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جانمایی رسانه در عصر انقالب صنعتی چهارم

چکیده:
انقـالب صنعتـی چهـارم، انقالب فناوری هـای نوآورانه و بسـتر همگرایی میـان حوزه های 
فیزیکـی زیسـتی و دیجیتـال اسـت. تبعـات و پیامدهـای ایـن انقـالب در همـه عرصه هـای 
سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و ... ظهـور و بـروز خواهـد یافـت و رسـانه ها نیز 
از ایـن امـر مسـتثنی نخواهنـد بـود. مهم تریـن اقـدام در برابر پیامدهـا وچالش های ناشـی از 
انقـالب صنعتـی چهـارم در هـر حـوزه، درک و فهم عمیق نسـبت به این انقـالب فناورانه و 
میـزان سـرعت، عمق و گسـتردگی آن اسـت. انقالبـی که شـیوه زندگی، نحـوه کار و تعامل 
افـراد و اشـیاء را از اسـاس متحـول خواهـد سـاخت و دنیایـی جدیـد متأثـر از فناوری های 
پیشـرفته و هوشـمند پیـش روی بشـر قرار خواهـد داد. از همین رو در نوشـتار پیش رو ضمن 
برشـمردن ابعـاد و ویژگی هـای انقـالب صنعتـی چهارم، تغییـر و تحوالتی که در سـاختار و 
اشـکال رسـانه بـه مـدد فناوری های این انقـالب از جمله هـوش مصنوعی و اینترنت اشـیاء  
رخ خواهـد داد مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و ویژگی هـای مهـم رسـانه در عصـر انقـالب 
صنعتـی چهـارم نیـز مرور شـده اسـت. یافته هـای تحقیق نشـان می دهد که سـاختار رسـانه 
نیـز همچـون سـایر حوزه ها بـه واسـطه ی  فناوری های نوظهـور دچار تحول اساسـی خواهد 
شـد و رسـانه های شـخصی شـده و غیرمتمرکـز نقـش پررنگ تـری نسـبت بـه رسـانه های 
سـنتی خواهند داشـت. همچنین اشـکال رسـانه از رسـانه های دیداری، شـنیداری، صوتی و 
مکتوب فراتر رفته و سـایر اشـیاء و هر چیزی را که به واسـطه اینترنت اشـیاء در بسـتر یک 
شـبکه بـه تولیـد و انتقـال پیـام خواهـد پرداخـت در برمی گیـرد. در نهایت نتیجـه می گیریم 
کـه رسـانه های سـنتی بـرای رقابـت و همگرایی بیشـتر بـا رسـانه های دیجیتـال نوظهور در 
عصـر انقـالب صنعتـی چهـارم بیـش از هر چیـز نیازمند شـناخت ابعـاد و ویژگی هـای این 
انقـالب و ابزارهـای الزم بـرای حفـظ قـدرت و حیـات خـود در چارچـوب سـاختار ایـن 

انقـالب فناورانه اسـت.
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مقدمه
انقــالب صنعتــی چهــارم یکــی از مفاهیــم نوظهــور جامعــه جهانــی و نقطــه عطــف 
ــر اســت کــه همــه ابعــاد زندگــی  ــد ســال اخی انقــالب فناوری هــای نویــن طــی چن
ــرار خواهــد داد و تحــول اساســی در همــه  ــر ق ــان تحــت تأثی ــه مــرور زم بشــر را ب
ــرد. در  ــد ک ــاد خواه ــی و... ایج ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــای سیاس حوزه ه
ایــن میــان رســانه ها نیــز تحــت تأثیــر فناوری هــای متولــد شــده از انقــالب صنعتــی 
چهــارم کــه متکــی بــر امکانــات دیجیتــال می باشــند بــا تحــوالت بنیادیــن و اساســی 
در ســاختار و ماهیــت خــود رو بــه رو خواهنــد شــد. رســانه ها  بــه مــدد فناوری هــای 
نوظهــور ناشــی از انقــالب صنعتــی چهــارم کــه اینترنــت اشــیاء و هــوش مصنوعــی 
دو وجــه بــارز آن در صنعــت رســانه اســت بــه ســرعت توســعه و گســترش  خواهنــد 
ــت. در  ــد رف ــمار خواهن ــه ش ــنتی ب ــانه های س ــرای رس ــدی ب ــدی ج ــت و تهدی یاف
ــد آنهــا  ــد شــد کــه تأکی ــد شــده و خواهن ــن انقــالب رســانه هایی متول چارچــوب ای
ــران  ــن کارب ــر و همچنی ــا یکدیگ ــران ب ــان کارب ــتر می ــی بیش ــل و همگرای ــر تعام ب
ــالب  ــر انق ــن عص ــانه های نوی ــق رس ــات از طری ــود. اطالع ــد ب ــانه ها خواه و رس
ــوع از  ــن موض ــه ای ــت در حالی ک ــد گذاش ــش خواه ــه افزای ــارم رو ب ــی چه صنعت
طریــق ســایر رســانه ها در حــال کاهــش خواهــد بــود. کاربــران از حالــت منفعــل بــه 
ــوا  ــام و محت ــده در ایجــاد پی ــن کنن ــد داد و نقــش تعیی ــر وضعیــت خواهن فعــال تغیی
ــداری و  ــری و دی ــی و تصوی ــانه های صوت ــانه از رس ــکال رس ــت. اش ــد داش خواهن
شــنیداری موجــود فراتــر خواهــد رفــت و هــر وســیله ای کــه قابلیــت تولیــد و انتقــال 
پیــام را داشــته باشــد در زمــره رســانه ها دســته بندی خواهــد شــد. رســانه های 
ــه روز  ــد و روز ب ــد ش ــم خواهن ــان حاک ــر جه ــال ب ــانه های دیجیت ــی و رس اجتماع
ــردی را کــه  ــن فضــا رســانه ها کارآمــدی منحصربه ف ــد یافــت. در ای گســترش خواهن
ــا نیــاز و ســلیقه آنهاســت ارائــه مــی  اغلــب مــردم خواهــان آن هســتند و متناســب ب
ــالب  ــن انق ــای حاصــل از ای ــر و شــتاب در نوآوری ه ــن ســرعت تغیی ــد. همچنی کنن
در صنعــت رســانه باعــث خواهــد شــد تــا رقابتــی تنگاتنــگ میــان رســانه های ســنتی 
ــه  ــی ب ــانه  متک ــر رس ــاء ه ــات و بق ــان حی ــن می ــرد و در ای ــکل بگی ــال ش و دیجیت
ــا فناوری هــای نوظهــور در ایــن انقــالب خواهــد بــود و  نحــوه مواجهــه آن رســانه ب
شــکل گیری گونه هایــی از تعامــل و همگرایــی مشــترک یکــی از راهبردهــای اساســی 
در حفــظ قــدرت توزیــع شــده ســاختار رســانه ای نویــن خواهــد بــود. اینهــا بخــش 
اندکــی از تغییــر و تحوالتــی اســت کــه رســانه ها بــه واســطه انقــالب صنعتــی چهــارم 
ــق  ــه و عم ــر و دامن ــرعت تغیی ــل س ــه دلی ــال ب ــن ح ــا ای ــد. ب ــه می کنن آن را تجرب
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ــرات  ــاد و تأثی ــیاری از ابع ــالب بس ــن انق ــی از ای ــور ناش ــال ظه ــای در ح فناوری ه
انقــالب فناورانــه چهــارم در صنعــت رســانه همچنــان غیرقابــل پیش بینــی و ناشــناخته 
اســت. از همیــن رو تحقیــق و موشــکافی بیشــتر در مــورد ســایر ابعــاد و موضوعــات 
مرتبــط بــا رســانه در عصــر انقــالب صنعتــی چهــارم از جملــه مســائل مهمــی اســت 
کــه در حــال حاضــر پیــش روی محققــان و پژوهشــگران عرصــه ارتباطــات و رســانه 
قــرار دارد. بنابرایــن در مقالــه پیــش رو کــه بــه شــیوه اســنادی گــردآوری شــده و بــه 
لحــاظ موضــوع و محتــوا جــزو نخســتین  پژوهش هــای بــه نــگارش درآمــده پیرامــون 
ــه  ــا ب ــگاه رســانه ها در عصــر انقــالب صنعتــی چهــارم اســت تــالش می شــود ت جای

ســؤاالت زیــر پاســخ داده شــود:

- در انقالب صنعتی چهارم رسانه چه معنا و مفهومی پیدا می کند؟ 
- ویژگی های رسانه در انقالب صنعتی چهارم چیست؟ 

- کاربران چه جایگاهی در رسانه عصر انقالب صنعتی چهارم دارند؟
ــالب  ــات رســانه در عصــر انق ــر کلی ــز ب ــا تمرک ــه ب ــش رو ک ــن، پژوهــش پی بنابرای
صنعتــی چهــارم بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت مقدمــه ای اســت بــر آغــاز تحقیقــات 
ــاب ســایر ابعــاد و موضوعاتــی کــه می توانــد  بیشــتر و پژوهش هــای گســترده تر در ب
ــی  ــول اساس ــر و تح ــتخوش تغیی ــارم دس ــی چه ــالب صنعت ــر انق ــانه را در عص رس
نمایــد. ایــن موضــوع از آن جهــت اهمیــت دارد کــه بــا نگاهــی آینده نگــر بــه ســاختار 
ــال  ــارم در ح ــی چه ــالب صنعت ــور انق ــای نوظه ــدد فناوری ه ــه م ــه ب ــانه ای ک رس
ــن  ــه ممک ــی ک ــا و مخاطرات ــتن از تهدیده ــن کاس ــوان ضم ــت می ت ــکل گیری اس ش
اســت رســانه های نوظهــور پیــش روی رســانه های ســنتی قــرار دهنــد فرصــت 
ــانه های  ــا رس ــنتی ب ــانه های س ــتر رس ــی بیش ــل و همگرای ــت و تعام ــتر رقاب و بس
نوظهــور را فراهــم کــرد تــا از ایــن رهگــذر زمینــه همزیســتی تنگاتنــگ میــان آنهــا در 

