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  چكيده
بـا تغييـرات    ،گذشـته  ةدهـ طـي  در است كه چگونهموضوع  اين مقاله درك اين از هدف

اي خـود   رسـانه  يها چگونه بر فضا اند و آن مخاطبان در سراسر جهان تغيير كرده فناوري،
 بر مبتنينگر  جانبه  پژوهشي همه توان ادعا كرد كه خأل اجمال، مي به ،بنابراين .اند اثرگذار بوده

نفعـاني چـه نـوع پيـام و       چـه ذي كه  اين سؤال با ،رسانه ةدر حوزديدگاه هارولد السول 
 ،كننـد  مـي ارسـال  بـه كجـا   هايي   با چه محدوديتو و پلتفرمي  فناوريبا چه  را محتوايي

  اين پژوهش شد. شدن موجب انجام
  .هارولد السول، جديدهاي  ، رسانهفناوري :ها كليدواژه

 

  مقدمه .1
 قـرن   اواخـر   رد .ايم بوده جهان سراسر در  ها رسانه  مهيج تغييرات  شاهد 21  قرن  اول ةدهدر 

تلويزيوني، تعامل مخاطب با رسانه، تغيير  مخاطبان  بندي  در بسياري از كشورها دسته  ،بيستم
و  ،چـاپي هـاي    بابـت روزنامـه  هزينـه  ها از مخاطب بـه كـاربر، كـاهش پرداخـت      نقش آن
 كارگيري به اخير شامل هاي  گرايش .مشاهده شد آن كاربرد  و  ي به اينترنترس دست  افزايش

                                                                                                 

   melika.bordbar@gmail.com،)مسئولنويسندة ( دانشگاه صداوسيما ،دانشجوي دكتري مديريت رسانه *
 ،ميدانــشگاه آزاد اســال   ،علوم ارتباطات و مطالعات رسـانه  ةدانشكد ،دانشيار گروه علوم ارتباطات اجتماعي**

  v-aghili@iauctb.ac.ir، واحد تهران مركز
  s_ghanbari@irib.ir، اسكس انگلستان ،علوم كامپيوتر ومهندسي برق ةدانشكد ،علوم و كامپيوتر ايدكتر***

 18/03/1397، تاريخ پذيرش: 24/12/1396 تاريخ دريافت:
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 بـه  رسـي  دسـت   گسـترش  و  ،اجتمـاعي  هـاي  رسـانه   هاي هوشمند، رشد انفجـاري  دستگاه
و   رسـانه  ايـن، سـاختار صـنعت    بـاوجود  .اسـت   موبايـل   )application( هاي كاربردي برنامه

 .)1316 سكيف( است  متفاوت مختلفهاي كشورهاي   سياست

فـراهم آورده  را  ارتبـاط  برقـراري   در عميـق   يتغيير موجبات ديجيتال فناوري  افزايش
 مخاطبـان تغييـر   ،زمينـه در ايـن   (Bosman and Zagenczyk 2011). يادگيري و  تعامل :است
 رسيده فرا  جمعي هاي رسانه  كار  كه پايان اند  داشته اذعان ها گزارش  ها، بسياري از سال  اند. كرده
ايـن   دربـارة  كرد تهيه  )Tom Standage( تام استندج كه اكونوميست مشهور  گزارش در  .است

 كـرده   قرن بيستم را مختـل  ارتباطات مدل  اينترنت  از  استفاده  كه افزايش تحقيق شد موضوع
مين تأ را  ها رسانه از  زيادي تعداد  محتواي  بزرگ اي رسانه  سازمان  چند ،قبليمدل  رد است.
تـر دچـار    بـيش شـوند و   تمركززدايـي مـي    اي  طور فزاينده ها به در آينده رسانه اما ،دكردن مي

 ارتبـاط   از تغييـر نـوعي   محققـان   ايـن  هسـتند. اجتمـاعي    هاي شبكه به متكي  ومرج و هرج
) W. Russell Nuemanراسـل نومـان (   انـد.  اي را گـزارش داده   شـبكه  ارتباطـات  بـه   جمعي
 فنـاوري  ةتوسـع  كـه  كـرد  اشـاره   و كـرد  تحقيـق   جمعي هايرسانه  مخاطبان ةآيند  درمورد

 كابلي  هاي شبكه و ،مخابرات اي، رسانه بازار بين موانع حذف موجب اطالعات  و ارتباطات
ايـن    و  وندش مي  ا گر وسايل ارتباطي هم  خاص طور به  درآينده  كه كرد بيني پيش و است شده

 .)80 - 45 :1391 يكيخان( شود ميمخاطبان  شدنتر  امر سبب پراكنده

تلويزيـوني،   كننـدة راديـويي و   هاي پخـش  شركتشود كه  در سراسر جهان ديده مي
هـاي آناليـن درحـال رقابـت بـراي       و شركت ،ها روزنامه پولي، تلويزيون دهندگان ارائه

اي ازنظـر   سـابقه  انتخـاب بـي  حق كنندگان رسانه   مصرف هامروز جذب مخاطبان هستند.
 ايـن . دارنـد آن توليد و توزيـع   ي وا محتواي رسانه به رسي براي دست  و پلتفرم فناوري
اي موجـب قـدرت و    رسانه  هاي فناوريو ساير  ،تلويزيون، اينترنت پوشاني هم و توسعه

 بيش از هميشه شـده اسـت   هاي جديد  بندي  و ايجاد بلوك اي شكاف در مخاطبان رسانه
  .)1392بصيريان جهرمي (

شـد. در ايـن    مطـرح  1948السول است كه در سال   هاي ارتباطي مدل  از نخستين مدل
 عنصـر  دو ،)مخاطب  / گفتار /  بر سه عنصري كه ارسطو مطرح كرده بود (گوينده عالوه ،مدل
اي   مدل پايه نخستين ،ترغيبي ارتباطات آثار وتحليل هيتجز براساس ،السول. شد اضافه ديگر

 شـود  دانسته ميعنصر  پنجفرايند ارتباطات شامل  در آن كه جمعي را طراحي كردارتباطات 
 :)451 - 450: 1316و سورين  تانكارد(
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  ؛)منبع يا فرستنده( كسي؟ چه  .1
  ؛گويد؟ (پيام)  مي چه  .2
  ؛از چه كانالي؟ (كانال) .3
  ؛به چه كسي؟ (گيرنده) .4
  .ثيري؟ (تاثير)أبا چه ت .5

هاي   تحوالت رسانه به توجهتك اين عناصر در گذر زمان و با تك در اين مقاله به بررسي
  .ايم پرداخته جديد
  

  تعريف مفاهيم .2
ارچوب نظـري بحـث،   هـ موضوع و مروري بر چآثار موجود دربارة پيش از پرداختن به 

كــه نيازمنــد تعريــف نظــري و عمليــاتي هســتند را برخــي از مفــاهيم مهــم ايــن مقالــه 
  .كنيم مي تعريف
  
  جمعي ةرسان 1.2

شـود كـه مـردم يـك       طور كلي به وسايلي اطالق مـي  به »جمعي هاي ارتباط  رسانه«اصطالح 
كننـد. ايـن     ديگر استفاده مي ها و افكار و انتقال مفاهيم به يك  براي اعالم پيام ها جامعه از آن

  ها.   و خبرگزاري ،ند از: مطبوعات، راديو، تلويزيونا وسايل عبارت
 

  جديدهاي  رسانه 2.2
ـ   توان برحسب سويه/  جمعي را مي هاي ارتباط  رسانه » جديـد «و » سـنتي »   ةتعامل بـه دو گون
شـامل  (هـاي الكترونيكـي     و رسـانه  ،هاي چاپي، سينما  بندي، رسانه  . در اين قابكرد تقسيم
هـاي   و رسـانه  ،لوگ و تلويزيـون آنـالوگ  آنالوگ مثل راديـوي آنـا   ،هاي الكترونيكي  رسانه

و هـاي سـنتي     رسـانه جـزو   )ل و تلويزيون ديجيتالالكترونيكي ديجيتال مثل راديوي ديجيتا
هـاي جديـد     جـزو رسـانه  » تلويزيون موبايـل «و  ،»تلويزيون پروتكل اينترنت«، »پخش  وب«

  د.نشو  محسوب مي
 

  تلويزيون پروتكل اينترنت 3.2
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و تلويزيوني  هاي راديويي رنامهارسال و پخش ب )IPTV( تلويزيون پروتكل اينترنتمنظور از 
پهن و توسط پروتكل اينترنت است. در اين رسـانه،    براي مشتركان ازطريق زيرساخت باند

، »و برطبـق تقاضـا  يويـد «ديگري ماننـد   خدماتبا  و تلويزيوني معموالً هاي راديويي  برنامه
ـ بـه مشـتركان ارا  » بسته«درقالب يك » اينترنت (پرسرعت)«و  ،»تلفن اينترنتي«  شـود.  ه مـي ئ

هـاي تلويزيـوني و     شـبكه  سـت از ا تلويزيون پروتكـل اينترنـت عبـارت    خدماتبرخي از 
امكـان ضـبط   ، ها  نماي تعاملي برنامه راه، تلويزيون و راديوي روزهاي گذشتهزنده،  راديويي
، اينترنـت ، نمـايش تلفـن روي تلويزيـون   ، هاي درخواستي  و، موسيقي يا فيلميويد، ها  برنامه

  غيره.و  ،، بازيمند تبليغات هدف
  

  تلويزيون موبايل 4.2
هاي  گيرنده«ارسال محتواي ديداري و شنيداري براي  )mobile tv( تلويزيون موبايلمنظور از 

  است. IPTVمشابه آن  خدمات و مخاطب است» راه هم
  

  هاي اجتماعي بكهش 5.2
بر اينترنت اسـت كـه موجـب     هاي مبتني  ها و پلتفرم اي از ابزار  هاي اجتماعي مجموعه  رسانه

طـور   شود بـه  . اين شكل جديد از رسانه باعث ميشود ميگذاري اطالعات   افزايش اشتراك
سـريع و سـاده   ، و اطالعات درميان كـاربران اينترنـت   ويديوكلي انتقال متن، عكس، صدا، 

