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 ها يخبرگزار ییمحتوا يها و چارچوب يساختار يها قالب يا سهیمطالعه مقا
اخبار  يها (نمونه مورد مطالعه: مطالب و پستي مجاز یاجتماع يها در شبکه

  )ترییو تو نستاگرامیر اد ترزیو رو یآناتول سنا،یا رنا،یا
  

 2و محمد زمانی راد 1نژاد علیرضا عبداللهیدکتر 
  

  25/4/1401 پذیرش: تاریخ    22/9/1400 :وصول تاریخ
 

  چکیده:
 ،یاجتماع  انواع شبکه يریگ اطالعات و ارتباطات، شکل يفنارو يها رساختیتوسعه ز

ها موجب شده تا  شبکه نیدر ا یرانیکاربر ا ونیلیم 47نفر از سراسر جهان و  اردیلیم 3.5 تیفعال
ها  شبکه نیدر ا تیبه مخاطبان به فعال یانتشار اخبار و دسترس ،يگردآور يبرا زین ها يخبرگزار

استفاده  یچگونگ نییتب ،يا رسانه ییهمگرا هیپژوهش با استفاده از نظر نیآورند. هدف ا يرو
و  يا منطقه ،یمل يها يد خبرگزارپژوهش عملکر نیاست. ا یاجتماع يها ها از شبکه يخبرگزار

را مورد مطالعه قرار داده است.  ترییو تو نستاگرامی) در اترزیو رو یآناتول سنا،یا رنا،ی(ای الملل نیب
 مکتوب استفاده کرده است. یمتن يها داده يبرا یکم يمحتوا لیحاضر از روش تحل پژوهش

 یاجتماع  در شبکه ها يرگزارخب نیمنتشر شده ا يها پژوهش، پست نیدر ا يجامعه آمار
 800پست و  3978) معادل 99خرداد  31تا  98ماه  يد ي(از ابتدا دوره شش ماه کیدر  نستاگرامیا

به صورت کل شمار است.  تییتو 3200 یعنی) 99 وریشهر 11( 2020سپتامبر  کمیبه  یمنته تییتو
پژوهش از  نیا نیبنابرا دهیاقل رسبه حد یتصادف يحجم نمونه باال و خطا ،يبا توجه به تمام شمار

ها، استفاده  براي تحلیل داده دو یو آزمون خ SPSSافزار  برخوردار است. از نرم یقابل قبول ییایپا
منتشر شده مربوط به اخبار  يها تییتو نیشتریکه ب دهد یپژوهش نشان م يها افتهی .ستشده ا

ها  يدرصد بوده است، خبرگزار 16با  یجخار یدرصد و اخبار منف 22با  یداخل یِخنث ایمثبت و 
نوع تعامل آنها با مخاطبان خود  ستند،یواحد ن هیرو يدارا یاجتماع يها از شبکه يریگ بهره يبرا

متفاوت  زین یرفتار مخاطبان در هر شبکه اجتماع نیاست و همچن یر نوع شبکه اجتماعیثأتحت ت
  است.

  

  ایرنا، ایسنا، آناتولی، رویترز هاي اجتماعی، خبرگزاري، شبکه کلیدي: مفاهیم

                                                 
  abdollahinejad@atu.ac.irدانشیار علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)  1
  zamanirnad@gmail.comنگاري دانشگاه عالمه طباطبایی تهران تهران، ایران  کارشناس ارشد روزنامه 2
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  مسأله یانب و دمهمق
ارتباطات و اطالعات، دچار تحوالت   هاي فناوري امروز جهان با گسترش زیرساخت

 & Amiri( داده است جدي شده که آینده نامشخصی را پیش روي انسان هزاره سوم قرار
Habibza, 2005:9-35( گذرد که بیشتر نمیهاي اجتماعی  دهه از ظهور شبکه 2، بیش از

میلیارد نفر از سراسر جهان،  3.5اي با جذب حدود این موج بزرگ تکنولوژیکی و رسانه
هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در حال  ثیرات مختلف در حوزهأعالوه بر ت

اي و  و جریان رسانه بازتعریف بسیاري از مفاهیم از جمله توسعه، قدرت، تبلیغ، اقناع
دهی به نوع جدیدي از ارتباطات، مرجعیت خبري و روابط اجتماعی را رقم  شکل همچنین
  .زده است

از » 2سوئیت هوت«و » 1وي آر سوشیال«گروه تحقیقاتی  صورت گرفته توسط پژوهش
دهد که در حال حاضر  وضعیت دیجیتال و کاربران اینترنت در سراسر جهان، نشان می

در جهان وجود دارد، تعداد  هاي هوشمند فرد گوشی  به میلیارد کاربر منحصر 5.11حدود «
میلیارد نفر رسیده است همچنین از  3.48به  2019هاي اجتماعی در سال  کاربران شبکه

درصد کل جمعیت، کاربر  89میلیون نفر معادل  72.9میلیون نفر جمعیت ایران،  82.3
یران به اینترنت درصد جمعیت کل ا 77میلیون کاربر معادل  63.6اینترنت هستند. 

، 2019تا ژانویه  2018باند موبایل دسترسی دارند از طرفی در فاصله زمانی ژانویه  پهن
میلیون نفر افزایش داشته  47درصدي به  18هاي اجتماعی با رشد  تعداد کاربران شبکه

هاي اجتماعی فعال  درصد جمعیت کشور در شبکه 57هد که  است که این نشان می
  ).We Are Social, 2019( »هستند

هاي همراه، تالش براي  هاي گسترده و متنوع تلفن ارتقاي تکنولوژي و افزایش قابلیت
سازي اینترنت نسل پنجم، دنیاي کنونی را به دنیایی  اي و فعال تحقق اینترنت ماهواره

تنیده  اي در هم هاي اجتماعی، جامعه هاي شبکه برخط تبدیل کرده است که در آن پلتفورم
  .شدت پیچیده را به وجود آورده است و به

ثیرات این توسعه فنی، تغییر در جریان ارتباطات و اطالعات أترین ت واسطهیکی از بی
تبادل المللی است که بستر  اي، ملی و بین اي، منطقه در سطوح مختلف میان فردي، محله

  آورده است.  را به وجود ي مجازيها در این شبکهو ارتباطات سریع و گسترده اطالعات 

                                                 
1 We Are Social   
2 Hootsuite 
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هاي اجتماعی در جریان اطالعات و  همین دلیل، تحوالت ناشی از توسعه این شبکه  به
ها  ها و خبرگزاري بع اولیه انتشار و دریافت اخبار موجب شده تا رسانهابه منتبدیل آنها 

ها توجه  ها و امتیازهاي این شبکه عالوه بر درك صحیح شرایط کنونی بر استفاده از قابلیت
 دي داشته باشند.ج

موجب هاي اجتماعی  میلیون کاربر ایرانی شبکه 47میلیارد کاربر جهانی و  3.5حدود 
چالش هاي سنتی تبدیل شوند، این  عنوان رقیبی براي رسانههاي اجتماعی به شده تا شبکه

روى جتماعى ى اها ها به شبکه ارىخبرگزن مخاطبارى از «بسیاموجب شده تا جدید 
جتماعى ى اها شبکهد در مطالب خور و خبار انتشارا در احل راه ها نیز  ارىخبرگزو ند ا آورده

منتهى هاي اجتماعی  با شبکهها  ارىخبرگزاى  سانهریى امر به همگراهمین و جستجو کنند 
ها  ها به خبرگزاري ). از طرفی این شبکهEslamifar & el at., 2019:47-61(ست» ه اشد

واسطه اطالعات و در نتیجه سریع و بیان گسترده، انتشار فرصت براي دسترس به مخاطب
  کند.عنوان جریان اصلی اخبار کمک میحفظ قدرت خود به

توان گفت که مطالعه عملکرد و نحوه استفاده  میین تحقیق ورت اضربنابراین در بیان 
سانه عنوان یک رهاي اجتماعی به ترین منبع اخبار از شبکهعنوان مهمها به خبرگزاري

ترین بسترهاي انتشار و توزیع اخبار در دنیاي اینترنتی شده کنونی، قدرتمند و یکی از مهم
هر شبکه اجتماعی،   بسیار اهمیت یافته است. بر اساس آنچه گفته شد و با توجه به اینکه

هایی براي کاربران ایجاد  عالوه بر در اختیار قراردادن امکانات خاص خود، محدودیت
گیري آنها از  هاي اجتماعی و چگونگی بهره ها از شبکه حوه استفاده خبرگزاريکند، ن می

هاي اجتماعی براي انتشار اخبار و تعامل با مخاطبان خود اهمیت  هاي هر شبکه ظرفیت
 دارد. 

