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چکیده
هدف اصلی این مقاله ،شناسایی عوامل و شرایط مـﺆثر در تحول وسایل ارتباطی نوین و آیندهنگری ارتباطی آن از منظر
استادان ارتباطات است که بر پایه یک فرضیه (وجود رابطه بین رخدادها و جنبشهای اجتماعی سالهای  2121و  2122با
توسعه فنآوریهای ارتباطی) و  6پرسش اصلی (عوامل و شرایط مـﺆثر در تحوالت وسایل ارتباطی در سالهای مورد بحث و
نسبت آنها در اثرگذاری بر تحوالت ،آینده وسایل ارتباطی قدیمی و نیز دروازهبانی خبر ،جامعه انسانی بعدی و ویژگیهایی آن
و چالشها و فرصتهای پیشروی بشر) استوار است .این مقاله ،بر روشهای پیمایش اینترنتی ،مصاحبه و کتابخانهای متکی
است که به تحلیل آرای استادان داخلی و خارجی در راستای اهداف مقاله میپردازد که از جمله یافتههای آن اینکه ،شرایط
خاص ،از قدرت اثرگذاری بیشتری بر تحوالت وسایل ارتباطی و نیز بر شکلگیری تحوالت و جنبشهای سالهای  2121و
 2122برخوردار بودهاند .در نگاه آیندهنگرانه (با عدم تصویری روشن از آن) ،تحوالت فنآورانه و وسایلارتباطی ،بشر را در برابر
جامعهانسانی بعدی (با نامهای احتمالی همچون "فراشبکهای"" ،آزاد"" ،انسانی– ماشینی محض" و " فضای مجازی") قرار
میدهد .جامعهای که همگرایی وسایل ارتباطی قدیمی و جدید ،دگرگونی مفهوم دروازهبانیخبر ،مشارکت فرستنده در
مبادالت اطالعات و تأثیر اجتماعی بیشتر او و توسعه ارتباطات مجازی ،از جمله ویژگیهای آن خواهد بود .با نگاهخوشبینانه
به این آینده که به "عصر سوم رسانهها" قابل نامگذاری است ،الزمه ورود به آن را میتوان ،برنامهریزی بلندمدت ،ارتقای -
دانایی و سواد رسانهای و همگامی فرهنگی و قانونی با تحوالت فنآورانه دانست.
کلید واژهها :وسایل ارتباطی ،فرستندهگرایی ،مخاطبگرایی ،مشارکترسانهای مخاطب ،دروازهبانی خبری
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مقدمه
همواره در طول تاریخ زندگی بشر ،نیاز و تالش برای پاسخگویی به هر یک از انواع نیازها ،سبب شده تا
انسانها ،موفق به ساخت و استفاده از وسایل ،ابزارها و امکانات مختلفی در پاسخ به این نیازها شوند .یکی از
انواع نیازها ،نیازهای اجتماعی است که " با زیستن در جمع ،کم و بیش ارضا میشود" (فرهنگی ،2931 ،ص.
.)292
همین زیستن در میان جمع و تالش برای برقراری ارتباط با افراد مختلف و نیز تالش برای تسهیم تجـار و
دانستهها و انتقال پیام مورد نظر است که پیدایش نوعی از انواع وسایل به نام وسایل ارتباطی را موجب شده اسـت.
تجربه نشان داده ،هر میزان نیاز به برقراری ارتباط ،بسته به توسعه و دگرگونی جوامع انسانی افـزایش یافتـه ،نـوع
این وسایل نیز متأثر از این توسعه و نیز تحت تأثیر تغییرات تکنولوژیکی و فنآوری ،متفاوتتر شده است.
هر کدام از اختراعات و ابداعات فنی گوناگونی که در طول تاریخ ،در زمینـه انتقـال و انتشـار پیـامهـای
انسانی پدید آمدهاند ،ترکیب و طبیعت وسایل ارتباطی را دگرگون ساختهاند .البته تحول وسـایل ارتبـاطی،
یک پدیده استثنائی نیست و جزئی از جریان کلی تحول تاریخ بشری بـهشـمار مـیرود (معتمـدنژاد،2939 ،
صص ) 223-222 .که در این نوشتار بهصورت خاص ،به مطالعه تحوالت وسایل ارتباطی در سالهای2121
و ، 2122تأثیرات آن ،و نیز آیندهنگری این تحوالت از منظر استادان ارتباطات پرداخته میشود.
طرح مسئله :تاثیرگذاری نظام ارتباطی جدید بر جوامع
یکی از مسائل اصلی که در حوزه ارتباطات اجتماعی همواره مطرح بوده است ،تعیین دامنه نفوذ و سطح
تأثیرگذاری وسایل ارتباطی بر تکوین و تکامل جوامع انسانی است .اینکه آیا رسانههای جمعی ،مولد شـرایط
اجتماعی هستند و یا شرایط اجتماعی ـ سیاسی و توقعات و نیازهای انسانی ،خالق و پدیدآورنـده تکنولـوژی
های ارتباطی در دورههای مختلف زمانی هستند؟
برپایه دیدگاه کارشناسان ارتباطات ،این تنها نیاز و تکنولوژی نیست کـه بـه ظهـور رسـانههـا و وسـایل
ارتباطی جدید منجر میشود ،بلکه در مجموع  4عامل در این میان دخالت دارند که عبارتنـد از :تکنولـوژی،
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شرایط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ،مجموعهای از فعالیتها ،کارکردها یا نیازها و مردم .این  4عامل به طرق
مختلف و با اولویتهای متفاوت ،با یکدیگر و در رابطه با ظهور هر یک از رسانهها در تعامل بودهاند .بهعبارت
دیگر ،در هر دوره و تحت شرایط متفاوت ،یکی از عوامل مذکور ،بهعنوان نیروی محرکه نقش اساسـی را ایفـا
کرده و بانی ظهور و یا ایجاد تغییر در یک رسانه بهخصوص شده و در شرایط متفاوت دیگری ،عامل دیگـری
نقش مـﺆثرتری را بازی کرده است (مهرداد ،293،ص.)24 .
چهار عامل مذکور در شکلگیری و تحول وسایل ارتباطی مـﺆثرند و به واسطه تحـوالت اسـتمرار سـریع
تکنولوژیکی سالهای  2121و  2122نقش محوریتری را نسبت به سایر عوامل پیـدا مـیکننـد .تحـول در
وسایل ارتباطی نوین فقط در سطح تکنولوژیک باقی نمیماند ،بلکه به تغییرات اجتماعی عمیق و ظهور نظـام
جدیدی از نیازها ،انتظارات ،ارزشها و کنشها میانجامد .بهعبارتی ،تعامل بین این عناصـر در ایـن چرخـه،
همواره استمرار مییابد و شکلهای نوینی از فنآوریهای ارتباطی را در آینده خلق میکند کـه در طرحـواره
شماره  2این فراگرد به نمایش درآمده است:

