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 چکيده
 هرا دولر   اکثرر بررای  پیشررت   و  توسعهعنوان یک عامل کلیدی برای بههای اجتماعی های رسانهدادهکالن لیوتحلهیتجز

هرا برر نهرن و م رز     رسانه محتوایی و ساختاری این راتیتأثهای علوم شناختی برای تحلیل و ارزیابی . ظرتی تبدیل شده اس 

هرای نهنری   کنرد. علروم شرناختی در ارزیرابی پررداز      کاربران، دانش و بینش ارزشمندی را برای محققان و مدیران تراهم می

هرا و همننرین شرناخ  از اسااسرات، ادراف، ات رار، توجره،       ی از باورها، عقاید، سلیقهآگاههای اجتماعی برای کاربران رسانه

پذیرنرد  هرای اجتمراعی مری   ی که کاربران از محتوا و ساختار رسرانه ریتأثوابط، انتخاب و ... جایگاه مهمی دارد. هیجان، رتتار، ر

 .اس ها تابعی از الگوهای نهنی، الگوهای رتتاری در این رسانه

رگان )نُره نفرر    برای ارائه مدل مفهومی در این تحقیق، ضمن مطالعه ادبیات نظری و تحقیقات پیشین با انجام مصاسبه با خب

مردل برا اسرتفاده از رو  پیمایشری و کار  نظرر        دییر تأی مدل اولیه استخراج گردید سپس بررای برراز  و   هامؤلفهابعاد و 

 مورد آزمون تحلیل عاملی قرار گرت . اتزارنرم لهیوسبهی و آورجمعپرسشنامه، اطالعات  لهیوسبهنفر   27متخصصین )

محتوا، رسانه اجتماعی، مدیری  داده، روی رد شرناختی محتروایی،    کنندهمصرفو  دکنندهیولتاین مدل مفهومی دارای ابعاد 

. در بُعرد روی ررد   اسر  ها، امنی ، قروانین و مقرررات   ، تناوریلیوتحلهیتجزهای ای، رو روی رد شناختی ساختاری و شب ه

و در بُعد روی ررد شرناختی سراختاری     اس « هیجان ادراف، ات ار، اسااسات، توجه، عقاید،»شامل  هامؤلفهشناختی محتوایی، 

برا روی ررد شرناختی، کیفیر       لیر وتحلهیر تجز؛ بنابراین اس « روابط و جوامع، رتتار، انتخاب، توجه»شامل  هامؤلفهای، و شب ه

 کند.های راهبردی را تقوی  میی را اتزایش داده و تواناییریگمیتصمتحقیقات، مدیری  و 
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 ، رسانه اجتماعي، علوم شناختلیوتحلهيتجزداده، النک   :هاکليدواژه

 مقدمه و بيان مسئله

دگرگونی دنیای امروزی بر پایه انقالب ارتباطات به همراه توسعه و پیشرت  روزاترزون  

های اخیر با گاتر  اینترنر  و اترزایش ضرری  نفرون     تناوری ش ل گرتته اس . در سال

هرا  ، سرع  باال و تنوع بایار زیرادی در تولیرد داده  جهان با سجم باال 1های اجتماعیرسانه

 . 1334)سهرابی و هم اران،  روبرو بوده اس 

هرای اجتمراعی،   ها و منرابعی همنرون تلفرن همرراه، رسرانه     توسط تناوری 7هادادهکالن

  محتوای وب و 7112و دیگران،  3های اطالعاتی، اینترن  اشیا )گوکاپخدمات و سرویس

هرای  های رسررانه شوند و دادهدر مقیاس بزرگ تولید و منتشر می  4،7114مدیا)اورلی  ساگرها

و ...  5هرا، جررریان کلرریک   ها، ویدئوهررا، نظرهرا پار    همرنون تصاویر، صوت اجتماعی

 7111زتابایر  در سرال    33های جهرانی  . سجم کلی داده 7111و هم اران،  6)زتیلجن باشند می

 125میالدی به  7175شود در سال بینی میاس  که پیش بوده  1371، 2)دیجیتال اکونومیمیالدی 

ها، ها به یک مزی  رقابتی برای دول دادهوتحلیل کالن. بنابراین تجزیه)همران  زتابای  برسد 

 . 7112سی، دی)آیها تبدیل شده اس  ها و شرک سازمان

توان باورهرا،  مرسوم می هایهای اجتماعی به رو های رسانهدادهوتحلیل کالنبا تجزیه

گیرری از روی ردهرای علروم شرناختی     ها و ... را شناسایی نمود و برا بهرره  عقاید، سوگیری

 الگوهای پینیده و پنهان نهنی و رتتاری کاربران را شناسایی کرد.

پرردازد کره برا    ای عمل ررد نهرن و م رز مری    رشتهعلوم شناختی به مطالعه علمی و بین

شناسی، هرو  مصرنوعی، علروم اعصراب و     های تلافه نهن، روانشتهاتزایی و تالقی رهم

. علوم شناختی رسانه به مطالعه و ارزیرابی   1331)تردنبرگ و هم اران،گیرد شناسی ش ل میزبان

                                                           
1. Social Media. 

2. Big Data. 

3. Gokalp. 

4. O’Reilly Media. 

5. Click Stream data. 

6. Stieglitz. 

7. Digital economy compass. 
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تولیرد،    1331)نانیارلی، پرردازد  ها پس از دریات  و مصرف پیام از طریق رسانه مینهن اناان

های اجتماعی متأثر از عوامل شناختی نهن و م ز کراربران  توزیع و مصرف محتوا در رسانه

. بنابراین روی رد علوم شناختی برای ارزیابی عوامل شرناختی   7171)بزاز آب نار و هم اران، اس  

های اجتماعی جایگاه مهمری دارد.  های رسانهدادهوتحلیل کالننهن کاربران از طریق تجزیه

اعی، ساالت روانی و رتتاری کاربران را با کمک علروم  عوامل اجتم»توان به همین خاطر می

ویرژه  بنرابراین امرروزه تضرای مجرازی بره     .  1331)خررازی،  « شناختی، مورد مطالعه قررار داد 

ترر از قبرل ترراهم    های اجتماعی ام ان رسیدن به این شناخ  را بایار بیشتر و دقیرق رسانه

 نموده اس .

هرای  سرازد ترا مؤلفره   اجتماعی، محققان را قادر مری های های رسانهدادهکارگیری کالنبه

های مربوط به ترأثیرات  وتحلیل نمود و بینشتجزیهمورد شناختی مهم را در جوامع مجازی 

بر این اساس مائله این پرژوهش شناسرایی روی ردهرای    شناختی را اسصاء و استفاده کرد. 

اجتماعی در قال  معرتی ابعاد و های های رسانهدادهوتحلیل کالنعلوم شناختی برای تجزیه

وتحلیرل  هدف این تحقیق ارائره مردل مفهرومی تجزیره    »های این سوزه اس ؛ بنابراین مؤلفه

های مختلفی اس . رو « های اجتماعی براساس روی رد علوم شناختیهای رسانهدادهکالن

هرا بردون در    شود. برخی از ایرن رو ها در کشور استفاده میدادهوتحلیل کالنبرای تجزیه

های شناختی و تنها مت ی بر دیگرر روی ردهرا و الگوهرای مرسروم انجرام      نظر گرتتن مؤلفه

هرای  هرا رسرانه  دادهوتحلیرل کرالن  شود؛ بنابراین خأل روی رد علوم شناختی برای تجزیهمی

گیرری و توجره بره روی ردهرای علروم      شود. درواقرع بهرره  اجتماعی در کشور اسااس می

هرا  ارزیابی انهان کاربران و ترأثیرات شرناختی محتروا و سراختار ایرن رسرانه      شناختی برای 

 تواند به توانایی و قدرتمندی کشور در تضای مجازی کمک شایانی کند.می

وتحلیرل  سؤال اصلی تحقیق این اس  که مردل مفهرومی تجزیره   » با توجه به موارد توق

. اهمیر  اجررای ایرن    «چیا ؟ختی های اجتماعی با روی رد علوم شناهای رسانهدادهکالن

تری از روی ردهرای شرناختی   های علوم شناختی، تصویر دقیقپژوهش در شناسایی ظرتی 

کنرد و ترصرتی   های اجتماعی در کشور ترراهم مری  های رسانهدادهوتحلیل کالنبرای تجزیه
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 صرورت خالقانره ترراهم   ها و علوم شناختی جه  سل ماائل بهدادهبرای متخصصان کالن

های تعال در این سوزه، ها و شرک گذاران، سازمانکند. برای مدیران، مائولین، سیاس می

بینش و اطالعات مناسبی را برای به خدم  گرتتن این روی ررد بره همرراه دارد و کراربرد     

کند. ضرورت این پژوهش، ضمن خروج از ها را تبیین میدادهعلوم شناختی در عرصه کالن

شناخ  واقعیر ،  ها و محرومی  در های نهن اناانرای شناخ  واقعی وضعی  انفعالی ب

بینی آینده و سل مارائل  های پنهان و پیشتر شناخ  الیهترسیم وضع موجود، مطالعه دقیق

ها آثرار سروء   سازیها و تصمیمتوجهی به آن بر تصمیمخالقانه مفید و ضروری اس  و بی

 خواهد داش .

