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چکيده
در سال های اخیر، با گسترش استفاده از  شبکه های اجتماعی از جمله واتس اپ و قرار گرفتن آن در عرصه های مختلف زندگی 
ما، به ویژه زندگی جوانان، تأثیر گوناگون آن برای کاربران، موضوع پژوهش های بسیاری بوده است. بیشتر این پژوهش ها بر 
تأثیر استفاده از واتس اپ روی کاربران جوان متمرکز بوده اند؛ در نتیجه تجربة زیستة جوانان بزرگسال و اینکه استفاده از این 
پیام رسان، برای آنان چه معنایی دارد و پیامدهای استفاده از آن را چگونه ارزیابی می کنند، همچنان مغفول مانده است. این 
غفلت در حالی صورت گرفته  که گروه بزرگی از کاربران شبکه های اجتماعی از جمله واتس اپ را در ایران، جوانان بزرگسال 
تشکیل می دهند. این مطالعة اکتشافی، با روش پدیدارشناسی توصیفی، به تجربة زیستة جوانان بزرگسال در استفاده از واتس اپ 
پرداخته است. جامعة مورد مطالعه، ده نفر از جوانان بزرگسال شهر تهران بودند. تجارب زیستة این مشارکت کنندگان نشان داد 
واتس اپ برای آنان، بیش از هر چیز، استفاده از سبک جدیدی از ارتباط است که استفاده از آن، نه یک انتخاب که ضرورت و 
الزام اجتماعی است. پیامدهای استفاده از واتس اپ در ادراک آنان، به صورت احساساتی دو گانه بیان شد؛ احساساتی که دامنة 

آن از خشنودی تا ناخشنودی در نوسان بود. 

کلیدواژه: پدیدارشناسی، پیام رسان فوری، تجربة زیسته، واتس اپ، جوانان بزرگسال. 

واتس اپ
در تجربۀ زيستۀ كاربرانش

)مورد مطالعه: جوانان بزرگسال شهر تهران( 
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مقدمه
استفاده از پیام رسان های فوری همراه، یکی از جلوه های بارز زندگی امروز است.  همة ما امروزه، 
کاربر یکی از انواع پیام رسان های فوری هستیم، از نوشته ها، عکس ها و ویدئوهای دوستان و آشنایان 
دیدن می کنیم و انواع تجربه ها، افکار و عالیق خود را با دیگران به اشتراک می گذاریم. به این ترتیب، 
همة ما امروزه،  به بخشی از اجتماع بزرگ پیام رسان ها تبدیل شده ایم. واتس اپ )WhatsApp( یکی 
از پیام رسان های فوری است که شهرتی جهانی دارد و در کشور ما نیز، یکی از چند پیام رسان 
محبوب و پرطرفدار است  و اقشار مختلف مردم، به ویژه جوانان بزرگسال به وفور از آن استفاده 
می کنند. طبق یک نظرسنجی ملی، که در  بهمن 1395 منتشر شده، از هر ده   نفر ایرانی شش  نفر عضو 
یکی از شبکه های اجتماعی هستند و در این میان، پس از تلگرام و اینستاگرام، واتس اپ در رتبة 

سوم قرار دارد.1)خبرگزاری ایسنا؛ نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، 1395( 
این اشتیاق روز افزون همة ایرانیان، به ویژه جوانان ایرانی به استفاده از شبکه های اجتماعی نظیر 
واتس اپ ـ که کمی بعدتر آنان را “جوانان بزرگسال” )Young adults( خواهیم نامید ـ بسیاری از 
پژوهشگران کشورمان را بر آن داشته تا تأثیرات مختلف این شبکه های  اجتماعی را بر زندگی 
کاربران مطالعه کنند و چالش های استفاده از آنها را یادآور شوند. قلی زاده و زمانی )1396(، نجفی 
و نیرومند )1395(، کیان و قلی پور )1395(، فرامرزیانی، هاشمی و فرهنگی )1395( پژوهشگرانی 

هستند که تأثیرهای مخرب استفاده از این شبکه های اجتماعی را بررسی کرده اند.   
بی شک این تحقیق ها، اطالعات ارزشمندی را در اختیار ما می گذارند؛ با این همه، نتایج این 
پژوهش ها، از معانی ذهنی و “تجربه های زیسته” )Lived Experience( کاربران شبکه های اجتماعی 
به  طور کلی و کاربران واتس اپ به  طورخاص، چیزی آشکار نمی سازند؛ در نتیجه، دربارة اینکه 
استفاده کنندگان از واتس اپ برای نمونه، چگونه با آن مواجه می شوند و چه درکی از این فناوری 
دارند، چیزی نمی گویند. موضوع های دیگری که در پژوهش های این سال ها کمتر به آن توجه شده، 
بسترها و شرایط فناورانه و اجتماعی مؤثر بر تجارب کاربران در استفاده از این شبکه های اجتماعی 
و مقولة ارزیابی خود کاربران )به عنوان اول شخص( از پیامدهای استفاده از پیام رسانی چون 
واتس اپ است. اینها همة ما را به این نکته خطیر می رساند که درخصوص شبکه های اجتماعی به 
 طور کلی و در این مورد خاص واتس اپ و تجارب کاربرانش، “ناشناخته های” زیادی وجود دارد 
که نیازمند مطالعة بیشتر است. کاستی دیگری که در زمینة مطالعة پیام رسان های فوری در ایران 
به مطالعة شبکه های اجتماعی  این سال ها  بیشتر پژوهش هایی که در  این است که  وجود دارد 
به تجارب زیسته بوده اند و  بر کاربران جوان متمرکز  بدان می پردازند،   پرداخته اند و هنوز هم 
“جوانان بالغ”  کمترین توجهی نشده است. ایـن در حالـی است که از دهـة 80 و 90 میـالدی، 
ساتن و  گیدنز  که  پرداخته انـد  زنـدگی  از  جدیـدی  مرحلـة  مطالعـة  بـه   جامعـه شناسان 
)Giddens & Suttoo( آن را “بزرگسالی جوان” می نامند و سنین 18 تا 35 سال را در بر می گیرد. 
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)گیدنز و ساتن، 1396: 471(. لزوم توجه به تجارب زیستة این قشر خاص از جامعه به واتس اپ 
و درک معانی ذهنی آنان، از آن  رو در مطالعات صورت گرفته در ایران مهم است که طبق آمارهای 
منتشر شده، بیش از 81 درصد از کاربران فعال شبکه های اجتماعی در کشورمان را این گروه سنی 
تشکیل می دهند )نتایج نظرسنجی ایسپا، روزنامه ایران، 1396(. بنابراین، تمام مواردی که تا اینجا 
ذکر کردیم، لزوم توجه ویژه به مطالعة تجربه های زیستة این گروه از کاربران را به خوبی اثبات 

می کند. 
بنا به همین مالحظه ها، سؤالی که در این پژوهش مطرح شده این است که: جوانان بزرگسال 
پیامدهای آن در زندگی  از  از واتس اپ چه چیزی را تجربه می کنند و  شهر تهران در استفاده 
روزمره شان چه ارزیابی ای دارند؟ در پاسخ به این پرسش، از شرایط و زمینه های تأثیرگذار بر تجربة 
کاربران نیز، نکاتی مطرح شده که نویسنده امیدوار است دربارة سایر شبکه های اجتماعی همراه نیز، 
مصداق داشته باشد. زیرا چنین به نظر می رسد که اگر از تجربه های زیستة کاربران این رسانه های 
جدید غفلت کنیم، ارائة هرگونه راهکار مناسب برای “توانمندسازی” کاربران در “استفادة بهینه” از 

این فناوری یا هر فناوری دیگری که در آینده خواهد آمد، بسیار دشوار خواهد بود.

مالحظات مفهومی
پيام رسان فوری   

)Instant Messaging (IM) or Mobile Instant Messaging services (MIM’s (( ،از پیام رسان فوری
تعریف های متعدد و به نسبت مشابهی وجود دارد. مضمون مشترک همة این تعریف ها این است که 
پیام رسان  فوری، یک بستر عمدتًا همراه و سامانه ای مبتنی بر اینترنت است که به کاربران امکان 
پیام های  قبیل  از  گوناگون  محتواهای  و  متصل شوند  دیگر  افراد  به  آنالین  به  صورت  می دهد 
نوشتاری، صدا، عکس، ویدئو یا دیگر اطالعات و اخبار را در یک زمان واقعی )Real time( ارسال 

)Rouse, 2008( .و دریافت و با دیگران به اشتراک بگذارند

واتس اپ
واتس اپ یک پیام رسان محبوب جهانی با بیش از یک میلیارد کاربر است )Susanka, 2017( که در سال 
2009 و به  طور رسمی در سال 2010، توسط  اکشن و کوم )Brain Action & Jan Koum( کار خود را 
 آغاز می کند. آن  طورکه در سایت این پیام رسان آمده نام آن برگرفته از لفظ انگلیسی  “ چه خبر؟”
)What’s up(  است )Schie, 2017ٌ (. امکان تعامل با اقوام و دوستان از طریق تماس های صوتی و 

تصویری واتس اپ، باعث  شده این پیام رسان همچنان در بین کاربران ایرانی محبوب باشد و بنا بر 
نظرسنجی ها حدود 66درصد افراد هر روز به آن سر می زنند و گاهی کاربران در هر مراجعه تا یک ساعت 

هم در آن وقت می گذرانند. )عزیزمحمدی، روزنامه دنیای اقتصاد، 1396(



8

3
ارة

شم
/
یام

س
ال
س
/

جوانان بزرگسال
گیدنز و ساتن در نام گذاری دوره های مختلف زندگی، سنین 18 تا 35 سالگی را بزرگسالی جوان 
می نامند. از نظر آنان، افرادی که در این سنین به سر می برند کسانی هستند که زندگی مستقلی دارند 
و هنوز ازداوج نکرده اند، یا دست کم بچه ندارند و الجرم هنوز روابط و سبک های زندگی گوناگون 
را امتحان و تجربه می کنند ) گیدنز و ساتن، 1396: 471(. کاظمی پور این گروه سنی را بزرگساالن 
جوان می نامد، که امروزه در همة جوامع ]از جمله در ایران[ ظاهر شده اند و نیازها و مسائل ویژة 

خود را دارند. )کاظمی پور، 1388: 9( 
در یک نگاه دقیق  به واژة جوان در نام گذاری کاظمی پور، متوجه می شویم که در زبان فارسی 
لغت “جوان” هم می تواند به معنای یک گروه سنی باشد و هم به معنای “شادابی” ؛ بنابراین، واژة 
بزرگساالن جوان، آن طورکه باید معرف قشری به نام جوانان بزرگسال نیست و  نویسنده ترجیح 

داد از واژه “جوانان بزرگسال” استفاده کند. 

چارچوب مفهومی
در پژوهش های کیفی و تفاوت های اساسی آن با رویکرد کمی، به جای بهره گیری از  چارچوب 
نظری که منبع فرضیه ها و  آزمون آنها در روش های کمی است، از چارچوب مفهومی استفاده 
می شود.  چارچوب مفهومی شامل مجموعه مفهوم های مرتبطی است که بر مفاهیم و موضوع های 
مورد نظر پژوهش تمرکز دارد و آنها را تحت یک نظام منسجم و از نظر معنی مرتبط با یکدیگر 
از نقل  2005؛  )ماکسول،  می کند.  تسهیل  را  مطالعه  کندوکاو  طریق  این  از  و  می دهد   پیوند 

Hennink, Hutter & Bailey, 2011(

تجربۀ زيسته 

تجربة زیسته، در مطالعه های پدیدارشناسی برای تأکید بر اهمیت تجارب فردی افراد به عنوان 
موجودات انسانی آگاه به کار می رود )Moustakas, 1994(. به گفته پاتون تجربة زیسته ممکن است 
در دیگر پژوهش های کیفی نیز به کار رود، اما در پدیدارشناسی معنای خاص روش شناختی دارد. 
»تجربة زیسته در پدیدارشناسی ]از آن  رو با دیگر پژوهش های کیفی تفاوت دارد که[ این رویکرد 
به این امر اولویت می دهد که افراد بشر چگونه جهان اجتماعی خود را تجربه و معنا می کنند و 

 )Patton, 2015: 14( ».چگونه آن  را به آگاهی شان منتقل می سازند

ادبيات نظری پژوهش )رويکرد پديدارشناسی به رابطۀ فناوری و جامعه(
فناورانه جبر  مشهور  دیدگاه های  از  یکی  انسانی،  ارتباطات  و  فناوری  بین  رابطة   دربارة 
)Technolgicl determinism( است. در این دیدگاه،  فضای مجازی نیروی مستقلی تلقی می شود 
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که محرک تغییرهای اجتماعی است. به عبارت دیگر، فناوری، به خودی خود، بر فعالیت های 
اجتماعی تأثیر می گذارد و تغییرهای فناورانه موجب تغییرهایی در سازمان های اجتماعی و فرهنگی 
فناوری ها اجتماعی  شکل گیری  رویکرد  مقابل،  در   .)17  :1393 تالمود،  و  )مش   می شوند 
اجتماعی سازه ای  به مثابة  باید  فناوری  که  می کند  تأکید   )Social shaping of Technologies( 

)Social construction( دیده شود و به این اعتبار، فناوری بخشی ذاتی از جامعه تصور شده که به 

 دست کارگزاران اجتماعی خلق می شود. با این تلقی، اینترنت ]و فناوری های جدید مبتنی بر آن[ 
همچون عنصری است که ویژگی های فرهنگی جدیدی را در زندگی اجتماعی جوانان به  وجود 

می آورد. )همان: 18-9(
از نظر پدیدارشناسان، دیدگاه موجبیت فناوری و ساخت اجتماعی فناوری، اگرچه در جای 
خود معتبر، اما ناکافی اند؛ زیرا در ادعای آنها، جامعه و فناوری در وضعی قرار می گیرند که گویی 
سخن  گفتن از یکی به معنی سخن  گفتن از دیگری نیست و آن دو )فناوری و جامعه( دو مقولة 
مستقل از یکدیگرند )اینترونا، 1395: 21(. از دیدگاه پدیدارشناسی، جامعه و فناوری از همان ابتدا 
قوام بخش )Constitutional( یا برسازندة یکدیگرند، یعنی معنا و داللت جاری خود را از یکدیگر 
می گیرند. بنابراین، در این رویکرد، فناوری  ازجمله فناوری های جدید ارتباطی، تنها دست ساخته  هایی 
نیستند که به عبارتی “آن بیرون” باشند، بلکه برعکس، دست ساخته ها به طور اساسی  از تقدم نگرش 
فناورانة نسبت به جهان پدیدار می شوند که در انسان وجود دارد )همان: 22(. بنابراین، رسانه های 
جدید، پیشاپیش حاصل شیوه فناورانه نگریستن ما به جهان و برقرار کردن نسبت با آن است؛ یعنی 
فناوری پس از استقرار، به جهان مجال می دهد خود را به انحاء خاص آشکار کند )اینترونا و الراکو، 
2003، نقل از اینترونا، 1395: 22(. برای نمونه، شما وقتی تلفن همراه دارید از نظر من، نسبت به 
زمانی که تلفن همراه نداشتید، شخص متفاوتی خواهید بود. به این معنی که در صورت داشتن تلفن 
همراه به شخصی عیان شده، یا پدیدارشده یا به عبارتی تماس گرفتنی و دردسترس تبدیل می شوید. 

) اینترونا، 1395: 22(
روش و رویکرد اتخاذشده در این پژوهش، پدیدارشناسی توصیفی بوده است؛ بنابراین نگاه ما 
به رابطه فناوری با ما و با جامعه نیز، در چارچوب رویکردی است که به عنوان دیدگاه سوم ـ  

پدیدارشناسیـ  در باال بحث شد. 

پيشينۀ پژوهش
درباره تأثیرهای مختلف شبکه های اجتماعی بر کاربران، پژوهش های زیادی در این سال ها در 
کشورمان صورت گرفته و ادبیات قابل مالحظه ای به وجود آمده است. با وجود این، دربارة تجارب 
زیستة کاربران این پیام رسان ها، تحقیق های اندکی انجام شده است و بیشتر پژوهش ها ـ چه کّمی 
و چه کیفیـ   به دنبال بررسی تأثیرهای فناوری های جدید ارتباطی از جمله واتس اپ یا تلگرام، بر 
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استفاده کنندگان بوده اند. در اینجا برخی از مهم ترین پژوهش های موجود در این زمینه را مرور 
می کنیم. 

   قلی زاده و زمانی )1396( در پژوهشی کیفی، به نقش شبکه های اجتماعی مانند واتس اپ، 
تلگرام و الین در نقض حریم خصوصی، کاهش اعتماد در روابط اجتماعی و استفاده از هویت 
جعلی پرداخته اند. کیان و قلی پور )1395( با تمرکز بر آثار تربیتی شبکه های اجتماعی تلفن همراه، 
گزارش کرده اند دانشجویانی که از این شبکه ها استفاده می کنند، هویت دینی و ملی ضعیف تری 
نسبت به سایرین دارند. نجفی و نیرومند )1395( در پژوهش شان به این نتیجه رسیده اند که بین 
استفـاده از شبکه هـای اجتمـاعی نظیر تلگرام و هویت ملی و دینی، رابطة منفی وجود دارد؛ به  
طوری که بین استفاده از تلگرام برای مثال، و ایجاد بحران هویت بین اعضای خانواده، عدم احساس 
مسؤلیت اجتماعی، بروز منفعت طلبی و لذت جویی، با درجاتی از شدت و ضعف، رابطه ای همبسته 
وجود دارد.  همچنین سلیمانی و کریمی )1396( تأثیر استفاده از فضای مجازی بر اعتماد به نفس 
جوانان را بررسی کرده اند و نتیجه گرفته اند که با افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی، تمایل 
کاربران به برقراری ارتباط در فضای واقعی کمتر می شود. هرچند در یافته های آنان، استفاده از 
شبکه های اجتماعی، در گروهی که دچار مطرودیت اجتماعی هستند، میزان این اعتماد به نفس 

افزایش پیدا می کند. 
در پژوهش های خارجی، جنبه های گوناگون استفاده از انواع پیام رسان های فوری از جمله واتس اپ 
و تأثیر و نقش آنها بر  گروه های مختلف کاربران، مورد توجه بوده است. تحقیق های آنان نشان می دهد 
شبکه های اجتماعی و در این مورد خاص واتس اپ، در ابعاد مختلف زندگی امروز کاربران حضوری 
تعیین کننده دارند. به عنوان نمونه ای از این پژوهش ها: توماس سوزانکا )Tomas Susanka, 2017( و 
سوتیکنو هندایانی و استیاون و همکارانشان )Sutikho, Handayani & stiawan, 2010(  که کارایی های 
واتس اپ، وایبر و تلگرام را بررسی کرده اند. لین سی )Lin, Si, 2012( در پژوهشی کیفی، تأثیر و کارکردهای 
مثبت و منفی پیام رسان های فوری، در عرصه های مختلف زندگی روزمره را  از  جمله در روابط بین  فردی، 
بررسی کرده تا ببیند این پیام رسان ها در پدیدآوردن روابط صمیمی و یا تنفر چقدر مؤثرند. سینگه و 
همکارانش )Singh & et all, 2015( در مطالعه ای اکتشافی به روش پیمایش، رابطه میان عوامل رفتارهای 
روان شناختی را،  در معتادان به واتس اپ بررسی کرده اند. این تحقیق بر  75  نفر از جوانان  18 تا 35 سال 

)دختر و پسر( شهر جاالندهار در پنجاب هند و رابطه آنان با واتس اپ متمرکز بوده است. 

روش شناسی پژوهش 
تحقیق حاضر، پژوهشی کیفی با هدفی اکتشافی است که بر اساس پدیدارشناسی توصیفی با رویکرد 
موستاکاس )Moustakas, 1994( و کرسول )Creswell, 1394( انجام شده است و پژوهشگر تالش 
داشته تا با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی، تجارب زیستة تعدادی از جوانان بزرگسال شهر تهران 
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را در استفاده از واتس اپ از منظر خود آنان )اول شخص( مطالعه کند. پدیدارشناسی، معنای تجارب 
تجربه،  این  به  دستیابی  برای  و  می کند  توصیف  پدیده  یا  مفهوم  یک  از  را  متعدد  افراد  زیستة 

)Patton, 2015( .پدیدارشناسی الزام های روش شنا ختی دقیقی دارد
افراد  به  دسترسی  برای  و  بوده  هدفمند  غیراحتمالی  نوع  از  پژوهش،  این  در  نمونه گیری 
مشارکت کننده، از نمونه گیری گلولة برفی )Snowball sampling( استفاده شده است. این تحقیق با 
اتکا به این راهبردهای نمونه گیری، سراغ افرادی رفت که مقیم تهران بودند و بین 18 تا 29 سال 
)جوانان بزرگسال( سن داشتند. براساس منطق اشباع نظری، تعداد مصاحبه شونده ها به 10 نفر 
رسید. این تعداد، به گفتة کرسول، در پژوهش پدیدارشناسی امری پذیرفته است و فرایند گردآوری 
اطالعات در این روش، عمدتًا شامل مصاحبه های عمیق با حدود 10 نفر است. برای نمونه داکز 
)Dukes, 1984( و ریمن )Riemen, 1986( مطالعه 3 تا 10 نفر را برای پژوهش پدیدارشناسی 

توصیه می کنند. )کرسول، 1395: 66ـ  155(

ابزار گردآوری داده ها
داده ها به  وسیلة مصاحبه   عمیق نیمه هدایت شده  (Semistructured( بر مبنای 4 پرسش گردآوری 

شدند و هر مصاحبه 45 دقیقه طول کشید. چهار پرسش پژوهش عبارت بودند از: 
y  معنای قصدهای کاربران در استفاده از واتس اپ کدامند؟
y  تجربه های زیستة کاربران در استفاده از واتس اپ چیست و استفاده از این پیام رسان برای آنان

چه معنایی دارد؟ 
y  زمینه ها و شرایطی که عمومًا بر تجارب آنان تأثیرگذارند کدامند؟
y  این کاربران، نسبت به آثار و پیامدهای استفاده از واتس اپ چه ارزیابی دارند؟

بسترها و زمينه
منظور از بسترها و زمینه )Context( ، موقعیتی است که واقعه ]یا تجربه[ در آن جای دارد )استرواس 
و کوربین، 1391: 128(. به   طور خالصه، شرایط و زمینه این تحقیق در دو مفهوم به کار رفته است. 
یکی به معنای زمان و مکانی است که تجربه در آن جای دارد و دومی، به ویژگی های عام زندگی 
جوانان بزرگسال مربوط  شده است. منظور از دومی این است که آنچه در مصاحبه ها در مورد 

واتس اپ می شنیدیم، تجربه جوانان بزرگسال بود نه تجربة نوجوانان، جوانان یا بزرگساالن. 
دربارة مصاحبه ها، این نکته شایان ذکر است که به دلیل آنکه مصاحبه شوندگان با مصاحبه های 
چندباره موافقت نکردند، با هر مشارکت کننده فقط یک بار مصاحبه شد. مصاحبه  ها به صورت 
شنیداری و تک به تک ضبط و محتوای هر مصاحبه همان روز، روی برگه هایی پیاده، کد گذاری هایی 
روی آنها صورت گرفت و یادداشت های الزم به آنها افزوده شد. در پدیدارشناسی، پژوهشگر 
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می تواند از شکل سادة گردآوری داده ها، یعنی تنها یک مصاحبه با مشارکت کنندگان یا چندین 
جمعیت شناختی  اطالعات   1 جدول   .)85:  1394 )کرسول،  کند  استفاده  آنها  با  مصاحبه 

مشارکت کنندگان را نشان می دهد.

جدول 1.  اطالعاتجمعیتشناختیمشارکتکنندگاندرپژوهش
سابقه استفاده از واتس اپجنسيت مشخصات عمومی

4سالزنالف.23ساله،دانشجو

4سالزنب.24ساله،دانشجو

3سالمردج.25ساله،کارمند

3سالزند.27ساله،شغلآزاد

3سالمردذ.26ساله،کارمند

4سالزنر.29ساله،خانهدار

3سالزنز.19ساله،دانشجو

4سالمردو.28ساله،کارمند

4سالزنه.20ساله،دانشجو

4سالمردی.29ساله،کارمند

مراحل تحليل داده ها
در پژوهش کیفی، محقق از قبل نمی داند که چه معنایی وجود دارد و تنها از طریق کشف و ورود 
عمیق و پرمایه به کنش، آن معنا را به طریق علمی آشکار می سازد؛ تا دیگران نیز همان معنا را فهم 
کنند. بنابراین، محقق کیفی با نیت اندازه گیری رفتار و کنش وارد میدان تحقیق نمی شود، بلکه 
به دنبال درک معنای پنهان شده در رفتار است )ایمان، 1393: 153(. با این مالحظه، مراحل تحلیل 

داده ها به طور فشرده از این قرار بود: 
مراحل . 1 تمام  در   )Bracketing( پرانتزگذاری   ،(Epoche( اپوخه  فرایند  الزام های  رعایت  

پژوهش؛ 
پرسش های . 2 به  توجه  با  مشارکت کننده ها  از  هر  کدام  مهم  کدگذاری  و  اظهارات  استخراج 

پژوهش؛ 
افقی سازی )Horizonalization( یا اهمیت یکسان  دادن به اظهارات مهم و غیر تکراری هر یک . 3

از شرکت کنندگان؛ 
این معانی به واحدهای فشرده شدة معنا )Units of meaning( تقسیم و خوشه های معنایی . 4

برآمده از آنها، در قالب مضامینی صورت بندی شدند. 
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به این ترتیب، با واحدهای معنا و خوشه بندی مضمون ها )Clusters of thems( الگوهای معنایی 
از  آنها، برای هرکدام  بر مبنای  )Structured patterns of meening( پدید آمد و  ساختارمندی 
شرکت کنندگان یک توصیف متنی )Textual description( نوشته شد. فرایند بعدی، تغییر تخیلی 
)Imaginative variation( )خالقانه( بود، که در واقع دستکاری عمدی داده هاست، تا ساختار تجربه 

بررسی شود و به یک توصیف ساختاری )Structural description( بیانجامد. )Moustakas, 1994( در 
پایان این مراحل، واحد های معنایی و مضمون های محوری نهفته در تجربه های زیستة مشارکت کنندگان 

آشکار شدند که کمی بعدتر به آن خواهیم پرداخت.   

يافته ها
است.  ترکیبی  و  ساختاری  متنی،  توصیف های  محصول  توصیفی،  پدیدارشناسی  یافته های 
پدیدارشناسی، به طور اساسی معنای تجربه های زیستة افراد متعدد از یک مفهوم یا پدیده را توصیف 
می کند و اشتراک های مشارکت کنندگان در تجربه یک پدیده را مد نظر قرار می دهد )کرسول، 
1395: 79(. یافته های این تحقیق، که از 58 اظهار مهم و غیرهمپوشان به  دست آمد، ذیل چهار 
مضمون محوری قابل دسته بندی اند؛ که این مضامین عبارت از: متصل بودگی کارا و مفرح، الزام 
دوگانه  احساسات  قالب  در  که  پیامدها  و  آثار  و  اجتماعی  محدویت های  از  رهایی  اجتماعی، 
مضمون سازی شد. اکنون با استناد به اظهارات مشارکت کنندگان، این چهار مضمون محوری را 

به طور فشرده تحلیل می کنیم.   

معنای قصدهای كاربران
در پدیدارشناسی توصیفی هوسرل، »ساختار اصلی هر تجربه ای، روی آورندگی ]قصدی بودن[ آن، 
یعنی  روی داشتن آن تجربه به چیزی ]یک عینی[ است« )اسمیت، 1393: 17-11(. از نظر هوسرل، 
به طور اساسی آگاهی انسانی فعالیتی قصدمند )intentionalitive( است، به این معنا که نیت ها 
همواره متوجه ابژه ها هستند )لیندلف و تیلور، 1388: 70(. در این رویکرد، تجربة زیسته در بیان 
تجربه های آگاهانه به کار می رود. این تجربه های آگاهانه ویژگی یگانه ای دارند: ما آنها را تجربه 

می کنیم، زیست می کنیم یا انجام می دهیم. )اسمیت، 1391( 
برای مشارکت کنندگان این پژوهش، روی آوردن به واتس اپ )محتوای تجربه( نخست عادتی 
روزمره است. افراد تا گوشی شان را به دست می گیرند، سراغ واتس اپ می روند. اما روی  آوردن 
آنان به این اپ ))Application )APP( چگونه است و با آن چه می کنند؟ مشارکت کننده  الف 

23 ساله می گوید: 
راستشواسهمناينطورینیستکهمثاًلباهدفخاصیسراغواتساپبرم.منهرجاکهنتباشهوجای
مناسبیگیرمبیاد،مثاًلتوخونه،اداره،مهمونی،واتساپروبازمیکنموخبشروعمیشهديگه!)بالبخند(.
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بعدشممکنهفکرکنمکارخاصیامباهاشداشتميانه.پستهاروبازمیکنم،خوشمبیاداليکمیکنميا
يهچیزیمیذارمدوستامببین،کسیآنالينباشهچتمیکنیم.

مشارکتکنندةديگرمیگويد:
منبیشتربرایتماسهامازواتساپاستفادهمیکنم،چونتماستصويریآناليندارهوهمزمانمیتونیم
همديگرروببینیم؛اينخیلیازتماستلفنیبهتره،ازتماستلگرامیهمبهتره،چوناونجابايدتوبفرستی،بعد

اونببینه،جواببده،دوبارهتوبفرستی؛بهخوبیواتساپنیست.

مضمون های تجارب زيستۀ كاربران 
در رویکرد موستاکاس )1994( که کرسول نیز بر آن تأکید دارد، در پدیدارشناسی توصیفی، باید از 
مشارکت کنندگان دو پرسش کلی و گسترده پرسید: نخست اینکه در بارة پدیدة مورد نظر چه چیزی 
تجربه کرده اند؛ و دوم اینکه، چه بسترها و شرایطی، عمومًا بر تجربة افراد تأثیر گذاشته یا از آن تأثیر 
و  “متنی”  توصیف های  به  را  پژوهشگر  پرسش ها،  این  به  مشارکت کنندگان  پاسخ  پذیرفته اند؟ 
“ساختاری” و در نهایت به ارائة یک “توصیفی ترکیبی” می رساند )کرسول، 1395: 5-84(. در باب 
پرسش نخست )توصیف متنی(، در مرحلة توصیف و تحلیل داد ه ها به 22 واحد معنایی رسیدیم که 
پس از حذف تعدادی از اظهارات تکراری، 11 واحد معنایی آشکار شد. این واحدهای معنایی نهفته 

در تجربه های کاربران، ذیل عنوان “متصل بودگی کارا و مفرح” قابل تحلیل است.

متصل بودگی كارا و مفرح

تجربه هایی که مشارکت کنندگان ذیل این مضمون روایت کردند، حکایت از آن داشت که واتس اپ 
برای  آنها نه تنها یک ارتباط کارآمد برای رفع نیازهای روزمره است، بلکه اساسًا خودِ ارتباطی که با 
این پیام رسان ها  برقرار می شود نیز، مفرح است. لذت از اینکه احساس می کنند وسیله ای دارند که 
آنان را خیلی راحت به دیگران متصل می کند. عالوه براین، آنان با واتس اپ ارتباطی گرم و صمیمی 

را تجربه می کنند که با ارتباطات تلفنی یا پیامک و غیره، متفاوت است. 
شرکت کننده ای )ذ. 26 ساله( می گوید:

ازوقتیکهواتساپاستفادهمیکنم،بهنظرمهرچیقبلازاينبودهاصاًلارتباطنبوده،مثاًلوقتیباواتساپ
حرفمیزنمياچیزیمیفرستم،حسمیکنمدارمبايکیکهنزديکمهحرفمیزنم،انگاريکیتويهاتاق
ديگهست.ولیوقتیتلفنمیزنميامثاًلپیامکمیدم،حسمیکنمازطرفمقابلمدورم.تازهيهچیزديگه

همهست،باايناپها،میشهاستیکرفرستاد،میشهچیزینوشت،عکسوفیلمفرستاد.

مثال دیگری از این تجربه را در گفته های شرکت کننده دیگری )ر. 29 ساله( می توان یافت:
 واتساپواسهمنخیلیچیزاست؛میخواممدرکیچیزیبفرستميامثاًلپرينتیبگیرم،واتساپبهدرد
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میخوره،میخواماحوالپرسیکنمباواتساپمیکنم؛اطالعیبدماطالعیبگیرمبهدردمیخوره.مثاًلخواهر
برادرمخیلیازمادورهستندوخارجهستن،خیلیراحتچتمیکنیم،عکسوفیلممیفرستیم.

 مفهوم متصل بودگی )conectedness( از ساخته های دایک )Jose van Dijck( است. وی معتقد 
است: »نیاز به متصل بودگی همان چیزی است که بسیاری از کاربران را به این سایت ها سوق 
می دهد« )دایک، 1396: 15(. البته به این نکتة دایک ویژگی چند منظوره و چندرسانه ای  بودن این 
فناوری را نیز باید افزود؛ قابلیت هایی که باعث می شوند کاربران ضمن برخورداری از ارتباطاتی 

کارآمد، یک ارتباط مفرح را نیز تجربه کنند.  

توصيف شرايط و زمينه ها 
»در پدیدارشناسی، در همان حال که دربارة چگونگی عملکرد پدیدارها تأمل می کنیم، به تحلیل شرایط 
مرتبطی می پردازیم که امکان می دهند، تجربه های ما آنچنان  که تحقق می یابند، تحقق یابند« )اسمیت، 
1393: 26(. چنین است که در پدیدارشناسی، توصیف بسترها و شرایط تأثیرگذار بر تجربة زیستة افراد 
از اساسی ترین موضوع هاست؛ زیرا با اتکا به تحلیل همین بسترهاست که پژوهشگر می تواند به توصیف 
ساختاری تجربة افراد بپردازد )کرسول، 1394: 83(. پس از تحلیل مصاحبه ها، درباره بسترها و شرایط 
تأثیرگذار بر تجارب شرکت کنندگان ده واحد معنایی و چهار مضمون فرعی به  دست آمد که می توان آنها 

را تحت دو مضمون اصلی ” الزام های اجتماعی“ و ” رهایی از محدودیت های اجتماعی“ توضیح داد. 

جدول 2.  واحدهایمعنايیومضمونهایاصلیتأيیداجتماعیورهايیازمحدوديتهایاجتماعی

واحدهای معنايی مضمون های فرعی مضمون های اصلی

حسمثلهمهبودن،تعلقبهجمعیتبزرگواتساپی،پرهیزاز
انزاوا،عقبنماندنازديگران

همرنگیباجماعت،
گريزازطردشدن الزامهایاجتماعی

سبقتازرسانههایاصلی،امکانتعاملهایمخفیانه،
اشتراکگذاریعالقههاوافکارغیررسمی

امکانتعاملمخفی
دورزدنمحدوديتها

رهايیازمحدوديتهای
اجتماعی

الزام های اجتماعی 

تجاربی که مشارکت کنندگان ذیل این مضمون و واحدهای معنایی مرتبط با آن بازگو کردند، نشان 
می دهد که برای آنها استفاده از واتس اپ، فقط پاسخ به یکسری نیازهای ارتباطی روزمره نیست، 
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بلکه نوعی همراهی با جماعت و تعلق به جمعیت بزرگ کاربران این شبکه های اجتماعی نیز، 
هست؛ که آنان را به استفاده از این پیام رسان سوق می دهد. در تجربة آنان، نداشتن واتس اپ یا هر 

پیام رسان دیگر،  نشانه عقب ماندگی و عیب است. 
کاربر د. 27 ساله می گوید: 

ازنظرمنوقتیواتساپداریتلگرامداری،انگارتويهجريانبزرگجمعیشناوریکههمهتوشهستن.

مشارکت کننده و. 28 ساله، دربارة این که چگونه نداشتن واتس اپ یا  تلگرام او را از دیگران 
دور کرده بود، می گوید: 

مناوليهگوشیقديمیداشتم،اماديدمدوستام،آشناهامون،برادرام،همهگوشیهوشمنددارن،واتساپ
دارن،تلگرامدارن.يهوقتايیکهباهمبوديم،حسبدیداشتم،انگارتوجمعشوننبودم،هیسرشونتو
گوشیبود.بهمنمفشارمیآوردنکهگوشیتروعوضکن،عیبه!منمرفتمگوشیجديدخريدم.همون

لحظهکهگوشیمیخريدمبهفروشندهگفتمواتساپوتلگرامهمبرامنصبکن!

 از این فشارهای پیدا و پنهان اجتماعی که بگذریم، زمینه و شرایط دیگری که به نظر می رسد با 
تجربة مشارکت کنندگان ما پیوندی وثیق دارد “شیوة عام زندگی” جوانان بزرگسال است. بنا به 
پژوهش های باینر )Bynner, 2001( بخش قابل  توجهی از افرادی که در سن جوانان بزرگسال قرار 
دارند، به نوعی دچار بحران هویت اند یا هر دو هویت نوجوانی و بزرگسالی را توأم با هم دارند و یا 
تالمود و  مش  نظر  از   .)9  :1388 )کاظمی پور،  هستند  نوسان  در  دو  آن  بین  در   دائم 
)Mesch & Talmud, 1393( در دوره نوجوانی و جوانی، وقتی گروهی از دوستان از یک پیام رسان 

فوری یا شبکه اجتماعی خاص استفاده می کنند، باعث شهرت آن و در نتیجه انتخاب آن از سوی 
دیگران می شوند. یعنی افراد تحت تأثیر فشارهای پیدا و پنهان همساالن، به احتمال، پیام رسان 
خاصی را انتخاب می کنند )مش و تالمود،1393 :115(. با این مالحظه، عالقه مندی مشارکت کنندگان 
ما به استفاده از شبکه های اجتماعی نظیر واتس اپ که تحت تأثیر همساالن و فشارهای آشکار و 
نهان اجتماعی صورت می گیرد، چندان دور از انتظار نیست. چراکه این نویسندگان اضافه می کنند، 
برخط و کاربر این فناوری  نبودن برای این افراد، به معنای جدا   افتادن از بیشتر تعامالت اجتماعی 

روزانه است. )همان(
با عنایت به این مطالب و تجربه های شرکت کنندگان در پژوهش، چنین به نظر می رسد که از 
جمله شرایطی که کاربرانـ  دست کم مشارکت کنندگان ما راـ  به استفاده از واتس اپ سوق می دهد 
از یک سو، انتظارهای پنهان و آشکار اجتماعی است که در شکل فشارهای همساالن عیان می شود ، 
و از سوی دیگر، حس خوشایند شناور بودن در جریان جمعی بزرگی است که حول استفاده از این 

شبکه های اجتماعی شکل گرفته است و همگان در آن شناورند. 
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رهايی از محدوديت های اجتماعی

استفاده از واتس اپ، به معنای رهایی از محدودیت های اجتماعی، بر نوع دیگری از بسترهای 
تأثیرگذار بر تجارب شرکت کنندگان داللت دارد. این تجربه، گویای این واقعیت است که  افراد با 
استفاده از واتس اپ و دیگر شبکه های اجتماعی، فرصت می یابند تا سریع تر از رسانه های اصلی به 

اخبار و اطالعات دست یابند. 
شرکت کنندة ج.25 ساله، که به خبر عالقه زیادی دارد می گوید: 

باشبکههایاجتماعیبهکلیاطالعاتواخباردسترسیداری،بدوناينکهالزمباشهوقتبذاریوسرچکنی.
منعضوچندتاکانالام،ولحظهایازخبرهامطلعمیشم؛اينجوریازراديووتلويزيونخیلیجلوترم.مدتی
پیش،روزنامهایکهدوستامتوشکارمیکردنبستهشد.سريعخبرشبهمنرسید.اينخبرروراديوو

تلويزيونچندساعتبعداعالمکردن.

کاربر دیگر، نقش این شبکه اجتماعی در رهایی از محدودیت های اجتماعی را چنین شرح 
می دهد: 

میدونیکهصحبتباجنسمخالفتوفضایواقعیخیلیراحتوبیدرسرنیست،برایهمین،باايناپها
خیلیراحتمیشهباکسیکهدوستداریباهاشرابطهداشتهباشیارتباطبگیری،تازهکسیهممتوجه
نمیشهچیکارمیکنیياباکیحرفمیزنی.تازهاگهدلمبخوادفوریيهکلییرچتمیزنم،يادلیتچت
میزنمپاکمیشهمیره.منمثاًلحتیتومهمونیهمکههمهنشستن،بادوستمحرفمیزنموکسیمتوجه

نمیشهتوداریباکیحرفمیزنی،چیمیگی،چیمیفرستی،چیمیگیری!

چنین به نظر می رسد “ الزام های گوناگون اجتماعی” یکی از بسترها و شرایطی است که بر 
استفاده  از واتس اپ و دیگر شبکه های اجتماعی، در بین شرکت کنندگان ما تأثیر می گذارد. این 
الزام های پیدا و پنهان، کاربر را در موقعیتی قرار می دهد که برای جدا  نیافتادن از دیگران چاره ای جز 
استفاده از این شبکه ها ندارد. بستر دیگر، چنانکه پیش تر اشاره شد، می تواند ناشی از ویژگی های 
عام زندگی جوانان بزرگسال باشد، و مورد سوم، امکانات مختلفی است که در این فناوری های 
ارتباطی تعبیه شده و کاربران را قادر می سازد به شیوه های مختلف برخی محدودیت های اجتماعی 

موجود را، در جوامعی مانند ما، به آسانی نادیده بگیرند و  آنها را دور بزنند. 

پيامدهای استفاده از واتس اپ 
درخصوص پیامدهای استفاده از واتس اپ و ارزیابی کلی ای که شرکت  کنندگان نسبت به استفادة 
خود از این پیام رسان دارند 21 واحد معنایی به  دست آمد، که پس از حذف اظهارات تکراری، 
سیزده واحد معنایی آشکار شد. از این واحدهای معنایی،  هشت واحد به بیان احساسات مثبت و 
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شش واحد معنایی به بیان احساسات و تجربه های منفی اختصاص یافت. با تحلیل بیشتر این 
تجارب، دو مضمون فرعی احساسات  مثبت و احساسات  منفی به دست آمد که تحت مضمون 

اصلی احساسات دوگانه قابل توصیف و تحلیل اند.

جدول 3.واحدهایمعنايیومضمونهایفرعیواصلیاحساساتدوگانه
واحدهای معنايی فشرده شده مضمون های فرعی   مضمون  اصلی

تقويتخودابرازی،استقاللازرسانههایاصلی،پرکردنتنهايی،
تولیدروابطجديد،تقويتروابطپیشین،انجامراحتکارهایروزانهانه،

وقتگذارنی،دسترسیبهکانالهاوگروهها.

احساسمثبتنسبت
بهپیامدهایواتساپ

احساسات
دوگانه

نگرانیازوابستهشدنبهواتساپ،بههمخوردننظمساعتهای
خوابوبیداری،اتالفوقت،بروزصمیمتهایبیمورد.

دورشدنازسرگرمیهایمفید،ارسالمطلببهجایاحوالپرسی.

احساسهایمنفینسبت
بهپیامدهایواتساپ

 احساس های  مثبت نسبت به پيامدها 
مثبت  احساسات  نشان دهندة  جدول3،  نخست  بخش  در  منعکس شده  معنایی  واحدهای 
مشارکت کنندگان نسبت به پیامدهای استفاده از واتس اپ  است. شرکت کنندگان در مصاحبه ها 
گفتند با واتس اپ سرگرم می شوند، تنهایی شان پر می شود، روابط شان گسترش یافته و کارهای 
روزانه را آسان تر انجام می دهند. واتس اپ و دیگر شبکه های اجتماعی همچنین به آنان جسارت 
“خود ابرازی” )Assertiveness( داده و از این بابت احساس خوبی دارند. خود ابرازی درحقیقت 
توانایی بیان صریح  نظرها و افکار و احساسات است و اینکه فرد احساس می کند عقاید، ارزش ها 
و احساس های او نیز به اندازة دیگران مهم است. )سموعی، طیبانی و سهرابی، 1393: 3( )مش و 

تالمود، 1393: 21(
تجارب زیستة شرکت کنندگان نشان می دهد که این  خودابرازی ، بیشتر در سه شکل ظاهر 
می شود: 1. گفت وگوهای روزمرة واتس اپی؛ 2. در محتوایی که به اشتراک می گذارند و تصاویر 
پروفایل  های شان؛  3. در راه اندازی کانال هایی که اجازه می دهد ایده ها و عالیق شان را به اشتراک 

بگذارند. 
شرکت کنندة 26 ساله که یک خانم است می گوید: 

پیشازاين،حرفزدنباآدمهابهخصوصباجنسمخالف،اونمرودرروواقعًابرامسختبود،امابااين
اپهاخیلیبهترشدم،منظورمفقطحرفزدنباجنسمخالفنیست،بلکهحتابانزديکانهمهست.خیلی
وقتاخواهرامبهمنمیگنباواتساپزبونپیداکردی،جوابمیدی..!خدايیشراستمیگن،االناگه
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کسیچیزیبهمنبگهيامثاًلتوواتساپياتلگرامچیزیبگهياچیزیبرامبفرستهکهمنخوشمنیادکوتاه
نمیآموراحتجوابشرومیدم.

مشارکت کنندة دیگری )23 ساله( احساسش را چنین بازگو می کند: 
يکیازچیزايیکهايناپهاواسهمنداشتنپروفايلشونه.جداًحسخوبیه،بهآدمجسارتمیدهچیزهای

کهدوستداره،بدوننگرانیازاينکهديگرانممکنهچیبگن،درمعرضديدبقیهبذارهولذتببره.

احساس های منفی نسبت به پيامدها
پیام رسان هایی مانند واتس اپ یا   هرچند بر اساس تجارب زیستة مشارکت کنندگان، استفاده از 
تلگرام احساسات خوبی در آنان بر می انگیزد، اما این احساس خوشایند و خوب، خالی از احساسات 
منفی و بد نیست. تجربه های مختلفی در به  وجود آوردن این احساسات منفی دخیل بوده اند که 

هفت واحد معنایی در جدول 3، تبلور آن هستند. 
بنا به تجارب شرکت کنندگان، یکی از پیامدهای منفی مهم استفاده از واتس اپ یا هر شبکه  

اجتماعی دیگر، “وابسته شدن” به آن است. مشارکت کننده ای )24ساله( می گوید: 
منخیلیوقتااحساسمیکنمبهايناپهاوابستهشدمواينواقعًانگرانممیکنه.کاريشهمنمیتونمبکنم،
يهجورايیزندگیمروعوضکرده.واقعًاروزمبدونواتساپيااپهایديگهشبنمیشه،باورمیکنین
بدوناونکسلمیشم،نتمتماممیشهکالفهمیشمونمیدونمبايدچکارکنم،حوصلهامسرمیره،انگاريه

چیزیگمکردم؟!

به  هم  خوردن نظم ساعت خواب و بیداری، اتالف وقت، بروز صمیمت های بی مورد، دورشدن از 
سرگرمی های مفید و ناخرسندی از ارسال مطلب به جای احوالپرسی از دیگر پیامدهایی بود که 
کاربران با احساسی منفی از آن تجربه ها یاد می کردند. یکی از پیامدهای منفی مهمی که بسیار مورد 
توجه شرکت کنندگان بود، بروز صمیمیت های بی مورد در تعامالت واتس اپی و دیگر شبکه های 

اجتماعی است. خانم ی. 29 ساله تجربه  اش را چنین شرح می دهد: 
منبادوستامرفتیمخريد،فروشندهجنسیکهمیخواستمنداشت.بهمنگفتشمارهتونروبدينهروقت
جنساومدزنگمیزنماينهمهراهنیايید.منهمشمارهامرودادم،ولیبعدديدمتوواتساپبامنصمیمی
شدهومنو“تو”خطابمیکنهومیگهچطوری!واقعًانمیدونمچیمیشهکهآدمهااينطوریمیشن،انگار

اينوسیلهبهآدماجازهمیدهباهمهصمیمیبشه،پرروبشه!ايکاشاينارونداشت.

کاربران دیگری مانند الف. 23ساله، ذ. 26ساله بیان کردند: 
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وقتیواتساپيابقیهاپهانبودن،برایخودمبیشتروقتمیذاشتم،کتابمیخوندم،کوهمیرفتم،بهاينو
اونسرمیزدم،امااالناصاًلوقتنمیکنموهمهشسرمياتوواتساپاه،ياتوتلگرامياتواينستا؛وسیله

خوبیهها،ولیخب،بدیهايیهمداره.

به نظر می رسد تولید و مصرف مجازی در این شبکه ها، با کاستن از تولید و مصرف فرهنگی 
غیرمجازی مانند مطالعه کتاب، تماشای فیلم و تئاتر و حتی فعالیت های هنری همراه می شود و سبک 
از  نقل  1386؛  )فاضلی،  می دهد  قرار  تأثیر  تحت  مستقیم  به طور  را  کاربران  فرهنگی  زندگی 
ذکایی،1395(. یکی از کاربران می گوید: چند روز پیش، تو تاکسی نشسته بودم و سرم تو واتس اپ 
بود، اصاًل نفهمیدم کسی که کنارم  نشسته همکالسی مه! اصاًل نفهمیدم تاکسی از کجا رفت، کی 
رسید! میدونی، این اپ ها هم خوبن هم بد. خیلی جاها واقعًا کمک می کنه، ولی خب بدی هایی هم 

داره.

احساس های دوگانه
ــاس   ــبکه های اجتماعی در تجربه و احس ــتفاده از واتس اپ و دیگر ش ــارة آثار و پیامدهای اس درب
ــارکت کنندگان، چیزی که در مصاحبه ها بارها با آن رو به رو شدیم، سطوحی از احساسات  مثبت  مش
و منفی بود که آنها را ذیل مضمون احساسات دوگانه قرار دادیم. احساساتی که دامنة آن  از خشنودی 
ــت. رضایت مندی آنان از واتس اپ و دیگر پیام رسان ها، همان  طور که  ــنودی در نوسان اس تا ناخش
ــی و رفع نیارها و  ــواع محدودیت های اجتماع ــت خود ابرازی، رهایی از ان ــد، در تقوی مالحظه ش
ــت، اما همین رضایت مندی، هنگامی که با نگرانی از وابسته شدن به  تعامالت روزمره و مانند اینهاس
ــایندی پدید  ــات ناخوش ــود؛ احساس ــرام، دل زدگی از بروز صمیمت های بی مورد همراه می ش تلگ
ــازد. این دوگانگی  ــتفاده از این فناوری، تا حدودی دچار تردید می س می آورد که کاربران را در اس
احساسات، بار دیگر ذات متناقض نمای فناوری را آشکار می سازد. ذات متناقض نما به این معنی که:
ماازيکطرفشیوةبودنخودراازطريقدرهمتنیدگینسبتًافراگیربا]اينفناوریها[ممکنمیسازيمواز
راههایمقرونبهصرفهایکهاينفناوریهابرایحلمسائلماندراختیارماقراردادهاندسودمیبريم]واز
طرفديگر[درفکراينهستیمکهاينفناوریهابهچهشیوهایدرحالتغییردادنيامتحولساختنحوزههای

گوناگونزندگیماهستند.)اينترونا،14:1395(

و چگونه ما را به خود وابسته می سازند.  به نظر می رسد که این همان نقطه ای است که همه ما را 
متوجه این نکته می سازد که کنترل و استفاده هوشمندانه از این فناوری های جدید ارتباطی، تا چه 
فناوری سودمند، چقدر می تواند  این  از  به هرجهت  باری  استفادة  مهم است و هرگونه  اندازه 

ناخوشایند و آزاردهنده باشد.
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نتيجه گيری و بحث

در پژوهش حاضر، ما فرصت یافتیم تا با اتخاذ روش پدیدارشناسی توصیفی، به تجربه های زیستة 
مشارکت کنندگان در استفاده  از واتس اپ نزدیک شویم. نتایج تحقیق محصول مصاحبه با ده جوان 
بزرگسالی است که بین 18 تا 29 سال سن داشتند. هدف این بود بدانیم آنچه که این کاربران مقیم 
شهر تهران، در استفاده از واتس اپ تجربه می کنند چیست و چه بسترها و شرایطی بر تجربة آنان 
تأثیرگذاراند. دیگر اینکه مشارکت کنندگان ما، نسبت به پیامدهای استفاده از این پیام رسان چه 
ارزیابی ای دارند. مطالعة   تجارب شرکت کنندگان نشان داد که استفاده از واتس اپ برای آنان، یعنی 
همراه شدن با شیوة  جدیدی از ارتباط، ارتباطی که همزمان هم کاراست و هم مفرح؛ چراکه اساسًا 

به نظر می رسد خود متصل بودگی جالب و مفرح و ارزشمند است. 
تجربة مشارکت گنندگان،  بر  تأثیرگذار  و شرایط  بسترها  واکاوی  یعنی  دوم،  پرسش  دربارة 
توصیف های  ما روشن ساخت، صرف نظر از فراگیربودن استفاده از واتس اپ، مهم ترین بسترهای 

تأثیرگذار بر تجربة کاربران را در چهار چیز می توان خالصه کرد: 
استفاده از واتس اپ و دیگر شبکه های اجتماعی ازجمله جنبه های رایج زندگی روزمرة امروز اند؛   .1
به  طوری که برای افراد غیـرممکن است استفاده از ایـن شبکه های اجتماعـی را کاماًل متوقـف 

کنند.  )شلدون، 2015؛ نقل از حسنی و کالنتری، 1396: 33(
از ویژگی های عام زندگی جوانان بزرگسال، این است که آنها در پی تجربة سبک های گوناگون   .2 

زندگی ازجمله زندگی با این اپ ها هستند. 
محدودیت ها و هنجارهای اجتماعی جامعة ما ازدیگر مواردی است که باید در تجزیة زیستة   .3

آنها مورد توجه قرار گیرد.
مورد چهارم، به خصوصیات فناورانة حاکم بر این پیام رسان ها برمی گردد.   .4

در مورد نخست، یافته ها نشان داد، استفاده از واتس اپ، جزیی از ضرورت های زندگی و تعامل های 
امروز است، در مورد دوم، باید از خصوصیات سنی و نسلی جوانان بزرگسال سخن گفت، که در 
آن فشار همساالن، هم نگرش خواهی و همچنین عمومیت  استفاده از واتس اپ در بین این گروه 
سنی، در تمایل شدید آنان به استفاده از این فناوری، بسیار تأثیر دارند. موضوع سوم، به طور خالصه 
بیانگر محدودیت هایی است که در جوامعی مثل ما برای تعامل و گفت وگو با جنس مخالف در 
محیط های واقعی وجود دارد. در یک چنین محیط و بستر اجتماعی، این فناوری، وسیله  مناسبی برای 
رهایی از این محدودیت هاست. دربارة مورد چهارم، باید بر امکانات فنی پیام رسان های فوری 
ارتباطات شخصی فناوری های  از  نمونه ای  عنوان  به  فوری،  پیام رسان های   متمرکز شد. چراکه 
فضاهای  در  حتی  افراد  که  دارند  را  قابلیت  این   )personal communication Technologies(

عمومی نیز، بتوانند به  دور از کنترل های اجتماعی رسمی و غیررسمی، با دیگرانی تعامل و گفت وگو 
کنند که در فضای واقعی، امکان آن برای شان دشوار است.
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واکاوی تجارب شرکت کنندگان در این پژوهش، حکایت از آن دارد که در زیست جهان آنان، 
استفادة هر روزه از واتس اپ و دیگر شبکه های اجتماعی، با احساساتی دوگانه  همراه است؛ که این 
اعمال  نه  اینجا،  کنترل در  از  مراد  البته  را  مطرح می سازد.  فناوری  کنترل  بار دیگر مسئلة  امر 
محدودیت ها و  فشارهای رسمی بر کاربران، بلکه ناظر بر توجه به سواد رسانه های اجتماعی و 
گونه ای خود ـ توانمندسازی است که به ما کمک می کند تا در زیست جهان پررسانة امروز، رابطة 
خود با این رسانه ها را مدیریت کنیم. هرچند به گفته بری ریچادز )Richards, B.(:  »اساسًا گرایش 
ما انسان ها این است که چیزها یا کاماًل مفید باشند و یا کاماًل زیان آور، و نه آمیزه مؤثری از هردو 

این جوانب.« )ریچاردز، 1390: 74(
از مرور یادداشت ها و تأمل بر آنچه در داده ها و یادداشت های تحلیلی بارها پدیدار می شد، 
چنین به نظر می رسد که برای کاربران ما تجربة زیستة استفاده از واتس اپ، بیش از هر چیز لذت 
یک ارتباط کارا و مفرح است. ارتباطات جدیدی که در ضمن، یک ضرورت و الزام اجتماعی است 
نه یک انتخاب. پیامدهای خوشایند واتس اپ برای آنان شامل: تقویت خودابرازی، استقالل از 
رسانه های اصلی، پر کردن تنهایی، تقویت و بسط روابط، انجام راحت کارهای روزانه، محیط 
وقت گذارنی و رفع مالل، دسترسی به کانال ها و گروه های محدود مورد عالقه شان بودند. پیامدهای 
بی مورد،  بروز صمیمت های  وابسته شدن،  از  نگرانی  از:  بودند  عبارت  نیز  واتس اپ  ناخوشایند 

دورشدن از فراغت های مفید دیگر. 
تأمل در معنا و تصویری که شرکت کنندگان از پیام رسان واتس اپ در اینجا ارائه دادند، با تصویری که 
از این پیام رسان در جامعه ترسیم می شود، تا اندازه ای تفاوت دارد. زیرا در بیشتر پژوهش هایی که در این 
سال  ها انجام شده اند، چنین گزارش شده که استفاده از واتس اپ و دیگر شبکه های اجتماعی، چیزی جز 
تأثیرهای مخرب بر حریم خصوصی و کاهش اعتماد در روابط اجتماعی ندارد، نجفی و برومند )1365( 
و فرامرزیانی، هاشمی و فرهنگی  )1395( بیان کرده اند، پیام رسان هایی مانند واتس اپ و تلگرام باعث 
فردگرایی، کاهش عواطف بین خانواده و عدم احساس مسؤلیت اجتماعی، کاهش گرایش نسل های جوان 
و میان سال به ارزش های اجتماعی جامعه ایران  شده است. با این همه، منظور از نقد این نتایج، به این معنی 
نیست که نتایج به دست آمده از این پژوهش ها و تأکیدی که بر تأثیر منفی این پیام رسان داشته اند یکسره 
کم اهمیت است، بلکه سخن این است که برای کسب بینش  های بیشتر دربارة رابطة کاربران با این رسانه ها 
و اینکه چگونه این رسانه ها را تجربه می کنند، می شودـ  همان گونه که مک کوایل نیز بر این موضوع تأکید 
دارد ـ از رویکرد سنّتی و نه چندان نتیجه بخش “تأثیرات رسانه ها” فاصله گرفت و به رویکردها و 
روش هایی روی آورد که شیوه های جدیدی از مفهوم پردازی و تفسیر ماهیت درهم تنیدة ما با این 
فناوری ها را در اختیارمان بگذارند، رویکردهایی که به این حقیقت تأکید می کنند که در بررسی فناوری، 
باید به ایـن نکته نیز بپردازیـم که آنـها چگونـه ما را آشکار می سازند. )دریفوس، 1992؛ نقل از 

اینترونا،1395: 39(
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احساس های دوگانة کاربران نسبت به آثار و پیامدهای استفاده از واتس اپ، گویای این مطلب 
است که در مواجهه با این پیام رسان ، اگرچه مشارکت کنندگان ما احساساتی متناقض را تجربه 
می کنند، اما دامنه این احساسات  از خشنودی تا ناخشنودی و از تصدیق تا طرد در نوسان است. 
بنابراین، به آسانی نمی توان یک حکم قطعی صادر کرد و گفت که احساسات آنان نسبت به این 
فناوری های ارتباطی مثبت یا منفی است و شکل های دیگری وجود ندارد. معنای این حرف این 
است که اگرچه کاربران تأثیرهای سوء استفاده از این شبکه های اجتماعی را نادیده نمی گیرند، ولی 
این به این معنی نیست که از  فرصت های گوناگونی که این پیام رسان در اختیارشان قرار داده چشم 
بپوشند و آنها را پنهان کنند. بنابراین، هرچند احساس مشارکت کنندگان ما نسبت به پیامدهای 
استفاده از واتس اپ، جملگی شورمندانه و مثبت نبود، اما به تمامی منفی هم نبود؛ به  طوری  که برای 
نمونه، معنای استفاده از واتس اپ برای آنان به هیچ وجه به معنی تأثیرهای مخربی چون زدودن 
عواطف خانوادگی، گسترش عدم مسؤلیت اجتماعی و غیرهـ  آن  طورکه در بیشتر پژوهش های پیش  

گزارش شده استـ  نبود. 
نتایجی از این  دست، بار دیگر این موضوع را یادآور می شود که در مطالعة رسانه های جدید 
ازجمله واتس اپ، در کشورهایی مانند ما که بیشتر فقط مصرف کنندة فناوری هستیم، به  جای تأکید 
دائم بر رویکردهای ناظر بر جبر فناورانه و کارکرد های رسانه ها که رابطة رسانه ها با ما را تنها از نگاه 
پژوهشگرـ در مقام مشاهده گر بیرونی ـ بررسی می کند؛ الزم است رویکردهای تلفیقی و دقیق تری 
نظیر برساخت گرایی اجتماعی فناوری و یا به ویژه پدیدارشناسی را به کار بگیریم. این رویکردها به ما 
اجازه می دهند در سیاستگذاری های رسانه ای کشور، که بیشتر مبتنی بر یافته های پژوهش های متأثر از 
“تأثیرات رسانه ها” هستند، رویکردی واقع بینانه تر اتخاذ کنیم و به همان اندازه که نسبت به تأثیرهای این 
شبکه های اجتماعی حساس و نگران هستیم به تجربة زیستة خود کاربران این فناوری ها نیز، حساس 
و آگاه باشیم. چراکه به  هرحال، شواهد روزمره و نظرسنجی ها نشان می دهند ما با جامعه ای رو به رو 

هستیم که این فناوری های جدید ارتباطی را پذیرفته و با آن سازگار شده است. 
پژوهش های کیفی همواره با چالش ها و محدودیت هایی روبه رو هستند که این مالحظه در 
مورد این پژوهش  نیز صادق است. مطالعة پیش   رو، در جریان گردآوری داده ها، با محدودیت هایی 
مانند موافقت نکردن مشارکت کنندگان برای مصاحبه های مکرر، روبه رو بود. مشکل دیگر، لزوم 
توجه به مالحظات اخالقی بود که به پژوهشگر اجازه نمی داد وارد جزئیات تجربه های شخصی و 
برای مطالعه رسانه های جدید، روش  اگرچه  اینکه،  نکته آخر  خصوصی اطالع رسانان شود. و 
مطالعة  برای  روش  این  از  دنیا  سراسر  در  پژوهشگرانی  و  است  مناسب  روشی  پدیدارشناسی 
فناوری های جدید ارتباطی استفاده کرده اند، اما برای دستیابی به داده هایی گویاتر و ترسیم تصویری 
مطالعة  یک  از  سودمندتر  حتمًا  آمیخته،  روش های  پیچیده،  موضوع های  این گونه  از  بزرگ تر 

تک روشی خواهد بود. 
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چکيده
تلویزیون های اینترنت محور، که امروزه به  عنوان تلویزیون های اجتماعی شناخته می شوند، در سال های اخیر پیشرفت فراوانی 
کرده و در بین کاربران جوان اهمیت بیشتری یافته اند. هدف این مقاله، بررسی انگیزة جوانان تهرانی، در استفاده از تلویزیون های 
اینترنت محور، در مقایسه با تلویزیون های سنّتی )آنتن و ماهواره محور( است. بر اساس مباحث نظری، تمایل مخاطبان رسانه ها، 
به صورت فردی و در خلوت، استفاده  از رسانه های اینترنت محور است. روش پژوهش، پیمایشی و به دو طریق مراجعة 
حضوری و ایمیلی است که با نمونة 1200 نفر از جوانان بین 20 تا 40 سال انجام شد. مهم ترین نتایج به دست آمده نشان می دهد 
که دسترسی راحت به اینترنت )رایانه و موبایل محور(، گذراندن وقت و تفریح، دستیابی به آرامش و تنوع برنامه، تعاملی بودن 
و انعکاس نظرها، استفاده در تنهایی، راحتی  و قدرت انتخاب محتوا از دالیل تماشای تلویزیون اینترنتی بوده است؛ همچنین 
فقدان قدرت کنترل و برنامه ریزی برای استفاده از تلویزیون، نبود تنوع و جذابیت های بصری در شبکه های تلویزیونی به 
خصوص صداوسیما نیز از دیگر دالیل روی آوردن پاسخگویان به تلویزیون اینترنتی بوده است. با این حال، علی رغم رایج 
شدن تلویزیون های اینترنتی در تهران و میان جوانان، هنوز این نوع تلویزیون رایج نشده و فقط 24 درصد از آنها از تلویزیون 

اینترنتی بهره مند می شوند که میزان استفاده آنها نیز روزانه کمتر از یک ساعت است.

