداف اصلی،رهبري
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 بعد ،ها را عمدتا براي اطالع رسانی می خواهند که اطالعات روزمره را دریافت نمایندرسانه
مخاطب جهت رفع خستگی در کنار خانواده به سراغ  ،از یک روز کاري و خسته کننده

آن عملیات در این حین در برابر  ،رسانه می رود و به تماشاي فیلم و سریال می نشیند
اما در مورد راهنمایی و رهبري مواقع انتخابات  ،آموزش و انتقال فرهنگ صورت می گیرد

را به یاد آورد که رهبران افکار در صدد کسب آراي بیشتر براي کاندیداهاي خود می باشند 
کاشت درخت نیز می توان  ،حفظ محیط زیست و رفع آلودگی هوا ؛و یا به موارد دیگر مانند

 ،نظر دسته بندي رسانه ها؛ رسانه اي مانند تلویزیون عالوه بر افکت صدا نمود. از اشاره
از این رسانه می توان  ،تصویر نیز باید گواه وقوع حادثه باشد تا براي مخاطب جذاب شود

براي سرگرمی در کنار خانواده در نظر گرفته شود  ،در ساخت فیلم هاي جذاب و آموزشی
در تلویزیون به دلیل دو ویژگی از عمق و وزن خاصی برخوردار است زیرا اطالعات و اخبار 

صمیمیت از لحاظ مخاطب که به همراه  ،یکی سرعت انتقال و دیگري ایجاد صمیمیت است
خانواده به تماشا می نشیند و دیگر صمیمیت از لحاظ ارتباط با گوینده و عوامل اجرایی 

مثال اخبار از زبان گوینده خاص بهتر در  ،تلویزیون است که براي مخاطب بوجود می آورد
او اثر می کند. رسانه اي دیگر مانند رادیو تمام اجزاء نمایش در صدا خالصه می شود و 
فقط شنونده باید با گوش خود به وقوع حادثه پی ببرد در نتیجه حس شنوایی او فعال می 

انه هاي گرم محسوب شود رسانه اي مانند رادیو که به گفته مارشال مک لوهان جزء رس
 د. می شود زیرا در حین توجه به رادیو می تواند کارهاي دیگر مانند رانندگی را انجام ده

 تبارشناسی 
تبارشناسی به معناي لزوم شناخت سابقه و سمت و سوي رسانه ها می باشد و این که یک 

 .)1395 ،جناح و ایدئولوژي نزدیکی یا وابستگی دارد(قدیري ،حزب ،رسانه به چه فرد
نقش رسانه یکی از مهمترین  .نقش رسانه را احزاب و جناح ها و ایدئولوژي ها بازي می کنند

موضوعی است که مخاطبان جهت استفاده از رسانه باید درنظر داشته باشند. عالوه براین 
 عمده ترین نقش رسانه عبارتست از:« ،اجزایی دیگر در اجراي نقش رسانه دخیل هستند

 ). 1387 ،اطالع رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی(دادگران ،آموزش ،زيفرهنگ سا
اعتبار نیز یکی از مواردي است که در برخورد با رسانه باید در نظر گرفته شود و سپس از 

هرچه اعتبار رسانه باالتر باشد شهرت رسانه نیز افزایش یافته و مورد  ،آن استفاده نمود
خواهند گرفت. هدف رسانه ها اقناع ذهن مخاطبان است لذا اعتماد مخاطبان بیشتري قرار 
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لذا رسانه اي داراي  ،جهت غلبه بر ذهن مخاطبان ممکن است دست به هر ترفندي بزنند
رسانه اي که پیام از آن  .اعتبار است که با استفاده از روش هاي مثبت دست به اقناع زند

به گونه اي که  .تبار آن رسانه باال رودمنتشر می شود باید داراي پیامی واقعی بوده تا اع
این سرعت انتشار خبر در  .تماشاگر احساس کند در لحظه وقوع حادثه در آنجا حضور دارد

چیزي را برایش تعریف  ،تلویزیون بی اعتمادي هاي تماشاگر را از بین می برد و در واقع
خود همه وقایع را تماشا نمی کند؛ بلکه او را مستقیما به محل حادثه می بردو با چشمان 

برخی مواقع در تلویزیون هاي ماهواره و یا کلیپهاي ارسالی در  .)1387،دادگران(می کند
منتشر می  ،فضاي مجازي تصاویر و یا فیلم هاي ساختگی مونتاژکاري شده براي تبلیغات

شود که نباید در ردیف اعتماد قرار گیرند. در هر صورت تلفیق فیلم واقعی و گفتمان به 
حتی درك رسانه اي آن باالتر از حضور فرد در محل واقعه  ،زوایاي مختلف واقعه می پردازد

زیرا در محل وقوع حادثه ممکن است شخص به تمام زوایاي حادثه دسترسی نداشته  ،است
خبرنگار با تصاویر واقعی و بیان علت حادثه می تواند به طور کامل اطالع رسانی  باشد ولی

صحت پیام را افزایش دهد. در هر صورت اینگونه رسانه ها  ،نماید و عالوه بر اعتبار رسانه
اعتماد مخاطب را نسبت به رسانه مورد نظر باال  ،عالوه براینکه از میزان شایعه می کاهند

 می برند. 
 ه بانان رسانه درواز

جناح و  ،حزبی ،مدیران و مسئولین رسانه ها هستند که طبق قوانین حکومتی ،دروازه بان
خط قرمزهایی در انتشار اخبار در نظر می گیرند که برخی مواقع با تحلیل  ،ایدئولوژي ها

مسیر افکار عمومی را جهت داده و می خواهند مانند  ،اخبار و یا دستکاري در اصل خبر
رسانه هاي برون  ،دسته اي دیگر از رسانه ها ،ران افکار برمخاطبان بیشتري غلبه یابندرهب

سرمایه  ،مالک بیشتر رسانه ها ،مرزي است که باید به دستهاي پشت پرده آن توجه نمود
.. روبرت مرداك مولتی .داران هستند که نمونه بازر آن مالک فارسی وان و فاکس نیوز و

آنها می خواهند ذهن مخاطبان را از طریق برنامه هاي متنوع ،ی استمیلیاردر صهیونیست
خود به یک فرهنگ معطوف سازند و سایر فرهنگ هاي سنتی را کمرنگ نمایند تا از طریق 
آن بتوانند بردنیا سلطه یافته و سیاست ها وکاالهاي خود را عرضه نمایند. اما دروازه بانان 

ورزشی و غیره اخبار  ،مذهبی -اعتقادي ،ف شخصیتیدیگر بنا به سلیقه هاي اشخاص مختل
مربوطه را منتشر می کنند مثال هرشخص بنابر جانب داري از تیم ورزشی مطالب مثبت را 
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منتشر و از انتشار اخبار منفی پرهیز می کنند که در همه افراد جامعه به شکل ها و طرق 
ورد هر پیامی با سالیق مختلف در نتیجه می توان گفت اطالع رسانی در م ،مختلف می باشد

شخص جهت کسب اطالعات دقیق تر به سایر رسانه ها  ،منتشر شده و در برابر هرموضوعی
کنترل پیام ها توسط حاکمان  ،مراجعه می نماید. در نتیجه باگسترش رسانه هاي امروزي

اطالع رسانی صحیح  از طریق دولت  ؛از این رو می توان گفت .به سختی انجام می پذیرد
ها امري شایسته و بسیار مهم در جامعه به حساب می آید که خود می تواند افکار عمومی 

 را در سطح جامعه متعادل نماید. 
 سواد اطالعاتی

 ،مکان یابی ،مهارت هاي تشخیص ،سواد اطالعاتی شامل شناخت نیازهاي اطالعاتی خود«
فاده موثر از اطالعات است که فرد براي حل مسائل و مشکالتش ارزیابی و است ،سازماندهی

  .)1386 ،پریرخ»(مورد استفاده قرار می دهد
درجوامع مختلف بشري ضرورت دسترسی به اخبارو اطالعات جزء نیازهاي غریزي و اثبات 
شده بشري و یکی از حقوق شهروندان محسوب می شود اما دسترسی به اطالعات یکی از 

نحوه جستجو و دسترسی به آن  ،مهمی است که هرشخص باید جهت کسب آن ارکان هاي
را بداند.  در مرحله اول سواد اطالعاتی به ما می آموزد جهت دریافت اطالعات ابتدا به حوزه 
کتابخانه اي و سپس به منابع رسمی دیگر مراجعه نمائیم  از سایت ها و شبکه هاي مختلف 

ها و .. کسب خبر کنیم و از سایت.خبري و ،علمیاطالع رسانی موسسه هاي معتبر 
موقع  استفاده از سایت  ،هایی که پیام هاي بی اساس منتشر می کرده فاصله بگیریمشبکه

کارکرد و مالکان آنها توجه نمود  ،ها و شبکه هاي دسترسی به اطالعات نیز باید به اعتبار
تخصصی که اعتبار و مالک آن آن  ،مثال اطالعات علمی از سایت هاي مربوط به دانشگاهی

توسط نام دانشگاه یا استفاده از استاد نامداري مشخص می شود و در مرحله بعدي به 
از سخنرانی هاي اساتید و  ،کارشناسان معتبر مراجعه و از نظرات آنها استفاده نمائیم

به  ،متخصصین در مجامع و همایش ها  استفاده نمائیم. درهمین راستا براي درك بهتر
گفتگوي نیل پستمن استاد ارتباطات دانشگاه نیویورك با ریچارد هاروود محقق و بنیانگذار 

من یک «موسسه تحقیقاتی هاروودکه پستمن در مورد روزنامه سخن می گوید؛ دقت کنید؛ 
منظورم این است که انواع زیادي از موسسات  ،روزنامه را نظام مدیریت اطالعات می نامم

دانشگاه یکی از آنهاست. اگر  .مدیریت اطالعات را براي ما انجام می دهندهستند که کار 
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درخواهید یافت که در حقیقت  ،نگاهی بیاندازید »1ان.واي.یو« شما به کاتالوگ دانشگاه
آنچه  .بیانیه اي است از آنچه که اساتید این دانشگاه آن را دانشی ارزشمند و مفید می دانند

چیزهایی است که این اساتید آن ها را دانش مفید و  ،که در این کاتالوگ نیامده است
اما شما مطلبی  ،ارزشمند نمی دانند. امروز دانش قابل توجهی پیرامون طالع بینی وجود دارد

نخواهید یافت. البته من نمی دانم شاید در  ان.واي.یودر مورد طالع بینی در کاتالوگ 
فکر می کنند که این نوع از  ان.واي.یوانشگاه هاروارد بیابید!... چراکه اساتید کاتالوگ د

نقشی در تربیت یک انسان آگاه ندارد... منظورم این است که هرنهادي که براي  ،دانش
به عنوان یک فیلتر عمل می کند یا به عبارتی باید  ،مرتبه اول با اطالعات در ارتباط است

می تواند با حکومت یک همکاري اساسی ایجاد کند با عمل کردن عمل کند. یک روزنامه 
به عنوان یک صافی و فیلتر و گفتن این نکته که این ها اطالعاتی است که فکر می کنیم 
شما باید مورد توجه قرار دهید و فکر می کنیم بدون بقیه ي اطالعاتی که ما ذکر نکردیم 

 .)1383 ،پستمن و هاروود»(نیز می توانید زندگی کنید
پذیرش پیام ها و دسترسی به اطالعات باید ابتدا توسط پرسش هاي اصلی سواد اطالعاتی 

