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 چکيده

مقاله حاضر با توجه به اهميت فااي مجازي، سعي کرده تا رويکرد عمـومي مـردم )و بـه طـور     
هاي رسانه ملي بررسي کند و از سوي ديگر، راهکارهايي وبگاهموردي مردم شهر بندرعباس( را به 

توان در نظـر گرفـت،    تر و نفوذ بيشتر رسانه ملي در فااي مجازي ميردهرا که براي حاور گست
مورد ارزيابي قرار دهد تا به اين پرسش اصلي پاسخ داده شود که رسانه ملي در فااي مجازي، تا 

تواند در اين فاا حاور و نفوذ بيشتري پيدا کند. اين پـژوهش   چه حد مخاطب دارد و چگونه مي
 پيمايشي و دلفي انجام شده است.  با استفاده از دو روش

درصد مردم شهر بنـدرعباس از  40 به طور متوسط دهد که ترين نتايج به دست آمده نشان مي مهم
گيرنـد.   هاي رسانه ملي بهـره مـي  درصد از سايت 87کنند و از اين ميزان، فااي مجازي استفاده مي

عات بـوده اسـت. همینـين کارشناسـان     بيشترين استفاده اين افراد در حوزه جستجوي اخبار و اطال
هـا،  تـر کـردن برنامـه   ترين راهکارهاي نفوذ بيشتر رسانه ملي در فااي مجازي را غنـي  مربوط، مهم

 اند.  تر به فااي مجازي دانستههاي روز و بسترسازي براي دسترسي آسانبرداري بيشتر از فنّاوري بهره
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 مقدمه

هاي ارتباطي، دوره جديدي از حيات اجتماعي جوامـع را پديـد    رشد و گسترش فنّاوري
آورده است؛ چنان کش بش بيـان برخـي از صـاحبنظران علـوم اجتمـاعي، جوامـع انسـاني        

هاي عصر خويش هستند. از آغاز ارن نوزدهم و رشد صنعت در ااصـا   محصول فنّاوري
جهان، دوره جامعش صنعتي بش طور فراگيـري بسـط و گسـترش يافـت. ايـن دوره       نقاط

تـر  ها بود. بـا پيچيـده  هاي زندگي فردي و جمعي انسانشامل ماشيني شدن کامل عرصش
هاي جديدي براي تنوع بخشيدن شدن صنايع و ورود اب ارهاي صنعتي نوين ني  فنّاوري

شدند. اينترنت و اينترانـت مشخصـش اصـلي    بش کارکردهاي صنايع فعال در جوامع ايجاد 
ظهور اين تحول عظيم بود. با ورود اينترنت بش چرخش حيات اجتمـاعي جوامـع، جامعـش    

ناميـده  « جامعـش اطالعـاتي  »صنعتي رفتش رفتش جاي خود را بش جامعـش جديـدي داد کـش    
د. شد. در حقيقت، اينترنت واسط تغيير ساختاري جوامع از صنعتي بـش اطالعـاتي بـو    مي

و شروع ه اره سوم، با امپراتوري اينترنـت، آغـاز شـده     21جامعش اطالعاتي از آغاز ارن 
است. اين دوره يا عصر جديد، بش طور کامل حول محور اطالعات و صنايع اطالعاتي و 

هاي اطالعـاتي، اب ارهـاي    هاي ارتباطي، ظهور فنّاوريچرخد. گسترش شبکشارتباطي مي
ها و ... از محصـوالت  سيمايشگر بسيار حسار و ظريف، پيهاي نانفورماتيک، صفحش

هـا و اطالعـات، عموميـت    هاي داده صنايع جديد هستند. ديجيتالي شدن تمامي صورت
هـاي   سازي اطالعات ديجيتال، پيدايش زبـان هاي شخصي، ادرت ذخيرهاستفاده از رايانش

يشتر و بيشـتر کـرده اسـت.    اي و ... سرعت تحوالت را در جامعش اطالعاتي بنوين رايانش
اما نکتش مهم و اساسي در مواجهش بـا جامعـش جديـد، توجـش بـش مفهـوم مهـم و کليـدي         

، صاحب آثار با اهميتي همچون شوک آينده، موج سـوم  2است. آلوين تافلر« 1اطالعات»
هاي تأثيرگذار جديد تأکيـد دارد.  هاي ارتباطي و رسانش و تغيير ادرت، بر جايگاه فنّاوري

تواننـد بخواننـد و   ويکم کساني نيستند کـش نمـي   سوادان ارن بيستبي»معتقد است: وي 
هـاي کهنـش را دور بري نـد و    توانند بياموزند، آموختشبنويسند بلکش کساني هستند کش نمي

 (. 3، ص 1389فر،  )سلطاني« دوباره بياموزند
ـ   3برتون هـاي  ت و فنّـاوري با اشاره بش گروه کريري از کساني کش همـش روزه از اينترن
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هـا واـت خـود را بـش گشـت وگـذار در دنيـاي        کنند و ساعتنوين ارتباطي استفاده مي
اينترنت کليساي کساني اسـت کـش بـش اطالعـات     : »گويد ميگذرانند، با کنايش مجازي مي
 (.  1380)محسني، « گذارنداحترام مي

ديد است. تا پيش اينترنت حلقش اصلي جريان نوين ارتباطي و اطالعاتي در دوران ج
ــار و توانمنــدي  1970و  1980هــاي دهــش از ســال هــاي مــيالدي، عمــده توجــش بــش آث
هـاي جديـد    بش بعد، بـا ورود فنّـاوري   1990ها بود اما از حدود دهش اف اري رايانش سخت

هاي اتصال، شيوه هايي بلند در حوزه مجراهاي ارتباطي و شبکش مخابراتي و برداشتن گام
 .(5، ص 1999، 1ل اطالعات بش کلي دگرگون شد )هيلاراکش و انتقا
هـاي متـداول )مطبوعـات،    رساني امروزه از سـطح رسـانش  هاي پيامها و رويکردکنش

دارتـر  راديو و تلوي يون( گذشتش و حوزه عمل ارتباطات جمعي بش سطحي فراتر و دامنـش 
انـد   دنيـا توانسـتش   هاي راديويي و تلوي يوني معمول در وارد شده است. هر يک از رسانش

سـازمان   مجازي اينترنت ني  براي خود جايگاهي بـش دسـت آورنـد. در    در عرصش شبکش
تشـکيل  « 2هـاي مجـازي  رسـانش »صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران، معاونتي با عنوان 

تر و بهتر رسانش ملي در فضاي مجازي فراهم کند. شده تا شرايط را براي حضور گسترده
دهد کش سازمان صداوسيما براي حضور اوي و توانمند در نت نشان ميتشکيل اين معاو

 فضاي مجازي، راهبرد خود را برگ يده است.  
مقالش حاضر بش دنبال پاسخ بش اين مسـئلش اسـت کـش بـا توجـش بـش گسـترش حيطـش         

هاي حيات اجتمـاعي شـهروندان )کـش ضـمن      اثرگذاري فضاي مجازي در تمامي عرصش
ر عين حال مضرات و آثار مخربي ني  بش همـراه خواهـد داشـت(    برخورداري از فوايد د

هاي داخلي و بش طور مشخص، صداوسيما بش عنـوان شـاخص رسـانش ملـي، چـش       رسانش
جايگاهي در اين فضا در توليد محتـوا دارنـد و برداشـت مخاطبـان بندرعباسـي از ايـن       

 جايگاه چگونش است.
در حــوزه جغرافيــايي شــهر  هــاي رســانش ملــيوبگــاهدر بررســي ميــ ان مخاطبــان 

تـري  طلبد تا جامعش آماري گسـترده ترديد گستره وسيع فضاي مجازي ميبندرعبار، بي
بَـر  هاي پژوهشي و ه ينـش براي اين پژوهش در نظرگرفتش شود اما با توجش بش محدوديت

بودن طر  از نظر زماني و مالي، محدوده جامعش آماري در يکي از شهرهاي مهم کشـور  
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گرفتش شد. مهاجرپذير بودن شهر بندرعبار سبب شده است تا ترکيب جمعيتـي   در نظر
اين شهر نسبت بش ديگر شهرهاي کشور شرايط ويژه و منحصر بش فـردي پيـدا کنـد، بـش     
طور تقريبي از همش نقاط ايران افرادي در اين شـهر سـکونت دارنـد و ايـن امـر، مـورد       

ضر بش دنبال بررسي آن است، در وهلـش  اي کش مقالش حاخوبي براي پژوهش است. مسئلش
هـاي رسـانش   هاي فضاي مجازي و سپح بررسـي ظرفيـت  وبگاهنخست، مي ان مخاطبان 

 اي است.  ملي براي نفوذ بيشتر در اين فضاي مدرن رسانش

 ضرورت پژوهش

هاي ارتبـاطي امـروز، از پيامـدهاي  ناشـي از تغييـرات       هاي نوين در عرصش ظهور حوزه
هاي ارتبـاطي اسـت کـش زيسـت اجتمـاعي در آن، ااتضـاکات و        اوريسريع در عصر فنّ

نيازهاي خاص خود را در پي خواهد داشت. در اين فضا، جوامعي اادرند با دسـتان پـر   
از اين ميدان بيرون بيايند کش ضمن شناخت شرايط جديد اادر باشند جاي پاي خـود را  

زا  از محتوا، نش تنهـا هويـت   ني  مستحکم کنند. حرکت در فضاي مجازي با دستان خالي
خواهد بود بلکش مخاطرات و اثرات ناخوشايندي را در نظـام فرهنگـي يـک جامعـش بـش      

