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 چکیده

است.  یاجتماعهای مرجعیت خبری شبکه های دستیابی بهراهکارارائه الگویی از  مقالههدف اصلی این 
های عمیق نیمه مصاحبه با استفاده از هادادهو  گرفتهانجامبنیادی  سازیمفهوماین پژوهش با استفاده از روش 

 ها. دادهاستبر با بیست نفر از متخصصین و همچنین افراد دارای تجربه در حوزه خبر و مدیریت خ ساختاریافته
های حاکمیت راهکارو انتخابی مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند. در بخش  یمحور باز، کدگذاری با استفاده از

دانند و آن بخش مهم می از دو بخش خواسته یا نوع صحیح عمل که متخصصین آن را برای دولت و حاکمیت
 راهکارو یک  است آمدهدستبهکه مقوله محوری پذیرش تنوع و نقدپذیری خود  استنرم رفتار حاکمیت 

ها و دولت در دنیای واقعی نیز وجود دارد که مفهوم محوری کنترل و فیلترینگ است. در بخش کانال
ال درست اخبار انتخاب شده است. در بخش های فعال در تلگرام نیز مفهوم محوری استقالل و انتقشبکه

تداوم و حفظ مخاطب و کاربر تلگرام  راهکارآمده است. در واقع  کارآمدینهایی مفهوم محوری امنیت کاربر و 
 باید مبتنی بر تداوم و امنیت کاربر باشد. به دلیل همین امنیت حریم شخصی است که کاربران پایبند تلگرامند.
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 مقدمه. 1

شده است. استفاده از  تبدیلناپذیر از زندگی مردمان در دنیای امروز اینترنت به بخشی جدایی
شود که هایی از زندگی میگیرد و وارد عرصههای مختلفی به خود میروز صورتبهاینترنت روز

ها و اجتماعات مجازی است. اجتماعی ها، شبکهاین عرصه ترینمهمقابل تصور نبود. یکی از  تریشپ
کنند، امری که ذهن محققین قابل عضویت است و محتوای آن را خود مردمان تعیین می آسانیبهکه 

است که  ایونهگبههای اجتماعی در میان مردم نفوذ شبکهبسیاری را به خود مشغول کرده است. 
تری از آنچه های اجتماعی تغییرات بسیار عمیقشبکهتوان زندگی کرد. نمی هاآنگویا بدون وجود 

هایی بسیار متفاوت روز استفادهبهاند و کاربران نیز روز، ایجاد کردهشده بودبینی رفت و پیشانتظار می
اند، بحث تولید، ها ایجاد کردهاین شبکه تغییراتی که استفاده از ترینمهمکنند. یکی از از آن می

اند که دیگر تنها دههایی که این امکان را برای افراد به وجود آورمصرف و گردش اخبار است. شبکه
ای که در دوره شوند.ی تولید خبر نیز میاخبار نباشند، بلکه خود بخشی از چرخه کنندهمصرف

ند، مرجع شدن یک رسانه اتفاقی نیست و دارای کنند و منفعل نیستمخاطبان گزینشی عمل می
. به دلیل استمفصل  هایپژوهشمعنایی عمیقی است که نیازمند های فنی، ارتباطی و بنیان

های اجتماعی مجازی در جوامع امروزی و نیز برخورداری این پدیده از گستردگی حوزه تسلط شبکه
و محتوایی  فنّاورانههمگام با رشد و تکامل  ویژگی سیال بودن و حرکت پویامدارانه، الزم است که

در حوزه خبررسانی، در  هاآنویژه نقش ، بههاآنهای اجتماعی مجازی، در ابعاد مختلف، کارکرد شبکه
 بیشتری صورت بگیرد. هایپژوهشعصر جهانی شدن 

مرجعیت  این رساله در نظر دارد تا با انجام پژوهش میدانی، به این موضوع بپردازد که دالیل 
تواند با و به تبع آن می تواند این مرجعیت را تبیین کندخبری تلگرام در ایران چیست و چه مدلی می

کمک کند تا به وضعیت برتری در رقابت  هاآنهای جمعی به ارائه راهکارها و پیشنهادهایی به رسانه
 ای برسند.رسانه
 

 پژوهش ی. مبانی نظری و پیشینه۲ 

مسئله مورد پژوهش، در این بخش نظریات موجود در دو قسمت مجزا بحث بنا به ماهیت 
های مجازی پرداخته شده و در قسمت دوم خود شود، در قسمت اول به بحث خبر در رسانهمی

 شوند.های اجتماعی واکاوی میشبکه
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های های مجازی و شبکهورود رسانه .«های مجازیخبر در رسانه»مفاهیم مهم در بحث 
تئوریک جدیدی را وارد این حوزه کرده است و بسیاری از  اتیادب ی خبررسانی،اجتماعی به عرصه

خلق کرده است که  ینظامی اجتماعی، های شبکهتعاریف و مفاهیم سابق را تغییر داده است. سایت
این ظرفیت را دارد تا مخاطبین را در یک موقعیت قدرت در محیط جدید دیجیتال قرار دهد. ما وارد 

یکی برای  «سخنرانی  »در آن طبیعت صنعت خبر، عمیقاً، از  که ایمشده ۷عصر فرهنگ مشارکتی
یاد بگیرد خود را با این  خبرنگاری باید .[۵] است، تبدیل شده ۴همه برای همه «ی مباحثه»به  0همه

. در واقع هم مصرف خبر و [۴۴] ردیبپذای جدید تطبیق دهد و مکالمه بین مخاطبین را محیط رسانه
معتقد است ازدیاد و تکثیر  یچوهم تولید خبر در این فضای جدید دچار تغییرات زیادی شده است. 

. اول اینکه، [0] ناشی شده استهای مشارکتی  مصرف خبر، از تغییرات محیطی متعددی این شیوه
دسترسی  بیشتر به اطالعات همراه با افزایش سطح اطالعات شهروندان، این نوع از مصرف خبر را 

ای خاصی دارند و نه هزینه یفنکه نه نیاز به توانایی  قیمتارزان یفنآسان کرده است. دوماً ابزارهای 
 مهم انتشار اخبار هستند. عاملدارند، دومین 

 
های مجازی، های شبکهویژگی ترینمهمیکی از . «وابسته» یدر برابر رسانه «مستقل» یرسانه
های رسمی تبدیل به تریبون دولت یعنی در زمانی که رسانه؛ با ساختار قدرت است هاآنتقابل 

در مورد کشورها یا  ژهیوبهکنند. این امر های مجازی نقش صدای مخالف را ایفا میشوند، شبکهمی
به همین  های مستقل، خصوصی و خارجی کمتر باشد.کند که امکان فعالیت رسانهمناطقی صدق می

دالیل محبوبیت این فضاهای اجتماعی در ایران را،  ترینمهمیکی از  نظرانصاحباز  یبرخدلیل 
در مورد  پژوهشیحوزه ارتباطات در یک پنل  نظرانصاحب[. ۷0] دانندمی هاآن یونیاپوزسنقش 

از بدو تولد مطبوعات در ایران تا به امروز مطبوعات در درجه اول و گوید؛ فضاهای مجازی می
ی دوم همواره به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به ساختار اصلی های دیگر در درجهرسانه
 بودند.

 

                                                 

1. Participatory Culture 

2. One-To-Many Lecture 

3. Many-To-Many Discussion 
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امروزه مخاطبین محدود به دریافت منفعالنه مکالمه  .راخبا «انتشار»اخبار در برابر  «اشتراک»
ای و ماهیت متقابلی طرفه از یک خبرگزاری یا روزنامه هفتگی نیستند. در عوض، ارتباطات شبکهیک

 اظهارنظرروزافزونی با دسترسی، تولید،  طوربهدهد تا های اجتماعی به مخاطبان این اجازه را میشبکه
های خبری رسانه [ در0۴]باشند روزافزونی فعال  طوربهبانی و انتشار اخبار و اطالعات، در فرایند دروازه

است که مخاطبان از  [ معتقد۷۳] (000۳) 0یهارتلافتد نه انتشار اخبار. اتفاق می ۷جدید، اشتراک اخبار
های عمیقی این تغییر مفهوم، داللت اند.حالت خواننده اخبار به خواننده و نویسنده اخبار تبدیل شده

های سنتی و جدید داشته است. اکنون مخاطبان خود را تماشاچیان منفعل گویندگان برای رسانه
دانند، بلکه فعاالنه در کل فرایند خبری مشارکت دارند. خود کاربرها اهمیت موضوع را تلویزیونی نمی

ن دیگر خبر مهم خبری است که مردم مهم بدانند، گیرند، اکنوکنند و تصمیم به انتشار میتعیین می
نویسند؛ کلید فهم می [۷0] (00۷0همکاران ) و ۴دایهرمنه آن خبری که خبرنگاران رسمی مهم بدانند. 

