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هاي همراه  دهند و این کشور بزرگ را تا آستانه جنگ داخلی بکشانند، رسانه
ها و بازیگران سیاسی را با اخبار  هاي اجتماعی، جریان با وساطت شبکه

  .افکنی سوق دادند گرایانه به مقابله با اختالف متفاوت و البته واقع
خصلت نوآورانه و . اري همراه، اساساً موضوعی بدیع استنگ روزنامه

شود،  نگاري معطوف می سؤاالتی که به چگونگی تأثیر و عمل این نوع روزنامه
هاي کیفی تحلیل  بر راهبرد استقرایی و استفاده از روش این پژوهش را به تکیه

ترین نتیجه این تحقیق،  مهم. متن و ترکیب با مطالعه تاریخی سوق داد
هاي همراه است؛  شناسایی تحول در قدرت افکار عمومی با کمک رسانه

 مدنی در -نگاري همراه، افزایش مشارکت سیاسی ازجمله تأثیرات روزنامه
  .کاربران است

  نگاري، افکار عمومی، پاکستان رسانه همراه، خبر، روزنامه:  کلیديهاي هواژ
  

  مقدمه و طرح مسئله
 از آخرین فناوري نوین ارتباطی واجد تحول در نقش و عنوان یکی هاي همراه به رسانه

ها و ابزارهاي همراه و  وسیله گوشی هاي همراه به فناوري. هاي سنتی هستند تأثیر رسانه
نظر از محدودیت زمان، مکان و   تمام کاربران را صرف»کاربري آسان«با ویژگی مهم 

 این تغییر ساده، گستره وسیعی از اند؛ مهارت؛ قادر به تولید خبر، ارسال و نشر آن ساخته
  .تغییرات دیگر را به همراه داشته است

هاي تولید  نگاري و سبک هاي نوین ارتباطی، روزنامه  پیش از تلفن همراه، فناوري
هاي خبري و  سایت اینترنت زمینه ایجاد وب. و تنظیم خبر را تحت تأثیر قرار داده بود

هاي  ه دلیل هزینه سنگین صرفاً در انحصار قدرتتر ب هایی بود که پیش ظهور خبرگزاري
هاي قرن بیستم صرفاً چند خبرگزاري معدود  تا آخرین دهه. بزرگ جهانی قرار داشتند

هاي  سایت با وباما کردند،  آفرینی می در جغرافیاي اطالعات و رسانه جهان نقش
خبري یا هاي  ؛ وب سایتایجاد شدهاي وب پایه، تحولی عمیق  خبري، و خبرگزاري
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ترین احزاب و  هاي جدید، امکان تولید و نشر خبر را براي ضعیف خبرگزاري
  .ها و حتی اشخاص نیز فراهم کردند حکومت

مشارکتی و شهروندي ناشی از تأثیر ،  مکمل،هاي آلترناتی مفاهیمی همچون رسانه
و ترین شاخصه آن، شکستن ساختار سنتی  هاي خبري است، که مهم اینترنت بر رسانه

اند که نظم  هاي جدید سر برآورده دیگر رسانه عبارت به. رسمی تولید و توزیع خبر است
  ).Seth, 2014: 4-6(هاي مسلط و قدرتمند را به هم بزنند  خبري رسانه

امکانات .  حاصل ادغام تلفن همراه و اینترنت استنگاري همراه یا موجو روزنامه
ي و اپلیکیشن هاي کاربردي، بستر ها ازجمله دوربین تصویربردار جدید گوشی

همراه، شبکه وسیعی از   ناعالوه بر آن خدمات دهندگ. نگاري همراه است روزنامه
اکنون استفاده از تلفن همراه . امکانات ارتباطی را براي مردم سراسر جهان ایجاد کردند

مجله اقتصادي . پذیر شده است براي کاربران با هر میزان مهارت و دانش امکان
هاي   درصد مردم جهان داراي گوشی80، 2020بینی کرده است تا سال  اکونومیست پیش

ترین تمایز  مهم. )Economist, 2015: 20(هوشمند و متصل به اینترنت باشند 
تر  شود به عبارت ساده برداري کاربران مربوط می نگاري همراه به روش بهره روزنامه

هاي انقالب  چنانکه مؤلفه. از رسانه است انقالب در روش استفاده ،انقالب همراه
  .برداري خالصه شده است هاي همراه در سه مفهوم مرتبط با روش بهره رسانه

   همگانی-1 
  جایی  همه-2
  ها  همه زمان-3

. هاي همراه در سراسر جهان بود ، رمز گسترش سریع فناوريیادشدهسه ویژگی 
هاي سنتی  هاي رسانه سرعت محدودیت بهها  بر این ویژگی نگاري همراه با تکیه روزنامه

درگذشته، مخاطبان  .را کنار زد و هر یک از کاربران را به خبرنگاري بالقوه تبدیل کرد

                                                   
1. Mobile journalism(mojo) 
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توانستند تعداد محدودي خبر که بر اساس  هاي سنتی صرفاً در ساعات معین می رسانه
یک  ه همراه اما، هیچرسان. دند یا بشنونشده بود را ببین  سلیقه سردبیر و مدیر رسانه تنظیم

تواند خبر موردنظر خود را فارغ از محدودیت  ها را ندارد؛ هر کاربري می از محدودیت
مشارکت در فرایند تولید و نشر خبر . زمان و مکان، در هر ساعت، ارسال یا دریافت کند

ر هاي همراه براي مخاطبانی است که قبالً در برابر جریان اخبا ترین دستاورد رسانه مهم
عنوان جامعه مخاطبان انبوه، از طریق  افکار عمومی به. هاي سنتی منفعل بودند رسانه

  .هاي سنتی است مشارکت بیشتر در فرایند خبر، قدرتمندتر، کارآمدتر و متفاوت از رسانه
نگاري  منظور بررسی رابطه روزنامه مقاله حاضر بخشی از پژوهشی است که به

ترین دلیل انتخاب  مهم. پاکستان اجراشده استهمراه و افکار عمومی در کشور 
که در   نادر واقع، تلفن همراه همچن. پاکستان، کاربردهاي خبري تلفن همراه است

المللی  خدمت کاربران قرار گرفته تا اخبار محیط خود را در گستره ملی و حتی بین
 کاهش هاي سنتی را نیز به استفاده از این ابزار در جهت منتشر سازند، رسانه

هاي سنتی،  اقتصاد سیاسی حاکم بر رسانه. هاي تولید خبر سوق داده است محدودیت
انحصار حاکم بر تولید محتوا و از طرف دیگر گرایش مردم این کشور به مصرف خبر 

  .ازجمله دالیل انتخاب پاکستان بوده است
می  مشکالت متعدد، اجراي پژوهش در سرزمین و فرهنگ غیربوباوجودهمه  بااین

نظر از معیارهاي یادشده، به دلیل جذابیت تجربه کار پژوهشی در دیگر کشورها،  صرف
شود، مشارکت شهروندان در تولید  که در این پژوهش بررسی می چنان .انتخاب شد

افکار عمومی بر اساس . شود خبر موجب تقویت قدرت افکار عمومی در این کشور می
اند، مستلزم آزادي مخاطب و امکان ارائه  هایی که صاحبنظران معرفی کرده شاخص

گیري افکار  هاي رسمی و عدم امکان شکل انحصار رسانه باوجود .بازخورد است
هاي همراه قدرت مشارکت را  عمومی و مشارکت مخاطب در فرایند تولید خبر، تلفن

گیري افکار عمومی چنانکه در یک  رو در شکل براي مخاطبان فراهم کردند و ازاین
  ).Westlund, 2015: 55-74(اد بررسی خواهد شد تأثیرگذار شدند روید
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  اهداف و سؤاالت
. هاي همراه بر افکار عمومی است ترین هدف این تحقیق، شناسایی تأثیرات رسانه مهم

مطالعه  نگاري همراه بر افکار عمومی در کشور پاکستان مورد بدین منظور تأثیر روزنامه
هاي همراه را نشان  راه در واقع ابعاد ملموس رسانهنگاري هم روزنامه. قرار گرفت

تواند  ها، می عنوان مفهومی کهن در بین رسانه دهد و از سوي دیگر افکار عمومی به می
بنابراین، سؤال اصلی این  .هاي همراه باشد شاخص مناسبی در کشف تأثیرات رسانه

گونه که در  ار عمومی آننگاري همراه چه تأثیري بر افک روزنامه: تحقیق عبارت است از
  ؟ استهاي سنتی موردتوجه است، گذاشته رسانه

  
  چارچوب نظري

نگاري همراه و  منظور شناخت رسانه و روزنامه مطالعات وسیعی در سراسر جهان به
نگاري همراه، اسکار  در میان صاحبنظران روزنامه. تغییرات ناشی از آن انجام شده است

نگاري و فرایند تولید خبر، مقاالت  لفن همراه بر روزنامهوستالند با مطالعه تأثیرات ت
 ,Westlund(تري با این پژوهش دارد  ارزشمندي را ارائه کرده است، که ارتباط نزدیک

