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ای: بررسي سياستگذاری و  رسانه های سازمان و اجتماعي های رسانه

 بوک در مواجهه با رسانه ملي مصرف فيس

 **، دکتر محمد سعيد ذکايي*، دکتر هادی خانيکيحسين بصيريان جهرمي

 چکيده

تـرين   تـرين و محبـوب   هاي حاکم بر مصرف بـزر   ها و شيوه استمقاله حاضر با هدف پرداختن به سي
هـاي مقايسـه تطبيقـي     گيـري از روش  بوک، ضمن بهـره  ( جهان، فيسSNSسايت شبکه اجتماعي ) وب

هاي اجتماعي(، ديدگاه افراد شاغل در رسانه ملي را  هاي تلويزيوني با رسانه )همگرا بودن يا نبودن شبکه
اي دارند، از طرين مصـاحبه آناليـن بررسـي کـرده      جتماعي نيز فعاليت حرفهکه همزمان در اين رسانه ا

هـاي مصـرف    هـاي حـاکم و شـيوه    است. به اين ترتيب، مسئله اصلي پژوهش حاضر، بررسي سياست
اي  ها و تعامالت حرفـه  سيما و فعاليت و اي سازمان صدا هاي رسانه بوک در تعامل يا تقابل با سياست فيس

 خگويان بوده است.اين گروه از پاس
سـيما در بـه کـارگيري     و هـاي سـازمان صـدا    دهد، بين سياسـت  هاي به دست آمده، نشان مي يافته
 افراد وجود دارد. اما در مقابل، نگرش در مواردي تفاوتبوک،  هاي اجتماعي و به بيان اخص فيس شبکه
منفـي  بت به اسـتفاده از آن  بوک، نس گوينده( و فعال در شبکه اجتماعي فيس خبرنگار، مجري و) مشهور
 و حاکي از تعامل با ساير کاربران عضو در اين رسانه اجتماعي است.   باشد نمي
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 مقدمه و طرح مسئله

هـاي اخيـر بـر کسـي پوشـيده       لهاي اجتماعي مجـازي در سـا   محبوبيت و استقبال از رسانش
تـرين   ترين و پرمخاطـب  ، همواره جزء جذاب1بندي پايگاه اَلکسا ها در رتبش نيست. اين رسانش

مـيالدي، از ده   2013انـد، بـش طـوري کـش در سـال       بـوده « 2هـاي اينترنـت پايـش    رسانش»گونش 
 3عيهـاي شـبکش اجتمـا    سـايت  سايت برتر جهان در فهرست الکسا، هفت مـورد، از وب  وب

هـا، حتـي در ميـان     (. استقبال فزاينده و پرشتاب کاربران از ايـن رسـانش  2013هستند )الکسا، 
هـا،   ايـن رسـانش  ( 1390و جعفـري،   1386)کوثري،  (1)کاربران ايراني نيز غير اابل انکار است
هـاي کنشـگري را در    هاي توليد، عادات مصـرف و شـيوه   هويت فردي، کنش جمعي، روش

 (.  238، ص 2007، 4اند )کاستلز هاي پيش از خود، دگرگون کرده مقايسش با رسانش
 درکـش   متخصـص  و معروف افراد يحت يي،ويراد و يونيزيتلو يها شبکش اکررامروزه 

 تعامل و حضور يبرا هستند، مطر  جامعش هر يفکر رهبران مرابش بش مختلف يها حوزه
ـ ا. گيرنـد  مي بهره ياجتماع يها رسانش يفضا از خود مندان عالاش و مخاطبان با شتريب  ني

ـ ن وروي ،7رهيالجز ،6يس يب يب ،5ان ان يس رينظ يخبر صنعت يها غولاز  چش ،ها شبکش  ،8وزي
 يها ستارهاز  چش باشند، صنعت نيا بش مندان عالاش و کارمندان يحت و رهيغ و 9ولش چشيدو

 االنفعـ از  چـش  و ورزشـکاران  و هنرمنـدان  گران،يبـاز  همچـون ي سـاز  سـرگرم  صنعت
ــا حــوزه ــيد يه ــذهب و ين ــاًيتقر ،يم اعضــاي شــناختش شــده در  از يعضــو يهمگــ ب
 و انيـ مجر اکرـر  بـوک  حيف  صفحش. هستند ها (SNS) اجتماعي هاي شبکش هاي سايت وب
 بش ابزاري تبديل شده ،ياجتماع يها رسانش در ييويراد و يونيزيتلو يها شبکش ندگانيگو

 از ميمسـتق  يشـنهادها يپ دريافت و ها ي فعاليتا شحرف بهبود بش ،ميمستق طور بش کش است
 .کند کمک مي مخاطبان/ کاربران

رو  بـا آن روبـش  اي کش بسياري از مخاطبـان   ترين مسئلش با اين حال، شايد بتوان گفت مهم
هـاي   هـاي شـبکش   سـايت  وب برابرکشور در مشخص نا و گوناگونهاي  اند، سياست شده

اي سـازمان   هـاي رسـانش   ش طور خاص، بـش سياسـت  ( در ايران است کش بSNSاجتماعي )
مـرزي نظيـر    هـاي بـرون   سيما نيز تسري پيدا کرده است. چنان کش برخي از شـبکش  و صدا

                                                      

1. http://www.alexa.com        2. internet based media       3. Social Network Sites (SNS) 

4. Castells                5. CNN                6. BBC 

7. Al-Jazeera              8. Euronews             9. Deutsche Welle   
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بوک و توييتر هسـتند، امـا ايـن     وي و العالم، بش طور رسمي واجد صفحات فيح تي پرر
نکتـش ديگـر    هاي داخلي راديو و تلويزيون، وجـود نـدارد.   اابليت براي بسياري از شبکش
هاي اجتماعي و نيـز سياسـتگذاري    هاي استفاده از رسانش اينکش، با وجود همش محدوديت

هـاي اجتمـاعي،    سيما نسبت بش آنها، در خصوص استفاده از ظرفيت رسـانش  و صدا خاص
ملـي   ويترين رسانش دهد کش گروهي از افراد شاغل در بوک نشان مي اي فيح پايش رسانش

بوکي هستند کش کاربران زيادي  گار و گوينده( داراي صفحات فيح)اعم از مجري، خبرن
ـ    بـش فهرسـت آن افـزوده    خود 2هاي کننده يا دنبال 1را بش عنوان دوستان ع آن، انـد و بـش تب

  اند؛ بش همين دليـل، مسـئلش ديگـر مقالـش     اي را فراهم کرده فضاي تعامل و نقد همش جانبش
بوک براي اين گـروه از افـراد، بـش     ي فيحها و تهديدهاي احتمال حاضر، شناخت فرصت
 نظر است.   هاي مطمح  عنوان يکي از سوژه

اي  هـاي رسـانش   المللـي در سـازمان   با اين توضيح مختصر و در مقايسش با رونـد بـين  
هـاي تعـاملي يـا     جهان، مقالش حاضر بش طور کلي بش دنبال اين هدف است کـش سياسـت  

هـاي   را، در همگرايـي يـا واگرايـي بـا رسـانش      سيما )رسـانش ملـي(   و تقابلي سازمان صدا
در « بـوک  فيح»اجتماعي مجازي بررسي کند. از اين رو، بنا بش ضرورت فراگيري شبکش 

هاي اجتماعي، بش طور اخص، بش سياستگذاري و مصرف  هاي شبکش سايت ميان ساير وب
 ( پرداختش شده است.  SNSسايت شبکش اجتماعي ) اين وب

 هاي اصلی پژوهش پرسش

هـاي اجتمـاعي    سـيما )رسـانش ملـي( در تعامـل يـا تقابـل بـا رسـانش         و . سياست صـدا 1
 بوک(، چگونش استر )فيح