ــود. ــرار ش ــانه ها برق ــل رس ــیر تکام مس

پژوهش های پیشین
ــر  ــه طــور جــدی کمت ــر در آن ب بحــث انقــالب صنعتــی چهــارم و حوزه هــای تغیی
ــته  ــال گذش ــد س ــی چن ــده و ط ــی ش ــات جهان ــه وارد ادبی ــت ک ــه اس ــک ده از ی
موضوعــات اقتصــادی و صنعتــی متأثــر از ایــن انقــالب بیــش از ســایر حوزه هــا مــورد 
ــث  ــن رو مباح ــت. از همی ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــز تحقیقات ــکده ها و مراک ــه اندیش توج
مربــوط بــه تغییــر و تحــوالت حــوزه ارتباطــات و رســانه تحــت تأثیــر ایــن انقــالب 
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تاکنــون بــه طــور مســتقیم و جــدی وارد مباحــث پژوهشــی نشــده اســت. بــه همیــن 
ــن  ــا ای ــط ب ــیار محــدودی مرتب ــده و بس ــای پراکن ــا و پژوهش ه ــا تحلیل ه ــل تنه دلی
موضــوع در داخــل و حتــی خــارج از کشــور انجــام شــده اســت کــه در ادامــه برخــی 
از پژوهش هایــی کــه بــه لحــاظ محتــوا یــا موضــوع ارتبــاط نزدیکــی بــا کلیـّـت مقالــه 

ــوند. ــی می ش ــد معرف دارن
ــا عنــوان »رســانه در عصــر  ــه  تحلیلــی کوتاهــی ب - زینلــی طهرانــی)1398( در مقال
ــه چــاپ  ــردم ب ــه راه م ــل؟« کــه در روزنام ــا تقاب ــل ی ــارم: تعام ــی چه انقــالب صنعت
ــارم  ــی چه ــالب صنعت ــر انق ــانه ها را در عص ــل رس ــرورت تعام ــت ض ــیده اس رس
ــه  ــاره ب ــرده ضمــن اش ــالش ک ــه ت ــن مقال ــرار داده اســت. وی در ای ــورد توجــه ق م
ــالب در  ــن انق ــر از ای ــه متأث ــی ک ــارم و تحوالت ــی چه ــالب صنعت ــای انق ویژگی ه
ســایر حوزه هــا پدیــد خواهــد آمــد نحــوه اثرگــذاری ایــن انقــالب در رســانه را نیــز 
ــانه در  ــرای رس ــه ب ــای ک ــد. وی براســاس ویژگی ه ــه طــور مختصــر بررســی نمای ب
ــی  ــه رســانه ها در عصــر انقــالب صنعت ــرد ک ــد نتیجــه می گی ــر می کن ــن عصــر ذک ای
چهــارم تعامــل را بــه جــای تقابــل انتخــاب می کننــد چراکــه تعامــل بیــش از تقابــل 

ــد. ــن می کن ــانه ها را تأمی ــع رس ــارم مناف ــی چه ــالب صنعت ــر انق در عص
- بابایــی )1392( نیــز در مقالــه ای بــا عنــوان   »رســانه های دیجیتــال: مشــارکت پذیری 
و فناوری محــوری« کــه در ماهنامــه گفتمــان علــم و فنــاوری بــه چــاپ رســیده اســت 
ــر  ــا اینترنــت و تأثی ــاوری رســانه ای از پیدایــش چــاپ ت ــه تحــوالت فن ــا نگاهــی ب ب
بی چــون و چــرای فنــاوری بــر کیفیــت تولیــد محتــوای پیام هــای ارتباطــی و تحــول در 
گســتره دامنــه نفــوذ رســانه های ارتباطــی، بــه پیونــد دیرینــه فنــاوری و رســانه اشــاره 
می کنــد و معتقــد اســت رســانه های دیجیتــال رســانه های نویــن فناوری محــور 
ــی  ــته اند. وی دو ویژگ ــام داش ــوای پی ــد محت ــر تولی ــی ب ــری عمیق ــه تأثی ــتند ک هس
ــر  ــوری« ذک ــاوری مح ــارکت پذیری« و »فن ــز »مش ــال را نی ــانه های دیجیت ــم رس مه
می کنــد و معتقــد اســت نکتــه کلیــدی در فراینــد بهره بــرداری از فناوری هــای 
نوظهــور ارتباطــی بیــش از هــر چیــز نیازمنــد اصــل »پذیــرش فنــاوری« اســت. وی در 
ــت  ــی واقعی ــا بازنمای ــال ب ــه رســانه های دیجیت ــرد ک ــن طــور نتیجــه می گی ــت ای نهای
بــه گونــه ای متفــاوت شــکل و محتــوای پیــام رســانه ای را دســتخوش تغییــر نمــوده و 

ــد. ــود را می آفرینن ــژه خ ــگ وی فرهن
ــه طــور غیرمســتقیم در پژوهشــی  ــز ب - یوســفی پورجــدی و حق شــناس)1395( نی
بــا عنــوان »همگرایــی فضــای مجــازی و دنیــای واقعــی بــا فنــاوری اینترنــت اشــیاء« 
کــه بــه روش کتابخانــه ای بــه رشــته تحریــر درآمــده و در ماهنامــه مدیریــت رســانه بــه 
چــاپ رســیده اســت بــه بحــث و بررســی پیرامــون ماهیــت و کارکــرد رســانه اینترنت 
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ــی چهــارم  ــوان یکــی از ابعــاد انقــالب صنعت ــه عن ــت اشــیاء ب ــر از ظهــور اینترن متأث
ــن  ــی مابی ــبکه ای اجتماع ــکل گیری ش ــه ش ــش ب ــن پژوه ــا در ای ــد. آن ه پرداخته ان
ــراد  ــن شــبکه ای متصــل از اف ــه هــم متصــل و همچنی ــراد و شــبکه ای از وســایل ب اف
ــه  ــبت ب ــری نس ــش کامل ت ــتخراج دان ــت اس ــه در نهای ــد ک ــاره می کنن ــیاء اش و اش
ــاز  ــا نی ــب ب ــر را متناس ــای فراگی ــر کاربرده ــازگاری کارات ــران و س ــت کارب موقعی
کاربــران رقــم می زنــد. بــه اعتقــاد آن هــا تعامــل دنیــای فیزیکــی بــا دنیــای دیجیتــال 
ــای  ــا در فض ــع داده ه ــی و تجمی ــی معان ــث یکپارچگ ــیاء باع ــت اش ــدد اینترن ــه م ب

رســانه ای خواهــد شــد.
ــوش  ــانه و ه ــوان »رس ــا عن ــاه ب ــه ای کوت ــز در مقال ــو«1 )2018( نی ــو جنتزک - »متی
ــر پایــه هــوش مصنوعــی اشــاره می کنــد  ــه تولیــد محتــوای رســانه ای ب مصنوعــی« ب
ــریع تر  ــان دسترســی س ــران و مخاطب ــی کارب ــوش مصنوع ــطه ه ــه واس ــد ب و می گوی
ــن  ــاد وی، ای ــه اعتق ــت. ب ــد داش ــود خواهن ــواه خ ــانه دلخ ــه رس ــان تری ب و آس
موضــوع اگرچــه بــرای مخاطبــان یــک مزیــت بــه شــمار مــی رود امــا بــرای دولت هــا 
ــای  ــه فعالیت ه ــتا ب ــن راس ــود. وی در ای ــی می ش ــد تلق ــوان تهدی ــه عن ــد ب می توان
ــر  ــی ب ــانه مبتن ــر آن رس ــالوه ب ــد ع ــد و می گوی ــاره می کن ــای ترویســتی اش جنبش ه
هــوش مصنوعــی می توانــد بــه عنــوان یــک راه حــل و یــک ابــزار در کنتــرل اوضــاع 
ــد فرصــت یکپارچــه شــدن  ــه شــود، از ســوی دیگــر می توان ــه کار گرفت ــا ب دولت ه
را نیــز بــرای دامــن زدن بــه اختالفــات و اعتراضــات داخلــی کشــورها و بهره بــرداری 
ــد. وی  ــرار ده ــا ق ــن گروه ه ــار ای ــتی در اختی ــای تروریس ــع گروه ه ــه نف ــا ب از آنه
ــه  ــه مــدد الگوریتم هــای تکامــل یافت ــوان ب ــد کــه بت ــدواری می کن ــراز امی ــان اب در پای
ــذاری  ــرای اثرگ ــانه ها را ب ــردن رس ــو ک ــه همس ــانه ها زمین ــی در رس ــوش مصنوع ه

ــرد. ــا فراهــم ک ــی دولت ه ــان و اهــداف تبلیغات ــاز مخاطب ــر نی ــر ب مؤثرت