نيمـي از جمعيـت جهـان بـه      تقريبـاً  كـرد، مشاهده  1توان در تصوير   طوركه مي همان .شود
هـاي اجتمـاعي    تفاده از خدمات اينترنت در رسـانه ترين اس دارند و بيشرسي  دستاينترنت 

  .)1394 اجتماعي ايه   رسانه در يايران كاربران رفتار( گيرد صورت مي



 23   هاي جديد به ظهور رسانه هاي جمعي باتوجه بررسي پنج عنصر مدل هارولد السول در رسانه

 

 2016 سال درهاي اجتماعي در جهان  استفاده از رسانه .1تصوير 

جـزء  ) linkedIn( يناو لينكـد  ،)facebook( بوك ، فيس)twitter( هايي مانند توييتر  پلتفرم
 ،زياد يا كم ،توانند اطالعات شخصي خود را  كه مردم مي شوند  محسوب مي يجوامع آنالين

تجـاري  هـاي    ها فاقد مـدل  اشتراك بگذارند. درابتدا، اكثر اين پلتفرم با ساير اعضا به ها در آن
كـه بسـياري بـه     انـد  قـدر بـزرگ   هـاي اجتمـاعي آن    رسـانه  ه،امروز .دواضح و مبرهن بودن

طـور مـداوم درحـال    هـا بـه  انـد (آن   پرداخته ها هاي كاربردي آن  بندي خدمات و برنامه دسته
  .)1390 ي) (جعفراند تكامل

 

  هاي اجتماعي تكامل رسانه. 2تصوير 
  
  راه هوشمند فن همتل 6.2

و جمعي قرار گرفته اسـت و   ،هاي شخصي، اجتماعي راه در جايگاهي مابين رسانه تلفن هم
هـاي   گـروه اهـداف  اهداف شخصي،  معطوف به هاي مختلف ارتباطي تواند در موقعيت مي
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راه هوشـمند   طور اهداف عمومي باشد. تلفن هم و همين ،)peer-to-peer( متشكل از همتايان
هـاي   بخشـيدن بـه حلقـه    اي مشـاركتي و توسـعه   رسانه براي توليد محتوايرا آني  يمجراي

صـورت بـرخط و    هاي جمعـي و اجتمـاعي بـه    ارتباطي متقابل ميان كاربر شخصي و رسانه
  .)16 - 15: 1393 و تيوونن كند (آكسمن ديجيتال فراهم مي

 

  اي گرايي رسانه هم 7.2
تاحـدي   )A «)anybody, anytime, anywhere, anything, and any deviceپـنج  «شـايد تعبيـر   

بخواهـد، در   وقـت هر ،هـركس  .تفسيرگر مناسبي براي توصيف دنياي فعلي ارتباطات باشد
از  ،رسي دارد. در تفسير ديگـري  اي كه بخواهد دست  با هر وسيله ،به هر اطالعاتي يي،هرجا
 اسـتفاده شـده اسـت    ،اسـت  »گرايـي  هـم و  ،تركيـب ، پـارچگي  يـك «معنـاي   كه به ، C2سه

  .)1396  خجسته(

 

  اي گرايي رسانه هم .3تصوير 

  اي آرايش رسانه 8.2



 25   هاي جديد به ظهور رسانه هاي جمعي باتوجه بررسي پنج عنصر مدل هارولد السول در رسانه

 و ها  رسانه هاي  گونه تمامي آرايش و دهي سامان و كارگيري به شامل اي رسانه آرايش
 كه است دشمنان و رقبا هاي  سرويس و ها  رسانه درقبال توان تمامي با خودي هاي  سرويس
 بازشناسي يعني اي  رسانه آرايش. است پذير  امكان خودي صحيح اي  رسانه معماري ازطريق
 بر دشمنان و رقبا اثرگذاري كيفيت و چگونگي درك و آن هاي  مؤلفه و رقابت ةصحن

  .)15: 1395و حقيقي  عسكري ي(عل خودي درمقابل آن هاي  رسانه دهي سامان و مخاطب
امـروز آرايـش   «فرماينـد:    اي عصر حاضر مـي   مقام معظم رهبري در تبيين آرايش رسانه

اي و فرهنگي كه درمقابل جمهوري اسالمي ايران قـرار دارد بسـيار آرايـش پيچيـده،       رسانه
دانشـجويان و   بـا  ديـدار  در رهبـري  بيانات (از» و پيچيده است ،فني ،متنوع، متكثر، كارآمد
  .)26/09/1382استادان استان قزوين 

  
  سپهر رسانه 9.2

 ازقبيـل  هـا   رسـانه  متكثـر  و متعدد هاي  گونه كه است بستري اي  رسانه جهاني سپهر
 كـاربران،  توسـط  محتوا توليد هاي  شبكه اجتماعي، هاي  شبكه راديوها، ها، تلويزيون

ـ  ها  و ده ،هوشمند تلويزيون گوناگون هاي  شبكه مرزهـاي   هـا   ديگـر از رسـانه   ةگون
 دهنـد  مـي  قـرار  پوشش و محاصره در را گوناگون هاي  كشورها و جوامع با فرهنگ

  .)21 -20: 1394 و موفقي عسكري ي(عل
  

  سؤاالت اصلي .3
ـ  .1هاي مهم اين مقالـه آن اسـت كـه:      پرسش بـا   ،پرسشـي هارولـد السـول    پـنج  ةنظري
در را گـري   كـنش  ةتوانـد زمينـ   و اجتماعي، چگونـه مـي  جديد اي ه گيري از رسانه بهره

اي   سويه در سـپهر رسـانه   يك هاي خطي و  تغييرات رسانه قيمصاد  .2 ؟مخاطب فراهم آورد
  چيست؟  كشورهاي مختلف

  
  . مدل هارولد السول4

است پرداز ارتباطات   نظريه وسياسي  علوم آمريكاييِدانشمند  )1978 - 1902(السول  هارولد
ــه  ــال درك ــه   1948 س ــرد ك ــه ك ــدلي را ارائ ــين « م ــي از اول ــدل يك ــاي م ــاطي ه  و ارتب

  . شمار آمد به »مدل ثيرگذارترينأت
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 ساخت. وي در اثـرش  چيز را در جريان محتواي پيام متمركز مي هارولد السول همه
 ةپذيري ارتباطات و حتي تشابه جامع به ساخت ساخت و كاركرد ارتباط در جامعه با نام

جمعـي   وسـايل ارتبـاط   ،زعم السول  با ديگر موجودات اشاره دارد. به نظرانساني از اين 
نـام   بهشوند. اين مجموعه  دهند و با هم تنسيق مي شكيل ميت را پيوسته هم اي به مجموعه

چه كسي، چه چيزي، از كدام مجرا، «: دارد معروف است و پنج عنصر »الگوي السول«
ارتباطـات،   ةدهنـد  به عناصر تشـكيل  باتوجه ،نظر السول . به»با چه كسي، با كدام نتيجه

. از تركيب غايي عناصر ارتبـاط،  دكرپذير  تحقق وبيني  را پيش ها آنيابي  توان ساخت مي
  .آيد فراهم مي  ساخت و رو  ساخت اي حاوي دو نوع ساخت شامل زير مجموعه

  
 السول ارتباطات مدل .1 شكل

پيوسـته و   هـم  اي به ابزار تكنولوژيك ارتباط، مجموعه يا ،)infrastructures( ها ساخت زير
ويـژه برجـاي    آثـاري انساني  ةدر جامعو  كنند ميساز عمل  متشكل هستند كه با نيرويي هم

هـا،   حـاوي سـازمان   ،تكنولوژيـك  يا عناصر غير ،)superstructures( ها ساخت گذارند. رو مي
ـ اي تعاملي دار رابطهساخت  با زيركه  اند ها و افكار مرتبط با ارتباطات و انديشه ،مقررات د. ن
اثـر  ديگـر   ) از يـك  سـاخت  وو ر  ساخت ازنظر السول هر دو نوع ساخت (زير ،ترتيب  بدين
  ).1393پذيرند (كاستلز  مي

  
  چه كسي 1.4

نگرنـد   به عـواملي مـي   و دهند موردتحقيق قرار مي ارتباط برقراركنندة درمقامرا  »چه كسي«
، يك نفر نيسـت  گيرنده ارتباط ،ارتباط جمعي در .اند كنش ارتباطي  ةكنند كه آغازگر و هدايت

 يهـا  شـبكه  ،هـاي راديـويي   يسـتگاه ، اهـا  ماننـد روزنامـه   يافته سازمان مؤسسات برخي بلكه
 .آينـد  شـمار مـي   بهكشور  اي فضاي رسانهه هستند كه فعاالن و غير ،ها سايت وب تلويزيوني،
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در ايـران   برقراركننـدة ارتبـاط  تـرين    سازمان صداوسيماي جمهـوري اسـالمي ايـران مهـم    
  .شود محسوب مي

  اي انگلستان رسانه سپهر 1.1.4
ـ  يعني يعموم كنندة بنگاه پخش يكانگلستان از  يا رسانه سپهر ـ  . يب (بـا هـدف    .يسـ  . يب

 يتجـار   ــ   يعمـوم  كنندة پخش شركت چهار ،)يتجار منافع عموم و نه صرفاً يپخش برا
ـ ، S4C و ،ITV، Channel 4 ،Channel 5 يعنـي   كننـدة  پخـش  شـركت  صـد  شـش از  يشو ب

ماننـد   اي دهنده ناظر و سازمان يها نهاد زير نظر يها همگ نآشده است.  يلتشك يخصوص
 توليـد  ساعت 27000 از بيش با ها كانال اينهستند.  )آفكام(مستقل ارتباطات  يرگوالتور
 درصـد  94. دارنـد  اصـلي  مالـك  شش دالر ميليارد 6/2 معادل اي  بودجه با سال در داخلي
 .انـد  اينترنـت  كـاربر  مـردم  درصد 88 كه اين ضمن دارند، ديجيتال تلويزيون انگلستان مردم
  شرح داده شده است. 4تصوير  در 2017 سال در انگلستان هاي  رسانه كاربران آمار