مجموعهای از

شرایط اقتصادی،

فعالیتها ،کارکردها

سیاسی ،فرهنگی

یا نیازها

فنآوریهای نوین
ارتباطی

تکنولوژی

طرحواره شماره .2فراگرد شکلگیری فنآوریهای نوین ارتباطی

انتظارات مخاطبان
عام و خاص
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در مقاله حاضر ،با بهرهگیری از سه روش پیمایش اینترنتی ،مصاحبه و مطالعه کتابخانهای و با طرح یک
فرضیه و  6پرسش اصلی ،روشن میشود که آیا همواره همین  4عامل هستند که در شکلگیـری و تحـوالت
وسائل ارتباطی نقشآفرین هستند و یا عوامل دیگری نیز در این میان اثرگذارند؟ و از سویی از بین عوامـل و
شرایط ،2کدام یک بر تحوالت وسایلارتباطی اثرگذارترند و در یک نگاه آیندهنگرانه ،آینده این تحوالت متـأثر
از عوامل و یا شرایط به چه سو خواهد بود؟
چارچوب نظری  :کاربرد نظریه رسانههای جدید
گرچه از نظریههای مختلفی میتوان برای تبیین نظری مساله مورد مطاعه بهرهگرفت ،ولی تمرکز اصلی
دراین مقاله بر نظریههای رسانهای جدید قرار گرفته است که براساس آن ،رسانه جدید ،مجموعه متمایزی از
فنآوریهای ارتباطات و دارای ویژگیهای مشترک دیجیتالی بودن و دسترسی گسترده شهروندان به آن برای
استفاده شخصی است .مفهوم رسانههایجدید ،بر این اساس واجد این معانی است" :تجربیات متنـی جدیـد،
شیوههای جدید بازنمایی جهان ،روابط جدید بین سوژهها و تکنولوژی های رسانه ای ،مفاهیم جدید رابطـه انـدام
زیستی با رسانه های تکنولوژیک ،تجربیات جدید روابط بین جسم ،هویت و اجتماع ،الگوهای جدید سـازماندهی و
تولید" (مهدیزاده ،2932 ،ص.)912 .
براساس این نظریه ،اساسی ترین جنبه فنآوری اطالعات و ارتباطات" ،دیجیتالیشدن" اسـت کـه بـه-
واسطه آن ،همه متون (معنای نمادین در همه اشکال رمزگذاریشده و ثبتشده) به رمز دوتـایی (دوگانـه)
قابل تقلیل است .مهمترین پیامد دیجیتالیشدن برای نهادهای رسانهای ،همگرایی بین همه اشکال رسـانه
ای موجود بر حسب سازمان ،توزیع ،دریافت و مقرراتگذاری است (مهدیزاده ،2932 ،ص.)912 .
از این رو ،نظریه رسانه جدید مورد استناد قرار گرفته که تکیه بسیاری از تحول وسایل ارتباطی بر پایه
همگرایی و دیجیتالیشدن و اینترنت است" .اینترنت ،نمونه بارز رسانه جدید و تبلور ویژگـیهـای مـذکور
است .اینترنت عالوه بر تولید و توزیع پیام ،به پردازش ،مبادله و ذخیره اطالعات میپردازد که مﺆیـد یـک
نهاد خصوصی ،اما بهمثابه ارتباطات عمومی است و صرفاً دارای فعالیـت حرفـهای بـه لحـاب بوروکراتیـک،
سازماندهی نشدهاست" (مهدیزاده ،2932 ،ص.)912 .
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مارک پاستر ،2ماهیـت اینترنـت را"عـدم قطعیـت"مـیدانـد .ایـن ویژگـی ،تنهـا بـه خـاطر خصـلت
پسامدرنیستی آن نیست .اینترنت بهعنوان یک "رسانه جدید" ازمحدودیتهای الگوهای چاپ و پخـش در
ارتباطات فراتر میرود ،چراکه بهواسطه آن -2گفتوگوی عدهای زیاد با عدهای زیاد امکانپذیر میشود- 2 ،
دریافت همزمان و تغییر و توزیع مجدد کاالهای فرهنگی ممکـن مـیشـود-9 ،کـنش ارتبـاطی ،از روابـط
فضایی سرزمینی مدرنیته جابهجا میشود -4 ،ارتباط سریع جهـانی امکـانپـذیر مـیشـود و -1همگرایـی
رسانهای درقالب شبکه ایجاد میشود (به نقـل از مهـدیزاده ،2932 ،ص . )912 .وی درکتـا "عصـر دوم
رسانه ها" ،مدعی است که گسترش تکنولوژی اطالعـات و ارتباطـات الکترونیـک ،اثـرات عمیقـی برشـیوه
زندگی و تفکر ما درباره خود و محیط اطراف مان برجای میگـذارد ،چراکـه ایـن گسـترش ،شـبکه روابـط
اجتماعی و "مبادله نمادین" (از عصرشفاهی به عصر مبادله نوشتاری و ارتباطـات الکترونیـک) را دگرگـون
میکند.
در این راستا ،جهان با ظهور رسانهها و ابزارهای جدید ارتباطی مانند تلفن همراه ،تلویزیون های ماهوارهای و
اینترنت ،وارد "عصر دوم رسانهها" شده که کامال با "عصر اول رسانهها" متفاوت است .عصر دوم رسانهها که از
دیدگاه نظریهپردازان با ظهور و شکلگیری نوع جدیدی از جامعه نیز همراه شده ،از طریق ادغام تکنولوژیهای جدید
ارتباطی ماهوارهای با رایانه ،تلویزیون و تلفن ظاهر شده است .در عصر دوم رسانهها ،با تضاد انحصاری میان تولید-
کنندگان و مصرف کنندگان ،پیامها از بین میرود و تولید ،نه تنها دیگر یک طرفه نخواهد بود ،بلکه در انحصار گروهی
خاص نیز قرار نخواهد گرفت .بهعبارت دقیقتر ،هر رسانهای خود حامل پیام و فرهنگ خاصی است .از این رو،
رسانههای الکترونیکی جدید ،حامل پیامها و فرهنگ خاصی هستند که با گسترش آنها ،آن پیامدها و فرهنگها نیز
انتشار مییابد .از میان این رسانههای جدید میتوان به نقش رایانه و اینترنت اشاره کرد ( مهرداد ،2931 ،ص.)12 .
دیوید هلمز 9ویژگیهای متمایز عصر اول و دوم رسانهها را چنین ترسیم میکند (جدول شماره .)2
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جدول شماره  .2ویژگیهای متمایز عصر اول و دوم رسانهها
عصر اول رسانهها (پخش)

عصر دوم رسانهها (تعاملیبودن)

متمرکز (چند نفر برای عده زیادی سخن میگویند)

غیر متمرکز (عدهای زیاد با عدهای زیاد سخن میگویند)