 همراه خواهد داشت.  
 هاي مجازي، مخاطبان خود را در فضايي غيروااعي يا بش بيـان ديگـر، فضـايي    رسانش

ش زمينــش هــا در چنــين فضــايي تــوان آن را دارنــد کــدهنــد. رســانشفراوااعــي اــرار مــي
اي وسيع را فراهم کنند. در فاصـلش تنهـا يـک سـال     دمکراتي اسيون و فراگيري در گستره

ميليـون   544ميليـون بـش    377( کاربرد جهاني اينترنـت از  2000تا  2001هاي )بين سال
شود )محسني،  سايت در فضاي اينترنت متولد ميثانيش يک وب 4رسيد؛ در حالي کش هر 

رو بش گسترش فضاي مجازي مدام در حال توليـد و بازتوليـد    (. اين حجم4، ص 1380
گـذاري   اطالعات )محتوا( است؛ محتوايي کش ضـمن برخـورداري از مشخصـش اشـتراک    

بيني و ايدکولوژي خاصي ني  هست کش چش بسا با هويت فرهنگـي   جهاني، متأثر از جهان
ر بنـدرعبار، در  تر شـه دو منافع ملي مخاطبان جوامعي چون ايران و در مقياسي محـدو 

تقابل و حتي در تعارض باشد، از اين رو، در چنين وضعيت مجازي کش وااعيتـي عينـي   
پيش چشم ما در حال بسط و گسترش است، خل  آلترناتيوهاي محتـوايي و سـاختاري   

انداز فرهنگي جامعش، امري ضروري و اساسي اسـت و بـش    همسو با نظام ارزشي و چشم
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طلبد تـا بـا    ي براي حضور پررنگ در اين فضاي راابتي مياين ترتيب، حرکت رسانش مل
هـايي، ضـمن بررســي محتـوايي فضـاي مجـازي، جايگـاه مخاطبــان و        انجـام پـژوهش  

هاي داخلي و تعامل آنها با يکديگر مورد پژوهش ارار گيرد. پـژوهش حاضـر در    رسانش
ان بندرعبار پاسخ بش اين ضرورت، با بررسي مي ان مخاطبان رسانش ملي در بين شهروند

هاي رسانش ملي در ايـن فضـاي نـوين پرداختـش کـش در نـوع خـود در اسـتان          بش ظرفيت
گيـري از   هرم گان و شهر بندرعبار، پژوهشي نو در اين عرصش است و هم مان با بهـره 

روشي تلفيقي )کمي و کيفي( بش بررسـي فضـاي مجـازي در عرصـش حيـات اجتمـاعي       
 شهروندان اهتمام ورزيده است.

 ف پژوهشاهدا

 بررسي مي ان مخاطبان در فضاي مجازي )در شهر بندرعبار(  
 هاي وابستش بش رسانش مليپرداختن بش نحوه استفاده مخاطبان از سايت

 تر رسانش ملي در فضاي مجازي  شناسايي راهکارهاي نفوذ بيشتر و گسترده

 ها و مشکالت رسانش ملي در فضاي مجازي  بررسي کاستي

 سؤاالت پژوهش

 کنند؟م شهر بندرعبار بش چش مي ان از اينترنت استفاده ميمرد
 نحوه استفاده مردم شهر بندرعبار از اينترنت چگونش است؟

 هاي اينترنتي رسانش ملي در شهر بندرعبار بش چش مي ان کاربر دارند؟سايت
 هاي اينترنتي رسانش ملي کاربران بيشتري در شهر بندرعبار دارند؟کدام يک از سايت

 هاي اينترنتي رسانش ملي چگونش است؟ ع تعامل کاربران بندرعباسي با سايتنو
 توان براي اف ايش نفوذ رسانش ملي در فضاي مجازي بش کار گرفت؟چش راهکارهايي را مي

 ؟استهايي مواجش رسانش ملي براي نفوذ بيشتر در فضاي مجازي با چش مشکالت و کاستي
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 ادبيات مفهومی و نظري

   1اطالعات و ارتباطات. فنّاوري 1

هاي في يک، الکترونيک، برق، رياضي، آمـار  اي است از دانشمجموعشاوري اطالعات فنّ
هـا و چگـونگي اطالعـات نيروهـاي حـاکم بـر جريـان        کش بش بررسي ويژگـي  و صنايع

سازي آنها براي بش حداکرر رساندن دستيابي بـش اطالعـات و اابـل    اطالعات و اب ار آماده
، سازي اطالعات شامل تفکيک اطالعات دايـ ، علمـي   پردازد. آمادهدن آن مياستفاده کر

 شـود اشاعش و استفاده از آن مي آوري، سازماندهي، ذخيره، بازيابي، تفسير، جمعو  مستند
 (.42، ص 1381پور، موسي)

نويسـد:   هاي اطالعاتي و ارتباطاتي مـي تر از فنّاوريمانوکل کاستل  ني  در تعريفي جامع
 هـاي اي همگـرا از فنّـاوري  اند از مجموعـش  هاي نوين اطالعات و ارتباطات عبارتاوريفنّ

افــ ار(، ارتباطــات راه دور، افــ ار و نــرمميکروالکترونيــک، کامپيوترينــگ )شــامل ســخت
 (.67، ص 1380 )ترجمش عليقليان و خاکباز،« هاي مخابره، پخش و فيبرهاي نوري سيستم

 اي جديد جهانار رسانه. جايگاه اينترنت در ساخت2

 اينترنـت : »اسـت  شـده  چنـين تعريـف   اينترنـت  (،2003) 2آکسفورد ياينترنت فرهنگ در
 پروتکـل  يـک  با استفاده از کش است مختلف شبکش تعدادي  بر مشتمل کش است اي شبکش
 است کـش  جهاني گسترده شبکش اينترنت شامل از اي عمده بخش. اند گرديده وصل هم بش

. انـد  يافتـش  انتقـال  اتصـال بـش هـم    فـرا  وسـيلش  بـش  کـش  است اسناد اي عشمجمو از عبارت
 و الکترونيـک  پسـت  گيـرد  ارار مـي  استفاده مورد اينترنت در کش تکنولوژي ترين متداول
 .«باشد مي جهاني گسترده شبکش و انتقال پوشش پروتکل
 عريـف ت هـايي  شـبکش  از المللـي  بـين  شـبکش  را اينترنت مشابش، تعريفي در 3بل ديويد

 اتصـال  امکـان  منظـور  بـش  پروتکـل  مشـترک  اسـتانداردهاي  يک مجموعـش  از کش کند مي
 دور راه دسترسـي  و الکترونيک از ابيل پست خدماتي و گيرد بهره مي کامپيوتر ها ميليون

 (.1383 بش نقل از جاللي،)سازد  مي پذير امکان را اطالعات بش

                                                      

1. information communication and technology     2. internet dictionary of Oxford 

3. David Belle 
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هـا ميليـون    هـا رايانـش و ده   کش ميليوناي است  ترين شبکش جهاني رايانش اينترنت ب رگ
هـا شـبکش کـامپيوتري     کاربر در بيشتر از نود کشور جهـان دارد. اينترنـت داراي ميليـون   

هـا، از  اند و براي تبـادل داده تر است کش بش منظور اتصال بش يکديگر انتخاب شده کوچک
 کنند.  استاندارد تکنيکي مشابهي پيروي مي

هـا بـش    شـود، داده  مي ديگر ارسالاي بش رايانش  عات از رايانشزماني کش در اينترنت اطال
شوند. هر بستش ارسالي، راهش را بش سـمت   تري بش نام بستش تقسيم مي هاي کوچک بخش

شـوند و امکـان    هاي کامالً متفاوتي ارسـال مـي   ها از طري  شبکش کند. بستش هدف طي مي
ماهواره ني  وجـود دارد. هـر    ا حتييارسال آنها از طري  خطوط تلفن، کابل، فيبر نوري 

دهنده اينترنت متعل  بش يک شرکت، سازمان يا کشور هستند و  هاي تشکيليک از شبکش
شوند. اما در مجموع، اينترنت مرک يت خاصـي نـدارد و تحـت    بش طور مستقل اداره مي

 نظارت هي  سازمان مج ايي نيست. 