هاي اجتماعی از دیگر عوامل ضروري  از طرفی، استفاده زیاد کاربران ایرانی از شبکه
ها رغلب کشودر اجتماعى ى اسانههاده از رستفااچند  . هربراي انجام این پژوهش است

، نىایران ابررما کا)، اBaym, 2015:1-2ست (ه اشدان ندوشهرره مرروزندگى از زجزئى 
اي  به گونه) Rahmandad, 2006( ندادهبوز جتماعى پیشتاى اسانههااز رده ستفادر اغلب ا

جمعیت کشور، کاربر اینترنت هستند درصد کل  89میلیون نفر معادل  72.9هم اکنون   که
)We Are Social, 2019.(  

هاي  ها و شبکه همگرایی میان خبرگزاري  هدف اصلی این تحقیق، بررسی نحوه
هاي ساختاري و چارچوب محتوایی نحوه استفاده  اي قالب اجتماعی از جمله مطالعه مقایسه

جتماعی است. در این تحقیق به هاي ا المللی در شبکهاي و بین هاي ملی، منطقه خبرگزاري
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ها) ایرنا سایتهاي منتشر شده تارنماهاي (وب اي ساختار و چارچوب پست مطالعه مقایسه
اي ملی،  عنوان رسانهبه منزله خبرگزاري رسمی جمهوري اسالمی با تارنماهاي ایسنا به

اي  ن رسانهعنوااي و خبرگزاري رویترز به اي منطقه عنوان رسانهخبرگزاري آناتولی به
ماهه و پیدا  6المللی با نگاهی به اخبار و موضوعات منتشر شده در یک بازه زمانی  بین

 ها است. هاي اجتماعی توسط این رسانه کردن الگویی مشخص میان نحوه استفاده از شبکه
المللی هاي منتشر شده تارنماهاي ملی و بین در این پژوهش با تجزیه و تحلیل پست

ها و موضوعات مورد توجه این  کارگیري از این شبکه اجتماعی، نحوه بههاي  در شبکه
نظر در این پژوهش شامل شیوه ارائه  گیرد. ساختار مورد ها مورد ارزیابی قرار می رسانه

اخبار، عناصر خبري، موضوع اخبار، منطقه خبري، جنس اخبار، نحوه استفاده از چند 
هاي اجتماعی تارنماهاي مورد مطالعه و  در شبکه ها، اینفوگرافی، ویدئو و صدا اي رسانه

  باشد.در آنها می رویدادهاگذاري سازي و اولویتهمچنین شیوه برجسته
 

  ادبیات پژوهش 
 هاي اجتماعی مجازي شبکه الف)

تقسیم  1ها رسان هاي اجتماعی و پیام هاي اجتماعی به دو دسته کلی شبکهپلتفورم
شود. این  هاي اجتماعی یاد می عنوان شبکه دسته بهدو طور معمول از هر  شود که به می

بندي به دلیل تفاوت امکاناتی است که این پلتفورم ها در اختیار کاربران خود قرار  دسته
  دهد.  می

شناسی توسط رادکلیف در انسان 1940اولین بار در سال  2مفهوم شبکه اجتماعی
 ,Chalapy( اده قرار گرفتمورد استق 1950معرفی شد و در اواسط دهه  3براون

هاي  اند که به وسیله ارتباطات بین افراد و گروه ها ساختارهاي اجتماعی )، شبکه1994:48
مند به  صورت نظامتوانند به ) روابط اجتماعی میStephen. L, 2005:64شوند ( ایجاد می

ها نهاي نوین ارتباطی سبب شده است انسا ها تجلی یابند. ظهور فناوري صورت شبکه
اي از تعامالت خود را در فضاي مجازي  هاي اجتماعی واقعی، پاره عالوه بر حضور در شبکه

هاي اجتماعی مجازي انجام دهند. اولین سایت  هاي شبکه ویژه پایگاه(فضاي سایبر) به
آغاز گردید.  1995در سال  Classmates.comشبکه اجتماعی مجازي با راه اندازي سایت 

                                                 
1 messenger 
2 social media 
3 Alfred Reginald Radcliffe-Brown 
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ها گونه سایتاندازي اینها سبب گردید روند راه کاربران به این گروه شبکهاقبال روزافزون 
  ). Azari & Omidvar, 2012: 181-209( هاي تخصصی استمرار یابد کید بر حوزهأبا ت

به ترتیب، سه شبکه اجتماعی با بیشترین کاربر در  3و واتساپ 2، یوتوب1فیسبوك
 900میلیون کاربر، یوتوب با یک میلیارد و  271میلیارد و  2جهان هستند. فیسبوك با 

میلیون کاربر فعال ماهانه، سه  500میلیون کاربر و در نهایت واتساپ با یک میلیارد و 
هایی که در  هاي اجتماعی و پلتفرم اند. در میان شبکه جایگاه نخست را در اختیار گرفته

میلیارد کاربر در رتبه ششم  ) با یکInstagramتر هستند، ایسنتاگرام ( شده ایران شناخته
 We Areدوازدهم است ( لیون کاربر فعال ماهانه در رتبهمی 326با  )Twitterو توییتر (

Social, 2019.(  
هاي اجتماعی امکان دسترسی به مخاطبان ناآشنا  بر اساس آنچه که گفته شد، شبکه

امکان ارتباط ها سانرکند و این در حالی است که پیامرا در یک گسترده جهانی فراهم می
ها ارتباط برقرار رسانکند در پیامهزینه بر بستر اینترنت را فراهم میو تبادل اطالعات کم

شود. بر این اساس واتساپ در آشنا به سختی فراهم می اي از مخاطبان غیر کردن با گستره
  شود.  عی تقسیم میهاي اجتما عنوان شبکهها و اینستاگرام و توییتر به سانبندي پیام ردسته

هاي خبري براي ارتباط با مخاطبان خود به جاي  ها و رسانهبر این اساس، خبرگزاري
 کنند.هاي اجتماعی استفاده می طور معمول از شبکهاستفاده از مسنجرها، به

 
 ها خبرگزاري ب)

گیري ها موجب شکل هاي اجتماعی و انبوه مخاطبان در این شبکه توسعه شبکه
گونه که اینترنت ها شده است. همان جدیدي از منابع خبري در بستر این شبکه هاي گونه

هاي  هاي جدید منابع خبري مانند خبرگزاري و پایگاه گیري و توسعه گونهموجب شکل
  هاي اجتماعی نیز گونه جدیدتري از منابع خبري را رقم زده است. خبري شد، شبکه

شود. خبرگزاري، یک  رسانى محسوب مىخبرگزاري، یکى از ارکان اصلى جریان خبر
تجاري است که اخبار را از سراسر کشور یا جهان گردآوري، تهیه و  هسسؤسازمان یا م

کنندگان رادیو و تلویزیونى،  ها، پخش ها، نشریه برداري روزنامه تنظیم کرده و براي بهره
پیدایی  .)Shrivastava, 2007( کند هاي دولتى و دیگر کاربران منتشر مى نهادها و سازمان

                                                 
1 Facebook 
2 You Tube 
3 WhatsApp 
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داري در اروپا صورت گرفت. بعد از  ها در نیمه نخست قرن نوزدهم با رشد سرمایه خبرگزاري
ازرگانى به هاي ب وقوع انقالب صنعتى در کشورهاي اروپایى و به دنبال آن ورود آگهى

 تجاري پیدا کردند و بر تعداد و شمارگان آنها ـ  خبري هکم جنبها، مطبوعات کم نشریه
تلگراف و خطوط  هنق زیادي گرفت. با پیشرفت و توسعافزوده شد و در نتیجه بازار اخبار، رو

هاي  تلگرافى و در پاسخ به نیازهاي فزاینده مطبوعات و سپس در قرن بیستم ایستگاه
 ها پدید آمدند و بر رونق هر چه بیشتر بازار خبرها افزودند رادیویى و تلویزیونى، خبرگزاري

)Read, 1992(و بعدها به جاي  1832بدین ترتیب در فرانسه، آژانس هاواس در سال  ؛
و آژانس  1851)، در انگلستان، خبرگزاري رویترز در سال 1944آن، خبرگزاري فرانسه (

