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نقش رسانه های اجتماعی 
موبایلی در آئین های اجتماعی

مطالعه موردی تشییع جنازه 175 شهید غواص

بســیج و ســازمان دهی افراد و گروه ها یکی از امکان هایی است که به وسیله رسانه های اجتماعی 
تســهیل شده است و می تواند همانند هر پدیده ای فرصت ها و تهدیدهایی برای جوامع داشته باشد، 
لذا مقاله پیِش رو به دنبال شــناخت  نقش  رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی است و 
به صورت موردی پدیده تشییع جنازه 175 شهید غواص را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش، 
با روش کیفی و از طریق تکنیک مصاحبه عمیق انجام گرفته است. بر اساس قاعده اشباع نظری و به 
روش نمونه گیری هدفمند، دیدگاه های 10 نفر از صاحب نظران رشــته ارتباطات و متخصصان حوزه 
رسانه های اجتماعی موبایلی گردآوری شد. پس از جمع آوری داده ها، کدگذاری و مقوله بندی، 10 کد 
انتخابی شامل »بسترسازی«، »هم افزایی«، »سرعت دهی«، »تسهیل کنندگی«، »ایجاد ارتباط و شبکه سازی«، 
»کاربرسازی «، »چسبندگی«، »مدیریت«، »تغییر ذائقه خبری« و »آئین سازی« استخراج شد. با توجه به 
نتایج این پژوهش، سه کد انتخابی نقش »بسترسازی«، »هم افزایی« و »مدیریت« رسانه های اجتماعی 
موبایلی با نقش این رســانه ها در هدایت جریان های اصلی تولید اخبار مراســم تشــییع 175 شهید 
غواص به ســمت نهادهای اصلی تولید اخبار مرتبط بودند. سه کد انتخابی »سرعت دهی«، »ارتباطات 
و شبکه سازی« و »آئین سازی« رسانه های اجتماعی موبایلی با نقش این رسانه ها در شیوه های پوشش 
اخبار مرتبط بودند و چهار کد انتخابی »تســهیل کنندگی«، »کاربرسازی«، »چسبندگی« و »تغییر ذائقه 

خبری« رسانه های اجتماعی موبایلی با نقش این رسانه ها در نحوه مصرف اخبار مرتبط بودند.
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مقدمه
شبکه هاي اجتماعی مجازي همزمان با توسعه فناوري اطالعات در دنیا رایج و با استقبال 
گســترده اقشار مختلف مردم روبرو شده اســت. گرایش جدید وب سایت های شبکه های 
اجتماعی مانند فیســبوک، ایجاد اپلیکیشــن های موبایل برای دسترســی فوری و آنی 
کاربران شــان از طریق گوشی های شــان است. هر روزه بیشــتر و بیشتر مرز میان وب و 
موبایل محو می شود. همان طور که اپلیکیشن های تلفن های همراه از سایت های رسانه های 
اجتماعی موجود برای ایجاد اجتماعات بومی استفاده می کنند، رسانه های اجتماعی نیز از 
خصوصیات و قابلیت های تلفن های همراه و در دسترس بودن آنها بهره می گیرند. از این رو 
درحالی که شاهد روند رو به رشد کـــاربران و اعضـاي شـبکه هـاي اجتمـاعی مجـازي 

هستیم، شناخت ابعاد گوناگون شبکه ها وآگاهی از تأثیرات آن، امري ضروري است. 
بســیج و سازمان دهی افراد و گروه ها یکی از امکان هایی است که به وسیله رسانه های 
اجتماعی تسهیل شده است و می تواند همانند هر پدیده ای فرصت ها و تهدیدهایی برای 
جوامع داشــته باشد. موضوع تشــییع جنازه مرتضی پاشایی از مصادیق این مسئله است 
که صداوسیما پس از اینکه جریان های خبری شکل گرفته در این رسانه ها تبدیل به یک 
تحول مردمی با ابعاد امنیتی شــد، ســعی کرد که این جریان شکل گرفته را یک جریان 
داخلی و طبیعی معرفی کند و تمام تالش خود را برای آرام کردن جو ناآرام شــکل گرفته 
صورت بدهد. این اتفاق در جریان تحریم خرید خودروهای ملی هم افتاد و صداوســیما 
به دالیل گوناگونی از جمله به رسمیت نشناختن این گونه رسانه ها در شکل گیری چنین 

تحوالتی، وارد نشد و لطمات سنگینی به صنعت کشور وارد شد. 
یکی دیگر از نمونه های اســتفاده از فرصت های رسانه های اجتماعی، ماجرای تشییع 
جنازه 175 شــهید غواص بود. ماجرا از آنجا شــروع شد که در تاریخ 28 اردیبهشت 94 
سردار باقرزاده؛ مسئول کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح خبر کشف 
پیکرهای شــهدایی را اعالم کرد که با دســتان بسته به شهادت رسیدند. اخبار مربوط به 
این شهدا تا 26 خرداد 94 یعنی روز تشییع جنازه در رسانه های اجتماعی موبایلی بازتاب 
گسترده ای داشت. مراسم تشییع جنازه این شهدا با حواشی بسیار و با استقبال کم سابقه 
اقشــار مختلف مردمی برگزار شد. از ارسال پوســترهای مربوط به شهدای دست بسته، 
عکس های رونمایی از اجساد و لوازم این شهدا در بهشت زهرا، تاریخچه عملیات کربالی 
4 و 5 و عکس هــای مربــوط به آن، طرح اتهام علیه فرماندهان جنگ در این دو عملیات 
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تا انتشار اشعار شاعران درباره این شهدا، پخش کلیپ های تصویری، انتشار نظرات علما، 
شخصیت های مشهور و غیره بخشی از مجموعه اتفاقاتی بود که در حاشیه این رخداد شکل 
گرفت. در گذشته بارها مراسم تشییع جنازه شهدای جنگ 8 ساله در تهران و شهرهای 
مختلف کشور برگزار شده بود، اما مراسم تشییع جنازه این 175 شهید با استقبالی روبرو 

شد که در تاریخ انقالب اسالمی کم نظیر بوده است.
با توجه به اینکه صداوسیما نقش پر رنگی در انعکاس اخبار مربوط به این رخداد نداشت 
به نظر می رسد که رسانه های اجتماعی موبایلی نقش مهمی را در شکل گیری این مراسم و 
حضور اقشار مختلف مردم ایفا کردند. در واقع رسانه های اجتماعی موبایلی بستر الزم برای 
دیده شــدن و نمایش آئین های اجتماعی از جمله جشن ها، مراسم ها، مجادالت و توافقات 
سیاسی، مبارزات انتخاباتی، تحلیف ها و افتتاحیه ها را فراهم می کنند. )رودنبلور و دبلیو، 1387(

همچنین رسانه های اجتماعی موبایلی بخشی از رسانه هایی هستند که جریان یک سویه 
ارتباطی را به جریان دوســویه تبدیل کردند. گسترش این گونه رسانه ها می تواند ضریب 
اثرگذاری صداوسیما را کاهش دهد. به همین دلیل شناخت دقیق از فرصت ها و تهدیدهای 

این گونه رسانه ها برای صداوسیما ضروری به نظر می رسد. 
از ضرورت های دیگر پژوهش در این حوزه می توان به آگاه ساختن مدیران خبرگزاری ها، 
سایت های خبری و به ویژه رسانه ملی از اهمیت رسانه های نوظهور اشاره کرد که جریا ن های 
خبری مســتقل در آنها شکل گرفته و می تواند خارج از کنترل دولت و نمایندگان افکار 
عمومی تبدیل به تحوالت خودجوش مردمی شــود. این پژوهش به دنبال این اســت که 
تصویر واقع بینانه ای از فرصت ها و تهدیدهای این رسانه ها در جریان سازی رسانه در زمینه 

آئین های جمعی اجتماعی در اختیار پژوهشگران و مدیران رسانه قرار دهد. 
البته در کنار این امکان ها می توان به وجود آســیب هایی چون؛ شکل گیری و ترویج 
ســریع شــایعات و اخبار کذب، تبلیغات ضددینی و القای شبهات، نقض حریم خصوصی 
افراد، انزوا و دورماندن از محیط های واقعی اجتماع اشاره کرد. )سلیمانی پور، 1389: 16(

در واقع با توجه به تعداد رو به افزایش کاربران ایرانی موبایل های هوشمند )عدلی پور، 
1391( و نقشی که این نرم افزارهای موبایلی می توانند در بسیج افکار عمومی بازی کنند 
و همزمانی تحوالت اجتماعی و سیاســی با حجم فراوان تبادل اخبار در این رســانه های 
جدید، سؤال اصلی مقاله حاضر این است که رسانه های اجتماعی موبایلی چه نقش هایی 

را در آئین های اجتماعی ایفا می کنند؟

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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پیشینه پژوهش
بررســی پیشینه پژوهش در خصوص نقش رســانه های اجتماعی در آئین های اجتماعی 
حاکی از آن است که تقریباً هیچ کار مشابهی در داخل کشور درباره موضوع مذکور صورت 
نگرفته اســت و صرفاً برخی پژوهش ها در حوزه هایی نظیر آیین های مذهبی انجام شده 

است که به برخی از آنها اشاره می شود.. 