 

 قيقادبيات و مباني نظری تح

 پیشینه تحقیق

-های اجتماعی: یک بررسی قاعدههای رسانهدادهوتحلیل کالنتجزیه»علمی با عنوان  مقاله

و  1میالدی توسط بزاز آب نار 7171در سال « ها، موضوعات باز و مایرهای آیندهمند از رو 

هرای مختلرب بررای    بنردی از رو  هم اران او انجرام شرده اسر . در ایرن تحقیرق تقاریم      

بندی بره روشری شرناختی برا روی ررد      وتحلیل ارائه شده اس . در بخشی از این تقایمجزیهت

مطرر  شرده   « عقایرد، اسااسرات  »های اجتماعی تح  عنروان بررسری   محتوامحور در رسانه

و « اسااسرات »، «توجره »در سوزه تجارت، میرزان  « گیریتصمیم»شود که برای اس . بیان می

هرای آنران قابرل ات را اسر ؛ بنرابراین رو        وتحلیل دیردگاه یهکاربران پس از تجز« انتخاب»

گیرری  تررین رو  بررای انردازه   محور، یادگیری محور و ترکیبری  را مناسر   کاوی )واژهداده

 . 7171)بزاز آب نار و هم اران، اسااسات و توجه در محتوای رسانه اجتماعی در نظر گرتته اس  

هرای  ت نگرر  نارب  بره اتارردگی در رسرانه     شناسایی ت ییررا »مقاله علمی با عنوان 

و هم راران او انجرام    7میالدی توسط یو 7171در سال « وتحلیل متناجتماعی چین: تجزیه

                                                           
1. Bazzaz Abkenar. 

2. Yu 
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های رسانه اجتماعی چینی به رو  متن کراوی  دادهوتحلیل کالنشده اس . از طریق تجزیه

امین خرا  را  شناسی چینی طبرق روی ررد محتروایی، مضر    شناختی و زبانو با تحلیل روان

نبا  به نگر  کاربران درباره اتاردگی مورد بررسی قرار داده اس . در این میان هیجران  

مثب ، عصبانی  اسصاء شده اس . با گذش  زمران نیراز بره سمایر  اجتمراعی، توجره و       

 . 7171)یو و هم اران، پشتیبانی بیشتری از اتراد اتارده اس  

هرای شرناختی بررای    دادهوتحلیرل کرالن  تجزیره  مارئله ویرژه در  »مقاله علمی با عنروان  

 1میالدی توسط الحانی 7113در سال « کاربردهای هو  تجاری: در جه  بهبود عمل رد

-های پینیده هوشمند تجاری )مانند رسرانه برای مطالعه محیط و هم اران انجام شده اس .

خ  رتترار و نگرر    های شناختی برای شرنا دادهوتحلیل کالنهای اجتماعی  نیاز به تجزیه

ها ضروری اس . با شناسایی الگوهای رتتراری  گیری اتراد و سازمانمشتریان جه  تصمیم

هرا و  ریزی دقیق و اقدامات مؤثری برای جل  توجه آنتوان برنامهمشتریان و تحلیل آن می

  7113)الحانی و هم اران، همننین بهبود نگر  مشتریان نمود 

 

 های اجتماعيرسانه

هرای  گروهری از برنامره  کننرد:  رسانه اجتماعی را چنرین تعریرب مری    7لینن و هانکاپال

اسرتوار هارتند و ام ران خلرق و      7هرای وب  که بر بنیان ایدئولوژی ی و تناوری 3کاربردی

. کراربران برا    7111، 4جری دیسری )ایکننرد  تبادل محتواهای تولیدشده توسط کاربر را تراهم می

های اجتماعی با تبادل و تعامل اقدام بره تولیرد و انتشرار محتروا     اتصال و عضوی  در رسانه

سرازی مرورد   های هماو به دنبال جریران ها و کانالها با تش یل گروهکنند. در این رسانهمی

 . 7111و دیگران،  5)جوزفنظر هاتند 

 

                                                           
1. Elhoseny 

2. Kaplan and Haenlein. 

3. Applications 

4. ECDG. 

5. Joseph. 
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 های اجتماعيانواع رسانه

جتمراعی،  هرای ا هرای شرب ه  های اجتمراعی بره شرش نروع مختلرب: سرای       رسانه

هرا و جوامرع محتروایی تقاریم     هرا، می رروبالگ  های مجازی، وبالگها، بازیرسانپیام

انرد از:  بندی دیگری با قلمررو موضروعی وجرود دارد کره عبرارت     . دسته)همان شود می

محررور، رسررانپیررام محررور، انتشررارمحور، گفتگومحررور،  محررور، اشررتراف شررب ه»

 . 1،7111)لنداس یپ«هم ارمحور

 

 های اجتماعيکنندگان محتوا در رسانهنندگان و مصرفتولیدک

گیری و تحرول  های ارتباطی و اطالعاتی نقش مهم در ش لپیشرت  و گاتر  تناوری

کننده . مخاطبان امروز ضمن تولید محتوا، مصرف 1311کوئیل، )مکمفهوم مخاط  داشته اس  

هرا در نظرر   ر مطالعرات رسرانه  کننردگان د بندی مختلفی برای مصرفمحتوا نیز هاتند. دسته

شده اس ، مانند سن، جنس، ملی ، نژاد، قومی ، تحصیالت، ش ل، درآمرد، طبقرات   گرتته 

کننردگان  بندی تولیدکننردگان و مصررف  در ادامه به تقایم . 1332)تیروزی و هم راران،  اجتماعی 

 های اجتماعی اشاره شده اس .محتوا در رسانه

مرردم در تضرای    عمروم  توجه بره ضرری  نفرون اینترنر ،    با کاربران )عموم مردم(: .0

گیرند؛ اما آننه که های ماتقیم و غیرماتقیم قرار میمجازی سضور دارند و تح  تأثیر پیام

هرای  برای تولید محتوا مهم اس ، انگیزه و هدف کاربران بررای سضروری تعرال در رسرانه    

ه ضمن مشارک  در تولید محتروا  شوند کاجتماعی اس . کاربران تعال به اترادی اطالق می

هرای  کنند؛ اما عموم مردم ساضر در رسرانه ها نیز شرک  میهای اجتماعی و پویشدر کنش

کننرد و در برخری   پردازند و کمتر تولید محتروا مری  اجتماعی به دریات  و مطالعه محتوا می

 .)همان کنند موارد نیز محتوای دیگران را بازنشر می

های دولتی، عمومی و خصوصی کره  ها و شرک شامل سازمان ر:وکاصاحبان کسب .8 

 کنند.در زمینه تولید محتوا، تأمین محتوا و ارائه خدمات در زمینه محتوا تعالی  می

                                                           
1. Landscape. 
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هررای مختلررب سرراکمیتی و دولترری کرره نقررش نظررارت،  بخررش حاکمیتتت محتتتوا: .3 

 .  1336انااری، )خوشود گذاری و استانداردسازی را بر عهده دارند، اطالق میقانون

 

 ها  دادهکالن

های اطالعاتی با سجم باال، سرع  باال و تنوع باال هاتند که عنوان سرمایهها بهدادهکالن

ترر سرازند،   گیری را غنینیازمند ش ل جدیدی از پرداز  اطالعات هاتند تا بتوانند تصمیم

در .  7111و دیگرران،   1زکروز )بال بینش جدیدی را کشب کننرد و نیرز تراینردها را بهینره نماینرد     

شود که مدیری ، کنترل، پرداز  و تحلیل اطالق می هاداده ای ازتعریب دیگر، به مجموعه

پرذیر نیار . انردازه مقیراس     هرای سرنتی ام ران   ها و ابزارهرای بررسری داده  ها با رو آن

  .  7113، 7هورس )اوهلطور مداوم در سال رشد و اتزایش اس  داده، بهکالن

هرا و منرابع مختلفری همنرون     توسرط تنراوری   3هرا دادهکرالن  ها:منابع تولید کالن داده

و  4)گوکراپ های اطالعاتی، اینترن  اشیا ، تلفن همراه، خدمات و سرویسهای اجتماعیشب ه

متون و اسرناد اینترنتری، آرشریو      های ساگر،های مبتنی بر وب، شب هگزار   7112دیگرران،  

 شود.تولید می  7114، 5مدیا)اوریلدر مقیاس بزرگ ع س، صوت و ویدیو 

 4.4مریالدی،   7113 هرای جهرانی در سرال   سجرم کلری داده   ها:دادهوضعیت رشد کالن

 7111، سررال  7112سرری، دی)آی زتابایرر  16مرریالدی،  7116، سررال  7114، 2سرریدی)آی 6زتابایرر 

بینری  بایر  رسریده اسر . پریش    زتا 42میالدی به  7171بوده و در سال  زتابای  33میالدی، 

مریالدی بره    7131زتابای  و در سال  125میالدی به  7175ها تا سال دادهشود سجم کالنمی

 . 7113، 1)دیجیتال اکونومیزتابای  خواهد رسید  7147میالدی به  7135زتابای  و در سال  617

                                                           
1. Blazquez. 

2. Ohlhorst. 

3. Big Data. 

4. Gökalp. 

3. O’Reilly Media. 

 .یک زتابای  معادل یک میلیارد ترابای . 6
7. IDC. 