 ،المللـي  چنـين در سـطح بـين    رقباي خود در بريتانيـا و هـم   ةباوجود هم .،سي . بي . بي
درصـد از مخاطبـان بريتانيـا     سـي بيش از و چنان در صدر بازار بريتانيا باقي مانده است  هم

اي  ، تعداد مخاطبان انگليسي در فضاي رسانه5. در تصوير را تماشا كنندآن دهند  ترجيح مي
 .)Boyd and Ellison 2007: 210-230اين كشور نشان داده شده است (
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  2017آمار كاربران انگلستان در سال  .4تصوير 

عمـومي همـواره    يعنوان سازمان خود را بهموريت أم 1927از سال  .سي . بي . اگرچه بي
اين سازمان درحال  بردي راههاي  و سرگرمي قرار داده است، اولويت ،رساني، آموزش  اطالع

تر بوده است.  تغيير است و شامل ايجاد محتواي باكيفيت و نوآورانه و جذب مخاطبان بيش
كـه  )، BBC Trust» (تراسـت  .سـي  . بي . بي«نام  اب .سي . بي . ت امناي بيئهي بردها را راهاين 
ها نظارت دارنـد. ايـن رسـانه     كنند و بر آن مشخص مي كنند، مي شاناين كشور تعيين يوزرا

مجدد از آن به طرق مختلـف   ةخود را صرف چنين محتوايي با هدف استفاد ةحداكثر بودج
  .كند مي )هاي مختلف هاي متفاوت و قالب  (پلتفرم
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 انگلستان يزيونيتلو يها مخاطبان كانالتعداد  .5 تصوير

 حمايت :از ندا عبارت است، شده تصريحها  آن به آن منشور در كه .،سي . بي . بي تعهدات
، فرهنگـي  مزايـاي  و نـوآوري  رشـد  آمـوزش، ة توسـع ، مـدني  ةجامع و شهروندي حقوق از

 در جهـان  حضـور  و جهان در بريتانيا حضور، ها انجمن و مناطق و ها  مليت و بريتانيا نماياندن
 .ديجيتال بريتانياي ايجاد و، ارتباطي جديد هاي  فناوري و ها  سرويسة ارائ به كمك، بريتانيا



  1397 پاييز و زمستان، دوم ة، شمارهشتمسال  ،رسانه و فرهنگ   30

در سـطح   تمايز، محتـواي  :ند ازا عبارت 2016در سال  .سي . بي . چهار هدف اصلي بي
دادن ارزش پول در هـر   نشان ،شده يتر شخص يشب »يك .يس  . يب  . يب« انالك ةتوسع ،جهاني
 .)BBC 2016( يزمتما يكالس جهان يمحتوا ي،كار ةحوز

  
 .سي . بي . ف بياهدا .6تصوير 

  ايران اي رسانه سپهر 2.1.4
 سازمان صداوسيماي جمهـوري اسـالمي ايـران   اي ايران   يكي از عناصر مهم در سپهر رسانه

در جمهوري اسالمي  و تلويزيوني راديويي ةزند هاي تنها متولي قانوني پخش برنامه است كه
كليدي مانند شركت مخابرات، مركز ملـي   عناصردركنار آن ساير  وشود   محسوب مي ايران

 يها  رسانه و اطالعات يفناور ةتوسع مركزفضاي مجازي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
ايـن حـوزه   آفرينـي در   و ... بـه نقـش   ،مصـاديق مجرمانـه   ة تعيينكميت ،پليس فتا ،تاليجيد

 و پرنفوذترين رسـانه  ،مندترين، فراگيرترين ها، صداوسيما قدرت از بسياري جنبهپردازند.  مي
تملـك و كنتـرل   بـر   عـالوه  ،اين سازمان .رود شمار مي به ايراندر  فرهنگي  ـ  و نهاد آموزشي

مثـل  هنـري  هـاي   اسـت، جشـنواره   سـازي سـيمافيلم   راديو و تلويزيون، مالك شركت فيلم
و از  ،كنـد  روزنامه و مجله منتشر مـي  و كند، كتاب موسيقي برگزار مي و فيلمهاي  جشنواره

 ةشـبك  19. سازمان صداوسيما بـا  گيرد بازوي آموزشي بهره مي چون هم دانشگاه صداوسيما
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 ةشـبك  13اينترنتـي،   ةشـبك  2استاني و محلـي،   ةشبك 34مرزي،  برون ةشبك 12 تلويزيوني،
 سايت( شود  تنها متولي پخش زنده در ايران محسوب مياستاني صدا  ةشبك 37و  ،راديويي
   ).صداوسيماسازمان 

هـاي موبـايلي در سراسـر جهـان و       رسـان   هاي اجتماعي و پيام هاي اخير شبكه در سال
هـاي اجتمـاعي     ورود كاربران ايراني به شـبكه  اند. داشتهگيري  رشد چشمخصوص ايران  به

رسان راه خود   هاي اجتماعي و پيام  خير انواع شبكهااما در چند سال  ،بوك آغاز شد با فيس
و اسـكايپ   ،اپ، ايمـو، تـوييتر   اند. وايبر، الين، اينستاگرام، واتـس  به كشورمان باز كرده را

كـاربران ايرانـي قـرار     ةمورداسـتفاد طـور گسـترده    ها بودند كه به بخشي از اين شبكه فقط
. آخـرين  تر از بقيه به محبوبيت رسـيدند  به داليل مختلف، بيش ،ها اما برخي از آن ند.گرفت

 كننـد  درصد مردم ايران از تلگرام استفاده مـي شصت آمارها حاكي از آن است كه بيش از 
)TechRasa 2016(. بوك و توييتر در ايران فيلتر شده است و  مانند فيسهاي اجتماعي   شبكه

 حاضر هيچ آمار دقيقي درحالآيد و   شمار مي اجتماعي مجاز در ايران به ةاينستاگرام تنها شبك
 برنامـة كـاربردي   تعـداد دانلودهـاي   اما اگر ،ة كاربران اينستاگرام در ايران وجود ندارددربار

اينسـتاگرام بـيش از    شـود   زده ميتخمين  ،استور را جمع ببنديم و اپبازار  در كافه اينستاگرم
كاربران اينستاگرام ايرانيان  درصد از 85/2 ،درواقعميليون كاربر در ايران داشته باشد.  بيست

كنند، اين  ميليون ايراني خارج از كشور زندگي مي پنج تاچهار  كه هستند. با درنظرگرفتن اين
 .رسيد درصد خواهد سه ميزان به

  
 كاربران ايراني به اينستاگرام ةميانگين ميزان مراجع .1نمودار 
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هاي   ازجمله شبكه افسران و ،ميهن توييتر، هم نما، فارس فيس ،اجتماعي كلوب هاي هشبك
هـاي اجتمـاعي     شـوند. شـايد شـبكه     ساز ايراني محسوب مي دار و جريان اجتماعي پرطرف

نقـاط ضـعفي    ،هاي جهـاني  در مقايسه با غول ،زبان ازلحاظ امكانات فني يا مخاطب فارسي
 ةهـا، بنيـ   آن فرد فني برخي از هاي خاص و منحصربه  اما با درنظرگرفتن مزيت ،داشته باشند

مبتـذل غـرب    و كننده  هاي ناصحيح و گمراه  از جذابيتشان  و دوري شان، فني و مالي اندك
هاي   ها محيطي امن و ايراني را در شبكه بايد اين همت و تالش را ستود و با عضويت در آن

  ).1396پور  (معصوم اجتماعي تجربه كرد
 

  چه چيزي 2.4
 و ،ها و انواع محتوا را با نوآوري، تركيب توانند قالب مي اي ههاي توليد و انتقال رسان فناوري

درخـالل همـين    ،گـاهي  ن مختلف را تـأمين كننـد.  ا... تغيير دهند تا نيازهاي جديد مخاطب
شـود. تغييـر در فنـاوري     محتوا ايجاد مـي  درهاي مهم و بزرگي  ها، ارزش تغييرات و توسعه

شده ممكـن اسـت    كه سودمندي محتواي منتقل تاحدي ،شته استتأثيرات مهمي بر محتوا دا
 .پس از آن، محتوا كارآمد و سودمند نباشد ،فقط چند ساعت يا چند روز دوام داشته باشد و

مجـدد و اقتبـاس از    ةاسـتفاد  ةدر دنياي امروز، تأكيدي كه بر سرعت انتشار محتوا، نحو
و مواردي از اين دسـت وجـود دارد از    ،اي وسيع بودن محتوا در گستره رس محتوا، دردست

ن و ناشـران  ابه اين معنا كـه بـراي مؤلفـ    ،پيشي گرفته است ارزشيتوليد محتواي  برتأكيد 
اهميت انتشار گسترده و سريع محتوا بـيش از اهميـت ايـن موضـوع      اصيل و بكرْ يمحتواي

 .)116 - 73: 1391 ييبابا و يكي(خان است كه محتوا صرفاً توليد شود

رخ  جديـد هـاي    محتوا با استفاده از رسانه ةله تغييرات مهمي كه در توليد و عرضازجم
رفـع  ) در UGC( توليدات مردمـي  نقش، ات جانبيالعاطمهم جايگاه : هاست اين است داده

امكـان بازفرسـت محتـواي    )، ازمنظـر تجهيـزات و تخصـص   (هاي توليد محتوا   محدوديت
 ،هـاي محتـوا    تنـوع بسـته  ، هاي ارائه  تعدد امكان، دريافتيامكان تدوين محتواهاي ، دريافتي

مانـدگاري  ، وفور بسترهاي عرضـه ، محتواي غيرخطي ةپيچيدگي بست، اهميت سرعت ارائه
  .امكان مشاركت مخاطبان و ،محتوا

معـاني  ايـن  توان بـه    را ميجديد هاي   با استفاده از رسانه شدن محتوا دموكراتيكدرواقع 
توانـد    يمـ  محتـوا  ةكننـد   هر مصرفكه  اين، بودن محتوا و كارگزارانش ندمنبعيكرد: چتعبير 

