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بررسي شاخص ها و عناصر برنامه هاي تلويزيوني تعاملي

چکیده:
فـن آوری اطالعـات و ارتباطـات بـر کلیـه ی رسـانه ها اثرگذاشـته و در بسـیاری از آن هـا 
تحـوالت اساسـی بـه وجـود آورده اسـت. رسـانه های دیجیتـال در ایـن عصـر از مهم ترین 
ابزارهـای دسترسـی بـه اطالعات تلقی می شـوند. وسـایل ارتباطی جدید که شـامل خدمات 
تلویزیـون کابلـی و سـفارش پخـش برنامه هـای خـاص توسـط بیننـده اسـت و هم چنیـن 
ماهـواره و اینترنـت را شـامل می شـود، الگوهـای جدیـدی بـرای اطالع رسـانی و ارتباطات 
در دنیـای امـروز هسـتند. از جملـه ویژگی هـای این سیسـتم نویـن، ارتباطـات الکترونیکی، 
دوسـویه گی و تعاملـی بودنـش اسـت کـه بـه مخاطبـان اجـازه می دهد فعـال بـوده و حالت 
منفعـل نداشـته باشـند. تلویزیون و رسـانه های تعاملی امـکان ارتباط دوسـویه ی مخاطبان با 
صاحبـان رسـانه را فراهـم می کننـد. ایـن امر خصوصـًا با ظهورو بـروز اینترنت بـرای تعامل 
بیش تـر مخاطبـان با رسـانه میسـر اسـت. در ایـن پژوهش به بررسـی شـاخص هاي پدیده ی 
تلویزیـون تعاملـی در ارتبـاط دوسـویه ی مخاطبـان و تولیدکننـدگان تلویزیونـی پرداخته ایم 

و شـاخص هاي محتوایـي و سـاختاري برنامه هـاي تعاملـي را مـورد بررسـي قـرار داده ایم.
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مقدمه
ــردازي،  ــي از ایده پ ــبکه هاي تلویزیون ــازی در ش ــرایط برنامه س ــه ش ــي ک از آن جای
ــورهاي  ــوص کش ــان، بخص ــی جه ــرایط سیاس ــع ش ــش تاب ــا پخ ــد ت ــل تولی مراح
ــاخص هاي  ــه ش ــش، ارائ ــن پژوه ــدف ای ــود، ه ــامل مي ش ــدف را ش ــان ه مخاطب
ــا و  ــه، زوای ــی صحن ــور طراح ــن منظ ــرای ای ــت. ب ــي اس ــازي از منظرتعامل برنامه س
حــرکات دوربیــن، موقعیــت قــرار گرفتــن مجــری بــه هنــگام پاســخ دادن بــه تلفــن 
ــای  ــتفاده از فن آوری ه ــزان اس ــه و می ــم برنام ــوب، ریت ــخ های مکت ــه ی پاس و مطالع
نویــن تعاملــی را شــامل مي شــود. تولیــد برنامــه ی تعاملــی پربیننــده و تأثیرگــذار کــه 
الزمــه ی آن مشــارکت مخاطــب اســت نه فقــط نیازمنــد برخــورداری از یک پشــتوانه ی 
پژوهشــی قــوی، بلکــه نیازمنــد برخــورداری و بهره گیــری از پیشــرفته ترین امکانــات 
برنامه ســازی تعاملــی اســت. تجربه هــاي مختلــف در تولیــد ایــن نــوع برنامــه، الگــوی 
حرفــه ای بی نظیــری در اختیــار مــا قــرار داده اســت. بــرای شــناخت ایــن امکانــات و 
ــه بررســی ایــن نــوع برنامه هــا و نحــوه ی به کارگیــری  کاربــرد صحیــح آن هــا بایــد ب
ــن  ــي در ای ــور کل ــه ط ــم. ب ــبکه ها بپردازی ــن ش ــدات ای ــن در تولی ــای نوی فن آوری ه
ــانه ای  ــن رس ــای نوی ــگاه فن آوری ه ــم پرداخــت: جای ــه دو پرســش خواهی ــق ب تحقی
در جــذب مخاطــب برنامــه ی تعاملــی کجاســت؟ و عناصــر زیبایی شناســانه ی مــورد 

ــد؟ ــی کدام ان ــای تعامل ــد برنامه ه ــده در تولی ــه تهیه کنن توج

تعريف مفاهیم پژوهش 
فن آوری1

ــی  ــا«3 تشــکیل شــده  اســت کــه اول ــی »تکــن«2 و »لوگی فــن آوری از دو لغــت یونان
ــن آوری  ــوان ف ــت. می ت ــش« اس ــم و دان ــی »عل ــه معن ــی ب ــر« و دوم ــی »هن ــه معن ب
ــه  ــه کار رفت ــتم های ب ــا و سیس ــا، روش ه ــا، ابزاره ــا، فرآینده ــه ی دانش ه را در کلی
ــران  ــی پژوهش گ ــرد. برخ ــف ک ــات تعری ــه ی خدم ــوالت و ارائ ــاخت محص در س
ــن آوری  ــد، ف ــل یافته ان ــون تکام ــان ها از میم ــه انس ــه ک ــت همان گون ــد »درس معتقدن

ــه اســت« )لیســتر، 2003: 13(. ــل یافت ــده ای تکام ــز پدی نی
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فن آوری های نوين1

فن آوری هــای نویــن یــا فــن آوری نــوآورد، بــه فــن آوری ای گفتــه می شــود کــه بــه 
ــه می کنــد. ــه ای ارائ ــازار آمــده و قابلیت هــای نویــن و نوآوران تازگــی در ب

فن آوری رسانه ای2
ــک  ــه باعــث می شــوند ی ــی هســتند ک ــه ی فن آوری های فن آوری هــای رســانه ای کلی
اثــر یــا برنامــه  تولیــد شــده و از شــبکه های تلویزیونــی بــه نمایــش در آیــد. امــا منظــور 
ــی  ــوزه ی فن آوری های ــاله، ح ــن رس ــاص در ای ــور خ ــه ط ــانه ای ب ــن آوری رس از ف

اســت کــه در تولیــد برنامــه ی تعاملــی بــه کار گرفتــه شــده اند.
فن آوری نوين رسانه ای3

در ایــن تحقیــق، هــدف از فن آوری هــای نویــن رســانه ای، فن آوری هــا و ابزارهــای 
ــر  ــالوه ب ــه ع ــتند ک ــت هس ــل و اینترن ــای موبای ــد ابزاره ــانه ای مانن ــی و رس ارتباط
ــی  ــای تعامل ــا برنامه ه ــب ب ــل مخاط ــاط و تعام ــیله ی ارتب ــارف، وس ــای متع کاربرده
نیــز هســتند. بــا توجــه بــه ایــن کــه خــود تلویزیــون یــک فــن آوری نویــن بــه شــمار 
ــارت  ــا از عب ــف م ــاله، تعری ــودن موضــوع رس ــل تخصصــی ب ــه دلی ــی ب ــد، ول می آی
ــم وجــود  ــر ه ــه پیش ت ــد ک ــر چن ــر )ه ــال های اخی ــه در س ــی اســت ک فن آوری های

ــد. ــی در آمده ان ــای تعامل ــت برنامه ه ــه خدم ــته اند( ب داش
تلويزيون4

»تلویزیــون ســامانه ای ارتباطــی بــرای پخــش و دریافــت تصاویــر متحــرک و صداهــا 
ــام  ــون ن ــامانه، تلویزی ــن س ــده در ای ــتگاه گیرن ــن دس ــت. هم چنی ــافتی دور اس از مس

ــک، 1992: 13(. دارد« )سیلورســون و هاتری
امــروزه در ایــران، بــه مجموعــه ی فراهــم کننــده و پخش کننــده ی برنامه هــای 

ــود. ــالق می ش ــیما« اط ــوان »س ــی، عن تلویزیون
برنامه ی تلويزيونی5

بــه محتــوای پخــش شــده از طریــق تلویزیــون عنــوان »برنامــه ی تلویزیونــی« اطــالق 

1 New Technologies
2 Media Technologies
3 For Media New Technologies
4 Television
5 Television Program
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ــان  ــود و پای ــه ش ــه ارائ ــک برنام ــا در ی ــد تنه ــی می توان ــوای کل ــن محت ــود. ای می ش
یابــد و یــا بــه صــورت مجموعــه ای از برنامه هــا از تلویزیــون پخــش گــردد )همــان(.

