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 نوین: يها رسانههاي سنتی به در گذار از رسانههاي نظري چالش
 *سازي تلویزیونیترندسازي توئیتري در برابر برجسته

 
 3امیرحسین ناطقی، 2محمدحسین ساعی، 1محمدعلی حکیم آرا
 27/11/98تاریخ پذیرش:               16/08/98تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

دو  درآمیختگی يا انقالب رسانه یاساس یژگیاطالعات و ارتباطات، و يفناور ۀشگرف در حوز ینظر به دگرگون با
 يا در قلمرو ارتباطات رسانه یدو در کنار هم سبب دگرگون نی. اشده استشدن خالصه  یو تعامل یتالیجیمفهوم د

 جمعی ارتباط لیمسلط بر وسا میمندرج در پارادا ،سازي برجستههمچون  یسنت يها هینظر یبرخشود  می گشته و سبب
سازوکار  هاي اجتماعی مجازي با شبکهسطح پارادایم تازه در و مخاطب انبوه را مفروض داشت، در  وییکسیکه 

کوچک  يها ، اکنون در گروهدیروز . مخاطبانردیقرار گ یارتباطي ها دهیپد نییتب يدر تنگنا ي) و ترندساز#هشتگ (
 تواند یم نظري مواضع نینشر دهند. ا آن راروز نظر داده و  يدادهایور هدربار توانند یو در تعامل باهم م يبند ساخت

مضمون  لیپژوهش به روش تحل نیباشد. ا یجمع يها  شده در رسانه يساز با مواضع برجسته ریمغا ایهمسو 
 کاربران بابخشی از  چگونه دهد میرا استخراج کرده، نشان  تریمسلط، مصالحه و متضاد کاربران توئ يها خوانش

 ماه دي یتحوالت اجتماع انیرا در جر ونیزیتلوخبري  يساز برجسته ي،تریاستفاده از سازوکار هشتگ و ترند توئ
هاي ارتباطی در دهد، براي تبیین پدیده ها نشان می یافته. کشیدندبه چالش هاي متفاوت و متضاد  با خوانشکشور  1396

ادامه  سازي نیاز است. ویژه در نظریه برجسته هاي نظري، به وزههاي اجتماعی مجازي به اصالح و تحول در حسطح شبکه
 .تشده اس هیتوصنظري تحوالت  ةمطالعات دربار

 کلیدي هايهواژ
 هاي اجتماعی مجازي، توئیتر، هشتگ، ترندسازيسازي، تلویزیون، شبکه برجسته 

 

 
 است. پژوهشی ،اساس نظر داوران * این مقاله بر

 ه  مسئول) نویسنداستادیار گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران (. 1
hakimara@iribu.ac.ir 

 saei@iribu.ac.ir            استادیار گروه ژورنالیسم و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران. 2
 ، تهران، ایراندانشگاه صداوسیمااجتماعی، دانشکده ارتباطات و رسانه،   ارتباطات  ارشد علوم کارشناسی . 3

                            amirnateghi65@gmail.com 
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 مقدمه
 دیگرنیز همانند جمعی ارتباطات مطالعات  ة، حوزو پدیدایی محیط سایبر دیجیتال فناوريبا ظهور 

که در پی گسترش فناوري اطالعات و  سان بدینگشته است.  دگرگونزندگی اجتماعی  يها حوزه
هاي و نیز با پیدایش شبکه اطالعاتسازي و جستجوي امکان ذخیره ) و1ارتباطات (ارتالعات

کاربري فعال و منبع تولید، توزیع و  عنوان بهها، مخاطب منفعل رساناجتماعی مجازي و پیام
). به گفته 22 :1394زاده، به نقل از عقیلی و قاسم ،2است (کاستلزوضعیت داده  تغییردریافت پیام 

اند.  عجیبی ساخته شده سرعت بهو ارتباطات اي از جنس اطالعات هاي تازه)، راه2006( 3وندایک
انقالب را  ارتباطات ةدر حوزشگرف تحوالت ، 4ايوي در ویرایش دوم کتاب جامعه شبکه

، 5ویژگی بنیادي آن را در ترکیب سه اصطالح خالصه کرده است: یکپارچگیو  هخواند يا رسانه
 ۀتوان از مقولوابستگی به فناوري می دلیل. دو مورد نخست را به7شدنتعاملی و  6دیجیتالی

مشترك برشمرد و ذیل مفهوم کلی دیجیتالی شدن توضیح داد. یکپارچگی شامل همگرایی 
و  و فراهم شدن لوازم ارتباط نوشتاري، صوتی ظرفیت ارتباط از راه دور، انتقال و تبادل اطالعات

اي هاي نوین را چندرسانه، رسانهرو ازایناي است؛ تصویري در یک دستگاه منسجم رسانه
نیز محصول انقالب فناوري  یدیجیتالاند. در کنار این ویژگی، کدهاي صفر و یک خوانده
سازي سازوکار رسانه اشاره دارد. هاي نوین در یکپارچهگیري از فناورياست که به بهره 8ارتباطی

ونی را نیز فراهم کرده است. افزارهاي گوناگریزي و اضافه کردن نرماین ویژگی فنی امکان برنامه
تعاملی است؛ یعنی توالی کنش و  ۀ، طلوع و ظهور رسان9دومین ویژگی ساختار انقالب ارتباطات

جایی نقش  هجاب قابلیت باهاي ارتباط از راه دور، یا با تأخیر زمانی میان طرف 10زمان همواکنش 

 
شدن این قبیل  اصطالح ارتالعات، از ترکیب و ادغام دو واژه اطالعات و ارتباطات ساخته شده است. ساخته. 1

 آموزي.سرگرم ، به معنايEdutainmentها در علوم اجتماعی پیشینه دارد: مانند  سازي اصطالح
2. Castells 
3. Van Dijk, j. 
4. The Network Society 
5. Integration 
6. Digital Code 
7. Interactivity 
8. Technical Communications Revolutions 
9. Structural Communications Revolutions 
10. Synchronicity 
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ارتباطی را براي رسیدن به درك  1است که بافت ءاي از اعضاگیرنده در میان مجموعهـ  فرستنده
اعی پدید ـهاي اجتموم به شبکهـاي موسران در ساخت تازهـکارب موردعالقه 2مشترکی از مباحث

 است 3هاعمومی سیستم ۀریـوم برخاسته از نظـق با مفهـآورد. این کنش منطبمی
)Bertalanffy, 1968.( نظام ارتباطی که رنگ و ماهیت اجتماع انسانی یافته و سازمان  این

ها در سطح  ات ساختاري است. دگرگونیتغییردهد، ناشی از مجازي متشکل از اعضا را شکل می
رسانه، ماهیت مخاطب را دگرگون کرده است. از مظاهر این دگرگونی، تحول در سطح نظریه 

ی در پیوند میان مخاطب و رسانه تحول ایجاد کرده خود، در سطح عمل ارتباط موقع بهاست که 
  است.
هاي شکل گرفت که کیفیت فعالیتمجازي ، محیطی یافته تحققهاي دگرگونی درنتیجه      

را به  جمعی ارتبـاط ةشکل و ناهمگن در دورهاي بیارتباطی را از بن دگرگون ساخت و توده
، چاالك، فعال و هدفمند تبدیل کرد. بنا بر نسجممیافته، هاي کوچک، سازمانها و گروهجامعه
تولید و در ـ  شرایط کنونی، فراهم آورنده ارتباطی است که در محتوا خود )2009کاستلز (گفته 

گر است (عقیلی و پخش (توزیع) خودگردان و در دریافت توسط مخاطب (کاربر) خود انتخاب
) یا AST( 4نظریه ساختاربندي انطباقی، بر اساس در این حال ).22: 1394عراقی،  زاده قاسم
متقابل و دیالکتیکی  ۀمیان ساختارها و عوامل انسانی رابط) 1984، 5بندي سازگار (گیدنزساخت
گونه جدایی از هم ندارند و اجتماعی هیچ ساختار و عاملیت در عمل وياست. به اعتقاد  برقرار

 یکسکه  دوروي ؛ گوییدهندیت اجتماعی را تشکیل مواقعی ناپذیر تفکیکدو بعد  درواقعاین دو 
اي که اعضا  معنی، ساختارهاي رسانهبدین ).429: 1393، 6استونز( دآینار میـواقعیت به شم

اي را  هاي تازهکند، ظرفیت یابی می هاي متشکل ساخت (کاربران) را در دل خود در قالب گروه
در هایی نوآوري و 7اگر شاهد دگرگونی در پارادایم، جاي تعجب نیست رو ازاینپدید آورده است. 