خواند، بلکه این است که ها در دنیای امروز این نیست که چه کسی چه داستانی را میمخاطبین رسانه
 گذارد.می «اشتراک»به  چه کسی، کجا و چرا آن داستان را

 
شدند، ابزارهای شناخته می «مخاطب»هنگامی که مردمی که در گذشته . نگاری شهروندیروزنامه

[ 00] ردیگگیرند، خبرنگاری شهروندی شکل میانتشاراتی خود را برای آگاهی دیگران به کار می
محتوا، انتشار و مصرف آن را تغییر های گردآوری ای، شیوهنوین ارتباطی در جامعه شبکه یابزارها
اصلی گزارشگران در دنیای دیجیتال  مأموریتبا تحول در فرهنگ خبرنگاری،  کهطوریبهاند داده

گری را به گویی و روایتهای جدید داستانقرار گرفته است. تغییرات فناورانه، شیوه تحت تأثیر
ای در یک اصل حرفهکه را  «، شما بخوانیدنویسیمما می»های خبری معرفی کرده است و اصل اتاق

برده است. گاهی شهروندان، اولین کسانی هستند که رویدادی  سؤالزیر  رود،به شمار می خبرنگاری
 ۵بان اطالعاتو دیده ۳حوزه خبر، ابتدا گزارشگران را مراقبان دروازه نظرانصاحبکنند. را روایت می

معتقدند  نی[ محقق۳0] رندیبپذرا  ۹ه آنان ناچارند رسانه شهروندینامیدند، اما اکنون اصرار دارند کمی

                                                 

1. News Sharing 

2. Hartley 

3. Hermida 
4. Gate Wathchers 

5. Information Monitors 

6. Citizen Media 
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، خبرنگاران [ سابقا۴۵ً]است که برای یک دموکراسی موفق، داشتن شهروندان آگاه و متعهد حیاتی 
کنندگان اصلی خبر برای شهروندان بودند، با این هدف که مخاطبان را در معرض ای تنها تهیهحرفه
دادند. های عمومی را شکل میچندگانه قرار دهند و سپس بحث هایگاهنظرهای مختلف و ایده

نقش خبرنگاران این  کهاین است  [0۱] نامندمی «بانیدروازه»آن را   0شاو و ۷زکامبمکمفهومی که 
و اطالعات را برای مخاطبان  بود که تعیین کنند چه چیزی قابل انتشار است و چه چیزی نیست

مفهوم دیگری که در کنار خبرنگاری شهروندی دارای اهمیت است، بحث . [۴۴کنند ]منتشر 
های نوین، گر رسانهای که از سوی تحلیلاست. برای اولین بار، خبرنگاری شبکه ۴ایخبرنگاری شبکه

ها و ایکند. حرفهجف جارویس، ابداع شده است، ماهیت مشارکتی خبرنگاری را بیان می
ها را به اشتراک ها و دیدگاهها، ایده، پاسخسؤاالتبا یکدیگر، واقعیات، ها در همکاری ایغیرحرفه

منجر به تولید اخبار خواهد شد. این نوع مشارکت فقط به تولید  هاآنگذارند. در واقع ارتباط پیچیده می
 .[0۷]افتد شود بلکه در کل فرایند اتفاق میمحتوا مرتبط نمی

 
اخبار از دو نوع فعالیت مجزا تشکیل شده است، چون دو گروه  اشتراک. ماهیت متفاوت خبرپراکنی

 پردازد و جناح دیگر به تهیهت میمختلف از مردم در آن فعالیت دارند؛ یک جناح به جستجوی اطالعا
یا  [۷۱اطالعات ] «۵سازیبرونی»و  «۳سازیدرونی»و تدارک آن. این دو بعد مجزا از هم 

شوند. این دو مفهوم، دو بعد مجزا اما به هم مرتبط می دهی[ نام۳۵]اطالعات  «اهدا»و  «آوریجمع»
دهند. در این فرایند اشتراک اخبار، هستند که با هم مفهوم اشتراک اخبار را تشکیل می

مخاطبانی هستند که هم  هاآنکنندگان آن اهمیت دارند، چون کنندگان خبر به اندازه تهیهدریافت
 ندیافزاآورند و هم به اطالعات منتشرشده ارزش میگروه دیگر به وجود می انگیزه تهیه اخبار را برای

شامل  که استسازی اخبار، خود دارای مفاهیم درونی دیگری نیز توجه اینکه برونیی قابلنکته [0]
 .استد اخبار مندسازی مجدد و تأییزمینه
 

                                                 

1. Maxwell McCombs 

2. Donald Shaw 
3. Networked Journalism 

4. Internalization 

5. Externalization 
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بر اینکه موجب تغییر جریان  های اجتماعی، عالوهرسانه. سرعت انتشار در برابر سرعت اشتراک
دهند. همواره سرعت قرار می تحت تأثیررا نیز  ۷شوند، سرعت اخبار فوریاطالعاتی در رویدادها می

های خبری، به دالیلی مانند اهمیت خبر، کسب جایگاه نخست در ارائه خبر و ارائه خبر برای سازمان
با اما سرعت انتشار اخبار در حال حاضر، ؛ تکسب مزیت رقابتی، عامل مهمی در تولید اخبار بوده اس

مطرح شده از سوی برونو  «0اثر توییتر»های اجتماعی بسیار باال رفته است. اصطالح رسانه استفاده از
اجازه پوشش زنده اخبار را بدون حضور  «اثر توییتر»بیانگر این تحول در حوزه خبر است. به نقل از او 

 .[۳0]کند هیچ گزارشگری فراهم می
 

برای بسیاری از کاربران، یک تیتر خبری، جذابیت بیشتری از مشروح اخبار دارد. در . خبر شکل ارائه
ای که رود چون شیوهدر مورد اطالعات و اخبار سیاسی به کار می ۴بندینیز تئوری کادر یاسیعلوم س

داشته باشد.  تأثیر دهندگانرأیتواند بر رفتار شوند میاظهارات یا نظرات سیاسی نمایش داده می
شوند که برای معرفی هایی تعریف میبرچسب»ها به مثابه نیز اثر مشابهی دارد. نشانه ۳گذارینشانه

مورد  «های عمومی در اخبارهای اجتماعی و تعریف چهرهمسائل سیاسی، کاراکتریزه کردن گروه
شده در  داده شینمای اطالعات مشوق ارزیابی ویژهها هر دو ها و کادرنشانه رندیگاستفاده قرار می

ر دو رویکرد معتقدند که یک موضوعی که در اخبار ارائه شده است [. ه۹]هستند های خبری مقاله
تواند نظرات را در جهات مختلف تغییر دهد. و بنابراین، می تواند از منظرهای مختلف مشاهده شودمی

دهی گیرندگان آن شوند، بر پاسخی که اطالعات نمایش داده میاگوید که شیوهتئوری کادربندی می
ی مهم از موضوع یک جنبه «۵انتخاب و برجسته کردن»گذارد. کادربندی به مثابه می تأثیراطالعات 

شود را تغییر دهند و توانند وزن توجهی که به یک پیام داده میتوصیف شده است. کادرها می
 .[۴0]کنند ها نسبت به آن موضوع را عوض نگرش
 

باشد تا  دهندگانرأیتوان ابزار مهمی برای اطالعات در مورد منبع خبر می. اعتبار منبع خبری
و همچنین امکان ارزیابی معانی و اهمیت  اندبفهمند سایر مردم در آن موضوع خاص در کجا ایستاده

                                                 

1. Breaking News 

2. Twitter Effect 
3. Framing Theory 

4. Cueing 

5. Selection And Salience 
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توانند معانی مختلفی برای افراد مختلف داشته کلمات یکسان می عبارت دیگر، [ به۷۵]دهد آن را می
اعتبار منبع خبری به مصرف خبری مضاعف نیز  .که بستگی به این دارد که گوینده که باشد باشند

منبعی با سطوح باالی اعتبار  [۴0]گذارد می تأثیر ۷کند، متغیری که بر مشارکت سیاسیربط پیدا می
ها، قابل . پژوهش[۳۳] نییپاشتری برای تغییر نگرش دارد تا منبعی با اعتبار اغلب توان بی درک شده

شمارند برمیسه عامل اصلی اعتبار یک منبع خبری  را ۳و قابل باور بودن ۴، تخصص0اعتماد بودن
[۴0]. 

 
به محققین در حال کشف مفاهیم جدید هستند، . «های اجتماعیشبکه»مفاهیم مهم در بحث 

خویش است. به همین دلیل نیز  «سازیمفهوم»پردازی در این حوزه در مراحل نظریه دیگر سخن،
مفاهیم استخراج  ترینمهمپردازان که به تفکیک سرفصل مطالب در این بخش، نه به تفکیک نظریه

 .استشده تاکنون، 
 

ها است و بکهترین مفاهیم مربوط به این شترین و عمیقیکی از بنیادی «ارتباط»مفهوم . ارتباطات
در مطالعه خود بر روی مصرف   ۵هووهها نیز باشد. ترین عامل پیوستن مردم به این شبکهشاید اصلی

گذاشتن اخبار و انگیزه افراد برای به اشتراک ترینمهمهای اجتماعی معتقد است که خبری در شبکه
سایرین در ارتباط باشند و این خواهند با های اجتماعی خویش، این است که میها در شبکهداستان

پردازند از . وی معتقد است که افرادی که به انتشار و اشتراک مقاالت می[00] رابطه را حفظ کنند
ید قبلی را تأی هایپژوهشبرند. این یافته بحث در مورد موضوعات جاری با سایر مردم لذت می

 ت.مهم اس ۹کند که معتقدند مصرف خبر یک فعالیت اجتماعیمی
ورای تصمیم به اشتراک اخبار در  شناختیروانمعتقد است که دالیل اجتماعی ـ  ۱اولسن

احساس »در نتیجه وی بحث  .[۴۴] اجتماعی از چشم محققین دور مانده است های شبکهسایت

                                                 

1. Political Participation 
2. Trustworthiness 

3. Expertise 

4. Believability 
5. Howe, Jonna 

6. Social Act 

7. Olsen, Natalie 
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دهد و معتقد است که با استفاده از این مفهوم دیگر اشتراک را پیشنهاد می «۷اجتماع شناختیروان
جتماع خود یک امر تصادفی نیست، بلکه یک رفتار مدلل در میان افرادی است که از اعضای ااخبار 

و مکالمات معنادار با هم متصل  دهند و با تعامالت، به بهبود کلیت گروه اهمیت میآگاه هستند
اجتماع،  شناختیروانکه از ادغام احساس  ۷شکل د. او در پژوهش خود یک مدل نظری جدید هستن
 هایسایتاشتراک اخبار در  ینیبشیپاجتماعی و ادبیات مصرف اخبار برای  هایشبکهاده از استف
 اجتماعی ارائه داده است. هایشبکه

 

 
 یاجتماع شبکه خبررسانی ستمیس مدل. ۷ شکل

 

است اجتماعی، فرآورده حرکت تکاملی وب در ساخت فضایی کاربرمحور  شبکه .مشارکت فعال
کردند، جای خود را به پویایی و ها تولید میآن ایستایی و محتوایی که سازمان، فضایی که در [0۳]

                                                 

1. Psychological Sense Of Community 
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های وب، خواسته یا ناخواسته، توانسته است دگرگونی .[۳0]کنند محتوایی داده که کاربران تولید می
ای ای ساکن و تماشاگر به مجموعهافراد را از مجموعه [ و۷۴] ابدیهای جامعه راه ی الیهدر همه