جمله مفاهیمی که این پژوهشگر سوئدي موردمطالعه قرار داده است  از. )12 :2013
 :Westlund, 2012. (استنگاري همراه با کاربران و مفهوم شهروندي  روزنامهنسبت 

ها در  ابزارهاي همراه، علت شیوع و فراگیري سریع آن  »استفاده آسان«به اعتقاد او ) 18
هاي شهروندي و رایج در بین  ها را به رسانه و همین امر آن. سراسر جهان بوده است
   .همگان تبدیل کرده است

همراه پرداخته  صاحبنظر دیگري که به پژوهش درباره اثرات رسانه -گوردون
برداري شهروندان از موبایل  توجه در مورد بهره هاي قابل  تحلیل2007 در سال -است 

 »سونامی اندونزي، بیماري سارس و انفجارهاي متروي لندن«در خالل سه رویداد مهم 
دهد که در سه  او در این مطالعات نشان می ).Gordon, 2007: 310(ارائه کرده است 
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هاي سنتی و خبرنگاران، اخبار اولیه را تولید  شهروندان در غیبت رسانه، یادشدهرویداد 
نگاري شهروندي و همراه، اشتراکات زیادي با یکدیگر دارند؛ تا  روزنامه .و منتشر کردند
نگاري شهروندي  اي از روزنامه عنوان گونه ها به  در طیفی از پژوهشدآنجا که موجو

 شهروندان یا کاربران تلفن همراه، بیشترین و .توجه و بررسی قرار گرفته است مورد
  .مؤثرترین سهم را در تولید و نشر محتواي خبري از طریق ابزارهاي همراه دارند

وستالند در مطالعه دیگري کاربردهاي خبري تلفن همراه را در دوسطح فردي و 
برداري  در سطح فردي، تلفن همراه در تولید اخبار مورد بهره: کند سازمانی معرفی می

ها دامنه تولید خبر را از قلمرو محدود  دیگر این دستگاه عبارت به. گیرد قرار می
. دنده ها به قلمرو تمام کاربران تلفن همراه امتداد می خبرنگاران و مأموران خبري رسانه

هاي اجتماعی در کنار ضبط صدا و تصویربرداري  استفاده از ایمیل، توییتر و دیگر شبکه
در سطح  .ترین کاربرد تلفن همراه در تولید اخبار است ي اطراف، مهماز رویدادها

اي و خبري، تلفن  هاي رسانه سازمان. گردد سازمانی، اما تمرکز او به انتشار اخبار برمی
ها تالش  آن. گیرند تر اخبار به خدمت می منظور انتشار هر چه گسترده همراه را به

وستالند، . ر به مخاطبان مخصوص کمک بگیرندکنند از تلفن همراه براي ارسال خب می
ها تعبیر   در عرصه رسانه»چرخش پارادایمی«وسیله تلفن همراه را به  تولید و نشر خبر به

  .)Westlund, 2015: 55( کند می
نکته مهم دیگر در این تحقیق، آنکه وستالند مصرف اخبار همراه را در چهار 

در مقوله الگو؛ مصرف  .دهد  بررسی قرار میمقوله الگو، مردم، مکان و مشارکت مورد
در این . شود هاي مصرف خبر بررسی می خبري تلفن همراه در تناسب با دیگرگونه

مقوله او با ارائه شواهدي از کشورهاي دیگر به محوریت کاربر یا رسانه و نقش 
 .کند هاي سنتی یا رسمی در تولید و دریافت خبر، مفهوم الگوي خبر را معرفی می رسانه

از دیگر مقوالت مرتبط، جامعه کاربران تلفن همراه است؛ این مقوله عاملی مؤثر در 
هاي سن، جنس، سطح  برداري خبري است، در این مقوله شاخص چگونگی بهره

مکان، در مصرف خبري  .گیرد هاي فردي موردتوجه قرار می تحصیالت و دیگر ویژگی
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 .دناي دار  هر یک تأثیر جداگانه،ورزشگاهتلفن همراه، محل کار، منزل، دانشگاه یا 
اي در مصرف خبري تلفن  کننده عالوه بر مکان، میزان و ترکیب مشارکت نیز نقش تعیین

 به مشارکت ،هاي حاصل از تلفن همراه دیگر ستون فقرات پدیده عبارت همراه دارد، به
  .بستگی دارد

  
  مطالعات مشابه پیشین

ها   گردشگري و دیگر عرصه،ا بر حکمرانی، پزشکیهاي همراه تأثیرات وسیعی ر تلفن
طور ویژه و  نگاري و تأثیر بر فرایند خبر، به بین، روزنامه اند؛ لیکن دراین بر جاي گذاشته

توجه پژوهشگران قرار گرفته است؛ اغلب این  ها مورد تر از دیگر عرصه برجسته
 و اتصال تلفن همراه هاي هوشمند همراه ها در یک دهه اخیر و پس از فناوري پژوهش

سرعت تقویت  نگاري همراه به حال ادبیات روزنامه به اینترنت انجام شده است؛ بااین
   .شده و تحقیقات فراوانی به آن افزوده شده است

 استفاده خبري از«: اي با عنوان در قالب مقالهها  ترین پژوهش یکی از مهم  
رت مشترك توسط استر تورسون، صو  به– »دیدگاهی اقتضایی: هاي موبایلی رسانه

این . تألیف شده است) 2015(تاتسیانا کارالیووا، هثر شونبرگر، یونجین کیم و راجر فیلدر 
 یک مدل نظري ارائه ،پژوهش تالش دارد بر اساس مصارف خبري در میان افراد مختلف

وصیف و کند؛ این مدل که در آن، الگوهاي مصرف اخبار موبایلی در میان افراد مختلف، ت
در این . )Thorson, 2015: 2(شود  ، به مدل اقتضایی اخبار شناخته می شدهتوضیح داده

 عادت به عوامل جمعیت شناختی، میزان: شود مدل از چهار متغیر مستقل، استفاده می
درباره اهمیت (عقاید / ها  کارگیري ابزار موبایل، و نگرش هاي کنونی، شروع به رسانه

  ).يا منابع خبري حرفه
این متغیرهاي مستقل، براي توضیح پنج کاربرد خاص ابزارهاي موبایلی مورد 

هاي  مصرف اخبار، همچنین روابط بین فردي، سرگرمی، فعالیت: دنگیر استفاده قرار می
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ها و همچنین  گیرند که نگرش مؤلفان این مقاله، نتیجه می. مالی و تجارت الکترونیک
در این  . اهمیت کلیدي بر مصرف خبري دارند،ابستهکنندگی پنج متغیر و ماهیت تکمیل

پژوهش، همبستگی مصرف اخبار همراه با چگونگی استفاده از تلفن همراه در دیگر 
ها باید با استفاده از  شود که مدیران روزنامه شود و چنین پیشنهاد می موارد تبیین می

   . پوشش قرار دهندزیرنیز همراه، مشترکین غیر دائم خود را ) اپلیکیشن هاي(هاي  برنامه
ها  بررسی تأثیرات الگوهاي استفاده خبري، انگیزه« با عنوان دومین پژوهش مشابه

 توسط مایکل چان »کنگ مورد هنگ: هاي سنی بر استفاده از اخبار موبایلی و گروه
این مقاله به مقایسه و توصیف مصرف خبر با استفاده از چند . انجام شده است) 2015(

گیرد که  پردازد، پژوهشگر نتیجه می صورت همزمان می زجمله تلفن همراه بهرسانه ا
ها   نفر، هفت نفر از اخبار موبایلی به همراه سایر رسانه10 ساله، از هر 34 تا 18افراد 

  هاي سنی بسیار باالتر است  این رقم، در مقایسه با سایر گروه. کنند استفاده می
)Chan, 2015: 1(  

هاي  ها در بررسی روش  آن.تعلق به ون دام و همکارانش استسومین مطالعه م
هاي همراه هوشمند در طول  استفاده از ابزارهاي همراه به این نتیجه رسیدند که تلفن

گیرند،  روز، در منزل، در محل کار و در هنگام مسافرت مورد استفاده قرار می
مصرف . اعات عصر استها، در منزل و در س که بخش عمده استفاده از تبلت درحالی

دهد که فرد، تنها است؛ مصرف این نوع اخبار در  اخبار همراه عموماً زمانی رخ می
هایی که ظاهراً مکمل  هم به شیوه دهد، آن هاي مختلف و در طول روز رخ می مکان

هاي این پژوهش رد فرضیاتی  ترین یافته از مهم. هاي خبري است استفاده از سایر رسانه
کرد  ها تبیین می ف اخبار همراه را با حرکت کاربران و جابجایی آناست که مصر

)Damme, 2015: 1-18(.رسانه و ر این نکته ظریف که مصرف اخبار همراه ب 
  . منشأ نظریات متفاوتی بوده است،باشد یا بر کاربران غیرساکن میخصوصیات آن مبتنی 