 . ديدگاه افراد مشهور شاغل در رسـانش ملـي )خبرنگـار، مجـري و گوينـده( کـش      2
 بوک نيز فعال هستند، نسبت بش استفاده از آن چگونش استر   فيح در همزمان

 يمهاي نظري و عملی مفاه تعريف

البتـش چنـان کـش     ؛دارنـد تعريف نظري و عمليـاتي   بش برخي از مفاهيم مهم اين مقالش نياز
                                                      

1. friends list       2. follow page 
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گفتــش شــد، در ايــن مقالــش بــش دليــل فراگيــري بيشــتر و گســتردگي دامنــش تأثيرگــذاري 
 سايت شبکش اجتماعي پرداختش شده است. ، تنها بش وب«بوک فيح»

 های نظری و عملی مفاهیم ـ تعریف1جدول 

 نظري هاي يفرتع مفهوم

های  رسانه
 اجتماعي

شتود کته در آن امکانتات     الق ميطا ينترنتیا یها به آن دسته از شبکه
 یهتا  گروه جادیها، ا تعامل، اضافه کردن دوستان، اظیارنظر در پروفایل

بحث و گتتگتو، بته طتور    پرداخت، به ها و  گروه ریپیوست، به سا د،یجد
 .(2011، 1شیپليهمزمان میسر است )

 بو  فیس

 از سوی 2004های شبکه اجتماعي است که در سا   سایت یکي از وب
 ،راه اندازی شد. ایت، ستایت، بته لحتاد تعتداد کتاربر       2کربرگزامار  

شود که سومی،  ای، نوع در جیان محسوب مي ازتری، نمونه  پرمخاطب
 گیترد  در بتر متي  جمعیت انساني را با بیش از یت  میلیتارد نتتر عضتو     

 (.2012، 3ان ماني ان )سي

های  سازمان
 ای رسانه

عبارت از نیادهای حقیقي یا حقوقي هستند که کار توزیتع اطالعتات را   
به عموم مردم از طریق روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون، اینترنت و سایر 

سسته  ؤ)مهای الکترونیکي در حتوزه ارتباطتات بتر عیتده دارنتد       رسانه
 (.2013، 4اطالعات حقوقي

 صداوسیما 
 سانه ملي()ر

 استت  ای رسانه سازماني ایران، اسالمي جمیوری سیمای و صدا سازمان
 در تلویزیتوني  و رادیتویي  هتای  برنامته  پختش  قتانوني  متتولي  تنیا که

سازمان که رسانه ملتي نیتز خوانتده     ای،. است ایران اسالمي جمیوری
وظیته نشر افکار را  ،(2)رکشو اساسي قانون 175 ماده اساس شود، بر مي
 .ا رعایت موازی، اسالمي و مصالح کشور بر عیده داردب

 تعريف عملی / عملياتی مفهوم

 ای سازمان رسانه
 در مواجیه با
 رسانه اجتماعي

ای  ای در ایتت، تحقیتتق، برونتتداد رستتانه   منظتتور از ستتازمان رستتانه  
اجتمتاعي )در   در بازنمایي، تعامتل و تقابتل آن بتا رستانه    « صداوسیما»

 گیرد: ت که در سه شکل مورد تحلیل قرار ميبو ( اس اینجا فیس
هتای   ملي )یا صتحات رسمي شبکه  همگرایي یا فرصت برای رسانه. 1

 صداوسیما(
 واگرایي یا تیدید برای رسانه ملي  .2
 بو  صتحات افراد شاغل و فعا  در رسانه ملي و فیس .3

                                                      

1. Shipley       2. Mark Zuckerberg       3. CNN Money 

4. legal information institute 
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 چارچوب نظري

ش هم و جديد اسـتوار شـده اسـت.    چارچوب نظري اين مقالش، بر دو رويکرد نظري نزديک ب
ارتبـاط  »، از رهيافت نظري (3)« 1ادرت ارتباطات»مانوکل کاستلز در آخرين اثر خود با عنوان 

هـاي   بـش تفصـيل سـخن گفتـش و آن را چـارچوبي بـراي تفسـير فعاليـت        « جمعي خودانگيز
 فعـاليتي بش » بر شمرده است. در توضيح مفهوم کنشگري، اين عمل 2کنشگران يا کاربران وب

 اينترنـت،  ارتباطي ابزارهاي از استفاده در خود هاي مهارت بر تکيش کاربر با کش شود مي اطالق
 هـاي  هـدف در راسـتاي   ديگـران،  بـش  درخور واکنش دادن نشان و مبادلش ارتباط، ايجاد براي
   (.79، ص 1391 بابايي، و خانيکي) «دهد مي انجام سايبر فضاي در خود

اي شـود.   توانـد مکمـل چـارچوب نظـري همگرايـي رسـانش       يش مـي بش هر روي، اين نظر
نگاري شـهروندي   روزنامش»اي با عنوان  در مقالشنگاري،  (، استاد روزنامش2007) 2استوارت آلن

 ؛اسـت  وام گرفتش و اظهار کـرده ستلز اکاز را  اخير ، مفهوم«ارتباط جمعي خودانگيز  و توسعش
طب حوادث هستند، در راستاي پذيرش نقش يـک  هاي خود برانگيزنده مردمي کش مخا کنش

و بـش   مطلـع اسـت   رادنگار، گوياي اجباري خود پذيرفتش، در روايت آنها بش عنوان افـ  روزنامش
همين دليل، تمايل بش نشر و بش اشتراک سپاري آن چيزي کش شـايد حتـي فرصـت انتشـار آن     

 (.239 هاي اصلي فراهم نيست، در اين افراد وجود دارد )ص براي رسانش
مـن ايـن شـکل تـازه از     »دهـد:   کاستلز در معرفي اين رويکـرد چنـين توضـيح مـي    

ارتبـاط  »نامم. بش اين دليـل   مي« 3ارتباط جمعي خودانگيز»ارتباطات را بش لحاف تاريخي، 
تواند بش مخاطب جهاني دست يابد، چنان کـش بـا ارسـال يـک      بش طور بالقوه مي« جمعي

هاي آر.ار.ار يک بالگ با شماري از منـابع وب   پيوندفيلم ويدکويي بر روي يوتيوب، 
ارتبـاط  »توان از آن بهره گرفـت. همزمـان    و يا يک پيام بش فهرستي گسترده از ايميل، مي

اسـت، از   4شود، چرا کش بش لحاف توليد پيـام، خـود ـ توليـد     هم محسوب مي« خودانگيز
يا ، و در مقام بازيابي محتوا 5گرداناش، خود ـ    کنندگانِ بالقوه کننده/ دريافت نگاه دريافت

الکترونيـک   هـاي ارتبـاطي   هاي خاصي کش بر بستر شبکش گسترده جهاني )اينترنت( و شبکش پيام
شود. هر سش نوع ارتباطات )ميان فردي، جمعي و  تلقي مي 6موجود هستند، خود ـ گزين 

زيني براي هـر  کنش و مکمل همديگر هستند، تا اينکش جايگ زيست، ميان خودانگيز(، هم
                                                      

1. communication power       2. Stuart Allen       3. mass self-communication 

4. self-generated            5. self-directed       6. self-selected 
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بنـدي همـش    نمايـد، مفصـل   کدام محسوب شوند. آنچش بش لحاف تاريخي بديع و تازه مـي 
هاي ارتباطاتي در االبي مرکب، تعاملي، فرامتني و ديجيتال است؛ تشکّلي آميختش و  شکل

هـاي فرهنگـي را در تعـامالت     اي از جلـوه  باز ترکيب کش در عين تنوع، طيـف گسـترده  
اي بـراي سـازماندهي اجتمـاعي و     ه کـش از پيامـدهاي اابـل مالحظـش    انساني فراهم آورد