که  ای از تحوالت خویش قرار داردخبر در دوره صنعت .[۴0]کند ی محتوا تبدیل میویان و سازندهپ
ای سابق در حال ناپدید شدن است و یک سیستم خبری جدید در حال ظهور رسانه در آن سیستم

دهد، جای خود را به یک فرهنگ مشارکتی می ۷است. عصری که در آن فرهنگ تماشاگری منفعالنه
تواند داستان خویش را به ای را دارد و میرسانه یهایفنّاورهمچنین شهروند عادی توانایی کنترل 

های اجتماعی، فرهنگی های خالقانه، قدرتمندانه و ابداعی روایت کند. این عصری است که شیوهشیوه
های اجتماعی نشان کههای شبفعال سایت تی[ ماه0]کنند زندگی، با هم تالقی پیدا می فنّاورانهو 
مشارکت در  [ بحث۴۴]هستند دهند که کاربران از ماهیت کارها و ارتباطات خود عمیقاً آگاه می

است که آن دلیلی که باعث  [ معتقد۴۳]دارد.  0فضاهای مجازی پیوند نزدیکی با مفهوم خودشکوفایی
است که آن کاربر نیاز عمیقی شود یک کاربر اطالعات خود را با دیگران به اشتراک بگذارد این می

های اجتماعی مجازی را راستای خلق هویت اجتماعی خویش در گروه ۴های خودمعرفدارد تا فعالیت
ی های شبکهتوانند در حین تماشای اخبار، در سایتبا ارائه اطالعات، هدایت کند تماشاگران می

و یا به جستجوی اطالعات در  نویسنداجتماعی اظهارنظر کنند، مطلب به اشتراک بگذارند یا مطلب ب
پدیده را  نی[ ا۳] ۳دنریگاند بپردازند. کامرون و مورد موضوع خاصی که در تلویزیون دیده یا شنیده

 نامند.می «۵فعالیت مشاهده دوگانه»
 

برای  اند که نیازهای اطالعاتی و ارتباطی، اولین انگیزهمحققان بر این عقیده. تبادل اطالعات
ی اجتماعی این امکان را های شبکهفرمپلت .[۴۴]هستند ی اجتماعی مشارکت در یک سایت شبکه

دهند تا مطالب خود را با اطالعات فراوان، مانند افزودن زمینه به متن از خالل صدا، به کاربران می
نتی، یا حتی های سرسانه برخالف .[۴۵]بگذارند عکس، گرافیک و اطالعات متحرک، به اشتراک 

از کسانی که  روز شدهبهی مطالب توانند صفحات شخصی خود را ببینند و کلیهها، کاربران میوبالگ
 .[۴۴] نندیبباند را در لحظه کرده دنبال

                                                 

1. Passive-Wathcher Culture 

2. SelfActualization 
3. Self-Presentation 

4. Cameron, J., & Geidner 

5. Dual-Viewing Activity 
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 آشکار اجتماعات در را مشارکت و اعتماد بر مبتنی روابط قوی، هایشبکه. سرمایه اجتماعی
 و بالقوه منابع جمعحاصل  را اجتماعی یسرمایه، ۷تناهاپی و گوشال سازمانی، سازد. از دیدگاهمی

 تعریف اجتماعی واحد یک یا فرد یک روابط شبکه با استفاده از دسترس، قابل موجود و بالفعل

با ها خالصه کرد. انسان «رابطه»توان در واژه ی محوری سرمایه اجتماعی را میایده [۷۹] نند.کیم
، نوعی هاآنهای ارتباطی شوند و با گسترش شبکهها به هم متصل میای از شبکهمجموعه استفاده از

[. 00]داد توان آن را با نام سرمایه اجتماعی مورد مالحظه قرار شود که میدارایی برایشان ایجاد می
در مقابل عوامل  یحائل صورتبههای اجتماعی ی شبکه بر این باورند که وجود شبکهطرفداران نظریه

ها و های عاطفی، دوستیبا فراهم آوردن حمایت کهینحوبهکنند، فشارهای درونی عمل می
بر  مؤثریدار در قالب سرمایه اجتماعی، اثر بسیار مهم و هایی برای اعمال اجتماعی معنیفرصت
ت به احساس سالمت ها دارد و در نهاینفس افراد و افزایش توان مقابله با مشکالت و افسردگیعزت

اجتماعی بر اهمیت روابط افقی و  دیدگاه شبکه در سرمایه[. 0۵] شودروانی افراد جامعه منجر می
 دارد. تأکیدهای اجتماعی ها و گروهعمودی بین مردم در قالب انجمن

 
نتیجه گرفت که توان مفهوم اعتماد ارتباط تنگاتنگی با سرمایه اجتماعی دارد. در واقع می. اعتماد

بحث از سرمایه اجتماعی  هر جا. به همین دلیل استهای ایجاد سرمایه اجتماعی اعتماد، یکی از پایه
رسد. همچنین، از زمان پیدایش اینترنت، اعتماد، هست، در پی آن بحث اعتماد ضروری به نظر می

اربرد اینترنت رشد . هر چه عمومیت و کروددر این عرصه به شمار می یک عامل کلیدی موفقیت
 .[۳۷]سازد های آنالین اهمیت اعتماد را آشکارتر مییابد، امنیت و حریم خصوصی تراکنشمی

 
و بسیاری  شده است گرفتهانجامهای اجتماعی در مورد شبکه یمتعددهای پژوهش. ه پژوهشپیشین

و  ترییتوهایی چون مورد شبکهاند، خصوصاً در ها پیوند زدهبحث خبر را نیز به بحث این شبکه هاآناز 
اش از غنای کافی های نظریه ابعاد و چارچوبشدبوک. تازگی و بکر بودن این موضوع، باعث فیس

ها، مفهوم و رهاوردی از دنیای غرب است، برخوردار نباشند و با توجه به اینکه فنّاوری اینترنت و شبکه
در این زمینه تدوین و یا حتی ترجمه نشده است و های فارسی زیادی متأسفانه تاکنون منابع و مقاله
های خود را پیرامون این موضوع، با استفاده از معیارهای رفتارشناسی، محققین نیز، تمامی پژوهش

                                                 

1. Ghoshal & Nahapiet 
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مربوط به دانشگاه ایالت ها پژوهشیکی از  اند.شناسی بررسی کردهروانشناسی و یا جامعه
با  پژوهشکه در این  است «های اجتماعیشبکه یهاسامانهمدل موفقیت »پی با عنوان سیسیمی

از ترکیب دو تئوری  ساختاری به طراحی مدل پرداخته شده است. این مدل سازیمدلاستفاده از 
و همچنین تئوری سرمایه  اندرا گزارش کرده آن ۷دلن و نیل مککه  اطالعاتی هایسامانهموفقیت 

های اجتماعی کند که در چارچوب شبکهپژوهش بیان می. این (0شکل ) اجتماعی برگرفته شده است
اطالعات هستند و موفقیت یک شبکه اجتماعی به  کنندگانتأمینآنالین، کاربران یا مشتریان سیستم، 

ادامه استفاده کاربر وابسته است و استفاده به تنهایی کافی نیست. مدل پیشنهادی در سه سطح از 
ایی و سطح اثربخشی بررسی شده است. در سطح فنی به بررسی ارتباطات شامل سطح فنی، سطح معن

کیفیت سیستم پرداخته شده است، در سطح معنایی مسئله اعتماد و کیفیت محتوی مورد بررسی قرار 
گرفته و در سطح اثربخشی مفاهیم سرمایه اجتماعی و رضایت کاربر و استمرار در استفاده از شبکه 

ی هایی در قصد ادامهداده شده است که سرمایه اجتماعی به تنبررسی شده است. در نهایت نشان 
 است. مؤثرکاربران از شبکه اجتماعی  استفاده

 

 
 یاجتماع هایشبکه تیموفق مدل. 0 شکل

 

توان حساب های اجتماعی میتلویزیون: آیا بر پوشش شبکهخبر فوری »پژوهش دیگری با عنوان 
صورت گرفته است که در آن با استفاده از روش کمی و  [۷۷] 0وسیتی به وسیله 00۷۹در سال  «کرد

ی با استفاده از ابزار انتشار نوآوری کمّ روش کیفی بصورت ترکیبی به بررسی موضوع پرداخته است. در 
شده است. در حوزه  استفاده ۴و بن باسات مورتوسط آوری اخبار در جمع های اجتماعیدر قبول رسانه

                                                 

1. delone and mclean 

2. EILEEN C. TEVES 

3. Moore & Benbasat 

 محتوی کیفیت

 سیستم کیفیت

 کاربر رضایت اعتماد

 اجتماعی سرمایه

 قصد ادامه استفاده
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های اجتماعی کنندگان معتقد بودند که شبکهمصاحبه نشان داده شده که شرکت با استفاده ازکیفی نیز 
اند. در واقع این پژوهش به کشف چگونگی تغییر آوری و گزارش اخبار تلویزیون مفید بودهدر جمع

 وکار جدید پرداخته است.های اجتماعی و رسیدن به یک مدل کسبشبکهی به وسیلهیون اخبار تلویز
های بر قصد تداوم استفاده از سوی کاربران شبکه مؤثربررسی عوامل »ی دیگری تحت عنوان مطالعه

در دانشگاه شمال تگزاس انجام گرفت. در این  [۴] ۷هانی به وسیله 00۷0در سال  «اجتماعی
 یک مدل ،اطالعاتی، سرمایه اجتماعی و اعتماد هایسامانههای نویسنده با استفاده از تئوری ،پژوهش

های خودشکوفایی و به بررسی شاخص اطالعاتی هایسامانه. در بُعد (۴شکل پذیرش را ارائه کرد )
منجر تعلق و تعامل بررسی شده که بخشی پرداخته شده، در بُعد سرمایه اجتماعی مباحث حسآگاهی

به دستاوردهای اجتماعی شده و در آخر در بُعد اعتماد دو فاکتور اعتماد به شبکه و اعتماد به افراد عضو 
شبکه مورد بررسی قرارگرفت که در مجموع این سه بُعد به قصد ادامه استفاده کاربر و در نهایت 

 وفاداری کاربر انجامید.
 