انتشار محتواي :  موبایلمحتواي منتشرشده توسط کاربران«با عنوان مطالعه بعدي 
صورت مشترك توسط میکو ویلی   به»اي آنالین در میان کاربران موبایل در فنالند رسانه
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تهیه شده است، که نسبت میان الگوهاي خبري و مشارکت ) 2015(و جن ماتیکاینن 
نکته مهم این پژوهش تبیین رابطه میان الگوهاي مصرف خبر . کند کاربران را تحلیل می

کننده  الگوي مصرف خبر تعیین. کاربر با نوع محتواي منتشرشده توسط اوستتوسط 
  .)Villi, 2015: 20(محتویات تولیدشده توسط کاربران است 

  
  مبانی نظري افکار عمومی

 به دلیل امااندازه علم ارتباطات دارد؛  اي به مفهوم افکار عمومی اگرچه سابقه
 تأثیرگذاري آن تابع شرایطی بوده است که هاي سنتی، امکان بروز هاي رسانه محدودیت

هاي همراه با توزیع امکانات  رسانه. اند اي تعیین کرده گذاران رسانه مدیران و سیاست
تولید و انتشار خبر در بین عموم کاربران، زمینه جدیدي را براي افکار عمومی ایجاد 

 در مفهوم آن، امارد، اگرچه در تعریف افکار عمومی اجماع فراگیري وجود ندا .ندا کرده
صاحبنظران به معیارهایی چون نگرش و نظرهاي همگانی و نزدیک به هم در اغلب 

  .افراد جامعه، تا حدود زیادي تفاهم وجود دارد
هاي اکثریت جامعه اطالق  ها، نظرات و دیدگاه افکار عمومی به تجلی نگرش

، به اراده یا مطالبه اکثریت  منشأ فردي به دلیل تکثر و عمومیت یافتنباوجودشود که  می
. اي یا همگانی است هاي توده از سوي دیگر افکار عمومی همزاد رسانه. شود تبدیل می

شوند و از  هاي فراگیر در جامعه، واجد افکار عمومی می ها با انتشار پیام از یکسو رسانه
کار عمومی  مفهوم اف،هاي آزاد و غیروابسته ها از طریق رسانه سوي دیگر تجلی دیدگاه

روسو، هورتون کولی، تونیس و گابریل تارد ازجمله جامعه  .رساند را به ظهور می
به اعتقاد . اند شناسان کالسیک هستند که در مطالعاتشان به افکار عمومی توجه داشته

ترین معیار افکار عمومی، مشارکت اجتماعی و تأثیر  مرحوم دکتر علی اسدي، مهم
 در کتاب 1890گابریل تارد در سال . )42: 1371 اسدي، (ها است مخاطبان بر رسانه

کند،  افکار و توده با طرح مفهوم همگان، که در مقابل مفهوم انبوه خلق لوبون ارائه می
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فرایند پیدایش افکار عمومی و رابطه آن با خبرنگاران و رسانه را مورد بررسی قرار 
  :اند از ترین خصوصیات همگان از نظر او عبارت عمده .دهد می

گیري این گروه، حضور  همگان جمعی نامجاور است؛ یعنی براي شکل -1
  ؛فیزیکی اعضا الزم نیست

  همگان جمعی پراکنده است؛ -2
شود  همگان، بر اساس بروز یک مسئله، نوعی ارتباط بین اعضا ایجاد می -3

  ؛دیگر رشته روابط اعضاء مسئله یا نگرانی مشترك است عبارت به
در جامعه سنتی، محدودیت اعضا، تفاوت .  جوامع صنعتی تعلق داردهمگان به -4

گیري همگان وجود  اي براي شکل  زمینه، شخصی بودن روابط واندك میان نقش افراد
ها، سازمانی بودن روابط،  در جامعه صنعتی به علت تراکم جمعیت، تمایز نقش. ندارد

  .گیرد وار شکل می تودهتر و  صورت وسیع اهمیت یافتن جمع و تجمعات جدید به
او در . را تألیف کرد» افکار عمومی« میالدي کتاب 1922 در سال »والتر لیپمن«

اي در غرب پرداخت و استدالل کرد کـه  رسانه» آزادي«نقد مفهوم  این کتاب ابتدا به
توانند ایفاگر نقش نمایندگان افکار عمومی  ها بـا ارسال خبـر درست به مردم، می رسانه

به عقیده او، افکار عمـومی فقـط حاصل جمع نظرهاي خصوصی، که از طریق . دباشن
کند که  گیرند، نیـست؛ بلکـه زمانی موجودیت پیدا می ها در جریان اخبار قرار می رسانه

لیـپمن عموم را بیشتر . در نظرهاي فردي تصور درستی از رخـدادها مـنعکس باشـد
داشت تا بازیگرانی که در رخدادها شرکت دارند پن اي از تماشاگران منفعل می مجموعه

کند که در  در نظر لیپمن افکار عمومی زمانی موجودیت پیدا می. )1391بشیریه، (
با توجه به نظریات موجود در  .نظرهاي فردي تصور درستی از رخداد منعکس شود

  .تتر اس  چند مؤلفه برجسته،هاي سنتی مفهوم افکار عمومی و رابطه آن با رسانه
   نهاد رسانه-1 
   مخاطبان انبوه-2
   تأثیرگذاري پیام رسانه بر مخاطب-3
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   تأثیرپذیري رسانه از مخاطب-4
   تأثیر نظر مخاطب بر تصمیمات یا رفتارهاي کالن سیاسی از طریق رسانه-5
   تصورات صحیح از رویدادها-6
ح  مطر1954صاحبنظر آمریکایی، نظام افکار عمومی را در سال » مک آیور «

اوالً : به عقیده او، تشخیص سه بعد در مفهوم افکار عمومی ضروري است. کند می
دهد؛  هاي جدید به دست می تـشابه نظرهـا، کـه همـان اطالعاتی است که نظرسنجی

شناسی افکار  ثانیاً ساختار ارتباطی است که بـه مجمـوع موضوعاتی از نوع جامعه
ها و افکار  اسخ مردم و نحوه تأثیر متقابل رسانه نقش رهبر و پ:گردد مانند عمومی برمی

اند و افراد  هایی که در طول زمان تحکیم یافته عمومی؛ ثالثاً زمینه وفاق، یعنی گرایش
  .)92: 1349آیور، (اند  ها جاافتاده تمایل دارند که فکر کنند این گرایش

افکار ، مفهوم عامه را در »یک جهان، چندین صدا« در کتاب »شن مک براید«
دوره خود،  هم در حقیقت او همچون صاحبنظران . دهد عمومی مورد تأکید قرار می

مخاطبان را بدون مفاهیم انبوه، همگان و عامه که گویا جمعیت وسیعی از افراد در 
از نظر این صاحبنظران، افکار  .پنداشت تصور می  غیرقابل،گستره جغرافیایی پهناور بود
ها با مردم و  دیگر رابطه رسانه عبارت هاي جمعی دارد به نهعمومی نسبت وثیقی با رسا

ترین معیار در  مهم .گیري افکار عمومی هستند ترین عوامل شکل ها از مهم مردم با رسانه
تر مفهوم   به عبارت صریح؛هاي همگانی فراگیر هستند گیري افکار عمومی، رسانه شکل

 افکار عمومی، چیزي جز صداي ،کند ها واقعیت پیدا می افکار عمومی در گرو رسانه
بر این اساس افکار عمومی با آزادي رسانه رابطه  )234: 1380الزار،. (مردم نیست

ها آزادي بیشتري در پاسخ به نیازهاي  دیگر هرچه رسانه عبارت به. مستقیم دارد
مخاطبانشان داشته باشند شرایط مساعدتري در جهت بروز و تقویت افکار عمومی قرار 

  .ددار
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.  در افکار عمومی، مفهوم عامه اهمیت زیادي داردي یادشدهها باوجود همه دیدگاه
عبارت . کند این نسبت را شن مک براید در کتاب یک جهان چندین صدا یادآوري می

نگاري  هایی است که در مواجه با خصوصیات روزنامه اي از ویژگی عامه متضمن سلسله
طرف آن انفعال  حول، حرکت روي طیفی است که یکترین ت مهم. یابند همراه، تحول می

 مدنی را -هاي همراه، زمینه مشارکت سیاسی  رسانه. و سوي دیگر مشارکت کامل است
هاي سنتی صرفاً امکان دریافت بازخوردهاي افکار  که رسانه آورند درحالی فراهم می

  .اشتکردند و هیچ الزامی در تأثیر بازخوردها وجود ند عمومی را ایجاد می
  

  افکار عمومی در رسانه سنتی و رسانه همراه: ها بندي تفاوت جمع
  رسانه همراه) 1

  
 شبکه اجتماعی

 
 فناوري همراه

 مدنی/مشارکت سیاسی

  
کاهش اهمیت نهاد رسانه، امکان گفتگو، تفاهم، بروز مطالبات و نیازها، : ها ویژگی

ل شدن قدرت، تکثرگرا، کاهش ها، سیا تحرك زبان، توازن، فساد ستیز، ظهور نوآوري
هاي سیاسی مدیران و سردبیران رسانه در تنظیم خبر،  هاي ذهنی و گرایش تأثیر قالب