8. Digital economy compass. 
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 های اجتماعيها در رسانهدادهکالن

نندگان با گاتر  روابط و ایجاد رویدادها در زمران واقعری   کتعالی  کاربران در نقش مصرف 

در  . 7111جروزف و دیگرران،   )های گونراگون شرده اسر     ها به شیوهموج  اتزایش سرع  تولید داده

 11کردند، اما در سرال ساضرر   ها، تقط اطالعات ساختاریاتته را مدیری  میگذشته سازمان

هرای  شرود. ایرن داده  های اجتماعی تولید میرسانه ها ساختارنیاتته و از طریقدرصد از داده

های مختلب مانند متن، ویدئو، صوت و تصراویر، کلیرک، الیرک،    ساختارنیاتته بیشتر در قال 

هرای اجتمراعی،   هرای رسرانه  دادهبا مدیری  کرالن .  7111و دیگرران،   1واله)ایموجی، استی ر اس  

، سررگرمی، آمروز ، اقتصراد،     7111، 7لیترز ج)اسرت های علم، هنر، سیاس ، مدیری  بحران سوزه

  1332)تیروزی و هم راران،  ترهنگ، دین و مذه    7113، 3هورس )اهلوکار، بازاریابی تجارت، کا 

از وضرعی     7113، 4)مارکوززیرا شناخ  و بینش ارزشمندی دچار تحولی اساسی شده اس ؛ 

 کند.تراهم می  7112، 5وخی)مرزهای قابل اعتماد گیریموجود و آینده برای تصمیم

 

 های اجتماعيها در رسانهمديريت داده

وتحلیرل اسرتفاده شرود نیراز بره داشرتن اطالعرات برا         هرای تجزیره  قبل از آن ره از رو  

ها، اطالعات به انردازه و  وتحلیل اس ؛ بنابراین با مدیری  دادههای مناس  برای تجزیهویژگی

ها، تمرکرز برر   . در مدیری  داده 6،7111)شراهاتیا شود می سازیسازی و نخیرهپاف سجم مناس ،

بنردی ،  سرازی، طبقره  ها )انتخاب معیارهای ارزیابی، پراف پرداز  دادهها، پیشآوری دادهجمع

کره بررای     7111و هم راران،   2)پنرگ سازی اس  پرداز  )متن، صوت، تصویر، ویدئو...  و نخیره

 . 1،7113)بهاسالکند نی میهای موجود کمک شایاشناسایی الگوریتم

                                                           
1. Valle. 

2. Stieglitz. 

3. Ohlhorst. 

4. Marquez. 

5. Marzouki. 

6. Sahatiya. 

7. Peng. 

8. Bhathal. 
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 های اجتماعيعلوم شناختي  و رسانه

و م ز اناان در مواجهه با رویدادهای اطراف خود اسر .   1علمی نهن مطالعه علوم شناختی،

مانند ساتظره، ادراف،   3و هوشیاری 7در این تعریب منظور از نهن، مجموع نمودهای هوشمندی

علروم   . 1331)شرریفی سراعدی،   هوشریارانه شرناختی اسر     استدالل، تف ر و نیرز تمرام رونردهای نا   

شناسری  شناسی شناختی، علوم اعصاب شرناختی، زبران  روان ای ازجملهرشتهشناختی مطالعه میان

علروم شرناختی بره جمرع      . 1331)نانیارلی و هم راران،  شناختی، تلافه نهن و هو  مصنوعی اس  

   . 1331)تاگارد،  شودها گفته میایی و تالقی آناتزشود، بل ه به همها گفته نمیتمامی این رشته

های پنهان را در تولید، انتشار و تبادل محتروا  کارگیری علوم شناختی، برخی ویژگیبا به

ای صرورت گرتتره در جوامرع    در تضای مجازی و همننرین اتصراالت و ارتباطرات شرب ه    

 .   4،7115)بولوگنایتوان کشب نمود مجازی می

هرای اجتمراعی   های علوم شناختی  و ارتبراط آن برا رسرانه   سی زیرشاخهدر ادامه به برر

 پرداخته شده اس .

 
 های اجتماعيفلسفه ذهن  و رسانه. 1

هرای نهرن،   ای از تلافه اس  که بره مطالعره ماهیر  نهرن، تعالیر      تلافه نهن شاخه

نحروه  پرردازد. تلارفه نهرن بره     ها با بدن مادی میخصوصیات نهن، هوشیاری و رابطه آن

. تلافه نهن و رسانه در ترال    1331)شریفی ساعی،پردازد عمل رد م ز و ارتباط آن با بدن می

ها توسط م رز و نهرن   اس  تا به سؤاالت گوناگونی در جه  دریات  و مصرف پیام رسانه

اند از: پیام با چه سازوکاری دریات  دهد. برخی از این سؤاالت عبارتو واکنش بدن پاسخ 

کننده محتوا بوده چه تأثیری پذیرتته و چگونه ترأثیر را  شود؟ نهنی که مصرفمیو مصرف 

ای توسرط م رز چگونره صرورت     محتروای رسرانه  « انتخراب »کند؟ تلارفه  به بدن منتقل می

گیرند؟ این ه پذیرند؟ یا یاد میها آگاهی میها از محتوای رسانهگیرد؟ چگونه نهن اناانمی

                                                           
1. Mind. 

2. Intelligence. 

3. Consciousness. 

4. Bolognesi. 
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 ها،های نهن ما از پا کند؟ برداش ها را درف میی از رسانهنهن چگونه اطالعات دریاتت

 ها چگونه اس ؟تصاویر و یادداش 

کنند که اناان کدام رویداد محیطی را مرورد توجره   های شناختی درواقع تعیین میمؤلفه 

کند. مخاطبران  بخشد، چگونه دیدگاه دیگران را درف میدهد و چه معنایی به آن میقرار می

طور که تولیدکننده محتروا هارتند در عرین سرال محصرور نظرام اجتمراعی        ران همانو کارب

اند. رشد و تحرول اناران و انطبراق آن برا محریط ساصرل       ها را اساطه کردهباشند که آنمی

 های تردی اناان اس .المللی و ویژگیهماهنگی نظامات اجتماعی، بین

قش مهمری در سرازندگی یرک تف رر     توانند نهای اجتماعی؛ همه مخاطبین میدر رسانه

هرای  گیری دانش جمعی و پدیدههای اجتماعی در ش لخا  در انهان داشته باشند. رسانه

ای اجتمراعی بره دیگرر    هرای رسرانه  نوخاسته بایار مؤثرند. ادراکی کره از اطالعرات و داده  

الگوهرای   هرا، الگوهرای نهنری،   ها، سروگیری شود تابعی از نحوه القای آنکاربران منتقل می

هرای  رتتاری و عوامل اجتماعی اس  که همگی بر ادراف اناران اثرر دارد. محتروای رسرانه    

اجتماعی تأثیر ماتقیم و غیرماتقیم بر کاربران دارد؛ زیرا اناان از عوامل ترردی، رتتراری و   

 . 1331)خرازی، پذیرد محیط اجتماعی تأثیر می
 

 های اجتماعيشناسي شناختي و رسانهروان. 2

شناسی شناختی به بررسی ترایندهای درونی نهن ازقبیل توجره، هیجران، ساتظره،    روان

در رسرانه دو  .  1334های شرناختی،  )سای  ستاد توسعه علوم و تناوریپردازد گیری میادراف و تصمیم

کند. رسانه تنها آننه را که در جهران خرارج   عامل محتوا و ساختار میزان توجه را تعیین می

کند و مخاط  آن را واقعی سازد، بل ه دنیایی برای مخاطبان خلق میمنع س نمی گذرد،می

تروان از روی  هرا را مری  . تصورات نهن اناان 1331)ج اون هاریس، پذیرد پنداشته و تأثیر می

هرای  هرا سررمایه  دادهها استخراج و تحلیل کررد. ایرن کرالن   دادههای اجتماعی و کالنرسانه

شرود.  ها، الگوهای ساکم بر انهان مردم شناسرایی مری  طالعه بر روی آنعظیمی اس  که با م

هرای اطالعراتی قررار    ها و اطالعاتی کره مرردم برر روی ایرن شرب ه     اکنون بیگانگان از داده

بررای اسصراء   .  1331)خررازی،  کننرد  مردم یک کشور استفاده می دهند، برای شناخ  نهنمی
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تروان برا اسرتخراج کلمرات     اجتماعی را نمی سانهمقصود و اهداف پش  پرده یک نظر در ر

تعیین کرد، زیرا نیاز به اطالعات بیشرتر از اسااسرات، تف رر، عقایرد و      قطعطور کلیدی به

 . 7113و هم اران،  1)موهان های اجتماعی داردروابط در رسانه
 

 های اجتماعيو رسانه 2علوم اعصاب  شناختي. 3

شردت بره   نمایرد و بره  دهای شرناختی تمرکرز مری   علوم اعصاب شناختی بر روی تراینر 

خواهرد بدانرد کره    های نوروساینس واباته اس . نوروساینس شناختی مری ها و یاتتهرو 

ی ماننرد،  های شرناخت شوند و درباره برخی تواناییهای نهنی چگونه در م ز اجرا میتعالی 

دالل کرردن و ... بره   گیری، اسرت زبان، توجه، یادگیری، تصمیم تشخیص و بازشناسی چهره،

پردازد و درباره این ه این اعمال ویژه و خرا  در  بررسی عینی و آزمایشگاهی ترضیات می

اسرتفاده از   . 1331)تردنبررگ و هم راران،    دهرد شوند استماالتی را ارائه مری م ز چگونه اجرا می

ی را در شرناخت روان هرای مهرم عصربی   سازد تا شاخصای، اناان را قادر میمحتوای رسانه