آن  ةتواند بازفرستند  محتوا مي ةكنند  هر مصرفكه  اين)، reproduction( آن باشد ةبازتوليدكنند
 آن باشـد  ةكننـد  توانـد بازنمـايي    محتـوا مـي   ةكننـد  هـر مصـرف  كه  اين ،)forwarding( باشد
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)representation ،(تغييـر  ، ديگـر  ها بر يـك  آنتأثيرات و  اي مخاطبان با محتوا  ت لحظهالمتعا
محتـواي  «بـا   »محتواي برتـر «شدن مرز ميان  سيال ،آيتم به برنامه و واحد نظرسنجي از شبكه

  .)جديد هاي  رسانه عالي شوراي ةدبيرخان(» غالب

 

  هاي ديجيتال استفاده از فناوري .7تصوير 

  )BBC( انگلستان خدمات اصلي 1.2.4
و  ،ي محلـي ويـ رادراديـوي ملـي،    و تلويزيـون كانـال   480بـيش از   ازطريق .سي . بي . بي

جـامع   تيسـا  وبزبان) و يـك   سيبيش از  بهي (الملل نيبي تلويزيونيي و ويرادهاي  كانال
محتـواي   ارائـة جاكـه   ازآندهـد.   مي انتقالدر سرتاسر جهان  شنمخاطباهاي خود را به  اميپ

برانگيز نيست  تعجب است، شمنشور طبق .سي . بي  .بي و تعهداتها  برد راهباكيفيت يكي از 
مجـدد از آن بـه طـرق     ةخود را صرف چنين محتوايي با هـدف اسـتفاد   ةكه حداكثر بودج
 )با رويكرد در هر زمـان و در هـر مكـان    هاي مختلف هاي متفاوت و قالب  مختلف (پلتفرم

  .)Public and Private Broadcasters across the World( كند مي

 
  برروي محتوا .سي . بي . گذاري بي سرمايه. 2نمودار 



  1397 پاييز و زمستان، دوم ة، شمارهشتمسال  ،رسانه و فرهنگ   34

هاي   درخالل سالاز خدمات ارتباطي انگلستان مردم  ةاستفاد ةنحو ميزان و 3 نموداردر 
ميـزان اسـتفاده از خـدمات     ،سـال اخيـر   پـنج درطي . نشان داده شده است 2016تا  2011

  .)54/122به  15/122از (افزايش يافته است ارتباطي اندكي 

 

  هاي ارتباطي در انگلستان ميانگين استفاده از سرويس .3نمودار 

از محتـواي توليـدي   كـاربران/ مخاطبـان انگلسـتان     ةاسـتفاد  ميزان و نحوة 4نمودار در 
 است) نشان داده شده 2017- 2007زماني  ةازسال (ب دهدرطي هاي ارتباطي ديجيتال  فناوري

)Market Report 2017(.  

 

  انگلستان در ساله ده ةدر باز يجيتالد يارتباط يلوسا از استفاده و نحوة ميزان. 4نمودار 
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  ايران خدمات اصلي 2.2.4
و فضاي  ،مرزي  هاي صدا، سيما، سياسي، برون  توليد محتواي سازمان صداوسيما در معاونت

  زبان عليه نظام و مردم كشورمان برنامـه  فارسي ةشبك 250كه  درحاليگيرد.   مجازي انجام مي
در توليد برنامه و محتواي مناسب براي جذب مخاطـب و   صداوسيما الزم است ،سازند مي

تحولي در نظام  جديد،هاي   و ظهور رسانه فناوري در با تغييرات .دها بكوش اعتماد آنجلب 
  نصيب نمانده است.  د محتوا ايجاد شده است كه اين سازمان نيز از آن بيتولي

اي پيـدا كـرده اسـت كـه اكثـر مـردم        امروزه در كشور ما فضاي مجـازي چنـان سـيطره   
 ةلئشوند. توليد محتوا براي فضاي مجازي مسـ  كنندگان محتواي مجازي محسوب مي استفاده

اي متفاوت است. سازمان صداوسيما با  هر رسانهبرد آن براي هر سازمان و  مهمي است كه راه
سازي  با توليد محتواي پاك و بومي به جريان است ايجاد معاونت فضاي مجازي سعي داشته

 ،هاي را برگزيد  تنوع و تكثر رسانهبرد  راهسازمان صداوسيما زمينه، در اين  .در اين فضا بپردازد
ده و هم محتواي متنوعي را در اختيـار مخاطبـان   هاي خود افزو  كه هم بر تعداد كانال نحوي به

ترين هدف ايرانيـان در اسـتفاده از اينترنـت      قرار داده است. آمارها حاكي از آن است كه مهم
از فعاليـت ايرانيـان در اينترنـت بـه      شصـت درصـد  كـه   اي گونه به ،جوي محتواستو جست
هاي   ايرانيان با كاربرد شبكه 2016 در سال ،شود. برطبق آمارها  جوي محتوا منتهي ميو جست

  .)Techrasa Overview 2016( اند  ميليون دالر كسب كرده 3/23تلگرامي درآمدي معادل 

  
  كاربران ايراني از انواع محتواها در بستر اينترنت ةآمار اهداف استفاد .5نمودار 
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ميـزان بيننـدگان    ،مركز پژوهش و سـنجش افكـار صداوسـيما    ةبراساس آمار منتشرشد
   يافته است. درصد افزايش پنج درصد و در تهران حدوداً دوتلويزيوني در سراسر كشور 

  
  آمار مخاطبان تلويزيون .6نمودار 

ترين بيننده را در  يك سيما در سطح ملي بيش ةشده در اين گزارش، شبك به آمار ارائه باتوجه
ت اسـ  داشـته درصـد)   6/58( 1392ل ترين مخاطب را در سا درصد) و كم 78( 1388سال 

 ).1395 صداوسيما هاي پژوهش(مركز 

رو بوده   با كاهش مخاطبان خود روبه 1393تا  1388هاي   دو سيما نيز درطول سال ةشبك
يافتـه  درصـد كـاهش    1/19مرور تـا   ها ميزان بينندگان به  كه درطول اين سال طوري  است، به

نيـز   1394و  1393هـاي    هاي سـه و چهـار طـي سـال      شبكه بينندگان آمار ةمطالع با  .است
 6 افـزايش  نيز  ها  شود. در ديگر شبكه  درصدي بينندگان مالحظه مي 10و 4ترتيب افزايش  به
  1).الينآن جم جام( شود  مي مشاهده درصدي 10 تا

  
  كانال مكدا در 3.4

ي سـ يسرو چـه  امـروزه از  مخاطبـان كنند؟  مياستفاده ي ارتباط كانال از چهمخاطبان  امروزه
هاي  پرسشترين   ها اصلي خواهند كرد؟ اين استفادهه چيزي چاز  ندهيآكنند و در  مياستفاده 

   اين بخش است.
شود.  مي قلمداد جديد هاي رسانه هاي ويژگي بارزترين از بدون شك يكي تعامليارتباط 

ـ   ارتباطبرقراري به  قادر جديدهاي   رسانه ،گفته است 1984 رايس در طوركه همان  اكـاربر ب
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 در مقايسـه بـا  . كننـد  را تسـهيل مـي   و اطالعـات  بين كاربر تعامل وكابران  و تعامل ندكاربر
درحـال   اي جديـد  ارتباطي رسـانه  چند است، مدل به كه ارتباط يك جمعي ارتباط سنتي مدل
توانـد   فرد مي هر ،مناسب جديد اي هاي رسانه فناوري با چند است. مدل چندبه شدن به تبديل
ارتبـاط   مـدل  ،بنـابراين . كنـد ا را توليـد  صـد  و ،تصوير ،متن ازجملهخود  هاي آنالين رسانه
   .)Castells 2007: 238-266( درحال تغيير است اي رسانه هاي جديد فناوري با جمعي

 فقـط  يپلتفرم تلويزيون ترين دهد كه تلويزيون ديجيتال زميني محبوب نشان مي 7نمودار 
شدن به پلتفرم  درحال تبديل IPTVدر چند كشور (ايتاليا و اسپانيا) است و تلويزيون كابلي و 

  .استدر كشورهاي مختلف محبوب مردم 

  
  هاي مختلف در كشورهاي مختلف دنيا كاربران پلتفرمآمار . 7نمودار 

  هاي ارتباطي انگلستان كانال 1.3.4
بدين معنا كـه  ، است »چيز براي همه يك« برد راه .سي . بي  .كلي بي برد راهتوجه در  قابل ةنكت
هاي زمينـي، مـاهواره،     در هر پلتفرمي حضور داشته باشد كه شامل پلتفرم دباي .سي . بي . بي

ميليون  250بيش از  .سي . بي.  سايت بي آنالين با محتواي باكيفيت است. وب و اخيراً ،كابلي
 2022ميليـون در سـال    پانصـد و هدف آن افزايش اين تعداد كاربر بـه بـيش از    داردكاربر 

هـاي   سـايت  هـايي از وب   خواهند به معرفي نسخه  ها براي رسيدن به اين هدف مي است. آن
 BBC iPlayer نـام  بسيار معروف خـود بـه   يها و گسترش خدمات اينترنت  خود به ساير زبان

هاي راديويي و تلويزيوني   دهد برنامه ه كاربران امكان ميخدماتي است كه بو اين ( بپردازند
  د). نارائه كن و صورت پخش پيوسته بارگذاري روز پس از پخش به سيتا  را
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هاي مختلف براي تماشاي تلويزيون و فيلم در سـال    از پلتفرمساالن  بزرگ ةسهم استفاد
  ).Communication Market Report 2017(  است 8تصوير  طبقدر انگلستان  2017

 

  2017هاي مختلف در انگلستان در سال   سهم استفاده از پلتفرم .8تصوير 

پ، ا بوك، يوتيـوب، واتـس   هاي سني متفاوت از فيس  كاربران در محدوده ةميزان استفاد
  است: 8نمودار  طبقدر انگلستان  2017و بازي پوكمن در سال  ،اسپاتيفاي

 