هـاي   از ايـن رو، همنشـيني اابليـت    (.2009)کاسـتلز،   تغييرات فرهنگي برخوردار است
هاي اجتماعي مجازي با خودانگيختگي و خودگزين بـودن محتـواي پيـام، از ايـن      شبکش

 رويکرد نظري نيز در اين مقالش استفاده شده است.
بش عنوان چارچوب نظـري ايـن    نيز اي همگرايي رسانش رهيافت، نظريش بر اين افزون

داراي تعاريف و کاربردهاي مختلفـي اسـت    در لغت، همگراييمقالش مورد توجش است؛ 
فرهنـگ   درکـار بـرده شـده اسـت.       شو رياضيات بطبيعي کش براي نخستين بار در علوم 

بـراي نخسـتين بـار در اـرن      1ليام درهـام بريتانيايي بش نام وي يلغت آکسفورد، دانشمند
 هاي بعـد،  در ارن ه است واستفاده کرد «همگرايي و واگرايي پرتوها» از عبارت ،هفدهم
حتـي   هاي بادي، اعداد متوالي، خطوط مـوازي و  هايي مانند جريانعبارت در حوزه اين

اول نيمـش  در بش کـار رفتـش اسـت.    ( داروين انواع ءشناسي تکاملي )در کتاب منشا زيست
مريکا و اتحاديـش  اارن بيستم، عبارت همگرايي در علوم سياسي )همگرايي نظام سياسي 

رواج جماهير شوروي( و ااتصاد )گرايش ااتصاد ملي بـش سـمت ااتصـاد جهـاني( نيـز      
  (.2003، 2يافت )گوردون

، بسـتر اسـتفاده از واژه   1970و  1960 هـاي هاي ارتباطي در دهـش اوريفنّبا پيشرفت 
توان تعيـين کـرد کـش     نمي بش طور داي د. هر چند آمگرايي در علوم ارتباطات فراهم هم

چش کسي براي نخستين بار از واژه همگرايي در علـوم ارتباطـات اسـتفاده کـرده اسـت،      
اسـت. سـوالپول    داشتشه نقش مهمي ژدر اشاعش اين وا 3اتيل دوسوالپولروشن است کش 

ــال  ــارت  1983در س ــيو»از عب ــي ش ــاطيههمگراي ــاي ارتب ــرد «ه ــتفاده ک ــد اس . هرچن
اي اراکش کـرد، در مقالـش حاضـر،     توان براي همگرايي رسانش هاي مختلفي را مي يبند طبقش

( و 2003ن )وي گـورد هـا  تـر، برگرفتـش از ديـدگاه    شـده  بنـدي شـناختش   بيشتر بر دو طبقش
 ( تأکيد شده است.  2001) 4جنکينز

                                                      

1. William Dorham       2. Gordon       3. Ithiel de Sola Pool 

4. Jenkins 
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بنـدي   مريکا طبقـش ااي را در نظام رسانش پنج نوع مختلف همگرايي، (2003) گوردون
کنـد: همگرايـي مالکيـت، همگرايـي تـاکتيکي، همگرايـي سـاختاري، همگرايـي در          مي

در ايـن ميـان آنچـش     (.63ــ 70صـص گردآوري اطالعات، و همگرايي در اراکـش اخبـار )  
خوانـد،   ، همگرايي ساختاري و همگرايي در اراکـش خبـر مـي   همگرايي تاکتيکي گوردون
در توليـد   1و چندپارگي وباز شرايط گسترش روزافزون مخاطبان شبکش جهاني منبعث 

. همگرايي تاکتيکي است کش با بحث پيش رو نزديکي بيشتري دارداي محصوالت رسانش
در براي مرـال،  نيازي بش شراکت و مديريت واحد ندارد.  ،برخالف همگرايي در مالکيت

شـروع   و يا يک صفحش اينترنتي يک روزنامش ،يک ايستگاه تلويزيوني ،همگرايي تاکتيکي
 يکنند، بدون آنکش مديريت آنها يکسان باشد. اين نوع همگرايي راهکـار  بش همکاري مي
هاي ااتصادي و با انگيزه اصلي تبليغ بـراي يکـديگر   رو شدن با چالش شتجاري براي روب

بيننـدگان   بـراي مرـال،   ،کنند همکاري با يکـديگر  . هر دو شريک تجاري تصور مياست
هاي صبح را خريداري کنند و خوانندگان روزنامش کند تا روزنامش تلويزيون را ترغيب مي

سـايت )يـا شـبکش     و يـا آن را روي وب  تا اخبار شـامگاهي را تماشـا کننـد    دارد واميرا 
توانـد   مـي  و تعاملي تصويري ،رسانش چاپي يا سش . همکاري بين دواجتماعي( دنبال کنند

و مشـارکت کـاربران را نيـز )آنچنـان کـش کاسـتلز در بحـث         ايت رسـانش کيفيت توليدا
 افزايش دهد.  مدنظر گرفتش است(،« ارتباطات جمعي خودانگيز»

و بـش سـمت همگرايـي سـاختاري      شوداما هرچش همگرايي با جديت بيشتري دنبال 
ـ اپيش رود، احتمال بيشتري وجود دارد کش شر  وظايف توليدکنندگان   ر و سـاختار اخب

د. در شرايط همگرايي ساختاري، کارمنـدان بايـد   کندستخوش تحول  را سازماني رسانش
کننـد. در اتـاق خبـر نيـز سـاختار       تهيـش مختلف  اادر باشند اخبار را براي چندين رسانش

سايت  ن، و وبوکند کش ويراستاران روزنامش، تلويزي اي تغيير ميميزهاي تحريريش بش گونش
تعامل بين آنها افزايش يابد. در نهايت، همگرايـي در اراکـش اخبـار    با يکديگر کار کنند و 

 .  است 2هاي مختلف نقل خبرمربوط بش استفاده از شيوه
هـاي مختلـف اراکـش خبـر از      هاست کـش شـيوه  يکي از نخستين رسانش وب،شبکش جهاني 

 هم جمع کرده است. امکانـات ويـژه   جملش صدا، تصوير متحرک، عکح و متن چاپي را گرد
                                                      

1. fragmentation       2. story-telling 
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هاي جديد و ترکيبي در اراکـش اخبـار   نگاران را اادر بش استفاده از شيوه  فضاي اينترنت روزنامش
 اي ماننـد بازسـازي صـحنش   ، اخبار چندرسـانش 2001کرده است. بعد از حوادث يازده سپتامبر 

، هـاي نجـات مصـدومان   هـا، يـا صـحنش   هاي دوالو، فيلم برخورد هواپيما بش برجسقوط برج
روزنامـش  در حـال حاضـر،   . شـد اي در فضاي اينترنـت  ترين محتواي رسانشمحبوب تبديل بش

سايت خود ارار داده است کش شـامل مـتن    در وبرا اي هاي خبري ويژهنيويورک تايمز بستش
 .  شود درجش مي 360خبر، صدا، تصوير ويدکويي و عکح پانورامايينوشتاري 
هـاي  اسـتفاده از رسـانش  بـش  ن مخاطبـا  و گـرايش اينترنـت  گسترش ضريب نفـوذ  با 

، بــوک و تــوييتر هــاي اجتمــاعي همچــون فــيح ســايت رســانش گونــاگون و بــويژه وب
کوشند اين پنج نوع مختلف همگرايـي را در دسـتور    مريکا ميااي در  هاي رسانش سازمان

هـاي  دست يابند و از هزينش يکار خود ارار دهند تا بش مخاطبان پرشمارتر و سود بيشتر
 ايهـاي رسـانش  ماهيت همکـاري بـين سـازمان    ،بندي گوردونبار بکاهند. طبقشتوليد اخ
   کند. اي، بويژه اخبار را توصيف مييند توليد محصوالت رسانشاو فر امريکا