  ارائه تصویر عینی خبر یا خبر سخت
  رسانه سنتی) 2

  
  )عامه/توده/همگان(مخاطبان

 
 هاي سنتی رسانه

  
  )مشارکت ضعیف(افکار عمومی 

  
نه، امکان سوءتفاهم، امتناع گفتگو، سرکوب اصالت و محوریت نهاد رسا: ها ویژگی
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نشینی یا ایجاد دوقطبی مرکز پیرامون، رکود نوآوري  مطالبه و نیاز، سرکوب زبان، حاشیه
هاي  گرا، تأثیر قالب و پویایی جامعه به دلیل هژمونی تمرکزگرا، تصلب قدرت، وحدت

  هاي سیاسی رسانه بر تنظیم خبر یا خبر نرم ذهنی و گرایش
  
  اي هاي نوین رسانه  عمومی و فناوريافکار

منظور تبیین افکار عمومی و رابطه آن با  هاي نظري به اگرچه مطالعات و کوشش
هاي مرتبط  اي و حتی رشته هاي سنتی حجم قطوري از ادبیات ارتباطی و رسانه رسانه

 ابهامات و ، اماشناسی و روانشناسی را در برگرفته است  جامعه،ازجمله علوم سیاسی
 رسانه همراه با به ویژههاي نوین ارتباطی و  سؤاالت فراوانی در نسبت میان فناوري

  .افکار عمومی وجود دارد
اند عمدتاً به دو دسته کلی بدبینانه و  مطالعاتی که اخیراً به تبیین این رابطه پرداخته

شناختی و  هاي جامعه در رویکرد بدبینانه که گرایش؛ شوند بینانه تقسیم می خوش
هاي همراه اساساً با  تر است؛ رسانه ها پررنگ شناسی در آن نظریات کالسیک جامعه

ها، کاهش  ترین دلیل آن مهم. شوند هاي اجتماعی در تعارض انگاشته می مفاهیم و پدیده
ها نظم  این رسانه. هاي همراه است سرمایه اجتماعی به دلیل غلبه فردگرایی در رسانه

 -گونه که موردنظر صاحبنظرانی چون دورکیم بود  آن- تشریفات و مناسک جامعه را
د نکن پذیري را مختل می د و اساساً با انزواي فرد از جامعه، فرایند جامعهنکن مختل می

)Ling, 2008: 23(.  فناوري جدید، پیوندهاي جدید«ریچارد لینگ در کتاب مشهور« با 
رمایه اجتماعی و سپس توصیف مفهوم س. ..طرح نظریات کالسیک زیمل، دورکیم و

  . استپرداختههاي ارتباطی نوین  تبیین آن در برابر تأثیرات رسانه
هاي همراه بر افزایش  بینانه با تمرکز بر تأثیرات رسانه در مقابل، رویکرد خوش

طور  ها به ها، معتقد است این رسانه هاي مدنی آن مشارکت سیاسی شهروندان و فعالیت

                                                   
1. New tech,New ties 
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این صاحبنظران . ندا افزایش دادهرا وندان در جامعه اي مشارکت شهر غیرمنتظره
 مؤثر و ضروري ،سان نهاد جدید در حیات سیاسی جوامع هاي همراه را به رسانه

  .)Wei, 2016: 19(دانند  می
هاي عربی پرداخته، نشان  هایی که به تحلیل انقالب مانوئل کاستلز، در پژوهش

توجهی در مبارزه با  همراه تأثیر قابلهاي  هاي نوین و رسانه فناوري که داده است
 کاستلز،(اند  عدالتی، فساد اداري و در نهایت مطالبات مردم ساالرانه داشته تبعیض، بی

1394 :19.(  
  

  هاي سنتی و همراه تمایزات نقش افکار عمومی در رسانه

  
ر   جريان اخبا

ر عمومی(جامعه  )افکا

ر باال به پايين جريان خب

قدرت مسلط

  
  )مدیران و تصمیم گیران بازیگر هستند: هاي سنتی رسانه(هرم رسانه سنتی 
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قدرت مسلط

ر پايين به باال جريان خب

ران رب )شبکه اجتماعی(کا

  
  )شهروندان، بازیگران اصلی هستند(هاي همراه  انههرم رس

  
  سازي سازي تا شبکه تلفن همراه از شخصی

هاي  ها و جماعت گیري گروه هاي همراه در بسیاري از کشورها منشأ شکل تلفن
طور مداوم در  محتواي شخصی، در قالب اپلیکیشن هایی که به. مجازي جدیدي هستند

دیگر محوریت محتوا در  عبارت به. شوند شر و مصرف میاختیار کاربر هستند، تولید، منت
هایی است که بر اساس عالیق مشترك،  گیري گروه ابزارهاي همراه زمینه و بستر شکل

  .کنند انسجام پیدا می
هاي همراه، بر اساس این کارکرد خاص، به ابزار قدرتمند ارتباطات و  تلفن

 اجتماعی شهروندان را تقویت -سی د نقش سیانتوان  و میندا سازماندهی مشهور شده
این کارکرد البته در جوامع  .دنها را در امور مدنی افزایش ده کرده و مشارکت آن
هاي خاص،  گرا و در قالب طبقه یا گروه طور سنتی، تمامیت ها به آسیایی، که حکومت
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ه در آزادي عمل ابزارهاي همرا. کند قدرت را در اختیار دارند، اهمیت مضاعفی پیدا می
ترین رسانه  مندي شهروندان از مدنی هاي اجتماعی موجب تسریع در بهره قالب شبکه
هاي اجتماعی نوینی است که عالیق  گیري شبکه نکته مهم دیگر، شکل .شده است
دهد و در راستاي هدفی  ها را یا یکدیگر پیوند می عنوان چسب اجتماعی آن مشترك به

  .دهد مشترك قرار می
که ران وي در   ناهمچن. کند اي پیدا می  ابعاد سیاسی و مدنی گستردهاین امر البته

ها و  واسطه جماعت کند، ابزارهاي همراه به پژوهش کشورهاي آسیاي شرقی ارائه می
هاي اجتماعی تغییرات عمیقی را در شرایط سیاسی، اجتماعی و حتی مذهبی  شبکه

کند که رسانه همراه  یی اشاره میبراي مثال او به کشورها. زنند جوامع آسیایی رقم می
 ,Ran Wei(هاي جهانی و مرز زدایی تبدیل شده است  مشوق جدي جوانان به گرایش

2016: 5(. 

هاي بزرگ مخاطب را شکل  هاي سنتی به دلیل انتشار وسیع پیام، جماعت رسانه
وند  بیشتر و متکثرتر ش،ها هرچه رسانه. شوند ها می دهند و باعث همگرایی میان آن می

 ،هاي همراه شوند تا آنجا که با ورود فناوري تر و محدودتر می ها کوچک این جماعت
دیگر  عبارت به. گیرند هاي مخاطبان حتی با اعضاي چندنفري نیز شکل می گروه
ترین تفاوت  اند، که مهم تر جایگزین مخاطبان انبوه شده هاي اجتماعی کوچک شبکه

کت اثرگذار در فرایند تولید، نشر، اصالح یا تغییر خبر ها تأثیرگذاري بر اخبار و مشار آن
 که افراد بر اساس عالیق و هستندهاي اجتماعی، جماعت جدیدي  شبکه .است

هاي همراه و از طریق صفحات مجازي به یکدیگر  تمایالت مشترك و با کمک فناوري
و نیز هاي زمانی  ها، مرزهاي جغرافیایی و محدوده در این شبکه. شوند متصل می
   .شوند کلی برداشته می هاي اجتماعی به محدودیت
هاي همراه؛ عرصه جدیدي است که شهروندان  هاي اجتماعی بر بستر رسانه شبکه

هاي خبري  مشارکت در جریان. کنند تري برقرار می از طریق آن، تعامالت و روابط ساده
کنند تا با  هروندان کمک می که در ادغام با ابزارهاي همراه به ش،از نتایج این پدیده است



  

  
  

  
 213  ...  نگاري همراه با افزایش قدرت افکار  تأثیر روزنامه

  
 

هاي اجتماعی  همچنین شبکه. هاي خبري بپردازند سهولت بیشتر به مشارکت در جریان
بستري مناسب براي اعالم نظر و دیدگاه افکار عمومی نسبت به وقایع و رویدادهاي 

  .خبري هستند
  

  افکار عمومی در جامعه پاکستان
هاي ارتباطی  أثیرات مدنی و سیاسی رسانههاي جذابی براي مطالعه ت قاره آسیا، زمینه

ها، ساختار سنتی قدرت، حضور  ترکیب حکومت. هاي همراه دارد  رسانهبویژهنوین و 
حال فراگیري سریع  مقتدرانه حاکمیت در شئون زندگی فردي و اجتماعی و درعین

هاي اجتماعی،  هاي جدید در قالب شبکه گیري جماعت هاي همراه و شکل رسانه
هاي ارتباطی علت  دایی از قدرت و از همه مهتر حذف مرزها و محدودیتتمرکزز