  متفاوت سني هاي كاربران انگلستان در محدوده ةاستفاد يزانم .8 نمودار

انتخاب بينندگان براي دريافت محتوا در هر زمـان و در   موجود دربارة به انعطاف باتوجه
خـود   ةهر مكان، مردم انگلستان از ابزارهاي مختلفـي بـراي تماشـاي محتـواي موردعالقـ     

  )..ibid(كنند   مي  استفاده
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  انگلستان در ارتباطي مختلف ابزارهاي. 9 نمودار

  ايران يارتباطهاي  كانال 2.3.4
 ،هاي متعدد راديويي و تلويزيوني  بر توليد و پخش برنامه در شبكه عالوه ،سازمان صداوسيما

و طراحـي  » فضـاي مجـازي ملـي   «ثر در ؤحضور م برايمعاونت مجازي را  1389 از سال
افـزايش ضـريب    و نيزت جهاني اينترن ةاي سازمان صداوسيما در عرص آرايش جامع رسانه

اندازي خدمات جذاب و پرمخاطب تلويزيون تعاملي،  به راه اقدام و ها ايجاد كرده  شبكهنفوذ 
هاي   رسان سروش با كانال  و ... كرده است. اين معاونت با ايجاد پيام ،اجتماعي فراگير ةشبك

هـاي مختلـف     بـراي برنامـه  متفـاوت   هـاي كـاربردي   برنامـه و هاي تلگرامـي،    متعدد، كانال
  هاي ارتباطي تعاملي خود با مخاطب افزوده است.  راهبر هاي صداوسيما  شبكه

  
  مختلف هاي كاربردي برنامههاي اجتماعي و  نام كاربران ايراني در شبكه آمار ثبت .10نمودار 
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هـاي   برنامـه هاي اجتمـاعي داخلـي و خـارجي و      كاربران ايراني از شبكه ةميزان استفاد
  ).Adtech-Overview 2016( است 11نمودار  كاربردي طبق

  
  هاي اجتماعي  كاربران ايراني در شبكه .11نمودار 

  چه كسي هب 4.4
هـاي مكتـوب     و رسـانه  ،تلويزيـون  راديـو،  هاي گذشته تمام مخاطبان در سه بلوك  در سال

ي خكه بر طوري  هب ،فصل مشتركي وجود داشترسانه بين مخاطبان اين سه  ومتمركز بودند 
 )مطبوعـات (هاي مكتوب رايج   تلويزيون بودند و هم با رسانه ةاز شنوندگان راديو هم بينند

ـ     يول ).1386 كوثري( رابطه داشتند جـايي   هطي چند سال اخير تغييـرات مهمـي سـبب جاب
هـاي    توان ورود رسـانه  اولين تغيير را مي هاي جديدي شده است.  مخاطبان و تشكيل بلوك

هـاي    هـاي اجتمـاعي، انـواع بـازي      هايي مانند شبكه  رسانه ،اي دانست  جديد به سپهر رسانه
اينترنت و خدمات متنوع آن بـه كـاربران.    ةعالو  هب ،گوناگون آن خدماتاي، موبايل و   رايانه
هـاي    ملـي يـا ديگـر شـبكه     ةهاي رسـان   از شبكه هاي تلويزيوني اعم  چنين افزايش شبكه هم

اي ايران وجود دارند خود موجب توزيع مخاطبان درميان ايـن    تلويزيوني كه در سپهر رسانه
چنين وجود تفاوت معنادار ميان  هم ،ها ها و تكثر آن  افزايش تعداد شبكه ها شده است.  شبكه
تر مخاطبان راديو و تلويزيون و توزيـع   بيش پراكندگي هرچه بعطموجب تنوع و بالنيز  ،ها  آن
بنـدي جديـد مخاطبـان را      هاي جديـد نيـز شـده اسـت كـه بلـوك        ها درميان اين شبكه  آن

   ).1396كند (خجسته  مي  تقويت
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بنـدي    ها از ايـن بلـوك    بردي ِآن اي به درك راه هاي رسانه امروزه حيات و ممات سازمان
شـده چـالش بزرگـي     چگونگي ارتباط مؤثر با اين مخاطب پراكنـده و توزيـع   دارد.بستگي 

هاي  دنياست. استفاده از انواع جديد پلتفرم ةاي در هم  هاي رسانه ها و سازمان درمقابل رسانه
هـاي    ارچوب رسـانه هـ با اين چالش است. امـا توليـد محتـوا در چ    مواجهه ةپخش راه اولي

گذاري و هم تربيت كاركنـاني آمـاده و     گوناگون معضلي جدي است كه هم نيازمند سرمايه
  .)1394ه (خجست است ماهر

  NHKمخاطبان  1.4.4
NHK  طراحي كرده است 2020 سال المپيك ژاپن درخود را براساس طرح شركت .NHK 

بـا  راه  هم ،منبع موثق اخبار و اطالعاتبا خدمت به مردم  كهموريت خود أم دادن براي انجام
رسـي   و افـزايش دسـت   ،ي محتـوا كيفيت بـاال  و باطيف وسيع  يق،و دق يعسر هاي گزارش

 ريـزي كـرده اسـت     است برنامـه ازطريق اينترنت  هم و برودكستر جهاني هم ازطريق پخش
)NHK Corporate Plan for 2015-2020(. 

NHK مواجه بوده است تعداد مخاطبان كاهش سريع با چالش جديد گذشته ةدر ده. 
  : سه دليل عمده اشاره كرد توان به  ميباره  دراين

بب شـد بسـياري از مخاطبـان از    قرن بيستم كـه سـ  چندين رسوايي در اواسط  ،اول
ايـن  منبـع اصـلي درآمـد    بـه كـاهش   و ايـن  كننـد   دريافت مجوز امتناع ةپرداخت هزين

   ؛انجاميد شبكه
ژاپن مردم درصد از  79 امروزه( 2000 سالافزايش استفاده از اينترنت در اوايل  ،دوم

   ؛كنند)  استفاده ميهاي اجتماعي  رسانه واز اينترنت 
براساس . پردازد نمي NHKتماشاي  ها به  همانند قديمينسل جوان  ،سوم و

ميانگين زمان مشاهده در يك دهه كاهش يافته  ،انجام شد NHK در اي كه  مطالعه
 .درحال گسترش است NHK هاي خبري  برنامه ةشكاف نسلي در زمان مشاهد .است
براساس  كرده است. دشوارمشترك مخاطبان ژاپني  ةمشاهدبراي  را وضعيتامر اين 

هاي   نسلكنند در   را تماشا مي NHKدرصد افرادي كه ، 2011در سال  يك نظرسنجي
 درصد از مردم 92و  ساله شصتدرصد از مردم  86كه  درحالي .متفاوت استمختلف 

سالگي آن را  بيست درصد از مردم در 55 كنند، فقط را تماشا مي  NHKهسالهفتاد
  ).Hirata and Nishi 2013: 79-80( كنند  مي تماشا
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نسـبت   آندر  كـه  انجـام گرفـت   يقيتحق NHK در مخاطبان يلوتحل يهمنظور تجز به
 NHK. شـد  بررسـي  آن از اسـتفاده درصـد   ودارنـد   يرسـ  دسـت  NHKكه به  يافراد
. اسـت  كـرده  انتخـاب  را) contingent valuation( اقتضـايي  ارزيـابي  روش چنـين  هم

 كرده 2005در سال  يمشتر  يترضا يشرفتپ يزانم ةسامان ايجاد بهاقدام  ين،برا عالوه
نشان  ين. ااست داده يبها ترت با آن يممذاكرات مستق براي مخاطبان با را هايي  و مالقات

ـ  ،يگـر د عبارت . بهنگرد  يم يمشتر چشم به مخاطبانبه  NHKكه  دهد يم  ياسـت س يناول
NHK محققـان  وو مخاطبـان را بـرآورده كنـد     يانمشـتر  يازهـاي است كـه ن  ينا NHK 

برنامـه و   يدتول ياتعمل يالزامات برا تعيين درجهت رامخاطبان گوناگون  هاي  نيازمندي
 .كنند مي منعكستجارت 

رفتـار   از بـر آگـاهي   تمركـز  NHKتوسط مخاطبان  تصويربازسازي خصوصيت دومين 
 NHKچـه   آن اسـت. مخاطبـان  بنـدي   بخـش  ازطريـق  رفتـاري آنـان   مخاطبان و اطالعـات 

صـاحب   NHKخواهنـد.   مـي  چـه  از پخـش عمـومي   كه جوانان اين است خواهد بداند مي
بررسي و تحقيق  فعاالنه به كه اين ضمن .خود است  به  ي مخصوصتحقيقات فرهنگ ةمؤسس
تالش خود بـراي   براين مؤسسه  . اين روزهاپردازد  ميآگاهي و رفتار مخاطب ميزان  ةدربار

  است.  هافزودها  رسانهدر  انجوان عاليقبررسي 
 NHKمركـز تمـاس   ازطريق  ،در تالش براي برقراري ارتباط با بينندگان خود ،چنين هم

   كند.  ها و عاليق بينندگان خود را ثبت مي  نيازمندي

  ايران خاطبانم 2.4.4
محوري محسـوب   يزيربنايهاي مخاطب براي جذب حداكثري امروزه   شناخت ويژگي

هـا و   گـذاري  سياسـت  ةمتغيـر اصـلي وارد عرصـ    مثابـة  آن مخاطـب بـه   شود كـه در  مي
بنـدي    بلـوك در ايران هم مانند ساير كشورهاي دنيا  .شود اي مي هاي رسانه گيري تصميم

جديدي از مخاطب ايجاد شده است. مخاطبان تلويزيـون ايـران ماننـد مخاطبـان سـاير      
هـاي هوشـمند، تلويزيـون      بـا ورود مـاهواره، گوشـي    .اند  زيادي كردهكشورها تغييرات 

اند. آمارها حاكي از   گر تبديل شده ... مخاطبان منفعل به مخاطبان فعال و كنش و ،تعاملي
هـاي اجتمـاعي در ايـران افـزايش يافتـه اسـت. در         آن است كه ميـزان كـاربران شـبكه   

نفـر از ايرانيـان در آن شـركت داشـتند      4400كـه   2016در ماه آخر سال  اي نظرسنجي
هـاي    سـال اعضـا و كـاربران شـبكه    هجـده  از ايرانيـان بـاالي    درصـد  53مشخص شد 