 پاسخ داده شود.
چه کسی این پیام را تولید کرده است ؟ هدف از پیام  سواالتی درمورد فرستنده و هدف:

 چیست ؟
رائه شده یا از فرهنگ و نظریاتی در این پیام ا ،ارزش ها ،در مورد پیام : چه سبک زندگی

 آن حذف شده است؟
 در مورد تکنیک: از چه قالب و فنونی براي جلب توجه مخاطب استفاده شده است؟ 

میزان  ،تحصیلی ،چه افرادي این پیام را دریافت می کنند؟ شرایط سنی در مورد گیرنده:
 مذهب و غیره ،درآمد

است؟ و در چه فرهنگی مورد  این پیام در چه بستر و فرهنگی تولید شده درمورد فرهنگ:
 مصرف قرار می گیرد؟

 باید سوال کرد پیام رسانه را چه کسی با چه هدفی و براي که تولید کرده است؟

                                                           
1 NYU 
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با پنج مفهوم بنیادین  ،اصلی سواد اطالعاتی پاسخ داد تمخاطب پس از اینکه به سواال
یکی اینکه باید بداند  ،دراین حوزه باید آشنا شود تا اولین پله از سواد رسانه اي را طی نماید

دوم اینکه همه پیام هاي رسانه اي با استفاده از  ،همه پیام هاي رسانه اي طراحی شده اند
درك ،ف از یک پیام واحدافراد مختل ،زبان خالقانه اي که قوانین خاصی دارد طراحی شده اند

متفاوتی دارند و اینکه رسانه در دل خود حامل ارزش ها و عقاید خاصی است و در نهایت 
 بیشتر پیام هاي رسانه اي براي کسب قدرت یا درآمد اقتصادي تنظیم شده اند. 

می برخی از تولید کنندگان پیام در رسانه ترفندهایی را در هرکدام از این پنج مورد به کار 
برند تا پیام و اطالعات ارسالی آنها برذهن مخاطبان مختلف جاي داده شود و اقناع صورت 

شناخت مخاطب یکی از مهمترین نکاتی  .گیرد که تشویق به مصرف و یا عدم مصرف بشوند
است که فرستنده باید بداند در واقع فرستنده می خواهد برمخاطب تاثیر کامل گذارد و 

ید تا به اهداف خود دست یابد. لذا هرفرد در مقابل هرپیام باید ذهن او را تسخیرنما
الف ) مالکیت خصوصی همه عوامل تولید ب)  هاي بنگاه هاي اقتصادي را نیز بداند:ویژگی

 ،نظام به هم پیوسته بازار براي ابزار تولید محصول ج) تجارت آزاد در سطوح بین المللی
 ،ویژگی بنگاه هاي اقتصادي ؛جه می توان گفت) درنتی1390 ،فرهنگی(ملی و محلی و..

ازطرف دیگر تبلیغات  .رسیدن به سود مطلوب از فروش کاال یا همان اطالعات است
تلویزیونی پرهزینه است و فروشندگان کاال هزینه تبلیغ خود را از فروش کاال بدست 

از مصرف کاالي عوارض ناشی  ،آورند و براي مصرف کننده عالوه بر پرداخت هزینه باالمی
نامرغوب را نیز دربرخواهد داشت. الجرم تولیدکننده از قالب هاي متعددي جهت تاثیر 
استفاده می کند. براي مثال می توان به تبلیغات قرص هاي الغري اشاره نمود که معموال 
توسط فردي تبلیغ می شود که با روپوش پزشکی آن محصول را تایید می کند و مشخص 

این رویه باعث شده در ذهن  ،پزشک است یا نقش پزشک را اجرا می کند نیست این فرد
مخاطب به عنوان پزشک جلوه نماید همچنین ممکن است تاثیر دارو را برروي دو فرد دوقلو 
به نمایش بگذارد که یکی چاق و دیگري الغر است و مخاطب گمان برد فرد چاق با مصرف 

یام مورد اعتماد مخاطب قرار گیرد که عوارض الغر شده و ترفندهاي دیگري که پ ،کاال
در نتیجه همواره باید مراقب مبلغان  .سنگینی براي مصرف کنند برجاي خواهد گذاشت

 با متخصصان مربوطه در میان بگذاریم. ،تبلیغ باشیم و هر کاالیی را قبل از تهیه و مصرف
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در نظر داشت که؛  درباره صحت اطالعات خارجی این مطلب را باید ،دیگر مطلب اینکه
عوامل اساسی عقب ماندگی و عدم پذیرش نوآوري از سوي مردمان جهان سوم و یا «

به عنوان مثال یکی از معضالت  .ریشه در عوامل خارجی دارد ،کشورهاي در حال توسعه
عدم وجود اطالعات مطلوب براي غلبه بر کمبود دانش و مهارت ها در مورد  ،خارجی
وظیفه کارشناسان عبارت است از ایجاد پل ارتباطی میان متخصصان فنی  ها بود....نوآوري

) حتی در 1390،فرهنگی»(که داراي توانایی کارشناسی علمی هستند و کاربران بالقوه
مواردي مصرف کاالهایی که مربوط به سالمت انسان می باشد ابتدا برروي مردمان 

خود به مصرف کاال مبادرت  ،کاالکشورهاي جهان سوم آزموده شده و در مرحله تایید 
ورزند. به منظور مقابله با این چنین موارد باید فرهنگ سازي در تمامی قشرهاي جامعه می

 ،دانشجویان ،دانش آموزان ،فرهنگ سازي براي معلمان و استادان دانشگاه ،الزامی شود
 ی بنماید... می تواند در این خصوص کمک شایان.خانواده و ،کارگران ،کارمندان

آنان براي  ،طرف دیگر تمامی پیام هاي کشورهاي سرمایه داري را نباید چنین تصور نمود از
به گفته سی رایت میلز جامعه  ؛کشورهاي در حال توسعه روش هاي متفاوتی به کارمی برند

تنها مقدار ناچیز اطالعات ما دست اولی است اما با این وجود «شناس معروف آمریکایی 
الب داراي مفهوم باال با تازگی زیادي عنوان شود از ارزش آگاهی باالتري برخوردار هرچه مط

می توان گفت تفاوت عمده میان کشورهاي پیشرفته و عقب مانده در نقش و ارزش  .است
قدرت در جایی  ،حتی به گفته برخی دانشمندان و سیاستمداران .اطالعات آنها نهفته است

اطالعات در آنجا وجود داشته باشد.حتی کشورهایی که  متمرکز می شود که بیشترین
اطالعات بیشتري تولید کنند با سیاستها و برنامه هاي مناسب براي مهار و انتقال اطالعات 

باوجود اطالعات  .)1387 ،دادگران»(توانایی تسلط بر سایر کشورها را خواهد داشت ،خود
در عرصه هاي مختلف ایجاد کند و ناقص می تواند جرقه اي بر ذهن سایر اندیشمندان 

فکري نو تولید شود. نمونه اي از ترفند هاي اطالع رسانی کشورهاي سرمایه داري را متذکر 
شدیم که عالوه بر تکنیک هاي رسانه اي ارزش اطالعاتی را دانسته و در مواجهه شدن با 

 هر پیامی دقت الزم را به کار بگیریم.
شناخت کامل رسانه ها براي  ،تکنولوژي نوین ارتباطی دردنیاي ؛جمع بندي نهایی اینکه

تمامی افراد جامعه الزامی است تا از این طریق خود و خانواده را در برابر  بمباران اطالعاتی 
 ،همواره کارکردهاي رسانه اي را بدانیم ،در دسترسی به اطالعات صحیح و مفید ایمن سازیم

نه ها ایفاي نقش می کنند؟ باید بدانیم  آیا همچنین باید دانست چه کسانی در پشت رسا
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 ،رسانه مورد مصرف ما از اعتبار خوبی برخوردار است ؟ همواره جهت دسترسی به اطالعات
 ،استفاده از کتب معتبر دانشگاهی ،پیام ها از زوایاي مختلف تحت بررسی قرار گرفته شود

استفاده از  ،ي مختلفهاسخنرانی هاي اساتید معتبر داخلی و خارجی در گردهمایی
 هاي علمی و غیره باید به سهولت انجام گیرد. مقاله

آموزش آن باید از دوران مدرسه و دانشگاه آغاز شده و آموزش  ،بدلیل اهمیت سواد رسانه اي
هاي همچنین ساخت برنامه ،جهت سایر سنین مختلف برنامه ریزي شود ،در مراکز فرهنگی

گفتگوي کارشناسان در برنامه هاي تلویزیونی و رادیویی  ،سریال ،آموزشی در قالب فیلم
نمایشگاه هایی در این زمینه باید  ،انجام گیرد و عالوه بر آموزش توسط بیلبوردهاي خیابانی

برپا شود. البته آموزش در سطح مدارس انجام می شود اما باید اهمیت آن مورد توجه 
آن را بدون تحقیق و بررسی  ،سبت به هر پیاممسئولین قرار گرفته تا هم وطنان عزیز ن

  .نپذیرند و به رسانه هاي معتبرجهت کسب اطالعات مراجعه نمایند

 منابع
 .کتابدار :تهران ،آموزش سواد اطالعاتی )1386(مهري ،پریرخ

 ،ماهنامه سیاحت غرب. يو تکنولوژ سمیژورنال )1383(پستمن، نیل و هاروود، ریچارد
 .27-35: مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی ،16شماره

 تهران: انتشارات فیروزه. ،) مبانی ارتباطات جمعی. چاپ یازدهم1387دادگران، سید محمد (
 تهران: انتشارات رسا. ،چاپ اول. ) ارتباطات توسعه در جهان سوم1390علی اکبر( ،فرهنگی

چاپ  .ی در حوزه رسانه و خبر) تکنیک هاي عملیات روان1395احمد(  ،قدیري ابیانه
 .دانشیاران ایران :ري ،پنجم
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بیگانگِی ارتباطاتِ عصر مدرن  درآثار ادوارد هاپر با تحلیل موردي 
»اداره نیویورك«و » فیلم نیویورك«  دو تابلوي  

 حمید بکتاش
ت علمی موسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر اصفهانأهیعضو   

hamidbaktash@yahoo.com 
 چکیده

و مکتب رئالیسم از مکاتب هنري  20و اوایل قرن  19ادوارد هاپر از هنرمندان اواخر قرن 
گیري جامعه عصر مدرن و  نتیجه انقالب صنعتی بود. تغییر رویکرد هنر در عصر شکل

ه کارکرد متوسطه بعد از انقالبهاي سیاسی و اجتماعی بزرگ از کارکرد تزئینی و آئینی ب
گرایی در هنر بود. تغییر گیري واقعیتاي و اجتماعی یکی از دغدغه هاي شکلرسانه

موضوعی و پرداخت انتقادي به موضوع هاي روزمره قشر متوسط در هنر بعد از گذر از 
گیري لو به دنبال گسترش علمی و شک 19و اوایل قرن  18نوسانات اجتماعی اواخر قرن 

روانشاسی و جامعه شناسی به انتقاد از تحوالت روحی انسان از نظریات زیست شناسی، 
جمله بیگانگی انسان رسید. بیگانگی که نتیجه جامعه مدرن برشمرده شده است. دغدغه 
بسیاري از هنرمندان مانند هاپر گردیده است که در آثار آنها نمود واقعی یافته است. 