تعریف مفاهیم
انقالب صنعتی چهارم

ــتوار  ــال اس ــاوری دیجیت ــه فن ــر پای ــه ب ــی اســت ک ــارم انقالب ــی چه ــالب صنعت انق
ــزی   ــر از آن چی ــیار متفاوت ت ــی بس ــه پیچیدگ ــاس و دامن ــاظ مقی ــه لح ــت و ب اس
ــرده اســت.  ــه ک ــی پیشــین تجرب ــای صنعت ــه واســطه انقالب ه ــه بشــریت ب اســت ک
در ایــن انقــالب، بــه واســطه تغییــرات برافکــن، تحــوالت عمیقــی در ســایر 
ــه وجــود خواهــد آمــد کــه در نهایــت  بخش هــای اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی ب
1 Matthew Gentzkow
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ــواب ــه کالس ش ــور ک ــود. آن ط ــد ب ــراه خواه ــی هم ــی تمدن ــی جابه جای ــا نوع  ب
ــرده،  ــی کارشناســان مطــرح ک ــارم، براســاس پیش بین ــی چه ــاب انقــالب صنعت در کت
ایــن انقــالب از ســال 2015 میــالدی آغــاز شــده و در ســال 2030 بــه نقطــه اوج خــود 
ــوآوری  ــارم ســرعت ن ــی چه خواهــد رســید )حســینی، 1396: 1(. در انقــالب صنعت
ــان دیگــری اســت )شــواب، 1395: 23(  از نظــر توســعه و نشــر ســریع تر از هــر زم
ــا  ــت م ــا، بلکــه هوی ــا »چیســتی« و »چگونگــی« انجــام کاره ــه تنه ــن انقــالب ن و ای
را نیــز تغییــر خواهــد داد )شــواب، 1395: 4(. انقــالب صنعتــی چهــارم بــا تغییــرات 
بنیادیــن در ســه حــوزه اصلــی شــکل می گیــرد کــه ایــن ســه حــوزه عبــارت اســت 
از: حــوزه فیزیکــی، حــوزه زیســتی و حــوزه دیجیتــال. در واقــع، ایــن ســه حــوزه در 
تعامــل بــا یکدیگــر قــرار دارنــد و عــالوه بــر آنکــه هــر کــدام از آنهــا بــه تنهایــی بــا 
ــه وجــود  ــز، باعــث ب ــا یکدیگــر نی ــل ب ــرات جــدی مواجــه می شــوند، در تعام تغیی
ــاد  ــه عنــوان تغییــرات برافکــن ی آمــدن تغییــرات عمیق تــری می شــوند کــه از آنهــا ب

ــینی، 1396: 8(. ــود )حس می ش

شکل1. حوزه های تغییر در انقالب صنعتی چهارم

از ویژگی هــای انقــالب صنعتــی چهــارم نیــز بــه دو ویژگــی اصلــی می تــوان اشــاره 
ــرات  ــد: تغیی ــز می کن ــی متمای ــای صنعت ــن انقــالب را از دیگــر انقالب ه ــه ای ــرد ک ک
عمیــق و نظام منــد و ایجــاد نابرابــری )حســینی، 1396: 7(. بــه همیــن دلیــل انقــالب 
صنعتــی چهــارم بــه بازیگــران توانمنــد نیــاز دارد تــا ایــن تشــخیص را داشــته باشــند 
کــه بــه مثابــه بخشــی از نظــام قــدرت توزیــع شــده بــرای موفقیــت نیازمنــد گونه هــای 

تعامــل مشــترک هســتند )شــواب، 1395: 47(.

اینترنت 
ــوان  ــت را می ت ــع اینترن ــت. در واق ــبکه ای اس ــن ش ــای بی ــه معن ــت ب واژه اینترن
ــال  ــه اتص ــبکه ب ــالح ش ــرد. اصط ــف ک ــه ای تعری ــبکه های رایان ــه ای از ش مجموع
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دو یــا چنــد رایانــه بــه دیگــر اشــاره دارد )محســنی و افشــاری زنجانــی، 1378: 22(. 
شــبکه اینترنت بــرای نخســتین بــار در اوایــل دهــه 1960 بــه منظــور حفــظ و حراســت 
ــرفته ــی پیش ــای نظام ــرح ه ــس ط ــرف آژان ــکا از ط ــش آمری ــی ارت ــرار نظام  از اس
 در وزارت دفــاع ایــاالت متحــده پایــه گــذاری شــد و ســپس در اختیــار دیگــر مراکــز 
تحقیقاتــی غیرنظامــی قــرار گرفــت )مهرابــی، 1386: 52(. پــس از آن به تدریــج در دهه 
70 مراحــل اولیــه توســعه خــود را آغــاز کــرد. در نخســتین مراحــل توســعه در ســال 
1973 تنهــا 25 رایانــه بــه ایــن شــبکه متصــل بــود. در پایــان دهــه 1970 ایــن شــبکه 
توانســت بــه 256 رایانــه خدمــات ارائــه دهــد. در اوایــل دهــه 1980 پــس از ارتقــای 
قابــل مالحظــه ایــن شــبکه هنــوز تنهــا 25 شــبکه بــا چنــد صــد رایانــه ابتدایــی و چنــد 
هــزار کاربــر بــه آن متصــل بــود. تنهــا زمانــی کــه نیــم برنززلــی در ســال 1990-1989 
ــرای  ــل اســتفاده ســاختن شــبکه ب ــن گام در راســتای قاب ــراع کــرد اولی شــبکه را اخت
ــق آن برداشــته شــد )کرم الهــی، 1388: 81(.  ــران عــادی و ایجــاد اتصــال از طری کارب
تکامــل در اینترنــت بــه شــدت ســریع اســت. تاکنــون اینترنــت ســه مرحلــه از حیــات 
خــود را پشــت ســر گذاشــته و در حــال حاضــر نیــز در مرحلــه چهــارم قــرار دارد. 

مراحــل تکامــل اینترنــت بــه شــرح زیــر اســت:
- اینترنـت نسـل اول یـا وب 1: اولیـن نسـل از اینترنـت اسـت کـه به عنوان شـبکه 
اطالع رسـانی شـناخته می شـود. در ایـن مرحلـه کاربـر تنهـا می توانـد اطالعـات را در 
صفحـات وب بخوانـد و بـه اشـتراک بگـذارد و امـکان تعامل با محتـوای صفحات وب 

از طریـق تفسـیر و تحلیـل پاسـخ و ... بـرای کاربر وجـود ندارد.
- اینترنـت نسـل دوم یـا وب 2: یک پلتفرم شـبکه سـازی اسـت کـه در آن کاربران 
می تواننـد بـا یکدیگـر ارتبـاط برقـرار کننـد. ایـن مرحلـه از وب که بـر پایه مشـارکت 
کاربـران شـکل گرفتـه اسـت بـه جمـع آوری اطالعـات و پر کـردن خـالء اطالعاتی در 

وب 1 کمـک می کنـد. 
- اینترنـت نسـل سـوم یا وب 3: اینترنت نسـل سـوم می تواند به عنـوان وب معنایی 
یـا شـخصی سـازی شـده تعریف شـود. در ایـن مرحلـه رایانـه می تواند به جای انسـان 
اطالعـات جدیـدی را تولیـد و منتشـر کنـد. ایـن نسـل از اینترنـت ایـن توانایـی را بـه 
کاربـران می دهـد کـه اطالعـات بیشـتری بـه صـورت هوشـمند و هدفمند ثبـت ذخیره 

و طبقـه بنـدی کنند. 
وب3 جایــی اســت کــه رایانــه بــه جــای انســان اطالعــات جدیــدی را تولیــد و بــه 
ــه همیــن دلیــل بحــث اصلــی در ایــن مرحلــه هوشــمند شــدن  آن فکــر می کنــد و ب
وب اســت. همچنیــن 3 ارتبــاط متقابــل اطالعــات بــا یکدیگــر و قابلیــت دسترســی بــا 

هــر نــوع دســتگاه ارتباطــی از مشــخصه های وب نســل 3 خواهــد بــود.
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- اینترنـت نسـل 4 یـا وب 4: ایـن مرحلـه از وب از تعامـل میـان انسـان ها فراتـر 
رفتـه و مـدل جدیـدی از تعامـل کاربـر بـا اشـیاء را تعریـف می کنـد. ایـن مرحلـه نـه 
تنهـا بـه نمایـش اطالعـات محـدود نخواهـد بـود بلکـه ماننـد یـک آینـه هوشـمند در 
جهـت آنچـه کاربـر نیـاز دارد رفتـار مـی کنـد و تعامـل تنگاتنگـی میـان انسـان ها و 
اشـیاء برقـرار می شـود. در واقـع ایـن مرحلـه از وب قـادر بـه تفکـر و تصمیم گیـری با 
 توجـه بـه جسـتجوهای کاربر و محتـوا خواهد بود )کیشـاب و اسـواری، 2015: 4-2(.

اینترنت اشیاء
»اینترنــت اشــیاء«1 نخســتین بــار توســط کویــن اشــتون در ســال 1998 مطــرح شــده 
اســت و اولیــن حــوزه تغییــر و یکــی از پل هــای اصلــی در بیــن کاربری هــای 
ــه  ــت هم ــه بعضــًا اینترن ــد ک ــارم می باش ــی چه ــالب صنعت ــی انق ــی و دیجیتال فیزیک
ــتگاه ها و ... در  ــا، دس ــام مکان ه ــه تم ــی ک ــن معن ــود؛ بدی ــی ش ــده م ــز نامی ــز نی چی
زندگــی بشــر قابلیــت اتصــال بــه اینترنــت و کنتــرل از راه دور را دارد و مثــال ملمــوس 
آن خانه هــای هوشــمند اســت )حســینی، 1396: 9(. هــدف از فنــاوری اینترنــت اشــیاء 
ــر  ــان و در ه ــر زم ــد در ه ــر بتوانن ــای دیگ ــان ها و چیزه ــه انس ــه هم ــن اســت ک ای
مــکان یــا هــر چیــز و هــر شــخص دیگــری بــا اســتفاده از هــر شــبکه و هــر خدمتــی 
ارتبــاط برقــرار کننــد )چگینــی و دیگــران، 1396: 14(. در ایــن رهگــذر مــا بــا ســوال 
ــا ضــرورت اشــتراک گذاشــتن  ــی انســان. چگونگــی و ی ــا معن ــدی در رابطــه ب جدی
داده هــا و اطالعــات بدنمــان بــا دیگــران و یــا حــق و مســئولیت مــان در قبــال تغییــر 
ــرای  ــی را ب ــه پیامدهای ــده مواجــه هســتیم )شــواب، 1395: 40( ک کدهــای نســل آین
ــالمت،  ــت، س ــیاء امنی ــت اش ــت اینترن ــای مثب ــه پیامده ــال دارد. از جمل ــه دنب ــا ب م
ارائــه خدمــات و بهــره وری بــاال اســت و از ســوی دیگــر چالــش هایــی را در محیــط 
محرمانگــی شــخصی امنیــت ســایبری بــه وجــود آمــدن شــناخت دیجیتالــی و ســاختار 