  ).Moatamednejad, 2010:167-174در آلمان دایر شد ( 9481ولف نیز در سال 
هاي خبري ایجاد شدند. کا نیز آژانسدر اواسط قرن نوزدهم، هم زمان با اروپا، در آمری

هاي تعاونى ایجاد  ها و به صورت شرکت ها به ابتکار خود روزنامهاما در آمریکا، خبرگزاري
  ).McPhail, 2006است AP(1 )ترین آنها، خبرگزاري آسوشیتدپرس(شدند که مهم

گردد.  میالدي) باز می 1934( 1313در ایران نیز، پیشینه ایجاد خبرگزاري به سال 
در آن سال، وزارت خارجه ایران، خبرگزاري پارس را در جایگاه یک مرکز خبري ملى و 

، با مصوبه مجلس شوراي 1360رسمى تأسیس کرد. پس از پیروزي انقالب اسالمى ایران و 
 Aliabadi( تغییر نام داد 2اسالمى، خبرگزاري پارس به خبرگزاري جمهوري اسالمى (ایرنا)

& Asadi, 2003.(  
خبرگزاري دانشجویان ایران (ایسنا) با  1378اندازي ایرنا، در سال سال پس از راه 65
گذاري جهاد دانشگاهى پا به میدان گذاشت و پس از مدتى به انحصار خبري ایرنا  سرمایه

هاي اخیر با گسترش و دسترسى به اینترنت و کاهش  پایان داد. بدین ترتیب، در سال
هاي متعددي  اي تأسیس خبرگزاري، در ایران نیز، خبرگزاريافزاري بر هاي سخت هزینه

  )Abdollahinejad & Afkhami, 2013:103-127اند (ظهور یافته
اهمیت انتشار اخبار و محتواي تولیدي در بسترهاي مختلف موجب شده تا 

هاي مختلف از جمله  ها و خروجی اي از درگاه ي مجموعهطور معمول دارا ها به خبرگزاري
هاي  هاي مختلف در شبکه یویی، روزنامه و اخیرا نیز کانالتلویزیون، ایستگاه راد شبکه

  اجتماعی باشند.
  

                                                 
1 Associated Press 
2 Islamic Republic News Agency 
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  پیشینه پژوهش
  

 نتایج  نوع پژوهش  نام پژوهش  محققین

ISlamifar & 
Masoudi 
(2019) 

اى: سانهریی اهمگر
پوشش ارى سیاستگذ

ت نتخاباى در اخبر
ان و یررى ایاست جمهور

 نمونه مورد نسه»افر
مطالعه: ایرنا و فرانس 

  پرس

ترکیبى روش 
اى تحلیل محتو

مصاحبه و کمى 
روش عمقى با 

  لفىد

جى وخراى تحلیل محتواین پژوهش به 
ارى خبرگزو یرنا) (ا سالمىرى اجمهوارى خبرگز

این تحقیق تلگرام پرداخته است. س در نس پرافر
ه نحوارى در خبرگزدو ین ده است امشخص کر
سبک ، نند منبع خبرمطالب مااى تولید محتو
یش اگرع وموضوى، گیرجهت، مطالب

ارى سیاستگذ درنیز ارى یندمدآفرو یى اگرادیدرو
  ندف دارختالابا یکدیگر اى سانهریى اهمگراى بر

GriessnerM.c. 
(2012) 

و  ها يخبرگزار« 
: یاجتماع يها رسانه

  »نده؟یارتباط با آ
 نمونه مورد مطالعه:

 يهايخبرگزار
رانس و ف تدپرسیآسوش

پرس و سه آژانس 
شامل  ییتر اروپا کوچک

CTK چک،  ياز جمهور
STT  از فنالند وTT  از

و  سبوكیسوئد در ف
  ترییتو

ترکیبى روش 
اى تحلیل محتو

مصاحبه و کمى 
 عمقی

ها و يخبرگزاردهد که این پژوهش نشان می
 يها از رسانه زینگاران قبل از هر چ روزنامه

اخبار  يآور جمع يابر يا لهیعنوان وسبه یاجتماع
 جادیمهم، ا اریجنبه بس نی. دومکنند یاستفاده م

جهت  انیمشتر یشبکه با افراد، کارشناسان و حت
 یدسترس نیاز اطالعات آنها و همچن يریگبهره

در چه  د است. اگریجد انیبه مخاطبان و مشتر
از  کیر ه  که شودیاستدالل م این پژوهش

در  یمتفاوت اریبس کردیشده رو یبررس يها آژانس
 يریگجهیمقاله نت نیا سندهیدارند. نو نهیزم نیا

شوندگان اتفاق نظر  همه مصاحبه  که کند یم
 يزیچ یاجتماع يها داشتند که استفاده از رسانه

ت آن یاز ظرف یبه شکل دیها باياست که خبرگزار
چه شدت و هدف استفاده از  استفاده کنند، اگر

  متفاوت باشد يادید زتا ح تواند یها م شبکه نیا
  

هر شبکه اجتماعی به دلیل   هاي اجتماعی این است که نکته مهم در استفاده از شبکه
ها از  اي است که دلیل تفاوت این شبکه هاي خود داراي یک ذات رسانهامکانات و محدودیت

رام توییتر، یک شبکه متن محور، اینستاگ شود. مثالً یکدیگر و نحوه استفاده از آنها می
همین دلیل مطالعه انجام شده   ... هستند. به اي تصویر محور، یوتیوب فیلم محور وشبکه

ها نمی تواند مالك و معیار باشد. در پژوهش  پیرامون یک شبکه، براي سایر شبکه
Islamifar & Masoudi (2019) ترین پژوهش انجام شده توسط پژوهشگران  که نزدیک

ها ایرنا و فرانس پرس  تنها به مقایسه انتشار پست خبرگزاريایرانی با پژوهش حاضر است، 
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از انتخابات ایران و فرانسه در تلگرام بسنده کرده است که به دلیل آنچه که گفته شده 
ها نیست. از طرفی، فیلتر بودن تلگرام،  نتایج این پژوهش قابل استناد براي سایر شبکه

رهاي مختلف و همچنین محدود کردن هاي اجتماعی در کشو ضریب نفوذ متفاوت شبکه
  پژوهش به مقایسه دو خبرگزاري از دیگر نقاط ضعف این پژوهش است.

ترین پژوهش خارجی به موضوع  که نزدیک  Riessner, M. C. (2012)اما در مقاله
المللی و ملی تالش کرده است  مقاله حاضر است، اگر چه با مطالعه پنج خبرگزاري بین

گیري  کند ولی این پژوهش متمرکز بر چرایی و ضرورت بهرهنگاهی دقیق ارائه 
ها از این  گیري خبرگزاري هاي اجتماعی است و بر چگونگی بهره ها از شبکه خبرگزاري

  تفاوت است. ها بی شبکه
هاي اجتماعی  جایی شدن استفاده از شبکه گیري و همه هاي اخیر با همه در سال

ها  تمام این پژوهش انجام شده است که تقریباً ها هاي مختلف در سطح این شبکهپژوهش
هاي اجتماعی پرداخته و یا  موضوع محور است و به مطالعه یک موضوع خاص در شبکه

اند و با تلف فرهنگی و اجتماعی تمرکز کردههاي مخ لفهؤها بر م اینکه به اثرگذاري شبکه
ها  حوه استفاده خبرگزاريهاي انجام شده به جز مقاله حاضر هیچ پژوهشی پیرامون نبررسی

  هاي اجتماعی انجام نشده است. از شبکه
  

  پژوهش چارچوب نظري
سازي، نظریه  برجسته هاي در این پژوهش عالوه بر مفاهیم بررسی شده، از نظریه

ها نیز،  استفاده شده است. از میان این نظریه ايهمگرایی رسانهاي و  جامعه شبکه
عنوان چارچوب نظري این پژوهش اي کاستلز به هسازي و نظریه جامعه شبک برجسته

  انتخاب شده است.
  