کلیدواژه: تلویزیون اینترنتی، تلویزیون موبایلی، انگیزه ها، مخاطبان تلویزیون، جوانان تهرانی.
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مقدمه
با ورود فناوری به جوامع و توسعة سریع آن، پیشرفت های شگرف و دستاوردهای مهمی در این 
عرصه به وقوع پیوست. این تحوالت عظیم، که اغلب بر پایة اینترنت بوده و با محوریت اینترنت 
تا فضای  از سبک زندگی گرفته  توانسته انـد تمامی عرصه هـای زندگـی بشر را  رشد می کنند 
کسب و کار، دگرگون سازند؛ تا بدانجا که زندگی در فضای مجازی کاری اجنتاب ناپذیر بوده و 
روند زندگی انسان ها بدون آن مختل می شود. یکی از نتایج مهم کهکشان اینترنت، توسعة شبکه ها 
و رسانه های اجتماعی )کاستلز، 1397( بود، که از دل آنها تلویزیون اینترنتی پا به عرصه وجود 
گذاشت و با فعالیت این نوع تلویزیون، صفحة جدیدی از چالش های رسانه ای در میان رسانه های 
تصویری به وجود آمد. تلویزیون های سنّتی، که بر پایة الکترونیک بودند، از دهة شصت قرن بیستم، 
توانستند تغییرات بزرگی را در جوامع ایجاد کنند و تا امروز نیز دارای مخاطبان بی شماری هستند و 
هنوز هم در میان رسانه های سنّتی و نوین از قدرت و تأثیرگذاری فراوانی برخوردارند. با این حال،  
طی دهة اخیر تلویزیون های سنّتی، با ورود تلویزیون های اینترنتی، بخشی از مخاطبان خود را از 
دست داده اند، هرچند برای جبران آن در فضای اینترنت شروع به پخش برنامه ها تحت آی پی تی وی 
))Internet Protocol Television (IPTV( )قاسمی، 1395: 7( کرده اند تا از رشد و توسعه اینترنت 

استفاده کرده و از قافله عقب نمانند.1
در سال های اولیة ظهور تلویزیون، مخاطبان دور یک قاب کوچک جمع می شدند و با اشتیاق 
همراه با نگرانی، تصاویر تلویزیونی را تماشا می کردند، اما در دهة 1960 آنها دیگر می دانستند 
تلویزیون چیست. این رسانه که صدا و تصاویر متحرک را از طریق امواج رادیویی به خانه ها 
می رساند، رسانه ای وابسته به زمان و مکان است و عملکرد آن بر اساس برنامه هایی است که تولید 
و پخش کنندگان آن تنظیم می کنند. طی دهه ها استفاده از تلویزیون، مردم نه تنها با آن آشنا بودند، 

)Noll, 2004( .بلکه آن را به  عنوان عضوی از خانواده خود پذیرا شدند
سیر تماشای تلویزیون طی دهة هفتاد به دلیل تحول در زیربنای فناوری، تغییرات اساسی  یافت و 
وابستگی مخاطب به برنامه های ثابت، کاسته شده و به ضبط های ویدئویی)VCRs(، ضبط کننده های 
ویدئویی دیجیتال )DVRs( روی آوردند، همچنین برای راحتی خود و خانواده از کابلی و ویدئویی ها 
استفاده می کردند. تحوالت ادامه یافتند تا در دهة نود، فناوری دیجیتال به همراه اینترنت رشد یافت و 
استفاده از تلویزیون را به مرحلة جدیدی وارد کرد، طوری که امروزه تلویزیون از رایانه و تلفن های همراه 
 ،)Direct TV( شخصی قابل دریافت است. در این روند، سیستم های تلویزیونی همچون دیرکت تیوی
تیوو )TiVoo(، ری پلی تی وی )ReplayTV( به  عنوان ضبط کننده های دیجیتالی، برنامه های تلویزیونی 

)Hansel, 2019( .تعاملی و شبکة اینترنت در توسعه تلویزیون سهم دارند
 این رسانه ها قدرت مخاطبان را از نظر زمان استفاده و اختیار در کنترل تلویزیون افزایش 
دادند. با آنکه تلویزیون های اولیه اینترنتی، پیش نویسی از تلویزیون های سنّتی بودند، اما رفته رفته 
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شکل های جدیدی به دست آمد که در آن محدودیت های زمانی و مکانی از بین رفتند و مخاطب 
قدرت انتخاب بیشتری به دست آورد تا هر برنامه با هر محتوایی را در هر زمان و مکانی که خواست 
از طریق اینترنت تماشا کند. البته فراتر از راحتی انتخاب و کنترل مخاطب، تبلیغ انواع بازی و 
سرگرمی، تعلیم و تربیت، اطالع رسانی متنوع نیز از جمله کارکردهای تلویزیون های اینترنتی است. 

)Garbarg &,  Noam, 2006(

افزایش نمایش های تلویزیونی و فیلم ها در اینترنت به تنهایی، سرمایه گذاری بحث برانگیزی در بخش 
رسانة اینترنتی را به وجود آورده به   طوری که بیش از 300 میلیارد دالر ارزش تولید و پخش تلویزیون های 
اینترنتی است. طبق گزارش ان بی سی هفتاد درصد از تماشاگران انگیزه پیدا می کنند تا نخستین نمونه 
نمایش تلویزیونی را که در اینترنت ارائه شده تماشا کرده و در کنار آن دیگر برنامه ها را ادامه دهند. با این 
حال کارشناسان هنوز نتوانسته اند به طور کامل درک کنند که انگیزة بینندگان برای تماشای برنامه های 
اینترنتی چیست و آیا در واقع برای راحتی و قدرت انتخاب است یا مسائل اجتماعی یا روانشناختی 
دیگری در این قضیه تأثیرگذار است؛ مانند موضوع انگیزه و رفتار مخاطبان، در برابر تلویزیون های سنّتی 
که آن هم به طور کامل مشخص نشده و فقط مواردی از پژوهش ها استناد به یافته های خود داشته اند ولی 

)Arango, 2019; Haridakis and Whitmore, 2006( .نتیجه کاملی به دست نیامده است
پژوهش های فوق نشان می دهند که مخاطبان با تماشای برنامه های تلویزیونی چه رفتارهایی 
پیدا می کنند و آیا رفتارهای مخاطبان از محتوای برنامه های تلویزیونی تأثیر می گیرد یا چندان مؤثر 
نیست. یافته ها ثابت می کنند که مخاطبان به دنبال دریافت آن چیزی هستند که در آنها وجود دارد 
و به آن معتقدند و برنامه های رسانه آن را تقویت می کند؛ اما نمی تواند تغییر زیربنایی ایجاد کند. 
برای همین، بینندگان تلویزیون های سنّتی با دسترسی به تلویزیون های آنالین، به راحتی می توانند 
تلویزیون های اینترنتی را جایگزین کنند و از مدل تعاملی آن بیشتر بهره مند گردند؛ در کنار آن مزایایی 
همچون هزینة کم، دسترسی آسان، کیفیت تصویر، سرعت دانلود، جریان همیشگی و بی وقفه بودن 
می تواند بینندگان را مشتری اصلی تلویزیون های اینترنتی سازد. با این حال هنوز نمی توان به طور 
قطع از استفاده کامل تلویزیون های اینترنتی و جایگزین شدن آن به جای تلویزیون های سنّتی سخن 
گفت، چراکه هنوز اینترنت به طور کامل در جریان زندگی انسان ها نیست و مشکالت اینترنت، 
سیاست حکومت ها، منافع ملی و موارد دیگر از یک طرف، می تواند مانع توسعه و رشد سریع این 
نوع تلویزیون ها باشد و از طرف دیگر اطالعات کاملی از یافته های پژوهش ها در دست نیست تا 

گرایش مخاطبان به چنین رسانه ای را قطعی بداند.
در مقالة حاضر اولویت ها و انگیزه های تماشای تلویزیون اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته 
است. با توجه به اینکه اغلب استفاده کنندگان اینترنت طیف جوانان هستند )Jones, 2019( رفتار 
جوانان در این زمینه به خصوص دانشجویان، به خاطر تحصیالت باال و میزان استفاده زیاد آنها از 
اینترنت، به  عنوان جامعه مورد نظر بررسی شد. از طرف دیگر در ایران نخستین بار است که چنین 
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پژوهشی انجام می گیرد، به همین دلیل این موضوع هیچ سابقه ای ندارد تا بتواند در مسیر ادامه 
پژوهش مورد استقاده قرار گیرد. و این مقالة پژوهشی در این زمینه پیشگام است. در نهایت، به دنبال 
فهمیدن این است که چرا بینندگان تلویزیون های اینترنتی از این نوع تلویزیون استفاده می کنند؟ آیا 
ترجیح می دهند برنامه های اینترنتی را تماشا کنند و از تلویزیون های سنّتی دست بکشند یا اینکه 

هر دو را تماشا می کنند؟ 

هدف اصلی
هدف اصلی این مقاله، دستیابی به انگیزه و میزان استفاده جوانان تهرانی از تلویزیون های اینترنتی است. بر 

همین اساس، پرسش های مهمی که این مقاله به دنبال پاسخ آنهاست، در ادامه آورده شده است.
 

پرسش ها
چه تفاوت هایی بین تماشای تلویزیون های سنّتی و اجتماعی )اینترنت محور( در میان جوانان . 1

تهرانی وجود دارد؟
بین انگیزه های تماشای تلویزیون های اجتماعی و سنّتی در میان جوانان تهرانی چه تفاوت هایی . 2

وجود دارد؟
جوانان تهرانی تا چه میزان تلویزیون های اینترنتی را به تلویزیون های سنّتی ترجیح می دهند؟ . 3

مباحث نظری
با توسعة روزافزون فضای اینترنتی و افزایش کاربران آن، رسانه های الکترونیکی از جمله تلویزیون 
از  بسیاری  اخیر،  نشان می دهد در سال های  بررسی ها  با چالش ها و فرصت هایی مواجه هستند. 
بـی بـی سی دی اف،  زد   فـوکس،  سی بی اس،  ان بی سی،  همچـون  بزرگ  تلویزیونی   شبکه های 

دست  از  چشمگیری  طور  به  را،  خود  مخاطبـان  و...   )NBC, CBS, FOX, ZDF, BBC(

 داده اند )Maglio, 2017(. البته تلویزیون های کابلی و مـاهـواره ای نیز از ایـن قاعده مستثنی نیستند
)Biggs, 2017(. یکی از مهم ترین دالیل ریزش مخاطبان تلویزیون های سنّتی، استفادة مردم از اینترنت 

است که در آن تلویزیون های اینترنتی برای بازنویسی مؤلفه های اجتماعی تماشای تلویزیون ظهور یافته اند.
تلویزیون اینترنتی، همان تلویزیون تعاملی است و در آن می توان از امکانات بیشتری، نسبت 
به تلویزیون سنّتی بهره مند شد. در واقع مخاطبان تلویزیون، با اینترنت به بانک اطالعاتی شبکه 
دست می یابند و هر کاربر تعیین می کند که یک برنامه را چگونه و چه زمانی ببیند. همچنین کاربر 
می تواند زمان پخش یک برنامه را تغییر دهد، یا برنامة دلخواه خود را رزرو کند و بعد با پیغامی که 
داده می شود از زمان پخش آن برنامه باخبر شود؛ یا اینکه کاری کند برنامه به طور خودکار برای او 

)Chorianapoulos, Lekakos, 2008: 113-20( .ذخیره شود
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پدیدة تلویزیون اینترنتی، با نقشی که در محتوای تلویزیونی دارد، مانند یک ابزار اجتماعی 
توضیح داده می شود و جای تعجب نیست که محتوای تلویزیونی، مراوده های بین مردم در نظر 
گرفته می شود، که ابزاری برای تعامل اجتماعی است )Gorton, 2009: 192(. با توجه به اینکه 
تماشای تلویزیون در کهکشان اینترنت خصوصی تر شده است، مراود ه ها و تعامل های افراد و درگیر 
شدن با محتوای تلویزیونی، به راحتی تحت تأثیر انواع مختلف رسانه ها قرار می گیرد. بنابراین، 
تلویزیون اینترنتی شکلی از تعامل با محتوای تلویزیونی است که به شبکه های اجتماعی متصل است. 
مشارکت تلویزیون، با ارتباط و جذب تعداد زیاد کاربران به محتوای تلویزیونی مشخص می شود. 
بینندگان می توانند، هر زمان که فرصت کردند برنامه های مورد نظر خود را از طریق تلویزیون های 
اینترنتی تماشا کنند، در حالی که در تلویزیون های سنّتی چنین امکانی وجود ندارد. )Ibid: 193(. با 
توجه به این تعامل و احساس افزایش تعامل )Evans, 2008: 197-213(، تلویزیون های اینترنتی، 

محیطی ایدئال برای ایجاد چنین تعاملی بین بینندگان با محتوای تلویزیونی هستند.
برخی از پژوهشگران رابطة بین تلویزیون اینترنتی و تماشای تلویزیون را بررسی کرده اند. 
تحقیقی که توسط کوفرتی )2013( انجام شده نشان می دهد افزایش 8/5 درصدی در میزان توییت 
اجتماعی، با افزایش یک درصد در رتبه بندی برنامه های تلویزیونی، برای مخاطبان بین 18 تا 34 
سال، همراه است. گزارش دیگر نشان داد که میزان توییت ها در مورد نمایش های تلویزیونی، در 
 .)Walker, 2015( را افزایش می دهد )واقع رتبه بندی نمایش های تلویزیونی )از جمله فیلم و سریال
ارتباط مثبت بین تلویزیون های اینترنتی و رأی دهی تلویزیون، فرصت هایی را برای ارائه دهندگان 
خدمات تلویزیونی فراهم می کند. هرچند برخی باور دارند که تلویزیون های اینترنتی به زودی از 
بین خواهند رفت و نمی توانند خود را بر جوامع تحمیل کنند؛ اما با این حال، آنچه مبرهن است 
تلویزیون اینترنتی در کنار دیگر شبکه های اجتماعی بسیار فعال بوده و روزبه روز بر استفاده از شبکه 

)Davis, 2017; Perez, 2017( .های تلویزیونی اینترنتی افزوده می شود
رابطة مثبت بین تلویزیون اینترنتی و تماشای برنامه های تلویزیونی، در گزارش های به دست 
 .)Cofferty, 2013, Subramanyam, 2011, Walker, 2015, Wilson, 2014( آمده اثبات شده است
در حال حاضر، مسئلة مهم برای تلویزیون های اینترنتی این است که چگونه می توان میزان مخاطبان 
تلویزیونی را افزایش داد؟ البته، تحقیق های علمی و پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده اند، 
کمتر از حد انتظار است؛ برای همین، این مطالعه با هدف شناخت میزان و انگیزة تماشاگران در 

تعامل با تلویزیون اینترنتی انجام می شود. 
بازارهای  انتشار محتوا، قدرت  اینترنتی، چگونگی  از تلویزیون  افزایش استفاده  به  با توجه 
کوچک تر برای فراهم کردن پخش محتوا و درک انگیزه های تلویزیون و مخاطبان اینترنت، به 
طور فزاینده ای اهمیت می یابد. پژوهش ها نشان می دهند که بینندگان تلویزیون دالیل خاصی برای 
تماشای تلویزیون دارند و کاربران اینترنت برای استفاده از آن، از نیازهای مختلفی نام می برند  



32

3
ارة

شم
/
یام

س
ال
س
/

)Coffery, Stipp, 1997, Ferguson, Prese, 2000, Lu and Lo, 2007(. به منظور کشف تفاوت، 

در انگیزه های تماشای تلویزیون سنّتی و تلویزیون اینترنتی، باید چگونگی استفادة مخاطبان از دو 
رسانه به دست آید. اواخر دهة 1990 در مورد تلفیق تلویزیون و اینترنت نظرهایی مطرح می شد 
و استدالل این بود، که استفاده از رایانه باعث کاهش استفاده از تلویزیون می شود. اندیشمندان 
اینترنت، جالب تر و جذاب تر از تلویزیون  ارتباطی معتقدند فعالیت هایی مانند گشت وگذار در 
است و کودکان در حال رشد، به رایانه ها بیشتر عادت می کنند. بنابراین از تلویزیون سنّتی بسیار 
کمتر از نسل های قدیمی تر استفاده می شود )Coffery & Stipp, 1997: 61-7(. با این حال، چنین 

فرضیه هایی چندان برجسته نشدند و فرضیه های جدید حاکی از همگرایی رسانه ها است. 
در مطالعة مردم شناسانة اینترنت محور، کری )1996( با 18 نفر از 12 خانوار مصاحبه کرد و 
مشاهده های خود را دربارة چگونگی ارتباط با محتوای اینترنت انجام داد. کری، همراه با کشف 
مکان های مختلف رایانه های خانگی )اتاق خواب، اتاق نشیمن و ...( دریافت کاربران اینترنت از 
چندین مرورگر استفاده کرده و بیشتر سایت هایی را استفاده می کنند، که از قبل  نشانه گذاری و 
استفاده کرده اند. مردم به خاطر استفاده از تلفن همراه از میزان تماشای تلویزیون سنّتی کاسته و 
اینترنتی موبایل محور متمرکز می شوند. بر اساس این مشاهده ها، کری  بر استفاده از شبکه های 
روش هایی که اینترنت و تلویزیون را با یکدیگر درگیر کرده بود، کشف کرد: سر و صدای تلویزیون 
هنگام استفاده از اینترنت، تناوب بین تماشای تلویزیون و استفاده از اینترنت، تماشای همزمان 
تلویزیون و استفاده از اینترنت و سایت یک برنامة تلویزیونی قبل/حین/بعد از تماشای برنامه در یک 
تلویزیون و چت آنالین در مورد برنامة تلویزیونی. وی همچنین معتقد است که کاربران اینترنت، در 
دسترسی و استفاده از تارنما، رسانه های اجتماعی و ... ممکن است از اشتباه پنهان استفاده می کنند، 
به این صورت که در ظاهر تارنما یا رسانه های اجتماعی از متن یا عکس و فیلم هایی استفاده کنند 
ولی زمانی که کاربر می خواهد از آن رسانه یا تارنما بهره مند شود با پدیده ای غیر از ظاهر آن مواجه 
می شود، برای مثال اتفاق می افتد که اطالعاتی از طبیعت و زیبایی های یک منطقه فیلمی نشان داده 
می شود، ولی در محتوای فیلم از جذابیت های بصری مانند جذابیت های جنسی استفاده شده و 
کاربر را به استفاده ای، غیر از آنچه که قصد داشت، بکشاند. با این حال، بسیاری از کاربران طی 
استفاده از اینترنت متن، عکس یا ویدئوهایی را کشف کرده و اغلب آنها را مطالعه و تماشا می کنند. 
در برخی از همان روش های اینترنتی، کاربران به کلیپ های خبری، کلیپ های ورزشی و برخی از 
فیلم های کوتاه دسترسی پیدا کرده و امیدوارند که برای نخستین بار از آخرین اخبار و رویدادهای 

خبری ویژه مطلع شوند. 
همان طور که تلویزیون و اینترنت، در سه دهة گذشته همکاری و ارتباط خود را ادامه داده اند، 
مخاطبان  رضایت  نظیر  رسانه ها،  از  یک  هر  منحصربه فرد  پویایی های  مورد  در  اخیر  مطالعات 
تلویزیون، ترویج تارنماهای کاربران اینترنت و نحوة استفاده از آن به  عنوان جایگزین کاربردی 
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تلویزیون مطرح شدند. تحقیقات لو و لو )2007( در مورد رضایت مخاطبان تلویزیون، اهمیت 
پژوهش را در زمینة رضایت مخاطب و پیامدهای آن برای افزایش وفاداری مخاطبان، افزایش 
شهرت برنامة تلویزیونی و ایجاد راهبردهای تبلیغاتی تلویزیونی مؤثر نشان داد. نویسندگان بر این 
باور بودند که پیوستگی و عملکرد برنامة تلویزیونی، دو شاخص رضایت مخاطب است. نتیجه یک 
پیمایش تلفنی دربارة ارزیابی انگیزه های پاسخگویان، حاکی از حمایت از فرضیه مورد نظر است. لو 
و لو نتیجه گرفتند که رابطه )برای مثال رابطة مخاطب با شخصیت تلویزیونی( یک ساختار تازه ای 
از رفتار مخاطب است و ارتباط با شخصیت های تلویزیونی، در جهت ارضای نیازهای روانی است. 
یافته های این مطالعه با کار روبین )1981( مطابقت دارد. روبین و لو، ماهیت انگیزه های تماشای 
تلویزیون، رفتار مشاهده شده و رضامندی را بررسی می کنند. روبین و لو به این نتیجه رسیدند که 
مخاطبان برنامه هایی را بیشتر تماشا می کنند، که در آنها افراد معروف )سلبریتی ها، مجریان معروف، 
بازیگران و...( حضور دارند. از طرف دیگر، در بررسی کاربران اینترنت یافته ها نشان می دهند 

مخاطبان آنالین، نیز عالقه مند به ایجاد رابطه با افراد مشهور و محبوب هستند. 
به  اینترنت  که مصرف کنندگان  انواع رضامندی  تعیین  منظور  به   )2004( و گونیر  استافورد 
دست می آورند، 45 ویژگی یا دالیل استفاده از اینترنت را برای ارزیابی اهمیت نسبی از اعضای 
آنالین  ))American Online Members (AoL( خواسته اند. چهار یافتة اصلی نشان می دهد اعضا 
از اینترنت به  عنوان یک ابزار جست وجو، منبع اطالعات، منبع ارتباطات و محل اجتماعی سازی 
استفاده می کنند. هر دو فاکتورهای ارتباطات و اجتماعی سازی، نشان می دهد که کاربران اینترنت، 
کانال ارتباطات بین  فردی را مشاهده می کنند که به آنها اجازه می دهد با دیگران ارتباط برقرار کنند 
و با دوستان خود گپ بزنند. این مطالعه نیز نشان می دهد آرامش، تعامل، سرگرمی و آزادی، دالیل 
مهمی برای استفاده از اینترنت است که محققانی همچون روبین )1981( و فرگوسن و پرسی 

)2000( نیز به آن دست یافته اند. 

پژوهشگران متکی به نظریه “ استفاده و رضامندی” ادعا دارند مردم از رسانه ای استفاده می کنند 
که در رسیدن آنها به اهدافشان کمک می کند و از آنجایی که چندین رسانه قادر به انجام آن هستند، 
مخاطبان باید به تناسب شرایط خود یکی را انتخاب کنند )Ferguson, Prese, 2000: 155(. بنابراین 
نمونه هایی از بزرگساالن جوان )افراد بین 29 تا 40 سال( که تجربة استفاده از اینترنت و رایانه 
داشتند، نحوة عملکرد رایانه را، در زمان فعالیت های دیگر مورد بررسی قرار دادند به ویژه اگر 
وب گردی جایگزین کاربردی برای مشاهدة تلویزیون باشد. پاسخگویان میزان توافق خود را دربارة 
27 گزینة دالیل آنها برای استفاده از اینترنت، مشخص کردند. مهم ترین نکتة این پژوهش این بود که 
بیشترین دلیل استفاده از اینترنت، سرگرمی بود و میزان بازدید از تارنماهایی که سرگرمی یا ورزش 
ارائه می دادند، باالتر بود. )Ibid(. فرگوسن و پرسی استدالل می کنند که اگر اینترنت سرگرمی های 

بیشتری را ارائه دهد، به راحتی می تواند جایگزین تماشای تلویزیون شود. 
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 برای پاسخ به اینکه چرا مخاطبان، تلویزیون های اینترنتی را تماشا می کنند و به دنبال تماشای 
متفاوتی از تلویزیون اینترنتی هستند، باید پس زمینة آن مورد توجه قرار گیرد. در مقیاسی بزرگ تر، 
محیط رسانه ای با فناوری دیجیتال و تعاملی در حال گسترش است، کاربران رسانه ها باید تشخیص 
دهند که کدام فناوری نیازهای آنها را بهتر برآورده می کند. در واقع استفاده از فناوری رسانه های 
جدید، تغییر در انگیزة مخاطب برای استفاده از فرم های قدیمی تر رسانه ها یا نادیده گرفتن آنهاست. 
هدف این مطالعه دستیابی به انگیزه های بینندة تلویزیون در عصر دیجیتال است و به دنبال این 
است که چگونه مخاطبان از رسانه های قدیمی تر )تلویزیون سنّتی( به وسیلة رسانه های جدیدتر 
)تلویزیون اینترنتی( استفاده می کنند. اغلب پژوهش ها به این نتیجه رسیده اند که مخاطبان تلویزیون، 
پس از ظهور فناوری های رسانه ای، دالیلی همچون تنوع در استفاده، جذابیت های بصری بیشتر، 
ذاتی بودن تغییر در انسان ها و مواردی از این قبیل عامل تغییر و تمایل آنها به رسانه های جدید است. 
تحقیق های استفاده و رضامندی، درک قابل اعتماد از انگیزة مخاطبان تلویزیون را ارائه می دهد. 

)Ferguson, Prese, 2000, Hall, 2007, Rubin, 1981(

در ارتباط با برنامه های ویدئویی اینترنت طی 15 تا 20 سال گذشته، بیننده هایی که به دنبال 
فرم های تلویزیونی جایگزین و استفاده از آن هستند، پژوهش های کمتری انجام شده است. بنابراین 
نیاز به پژوهش های زیادی است تا بتوان دریافت که چرا مردم تلویزیون اینترنتی تماشا می کنند. 
پژوهش حاضر اطالعات پایه ای استفاده از تلویزیون های اینترنتی را، در میان جوانان تهرانی نشان 
می دهد، اما پیشنهاد می شود پژوهش های بعدی در دیگر استان ها انجام شود، تا با مقایسة یافته های 
آنها نتایج بهتری به دست آید؛ چراکه این پژوهش برای نخستین بار در ایران انجام شده و با 
تحقیق های بعدی می توان در راستای تلویزیون های اینترنتی و شرایط آن در کشور،  به نتایج عینی تر 

و تحلیل های درست تری دست یافت.

روش شناسی پژوهش
روش مورد استفاده در این پژوهش، پیمایش است که از دو طریق، مراجعة حضوری و پست 
الکترونیکی2 انجام شد. با توجه به اینکه جامعة آماری جوانان تهرانی است، برای دستیابی به حجم 
نمونه معتبر و قابل تعمیم، از میان جوانان بین 20 تا 40 سال که آمار سرشماری سال 95 تعداد 
آنها را، 5 میلیون 337 هزار و 137 نفر3 اعالم کرده بود، نمونة 1200 نفری، برای بررسی میزان و 
انگیزة استفادة آنها از تلویزیون های اینترنتی انتخاب شد. هم در مراجعة حضوری )983 نفر( و 
هم در ارسال پرسشنامه از طریق پست الکترونیک )217 نفر( به شرکت کنندگان در مورد ماهیت 
پژوهش توضیح های الزم داده شد. برای اطمینان از روایی ابزار پیمایش، پرسشنامه، با 50 نفر با 
استفاده از پیش آزمون، بررسی شد. پس از اتمام پیش آزمون، از نظرها و نتایج به دست آمده برای 
تصحیح سوال ها و کفایت مقیاس پاسخ استفاده و ابزار پیمایش اصالح شد. ابزار پیمایش، نگاه 
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پاسخگویان را، به سمت تلویزیون سنّتی سوق داد، که به  معنای تماشای برنامه های شبکه های 
مختلف صداوسیما و ماهواره است و تلویزیون اینترنتی را، تماشای انواع شبکه های داخلی و 

خارجی در نظر گرفت که از اینترنت پخش می شوند.
آنها توضیح داده  بیشتر دربارة  این پژوهش 17 سوال دارد که برای فهم  پرسشنامه: پرسشنامة 
می شود. به منظور پاسخ به سوال های مرتبط با چگونگی تماشای تلویزیون سنّتی و تلویزیون 
اینترنتی از پاسخگویان خواسته شد، در هفتة گذشته میزان تماشای تلویزیون های پخش و 
اینترنتی خود را در نظر بگیـرند و از یک مقیاس صفر، 1-5، 6-10، 11-15، 20 -16، 21-25، 
26 ساعت و بیشتر جواب دهند. این مقیاس، بر اساس میانگین 14 ساعت تماشای تلویزیون 
در هفته برای هر فرد در تهران4 ساخته شد. همچنین، برای تعیین تفاوت بین محتوای تلویزیون 
سنّتی و اینترنتی از پاسخگویان خواسته شد مشخص کنند کدام ژانر تلویزیونی را بیشتر تماشا 
می کنند برای مثال، پاسخگویان ژانرهایی همچون کمدی را در کدام تلویزیون دنبال کرده اند؟ 

ژانرهایی همچون ورزش، درام و ... چطور؟
بر  که  هستند  عمومی  حالت های  انگیزه ها   ،)2000( روبین  و  پاپاچاریس  گفتة  طبق  انگیزه ها: 
اقدام های افراد برای انجام نیاز یا خواسته تأثیر می گذارند. به  منظور پاسخ به دومین سؤال 
پژوهش، می بایست انگیزه تماشای تلویزیون سنّتی و اینترنتی مورد سنجش قرار می گرفت. 
سؤال های انگیزشی، با مطالعة پژوهش های خارجی، سایت ها و کتاب های مرتبط به دست آمد؛ 
اما سؤال های پرسشنامه های روبین )1981( و فرگوسن و پرس )2000( در ساخت این بخش 
از پرسشنامه تأثیر زیادی داشت. در پژوهش روبین، دالیل مختلفی برای تماشای تلویزیون، 
از جمله آرامش، همراهی و سرگرمی ارائه شده است. این انگیزه ها، انگیزه های بین  فردی 
شناخته می شوند و برای پژوهش حاضر، انگیزه های تلویزیونی بین  فردی با انگیزه های استفاده 
از  اینترنت  به  انگیزه های مرتبط  تغییر زمان و کنترل، ترکیب شده است.  مانند  اینترنت،  از 
پژوهش های فرگوسن و پرس )2000( و پاپاچاریس و روبین )2000( استخراج شد. انگیزه های 
اینترنتی برای تهیه یک فهرست  اینترنتی برای تماشای تلویزیون های سنّتی و  بین  فردی و 
تعامل اجتماعی، اطالعات،  از: آرامش،  از 17 متغیر تشکیل می شد که عبارت اند  انگیزشی 
همبستگی/ بین فردی، فرار، کنترل تجربة تلویزیون، زمان تغییر، گذر زمان، راحتی، عادت، 
سرگرمی. لیست انگیزه های 17 آیتمی، دالیل احتمالی برای تماشای هر یک از گیرنده های 
تلویزیون را ارائه می دهد. برای پاسخ به هر یک از بیانیه ها، مقیاس چهار گزینه ای استفاده و از 
پاسخگویان خواسته شد تا میزان موافقت خود را با گویه های کاماًل مخالف، مخالف، موافق، 

کاماًل موافق مشخص کنند.
اولویت ها: برای پاسخ دادن به سومین سوال پژوهش، پرسش هایی بر اساس شرایط فرضی، در مورد 
اولویت های پاسخگویان برای تماشای تلویزیون سنّتی یا اینترنتی از آنها پرسیده شد. زمانی 
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که آنها مشغول کار هستند، زمانی که در مدرسه یا دانشگاه هستند، زمانی که وقت آزاد دارند، 
زمانی که به تنهایی تماشا می کنند و زمانی که با دوستان یا خانواده تماشا می کنند. در این بخش 
با یک سوال باز  به پاسخگویان اجازه می دهد هرگونه اطالعات اضافی را، که می تواند به محقق 
در درک استفاده آنها از تلویزیون کمک کند، بنویسند. این سؤال به پاسخگویان فرصتی داد تا 

افکار خود را اعم از نظر، پیشنهاد و انتقاد به اشتراک بگذارند.
ویژگی های پاسخگویان: ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان، از جمله جنسیت، سن، تحصیالت 

و شغل نیز از پرسش های این پرسشنامه است.

يافته های پژوهش
در مجموع 1200 پاسخگو به پرسشنامه به دو شکل حضوری و پست الکترونیکی پاسخ دادند. 
51 درصد )612 نفر( از پاسخگویان را مردان و 49 درصد )588 نفر( را زنان تشکیل می دهند. دامنه 
سنی پاسخگویان 20 تا 40 سال است. از نظر تحصیلی 16 درصد )192 نفر( دیپلم، 60 درصد )720 
نفر( لیسانس، 18 درصد )216 نفر( فوق لیسانس و 6 درصد دیگر )72 نفر( مدرک دکترا دارند. 
همچنین از نظر شغلی 14 درصد )108 نفر( آزاد، 35 درصد )420 نفر( دانشجو، 16 درصد )192 نفر( 

بیکار، 33 درصد )396 نفر( کارمند شرکت ها یا ادارات و 2 درصد )24 نفر( پزشک هستند. 
از پاسخگویان سؤال شد: طی هفتة گذشته چند ساعت به تماشای تلویزیون سنّتی اختصاص 
دادید، 36 درصد از آنها 1 تا 5 ساعت و 57 درصد 6 تا 10 ساعت تلویزیون سنّتی تماشا می کردند. 
همچنین پاسخگویان در جواب به پرسش مشابه چه زمانی را صرف تماشای تلویزیون اینترنتی در 
هفتة گذشته کرده اید، گفته اند: 76 درصد به هیچ وجه از تلویزیون های اینترنتی استفاده نمی کنند و 

24 درصد گزینه 1 تا 5 ساعت را انتخاب کرده اند. 
ــی اینترنت و  ــنّتی  س ــون  تلویزی ــای  تماش ــان  زم و  ــاعت  س ــه  ک داد  ــان  نش  t ــون   آزم
ــاعت های تلویزیونی  )t= 11.2، df= 14، p= 0.019( تفاوت معنا داری با هم دارند. فراوانی پایین س

ــان می دهد که جوانان تهرانی با توجه به دالیلی  ــاعت در هفته( در هر دو تلویزیون، نش )1 تا 5 س
ــرعت پایین اینترنت، رایج نبودن فرهنگ استفاده از شبکه های  ــغلة کاری، تحصیلی، س همچون مش
اینترنتی و ... از تلویزیون سنّتی )صداوسیما، ماهواره( استفاده بیشتری می کنند و البته گرایش آنها به 
ــبکه های ماهواره ای بیشتر نمایان است؛ در حالی که تلویزیون های اینترنتی هنوز به رسانه ای رایج  ش

در میان جوانان تبدیل نشده است.

در این پیمایش از پاسخگویان خواسته شد تا نشان دهند کدام نوع از برنامه های تلویزیون سنّتی و 
تلویزیون اینترنتی را بیشتر تماشا می کنند. اکثر جوانان ژانر کمدی/کمیک را بیشتر از سایر ژانرها 
نگاه کرده اند )40/44  درصد تلویزیون سنّتی و 52/34 درصد تلویزیون اینترنتی( در جایگاه دوم 
درام است که 25 درصد برای تماشای این ژانر از تلویزیون سنّتی و 36/76 درصد از تلویزیون 
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اینترنتی استفاده کرده اند. جوانان، ورزش را بیشتر از تلویزیون سنّتی تماشا کرده اند )تلویزیون سنّتی 
11/76 درصد و تلویزیون اینترنتی 0/74 درصد( و ژانر اخبار نیز بیشتر از طریق تلویزیون سنّتی 

)8/9 درصد( پیگیری شده است )1/47 درصد تلویزیون اینترنتی(. 
از آنجا که بازی های ورزشی و پوشش خبری، معموالً به صورت آنالین و زنده پخش می شوند 
و با توجه به اعالم دقیق پخش ورزشی مثل فوتبال و ثابت بودن زمان پخش اخبار، به راحتی 
اینترنتی و حتی پخش  تلویزیون های  اخبار  در  اما  کنند،  برنامه ریزی  آنها  دیدن  برای  می توانند 
مسابقه های ورزشی،  به دلیل اینکه همیشه ثابت پخش نمی شوند، نمی توان با برنامه ریزی برنامه های 
خبری و ورزشی اینترنتی را دنبال کرد. بنابراین اغلب جوانان تهرانی تلویزیون سنّتی را به اینترنتی 

ترجیح می دهند.

انگيزه های مربوط به تماشای تلويزيون
سؤال دوم پژوهش، دربارة تفاوت های انگیزشی برای تماشای تلویزیون سنّتی و اینترنتی است. از 
پاسخگویان خواسته شد که با 17 متغیر انگیزشی در مورد استفاده از تلویزیون سنّتی و اینترنتی، 
موافقت یا مخالفت خود را بیان کنند. هریک از 17 عبارت، به  عنوان انگیزه های بین  فردی )آرامش، 
همراهی، سرگرمی، اطالعات، فرار، تعامل اجتماعی، گذر زمان و عادت( یا انگیزه های رایانه محور 

)تغییر زمان، راحتی و کنترل( طبقه بندی شدند. 
زمان،  تغییر  کنترل،  جمله  از  اینترنتی  تلویزیون  و  سنّتی  تلویزیون  تماشای  انگیزه های  بین 
ویلکاکسون رتبه بندی  آزمون  شد.  مشاهده  مالحظه ای  قابل  تفاوت  اجتماعی  تعامل  و   راحتی 
)Wilcox Signed Ranks Tet( که نشان دهنده تفاوت بین نمونه های مرتبط است، نشان داد از نظر 

 کنترل، تفاوت قابل توجهی در استفاده از تلویزیون سنّتی نسبت به تلویزیون اینترنتی وجود دارد
)z =-9/314،p =0/000( در واقع کنترل اینترنت به دست بیننده است؛ اما تلویزیون سنّتی قابل 

 کنترل نیست )گزینه 3(. همچنین در ارتباط با انگیزة تماشا، بین تلویزیون سنّتی و تلویزیون اینترنتی
)z =-9/512 ،p =0/000( تفاوت معنا داری وجود دارد، زیرا دسترسی به تلویزیون اینترنتی راحت تر 

از تلویزیون سنّتی است؛ تلویزیون های اینترنتی را از طریق موبایل در هر زمان و مکانی می توان 
تماشا کرد اما تلویزیون های سنّتی را فقط در خانه ها، سالن ها، مغازه ها و ... می توان تماشا کرد؛ که 
مکان های مشخصی است و برای استفاده از آن باید در آن مکان های مشخص و تعیین شده حضور 

فیزیکی داشت. 
از میان پاسخگویان، 51 درصد کاماًل موافق و 49 درصد دیگر )موافق( هستند که “استفاده از 
تلویزیون اینترنتی )گزینه 8( برای تماشای نمایش هایی که من می خواهم” مناسب است. انگیزه های 
راحتی و کنترل، بار دیگر قابل توجه بود، با تلویزیون اینترنتی هم در استفاده راحت تر هستند و هم 
کنترل بیشتری نسبت به میزان یا نوع استفاده دارند )z =-9/879 ، p =0/000(. از میان پاسخگویان، 
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اینترنتی “اجازه می دهد برنامه  52 درصد، کاماًل موافق و 41 درصد دیگر موافق اند که تلویزیون 
تلویزیونی مورد عالقه را در هر زمانی که دلشان بخواهد تماشا کنند” )گزینه 16(. با توجه به 
توانایی تغییر زمان در تلویزیون اینترنتی )z=-9/981 ، p=0/000(، 46 درصد کاماًل موافق و 22 درصد 
موافق اند که تلویزیون اینترنتی “ به من اجازه می دهد برنامه تلویزیونی را با توجه به برنامه زمانی 

خودم برنامه ریزی کرده و تماشا کنم”. )گزینه 2(
در ارتباط با تعامل های اجتماعی، تفاوت قابل مالحظه ای بین تلویزیون سنّتی و تلویزیون 
اینترنتی به دست آمد )z=-8/97، p=0/000( در واقع، تلویزیون سنّتی امکان تعامل اجتماعی بیشتر 
را فراهم می کند، در حالی که در تلویزیون اینترنتی این امکان بسیار کم است. پژوهش نشان داد 
26 درصد از پاسخگویان کاماًل موافق و 53 درصد موافق اند که تلویزیون سنّتی فرصت می دهد در 
کنار آن “با دوستان یا خانواده فعالیت های دیگری نیز داشته باشیم” )گزینه 6(. در این بررسی، 
تفاوت کمی بین توانایی تلویزیون سنّتی و تلویزیون اینترنتی برای سرگرمی مشاهده شد. با این 
حال تلویزیون سنّتی، به خصوص شبکه های ماهواره ای، نسبت به تلویزیون اینترنتی به میزان  کمی 

)z=-3/11 ، p=0/005( .سرگرم کنندگی بیشتری دارد
 پاسخگویان اظهار کردند، به طور معمول هنگام استفاده از تلویزیون های اینترنتی، امکان ارائه 
نقد و نظر، ارتباط دوسویه و تعامل با اطرفیان و خانواده، مانند زمان تماشای تلویزیون سنّتی وجود 
ندارد؛ نهایت ارتباطی که در تلویزیون اینترنتی وجود دارد، ارتباط غیرحقیقی است که منجر به 
تنهایی فیزیکی مخاطب در فضای مجازی می شود. در حالی که هنگام تماشای تلویزیون سنّتی، 
امکان ارائه نقد و نظر تعامل با دوستان و خانواده و در مجموع می توان گفت ارتباط حقیقی بیشتر 

است و این می تواند از جمله دالیل سرگرم کننده تر بودن تلویزیون سنّتی )گزینة 5( باشد. 

اولويت های مربوط به تماشای تلويزيون  
در سؤال سوم پژوهش، دربارة ترجیح پاسخگویان نسبت به تماشای تلویزیون اینترنتی و تلویزیون 
سنّتی سؤال شد. پنج سؤال در مورد شرایط ترجیحی تلویزیون از جوانان تهرانی پرسیده شد. از میان 
آنها 69 درصد معتقدند در روزهایی که مشغلة زیادی دارند، سعی می کنند از تلویزیون اینترنتی بیشتر 
بهره مند شوند با استفاده از آزمون کای اسکوئر رابطة معناداری هم بین اولویت های پاسخگویان 
مشاهد شد )x=8/73 ، df=1، p=0.01(. اما 86 درصد اظهار کردند روزهایی که وقت آزاد بیشتری 
دارند، ترجیح می دهند از تلویزیون سنّتی بیشتر استفاده کنند که با ترجیح تلویزیون اینترنتی متفاوت 
بود )x=9/83، df=2، p=0/002(. هنگام تماشای تلویزیون به تنهایی، پاسخگویان اولویت های قابل 
توجهی نداشتند؛ در واقع اولویت بین تلویزیون اجتماعی )49 درصد( و تلویزیون سنّتی )50 درصد( 
تقسیم شد. با این حال، هنگام تماشا با دوستان یا خانواده 90 درصد آنها تماشای تلویزیون سنّتی را 
ترجیح می دهند؛ که در مقایسه با تلویزیون اینترنتی تفاوت قابل توجهی وجود دارد و نتایج کای 
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 )x=75/64، df=1، p=0/000( .اسکوئر هم مؤید این تفاوت و معناداری است
زمانی که  اجتماعی می شود و  تعامل  تلویزیون سنّتی موجب  که  آن است،  از  نتایج حاکی 
برنامه های  تماشای  به  دارند،  دادن و سرگرم کردن  اختصاص  برای  بیشتری  پاسخگویان وقت 
تلویزیونی می نشینند. هنگامی که جوانان به تلویزیون سنّتی دسترسی ندارند، ترجیح می دهند از 
تلویزیون اینترنتی استفاده کنند. طبق نتایج پژوهش، به نظر می رسد هنوز تلویزیون های اینترنتی 
نتوانسته اند آن طور که باید در میان جوانان جا باز کنند و ترجیح اغلب آنها استفاده از تلویزیون های 
سنّتی است که نشان می دهد فرهنگ استفاده از تلویزیون های اینترنتی در میان جوانان تهرانی رایج 

نیست. 

بحث و نتيجه گيری
جمله  از  که  بودند،  خارجی  پژوهش های  شد،  استناد  آنها  به  این  از  پیش  که  پژوهش هایی 
پژوهش های پیشرو در زمینة استفاده از تلویزیون هستند و بیشتر دالیل و انگیزه های بین  فردی را 
برای تماشای تلویزیون های سنّتی )الکترونیکی( نشان می دادند. یافته های این پژوهش با برخی از 
یافته های پژوهش هایی همچون فرگوسن و پرس )2000( و روبین )1981( مطابقت دارد؛ هرچند 
از پژوهش های آنها بیش از دو دهه می گذرد، اما  اینترنت و توسعة آن در کشورهای غرب و ایران 
نیز متفاوت است به این شکل که وضعیت  امروزه تلویزیون های اینترنتی در ایران شبیه به وضعیت 
دو دهة پیش غرب است. استفادة آنها، امروزه از تلویزیون های اینترنتی، بسیار فعال و نیز زیادتر از 
جامعة ایرانی است. با این حال، برخی متغیرها با گذشت زمان نیز تغییری نکرده و انگیزه های فردی، 
بین  فردی و اولویت ها نیز کمابیش برِگرد همان متغیرها بوده است. بینندة تلویزیون در دهة 1980، 
با انگیزه هایی چون آرامش، فرار، توانایی گذر زمان و ارتباط اجتماعی از تلویزیون استفاده می کرده 

است، پس از گذشت چهار دهه باز هم همان انگیزه های استفاده پابرجاست. 
در پژوهش های فرگوسن و پرس )2000( مشاهده شد که اینترنت به  عنوان راهی برای گذراندن 
وقت و یا آرامش، جایگزین تلویزیون سنّتی نمی شود بلکه به  عنوان رسانه ای مکمل مورد استفاده 
قرار می گیرد. با این حال، این پژوهش نشان داد که آرامش و گذران وقت، دو انگیزة بین  فردی است 
که پاسخگویان اظهار کرده اند. در حالی که استفاده از اینترنت به  عنوان یک کل، از جمله جست وجو، 
پست الکترونیکی )Email(، گشت وگذار و گفت وگو )chat(، برای برخی ممکن است موجب 

دستیابی به آرامش نباشد، اما وسیله ای برای گذراندن وقت باشد. 
بررسی ها نشان می دهد ظهور تلویزیون اینترنتی، چندین انگیزه را ایجاد کرد که دهه های قبل 
وجود نداشت. توانایی کنترل تجربة تلویزیون، انتخاب زمانی برای تماشای برنامه و راحتی که 
تلویزیون اینترنتی ارائه می دهد، دالیلی است که جوانان امروز در جست وجوی جایگزین برای 
تلویزیون سنّتی هستند. پاسخگویان از راحتی دسترسی به اینترنت خشنود هستند و در روزهایی که 
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مشغلة زیادی دارند از برنامه ها، کلیپ ها و در کل برنامه های تلویزیونی اینترنتی استفاده می کنند؛ 
که تلویزیون سنّتی چنین امکانی را نمی تواند فراهم کند. اکثر پاسخگویان، ترجیح می دادند زمانی 
که تنها هستند، تماشای آنالین داشته باشند که شاید به دلیل افزایش تمرکز و حتی دیدن محتوایی 
باشد که نمی خواهند کسی از تماشای آنها باخبر شود. از آنجا که تلویزیون اینترنتی در کنترل افراد 
است، پاسخگویان قدرت زیادی در توانایی تغییر زمان و مکان تماشا احساس می کنند. جوانانی 
که برنامه های جذاب و مهمی را از تلویزیون سنّتی، به خاطر مشغلة کاری یا تحصیلی از دست 
می دهند، به دلیل وجود شبانه روزی برنامه ها در اینترنت، تمایل دارند تا تلویزیون های اینترنتی را 
بیشتر تماشا کنند و ترجیح می دهند با تلویزیون اینترنتی بیشتر ارتباط داشته باشند؛ چرا که تغییر زمان 
به آنها این اجازه را می دهد که هر وقت خواستند تماشا  کنند یا قسمتی را دیده و بقیه را سر فرصت 
ببینند. اما به دلیل نبود ساختارهای مناسب اینترنت در تهران از جمله سرعت پایین اینترنت5، فیلتر 
بودن برخی سایت ها و دیگر موانع باعث شده تا هنوز اولویت آنها )بعض علی رغم میل باطنی( 
تلویزیون های سنّتی باشد؛ که در این زمینه نیز اکثر پاسخگویان از صداوسیما ناراضی بوده6 اما از 

اغلب برنامه های شبکه های ماهواره ای رضایت دارند. 
مشارکت کنندگان در این پژوهش برخی دیدگاه ها را برای کمک به محقق در مورد انگیزه های 
تلویزیون، عادت ها و اولویت های خود نیز بیان می کردند و در کنار پاسخ دهی به سؤال ها نظرهای 
جانبی را در پرسشنامه ها ارائه کرده بودند. از جمله 53 نفر از پاسخگویان، توانایی در حذف یا 
رد کردن تماشای پیام های بازرگانی، تماشای فیلم و سریال هایی که تلویزیون پخش کرده و آنها 

نتوانسته اند تماشا کنند و موارد دیگر را دالیل استفاده از تلویزیون اینترنتی عنوان کرده اند.
برخی از پرسشنامه ها مطالب حاوی چنین جمالتی است: 

»پیام های بازرگانی در شبکه های تلویزیونی صداوسیما یا ماهواره بسیار آزاردهنده هستند. در 
تلویزیون های اینترنتی آگهی ها بیش از 30 ثانیه نیست و حتی برخی از آنها از 10 ثانیه هم کمتر 

است.« 

»در تلویزیون های سنّتی مجبوری پیام های بازرگانی را تحمل کنی حتی بعضًا حوصله آدم سر 
می رود و بقیه برنامه را تماشا نمی کنیم، اما در اینترنت می توان به راحتی از آگهی ها عبور کرد 

و برنامه های مورد نظر را تماشا کر.« 

»من تصمیم گرفتم که تلویزیون ایران را دیگر تماشا نکنم، هرچند هنوز نمی توانم از برنامه های 
اینترنتی بهره مند شوم، اما به دنبال راهی هستم تا از تلویزیون سنّتی رها شوم و فقط برنامه های 

اینترنتی را ببینم.«

 »من اخیراً قید استفاده از صداوسیما را زده ام فقط ماهواره تماشا می کنم اما با این حال دلم 
می خواهد شرایطی باشد که بتوانم همه برنامه ها را از طریق اینترنت ببینم.« 
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»من حتی تلویزیون ایران را ندارم، برای اینکه ترجیح می دهم تلویزیون را در اینترنت یا ماهواره 
تماشا کنم. به ویژه از سایت هایی مثل لنز، آنتن، شیما، آپارات، تماشا، یوتیوب و ... تشکر می کنم 

که بهترین اوقات را برای من و همسرم فراهم می کنند.«

»با آنکه فعال از تلویزیون سنّتی بیشتر استفاده می کنم اما بهترین لحظه ها را اینترنت به من هدیه 
می دهد چراکه هر چیزی را نتوانسته ام تماشا کنم بعدها از طریق اینترنت دانلود کرده و تماشا 

می کنم و این لذتی بیشتر به من می دهد.«

»به  عنوان یک دانشجوی دکترا و به خاطر کار و تحصیل وقت زیادی برای تماشای برنامه های 
مورد عالقه ندارم و حتی خیلی وقت ها یادم می رود برنامه های مورد عالقه ام چه زمانی پخش 

می شوند اما با دیدن آنها از طریق اینترنت به قدرت و زیبایی اینترنت پی می برم.«

دیدگاه های فوق نشان از سبک زندگی فعال جوانان تهرانی دارد، که با روند توسعة اینترنت به 
دنبال گرایش به کهکشان اینترنت هستند و سعی دارند از زندگی سنّتی دور شده و به طرف فضای 
مجازی کشیده شوند. اما محدودیت های استفاده از اینترنت، در حال حاضر چنین اجازه ای را به 
آنها نمی دهد. البته چون همة خواسته های رسانه ای آنها فعاًل از طریق اینترنت مقدور نیست، مجبور 
به استفاده از تلویزیون های سنّتی هستند. ولی نباید فراموش کرد که اغلب جوانان پاسخگو از 

صداوسیما ناراضی هستند و نسبت به شبکه های ماهواره ای نظرهای مثبتی ارائه می دهند. 
نگاهی به پژوهش های مورد مطالعة محقق از جمله روبین )1981(، نیز نشان می دهد، انگیزه های 
مشترکی که برای تماشای تلویزیون سنّتی بوده، تغییرهای چندانی نداشته است، به جز در مواردی 
که دربارة تعامل و ارتباط اجتماعی باشد. پژوهش نشان داد که پاسخگویان در تماشای تلویزیون 
سنّتی یا اینترنتی، اینکه تنها باشند یا گروهی ببیند کمتر احساس تنهایی می کنند. زیرا افراد هنگام 
تماشای تلویزیون سنّتی تنها نیستند و زمانی که تلویزیون اینترنتی هم تماشا می کنند عادت دارند از 
دستگاه های چند رسانه ای و موبایل هایی استفاده کنند که چندین کاره است و برای مثال می توانند 
همزمان با تماشای یک برنامة آنالین یا آفالین، پیام هایی به دوستان ارسال کنند، یا پست الکترونیک 
خود را چک کنند و از این جهت جذابیت و لذت بیشتری را تجربه کنند. بنابراین ماهیت ناهمگونی 
اینترنت چندین راه را برای مشارکت همزمان فراهم می کند، که در ارتباطات شخصی و رسانه های 

سنّتی وجود ندارد. 
با این وجود، پژوهش حاضر نشان می دهد که ترجیح مخاطب برای تماشای برنامة تلویزیونی، 
همراه با گروهی از افراد، تلویزیون سنّتی است و می خواهند این گونه زمان بیشتری را صرف کنند. 
در واقع نشستن در مقابل یک تلویزیون سنّتی با گروهی از دوستان یا خانواده، آرامش و اجتماعی 

شدن را تسهیل می کند.
 با توجه به انگیزة بین  فردِی همبستگی، یافته های این پژوهش، با نتایج لو و لو )2007( مطابقت 
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چندانی نداشت؛ چرا که آنها دریافتند که مخاطب از دیدن شخصیت های محبوب لذت بیشتری 
می برد، در حالی که در این پژوهش پاسخگویان دلیل »من تلویزیون را تماشا می کنم چون اجازه 
می دهد که با شخصیت های تلویزیونی و محبوب ارتباط برقرار کنم.« را چندان مؤثر ندانسته اند. 
در نهایت اینکه عواملی مانند تماشای یک برنامه، به تنهایی و یا با دوستان و خانواده، زمان تماشا 
و حالت های احساسی افراد در موقع تماشا ممکن است بر احساسات پاسخگویان تاثیرگذار باشد؛ 

بررسی چنین موقعیتی از مخاطبان به پژوهش های بیشتری نیاز دارد. 
در آخر، مخاطبان تلویزیون می توانند از طیف وسیعی از دستگاه های دیجیتال، به تلویزیون 
دسترسی پیدا کنند. توانایی پخش ویدئو از اینترنت، باعث می شود بینندگان کنترل بیشتری بر 
تجربة تلویزیون خود داشته باشند. همان طور که مخاطبان تلویزیون از دهه های گذشته و اواخر 
قرن بیستم، با پژوهش های مخاطبان فعال و نیز تئوری استفاده و رضامندی مورد بررسی قرار 
راحتی  اینترنت و  بر فضای  آنها  کنترل  بر  تأکید  انگیزه های مخاطبان در دهة حاضر  گرفته  اند، 
استفاده از تلویزیون اینترنتی است و دسترسی راحت به اینترنت، می تواند روند صعودی استفاده از 

تلویزیون های اینترنتی را تسریع کند. 
جوانان تهرانی، با آنکه نیازی به برنامه ریزی برای تماشای تلویزیون در کنار دیگر برنامه های 
خود از جمله تحصیل، کار و ... ندارند، اما دیگر محدود به قید زمان و مکان نیستند و هر زمانی 
که خواستند در هر مکانی که اراده کنند می توانند برنامه ها را تماشا کنند، زمان تماشا را تغییر دهند، 
تبلیغات را حذف کنند و هرگونه که می خواهند عمل کنند و در واقع، کنترل همه چیز در دست آنها 
باشد. اگرچه اولویت کلی پاسخگویان تلویزیون سنّتی است و هنگام تماشای گروهی، تلویزیون 
سنّتی را ترجیح می دهند و بر این باورند که تلویزیون سنّتی هنوز هم آرامش، فرار، توانایی گذراندن 
زمان و ارتباط اجتماعی با دیگران را تسهیل می کند؛ اما دالیلی همچون ضعف اینترنت، فیلتر بودن 
سایت ها، هزینة زیاد اینترنت از جمله موانعی است که اولویت های پاسخگویان را تحت تأثیر قرار 
داده است. حیات تلویزیون اینترنتی به شدت به میزان تأثیر و تطابق با نیازهای بینندگان بستگی دارد 
و آیا می تواند تا جایی پیش برود که مخاطب در هر زمانی، بدون محدودیت و با هزینة ناچیز به هر 
آنچه خواست دست یابد، تا بدین گونه دنیای تلویزیون سنّتی را با چالشی مواجه سازد که اگرچه 
از بین نرود، اما مثل رسانه هایی که به خاطر ظهور تلویزیون از قدرت افتادند، تلویزیون سنّتی نیز 
چنین داستان تلخی را تجربه کند. برای به وقوع پیوستن چنین دنیایی، باید صبر کرد. چراکه دنیای 
فناوری به سرعت همه جایی و همه زمانی می شود و شاید روزی فرا رسد که همه چیز در درون 

اینترنت معنی پیدا کند و فضای حقیقی آن باشد که امروز به آن مجازی اطالق می شود.
 

