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چکیده:

امروزه گسترش فناوریهای اطالعات و ارتباطات و بروز فناوریهای نوظهور موجب

تحول شــــگرف در حوزه فضای مجازی شده اســــت ،این فضا به تعبیر مقام معظم
رهبری مانند رودخانه پرخروشانی اســــت که هر روز بر حجم آن افزوده میشود ،باید
بر آن مدیریت صحیحی صورت گیرد ،به همین منظور مهمترین ابزار اثرگذاری در این

فضا ،ایجاد زیرساختهای فناورانه و مدیریت تولید محتوا است زیرا فضای مجازی

از طریق این زیرساختها شــــکل میگیرد ،اما کلید این اثرگذاری تودهای را در این

فضا باید در قدرت کنترل بر دادههای کالن و محتوای تولید شــــده جستوجو کرد؛

در این پژوهش از مطالعه اســــنادی و روش تحقیق فراترکیب استفاده شده است که
بین پژوهشهای مرتبط با حوزه محتوای فضای مجازی که مجموع ًا  ۸۱اثر پژوهشی

در این مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه از دادههای استخراج شده از بین این

پژوهشها که از طریق کدگذاری کیفی انجام شده به  ۹۶مفهوم اولیه از آنها دستهبندی

شد که هرکدام از آنها پس از مقوله بند در ذیل  ۸دسته جای گرفتند که از مهترین این

یافتههای به ویژگیهایی مانند تعاملی بودن محتوا ،چندرسانهای بودن ،کاربرمحوری
محتوا و حفظ حریم خصوصی میتوان اشــــاره کرد در پایان اگر با شناخت مولفهها

و ویژگیهای محتوای فضای مجازی میتوان کنشــــگری بهتــــری در فضای مجازی
انجام داد و این محتوای فضا به بهترین شکل مدیریت و پایش کرد همچنین با توجه

خطمشی و مدیریت محتوا تصمیمگیری بهتری از اینکه که چه نوع محتوایی و چگونه
باید تولید و منتشر شود که اثرگذاری را داشته باشد مدنظر میتواند باشد.
واژههای کلیدی:

محتوا ،فضای مجازی ،تولید و انتشار محتوا ،استاندارهای تولید ،استانداردهای انتشار محتوا

 1کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه صداوسیما (نویسنده مسئول) ()Email: aaa215215@gmail.com
 2استادیار علوم ارتباطات دانشگاه صداوسیما ()Email: e.fathi25@gmail.com
 3مدیرکل اخبار داخلی خبرگزاری صداوسیما و دکتری مدیریت رسانه ()Email: alborzhadi62@yahoo.com

شناسایی مؤلفهها و ویژگیهای اساسی تولید محتوای فضای مجازی به روش فراترکیب | 149

مقدمه

فضای مجازی و رســـــانههای نوین امـــــروزی در جهان امـــــروز مرزها را
درنوردیده و به دوردستترین و دستنیافتنیترین نقاط جهان رخنه کرده است.
همچنین رشد و گســـــترش فضای مجازی ،روزبهروز بر تأثیرگذاری و اهمیت
این عرصه میافزاید .دامنه مســـــائل و چالشهای آن به وســـــعت همه شئونی
است که یک حاکمیت با آن مواجه است .در دهههای اخیر موجب شکلگیری
تعامالت اجتماعی متنوع انســـــانها در بســـــتر فناوری اطالعات و ارتباطات
شـــــده و این تعامالت گوناگون بهتدریج نظامات اجتماعی مختلفی را در بستر
شبکههای اطالعاتی و ارتباطاتی ایجاد کردهاند؛ فضای مجازی امروزه به لطف
فناوریهای جدید دگرگونیها و تغییراتی در ســـــبک زندگی فردی و اجتماعی
ایجاد کرده اســـــت .درصورتی که این شـــــبکهها و نحوه تعامل با آنها درست
مدیریت و هدایت نشـــــود موجب تغییرات منفی و زیانبار در ســـــبک زندگی
خواهد شد.
باتوجهبه این مهم ،رهبر معظم انقالب اسالمی اهمیت حوزه فضای مجازی
را بهاندازه اهمیت انقالب اســـــامی عنوان کردند و در ادامه فرمودند که این
فضا مثل یک رودخانه پرازآب و خروشان است که میآید و دائم ًا هم بر آب آن
افزوده و خروشانتر میشود .اگر ما بر این رودخانه تدبیر کنیم و برنامه داشته
باشیم ،زهکشـــــی کنیم و هدایت کنیم این رودخانه را تا به سد بریزد ،میشود
فرصت؛ اگر رهایش کنیم و برنامهای برای آن نداشته باشیم میشود یک تهدید
(حسینی خامنهای.)۱۳۹۰ ،
امروزه حجم قابلتوجهـــــی از وقت ما صرف تعامـــــات آنالین از طریق
پلتفرمهای مختلف فضای مجازی بهویژه شـــــبکههای اجتماعی میشـــــود،
همین موضوع ســـــبب افزایش تمایل مردم به اســـــتفاده از رسانههای مختلف
فضای مجازی نسبت به رسانههای جمعی شـــــده است .بهعبارتدیگر فضای
مجازی به یک ابزار مهم برای کســـــب آگاهی و اطالعات نسبت به رویدادهای
جهان پیرامون و رقیب جدی برای رســـــانههای جمعی تبدیل شده است .برای
مثال  ۶۲درصد مردم آمریکا در سال  2016از شـــــبکههای اجتماعی استفاده
میکنند .این درحالیکه این رقم در ســـــال  2012تنها  49درصد بوده است
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(گاتفرید و شـــــئارر .)2016 1،همچنین باتوجه به آخرین آمار منتشـــــره شده
حول اســـــتفاده از فضای مجازی و رســـــانههای کاربرمحور که این رسانهها
قادرنـــــد تأمین و تولیدات چندرســـــانهای نظیر فیلم ،صـــــوت و تصویر را در
کوتاهترین زمان ممکن منتشـــــر کنند به همین دلیل تعـــــداد زیادی از مردم به
سمت این رسانهها ســـــوق پیدا کردهاند .مطابق گزارش «دیجیتال در »2021
که در مرکز پژوهشـــــی «هوت سوئیت» انجام شـــــده و دسترسی مردم جهان
به اینترنت و رســـــانههای اجتماعی را تا ژانویه  2021بررسی کرده ،تقریب ًا 56
درصد از جمعیت  7میلیارد و  700میلیون نفری جهان از اینترنت اســـــتفاده
میکنند 98 ،درصد آنها دارای تلفن همراه هســـــتند و  3میلیارد و  980میلیون
نفر که معادل با  48درصد جمعیت جهان اســـــت از پیامرســـــانهای برخط و
شـــــبکههای اجتماعی بهره میبرند (کمپ .)2021 ،2رســـــانههای اجتماعی،
پلتفرمی فراهم میکنند که مردم از طریق آنها میتوانند در ســـــریعترین زمان،
اطالعات موردنظرشان را به اشتراک گذارند ،در خصوص مسائل مختلف تبادل
نظر کند ،در رویدادهای اجتماعی و سیاســـــی مشارکت داشته باشند و اقدام به
تعامل با دیگر همنوعان خود نمایند (تورس ،گرهـــــارت و نگهبان.)2018 ،3
دالیلی مانند هزینه کم ،دسترسی آسان و انتشار سریع اطالعات در رسانههای
اجتماعی ،مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده زیرســـــاختی را پدید آورده که
ت دیگر اینکه هر فرد در
میتواند سبب انتقال گسترده اطالعات شـــــود .بهعبار 
رسانههای اجتماعی میتواند یک منبع خبری باشد (پائول.)2016 ،4
همچنین رهبر معظم انقالب اســـــامی در زمینه مدیریت محتوا میفرمایند:
«ما در زمینه تولید محتوا نمیتوانیم اطمینان کنیـــــم به تصادفات و آنچه پیش
میآید ،باید بنشینید روی این مســـــئله تولید محتوا طراحی کنید ،فکر کنید .ما
البته جوانهای خوشفکر متدین داریم؛ افراد بهدرد بخور برای تولید محتواهای
اجتماعی داریم ،حوزههای علمیه را داریم که دستشـــــان در این زمینه واقع ًا باز
است .بعضی از دانشگاهیها را داریم .البته بانکهای اطالعاتی را هم داریم از
اینها باید استفاده کنید» (حسینی خامنهای.)1396 ،
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مهمترین ابزار حکمرانی و اثرگذاری در این فضا ،ایجاد زیرســـــاختهای
فناورانه و مدیریت تولید محتوا و انتشار آن است زیرا فضای مجازی از طریق
این زیرســـــاختها شـــــکل میگیرد .اما کلید این اثرگذاری تودهای را در عصر
دیجیتالی باید در قدرت کنتـــــرل بر دادههای کالن و محتوای تولید شـــــده و
کیفیت مواجهه نظامهای حکمرانی مختلف با این موضوعها جستوجو کرد.
اصلیترین محور بحث از نقطه نظر حکمرانی در فضای مجازی به شـــــناخت
و ارزیابی هنگام نظام حکمرانی از محیطی اســـــت که داده و محتوا در آن در
حکم برگ برنده را دارد .حکمرانـــــی در این فضا هنر تبدیل کردن محتوا از یک
اهرم فشار یا تهدید بالقوه به برگ برنده و فرصت بالفعل است .برای درک این
ظرفیت منحصربهفرد نوظهور ضروری است نظامهای سیاسی مسئله حکمرانی
محتوا را مورد بازاندیشـــــی قرار دهند و چارهاندیشی نمایند؛ به همین منظور ما
در این پژوهش باتوجهبه ضـــــرورت پرداختن به بحث محتوای فضای مجازی
درصدد احصای ویژگیها و مولفههای تولید و انتشـــــار محتوا در حوزه فضای
مجازی هستیم.