 
 یاجتماع یهاشبکه استفاده تداوم مدل. ۴شکل 

 

                                                 

1. Bo, Han 

 



 ۷0۷...                                                                                               یخبر یتمرجع یبه الگو یابیدست یراهکارها

ی به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اتخاذ و تناوب استفاده پژوهش زین  ۷ساگو، 00۷۴در سال 
پالس بوک، توییتر، پینترست و گوگلهای اجتماعی فیسهای اجتماعی با تمرکز بر شبکهاز رسانه
 شد. سودمندی درک شده اعالمو )لذت( . نتایج عوامل سهولت استفاده، تفریح [۴۳] انجام داد

ی گوید که عمدههای اجتماعی و مصرف خبر میخود با عنوان شبکه پژوهشدر هووه 
برای اینکه در ارتباط با اعضای خانواده و دوستان خود بمانند به  هاآنکردند که پاسخگویان ابراز می
رای ی دوستان بکردند که به شبکه. همچنین پاسخگویان گزارش می[00] پردازنداشتراک اخبار می

سال برای اطالع از اخبار به  ۴۵های خبری وابسته هستند. این مطالعه دریافت که افراد زیر مقاله
 کنند.های اجتماعی تکیه میشدت به شبکه

بر موفقیت  مؤثرعوامل »ای با عنوان مقاله در  همکارانی و بدیمینبداخلی  هایپژوهشدر 
، به شناسایی و استخراج «ی کیفی در ایرانمطالعههای تخصصی: یافته-ایی اجتماعی حرفهشبکه

ی این پژوهش، عوامل . بر پایه[۴0] پردازندمی «انجمن»ی اجتماعی بر موفقیت شبکه مؤثرعوامل 
ی اصلی آمادگی جامعه برای پذیرش، اعتبار نهاد دارنده، موفقیت از دید سیاستگذار در شش طبقه
ی مدیریت و کنترل ن، کارایی وبگاه و اثربخشی سامانهپشتیبانی گروه مدیریت، انگیزش کاربرا

ی فردی، برقراری ارتباطات ی اصلی انگیزهبندی شد اما این عوامل از دید کاربران در چهار دستهدسته
 ، پویایی محتوا و جذابیت وبگاه قرار گرفت.مؤثر

عوامل تاثیرگذار بر »ای با عنوان مقاله درزاده، ی، سیدمحمدباقر، کریمی، آصف و ابرقویجعفر
گیرند که اثرات اجتماعی، محتوا، ، نتیجه می«های اجتماعیسایت شبکهتمایل استفاده از وب

ها، ارزش، سهولت استفاده، امنیت درک شده، قالب، زمان، میزان همبستگی و رضایت کاربران قابلیت
های های شبکهسایته از وبهای اجتماعی از عوامل تاثیرگذار بر تمایل به ادامه استفاداز شبکه
 تری داردمثبت قوی تأثیرکه رضایت با ضریب مسیر باالتر، نسبت به سایر عوامل  استاجتماعی 

[00]. 
بر قصد استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام در  مؤثرعوامل »ای با عنوان در مقاله همکارانی و رضائ
گیرند که متغیرهای ، نتیجه می«مشهد های آموزشی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسیفعالیت

برداشت ذهنی از مفید بودن استفاده و همچنین برداشت ذهنی از جذابیت استفاده و نگرش اثر مثبت و 
 های آموزشی داشته استمعناداری بر قصد استفاده دانشجویان از شبکه اجتماعی تلگرام در فعالیت

                                                 

1. Sago 
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بر نگرش و تبلیغات شفاهی مثبت  مؤثربررسی عوامل » ای با عنواندر مقاله گرانیدو  ایدنیسع .[۴۹]
گرایی( در کنار سرگرمی و گروهکاربران )های روانی معتقدند که انگیزه «در بین کاربران تلگرام

شده و راحتی(، سودمندی درک شده و اعتماد بر نگرش کاربران سهولت درکتلگرام )های فنی ویژگی
 .[۴0] است مؤثربر تبلیغات شفاهی مثبت،  هاآنمثبتی دارد و در نهایت نگرش و اعتماد  تأثیرتلگرام 

الگوی مطلوب مدیریت خبر در خبرگزاری »ای با عنوان در مقاله  وفاو قمری یاربطانروشندل
رسند که اگر در فرایند مدیریت خبر به ، به این نتیجه می«فارس؛ چگونه به قطب خبری تبدیل شویم

های ها، نقشهفت متغیر کالن یعنی کارکرد اصلی خبررسانی، نیازهای مردم، امکانات و محدودیت
توانیم به الگوی مدیریتی، مطلوبیت، سرعت در انتشار و بازخورد و نظارت توجه داشته باشیم، می

 .[۴۱] مطلوب دست یابیم
دهی به مشارکت مردم در تلویزیون در شکل تأثیر»ای با عنوان مقاله در  همکارانی و لیعق

، به این «های اجتماعی مبتنی بر موبایلجمهوری در ایران با توجه به ظهور شبکهانتخابات ریاست
 های اجتماعی مرجعیت سیاسی سابق را نخواهد داشترسند که تلویزیون با حضور شبکهنتیجه می

های اجتماعی بود که شبکه. نگاه متخصصین مورد مصاحبه در این پژوهش به این سمت معطوف [۷]
تری ایفا خواهند کرد که جایگزین با فاصله گرفتن از دکترین پشتیباین به تدریج نقش تولیدی قوی

های اجتماعی اند که تلویزیون با وجود شبکهتلویزیون خواهد شد. در مجموع کارشناسان اعتقاد داشته
 داشت. در وضعیت فعلی شانسی برای ادامه نقش سیاسی خود نخواهد

 
 شناسی پژوهش. روش۳

پردازی در روشی که بتواند پاسخگوی مطالبات پژوهش حاضر باشد؛ یعنی بتواند در عین نظریه
 «پردازی داده محورنظریه»مورد شبکه اجتماعی، آن را در کلیت خود درک کند، از نظر محقق روش 

نیز  «نظریه مبنایی»و  «ایزمینهتئوری »های زبان به نامشناسی فارساست که در ادبیات روش
مند نام دارد که در این یه سازی داده بنیاد، رهیافت نظامشهرت دارد. یکی از انواع رهیافت ها به نظر

شود شناخته می ۷نیکوربو  استراوسپژوهش از این ره یافت استفاده شده است. این ره یافت که با اثر 
 [.۳۴] دارداشاره به روال های مفصل و دقیق علمی 

                                                 

1. Strauss & Corbin 
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 مصاحبه نیمه ابزار از هاداده اکتشاف منظور به تحقیق، موضوع بودن جدید دلیل به این پژوهش

 هایسامانهاز متخصصین در امر  نفره 00ای این منظور یک نمونه . برشد ستفادهه اساختاریافت
اطالعاتی و فضای مجازی و همچنین افراد دارای تجربه در حوزه خبر و مدیریت خبر در نظر گرفته 

 باز، هایکدگذاری مرحلة سه گردآوری شده، کیفی یهاداده تحلیل برای اساس، همین شد و بر

 .شود ارائه شده خلق نظریه از عینی تصویری نهایت، در تا گرفت انجام انتخابی و محوری
 صورت و تکنیک نمونه برداری گلوله برفی هدفمند صورت به پژوهش این در نمونه گیری 

 با نخست معرفی گروه اساس بر ادامه در شدند و انتخاب مصاحبه جهت اولیه گروه یک بتدا. اگرفت
 نشده حاصل جدیدی اندیشه که داشته ادامه جایی تا مصاحبه ها .شد مصاحبه بعدی ههای گرو سایر

 شانزدهم نمونه از چه اگر پژوهش این . دراست داده رخ نظری اشباع یا نظری یعنی کفایت است؛

ای سنجش پایایی در این . برکرد پیدا ادامه بیستم نفر تا نمونه گیری اما گرفت؛ اشباع نظری شکل
استفاده شده است. برای محاسبه پایایی بازآزمون از میان  «پایایی بازآزمون»پژوهش از روش 

در یک فاصله  هاآننمونه انتخاب و هر کدام از  رای، تعداد چهار مصاحبه بگرفتهانجامهای مصاحبه
زمانی کوتاه و مشخص دوباره کدگذاری شدند. سپس کدهای مشخص شده در دو فاصله زمانی برای 

توافقات موجود در دو میزان توافقات و عدم با استفاده ازایسه شده و ها با هم مقهر کدام از مصاحبه
 .شدمحاسبه  مرحله کدگذاری، شاخص ثبات

محاسبه پایایی بازآزمون بین کدگذاری های پژوهشگر  شاخص پیشنهادی زیر را برای  یهولست
 تعداد و توافقات تعداد کدها، تعداد دهنده نشان ۷ جدول .[۷۳]است  در دو فاصله زمانی پیشنهاد داده

همان گونه که مالحظه می شود تعداد کل کد ها در فاصله  .است مصاحبه شش این توافقات عدم
باز آزمون مصاحبه  ییایپا است. 00و تعداد عدم توافقات  0۳ تعدادتوفقات ،۷0۵زمانی سی روزه برابر 

 درصد است و قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تایید است. ۳0های انجام شده در این پژوهش 
 

 . میزان پایایی باز آزمون۷جدول 

 عنوان فیرد

 مصاحبه

 کل تعداد

 کدها

 تعداد

 توفقات

 عدم تعداد

 توافقات

آزمون  باز ییایپا

 درصد()

۷ PA ۳۵ 00 ۵ 00 

0 PB ۵0 0۴ ۹ ۳0 

۴ PC ۵0 00 ۹ 00 

۳ PD ۳0 ۷۳ ۵ ۳۵ 

 ۳0 00 0۳ ۷0۵  کل
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 هاو یافته هاداده. تحلیل ۴

 ییشناسا ،میمفاه آن، با استفاده ازتحلیلی است که  ندیفرا کدگذاری باز، .باز کدگذاری :اول گام
که نتیجه گرفت می توان  نی؛ بنابرا[۳۴]شوند کشف می هادادهدر  هاآنشده و ویژگی ها و ابعاد 

 است هادادهپردازی کردن و مقوله بندی کردن  مفهوم کردن، سهیمقا کدگذاری باز شامل خردکردن،
ی بیست مصاحبه خط به خط و کلمه به کلمه مورد تحلیل هادادهمرحله از پژوهش  نیدرا .[۷0]