ارتباطات یک سویه است

ارتباطات دو سویه است

مستعد کنترل دولتی است

از کنترل دولتی میگریزد

ابزار رژیمهای قشربندی و نابرابری است

دموکراتیک و تسهیلکننده شهروندی جهانشمول است

مشارکتکنندگان تجزیهشده و بهصورت تودهوار هستند

مشارکتکنندگان فردیت خود را حفظ میکنند

دارای ویژگی تأثیر و نفوذ آگاهی جمعی است

دارای ویژگی تأثیر و نفوذ تجربه فردی زمان و مکان است

در این گونهشناسی تاریخی ،دورهای ساختن یک عصر یـا دوره تعـاملیبـودن (عصـر دیجیتـال ،عصـر
اینترنت یا عصر دوم رسانه) متمایز از عصر رسانههای جمعی است.
جان ون دایک ،4ظرفیتهای ارتباطی رسانههای جدید (عصر دوم رسانه) را در مقایسه بـا رسـانههـای
قدیمی با نه شاخص میسنجد :سرعت ،دامنه دسترسی ،ظرفیت ذخیره ،دقت،گزینشگری ،تعامـل ،غنـای
تحریک ،پیچیدگی ،حفاظت از حریمخصوصی( 1مهدی زاده ،2932،ص )912 .که بهواسطه آن ،رسانههای
نوین دارای سرعت ،دسترسی جغرافیایی ،ظرفیت ذخیره ،دقت و گـزینش مطلـوبی هسـتند و درمقابـل ،از
لحاب دسترسی اجتماعی ،تعامالت انسانی ،غنای همزمان ،پیچیدگی و حفاظت ازحریم خصوصی نسبت بـه
رسانههای پیشین از مزیت پائینتری برخودار هستند.
براساس آنچه پیش از این آمد ،تاکنون جامعه بشری دو عصر رسانهای را تجربه کرده که عصر نخستین
آن با توسعه وسایل ارتباط جمعی و گسترش جغرافیایی ،پیام بهنوعی حامل فرستندهگرایی شد که تحت
عنوان دهکده جهانی ازآن یاد شد .دوره بعد که با توسعه و ادغام تکنولوژیهای ارتباطی -اطالعاتی و
دسترسی سریع مخاطبان به اطالعات همراه بود،مخاطبان نقشمحوریتری در فرآیند تولید پیام یافتند،
مفهوم جامعه اطالعاتی مورد تأکید قرار گرفت و در نهایت ،طرح مفهوم جامعه شبکهای 6نوید عصر بعدی
رسانهها را میدهد.
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روش تحقیق :مالحظات روش شناسی کار در حوزه رسانه های جدید
در این تحقیق از سه روش پیمایش اینترنتی ،مصاحبه (حضوری و تلفنی) و همچنین روش کتابخانـهای
استفاده شده است .در روش پیمایشی اینترنتی ،از روش نمونهگیری در دسترس و در روش مصاحبه از روش
انتخا هدفمند استفاده شده است .جامعه آماری را در روش پیمایش اینترنتی ،استادان حوزه ارتباطـات در
داخل و خارج کشور که امکان دسترسی به پستالکترونیکی آنها وجود دارد ،در نظر گرفتـه شـده اسـت .در
مرحله انتخا نمونه نیز ،پس از شناسایی استادان ارتباطات در سراسر جهـان ،از طریـق مراجعـه بـه بخـش
اعضای هیأت علمی سایت دانشگاههای مختلف ،به استخراج پستالکترونیکی استادان و نیز ارسال پرسشنامه
برای آنها اقدام شده است .این پرسشنامه بهعنوان ابزار مورد استفاده در روش پیمایش اینترنتی ،برای 2211
نفر از افراد نمونه که به روش در دسترس انتخا شدهاند ،ارسال شده است .از ایـن بـین ،حـدود  21نفـر از
عدم موافقت برای همکاری خبر دادند .حدود  41نفر به دلیل بهسر بـردن در تعطـیالت کریسـمس ،2122
عدم رویت پرسشنامه را با ارسال پیغام خودکار اعالم کردهاند .به جز  24صاحبنظر حوزه ارتباطات ( 3نفر در
داخل کشور و نیز  3نفر در خارج کشور) ،سایر افراد نمونه به پرسشنامه ارسالی پاسخ ندادهاند .همچنـین در
روش مصاحبه ،به تهیه لیستی  21نفره از استادان مرتبط با موضوع بحث (مبتنی بر تجربه فعالیت ،تألیفات و.
 ) . .اقدام شد که پس از تماس با آنها ،در نهایت  4نفر از اساتید حاضر به همکاری شدند .در روش مصاحبه،
به تهیه پرسشهایی برای انجام مصاحبه ( تلفنی و یا حضـوری) و دریافـت آرای آنهـا اقـدام شـد .بـهدلیـل
محدودیت زمانی مصاحبهشوندگان 9 ،مورد از مصاحبهها به روشتلفنی و یک مورد از آنها بهصورت حضوری
انجام شد .با ذکر اینکه در روش کتابخانهای نیز از ابزار فیش و روش فیش برداری استفاده شـده اسـت ،در
ادامه به معرفی افراد پرسش و مصاحبهشونده در این مقاله اقدام میشود.
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جدول شماره .2مشخصات پاسخگویان و مصاحبهشوندگان
عنوان
تعداد کل افراد پرسش شونده

تعداد و توضیحات
 26نفر ( 3نفر داخل کشور و  3نفر خارج از کشور) :علیاصغر محکـی ،احمـد تـوکلی ،علـی
گرانمایه پور ،علیاصغر کیا ،امیدعلی مسعودی ،حسین امامی ،مجید مجدنیا ،حسن سبیالن-
اردستانی ،نانسی داکسبری ،2رابرت رید ،3مری اِل .راکِر ،2جان رینارد ،21کلِال جیف ،22میـد
24
سی .کیلیون ،22اولین ژان پاین ،29گری فونتاین

تعداد کل افراد مصاحبه شونده

 4نفر :داود زارعیان ،محمد مهدی فرقانی ،علی اکبر جاللی ،غالمرضا آذری

جنسیت پرسش شوندگان

 29مرد و  9زن

جنسیت مصاحبه شوندگان

 4نفر

کشور پرسش شوندگان

 3نفر ایران 2 ،نفر آمریکا و  2نفر کانادا

کشور مصاحبهشوندگان

 4نفر ایران

مدارک تحصیلی پرسششوندگان

 22نفر دارای دکترای علوم ارتباطات 2 ،نفر دارای دکترای آموزش 2 ،نفر شنودشناسی و 2
نفر مطالعات ترجمه شفاهی 2 ،نفر دکترای روانشناسی اجتماعی

سوابق تحصیلی پرسششوندگان

 22نفر از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاههای داخل و خارج کشور با رتبه های علمی
استاد  4نفر ،دانشیار  2نفر ،استادیار  1نفر  4 ،نفر بدون ذکر رتبه علمی 2 ،نفر فاقد رتبه و
عضویت هیأتعلمی