پيشنهادها 
1. این مقاله براساس پیمایش در شهر تهران نگاشته شده است و نتایج آن قابل تعمیم، به همین شهر 
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است. لذا به منظور ارائه نتایج جامع و قابل تعمیم در مقیاس ملی پیشنهاد می شود پژوهشگران 
از دیگر استان ها پژوهشی مشابه انجام دهند؛ که بعدها بتوان از کارهای انجام شده، به صورت 
فراتحلیل در جهت ارائة تحلیلی مناسب از وضعیت تلویزیون اینترنتی، جهت برنامه ریزی های 

درست به مسئوالن کشوری ارائه داد. 
2. از آنجا که جامعة آماری این پژوهش جوانان بوده اند. اطالعات سایر افراد در دسترس نیست و 
پژوهشگران ادعایی در مورد تعمیم پذیر بودن آن به کل جامعة تهران ندارند. لذا پیشنهاد دیگر 

انجام پیمایش در میان سایر گروه  های جمعیت شناختی است.
3. از آنجا که در کشور ما، پژوهش های اندکی در زمینة تلویزیون های اینترنتی انجام شده است، به 
سیاستگذاران رسانه به ویژه صداوسیما، توصیه می شود که با حساسیت بیشتر به این سبک نوپای 
رسانه ای توجه کنند و مسیر انجام پژوهش های اکتسابی و بنیادین را در این حوزه هموار سازند.

پی نوشت ها
1. در  ایران تلویزیون های اینترنتی از جمله آیو، لنز، تیوا، آنتن، به سیما، فام و شیما فعال هستند.

2. پست الکترونیک افراد به صورت گلوله برفی و با استفاده از سمن ها، اداره کل امور اجتماعی استانداری، روابط عمومی 
دانشگاه ها و ... به دست آمده است.

3. سرشماری ـ عمومی ـ نفوس ـ و ـ مسکن/نتایج ـ سرشماری/نتایج ـ تفصیلی ـ سرشماری ـ1395 ـ شهرستان  
  https://www.amar.org.ir

4. طبق نظرسنجی های مرکز پژوهش صداوسیما، میزان تماشای صداوسیما و شبکه های ماهواره ای در تهران، در هفته 
15 ساعت است.

5. با سرعت پایین اینترنت تلویزیون های اینترنتی باز نمی شوند. محقق چندین نوع از این مورد را در زمان های مختلف 
امتحان کرد که یا کال دانلود نمی شوند یا آنقدر ضعیف هست که می تواند حوصله کاربر را سر برده و مانع از ادامة 

تماشا شود.
6. در کنار سوال یک اغلب پاسخگویان اشاره کرده اند که شبکه های ماهواره ای مد نظرشان است.
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چکيده
افزایش رقابت، بین سازمان های رسانه ای سبب شده که مدیران این سازمان ها، در پی مدل های کسب و کار 
جدیدی برای درآمدزایی باشند. از آنجا که مدل های کسب و کار، بر اساس جلب توجه مخاطبان و تبدیل آنها 
به مخاطبان وفادار است،  “درگیرسازی مخاطب” به موضوعی مهم در میان پژوهشگران مدیریت رسانه و مدیران 
رسانه ای تبدیل شده است. علی رغم اهمیت فزایندة این موضوع، معدود پژوهش هایی در زمینة مفهوم پردازی و 
ارائة مدل های نظری انجام شده اند. نظر به این امر و با هدف فراهم کردن چارچوبی مفهومی برای مطالعات آتی و 
زمینه ای جهت مدل سازی و توسعة نظری، پژوهش حاضر با مطالعة ادبیات تحقیق و بررسی یافته های تجربی در 
خصوص درگیرسازی مخاطب در رسانه ها، چارچوبی مفهومی به منظور مطالعه و توسعة نظری این مفهوم ارائه 
کرده است. ساختار چارچوب پیشنهادی شامل چیستی، چرایی، سطوح، راهبردها و آثار درگیرسازی مخاطب در 
رسانه ها است و عالوه بر یافته های ناشی از مرور نظام مند ادبیات، مواردی همچون خط مشی های سازمان رسانه ای، 

مالحظات اخالقی و متغیرهای کالن محیطی نیز در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته اند.

کلیدواژه: درگیرسازی مخاطب، مدیریت رسانه، رسانه های خبری، رسانه های اجتماعی، چارچوب 
مفهومی.
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مقدمه
با ظهور اکوسیستم دیجیتالی، مخاطبان با اشکال وسیعی از رسانه های گوناگون همچون رسانه های تلفن 
همراه، پخش جاری آنالین )Streaming(، رسانه های چندـ پلتفرمی و نمونه های متنوع دیگر روبه رو 
شده اند. در این وضعیت جدید، گسترة انتخاب های رسانه ای افراد، نسبت به گذشته، بسیار افزایش پیدا 
کرده و به همین دلیل رسانه ها با چالش های قابل اعتنایی در جلب توجه مخاطبان مواجه هستند. از سوی 
دیگر رسانه ها، از طریق همین فناوری های نوین، فرصت های بیشتری برای برقراری تعامل با مخاطبان 
پیدا کرده اند و حجم قابل توجهی از تولید رسانه ای به فرایندهای تعاملی دو سویه و چندسویه تبدیل 

.)Chan-Olmsted & Wolter, 2018: 1-24( .شده است
در چنین محیطی، موفقیت رسانه ها به این اصل مهم وابسته شده که چگونه به بهترین شکل از اصول 
درگیر سازی مخاطب )Audience Engagement( بهره مند شوند؟  رویکردهای سنّتی در مطالعات 
رسانه، تبلیغات و برند برای موفقیت سازمان های رسانه ای، رساندن مخاطب به مرحله “در معرض  
قرارگیری” )Exposure( را یک موفقیت برای رسانه قلمداد می کردند، در حالی که با ظهور گستردة 
رسانه های دیجیتالی، در معـرض  قرارگیری مخاطب دیگر کافی نیست و موفقیت سازمان های رسانه ای 
را تضمین نمی کند )Napoli, 2011(. پژوهش های اخیر مدیریت رسانه نیز، به مدیران رسانه ای پی گرفتن 

رویکرد درگیرسازی مخاطب را پیشنهاد داده اند. 
مفهوم درگیرسازی مخاطب ریشه هایی در نظریه های مخاطب فعال، مانند نظریة استفاده ها و 
رضامندی ها )Uses and gratifications( دارد. با این حال، این مقوله پدیده ای چندبُعدی است که 
خاستگاه های آن الزاماً به رشتة خاصی محدود نمی شود )Takahashi, 2010: 453-75(. اعتماد به 
رسانه ها، به طور قدرتمندی با درگیرسازی مخاطب ارتباط دارد. به عبارت دیگر، درگیرسازی مخاطب 
می تواند باعث افزایش اعتماد مخاطب به رسانه شود و همچنین رسانه هایی که مخاطبان به آن اعتماد 
بیشتری دارند، با محتوای آن نیز بیشتر درگیر خواهند شد )Peifer & Myrick, 2019(. درگیرسازی 
به یک حالت روان شناختی در مخاطب اشاره دارد که در نهایت منجر به وفاداری او به رسانه می شود 
)Ibrahim, Wang, & Bourne, 2017: 321-38(. به طور کلی، سازمان های رسانه ای برای خلق سرمایة 

)Avidar, 2017: 955-62( .اجتماعی، نیاز شدیدی به آشنایی با مقولة درگیرسازی مخاطب دارند

بيان مسئله
به علت فراگیری رسانه ها، در تمامی ابعاد زندگی مردم و تأثیرگذاری باالی آن، رشتة مدیریت رسانه به 
عنوان یک علم میان رشته ای به حوزه ای بسیار جذاب برای جوامع علمی تبدیل شده است. این در حالی 
است که با سرعت قابل توجهی در ادبیات علمی بین المللی، رویکردها و نظریه های نوینی در حال ظهور 
و گسترش است و جای خالی بسیاری از این نوع نگاه ها در ادبیات علمی داخل کشور احساس می شود.
 ،)Doyle, 2013: 175-92( از آنجا که مدیریت رسانه، صنعتی با مرزهای محو و نامشخص است
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مطالعات مفهوم پردازی که با هدف ترسیم مرز ها و شناسایی عناصر تشکیل دهنده و روابط میان آنها 
انجام می شوند، نقش مهمی در توسعة این رشته دارند. جامعة پژوهشی مدیریت رسانه در ایران، نیز آثار 
قابل توجهی در راستای تفسیر، ارزیابی و توسعة نظریه های جدید در عرصة مدیریت رسانه عرضه کرده  
است. از میان چنین تالش هایی می توان به چارچوب “ بازی وارسازی” )کریمی و غفاری غدیر،1397 : 
55ـ  35 ؛  Karimi & Salavatian, 2018: 391-408(، “مدیریت نوآوری رسانه ای” )روشندل اربطانی 
و امیدی، : 1397: 83 ـ 57(، “رسانه های اجتماعی و نوآوری باز” )پژوهش جهرمی، 1396: 88 ـ 
149(، “ کارکنان دانشی سازمان های رسانه ای” )شریفی و همکاران، 1396: 120ـ  103(، “ خوشه های 
رسانـه ای” )پوری، 1395: 48ـ  139(، “ چیستـی سازمان هـای رسانـه ای” )روشندل اربطانی، 1394: 
18ـ  5(، “ مفهوم سازی خط مشی گذاری رسانه ای” )خواجه ئیان، 1390: 40ـ  11( و غیره اشاره کرده. 
با این حال، اساس جست وجوی نگارندگان در منابع علمی، تاکنون پژوهشی مفهومی در مورد “ 
درگیرسازی مخاطب در رسانه ها” انجام نشده است و اسناد پژوهشی موجود، به صورت کاماًل پراکنده 

و با نگاهی ُخرد و عملی، تنها به گوشه ای از این پدیده توجه داشته اند.  
البته شایان ذکر است که پژوهش های مربوط به حوزة درگیرسازی در علومی مانند روانشناسی، 
بازاریابی، پزشکی، آموزش و غیره، خاستگاه های خاص خود را دارد، برای مثال ادبیات گسترده ای در 
خصوص درگیرسازی مخاطب در بستر بازاریابی و مطالعات کسب  و کار )تحت عنوان درگیرسازی 
مشتری( وجود دارد )Walmsley, 2016: 66-78(. در حالی که در بستر مطالعات رسانه ای، درگیرسازی 

مخاطب موضوعی کمتر مطالعه شده محسوب می شود. 
با توجه به اهمیت فزایندة درگیرسازی مخاطب، برای نگهداری و حفظ مخاطب رسانه ها به طور عام 
و برای طراحی مدل های کسب و کار بنگاه های رسانه ای به طور خاص، همچنین پراکندگی مدل های 
موجود و فقدان نسبی نظریه های مبنایی برای انجام مطالعات در این حوزه، این پژوهش ارائة چارچوب 
مفهومی را به عنوان فراهم ساختن زیربنایی برای پیشبرد مطالعات در این زمینه مد نظر قرار داده است. 
چارچوب، به طور مشخص، ابزاری برای تشخیص عناصر تشکیل دهنده و مرزهای پدیده ای است 
که تا کنون مورد بررسی نظری و تئوری پردازی در قالب مدل قرار نگرفته و هدف از آن آماده ساختن 
زمینه برای اقدام های مدل سازی و نظریه پردازی است )Khajeheian, 2019: 40-7(. با چنین دیدگاهی، 
پژوهشگران امیدوارند ارائة این چارچوب، مشوق مطالعات علمی و پژوهشی در زمینه این موضوع باشد و 
به توسعة آن در قالب مدل ها و پس از اجرای موفق آن مدل ها، به ارائة الگوهای مناسب اجرایی اقدام کنند.
از این رو مسئلة اصلی پژوهش این است که چارچوب مفهومی مطالعه درگیرسازی در رسانه ها 
چگونه است؟ برای این امر باید به سئوال های زیر پاسخ داد: درگیر سازی در مدیریت رسانه ها چه  
معنایی پیدا می کند و دارای چه ابعادی است؟ چه مؤلفه هایی در فرایند آن تأثیرگذار است؟ مطالعات 
تجربی در این عرصه چه یافته هایی را به پژوهشگران مدیریت رسانه ها و علوم ارتباطات ارائه می کنند؟ 

و در نهایت چگونه می توان به درک جامعی نسبت به آن دست پیدا کرد؟
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مطالعة حاضر بدین صورت سازماندهی شده است: نخست، مقولة درگیرسازی مخاطب در بستر 
رسانه ها از لحاظ مفهومی بررسی می شود و یکی از جدیدترین چارچوب های پیشنهادی در این عرصه 
مورد ارزیابی انتقادی نگارندگان قرار می گیرد. دوم، با توجه به نفوذ و گستردگی رسانه های اجتماعی، 
درگیرسازی مخاطب در رسانه های اجتماعی از لحاظ مفهومی واکاوی می شود. سوم، نقش درگیرسازی 
مخاطب در بستر رسانه های خبری تشریح و انتقادهای وارد بر آن ذکر خواهد شد. چهارم، نتایج 
مطالعات تجربی در عرصة درگیرسازی مخاطب در رسانه ها به شکلی نظام مند گزارش می شود. در 
نهایت، با توجه به چارچوب ها، مفاهیم و یافته های تجربی موجود، نگارندگان چارچوبی مفهومی را 

برای درک کلیت درگیرسازی مخاطب در رسانه ها پیشنهاد می کنند. 

روش انجام تحقيق
این تحقیق از لحاظ هدف، در زمرة پژوهش های توسعه ایـ  کاربردی محسوب می شود و همچنین از 
نقطه نظر روش شناسی، پژوهشی توصیفی تحلیلی است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، حاصل 
مطالعات کتابخانه ای و اسنادی که پس از مرور عمیق پژوهش های مرتبط با مسئلة تحقیق، یافته های 

مطالعة حاضر در شکل بررسی های مفهومی و تجربی ارائه شده است. 
برای یافتن مقاله های پژوهشی در خصوص درگیرسازی مخاطب در رسانه ها، جست وجوهایی 
در برخی از معتبرترین پایگاه های علمی همچون راتلج )Routledge(، الزویر )Elsevier(، سیج 
)Sage(، وایلی )Wiley( و امرالد )Emerald( صورت گرفت. همچنین برای از دست نرفتن اسناد 

پایگاه های علمی دیگر، نگارندگان در پایگاه  داده  گوگل اسکالر )Google Scholar( به جست وجوی 
اسناد پژوهشی پرداختند. ترکیب کلیدواژه هایی که در فرایند جست وجو استفاده شد، عبارت اند از:

y  )Media( و رسانه )Engagement( درگیرسازی

y )Media( و رسانه )Audience Engagement( درگیرسازی مخاطب
y )Online Media( و رسانه های آنالین )User Engagement( درگیرسازی کاربر
y )Media Business( و کسب  و کار رسانه ای )Customer Engagement( درگیرسازی مشتری

پس از جمع آوری اسناد پژوهشی، چکیدة مقاله ها به دقت مورد بررسی قرار گرفتند و موارد 
نامربوط از دایرة اسناد مورد بررسی خارج شد. در نهایت، تعداد 23 مقالة مرتبط برای بررسی دقیق 
انتخاب و یافته های آن مطالعات در ادامه این پژوهش گزارش شده است. برای ترسیم چارچوب 

پژوهشی در این مطالعه از اصول پیشنهادی در تحقیق خواجه ئیان )2019( استفاده شده است. 

مفهوم درگيرسازی  مخاطب در رسانه ها
ــاره دارد ــانه ها اش ــب در رس ــارکت مخاط ــا مش ــه ت ــطوح توج ــام س ــه تم ــازی ب  درگیرس
ــازمان های رسانه ای،  ــار رقابت بین س ــدید فش )Yu, Jung, Kim, & Jung, 2018: 145-460(. تش
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ــگران  ــازی مخاطب جایگاهی ویژه در میان پژوهش ــده تا درگیرس ــرای جلب توجه مخاطب، باعث ش ب
 .)Belair-Gagnon, Nelson, & Lewis, 2019: 558-75( ــانه و علوم ارتباطات پیدا کند مدیریت رس
ــق ارزش توجه ویژه ای به  ــانه ای، در محیط پررقابت امروزی در راهبردهای خل ــازمان های رس س
ــد )Chan-Olmsted & Wang, 2019: 133-46(. اگرچه  ــب دارن ــازی مخاط راهکارهای درگیرس
ــت در عرصه های مختلف علوم اجتماعی معانی گوناگونی داشته باشد اما  ــازی ممکن اس درگیرس
ــی طوالنی مدت رسانه با مخاطبان  ــازی به معنای برقراری یک پیوند احساس به طور کلی، درگیرس
ــانه های آنالین  ــن با توجه به ظهور رس ــت )Chan-Olmsted & Wolter, 2018: 1-24(. همچنی اس
ــانه های دیجیتال، اعمالی همچون نظر دادن کاربران، الیک کردن،  ــتر رس و ارتباطات تعاملی در بس
ــازی مخاطب را از  ــتند که می توان میزان درگیرس ــتراک گذاری محتوا و غیره، از کردارهایی هس اش

)Picone et al., 2019: 1-19( .طریق آن نشان داد
مدیران رسانه در قالب رویکرد درگیرسازی مخاطب، به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که چگونه 
می توانند تعامل مخاطب با محتوای رسانه ای و یا تعامل او با بستر )platform( را به شکل قابل توجهی ارتقا 
بخشند. یکی از جامع ترین مفهوم سازی ها در این حوزه، متعلق به مطالعة چان ـ اولسمتد و ولتر )2018( 
است؛ در این راستا، آنها از سه جنبه سعی  کرده اند تا به شکل جامعی مفهوم درگیرسازی مخاطب را در 
رسانه ها تشریح کنند؛ این سه جنبه عبارت  از: ابعاد مهم در تعریف درگیرسازی مخاطب، چرایی توجه به 

درگیرسازی و درگیرسازی مخاطب در عمل است. شکل 1 اجزای مدل پیشنهادی آنها را نشان می دهد.

1 
 

ابعاد مهم در تعریف 
 درگیرسازی مخاطب

چرایی توجه به 
 درگیرسازی مخاطب

درگیرسازی مخاطب در 
 عمل

ـ بستر ـ تعامالت بین محتوا .1
 ؛مخاطب

ـ  طیف اثرات شناختی .2
 ـ رفتاری؛ احساسی

 مخاطبـ  پیوند میان برند .3
ارتقای بستر برای مخاطب  .4

 ؛(بستر)کیفیت 
 .مدارای هدفرفتار رسانه. 5

ای های رسانهبسترهمگرایی  .1
سازی و چالش یکپارچه

گیری توجه های اندازهسنجه
 ؛مخاطب

افزایش پیچیدگی  .2
ها به خرید رسانه / ریزیبرنامه

شان با ابزارها و خاطر ترکیب
 .های بیشترداده

ای و های رسانهبسترتکثر  .3
 ؛رقابت برای توجه مخاطب

مخاطبان توانمندشده و نیاز  .4
 .سازیبه پولی

 

. ارتقای ارتباطات/ بستر در 1
وبرهم؛ محیطی درهم

(Cluttered) 
. سفر مستمر برند از آغاز تا 2

سرایی مستمر پایان )داستان
 برند(؛

سازی و ارزیابی . کمپین3
 اهداف؛

ی رفتاری مشخص ها. سنجه4
های تبلیغات / و ارزش

  ؛وکارکسب
. فرایند ارزیابی پس از 5

 اندازی کمپین؛راه
گیری سازی هدف. کیفی6

ها به جای )توجه به کیفیت
 ها(.کمیت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ اولسمتد و ولتر زای مدل چانجا .1شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 1.  اجزایمدلچانـاولسمتدوولتر ( 2018اولمستد و ولتر، -ها )چانسازی درگیرسازی مخاطب در رسانه: مفهوم1شکل 
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اگر چه این مدل پیشنهادی یکی از کامل ترین و جدیدترین چارچوب های مفهومی در این زمینه است، 
با این حال، نگارندگان ایرادهایی را به شرح زیر به آن وارد می دانند: 

1. مدل مذکور )شکل 1( درگیرسازی  مخاطب را در نگاهی ُخرد مطرح می کند و آن را تنها در تعامل 
مخاطب با محتوا یا بستر )platform( تعریف می کند. در نتیجه نشان نمی دهد که متغیرهای کالنی 
همچون مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره چه جایگاهی در درک درگیرسازی مخاطب 
دارند، قابل ذکر است که خود نگارندگان پژوهش این کاستی را به عنوان محدودیت های پژوهش 
خود مطرح کرده اند؛ به عنوان مثال، مو و همکاران )2016( در فرایند درگیرسازی مخاطب، نقش 
تفاوت های فرهنگی ملی را پررنگ می بینند و اعتقاد دارند مسائل فرهنگی در تکنیک هایی که 

رسانه ها برای درگیرسازی مخاطب استفاده می کنند، تأثیر زیادی دارند. 
2. اگرچه در این چارچوب، متغیرهای زیادی شناسایی، تعریف و سپس دسته بندی شده است، با این 
حال، پس از بررسی دقیق می توان استنباط کرد که بسیاری از اجزای این مدل در ماهیت با یکدیگر 
همپوشانی زیادی دارند؛ برای مثال پژوهشگران این مطالعه در بخش درگیرسازی مخاطب در عمل 
در برخی بخش ها به تعریف مجدد درگیرسازی مخاطب و چیستی آن می پردازند. همچنین در 
بخش ابعاد مهم در تعریف درگیرسازی مخاطب مطالب به گونه ای است که این طور القا می شود که 
قصد نویسندگان نشان دادن آثار درگیرسازی )مانند اثرات شناختیـ  احساسیـ  رفتاری( است نه 

ارائه ای از چیستی و ماهیت درگیرسازی مخاطب در بستر رسانه ها. 
3. مدل پیشنهادی مذکور، نگاه تازه ای را، در راستای درک درگیرسازی مخاطب ارائه می کند و برای 
شروع پژوهش های هدفمند در این عرصه بسیار راهگشا است؛ اما در میدان عمل، پژوهشگران در 
نشان  دادن اینکه چگونه سازمان های رسانه ای توانسته اند در کارزار رقابتی امروز در درگیرسازی 
مخاطب اثربخش عمل کنند، به خوبی تالش نکرده اند. به عبارت دیگر، این چارچوب استفادة 

مناسبی از مطالعات تجربی کنونی در دنیا نکرده است.
4. یکی دیگر از ایرادهای وارد به این چارچوب، مالحظات اخالقی است. آیا مسئلة اخالق و ارزش های 
جامعه در اینکه چگونه مخاطب را درگیر محتوا و رسانه کنیم تأثیری ندارد؟ این سؤالی است که 

طراحان این چارچوب پاسخی برای آن فراهم نکرده اند.
5. در نهایت این ایراد وارد است که محققان این مطالعه در پیش فرض خود رسانه ها را سازمان هایی 
با تنها ماهیت اقتصادی در نظر گرفته اند؛ چنین نگاهی می تواند جایگاه اهداف اخالقی را در 

درگیرسازی مخاطبان مبهم سازد. 

درگيرسازی مخاطب در رسانه های اجتماعی
در بستر رسانه های اجتماعی، درگیرسازی با مفاهیمی همچون الیک  کردن، نظرگذاشتن، اشتراک گذاری 
و غیره تعریف شده است )Srivastava, Saks, Weed & Atkins, 2018: 832-44(. به  طور کلی مفهوم 
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درگیرسازی، با کیفیت تجربة کاربر، با معیارهایی همچون درگیری شناختی، احساسی و رفتاری با یک سیستم 
 .)Ciancone Chama, Monaro, Piccoli, Gamberini, & Spagnolli, 2019: 350-61( دیجیتالی شناخته می شود
نکته ای که در بستر رسانه های اجتماعی و دیجیتالی اهمیت دارد، فراهم کردن زمینه ای است که مخاطب در آن، 

)Yu et al., 2018: 450-60( .احساس کنترل هم بر محتوا و هم بر تعامالت خود با دیگر کاربران داشته باشد
رسانه های اجتماعی و همچنین برنامه های تلفن همراه، بستر بسیار مناسبی را در اختیار سازمان های 
رسانه ای گذاشته اند تا روابط خود را با مخاطبان افزایش داده و از طریق تکنیک های درگیرسازی بتوانند 
اعتماد و وفاداری آنها را نسبت به خود افزایش دهند )Kim & Baek, 2018: 148-58(. با ظهور و 
جای گیری رسانه های اجتماعی، در تمامی ابعاد زندگی افراد، سازمان های رسانه ای در محیط کنونی به 
شکل قابل توجهی از محتوای متنی فاصله گرفته و رو به ترکیب آن با محتوای تصویری با رویکردی 
داستان سرایانه آورده اند. چنین تغییری، فرصت های جدیدی را برای مدیران رسانه ها در جهت خلق 
 .)Romney & Johnson, 2018: 1-16( روایت های تصویری و جلب توجه مخاطب ارائه کرده است
در رسانه های اجتماعی، مخاطبان می توانند  با مشارکت یکدیگر در فرایند هم آفرینی معانی، نقش قابل 
توجهی داشته باشند )Avidar, 2017: 955-62(. رسانه های پخش همگانی )Broadcasters( نیز، با ظهور 
رسانه های اجتماعی، باید در تمام روال های سازمانی و غیرسازمانی مربوط به خود همچون تولید، توزیع 
و دریافت مخاطب بازنگری جدی کرده تا بتواند به نحوی اثربخش از مزایای درگیرسازی مخاطب 

)Moe, Poell, & van Dijck, 2016: 99-107( .استفاده کنند
رسانه های اجتماعی، اگرچه باعث توانمند شدن کاربران در تولید و مصرف کاربران شده است، اما 
فوکز، با نگاهی انتقادی معتقد است که به همان نسبت برای کمپانی های رسانه ای، فرصت های بیشتری 
در جهت کاالیی سازی )Commodification( مخاطب خلق کرده  است )Fuchs, 2017(. چنین نقدی 
به رسانه های اجتماعی، به اعتقاد نگارندگان، مبین آن است که به طور کلی مقولة درگیرسازی مخاطب 
امری ناپسند و غیراخالقی نیست؛ بلکه به پژوهشگران و کارگزاران رسانه ای نشان می دهد که مالحظات 

اخالقی باید از اهمیت باالیی برخوردار باشد.  
در این راستا که رسانه های اجتماعی چگونه می توانند در درگیرسازی مخاطب نقش ایفا کنند، 
مطالعات زیادی صورت گرفته است. اکثر این پژوهش ها، نگاه خود را به یک رویکرد عملی محدود 
کرده و نگاه جامعی نسبت به مقولة درگیرسازی مخاطب، در بستر رسانه های اجتماعی به  دست 
پاناگیوتوپولوس و همکاران از معدود پژوهشگرانی هستند که  با تمام این کاستی ها،  نمی دهند. 
سعی کرده اند با طراحی یک چارچوب مفاهیم، درک به نسبت کامل تری را در مورد درگیرسازی 
آنها در چارچوب مفهومی خود سه  به طور کلی،  ایجاد کنند.  مخاطب در رسانه های اجتماعی 
جزء اصلی را در نظر می گیرند و مفاهیم مورد نظر خود را در درون این سه بخش جای می دهند 
)شکل 2(. این چارچوب، به برنامه ریزان رسانه ای پیشنهاد می کند که برای درگیرسازی مخاطب 
باشند داشته  نظر  در  را  تعامل  و  کانال ها، مخاطب  کلی  باید سه بخش  اجتماعی   در رسانه های 
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)Panagiotopoulos, Shan, Barnett, Regan, & McConnon, 2015: 394-402(؛ به عبارتی، این 

چارچوب به خوبی نشان می دهد که مقولة درگیرسازی مخاطب، تا چه حد پدیده ای چندبُعدی است 
و نمی توان با راهبردهای یک جانبه و سطحی انتظار موفقیت در عرصه رسانه های اجتماعی داشت. 

2 
 

 هاکانال

 مخاطب

 تعامالت

 مدیریت حساب
ها هشدارها و اطالعیه -

 )نوتیفیکیشن(
 هاثبات در سراسر کانال -
 های درگیرسازیسنجه -

 محتوا
ها و (، برنامهDeviceابزارها ) -

 (Widgetنوارهای وظیفه )
 کارگیری محتواخلق و به -
 بندیتکرار و برنامه زمان -

 منابع اطالعات
 بازخوردگیری از عموم -
 پایش مکالمات میان مخاطبان -
 توجه به روندها و تمایالت  -

 

 آگاهی مخاطب
 الگوهای در برگیری/ طرد -
 انواع و رفتارهای کاربر -
 ها  پذیری و اولویتدسترس -

 ها و روابطشبکه
 پیوند با مخاطبان کلیدی -
 فهم اثرات شبکه -
 موضوعیپیدا کردن کارشناسان  -

 انواع تعامل
های ها و شکایتدرخواست -

 مخاطبان
 هاترویج کمپین -
 هامدیریت بحرانـ 

 فرایندهای تعامل
 تحقق انتظارات مخاطب -
 سبک و لحن مکالمات -

 
 

 ها و منابعمشیخط
 های داخلی و آموزشمشیخط -
 های درگیرسازیمشیخط -
 های داخلیشبکه -

 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 2.   چارچوبمفهومیدرگیرسازیمخاطبدررسانههایاجتماعی)Panagitopolos & et.al, 2015( )Panagitopolos & et.al, 2015(های اجتماعی چارچوب مفهومی درگیرسازی مخاطب در رسانه .2شکل 

به طور کلی، فناوری های دیجیتال امکان تعامل همه جانبه را به مخاطبان و سازمان های رسانه ای ارائه 
کرده است، با این حال پژوهشگران در این دنیای دیجیتالی نیز به مدیران رسانه پیشنهاد می کنند 
که نقش ارتباطات فیزیکی و چهره به چهره با مخاطبان را فراموش نکنند؛ چراکه این  گونه ارتباطات 
نقش بسیار قدرتمندی در هویت بخشی به مخاطب دارد. حتی این نوع نگاه پیامدهای مهمـی بـرای 
جامعه شناسان شهری دارد؛ چـراکه با ارتباطات فیزیکی، سازمان های رسانه ای قادر هستند از این طریق 

)Boyles, 2017: 945-59( .روابط شهروندان با فضاهای شهری را مستحکم کنند

درگيرسازی مخاطب در رسانه های خبری
اخیر  پژوهش های  و  دانست  مخاطب  اقناع  بتوان  را  خبری  رسانه های  هدف  اصلی ترین  شاید 
تأیید کرده اند که درگیرسازی مخاطب را می توان راهبردی اثربخش در افزایش اقناع قلمداد کرد
)Ciancone Chama et al., 2019: 350-61(. رسانه های خبری، دائم به این چالش فکر می کنند، که 

چگونه می توانند همزمان مواردی چون افزایش مخاطب، درگیرسازی مخاطب، موفقیت در بازارهای 
مالی رسانه ای، تعهد به ارزش های واالی جامعه و غیره را به نحوی ارتقا دهند که هیچ کدام فدای دیگری 
نشود؟ با این حال، مسئله ای که با ظهور رسانه های آنالین اهمیت باالیی دارد، جلب توجه مخاطبان 
از طریق افزایش مشارکت و درگیرسازی مخاطبان رسانه های خبری است. به عبارت دیگر، این اصل 
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 به نقطة اهرمی تبدیل گشته تا رسانه های خبری بتوانند از طریق آن به سایر اهداف خود بپردازند
)Chua & Westlund, 2019: 153(. سازمان های خبری عالقة زیادی به این مسئله دارند که بدانند 

چه طور محتوایی به بهترین شکل می تواند کاربران را تشویق به نظر دادن و اشتراک آن در رسانه های 
اجتماعی کند )Krebs & Lischka, 2019: 1-19(. درگیرسازی مخاطب منجر به مشارکت فعاالنة 
مخاطب، گاهی اوقات به شکلی غیرمنتظره و غیرمرتبط، در مراحل مختلف فرایند تولید خبر می شود. 

)Belair-Gagnon et al., 2019:558-75(

از دید ها و همکاران، درگیرسازی مخاطب در بستر رسانه های خبری از چهار سطح گوناگون تشکیل 
شده که در شکل 3 قابل رؤیت است. در مرحلة نخست این نمودار )مصرف خبر(، به مدت زمانی توجه 
می شود، که مخاطب برای مصرف محتوای خبری صرف می کند؛ این یکی از رایج ترین معیارهایی است که 
سازمان های رسانه ای میزان درگیرسازی مخاطب را می سنجند. در سطح دوم )جست وجوی خبر توسط 
مخاطب(، به جست وجوی اخبار توسط مخاطب اشاره دارد که به طور مستقیم به نظریة وابستگی رسانه ای 
اشاره دارد. طبق این نظریه، وقتی فردی به محتوای خاصی وابسته است، از تمام ابزاری استفاده می کند، که 
بتواند آن محتوا را دریافت کند. سطح سوم، به اشتراک گذاری و تبادل اخبار میان مخاطبان اشاره دارد که شامل 
مواردی همچون گزینش، پردازش و پیشنهاد اخبار به دیگر افراد می شود. سطح چهارم که بیشترین میزان 
درگیرسازی مخاطب را شامل می شود، مربوط به مشارکت در رسانه های خبری است. به عبارتی در این سطح 
مخاطب دیگر تنها یک مخاطب صرف نیست، بلکه عضوی فعال از سازمان خبری محسوب می شود. به 
اعتقاد ها و همکاران، تمام رسانه های خبری، به دنبال دستیابی به هر چهار سطح درگیرسازی مخاطب نیستند؛ 
 .)Ha et al., 2018: 718-39( بلکه راهبردهای خود را با توجه به سطح مطلوب شان صورت بندی می کنند
نکته قابل اهمیت در سطوح درگیرسازی آن است که میزان تعهد مخاطب به  رسانه در هر یک از این سطوح 

)Srivastava et al., 2018: 1832-44( .فرق می کند

13 
 

 مصرف خبر )در معرض قرارگیری(

وجوی خبر در منابع گوناگون جست
 ایرسانه

گذاری و اشتراک
 تبادل اخبار

مشارکت در 
های رسانه

 خبری

میزان 
درگیری 

 پایین

میزان 
درگیری 

 باال

  
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 

 های خبریسطوح درگیرسازی مخاطب در بستر رسانه. 3شکل 
 

 های اجتماعیهای خبری و درگیرسازی مخاطب در رسانهرسانه
به  ،اری خود رهای خبری، محتوای خبدهد که مخاطبان رسانههای خبری، سریساراکام نشان میرسانه ةرصدر ع

 همچنین های نوین وکنند. اهمیت یافتن نقش رسانههای اجتماعی دریافت میشکل قابل توجهی از رسانه
 ل و خارجدر داخ خبری پیشگام هایها، باعث شده تا بسیاری از رسانهدرگیرسازی مخاطبان در بستر این رسانه

گار. هروند یک خبرنهای هر شمانند کمپین؛ آوری و تولید خبری خود را متحول سازندجمعهای شیوهاز کشور، 

داند. می “یجیتالیسرایی دداستان ”ها خبری در محیط امروز، سریساراکام راه درگیرسازی مخاطب را برای رسانه
 رگیرکردندی برای دبه شکل هدفمن، باید های اجتماعیهای رسانهدهد که تیممی او به کارگزاران خبری پیشنهاد

زمینة ساشد که پها باید از افرادی تشکیل شده باین تیماینکه  نخستد. نمخاطبان با محتوای خبری تشکیل شو
، هند؛ دومدر تمیز محتواهای دیگاز ا تا بتوانند محتوای باکیفیت ر ،نگاری داشته باشندخوبی در حرفة روزنامه

ز طریق توانند اد تا بهای اجتماعی آشنا باشندر سپهر رسانه ،کارکنان خبری باید با فرایندهای بازاریابی محتوا
 .)Srisaracam, 2018: 1081-90( کنند.بخشی عمل ها به طور اثرگونه رسانهدر این قواعد پیشرفت

شکل 3. سطوحدرگیرسازیمخاطبدربستررسانههایخبری
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رسانه  های خبری و درگيرسازی مخاطب در رسانه های اجتماعی
در عرصة رسانه های خبری، سریساراکام نشان می دهد که مخاطبان رسانه های خبری، محتوای خبری 
خود را، به شکل قابل توجهی از رسانه های اجتماعی دریافت می کنند. اهمیت یافتن نقش رسانه های 
نوین و همچنین درگیرسازی مخاطبان در بستر این رسانه ها، باعث شده تا بسیاری از رسانه های خبری 
پیشگام در داخل و خارج از کشور، شیوه های جمع آوری و تولید خبری خود را متحول سازند؛ مانند 
کمپین های هر شهروند یک خبرنگار. سریساراکام راه درگیرسازی مخاطب را برای رسانه ها خبری در 
محیط امروز، “ داستان سرایی دیجیتالی” می داند. او به کارگزاران خبری پیشنهاد می دهد که تیم های 
رسانه های اجتماعی، باید به شکل هدفمندی برای درگیرکردن مخاطبان با محتوای خبری تشکیل شوند. 
نخست اینکه این تیم ها باید از افرادی تشکیل شده باشد که پس زمینة خوبی در حرفة روزنامه نگاری 
داشته باشند، تا بتوانند محتوای باکیفیت را از محتواهای دیگر تمیز دهند؛ دوم، کارکنان خبری باید با 
فرایندهای بازاریابی محتوا، در سپهر رسانه های اجتماعی آشنا باشند تا بتوانند از طریق قواعد پیشرفت 

)Srisaracam, 2018: 1081-90( .در این گونه رسانه ها به طور اثربخشی عمل کنند
رویکرد درگیرسازی مخاطب در بستر رسانه های خبری باید متحول شود. به طور کلی، پیشنهاد 
 شده است که سازمان های خبری سرمشق خود را، باید از سخنرانی صرف به رویکرد گفت وگویی
)Dialogue( تغییر دهند. بر این اساس تمام کارکنان رسانه خبری، باید نگرش خود را مورد بازنگری 

 )Post-truth age( ”قرار دهند. با یک نگاه انتقادی، می یر و همکاران با ارائة مفهوم “عصر فراـ  حقیقت
خاطرنشان کرده اند که در دنیای امروز، مخاطب هم یک راه حل و هم یک مسئله محسوب می شود. 
از سویی، رسانه های خبری از قدرت فناوری های نوین استفاده می  کنند تا از مخاطبان خود به عنوان 
گردآورندگان، تولیدکنندگان و حتی در برخی مواقع تفسیرکنندگان بهره برند و بر تعداد مخاطبان، در 
نهایت به درآمد های خود می افزایند. از سوی دیگر، این تحوالت سبب شده تا بسیاری از منتقدان 
به این نتیجه برسند که با این نوع نگاه حقیقت یابی به عنوان هدف راستین حرفة روزنامه نگاری زیر 
سؤال می رود؛ چراکه افرادی که در این حرفه آموزش ندیده و شاید احساس مسئولیت به آرمان های 
روزنامه نگاری نداشته باشند، به بازیگران کلیدی تولید و توزیع خبری تبدیل شده اند. این نوع نگاه، 
نشان می دهد که رسانه های خبری و روزنامه نگاری، درگیرسازی مخاطبان را نباید هدف غایی خود 
قلمداد کنند؛ بلکه در درجة نخست باید به این فکر کنند که درگیرسازی مخاطب چگونه می تواند به 
 بهترین شکل آنها را در راستای اهداف آرمانی یک رسانة خبری )عدالت، حقیقت و غیره(  یاری رساند.

)Meier, Kraus, & Michaeler, 2018: 1052-63(

می یر و همکاران با یک ارزیابی انتقادی بیان می کنند، تا به امروز تحقیقات درگیرسازی، به دنبال آن 
بوده که چگونه می توانند ترافیک سایت های خبری و اشتراک اخبار را توسط مخاطبان افزایش دهند. 
چنین منطقی ممکن است، نه تنها نقش حقیقت را در یک جامعة مدنی کتمان کند، بلکه به طور نظام مند 
برای گسترش اخبار جعلی توجیهی را فراهم کند. اما نکتة جالبی که این پژوهشگران مطرح می  کنند آن 
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است که درگیرسازی مخاطب، در رسانة خبری باید با منطق افزایش شفافیت در گزارش های خبری 
صورت گیرد، امری که به شکل قابل توجهی باعث جلب اعتماد مخاطبان و درگیرشدن آنها با محتوای 
رسانه های خبری می شود. این نویسندگان، برای ارتقای درگیرسازی در بستر رسانه های خبری، پنج 
راهکار عملی پیشنهاد کرده اند. این راهکارها در شکل 4، به تصویر درآمده اند. همان طور که خود 
نویسندگان به آن اشاره می کنند، منطق نگاه آنها به درگیرسازی مخاطب، این است که رسانه های خبری 
تنها هدف غایی خود را نباید در خدمت کردن به اجتماع )Community( ببینند؛ بلکه باید پیوسته به این 
امر فکر کنند که چگونه می توانند فعاالنه همراه با مخاطبان خود یک “ اجتماع جدید” شکل دهند. این 
تفکر، دقیقاً نقطه ای است که می توان ماهیت درگیرسازی در بستر رسانه ها را از ماهیت درگیرسازی در 

بازاریابی تمیز داد.   

15 
 

 ارتباطات

 سراییداستان

 تجزیه
وتحلیل 
 تحریریه

اخبار 
 هشدسازیشخصی

 عضویت

ت، تباطا. چنین سبکی در ارشود ارتباطات با مخاطب باید به صورت تعاملی طراحی 
 .دهدافزایش میبه رسانه رشدن مخاطب، اعتماد او را عالوه بر درگی

 خاطبشود مهدف این راهبرد درگیرشدن مخاطب در ارتباطات نیست، بلکه باعث می
 ور شود.در محتوای رسانه و تفکر به آن غوطه

ی شناسای ن راتحریریه با این راهبرد سعی خود را خواهد کرد تا تمایالت جدید مخاطبا
  .ت کندولید محتوای خبری را هدایای، تای اهداف سازمان رسانهکرده و در راست

اخبار  گزینش شود تا فعاالنه در جهتاز لحاظ فنی، باید این امکان به مخاطب داده 
 هد.دش میرا افزای . چنین راهبردی وفاداری مخاطب به رسانهدلخواه خود عمل کند

شترکان م فقطاعضای سازمان و نه مخاطبان خود را به شکل باید های خبری سازمان
 ل کنند؛تحومطب خود ببینند. به عبارتی، کارگزان خبری باید نوع نگاه خود را به مخا

 مخاطب همکار است و نه مشتری!

را از ماهیت ها درگیرسازی در بستر رسانهتوان ماهیت میای است که ، دقیقاً نقطهفکرتاین شکل دهند.  “جدید
    داد.درگیرسازی در بازاریابی تمیز 

 
 
 
 
  
  
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 تقای درگیرسازی مخاطبیر و همکاران برای ارراهکاری می. 4شکل 
 

رگذاری در درگیرسازی مخاطب ارائه تأثی( به عنوان یکی از راهبردهای Story-tellingسرایی )اگرچه داستان
( را به مدیران رسانه Story-making) “سازیداستان ”( راهبرد 2019شده است، با این حال دوپلسیس )

سازی قدرت کنترل بیشتری را به مخاطب ارائه رویکرد داستان کند کهدهد. وی به این نکته اشاره میپیشنهاد می

 (2018یر و همکاران، های خبری )می: درگیرسازی مخاطب در بستر رسانه3شکل 

شکل 4. راهکاریمیيروهمکارانبرایارتقایدرگیرسازیمخاطب

اگرچه داستان سرایی )Story-telling( به عنوان یکی از راهبردهای تأثیرگذاری در درگیرسازی مخاطب 
ارائه شده است، با این حال دوپلسیس راهبرد “ داستان سازی” )Story-making( را به مدیران رسانه 
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پیشنهاد می دهد. وی به این نکته اشاره می کند که رویکرد داستان سازی قدرت کنترل بیشتری را به 
مخاطب ارائه می دهد، چراکه بنا به تمایالت خود می تواند داستان دلخواه خود را بسازد و در هر قسمت 

)du Plessis, 2019: 175-92( .از داستان که عالقة بیشتری دارد، درگیر شود
حضور فعاالنه سازمان های خبری در رسانه های اجتماعی، نه تنها به یک امکان بلکه به یک الزام برای 
موفقیت آنها در جلب توجه مخاطبان تبدیل شده است. با این حال، روزنامه نگاران برای تأثیرگذاری بر 
مخاطبان، به دنبال تولید محتوایی هستند که بتوانند به بهترین شکل منجر به درگیرسازی مخاطبان شوند 
)Djerf-Pierre, Lindgren, & Budinski, 2019: 235(. نکتة مهم آن است که کارگزاران خبری نباید 

نگاهی سطحی نسبت به مقولة درگیرسازی مخاطب داشته باشند، چراکه در این صورت ماهیت این 
مفهوم را تنها به دریافت نظرهای کاربران )Comment(، الیک )Like( و اشتراک خبر توسط کاربران 
تقلیل داده اند. اگرچه از لحاظ ماهوی چنین نگاهی، جنبه های عمیق درگیرسازی مخاطب را در نظر 
نمی گیرد، مسئله ای که در نگاه می یر و همکاران به خوبی وجود داشت، با این حال زمینه ای را فراهم 
می کند تا به  طور ملموس و عملی بتوان فعالیت های سازمان های رسانه ای را، در امر درگیرسازی 

مخاطب، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. 
با توجه به ویژگی های جدید اکوسیستم دیجیتالی، درگیرسازی مخاطب در بستر رسانه  های خبری 
به مثابة “فرهنگ مشارکتی” )Participatory culture( و “ تعامل آنالین” )Online interactivity( تعریف 
شده است؛ تعریفی که نقش مخاطب را به آن سوی مصرف صرف محتوای خبر سوق می دهد. بالیرـ 
گاگنون و همکاران به رسانه های خبری رویکرد “روزنامه نگاری دوطرفه” )Reciprocal journalism( را 
 پیشنهاد کرده اند. در این نوع نگاه، استدالل شده که روزنامه نگاران می بایست به مثابه بازیگرانی »اجتماع ساز«
)Community-builders( نقش آفرینی کنند؛ کسانی که مستقیم با مخاطبان خود و غیر مستقیم با دیگر 

اعتقاد  به  رسانه های خبری،  که  است  مسیری  در چنین  می کنند.  برقرار  تعامل  اجتماع  اعضای 
نویسندگان مذکور، می توانند اعتماد مخاطبان را به رسانه های خبری افزایش دهند. این نویسندگان 
نشان دادند که رسانه های خبری برای درگیرسازی مخاطبان خود، نباید تنها به راهکارهای مربوط 
به بستر و محتوایی اکتفا کنند؛ بلکه باید به رویدادهای واقعی و تعامالت چهره به چهره با مخاطبان 
خود نیز توجه ویژه ای داشته باشند و به عبارت دیگر راهبردهای “درگیرسازی مخاطب آفالین” را 

  )Belair-Gagnon et al.,2019:558-75( .مد نظر قرار دهند

بررسی مطالعات تجربی
با توجه به اینکه درگیرسازی مخاطب، موضوع پژوهش های بسیاری در علوم بازاریابی، روانشناسی، 
ارتباطات انسانی و غیره بوده، لذا در این قسمت تنها مطالعاتی که در بستر رسانه ها صورت گرفته باشد، 
مورد توجه است. جدول 1 مربوط به 23 مقالة بین المللی است که در مجله های معتبر علمی به چاپ 

رسیده اند. 



59

)47
-6
9(
ی...

چوب
چار

ئه
ارا
ها:
انه
رس
در

ب
خاط

یم
ساز

گیر
در

جدول 1. بررسیيافتههایتجربیمطالعاتدرگیرسازیمخاطب

روش گردآوری و رويکردزمينههدفمحقق )سال(شماره
يافته های تحقيقتحليل داده ها

1

 Sung
-
Un

 Yang, Min
 jeong Kang,

))2010

ارزيابیانواعشکلهای
روايتارتباطات
بحران)برجستگی
روايت،ارتباطات

گفتوگويیبازواعتبار
منبع(دردرگیرسازی
مخاطبانبرایکاهش
احساسهایمنفی
درزمانارتباطات

بحرانی.

آمريکا
)شرکتکنندههای
دورهارتباطی
دانشگاه

نورثايسترن(

کمی

-نمونهآماریشامل
281نفر؛

-آزمايشآناليندر
وبگاهشبیهسازی

شده؛
-جمعآوریدادهها
ازطريقپرسشنامه

آنالين؛
-سؤاالتبراساس
طیفلیکرتهفت

قسمتی؛
– تحلیلبارگرسیون.

ارتباطاتگفتوگويی
بازمنجربهافزايشقابل
توجهیدردرگیرسازی

شدهاست.
نتايجبهدستآمده
نشاندادکهبازبودن
ارتباطاتگفتوگويیدر
ايجادوافزايشمشارکت
مخاطباندرارتباطات
بحرانیمهماست.

2
 Takahashi,

))2010

بررسینحوةارتباطو
درگیرشدنجوانانبا
سايتهایشبکههای
اجتماعیباتوجهبه
تغییراتاجتماعیو
فرهنگیفعلیجامعه
ژاپندربرابرجهانی

شدن.

شهرتوکیوژاپن
)آوريل2007تا
ژانويه2008(

کیفی

-روشمطالعه
قومنگاری،درمیان
جوانانشهرتوکیو
– دادههاازطريق
مصاحبهنیمه

ساختاريافتهبهصورت
Yآفالينوآنالين

– مصاحبهشوندگان
15کاربرMixiو
MySpace؛

-تحلیلدادههااز
طريقنظريهدادهبنیاد
بهروشگلیزرو

اشتروس.

ازلحاظدرگیرسازی
سايتهایشبکههای
اجتماعیچهاربعد
ازمشارکتمخاطب
شناسايیشدهاست:
فعالیتجستجوی
اطالعات؛اتصال

)Connectivity(؛
سرهمبندیکردن

اطالعات)bricolage(و
مشارکت.

3

 Prabhu,
 Vinay and

 Rosenkrantz,
))2015

ارزيابیاستفادهازشبکه
اجتماعیتويیترتوسط
بخشهایراديولوژی

دانشگاهی.

آمريکا)بخش
راديولوژی،مرکز
پزشکینیويورک

النگون(

کیفی

-مطالعهموردی؛
-تحلیلمحتوای
صفحههایتويیتر

کارمندان.

تويیتربرایاينبخشها
فرصتدرگیرسازیبرای
کارمندانخود،انجمن
راديولوژی،بخشهای
بیمارستانیوبیمارانبا
استفادهازطیفوسیعیاز
محتوافراهمکردهاست.

4
 Walmsley,

)(2016

بررسیپتانسیل
درگیرسازیديجیتالی
مخاطبانهنربرای
پرورشفرهنگ
انتقادسازندهبین
سازمانهایهنری،
هنرمندانومخاطبان؛
وشکستنموانع

حضورآنانوهمچنین
توسعهراهبردهای

مختلفبازاريابیبرای
بخشهایمختلف
مخاطبانمیپردازد.

انگلستان)دانشگاه
کیفیلیدز(

-روشتحقیق
نتنوگرافی)قومنگاری

اينترنتی(؛
-جمعآوریدادهها
ازروشترکیبی.

نظرسنجیمخاطبان
وشرکتکنندگان،
مباحثةگروهی؛
مصاحبةعمیق
-تحلیلمحتوا.

بسترديجیتالمیتواند
ازطريقدرگیرسازی

مخاطب،تبادالتانتقادی
رادموکراتیکسازندوبه

آنغنابخشد.
مشاهداتنتنوگرافینشان
میدهدکهکاربرانبه
صورتعمیق،عاطفیو
انعطافپذيریبامطالب
بستردرگیرمیشوند.
راهکاراصلیاينمطالعه
برایدرگیرسازی،
ايجادمعنایجديدی
درمديريتارتباطبا
مشتریوهمچنینبه
چالشکشیدنشیوة

سنتیبازاريابیباتوجهبه
رويکردتعاملیوشبکهای

بودنبستربود.
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5
 Khajeheian,

)(2016

بررسیتغییرنحوهارائة
ارزشدرمدلکسبو
کاربستریبهمخاطبان
وتأثیربرافزايشتوجه
ودرگیرسازیآنها

دربستر.

کیفیدانمارک

-روشمورداستفاده
دراينپژوهش

آزمايشگاهیاست؛
-تعدادمشارکت
کنندگاندراين
پژوهش52نفر

بودهاند.

تغییردرارائةارزش
)ديدنويدئوتبلیغاتی

بهجایخريداشتراک(
باعثافزايشتوجهو

درگیرسازیمخاطبانشد.

6
 Boyles,
 ))2017

اينتحقیقبااستفاده
ازچارچوباکولوژی
رسانهبهدنبالاين

استکه،چگونهفرايند
تولیداخبار،پیوند

نمادينبهمحیطشهری
راتقويتوزمینههای
مراقبتشهریراايجاد

میکند.

کیفینیواورلئان)آمريکا(

مطالعةموردی)با
الهامازآثارتاريخی
محققانمطالعات
شهریومطالعات

مدرناکولوژيستهای
رسانهای(؛

-مصاحبهعمیقبا
49نفرازمتخصصان
رسانه،مشاهدههای
قومنگارانهوتحلیل
اسنادیحاصلشده

است.

اينمطالعهنشانمیدهد
کهحتیدرعصرديجیتال
ارتباطباجامعهبهصورت

فیزيکیبرایجذب
مخاطبانديجیتالدر

فضاهایشهریضروری
است.

روزنامهنگارانبرایاتصال
محیطهایتولیدديجیتال
وفیزيکیبايدتعاملهای
درسطحمحلهایرا

تقويتکنند.

7

 Krebs,
 Isabelle and

 Lischka,
2017

اينمطالعهبهبررسی
ارزشتعاملمخاطب
وخواندننظرتوسط
مخاطبدررسانههای

آنالينمیپردازد.

آمیختهسوئیس

-نمونهآماریشامل
313نفر؛

-دادههابهصورت
پرسشنامهای

جمعآوریشدهاست؛
– تحلیلدادهها
توسطPCAبا

varimax rotation
صورتگرفتهاست.

انگیزههایتعاملیاجتماعی
مهمترينعاملبرای
درگیرسازیمخاطبو
سرگرمیمهمترينعامل
برایخواندننظرهااست.

8

 Das, 
 Sanchari

 and  Goard,
 )Javon, )2017

تحلیلدرگیرسازی
مخاطبباانواع

گوناگونتوئیتهای
افرادمشهور)سلبريتی(.

آمريکا

)تويیتر(

کیفی

-دادههاازتويیتهای
60فردمشهوردر
صنعتفیلمانتخاب
شدهاست)31مردو

29زن(.