 . اينترنت و سرمايه اجتماعي3

 بـا  اعضاي جامعش کرد. خالصش «رابطش» واژه در توان اجتماعي را مي يشسرما محوري ايده
 يکـديگر  بـا  اـادر بـش همکـاري    ارتباط، اين ساختن پايدار و با يکديگر تمار براراري

 و نيسـتند  آنها کسب بش اادر تنهايي بش کنند کشمي کسب مطالبي طري  اين بش و شوند مي
 هاشبکش از ايطري  مجموعش از انسانها شوند.يم آنها کسب بش موف  بسيار دشواري با يا
ايجـاد   برايشان دارايي نوعي آنها، ارتباطي هايشبکش گسترش با و شوندمي متصل هم بش
 رابطـش  زمينش در داد. ارار مالحظش مورد اجتماعي سرمايش نام با را آن توانمي کش شودمي

 رويکـرد  سـش  کلـي  طـور  بـش    تحقي اين موضوع با مرتبط  سرمايش اجتماعي و اينترنت
 :است مطر  عمده

 کـش  باورنـد  ايـن  بر محققان از امروزه بسياري اجتماعي. سرمايه دهنده افزايش اينترنت
 تعامالت در عظيمي دگرگوني و شکستش هم در را زمان و فضا اينترنت مرزهاي وريافنّ

 کـش  کرده ادايج گروهي و محلي هاياز همبستگي فراتر مدني هاي مشارکت و اجتماعي

1)ولمن است اجتماعي منافع بر مبتني هايشبکش پيوند اسار بر
 (. اينترنـت 2002 و همکاران، 

 مالاـات بـراي   فضـاي  و زمينش آوردن فراهم انساني، تعامالت در جديد اشکال ايجاد با

                                                      

1. Wellman  
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 و آزاد گفتگـوي  تـرويج  مکـان،  و زمـان  مرزهـاي  بـر  غلبش مشترک، عالي  داراي افراد
 بازسازي دروااع و غيره جمعي شدست هاي اادام تقويت فضاهاي اينترنتي، در دموکراتيک

 تنهـا  نـش  اينترنـت  ديـدگاه،  دهد. از ايـن  کار خود ارار مي دستور در را اجتماعي حيات

آگـاهي   با بلکش کند،مي فراهم اندک هاي ه ينش با را خويشان و دوستان با تمار فرصت
 حتـي  و افـراد  روي در رو ارتباطـات  خـود  سـهم  بـش  يکـديگر،  نيازهاي از شبکش اعضاي

 .دهد مي جامعش اف ايش در را سازماني هاي مشارکت
 جهـان  و اينترنـت  اثرات زمينش در محققان برخي اجتماعي. سرمايه دهنده کاهش اينترنت
 را اينترنـت  حتـي  آنها نبودند. بينخوش اجتماعي سرمايش و انساني روي ارتباطات مجازي
 مطـر   روزمـره  زنـدگي  کننده پوچ و کننده وسيلش فاسد عنوان بش گريدي رسانش از هر بيش
 در فضـا  اين کش کند مي هدايت مجازي فضاي بش ها را سازمان و افراد اينترنت، زيرا کنندمي

نظـر   بـش  (.4ص  ،1380 ، ترجمش گيلوردي و رادبـاوه، 1دارد )اسلوين ارار وااعيت با مقابلش
 تعـامالت  و شـود مي وااعي اجتماع بش افراد توجش مانع نتاينتر از استفاده پژوهشگران، اين
 گيرد.  مي پيشي آنها مستقيم و حضوري مي ان ارتباطات از مردم ايشبکش

 اجتمـاعي  هايشبکش محققان، از نظرگروهي بش اجتماعي. سرمايه دهنده بازتاب اينترنت
 صـورت  بش بلکش برندنمي بين از را وااعي جامعش شوند،مي حمايت طري  کامپيوتر از کش

 يافتـش،  توسـعش  جهـان  در کـش  هستند جوامعي توسعش انواع عامل بازتابي، و العمليعکح
 موجـود  جتمـاعي اهـاي  تمـار  حفـظ  براي را اينترنت مردم است. شده شايع و متداول
 يـا  حضـوري  هـاي تمـار  بش الکترونيکي هايتمار کردن اضافش با و کارگرفتش بش خود
بـرخط   صـورت  بـش  را خود وااعي دنياي سياسي عالي  و هاگرميسر خود، همان تلفني

 و «نـود  ديويـد » هـاي  نـام  بش شنار دو جامعش راستا، اين دهند. درمي ادامش ني  )آنالين(
 بش فضاهاي مصنوعي از هايي دست اينترنت اوريفنّ تأثير تحت کش معتقدند «آتما لش جِش»

 خـالي  هـاي  مکان در آنها کاربران تا است مالز و هستند خالي وااع در کش اندآمده وجود
، 2006، 3و آتمـا  2بگيرند )نود بهره آن از بعد و بسازند را تعاملي ابتدا فضاي شده، عضو
بش تدريج بـا   کش است آن س اوار شده گونش ايجاداين کش جديدي مجازي (. وااعيت3ص

 در دنيـاي  وآتمـا،  نـود  بـش زعـم   داشتش باشـد.  بيشتري پيوند ما في يکي دنياي و وااعيت
 جهـان  و اسـت  موجود دارند، وجود وااعي دنياي در کش چي هايي همان درست مجازي

                                                      

1. Slovin       2. Nood       3. Attema 



  17 هاي رسانه ملي در فضاي مجازي ... بررسي ميزان مخاطبان و ظرفيت

 يکـي  سمت بش بيشتر و شده ترآميختش يکديگر در روز بش روز مجازي جهان و في يکي

 کـش  باورنـد  ايـن  بر متعدد تحقيقات بش استناد با آتما و روند )همان(. نودمي پيش شدن

 بـش  آنهـا  مجـازي  دنيـاي  و وااعي در دنياي افراد وضعيت ميان جهيتو اابل همبستگي

 هسـتند  همان گروهي عمدتاً هستند ترموف  وااعي دنياي در کش خورد. آنهاييمي چشم

 دارند. حتـي  را رضايت احسار بيشترين و کرده عمل ترموف  ني  مجازي دنياي در کش

 فضـاي  در کـش  دوسـتاني  تعداد با شدت بش دارد وااعي دنياي در فرد کش تعداد دوستاني

 دهد.  مي همبستگي نشان دارد اينترنتي و مجازي
 از انعکـار  و بازتاب نوعي بيش و کم را مجازي جهان رويکرد سوم، ترتيب، بدين
 سـرمايش  وااعـي،  زنـدگي  در افراد اجتماعي سرمايش اين رابطش در و داندمي وااعي دنياي

 ايـن  داد. از خواهـد  مجـازي شـکل   دنيـاي  در زه،انـدا  و حد همان در را آنها اجتماعي
 نبايـد  دارنـد  انـدکي  وااعـي  اجتمـاعي  سـرمايش  آن اعضاي کش ايجامعش از ااعدتاً انداز،  چشم
 باشند.  داشتش بااليي اجتماعي سرمايش سايبري، فضاي و مجازي جهان در کش داشت انتظار

 . ديجيتالي شدن اطالعات4

هـا هسـتند کـش در يـک     اي از صـفر و يـک  ارند، مجموعشهايي کش ماهيت ديجيتال دداده
شوند. هر گروه معني خاصـي دارد کـش مجموعـش    بندي ميجموعش مج ا و خاص گروهم

توان روي صفحش، پح از ترجمش، نمايش داد. هنگامي کـش مـا   نظام انفورماتيک آن را مي
انگـاريم. بـا   مي گوييم، اطالعات را کامالً غيرمادياز ديجيتالي شدن اطالعات سخن مي

کننـد.  هـا حـالتي غيرمـادي پيـدا مـي     ديجيتالي يا رامي شدن اطالعـات، در عمـل، داده  
آورد. عاليم رامي اين امکـان  ديجيتالي شدن امکان انتقال با کيفيت برتر را بش وجود مي

کنند کش پيام اوليش اابل بازسازي مجدد باشد؛ ضمن اينکش امکـان پـردازش و    را فراهم مي
 (.55ـ  56، صص 1380شکل آن ني  وجود دارد )محسني،  تغيير

هاي نوين، ديجيتالي شدن آنهاست. يـک رسـانش ديجيتـال ماننـد     ويژگي اصلي رسانش
هـاي  اينترنت، اب اري براي ايجاد رويکردهاي جديد در ااتصاد، فرهنگ، اـانون و شـيوه  

ـ  سنتي خبررساني پديد آورده است. محتـواي ديجيتـالي فنّـاوري    وين، در امتـداد  هـاي ن
هـاي روز جوامـع تهيـش و اراکـش     هاي سنتي و مطاب  با نيازها و ضرورتمحتواي فنّاوري

شود. جوامع انساني متناسب با هر نـوع فرهنـگ و جايگـاهي کـش در ميـان سـايرين       مي
 کنند.اف ارهاي خود ترسيم ميها و سختدارند، محتواي مشخصي را براي رسانش
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 . شکاف ديجيتالي  5

ـ اشاره بش فاصـلش بـين مردمـاني کـش بـش       براياصطالحي است  يف ديجيتالشکا اوري فنّ
دسترسـي بسـيار   يـا  مردمـاني کـش    وثري دارند ؤدسترسي م اوري اطالعاتفنّو  ديجيتال

 نبـود دسترسي ندارند. اين عبـارت شـامل    هي  گونشيا دارند ها  اوريمحدودي بش اين فنّ
شـتن منـابع و   تعـادل در دا  نبودشود، مانند  ني  مي فنّاوريتعادل در دسترسي في يکي بش 

ـ  ؤمهارت براي دسترسي م شـهروند  اوري و محسـوب شـدن بـش عنـوان     ثر و مفيد بـش فنّ
  (. 37، ص 1391، ترجمش سرکيسيان، 2و مارتين 1)کريبر ديجيتال

بـش   جامعـش ي نابرابر برخي از اعضاي يعني دسترس يبش عبارت ديگر، شکاف ديجيتال
ارتبـاطي ن ديـک   شکاف دانـش  شکاف ديجيتال با مفهوم  .ارتباطاتاوري اطالعات و فنّ

باشـد. عـالوه بـر وجـود      نـژاد و  درآمد، جنسيتتواند بر پايش  شکاف ديجيتال مي دارد.
يک جامعش، وجود شکاف ديجيتال بين کشورهاي جهان را شـکاف ديجيتـال    شکاف در
 .)همان( گويند جهاني مي

اسـت و    رو شـده  بـش  با آن رو دنياي مجازيشکاف ديجيتالي چالشي است کش امروزه 
، بش اين امر تونحيکي از محورهاي اصلي دومين دوره اجالر جهاني جامعش اطالعاتي 

