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 چکیده

 منظر از آننگری ارتباطی آینده و نوین ارتباطی ثر در تحول وسایلؤمـشناسایی عوامل و شرایط  ،هدف اصلی این مقاله

با  2122 و 2121های های اجتماعی سالجنبش بین رخدادها ووجود رابطه )که بر پایه یک فرضیه  استارتباطات  استادان

 ث وهای مورد بحدر سال وسایل ارتباطی تدر تحوال ثرؤمـعوامل و شرایط ) اصلی پرسش 6و  (های ارتباطیفنآوریتوسعه 

آن  هاییویژگی وجامعه انسانی بعدی  ،بانی خبرروازهد وسایل ارتباطی قدیمی و نیز آیندهنسبت آنها در اثرگذاری بر تحوالت، 

ای متکی پیمایش اینترنتی، مصاحبه و کتابخانه هایبر روش ،این مقاله. استوار است( بشرروی های پیشها و فرصتالشچو 

، شرایط اینکه ی آنهاکه از جمله یافته پردازدمی اهداف مقاله خارجی در راستایو  یاستادان داخل تحلیل آرایاست که به 

و  2121های های سالگیری تحوالت و جنبششکلبر از قدرت اثرگذاری بیشتری بر تحوالت وسایل ارتباطی و نیز  خاص،

ارتباطی، بشر را در برابر و وسایل فنآورانه، تحوالت (از آن روشن یتصویر با عدم)نگرانه در نگاه آینده. اندبرخوردار بوده 2122

قرار ( "فضای مجازی "و  "ماشینی محض –انسانی"، "آزاد"، "ایفراشبکه" همچون های احتمالیبا نام)انسانی بعدی جامعه

فرستنده در خبر، مشارکت بانیقدیمی و جدید، دگرگونی مفهوم دروازه همگرایی وسایل ارتباطیای که جامعه.  دهدمی

خوشبینانه با نگاه.  های آن خواهد بوداز جمله ویژگی ،توسعه ارتباطات مجازی بیشتر او و مبادالت اطالعات و تأثیر اجتماعی

- ریزی بلندمدت، ارتقایبرنامه توان،می را قابل نامگذاری است، الزمه ورود به آن "هاعصر سوم رسانه" به به این آینده که

  . دانست فنآورانهبا تحوالت  فرهنگی و قانونی همگامی و ایرسانه سواددانایی و 

 خبریبانی دروازه ای مخاطب،رسانهمشارکت، گراییمخاطب، گراییفرستندهوسایل ارتباطی،  :هاهکلید واژ       
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 مقدمه

یک از انواع نیازها، سبب شده تا  همواره در طول تاریخ زندگی بشر، نیاز و تالش برای پاسخگویی به هر 

یکی از .  ها، موفق به ساخت و استفاده از وسایل، ابزارها و امکانات مختلفی در پاسخ به این نیازها شوندانسان

 . ، ص2931فرهنگی، ) "شودبا زیستن در جمع، کم و بیش ارضا می " که انواع نیازها، نیازهای اجتماعی است

292) . 

تجـار  و    همین زیستن در میان جمع و تالش برای برقراری ارتباط با افراد مختلف و نیز تالش برای تسهیم

.  موجب شده اسـت را نام وسایل ارتباطی  ها و انتقال پیام مورد نظر است که پیدایش نوعی از انواع وسایل بهدانسته

تجربه نشان داده، هر میزان نیاز به برقراری ارتباط، بسته به توسعه و دگرگونی جوامع انسانی افـزایش یافتـه، نـوع    

  . تر شده است، متفاوتفنآوریاین وسایل نیز متأثر از این توسعه و نیز تحت تأثیر تغییرات تکنولوژیکی و 

هـای  ناگونی که در طول تاریخ، در زمینـه انتقـال و انتشـار پیـام    هر کدام از اختراعات و ابداعات فنی گو

البته تحول وسـایل ارتبـاطی،   .  اندوسایل ارتباطی را دگرگون ساخته اند، ترکیب و طبیعت انسانی پدید آمده

، 2939معتمـدنژاد،  )رود شـمار مـی  ی نیست و جزئی از جریان کلی تحول تاریخ بشری بـه ئیک پدیده استثنا

 2121هایتحوالت وسایل ارتباطی در سال مطالعهبه  ،صورت خاصکه در این نوشتار به ( 223-222 . صص

  . شودپرداخته مینگری این تحوالت از منظر استادان ارتباطات و نیز آینده ،تأثیرات آن ، 2122و

 جوامعتاثیرگذاری نظام ارتباطی جدید بر : لهمسئطرح 

ارتباطات اجتماعی همواره مطرح بوده است، تعیین دامنه نفوذ و سطح  یکی از مسائل اصلی که در حوزه 

مولد شـرایط   ،های جمعیرسانه آیا اینکه.  کامل جوامع انسانی استتأثیرگذاری وسایل ارتباطی بر تکوین و ت

 خالق و پدیدآورنـده تکنولـوژی   ،توقعات و نیازهای انسانی و سیاسی ـ شرایط اجتماعیاجتماعی هستند و یا 

 ؟های مختلف زمانی هستندهای ارتباطی در دوره

هـا و وسـایل   ظهـور رسـانه   کارشناسان ارتباطات، این تنها نیاز و تکنولوژی نیست کـه بـه  دیدگاه  پایهبر

 ،کنولـوژی ت :میان دخالت دارند که عبارتنـد از عامل در این  4شود، بلکه در مجموع ارتباطی جدید منجر می
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طرق  عامل به 4این .  مردم و ز فعالیتها، کارکردها یا نیازهاای امجموعه، فرهنگیشرایط سیاسی، اقتصادی و 

عبارت به.  اندها در تعامل بودههای متفاوت، با یکدیگر و در رابطه با ظهور هر یک از رسانهمختلف و با اولویت

محرکه نقش اساسـی را ایفـا   عنوان نیروی دیگر، در هر دوره و تحت شرایط متفاوت، یکی از عوامل مذکور، به

خصوص شده و در شرایط متفاوت دیگری، عامل دیگـری  کرده و بانی ظهور و یا ایجاد تغییر در یک رسانه به

 . (24. ، ص293مهرداد،)ری را بازی کرده است تثرؤمـنقش 

سـریع  اسـتمرار  واسطه تحـوالت   هند و بثرؤمـو تحول وسایل ارتباطی  گیریشکلدر مذکور عامل  چهار

تحـول در  .  کننـد نسبت به سایر عوامل پیـدا مـی   تری رانقش محوری 2122و  2121های تکنولوژیکی سال

ماند، بلکه به تغییرات اجتماعی عمیق و ظهور نظـام  وسایل ارتباطی نوین فقط در سطح تکنولوژیک باقی نمی

تعامل بین این عناصـر در ایـن چرخـه،     ،عبارتیبه.  دانجامها میکنش ها وجدیدی از نیازها، انتظارات، ارزش

ند کـه در طرحـواره   کهای ارتباطی را در آینده خلق میفنآوریهای نوینی از یابد و شکلهمواره استمرار می

  :این فراگرد به نمایش درآمده است 2شماره 

 

 

 های نوین ارتباطیگیری فنآوریفراگرد شکل. 2طرحواره شماره

 

 

ای از مجموعه

فعالیتها، کارکردها 

 یا نیازها

 

 تکنولوژی
 

 

مخاطبان انتظارات 

 عام و خاص

 

شرایط اقتصادی، 

 سیاسی، فرهنگی

 نوین  وریهایآفن

 ارتباطی
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با طرح یک  ای وکتابخانهمطالعه گیری از سه روش پیمایش اینترنتی، مصاحبه و مقاله حاضر، با بهرهدر 

گیـری و تحـوالت   عامل هستند که در شکل 4همواره همین  که آیا شود، روشن میاصلی پرسش 6فرضیه و 

و از سویی از بین عوامـل و   آفرین هستند و یا عوامل دیگری نیز در این میان اثرگذارند؟وسائل ارتباطی نقش

نگرانه، آینده این تحوالت متـأثر  ارتباطی اثرگذارترند و در یک نگاه آیندهیک بر تحوالت وسایل، کدام 2شرایط

 عوامل و یا شرایط به چه سو خواهد بود؟از 

 های جدیدکاربرد نظریه رسانه: نظری  چارچوب

اصلی ولی تمرکز  ،گرفتبهره مورد مطاعه مسالهتوان برای تبیین نظری میمختلفی  هایهگرچه از نظری