  .جذابیت مطالعه این موضوعات است
هاي سیاسی،   وابستگیاماها مشهور است؛   کشور پاکستان، اگرچه به کثرت رسانه

ها  اي سنگین از محدودیت را بر رسانه  مذهبی، سایه-اقتصادي و مالحظات قومی 
دیگر، افکار عمومی در آن کشور، متشکل از مخاطبانی ساکت،  رتعبا به. افکنده است

هاي سنتی، امکان اندکی را براي ابراز نظر و   که سلطه رسانهاستشنونده و منفعل 
  .داده است ها می دیدگاه به آن

اند؛  هاي قانونی را افزایش داده ها، در مقاطع مختلف تاریخی، آزادي اگرچه دولت
حذف یا تغییر  هاي فرهنگی و اعتقادي قابل اعی، به دلیل ریشههاي اجتم  محدودیتاما

ها اعطا کرد،  جمهور اسبق به رسانه هایی که پرویز مشرف رئیس  آزاديبا وجود .نیستند
 مذهبی، اجازه آزادي عمل را به -هاي اقتصادي و مالی و مالحظات قومی  وابستگی

  .ها و افکار عمومی نداد رسانه
هاي  ه از طرف احزاب، اقوام، مذاهب و حتی شرکتخطوط قرمز متنوعی ک

شود، که نتیجه آن فاصله  شود؛ موجب محدودیت اخبار و محتوا می اقتصادي تعیین می
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هاي فراوانی از ترور  نمونه .با تمایالت و عالیق واقعی مخاطبان و جامعه پاکستان است
 که به دلیل انتقاد از نگاران، پژوهشگران، تحلیل گران و منتقدین وجود دارد روزنامه

عالوه  .اند هاي قومی و مذهبی، هدف قرار گرفته هاي سیاسی، حزبی و تبعیض شخصیت
ها و اشخاصی  طور سنتی اطالعات در انحصار روزنامه  بهیادشده،هاي  بر محدودیت

 پردازند  قومی به نشر و انعکاس آن می وهاي سیاسی است که در وابستگی و گرایش
)Sarfaraz, 2009: 1-5(.  

رسانه، در جوامع چند فرهنگی همچون پاکستان، به احزاب و اقوام، وابسته 
. گیرد  مذاهب قرار می وها، اقوام ها، ایالت طور ناگزیر تحت تأثر زبان شود و به می

 زنجیره ارتباط ملی گسسته شده ،ها تحت تأثیر جغرافیاي ایالتی قرار دارند ازآنجاکه زبان
 زبان اول و دوم این کشور 1990ي اردو و فارسی که تا حدود ها اکنون زبان. است

 جاي خود ،شد ها میراث علمی و فرهنگی به نسل حاضر منتقل می وسیله آن بودند و به
بسیاري از مکاتبات . اند عنوان زبان اداري و رسمی کشور داده را به زبان انگلیسی به

ه بعد در مدارس تدریس  ب1990رسمی به انگلیسی است و زبان فارسی از دهه 
ها همچون  هاي رایج ایالت ها به زبان مطبوعات و رسانه. )Liven, 2011: 161 (شود نمی

هایی که اختصاص به  نشریات بزرگ با نسخه. شوند اردو، پنجابی، پشتو منتشر می
  .شوند  منتشر و توزیع می،هاي خاص دارد ایالت

مندي از تلفن همراه  ب باالي بهره اپراتور تلفن همراه از یکسو و ضری7فعالیت 
هاي سنتی  در پاکستان و از سوي دیگر ترکیب قدرت و انحصار حاکم بر رسانه

هاي خبري  هاي اجتماعی نقش پررنگی در جریان دست هم داده است تا شبکه به دست
عنوان فراگیرترین وسیله ارتباطی  در چنین شرایطی، تلفن همراه به .این کشور ایفا کنند

هاي ارسالی فراهم  ها و عکس امکان ابراز آزادانه عقیده و نظر را در قالب فایلکه 
هاي همراه با دلیل  رسانه .کند، زمینه مهم پیدایش افکار عمومی در پاکستان است می

. ندا ویژه جوانان قرار گرفته پاسخ سریع به نیازي انباشت شده، موردتوجه جامعه و به
وسیله آن، اعتراض یا مطالباتشان را اعالم   که افراد بهندا يها امکان ارزشمند این رسانه
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 ،اکنون این رسانه به مجراي انتقاد از سلطه قومی و مذهبی تبدیل شده است. کنند
  .توانستند با پنهان کردن هویت خود اعتراضاتشان را منتشر کنند چراکه کاربران می

 تبعیض جنسیتی و فقدان مالله یوسف زي، دختر نوجوان پاکستانی با اعتراض به
اي، سلطه بالمنازع داشتند، به  هاي قبیله اي که سنت امکانات آموزش زنان در منطقه

هاي او دریچه اتصال زنان آن منطقه به جهان و اعتراض به  وبالگ. شهرت رسید
وسیله مخالفانش ترور و پس از دورانی طوالنی درمان  هرچند مالله به. ها شد خشونت

عنوان دختري که با امکانات محدود ارتباطی توانست اعتراض خود را  به او اماشد؛ 
  )267 و 9: 1393یوسف زي، . (کسب نمایدرا جایزه جهانی نوبل  ، توانست جهانی کند
اي  هاي سنتی، به رسانه هاي همراه در پاکستان اینک با نفی سلطه رسانه رسانه

ر مناطق محروم و دورافتاده صرفاً به  که مردم فقیر آن کشور دندا گر تبدیل شده اصالح
کمک این ابزار ارتباطی، مشارکت سیاسی و مدنی را تقویت کرده و در برابر تبعیض و 

  .کنند هاي دیگر، مبارزه می فساد و ناروایی
هاي سنتی و نوین در  در این پژوهش، یک نمونه از موضوعاتی که تقابل رسانه

نکته . یج وخیمی را رقم بزند مطالعه شده استتوانست نتا انتشار آن مشهود بود و می
هاي همراه در تبیین و  مهم این رویداد در چگونگی حضور شهروندان از طریق رسانه

هاي قالبی  هاي سنتی با تأثیر از برداشت که رویکرد رسانه درحالی. هدایت خبري آن بود
ار مربوط به  اطالعات شهروندان و نشر اخب،توانست جنگ مذهبی را ایجاد کند می

  . موجب رسوایی جنگ افروزان شد،هاي سنتی  ضمن نفی رویکرد رسانه،رویداد
  

  روش تحقیق
اي سیال و منعطف  که اثر رسانه اي منعطف است، چرا ها اساساً عرصه اثر پژوهی رسانه

کشف . هستندطور مضاعف، داراي این ویژگی  هاي همراه به دلیل تازگی به رسانه. است
هایی است که قادر به  هاي همراه در جامعه مخاطبان در گرو روش هتأثیرات رسان
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هاي تحقیق در جامعه موردمطالعه، نوع  محدودیت. دنشناسایی چگونگی تأثیرات باش
مسئله و اهداف تحقیق مستلزم روشی است که از طریق پیمایش و کنترل رویدادها به 

در .  دستور تحقیق قرار گرفترو راهبرد استقرایی در ازاین. شناخت بیشتر نائل شود
هاي مطالعه تاریخی و تحلیل  مرحله انتخاب روش به دلیل ابعاد مسئله، با ترکیب روش

  .)59 :1381 مارشال،(متن، روش تحقیق طراحی شد 
طبعاً . خصلت نوآورانه موضوع و بداعت آن، اقتضاي این راهبرد را دارد

بنابراین پژوهش . تري دارند یکهاي کیفی نسبت نزد راهبردهاي استقرایی با روش
هاي متعددي  هاي کیفی، راه در روش .حاضر بر اساس روش کیفی طراحی و اجرا شد

آزمون و   که از طریق پیش،منظور افزایش سطح روایی و پایایی تحقیق وجود دارد به
 هاي کیفی به تحلیل که روش آنجا حال از بااین. آن را ارتقاء دادتوان  مطالعه اولیه می

منظور افزایش روایی  هاي متفاوتی به کلی و کالن پدیده و تفسیر آن توجه دارند شیوه
  .)159: 1387منوچهري، ( شود تحقیق پیشنهاد می

در روش . این تحقیق بر دو روش مطالعه تاریخی و تحلیل متن مبتنی شده است
دیگر  ارتعب به. شود تاریخی، سیر تاریخی رویداد، بر اساس شواهد تاریخی مرور می

روند تغییرات رویداد بر اساس سیر تصاویر و اخبار تولید و منتشرشده توسط ابزارهاي 
همچنین در تحلیل متن فیلم، عکس و متون خبري . شوند همراه مشاهده و تحلیل می

ها و  ترین نکته در تحلیل متون، شناسایی سوگیري مهم. دنشو تولیدشده بررسی می
حاوي شواهدي است که » متن«. این اسناد پنهان هستندهایی است که در  گیري جهت

بر اساس نظر » تحلیل متن«. شود پذیر می ها امکان درك رویداد صرفاً با توجه به آن
رو تحلیل متن مشتمل بر  ازاین. فرکالف مطالعه منظم و همزمان متن و زمینۀ آن است