جدول 1: بررسی اجمالی مطالعات پیشین

نتایج عنوان پژوهش نام پژوهشگر ردیف

در این پژوهش با عنایت به ویژگی ها و امتیازات ویژه آئین 
شــیعی، تالش شده اســت تا با تماس مستقیم با واقعیت 
درحال اجرا از طریق روش کیفی مردم نگاری، ســه رکن 
اساســی ماهیت، ســاختار و کارکردهای آئین پیاده روی 
اربعین مطابق با تفســیرهای مشارکت کنندگان اصلی اش 
یعنی: زائران، مروجان و مجریان این آئین از منظر چارچوب 
مفهومی ارتباطات آئینی مطالعه شــود. تمرکز اصلی این 
پژوهش بر روی مشارکت کنندگان ایرانی قرار داشته است. 
نتایج حاصل از دو مرحله تحلیل داده های به دست آمده از 
مصاحبه ها و مشاهدات میدانی به روش های مضمون بندی 
داده ها و کدگذاری نظریه ای نشــان داد: این آئین شیعی 
در ارتباط تنگاتنگی با ســه مفهوم کالن محبت اهل بیت، 

نمایش جهانی و هویت شیعی قرار دارد.

محبت و هویت در آئینه 
نمایــش جهانی: مطالعه 
و  کارکردهــا  ماهیــت، 
ساختار پیاده روی اربعین 
از منظر ارتباطات آئینی

گیویان و امین 
)1396( 1

نتایج تحقیق نشان می دهد که این مراسم یک رویداد بزرگ 
رسانه ای و دارای ویژگی هایی از جمله: برنامه ریزي دقیق، 
حمایت رسانه هاي بزرگ دنیا از مراسم، حضور و استقبال 
گسترده مردم از آن، نظم و امنیت هنگام برگزاري مراسم 
و... بود و اهدافی در پس پرده داشــت که شــامل: تبلیغ 
فرهنگی، تمدنی و رســانه اي، رقابت فّناورانه رســانه اي و 
به رخ کشیدن برتري خود، نمایش قدرت و توانایی و امکانات 
برگزاري با ادوات کاماًل انگلیسی، مقدمه سازي برای المپیک 
2012، نمایش شکوه و عظمت سلطنت، مردمی بودن و...

شــکل گیری  و  طراحی 
رویداد رسانه ای: مطالعه 
موردی پوشش رسانه ای 
ازدواج نوه ملکه انگلیس 
از شبکه بی بی سی فارسی 

)29 آوریل 2011(

حسینی و 
حقی )1392( 2

این مطالعه نشــان داد که انگاره های مرسوم و به اصطالح 
»حاد آئین سازی های تلویزیون« در محرم، کمتر در ارتباط 
با ســنت های واقعی یا آئین ها و رسوم اجتماعی، معنی دار 
است. تلویزیون ایران با به کارگیری ساده ترین، راحت ترین و 
دم دستی ترین کلیشه های ممکن به بازنمایی آئین می پردازد 
و تلقی دست اندرکاران تلویزیون از کار و برنامه تلویزیونی در 
واگرایی مناسب شکل گرفته است و از نظر ایشان، تلویزیون 

هم مثل سینما باید در ایام سوگواری تعطیل باشد.

و  تلویزیونی  آئین هــای 
بازنمایی »حزن مذهبی«: 
آسیب شناسی سنت های 
مناسبتی تلویزیون ایران 

در »محرم«

جعفری و 
باهنر )1398( 3
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نتایج تحقیق براســاس یک نظرسنجی ملی در دانمارک 
نشــان داد که چگونه دین رسانه ای شده باعث شده است 
تا متون رســانه های مردمی بــه منابع مهم عالقه معنوی 

تبدیل شوند.

دین رسانه ای شده: نظریه 
عوامل  به عنوان  رسانه ها 

تغییر دینی
یاوت )2008( 4

یافته های ایــن مطالعه حاکی از آن اســت که اعتماد به 
نفس و رابطه مورد انتظار کاربران از طریق فیس بوک تأثیر 
معنی داری بر پذیــرش کاربران دارد ـ پذیرش فیس بوک 
و رفتار آفالین در نظر گرفته شــده آنهــا برای حضور در 

این رویداد.

ی  نه ها ســا ر نقــش 
و  ارتقــا  در  اجتماعــی 
تبلیغ رویدادهای خاص: 
رویدادهــای  پذیــرش 

فیس بوک

پاریس، لی 
و سیری 
)2010(

5

ایــن تحقیق برای درک الگوهای عــزاداری و یادبودهای 
مربوط به مرگ ســلبریتی ها، در ابتدا درباره اســتفاده از 
ســلبریتی در فرهنگ عامه صحبت شــده است و ادبیات 
موجود درباره اســتفاده های فرهنگی از ســلبریتی، مورد 
تجدیدنظر قرار گرفته اســت. نویسندگان، قبل از تمرکز 
بر مرگ افراد مشــهور به عنوان وقایع رســانه ای، تحوالت 
ســلبریتی را در فرهنگ دیجیتال ردیابی می کنند و ایده 
آئین رســانه های اجتماعی را به عنوان راهی برای توصیف 
فعالیت های ارتباطی که پیرامون این وقایع اتفاق می افتد، 

پیشنهاد می کنند. 

رســانه های  آئین هــای 
اســتفاده  اجتماعــی: 
از مــرگ ســلبریتی در 

فرهنگ دیجیتال

برجیس 
و دیگران 
)2018(

6

مرور مفهومی و نظری
در ایــن بخش با توجه به محدودیت های حجمی مقاله مروری خواهیم داشــت بر چند 
مفهوم و موضوع اصلی پژوهش شــامل چیســتی آئین، رویدادهای رسانه ای1 و آئین های 

رسانه ای شده، رسانه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی موبایلی.
آئین

مفهوم و کارکرد آئین از دیرباز، مورد توجه اندیشــمندانی چون امیل دورکیم، میشــل 
فوکو، پیر بوردیو و ژان بودریار و در حوزه های جامعه شناســی، فرهنگ و دین نیز مورد 
توجه برخی اندیشــمندان چون برونیسالو کاســپر مالینوسکی، لوی اشتراوس و ویکتور 
ترنر قرارگرفته است. دورکیم آئین را ابزاری برای خلق و تجربه عقاید جمعی می دانست. 
)باقــری ده آبادی و دیگران، 1395: 100( از نظر دورکیم، جامعه برای پیوند اجزای خود 
از شــیوه هایی استفاده می کند که آئین یکی از مهم ترین آنها است. مفهوم آئین در قرن 
نوزدهم به عنوان »گونه ای جهانی از تجربه بشــری« نلقی شــد که محدود به فرهنگ یا 
1. Media Events

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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جامعه ای خاص نمی شود. )بل، 1992: 14(
از نگاه اندیشــمندان دیگر همچون لیچ )1968(، آئین همچون یکی از استعاره های 
ارتباطات تعریف شــده اســت. در این رویکرد، ارتباطات »رساندن اطالعات نیست« بلکه، 
ارائه و نمایش افکار مشــترک یک جامعه اســت. )شریفی و دیگران، 1398: 18 و باقری 
ده آبــادی و دیگــران، 1395: 99(. از نظر بشــیر )1390( آئین در حقیقت، یک حرکت 
ارتباطی، یک پیام ارتباطی و یک مجرای ارتباطی است. آئین و ارتباطات برخاسته از آن، 
از ثبات و پایداري به مراتب بیشتری نسبت به سایر الگوهاي ارتباطی، به ویژه در مباحث 
فرهنگی و اجتماعی برخوردار اســت و عموماً از نوعی مقبولیت عام و مشروعیت تاریخی 
در اجتماع سود می برد که به دلیل دیرینگی و پیشینه آن، همیشه تصور غالب را معطوف 
به خود می سازد. )باقری ده آبادی و دیگران، 1395: 102(. آئین های ارتباطی به ما امکان 
می دهند تا فضای مذاکره ای و کشمکشــی همیشگی راجع به چگونگی تشکیل جامعه و 

چگونگی زندگی در آن برقرار کنیم. )برجیس و دیگران، 2018: 10(
قاعده ارتباطی بر یکی دیگر از اصطالحات ذاتی تعریف آئین داللت می کند: داوطلبانگی، 
اگــر چه نباید بگذاریم موضوعی با چنین درجــه از اهمیت تنها به صورت ضمنی مطرح 
شــود. اصطالح کلیدی دیگری که قاعده ارتباطی بدان اشــاره نمی کند، ارجاع به زندگی 
جدی است. )گیویان و امین، 1396: 169( بر این اساس، با اضافه کردن این دو اصطالح 

تعریف آئین ارائه می شود: 
آئین اجرای داوطلبانه رفتاری است که به شکلی سزاوار به منظور تأثیرگذاری نمادین 