برنامه ی تعاملی1
ــه و  ــره، مصاحب ــد مناظ ــد، مانن ــی دارن ــواع مختلف ــور«2 ان ــای »گفتگومح برنامه ه
ــتند.  ــان هس ــوع ومهم ــری، موض ــتن مج ــتلزم داش ــا مس ــه ی آن ه ــه هم ــزارش ک گ
»برنامــه ی تعاملــی نوعــی برنامــه ی گفتگومحــور اســت کــه مهمــان در برنامــه 
ــه گفتگــو و بحــث  ــر ســر موضــوع برنام ــان ب ــه جــای او مخاطب ــدارد و ب حضــور ن
می کنند«)همــان، 14(. در ایــن تحقیــق برنامــه ی تعاملــی نوعــی برنامــه ی گفتگومحــور 

ــدارد.  ــی ن ــون تعامل ــا تلویزی ــی ب ــت و ارتباط اس

ويژگی های انقالب اطالعاتی
ــادی«  ــگ م ــی فرهن ــی را »دگرگون ــالب اطالعات ــم انق ــتلز«3ویژگی مه ــل کاس »مانوئ
ــر محــور فن آوری هــای  ــد ب ــم فــن آوری جدی ــار یــک پارادای ــد کــه توســط آث می دان
ــر  ــن تغیی ــخت افزاری ای ــه ی س ــن مؤلف ــت. او مهم تری ــه اس ــازمان یافت ــی س اطالعات
ــی  ــن آوری متک ــه ف ــرژی، ب ــای ارزان ان ــی درون داده ه ــن آوری مبتن ــذار از ف را »گ
ــن آوری  ــرفت ف ــه از پیش ــد ک ــف می کن ــی تعری ــای ارزان اطالعات ــر درون داده ه ب

ــتلز،1380: 92(. ــت« )کاس ــده اس ــت آم ــه دس ــرات ب ــک و مخاب میکروالکترونی
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــه ای اس ــانه ای به گون ــن رس ــای نوی ــد فن آوری ه ــرعت رش س
ــوالت آن  ــد تح ــنیداری از رون ــداری و ش ــانه های دی ــی رس ــنتی و حت ــانه های س رس
ــای  ــه جریان ه ــا ک ــزرگ دنی ــانه های ب ــی از رس ــان برخ ــن می ــد. در ای ــب می مانن عق
ــه ســرعت درصــدد بازنگــری در  ــد ب ــان را تشــکیل می دهن ــی رســانه ای در جه اصل
روش هــا و مــدل ارتباطــی خــود برآمــده و از ظرفیــت رســانه های جدیــد بهره بــرداری 

کرده انــد. 
غالبــًا اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه امــروزه در عصــر  ارتباطــات و اطالعــات، جهــان 
ــینمایی  ــای س ــدار آن اســت. فیلم ه ــز وام ــه چی ــده و هم ــن آوری چرخی ــدار ف ــر م ب
ــرس از  ــود و ت ــد می ش ــا تولی ــاری دنی ــینمای تج ــتا در س ــن راس ــه در ای ــادی ک زی
ــر تمامــی جنبه هــای زندگــی انســانی کــه غریــب و بعیــد  فراگیــر شــدن فــن آوری ب
ــاد  ــردازان اعتق ــی از نظریه پ ــر برخ ــوی دیگ ــت. از س ــن مدعاس ــاهد ای ــت، ش نیس
1 Interactive Program
2 Talk Show
3 Manuel Castells
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دارنــد »فــن آوری فقــط یــک پیشــنهاد اســت و زمانــی کــه جامعــه پذیــرای آن باشــد 
تحقــق عینــی خواهــد یافــت. آینــده ی ارتباطــات بیــش از آن کــه در دســت فــن آوری 

باشــد در دســت بشــر اســت« )کاســتلز، 1380: 66(.

اينترنت به مثابه بزرگ ترين عامل انقالب اطالعاتی
امــروزه اینترنــت چنــان در زندگــی مــا تنیــده شــده اســت کــه تعریــف آن از بدیهیات 
بــه شــمار مــی رود بــا ایــن همــه حــدود نیــم قــرن پیــش، هیچ کــس گمــان نمی کــرد 
ــد و  ــر ده ــدازه تغیی ــن ان ــه ای ــانی را ب ــیوه ی اطالع رس ــه ش ــد ک ــور کن ــده ای ظه پدی

شــبکه ی ارتباطــات را بــه ایــن انــدازه دســتخوش تحــول نمایــد.
در خصــوص اینترنــت بســیار می تــوان گفــت امــا آن چــه توضیــح آن در پژوهش هــای 
مــا و در راســتای ایــن رســاله ضــروری اســت، توجــه به ویژگــی دوســویه گی، امــکان 
تعامــل یــا کنــش و واکنــش متقابــل در فضــای آن اســت. رســانه های ســایبر بــه یــک 
فرمــت ویــژه داللــت می کننــد؛ بــه عنــوان مثــال شــش ســطح تعاملــی مــورد اســتفاده 

ــف می شــود: ــگاری ســایبر تعری در روزنامه ن
1. امکانات جست وجو 

عبــارت اســت از پیچیدگــی انتخــاب موجــود یــا داشــتن امکانــات بیش تــر 
مخاطــب. نظــر  مــورد  حوزه هــای  در  جســت وجو 

2. درصد تالش کاربران
ــایبری  ــانه ی س ــتم در رس ــالش سیس ــد ت ــه درص ــبت ب ــر نس ــالش کارب ــد ت درص
ــرای  ــه را ب ــای صفح ــت تماش ــًا درخواس ــت. او صرف ــنتی اس ــانه ی س ــر از رس کم ت
رســانه ی ســایبر منتقــل می ســازد و هــر چــه تــالش مخاطــب بــرای کســب اطالعــات 

ــایبرتر اســت. ــتفاده او س ــورد اس ــانه ی م ــر باشــد، رس ــر کم ت ــورد نظ م
3. پاسخ دهندگی 

ــا  ــر انســان نیســت، رایانه ه ــکا ب ــا ات ــًا ب ــایبر صرف ــانه های س پاســخ دهندگی در رس
هــم در ایــن پاســخ دهندگی نقش هایــی را برعهــده می گیرنــد. اوج تعامــل رســانه های 
ســایبر همیــن تلفیــق نقش هــای ارتباطــی انســان و ماشــین در فرآینــد ارتبــاط اســت 

ــد. ــه دوســویه گی هوشــمند می انجام ــه در عمــل ب ک
4. تسهیل ارتباطات بین فردی

تســهیل ارتباطــات بیــن فــردی از طریــق اســتفاده از »فروم«1 هــای بحــث و 
1 Froum
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ــوارد  ــزو م ــه ج ــود ک ــن می ش ــده ممک ــای زن ــا »چت روم«1ه ــو ی ــای گفتگ اتاق ه
ــت. ــایبر اس ــانه های س ــج در رس رای

5. سهولت در افزایش اطالعات 
ایــن حالــت تعامــل، در واقــع خــاص رســانه های ســایبر اســت کــه در آن مخاطــب 
در نقــش ســردبیر، )خبرنــگار و یــا گزارش گــر( وارد عمــل می شــود و بــه اطالعــات 

رســانه ی ســایبری کــه درحــال مطالعــه ی آن اســت می افزایــد.
6.  نظارت بر کاربرد سیستم