  . شود  تفسیر آن میتحلیل متن، تحلیل فرایند تولید متن و در مراحل بعد فرایند
منظور کندوکاو در فرهنگ و تغییرات  بنابراین تحلیل متن روشی مناسب به

عالوه بر فرکالف استوارت هال نیز . )Fairclough, 1992: 211-213(اجتماعی است 
عنوان روشی مناسب در مطالعه تأثیرات ساختارهاي اجتماعی و رسانه  تحلیل متن را به
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او تحلیل متن عبارت است از خوانش متن بر اساس معانی تاریخی از نظر . داند مؤثر می
انتخاب رویداد داتا دربار بر اساس مطالعه اولیه و . )Hall, 1975: 14-24(و اجتماعی آن 

هاي همراه  پنج رویداد مهم که رسانه«ها پرسش شد؟  نگارانی بود که از آن نظر روزنامه
 این رویداد از سوي ،».معرفی کنیدرا  قرار دهند ها را در دستور کار ملی اند آن توانسته

بازه زمانی گردآوري اطالعات تاریخ شروع تا . نگار پاکستانی معرفی شد ده روزنامه
ها  پایان حادثه یعنی واکنش مسئولین ملی و به همراه چند نمونه از اخباري که سال

  .باشد ازآن منتشر شد؛ می پس
  

  عهمطال زمینه اجتماعی رویداد مورد
المحجوب کتاب اخالقی مشهوري به زبان فارسی است که سید علی الهیجی  کشف

زیارتگاه .  بایزید بسطامی مؤلف آن در الهور مدفون استادگاننواز عارف قرن نهم 
 درصد از 60(پیروان مکتب بریلوي . الهیجی در الهور به داتا دربار مشهور است

داتا گنج «عنوان مزار  ر دارند و از آن بهارادت خاصی به این مزا) مسلمانان پاکستان
   .کنند  یاد می»داتا دربار« و »بخش

ها و حمالت انتحاري در برخی شهرهاي  گذاري  در ادامه بمب2010سال 
ازآنجاکه براي نخستین بار . پاکستان، این مقبره هدف دو انفجار انتحاري قرار گرفت

هاي سنتی ازجمله  رسانه،  بودجمعیتی از اهل سنت در پاکستان هدف قرار گرفته
نقش بر هایی دایر   تحلیل،هاي قالبی روزنامه اذکار، امت و اساس بر اساس برداشت

ها،  این تحلیل. ارائه کردندرا تالفی حمالت گذشته به شیعیان  شیعیان در این حمالت به
 مقابل زنی نسبت به نقش شیعیان در این حادثه سوق داد و در افکار عمومی را به گمانه

رفت اهل  در روزهاي نخست پس از حادثه گمان می. سبب تحریک اهل سنت شد
تالفی این انفجار دست به حمالتی علیه شیعیان بزنند، و درنتیجه آن  سنت به
هاي سنتی ازجمله  برخی رسانه .ور شود هاي مذهبی در سراسر کشور شعله درگیري
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هاي سنتی بودند که با انتشار اخبار و   ازجمله رسانهاذکار، امت و اساس: هاي روزنامه
  .عنوان عامالن این انفجار معرفی کنند کردند شیعیان را به هایی تالش می تحلیل

ها، ازجمله اردو پوینت، نواي وقت، دیلی خبر و  در همین حال برخی رسانه
هاي شیعه که  سی با انتشار فیلم، عکس و محتویاتی دایر بر تأثر و واکنش گروه بی بی

نشان از ناراحتی ایشان بود، ضمن تأثیر بر افکار عمومی، فشار ناشی از محتواي 
در روزهاي بعد  .ندکاهش دادرا هایی که شیعیان را متهم کرده بودند  دار روزنامه جهت

که  هاي انفجار و تلفات انسانی ناشی از آن ها به تداوم جریان انتشار فیلم نیز این رسانه
 پرداختند که هاي اجتماعی منتشر شد،  ضبط شده و در شبکههاي همراه  توسط تلفن

نتیجه،  در .موج همدردي و ابراز تنفر از عوامل حادثه را در بین شیعیان به همراه داشت
هایی که احتمال کشته شدن  و از درگیري. همدلی و همکاري جایگزین اختالف شد

  . جلوگیري شد،رفت افراد زیادي در آن می
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  1جدول 
 تاریخ خبر ات و تحلیلتوضیح

درنتیجه دو انفجار انتحاري در مزار سید علی هجویري       
 نفـر دیگـر    200باخته و نزدیک بـه         نفر جان  50حداقل  

 .مجروح شدند

 50دو انفجار انتحاري در داتا دربار 
ــشته و  ــه 200ک ــروح ب ــاي   مج ج

 .گذاشت

 جوالي 1
2010  

ــانه  ــوه ورود رس ــالی،     نح ــات ع ــنتی و مقام ــاي س ه
 .ها در مورد دخالت شیعیان را تقویت کرد زنی گمانه

محکوم کردن انفجارهاي تروریستی 
وزیر و دیگر مقامات      توسط نخست 

 عالی

 جوالي 1
2010  

طـور تلـویحی و      نحوه انتخاب تیتر و تنظـیم اخبـار بـه         
غیرمستقیم، شیعیان را در این حادثه مـورد اتهـام قـرار            

  .دهد می
 

  روزنامه اذکار
 ،دار  و تصاویر جهت با انتشار اخبار

 را هاشیعیان و جریانات وابسته به آن 
عنــوان مــسببین انفجــار معرفــی  بــه
  .کند می

 جوالي 2
2010  

هـا و   گیري سیاسی ایـن روزنامـه    عالوه بر اخبار، جهت   
حامیان آن بر خوانش و دریافت خبر از سوي مخاطـب     

 .تأثیر دارد

 اخبـاري سـوگیرانه      روزنامه اساس 
ام بـه شـیعیان     هاي با هدف طرح ات    

  .نشر کرد

 جوالي 2
2010  

با انتشار یادداشـت و      روزنامه امت  
عنـوان    بـه را  هاي شیعه      گروه ،اخبار

  .کند متهمین حادثه انفجار معرفی می

 جوالي 2
2010  

بازدیـد سـروزیر ایالـت پنجــاب از     
بیمارســتان مجروحــان انفجارهــاي 

 تروریستی داتا دربار

 جوالي 2
2010  

هـاي    دي به خـانواده   اعالم کمک نق   
قربانیــــان اقــــدام تروریــــستی و 

 مجروحان از سوي سروزیر ایالت

 جوالي 2
2010  

با رد دخالت این حـزب در انفجارهـا، گمـان دخالـت             
 .شیعیان تقویت شد

حزب تحریـک طالبـان پاکـستان و        
طالبــان پنجــاب دســت داشــتن در 

 .انفجارهاي داتا دربار را رد کردند

 جوالي 2
2010  

سـرعت منتـشر شـد و تحرکـات انتقـام        ها، بـه    این فیلم 
 .جویانه را متوقف ساخت

ها و تصاویري که حاکی   انتشار فیلم 
از انزجاز شیعیان از عوامـل حادثـه        

  .دارد

 جوالي 2
2010  
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هاي   سایت  ها از طریق وب     این فیلم 
 اردو پوینـت    و خبري دیلی خبریان  

 .بازنشر شد

ایـن اقـدام    هاي مذهبی پاکستان      رهبران احزاب و گروه   
تروریستی را محکوم کرده و بسیاري از مراکز تجـاري          

هـا و     مردم تحت رهبـري سـازمان     . پاکستان تعطیل شد  
هاي اعتراضی برگزار کردند  هاي مختلف راهپیمایی گروه

پـوش    هاي مـشکی، سـیاه      و شهرها را با پارچه و پرچم      
مراسم یادبود بسیاري نیـز در مـساجد مختلـف          . کردند

 روح قربانیان این اقدام تروریستی برگزار       پاکستان براي 
  .شد

آبـاد، سـیالکوت،      عالوه بر الهور مردم شهرهاي فیـصل      
گوجرانواال، مولتان، بکّر، میانوالی، شیخپورا، خوشـاب،       
خانیوال، حیدرآباد، کراچی و بسیاري از شهرهاي دیگر        

 اعتراضـی داشـتند و    نیز حـضوري فعـال در تظـاهرات      
امالن حمله به مرقد سید علی  خواهان مجازات فوري ع   

  .هجویري بودند
 

ــه     ــردم ب ــري م ــات سراس اعتراض
انفجارهاي تروریستی در داتا دربار     

هـاي    این اخبـار از طریـق سـایت       (
ســی، اردو پوینــت و دیلــی  بــی بـی 

 .)خبریان پوشش داده شد

 جوالي 2
2010  

 جوالي با بررسـی تـصاویر       3پلیس ایالت پنجاب روز     
موفق به شناسایی فـردي بـا نـام      بدست آمده از انفجار     

عنـوان یکـی از    محمد رفیق شد و نـام و تـصویر او بـه     
برادر . ها قرار داده شد     عاملین انتحاري در اختیار رسانه    