هـاي موجـود ميـان     شـکاف ديجيتـالي نـابرابري    ،گـر بش تعبيـر دي . است  اختصاص يافتش
اطالعـات و   فنّـاوري گيري آنـان از   است کش از چگونگي بهره جهانکشورهاي مختلف 

تـوان   مي ،شود. بش عبارت ديگر و اجتماعي ناشي مي توسعش ااتصادي بش منظور ارتباطات
هاي نيرومندي است کش جهـان را   تهديد ادرت اي، نشانش تا اندازهگفت شکاف ديجيتالي 

 کنند.   تقسيم مي اطالعاتهايي نابرابر از نظر دسترسي بش  بش پاره يکم و ارن بيستدر 

 هاي اجتماعي که. شب6

شـبکش  هاي مجازي امروزه بيشترين ظرفيـت کـاربري را در فضـاي مجـازي دارنـد.      شبکش
صـفحات   ،دهـد هـا اجـازه مـي   اجتماعي، سايتي است کش در مرحلش اول بش افراد و سازمان

دهـد ايـن صـفحات بـر اسـار مشـترکات       خود را ايجاد کنند و در مرحلش دوم اجازه مي
شـود بايـد بـش جامعـش     واتي صحبت از شبکش اجتمـاعي مـي   ند.گوناگون بش هم متصل شو

سايت يا مجموعـش سـايتي اسـت     ،د. در حقيقت يک شبکش اجتماعيشوکاربري هم اشاره 
                                                      

1. Creeber       2. Martin 
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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بـش   يکـديگر را بـا  خـود  هـاي   ، فعاليـت رها، افکـا مندي عالاش دهد اجازه مي کش بش کاربران
 .اشتراک بگذارند

هاي اجتماعي، چش براي محققان شـبکش   کشها و امکانات بالقوه شب دريافت محدوديت
رود. مطالعش روابط اجتماعي بش  و چش براي مؤسسان آن، امري الزم و حياتي بش شمار مي

اند و آنهـا نيـ     هاي اجتماعي کننده توسعش کند کش تعيين هايي کمک مي کار و  آشکارسازي 
هـاي شخصـي را کـش     شبش نوبش خود شرايط استمرار و وافش و براراري روابط و ني  تجرب

 (.14کنند )همان، ص  شوند را تنظيم مي اين روابط موجب آن مي

 ياجتماع يهاشبکه يهاتيقابل. 7

ـ يکش کـاربران ا  بش اين دليل است ياجتماع يهااستقبال از شبکش  يتواننـد بـرا  يمـ  ينترنت
 يهـا ابنـد. در شـبکش  يهـا پاسـخ مناسـب ب   تيسان وبين خود در ايآنال يازهاياغلب ن
خودشـان بسـازند کـش شـامل      يبـرا ي شخصـ  يهـا  ليتوانند پروفايکاربران م ياجتماع

هـا از  تيسـا ن وبيشدن اي ااست. اما شبکش غيرهها و يمندر، عالاشيمشخصات، تصاو
ـ از دوسـتان ته  يستيشود کش هر کاربر ليآغاز م ييجا ـ کنـد و ا يش مـ ي  يهـا ليـ ن پروفاي

کش در همـان   يانيتواند دوستان و آشنايکاربر مهر  شوند.يگر متصل ميکديبش  يشخص
 .  ديف ايست دوستان خود بيحضور دارند را بش ل ياجتماع يشبکش

ـ از اب يگـر يامکانـات د  افـراد  تيمتناسب با نوع موضوع فعال ياجتماع يهاشبکش ل ي
ـ آنال يهاي، بازينترنتيا يهاخبرخوان  يهـا ليـ دکوها و فايـ ت آپلـود کـردن و  يـ ن، اابلي

ان دارنـد.  يشـ هـا نشي  در گ يرا ن يشخص يهار رسانشيارتباط با سا يو برارار يترويکامپ
ـ يرا کـش کـاربران ا   يم کش اغلب امکاناتينيبيب ميترتنيبد ـ  ينترنت   يـ ن از طريـ ش از ايپ

افـت  يدر ياجتمـاع  يهـا  جا در شبکش کيکردند، يت کسب ميسان وبيمراجعش بش چند
نترنـت  يرا کـش در ا  ياز زمـان  يتـوجه بران بخش اابلست کش کاريل نيدليکنند. پح بيم
 (1).حضور دارند ياجتماع يهابرند در شبکشيسر م بش

 هاي اجتماعيرساني شبکهکاربرد اطالع. 8

بـش   ين شـبکش اجتمـاع  يـ شـتاب ا  ل بـا يبوک تبدحيار جالب در مورد فيبسموارد از  يکي
کـاربران را نسـبت بـش     نشيـ ش و بيتـوان نظـر، گـرا   ياسـت کـش مـ    يان خبريجر يفضا
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بـش نـام    امکـاني ن شـبکش مجهـ  بـش    يـ ن ايهمـ  يکرد. برا يابيارز يمهم خبر هاي موضوع
ـ     توان با وارد کردن کلمـش مـورد  ياست کش م «1واژگان»  هـاي از نظر ينظـر خـود بـش راحت

شـتر  يشناخت ب ين راه برايبهتر امکانن يآگاه شد. اهاي مختلف  در مورد موضوعکاربران 
 يرا بـرا  ييو چـش خبرهـا   کننـد  يشتر استفاده مـ يب ييخبرهانوع از چش  آنانست کش کاربران ا
 .(1380نظر،  )پاک کننديبحث م يبر سر چش موضوعاتدر نظر دارند و اغلب  شود انتشار

است کش با کاربران خود زنده هسـتند   يابش گونش ياجتماع يهاتيت سايدروااع ماه
ک منطقش باشـد، اخبـار آن   ياز  ياديکاربر ز يدارا ،يت اجتماعيک ساي ين واتيو بنابرا
 شود.  يع در آن شبکش منتشر ميار سري  بسيمنطقش ن

 مبانی نظري

 هاي جديدالف( نظريه رسانه

 ارتباطـات،  هـاي  از فنّـاوري  متمـاي ي  مجموعـش  جديد، هاي رسانش بر اسار اين نظريش،
بـراي   آنهـا  بـش  شهروندان گسترده دسترسي و بودن ديجيتالي مشترک هاي ويژگي داراي
 زيـر اسـت؛   معاني واجد اسار اين بر هاي جديد،رسانش مفهوم .هستند شخصي استفاده
 هـا سـوژه  بـين  جديـد  جهـان و روابـط   بازنمايي جديد هايجديد، شيوه متني تجربيات
 (.  301، ص 1389زاده،  )مهدي

ديجيتـالي  »ت، ارتباطـا  و اطالعـات  فنّـاوري  جنبـش  تريناساسي نظريش، اين بر اسار
 رم گذاري شـده  اشکال همش در نمادين )معناي متون همش آن، واسطش بش کش است «شدن
 ديجيتالي شـدن  پيامد ترين است. مهم تقليل دوتايي )دوگانش( اابل رم ي بش ثبت شده( و

 سـازمان،  حسـب  بر موجود ايرسانش اشکال همش بين همگرايي اي،رسانش نهادهاي براي
 (.  302است )همان، ص  گذاري مقررات و دريافت توزيع،

 يـاد شـده اسـت.    هـاي ويژگـي  و تبلـور  جديـد  هاي رسانش بارزي از نمونش اينترنت،
 کش پردازدمي اطالعات ذخيره و مبادلش پردازش، بش پيام، توزيع و توليد بر عالوه اينترنت
 اليـت فع داراي تنهـا  و اسـت  عمـومي  ارتباطـات  مرابـش بـش   اما خصوصي، يک نهاد مؤيد
 نشده است )همان(.  بوروکراتيک، سازماندهي لحاظ بش ايحرفش

                                                      

1. lexicon 
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 دليـل  بـش  تنهـا  ويژگـي،  اين داند.مي« اطعيت عدم» را اينترنت ماهيت ،1پاستر مارک
 از محـدوديت  جديـد  رسـانش  يـک  بـش عنـوان   اينترنت نيست. آن خصلت پسامدرنيستي

 آن، واسطشبش  رود، چرا کشمي فراتر در ارتباطات پخش چاپ الگوهاي
 شود.مي پذير امکان يکديگر با زيادي عده . گفتگوي1
 شود.مي ميسر فرهنگي مجدد کاالهاي و توزيع و تغيير هم مان . دريافت2
 شود.مي جا جابش مدرنيتش سرزميني روابط فضايي از ارتباطي، . کنش3
 يابد. امکان تحق  مي جهاني سريع ارتباط .4
 شود.مي ايجاد شبکش در االب اي. همگرايي رسانش5

و  اطالعـات  فنّـاوري  گسـترش  کش است مدعي ،«هادوم رسانش عصر»در کتاب  پاستر
 و محـيط  خـود  دربـاره  مـا  تفکـر  و بر شيوه زندگي عميقي اثرات الکترونيک، ارتباطات

نمادين  مبادلش و روابط اجتماعي شبکش گسترش، اين چرا کش گذارد،مي بر جاي مانفاطرا
 .کنددگرگون مي الکترونيک( ارتباطات و نوشتاري مبادلش عصر بش شفاهيعصر  را )از

 همراه، تلفن مانند ارتباطي جديد اب ارهاي و هارسانش ظهور با جهان بش همين منظور،
 بـا  بش طور کامـل  کش شده «هارسانش دوم عصر» وارد و اينترنت، ايماهواره هايتلوي يون