تعریف مفاهیم

فضای مجازی
قمصری بـــــه نقل از ونومـــــن و دوران میگوید اصطـــــاح فضای مجازی
نخستینبار در سال  ۱۹۸۴در رمان علمی تخیلی ویلیام گیبسون به نام نیومنستر
مطرح شـــــد .این اصطالح برای توصیف یک فضای خیالی به کار برده شد،
جایی که در آن ،واژههـــــا ،روابط ،ثروت و قدرت از طریق ارتباط باواســـــطه
کامپیوتر پدیدار میشـــــوند .فضای مجازی برای گیبسون در حقیقت فضایی
تخیلی اســـــت که از اتصال رایانههایی پدیدآمده اســـــت که تمامی انسانها،
ماشـــــینها و منابع اطالعاتی در جهـــــان را به هم متصل کردهانـــــد .این معنا
بهصورت تقریبی مشابه معنایی است که امروزه از کاربرد فضای مجازی در نظر
داریم .کینزا فضای مجازی را برای مثال محیطی برساخته از اطالعات نامرئی
اطالعاتی که میتواند اشـــــکال مختلف به خود بگیرد تعریف میکند (علیزاده
قمصری .)1396 ،فضای مجازی محصول فناوریهای وب  2اســـــت و به آن
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دسته از فناوریهایی اطالق میشود که امکان مشارکت کاربر در تولید محتوا و
بهاشتراکگذاری اطالعات شامل :متن ،عکس ،فیلم ،پیوند ،فایل و هرگونه داده
دیگر را فراهم میآورند .فناوریهـــــای وب  ،2دنیای کاربران در فضای مجازی
است و شبکههای اجتماعی مجازی بخشـــــی از فناوریهای وب  2هستند که
آنها تعامالت کاربران را فراهم میسازند (کریمی .)1398 ،همچنین این فضا
مجموعهای از رسانههاســـــت که برقراری روابط اجتماعی میان افراد را میسر
ساخته است .شناخت یا عدم شناخت نسبت به ظرفیتها یا قابلیتهای فضای
مجازی در نگاه ایدهآل به این فضا تأثیرگذار اســـــت .ظرفیت دیجیتالی شدن
کلمات ،تصاویر و نمادها ،همراه با قابلیت شبیهسازی و بهرهگیری از صنعت
واقعیت مجازی ،این فضا را تبدیل به فضایی نموده است که واقعیت خیالی را
تبدیل به واقعیت واقعی کرده است (عاملی.)1388 ،

محتوا
شریفی به نقل از هارولسون معتقد اســـــت ،محتوای رسانهها چیزی است
که توسط رسانه به مخاطب منتقل میشود ،محتوا به هر شکل (صوتی ،متنی،
تصویری و )...ارائه میشـــــود و گاهی ماهیت سرگرمکننده ،گاهی آموزشی و...
میباشـــــد .همچنین آن را مجموعهای از نمادهایی که به طور هدفمند توسط
رسانهها برای مخاطب ارسال میشـــــود نیز تعریف کردهاند .در فضای مجازی
محتوا به دودســـــته کلی محتوای مردمی و سازمانی تقســـــیم میشود .محتوای
سازمانی شامل محتوای اصل و محتوای جمع شـــــده میباشد .محتوای اصل
توسط خود سازمان و برای همان سازمان تهیه میشود و گرانترین نوع محتوا
است .محتوای جمع شده با روشهای مختلف جمعآوری اطالعات از فضای
مجازی قابل دستیابی است و عمدت ًا ســـــازمان با اهداف از پیش تعیین شده با
روشهای گوناگون اقدام به جمعآوری اطالعات و محتواهای متنوع از فضای
مجازی مینماید .محتوای مردمی نیز شـــــامل محتواهای تولیدی کاربران که به
شکل انبوه در شبکههای اجتماعی و بالگهای شخصی وجود دارد و همچنین
محتوای حاصل از مشارکت سازمان با کاربران میشـــــود (شریفی.)1396 ،
موالن تعریف دیگری از محتـــــوا را ارائه میکند و محتوا را شـــــامل هر نوع
اطالعاتی میداند که برای دانلود یا توزیع در رســـــانههای اینترنتی در دسترس
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است .از نگاه او تعریف وسیعتری نیز وجود دارد و آن عبارت است از هرآنچه
در فضای دیجیتال قابلانتشار است و اگر این تعریف را بپذیریم بیراه نیست که
بگوییم هر چیزی که در اینترنت دیده ،شنیده و دریافت میشود نوعی محتوای
دیجیتال است (اودن .)2013 ،1با چنین تعریفی انواع محتوا بسیار گستردهتر
از شکلهای سنتی آن اســـــت و مواردی از قبیل اینفوگرافی ،بازیهای آنالین،
وبینارها ،کیو .آر کدها و موارد دیگر را شامل میشود که بریسیس  101مورد را
برای انواع محتوا برشمرده است (دوپلسیس.)2015 ،2
سازوکار تولید محتوای فضای مجازی
تولید محتوا ،فعالیتی است که شامل مجموعهای از دستور عملها و سازو
کارهایی برای چگونگی تولید محتوا است ،در واقع سازوکارها و سیاستهای
تولید محتوا ،راهنمایی برای تولید محتوای مناســـــب اعم از محتوای سازمانی
ت دیگر
و محتوای تولیدی کاربران برای فضای مجـــــازی خواهد بود و بهعبار 
تولید محتوا فرایند توسعه و ایجاد داراییهای بصری یا مکتوب ،مانند فیلمها،
کتابهای الکترونیکی ،پستهای وبالگ ،تصاویر سفید یا اینفوگرافیک است.

سازوکار انتشار محتوای فضای مجاز
پس از تولید محتوا ،عرضه و نشر آن به مخاطبان چالشی است ،که به دلیل
بروز آسیبهای احتمالی برآمده از استفاده کاربران از این محتوا ،الزم است به
چگونگی انتشـــــار محتوای فضای مجازی نیز در کنار تولید آن اندیشیده شود.
اینجاست که بحث «انتشار محتوا» نیز در کنار «تولید محتوای مناسب» مطرح
میگردد و حائز اهمیت میشـــــود .در انتشـــــار محتوا ،تالش میشود محتوای
مناسب باتوجهبه ماهیت مخاطبان و نیاز آنان در بسترهای مناسب منتشر گردد.
بهعبارتدیگر انتشار محتوا فعالیتی است که در آن محتوای سازمانی یا محتوا
تولیدی توسط کاربران در فضای مجازی منتشـــــر میشود و در دسترس عموم
مخاطبان قرار میگیرد.

1 Odden
2 Du Plessis
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مبانی نظری پژوهش

ساختار الیههای فضای مجازی
بنکلر ســـــهالیه فیزیکی ،الیه منطقی (مثل مرورگرها ،ایمیل و پروتکلهای
اینترنت) و الیه محتوا (مانند ویدئو ،موزیک و ســـــخنرانی) را مشخص کرده
است (جمشیدی ،امامی و بنیاسد .)1396 ،همچنین طبق جدیدترین گزارش
از مرکز بررسیهای استراتژیک ریاســـــت جمهوری ساختار فضای مجازی ،از
چهار الیه «زیرساخت»« ،الیه منطقی»« ،الیه محتوا» و «الیه اجتماع» تشکیل
شده است .در حال حاضر الیه زیرســـــاخت تحت سلطه آمریکا است .در الیه
منطقی سازمانهایی مانند آیکن فعال هستند و در الیه محتوا شرکتهای بزرگی
مانند اپل و مایکروسافت و . ...به نظر میرسد در الیه زیرساخت قدرت مانور
جمهوری اسالمی ایران کمتر است اما در سهالیه دیگر یعنی الیه منطقی ،محتوا
و اجتماع میتواند فرصت خوبی برای اعمال اراده کشور ما باشد .همچنین طبق
پژوهش المن سطوح اینترنت دارای چهار سطح مختلف میباشد؛ در شکل زیر
سطوح مختلف اینترنت شامل  .1الیه زیرساخت؛  .2سطح منطقی؛  .3سطح
برنامههای کاربردی؛  .4سطح محتوا است .در این میان آنچه ارتباط بیشتری با
کاربران مجازی دارد سطح محتوا میباشد (الهمن.)12 :2017 ،1

تصویر  .1ساختار الیههای فضای مجازی
1 Lahmann
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تبیین بعد محتوایی فضای مجازی
امامی به نقل از فیک و ورل عنوان میکنند واکنش مهندسان به پیچیدگیها
و ناهمگنیهای فنی اینترنت و الزامات فنی خدمـــــات و نرمافزارهای کاربردی
این بوده اســـــت که وظایف را به خرده وظایف تجزیه کنند و آنها را به الیههای
پروتکلی متفاوت شـــــبکه تخصیص دهند .پروتکلهـــــای اینترنت  5الیه ،از
جمله الیه فیزیکی را از هم تمیز میدهند .بهمنظور ســـــاختاردهی به این حوزه،
این رهیافت الیهبندی فنی ،توســـــط مطالعات متعدد درباره حکمرانی و تنظیم
مقررات اینترنت انتخاب شده است .ایده این مطالعات ،افزایش صحت و دقت
تنظیم مقررات از طریق اختصاص یک اقدام تنظیمی خاص به یکالیه خاص
و اجتناب از تقاطع الیههاســـــت؛ بنابراین مطالعات معمو ًال تعداد الیهها را به
سه سطح محدود میکنند .بهعنوانمثال بنکلر سهالیه فیزیکی (مثل کابل) ،الیه
منطقی (مثل مرورگرها ،ایمیل و پروتکلهـــــای اینترنت) و الیه محتوا (مانند
ویدئو ،موزیک و سخنرانی) را مشخص کرده اســـــت .یکی از راههای رسیدن
به کنترل تنظیمی از طریق محیط با طراحـــــی کنترلهای درون معماری فضای
مجازی ،شناسایی نقاط ضعف درون شبکه است« :نقاط تنگنا» که ممکن است
در آنها کنترلهای تنظیمی اعمالنفوذ کنند و حداکثر تأثیر را در بیشترین تعداد
ممکن کاربران اینترنت بگذارند .نقاط تنگنا را اغلب میتوان در نقطه انتقال بین
الیهها یا شـــــبکهها یافت؛ بنابراین اولین نقطه تجزیه و تحلیل برای هر محقق
«نظریه تنظیم ســـــایبری» به الیههای بنکلر بر میگردد و از آن طریق تشخیص
میدهند که چه کسی هر الیه محیط شـــــبکه را کنترل میکند و چگونه ممکن
است شخص یا اشـــــخاصی کنترلهای محیطی را به کنترل تنظیمی تبدیل کنند
(جمشیدی و همکاران.)1396 ،