 تن از دوستان محمد رفیق کـه در جریـان انفجـار             4و  
ه بود نیز دستگیر شدند اما تحقیقات نشان داد شدن کشته

ـ        ن اقـدام تروریـستی     که محمد رفیق خود از قربانیان ای
بوده است و او نیز هر هفتـه روزهـاي پنجـشنبه بـراي              

 .کرده است زیارت به داتا دربار مراجعه می

مشهور (شناسایی اشتباه محمد رفیق 
عنوان یکی از دو عامل     به) به عثمان 

  انتحاري در داتا دربار
 

 جوالي 3
2010  

هاي شیعی در این مطالبات، گـام         همراهی افراد و گروه   
 .شد ؤثر دیگري در جهت رفع اتهامات محسوب میم

هاي اجتماعی در قالب مـتن،        شبکه
ــختانه  ــع سرس ــه   موض ــسبت ب اي ن

ــاي    ــاهی نهاده ــردرگمی و کوت س
ایـن مطالـب از    . (گیرنـد   مسئول می 

ــق برخــی رســانه ــه  طری ــا ازجمل ه

 جوالي 3
2010  
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 )سی نیز بازنشر شد بی بی

برخـی رهبـران مـذهبی ازجملـه شـیعی و اهـل ســنت       
بریلوي، در قالب بیانیه خواسـتار تـسریع در رسـیدگی           

 .شدند

هـــاي  در پـــی نارضـــایتی شـــبکه
اجتماعی، رهبران حزبی و سیاسـی      
نیز خواستار سرعت عمل پلیس در      

 .شوند رسیدگی به حادثه می

 جوالي 3
2010  

 جوالي 5 ها در پلیس ایالت پنجاب برکناري 
2010  

ي  جوال5  واکنش رئیس دادگاه عالی الهور 
2010  

نمایندگان مجلس ایالتی پنجاب، طالبان فرار کرده از دره 
سوات را عامل اصلی این اقدام تروریستی قلمداد کردند 

 .و خواهان اقدام فوري دولت علیه آنان شدند

 جوالي 5  واکنش مجلس ایالتی پنجاب
2010  

در پی انفجارهاي انتحاري در داتا دربار، وزارت داخله       
زارت کشور پاکستان تصمیم به انجام      ایالت پنجاب و و   

 گروه ممنوعـه ایـن   17اقدامات ضربتی و عملیات علیه   
 ممنوع الفعالیت 2009ها از سال  این گروه. کشور گرفتند

 .اند شده

 جوالي 5  هاي ممنوعه اقدام ضربتی علیه گروه
2010  

حمله داتا : رحمان ملک وزیر کشور به خبرنگاران گفت
هاي   د درگیري بین پیروان مکتب    دربار تالش براي ایجا   

بریلوي و دیوبندي است که خوشبختانه علماي بزرگ ما 
. با درایت خود توانـستند جلـوي ایـن فتنـه را بگیرنـد             

هایی بین  طور که در کشور درگیري     عناصر دشمن همان  
شیعه و سنی به وجود آورده بودند اکنون نیز بـا هـدف         

وي و دیوبندي هاي بریل ایجاد درگیري بین پیروان مکتب
اند که اتحاد علما این دسیسه  دست به آن اقدام شنیع زده

 .را ناکام گذاشت

واکنش وزیر کشور بـه انفجارهـاي       
  داتا دربار

 جوالي 6
2010  

بازخواسـت مقامــات ارشـد پلــیس    .این اقدام، تأثیر اساسی بر رفع اختالفات نهفته داشت
  توسط شهباز شریف

 جوالي 7
2010  

 ایـالتی پنجـاب و      تنش بین دولـت    
  شوراي اتحاد اهل سنت

 جوالي 7
2010  
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تهدید رئیس شوراي اهل سنت بـه        
ــري و    ــاهرات سراس ــزاري تظ برگ

  مطالبات آنان از دولت

 جوالي 8
2010  

 تـن از مـسئوالن و       1500 اعالم فهرستی از بیش از       -1
 افـراد  ءهـا جـز   هـاي ممنوعـه کـه نـام آن     کارکنان گروه 

این افراد . شده است» ه چهارتبصره شمار«مشمول قانون 
بایـد از   » تبصره شـماره چهـار    «م به   ومطابق قانون موس  

 سـاعت   48محدوده زندگی خود خـارج نـشده و هـر           
  .بار خود را در کالنتري محل معرفی کنند یک

 افزایش تدابیر امنیتی در شهر الهور و ایالت پنجاب  -2
  هاي ایست بازرسی در مسیرهاي مختلف و ایجاد پست

هـاي داتـا    تأمین حفاظ فیزیکی و موانـع در ورودي   -3
  هاي متناوب توسط نیروهاي مردمی دربار و بازرسی

انگار و موظف شدن   برکناري مأمورین بازرسی سهل-4
  مأمورین به بازرسی کامل بدنی زائران

 نفره براي بررسـی و نظـارت بـر          12 تشکیل کمیته    -5
 نفر از   6 ه توسط نیروهاي امنیتی که     شد تحقیقات انجام 

» شـوراي اتحـاد اهـل سـنت     « اعضاي این کمیته عضو     
  .  باشند می
هاي  شورایی متشکل از گروه» شوراي اتحاد اهل سنت« 

به رهبري صـاحب  است که اهل سنت بریلوي پاکستان    
ایـن گـروه ائتالفـی از       . زاده فضل کـریم تـشکیل شـد       

هــا و  هــاي مختلـف بریلــوي و مـسئولین بارگــاه   گـروه 
آنـان اسـت کـه بـه فعالیـت سیاسـی بـراي           هاي    خانقاه

پـیش از حملـه   . دستیابی به حقوق خـود اعتقـاد دارنـد    
» صـاحب زاده فـضل کــریم  « انتحـاري در داتـا دربـار    

بود ) ن(نماینده مجلس ملی از طرف حزب مسلم لیگ         
ازاین حمله  پس. و با دولت ایالتی پنجاب در ائتالف بود

و حزب »  سنتشوراي اتحاد اهل« تدریج فاصله بین  به
بیشتر شد و در نهایت این ائتالف ) ن(مطرح مسلم لیگ 

شـوراي اتحـاد اهـل    « از بین رفت و در حـال حاضـر       
در شهر ) ن(از مخالفین اصلی حزب مسلم لیگ       » سنت

 .الهور است

اقدامات دولت در راستاي رسیدگی  
  به حمله تروریستی به داتا دربار

 جوالي 8
2010  
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عی شناسایی وزیر کشور پاکستان مد 
یکی از عاملین انتحاري حملـه بـه        

  .داتا دربار شد

 جوالي 11
2010  

اعتراض رهبر شـوراي اتحـاد اهـل         
ســنت نــسبت بــه عــدم دســتگیري 

  عامالن اصلی حمله به داتا دربار

 جوالي 26
2010  

سـنی  «هاي مکتب بریلوي ازجمله گروه   طرفداران گروه 
در » ويجنبش پاسداري از حریم رسالت نب«و » تحریک

سومین سالگرد شهداي داتا دربار در الهـور، در مقابـل    
کنندگان در    تجمع. کاخ سروزیر این ایالت تجمع کردند     

 با سردادن شعارهایی    ،مقابل کاخ سروزیر ایالت پنجاب    
تأکید کردند که دولت ایـالتی پنجـاب در دسـتگیري و            
مجازات عامالن انفجار در داتا دربـار جـدیتی از خـود       

ده است و عملکرد ضعیف آنان در این رابطـه          نشان ندا 
 .برد شایستگی دولت ایالتی پنجاب را زیر سؤال می

تجمع اعتراضـی سـنی تحریـک در     
الهور در سومین سالگرد انفجارهاي 

  داتا دربار

 جوالي 1
2013  

سران اهل سنت بریلوي پاکستان، در مراسمی در الهور     
وریستی خوانی براي شهداي اقدام تر      ضمن مراسم قرآن  

داتا دربار در سخنانی ضمن انتقاد تند از دولـت ایـالتی      
پنجاب و دولت مرکزي در خـصوص عـدم دسـتگیري          

:  سـال گفتنـد    6عامالن اصلی این اقدام پس از گذشت        
عدم پیگیري مناسـب ایـن اقـدام تروریـستی از طـرف             

  .کفایت آنهاست دولت گویاي عدم

انتقــاد از عــدم دســتگیري عــاملین 
روریستی در داتا دربار اصلی اقدام ت

  در ششمین سالگرد واقعه

 جوالي 2
2013  

  
  :توضیح

  :هاي زیر بازیابی شده است سایت رسانه بر اساس اطالعاتی از وبباال  جدول 
سی، روزنامه نواي  بی روزنامه اذکار، روزنامه امت، روزنامه اساس، خبرگزاري بی