ــا  ــد ت ــرد سیســتم خــود را ایجــاد می کنن ــارت برکارب ــکان نظ ــایبر ام ــانه های س رس
ــانه های  ــی برخــی از رس ــع باشــند. حت ــز مطل ــان خــود نی ــک مخاطب از ســالئق یکای
ــی  ــای اصل ــل گزارش ه ــز در ذی ــان را نی ــر مخاطب ــار نظ ــزودن اظه ــکان اف ــایبر ام س

ــکرخواه، 1386(. ــد« )ش ــاد کرده ان ایج

عناصر انقالب اطالعاتی
هــر آن چــه هســت امــروزه بــا رشــد فــن آوری بــه پیشــرفت هایی نظیــر بانکــداری یــا 
تجــارت الکترونیــک در حــوزه ی اقتصــاد، دولــت الکترونیــک در عرصــه ی سیاســت و 
روزنامه نــگاری الکترونــی اینترنــت و شــبکه  های اجتماعــی در عرصــه ی ارتباطــات و 
تلویزیون هــای تعاملــی در عرصــه ی رســانه، دســت یافته ایــم کــه هــر یــک بــه نوعــی 

دسترســی آســان بــه اطالعــات را ســبب شــده اند.
در ایــن راســتا »تلفــن همــراه«2 بــه  عنــوان یــک رســانه ی جدیــد زیرســاخت بســیاری 
از فن آوری هــای نویــن رســانه ای شــده اســت. »پیامــک«3، »پیام هــای چنــد رســانه ای«4، 
»بلوتــوث«5، »اینترنــت موبایلــی«6، »پیــام تصویــری«7، »نقشــه های راهبــری«8 و 
ــرد  ــانه ی خ ــک رس ــود ی ــه ی  خ ــه نوب ــک ب ــر ی ــل، ه ــزاری موبای ــای نرم اف محیط ه
زیرمجموعــه تلفــن همــراه قــرار می گیرنــد. تنهــا از طریــق پیامــک، قابلیــت ایجــاد و 
راه انــدازی ده هــا نــوع رســانه مبتنــی بــر ارزش افــزوده به وجــود آمــده اســت کــه در 
1 Chat Room
2 Mobile
3 SMS: Short Messaging Service
4 MMS: Multimedia Messaging Service
5 Bluetooth
6 GPRS
7 MMS: Picture Message
8 GPS
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ــن، 2001:  ــود )مارتی ــناخته می ش ــوان »موژورنالیســم«1 ش ــا به عن ــانه ای دنی ــرف رس ع
.)196

»روزنامه نــگاری الکترونیکــي«2 از جملــه مباحــث دیگــری اســت کــه تقریبــًا همزمــان 
بــا آغــاز فعالیــت جهانــی شــبکه ی اینترنــت در ســال 1992 در جوامــع گســترش یافتــه 
اســت. پخــش همزمــان صــدا و تصویــر و دسترســی آســان و ســریع بــه اخبــار ارمغــان 
ــر  ــف جوه ــذ وکش ــش کاغ ــته پیدای ــت. در گذش ــگاری اس ــیوه از روزنامه ن ــن ش ای
منجــر بــه گســترش مطبوعــات شــد و بعدهــا ســایر امکانــات ارتباطــی رواج یافــت 
ــال 1980 و گســترش  ــت از س ــه، گســترش اینترن ــش رایان و در عصــر حاضــر پیدای
ــت.  ــعه داده اس ــع توس ــی را در جوام ــگاری الکترون ــخصی، روزنامه ن ــای ش رایانه ه
ــه  ــه مثاب ــی ب ــگاری را رسانه کش ــوع روزنامه ن ــن ن ــانه ای ــردازان رس ــی از نظریه پ برخ

ــن، 1380: 66(. ــند )کالم ــنتی می شناس ــمی و س ــانه های رس ــردن رس ــن ب از بی
پیدایــش  بــا  کــه  اســت  روزنامه نــگاری  نوعــی  الکترونیــک  روزنامه نــگاری 
ــه ذات  ــت ک ــانه ای اس ــی رس ــت؛ یعن ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب ــای اینترنت فن آوری ه
ــه صــورت  ــر، ب ــور براب ــه ط ــده ب ــتنده و گیرن ــیله ی آن، فرس ــه وس ــی دارد و ب تعامل
هم زمــان و هم چنیــن در یــک زمــان می تواننــد بــه ارســال و دریافــت پیــام بپردازنــد. 
ایــن روزنامه نــگاری تفاوت هــای ماهــوی، نقــاط اشــتراک و افتراقــی بــا نــوع 

روزنامه نــگاری ســنتی دارد )رســتگار، 1392(.
»پادکســت «3های یــا رادیــو بالگ هــای اینترنتــی نیــز از جملــه فن آوری هایــی 
ــد.  ــی بگذارن ــانه ها باق ــه ی رس ــترده ای در حیط ــرات گس ــد تأثی ــه می توانن ــتند ک هس
پادکســت یا پادپخش انتشــار مجموعــه ای از پرونده های رســانه دیجیتــال اســت 
ــران  ــرد و توســط کارب ــا اســتفاده از »فید« صــورت می گی ــع آن در اینترنت ب کــه توزی
ــش  ــت و پخ ــل دریاف ــال قاب ــیقی دیجیت ــده ی موس ــک پخش کنن ــر روی ی ــوالً ب معم
اســت. ایــن روش ارائــه ی محتــوا در ســال 2004 محبوبیت و گســترش یافــت و گاه 

ــود. ــه می ش ــوی اینترنتی« گفت ــه آن »رادی ب
ــا  ــا، مدخل ه ــه در آن ه ــتند ک ــن هس ــانه های نوی ــر از رس ــی دیگ ــا«4 یک »وبالگ ه
ــا نظــم تاریخــي معکــوس نمایــش  ــگاري ســاخته شــده اند و ب ــه شــیوه ی روزنامه ن ب
ــته  ــخصي پیوس ــه ی ش ــت هاي روزان ــه یادداش ــبیه ب ــر کاري ش ــوند؛ بیش ت داده مي ش
اســت. بــالگ ترکیبــي از متــن، تصاویــر و پیوندهایــي بــه بالگ هــاي دیگــر، 
1 MoJournalism
2 Electronic Journalism
3 Podcast
4 Weblog
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ــت  ــن قابلی ــا موضــوع خــود اســت. ای ــط ب ــانه هاي مرتب صفحــات وب و دیگــر رس
کــه خواننده هــا نظــرات خــود را بــه شــکل مؤثــر قــرار دهنــد، یــک قســمت مهــم از 

.)1387 )خجســته پور،  بالگ ها ســت  اکثــر 
ــانه ی  ــن رس ــوان برتری ــه  عن ــد، ب ــد می کنن ــی تولی ــران اینترنت ــه کارب ــا ک وبالگ ه
ــانی  ــاز کس ــا را در آغ ــد. وبالگ ه ــور دارن ــی حض ــدرن ارتباط ــای م ــد در فض جدی
ــه  ــا ب ــتند ام ــار نداش ــی در اختی ــا تریبون ــانه ی ــه رس ــد ک ــه می گرفتن ــه کار گرفت ب
ــه رســانه های قــوی دسترســی دارنــد نیــز تمایــل خــود  تدریــج حتــی کســانی کــه ب
ــیاری  ــای بس ــروزخ وبالگ ه ــه ام ــان ک ــد. چن ــان نمی کنن ــالگ پنه ــتن وب ــه داش را ب
توســط روزنامــه نــگاران نوشــته می شــود و یــا حتــی برخــی رســانه های قدرتمــد از 
ــد. ســرعت  ــار و گزارش هــای خــود بهــره می گیرن ــر اخب ــرای پوشــش بهت ــالگ ب وب
ــر  ــگ خط ــه زن ــوده ک ــریع ب ــدی س ــه ح ــر ب ــال های اخی ــی س ــا ط ــد وبالگ ه رش
رســانه های ســنتی را بــه صــدا در آورده اســت. فــن آوري ایجــاد شــده توســط وبــالگ 
ــا  ــر بالگ ه ــه دیگ ــن ک ــد از ای ــا مي توانن ــون بالگره ــه اکن ــت ک ــورت اس ــن ص بدی
ــایت ها  ــث در آن س ــه بح ــي ب ــه راحت ــد و ب ــالع یابن ــد اط ــد مي دهن ــا پیون ــه آن ه ب
ــازند  ــي را بس ــتي از بالگ های ــد فهرس ــد مي توانن ــای جدی ــوند. نرم افزاره ــل ش متص
ــد در  ــن پســت هاي جدی ــراي یافت ــز ب ــک راه متمرک ــه روز شــده اند و ی ــراً ب ــه اخی ک
ــته پور، 1387(. ــده اســت. )خجس ــاد ش ــران ایج ــه ی کارب ــورد عالق ــک موضــوع م ی