أثیرگذاري آنها از و بر هنرهاي دیگر گیري هنر عکاسی و سینما و تأثیر پذیري و تشکل
نمی توانیم نادیده بگیرم. با مرور انتقادي از وجود بیگانگی انسان در اندیشمندان مدرن 
مانند اریک فروم  به تأثیر این نظریه انقادي و رابطه سینما بر آثار هاپر با مرور موردي 

وران شکوفایی هنرمند از د 1960»دفتر کار«و  1939» فیلم نیویورکی«دو اثر نقاشی 
 به تأثیر موضوع بیگانگی در اثار او و تأثیر رسانه سینما بر نقاشی هاي او می رسیم. 

  هنر، مدرنیسم، بیگانگی ،رئالیسم ،هاپر: کلمات کلیدي
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 مقدمه
با گرایش  20ادوارد هاپر یکی از هنرمندان آغاز دوران طالیی هنر نیمه اول قرن 

هاي مختلف هاي متنوعی هنري ازگرایششود. شکلدر آمریکا شناخته می 1رئالیسم
گرایی) با ، ذهنی و مفهومی که در دوران مدرن رواج داشتند، رئالیسم (واقع2انتزاعی

هاي اي نمایش عینیت بعد از انقالبوجود سابقه طوالنی و خواستگاه تاریخی، جایگاه ویژه
این گرایش را در تاریخ ادبیات و هنر دو صده اخیر سیاسی و صنعتی در جامعه هنري، 

و  3دانهاي او(جنبش زبالهايقابل تعمل و متنوع کرده است، هاپر و همراهان هم دوره
)  شیوه بازنمایی از واقعیت را در پیش گرفتند و در  4هاي آمریکایییا جنبش صحنه

شکست محوریت اروپا در هنر آمریکا و بویژه گرایش رئالیست بسیار تأثیرگذار بودند، اما 
هاي تاریخی آن دوران شکلی گم شده و کمها و  هیجاندر کتب تاریخ هنر  و گرایش

شده و رفرنس این مقاله: مانند  اند، (حداقل درکتب رایج تاریخ هنر و ترجمهرنگ یافته
ساندرا  -و هنر مدرنیسم  6ارسنون -، تاریخ هنر مدرن5هلن گاردنر -هنر در گذر زمان

) اگر نامی هم از هاپر برده شده صرفاً اشاره به نام و سبک او بوده است. غالبا 7بوکال
دانند می 9یا گوستاو کوربه 8وهنرمندانی مانند انوره دومیه 19رئالیسم را متعلق به قرن 

شود. هنرمندانی سخن گفته می 20و کمتر از هنرمندان این گرایش در آغاز و میانه  قرن
ماننده هاپر که تأثیر بسیار زیادي بر هنرمندان گرایش غیر تجسمی مانند سینما گذاشت 

و ایجاد شده است اي با آثار ارشتههاي بینگران و مقالهو رابطه بسیار خوبی میان تحلیل
شان به هايسازان بسیاري مانند هیچکاك از تابلوهاي او استفاده و در فیلمو البته فیلم

هاي آوانگاردي و اند. هاپر از جمله هنرمندانی که مستقل از گرایشاثار هاپر ارجاع داده
شبه آوانگاردي آن دوران اما همراه و متأثر از آنها بر هنر مستقل و نگاه رئالیستی هنر 
                                                           

1 Realism  
2 Abstraction 
3 Ashcan School 

بنیانگذار آن رابرت هنري بود و  د.مکتبی در نقاشی که تمرکز آن بر روي موضوعات معمولی و روزمره بو
 ویلیام گالکِنز و جان اسالون در آن جاي داشتند

4 American Scene: 1945 جنبش رئالیسم آمریکایی در اواخر دهه 20 تا  
5  Art through the Ages- Helen Gardner's 
6  A History of Modern Art – Arnason, Hjorardur Harvard 
7  The art of modernism: Art; culture and Society from Goya to the present  -
Bocola Sandro 
8 Honoré Daumier(1808-1897) 
9 Jean Désiré Gustave Courbet (1877-1819) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B7%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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چنانچه از زاویه محدود به هنر مدرن نگاه کنیم می توانیم بگوییم «. خود تأکید دارد
ه هاي تکنیکی عصر ما سر و کار دارد اما اگر از زوایه باز بهنري است که فقط با نوآوري

 »نظر من غیر قابل انکار به آن نگاه کنیم هنر مدرن هنري است مربوط به تمام عصار
اي که او از این شیوه هنري در ) این گرایش فردي به رئالیسم و  استفاده1381 ،(هاپر

هاي کند بسیار حائز اهمیت است. بیگانگی یکی از دغدغهبرداشت درونی و معنایی می
ه و که از تفکر سوسیالیستی تا اگزیستانسیالیستی به نقد ان فراگیري دو قرن اخیر بود

پرداخته و روانشناسان و جامعه شناسان و به تحلیل آن پرداختند هنرمندان بسیاري 
اند. انسان تنها و بیگانگی یکی از درشکل هاي مختلف آن را موضوع آثار خود قرار داده
بسیاري در وصف تأثیر پذیري هاپر شاخصه هاي اصلی آثار هاپر است هرچند مقاله هاي 

از نوشته شده  در زیبایی شناسی با واژگان چشم چرانی آثار از آثار او نام برده شده اما 
کمتر به مقوله بیگانگی در آثار او توجه ونقد شده در با نگاه به  البته که بسیاري آثار 

ا به آشنایی کلی با توان با مطالعه موردي آنهشاخصی میان آثار او وجود دارد که می
تفکر و سبک هنرمند آشنا شد. در این مقال با مرور تحوالت اجتماعی در شکل و جایگاه 

هاي هاپر شناسی به بررسی مؤلفهرئالیسم و تعریف بیگانگی از نگاه روانشناسی و جامعه
به تحلیل موردي دو اثر از آثار دو دهه انتهایی و دوران شکوفایی حرفه او و موضوع 

گانگی در آن دو اثر خواهیم پرداخت. جهت بررسی و مقایسه راحتر مؤلفه هاي هنرمند بی
کلیه آثار مورد بحث در متن  و همچینین دو اثر انتخابی براي تحلیل در انتهاي مقاله و 

 .در کنار هم گذاشته شده است
 زندگی ادوراد هاپر

ز مشهورترین هنرمندان قرن بیستم گیر بود که به یکی اادوارد هاپر مردي آرام و گوشه
در  1882ژوییه  22(واقعگرایی) نام داشت او در » رئالیسم«آمریکا تبدیل شد سبک او 

ایالت نیویورك به دنیا آمد. پدرش تاجر  1نیاك، شهر کوچکی نزدیکی رودخانه هادسون
و مادرش از مذهبیون معتقد به جدایی دین از سیاست بودگرایشی از مسیحیت که 

شد، گرایشی معتقد به عدم سلسله مراتب مذهب و آزادگی نامیده می  2بابتیست
 :1388،فوئا»(چیزي که او را از دیگران جدا می کرد قد او بود«کلیساهاي محلی بود. 

شد. همین حس سانتیمتر بچه غول نامیده می 180سالگی با قدي حدود  12در سن . )6
هاپر دوست « تنهایی باعث شده بود که او در ادامه زندگی به شاهدِ خاموش تبدیل گردد 

                                                           
1 Hudson River 
2 Baptists: شاخهاي از مسیحیت که به پیروان آن تعمیدیون گفته میشود 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
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ها ها و غذاخوريها، رستورانها وقت خود را در کافهداشت مردم را تماشا کند... ساعت
خصوصیت نگاه و حس  .)22: 1388،فوئا(»پرداخته مشاهده میگذراند و در سکوت بمی

هایی واقعی هاي تنها در آثارش نیز گردید. محیطگیري شخصیتتنهایی هاپر باعث شکل
هایی تنها  همه از هاي سینما با مشتریان تک افتاده و انسانرستورانها، کافه ها و سالن

رویکرد ایدئولوژي در هر شکل آن (تأیید هاي نقاشی او شدند. که البته در عدم موضوع
 گیري نگاه بیگانگی در آثارش قابل تأمل است که به آن خواهیم پرداخت.یا رد) در شکل

پردازد و سپس به پاریس هاپر بعد از تحصیل در مدرسه هنر نیویورك به کار تبلیغاتی می
زدیک به مطالعه کند و از نکه در آن زمان حکم پایتخت هنري جهان را داشت سفر می

شود یکی آشنا می 1هاپردازد آنجا با امپرسیونیستمکتب رئالیسم فرانسه و آثار کوربه می
چیزي که هاپر ها و اماکن عمومی بودند همانها کافههاي نقاشی امپرسونیستاز موضوع

گمان «شود جا میها پرداخته است او شیفته پاریس و جو هنري آنبسیار به آن مکان
 .)9: 1388،فوئا(»کنم روي زمین شهر دیگري به زیبایی پاریس وجود داشته باشدنمی

هاي آمریکایی که مخالف سلطه هنر فرانسه بر هنرآمریکا در بازگشت از پاریس به جنبش
گر چه ذائقه زیباشناسانۀ «اي ضمن تقدیر از هنر  فرانسه گفت: بودند پیوست، در بیانیه

-ها بر آنان، ویژگینبود. اما استیالي تفکر روشنفکرانۀ یونانی ها، حساس و پروردهرومی
ها قادر تواند ادعا کند که رومیشان را از بین نبرد با این وجود چه کسی میهاي قومی

گاه به تولید آثار هنري اصیل و زنده نبودند؟... باید پذیرفت که ما فرانسوي نیستیم و هیچ
ي فرانسوي شدن تالش براي انکار میراث خود و نیز نخواهیم شد هرگونه تالش برا

  .)93: 1383ر،هاپ»(تحمیل نمودن ویژگی است که شبیه یک پوشش است
به کار تبلیغات ادامه داد درخالل جنگ  1910در پاریس و در بازگشت به نیویورك 

را آموخت، این  2جهانی اول روي به حرفه دیگري آورد و توسط دوستش چاپ اچینگ
ی به او در تصویرسازي و ایجاد تضادهاي درون تصویري و بازي با خطوط و سبک چاپ

 1914هاي جدیدي داد. هاپر اولین اثر رسمی خودش را در دهی ساده تصاویر ایدهشکل
 گذارد با به نمایش می4) در کلوپ مک داول نیویورك 1(تصویر شماره 3با نام شب آبی

                                                           
1 Impressionnisme 
2 Etching: 

روي صفحه فلزي پوشیده از مس و خوردگی  اسید استفاده شکلی از چاپ که از خراشیدن تصویر بر 
 گرددمی

3 Soir Bleu 
4 MacDowell Club of New York 
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دوره بعنوان یک تقلید ضعیف سمبولیستی نامیدند اما آنچه وجود آنکه آن تابلو را در آن 
در این تابلو نمود بیشتري یافت سردي فضاي حاکم بر کافه، دلقکی تنها در حال سیگار 
کشیدن، خانمی مغرور و زوج هایی فاقد ارتباط که نقد آن آثار با عنوان آدمهاي تنها و 

 .)11: 1383ر،پ(هاکسانی که در حرفه خودشان نیستند نام برده شد
آن سال را براي هاپر تبدیل به یک تولدي دیگر کرد. فروش یازده اثر آبرنگ  1924نوامبر 

به نمایش گذاشته شده در گالري فرانک کی. ام رِن در نیویورك به همراه پنج اثر دیگر 
او را به یک رویداد هنري تبدیل کرد هاپر که تا آن روزگار به اجبار سرگرم کارهاي 