  .)Azali 2017( هستند اجتماعي
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  هاي اجتماعي ميزان كاربران ايراني شبكه .12نمودار 

  با كدام نتيجه 5.4
هـاي   جمعي (رسـانه  ارتباطشناسان وسايل   يكي از موارد و محورهاي اصلي مطالعات جامعه

ـ   .اسـت گروهي) بررسي آثار و كاركرد اين وسايل در دو سطح خرد و كالن  ثير أدرمـورد ت
 ةطـور عمـده سـه نظريـ     هـا بـه    نهاي گروهي بـر زنـدگي فـردي و اجتمـاعي انسـا       رسانه
ثيرگـذاري رسـانه بـر زنـدگي انسـان      أميـزان ت  :نـد از ا شناختي وجود دارد كه عبارت جامعه

مشروط  هاي گروهي  ثير رسانهأت و ،استثير أت  هاي گروهي بي  كاركرد رسانه، است نامحدود
  شود.ارزيابي بايد شرايط محيطي  ةثيرگذاري آن در محدودأميزان ت البته ؛است

 ةهاي گروهي مطرح بوده اسـت كـه از زمينـ     البته ديدگاهي افراطي در برخورد با رسانه
شود. برخي بر اين باورند كـه وسـايل     يژه منبعث ميهاي اجتماعي و  خاص فكري و تجربه

پديد  بشربار در تاريخ  توانند نسلي تازه را براي اولين  كه مي دارندجمعي چنان قدرتي  ارتباط
  .هاي پيشين بسيار متفاوت است  نسلي كه با نسل ،آورند
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ـ  بسياري تحـت گويد  ميالزارسفلد در تبيين اين ديدگاه  وسـايل  بـودن   جـايي  ثير همـه أت
  اند.   هراسان شده سختآن  ةو قدرت بالقو جمعي ارتباط
هاي اجتماعي از مواردي است   هاي اجتماعي و تغيير ارزش  پيدايش دگرگوني ،هرروي به

اين وسايل در فرايند تهاجم فرهنگي و مقابلـه   شود و  محقق ميها   كاركرد رسانه ةكه درنتيج
يـافتگي، تحقـق    يابي به توسـعه  امر بازسازي و دست ها در  با آن، جنگ رواني، استعمار ملت

 .و غيره كاربرد مؤثري دارند ،هاي آموزشي  هدف

هـا    آموزش از انحصار مدرسه و آموزشگاه يندفرا يشرفته،پ يجمع ارتباط يلبا ظهور وسا
 ،ينــدفرا يــناســت. در ا شــده يلآمــوزش تبــد ةخــارج شــده و جهــان پهنــاور بــه عرصــ

 ةينـ و درزم است برداشته شده يان... از م و ،يماقل ،سنمكان و زمان،  يلازقب ييها يتمحدود
ت حاكمه اثـر  ئيمداران و ه ياستس يماتها بر تصم  كه رسانه گونه  و حكومت، همان ياستس
هـم   يمحـور  يكـاربرد و كارآمـد   يداراو ها   در دست حكومت يابزار ةمنزل گذارند، به  يم

 .)Greenhow and Robelia 2010: 15-36هستند (

هاي گروهي، ايـن پديـده     هاي مثبت و منفي كاركرد رسانه  كردن جنبه با مراعات و لحاظ
هـا    ديگر حكومـت  و وفاق ملي شود و ازسوي ،بستگي سو سبب وحدت، هم تواند ازيك  مي
سـازي    و هماهنـگ  ،افكار عمـومي به دهي   گوني، جهت توانند از اين پديده در ايجاد هم  مي
كه  طوري به نظام سياسي و كاركردهاي آن استفاده كنند، به راجعمردم و جامعه  ةتود هاينظر

گرفتن  هاي استكباري، ابزاري قوي و مؤثر براي بيعت  نظاممقابل در ،صداوسيما و مطبوعات
جمعـي   ارتبـاط  وسـيلة ترين و بارزترين   كه از مطبوعات كه مهم جا  تاآن اند؛ از مردم و جامعه

 .شود  ياد ميدموكراسي » ركن چهارم«ان عنو است به

 BBCهاي  تيفعال ةنتيج 1.5.4

خـدمات   ايجـاد و  ،كافي ةهاي پويا، بودجبرد راهمديريت و  عمدتاً علت موفقيت اين رسانه
 ،نهايي در معرفي، تغييـر  ةگيرند تصميم .سي . بي . بي يت امنائبراين، هي عالوه است. انهخالق

 ،هاي تلويزيوني هاي راديويي، كانال يا حذف هريك از خدمات خود (ازجمله خدمات كانال
بـه   »تراسـت  .سـي  . بـي  . بـي «ديـد،  ج متو خدمات اينترنتي) است. براي معرفي هر خـد 

) public value test= PVT/ ارزش عمـومي  آزمونسفارش ارزيابي ( آفكام هاي خود و كميته
مطابقـت كنـد،    .سـي  . بي . بي ةشد تعيين با استانداردهاي ازپيش وننتيجة آزماگر  خواهد داد.

 .سي . بي . ها به بي صورت عمومي درآيد. بنابراين اين آزمايش شود خدمات به اجازه داده مي
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ـ   در كاهش هزينه كنـد.    مخاطبـان كمـك مـي   بـه  خـدمات مطلـوب    ةها و خطـرات در ارائ
هريك از  دبار باي سال يك پنج تا سيهر  »تراست .سي . بي . بي«اين، براساس قوانين  بر عالوه

  خدمات با استانداردها مطابقت داده شود.
 كننـده  هاي پخش شركتليل ميزان موفقيت حكه آمارهاي مخاطبان براي ت به اين باتوجه

منظــور  هـاي مختلــف بـه   ســنجي از نظـر  .سـي .  بــي . آفكــام و بـي  ،دارد بسـياري هميـت  ا
 نـد از: ا ها عبـارت  ترين آن  كه مهم كنند المللي استفاده مي  ملي و بينمخاطبان  وتحليل تجزيه

مركـز تحقيقـات شـنوندگان     )،BARB(كننـده   هاي پخش شركت نات تحقيقات مخاطبئهي
)، RAJAR( سـاالن و كودكـان   )، تحقيقـات بـزرگ  Radio Joint Audience Research( راديو

ازجمله  ها وسيعي از رسانه ةرصد دامن براي )cross-media insight= CMI( اي رسانه  بينش پيش
 .سـي  . بي.  گويي و اعتبار بي نظرسنجي رديابي پاسخ، آنالين هاي رسانه راديو و و تلويزيون

)The BBC Accountability and Reputation Tracking Survey( ،  سـي  . بـي  . نظرسنجي بـي. 
 .)Daily Pulse/ ديلي پالس(

   .سي . بي . بيسرويس آنالين  عملكرد 1.1.5.4
در  .سي . بي . بي نيآنال سيسروساالن انگلستان از  درصد از بزرگ 51حدود  2016در سال 
دوباره  .سي . بي . بيبراي  )AI( قدرداني مخاطبان شاخص هاي هاند. نمر كردهاستفاده هر هفته 

جديد كامپيوتري براي  ةنسخ كمي در اين سال كاهش داشته و اين ناشي از واكنش مردم به
 است. . بودهسي . بي . بي راه و سايت خبري تلفن هم

هـايي كـه     پذيري راه  بهبود در مسير گزارش اخبار محلي و انعطاف ةبه ادام .سي .بي .بي
رضـايت   كسـب منظـور   ، بـه گيـرد  مـي رس مخاطبان قرار  در دست ها ها گزارش ازطريق آن
 iPlayer .سـي  . بـي  . بـي تعداد افرادي كه از  از آن است كهآمارها حاكي  .داردنياز  ،مخاطبان

 .سـي  . بي . بيهاي   تر از شبكه ها رشد كرده است، اگرچه كم  كنند درطي اين سال  استفاده مي
  .)Alexa 2014( دو مخاطب دارد .سي . بي . بييك و 

هاي اجتمـاعي   رسانه  اي از  طور فزاينده به .سي  . بي  . بي  بايد خاطرنشان كرد كه ،چنين هم
پلتفرم روشي مفيد   كرده است. اين  استفاده  ديگر  يهامحتوا  اخبار و  براي  يپلتفرم   صورت به

 افزارهـا  نـرم كـه ممكـن اسـت از      ي اسـت مخاطبان جـوان   به  .سي  . بي  . يابي بي براي دست
هـاي    پلتفـرم  ازكـاربران انگلسـتان    ةباشد. دليل استفاد   نكرده  استفاده  .سي . بي . سايت بي  يا

  است: 13نمودار  طبق 2017ها در سال   تماشاي برنامهبراي مختلف 
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   هاي مختلف از پلتفرم كاربران انگلستان ةداليل استفاد .13نمودار 

 14نمـودار   طبـق  .وي. تـي . وين و ،كاربران انگلستان از نتفليكس، آمازون ةداليل استفاد
  ).Market Report 2017( است

  
  هاي اجتماعي در انگلستان داليل كاربرد شبكه. 14نمودار 

 هاي ايران تيفعال ةنتيج 2.5.4
ازلحـاظ صـحت و    دشود بايـ   جمهوري اسالمي ايران پخش مي اخباري كه از صداوسيماي
، امـا سـرعت انتشـار اطالعـات در فضـاي      دقت بررسي شود بهسقم و مصالح ملي و نظام 

اثري از حقوق مالكيت معنـوي محتـوا وجـود نداشـته باشـد و       است مجازي موجب شده
شايعات متعددي مدام درحال پخـش   .باشد ترديدصحت آن مورد بسياري از اوقات دقت و
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 درمقـام هـر فـرد    ةوسـيل   كه اين سرعت پخش اطالعات و اخبار بـه  اين ضمناند،  و تكذيب
اسـت  باعـث شـده    ،كسب شده CNN »پشتي خبرنگار كوله« ةكه از ايد ،خبرنگار  ـ  شهروند