يافته هاي تحقیق
در مجمــوع می تــوان گفــت کــه فن آوری هــای نویــن اطالعــات، نقــاط دور عالــم را 
در شــبکه های جهانــی بــه همدیگــر پیونــد می دهنــد. »ارتباطــات رایانــه ای مجموعــه ای 
ــاختارها و  ــه ی س ــه ی آن هم ــد و در نتیج ــود می آورن ــه وج ــازی را ب ــع مج از جوام
ــر  ــادی و معنــوی بشــری دگرگــون می شــوند« )کاســتلز ،1380: 48(. ب فرآیندهــای م
ایــن اســاس محــور دگرگونی هــا در معنویــت بشــر عبارت انــد از: »محوریــت یافتــن 
ــی  ــاف و همگرای ــبکه ای، انعط ــق ش ــات، منط ــری ارتباط ــمول و فراگی ــات، ش اطالع

عــام« )کاســتلز، 1380: 96(. 
در )تصویــر 1( رابطــه ی رشــد فــن آوری و دگرگونی هــای اجتماعی را شــاهد هســتیم. 
و بــا توجــه بــه تغییــرات اجتماعــی حاصــل از انقــالب فــن آوری، می تــوان گفــت در 
دنیــای امــروز مــا، برنــده کســی اســت کــه بــه بیش تریــن اطالعــات در حداقــل زمــان 
دسترســی داشــته باشــد. از عمــر اینترنــت بیــش از چنــد دهــه نمی گــذرد و مــا شــاهد 
نقــش و تأثیــر آن در همــه ی جهــات زندگــی بشــر هســتیم، بــه کمــک آن خیلــی از 
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مصائــب و مشــکالتی کــه انســان، مخصوصــًا در انتقــال اطالعــات بــا آن مواجــه بــود، 
قابــل حــل شــده اســت. بعــد از ایــن کــه نقــش شــبکه ی جهانــی اینترنــت بــر همــگان 
مســجل شــد، بــا توجــه بــه کارکردهــای مختلــف آن، بــرای بهره گیــری بهتــر از ایــن 
بســتر مناســب، برنامه ریزی هــای مختلــف انجــام  پذیرفتــه اســت. امــروزه بــا شــناخت 
از قــدرت تأثیرگــذاری اینترنــت بــر طیــف وســیعی از مــردم جهــان، می تــوان آینــده ای 
بهتــر بــرای برقــراری ارتبــاط و انتقــال اطالعــات متصــور شــد، بــه همیــن دلیــل اســت 
ــای  ــانی و محمل ه ــف اطالع رس ــکال مختل ــد اش ــروز و تول ــاهد ب ــر روز ش ــه ه ک

اطالعاتــی در بســتر اینترنــت هســتیم. 

تصویر 1. رشد فن آوری و تغییرات اجتماعی )بن یهادا، 2007: 25(

رسانه های نوين
ــرای  ــه ب ــات در جامع ــع اطالع ــه و توزی ــی تهی ــاری طبیع ــتر و مج ــانه ها بس رس
ــانی را  ــیوه ی اطالع رس ــن، ش ــانه های نوی ــواع رس ــش ان ــتند. پیدای ــهروندان هس ش
ــردم، مســیری  ــداد و م ــان روی ــه رســانه در می ــه طــوری ک ــرده اســت. ب دگرگــون ک
مجــازی ایجــاد کــرده و در مدل هــای رســمی، نیمــه رســمی یــا غیــر رســمی کــه بــر 
ــت  ــر دالل ــبتا معتب ــایت های نس ــا و س ــمی، وبالگ ه ــایت های رس ــا و س خبرگزاری ه
ــرده  ــف ک ــی تعری ــانی و اطالع یاب ــر اطالع رس ــرای ام ــی ب دارد، ســاز و کار خاص
ــر  ــی تأثی ــمی جهان ــه رس ــا نیم ــمی ی ــانه های غیررس ــعه رس ــش و توس ــت. پیدای اس
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ــن  ــر دارد. ای ــت کارب ــا محوری ــد ب ــر اطالع رســانی در مدل هــای جدی ــر ام بســزایی ب
مســئله حجــم محتــوای تولیــد شــده را در جهــان تــا حــد زیــادی افزایــش می دهــد؛ 
از ســویی دیگــر میــزان مشــارکت اجتماعــی کاربــران را بیش تــر کــرده و بــه مــوازات 
ــر  ــه عص ــه ورود ب ــد. در نتیج ــاء می بخش ــز ارتق ــران را نی ــد کارب ــی روزآم آن آگاه
ــرز  ــی، م ــی و اینترنت ــانه های الکترونیک ــترش رس ــد و گس ــی و تول ــه ی اطالعات جامع

ــرده اســت. ــی ک ــل معرف ــر از قب ــردم را باریک ت ــداد و م ــان روی می
ویژگــی اصلــی رســانه ها، همــه جــا بــودن آن هاســت. رســانه ها وظیفــه ی حراســت 
ــه  ــن اجــزاء جامع ــی را بی ــد همبســتگی کل ــا بای ــد؛ آن ه ــده دارن ــه عه ــط را ب از محی
در پاســخ بــه نیازهــای محیطــی ایجــاد کننــد و مســئولیت انتقــال میــراث اجتماعــی از 
نســلی بــه نســل دیگــر را بــه عهــده دارنــد. در خصــوص رســانه تئوری هــای زیــادی 
ــدرت  ــه ق ــته ب ــانه وابس ــای رس ــه تئوری ه ــا ب ــه در این ج ــت ک ــده اس ــته ش نگاش

می پردازیــم.

ويژگی های وسايل نوين ارتباط جمعي 
ویژگی های وسایل نوین ارتباط جمعی عبارتند از:

1. تعاملي بودن 
ــر رابطــه ی دو ســویه مخاطــب و رســانه شــکل گرفتــه و قــوام  ایــن ویژگــي کــه ب
یافتــه، خدشــه اي اساســي بــر تئــوری دوم رســانه و قــدرت وارد کرده اســت. براســاس 
ــاز  ــت جهت س ــک واقعی ــوان ی ــه عن ــه مخاطــب، ب ــانه ها ب ــروزه رس ــي ام ــن ویژگ ای
ــد،  ــت مي دهن ــان اهمی ــالئق مخاطب ــق و س ــه عالئ ــا ب ــه تنه ــي ن ــد، یعن ــگاه مي کنن ن
ــي  ــدان معن ــن ب ــد. ای ــامان مي دهن ــاس س ــن اس ــاي خــود را برای ــه برنامه ریزي ه بلک
اســت کــه حتــي اگــر رســانه ها قصــد ایجــاد تغییــرات در مخاطــب را داشــته باشــند، 
ــودن در  ــي ب ــدت تعامل ــدت و ح ــد. ش ــور کنن ــان، عب ــاز مخاطب ــراي نی ــد از مج بای
ــع خواســته ها  ــاًل مطی ــد کام ــاوت اســت. از ســوی دیگــر نبای ــان متف رســانه هاي جه
ــودن در رســانه ها، موجــب  ــارت دیگــر تعاملــي ب ــه عب ــود. ب ــان ب و تمایــالت مخاطب
تغییــر ســمت و ســوي رابطــه ی مخاطــب و رســانه نشــده اســت. یعنــي از جهت گیــري 
رسانـــه بــه مخاطــب، تبـــدیل بــه جهت گیـــري مخاطب به رســانه نشـــده اســت؛ بلکه 
دوســویه و دو جانبــه اســت. عــدم درک درســت رابطــه ی تعاملــي رســانه و مخاطــب، 
ــانه اي  ــرد و کالن رس ــاي خ ــطوح تصمیم گیري ه ــي در س ــات بزرگ ــب انحراف موج