ــه دنبــال دارد )چگینــی و دیگــران، 1396: 14(. ناهمگــون داده هــا ب

اجزاء و ساختار اینترنت اشیاء
ــرز را فراهــم  ــدون م ــر ب ــت اشــیاء کــه امــکان ســنجش فراگی ســه مؤلفــه در اینترن
مــی کنــد عبارتنــد از الــف( ســخت افزارهــا: حســگرها عملگرهــا و هوشمندســازها 
ــل  ــه و تحلی ــرای تجزی ــازی ب ــره س ــردازش و ذخی ــای پ ــا: ابزاره ــان افزاره ب( می
داده هــا ج( ارائــه: ابزارهــای تجســم ســازی و تفســیر داده هــا بــا قابلیــت درک آســان 

ــزوری و دیگــران، 2010(. )آت
1 Internet objects
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شکل2. ساختار اینترنت اشیاء )یوکلمن، 2011(1 

ــاوری  ــاوری یــک فن ســاختار و اجــزاء اینترنــت اشــیاء نشــان می دهــد کــه ایــن فن
ــاوری اطالعــات اســت و در  ــای فن مــدرن در عصــر دگرگــون شــده و هوشــمند دنی

ــزرگ محســوب می شــود. ــت و انقــالب ب ــک مزی ــت ی حــوزه شــبکه  اینترن

مراحل تکامل اینترنت اشیاء
ســه فــاز اصلــی بــرای بــه ثمــر رســیدن مرحلــه نخســت اینترنــت اشــیاء وجــود دارد. 
در فــاز نخســت اشــیاء بــرای مــا و یکدیگــر قابــل شناســایی مــی شــوند و بــه تدریــج 
ــیء  ــر ش ــاز ه ــن ف ــد. در ای ــاص می دهن ــود اختص ــه خ ــبکه ب ــاص در ش آدرس خ
اطالعــات خاصــی را در خــود نگهــداری می کنــد. از طرفــی ایــن افــراد هســتند کــه 
ــن اطالعــات  ــد گوشــی های هوشــمند خــود ای ــی همانن ــا اســتفاده از ابزارهای ــد ب بای
را تهیــه کننــد. در فــاز دوم هــر وســیله می توانــد اطالعــات را در موعــد تعییــن شــده 
بــرای کاربــر ارســال کنــد. از همیــن رو پــس از ارتبــاط میــان اشــیاء و انســان نوبــت 
بــه اشــیاء بــا یکدیگــر اســت. در فــاز ســوم اشــیاء بــدون دخالــت انســان بــا یکدیگــر 
ارتبــاط برقــرار می کننــد. بــا تکمیــل ایــن ســه فــاز مرحلــه نخســت تکامــل اینترنــت 
ــال  ــی س ــو در م ــی پ ــز تحقیقات ــای مرک ــق گزارش ه ــد. طب ــام می رس ــه اتم ــیاء ب اش
ــی  ــده ای خواهــد داشــت و پیش بین ــا ســال 2025 رشــد فزاین ــت اشــیا ت 2014 اینترن
ــاوری باشــند  ــن فن ــه حــاوی ای ــارد دســتگاه ک ــه 30 میلی ــا ســال 2020 ب می شــود ت

برســد )چگینــی و دیگــران،  1396: 15(.

1 Uckelmann
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شکل 3. ارتباط اشیاء با یکدیگر در اینترنت اشیاء

 نگرش های حاکم بر اینترنت اشیاء
می تــوان بــه چشــم انــداز اینترنــت اشــیاء بــر ابراطالعــات از دو دیــدگاه نگریســت: 
اینترنــت محــور و شــیء محــور. در معمــاری اینترنــت محــور خدمــات اینترنتــی در 
مرکــز قــرار دارنــد در حالــی کــه داده هــا از طریــق اشــیاء مشــارکت داده مــی شــوند. 
در معمــاری شــیء محــور اشــیاء هوشــمند در مرکــز صحنــه قــرار دارند.)قیصــری و 

حســینی و نصیرزنــوزی، 1392:6(

فناوری هوش مصنوعی
ــه طــور جــدی  ــه 1950 ب ــی ده ــه از ســال های ابتدای ــی ک ــاوری هــوش مصنوع فن
ــازی  ــه در شبیه س ــی رایان ــه توانای ــت ک ــه اس ــم رایان ــاخه ای از عل ــده ش ــرح ش مط
ــه،  ــخ خالقان ــتدالل، پاس ــدا، اس ــخیص ص ــه تش ــوش از جمل ــف ه ــای مختل جنبه ه
ــری از اطالعــات ناقــص را  ــی نتیجه گی ــی و توانی ــات قبل ــری از تجربی ــی یادگی توانای
ــده ای اســت  ــی حــوزه پیچی ــد. هــوش مصنوع ــرار می ده ــورد بحــث و بررســی ق م
کــه دو مبحــث مرتبــط را شــامل می شــود: ابتــدا درک نحــوه تفکــر موجــودات زنــده 
ــای  ــه برنامه ه ــابه ب ــای مش ــیدن توانایی ه ــرای بخش ــی ب ــن روش های ــپس یافت و س
ــت  ــه ای اس ــی رایان ــاختن نظام های ــی س ــی در پ ــوش مصنوع ــن ه ــه ای. همچنی رایان
کــه بــر رفتــار انســان اثــر بســزایی خواهــد داشــت. چنیــن نظام هایــی تــوان یادگیــری 
ســریع، انجــام وظیفه هــای انســانی بــه صــورت آدمواره)ربــات( و رقابــت بــا خبرگــی 

ــان، 1397: 75(. ــد )طاهری ــان را دارن ــری انس ــوان تصمیم گی و ت
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رسانه های دیجیتال
ــزی  ــاده آن چی ــای س ــه معن ــال ب ــای دیجیت ــی از واژه ه ــال ترکیب ــانه های دیجیت رس
اســت کــه بــه شــکل الکترونیکــی و معمــوالً بــا اســتفاده از ســازوکار رایانــه ای انجــام 
ــه  ــد ب ــک می گیرن ــر و ی ــددی صف ــای ع ــا ارزش ه ــس داده ه ــی فرکان ــود. وقت می ش
ــت  ــت و بی ــا بای ــال ب ــا در سیســتم های دیجیت ــم. م ــال می گویی ــای دیجیت ــا داده ه آنه
ســروکار داریــم یعنــی داده هــای مــا ارزش عــددی یافتــه و بــه شــکل صفــر و یــک 
ــال ارتباطــی  ــک کان ــف ســاده تر، رســانه ی ــک تعری ــه می شــوند. در ی ــره و مبادل ذخی
ــی  ــال و جابجای ــی انتق ــال ارتباط ــر کان ــت. اگ ــب اس ــه مخاط ــام ب ــال پی ــرای انتق ب
ــتفاده  ــد اس ــد مانن ــی باش ــای الکترونیک ــتفاده از روش ه ــا اس ــی ب ــای ارتباط پیام ه
ــون  ــای گوناگ ــب فرم ه ــا ترکی ــام ی ــال پی ــرای انتق ــه ای ب ــردازش رایان ــتم پ از سیس
ــه  ــال گفت ــوع رســانه رســانه دیجیت ــن ن ــه ای ــان ب ــر مخاطب ــر ب ــا هــدف تأثی ــوا ب محت
ــا  ــدف ب ــه ه ــه جامع ــی ب ــای ارتباط ــال پیام ه ــال انتق ــانه های دیجیت ــود. در رس می ش
اســتفاده از سیســتم پــردازش رایانــه ای اســت. در ایــن سیســتم امــکان تولیــد ترکیــب 
ــک  ــر گرافی ــوت تصوی ــن ص ــد مت ــوا مانن ــف محت ــای مختل ــال فرم ه ــره و انتق ذخی
ویدئــو یــا ترکیبــی از آنهــا وجــود دارد.جنبه هــای بصــری دسترســی آســان و زیبایــی 
ــن  ــریع ای ــترش س ــب گس ــال موج ــانه های دیجیت ــوا در رس ــب و محت ــناختی قال ش
ــون  ــازوکارهایی چ ــا و س ــت. ویژگی ه ــده اس ــر ش ــال اخی ــد س ــی چن ــانه ها ط رس
شــیوه تولیــد و انتقــال پیــام یــا محتــوا، قالــب، دامنــه نفــوذ، بی زمانــی و بــی مکانــی، 
ــی  ــرعت، دسترس ــودن، س ــز ب ــودن، غیرمتمرک ــی ب ــت تعامل ــارکت پذیری و قابلی مش
ــت. در  ــرده اس ــز ک ــنتی متمای ــانه های س ــال را از رس ــانه های دیجیت ــری و ... رس پذی
ــانه واحــد یکپارچــه  ــک رس ــون در ی ــانه های گوناگ ــال رس ــی دیجیت ــد همگرای فراین
می شــوند و زمینــه انتشــار گســترده محتــوای دیجیتالــی را فراهــم می ســازند )بابایــی، 