اتی بود. با ایجاد امنیت مالی و معروفیت خبري دست از کارهاي متفرقه برداشت و تبلیغ
اي به نقاشی پرداخت زمانی نگذشت که اتفاق بزرگ دیگري در زندگی او بصورت حرفه

شود از تابلوي شکل گرفت و آن ازدواج موفقش با جو ورستیل نویزان بود که گفته می
گیري آن بوده است و با دقت تمام گزارش شکلیازده صبح مدل تمام کارهاي پس از 

 .)14: 1383ر،(هاپتابلوهاي هاپر را می نویسد
 بیگانگی درجامعه صنعتی و مدرن 

دهی اجتماعی ایجاد انسان در دوران قبل از انقالب صنعتی بخش جدیدي را در شکل
بشر  گیرد.کند که در میان دو قشري که جامعه سنتی را شکل داده بودند جاي میمی

از زمان انباشت تولیدات کشاورزي یعنی عصر مفرق و شهر نشینی تا انقالب صنعتی به 
شد غالباً بجز دریافت مالیات رابطه میان این دو دو قشر پادشاهان و کشاورز تقسیم می

گرفت. قشر اجتماعی خیلی زیاد نبود و تحوالت پادشاهی معموًال با جنگها شکل می
داري ید و اَنباشت بیش از گذشته و شکل گیري جامعه سرمایهانقالب صنعتی باعث تول

گردید، و در ادامه جامعه متخصص و کارگري شکل گرفت که میان دو قشر سنتی جاي 
اولین نظریه بیگانگی توسط  .داشت نه در تولید مستقیم کشاورزي بود و نه در حاکمیت

مارکس براي جامعه کارگري  به سبب فقدان کنترل مادي کارگران بر محیط کارشان 
اي براي ارضاي به این ترتیب کار ارضاي یک نیاز نیست، بلکه تنها وسیله« بیان گردید: 

 شود که بهنیازهاي دیگر است. ماهیت بیگانه آن آشکارا با این واقعیت نشان داده می
محض ان که هیچ گونه اجبار فیزیکی یا اجبار دیگري در کار نباشد مانند طاعون از آن 

-اش کند تنها از نظر کارکردهاي حیوانی.. انسان احساس می.شوددوري جسته می

اش رایش شخصیآیا حداکثر از نظر مسکن و  -ولد کردن و خوردن و نوشیدن و زاد
اش به سطح یک حیوان تنزل ر کارکردهاي انسانیکه از نظداراي اختیار است، در حالی

این واخوردگی به دو شکل انتزاعی و رئالیستی در  .)502: 1381، زگیدن»( یافته است
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جمهوري خواهانی ثابت قدم و همراه با  ،بیشتر رئالیستها«جامعه هنري نمود پیدا کرد. 
عدالتخواهی براي  رفقاي شاعر و نویسندشان در خدمت تحقق نظم اجتماعی نو بر پایۀ

 ...منتقدان، و فیلسوفان در ،طبقه کارگر بودند. هنرمندان سیاستمداران، اقتصاددانان
شهره بود گرد می آمدند و به تبادل افکار  »معبد رآلیسم«آندلر کلر که 

) به سبب این تبادالت اندیشه و تحوالت علوم مختلفی 902: 1382،هارت»(پرداختندمی
طاتی و روانشناسی، جامعه شناسی و... و آگاهی انسان از خود و از جمله علوم ارتبا

محیطش اومانیسم گسترش یافت تا جایی که موجودیت و لزوم قشر مذهبی وپادشاهی 
  .هاي متعددي شکل گرفتزیر سئوال رفت انقالب

این تحوالت هرچند در ظاهر شکل آزاد بخشی را داشت اما جامعه صنعتی و کارفرمایی 
معیار «گیري جامعه سرمایه داري گردید انسان در حوزه اقتصادي دیگر ایجاد شکلباعث 

نبود، مهمترین پدیده در سرمایه داري قرن نوزدهم در درجه اول » سنجش همه چیز
در این روند قانون اقتصادي که خارج از قدرت انسان «کشی بیرحمانه از کارگر بود. بهره

، (فروم» نماید.جام کار بدون داشتن آزادي و اختیار میکند مردم را ناچار به انعمل می
داري تغییر شکل داد نوعی اقتدار ) شکل فرمانبرداري از فئودالی به سرمایه111: 1368

در نتیجه این  ،دار برابر باشدبازدارنده براي قشر کارگر که نمی تواند با سرمایه
کل گرفت  ناشی از غرور اجتماعی فرمانبرداري شکلی از اطاعت و افسردگی براي انسان ش

نام بردند و آن را ثمره جامعه » بیگانگی«امانیسم و انفعال که اصطالحاً از آن به عنوان 
بشر خود را از خرافات قرون « . دانستندصنعتی و البته مدرن که در پی آن آمد می

که تا ، 1915تا  1814وسطی رهانیده و حتی یک دوران یکصد ساله صلح و آرامش از 
جنگ  .)124: 1368، (فروم» آن موقع در تاریخ بشر سابقه نداشت، بوجود آمده بود

جهانی اول و دوم باعث فروریختن غرور حاصل از تمدن جدید شد و تقریباً در نیمه اول 
قرن بیستم انسان با از دست دادن باورها و غرورش چیزي برایش باقی نماند. جز 

 انسانی که در گذشته ساخته بود. سرخوردگی و بیگانگی با روحیه
 رئالیسم 

خواست نه آرمانهایی که ازگذشته به او رسیده، اي که واقعیت موجودِ خودش را میجامعه
یا ریشه در متافیزیک داشتند ثمره تحوالت اجتماعی بود که به دنبال انقالب صنعتی 

هاي قبل از سبک ایجاد شد؛کوربه با بیانیه رئالیستی خودش آب پاکی را بر رو تمام
رئالیسم نوعی دستاورد بشري است که نیروهاي بشري را علیه بت «ریزد: خودش می

هنر رنسانس، تعصب کاتولیکی، اعتقاد به خدایان و شبه  ،رومی-پرستی، هنر یونان
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: 1368، فروم(»خدایان، و کوتاه سخن علیه هر نوع آرمان معهود به کار انداخته است
مانند  انقالب انگلستان، فرانسه و روسیه و توسط همین قشر  تحوالت انقالبی) 903

یابند، در این تحوالت اجتماعی بازگشت گیرند و به جوامع دیگر گسترش میشکل می
به مفاهیم هنري ایجاد گردید اما با یک تفکر متفاوت و آن تغییر موضوعیت آثار بود که 

هاي مرتبط با کتاب مقدس، وضوعبار آرمانگرایی نئوکالسیک و رئالیستی بجاي ماین
یونان و روم باستان رهبران انقالبی و محیط اجتماعی قشر متوسط را سوژه آثار خود 

 .دادندقرار می
گرایی از گذشته دهی حقیقت از دل واقعیت به شکل کمالبازآفرینی از واقعیت یا شکل

شبیه اصل باشند  مشاهده تصاویري که« دور و هنر کالسیک با نگرش تقلیدي ارسطویی 
شود زیرا ما از مشاهده این تصاویر اطالع و معرفت به احوال اصل آیندي میموجب خوش

» یابیمها بدان داللت هست در میچه را در آن صورتکنیم و آنها پیدا میآن صورت
در ادوار مختلف  19و  18قرن   1چنین نگرشی  تا هنر آکادمیکی .)117: 1369،(ارسطو

حضور پررنگی را در هنر داشته نقاشی دارد،اما در دوران جدید بازآفرینی عینی و  بر 
خالف اهمیت در بازآفرینی عینیت سوژه به بازآفرینی موضوع و شرایط اجتماعی حاکم 

ی هاپر آفرینآفرینی موضوع اهمیت فراوانی در بازدهد این بازبر موضوع  تغییر جهت می
کند بگونه که در آثار او سوژه موجود است اما محیط و معماري شهري نیز که پیدا می

 کند. محیط برکارکتر شده است به همان اندازه اهمیت پیدا می
دهه اول قرن بیستم زائیده دوران صنعتی و مغرور از صد روشنگري  پشت سر با 

هدفم در نقاشی همواره «ست. هاي متفاوت شکل گرفته دوران اوج مدرنیسم انگرش
هایم از طبیعت بوده ترین برداشتبرداري ممکن از روي شخصیترین نسخهانجام دقیق

است. اگر این مقصود، به نظر، دست نیافتنی باشد پس باید گفت که رسیدن به کمال، 
هاي انسانی نیز باید دست نیافتنی باشد. به نظر چه در نقاشی و چه در دیگر فعالیت

کنند که به هاي هنري معاصر اهمیت این آرمان را نفی میرسد که برخی از جنبشمی
گیري یک مفهوم صرفا تزئینی از نقاشی نظر من این مسأله منجر به شکل

مهمترین تفاوت شکلی در برداشت از واقعیت آن شکلی  .)93: 1381،هارپر»(شودمی
ر، سارت»(واقعیت آن کدام است هنر چیزي است تخیلی،(پس)«:پرسداست که  سارتر  می

اي میان واقعیت و غیر واقعیت وجود ) و خود با طرح این مسئله که آیا رابطه38: 1340
نامند با واقعیت بزرگتر گرایی در هنر میدارد؟ و آیا واقعیتی میان واقعیت کوچک که واقع

                                                           
1 Academic art 
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فاقد آنست. شود که انسان همیشه بوسیله چیزي تعریف می«گوید وجود دارد یا نه می
 .)39: 1340ر، سارت(»چرا کار را از منفی شروع نکنیم حال که انسان در آن قراردارد...؟

گردید مطرح می 1گراییهمان عدم وجودي که نقصان آن در قرون گذشته به شکل کمال
گردد. اما دلیل این چرخش گشتگی مطرح میدر عصرِ صنعتی با موضوع بیگانگی و گم

ماهیت «گشت که نقصان فردي به نقصان اجتماعی به این مسئله برمی گونه ازشکایت
اش متمایز نقاشی ژورنالیستی [نقاشی تاریخی در] سدة نوزدهم، آن را از انواع قبلی

عنوان موضوع و تجسم در اینجا هنرمند حقیقت را به) «67: 1387، بکوال»(کردمی
) همان شکلی 590: 1386گاردنر(» گزیندبصري حقیقت را به عنوان روشِ خویش بر می

کشتار خیابان «که دومیه به عنوان یکی از سردمداران رئالیسم مدرن در اعتراض به 
ي پرداخت و یا گوستاو کوربه در تابلوي به تصویرسازي خشونت عریان2» ترانسنونن

دهد ح نشان میاي بیرو، مراسم تشییع یک جنازه را در منظره3»مراسم تدفین در اورنان«
 4بالزاك اُنوره دوهاي رئالیستی اهمیت از نوع اشخاص داستانکه مردمی ناشناس و بی

در آن حضور دارند. تعریف خود کوربه شاید بهترین تفاوت و رویکرد  5و گوستاوفلوبر
و یا شکل رئالیسمی باشد که سردمدار  6نسبت با دوران کالسیک 19رئالیستی را در قرن 

هدفم این بوده است که بتوانم رسوم، «کند. کوربه بیان می 19نقاشی رئالیستی قرن 
در . )1386گاردنر(»سازي کنمبینم شبیهها، و ظواهر را آنچنان که به چشم میاندیشه