تقطیع اطالعات  با استفاده ازبرچسب های مفهومی( شناسایی شده و سپس ) میمفاهقرارگرفته و 
در اخر ویژگی ها که  ؛ وپدید امده اند هستند «طبقه ای از مفاهیم»مقوله ها، در سطحی باالتر که 

صفات یا خصیصه های مقوله ها و همین طور ابعاد با قرار دادن ویژگی ها در طول یک پیوستار پدید 
مده ا ند. در این پژوهش بیش از صد ها برچسب مفهومی از کدگذاری بیست مصاحبه حاصل شد که آ

 احبه را نشان می دهد.بخشی از روند مفهوم پردازی چند مص 0جدول 

 
 ها مصاحبه لیتحل از برامده میمفاه. 0 جدول

 میمفاه عبارات

 انتخاب یآزاد داره ترآزادانه طیمح هی که است نیا تلگرام جمله از و یررسمیغ یهارسانه تیمز به

 یشخص اطالعات تیمصون کردن اعتماد بهش نیبنابرا ستین رانیا یمرکز دولت کنترل تحت

 یسرگرم ساخت کنندیم فراهم رو افراد شدن سرگرم امکان هاشبکه نیا هست، یسرگرم نکته نیدوم

 ارتباطات بر کنترل قدرت یشخص میحر حفظ و افراد پورتیر و گروه ساخت و مزاحم کاربران بر کنترل توان

 نامحدود تعداد با تعامل ادیز کنندهمشارکت حجم و باال تعداد با یهاگروه

 آن کی در جهان مختلف یهایخبرگزار و متنوع اطالعات به یگوش کی با میتوانیم
 .میباش داشته یدسترس

 متنوع اطالعات به راحت یدسترس

 یهالیتحل و هانگاه اونجا ما که هست یترکیدموکرات یفضا کی تلگرام، یفضا
 مینیبیم یدتریجد

 کیدمکرات یفضا

 اطالعات کسب .یسرگرم یبرا و آموزش اطالعات، گرفتن یبرا مردم

 توننیم یسادگ به که داره یزیناچ نقدریا ینهیهز یعنی گانهیرا شیب و کم نکهیا اول
 بشن عضو

 زیناچ نهیهز

 یعنی نیا و هیجد یلیخ قتشیحق در یخصوص میحر حفظ و اطالعات به یدسترس عدم
 اعتماد

 یشخص میحر تیامن

 و هاشبکه و سرعت و رساختیز همچون یفن مشخصات به گردهیبرم نیا از یبخش
 یارتباط یتکنولوژ و افزارهاسخت

 تنوع و پردازش سرعت

 کاربرد سهولت .ابزار نیا از استفاده سهولت

 اونجا از زودتر رو خبر خوب داره خبر ارائه در یشتریب سرعت که نیدار یابزار شما
 نیکنیم افتیدر

 اطالعات به عیسر یدسترس
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 مقوله پردازی صورت گرفته است. مقوله طبقه بندی مفاهیم مشابه، استفاده ازبا در مرحله بعدی 
 ها شالوده ساختن نظریه هستند.

 

 باز کدگذاریو مقوالت حاصل از مرحله  میمفاه .۴ جدول
 هامقوله میمفاه

 یفضا موجود؛ تیوضع نقد توان ؛یسرگرم ساخت جامع؛ اطالعات به یدسترس انتخاب؛ یآزاد
 اطالعات به یدسترس اطالعات؛ افتیدر یآزاد ؛یآزاد جانیه ؛یمجاز یفضا در یآزاد ک؛یدمکرات
 متنوع

 داده کسب در یآزاد

 اطالعات؛ یآزاد و تیامن ؛یشخص میحر تیامن دولت؛ کنترل عدم ؛یشخص اطالعات تیمصون
 یرسان اطالع تیامن ؛یشخص میحر تیمصون ها؛رساختیز تیامن

 یخصوص حوزه تیمصون

 به یاعتمادیب اطالعات؛ و اخبار یریباورپذ ؛یمجاز یفضا به اعتماد ؛یداخل رسانه به اعتماد عدم
 یحکومت رسانه به یاعتماد یب ت؛یحاکم به یاعتماد یب ؛یداخل رسانه

 هایرخودیغ به اعتماد

 یدسترس تنوع؛ و پردازش سرعت نامحدود؛ تعداد با تعامل ارتباطات، کنترل قدرت باال؛ یاتیعمل توان
 سرعت آسان؛ یکاربر ؛یعال پردازش توان بودن؛ یاچندرسانه ؛یقو رساختیز اطالعات؛ به عیسر

 داده به عیسر یدسترس تراکنش؛

 و تعامل پردازش،
 یاچندرسانه تراکنش

 انتقال استفاده؛ یسادگ آسان؛ ارتباط و یدسترس آسان؛ کاربرد سهل؛ و آسان استفاده کاربرد؛ سهولت
 خبر نشر سهولت داده؛ راحت

 آسان استفاده

 کم نهیهز کم نهیهز ز؛یناچ نهیهز

 تیعموم گسترده؛ یدسترس ؛یهمگان رسانه جامع، یدسترس افتن؛ی تیعموم ل؛یموبا شدن ریگهمه
 شدن؛ ریگ همه هوشمند؛ یگوش

 افتنی تیعموم

 بودن یتعامل کانال؛ ساخت امکانات ،یتعامل یخودابراز ط؛یشرا یریرپذیتغ

 روزمره یزندگ دانش ؛یآن تعامل ؛یرسان اطالع اطالعات؛ کسب
 به آسان یدسترس

 اطالعات

 

بندی شدن و ها و مفاهیم در مراحل مختلف مقولهشود دادهمشاهده می ۴جدول همانطور که از  
ها، پردازش، تعامل و مقوله آزادی در کسب داده، مصونیت حوزه خصوصی، اعتماد به غیرخودی ۳در 

و دسترسی آسان به  ای، استفاده آسان، هزینه کم؛ عمومیت یافتن، تعاملی بودنچندرسانهتراکنش 
 بندی شدند.اطالعات طبقه

 

 شان هایمقولهفرایند ربط دهی مقوله ها به زیر  محوری، کدگذاری .محوری کدگذاری :دوم گام
به این دلیل محوری نامیده  این کدگذاری، و پیوند دادن مقوله ها در سطح ویژگی ها و ابعاد است.

ویژگیها  مقوله ها، در این مرحله، .[۳۴]حول محور یک مقوله تحقق می یابد  کدگذاریشده است که 
تدوین شده و سر جای خود قرار می گیرد تا دانش فزاینده ای در مورد  باز، کدگذاریو ابعاد حاصل از 
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باز بر اساس شاخصه هایی که  کدگذاریحله . در این مرحله، یک مقوله از مر[0۹]گردد روابط ایجاد 
و انتزاعی بودن مقوله ها  هادادهمکرر در  ظهور استراوس مطرح کرده از قبیل محوری بودن مقوله،

ه و سپس دیگر مقوله ها را به آن ربط می دهد. دمرکزی قرار دا یپدیده در قالبانتخاب شده و آن را 
 اتفاق حادثه، محوری، فکر و ایده نظر، مورد پدیده نشان داده شده است، ۷نمودار همانند آنچه که در 

 کنترل اداره، را آن تا میشوند رهنمون آن به سوی ها واکنش و ها کنش جریان که است ای واقعه یا

 گرمداخلهزمینه ای و  طیشرا ،هاراهکار دیگر عبارتند از شرایط علی، هایمقوله .دهند پاسخ آن به یا و
با پدیده محوری مشخص گردد. این مرحله مشتمل بر ترسیم  هاآنکه می بایست رابطه  پیامدهاو 

ی، شرایط علّ مابینفیروابط  کدگذارینامیده میشود. الگوی  کدگذارییک نمودار است که الگوی 
 .[۳] (۷ ودارد )نمکشرا به تصویر می  پیامدهاو  گرمداخلهها، شرایط زمینه ای و راهکار

 

 
 یمحور یدر کدگذار میپارادا یعناصر اصل .۷ نمودار

 

فرایند کار را  ۳جدول  .اندمقوله محوری و اصلی شده ۴تبدیل به  ،از تلفیق مقوالت فرعی بعد 
 گذارد.وجه خبری آن را به نمایش می به ویژه ،دهد و علت عمومیت تلگرامتوضیح می

 
 پژوهش یفرع و یاصل مقوالت. ۳جدول 

 فرعی مقوله اصلی مقوله ردیف

۷ 
 

 امنیت حوزه خصوصی و آزادی دسترسی

 آزادی در کسب داده

 مصونیت حوزه خصوصی

 هااعتماد به غیرخودی

 سهولت و توان فنی 0

 ایپردازش، تعامل و تراکنش چندرسانه

 استفاده آسان

 هزینه کم

 کسب اطالعات در فضایی همگانی ۴

 عمومیت یافتن

 تعاملی بودن

 دسترسی آسان به اطالعات

 پیامدها هاراهکار پدیده یعلّ شرایط

 مداخله گر شرایط

 ای زمینه شرایط
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امنیت حوزه خصوصی و آزادی دسترسی از مقوالت محوری اساسی ما در مرحله علی بررسی 
حاکمیت و اعمال سانسور های . در واقع با توجه به محدودیتاستعمومیت تلگرام و فضای خبری آن 

نوعی  هاآنهای داخلی و منتقد نبودن ای در ایران و همچنین عدم اعتماد به رسانهبر فعالیت رسانه
عدم اطمینان به وجود آمده که هم اعتماد به رسانه داخلی ضعیف شده و هم دولت به دنبال کنترل 

ن و قابل اعتماد که در اختیار دولت نباشند و طالعات است به همین دلیل منابع مطمئها و اداده
همچنین آزادی دسترسی به دغدغه افراد تبدیل شده است، آزادی که نوعی امنیت حوزه خصوصی را 

شده است. تلگرام به دلیل  تأمینی کاربردی برنامهتلگرام و این ی به وسیلهنماید و این مهم  تأمین
باشند توانسته است این جایگاه را به ه محوری دیگر ما میتوان فنی باال و سهولت دسترسی که مقول