 هاي نـوين ارتبـاطي  رسانشدر عرصش از صاحبنظران برجستش ديگر هنري جنکينز، يکي 
کـرده اسـت و رفتـار    نـواع آن اراکـش   تـري از همگرايـي و ا   تر و جـامع هاي داي ، بحثنيز

همگرايي را فرايند ( 2001. جنکينز )بندي خود گنجانده استها را در طبقشمخاطبان رسانش
هـاي ارتبــاطي،   فنّـاوري ازجملـش   ،اي از عوامـل مجموعــش ،آن طـي دانـد کـش    مـداومي مـي  

همگرايـي   اي کـش ونشش گها و مخاطب دخيل هستند، باي، محتواي رسانشهاي رسانش سازمان
تواند در نقاط تالاي مختلف اين عوامل اتفاق بيفتد. جنکينز معتقد اسـت اگـر مـا بـين      مي

 بگـوييم  يمتـوان  ل شويم، ديگر نمييهاي انتقال اطالعات تمايز اا اوريفنّها، ژانرها و رسانش
 بـراي . شـود  ميهاي جديد هاي اديمي و ظهور رسانش همگرايي منجر بش مرگ برخي رسانش

تلقـي  ژانـر   ،برنامش پخش موسيقي در راديـو  اما  يک رسانش است ،موسيقي ضبط شده مرال،
انتقـال   هـاي  فنّـاوري تري، و نوار کاست پي دي، امصورت سيش هاي صوتي ب. فايلشود مي

از  کش گـاهي نيـز  شوند  هاي انتقال اطالعات مختلفي وارد بازار ميياورفنّهستند. ژانرها و 
هـاي درونـي نظـام پيچيـده اطالعـات و سـرگرمي       ها بش عنوان اليشنشروند، اما رسا بين مي

مخاطبـان آن   و دشـو . محتواي رسانش ممکـن اسـت دچـار تحـول     مانند ميهمواره پابرجا 
صعود يا نـزول کنـد، امـا     تواند ميپايگاه اجتماعي رسانش همچنين  .ندنممکن است تغيير ک

 رود.  د، ديگر از بين نميشها هنگامي کش يک رسانش وارد چرخش زيست رسانش
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بـا   اورانـش فنّکنـد. همگرايـي    همگرايي را بش پنج دستش تقسيم مـي نيز، ( 2001جنکينز )
 1ييـ ها و تبديل واحد اطالعات بش صورت اراـام دودو ديجيتالي شدن محتواي همش رسانش

محتواهاي مختلف مانند صوت، تصوير و کلمات بـش اطالعـات    با تبديلميسر شده است. 
در  آنهـا هـر يـک از   اراکـش  و  ش استافزايش يافت اين محتواها نيزتال، امکان رابطش بين ديجي
مانند همگرايـي مالکيـت    همگرايي ااتصادي. ميسر شده استاي مختلف هاي رسانشپايگاه

بندي گوردون است، کـش اشـاره بـش ادغـام عمـودي صـنعت سـرگرمي دارد. ايـن         در طبقش
هاي مختلف و سود بيشتر مي شـود،  فرهنگي در االب همگرايي منجر بش توليد محصوالت

ـ  ،ايرسانش بش استرمار فرا ،و در نتيجش عالمـت تجـاري    برخـوردار از صـورت کاالهـاي   ش ب
تبـديل بـش بـازي ويـدکويي، کتـاب       2مجموعش مهـاجم مقبـره   انجامد. براي مرال، ميخاص 

ـ   مجموعش هري فکاهي، رمان، پارک سرگرمي و فيلم سينمايي شده است. ش پاتر نيـز ابتـدا ب
بـازي  ، االب محصوالت مختلف مانند فيلم سـينمايي  انتشار يافت اما اکنون دررمان  شکل

 .  پردازد ميويدکويي و ديگر کاالهاي داراي عالمت تجاري  در بازار بش کسب درآمد 
بـراي چنـدين   هـا  کاربران رسانشهاي راهبرداشاره بش  3همگرايي اجتماعي يا عضوي

ارتباطي دارد. همگرايي عضـوي زمـاني    هاي اوريفنّهنگام استفاده از  ،4زمانعملکرد هم
نمايشگر بزرگ  از طري حال تماشاي مسابقش فوتبال  آموز درافتد کش يک دانش اتفاق مي

؛ دهـد  بانـدهاي اسـتريو گـوش مـي     پخش شده ازهمزمان بش موسيقي  و تلويزيون است
انجام  5روي برنامش کامپيوتري وردنيز بر  راويرايش تکليف کالسي خود  ضمن اين کار،

نويسد. همـش ايـن چنـد عملکـرد ممکـن اسـت در        دهد و ايميلي براي دوستانش مي مي
 تلفـن همـراه  تـري پليـر و   پييا چندين دستگاه مانند تلويزيون، ام رايانشمانند  يدستگاه

 گيرد. ميصورت کننده اتفاق بيفتد، بش هرحال همگرايي در مغز و اعضاي بدن مصرف
همگرايي فرهنگي حاصل رواج فرهنگ جمعي مشارکت است کـش امکـان بايگـاني،    

نگاران در مواردي کش رونامشبراي مرال، دهد.  ميرا بش افراد و انتشار محتوا  نويسي حاشيش
امکـان ثبـت واـايع و     6نگاري شـهروندي رسمي اادر بش گردآوري اخبار نباشند، رونامش

اي بـا اشـاعش فرهنـگ    هـاي رسـانش  . حتـي برخـي شـرکت   آورد مـي اخبار مهم را فراهم 
دهنـد و محتـواي    تعهد مشتريان بش استفاده از محتـواي خـود را افـزايش مـي     ،مشارکت

                                                      

1. Bit (binary digit)        2. tomb raider       3. organic 

4. multitasking          5. word            6. citizen journalism 
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دارد کـش   1کنند. در نهايت، همگرايي جهاني اشاره بـش پيونـد فرهنگـي    هزينش توليد مي کم
در سـينما، انتشـار جهـاني     براي مرال،هاست. المللي محتواي رسانش منبعث از جريان بين

و مخاطبـان جهـاني    دهـد  ثير اـرار مـي  أهاي رايج آسيايي صنعت هاليوود را تحت تفيلم
مخاطبـان  ، ايجهاني شدن مصرف توليـدات رسـانش  . با کند بسياري را بش خود جذب مي

. بـش  دانند کنند و واايع آن را با خود مرتبط مي تصور ميدهکده جهاني  خود را بخشي از
 پديـد آمـدن   ،گونش کش رنسانح در اروپـاي اـرون وسـطي    ( همان2001د جنکينز )اعتقا

هـا و مخاطبـان   ، اين پنج نوع همگرايي در رسانشرا موجب شدزندگي  ي ازسبک جديد
هـاي توليـد و مصـرف     شـيوه  ،، کـش طـي آن  شـود  مي رنسانح ديجيتالآنها نيز منجر بش 
ايـن همـش، از ديـد مخاطـب     بـا  . خواهـد شـد  ها دچـار تحـول شـگرف    محتواي رسانش

ها مسئلش اصلي اين است کش از چش ابزاري  هاي اجتماعي، در عصر همگرايي رسانش رسانش
ــايش   ــاص، نم ــاي خ ــاهده محتواه ــراي مش ــينمايي و    ب ــاي س ــويري، ژانره ــاي تص ه

هاي خبري استفاده کند و يا چش ميزان اخبار، ورزش، موسيقي، ويدکو، بـازي،   سايت وب
هـاي جديـد    مستند و غيره در دسترر خواهد داشـت. دروااـع، رسـانش   هاي  درام، برنامش