رسانه جدید، مجموعه متمایزی از  ،که براساس آنقرار گرفته است  ای جدیدهای رسانهبر نظریهدراین مقاله 

آن برای  بودن و دسترسی گسترده شهروندان به های مشترک دیجیتالیهای ارتباطات و دارای ویژگیفنآوری

تجربیات متنـی جدیـد،   ": بر این اساس واجد این معانی است ،جدیدهایمفهوم رسانه.  استفاده شخصی است

ای، مفاهیم جدید رابطـه انـدام    های رسانه ها و تکنولوژیدید بین سوژهبازنمایی جهان، روابط جهای جدید شیوه

های تکنولوژیک، تجربیات جدید روابط بین جسم، هویت و اجتماع، الگوهای جدید سـازماندهی و   زیستی با رسانه

 . (912. ، ص2932زاده، مهدی) "تولید

-اسـت کـه بـه    "شدندیجیتالی"اطالعات و ارتباطات،  فنآوریترین جنبه  براساس این نظریه، اساسی

( دوگانـه )به رمز دوتـایی  ( شدهشده و ثبتمعنای نمادین در همه اشکال رمزگذاری)واسطه آن، همه متون 

 گرایی بین همه اشکال رسـانه ای، همشدن برای نهادهای رسانهترین پیامد دیجیتالیمهم.  قابل تقلیل است

 . (912. ، ص2932زاده، مهدی)گذاری است سازمان، توزیع، دریافت و مقرراتای موجود بر حسب 

نظریه رسانه جدید مورد استناد قرار گرفته که تکیه بسیاری از تحول وسایل ارتباطی بر پایه  ،رو ایناز 

کور هـای مـذ  اینترنت، نمونه بارز رسانه جدید و تبلور ویژگـی ".  شدن و اینترنت استهمگرایی و دیجیتالی

یـد یـک   ؤپردازد که ماینترنت عالوه بر تولید و توزیع پیام، به پردازش، مبادله و ذخیره اطالعات می.  است

ای بـه لحـاب بوروکراتیـک،    مثابه ارتباطات عمومی است و صرفاً دارای فعالیـت حرفـه  اما به ،نهاد خصوصی

 . (912. ، ص2932زاده، مهدی) "استسازماندهی نشده
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خـاطر خصـلت   ایـن ویژگـی، تنهـا بـه     .  دانـد مـی "عـدم قطعیـت  "ماهیـت اینترنـت را  ، 2مارک پاستر

های الگوهای چاپ و پخـش در  ازمحدودیت "رسانه جدید"عنوان یک اینترنت به.  پسامدرنیستی آن نیست

 - 2شود، پذیر میای زیاد امکانای زیاد با عدهوگوی عدهگفت-2واسطه آن رود، چراکه بهارتباطات فراتر می

کـنش ارتبـاطی، از روابـط    -9شـود،   دریافت همزمان و تغییر و توزیع مجدد کاالهای فرهنگی ممکـن مـی  

همگرایـی  -1شـود و  پـذیر مـی  ارتباط سریع جهـانی امکـان   -4شود، جا میفضایی سرزمینی مدرنیته جابه

عصـر دوم  "درکتـا   وی .  ( 912. ، ص2932زاده، مهـدی به نقـل از  ) شودای درقالب شبکه ایجاد میرسانه

، مدعی است که گسترش تکنولوژی اطالعـات و ارتباطـات الکترونیـک، اثـرات عمیقـی برشـیوه       "رسانه ها

گـذارد، چراکـه ایـن گسـترش، شـبکه روابـط       زندگی و تفکر ما درباره خود و محیط اطراف مان برجای می

را دگرگـون  ( ارتباطـات الکترونیـک  از عصرشفاهی به عصر مبادله نوشتاری و ) "مبادله نمادین"اجتماعی و 

  . کندمی

ای و  های ماهواره  تلویزیون همراه،تلفن ی جدید ارتباطی مانند و ابزارها ها در این راستا، جهان با ظهور رسانه

ها که از  عصر دوم رسانه . متفاوت است "ها عصر اول رسانه"شده که کامال با  "ها عصر دوم رسانه"وارد  ،اینترنت

های جدید  گیری نوع جدیدی از جامعه نیز همراه شده، از طریق ادغام تکنولوژیپردازان با ظهور و شکلنظریه دیدگاه

-با تضاد انحصاری میان تولید ،ها در عصر دوم رسانه.  ای با رایانه، تلویزیون و تلفن ظاهر شده استارتباطی ماهواره

طرفه نخواهد بود، بلکه در انحصار گروهی   نه تنها دیگر یک ،و تولیدرود  ها از بین می کنندگان، پیام کنندگان و مصرف

 ،این رو از.  ای خود حامل پیام و فرهنگ خاصی است تر، هر رسانهعبارت دقیقبه.  گرفت خاص نیز قرار نخواهد

ها نیز  فرهنگآنها، آن پیامدها و  ها و فرهنگ خاصی هستند که با گسترش های الکترونیکی جدید، حامل پیام رسانه

 . (12 . ، ص2931مهرداد، ) توان به نقش رایانه و اینترنت اشاره کرد  های جدید می از میان این رسانه.  یابد انتشار می

 . (2جدول شماره )کند ها را چنین ترسیم میهای متمایز عصر اول و دوم رسانهویژگی 9دیوید هلمز
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 هااول و دوم رسانههای متمایز عصر ویژگی.  2جدول شماره 

 

 (بودنتعاملی)ها عصر دوم رسانه (پخش)ها عصر اول رسانه

 (گویندای زیاد سخن میای زیاد با عدهعده)غیر متمرکز  (گویندچند نفر برای عده زیادی سخن می)متمرکز 

 ارتباطات دو سویه است ارتباطات یک سویه است

 گریزداز کنترل دولتی می مستعد کنترل دولتی است

 شمول استکننده شهروندی جهاندموکراتیک و تسهیل های قشربندی و نابرابری استابزار رژیم

 کنندکنندگان فردیت خود را حفظ میمشارکت وار هستندصورت تودهشده و بهکنندگان تجزیهمشارکت

 فردی زمان و مکان استدارای ویژگی تأثیر و نفوذ تجربه  دارای ویژگی تأثیر و نفوذ آگاهی جمعی است

 

عصـر دیجیتـال، عصـر    )بـودن  ای ساختن یک عصر یـا دوره تعـاملی  شناسی تاریخی، دورهدر این گونه

 . های جمعی استمتمایز از عصر رسانه( رسانه اینترنت یا عصر دوم

هـای  را در مقایسه بـا رسـانه  ( عصر دوم رسانه)های جدید های ارتباطی رسانه، ظرفیت4جان ون دایک

گری، تعامـل، غنـای   سرعت، دامنه دسترسی، ظرفیت ذخیره، دقت،گزینش: سنجدقدیمی با نه شاخص می

های واسطه آن، رسانهکه به( 912 . ، ص2932مهدی زاده،) 1خصوصیتحریک، پیچیدگی، حفاظت از حریم

مقابـل، از  نوین دارای سرعت، دسترسی جغرافیایی، ظرفیت ذخیره، دقت و گـزینش مطلـوبی هسـتند و در   

لحاب دسترسی اجتماعی، تعامالت انسانی، غنای همزمان، پیچیدگی و حفاظت ازحریم خصوصی نسبت بـه  

 . تری برخودار هستندهای پیشین از مزیت پائینرسانه

که عصر نخستین  ای را تجربه کردهبراساس آنچه پیش از این آمد، تاکنون جامعه بشری دو عصر رسانه

شد که تحت  گراییفرستندهنوعی حامل ش جغرافیایی، پیام بهجمعی و گستر ارتباطوسایل  آن با توسعه

اطالعاتی و  -های ارتباطیدوره بعد که با توسعه و ادغام تکنولوژی . عنوان دهکده جهانی ازآن یاد شد

یافتند، تری در فرآیند تولید پیام محورینقش ع مخاطبان به اطالعات همراه بود،مخاطباندسترسی سری

نوید عصر بعدی   6ایمورد تأکید قرار گرفت و در نهایت، طرح مفهوم جامعه شبکه اطالعاتی مفهوم جامعه

 .دهدها را میرسانه
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 مالحظات روش شناسی کار در حوزه رسانه های جدید: روش تحقیق

ای کتابخانـه  و همچنین روش( حضوری و تلفنی)ن تحقیق از سه روش پیمایش اینترنتی، مصاحبه در ای

گیری در دسترس و در روش مصاحبه از روش در روش پیمایشی اینترنتی، از روش نمونه.  استفاده شده است