هایی در مفاهیم و مبتنی بر گلوله جادویی باشیم؛ دگرگونی هاي ارتباطینظریه مفاهیم و ةحوز

 
1. Contexts 
2. Issue 
3. General System Theory 
4. Adaptive Structuration Theory 
5. Giddens, A. 
6. Stones, R. 
7. Paradigm 
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و شکاف  4سکوت ، مارپیچ3سازي، چارچوب2بانیهدرواز، 1سازيرجستههاي نظري همچون بتبیین
هاي اجتماعی ها و رسانهرسانی، شبکهو اطالع نیز، تعجبی نیست که در کنار تفنن .5آگاهی
هاي اجتماعی برخالف گذشته، امروز شبکهرنگ اجتماعی و سیاسی به خود بگیرد.  روز روزبه

) بر این باورند 2001( 6ورین و تانکاردـبستري براي شنیده شدن کمترین صداها است. سمجازي 
هاي نوین، فضاي مجازي این امکان را فراهم آورده است تا هرکس بتواند یک که با ورود رسانه

آوري، گزارش، تحلیل و انتشار اخبار و  جمع یندادر فر شهروند خبرنگاریک  مثابه بهناشر باشد و 
مفهومی یادشده  هايبسیاري از چارچوب، رو ازاینفعال بازي کند.  اطالعات در جامعه، نقش

اي ها اکنون به لطف فناوري نوین رسانهیم و تعاریف مترتب بر نظریهدرهم شکسته و مفاه
(به معناي لغوي  ترند اصطالحسازي، دگرگون گشته است. براي نمونه، در تقابل با مفهوم برجسته

هاي اجتماعی تولید در بستر رسانه کاربران) که از سوي #( 7روند)، با سازوکار مبتنی بر هشتگ
 ترین مهماز  جیک، به معنی لغوي جیک8سازي شده است. توئیتروممفه خوبی بهشود می

خبري برخطی که ـ  برد؛ شبکه اجتماعیهاي اجتماعی است که از این سازوکار بهره می شبکه
املی به نام ـهاي تعموضوع خاص، پیام ةگذاري و دربارتوانند پستکاربران با استفاده از آن می

 2006رسان اجتماعی که در مارس هاي خاص این شبکه پیامال کنند. از ویژگیـتوئیت ارس
گونه کوتاه، گذاران بهشود پستگشایش یافت، محدودیت استفاده تعداد حروف است که سبب می

، 2017خود اشاره کنند. این تعداد تا هفتم نوامبر  موردنظربه نکته  نویسی حاشیهسرراست و بدون 
اي و چینی) ژاپنی، کره جز بهحرف به هر زبانی ( 280به  سپ ازآنو  حرف (کاراکتر) 140تعداد 

میلیون مشترك  330بیش از  2018که تعداد آنان در ژانویه  نام ثبتافزایش یافت. کاربران پس از 
موضوعی بهره ببرند. با نظر به این ویژگی،  توانند از این خدمات در هر زمینهگزارش شد، می
هاي اجتماعی است. شار رویدادها وجه تمایز کاربرد این شبکهگذاري اخبار و انت امکان هشتگ

تواند یک کلیدواژه یا یک گویه باشد (مانند ژن خوب). امکان شمارش دفعات محتواي هشتگ می

 
1. Agenda Setting 
2. Gatekeeping 
3. Framing 
4. Spring of Silence 
5. knowledge gap 
6. Surin & Tankard 
7. Hash+Tag 
8. Twitter 
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قرار گرفتن موضوع آن نزد کاربران یا  مورد توجهها بیانگر میزان اهمیت و استفاده از هشتگ
با  نظر دارند ونظر هستند، اختالفاره موضوع خاصی هماعضاي آشنا و ناآشنایی است که درب

گونه، با نظر به ساخت و امکانات شبکه، بر پایه نگرند. بدینخوانش متفاوت به موضوع می
هاي  و در صدر اخبار روز قرار گیرد و به زبان رسانه 1تواند داغ موضوع هشتگ، ترندي می

سازي در هاي مجازي با برجسته ترندسازي در شبکه، برجسته شود. با این تفاوت که جمعی ارتباط
هاي سنتی همچون تلویزیون که داراي مدیریت متمرکز، متفاوت است؛ در یکی خواست رسانه
 است. کار دستورجمعی در  ۀرسان اصحابکاربران و در دیگري حاکمیت  ۀجامع

هاي اجتماعی ها و شبکهما (ایران) نیز، با نظر به کاربران پرشماري که اکنون از رسانه ۀجامع
در پی هر رخداد مهم بهره نمانده است و اغلب، بی یادشدههاي برند، از دگرگونیمجازي بهره می

خبر) و  ةتلویزیونی (در حوزسازي  برجسته گاه شاهد همسویی، تضاد یا مصالحه میاناجتماعی 
تتلو در روزهاي منتهی  ماجرايها به اختالف واکنش نمونه، رايایم. بترند توئیتري کاربران بوده

همچون ماجراي آزاده  برانگیزي بحثهاي و دیگر موضوع 96به انتخابات ریاست جمهوري 
ژن «آمیز نامداري مجري تلویزیونی در سفر به خارج از کشور، رواج استفاده از اصطالح کنایه

اربران با سازي فرزند یکی از سیاستمداران کشور، همسویی کارزنده-در پس خود» خوب
استفاده از نام جعلی خلیج عربی  دلیلبه، امریکا جمهور رئیسدر برخورد با ترامپ،  صداوسیما

هاي ورزشی براي ، اعتراض اجتماعی جمعی از حامیان ورود زنان به استادیومفارس خلیج جاي به
نه #ن و مواردي همچو استادیوم معروف شد_به_زنان_ورود#هاي ها که با هشتگتماشاي بازي

 غارت،#، گرانی_به_نه# کجاست،_فرزندت#انقالب، _دختران#اجباري، _حجاب_به_
است که اگر در دنیاي دیجیتال بسر ها و مباحثی موضوع ازجملههمه بسیاري دیگر، اعتصاب و #

بنابراین، در پی  شنیدیم! دیدیم و نمی از اخبار تلویزیون نمی ها آنچیزي درباره بردیم، نمی
مسأله  ،هستیم و این رو روبهسازي برجستههایی همچون استحاله مفهومی نظریهبا ، هادگرگونی

با کاربست هشتگ و  زیرا. .. کرده است رو روبههاي جمعی را با چالش تازه  مدیریت رسانه
سازي مواضع سازي و برجستهبانی، چارچوبهاي سنتی براي دروازهرسانهدرت ترندسازي، از ق

دهد، مارپیچ سکوت را از پیچش (سکوت) به در آورده اختیاري که به کاربر میخاص کاسته و با 
 است.

 
1. Hot On Top (HOT) 
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کوشد هاي نوین، میسازي در ساحت رسانهاین پژوهش باهدف تبیین دگردیسی مفهوم برجسته
سازي رویدادها را در خبر تلویزیون، در مقایسه با ترندسازي وجوه تمایز و تشابه در برجسته

گانه  برحسب همسویی، مصالحه و تضاد معنایی به نمایش بگذارد. مفاهیم سه توئیتري کاربران،
هاي ممکن مخاطب در مواجهه با متون ) درزمینۀ انواع خوانش1980( 1برگرفته از پیشنهاد هال

اي در اینجا، شامل متون تولیدشده توسط شده است؛ با این تفاوت که متون رسانه اي مطرحرسانه
 ولیدشده توسط کاربران توئیتر است؛ یعنی تقابل در دو پارادایم متفاوت.تلویزیون و متون ت

 هاي نظري پایه
 هاي نوینپارادایم تازه در حوزة رسانه

هاي خاص آن حوزه مطرح ها براي توصیف و تبیین پدیدهاي از علوم، نظریهدر هر حوزه
هایی را زیر پوشش چتري است که مجموعه نظریه منزله بهعلمی  ۀشوند. پارادایم، در هر زمین می

ها تا زمانی زنده، پویا و کارآمد هستند دهد. نظریههاي زمانه خود را توضیح میخود دارد که پدیده
 2است، ادامه حیات دهند. کوهن ها آن زیست محیط منزله بهکه  که زیر چتر پارادایم زنده و متداول

 نامید. علممی 3علمی را علم عادي زیست محیطیی، این امریکا) فیزیکدان و فیلسوف 1962(
هرگاه  )؛Freeman, 2004( ها استداده 4تجمعی محصول و کشفیات منظم توالی نتیجه عادي

هایی رخ دهد بوم جهان دگرگونینوین، در بخشی از زیست دستاوردهايبه سبب رشد علم و 
کنونی (علم عادي) دیگر توان تبیین و زنده نگاه(همانند تحول در دنیاي ارتباطات)، پارادایم 

ها نیز سودمند هاي مندرج در زیر چتر خود را نخواهد داشت؛ البته، این نظریهداشتن نظریه
ها، درك شوند! زیرا با ثابت ماندن نظریهتلقی می ازکارافتادهنخواهند بود و در محیط تازه، 

هاي اجتماعی مجازي) ممکن است از دایره (مانند شبکههاي ساختارشکن تازه بسیاري از پدیده
نظر کوهن، پارادایم یا چارچوب اصول علم عادي (رایج)، شامل  بر پایهمعرفت بیرون بمانند. 