تصویر  .2الیههای فضای مجازی
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پیشینه پژوهش

برای روشنتر شدن موضوع و درکی روشنتر نســـــبت به مسئله تحقیق و
زوایای آن و نیز شناخت خألهای پژوهشی ،پژوهشهایی که از لحاظ موضوعی
و روشی با عنوان پژوهش ارتباط نزدیک دارند به ترتیب تاریخ تألیف و تولید
آورده میشود .این هدف از طریق مطالعه دقیق پژوهشها ،پایاننامهها ،کتابها
و مقاالت مورد بررسی قرار گرفت ،با اســـــتفاده از مطالعات پیشین اطالعات
جامع و عمیق نسبت به حوزه موردنظر و دیدگاههای کلی و جزئی درباره مسئله
پژوهش و مسائل مشابه آن خوبی جمعبندی و معرفی شد:
 .1علی کرد کتولی در ســـــال  1398در پایاننامه خود با عنوان «مدل تعامل
سازمان صداوسیما با کارآفرینان رسانهای حوزه تولید و توزیع محتوا با مطالعه
تجربههای پیشین» نگاشته اســـــت که هدف این پژوهش یافتن مدل مطلوب
تعامل سازمان صداوسیما با کارآفرینان رســـــانهای حوزه تولید و توزیع محتوا
است و مسیر خود را از یافتن مدل فعلی تعامل و سپس باتوجه به مشکالت و
مسائل وضعیت فعلی رسیدن به مدل مطلوب تعریف کرده است .این پژوهش
شامل دو مرحله میباشد در مرحله اول با استفاده از روش نظریه دادهبنیاد یک
مجموعه مصاحبه عمیق با خبرگان حوزه فضای مجازی سازمان صداوسیما و
کارآفرینان رسانهای و مدیران خارج از ســـــازمان صداوسیما انجام داده است؛
در مرحله دوم باتوجه به مشـــــکالت شناسایی شـــــده از مرحله اول به دنبال
شناســـــایی مدل مطلوب و رفع چالشهای موجود این حوزه برآمده است .این
پژوهش نشان میدهد سازمان صداوسیما در حال حاضر یک مدل ساختاریافته
و واحد برای تعامل با کارآفرینان رســـــانهای حوزه تولید و توزیع محتوا ندارد.
یافتههای مرحلة اول در مورد اینکه سازمان صداوســـــیما مدل تعامل واحد و
ساختاریافتهای برای تعامل با زیستبوم جدید تولید و توزیع محتوا ندارد؛ اما
در بخشهای کوچک از سازمان بسته به توانمندیها و تشخیص خود دارای ریز
مدلهایی در تعامل و ارتباط با کارآفرینان حوزه تولید و توزیع محتوا است .این
تعامالت در قالبریز مدلهای مانند تعامل «تصادفی»« ،با بازوان داخلی»« ،با
بازوان خارجی» و «آنتن محور» اســـــت .همچنین در ادامه این بخش از یافتهها
عوامل عدم وجود مدل تعاملی واحد و ساختاریافته شامل «ضعف بدنه سنتی»،
«مشکالت ساختاری»« ،رشد سریع تکنولوژی» مورد اشاره قرار گرفتهاند.
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 .2فاطمه تقی پناهی ،محسن نوکاریزی و محمدحسین دیانی سال  1397در
مقالهای با عنوان « شناسایی مؤلفههای موفقیت تولید محتوا در شبکه اجتماعی
اینســـــتاگرام :پویش کیفی» عنوان میکند مؤلفههای متعددی در موفقیت تولید
محتوا در شبکه اجتماعی اینستاگرام در ارتباط بامحتوای تولید شده مؤثر هستند
و عوامل موفقیت تولید محتوا و جلب نظر کاربران (شـــــامل مشـــــخصههای
محتوا ،تولیدکننده موفق آن ،و شـــــاخصهای اثربخشی) را در شبکه اجتماعی
اینســـــتاگرام شناســـــایی و تحلیل کند .روش پژوهش این مقاله روش تحلیل
محتوا است که با استفاده از نظرات کاربران ،بررسی تجربههای موفق ،نظرات
متخصصان و تولیدکنندگان محتوا انجام شده اســـــت .این پژوهش با مطالعه
مضامین صفحات اینستاگرام انجام شـــــده که مضامین مزبور از آن استخراج و
سپس دستهبندی شده است .از مهترین یافتههای این مقاله می توان به عوامل
موفقیت پذیرش محتوا از سوی کاربران شـــــامل کیفیت ،آگاهیبخشی ،اعتبار،
ارزشافزوده ،محتوای تخصصی ،انگیزهبخشـــــی ،سرگرمکنندگی ،منحصربهفرد
بودن ،مرتبط بودن ،میزان بازدیدها ،میزان ارســـــال مطلـــــب بهصورت پیام
خصوصی اشاره کرد .همچنین میتوان به برخورداری از تعهد ،خالقیت ،اعتبار،
تخصص ،هویت مشخص ،مولد بودن و پرهیز از نســـــخهبرداری ،انتقادپذیر
بودن ،داشتن رفتار هوشـــــمندانه ،صبر و بردباری و همسو بودن با تحوالت و
روزآمدسازی اشاره کرد که از ویژگیهای تولیدکننده موفق محتواست.
 .3پژوهش دیگری با عنوان «آسیبشناســـــی سیاستگذاری تولید محتوای
فضای مجازی در ایران» توسط سیدمهدی شـــــریفی ،بیتا مرزبان و سمیه لبافی
در سال  1397انجام شـــــده اســـــت که هدف این پژوهش شناخت و بررسی
آسیبهای فرایند سیاســـــتگذاری نظارت بر مدیریت تولید محتوا در فضای
مجازی ایران اســـــت؛ که با اســـــتفاده از روش تجزیهوتحلیل مضمون متن و
دادههای آن از طریق مصاحبههای نیمهســـــاختاریافته گردآوری شده .هدف از
این پژوهش ،شناخت و بررسی آســـــیبهای سیاستگذاری مدیریت محتوا در
فضای مجازی در ایران بوده است .در پی دستیابی به این هدف ،ابعاد مرتبط
با سیاستگذاری شفاف در فضای مجازی با رویکرد مدیریت محتوا ،شناسایی
شـــــدند؛ در نتیجه این پژوهش آسیبهای فرایند سیاســـــتگذاری مدیریت و
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نظارت بر تولید محتوا در فضای مجازی شناســـــایی شده و در شش دسته کلی
قرار گرفت .به بررسی مهمترین عوامل ضعف سیاستهای مدیریت محتوا در
فضای مجازی پرداخته شد که مهترین آنها عبارتاند از )1 :آسیبهای سیستم
نظارتی شامل :مفاهیم سیستم نظارت واحد ،استفاده صحیح از بودجه ،نیاز به
ناظر و تصحیحکننده ،مدیریت و تنظیم مقررات دیرهنگام و )2 ...آسیبهای
سیاســـــتهای تولید محتوا ،شـــــامل :عدم خروجی ســـــرمایهگذاریها ،عدم
حمایت از تولید محتوای خوب و)3...آسیبهای امنیتی شامل :امنیت و حریم
خصوصی مفهومی شـــــامل کپیکردن محتوا ،ضعف امنیت در فضای مجازی
و )4...برخی از آسیبهای فرهنگی شامل :ضعف آموزش در خصوص فضای
مجازی ،فرهنگ استفاده از فضای مجازی ،اطالعرسانیها در خصوص تولید
محتوا و فضای مجازی و. ...
 .4پژوهش دیگری را علیرضا جمشـــــیدی بروجردی ،سید مجتبی امامی و
رضا بنیاسد سال  97تحت عنوان «طراحی چهارچوب مفهومی خطمشیهای
تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اســـــامی ایران» منتشـــــر
کردند؛ و با نگرانی مهم میان اکثر خطمشیگذاران که با رشد و گسترش فضای
مجازی ،روزبهروز بر تأثیرگذاری و اهمیت این عرصه افزوده میگردد شـــــروع
میکنند .در این پژوهش در تالشـــــند با معرفی خطمشـــــیهای تنظیمی ،نقشه
راهنمای جامعی را برای تنظیم مقررات محتوای فضای مجازی کشورمان ارائه
دهند .روش این پژوهش ،چهارچوب مفهومی میباشـــــد که با استفاده روش
جبارین طرحریزی شده است .در نهایت ،ســـــه چهارچوب مفهومی منسجم و
مجزا که به ترتیب اهداف ،ابزارها و حوزههای تنظیمی میباشـــــند؛ ارائه شده
است که با درک و فهم شیوه اســـــتفاده از تجمیع این سه چهارچوب مفهومی
ارائه شـــــده ،راه برای تنظیم مقررات مؤثر محتوای فضـــــای مجازی هموارتر
خواهد شد .همچنین به این نکته اشاره میکنند که مسائل فضای مجازی بسیار
وسیع و متنوع هستند .یکی از حوزههای مهم جهت بررسی و تنظیم مقررات،
حوزه محتوایی فضای مجازی است که محور اصلی این پژوهش نیز میباشد و
مطالعات نشان میدهد که برخی از دستگاههای مرتبط ،فعالیت جدی را برای
تنظیم مقررات فضای مجازی در حوزه محتوا انجام ندادهاند؛ در نهایت به این
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نتیجه میرسند اگر بخواهیم یکرویه کلی برای تنظیم مقررات محتوای فضای
مجازی تعریف کنیم ،بدین صورت خواهد بود که ابتدا باید خطمشـــــیگذاران
با مطالعاتی همهجانبه و وســـــیع ،حوزههای نیازمند تنظیم مقررات را بر اساس
اهداف کالن و چشماندازهای جمهوری اسالمی ایران احصاء کرده و برای هر
ی تنظیمی شناسایی شده ،یک اســـــتراتژی و هدف روشن (بر
یک از حوزه ها 
مبنای چشماندازهای موجود) مشخص کنند و نهایت ًا ابزار تنظیمی متناسبی را،
برای ایصال به آن هدف به شیوهای مؤثر و کارآمد مشخص نمایند.
 .5پژوهشی بهعنوان «محتوای رسانههای اجتماعی :یک چارچوب مدیریت»
که گیوانا کانفتو و سیانو در ســـــال  2018انجام دادند .هدف این مقاله معرفی
مدلی برای مدیریت محتوای رســـــانههای اجتماعی اســـــت که بر دو ســـــطح
استراتژیک و عملیاتی متمرکز اســـــت تا شرکتها را در تنظیم ،تدوین و انتشار
محتوای رسانههای اجتماعی و همچنین نظارت بر انتشار محتوا و نتایج حاصله
از آن راهنمایی کند .در رابطه با سطح اول بر واحد سازمانی که مسئول توسعه
فرایندهای بازاریابی محتوا ،هویت محتوای شرکت ،عناصر تصمیمگیری برای
ایجاد محتوای دیجیتالی ،انتشار محتوا از طریق بسترهای رسانههای اجتماعی
هستند تمرکز دارد .باتوجه به مدل ارائه شده در این مقاله تالش شده است که
شکاف موجود در ادبیات اخیر در مورد بازاریابی محتوای دیجیتالی و مدیریت
محتوای رسانههای اجتماعی کمتر شـــــود .در این پژوهش برخی از مراحل مهم
فرایند مربوط به انتشار محتوا تعریف شده که شامل تصمیمات و فعالیتهایی
اســـــت که باید بهدقت برنامهریزی شـــــوند .از دیگر نتایج این مقاله در سطح
عملیاتی جلوگیری استفاده مکرر از ابزارهای مدیریتی خاص و وابسته به دولت
در مورد انتشار محتوا و همچنین در سطح استراتژیک با اتخاذ یکچشم انداز
یکپارچه و بلندمدت است که اهداف استراتژی تجاری و کلیه وظایف عملیاتی
انجام شده توسط تیم بازاریابی محتوا را در یک راســـــتا قرار دهند .همچنین
میتوان از نتایج این مقاله در زمینه افزایش تعامل کاربر و رســـــانههای اجتماعی
جهت بهرهبرداری بهتر از شـــــبکههای اجتماعی و غنیتر کردن محتوای فضای
مجازی استفاده کرد.
 .6مقاله منتشر شده از دو پلسیس با عنوان «تجزیهوتحلیل اکتشافی عناصر
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اساســـــی بازاریابی محتوا» ســـــال  ،2015در این مقاله دو پلسیس در رابطه
با مؤلفههای محتوا بـــــرای «بازاریابی محتوا» صحبـــــت میکند که رویکردی
اســـــتراتژیک برای بازاریابی و همچنین بر تولید و انتشـــــار محتوای باارزش
اســـــت .او مینویســـــد ایده ایجاد محتوای باارزش ،مرتبط و قانعکننده برای
اشتراکگذاری در رســـــانههای آنالین ،بهویژه رســـــانههای اجتماعی ،بهعنوان
بخشی از آمیخته بازاریابی ،بهطورکلی بهعنوان یک استراتژی کششی در مارک
تجاری و سایر رشتههای مرتبط برای جلب توجه مصرفکنندگان در نظر گرفته
میشود .هدف مطالعه درک نحوه تعریف و توضیح بازاریابی محتوا در ادبیات
این تحقیق وجود داشـــــت که میتوانند محرکی برای تغییر شـــــیوهها و حرکت
روبهجلو در زمینه تولید محتوا باشـــــند .این مطالعه با متون مربوط به بازاریابی
محتوا که شـــــامل اصطالحات مختلف در مورد آن اســـــت تعریف در مورد
بازاریابی ارائه میدهد .روش تحقیق برای این مطالعه شامل مطالعه کتابخانهای
و اسنادی بوده اســـــت؛ همچنین دیگر نتایج این تحقیق شـــــامل انواع رسانه
توزیع محتوا که تعاملی ،اجتماعی ،اکتسابی ،الکترونیکی میباشند ،و همچنین
درمورد ساختار محتوا که بهصورت داســـــتانگونه ،روایتی میتواند باشد و در
نهایت در مورد مؤلفههای ارتباطی محتوا که شامل ارزشمند ،آموزشی ،اطالع
دهنده ،سرگرمکننده ،احساســـــی ،درگیرکننده ،جذاب ،مرتبط ،مفید ،قابلیت
اشتراک ،رایگان ،خوشایند و موردنیاز ،هدفمند ،غیرمداوم است نوشته است،
و سنجههای اثربخشی را شامل مصرف ،اشتراک ،تولید محتوا توسط مشتریان
برشمرده شده است.