جامعه آماری را در روش پیمایش اینترنتی، استادان حوزه ارتباطـات در  .  انتخا  هدفمند استفاده شده است

در .  ا وجود دارد، در نظر گرفتـه شـده اسـت   الکترونیکی آنهداخل و خارج کشور که امکان دسترسی به پست

مرحله انتخا  نمونه نیز، پس از شناسایی استادان ارتباطات در سراسر جهـان، از طریـق مراجعـه بـه بخـش      

الکترونیکی استادان و نیز ارسال پرسشنامه های مختلف، به استخراج پستاعضای هیأت علمی سایت دانشگاه

 2211عنوان ابزار مورد استفاده در روش پیمایش اینترنتی، برای پرسشنامه بهاین .  برای آنها اقدام شده است

نفـر از   21از ایـن بـین، حـدود    .  اند، ارسال شده استنفر از افراد نمونه که به روش در دسترس انتخا  شده

، 2122سر بـردن در تعطـیالت کریسـمس    نفر به دلیل به 41حدود .  دادند عدم موافقت برای همکاری خبر

نفر در  3)صاحبنظر حوزه ارتباطات  24به جز .  اندعدم رویت پرسشنامه را با ارسال پیغام خودکار اعالم کرده

همچنـین در  .  اند، سایر افراد نمونه به پرسشنامه ارسالی پاسخ نداده(نفر در خارج کشور 3داخل کشور و نیز 

. مبتنی بر تجربه فعالیت، تألیفات و)موضوع بحث  نفره از استادان مرتبط با 21روش مصاحبه، به تهیه لیستی 

در روش مصاحبه، .  نفر از اساتید حاضر به همکاری شدند 4اقدام شد که پس از تماس با آنها، در نهایت ( . . 

دلیـل  بـه .  و دریافـت آرای آنهـا اقـدام شـد    ( تلفنی و یا حضـوری ) برای انجام مصاحبه  ییهاپرسشبه تهیه 

صورت حضوری تلفنی و یک مورد از آنها بهها به روشمورد از مصاحبه 9شوندگان، احبهمحدودیت زمانی مص

ای نیز از ابزار فیش و روش فیش برداری استفاده شـده اسـت،  در   با ذکر اینکه در روش کتابخانه . انجام شد

 . شودشونده در این مقاله اقدام میو مصاحبهادامه به معرفی افراد پرسش 
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  شوندگانمشخصات پاسخگویان و مصاحبه.  2شمارهجدول 

 

نفـر از اسـاتید و صـاحبنظران حـوزه      21پژوهش حاضـر بـه یـاری    : توان گفتمبتنی بر جدول فوق می

نفر در آمریکا و  2نفر آنها در ایران،  22 . نفر زن هستند 9نفر مرد و  22این تعداد ارتباطات انجام شده که از 

نفـر دارای دکتـرای    21از مجموع افراد نمونه، یک نفر فـوق دکتـرای بـرق،    .  نفر نیز در کانادا اقامت دارند 2

یـز دارای دکتـرای   ارتباطات، یک نفر دارای دکترای آموزش، یک نفر دارای دکترای شنودشناسی و یک نفر ن

نفر دارای رتبه  4از این میان  . مطالعات ترجمه شفاهی و یک نفر دارای دکترای روانشناسی اجتماعی هستند

نفـر نیـز فاقـد رتبـه و عضـویت       2نفر بدون ذکر رتبه علمی و  4نفر دانشیار،  2نفر استادیار،  3علمی استاد، 

، 21علمی هستندشونده در آن عضو هیأتپرسش یا مصاحبه هایی که افراداسامی دانشگاه.  علمی هستندهیأت

رایـت اسـتیت، ایـالتی کالیفرنیـا،      ،دوبـک سایمون فریز، طباطبایی، آزاد اسالمی، علم و صنعت،  عالمه: شامل

 . هستند فرانسیسکو و هاوایی، ساننجرج فاکس، نرد وستر

 

 تعداد و توضیحات عنوان

اصغر محکـی، احمـد تـوکلی، علـی     علی(: نفر خارج از کشور 3نفر داخل کشور و  3)نفر  26 تعداد کل افراد پرسش شونده

-اصغر کیا، امیدعلی مسعودی، حسین امامی، مجید مجدنیا، حسن سبیالنگرانمایه پور، علی

میـد  ، 22، کلِال جیف21، جان رینارد2راکِر . مری اِل، 3رابرت رید، 2نانسی داکسبریاردستانی، 

 24، گری فونتاین29، اولین ژان پاین22کیلیون. سی

 داود زارعیان، محمد مهدی فرقانی، علی اکبر جاللی، غالمرضا آذری: نفر 4 تعداد کل افراد مصاحبه شونده

 زن 9مرد و  29 جنسیت پرسش شوندگان  

 نفر 4 جنسیت مصاحبه شوندگان 

 نفر کانادا 2نفر آمریکا و  2نفر ایران،  3 کشور پرسش شوندگان

 نفر ایران 4 شوندگانکشور مصاحبه

 2نفر شنودشناسی و  2نفر دارای دکترای آموزش،  2نفر دارای دکترای علوم ارتباطات،  22 شوندگانمدارک تحصیلی پرسش

 نفر دکترای روانشناسی اجتماعی 2شفاهی، نفر مطالعات ترجمه 

های داخل و خارج کشور  با رتبه های علمی نفر از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه 22 شوندگانسوابق تحصیلی پرسش

نفر فاقد رتبه و   2نفر بدون ذکر رتبه علمی،  4نفر ،  1نفر، استادیار  2نفر،  دانشیار  4استاد 

 علمیعضویت هیأت

 نفر دارای دکترای ارتباطات و یک نفر دارای فوق دکترای برق 9 شوندگاندارک تحصیلی مصاحبهم

 نفر دانشیار 2نفر استادیار و  9 شوندگانسوابق تحصیلی مصاحبه
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 تحقیق هایو پرسش هاهفرضی

رسـد، بـین   نظـر مـی  بـه  :فرضیه آن عبارت است از.  اصلی است پرسش 6مقاله دارای یک فرضیه و  این

 های ارتباطی رابطه وجود دارد؟فنآوریبا توسعه  2122و   2121های های اجتماعی سالرخدادها و جنبش

های مورد بحث، در تحول وسایل ارتباطی در سال و شرایطی چه عوامل :نیز به این شرح هستند پرسشها

بیشتر متأثر از عامـل   2122و  2121های توسعه وسایل ارتباطی در سال  ؟اندبوده برخوردارثری ؤمـاز نقش 

بانی خبـر بـا توسـعه    دروازه -9اند؟ تکنولوژیکی بوده و یا از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیر گرفته

 گیـرد؟ گرایـی شـکل مـی   انجامد یا نوع جدیـدی از فرسـتنده  گرایی میهای نوین ارتباطی به مخاطبفنآوری

هـایی  ای چیست و چـه ویژگـی  ای و شبکهجامعه انسانی بعدی پیش روی بشر، پس از جامعه اطالعاتی، توده

 اطالعاتی در دهه دوم قرن بیسـت و  -نوین ارتباطی فنآوریروی های پیشها و فرصتمهمترین چالش دارد؟

 ارتباطی، فرجام وسایل ارتباطی قدیمی چه خواهد بود؟های فنآوریدر جریان پیدایی و توسعه  یکم چیست؟

 های پژوهشیافته

و ( در روش پیمایش اینترنتی)های پژوهش است که از پرسشنامه شود، یافتهآنچه در این بخش ارائه می

 . استخراج شده است( در روش مصاحبه)ها پاسخ مصاحبه

کـه عمـده    دهـد آرا نشـان مـی  بندی جمع: ارتباطیگیری، توسعه و تغییر وسایل عوامل مؤثر در شکل -

 هـای گیری، تغییر و توسعه وسایل ارتبـاطی در سـال  عامل تکنولوژی را در شکل( 29با فراوانی )صاحبنظران 

های مردم و نیز عامل تغییـر در سـبک   عامل تغییر در انتظارات و خواسته.  اندمؤثر برشمرده 2122و  2121

و همچنین عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با فراوانی ( فعالیت و نیازهاکارکرد، )زندگی روزمره 

امـل رقـابتی، حمـایتی و تشـویقی     ع بـه  کمترین پاسخ در این میان . اند، به عنوان عامل دوم شناخته شده2

 . مربوط است

شـرایط   کـه  دهـد یبندی آرا نشان مجمع: گیری، توسعه و تغییر وسایل ارتباطیشرایط مؤثر در شکل -