یا مشارکت در زندگی جدی طراحی شده است.
رویدادهای رسانه ای و آئین های رسانه ای شده

رویدادهای رسانه ای همیشه یکی از شاخه های ارتباطات آئینی است که در آن حوادث و 
رویداد های بزرگ به وسیله رسانه پوشش داده می شوند. )حسینی و حقی، 1392: 190( 
رسانه ها گاهی اوقات از نمایش آئین ها، چیزی بیشتر از آنچه را که هست مراد می کنند و 
فرضیۀ محوری آنها این است: شیوه ای که این رویدادهای خاص، به وسیله نهادهای اصلی 
جامعه بر عهده گرفته می شوند، روشی که رسانه های الکترونیک آنها را نمایش می دهند 
و نحوه ای که مخاطبان آنها را دریافت می کنند همانند برگزاری آئین ســاخت یافته است 
و همان کارکردها را ایفا می کند. بنابراین رویدادهای رسانه  ای احتماالً همان نقش را ایفا 
می کننــد که به قول دورکیم گردهمایی های دوره  ای اجتماعی برای بزرگداشــت )روح( 
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اجتماعی ایفا کردند. این نکته کم اهمیتی نیســت، چرا که اگر درســت باشد دال بر آن 
است که وســائل ارتباطاتی ای برای غلبه بر این پیش فرض وجود دارد که می گوید برای 
اینکه آئینی برگزار شــود، مردم باید به طور جســمانی دور هم جمع شوند. نمونه هایی از 
این رخداد عبارت اســت از مراسم تدفین دولتی و عروسی اعضای خانواده سلطنتی، راه 
رفتن فضانوردان بر سطح ماه، دیدار سادات از اورشلیم، سفرهای پاپ، بازی های المپیک، 
ماجرای واترگیت، مجادالت و توافقات سیاسی، مبارزات انتخاباتی، تحلیف ها و افتتاحیه ها. 
پخش برنامه هایی مانند اهدای جایزه اسکار که به نوعی می تواند کارکردهای مشابهی ایفا 
کند. )به نقل از رودنبلور و دبلیو، 1387: 150-149( بکر )1995( معتقد است که پوشش 
رسانه ای و مشارکت در رویدادهای رسانه ای، کنفرانس های خبری، سخنرانی ها و اعتراضات 

هم می تواند شکلی از آئینی شدِن فعالیت های رسانه ای را بسازد. 
رویداد رسانه ای شکل خاصی از توجه به رسانه است. زیرا دارای سناریو است، گستره 
آن محدود به محل برگزاری رویداد نیســت و مخاطبــان آن به نوعی بازیگران فیلمنامه 
محسوب می شوند. )حسینی و حقی، 1392: 193-192( دایان و کتز )1992( ویژگی های 

رویدادهای رسانه ای را به شرح زیر برمی شمارند: 
1. ویژگی های نحوی: رویدادهای رســانه ای مختل کننده برنامه های عادی هســتند، 
به طور زنده پخش می شوند، در خارج از رسانه سازماندهی می شوند و پیشاپیش طراحی 
شده اند. هر برنامه ای که فاقد یکی از این ویژگی ها باشد جزء رویدادهای رسانه ای قلمداد 
نمی شــود. برای مثال ســوء قصد به کندی برنامه زنده ای بود که خارج از رسانه، از سوی 
افراد غیر رســانه ای طراحی شده بود، اما چون رسانه ها و دیگر نهادهای مجاز در طراحی 
قبلی آن هیچ نقشــی نداشــتند نمی توان آن را رخدادی رسانه ای دانست. تشییع جنازه 

کندی با تعریف رویداد مناسبتی رسانه ای سازگار است.
2. ویژگی های معنایی: رویدادهای رسانه ای با بزرگداشت و تشریفات همراه اند، معطوف 
به گردهمایی هستند و تاریخ ساز اعالم شده اند. رویدادهای رسانه ای کنش های داوطلبانه 
شــخصیت های بزرگ را هم تکریم می کنند، اما احتماالً این ویژگی مربوط به رویدادهای 

رسانه ای غربی می شود و تعریف آنها ضرورتی ندارد. 
3. ویژگی  های عملگرایانه: رویدادهای رســانه ای جمعیــت بزرگی از مخاطبان را بر 
می انگیزانند، با یک قاعده نظاره گری مشخص می شوند، به تماشاگران یا نظاره گران، دلیلی 
برای اقامه آئین می دهند، اجتماعات را همبسته می سازند و ایمان ایشان را تقویت می کنند. 

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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در رویداد رسانه ای در بستر فرهنگ دیجیتالی، عده زیادی از مردم پراکنده و متنوع 
پیرامون »حوادث حاد« با واســطه نگرانی مشــترک ظاهر می شــوند. بستری که در آن 
رویداد رسانه ای از برنامه ریزی خاصی پیروی نمی کند. این آئین های رسانه ای در راستای 
شــکل گیری و اجرای حس »اجتماع خیالی« عمل می کنند که به ویژه برای جمعیت های 
بزرگ و پراکنده جغرافیایی بسیار مهم است. )برجیس و دیگران، 2018: 10-9( پلتفرم های 
رسانه های اجتماعی اساس ارتباطات عمومی اند و در حوادث حاد، از همه نوعـ  از حوادث 
طبیعی تا مراسم مذهبی و بحران های تروریستی ـ تأثیر می گذارند. )برجیس و دیگران، 
2018: 11( بنابراین، برخی از ویژگی های متمایز آئین های رســانه های اجتماعی که در 
رابطه با رویدادها ظهور کردند قابل استنیاط است، اولین ویژگی، پاسخ های الگویی برای 
رویدادها توسط رسانه های اجتماعی پلتفرم )هم برنامه ریزی شده و هم برنامه ریزی نشده، 
هم نامطلوب و هم مطلوب( اســت، از جمله اســتفاده از هشتگ های خاص برای رویداد، 
الگوهای تبادل اطالعات و الگوهای رفتاری بصری. دومین ویژگی آئین های رســانه های 
اجتماعی، همگرایی مخاطبان خصوصی و شــخصی با گفتمان عمومی در شبکه عمومی 
افراد جامعه است؛ به بیان دیگر، همراهی افراد جامعه با گفتمان عمومی جامعه. )برجیس 

و دیگران، 2018: 9-10(
رسانه های اجتماعی

نخســتین بار در سال 2006 میالدی اصطالح رسانه های اجتماعی، توسط شیپلی1 به کار 
برده شــد. او معتقد است این رسانه ها هدایت کننده رخدادهای آتی برای گفتگو هستند. 

)افتاده، 1389: 37(
»کاپالنو و هیلین«2 )2010( درمقاله »چالش ها و فرصت های رسانه های اجتماعی« رسانۀ 
اجتماعی را به مثابه »یک دسته ابزارهای اینترنتی که بر بنیان ایدئولوژیکی و تکنولوژیکی وب 
2 استوار هستند و به کاربران امکان تولید محتوا و مبادله آن را می دهند« تعریف می کنند.

انجمن بهداشت عمومی آمریکا، رسانه های اجتماعی را چنین تعریف می کند: »ابزارهای 
الکترونیکی مختلف، فّناوری ها و برنامه های کاربردی که باعث تسهیل ارتباطات تعاملی و 
تبادل محتوا می شوند، کاربران را قادر می سازند به راحتی میان نقش مخاطب و تولیدکننده 
محتوا، به جلو و عقب حرکت کنند.«. کومبز3 )2011( رسانه های اجتماعی را یک اصطالح 
1. Ship-Ley
2. Kaplan & Haenlein
3. Coombs 
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جمعی از فّناوری های وب 2 می داند که آنها را مشارکت، شفافیت، گفتگو، جوامع و ارتباط 
مشخص می کند.

رســانه های اجتماعی، ابزارهایی برای تعامل اجتماعی اند که از تکنیک های ارتباطی 
بسیار در دسترس و گسترش پذیر1 استفاده می کنند. کارن2 و همکاران )2009( در مقاله 
»رسانه های اجتماعی: تأثیر متخصصان بر تغییر محیط کار« رسانه های اجتماعی را این گونه 
تعریف می کند که ابزارهای مبتنی بر پیشرفت های تکنولوژی هستند که هدف آن افزایش 

ارتباطات افراد و ایجاد فضایی برای تبادل اطالعات و داده ها است. 
تعاریف موجود از رســانه اجتماعی بسیار متنوع است؛ اغلب این تعاریف، بر دو عنصر 
»اشتراک گذاری« و »تعامل« تأکید دارند. رسانه های اجتماعی کاربرد تکنولوژی های متحرک 
وب پایه برای تبدیل ارتباطات به دیالوگی دوســویه اســت. ضیایی پرور معتقد است که 
»مفهوم رسانه های اجتماعی مجازی، فراگیرتر از مفهوم شبکه های اجتماعی مجازی بوده 
و شبکه های اجتماعی مجازی در دل رسانه های اجتماعی جای می گیرند. از زاویه ای دیگر، 
می توان رسانه های اجتماعی را مفهومی در مقابل رسانه های سنتی مانند مطبوعات، رادیو 
و تلویزیون قلمداد کرد...«. )به نقل از بصیریان،1392: 18(. بنابراین، بصری ســازی روابط 
اجتماعی افراد می تواند به رســانه های اجتماعی وب 2 نســبت داده شود که در آن افراد 
جامعه در قالب محتوای کاربر ساخته، رویداد را پوشش می دهند، در مورد آن اظهار نظر 