.)100-101  :1392

نظریه های پژوهش
نظریه جامعه شبکه ای

ــروژی در  ــن«2 ن ــتین برات ــط »اس ــار توس ــتین ب ــبکه ای«1 نخس ــه ش ــالح »جامع اصط
ــالح را در  ــن اصط ــک«3 ای ــان ون دای ــپس »ی ــت. س ــه کار رف ــالدی ب ــال 1981 می س
ــا عنــوان جامعــه شــبکه ای در ســال 1991 بــه کار بــرد )نیــک نیــا، 1394:  مقالــه ای ب
1 Network Society
2 Stein Braten
3 Van Dijk
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239-238(. امــا ایــن اصطــالح بــا آثــار امانوئــل کاســتلز بــود کــه در ادبیــات علمــی 
ــف آن  ــاده ترین تعری ــبکه ای را در س ــه ش ــرد. جامع ــدا ک ــود را پی ــگاه خ ــان جای جه
ــش  ــه دان ــر پای ــه ب ــر شــبکه ها دانســت ک ــی ب ــی مبن ــک ســاختار اجتماع ــوان ی می ت
ــی  ــای ارتباطــی و اطالعات ــق فناوری ه ــای شــبکه ها و از طری انباشــته شــده در گره ه

ــتلز، 2005: 7-4(1. ــد )کاس ــع می کنن ــردازش و توزی ــد پ ــات را تولی اطالع
ــانه های  ــت و رس ــاد اس ــیار زی ــانه ها بس ــداد رس ــلتز تع ــبکه ای کاس ــه ش در جامع
ــه رســانه های جمعــی  ــرد بیشــتری نســبت ب ــال و شــخصی شــده کارب ــی دیجت تعامل
ــازه ای پیــدا کــرده  ــد. در جامعــه شــبکه ای مفاهیــم زمــان و مــکان نیــز معانــی ت دارن
ــی اطالعــات داده هــا و امــکان  ــی ســنتی آن تفــاوت دارد. انتقــال آن ــا معان ــد کــه ب ان
ارتبــاط همزمــان افــراد در نقــاط مختلــف عمــاًل فواصــل زمانــی و مکانــی را از میــان 
برداشــته و نظــم طبیعــی یــا چارچوب هــای مکانیکــی جهــان صنعتــی گذشــته را بــه 

کلــی دگرگــون کــرده اســت.
ــا تأکیــد بــر فرآینــد تأثیرگــذاری اینترنــت بــر جوامــع، قــدرت  همچنیــن کاســتلز ب
اینترنــت را نیــز بــاز بــودن معمــاری آن می دانــد و بــا وام گرفتــن از جملــه معــروف 
مارشــال مــک لوهــان کــه می گویــد »رســانه همــان پیــام اســت« شــبکه را بــه جــای 
ــه ایــن ترتیــب  ــام اســت«. ب ــد »شــبکه همــان پی ــرار مــی دهــد و مــی گوی رســانه ق
ــا بازبینــی و توجــه بــه نظریــه رســانه های قدرتمنــد ایــن امــکان را فراهــم  کاســتلز ب
ــی  ــه و در هیئت ــیوه ای دگرگون ــه ش ــانه ای را ب ــذاری رس ــث تأثیرگ ــا بح ــد ت ــی کن م

ــی، 1391: 6-5(. ــم زاده عراق ــدر و قاس ــم )ذوالق ــازی کنی ــر بازس کلی نگ
ون دایــک نیــز جامعــه شــبکه ای را جامعــه ای توصیــف مــی کنــد کــه در آن ترکیبــی 
ــه را در  ــدی جامع ــاختارهای کلی ــی و س ــانه ای مبان ــی و رس ــای اجتماع ــبکه ه از ش
هــر ســه ســطح فــردی ســازمانی و اجتماعــی شــکل می دهــد. او اعتقــاد دارد جامعــه 
بــه طــور فزاینــده ســازمان دهــی مــی شــود و ارتباطــات خــود را تغییــر مــی دهــد و 
ایــن تغییــر بــه واســطه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات محقــق شــده اســت. در نــگاه 
ــدگاه  ــت. از دی ــده اس ــردی ش ــات ف ــن ارتباط ــی جایگزی ــاوری دیجیتال ــنده فن نویس
ــان  ــه همزم ــد ک ــی دارن ــه هســتند و ویژگــی های ــی دوگان وی شــبکه ها دارای خصلت
تأثیــری مثبــت و منفــی بــه دنبــال خواهنــد داشــت. در جامعــه شــبکه ای انــدازه شــبکه 
انســجام منابــع مرکــزی و محلــی یــا حامــالن اطالعــات و کارکردهــای چندگانــه آن 
دســترس پذیــری بــرای کاربــران پشــتیبانی و کاربرپســندی شــبکه اهمیــت زیــادی دارد 

)نیــک نیــا، 1394: 239(.

1 Castells
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نظریه جبرگرایی تکنولوژیک
رویکــرد جبرگرایــی تکنولوژیــک یــک نظریــه تکنولوژی گــرا دربــاره تغییــر اجتماعی 
اســت کــه تکنولــوژی را بــه عنــوان محــرک اولیــه تاریــخ می انــگارد. بــر طبــق نظــر 
جبرگرایــان، تکنولــوژی بــه طــور عــام نخســتین علــم تغییــرات اجتماعــی و بــه عنــوان 
شــرط اساســی شــکل دهنــده ی الگــوی ســازمان اجتماعــی در نظــر گرفتــه می شــود. 
ــز  ــر«2 نی ــد. »چندل ــن«1 مطــرح ش ــتین وبل ــار توســط »تورس ــه نخســتین ب ــن نظری ای
ــن  ــه ای از عناوی ــه مجموع ــه ب ــد ک ــام می دان ــی ع ــک را عنوان ــی تکنولوژی جبرگرای
فرعی تــر چــون خودمختــاری تکنولوژیــک، الــزام تکنولوژیــک و تکامل گرایــی 
ــم از  ــی را اع ــی تکنولوژیک ــر جبرگرای ــع چندل ــود. در واق ــالق می ش ــی اط تکنیک
ایــن عناویــن می دانــد )ابردیــک، 1990: 70(3 جبرگرایــان بــا شــخصیت بخشــیدن بــه 
تکنولــوژی معتقدنــد بــا اینکــه تکنولــوژی ابتــدا توســط بشــر ایجــاد شــده اســت امــا 
ــد و  ــود را می پیمای ــواه خ ــیر دلخ ــده و س ــارج ش ــان خ ــرل انس ــج از کنت ــه تدری ب
ــا زندگــی انســان می کنــد. ایــن نظریــه در گســترده تریــن شــکلش  آنچــه بخواهــد ب
ــای  ــد: تکنولوژی ه ــی دان ــه م ــی جامع ــب کل ــده قال ــن کنن ــل تعیی ــوژی را عام تکنول
نویــن جامعــه را در هــر ســطحی از جملــه در ســطح نهادهــا کنــش متقابــل و افــراد 
دگرگــون می ســازد یــا حداقــل تکنولــوژی عامــل شــکل دهنــده بــه گســتره وســیعی از 
ــک  ــی تکنولوژی ــه می شــود. جبرگرای پدیده هــای فرهنگــی و اجتماعــی در نظــر گرفت
معمــوالً بــا مفســرانی آینــده گــرا بــا توجــه بــه آنچــه کــه آنهــا تحــت عنــوان انقــالب 
ــن  ــان ای ــک لوه ــت. م ــورده اس ــد خ ــد پیون ــاره می کنن ــه آن اش ــک ب میکروالکترونی
نظریــه را بــا جملــه وســیله پیــام اســت مطــرح می کنــد و معتقــد اســت اثرهــای مهــم 
ــه  ــه عقیــده وی وســیله ن ــه محتــوای آن. ب رســانه ناشــی از شــکل رســانه اســت و ن
تنهــا از محتــوای پیــام خــود جــدا نیســت بلکــه بــه مراتــب مهمتــر از خــود پیــام نیــز 

ــر چشــمگیر دارد )ذوالقــدر، 1391: 8(. ــر آن تأثی هســت و ب

روش پژوهش
ایــن پژوهــش کــه در دســته پژوهش هــای کیفــی دســته بندی می شــود، بــه 
ــاب  ــس از انتخ ــه پ ــورت ک ــت. بدین ص ــده اس ــام ش ــنادی/کتابخانه ای انج روش اس
ــی  ــاالت و کتب ــا، مق ــش، گزارش ه ــی پژوه ــؤال اصل ــردن س موضــوع و مشــخص ک
ــی  ــا موضــوع انقــالب صنعت ــاط ب ــون در داخــل و خــارج از کشــور در ارتب کــه تاکن

1 Thorstein Veblen
2 Chandler
3 Oberdiek



جانمایی رسانه در عصر انقالب صنعتی چهارم | 23 

ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــده اســت، جمــع آوری و م ــگارش درآم ــه ن ــارم و رســانه ها ب چه
گرفتــه اســت. بررســی مطالعــات اولیــه می توانــد ضمــن آشــنایی پژوهشــگر بــا دامنــه 
ــای  ــه یافته ه ــه ب ــا توج ــز ب ــش نی ــیر پژوه ــه مس ــر ب ــوع مورد نظ ــدوده موض و مح
موجــود جهــت دهــد. بــر همیــن اســاس، پــس از بررســی مطالعــات صورت گرفتــه، 
بــا توجــه بــه ســؤال پژوهــش، محورهــای اصلــی و کلیــدی بــرای پاســخ بــه ســؤال 
پژوهــش اســتخراج و دســته بندی شــده و ســپس اطالعــات و یافته هــای متناســب بــا 
هــر محــور در قالــب یافته هــای پژوهــش جانمایــی و ارائــه شــده اســت. البتــه فقــر 
اطالعــات در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع بــه دلیــل بدیــع و نــو بــودن، در بررســی های 
ــی  ــان و پژوهشــگران اندک ــون محقق ــه تاکن ــود، چراک ــاًل مشــهود ب ــده کام انجــام ش
ــی  ــا رســانه ها در عصــر انقــالب صنعت ــط ب ــکاش و بررســی موضوعــات مرتب ــه کن ب
ــات  ــور موضوع ــول مح ــتر ح ــده بیش ــام ش ــای انج ــد و پژوهش ه ــارم پرداخته ان چه
صنعتــی و کســب وکارها بــوده اســت. بــه همیــن  دلیــل ایــن پژوهــش می توانــد نقطــه 