در اولویـت بعـدی، شـرایط بحرانـی از      6از باالترین میزان فراوانی، شرایط عادی با فراوانی  2خاص با فراوانی 

نفر نیز همـه مـوارد،    4 . اندرا بدون پاسخ گذاشته پرسشنفر نیز این  2 . دارند حداقل آرا با فراوانی یک قرار
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عنوان شرایط مـؤثر در ایجـاد، تغییـر و توسـعه وسـایل      سایر را بهمنافع تجاری و مقتضیات زمانی و مکانی و 

 . اندبر شمرده 2122تا  2121های ارتباطی در سال

-می بندی آرا نشانجمع : های نوین ارتباطیفنآوریرابطه بین تحوالت اجتماعی و سیاسی با تحوالت  -

های نوین ارتبـاطی متقابـل و   فنآوریوالت ، رابطه بین تحوالت اجتماعی و سیاسی با تح2دهد که با فراوانی 

 . های نوین ارتباطی بر تحوالت اجتماعی و سیاسی مؤثر ارزیابی شده استفنآوریتأثیر  2همچنین با فراوانی 

های نوین ارتباطی یـاد  فنآورییک مورد از عدم رابطه و یک مورد نیز از تأثیر تحوالت سیاسی و اجتماعی بر 

  . شده است

هـا در ایـن بخـش    یافتـه : گیری تحوالت سیاسی و اجتمـاعی های اجتماعی در شکلش رسانهمیزان نق -

نفر با انتخا  گزینه  2نفر از افراد پرسش شونده و مصاحبه شونده با انتخا  گزینه زیاد،  3دهد که نشان می

گیـری تحـوالت   شکلهای اجتماعی در رسانه نفر با انتخا  گزینه متوسط، معتقد به اثرگذاری نقش 1زیاد و 

براین اساس، این اثرگذاری در حـد بـاال و   .  هستند 2122و  2121های سالهای سیاسی و اجتماعی و جنبش

  . بدون آرای کم، خیلی کم یا عدم قائل شدن به نقش، عنوان شده است

دهـد کـه   نشـان مـی  برآینـد آرا  : 2122و  2121هـای  های نـوین در سـال  فنآوریمهمترین تحول در  -

، گسترش شبکه های اجتماعی، و پس از آن 3شونده با فراوانی مهمترین تحول از دید افراد پرسش و مصاحبه

های بعدی نیـز   و در اولویت 4های آن با فراوانی  همراه و افزایش ظرفیت های جدید گوشی تلفنظهور نسل

  تبلتـی، ادغـام و خریـد چنـد     انقـال  ،ها، گسترش اینترنت . دی . وی . تر شدن دیمواردی همچون فشرده

شـدن   ای و نیـز فـردی  های بزرگ اینترنتی و راه اندازی چنـد شـبکه مـاهواره   شبکه اجتماعی توسط شرکت

 . ها و افزایش سرعت آنها یاد شده استرسانه

نگـاهی   :های اطالعاتی و ارتباطی در نیمه دوم قرن بیست و یکمفنآوریبینی در خصوص توسعه پیش -

ای پر از تحـوالت در  شوندگان از تنوع آرا در این خصوص حکایت دارد که از آیندهبه پاسخ مصاحبه و پرسش

های مختلف همچون و ، آموزش، بازاریابی، توسعه ارتباطات مجازی، تغییـر فرهنـگ جهـانی، ارتبـاط     حوزه

همچنـین  .  اندگفتهسخن . . . اجتماعی وبیشتر با کرات، مشارکت بیشتر فرستنده در مبادله اطالعات و تأثیر 
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هـا و   فنـآوری کننـده ایـن   های تولیـد های جدید و نیز شرکتفنآوریاداره و کنترل جوامع انسانی توسط   از

هـا و افـزایش   شـدن رسـانه  ای، فـردی مفهومی سواد رسانه، بی(موج چهارم)ایجاد عصر مجازی  ،آنهاصاحبان 

ای، اسـتفاده  مند رایانـه  باطات چهره به چهره و جایگزینی ارتباطات واسطهشدن ارت سرعت ارتباطات، ضعیف

  . یادشده استهمراه بیشتر از اینترنت از طریق تلفن

برآیند آرا در این خصوص حاکی از آن است کـه از   :بانی خبرنحوه حاکمیت مخاطب و چگونگی دروازه -

 نفر به حـذف دروازه  2اند، پاسخ نداده پرسشنفر که به این  1صاحبنظر پرسش و مصاحبه شونده به جز  21

بانی خبـر بـدون حـذف آن تأکیـد     نفر به تغییر و بازبینی در نحوه دروازه 29بانی خبر و حاکمیت مخاطب و 

 . رخ خواهد نمود . . . های جدید تصویری، تیتری وقالب اند که با ساختار وکرده

توان تصویر روشنی از جهـان آینـده   نمی: توان از مجموع آرا گفت اینکهآنچه می: جامعه بعدی انسانی -

ارائه کرد، با این حال، وجود تعداد محدودی نظر مشابه در بین صاحبنظران از گرایش جامعه آینده به سـمت  

از : تـوان طیفـی از آرا را شـاهد بـود    ، مـی در این میان.  شدن حکایت دارند لی و نیز مجازیماشینی، دیجیتا

کند تا مجـدنیا  یاد می( ترین نوع جامعهعنوان انسانی و با اخالقیبه( )عج)توکلی که از جامعه حضرت مهدی 

جامعـه نظـم و انضـباط و    ای، جامعـه فراشـبکه  توان به همچنین می.  گویدمی که از یک عزلت جمعی سخن

جامعـه  های اجتماعی مجازی، جامعه آزاد با کمترین حـریم خصوصـی،   های اجتماعی پراکنده در شبکهحلقه

  . ماشینی محض و جامعه مبتنی بر فضای مجازی اشاره کرد –انسانی 

توان نگـاه بـه   در مجموع می: های نوین ارتباطیفنآوریای و نگاه به آینده جهان ناشی از تحوالت رسانه -

مثبت و خوشبینانه است و نگاه سه نفـر از آنهـا بـه آینـده     ( 24با فراوانی )آینده را از دید عمده صاحبنظران 

 . بدبینانه و نگاه یکی از آنها نه مثبت و منفی به آینده است

نهـا بـه   صـاحبنظر، تنهـا دو نفـر از آ    21دهد که از برآیند این نشان می: آینده وسایل ارتباطی قدیمی -

هـای قـدیمی و    های ارتباطی پیشین اعتقاد دارند و بقیه با بیشترین تأکیـد، از همگرایـی بـین رسـانه    حذف شیوه

هـا،   فنـآوری های بعدی با نسبت مساوی، به تغییر و تحوالت جدی در  در اولویت . گویندسخن می( نفر 2)جدید 
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 افراد مصـاحبه .  اندکرده های نوین اشاره ارتباطات سنتی در قالبهای قدیمی و نوین، تداوم  همزیستی بین رسانه

 . اندتأکید کرده گرایش ترکیبی به جای همگرایی نیز و ی قدیمی و جدیدهارسانهبر تعامل بین شونده نیز 

 21صاحبنظر،  21دهد که از مجموع آرا نشان می: و دنیای واقعی( اینترنت)تعامل بین دنیای مجازی  -

و دنیـای واقعـی بـه جـای تعامـل      ( اینترنـت )از آنها، معتقد به نوع جدیدی از تعامل بین دنیای مجـازی   نفر

    .  اندیا مخالف آن بوده اند وپاسخ نداده پرسشاین و مخاطب هستند و بقیه نیز یا به  فرستنده

، قائـل بـه   (3بـا فراوانـی   ) دهد کـه عمـده صـاحبنظران   مجموع آرا نشان می: های عصر بعدیویژگی - 

تأکیـد بـر سـلطه     6در اولویت بعدی نیز با فراوانـی  .  مشارکت مخاطبان در تولید پیام در عصر بعدی هستند

، 4گرایی مجازی با فراوانی های بعدی جمعو در اولویت 1تکنولوژیکی و پس از آن فردگرایی مفرط با فراوانی 

  . قرار دارندنظمی نهادیافته با فراوانی یک ی و   2فراوانی کنترل فرستنده از سوی مخاطب با 

ترین چالش آینـده،  براساس مجموع آرا، عمده :های پیش روی انسان در جهان آیندهها و فرصتچالش -

بر انسان،  فنآوریهای بعدی نیز سلطه  در اولویت . است( 6فراوانی ) نظمیگسترش اعتراضات اجتماعی و بی