روش پژوهش

در عصر حاضر رشـــــد ســـــریع و گســـــترده علوم و دانش و درهمتنیدگی
بیشازپیش این علوم ،اطالع و تســـــلط بـــــر تمامی ابعاد هر رشـــــته را تقریب ًا
غیرممکن کرده است ،به همین دلیل اندیشمندان برای پاسخگویی به مسئلهای
خاص از پژوهشهای ترکیبی استفاده میکنند که در آنها عصاره پژوهشهای
هر موضوع خاص را به شیوهای نظاممند ،منســـــجم و علمی بررسی میکنند؛
روش پژوهش این مطالعه کیفی و نوعی از فرامطالعه به نام فراترکیب اســـــت.
شهبازی به نقل از بنج میگوید یکی از روشهایی که بهمنظور بررسی ،ترکیب،
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تحلیل و تفسیر پژوهشهای گذشته در چند سال گذشته معرفی شده فرا مطالعه
است .در روش فرا مطالعه ،تجزیهوتحلیلی عمیق از نتایج پژوهشی در حوزهای
خاص مدنظر اســـــت .بهطورکلی میتوان گفت که فرا مطالعه شامل روشهای
مختلف است که چهار زیرمجموعه اصلی آن عبارتاند از :فرا ترکیب :تحلیل
کیفی یافتههای پژوهشهای گذشته؛ فراتحلیل :تحلیل کمی یافتههای تحقیقات
گذشته؛ فراروش :تحلیل روششناسی تحقیقات گذشـــــته و فرا نظریه تحلیل
نظریههای پژوهشهای گذشته (شهبازی.)1396 ،
فراترکیب نوعی مطالعه کیفی اســـــت که یافتهها و اطالعات مطالعات کیفی
دیگر را با موضوع مرتبط و مشـــــابه مورد بررسی قرار میدهد .در نتیجه ،نمونه
موردنظر برای فراترکیب از مطالعات کیفی منتخب و بر اســـــاس ارتباط آنها با
سؤال تحقیق تشکیل میشـــــود؛ این روش مرور یکپارچه ادبیات کیفی موضوع
موردنظر و همچنین تجزیهوتحلیل داده ثانویه و داده اصلی از مطالعات منتخب
نیز نیســـــت؛ بلکه تحلیل یافتههای این مطالعهها است (سهرابی و همکاران،
 .)1390هدف فراترکیب توســـــعه تئوری ،خالصهسازی و تعمیم در سطح باال
برای ایجاد دسترسی بیشـــــتر به یافتههای کیفی باهدف کاربرد عملی آنهاست
(ساندلوفسکی.)2007 ،1
فراترکیب با فراهمکردن نگرشی نظاممند برای پژوهشگران از طریق ترکیب
پژوهشهای کیفی مختلف به کشف موضوع های جدید و اساسی میپردازد و
در فراترکیب ،دانش جاری را ارتقا میدهد و دید جامع و گستردهای را نسبت
به مسائل ایجاد میکند .فراترکیب مستلزم این است که پژوهشگر بازنگری دقیق
و عمیقی انجام دهد و یافتههای پژوهشهای کیفی مرتبط را با هم ترکیب کند
(شـــــهبازی .)1396 ،در این پژوهش برای دستیابی به هدف پژوهش از روش
فراترکیب ،از مدل سندلوسکی و باروس استفاده شـــــد .این الگو شامل هفت
مرحله است که در ادامه این هفت مرحله شرح داده و ابعاد مختلف روشی این
پژوهش مطابق با این هفت مرحله تبیین میشود:
گام اول) تنظیم پرسشهای پژوهش :سؤالی که در این پژوهش بر اساس آن
1 Sandelowski