سازند. بش عبارت ديگر، بسياري از ايـن   پذيري کنش انساني را ممکن مي مهارت و تطبي 
هـا را در شـرايط اتصـال     تغييرات مبتني بر تجربش است: مخاطبان رسانش، همگرايي رسانش

(. همگرايـي  2006نقل از جنکينـز،   2008، 2کنند )مکنزي خود بش جامعش شبکش تجربش مي
هاي رسانش، با اـدرت   کننده اي، دروااع بش اين معني است کش ادرت رسانش و توليد رسانش
 (.2006شود )همان،  کنندگان رسانش يکي مي مصرف

 هاي اجتماعی بندي انواع رسانه دسته

بـش   2010سال  در «اي کار رسانش و هاي اجتماعي و کسب رسانش»، در کتاب 3مارسل بِرنت
را در  (4ها ها، خبرها، اطالعات و داده زبان آلماني منتشر شده است، چهار جريان )عقيده

 1شـمارد. شـکل    هاي اجتمـاعي مـؤثر مـي    تعامل )ارسال و دريافت پيام( بر بستر رسانش
تـرين نـوعِ    دهد کش پرمخاطب گونش مختلف نشان مي 15هاي اجتماعي را در  نقشش رسانش
 (:10، ص 2010) اي اجتماعي استه آن، شبکش

                                                      

1. cultural hybridity       2. Mackenzie       3. Marcel Bernet 

4. meinung, nachricht, information & daten 
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  های اجتماعی ـ نقشه رسانه1شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي اجتماعی انواع کاربران رسانه

 سـطح  را بـر اسـار   3هاي اجتماعي ( در کتاب خود کاربران رسانش2011) 2و برنُف 1لي
 هــا، وبــالگ ابيــل از اجتمــاعي هــاي رســانش مختلــف انــواع آنهــا در مشــارکت آناليــن

 غيره، در چـارچوب  و ها فروم اجتماعي، هاي شبکش ها، ويکي ها، پادکست ها، الگميکروب
 اند. کرده ترسيم اي پلش نردباني هفت

 شخصـي  اينترنتـي  صـفحات  و  وبـالگ  اغلب کش هستند کاربراني .4توليدکنندگان .1
 يا خودشان  هاي وبالگ در و نويسند مي وب محيط براي هايي يادداشت و مقاالت. دارند

 و توليـدي  موسـيقي  و صـدا  شخصـي،  ويـدکوهاي  آپلـود . کنند مي منتشر ها سايت يگرد
هـاي   محتواي رسانش توليدکنندگان آنها. است گروه اين هاي فعاليت ديگر جملش از  عکح

 .  و شخصي و رهبران فکري مولد در اين فضا هستند شهروندي
                                                      

1. Li       2. Bernoff        3. social media landkarte   

4. creators 
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ـ   مشارکت .1خوش صحبتان .2 ش روز رسـاني  جوياني کش در گفتگوهاي هميشـگي و ب
هـا،   وضعيت استاتور فيسبوک و توييترشان فعال هستند. اين افراد برخالف ساير گـروه 

 (.44دهند )همان،  بار در هفتش انجام مي  کم يک اين بش روز رساني را دست
 و اظهـارنظر  اول، گـروه  از سوي  شده توليد محتواي  درباره کاربران اين .2. منتقدان3
 گذاشتن کامنت محصوالت، و خدمات دادن، امتياز دادن، ارزيابي ي ر. کنند مي نقد آن را
 مقاالت ويرايش و همچنين ها ويکي و آنالين هاي فروم در مشارکت ديگران، وبالگ در
 )همان(. است گروه اين هاي فعاليت جملش از

 کـاربران  محتـواي  مـرور  و گردآوري بش هايشان اين دستش، فعاليت .3گردآورندگان .4
 فيدخواني، ابزارهاي از استفاده گروه، اين هاي فعاليت ازجملش. شود مي محدود االترب  رده
 تصـاوير  و صـفحات  بش برچسب افزودن آنالين و هاي سايت وب محتواهاي بش دادن ي ر

 است )همان(.  کاربران ديگر
  شـبکش  هـاي  سـايت  بـش  مراجعـش  هايشان بش کاربراني هستند کش فعاليت .4پيوستگان .5
. شـود  مـي  بوک محـدود  همچون فيح اجتماعي هاي شبکش در پروفايل ايجاد و عياجتما

 گروه نيز بش سرعت در حال افزايش است )همان(. اين تعداد کاربران
. دارنـد  ارار اين گروه در اجتماعي هاي رسانش کاربران تعداد بيشترين .5تماشاگران .6

 هـايي  فعاليت بش آنها. شوند مي محسوب مجازي فضاي توليد بدون ، کاربران«تماشاگران»
 ديگـران،  ويـدکوهاي   مشـاهده  هـا،  پادکسـت  بـش  دادن گـوش  ها، وبالگ خواندن ابيل از

 در ولـي  پردازنـد  مـي  کـاربران  ديگـر  هـاي  ارزيـابي  خواندن و آنالين هاي فروم خواندن
 )همان(. گذارند نمي جا  بش خود از اثري ، آنالين هاي فعاليت
 گسـترش  اينترنـت  در بـش اـدري   اجتمـاعي  هـاي  رسـانش  اخير، هاي لسا در .6فعاالن غير .7
 مواجـش  آنهـا  بـا  ناخواسـتش  باشـند  نداشتش آنها از استفاده بش تمايلي اگر حتي کاربران کش اند، يافتش
 شود )همان(.   مي کاستش کاربران از گروه اين تعداد از سال هر کش است دليل همين بش. شوند مي

 روش پژوهش

هـاي اجتمـاعي    سيما در ابال شبکش و هاي سازمان صدا منظور شناخت سياستدر ابتدا بش 
پيونـد بـا    پاسخ پرسش اول سش دسـتش از صـفحات هـم   در بوک( و  )نمونش موردي: فيح

                                                      

1. conversationalist       2. critics       3. collectors 

4. joiners              5. spectators    6. inactives 
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در  1اي اين سازمان مورد توجش ارار گرفت کش بش طور رسـمي  هاي خبري و رسانش شبکش
در مرحلـش بعـد و بـراي     اند. ار داشتشها ار سايت شبکش همگرايي و پيوند فرامتني در وب
اي در رسـانش ملـي و کسـب     همزمان با فعاليت حرفشپاسخ بش پرسش دوم، با افرادي کش 

 باشند مصاحبش شد. بوک نيز فعال فيح در شهرت در اين زمينش،
 عنـوان  موضوع، کيفي، تحقي  روش نمونش در انتخاب در کننده تعيين عامل ترين مهم
 پژوهشـگر  بـش  مفيدي اطالعات کش در خصوص موضوع پژوهش تاس افرادي و تحقي 
بش همين دليل،  (.77، ص 1381 راسمن، ترجمش پارساکيان و اعرابي، و مارشال) دهند مي

گيـري از ابـزار پرسشـنامش نيمـش      بش طور هدفمند و کيفي، بـش مصـاحبش آناليـن بـا بهـره     
(، 2011، 2ار گرفتش بود )گـاربر هاي مشابش نيز مورد استفاده ار ساختاريافتش کش در پژوهش

هاي اجتماعي از ديدگاه لـي و   پرداختش شد و طي مصاحبش با دو گروه اول کاربران رسانش
هـاي آنـان در    صـحبتان، ديـدگاه   کننـدگان و خـوش   ( يعني توليـد 43، ص 2011برنُف )

 آوري شد. بوک )از لحاف فرصت و تهديد( جمع خصوص نحوه مصرف فيح

 هاي پژوهش يافته

هـاي   سيما )رسانش ملي( در تعامل يا تقابل بـا رسـانش   و اي سازمان صدا هاي رسانش استسي
اي ايـن   تـوان گفـت کـش سياسـت رسـانش      اجتماعي تا حدي نامشخص است. بش اين معنا مي