می کنند و به گفت وگو با دیگران می پردازند )پاریس و دیگران، 2010: 1(
رسانه های اجتماعی موبایلی

رســانه های اجتماعی موبایلی توصیف ابزارهای آنالین است که مردم از آن برای اشتراک 
محتــوا، پروفایل ها، نظــرات، دیدگاه ها، تجربیات و افکار به وســیله ی تلفن های همراه یا 
تبلت شان با دیگران استفاده می کنند. رسانه های اجتماعی موبایلی تسهیل کننده گفتگوها 

و کنش های متقابل آنالین بین گروه هایی از مردم است.
در شــبکه های اجتماعــی موبایلی کاربران با ساختارشــکنی، قواعد فضای واقعی را 
می شــکنند که پیش از این در دنیای واقعی اگر می خواســتند چنین رویه ای را در پیش 
گیرند تبعات رسمی و غیررسمی به عنوان عامل بازدارنده عمل می کرد. شبکه های اجتماعی 
موبایلی به عنوان فرصت نوین ارتباطی که محصول همگرایی رســانه ها اســت، می توانند 

1. Expansible
2. Karen
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ظرفیت بالقوه و بدیلی در پیوند مجدد انسان ها محسوب شود. )بهمنی و محمدی شکیبا، 
)22 :1394

نظریه اجتماع مجازی هوارد رینگولد1

نظریه »اجتماع مجازی«2 هوارد رینگولد )1993( یکی از نظریات حوزه ارتباطات اســت 
که مطابق آن، اجتماعات مجازی در حال رشــد در اینترنت می توانند در احیای ابعاد از 
دست رفته دموکراسی و ایفای نقش جدی تر مردم در فرایند سیاسی به شهروندان کمک 
کنند. رینگولد که در خصوص اجتماعات مجازی با رویکردی خوشبینانه کار کرده است، 
می نویســد: در اجتماعات مجازی، مردم همه چیز را درســت مانند زندگی واقعی انجام 
می دهند. او به روشــی تقریباً ســنتی، این اجتماعات را شبکه های خود تعریفی توصیف 
می کند که برای برقراری ارتباطات پویا، در حوزه اهداف یا عالیق ویژه ای سازمان یافته اند. 
)خدایاری و دیگران، 1393: 175( هوارد رینگولد فضای مجازی را گردهمایی های اجتماعی 
می نامد که در شــبکه های مجازی وقتی تعداد کاربران با یکدیگر مشــغول گفتگو شدند 
ظهور می کند. از نظر وی، در این اجتماعات مجازی خرسندی و توافق ها و ناخرسندی و 

مخالفت ها بین کاربران مبادله می شود. )پور رضا کریم سرا، 1392: 10(
یک اجتماع مجازی، اجتماعی از افراد و ســازمان ها اســت که با اســتفاده از رسانه 
الکترونیکــی، ارزش ها، عالیق و تمایالت خود را به اشــتراک می گذارند و در یک فضای 
معنایی مشترک به ارتباط می پردازند. به دنبال پیدایش و توسعه وب 2، اجتماعات آنالین 
به مکانی عامه پسند برای کاربران اینترنت تبدیل شدند تا آنها از این طریق به جستجوی 

اطالعات گرد آمده از عقاید، نظرات و ارزیابی ها بپردازند. )پارک و لی، 2009: 61(
نظریه جامعه شبکه ای کاستلز

تکنولوژی های ارتباطی نظیر ماهواره و اینترنت و تلفن همراه و علی الخصوص شبکه های 
اجتماعی در دهه های اخیر نوع جدیدی از جامعه را وعده می دادند؛ جامعه ای که در آن 
ارتباطات نقش اساســی را بازی می کند که از آن به جامعه شــبکه ای نام برده می شود.

جامعه شبکه ای را می توان شکلی از جامعه تعریف کرد که به گونه ای فزاینده روابط خود 
را در شبکه های رسانه ای ســامان می دهد؛ شبکه هایی که به تدریج جایگزین شبکه های 
اجتماعی ارتباطات رو در رو می شــوند یا آنها را تکمیل می کنند. این بدان معنی اســت 

1. H.Rheingold
2. Virtual Community
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که شــبکه های اجتماعی و رسانه ای در حال شــکل دادن به شیوه سازمان دهی اصلی و 
ساختارهای بسیار مهم جامعه مدرن هستند. )ون دایک، 1384: 24(

کاستلز بر نقش و جایگاه اینترنت به عنوان زیرساخت اساسی جامعه اطالعاتی تأکید 
می کند که ضمن به کارگیری و اعمال قدرت در عصر جهانی شدن، پویایی ها و پیچیدگی های 
آن را افزایش می دهد و منجر به پیدایش جامعه ای شبکه ای می گردد. )والکمر، 2002(

کاستلز معتقد است جامعه شبکه ای در واقع ساختار اجتماعی ای است که وجه مشخصۀ 
آن چیزی اســت که ســال ها جامعه اطالعاتی یا جامعه مابعد صنعتی نامیده شده است. 
در تعریف جامعه شبکه ای می گوید: ساختارها و فعالیت های اجتماعی اصلی ای که حول 
شــبکه هایی سازمان داده شده اند که اطالعات را به کمک روش ها و ابزارهای الکترونیک 
پردازش می کنند. موضوع این تعریف، آن دسته از شبکه های اجتماعی ای است که عامل 
پردازش و مدیریت اطالعات اند و از فّناوری میکروالکترونیک استفاده می کنند. )کاستلز، 

)440 :2001
کاستلز، به صراحت بیان می دارد که فّناوری مسیر جامعه را تعیین نمی کند و جامعه 
نیز مســیر تحوالت فّناوری را مشخص نمی ســازد؛ زیرا عوامل بسیاری از جمله خالقیت 
فردی و کارآفرینی در فرایند کشف علمی، نوآوری فّناورانه و کاربردهای اجتماعی دخالت 
دارند، به گونه ای که نتیجه نهایی، به الگوهای پیچیده ای از تعامالت بستگی دارد. در واقع، 
معضل جبرباوری فّناورانه، احتماالً مسئله ای کاذب است؛ چون فّناوری در واقع، خوِد جامعه 

است و درک یا بازنمایی جامعه بدون ابزار فّناورانه اش میسر نیست. )کاستلز، 1380(
به نظر کاستلز، قدرت سیاسی از دولت ـ ملت ها و نظام های دموکراتیک به رسانه ها و 
سایر تولیدات فرهنگی انتقال یافته است. به اعتقاد کاستلز، در رسانه های جدید ارتباطی 
امکانات و قابلیت های نو و دموکراتیک برای ارتباطات و مشارکت وجود دارد. این امکانات، 
توان و ظرفیت بالقوه ایدئولوژی غالب را برای اعمال ســلطه محدود می ســازد. در عوض، 
افراد قادر خواهند بود تا جهان های مجازی خود را بســازند که پایه دموکراتیک شــدن 

تصورات و باورها است. )کاستلز، 1380(

4. روش پژوهش 
رویکــرد پژوهش در این مقاله کیفی بوده و جهت جمع آوری اطالعات از روش »مصاحبه 
عمیق« اســتفاده شــده اســت. با توجه به هدف اصلی مقاله، شــناخت نقش رسانه های 

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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اجتماعی موبایلی در اجرای آئین های اجتماعی،  جامعه مورد بررســی شامل متخصصان 
ارتباطات و دست اندرکاران رسانه ای نظیر مدیران رسانه، کاربران فعال رسانه های اجتماعی 
موبایلی و روزنامه نگاران تعیین شــد. روش نمونه گیری در این پژوهش جهت دستیابی و 
شناخت بیشتر افراد متخصص، نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بود. برخی از نمونه ها بر 
اســاس جایگاه، سطح و تخصص شان در حوزه  ارتباطات و رسانه و برخی دیگر بر اساس 
تخصص شان در زمینه شبکه های اجتماعی و ژورنالیسم انتخاب شدند. در این پژوهش بر 
اساس قاعده اشباع با 10 نفر از متخصصان و افراد دخیل در پوشش اخبار تشییع جنازه 

175 شهید غواص مصاحبه شد. 