 زمانهمامنیت آن، توان پردازش و چندکاربردی و استفاده  ت بیاورد. یکی از نکات مهم این برنامهدس
. یادگیری و استفاده آن نیز بسیار آسان استبرنامه های مختلف در یک ها و گروهو تجمیع کانال

قدرت فنی در کنار سهولت عامل مهم دیگری در مورد علت عمومیت یافتن است. این چندکاربردی و 
و دوطرفه  طرفهکی. تلگرام با توجه به توان فنی باال و ساخت کانال یک فضای تعاملی استتلگرام 

توانند به راحتی در این فضای تعاملی به اطالعات آن افراد می با استفاده ازرا ایجاد نموده است که 
بند به همین دلیل مقوله محوری دیگر در این بخش کسب اطالعات در فضایی همگانی دسترسی بیا

 .است
 

کدگذاری گزینشی که سومین مرحله . (پردازینظریه مرحله) انتخابی کدگذاری :سوم گام
گیری و دهد. در این مرحله شکلتر ادامه میکدگذاری است، کدگذاری محوری را در سطحی انتزاعی

موجود  هایمقوله مابینفیشود و یک نظریه از روابط ها تشریح میبا سایر گروه بندیدستهپیوند هر 
 .دیآیمدر مدل کدگذاری محوری به نگارش در 

 
عواملی که در کنار عوامل علی  ترینمهماز . شناختیروانای گر و نوعی زمینهشرایط مداخله

باشند مرحله گر بر فضای استفاده از تلگرام میمداخلهگیرند اما خود علت نیستند. شرایط قرار می
مفهوم از عبارات و متن مصاحبه  ۳۵بر عوامل فرهنگی، روانی و اجتماعی  تأکیدای با شرایط مداخله

آن،  تأثیروکار، فیلترینگ و افراد به دست آمد. این مفاهیم حول محورهای اقتصادی و فضای کسب
سازی و کنترل ورود و خروج اطالعات، انطباق با نیاز زمانه، شخصی با زندگی روزمره، تنیدگیدرهم

، بحث اعتماد به هاآن تأثیرهای دولتی و ، نحوه عضویت سازمانمندیبهرهتمایز و تفاوت در نحوه 
، ساخت تعامل مجازی و عدم نیاز به سواد رگذارشیتأثهای منابع خارجی، فرهنگ ایرانی و ویژگی
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اند. های متخصصین استخراج شدههستند که از دل عبارات و جمالت و گفتههمه مفاهیم اساسی 
مفاهیمی که حوزه استفاده و بقا در تلگرام و تنوع و نوع استفاده را بر اساس خصایص ایرانیان به 

مقوله محوری در بخش عوامل فرهنگی، روانی و  ۱مفهوم اولیه در قالب  ۳۵گذارند. تمامی نمایش می
بیشتر با عوامل واسط  بندیدسته. این آمده است ۵جدول بندی شدند که در گر دستهخلهاجتماعی مدا

فیلتر رقیب و حضور » آمدهدستبههای محوری فرهنگی، روانی و اقتصادی ربط دارند. یکی از مقوله
 حضور نهادها، زمانهمها و . در واقع بر اساس نظر بیشتر متخصصین فیلتر سایر شبکهاست «حاکمیت

ارتباطی سبب شد تا اقبال مردم بدان زیاد شود و نوعی  افزارنرمها در این ها و ارگانافراد، سازمان
ساخت بستر »فضای تعاملی، خبرگیری و سرگرمی بشود و این باعث شد به مقوله محوری بعدی 

بسیاری از  اند وکه در آن افراد توان تعامل در فضای مجازی را به دست آورده برسیم «تعامل مجازی
تعامالت دنیای رئال را به عرصه مجازی که محدودیت زمانی، مکانی و حتی سیاسی کمتری دارد 

مردم و دولت  زمانهماما نکته مهم در حضور ؛ است آمدهدستبهگیر شدن ببرند و در این عرصه همه
گرای رل دولت تامدر عرصه تلگرام منبع خارجی بودن آن است. به خاطر دید امنیتی و تمایل به کنت

گرا مردم تمایل ندارند به دالیل روانی، سیاسی و فرهنگی اطالعات خود را ایران یا همان حاکمیت تام
های با مالکیت خارج از عرصه سیاسی ها و عرصهدر اختیار حاکمیت ببینند و به همین خاطر به رسانه

دم دولت نیز به دلیل روابط خاص با روسیه آورند. در کنار این عمل مرترند و بدان روی میایران راحت
اجازه فعالیت بدان داد و خود نیز در آن عضو شد. به همین خاطر ما به  افزارنرمو تصور روسی بودن 

. یک نکته مهم در بحث فرهنگی همخوانی «رسیماعتماد به منبع خارجی می»مقوله محوری 
مخوانی فرهنگی بین فرهنگ شرقی ایرانی فرهنگی است. در واقع بر اساس گفته متخصصین نوعی ه

روز نموده است. توان تعامل، با ویژگی ایرانیان خود را به افزارنرمبا فضای تلگرام وجود دارد و این 
و کنترل دیگران همراه با ساخت شایعه و فرد خبرنگار در کنار  ساخت کانال، داشتن هویت مخفی

ین همخوانی در عصر اینترنت شده است به همین دلیل سهولت و عدم نیاز به کاربرد پیچیده سبب ا
این همخوانی فرهنگی با محتوا  ؛ وانتخاب شد «برآوردن نیاز فرهنگی معاصر ایرانیان»مقوله محوری 

با  تولیدکنندهشهروند »و ویژگی تلگرام در ایران مقوله محوری دیگری را نیز سبب شد به نام 
 است «فعالیت اقتصادی تأثیر» پژوهشیگر این بخش از . مقوله محوری د«ارجحیت خبر غیررسمی
که با عمومیت یافتن تلگرام و حضور همگان نوعی عرصه نتیجه گرفت توان که با توجه بدان می

و بسیاری اوقات موفق ایجاد شد که بسیاری را به خود وابسته نمود و اقبال  هزینهکمفعالیت اقتصادی 
عالوه بر عرصه اقتصادی و تبلیغی مالی و تجاری، تلگرام به عرصه  عامه به استفاده از آن بیشتر شد.

و خواهان معروف شدن تبدیل شد و آنان نیز در  اندیشسادهتبلیغی و خودنمایی بسیاری از روشنفکران 
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ای نیز تمایز یا همان این عرصه به تبلیغ عقاید خود پرداختند. آخرین مقوله محوری بخش مداخله
توان تمایز دقیقی ایجاد کرد یا با اطمینان . در واقع نمیاست «دانه و سرگرمی زنانهاستفاده خبری مر»

که تفاوت زیادی وجود دارد. نکته مهم این است که به دلیل تنوع محتوا و تنوع نتیجه گرفت باال 
اما بسیاری از محتواهای ؛ ها هرکس بسته به سالیق خود به محتوای دلخواه دسترسی داردکانال
 فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی در تلگرام دنبال کنندگان زیادی دارند. خبری

 
 شناختیروان یانهیزم ینوع و گرمداخله طی. شرا۵ جدول

 یمحور مقوالت مقوالت میمفاه

 نیگزیجا نبود و هابرنامه ریسا لتریف سانسور؛ عدم ؛هابرنامه ریسا لتریف
 ؛های کاربردیبرنامه ریسا لتریف ها؛افزارنرم ریسا نگیلتریف گر؛ید

 حذف لتر؛یف راحت دور زدن عه؛یشا تیمرجع و یاسیس بسته یفضا
 ؛یقو یرقبا

 نبود و هابرنامه ریسا لتریف
 یقو بیرق

 حضور و بیرق لتریف
 تیحاکم
 
 

 تعامل بستر ساخت
 یمجاز
 
 

 یفرهنگ ازین برآوردن
 انیرانیا معاصر

 
 با دکنندهیتول شهروند
 یررسمیغ خبر ارجحت

 
 

 یخارج منبع به اعتماد
 همسو
 
 
 

 یاقتصاد تیفعال تأثیر
 

 تعامالت با یهمخوان ؛یخانوادگ یهاگروه مردم؛ یزندگ با دهیتندرهم
 طیشرا تأثیر ؛یهمگان یریدرگ ط؛یشرا با شدن همگام روزمره؛ یزندگ

 ؛یارتباط ضرورت به لیتبد ؛یاجتماع

 یزندگ با یدگیتندرهم
 مردم روزمره

 عصر شروع زمانه؛ ازین با منطبق مکان؛ زمان تیمحدود شکستن
 مکان؛ و زمان یفشردگ نترنت؛یا

 زمانه ازین با منطبق

 یسمع ران؛یا یفرهنگ رسانه تجربه انتقال ؛یرانیا فرهنگ با یهمخوان
 فرهنگ با یهمخوان ؛یرانیا اتیروح با یهمخوان بودن؛ یبصر و

 ییجو جانیه و تنوع لیم ؛پراکنیشایعه
 یرانیا فرهنگ با منطبق

 یارسانه تیظرف کنش؛ و تعامل ساخت مردم؛ و هارسانه تمام تجمع
 یهمگان بستر همگان؛ یبرا محتوا دیتول امکان نوعه؛ چند چندزمانه

 یجیتدر غیتبل ؛یجیتدر تیمحبوب ای یجیتدر رییتغ ؛یسن همه
 ؛یزنبور دعوت ؛یترازهم فشار ؛یهنجار و یمفهوم تیمرجع هماالن؛

 شدن یهمگان
 بودن ریگهمه

 و عمل یآزاد ؛یآن کنترل توان مزاحم؛ حذف توان ؛سازیشخصی
 ؛یمجاز و یجعل تیهو ؛یمجاز تیهو

 کنترل ؛یمجاز تیهو
 مزاحم

 با متفاوت خوانش ؛یرسم ریغ اخبار تیاهم ؛یرسم ریغ اخبار تیارجح
 یرسم ریغ اخبار تیارجح ها؛دهیناشن از اطالع و دنیشن به لیتما ؛یرسم حوزه
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 یمحور مقوالت مقوالت میمفاه

 بر زیتما ؛یبرخوردار زیتما شرط به توسعه منبع؛ در هاگروه تفاوت
 ؛یجنس زیتما زنان؛ شتریب استفاده عالقه؛ در تفاوت ت؛یجنس حسب
 مردان؛ استفاده یبرتر در زیتما ز؛یتما یتالیجید شکاف