هـای   ها یا گرداندان و سهامداران شرکتهای مربـوط بـه رسـانه   انزواگرایی و آرایی چون تسلط صاحبان رسانه

مهمترین فرصـت نیـز از نظـر همـین     .  ها و غیره قراردارند اجتماعی، کمبود وقت انسان در برابر حجم رسانه

تعاملی های بعدی نیز در اولویت.  است( 2انی با فراو) صاحبنظران، همزیستی فضای مجازی در زندگی واقعی

قراردارنـد کـه    انعطاف پذیری و کنترل مخاطبان بـر واحـدهای پیـام    و بودن ارتباط بین فرستنده و مخاطب

 از دیگر فرصت.  اختصاص دارد (با فراوانی یک)بر مسایل انسانی و آشتی با طبیعت  کمترین انتخا  به تأکید

یازهای اولیه و ایجاد صـلح پایـدار و   طرف شدن ن مجازی و افزایش سرعت دانایی، بر در جریان ایجاد عصرها 

برد حقوق شهروندی  ها و پیش آزادیگرایی و افزایش ، اخالقهای نوین فنآوریدر صورت برخورد مناسب با 

  . ها عنوان شده است و کاهش شدت سانسور و نظارت دولت

-فتـه های حاصل از این مطالعه، الزم است که بـه یا با استفاده از داده رد یا اثبات فرضیه تحقیقاما برای 

-به منظور رد یا اثبات فرضیه تحقیق  از این رو و . نیز اشاره شودهای پیمایش اینترنتی و مصاحبه های روش
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هـای   فنـآوری بـا توسـعه     2122و 2121هـای  های اجتماعی سـال  ها وجنبش بین رخداد رسدبه نظر می)

 . شوداقدام می 9تا  2شماره  هایو نمودار 9گیری از جدول شماره به بهره، (وجود دارد ، ارتباطباطیارت

    

و  2121 هایویژه در سالسیاسی جهان به -گیری تحوالت اجتماعیهای اجتماعی در شکلنقش رسانه.  9جدول شماره 

2122 

  کل   درصد جمع کل فراوانی گزینه ها

 استادان خارجی استادان داخلی

 %93 6 2 4 خیلی زیاد

 %49 2 1 2 زیاد

 %22 9 2 2 متوسط

 %1 1 1 1 کم

 %1 1 1 1 خیلی کم

 %1 1 1 1 فاقد نقش

 %211 26 3 3 جمع کل

 

، به نقـش بـاالی   از صاحبنظراندرصد  32، نشانگر این مطلب است که 2و نمودار شماره  9جدول شماره

 2122و  2121هـای  ویـژه در سـال   گیری تحوالت اجتماعی و سیاسی جهان بههای اجتماعی در شکلرسانه

انـد کـه در مجمـوع از اثبـات فرضـیه      درصد نیز این نقش را در حد متوسط ارزیابی کـرده  22.  اعتقاد دارند

 . تحقیق و وجود رابطه بین این دو متغیر مربوطه حکایت دارد
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 2122و  2121های ویژه در سالگیری تحوالت اجتماعی ـ سیاسی جهان بهدر شکلهای اجتماعی نقش رسانه. 2شماره  نمودار

 

هـای  گیـری جنـبش  ه به نظر شما کدام گزینه بیش از همـه در شـکل  ک پرسشاین های مربوط به پاسخ

از  اکیها حپاسخ.  کندآفرین بوده است، نیز به اثبات فرضیه تحقیق کمک مینقش 2122و  2121های سال

  . استمربوط  21با فراوانی و های اجتماعی گزینه گسترش شبکهها به پاسخبیشترین تعداد است که  آن

 های اقتصادی  سیاسی های نوین و بحران فنآوریهای دسترسی به گزینه 4، با فراوانی یت بعدیاولودر 

ایـن   بـر  . قرار دارنـد ( با فراوانی یک)سبک زندگی جدید و گسترش نقش فضاهای مجازی در جهان واقعی و 

درصـد از   11دد بر اثبات فرضیه این تحقیق است که به اسـتناد آن،   تأکیدی مجنیز  2اساس، نمودار شماره 

گیـری  های اجتماعی در مقایسه بـا سـایر عوامـل در شـکل     شونده، بر نقش مؤثر گسترش شبکهافراد پرسش

  . اندتأکید کرده 2122و  2121های های سالجنبش

 خیلی زیاد

37% 

 زیاد

44% 

 متوسط

09% 

 متوسط زیاد خیلی زیاد
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 2122و  2121های های سالعامل موثر در شکل گیری جنبش. 2نمودار شماره

 

در برابر صاحبنظران تواند پاسخ آن به اثبات فرضیه تحقیق کمک کند، آرای ی که مییهاپرسشاز دیگر 

های  فنآوریاجتماعی و سیاسی با تحوالت است که با کدام گزینه در خصوص رابطه بین تحوالت  پرسشاین 

قابل درک اسـت کـه براسـاس آن،     چنین ،9؟ از نسبت بین آرا در نمودار شماره ارتباطی موافق هستیدنوین 

 92هـای نـوین ارتبـاطی و نیـز     فنـآوری وجود رابطه متقابل بین تحوالت اجتماعی و سیاسی با بر درصد  41

م وجـود رابطـه بـین    درصد برای عد 4های نوین ارتباطی بر تحوالت و نیز نسبت مساوی فنآوریدرصد تأثیر 

های نوین ارتباطی تأکیـد  فنآوریو تحول درصد برای تأثیر تحوالت اجتماعی و سیاسی بر توسعه  4این دو و 

 . کرده اند

اصرار به ایـن باشـد کـه     اگر.  اشاره دارد ا به وجود رابطه متقابل بین آنهاه این میان بیشترین پاسخ در 

هـای نـوین بـر    فنـآوری ها یعنی تأثیر  گذارد، اولویت بعدی انتخا تأثیر میآنها بر دیگری بیشتر  یک ازکدام

  . است پرسشتحوالت، پاسخ این 

دسترسی به فناوری  

 های نوین

21% 

گسترش شبکه های  

 اجتماعی

11% 

بحران های 

 سیاسی -اقتصادی

21% 

 همه گیری اینترنت

21% 

 سایر

1% 

 سیاسی -بحران های اقتصادی گسترش شبکه های اجتماعی دسترسی به فناوری های نوین

 سایر همه گیری اینترنت
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 های نوین ارتباطینوع رابطه بین تحوالت اجتماعی و سیاسی با تحوالت فنآوری. 9نمودار شماره 

 

هـای  بـین رخـدادها وجنـبش   رسـد،  نظر میبه)برآیند آنچه ذکر شد، همگی از اثبات فرضیه این تحقیق 

وجود رابطـه ایـن دو   و ( های ارتباطی رابطه وجود دارد؟فنآوریبا توسعه  2122 و  2121های اجتماعی سال

  . متغیر حکایت دارد

پرسش اصلی این تحقیق، شامل اطالعات در خور توجه است و از این  6های مرتبط با هر یک از اما یافته

 و شـرایطی  چـه عوامـل  کـه   پرسـش در پاسخ به این   .شودها توضیح داده مییافتهرو در ادامه در مورد این 

نمـودار   ؟بـوده انـد   ثـری برخـوردار  ؤمــ از نقش  های مورد بحث، سالدرتحول وسایل ارتباطی به خصوص در

تغییر و توسعه وسـایل ارتبـاطی    بر ایجاد، ثرؤدر خصوص عوامل مـ صاحبنظرانآرای  تواند بیانگرمی 4شماره

عامل تحوالت حوزه  (درصد 92) عمده صاحبنظران ،مذکورراساس نمودار ب.  باشد 2122و 2121های در سال

 2122 و 2121 وسـایل ارتبـاطی در سـال     توسـعه گیری،تغییر و شکلبیش از سایر عوامل در تکنولوژیکی را

یـر در سـبک زنـدگی روزمـره     نیز عامل تغی های مردم وانتظارات و خواستهعامل تغییر در.  اندمؤثر برشمرده

 22قتصـادی و فرهنگـی بـا نسـبت مسـاوی      اجتماعی، او همچنین عوامل سیاسی، (نیازها فعالیت و کارکرد،)

دسترسی به 

 فناوریهای نوین

29% 

 رابطه متقابل 

92% 

تأثیر فناوری ها بر  

 تحوالت

92% 

تأثیر تحوالت بر 

 فناوری ها

1% 

عدم رابطه بین این  

 دو

4% 

 تأثیر فناوری ها بر تحوالت رابطه متقابل  دسترسی به فناوریهای نوین

 عدم رابطه بین این دو تأثیر تحوالت بر فناوری ها



                                                                         22، شماره پیاپی 2، شماره 6نسخه فارسی  دوره  -مجله جهانی رسانه

08   

 