هاي تجربی مندرج در نظام علمی نوین است. وي اي در مفاهیم بنیادي و روشدگرگونی ریشه
مشتمل دهد که اي پرورش میهاي تازهم تازه نظریهچنین دگرگونی را انقالب علمی نامید. پارادای

که اعضاي  اي گونه بهدر محیط نوین است؛  ها آنقوانین و فنون کاربرد  ،بر مفروضات نظري

 
1. Hall 
2. Kuhn 
3. Normal 
4. Cumulative 
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و فنون هاي مشترك ، ارزشقراردادها ،قوانین ،مفروضات نظرياي این هر حوزهجامعه علمی 
 .دنگیرمیپذیرفته و به کار  راآن  يکاربرد

هاي تازه جهان کنونی ارتباطات مطالعات ارتباطی نیز بیرون از این قاعده نیست. پدیده ةحوز
اطی، مجموعه ـتازه ارتب ها در پارادایمانـرس ازي و پیامـهاي اجتماعی مجمشتمل بر شبکه

هاي آن را بهتر درك کرده و توضیح دهد. براي طلبد تا بتواند دگرگونیهاي نوینی را مینظریه
سازي و بازیابی اطالعات حاصل از فناوري دیجیتال، در کنار دیگر  نمونه، فناوري ذخیره
هاي ارتباطی، اکنون به سطحی از دگرگونی رسیده است که محصول آن، محصوالت و فرآوري

رود. این پیشرفت می ها آنبه سمت تقویت و گسترش حسگرها و هوشمند شدن  روز روزبه
ازي ـهاي طبیعی بشر چنان کارسي ارتباطی روز، متناسب با ظرفیتهاتجهیزات در دل رسانه

 مثابه به)، رسانه 1964( 1لوهاناند و به تعبیر مکاند که گویی وسایل خصلت انسانی پیدا کردهشده
فصل مشترك فناوري و انسان  مثابه بههاي نوین سان، رسانهامتداد حواس بشر گشته است. بدین

صنایع با تسري خصیصه اجتماعی بشر در سازوکار فناوري ارتباطی،  کهاي گونهشده است. به
ابه همان ـهاي مجازي گسترش داده است؛ مششبکه تعامل انسانی را براي تشکیل انجمن

 اند.ها وجود داشته هایی پیش از این نیز در جامعهانجمن
 پارادایمارتباطات،  ةتازه در حوز مسائلها و حل عنوان الگوي روشن کردن و تبیین پدیدهبه

هاي دیجیتالی و و سازوکارهاي برخاسته از ظرفیت اي از قواعدمجموعهفضاي مجازي شامل 
مشخص کرده و نشان  هاي ارتباطی را در محیط مجازيو روش چارچوبکه است  تعاملی شدن

طبق با عمل کرد. منچگونه باید تازه  بستردر مطالعات ارتباطی  بخش بودننتیجهدهد براي می
پردازي در قلمرو فضاي مجازي، نخستین گام ارتباطات براي نظریه ملوعنظریه کوهن، در حوزه 

 سویگی یکهاي سنتی است؛ جایی که دو خصیصه گذشته در دنیاي رسانهطرد ساختار نظري 
جمعی حاکم  تاریخ چند دهه تسلط وسایل ارتباطقواره بر وار مخاطبان بیشکلی تودهارتباط و بی

 و قواعد گذشته سودمندي اصول رشد و تحول در قلمرو فناوري ارتالعات، دلیلبهاما اکنون،  بود؛
از هاي اجتماعی مجازي در سطح تحلیل شبکه تازهتبیین و پاسخگویی به مسائل  برايخود را 
رفی شد، ـ) مع1984) که توسط گیدنز (ASTداده است. نظریه ساختاربندي انطباقی (دست 
ها در پاسخگویی به نیاز تازه است. بر پایه این نظریه، همچون فناوري و از کوششاي نمونه

 
1. McLuhan, M. 



 يشنیدارهاي دیداري و  رسانهعلمی فصلنامه    14

 
  

14 سال
اره 

 شم
،

34 ،
تان

ابس
ت

  
139

9
 

 زمان همهاي ارتباطی نیز یکدیگرند، ساختار جامعه و فعالیت تغییر دادندر حال  دائمانسان که 
 عنوان بهدهند. در این حال، گروه یا سازمان، مقررات و منابع (ارزشی) را می تغییریکدیگر را 

، دهند یمخود شبکه اجتماعی را شکل  نوبه بهکند. ساختارها که ساختاري خود تعریف می مبانی
دهد که چگونه کند. این نظریه توضیح میریزي میچگونگی تداوم و موجودیت خاص خود را پی

اي بنا نهاده شود. گیرند تا ساختاربندي شبکهها (عوامل) در کنار هم قرار میمردم، چیزها و ایده
چت فرهنگ خاص خود را پرورانده، قواعد و و وي هاي تلگرامی، واتساپبراي نمونه، گروه

پیرامون موضوع توافق  دونفرهکنند (براي مثال، گفتگوي هاي ویژه خود را بر آن حاکم می ارزش
، کیفیت ساختار و فرایند ASTنظریه  بنا برگذاري سیاسی ممنوع!). شده مجاز و پست

 عنوان بههاي اجتماعی، نظریه ساختاربندي ثیر متقابل دارند. در سطح شبکه، تأگیري تصمیم
هاي شود که مستلزم پیوند و تعامل متقابل بازیگران (افراد) با جنبهفرایند اجتماعی نگریسته می
 .)Giddens, 1984( ساختاري سازمان (گروه) است

هاي گذشته همچون برجستهبنابراین، برخالف نظریه ساختاربندي انطباقی گیدنز، نظریه
که بر پایه آن، ارباب رسانه با نظر به خواست خود به القاي  1سازي و تشدیدسازي، چارچوب

) و #( 2تواند سازوکار هشتگپردازد، اکنون نمیها و درك معینی از وقایع اجتماعی میارزش
به لطف فناوري در سطح تبیین کنند؛ سازوکارهایی که  4را در رسانه نوینی همچون توئیتر 3ترند

سازي و هاي سنتی را به شیوه هشتگسازي در رسانههاي اجتماعی پدید آمده و برجستهشبکه
هاي نوین، ، پارادایم تازه در قلمرو رسانهدرنتیجههاي نوین تغییر ماهیت داده است. ترند در رسانه

 5و عناصر چهارگانه ارتباط خطی السول جمعی ارتباطهاي سنتی  حاکم بر مفاهیم و نظریهپارادایم 
 ت:گونه از بن دگرگون ساخ را بدین )1948(

 ؛برخاستخسروي رسانه جمعی  فرستنده پیام از تخترخت بربست و منبع قهار  سویگی یک 
 ؛رسانه رجحان یافت و محل مناقشه شد پیام ) برمورد بحث( 6موضوع 

 
1. Resonance 
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و از کنترل مدیریت  داد محیط سایبردر اجتماعی مجازي  ۀ، جاي خود را به شبکهرسان 
 ؛متمرکز خارج شد

هاي کوچک، منسجم، چاالك و  به کاربران متشکل در گروه شکل انبوه مخاطبان بی 
 یافتند. ءارتقاهدفمند 

 

 جمعی در پارادایم تازه هاي ارتباط دگردیسی برخی نظریه
استوار بود که با قراردادن  ) بر این1972، 1کامبز و شاوسازي (مکبرجستههسته مفهومی نظریه 

) مهم و دهندگان رأيتوانند بر آنچه که مردم (می رسانهدر سرخط خبرها،  موردنظرهاي موضوع
توانند نظر مردم را ها میباشند. به گفته ساده، رسانه داري داشتهمعنی پندارند تأثیرمی بااهمیت

سازي این است که طالیی نظریه برجستهاند. جمله جلب نمایند که برجسته کرده مسائلی سوي به
به مردم بگویند چگونه فکر کنند موفق  اینکهها) اغلب ممکن است در ها (روزنامهگرچه رسانه«

 »اي در این موفق هستند که به آنان (خوانندگان) بگویند به چه فکر کنندگونه فزایندهنباشند، اما به
)Kuhn, 1962(. سازي به آن ملحق بعدها دو مفهوم تشدید و چارچوببه کمبودهاي نظریه،  با نظر

میل بنیادي به  بانی و تأکید و چگونگی تفکر درباره پیام جبران کند. شد تا آن را در خصوص دروازه
 .)Lasswell, 1948( آمدبه شمار می جمعی ارتباطکه یکی از کارکردهاي  رسانه نظارت و کنترل بر

انتخاب،  بهکرد که با نظر به اهداف خود هاي جمعی فراهم میبراي اربابان رسانه این امکان را
مراجع منافع و حفظ مواضع  ضامنرخدادهایی اصرار بورزند که طرح آن،  سازي برجستهچینش و 

داشته است. از مدل ارتباطی شانون و ویور گرفته  طرفه یکاز آغاز حالت  جمعی ارتباط. استمتبوع 
هاي  در رسانه آنکه حالکردند.  حکایت می طرفه یکتا نظریه گلوله جادویی، همه و همه بر جریان 

فرستنده، در توزیع اطالعات شرکت  فعال است که همانند کننده مشارکتنوین (سایبر) گیرنده یک 
هاي محیط سایبر است و کمرنگ شدن  گرایی در رسانه ديهاي بارز آزا دارد و این خود، از جنبه

اطالعات است  دهی سازماني، شامل سازچارچوب). 120 :1388بانی خبري است (شکرخواه،  دروازه
را به ذهن  یخاصساخته شده پیش يکه معنا اي گونه به ،متن و اطالعات اشاره دارد انیبه رابطه مو 

این  کند وسازي عمل میگونه اثباتی در جهت تقویت برجستهي بهسازچارچوبکند. متبادر مخاطب 
و   بلکه سازنده ت،یانعکاس واقع يبرا يا نهیآ فقط نهها  که رسانهگذارد رو میبرداشت را پیش

 يها در گزارش دادیرو فیتوص ةکه نحو بودفرض  نیبر ا یتنمباین نظریه هستند.  آن دهنده شکل
 

1. McCombs, M.E. & Shaw, D 
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ها توجه خود را بر  رسانه ه،ینظر نیا یۀبر پا است. مؤثرمخاطب  نزد آندرك  یبر چگونگ ي،خبر
 موردنظرخاص  ییرا در چارچوب معنا ها آنو سپس  کردهمتمرکز  دادهایو رو هاموضوع یبعض

 بلکه ،چه فکر کنند ةدربار ندیگو یبه مخاطبان م تنها نهها  رسانه به این معنی،. کنندعرضه می
 .کنند یم لیساخته، به آنان تحمشیپ مفهومی در چارچوب زین گی آن راچگون

) در 1936( 2کند، ابتدا توسط کورت لوینکه در قالب نظریه خودنمایی می 1بانیاصطالح دروازه
شناسی وضع گردید تا برچسبی براي سازوکار مسدود (بلوك) کردن اطالعات ناخواسته و قلمرو روان