  سازي  نظریه برجسته الف)
ثیرات أپیرامون ت 3و شاو 2کامبز توسط مک 1972سال » 1سازي برجسته«نظریه 

هاي ارتباط  هایی است که از طریق آن رسانه سازي یکی از شیوه ها ارائه شد. برجسته رسانه
هاي  که رسانهاین معناست سازي به  ه مردم تأثیر بگذارند. برجستهتوانند بر عام جمعی می

                                                 
1 agenda setting 
2 max mccombs 
3 donald shaw 
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 نمایند اندیشند، تعیین می خبري با ارائه خبرها، موضوعاتی را که عامه راجع به آنها می
)Severin & Tankard, 2002:351.(  

هاي  ویژه در اخبار و گزارشها، به ها، این است که رسانه سازي رسانه منظور از برجسته
اي از مسائل و  هاي مستند، این قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعه بري و برنامهخ

پوشی کنند. د و از مسائل و موضوعات دیگر چشمموضوعات معین و محدود معطوف سازن
شود که بعضی از مسائل خاص، توسط بسیاري از مردم در سپهر عمومی  حاصل کار این می

که به مسائل و موضوعات دیگر  حالی شود، در به بحث گذاشته می ها و خارج از قلمرو رسانه
ها بر  سازي، مدعی تأثیر رسانه). نظریه برجستهMehdizadeh, 2010:62شود ( توجه نمی

سازي  هاي ذهنی آنان از طریق انتخاب و برجستهشناخت و نگرش مردم و تعیین اولویت
ها  زارش خبري است؛ به این معنا که رسانهها و رویدادها، در قالب خبر و گ بعضی از موضوع

ها و رویدادها، بر آگاهی و اطالعات مردم تأثیر  به برجسته ساختن بعضی از موضوع
توانند تعیین  بیندیشند، اما می» چگونه«توانند تعیین کنند که مردم  گذارند، گرچه نمی می

بندي اهمیت رویدادها،  و ردهبانی  بیندیشند. این امر از طریق دروازه» درباره چه«کنند که 
  )Hosseini Pakdehi & Karampor, 2013:151-178( گیرد صورت می

ثیر دیدگاه أتحت ت» دیرینگ«و » راجرز«هاي  دو پژوهشگر دیگر با نام 1988در سال 
سازي، برجستهها، عموم و سیاسی در فرایند  در مورد وجود سه اولویت رسانه» مانهایم«

ها، اولویت عموم را تعیین  که بر اساس آن به ترتیب اولویت رسانه الگویی ارایه کردند
؛ ضمن اینکه دهد ثیر قرار میأعموم نیز، اولویت سیاسی را تحت تکند و اولویت  می

هاي جهان واقعی، بر هر سه  پارامترهایی مانند تجربه افراد، ارتباطات میان فردي و شاخص
  ).Severin & Tankard, 2002: 353:78گذارد ( اولویت اثر می

  
  اي  نظریه جامعه شبکهب) 

، تالشی است به منظور تبیین 2ترین آثار مانوئل کاستلز، از جمله مهم1قدرت ارتباطات
اي  اي و پاسخ به این پرسش که قدرت در کجاي جامعه شبکه روابط قدرت در جامعه شبکه

اي  ه قدرت در جامعه شبکهکند ک قرار دارد. کاستلز در این کتاب این فرضیه را مطرح می
را در دو گروه کنندگان جریان ارتباطات که او آنها  در ارتباطات نهفته است و کنترل

 ,Divsalarکند، صاحبان قدرت هستند ( بندي مینویسان دستهسوییچرها و برنامه

                                                 
1 communication power 
2 manuel castells 
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2015:92-110.(  
اطى تبى ارین شبکههاو اتباطى هستند ى ارهارساختا، شبکهها، جتماعىاندگى در ز

ن مکان و ماط، در زتبااد در ارفرن امیادر ها مپیان سیله جریاوهستند که بهس تماى لگوهاا
ها نین جریاو امىکنند دازش پررا ها نین شبکهها جریااند. بنابرا هشدد یجاامشخص 

توضیح و با تبیین  ).Castells, 2009:19( ها هستندهبین گردش گرت در طالعاا  سیرِ
ان مىتو، معاجوه در شدد یجااتباطى ى ارسیاسى با تکیه بر شبکههاو جتماعى ى اهارخداد

نست. د داخواف هدابه ن سیددر رهر شبکه رت قدو نایى اتورا در کنشها ت و تحوالب سباا
ه به عقیدو قائل هستند رت قدم مفهواى نى براواهمیت فراعرصه سیاسى ان ندیشمندا

 & Morgenthau( سترت اقدحفظ و صل علم کسب در اعلم سیاست ن، برخى محققا
Thompson, 1985.(  

نایى تحمیل اتورت قدبیشتر دانشمندان بر این تعریف از قدرت اتفاق نظر دارند که 
سى رمعى براجورت را در گر قدل احا. )Allam, 1994( ان استیگردمت وغم مقاربه اراده 

ى و یزرامهبه برنه مشخص شداف هدى استادرون آن در راتباطى ى ارکنیم که شبکهها
 ,Jamalzadeh & Khajeali( دمى شواى نیز شبکهرت قد، نددازکنش سیاسى مىپر

2010.(  
اي است که ساختارهاي اجتماعی آن  اي جهانی، جامعه به تعبیر کاستلز جامعه شبکه

هاي اطالعاتی، ارتباطی و پردازش شده  هاي فعال شده از طریق فناوري پیرامون شبکه
در این  .)Castells, 2009: 83( یکروالکترونیک شکل گرفته استدیجیتالی و مبتنی بر م
بیرونی و «ها  ها و مردمی است که نسبت به شبکهها بر فعالیت جامعه حاکمیت شبکه

هاي محلی  هاي جهانی به زوال شبکه شوند و از این نظر شبکه محسوب می» خارجی
نی، همه شئون انسانی نظیر اي جها در جامعه شبکه). Castells, 2009: 86( انجامند می

ها  ها، هویت، الگوي تقسیم کار، مفهوم زمان و مکان و همچنین قدرت، به شبکهارزش
هاي شبکه است که به تعریف شئون  ها، ساختار و برنامهاند و اهداف، ویژگیوابسته شده
طریق  ریزي شده شبکه ازپردازد. در این جامعه، ارزش را سلسله مراتب برنامه انسانی می

-Divsalar, 2015:92( کند کنند، تعریف می ایفاي نقش می کنشگرانی که درون شبکه 
110.(  
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 اي همگرایی رسانهج) 
ترین و  وجود دارد، ولى شاید یکی از کاربردي» همگرایى«تعاریف متعددي براي 

گویاترین تعاریف در این زمینه، تعریفی است که دفتر بریتانیایى ارتباطات از تئوري 
قابلیت استفاده از چندین سرویس بر روي یک پلتفرم یا «همگرایى ارائه داده، است: 

طور که آفکام در آن» گیري از هر سرویس روي چند پلتفرم و دستگاه دستگاه یا امکان بهره
هاي موبایلى  هاي همگرا همه جا هستند؛ گوشى رسانه«دهد:  همین تعریف توضیح می  ادامه

هاي تلویزیونى و  و، رادیو و اتصال به اینترنت دارند؛ رادیو روي پلتفرمکه قابلیت پخش ویدئ
هاي موبایلى شامل رادیو دیجیتالى و اینترنت، همگى به  اینترنت، و تلویزیون روي پلتفرم

همین «). Ofcom, 2013( »اند وسیله حرکت به سمت تکنولوژي دیجیتال میسر شده
و هم در زمینه محتوا انعطاف چشمگیري حاصل  ها هم در زمینه پلتفرم سبب شده است که

  .)Hosseini, 2019:115-150( »شود
هاي اجتماعی) باعث شده  اي (چه در فرم، چه در محتوا و ظهور رسانه همگرایی رسانه

شکل بگیرد که ظهور و ترکیب جدید از » اجتماعیـ  رسانه جمعی«که مفهوم تازه 
 ,Farhangi & Abtahiاجتماعی است (هاي مدرن  هاي سنتی جمعی و رسانه رسانه

2012:128-148.(  
هاي آن، موجب شد تا برخی آن را موجب نابودي مطبوعات اختراع رادیو و ویژگی

تلقی کنند و از طرفی اختراع تلویزیون نیز موجب شد تا برخی اندیشمندان علوم ارتباطات 
هاي اجتماعی و رشد بسیار  از پایان عصر رادیو سخن به میان آورند. با گسترده شدن شبکه

سریع تعداد کاربران آن، سبب شد تا برخی علماي ارتباطات از قریب الوقوع بودن پایان 
هاي  عصر سلطه تلویزیون خبر دهند. این نگاه ناشی از تفکر رقابتی بودن میان انواع گونه

  ارتباطاتی حکایت دارد. 
ته استوار است که اینترنت به اي با محوریت اینترنت بر این نک اما همگرایی رسانه