در ایـن خصـوص شـناخته     ثرؤمـدرصد، از دیگر عوامل  6درصد و عامل رقابتی، حمایتی و تشویقی با نسبت 

 . اندشده

 

 

 

 2122و  2121های برایجاد، تغییر و توسعه وسایل ارتباطی در سال ثرؤعوامل مـ. 4نمودار شماره 

 

، حاکی از این واقعیت اسـت کـه از دیـد    1نمودار شماره اول تحقیق نیز،  پرسشدر پاسخ به بخش دوم 

درصد، بیش از سـایر شـرایط    91ریزی شده با نسبت عمده صاحبنظران، شرایط خاص یا همان شرایط برنامه

  . اندآفرین بودهنقش 2122و  2121های و توسعه وسایل ارتباطی در سال در ایجاد، تغییر

.  انـد درصد از دیگـر عوامـل مـؤثر بـوده     1درصد و شرایط بحرانی نیز با نسبت  91شرایط عادی با نسبت

 بحث نقش بحران از این رو مورد تأکید قرار نگرفته که از دید برخی از صاحبنظران، شرایط بحران فقـط مـی  

ولی بـه   ،ها و وسایل را ایجاد کنند فنآوریگیری ایده برخی ند با توجه به اوج نیاز در این ایام، جرقه شکلتوا

تغییر در انتظارات و 

 خواسته های مردم

21% 

تحوالت حوزه 

 تکنولوژیکی

96% 

عوامل سیاسی، 

اجتماعی، فرهنگی و  

 اقتصادی

22% 

عوامل رقابتی، عوامل 

 حمایتی و تشویقی

6% 

تغییر در سبک زندگی 

کارکردها، )روزمره 

 (فعالیتها و نیازها

22% 

 تحوالت حوزه تکنولوژیکی تغییر در انتظارات و خواسته های مردم

 عوامل رقابتی، عوامل حمایتی و تشویقی عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

 (کارکردها، فعالیتها و نیازها)تغییر در سبک زندگی روزمره 
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گیری، تغییر و ریزی شده قابلیت شکلشوند که طی شرایط عادی یا برنامههای ناپایداری منجر می تکنولوژی

  . یابندتوسعه می

 

 

 2122و  2121های بر ایجاد، تغییر و توسعه وسایل ارتباطی در سال ثرؤشرایط مـ.  1نمودار شماره 

 

بیشـتر   2122و 2121هـای  سـال توسعه وسایل ارتبـاطی در اینکه مبنی بر حقیق تدوم  پرسشدر پاسخ 

توان به می اند؟گرفتهایط اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی تأثیراز شر عامل تکنولوژیکی بوده و یا متأثر از

 . اشاره کرد 6 شماره نمودار

صـفر  )درصـد بـیش از شـرایط سیاسـی      42اساس این نمودار، تحوالت حوزه تکنولوژیکی بـا نسـبت    بر

مـورد تأکیـد قـرار    ( درصـد  92) فنآوریو تعامل شرایط با ( درصد 6)، اجتماعی (درصد 6)، اقتصادی (درصد

ارتبـاطی در  گیری، تغییر و توسعه وسـایل بر این اساس، عوامل تکنولوژیکی بیش از شرایط در شکل.  اندداده

 . اندهای مورد بحث مؤثر بوده سال

 شرایط خاص

91% 

 شرایط عادی

91% 

 شرایط بحرانی

1% 

 بدون پاسخ

21% 

 سایر

21% 

 سایر بدون پاسخ شرایط بحرانی شرایط عادی شرایط خاص
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در اینجا نیز براساس آنچه در بخش فرضیه تحقیق ذکر شد، تأکید می شود، گرچه رابطه بین تحـوالت   

شی های نوین با تحوالت اجتماعی و سیاسی رابطه دارد، ولی این رابطه و تأثیر آن بیش از آنچه که نافنآوری

ها بر تحوالت سیاسی، اجتماعی و  فنآوریاز شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد، بیشتر متأثر از تأثیر 

  . اقتصادی است

 

 

و  2121مقایسه اثرگذاری عوامل تکنولوژیکی و یا شرایط بر ایجاد،تغییر وتوسعه وسایل ارتباطی درسالهای . 6نمودار شماره

2122 

 

دروازه بانی خبر با توسعه فن آوری هـای  اینکه ( باز پرسشنامه پرسشهااز )تحقیق  9 پرسشدر پاسخ به 

: بایـد گفـت   گیـرد؟ یا نوع جدیدی از فرستنده گرایی شـکل مـی   نوین ارتباطی به مخاطب گرایی می انجامد

و  پاسخ نـداده انـد   پرسشکه به این ( درصد 21)نفر  1ر این خصوص حاکی است که از به جز دبرآیند آرای 

 برحاکمیـت مخاطـب و  و یک درصـد  بدون حذف آن  ،به تغییر و بازبینی در نحوه دروازه بانی خبر درصد 61

براین اساس، دروازه بانی خبر در آینده حـذف نشـده، بلکـه دچـار     .  تأکید کرده اندحذف دروازه بانی خبر و 

  . تغییر و بازبینی خواهد شد

 شرایط اجتماعی

1% 
 شرایط سیاسی

1% 
 شرایط اقتصادی

6% 

تحوالت حوزه 

 تکنولوژیکی

11% 

تعامل شرایط با 

 فناوری

92% 

 تعامل شرایط با فناوری تحوالت حوزه تکنولوژیکی شرایط اقتصادی شرایط سیاسی شرایط اجتماعی
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جامعه انسانی بعدی پیش روی بشر پس از جامعـه اطالعـاتی، تـوده ای و     تحقیق، 4 پرسشدر پاسخ به 

تـوان تصـویر   نمـی مبتنی بـر تنـوع آرای صـاحبنظران،    : باید گفت هایی دارد؟شبکه ای چیست و چه ویژگی

روشنی از جهان آینده ارائه کرد با این حال، وجود تعداد محدودی نظر مشابه در بین صاحبنظران از گـرایش  

این تفاوت آرا در حدی است که .  ینده به سمت ماشینی، دیجیتالی و نیز مجازی شدن حکایت دارندجامعه آ

نمـاد اخالقـی تـرین    ( )عج)از نظر توکلی در خصوص جامعه حضرت مهدی  ؛در آن می توان طیفی از نظرات

احبنظران، در براساس آرای صـ .  شاهد بودرا یک عزلت جمعی  در خصوص ایجاد، تا نظر مجدنیا (نوع جامعه

جای تعامل فرستنده و و دنیای واقعی به( اینترنت)ع جدیدی از تعامل بین دنیای مجازی نوبشر شاهد  ،آینده

 :تـوان گفـت  مـی ( درصد بدون پاسخ 4بدون لحاب )های عصر بعدی در ارتباط با ویژگی.  خواهد بودمخاطب 

درصـد،   22درصد، سلطه تکنولوژی  22نسبت  براساس آرای صاحبنظران مشارکت مخاطبان در تولید پیام با

نظمی نهاد یافتـه  درصد، بی 2درصد، کنترل فرستنده از سوی مخاطب  21گرایی درصد، جمع 22فردگرایی 

اساس  بعدی ذکر شده که بر های عصر عنوان ویژگیگرایی صفر درصد به درصد، اصالت به انسان و طبیعت 4

  . تحقیق، افزایش مشارکت مخاطبان در عصر بعدی در تولید پیام است پرسشاین آرا، پاسخ 

 -نـوین ارتبـاطی   فنـآوری روی  هـای پـیش   هـا و فرصـت   مهمترین چـالش که  پرسشدر پاسخ به این 

گسـترش  : شـوندگان بایـد گفـت    بـا اتکـا بـه آرای پرسـش     اطالعاتی در دهه دوم قرن بیست ویکم چیست؟

از دیگـر   . تـرین چـالش آینـده شـناخته شـده اسـت      درصد مهم 92نظمی با نسبت اعتراضات اجتماعی و بی

  . یاد کرد( درصد26)انزواگرایی  و( درصد 22)برانسان فنآوریلطه س ازها می توان چالش

( درصـد  41) همزیستی فضای مجازی در زنـدگی واقعـی   نیز باید مهمترین فرصت را هادر بحث فرصت