ایش مطرح کنیم توانیم در این گراین تفاوت اساسی را می 19ادامه فرایند رئالیستی قرن 
که نگاه رئالیستی بیشتر نگاه تکنیکی و سبکی باشد یک نحله فکري است. یک نگرش 

کوشد واقعیت مشهود و بیرونی نگرش تجربی یا رئالیستی که می« تجربی و عملی است 
هاي ذاتی آن را تشخیص دهد و  به تملک خود درآورد را دریابد تا از این طریق جنبه

   .)19: 1387 ،بکال»(یال باز آفریند.یعنی آنها را از خ
تفکر  رئالیستی صرفاً گرایش تجسمی نبود، رئالیسم در ادبیات و تئاتر نیز تأثیر بسیار 
زیادي در رواج این جریان گذاشت قدرت جریان رئالیستی در ادبیات داستانی و نمایشی 

هنرمندان داستانی  اي بود که بسیاري از تاریخ نویسان آثار تجسمی را تصویري ازبگونه
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شناسی دانستند، تفکر رئالیستی در ادبیات نمایشی با تأثیرپذیري از نظریه زیستمی
هاي پزشکی گیري انسان و نظریهداروین، مبنی بر تکامل تدریجی و امر تصادف در شکل

هاي اجتماعی و خانوادگی هاي روانی در تحلیل بحرانو روانشناسی فروید مبنی بر عقده
موضوع قرار دادن طبقه متوسط تبدیل به انقالبی در ادبیات نمایشی شد این تفکر  با 

اي که در داستان و ادبیات فقط در نقاشی شکل نگرفته بود و بسیار فراگیرتر بود بگونه
نروژي (خانه   1نمایشی  دوران طالیی آن با هنرمندانی مانند هنریک یوهان ایبسن

و 6، امیل اوژیه 5) مانند الکساندر دوما4روسی (باغ آلبالوي 3)، آنتوان چخوف2عروسک
 9آلمانی یا اگوست استریندبرگ  8فرانسوي گوتهولد افرایم لسینگ  7دنیس دیدرو

انگلیسی و نویسندگان بزرگ دیگري که ادبیات  –ایرلندي  10شاوسوئدي، جرج برنارد
دهی آن د. البته  مقاالت امیل زوال را هم در شکلداستانی و نمایشی مدرن را شکل دادن

بسیار مؤثر میدانند. این رویکرد رئالیستی به یک عامل مهم بیرونی براي ثبت واقعیت 
همراه شد و آن اختراع دوربین عکاسی و سینما روایتگر تصویري بود.  استقبال عمومی 

گیر کرد در نتیجه هنرمندان از این دو وسیله براي ضبط واقعیت آنها را بسیار سریع فرا
 تجسمی مانند هاپر گرایش سینمایی و روایی را براي آثار خود تعریف کردند. 

 عکاسی و سینما 
، عنوان یک وسیلهعکاسی بود که خود عکاسی صرفاً به 19یکی از دستاوردهاي قرن 

سینما رسانه و یا هنر مبتنی بر واقیعت بود مسیري که  از عکاسی به سمت اختراع 
چه اهمیت داشت شکل رقابتی میان نقاشی با عکاسی و سینما و کشیده شد. اما آن

تأثیرپذیري و تأثیرگذاري آنها بر یک دیگر بودند در ابتدا این تأثیر را  عکاسی که با 
گرایی که انسان در استقبال بسیار جامعه روبرو شده بود. چرا که بسیار با هدف واقع

اشت، و البته عکاسی نیز به نقاشی نزدیک بود و فرمی تجسمی ایجاد آن در نقاشی د
ها قصد داشتند، همانند عکاسی، بیان زودگذر و آنی را نشان امپرسیونیست«داشت. 
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دهند مجبور بودند روش خود را آسان کنند تا بتوانند در مدتی کوتاه یک نقاشی را کامل 
شی می کردند، طوري که جزئیات غیر مو نقانمایند؛ از این رو آنان با ضربات ممتد قلم

ها به کمک دوربین تغییرات حالت نور را در طبیعت مطالعه شد. امپرسیونیستواضح می
هاي هاي جوي را در نقاشیشدند حاالت دقیق موقعیتکردند. بدین ترتیب موفق میمی

د شالبته این رقابت شامل حال عکاسان هم می .)72: 1377، تاسک»(خود نشان دهند
پسند باشند و در جستجوي جایگاه هنري گرانی مردمخواستند صرفاً صنعتکه صرفا نمی

نیز بودند. این تعامل و شکل هنري گرفتن عکاسی باعث تأثیر گذاري دوسویه عکاسی و 
توانیم صرفا تأثیر اختراع نقاشی شد. هر چند رئالیست حاکم بر تفکر هنر آن دوره را نمی

توانیم از تأثیر زیاد آن در دو شکل هنري رئالیسم و امپرسیونیسم میعکاسی بدانیم  اما ن
پوشی کنیم  یکی از تأثیرها همان سرعت عمل نقاشان نسبت به ثبت در نقاشی چشم

ها و ثبت تصویر از واقعیت  سریع گیري از سر قلمها با بهرهواقعیت بود که امپرسیونیست
 تر از انچه که رایج بود روي آوردند.

دگا عکاسی موفق نیز بود و نخستین نقاشی بود که توانست عکاسی را به عنوان وسیلۀ «
تحول دیدي اصیل و تازه از جهان به کار بگیرد : تماشاي رقص باله از یک غرفۀ مخصوص 

: 1383،آرناسون(»ایست که به نقش و نگاري رنگین بدل شده استقطعه عکاسی شده
توانیم نام ببریم دگا را در تاریخ عکاسی و نقاشی میعکاس نقاشان بسیاري مانند  .)33

ترین آنها تنوع شان بر دیگري داشته است. که مهمکه تأثیر بسیاري هر یک از  هنرهاي
گیري  نوعی جدید از زاویه دید در نگاه به سوژه در هنر رئالسیتی و همچنین شکل

لحظه توسط نقاشی و ثبت   ها بود.  این تأثیرگذاري از اهمیت ثبتموضوعات در نقاشی
هاي رئالیستی و امپرسیونیستی ایجاد گردید. همین حرکت و بازتاب طبیعت در گرایش

سینما بر هنرهاي دیگر داشت و تأثیر بسیاري را بر نقاشی گذاشت  20امر را آغاز قرن 
و از نقاشی نیز تأثیر بسیاري پذیرفت. گرایش اکسپرسیونیستی و گرایش امپرسیونیستی 

هاي تأثیرگذاري این دو رشته بر یکدیگر هستند. همین امر را در تأثیر نما از نمونهسی
توانیم را نمی 20گذاري کادر سینما و سکون تصویري آن بر نقاشان رئالیستی آغاز قرن 

اي نقاشی به عهده عکاسی و سینماي مستند نادیده بگیرم، از سویی دغدغه خبري رسانه
هاي هاپر توسط افرادي مانند هوپر و البته نقاشی 20ر آغاز قرنگذاشته شد  و رئالیسم د

ها صرفاً نمایشی نبودند و شکل تحلیلی خبري سلفان او از این دست نقاشیو دیگر هم
بندي آثار و مضومنهاي آثار آنها تفاوت  رئالیست به تصویر کشیده داشتند. در ترکیب

بینیم، بسیاري از سینماگران رامیشده توسط آنها  نسبت به رئالیست قرون گذشته 
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هاي این هنرمندان ها و آثار نقاشیبنديمانند آلفرد هیچکاك و وین وندرس  به ترکیب
 اند. و به ویژه خود هاپر ارجاع داده

در مواجهه با هنرمندان  19تغییر در نگاه تحلیلی هنر نقاشی بعد از گذر از نیمه قرن 
گروهی به نفی همه دستاوردهایی که تا آن  کشورهاي مختلف شکل متفاوتی گرفت

اش جنگ اول جهانی شده بود روي آوردند و گروهی به تقدیر صنعت به روزگار ثمره
دنبال تمدن جدیدي بودند اما گروهی از  هنرمندان بخصوص در آمریکا به رئالیسم 

عامل انتقادي جامعه صنعتی رسیدند. انتقاد از تغییر روحیه و سبک زندگی که  صنعت 
آن بود. همان نگاه بیگانگی مارکسیستی به شکل جدید در قالب جامعه آمریکایی در 

اش که جامعه مدرن صنعتی براي او به بیگانگی انسان نسبت به تعریف اجتماعی گذشته
فرد انسان که تا آن وقت خود را بخش جدا نشدنی از نظام کلی و «ارمغان آورده بود. 
ۀ موجودیت مادي و معنوي وي را در بر گرفته بود، دانست که همجهان شمول می

ي خود که او را در کن شده و از مسکن و مأواي ماوراءالطبیعهمتوجه شد که ریشه
 ،پاپنهایم»(روزگارانی یقین مذهبی استوارش در پناه خود گرفته بود به دور افتاده است

آمریکا شکل گرفتند.  هاي متفاوت هنري در جوامع صنعتی اروپا و) و گرایش54: 1399
دان مطرح گردیدکه یکی دان یا ظرف آتشها به گرایش مکتب زبالهیکی از این گرایش

از نقاشان مطرح این  1از مدرسان آن گرایش در مدرسه هنر نیویورك جان فرنچ اسلون
اي و یکسال بعد بصورت سالگی بصورت مکاتبه 17گرایش رئالیستی بود ادوارد هاپر در 

هاي روزمره از زندگی عادي مردم شاگرد او شد. جان اسلون به طراحی صحنه حضوري
-که هاپر خود را از آن جنبش نمی »صحنه آمریکایی« پرداخت. مکتبی با عنوان می

 .)19: 1399 ،ستود( لوئیسدانست اما کارها و بیانیه جان اسلوان سردمدار آن را می
 بیگانگی

ترجمه شده است. اریک  ناآشنایی؛ ناشناس بودن معناي به بیگانگی عمید فرهنگ طبق
زمانی که اصطالحاتی « داند فروم این خصوصیت را غالباً مختص جامعه مدرن انسانی می

 -ویژگیهاي جامعۀ صنعتی نوین –نظیر عقلیت، کمیت، تجرید، و مادیت یا جسمیت 
بجاي اشیاء در مورد آدمیان بکار رود، دیگر نه اصول حیات بلکه اصول مکانیک خواهد 

برند نسبت به زندگانی، اعتنا و حتی شیفتۀ بود مردمانی که در چنین نظامی بسر می
 2فروم وانمودي بیگانگی انسان را در انسان منفعل .) 65: 1366،شودند(فروممرگ می

                                                           
1 John French Sloan 
2 Passive 
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اي است، منظورمان این نیست که ساکت در گوشه» منفعل«کسی(که) «داند: می
کند، بلکه اندازي را تماشا میرود و یا چشمنشیند، در عالم تفکّرو تأمل فرو میمی
شود که در اختیار وي نیستند، به جلو رانده مییم که او با نیروهائی بهیخواهیم بگومی

در ادامه او، روانشناسی  .)20: 1367،دهد نه کُنش(فرومسخن دیگر واکنش نشان می
کند و حتی  حضور گیرد را نفی میرفتاري انسان شکل میرفتاري که با مطالعه کنش

روانشناسی « .داندگر جامعه صنعتی به انسان مییک چنین علمی را نتیجه نگاه بیگانه
دانش انسان از خود بیگانه  رفتار یک دانش است اما دانش مرتبط به انسان نیست، بلکه

، رهبري می است که با روشهاي بیگانه شده به وسیلۀ پژوهشگران ار خود بیگانه
 . )21: 1367،فروم(»شود
رسد؛ در برسی تعاریف بیگانگی در عصر مدرن به تعریف نهایی می) 1395( 1یگی