 | 162دانش آینده پژوهی رسانه  :::دوره سوم ،شماره  ::: 3بهار 1401

پژوهشها و مقالهها بررسی و واکاوی شـــــدهاند ،عبارت است از« :مولفهها و
ویژگیهای اساسی تولید و انتشار محتوای فضای مجازی کدام است؟
گام دوم) بررســـــی نظاممند متون پژوهشهای مختلف باتوجه به ماهیت
پرسش پژوهش انجام شـــــده .در فراترکیب ،متن پژوهشهای گذشته دادههای
مورد بررسی به شمار میرود .جامعه مورد بررســـــی این پژوهش شامل تمام
پژوهشها از تاریخ  1385تا  1399در زمینه محتوای فضای مجازی اســـــت
که از محل پژوهشگاهها ،کنفرانسها ،همایشها ،نشریات ،کتابها ،پایگاههای
اینترنتی و غیره جمعآوری شده است .با بررسی و شناسایی پژوهشها از طریق
سامانه جستجوی کتابخانه ملی و دیگر کتابخانهها ،پژوهشکدهها و سایتهایی
همچون ایرانداک ،جهاد دانشـــــگاهی ،پایگاه مجالت تخصصی نور مقاالت
علمی همایشهای کشور ،پایگاه نشریات کشور و غیره با کلیدواژههای مرتبط
بامحتوای فضای مجـــــازی؛ نمونه کلید واژهها که در جســـــتجو بهکار رفتهاند،
عناوینی چون تولید محتوا ،انتشار محتوا ،محتوای فضای مجازی سایر عناوین
مرتبط است؛ در فیلد عنوان جمع ًا  81پژوهش یافت شد.
گام سوم) جســـــتوجو و انتخاب پژوهشهای مناســـــب .پس از تنظیم
سؤالهای پژوهش ،مبانی نظری به شـــــکل نظاممند بررسی و تعداد  81منبع
شناسایی شد؛ برای اینکه مشخص شـــــود پژوهشهای یافت شده متناسب با
پرسش این پژوهش هســـــتند یا خیر ،مجموعه مطالعات منتخب چندین بار از
نظر مرتبط بودن عنوان با هدف پژوهش ،دردسترسبودن ،مرتبط بودن چکیده
و محتوا و در نهایت ارزیابی روششناسی ،بررســـــی و بازبینی شدند؛ در این
گام ،در هر بازبینی تعدادی از مقالهها رد و از فرایند بررســـــی حذف شدند و
همچنین فرایند بازبینی و انتخاب در این پژوهش بهصورت خالصه در شـــــکل
( )۳نشاندادهشده است (مانیان و همکاران.)۱۳۹4 ،
ســـــرانجام پس از چهار مرحله پاالیش از میـــــان  81مطالعه 55 ،مورد آن
حذف ،و  26پژوهش برای تجزیهوتحلیل اطالعات انتخاب شد.
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تصویر  .3مراحل انتخاب پژوهشها

گام چهارم) اســـــتخراج اطالعات پژوهش :در ایـــــن پژوهش ،اطالعات
پژوهشها در جدولی دستهبندی شدهاند که این جدول شامل این اطالعات از
پژوهش بود :اطالعات شناسنامهای پژوهش (عنوان ،نام و نام خانوادگی پدید
آورندگان ،سال انتشار ،محل انتشار) ،اطالعات روش پژوهش (هدف پژوهش،
روش) و اطالعـــــات یافتههای اصلی (نتایج و یافتههای مرتبط با ســـــؤال این
پژوهش) .ازآنجاکه پژوهش نظاممند و از نوع تحلیل محتوا بوده و با مفاهیم و
مقولهها سروکار دارد ،داشتن نگاهی تفسیری و یکپارچه به مؤلفهها و عناصر
شناسایی شده ضروری است .سپس برای ایجاد سهولت و تسریع کار مؤلفهها
و عناصر شناسایی شده کدگذاری شدند تا زمینه تفسیرهای بعدی فراهم گردد.
گام پنجم) تجزیهوتحلیـــــل و ترکیبیافتههای کیفی :شـــــهبازی به نقل از
سندلوسکی ،پژوهشگر در طول تجزیهوتحلیل ،موضوعاتی را جستجو میکند
که در میان مطالعههای موجود در فراترکیب پدیدار شـــــده است که این مورد
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بهعنوان «بررسی موضوعی» شـــــناخته میشـــــود ،بهمحض اینکه موضوعها
شناسایی و مشخص شـــــد ،بررســـــیکننده ،طبقهبندی ای را شکل میدهد و
طبقهبندیهای مشابه و مربوط را در موضوع و دستهای قرار میدهد که آن را به
بهترین گونه توصیف میکند .موضوعها اساس و پایه ایجاد توضیحات ،الگوها
و نظریهها و فرضیات را ارائه میکنند (شهبازی.)1396 ،
در این پژوهش ابتدا تمام عوامل اســـــتخراج شـــــده از مطالعهها بهعنوان
شناسه در نظر گرفته ،و ســـــپس با درنظرگرفتن معنای هر یک از آنها ،شناسهها
در مفهومی مشابه تعریف شد؛ سپس مفاهیم مشـــــابه در مقوالت تبیینکننده
دستهبندی گردید تا بهاینترتیب محورهای تبیینکننده محتوای فضای مجازی
در قالب مؤلفههای اصلی پژوهش شناســـــایی شـــــود؛ این مرحله که شـــــاید
حساسترین مرحله فراترکیب باشد ،باید بادقت خاصی انجام میشد ،یافتههای
این گام مبنایی برای مدل نهایی پژوهش به شمار میرود و باید در ترکیب به آنها
دقت داشت و بر مبنای  11مفهوم شناسایی شده در گام قبلی ،با ترکیب تمامی
مقولهها و شناســـــایی مفاهیم اصلی و ثانویه ،تعداد  ۱۵۸کد نهایی استخراج
شود.
گام ششم) کنترل کیفیت :در این پژوهش ،روشهای ذیل برای حفظ کیفیت
مطالعه در نظر گرفته شد:
در سراسر تحقیق ،تالش شد توضیحات روشـــــن و واضح برای گزینههای
پژوهش ارائه شود؛
از هر دو راهکار جستجوی الکترونیکی و دستی برای جستجوی پژوهشها
استفاده شد (شهبازی.)1396 ،
گام هفتم) ارائه یافتهها :در این مرحله از روش فراترکیب ،یافتههای مراحل
قبل ارائه میشود؛ در بیشـــــتر مطالعات مربوط به فراترکیب گام هفتم با بخش
نتیجهگیری ادغام شده اســـــت ،در این بخش یافتههای پژوهش بر اساس نظر
خبرگان تعدیل شده اســـــت که در قالب مدل مفهومی تأیید شده و نمایش داده
میشود.
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یافتههای پژوهش

ویژگیهای عمومی و ذاتی محتوای فضای مجازی
از ویژگیهای بارز محتوای دیجیتال عبارت است از سهولت تکثیر ،سهولت
انتقال و استفاده چندگانه ،شکلپذیری و سرانجام کارهای مشابه روی محتوای
دیجیتال (الچی .)2009 ،1فناوری دیجیتال نســـــبت بـــــه فناوریهای آنالوگ
برتری دارند ،جعفری به نقل از کریبر و مارتین بیـــــان کرده که درباره فناوری
های دیجیتالی معتقدند« :اطالعات دیجیتالی شده بهراحتی از طریق پایگاههای
رسانهای مختلف منتقل میشـــــوند ،بهراحتی اداره و شبکه میشوند ،میتوانند
ذخیره شوند و از فاصله دور در دسترس هســـــتند و میتوان توزیعشان کرد ،در
صورت خرابی حین ذخیره یا انتقال نیز قابلیت احیای بیشـــــتری دارند .دومین
تفاوت ،مدیریت ســـــادهتر دادههای دیجیتالی اســـــت که نتیجه نهایی میتواند
بدون کاهش کیفیت ،بارها بازتولید شود .به طور خالصه کاالهای دیجیتال در
سرعت ،کیفیت و عملکرد از سیســـــتمهای آنالوگ پیشی میگیرند» (جعفری،
 .)1393دیجیتالی کردن محتوا ،امکان ارائه پیام را به اشـــــکال تقریب ًا بیشمار
فراهم میکند که بهسادگی قابل انتقال برای مقاصد مختلف است .در حقیقت
این فناوری دشـــــواریهای توزیع را که یکی از موانع اساسی پیشروی رسانهها
برای در دسترس قراردادن محتوا محسوب میشود ،برطرف میکند و به مدیران
رســـــانه توان نفوذ به حوزهها و مناطقی را میدهد که بیشتر به دلیل دشواری
توزیع ســـــنتی ،غیرقابلدســـــترس مینمود (خواجه ئیان و همکاران.)۱۳۸۸ ،
گســـــترش تعامالت و تبادل نظرها با سرعت بســـــیار باال از دیگر ویژگیهای
محتوای فضای مجازی است یک نمونه عینی و تام برای این مورد« ،شبکههای
اجتماعی» است که امکان تبادل آرا و بهاشتراکگذاری مدیاهای مختلف (فیلم،
عکس ،موزیک یا متن) را برای تمام اعضای آن در سراسر جهان در کوتاهترین
زمان ممکن فراهم میکند البته شبکههای اجتماعی در عین داشتن این مزیت و
مزایای مشـــــابه ،دارای عیوب بزرگ دیگری نیز هستند که در جای خود به آنها
هم اشاره خواهد شد (سالمی.)1392 ،
کاهش هزینههای اقتصادی و اجتماعی ،گســـــترش عدالت رســـــانهای (که
1 Lucchi
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دسترســـــی بســـــیاری از افراد به امکانات یکســـــان را فراهم میآورد)،آزادی
اطالعات و ارتباطات ،تنوع ابزاری تولید محتـــــوا در فضای مجازی باقدرت
ارتباطی بسیار باال که همگان میتوانند مکتوبات ،تصاویر ،موسیقی ،نرمافزار
و هر چیز دیگری را که دیجیتال پذیر اســـــت در سراسر جهان منتشر سازند؛ از
ویژگیهای دیگر تولید محتوای فضای مجازی است .محتوای فضای مجازی
محدودیتناپذیر است و به اشکال مختلف قابل تغییر میباشد که یک محتوا
را  Nمقدار بار میشـــــود دانلود و تکثیر کرد ،درحالیکـــــه فضای فیزیکی و
رسانههای قبلی معمو ًال این قابلیت را ندارد.
جدول  . 1زیرمقولههای ویژگی های ذاتی و عمومی محتوای فضای مجازی