مدارک تحصیلی مصاحبهشوندگان

 9نفر دارای دکترای ارتباطات و یک نفر دارای فوق دکترای برق

سوابق تحصیلی مصاحبهشوندگان

 9نفر استادیار و  2نفر دانشیار

مبتنی بر جدول فوق میتوان گفت :پژوهش حاضـر بـه یـاری  21نفـر از اسـاتید و صـاحبنظران حـوزه
ارتباطات انجام شده که از این تعداد  22نفر مرد و  9نفر زن هستند 22 .نفر آنها در ایران 2 ،نفر در آمریکا و
 2نفر نیز در کانادا اقامت دارند .از مجموع افراد نمونه ،یک نفر فـوق دکتـرای بـرق 21 ،نفـر دارای دکتـرای
ارتباطات ،یک نفر دارای دکترای آموزش ،یک نفر دارای دکترای شنودشناسی و یک نفر نیـز دارای دکتـرای
مطالعات ترجمه شفاهی و یک نفر دارای دکترای روانشناسی اجتماعی هستند .از این میان  4نفر دارای رتبه
علمی استاد 3 ،نفر استادیار 2 ،نفر دانشیار 4 ،نفر بدون ذکر رتبه علمی و  2نفـر نیـز فاقـد رتبـه و عضـویت
هیأتعلمی هستند .اسامی دانشگاههایی که افراد پرسش یا مصاحبهشونده در آن عضو هیأتعلمی هستند،21
شامل :عالمه طباطبایی ،آزاد اسالمی ،علم و صنعت ،سایمون فریز ،دوبـک ،رایـت اسـتیت ،ایـالتی کالیفرنیـا،
جرج فاکس ،نرد وسترن ،سانفرانسیسکو و هاوایی هستند.
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فرضیهها و پرسشهای تحقیق
این مقاله دارای یک فرضیه و  6پرسش اصلی است .فرضیه آن عبارت است از :بـهنظـر مـیرسـد ،بـین
رخدادها و جنبشهای اجتماعی سالهای  2121و  2122با توسعه فنآوریهای ارتباطی رابطه وجود دارد؟
پرسشها نیز به این شرح هستند :چه عوامل و شرایطی در تحول وسایل ارتباطی در سالهای مورد بحث،
از نقش مـﺆثری برخوردار بودهاند؟ توسعه وسایل ارتباطی در سالهای  2121و  2122بیشتر متأثر از عامـل
تکنولوژیکی بوده و یا از شرایط اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی تأثیر گرفتهاند؟  -9دروازهبانی خبـر بـا توسـعه
فنآوریهای نوین ارتباطی به مخاطبگرایی میانجامد یا نوع جدیـدی از فرسـتندهگرایـی شـکل مـیگیـرد؟
جامعه انسانی بعدی پیش روی بشر ،پس از جامعه اطالعاتی ،تودهای و شبکهای چیست و چـه ویژگـیهـایی
دارد؟ مهمترین چالشها و فرصتهای پیشروی فنآوری نوین ارتباطی -اطالعاتی در دهه دوم قرن بیسـت و
یکم چیست؟ در جریان پیدایی و توسعه فنآوریهای ارتباطی ،فرجام وسایل ارتباطی قدیمی چه خواهد بود؟
یافتههای پژوهش
آنچه در این بخش ارائه میشود ،یافتههای پژوهش است که از پرسشنامه (در روش پیمایش اینترنتی) و
پاسخ مصاحبهها (در روش مصاحبه) استخراج شده است.
 عوامل مﺆثر در شکلگیری ،توسعه و تغییر وسایل ارتباطی :جمعبندی آرا نشـان مـیدهـد کـه عمـدهصاحبنظران (با فراوانی  )29عامل تکنولوژی را در شکلگیری ،تغییر و توسعه وسایل ارتبـاطی در سـالهـای
 2121و  2122مﺆثر برشمردهاند .عامل تغییر در انتظارات و خواستههای مردم و نیز عامل تغییـر در سـبک
زندگی روزمره (کارکرد ،فعالیت و نیازها) و همچنین عوامل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی با فراوانی
 ،2به عنوان عامل دوم شناخته شدهاند .کمترین پاسخ در این میان بـه عامـل رقـابتی ،حمـایتی و تشـویقی
مربوط است.
 شرایط مﺆثر در شکلگیری ،توسعه و تغییر وسایل ارتباطی :جمعبندی آرا نشان میدهـد کـه شـرایطخاص با فراوانی  2از باالترین میزان فراوانی ،شرایط عادی با فراوانی  6در اولویـت بعـدی ،شـرایط بحرانـی از
حداقل آرا با فراوانی یک قرار دارند 2 .نفر نیز این پرسش را بدون پاسخ گذاشتهاند 4 .نفر نیز همـه مـوارد،
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منافع تجاری و مقتضیات زمانی و مکانی و سایر را بهعنوان شرایط مـﺆثر در ایجـاد ،تغییـر و توسـعه وسـایل
ارتباطی در سالهای  2121تا  2122بر شمردهاند.
 رابطه بین تحوالت اجتماعی و سیاسی با تحوالت فنآوریهای نوین ارتباطی :جمعبندی آرا نشان می-دهد که با فراوانی  ،2رابطه بین تحوالت اجتماعی و سیاسی با تحوالت فنآوریهای نوین ارتبـاطی متقابـل و
همچنین با فراوانی  2تأثیر فنآوریهای نوین ارتباطی بر تحوالت اجتماعی و سیاسی مﺆثر ارزیابی شده است.
یک مورد از عدم رابطه و یک مورد نیز از تأثیر تحوالت سیاسی و اجتماعی بر فنآوریهای نوین ارتباطی یـاد
شده است.
 میزان نقش رسانههای اجتماعی در شکلگیری تحوالت سیاسی و اجتمـاعی :یافتـههـا در ایـن بخـشنشان میدهد که  3نفر از افراد پرسش شونده و مصاحبه شونده با انتخا گزینه زیاد 2 ،نفر با انتخا گزینه
زیاد و  1نفر با انتخا گزینه متوسط ،معتقد به اثرگذاری نقش رسانههای اجتماعی در شکلگیـری تحـوالت
سیاسی و اجتماعی و جنبشهای سالهای  2121و  2122هستند .براین اساس ،این اثرگذاری در حـد بـاال و
بدون آرای کم ،خیلی کم یا عدم قائل شدن به نقش ،عنوان شده است.
 مهمترین تحول در فنآوریهای نـوین در سـالهـای  2121و  :2122برآینـد آرا نشـان مـیدهـد کـهمهمترین تحول از دید افراد پرسش و مصاحبهشونده با فراوانی  ،3گسترش شبکه های اجتماعی ،و پس از آن
ظهور نسلهای جدید گوشی تلفن همراه و افزایش ظرفیت های آن با فراوانی  4و در اولویت های بعدی نیـز
مواردی همچون فشردهتر شدن دی .وی .دی .ها ،گسترش اینترنت ،انقـال تبلتـی ،ادغـام و خریـد چنـد
شبکه اجتماعی توسط شرکتهای بزرگ اینترنتی و راه اندازی چنـد شـبکه مـاهوارهای و نیـز فـردی شـدن
رسانهها و افزایش سرعت آنها یاد شده است.
 پیشبینی در خصوص توسعه فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی در نیمه دوم قرن بیست و یکم :نگـاهیبه پاسخ مصاحبه و پرسششوندگان از تنوع آرا در این خصوص حکایت دارد که از آیندهای پر از تحـوالت در
حوزههای مختلف همچون و  ،آموزش ،بازاریابی ،توسعه ارتباطات مجازی ،تغییـر فرهنـگ جهـانی ،ارتبـاط
بیشتر با کرات ،مشارکت بیشتر فرستنده در مبادله اطالعات و تأثیر اجتماعی و . . .سخنگفتهاند .همچنـین
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از اداره و کنترل جوامع انسانی توسط فنآوریهای جدید و نیز شرکتهای تولیـدکننـده ایـن فنـآوری هـا و
صاحبان آنها ،ایجاد عصر مجازی (موج چهارم) ،بیمفهومی سواد رسانهای ،فـردیشـدن رسـانههـا و افـزایش
سرعت ارتباطات ،ضعیف شدن ارتباطات چهره به چهره و جایگزینی ارتباطات واسطه مند رایانـهای ،اسـتفاده
بیشتر از اینترنت از طریق تلفنهمراه یادشده است.
 نحوه حاکمیت مخاطب و چگونگی دروازهبانی خبر :برآیند آرا در این خصوص حاکی از آن است کـه از 21صاحبنظر پرسش و مصاحبه شونده به جز  1نفر که به این پرسش پاسخ ندادهاند 2 ،نفر به حـذف دروازه
بانی خبر و حاکمیت مخاطب و  29نفر به تغییر و بازبینی در نحوه دروازهبانی خبـر بـدون حـذف آن تأکیـد
کردهاند که با ساختار و قالبهای جدید تصویری ،تیتری و . . .رخ خواهد نمود.
 جامعه بعدی انسانی :آنچه میتوان از مجموع آرا گفت اینکه :نمیتوان تصویر روشنی از جهـان آینـدهارائه کرد ،با این حال ،وجود تعداد محدودی نظر مشابه در بین صاحبنظران از گرایش جامعه آینده به سـمت
ماشینی ،دیجیتالی و نیز مجازی شدن حکایت دارند .در این میان ،مـیتـوان طیفـی از آرا را شـاهد بـود :از
توکلی که از جامعه حضرت مهدی (عج) (بهعنوان انسانی و با اخالقیترین نوع جامعه) یاد میکند تا مجـدنیا
که از یک عزلت جمعی سخن میگوید .همچنین میتوان به جامعـه فراشـبکهای ،جامعـه نظـم و انضـباط و
حلقههای اجتماعی پراکنده در شبکههای اجتماعی مجازی ،جامعه آزاد با کمترین حـریم خصوصـی ،جامعـه
انسانی – ماشینی محض و جامعه مبتنی بر فضای مجازی اشاره کرد.
 نگاه به آینده جهان ناشی از تحوالت رسانهای و فنآوریهای نوین ارتباطی :در مجموع میتوان نگـاه بـهآینده را از دید عمده صاحبنظران (با فراوانی  )24مثبت و خوشبینانه است و نگاه سه نفـر از آنهـا بـه آینـده
بدبینانه و نگاه یکی از آنها نه مثبت و منفی به آینده است.
 آینده وسایل ارتباطی قدیمی :برآیند این نشان میدهد که از  21صـاحبنظر ،تنهـا دو نفـر از آنهـا بـهحذف شیوههای ارتباطی پیشین اعتقاد دارند و بقیه با بیشترین تأکیـد ،از همگرایـی بـین رسـانه هـای قـدیمی و
جدید ( 2نفر) سخن میگویند .در اولویت های بعدی با نسبت مساوی ،به تغییر و تحوالت جدی در فنـآوری هـا،
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همزیستی بین رسانه های قدیمی و نوین ،تداوم ارتباطات سنتی در قالب های نوین اشاره کردهاند .افراد مصـاحبه
شونده نیز بر تعامل بین رسانههای قدیمی و جدید و نیز گرایش ترکیبی به جای همگرایی تأکید کردهاند.
 تعامل بین دنیای مجازی (اینترنت) و دنیای واقعی :مجموع آرا نشان میدهد که از  21صاحبنظر21 ،نفر از آنها ،معتقد به نوع جدیدی از تعامل بین دنیای مجـازی (اینترنـت) و دنیـای واقعـی بـه جـای تعامـل
فرستنده و مخاطب هستند و بقیه نیز یا به این پرسش پاسخ ندادهاند و یا مخالف آن بودهاند.
 ویژگیهای عصر بعدی :مجموع آرا نشان میدهد کـه عمـده صـاحبنظران (بـا فراوانـی  ،)3قائـل بـهمشارکت مخاطبان در تولید پیام در عصر بعدی هستند .در اولویت بعدی نیز با فراوانـی  6تأکیـد بـر سـلطه
تکنولوژیکی و پس از آن فردگرایی مفرط با فراوانی  1و در اولویتهای بعدی جمعگرایی مجازی با فراوانی ،4
کنترل فرستنده از سوی مخاطب با فراوانی  2و

ینظمی نهادیافته با فراوانی یک قرار دارند.