ــده باشــد.  ــن موضــوع در آین ــا ای ــط ب عطفــی در آغــاز پژوهش هــای مرتب

یافته های پژوهش
ماهیت و تحول رسانه ها در عصر انقالب صنعتی چهارم

ــوش  ــیاء و ه ــت اش ــدد اینترن ــه م ــارم ب ــی چه ــالب صنعت ــر انق ــانه ها در عص رس
ــع  ــانه ها منب ــالب رس ــن انق ــد. در ای ــماری دارن ــوع بی ش ــتردگی و تن ــی، گس مصنوع
ــان  ــین جری ــانه های پیش ــند. در رس ــت می باش ــطه اینترن ــه واس ــود ب ــل موج تعام
ارتبــاط یــک طرفــه بــود امــا رســانه های عصــر انقــالب صنعتــی چهــارم رابطــه عمــل 
ــد  ــی را پدی ــه تعامل ــک رابط ــه ی ــه در نتیج ــد ک ــه می دهن ــل را ارائ ــس العم و عک

ــن، 2006(1. ــه وی ــکاتامبورلو و ب ــد )اس می آورن
ــارم  ــی چه ــالب صنعت ــر انق ــانه ها در عص ــل اول رس ــی، نس ــانه های دیجیتال رس
هســتند. ایــن رســانه ها از مجموعــه متمایــزی از تکنولــوژی ارتباطــی تشــکیل 
شــده اند و خصایــص معینــی را در کنــار نــو شــدن امکانــات دیجیتــال و در دســترس 
بــودن وســیع همــه چیــز بــرای اســتفاده شــخصی بــه عنــوان ابزارهــای ارتباطــی دارا 
ــوژی اطالعــات  ــه تکنول ــی بنیادی تریــن جنب هســتند. ممکــن اســت واقعیــت دیجیتال
ــه  ــال ب ــانه های دیجیت ــل، 2005(2. رس ــک کوی ــد )م ــر باش ــن عص ــات در ای و ارتباط
ــکان و  ــان م ــر زم ــران را در ه ــی دسترســی کارب ــرم تعامل ــل برخــورداری از پلتف دلی

1 Scatamburlo & Boin
2 Denis McQuail
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ــران رســانه جمعــی را در مقیــاس رســانه کوچــک  ــر کــرده و کارب قالــب امــکان پذی
ــی  ــای ارتباط ــدد فناوری ه ــه م ــانه ها ب ــن رس ــد. ای ــی کنن ــه م ــده تجرب و شخصی ش
محدودیــت هــای زمانــی و مکانــی رســانه ها را پشــت ســر گــذارده و دامنــه جامعــه 

ــی، 1390: 55(. ــد )بابای ــترش می ده ــان را گس مخاطب
ــارم  ــی چه ــالب صنعت ــانه ها در انق ــر رس ــه دیگ ــز وج ــی نی ــانه های اجتماع رس
هســتند. رســانه های اجتماعــی ثابــت کــرده انــد بــه چیــزی منحصــر بــه فــرد تبدیــل 
ــه  ــی دو طرف ــدل ارتباط ــک م ــق ی ــادی از طری ــات زی ــه در آن اطالع ــد ک ــده ان ش
ــر  ــا نف ــون ه ــد و میلی ــاده محبوبن ــوق الع ــی ف ــانه های اجتماع ــردد. رس ــی گ ــه م ارائ
ــالت  ــدی از تعام ــواع جدی ــذب و ان ــود ج ــه خ ــان را ب ــر جه ــران در سراس از کارب

اجتماعــی را ایجــاد کرده انــد )ذوالقــدر، 1391: 12(.
در نهایــت ســیر تکاملــی رســانه ها در انقــالب صنعتــی چهــارم از رســانه های دیجیتال 
ــایبرفیزیکی  ــانه های س ــد داد. رس ــت خواهن ــر جه ــایبرفیزیکی تغیی ــانه های س ــه رس ب
ــای  ــم ه ــه الگوریت ــکا ب ــا ات ــده و ب ــای یادگیرن ــم ه ــاس الگوریت ــن فضــا براس در ای
بهــره وری جــای رســانه های دیجیتالــی را خواهنــد گرفــت. آن زمــان اســت کــه یــک 
ــی  ــوش مصنوع ــا ه ــین ی ــک ماش ــه ی ــارم ب ــی چه ــالب صنعت ــر انق ــانه در عص رس
ــدی  ــر اولویت بن ــد خب ــرای تولی ــه ب ــت ک ــزاری اس ــود و اب ــل می ش ــده تبدی یادگیرن
ــی  ــان کنون ــی از صاحب ــال متفاوت ــای کام ــا و معیاره ــاخص ه ــر ش ــر خب ــر و نش خب
ــلیقه  ــوژی س ــگ ایدئول ــاس فرهن ــه براس ــانه ها ن ــاس رس ــن اس ــر ای ــانه دارد. ب رس
یــا هــر نــوع اقتضــا بلکــه براســاس یــک اصــل ســاده یعنــی ارتقــای بهــره وری کــه 
ــده  ــین یادگیرن ــد. ماش ــانه ای می کنن ــام کار رس ــه انج ــدام ب ــی دارد اق ــی ریاض مبنای
ــرای جمــع آوری  در واقــع نوعــی هــوش مصنوعــی اســت کــه ابزارهــای متنوعــی ب
اطالعــات و ایجــاد الگوهــای بهینــه ســازی در اختیــار دارد. ایــن قبیــل ماشــین هــا کــه 
ــر در انقــالب صنعتــی چهــارم آنهــا را سیســتم های ســایبر فیزیکــی  در ســطحی باالت
ــی، 1398(. ــد )زینل ــت می کنن ــاد و هدای ــی را ایج ــاًل نوین ــانه های کام ــد رس می نامن

شکل4.  سیر تکاملی رسانه ها در انقالبی صنعتی چهارم
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رسانه های اجتماعی در عصر انقالب صنعتی چهارم
ــم  ــیار عظی ــی بس ــانه های اجتماع ــل رس ــارم، تکام ــی چه ــالب صنعت ــر انق در عص
ــا جامعــه تعامــل اجتماعــی داشــته  ــا ب ــادر می ســازد ت ــر را ق اســت و میلیاردهــا کارب
باشــند. انتظــار مــی رود کــه ایــن تعــداد پــس از اتخــاذ شــبکه های رایانــه ای در حــال 
ــو جــی«1 و خدمــات بی ســیم  ــر »فای ظهــور یعنــی شــبکه های تلفــن همــراه مبتنــی ب
آینــده بــه صــورت نمایــی افزایــش یابــد. همچنیــن هم گرایــی رســانه های اجتماعــی 
و خدمــات اشــیا هوشــمند، تعامــالت اجتماعــی جدیــدی را معرفــی می کنــد کــه بــه 
ــی  ــیاء م ــت اش ــر اینترن ــی ب ــی مبتن ــای اجتماع ــا برنامه ه ــر ب ــی باهوش ت ایجــاد دنیای
ــورد اســتفاده  ــت اشــیاء م ــاوری اینترن ــه فن ــر پای ــی کــه در رســانه ها ب ــردازد. اهداف پ
ــه  ــمند ک ــیاء هوش ــظ دو ســطح انســان و اش ــارت اســت از حف ــرد عب ــی گی ــرار م ق
قــادر هســتند شــبکه هــای اجتماعــی و تعامــالت اجتماعــی گســترده را براســاس نیــاز 

و منافــع خــود طراحــی و ارائــه نماینــد )ژانــگ و دیگــران، 2015: 38-32(2.
همچنیــن اشــیاء هوشــمندی کــه بــه اینترنــت متصــل هســتند می تواننــد بــر 
ــد، چــرا کــه آن هــا نحــوه تعامــل شــرکت ها  رســانه های اجتماعــی نیــز تاثیــر بگذارن
بــا مشــتریان و مشــتریان را بــا یکدیگــر تغییــر می دهند.ایــن تکنولوژی هــا در مجمــوع 
یــک شــبکه هوشــمند را ایجــاد می کننــد کــه در آن اطالعــات ارزشــمندی در مــورد 

ــدرودن، 2018(3. ــود )آن ــتخراج می ش ــا اس ــن آن ه ــای آنالی ــران و فعالیت ه کارب

کارکردهای رسانه های دیجیتال در عصر انقالب صنعتی چهارم
یکــی از بزرگ تریــن و بارزتریــن اثــر دیجیتالیــزه شــدن در انقــالب صنعتــی چهــارم 
از نظــر گســتره اجتماعــی ظهــور جامعــه »من محــور« و ســلطه ذهنیــت فردگرایــی و 
ــال  ــانه های دیجیت ــد رس ــای جدی ــت. فرم ه ــاع اس ــاص در اجتم ــات خ ــیوع تعلق ش
ــردی و جمعــی اجتمــاع را  ــی چهــارم چارچوب هــای ف ــا محوریــت انقــالب صنعت ب
بــه طــور فزاینــده بــه پیــش می برنــد. رســانه دیجیتــال »یکــی را بــا یکــی و یکــی را 
ــاط می دهــد و ســبب حفــظ دوســتی در  ــن ارتب ــاًل نوی ــا روش هــای کام ــاد«4 ب ــا زی ب
عــرض زمــان و مــکان ایجــاد گروه هــای عالقه منــد جدیــد و یــا فراهــم کــردن زمینــه 
ارتبــاط بــرای افــراد منــزوی از نظــر اجتمــاع و یــا فیزیکــی بــا افــراد همفکــر خــود 
ــی  ــی جغرافیای ــترده حت ــه گس ــم و زمین ــای ک ــودن هزینه ه ــترس ب ــود. در دس می ش