گونه سلبی و ارتباطات شد و ماهیتش محول گشت و به ةنامناسب باشد. این مفهوم بعدها وارد حوز
اطالعات و مسدود کردن  بانیهدروازسازي در آمد. امروزه اصطالح غیرمستقیم در خدمت برجسته

هاي نوین همچنان ادامه دارد و گزینشی آن در سطح کالن با نام فیلترینگ رواج و در سطح رسانه
خارج شدن اختیار منابع توزیع از دلیل اطالعاتی، به ۀر جامعمنتقدان را برآشفته نگاه داشته است. د

، بوك فیسهاي مستقل (مانند گوگل، به دست شرکت 3ها و افتادن اختیار سرورهادست دولت
که بانی رنگ نظارتی و بوي حکومتی خود را از دست داده است. چنانو ...)، دروازه توئیتر، تلگرام

از طریق سازوکار هشتگ توسط  موردعالقهترندسازي و داغ کردن موضوع  علتخواهیم دید، به
هاي هاي مدیریت شده سازمانسازيبانی خبر و برجستههاي نوین، از مدیریت دروازهکاربران رسانه

 خبري کاسته شده است.
 سازي عملگونه اثباتی در جهت تأکید و برجستهسازي بهبانی، چارچوبدر مقایسه با دروازه

بلکه  ت،یانعکاس واقع يبرا يا نهیآ فقط نهها  که رسانهگذارند رو میاین برداشت را پیش کند ومی
به رابطه اطالعات است و  دهی سازماني، شامل سازهستند. چارچوب آن دهنده شکلو   سازنده

را به ذهن  یخاصساخته شده پیش يکه معنا اي گونه به ،متن و اطالعات اشاره دارد انیم
در  دادیرو کی فیتوص ةفرض است که نحو نیبر ا یتنمبکند. این نظریه متبادر مخاطب 
 ه،ینظر نیا ۀیبر پا است. تأثیرگذارتوسط مخاطب  آندرك  یبر چگونگ يخبر يها گزارش
را در چارچوب  ها آنو سپس  کردهمتمرکز  دادهایو رو هاموضوع یبعضها توجه خود را بر  رسانه
 ةدربار ندیگو یبه مخاطبان م تنها نهها  رسانه به این معنی،. کنندعرضه می موردنظرخاص  ییمعنا

. کنند یم لیساخته، به آنان تحمشیپ مفهومی در چارچوب زین گی آن راچگون بلکه ،چه فکر کنند
فراهم آورده است تا  شهروند خبرنگارهاي نوین امکاناتی براي مداخله کاربران در قالب رسانه

 
1. Gatekeeping 
2. Lewin. k. 
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آنان را فرو  موردنظرهاي هاي سنتی گرفته، چارچوبمدیریت خبر را از چنگ اصحاب رسانه
 کند.ءریخته و بسیاري از ابعاد پنهان رویداد را افشا

و در قلمرو علوم سیاسی و  جمعی ارتباط) در بستر 1993( 1توسط نئومان ظریۀ مارپیچ سکوتن
جامعه  کهارتباطات وضع شد و بیانگر ترس افراد از تنهایی ناشی از تک صدا بودن است. بدین معنا 

طرز تلقی، افکار و نظرهایشان منزوي کرده و دیدگاه ایشان علت ممکن است اعضایی از خود را به 
 :بر پایه چهار اصل بنا شداستدالل نئومان را نادیده گذارد. 

هاي جمع همکند، پس فرد بهتر است با باورها و ارزشجامعه افرادش را تهدید به انزوا می .1
 آوایی کند؛

فردي ترسند؛ سوم، مردم همواره از طریق ارتباطات میانافراد از انزوا و تنها بودن می  .2
 کوشند از میزان توافق عمومی در جامعه آگاه شوند؛ می

یافته، مردم مایلند سخن برآورند و یا نسبت به ابراز نظر درباره آن، بر پایه ادراك جمعی شکل  .3
ترکیب  باهمجمعی در ایجـاد اثرهـاي قـوي بـر افکار عمومی  ارتباطمیل بمانند. این یعنی، بی
کند تا افراد یغلبه مچنان است که مواجهه گزینشی معنی این به  صدایی هماثر . شوندمی

این گمان  . چنین محیطی ممکن است پدیدآورندهرا انتخـاب کنند ينتواننـد پیـام دیگـر
جمعی آن  هـايکنند که رسـانهبه موضوع نگاه میگونه  همانبیشتر افراد به گویی، که  باشد

 ).396 : 1381 (سورین و تانکارد، اندکردهرا عرضه 
هاي اجتماعی مشوقی شبکه ) امروزه2014، 2دهد (ماالسپینامیبرخالف گذشته، پژوهش نشان 

سورین و تانکارد براي شنیده شدن کمترین صداها و بستري براي کاهش ترس از تنهایی است. 
آورده است تا فراهم فضاي مجازي این امکان را هاي نوین، بر این باورند که با ورود رسانه )2001(

و  لیگزارش، تحل ،يورآ جمع ندیادر فرمثابه شهروند خبرنگار  و به هرکس بتواند یک ناشر باشد
رسان همچون تلگرام، وایبر، هاي پیامي کند. شبکهفعال باز اخبار و اطالعات در جامعه، نقش انتشار
بوك، اینستاگرام و توئیتر مواردي هستند که مبانی  هاي اجتماعی مانند فیسآپ و نیز شبکهواتس

 اند.متزلزل کردهجمعی را  هاي سنتی در حوزه ارتباطنظري برخی از نظریه

 
1. Noelle-Neumann, E. 
2. Malaspina, M. 
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هایی است که در پی تحوالت ) از دیگر نظریه1970و همکاران،  1شکاف آگاهی (تیکنورنظریه      
ثروت  مثابه به ناشی از انفجار اطالعات دستخوش دگرگونی شده است. این فرضیه به اطالعات

هایی جمعی، بخشی رسانهکرد که به دنبال افزایش فزاینده اطالعات در بینی مینگریست و پیش می
از جمعیتی که از حیث جایگاه اقتصادي در مرتبه باالتري قرار دارند، در مقایسه با آنانی که در طبقه 

به اطالعات خواهند داشت. تفاوت در امکانات  تري سریعتري هستند، دسترسی اجتماعی پایین
ین دو قشر اجتماعی پدید خواهد آورد اقتصادي در میان ااي برحسب اطالعات و ره(ثروت)، فاصله

گذاري اقتصادي، گسترش وسایل ارتباطی همراه و نظر از امکانات سرمایهآورد. امروزه، اما صرف
دسترسی همگان به اطالعات، تعجبی نخواهد بود که فاصله اقشار اجتماعی در کسب اطالعات 

کاهش توان  ۀمنزل بهکمتر و شکاف آگاهی تنگ و باریک گردد. گرچه، کاهش شکاف آگاهی 
 گذاري اقتصادي نیست.سرمایه

 

 اجتماعی  هاي نوین در سطح شبکه گیري نظریه شکل
مفهومی همچون اقتدارگرایی را  هايارتباطات (ارتالعات) بسیاري از چارچوب وفناوري اطالعات 

تعاریفی که بر ، مفاهیم و رو ازاینساالري جان بخشیده است. درهم شکسته و از سوي دیگر به کاربر
اند. براي نمونه، اي دگرگون گشتهمترتب بود، اکنون به لطف فناوري نوین رسانه یادشدههاي نظریه

(به معناي لغوي روند)، با سازوکار مبتنی بر هشتگ  ترند اصطالحسازي، در تقابل با مفهوم برجسته
توئیتر (به معنی لغوي جیک سازي شده است. مفهوم خوبی بههاي اجتماعی، امروزه ) در رسانه#(

خبري برخطی که کاربران با استفاده _هاي اجتماعی است؛ شبکه اجتماعیشبکه ترین مهمجیک) از 
ها که خالی از مواضع جانبدارانه هاي تعاملی ارسال کنند. این پیامگذاري و پیامتوانند پستاز آن می

شبکۀ هاي خاص این رد. از ویژگینام دا 2د تصویري همراه است، توئیتـنیست و گاه با سن
گشایش یافت، محدودیت استفاده تعداد حروف است. محدودیت،  2006اجتماعی که در مارس 

خود اشاره کنند و از  موردنظرگونه کوتاه و سرراست به نکته کند بهگذاران را وادار میپست
حرف  140، به تعداد 2017ها تا هفتم نوامبر استفاده از حرف ۀپرهیز کنند. دامن نویسی حاشیه

اي و چینی) افزایش یافت. کاربران ژاپنی، کره جز بهحرف به هر زبانی ( 280به  پس ازآنو  (کاراکتر)
رك رسیده است، ـون مشتـمیلی 320ان تاکنون نزدیک به ـداد آنان در جهـکه تع نام ثبتپس از 

رند که ممکن است همسو یا ناهمسو موضوعی دلخواه بهره بب نهیزمتوانند از این خدمات در هر می
 

1. Tichenor, P. G. 
2. twit 
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، اخبار و انتشار رویدادهاي یادشدههاي با منافع و مواضع دولت یا هر نهادي باشد. با نظر به ویژگی
هاي ارتباطی و پیاماربرد این شبکه را با دیگر شبکهـهشتگ گذاري شده بیشترین وجه تمایز ک

یک سازوکار ویژه  عنوان بهو  1لمه استها از آن خود کرده است. هشتگ ترکیبی از دو کرسان
 _هاجنگل #تواند یک کلیدواژه و یا یک گویه ساده یا جنجالی باشد (مانند شبکه اطالعاتی می

قرار  موردتوجهها بیانگر میزان ثبت و شمارش دفعات استفاده از هشتگ سازوکاردهید). _نجات_را
گونه منسجم یا گرفتن موضوع آن نزد کاربران یا اعضاي پراکنده آشنا و ناآشنایی است که به