 چالشها و فرصتهای پیش روی انسان در جهان آینده :براساس مجموع آرا ،عمدهترین چالش آینـده،گسترش اعتراضات اجتماعی و بینظمی (فراوانی  )6است .در اولویت های بعدی نیز سلطه فنآوری بر انسان،
انزواگرایی و آرایی چون تسلط صاحبان رسانهها یا گرداندان و سهامداران شرکتهای مربـوط بـه رسـانه هـای
اجتماعی ،کمبود وقت انسان در برابر حجم رسانه ها و غیره قراردارند .مهمترین فرصـت نیـز از نظـر همـین
صاحبنظران ،همزیستی فضای مجازی در زندگی واقعی (با فراوانی  )2است .در اولویتهای بعدی نیز تعاملی
بودن ارتباط بین فرستنده و مخاطب و انعطاف پذیری و کنترل مخاطبان بـر واحـدهای پیـام قراردارنـد کـه
کمترین انتخا به تأکید بر مسایل انسانی و آشتی با طبیعت (با فراوانی یک) اختصاص دارد .از دیگر فرصت
ها در جریان ایجاد عصر مجازی و افزایش سرعت دانایی ،بر طرف شدن نیازهای اولیه و ایجاد صـلح پایـدار و
در صورت برخورد مناسب با فنآوری های نوین ،اخالقگرایی و افزایش آزادی ها و پیش برد حقوق شهروندی
و کاهش شدت سانسور و نظارت دولت ها عنوان شده است.
اما برای رد یا اثبات فرضیه تحقیق با استفاده از دادههای حاصل از این مطالعه ،الزم است که بـه یافتـه-
های روشهای پیمایش اینترنتی و مصاحبه نیز اشاره شود .از این رو و به منظور رد یا اثبات فرضیه تحقیق -
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(به نظر میرسد بین رخداد ها وجنبش های اجتماعی سـالهـای  2121و 2122بـا توسـعه فنـآوری هـای
ارتباطی ،ارتباط وجود دارد) ،به بهرهگیری از جدول شماره  9و نمودارهای شماره  2تا  9اقدام میشود.
جدول شماره  .9نقش رسانههای اجتماعی در شکلگیری تحوالت اجتماعی -سیاسی جهان بهویژه در سالهای  2121و
2122
گزینه ها

جمع کل

فراوانی
استادان داخلی

استادان خارجی

درصدکل

خیلی زیاد

4

2

6

%93

زیاد

2

1

2

%49

متوسط

2

2

9

%22

کم

1

1

1

%1

خیلی کم

1

1

1

%1

فاقد نقش

1

1

1

%1

جمع کل

3

3

26

%211

جدول شماره 9و نمودار شماره  ،2نشانگر این مطلب است که  32درصد از صاحبنظران ،به نقـش بـاالی
رسانههای اجتماعی در شکلگیری تحوالت اجتماعی و سیاسی جهان به ویـژه در سـالهـای  2121و 2122
اعتقاد دارند 22 .درصد نیز این نقش را در حد متوسط ارزیابی کـردهانـد کـه در مجمـوع از اثبـات فرضـیه
تحقیق و وجود رابطه بین این دو متغیر مربوطه حکایت دارد.
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خیلی زیاد

متوسط

%37

%09

زیاد
%44
متوسط

زیاد

خیلی زیاد

نمودار شماره  .2نقش رسانههای اجتماعی در شکلگیری تحوالت اجتماعی ـ سیاسی جهان بهویژه در سالهای  2121و 2122

پاسخهای مربوط به این پرسش که به نظر شما کدام گزینه بیش از همـه در شـکلگیـری جنـبشهـای
سالهای  2121و  2122نقشآفرین بوده است ،نیز به اثبات فرضیه تحقیق کمک میکند .پاسخها حاکی از
آن است که بیشترین تعداد پاسخها به گزینه گسترش شبکههای اجتماعی و با فراوانی  21مربوط است.
در اولویت بعدی ،با فراوانی  4گزینههای دسترسی به فنآوری های نوین و بحران های اقتصادی سیاسی
و سبک زندگی جدید و گسترش نقش فضاهای مجازی در جهان واقعی (با فراوانی یک) قرار دارنـد .بـر ایـن
اساس ،نمودار شماره  2نیز تأکیدی مجدد بر اثبات فرضیه این تحقیق است که به اسـتناد آن 11 ،درصـد از
افراد پرسششونده ،بر نقش مﺆثر گسترش شبکه های اجتماعی در مقایسه بـا سـایر عوامـل در شـکلگیـری
جنبشهای سالهای  2121و  2122تأکید کردهاند.
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دسترسی به فناوری
های نوین
%21

سایر
%1

همه گیری اینترنت
%21

بحران های
اقتصادی -سیاسی
%21

گسترش شبکه های
اجتماعی
%11

بحران های اقتصادی -سیاسی

گسترش شبکه های اجتماعی

دسترسی به فناوری های نوین

سایر

همه گیری اینترنت

نمودار شماره .2عامل موثر در شکل گیری جنبشهای سالهای  2121و 2122

از دیگر پرسشهایی که میتواند پاسخ آن به اثبات فرضیه تحقیق کمک کند ،آرای صاحبنظران در برابر
این پرسش است که با کدام گزینه در خصوص رابطه بین تحوالت اجتماعی و سیاسی با تحوالت فنآوری های
نوین ارتباطی موافق هستید؟ از نسبت بین آرا در نمودار شماره  ،9چنین قابل درک اسـت کـه براسـاس آن،
 41درصد بر وجود رابطه متقابل بین تحوالت اجتماعی و سیاسی با فنـآوریهـای نـوین ارتبـاطی و نیـز 92
درصد تأثیر فنآوریهای نوین ارتباطی بر تحوالت و نیز نسبت مساوی  4درصد برای عدم وجـود رابطـه بـین
این دو و  4درصد برای تأثیر تحوالت اجتماعی و سیاسی بر توسعه و تحول فنآوریهای نوین ارتباطی تأکیـد
کرده اند.
در این میان بیشترین پاسخ ها به وجود رابطه متقابل بین آنها اشاره دارد .اگر اصرار به ایـن باشـد کـه
کدامیک از آنها بر دیگری بیشتر تأثیر میگذارد ،اولویت بعدی انتخا ها یعنی تأثیر فنـآوریهـای نـوین بـر
تحوالت ،پاسخ این پرسش است.
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دسترسی به
فناوریهای نوین
%29

07
عدم رابطه بین این
دو
%4

تأثیر تحوالت بر
فناوری ها
%1

تأثیر فناوری ها بر
تحوالت
%92

رابطه متقابل
%92
تأثیر فناوری ها بر تحوالت

رابطه متقابل

دسترسی به فناوریهای نوین

عدم رابطه بین این دو

تأثیر تحوالت بر فناوری ها

نمودار شماره  .9نوع رابطه بین تحوالت اجتماعی و سیاسی با تحوالت فنآوریهای نوین ارتباطی

برآیند آنچه ذکر شد ،همگی از اثبات فرضیه این تحقیق (بهنظر میرسـد ،بـین رخـدادها وجنـبشهـای
اجتماعی سالهای  2121و  2122با توسعه فنآوریهای ارتباطی رابطه وجود دارد؟) و وجود رابطـه ایـن دو
متغیر حکایت دارد.
اما یافتههای مرتبط با هر یک از  6پرسش اصلی این تحقیق ،شامل اطالعات در خور توجه است و از این
رو در ادامه در مورد این یافتهها توضیح داده میشود .در پاسخ به این پرسـش کـه چـه عوامـل و شـرایطی
درتحول وسایل ارتباطی به خصوص درسال های مورد بحث ،از نقش مــﺆثـری برخـوردار بـوده انـد؟ نمـودار
شماره 4میتواند بیانگر آرای صاحبنظران در خصوص عوامل مـﺆثر بر ایجاد ،تغییر و توسعه وسـایل ارتبـاطی
در سالهای  2121و 2122باشد .براساس نمودار مذکور ،عمده صاحبنظران ( 92درصد) عامل تحوالت حوزه
تکنولوژیکی را بیش از سایر عوامل درشکل گیری،تغییر وتوسـعه وسـایل ارتبـاطی در سـال  2121و 2122
مﺆثر برشمردهاند .عامل تغییر درانتظارات و خواستههای مردم و نیز عامل تغییـر در سـبک زنـدگی روزمـره
(کارکرد ،فعالیت و نیازها) و همچنین عوامل سیاسی،اجتماعی ،اقتصـادی و فرهنگـی بـا نسـبت مسـاوی 22
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درصد و عامل رقابتی ،حمایتی و تشویقی با نسبت  6درصد ،از دیگر عوامل مـﺆثر در ایـن خصـوص شـناخته
شدهاند.