1 5G
2 Zhang
3 Andrewdeen
4 One-to-One & One-to-many
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رســانه دیجیتــال را قــادر می ســازد تعامــل بزرگ تــری در اقتصــاد، فرهنــگ، سیاســت، 
مذهــب و مرزهــای ایدئولــوژی برقــرار ســازد. دسترســی بــه رســانه دیجیتــال عــالوه 
بــر نقــش آن در تأمیــن اطالعــات باعــث ایجــاد مزایــای اساســی بــرای خیلی هــا مــی 
ــه یابی  ــات نقش ــرار از امکان ــال ف ــوریه در ح ــدگان س ــال پناهن ــور مث ــه ط ــود. ب ش
ــره  ــود به ــفر خ ــیر س ــزی مس ــرای برنامه ری ــا ب ــه تنه ــبوک ن ــا فیس ــوگل و گروه ه گ
بردنــد بلکــه از ســوء اســتفاده های قاچاقچیــان انســان جلوگیــری نمــوده و بــا اســتفاده 
از رســانه ها فرصت هایــی بــرای شــرکت در بحث هــای مدنــی و تصمیم گیــری 
پیــدا کردنــد. قــدرت دموکراتیــک رســانه دیجیتــال بدیــن معنــی اســت کــه می توانــد 
توســط کنشــگران غیردولتــی نیــز خصوصــًا جوامــع بــا اهــداف شــوم جهــت تبلیــغ و 
ــراً در ظهــور داعــش  ــر آنچــه اخی ــی نظی ــه نفــع افراط گرای ــروان خــود و ب ــز پی تجهی
ــرداری  ــورد بهره ب ــرد م ــور ک ــانه ظه ــه رس ــنا ب ــتی آش ــازمان های تروریس ــایر س و س
واقــع شــوند )شــواب، 1395: 112(. در مجمــوع رســانه های دیجیتالــی فرصتــی 
خــوب بــرای اشــاعه اطالعــات و اقدام هــای الزم در مواقــع و وقایــع گوناگــون اســت 
ــای  ــرات و تهدیده ــد مخاط ــوند می توانن ــه نش ــه کار گرفت ــتی ب ــه درس ــر ب ــا اگ ام

جــدی پیــش روی بشــر قــرار دهنــد )شــواب، 1395: 77(.

ویژگی های رسانه در عصر انقالب صنعتی چهارم
ــر  ــد ب ــا تأکی ــارم ب ــی چه ــالب صنعت ــر انق ــانه در عص ــای رس ــان ویژگی ه در بی
اینترنــت اشــیاء بــه عنــوان بســتر اصلــی تعامــل و ارتبــاط میــان انســا ها بــا یکدیگــر 

ــه اســت:  ــل ارائ ــی قاب ــد ویژگ ــر چن ــا یکدیگ ــیاء ب ــیاء و اش ــا اش انســان ها ب
ایجــاد فرهنــگ خــاص: بــه اعتقــاد کاســتلز فرهنــگ عصــر اطالعــات در انقــالب 
صنعتــی چهــارم در چارچــوب انتقــال پیــام یــا نمادهــا بــه وســیله واســطه اشــیاء یــا 
ــر و  ــات متکث ــاوی اطالع ــای ح ــن فض ــرد. ای ــکل می گی ــه ش ــی ک ــزاء الکترونیک اج
متنــوع اســت کــه بــه صــورت بخشــی از واقعیــت اجتماعــی عصــر جدیــد رســانه ها 
در می آیــد و فضــای تعامــل هــای معرفتــی را کــم و بیــش در اختیــار مــی گیــرد. در 
ــدد اســت.  ــای بســیار متع ــوده و دارای کانون ه ــی ب ــن فضــا شــبکه ارتباطــات افق ای
هــر کانونــی از مخاطبــان می توانــد هنجارهــا و ارزش هــای خــاص خــود را داشــته و 

پیرامــون آن شــکل گیــرد.
گســترش امکانــات تعاملــی: شــاید بتــوان برجســته ترین ویژگــی رســانه در عصــر 
ــق ایجــاد ارتباطــات  ــی از طری ــات تعامل ــارم را گســترش امکان ــی چه انقــالب صنعت
ــویه  ــک س ــار ی ــته انتش ــای بس ــات از فض ــا ارتباط ــن فض ــت. در ای ــترده دانس گس
اطالعــات بــه ســوی فضــای بــاز تعامــل و بــه حســاب آوردن مخاطــب تغییــر جهــت 
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ــی در  ــگاه مهم ــده جای ــر ش ــات منتش ــه اطالع ــران ب ــای کارب ــت. بازخورده داده اس
ارزشــیابی نهایــی محتــوی منتشــر شــده پیــدا کــرده اســت و ابزارهــا و ســازوکارهای 
اینترنــت شــرایطی را فراهــم کــرده اســت کــه فرآینــد ارتبــاط یــک ســویه بــه ارتبــاط 
متقابــل مخاطبــان بــا رســانه و ایفــای نقــش آنــان در تولیــد محتــوای رســانه ای تغییــر 
ــودن  ــانه ای ب ــا فرارس ــودن ی ــی ب ــن تعامل ــی، 1390: 56(. همچنی ــت )بابای ــه اس یافت
رســانه ها بــه واســطه حضــور اینترنــت اشــیاء، بــه شــکل ترکیبــی از کدهــای رقومــی 
ــت  ــن تح ــوند و همچنی ــف می ش ــی توصی ــع ریاض ــتفاده از تواب ــا اس ــه ب ــتند ک هس
تأثیــر ســاخت الگورتیمــی آن اســت؛ در واقــع شــی رســانه ای برنامــه پذیــر می شــود 

ــی، 1390: 55(. )بابای
شــکل گیری رســانه »مــن محــور« یــا »شــخصی شــده«: براســاس ایــن ویژگــی 
ــر  ــوای موردنظ ــد و محت ــته باش ــود را داش ــاص خ ــانه خ ــد رس ــر می توان ــر کارب ه
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــد و ی ــر نمای ــد و منتش ــی تولی ــون دیجیتال ــای گوناگ ــا قالب ه را ب
رســانه های موجــود محیطــی کــه شــامل اشــیاء متصــل بــه اینترنــت می شــود محیــط 

ــد. ــازی کنن ــود شخصی س ــر خ ــای موردنظ ــرای کاربرده ــوای آن را ب و محت
ــکان  ــدن ام ــم ش ــای فراه ــه معن ــارکت پذیری ب ــارکت پذیری: مش ــش مش افزای
شــرکت کاربــران در فرآیندهــای توســعه فنــاوری رســانه ای و تولیــد محتــوای مرتبــط 
بــا آن اســت. در ایــن فضــا هــر کاربــر می توانــد در نقــش یــک مشــارکت کننــده فعــال 
ــوای  ــار محت ــه انتش ــور« ب ــا »من مح ــده« ی ــخصی ش ــانه »ش ــق رس ــد و از طری باش
ــوآوری و  ــه ن ــد و در نتیجــه ب ــی و ... خــود نمای ــی ویدئوی ــی صوت ــد شــده متن تولی
ــارز ایــن مشــارکت ایجــاد امــکان  ــاری رســاند. وجــه ب ــاوری رســانه ای ی تکامــل فن

ــل در فضــای رســانه و اجتماعــی شــدن آن اســت.)بابایی، 1392: 102( تعام
پایــان دادن بــه حریــم خصوصــی: یکــی از مســائل مهمــی کــه رســانه ها در عصــر 
انقــالب صنعتــی چهــارم بــا آن مواجــه هســتند بحــث حریــم خصوصــی اســت کــه 
ــانه در  ــی رس ــای منف ــت و از ویژگی ه ــده اس ــدود ش ــیاء مح ــت اش ــدد اینترن ــه م ب
ــت مــردم  ــی کــه »اورول«1 فکــر می کــرد دول ــه شــمار مــی رود. در حال ایــن عصــر ب
را مجبــور می کنــد دوربیــن را بــه خانه هــای خــود بیاورنــد تــا هــر حرکــت آن هــا را 
ــه  ــه خان ــا تمایــل دوربیــن را ب ــه نظــر می رســد ایــن روزهــا مــردم ب تماشــا کننــد، ب
ــد،  ــا نمی کن ــا را تماش ــی آن ه ــه کس ــه چ ــورد اینک ــتر در م ــد و بیش ــود می برن خ
مراقبــت می کننــد. از تلفن هــای همــراه گرفتــه تــا لپ تــاپ و رایانــه و اغلــب 
ــوت  ــک ضبط ص ــن و ی ــک دوربی ــه ی ــتند ب ــل هس ــت متص ــه اینترن ــه ب ــیاء ای ک اش

1 Orwell 
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ــز  ــد نی ــه در رســانه های اجتماعــی کار می کنن ــرادی ک متصــل هســتند. بســیاری از اف
معتقدنــد کــه عصــر دیجیتــال بــر پایــه اینترنــت اشــیاء بــه حریــم خصوصــی شــخصی 

ــان خواهــد داد. پای

شکل5. ویژگی های رسانه در عصر انقالب صنعتی چهارم

جانمایی کاربران رسانه در عصر انقالب صنعتی چهارم
انقــالب صنعتــی چهــارم کارکــرد مخاطــب و عملیــات رســانه را از اســاس متحــول 
ــده  ــدام کنن ــر و اق ــک کنش گ ــاًل از ی ــر عم ــن عص ــانه در ای ــران رس ــازد. کارب می س
ــه  ــده ب ــل می شــوند. نظــام داده کاوی ماشــین یادگیرن ــع داده کاوی تبدی ــک منب ــه ی ب
گونــه ای اســت کــه بســته بــه ظرفیــت پردازشــی مــدام در حــال توســعه خــود ابتــدا 
ــد  ــع آوری داده می کن ــه جم ــدام ب ــد اق ــرده و بع ــایی ک ــی را شناس ــع اطالعات مناب
ضمــن آنکــه بــه الگوریتــم هــای یادگیرنــده بــرای تفکیــک داده هــای قابــل اطمینــان 
ــردن  ــر ک ــب براســاس اصــل حداکث ــدی مطال ــز اولویت بن از داده هــای نادرســت و نی