افرادمشهوربامخاطبان
خودازراههایمختلف
مانندنوشتنجوک،

عکسهایسفر،تعاملبا
سايرکاربرانتويیتر،اظهار
نظردرموردرويدادهای
جاری،تبلیغخودو

ديگران؛بامخاطبانخود
ارتباطبرقرارمیکنند.

9
 Ibrahim et al.,

))2017

بررسیتأثیر
درگیرسازیمخاطبان
درخردهفروشانآنالين
ودرککاربراناز

تصويربرندوخدمات
دربسترتويیتر.

انگلستان)پنجبرند
مشهوردرزمینه
خردهفروشیهای
آنالين

Amazon Tesco،
Argos،Asdaو
John Lewis
10آوريلتا10

مه2016)بهمدت
يکماه(.

کمی

-دادههاازتويیتراين
پنجبرندبااستفادهاز
NodeXLنرمافزار
Proجمعآوریشده

است.
– برایتحلیل

احساساتازبرنامه
SentiStrength
استفادهشدهاست.

درگیرسازیدربستربر
احساسهانسبتبهتصوير
برند،ادراکوخدمات
مشتریخردهفروشان
آنالينتأثیرگذاراست.

عواملمؤثربر
درگیرسازیمخاطبان،
احساسهایعمومی،نوع
نگرش،طولمتنتويیت
شدهونوعرسانهاست.

10
 Srivastava et

)al., )2018

تحلیلمحتوای
پستهایصفحة
فیسبوکانجمن
سرطانآمريکای.
بررسیرابطهبین

ارتباطپیام،ويژگیهای
منبعوخصوصیات
پیامراباتعداداليک،
نظرهاومیزاناشتراک
دريافتشدهومیزان

درگیرسازی.

آمريکا)صفحه
فیسبوکانجمن
سرطانآمريکا(

بازهزمانیپژوهش
ازاکتبر2012تا
ژانويه2013بوده

است.

کمی

-5924پست
فیسبوکسازمان
و1992پستبه
صورتتصادفی
انتخابشدهاست.
-تحلیلمحتوای

کمی

پستهایمربوط
بهسرطانبیشتراز

پستهايیکهمربوطبه
سرطاننبودند،اليک،نظر
واشتراکگذاریدريافت
ومیزاندرگیرسازیآنها

باالتربودهاست.
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11
 Kim & Baek,

))2018

تبیینيکمدل
ساختاریبرایبررسی
درگیرسازیبرنامههای
موبايلی،باهدف

شناسايیويژگیهای
نوآورانهوتجربیات

کاربریدردرگیرشدن
بابرنامهها.

آمیختهآمريکا

-دراينپژوهش503
نفردرقسمتکمی
پژوهشدرپرکردن
پرسشنامهپژوهش
مشارکتداشتهاندو
118اپلیکیشنتلفن
همراهدرقسمتکیفی
موردبررسیقرار

گرفتهاست.
– برایتحلیلدادههابا
.AMOSنرمافزار

نتايجنشانمیدهدکه
time(خوشزمانی

convenience(،تعامل
وسازگاریمخاطببا
برنامه،بهطورمثبتدر
درگیرسازیمخاطبدر
برنامههایتلفنهمراهتأثیر

میگذارد.

12
 Yu et al.,

))2018

بررسیراهکار
هديهدهیو

تأثیرگذاریآندر
درگیرسازیبینندگان
درجريانپخش
ويدئوزندهدربستر

.Afreeca

کرهجنوبی
1اکتبرتا31
دسامبر2016

کمی

تعدادکاربرانبررسی
شدهدراينبازهزمانی
837/294/2نفر

بودهاندکه75درصد
آقايانو25درصد
خانمهابودهاند؛

–تحلیلرگرسیون.

درتحلیلاثرهديهدهی،
زناننسبتبهمردانبه
میزانبیشتریخريدکرده
وتمايلبهريسکپذيری
باالتریدرخريددارند.
قابلیتگفتوگويیکردن
دربستربهجایتماشای
منفعلوياقابلیتاليک
کردنباعثافزايش
درگیرسازیمخاطبان

شدهاست.

13
 Romney &
 Johnson,

))2018

بررسیارتباط
بینروايت،تصوير
ودرگیرسازیدر
شبکههایاجتماعی.

آمريکا،بستر
اينستاگرامچهار
اينستاگرامشبکة

ورزشی

کمی

-مطالعهموردی
دادههای)پستهای(
اينستاگرامیتوسط
Picodashبستر
جمعآوریشدهاست؛
-تحلیلمحتوایکمی
وتحلیلرگرسیون

خطی.

تصاويریکهدارای
ويژگیهایروايتيا

فراارتباطی)بهدلیلتقويت
گفتوگو(هستند،باعث

درگیرشدنبیشترمخاطبان
میشوند.

تصاويرروايتیدر
مقايسهباتصاويرمفهومی
)conceptual visuals(
درگیرسازیبیشتردر

نظردهیواليکداشتهاست.

14
 Srisaracam,

))2018

طراحیاستراتژیمحتوا
درشبکههایاجتماعی
وبررسینقشروايت
وداستانسرايیدر
رسانههایاجتماعی
خبریوهمچنین

بررسینقشتیمهای
تولیدمحتوادرشبکه

اجتماعیاست

تايلند
سازمانهایخبری
Thairath,NMG

PPTV

کیفی

-مطالعهموردی
-مصاحبهعمیقبا
15نفر)نمونهگیری
هدفمند(ازمتخصصان
حوزهخبردرسه
سازماندرتايلند
جمعآوریشده

Yاست
تحلیلروايت. ـ

چهارنوعراهبرددرطراحی
محتوا:

1.بستهبندیمتفاوتمحتوا
درهربستر؛

2.تولیدمحتوایمنحصربهفرد
وگستردهبرایهربستر؛
3.محتوایدرگیرکننده؛
4.محتوایترويجی
)Promotional(

15
 Ha et al.,

))2018

بررسیمیزانتعامل
مخاطببااخبار
وعواملمؤثردر
درگیرسازیمخاطب.

کمیآمريکا

شرکتکنندگاندر
اينپیمايششاملدو
دستهافراددانشگاهی
ومردمعادیهستند
دادههاازطريق ـ

پرسشنامهجمعآوری
شدهاست؛

تحلیلرگرسیون ـ

تجزيهوتحلیلنشانمیدهد
کاهشمداومدرعالقهمندی
بهاخبارسیاسیازسال
2009تا2012رخداده
است،امادرسايرخبرهادر
هردوگروهايناتفاقرخ

ندادهاست.
مصرفاخبار،بهتدريجدر
میانجمعیتعمومیکاهش
يافتهوفاصلهبینجمعیت
عمومیودانشآموزاندر
طولزمانکاهشيافتهاست.
استفادهازبسترهایخبری
دربیندانشجويانافزايش
داشتهودربینمردمکاهش
بسیاراندکیدراستفادهرخ

دادهاست.
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16
Belair

-
 Gag-

 non et al.,
)(2019

مطالعةنقش
روزنامهنگاری
درفعالیتهای

درگیرسازیمخاطبان
رسانههایعمومیدر

آمريکا.

کیفیآمريکا

ـمطالعةتطبیقیدو
MPR،سازمانخبری
MilPRبهروش

قومنگاری؛
ـروشجمعآوری ـ
دادههاازطريق
مشاهدةمستقیمو
مصاحبةعمیقبا
26نفرازمديرانو
تولیدکنندگانخبر؛

ـتحلیلمحتوایکیفی
دادهها.

هردوسازمان،رويکرد
ديجیتالیبرایدرگیرسازی
مخاطباندرپیشگرفتهاند
)تعامالتدربسترهای
درتويیتر،فیسبوک،
اسنپچتو...(.

استفادةسازمانهایخبری
Hearkenازبسترشرکت
برایگفتوگو،تعاملو
پوششموضوعهايیکه
مخاطبانمعرفیکردهاند؛
درفضایآفاليننیز،هر
دوسازمانسعیکردهانداز
راههایمختلفبامخاطبان
ارتباطبرقرارکنند؛مانند
گفتوگویمستقیم،

ايجادفضایگفتماندر
ساختمانبامردم،ارتباط
باسازمانهایاجتماعی

وغیره.

17
 Ciancone

 Chama et al.,
)(2019

درکواکنشکاربران
بهمحتوایسوگیرانه
دراخباروبررسی
اثرآشنايیباموضوع
اخباروپیشداوری
)prejudice(نسبت
بهموضوعخبریدر
درگیرسازینسبت
بهموضوعخبریدر
درگیریمخاطب

بااخبار.

کمیايتالیا

-دادههابهصورت
کارگاهیوازطريق
پرسشنامهجمعآوری

شدهاست؛
– 56نفردراين
کارگاهحضور
داشتهاند.

آشنايی)تجربهشخصی
فرد(باموضوع،باعث
درگیرسازیمخاطب
میشود،نهپیشداوری
نسبتبهموضوع.
درگیرسازیافزايش
میيابد،درصورتیکه
روايتبامقاصدشخصی
فردسازگاریداشتهباشد.
معموالًافرادنسبتبه
اينکهاخبارمیتواند
اهدافپیشداورانهو

ترغیبکنندهداشتهباشد
آگاهیندارند.

18
 Picone et al.,

)(2019

توسعةچارچوب
مفهومیريزُکنشهای

درگیرسازی
Small acts of(

engagement(برای
مطالعةدرگیرسازی
مخاطبدرمحیط
شبکهایرسانهها.

مرورادبیاتوتوسعهمفهومیبلژيک
مفهومی.

اليککردن،
کامنتگذاشتنو

اشتراکگذاریمطالب
بهعنوانريزُکنشهادر
درگیرسازیمخاطب
شناسايیشدهاست.

19
 Peifer &
 Myrick,
)(2019

بررسیتأثیرگذاری
محتوایخبری

طنزآمیزبرادراکو
درگیرسازیمخاطبان.

کمیآمريکا

ـپژوهشآزمايش
آنالين؛

ـتعدادافراد
شرکتکنندهدراين
پژوهش366نفر؛

ـاستفادازمعادالت
ساختاری.

استفادهازطنزدرخبر
باعثبرجستگیموضوع
میشود،اماممکناستبا
تأثیرگذاریمنفیبراعتماد
خواننده،درگیرسازی
مخاطبراتحتتأثیر

قراردهد.
محتوایطنزمیتواندبه
دلیلداشتنجنبةتفريحو
تمايلبهاشتراکگذاری
کاربرانتأثیرمثبتداشته

باشد.
نتايجنشانمیدهداستفاده
ازمحتوایطنزتوسط
يکمنبعخبریقابل

اعتماد،باعثدرگیرسازی
مخاطبمیشود.
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20

 Rahim, A and
 Izzudin, Afiq
 and Ibrahim,
 Mohd Ismail
 and Salim, A
 and Nizam,
 Faizul and

 Ariffin,
)(2019

بررسیعوامل
تأثیرگذاردر

درگیرسازیمخاطبان
صفحهفیسبوک

وزارتبهداشتمالزی
درحوزةبهداشت.

مالزی،بستر
کمیفیسبوک.

-2899پستاز
صفحهفیسبوک
وزارتبهداشت،به
عنواندادهجمعآوری

شدهاست؛
ـتحلیلدادهبا
.SPSSنرمافزار

الگوريتمفیسبوک،
نوعپستانتخابیبرای
بارگذاری،رفتارمخاطبان،
پستهایويدئويیوزمان
بارگذاریبهخصوصعصر
وشب،برنرخدرگیرسازی
درفیسبوکتأثیرگذار

است.
توجهبهعاليقعموم،مهمتر
ازتوجهبهعالئقسازمان
دردرگیرسازیمخاطبدر
شبکههایاجتماعیاست.
مطالبآموزشیدرحوزة
بهداشت،باعثتوجهو
درگیرسازیمخاطبان

میشود.

21
 Chua &

 Westlund,
)(2019

بااستفادهاز
رويکردخلقمعنی
)sensemaking(
بهبررسیتأثیر

فناوریهاینوظهوربر
فعالیتهایهمگرايانة
خبریدراتاقهایخبر

پرداختهاست.

سنگاپور)مطالعهدو
کیفیاتاقخبر(

ـاينيکمطالعهطولی
ازسال2015تا2018

است؛
ـدادههاازطريق

مصاحبهنیمهساختاريافته
وعمیقبامتخصصان
اتاقخبردوسازمان

جمعآوریشدهوتحلیل
محتوایکیفیصورت

گرفتهاست.

يافتههایکلیدیاين
پژوهش:

1.افزايشاهمیت
درگیرسازیبرمبنای
خواستههایمخاطب؛

2.ظهورفرهنگهمکاری
دراتاقخبر؛

3.استفادةمتعادل
ازبسترهایديجیتالی

مختلف.

22

 Djerf
-
Pierre,

 Monika and
 Lindgren,
 Mia and

 Budinski,
)(2019

بررسینقش
روزنامهنگاریدر

يوتیوبوبررسیانواع
اشکالدرگیرشدن
مخاطبدريوتیوب

آمیختههلند

ـمطالعةموردیپنج
روزنامهنگارمهمدر

يوتیوب؛
3049کامنتبه ـ
عنواندادهجمعآوری

شدهاست؛
-مبنایتجزيهو
تحلیلابتداکیفیو
سپسکمیاست.

دستهبندیانواعنظرهادر
يوتیوب:

1.ابرازاحساساتدرمورد
فیلمتولیدشده)مثبت،منفی

وخنثی(؛
2.اشتراکگذاشتن
احساسات)احساسات
مثبتمانندهمدلیو

احساساتمنفیمانندخشم
ونگرانیيااضطراب(؛
3.اشتراکگذاری

تجربههایشخصیدريک
موضوعمشخص؛

4.اشتراکگذاریاطالعات
وايدههايیدرمورديک
موضوعمشخص؛

5.مقصرساختنوسرزنش
کردنسازمانها،گروههاو
غیرهدرمورديکموضوع

مشخص؛
6.اقداماتپیشنهادیدرباره
موضوعموردنظرمخاطب.

23
 du Plessis,

)(2019

بهمطالعةداستانسرايی
چندرسانهدرمحیط
تجاریمعاصر

پرداختهوچارچوبی
برایدرگیرسازی

-
مصرفکننده
تولیدکننده

)Prosumer(در
داستانسرايیرسانهای
برایبرندينگدربرند
LEGOمیپردازد.

کیفیدانمارک

ـروشپژوهشنظريه
دادهبنیاد.

دادههاازشبکههای ـ
اجتماعیبسترهای

فیسبوک،يوتیوب،تويیتر
ووبالگIdeasاينبرند
جمعآوریشدهاست،
– روشنمونهگیری

نظری؛
– برایتحلیلدادههااز
نرمافزارNVivoاستفاده

شدهاست.

پیشنهادهایمطالعهبرای
درگیرسازیمصرفکننده

ـتولیدکننده:
ـحفظمشارکتمشتريان

حرفهایباتوسعة
داستانسرايی؛
ـتقويتتجربه
 همآفرينیـ

)co
-
creation(

 مصرفکنندهـ
تولیدکننده.
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پس از مرور مفاهیم، نظریه های مطرح شده و مطالعه های تجربی در عرصة درگیرسازی مخاطب در رسانه ها، 

چارچوب پیشنهادی این پژوهش به شرح شکل 5 ارائه می شود. 
این چارچوب درگیرسازی را محدود به چند راهبرد در سطح خرد نمی داند، بلکه آن را پدیده ای چندبُعدی 
می پندارد، که از مجموعه ای از متغیرهای ُخرد و کالن تأثیر می گیرد. در این چارچوب چرایی، چیستی، سطوح، 
راهبردها و آثار درگیرسازی مخاطب در رسانه ها مطرح شده و جایگاه متغیرهای کالن دیگر، همچون متغیرهای 
فرهنگیـ  اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فناوری و نیز نقش خط مشی  سازمان رسانه ای و مالحظات اخالقی 

تعیین کننده است. موارد نوآوری آن نسبت به مدل های پژوهشی دیگر، به شرح زیر است:
y  در مطالعه های  پیشین، چارچوبی که این متغیرهای تأثیرگذار را به شکل یکپارچه و در قالب یک

نظام واره ارائه دهد دیده نشده و هر یک تعدادی از این متغیرها را، به شکل بخشی مطالعه کرده است.
y  در حالی که در اغلب پژوهش های پیشین، نقش مالحظه های  اخالقی در پدیدة درگیرسازی مخاطب

نادیده گرفته شده، این چارچوب مفهومی اخالق را به عنوان یکی از بنیان های امر درگیرسازی 
مخاطب مطرح ساخته و تأکیدی بر اهمیت رعایت مسائل اخالقی در امور کسب و کار و سازمان های 

مبتنی بر فعالیت های اقتصادی دارد.   
y  یکی از چالش های درگیرسازی مخاطب، که سبب کم  شدن تأثیر آن می شود، کوتاه نگری و اقدام های

مقطعی، بدون در نظر گرفتن یک خط سیر بلندمدت و مدیریت شده برای درگیرسازی مخاطبان و تبدیل 
آنان به مشتریان وفادار است. با در نظر گرفتن خط مشی سازمان های رسانه ای در این چارچوب، این 
مخاطره رایج، مورد توجه قرار گرفته و کنشگران و طراحان برنامه های درگیرسازی، مخاطب را به در پیش 
گرفتن یک خط مشی بلندمدت  در امر درگیرسازی فرا می خواند.  با در نظر گرفتن موارد فوق، چارچوب 

پیشنهادی، بستری نظام مند برای مطالعة درگیرسازی مخاطب در رسانه ها فراهم می کند. 

28 
 

 آثار راهبردها سطوح چرایی چیستی

افزایش رقابت  -
برای جلب توجه 

 مخاطب
امکانات جدید  -

 های دیجیتالیپلتفرم
ها همگرایی رسانه -

های فرصتو ظهور 
 جدید

 نینو یراهبرد -
 ارزش خلق جهت

درگیری  -
شناختی روان

 انهمخاطب با رس
 قیعم توجه -

 رسانه به مخاطب
یک پیوند  -

احساسی طوالنی 
دت میان مخاطب م

 و رسانه

 مصرف محتوا  -
وی وججست -

 محتوا
تبادل و  -

گذاری اشتراک
 محتوا

مشارکت در   -
 تولید محتوا

امکان کنترل محتوا و  -
 پلتفرم توسط مخاطب

 سراییداستان -
 ارتباطات دوطرفه -
 ارتباطات فیزیکی -
 های الگوریتمیروش -
های توجه به ویژگی -

 رسانه و پلتفرم
تولید محتوای جذاب  -

 از دید مخاطب

 اعتماد مخاطب  -
 وفاداری مخاطب -
 اقناع مخاطب   -
ایجاد سرمایه اجتماعی  -

 ایبرای سازمان رسانه
موفقیت در بازارهای  -

 مالی
آفرینی توسط تجربه هم  -

 مخاطب
سازی مخاطب کاالیی –

 )نگاهی انتقادی(

مشی خط
 ایسازمان رسانه

مالحظات 
 اخالقی

 اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوریـ  متغیرهای کالن فرهنگی

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هاچارچوب مفهومی درگیرسازی مخاطب در رسانه. 5شکل   
شکل 5.  چارچوبمفهومیدرگیرسازیمخاطبدررسانهها ها )نگارندگان(: چارچوب مفهومی درگیرسازی مخاطب در رسانه4شکل 
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نتيجه گيری
همان طور که ذکر شد، این پژوهش با هدف طراحی چارچوبی مفهومی برای فرایند درگیرسازی 
مخاطب در رسانه ها انجام شد. برای این امر ابتدا ادبیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و با رویکردی 
نظام مند، پژوهش های اخیر در عرصة بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در رویکردی 
ترکیب گرا و با شناسایی خأل  موجود در ادبیات این موضوع، چارچوب مفهومی ارائه شد که حاصل 
پاسخ به سئوال های اصلی پژوهش است. در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، چیستی، چرایی، سطوح، 
راهبردها و آثار درگیرسازی مخاطب در رسانه ها به عنوان ساختار این چارچوب در نظر گرفته و 
یافته های ناشی از مرور نظام مند ادبیات در این چارچوب جای داده شد. عالوه بر آن، موارد دیگری 
همچون خط مشی سازمان های رسانه ای، مالحظه های اخالقی و متغیرهای کالن فرهنگیـ  اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و فناوری، که در مطالعة پژوهش های گذشته، به طور عمده از نگاه محققان مغفول 

مانده بود، در این چارچوب مورد توجه قرار گرفتند.
یکی از مهم ترین محدودیت هایی که در این پژوهش با آن رو به رو بودیم، فقدان چارچوب 
اهمیت  به  نظر  است.  رسانه  نوع  به  توجه  با  مخاطب،  درگیرسازی  میزان  برای سنجش  مدون 
چارچوب سنجش و گستردگی آن، این پژوهش عامدانه، چارچوب سنجش عملکرد را، به عنوان 
محدودیت وضع کرده و وارد آن نشده است. انتظار می رود در پژوهش های آینده، مطالعه های 
البته در برخی  ارزیابی سنجش عملکرد  درگیرسازی مخاطب صورت گیرد.  عمیقی در زمینة 
مطالعه های کم شمار پیشین، سنجه های بررسی درگیرسازی مخاطب در رسانه های اجتماعی )نگاه 
کنید به پژوهش خلفی و همکاران، 1397: 57 ـ 47( و رسانه ملی )روشندل اربطانی و همکاران، 
1389: 72 ـ 53( صورت گرفته است؛ ولی این مطالعات زمینه های اولیه را فراهم کرده اند و این 
عرصه نیازمند توسعة نظری و تدوین دستگاه های ارزیابی عملکرد است. انتظار می رود، پژوهش 
حاضر زمینه ای را برای پژوهش های آتی فراهم سازد، به نحوی که این چارچوب پاالیش شود و 
یا برای توسعة مدل ها و نظریه های جدید مورد استفاده قرار گیرد. عالوه بر این به پژوهشگران 
عالقه مند به این عرصه پیشنهاد می شود با توجه به نوع رسانه ها و سطوح درگیرسازی، به توسعة 

شاخص هایی برای اندازه گیری میزان درگیرسازی مخاطب بپردازند.
مدیران و کارگزاران رسانه ای فعال در میدان عمل نیز باید توجه داشته باشند که درگیرسازی 
مخاطب پدیده ای تک بُعدی نیست و به شدت با متغیرهای دیگر )نگاه  کنید به شکل 5( در ارتباط 
تنگاتنگی قرار دارد. در قدم نخست، مدیران رسانه ها باید مشخص کنند که جایگاه درگیرسازی مخاطب 
در اسناد سیاستگذاری کجاست و سازمان های  رسانه ای، دقیقاً می خواهند در کدام یک از سطوح فرایند 
درگیرسازی مخاطب سرمایه گذاری کنند و   طبق آن سطح، چه راهبردهایی را باید مد نظر قرار دهند. 
همچنین باید به کدهای اخالقی در این مسیر توجه ویژه ای داشته باشند و این نکته را بدانند که هر 

ارزشی در جامعه نباید فدای درگیرشدن مخاطب شود. 
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چکيده
برندهای ملی با تصویری که از یک کشور نزد افکار عمومی جهان می سازند، جایگاه قابل توجهی را برای هر 
کشور ایجاد می کنند. صرف  نظر از اینکه یک کشور چه ظرفیت های درونی برای خلق و ارتقاء برند ملی خود 
دارد، پتانسیل و نقشی که ارتباطات و رسانه در برندسازی ملی دارد، بسیار حائز اهمیت است. هدف کلی این 
پژوهش شناخت الزمه های دیپلماسی رسانه ای برای دستیابی به برند ملی به عنوان یکی از عناصر تاثیرگذار بر 
تصویر ملی کشورها است. جهت شناسایی عناصر رسانه ای مؤثر بر برند ملی، با افرادی که در حوزة رسانه و 
ارتباطات بین الملل از خبرگی آکادمیک و تجربی برخوردار بودند، مصاحبه های عمیق صورت گرفت. سپس با 
تجزیه و تحلیل این مصاحبه ها به روش تحلیل تم،  “ مدل دیپلماسی رسانه ای جهت دستیابی به برند ملی”  طراحی 
شد. بر اساس مدل حاصل از نتیجة این پژوهش، هفت شاخص برند ملی عبارت از توریسم، موقعیت جغرافیایی، 
تاریخ، مردم، سیاست و حکومت، فرهنگ و اقتصاد است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، برای معرفی برند 
ملی نیاز به فراهم کردن الزاماتی است که بخشی از این الزام ها به فعالیت های رسانه ای مربوط می شود. همچنین 
در این مدل به تاکتیک های دیپلماسی رسانه ای که منجر به دستیابی به برند ملی و یا ارتقای آن می شود اشاره 

شده است.

کلیدواژه: برند، برند ملی، تصویر ملی، دیپلماسی رسانه ای، مدل.
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مقدمه
امروزه موفقیت یا عدم موفقیت کشورها در عرصة  بین المللی، تنها به وسیلة دستگاه دیپلماسی و 
سیاست خارجة آنها محقق نمی شود. برندهای ملی با تصویری که از یک کشور نزد افکار عمومی 
ملی برند  کنند.  ایجاد  کشور  هر  برای  را  تـوجهی  قـابـل  جایگاه  می تـوانند  می سازنـد،   جهان 
)National brand( حاصل  جمع تمام ادراک ها از یک کشور خاص، در ذهن ذی نفعان بین المللی 

احترام  و  اطمینان  کسب  جذب،  توجه،  جلب  برای  کشور ها  شدن،  جهانی  فرایند  در  است. 
سرمایه گذاران، گردشگران، مصرف کنندگان، وام دهندگان، مهاجران، رسانه ها و حکومت های سایر 
ملت ها با یکدیگر رقابت می کنند. بنابراین داشتن برند)Brand( قدرتمند و مثبت برای یک ملت، 
مزیت نسبی حیاتی ایجاد می کند. بسته به اینکه یک کشور چه اهدافی را از برندسازی ملی دنبال 
می کند، عرصه های مختلف و ابزار های متفاوتی را برای برندسازی مورد استفاده قرار می دهند. 
دیپلماسی رسانه ای )Media diplomacy( از جمله عرصه ها و ابزارهایی است که می تواند در زمینة 
تحقق قدرت نرم و تأمین منافع ملی کشور مورد استفاده قرار گیرد. مخاطبان دیپلماسی رسانه ای، 
عالوه بر دولت ها و سیاست مداران، مردم و افکار عمومی نیز هستند. در بسیاری از موارد ضعف 
و ناتوانی کشور ها در استفادة دیپلماتیک از رسانه باعث بهبود و یا تخریب برند ملی شده است. 
همان گونه که بالمر)Ballmer, 2001( ملموس بودن را جزئی از ویژگی های یک برند معرفی می کند، 
بدیهی است تا زمانی که برند ملی مورد نظر از طریق رسانه یا اشکال مختلف ارتباطات به مردم جهان 
معرفی نشود، با چالش هایی مواجه خواهد شد. تأثیر رسانه مي تواند در دو سر یک طیف مورد بررسي 
قرار گیرد؛ یعني رسانه مي تواند با درشت نمایي نقاط قوت و امتیازهای یک کشور، باعث ارتقای برند 
آن در عرصة بین الملل شود و نیز از طریق معرفي نقاط ضعف و به تصویر کشیدن کاستي هاي موجود، 
برند یک کشور را تنزل دهد. بنابراین می توان گفت کشوري که نتواند تصویر درستي از خود به دنیا 

ارائه دهد، بدون شک خود را از یک امتیاز مسلم و کارآمد در عرصة بین الملل محروم کرده است.
طراحی مدل )Model( دیپلماسی رسانه ای جهت دستیابی به برند ملی، موضوع پژوهشی بسیار 
مهمی است که می تواند عناصر تأثیرگذار بر معرفی برند ملی را، در نظام رسانه شناسایی کرده و 
بین اهداف دیپلماتیک و اهداف رسانه ای ارتباط برقرار کند. نتایج این پژوهش کمکی در جهت 
گسترش بحث ارتباطات بین الملل است. به لحاظ کاربردی، طراحی مدل دیپلماسی رسانه ای جهت 
دستیابی به برند ملی می تواند کشور ها را در جهت پیشبرد اهداف دیپلماتیک همراهی و به شناسایی  
هویت بین المللی یک کشور نزد افکار عمومی کمک کند. امروزه این کمک دیپلماتیک نیاز ضروری 

و مهم همه کشور ها است.

ادبيات پژوهش
در ادامه به بررسی مفاهیم و موضوع هایی همچون برند و برند ملی، قدرت نرم، تصویر و هویت 
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ملی، عناصر برند ملی، دیپلماسی رسانه ای و کارکرد آن در ارتقای اعتبار ملی خواهیم پرداخت.

برند و برند ملی
با توجه به تعریف کالسیکی که انجمن بازاریابی آمریکا )American Marketing Association( در 
سال 1960 ارائه داده است، برند به عنوان یک شهرت، اصطالح، نشانه، نماد، طرح و یا ترکیبی از 
اینها است، که برای شناسایی کاال یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان به کار می رود و 
بدین  وسیله آنها را از دیگر رقبا متمایز می کند.)Fan, 2010: 1-34( مفهوم برند امروز خیلی بیشتر از 
خاستگاه اصلی اش عمومیت یافته و دیگر فقط منحصر به خدمات، کاالها و حتی شرکت ها نیست؛ 
امروز ماهیت اصلی برند ایجاد تمایز است )دلیری، 1396: 26(. برند چیزی بیش از یک عنوان است؛ 
برند بسته ای پیچیده از تصاویر، معانی، تداعی معناها و تجربه ها در ذهن مردم است. در تعریف 
پیچیده تری که آکر )Aaker( ارائه کرده است، برند یک طبقه بندی چند بُعدی از عناصر عملکردی، 
عاطفی، ارتباطی و راهبردی است که در مجموع، مجموعه ای منحصر به فرد از تداعی معنا را در ذهن 
عموم مردم ایجاد می کند )Ibid(. همچنین آکر )2002( این طور بیان می دارد که »ارزش ویژه برند 
مجموعه ای از دارایی )و بدهی( مربوط به نام یک برند و نماد است که به ارزش شرکت ارائه کننده 
محصول یا خدمت می افزاید یا از آن می کاهد«. در تعریفی دیگر، برند آمیخته ای از نشانه های روانی 
و ذهنی در مصرف کننده است که به ارزش  متصور از محصول و خدمت می افزاید.  در قانون ایران، 
ماده 1 قانون ثبت نام تجاری و اختراعات، مصوب تیرماه 1310 در تعریف برند )نام تجاری( آمده 
است: »نام تجاری عبارتی است از هر قسم عالمتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر 
لفاف و مواردی از این قبیل که برای امتیاز و تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت 

یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود«. )باوی، 1394(
آپ شو)Upshaw, 1995( برندها را به شش گروه به ترتیب ذیل طبقه بندی کرده است:

1. برندهای محصول: شاید بتوان گفت شناخته ترین نوع نام و نشان، برند محصوالت است. مانند 
پپسی کوال، اتومبیل مرسدس بنز و ... . نام های تجاری محصوالت معمول ترین و رایج ترین نوع 

نام و نشان هستند.
2. برندهای خدمات: این دسته از برندها در مقایسه با گروه قبلی کمتر معمول و رایج هستند. مانند 

فدرال اکسپرس، هواپیمایی ویرجین و ... .
دامنة  دسته،  این  است.  نشان  و  نام  یک  نمایندة  که یک شخص  زمانی  برندهای شخصی:   .3

گسترده ای از افراد مانند هنرپیشگان، ستارگان ورزشی یا استادان برجسته را شامل می شود.
سازمان های  سیاسی،  احزاب  خیریه،  مؤسسه های  برند شرکت ها،  مانند  سازمانی:  برندهای   .4
مردم نهاد و… . سازمان یک نام تجاری است که نام و نشان تجاری نیز بخش ادغام شده در 
فرایند برنامه ریزی راهبردی آن است. مایکروسافت و سونی نمونه هایی هستند که مفهوم برند 
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را به شرکت ها و سازمان ها پیوند زده اند. 
5. برند رویدادها: مانند کنسرت ها، مسابقه ها، سمینارها و ... . در این مورد رویدادها هستند که غالبًا 
در ورزش ها و هنرها به خود حیات می بخشند و به عنوان یک نام و نشان، به تنهایی حضور پیدا 

می کنند، مانند المپیک یا جام جهانی فوتبال.
6. برندهای جغرافیایی: مانند کشورها و شهرها.

بر اساس تقسیم بندی فوق، برند ملی در زمرة برندهای جغرافیایی قرار می گیرد. )کیانی آذر، 1393: .15(
به لحاظ ریشه شناسی، بر اساس تعریف لغت نامه آکسفورد منظور از ملت )nation( »مجموعه 
بزرگی از مردم است که به واسطة نژاد، فرهنگ، زبان مشترک و زندگی در یک کشور یا قلمرو 
خاص با یکدیگر مرتبط هستند«. در ادبیات برندسازی ملی، ملت، کشور و دولت به جای یکدیگر 
به کار می  روند. ملت، یک ساختار اجتماعی واحد با یک ماهیت مشخص است و مجموعه ای از 
ویژگی هایی را دارد که در ذات خود بی همتا است. یک ملت از دیدگاه هستی شناختی بر مبنای افراد 
و ویژگی های باارزش شنـاختـه می شود که بازسازی درونی یک ملت و نیز رقابت آن در دنیای 

جهانی شده بیرونی را به پیش می برند. )همان(
برند ملی موضوع به نسبت جدیدی است که ریشه مطالعاتی آن را می توان در چهار منبع مختلف 
ردیابی کرد  که شامل کشور مبدأ، مکان یا مقصد برندسازی، دیپلماسی عمومی و هویت ملی است 
)Lee, 2012(. هر کشوری، شهرت و تصاویر منحصر به فرد و نیز برند خود را در ذهن مردم داخل 

و خارج از آن کشور دارد. برند ملی حاصل  جمع تمام ادراک ها از یک کشور خاص، در ذهن 
ذی نفعان بین المللی است، که ممکن است در بردارندة بعضی از عناصر مانند: مردم، مکان، فرهنگ/ 
زبان، تاریخ، غذا، مد، مشاهیر و برندهای جهانی باشد. در هر صورت با تالش یا بدون هیچ گونه 
تالش آگاهانه برای برندسازی، برند ملی وجود دارد، همان طور که هر کشوری در حال حاضر یک 
تصویر خاص در ذهن مخاطبان بین المللی دارد که این تصویر می تواند قوی یا ضعیف، روشن یا 

)Fan, 2010: 1-34( .مبهم باشد
تعاریف بسیاری از برند ملی وجود دارد، سیمون آنهولت )Anholt( آن را: »عمل ایجاد کردن 
تصاویر مطلوب از کشورها از طریق ارتباطات بازاریابی« تعریف می کند. او می گوید برندگذاری 
فرایند طراحی، برنامه ریزی و ارتباط نام و هویت، به منظور ساختن یا مدیریت کردن شهرت است 
)Anholt, 2005(.  همچنین آنهولت تأکید می کند، این واقعیت که ما بر کاربرد تکنیک های بازاریابی 

برای کشورها تأکید می کنیم به این معنا نیست که ما می توانیم با یک کشور مانند یک محصول رفتار 
کنیم؛ او مجموع ایده های مدیریت برند ملی را “ هویت رقابتی” نامید، چراکه هویت رقابتی بیشتر 
در جهت رقابت پذیری هویت ملی، سیاسی و اقتصادی بوده و بیشتر از برندگذاری قابل درک است.
 )Dinnie(کشورها تصویر و برند خود را بر اساس افکار عمومی به  دست می آورند. در نظر کیت دینی
که بسیار شبیه به رویکرد هویت رقابتی آنهولت است، برند ملی یک مفهوم چند بُعدی است که 
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تنها شامل موضوع های مختلف مربوط به برندگذاری مانند هویت برند، تصویر برند، موقعیت 
برند، حقوق برند و ... نیست، بلکه موضوع های دیگری از جمله هویت ملی، توسعه پایدار و 
آگاهی های سیاسی را نیز شامل می شود )Dinnie, 2007(. همچنین تعریف مشابهی را نیز یوجین 
ژافه  و ازرائیل نبنزال ارائه کرده اند. آنها می گویند که هدف از برندسازی ملی، ایجاد یک انگارة 
ساده، روشن و متمایز است که حول ویژگی های عاطفی ساخته شده و می تواند به صورت شفاهی 
و بصری نمادگذاری شود، به  طوری که به  وسیلة مخاطبان گوناگون در موقعیت های گوناگون درک 
شود )Jaffe,& Nebenzal 2006: 32-78 (. برندسازی ملی به دنبال بازسازی کشورها در سطح 
ایدئولوژی و عمل است که به موجب آن، معنا و واقعیت تجربی یک کشور به نحوی تغییر می کند 

)aneva, 2011 :117-41( .که کامال قابل درک باشد
اسماعیلی )1388(، معتقد است هدف از اتخاذ برند ملی آن است که سایر دولت ها تحت تأثیر 

قدرتي که این کشور دارد، قرار گیرند و یا  مي خواهد که سایر دول وجود آن را بپذیرند. 
الیسکا تامالوا )Eliska  Tomalova( تعریف خود را این گونه ارائه می دهد: » برند ملی یک 
مفهوم مرتبط با روابط عمومی است که در تالش برای شکل دادن یا تغییر دادن برند کشورهایی 
است که می خواهند به عنوان یک کشور منحصربه فرد در سطح بین المللی شناخته شوند.« برای 
به دلیل  این کشورهای منحصربه فرد  به  اعتبار دادن  مخاطبان برند ملی، به رسمیت شناختن و 
ویژگی های خاصشان آسان تر است. یینگ فن )Ying Fan( از دانشگاه برونل، این تعریف را از کار 
خود اقتباس کرده است؛ برند ملی با استعمال برند و  تکنیک های بازاریابی ارتباطات برای ارتقای 
تصویر یک کشور، مرتبط است. او  به این موضوع اشاره می کند که دو شکل از برند ملی وجود دارد. 
نسخة اول، از تصاویر کشورها به منظور ارتقای فروش و صادرات استفاده می کند و دومین نسخه 
برند ملی در عمل نوعی بازاریابی مکانی است که هدف آن ارتقای یک کشور، یا فقط یک شهر از 

 )Fan, 2010: 1-34( .یک کشور، به عنوان مقصد گردشگری یا سرمایه گذاری است
ملیسا آرونزیک از دانشگاه نیویورک، تعریف دیگری از برند ملی ارائه می کند. به گفتة او بر 
خالف برندهای شرکتی که هدف اولیه شان ترویج مصرف کاال و خدمات است، برند ملی حاصل  
جمع استانداردهای معین از زندگی در یک کشور خاص است. در حالی که برندگذاری شرکتی یک 
فرایند ارتباطی یک طرفه است، فرایند برندگذاری ملی دو جانبه بوده و به درک عمومی متکی است. 
یک کشور می تواند خودش را به نحوی قابل اطمینان به جهان عرضه کند، اما کیفیت این عرضه 
بستگی به خصوصیات واقعی دارد. بنابراین برند ملی می تواند برنامه  کاربردی از تصویرسازی 
تجاری،  ملی یک شعار، عالمت  برند    .)Aronczy, 2009: 291-96( تعریف شود  ملی  هویت 
تبلیغات، نبرد رسانه ای، روابط عمومی و امثال اینها نیست؛ برند ملی چیزی بیش از همة اینهاست؛ 
می توان گفت برند ملی نوعی دارایی فکری است. )صباغیان، 1393 به نقل از اندرلیک،2012: 49(
در نگاهی وسیع تر، برند ملی، مفهومی است که در بردارندة طیف وسیعی از فعالیت های یک ملت 
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است که شامل صادرات، سرمایه گذاری خارجی، فرهنگ و میراث فرهنگی، مردم، حاکمیت و گردشگری 
است؛ در واقع، نشان دهندة هویت یک ملت از ابعاد گوناگون است. برندسازی ملی، دربارة ساختن افرادی 
است که می خواهند به موفقیت های یک کشور توجه کنند و به کیفیت  آن ایمان دارند. برند ملی نمونة 
عینی و مدرن قدرت نرم است. به عبارت دیگر مفهومی  فراگیر و گسترده  است که می تواند مانند چتری 

کلیه برندهای یک کشور را تحت پوشش خود بگیرد. )صمیمی و قاسمی، 1393: 5(
دالیل زیادی برای این پرسش وجود دارد که چرا کشورها از برند ملی به عنوان یکی از ابزارهای 
قدرت نرم استفاده می کنند. والی اولین و ملیسا آرونزیک می گویند که مهم ترین هدف برند ملی 
تشکیل یک هویت ملی است )Olins, 2003(. بنا به گفته پیتر ون هام:  »برندهای قوی برای جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، استخدام بهترین و باهوش ترین ها و مدیریت اعمال نفوذ سیاسی 
اهمیت دارند«. گیورگی زندی می گوید، برند ملی تقویت و پشتیبانی قابل توجهی از منافع اقتصادی 
و سیاسی دولت، در داخل و خارج از کشور ایجاد می کند ) Szondi, 2008: 34-77(. یک برند قوی 
و شفاف می تواند به مدیریت کشور جهت ایجاد هدفی کلیدی و بلندمدت جهت افزایش ثروت 
ملی یاری رساند )Florek, 2005: 205-14(. همچنین بسیاری از کشورها در جهت مقابله با پدیدة 
جهانی شدن و همگونی فرهنگی کشورها به دنبال برجسته کردن ویژگی های خاص خود در قالب 

برند ملی به عنوان یک مزیت رقابتی هستند. )اصغری ثانی و رنجکش، 1393: 30(

برند ملی و قدرت نرم
جوزف نای )Joseph Nye( دو نوع قدرت را از یکدیگر تفکیک می کند: قدرت سخت و قدرت نرم. 
در حالی که قدرت سخت از ابزار نظامی و اقتصادی برای تهدید استفاده می کند، قدرت نرم فقط متکی 
به توانایی جذب و اقناع است. منابع قدرت نرم متکی بر ارزش ها، فرهنگ، ایده ها، افکار یا نظرها است. 
جوزف نای اعتقاد دارد قدرت نرم بر اشغال فضای ذهنی کشوری دیگر از طریق ایجاد جاذبه 
تمرکز می کند. زمانی یک کشور به قدرت نرم دست می یابد، که بتواند اطالعات و دانایی را، به 
منظور پایان بخشیدن به موضوع های مورد اختالف به کار بندد )صالحی، 1386: 11(. فشار جهانی 
شدن و افزایش پوشش رسانه های جمعی در سال های اخیر، کشورها را مجبور به تمرکز بر راهبرد 
ساخت تصویر کرده است. کشورها تصویر خود را برای قرن ها می سازند و مخاطبان خارجی را 
تحت تاثیر قرار می دهند. عوامل بسیاری مانند حوادث تاریخی، هویت یا فرهنگ بر تصویر یک 
کشور تأثیر می گذارند. یکی از ابزارهای مهم برای قدرت نرم، برند ملی است. برند ملی روش 
جدیدی است که در بسیاری از رشته ها نظیر بازاریابی، روابط عمومی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی 
فرهنگی و روابط بین الملل توسعه یافته است. همان گونه که شرکت ها به دنبال خلق تصویر مطلوب 
از خود برای مشتری ها هستند، کشورها نیز در کشمکش برای رسیدن به اقتدار، اعتماد و برند قابل 
اتکایی هستند تا به آنها برای دستیابی به یک درک مثبت در سطح بین المللی کمک کرده و مزایای 
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متعددی از قبیل سرمایه گذاری خارجی، دانشجویان و پژوهشگران خارجی، بهره گیری از شرکای 
)Felknerová, 2014: 1-115( .تجاری جدید و ... را برایشان فراهم کند

به کارگیری قدرت نرم بسیار مشکل تر از قدرت سخت است، با این حال کشورها برای دستیابی به آن 
از هیچ تالشی فروگذار نمی کنند. جوزف نای در این باره مثالی از کشور فرانسه می زند. در قرن هفدهم 
و هجدهم، فرانسه سعی کرد فرهنگ و ایدئولوژی انقالبی اش را در سراسر اروپا ترویج کند و در این امر 
واقعاً موفق بود.  فرانسه، زبان دیپلماسی شد و فرهنگ فرانسه، در تمام اروپا گسترش یافت. مدت کوتاهی 
پس از آن، آلمان و ایتالیا فعالیت های فرانسه را به  وسیلة تاسیس مؤسسه هایی که مروج فرهنگ آنها در 
خارج از کشور بود، دنبال کردند. قدرت نرم تا حد زیادی پس از وقوع جنگ جهانی اول گسترش یافت و 
از آن زمان به بعد قدرت نرم به قسمتی از سیاست خارجی کشورها تبدیل شد. با گذشت زمان، کشورها 
قدرت نرم خود را به وسیله کانال های ارتباطی متعدد و ابزارهایی نظیر دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی 

)Ibid( .عمومی، پروپاگاندا و برند ملی ایجاد کردند
در ابتدا باید میان قدرت نرم و برند ملی تمایز قائل شویم. قدرت نرم توانایی جذب کردن است. 
برای جذاب شدن؛ به تصویر خوب، شهرت مثبت و برند معتبر نیاز است. یک ارتباط روشن میان 
قدرت نرم، و ارائه تصویر مثبت از یک کشور به خارج از آن وجود دارد. جوزف نای می گوید برای 
ارتقای یک کشور در خارج، شکل دهی به افکار عمومی بسیار مهم است. وقتی کشوری شهرت و 

)Ibid( .اعتبار منفی در خارج دارد، قدرت نرم تضعیف و گاهی نابود می شود
قدرت نرم و برند ملی ویژگی های مشترک زیادی دارند. هر دوی آنها سعی در افزایش نفوذ در 
جهان از طریق جاذبه دارند. قدرت نرم، توانایی به دست  آوردن آن چیزی است که شما از طریق 
جاذبه می خواهید کسب کنید. برند ملی، توانایی ایجاد باور در مردم درباره کیفیت یک کشور و 
یکی از ابزارهای قدرت نرم است. ایجاد اعتبار و شهرت مثبت از یک کشور، شرط الزم برای اعمال 
قدرت نرم است. مسئله این است که منابع قدرت نرم پراکنده هستند و دولت ها آنها را تحت کنترل 
خود ندارند. یک راهبرد خوب برای برندسازی ملی می تواند به یک ابزار راهبردی برای به دست 
آوردن این کنترل تبدیل شود. قدرت نرم، محصول توسعة اقتصادی و اجتماعی نیست، اما یکی 
از فراورده های راهبرد برند ملی محسوب می شود. با توجه به گفته های جوزف نای، منابع اصلی 
قدرت نرم، فرهنگ، ارزش های سیاسی و سیاست خارجی است. همة این عناصر، عناصر برند ملی 
نیز محسوب می شوند. طبق آنچه که آنهولت می گوید، برند ملی یک مثال مدرن از قدرت نرم است، 
چرا که یک برند خوب می تواند توجه  دیگران را به دستاوردهای آن کشور جلب کرده و کمک کند 

)  Anholt, 2005( .که تا ویژگی های آن کشور اعتماد الزم را به دست آورند

برند ملی و هويت، تصوير و شهرت ملی
شهرت کشورها هم، مانند تصویر برند محصوالت و شرکت ها، اهمیت یافته است. برندهای قوی 
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و مثبت می توانند کشورهایی با مزایای قابل توجه و رقابتی فراهم کنند. بنابراین تصویر و شهرت 
)Felknerová, 2014: 1-115 ( .به بخش ضروری از سیاست خارجی و داخلی تبدیل شده است

اما در واقع سه  استفاده می شود،  اگرچه هویت، تصویر و شهرت، اغلب به جای یکدیگر 
اصطالح با سه مفهوم متفاوت هستند. همة آنها به تداعی معنای ذهنی ایجادشده، به وسیلة اطالعات 
و تجربة گذشته اشاره دارند. هویت، در مورد ادراک شخصی است. هویت یک کشور، به پیوندهای 
روانی اشاره دارد که به صورت دسته جمعی شهروندان را مقید و متعهد می کند و به صورت 
پیش فرض ماهیت هویت ملی را تشکیل می دهند. تصویر، آن چیزی است که به دیگران بازتاب 
داده می شود، در حالی  که شهرت بازخوردهای دریافت شده از دیگران است. تصویر و شهرت، که 
رابطه ای متقابل با یکدیگر دارند، هر دو اجزای متقارن فرایند ارتباطات بین یک کشور )خودش( و 

)Fan, 2010: 1-34( .محسوب می شوند )ذی نفعان بین المللی آن )دیگران
بنابراین تصویر ملی)National image( چیزی است که مردم یک کشور می خواهند به وسیلة 
آن، جهان را به درکی مرکزی، پایدار و متمایز از کشور خود برسانند و از آن آگاه کنند، در حالی که 
شهرت، یک نوع خاص از بازخوردی است که هر کشوری، از جهان خارج دریافت می کند و 
در مورد اعتبار این کشور و ادعاهای هویتی آن است. تصویر ملی جزء الینفک مفهوم اجتماعی 
یک ملت و متشکل از افرادی است که با هم در عوامل کلیدی فرهنگ عامه )ارزش ها، اعتقادها، 
هنجارها، عرف ها( سهیم هستند. تصویر ملی را، مردم خارج از کشور، برای آن  تعریف می کنند. 
درک آنها تحت تأثیر کلیشه ها، عقاید قالبی، پوشش رسانه ای و همچنین تجربة شخصی است. 
همانند مارک های تجاری، تصویر یک ملت هم می تواند مجدداً بسته بندی، تغییر و در یک سبک 

حرفه ای ابالغ شود. 
برند ملی دربارة ساختن و یا بازسازی هویت ملی نیست. هویت ملی را مردم یک کشور 
تعریف می  کنند نه سیاستگذاران برندگذاری. انسجام و وحدت یک کشور با تقویت هویت ملی 
افزایش می یابد )موحد و حسینی،1390: 173(. هرگونه تغییری که در هویت ملی ایجاد می شود، 
با تغییرات اساسی در سیستم های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور همراه است. در عوض، 
برند ملی در مورد تغییر دادن تصویری است که افراد خارجی از یک کشور دارند. به گفته دینی 
)2008( هویت یک ملت، نقش بسیار کلیدی در برندسازی ملی ایفا می کند. برند ملی در اصل برای 

هم ردیف کردن تصویر یک کشور با واقعیت آن است. این امر، به ویژه برای آن دسته از کشورهایی 
که تغییرات اساسی در سیاست، اقتصاد و سیستم های اجتماعی انجام داده اند ضروری است؛ چراکه 
تقریبًا همیشه، تصاویر خارجی از واقعیت عقب تر هستند. این وظیفة برند ملی است که شکاف بین 

)Fan, 2010: 1-34( .تصاویر و واقعیت ها را کاهش دهد
اگر یک کشور امتیازاتی داشته باشد با توجه به تصویر مطلوب خود، معمول است که به جای 
پوشش همة قسمت ها روی یک بخش و صنعت خاص محدود شود. برای مثال صنعت ُمد در ایتالیا 
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یا مهندسی در آلمان است. اعتقاد به اینکه برند ملی می تواند رقابت پایدار برای یک کشور ایجاد 
)Ibid( .کند می تواند تبدیل به یک سفسطه شود

رابطة بین هویت ملی، برند ملی و تصویر یک کشور می تواند به شرح زیر خالصه شود: 
y هویت ملی: ادراک از خود
y برند ملی: برند هویت ملی
y تصویر ملی: ادراک دیگران

عناصر برند ملی
عناصر برندسازی ملی، به عوامل و شاخص هایی اشاره دارد که منجر به ایجاد برند ملی می شوند. 
در حقیقت عناصر برند ملی پتانسیل الزم را در این باره به وجود می آورد و از طریق چنین عناصری 
به فعالیت در عرصة بین المللی می توان دست زد. برای برندهای ملی عناصر متعددی را برشمرده اند 

که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
y سیاست اعم از داخلی و بین المللی؛
y سرزمین و عوامل جغرافیایی؛
y امکانات رفاهی و توریسم؛
y هنر و زیبایی های موجود؛
y تاریخ و پیشینة ملت ها؛
y هویت و فرهنگ جمعی؛
y سرمایه های اقتصادی؛
y )31 :1394 ،مهاجرت و جمعیت. )کردانی

ديپلماسی رسانه ای  
دیپلماسی رسانه ای، مناسب ترین مفهوم برای تحلیل این کاربردهاست. برای دیپلماسی رسانه ای در 
ادبیات تخصصی تعاریف مختلفی ارائه شده است. برای مثال ابو )Ebo( این مفهوم را، به گونه ای 
بسیار وسیع، چنین تعریف می کند: »هر گونه استفاده از رسانه ها در جهت بیان و ترویج سیاست 
خارجی«. گیلبوا )Gilboa( مفهومی خاص تر و نیز مفیدتر پیشنهاد می کند؛ دیپلماسی رسانه ای به 
معنای استفاده از رسانه های جمعی، برای برقراری ارتباط با بازیگران دولتی و غیردولتی، برای 
اعتمادسازی، پیشرفت مذاکره ها و بسیج حمایت عمومی از توافق ها است. در تعریف دیگری که 
دکتر خرازی آذر )1387( ارائه کرده است دیپلماسی رسانه ای عبارت از استفاده از رسانه ها برای 
رسیدن به اهداف دیپلماتیک، تأمین منافع، تکمیل و ارتقای سیاست خارجی است. فنون مدیریت 
رسانه با استفاده از دیپلماسی، در ارتقای تصویر ملی کشورها بسیار مؤثر است. چنانچه در سال های 
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اخیر نیز مشاهده می کنیم دیپلماسی از طریق رسانه ها، بخش عظیم و قابل توجهی از مراوده های 
دیپلماتیک را پوشش می دهد و همین مسئله باعث شده اعتبار ملی کشورها از طریق رسانه ها 
بازتعریف شود )خرازی آذر، 1387: 9(. برای تحقق دیپلماسی رسانه ای نیازمند مدیریت سیستمی 

هستیم. )رستگار و دیگران، 1397: 92(

كاركرد ديپلماسی رسانه ای در ارتقای اعتبار ملی
ابـزارهای ارتباطـی به مثابـة کارگزاران فرهنگـی در شکل دهـی به افکار عمومی و ذهنیت ها تأثیر 
به سزایی دارند )امین فرد، 1396: 139(. کشورها اگر از رسانه های جهان گستر نیرومندی برخوردار 
باشند، می توانند تصویر برتر بین المللی خود را القا کنند؛ بنابراین “ قدرت جهانی” یک کشور به 

توانایی دیپلماسی رسانه ای آن ارتباط می یابد. )سلطانی فر و خانزاده، 1392: 187( 

روش پژوهش
هدف این پژوهش، طراحی مدل دیپلماسی رسانه ای جهت دستیابی به برند ملی است. برای دستیابی 
به این هدف از یک رویکرد کیفی پژوهش به نام “ تحلیل تم”  بهره گرفتیم. روشهاي کیفي از سنّت 
فلسـفي تفسـیري یا هرمنوتیکي ناشي ميشوند که معتقـد اسـت انسـانهـا موجـودات اجتماعي 
هستند که به طور فعـال دنیـاي پیرامـون خـود را تفسـیر و تجربه ميکنند )سروستانی،1375: 38(. 
رویکرد کیفی، هنگامی به کار گرفته می شود که پژوهش به دنبال “ ساخت”  باشد نه “ آزمون”؛  لذا  
اگر پژوهشی به دنبال ساخت مفاهیم، مدل ها و چهارچوب های خاصی باشد، استفاده از راهبرد 

پژوهش کیفی توصیه شده است.
در روش تحلیل تم، ابتدا مـتن مصـاحبه از روي نوار ضبطشدة مصاحبه پیادهسازي  و با استفاده 
از یادداشتهاي جلسه های مصاحبه تکمیل می شود. سپس با مطالعة دقیق این متون، ابتدا براي هر 
یک از مصاحبههاي تهیهشده، تمامي ایدههاي مستقل در قالب مفاهیم و تـمهـاي  فرعي شناسایي 
و سپس به هر کـدام، یـک کد اختصاص داده شد. چنـین کاري براي هرکدام از مصاحبهها انجام 
می شود و در صورت وجود بخشهایي با مضامین مشـابه در متن مصاحبههاي قبلي، از همان 
کدهاي قبلي اختصاص داده شده  به عنوان نشـانگر آنهـا استفاده می شود. سپس بر اساس تمامي 
تمهاي فرعي شناسایيشده، در کل تحقیق دستهبنديکليتري انجام می شود؛ که منجر به شناسایي 

تمهاي اصلي می شود. )علوی و قلی پور، 1388: 9(
برای تکمیل فهرست عوامل مدل دیپلماسی رسانه ای، جهت دستیابی به برند ملی، پس از 
مرور ادبیات موضوع و استخراج برخی عوامل مؤثر، الزم بود در طراحی مدل از نظر متخصصانی 
که سال ها در حوزة مدیریت رسانه، دیپلماسی رسانه ای، دیپلماسی عمومی، روابط و ارتباطات 
بین الملل فعالیت داشتند، استفاده کنیم. لذا برای گردآوری اطالعات در کنار مطالعات کتابخانه ای 
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از مصاحبه های مفصل و عمیق با خبرگان استفاده کردیم. جامعة آماری پژوهش استادان دانشگاه، 
فعاالن حوزة رسانه و کارشناسان ارشد وزارت خارجه بوده اند. در این تحقیق با توجه به شرایط 
طرح و شناخت جامعة  آماری، از نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. گروه نمونه عبارت 
است از تعدادی از افراد که صفت های آنها با صفت های جامعه آماری مشابهت داشته، معرف جامعه 

بوده  و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند. )فرامرزی، 1393: 112( 
در ابتدا چند متخصص را در نظر گرفته ایم و در جریان مصاحبه با هر کدام، از آنها تقاضا 
کردیم خبره ترین افرادی را که در حوزة مورد پژوهش می شناسند معرفی کنند، این تقاضا را از افراد 
معرفی شده نیز داشتیم. عمده افراد گروه نمونه از بین استادان مدیریت رسانه و ارتباطات بین الملل 
دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و همچنین کارشناسان ارشد وزارت خارجه 
بودند. این افراد عالوه بر تحصیالت آکادمیک، همگی سابقة فعالیت کاری در دستگاه رسانه و 
وزارت خارجه داشتند. از میان مصاحبه شوندگان 10 درصد زن،90درصد مرد و همگی ساکن شهر 

تهران بودند. 
در روش های مبتنی بر اسناد، نظیر مصاحبه نمی توان از قبل مشخص کرد که چه تعداد افراد 
باید در مطالعه انتخاب شوند تا پدیدة مورد عالقه در مطالعه کیفی به طور کامل شناسایی شود 
)شریفی، 1391: 11(. اندازة مناسب نمونه در این رویکرد پژوهشی به وسیلة اشباع تئوریکی تعیین 
 می شود و آن زمانی اتفاق می افتد که هیچ داده مرتبط جدیدی در رابطه با طبقه وجود نداشته باشد
)صلواتیان، 1389: 11؛ به نقل از داگالس)Douglas(( بدین منظور، پژوهشگر  پس از تجزیه و 
تحلیل داده های حاصل از هر نمونه، رسیدن به وضعیت اشباع را بررسی می کرد. نشانه های رسیدن 
به حد کفایت نظری از نمونة هفتم نمایان شد اما به منظور دقیق تر شدن نتایج، نمونه گیری ها ادامه 
یافت تا اینکه در نمونة نهم پژوهش به طور کامل به مرحلة اشباع رسید و دیگر هیچ کد اصلی 
جدیدی به کدهای استخراجی قبلی اضافه نشد. در مورد هر نمونه پس از برقراری ارتباط با آنها، 
ارائه و پس از کسب موافقت،  ابتدا پیرامون موضوع، اهداف و سؤال های پژوهش توضیحاتی 
مصاحبه به صورت حضوری انجام می شد. مصاحبه ها به صورت عمیق و باز صورت می گرفت و 

در سه محور سواالتی از خبرگان پرسیده می شد:
عناصر و شاخص های برند ملی را چه می دانید؟. 1
الزامات برندسازی ملی )مبتنی بر رسانه( چیست؟. 2
تاکتیک های دیپلماسی رسانه ای جهت دستیابی به برند ملی چیست؟. 3

پس از انجام هر مصاحبه، تجزیه و تحلیل داده های آن به منظور پایه گذاری مدل صورت می گرفت. 
ابتدا کدگذاری باز انجام می شد. بدین ترتیب که داده های جمع آوری شده در مصاحبه ها به صورت 
مکتوب روی کاغذ درج می شدند. سپس با تجزیه و تحلیل خط به خط، نوشته های موجود کدهای 
باز ایجاد می شد. این کدها اقتباسی از نوشته ها و در برخی موارد عین خود نوشته است. در مجموع 
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104 کد آزاد از تجزیه و تحلیل، نه مصاحبه، به  دست آمد. در ادامه کدهای باز با یکدیگر تحت 
عناوین کلی تر گروه بندی شدند. هدف از این مرحله کاهش تعداد کدها به وسیلة ادغام کدهای 
مشابه در کدهای کلی تر است. بدین ترتیب، 104 کد باز استخراجی به 29 گروه تبدیل شدند. در 
این مرحله مراجعه به ادبیات نظری پژوهش نیز کمک زیادی به دقیق تر شدن گروه بندی ها کرد. 
درنهایت گروه های مشابه با یکدیگر ادغام شده و دسته های اصلی و فرعی را به وجود آوردند. 
نتایج این مصاحبه ها در تهیه فهرست اولیة شاخص ها و دسته بندی آنها در قالب ابعاد و مؤلفه ها 
مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تحلیل داده های کیفی گردآوری شده در فرایند پژوهش، تالش 
شد از مراحل اولیة پژوهش با یادداشت برداری های تحلیلی، زمینة ایجاد ارتباط بین داده ها و شواهد 
خام، با مفاهیم انتزاعی و نظری مورد نظر، از طریق روش تحلیل تم فراهم آید. ضمن آنکه این 
یادداشت ها توانست در تهیه گزارش نهایی پژوهش و تحلیل های بیشتر، کمک کند. در جدول های 
1 و 2  بخشی از کدگذاری و گروه بندی مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها، برای نمونه آمده است.