سـرعت ازطريـق فـيلم و     صداوسيما پخش شود دربين شـهروندان بـه   ازكه  ازاين اخبار قبل
ها   مجلس شوراي اسالمي يا ساختمان پالسكو ابتدا فيلم ةدر حادث مثالً .عكس پراكنده شود

ن هاي شهروندان حاضر در حادثه پخش شـد و بـا تـأخير همـين اخبـار از سـازما        و عكس
  . شدصداوسيما (پس از تعيين مصالح كشور) پخش 

اثربخشـي   ،تر است هاي استفاده از بستر اينترنت براي انتقال پيام بيش  كه هزينه اين رغم به
برنامـة  ميليون نفر از ايرانيـان   هفدهتر است. بيش از   هاي بر بستر آن افزون  استفاده از پلتفرم

انـد و ايـن     بازار دريافت كـرده  اندرويد خود از كافه عامل تلگرام را ازطريق سيستم كاربردي
كـه آمـار    ايـن  . ضـمن اسـت تغيير مفاهيم مديريت محتوا در فضاي اينترنت  ةدهند آمار نشان

  روز درحال افزايش است. هاي اجتماعي روزبه  كاربران شبكه
  

  گيري نتيجه .5
هـا   در بسـياري از زمينـه  عظيمـي   تحوالت مواجهه بادرحال شكي نيست كه صنعت رسانه 

و مـديريت  مصـرف   و توزيـع  و ايجـاد  و هـاي ارتبـاطي،    توليد، كانال هاي فناوريازجمله 
مشـتري   ةبزرگ در ذائق يجهشكننده و   با تغييرات در رفتار مصرف راتاين تغيي محتواست.
ر جديـدت  هاياين اختالل خود را در رشد سريع محتواي برند .استبوده  راه همو فروشنده 

) در  Taboolaو  Outbrainمانند( جديد هاي فناوريافزايش استفاده از  و )Refinery 29 (مانند
در  نشان داده اسـت. تبليغات به  شده ريزي   ترافيك و رشد درآمد رويكردهاي برنامه باالبردن

در اكوسيسـتم   ايجـاد تعـادل   ةدرخصـوص نحـو   ياسـتراتژيك  يصنعت سؤاالت كليداين 
پژوهـي رسـانه     وجود دارد كـه متخصصـان آينـده   ها و تبليغات  ها و فناوري در رسانه انسان
 آن هستند. ةدرحال مطالععميقاً 

كاربران ساليق  .ها هرروز درحال تغيير است رسانه وضعچه مبرهن است اين است كه  آن
كننـدگان   مصـرف  .هوشمند تغيير كـرده اسـت  راه  هاي هم گوشيبه روميزي كامپيوترهاي از 

ايميـل را تهديـد    رسـانْ   پيام كاربرديِهاي  برنامه .هستند تلويزيون سنتي ي باخداحافظ درحال
ايـن تغييـرات    .شـده اسـت  شـروع  هاي هوشـمند    دستگاهچيز به  روند اتصال همهكنند و  مي
از اين رونـد  كساني كه اما  ،ايجاد كننداخالل  وكار و حتي زندگي ما د در روند كسبنتوان مي
  نگرند. ميفرصت  چشم بلكه بهتهديد  چشم به ها نه  نوآوري اينبه  اند خوبي آگاه به
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 اين تحـوالت هـم در   .رسانه رخ داده است ةتحوالت بزرگي در حوز، هاي اخير  در دهه
 ةمخاطبـان پيـام رخ داده اسـت. زمينـ     ةپيـام و هـم در عرصـ    ةتوليدكنند درمقامرسانه  ةزمين

 ،راديويي، تلويزيوني هاي رسانه يعنيهاي رايج قبلي   بندي  دسته اًصرفها ديگر   مطالعات رسانه
افزار و پيكربندي   شده، انواع جديد سخت هاي ديجيتال توزيع و مطبوعات نيست. شبكهفيلم، 
هـاي موجـود را مختـل      بنـدي   ها دسـته   و تسهيالت سازماني جديد در صنايع رسانه ،افزار نرم
كشـند. ايـن مقالـه گـامي       چالش مي شناختي قبلي را به نظري و روشكنند و رويكردهاي  مي

تر  كنند و مهم  يابند و تغيير مي  اي توسعه مي سسات رسانهؤكه چگونه م سوي درك اين است به
 »هاي جديد رسانه« .خواهد شدفراهم هاي آينده   ها در دهه تغييرات رسانه ةكه چگونه زمين آن

توانند اين آينده را شكل دهنـد؟    اي مي  و چگونه مطالعات رسانه د بودندر آينده چگونه خواه
كـه دانشـمندان،   شـود   برجسته ميهايي   ها و فرصت  ها، برخي از چالش  پژوهي رسانه  درآينده

تـالش  در هاي مدرن هسـتند و    هاي رسانه  مند به درك فرم  و مدافعاني كه عالقه ،دانشجويان
  شوند. ها مواجه مي اند با آن دموكراتيكآوردن امكانات  دست براي به

 مـثالً هـا نگـاه كنـيم (    المللـي در رسـانه    هـاي بـين    اگر به مطالعات آينده درمورد پـروژه 
)، 2015 - 2013هـاي   دربين سـال (FFRC)  فنالند ةدر مركز تحقيقات آيند  MEDEIAةپروژ
در سـاختار اجتمـاعي    هـا  براي رسـانه  يها و عملكردهاي جديد  توانيم دريابيم كه نقش  مي

  خواهد شد. ايجادشود)  ديجيتالي معروف مي ةدرحال ظهور (كه به جامع
شـوند كـه     ها تحت شرايطي دچار تغيير مـي   ، رسانه2030المللي، در سال   طبق نتايج بين

طـور   انـد و بـه    پذير تبديل شده اي انعطاف  بر اطالعات فردي هستند و به رسانه تر متكي بيش
پلتفـرم متقـابلي از    درحـال تغييـر درحـال اسـتفاده هسـتند.      ةري درميان اين جامعت  گسترده

اي بسـيار    هـا و اطالعـات و فرهنـگ رسـانه      رسي جهاني به رسـانه  بازيگران متنوع با دست
نگاري جديد  پيچيده درحال ظهور است. اين بدين معني است كه جريان خاصي از روزنامه

جويانه تحت شبكه، بـا   مدار، مستقل، مشاركت كه اخالقافزايش است  رو بهشكل گرفته و 
  كند. تر فعاليت مي و آگاهانه ،كيفيت بهتر

ــدل  ــه م ــول اگرچ ــدر اوا الس ــال  لي ــد  1948س ــرح ش ــان و مط ــع در آن زم  ةتوس
ايـن مـدل    آمد،وجود  هبمدل  اين ةمطالع درزيادي  جنجالبود و  ساده سنتي و نسبتاً ها رسانه

 محدود تحقيقاتي ةحوز به پنج درنتيجه و تقسيم پنج بخش به طور روشن بهرا  ييند ارتباطافر
 هـاي  رسـانه  ارتباط مربوط به  تحقيقات خوبي را براي هاي ديدگاه زمينه پنج اين ،حاال .كرد

و  ي نـدارد بازخورد اين مدل است كهالسول اين  انتقاد اصلي از مدلآورد.  مي فراهم جديد
  باشد. تواند سودمند  يند ارتباطي نميافر ،بدون دريافت بازخورد .گيرد اين امكان را ناديده مي
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طرفه  سيستم ارسال و دريافت پيام يك ،كرد مطرحكه السول مدل معروف خود را  زماني
قبلي  ةطرف مسير يكاست پيام موجب شده  ةفرستند ةدر حوز جديد هاي فناوريبود، ليكن 

كننـده،   ارسـال  درمقـام  آن واحـد فـرد در تعامـل بـا رسـانه در      .به مسير تعاملي تبديل شود
هـا و    پيام فعال است. مشترك يا مخاطب قابليت انتخاب برنامه ةكنند و تحليل ،كننده دريافت
  ها را دارد.  كانال

رقيـب پيـام     ها سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران در فضايي بـي   هرچند سال
كرد و مخاطبان زيادي در داخل   مطابق با مدل السول ارسال ميسويه  صورت يك  خود را به

...  و ،پـارچگي ملـي   چون مصلحت نظـام، حفـظ يـك    داليل مختلفي هم  و به داشتكشور 
هاي ارتباطي بـا مخاطـب نبـود، بـا حضـور        هاي خصوصي و تنوع در كانال  خبري از شبكه

تـرين   و ... بـراي حفـظ مهـم    ،جتمـاعي هاي ا  ، اينترنت، شبكه  معاند در ماهواره ةصدها شبك
شـده   فناورانـه خود با اين تغييرات  كردن  گام دارايي خود كه مخاطبان هستند ملزم به هم

خود را در بردهاي  راهسازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران زمينه، در اين  .است
 ةدر حـوز  :متمركـز كـرده اسـت   جديـد  هـاي    هـاي سـنتي و رسـانه    رسـانه  ةهردو حوز

و ... و در  ،هاي تخصصي ماننـد آمـوزش، خبـر، كـودك      هاي سنتي با ايجاد شبكه  رسانه
 IPTVانـدازي    هاي الزم براي راه  تالش براي ايجاد زيرساختجديد با هاي   رسانه ةحوز

ـ   بـا   )over the top/ OTT( اي بـر بسـتر اينترنـت     محتـواي رسـانه   ةو سـاختارهاي ارائ
رسـان    (پيـام  هاي اجتمـاعي بـر بسـتر اينترنـت      دريافت پيام، شبكههاي متنوع در   قابليت

  .غيرهو  ،سروش)
اي (محدود بـه ايـن پـنج      هاي رسانه  سازمان ةرسد در بررسي سناريوهاي آيند  نظر مي به
گذاري و نظارت بر فضاي مجازي   السول) جايگاه نهادي كه مسئوليت قانون ة موردنظرحوز

ايـن مسـئوليت    هاكشـور همـة  در  .برخوردار است زيادياهميت كشور را برعهده دارد از 
  اي يا نهاد بيروني) قرار داده شده است.  نهاد خاصي (خود سازمان رسانه ةبرعهد