 بـا  پـردازان نظريـش  از ديـدگاه  کـش  هارسانش دوم عصراست.  متفاوت« هارسانش اول عصر»
 هـاي  فنّـاوري  ادغـام  طري  از شده، همراه ني  جامعش از جديدي نوع گيريشکل و ظهور

 دوم عصـر  اسـت. در  شـده  ظـاهر  تلفـن  و تلوي يون رايانش، با ايماهواره جديد ارتباطي
 رود مـي  بـين  از ها پيام ن،کنندگا مصرف و توليدکنندگان ميان انحصاري تضاد با ها،رسانش

 اـرار  نيـ   گروهي خـاص  در انحصار بلکش بود، نخواهد طرفش يک ديگر تنها نش توليد، و
اسـت.   خاصي فرهنگ و پيام حامل خود ايرسانش هر تر،داي  گرفت. بش عبارت نخواهد

 بـا  کـش  هسـتند  خاصـي  فرهنگ و ها پيام حامل جديد، الکترونيکي هايرو، رسانش اين از
 جديـد  هـاي رسـانش  اين ميان يابد. ازمي ني  انتشار هافرهنگ و پيامدها آن آنها، شگستر
  (.1380کرد )بش نقل از مهرداد،  اشاره اينترنت و رايانش نقش بش توانمي

 است؛ها را مشخص کرده هاي عصر اول و عصر دوم رسانشويژگي 2لم د هديوي
 

                                                      

1. Mark Poster       2. David Holmes 
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 هاعصر دوم رسانه هاعصر اول رسانه
ای زیاد ای زیاد با عده)عده کزغیرمتمر
 .گویند( سخن می

)چند نفرر بررای عرده زیرادی      متمرکز
 .گویند( سخن می

 .ارتباطات یک سویه است .ارتباطات دوسویه است

 .مستعد کنترل دولتی است .گریزداز کنترل دولتی می

کننده شهروندی  دموکراتیک و تسهیل
 .شمول استجهان

و نرابرابری  هرای شررربندی   ابزار رژیم
  .است

کنندگان فردیت خود را حفظ  مرارکت
 .کنند می

کننرردگان تیزیرره شررده و    مرررارکت
 .وار هستند توده

دارای ویژگرری ترر ویر و نفرروی تیربرری  
 .فردی زمان و مکان است

دارای ویژگرری ترر ویر و نفرروی  گرراهی  
 است. جمعی

 در انش( رارسـ  دوم جديـد )عصـر   هـاي رسـانش  ارتبـاطي  هاي ظرفيت ،1دايکون جان
 ظرفيـت  دسترسي، سنجد؛ سرعت، دامنشمي شاخص 9هاي اديمي را با رسانش با مقايسش
حريم خصوصي  از حفاظت پيچيدگي، غناي تحريک، تعامل، دات، گ ينشگري، ذخيره،

 ذخيـره،  ظرفيـت  جغرافيـايي،  دسترسي سرعت، داراي هاي نوينرسانش آن، واسطش بش کش
 تعـامالت  اجتمـاعي،  دسترسـي  از لحـاظ  مقابـل،  در و هسـتند  مطلوبي گ ينش و دات

 هـاي بـش رسـانش   نسـبت  خصوصي از حريم و حفاظت پيچيدگي هم مان، غناي انساني،
 (.  309، ص 1389زاده،  دارند )بش نقل از مهديربرخو تريپايين م يت از پيشين

 ب( نظريه جامعه اطالعاتي  

 هسـتند.   4ريـش جامعـش اطالعـاتي   ريـ ان نظ از اولـين طـر    3و دانيل بـل  2فريت  مالکوب
 هاي اين دو پژوهشگر، جامعش اطالعاتي سش بخش برجستش دارد: بر اسار ديدگاه

اين بخش از جامعش اطالعاتي کش بيشترين تعداد آنهـا را کـارگران    کارگران اطالعاتي.
تـرين گـروه در   دهند، بش عنوان يک طبقش جديد اطالعاتي، بـش وسـيع  صنعتي تشکيل مي

 اند.   غال تبديل شدهحال اشت

                                                      

1. John Van Dyke       2. Fritz Molckub       3. Daniel Bell 

4. information society 
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فنّاوري فکري در کنار فنّاوري صنعتي بش وجود آمـده و باعـث شـده     فنّاوري فکري.
هاي فکـري  هاي مربوط بش دوران جامعش صنعتي، توسعش فنّاورياست تا در کنار نوآوري

 اي اف ايش يابد. اي ني  بش طور ف ايندهو ايده
اطالعـاتي، عنصـر اصـلي توليـدات و     اين بخش از جامعـش   بندي شده.اطالعات بسته

 (.1383دهد )بش نقل از معتمدنژاد، ها را تشکيل ميفرآورده
اي، جامعش اطالعاتي يا پساصنعتي را با جامعش ابـل از  در يک بررسي مقايسش 1ماسودا

آن، يعني جامعش صنعتي مقايسش و هفده شاخص تماي بخش را براي تفکيک اين دو نوع 
. فنّاوري، هستش يا الب جامعـش، کارکردهـاي اصـلي، نيـروي     جامعش مشخص کرده است

توليدي، ساختارها، توليدات، مرکـ  توليـدات، بـازار، صـنايع اصـلي، سـاختار صـنعتي،        
ساختار ااتصادي، اصول ااتصـادي و اجتمـاعي، نهادهـاي ااتصـادي و اجتمـاعي، نظـام       

تمـاعي،  ااتصادي و اجتماعي، شکل جامعـش، هـدف ملـي، شـکل حکومـت، مسـاکل اج      
ترين مرحلش جامعش، معيارهاي ارزشي، معيارهاي اخالاي و رو  زمان اين هفـده  پيشرفتش

 (.12، ص 1383زاده،  شاخص هستند )ترجمش مهدي
پـردازان رويکـرد جامعـش اطالعـاتي اسـت، بـراي آن       مارتين ني  کش خـود از نظريـش  

 هايي را مطر  کرده است؛ ويژگي
مربوط بش بـازار و تجـارت بـدون در نظـر گـرفتن      هاي  فعاليت هاي اقتصادي.ويژگي

 هـاي هاي مخابراتي ناممکن شده است. شبکش جهاني وب، گروه ها و سامانشادرت رايانش
مختلف مديران، مهندسان و کارکنان خطوط توليد را بش هم وصل کرده و نـوعي شـبکش   

 کاري بش وجود آورده است.
تـرين ابعـاد نظريـش جامعـش اطالعـاتي اسـت.        مجنبش فنّاورانش از مه فنّاورانه. هاي ويژگي

همگرايي و پيوند رايانش و مخابرات، امروزه از وااعيات معمـول زنـدگي در تمـام جوامـع     
 نوين است.  
اي و ارتباطـات الکترونيکـي، زنـدگي    سـاختار جامعـش شـبکش    هاي اجتمـاعي. ويژگي

اسر جهان بش صـورت  اجتماعي را کش بيشتر ااکم بش روابط محدود اجتماعي بود، در سرت
 تعاملي درآورده است. 

هـاي  گيـري الکترونيکـي از مظـاهر ظهـور و بـروز فنّـاوري       ر ي هاي سياسي.ويژگي
                                                      

1. Masuda 
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اطالعاتي و ارتباطي در عرصش سياسي جوامع است. هر چند کش هنوز هم فقط در تعـداد  
 گيرد.  محدودي از کشورها بش طور کامل مورد توجش و استفاده ارار مي

تحوالتي کش جامعش اطالعاتي در سـاختارهاي کلـي جوامـع بـش      فرهنگي. هايويژگي
هـا اثرگـذار    هاي فرهنگي و آداب و رسوم اجتمـاعي ملـت   وجود آورده است، بر ارزش

بوده و همين امر باعث شده است بازيابي و تشخيص هويت آنهـا در جامعـش اطالعـاتي    
هـايي تـازه مواجـش    ا دشواريسازي و تجميع سالي  فرهنگي است، بکش بش دنبال يکسان

ها و سلوک زندگي مردم را در گوشش و کنار  ها، مرامشود. جامعش اطالعاتي نيازها، سليقش
 (. 40ـ 42، صص 1380جهان، مانند هم کرده است )محسني، 

نقــش و اهميــت ف اينــده کــاربرد اطالعــات در فراينــد توليــد، پــردازش و توزيــع  
ا برخي از کشـورهاي صـنعتي جهـان، در رديـف     هاي جوامع باعث شده است ت فعاليت

جوامع اطالعاتي بش حساب آيند. در اين جوامع، برخالف کشورهاي صنعتي کـش اساسـاً   
بش ادرت مکانيکي وابستش بودند، همـش چيـ  نيازمنـد رايانـش و عنصـر اطالعـات اسـت.        