های مربوط به نحوه استفاده از ت ییرات وتحلیل نمود و بینشنظیری بتوان تجزیهجمعی  بی

 . 7111)موریس، صورت تابعی از زمان کا  نمود را به

هرای اجتمراعی   گیر برودن اسرتفاده از رسرانه   محققین و دانشمندان علوم اعصاب از همه

هرای  ایندهای شناختی اجتمراعی و سیارتم  توانند اطالعات و دانش جدیدی در مورد ترمی

هرا خواهرد برود.    عصبی کا  نماید؛ بنابراین، این دانش کمک و پشتیبانی مناسبی برای آن

های اجتماعی، تأثیرات ساصرل  های اجتماعی مخاطبان برای استفاده از رسانهدالیل و انگیزه

 . 7115و هم اران، 3)مشیاز مشارک  در تولید و توزیع محتوا اس  
 

 های اجتماعيشناسي شناختي و رسانهزبان. 4

طور اختصاصی روی سیطه زبران اسر . ایرن    ای اس  که تمرکز  بهشناسی سوزهزبان

هرا و ارتبراط برقررار کرردن ایرن اجرزا       رشته به اجزای زبان و خوا  مشترف تمامی زبران 

                                                           
1. Mohan. 

2. Cognitive neuroscience. 

3. Meshi. 
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بطره میران زبران اناران،     شناسی شناختی به بررسی رازبان  1331تردنبرگ و هم اران، )پردازد می

پردازد. با مطالعره زبران براسراس تجربیرات مرا از      نهن و تجارب اجتماعی و تیزی ی او می

ترین ماائلی که در علروم  شود. ی ی از مهمسازی میار میجهان، نحوه درف و شیوه مفهوم

چگرونگی  »شناختی مطر  اس ، رابطه زبان و تف ر اسر . از کارکردهرای ایرن رشرته بره      

نمایی اطالعات زبانی در نهن، چگونه یادگیری زبان، چگونگی درف و استفاده از زبران،  باز

-)عظیمیتوان اشاره نمودو ... می« سازیهای تصوری یا تصویرسازی نهنی و مفهوموارهطر 

هرای اجتمراعی همنرون    های اجتماعی و اقدام به کنشکاربران در رسانه . تعالی  1331ترد، 

کرارگیری از  سازی بایار اثرگذار شده اس  و بهسازی و برجاتهگفتمان زدن برای 1هشتک

، 5، الیرک 4، کلیک3، استی ر7جای متن همنون ایموجیهای جدید برای انتقال معانی بهقال 

شناسی در تضای مجازی را بره وجرود   و ...، سبک جدیدی از مطالعات زبان 6دایرک  کردن

 آورده اس .

شده شناختی پنهانبینی قصد روانی خا  زبان و همننین پیشهاوتحلیل لحنبا تجزیه

در متن، نقش معنایی کلمات کلیدی مرتبط با موضوع مورد اسرتفاده در یرک نظرر یرا پیرام      

، مردلی براسراس اسااسرات،    هرا دادهکرالن  پرداز خا  باید رمزگشایی شود؛ بنابراین با 

هرای  بندی مناس  با استفاده از الگوریتمهای مبتنی بر زبان متن و طبقهمعناشناسی و ویژگی

 . 7113و هم اران،  2)موهانکنند مختلب یادگیری ماشین ایجاد می
 

 هوش مصنوعي و علوم شناختي. 5

هرایی مشرابه رتتارهرای هوشرمند     توانرد واکرنش  کارگیری تناوری هو  مصنوعی میبه

ی و اسرتدالل بررای سرل    اناانی را برای درف شرایط پینیده، توانایی کا  دانش، یرادگیر 

                                                           
1. Hashtag. 

2. Emoji. 

3. Sticker. 

4. Click. 

5. Like. 

6. Direct. 

7. Mohan. 



 133 / های اجتماعی با روی رد علوم شناختیهای رسانهدادهکالن لیوتحلهیتجزمدل مفهومی  مقاله پژوهشی: ررررررررررررررررر

 

هرا را ترراهم   های استداللی و پاسخ موتق بره آن سازی ترایندهای تف ری، شیوهماائل، شبیه

معرتی شرده  « های هوشمنددانش شناخ  و طراسی عامل»عنوان نماید. هو  مصنوعی، به

 اس .  

ییردها،  ها، تأییدها و عردم تأ ها، کلیکهای اجتماعی؛ مانند نظرات، پا محتویات رسانه

هرای اجتمراعی منجرر    ها در رسرانه دادهاستی رها و ... که با مشارک  کاربران به ایجاد کالن

بررای شناسرایی   هرا  وتحلیرل داده کرارگیری هرو  مصرنوعی و تجزیره    شده اس ، زمینه به

های الگوهای رتتاری، گفتاری، نوع ارتباطات کاربران، مصرف نوع محتوا، اهمی  و اولوی 

  .  7111و هم اران،  1)عبدال نیها و ... شده اس  ها و نیازها، سلیقهی خواستهت ری، پیگیر

 

 های اجتماعيهای رسانهدادهوتحلیل کالنرويکردهای شناختي تجزيه

های گوناگونی وجرود دارد. قبرل از انتخراب ایرن     ها رو دادهوتحلیل کالنبرای تجزیه

تحلیرل مشرخص شرود؛ زیررا انتخراب رو       وها، ابتدا باید روی رد شرناختی تجزیره  رو 

وتحلیل مت ی به نوع روی رد شناختی خواهد بود. روی رد شرناختی بره دو روی ررد    تجزیه

بندی شده اس . در ادامه به تشریح هرر یرک   تقایم« محورساختاری یا شب ه»و « محتوایی»

 پرداخته شده اس .

هرای  ر موضوعات در رسانهدر روی رد محتوایی تمرکز ب رويکرد شناختي محتوايي:. 0

های متن، تصویر، ویدئو، صوت و... اس  که بیرانگر اسااسرات، عقایرد،    اجتماعی در قال 

ها، هیجانرات )شرادی،   ها، زبان، استداللها، نائقهها، سلیقهها، دیدگاهها، نگر ات ار، توجه

کننردگان  خوشحال، غمگین، عصبانی، عاطفی، ترس، وسش ، تعج ، اتارده و ...  مصرف

ها سعی دارند از انتشار اطالعاتی را که منجر به ایجاد دول .  7171و هم اران،  7)بزاز آب نار اس 

-های تراوانی برای ساکمی  به وجود میشود اجتناب کنند؛ زیرا چالشاسااسات منفی می

ات را کننرد ترا تهدیرد   دادها با روی رد شناختی تال  مری وتحلیل کالنها با تجزیهآورد. آن

                                                           
1. Abdul Ghani. 

2. Bazzaz Abkenar. 
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درواقرع ابتردا بره موضروعات برا سجرم باریار زیراد         .  7113و هم راران،   1)ژانرگ کاهش دهند 

های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... تولید شرده  ها  که توسط کاربران در عرصهداده)کالن

گیرد. در این بررسی دالیل استقبال همگان از آن محتوای بایار اس ، مورد بررسی قرار می

زمانی که مخاط  تعال و هدتمند اس ، توجه و تعالی  نهنی خرود   . 7،7113)دریسرد اهمی  دا

ها، میرزان توجره   محتوای رسانه« ماتقیم»کند. در اثرات را متوجه یاتتن محتوای مورد هدتش می

هرای عراطفی   یابد که مم ن اس  به ت ییرات رتتاری بیانجامد یا پاسخو برانگیختگی اتزایش می

های نوین انتخاب و گزینش محتوا به دلیل تنوع محتروا و  رسانه« مشروط». در اثرات را تعال کند

 . 1333)پرس، خشنودی و رضای  مخاطبان مؤثر اس منابع مختلب در میزان 

هرا نشران داده   مطالعات تصویربرداری عصبی از رتتارهای اجتماعی تعاالن در این رسانه

طور قابل اعتمادی از مناطق م رز را بره   ربران بهاس  که ات ار، اسااسات و اهداف دیگر کا

گرذاری، دریاتر  اطالعرات و    گیرد، این مناطق درگیرر در م رز، بررای اشرتراف    خدم  می

تر مؤثر اسر ؛ بنرابراین برا پررداز  اسااسرات، ات رار،       همننین در ایجاد نهنی  گاترده

تروان کمرک   اجتماعی  می هایعقاید، توجه، ادراف، هیجانات و ... )متأثر از محتوای رسانه

ترأثیرات محتروای   .  7115و هم راران،  3)مشری شایانی به کاربران در خلق محتوای جدیرد نمایرد   

های اجتمراعی برر روان کراربران و عمروم تعراالن مم رن اسر  صردماتی همنرون          شب ه

تروان  ها دالیرل ایرن اتارردگی را مری    دادهاتاردگی را به همراه داشته باشد، با تحلیل کالن

 .  7171و هم اران،  4)یانگشخیص و برای رتع آن اقدامات مناسبی را انجام داد ت

؛ «محرور سراختاری و شرب ه  »در روی ررد   محور:رويکرد شناختي ساختاری و شبکه .8

ای کرراربران و انبرروه  پژوهشررگران و محققرران برره بررسرری روابررط و ارتباطررات شررب ه    

هرا،  هرا، انتخراب  هرا، واکرنش  هرا، کرنش  دامپردازند. مطالعه رتتارهرا، اقر  کنندگان میمصرف