ارجاعات در انتهاي مقاله (ان وقت، سایت خبري اردو پوینت، سایت خبري دیلی خبری
  .)آورده شده است
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  هاي همراه هاي سنتی با اخبار رسانه مقایسه اخبار منتشرشده در رسانه
گیري و تفسیر خبر تأثیرات آشکار و پنهان  هاي سنتی بر جهت چنانکه آمد؛ رسانه

 خبر تأثیرات آشکار، در تنظیم خبر، واژگان مورد استفاده، تیتر و عکس در. گذارند می
انتظارات بر گیري غالب بر نشریه؛  شود؛ اما تأثیرات پنهان توسط جهت اعمال می

هر یک از تأثیرات یادشده در اخبار منتشرشده توسط  .مخاطب از رسانه نقش دارد
هاي مذهبی که  سوي آن دسته از گروه هاي سنتی از حادثه داتا دربار، مخاطب را به رسانه

در مقابل آن، شواهدي حاکی از  .کند اند هدایت می هیچ نقشی از حادثه نداشته
هاي اجتماعی  هاي همراه در شبکه ها با این حادثه توسط رسانه ارتباطی آن گروه بی

هاي مذهبی در این  هاي گذشته مبنی بر دخالت برخی گروه زنی منتشر گردید که گمانه
  .انفجار را تغییر داد

هاي  گراتر هستند و بیش از رسانه اقعهاي همراه و تصاویر ضبط شده توسط رسانه
هاي  انتشار فیلم. سنتی شواهدي دال بر صادقانه و غیر تصنعی بودن به همراه دارند

 تأثیر بیشتري ،گرایی و غیرتصنعی بودن هاي همراه به دلیل واقع ضبط شده توسط تلفن
 که مورد اتهام هاي اجتماعی شیعیان ها ابتدا در شبکه این فیلم. جا گذاشت بر کاربران به

قرار داشتند منتشر شد، سپس بازخوردهاي آن در قالب یادداشت، نظر، ابراز همدردي 
هاي سنتی و الغاء برداشت   عاملی مهم در نفی رویکرد رسانه،علما و رهبران مذهبی

گیري خبري تغییر کرد و تمام  سرعت جهت چنانکه به.  به افکار عمومی بودآنانقالبی 
ها موضعی مشابه در پیش  طور یکدست در مقابل، تروریست ب بهها و مذاه گروه

هاي همراه و  ها از طریق رسانه از طرف دیگر اعالم همدردي همه گروه. گرفتند
عنوان مشارکت مدنی در این حادثه، نقش مؤثري بود که مخاطبان  هاي اجتماعی به شبکه

  .کردند ایفا می
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  نکات مهم این حادثه
 از روزهاي امت، اذکار و اساسهاي   سنتی ازجمله روزنامههاي  برخی رسانه-1

  .ابتدایی سعی در انحراف افکار عمومی به سمت شیعیان داشتند
  .شود دست می به هاي همراه دست سرعت در تلفن هاي حادثه به  فیلم-2
  .هاي شیعه را در پی داشت ها، همدردي گروه  انتشار فیلم-3
  .دهد ی و اختالفات مذهبی واکنش نشان نمی افکار عمومی به تحریکات قوم-4
  

  گیري تحلیل و نتیجه
هاي نوین ارتباطی، تأثیرات  عنوان جریان پیشرو در فناوري نگارهاي همراه به روزنامه

مشارکت کاربران در این . اي را بر فرآیند تولید و انتشار خبر گذاشته است مالحظه قابل
مشارکت کاربران در . اند هاي همراه ایجاد کرده ترین تأثیري است که فناوري فرآیند، مهم

 نقش مخاطبان را تغییر ،اند هاي سنتی داشته هایی که رسانه تولید خبر فارغ از محدودیت
انتشار از رسانه به «و » باال به پایین«سویه پیام  هاي سنتی جریان یک رسانه. داده است
می در چنین شرایطی، قدرت افکار عمو. داشتند» فیلتر سپس نشر«و نیز » مخاطبان

کننده دامنه تحرك و مانور افکار  هاي سنتی تعیین در حقیقت رسانه. توجهی نداشت قابل
  . عمومی بودند

هاي آزاد هستند و قدرت  عد نظري افکار عمومی فرزند رسانهاگرچه در ب
 هاي سنتی، حدود معینی هاي رسانه  در عمل، ساختار و چارچوبامانامحدودي دارند، 

نگاري همراه به  را براي ارسال بازخورد افکار عمومی کرده ترسیم کرده بود؛ روزنامه
تر اشاره شد، دامنه مشارکت سیاسی و مدنی را  اي که پیش گانه هاي سه دلیل ویژگی

 مطالبات خود را مطرح و ،اي نامحدود کاربران، با حضور در گستره .گسترش داده است
هاي محیطی را جذب  هاي نوین و همراه، حمایت سانههاي حاکم بر ر به دلیل خصلت
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از طرف دیگر نهادهاي سنتی اعم از رسانه و نهادهاي اجتماعی و حاکمیتی در . کنند می
  .کنند برابر این رسانه به دلیل امکان جلب حمایت، همکاري می

  
  هاي همراه هاي سنتی و رسانه هاي افکار عمومی در رسانه تفاوت
  سانه همراهر  هاي سنتی رسانه

  کاربر  مخاطب
  هاي محدود و پراکنده گروه  جمعیت انبوه و همسان

  قومی و صنفی/مشترکات محلی  برجسته شدن مشترکات ملی
  هاي اجتماعی گستره فعالیت شبکه  المللی گستره فعالیت ملی یا بین

  فاقد رهبر، مطالبه گرا  داراي رهبر
  حذف یا تضعیف نهاد رسانه  اهمیت نهاد رسانه

  شعارها  گرایی آرمان
  مطالبه گرایی و مسئله محوري  شعارگرایی

  تحریک غیرمتمرکز  هسته متمرکز
  شهروند  اقتصادي/قدرت مسلط سیاسی

  مرز زدا  مرزگرا
  مطالبه گرا و کرامت جو  اسطوره گرا

  گرا تنوع  گرا وحدت
                                               

  .:توان نتایج زیر را براي این مطالعه ارائه کرد  میتر، طور جزئی لیکن به
هاي اجتماعی مقدمه  هاي مجازي و شبکه  شخصی شدن و سپس تشکیل گروه-1

  .گیري افکار عمومی نوین است شکل
اخبار همراه : نگاري آلترناتیو و مکمل در اخبار همراه هاي روزنامه  تجمیع نقش-2

هاي سنتی را که  کسو رویکرد قالبی رسانهبه ترسیم شفاف حادثه و حواشی آن از ی
کنند و از سوي دیگر به  هاي حزبی و اقتصادي قرار دارد اصالح می تحت تأثیر وابستگی

  .پردازند رسانی و اخبار رسمی می تکمیل اطالع
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هاي سنتی باشد  هاي جمعی و گروهی بیش از آنکه تحت تأثیر رسانه  واکنش-3
هاي  کننده در رسانه دیگر قدرت تحریک عبارت به.  داردتحت تأثیر ابزارهاي همراه قرار

رهبران حزبی و مذهبی اغلب با فعال شدن  .هاي سنتی است همراه بیش از رسانه
ها واکنش نشان دادند و سپس مقامات عالی کشور نیز  هاي اجتماعی و مطالبه آن شبکه

  .مجبور به واکنش شدند
 همراه، قدرت بالقوه در ایجاد پیوند در هاي اجتماعی مبتنی بر ابزارهاي  رسانه-4

هاي اختالف در جامعه چند فرهنگی پاکستان  اگرچه گسل. جوامع چند فرهنگی دارند
عمیق است و برخی شرایط سیاسی و تاریخی ازجمله مرزها و تقسیمات ایالتی آن را 

گیري  هاي اجتماعی به دلیل خصلت مرز زدا موجب شکل  شبکهاما ،تشدید کرده است
  .دنشو پیوندي جدید در بین فعاالن سیاسی و مدنی می

 مدیریت ناخودآگاه محتوا در ابزارهاي همراه بر محتواي مدیریت شده -5
  .شود هاي رسمی چیره می رسانه

ابعاد اجتماعی آن در .  شخصی شدگی از آثار ناگزیر ابزارهاي همراه است-6
کار عمومی نوین مبتنی بر اف.  جایگزین افکار عمومی شده است،سازي قالب شبکه

  .گیري ارتباطات جدید است قدرت گرفتن شهروندان با ابزارهاي همراه و شکل
 ،اند هاي اجتماعی شده  ابزارهاي همراه موجب افزایش تأثیر خبر بر کنش-7
  .هاي عمومی بودند هاي رسمی کمتر قادر به ایجاد کنش که رسانه درحالی

هایی است که ابزار  ترین فرصت اخبار از مهمهاي اجتماعی در قبال  واکنش شبکه
ازاین در ایران  پیش. عنوان مخاطبان خبر قرار داده است همراه در اختیار شهروندان به

 اکنون این ،امکان اظهارنظر مخاطب در ذیل اخبار به عامل قدرت یافتن خبر شناخته شد
گري رفتار سیاسی  تنظر شهروندان و هدای  در اعمال،امکان به کمک ابزارهاي همراه

  .یافته است  گسترش
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