هاي اجتماعي در کشـور، همـواره    هاي شبکش سايت سازمان، نسبت بش انسداد و فيلترينگ وب
کـارگيري آنهـا نبـوده و در برخـي مـوارد در راسـتاي        از بـش  مبتني بر واگرايـي و خـودداري  

تـوييتر و   ،بـوک  ( نظيـر فـيح  SNSاجتمـاعي )   هـاي  سـايت شـبکش   همگرايي و تعامل با وب
در مقابـل، برخـي    .(4)يوتيوب کش در حـال حاضـر در کشـور فيلتـر هسـتند، برآمـده اسـت       

ارند؛ چنان کش در مصـاحبش  بوک فعاليت د هاي تلويزيوني نيز کش بش طور رسمي در فيح شبکش
چنـان کـش بـش همگرايـي ايـن       ،(5)با يکي از نويسندگان اصالت اين امر بش تأييد رسيده اسـت 

همچنـين در گـروه    .(6)دهنـد  اي نشـان نمـي   سايت خود هي  عالاـش  اي با وب ظرفيت رسانش
گويـاي ايـن وااعيـت     (7)هـا  سايت رسمي اين شـبکش  وب 10، پايش «مرزي هاي برون شبکش»
سـايت   بوک هسـتند و در مقابـل، شـش وب    سايت فااد همگرايي با فيح ست کش چهار وبا

 اند.   بوک، توييتر و يوتيوب بش طور همزمان بهره گرفتش هاي اجتماعي فيح ديگر از شبکش
                                                      

1. official page       2. Garber 
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هـاي   سـايت  رسد در همگرايـي ايـن سـش شـبکش خبـري بـا وب       بنابراين، بش نظر مي
ت زبان پخش )فارسي، انگليسي و عربـي( کـش   (، فارغ از تفاوSNSهاي اجتماعي ) شبکش
توان آن را ناديده گرفت، رويـش يکسـاني در سياسـتگذاري اسـتفاده از ايـن فرصـت        مي

 اي در نظر گرفتش نشده است. رسانش
هـاي   هـاي رسـانش   هـا و ظرفيـت   نکتش مهم ديگري کش سواي از همگرايي بـا فرصـت  

شـارکت کـاربران بـر اسـار نظريـش      توان در نظر گرفت، م سيما مي و اجتماعي براي صدا
کاستلز بش آن پرداختش شد. از است کش در طر  مباحث نظري « ارتباط جمعي خودانگيز»

در برنامـش   سـيما  و صـدا  شـود؛  ها اشـاره مـي   در پيوند با اين مطلب، بش يکي از اين نمونش
هاي عروسـکي جديـد در    با معرفي شخصيت ،1391نوروز  تلويزيوني کودک و نوجوان

هاي گذشتش در افکار عمومي مانـدگار   نامش پرطرفدار و معروف کاله ارمزي کش از سالبر
انجاميـد و  بـوک   در شبکش فـيح  صفحات زيادي بش ايجاد مولد جرياني شد کش، بودشده 

هـاي محبـوب ايـن     را در پي داشت. تنها يکـي از شخصـيت  هزار کاربر استقبال چندين 
ش است بيش از يکصد هزار کاربر را در صفحاتي کـش  توانست« آاوي همساده»برنامش بش نام 

  .(8)طي يک سال گذشتش ايجاد شده، بش خود جذب کند
کـرد، از   اين شخصيت عروسکي کش با لهجش شـيرازي خـاطرات خـود را بـازگو مـي     

بوک مورد استقبال فـراوان وااـع شـد و بسـياري از کـاربران )بـويژه        سوي کاربران فيح
ايـن شخصـيت( تمايـل     ف خاطراتي از خود )مشابش با روايـت کاربران شيرازي( بش تعري

هـاي زمـاني مختلـف در ايـن صـفحات       هايي در فاصلش ها و يادداشت ستپيدا کردند. پ
بوکي برارار کرده اسـت. ايـن    ثري با کاربران اين صفحات فيحؤمنتشر شده کش ارتباط م

ش بـا مـتن نمايشـنامش    متون بش مرابش يک سوژه تصويري، در برخي موارد، حتي در مقايسـ 
 اند. تلويزيوني تأثيرگذارتر بوده

 کـاربران  بـا  تعامل و محتوا تيريمد خصوص در زين ييها ينگران ها، فرصت نيا کناراما در 
 .  دارد وجودهاي تلويزيون(  توان گفت برنامش سيما )مي و هاي صدا مخالف با محتواي برنامش

صاحبش آنالين گردآوري شده است. بـش  هاي اين مقالش در بخش دوم، با روش م يافتش
ملي )خبرنگار، مجـري و   افراد مشهور رسانشنفر از  15اين ترتيب کش بش طور هدفمند از 

مصاحبش شده اسـت   بوک نيز فعاليت دارند، درخواست فيح در همزمان گوينده خبر( کش
 اند.   کش بيش از نيمي از اين افراد در بازه زماني تعيين شده، مشارکت کرده
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هاي نيمـش سـاخت يافتـش،     بندي در پرسش هاي آنان را پح از دستش جداول زير پاسخ
 دهد. نشان مي
ترين دليل و  ، مهم«دوستان با تمار»دهد،  نشان مي 2هاي جدول  طور کش يافتش همان 

بـوک بيـان شـده     انگيزه اصلي پاسخگويان براي عضويت در سايت شبکش اجتماعي فيح
را انگيـزه مهـم بـراي فعاليـت در     « ز نظرهاي صريح کـاربران آگاهي ا»است. پح از آن 

 اند.   بوک دانستش فيح
اند کش آگاهي از نظرها تنها بش مفهوم  در اين بخش، برخي از پاسخگويان توضيح داده

هاي يک خبرنگار، مجري و يا گوينده نيسـت، بلکـش آنچـش در جريـان      بازخورد فعاليت
کننده و حايز اهميت اسـت نيـز از ايـن طريـ  و      ييناي تع رساني براي آينده حرفش اطالع

شـود کـش مصـادي      کنندگان صفحات( اراکش مي بدون واسطش از کاربران )دوستان يا دنبال
 توان در نظر گرفت.   زيادي براي آن مي

هـا و داليـل    از انگيـزه « اي حرفـش  هـاي  فعاليـت  ترويج و توسعش»در مرحلش سوم نيز 
 .فعاليت آنها اعالم شده است

ملی،  گوینده( رسانهو  مجری ،افراد مشهور )خبرنگار های ـ دالیل و انگیزه2جدول 

 بوک عضویت در فیس برای

 کد افراد
 8 7 6 5 4 3 2 1 ها داليل و انگيزه

 بندي اولويت
 ها و انگيزه داليل

         آگاهي از نظرهای صریح کاربران

، تمتتاس بتتا دوستتتان 
 هتتای نظتترآگتتاهي از 

و  ربرانصتتتریح کتتتا 
توستتتتعه و تتتتتروی  

 ای های حرفه فعالیت

         ارتباط با مخاطبان/ کاربران جدید
         های شخصي انتشار یادداشت

         گیری بازخورد خبرها پي
         تماس با دوستان

         تماس با شبکه کاری
 هتتای توستتعه و تتتروی  فعالیتتت  

         ای حرفه

         چت و گتتگو
         سرگرمي
         سایر موارد

                                                      

 بندي شده است. تر، از سوي پاسخگويان اولويتداليل بش طور هدفمند طراحي و بر حسب سش شاخص بر 
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بـوک   در خصوص امکاناتي کش بيشتر از سوي پاسخگويان عضـو فـيح   3در جدول 
 مورد استفاده ارار گرفتش، پرسيده شده است.  