جدول 1.  نمونهایازاستخراجکدگذاریباز،لیستبندیوگروهبندیتاکتیکهایديپلماسیرسانهای
گروهمفاهيم

شهرترسانهبرديپلماسیرسانهبرندشهرترسانهباعثاثربخشیپیاممیشود.

کلیشهسازیرسانهایبرایخلقبرندمهماستباکمککلیشهسازیمیتوانبرندملیراتأيیدوتقويتکرد.

راديو،مجله،خبرگزاریو...بهزبانبومیکشورهایمیزبان
ايجادکنیمتامردموخبرگانآنکشورهامحتوایپیامرا

درککنند.
تنوعوتکثررسانهایبرایانتقالبرندملی

دوسؤالچرايیوچگونگیخبرنگارانبايدتوسطوزارتخارجه
همگرايیرسانهووزارتخارجهبرایبرندسازیمهماست.پاسخدادهشودتاازرویگمانپیشداورینشود.

جدول 2.  نمونهایازدستهبندیهريکازگروههادردودستهفرعیواصلی

دسته اصلیدسته فرعی )زير دسته(گروه

برونرسانهشهرترسانهایشهرترسانهبرديپلماسیرسانهبرندملیتأثیرگذاراست

درونرسانهتنوعوتکثررسانهایتنوعوتکثررسانهایبرایانتقالبرندملیموثراست

برونرسانههمگرايیرسانهووزارتخارجههمگرايیرسانهووزارتخارجهبرایبرندسازیمهماست.

برونرسانهتعاملرسانهبانخبگانتعاملرسانهبانخبگانداخلیوخارجیمهماست.

درونرسانهکلیشهسازیرسانهایکلیشهسازیرسانهایبرایخلقبرندمهماست.
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يافته های پژوهش

گروه بندی کدها و مقایسة آنها، نشان داد که می توان تمام کدهای به  دست آمده را در سه گروه 
اصلی جای داد:

کدهایی که مربوط به عناصر و شاخص های برند ملی است.. 1
کدهایی که به تشریح الزام های برندسازی ملی مبتنی بر رسانه می پردازند.. 2
کدهایی که به تاکتیک های رسانه ای مرتبط با برندسازی ملی می پردازند.. 3

بر اساس تجزیه و تحلیل ادبیات نظری و مصاحبه ها به روش تحلیل تم، هفت شاخص برند ملی 
به این شرح به  دست آمد:

1. توریسم؛  2. موقعیت جغرافیایی؛  3. تاریخ؛  4. مردم؛  5. فرهنگ؛  6. سیاست و حکومت؛  7. اقتصاد.
به عالوه الزام های برندسازی ملی مبتنی بر رسانه نیز که در دو سطح ملی و بین المللی از یکدیگر 

تفکیک شدند،  این چنین به دست آمد:
سطح ملی: نمود هویت ملی، نیروهای حرفه ای رسانه ای، خود کفایی تکنیکی و ابزاری، برندهای 

تجاری.
سطح بین المللی: مخاطب شناسی، قدرت نرم، شناسایی مزیت رقابتی، دیپلماسی عمومی، شهرت 

ملی، تمایز و نوآوری، ارتباطات میان فرهنگی، ارتباطات سیاسی.
همچنین تاکتیک های دیپلماسی رسانه ای مرتبط با برندسازی ملی نیز در دو دسته درون رسانه 

و برون رسانه به شرح زیر حاصل شد:
درون رسانه: کمپین رسانه ای، تخصص گرایی، تنوع و تکثر رسانه ای، کلیشه سازی رسانه ای، تعامل 

احساسی با مخاطب، استمرار تبلیغات.
برون رسانه: همگرایی رسانه و وزارت خارجه، شهرت رسانه ای، تعامل رسانه با نخبگان، فراگیری 

رسانه ای.
به این ترتیب سه بخش؛ عناصر و شاخص های برند ملی، الزامات برندسازی ملی و تاکتیک های 

دیپلماسی رسانه ای اجزای اصلی مدل هستند که در شکل 1 مشاهده می شود.
ــه با اتخاذ  ــن مدلی است ک ــد ملی، نخستی ــت دستیابی به برن ــی رسانه ای جه ــدل دیپلماس م
ــده و از این  ــی از کشورها طراحی ش ــت تصویرسازی بین الملل ــال برای رسانه جه ــردی فع رویک
ــی دیگر به  ــردازد. از سوی ــی می پ ــا در برندسازی مل ــش رسانه ه ــه نق ــورت خاص ب ــه ص رو ب
ــی در برندسازی ــه آنها نقش مهم ــاره دارد که توجه ب ــی و شاخص های آن اش ــد مل ــات برن  الزام

خواهد داشت. 
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17 
 

 المللیسطح بین. 

 میان اطاتنوآوری، ارتب و ملی، تمایز عمومی، شهرت رقابتی، دیپلماسی مزیت نرم، شناسایی شناسی، قدرتمخاطب

 .سیاسی فرهنگی، ارتباطات

 

ل رح زیر حاصانه به شای مرتبط با برندسازی ملی نیز در دو دسته درون رسانه و برون رسهای دیپلماسی رسانههمچنین تاکتیک

 شد:

 درون رسانه 

 طب، استمرارمخا با احساسی ای، تعاملرسانه سازیای، کلیشهرسانه تکثر و گرایی، تنوعای، تخصصرسانه کمپین

 .تبلیغات

 برون رسانه 

 .ایرسانه نخبگان، فراگیری با رسانه ای، تعاملرسانه خارجه، شهرت وزارت و رسانه همگرایی

به این ترتیب سه بخش؛ عناصر و 

های برند ملی، الزامات خصشا

های برندسازی ملی و تاکتیک

ای اجزای اصلی مدل دیپلماسی رسانه

 .شودمشاهده می 1 هستند که در شکل

 

 

ای جهت مدل دیپلماسی رسانه

مدلی  ، نخستیندستیابی به برند ملی

شکل 1.  مدلديپلماسیرسانهایجهتدستیابیبهبرندملی

تحليل داده ها
هدف اصلی این پژوهش شناخت الزمه های دیپلماسی رسانه ای جهت دستیابی به برند ملی به 
عنوان یکی از عناصر تأثیرگذار بر تصویر ملی کشورها بوده است. بر مبنای این هدف پژوهشگر 
به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی بود که مهم ترین مؤلفه های الزم برای دستیابی به برند ملی از 
طریق دیپلماسی رسانه ای چیست؟ به این منظور پس از جمع آوری اطالعات از ادبیات پژوهش 
و مصاحبه های عمیق و باز با خبرگان، به تجزیه و تحلیل داده های حاصل شده از طریق تحلیل تم 
پرداختیم. با ترکیب گروه ها و دسته های منتج از آن مدل دیپلماسی رسانه ای جهت دستیابی به برند 

ملی حاصل شد. در ادامه به تشریح هر یک از اجزای مدل خواهیم پرداخت.

1. شاخص های برند ملی
بر اساس این مدل، شاخص های برند ملی شامل هفت مؤلفة توریسم، موقعیت جغرافیایی، تاریخ، مردم، 
فرهنگ، سیاست، حکومت و اقتصاد است. برای معرفی هر کدام از این شاخص ها نیاز به برنامه ریزی و 
ابزارهایی است که دیپلماسی رسانه ای  یکی از این ابزارها شناسایی شد. هر چه قدر برند ملی منتخب بتواند 
شاخص های بیشتری را  پوشش دهد از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. به جز موقعیت 

جغرافیایی و تاریخ، عوامل دیگر در ادبیات نظری و مدل سیمون آنهولت هم به آن اشاره شده بود.
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1-1. توریسم: توانمندي هاي گردشگري کشورها، مجموعه اي از ویژگی های آن کشور را در ذهن 
مخاطب باقی می گذارد. این تصویر و جایگاهي که این کشور، در مقایسه با دیگر کشورها در 
ذهن مخاطب دارد، به شکل گیری برند ملی آن کشور کمک می  کند. توریست ها با شنیدن نام 
هر کشور، در ذهنشان با تصویري روبه رو مي شوند. این تصویر مجموعه اي از دیده ها، شنیده ها 
و تجربه های قبلي آنها است. در واقع کار برندسازي، کمک به شکل گیري این تصویر ذهني 
مطابق با خواست کشورهاي مقصد است. توریسم و گردشگری آن چنان در برندسازی اهمیت 

دارد، که برخی برند ملی را معادل برند گردشگری تعریف می کنند.
2-1. موقعیت جغرافیایی: براي برندسازی باید نقاط قوت و متمایز کشور مورد نظر را یافت و 
روي آن تمرکز کرد. بر همین اساس موقعیت جغرافیایی یک کشور و ویژگی های خاص آن 

می تواند زمینه ای برای شناسایی این ویژگی متمایز باشد.
3-1. تاریخ: ما تاریخ را براساس آنچه رسانه ها با اهمیت تلقی می کنند، ثبت و تحلیل می کنیم 
در  که  هستند  عناصری  جمله  از  ملت ها  پیشینة  و  تمدن  تاریخ،   .)54  :1389 )مهدی زاده، 
برندسازی ملی باید به آن توجه کرد. برند ملی باید برآمده از تاریخ و تمدن آن باشد؛ یعنی 

ریشه عمیق هویتی داشته باشد.
4-1. مردم: تصویري که از یک کشور ایجاد مي شود، باید برگرفته از واقعیت هاي دروني آن کشور 
باشد.  برند ملی استمرار اخالق، افکار، گفتار، رفتار و آثار یک ملت است. رفتار اجتماعی مردم 
یک کشور بر انتخاب برند تأثیرگذار است. همچنین مفهومی که به عنوان برند ملی انتخاب 

می شود باید بتواند مورد توافق همة اقشار جامعه قرار گیرد.
5-1. فرهنگ: پشتوانة برند ملی هر کشور، فرهنگ و هویت آن کشور است. در برندسازی، باید 
توجه داشت مفهومی به عنوان برند ملی انتخاب شود که منعکس کنندة ارزش ها، آرمان ها و 

اندیشه های آن کشور باشد. 
6-1. سیاست و حکومت: ساخت برند براي یک کشور بدون در نظر گرفتن بستر آن )وضعیت 
سیاسي، فرهنگي و اجتماعي کشور( نمي تواند موفقیت آمیز باشد. شاخص سیاست، اعم از 
داخلی و بین المللی، تأثیری مستقیم بر فرایند برندسازی دارد. افزایش نفوذ سیاسی یک کشور 
در عرصة بین الملل به ارتقای برند ملی آن کشور کمک می  کند. در عین حال نباید برند ملی 
تحت تأثیر بحران ها و پیچیدگی های سیاسی و جناحی قرار بگیرد و از لحاظ سیاست داخلی، 

برند ملی باید فراجناحی و فراگیر باشد.
است  تأثیرگذار  آن  ملی  برند  بر  کشور،  یک  اقتصادی  پتانسیل های  و  جاذبه ها  اقتصاد:   .1-7
به شاخص  برند ملی معتبر که  از طرف دیگر یک  باشد.  تمایز آن کشور  نقطة  و می تواند 
 اقتصاد توجه داشته است می تواند به جذب سرمایه گذاری های خارجی و افزایش صادرات

کمک کند.
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2. الزام های برندسازی ملی مبتنی بر رسانه
 الزم است برای برندسازی ملی زمینه هایی فراهم شود. ما در این تحقیق آن بخش از الزام ها را که 
به رسانه و دیپلماسی  مربوط می شود،  مورد مطالعه قرار دادیم. برای تقسیم بندی بهتر، این الزام ها 

در دو سطح ملی و بین المللی تفکیک شده اند.
1-2. سطح ملی: الزام هایی که در سطح ملی باید برای آن برنامه ریزی کرد شامل برنامه ریزی ها و 

اقدام هایی است که به داخل یک کشور مربوط می شود.
1-1-2. نمود هویت ملی: برند باید معرف مفاهیم درست و مبانی فکری، ارزشی و انسانی صاحب 
برند، همچنین مبتنی و متمرکز بر هویت، ذهنیت و منزلت باشد. همان گونه که هویت ملی 
نشان دهندة احساس و ادراک یک ملت به عنوان یک کل منسجم است، برند ملی نیز باید 
نشان دهندة این هویت از ابعاد گوناگون باشد و همة مردم یک کشور باید نسبت به برند ملی 

احساس تعلق کنند.
2-1-2. نیروهای حرفه ای رسانه ای: برای برندسازی الزم است کارشناسان رسانه افرادی خبره و 
متخصص باشند و با شناخت کافی از فضای بین الملل توانایی معرفی برند و ارتقای تصویر 

ملی ایران را داشته باشند.
3-1-2. خودکفایی تکنیکی و ابزاری: برای برندسازی الزم است یک کشور از خودکفایی ابزاری 
و تکنیکی رسانه ای برخوردار باشد، چراکه امروزه به دلیل رقابت های بین المللی و حتی تقابل 
منافع کشورها ممکن است کشورهایی در جهت تضعیف یا تخریب برند ملی کشور دیگر 
تالش کنند و یا از در اختیار قرار دادن ابزارهای خود برای مدت طوالنی جلوگیری کنند، مانند 
عدم همکاری شرکت های ماهواره ای برای پخش شبکه های برون مرزی ایران. وابستگی ابزاری 

باعث محدود کردن آزادی رسانه می شود.
4-1-2. برندهای تجاری: شهرت برندهای تجاری یک کشور نیز می تواند به ارتقای برند ملی آن 
کشور کمک کند. اگر برندهای تجاری و حتی سایر برندها مانند برند انسان ها،  شرکت ها و ... 
در کنار برند ملی مورد توجه قرار گیرند، باعث هم افزایی یکدیگر خواهند شد و به خوشنامی 

و بهبود تصویر ملی یک کشور کمک خواهند کرد.
شامل  کرد  برنامه ریزی  آن  برای  باید  بین المللی  سطح  در  که  الزام هایی  بین المللی:  سطح   .2-2

برنامه ریزی هایی می شود که به محیط خارج از آن کشور مربوط می  شود.
1-2-2. مخاطب شناسی: توجه به گیرندگان پیام و شناخت آنها، گسترة وسیعی از مشخصات فردی، 
ارتباطی موفق،  ایجاد  برای  بدیهی است  ... را شامل  می شود.  اجتماعی، فرهنگی، روانی و 
اشتراک در معنی، بین فرستنده و گیرنده ضروری است. این اشتراک حاصل نمی شود، مگر 
اینکه رسانه با شیوه ها و متدهای علمی، مشتریان خویش و نیازهای آنان را شناسایی کند و به 
تولید پیام هایی در همان راستا بپردازد. به منظور کار مؤثر در زمینة برندسازی، طراحان برند باید 
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بفهمند چه عناصری )مثبت یا منفی( از گذشته یک کشور در اذهان مخاطبان هدف شکل گرفته 
است. براي موفقیت در زمینة ساخت برند، ضرورت دارد تا از میان مفاهیم متناسب با تصویر 
مورد نیاز، مفهومي ذهني مطابق با خواست مخاطب جهانی انتخاب شود و سپس با مدیریت 
تبلیغات آن را درون ذهن مخاطبان هدف قرار دهیم. باید توجه داشت که مفهومی به عنوان برند 

ملی انتخاب شود که برای مخاطب جهانی ملموس و مورد پذیرش باشد. 
2-2-2. قدرت نرم: کشورها برای رسیدن به اقتدار، اعتماد و برند قابل اتکایی تالش می کنند، که 
به آنها برای دستیابی به یک درک مثبت در سطح بین المللی کمک کرده و مزایای متعددی را 
برایشان فراهم کند. بنابراین می توان از برند ملی، به عنوان یکی از ابزارهای قدرت نرم استفاده 
کرد. طبق گفته های جوزف نای، منابع اصلی قدرت نرم، فرهنگ، ارزش های سیاسی و سیاست 
خارجی است که همة این عناصر، عناصر برند ملی نیز محسوب می شوند. وقتی کشوری 
شهرت و اعتبار منفی در خارج دارد، قدرت نرم تضعیف و گاهی نابود می شود. البته قدرت نرم 
نیز بر برند ملی تأثیرگذار است و کشوری که از قدرت نرم باالیی برخوردار است به ارتقای 

برند ملی خود کمک کرده است. 
3-2-2. شناسایی مزیت رقابتی: مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط 
رقابتی واحدی را بسیار موفق تر از سایر واحدها کرده به نحوی که رقبا نمی توانند به راحتی از 
آن تقلید کنند. بنابراین برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک کشور یا سازمان باید هم موقعیت 
خارجی و هم توانمندی های داخلی را مورد توجه قرار دهد. هدف اصلی از ایجاد مزیت رقابتی 
با تکیه بر منابع و قابلیت هایی که در اختیار دارد، رقابت پذیری و دستیابی به موقعیتی ممتاز از 
لحاظ عملکردی، در بازار مبتنی بر مشتری مداری است. در سطح بین المللی شناسایی مزیت 
رقابتی هر کشور، نسبت به سایر کشورها به انتخاب برندی نو و متمایز کمک خواهد کرد. 
همچنین شناسایی مزیت رقابتی باعث دوام، آسیب ناپذیری و باال بردن ارزش یک برند می شود.
دیپلماسی عمومی نقش  اشاره شد،  ادبیات نظری  دیپلماسی عمومی: همان گونه که در   .2-2-4
بسزایی در معرفی برند ملی و ارتقای آن دارد. طبق تعریفی که سازمان ملل ارائه کرده است؛ 
دیپلماسی عمومی فرایند ارتباط با عامة مردم خارج از یک کشور است که با ابزارهای مختلف 
اعمال می  شود. این فرایند، با هدف دستیابی به برداشت مثبت از یک کشور، جلب حمایت 
و ایجاد تصویر مطلوب از نهادهای ملی، فرهنگ، سیاست خارجی و ... در میان عموم مردم 
کشورهای دیگر انجام می شود )Harris, 2013(. دیپلماسی عمومی، معموالً از طریق مدیریت 
اخبار و ابتکارهای برنامه ریزی شده انجام می شود. دیپلماسی رسانه ای یکی از ابزارهای مهم 
دیپلماسی عمومی است، که برای بهبود تصویر ملی و ارتقای برند ملی باید از آن استفاده شود.
5-2-2. شهرت ملی: رابطة بین برند ملی و شهرت ملی یک رابطة دوسویه است. هر چه میزان 
اعتبار و شهرت یک کشور در عرصة بین المللی بیشتر باشد، برندسازی برای آن کشور آسان تر 
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می شود. برند یک کشور، در واقع بیان کنندة ویژگی های آن کشور و در جهت افزایش شهرت 
و ترویج آن ویژگی ها است.

6-2-2. تمایز و نوآوری: برند مجموعه ای از وعده ها و انتظاراِت تمایزآمیز است که می تواند باعث 
تشخیص و تمایز، شناسایی و شناساندن هر چیزی شود. ارزش ویژة برند زمانی نمایان می شود 
که مخاطب یا مصرف کننده در برابر آن واکنش متفاوتی نسبت به باقی برندها نشان می دهد. اگر  
چنین واکنشی صورت نگیرد، برند یک مفهوم عمومی تلقی می شود و رقابتی صورت نخواهد 
گرفت. تمایز و نوآورِی یک مفهوم، در سطح بین المللی با شناسایی آن مفهوم به عنوان مزیت 
رقابتی رابطة مستقیم دارد. برند یک کشور از این جهت که باعث ایجاد تفاوت )تمایزسازی( 

می شود، افکار عمومی را درگیر مزیت رقابتی آن کشور می کند.
7-2-2. ارتباطات میان فرهنگی: ارتباطات میان فرهنگی، معموالً شامل ارتباطاتی می شود که میان اعضای 
فرهنگ های مختلف یا میان سخنگویان، یا نمایندگان فرهنگی رخ می دهد. ایجاد روایت ها و 
تصویرسازی ها، در نهایت از طریق اقدام های عملی نمایانده و تقویت می شوند. صحبت دربارة 
موضوع یک چیز، انجام دادن آن چیز دیگری است،  برای اموری مانند طراحی برند، اقدام عملی 
برای تسهیل فرایند مربوطه مؤثر خواهد بود. ارتباطات میان فرهنگی می تواند مانند یک اقدام عملی، 

به معرفی برند ملی یک کشور کمک و یا آن را برای مخاطبان ملموس تر کند. 
8-2-2. ارتباطات سیاسی: ارتباطات سیاسی، انتقال اطالعات مناسب سیاسی از یک بخش نظام 
سیاسی به بخشی دیگر و میان نظام های اجتماعی و سیاسی است. اطالعات مناسب، نه تنها به 
مسائل واقعی، برای مثال آنچه اتفاق افتاده، بلکه به انتقال اندیشه ها، ارزش ها و نگرش ها نیز 
مربوط می شود. هنگام تدوین یک برند، تعهد واقعی به پیام مذکور درجنبة سیاست مربوطه، 
یا  پیامی که در عمل مورد پشتیبانی نیست  بایستی مورد توجه قرار گیرد. درگیر شدن در 
نمی تواند باشد، ناگزیر اعتبار برند را کاهش می دهد؛ بنابراین می توان ارتباطات سیاسی را 
فرصتی برای معرفی بیشتر برند ملی تعریف کرد. ارتباطات سیاسی از طریق نظریة جریان 
دو مرحله ای که در آن رهبران عقاید، مانند کانال های اطالعاتی برای سایر افراد جامعه عمل 

می کنند، می توانند به برندسازی کمک کنند.

3. تاكتيک های ديپلماسی رسانه ای مرتبط با برندسازی ملی
تاکتیک های دیپلماسی رسانه ای مرتبط با برندسازی ملی در دو بخش درون رسانه و برون رسانه 

قابل طرح است.  
1-3. درون رسانه: تاکتیک های درون رسانه، بیشتر مربوط به برنامه ریزی های داخل سازمان های 

رسانه ای می شود.  
1-1-3. کمپین رسانه ای: ایجاد کمپین های رسانه ای، یکی از تاکتیک هایی است که باعث انتقال برند 
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به مخاطبان گسترده ای می شود. کمپین ها از منظر محتوای پیام، حامل همة جنبه های برند، یعنی 
راهبردی ، مفهوم، تصویر و کالم هستند. یکپارچگی یک کمپین موجب خلق یک هویت واحد 
از برند می شود. یک کمپین جامع، می تواند همه زمان های حال، آینده و گذشته برند را در نظر 
بگیرد و طبق آن برنامه ریزی کند. همچنین کمپین ها به تناسب محیط طراحی می شوند، کمپینی 

که برای یک کشور نتیجه مطلوب دارد شاید در کشور دیگر موفقیت آمیز نباشد.
2-1-3. تخصص گرایی: آموزش و تخصص گرایی اصحاب رسانه و دست اندرکاران دیپلماسی، 
باعث ایجاد فضای تخصصی و ارتباط هرچه بهتر با جامعة بین المللی، جهت ارائة دیدگاه ها، 
خواهد شد. مهارت در ارائة اخبار، تسلط کافی به زبان و فرهنگ کشورهای هدف، شناخت 
کافی از مصالح و منافع ملی، توانایی گفتمان سازی، تصویرسازی و اقناع دیگران همگی به 

بهبود اعتبار رسانه ای یک کشور و موفقیت اهداف دیپلماسی رسانه ای آن منجر خواهد شد.
3-1-3. تنوع و تکثر رسانه ای: تنوع و تکثر رسانه ای باعث می شود با اقشار مختلفی از مردم ارتباط 
برقرار شود. اینترنت فضایی بین المللی را ایجاد کرده که افراد و جوامع در سراسر جهان بیش از 
پیش در تعامل و ارتباط با یکدیگر هستند؛ امروزه رسانه های اجتماعی به یکی از ابزارهای مهم 
دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی تبدیل شده است )Ibid(. فعالیت در شبکه های اجتماعی، 
راه اندازی شبکه های رادیویی و تلویزیونی برون مرزی، مجله ها، خبرگزاری و ... به زبان بومی 

کشورهای مختلف باعث برقراری ارتباط با مردم و خبرگان آن کشورها می شود.
4-1-3. کلیشه سازی رسانه ای: کلیشه سازی تعداد اندکی از ویژگی های ساده، به یاد ماندنی، به سادگی 
قابل فهم و وسیع به رسمیت شناخته شده را، راجع به یک موضوع در ذهن مردم ایجاد می کند. 
رینر معتقد است کلیشه سازی یک پیامد مهم از نیاز رسانه ها به ساده سازی، به منظور ساختن یک 
بازنمایی است. در اغلب پژوهش های ارتباطی به جنبه های منفی کلیشه سازی اشاره شده است، 
در صورتی که استفادة به جا از آن می تواند یک تاکتیک رسانه ای مورد توجه باشد.  با استفاده از 
تاکتیک کلیشه سازی می توان تصویر مورد نظر را از یک کشور، به صورت ساده شده در ذهن 

مخاطب ایجاد کرد و به تثبیت برند ملی کمک کرد.
5-1-3. تعامل احساسی با مخاطب: تمامی تصمیم ها، چه تصمیم های کوچک، مانند خرید کاالیی 
روزمره و یا تصمیم های مهم، مانند مهاجرت یا تغییر مکان یک شرکت، برپایة  منطقی و 
احساسات هستند. هیچ فعالیت انسانی از این قاعده مستثنی نیست. تصاویر برآمده از برند شهرها 
و کشورها، زیربنای بخش عاطفی هر تصمیمی را شکل می دهند، همچنین به طور قدرتمندی 
بخش منطقی تصمیم را تحت تأثیر خود قرار می دهند )خرازی آذر، 1393: 66(. برندسازی 
مربوط به اتصال ارزش ها به پیام است، زیرا ارزش ها توجه مردم را جلب می کند. ارزش می تواند 
حسی یا فیزیکی باشد. اگر ارزش های احساسی را بتوان به موضوعی متصل کرد، پاسخی که 
آن موضوع خاص ایجاد می کند، ماورای استدالل قرار می گیرد؛ خواه تحت تأثیر عشق باشد یا 
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نفرت، ممکن است به عنوان واکنش مثبت یا منفی تجربه شود؛ و درنهایت عواطف مردم را به 
عمل وادار می کند که این چیزی است که باید مورد توجه قرار گیرد. با برانگیختن احساس های 

مخاطب می توان برند یک کشور را در عرصة بین الملل ارتقا یا تنزل داد.
6-1-3. استمرار تبلیغات: استمرار تبلیغات، نیز همانند تاکتیک کلیشه سازی،  به تثبیت برند در ذهن 
مخاطبان کمک می کند. برای آنکه تصاویر مد نظر رسانه راجع به یک مفهوم در ذهن مخاطب 

به یک کلیشه مبدل شود، بایست از عنصر تکرار استفاده کرد.
2-3. برون رسانه: بخش برون رسانه، شامل مواردی می شود که مرتبط با تعامل سازمان رسانه ای با 

محیط بیرونی است. 
1-2-3. همگرایی رسانه و وزارت خارجه: فقدان نهاد ملی مختار و مسئول، در عرصة تصویرسازی 
ملی یکی از مسائلی است که باید مرتفع شود )آشنا، 1394(. تعامل دوجانبه رهبران رسانه و 
دیپلمات ها به خلق محیطی می انجامد که برای ایجاد نوآوری ها در تحقیق های حوزة سیاست 
خارجی الزم و ضروری است )صالحی، 1386: 21(. دیپلماسی رسانه ای باید به عنوان عاملی 
وحدت بخش میان دستگاه رسانه و دیپلماسی، پیام های خروجی را طوری مدیریت کند که در 
نهایت خروجی آن منطبق با منافع ملی باشد. همگرایی رسانه و وزارت خارجه از تشتت و 
گسست در پیام جلوگیری کرده و با هم افزایی به معرفی ارزش ها، سیاست ها و از جمله برند 

ملی کمک می  کند.
مثبت  دیدگاه  پیام،  اثربخشی  مخاطب،  افزایش  باعث  رسانه  شهرت  رسانه ای:  شهرت   .3-2-2
نخبگان به رسانه و افزایش اعتبار رسانه می شود )شریفی،1391(. برای فعالیت رسانه در عرصة 
بین المللی به رسانه هایی نیاز است که شهرت کافی داشته باشند و بتوانند پیام های مورد نظر هر 

کشور را منتقل کنند.
3-2-3. تعامل رسانه با نخبگان: رسانه های کشور مبدأ، با ارتباط گیری با نخبگان کشورها به معرفی 
برند کمک می کنند. نخبگان با استفاده از جریان دومرحله ای ارتباط، به رهبران عقاید تبدیل 

می شوند و بر افکار توده ها تأثیر می گذارند.
4-2-3. فراگیری رسانه ای: برخورداری از رسانه های فراگیر، که حجم زیادی از مخاطبان را پوشش 
باید زبان های مختلف را پوشش دهند و  دهد، برای معرفی برند ملی الزم است. رسانه ها 

کشورهای مختلف باید به منبع اطالعاتی دسترسی داشته باشند.

پيشنهادها
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و بر مبنای یافته های پژوهش می توان پیشنهادهای 

ذیل را مورد توجه قرار داد:
از آنجایی که مطالعات تخصصی پیرامون برند ملی در کشور ما در سطحی ضعیف و ناکارآمد 
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قرار دارد و با توجه به عامل همگرایی رسانه و وزارت خارجه در مدل؛ پیشنهاد می شود برای 
تمرکز فعالیت های پراکنده، در حوزة برندسازی ملی و پیگیری جدی آن، در وزارت خارجه و در 
زیرمجموعة مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای، واحدبرندسازی ملی تشکیل شود؛ تا متخصصان 
این حوزه با حمایت  کافی در جهت ارتقای برند ملی کشور مطالعات و اقدام های الزم را انجام دهند 

و از فرصت هایی که در توجه به این مقوله برای کشور فراهم می شود، استفاده کنند. 
با توجه به عامل مخاطب شناسی، که در بخش الزام های مدل به آن اشاره شد، نخبگان، جمع آوری 
اطالعات تخصصی و جامع را، در زمینة برند ملی فعلی کشور ایران و تصویر آن در میان افکار 
عمومی، رسانه ها و نخبگان کشورهای دیگر الزم می دانستند. همچنین مصاحبه شوندگان پیشنهاد 
دادند مطالعات گسترده ای پیرامون درک فرهنگ کشورهای مختلف و نگرش های جهانیان نسبت 

به ایران و مسائل مورد نظر آن انجام شود.
در پایان به پژوهشگرانی که به این حوزه عالقه مند هستند پیشنهاد می شود با تکمیل کردن این 
مدل و بسط آن به دیگر تاکتیک های دیپلماسی رسانه ای به پیشرفت این موضوع پژوهشی کمک 
کنند. همچنین انجام پژوهش در رابطه با شناسایی مفاهیم و موضوع هایی که می توانند به عنوان برند 
ملی جمهوری اسالمی ایران در سطح بین المللی مطرح شوند و انتخاب مناسب ترین آنها به عنوان 

برند ملی می تواند گام بعدی این مسیر باشد.
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چکيده
تبلیغات در تلویزیون از جمله عناصری است که این رسانه به منظور تغییر ارزش ها و نگرش های مردم از آن بهره 
می جوید. امروزه نوع جدیدی از آگهی ، به نام آگهی های خدمات عمومی، به منظور حل برخی مسائل و مشکالت 
مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره از شبکه های مختلف سیما، با هدف تغییر نگرش  مخاطبان پخش 
می شوند. آگهی های مرتبط با حمایت از کاالی ایرانی نیز در این دسته قرار می گیرند. در این پژوهش پنج آگهی 
مرتبط با حمایت از تولیدات ملی، که از شبکه های مختلف تلویزیون در طی سال 1397 پخش شده اند، با رویکرد 
نشانه شناختی روالن بارت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این پژوهش، با هدف شناخت دال و مدلول های 
موجود در متن آگهی ها و بررسی چگونگی استفاده از انواع نشانه ها و رمزگان در این آگهی ها انجام و این نتیجه 
حاصل شد که تولیدکنندگان این تبلیغات، برای تشویق مردم به حمایت از تولید ملی و شکستن اسطورة  “کیفیت 
خوب” کاالی خارجی و جلوگیری از مصرف گرایی، با نمایش خرید محصوالت خارجی توسط ایرانیان، که 
به تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران منجر می شود، سعی در تحریک عواطف و احساسات مخاطبان دارند. 
همچنین از عناصر داستانک، مقدمه چینی، شخصیت هایی از جنس خود مردم، امید به نسل آینده و غیره در این 

آگهی ها استفاده شده است.  

کلیدواژه: تبلیغات، تلویزیون، آگهی های خدمات عمومی، نشانه شناسی، حمایت از کاالی ایرانی.

 نشانه شناسی آگهی های
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آگهی های مرتبط با حمايت از كاالی ايرانی
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طرح مسئله
در دنیای امروز، تصور جهان بدون وجود تبلیغات تقریبًا غیرممکن است. روزانه همة افراد صدها 
بار، خواسته یا ناخواسته، در معرض انواع و اقسام تبلیغات قرار می گیرند و وسایل ارتباط جمعی 
نقش انکارناپذیری در شکل دهی افکار عمومی دارند. ماکسول مک کامبز )2002( معتقد است 
تصویری که مردم در ذهن خود از دنیای بیرون دارند، بیشتر برگرفته از رسانه های جمعی است. 
رسانه ها می توانند تغییرات ارزش های اجتماعی، فرهنگی و الگوهای رفتاری را به گونه ای منعکس 

کنند که مردم به سهولت و به سرعت آن را بپذیرند.
آگهی های تجاری تأثیر انکارناپذیری در برداشت ها، ادراک ها و رفتار فرهنگی مصرف کنندگان 
دارند و از همین راه در حفظ نظم اجتماعی موجود نقش ایفا می کنند )سهراب زاده و دیگران، 
1395(. اینکه فراتر از تبلیغ کاال و کسب سود، آگهی تجاری در پی بیان چه حرف و برانگیختن چه 

حسی در آدمی است، دغدغه تحلیل گران متون رسانه ای و به ویژه تبلیغات است.  
عالوه بر تبلیغات بازرگانی که حجم وسیعی از تبلیغات تلویزیون ایران را به خود اختصاص می دهد، 
گونة دیگری از تبلیغات تحت عنوان آگهی های خدمت عمومی )Public Service Advertising(  بخشی 
از زمان مربوط به تبلیغات شبکه های مختلف سیما را در برگرفته است. از آنجاکه یکی از کارکردهای 
رسانه ها تعلیم و تربیت است، آگهی های خدمات عمومی یکی از انواع قالب های تعلیمی در رسانه هاست؛ 
که کارکردهای تبلیغی، آموزشی و اطالع رسانی دارند. این قالب برای خدمات عام المنفعه تولید می  شود 
و به همین دلیل غیرتجاری و به دنبال توسعه، آموزش، فرهنگ سازی یا تغییر عادات و رفتار در جامعه 

)Martiniuk et al., 2010( .است
هارولد السول معتقد است که رسانه ها، در جایگاه انتقال دهندة فرهنگ، برای انتقال اطالعات، 
ارزش ها و هنجارها از یک نسل به نسل دیگر و از افراد جامعه به تازه واردها کاربرد دارند و با 
گسترش بنیان تجربة مشترک، انسجام اجتماعی را افزایش می دهند )سورین و تانکارد، 1384(. 
با توجه به شرایطی که اکنون به دلیل وجود تحریم ها در ایران حاکم است، یکی از رسالت های 
رسانه ها تأکید بر حمایت مخاطبان خود از کاالی ایرانی است، اکنون روی بیلبوردهای سطح شهر، 
مترو، رادیو و تلویزیون، فضای مجازی و سایر رسانه ها، تبلیغاتی در راستای حمایت از تولید ملی 
نمایش داده می شود. در واقع اگر رسانه ها در پی ارتقاء چرخة تولید، رونق کارخانه ها و بهبود 
شرایط کسب و کار هستند، چاره ای جز حمایت از محصوالت داخلی ندارند. از سال 1396 مدرسه 
سینمایی عمار تبلیغاتی را از شبکه های مختلف سیما پخش می کند، که هدف آن ترغیب مخاطب به 
حمایت از تولید ملی است. از آنجاکه مطالعات رسانه ای می کوشد، تا به بررسی چگونگی بازنمایی 
و خلق ایدئولوژی های موجود در متن بپردازد، در این پژوهش تالش می شود با استفاده از روش 
نشانه شناسی )Semiotic( روالن بارت عالوه بر معانی ظاهری متن به الیه های معنایی نهفته در این 
تبلیغات نیز پرداخته شود؛ تا دریابیم چه پیام هایی در پس این متون تبلیغاتی نهفته است و هدف 
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آگهی دهندگان از نمایش این تبلیغات چیست؟
هدف از به کارگیری روش نشانه شناسی، شکافتن پوستة بیرونی و عبور از معنای صریح و آشکار 
به معنای پنهان و تلویحی است. معنای صریح، همان معنا و دریافتی است که در برخورد نخستین 
افراد با اثر، در ذهنشان نقش می بندد و معنای پنهان، بر جنبه های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی تکیه 
دارد )ضیمران، 1382(. در این تحقیق تالش می شود، با روش نشانه شناسی به چگونگی بازنمایی 
آگهی های مرتبط با حمایت از کاالی ایرانی در شبکه های مختلف سیما، طی سال 1397 پرداخته و 
دال ها و مدلول هایی که در قالب نشانه   رمزگذاری شده است، کشف شود؛ چراکه چگونگی بازنمایی 

رسانه ای این آگهی ها نقش بسیار مهمی در شکل دهی به فرهنگ عمومی دارد. 

تعريف مفاهيم
تبليغات

فیلیپ کاتلر )2007( تبلیغات را روشی برای ارائة خدمات، افکار و محصوالت از طریق اسپانسر 
قابل شناسایی، تعریف و به سه نوع تبلیغ اشاره می کند: 

1. تبلیغات تجاری: رایج ترین و قابل مشاهده ترین نوع تبلیغات است، که به توسعة هویت و تصویر 
بلندمدت یک نام تجاری تأکید دارد. 

2. تبلیغات سیاسی: نوعی تبلیغ است که سیاستمداران برای ترغیب مردم به رأی دادن از آن استفاده می کنند. 
3. تبلیغات خدمت عمومی )PSA(: این نوع تبلیغات در صدد انتقال یک پیام به نفع یک هدف 
برتر، مانند پرهیز از تخریب محیط زیست، بدرفتاری نکردن با کودکان و غیره هستند و معموالً 
افراد و مؤسسه های حرفه ای آن را به صورت رایگان می سازند و رسانه ها نیز رایگان، فضا و 

)Kotler et al., 2007( .زمان خود را به منظور پخش در اختیار این نوع تبلیغ قرار می دهند
با توجه به اینکه هدف این تحقیق نشانه شناسی تبلیغات گروه سوم است، در ادامه به تعریف این 

از نوع تبلیغات می پردازیم.

آگهی خدمت عمومی
پیدا کرد  تبلیغات رواج  ادبیات  نیمة دوم دهة 80 میالدی، مفهوم آگهی خدمت عمومی در  از 

 . )Marc Raboy, 1996: 19  فرقانی، 1379به نقل از(
آگهیهايااعالنهایخدماتعمومی،مطالبیتبلیغاتیهستندکهبهمشکالتمرتبطبانگرانیهایعمومی
شهروندانمیپردازند.اينآگهیهامعموالًتالشمیکنندکهآگاهیعمومنسبتبهاينمشکالتوراههای
ممکنبرایحلآنهاراافزايشدهندودربسیاریمواردسعیدرتأثیرگذاریبرباورها،نگرشهاورفتارهای
افراددارند.اکثراينآگهیهاازسازمانهایغیرانتفاعیيادولتیسرچشمهمیگیرندوامتیازپخشرايگان

)O’keffe & Reid, 1990: 60(.ازرسانههایخبریوتبلیغاتیرادارند
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آگهیخدماتعمومیبهآندستهازپیامهايیگويندکهباهدفدستیابیبهتوسعةملی،تأمینشرايطو
کیفیتهایمطلوبتربرایزندگیمردم،حفظمنابعوذخايرملی،اصالحشیوههاوالگوهاینادرستزندگیو
رفتارفردیواجتماعی،آموزشوايجادآمادگیدرمردمبرایگذارازفرهنگبستةسّنتیوپذيرشفرهنگ
بازعقاليی،شناختظرفیتهایبالقوهاجتماعی،آشنايیبامسئولیتهایاجتماعیخويش،تحققفراگرد
سازگاریفردوجامعهوجلبمشارکتعمومیدرروندتوسعهدرقالبهایگوناگونوعمدتًاازسویدولت

طراحیوازطريقانواعرسانههایجمعیوگروهیارائهمیشوند.)فرقانی،91:1379(

یکی از تفاوت های این نوع از آگهی ها با تبلیغات بازرگانی این است که ماهیتی آموزشی دارند، 
هدف آنها به رسمیت شناختن پرسش و چون و چرا و تغییر وضع موجود در جهت منافع عمومی 

و نه مبلغ است. )اسدی، 1371(

آگهیهایخدماتعمومی،پیامهایمتقاعدکنندهموردعالقةعموموبهراحتیقابلفهمهستندکهدرشکل
يکپیامتبلیغاتیمنتشرمیشوندتاتغییررفتارمردمرا،نسبتبهيکمسئلهاجتماعیبهبودبخشند.اين
آگهیهامیتوانندبهعنوانيکپنجرهعملکنند،تادانشمربوطبهيکمسئلةخاصمرتبطباعموممردمرا
افزايشدهند؛همچنینمیتوانندنقشمهمیبهعنوانيکخبررسانياحاملخبربرایبینندگانايفاکنندتا
نگرشآنهاراتغییردهند.عالوهبراين،برخالفتبلیغاتتجاری،کهبیشتررویخلق“تصويرسازیمحصول”
والقای“خريدمحصوالت”تمرکزدارند،آگهیهایخدماتعمومیبرتغییررفتارواقعیازطريقاطالعات
تمرکزمیکنند.درنتیجهاگراينتبلیغاتباعثافزايشتحريکرفتارمردمشود،میتوانندبهعنوانيکابزار

)Juhyun et.al, 2016: 1029(.مهمبرایدستیابیبهاهدافاجتماعیمورداستفادهقرارگیرند

اجتماعی  هنجارهای  و  ارزش ها  بیان  به  عمومی،  خدمات  آگهی های  که  گفت،  می توان  پس 
موجود در جامعه می پردازد و سعی می کند دیدگاه مردم را نسبت به یک موضوع شکل یا تغییر 
دهد. موضوع این نوع آگهی ها بسیار گسترده است. آگهی های خدمات عمومی می توانند شامل 
موضوعاتی باشند که هدف آن آموزش برخی مسائل فرهنگی و آموزشی )باالبردن سرانه مطالعة 
کتاب(، زیست محیطی )عدم آلودگی هوا و طبیعت(، بهداشتی )چگونگی مواجه شدن با برخی 
بیماری ها مانند ایدز(، توجه به مسائل اجتماعی )نحوة برخورد با کودکان کار و خیابان(، اصالح 
الگوی مصرف )نحوة صحیح استفاده از آب، برق و غیره(، مقررات راهنمایی و رانندگی )بستن 
کمربند ایمنی(، انسانی و عاطفی )کمک به نیازمندان(، کمک به بهبود شرایط کسب  و کار داخل 
جامعه )تشویق به خرید کاالهای داخلی( و غیره است. قصد آنها تنها سودآوری آگهی دهندگان 
نیست، بلکه با هدف ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ مردم، پخش می شوند و هدف آگهی دهنده این 
است که دغدغة خود را به دغدغه مردم تبدیل کند تا آنها نیز نسبت به آن موضوع خاص حساس 
شوند و در مورد آن فکر کنند و مخاطب نیز تنها یک مصرف کنندة خاص نیست، بلکه توانایی 

اندیشه، گفت وگو و تصمیم گیری دارد.
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تحقيق های پيشين
فرقانی )1379( در مقاله ای تحت عنوان “آگهی خدمت عمومی؛ ضرورت ناشناخته در ارتباطات 
توسعه” آگهی خدمت عمومی را دارای ماهیتی توسعه ای می داند، که متضمن سود یا نفع شخصی 
برای صاحبان آگهی نیست. در این مقاله ضمن بیان تاریخچه و تعریف این نوع آگهی، به نقش 
آگهی های خدمت عمومی در توسعة ملی پرداخته می شود و نقاط اشتراک و افتراق بین آگهی 
خدمت عمومی و تبلیغات بازرگانی بیان شده و در پایان پیشنهاد می شود کمیته ای ملی به منظور 

سیاستگذاری در زمینة نحوة استفاده از این فرصت در جهت تحقق اهداف توسعه، تشکیل شود.
یگانه بیرقی )1396( در پایان نامة خود با عنوان نشانه شناسی آگهی های خدمات عمومی: مطالعة 
موردی آگهی های تلویزیونی کمیتة امداد امام خمینی در نیمة دوم سال 94، با روش نشانه شناسی 
تلفیقی جان فیسک و ویلیامسون، به نشانه شناسی این نوع آگهی ها پرداخت و به این نتیجه رسید 
که تولید کنندگان آگهی های کمیتة امداد، برای اقناع مخاطبان از عناصر برجسته کردن عواطف، بیان 
واقع گرایی و کاربرد آموزه های دینی بهره جسته اند؛ تا بتوانند مخاطبان خود را برای تغییر رفتار 

اجتماعی و همچنین ایجاد کمپین های گسترده آماده و متقاعد کنند. 
تانشاج و کرولی )Tansuhaj & Crowly, 1995( در مقاله ای تحت عنوان “بررسی اجتماعی و 
فرهنگی آگهی های خدمات عمومی در یک جامعة در حال گذار” با بررسی آگهی های خدمات عمومی 
در کشور تایلند، سعی کردند که نیازهای اجتماعی مهم آن کشور را شناسایی کنند، همچنین با تحقیق 
روی 1756 پاسخگو، ارتباط بین موضوع های مطرح در این نوع آگهی ها را با اولویت های  مردم بررسی 
کردند و به این نتیجه رسیدند که نیازها و مسائل مورد توجه مردم تایلند به وضوح، در پیام های خدمات 
عمومی این کشور منعکس شده  است. همچنین بین تغییر نگرش نسبت به این نوع آگهی ها و متغیرهای 

سن، آموزش و سنّت ارتباط وجود دارد، اما در مورد مذهب چنین ارتباطی وجود ندارد.   
نوالن و دیگران )Nolan & et al., 2009, 1035-56( در مقاله ای به مطالعة نقش این قالب 
رسانه ای در تغییر عادات پرداخته و پس از انجام پژوهش کمی و نظرسنجی روی مخاطبان به این 
نتیجه رسیدند که برای موفقیت این قالب در تغییر رفتار اجتماعی، عالوه بر تولید پیام باید به ابعاد 

روان شناسانه پیام نیز توجه داشت. 
جوزف بی والتر و دیگران )Joseph, B. Walter, 2010: 469-92( در مقاله  “ تأثیر نظرات آنالین 
بر درک آگهی های خدمات عمومی علیه استعمال ماری جووانا در یوتیوب” به مطالعة تأثیرگذاری 
این قالب در رسانه های تعاملی پرداختند. نتایج آن نشان می دهد که این قالب از جمله قالب های 

جذاب برای تبلیغ خدمات عمومی و تغییر در رفتار کاربران است.
در زمینة تبلیغات انجام شده با نشانه شناسی روالن بارت باید به این تحقیقات اشاره کرد: مختاری 
و ابتکاری )1395( در مقاله  “نشانه شناسي تبلیغات در شبکه هاي ماهواره اي و داخلي” به این نتیجه 
رسیدند که تبلیغات در هر دو بستر فرهنگي منطبق با دیدگاه بارت از نوع پیام هاي مخدوش بودند 
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و با استفاده از نشانه ها سعي در اسطوره سازي جهت تحریف واقعیت داشتند. همچنین تبلیغات 
شبکة ماهواره اي جم تی وی، نه تنها موازین اخالقي و فرهنگي موجود در کشور مخاطب را نادیده 
مي گیرند، بلکه سعي در تحریف و تغییر فرهنگ و جایگزیني آن با اسطوره هاي ملي مذهبي ایراني 
داشتند. در تبلیغات داخلي شبکه سه نیز، با وجود رعایت برخي موازین اخالقي و توجه به بسترهاي 

فرهنگي موجود در جامعه، باز تبلیغات در خدمت نظام سرمایه داري بود. 
عبداللهیان و حسنی )1388( در مقاله ای تحت عنوان “ کاربرد رویکرد روالن بارت برای تحلیل 
نشانه شناختی بازنمایی گفتمان ایرانی ـ اسالمی در آگهی های تجاری تلویزیونی در ایران” به این 
پرداختند که با توجه به تأکید قوانین نظام سیاسی ایران، برای گنجاندن ارزش ها و باورهای دینی 
و نیز تمدن ایرانی، نیاز است تا میزان پیروی از این قوانین اندازه گیری شود و به این نتیجه رسیدند 
که در محتوای آگهی های پخش شده، استفاده از مفاهیم دینی به شکل استفاده ابزاری بوده است، 
نه محتوایی. همچنین اگرچه نمادهای فرهنگ ایرانی و مفاهیم ملی گرایانه و میهن پرستانه بازنمایی 

شده اند، اما این بازنمایی گاهی اوقات به شکل شعاری و کلیشه ای بوده است. 
آگهی های  نشانه شناسی  درخصوص  تحقیقی  هیچ  حاضر،  مقالة  نویسندگان  بررسی های  با 
تلویزیونی، مرتبط با حمایت از کاالی ایرانی انجام نشده است، بنابراین این مقاله می کوشد معانی و 

مفاهیم مستتر در این تبلیغات را کشف کند تا به ایدئولوژی نهفته در آن پی ببرد.

اهداف تحقيق
نشانه شناسی در پی این است که ماهیت نظام های نشانه ای را دریابد که از قواعد دستور زبان و نحو 
فراتر می رود و معانی پیچیده، پنهان و معانی وابسته به فرهنگ متون را تنظیم می کند. زیرا متن ها، 
مثل برنامه های تلویزیونی، فیلم های تبلیغاتی و غیره، شبیه زبان هستند و می توان قواعد زبان شناسی 
را بر آنها اعمال کرد. همان طور که برای نگارش و سخن گفتن دستور زبان وجود دارد، برای انواع 
متن ها و رسانه ها هم دستور زبانی وجود دارد که می تواند به عنوان نظامی از نشانه ها تلقی شود و 

این نظام معموالً آشکار نیست، بلکه باید از متن استخراج شود. )آسا برگر، 1390(
معانی  الیه های  کردن  معلوم  نشانه شناسی،  تحلیل  از  هدف  است  معتقد   )1380( فیسک 
رمزگذاری شده ای است که در ساختار برنامه های تلویزیون قرار می گیرند، لذا هدف این مقاله 

بررسی ساختار و ماهیت آگهی هایی است که به تبلیغ کاالهای ایرانی می پردازند. 
این تحقیق در پی شناخت چگونگی بازنمایی آگهی های مرتبط با حمایت از تولید ملی، در 
شبکه های مختلف سیما،  طی سال 1397 است. همچنین در این مقاله تالش می شود که معانی 
صریح، ضمنی و ایدئولوژیک موجود در آگهی های مورد بررسی، تحلیل شوند تا نشانه و رمزگانی 
که تولیدکنندگان این نوع تبلیغات برای بیان پیام خود از آن استفاده می کنند، روشن و معانی پنهان 

موجود در متون این آگهی ها رمزگشایی شود.
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سؤال های تحقيق
کدام معانی صریح و ضمنی و اسطوره های موجود در آگهی های خدمت عمومی از تلویزیون، . 1

طی سال 1397 با موضوع حمایت از کاالی ایرانی پخش شده اند؟  
تولیدکنندگان این نوع تبلیغات از چه نشانه ها و رمزگانی برای بیان پیام خود استفاده  کرده اند؟ . 2

چارچوب نظری 
 )Roland Barthes( نشانه شناسی هم به عنوان نظریه و هم به عنوان روش مطرح شده است. روالن بارت
یکی از چهره های برجسته در حوزة نظریة ادبی و فرهنگی معاصر است. آثار او، بر طیف گسترده ای 
از گرایش های نظری مانند ساخت گرایی، پساساختارگرایی، نشانه شناسی، مطالعات ادبی و نقد ادبی 
روانکاوانه تأثیر گذاشته است )آلن، 1397(. او نخستین کسی بود که به مطالعة رسانه ها بر اساس چگونگی 
تولید معنا پرداخت. بارت   )1997( بر این باور بود که با بررسی متون به کارگرفته شده در تبلیغات، عالوه 

بر معنای سطحی که در ظاهر کالم دیده می شود، چند الیه معنایی نیز به دست خواهد آمد.
بارت نشانه شناسی را، الگویی برای خلق معنا می داند و از نظر او، نشانه همان رابطه ای است 
که بین دال و مدلول برقرار می شود )آلن، 1393: 73(. تفاوت دیدگاه بارت با سوسور در این بود 
که سوسور فقط به معنای صریح نشانه ها پرداخته، اما بارت معتقد است یک نشانه ممکن است 
زنجیره ای از معانی ضمنی داشته باشد؛ یعنی نشانه ای که از رابطة یک دال و مدلول شکل گرفته، در 

حکم دالی جدید برای مدلولی دیگر قرار می گیرد. )باقری خلیلی و دیگران، 1393(
در نظام نشانه شناسانة بارت، دال، معنا ـ شکل خوانده می شود، مدلول، مفهوم و به نشانه یا 
داللت اطالق می شود. بنابراین بارت، مدل مشهور سوسور یعنی دال/ مدلول/ نشانه را، به فرمول 
دیگری تبدیل می کند که شامل معناـ  شکل/مفهوم/داللت است. در اینجا باید توجه کرد نشانة نظام 
اول به دال نظام دوم تبدیل می شود؛ یعنی دالی که خود متشکل از معنا و شکل است. مفهوم، همان 
جایگاهی را در فرمول دوم دارد که مدلول در فرمول اول و نسبت داللت با نشانه نیز از همین 
قاعده تبعیت می کند. به همین روش می توان تا بی نهایت جلو رفت )اباذری، 1380(. بارت، در 
کتاب بعدی خود، عناصر نشانه شناختی، واژة داللت صریح )Denotation( را به جای داللت اولیه 
و واژة داللت ضمنی )Connotation( را به جای داللت ثانویه مورد استفاده قرار می دهد. او مدعی 
است در سطح داللت ثانویه است که اسطوره )Myths( به وجود می آید، بنابراین اسطوره “ نظام 

نشانه شناسانة مرتبه دوم” است. )همان(
معنای صریح عبارت است از معنای عرفی و شناخته شدة یک کلمه آن طور که در فرهنگ 
ثانوی  یا داللت های  اما معنای ضمنی شامل “ سایه روشن های معنایی”  لغت ثبت شده است، 
نمی خورد. چشم  به  لغت  فرهنگ های  در  معمول  طور  به  که  می شود  واژه ها  فرهنگی   و 

)پاینده، 1397: 282(
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جدول 1.  سطحاولیهوثانويهقاعدهنشانهشناسیسوسورازديدگاهبارت

داللتاولیه)معنایصريح(
مدلول اولدال اول

نشانةاول

داللتثانويه)معنایضمنی(
مدلولجديددالجديد

نشانةجديد

در داللت صریح )مستقیم( تمایل به ارائة معنای معین، ملفوظ، آشکار یا مطابق عقل سلیم برای نشانه 
وجود دارد. در این نوع داللت، تعداد زیادی از اعضای یک فرهنگ مشترک، حول آن توافق دارند. 
داللت مستقیـم را می توان صرفـاً  معنای طبیعـی مشاهده کرد. اما داللت ضمنی، برای ارجاع به معناهای 
اجتماعیـ  فرهنگی و شخصی نشانه ها به کار می رود، این نوع داللت به طبقه، جنس و نژاد تفسیرگر 
بستگی دارد؛ زیرا چندمعنایی و در برابر تفسیر، گشوده هستند و به فرایند طبیعی سازی می پردازد )چندلر، 
1397(. »نشانه شناسان به داللت های ضمنی توجه بسیار بیشتری از داللت اولیه دارند و در واقع هدف 

اصلی آنها کشف همین داللت های ضمنی )ثانویه( است.« )کوثری، 1387 : 38(
در مرحلة اسطوره، نشانه ها بازتابی از اصلی ترین مفاهیم متغیرهای فرهنگی اند، که حامی یک 
دیدگاه جهان شمول خاص مانند پدرساالری، آزادی، خردگرایی، عین گرایی، نژادپرستی و غیره 
هستند )همان: 217(. »اسطوره از نظر بارت شیوة تفکر یک فرهنگ درباره چیزی است، شیوه ای از 

تعبیر یا درک آن«. )فیسک، 1386: 131( 
اسطوره ها از مطالعة داللت های ضمنی متون شناسایی می شوند. آنها مفاهیم فرهنگی را که 
زیربنای ایدئولوژی ها و جهان بینی هایی همچون آزادی و فردگرایی هستند، بازنمایی می کنند و 
ارزش ها و باورهایی را که فرهنگی و تاریخی هستند، طبیعی و مبتنی بر عقل سلیم جلوه می دهند 
)سجودی، 1393(. بارت )1395( معتقد بود که اسطوره نوعی گفتار است؛ هر نوع گفتاری می تواند 
اسطوره باشد. از این رو اسطوره به طور کامل، زمان مند و مقید به تاریخ و جامعه و ممکن است بر 
حسب نوع متن و نیز شرایط تاریخی یا فرهنگی خواننده یا بیننده، معانی مختلفی پیدا کنند. آنچه 
که باعث می شود خواننده، به صورت ساده اندیشانه اسطوره ها را مصرف کند، این است که او آن 
را نه به صورت یک نظام نشانه شناسی، بلکه به صورت یک امر طبیعی می پندارد. خواننده رابطة 
دال و مدلول را طبیعی و نوعی نظام حقایق فرض و قرائت می کند، اما هر نظام نشانه شناختی نوعی 
نظام نشانه هاست و اسطـوره چیزی مگـر نظامی نشانه شناختی نیست. )بارت، 1973 به نقل از 

استوری، 1386(
اساس کار بارت، در تحلیل اسطوره شناختی عبارت از ایجاد تمایز میان داللت اولیه )معنای 
صریح( و داللت ثانویه )معنای ضمنی( است. به منظور تحلیل آگهی های این مقاله نیز از الگوی 
بارت استفاده می شود و آگهی ها بر اساس دو سطح معنای صریح و ثانویه مورد بررسی و تحلیل 
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قرار خواهند گرفت؛ زیرا بسیاری از تولیدکنندگان آگهی ها سعی دارند از طریق این تبلیغات معنا و 
بار ایدئولوژیکی خاصی را به مخاطبان القا کنند. 