هم متصل و موجب همگرایی میان انواع   هاي ارتباطی را به مانند نخ تسبیح تمام گونه
توانند  ها می هاي مختلف از جمله خبرگزاري شود. از این دیدگاه، رسانه وسایل ارتباطی می

سترسی به عنوان بستري جدید با امکانات منحصر به فرد براي داز ظرفیت اینترنت به
  توان استفاده کرد. مخاطبان بیشتر و یا ارائه خدمات بهتر به کاربران می
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  هاي پژوهشالؤس
هاي اجتماعی توسط این  ) در گزینش و انعکاس اخبار خوب یا بد در شبکه1

اي میان داخلی و خارجی بودن اخبار این نوع اخبار در نوع ها آیا رابطه خبرگزاري
  خبرگزاري وجود دارد؟

  ) آیا بین نوع شبکه اجتماعی با نوع محتواي منتشر شده در آن ارتباطی وجود دارد؟2
 ها چگونه است هاي انتشار یافته توسط این خبرگزاري ) ساختار موضوعی پست3

  ...)؟ (سیاسی، ورزشی، علمی و
) صفحات اجتماعی این تارنماها چگونه و به چه میزانی، اخبار و تحوالت مناطق 4

 اند؟وشش دادهمختلف را پ
  

 شناسی پژوهشروش
استفاده شده است. تحلیل  ي کمیدر پژوهش حاضر از روش تجزیه و تحلیل محتوا

هاي ارتباطی  شده در مطالعات مربوط به محتواي پیام هاي شناخته محتوا، یکی از روش
) یاجتماع يها (مطلب منتشر شده در شبکه در تحقیق حاضر، واحد تحلیل پست. است

  باشد.  واحد تحلیل و واحد محتوا یکی می در واقع، قیتحق نیر ااست. د
دار، عینی و کمی  ها به شیوه نظام تحلیل محتوا روش مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباط

 ،یمحتواي کم لیتحل .)Carlinger, F. A., 2003:238(گیري متغیرها است  براي اندازه
هاي  آن، ارزش یاست که ط یادهاي ارتباطنم ری) و تکرارپذکیستماتیمند (س آزمون نظام

و سپس با استفاده  شود یبه متن نسبت داده م ري،یگ معتبر اندازه نیعددي بر اساس قوان
 فیعمل به منظور توص نی. اشود یم لیها تحل آن ارزش نیهاي آماري، روابط ب از روش

ارتباط، هم  نهیت و زمبردن به باف یپ ایآن  یدرباره معن جهیارتباطات، استخراج نت ايمحتو
  )Rife, D., & et. al., 2009:25( ردیگ یو هم در مرحله مصرف صورت م دیدر مرحله تول

  
  پژوهش جامعه آماري

هاي مورد مطالعه در  رسانه هاي منتشر شده جامعه آماري این پژوهش، پست
 98ر سال هاي اجتماعی توئیتر و اینستاگرام در یک دوره شش ماهه یعنی سه ماه آخ شبکه

در نظر گرفته شده است. اما با توجه به اینکه توییتر برخالف  1399و سه ماه ابتدایی سال 
هاي اجتماعی از جمله اینستاگرام امکان دسترسی به تمام آرشیو یک  بسیاري از شبکه

همین دلیل تحلیل   دهد به توییت آخر را می 800و تنها امکان دسترسی به  دادهصفحه را ن
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ضمن اینکه عملکرد  ؛هایی در این پژوهش مواجه شده است ر توییتر با محدودیتمحتوا د
هاي مورد مطالعه در استفاده از توییتر بر پیچیدگی موضوع افزوده  بسیار متفاوت خبرگزاري

روز فعالیت رویترز  2روز فعالیت ایرنا و حدود  44توییت معادل  800اي که است (به گونه
  .در توییتر است)

  
  گیرينمونه و روش نمونه حجم

پست توسط این چهار خبرگزاري در شبکه اجتماعی  3978در مطالعات انجام شده 
منتشر شده است  99تا انتهاي خرداد  98ماهه ابتداي دي ماه  6اینستاگرام در محدوده 

هاي منتشر شده در توییتر  ضمن اینکه با توجه به محدودیت بیان شده در تحلیل توییت
 2020توییت چهار خبرگزاري مورد مطالعه، منتهی به یکم سپتامبر  800م نیز تما

توییت مورد مطالعه قرار گرفته است. در مجموع هفت هزار و  3200) یعنی 99شهریور 11(
ها در اینستاگرام و توییتر در دوره مورد مطالعه توسط این خبرگزاريپست و توییت  178

  .قرار گرفته استبررسی لعه به صورت کل شمار مورد منتشر شده که تمام آنها در این مطا
هاي  ها از شبکه گیري این تحقیق نیز به دلیل اینکه نحوه استفاده خبرگزاريدر نمونه

ماهه  6هاي مطالعاتی، یک دوره زمانی  اجتماعی بسیار متفاوت است، به جاي انتخاب سوژه
هاي  م نمونه مطالعه تمام پستهمین دلیل حج  صورت تمام شماري انتخاب شده است بهبه

هاي اجتماعی توییتر و اینستاگرام در نظر گرفته  منتشر شده چهار خبرگزاري در شبکه
  شده است.

هاي منتشر شده توسط چهار خبرگزاري ایرنا، ایسنا، آناتولی و  محتواي تمام پست
مرتبط با اساس حجم نمونه)، مرور و مطالب  رویترز در شبکه اجتماعی اینستاگرام (بر

موضوع تحقیق استخراج شده و به صورت کامل بر روي فلش مموري (حافظه جانبی) 
مرورگر  Gofullpageشود. در این کار از افزونه  ذخیره و سپس عمل کدگذاري انجام می

کند نیز  گوگل کروم که امکان تصویربرداري از محتواي تمام یک صفحه را فراهم می
  استفاده شده است.

عنوان آزمون مورد استفاده براي تجزیه و تحلیل اسکوئر (خی دو) به آزمون کاي
افزار ها در تحقیق مورد مطالعه، انتخاب شده است. همچنین در این پژوهش، از نرم داده

  شود. ها استفاده می ) براي تجزیه و تحلیل دادهSPSS( اي اس.پی.اس.اسرایانه
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  روایی و پایایی پژوهش
در  يریگابزار اندازه یعنی. شود یها گفته م داده يریگابزار در اندازه یهمسان  به ییایپا

شماري در این با توجه به تمام خواهند داشت. یکسانی جیاندازه نتا  تا چه کسانی طیشرا
پژوهش، تمام حجم نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است که با توجه به حجم نمونه باال، 

  بنابراین این پژوهش از پایایی قابل قبولی برخوردار است. خطاي تصادفی به حداقل رسیده 
  

  هاي پژوهش یافته
  هاي توصیفی جنبه - 1
  

  هاي اجتماعی توییتر و اینستاگرام ها در شبکه وضعیت کلی خبرگزاري :1جدول 
Table 1: General Status of News Agencies on Twitter and Instagram 

Social Networks 

 
 توییتر  اینستاگرام

  توییت  کننده دنبال  شونده دنبال پست  کننده دنبال  شونده دنبال
  Following Follower Post Following Follower Twitt 
  هزار 29.3  هزار 54.1  14  11،216  هزار 334  16  ایرنا
  هزار 59.7  هزار 199.4  15  12،586  هزار 523 3 ایسنا

  هزار 73.4  6،375  31  1،729 هزار 35.8  4  آناتولی
  هزار 578  میلیون 22.2  1،117  7،197  میلیون 3.2  188  رویترز

 
هاي مورد  مقایسه وضعیت انتشار محتوا در فضاي مجازي در خبرگزاريجدول یک؛ 
هزار و  12، خبرگزاري ایسنا با در اینستاگرام دهد که از نظر تعداد پست مطالعه نشان می

ها  حه اینستاگرام را در میان دیگر خبرگزاريترین صف پست تا زمان مورد مطالعه فعال 586
پست در جایگاه بعدي قرار  586هزار و  12داشته است ضمن اینکه پس از ایسنا، ایرنا با 

  دارد.
به خوبی نشان  1طور که در بخش چارچوب نظري هم گفته شد، جدول همان

ي اجتماعی ها المللی از بستر شبکه اي و بین هاي ملی، منطقه دهد که خبرگزاري می
اینستاگرام و توییتر به منظور ارتباط با مخاطبان و انتشار محتواي تولیدي خود استفاده 

هاي خبري به این بسترها را  ماناي و توجه ساز که این موضوع همگرایی رسانهاند؛ کرده
  کند. یید میتأ

ر یک پست در جایگاه سوم و آناتولی با انتشا 197خبرگزاري رویترز با هفت هزار و 
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پست با اختالف زیاد چهارمین خبرگزاري فعال در اینستاگرام در میان  729هزار و 
همچنین در شبکه اجتماعی  ؛اندهاي مورد مطالعه را به خود اختصاص داده خبرگزاري

هزار بیشترین مخاطب و پس از آن ایسنا با حدود  200میلیون و  3اینستاگرام با بیش از 
کننده هزار دنبال 36ناتولی با حدود آهزار و  334، ایرنا با بیش از دهکنننبالنیم میلیون د

ت کننده وضعیتماعی توییتر از نظر تعداد دنبالهاي بعدي قرار دارند. در شبکه اج در رده
کننده با هزار دنبال 200میلیون و  22ز با گونه که رویترشبیه به اینستاگرام است به این

ان جذب مخاطب و سپس ایسنا، ایرنا و با فاصله آناتولی قرار فاصله زیاد در رده اول میز
  دارد.