تغییر در سبک زندگی
روزمره (کارکردها،
فعالیتها و نیازها)
%22

تغییر در انتظارات و
خواسته های مردم
%21

عوامل رقابتی ،عوامل
حمایتی و تشویقی
%6
عوامل سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی
%22

تحوالت حوزه
تکنولوژیکی
%96
تحوالت حوزه تکنولوژیکی

تغییر در انتظارات و خواسته های مردم

عوامل رقابتی ،عوامل حمایتی و تشویقی

عوامل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی
تغییر در سبک زندگی روزمره (کارکردها ،فعالیتها و نیازها)

نمودار شماره  .4عوامل مـﺆثر برایجاد ،تغییر و توسعه وسایل ارتباطی در سالهای  2121و 2122

در پاسخ به بخش دوم پرسش اول تحقیق نیز ،نمودار شماره  ،1حاکی از این واقعیت اسـت کـه از دیـد
عمده صاحبنظران ،شرایط خاص یا همان شرایط برنامهریزی شده با نسبت  91درصد ،بیش از سـایر شـرایط
در ایجاد ،تغییر و توسعه وسایل ارتباطی در سالهای  2121و  2122نقشآفرین بودهاند.
شرایط عادی با نسبت 91درصد و شرایط بحرانی نیز با نسبت  1درصد از دیگـر عوامـل مـﺆثر بـودهانـد.
بحث نقش بحران از این رو مورد تأکید قرار نگرفته که از دید برخی از صاحبنظران ،شرایط بحران فقـط مـی
تواند با توجه به اوج نیاز در این ایام ،جرقه شکلگیری ایده برخی فنآوری ها و وسایل را ایجاد کنند ،ولی بـه
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تکنولوژی های ناپایداری منجر میشوند که طی شرایط عادی یا برنامهریزی شده قابلیت شکلگیری ،تغییر و
توسعه مییابند.

سایر
%21

شرایط خاص
%91

بدون پاسخ
%21

شرایط بحرانی
%1
شرایط عادی
%91
سایر

بدون پاسخ

شرایط بحرانی

شرایط عادی

شرایط خاص

نمودار شماره  . 1شرایط مـﺆثر بر ایجاد ،تغییر و توسعه وسایل ارتباطی در سالهای  2121و 2122

در پاسخ پرسش دوم تحقیق مبنی بر اینکه توسعه وسایل ارتبـاطی درسـالهـای  2121و 2122بیشـتر
متأثر از عامل تکنولوژیکی بوده و یا از شرایط اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی تأثیرگرفتهاند؟ میتوان به
نمودار شماره  6اشاره کرد.
بر اساس این نمودار ،تحوالت حوزه تکنولوژیکی بـا نسـبت  42درصـد بـیش از شـرایط سیاسـی (صـفر
درصد) ،اقتصادی ( 6درصد) ،اجتماعی ( 6درصد) و تعامل شرایط با فنآوری ( 92درصـد) مـورد تأکیـد قـرار
دادهاند .بر این اساس ،عوامل تکنولوژیکی بیش از شرایط در شکلگیری ،تغییر و توسعه وسـایلارتبـاطی در
سال های مورد بحث مﺆثر بودهاند.
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در اینجا نیز براساس آنچه در بخش فرضیه تحقیق ذکر شد ،تأکید می شود ،گرچه رابطه بین تحـوالت
فنآوریهای نوین با تحوالت اجتماعی و سیاسی رابطه دارد ،ولی این رابطه و تأثیر آن بیش از آنچه که ناشی
از شرایط اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی باشد ،بیشتر متأثر از تأثیر فنآوری ها بر تحوالت سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی است.

شرایط سیاسی
%1
شرایط اقتصادی
%6

شرایط اجتماعی
%1
تعامل شرایط با
فناوری
%92

تحوالت حوزه
تکنولوژیکی
%11
تعامل شرایط با فناوری

تحوالت حوزه تکنولوژیکی

شرایط اقتصادی

شرایط سیاسی

شرایط اجتماعی

نمودار شماره .6مقایسه اثرگذاری عوامل تکنولوژیکی و یا شرایط بر ایجاد،تغییر وتوسعه وسایل ارتباطی درسالهای  2121و
2122