روش شناسی پژوهش 
نخست

سلبی و کاودری )1380( در کتاب بررسی راهنمای تلویزیون پنج عرصة راه گشا را، برای بحث 
دربارة متون رسانه ای پیشنهاد می کنند که عبارت  از سازه، مخاطب، روایت، رده بندی و عوامل تولید 
است. با توجه به هدف تحقیق مقاله حاضر از این پنج عنصر، به تحلیل دو عنصر سازه و روایت 

پرداخته می شود. 
سازه. تمام متون رسانه ای، با استفاده از زبان خاص رسانه ساخته می شوند و رمزهایی که انتخاب 
می شوند، اطالعات فرهنگی خاصی را منتقل می سازند. سازه دو وجه دارد: الف. میزانسن، شامل: 
صحنه پردازی، وسایل صحنه، رمزهای ارتباط غیرکالمی و رمزهای لباس؛ ب( رمزهای فنی 
سازه، شامل: اندازة نما، زاویة دوربین، نوع عدسی، ترکیب بندی، وضوح، رمزهای نورپردازی، 

رمزهای رنگ و فیلم خام. 
روایت. وقتی هر نوع آگهی یا متن رسانه ای را، بر اساس روایت تحلیل می کنیم، به سه سطح 
اساسی می رسیم: سطح نخست جنبة توصیفی دارد و چیزی را توصیف می کند که در داستان 
رخ می دهد، سپس می توانید از توصیف صریح پیش تر رفته و به تأویل هایی بپردازید که معانی 
ضمنی متن را مطرح می سازند. در نهایت می توانید افکارتان را در مورد معانی ضمنی در روایت 
توضیح دهید، که متن آنها را می گوید، و بدین ترتیب آنها را تکامل بخشید )سلبی و کاودری، 
1380(. می توان گفت این همان چیزی است که روالن بارت از آن تحت عنوان داللت صریح، 

ضمنی و اسطوره نام برده است.

دوم
همچنین شیوة تحلیل آگهی ها در این مقاله بر اساس روش شناسی بارت است که به تفصیل تشریح شد.

جامعۀ آماری
تمام 9 آگهی،  که با موضوع حمایت از کاالی ایرانی، تولید و در سال 1397 از شبکه های مختلف 

تلویزیونی پخش شده اند، جامعة آماری این پژوهش را تشکیل می دهند1. 

روش نمونه گيری و نمونۀ آماری

در این پژوهش، نمونه گیری صورت نگرفت، هر 9 آگهی مرتبط با حمایت از کاالی ایرانی را 
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پژوهشگران به شیوة کل شماری مشاهده کرده و مورد تحلیل قرار دادند؛ ولی به دلیل تشابه آگهی ها 
و اشباع نظری داده به ارائة نتایج بررسی پنج آگهی بسنده می شود. 

اعتماد و اعتبار

هدف  با  متعدد  کاربردهای  در  فن خاصی  آیا  که  دارد  امر  این  بر  داللت  )پایایی(  »اعتماد 
میکوت و  مورهاوس   .)322  :1390 )ببی،  خیر«  یا  می یابد  دست  یکسانی  نتایج  به   مشابه، 
)Morehouse & Meykut, 2002( معتقدند که با استفاده از چهار عامل می توان به بحث اعتمادسازی 

در تحقیق رسید: استفاده از چندین روش، بازرسی مسیر کسب اطالعات، وارسی از سوی افراد 
تحت بررسی و گروه پژوهی. در مقالة حاضر، محققان برای رسیدن به پایایی از شیوة چهارم یعنی 
گروه پژوهی استفاده کرده اند. بدین  صورت که در یکی از درس های اصول تبلیغات دانشکدة علوم 
ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی از استاد مربوطه خواسته شد این آگهی ها را، در کالس درس به 
نمایش و بحث بگذارد و دیدگاه های مختلف را، دربارة قضاوت محققان جویا شود، نتیجه اینکه 

قریب به اتفاق دانشجویان دیدگاه ها را منطقی دانسته و نتایج را تأیید کردند. 

روايی )اعتبار(

به درجه ای اشاره دارد که مقیاس تجربی به اندازة کافی معنای واقعی مفهوم مورد نظر را انعکاس 
دهد )ببی، 1390(. روایی این مقاله از نوع اعتبار سازه است. این اعتبار »رابطـة بین ابزار تحقیق 
با مفاهیـم و پیش فرض های نظری را می سنجد« )مروی و فرقانی، 1393: 57(. پس با توجه اینکه 
تحلیل نشانه شناسانة متون برگرفته از اصول و مفاهیم نظری تحقیق است، می توان گفت مقالة حاضر 

دارای اعتبار سازه است. 

تحليل نشانه شناسی آگهی ها
آگهی شمارة 1. كارگر نمونه يا باركش نمونه؟ 

در این آگهی ابتدا کارگری میانسال، کارتون یک یخچال را به سختی از پله ها باال می برد. در 
مسیر کارتون به چراغ سقف برخورد می کند، همه جا تاریک می شود و به دلیل سنگینی بار، کارگر 
به زمین می خورد. در صحنة بعد زن جوان صاحبخانه، آب قند به پیرمرد تعارف می کند. پیرمرد 

نگاهی به جعبه های اثاثیه می اندازد و می گوید. 
»به سالمتی خانه جدیده؟ «

زن جوان: »بله«. همزمان، بدون نمایش تصویر همسر آن زن، صدایش به گوش می رسد که 
پشت تلفن با عصبانیت می گوید: 

»آقا شما گفتید این پلوپز ایتالیاییه ولی چینیه. برای چی با آبروی مردم بازی می کنید؟« 
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برد. در مسیر کارتون به چراغ ها باال میخچال را به سختی از پلهک یکارتون ی ،کارگری میانسال هی ابتداگاین آدر 
زن بعد  ةخورد. در صحنبه زمین می ، کارگریل سنگینی باربه دل و شودهمه جا تاریک می کند،سقف برخورد می

  .گویداندازد و میهای اثاثیه میمرد نگاهی به جعبهپیر. کندتعارف میبه پیرمرد  آب قند ،جوان صاحبخانه
  به سالمتی خانه جدیده؟

ت عصبانیبا تلفن رسد که پشت صدایش به گوش می ،آن زن همسرنمایش تصویر بدون  ،زمانهم. «بله»: زن جوان
 گوید: می

  «کنید؟یه ولی چینیه. برای چی با آبروی مردم بازی میآقا شما گفتید این پلوپز ایتالیای

 
 1شماره  آگهیی از ینما .1شکل  

  «.هلل همه شونم که خارجکیهءاماشا»گوید: کند و میخانه نگاه می لوازممجدداً مرد کارگر به 
 «. نه دیگهدهن پرک»دهد: و زن پاسخ می

کنم شما ش فکر میاهمه»: زن «میالی شوهرتو پر کنی؟خواهی دهن فامی»گوید: میخندد، که میدرحالیپیرمرد 
  «.رو یه جا دیدم

 : من حافظم. حافظ کوشا. مرد
کند. . در نمای بعد همسر زن در حین پرداخت حق الزحمه از کارگر خداحافظی میشوددر ادامه مکالمه قطع می»

. پس از (داند که مخاطب از آن خبر ندارداو چیزی می) .روددرهم فرو میاز ناراحتی زن جوان  ةچهراین صحنه  در
گفتم. همون  ،گوید: آره دیگهخورد و با عصبانیت میبندد. دوباره گوشی زنگ میرفتن پیرمرد، همسر زن در را می

  «آلمانیه.
در این کند. بیند که از پنجره پیرمرد را نگاه میمی را در حالی و زن جوانزند با قطع تلفن همسرش را صدا می

من حافظم. حافظ »: شودشود و صدای پیرمرد پخش مینواخته می آلودیتصویر موسیقی حزن ةزمینلحظه در پس
 «سال پیش خودت با من مصاحبه کردی.سه  ،کوشا، کارگر نمونه صنعت یخچالسازی، دو

 
 

شکل 1.  نمايیازآگهیشماره1

مجدداً مرد کارگر به لوازم خانه نگاه می کند و می گوید: »ماشاءاهلل همه شونم که خارجکیه«. 
و زن پاسخ می دهد: »دهن پرکنه دیگه.«

پیرمرد درحالی که می خندد، می گوید: »می خواهی دهن فامیالی شوهرتو پر کنی؟« 
زن: »همه اش فکر می کنم شما رو یه جا دیدم.« 

مرد: »من حافظم. حافظ کوشا«. 

در ادامه مکالمه قطع می شود. در نمای بعد همسر زن در حین پرداخت حق الزحمه از کارگر 
خداحافظی می کند. در این صحنه چهرة زن جوان از ناراحتی درهم فرو می رود. )او چیزی می داند 
که مخاطب از آن خبر ندارد(. پس از رفتن پیرمرد، همسر زن در را می بندد. دوباره گوشی زنگ 

می خورد و با عصبانیت می گوید: »آره دیگه، گفتم. همون آلمانیه.« 
با قطع تلفن همسرش را صدا می زند و زن جوان را در حالی  می بیند که از پنجره پیرمرد را 
نگاه می کند. در این لحظه در پس زمینة تصویر موسیقی حزن آلودی نواخته می شود و صدای پیرمرد 
پخش می شود: »من حافظم. حافظ کوشا، کارگر نمونه صنعت یخچال سازی، دو، سه سال پیش 

خودت با من مصاحبه کردی.«

تحليل آگهی شمارة 1

در این تبلیغ، بیشتر نماها متوسط )Medium   shot( هستند که داللت بر رابطة شخصی با سوژه دارد. زاویة 
دوربین هم سطح چشم است که مخاطب احساس نمی کند در سیطرة موضوع یا از آن برتر است، رنگ ها 
سرد و بی روح است و رنگ های شاد و پرهیجان وجود ندارد. رنگ ها از رنگ واقعی خود کمرنگ تر 
هستند، تا بیش از پیش حس دلسردی را القا کند. لباس همسر زن مشکی است. معانی منتسب به رنگ 
سیاه عبارت از ظلمت، گناه، جادو، شیطـان، عـزا، مـرگ، ثروت، زیبایـی، پوشانندگی، وقـار، سنگینی، 
رازآلودگـی، جهـل و نـادانـی است )ابوالحسنی چیمه، 1384: 30ـ  118(. از آنجا که زن جویای احوال 
کارگر شده و با او وارد گفت وگو می شود، در حالی که همسرش در سرتاسر آگهی مدام با دیگران درمورد 
جنس کاالها بحث می کند و به وضعیت کارگر و زمین خوردن او بی توجه است، می توان رنگ سیاه 
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پیراهن را نماد جهل او به دلیل عدم حمایت از کاالی ایرانی و غفلت از وضعیت کارگر دانست. 
در تبلیغ مذکور، کارگردان برای بیان هدف خود ناگهان به سراغ موضوع اصلی نمی رود، بلکه مقدمه 
چینی می کند. مقدمه چینی برای برانگیختن حس کنجکاوی مخاطب و تقویت روحیه انتظار در او تا 

رسیدن به اصل آگهی، از شگردهای مؤثر تبلیغات است. )همان(
در این آگهی، چهره ها گریم خاصی ندارند و از جنس خود مردم هستند تا مخاطب، به راحتی 
با آنان ارتباط برقرار کرده و همذات پنداری کند؛ در حالی که به قول جودیت ویلیامسون برای مردم 
آگهی های بازرگانی سفیدپوست، به نسبت جوان، مرفه و به لحاظ فیزیکی جذاب هستند، اگرچه 

به ندرت نمونة واقعی جامعه هستند. )مهدی زاده، 1395: 118(
در ابتدای آگهی، هنگام باال بردن یخچال توسط کارگر، کارتون به چراغ سقف برخورد می کند 
و همه جا تاریک می شود، چراغ نماد قدرت، تجارت و کسب و کار است. با خرید کاالی خارجی 
چراغ زندگی کارگران خاموش و زندگی آنها سیاه و تاریک می شود. به عبارت دیگر معنای ضمنی 

آن، این است که حمایت از اجناس خارجی نابودی و سیاهی زندگی کارگران را به همراه دارد. 
این تبلیغ ذهنیت ها و اسطوره  هایی که در ما راجع به کاالی خارجی وجود دارد، نمایش می دهد. 
اولین اسطوره این است که اهالی آن خانه اسیر قدرت برندها و کاالهای خارجی شده اند. در این 
تبلیغ، تمام اثاثیه و جهیزیه نوعروس خارجی است، که مفهوم ضمنی آن، حمایت زوج جوان از 
تولیدکنندگان کشورهای بیگانه است؛ نتیجة آن بیکاری کارگر ایرانی است. در این آگهی، کارگر 
نمونة کشوری، به دلیل کسادی بازار به حمل همان بار خارجی ای )یخچال( می پردازد که خود در 

تولید آن متخصص و نمونه است. 
معنای ضمنی دیگر این آگهی اسطورة قدرت است. اسطورة “ ثروتمند و فقیر” که به اسطورة “ قدرت” 
تعبیر می شود. این را از این جمله دختر جوان که می گوید: »دهن  پرکنه دیگه« می توان درک کرد؛ به این 
معنی که با خرید و استفاده از یک برند خارجی احساس قدرتمند بودن به فرد دست می دهد. به عبارتی، 
مصرف کاالهای خارجی، نشان دهندة برتری و تمایز طبقاتی ما نسبت به دیگرانی است که توانایی خرید 
آن کاالها را ندارند و این نشان از تغییر ارزش ها، سبک زندگی و شکل گیری فرهنگ مادی گرایانه دارد. 

تورستین وبلن )Thorstein Veblen(، جامعه شناس و اقتصاددان اواخر قرن نوزدهم، در نظریه اش 
تحت عنوان “نظریة طبقة تن آسا” )The Theory of the Leisure Class, 1899(، جامعه ای را به 
تصویر می کشد، که سرچشمه های اصلی مصرف در آن، تظاهر و تقلید است؛ که در باالی آن، طبقة 
مالکان قرار دارد، طبقه ای عقیم که از کار کردن دیگران لذت می برد و ناز و نعمت خود را به وسیلة  
مصرف نمایش می دهد، طبقه مرفه گروهی از مردم هستند که تنها دغدغة ارضای نیازهای فیزیکی، 
روانی و روشنفکرانة خود را ندارند، بلکه همواره کاالهایی را برای خـودنـمایـی، نه رفع نیـاز، 

مصرف می کنند. این نـوع مصرف را وبلن “ مصرف نمایشی” می نامد. )پاداش، 1385: 85ـ  69(
وبلن )1396( معتقد بود، مصرف زمانی از معنای طبیعی و اصلی خود فاصله می گیرد، که بتواند 
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انگیزه ای را بیان کند که فرایند متفاوتی از انباشت کاال را در پی داشته باشد. انگیزه ای که ریشة 
مالکیت از آن آب می خورد چشم وهمچشمی است. همین انگیزة چشم وهمچشمی در سیر تکامل 
خود، نهاد مالکیت را شکل می دهد و این نهاد در همة جنبه های تکامل ساختار اجتماعی نفوذ پیدا 

می کند. داشتن ثروت، بزرگی و افتخار می آورد و این امتیاز رشک بر انگیزی است.  
وبلن، در مورد سرچشمه های اجتماعی رقابت در زندگی بشری معتقد بود، حرمت نفس بازتاب 
همان حرمتی است که دیگران برای انسان قائل می شوند. بنابراین اگر شخصی، به خاطر عدم توفیق در 
کوشش های رقابت آمیز مورد پسند جامعه، چنین حرمتی را به دست نیاورد، از فقدان حرمت نفس رنج 
خواهد برد. در یک فرهنگ رقابتی، که انسان ها ارزش شان را در مقایسه با ارزش دیگران می سنجند، 
هرکسی پیوسته در تکاپوی این است که از دیگران پیشی بگیرد. از دید وبلن مصرف چشم گیر، تن آسایی 
چشم گیر و نمایش چشم گیر، نمادهای بلندپایگی وسایلی هستند که انسان ها با آنها می کوشند تا در چشم 

همسایگانشان برتر جلوه کنند و برای خودشان نیز ارزش بیشتری قائل می شوند. )کوزر، 1392(
اسطورة دیگر این آگهی، دستیابی به امنیت و آرامش به وسیلة خرید کاالهای خارجی است. در 
واقع با خرید اجناس خارجی و احساس نزدیکی به قدرت و اطمینان از کیفیت آن کاال نوعی شادی، 
آرامش و احساس امنیت در مصرف کننده ایجاد می شود. این واقعیت را، هم در جملة کارگر خطاب 
به نوعروس، زمانی که گفت: »می خوای دهن خانواده شوهر رو پر کنی؟« می توان یافت و هم در 
آشفتگی، عصبانیت و عدم آرامش همسر زن جوان، وقتی کاالی خارجی به دستشان نرسیده بود. 

معنای ضمنی دیگر این آگهی، این است که کاالی خارجی خوب است چون باعث حفظ آبروی ما 
می شود. پس فقط به منظور حفظ حیثیت و پز دادن در برابر دیگران به سراغ اجناس خارجی می رویم. 
اسطورة دیگر این تبلیغ، این است که جنس خارجی یا غربی خوب است چون ساختة غرب است. ما “ 

دیگری” )غربی( را همیشه در ذهن خود ارج می نهیم و به محصوالتش احترام می گذاریم.
همچنین در این تبلیغ بر جهالت، غفلت و خودخواهی این زوج جوان نیز تأکید می شود. زن 
خبرنگاری که در حوزة کاری خود با کارگر نمونه مصاحبه می کند، می توانست با تهیه گزارشی از 
وضعیت امروز همان کارگر، مسئوالن و مردم را متوجه شرایط پیش آمده کند؛ اما به اندازه ای به فکر 
خودنمایی در برابر دیگران )خانوادة شوهر( و اسیر قدرت کاالهای خارجی شده که همنوع خود 
را فراموش کرده  و از احوال او غافل شده  است. در واقع آگهی تلنگری است به مخاطب به منظور 
بیدار شدن از خواب غفلت و تغییر در نوع نگاه انسان به اطرافیانش؛ به خصوص اینکه زن خانواده، 
یک خبرنگار است که از او انتظار می رود به عنوان یک عامل تغییر و یک روشنفکر، مروج کاالی 

ایرانی باشد نه مصرف کننده کاالی خارجی. 
موضوع دیگری که در این تبلیغ حائز اهمیت است این است که حتی خبرنگاری که با کارگر 
نمونة کشوری مصاحبه کرده بود، برای خرید جهیزیه اش به سراغ کاالهای خارجی می رود. در اینجا 
از صنعت ادبی مجاز مرسل استفاده شده است؛ به این معنی که جزء نشان داده شده معموالً به عنوان 
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کل مدلول تلقی می شود، برای مثال یک زن سفیدپوست طبقة متوسط بر همة زنان داللت می کند 
)بارت، 1974: 162 به نقل از چندلر، 1397(. در این آگهی نیز این زن جوان نماد سایر زنان جوان 

تحصیل کرده ای است که کاالی خارجی را ترجیح می دهند.
نکتة دیگر این تبلیغ استفاده از اسم “حافظ کوشا” برای کارگر است. حافظ می تواند بیانگر این 
باشد که این کارگر از سویی حافظ صنعت یخچال سازی در سطح جزیی و صنعت داخلی کشور 
در سطح کلی است و از سوی دیگر حافظ خانوادة خود، برای گذران معیشت است. کوشا بودن او 

نیز معرف تالش و کوششی است که در این زمینه می کند. 
زنجیرة  معانی این تبلیغ را می توان این گونه خالصه کرد: استفاده از کاالی خارجی مترادف است 
با خوش سلیقگی، نمایش ثروت یا القای تعلق به طبقة اجتماعی باال، خودنمایی در برابر دیگران، 
احساس امنیت و آرامش، به دست آوردن حیثیت و آبرو، احساس قدرت داشتن و برتری نسبت به 

سایرین، تغییر در سبک زندگی، ارزش ها و فرهنگ جامعه. 

تبليغ دوم: بازگشت كارگران به كارخانه 
به  لوازم خانگی موجود در یک فروشگاه را   )Pan( افقی  با حرکت  نمای نخست، دوربین  در 
تصویر می کشد و در نمای بعد یک خانم در حال تماشای این لوازم است. در صحنة بعد مردی 

دست فروش، در خیابان بساط روسری پهن کرده و فروشنده به مشتری  می گوید: 
»آبجی اون تُرکه ها!«

در صحنة بعد مرد دیگری در اتوبوس، کفی کفش می فروشد و ناخواسته، پاکت پالستیکی ای که 
پشت سرش قرار دارد، به صورت یکی از مسافران اتوبوس، که در حال خواندن روزنامه است، برخورد 
می کند؛ او ناراحت شده و غر می زند. در صحنة بعد مردی، در حالی که از بیکاری با سبیل خود بازی 
می کند،  روی موتور نشسته و در جست وجوی مسافر است، در ادامه برش زده می شود به مردی که 

جلوی شیشة یک مغازة پیتزا فروشی ایستاده و به اطالعیه ای که روی شیشه زده شده توجه می کند: 
»به یک فروشنده نیازمندیم.«

15 
 

در  کشد ولوازم خانگی موجود در یک فروشگاه را به تصویر می (Pan) حرکت افقیدوربین با  ،نخستدر نمای 
پهن در خیابان بساط روسری  ،فروشدست یمرد بعد ة. در صحناستزم در حال تماشای این لوا یک خانم نمای بعد

 گوید: می به مشتریو فروشنده  کرده
 «ها!آبجی اون تُرکه»

قرار ای که پشت سرش پاکت پالستیکی ،ناخواستهفروشد و کفی کفش می ،در اتوبوس بعد مرد دیگری ةدر صحن
 غر و هدشناراحت  او ؛کندل خواندن روزنامه است، برخورد میکه در حا ،به صورت یکی از مسافران اتوبوس دارد،

روی موتور نشسته و در   ،کندکه از بیکاری با سبیل خود بازی میحالی در ،بعد مردی ة. در صحنزندمی
پیتزا فروشی ایستاده و به  ةیک مغاز ةی که جلوی شیششود به مردده میجوی مسافر است، در ادامه برش زوستج

 کند: ای که روی شیشه زده شده توجه میاطالعیه
 «به یک فروشنده نیازمندیم.»

 

 
 

 2آگهی شماره ی از ینما .2شکل 
دهد. زن های چند جنس خارجی را توضیح میشود و فروشنده ویژگیمجدد دوربین وارد مغازه می ،بعد ةدر صحن
 پرسد: می ، زیر چانه قرار داده که دست خود را متفکرانهدرحالی

 «ش رو ندارید؟ایرانیا»
خورد، شود، ابتدا گوشی تلفن همراه مرد دستفروش زنگ میدر این لحظه ریتم و موسیقی تبلیغ تند و شاد می

مرد موتورسوار و درنهایت مردی که جلوی مغازه ود به مرد داخل اتوبوس، سپس شبعد از آن تصویر برش زده می
آن مردها با تعجب و خوشحالی  ةهم شنود،ی از پشت گوشی نمییمخاطب هیچ صدا پیتزا فروشی ایستاده بود.

 گویند: می
  «سر کاریه؟ کجا؟ ؟جون من»

شکل 2.  نمايیازآگهیشماره2
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در صحنة بعد، مجدد دوربین وارد مغازه می شود و فروشنده ویژگی های چند جنس خارجی را 
توضیح می دهد. زن درحالی که دست خود را متفکرانه زیر چانه قرار داده،  می پرسد: 

»ایرانی  اش رو ندارید؟«
در این لحظه ریتم و موسیقی تبلیغ تند و شاد می شود، ابتدا گوشی تلفن همراه مرد دستفروش 
زنگ می خورد، بعد از آن تصویر برش زده می شود به مرد داخل اتوبوس، سپس مرد موتورسوار 
و درنهایت مردی که جلوی مغازه پیتزا فروشی ایستاده بود. مخاطب هیچ صدایی از پشت گوشی 

نمی شنود، همة آن مردها با تعجب و خوشحالی می گویند: 
»جون من؟ سر کاریه؟ کجا؟« 

در ادامه افرادی که اطراف آنها هستند، با تعجب به چهرة آنان نگاه می کنند، آنها چیزی را 
می بینند که هنوز نه مخاطب و نه سوژه، یعنی کارگران، از آن آگاه نیستند و آن تبدیل لباس کارگران 
به یونیفورم کارخانه است. کارگران با قطع تلفن، شتابان و خوشحال به سوی کارخانه می روند، 
حتی یکی از آنها در میانة راه پسرکی را که در خیابان در حال خوردن بستنی است، می بوسد و با 

خوشحالی فریاد می زند: 
»دارم برمی گردم سر کار.« 

در صحنة بعد، مخاطب ابتدا فضای سیاهی می بیند که کل تصویر را پر کرده است، به تدریج در 
کارخانه باز می شود و دوربین با زوم به جلو، به سوی کارگران می رود و آنان وارد کارخانه شده و 

مشغول کار می شوند. صدای مردان و زنانی در پس زمینه تصویر شنیده می شود: 
»می شه ایرانی اش رو بدین؟ ایرانی اش خیلی بهتره. آقا اینا تولید داخله؟ ...«

تحليل آگهی شماره 2

این تبلیغ، سه صحنة فروشگاه، خیابان و کارخانه دارد. فروشگاه مملو از کاالهای خارجی و خیابان 
پر از دستفروش است، دستفروشانی که روزی کارگر کارخانه بودند و اکنون به دلیل اقبال ایرانیان به 
کاالی خارجی بی کار شده و به شغل های کاذب روی آورده اند و کارخانه بسته ای که با خرید جنس 
ایرانی باز می شود. اکثر نماها در این تبلیغ، نمای متوسط هستند، که داللت بر رابطة شخصی با سوژه 
دارند، از دید جان فیسک )1380( معموالً فاصلة دوربین در تلویزیون، از نمای متوسط تا نمای 
نزدیک است؛ این نوع نماها باعث ارتباط راحت و دوستانة بیننده با شخصیت های فیلم می شود. 
کارگردان، برای نمایش تعجب کارگران، با شنیدن باز شدن کارخانة و نیز تعجب مشتری هنگامی 
که مشخصات کاالی ایرانی را نمی شنود، به منظور القای احساس همدردی و همذات پنداری، از 
نمای درشت استفاده می کند. زاویة دوربین، هم سطح چشم است که سوژه ها را به حالت مساوی 
به تصویر می کشد؛ تا مخاطب خود را به جای بازیگران تبلیغ قرار دهد. ترکیب بندی، نامتقارن 
است، که احساس روزمرگی و طبیعی بودن را القا می کند. تمام نماها )پس زمینه و پیش  زمینه( دارای 
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وضوح یکسانی هستند، که داللت بر اهمیت همه چیز در نما دارد. رمزهای نورپردازی، کم تضاد 
است که حالت واقع گرایانه و روزمره دارد. 

کارگردان، در این آگهی از برش های مستمر، در سکانسی که زن خریدار کاالی ایرانی انتخاب می 
کند و گوشی تک تک کارگران زنگ می خورد و دائم صحنه به کارگر دیگری برش می خورد، برای 
القای هیجان به مخاطب استفاده کرده است؛ زیرا در نشانه شناسی تصویر، از برش برای جلب توجه و از 
برش های سریع و پشت سر هم برای خلق هیجان استفاده می شود. در نخستین صحنه ای که کارخانه به 
تصویر کشیده می شود، مخاطب یک نمای کاماًل سیاه و تاریک را مشاهده می کند. استفاده از رنگ سیاه، 
برای بسته بودن کارخانه، نماد سیاهی زندگی کارگران در ایام بی کاری است. دوربین از عقب رو به جلو 
)Dolly In( می آید، که به معنای بررسی و جلب توجه مخاطب به چیز خاصی است، در کارخانه باز 

می شود و کارگران که پشت در ایستاده اند، وارد کارخانه می شوند، این بار همان کارخانه روشن و کارگران 
مشغول کار می شوند؛ این نیز به معنای رونق مجدد کسب و کار است. 

در این تبلیغ، هیچ یک از بازیگران معروف نیستند، چهره پردازی ها، معمولی است و بر خالف 
افرادی هستند که مخاطب در  بازرگانی، آرایش خاصی ندارند؛ شخصیت ها از جنس  تبلیغات 
زندگی روزمره هزاران بار با این افراد مواجه می شود تا حس واقعی  بودن بهتر به بیننده منتقل شود.
از  نوعی  داستانک،  است.  استفاده کرده  داستانک  از یک  بیان هدف خود  برای  آگهی،  این 
تأثیری واحد در  القای  به  آن  بسیار موجز است که همچون داستان کوتاه همة عناصر  روایت 
خواننده معطوف اند؛ اما تعداد واژگان آن از دوهزار واژه تجاوز نمی کند. مانند آگهی های تجاری، 
که گفت وگوی شخصیت ها، زمان و مکان یا زنجیرة  رویداد، باید به گونه ای انتخاب و ترکیب شود 

“ پیام” آگهی را، مدت زمانی کوتاه، به نحوی مؤثر به ذهن بیننده متبادر کند. )پاینده، 1385( 
داستانک برای رخ دادن، به زمینه ای )Exposition( نیاز دارد که شخصیت ها، روابط بین آنها و 
زمان و مکان خاص داستان را روشن کند. این تبلیغ نیز، در چنین زمینه ای رخ می دهد )دست فروشی 
کارگران در خیابان(، سپس بر اثر کشمکش )Conflict( بین شخصیت ها رویدادی اتفاق می افتد که 
چون هنوز به سرانجام قطعی نرسیده، باید ادامه یابد، که “ کنش خیزان” )Rising Action( نامیده 
می شود )زنگ خوردن تلفن همراه کارگران و خوشحالی آنان(. اوج )Climax( داستان  بخشی از 
پیرنگ )Plot( است که کشمکش به باالترین میزان خود می رسد و به آن پاسخی داده می شود، )تغییر 
رنگ لباس ها و خوشحالی کارگران از بازگشت به کار و حرکت به سمت کارخانه( هرچند شاید هم 
حل نشود. پس از رسیدن به اوج، ضرباهنگ داستان کند می شود و مخاطب درمی یابد که داستان رو 
به اتمام است، که به آن “ کنش افتان” گویند )باز شدن در کارخانه(. درنهایت، به آخرین بخش از 
داستان، یعنی “ گره گشایی” ))Denouement )ending of plot( می رسیم که پیچیدگی های پیرنگ 

یا ابهام های آن از بین می رود )ورود کارگران به کارخانه و شروع مجدد به کار(. )همان(
در این تبلیغ، یک اسطورة اصلی از دیدگاه روالن بارت وجود دارد، آن اسطورة بهتر بودن کاالی 
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خارجی نسبت به کاالی ایرانی است؛  این را هم از صحبت دستفروش، که به تُرک بودن روسری اشاره 
می کند هم از توضیحات فروشنده که فقط کاالهای خارجی را معرفی می کند، می توان دریافت و تالش 
می شود با این اسطوره مبارزه شود. در این تبلیغ سعی شده، این گونه به مخاطب القا  شود که برای حل 
معضل شغل های کاذب نظیر دست فروشی، الزم است مخاطبان و مصرف کنندگان به کاالی ایرانی توجه 
و از آن حمایت کنند، تا کارگران به سر کار برگردند. اما نکته ای که مغفول مانده، این است که در طول 
تبلیغ هیچ اشاره ای به کیفیت خوب کاالی ایرانی نمی شود؛ در واقع این سؤال باقی می ماند که آیا مخاطبان 

تنها  به دلیل حمایت از تولید ملی و راه اندازی کارخانه ها باید به خرید کاالی ایرانی روی آورند؟ 
در این آگهی، تعداد زیاد دست فروشان در خیابان به معنی تعطیلی کارخانه ها، بی کاری کارگران و 
سرگردانی آنان در خیابان است؛ موضوعی که افراد زیادی از وجود آن ناراضی هستند. این را در صحنة 
برخورد نایلون مرد دست فروش، با چهرة یکی از مسافران اتوبوس می توان برداشت کرد؛ مسافری که کت 
پوشیده و روزنامه می خواند. این شخص نماد افراد اهل مطالعه و دانشگاهی است که از وضعیت موجود 
ناراضی هستند. کارگردان می کوشد به مخاطب بگوید که برای رهایی از این وضعیت، باید از تولید داخلی 
حمایت کرد. این نایلون نازک، تلنگری بیدارکننده و نماد توقعی است که از قشر دانشگاهی و فرهیخته 
جامعه می رود که با روشنگری های خود، الگوی اقشار دیگر جامعه نیز باشند. همچنین بیانگر این موضوع 
است، که عدم تمایل به خرید کاالی تولید داخل، نوعی بی توجهی به سرنوشت دیگران است، که عوارض 
آن گریبان خود ما را هم خواهد گرفت؛ زیرا سرنوشت مردم جامعه به هم گره خورده است و کارگردان، 

توجه مخاطب را به عواقب ُکنش ها و رفتار اقتصادی خود جلب می کند. 
پس زنجیرة  معانی )اسطوره های( این تبلیغ را می توان این گونه خالصه کرد: استفاده از کاالی 
خارجی  مساوی است با بسته شدن کارخانه ها، بی کاری کارگران، شرایط نامطلوب اقتصادی، روی 

آوردن آنان به دستفروشی و مشاغل کاذب، نارضایتی شهروندان از وضعیت موجود و برعکس.

تبليغ سوم: نان مردم را آجر نکنيم
در این تبلیغ، ابتدا با نمای دور )Long shot( و نورپردازی تیره، مرد کارگری در رختکن نشان داده 
می شود. از نمای دور، به منظور نمایش محل وقوع داستان استفاده می شود. در صحنة بعد، در خانه ای با 
نورپردازی روشن، مادر در حال پختن ناهار است؛ بالفاصله برش می خورد به همان رختکن و باز دوربین 
وارد خانه می شود. این برش سریع به رختکن و خانه، نشان  می دهد که خانه متعلق به همین کارگر است. 
در این صحنه، مادر غذای کودک را می کشد و به نشانة محبت سر کودک را نوازش می کند. چیدمان 
صحنه، نشان دهندة یک خانة معمولی، متعلق به قشر متوسط رو به پایین جامعه است. در این صحنه، تضاد 
رنگ ها با صحنة قبلی )رختکن( کاماًل به چشم می خورد، در خانه زندگی جریان دارد و در پس زمینة 
تصویر صدای مجری برنامه خندوانه به گوش می رسد. دوباره برش زده می شود به همان صحنة نخست، 

این جا کارگر در کمد را قفل می کند و این به معنی تمام شدن یک روز کاری است. 
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در صحنة بعد، ابتدا نمای درشت از سبدهای موجود در یک فروشگاه  زنجیره ای و سپس، با ظهور 
تدریجی، )Feed In( مشتریان در حال برداشتن سبد خرید، نشان داده می شوند. هنگامی که آنان در حال 
برداشتن کاال هستند، زاویه دوربین سرباالست )Low Angle Shot( ، که به معنای سلطة سوژه بر مخاطب 
است و نشان از قدرت خرید انواع کاالها توسط مشتریان دارد. در ادامه، خریداران به صندوق می رسند 
و صدای دستگاه بارکدخوان می آید. بالفاصله نمای درشت از یک نان سنگک نمایش داده می شود، مرد 
کارگر آن را برمی دارد و در حالی که در دست چپ سه پاکت میوه و در دست دیگر نان سنگک دارد، به 
سمت خانه می رود. در همین لحظه دوربین، دستگاه بارکدخوان را نشان می دهد، بی درنگ با نمای درشت 
به چهرة مرد، در حالی که به او شوک وارد شده، برش زده می شود. همزمان به داخل فروشگاه و نمای 
نزدیک از برچسب کاالیی برش زده می شود که روی آن نوشته شده است: MADE IN CHINA، دوباره به 
خیابان برش زده می شود، در این صحنه همان کارگر با تعجب به نان سنگک نگاه می کند که یکباره تبدیل به 
 MADE IN ITALY آجر شده است. باز به فروشگاه برش می خورد و برچسب کاالی دیگری که روی آن
نوشته شده است. در اینجا کارگردان از تدوین موازی استفاده کرده است. به »قطع متناوب از یک صحنه 
به صحنه دیگر و نشان دادن تکه ای از یک واقعه و تکه ای از واقعه ای دیگر، به طوری که دو ماجرا به طور 

موازی و متناوب پیش برده می شود ، تدوین موازی گویند.« )دوایی، 1369: 50(
در صحنة بعد، با زاویة سرباال و نمای درشت، غذای روی گاز خانة کارگر نمایش داده می شود، که 
تبدیل به آجر شده است. مادر در حالی که متعجب و ناراحت است، متوجه جیغ فرزند می شود. مخاطب، 
ابتدا کودک را در حالی که ترسیده و نفس نفس می زند، می بیند و دوربین با حرکت عمودی )Tilt( از چهرة 
کودک به سمت ظرف غذا می آید، که تبدیل به آجر شده است. در نمای بعد، برای سومین بار برچسب 
روی کاال یعنی MADE IN TURKEY، به تصویر کشیده می شود. در صحنة بعد مادر در یخچال را باز 
می کند و با حرکت عمودی دوربین از باال تا پایین تمام وسائل موجود در در یخچال نمایش داده می شود، 
که به آجر تبدیل شده اند؛ همزمان، مدام صدای دستگاه بارکدخوان می آید و همزمانی تبدیل شدن تمام 
وسایل یخچال به آجر و این صدا، به معنی خرید کاالهای خارجی توسط مشتریان داخل فروشگاه است.  

19 
 

اصله نمای بالف آید.می خواندستگاه بارکدصدای  رسند ومی صندوقخریداران به  ،توسط مشتریان دارد. در ادامه
که در دست چپ سه پاکت حالی درو دارد مرد کارگر آن را برمی ،شودداده می مایشدرشت از یک نان سنگک ن

خوان را نشان بارکددستگاه  ،ین لحظه دوربینمرود. در همیوه و در دست دیگر نان سنگک دارد، به سمت خانه می
همزمان به داخل شود. ، برش زده میشدهبه او شوک وارد که حالی در ،مرد ةچهربه  با نمای درشتدرنگ بی، دهدمی

 ،MADE IN CHINAآن نوشته شده است: روی که شود برش زده می ییاز برچسب کاال نزدیکفروشگاه و نمای 
که یکباره تبدیل کند نگاه میک با تعجب به نان سنگ این صحنه همان کارگر، در شودبرش زده می به خیابانباره ود
نوشته  MADE IN ITALY برچسب کاالی دیگری که روی آنو خورد برش میفروشگاه به باز  .ر شده استه آجب

قطع متناوب از یک صحنه به صحنه دیگر و »در اینجا کارگردان از تدوین موازی استفاده کرده است. به . شده است
ب پیش برده اوکه دو ماجرا به طور موازی و متنای دیگر، به طوریای از واقعهای از یک واقعه و تکهنشان دادن تکه

 (. 50: 1369ی، ی)دوا« تدوین موازی گویند ،شود می
تبدیل به آجر  هکشود، نمایش داده میکارگر  ةغذای روی گاز خانسرباال و نمای درشت،  ةبا زاوی ،بعد ةدر صحن

که حالی ابتدا کودک را در ،مخاطب .شودمی متوجه جیغ فرزند حت است،امتعجب و نار کهحالی درمادر  .شده است
آید، می ظرف غذاکودک به سمت  ةاز چهر (Tilt) با حرکت عمودیدوربین  و بیندزند، میترسیده و نفس نفس می

به  ،MADE IN TURKEY یعنیبرچسب روی کاال  برای سومین بار ،بعد در نمای .تبدیل به آجر شده است که
ین تمام یاز باال تا پا دوربین عمودیبا حرکت کند و از میبعد مادر در یخچال را ب ةدر صحن شود.می تصویر کشیده

خوان ارکدصدای دستگاه بمدام  ،همزمان ؛اندبه آجر تبدیل شدهکه نمایش داده می شود، در یخچال در وسائل موجود 
کاالهای خارجی توسط به معنی خرید  ،ل یخچال به آجر و این صدایهمزمانی تبدیل شدن تمام وساو  آیدمی

  مشتریان داخل فروشگاه است. 

 
 3آگهی شماره ی از ینما .3شکل 

به عقب زده وحشتکند و با دیدن پدر اخم کرده و شود، پسرک در را باز میبعد زنگ خانه زده می ةدر صحن
دوربین روی  .انددهآن تبدیل به آجر ش هایکه محتواگذارد، روی زمین میهای داخل دستش را رود. پدر پاکتمی

شکل 3.  نمايیازآگهیشماره3
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در صحنة بعد زنگ خانه زده می شود، پسرک در را باز می کند و با دیدن پدر اخم کرده و وحشت زده 
به عقب می رود. پدر پاکت های داخل دستش را روی زمین می گذارد، که محتواهای آن تبدیل به 
آجر شده اند. دوربین روی پاکت زوم می کند و این جمله بر تصویر نقش می بندد: »نان مردم را آجر 
نکنیم ...«. استفادة همزمان از رمزهای تصویری، موسیقی، نوشتاری، حرکتی و غیره موجب می شود 

بیننده پیام را هر چه کامل تر دریافت کنند. 

تحليل آگهی شماره 3

چیدمان صحنه، به کار گرفتن زمان و فضا، برای مشخص کردن رویداد داستان است )زندی، 
1388(. چیدمان صحنة این آگهی، یک زندگی معمولی متعلق به طبقة متوسط رو به پایین را به 
نمایش می گذارد. همچنین، همان طور که اشاره شد، در تبلیغاتی که از تلویزیون پخش می شود 
چهرة زنان و مردان بسیار زیبا و همراه با آرایش و لباس های شیک است تا مخاطب جذب محصول 
شود؛ اما در این تبلیغ، شخصیت های اصلی یعنی ) مرد کارگر و همسرش( لباس و چهره ای معمولی 
و بی آالیش دارند. همچنین برای نمایش حالت اندوه شخصیت ها از نمای درشت )نزدیک( استفاده 
شده است. نمای درشت، برای ایجاد حس نزدیکی و صمیمیت با کاراکترهای فیلم و حس همدردی 

و همذات پنداری مخاطب با قهرمانان فیلم استفاده می شود. )سلبی و کاودری، 1380(
در آگهی مذکور، هیچ دیالوگی بین شخصیت ها رد و بدل نمی شود، بلکه صحنه، وسایل صحنه، 
زوم دوربین بر روی اجناس خارجی، حالت های چهره و غیره جای دیالوگ را پر کرده است و 
کارگردان به خوبی و بدون وجود ارتباط کالمی بین بازیگران منظور خود را به بیننده القا می کند، 
به ویژه در صحنة فروشگاه، آنجا که روی کشور تولیدکنندة کاال و جنس مورد نظر زوم می شود، 

مخاطب بدون هیچ توضیح اضافه، معنای مورد نظر آگهی را درمی یابد. 
در این تبلیغ، کارگردان با بهره گرفتن از یک  ضرب المثل متداول و عوام فهم )نان دیگران را 
آجر نکردن( یک پیوند معنایی بین عدم حمایت از کاالی ایرانی و بی کاری کارگران و قطع امرار 
معاش آنان برقرار کرده است. خرید کاالی خارجی به معنی نوعی بی دردی و بی توجهی به وضعیت 
اقتصادی کشور است، رفتاری که پیامد آن گریبانگیر همه خواهد شد. هر علتی، معلولی دارد و نتیجه 

خرید بدون دقت ما نابودی و بحران اقتصادی کشور در سطح کالن است.
بخشی از این آگهی، در یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ سرشار از کاالهای متنوع رخ می دهد، 
تکثر که بودریار )1389( از آن به وفور و انباشتگی یاد می کند، یکی از چشم گیرترین ویژگی ها در 
توصیف جوامع مصرفی است. او معتقد است که »فروشگاه های بزرگ همراه با رشد سریع انواع 
مواد غذایی کنسرو شده و پوشاک سری دوزی شده، نمای اولیه و مکان هندسی فراوانی را به دست 
می دهند. اما همة این خیابان ها یا ویترین های شلوغ لبریز از کاال با گستراندن بساط فراورده های 
گوشتی و راه اندازی جشنوارة غذا و پوشاک، کاری جز تحریک اشتهای افراد، آن هم به گونه ای 
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جادویی ندارند. در انباشتگی چیزی بیش از مجموع تولیدات نهفته است: شواهدی بر وجود مازاد، 
نفی سحرآمیز و قطعی کمیابی و تصوری از پذیرایی گرم و تجمل آمیز در مکانی خاص«.

در این آگهی نیز در صحنة فروشگاه، مشتریان مدام در پی خرید کاال هستند. آنها حین خرید به 
کشور تولیدکنندة کاال توجهی نشان نمی دهند و بدون دقت، اجناس را از قفسه های خرید برداشته 
و در سبد کاال می اندازند. همة اجناسی که مشتریان خریده اند، ساخت کشورهای خارجی است 
و خریداران با کمک به اقتصاد سایر کشورها )ترکیه، تایلند، چین و ...( به اقتصاد کشور خودمان 
آسیب می زنند. همچنین گویا تمام اجناس موجود در فروشگاه تولید سایر کشورهاست، زیرا حتی 
به صورت تصادفی نیز هیچ یک از خریداران جنس ایرانی را برنداشتند. در این آگهی دو تلنگر به 
دو دسته از مخاطبان زده می شود؛ دستة نخست، به مشتریان که هنگام خرید، کاالی ایرانی تهیه کنند 
و دستة دوم، به فروشندگان و صاحبان فروشگاه های زنجیره ای که اجناس ایرانی را بفروشند که 

نتیجة این تغییر رفتارها، در بلندمدت کمک به چرخة اقتصاد کشور خواهد بود.
اینکه مادر پسربچه را نوازش و کودک برنامة خندوانه تماشا می کند، در قیاس با قطع صدای 
این برنامه، هنگام آجر شدن غذای کودک، نشان می دهد شادی و آرامش خانة کارگر، حاصل کار 
پدر خانواده است؛ پس زندگی شاد همراه با نشاط و آرامش، تابع وضعیت و شرایط اقتصادی است. 
همچنین توجه مخاطب به این نکته جلب می شود که با خرید کاالی خارجی، چگونه همة بنیان های 

جامعه فرو ریخته و زندگی ها از هم پاشیده می شود. 
در آگهی مذکور، یک خانوادة سنّتی ایرانی به تصویر کشیده شده است. مرد خانواده کارگر و 
مادر خانه دار است. در حالی که در محور جانشینی، اگر مادر خانواده شاغل بود، معانی متفاوت 
دیگری به ذهن متبادر می شد. کارگردان برای به تصویر کشیدن وخامت اوضاع، یعنی بیکاری 
مردان در جامعه ای سنّتی که مردها نان آور خانه هستند، چنین خانواده ای را به تصویر کشیده است. 
همچنین این موضوع بیانگر این است که آسیب پذیرترین قشر جامعه، در قبال هجوم کاالهای 
خارجی، کارگران کشور و طبقة متوسط هستند؛ که به طور سنّتی به جز درآمد مرد خانواده درآمد 

دیگری ندارند.
از دیدگاه روالن بارت، زنجیرة معانی ضمنی در این تبلیغ را می توان این گونه خالصه کرد: 
خرید کاالی خارجی مساوی است با حمایت از اقتصاد سایر کشورها، عدم حمایت از اقتصاد ایران، 
بسته شدن کارخانه ها، بی کاری کارگر ایرانی، از بین رفتن روزی و درآمد خانوادة کارگران، ناراحتی 

اعضای خانواده، شرمساری پدر خانواده در برابر همسر و فرزند، از هم پاشیدگی خانواده ها.

تبليغ چهارم: كارگر ايرانی؛ سفرة رنگين
در نمای نخست این آگهی، یک کارگر در حال کار کردن در کارخانه نشان داده می شود و صدای 
مردی روی تصویر، توضیحاتی در مورد ویژگی های “ در” می دهد، به تدریج دوربین رو به عقب 
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بیشتری در قاب تصویر  به تصویر کشیده می شود و کارگران  از کارخانه  می رود و نمای دور 
جای می گیرند، سپس همان مرد دری را می بندد. در این لحظه مخاطب متوجه می شود که این 
مرد فروشنده ای است که برای مشتریان )یک زن و شوهر و دختر کوچکشان( در حال توضیح 
مشخصات “ در” است. در ادامه سایر ویژگی های این کاالی ایرانی بیان می شود و چهرة زن بیانگر 
این است که چندان تمایلی به خرید “ در” ایرانی ندارد. پس از پایان توضیحات فروشنده، پدر و 

مادر هر دو به دخترشان نگاه می کنند و دخترک نیز به عالمت تردید، شانه هایش را باال می اندازد.
در ادامه فروشنده به “در” دیگری که خارجی است، اشاره می کند، به محض اعالم خارجی 
بودن “ در”، زن لبخندی حاکی از رضایت می زند و فروشنده ویژگی های “ در” را توضیح می دهد. 

دوربین با نمای درشت بر جاکلیدی که شکل پرچم آمریکاست، زوم می کند و “ در” باز می شود.
در این تبلیغ، زمانی که “ در” خارجی باز می شود، اتاق خانه یک کارگر نشان داده می شود. با باز 
شدن این در، دو تغییر رخ می دهد: ابتدا تغییر رنگ تصویر از رنگی به سیاه و سفید و همزمان موسیقی 
غمگینی در پس زمینة تصویر نواخته می شود. یک پدر )همان کارگر مشغول به کار در صحنة قبل( همراه 
با دو فرزندش، دور یک سفره خالی نشسته اند. سرها رو به پایین )به سمت سفره( است. دخترک با 
بی حوصلگی در حال بازی با عروسک است و پسر خانواده به دختر خریدار نگاه پرمعنایی می کند )مبنی 
بر اینکه در صورت خرید “ در” خارجی توسط شما سفره ما خالی  و به تبع آن، ما گرسنه می مانیم(. در 
اینجا ارتباط چشمی مخاطب، با هر یک از شخصیت های داستان برقرار و حس اندوه و نگرانی به بیننده 
منتقل می شود. موسیقی تصویر بی کالم است و از ابتدای آگهی وجود ندارد، بلکه درست در نقطة اوج 
داستان آغاز می شود. یعنی زمانی که خانواده کارگر در اتاق نشسته اند و دل نگرانی اعضای خانواده را 
در چهرة آنها می بینیم؛ با این موسیقی حس اضطراب بهتر به مخاطب منتقل می شود. این موسیقی برای 
تأثیرگذاری هرچه بیشتر بر احساسات مخاطب انتخاب شده، تا بیننده نیز مانند دختربچه از لحاظ عاطفی 

تحت تأثیر آن صحنه، )زندگی کارگر( قرار گیرد. 

22 
 

ای است که برای مشتریان )یک زن و شوهر و دختر کوچکشان( شود که این مرد فروشندهلحظه مخاطب متوجه می
 بیانگرزن  ةد و چهرشوهای این کاالی ایرانی بیان میادامه سایر ویژگیاست. در  “در ”در حال توضیح مشخصات 

ایرانی ندارد. پس از پایان توضیحات فروشنده، پدر و مادر هر دو به  “در ”این است که چندان تمایلی به خرید 
 اندازد.ش را باال مییاهشانه ،تردیدکنند و دخترک نیز به عالمت دخترشان نگاه می

زن لبخندی  ،“در ”به محض اعالم خارجی بودن ، کنداشاره میکه خارجی است، روشنده به در دیگری در ادامه ف
دوربین با نمای درشت بر جاکلیدی که دهد. را توضیح می “در ”های زند و فروشنده ویژگیحاکی از رضایت می

 شود.باز می “در ”کند و شکل پرچم آمریکاست، زوم می
دو  ،شود. با باز شدن این درشود، اتاق خانه یک کارگر نشان داده میخارجی باز می “در ”که زمانی  ،در این تبلیغ

تصویر  ةزمینهمزمان موسیقی غمگینی در پس نگ تصویر از رنگی به سیاه و سفید ودهد: ابتدا تغییر رتغییر رخ می
دور یک سفره خالی  ،ا دو فرزندشقبل( همراه ب ةدر صحن شود. یک پدر )همان کارگر مشغول به کارنواخته می

حوصلگی در حال بازی با عروسک است و پسر )به سمت سفره( است. دخترک با بی یناند. سرها رو به پاینشسته
خارجی توسط شما سفره ما  “در ”کند )مبنی بر اینکه در صورت خرید ی میه پرمعنایخانواده به دختر خریدار نگا

و  برقرارهای داستان هر یک از شخصیت با ،مخاطبارتباط چشمی مانیم(. در اینجا میما گرسنه  ،و به تبع آن خالی 
آگهی وجود ندارد، بلکه  از ابتدای وکالم است موسیقی تصویر بی شود.منتقل می بینندهحس اندوه و نگرانی به 

نگرانی اعضای اند و دلیعنی زمانی که خانواده کارگر در اتاق نشستهشود. میآغاز اوج داستان  ةدرست در نقط
شود. این موسیقی برای با این موسیقی حس اضطراب بهتر به مخاطب منتقل می ؛بینیممی آنها ةخانواده را در چهر

نیز مانند دختربچه از لحاظ عاطفی تحت تأثیر بیننده ا ت، احساسات مخاطب انتخاب شدهتأثیرگذاری هرچه بیشتر بر 
 گیرد. قرار  (زندگی کارگر) ،آن صحنه

 

 
 4آگهی شماره ی از ینما .4شکل 

 

شکل 4.  نمايیازآگهیشماره4

در ادامه، نمای درشت چهرة دخترک نمایش داده می شود که با دیدن این صحنه متأثر شده و به 
سمت “ در” ایرانی می رود )در این لحظه موسیقی تصویر به تدریج از حالت حزن انگیز خارج 
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می شود( و به پدر و مادر خود می نگرد و بدون اینکه مکالمه ای بین آنها رد و بدل شود، به عالمت 
تأیید و موافقت به یکدیگر لبخند می زنند. در صحنة بعد بالفاصله به خانه کارگر برش زده می شود، 
این بار تصویر رنگی است، مادر وارد اتاق شده و ظرف غذا را روی سفره می گذارد و برخالف 
صحنة قبل، همگی اعضای خانواده شاد هستند. دوباره دخترک در حالی که همچنان در ایرانی را 

گرفته است، به والدین خود نگاهی سرشار از رضایت می کند.