ــی، 1398(. ــد )زینل ــل می کن ــود عم ــت و س کیفی

کثرت رسانه ها و شکل گیری »مارپیچ سکوت خبری« در انقالب صنعتی 
چهارم

ــال در عصــر انقــالب صنعتــی چهــارم  کثــرت رســانه ها از طریــق کانال هــای دیجیت
ــه  ــود ک ــر می ش ــر و قطبی ت ــراد باریک ت ــار اف ــع اخب ــه مناب ــت ک ــی اس ــن معن بدی
ــن  ــاوری ای ــوم فن ــی و عل ــات اجتماع ــی و مطالع ــتاد روانشناس ــرکل«1 اس ــری »ت ش
پدیــده را »مارپیــچ ســکوت«2 نامیــد کــه خیلــی حائــز اهمیــت اســت؛ زیــرا چیــزی را 
1 Sherry Turkle
2 Spiral of Sillence
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ــه اشــتراک مــی گذاریــم  ــا دیجیتــال می خوانیــم ب کــه در عرصــه رســانه اجتماعــی ی
و یــا می بینیــم سیاســت و تصمیمــات مدنــی مــا را شــکل می دهنــد. بــه طــور مثــال 
ــرای شــرکت در جریــان رأی گیــری نشــان داد کــه  ــرات پیغــام فیســبوک ب مطالعــه اث
از طریــق رســانه اجتماعــی تعــداد 60.000 رأی اضافــی بــه طــور غیــر مســتقیم و از 
طریــق ترغیــب 280.000 نفــر در مجمــوع 340.000 رأی اضافــی بــه وجــود آمــد. ایــن 
مطالعــه قــدرت پلتفرم هــای رســانه دیجیتــال در انتخــاب و ارتقــای رســانه ای کــه مــا 
بــه طــور خطــی اســتفاده می کنیــم نشــان داد )شــواب، 1395: 113(. همچنیــن قــدرت 
ــالب  ــر انق ــمند در عص ــال و هوش ــانه های دیجیت ــا رس ــنتی ب ــانه های س ــری رس براب
صنعتــی چهــارم بــه دلیــل وفــور اطالعــات و تبــادل و پخــش ســریع و گســترده آنهــا و 
همچنیــن ارائــه اخبــار هدفمنــد بســیار کاهــش خواهــد یافــت )شــواب، 1395: 142(.

بحث و نتیجه گیری
ــال و اجتماعــی  ــری رســانه های دیجیت ــی چهــارم عصــر فراگی عصــر انقــالب صنعت
اســت. رســانه هایی کــه بی زمانــی و بی مکانــی مهم تریــن ویژگــی آنهاســت و 
کاربــران را قــادر می ســازد تــا در یــک شــبکه گســترده از تعامــالت بســیار هوشــمند 
ــانه ها در  ــاختار رس ــد. س ــت نماین ــا دریاف ــد ی ــد را تولی ــد و نظامن ــای هدفمن پیام ه
عصــر انقــالب صنعتــی چهــارم حــول محــور یــک شــبکه گســترده از اطالعــات شــکل 
ــاد  ــانه ی ــوان رس ــه عن ــا ب ــا از آنه ــه م ــایلی ک ــه وس ــدود ب ــا مح ــه تنه ــرد ک می گی
می کنیــم نیســت بلکــه هــر وســیله یــا شــیء ای کــه بــه تولیــد محتــوا یــا پیــام بپــردازد 
ــوا  ــا محت ــه تنه ــا ن ــن فض ــود. در ای ــف می ش ــانه تعری ــک رس ــب ی ــد در قال می توان
بلکــه شــکل رســانه نیــز بــرای مخاطــب معنــا و مفهــوم خــاص خــود را پیــدا می کنــد 
ــوع و شــکل رســانه  ــوا نیســت بلکــه ن ــه محت و اثرگــذاری رســانه دیگــر محــدود ب
نیــز در تأثیــر بــر مخاطــب و پاســخ بــه نیــاز مخاطــب نقــش تعیین کننــده دارد. جبــر 
تکنولوژیــک حاکــم بــر فضــای رســانه ای ناشــی از فناوری هــای نوظهــور در انقــالب 
ــش  ــز بی ــده نی ــخصی ش ــور و ش ــانه های من مح ــکل گیری رس ــارم و ش ــی چه صنعت
ــای  ــته و قالب ه ــا اثرگذاش ــی م ــی پیرامون ــانه ای و اجتماع ــاختار رس ــر س ــش ب از پی
ــی انســان ها  ــر و حت ــا یکدیگ ــان انســان ها ب ــالت را می ــات و تعام ــی از ارتباط متنوع
بــا اشــیاء پدیــدار کــرده اســت. همچنیــن بــه واســطه وجــود اینترنــت اشــیاء و فنــاوری  
ــکل  ــان ها ش ــیاء و انس ــان اش ــترده می ــات گس ــبکه ای از ارتباط ــی ش ــوش مصنوع ه
ــم  ــورد نظــر کاســتلز را رق ــه شــبکه ای م ــه نوعــی شــکل گیری جامع ــه ب ــرد ک می گی
خواهــد زد کــه در آن همــه چیــز در بســتر یــک شــبکه بــه نــام اینترنــت بــا یکدیگــر 
تعامــل و ارتبــاط تنگاتنگــی برقــرار می کننــد. در ایــن شــرایط رســانه بــه مثابــه یــک 
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ــی از رســانه های  ــاًل متفاوت ــای کام ماشــین هوشــمند، براســاس شــاخص ها و معیاره
ــع رســانه های  ــردازد. در واق ــرای مخاطــب می پ ــوا ب ــا محت ــام ی ــد پی ــه تولی ــی ب کنون
ــاز مخاطــب را  ــدا نی ــه ابت ــد ک ــی را دارن ــن توانای ــارم ای ــی چه عصــر انقــالب صنعت
ــپس  ــنجند و س ــد بس ــرار می گیرن ــه در آن ق ــرایطی ک ــت و ش ــه موقعی ــه ب ــا توج ب
متناســب بــا آن بــه تولیــد خبــر و محتــوای موردنیــاز مخاطبــان بپردازنــد. ایــن ویژگــی 
ــم  ــا حری ــارم باعــث می شــود ت ــی چه ــور در عصــر انقــالب صنعت رســانه های نوظه
خصوصــی شــخصی نیــز دســتخوش تغییــر و تهدیــد شــود چراکــه الزمــه شناســایی 
و نیازســنجی مخاطــب در هــر زمــان مــکان و هــر شــرایطی نیازمنــد دسترســی کامــل 
بــه حریــم خصوصــی هــر فــرد اســت کــه بــه مــدد فنــا وری هــوش مصنوعــی میســر 
ــر  ــانه های عص ــرد رس ــاص و منحصربه ف ــای خ ــال ویژگی ه ــن ح ــا ای ــود. ب می ش
انقــالب صنعتــی چهــارم از جملــه گســتردگی تعامــالت اجتماعــی افزایــش مشــارکت 
پذیــری و از بیــن بــردن محدودیت هــای زمانــی و مکانــی و همچنیــن محور قــرار دادن 
مخاطــب و کاربــران در ارائــه مدل هــای جدیــد رســانه ای در تولیــد و ارائــه محتــوای 
رســانه ای هدفمنــد بــه یکــی از حوزه هــای پرطرفــدار عصــر انقــالب صنعتــی چهــارم 
بــدل شــده اســت و بــا شــتابی روزافــزون در حــال حرکــت اســت. امــا آنچــه کــه مهــم 
اســت نحــوه مواجهــه و برخــورد رســانه های ســنتی بــا اشــکال متفــاوت رســانه های 
نوظهــور در ایــن انقــالب اســت. بدیــن صــورت کــه اگــر رســانه های ســنتی همــگام 
و همــراه بــا فناوری هــای نوظهــور انقــالب صنعتــی چهــارم حرکــت نکننــد و زمینــه 
ــه در  ــال و هوشــمند شــکل گرفت ــا رســانه های دیجیت ــی و تعامــل بیشــتر را ب همگرای
ایــن انقــالب فراهــم نکننــد، بــه انــزوا رانــده خواهنــد شــد و قــدرت برابــری خــود 
ــدی  ــی بهره من ــن چگونگ ــد داد. بنابرای ــت خواهن ــانه از دس ــن رس ــل ای را در مقاب
ــانه های  ــاختار رس ــای س ــارم در ارتق ــی چه ــالب صنعت ــور انق ــای نوظه از فناوری ه
ســنتی از موضوعــات مهــم و قابــل توجهــی اســت کــه پژوهشــگران حــوزه ارتباطــات 
و رســانه و همچنیــن صاحبــان رســانه های ســنتی را ملــزم می کنــد بــه منظــور حفــظ 
ــه  ــب ب ــاز مخاط ــا نی ــب ب ــوب آن متناس ــذاری مطل ــنتی و اثرگ ــانه های س ــای رس بق
ــا از یک ســو مخاطــرات و  ــد ت تحقیــق بیشــتر پیرامــون ابعــاد و پیامدهــای آن بپردازن
ــرار  ــانه ها ق ــن رس ــش روی ای ــال پی ــمند و دیجیت ــانه های هوش ــه رس ــی ک تهدیدهای
ــی بیشــتر رســانه های  ــه همگرای ــل برســد و از ســوی دیگــر زمین ــه حداق ــد ب می دهن
ــم  ــان فراه ــاز مخاطب ــه نی ــد ب ــخ هدفمن ــرای پاس ــمند ب ــانه های هوش ــا رس ــنتی ب س

شــود. 
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