شــده اســت.
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2. جمع زدايي و تخصصي شدن
زمانــي ســخن از داشــتن و نداشــتن رادیــو و تلویزیــون و روزنامــه صبــح و عصــر 
ــت.  ــي اس ــه ی تخصص ــي و روزنام ــبکه ی اختصاص ــخن از ش ــروز س ــي ام ــود ول ب
ــد و همــه ی اعضــاي  ــي بودن ــده ی یــک شــبکه ی تلویزیون ــي مــردم همگــي بینن زمان
ــای  ــس تماشــای برنامه ه ــر ک ــروز ه ــا ام ــد. ام ــه را مي خواندن ــک روزنام ــواده ی خان
ــي  ــود ول ــي«1 ب ــي ســخن از »پخــش عموم ــح مي دهــد. زمان ــوب خــود را ترجی محب
امــروز از »پخــش خصوصــي و محــدود«2 ســخن مي گوییــم. از ایــن رو اغلــب 
ــبکه هاي  ــغ ش ــه تبلی ــر ب ــان ناگزی ــزرگ جه ــي ب ــي و تلویزیون ــازمان هاي رادیوی س
ــه ایــن منظــور  ــه منظــور جــذب مخاطــب هســتند. ب رادیویــي و تلویزیونــي خــود ب
ــا هــدف جــذب مخاطــب خــاص، امــر تخصصــی شــدن شــبکه های تلویزیونــی  و ب

ــت. روی داده اس

3. ناهمزماني
ــم از،  ــود اع ــاي خ ــن نیازه ــراي تأمی ــتند ب ــور نیس ــانه مجب ــان رس ــروز مخاطب  ام
ــانه ی  ــاي رس ــا برنامه ریزي ه ــا، ب ــق نیازه ــه تطبی ــي، ب ــي و احساس ــي، عاطف تفریح
مدنظــر بپردازنــد، بلکــه انتظــار دارنــد رســانه ها براســاس نیازهــاي ایشــان برنامه ریــزي 
ــده اند و  ــه ش ــر و بي حوصل ــم صب ــر ک ــب خب ــراي کس ــهروندان ب ــروزه ش ــد. ام کنن
ــاعت  ــخصي و در س ــبکه ی مش ــا از ش ــد ت ــر بمانن ــاعت منتظ ــد س ــد چن نمي توانن
ــه هــر شــبکه ی  ــاز خــود ب ــع نی ــراي رف ــد، بلکــه ب ــر بپردازن ــه کســب خب معینـــي ب
ــه  ــي مراجع ــانه هاي اینترنت ــژه رس ــه وی ــف، ب ــانه های مختل ــان رس ــترس از می در دس

مي کننــد.

4. ظرفیت بیش تر
ویژگــي آخــر، ظرفیــت زیــاد و تقریبــًا نامحــدود رســانه ها در عصــر حاضــر 
ــل  ــا گذشــته قاب ــره و انتشــار اطالعــات در رســانه هاي امــروز ب اســت. ظرفیــت ذخی
ــتجوي  ــردبیر، جس ــر س ــري، هن ــته خب ــه ی بس ــراي تهی ــي ب ــت. زمان ــه نیس مقایس
ــر  ــروز هن ــي ام ــود ول ــان ب ــاز مخاطب ــورد نی ــن خبرهــاي م ــراي یافت ــق ب ــر و دقی بهت
ــاز  ســردبیر، دروازه بانــي خبــر و انتخــاب بهترین هــا از کلکســیون خبرهــاي مــورد نی
مخاطبــان اســت. آن چــه کــه امــروز آن را بــه عنــوان بمبــاران اطالعاتــي مي شناســیم« 

.)1383 )دبیری مهــر، 

1 Broadcasting
2 Narrowcasting
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رسانه  اجتماعی
ــا،  ــت ها، فروم ه ــا، پادکس ــا، ویکی ه ــی«1، وبالگ ه ــبکه های اجتماع ــی از »ش برخ
اجتماعــات محتوایــی و میکروبالگ هــا، هفــت نــوع رســانه های اجتماعــی محســوب 
ــه ی  ــم گون ــازی را ه ــای مج ــایت های دنی ــی س ــا برخ ــر این ه ــالوه ب ــوند. ع می ش
ــی  ــانه های اجتماع ــت رس ــا در حقیق ــد. ام ــی می دانن ــانه های اجتماع ــری از رس دیگ
آن هــا هســتند کــه در محیــط وب2 تولیــد می شــوند )خانیکــی و بابایــی، 1390: 76-

.)77
ــتفاده کنندگان  ــران و اس ــن کارب ــاال رفت ــان و ب ــطح جه ــت در س ــترش اینترن ــا گس ب
ــوه ی  ــه در نح ــت ک ــده ای اس ــه پدی ــد ک ــد آم ــدی از وب پدی ــل جدی ــت، نس اینترن
اســتفاده از فنــاوری و طراحــی ســایت ها در اینترنــت رایــج شــده اســت. بــه ســایت ها 
یــا خدمــات اینترنتــی کــه امــکان تبــادل اطالعــات را بیــن کاربــران فراهــم می کننــد، 
ــه  ــا دســتکاری در اطالعــات را می دهنــد،»وب2« گفت ــه آن هــا اجــازه ی تولیــد ی ــا ب ی
ــت و  ــترش اینترن ــا گس ــه ب ــت ک ــن معناس ــه ای ــوم وب2 ب ــع مفه ــود. درواق می ش
ــد  ــا نمی کردن ــات اکتف ــدن اطالع ــه خوان ــا ب ــران تنه ــر کارب ــران، دیگ ــش کارب افزای
ــد  ــادرت می کنن ــز مب ــف نی ــران مختل ــا کارب ــات ب ــادل اطالع ــتن و تب ــه نوش ــه ب بلک

ــد.  ــد می آی ــی پدی ــانه ای اجتماع ــب رس ــن ترتی ــه ای ــته پور، 1387( و ب )خجس

تفاوت رسانه های جمعی با رسانه های اجتماعی
رســانه های جمعــی ماننــد رادیــو، تلویزیــون و مطبوعــات امــروز مخاطب گســترده ای 
ــد  ــی مانن ــانه های اجتماع ــه رس ــت ک ــی اس ــن در حال ــد، ای ــران دارن ــان و ای در جه
ــب  ــادی مخاط ــز درصــد زی ــالس«2 نی ــوب« و »گوگل پ ــر«، »یوتی ــوک«، »توییت »فیس ب
ــرار  ــا ق ــد و گوی ــی دارن ــانه های جمع ــه رس ــبت ب ــری نس ــد بیش ت ــا رش ــد ام دارن
اســت پــا جــای آ ن هــا قــرار دهنــد. بــا ایــن همــه تفاوت هــای اساســی بیــن ایــن دو 

ــه آن هــا اشــاره می شــود. ــه ب وجــود دارد کــه در ادام
برخــی از مشــخصاتی کــه بــه توصیــف تفاوت هــای رســانه های اجتماعــی و 
ــه ی دسترســی«3،» قابلیــت  ــد: »دامن ــن قرارن ــد از ای رســانه های جمعــی کمــک می کنن