نظر دارند و با خوانش متفاوت به موضوع نظر هستند، اختالفموضوع خاصی هم ةنامنسجم، دربار
و با قرار  ، ترندي را بناساختهموردبحث، بر پایه موضوع درمجموعاختالف، اما  همه باایننگرند. می

اند. اند؛ یا به گفته دیگر برجسته کردههاي مهم روز جامعه، داغ کردهدادن آن در صدر موضوع
هاي جمعی سازي در رسانههاي اجتماعی، گونه عکس برجسته، ترند و داغ کردن در شبکهدرواقع

ال حاکمیت هاي سنتی، به معناي انتقسازيسازي از طریق هشتگ با برجستهاست. تفاوت برجسته
دست کاربران است؛ یکی به خواست اربابان رسانه و کنترل از نهاد رسمی رسانه و واگذاري آن به

 تغییرنشانگر  خوبی بهکند و این هاي اجتماعی مجازي عمل مییکی به اراده جامعه کاربران شبکه
ازاي برجستهمابه توانهاي نوین را به درستی میدر پارادایم ارتباطی است. ترندسازي در رسانه

 موردنظرهاي سنتی تلقی کرد؛ آنجایی که مردم حول موضوعی گرد آمده، موضع سازي در رسانه
هاي خودخواسته طرح و از طریق بانی و در چارچوبگونه دروازهخود را بدون سانسور، فیلتر و هیچ

گاهی برایشان مهم دهند چه موضوع و مواضعی، با چه دیدگونه نشان میهشتگ داغ کرده و بدین
هاي ادراك شده خود، نسبت به رخدادها اصرار است. به گفته دیگر، شهروندان در چارچوب

هاي سنتی باشد که اغلب توسط اربابان قدرت ورزند؛ چه همسو با خواسته و خوانش مرجح رسانه می
درزمینهو نیرو تردید مصالحه میان این دشوند یا در خالف جهت آن (خوانش متضاد). بیاداره می

توان ادعا کرد که دگرگونی فناوري اطالعات بنابراین، می ؛هاي مختلف نیز قابل مشاهده خواهد بود
هاي ارتباطی پدید آورده باشد. چرا که و ارتباطات، نوعی دگردیسی را در سطح مفاهیم و نظریه

هاي سنتی غالب بوده سانه، متعلق به زمانی است که رجمعی ارتباط ةها در حوزاغلب نظریه پردازي
 اند.پردازي کردهنظریه ها آنپردازان نسبت به تأثیر یا چگونگی استفاده از و نظریه

 
1. Hash+Tag 
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سازي رویدادهاي سیاسی و اجتماعی در ها میان برجسته در سطح عمل پرسش درباره تفاوت
خاص در این گونه کنند، است. بهتلویزیون، با آنچه کاربران در توئیتر هشتگ و ترندسازي می

 ماه ديهایی همچون رویدادهاي سیاسی و اجتماعی سازي موضوعپژوهش، تفاوت میان برجسته
ال بود. سؤبودند مورد کشور در تلویزیون، با آنچه کاربران در توئیتر هشتگ و ترندسازي کرده  96

یه آن هاي محتوایی وجود دارد که بر پاچه تمایز شودها این بود که مشخص  هدف این پرسش
رویدادهاي این  هاي اجتماعی تبیین کرد. هاي سنتی را در سطح شبکهبتوان، دگردیسی نظریه

آمیز ساده اقتصادي در مشهد آغاز شد و به مدت یک ماه کشور دوره با یکی دو تظاهرات اعتراض
د. به آن توجه شو ، تعجبی نداشت که در هر دو رسانهرو ازاینرا در وضعیت بحرانی قرار داد. 

 و اعتراضات شیپو( »یگرانـ  بهـ  نه« آغاز در که تظاهرات نیا در شرکت فراخوان کهجالب آن
 يها شبکه در ابتدا شد، دهینام یروحان حسن دولت يها استیس به اعتراض و) یمردم تجمع
 و یحکومتـ  یدولت گسترده فساد هیعل ،ياقتصاد يها خواست باشد و در ادامه  انجام یاجتماع

 ياقتصاد مشکالت از فراتر آن دامنه شتر،یب يها فراخوان با اما ؛باال گرفت يکاریب يباال زانیم
 برانگیخت. زین را رانیا یاسیس نظام با مخالفتدر میان ناراضیان،  و رفت

 

 روش تحقیق
هاي اجتماعی مجازي  سنتی در این پژوهش، تلویزیون و توئیتر نیز به نمایندگی از رسانه ۀرسان

براي مطالعه برگزیده شده است. جامعه ما (ایران) نیز، با نظر به کاربران پرشماري که اکنون از 
هاي یاد میلیون مشترك توئیتري)، از دگرگونی 24برند (هاي اجتماعی مجازي بهره میشبکه
گاه شاهد در پی هر رخداد مهم اجتماعی که اغلب،  اي گونه بهبهره نمانده است. بیشده 

تلویزیونی و ترند توئیتري کاربران سازي  برجسته ) میان1980همسویی، تضاد یا مصالحه (هال، 
هستیم. هال پیشنهاد کرده است که مخاطب سه شیوة ممکن براي رمزگردانی پیام رسانه در 

است. بدین معنی که بیننده همان  1نخست، رمزگردانی منطبق با رمزهاي مسلطپیش دارد: شیوة 
منظور داشته است (خوانش مرجح). شیوة دوم، رمزهاي  دکنندهیتولکه  ندیگز یبرمخوانشی را 

که از طریق آن، مخاطب پیام را بر حسب تجربۀ شخصی خود اصالح  است 2قابل مصالحه
گونه که با سوء ظن با  است، بدین  3، توسل به رمزهاي متضادراه سوم و ؛دهد کند و تغییر می می

 
1. Dominant Code 
2. Negotiate Code 
3. Oppositional Code 
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پراکنی (تبلیغ سیاسی) تلقی  سویه از نوع سخن عنوان تبلیغ یک کند و برنامه را به پیام برخورد می
) به 1980( 1هاي پژوهشی توسط دیوید مورلی ها در چارچوب طرح کند. این گونه رمزگردانی می

هاي اجتماعی (مانند هواداران یک تیم  وي دریافت که برخی گروه اند. محک آزمایش گذارده شده
ها  هاي بسیار متفاوتی از دیگر گروه فوتبال یا طرفدار یک جناح سیاسی) در برخورد با پیام، خوانش

هاي  گیرد که ویژگی ، چنین نتیجه میرو ازاین(مانند هنرمندان یا بازیگران سیاسی) دارند. 
کند موضوع منطبق با کدام یک از  است که به نوبۀ خود تعیین می اجتماعی و فرهنگی مخاطب

 ماجرايهاي کاربران به اختالف واکنش نمونه، رايگانۀ رمزگذاري و دریافت شود. ب اَشکالِ سه
(خوانش متضاد) و اظهار نظر  96تتلو، خواننده، در روزهاي منتهی به انتخابات ریاست جمهوري 

هاي بحث برانگیزي و دیگر موضوع ماجرا شش ماه پس از آن (خوانش مرجح) ةوي دربار
همچون ماجراي آزاده نامداري مجري مشهور تلویزیونی و مساله حجاب وي در سفر خانوادگی به 

خوب در  آمیز ژنخارج از کشور (مصالحه، همرا با تضاد)، رواج استفاده مختلف از اصطالح کنایه
افراطی فرزند یکی از سیاستمداران شناخنه شده کشور (خوانش همسو)،  سازيارزندهـ  پس خود

استفاده از نام جعلی خلیج  علتهملی) در برخورد با ترامپ، ب ۀهمسویی کاربران با تلویزیون (رسان
، اعتراض اجتماعی جمعی از حامیان ورود زنان )(خوانش همسو و مرجح فارس خلیج جاي بهعربی 

استادیوم معروف  _به _زنان _ها که با هشتگ ورودشی براي تماشاي بازيهاي ورزبه استادیوم
 خودروي سرقت پی در چندروز که ايماهه هشت نوزاد ،انگیز بنیتاشد (مقاومت)، داستان غم

پیدا گشت (خوانش همسو)، به  سرقتی خودروي همان در جانشبی جسد و شد مفقود پدرش
میرزاخانی (خوانش مرجح،  فیزیکدان نابغه، خانم مریمسوگ نشستن مردم در پی درگذشت 

است که اگر موضوعات و مباحثی  ازجملههمه ، از این دست و بسیاري دیگرو دگرگون)  مصالحه
 ماند!میناگفته باقی  ممکنتا حد تلویزیون  دربردیم، در دنیاي دیجیتال بسر نمی

 دیگر فرد به فردي از پیام رابطه و انتقال رسان (مانند تلگرام) بریا پیام ارتباطی هاي شبکه
 .ندارد و غیره آنان نام جستجوي و افراد با سازي شبکه و یابی دوست براي دارد و راهکاري تمرکز

هستند؛ یعنی  محور اجتماعی (مانند توئیتر) پروفایل هاي رسان، شبکههاي پیامدر مقایسه با شبکه
در خود جا داده  کند می منتشر که متونی و فرد اره(حقیقی یا غیرحقیقی)، درب شخصی اطالعات

 
1. Morley, D. 
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 شناخت به توانهایی که منتشر کرده است، میکه بر پایه این اطالعات و پیام اي گونه بهاست. 
 درباره این رخدادها رسید. پروفایل اجتماعی صاحبـ  مواضع سیاسی از نسبی

 

 ها گردآوري داده
ربی براي فهم نظري تفاوت میان ـکوشش تجاي ـرویدادي، در راستدر یک پژوهش پس