ویژگیهای ذاتی و
عمومی محتوای فضای
مجازی

سهولت تکثیر (الچی ،)2009 ،سهولت انتقال (الچی،)2009 ،
استفاده چندگانه (الچی ،)2009 ،شکلپذیری (الچی ،)2009 ،در
دسترس ،سریع و آسانی محتوا (جعفری ،)1393 ،آزادی و بینامی برای
ارزیابی عینی و روشنی محتوا (خسروی ،)1389 ،جهانیشدن (مهری،
 ،)1396کاهش هزینههای اقتصادی و اجتماعی (مهری،)1396 ،
گسترش عدالت رسانهای (مهری ،)1396 ،مشارکت دیگران در انتشار
محتوا (سلیمانپور ،)۱۳۸۹ ،به رأی گذاشتن محتوا (سلیمانپور،
،)۱۳۸۹انعطاف زمان دسترسی به محتوا (علیزاده قمصری،)1396 ،
آزادی اطالعات و ارتباطات (مهری ،)1396 ،سرعت تولید و توزیع
محتوا در فضای مجازی (سالمی ،)1392 ،تنوع ابزاری و قالبهای
محتوا در فضای مجازی (جعفری ،)1393 ،محتوای دیجیتالی با
قابلیت تکثیر باال (البرزی ،)1391 ،جذابیت و تنوع با ابزارهای مختلفی
همچون فیلم ،عکس ،متن و یا هر هنر دیگری برای جذاب کردن
مخاطب (طارمی.)۱۳۸۷ ،

ارتباط دوسویه و تعاملی
رسانهها و فناوریهای نوین ارتباطی با اســـــتفاده از امکاناتی که دیجیتالی
شدن برای آنها فراهم کرده اســـــت ،تعاملی بودن را یک ویژگی ضروری برای
محصوالت رسانهای خود میدانند .تعاملی بودن به منزله یکی از ارکان اساسی
رسانههای نوین از چند نظر قابلتوجه است :نخســـــت اینکه امکان تبادل نظر
میان کاربران رســـــانه را فراهم میآورد؛ دیگر اینکه مدیران رســـــانه را بهراحتی
و بهصورت آنی از نظـــــرات و بازخوردهای مخاطبان مطلع میشـــــوند؛ و از
همه مهمتر اینکه متصدیان رسانه با دریافت ســـــلیقه و نیاز مخاطب بالفاصله
تغییرات خاص متناسب با خواست مخاطب را در محتوا به عملآورده و اقبال
حداکثری مخاطبان به رسانه و تعامل مؤثر با آنان را به ارمغان میآورند .تعاملی
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بودن محتواها باعث شده است که تولیدکنندگان ،بهمرورزمان ،نیازهای واقعی
مخاطبان و نقاط قوت و ضعف محتواهای خود را شناســـــایی کرده و با بهبود
مستمر محصوالت ،به اهداف مختلف خود در این زمینه دست یابند .قابلیت
درج نظرات ،فیلترکردن محتوای ارائه شده بر اســـــاس سلیقه ،ارسال مطالب
توســـــط کاربران و غیره از مصادیق بارز این ویژگی هستند (مؤیدی.)1396 ،
تفاوت اصلی محتوای رسانههای قبلیتر در قیاس با محتوای شبکههای مجازی
در تکصدایی ایـــــن برنامهها در مقابل تعاملی و مشـــــارکتی بودن محتواهای
پخش شده در فضای مجازی اســـــت .با تعاملی و مشارکتی شدن کلیت فضای
جامعه ،بسیاری از رســـــانههای بزرگ جهان ،مانند بیبیسی و  ...دیگر امروز
دارای ماهیت برودکستی نیستند و به استفاده از فضاهای مجازی مانند تلگرام،
فیسبوک و اینســـــتاگرام و انواع وبســـــایتها در کنار پخش تلویزیونی ،در
کنار قالب برودکســـــی برای خود قالب برودبندی نیز ایجاد کردهاند (علیزاده
قمصری.)1396 ،
جنبه تعاملی محتوای فضای مجازی نســـــبت به محتوای رسانههای قبلیتر
(روزنامه ،رادیو و تلویزیون و )...و فضای فیزیکـــــی خیلی بهتر و با امکانات
مختلف و متنوع برای تعامل است و دوســـــویه بودن و تعاملی بودن این محتوا
از مهمترین ویژگیهای جهان مجازی اســـــت و مخاطب در این فضا میتواند
بهراحتی دیدگاه خود را درباره برنامه موردنظرش بیان کند و در واقع پیام خود
را سریعتر و راحتتر با ســـــازندگان و صاحبان محتوا مطرح کند .با گسترش
روزافزون حجـــــم اطالعات و اهمیت اطالعات و همچنین تعدد رســـــانههای
ارتباطی در دنیای نوین ،برخی از جامعهشناسان همچون مانوئل کاستلز ،دانیل
بل و دیگران معتقدند جامعه بشـــــری وارد مرحله جدیدی شده است که از آن
تحت عنوان کلی جامعه اطالعاتی یاد میکنند.
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جدول  .2زیرمقولههای ارتباط دوسویه و تعاملی

ارتباط دوسویه و
تعاملی

گسترش تعامالت و تبادل نظرها با سرعت بسیار باال و آنی (اسالمی،
 ،)1392قابلیت درج نظرات کاربران بر محتواها (مؤیدی ،)1396 ،قابلیت
فیلترکردن و تغییر مطالب توسط مخاطب (مؤیدی ،)1396 ،سریع ،جهان
گستر ،دوطرفه و تنوع محتواها (هارولسون و راچ ،)۲۰۱۰ ،توانایی کاربران
در ارسال محتوا (مؤیدی ،)1396 ،دسترسی وسیع ،آزادی بیحدوحصر و
دوطرفه بودن تعامالت (سلیمانپور ،)۱۳۸۹ ،جهانی بودن و تعاملی بودن
(سلیمانپور.)۱۳۸۹ ،

مالتی مدیا (چندرسانهای بودن)
استفاده از رسانههای مختلف در تولید محتوا مانند متن ،طراحی ،گرافیک،
عکس ،صدا ،ویدئو ،انیمیشـــــن و ...در کنار یکدیگر جهت انتقال بهتر پیام را
چندرسانهای بودن تعریف میکنند .این پیامها در مقابل برنامههای صرف ًا متنی
و یا صرف ًا تکرســـــانهای به کار میرود .در چنین محتواهایی تا حدامکان از متن
کمتر استفاده شده و بار اصلی انتقال پیام بر عهده سایر فناوریهای تصویری
یا صوتی قرار میگیرد ،همچنین ویژگی چندرســـــانهای بودن ،درگیری فکری و
ذهنی و حتی احساس بیشـــــتری را برای مخاطبان به همراه داشته و ازاینرو در
مدتزمان بیشتری کاربران را بامحتوای عرضه شـــــده همراه و همسو میکند
(مؤیدی.)1396 ،
رشد چشمگیر فناوریهای نوین صوتی و تصویری و وجود انواع حسگرهای
متعدد بر روی تلفنهای هوشمند و سایر وســـــایل الکترونیکی ،زمینه را برای
بهرهگیری از این نوع فنـــــاوری تا حد زیادی فراهم کرده اســـــت .بهطوری که
میتوان ادعا کرد چندرسانهای بودن جزء اساســـــیترین اصل در تولید محتوا
بهویژه برای فضای مجازی است؛ امروزه چندرسانهای بودن یکی از ضروریات
محتوای اکثر رسانهها است .محتوایی که با ترکیب متن ،صدا و تصویر از یک
سو جلوه زیبا و جذابی را برای محتوای ارائه شده ایجاد میکنند و همچنین با
درگیر ساختن حواس مختلف مخاطبان تأثیرگذاری حداکثری را برای محتوای
ارائه شده به ارمغان میآورند؛ تأثیر بهکارگیری صدا و تصویر بر روی مخاطبان
در امر تولید محتوا و همچنین ،قابلیتهای فنی رســـــانههای مبتنی بر اینترنت
برای انتقال پیام ،ضرورت نگاه ویژه به مقوله چندرسانهای بودن را بیشازپیش
اثبات میکند.
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جدول  .3زیرمقولههای محتوای مالتی مدیا

مالتی مدیا
(چندرسانهای
بودن)

فرامتنی بودن (عاملی ،)۱۳۸۸ ،چندرسانهای بودن (مؤیدی،)1396 ،
استفاده از تصویر و صدا (هارولسون و راچ ،)۲۰۱۰ ،کاربرد زیباییشناسی
(جعفری ،)1393 ،ترکیب متناسب متن با ویدئو و صوت (مؤیدی،)1396 ،
بهکارگیری حواس مختلف مخاطبان (مؤیدی ،)1396 ،محتوای گفتار و
شنیداری و تصویری (مدیا) (جعفری.)1393 ،