نـوع   پـردازان و صـاحبنظران اجتمـاعي، بـش تبيـين و تعريـف      بنابراين، بسياري از نظريش
کند )بـش نقـل   اند کش در آن، اطالعات نقش جادويي را ايفا ميجديدي از جامعش پرداختش

 (.1381، ترجمش طباطبايي، 1از پستمن
برخـورد  مانوکـل کاسـتل    اي از همراه با نظريش جامعش اطالعاتي، بش نظريش جامعش شـبکش 

اي  ، جامعش شـبکش رود ميشمار  کي از تحليلگران پيشتاز عصر اطالعات بشکنيم، کاستل  ي مي
چي ي کامالً جدا و متفاوت از جامعش اطالعاتي کش بش آن اشاره شد، نيست. با وجـود ايـن   

 دهند.اي را بش جامعش اطالعاتي ترجيح ميبسياري از نويسندگان، اصطال  جامعش شبکش
تنها يک زبان رايج وجود دارد و آن زبان فرامتن است. هر معناي اي  در جامعش شبکش
کـدهاي   ه اران ديـدگاه مختلـف و   اشود و ب متروک مي در يک لحظشمعين و مشخصي 

فـرامتن   هکنند بازگشت شها و چرخ افتد. خردشدن فرهنگ بش جريان مي با ديگرگوناگون 
 شود. مي هاي ارتباطي مفهوم فرهنگ در شبکش 2فردي شدن منجر بش

 پ( نظريه استفاده و رضامندي

بـيش   اوتوانـايي   کند وخاطب محتواي رسانش را انتخاب ميم ؛معتقد است( 1959کات  )
                                                      

1. Postman        2. individualization 
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مخاطـب، نظريـش   از سـازي   گونـش مفهـوم    شده است. او با ايـن  کش تصور مي از آن است
هـا   پرسيم مـردم از رسـانش   خودمان مي . واتي ازه استرا مطر  کرد رضامندي استفاده و
سـير   شـويم.  کشـانده مـي  رويکـرد  ايـن  بش سمت  ،خودش کنند، خود بمي اي ه چش استفاد

 دارد: ويژگيسش  «مندي يتاستفاده و رضا» تکاملي رويکرد
 کند.   ها توجش مي ها بش اصل استفاده از رسانش ثير رسانشأت هاي پژوهشبش اندازه  .اول»

 داند.   و انگي ه داشتن فرد مخاطب ميبودن  استفاده از رسانش را فعال داليليکي از  .دوم
 هـاي اخالاـي و   جـايي بـراي نگرانـي    ،استوار اسـت بنـابراين   اصل استفاده رب .سوم

)بـش نقـل از پسـتمن،    « گيـرد  هاي اخالاي را ناديده مـي  گذارد و داوري سياسي بااي نمي
 .  (1381ترجمش طباطبايي، 

در بيان استفاده افراد از  ،بش دنبال رويکرد استفاده و رضامندي کات ، بلومر و گوروي 
هاي اجتماعي و رواني افـراد باعـث ايجـاد     ند: ريششا هپيشنهاد داد الگوي زير را ،ها رسانش

باعث گوناگوني  انجامد و ميها  از رسانش آنان شود کش بش تواعات و انتظارات نيازهايي مي
منجر بش برآوردن نيازهاي مخاطب و  . همچنينشود ها مي تنوع در الگوي عرضش رسانش و

 :اند از عبارتمدل  اين اصرعنشود.  ميديگر پيامدهاي )ناخواستش( 
 .و استفاده او معطوف بش هدف است شود شمرده ميمخاطب فعال  .1
مخاطب در امر مرتبط سـاختن ارضـاي نيـاز و انتخـاب      ،در فرايند ارتباط جمعي .2
 اي ابتکار عمل زيادي دارد. رسانش
، ترجمـش  2و تانکـارد  1)سـورين  کنندها با ديگر منابع ارضاي نياز راابت ميرسانش. 3

 (.  424، ص 1381دهقان، 
رويکـرد   ،توان بش رضايت هـم اشـاره کـرد. بنـابراين     از ديگر عناصر اين رويکرد مي
ـ    درنـگ  بيتواند  بخش باشد کش مي دريافت پيام مخاطب بايد رضايت خير باشـد  أيـا بـا ت

براي فهميدن اين نکتـش  ، رويکردي جالب نظريش چشمداشت ارزش در استفاده از رسانش
اسـتفاده از  »کش براي کسب رضايت مخاطب در پي چش محتوايي بايد بود. بنابراين است 

هاي معيني اسـت کـش    داراي ويژگي ،رسانش تابعي است از اين عقيده کش هر رسانش خاص
باعث مي شود انتخاب هر رسانش توسط مخاطب بش معناي ارزشيابي مربـت يـا منفـي او    

 (.  333ص  ،1385، ترجمش اجاللي، يلککو )مک« باشد
                                                      

1. Severin       2. Tankard 
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 روش پژوهش

اين پژوهش با استفاده از دو روش پيمايشي و دلفي انجام شده است. ايـن دو روش، بـا   
 اند.  توجش بش اهداف مورد نظر براي انجام پژوهش مورد استفاده ارار گرفتش

سال بـش بـاالي سـاکن     18جامعش آماري پژوهش در اجراي روش پژوهشي، ساکنان 
نفر از آنـان بـش عنـوان     386ا استفاده از فرمول کوکران، تعداد شهر بندرعبار بودند کش ب

نفـر لحـاظ گرديـد. ابـ ار      402حجـم نمونـش آمـاري     ،نمونش انتخاب شدند؛ با اين حال
ساختش است کش با روايـي صـوري اعتبارسـنجي     اي محق  گردآوري اطالعات، پرسشنامش

ـ    ا اسـتفاده از ضـريب آلفـاي    شده است. مي ان پايايي يا اابليت اعتماد ايـن پرسشـنامش ب
اي بوده است. گيري در اين پژوهش بش صورت خوششکرونبا  ارزيابي شده است. نمونش

هـاي اصـلي   بش اين ترتيب کش ميادين و محالت پر تردد شهر بندرعبار بش عنوان خوشش
انتخاب شدند و افراد بش طور تصادفي و بر حسب مدت زماني مشخص )هـر ده دايقـش(   

 SPSSافـ ار آمـاري    ش ارار گرفتند. اطالعات بش دست آمده با استفاده از نرممورد مصاحب
 استخراج شد و مورد تج يش و تحليل ارار گرفت.  

اي است. اين هاي کيفي پژوهشي در مطالعات اجتماعي و رسانشروش دلفي از روش
پـذيرد کـش در موضـوع پـژوهش داراي دانـش و       با مشارکت افـرادي انجـام مـي   روش 

شوند. گـ ينش اعضـاي واجـد     باشند. اين افراد با عنوان پانل دلفي شناختش مي تخصص
آيـد؛ زيـرا اعتبـار     ترين مراحل اين روش بش حساب مـي  از مهم «پانل دلفي»شرايط براي 

(. از کـل  71، ص 1388)رحمتي،  نتايج کار بستگي بش شايستگي و دانش اين افراد دارد
نفـر تـا پايـان مراحـل پـژوهش       25العات تعـداد  کارشناسان حوزه رسانش و فنّاوري اط

نفر از حضور در پانل انصراف دادند. با توجش بش محدوديت زمـاني   7همکاري کردند و 
در انجام پژوهش، از همين تعداد براي تشکيل پانل دلفي استفاده شد. انتخاب اين افـراد  

ـ با توجش بش اينکش دلفي بش لحاظ ماهيـت روشـي کيفـي اسـت،      دفمنـد يـا   ش صـورت ه ب
 اضاوتي انجام شده است.  

هـاي اعتبـار   اعتبار اب ار گردآوري اطالعات در روش دلفي نيـ  بـا اسـتفاده از شـيوه    
گيري شد. صوري و اعتبار محتوا، مي ان اعتبار يا روايي اب ار دلفي در اين پژوهش اندازه

دنـد،  ها کش دربـاره موضـوع پـژوهش بو   اي از گويشمجموعش صورت کش نخست، بش اين
ا، آنهـ هاي متعـددي طراحـي شـد و پـح از تعـديل        گويش ،سپح براي هر نيرو مطر  و
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در چندين نوبت با  .ارار گرفت تادانفهرست اوليش پرسشنامش تهيش گرديد و در اختيار اس
هايي کش بش لحاظ صوري و محتوايي مناسب تشـخيص داده    ، گويشاناعمال نظر متخصص

   .کردندجايگ ين را هاي مناسب   و گويش شدندحذف  ،نشده بودند

 هاي پژوهشيافته

 . اطالعات مربوط به اجراي پيمايشي در شهر بندرعباس1

 درصد زن بودند. 5/49درصد از پاسخگويان اين پيمايش، مرد و 5/50ـ 
 درصد مجرد بودند. 8/33درصد آنها متأهل و  7/65ـ 
درصـد  2/13شـغل آزاد،  درصـد داراي  4/14دار، درصـد از پاسـخگويان، خانـش   8/26ـ 

درصـد   2/5درصـد بيکـار،    5/5درصـد کاسـب،    7/5درصـد دانشـجو،   7/11کارمند دولت، 
 درصد داراي ساير مشاغل بودند.   3/9درصد راننده و  5/2درصد بازنشستش،  7/4آموز،  دانش
درصد ابتـدايي،   3/8اند، تحصيالت  سواد بودهدرصد از پاسخگويان اين پيمايش، بي 5/1ـ 

ديـپلم،  درصـد فـوق   9/16درصـد ديـپلم،    3/31درصـد دبيرسـتان،    9/8درصد راهنمايي،  9/13
 اند.   درصد ني  دکترا داشتش 5/0ليسانح بوده است. درصد فوق 3درصد ليسانح و  7/15

، واريـانح  258/11سال، انحراف استاندارد سن آنـان   32ـ ميانگين سن پاسخگويان 
 سال بوده است.   60آنان  و دامنش تغييرات سن 738/126سن آنان 
درصد هـر روز   3/35کردند کش از اين ميان، درصد پاسخگويان از اينترنت استفاده مي 60ـ 

کننـدگان از اينترنـت در    اند. بش طور متوسط، بيشتر استفاده هفتش، کاربر اين فضاي مجازي بوده
 اند.   هساعت از وات خود را صرف کاربري در فضاي مجازي کرد 3تا  1روز شبانش
هـاي صداوسـيما   کنند، بش وبگاهدرصد پاسخگوياني کش از اينترنت استفاده مي6/87ـ 
 زنند.  سر مي