1 Social Networks
2 Google +
3 Reach
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ــت«5،  ــتمرار«4، »محدودی ــوری«3، »اس ــاط ف ــتفاده«2، »ارتب ــهولت اس ــی«1، »س دسترس
»اندازه گیــری  تحریریــه«7،  تیــم  بــودن  »دارا  بــودن«،  »چندرســانه ای  »اعتبــار«6، 

ــد«.  ــای تولی ــه به ــه ب ــوا« 10و »توج ــد محت ــور«9، »تولی ــب«8، »سانس مخاط

1. دامنه ی دسترسی
ــترش  ــکان گس ــر دو ام ــی ه ــانه های جمع ــی و رس ــانه های اجتماع ــن آوری رس ف
ــا  ــد. ب ــی دســت یابن ــی جهان ــه مخاطبان ــد ب ــد و می توانن ــم می کنن ــی را فراه دسترس
ایــن حــال رســانه های جمعــی بــه طــور شــاخص از یــک شــبکه ی ســازمانی متمرکــز 
ــانه های  ــه رس ــی ک ــد، در حال ــتفاده می کنن ــار اس ــد، و انتش ــازماندهی، تولی ــرای س ب
ــا  ــتند و ب ــی هس ــله مراتب ــر سلس ــده و کم ت ــر تمرکززدایی ش ــًا بیش ت ــی ذات اجتماع

ــوند. ــد و مصــرف مشــخص می ش ــدد تولی ــاط متع نق
2. قابلیت دسترسی

ــت و  ــار دول ــول در اختی ــور معم ــه ط ــی ب ــانه های جمع ــرای رس ــد ب ــایل تولی وس
ــور  ــه ط ــی ب ــانه های اجتماع ــه رس ــی ک ــتند در حال ــی هس ــرکت های خصوص ــا ش ی

ــردم هســتند. ــز در دســترس عمــوم م ــه ی ناچی ــا هزین ــا ب ــگان ی رای

3. سهولت استفاده
تولیــد رســانه های جمعــی بــه طــور معمــول نیــاز بــه مهارت هــا و آمــوزش 
ــا  ــه مهارت ه ــی ب ــانه های اجتماع ــدات رس ــب تولی ــل، اغل ــی دارد. در مقاب اختصاص
ــای  ــتی از مهارت ه ــد برداش ــه تجدی ــا ب ــا تنه ــدارد ی ــاز ن ــی نی ــوزش اختصاص و آم
موجــود نیــاز دارنــد؛ از لحــاظ نظــری هــر کســی بــا دسترســی بــه اینترنــت می توانــد 

ــدازد. ــه کار بیان ــی را ب ــانه های اجتماع ــد رس ــائل تولی وس

4. ارتباط فوری 
ــن  ــی ممک ــانه های جمع ــده در رس ــد ش ــی تولی ــواد ارتباط ــان م ــری می ــان تأخی زم
1 Accesibility
2 Usability
3 Immediacy
4 Permanence
5 Limited
6 Validation
7 Editorial
8 Audience Measurement
9 Censorship
10 Content Production
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ــخ های  ــکان پاس ــی ام ــانه های اجتماع ــه در رس ــی ک ــد در حال ــی باش ــت طوالن اس
ــری در  ــر تأخی ــده ی ه ــارکت کنندگان تعیین کنن ــا مش ــود دارد؛ تنه ــوری وج ــًا ف تقریب
ــی از  ــاس جنبه های ــه اقتب ــن حــال رســانه های جمعــی شــروع ب ــا ای پاســخ هســتند. ب
ــام  ــی انج ــانه های اجتماع ــای رس ــا ابزاره ــول ب ــور معم ــه ط ــه ب ــد ک ــد کرده ان تولی
می شــود، بنابرایــن ایــن ویژگــی ممکــن اســت در طــول زمــان جنبــه ی متمایزکننــده اش 

میــان ایــن دو نــوع رســانه را از دســت بدهــد.

5. استمرار
ــر  ــل تغیی ــر قاب ــوند دیگ ــاد می  ش ــه ایج ــی ک ــی، هنگام ــانه های جمع ــدات رس تولی
ــا  ــوراً ب ــوان ف ــی را می ت ــانه های اجتماع ــدات رس ــه تولی ــی ک ــتند در حال دادن نیس

ــر داد. ــا ویراســتاری تغیی ــار نظــر ی گذاشــتن اظه

6. تعامل
ــا مخاطــب دارنــد و تنهــا پیــام را  رســانه های جمعــی اصــوال حالــت یــک ســویه ب
ارســال می کننــد و ارتباطــات یــک بــه یــک یــا یــک بــه چنــد اســت در حالــی کــه در 
رســانه های اجتماعــی ارتباطــات چنــد بــه چنــد اســت و مخاطــب کامــاًل بــه صــورت 

تعاملــی قــدرت ارتبــاط دارد.

7. محدوديت 
در تمــام رســانه های جمعــی ماننــد رادیــو، تلویزیــون و روزنامــه محدودیــت تولیــد 
ــد  ــرای تولی ــی ب ــی محدودیت ــانه های اجتماع ــه در رس ــی ک ــم؛ در حال ــوا داری محت

محتــوا نیســت زیــرا بحــث دیــده شــدن محتواســت.

8. اعتبار
 فضــای رســانه های جمعــی کامــال رســمی اســت و محتــوا تــا حــدود زیــادی معتبــر 
اســت امــا فضــای رســانه های اجتـــماعی غیررســـمی و محتــوا کم ـــتر مــورد اعتبــار 
اســت البتــه کاربــران بــه راحتــی می تواننــد محتــوای مــورد شــایعه و غیــر معتمــد را 

شناســایی و معرفــی کننــد.

9. چندرسانه ای بودن
محتــوا در رســانه های جمعــی محــدود بــه امکانــات ماننــد صــدا، تصویــر یــا متــن 
ــر اســت  ــی کــه در رســانه های اجتماعــی ایــن محدودیــت بســیار کم ت اســت در حال

و قابلیــت ناوبــری نیــز موجــود اســت.
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10. دارا بودن تیم تحريريه
ــد  ــوا را تولی ــه محت ــود دارد ک ــه وج ــم تحریری ــی تی ــانه های جمع ــه ی رس در هم
ــد نیســت بلکــه  ــرای تولی ــه ای ب ــم تحریری ــی تی ــانه های اجتماع ــا در رس ــد ام می کنن

ــوا موجــود اســت. ــرای رصــد محت ــم مانیتورینگــی ب تی

11. اندازه گیری مخاطب
در تمــام رســانه های جمعــی ایــن مشــکل وجــود دارد کــه تعــداد مخاطــب مشــخص 
ــان  ــری مخاطب ــکان اندازه گی ــی ام ــه راحت ــی ب ــانه های اجتماع ــا در رس ــت؛ ام نیس
موجــود اســت و متوجــه شــویم کــه یــک رســانه چــه مقــدار مخاطــب آنــی و دائمــی 

دارد.

12. دروازه بانی
دروازه بانــی محتــوا در رســانه های جمعــی وجــود دارد؛ محتــوا از طــرف ســازمان های 
درونــی و بیرونــی و تحریریــه بــه انــدازه کافــی دروازه بانــی می شــود اما در رســانه های 
ــوا ضدارزشــی  ــه محت ــن ک ــر اســت مگــر ای ــه شــدت کم ت ــی ب ــماعی دروازه بان اجتـ

باشــد کــه کاربــران آن را گــزارش کــرده باشــند. 

13. تولید محتوا
محتــوا در رســانه های جمعــی مطابــق بــا اهــداف ســازمان رســانه ای تولیــد می شــود 
ــوا  ــر محــور اســت و مخاطــب  خــود محت ــی چــون کارب ــانه های اجتماع ــا در رس ام

ــد می شــود. ــوا تولی ــای اجتماعــی محت ــر اســاس نیازه ــد ب ــد می کن تولی

14. توجه به بهای تولید 
تولیــد محتــوا و دسترســی بــه محتــوای رســانه های جمعــی در مقایســه بــا 
ــن  ــا کمتری ــی ب ــانه های اجتماع ــرا در رس ــت. زی ــران اس ــی گ ــانه های اجتماع رس
امکانــات، بیش تریــن محتــوا می تــوان تولیــد کــرد« )افتــاده، 1391: 72-67(.