هاي نوین، مضامین سازي و ترند آن در رسانه هاي سنتی با هشتگسازي در رسانهبرجسته
هاي در مقایسه با هشتگ 1396 ماه ديرویدادهاي  درزمینۀمحتواي خبري اخبار تلویزیون 

توئیتري کاربران برحسب همسویی، مصالحه و تضاد مضامین مورد مطالعه قرار گرفت. این 
هاي اجتماعی قرار گرفتند. ملی) و کاربران شبکهۀ تلویزیون (رسان موردتوجه زمان همرویدادها 

جامعه مورد مطالعه، شامل (تمام شماري) مضامین مجموعه اخبار و رویدادهایی بود که با 
ارتباط موضوعی داشتند؛ یعنی اخبار مربوط به تظاهرات و اغتشاشاتی  1396 ماه دياي رویداده

 و کلمه، جمله، عبارت یل،احد تحلبودند. و در یکی از این دو رسانه منعکس شده زمان همکه 
ملی (طرح  ۀشدن آن در رسانبرجسته بر پایهي بود. تشخیص موضوع خبر هاي ترند شدههشتگ

خبري و مانند آن) و در توئیتر، داغ شدن است که آمار توئیتر نمایشگر آن است. در گفتگوي ویژه 
اي اجماع نظر کاربران تلقی کرد؛ چه در موافقت و همسویی با  گونه توان بهترند توئیتري را می

سازي تلویزیونی. ناگفته پیدا است، اخبار تلویزیون و پخش  مواضع یا در مخالفت با موضع برجسته
 آن بیانگر مواضع رسانه ملی تلقی شد. به این منظور از چهار کد استفاده شد:سراسري 

که هم تلویزیون و کاربران توئیتر برجسته  1396 ماه دياخبار مرتبط با رویدادهاي  .1کد  
 ؛کرده بودند؛ با سه خوانش مسلط، مصالحه و متضاد (خانه الف)

تلویزیون برجسته کرده، اما کاربران توئیتر که  1396 ماه دياخبار مرتبط با رویدادهاي  .2کد  
 ؛بدان نپرداخته بودند (خانه ب)

، اما کاربران که تلویزیون بدان نپرداخته 1396 ماه دياخبار مرتبط با رویدادهاي  .3کد  
 ؛را برجسته کرده بودند (خانه جیم) ها آنتوئیتر 

؛ سکوت اخبار مرتبط با رویدادهایی که نه تلویزیون بدان پرداختند و نه کاربران توئیتر .4   کد  
 (خانه دال). اي رسانه

 



  23 هاي سنتی ...هاي نظري در گذار از رسانهچالش
 

 
  

14 سال
اره 

 شم
،

34 ،
تان

ابس
ت

  
139

9
 

) برحسب موارد مسلط (مرجح)، مصالحه 1980مضامین ترندسازي شده توئیتري، طبق نظر هال (
گونه کاوش، ملی) بدین ۀسازي رسانه تلویزیون (رسان(توافقی) و متضاد در پیوند با برجسته

شک از میان کاربران توئیتر، بخشی از اعضا از موضع حامی نظام کدگذاري و تحلیل شدند. بی
تأیید، تفسیر و توجیه اقدامات حکومت بودند و در مقابل، منتقدان از هر فرصتی براي نقد  درصدد

ی را در پیوند با هایکردند. چه این گروه یا آن، هرکدام به امید ترندسازي، هشتگآن استفاده می
گونه مسلط بر گروه دیگر کوشیدند بهتحوالت اجتماعی و سیاسی تولید کرده و از این راه می

اجتماعی مطالعه شد، اما نه ـ  گیرند. در این حال، مواضع کاربران نسبت به رخداد سیاسی پیشی
ی حکومت ، مضامین برحسب مواضع سیاسی رسمدرنتیجهبندي موافق و مخالف. برحسب دسته

گانه مسلط (مرجح)، مصالحه (توافق) ها سهگویاي آن بود در برابر خوانش صداوسیماکه سازمان 
 ).1 جدولو متضاد کاربران توئیتر تحلیل شدند (

 

 سازي تلویزیون و ترندسازي توئیتري. تقاطع برجسته1 جدول

 ترندسازي توئیتري --
 

سازي برجسته
 تلویزیونی

 

 نشده شده --

 شده

 الف)
 مرجح / . موارد مسلط1
 توافقی / موارد مصالحه .2
 / مقاومت . موارد متضاد3

 ب)
 موارد برجسته شده

 

نشده
 ج)

 هاي ترندشدههشتگ
 

 د)
 اهمیتاي: رویدادهاي بیرسانه سکوت

 

 هاي پژوهشیافته
، یک میلیون و سیصد هزار توئیت منتشر شد که حدود یک 1396 ماه دي 20تا  6زمانی  ةدر باز

خبر در  225زمانی تعداد  ةهاي اصلی بود. در مقایسه، در این بازبازنشر توئیت میلیون از آن
 دهد:ها را نشان مینمایی از توئیت 1اخبارهاي پخش شده است. جدول 
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 1396ماه  دي 20تا  6ها در بازه زمانی . فراوانی توئیت2جدول 
 تعداد بخش
 هزار توئیت 300 هاتوئیت

 هزار کاربر 83 کاربران
 یک میلیون بازنشر هابازنشر توئیت
 هزار الیک 109شش میلیون و  هاتعداد الیک

 
 صداوسیماو مباحث مهم سیاسی و اجتماعی برجسته شده در این دوره در  هارخدادها، موضوع

نمایش  به 3و  2هاي هاي اجتماعی توئیتر در جدولشبکههاي ترندشده در سطح و هشتگ
. روشن است، مواردي که در تلویزیون برجسته شده ممکن است در توئیتر ترند نشده و اند درآمده

اي موارد نیز، رخدادها در دو سطح شد. در پاره نظر صرفیا نمود اندکی داشته باشد که از آن 
شده در هاي برجستهتگ شدند و در مواردي موضوعهاي سنتی و مدرن برجسته و هشرسانه

شده ها با محتواي برجستهشده بودند. با مقایسه مضامین هشتگ ،ترند گونه متفاوتیبهتلویزیون 
منتشرشده ها و محتواي برجسته شده در اخبار شود، مضامین توئیتدر تلویزیون، مالحظه می

 ملی همخوانی مضمونی ندارد. رسانۀ
 

 یترتوئ در شدههتبرجس يهاهشتگترین  . مهم3جدول 

 

 هاي برجسته در توئیترهشتگ ردیف هاي برجسته در توئیترهشتگ ردیف
 سرکوب # 10 يسراسر تظاهرات # 1
 آشوب # 11 میرگییم پس را رانیا # 2
 یجیتدر اصالحات # 12 فردا _آزاد _رانیا # 3
 خفه)(رجوي  Shut up rajavi # 13 یگران به هن # 4
 يسراسر امیق # 14 يبرانداز # 5
 يپهلو # 15 براندازم # 6
 میشو متحد # 16 يبرانداز يفردا # 7
 ياقتصاد فساد # 17 دارد ادامه يروزیپ تا امیق # 8
 کتاتورید # 18 يسراسر مطالبات # 9
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ترین اخبار برجسته شده در تلویزیون . مهم4دول ج  
 

 ردیف تلویزیوناخبار برجسته شده در 
 1 ؛»یگران به نه« عنوان با مشهد زیآماعتراض تجمع يبرگزار

 2 ؛هاي معاند در سوءاستفاده از مشکالت معیشتیتالش رسانه
 3 ؛مردم اقتصادي مطالبات و تجمعات برخیحمایت از  در امریکایی مقامات از تعدادي و جمهور یسئر یطلب فرصت

 ،وي از آرشیوي تصاویر پخش (همراه با است انکارناپذیر حقیقتی مردم مندي گله و اقتصادي مشکالتجمهور: سخنان رِئیس
 4 ؛مردم در فقر و گرانی زندگی کنند دهد نمیدولت اجازه  :دولت سخنگوي )،نوبخت محمدباقر و جهانگیري اسحاق

 5 ي؛اعتبار و یمال مؤسسات مالباختگان و گذاران سپرده مطالبات
 مردم درخواست و طلب فرصت گانهیب عناصر توسط یدولت يها ساختمان و المال بیت اموال و ها بانک به حمله و زدن آتش
 6 ؛ها آن با يجد برخوردبراي 

متهم  »گانهیب عوامل« از نفر 200 يریدستگ و طلب فرصت گانهیب عناصر توسط زباله يها سطل و هايشهردار دنیکشآتش
 7 ؛آتش شب نیمه ساعات در هینیحس و مسجدآتش زدن  به

 درخواست و المالتیب به بیآس ی،دولت ادارات یبرخ يها شهیش شکستن ی،رقانونیغ تجمعات در گانهیب عناصر از یبرخ حضور
 8 ؛اقدامات گونهنیا با برخورد يارب مردم

 در حضور از مردم داشتن بر حذر و آبادنجف در یرقانونیغ تجمعات در ضدانقالب عناصر يراندازیت از یناش یزخم 2 کشته و 2
 9 ؛نیعامل با برخورد يبرا مردم درخواست بر یمبن هایی گزارش ارائه و تجمعات نیا

 10 ی؛نید اعتقادات ۀدرزمین یهنجارشکن و گانهیب عوامل توسط کرمانشاه در العباس تیب هینیحس زدن آتش
 مخالفت و رانیا یاسالم يجمهور و ینید يهاارزش از تیحما و هنجارشکنان با مخالفت در درصحنه شهیهم مردم تظاهرات