از جايگاه « گذاشتن يادداشت»و « دوستان کردن اضافش»، 3هاي جدول  بر اسار يافتش
بوک کش مورد استفاده پاسخگويان اـرار گرفتـش، برخـوردار     ي در بين امکانات فيحباالتر

پاسـخگويان، پرسـيده شـده     هاي انگيزه و کش از داليل 2بوده است و در پيوند با جدول 
عاملي همنشين با آن تلقـي کـرد.     بش مرابش« تمار با دوستان»توان آن را متناظر با  مي بود

 اليـک »و « خصوصي هاي پيام دريافت /ارسال»، «ديگران ظرن خواندن /نوشتن»همچنين 
توان مصداق مترادفي بـا   اند، مي هاي بعدي ارار گرفتش را کش در رتبش« خوردن اليک/ زدن

اعالم شده « کاربران صريح نظرهاي از آگاهي»دليل يا انگيزه دوم پاسخگويان گرفت کش 
 مطالـب  گـذاري  اشـتراک  بش»حدي و تا « عالاش مورد صفحات بش پيوستن/ ساختن»بود. 

را نيز کش بش عنوان ششمين و هفتمين مورد از امکانات اسـتفاده شـده از سـوي    « ديگران
بـوک   استفاده آنها از فـيح   توان بش منزلش سومين انگيزه پاسخگويان معرفي شده است، مي

 برشمرد.« اي حرفش هاي فعاليت ترويج و توسعش»يعني 

بوک قرار گرفته  ر مورد استفاده پاسخگویان عضو فیسـ امکاناتی که بیشت3جدول 

 )بر حسب رتبه(

 رتبه 
 امکانات استفاده شده 

 پاسخگويان از سوي
 رتبه 

 امکانات استفاده شده 

 پاسخگويان از سوي

 گذاری مطالب دیگران به اشترا  7 اضافه کردن دوستان 1

 دیوارنوشت شخصي 8 گذاشت، یادداشت )مت،، عکس و فیل ( 2

 ها عضویت در گروه 9 خواندن نظر دیگران نوشت،/ 3

 چت کردن 10 های خصوصي دریافت پیام ارسا / 4

 (Pokeپو  زدن ) 11 الی  زدن/ الی  خوردن 5

 12 ساخت،/ پیوست، به صتحات مورد عالقه 6
هتتای آنالیتت،   استتتتاده از بتتازی 

 بو   فیس

بـوک   سخگويان در شبکش فـيح تأثير عضويت پا»ترين مراحل از  در يکي ديگر از مهم
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تأثير فضاي آنالين شبکش اجتماعي بر »وااع  پرسيده شد. در« فردي آنها  بر ارتباطات ميان
مورد پرسش ارار گرفت و نتايج متعددي بش دسـت آمـد   « فضاي آفالين زندگي روزمره

 شود: کش در ادامش، بش برخي از آنها اشاره مي
 هـاي  سايت وب در حضور بيشتري زن، خگويانپاس با مقايسش در مرد،پاسخگويان  .1

هــاي پيشــين نيــز )در  پاســخگويان ايــن مصــاحبش و پــژوهش .دارنــد اجتمــاعي شــبکش
و  1389؛ رجبـي،  1391کنند )امامي،  هاي آماري ديگر( اين موضوع را تأييد مي جمعيت

 (.1391نوري مرادآبادي، 
تحليـل پروفايـل و   پاسخگويان )بـش لحـاف جنسـيت( از     سازي فاش. در مورد خود2

مصاحبش آنالين، تفاوتي بش نظر نرسيد. بش اين معنا کـش پاسـخگويان از عکـح، هويـت،     
کردند و بش همين دليل درباره روابـط کـاري و    شناسش و شبکش دوستي وااعي استفاده مي

هـا نيـز بـا نتـايج      کردند. بش اين ترتيب، اين يافتش صحبت مياي خود نيز بش راحتي  حرفش
 (.94-99، صص2009، 1ي پيشين مشابهت شکلي داشت )لئونارديها پژوهش
 اند، داشتش  عضويت بوک شبکش فيح تري در مدت زمان طوالني افرادي کش. همچنين 3

 اي ـ شـغلي تجربـش    حرفـش  آفالين فضاي در را برتري ارتباطي کيفيت و بيشتر صميميت
( بـش  2006و  2001نز، )جنکي« اي همگرايي رسانش»اند کش در بسط چارچوب نظري  کرده

کننـدگان صـفحات     دوسـتان يـا دنبـال    با شده سپري ؛ هر چند زمانآن اشاره شده است
 در هر دو فضا، تأثيرگذار بوده است. دوستانش روابط کيفيت بر بوکي فيح

 گيري بحث و نتيجه

ـ ا ،بازار امروزه پيام درهاي اجتماعي  گسترش و محبوبيت رسانش جينتا ترين مهم از يکي  ني
 و ياثربخشـ  يي،کـارآ  يارتقـا  ديجد هاي شيوه افتني دنبال بش هادولت از ياريبس کش است
ـ بش نحوي کش بتواننـد   اند، بوده خود يکشورها يداخل يهارسانش رشد  نينـو  يهـا  ياورفنّ
 ريثأتـ  گـر، يد عبـارت  بـش . نيازهـاي مخاطـب امـروزي همگـرا سـازند      رشد با را يارتباط

ي در پيونـد و  اجتمـاع  يهـا  ششـبک هاي  سايت حضور وب ،ژهيبو و ها اين رسانش روزافزون
 اتخـاذ  بـش  وادار را هـا دولت ،هاي پخش سراسري هاي شبکش سايت همنشيني فراگير با وب

                                                      

1. Leonardi 
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 اي هـاي رسـانش   سـازمان  از ياريبس کش ينحو بش است؛ کردهي ديجد يا شرسان يهااستيس
را بـا   ياژهيـ و يعمل هاي استسي هاي مالکيت دولتي، خصوصي يا عمومي( )با انواع شيوه

ي و نفوذ آنها در ميان مـردم، بـراي   اجتماعهاي  شبکشهاي  سايت وب ريثأت استفاده از هدف
 .اند اتخاذ کرده انداز موضوعي ديگر سازي، تبليغات و هر چشم بسيج اجتماعي، سرگرم

اي و همچنـين شـيوه مصـرف     نتايج ايـن پـژوهش در حـوزه سياسـتگذاري رسـانش     
بوک بش دست  کش بش طور اخص در مصاحبش با فعاالن حوزه رسانش ملي و فيحبوک  فيح

سـيما هنـوز در    و اي سـازمان صـدا   دهد کش در وهلش اول، سياسـت رسـانش   آمده، نشان مي
بـا توجـش بـش مشـخص     کنـد.   برخورد مي نامشخصبوک  تعيين مرز خود نسبت بش فيح

 بـوک(   )فـيح  ي اجتمـاعي ها بکشنبودن سياست کلي کشور و ممنوعيت استفاده از اين ش
هـاي   بش تبع سازمان صداوسيما نيز سياست چندان مشخصي نسبت بش اسـتفاده از شـبکش  

هاي اجتمـاعي ديگـر نظيـر     هر چند اين ناهماهنگي در مواجهش با شبکشاجتماعي ندارد. 
هاي پـژوهش   هايي از آن در يافتش توييتر و يوتيوب نيز، بش اوت خود بااي است کش مرال

 طر  شده است.م

 دوسـتان،  بـا  در مرحلش دوم نتايج مصاحبش آنالين نشان داد کش داليلي همچون: تمـار 
اي سـش انگيـزه    حرفـش  هـاي  فعاليـت  تـرويج  و توسـعش  و کاربران صريح نظرهاي از آگاهي
 اضـافش اند. در پيوند بـا ايـن موضـوع،     بندي شده پاسخگويان در اين پژوهش بوده اولويت
 نظـر  خوانـدن  /، نوشـتن (فيلم عکح و متن، بش صورت) يادداشت شتندوستان، گذا کردن

 پيوسـتن / خوردن و ساختن اليک/ زدن خصوصي، اليک هاي پيام دريافت /ديگران، ارسال
بـوک را بـش مرابـش يکـي از      عالاش از امکاناتي اسـت کـش جـذابيت فـيح     مورد صفحات بش

 آن افزايش داده است.هاي اجتماعي مجازي براي کاربران فعال  ترين شبکش موف 
توان نتيجش گرفت کـش همگرايـي و عضـويت در شـبکش اجتمـاعي       بش همين دليل مي

تقريباً بـش   (بوک، براي کارکنان مشهور رسانش ملي )مجريان، گويندگان و خبرنگاران فيح
اي جهـاني   هاي رسانش در حقيقت، سازمان تقويت ارتباطات مجازي آنها منجر شده است.