کنندگان بـش فضـاي مجـازي، تـا چـش انـدازه از        دهد کش مراجعشنشان مي 1ـ جدول 
انـد. طبـ  اطالعـات ايـن جـدول، در بـين       هاي سازمان صداوسيما بازديـد کـرده  وبگاه
درصـد( و   7/26فضاي مجازي، بيشترين مراجعش بش وبگاه شبکش خبر ) کنندگان ازاستفاده

 درصـد( بـوده اسـت. کمتـرين مراجعـش نيـ  بـش وبگـاه          2/24وبگاه واحد مرک ي خبـر ) 
 وي بوده است. وب تي
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 های سازمان صداوسیما در شهر بندرعباسوبگاهاز پاسخگويان ـ میزان استفاده 1جدول 

 در بين کل  هاوبگاه

 نپاسخگويا

کنندگان  در بين استفاده

 از فضاي مجازي

 7/26 7/10 شبکه خبر

 2/24 7/9 واحد مرکزی خبر

 23 2/9 شبکه استانی خلیج فارس

IRIB 7/7 3/19 

 8/11 8/4 نگاه

Web TV 5/3 7/8 

هاي صداوسيما در شـهر بنـدرعبار،   دهد کش بيشتر کاربران وبگاهنشان مي 2جدول 
 کنند.  ارتباط برارار ميها با مديريت اين وبگاه

 های سازمان صداوسیما وبگاهبا  پاسخگويان ـ ارتباط2جدول 

ارتباط با مديريت 

 هاي صداوسيما وبگاه
 درصد فراوانی

 5/38 155 بلی

 5/1 6 خیر

 60 241 بدون پاسخ

 100 402 جمع

اي و هـاي اجتمـاعي، رسـانه   . اطالعات مربوط به پانل دلفي )کارشناسـان حـوزه  2
 نّاوري اطالعات(ف

انـد،  بش هـر راهکـار نمـره داده    100تا  0، ميانگين نظرهاي کارشناسان را کش از 3جدول 
تـرين   تواننـد مهـم  دهد. با توجش بش اينکش سش رتبش اول در اين االب سـؤالي مـي   نشان مي

 ها تلقي شوند، اين، سش رتبش، بهترين راهکارها از نظر کارشناسان براي نفـوذ بيشـتر   يافتش
هـاي رسـانش   تر کردن محتواي سايتغني»شوند.  رسانش ملي در فضاي مجازي شمرده مي
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فـراهم کـردن   »و « هاي روز در فضاي مجازيها و فنّاوريبرداري از فرصتبهره»، «ملي
 راهکارها هستند.   ترينمناسب« تر بش فضاي مجازي براي عمومامکان دسترسي آسان

 سازمان صداوسیما در فضای مجازی  ـ راهکارهای افزايش نفوذ3جدول 

 از نظر پاسخگويان

 رتبه ميانگين راهکارها

 1 65/87 های رسانه ملیتر کردن محتوای سایتغنی

 2 85/86 های روز در فضای میازیاوریها و فنّبرداری از فرصتبهره

 3 77/86 تر به فضای میازی برای عمومفراهم کردن امکان دسترسی  سان

هرای  هرای مخاطبران سرایت    نالین به نیازها و درخواسرت  پاسخگویی
 رسانه ملی

96/85 4 

 5 85/78 در فضای میازی های اجتماعیاییاد شبکه

 6 31/78 مدار و پاکتولید محتوای اخالق

های رادیویی و تلویزیونی )بره اشرتراک گشاشرتن فریلم      اییاد پادکست
 موسیقی  نماهنگ و ...(

27/78 7 

 8 35/76 های رسانه ملیها در سایتسی بیرتر به  رشیو برنامهامکان دستر

 9 04/75 شناخت و کنترل افکار عمومی نسبت به مسائل مختلف جهان  منطقه و جهان

 10 23/72 اندیری سایبری برای جشب نخبگانهای هماییاد کرسی

های تخصصی و عضوگیری از میران کراربران )انیمرن    ترکیل انیمن
 انیمن تصویربرداران و ...( فیلمسازان 

08/71 11 

 12 23/69 برطرف کردن موانع شانونی برای استفاده بیرتر از فضای میازی

 13 27/60 های رشیبعملیات روانی و تبلیغاتی برضد رسانه

هـايي را کـش   دهد کش کارشناسان هر کدام از مشـکالت و کاسـتي  ، نشان مي4جدول 
در فضاي مجازي بـا آنهـا مواجـش اسـت، چقـدر مهـم        رسانش ملي در اف ايش نفوذ خود

بـوده   100و حداکرر  0اند. ميانگين نمرات کارشناسان کش براي هر مشکل حداال دانستش
هاي رسانش ملـي بـراي نفـوذ بيشـتر در     ترين مشکالت و کاستي دهد مهماست، نشان مي

ناکـافي   شـناخت »، «پايين بـودن سـرعت اينترنـت در کشـور    »فضاي مجازي عبارت از 
 است.  « هاسوگيري در اخبار و تحليل»و « مديران ارشد رسانش ملي از فضاي مجازي
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های سازمان صداوسیما برای نفوذ بیشتر در فضای مجازی ـ مشکالت و کاستی4جدول 

 از نظر پاسخگويان

 رتبه ميانگين هامشکالت و کاستی

 1 85/84 پایین بودن سرعت اینترنت در کرور

 2 27/82 فضای میازی ازی مدیران ارشد رسانه ملی کافناشناخت 

 3 80 هاسوگیری در اخبار و تحلیل

 4 85/78 به روز نبودن اخبار و اطالعات

 5 31/74 در کرور (wireless)پوشش محدود اتصاالت بدون سیم 

 6 96/70 های رسانه ملیفقدان یا کمبود نیروی خالق و طراح در سایت

 7 81/69 و سیاسی در کرور مربوط به استفاده از فضای میازی های شانونیمحدودیت

 8 65/66 ضعف در  موزش الکترونیکی کاربران

 9 65/63 ها )شالب  چیدمان مطالب  گرافیک و ...(طراحی سایت

 10 73/56 هکرها و مرکالت امنیتی

 گيريبحث و نتيجه

فـردي و اجتمـاعي    هـاي حيـات  اي است پويا کش تمـامي عرصـش  فضاي مجازي، عرصش
هاي دوره جديد را متأثر از خود کرده و توانستش اسـت بـش بسـتري بـراي رشـد و       انسان

گيري توسعش جوامع تبديل شود تا جايي کش هر کشوري با توجش بش مي ان استفاده يا بهره
هـا و مؤسسـات   کند. سازماناز فضاي مجازي، درجش پيشرفتش بودن خود را مشخص مي

کنند کش يک دولت تا چش حـد توانسـتش     با توجش بش چنين فضايي تعيين ميالمللي نيبين
هـا و   توانـد در سياسـتگذاري   است خود را با شرايط جديـد وفـ  دهـد و چگونـش مـي     

هاي خود از اين امکان براي رشد سياسـي، ااتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي     ري ي برنامش
اي لوهـان، تبـديل بـش دهکـده    گفتش مکجامعش بهره گيرد. بش هر حال، نظام جهاني بنا بر 

کران جغرافيايي  هاي روز، مرزهاي بيها ساکن آن، سوار بر فنّاوري شده است کش ميليون
اند. بدون شک، کشوري کش نتواند خود را با اين شرايط هماهنگ کنـد، بـش    را درنورديده

 رفتش است.  معناي وااعي کلمش پح
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اي واحـد   ه است کش آينده جهان، مانند جامعشهاي خود مطر  کردکاستل ، در ديدگاه
يابنـد، ايـن   حول مرک يت واحدي سازمان مي  هاي تارعنکبوتي آن،خواهد بود کش شبکش

اي اـرار  ها هستند کش در مرک  ثقـل جامعـش واحـد شـبکش     مرک يت واحد، همان فنّاوري
ا باشـد،  توانـد از نظـر علمـي راهگشـ    هاي کاسـتل  خـود مـي    دارند. هر چند کش ديدگاه

طلب جامعش مـدرن يـا   هاي امپراطوران ادرتگري توان اعمال نفوذ يا سلطش ترديد نمي بي
گرفـت. طبـ  آنچـش اـباًل گفتـش شـد، جامعـش        اي را ناديدهبش تعبير کاستل ، جامعش شبکش

ــاوري شــبکش ــدکولوژي   اي و اســتيالي فنّ ــوعي اي ــاطي، ن ــاتي و ارتب ــوين اطالع ــاي ن ه
اند کش نتيجش آن، بازيـابي اسـتعمار يـا اسـتکباري     بش همراه داشتش استيالجويانش را با خود

جديد است. در زماني اين استعمار و استکبار بش صـورت کالسـيک و از طريـ  اشـغال     
شد و امروز از طري  فضاي مجـازي و بـش تعبيـري جنـگ      کشورهاي ضعيف اعمال مي
براي مردم جهان آسـودگي   هاي ارتباطي ري  و داي  خود، هماطالعات. اينترنت با حلقش

توانند از  ايجاد کرده و هم بش صورت دامي درآمده کش صيادان چيره دست ه اره سوم مي
تـوان   آن براي صيد افکار و اذهـان عمـومي اسـتفاده کننـد. امپرياليسـم سـايبري را مـي       