در پاسخ به پرسش  9تحقیق (از پرسشها باز پرسشنامه) اینکه دروازه بانی خبر با توسعه فن آوری هـای
نوین ارتباطی به مخاطب گرایی می انجامد یا نوع جدیدی از فرستنده گرایی شـکل مـیگیـرد؟ بایـد گفـت:
برآیند آرای در این خصوص حاکی است که از به جز  1نفر ( 21درصد) که به این پرسش پاسخ نـداده انـد و
 61درصد به تغییر و بازبینی در نحوه دروازه بانی خبر ،بدون حذف آن و یک درصـد برحاکمیـت مخاطـب و
حذف دروازه بانی خبر و تأکید کرده اند .براین اساس ،دروازه بانی خبر در آینده حـذف نشـده ،بلکـه دچـار
تغییر و بازبینی خواهد شد.
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در پاسخ به پرسش  4تحقیق ،جامعه انسانی بعدی پیش روی بشر پس از جامعـه اطالعـاتی ،تـوده ای و
شبکه ای چیست و چه ویژگیهایی دارد؟ باید گفت :مبتنی بـر تنـوع آرای صـاحبنظران ،نمـیتـوان تصـویر
روشنی از جهان آینده ارائه کرد با این حال ،وجود تعداد محدودی نظر مشابه در بین صاحبنظران از گـرایش
جامعه آینده به سمت ماشینی ،دیجیتالی و نیز مجازی شدن حکایت دارند .این تفاوت آرا در حدی است که
در آن می توان طیفی از نظرات؛ از نظر توکلی در خصوص جامعه حضرت مهدی (عج) (نمـاد اخالقـی تـرین
نوع جامعه) ،تا نظر مجدنیا در خصوص ایجاد یک عزلت جمعی را شاهد بود .براساس آرای صـاحبنظران ،در
آینده ،بشر شاهد نوع جدیدی از تعامل بین دنیای مجازی (اینترنت) و دنیای واقعی بهجای تعامل فرستنده و
مخاطب خواهد بود .در ارتباط با ویژگیهای عصر بعدی (بدون لحاب  4درصد بدون پاسخ) مـیتـوان گفـت:
براساس آرای صاحبنظران مشارکت مخاطبان در تولید پیام با نسبت  22درصد ،سلطه تکنولوژی  22درصـد،
فردگرایی  22درصد ،جمعگرایی  21درصد ،کنترل فرستنده از سوی مخاطب  2درصد ،بینظمی نهاد یافتـه
 4درصد ،اصالت به انسان و طبیعت گرایی صفر درصد بهعنوان ویژگی های عصر بعدی ذکر شده که بر اساس
این آرا ،پاسخ پرسش تحقیق ،افزایش مشارکت مخاطبان در عصر بعدی در تولید پیام است.
در پاسخ به این پرسش که مهمترین چـالش هـا و فرصـت هـای پـیش روی فنـآوری نـوین ارتبـاطی-
اطالعاتی در دهه دوم قرن بیست ویکم چیست؟ بـا اتکـا بـه آرای پرسـش شـوندگان بایـد گفـت :گسـترش
اعتراضات اجتماعی و بینظمی با نسبت  92درصد مهمتـرین چـالش آینـده شـناخته شـده اسـت .از دیگـر
چالشها می توان از سلطه فنآوری برانسان( 22درصد) و انزواگرایی (26درصد) یاد کرد.
در بحث فرصتها نیز باید مهمترین فرصت را همزیستی فضای مجازی در زنـدگی واقعـی ( 41درصـد)
دانست .پس از آن نیز تعاملی بودن ارتباط بین فرستنده و مخاطب ( 41درصد) ،انعطـاف پـذیری و کنتـرل
مخاطبان بر واحدهای پیام ( 21درصد) و تأکید بر مسایل انسانی و آشتی با طبیعت ( 1درصد) را میتـوان از
دیگر فرصتهای آینده دانست .در مجموع با تأکید بر نظر مصاحبه شوندگانی همچون فرقانی میتوان گفت:
توسعه فنآوریهای نوین در عین حال که می توانند یک فرصت باشند ،بسته به نحوه برخورد ما با آنها خـود
میتوانند یک چالش محسو شوند .در عین حال که میتوانند به اخالقگرایی و افزایش آزادی هـا و پـیش
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برد حقوق شهروندی منجر شوند ،میتوانند به بروز هرج و مرز و بینظمی و غیره نیز منجر شـوند .مصـاحبه
شوندگانی مانند جاللی نیز توسعه فنآوری های نوین را نظر به افزایش سطح دانایی بشر ،سراسر فرصـت مـی
دانند.
 در ارتباط با آخرین پرسش این تحقیق (در جریان پیـدایی و توسـعه فنـآوریهـای ارتبـاطی ،فرجـاموسایل ارتباطی قدیمی چه خواهد بود؟) نیز به استناد آرای صاحبنظران میتوان گفـت :بیشـترین تأکیـد بـر
همگرایی بین رسانههای قدیمی و جدید ( 91درصد) ،پس از آن تغییر و تحوالت جدی در فنـآوری هـا (21
درصد) ،همزیستی بین رسانههای قدیمی و نوین ( 21درصد) ،تداوم ارتباطات سنتی در قالبهای نـوین (21
درصد) با نسبت مساوی و سایر ( 22درصد) (تعاملی ،گرایش ترکیبی به جای همگرایی) در اولویتهای بعدی
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.
نتیجه گیری و پیشنهادات
شواهد بهدست آمده از موضوع مورد تحلیل حکایت از این دارد که گرچه  4عامل تکنولوژی ،فعالیتهـا،
کارکردها یا نیازها ،شرایط اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ،مجموعـهای از فعالیـت هـا ،کارکردهـا یـا
نیازها و نیز انتظارات مخاطبان (مردم) به شکلگیری وسایل ارتباطی منجر میشـوند ،ولـی بنـابر مقتضـیات
زمانی و مکانی ،عوامل جدیدی نیز در این میان نقشآفرین میشوند که از جملـه آنهـا مـیتـوان بـه عوامـل
رقابتی ،حمایتی ،رقابتی ،نظامی ،تشویقی و غیره اشاره کرد .یافتههای این مقاله نشان میدهد کـه آنچـه در
ایجاد ،تغییر و توسعه وسایل ارتباطی درسالهای  2121و  2122نقشآفرین بودهاند ،عامل تکنولوژیکی است.
از بین شرایط عادی ،خاص (برنامهریزی شده) و بحرانی (برنامهریزی نشده) ،شرایط خاص بیش از همه و پس
از آن شرایط عادی قادر به ایجاد،ت غییر و توسعه وسایل ارتباطی نوین هستند .شرایط بحرانی در این میان
نقش جرقه ایجاد ایده های نو را دارند.
در بحث نسبت اثرگذاری عوامل و شرایط بر توسعه فنآوریهای ارتباطی ،برآیند آرا نشـانگر آن اسـت کـه
تحوالت حوزه تکنولوژیکی بیش از شرایط اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی بر توسعه فنآوریهای ارتباطی نـوین
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موثر بودهاند .در بحث رابطه بین تحوالت اجتماعی و سیاسی با توسعه فنآوریهای ارتبـاطی ،ایـن دو دارای
رابطه معنا و متقابل با یکدیگر بوده و با اصرار به تأثیرگذاری یکی از آنها بر دیگری ،ایـن اثرگـذاری عمـدتاز از
سوی وسایل و فنآوری های ارتباطی صورت میگیرد.
همچنین در تحوالت اجتماعی و سیاسی جهان در سال های مورد بحث ،گسترش شبکه و رسـانه هـای
اجتماعی بیش از سایر عوامل مﺆثر بودهاند ،با این توضیح که این اثرگذاری بعد تسریع کنندگی و نیز سـرعت
بخشی به جریان افزایش دانایی و پشت سرگذاشتن برخی محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده از سوی
دولت ها را داشته است.
براساس یافتههای حاصل از این مطالعه ،گسترش شبکههای اجتماعی ،ظهور نسل جدید تلفنهـای همـراه
وخدمات متنوع آن،گسترش اینترنت و انقال تبلتی از جملـه مهمتـرین تحـوالت ارتبـاطی در فاصـله سـال
های 2121و 2122بوده است .همچنین انواع همگرایی ها در جوامع شـبکهای ،نشـان از شـکلگیـری انـواع
رسانه ها همچون فراگیر ،زیستی و . .دارند .نتایج نشان میدهد همگرایی بین رسانههای قدیمی و جدیـد و
تداوم ارتباطات سنتی در قالبهای جدید و تغییر و تحوالت جدی در فنآوری در این عرصه رخ خواهد داد.
نگاهی به سیر وسایل ارتباطی قدیمی نیز ،از جریان داستان همگرایی در آنها و نیز حرکت آنها به سمت چنـد
بعدی شدن در تصویر (سینما ،تلویزیون) و صدا (رادیو) و غیره و نیز بهرهگیری بیشتر از اینترنت و بـاالخره تحقـق
جامعه شبکهای حکایت دارد که خالقیت ،پویایی و نقشآفرینی مخاطبان در چرخه ارتباطات ،امکـان مشـارکت و
مسئولیتپذیری بیشتر مخاطبان در نشر پیام ،نوعی احیایی ارتباطات ذرهای وتقویت پیوسـتگی هـای اجتمـاعی و
توسعه شبکه روابط انسانی به مدد تکنولوژی های ارتباطی در آینده نزدیک رقم خواهد زد.
یافته نهایی در زمینه آیندهنگری ارتباطی در دهه دوم قرن بیست ویکم نشان میدهد که آینده میتواند
پر از تحوالت مختلف در حوزههای و  ،آموزش ،بازاریابی ،توسعه ارتباطات مجازی و حل و فصل مسایل بشر
در این فضا ،تغییر فرهنگ جهانی ،ارتباط بیشتر با کرات ،استفاده بیشتر از اینترنت از طریق تلفن همراه و یـا
حتی اداره و کنترل جوامع انسانی توسط فنآوریهای جدید و نیز شرکتهای تولیدکننده ایـن فنـآوریهـا و
صاحبان آنها ،ایجاد عصر مجازی (موج چهارم) ،بیمفهومی سواد رسانهای ،فـردیشـدن رسـانههـا و افـزایش
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سرعت ارتباطات ،ضعیفشدن ارتباطات چهره به چهره و جایگزینی ارتباطـات واسـطهمنـد رایانـهای و غیـره
باشد .آنچه که در این بین مسلم است بشر انقال تاریخ اساسی دیگری را به کمک تحوالت ناشی از توسـعه
اینترنت تجربه خواهد کرد.
تبیین ویژگیهای عصر بعدی ،تصویری ارائه میدهد که افـزایش مشـارکت مخاطبـان در تولیـد پیـام ،از
عمدهترین ویژگی های آن است .این یافتهها با نقش آفرینی اینترنت و آثار ویژگی های دموکراتیک آن و نیز
گسترش تکنولوژی اطالعات و ارتباطات الکترونیک بنا ر ادعای پاستر ،سازگار است .اینکه در عصر بعـدی
رسانهها ،با تحوالتی که در حوزه فنآوری های ارتباطی