تحليل آگهی شماره 4

در آگهی مذکور، دو قشر یا خانواده در مقایسه با یکدیگر قرار می گیرند، خانوادة خریدار و خانوادة کارگر. 
نوع لباس های پدر و مادر خریدار و دخترشان دال بر وضع مالی خوب آنها است، موهای دختربچه به 
زیبایی بسته شده و پالتوی به نسبت گرانی بر تن دارد. در حالی که موهای دختر خانواده کارگر باز و 
رهاست. از سوی دیگر، خانوادة کارگر هرچند در خانه هستند و پوشش خانه و بیرون از خانه  با هم 
متفاوت است؛ اما این تفاوت نوع لباس ها بین دو خانواده کاماًل مشهود و کارگردان سعی بر نوع متفاوت 
پوشش ها کرده است. زیرا »معنای هر لباس و هر نوع پوشش از خالل نسبتی که با مقوله هایی نظیر 
مردانگی، زنانگی، طبقه، منزلت، نقش اجتماعی، ارزش ها یا ضد ارزش ها و به طور کلی با ساختارهای 
اجتماعی برقرار می کنند، درک می شود« )جوادی یگانه و کشفی، 1386: 66(. در این تبلیغ نیز، بازیگر 
مشهوری وجود ندارد، بلکه افراد با چهره های معمولی به تصویر کشیده می شوند که در واقع بینانه بودن 

پیام مؤثر است و مخاطب بین خود و شخصیت ها فاصله ای نمی بیند. 
نکتة این تبلیغ، عدم اشتیاق زن به شنیدن ویژگی های کاالی ایرانی و خوشحالی او هنگام شنیدن 
مشخصات “در” خارجی است. کارگردان سعی در القای این موضوع داشته که زنان، بیش از مردان 
و کودکان، تحت تأثیر اسطورة کیفیت خوب کاالی خارجی قرار دارند. به طور کلی، همواره این 
اسطوره وجود داشته که ما از داشتن جنس خارجی لذت می بریم، چون به خوب بودن آن اطمینان 
داریم. اما جنس و برند ایرانی هیچ گاه نتوانسته این حس آرامش و اطمینان را به ما القا کند. مطاعی 
و مالئی )1396( در تحقیقی دربارة بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خرید کاالهای ایرانی نسبت به 
کاالهای خارجی، با استفاده از مدل الجیت که در شهر ارومیه صورت گرفت، به این نتیجه رسیدند 
که بیشتر مردم کاالهای خارجی را به کاالهای داخلی ترجیح می دهند؛ این موضوع ناشی از نداشتن 

کیفیت و عمر کم کاالی داخلی، در برابر محصول مشابه خارجی  است که در بازار وجود دارد.
در این تبلیغ، در صحنه ای که خانوادة کارگر سر سفره نشسته اند، دختربچه مشغول بازی با عروسک 
است. بارت )1386( در مقالة “ اسباب بازی ها”  در کتاب اسطوره، امروز معتقد است که اسباب بازی های 
رایج از اساس، بازسازی دنیای بزرگ ترها در مقیاسی کوچک است؛ آنها بازتولید اشیاء کوچک شده 
زندگی انسانی است. گویی به چشم همگان کودک کسی نیست جز انسانی کوچک تر، آدم کوچولویی 
که باید برایش اشیایی به اندازة قامتش فراهم کرد. بر اساس دیدگاه بارت باید گفت در این آگهی یکی از 
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ایدئولوژی ها و اسطوره هایی که در پس آن نهفته است، همین تأکید بر تفکیک نقش های جنسیتی است. 
این عروسک در دست پسربچه نیست، بلکه دخترک عروسک در دست دارد و از دید بارت از همان 

کودکی برای یکی از نقش های آینده خود )مادر بودن( آماده می شود. 
از سوی دیگر، در این تبلیغ کارگردان با به تصویر کشیدن دو نوع زندگی، یعنی زندگی خالی از 
نشاط، نعمت و سفره رنگین با خرید جنس خارجی در مقابل زندگی شاد و سفره رنگین در صورت 
خرید جنس ایرانی، سعی می کند مشتری )مخاطب( را متوجه عواقب رفتار خود بکند. ما نمی توانیم 
یک مصرف کنندة منفعل باشیم، بلکه هنگام خرید باید به عواقب انتخابمان فکر کنیم. خرید جنس 
خارجی، منجر به از دست دادن شغل کارگر ایرانی و در نتیجه عدم درآمد و خالی شدن سفرة این 
قشر خواهد شد. همچنین این تبلیغ از حس انسان دوستانة مخاطب بهره می جوید تا او را متوجه 
رفتار خود کند. ما ایرانیان از دیرباز به مهربانی و انسان دوستی، شهره بوده ایم و این تبلیغ سعی 
می کند با استفادة همزمان از انواع نشانه ها )موسیقی محزون، سفرة خالی، نگاه معصومانة کودکان و 

تصویر سیاه و سفید صحنه( این حس بشردوستی را در مخاطب ایرانی تحریک کند.  
همچنین در این تبلیغ، این کودک است که قبل از پدر و مادر خود، تحت تأثیر زندگی کارگر 
قرار می گیرد و با اشاره به “ در” ایرانی تصمیم نهایی را می گیرد و پدر و مادر تابع دختربچه هستند. 
اهل  بزرگساالن نشده اند، کمتر  دنیای  اینکه هنوز وارد  دلیل  به  دارند و  لطیفی  کودکان روحیة 
محاسبه گری هستند و سریع تر تحت تأثیر احساسات قرار می گیرند. همچنین این آگهی تربیت 
صحیح کودک را نشان می دهد، کودکان عالوه بر محیط خانواده، می توانند از طریق مهدکودک، 
مدرسه و رسانه ها با برخی مسائل اخالقی آشنا شوند. همچنین آگهی مذکور، بیانگر این موضوع 
است که زمانی که والدین نسبت به یک سری موضوع ها بی توجه اند، این بچه ها هستند که گویا 
عقلشان بیشتر می رسد و چیزهایی را می بینند که پدر و مادر قادر به درک آن نیستند؛ آگهی مذکور 
تلنگری است به والدین که از کودکان خود بیاموزند. پس می توان به این نسل و در نتیجه بهبود 
شرایط اقتصادی در آینده امید داشت. همچنین بسیاری از این تبلیغات از شبکة پویا نیز پخش 
می شود و مخاطب این شبکه، کودکان و نوجوانان هستند که می توانند بر انتخاب والدین خود در 

مورد خرید کاالی ایرانی نقش بسزایی داشته باشند. 
این گونه خالصه کرد: خرید کاالی  تبلیغ را می توان  این  پس زنجیرة  معانی )اسطوره های( 
خارجی مساوی است با تعطیلی کارخانه ها، بی کاری پدر خانواده، از بین رفتن سفرة رنگین خانواده 

کارگر ایرانی، ناراحتی تمام اعضای خانواده و برعکس. 

تبليغ پنجم: گوش كن؛ ايرانيه
در صحنة نخست این تبلیغ، یک سرباز از ویترین یک نوشت افزار، به داخل آن نگاه می کند. در 
همین لحظه، مردی که پدر سرباز و صاحب مغازه است، پسر را می بیند و از دیدن او در آن ساعت 
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از روز متعجب می شود. او ادعا می کند که مرخصی استعالجی گرفته است. پدر برای انجام یک کار 
بانکی بیرون می رود و مغازه را برای دقایقی به فرزندش می سپارد.

در صحنة بعد، یک پدر و دختر وارد فروشگاه می شوند. سرباز، با دیدن آنها از جا می پرد. پدر 
یک سری لوازم تحریر برای دختر هشت ساله اش درخواست می کند. او که با محصوالت آشنایی 
ندارد، با پدر تماس می گیرد، اما تلفن همراه او در دسترس نیست؛ در نتیجه خود تعدادی لوازم 
تحریر انتخاب می کند و روی پیشخوان می گذارد. در اینجا، دختربچه تک تک محصوالت را کنار 
گوش خود می گذارد و سرباز با تعجب می گوید: »هیچ کدوم اینها آهنگ نمی زنه ها!«. اما دخترک 
بدون توجه به این توضیح، کار خود را ادامه می دهد و در پایان می گوید: »عمو هیچ کدوم از اینها 
رو نمی خوام«. در این لحظه، پدر سرش را به نشانة تأیید تکان می دهد و فروشنده دوباره کاالهای 
جدیدی می آورد، اما دختر بچه با گوش دادن به هر یک از محصوالت می گوید: »هیچ کدوم رو 
نمی خوام، عمو یه چیز بهتر«. تا اینکه باالخره در حالی که با دقت به صدای یک دفتر گوش می دهد، 
با خوشحالی می گوید: »عمو خودشه، همینو می خوام«. در اینجا فروشنده از اینکه باالخره دخترک 

به خرید رضایت داده است، خوشحال می شود که ناگهان پدر می گوید: »یک کیف هم بیارید.« 

25 
 

 ایرانیه ؛تبلیغ پنجم: گوش کن
مردی  ،کند. در همین لحظهنگاه می آنبه داخل  ،افزارنوشتویترین یک از  یک سرباز ،این تبلیغ ة نخستدر صحن

ادعا او  شود.از روز متعجب می ساعتآن در  اواز دیدن بیند و است، پسر را می و صاحب مغازه که پدر سرباز
به  برای دقایقیرود و مغازه را یک کار بانکی بیرون میانجام برای  کند که مرخصی استعالجی گرفته است. پدرمی

 سپارد.می فرزندش
یک سری لوازم  پدرپرد. از جا می آنهان با دید ،سرباز. شوندمی فروشگاه یک پدر و دختر وارد ،بعد ةدر صحن

گیرد، اما تماس میبا پدر  ،یی نداردبا محصوالت آشنا که او. کنددرخواست میش اهشت ساله تحریر برای دختر
گذارد. در کند و روی پیشخوان میلوازم تحریر انتخاب می در نتیجه خود تعدادی ؛ر دسترس نیستد اوتلفن همراه 

گ ها آهنهیچ کدوم این»گوید: می گذارد و سرباز با تعجبتک محصوالت را کنار گوش خود میکدختربچه ت ،اینجا
از عمو هیچ کدوم »گوید: دهد و در پایان میکار خود را ادامه می ،بدون توجه به این توضیح ا دخترکام «.!هازنهنمی

ی ی جدیدهاکاالدوباره فروشنده  دهد ومی تأیید تکان ةسرش را به نشان پدر ،در این لحظه. «خواماینها رو نمی
. «ریه چیز بهتخوام، عمو هیچ کدوم رو نمی»گوید: محصوالت میهر یک از با گوش دادن به  اما دختر بچهآورد، می

عمو خودشه، همینو »گوید: ، با خوشحالی میدهدکه با دقت به صدای یک دفتر گوش میدر حالیره تا اینکه باالخ
شود که ناگهان پدر ه خرید رضایت داده است، خوشحال میب از اینکه باالخره دخترکفروشنده  اینجا در«. خواممی
  «یک کیف هم بیارید.»گوید: می

 

 
 

 5آگهی شماره ی از ینما . 5شکل 
د گذارها میگوش خود را کنار یکی از کیف ،به تقلید از دختر بچهرود و ها میکیف ةسرباز سراغ قفس ،در نمای بعد

بالفاصله به  «بسم اهلل!»گوید: و با تعجب می شوده صدای یک موسیقی خارجی از کیف شنیده میو در همین لحظ
تحان را امکیف بعدی  در ادامه و رسدبه گوش میکشور دیگری موسیقی  ،کیف آناز کند کیف دیگری گوش می

شکل 5.  نمايیازآگهیشماره5

در نمای بعد، سرباز سراغ قفسة کیف ها می رود و به تقلید از دختر بچه، گوش خود را کنار یکی از 
کیف ها می گذارد و در همین لحظه صدای یک موسیقی خارجی از کیف شنیده می شود و با تعجب 
می گوید: »بسم اهلل!« بالفاصله به کیف دیگری گوش می کند از آن کیف، موسیقی کشور دیگری به 
گوش می رسد و در ادامه کیف بعدی را امتحان می کند. از این کیف شعری ایرانی با این مضمون به 
گوش می رسد: زیبا، زیبا، زیبایی ای ایران ... و در این لحظه دوربین با نمای درشت به گوشه کیف 

زوم می کند که بر روی آن نوشته شده است: »ساخت ایران«.
سرباز با خوشحالی کیف را به دختر بچه می دهد و می گوید: »بفرمایید، ایرانیه« و هر دو به 
موسیقی آن گوش می کنند؛ دخترک با خوشحالی به سرباز می گوید: »ایرانیه؟« در همین لحظه نوشته 
روی تصویر حک می شود: »گوش کن ایرانیه ...« و تصویر سیاه می شود. در نمای بعد، همان سرباز، 
در حالی که چشمانش را بسته، گوشش را جلوی تک تک اجناس داخل مغازه گذاشته و با شنیدن 
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هر موسیقی، کشور تولیدکنندة آن را حدس می زند، تا اینکه بدون اینکه متوجه شود به پدر خود 
می رسد. در اینجا از سوی پدر، صدای آهنگ معروف »می سوزم از اشتیاقش...« شنیده می شود و 
سرباز می گوید: »ایرانیه« و ناگهان چشمانش را باز می کند و با پدر مواجه می شود. در همین لحظه، 
دختربچة دیگری وارد مغازه شده و می گوید: »مداد می خوام.« سرباز به سمت دخترک می رود و 

می گوید: »بیا با هم بریم به صداهاشون گوش کنیم، من می دونم چی می خوای.«

تحليل آگهی شماره 5

این آگهی نیز مانند سایر تبلیغات، ساختار داستانک دارد. اما تفاوت آن با سایر آگهی ها این است که در آن 
مخاطب شاهد هیچ کارگری نیست. یعنی با زندگی کارگران در صورت بسته شدن کارخانه ها و عواقب 
خرید جنس خارجی، آن طور که در سایر تبلیغات شاهد بودیم، مواجه نمی شود. تفاوت دیگر این تبلیغ با 
سایر تبلیغات، نوع نورپردازی آن است. به خاطر فضای غمگین حاکم بر سایر تبلیغات )بی کاری کارگران 
به دلیل بسته شدن کارخانه ها( نورپردازی کمتر از حد معمول بود، اما در این تبلیغ نورپردازی کاماًل 

معمولی است و هیچ اصراری به استفاده از نور کم در این آگهی وجود ندارد. 
در این تبلیغ، یک کودک هشت ساله، در مقام دانای کل بازنمایی شده است. او خود به تنهایی، تصمیم 
می گیرد که چه کاالیی را انتخاب کند و از درایت و تیزهوشی ای برخوردار است، که می تواند کاالی 
ایرانی را از خارجی تشخیص دهد. او چیزی را می شنود و درک می کند، که در مرحلة نخست سایرین از 
درک آن عاجزند و انجام این عمل از دید دیگران )سرباز( عجیب و غیر قابل فهم است. اصوالً کودکان، 
هنگام خرید نوشت افزار، به اولین چیزی که دقت می کنند، زیبایی و رنگ لوازم تحریر است؛ اما در آگهی 
مذکور کودک فقط در جست وجوی جنس ایرانی است و زمانی به خرید رضایت می دهد، که از ایرانی 
بودن آن اطمینان حاصل کند. کودکان در عصر کنونی، در ارتباط با نهادهای خانواده، مدرسه و رسانه با 
آموزش هایی آشنا می شوند که می توانند از اطرافیان خود خردمندتر ظاهر شوند. او در بخشی از آگهی 
خطاب به سرباز می گوید: »عمو یه چیز بهتر« و از دید او بهتر بودن فقط ایرانی بودن آن کاالست. پس 
در این تبلیغ، بر خالف سایر تبلیغات، کودک مانند بزرگساالن اسیر برند و نام تجاری کاالهای خارجی 
نیست؛ بلکه دانایی است که از همان ابتدا دقیق می داند، که چه می خواهد و در تصمیمش پافشاری می کند، 
پس می توان به نسل آینده امید داشت. اگر ما بزرگ ترها، در ذهن این تصور را داریم که جنس خارجی 
خوب است، به آموزه های ما در کودکی برمی گردد؛ چیزی که از بزرگ ترها، مدرسه و رسانه آموخته ایم. 
َغر َکالنّقِش فِی الَحَجرِ: یادگیری در  همان طور که در حدیثی از امام علی )ع( آمده است: »التَعُلُّم فی الِصّ
کودکی مانند نقاشی و حکاکی بر روی سنگ است« )عالمه مجلسی، ج1: 224(. در این تبلیغ، کارگردان 
می کوشد تا آموزش حمایت از کاالی ایرانی را از کودکی در مخاطبان نهادینه و با انگارة خوب بودن 
جنس خارجی، مقابله کند و عالوه بر بزرگ ترها به کودکان نیز آموزش دهد تا نسبت به محیط اطراف 

خود بی تفاوت نباشند و از جنس ایرانی حمایت کنند. 
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در این تبلیغ، موسیقی هر کشور نماد کشور تولیدکننده آن کاالست. کارگردان برای نمایش 
کشور سازنده هر کاال از موسیقی آن کشور استفاده کرده است، زیرا موسیقی هر کشور بازتاب 
فرهنگ آن جامعه است. موسیقی، به عنوان بخشی از فرهنگ عامه با عادت ها، مدها و تحوالت 
تاریخی یک جامعه همگام است )Adorno, 1976: 54(. در هر موسیقی، الیه های پنهانی از فرهنگ 
و سبک زندگی هر کشور نهفته است. افراد ساکن در هر شهر یا کشور، بر اساس محل سکونت 
خود، عالقة خاصی به موسیقی آن منطقه نشان می دهند. در تحقیقی، به نام “ ارتباط میان ترجیحات 
موسیقی و شهر محل سکونت )مطالعه موردی دانش آموزان شهرهای شیراز و قائمیه(” این نتیجه 
حاصل شد که شهر و ناحیة محل سکونت دانش آموزان با اولویت های رفتاری موسیقی شان ارتباط 
دارد )موحد و دیگران، 1396(. پس این تبلیغ، در پی القای این موضوع است که ما بر اساس محل 
سکونت خود به موسیقی ای گوش می کنیم که با فرهنگ ما همسوست،  پس باید از کاالیی حمایت 
کنیم که با فرهنگ و ارزش های جامعه ما هماهنگ باشد. همان طور که بیان شد، سرباز زمانی 
که در پایان آگهی با چشم بسته و تنها از طریق گوش دادن به موسیقی برخاسته از کاال سعی در 
شناخت کشور تولیدکننده آن دارد، لحظه ای که ناخودآگاه به پدر می رسد، صدای موسیقی ایرانی 
می شنود. در اینجا، پدر نیز، به عنوان یک ایرانی در مقام حمایت از کاالی ایرانی نشان داده شده و 
پیوند بین موسیقی و ایرانی بودن پررنگ تر شده است. یعنی هویت ما چنین تعریف شده است که 
از جنس ایرانی حمایت کنیم. همچنین می توان گفت، کودکان و میانساالن از قدرت فهم باالتری 
برخوردارند، در مقابل نسل جوان به کاالی خارجی اقبال نشان می دهد و آنان را نیز می توان با 

آموزش صحیح به حمایت از تولید ملی هدایت کرد.
پس زنجیرة  معانی )اسطوره های( این تبلیغ را می توان این گونه خالصه کرد: ندای برآمده از کاالهای 

ایرانی مساوی است با ایرانی بودن آن کاال، کیفیت بهتر آن کاال، همخوانی با فرهنگ و هویت ما. 

نتيجه گيری
مدرسه سینمایی عمار، آگهی های خدمات عمومی  را تولید کرده است، که به تبلیغ کاالی ایرانی 
می پردازند. این آگهی ها نوعی متن هستند که با بازنمایی برخی ایدئولوژی ها، سعی در تغییر فرهنگ 

و نگرش مردم، نسبت به حمایت از تولید ملی و عدم خرید کاالهای خارجی دارند. 
یکی از کارکردهای رسانه ها، آموزش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است، این تبلیغات نیز 
با هدف ترغیب مردم به خرید و حمایت از تولید ملی، تالش می کنند تا موضوع حمایت از کاالی 
ایرانی را، به عنوان یک ارزش پسندیده، در میان ایرانیان نهادینه کنند. برای رسیدن به این هدف در 
تبلیغات پخش شده، ساختاری از معانی آفریده می شود که گاه سرشار از رمزهایی است که هر کدام 
یک بار ایدئولوژی خاص دارند. پس این آگهی ها، با بهره گیری از دال های خاص به بازنمایی شکلی 

از زندگی می پردازند که مبین ارزش های غالب امروز جامعة ماست. 
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با نشانه شناسی این آگهی ها، ویژگی های تبلیغات مرتبط با حمایت از کاالی ایرانی را می توان به 
شکل زیر خالصه کرد: در این آگهی ها از همان ابتدا، مخاطب متوجه نمی شود که چه چیزی تبلیغ 
می شود و به تدریج بیننده با هدف کارگردان یعنی حمایت از کاالی ایرانی آشنا می شود )فن مقدمه 
چینی(. همچنین در همة این آگهی ها انگار مخاطب، شاهد یک فیلم کوتاه چند دقیقه ای است، که 
ویژگی های یک داستان کوتاه )داستانک( را دارند. در آگهی های تحلیل شده، بازیگران اعم از زن 
و مرد، برخالف تبلیغات بازرگانی که به زیباترین وجه ممکن به تصویر کشیده می شوند، گریم و 
آرایش خاصی ندارند و با چهره هایی کاماًل معمولی نشان داده می شوند تا مخاطب با آنان احساس 

همذات پنداری کند.
آگهی های  در  است.  مخاطب  عواطف  و  احساسات  تحریک  آگهی ها،  این  دیگر  ویژگی 
کاالی  دلیل خرید  به  ایرانی،  کارخانه های  تعطیلی  کشیدن  تصویر  به  با  کارگردان  بررسی شده، 
خارجی، سعی می کند مخاطب را متوجه رفتار خود کند. از آنجا که ایرانیان به مهربانی و کمک به 
همنوع مشهورند، نمایش تصاویری از خالی ماندن سفرة کارگر ایرانی، بی کاری او و روی آوردن به 
مشاغل کاذب، می تواند در تحریک احساسات مخاطبان مؤثر باشد و برای القای این حس از نمای 
درشت، تغییر در رنگ و نورپردازی و موسیقی در پس زمینة تصویر استفاده شده است. همچنین از 
آنجا که هر علتی معلولی دارد و هر کدام از رفتارهای ما نتیجه ای در بر دارد، کارگردان با به تصویر 
کشیدن بی کاری کارگران، سعی می کند با اسطورة کیفیت خوب کاالی خارجی مبارزه کند. در این 
آگهی ها علت تعطیلی و خروج کارخانه ها از چرخة اقتصاد و بی کاری کارگران، خرید اجناس 
خارجی توسط مشتریان معرفی شده است و کارگردان می کوشد بیننده را نسبت به نتیجه و عواقب 

رفتار اقتصادی خود، حساس و حس مسئولیت پذیری را در او ایجاد کند.  
پس در این تبلیغات، شاهد نقد رفتار جمعی ایرانیان هستیم، همان طور که اشاره شد، در نظریة 
تورشتاین وبلن قدرت مالی یا هرگونه ثروتی برای اینکه بیشترین منزلت را برای صاحبش به ارمغان 
آورد، باید به صورتی خودنمایانه و متظاهرانه به نمایش گذاشته شود )فاضلی، 1382(. ما با خرید 
کاالی خارجی به دنبال دستیابی به آرامش، برتری و تمایز نسبت به دیگران، احساس تعلق به قشر 
مرفه جامعه و فخرفروشی به دیگران هستیم که نتیجة آن تغییر فرهنگ، سبک زندگی، هنجارها و 
ارزش های ایرانیان است. این آگهی ها سعی می کنند با تمام این اسطوره های ذهنی مقابله کنند. در 
واقع ما با خرید کاالهای ساخت سایر کشورها دچار نوعی ازخودبیگانگی شده ایم و کارگردان در 

این آگهی ها می کوشد به مخاطب ایرانی تلنگر بزند.
همچنین در دو آگهی از پنج تبلیغ تحلیل شده، این کودکان هستند که از شناخت خوبی برخوردار 
بوده و قدرت تشخیص دارند و از کاالی ایرانی حمایت می کنند. پس می توان به آینده اقتصادی و 

بهبود چرخه تولید در آیندة کشور امید داشت.
نقدی که می توان به این آگهی ها وارد کرد این است که سازندگان اکثر این آگهی ها، برای ترغیب 
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مخاطب به خرید و حمایت از تولید ملی، سعی می کردند با تحریک احساسات مخاطب از طریق 
نمایش شرایط بی کاری و قطع درآمد کارگر ایرانی، او را به حمایت از تولید داخلی ترغیب کنند. از 
آنجا که مخاطب توانایی تصمیم گیری دارد و برای خرید محصول مورد نظر خود پول خرج می کند، 
ترجیح می دهد کاالیی با کیفیت خریداری کند، یعنی با توجه به اینکه در این آگهی ها تالش می شد 
که اسطورة ذهنی کیفیت باالی کاالی خارجی در باور افراد جامعه شکسته شود، بهتر است بیشتر به 
بیان ویژگی ها و کیفیت خوب اجناس ایرانی، قیمت مناسب، ارائة درست خدمات پس از فروش و 
غیره پرداخته شود تا مشتریان با انگیزه بهتری از تولیدات ملی حمایت کنند. نکته مغفول مانده در 
اغلب این آگهی ها این است که باید کارگر ایرانی نیز به گونه ای به تصویر کشیده شود که با تالش 
و انگیزه خود سعی می کند کاالی باکیفیت و بادوام تولید کند، به عبارت دیگر سؤالی که وجود دارد 
این است که چرا مخاطب در این آگهی ها به خرید کاالی ایرانی ترغیب می شود؟ آیا ایرانیان باید 
پول خود را، فقط  برای اینکه کارگر ایرانی بی کار نماند، خرج کنند یا کارگران و تولیدکنندگان نیز 
باید برای ساخت بهترین کاال حداکثر تالش خود را بکنند؟ پس کاستی این آگهی ها این است که 
نباید تنها احساسات مخاطب را هدف قرار داد، بلکه اگر هدف، ترویج فرهنگ مصرف و حمایت 
از تولید ملی است، مشتری باید نسبت به جنس ایرانی اطمینان کافی داشته باشد و این موضوع، 
معلول این است که کاالهایی با کیفیت، مرغوب و بادوام کافی تولید شود و مخاطب به خرید کاالیی 
با ویژگی هایی همانند جنس خارجی ترغیب شود، نکته ای که در این تبلیغات کمتر به آن اشاره 

شده است.  

پی نوشت
1 . از آنجا که در سایت مدیا آرشیو )www.mediaarshive.ir( تمام تبلیغات مختلف تلویزیون به تفکیک موضوع 

و ماه پخش آرشیو می شوند، با بررسی کامل سایت از وجود این تعداد آگهی اطمینان حاصل شد. 

منابع 
اباذری، یوسف )1380(، “ روالن بارت، اسطوره و مطالعات فرهنگی”، فصلنامة ارغنون، شمارة 18. 
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چکيده
توسعة فناوری های نوین ارتباطی، همة رسانه ها را تحت تأثیر قرار داده است. همگرایی رسانه ای موجب شده است رسانه های 
الکترونیکی، همچون رادیو و تلویزیون و حتی رسانه های مکتوب، در بستر دیجیتال، قابلیت ها و فرصت هایی را به دست آورند 
که نسبت به دورة پیش، کاماًل متفاوت است. روزنامه و مجلة شنیداری، می تواند پیوندزنی )هیبریداسیون( رسانه ای تلقی شود. 
زیبایی شناسی صدا در کنار وجهة تفسیری آن، تأثیر بسیاری بر نحوة دریافت شنونده )کاربر( از متن مکتوب دارد. از این  رو، 
ضرورت دارد که زیبایی شناسی به  عنوان یک بستر تفسیرگر، حقیقت معناشناسانة این پدیدة نوظهور را واکاوی کند. در این 
پژوهش تالش شده است از منظر زیبایی شناسی ساختارگرا، کارکرد عناصر چهارگانه )سکوت، کالم، موسیقی و افکت( در 
ساختار روزنامه و مجلة شنیداری بررسی شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعة زیبایی شناسانة صوت و سکوت برای 
تهیة روزنامه و مجلة شنیداری در بستر رادیوی اینترنتی است. داده های این پژوهش، به روش تحلیل محتوای کیفی و شیوة 
مطالعة کتابخانه ای و مطالعة موردی جمع آوری  شده و نحوه بازتولید محتوای 17 نمونه روزنامه  و مجله ، در رادیو اینترنتی 
تبیین شده است. نتایج تحقیق نشان دهندة به  کارگیری متناسب و هدفمند قالب های رادیویی، در تهیه روزنامه و مجلة شنیداری 
است. عناصر زیبایی شناختی در هر قالب، متناسب با متن مکتوب روزنامه یا مجله و در جهت تکامل متن، افزایش تأثیر کالم 
و فضاسازی صوتی به  کار برده شده است. آنچه اهمیت دارد، کارکرد متناسب عناصر نسخة شنیداری روزنامه و مجله است 

که منجر به زیبایی ساختار این دو قالب نوظهور شده است.

کلیدواژه: زیبایی شناسی، روزنامة شنیداری، مجلة شنیداری، رادیو اینترنتی، پادکست، رسانه. 
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مقدمه
رسانه ها در طول تاریخ، به همزیستی و همگرایی با یکدیگر دست  یافته اند. رادیو یکی از رسانه هایی 
است که برای تبدیل محتوای رسانه های مکتوب، ظرفیت های الزم را دارد. روزنامه و مجلة شنیداری از 
جمله قالب های پیوند رادیو با رسانه های مکتوب به شمار می رود. همچنین برای پیوند دو رسانه، ضروری 
است رسانة مبدأ از شاخص های زیباشناسانة رسانه مقصد آگاه بوده و استفاده کند؛ بنابراین باید دانست 
که روزنامه ها و مجله های شنیداری از منظر زیبایی شناسی، باید چه ساختار و ویژگی هایی داشته باشند، تا 
بتوانند به اهداف تولید خود دست یابند. وجود یک مرجع نظری، مثل علم زیباشناسی، در تقویت محتوای 
یک رسانه )در اینجا رسانة مکتوب( از طریق رسانه ای با ابزار صوت )رادیو( می تواند به درک الیه های 
جدیدی از ظرفیت های رسانه ای در هر دو رسانه بیانجامد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین کارکرد 
زیبایی شناسانة صوت و سکوت برای تهیة روزنامه و مجلة شنیداری در رادیوی اینترنتی است. برای 
دستیابی به هدف مذکور، محقق این پرسش را مطرح می کند که عناصر صوتی روزنامه و مجلة شنیداری 

از منظر زیبایی شناختی باید چه ویژگی هایی را داشته باشند؟ 

مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته
نظریة  به  نوع رسانه ای  بهره می گیرد. در بحث  از دو حوزه  نظری   مبانی  پژوهش حاضر، در 
رسانه های پیوندی )هیبریدی( نظر دارد و در تبیین عناصر تولیدی روزنامه و مجلة شنیداری در 

رادیو اینترنتی، از رویکرد زیبایی شناسی ساختارگرایانه بهره می گیرد.
زیبایی شناسی، مبحثی است که تا به امروز همپای هنر و رسانه های کهن بوده است. لذا ضرورت 
دارد که زیبایی شناسی، به عنوان یک بستر تفسیرگر، حقیقت معناشناسانه این پدیدة نوظهور را 

بررسی و واکاوی کند.
باومگارتن )Alexander Gottlieb Baumgarten( زیبایی را »توازن بین نظام اجزا و نسبت 
متقابل آنها و نسبت آن ها به تمام زیبایی می داند، هدف زیبایی در نظر او تحریک رغبت و اشتیاق 
است«.  )تولستوی، 1388: 26( شافتس بری )Shaftesbury( می گوید: »آنچه زیباست، موزون و 
متناسب است و چنین چیزی حقیقی و دلپذیر و خوب است«. )همان: 27( . حیطة زیبایی شناسی 
به توانایی درک و شناخت مفاهیم رسانه ای از دیدگاه هنری اشاره دارد. این مقوله به میزان هنر و 
مهارت تولید پیام در رسانه های مختلف بستگی دارد. یکی از مفاهیمی که در بحث زیبایی شناسی 

وارد شد، رویکرد ساختارگرایی بود که از علوم اجتماعی آغاز شد. 
اندیشه های فردیناند دوسوسور )Ferdinand de Saussure( را می توان نقطة آغاز این مکتب 
دانست؛ هرچند پس از وی ساختارگرایی به زبان شناسی محدود نشد و مانند دیگر جنبش های 
فرهنگی، تأثیر آن در سایر زمینه های اجتماعی همچون هنر، زیبایی شناسی و فلسفه مشاهده شد. 
با سیری در آن دسته از متون علمی و فلسفی که خود ساختارگرا بوده اند و یا به ساختارگرایی 
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پرداخته اند، می توان این تعریف جامع و مانع را از مفهوم ساخت استنباط کرد:
ساخت: شبکة روابط عناصر یک نظام در رابطه متقابل با یکدیگر است که این روابط می تواند، طبق 
قواعد همنشینی و جانشینی، صورت های جدید و گوناگونی به خود بگیرد و در عین حال کلیت 

یک ساخت واحد و ثابت را حفظ کند. )احمدی، 1395: 9ـ  36( 

بدون آنکه وارد مباحث عمیق انواع گوناگون ساختارگرایی شویم. عناصر منفرد و یک نظام تنها 
هنگامی معنا دارند که روابط آن اجزاء با ساختار را همچون یک کل بررسی کنیم. این ساختارها، به 
عنوان ماهیت هایی مستقل، خود تنظیم شونده و خود تغییریابنده درک می شوند. بنابراین این خود 
ساختار است که اهمیت معنا کارکرد اجزاء منفرد یک نظام را تعیین می کند. )هوارث، 1386: 188(
آنچه در ساختارگرایی بیشترین اهمیت را دارد، آن است که این روش نمی کوشد تا معانی درونی 
اثر را آشکار کند، بلکه سعی می کند، سازه های یک متن را استخراج کند. ساختارگرا باید تمایزهای 
سطحی و ظاهری بین متون را کنار زده، تا به آن عنصر یکه و ثابت متون همپایه دست یابد. )جوادی و 
نیک پی، 1389: 180(. بنابراین لزوم شناخت و تبیین ماهیت جزءشناسانه، در عناصر تولیدی روزنامه ها 

و مجله های شنیداری در رادیوهای اینترنتی، دلیل انتخاب رویکرد زیبایی شناسی ساختارگرایانه است. 

نظريه رسانه های پيوندی )هيبريدی(
مک لوهان )Marshal Mcluhan, 1964( در مقاله ای با نام “انرژی پیوندها، رابطه های خطرناک”  می نویسد: 
آنچهراکهماتابهحالتشريحکردهايم،همگیحاکیازاينامربودهاندکهرسانههاياامتدادهایانسان،
عواملیپديدهزاهستندودروننگروروشنگرنمیباشند.لذا،صرفًابهکمکترکیبياتلفیقآنهابايکديگر
استکهبهترمیتوانازخصوصیاتساختاریآنهااطالعاتیبهدستآورد.بسیاریازرسانههاپیشاز
آنکهدرموردشانفکرشدهباشد،بهوجودآمدهاند،منتهابهدلیلاينکهخارجازوجودبشرهستند،مشاهدة
آنهاتقريبًاناممکناست.رشدياتلفیقرسانههاوخردشدنياممزوجشدنآنهانیزانرژیآزادمیسازدو
نیرویعظیمیتولیدمیکند.درمیاناينتلفیقهاکهموجبآزادشدنشديدانرژیوايجادتغییراتشدهاند،
هیچکدامبارزترازبرخوردفرهنگهایالفبايیوگفتارینیست.الفبایآوايیکهانسانراازجهانشنیداری
بهجهانديداریسوقداد،احتماالًازديدگاهسیاسیواجتماعی،اساسیترينانفجاریبودکهدريکساختار

اجتماعیپديدآمد.)مکلوهان،40:1377(

به طور خالصه، پیوند یا برخورد دو رسانه، لحظه ای از تحقق و پدیداری را به وجود می آورد که 
طی آن شکل های جدید زاییده می شود. توازی بین دو رسانه، ما را به مرزی از اشکال نو می رساند 
که به دنبال آن ناچار خواهیم بود، خواب نارسیس گونه خود را رها کنیم و بدین ترتیب از سستی و 

کرختی که حواس ما را در خود گرفته اند، نجات یابیم. )همان: 65ـ57( 
در راستای اندیشه مک لوهان در باب پیوند رسانه ها، آنگلیکا دیهم )Angelika Diehm(، با بررسی رسانه 
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“کتاب گویا” در کتاب خود با نام کتاب شنیداری، نظریة رسانه های پیوندی یا هیبریدی را به شرح ذیل تبیین می کند:
پیشرفتسريعفناوریارتباطی،میانرشتهایرامیاننوعادبیونوعرسانهایايجادکردهاست.کتابشنیداری
میتواندبهعنوان»پیوندزنی/هیبريداسیون«رسانهایتلقیشود.محتوایيکاثرچاپیبافیزيکيکرسانهمثل
لوحفشردهترکیبمیشود.ازاينروستکهازمنظراقتصادرسانه،نويسندگانیچونتوماسفردريشوبرتولد

هاسازآنبهعنوانمحصولرسانهایپیوندی)هیبريدی(يادمیکنند.)ديهم،34:1393(

روزنامه و مجلة شنیداری، می تواند پیوندزنی )هیبریداسیون( رسانه ای تلقی شود. در این دو قالب 
رسانه ای، با استفاده از مزیت شنیداری بودن متن، بسته صوتی مستقلی تولید می شود که به صورت 
انفرادی، متن مکتوب روزنامه و مجله را باز تولید می کند. زیبایی شناسی صدا در کنار وجهة تفسیری 

آن، تأثیر بسیاری بر نحوة دریافت شنونده )کاربر( از متن مکتوب دارد.

همگرايی رسانه ای در راديو اينترنتی
با  ارتباط جمعی که  از رسانه های  رسانه های یک عنصر کلیدی در جوامع مدرن هستند. یکی 
تغییرهای محیط رسانه ای متحرک تر و همراه تر شده، رادیو است. دگرگونی های صورت گرفته در 
زیست فضای رسانه ای، فرصت مجددی در اختیار رادیو قرار داده است، تا با هماهنگ سازی خود 

با نیاز جوامع مدرن، نقش گذشتة خود را باز یابد. )کالنتری و حسنی، 1388: 82(
در دوران رسانه های نوین، رسانه های مختلف صوتی، تصویری و متنی در همگرایی با یکدیگر قرار 
گرفته اند. همگرایی رسانه ای بدان معناست که تولید رسانه ای نه فقط برای یک رسانه، بلکه برای رسانه های 
مختلف طراحی شوند؛ به گونه ای که هم زمان دو رسانه یا بیشتر بتوانند از آن استفاده کنند. در نتیجه چند رسانه ای 

بودن، یکی از ویژگی های این فضای جدید است که منجر به همگرایی میان قالب های رسانه ای شده است.
رادیو و تولیدهای آن، در فضای وب تعریف و شکل دیگری می یابند. صفحة وب فرصت 
همگرایی رسانه ای را، به بهترین نحو فراهم می سازد. رسانه های مکتوب، صوتی و تصویری، به ویژه 
برای ارائة خدمات از تارنمای خود استفاده می کنند و بدیهی است که شنوندة رادیو نیز می تواند 
در وب گاه رادیو، اطالعات و داده های افزوده را بخواند و بشنود. همچنین رادیو اینترنتی قالب های 
مختلف تعاملی را پی می گیرد؛ یکی از این قالب ها، کتاب گویاست. روزنامه و مجلة شنیداری که 
زیرمجموعه ای از کتاب گویاست، پیوندی میان رسانه مکتوب و رادیو بر بستر وب به شمار می رود.

مطالعات پيشين  
علی آبادی، نفر و آذرنیا )1394( در پژوهشی با عنوان “طراحی صوتی در برنامه سازی رادیویی” 
مورد  کیفی  به روش  رادیویی  برنامه سازی  در  را  زیبایی شناسی صدا  و  جایگاه طراحی  صوتی 
مطالعه قرار داده اند و چنین نتیجه می گیرند که زیبایی شناسی و طراحی  صوتی از مسائل بنیادی در 
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برنامه سازی رادیویی است. میرطالبی پور، اخگری و قارونی)1395( در پژوهشی با عنوان “ کتاب 
گویا ظرفیتی جدید در برنامه سازی رادیویی، مطالعة موردی شبکه رادیو اینترنتی ایران صدا” به 
این نتیجه دست می یابند که کتاب گویا می تواند به عنوان رسانه ای مستقل و گونه ای از قالب های 
برنامه سازی رادیویی کارکرد داشته باشد. در میان عناصر صوتی، کالم مهم ترین رکن صوتی قالب 

کتاب گویا است و به ترتیب موسیقی، جلوه های صوتی و سکوت دارای کارکرد هستند.
در بخشی از کتاب رادیو در عصر دوم )1396( موضوع کتاب شنیداری و نیز روزنامه و مجلة 

شنیداری را  طرح کرده و برخی از نمونه های روزنامه شنیداری را معرفی کرده اند.
بررسی مطالعه های پیشین نشان می دهد که اگرچه در  ذیل مبحث کتاب صوتی، به روزنامه و 
مجله شنیداری اشاره شده است، اما تحقیق مستقلی که از منظر زیباشناختی، تولید این نوع رسانه  ای 

را مورد بحث قرار دهد، انجام نگرفته است.   

روش پژوهش
یافته های تحقیق در دو بخش بررسی می شود. در بخش نخست، جهت بررسی تحقیق های پیشین، 
ادبیات نظری و یافته های تحقیق از روش اسنادیـ  کتابخانه ای بهره گیری خواهد شد. با مراجعه به منابع 

شناسایی شدة موجود، مطالب مورد نیاز با ذکر ویژگی های منبع مورد استفاده، نوشته خواهد شد.
در بخش دوم، با مطالعة موردی نمونه های روزنامه و مجله شنیداری، با رویکرد زیبایی شناسی 
کالم، موسیقی، سکوت و افکت، به بررسی ساختار روزنامه و مجلة شنیداری در رادیو اینترنتی، با 

روش تحلیل محتوای کیفی پرداخته می شود.
واحد تحلیل در این پژوهش، عناصر چهارگانه شامل سکوت، کالم، موسیقی و افکت است. در 
نوشته ها، واحد تحلیل به یک موضوع مورد مطالعه مهم اشاره می کند. واحد تحلیل باید به گونه ای 

باشد که به منزلة زمینه ای برای واحد معنا در فرایند تحلیل در نظر گرفته شود.
جامعة مورد بررسی در این پژوهش، روزنامه ها و مجله های شنیداری داخلی و خارجی است. در این 
تحقیق به مطالعة 17 نمونه روزنامه و مجلة شنیداری پرداخته می شود که این تعداد شامل نُه نمونه روزنامه 
شنیداری خارجی )منتخب از روزنامه های گاردین، وال استریت ژورنال، نیویورک تایمز، وینچستر(، پنج 
نمونه روزنامة شنیداری ایرانی )ایمنا، هنرکده، رادونت چهلستون، 120 دقیقه با تیوال، همشهری(، دو 
نمونه مجلة شنیداری خارجی )نیویورکر، اکونومیست( و یک نمونه مجلة شنیداری ایرانی )هفدانگ( 

است. انتخاب نمونه در این پژوهش، هدفمند و بر اساس هدف تحقیق است.  
پس از مطالعة موردی نمونه های موجود، از طریق تکرار در شنیدن، به استخراج مقوله های معرف اثر 
پرداخته، سپس از طریق تحلیل محتوای کیفی، تم های اصلی شناسایی و کدگذاری شده تا مقوله های دیگری 
بر اساس پرسش ها استخراج شود. سپس از طریق ترکیب شاخصه های اصلی از هر دو داده )مصاحبه و 

مشاهده( و پاالیش آن بر اساس نظریه های یادشده، می توان مقوله های در نظر گرفته شده را بازیابی کرد.
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با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار و با استفاده از نظریه زیبایی شناسی ساختارگرا و نظریة رسانه های 
پیوندی / هیبریدی، نمونه های مورد مطالعه بررسی خواهد شد و کارکرد زیباشناسانه عناصر چهارگانه )سکوت، 

کالم، موسیقی و افکت( در ساختار روزنامه و مجلة شنیداری در رادیو اینترنتی تببین می شود.

تحليل داده ها
در مرحلة نخست برای تشخیص قالب های رادیویی به کاررفته در روزنامه و مجلة شنیداری، 

قالب های مختلف رادیویی به شرح ذیل مورد مطالعه قرار گرفت.  

جدول 1.  بررسیقالبهایراديويیکاربردیدرنمونههایموردمطالعه

نمونه  های
مورد مطالعه

قالب های راديويی كاربردی

تار
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ش
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گ
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1aaa.خبرسیاسی/گاردين

2a.مقالهعلمی/گاردين

3a.مقالهغیرخبری/گاردين

4aa.خبرورزشی/گاردين

5aaaa.مقالههنری/گاردين

6aaaa.خبرسیاسی/نيويورکتايمز

7aa.خبرعلمی/والاستريتژورنال

8aaa.خبراقتصادی/والاستريتژورنال

9aa.اخبارمحلی/وينچستر

10a.خبرداستانی/هاکايی

11aaaaa.مقالهفرهنگی،هنری/نیويورکر

12aaa.يادداشتسیاسی/اکونومیست

13aaa.خبرهنری/هفدانگ

14a.گزارشفرهنگی،هنری/تیوال

15aa.مقالههنری/هنرده

16a.خبراقتصادی/ايمنا

17aa.خبرهنری/همشهری
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نتایج حاصل از مطالعة حجم نمونه نشان می دهد:
y  .الیة معناساز غالب، متن و کالم است و فرم و قالب وابسته به محتوا هستند
y  از نظر موضوعی، بیشترین مطالبی که از روزنامه ها، به صورت شنیداری بازتولید شده اند، به

ترتیب عبارت  از : خبر، مقاله، گزارش و یادداشت است.
y  در اخبار سیاسی، قالب شنیداری مصاحبه و سخنرانی کاربرد بیشتری دارد. مصاحبه، روایت و

تشریح اخبار از طریق پرسش و پاسخ مجری از کارشناس و یا مهمان برنامه است و در قالب 
سخنرانی از صدای آرشیوی استفاده شده و سخنران به موضوع اصلی می پردازد.

y  در اخبار و مقاله های هنری، قالب شنیداری گفتار ساده و مستند ترکیبی کاربرد بیشتری دارد. در قالب گفتار
ساده، مجموعه ای از مفاهیم در قالب جمله ها به صورت پیامی خاص به شنونده عرضه می شود و در قالب 
مستند ترکیبی، خبر از طریق استناد به واقعیت ها و اسناد گوناگون و پژوهش به صورت دراماتیک روایت 

می شود.
y  در اخبار ورزشی، قالب شنیداری میزگرد، کاربرد بیشتری دارد که با حضور دو یا چند کارشناس

به همراه مجری، مسئله و رویداد خبری از دیدگاه های مختلف بررسی می شود.
y  .در بازتولید مقاله های علمی، قالب شنیداری مستند ترکیبی کاربرد بیشتری دارد
y  در مقاله های غیرخبری روزنامه گاردین، از قالب شنیداری تاک شو استفاده شده که میزگردی

حاوی ترفندهای نمایشی، موسیقی مهیج، حرکت و کلمه های ترغیب کننده است. 
y  در بیشتر روزنامه ها و مجله های شنیداری از آنونس و تیزر در میان برنامه استفاده شده است و

دیگر برنامه های موجود در میان برنامه فعلی، تبلیغ می شوند.
y  به طور کلی در اخبار ایرانی، قالب های شنیداری تنوع کمتری دارند و غالبًا از گفتار ساده و

مصاحبه استفاده شده است.

یکی دیگر از ابعاد این پژوهش به عناصر چهارگانه صوتی )کالم، موسیقی، سکوت و افکت( بر 
می گردد که در جدول 2  بر حسب حجم نمونه عناصر چهارگانه صوتی مورد مطالعه قرار گرفته اند.

جدول 2.  بررسیويژگیهایعناصرچهارگانهراديويیدرنمونههایموردمطالعه
افکت سکوت موسيقی كالم نمونه های مورد مطالعه

محیطی،
سمبلیک

تأکید،فاصلهگذاری،
پايانبخشی آرم،پايان

توصیفی،تلگرافی،
تکیه،درنگوآهنگمتناسب

باموضوع
1.خبرسیاسی/گاردين

محیطی،
سمبولیک،
ريتمیک

دراماتیک،استعاری،
پايانبخشی

آرم،پسزمینه،
فاصله،انتقال،پايان

خردهمتن،توصیفی،خبری،
صدایشاهد 2.مقالهعلمی/گاردين
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رفتاری،محیطی،
صدایمحیط فاصلهگذاری،تأکید

آرم،اتمسفريک،
پسزمینه،انتقال،

پايان

کارکرداطالعاتی،زبان
محاوره،کنتراستصوتی 3.مقالهغیرخبری/گاردين

صدایمحیط فاصلهگذاری،
پايانبخشی آرم،شروع،پايان خردهمتن،صدایشاهد

ضرباهنگباال،محاوره 4.خبرورزشی/گاردين

سمبلیک فاصلهگذاری،
پايانبخشی،دراماتیک

آرم،اتمسفريک
پسزمینه،حالت،

پايان

کارکرداطالعاتی
زبانمحاوره،تکیهودرنگ
متناسب،.ضرباهنگپايین

5.مقالههنری/گاردين

رفتاری،محیطی فاصلهگذاری،موقعیتی،
دراماتیک،پايانبخشی

آرم،اتمسفريک،
پسزمینه،پاساژ،

پايان

خردهمتن،توصیفی،
اطالعرسانی،لحنمتناسب،

صدایشاهد

6.خبرسیاسی/نیويورک
تايمز

ــ فاصلهگذاری،
پايانبخشی

آرم،صرفاًفاصله،
پايان

اطالعرسانی،توصیفی،
جملههایطوالنی،محاوره،

کنتراستصوتی

7.خبرعلمی/والاستريت
ژورنال

رفتاری،محیطی فاصلهگذاری،
پايانبخشی

آرم،صرفاًفاصله،
پايان

جمالتکوتاه،کنتراست
صوتی،زبانرسمی

8.خبراقتصادی/والاستريت
ژورنال

ــ فاصلهگذاری،
پايانبخشی آرم،فاصله،پايان توصیفی،جملههایطوالنی،

زبانمحاوره 9.اخبارمحلی/وينچستر

ــ فاصلهگذاری،تعمدیو
بیانگر،پايانبخشی آرم،پايان

فشردهوتلگرافی،توصیفی،
تکیهودرنگوآهنگ

متناسببامتن
10.خبرداستانی/هاکايی

محیطی،
سمبلیک،
رفتاری

فاصلهگذاری،تأکید،
پايانبخشی،کنشی،

هدفمند

شروع،پسزمینه،
حالت،شخصیت،
فاصله،پايان

ُکنشی،نمايشیودراماتیک.
اطالعرسانی،زبانمحاوره

11.مقالهفرهنگی،هنری/
نیويورکر

محیطی،
سمبلیک،
موسیقايی

فاصلهگذاری،دارماتیک،
ماهرانه،پايانبخشی

آرم،پسزمینه،
فاصله،پايان

انتقالاطالعات،جملههای
کوتاهوساده،واژگانکاربردی

12.يادداشتسیاسی/
اکونومیست

محیطی،رفتاری،
سمبلیک

فاصلهگذاری،موقعیتی،
پايانبخشی

آرم،انتقال،آنونس،
پسزمینه،پايان

اطالعرسانی،ژورنالیستی،
جملههایکوتاه،زبانمحاورهو

رسمی،کنتراستصوتی
13.خبرهنری/هفدانگ

__ فاصلهگذاری،
پايانبخشی آرم،فاصله،پايان تلگرافی،توصیفی،کارکرد

اطالعرسانی
14.گزارشفرهنگی،هنری/

تیوال
سمبلیک،
موقعیتی

فاصلهگذاری،
پايانبخشی

آرم،پسزمینه،
صرفاًفاصله،پايان

اطالعرسانی،توصیفی،زبان
محاوره 15.مقالههنری/هنرکده

سمبلیک،
موسیقايی

فاصلهگذاری،
پايانبخشی،تأکید

شروع،پايان،
پسزمینه

خردهمتن،اطالعرسانی،
کنتراستصوتی 16.خبراقتصادی/ايمنا

ــ فاصلهگذاری،ُکنشی
پايانبخشی،تأکید آرم،فاصله،پايان توصیفی،زبانمحاوره،صدای

شاهد 17.خبرهنری/همشهری
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نتایج حاصل از جدول 2، حاکی از ویژگی های هر یک از عناصر صوتی در تولید روزنامه و مجلة 
شنیداری است که به تفکیک مورد مطالعه قرار می گیرند. 

ا. مطالعۀ زيبايی شناختی عنصر كالم در روزنامه و مجلۀ شنيداری
در تمام قالب ها، متن مهم ترین عامل انتقال اطالعات است. در تحلیل داده ها، عنصر کالم در دو 

بخش قابل تحلیل است:

کالم

 تولید
متن و محتوا

شیوه
بیان و اجرا

الف. توليد متن و محتوا 

مطالعة حجم نمونه در تولید متن نشان می دهد، کالم به کاررفته در روزنامه و مجلة شنیداری، 
متفاوت از روزنامه و مجلة مکتوب و به زبان رادیو نزدیک شده است. در بررسی تطبیقی متن 

مکتوب و محتوای صوتی این نتایج به دست آمد: 
y  .جمله های افراد، کوتاه است و خرده متن ها تشکیل دهندة ساختار برنامه هستند
y  کلمه ها کاربردی، ساده، روان و قابل فهم هستند. از به کارگیری جمله های مبهم و نامفهوم، واژگان

پیچیده، مهجور و دور از ذهن یا واژگان تخصصی غیرآشنا برای شنونده پرهیز شده است.
y  متن گویندگان در بیشتر موارد، شکل توصیفی و ارجاعی دارد. در بعضی از نمونه ها، برای بیان

نقل قول ها از صدای شاهد یا صدای آرشیوی )سخنرانی( استفاده شده است.
y .متن مورد استفاده در آرم شروع، آرم پایان و اعالن های میان برنامه، فشرده و تلگرافی است
y  در قالب مصاحبه، سؤال ها به گونه ای طراحی شده که از سؤال های عمومی و باز شروع می شود 

و به سمت سؤال های جزئی و تخصصی ادامه می یابد.
y  در نسخة شنیداری، نقطه گذاری های موجود در متن مکتوب از طریق سه عنصر بازتولید شده

است، استفاده از سکوت، استفاده از موسیقی و یا تغییر موسیقی پس زمینه، تغییر گوینده.
y  متن کامل خبر روی تارنما ،Long Read در بررسی متن مکتوب روزنامة گاردین، تنها در قالب

قرار گرفته است که به صورت مونولوگ، توسط یک گوینده واحد خوانده و اجرا می شود.
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y  در نسخه های شنیداری، از تکنیک تلخیص گزینشی استفاده شده،  یعنی تنها تیتر و لید خبر که
بیانگر مهم ترین بخش خبر هستند، از شکل مکتوب به شکل صوتی تبدیل شده است. تشریح 
خبر، تنها تفسیر تیتر و لید است که سردبیران روزنامه یا کارشناسان مورد بررسی قرار می دهند.

می توان گفت متن، دو کارکرد کلی در روزنامه و مجله شنیداری بر عهده دارد:

شيوه بيان و اجرا

مطالعة حجم نمونه نشان می دهد که شیوة اجرا در روزنامه و مجلة شنیداری، متناسب با محتوای پیام 
بوده و در نحوة دریافت پیام توسط شنونده نقش بسزایی ایفا می کند. کلمه در رادیو، رمز دودویی 
است و یا دو رمز دارد، یکی خود کلمه که نماد و سمبل چیزی است که ارائه می شود و دیگری 
صدایی که این کلمه را ادا می کند و شاخص شخص و یا خصلت ها و ویژگی های گوینده آن است. 
در بررسی شیوة بیان روزنامه و مجله شنیداری، این موارد به عنوان مقوله زیبایی شناختی مورد 

تحلیل قرار گرفت: 

12 
 

 تنها در قالب گاردین ةدر بررسی متن مکتوب روزنام ،(Long Read) قرار گرفته  اتارنم، متن کامل خبر روی
 شود.ه و اجرا مییک گوینده واحد خوانداست که به صورت مونولوگ، توسط 

 ترین نگر مهمتنها تیتر و لید خبر که بیایعنی   ،زینشی استفاده شدهگهای شنیداری، از تکنیک تلخیص در نسخه
د و لی تنها تفسیر تیتر ،بخش خبر هستند، از شکل مکتوب به شکل صوتی تبدیل شده است. تشریح خبر

 .دهندشناسان مورد بررسی قرار میاست که سردبیران روزنامه یا کار
 لی در روزنامه و مجله شنیداری بر عهده دارد:دو کارکرد ک توان گفت متن،می

 
 شیوه بیان متن 

 ةو در نحو ام بودهمتناسب با محتوای پی ،شنیداری ةاجرا در روزنامه و مجل ةشیودهد که حجم نمونه نشان می ةمطالع
یکی خود  ز دارد،رمز دودویی است و یا دو رم ،کلمه در رادیوکند. یی ایفا میدریافت پیام توسط شنونده نقش بسزا

کند و شاخص شخص و یا شود و دیگری صدایی که این کلمه را ادا میکلمه که نماد و سمبل چیزی است که ارائه می
 های گوینده آن است. ها و ویژگیخصلت

  :حلیل قرار گرفتشناختی مورد تموارد به عنوان مقوله زیباییاین  ٬بیان روزنامه و مجله شنیداری ةدر بررسی شیو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سامد بی با : برای جلوگیری از همپوشانی صوتی و بحران شناسایی هویت، از افراداختالف زیر و بمی صدا
ا د، بتشخیص افرا صدای متفاوت استفاده شده است. این تضاد و کنتراست صوتی، عالوه بر سهولت در

 تنوع صوتی باعث زیباسازی ساختار کلی برنامه شده است.

 تمپو

 زبان جنسیت

 پرسپکتیو صوتی

 کیفیت صدا

 درنگ

 آهنگ کالم
ف زیر و بمی اختال  

 ارتفاع صدا

 تکیه 
شیوه بیان و اجرا  شیوه بیان متن لهجه

اختالف زیر و بمی صدا: برای جلوگیری از همپوشانی صوتی و بحران شناسایی هویت، از افرادی 
با بسامد صدای متفاوت استفاده شده است. این تضاد و کنتراست صوتی، عالوه بر سهولت در 

تشخیص افراد، با تنوع صوتی باعث زیباسازی ساختار کلی برنامه شده است.
ارتفاع صدا و شدت صوت: در جهت بیان احساس های گوناگون، کلمه هایی که حاوی بار معنایی 
ناراحتی، غم یا ترس هستند از شدت صدای پایین و برای القای حس دلواپسی و اضطراب و 
عصبانیت از صدا با شدت باال استفاده می شود. تنوع در شدت صدا و بازی با کلمه ها باعث از بین 
رفتن یکنواختی، افزایش تأثیر کالم و بیان احساس کلمه ها شده که به زیبایی ساختار خبر افزوده،  زیرا 
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متن خبر از شکل توصیفی و ارجاعی صرف خارج شده و دراماتیزه شده است.
ضرباهنگ کلمه ها و سرعت اجرا/ )تمپو(: تغییر در سرعت کالم، به تناسب ساختار و ایجاد وزن و ریتم 
در متن کمک کرده است. کاهش ضرباهنگ کالم در جهت القای حس افسردگی، خستگی، وقار، 
تعجب، کهولت و یا جهت تأکید بر یک پاراگراف استفاده شده؛  این گونه جمله ها با ضرباهنگ آهسته 
و کشیده بیان شده اند. اما برای القای حس شادی، نیرومندی، عصبانیت، اضطراب و گاهی جهت 

افزودن به محتوای کمیک برنامه از ضرباهنگ تند و سریع و کوتاه استفاده شده است. 
پرسپکتیو صوتی: در قطعه های نمایشی، قالب مستند، میزگرد و تاک شو، از طریق جایگاه افراد 
نسبت به میکروفن، دوری و نزدیکی به شنونده القا شده است. ایجاد پرسپکتیو صوتی و تعیین 
باعث تصویرسازی ذهنی و تخیل شنونده می شود، زیرا موجب تجسم محل  میدان شنید، 
قرارگیری شخصیت ها در ظرف مکان در ذهن مخاطب شده است. صدای افراد در پس زمینه، 
شناسایی  به  کارکرد،  این  دارد؛  میکروفن  به  نزدیک  افراد  به صدای  نسبت  کمتری  اهمیت 

شخصیت اصلی نیز کمک کرده است.
کیفیت صدا: اگرچه غالبًا از کیفیت صدای طبیعی و مالیم استفاده شده و از تنوع صدای نازک و 
صدای کلفت جهت ایجاد تنوع و جلوگیری از یکنواختی بهره گرفته شده است، اما در بعضی 
از نمونه ها، صدای مجری و مهمان ها کیفیت مشابهی دارد؛ این نکته باعث سردرگمی شنونده 
در تشخیص افراد می شود. از کیفیت صدای پچ پچی یا جیرجیری برای افزایش جنبه کمیک 

کالم متناسب با موقعیت استفاده شده است.
لهجه: در نسخة شنیداری روزنامه و مجله های ایرانی، لهجة افراد، اطالعاتی دربارة شخصیت داده 
و جایگزین متن شده است. لهجه، اطالعاتی دربارة موقعیت جغرافیایی، جنسیت، سن، سبک 
و طبقة اجتماعی بیان کرده و در موارد محدودی از لهجة اشخاص، جهت ایجاد طنز کالمی 

استفاده شده است.
آهنگ کالم )حس در کالم(: متناسب با جمله ها از آهنگ استفهامی و پرسشی، انکاری یا خبری 
استفاده شده است. در میزگرد و مصاحبه، آهنگ پرسشی کاربرد بیشتری دارد، اما در اکثر 

قالب ها آهنگ خبری در بیان جمله ها به کار برده شده است.
زبان جنسیت: متناسب با موضوع خبر و محتوای بحث، از صدای زنان یا مردان استفاده شده است. 
در اخبار هنری و فرهنگی، به علت لطافت صدای زنان و ویژگی های زیستی ـ روانی آنها، از 

گویندة زن و در اخبار سیاسی و ورزشی، از گویندة مرد استفاده شده است.
تکیه )استرس(: نحوة آکسان گذاری روی هجاها، باعث شکل گیری معنای کلمه ها شده و تناسب 

وتوازن تکیه ها، باعث ایجاد ریتم در گفتار و جلوگیری از یکنواختی شده است. 
درنگ: بارزترین درنگ در نسخة شنیداری، درنگ تنفسی است که باعث تقطیع و فاصله گذاری 
میان جمله ها یا پایان جمله ها شده. گاهی مکث و درنگ در پایان کلمه ها، جایگزین ویرگول در 
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متن مکتوب شده است. در نمونه های مشخص، افزایش درنگ و نفس های تند و کوتاه، برای 
ایجاد حس اضطراب و تعلیق در شنونده و تأکید بر موضوع است.