نعطـاف پـذیری و کنتـرل    ، ا(درصد 41) تعاملی بودن ارتباط بین فرستنده و مخاطبپس از آن نیز .  دانست

تـوان از  میرا ( درصد 1)مسایل انسانی و آشتی با طبیعت و تأکید بر ( درصد 21) مخاطبان بر واحدهای پیام

: ن گفتتوادر مجموع با تأکید بر نظر مصاحبه شوندگانی همچون فرقانی می.  های آینده دانستدیگر فرصت

نها خـود  آهای نوین در عین حال که می توانند یک فرصت باشند، بسته به نحوه برخورد ما با فنآوریتوسعه 

هـا و پـیش    گرایی و افزایش آزادیتوانند به اخالقدر عین حال که می.  محسو  شوندتوانند یک چالش می
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 مصـاحبه .  منجر شـوند نیز نظمی و غیره بیتوانند به بروز هرج و مرز و میمنجر شوند، برد حقوق شهروندی 

 های نوین را نظر به افزایش سطح دانایی بشر، سراسر فرصـت مـی   فنآوریشوندگانی مانند جاللی نیز توسعه 

  . دانند

هـای ارتبـاطی، فرجـام    فنـآوری در جریان پیـدایی و توسـعه   )این تحقیق  پرسشدر ارتباط با آخرین   -

بیشـترین تأکیـد بـر    : توان گفـت می صاحبنظراننیز به استناد آرای ( ایل ارتباطی قدیمی چه خواهد بود؟وس

 21)هـا   فنـآوری ، پس از آن تغییر و تحوالت جدی در (درصد 91)های قدیمی و جدید همگرایی بین رسانه

 21)های نـوین  در قالب، تداوم ارتباطات سنتی (درصد 21)های قدیمی و نوین ، همزیستی بین رسانه(درصد

های بعدی در اولویت( گرایش ترکیبی به جای همگرایی ،یتعامل( )درصد 22)با نسبت مساوی و سایر ( درصد

 هستند که بر این اساس، وسایل ارتباطی قدیمی به حیات خود ادامه داده و قدم در میدان همگرایی با رسانه

  . های جدید قرار خواهند داد

 اتشنهادینتیجه گیری و پ

هـا،  عامل تکنولوژی، فعالیت 4گرچه حکایت از این دارد که مورد تحلیل از موضوع دست آمده شواهد به

هـا، کارکردهـا یـا     ای از فعالیـت ، مجموعـه یکارکردها یا نیازها، شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماع

ولـی بنـابر مقتضـیات     ،شـوند ارتباطی منجر میگیری وسایل به شکل( مردم)نیازها و نیز انتظارات مخاطبان 

تـوان بـه عوامـل    شوند که از جملـه آنهـا مـی   آفرین میزمانی و مکانی، عوامل جدیدی نیز در این میان نقش

دهد کـه آنچـه در   های این مقاله نشان مییافته.  و غیره اشاره کرد ، نظامی، تشویقیرقابتی، حمایتی، رقابتی

.  عامل تکنولوژیکی است اند،آفرین بودهنقش 2122و  2121های سالدر وسایل ارتباطیتغییر و توسعه  ایجاد،

پس  شرایط خاص بیش از همه و ،(ریزی نشدهبرنامه)بحرانی  و (ریزی شدهبرنامه)خاص  از بین شرایط عادی،

ن این میا بحرانی درشرایط .  اطی نوین هستندغییر و توسعه وسایل ارتب تآن شرایط عادی قادر به ایجاد، از

  . ایده های نو را دارند نقش جرقه ایجاد

کـه   اسـت های ارتباطی، برآیند آرا نشـانگر آن  فنآوریدر بحث نسبت اثرگذاری عوامل و شرایط بر توسعه 

های ارتباطی نـوین  فنآوریتحوالت حوزه تکنولوژیکی بیش از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر توسعه 
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، ایـن دو دارای  های ارتبـاطی فنآوریبا توسعه  در بحث رابطه بین تحوالت اجتماعی و سیاسی.  اندموثر بوده

رابطه معنا و متقابل با یکدیگر بوده و با اصرار به تأثیرگذاری یکی از آنها بر دیگری، ایـن اثرگـذاری عمـدتاز از    

  . گیردهای ارتباطی صورت می فنآوریسوی وسایل و 

هـای   های مورد بحث، گسترش شبکه و رسـانه  اجتماعی و سیاسی جهان در سالهمچنین در تحوالت 

 اند، با این توضیح که این اثرگذاری بعد تسریع کنندگی و نیز سـرعت بوده مؤثریش از سایر عوامل اجتماعی ب

سوی های اعمال شده از  ها و ممنوعیت سرگذاشتن برخی محدودیت بخشی به جریان افزایش دانایی و پشت

  . ها را داشته است دولت

هـای همـراه   های اجتماعی، ظهور نسل جدید تلفنگسترش شبکه ی حاصل از این مطالعه،هایافتهبراساس 

 فاصـله سـال   جملـه مهمتـرین تحـوالت ارتبـاطی در     انقال  تبلتی از وخدمات متنوع آن،گسترش اینترنت و

گیـری انـواع   نشـان از شـکل  ای، در جوامع شـبکه ها  راییگچنین انواع همهم.  بوده است2122 و 2121های

و  جدیـد  و یهای قدیمهمگرایی بین رسانه دهدنتایج نشان می.  دارند . . ها همچون فراگیر، زیستی و رسانه

  . در این عرصه رخ خواهد داد فنآوریتحوالت جدی در  و تغییر و های جدیدتداوم ارتباطات سنتی در قالب

 چنـد نگاهی به سیر وسایل ارتباطی قدیمی نیز، از جریان داستان همگرایی در آنها و نیز حرکت آنها به سمت 

و بـاالخره تحقـق    گیری بیشتر از اینترنتو نیز بهرهو غیره ( رادیو) صداو  (سینما، تلویزیون)بعدی شدن در تصویر 

و   چرخه ارتباطات، امکـان مشـارکت   آفرینی مخاطبان درکه خالقیت، پویایی و نقش داردحکایت  ایجامعه شبکه

هـای اجتمـاعی و    ای وتقویت پیوسـتگی پذیری بیشتر مخاطبان در نشر پیام، نوعی احیایی ارتباطات ذرهمسئولیت

 . های ارتباطی در آینده نزدیک رقم خواهد زد توسعه شبکه روابط انسانی به مدد تکنولوژی

تواند میکه آینده هد دنگری ارتباطی در دهه دوم قرن بیست ویکم نشان میآیندهیافته نهایی در زمینه 

و ، آموزش، بازاریابی، توسعه ارتباطات مجازی و حل و فصل مسایل بشر  هایحوزه مختلف در تحوالت پر از

و یـا   همراه لفن، استفاده بیشتر از اینترنت از طریق تدر این فضا، تغییر فرهنگ جهانی، ارتباط بیشتر با کرات

هـا و  فنـآوری کننده ایـن  های تولیدهای جدید و نیز شرکتفنآوریحتی اداره و کنترل جوامع انسانی توسط 

هـا و افـزایش   شـدن رسـانه  ای، فـردی مفهومی سواد رسانه، بی(موج چهارم)صاحبان آنها، ایجاد عصر مجازی 
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ای و غیـره  منـد رایانـه  گزینی ارتباطـات واسـطه  شدن ارتباطات چهره به چهره و جایسرعت ارتباطات، ضعیف

بشر انقال  تاریخ اساسی دیگری را به کمک تحوالت ناشی از توسـعه   مسلم است که در این بین آنچه . باشد

 .اینترنت تجربه خواهد کرد

از دهد که افـزایش مشـارکت مخاطبـان در تولیـد پیـام،      تبیین ویژگیهای عصر بعدی، تصویری ارائه می

نیز های دموکراتیک آن و  آفرینی اینترنت و آثار ویژگی با نقش هایافتهاین .  های آن است ویژگی ترینعمده

اینکه در عصر بعـدی  .  سازگار استر ادعای پاستر،  کنولوژی اطالعات و ارتباطات الکترونیک بنا گسترش ت

پیوندد و با قایل شدن بـه نقـش بیشـتر    وقوع میه های ارتباطی   فنآوریها، با تحوالتی که در حوزه رسانه

، (شدن مخاطب با حاکمیت ارتباطات استصرف نظر از نظر آذری که معتقد به قربانی)مخاطب در تولید پیام 

  . بانی خبر خواهند شدها مجبور به بازنگری اساسی در مفهوم دروازهرسانه

های نوین را گسترش نابسامانی رسانه های پاسخگویان مهمترین چالش ،دست آمدههای بهبراساس یافته