رابطگی و در عین حال، بی قدرتی و بی 2تفاوتی و چندپارگی درونبیگانگی به معنی بی«
: 1395»(بیندتفاوت و با آن بیگانه میبا خود و با جهانی است که فرد خود را به آن بی

21(. 
اش در معرض نابودي که فردیتاز این«بیگانگی را نشان دهنده ترس انسان امروز  3زمیل

مجبور است با خودش بیگانه کند که قرار گرفته است و این که تحت شرایطی زندگی می
 .)40: 1397،باشد( پاپنهایم

دیگر خطر «: خود در دانشگاه کلمبیا گفت 1954ادالي استیونسن در سخنرانی سال 
کند بلکه ترس از این است که بصورت آدمکی کوکی در برده شدن ما را تهدید نمی

و اختالف نداریم،  شویم و با مقامات مسئول درگیريآئیم. شخصاً به کسی تسلیم نمیمی
اي نداریم واحساس فردیت خود بودن از بین رفته ولی خود هم عقیده

 .)129: 1368،فروم(»است
شود و  همانگونه انفعال انسان در عصر مدرن و چرایی آن در  بیگانگی انسان تعریف می

که اشاره شد مسبب عامل بیگانگی را تغییر شیوه زندگی انسانی و تغییر شکل اشتغال 
هاي متنوعی براي انفعال انسان بیان گردیده دانند. عوامل متعددي و نظریهو کار او می

قانون، «اکثر صاحب نظران عرصه اجتماعی تغییر در قالب هاي انسانی مانند .است
را نیز دلیل تغییر شکل زندگی در عصر مدرن و ایجاد بیگانگی » ژي، علم و مذهبوتکنول

                                                           
1  jaeggi Rahel  
2 internal division 
3 georg Simmel  
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گرایی و شکل شین زده مدرن، از انباشت تولید، تخصصدانندکه جامعه ماانسان می
 گیري اومانیسم شکل یافته است.

بیگانگی از « :کند که معتقد استپاپنهایم نظریه زمیل را براي اولین عامل مطرح می
ها به طور کلی و اصل و مبدأ آن در ستیز آنجا شروع شده است که انسان  با صورت

خصوص در قشر میانه ه راهل یگی رویکردي که جامعه مدرن ب .)37: 1368،فروم(»است
از دست دادن کلیت انسانی... محدود شدن فعالیت«: کنداجتماع ایجاد کرده را بیان می

هاي انسان و ها به علت تقسیم کار و تخصصی شدن همراه با شکست در تحقق ظرفیت
: 1395،گیرد(یگیسرچشمه میها است که خود از تقسیم کار امکانات ابراز این قابلیت

بزرگی انسان، نامحدود بودن  باور به عظمت و« گونه که در نهایت پاپنهایمهمان .)23
) را عامل اصلی 36: 1397»(پیشرفت و حاکمیت فرد یعنی ویژگی قرن هجده و نوزده

هاي شکل گرفته و تکنولوژي داند، اما اریک فروم این عوامل را رد نکرده ولی تمدنمی
داند که بعد از انقالب کشاورزي در انسان عامل اصلی این غرور و انفعال و بیگانگی می را

ناگهان انرژي « .شکل گرفته است 1بیشترین عامل بیگانگی و انفعال در انقالب صنعتی
مکانیکی جاي انرژي طبیعی را گرفت... بدنبال انقالب نخستین، انقالب دیگري رخ داد 

یده شد. در این انقالب ماشین نه تنها جانشین انرژي بلکه جایگزین که انقالب صنعتی نام
 .)32: 1367، فروم»( فکر انسان نیز شد

انسان «گوید عدم تخلیه انرژي است: براي علل از بیگانگی می عامل دیگري که فروم
هنگامی خودش است که نیروهاي درونی خود را به کارگیرد؛ و اگر زندگیش به جاي 

تن و مصرف خالصه شود به پستی خواهد گرائید، تبدیل به شیء خواهد و بودن در داش
روزگاري رنج آور و خالی از لطف و صفا خواهد داشت شادي حقیقی با فعالیت حقیقی 

آید؛ و فعالیت حقیقی یعنی پرورش و به کار بردند نیروهاي بدست می
تنهایی و ناتوانی ). انفعال گفته شده در بیگانگی و شکل 29: 1367،فروم(»انسانی

عدم فعالیت و ناتوان در برقراري  ،انسانهاي درگیر جامعه مدرن و ظواهر شهرنشینی مدرن
 ارتباط همان چیزي است که در تحلیل بیگانگی از آن سخن گفته شد.

  

                                                           
1 Industrial revolution: 

میالدي رخ داد. ابتدا در انگلستان آغاز شد و سپس به اروپا و  1840تا سال  1760در بازه زمانی سال 
 .آمریکا راه یافت
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 مولفه هاي آثار هاپر
جایی که انسان به مانند یک پنجره موتیفی براي نشان مرز میان داخل و خارج  همان

برد و در بیرون از محیط به دنبال اي پناه به خارج از محیط خودش میرزو بر لبه پنجرهآ
گردد. یک نوع ارجاع به درون و برون انسانی همان مرزي که در آثار هاپر از چیزي می

ها در معماري مدرن هاي و شیشهشود پنچرهبیرون به درون انسان نیز  تهاجم وارد می
 هاهسوژ نترل آن است یک جور ناتوانی انسانی در کنترل محیطی.که انسان منفعل در ک

 یک پنجره .زندمی گره پنجره توصیف به را آنها و کندمی محسور داخلی فضاهاي در را
 که اتصالی نقطه اینکه یا باشد خارجی عرصه به اتصالی تواند نقطۀمی که است آستانه

 ایجاد است، مانع پنجره ذاتاً  ماند. ایمن و دور خارج جهان از توانمی آن وسیلۀ به
از سویی دیگر نور   دهدمی قرار تهدید مورد را امنیت این شفافیتش اما کندمی امنیت

اي از بیرون دارد که معموالً به بیرون(خورشید) در آثار هاپر عالوه بر عامل روشنی نشانه
انتظار  به محل ورود نور، اي خیره و منفعل در حال درون وارد شده و شخصیت به گونه
کند. هایی را در مرز داخل با کنتراست بسیار ایجاد میکنار پنجره نشسته است، نور سایه

کند و این همان روي در بعضی از آثار هاپر شب و تاریکی مرز بیرون را از داخل پر می
ر آثارش هاي اصلی نورهاي هاپر دگیرد. از خصوصیتتاریک شخصیت تابلوها را در بر می

ها فضایی باشد. تهاجم نوري و فضاهاي رنگی سرد از نقاشینورهاي سرد در آثارش می
) 2تصویر شماره » ( 1پمپ بنزین«سازند. در بعضی دیگر از تابلوها مانند دگرجهانی می

گیرد در آن تابلو کارگر پمپ مرز میان درون و برون با مرز ساختمان و جنگل شکل می
نور متهاجم داخل ساختمان و تاریکی و ابهام جنگل  پشت سرش بیگانه بنزین میان 

تنها به حرفه و کارش مشغول است  کارکترها آن قدر به بیگانگی خو گرفته که در مرز 
میان داخل و خارج گیر افتاده و اغلب از پنجره خیره به بیرون می نگرند، کارکترها حتی 

 .خیره گردیده اند هااگر خارج شب و تاریک باشد به سیاهی
هاي مهم و حس قالب آثار هاپر، ناشی از بیگانگی افراد با خود و افراد ساکت از مشخصه

محیط بر آنها غالب است و از سویی طراحی » پمپ بنزین«محیط است که  مانند تابلوي 
. و پرداخت جزئیات است معموال ًخالی از اشیاء»  2اتاق کنار دریا«محیطی مانند تابلوي 

رسد خورد، افراد در تابلوها به ندرت به بیش از یک نفر میها لبهایشان تکان نمیشخصت
کنند و جهت و معموال عاري از هر  ارتباط حسی هستند، هرکدام کار خودش را می

                                                           
1 Gas Station(1940) 
2 Rooms by the sea 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F619667229951023797%2F&psig=AOvVaw0-ONZcS1nXl3FhmV73-bT8&ust=1623259256472000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiByZOMxojxAhVN2OAKHbLqAPwQjhx6BAgAEA4
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براي آثار او 1ترین تعبیر را جوستین اسپرینگ نگاهی متفاوتی را با دیگري دارند نزدیک
هاي مجهول عاري پردازيکند در نوعی از خیالهایی که او نقاشی میانسان«گفته است: 

 »از حس در حال زجر کشیدن هستند، انگار که در تنهایی مطلق هستند
این سکوت، تنهایی و زجر افراد به شکلی با هندسه ساده تشکیل  .)88: 1381،(اسپرینگ

دربارة آن چیزي که بندرت جزئیاتی را .گیرندهاي اصلی هندسی شدت میشده از فرم
دهد این امر باعث نوعی نارضایتی توأم هایش در حال رخ دادن است ارائه میدر نقاشی

اي ساکت زن بگونه» 2هتل غربی«کند مانند تابلوي با کنجاوي را در مخاطب ایجاب می
و در انزوا نشسته که انگار متنظر کسی است ؟ اما چه کسی ؟ این سئوال و چرایی زجرآور 
بی پاسخی به آن که نسبت به سکوت افراد در تابلوها ایجاد شده حاکم است نوعی انتظار 

تکنیکی در سینما که از جمله تأثیر  3کند و نوعی شباهت انجماد تصویريرا ایجاد می
است سکونی  »4اداره در شب«پذیري هاپر از سینماست  نمونه بارز این دسته آثار هاپر

از یک لحظه و انتظار از اینکه سکوت و انتظار کارکترهاي به چه سرانجامی خواهد 
است به مثال یک فریم سینمایی » 5شبگرد«مانند نمونه بارز این دسته آثار تابلو  ،انجامید

 .تصویري ثابت شده از یک روایت زندگی
تم رنگی در کل اثر غالب  و رنگ رنگها در آثار هاپر  معموالً مختصر هستند یک رنگ یا 

دیگر معموالً در میان تنهاست رنگی که غالبا تعریف کننده کارکتر می باشد نمونه بارز 
آن را در اولین تابلوي هاپر شب آبی و یا در دو اثري که در ادامه به تحلیل آن خواهیم 

 از ي مدل آنهاموارد برا اغلب هستند(در خانم معموالً او هايهسوژپرداخت می بینم. 
هاي رنگ سیاه بخصوص در معماري شهري با روشناییکند).  می استفاده جو همسرش

باشد نارنجی رنگ در دل آن سیاهی از نمونه هاي قابل توجه در اکثر تابلوهاي هاپر می
هاي آثار هاپر است بر شدت و از سویی استفاده از پهناي یک رنگ که آن نیز از مشخصه

 افراد در این هندسه و پهناهاي رنگی معموال گیر افتاده اند و غالباً  .افزایداین سکوت می 
همان پنجره مرز آن سکوت را با بیرون شکل می دهد. گاهاً کارکترها درمیان جمع در 

 سکوتی غرق در افکار خود هستند.