هوقوع میپیوندد و با قایل شدن بـه نقـش بیشـتر

مخاطب در تولید پیام (صرف نظر از نظر آذری که معتقد به قربانیشدن مخاطب با حاکمیت ارتباطات است)،
رسانهها مجبور به بازنگری اساسی در مفهوم دروازهبانی خبر خواهند شد.
براساس یافتههای بهدست آمده ،پاسخگویان مهمترین چالش های رسانههای نوین را گسترش نابسامانی
های اجتماعی و سلطه تکنولوژی بر انسان دانستهاند و فرصتهای رسـانههـای نـوین همزیسـتی و مجـاورت
بیشتر فضای مجازی و زندگی واقعی و تعاملی بودن این رسانه ها ذکرشده است.
آینده نگری استادان حوزه ارتباطات در خصوص آینده وسایل ارتباطی ،گرچه نشانگر نوعی حاکمیـت خـوش
بینانه است ،ولی در عین حال پاسخگویان تصویر واحدی درباره نقش وسایل ارتباطی وآینده جوامع انسانی ترسـیم
نکرده اند و اختالف نظر عمیقی در این حوزه مشهود است .آنها از جامعهای با نامهای فراشبکهای ،آزاد  ،انسـانی–
ماشینی محض و فضای مجازی و غیره ،برای جامعه انسانی یاد کردهاند.
براساس آنچه در خصوص تحوالت سریع حوزه فنآوری اطالعات و ارتباطات و همگرایی آن با سایر حوزه
ها و آینده این تحوالت ذکر شد که همگی آنها ،از آغاز عصر جدیدی حکایت دارند که در ایـن نگـاره بـه آن
عصر سوم رسانهها اطالق میشود .عصری که در آن خالقیت ،پویایی ،مشارکت و مسـئولیتپـذیری در نشـر
پیام و توسعه تکنولوژیهای نانو ،زیستی و حسی ،نـوعی احیـایی ارتباطـات ذرهای ،تقویـت پیوسـتگی هـای
اجتماعی و توسعه شبکه روابط انسانی در فضای مجازی و باالخره گذر از کاستیهای عصر دوم رسانه به مدد
تکنولوژی های نوین ارتباطی خواهد آمد.
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نزدیک به عصر سوم رسانهها و در برابر تحوالت شگرفی که وسـایل و فنـآوری هـای ارتبـاطی بـه خـود
خواهند دید ،ضروری به نظر میرسد که همه کشورها ،بهویژه ایران ،با تحلیل روند این تحـوالت و نیـز آینـدهنگـری
تحوالت احتمالی تا  11سال آتی ،به همسو کردن خود با این تحوالت اقدام کنند.
گرچه تاکنون بارها به این مساله در اجالس و گردهمایی های مختلف پرداخته شده ولی ،این امر نیازمند توجـه
بیشتر ،برنامهریزی و تالش برای همگامی با تحوالت جهانی است .همچنین با توجه به تحـوالت نسـلی ناشـی از
تأثیر وسایل ارتباطی بر این نسل و نیز تأثیر رسانههای ارتباطی و اجتماعی بر تحوالت اجتماعی ،سیاسی ،اقتصـادی
و غیره ،پرداختن به این مهم ،یک ضرورت به نظر میرسد.
از همین رو شایسته است ،نهادها و سازمانهای متولی ارتباطات با توجه به تأثیر عمیـق ابزارهـای نـوین
ارتباطی اهتمام و بازنگری جدی در وظایف اجرایی و توسعه بخش آموزش و پژوهش سرلوحه فعالیتهایشان
داشته باشند .باالخره اینکه افزایش سواد رسانهای در زمانی که شاهد شتا تحوالت فنآوریهای ارتبـاطی و
تحقق جامعه شبکهای هستیم یکی از نیازهای اساسی جامعه ماست ،زیرا به هر حال تکنولوژیهای ارتبـاطی
خودشان را به جوامع تحمیل میکنند و فقط ارتقا سـواد رسـانهای و تقویـت احسـاس مسـئولیت اجتمـاعی
مخاطبان میتواند در فراگرد گزینش و استفاده مطلو از رسانهها در این شرایط مـﺆثر باشند.
توجه به راهکارهای ارائه شده از سوی مصاحبه شوندگان برای مواجهه مناسـب و برنامـهریـزی شـده بـا
جهان آینده نیز که شامل :ارتقای سطح دانایی و سواد رسانهای در ارتباط با تکنولوژی و همگـامی فرهنـگ و
قوانین با آنها و نیز تالش برای استفاده مناسب از ابزارهای نوین ارتبـاطی ،پایبنـدی بـر ارزشهـای سـنتی و
حفظ فرهنگ ،توجه به نخبگان و روشنفکران و وضع آنها ،بهرهگیری بیشتر از آنها در حوزه مختلف ،هسـتند،
در این ارتباط ،ضروری به نظر می رسند.
در پایان با استفاده از طرحواره شماره  ،2به بیان بصری یافتههای خود میپردازیم .در این مدل ،عوامـل
و شرایط مﺆثر بر فنآوریهای نوین ارتباطی و نیز میزان رابطه واثرگذاری آنها بر یکدیگر ترسیم شده است.
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پی نوشت ها
0

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

شرایط برنامهریزی نشده است که به ناگاه رخ میدهد" .بحران از لحاب لغوی به معنی آشفتگی و تغییـر حالـت-
های ناگهانی است" (آراسته خو . )222 :2962 ،منظور از شرایط خاص نیـز ،شـرایط برنامـهریـزی شـده اسـت.
همچنین در این مقاله از عوامل تشویقی ،حمایتی ،نظامی ،تکنولوژیکی ،رقـابتی و اجتمـاعی یـاد مـیشـود کـه
منظور از عوامل تشویقی ،اشاره به تالش شرکتها (ماننده پروژه  21به یک صدم گوگل در سال  ،)2121دولتها
(مانند تعیین جایزه  2میلیارد یورویی کمیسیون اروپا در سال  2122برای خلق ایدههـای تکنولـوژیکی کـه بـه
بهبود زندگی بشر کمک کند) و غیره دارد .منظور از عوامل نظامی ،تالشهایی است کـه سـازمانهـای نظـامی
برای تجهیز نیروهای نظامی خود صورت میدهند که بعد از مدتها این تجهیزات و امکانات بعد همگـانی مـی-
یابند .اینترنت در گذشته و رایانه اختصاصی سربازان آمریکایی و طراحی لباسهای با آنتن رادیویی از نمونههای
کنونی در این خصوص است .همچنین ،منظور از عوامل حمایتی در این نگاره ،حمایتهـای فرهنگـی ،سیاسـی،
اقتصادی ،اجتماعی و غیره است که توسط دولتها ،شرکتها ،رسانهها و غیره صورت میگیرد (مانند طرحهـای
اجتماعی و زیست محیطی گوگل در راسـتای جلـوگیری از جنگـلزدایـی در آمـازون) .منظـور از عوامـل رقـابتی و
اقتصادی نیز تالشهای شرکتهای بزرگ جهانی برای تولید ،تغییر و توسعه کاالها و خـدمات جدیـد در حـوزههـای
مختلف است که با خلق ایدهای جدید ،این تولیدات دچار تحول میشوند .منظور از عوامل تکنولوژیکی نیز تالشهـا و
اقدامات صورت گرفته در حوزه تکنولوژی است که ابتدا در نمایشگاههای بین المللی و سپس بـهطـور انبـوه تولیـد و
ارائه میشوند.
M.Poster

2

D. Holmes

3

J. Van Dijk

4

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

5

Complexity, Privacy Protection

تحول وسایل ارتباطی در سال های 0200-0202

09

6جامعه شبکهای را میتوان شکلی از جامعه تعریف کرد که بهگونهای فزاینده روابط خود را در شبکههای
رسانهای سامان میدهد ،شبکههایی که بهتدریج جایگزین شبکههای اجتماعی ارتباطات رو در رو یا آنها را
تکمیل میکنند .این بهآن معنی است که شبکههای اجتماعی و رسانهای در حال شکل دادن به شیوه
سازماندهی اصلی و ساختارهای بسیار مهم جامعه مدرن هستند .این شبکهها تمام واحدها و قسمتهای این
صورتبندی (افراد ،گروهها و سازمانها) را بهطور روزافزونی بههم متصل میکند (مهدیزاده،2932 ،ص.
.)926
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