جدول 2: مشخصات افراد مصاحبه شونده

تخصص و سوابق علمی و عملیمصاحبه شونده

دکترای فرهنگ و ارتباطات از دانشــگاه امام صادق)ع( و سرپرست معاون پژوهشی دانشکده 1
معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق)ع(

دکترای ارتباطات از دانشگاه عالمه طباطبایی و رئیس سابق پژوهشکده مطالعات فرهنگی 2
و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکترای جامعه شناسی فرهنگ از دانشگاه عالمه طباطبایی و استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب3

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و مشاور مدیرعامل خبرگزاری »مهر«4

مسئول شبکه های اجتماعی مؤسسه طلوع و مدیر صفحه اینستاگرام »پیامی که آورده اند«5

مدیر اتاق خبر باشگاه خبرنگاران جوان6

مسئول محتوایی مرکز شبکه های اجتماعی سازمان فضای رسانه ای سراج7

مدیر مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای »زنده رود«8

جانشین مدیر مؤسسه فرهنگی ـ رسانه ای »زنده رود«9

مشاور پژوهشی تحریریه مجله »عصر اندیشه«10

بــرای تحلیــل داده هــا، در مرحله کدگذاری اولیــه، با مطالعه دقیق و موشــکافانه 
مصاحبه های پیاده شده و استخراج مفاهیم موردنظر تحقیق سعی در کدگذاری باز داده ها 
شد و پس  از این مرحله، داده های کدگذاری شده با توجه به مفاهیم مشترک و روابط میان 

آنها در قالب زیرمقوالت، مقوالت و مقوالت محوری دسته بندی شدند.
شایان ذکر است جهت اعتباربخشی به یافته های در حین مصاحبه، از نکته های مهم 
در صحبت ها، نظرات و راهکارهای ارائه شده یادداشت برداری شده و در انتهای هر مصاحبه 
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نکات جمع آوری شده به مصاحبه شوندگان ارائه شد و از آنها درخواست شد تا موارد مذکور 
را بازبینی و تأیید نموده و به اعتبار پژوهش بیفزایند.

یافته های پژوهش
در ایــن بخــش یافته های حاصل از مصاحبه ها در جدولی با دو ســتون کدها ی محوری 
و انتخابی نمایش داده شــده اســت. یک به یک نبودن فراوانی نظرات و کدها در تمام 
مصاحبه ها، از یک ســو برای این اســت که برخی نکات متن مصاحبه نیازی به کدگذاری 
نداشته اما حذف آنها باعث از بین رفتن خط کلی مصاحبه می شدند. از سوی دیگر برخی 
حرف ها به انحای مختلف تکرار شــده و به دلیل اول حذف نشــده اند. در برخی از موارد 
نیز دو ســتون از نظرات که یک معنا را می رســاندند با هم ادغام شده و در قالب یک کد 
آمده اند. پس از کدگذاری باز و به دســت آمدن مفاهیم در قالب کدهای محوری، با کنار 
هم قرار دادن مفاهیم مشــابه و مقایسه و بررسی مداوم کدهای حاصل شده نهایتاً تعداد 

10 کد انتخابی به دست آمدند.
»بسترسازی« 

اولین نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی »بسترسازی« است. منظور 
از بسترســازی ایجاد فرآیندهایی در ارتباط بین افراد و گروه ها است که تا پیش از این یا 
وجود نداشته اند یا ماهیت آنها به کلی متفاوت بوده است و بسترهای آن به واسطه حضور 

این رسانه های جدید در اختیار افراد قرار گرفته است. 

جدول 3: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش »بسترسازِی رسانه های اجتماعی موبایلی«

توضیحات مصاحبه شوندگان کدهای محوری کدهای انتخابی

راه اندازی کانال ها در تلگرام یا ایجاد صفحاتی در اینستاگرام 
بدون مشــخص شــدن هویت ادمین )کاربــر( از نمونه  

قابلیت های رسانه های اجتماعی به شمار می آید
کنشگری با هویت  ناشناس

اجتماع شــدن در این شبکه ها دائماً در حال اشاعه است. بستر سازی
شــکل گیری گروه ها در تلگرام و وایبر براســاس لیســت 
مخاطبین، غالباً زمینه تعامل نزدیک افراد با سایر کاربران 

را فراهم کرده است.

تعامل  افراد با یکدیگر

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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در موضوع تشــییع 175 شــهید غواص، افــراد یا همان 
کاربران این رســانه های جدید )رسانه های موبایلی( عالوه 
بر اطالع رسانی، شروع به معنادهی به این واقعیت اجتماعی 

با توجه به گرایش های فکری گوناگون کردند.

واقعیت های  بــه  معنادهــی 
اجتماعی

بستر سازی

این رســانه ها وقتی یک ارزش واقعی را بازتولید می کنند، 
امکان ملحق شدن آنها به جامعه را دارا می شوند. اشاعه ارزش ها

ما برای فعالیت در این رسانه های اجتماعی پس از تعیین 
رویکرد، موضوع و مشــخص شــدن عملیات در این فضا، 

شروع به جریان سازی می کنیم.
جریان سازی اخبار

تحرک اجتماعی گونه ای از رفتار جمعی است که براساس 
یک موضوع یا ســوژه شــکل می گیرد و دارای عمق کم و 

زودگذر است.

شــکل گیری، رشد و استمرار 
به  ناظر  اجتماعــی  تحرکات 

واقعیت های اجتماعی

»هم افزایی«

دومین نقش رسانه های اجتماعی موبایلی »هم افزایی« است. منظور از هم افزایی رسانه های 
اجتماعی موبایلی این اســت که این رســانه ها زمینه ای را فراهم می کنند که دیدگاه ها، 
جریان ها و روابط همسو یکدیگر را شناسایی می کنند و در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

جدول 4: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»هم افزایِی رسانه های اجتماعی موبایلی«1

کدهای محوریکد انتخابی

هم افزایی

هم افزایی بین گروه ها و افراد براساس موضوعات گوناگون

هم افزایی در جریان سازی یک واقعه و رویداد اجتماعی

تشویق به همگرا شدن با جهت گیری شبکه

میل به همگرا شدن با موج ایجادشده به وسیله گره های تقویت کننده

میل به همگرا شدن با گره های مرکزی )ستاره های سینما، ورزشکاران، سیاستمداران و غیره(

»سرعت دهی« 

سومین نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی »سرعت دهی« است. 

1. شبکه مجموعه ای از نقاط اتصال یا گره های به هم پیوسته است. نقطه اتصال یا گره نقطه ای است که 
در آن یک منحنی خود را قطع می کند. اینکه نقطه  اتصال چه چیزی است مشخصًا به نوع شبکه های 

مورد نظر بستگی دارد. )کاستلز، 1380: 134(
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جدول 5: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»سرعت دهی رسانه های اجتماعی موبایلی«

کدهای محوری کد انتخابی

عادت دادن کاربر به کوتاه نوشتن، خواندن، شنیدن دیدن

سرعت دهی

سرعت دهی به کنش و واکنش

سرعت دهی به تأثیرگذاری بر افراد

سرعت دهی به اطالع رسانی همراه با ذکر جزئیات

سرعت دهی به فرآیند تولید خبر

سرعت دهی به ارسال اخبار و اطالعات

سرعت دهی به انتشار اخبار و اطالعات

سرعت دهی دسترسی به اخبار و اطالعات

کوتاه کردن عمر خبر

»تسهیل کنندگی« 

چهارمین نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی »تسهیل کنندگی« است. 
منظور از »تسهیل کنندگی« در رسانه های اجتماعی موبایلی تسهیل کردن مجموعه ای از 

خدمات است که در مؤلفه های آن نشان داده شده است.

جدول 6: کدهای محوری انتخابی مربوط به »تسهیل کنندگی در رسانه های اجتماعی موبایلی«

کدهای محوری کد انتخابی

سهولت تولید محتوا

سهولت

سهولت دسترسی به اخبار

سهولت ارسال اخبار

سهولت دریافت اخبار و اطالعات از منابع مختلف

سهولت دسترسی به ابزار ارسال و دریافت اخبار و اطالعات

سهولت استفاده از ابزار ارسال و دریافت اخبار و اطالعات

سهولت ایجاد و راه اندازی کمپین

سهولت مشارکت در تولید، انتشار، تأیید، تکذیب و غیره

سهولت تقویت و هدایت تحرکات و جنبش های اجتماعی

سهولت تعامالت اجتماعی

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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»ایجاد ارتباط و شبکه سازی« 

منظور از ارتباطات و شبکه سازی این است که سازوکار طراحی شده برای ارتباطات و شبکه 
شــدن کاربران در رسانه های اجتماعی موبایلی چگونه عمل می کند و کاربران چگونه در 

فراگرد ارتباطی کنش و واکنش می کنند.

جدول 7: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»ارتباطات و شبکه سازی در رسانه های اجتماعی موبایلی

کدهای محوری کد انتخابی

ارتباط گرایی یا میل به ایجاد ارتباط

ارتباطات و شبکه سازی

کاستن هزینه های مادی و معنوی ارتباط

اطالع رسانی

تعامل گرایی و چند سویه بودن

شبکه سازی و اجتماع پروری

برخط بودن

شکل دهی حوزه عمومی در شبکه

ارتباط دهی افقی و تخت با سایر کاربران

میل به تشکیل گروه

ارائه انواع خدمات )کسب اطالعات روزمره 
و ارتباط با اعضای گروه و غیره(

»کاربرسازی« 

ششمین نقش »رسانه های اجتماعی موبایلی« است. »کاربر بودن« در مقابل مخاطب بودن 
قرار دارد.