مجـاورت   هـای نـوین همزیسـتی و   های رسـانه فرصت اند وسلطه تکنولوژی بر انسان دانسته های اجتماعی و

 . ذکرشده است بودن این رسانه ها تعاملی زندگی واقعی و بیشتر فضای مجازی و

 نوعی حاکمیـت خـوش   نشانگر گرچه ،وسایل ارتباطی استادان حوزه ارتباطات در خصوص آینده نگری یندهآ

ولی در عین حال پاسخگویان تصویر واحدی درباره نقش وسایل ارتباطی وآینده جوامع انسانی ترسـیم  ، بینانه است

 –انسـانی ،  ، آزادایهای فراشبکهای با نامآنها از جامعه.  اختالف نظر عمیقی در این حوزه مشهود است نکرده اند و

 . اندنی محض و  فضای مجازی و غیره، برای جامعه انسانی یاد کردهماشی

 اطالعات و ارتباطات و همگرایی آن با سایر حوزه فنآوریحوزه  سریعتحوالت  براساس آنچه در خصوص

 عصر جدیدی حکایت دارند که در ایـن نگـاره بـه آن    از آغاز آنها، که همگی آینده این تحوالت ذکر شد و ها

پـذیری در نشـر   که در آن خالقیت، پویایی، مشارکت و مسـئولیت  عصری.  شوداطالق می هاعصر سوم رسانه

هـای   تقویـت پیوسـتگی   ای،حسی، نـوعی احیـایی ارتباطـات ذره    های نانو ،زیستی وپیام و توسعه تکنولوژی

مدد  های عصر دوم رسانه بهکاستیباالخره گذر از  و فضای مجازی اجتماعی و توسعه شبکه روابط انسانی در

  . خواهد آمدهای نوین ارتباطی  تکنولوژی
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هـای ارتبـاطی بـه خـود      فنـآوری ها و در برابر تحوالت شگرفی که وسـایل و  به عصر سوم رسانه نزدیک

نگـری  ایران، با تحلیل روند این تحـوالت و نیـز آینـده    ویژههمه کشورها، به رسد کهنظر می ضروری به، خواهند دید

 . با این تحوالت اقدام کنندخود سو کردن به هم ،سال آتی 11تحوالت احتمالی تا 

های مختلف پرداخته شده ولی، این امر نیازمند توجـه   در اجالس و گردهمایی مسالهگرچه تاکنون بارها به این  

ناشـی از    نسـلی   تحـوالت   به  توجهبا   همچنین.  گامی با تحوالت جهانی استهم ریزی و تالش برایبیشتر، برنامه

، اقتصـادی  تحوالت اجتماعی، سیاسی  بر  های ارتباطی و اجتماعیتأثیر وسایل ارتباطی بر این نسل و نیز تأثیر رسانه

  . رسدنظر می بهضرورت غیره، پرداختن به این مهم، یک  و

ثیر عمیـق ابزارهـای نـوین    أت به توجه های متولی ارتباطات باسازمان نهادها و ،استاز همین رو شایسته 

هایشان پژوهش سرلوحه فعالیت بازنگری جدی در وظایف اجرایی و توسعه بخش آموزش و ارتباطی اهتمام و

و  ارتبـاطی  هایفنآوریای در زمانی که شاهد شتا  تحوالت باالخره اینکه افزایش سواد رسانه.  داشته باشند

های ارتبـاطی  تکنولوژیبه هر حال زیرا  ،استجامعه مهستیم یکی از نیازهای اساسی  ایتحقق جامعه شبکه

 تقویـت احسـاس مسـئولیت اجتمـاعی      و ایفقط ارتقا سـواد رسـانه   کنند وبه جوامع تحمیل می خودشان را

 .  باشند ثرؤاین شرایط مـ در هارسانه استفاده مطلو  از در فراگرد گزینش و تواندمخاطبان می

ریـزی شـده بـا    و برنامـه شوندگان برای مواجهه مناسـب   راهکارهای ارائه شده از سوی مصاحبهتوجه به 

و همگـامی فرهنـگ و   ای در ارتباط با تکنولوژی ارتقای سطح دانایی و سواد رسانه: جهان آینده نیز که شامل

هـای سـنتی و   پایبنـدی بـر ارزش  قوانین با آنها و نیز تالش برای استفاده مناسب از ابزارهای نوین ارتبـاطی،  

هسـتند،  مختلف،  یشتر از آنها در حوزهگیری بحفظ فرهنگ، توجه به نخبگان و روشنفکران و وضع آنها، بهره

  . در این ارتباط، ضروری به نظر می رسند

عوامـل   این مدل، در  .پردازیممی خودهای یافتهبیان بصری به ، 2واره شماره با استفاده از طرحپایان در 

 .استیکدیگر ترسیم شده  بر نیز میزان رابطه واثرگذاری آنها های نوین ارتباطی وفنآوریشرایط مؤثر بر  و
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 ارائه یک مدل ارتباطی. 2واره شمارهطرح
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 پی نوشت ها
 

0
شود که منظور از شـرایط بحرانـی،   در این نگاره، از سه گروه از شرایط شامل عادی، بحرانی و خاص یاد می  

-بحران از لحاب لغوی به معنی آشفتگی و تغییـر حالـت  " .دهدریزی نشده است که به ناگاه رخ میشرایط برنامه

 .ریـزی شـده اسـت   منظور از شرایط خاص نیـز، شـرایط برنامـه    ( .222: 2962آراسته خو، ) "ناگهانی استهای 

شـود کـه   همچنین در این مقاله از عوامل تشویقی، حمایتی، نظامی، تکنولوژیکی، رقـابتی و اجتمـاعی یـاد مـی    

ها ، دولت(2121به یک صدم گوگل در سال  21ماننده پروژه )منظور از عوامل تشویقی، اشاره به تالش شرکتها 

هـای تکنولـوژیکی کـه بـه     برای خلق ایده 2122میلیارد یورویی کمیسیون اروپا در سال  2مانند تعیین جایزه )

هـای نظـامی   هایی است کـه سـازمان  منظور از عوامل نظامی، تالش. و غیره دارد( بهبود زندگی بشر کمک کند

-ها این تجهیزات و امکانات بعد همگـانی مـی  مدت دهند که بعد ازبرای تجهیز نیروهای نظامی خود صورت می

های های با آنتن رادیویی از نمونهاینترنت در گذشته و رایانه اختصاصی سربازان آمریکایی و طراحی لباس. یابند

هـای فرهنگـی، سیاسـی،    همچنین، منظور از عوامل حمایتی در این نگاره، حمایت. کنونی در این خصوص است

هـای  مانند طرح)گیرد ها و غیره صورت میها، رسانهها، شرکتو غیره است که توسط دولت اقتصادی، اجتماعی

منظـور از عوامـل رقـابتی و    (. زدایـی در آمـازون  و زیست محیطی گوگل در راسـتای جلـوگیری از جنگـل    اجتماعی

هـای  خـدمات جدیـد در حـوزه   جهانی برای تولید، تغییر و توسعه کاالها و  های بزرگهای شرکتاقتصادی نیز تالش

هـا و  منظور از عوامل تکنولوژیکی نیز تالش. شوندای جدید، این تولیدات دچار تحول میمختلف است که با خلق ایده

طـور انبـوه تولیـد و    های بین المللی و سپس بـه اقدامات صورت گرفته در حوزه تکنولوژی  است که ابتدا در نمایشگاه

 .شوندمیارائه 

 

2
  M.Poster 

3
  D. Holmes 

4
  J. Van Dijk 

5
 Speed, Reach, Storage Capacity, Accuracy, Selectivity, Interaction, Stimuli Richness, 

Complexity, Privacy Protection  
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های ای فزاینده روابط خود را در شبکهگونهتوان شکلی از جامعه تعریف کرد که بهای را میجامعه شبکه6

های اجتماعی ارتباطات رو در رو یا آنها را تدریج جایگزین شبکههایی که بهدهد، شبکهای سامان میرسانه

ای در حال شکل دادن به شیوه های اجتماعی و رسانهمعنی است که شبکه آنهاین ب. کنندتکمیل می

های این تمام واحدها و قسمتها این شبکه. دهی اصلی و ساختارهای بسیار مهم جامعه مدرن هستندسازمان

 .،ص2932زاده، مهدی) کندهم متصل میطور روزافزونی بهرا به( هاها و سازمانافراد، گروه)بندی صورت

926). 
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 John Reinard 
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 elvyn jean pine 

14
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