 در ریپذ تفاوت عدم
 استفاده

 مردانه یخبر لیتما

 و مردانه یخبر استفاده
)تفاوت  زنانه یسرگرم
 (.یقو چنداننه

 
 
 و دولت رفتار نسبت به بودن یتابع ها؛سازمان و یدولت افراد تیعضو 

 لیتما ؛یدولت یهاارگان اطالعات کسب دولت؛ خود غیتبل ت؛یحاکم
 دولت؛ اعتماد مورد یخارج رسانامیپ تلگرام؛ تیفعال به دولت

 یهاسازمان تیعضو
 یدولت

 و تیحاکم غیتبل ؛یخارج تیمالک به اعتماد داشتن؛ یخارج منبع
 استفاده و دولت تیحساس عدم ؛یخارج منبع و تیامن بودن؛ یخارج
 به یدسترس عدم و هایخارج به تعلق ؛یروس تیمالک از مردم

 اطالعات

 یخارج منبع به باور

 یاقتصاد یگذارهیسرما ؛وکارکسب و یاقتصاد تأثیر ؛یاقتصاد یفضا
 موفق؛ یغیتبل و یاقتصاد توان ؛یغیتبل و یاقتصاد صرفه عادت؛ و

 گان؛یرا زنسیب و یتجار عرصه ساخت

 برجسته یاقتصاد نقش

 خبر؛ پخش در مردم نقش و خبرنگار شهروند ؛یمردم یمحتوا دیتول
 ساخت نوشتن؛ خواندن سواد به ازین عدم روشنفکرانه؛ یفرد ییخودنما

 به ازین عدم الت؛یتحص و سواد به ازین عدم کاربر؛ میتکر کنش؛ نهیزم
 استفاده بودن؛ یفارس آسان؛ تولیدکننده انسان ساخت د؛یتول و تیخالق
 خود دیتول ؛یعموم یشخص کانال ساخت توان ؛سوادیب و باسواد
 ؛کنندهمصرف

 با استفاده از محتوا دیتول
 کنندهمصرف

 سواد به ازین عدم

 ؛یمجاز تعامل رشد ن؛یآنال یاجتماع یزندگ ؛یمجاز یبودگ باهم
 یبازساز ؛یمجاز عرصه به کنش انتقال ؛یخانوادگ گروه یریگشکل
-شکل ؛یمدن جامعه به دادن قدرت ؛یمجاز یفضا در یعموم عرصه

 .یمجاز یتعامل جامعه ساخت ؛یمجاز ژوالیو بستر در ارتباط یریگ

 یمجاز تعامل عرصه

 

-است که به چهار گروه اصلی تقسیم آمدهدستبهمفهوم نهایی  0۳ هاراهکاربخش  در. هاراهکار

 هاآنپذیرند. گروه اول مفاهیم مرتبط با اقدامات دولت در زمینه فضای مجازی و کنترل یا آزاد نمودن 
های مردم در تقابل با راهکارگردد. بخش دیگر به راهکار و ها نیز میگردد که شامل توصیهبازمی

العمل مردم چه که عکس گرددیبازمها افزارنرمینگ و یا محدودیت دولت و بحث کنترل و فیلتر
برای جذب است که خواهد بود. یک مجموعه مفاهیم نیز متعلق به بحث راهکارها و اقدامات تلگرام 
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های مختلف کانال راهکار. در سطح خرد نیز رودکار میبهمخاطب بیشتر و ماندگاری اعضا در شبکه 
 اند.آمدهدستبهبرای بقا چه چیزی است و باید باشد. در این بخش مفاهیم اساسی این چهار گروه 

 
 راهکارها. ۹ جدول

 یمحور مقوالت مقوله میمفاه

 مقاومت ؛یپافشار و لترشکنیف مقاومت؛ و یسردرگم ط؛یمح رشیپذ
 العملعکس ؛یمجاز تیهو با حضور تداوم ؛فیلترشکن کاربرد ؛یانتخاب
 و یشخص میحر حفظ آزاد؛ یفضا خواست منبع؛ افتنی تیعموم ؛یمنف

 ینیگزیجا ؛یآزاد بر یپافشار ،یواقع اطالعات اخبار افتنی ،ییچندصدا
 از استفاده نگ؛یلتریف برابر در مقاومت ؛یریپذقیخودتطب نستاگرام؛یا
 تلگرام؛ یبقا به دیام ؛یاعتمادیب انحصار؛ شکستن مقاومت، لترشکن؛یف

 ؛شانیکهم کوچ ؛یمقاومت واکنش از؛ین تیاهم ؛کارآمد ابزار به مهاجرت
 ؛یجمع انتخاب کاربرد؛ آسان یفناور انتخاب ن؛یگزیجا یفناور انتخاب
 نهیهز لیدل به خروج لترشکن؛یف از استفاده

 رسانه انتخاب
 نیگزیجا

 
 از استفاده و مقاومت
 لترشکنیف

 
 یقیودتطبخ

 

 
 اجبار مقابل آگاهانه مقاومت

 عدم مردم؛ خواست رشیپذ و تلگرام تیفعال ن؛یگزیجا برنامه عدم
 رشیپذ مستقل، افزارنرم از تیحما ت؛یمحدود ساخت عدم نگ؛یلتریف

 ینف مستقل؛ یجهان رسانه ؛یمال استقالل با افزارنرم تنوع؛ و تفاوت
 یبها ن؛یگزیجا یفناور استیس مردم؛ انتخاب به اعتماد نگ؛یلتریف
 رشیپذ اعتماد، ساخت ؛یاریاخت و یجیتدر راهکار مخاطب؛ به شتریب

 ؛یخبر و یفن یناکارآمد اعتماد؛ و نانیاطم قابل افزارنرم ؛یآزاد و تنوع
 و مناسب رساختیز اعتماد، ساخت و راه نقشه ؛یشخص میحر حفظ
 رساختیز ؛یاجبار کوچ و سانسور یبرا تالش ؛یشخص میحر احترام

 ؛یقو نمونه و نگیلتریف عدم ؛یقو رسانه ساخت شبکه؛ سالمت و یقو
 یآزاد ن؛یگزیجا یفناور استیس ؛یقو نمونه و یساز حساس عدم
 مستقل و متنوع ساختار تقابل؛ استیس ها؛افزارنرم تیفعال

 تنوع رشیپذ
 

 یقو افزارنرم ساخت
 میحر تیرعا

 یشخص
 

 و حذف به لیم
 کنترل
 

 یجیتدر رییتغ برنامه

 
 یرینقدپذ و تنوع رشیپذ

 خود
 
 

 نگیلتریف و کنترل

 اطالعات؛ بودن روزبه ؛یررسمیغ اخبار به توجه بودن؛ نقدگرا و استقالل
 رسانه استقالل؛ داشتن اعتبار؛ شرط به تداوم انتقاد؛ ،ییگراواقع سرعت،
 بودن؛ روزآمد و کارآمدی مستقل؛ یمش داشتن مستقل؛

 استقالل
 اخبار به توجه و نقد

 شدهحذف
 مستقل یمش داشتن

 و انتقال سرعت
 متداو

 
 درست انتقال و استقالل

 اخبار

 نگ؛یلتریف با مبارزه ؛کارآمدی مجهول؛ داده منبع ق؛یدق یازسنجین
 یبرا فضا ارائه ؛یعال یارسانه تیظرف بودن؛ روزبه اعتماد؛ و تیفیک

 ؛نیبالک چ از استفاده ؛یخصوص میحر حفظ نیتضم ؛نوشتن

 یشخص میحر تیامن
 یروزبه و کارآمدی

 یازسنجین
 نگیلتریف رفع

 
 کارآمدی و کاربر تیامن
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مقوله  ۵ها، راهکارتوان برای تمام مفاهیم می ۹جدول از  آمدهدستبهبر اساس مفاهیم و مقوالت 
دهنده تمام کنشگران عرصه رسانه خصوصاً در واقع این مقوالت پوشش کرد.محوری را انتخاب 

مردم در مقابل کنترل، اجبار و فیلترینگ حاکمیت  راهکارباشند. مقوله محوری در بعد تلگرام می
که از سه مقوله انتخاب رسانه جایگزین، مقاومت و استفاده از  استمقاومت آگاهانه در مقابل اجبار 

های حاکمیت دو بخش اصلی وجود دارد. راهکاراست. در بخش  آمدهدستبهو خودتطبیقی  فیلترشکن
مقوله محوری مرتبط است با خواسته یا نوع صحیح عمل که متخصصین آن را برای دولت و  یک

که  استآمیز خواهد بود و آن بخش نرم رفتار حاکمیت نیز موفقیت زمانهمدانند که حاکمیت مهم می
یک  یراهکاربا این توصیه  زمانهماست.  آمدهدستبهمقوله محوری پذیرش تنوع و نقدپذیری خود 

است کنترل و  آمدهدستبهدولت در دنیای واقعی نیز وجود دارد که مفهوم محوری زیر  اهکارر
های فعال در تلگرام نیز مفهوم محوری استقالل و انتقال درست ها و شبکهفیلترینگ. در بخش کانال

بخش  کند.بر مستقل بودن و پوشش واقعیت را به ما خاطرنشان می تأکیداخبار انتخاب شده است که 
مهم  کارآمدیها امنیت کاربر و راهکارنهایی متعلق به تلگرام است که مفهوم محوری آن برای بخش 

تداوم و حفظ مخاطب و کاربر تلگرام باید مبتنی بر تداوم و امنیت کاربر باشد. به  راهکاراست. در واقع 
 دلیل همین امنیت حریم شخصی است که کاربران پایبند تلگرامند.