وتحلیل براساس کننده اس . تجزیهسازی کاربران در شب ه بایار تعیینها و جریانمشارک 

                                                           
1. Zhang. 

2. Driss. 

3. Meshi. 

4. Yang. 
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هرای همارو،   ت رر، طیرب  هرای هم راری، اجتماعرات هرم    این روی رد به شناسایی گرروه 

شب جرائم، کند. همننین برای شناخ  و کهای پنهان و اقدامات اجتماعی کمک میجریان

  . 7111و هم اران، 1)عبدال نیها مؤثر اس  تقل ، خراب اری

محرور اعرم از   گرتتره شرب ه  هرا در جوامرع شر ل   های اجتماعی با تعالی کاربران رسانه

انرد کره   ها، ساختاری از جوامع مجازی را به وجرود آورده ها و همگام شدن در پویشگروه

های روابط کراربران در  ر، نیاز به شناخ  از ویژگیمحورتتارهای آنان در این ساختار شب ه

و  7)اسرمی  ای اسر   ها از طریق اقدامات شرب ه این جوامع، نحوه رتتار آنان، توجه و انتخاب

های اجتماعی محققان را ملرزم بره   کننده از رسانهساختار شب ه نهنی استفاده.  7113هم راران،  

ای های سایر کاربران در یرک سراختار شرب ه   همطالعه و تف ر در مورد ساالت نهنی و انگیز

های اجتمراعی اطالعرات   عنوان مثال ساالت نهنی قبل و بعد از این ه کاربر شب هکند؛ بهمی

 .  7115و هم اران، 3)مشیکند را پخش می

های در پیوندها و گره« شدهشناسایی دانش تعبیه» محور بردر روی رد ساختاری و شب ه

ای بررای  وتحلیرل رتتارهرای شرب ه   های اجتماعی تمرکرز دارد. تجزیره  نهشب ه کاربران رسا

رود )تأثیرات اجتماعی بره معنرای   بینی تحوالت به کار میشناخ  تأثیرات اجتماعی و پیش

شرود . نفرون و   میزان توانایی اتراد تعال برای تأثیرگذاری بر دیگر کاربران در شب ه تلقی می

)برزاز آب نرار و   ع کردن پیروان و اعضای بیشتری خواهد بود تأثیری که برای جل  توجه و جم

 .  7171هم اران، 

 

 های اجتماعيهای رسانهدادهوتحلیل کالنهای تجزيهروش

ها قرار داشته کره قرادر   سیگنال اطالعات و اناان از دوران کودکی در معرض انبوهی از

سررع  آموختره کره    اناان به گانه اس . همننین م زها از طریق سواس پنجبه دریات  آن

ها واکنش نشان دهرد.  وتحلیل کند و ناب  به آنها را تجزیهچگونه این اطالعات و سیگنال

                                                           
1. Abdul Ghani. 

2. Smith. 

3. Meshi. 
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طرته قررار گرتتنرد، بنرابراین    یک هایهای جمعی، مخاطبان در معرض پیامبا تعالی  رسانه

هرا صرورت   اناران طرته بر روی نهن و م ز های یکها بر تأثیرات این پیاممطالعه و تحلیل

صورت تعاملی، کاربران های اجتماعی، ارتباطات و تبادالت بهسپس با ظهور رسانه گیرد.می

هرای اجتمراعی،   ها در رسانهگیری سجم بایار زیاد دادهرا درگیر تولید محتوا نمود. با ش ل

 ها سیاتی شد.دادهکالن وتحلیلهای تجزیهنیاز به رو 

شرود. ایرن   محاروب مری   های اجتماعی یرک رشرته پینیرده   های رسانهتحلیل داده

های خام های اضاتی در دادهیپینیدگی به خاطر نهنی  در بازبینی متن، محیط و ویژگ

هرا بررای رعایر     هرا، سرازمان  دادهوتحلیرل کرالن  . با تجزیه 7113و هم اران، 1)مارکوزاس 

هرای راهبرردی   ازی توانرایی و شرایط، باید قادر به تجدید و بازسر  الزامات ت ییر محیط

وتحلیرل مرورد   هرای تجزیره  ترین رو . در ادامه مهم 7111و هم اران،  7)شامیمخود باشند 

 بررسی قرار گرتته اس .

به مفهروم اسرتخراج اطالعرات پنهران و شناسرایی الگوهرا و روابرط از         :3کاویداده. 0

. در بخرش مهیرررراسازی    7111 و هم اران، 4)آریهای تولیدشده در سجم بایار زیاد اس  داده

 کراوی داده صورت یک قال  مناس  بررای شده و بهها خارج های بزرگ، دادهداده، از بانک

هم راران،   و 5)گراهرام شود کاوی انجام میاتزارها دادهتوسط متخصصین و نرم شده، سپس آماده

 . 6،7116)مایوها برای کاربرد خا  اس  کاوی استخراج الگو از داده. درواقع داده 7111

هرا  های مرتبط، متخصصان اطالعات متنی را از رسانهبا استفاده از تناوری متن کاوی:. 8

زمران پررداز  زبران محتروای مردمری همنرون       کارگیری هما بهکنند، سپس باستخراج می

 .   2،7111)شاهاتیاکنند وتحلیل میها و ... را تجزیهها، نظرسنجیها، پاسخکامن 

                                                           
1. Marquez. 

2. Shamim. 

3. Data Maining. 

4. Ari. 

5. Graham. 

6. mayo. 

7. Sahatiya. 
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هرای کراربردی هرو  مصرنوعی     یادگیری ماشینی ی ری از شراخه   :0يادگیری ماشین. 3

م، تجربره را بره دانرش    صرورت مرداو  اس . یادگیری ماشین از طریق ترایندهای یادگیری به

دهرد کره الگوهرا و    ایرن توانرایی را مری    سامانهکند. این ترایند یادگیری مداوم به تبدیل می

  . 7112، 7)هرگ قوانین را با سرعتی که همواره در سال اتزایش اس ، شناسایی کند 

وکارهرا را بررای   س وهای یادگیری ماشین، چگونگی ت ییرات ایجادشده در مایر کا 

. یرادگیری ماشرین برا اکتاراب      7111)گرارتنر، وتحلیل، تراهم نموده اس  و بینش تجزیهتهم 

)عبرردال نی و  کنرردهررا ارائرره مرریتررری از رویرردادها و واقعیرر هررای بیشررتر، پاسررخ دقیررقداده

 . 7111هم اران،

کارگیری تناوری شب ه عصبی عمیق، یعنی یادگیری عمیق ترایند به :3يادگیری عمیق. 0

ان متعردد در راسرتای سرل مارائل     هرای پنهر  ز معماری شب ه عصبی با کشب الیهاستفاده ا

یادگیری عمیق ی ی از کارکردی تناوری هو  مصنوعی اس . در سروزه  .  7116، 4مایو)اس 

گیری با خلرق الگوهرا را تقلیرد    شناختی، عمل رد م ز اناان در پرداز  اطالعات و تصمیم

نیرز   6یا شب ه عصبی عمیق 5ان یادگیری عصبی عمیقعنوکند. یادگیری عمیق همننین بهمی

ی یرادگیری  اکثر کاربردهای امروزی هو  مصنوعی بر پایه.  2،7171هارگراو)شوند شناخته می

های عصبی و تبدیل نمرودن  عمیق هاتند. به لطب ام ان گاتر  دادن سریع طراسی شب ه

تروان  ید، مقیاس یادگیری عمیق را مری های جدتر با الیهتر و قویهای پینیدهها به سامانهآن

 . 7112)هرگ ، سادگی ت ییر داد و آن را با کاربردهای بایار زیادی منطبق کرد به

برای بررسی و تحلیل ات رار و اسااسرات از پررداز  زبران      :2پردازش زبان طبیعي. 2

زبران   کلمات، یادگیری و ترکیبی بررای پررداز    برشود. سه رو  مبتنی طبیعی استفاده می

                                                           
1. Machine Learning. 

2. Herget,. 

3. Deep Learning. 

4. Mayo. 

5. Deep Neural Learning. 

6. Deep Neural Network. 

7. Hargrave. 

8. Natural Language Processing(NLP). 
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وتحلیل نظر و اسااسرات در محتروای   طبیعی مرسوم اس ، بنابراین برای استخراج و تجزیه

وتحلیرل اسااسرات، نظررات در    های اجتماعی بایار کراربرد دارد. برا کمرک تجزیره    رسانه

دهنده محصوالت، خدمات و همننین سرالیق، عالئرق،   ها ارائههای اجتماعی، سیاس رسانه

 1)بزاز آب نرار شود دهند مشخص میهر موضوعی که مردم به آن اهمی  میها یا توجه به نشان

 . 7171و هم اران، 

مبتنی بر یاتتن روابط اجتماعی  7های اجتماعیوتحلیل شب هتجزیه تحلیل شبکه:. 6

های اجتماعی برا اسرتفاده از تئروری شرب ه و مبتنری برر       بین کاربران مختلب در رسانه