  
  فراوانی انتشار ماهانه پست در اینستاگرام :2جدول 

Table 2: Frequent Monthly Posts on Instagram 

  
  جمع  رویترز  آناتولی  ایسنا  ایرنا

 505 59 86 248  112 فراوانی  
 %100 %12 %17 %49  %22  درصد سطري 98دي 

 
 %13 %13 %15 %13  %10 درصد ستونی

 
 572 74 87 256  155 فراوانی

 %100 %13 %15 %45  %27  درصد سطري 98بهمن 

 
 %14 %16 %15 %14  %14 درصد ستونی

 
 724 59 72 380  213 فراوانی

 %100 %8 %10 %52  %29  درصد سطري 98اسفند 

 
 %18 %13 %12 %21  %19 درصد ستونی

 
 665 74 83 328  180 فراوانی

 %100 %11 %12 %49  %27  درصد سطري 99فروردین 

 
 %17 %16 %14 %18  %16 درصد ستونی

 
 845 87 151 342  265 فراوانی

 99اردیبهشت 
 %100 %10 %18 %40  %31  درصد سطري
 %21 %19 %26 %18  %24 درصد ستونی

 
 667 99 102 297  169 فراوانی

 %100 %15 %15 %45  %25  درصد سطري 99خرداد 

 
 %17 %22 %18 %16  %15 درصد ستونی

 
 3978 452 581 1851  1094 فراوانی

 %100 %11 %15 %47  %28 درصد سطري  جمع

 
 %100 %100 %100 %100  %100 درصد ستونی
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  سه ،99 سال نخست ماه سه و 98 سال پایانی ماه سه در دهد، می نشان 2 جدول
 تعدد این از که است شده منتشر گراماینستا در خبرگزاري چهار توسط پست 978 و هزار

 اینستاگرام در را فعالیت کمترین پست 452 با رویترز و بیشترین پست 1851 با ایسنا
  . اند داشته

 15 با آناتولی درصد، 28 با ایرنا درصد، 47 با ایسنا سطري درصد نظر از همچنین
 در را محتوا شتاران کمترین و بیشتري ترتیب به درصد 11 با رویترز همچنین و درصد

 در محتوا انتشار و فعالیت بیشترین ترتیب به نیز ستونی درصد نظر از .اند داشته اینستاگرام
 و ستونی درصد 21 پست 845 با 99 اردیبهشت در ها خبرگزاري این توسط اینستاگرام

 98 ماه بهمن و دي در اینکه ضمن است بوده ستونی درصد 18 و پست 724 با 98 اسفند
  .است شده منتشر ها خبرگزاري این توسط پست کمترین نیز

  
  فراوانی و میانگین انتشار روزانه توییت در توییتر :3جدول 

Table 3: Frequency and Average Daily Tweet on Twitter 
  میانگین توییت در روز  روز انتشار  تعداد پست  
  Post Release Day Average Tweets Per Day 
 18 44 800  ایرنا
 34 23 800  ایسنا

 34 22 800  آناتولی
 416 2 800  رویترز
 502 -- 3200  جمع

  
دهد،  توییت آخر یک صفحه را می 800توییتر تنها اجازه دسترسی به حدود 

 23روز فعالیت ایرنا در توییتر،  44دهد که این آمار شامل  هاي پژوهش نشان می بررسی
که بروز فعالیت رویترز را در این ش 2لی و حدود روز فعالیت آناتو 22فعالیت ایسنا، 

  است. اجتماعی 
دهد که رویترز با انتشار روزانه حدود  هاي این پژوهش نشان می عبارت دیگر، بررسیبه

قرار دارد، پس از آن آناتولی و استفاده از توییتر توییت با اختالف بسیار زیاد در صدر  416
توییت در روز در  18و در انتها نیز ایرنا با انتشار میانگین  در روز توییت 34ایسنا با انتشار 

ها از توییتر را نشان به خوبی میزان استفاده خبرگزاري 3جدول  هاي بعدي قرار دارد. رده
  دهد که خبرگزاري دهد. به دلیل ویژگی و امکانات خاص توییتر، این پژوهش نشان می می
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  دهد.نشان میرویترز توجه بسیار زیادي به این شبکه 
  
  هاي تبیینی یافته - 2

هاي اجتماعی توسط این  ) در گزینش و انعکاس اخبار خوب یا بد در شبکه1
اي میان داخلی و خارجی بودن اخبار و نوع جنس اخبار خبرگزاري  ها آیا رابطه خبرگزاري

  وجود دارد؟
  

  ها گیري اخبار داخلی و خارجی در خبرگزارينوع جهت :4جدول 
Table 4: Type of Orientation of Domestic and Foreign News in News 

Agencies 
 

  جمع  رویترز  آناتولی  ایسنا ایرنا  جنس اخبارنوع 

  اخبار داخلی

  خبر خوب
 711 15 245 150 301 فراوانی

 %100 %2 %34 %21 %42  درصد سطري
 %22 %2 %31 %19 %38 درصد ستونی

  خنثی
 695 7 95 310 283 فراوانی

 %100 %1 %14 %45 %41  درصد سطري
 %22 %1 %12 %39 %35 درصد ستونی

  خبر بد
 197 15 5 132 45 فراوانی

 %100 %8 %3 %67 %23  درصد سطري
 %6 %2 %1 %17 %6 درصد ستونی

اخبار 
 خارجی

  خبر خوب
 371 217 71 41 42 فراوانی

 %100 %58 %19 %11 %11  درصد سطري
 %12 %27 %9 %5 %5 یدرصد ستون

  خنثی
 716 294 191 132 99 فراوانی

 %100 %41 %27 %18 %14  درصد سطري
 %22 %37 %24 %17 %12 درصد ستونی

  خبر بد
 510 252 193 35 30 فراوانی

 %100 %49 %38 %7 %6  درصد سطري
 %16 %32 %24 %4 %4 درصد ستونی

  جمع
 800 800 800 800 800  فراوانی

 %25 %25 %25 %25 %25 رصد سطريد
 %100 %100 %100 %100 %100 درصد ستونی

 
Chi-square= 1486/353       d.f=15      asymp-sign= 0/000000 
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و  353/1486با توجه به آزمون کا اسکوئر محاسبه شده به میزان  4مطابق جدول 
ن گفت که رابطه توااطمینان) میصد در 99با سطح خطاي یک درصد (15درجه آزادي 

   میان دو متغیر مورد مطالعه معنادار است.
باید اظهار داشت از جمع سازي، و با توجه به نظریه برجستهدر توصیف این آزمون 

اخبار داخلی، به لحاظ اخبار مثبت بیشترین نسبت متعلق به ایرنا و کمترین نسبت متعلق 
گیري خنثی بیشترین نسبت متعلق به رویترز است. از جمع اخبار داخلی، به لحاظ جهت

منفی  خبربه ایسنا و کمترین نسبت متعلق به رویترز است. از جمع اخبار داخلی، به لحاظ 
عبارتی به بیشترین نسبت متعلق به ایسنا و کمترین نسبت متعلق به آناتولی است.