 اي دانست.محصول چنين عرصش
ي و تلوي يـوني فعـال در   ترين و تنها رسانش راديوي سازمان صداوسيما بش عنوان ب رگ

داخل ايـران، بـا رويکـرد حفـظ همـدلي و وفـاق اجتمـاعي و پاسـداري و صـيانت از          
هاي بومي و فرهنگ واحد ملي سعي دارد تا عالوه بـر انجـام رسـالت خـود در      فرهنگ

داخل کشور، فرهنگ ناب انسـاني و الهـي اسـالم را بـش مـردم تشـنش معرفـت در نقـاط         
سياسـت باعـث شـده اسـت تـا اسـتيالجوياني کـش دوران         مختلف جهان برساند. همين

هـا را   اند و اصد چپـاول ااتصـادي و فرهنگـي ملـت     هاي مدرن را آغاز کردهامپراطوري
کش شايد بهتـر اسـت از آن بـش     شک، رسانش مليدارند، انجام چنين رسالتي را برنتابند. بي

رز فضـاي مجـازي اسـتفاده    رسانش فراملي ني  نام برده شود، از بستر وسيع و بي حد و م
اي خود را جبران کند. اين رسانش بايد عالوه بر فعاليـت در   کند تا خأل پخش ماهوارهمي

دهـد و مـردم را بـش سـمت      المللي، حوزه مجازي داخل کشور را ني  سـامان عرصش بين
 هاي سايبري خود تشوي  کند. ها و سامانشوبگاهاستفاده از 

ش حوزه جغرافيايي استان هرم گان است، سعي شـده  در پژوهش حاضر کش محدود ب
مند، مي ان نفوذ رسانش ملي در بين مردم و راهکارهـاي  است با رويکردي علمي و روش

هـا، مطالعـش پيمايشـي در    اف ايش نفوذ آن بررسي شود. آنچش در نتيجش گردآوري نظريـش 
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ي و فنّـاوري  اهـاي رسـانش  هـاي کارشناسـان حـوزه   هاي مردم و ديدگاهخصوص ديدگاه
 شود: اطالعات بش دست آورده است، در بندهاي زير بش طور خالصش مطر  مي

 بـش طـور متوسـط    دهـد؛ ـ پيمايشي کش از مردم بندرعبار صورت گرفت نشـان مـي  
کننـد. ايـن ميـ ان کـاربري در فضـاي      درصد اين افراد از فضاي مجازي استفاده مـي  40

گيرد چرا کش لمي و دانشگاهي صورت ميمجازي، بيشتر براي بش دست آوردن مطالب ع
سال است کش حکايت از جـوان بـودن ايـن     28کنندگان از اينترنت  ميانگين سني استفاده

دهد کش اکرـر آنهـا دانشـجو    کننده ني  نشان مي گروه دارد. مي ان تحصيالت افراد استفاده
کنند. طبـ   ميهستند و بيشتر براي کارهاي دانشگاهي و علمي از فضاي مجازي استفاده 
کيلو بيت و  128اطالعاتي کش از مردم بش دست آمده است، سرعت اينترنت در اين شهر 
توان گفت کش ميـ ان   متوسط مي ان رضايت عمومي از اين مي ان سرعت، پايين است. مي

هـا و   کاربري فضاي مجازي در شهر بنـدرعبار، بـا حالـت مطلـوب آن، طبـ  ديـدگاه      
يجيتال و دسترسي بـش فضـاي مجـازي، مطـر  شـده اسـت،       مباحري کش درباره شکاف د

دهند کـش بيشـتر کـاربران     هاي پيمايشي اين پژوهش همچنين نشان ميفاصلش دارد. يافتش
هاي شـبکش  هاي وابستش بش رسانش ملي و اغلب آنان ني  از سايتفضاي مجازي، از سايت

ده آن اسـت کـش در فضـاي    دهن اند. اين يافتش نشانخبر و واحد مرک ي خبر استفاده کرده
مجازي، رسانش ملي توانستش است، نفوذ بش نسبت خوبي در بين کاربران اينترنتـي داشـتش   

هاي خبري بوده، بش عنوان يک منبـع يـا   باشد و چون بيشترين مراجعش کاربران بش سايت
هـاي  مرجع خبري براي کاربران مطر  شده است. با اين حال، بش دليل آنکش زيرسـاخت 

تر، استان هرم گان وجـود نـدارد، ايـن ميـ ان     در شهر بندرعبار و بش طور کلي مناسبي
نفوذ با حد مطلوب آن فاصلش زيادي دارد. هر چند رسانش ملي توانستش کاربران زيادي را 

درصـد مـردم از اينترنـت اسـتفاده      60 بش طـور تقريبـي   بش خود جذب کند، بش دليل آنکش
شـک، اگـر بسـترها و شـرايط     توان مطلوب دانست. بي يکنند، اين مي ان کاربر را نم نمي

بيني کرد کش رسانش ملـي اـادر   توان پيشتوسعش فضاي مجازي در کشور اف ايش يابد، مي
است در اين فضا نفوذ بش مراتب بيشتري داشتش باشد. طب  نظريـش اسـتفاده و رضـامندي    

ودي از آنهاسـت. ايـن   هاي جمعي، مبين رضامندي و خشـن کات ، استفاده بيشتر از رسانش
 تواند مؤيد ديدگاه استفاده و رضامندي باشد.   يافتش مي
اي و فنّـاوري اطالعـات اسـتان هرم گـان )مـديران و      هاي رسانشکارشناسان حوزه ـ
سازان رسانش استاني و استادان ارتباطات، علوم اجتماعي و فنّـاوري اطالعـات( بـش    برنامش
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شناسي اين پژوهش انتخـاب شـدند. بـا اسـتفاده از     عنوان يک پانل در مطالعش سطح کار
روش دلفي، اطالعات در دو مرحلش از کارشناسان دريافت شد. در مرحلش اول، اطالعات 
کلي و تحليلي مطر  شد و در مرحلش دوم، تواف  آنها درباره مواردي کش در مرحلـش اول  

هـاي آنـان دربـاره    اهطر  شده بود. مي ان تواف  کارشناسان در مرحلش دوم، مبناي ديـدگ 
 موضوع پژوهش بود. 

هاي بش دست آمده از کارشناسان، راهکارهايي کش براي اف ايش مي ان نفـوذ  طب  يافتش
تـر کـردن محتـواي    انـد از؛ غنـي   شـوند، عبـارت   رسانش ملي در فضاي مجازي مطر  مي

ازي و هاي روز در فضاي مجـ ها و فنّاوريبرداري از فرصتهاي رسانش ملي، بهرهسايت
وااـع، کارشناسـان    تر بش فضاي مجازي براي عموم. درفراهم کردن امکان دسترسي آسان

توان ايـن سـش راهکـار را    اند و بش اين ترتيب، ميدر اين سش مورد با هم تواف  نظر داشتش
هاي کارشناسانش است، بش عنوان راهکاري براي اف ايش ميـ ان نفـوذ    کش برآمده از ديدگاه

 فضاي مجازي مطر  کرد.  رسانش ملي در
ها و مشکالتي مواجـش اسـت.   ـ رسانش ملي براي نفوذ بيشتر در فضاي مجازي با کاستي

هـا و مشـکالت را مطـر  کننـد. در مرحلـش اول،      از کارشناسان خواستش شد تا اين کاستي
تـرين   ها و نوااص را مطر  کردنـد و در مرحلـش دوم، دربـاره مهـم    کارشناسان اين کاستي

هـاي مربـوط نشـان    ها و مشکالت در اين خصوص بش تواف  نظـر رسـيدند. يافتـش   کاستي
ها و مشکالت رسانش ملـي را در فضـاي مجـازي،    ترين کاستي دهد کش کارشناسان، مهم يم

پايين بودن سرعت اينترنت در کشور، شناخت ناکافي مديران ارشد رسانش ملـي نسـبت بـش    
داننـد. دروااـع، ايـن سـش مشـکل،       هـا مـي  فضاي مجازي و سوگيري در اخبـار و تحليـل  
 اند.   گذاري درباره آنها بش تواف  رسيدهمشکالتي هستند کش کارشناسان در نتيجش نمره

ـ نتيجش کلي بش دست آمده اين پژوهش آن اسـت کـش نفـوذ رسـانش ملـي در حـوزه       
م، جغرافيايي استان هرم گان، بش نسبت مي ان کاربران مناسب است اما بش نسبت کل مـرد 

مناسب نيست. با گسترش بسترهاي فضاي مجازي در کشـور و اسـتان، ميـ ان کـاربران     
هاي خبـري و  هاي پژوهش، کاربران در حوزه يابد. بر اسار يافتشرسانش ملي اف ايش مي

دهنده معتبـر   کنند و اين امر نشانهاي رسانش ملي استفاده ميرساني بيشتر از سايتاطالع
هـا و   کش اخبار و اطالعات بـراي کـاربران اسـت. اگـر زيرسـاخت     بودن رسانش ملي در ارا

ترديد، نفوذ رسانش ني  با توجش بـش اينکـش   بسترهاي توسعش فضاي مجازي فراهم شود، بي
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تواند نيازهاي عمومي مردم را بش اطالعات فراهم کند، بيشـتر خواهـد شـد. بـش طـور      مي
گيـري بيشـتر ايـن     لـي و بهـره  هاي رسـانش م تر شدن محتواي مطالب سايت اطع، با غني

تـر رسـانش در اذهـان و افکـار     هاي جديد، شاهد نفوذ بيشتر و عميـ  ها از فنّاوريسايت
 عمومي خواهيم بود. 
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