عنروان روشری مهرم بررای کشرب      به تحلیل شب ه ها و اتصاالت اس .های گرهتعالی 

شناسری و رتترار   روابط خراب ارانه، جرائم، تقل  و همننین شناخ  مبتنی برر جامعره  

وتحلیرل در علرومی همنرون    کنندگان متجلی شده اس . ایرن تجزیره  عی مصرفاجتما

توجهی برخوردار بروده   شناسی مؤثر بوده و از نتایج قابلشناسی، پزش ی، زیا اناان

های اجتماعی تبردیل  ها و رتتارشناسی جریانزنیاس  و به روشی محبوب برای گمانه

 . 7111)آری و هم اران،  شده اس 

وتحلیل شامل طیب وسیعی از ابزارهای ریاضی، آمراری  تجزیه وتحلیل آماری:تجزيه. 1

 دار تبردیل ای را به الگوهای ارزشرمند معنری  های پینیدهتواند دادهاس  که می محاسباتیو 

ها به مردل و الگوهرای مرورد نظرر     . به کمک ابزارهای ریاضی داده 7111و هم اران،  3)والهکند 

 رساند.  لیل این الگوها، محقق را به پاسخ سؤاالت خود میوتحتبدیل و با تجزیه

 

 دهيسازی و گزارشبصری

 ها عبارت اس  از نمایش اطالعات کمی در قال  نمودارها و گراتیکمصورسازی داده 

هرا،  مصورسرازی داده در کشد. بره بیران دیگرر،    ها را برای درف بیشتر به تصویر میکه یاتته

ها قابل مفهوم و نتایج قابل درف دهند تا برای اناانری نمایش میطور تصویاطالعات را به

                                                           
1. Bazzaz Abkenar. 

2. NSA. 

3. Valle. 
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های کلیردی را  تواند بینشای صورت گیرد، میها اگر به نحو شایاتهباشد. مصورسازی داده

 . 7111)عبدال نی و هم اران، ها به محققان منتقل نمایدهای پینیده دادهاز درون باته

 

 هادسترسي داده

هرا  ها، نتایج آن تح  شرایط و مقرراتی برای اتراد، شررک  وتحلیل دادهدر پایان تجزیه 

گیرد. بخشی از این دسترسی تنی و بخشی دیگر محتروایی  ها در دسترس قرار میو سازمان

 . 7111)عبدال نی و هم اران،اس  

 

 های شناختيفناوری

اتزارهرای  سرخ   هرا، سرازی داده ها و نخیرره های اجتماعی برای مدیری  دادهدر رسانه

اتزارهرای مختلفری   هرا نیرز نررم   دادهوتحلیل کالنسیاتی وجود دارد. برای پرداز  و تجزیه

اتزارها  مزیتی رقابتی برای موتقی  در عرصره  ها )زیرساخ  و نرموجود دارد. این تناوری

هرای اجتمراعی از   جهانی جهر  عضروگیری کراربران دارد. محققران بررای مطالعره رسرانه       

گیری شناخ  اجتماعی و مطالعره نهرن و   های بایار متنوع و گوناگونی برای اندازهتناوری

رونرد،  منابعی که برای پژوهش در علوم شرناختی بره کرار مری     کنند.م ز کاربران استفاده می

سنجی، منابع تناوری اطالعات و ارتباطرات و  اند. منابع رواندچار تحوالت چشمگیری شده

ای هاتند که در ایرن علروم کراربرد    سه منبع عمده ]هادادهکالن[ های اطالعاتی بزرگبانک

هو  مصنوعی از پرکاربردترین اس  و برخری دیگرر    تناوری.  1311)خرازی و هم اران، دارند 

و  7یا، اس نرهای توموگراتی محروری رایانره  1شامل اس نرهای توموگراتی انتشار پوزیترون

زمران را ثبر    هرای م رزی هرم   ها تعالی تناوری اس . این 3تصویرگر رزونانس م ناطیای

شرود مرورد   ها استخراج میهایی که از این تناوریو لذا داده  1331تردنبرگ و هم راران،  ) کندمی

عنوان مثال هنگامی که یک کاربر تصراویر یرا کلمراتی را در    بهگیرد. تحلیل محققان قرار می

                                                           
1. Positron Emission Tomography (PET). 

2. Computerized Axial Tomography (CAT). 

3. Magnetic resonance Imaging (MRI). 
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هرای م رز   شود که کدام قام زارها مشخص میکند، با این ابهای اجتماعی دنبال میرسانه

 ها مورد توجه و عالقه کاربران اس .یک از محتوای این رسانهشود و کدام تعال می

 

 امنیت، قوانین و مقررات

هرا اسر .   دادهترین مارئله دوران کنرونی کرالن   کنندهامنی  اطالعات و سریم خصوصی نگران

های سازمانی باریار مهرم و جنبره ساراس     و انواع داده های خصوصی اترادامنی  اطالعات و داده

. برای تأمین امنیر    7114و هم اران،  1)چنای اس  های بزرگ رسانهها و همننین شرک برای دول 

هرا و راه ارهرای   کرارگیری رو  های کراربردی  برا بره   زیرساخ  و س وهای ارائه محتوا )برنامه

 . 1336اکبری و هم اران، )علیشود مجاز جلوگیری میمختلب از نفون، خراب اری و دسترسی غیر

های اجتماعی، تولید و انتشار محتوا و همننین ضروابط کراربری   در رسانه تعالی برای 

نیاز به تدوین و اجرای سقوق، قروانین و مقرراتری اسر  و از طرتری صراسبان تنراوری و       

اتری  رند باید ترابع قروانین و مقر  ها و اطالعات مردم را در اختیار داروکارهایی که دادهکا 

های اجتمراعی، سفر    ویژه در رسانهها بهدادههای مهم در عرصه کالنباشند. ی ی از دغدغه

 . 7113و هم اران،  7)باثالها اس  سریم خصوصی و امنی  داده

در قوانین و مقررات؛ مباسث مال ی  ت ری برای سمای  از خالقان اثرر بررای رعایر     

ها در نظر شده اس  و گاتر  این قوانین به سوزه آثار تولیدشرده از  ع اناانمصالح و منات

ها، ضروری اس . برای محتوای تولیدشده توسط هو  مصرنوعی  ها و ماشینطریق تناوری

. تنظیم مقرررات محتروایی    1333پور، )کاظمبینی شود نیز مقررات سفاظتی و سمایتی باید پیش

اجتماعی ناب  به تولید محتوای تراخر و اترزایش کیفیر      هایبرای سضور مؤثر در رسانه

هرا  کند و از طرتی بررای سفاظر  از سرالمتی ت رر، جارم و روان اناران      ها کمک میداده

اثرگذار اس  و به لحاظ شرناختی، تحلیرل مناسر  و نزدیرک بره واقعیر  ترراهم خواهرد         

 . 1333)تیروزی و هم اران،کرد

                                                           
1. Chen. 

2. Bhathal. 
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 شناسي تحقيقروش

ای و بره  توسعه-حاظ هدف )نوع تحقیق  در زمره تحقیقات کاربردیپژوهش ساضر از ل

در گام اول، ابعراد  لحاظ روی رد تحقیق در زمره تحقیقات آمیخته )کمی و کیفی  قرار دارد. 

ای و همننرین از  ها با مطالعه تحقیقات پیشین و ادبیرات نظرری بره رو  کتابخانره    و مؤلفه

-های رسانهدادهمتخصصین سوزه علوم شناختی و کالن طریق مصاسبه با خبرگان )نُه نفر از

های اجتماعی که به لحاظ اجرایی و مدیریتی و همننین علمی در سطح بایار باالیی قررار  

دارند  الگوی اولیه ترسیم گردید؛ بنرابراین در گرام دوم، نیراز بره برراز  و تأییرد ابعراد و        

رسشنامه و به رو  پیمایشی نظرات های این مدل توسط متخصصین بود، با طراسی پمؤلفه

-در گام سوم داده آوری شد.جمعصورت تمام شماری  نفر به 27)سجم نمونه متخصصین 

تحلیرل عراملی مرورد تحلیرل قررار گرتر  و        شده از طریق آزمرون ها و اطالعات استخراج

 ها و درنهای  مدل مورد تأیید قرار گرت .ابعاد، مؤلفهبنابراین 

 13بره سردود    بررسی روایی پرسشنامه تحقیق از طریق تحلیل عراملی  شایان نکر اس ،

درصد  اس ؛ بنابراین بیانگر آن اس  که سرؤاالت خروب    111درصد ارز  پرسشنامه )از 

طراسی و تدوین شده اس . پایایی )اعتبار  پرسشنامه از طریق ضری  آلفای کرانباخر  بره   

همبارتگی   دهد کهابل قبول اس  و نشان میاس ؛ بنابراین پایایی پرسشنامه ق 1.265مقدار 

 درونی سؤاالت پرسشنامه در سطح خوبی قرار دارد.