جدول 8: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»کاربر سازی رسانه های اجتماعی موبایلی«

کدهای محوریکد انتخابی

کاربرسازی

کنشگری و رشد در شبکه

قدرت دهی به کاربران در تولید و انتشار خبر

تولید محتوا از پایین به باال

مخاطب ـ کاربر

کمپین زدن

امنیت دهی به تولیدکننده خبر و اطالعات
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»چسبندگی« 

هفتمین نقش رســانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی »چســبندگی« است. 
منظور از چسبندگی، همراهی مستمر با کاربر است. 

جدول 9: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»چسبندگِی رسانه های اجتماعی موبایلی«

توضیحات مصاحبه شوندگانکدهای محوریکد انتخابی

چسبندگی

اعتباردهی به 
منبع اخبار

این رسانه ها از قدرت مســتقل هستند و افراد به واسطه شناختی که از 
مخاطبین گوشی خود دارند به محتوای تولیدشده اعتماد می کنند.

درگیرکردن مداوم 
رسانه های موبایلی در حال مخلوط شدن و ممزوج شدن با افراد هستند.با تلفن همراه

منشأ تولید پیام می تواند خیلی فکور نباشد اما تأثیرگذاری باالیی داشته تأثیرگذاری زیاد
باشد. مثل آن دختری که در بحث حجاب کمپینی را شروع کرد.

»مدیریت« 

هشتمین نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی »مدیریت« است. به این 
معنا که رسانه های اجتماعی موبایلی سازوکارهایی را ایجاد کرده است که کاربر به وسیله 

آنها می تواند مدیریت جریان اخبار و اطالعات را صورت دهد. 

جدول 10: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»مدیریت در رسانه های اجتماعی موبایلی«

توضیحات مصاحبه شوندگانکدهای محوریکد انتخابی

مدیریت

تقویت کردن 
رویدادهای اجتماعی

این رســانه ها می توانند سبب تقویت جنبش ها شوند و در اهداف آنها 
تغییراتی ایجاد کنند.

موج سواری بر 
واقعیت های اجتماعی

سوژه ها در رسانه های اجتماعی ممکن است با سرعت زیاد طرح شوند 
و گســترش پیدا کنند اما طول عمرشان کم است. رسانه ها در فضای 
اجتماعــی موج خبری ایجاد می کنند اما عمق آنها کم اســت، کوتاه 

مدت اند و با سرعت زیاد.

تاثیرگذاری بر جریان 
خبری سایر رسانه ها

خصلت کنشــگران نهادهای اصلی خبر، ســبب مرجع بودن یا نبودن 
شبکه های موبایلی در نهادهای اصلی خبر می شود.

نقش آفرینی در پخش 
گسترده شایعات

مشخص نبودن منبع پیام زمینه را برای پخش شایعات در این رسانه ها 
فراهم کرده است.

انسجام دهی بین 
گروهی و درون گروهی

این رســانه ها مخاطبان را براساس عالئق و باورها تفکیک می کنند و 
برای گروه کردن آنها بسترسازی می کنند.

تحریک کنندگی 
افکارعمومی

بخشی از مخاطبین رسانه های موبایلی نسل چهارم انقالب اسالمی بودند 
که خیلی به لحاظ ســبک زندگی با جوانان دهه 50 فاصله دارند و ما 
توانسته بودیم این بخش از جامعه را به وسیله این رسانه ها تحریک کنیم.

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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»تغییر ذائقه خبری« 

نهمین گروه از میان 10 گروه فرعی یافته این مقاله، »نحوه مصرف و رسانه های اجتماعی موبایلی« 
اســت. منظور از نحوه مصرف این اســت که اخبار و اطالعات این رسانه ها چگونه به استفاده 
کاربران می رسد و کاربرانی که مصرف کننده این اخبار هستند چه ویژگی هایی پیدا می کنند. 
جدول 11: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش»تغییر ذائقه خبری در رسانه های اجتماعی موبایلی«

کدهای محوریکد انتخابی

نحوه مصرف 
اخبار

برقراری رابطه یک به یک کاربران با یکدیگر

اقتضاگرایی و روزآمد بودن

باالرفتن سرانه مطالعه و خودآگاه تر شدن کاربران

سرگرم کردن

عادت به کوتاه خوانی

بسط دهنده عقل گرایی محض و عمیق

تشدید کردن بی حوصلگی

درگیر کردن اندام های حسی بیشتر به رسانه

حفظ دائمی مخاطب

»آئین سازی«

آخرین نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی، »آئین سازی« است. 

جدول 12: کدهای محوری انتخابی مربوط به نقش »آئین سازی رسانه های اجتماعی موبایلی«

توضیات مصاحبه شوندگانکدهای محوریکد انتخابی

آئین سازی

صفحه »پیامی که آورده اند« تبدیل به برند تشییع 175 شهید برندسازی
غواص شد.

آئین هایی مانند عنوان عاشورا و ماه رمضان به وسیله این رسانه ها بازسازی هویت آئین ها
می توانند خیلی راحت تر بین المللی شوند

تقویت نگاه کارکردی 
به دین

این رسانه ها نگاه کارکردی )توجه به جنبه ای از دین که مدنیت 
ایجاد کرده است( به دین و آئین را تقویت می کنند.

تغییرات موقتی و نیمه 
موقتی

تأثیرات رســانه های اجتماعی موقتی و نیمه موقتی است و با 
توجه به اینکه آئین ها شــروع و خاتمه دارند می توانند کاربرد 

داشته باشد.

مشارکت و تجربه  
آئینی

الزمه اجرای آئین، مشارکت و تجربه مستقیم مشارکت کنندگان 
آئین است.
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بحث و نتیجه گیری
هدف مقاله حاضر شــناخت  نقش  رســانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی، 
مطالعه موردی تشییع جنازه 175 شهید غواص بود. لذا سعی شد دیدگاه های 10 نفر از 
صاحب نظران رشــته ارتباطات و متخصصان حوزه رسانه های اجتماعی موبایلی گردآوری 

شود.
ده نقش؛ »بسترسازی«، »هم افزایی«، »سرعت دهی«، »تسهیل کنندگی«، »ایجاد ارتباط و 
شبکه سازی«، »کاربرسازی«، »چسبندگی«، »مدیریت«، »تغییر ذائقه خبری« و »آئین سازی« 
از مصاحبه های انجام شده طی مراحل کدگذاری استخراج شد که با توجه به تعیین 3 حوزه 
کارکردی نقش رســانه های اجتماعی موبایلی در اجرای هر آئینی شــامل هدایت جریان 
اخبار به ســمت جریان های اصلی، پوشــش اخبار و نحوه مصرف اخبار، نقش رسانه های 

موبایل این گونه ارزیابی می شود: 
سه نقش »بسترسازی«، »هم افزایی« و »مدیریت« رسانه های اجتماعی موبایلی به نقش 
این رسانه ها در هدایت جریان های اصلی تولید اخبار آئین به سمت نهادهای اصلی تولید 

اخبار مرتبط است.
با توجه به اینکه در گذشته نهادهای اصلی خبر، کانال های انحصاری تولید اخبار بودند 
و اطالعات و اخبار را از باال به پایین به دســت مخاطب می رســاندند، می توان رسانه های 
اجتماعــی موبایلی را رویدادی قابل توجه در تولید اخبار و اطالعات از رویدادهای دنیای 
پیرامون دانســت. در این رســانه های جدید نه تنها نهادهای انحصاری تولید اخبار، دیگر 
انحصاری نیســتند بلکه ساختار قدرت ـ ثروت ـ رسانه با سؤاالت و ابهامات قابل بررسی 
روبرو شــده اســت. این زمینه به وسیله رســانه های اجتماعی موبایلی ایجاد می شود که 
کاربر این قدرت را پیدا می کند که با هویت ناشــناس با افراد زیادی تعامل کند و عالوه 
بر معنادهی به واقعیت ها و اشــاعه ارزش ها، اخبار را جریان ســازی کرده و سبب رشد و 
اســتمرار تحرکات اجتماعی شود. تمام این قابلیت ها در گذشته در انحصار رسانه وابسته 

به قدرت بوده است و امروز دراختیار تمام کاربران قرار گرفته است.
از طــرف دیگر رســانه های اجتماعی موبایلی با ایفای دو نقــش دیگر »هم افزایی« و 
»مدیریت« جریان اخبار را به ســمت جریان هــای اصلی خبر هدایت می کنند. دربرگیری 
اخبــار و کنش افراد در موضوعات گوناگون بــرای نهادهای اصلی خبر از اهمیت زیادی 
برخوردار است تا این اندازه که گاه یک خبر را با وجود اهمیت زیاد اما به دلیل بی تفاوتی 