 11 ؛مختلف يشهرها در هاگانهیب با

 میرژ عوامل و ها ییامریکا مال نقشه« و اینکه لیاسرائ و ایتانیبر ،امریکا کردن متهم و ماه دي نوزده در يرهبر سخنان
 اش ییپادو سوم ضلع. ضلع دو نیا …است فارس خلیج اطراف خرپول يها دولت نیا از یکی مال پول. است یستیونیصه

 ؛»بودند ها آن يپادو ن؛یمنافق آدمکش سازمان بود، نیمنافق سازمان به مربوط هم اش ییپادو است؛
12 

 کشور؛ يهاشهرستان و شهر در درصحنه شهیهم مردم ییمایراهپ و کشور سراسر در جمعه نماز ییبرپااخبار  و ماه دي پانزده
 در امریکا اتاق از بود قرار کرد، یطراح امریکا و داد عربستان را پول ر،یاخ فتنه در :تهران جمعه نماز در یخاتم احمدسخنان 

 ؛شد تمام فتنه نیا که کنند تمام رانیا در را کار بهمن در و دیایب رانیا به سالح کم کم لیارب
13 

 و شست را ها آشغال و کرد جادیا را ییایدر ملت، اجتماع: «تهران جمعه نماز خطبه در یقیصد کاظمو  ماه دي بیست و دوم 
 14 ؛»کرد زیتم

 15 ؛هیترک همچون گرید يکشورها در نیبنز متیق شیافزا
 16 ؛انگلستان در لوکس يکاالها هاي قیمت شیافزا
 17 ؛فرانسه و انگلستان در اتیمال اخذ شیافزا
 18 ی.گران به معترض مردم با انگلستان سیپل و یتیامن يروهاین نیب يریدرگ
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هاي اجتماعی ماهیت برجستهاکنون، باید به این پرسش اساسی تحقیق پاسخ داد که آیا رسانه
اند یا خیر؟ به گفته دیگر، اینکه آیا تحول در فناوري هاي سنتی تغییر دادهسازي را در رسانه

سازي دگردیسی ایجاد کند و همچون برجستههایی اطالعات و ارتباطات توانسته است در نظریه
سازي در ازاي دگرگون همان برجستههاي اجتماعی مابهگونه خاص، آیا ترندسازي در شبکهبه

سازي در تلویزیون با گونه مشخص، چه تفاوت محتوایی میان برجسته هاي سنتی است؟ بهرسانه
پاسخ به این پرسش نشان خواهد داد که شود؟ بودند، دیده میآنچه در توئیتر هشتگ و ترند شده 

هاي سنتی را سازي رسانهاند برجستههاي نوین (شبکه اجتماعی توئیتر) توانستهآیا کاربران رسانه
 ي مورد خود عالقه به چالش بکشند؟ها موضوعاز طریق ترندسازي 

ک تحلیل کرد را باید در قالب شکل ی 3و  2هاي دو جدول شماره براي پاسخ به این پرسش، داده
که هاي مسلط (مرجح)، مصالحه (توافقی) و متضاد را از آن استخراج کرد. چنانو موارد خوانش

گانه توئیتري، تلویزیون نیز بر هاي سهدهد، در مقایسه با خوانشنشان می 4هاي جدول یافته
لویزیون میمطالبات سراسري، نه به گرانی و فساد اقتصادي تأکید داشته است. در این حال، ت

داد ها، همچنین نشان میها داغ شده داشته باشد. یافتهکوشید به گونه ضمنی پاسخی به توئیت
 رودرروسازي تلویزیونی  بیشتر با خوانش متضاد، به گونه مقاومتی با برجسته کاربرانبسیاري از 

 شدند.می
 تلویزیونیهاي سازيگانه از برجستههاي سه. توئیتر و خوانش5جدول 

 سازي و چگونگی توئیتريهشتگ تلویزیون

 متضاد مصالحه همسو هاسازيبرجسته

 1مورد 
 نه به گرانی #

 #ي، اقتصاد فساد #
 مطالبات سراسري

- - 

 - 2مورد 
 ،دارد ادامه يروزیپ #
 ی،جیتدر اصالحات #

#Shut up rajavi 
- 

 خاموش خاموش خاموش 3مورد 

 - 4مورد 
 ی،جیتدر اصالحات #

 نه به گرانی، #
 ي،اقتصاد فساد #

- 

 - - مطالبات سراسري # 5مورد 
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 هاي تلویزیونیسازيگانه از برجستههاي سه. توئیتر و خوانش5جدول ادامۀ 
 

 Shut up rajavi#  - 6مورد 
 

 ،گیریم می پس را رانیا #
 ،فردا_آزاد_رانیا #

 ،دارد ادامه يروزیپ تا امیق #، براندازي #
 ،آشوب #، سرکوب #

 ي،سراسر امیق #
کتاتورید #ي، پهلو #  

 خاموش خاموش خاموش 7مورد 
 خاموش خاموش خاموش 8مورد 
 خاموش خاموش خاموش 9مورد 

 نه به گرانی # 10مورد 
 فساد # ،میشو متحد #

 ي،اقتصاد
 مطالبات سراسري #

- 

 خاموش خاموش خاموش 11مورد 
 ،براندازم # - - 12مورد 

 Shut up rajav#  - 13مورد 
 یجیتدر اصالحات #

 ،گیریم می پس را رانیا #
 ،فردا_آزاد_رانیا #

 ،دردا ادامه يروزیپ تا امیق #ي، برانداز #
 #ی جیتدر اصالحات #، آشوب #، سرکوب #
 رکتاتوید #ي، برانداز يفردا # ي،سراسر امیق

 #Shut up rajavi  نه به گرانی# 14مورد 
 یجیتدر اصالحات #

 ،گیریم می پس را رانیا
 ،فردا_آزاد_رانیا #

 #، دارد ادامه يروزیپ تا امیق #ي، برانداز #
 کتاتورید #ي، سراسر امیق #، براندازم

 ی،جیتدر اصالحات #، آشوب #، سرکوب#

 نه به گرانی # 15مورد 
#Shut up rajavi 

 یجیتدر اصالحات #
 

 ،گیریم می پس را رانیا
 ،فردا_آزاد_رانیا #

 #، دارد ادامه يروزیپ تا امیق #ي، برانداز #
 ،سرکوب #، براندازم

 کتاتورید #ي، سراسر امیق #

 یگران به هن # - 16مورد 
 - ياقتصاد فساد #

 یگران به هن # - 17مورد 
 - ياقتصاد فساد #

 یگران به هن # - 18مورد 
 - ياقتصاد فساد #

 یگران به هن # - 19مورد 
 - ياقتصاد فساد #
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 گیرينتیجهبحث و 
 هیآن، نظر یکه ط بوددر قلمرو ارتباطات  ينظر يا  مطالعهفارغ از حوزه موضوعی، پژوهش،  نیا

 سویگی یکدر پارادایم گلوله جادویی و  و ...) ي(چارچوب ساز آن را لیذ هاي مؤلفهو  سازي برجسته
 دانیم ونیزیتلو ،یجمع يها رسانه انی. از مدیبه چالش کش نینو يها در سطح رسانه ارتباط،
در این زمینه استخراج اطالعات  يبرا تریتوئ یشبکه اجتماع ن،ینو يها رسانه انیو از م یابی داده

 شده گرفته در نظر  1396 ماه دي اجتماعیتحقیق، رویدادهاي حساس  موضوعی ة. حوزانتخاب شد
اجتماعی در تلویزیون، سازي رویدادهاي سیاسی و ها میان برجسته پرسش اصلی درباره تفاوتبود. 

قرار گرفت؛ اینکه میان  سؤالکنند، مورد با آنچه کاربران در توئیتر هشتگ و ترندسازي می
هایی  کنند، چه تفاوت سازي تلویزیون، با آنچه کاربران در توئیتر هشتگ و ترندسازي می برجسته

رویارویی کاربران توئیتري با ها از وجود سه گونه خوانش مرجح، مصالحه و متضاد در  یافتهدارد. 
 ).4رد (جدول ک تلویزیون حکایت می

هاي  براي مدیران رسانهاین امکان  با نظر به خصلت یکسویه برخاسته از فناوري آنالوگ،    
هایی از  جنبهسازي چینش و برجستهانتخاب،  بهجمعی فراهم بود که با نظر به اهداف خود 

هاي نوین، امکان تولید محتوا و ابراز نظر اما با ورود رسانه ؛ندکه مایل هست رخدادها اصرار ورزند
کند که مخاطب  هاي تحقیق تأیید میکاربران درباره رخدادهاي اجتماعی فراهم شده است. یافته

در برابر تفسیر  واقع بهاي از تعامالت، عضوي از شبکه عنوان بهدیروز در قامت کاربر امروز 
و تمجید از  تائیداي در پارادایم پیشین قد برافراشته و البته، به خواست خود، به  یکسویه رسانه

بانی خبر از  هاي نوین، دروازه ها نشان داد که با ورود رسانه  طور، یافته . همینخیزد برمیمواضع آن 
انی درباره جوانب مختلف رستأثیر پیشین فروکاسته و گشایش وسیعی براي هرگونه اطالع

هاي جمعی را بیهوده کرده  رخدادهاي اجتماعی از منظر شهروندان پدید آمده و سانسور رسانه
 است.