محتمل سازمان صداوسـيما، برطبـق دسـتور صـريح مقـام معظـم        ةآيند هايدر سناريو
مبرهن است كه صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگيـر در فضـاي    ،رهبري

سـازمان  « ةمجازي و نظارت بر آن مسئوليت انحصاري سازمان صداوسيماست كـه برعهـد  
» سازمان صداوسيما«در زيرساخت » تنظيم مقررات صدا و تصوير فراگير در فضاي مجازي

  خواهد بود.
 و ،، اسـناد باالدسـتي  پژوهشـي موجـود   آثـار  ةطالعـ با اين رويكرد، در گام نخست بـا م 

ثيرگـذار  أترين عوامل ت به بررسي مهم »پيام ةچه كسي يا فرستند«مورد مصاحبه با نخبگان در
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شرح: تعامـل،   اين مقوله شد به شش ياين حوزه پرداخته شد كه حاصل آن احصا ةدر آيند
باني خبـر، ظهـور    شدن دروازه گرن هاي اجتماعي، كم هاي جمعي از رسانه ثيرپذيري رسانهأت

هـاي   وجودآمدن رسانه هو تغيير ماهيت رسانه (ب ،بودن رسانه رس هاي فردي، دردست رسانه
 ةفرسـتند  ة. در حوزسؤال شدنخبگان  ه ازهاي احصاشد  مقولهدرمورد  ،گزين). درادامه جاي
شـده از خبرگـان مخـتص     الؤهاي سـ   ثير درميان سنجهأرسد باالترين درصد ت نظر مي پيام به

 تـرين  بـيش رسـانه   ةخبرگـان در آينـد   طبـق اجمـاع نظـر   اسـت كـه    »تغيير ماهيت رسانه«
  خواهد داشت. ثيرگذاري را أت

  
  پيام ةفرستند ةثيرگذارترين مقوله در آينده در حوزأت. 15نمودار 

و مصاحبه بـا نخبگـان    ،، اسناد باالدستيآثار پژوهشي موجود ةبا مطالع ،و در گام بعدي
اين اين حوزه احصا شد كه به  ةثيرگذار در آيندأت ةمقول هفت، »هاي ارتباطي كانال« ةدر حوز

هـا   ممـوري  فلـش  هاي كوچك، اينترنت اشيا، هوش مصنوعي، استفاده از شرح است: رسانه
محدودنبودن بـه زمـان و   و شدن رسانه از انحصار،  ها، خارج  گراشدن رسانه براي ذخيره، هم

 تـرين  بـيش رسـد   نظر مي . بهسؤال شدهاي احصاشده از نخبگان   مقولهدربارة مكان. درادامه 
 در هـاي پيـام  حجـم  افـزايش « مختصشده از خبرگان  الؤهاي س ثير درميان سنجهأدرصد ت
ثيرگـذاري را  أت تـرين  بـيش رسـانه   ةآينـد  درخبرگان  طبق اجماع نظراست كه  »رس دست
  :دهد را نشان ميها  سنجه ةمقايس 16داشت. نمودار  خواهد

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100



 51   هاي جديد به ظهور رسانه هاي جمعي باتوجه بررسي پنج عنصر مدل هارولد السول در رسانه

  
  هاي ارتباطي كانال ةثيرگذارترين مقوله در آينده در حوزأت .16نمودار 

ناشران و توليدكنندگان بر ايجاد  دكه  باي ندبر اين اعتقاد مبتنيارتباطي جديد  بردهاي راه
امـا   راحـت باشـد،  هاي هوشمند   گوشيدر  ها آن كه مصرف شوندتر متمركز  كوتاهمحتواي 
 تركـردن   چـون جـذاب   عـواملي هـم   كننـد، نيـز توجـه   عوامـل ديگـري   بـه  ها بايد  سازمان
اين قابليت را  Twitch و، زندهبوك  فيس ،توييتر مثالً .آنالين ييويديومحتواي گذاري  اشتراك

  .پخش فيلم بپردازندي به اظهارنظر و واكنش در زمان واقع كه اند براي بينندگان فراهم آورده

  
  هاي تعاملي مدل رسانه .17نمودار 
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ارائـه شـده    17نمـودار  اسـت كـه در    تعامليي السول مدل ارتباط مدل ةشدروز مدل به
   :كنيم ميذكر را رسانه  ةآينده در حوز يكليدروندهاي جا برخي از  در اين است.
 سـنتي  ةگونه رسـان هر ازاستفاده . هاي ديجيتال درحال افزايش است رسانه استفاده از ـ

   ؛يابد  ميكاهش 
 .خواهــد يافــت افــزايشديجيتــال كــاربران و اشــتراك  ،موســيقي ،ويويــدمصــرف  ـ

  ؛ملي گسترش خواهد يافتتبليغات ديجيتال 
 و ابزارهـاي منـزل   ها ماشين ؛بودهوشمند نخواهد  هاي  تلويزيونبزرگ بعدي  پلتفرم ـ

   ؛خواهد بودهوشمند يا واقعيت مجازي 
  ؛مواجه خواهند شد ها روزنامه آوردردبا سرنوشت زودي  ي تلويزيوني بهها شبكه ـ
   .شدمتمركز خواهد از هر زمان ديگري بيش قدرت و ثروت  ـ
  
  نوشت پي

ملي اسـت كـه طـي    ة هاي مركز پژوهش و سنجش افكار رسان  اين تحقيق برگرفته از نظرسنجي. 1
گيـري   سال نمونـه  يازدهآماري افراد باالي  ةانجام شده و در آن از جامع 1394تا  1388هاي  سال

  .شده است
  
  نامه كتاب

ـ  و راه هـم  تلفن يا رسانه يكاركردها ،)1393تيوونن (سانتو  و آكسمن، ويرپي  ةترجمـ  ،آن يمـدها آ يپ
  ها. ريزي رسانه تهران: دفتر مطالعات و برنامه ،علي احسان موحديان و احمدرضا شاه

تهـران: پژوهشـگاه فرهنـگ،     ،ها تيابعاد و ظرف ؛ياجتماع يها رسانه ،)1392بصيريان جهرمي، حسين (
  و ارتباطات. ،هنر
 دهقـان، تهـران:   رضـا  علـي ترجمـة   ،ارتباطـات  هـاي  نظريـه  )،1316( سـورين ورنـر   و جيمـز  تانكارد،

  .تهران دانشگاه
   »:استناد آمار افزايش بينندگان تلويزيون به«جم آنالين،  جام

<http://press.jamejamonline.ir/Newspreview1>. 
ـ رانـي ر  سـخن  ،»هسـتند  بوك سيف عضو يرانيا ونيليم هفده« ،)1390جعفري، مهدي (  و فنـاوري  يسئ

 :گري در آمل روشن نهضت همايش در آموزي كشور دانش بسيج سازمان اطالعات

 < www.asriran.com/fa/news/183862/17>. 
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مركـز آمـوزش و پـژوهش     ،»نگاري شـهروندي  وگويي درمورد روزنامه گفت« ،)1391خانيكي، هادي (
  .<http://www.hamshahritraining.ir/news-3528.aspx>همشهري:  ةسسؤم

 تعامـل  الگوهـاي  بـر  اينترنـت  ارتبـاطي  سـازوكارهاي  تـأثير « ،)1391( بابايي و محمود خانيكي، هادي
 .56 ش، علوم اجتماعي يپژوهش  ـ  يعلم ةنام فصل ،»ايران سايبر فضاي گران كنش

  .3 ش، 26 س، رسانه ةنام صلف، »رو  هاي پيش سپهر رسانه و چالش« ،)1394( سنح ،خجسته
 ،»رقـابتي   مزيـت  ايجـاد  بـرد  راه ؛هـا  رسـانه  محتـواي  توليد هنجاري الگوهاي« ،)1396( خجسته، حسن
  .37، ش 18، س ارتباطات ـ فرهنگ مطالعات

)، 1394( »اجتمـاعي  هـاي  هرسـان  مصـرف  فرهنـگ  ؛اجتمـاعي  هـاي  رسـانه  در ايرانـي  كـاربران  رفتـار «
  .ياجتماع يها رسانه در مايصداوس سازمان يبرد راه يها يريگ جهت يتخصص  نشست

  .نينو يها رسانه يعال يشورا ةرخانيدب ران،يدر ا IPTV التيو تشك ساختار
ــي ــدالعلي، ععســكري عل ــانه  و ب ــوفقيافس ــان ،)1394( م ــپهر جه ــانه يس ــدها ؛رس ــده در  يرون عم
 .دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسالمي ايرانتهران:  ،نينو يها رسانه  رساختيز

تهـران: دانشـگاه    ،نـو  ينگـاه  رسـانه؛  تيريمـد  ،)1395( يقـ يحق بـراهيم ا و يبـدالعل ع ،يعسـكر  يعل
 .رانيا ياسالم يجمهور يمايصداوس

 و مطالعـات  دفتـر  :تهـران  ي،غبرايـ  مهـدي ترجمـة   ،يارتباط مطالعات بر يدرآمد)، 1316( جان فيسك،
  ها. رسانه ةتوسع

تهران: پژوهشـگاه فرهنـگ،    ،حسين بصيريان جهرمي ةترجم ،ارتباطات قدرت ،)1393كاستلز، مانوئل (
   و ارتباطات. ،هنر

 : پژوهشگاهتهران ،اوركات يابي دوست ةشبك در ايراني كاربران فرهنگي جهان ،)1386كوثري، مسعود (
  .ارتباطات و ، هنر،فرهنگ

  <http://www.farsnews.com/13950218000323>. :)1395هاي صداوسيما ( مركز پژوهش
دارتــرين  ؛ تلگــرام پرطــرفهــاي اجتمــاعي در ايــران تــرين شــبكه حبــوبم« )،1396( م. ر،پــو معصــوم
 .>http://gadgetnews.net/171217< »:شد  رسان پيام

 سـازمان  يبـرد  راه يهـا  يريـ گ جهـت  يتخصصـ  نشسـت  ،)1394( »ياجتمـاع  يهـا  هرسان و تيريمد«
  .>http://iribresearch.ir/news.asp<: ياجتماع يها رسانه در مايصداوس
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