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...
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افراد نســبت به آن از اولویت های خبری خود خارج می کند و اخباری با دربرگیری باال 
را منعکس می کند. رســانه های اجتماعی موبایلی ســبب »هم افزایی« افراد و گروه ها در 
موضوعات گوناگون و هم افزایی در جریان ســازی یک واقعه یا رویداد اجتماعی می شــود 
و میل به همگرا شــدن با جهت گیری موجود در شــبکه، موج ایجادشده توسط گره های 
تقویت کننده و گره های مرکزی را تشدید می کند. منظور از گره های تقویت کننده افرادی 
هستند که شبکه ارتباطی گسترده ای در شبکه دارند و اخبار را در کوتاه ترین زمان ممکن 
به مخاطبان زیادی اطالع می دهند و منظور از گره های مرکزی ورزشــکاران، هنرمندان، 
سوپراســتارها، رهبران سیاسی و غیره هستند که به نحوی گفته ها، رفتارها و زندگی آنها 
برای سایر افراد از اهمیت برخوردار است و اخبار مربوط به آن را دنبال می کنند. رسانه های 
اجتماعی موبایلی با هم  افزایی، دربرگیری مخاطبان را افزایش می  دهد. در گذشته امکان 
اطالع مخاطبان از دیدگاه های رهبران سیاســی مخالف حاکمیت محدود بود اما امروزه 

به راحتی این کار صورت می گیرد. 
در آخر این نقش »مدیریت« رســانه های اجتماعی موبایلی است که اخبار را به سمت 
نهادهای اصلی خبر هدایت می کند. رســانه های اجتماعی با تحریک کردن افکار عمومی، 
تقویت کردن و پرحرارت کردن یک واقعه و رویداد اجتماعی، موج سواری بر واقعیت های 
اجتماعی، تأثیرگذاری بر روند جریان خبری سایت ها، تلویزیون، نقش آفرینی درباره پخش 
گسترده شایعات، دغدغه سازی کمرنگ به وسیله زد و خورد فکری و تبادل افکار و باالخره 
انسجام دهی بین گروهی و درون گروهی در واقع قدرت مدیریت افکار عمومی را از انحصار 

نهادهای اصلی خبر خارج می کند و در اختیار عموم قرار می دهد.
ســه نقش »ســرعت دهی«، »ایجاد ارتباط و شبکه ســازی« و »آئین سازی« رسانه های 
اجتماعی موبایلی با نقش این رسانه ها در شیوه های پوشش اخبار )خبر، یادداشت، پوستر، 

کلیپ، عکس، موسیقی، شعر و غیره( مرتبط اند.
اولین عامل، نقش سرعت دهی رسانه های اجتماعی موبایلی است. این رسانه های جدید 
کاربر را به کوتاه نوشتن، کوتاه خواندن، کوتاه شنیدن )گوش دادن( و کوتاه دیدن عادت 
می دهد. حجم باالی اطالعات و اخبار دریافتی و سرعت بخشــی این رسانه های جدید به 
کنش و واکنش ســبب می شــود که کاربر تمایل پیدا کند که در کوتاه ترین زمان ممکن 
اطالعات و اخبار را دریافت کند. در این رسانه های اجتماعی موبایلی سرعت تأثیرگذاری 
بر افراد افزایش پیدا کرده اســت. این به معنای این اســت که افراد به ســرعت درباره 
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اخبار دریافتی واکنش نشــان می دهند. مؤلفه بعدی این اســت که فرآیند تولید خبر با 
سرعت بیشتری صورت می گیرد. به این معنا که از زمان پوشش اخبار مربوط به تشییع 
شــهدای غواص تا واکنش نسبت به آن مدت زمان زیادی نیست. به عنوان مثال به گفته 
دســت اندرکاران صفحه »پیامی که آورده انــد« مخاطبان این صفحه در مدت زمان کمتر 
از یک هفته به بیش از 2500 نفر رســیده اســت. یک ویژگی دیگر این رسانه های جدید 
سرعت بخشی به اطالع رسانی همراه با ذکر جزئیات است. یعنی پوشش اخبار به سرعت و 
همراه با جزئیات وحواشی پیرامون آن صورت می گیرد. به عنوان مثال در موضوع شهدای 
غواص، تمامی حواشــی آن از متهم کردن فرماندهان عملیات کربالی 4، دســته بســته 
بودن یا نبودن تمامی شهدای کشف شده، غواص بودن یا نبودن همه شهدای کشف شده 
و نقاشــی توهین آمیز روزنامه آرمان و غیره در بازه زمانی کمتر از یک ماه اتفاق می افتد. 
»ایجاد اتباط و شبکه ســازی« رســانه های اجتماعی موبایلی دومین نقش این رسانه ها در 
اجرای آئین است. در داخل شبکه و ارتباطات شکل گرفته در میان نودها یا همان گره ها 
قابلیت هایی را برای کاربران شبکه که نام اجتماعی آن رسانه های اجتماعی موبایلی است، 
ایجاد می کند. شــبکه تنها این قابلیت را ایجاد کرده اســت که میان گره ها ارتباط وجود 
داشته باشد، اما شکل گیری شبکه ای از انسان ها حول موضوعات مختلف با توجه به میل 
انسان ها برای ارتباط با یکدیگر ایجاد شده است. ارتباط و شبکه شدن افراد با یکدیگر در 
رســانه های اجتماعی موبایلی در واقع برخورد تکنولوژی با نیازهای حیات انسانی است. 
ارتباط صوتی و تصویری با دیگر کاربران از طریق اینترنت و نصب نرم افزارهای مرتبط روی 
تلفن همراه هزینه های مادی و معنوی را بســیار کاهش داده است. منظور از هزینه های 
معنوی ارتباط، گمنام ماندن کاربر در ارســال و انتشــار اخبار و اطالعات است. در اخبار 
مربوط به خبرگزاری ها، سایت های خبری و یا حتی وبالگ ها فرد منتشرکننده اخبار مسئول 
مستقیم صحت و کامل بودن آن است و باید پاسخگوی تبعات مربوط به آن باشد اما در 
رسانه های اجتماعی موبایلی این گونه نیست و فرد در نهایت گمنامی می تواند کانال خبری 
ایجاد کند و اطالعات و اخبار دلخواه خود را منتشر کند. اطالع رسانی، تعامل گرایی و چند 
سویه بودن، شبکه سازی و اجتماع پروری، شکل گیری حوزه عمومی در شبکه، ارتباط دهی 
افقی و تخت با ســایر کاربران، میل به تشکیل گروه، ارائه انواع خدمات )کسب اطالعات 
روزمــره و ارتباط با اعضای گروه و غیره( و پیوند دهی افراد و گروه ها پیرامون موضوعات 

دیگر قابلیت هایی است که شبکه برای کاربران ایجاد می کند.
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سومین و آخرین نقش مرتبط به پوشش اخبار اجرای آئین، نقش آئین سازی شبکه های 
اجتماعی موبایلی اســت. برندســازی، بازسازی هویت آئین ها، پیوند زدن افراد با آئین ها، 
تقویــت نــگاه کارکردی به دیــن و در آخر کد تغییرات موقتی و نیمــه موقتی مجموعاً 

آئین سازی هستند. 
چهار نقش »تســهیل کنندگی«، »کاربرسازی«، »چســبندگی« و »تغییر ذائقه اخبار« 
رسانه های اجتماعی موبایلی با نقش این رسانه ها در نحوه مصرف اخبار آئین مرتبط هستند.

اولین مؤلفه »تسهیل کنندگی« است که به معنای تسهیل کردن تولید محتوا، دسترسی 
به اخبار، ارسال اخبار، دریافت اخبار و اطالعات از منابع مختلف، دسترسی به ابزار ارسال 
و دریافت اخبار و اطالعات، اســتفاده از ابزار ارســال و دریافت اخبار و اطالعات، ایجاد و 
راه اندازی کمپین، مشــارکت در تولید، انتشــار، تأیید، تکذیب و غیره، تقویت و هدایت 