هاي سازي در ساحت رسانهتبیین دگردیسی (سازگاري با محیط تازه) مفهوم برجسته باهدف
اجتماعی کشور ـ  سیسازي رویدادهاي سیانوین، این پژوهش کوشید وجوه تمایز و تشابه برجسته

سنتی، در مقایسه با توئیتر که واجد  ۀرسان عنوان بهزمانی خاص را در تلویزیون،  ۀدر بره
سازوکارهاي مشترك در شبکه اجتماعی، شامل هشتگ و ترندسازي است، برحسب همسویی، 

ه ) است ک1980برگرفته از پیشنهاد هال ( گانه سهو تضاد به نمایش بگذارد. مفاهیم  مصالحه
با اي مطرح کرده است. هاي ممکن در مواجهه با متون رسانهبراي تبیین انواع خوانش
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ارتباطی و  هاي ویژگیهمواره فارغ از حوزه موضوعی معین، ، مدیران رسانه باید نگري آینده
از  و داده مورد تحلیل قرار عنوان بستر اجتماعی تبادل افکار به را ايمحیط رسانهشناختی  روان

و با توجه به این تحوالت به تولید خبر  روندها و تغییرات پیش رو اطالع دقیق حاصل کنند
 بپردازند.

گونه به صداوسیمااست که در سازمان  یمل ۀمعادل رسان ونیزیما، اصطالح تلو ۀدر جامع
در  یکه پژوهش کنون دیآ دیممکن است پدنادرست برداشت  نی، ارو ازاین. شود یمتمرکز اداره م

مقاله،  نی، در اآنکه حالکرده است؛  موضع مقابل اتخاذ آن یتیریمد وهیو ش صداوسیمابرابر 
مطالعه شده است.  تریتوئ ،یاجتماع هاي شبکهاز  یکیدر برابر  یرسانه سنت کی عنوان به ونیزیتلو
در نظر  یجمع هاي رسانه سویه یک يها از خصلت یکی عنوان بهرا  سازي برجستهمطالعه،  نیا

در برابر  نجا،یدر ا زیر سیطره خود قرار داده بود ودر قرن گذشته  را يپرداز هینظرپهنه که  گرفت
 يها در شبکهگرچه . شد دهیبه چالش کش در محیط سایبر یاجتماع يها رسانه برمدار کارخصلت 
 یبه معن اریاخت نیا یابراز نظر برخوردار است، ول اریمخاطب در نقش کاربر فعال، از اخت ،یاجتماع

 یفیتوص صرفاًبلکه  ست،ین يا  رسانه دهیپد نینسبت به ا تمام و کمالارزش  و بینی خوش يالقا
 است! تیواقع کیاز 

هاي اجتماعی  )، ماهیت شبکه1984) گیدنز (ASTساختاربندي انطباقی ( ۀنظری ۀپایبر 
بندي آن را  ساخت ۀزمینیافته رسانه است که  بستري براي مشارکت اجتماعی در بافت ساخت

بندي بستر مشارکتی را فراهم  دو عنصر فناوري و اعضاي آن فراهم کرده است. این ساخت
و بزرگ اجتماعی، مواضع گروه را در قالب  هر رخداد کوچکتواند به هنگام  کرده است که می

ریت و تضاد در مواجهه با مواضع تلویزیون با مدی گانه همسویی، مصالحه هاي سه خوانش
 درنیوز  و فاکس CNN امریکاییتلویزیونی  ۀمتمرکز نشان دهد. براي نمونه، دو شبک

گیري خود نسبت به مواضع سیاسی ترامپ، همواره منافع احزاب دموکران و  موضع
هایی را از سوي کاربران  هاي این تحقیق نیز چنین خوانش خواه را مد نظر دارند. یافته جمهوري

داد. براي نمونه، در مقایسه با دروازه نشان وضوح بهبرگرفته تلویزیون  توئیتر نسبت به مواضع
هاي  ، یافته96 مردادماهسازي رویدادهاي  تلویزیونی در برجسته هاي سازي چارچوببانی و 

ها،  سازيها و خارج از چارچوب توئیتر فارغ از این کنترل اجتماعی  تحقیق نشان داد شبکه
تواند  هایی که می فاوت کاربران را فراهم کرده است؛ خوانشهاي مت فرصت انتشار خوانش

که  بودفرض  نیبر ا یتنمبهاي تلویزیون باشد یا نباشد. این نظریه  سازي منطبق با چارچوب
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 است و مؤثرمخاطب  نزد آندرك  یبر چگونگ ي،خبر يها در گزارش دادیرو فیتوص ي نحوه
هاي اجتماعی، این  اما اکنون، با ورود شبکه ؛کند یم لیتحم اوبه  اي را ساختهشیپ مفهومی
ها نیز هواداران  سازي اثر گشته است و البته، نادیده نباید گرفت که این برجسته ها کم کوشش

 خود را دارد.
فراهم آورده است تا  شهروند خبرنگارهاي نوین امکاناتی براي مداخله کاربران در قالب رسانه

 موردنظرهاي هاي سنتی ربوده، مدیریت اخبار و چارچوبمدیریت خبر را از چنگ اصحاب رسانه
اثر گرداند و بسیاري از ابعاد پنهان رویدادهاي اجتماعی را افشا کند. این نکته، داراي  آنان را کم

سازي و دیگر  یه برجستههاي کاربردي و هوشمندي در مدیریت رسانه است. در کنار نظر داللت
 ,Neumann( ظریۀ مارپیچ سکوتي و تشدید، نزسا ها مندرج در ذیل آن، مانند چارچوب نظریه

دهد، ها نشان میکه یافته و چنان درآمدهخود  وخم پیچنیز به لطف فناوري نوین رسانه از  )1993
س تهدید شدگی، کاربران با توئیت کردن موضع نظري خود، به گونه مقاومتی و بدون احسا

هاي شک، شبکهها نشان داد بییافته همسو با نظریه،توانند با ابراز عقیده خود بپردازند.  می
گونه گذشته، اي فراهم کرده و دیگر، به اجتماعی براي شنیده شدن کمترین صداها مشوق تازه

هر رویداد مهم اجتماعی،  درزمینۀ، گونه همینآید. به به نظر نمی صدا همافکار عمومی یکپارچه و 
توانند  شکاف آگاهی رو به بسته شدن برده است و اکنون، کاربران با مراجعه به نظر دیگران، می

و کاربست ورود مهابا نظر خود را ابراز کنند. تمام این، با  و بی یافته دستبه اطالعات مختلف 
هاي سنتی براي رسانهدرت قهاي اجتماعی است که از ) و فرایند ترندسازي در شبکه#هشتگ (

هاي خاص کاسته است. تعجبی نیست اگر تحوالت سازي موضوعبرجسته کردن و چارچوب
هاي تازهفناوري اطالعات و ارتباطات، سبب تغییرات در فضاي پارادایمی گشته، نظریه ٴدرزمینه
تا با محیط  هاي پیشین دگرگونی و دگردیسی مفهومی ایجاد کندو یا دستکم در نظریه اي طرح

مساله مدیریت رسانه را که تمرکزگرایی سازمانی را مفروض   یدگرگونتازه سازگار گردد. این 
  کند.می رو روبهدارد، با چالش 
هاي ، ادامه مطالعه و بررسی چگونگی تحول و دگردیسی در نظریهپردازي نظریهدر سطح 

و غناي نظري در این زمینه کمک هاي اجتماعی، به تولید  در بستر شبکه جمعی ارتباطسنتی 
هاي پیش روي در مدیریت تواند آشکار کردن چالش خواهد کرد. در این حال، هدف پژوهش می

هاي ارتباطاتی تحوالت در حوزه فناوري رسانه و دگردیسی نظریه درنتیجههاي سنتی، رسانه
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فناوري اطالعات و ها نیز باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا تحول در  باشد؛ این پژوهش
 هاي ارتباطی تحول ایجاد کند؟تواند در دیگر نظریه ارتباطات می
هاي جمعی نظارت بر محیط عنوان شده است. این کارکرد در بستر  کارکردهاي رسانه ازجمله

هاي اجتماعی  تر. رسانه ، از نزدیکبسا چههاي نوین همچنان ادامه دارد؛ اما توسط کاربران و  رسانه
اي  گري مردم فراهم کرده است. در جامعه ابري را براي نظارت، ابراز نظر و کنشفرصت بر

هاي مهم اجتماعی از سوي دارد، ترند موضوع تمرکزکه مدیریت رسانه گرایش به  همچون ایران
از رخدادهاي اجتماعی  تلویزیونیي  ساز تواند بیانگر لجاجت کاربران در برابر برجسته کاربران می
ها رقباي اصلی تلویزیون نیست. بلکه هاي اجتماعی، دیگر ماهواره شبکه باوجودزه باشد. امرو

هاي اجتماعی مجازي همچون توئیتر است که بستري براي انعکاس و رقیب اصلی آن، شبکه
دیگر  درزمینۀاست. ادامه مطالعات  اي فراهم کردهشنیده شدن صداهاي مختلف را از هر گوشه

اند،  هاي نوین زیر تأثیر قرار گرفته هاي سنتی به رسانه از رسانه درگذرکه هایی  مفاهیم و نظریه
ها را در بستر  مفاهیم و نظریه یک یک الزم استشود. در این خصوص، پژوهشگران  توصیه می

 و مطالعه کنند.بررسی  اجتماعی هاي شبکه
ها،  دیگر حوزه توان تحوالت نظري را به گرچه میدان پژوهش کنونی در قلمرو خبر بود، می

هاي  ) را در بستر شبکه1990 2(سینوریللی و مورگان 1تسري داد. براي نمونه، نظریه کاشت
پذیري  ها را در فرایند کلی جامعه که رسانه توان مطالعه کرد. بر پایه این نظریه اجتماعی می

). 1388، آراحکیم گیري فهم ما از جهان کمک کند ( تواند به شکل داند، می می مؤثرفرهنگی 
دهد که  هاي خاصی را ترویج می هاي خود، ارزش هاي اجتماعی، با نظر به جذابیت محیط شبکه

 توان به تحلیل آن نشست. می
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