 

 وتحليل تحقيقروش تجزیه

هرای  های مدل از ادبیات و پیشرینه در ابتدا برای ترسیم مدل مفهومی اولیه؛ ابعاد و مؤلفه

هرا  عاد و مؤلفهتحقیق استخراج گردید سپس با طراسی سؤاالت و مصاسبه با خبرگان، این اب

  ایرن ابعراد   1در جردول شرماره )  مورد برازبینی و ارزیرابی مجردد قررار گرتر ؛ بنرابراین       

 شده به همراه منابع آن اشاره شده اس .استخراج
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 (:  ابعاد  مدل تحقیق به همراه منابع0جدول )
 منابع ابعاد منابع ابعاد

تولیدکنندگان و 

کنندگان مصرف

 محتوا

  7111اران، و هم  1)زتیلجن 

  7171و هم اران،  7)یانگ

  7111و هم اران، 3)عبدال نی

  1336)خوانااری، 

روی ردهای شناختی 

 ساختاری

  7171)بزاز آب نار و هم اران، 

  7113و هم اران،  4)اسمی 

  7171و هم اران،  5)یانگ

  7111)زتیلجن  و هم اران، 

 رسانه اجتماعی

  7113و هم اران،  6الدین)سیب

  7171و هم اران،  2والجو)ک

  7111)زتیلجن  و هم اران، 

  7111)سبی و هم اران، 

 وتحلیلتجزیههای رو 

  7171)یانگ و هم اران، 

  7171)بزاز آب نار و هم اران، 

  7111)زتیلجن  و هم اران، 

  7111)سبی و هم اران، 

  7111)عبدال نی و هم اران،

 هامدیری  داده

  7111)زتیلجن  و هم اران، 

  7171)کوالجوو هم اران، 

  7111)سبی و هم اران، 

 های شناختیتناوری

  7113الدین و هم اران، )سیب

  7171)بزاز آب نار و هم اران، 

  7111)سبی و هم اران، 

روی ردهای 

شناختی 

 محتوایی

  7171و هم اران،  1)بزاز آب نار

  7171)یانگ و هم اران، 

  7113و هم اران،  3)ژانگ

  7111تیلجن  و هم اران، )ز

 امنی ، قوانین و مقررات

  7113و هم اران،  11)باثال

  7111و هم اران،  11)آندراد

  7114و هم اران،  17)چن

ها سرؤاالتی در قالر    منظور تأیید و براز  مدل مفهومی اولیه، برای هر یک از ابعاد و مؤلفهبه 

یردانی از متخصصرین نظررات آنران اخرذ و      صورت مپرسشنامه تنظیم شد و به رو  پیمایشی و به

هرا برر ابعراد و ارتبراط     اتزار شد و توسط آزمون تحلیل عاملی، بار بودن مؤلفهها وارد نرمسپس داده

 ها مورد بررسی قرار گرت . در ادامه به تشریح آزمون تحلیل عاملی پرداخته شده اس .بین آن

                                                           
1. Stieglitz. 

2. Yang. 

3. Abdul Ghani. 

4. Smith. 

5. Yang. 

6. Saifeddine. 

7. Kolajo. 

8. Bazzaz Abkenar. 

9. Zhang. 

10. Bhathal. 

11. Andrade. 

12. Chen. 
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 ها  و مؤلفهآزمون تحلیل عاملي جهت بررسي مرتبط بودن ابعاد 

شوند یرا خیرر؟ از   ها بر ابعاد مدل مفهومی بار میمنظور بررسی این موضوع که آیا مؤلفهبه

منظور روشن سراختن  تر از این آزمون بهآزمون تحلیل عاملی استفاده گردید. یا به عبارتی ساده

در آزمرون تحلیرل    ها با ابعاد مرتبط هاتند یا خیر؟ استفاده شده اس ؛ بنرابراین این ه آیا مؤلفه

/. به دس  آید به معنای آن اس  که مؤلفره برا   4شده کمتر از عاملی چناننه بار عاملی محاسبه

/. شود روابرط برین مؤلفره و بُعرد مرورد تأییرد       4و اگر مقدار آن بیشتر از  بُعد، ارتباطی ندارند

ابعراد و  هرای مربروط بره    با تحلیل عاملی صورت گرتته، مشخص گردید که همه گویهاس . 

   آورده شده اس .7/. اس . نتایج در جداول شماره )4ها دارای بار عاملی بیشتر از مؤلفه
 های مدل تحقیق(: آزمون تحلیل عاملي ابعاد  و مؤلفه8جدول )

 ابعاد آزمون
بار 

 عاملي
 بار عاملي هامؤلفه

تحلیل 

 عاملی

ولیدکنندگان ت

 و مصرف

 اکنندگان محتو

1.171 

 1.221 ربران عموم مردم )کا

 1.257 های دولتی و خصوصی ها و شرک وکارها )سازمانکا 

 1.214 ساکمی 

 1.111 رسانه اجتماعی

 1.135 متن

 1.114 تصویر

 1.143 صوت

 1.117 ویدئو

 1.111 ها )الیک و کلیک، هشتک و... دیگر قال 

 1.151 هامدیری  داده

 1.241 هاآوری دادهجمع

 1.251 هاپرداز  و پرداز  دادهپیش

 1.227 هاسازی دادهنخیره

روی ردهای 

شناختی 

 محتوایی

1.113 

 1.262 ادراف

 1.241 اسااسات

 1.217 ات ار

 1.233 عقاید

 1.242 توجه

 1.265 هیجان
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 ابعاد آزمون
بار 

 عاملي
 بار عاملي هامؤلفه

روی ردهای 

شناختی 

 ساختاری

1.217 

 1.111 رتتار

 1.213 امعروابط و جو

 1.154 انتخاب

 1.236 توجه

های رو 

 وتحلیلتجزیه
1.145 

 1.135 کاویداده

 1.114 متن کاوی 

 1.174 یادگیری ماشین  

 1.133 یادگیری عمیق

 1.165 پرداز  زبان  طبیعی

 1.154 آماری   

 1.126 ترکیبی

های تناوری

 شناختی
1.165 

 1.137 ااتزارهسخ 

 1.152 اتزارهانرم

امنی  و قوانین 

 و مقررات

 

1.213 

 1.247 سریم خصوصی کاربران

 1.215 مال ی  ت ری

 1.231 مقررات محتوایی

 

ها با ابعاد از طریق آزمون تحلیل عاملی مرورد بررسری   مرتبط بودن هر یک از مؤلفه

هرای  دهد که تمامی عاملنشان می  1جدول شماره )آمده در دس قرار گرت ، نتایج به

/. هارتند؛  4هرا، دارای برار عراملی براالتر از     شده برای هر یرک از مؤلفره  در نظر گرتته

های زیرمجموعه شوند یا به عبارتی مؤلفهخوبی بار میبنابراین بر روی ابعاد مربوطه به

ها با ابعاد ین مؤلفهدهد؛ بنابراهای مدل را میابعاد مرتبط بوده و تش یل بخشی از سازه

 .به هم واباته هاتند

 

 

 



 711 / های اجتماعی با روی رد علوم شناختیهای رسانهدادهکالن لیوتحلهیتجزمدل مفهومی  مقاله پژوهشی: ررررررررررررررررر

 

 مدل مفهومي

طراسی مدل مفهومی، براساس الگوی سیاتمی طراسی شده اس . برای شناخ  الگوی 

شود که اجزای آن برا ارتبراط و هم راری    عنوان یک کل نگریاته میسیاتمی، به سیاتم به

مردل  »بره ایرن سرؤال کره     کننرد. در پاسرخ   مشترف هدف خا  یا مورد نظری را دنبال می

هرای اجتمراعی برا روی ررد علروم شرناختی       هرای رسرانه  دادهوتحلیرل کرالن  مفهومی تجزیه

هرا مردل تحقیرق طراسری، تأییرد و ارائره       ، ضمن شناسایی و بررسی ابعاد، مؤلفره «چیا ؟

مردل مفهرومی   »توان انعان نمود که هدف کلی تحقیق دستیابی به گردیده اس ؛ بنابراین می

محقرق گردیرده   « های اجتماعی با روی رد علوم شرناختی های رسانهدادهتحلیل کالنوتجزیه

  1های آن در ش ل شرماره ) اس . الگوی ساصل از این پژوهش و روابط بین ابعاد و مؤلفه

 منع س شده اس :

 
های اجتماعي با رويکرد علوم های رسانهدادهوتحلیل کالنمدل مفهومي تجزيه(: 0شکل شماره )

 ناختيش
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« های اجتماعیرسانه»اس  که در « کنندگانتولیدکنندگان و مصرف»ورودی مدل، بُعد 

ها، نیاز بره  ها در این رسانهدادهگیری کالنپردازند و پس از ش ل)بُعد دوم  به تعالی  می

هرای  پرداز ، پرداز  و نخیرره داده آوری، پیش)بُعد سوم  برای جمع« هامدیری  داده»

وتحلیرل، بایرد روی ردهرای شرناختی     هرای تجزیره   . بررای اسرتفاده از رو   مناس  اس

محتوایی )بُعد چهارم  و روی رد شناختی ساختاری )بُعد پنجم  مشخص شود. برا تعیرین   

شررود. سررپس بررا )بُعررد ششررم  انتخرراب و انجررام مرری« وتحلیررلرو  تجزیرره»روی رررد، 

شرود.  صرال  ترراهم مری   نی برای مراجع« دسترسی»مصورسازی، نتایج از طریق تعریب 

های مرتبط )بُعرد هفرتم  برا رعایر  ن رات و شررایط       همه این ترایندها براساس تناوری

هرای  شود. الزم به نکر اس  که تمامی ابعراد و مؤلفره  امنیتی، قوانین و مقررات محقق می

ن ها و اسناد باالدستی کشور اس . در ایر این مدل مفهومی مبتنی بر اصول و مبانی، ارز 

هرا  کنندگان بررای بهبرود تعالیر    مدل بازخورد نتایج نهایی برای تولیدکنندگان و مصرف

 مؤثر اس .

 

 گيرینتيجه

هرا ترصر  قابرل    دادهگیرری کرالن  های اجتمراعی و شر ل  پیدایش و رشد سریع رسانه

 توجهی برای شناسایی و ارزیابی تأثیرات شناختی محتوا و ساختار رسانه تراهم کرده اس .