تحرک و جنبش اجتماعی و تعامالت است. 
دومین مؤلفه »کاربرســازی« است. منظور از کاربر بودن، مخاطب صرف نبودن است. 
هر کس در عین مخاطب بودن تولیدکننده و مخابره کننده اخبار و اطالعات هم هســت. 
آئین این گونه تعریف شــده اســت که »آئین اجرای داوطلبانه رفتاری است که به شکلی 
ســزاوار به منظور تأثیرگذاری نمادین یا مشــارکت در زندگی جدی طراحی شده است.«. 
رسانه های اجتماعی موبایلی مانند دیگر رسانه های جمعی نیستند که مخاطبان را توده ای 
تســلیم تصور کند. رسانه های اجتماعی موبایلی مخاطب را تبدیل به کاربری کرده است 
که ابزار الزم را برای کنشــگری در اختیار دارد. در مقوله بندی صورت گرفته ذیل عنوان 
»کاربرســازی« و رسانه های اجتماعی به کدهایی مانند همزمانی فرستنده بودن و گیرنده 
بودن کنشگری و رشد در شبکه براساس قابلیت های فردی، قدرت دهی به اقشار مختلف 
کاربر در فرآیند تولید و انتشــار خبر، فعال تر شــدن مخاطبان یا همان کاربران، پررنگ 
کردن حضور فردی، پررنگ کردن مســئولیت فردی، تولید محتوا از پایین به باال، تبدیل 
مخاطب به کاربر، کمپین کردن و کمپین زدن، امنیت دهی به تولیدکننده خبر و اطالعات، 
رسانه شــدن کاربران، مشــارکت دهی فردی و گروهی و ارتباط گری اشاره شد که همگی 
رفتار داوطلبانه را تســریع و تشویق می کند. امروزه رسانه های اجتماعی موبایلی از منابع 
اطالع رسانی و مشارکت در تولید اخبار تکمیلی و بحث و بررسی آن در میان شهروندان 
است. مشارکت در زندگی جدی در اجرای آئین های سیاسی و اجتماعی نمایان می شود. 
سومین مؤلفه »چســبندگی« رسانه های اجتماعی موبایلی اســت. منظور از چسبندگی 
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همراهی همیشگی تلفن های همراه با افراد است. این مقوله چهار کد محورِی اعتباردهی 
و اعتماددهی قوی به منبع به دلیل ســبک بودن و همراه بودن، درگیر کردن مداوم افراد 
با ابزارهای ارسال و دریافت اخبار و اطالعات )نزدیکی(، تأثیرگذاری باال روی کاربر و در 
آخر اعتمادسازی در افراد )به دلیل چسبندگی و مدخل ارتباط با بیرون بودن( را شامل 
می شود. آخرین مؤلفه »تغییر ذائقه خبری« رسانه های اجتماعی موبایلی است که به طور 
مســتقیم با نحوه مصرف اخبار آئین در ارتباط اســت. این مؤلفه کدهایی مانند برقراری 
رابطه یک به یک کاربران با یکدیگر، اقتضاگرایی و روزآمد بودن، باالرفتن سرانه مطالعه 
و خودآگاه تر کردن کاربران، سرگرم کردن، عادت به کوتاه خوانی، بسط دهنده عقل گرایی 
محض و عمیق و سطحی گرایی، تشدید کردن بی حوصلگی، درگیر کردن اندام های حسی 

بیشتر به رسانه و حفظ دائمی مخاطب را شامل می شود.

جدول 13: نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های اجتماعی

هدف اصلینقش هاکدهای انتخابیردیف

هدایت جریان اخبار به سمت بسترسازی1
اصلــی جریان های  نهادهای 

اصلی تولید اخبار 

شناسایی نقش رسانه های 
در  موبایلــی  اجتماعــی 
اجرای آئین های اجتماعی

هم افزایی2

مدیریت3

اجتماعی سرعت دهی4 رســانه های  نقش 
موبایلی در شیوه های پوشش 
اخبار )خبر، یادداشت، پوستر، 

کلیپ، عکس(

ایجاد ارتباط و شبکه سازی5

آئین سازی6

سهولت7

اجتماعی  رســانه های  نقش 
موبایلی در نحوه مصرف اخبار

کاربر سازی8

چسبندگی9

تغییر ذائقه خبری10

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...



30

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و ششم/ زمستان 1400

منابع

1. افتاده، جواد. )1394(. رسانه های اجتماعی. تهران: دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها.
2. افتاده، جواد. )1389(. رسانه های اجتماعی و کتاب. تهران: فصلنامه کتاب مهر.

3. باقری ده آبادی، علیرضا؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر و افسانه مظفری. )1395(. پویایی بخشی 
به نظریه گفتمان در مســائل اجتماعی ایران از طریق کاربســت ارتباطات آئینی. راهبرد اجتماعی 

فرهنگی. 6)1(.
4. بشیر، حسن. )1390(. تعزیه؛ ارتباطات آئینی. تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.

5. بصیریان جهرمی، حسین. )1392(. رسانه های اجتماعی ابعاد و ظرفیت ها. تهران: دفتر مطالعات 
و برنامه ریزی رسانه ها.

6. بهمنی، مهرزاد و عباس محمدی شکیبا. )1394(. سبک های نوین ارتباط انسانی در فضای مجازی: 
فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی موبایلی. مطالعات رسانه های نوین. 1)2(.

7. پوررضا کریم سرا، ناصر. )1392(. تأثیرپذیری تغییرات فرهنگی و سبک زندگی از فضا های مجازی. 
رسانه های نوین و فرهنگ. شماره 3.

8. جعفری، علی و ناصر باهنر. )1398(. آئین های تلویزیونی و بازنمایی »حزن مذهبی« آسیب شناسی 
سنت های مناسبتی تلویزیون ایران در »محرم«. دین و ارتباطات. 26)55(.

9. حقی، سمیه و سید بشیر حسینی. )1392(. طراحی و شکل گیری رویداد رسانه ای: مطالعه موردی 
پوشش رســانه ای ازدواج نوه ملکه انگلیس از شبکه بی بی سی فارسی )29 آوریل 2011(. فصلنامه 

رسانه های دیداری و شنیداری. 9)20(. 189-210.
10. خدایاری، گلثوم؛ فاطمه دانشــور حسینی و حمیده ســعیدی. )1393(. میزان و نوع استفاده از 
شبکه های اجتماعی مجازی )مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد(. پژوهش های ارتباطی. 

.167-192 .)77(21
11. رودنبلور، اریک دبلیو. )1387(. ارتباطات آئینی: از گفتگو های روزمره تا جشن های رسانه ای 

شده. عبداهلل گیویان. تهران: دانشگاه امام صادقعلیه السالم.
12. سلیمانی پور، روح اهلل. )1389(. شبکه های اجتماعی؛ فرصت ها و تهدید ها. تهران: ره آورد نور.
13. شــریفی، سید مهدی؛ سمیه لبافی؛ بهاره رادمنش و رحمان میاح. )1398(. ارائه الگوی مدیریت 
خبر رســانۀ ملی در فضای مجازی با رویکرد ارتباطات آئینی. مطالعات میان رشته ای ارتباطات و 

رسانه. 2)2(. 11-30.
14. عدلی پــور، صمد. )1391(. تحلیل جامعه شــناختی پیامدهای شبکه های اجتماعی مجازی بر 
هویت اجتماعی کاربران جوان شــهر اصفهان. کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

دانشگاه اصفهان.
15.  کاســتلز، مانوئل. )2001(. جامعه شبکه ای و هویت جدید. محمد رضا معینی. فصلنامه مجلس 



31

نقش رسانه های اجتماعی موبایلی در آئین های ...

و هویت. شماره 43: 431-459.
16. کاســتلز، مانوئل. )1380(. عصر اطالعات: اقتصاد، جامعــه و فرهنگ. عبداالحد علی قلیان. 

تهران: طرح نو.
17. گیویان، عبداهلل و محسن امین. )1396(. محبت و هویت در آئینه نمایش جهانی اربعین مطالعه 
ماهیت، کارکردها و ســاختار پیاده روی اربعین از منظــر ارتباطات آئینی. دین و ارتباطات. 24)2(. 

.167-194
18. ون دایک، جان )1384(. قدرت و سیاســت در جامعه شــبکه ای. اسماعیل یزدان پور. فصلنامه 

رسانه. شماره 62. 121-161. 

19. Becker, K. B. (1995). Media and the Ritual Process. Media, Culture, and Society. 17(4). 
629- 646.
20. Bell, C. (1992). Ritual Theory, Ritual Practice. New York: Oxford University Press.
21. Burgess, J.; P. Mitchell. & F. Münch. (2018). Social Media Rituals: The Uses of Celebrity 
Death in Digital Culture. In a Networked Self: Birth, Life, Death (pp. 224-239). Taylor & 
Francis Group. LLC.
22. Coombs, W. (2011). Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing and Respond-
ing. (3. Edition, Ed.) Thousand Oaks.
23. Dayan, D. & E. Ketz. (1992). Media Events: The Live Broadcasting of History. In D. K. 
Dayan, Media Events: The Live Broadcasting of History. Cambridge: Harvard Univercity 
Press.
24. Hjarvard, S. (2008). The Mediatization of Religion: A Theory of the Media as Agents of 
Religious Change. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook. 6(1). 9-26.
25. Kaplan, A. & M. Haenlein. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Op-
portunities of Social Media. Business Horizons. Vol 53. No. 1. 59-68.
26. Karen A. E; M. M. Glymour. & L. F. Berkman. (2009). Social Networks and Health: A 
Life Course Perspective Integrating Observational and Experimental Evidence. Journal of 
Social and Personal Relationships. Vol. 26. No. 1: 73-92. 
27. Leach, E. (1968). Ritual. International Encolopedia of the Social Sciences. In E. Leach, 
Ritual. International Encolopedia of the Social Sciences. Vol. 13. pp. 520-526. New York: 
Macmillan.
28. Paris, C. M., W. Lee. & P. Seery. (2010). The Role of Social Media in Promoting Special 
Events: Acceptance of Facebook ‘events’ (pp. 531-541).
29. Park, C. & H. Lee. (2009). A Moderating Role of Product type. Journal of Business 
Research. Vol. 62. Issue. 1. 61-67.
30. Rhengold, H. (1993). Daily Life in Cybespace, The Virtual Communicanity: Homestead-
ing of The Electronic Frontier. The MIT Press.
31. Volkmer, I. (2002). Dialectical Spaces in the Global Public Sphere: Media Memories 
across Generations. Retrieved: from http://www.ksg.harvard.edu.