منفی  هاي رسمی مانند ایرنا و آناتولی اخبار مثبت داخلی را بیش از اخبارخبرگزاري
  کنند. داخلی برجسته می

  
  آیا بین نوع شبکه اجتماعی با نوع محتواي منتشر شده در آن ارتباطی وجود دارد؟) 2
  

  نوع شبکه اجتماعی و نوع محتوا :5جدول 
Table 5: Social Network Type and Content Type 

  جمع  فیلم  عکس  متن 

  اینستاگرام
 3978 1169 2809 0  فراوانی

 %100 %29 %71 %0  يدرصد سطر
 %28 %41 %27 %0  درصد ستونی

  توییتر
 3200 244 2397 559 فراوانی

 %100 %8 %75 %17  درصد سطري
 %22 %9 %23 %50  درصد ستونی

  جمع
 7178 1413 5206 559 فراوانی

 %100 %20 %73 %8  درصد سطري
 %100 %100 %100 %100  درصد ستونی

 
Chi-Square= 1126/047       d.f=2      asymp-sign= 0/000000 

  
با  2و درجه آزادي  047/1126با توجه به آزمون کا اسکوئر محاسبه شده به میزان 

توان گفت که رابطه میان دو متغیر مورد اطمینان) میصد در 99سطح خطاي یک درصد (
  وجود دارد. عبارتی دیگر بین نوع شبکه اجتماعی و نوع محتوا رابطهمطالعه معنادار است. به
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هاي منتشر شده در  در توصیف این آزمون باید اظهار داشت که از جمع پست
 29درصد و فیلم با  71اینستاگرام توسط چهار خبرگزاري، بیشترین نسبت متعلق عکس با 

هیچ وجه استفاده نشده است. از  درصد است و انتشار متن بدون تصویر در اینستاگرام به
ده در توییتر توسط چهار خبرگزاري، بیشترین نسبت متعلق به هاي منتشر ش جمع توییت

  درصد است. 8درصد و کمترین نسبت متعلق به فیلم با  75عکس با 
  
  آیا بین نوع خبر منتشر شده با نوع خبرگزاري ارتباطی وجود دارد؟) 3

  
  نوع خبر با نوع خبرگزاري :6جدول 

Table 6: News Type by News Agency Type 

 
  جمع  رویترز  آناتولی  ایسنا ناایر    

 نوع خبر

قضایی،  اجتماعی،
  اي حادثه

 906 201 188 282 235 فراوانی
درصد 
 %100 %22 %21 %31 %26  سطري

درصد 
 ستونی

29% 35% 24% 25% 28% 

  امنیتی، نظامی، دفاعی

 247 24 125 48 50 فراوانی
درصد 
 %100 %10 %51 %19 %20  سطري

درصد 
 ستونی

6% 6% 16% 3% 8% 

 اقتصادي

 749 223 201 105 220  فراوانی
درصد 
 %100 %30 %27 %14 %29  سطري

درصد 
 ستونی

28% 13% 25% 28% 23% 

 سیاسی

 954 243 223 243 245 فراوانی
درصد 
 %100 %25 %23 %25 %26  سطري

درصد 
 ستونی

31% 30% 28% 30% 30% 

 ورزشی
 142 35 13 72 22  فراوانی
 %100 %25 %9 %51 %15درصد 



1401زمستان  ،2 شماره ،هفدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  20  

 
  جمع  رویترز  آناتولی  ایسنا ناایر    

  سطري
درصد 
 ستونی

3% 9% 2% 4% 4% 

علمی، فرهنگی و 
  گردشگري

 202 74 50 50 28 فراوانی
درصد 
 %100 %37 %25 %25 %14  سطري

درصد 
 %6 %9 %6 %6 %4  ستونی

  جمع

 800 800 800 800 800  فراوانی
درصد 
 سطري

25% 25% 25% 25% 25% 

درصد 
 ستونی

100% 100% 100% 100% 100% 

 
Chi-Square= 245/441      d.f=15      asymp-sign= 0/000000 

 
با  15و درجه آزادي  441/245 با توجه به آزمون کا اسکوئر محاسبه شده به میزان

توان گفت که رابطه میان  می 6براي جدول اطمینان) صد در 99سطح خطاي یک درصد (
منتشر شده با نوع  عبارتی دیگر بین نوع خبراست. به دو متغیر مورد مطالعه معنادار

  خبرگزاري رابطه وجود دارد.
در توصیف این آزمون باید اظهار داشت که از نظر نوع خبر بر  6با توجه به جدول 

درصد  4درصد بیشترین و اخبار ورزشی با  30مبناي درصد ستونی، اخبار سیاسی با 
همچنین بر اساس درصد سطري جدول  ییتر است.کمترین نوع محتواي منتشر شده در تو

 50درصد بیشترین اخبار اجتماعی، آناتولی با  30می توان گفت که ایسنا با  14شماره 
درصد بیشترین اخبار اقتصادي، ایسنا  30درصد بیشترین اخبار امنیتی و نظامی، رویترز با 

ین اخبار علمی، فرهنگی و درصد بیشتر 37درصد بیشترین اخبار ورزشی و رویترز با  51با 
  اند. گردشگري را منتشر کرده

  
  آیا بین نوع مناطق خبري و نوع خبرگزاري ارتباطی وجود دارد؟) 4
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  نوع مناطق خبري با نوع خبرگزاري :7جدول 
Table 7: Type of News Areas by Type of News Agency 

 
  جمع  رویترز  آناتولی  ایسنا ایرنا    

مناطق 
  خبري

  نایرا
 1351 1 113 626 611 فراوانی

 %100 %0 %8 %46 %45  درصد سطري
 %42 %0 %14 %78 %76 درصد ستونی

  ترکیه
 437 2 425 6 4 فراوانی

 %100 %0 %97 %1 %1  درصد سطري
 %14 %0 %53  %1 %1 درصد ستونی

  انگلیس
 65 54 4 4 3 فراوانی

 %100 %83 %6 %6 %5  درصد سطري
 %2 %7 %1 %1 %0 ونیدرصد ست

  آمریکا
 391 228 33 94 36 فراوانی

 %100 %58 %8 %24 %9  درصد سطري
 %12 %29 %4 %12 %5 درصد ستونی

  خاورمیانه
 180 84 33 14 49 فراوانی

 %100 %47 %18 %8 %27  درصد سطري
 %6 %11 %4 %2 %6 درصد ستونی

 اروپا
 445 209 156 40 40 فراوانی

 %100 %47 %35 %9 %9  د سطريدرص
 %14 %26 %20 %5 %5 درصد ستونی

  سایر
 331 222 36 16 57  فراوانی

 %100 %67 %11 %5 %17 درصد سطري
 %10 %28 %5 %2 %7 درصد ستونی

  جمع
 800 800 800 800 774  فراوانی

 %25 %25 %25 %25 %25 درصد سطري
 %100 %100 %100 %100 %100 درصد ستونی

 
Chi-Square= 3118/239         d.f=15      asymp-sign= - 

  
با توجه به آزمون کا اسکوئر محاسبه شده با توجه به سطح خطا رابطه معناداري میان 

عبارتی دیگر بین نوع منطقه خبري و نوع خبرگزاري دو متغیر مورد مطالعه وجود ندارد به
  اي وجود ندارد.رابطه
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کند اول اینکه پوشش خبري نکته مهم را گوشزد می دو، 7 عبارت دیگر، جدولبه
شده آنهاست و دوم اینکه موریت تعیین أها متناسب با ماي خبرگزاريمنطقه

هاي مختلف، به  موریتأالمللی، به دلیل دارا بودن م اي و بین هاي ملی، منطقه خبرگزاري
  اي متفاوت به اخبار مناطق مختلف توجه دارند. گونه

هاي ملی  دهد، بیشترین توجه خبرگزاري نشان می 7 گونه که جدول مثال همانطور  به
اي به دلیل  ایسنا و ایرنا، بر اخبار داخلی ایران تمرکز دارد اما از طرفی خبرگزاري منطقه

% اخبار ترکیه) نیمی از 53اي دارد، عالوه بر اخبار داخلی ( موریت ملی و منطقهأاینکه دو م
  بار کشورهاي منطقه متمرکز کرده است.تمرکز خود را بر اخ

  
  گیري بحث و نتیجه

هاي مهم در نحوه  مقایسه وضعیت انتشار محتوا در اینستاگرام و توییتر نشان از تفاوت
هاي مختلف دارد. در حالی که از نظر تعداد پست منتشر شده در  عملکرد خبرگزاري

ترین صفحه  زمان مورد مطالعه فعال پست تا 586هزار و  12اینستاگرام، خبرگزاري ایسنا با 
 12ها داشته است ضمن اینکه پس از ایسنا، ایرنا با  اینستاگرام را در میان دیگر خبرگزاري