                                                           
1 Justin Spring 
2 Western Motel 
3 Freez- frame 
4 Office-At-Night (1940) 
5 Nighthawks (1942) 
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 در آثار هاپر 1نقطه گریز 
/ بیننده از مفاهیم خاصی نظیر  تمهید مبتنی بر ادراکات و مفروضات هنرمند«پرسپکتیو 

یابی و غیره است. استفاده از آن مستلزم به کارگیري عالیمی قیاس، و تناسب، مکان
علت توجه به پرسپکتیو توجه » فضایی است نظیر اندازه، موقعیت و خطوط موازي همگرا

از  فلسفه و هنر یونان و روم باستان است که در دوره رنسانس یکی ،دوباره به ادبیات
ارکان مهم دوران کالسیک در شکل دهی زاویه دید و بازنمایی واقعیت و یا بازنمایی 

هاي خطوط اصلی و افقی طرح که تقریباً بدون برخورد با هیچ مانعی تا لبه«طبیعت بود. 
کار امتداد دارند براي ایجاد تقویت همین ذهنیت به کار گرفته شده اند تا بیننده فضاها 

توجه به پرسپکتیو از  .)94: 1381،هاپر (»حدودة صحنه را احساس کندو عوامل وراي م
دید و نظر هنرمند به باز آفرینی واقعیت بود و تحلیل آن به دهی نقطهارکان مهم شکل

پرسپکتیو  هکند سه نظام عمدنزدیک شدن شناخت ما از  نقطه نظر خلق کمک می
ط افق، مرز میان بخش باال و گریز، تراز چشم و شکل دهی خخطی وجود دارد. نقطه

دهدکه کند چیزي شبیه پنجره را شکل میپایین و سطح زمین و آسمان را مشخص می
گیري پرسپکتیو و نگاه هاي کالسیک شکلپنجره دارد. در بازنماي –اصطالح بوم 

دهی ) شکل1435او در کتاب درباره نقاشی(  .منتسب است 2اي به باتیستا آلبرتیپنجره
خواهم بر آن نقاشی بکشیم روي سطحی که می«... کند: گونه بیان میپرسپکتیو را این

اي گشوده که شود به پنجرهکنم و همان تبدیل میمستطیلی به ابعاد دلخواه رسم می
 .)23: 1399 ،شدویک»(شودام از درون آن دیده میي نقاشیسوژه

اي ، دو نقطه4ايیک نقطه 3پرسپکتیوي هاپر به پیروي از آثار کالسیک از میان سه نظام
اي معموالً کند. پرسپکتیو دو نقطهاي را انتخاب میاي غالباً پرسپکتیو دو نقطهو سه نقطه

شود که هنرمند براي یک سطح یا حجم بخواهد بعد ایجاد کند از هنگامی استفاده می
دوري یا نزدیکی و ارتفاع نقطه در ایجاد بعد یا تختی اثر  .کنداین نقطه دید استفاده می

تأثیر بسیاري داد. هاپر در غالب اثارش به نوعی فضاي تخلیی و بی زمانی را در واقعیت 
کند.که بوم خود تبدیل به یک پنجره اي ایجاد میبیرونی توسط پرسپکتیو دو نقطه

کنیم این نقطه ما به سوژه نگاه می شود که در نقطه گریزهایی در خارج از این پنجرهمی
گریزها معموال در یک سمت تابلو نقطه گریز نسبت به مرکز تابلو نزدیکر و حرکت و 
                                                           

1 vanishing point 
2 Leon Battista Alberti 
3 Perspective 
4 perspective 



 
83 

  

ریتم بیشتري را نسبت به سمت دیگر تابلو که معموالً کارکتر در آن قرار دارد ایجاد 
یگانگی نوعی تناقض میان حرکت و ایستایی کارکتر که این تناقض خود نوعی ب ،کندمی

را در تابلو باعث می گردد. آن دسته از تابلوهایی که معموالً در فضاي داخلی همراه 
کارکتر می شویم با یک نقطه گریزهاي خطی همراه هستیم  در بعضی از اثار شهري او 

دهد نوعی حس دید زنی را در قاب که بانویی را در خانه در حال اُمورات روزانه نشانه می
ه ما نه بانوي در پشت پنجره بلکه با تابلوي هنرمند در حال دید زدن ما کند کایجاد می

 به زن پشت پنجره نگاه می کنیم  
 1تحلیل تابلوي فیلم نیویورك

) برخالف عنوانش درباره یک فیلم سینمایی  نیست. تمرکز 3 این تابلو(تصویر شماره
چهار منبع نوري براي او در سالن تاریک سینما  .اصلی نقاش بر روي راهنماي سالن است

در نظر گرفته شده است. در تناقض میان موضوع و نام اثر براي ورود به با اثر و نزدیک 
توانیم برشماریم  اولین مسئله این است که سینما شدن به تفکر نقاش دو مسئله را می

هاي سینمایی ه دارد مکانهنري مدرن است و انتخاب مکانی آن در اثر ارجاع به مدرنیت
وري در تخیالتی جداي از واقعیت اجتماعی، هنر صنعت هایی به هدف غوطهمکانی

هاي عینی در میان تجربیات عینی جامعه است. فضاي سرگرم جدایافتگی با تجربه نشانه
کننده سینما با توجه به نام فیلم و تخصیص نیمی از تابلو به اثر نشان تأکید غالب مکانی 

ا دارد زن راهنما از آن نیمه تابلو یعنی واقعیت لحظه جدا کننده  واقعیت زمانی جدا ر
شده و خود به سوژه تابلو تبدیل گردیده است. بیگانه شده از واقعیت لحظه و کارکرد 
 مکانی سینما، ارجاء به بیگانگی انسان عصر سینما حتی از عنصر جدایافتگی سینما دارد 

وم براي کمک گرفتن از نام فیلم براي برخود خود خالق با محتواي اما اشاره به مسئله د
اي بسیاري گونه که بیان گردید در عصر مدرنیته تأثیر بین رشتهاین اثر آن است که همان

و رئالیست، » فیلم نیویورك«توان یافت، نام عکاسی و هنرهاي دیگر می ،میان سینما
و تابلو و خود ارجاع مناسبی به تأثیر و  ترکیب بندي، مکان شکل دهی تابلو (سینما)

رابطه هاپر با سینما دارد رابطه اي بیش از انچه که در تحلیل کلیت آثار هاپر گفته شده 
ارجاء به سینما کلیت این اثر را شکل می دهد. شکل دهی مفهومی و زمانی اثر: در شکل 

به  ،د اما از نظر مفهومیزمانی تابلو اشاره به عصري دارد که سینما نماینده آن می باش
انسانی اشاره دارد که به سبب ساختارهاي اجتماعی عصري که سینما از آن می آید به 

                                                           
1 New York Movie (1939) 
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بیگانگی واداشته شده است.  هر چند تابلو به مانند دیگر آثار هاپر همانگونه که به آن 
ندارد  اشاره شد فریمی ثابت شده از یک پالن سینمایی است اما تابلو قرار بر نمایش فیلم

در نتیجه اثر در عین شباهت به کادر سینما استفاده ابزاري از مکان براي ایجاد مفهوم 
 اثر می کند  سینما نما عصر است که نشان از  عصر خود بیگانگی است.

گرا، زندگی مدرن خود فریبی به مثال فیلم است نیویورك مظهر مدرنیته در تفکر تجربه
از خود بیگانگی «ز خود بیگانه را به نمایش می گذارد. هاي اخود فیلمی است که انسان

بنا به  –ناتوانی برقراري ارتباط با سایر مردم، با اشیاء، با نهادهاي اجتماعی و در نتیجه 
یک جهان بیگانه شده  .با خویشتن خویش است –نگرش بنیادین نظریه از خودبیگانگی 

جهانی  ،خالی از هر انعطافی یا فقرزده خودرا به افراد بی اهمیت و بی معنی می نمایاند،
» در خانه خودش نیست«که به فرد تعلق ندارد، آنچنان که بتوان گفت فرد در این جهان 

  .)22: 1395،یگی»(و بر جهان نفوذ و تأثیري ندارد
اما موتیف همیشگی هاپر پنجره، مرز میان داخل و خارج، در این اثر در دو سوي تابلو 

عبور از بیگانگی شخصی یا فراموشی آن اول خود پرده سینما و دیگري راه قرار دارد مرز 
پله است در این جا سوژه به بیرون خیره نشده اما نوع نوري که از راه پله به داخل آمده 

نشان از دور افتادگی کارکتر و در خود  ،و نمایش عنصر پله و در خود فرو رفتگی کارکتر
بلو ما با سه مکان مواجه هستیم مکان فیلمی مکان شخصیت فرو رفتگی او دارد. در این تا

و مکان بیرون از و انتهاي راه باالیی راه پله همان جایی که نور آن راه پله را روشن کرده 
گیرد و نقطه است. نقطه گریزها دقیقا در دو مکان یکی در کنار پرده سینما شکل می

عمق کرده این عمق تصویري با ریتم گریز چپ در داخل تصویر و جایی در حرکت ایجاد 
هاي سالن شکلی تهاجمی و مقعر گرفته است اما در سمت راست نقطه گریز  روشنایی

در بیرون تابلو در جایی دور دست در پشت شخصیت راهنماي سالن نوعی حس تختی 
را بر قسمت راست تصویر بر خالف سمت چپ تصویر ایجاد می کند.  این دوگانگی با 

در میان مرز راست و چپ تصویر قرار گرفته همراه با بافتی که بر ستون شکل  ستونی که
بسته است آن را تبدیل به یک ابر موقعیت مکانی القا می کند که خودش و قست چپ 
سالن را بر قسمت راست سالن و کارکتر در انزوا تحمیل می کند این تحملی با سه نور 

پیاده می کند که شخصیت سمت راست  نارنجی سمت چپ اقتداري را بر سمت راست
را بیگانه نسبت به آن محیط و مغلوب آن مکان نشان می دهد  که به شکلی محیط دوم 
را مانند یک ابر موقعیت مکانی به موازات کاراکتر خود ش را بر کارکتر تحمیل می کند 

سالن  ظرافت بکار رفته در محیط زن بسیار بیشتر از ظرافت بکار رفته در محیط اصلی
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سینماست براي نمونه چراغهاي روشنایی و ریتم سه تایی آن چگونه شکل اقتداري را 
 در سمت چپ تابلو ایجاد کرده است.