هـاي اجتمـاعي کـش امـروزه      اند کش همگرايي و پيوند بـا رسـانش   اهي رسيدهنيز بش اين آگ
اند، باعث  اثرگذاري مطلوب و ترغيـب بيشـتر مخاطبـان     محبوبيت و رون  فراواني يافتش

ها خواهـد   ديروز و کاربران امروز، بش توليد، بازتوليد، آفرينش و خودگزيني هدفمند پيام
هاي اين صـنعت، اعـم از مجـري،     ر عمل بش ستارهدتا حدودي شد. اين استنتاج، اکنون 

 اي نيز تسري يافتش است.    اندرکاران رسانش گوينده، خبرنگار و ساير دست
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 پيشنهادها

بـوک بـش    هاي اجتماعي بش طور عام و شبکش فـيح  انکار شبکش اابل  با توجش بش تأثير غيرـ 
مي  و هدفمند با افـراد  هاي ع طور خاص، و همچنين با اتکا بش نتايج حاصل از مصاحبش

شود تا سـازمان صداوسـيما    مشهور رسانش ملي )خبرنگار، مجري و گوينده(، پيشنهاد مي
 .نمايد بيشتري داتاي، براي تعامل فراگيرتر با مخاطبان  بش اين ژانر رسانش

هـاي   هاي تلويزيوني يا برنامش اندازي صفحات رسمي و همگرا با شبکش از طري  راه ـ
بـرخط )آناليـن(     ها را بش شـيوه  توان نقاط ضعف و اوت برنامش رفدار، ميمحبوب و پرط

بش اشتراک گذاشت و همزمان از پيشنهادها و انتقادهاي مخاطباني کـش امـروزه بـش تعبيـر     
اي کـش در خودتوليـدي، خـودگرداني و خـودگزيني      گانـش  هاي سش کاستلز، بش اعتبار نقش

 شوند بهره گرفت. ي مخاطب محسوب نمياند و از اين پح بش طور انحصار پذيرفتش

  ها نوشت پی

ـ  رکـيح »جعفري،  اين اطالعات از اول مهدي( 1)  بسـيج  سـازمان  اطالعـات  و اوريفنّ
و طب  گزارش خبرگزاري فارر )نقل در: عصر « کشور فرهنگيان و آموزي دانش

بيان شده است کـش   1390ايران( در همايش نهضت روشنگري در آمل در مهرماه 
براي توضـيحات   .«هستند بوک فيح عضو ايراني ميليون هفده»شده بود کش  اعالم

 //:www.asriran.com/fa/news/183862/17http: بيشتر در اين خصوص نک

 و بيـان  آزادي ايـران،  اسـالمي  جمهوري صداوسيماي در»اانون اساسي:  175اصل ( 2)
 نصـب و . بايد تأمين گـردد  کشور مصالح و اسالمي موازين رعايت با افکار نشر
ـ ر عزل  مرکـب از نماينـدگان   شـورايي  و اسـت  رهبـري  مقـام  بـا  سـازمان  يحک
( نفـر  دو کـدام  هـر ) مجلح شوراي اسالمي و اضاييش اوه يحکر و جمهور يحکر

 نظارت و انسازم اداره ترتيب و مشي خط. داشت خواهند سازمان اين بر نظارت
 .«کند مي معين اانون را آن بر

 انتشـار يافتـش و از   2009کتاب ادرت ارتباطات از سوي نشر دانشـگاه آکسـفورد در سـال    ( 3)
 سوي يکي از نويسندگان اين مقالش )حسين بصيريان جهرمـي( ترجمـش شـده اسـت. ايـن     

 است. نتشارکتاب هم اکنون در انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در دست ا

 http://www.presstv.ir و http://www.alalam.ir :نک (4)

http://www.asriran.com/fa/news/183862/17
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 http://www.facebook.com/irinn.ir :( نک5)
 http://www.irinn.ir :( نک6)
مـرزي را   هاي برون شبکش  سايت و وب« ايران سيما»بخش  http://www.irib.ir :( نک7)

 ي مقايسش کرد.هاي اجتماع توان در همگرايي/ واگرايي با شبکش مي
 //:www.facebook.com/aghuyehamsaadehttp   :بازيابي شده ازيکي از اين صفحات نک:  (8)

 منابع 

 روابـط  بر اجتماعي هاي شبکه در عضويت عدم يا عضويت نقش(. 1391) .امامي، حسـين 
ي علـوم  ارسـالش دکتـر   .طـات دانشـگاه آزاد اسـالمي   ارتبا فردي دانشـجويان  ميان

 ارتباطات. تهران: دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات.
 الگوهاي بر اينترنت، ارتباطي سازوکارهاي تأثير(. 1391) محمود. بابايي، هادي و خانيکي،

 ،56 ،اجتمـاعي  علوم علمي ـ پژوهشي  فصلنامه. ايـران  سايبر فضاي کنشگران تعامل
 .73ـ116 صص

رکـيح  سـخنراني   هسـتند.  بـوک  فيس عضو ايراني ميليون هفده(. 1390جعفري، مهدي. )
 نهضـت  همـايش  در آمـوزي کشـور   دانـش  بسـيج  سـازمان  اطالعـات  و اوريفنّ

 روشنگري در آمل؛ بازيابي شده از:  

www.asriran.com/fa/news/183862/17http:// 

 اجتماعي هاي شبکه در ايراني کاربران سياسي هاي گرايش بازنمايي(. 1389رجبي، زهره. )
 نامش کارشناسي ارشـد علـوم ارتباطـات.    پايان بوک. فيس موردي مطالعه با: مجازي
 دانشکده علوم اجتماعي. ،دانشگاه عالمش طباطبايي تهران:

 از: شده (. بازيابي1392) .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
                                              http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=5427 

 .يـابي اورکـات   جهان فرهنگي کاربران ايراني در شبکه دوسـت (. 1386) .کوثري، مسعود
 هشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.  تهران: پژو

 پارسـاکيان  علي )ترجمش کيفي تحقين روش(. 1381)راسمن، گرچن .  و مارشال، کاترين
 فرهنگي. هاي پژوهش دفتر :اعرابي(. تهران سيدمحمد و

http://www.facebook.com/aghuyehamsaade
http://www.asriran.com/fa/news/183862/17
http://www.asriran.com/fa/news/183862/17
http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=5427
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 بـه  تهـران  هـاي  دانشـگاه  دانشجويان گرايش بررسي(. 1391نوري مرادآبادي، يونح. )
 هـاي  ديـدگاه  تطبيقـي  بررسـي : آن بـا  مرتبط عوامل و بوک فيس اجتماعي شبکه
نامش کارشناسي ارشد مـديريت رسـانش.    پايان بوک. فيس کاربران و رسانه خبرگان

 تهران: دانشگاه تهران، دانشکده مديريت.
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