پست 197خبرگزاري رویترز با هفت هزار و  پست در جایگاه بعدي قرار دارد. 586هزار و 
زیاد چهارمین  پست با اختالف 729در جایگاه سوم و آناتولی با انتشار یک هزار و 

هزار پست، با اختالف به  578خبرگزاري فعال در اینستاگرام است، ولی رویترز با انتشار 
هزار،  73ترین خبرگزاري در توییتر قرار دارد و پس از آن آناتولی با بیش از  عنوان فعال

  .دارندهاي بعدي قرار  هزار توییت در جایگاه 29هزار و ایرنا با بیش از  59ایسنا با حدود 
ها از  هاي استفاده خبرگزاري این پژوهش به این نتیجه رسیده است که یکی از تفاوت

ها در  این خبرگزاري توسط ها توان در نوع هشتگ گذاريهاي اجتماعی را می شبکه
عنوان هشتگ ها به اینستاگرام و توییتر دانست. برخالف اینستاگرام که بیشتر نام خبرگزاري

  در توییتر الگوي متفاوتی وجود دارد.  استفاده شده است،
گیري اخبار دار میان نوع جهتاز جمله دستاوردهاي این پژوهش وجود رابطه معنا

هاي منتشر شده توسط  داخلی و خارجی و نوع خبرگزاري است. بیشترین توییت
درصد و اخبار منفی  22ها مربوط به اخبار مثبت و یا خنثی داخلی هر کدام با  خبرگزاري
درصد بوده است ضمن اینکه اخبار مثبت خارجی کمترین محتوا را در میان  16خارجی با 

عبارتی میان جنس اخبار ها داشته است به سط این خبرگزاريهاي منتشر شده تو توییت
و نوع خبرگزاري (ملی یا  (داخلی و خارجی بودن) (خوب یا بد)، محل وقوع رویداد
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نشان دادن وجود رابطه معنادار میان نوع شبکه  رد.المللی بودن) رابطه وجود دا بین
اجتماعی و نوع محتوا از جمله دیگر نتایج به دست آمده در این پژوهش است. از جمع 

هاي منتشر شده در اینستاگرام توسط چهار خبرگزاري، بیشترین نسبت متعلق عکس  پست
هیچ وجه   ر اینستاگرام بهدرصد است و انتشار متن بدون تصویر د 29درصد و فیلم با  71با 

هاي منتشر شده در توییتر توسط چهار خبرگزاري،  استفاده نشده است. از جمع توییت
درصد  8درصد و کمترین نسبت متعلق به فیلم با 75بیشترین نسبت متعلق به عکس با 

کند که فهم  هر شبکه اجتماعی نوع خاصی از محتوا را طلب می  است به این معنا که
تواند در عملکرد  هاي اجتماعی می ن موضوع در تولید محتوا و انتشار آن در شبکهدرست ای

  ها کمک کند. بهتر خبرگزاري
وجود رابطه میان نوع مناطق خبري و نوع خبرگزاري از دیگر موضوعاتی است که در 

گونه رابطه  هیچ  این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت و این پژوهش به این نتیجه رسید که
بر این  7هر چند این پژوهش بر اساس جدول  .ناداري میان این دو متغیر وجود نداردمع

شده موریت تعیین أها متناسب با م اي خبرگزاري کید دارد که پوشش خبري منطقهأنکته ت
المللی، به دلیل دارا بودن  اي و بین هاي ملی، منطقه آنهاست و دوم اینکه خبرگزاري

  کنند.بار مناطق مختلف جهان متفاوت نگاه میهاي مختلف، به اخموریتأم
هاي  گیري از شبکهدهد که خبرگزاري براي بهرهنشان می 3و  2ول امقایسه جد

طور مثال، خبرگزراي رویترز که با انتشار بیش از اجتماعی داراي رویه واحد نیستند. به
اگرام با انتشار توییت در روز نقش بسیار پررنگی در توییتر دارد، از شبکه اینست 400

  برد. میانگین دو تا سه پست بهره اندکی می
اي مانوئل کاستلز که در چارچوب نظري این مقاله به آن اشاره نظریه جامعه شبکه

، 4کید دارد. جدول أاي ت عنوان قدرت در جامعه شبکهشد به قدرت در شبکه و اطالعات به
ه ابزاري براي اعمال این قدرت هاي رسمی چگونکه خبرگزاري دهنده این استنشان

هاي دولتی، عنوان خبرگزاريهاي رسمی ایرنا و آناتولی بهطور مثال، خبرگزاريهستند. به
اي مثبت از کشور خود در دستور کار دارند و از به رویدادهاي مثبت داخلی براي ارائه چهره

ار خارجی سایر طرفی براي اینکه این چهره مثبت داخلی بیشتر نمایان شود، در اخب
رسد با مقایسه ایرنا و آناتولی کنند. به نظر میکشورها به رویدادهاي منفی تمرکز می

اي (آناتولی فارسی) که مخاطبان آنها مردم سایر  هاي منطقه توان دست خبرگزاري می
ی سایر تر و براي اخبار منف کشورها هستند براي نشان دادن اخبار منفی داخلی بسته

  هاي ملی آن کشورهاست. تر از خبرگزاريکشورها باز
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 ون،یلیم 33از  شیرویترز با ب يبرگزار(الیک)، در مجموع خ از نظر تعداد پسند - 8
و  شترینیب بیهزار الیک به ترت 230و آناتولی با  ونیلیایرنا با هفت م ون،یلیم 29ایسنا با 

ین در حالی است که از اند. ا کمترین تعداد پسند از طرف کاربران اینستاگرام کسب کرده
به خود  نهیرا در این زم خاطبانتعامل م شترینیب 88 نیانگینظر پاسخ (کامنت) ایسنا با م

در  بیبه ترت 6و آناتولی با 17، ایرنا با  57داده است ضمن اینکه رویترز با اختصاص 
لیل هاي ملی به د دهد که خبرگزاري ، این موضوع نشان میقرار دارند يبعد يها جایگاه

خود در بستر این شبکه با فیلتر بودن توییتر، براي فعالیت و ایجاد ارتباط با مخاطبان 
هستند. ضمن اینکه اینستاگرام به دلیل اینکه تنها شبکه پرمخاطب   هایی مواجهمحدودیت
ویژه ایسنا هستیم داخلی به ايه فیلتر در ایران است، شاهد عملکرد خوب رسانه جهانی غیر

ي که نرخ تعامل این خبرگزاري با مخاطبان خود در این شبکه از خبرگزاري ابه گونه
  المللی رویترز بیشتر است. بین

  
 ات پژوهششنهادیپ

 يگسترده در فضا راتییتغ یو از طرف یاجتماع يها شبکه ادیز اریبس یدگیچیپ - 1
 راتییاز تغ یشبکه موجب شده تا فهم مشترک نیا شترینفوذ ب بیاز ضر یناش يا رسانه
و  يزیر مبنا برنامه نیبر ا ییها و پژوهش جادیا يا در حال وقوع در حوزه رسانه یاساس

 انجام شود.
موجب شده تا استفاده از هوش  یکنون يایشدن دن يا انهیو را ینترنتیا ،یکیمکان - 2
 لیدل نیهم  شود به لیاصل تبد کیبه  ییفضا نیدر چن يور بهره شیافزا يبرا یمصنوع
 رامونیپ قیدر تحق یاز ابزار هوش مصنوع ،یراتییتغ نیت که با درك چناس يضرور
 بهره جست. هاي اجتماعی ویژه شبکهي بهها رسانه
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Abstract: 
 

The development of information and communication technology 
infrastructures, the formation of various social networks, the activities of 3.5 
billion people from all over the world and 47 million Iranian users in these 
networks have caused news agencies to collect, publish news and reach 
audiences. The purpose of this study is to explain how news agencies use social 
networks using media convergence theory. The study examined the 
performance of national, regional and international news agencies (IRNA, 
ISNA, Anatolia and Reuters) on Instagram and Twitter. The present study has 
used the method of quantitative content analysis for written textual data. 800 
tweets ending September 1, 2020 (September 11, 1999) means 3200 tweets in 
total. Due to the total number, high sample size and random error are 
minimized, so this study has acceptable reliability. SPSS software and Chi-
square test were used to analyze the data. Findings show that most of the 
published tweets were related to positive or neutral domestic news with 22% 
and foreign negative news with 16%. News agencies do not have a single 
procedure for using social networks, the type of interaction with their audience. 
It is influenced by the type of social network and also the behavior of the 
audience in each social network is different. 
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