کاربرمحوری و تناسب با نیاز کاربران
نیازسنجی مخاطبان و کاربران یک رسانه ،قدمی بسیار مهم در راستای تولید
محتوای قابلقبول برای آنها است .محتوایی که جوابگوی نیاز یک فرد باشد و
نیاز او را برطرف کند میتواند از مهمترین عوامل در جلبتوجه و آمادهســـــازی
زمینه برای تأثیرگذاری بر مخاطب از طریق محتوای موردنظر باشـــــد .توجه به
این مطلب ،نیازسنجی از مخاطبان را یکی از کلیدیترین عوامل ،هم در چرخه
تولید ،هم پســـــاتولید و هم در حین تولید و از دیدگاه مهم و تأثیرگذار در تولید
محتوای فضای مجازی اســـــت؛ همچنین توجه به موضوعاتی مانند شناخت
جامعه هدف ،حضور تولیدکننده محتوا در بطن جامعه برای شـــــناخت نیاز و
خواستههای جامعه هدف ،ایجاد مسیرهای مناســـــب بازخورد ،توجه به تنوع
مخاطبان از لحاظ قومیتی ،نژادی ،زبانـــــی و  ...یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار
در تولید محتوا برای فضای مجازی اســـــت (مؤیدی .)1396 ،بر خالف سایر
رسانهها که مخاطبان ،چندان تعاملی در تولید محتوا و انتخاب محتوای دلخواه
خود ندارند ،در محتوای فضای مجازی ،کاربران میتوانند تولیدکننده ،تأثیرگذار
و دارای قدرت انتخاب و بهرهبرداری از تنوع بیشـــــتری نسبت به سایر رسانهها
باشند (سلیمانپور.)۱۳۸۹ ،
در تولید فیلمها و سریالها از مخاطبان بهره گرفته شده .محتواهایی که بر
اساس ســـــنجش نیاز ،مصلحت و عالقه مخاطبان تولید شده ،نهتنها مخاطبان
بســـــیار زیادی را جذب میکنند ،بلکه تأثیرگذاری حداکثری را برای محتواهای
تولید شده به همراه خواهند داشت .برای مثال کمپانی نتفلیکس با بهرهگیری از
انواع تکنیکها و فن آوری های موجود این حوزه مثل فناوری افکتیو که اخیر ًا
توسط این کمپانی و چندین کمپانی فیلمسازی مطرح در این حوزه به کار گرفته
شد ،به کارگردانان و برنامهسازان این امکان را میدهد که پیش از تولید برنامه
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و صرف هزینههای هنگفت ،از احساســـــات مخاطبان در مورد محتوایی که در
صدد تولید آن هستند مطلع شده و نســـــبت به تولید ،اصالح و یا توقف تولید
آنها تصمیمات درستی را اتخاذ کنند.
جدول  .4زیرمقولههای کاربرمحوری و تناسب با نیاز کاربران

کاربرمحوری و
تناسب با نیاز
کاربران

تنوع مطالب (سلیمانپور ،)۱۳۸۹ ،شناخت نیازهای مخاطبان (مؤیدی،
 ،)1396تمرکز صرف محتوا برای جذب هرچه بیشتر مخاطب (علیزاده
قمصری ،)1396 ،ایجاد مسیرهای مؤثر بازخورد (مهدی برزی،)1395 ،
قابلیت ارائه بازخورد مخاطبان درباره محتوا با الیک و غیره (جعفری،)1393 ،
توجه به تفاوتهای ذاتی کاربران (قومیتی ،مذهبی ،نژادی ،زبانی) (میرحسینی،
 ،)1395سهولت در دستکاری و تکهتکه سازی محتوا توسط کاربران
(علیزاده قمصری ،)1396 ،ارسال سریعتر و راحتتر پیام به صاحبان محتوا
(البرزی ،)1391 ،کاربران فعال و کنشگر در قیاس با کاربران منفعل برود کسی
(علیزاده قمصری ،)1396 ،انباشت اطالعات شناور مبتنی بر جریان انتخاب
طبیعی موردنظر مخاطبین (علیزاده قمصری ،)1396 ،تفکیک مخاطبان و
شبکهها بر حسب عالئق و منافع کاربران (علیزاده قمصری ،)1396 ،توجه
به هر فرد بهعنوان یک عنصر ارزشمند (مؤیدی .)1396 ،مشتریمحوری آن
است (طارمی ،)۱۳۸۷ ،امکان نظرسنجی و ارزیابی آسانتر و بهروزتر (طارمی،
.)۱۳۸۷

رعایت حفظ حریم خصوصی و محتوای شخصی
به عبارت ســـــادهتر میتوان گفت (حریم خصوصی از آن دست مفاهیمی
است که همه آن را میفهمند و درکش میکنند ،اما نمیتوانند تعریفی جامع و
کامل برای آن بیان کنند؛ لذا در بسیاری موارد ،شاهد نوعی تعارض و یا حتی
چالش در زمینه مســـــائل مربوط به حریم خصوصی در این حوزه هستیم ،حریم
خصوصی یعنی فرد آزادانه حق داشته باشد در خلوت خود اطالعات مربوط به
امور زندگیاش را پنهان کرده ،بر روی آن کنترل داشته و مانع دسترسی دیگران
به این اطالعات گردد و تصمیم بگیرد کـــــه چه وقت و تا چه حد این اطالعات
را در اختیار دیگران قرار دهد؛ مخاطبان این را میخواهند که بر روی محتوای
ارائه شده خود تسلط داشته و محدودیتهایی برای دیگران جهت دسترسی به
محتوای شخصی خود ایجاد کنند .این مفهوم اخیر ًا در حوزه فضای مجازی و
رســـــانههای اجتماعی تا به آنجا پیش رفته است که بسیاری از حقوق حاکمیتی
دولتها حتی در زمینههای امنیتی ،جنگ ســـــایبری ،هـــــک و ...تحتتأثیر
قوانین جدید مربوط به حفظ حریم خصوصی ،تعدیل شـــــده و یا بهکلی از بین
رفتهاند .ازآنجا که افراد ،بهصورت فطری در فضای مجازی بهنوعی احســـــاس
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آرامش برای استفاده از رســـــانههای ارتباطی ،اجتماعی ،اشتراک عکس و فیلم
و ...احتیاج دارند ،آن دسته از رســـــانههایی که در عملکرد خود ،این مهم را تا
حدامکان برای کاربران فراهم میکنند بیشـــــتر مورد اقبال کاربران قرار میگیرند
(شهبازی .)۱۳۹۵ ،دادهها شامل سن ،جنســـــیت ،موقعیت جغرافیایی ،میزان
درآمد و عالیق و ..کاربران اســـــت .در ســـــالهای اخیر ،فناوریهای نوین و
هوشمندی کسبوکار ،هوشمندی رسانههای اجتماعی و انواع دیگر هوشمندی
که کسبوکارها و رســـــانههای مختلف ،با اهداف گوناگون در تولید محتوای
فضای مجازی به کار میگیرند ،رشد قابلتوجهی داشته و تأثیرات این فن آوری
ها تا آنجا پیش رفته که میتوان به کمک آنها نتایج انتخابات را پیشبینی کرد.
میتوان رفتار مصرفکنندگان را به سمت هدفی خاص هدایت کرد و مهمتر از
آن ،احساسات مخاطبان را در رســـــانههای اجتماعی و فضای مجازی سنجید،
پیشبینی کرد که نتایج مختلفی از سنجش و تحلیل احساسات مردم استخراج
می شود (مؤیدی.)1396 ،
شخصیسازی محتوا که بسیاری با عنوان «تولید محتوای یکبهیک» آن را
نیزمی شناسند ،نوعی استراتژی است که در آن با استفاده از علم تجزیهوتحلیل
دادهها و فناوریهای دیجیتال ،تجربه ای جدید و سفارشی شده را برای کاربران
ً
مثال برای هر مشتری بر اســـــاس عالیق و سوابق جستجوی او
فراهم میکند،
محتوایی ارائه میشـــــود و در دســـــترس او قرار میگیرد .شخصیســـــازی به
فناوریهای روز وابسته است و در واقع ،این مهم بدون کمک ابزارهای فنآورانه
جمعآوری ،طبقهبندی ،تجزیهوتحلیل ،انتقال و مقیاس بندی دادهها در سطح
وسیع ممکن نیست.
جدول  .5زیرمقولههای رعایت حفظ حریم خصوصی و محتوای شخصی

رعایت حفظ حریم
خصوصی و محتوای
شخصی

تسلط کامل بر اطالعات شخصی (شهبازی ،)۱۳۹۵ ،امنیت فنی باال
(تافلر ،)۱۳۸۵ ،امکان مخفی کردن محتوای ارائه شده توسط خود
ن داده برای
مخاطب (شهبازی ،)۱۳۹۵ ،استفاده از فناوریهای کال 
شخصیسازی (مؤیدی ،)1396 ،محتوای خصوصیتر ،خودمانیتر،
انسانی و احساسیتر (علیزاده قمصری ،)1396 ،پروفایل سازی برای
هر فرد (مؤیدی ،)1396 ،استفاده از سنجش احساسات در شناسایی
فردفرد مخاطبان (مؤیدی.)1396 ،
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سهولت و انعطاف در تولید محتوا
ً
کامال
مخاطب امروزی نه صرف ًا مصرفکننده است ،نه صرف ًا کاربر و نقشی
بینابین را ایفا میکند که میتوان به آن عنوان کاربر مصرفکننده را اطالق نمود.
در نتیجه یکی از تفاوتهای اساســـــی در محتوای فضای مجازی با رسانههای
پیشـــــین را ابتدا در مصرفی بودن صرف محتوای برودکسی و سپس در کاربر
مصرفی بودن محتوای فضای مجازی دانســـــت .مفهوم کانسیومری ،ترکیبی از
کاستومر و یوزر است .اینکه مخاطب هم تولیدکننده است و هم مصرفکننده.
یکی از مهمترین اتفاقات پیشآمده درباره کاربران فضای مجازی ،ظهور کاربران
فعال در قیاس با کاربران منفعل برودکسی اســـــت .امروز ما با کاربر فیلمساز،
نویســـــنده ،کارگردان ،تدوینگر ،ولو با ابزاری ساده و تکنیکهای بسیار ابتدایی
روبهرو هستیم .ادغام نویسنده ،تدوین گر ،کارگردان ،فیلمساز و مصرفکننده
ما را بامحتوا و مخاطبهای جدیدی مواجه کرده است .مخاطب کنونی رسانه،
یک مخاطب فعال و یک مخاطب متعال اســـــت که به او کاربر میگویند .یعنی
مخاطبی که در واقع خودش یک انتخابگر اســـــت و در واقع کاربر اســـــت.
خودش تولیدکننده محتوا است (علیزاده قمصری.)1396 ،
تولید محتوا در فضای مجازی راحتتر است .در فضای مجازی امکانات
و تجهیزاتی که رسانههای دیجیتال پیشروی مخاطبان قرار میدهند بسیار متنوع
و دارای انعطاف است و یک کاربر مسلط به این رسانه میتواند ابزارهای متنوع
و امکانات و ظرفیتهای رسانهای مختلفی را در اختیار داشته باشد و باراحتی
بیشتری نسبت به رسانههای دیگر تولید محتوا کند.
جدول  .6زیرمقولههای سهولت و انعطاف در تولید محتوا