در جــدول 1 می تــوان تفاوت هــای بیــن ایــن دو نــوع رســانه را بــه صــورت مــدون 
ــاهده کرد: مش
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در یــک جمع بنــدی می تــوان گفــت: رســانه ی اجتماعــی، رســانه ای اســت کــه  دارای 
ــه ی تعامــل اجتماعــی و اشــتراک اطالعــات،  ــودن« اســت، زمین ویژگــی »اجتماعــی ب
دانــش و دیدگاه هــای کنش گرانــی را کــه بــه جوامــع آنالیــن پیوســته اند را فراهــم مــی 
ــر در  ــی دارد و از تکنیک هــای انتشــار مقیاس پذی ســازد، دسترســی پذیری بســیار باالی
آن اســتفاده شــده اســت. رســانه ی اجتماعــی بــر خــالف رســانه ی جمعــی می توانــد 
بــه همــگان تعلــق داشــته باشــد )حتــی بــدون داشــتن ســرمایه یــا بــا ســرمایه انــدک(.
ــا  ــی ی ــال، همزمان ــرعت انتق ــوا، س ــد محت ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــارت م ــوع مه  ن
ــا  ــی کــه رســانه ی جمعــی ب ــر مــداوم در حال ــی، قابلیــت ویرایــش و تغیی غیرهمزمان
وجــود ایــن کــه در حــال تــالش بــرای رقابــت بــا رســانه ی اجتماعــی و رســیدن بــه 
ــا  ــاط ب ــرای ارتب ــر ب ــات بیش ت ــتن امکان ــودن و داش ــی ب ــر تعامل ــای آن نظی قابلیت ه
مخاطــب اســت؛ امــا نمی توانــد بــه ایــن راحتــی بــا رســانه ی اجتماعــی رقابــت کنــد. 

 جدول 1. تفاوت بین رسانه های اجتماعی و رسانه های جمعی)افتاده، 1391: 69(
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ــات  ــه دســت آوردن امکان ــن همــه تــالش برنامه ســازان رســانه ی جمعــی در ب ــا ای ب
رســانه های جمعــی بــه وســیله ی اســتفاده از عناصــر و قابلیت هــای رســانه های 

اجتماعــی مشــهود اســت. 

شبکه  اجتماعی
شــبکه های اجتماعــی کاربــران اینترنتــی از طریــق عضویــت در شــبکه های اجتماعــی 
ــبکه های  ــازند. ش ــان بس ــرای خودش ــخصی ب ــات ش ــا و صفح ــد پروفایل ه می توانن
اجتماعــی از زنجیــره  ی بــه هــم پیوســته ای از پروفایل هــا تشــکیل شــده اند و اعضــاء 
ــد  ــران می توانن ــند. کارب ــاط باش ــان در ارتب ــا دوستان ش ــط ب ــن محی ــد در ای می توانن
بیابنــد، دوســتان  دوســتان و آشــنایان قدیمی شــان را در شــبکه های اجتماعــی 
ــتن  ــرای پیوس ــا را ب ــن فض ــارج از ای ــتان خ ــن دوس ــد و هم چنی ــدا کنن ــدی پی جدی
بــه شــبکه های اجتماعــی دعــوت کننــد. شــبکه های اجتماعــی بــه مراتــب تعاملی تــر 
ــه  ــی ب ــبکه های اجتماع ــتند. ش ــاوت هس ــردی متف ــا کارک ــی و ب ــانه های تعامل از رس
اعضاء شــان اجــازه ی ســاخت صفحــات شــخصی و برقــراری ارتبــاط و شبکه ســازی 

ــد. ــن را می دهن ــتان آنالی ــا دوس ب

انواع شبکه های اجتماعی
ــت.  ــردی اس ــان ف ــات می ــترش ارتباط ــی گس ــبکه های اجتماع ــدف ش ــن ه مهم تری
شــبکه های اجتماعــی آنالیــن، عمومــًا ســرویس های مبتنــی بــر وب هســتند. 
ــا  ــردم در آن ه ــه م ــوند ک ــوب می ش ــایتی محس ــا س ــرم«1 ی ــن، »پلتف ــرویس آنالی س
می تواننــد نظــرات، عالقمندی هــا و در یــک کالم محتــوا ایجــاد کــرده و بــا دوســتان 
ــه دو دســته ی  ــوان ب ــی را می ت ــد. شــبکه های اجتماع ــه اشــتراک بگذارن و ســایرین ب
مبتنــی بــر پروفایــل و مبتنــی بــر محتــوا تقســیم کــرد )خانیکــی و بابایــی،1390: 90(.

 
1 Platform
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تصویر 2. عناصر چرخه ی  شبکه ی اجتماعی سازی در فضای سایبر)خانیکی و بابایی: 1390، 88(

ــه  ــی ب ــبکه های اجتماع ــک از ش ــر ی ــای ه ــوع و قابلیت ه ــناخت تن ــن ش بنابرای
ــوان بخشــی از رســانه های اجتماعــی ضــروری اســت. شــبکه های اجتماعــی  عن
ــل،  ــی موبای ــبکه های اجتماع ــیقی، ش ــم و موس ــی فیل ــبکه های اجتماع ــی، ش عموم
عالقه منــدان  اجتماعــی  شــبکه های  خانگــی،  حیوانــات  اجتماعــی  شــبکه های 
تخصصــی، شــبکه های اجتماعــی کســب و کار و شــبکه های اجتماعــی کتــاب  از 
ــد. مســلمًا در دنیــای حقیقــی  ــه شــمار می رون جملــه ی شــبکه های اجتماعــی مهــم ب
ــن گســتردگی  ــه ای ــه ی خــود را ب ــورد عالق ــد، موضوعــات م ــراد عالقمن ــچ گاه اف هی
ــبکه های  ــرویس های ش ــن، س ــابه ای ــل مش ــاید دالی ــل و ش ــن دلی ــد. ای ــدا نمی کنن پی
ــه یکــی از مهم تریــن ارکان اینترنــت در چندســال اخیــر تبدیــل کــرده  اجتماعــی را ب
اســت و باعــث شــده شــکل گیری انــواع مختلفــی و گســترده ای از ایــن شــبکه ها بــه 
ــد شــکل گیری شــبکه های اجتماعــی در  وجــود آیند)رضــا، 1391(. در شــکل2 فرآین

ــود. ــاهده می ش ــت مش ــای اینترن فض

نتیجه گیري
ــه آن می رســیم، نظریــه ی شــافر در حــوزه ی برنامه ســازی  آن چــه در ایــن تحقیــق ب
اســت. در ایــن میــان تهیه کننــدگان و برنامه ســازان احتیــاج دارنــد راه هایــی را 
ــک  ــای ی ــه ج ــان را ب ــد و مخاطب ــهیل کن ــب را تس ــا مخاط ــاط ب ــه ارتب ــد ک بیاموزن
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ــروز  ــه ام ــي ک ــد. یکــي از راه های ــل کنن ــده تبدی ــه تولیدکنن ــوا ب ــده ی محت مصرف کنن
ــران  ــه مدی ــت ک ــن اس ــود ای ــنهاد مي ش ــب پیش ــذب مخاط ــل ج ــوان راه ح ــه عن ب
ــگ  ــي هماهن ــلیقه ی عموم ــا ســطح س ــانه هاي خــود را ب ــر رس ــانه هرچــه بیش ت رس
ــون  ــنجي هاي گوناگ ــا مردم و انجــام نظرس ــل ب ــه تعام ــاج ب ــن مســئله احتی ــد. ای کنن
دارد.  بــا اســتفاده از انــواع امکانــات رایانــه ای کــه پیش تــر کاربــرد ارتبــاط فــردی و 
ــا  ــن فن آوری ه ــازی، ای ــی و تصویرس ــات گرافیک ــن امکان ــته و هم چنی ــی داش جمع
ــی در وقــت  ــد کــه باعــث صرفه جوی ــه می دهن ــدی از برنامه ســازی ارائ ــر جدی تصوی
و هزینــه و مشــارکت بیش تــر مخاطــب در برنامــه و نهایتــًا منجــر بــه ارتبــاط بیش تــر 