بازي رنگ در این اثر میان قرمز، زرد و آبی است. رنگ آبی همانگونه که گفته شد معرف 
نور پردازي  .شخصیت و به مانند شخصیت تابلو در میان رنگ قالب قرمز و زرد تنهاست

کارکتر با توجیه نوري سالن با روشنایی بیشتر چراغ باالي سر زن و نور از راست و چپ 
کارکتر فضایی را براي سر خمیده کارکتر ایجاد کرده که چهره کارکتر نسبت به سر و 

 دیگر اجزاي کارکتر از نور کمتري برخوردار است.  
 1تحلیل تابلوي اداره نیویورك

هاي عالقه هاپر را در استفاده ) از دسته تابلوهاي است که دغدغه4ویر شماره این تابلو(تص
معماري شهري و ثابت کردن یک لحظه روزمره در آن بخوبی مشخص است.   ،از پنچره

شخصیت در داخل و از پشت پنجره به بیرون خیره است تابلو روایتگر نگاهی است در 
» اداره نیویورك«کل نمی گیرد بجز نام اثر خیابان که شاهد زن است هیچ معرف مکانی ش

تري براي اثر تغییر شکل گردد که مکان از یک مکان عام به تعریف مشخصباعث می
لحظه ثابت شده تصویري در واقع   ،دهد، نیویورك یکی از شهرهاي سمبل جامعه مدرن

یک لحظه زمان اشتغال شخصیت در پشت پنجره است که به کارهاي روزمره مشغول 
است.در این تابلو نیز شخصیت با لباس رسمی  حالت گذرا و غیرثابتی را دارد و لحظه 
ثابت شده فرد در حال گذر کردن است و نشان دهنده تکرار کارهاي روزانه است. این 

و از معدود تابلوهاي هاپر  است که عالوه بر شخصیت اصلی سوژه تابلو شاهد افراد تابل
دیگري در تابلو هستیم شخصیت اصلی پشت پنجره اثر را به مانند غالب آثار هاپر یک 
خانم انتخاب شده است. رنگ لباس او از دیگر فضاي تابلو جدا گردیده، افراد در درون و 

هاي  مختلف نگاه مشغول به کار روزمره ه کالمی با جهتسمت داخل پنجره  بدون رابط
هستند. تقریبا ما تمام آنچه را که از عناصر تعریف شده هاپر براي بیگانگی انسان بیان 

ها کمی ها و کافههاي قبلی آثار هاپر، رستورانبینیم. در این اثر از مکانگردید را می
اي نیستم، به مانند تابلوي و پشت پنچرهگیریم فضاي تابلو دیگر داخل خانه فاصله می

شبگردهایش در موقعیت جغرافیاي شهري قرار می گیریم.  این شکل از معماري تجسم 
اي که ضمن جدا کردن فضاي داخل از هایی شیشهفضاي مدرن و ساختارهایی با پنجره

خورشید آید و تهاجم نگاه خارج و نور خارج مرز نگاهی براي حریم داخلی به حساب نمی

                                                           
1 Office New York (1960) 
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ها در سمت چپ ریتمی تکرار شونده را تشکیل را به داخل به خوبی شاهد هستیم. پنجره
 اند.اند که احتماال کسانی در پشت آنهاست چرا که به حالت نیمه باز کشیده شدهداده

بخش بیرونی و شهري همانگونه که خودش را با نور به داخل تحمیل کرده سعی در 
است اما بخش دیگر آن نقطه نظر خود نقاش  است که  دید شکل دهی رئالیسم محیطی 

کند او در زیر چشمی (چشم چرانی) را نسبت به کارکتر ایجاد  و یک سئوال مطرح  می
حال چه کاري است؟  شاید درگیري  کاري زن اهمیتی براي رهگذر بیرون جز زنانگی 

ده نیز مانند رهگذري نگاه ثابت شده سینمایی که بر روي این لحظه ثاب ش. زن ندارد
ماند که در حال گذر زن داخل اداره نظرش را جلب کرده و با کنجاوي او را دنبال می
کند. نوعی کنجاوي از همان دسته کنجاویهایی که گفته می شود هاپر از کودکی و می

هاپر دوست داشت مردم را تماشا کند. «؛ حتی بزرگسالی به شدت به آن عالقه داشت
 .»از آن دوست داشت بدون دیده شدن آنها را تماشاکندتر اما مهم

هاي فضاي این تصویر برخالف تابلوي قبلی فضایی سرد است و به غیر از رنگ زرد پنجره 
هاي سقفی رنگ لباس کارکتر، سایه با تم آبی و خاکستري و دیوار دفتر با باز و چراغنیم

که در راستا و تشدید کننده  باشد فضایی سردته رنگ آبی هم رنگ لباس شخصیت می
رنگ سیاه را در سویی از پنجره و بخصوص در .فضاي خالی از  ارتباط کارکترهااست

پشت سر کارکتر در فضاي داخلی همراه با نورهایی تکرار شوند که در دل همان تاریکی 
بود. هاپر  تر بود نور از زمان مهمآنچه «براي هاپر ، بینیم. به گفته فوئاتمام می شوند می

هاي شدید کیفیت نور را به حاالت درونی ربط می داد. آفتاب تند با روشنایی نافذ و سایه
هاي کرد. از طرف دیگر نور صبح و عصر، با رنگ سایهخود براي او امیدواري را تداعی می

 :1388 ،فوئا»(گرانه داشتهاي سردتر، حال و هوایی رازآمیز و حتی تهدیدتر و سایهمالیم
14(. 

این سیاهی و ناپدیدي نورها در پشت سوژه تابلو نشان از رویکرد زن دارد که در پشت 
اي است و با پرسپکتیو چراغها و ناپدید شدن آنها در قلب سیاهی این مضمون مرز شیشه

رهایی ناپذیر زن که در پشت سرش قرار دارد را تشدید می کند، در آثار هاپر او به یک 
هاي پردازد که براي رویداد ثابت شده درون تصویر و شخصیتمی ايزمان ثابت شده

زمانی که ناشی از نوعی سکون و رخوت زمانی است. زمانی است بیدرون آن نوعی بی
فرد دچار این رخوت شده  چرا که طبق همان چیزي که در تعریف از بیگانگی می شود 

هاي فرد در جنبه«ت که بیگانگی دور افتادن از جوهر خود نیست بلکه وضعیتی اس
اي از تملک زندگی خود ناتوان است و خودش بر آنچه در این زندگی انجام تعیین کننده
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دهد فرماندهی ندارد و این وضعیت به شفافیت و فرماندهی کامل که الزمه وضعیت می
)  بیگانگی در این تابلو به 87: 1395 ،یگی»(عادي یا آرمانی افراد است مسبوق نیست

نبه غیرتعیین کننده اي اشاره دارد که  پنجره مانع از کنترل رابطه محیطی آن ج
فردنسبت به خودش می شود و از سویی شامل رنگ بندي سردي است که هاپر به کمک 
رنگ لباس و عدم ارتباط رنگ با محیط و خنثی و سردي محیط براي کارکتر ایجاد کرده 

درنی  است که فروم تعریف می است. شخصیت تصویر هاپر همان شخصیت منفعل مُ
اگر به فعالیت کسانی که صرفا واکنش نشان می دهند و یا کردارشان به مقتضاي «کند 

اجبار است، و بنابراین در معناي کالسیک مردمانی منفعلی هستند(دقت کنیم )در آنها 
از فردیت خبري نیست نیروي فکري نقشی ندارد، و گویی همه چیز برنامه ریزي شده 

 .)20: 1367 ،فروم»(تاس
 نتیجه گیري

عصر مدرن با توجه به زندگی ماشینی با  تمام آسایشی که براي انسان به همراه داشت 
اعتراضاتی نیز به در خلع محتواي ایجاد شده با عنوان بیگانگی به همراه داشت و 
هنرمندان بسیاري همچون اندیشمندان علوم انسانی به نقد و تحلیل شرایط موجود 

گر در خدمت اي تحلیلپرداختند. تغییر شکل زندگی تغییر رویکرد بیشتر هنر را به رسانه
جریان انتقادي از شرایط موجود تبدیل کرد. یکی از منتقدین شرایط موجود ادوارد هاپر 
در میان دو گرایش انتزاعی و رئالیستی در هنر و بخصوص هنر مدرن با انتخاب گرایش 

از جنگ جهانی دوم به دوران اوج خودش رسیده و عالوه برکمک رئالیستی توانست بعد 
به استقالل هنر آمریکایی، با به کار گرفتن واقعگرایی در خدمت  بیان شخصی به یکی 
از هنرمندان انتقادي و برجسته تاریخ هنر تجسمی تبدیل گردد. رئالیسم تصویري در 

راط ایجاد شده و حسی هنرمند از آثار هاپر بهترین وسیله بر انتقاد اصلی هنرمند از ش
بیگانگی انسانی بود از این روي هاپر بیش آنکه درصد پرداخت واقعیت بیرونی باشد در 
صدد بیان واقعیت درونی خود در رئالیسم تصاویر بود از این روي او با شکل دهی مؤلفه 
 هاي مانند پنجره، خال تصویري، معماري شهري، شخصیت هاي تنها و فضاهاي سرد

تصویري و کمک گیري از ترکیب هاي  سینمایی به زبان شخصی خودش و انتقاد از 
انسان عصر مدرن رسید. شخصیت هاي او به مانند خودش در حال تجربه بیگانگی 

 هستند. 
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 1تصویر شماره 
 )1924( 1شب آبی

مکان اولین اثر هاپر عدم ارتباط افراد در فضاي سرد رنگ بندي بیگانگی افراد در یک 
 .بندي متفاوت در وسط و گارسون مغرورعمومی و در جمع و دلقک با رنگ

 2تصویر شماره
پمپ بنزین 2(1940) 

تنهایی کارگر پمپ بنزین متفاوت بودن رنگ لباس او در میان جنگل که آنها را احاطه 
 .کرده است

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Soir Bleu 
2 Gas Station 
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 3تصویر شماره 
 ) 1939(1فیلم نیویورك

  .رنگ لباس شخصیت بر بیگانگی او در محیط افزوده استسه جهت نور شخصیت و 

 4تصویر شماره 
 )1960(2اداره نیویورك

حضور شخصیت در پشت شیشه و ایجاد فاصله ایجاد شده و بدون حفاظ بودن او در 
تواند ره که رو به  پنجره اداره نیویورك میجبرابر نگاه رهگذران و تبدیل تابلو به پن

 .باشدگر زن نظاره
  

                                                           
1 New York Movie 
2 Office New York 
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 منابع
، فصلنامه حرفه هنرمند .ترجمه فرهاد صبوري .مرد آرام )١٣٨١(اسپرینگ، جوستین

 .تهران
 ،نشر فرهنگ معاصر. ترجمه رویین پاکباز .هنر مدرنیسم )1387(بُکوال، ساندرو

 .تهران

) از خود بیگانگی انسان مدرن. ترجمه مجید مددي. چاپ 1397پاپنهایم، فریتس(
 نشر بان.سوم. تهران: 

انتشارات  . تهران:هوشنگ طاهري .رئالیسم در ادبیات و هنر )1340(پل سارتر، ژان
 .پیام

 .فصلنامه حرفه هنرمند .ترجمه بتی آواکیان .شهر در آثار هاپر) 1381(گودریچ، لوید
ترجمه ساناز  .پنجره و خالء در نقاشی هاي ادوارد هاپر )1399(شدویک، لوئیس

 .نشر حرفه هنرمند: نتهرا، چاپ دوم .حائري
، چاپ ششم .ترجمه محمد تقی فرامرزي .هنر در گذر زمان )1384(گاردنر، هلن

 .نشر آگه: تهران

: تهران ،چاپ هفتم .ترجمه منوچهر صبوري .جامعه شناسی )1381(آنتونی ،گیدنز
 .نشر نی

 .انتشارات مروارید: تهران  .ترجمه اکبر تبریزي .بنام زندگی )1366(فروم اریک
چاپ . ترجمه گیتی خوشدل .دل آدمی و گرایشش به خیر و شر )1366(فروم، اریک

 .نشر نو ، تهران:سوم
 .انتشارات بهجت: تهران .ترجمه اکبر تبریزي .جامعه سالم )1368(فروم، اریک

موسسه فرهنگی پژوهشی تهران:   .ترجمه آرزو احمی .ادوارد هاپر )1388(فوئا، اما
 .چاپ و نشر نظر

. ترجمه هرمز ریاحی .تاریخ هنر نقاشی پیکرتراشی،معماري )1382(ردریکهارت،  ف
 .نشر پیکانتهران: 
انتشارات دنیاي . تهران: ترجمه احمد تدین .از خود بیگانگی )1395(یگی، راهل
 .اقتصاد
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