 
یکی از  .آمده است ۱اند در جدول مقوله محوری که از مفاهیم استخراج شده پنج .پیامدها

ها به نفع مردم بود کارکردهای فضای مجازی و تلگرام در ایران فراتر رفتن از خواسته کنترل دولت
رسانی و کسب دانش سنتی را نیز به چالش کشیدند. به همین دلیل مقوله هرچند ابزارهای اطالع

اشیه رفتن رسانه سنتی انتخاب شد، چون هم بعد اقتدار دولت به چالش کشیده شد و هم محوری به ح
های سنتی به حاشیه رفتند. ایجاد فضای تعامل اجتماعی نیز مقوله محوری دیگری است که رسانه

ای و ... انتخاب شده که فضای دیالوگ را به های گروهی، خانوادگی، حرفهبرای اهمیت ساخت تعامل
زیادی بر روندهای سیاسی  تأثیراما تلگرام ؛ برده است صنفانهمسنتی در بین دوستان، اقوام و فضای 

شد، بر روند انتخابات  ماهدیو اقتصادی نیز داشته است. بازار ارز را ملتهب نمود؛ رسانه اعتراضات 
بر روندهای  تأثیرگذاشت و زلزله کرمانشاه مردم را بسیج کرد به همین خاطر مقوله محوری  تأثیر

. از طرف دیگر، رسانه و فضای مجازی بخشی از زندگی روزمره شدسیاسی، اقتصادی و مدنی انتخاب 
با استفاده ما شده است. از نظر متخصصین یک نوع سبک زندگی است، زمانی که افراد دغدغه خود را 

شان را از این زندگییابند و اتفاقات گویند، دوستانشان را در فضای مجازی میفضای مجازی می از
گذارند مقوله محوری بخشی از زندگی شدن مفهومی شایسته برای این امر طریق به اشتراک می
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اما پیامد بسیار مهم عرصه دیالوگ تلگرام و فضای مجازی و دوره رشد فردگرایی و نزدیکی ؛ است
ای خبرنگار مفهوم و مقولهها است و شهروند ای واقعیتافراد بر بازتاب لحظه تأثیراتزمان و مکان، 

 .استبرازنده 

 
 پیامدها. ۱ جدول

 یمحور مقوله مقوالت میمفاه

 ؛یرسم رسانه کنترل ؛یواقع اخبار به یابیدست ت؛یواقع بازتاب کنترل
 خبر شیافزا ؛یواقع جهان تیمحدود از عبور ؛یسنت رسانه شدن هیحاش
 کاهش ؛یسنت اتینشر تیمرجع کاهش ؛یسنت ابزار نیگزیجا ؛یررسمیغ

 یهاگروه بونیتر ؛یسنت رسانه راندن هیحاش به ؛یرسم ونیزیتلو تیمنبع
 کاهش ؛یدولت کنترل شدن اثریب ؛یسنت رسانه بر فشار رسانه؛ بدون
 روزنامه نقش کاهش ؛یررسمیغ اخبار خواست ؛یرسم رسانه نفوذ

 یسنت رسانه نفوذ کاهش
 

 یررسمیغ اخبار شیافزا
 

 یواقع اخبار به یابیدست

-رسانه رفتن هیحاش به

 یرسم یها
 
 
 
 

 تعامل یفضا جادیا
 یاجتماع
 
 
 
 
 

 یاسیس یروندها بر تأثیر
 یمدن ،یاقتصاد

 
 
 

 شدن یزندگ از یبخش
 

 خبرنگار شهروند تیاهم

 ،یمجاز یایدن کاربرد شدن یهمگان ؛یمجاز تعامل یفضا جادیا
 یزندگ تداوم ؛یگروه رابطه تیتقو ،یخانوادگ یمجاز تعامل شیافزا

 روزمره؛

 یمجاز روابط بهبود
 یگروه

 ؛رجوعارباب با آسان ارتباط ارز؛ متیق بر تأثیر ؛یاقتصاد فرصت ساخت
 اشتغال، بازار و اشتغال نهیزم ساخت ارز؛ متیق در راتییتغ

 یاقتصاد یفضا جادیا

 یسوارموج ؛یاقتصاد یساز آشفته ر؛یاخ اعتراضات به یدهشکل
 به یدهشکل بحران؛ زمان در یجمع یهمکار حاکم؛ اناتیجر یاسیس

 به کمک جنبش ؛ماهدی اعتراضات به یدهشکل ؛یمدن یهاحرکت
 بر تأثیرات ،یاسیس اناتیجر به یدهشکل و تیمرجع ؛زدگانزلزله
 ت؛یحاکم ماتیتصم

 یمدن اعتراضات بر تأثیر
 

-تیفعال به یدهشکل
 یعموم یها

 
 یاسیس یروندها بر تأثیر

 تیهو از یبخش شدن؛ یزندگ سبک به لیتبد ؛یزندگ سبک در راتییتغ
 افراد تیهو از یبخش شدن؛ مردم یزندگ از یبخش شدن؛ یزندگ و

 شدن؛

 یزندگ سبک به لیتبد
 شدن

 ساخت خبرنگار؛ شهروند یخبر تیمرجع خبرنگار؛ شهروند ساخت
 ؛یشخص خبرنگاران خبرنگار؛ شهروند

 خبرنگار شهروند

 ها؛یتیسلبر نفوذ حوزه کاهش
 هایتیسلبر نبودن موفق

 هایتیسلبر نفوذ عدم

 
 پژوهشی و پیامدی، جریان راهکارای، بر اساس ابعاد علَی، مداخله. پژوهشمفهوم هسته نهایی 

کنش آزاد در فضای » و مقوالت محوری مستخرج شده برای تمام این مراحل، مفهوم هسته نهایی
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الگوی مرجعیت خبری  ۳شکل  انتخاب شده است. «روندهای اجتماعامن در تعامل دوسویه با 
 دهد.اجتماعی را نشان می هایشبکه

 

 
 اجتماعی هایشبکهمرجعیت خبری  یالگو .۳ لشک
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 و پیشنهادها گیرینتیجه. 5
در مراحل مختلف دارد تا از  سازیمفهومای برای ساخت تئوری سعی در کدگذاری و تئوری زمینه

این طریق بتواند به مفاهیم نهایی یا به عبارت دیگر تئوری نهایی خود در قالب ارتباط مفاهیم و 
کیفی  هایپژوهشای که از نوع تئوری زمینه پژوهشبرسد. بر اساس روند  هاآنای لهحاستخراج مر

 ۳در قالب  پژوهش سؤاالتست تا و بر اساس روش نظامند کوربین و استراوس تالش شده ا است
ای )فرهنگی، روانی، اقتصادی و اجتماعی(، مرحله علل مرجعیت و موفقیت تلگرام، عوامل مداخله

ها برای مرجع بودن، ها و ادمینکانال راهکاراش برای جذب مخاطب، های تلگرام و سازندهراهکار
دولت در تقابل با این مرجعیت از دید  راهکارافراد برای استفاده و ماندن در فضای تلگرام و  راهکار

. به دلیل (۵)شکل  متخصصین بررسی شده است. در نهایت نیز ماتریس شرطی ترسیم شده است
 مرحله اجرایی شده است. ۳استقرایی بودن و تجربی بودن روند ساخت تئوری برای این 

 

 
 پژوهشمتغیر  یسماتر .۵شکل 

 

 



 ۷۴۳۱ـ تابستان  ۴۳ـ شماره  راهبردی مدیریتمطالعات  ۷۴۹

خواست دستیابی به اطالعات و آزادی دستیابی به اطالعات از در سطح فردی و فردیت امروزی 
های زندگی هر فردی در دنیای اطالعات زده امروزی است. این خواست دستیابی به اطالعات اولویت

اما یک نکته حائز ؛ کندگرا هدایت میهای تامو اخبار آزاد افراد را به سمت مقاومت در مقابل حکومت
های ها، اطالعات و تعاملظ آن و احساس امنیت در محفوظ ماندن دادهاهمیت، حریم شخصی، حف

نمایاند. این تمایل به آزادی و حریم خصوصی و شخصی را مهم می تیمصونافراد است که نوعی 
گیری شهروند خبرنگار شده است که رشد فردیت و در دسترس بودن ابزار ساده شده باعث شکل

 نیای آنالین موجب شده است.های را در دانتقال اخبار لحظه

افزاری و رسانه دولتی نوع تعامل در جذب و کنترل مخاطب ای و نرمدر سطح میانی و رسانه
 با استفاده ازو جامعه و کنترل اذهان مردم  متفاوت است. در بعد رسانه رسمی خواست کنترل داده

مالی، قانونی و حاکمیتی راهکارهای های مستقل بدون پشتوانه اما رسانه؛ اطالعات هدایت شده است
دیگری چون احترام به کاربر، بعد فنی قوی و آسان، بازتاب اخبار غیررسمی، اهمیت دادن به اخبار 

نمایند و این باعث ایجاد یک حس مقاومت در های حذف شده را اتخاذ میغیررسمی و بازتاب واقعیت
 گردد.سطح فردی و کاربران محدود شده می

گیرد. دولت در قرار می کنندهکنترلگرا و این رویکرد یک ساختار کالن به نام دولت تام در مقابل
به اذهان شهروندان و کنترل  شکل دادنای و فضاهای زندگی واقعی و مجازی به دنبال بعد رسانه
ذهنیت مردم باعث ایجاد مسئولیت قیم بودن مردم در نزد  یاست، این نحوه اداره هاآنذهنیت 

های مستقل و ها شده است. این حس قیم بودن دولت، ساختار را به سمت کنترل رسانهلتدو
شود مگر با کنترل اطالعات و کشاند. در تصور دولت این مهم حاصل نمیها میدهی به رسانهشکل
شود و اطالعات خاص و های ورودی به ذهن مردم. در واقع آگاهی بر اساس اطالعات ایجاد میداده
 کند.ای را ایجاد میذهنیت کنترل پذیر و تحلیلی وابسته ت شده و کنترل شدههدای

ای جهانی از اطالعات و رفتار متفاوت طرف هستیم که در آن نوع در بعد فراتر از دولت با شبکه
ای فراتر از محدوده عرصه ؛ وبرخورداری از داده متفاوت است. عرصه جهانی عرصه رقابت است

. استهای متفاوت مستقل این عرصه نوعی شبکه جهانی غیررسمی بر اساس رسانه . دراستها دولت
گیری دهد و نوعی کنش مجازی غیر رسمی در حال شکلاین کنش جهانی در عرصه مجازی رخ می

ای است که در آن ارتباطات در بین مردمان جهانی شده است. دنیای امروز در واقع دنیای شبکه
 .استها محال دولتاز سوی به کنترل آن تا حدودی  گیر شده است و میلهمه
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