می گــردد.
تولیــد برنامــه ی تعاملــی پربیننــده و تأثیرگــذار کــه الزمــه ی آن مشــارکت مخاطــب 
اســت نــه فقــط نیازمنــد برخــورداری از یــک پشــتوانه پژوهشــی قــوی، بلکــه نیازمنــد 
ــت. ــی اس ــازی تعامل ــات برنامه س ــرفته ترین امکان ــری از پیش ــورداری و بهره گی برخ

ــردی و  ــاط ف ــرد ارتب ــر کارب ــه پیش ت ــه ای ک ــات رایان ــواع امکان ــتفاده از ان ــا اس ب
ــا  ــن فن آوری ه ــازی، ای ــی و تصویرس ــات گرافیک ــن امکان ــته و هم چنی ــی داش جمع
ــی در وقــت  ــد کــه باعــث صرفه جوی ــه می دهن ــدی از برنامه ســازی ارائ ــر جدی تصوی
و هزینــه و مشــارکت بیش تــر مخاطــب در برنامــه و نهایتــًا منجــر بــه ارتبــاط بیش تــر 

می گــردد.
معرفــي ابزارهــای گوناگــون رســانه ای و ابزارهــاي جدیــد ارتباطی ازجمله اســکایپ، 
فیــس بــوک، توییتــر و یوتیــوب عــالوه بــر اتصــال بــه ســامانه هاي ماهــواره اي جهانــي، 
ــان در بحــث  ــا مخاطب ــد ت ــازي به وجــود آورده ان ــي در برنامه س ــوع خــود انقالب در ن
پیرامــون موضــوع برنامــه مشــارکت نماینــد کــه ایــن امــر عــالوه بــر ازدیــاد مخاطــب، 
باعــث نوعــی ایجــاد اعتمــاد و رضایت منــدی اســت کــه نهایتــًا منجــر بــه تاثیرگــذاری 
ــن تأثیرگــذاری اســت. توســعه ی وســایل  ــی، همی ــر می گــردد کــه هــدف اصل بیش ت
ــه میــزان زیــادی از اهمیــت فاصلــه ی جغرافیایــی میــان  ارتباطــی و اطــالع رســانی ب
افــراد بشــر کاســته اســت. انســان های عصــر مــا در دهکــده ی بــزرگ جهانــی زندگــی 
ــه ســهولت از رویدادهــا آگاه می شــوند.  می کننــد. در ایــن دهکــده ی جهانــی افــراد ب
اکنــون بــه کمــک ابــزار ارتباطــی و اطالع رســانی، زمــان معنــای دیگــری یافتــه اســت. 
ــه بیش تریــن اطالعــات در حداقــل  ــده کســی اســت کــه ب ــا، برن ــای امــروز م در دنی

زمــان دسترســی داشــته باشــد. 
ــا  ــد، ب ــگان مســجل ش ــر هم ــت ب ــی اینترن ــبکه ی جهان ــش ش ــه نق ــن ک ــد از ای بع
ــن بســتر مناســب،  ــر از ای ــری بهت ــرای بهره گی ــه کارکردهــای مختلــف آن، ب توجــه ب
ــدرت تأثیرگــذاری  برنامه ریزی هــای مختلــف انجــام می گیــرد، بــا شــناخت از ق
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اینترنــت بــر طیــف وســیعی از مــردم جهــان، می تــوان آینــده ای بهتــر بــرای برقــراری 
ــر روز  ــه ه ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد، ب ــور ش ــات متص ــال اطالع ــاط و انتق ارتب
ــی در  ــای اطالعات ــانی و محمل ه ــالع رس ــف اط ــکال مختل ــد اش ــروز و تول ــاهد ب ش
ــا توجــه بــه ویژگی هــای اینترنــت، ارتبــاط دوســویه میــان  بســتر اینترنــت هســتیم. ب
ــر  ــتند(، بیش ت ــتند ه ی هس ــده و فرس ــان گیرن ــه هم زم ــام )ک ــده ی پی ــتنده و گیرن فرس

ــه اســت. ــی رســانه قــرار گرفت مــورد توجــه اهال
»جــان شــافر«1 از چهره هــای شــاخص روزنامه نــگاری تعاملی می گویــد:»در زمانــه ای 
کــه مشــکالت اقتصــادی گلــوی رســانه ها را فشــار می دهــد، روزنامه نــگاری مدنــی، 
ــای  ــه فن آوری ه ــکا ب ــا ات ــانه ها ب ــه رس ــد ک ــان می ده ــدی را نش ــوی امی ــور س ک
ــد  ــنهاد می ده ــافر پیش ــافر،2013 (. ش ــد« )ش ــر کنن ــت را بهت ــد وضعی ــن می توانن نوی
کــه رســانه ها، مخاطبــان را درگیــر کار تولیــد محتــوا کننــد و حتــی یــک »اتــاق خبــر 
مدنــی«2 تشــکیل دهنــد. ایــن اتــاق خبــر، مخاطبــان را تشــویق می کننــد کــه در انتشــار 
یــک نشــریه ســهیم شــوند و آن را جزئــی از عالقمندی هــای خــود بداننــد. بنابرایــن 
ــه  ــوان این گون ــق را می ت ــن تحقی ــده در ای ــت آم ــه دس ــج ب ــه نتای ــور خالص ــه ط ب

برشــمرد:
ــان در  ــا مخاطب ــت ب ــق اینترن ــه از طری ــا ک ــوص آن ه ــن به خص ــانه های نوی 1. رس
ارتباط انــد، امــکان ایجــاد تعامــل بــا مخاطبــان را چندیــن برابــر بیش تــر از رســانه های 

ســنتی دارنــد.
2. مونوژورنالیســم ژانــری جدیــد از تعامــل مخاطــب بــا رســانه اســت کــه در قالــب 
ــدی از برنامه ســازی  ــت ترکیــب جدی ــات تلفن هــای همــراه و اینترن اســتفاده از امکان

توســط مخاطبــان را ممکــن و میســر کــرده اســت.
ــه ی خــود راه ایجــاد  ــه نوب ــگاری الکترونیکــی و وبالگ هــا هــر کــدام ب 3. روزنامه ن
ــب را  ــا مخاط ــس ب ــب و وبالگ نوی ــا مخاط ــگاران ب ــان روزنامه ن ــی می ــاط تعامل ارتب

ــد. ــم می کنن فراه
ــات  ــد از: ارتباط ــن عبارت ان ــی نوی ــای تعامل ــانه در برنامه ه ــر زیبایی شناس 4. عناص
تصویــری بــا مخاطبــان کــه از طریــق اینترنــت میســر اســت، توجــه بــه تنــوع قاب هــا 
و تصاویــر کــه از طریــق حرکــت ســوژه و دوربیــن اتفــاق می افتــد، اســتفاده از چنــد 
مجــری بــه جــای یــک مجــری، تنــوع در ریتــم بــا اســتفاده از عناصــر مختلــف نظیــر 
ــان از  ــا مخاطب ــه و تعامــل ب ــا وب کــم و حضــور برنام ــاط ب ــاه، ارتب ــام کوت تلفــن، پی

1 Jan Schaffer
2 Civic Newsroom  
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ــره کــه ســبب می شــوند  ــر و غی ــوک، توییت ــر فیس ب ــق شــبکه های اجتماعــی نظی طری
ــت  ــی آن تقوی ــوده و زیبایی شناس ــر ب ــام آن غنی ت ــواد خ ــوع م ــاظ تن ــه لح ــه ب برنام
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