کننده تواند تراهمهای اجتماعی مبتنی بر علوم شناختی میهای رسانهدادهوتحلیل کالنیهتجز

های نهفته اناران،  علوم شناختی با آزادسازی بایاری از توانمندیبینی باشد. یک نوع جهان

آلرود  کند، با کشرب سقرایق ابهرام   ظرتی  ایجاد تحول در تمامی شئونات بشری را محیا می

های بدیعی برای سل انبروهی از مشر الت   ها رو رتتار و روابط ساکم بر آننهن، م ز و 

هرای  کرارگیری علروم شرناختی در تحلیرل رسرانه     ترین نتایج بهشود. از مهمالینحل ارائه می

هرا برر نهرن و م رز     اجتماعی ضمن ارزیابی تأثیرات شناختی محتوا و سراختار ایرن رسرانه   

هرای اجتمراعی   وا، توزیع محتروا و نحروه اقردام بره کرنش     توان برای تولید محتها، میاناان

 ریزی نمود. برنامه
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تروان  هرای اجتمراعی برا روی ررد علروم شرناختی مری       هرای رسرانه  دادهوتحلیل کرالن با تجزیه

سازی نمود و بررای توصریب،   های نهنی کاربران و اجتماعات مجازی را الگوسازوکارهای تعالی 

انتخراب یرک محتروا از    شرد.   د و آینده از بینش مناسبی برخورداربینی و کنترل وضعی  موجوپیش

میان هزاران محتوایی که در جریان اس  یا انتخاب یک جریان محتوایی برای نشر در مقابرل سرایر   

 گر م ز اس .  تری از نظام انتخابهای جاری و پینیده، نیاز به شناخ  عمیقجریان

هرای  های رسانهدادهوتحلیل کالندل مفهومی تجزیهبا توجه به هدف این تحقیق برای ارائه م

مرورد   33هرای آن  اجتماعی با روی رد علوم شناختی، تعداد ابعاد اسصاشده هش  مورد و مؤلفه

عمروم مرردم   »، شرامل  «کننرده محتروا  تولیدکننرده و مصررف  »های مربروط بره بُعرد    اس . مؤلفه

هرای  اسر . مؤلفره  « ساکمیر  »و « ی های دولتی و خصوصر وکارها )سازمانکا »، «)کاربران 

اسر .  « هرا متن، صوت، ویردئو، صروت و دیگرر قالر     »، شامل «رسانه اجتماعی»مربوط به بُعد 

پررداز  و پررداز    پریش »، «هرا آوری دادهجمع»شامل « مدیری  داده»های مربوط به بُعد مؤلفه

، شرامل  «شرناختی محتروایی  روی ررد  »های مربوط بره  اس . مؤلفه« هاسازی دادهنخیره»، «هاداده

روی ررد  »هرای مربروط بره بُعرد     اسر . مؤلفره  « ادراف، اسااسات، ات ار، عقاید، توجه، هیجان»

هرای مربروط بره    اس . مؤلفه« رتتار، روابط و جوامع، انتخاب، توجه»، شامل «شناختی ساختاری

یرادگیری عمیرق،    کاوی، یادگیری ماشرین، کاوی، متنداده»، شامل «وتحلیلهای تجزیهرو »بُعد 

شرامل  « هرا تنراوری »هرای مربروط بره بُعرد     اس . مؤلفه« پرداز  زبان  طبیعی، آماری و ترکیبی

شرامل  « امنیر ، قروانین و مقرررات   »های مربوط به بُعد اس . مؤلفه« اتزارهااتزارها و نرمسخ »

هرا در  هاس . همره ابعراد و مؤلفر   « سریم خصوصی کاربران، مال ی  ت ری و مقررات محتوایی»

وتحلیرل  این مدل متأثر از اصول و مبانی و اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران اسر . تجزیره  

گیرری  های اجتماعی با روی رد شناختی، کیفی  تحقیقات، مدیری  و تصمیمهای رسانهدادهکالن

 کند.های راهبردی را تقوی  میرا اتزایش داده و توانایی

های مجازی بره تف یرک   ردی تولید و ارزیابی محتوای رسانهطر  راهب»شود پیشنهاد می

گرذاری عمرومی علروم شرناختی جهر       سیاسر  »و همننین « های علوم شناختیزیرشاخه

 انجام شود.  « قدرتمندی جمهوری اسالمی ایران در تضای مجازی
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابع .الف

  77/11/32العالی  خطاب به مل  ایران، )لهمقام معظم رهبری )مدظ« گام دوم انقالب»بیانیه .  

  1313اتتا، )-های کلی نظام در امور امنی  تضای تولید و تبادل اطالعات و ارتباطاتسیاس.  

  1334های کلی نظام در برنامه ششم توسعه، )سیاس.  

  1333های کلی نظام در امور علم و تناوری، )سیاس.  

  1335اده، )های کلی نظام در امور خانوسیاس.  

 العالی  برای تش یل و انتصاب اعضرای شرورای عرالی مجرازی،     س م مقام معظم رهبری )مدظله

(12/17/1331 .  

 العالی  برای انتصاب اعضای شرورای عرالی تضرای مجرازی در     س م مقام معظم رهبری )مدظله

  .14/16/1334دوره دوم،  )

    مارئوالن سرتاد توسرعه علروم شرناختی،       العرالی  در دیردار  بیانات مقام معظرم رهبرری )مدظلره

(13/11/32 .  

 ( ،1311سند راهبردی نظام جامع تناوری اطالعات جمهوری اسالمی ایران.  

 ( ،1313نقشه جامع علمی کشور.  

 ( ای و جامعره، مرکرز تحقیقرات     ، مترجم مهدی منتظر قائم، اثرات رسرانه 1333پرس، الیزاب  ام

 سازمان صداوسیما

 ( مترجم رامین گلشائی، نهن: درآمدی بر علروم شرناختی، سرازمان مطالعره و     1331تاگارد، پل ، 

 ها )سم  .اناانی دانشگاه تدوین کت  علوم

   ( پرور، منیرژه    ، مترجمران سارن اسردزاده، اسرماعیل سرعدی     1331ج اون هراریس، رینرارد

 جمعی، مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما.شهبازخان، روانشناسی شناختی وسایل ارتباط

 ( علوم شناختی و رسانه، ماهنامره شرناخ ، مرکرز تحقیقرات صداوسریما،      1331خرازی، کمال ، 

 .7شماره 

 ( کتاب راهنمای روانشناسی شرناختی و علروم شرناختی،     ، 1311خرازی، کمال و دولتی، رمضان

 انتشارات سم .

 ( و باطرات ارت هرا در ایرران، پژوهشرگاه   دادههای کرالن  ، بررسی چالش1336خوانااری، محمد 

 ایران ، تهران. تحقیقات مخابرات )مرکز اطالعات تناوری
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 های اصلی علروم شرناختی برا     ، زیرشاخه1334های شناختی )سای  ستاد توسعه علوم و تناوری

 آدرس 

https://cogc.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=1111&section_id=25 

 ( هرا در بخرش خصوصری و عمرومی،     یری  کالن داده ، مد1334سهرابی، بابک و سمیده، ایرج

 .انتشارات سم  چاپ اول، تهران،

 ( مرکررز تحقیقررات سررازمان هررای علرروم شررناختی ، سرروزه1331شررریفی سرراعی، محمدساررین ،

 صداوسیما.

 امنی  تضای مجازی، اولین کنفرانس ملی کامپیوتر 1336اکبری، ساین و گرامی، محان )علی ، 

 ان.و تناوری اطالعات، سپید

 ( شناختی رسانه و کاربردهای آن در رسانه ملی، مرکز تحقیقرات   ، زبان1331عظیمی ترد، تاطمه

 سازمان صداوسیما.

  ای سال، علوم شرناختی مقدمره   ، مترجم محان اتتاده1331) سیلورمن، گوردونتردنبرگ، جی و

 بر مطالعه نهن، مؤساه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دتاعی.

 مردل مفهرومی راهبرردی تولیرد     1333پور، رضا و علیدادی، رضا )؛ تقی تیروزی، محمدساین ، 

محتوای تاخر در تضای مجازی کشور، مجموعه مقاالت هفردهمین اجرالس سراسرری تنراوری     

 رسانه.

 ( هرای  هرای رسرانه  داده ، نقرش کرالن  1332تیروزی، محمدساین و موسدی صف ، محمدرضا

رمین همایش تمدن نوین اسرالمی، دانشرگاه شراهد،    اجتماعی در تحقق تمدن نوین اسالمی، چها

 تهران.

 ( هرا،  ها و دو جهانی شدنشدن، دو تضایی شدن  ، مطالعات جهانی1334عاملی، سید سعید رضا

 انتشارات سم ، تهران.

 هو  مصنوعی و سقوق مال یر  ت رری، ماهنامره علمری تررادرس،      1333پور، محان )کاظم ، 

 شماره چهار.

  و تحقیقات  مطالعاتمرکز شناسی، ترجمه مهدی منتظرقائم،  ، مخاط 1312)مک کوئیل، دنیس

 وزارت ارشاد، تهران. هارسانه

 ( 7 ، مترجم اسمدرضا چوپانیران، نظریره شرناخ  رسرانه )    1331نانیالی، تد و تابرهام، پائول ، 

 یقات سازمان صداوسیما.مرکز تحق

 

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2813/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7/
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