تولید محتوای مردمی و کاربر ساخته (جعفری ،)1393 ،محتوای
مشارکتی در قالبهای مختلف محتوایی (علیزاده قمصری،)1396 ،
محتوای کانسیومری (علیزاده قمصری ،)1396 ،انعطافپذیری
سهولت و انعطاف
تولید محتوا (مهدی برزی ،)1395 ،هزینه پایین تولید نسبت به
در تولید محتوا
برودکست (البرزی ،)1391 ،مخاطب هم تولیدکننده است و هم
مصرفکننده ،راحتی و آسانی تولید محتوا با فناوریهای هوشمند
(جعفری.)1393 ،
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سهولت انتشار محتوا
مهمترین مزیت فنـــــاوری دیجیتال ،فراهمکردن امکان انتشـــــار محتواهای
رسانهای در سطح بسیار گسترده و وســـــیع است ،دیجیتالی کردن محتوا امکان
ارائه آن را به اشـــــکال تقریب ًا بیشـــــمار فراهم میکند که بهسادگی قابل انتقال
برای مقاصد مختلف در سرتاســـــر جهان میباشـــــد؛ در حقیقت این فناوری
دشـــــواریهای توزیع را که یکی از موانع اساسی پیشـــــروی رسانهها برای در
دسترس قراردادن محتوا محسوب میشد را برطرف میکند و این فرصت فراهم
میشود که محتوا را به حوزهها و مناطقی دوردست ارسال کنند که بیشتر به دلیل
دشواری توزیع سنتی ،غیرقابلدسترس بود (خواجه ئیان و همکاران.)۱۳۸8 ،
امروزه یکی از تفاوتهای اساسی بین محتوای فضای مجازی و رسانههای
ســـــنتی در بحث توزیع یا پخش محتواســـــت .چرا که تولید محتوا در عرصه
رسانهها مبحث مهمی است ،اما مهمتر از آن ،مســـــئله توزیع محتوای تولیدی
است .اینکه محتوا از کدام کانال و بستر انتشار یابد تا تأثیرگذاری بیشتر داشته
باشد مهم است زیرا بدون توزیع مناســـــب محتوا ،زحمت تولید محتوا به هدر
میرود.
جدول  . 7زیرمقوله های سهولت انتشار محتوا

سهولت انتشار محتوا

انتقال راحت و سریع از طریق پایگاههای رسانهای مختلف
(جعفری ،)1393 ،انتشار بدون کاهش کیفیت (محمدی،
 ،)1393ارائه در کیفیتهای مختلف برای پلتفرمهای مختلف
و دستگاههای مختلف صوتی تصویری (اسالمی،)1393 ،
امکان انتشار محصوالت رسانهای در سطح بسیار وسیع
(میرحسینی ،)1395،امکان ارائه محتوا به اشکال تقریب ًا بیشمار
(فجری ،)1396 ،قابل انتقال برای مقاصد مختلف (موسوی،
 ،)1396سهولت در بهاشتراکگذاری (مؤیدی ،)1396 ،دانلود
تکثیر بینهایت توسط کاربران بهصورت همزمان (پور نقدی،
.)1397

مدیریت آسان و بهینه محتوا
جهانی بودن و سرعت توزیع و انتقال باال که منشأ تحوالت عظیم در دوران
کنونی است ،ابزارهای پیشرفتهای چون پست الکترونیکی ،رایانه ،تلفن همراه،
اینترنت و ...باعث شده تا بشر بتواند بر عامل مکان که درگذشته یکی از شرایط
الزمه ارتباطات بوده غلبه کند (عاملی .)۱۳۸۸ ،امـــــروز در دنیا بحثی به نام
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«تجارت محتوا» 1مطرح است و ســـــادهلوحی است اگر فکر کنیم محتوایی که
در فضای مجازی است ارزشـــــی ندارد و فقط جنبه سرگرمی یا پرکردن اوقات
فراغت دارد .درحالیکه امروزه شرکتهای بزرگ دادهپژوهی و شرکتهایی که
روی دیتا ماینینگ (دادهکاوی) یا تکســـــت ماینینگ کار میکنند ،این دادهها را
تبدیل به ارزشافزوده میکنند و در حوزه تجارت محتوا از آن استفاده میکنند
(علیزاده قمصری.)1396 ،
محتوای تولید شده در فضای مجازی بهراحتی از طریق کانالهای مختلف
رســـــانهای انتقال مییابند ،بهراحتی اداره و شبکهسازی میشوند ،این محتواها
بهراحتی با حجم ذخیرهســـــازی باال و ســـــرعت زیاد در نقاط مختلف جهان
میتوانند ذخیره شوند و از فاصله دور در دسترس هستند و میتوان توزیعشان
کرد .در صورت خرابی حین ذخیره یا انتقال هم قابلیت احیای بیشتری نسبت
به دادههای ســـــنتی دارند ،تفاوت دیگر این محتوا با دادههای سنتی ،مدیریت
سادهتر دادههای دیجیتالی است که نتیجه نهایی میتواند بدون کاهش کیفیت،
بارها بازتولید شود که به طور خالصه محصوالت دیجیتال در سرعت ،کیفیت
و عملکرد از سیستمهای آنالوگ پیشی میگیرند.
جدول  . 8زیرمقولههای مدیریت آسان و بهینه محتوا

مدیریت اداره راحت و شبکهسازی محتواها توسط کاربران (کریبر و
مارتین ،)۱۳۹۰ ،ذخیره بهینه و آسان و قابلیت دسترسی از فاصله دور و
غلبه بر عامل مکان (کریبر و مارتین ،)۱۳۹۰ ،قابلیت احیای در صورت
خرابی یا انتقال (کریبر و مارتین ،)۱۳۹۰ ،مدیریت سادهتر دادههای
مدیریت آسان و دیجیتالی نسبت به آنالوگ (کریبر و مارتین ،)۱۳۹۰ ،دردسترسبودن
تقریب ًا همیشگی محتوا (خواجه ئیان و همکاران ،)1388 ،تجارت
بهینه محتوا
محتوا (علیزاده قمصری ،)1396 ،امکان انتخاب زمان پخش محتوا
با پهن شدن عرصه باندها و سرعت اینترنت (عاملی،)۱۳۸۸ ،
گردش اطالعات باال (علیزاده قمصری ،)1396 ،ادغام تولیدکننده،
توزیعکننده ،مصرفکننده و مشارکتی بودن محتوا (علیزاده قمصری،
.)1396

نتیجهگیری

مهمترین ابـــــزار حکمرانـــــی و اثرگـــــذاری در فضای مجـــــازی ،ایجاد
1 Content Business
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زیرســـــاختهای فناورانه و مدیریت تولید محتوای آن اســـــت .چرا که فضای
مجازی از طریق این زیرســـــاختها فنی قوی شکل میگیرد که اال ایحال در آن
ضعف داریم؛ اما کلید دیگر اثرگذاری در عصر نویـــــن و دیجیتالی را باید در
قدرت کنترل بر دادههای کالن و محتوای تولید شده و کیفیت مواجهه نظامهای
حکمرانی مختلف با این موضوعها جســـــتوجو کرد .اصلیترین محور بحث
در حکمرانی فضای مجازی به شـــــناخت و ارزیابی نظام حکمرانی از محیطی
است که داده و محتوا در آن حکم برگ برنده را دارد .حکمرانی در این فضا هنر
تبدیل کردن محتوا از یک اهرم فشـــــار یا تهدید بالقوه به برگ برنده و فرصت
بالفعل است .چرا که به تعبیری حکمران فضای مجازی محتواست .بهگونهای
که هدف از طراحی و ســـــاخت پایگاهها و برنامهها در این فضا ،رســـــاندن
کاربران به محتوایی اســـــت که در آن قرار داده شـــــده و کاربران نیز بهمنظور
دستیابی به محتوا در اقســـــام گوناگون آن ،پای در فضای مجازی میگذارند و
هر کاربری که به محتوای دلخواهش برسد ،کامیاب شده و هر توسعهدهندهای
که بتواند کاربران هدفش را به محتوای مطلوب برســـــاند ،ظفر یافته اســـــت.
در این پژوهش باتوجـــــه به اهمیت تولید محتوای مجـــــازی درصدد احصای
ویژگیها و اســـــتانداردهای تولید محتوا برای فضای مجازی بودهایم و باتوجه
به یافتههایی که در قالب  8مقوله اصلی که عبارتانـــــد از :محتوای تعاملی و
دوسویه ،چندرســـــانهای بودن و مالتی مدیا بودن ،کاربرمحور بودن و تناسب با
نیاز کاربران ،محتوای شـــــخصی و حفظ حریم خصوصی ،سهولت و انعطاف
در تولید محتوا ،سهولت انتشـــــار محتوا ،مدیریت آسان و بهینه محتوا؛ که این
مقولههای اصلی از دل  96مفهوم اولیه مختلف استخراج شدهاند و در جداول
 1تا  8مورد بررســـــی قرار گرفتهاند .باتوج ه به این پژوهش اگر هر محتوایی از
این ویژگیها و استانداردها پیروی کند با نیاز مخاطبان خود سازگارتر است و
بهتر میتواند در فضای مجازی دیده شود.
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