2. مطالعه زيبايی شناختی عنصر موسيقی در روزنامه و مجلۀ شنيداری
مطالعة حجم نمونه نشان می دهد که موسیقی به عنوان یکی از عناصر زیبایی شناختی در ساختار 

روزنامه و مجلة شنیداری، دارای کارکردهایی به این شرح  است: 

جدول 3.  بررسیويژگیوکارکردانواعموسیقیدرنمونههایموردمطالعه

ويژگی و كاركردانواع موسيقی

موسیقیآرم

فاخر،دارایملودیگويا،هارمونیجذابوکنترپوآنمناسب؛
قطعهایکوتاه،دارایيکتاسهجملةموسیقايی؛
دارایپاساژيافرودصوتیجهتافزودنکالم؛
شروعباضربقویوپايانباضربضعیف؛

ريتممتناسببامحتوایبرنامه.

موسیقیشروع

درحکمعنوانبندیابتدايی؛
پیشزمینهمتن،کمکبهايجادتعلیقوتهییجشنونده؛

دارایريتممناسب،هارمونیجذابوسرعتهمخوانباموضوعبرنامه؛
کاهشتدريجیوفیدشدنموسیقیزيرصدایگوينده.

موسیقیپسزمینه
زيربنایقسمتهایتأثیرانگیز،خلقفضاوتقويتموقعیت؛

برجستهکردنموضوعوافزايشتأثیرمتن؛
فضاسازیوتهییجمخاطبجهتتاکیدوفهمبیشتراحساساتوافکارنهفتهدرمتن.

موسیقیفاصله/انتقال

فقطفاصله

جداسازیکالموايجادفاصلهجهتاستراحتحافظه؛
جايگزينخطتیرهياپايانپاراگرافدرمتنمکتوب؛

پیوندبخشهایگوناگونوايجادتداوم؛
معرفگذرزمانومکاندرمستندونمايش؛

موتیفسازیباتکرارموسیقیيکساندرفواصلگوناگون.

پرانتز/پاساژ
آرپژگونهوبسیارکوتاهجهتجلبتوجهمخاطب؛

شروعباضربقوی؛
جلوگیریازيکنواختیوايجادتنوعوريتممتناسببامحتوا..
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موسیقیحالت

واصفموسیقايیازموقعیتمتنوبازگوکنندهحالتهایتأثیرگذارمتن؛
تکاملهیجانهاواحساسهایمتن؛

متشکلازسبکهایمختلفموسیقیبهتناسبموضوع،همچونکالسیک،پاپ،جاز،بومیوغیره؛
حرکتموازیبامتندرحکمکاتالیزور.

موسیقیاتمسفريک

پیشزمینهایبرایبیانموضوع؛
آمادهسازیشنوندهبامقدمهچینیاحساسکالم؛
حاویالمانهاوعناصرهمخوانبامحتوایبرنامه؛

تداعیکنندهزمانومکانبااستفادهازپالسهایصوتی،درحکمهشداروتلنگریبرایشنوندهو
جلبتوجه)افکتیو(.

موسیقیشخصیت

دارایکارکردشناسهای؛
معرفیيکشخصیتخاصبدوناستفادهازکالم؛

بیانحالتهایروحیوروانیشخصیتوکمکبهشخصیتپردازی)افکتیو(؛
استفادهدرقالبهاینمايشومستند.

موسیقیکمیک

پرتحرک،دارایضرباهنگوتمپویباال؛
متشکلازرنگآمیزیمتنوعصوتی؛

دارایافکتهایصوتیمتناسببامتنجهتايجادفضایطنز)افکتیو(؛
بیشترکوتاهودرمواردیزيرکالمگوينده.

موسیقیپايان
درقالبعنوانبندیانتهايی،نقطهگذاریوپايانبخشیبهبرنامه؛

يکیازتمهایموسیقیشروعياموسیقیآرمجهتايجاديکپارچگیوتناسب؛
شروعباضربضعیفاززيرصدایگويندهوپايانقویودارایفرود.

موسیقیاعالن/آنونس

کوتاهودارایيکيادوجملهموسیقايی؛
شروعیمحکموخاتمهایمنطقی؛

ساختارشکنیوفاصلهگذاریبهجهتريتمووزنوکنترپوآنمتفاوتموسیقیبابرنامهجاری؛
کارکردهشداریوتأکیدیبرایجلبتوجهمخاطب؛

دارایکارکردشناسهایدردقايقمیانیبرنامه.

موسیقیبهعنوانافکت
ايجاداعوجاجدراصواتموسیقیبااستفادهازتمهیداترايانهای)افکتیو(؛

کارکردصداسازیجهتافزايشتأثیرمتن؛
ايجادحسترس،دلهره،فانتزیو....

تحلیل زیبایی شناختی موسیقی، در روزنامه و مجلة شنیداری، بر مبنای نظریه تحقیق بر پایة تناسب 
ساختاری اجزا قرار دارد. بدین معنی که نخست باید کارکرد هر یک از انواع موسیقی در قالب 
تولیدی شناخته شود؛ دوم آنکه اجزاء ساختاری بر اساس ویژگی عناصر موسیقایی با یکدیگر پیوند 

بخورند.  



140

3
ارة

شم
/
یام

س
ال
س
/

3. مطالعۀ زيبايی شناختی عنصر سکوت در روزنامه و مجلۀ شنيداری
مطالعة حجم نمونه نشان می دهد که در ساختار روزنامه و مجلة شنیداری، سکوت به مثابة محرکی 

قدرتمند بر شنونده عمل کرده و قوه تخیل او را به کار می اندازد.

جدول 4.  بررسیويژگیوکارکردانواعسکوتدرنمونههایموردمطالعه

ويژگی و كاركردانواع سکوت

سکوتدراماتیک
انتقالمفهومیخاصهمچون)ترس،مرگو...(؛

ايجادتعلیقودلهره؛
تخیلسازی.

سکوتتعمدی)بیانگر(
عدممشارکتدرمکالمه،بحث،گفتوگووالقایبیاعتنايیيااستهزاء؛

تصديقوتأيیدحرفطرفمقابل؛
استعارهازغیابففففردوعدمحضور.

عدمبیانيکموضوعکلیدیجهتايجادتعلیقوکششدرمخاطب.سکوتمحتاطانه)ماهرانه(

سکوتموقعیتی
توصیفويژگیهایصحنهوفضاسازی؛

سکوتطوالنیمعرفانتقالزمانيامکان؛
بهنشانةاحترام)غالبًااحترامبهفردمرحوم(،بهنشانةتفکروحتیبهنشانةعبادت.

تأکیدوبرجستهسازیيکموضوعباايجادوقفهدرگفتار.سکوتهدفمند

سکوتُکنشی
ايجادخألقانونمند؛

فاصلهگذاریدرمتنجهتتفکرشنونده؛
سکوتجايگزينکلمهوروايتخبر.

نقطهگذاریوپايانبخشیبهمتنوکالم)بیانگرنقطهوپاراگرافجديددرمتنمکتوب(؛سکوتپايانبخش
ايجادوقفهدرگفتار)بیانگرويرگول(.

چنانچه از منظر زیبایی شناختی بر مبنای نظریة تحقیق به عنصر سکوت بنگریم، سکوت باید در 
تناسب با ساختار کلی، روایتگر متن شنیداری از یک سو و ایجاد فاصله گذاری متناسب در متن از 
سوی دیگر باشد. مطالعة حجم نمونه، نشان دهندة به کارگیری انواع سکوت در جایگاه متناسب و 

با کارکردهای گوناگون در روزنامه و مجلة شنیداری است.

4. مطالعه زيبايی شناختی عنصر افکت در روزنامه و مجلۀ شنيداری
مطالعه حجم نمونه، نشان می دهد که عنصر افکت در روزنامه و مجلة شنیداری کارکردهایی به 

این شرح دارد: 
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جدول 5.  بررسیويژگیوکارکردانواعافکتدرنمونههایموردمطالعه

ويژگی و كاركردانواع افکت

افکتسمبلیک

تغییرواعوجاجدراصواتازطريقتمهیداترايانهایجهتايجادحالتانتزاعی؛
فضاسازیوايجادتعلیقمتناسببامتن؛

بیانگرصدایذهنیافراد،شخصیتپردازیوروايتگری؛
معرفشخصیتدراماتیکدرقالبمستندونمايش؛

تأکیدبرجملههاوبرجستهسازیمتنجهتجلبتوجهشنونده؛
کارکردکمیک.

افکترفتاری
مصداقصوتیکلمههاوحرکتهاوُکنشافراد؛

تصويرسازیازطريقشنیدنجلوههایآشنا)برایمثالصدایلوازمآشپزخانه(؛
بیانگرحرکتهایافراددراستوديويادرقالبنمايشومستند.

افکتموسیقايی
افکتهادارایريتمووزنموسیقايی؛

ايجادفانتزیوطنزدرموقعیتهایکمیک؛
تداعیکنندهموقعیتیخاصياشخصیتیتأثیرگذاروکلیدی.

افکتمحیطی)صدایمحیط(

دارایبافتمرکبوچندصدايی؛
اشارهبهماهیتمحیطیوطراحیصحنه؛

بازنمايیمحیطیازطريقبروزجلوههایآشنادرقالبهایگزارش،مصاحبه،مستندو
نمايش؛

افکتجايگزينمتنوتکمیلکنندهکالم.

مبنا  این  بر  با روایت شنیداری است.  متناسب  افکت، فضاسازی  زیبایی شناختی عنصر  کارکرد 
گاه افکت جایگزین متن مکتوب می شود و گاه در بافتی مرکب و چندصدایی به طراحی صحنه 

می پردازد. 

نتيجه گيری
روزنامه و مجلة شنیداری، ظرفیت های جدید و نوآورانه ای در برنامه سازی رادیو در عصر همگرایی 
شناخت  باعث  شنیداری،  مجلة  و  روزنامه  ساختار صوتی  زیبایی شناسانة  شناخت  دارد.  رسانه 
ظرفیت بالقوة این قالب ها و ظهور آن در بستر رادیوی اینترنتی و قالب های برنامه سازی رادیویی 

می شود؛ که ظرفیت جدید رادیویی در عصر همگرایی رسانه است. 
گوش دادن، زمانی لذت بخش است که شنونده بتواند با متن شنیداری ارتباط برقرار کند. 
الیه های متن رادیویی، در تعامل با یکدیگر معناسازی می کنند، گاه ترکیب همة الیه ها و گاه ترکیب 
بعضی از آنها، معنا را شکل می دهد. طراحی زیبایی شناسانة روزنامه و مجلة شنیداری مبتنی بر 
استفاده از ساختار متناسب و پیوند میان عناصر شنیداری  )کالم، موسیقی سکوت و افکت( است.  
بر این اساس از نظر ساخت زیبایی شناسانه، الیه معناساز غالب، متن و کالم است و فرم و قالب، 

وابسته به محتوا هستند. 
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عنصر کالم شامل متن و شیوه کالم است. متن، دو کارکرد کلی در روزنامه و مجله شنیداری 
بر عهده دارد:

الف. کارکرد اطالعاتی: معرفی اشخاص، زمان و مکان،  پرداختن به رویداد اصلی، اطالع رسانی، 
طراحی پرسش و نتیجه گیری. 

ب. کارکرد ُکنشی: کالم دراماتیک، با پیروی از ساختار نمایشنامة رادیویی، به صورت دیالوگ یا 
مونولوگ در قالب مستند و نمایش، دارای شروع، میانه و پایان، گره افکنی، نقطة اوج، گره گشایی 

و عنصر تعلیق، کشمکش و غافلگیری است.

شیوة بیان شامل ویژگی هایی است که در ساختار زبرزنجیرة کالم نهفته است و فقط با شنیدن است 
که می توانند قابل فهم باشند. الیه زبرزنجیری، شروع و پایان خرده متن و  آغاز و پایان پاره گفتارها 
را مشخص و همچنین یک پاره گفتار را به واحدهای اطالعاتی مناسب تقسیم می کند و نیز برای 

تأکید بر نکته های خاص به کار می رود.

مطالعه عنصر “ موسیقی” از نظر زیبایی شناسی، نشان می دهد که پس از متن، الیة موسیقی در ایجاد 
ریتم، تنوع و جذابیت ساختار اهمیت بسزایی دارد، استفاده از موسیقی دارای ریتم، هارمونی و 
کنترپوآن همخوان با موضوع، عالوه بر ایجاد ریتم، تنوع و جذابیت در ساختار، به افزایش تأثیر 
پیام می انجامد. موسیقی ایجاد گسست بین خرده متن ها را به عهده دارد، پایان خرده متن را اعالم و 

موقعیت مکانی و زمانی را مشخص می کند.

مطالعه عنصر “ سکوت” از منظر زیبایی شناسی، نشان می دهد که  شناخت قابلیت های دراماتیک 
سکوت می تواند قابلیت های متن در روزنامه و مجلة شنیداری را ارتقا بخشد. عنصر سکوت با 
فاصله گذاری، نقطه گذاری و فضاسازی، باعث ایجاد کشش و تعلیق و فرصتی برای ایجاد تحلیل 

در شنونده می شود.

مطالعة عنصر “ افکت”  از منظر زیبایی شناسی، نشان می دهد که بیشترین کارکرد افکت جهت 
طراحی صحنه و ایجاد بافت موقعیت، معرفی زمان، مکان و شخصیت، همچنین بیانگر ُکنش افراد، 

تکمیل کننده کالم، تأکید بر جمله ها و برجسته سازی متن، جهت جلب توجه شنونده است.  

شناخت عناصر تولیدی برنامه های رادیویی از منظر زیبایی شناسانه در کنار شناخت قابلیت های 
با معیارهای زیبایی شناسی رسانه رادیو می شود.  برنامه هایی مطابق  تولید  باعث  اینترنتی،  رادیو 
رادیوی اینترنتی می تواند جهت ارتقای ظرفیت قالب روزنامه و مجلة شنیداری، رویکردی حرفه ای 
در تولید و عرضة این محصول فرهنگی اتخاذ کند. رادیوی اینترنتی با توجه به ویژگی هایی مانند: 
مجازی بودن، چندرسانه ای بودن، اختیاری و انتخابی بودن، شخصی بودن، عدم محدودیت زمانی 
و مکانی برای استفادة کاربر، قابلیت مراجعه مجدد، قابلیت ذخیره کردن برنامه، امکان تعاملی بودن 
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و اشتراک گذاری و تمام امکاناتی که فضای وب در اختیار کاربر قرار می دهد، می تواند فضای 
مناسبی برای آشکارسازی ظرفیت های بالقوة این قالب صوتی و فراگیر شدن آن در عصر همگرایی 

رسانه باشد.
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چکيده
در این پژوهش، ضمن شناسایی نوگرایی در بین افراد مورد مطالعه، به رابطة آن با میزان مصرف رسانه های 
مختلف، اعم از جمعی و اجتماعی، پرداخته شده است. جامعة آماری در این تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه 
سورة تهران است، که با استفاده از روش تصادفی طبقه ای توزیع به نسبت، 361 تن از آنان به عنوان جامعة نمونه 
در نظر گرفته شد. گردآوری داده های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام و داده های  
مذکور پس از استخراج و کنترل، به وسیلة نرم افزار آماری spss  تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق حاکی 
از آن است، که نوگرایی 0/9 درصد پاسخگویان در سطح بسیار زیاد، 25/5درصد در سطح زیاد، 72/1 درصد 
در سطح متوسط و 1/5 درصد در سطح کم قرار دارد. همچنین این یافته ها گویای آن است که بین نوگرایی و 
استفاده از شبکه های تلویزیون داخلی، شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان، همبستگی وجود ندارد و 
نیز استفاده از رادیوی داخلی، شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، شبکه های رادیویی خارجی و مطالعة مطبوعات 
با نوگرایی رابطة  همبستگی معکوس مالحظه می شود؛ فقط بین نوگرایی و استفاده از اینترنت همبستگی از نوع 

مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه: ارتباطات، رسانه، مصرف رسانه ای، نوسازی، نوگرایی.
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مقدمه و بيان مسئله
هرچند بیش از دو سده از انقالب صنعتی و دستاوردهای شگفت انگیز آن می گذرد، اما با اندکی تأمل در 
وضعیت جوامع مختلف می توان دریافت که از نظر دستیابی به توسعه و مواهب آن، تفاوت بارزی بین 
کشورهای مختلف مشاهده می شود. به نحوی که برخی از صاحب نظران بر اساس شاخص های موجود به 
دسته بندی جوامع پرداخته و تحت عناوین مختلف، آنها را از حیث توسعه یافتگی  به کشور های توسعه یافته، 

در حال توسعه و توسعه نیافته تقسیم می کنند.
در باب عوامل مؤثر بر تفاوت یادشده، آراء مختلفی از سوی صاحب نظران ارائه شده است. در این میان 
برخی بیشتر به نقش عوامل خارجی توجه داشته و توسعه نیافتگی برخی از جوامع را ناشی از اقدام های 
استعماری کشورهای دیگر می دانند )مکتب وابستگی(؛ عده ای دیگر عوامل مؤثر بر این پدیده را در 
ویژگی های درونی این جوامع جست وجو کرده و درصدد شناسایی موانع درونی موجود بر سر راه توسعه 
هستند )مکتب نوسازی(. اگرچه در این جستار درصدد نقد و بررسی نظریه های ارائه شده در این باره نیستیم، 
ولی با اندکی دقت می توان دریافت که در توسعه نیافتگی جوامع موسوم به جهان سوم، عوامل درونی و بیرونی، 

هر یک می توانند نقش مهمی را ایفا کنند و تأکید بر یکی به معنای نفی  تأثیر دیگری نیست.
از جمله عواملی که تأثیر آن بر توسعة کشور های جهان سوم، مورد توجه صاحب نظران، به ویژه پیروان 
مکتب نوسازی قرار گرفته، وسایل ارتباط جمعی و استفادة مردم از آن است. این نکته با گسترش روزافزون 
رسانه های مذکور و افزایش  دامنة نفوذ آنها، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات انجام شده 
حاکی از آن است که امروزه افراد بیش از هر زمان دیگر تحت تأثیر محتواهای  منتشر شده  از رسانه ها هستند؛  
عصری که انسان ها به زعم رایزمن تحت راهبری دیگران قرار دارند، دیگرانی که همان صاحبان وسایل ارتباط 
جمعی اند، در این دوران استفاده از رسانه ها اعم از جمعی و اجتماعی، می  تواند ضمن آگاهی بخشی به افراد، 
زمینه را برای مشارکت بیشتر آنها در عرصه های مختلف حیات اجتماعی فراهم کند و به وسیلة آشنا کردن آنها 
با پیشرفت های موجود و روش های دستیابی به آن، باعث گرایش به توسعه و پیشرفت شوند. بدیهی است در 
این میان نمی توان هدف برخی از رسانه ها، به ویژه آنهایی که در اختیار کشور های قدرتمند قرار داشته و منافع 
خود را در عقب ماندگی دیگر جامعه ها جست وجو می کنند، از نظر دور داشت. در واقع استفاده از رسانه های 
مختلف، تحت تأثیر اینکه آنها در پی چه اهدافی هستند، می تواند آثار و پیامد های گوناگونی در گرایش ها و 

رفتار های افراد داشته باشد.
در جریان این پژوهش، درصدد آن بوده ایم تا در فضای پارادایم نوسازی، که عامل توسعه یافتگی را در 
درون جامعه ها جست وجو می کند، به دنبال تأثیر مصرف رسانه ای اعم از جمعی و اجتماعی نوگرایی افراد 
باشیم. از این رو، دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه سوره تهران را، به سبب امکان دسترسی بیشتر به 
آنها، برگزیده و با انجام یک مطالعة میدانی به بررسی این موضوع پرداخته ایم. بر این پایه، می توان هدف اصلی 

تحقیق را عبارت از شناخت میزان نوگرایی افراد مورد مطالعه و رابطة آن با مصرف رسانه ای دانست.
در ذیل هدف اصلی می توان موارد زیر را به عنوان اهداف فرعی تحقیق مطرح کرد:
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y شناخت میزان مصرف رسانه ای در بین افراد مورد مطالعه
y شناخت میزان نوگرایی در بین افراد مورد مطالعه

سؤال های تحقيق
سؤال اصلی تحقیق  به شرح زیر است:

y چه رابطه ای بین مصرف رسانه ای و نوگرایی وجود دارد؟
باتوجه به تعدد رسانه های مختلف، می توان موارد زیر را به عنوان سوال های فرعی ارائه کرد:

y  چه رابطه ای بین میزان استفادة افراد از شبکه های تلویزیون داخلی )سیمای جمهوری اسالمی
ایران(  و میزان نوگرایی  افراد وجود دارد؟ 

y  چه رابطه ای بین میزان استفادة افراد از شبکه های رادیویی داخل کشور )صدای جمهوری
اسالمی ایران( و میزان نوگرایی افراد وجود دارد؟

y  میزان فارسی زبان خارجی و  ماهواره ای  از شبکه های  افراد  استفادة  میزان  بین  رابطه ای  چه 
نوگرایی افراد وجود دارد؟

y  چه رابطه ای بین میزان استفادة افراد از شبکه های رادیویی خارجی و میزان نوگرایی افراد وجود
دارد؟
y   چه رابطه ای بین میزان استفادة افراد از مطالعة مطبوعات )روزنامه، نشریه ها و مجله ها( و میزان

نوگرایی  افراد وجود دارد؟
y چه رابطه ای بین میزان استفادة افراد از اینترنت و میزان نوگرایی افراد وجود دارد؟
y  ،توییتر فیسبوک،  )اینستاگرام،  اجتماعی  شبکه های  از  افراد  استفادة  میزان  بین  رابطه ای  چه 

لینکدین و ...( و میزان نوگرایی  افراد وجود دارد؟
y  چه رابطه ای بین میزان استفادة افراد از نرم افزارهای پیام رسان )تلگرام، واتس اپ، تانگو، وایبر

و ...( و میزان نوگرایی افراد وجود دارد؟

فرضيه های تحقيق
فرضیة اصلی تحقیق  به شرح زیر است:

y .به نظر می رسد بین مصرف رسانه ای و نوگرایی، رابطه وجود دارد
نظر به  تنوع رسانه های گوناگون، می توان موارد زیر را به عنوان فرضیه های فرعی مطرح کرد:

y  به نظر می رسد بین میزان استفادة افراد از شبکه های تلویزیون داخلی )سیمای جمهوری اسالمی ایران(  و
میزان نوگرایی  افراد رابطه وجود دارد.

y  )به نظر می رسد بین میزان استفادة افراد از شبکه های رادیویی داخل کشور )صدای جمهوری اسالمی ایران 
و میزان نوگرایی افراد رابطه وجود دارد.
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y  به نظر می رسد بین میزان استفادة افراد از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان خارجی و میزان نوگرایی
افراد رابطه وجود دارد.

y  به نظر می رسد بین میزان استفادة افراد از شبکه های رادیویی خارجی و میزان نوگرایی  افراد رابطه
وجود دارد.

y   به نظر می رسد بین میزان استفادة افراد از مطالعة مطبوعات )روزنامه، نشریه ها و مجله ها( و میزان
نوگرایی  افراد رابطه وجود دارد.

y .به نظر می رسد بین میزان استفادة افراد از اینترنت و میزان نوگرایی  افراد رابطه وجود دارد
y  به نظر می رسد بین میزان استفادة افراد از شبکه های اجتماعی )اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، لینکدین

و ...( و میزان نوگرایی  افراد رابطه وجود دارد.
y  )... به نظر می رسد بین میزان استفادة افراد از نرم افزارهای پیام رسان )تلگرام، واتس اپ، تانگو، وایبر و

و میزان نوگرایی افراد رابطه وجود دارد.

مرور ادبيات
الف.  پيشينۀ پژوهش 

مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام شده، گویای آن است که تا کنون پژوهش چندانی دربارة نوگرایی و رابطة 
آن با مصرف رسانه ای انجام نشده است. به همین دلیل در جدول 1 سعی می شود پژوهش هایی که به نوعی به 

بررسی متغیر وابسته یا مستقل پرداخته اند، اشاره شود.

جدول 1.  جدولپیشینةپژوهش
مهم ترين يافتهعنوان تحقيقسال انتشارنام محقق

1393مريمعامريانزاده
بررسیمیزاندينداریجوانان
شهرتهرانورابطةآنبا

توسعهگرايی
بیندينداریوتوسعهيافتگیرابطهوجوددارد.

1395صفیهنظری

بررسیمیزاننوگرايیومصرف
کاالهایفرهنگیدربینجوانان
)موردمطالعهدانشجويان
دانشگاههایشهربندرعباس(

مؤلفةريسکپذيری،همبستگیبسیارضعیفیبامیزان
مصرفکاالهایفرهنگیدارد.وديگرمؤلفههای
نوگرايی،برمیزانمصرفکاالهایفرهنگیتأثیر

نداشتهاست.

مرضیهموسویو
باافزايشنوگراييمیزاندينداريافراددرابعادبررسيرابطةنوگراييودينداري1388فاطمهعلمدار

پیامديومناسکيکاهشمييابد.

آمنهصديقیان
بیدگلیوزهرا
روزیبیدگلی

1392
بررسیمیزاننوگرايیزناندبیر
دبیرستانهایشهرتهرانوعوامل

مؤثربرآن

براساسيافتههایپژوهش7درصدجمعیتنمونه
داراینوگرايیبامیزانباالبودهاند.سالهایتحصیلو
پايگاهاجتماعیدومتغیریهستندکهبامیزاننوگرايی
رابطةمعناداریدارندوارتباطمعنادارسايرمتغیرهای

موردبررسی،تأيیدنشد.
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مهنازفرهمندو
تأثیرمؤلفههاینوگرايیدرحمايت1393ديگران

خويشاوندیخانوادههایشهريزد
مؤلفههاینوگرايیبرمیزانحمايتخويشاوندینقش

داشتهاست.

سهیلصادقیو
1394ديگران

تأثیرمصرفرسانهایبرمیزان
سرمايهاجتماعیشهروندانشهر

بندرعباس

مصرفرسانههایداخلیشهرونداندرحدمتوسطو
رسانههایخارجیدرحدضعیفاست.بینتماشای
تلويزيونداخلیباسرمايةاجتماعیواعتماداجتماعی
رابطهمثبتوبینتماشایتلويزيونماهوارهایبا

سرمايةاجتماعیواعتمادرابطهمعکوسوجوددارد.

نازنینملکیانو
معصومهصیاد

علیجانی
نقشمطبوعاتاقتصادیدر1396

توسعةصادراتغیرنفتی

تبلیغ،اطالعرسانی،راهنمايیوآموزشازطريق
مطبوعاتاقتصادیبرتوسعةصادراتتأثیرمعناداری

دارد.

رسانهومدرنیته1993کونتینشولتز

رسانههایجمعی،ضمنگسترشدامنةجهان
نمادينبشری،اينجهانراباکاالها،افرادمشهورو

اسطورهشناسیغیروحیانیپرکردهاندوباارتقاءنقش
اسطورهشناسانحرفهایرسانهواحساسمردماز

زندگیعمومیوخصوصی،موجبسردرگمیفرهنگی
شدهاند.

2010کرينويلکینز
مروریبر“جامعةسّنتی”

درخاورمیانه:
واکاویآراءدانیللرنر

علیرغمانتقادهایواردهبهآراءلرنردرمحافلعلمی
اياالتمتحده،اينالگوهنوزدرگفتمانعمومیاين

کشورمالحظهمیشود.اينگفتماندرموردتوسعهدر
خاورمیانهازيکديدگاهشرقشناسانهپیرویمیکند.

با جمع بندی مطالعات پیشین می توان دریافت که پیش از این برخی از پژوهشگران به تحقیق دربارة 
نوگرایی پرداخته و با استفاده از آراء صاحب نظران، به ارائة روشی برای سنجش آن اقدام کرده اند. 
همچنین برخی دیگر برای سنجش مصرف رسانه ای، آنها را به دسته های گوناگونی چون تلویزیون 
و رادیوی داخلی و خارجی، رسانه های نوین و رسانه های چاپی تقسیم کرده اند، اما تاکنون دربارة 

نوگرایی و رابطة آن با مصرف رسانه ای، پژوهشی انجام نشده است.

ب. تعريف مفاهيم اصلی
رسانه: در لغت، اسم آلت از مصدر رسانیدن و به معنای وسیله رسانیدن و در اصطالح علوم 
ارتباطات اجتماعی، مقصود از رسانه وسیله رسانیدن پیام از پیام دهنده به پیام گیرنده است 
)دانایی، 1389: 17(. در فرهنگ بزرگ سخن، رسانه به وسیله ای که اخبار و اطالعات را به مردم 
می رساند، تعریف شده است. مانند: تلویزیون، روزنامه، مجله و شبکه های رایانه ای )انوری، 
1381: 3615(. در این زمینه آلن بیرو معتقد است که رسانه ها دارای سه گونة اصلی رسانه های 
و  تلویزیون(  و  رادیو  )مانند  الکترونیک  رسانه های  مجله(،  و  کتاب  روزنامه،  )مانند  چاپی 

رسانه های دیجیتال )مانند اینترنت( است. )امام جمعه زاده و دیگران، 1392: 14(
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بر پایة آنچه آورده شد، می توان دریافت رسانه به هرگونه ابزار یا وسیله ای گفته می شود که با استفاده 
از آن می توان  به انتقال پیام از فرستنده به گیرنده پرداخت. از آنجا که در فراگرد ارتباطات موقعیت فرستنده 
و گیرنده می تواند حاالت مختلفی داشته باشد، انواع رسانه های گوناگون را می توان از یکدیگر متمایز 
ساخت. برخی از رسانه های مذکور در ارتباطات بین فردی و یا گروهی و برخی دیگر در ارتباطات 
جمعی و اجتماعی به کار می رود. در این نوشتار برحسب موضوع تحقیق، تنها بر رسانه های جمعی و 
اجتماعی تأکید شده است که هم اکنون در سطح جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مواردی که 
در زمرة رسانه های جمعی قرار می گیرد، می توان  به رادیو، تلویزیون و مطبوعات اشاره کرد و رسانه های 
دیگر که معموالً مبتنی بر شبکه اینترنت هستند، از قبیل نرم افزارهای اطالع رسان، شبکه های اجتماعی و 

سایت های اینترنتی، در شمار رسانه های اجتماعی قلمداد می شوند. 
مصرف رسانه ای: مصرف رسانه به فعالیت هایی اشاره می کند  که طی آن فرد به شکلی فعاالنه، 
هدفمند و آزادانه از وسایل ارتباط دسته جمعی برای آگاهی موضوعی خاص استفاده می کند. 

)نوروز بیگی، 1395(
نوگرایی: نوگرایی یا تجدد  به معناي نگرش نوین به زندگي و قرار گرفتن در چارچوب فکري و 
رفتاري انسان نو است )موسوی و علمدار، 1388: 172(. به عبارت دیگر نوگرایی، به مفهوم 
گرایش فکری و رفتاری به پدیده های فرهنگی نو و پیشرفته تر و کنار گذاردن سنّت های گذشته 
است )شیخ محمدی، 1390(.  نو گرایی دو بُعد ذهنی و عینی دارد/ ذهنی بودن این مفهوم به 
معنای دارا بودن اهداف و آرمان هایی در زندگی و جنبة عینی آن نیز به معنای حرکت در این 

راستا است.

در این پژوهش، نوگرایی به مفهوم ذهنی آن مورد توجه قرار گرفته و به منزلة برخورداری از برخی 
ویژگی های درونی است، که زمینه ساز حرکت فرد به سوی توسعه است. از جمله صاحب نظران 
مکتب نوسازی که در آراء خود به نوگرایی و شاخص های آن پرداخته، اینکلز است. وی بر ضرورت 
وجود خصلت های نو در افراد جامعه تأکید می کند )دانشی، 1389(. از نظر وی این خصلت ها 

عبارت اند از:
آمادگی درونی برای قبول و اتخاذ تجربه های تازه و استعداد برای نوآوری و تغییر در زمینة . 1

عمل و در زمینة اندیشه؛ 
اندیشه کردن و آگاهی داشتن از مسائل و موضوعاتی که خارج از محیط بالفصل زندگی او . 2

باشد. این گرایش، آگاهی او را از تنوع افکار افزایش داده و جهت گیری آزادمنشانه تری در قبال 
عقاید دیگران به بار می آورد.

بیش از گذشته، به حال و آینده توجه داشته باشد.. 3
دقیق و مرتب و در انجام امور خود منظم باشد.. 4
به برنامه ریزی و سازماندهی به عنوان نوعی راه و رسم ادارة زندگی معتقد باشد.. 5
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بر این عقیده باشد که انسان می تواند در راه رسیدن به مقاصد خود بر محیط خویش مسلط . 6
شود.

معتقد باشد که بر جهان، قوانینی حکمفرماست و این جهان قابل محاسبه و پیش بینی است.. 7
از انسان سنّتی به حیث دیگران آگاه تر و برای احترام نهادن به دیگران آماده تر باشد.. 8
به علم و تکنولوژی ایمان داشته باشد.. 9

به عدالت برای همگان معتقد باشد و توزیع پاداش را بر اساس نقش مکتسب فرد بداند. )آرام . 10
فردوسی، 1389(

پ. چارچوب نظری 
با نگاهی بر آنچه در مقدمه و طرح مسئله آورده شد، می توان دریافت بنیان نظری این پژوهش بر 
نظریه های مطرح در پارادایم  نوسازی استوار شده است. صاحب نظران پارادایم مذکور، در توضیح 
فرایند نوسازی در کشور های جهان سوم، از نظریه های تکامل گرایی و کارکردگرایی بهره گرفته 
و میزان دستیابی به توسعه را در ویژگی های درونی این گونه جوامع جست وجو می کنند. به تعبیر 
دیگر در پی آن هستند تا کدام یک از ویژگی ها، موجب دستیابی به رشد و توسعه می شود و کدام 
یک مانعی در این باره به شمار می آید؟ فرض آنها  بر این است که شناسایی ویژگی های مذکور 
می تواند اقدامات “همکاری توسعه ای” و “کمک های توسعه ای” را هدفمندتر سازد و به نوسازی 

جوامع “سنّتی” یا “عقب مانده” کمک کند.  
با مروری بر آراء صاحب نظران پارادایم نوسازی، می توان دریافت که هریک از آنان از منظری 
خاص به موضوع نگریسته و با توجه به قلمرو  مطالعة خود،  به نقش عامل یا عواملی چند، در این  
باره تأکید دارند. در این میان برخی از صاحب نظران به نقش وسایل ارتباط جمعی و استفاده از آن، 
در سطح جامعه پرداخته و آن را در زمرة عوامل تأثیرگذار بر تجدد و توسعه به شمار آورده اند. از 
جمله این افراد، دانیل لرنر است. پژوهش وی از ویژگی های خاصی برخوردار است که از جمله 
می توان مبتنی بودن بر مطالعات میدانی، انجام تحقیق در ایران و مناطق پیرامون و همچنین توجه به 

نو گرایی در سطح فردی را ذکر کرد.
لرنر از جمله افرادی است که نظریه هایی مبتني بر تغییرات فردي و توسعه دارد. به اعتقاد او 
طرح نظریة توسعه بخشي ارتباطات، زمینة الزم را براي تحرک روحي و رفتاري افراد، به منظور 

ایجاد تحرک اجتماعي  فراهم می کند. )پرموز، 1392(
وي با طرح نظریة “گذر از نظام سنّتي، نوسازي خاورمیانه” بر اساس تحقیق خود در کشورهاي 
ایران، ترکیه، مصر، سوریه، اردن و لبنان، نتیجه مي گیرد: »ارتباطات جمعي عامل مهم تحرک جوامع 
“سنّتي” و تبدیل انسان ها از حالت سنّتي به متجدد مي باشد )حسینی سرچشمه، 1392(.  این نظریة 
عمومی الگویی از تحوالت اجتماعی برای کشورهای فقیر را فراهم آورده است که با روی آوردن به 
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فناوری تولید غربی، ساختارهای سیاسی، ارزش ها و سیستم های ارتباط جمعی ساخته شده است. 
)Shah, 2008: 2689(

به نظر لرنر جوامع برای گذر از مرحلة سنّتی به مدرن، باید مراحلی را پشت سر بگذارند. مراحل 
یادشده به شرح زیر است:

تحرک جغرافیایي: هر جامعه براي نوسازي باید به نسبت معیني از شهرنشیني عبور کند. به نظر او 
هر گاه جامعه اي بیش از 10درصد جمعیت خود را به شهر هاي بیش از 50هزار نفر بکشاند، 
روند توسعة آن ُکند پیش مي رود و حال آنکه اگر این میزان از رقم 25درصد تجاوز کند، روند 
نوسازي با میزان برابري از افزایش جامعه رشد مي کند و موجب ارتقاي آموزش و پرورش شده 

و از اینجا مرحلة دوم توسعه آغاز مي شود. )حسینی سرچشمه، 1392(
متحول  را  اجتماعي  مناسبات  و  نیازهاي شغلي جدید  شهرها،  به  افراد  سوادآموزي: مهاجرت 

مي سازد و نیاز به علم اندوزي را در زندگي شهري ایجاد مي کند. )پرموز، 1392(
 استفاده از رسانه ها: افزایش سطح معلومات افراد، امکان استفاده از رسانه ها را بیشتر کرده و همدلي را 

که همانندجویي و به کارگیري شیوة زیست جوامع غربي است، میسر مي کند. )ساعدی، 1395(
مشارکت اقتصادي و سیاسي: با بهره گیري از رسانه ها، تحول درک افراد و شناخت جامعه و آگاهي 
سیاسي بیشتر شده، مشارکت اقتصادي و دخالت در سرنوشت سیاسي را براي افراد ضروري 

مي کند. )قالوند، 1392(

به عقیدة لرنر، مفهوم نوسازي، قبول الگوي زندگي به شیوة غربي است، اما او بین اروپایي شدن 
یا اروپایي گرایي و نوسازي تمایز قائل مي شود. وي اروپایي شدن را مختص اقشار تحصیل کرده و 
روشنفکر می داند، در حالي که متجدد شدن را براي همة جامعه الزم مي داند )حسینی سرچشمه، 
1392(. لرنر عقیده دارد نظام ارتباط “سنّتي” مبتني بر نظام “ شفاهي”،  مي بایست به نظام “ رسانه اي” 

کشورهاي پیشرفته تغییر کند.
با مروری بر آنچه آورده شد می توان دریافت برای تبیین رابطة مصرف رسانه ای و نوگرایی، 
می توان از نظریة لرنر استفاده کرد. چراکه در این نظریه، رسانه های جمعی و میزان استفاده از آن 
به عنوان یک عامل یا متغیر مستقل در نظر گرفته شده که می تواند بر نوگرایی یا متجدد شدن افراد 

مؤثر باشد.

روش تحقيق
این تحقیق را می توان از نظر ماهیت در زمرة مطالعات توصیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر 

روش گردآوری، تحقیقی پیمایشی قلمداد کرد.
جامعة آماری در این پژوهش، شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه سوره است 
که در نیمسال دوم 97 ـ 96 ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل هستند. تعداد این افراد، طبق آمار 
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دریافتی3694  نفر است. جامعة مذکور برحسب سه متغیر جنسیت، رشتة تحصیلی و دورة تحصیلی 
در سه گروه آماری تقسیم شده اند.

با توجه به حجم جامعة آماری  و پراکندگی آن در دانشکده های مختلف، استفاده از نمونه گیری 
در این تحقیق اجتناب ناپذیر بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و بر این 
اساس تعداد افراد نمونه 351 نفر به دست آمد. برای انجام نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای 
توزیع به نسبت، استفاده شده است، به این صورت که نخست کل جمعیت دانشجویان بر حسب 
رشتة تحصیلی و دورة تحصیلی و جنسیت تقسیم شده و حجم نمونه به نسبت جمعیت هر گروه،  

به طور جداگانه محاسبه شد. 

جدول 2.  جامعةآماریوحجمنمونهدردانشکدههایدانشگاهسوره

محل تحصيل
زن مرد

تعداد نمونهتعداد كل تعداد نمونهتعداد كل
619581707160دانشکدههنر

1971973970دانشکدهمعماری
1081032030دانشکدهفرهنگوارتباطات

روش گردآوری داده ها در این پژوهش، پیمایش و ابزار آن پرسشنامة محقق ساخته بود. مندرجات 
این پرسشنامه در برگیرندة دو بخش اصلی است. بخش نخست سؤال های مربوط به سنجش میزان 
استفادة افراد از رسانه های مختلف است، که برای هرکدام، یک سؤال با پاسخ پنج درجه ای در نظر 
گرفته شد. بخش دوم مربوط به اندازه گیری متغیر وابسته )نوگرایی( است و برای سنجش آن از 
طیف لیکرت استفاده شد که برای اندازه گیری هر یک از مؤلفه های نوگرایی سه گویه و در مجموع 

سی گویه طرح شده است.
برای تجزیه و تحلیل داده های مورد بررسی از روش کمی استفاده شده است. بدین منظور 
پس از انجام مرحلة کنترل و کدگذاری داده ها، استخراج آنها انجام شده و سپس با بهره جستن از 
نرم افزار آماری spss، پردازش اطالعات در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. 
در سطح توصیفی برای طبقه بندی داده ها، از جداول توزیع فراوانی و برای تعیین سنجش وزن 
شاخص ها از مشخصه های مرکزی، مانند میانه و نما، استفاده شده است. در سطح استنباطی، با توجه 
به آنکه متغیر های مستقل و وابسته از توزیع نرمال برخوردار نبودند، برای آزمون فرضیه ها از ضریب 

همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
برای سنجش روایی از شیوة اعتبار صوری استفاده شد که ضمن آن پرسشنامه به معرض داوری 
دوازده تن از استادان دانشگاه گذاشته شد و پس از رفع اشکال ها، مورد تأیید نهایی داوران قرار 
گرفت. برای سنجش پایایی نیز پس از آنکه 10 درصد از پرسشنامه های مربوطه تکمیل و مورد 



154

3
ارة

شم
/
یام

س
ال
س
/

آزمون قرار گرفت، با استفاده از آلفای کرونباخ، میزان پایایی آن 0/76 تعیین و تأیید شد. الزم به 
ذکر است پس از اتمام مرحلة گردآوری، دوباره آزمون پایایی برای تمام گویه های طیف لیکرت 

)نوگرایی( انجام شد که یافته های موجود بیانگر پایایی آنها در سطح باال )0/802( بوده است. 

يافته های تحقيق
در این قسمت به یافته های تحقیق پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا یافته های مربوط به میزان 
مصرف رسانه ای را آورده، سپس به یافته های مربوط به میزان نوگرایی و مؤلفه های آن توجه شده 

و سرانجام رابطة بین مصرف رسانه ای و نوگرایی آزمون شده است.
 

بررسی مصرف رسانه ای در بين افراد مورد مطالعه
در این قسمت به ارائة نتایج تحقیق دربارة میزان مصرف افراد مورد مطالعه از رسانه های مختلف 

اعم از جمعی و اجتماعی پرداخته می شود.

جدول 3.  توزيعفراوانیپاسخگويانبراساسمیزاناستفادهازرسانههایمختلفدرهرشبانهروز
)برحسبدرصد(

كمتراز يک استفاده نمی كندنوع رسانه
ساعت

يک تا سه 
ساعت

سه تا پنج 
بيش از پنج ساعتساعت

37/732/723/36/91/4تلويزيونجمهوریاسالمیايران

60/421/113/94/40/3راديویجمهوریاسالمیايران

40/216/627/17/53/6شبکهماهوارهایخارجازکشور

75/3139/41/70/6راديویخارجی

26/331/926150/8مطبوعات

4/411/129/629/625/5اينترنت

5/817/525/530/221/1شبکههایاجتماعیمجازی

5/316/125/231/122/2نرمافزارهایپیامرسانموبايلی

ميزان تماشای تلويزيون جمهوری اسالمی ايران 
از میان پاسخگویان 37/7درصد )136 نفر از 361 پاسخگو(، از شبکه های تلویزیون جمهوری اسالمی 
ایران استفاده نمی کنند. از میان سایر پاسخگویان  32/7درصد )118نفر( کمتر از یک ساعت، 23/3 درصد 
)77 نفر( بین یک تا سه ساعت، 6/9 درصد )25 نفر( بین سه تا پنج ساعت از شبانه روز و تنها 1/4 درصد 

)5 نفر( بیش از پنج ساعت را صرف تماشای تلویزیون جمهوری اسالمی ایران می کنند.
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الزم به ذکر است، نما مربوط به افرادی است که از تلویزیون داخلی استفاده نکرده و میانه نیز 
در گروهی قرار دارد که کمتر از یک ساعت به این کار اختصاص می دهند. همچنین مقایسة میانگین 
استفاده از تلویزیون داخلی در این تحقیق با نتایج پژوهش عامریان )1396(، حاکی از آن است که 

دانشجویان دانشگاه سوره کمتر از جوانان شهر تهران به این کار مبادرت می ورزند. 

ميزان گوش دادن به راديوی جمهوری اسالمی ايران
از میان پاسخگویان 60/4 درصد )218 نفر از 361 پاسخگو (، از شبکه های رادیویی جمهوری 
اسالمی ایران استفاده نمی کنند. از میان سایر پاسخگویان 21/1 درصد )76 نفر( کمتر از یک ساعت 
و 13/9درصد )50 نفر( بین یک تا سه ساعت 4/4درصد )16 نفر( نیز بین سه تا پنج ساعت از 
شبانه روز و تنها 0/3درصد )1 نفر(، بیش از پنج ساعت را صرف گوش دادن به رادیوهای داخلی 

می کنند.
الزم به ذکر است، نما و میانه مربوط به افرادی است که از رادیو  داخلی استفاده نکرده اند. 
مقایسه این یافته با نتایج تحقیق عامریان )1396( دربارة استفاده جوانان شهر تهران از رادیو داخلی؛ 
با یکدیگر همخوانی ندارد. در واقع میزان استفاده از رسانة مذکور در بین جوانان شهر تهران کمتر 

از دانشجویان دانشگاه سوره است.

ميزان تماشای شبکه های ماهواره ای فارسی زبان
از میان پاسخگویان 45/2درصد )163 نفر از 361 پاسخگو (، از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان 
استفاده نمی کنند. از میان سایر پاسخگویان 16/6درصد )60 نفر ( کمتر از یک  ساعت و 27/1درصد 
)98 نفر( بین یک تا سه ساعت 7/5درصد )27 نفر( بین سه تا پنج ساعت از شبانه روز و تنها 

3/6درصد )13 نفر( بیش از پنج ساعت را صرف تماشای این شبکه ها می کنند.
الزم به ذکر است، نما مربوط به کسانی است که از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان استفاده 
نمی کنند و میانه نیز در گروهی قرار دارد از این شبکه ها کمتر از یک ساعت استفاده کرده اند. 
یادآوری می شود، مقایسة میانگین استفاده از  این رسانه  در تحقیق حاضر با نتیجه پژوهش عامریان 
)1396( حاکی از آن است که تفاوت قابل مالحظه ای در این زمینه وجود ندارد. بنابراین می توان 

گفت یافته های این تحقیقات با یکدیگر همخوانی دارد.

ميزان گوش دادن به شبکه های راديويی خارجی
از میان پاسخگویان 75/3درصد )272 نفر از 361 پاسخگو( از شبکه های رادیویی خارجی استفاده 
نمی کنند. از میان سایر پاسخگویان 13درصد )47 نفر( کمتر از یک ساعت، 9/4درصد )34 نفر( بین 
یک تا سه ساعت 1/7درصد )6 نفر( بین سه تا پنج ساعت از شبانه روز و تنها 0/6درصد )2 نفر( 
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بیش از پنج ساعت را صرف گوش دادن به رادیوهای خارجی می کنند.
الزم به ذکر است، نما و میانه مربوط به افرادی است که از رادیوهای خارجی استفاده نکرده اند. 
همچنین یادآوری می شود، مقایسة این یافته با نتایج تحقیق عامریان )1396( دربارة استفادة جوانان 
بین  این رسانه در  از  استفاده  میزان  ندارد؛ چراکه  رادیوهای خارجی، همخوانی  از  تهران  شهر 

دانشجویان دانشگاه سوره به مراتب بیشتر از جوانان شهر تهران است.

ميزان مطالعۀ مطبوعات ) روزنامه، نشريه ها و مجله ها(
از میان پاسخگویان 26/3درصد )95 نفر از 361 پاسخگو( مطبوعات را مطالعه نمی کنند. از میان 
سایر پاسخگویان  31/9درصد )115نفر( کمتر از یک ساعت،26درصد )94 نفر( بین یک تا سه 
ساعت 15درصد )54 نفر(  بین سه تا پنج ساعت در شبانه روز و تنها 0/8درصد )3 نفر( بیش از پنج 
ساعت به این کار  می پردازند. الزم به ذکر است نما و میانه مربوط به افرادی است که کمتر یک 

ساعت به مطالعة مطبوعات می پردازند.
یادآوری می شود مقایسة نتایج این تحقیق با مطالعه عامریان )1396( در این باره حاکی از آن 
است که میزان مطالعه مطبوعات در بین دانشجویان دانشگاه سوره بیشتر از جوانان شهر تهران است 

نتایج این دو تحقیق با یکدیگر همخوانی ندارد.

ميزان استفاده از اينترنت
میان سایر  از  نمی کنند.  استفاده  اینترنت  از  نفر(   از 361  پاسخگویان 4/4 درصد )16  میان  از 
پاسخگویان 11/1درصد )40 نفر( کمتر از یک ساعت، 29/6درصد )107 نفر( بین یک تا سه ساعت 
29/6درصد )107 نفر( بین سه تا پنج ساعت در شبانه روز و 25/5درصد )91 نفر( بیش از پنج 

ساعت به استفاده از اینترنت می پردازند.
الزم به ذکر است نما مربوط به افرادی است که بین سه تا پنج ساعت از اینترنت استفاده می کنند 
و میانه مربوط به افرادی است که بین یک تا سه ساعت از اینترنت استفاده می کنند. یادآوری می شود 
مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهش عامریان )1396( حاکی از آن است که میزان استفادة دانشجویان 
دانشگاه سوره کمتر از جوانان شهر تهران است؛ پس بنابراین می توان گفت نتایج این تحقیقات با 

هم همخوانی ندارد.

ميزان استفاده  ازشبکه های اجتماعی )اينستاگرام، فيس بوک، توييتر و ...(
از میان پاسخگویان 5/8 درصد )21 نفر از 361 نفر( از شبکه های اجتماعی استفاده نمی کنند. از میان 
سایر پاسخگویان  17/5درصد )63 نفر( کمتر از یک ساعت، 25/5درصد )92 نفر( بین یک تا سه 
ساعت، 30/2درصد )109 نفر( نیز بین سه تا پنج ساعت در شبانه روز و 21/1درصد )76 نفر( بیش 
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از پنج ساعت به استفاده ازشبکه های اجتماعی می پردازند.
الزم به ذکر است نما و میانه مربوط به افرادی است که بین سه تا پنج ساعت از شبکه های 

اجتماعی استفاده می کنند.
یادآوری می شود مقایسة نتایج این تحقیق با پژوهش عامریان )1396( حاکی از آن است که 
میزان استفادة دانشجویان دانشگاه سوره از شبکه های اجتماعی مجازی، تفاوت چندانی با جوانان 

شهر تهران ندارد؛ بر این پایه می توان گفت نتایج این دو تحقیق با هم همخوانی دارد.

ميزان استفاده از نرم افزارهای پيام رسان )تلگرام، واتس اپ، تانگو، وايبر و ...(
از میان پاسخگویان 5/3درصد )19 از 361 نفر( از  نرم افزار پیام رسان استفاده نمی کنند. از میان 
سایر پاسخگویان 16/1درصد )58 نفر( کمتر از یک ساعت و 25/2درصد )91 نفر( بین یک تا سه 
ساعت 31/1درصد )112 نفر(  بین سه تا پنج ساعت در شبانه روز و 22/2درصد )80 نفر( بیش از 
پنج ساعت به استفاده از نرم افزارهای پیام رسان می پردازند. الزم به ذکر است  نما و میانه مربوط به  

افرادی است که بین سه تا پنج ساعت از نرم افزار پیام رسان استفاده می کنند.
یادآوری می شود مقایسة نتایج این تحقیق با پژوهش عامریان )1396( حاکی از آن است که 
میزان استفاده دانشجویان دانشگاه سوره از نرم افزارهای پیام رسان مقداری کمتر از جوانان شهر 

تهران است؛ می توان گفت نتایج این دو تحقیق تا حدی  با یکدیگر، همخوانی دارد.

بررسی ميزان  نوگرايی و مؤلفه های آن 
در این قسمت نخست به نتایج مربوط به هر یک از مؤلفه های ده گانه متغیر نوگرایی اشاره شده و 

سپس به نحوه توزیع فراوانی افراد بر حسب متغیر مذکور پرداخته می شود.

جدول 4.  توزيعفراوانیپاسخگويانبرحسبنوگرايیومؤلفههایآن

بسيار زيادزيادمتوسطكمبسيار كمشاخص

0/8540/7449/4آمادگیذهنیوروانیبرایجذبتجاربجديد

عنايتبهعقايدگوناگوندربارهمسائل
0/67/542/734/613/9محیطاطرافو...

1/717/750/719/79/1توجهبهزمانحالوآيندهونهگذشته

1/15/850/429/612/2دقیق،مرتبومنظمبودندرانجامامورخود

باورداشتنبهبرنامهريزیوسازماندهیبرایحل
1/91053/7286/1امورشخصیوعمومی
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ايمانبهتوانايیدرتسلطبرطبیعتبرایپیشبرد
4/723/557/311/11/9مقاصدواهداف

عقیدهداشتنبهقانونمندیجهانوقابلمحاسبهو
1/70/847/630/211/1پیشبینیبودنآن

ايمانبهتعلیموتربیتوشناختافرادواحترامبه
1/47/536/62623/8آنان

3/925/251/513/65ايمانداشتنبهعلموفناوری

ايمانواعتقادداشتنبهتوزيعپاداشهابراساس
318/850/114/112/5مهارتها

1/172/125/50/09-نوگرايی)متغیروابسته(

آمادگی ذهنی و روانی برای جذب تجارب جديد
در حالی که 0/8 درصد )3 نفر( پاسخگویان از نظر آمادگی ذهنی و روانی برای جذب تجارب جدید 
در سطح بسیار کم و 5 درصد )18 نفر( در سطح کم قرار دارند، 40/7 درصد )147 نفر(  از آنها در 
سطح متوسط هستند این در حالی است که میزان آمادگی ذهنی و روانی 44درصد از پاسخگویان 

)159 نفر( در سطح زیاد و 9/4 درصد )34 نفر( در سطح بسیار زیاد قرار دارد.
الزم به ذکر است در طیف 3 تا 15، میانگین 10/43 )زیاد( و انحراف معیار 1/78 است.

توجه و عنايت به عقايد و نظريه های گوناگون در مورد مسائل و موضوع های محيط 
اطراف و خارج از حيطۀ زندگی فردی

از میان پاسخگویان 0/6 درصد )2 نفر ( از نظر توجه و عنایت و نظریه های گوناگون در مورد مسائل 
و موضوعات محیط اطراف و خارج از حیطة زندگی فردی، در سطح بسیار کم، 7/5 درصد )27 
نفر( در سطح کم، 42/7درصد )154 نفر( در سطح متوسط، 34/6 درصد )125 نفر( در سطح زیاد و 

13/9 درصد )50 نفر( در سطح بسیار زیاد قرار دارند.
الزم به ذکر است، در طیف 3 تا 15، میانگین 10/37  )زیاد(  و انحراف معیار 2/05 است.

توجه به زمان حال و آينده و نه گذشته
در حالی که 1/7درصد از پاسخگویان )6 نفر( از نظر توجه به زمان حال و آینده و نه گذشته، در 
سطح بسیار کم و 17/7درصد )64 نفر( در سطح کم قرار دارند، 50/7 درصد )183 نفر( از آنها از 
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این بابت در سطح متوسط هستند؛  این در حالی است که میزان آمادگی 19/7درصد پاسخگویان 
)71 نفر ( در سطح زیاد و 9/1درصد )33 نفر( در سطح بسیار زیاد قرار دارد.

الزم به ذکر است در طیف 3 تا 15، میانگین 9/45 )متوسط( و انحراف معیار 2/17 است.

دقيق و مرتب و در انجام امور خود منظم باشد

از میان پاسخگویان 1/1درصد )4  نفر( از نظر دقیق و مرتب و در انجام امور خود منظم بودن، در 
سطح بسیار کم، 8 /5 درصد )21 نفر( در سطح کم، 50/4 درصد )182 نفر( در سطح متوسط، 29/6 

درصد )107 نفر( در سطح زیاد و12/2درصد )44 نفر( در سطح بسیار زیاد قراردارند.
الزم به ذکر است در طیف 3 تا 15، میانگین 10/18 )متوسط( و انحراف معیار 1/97 است.

باور داشتن به برنامه ريزی و سازماندهی امور جهت حل امور عمومی و زندگی شخصی
در حالی که 1/9درصد پاسخگویان )7 نفر( از نظر باور داشتن به برنامه ریزی و سازماندهی امور 
جهت حل امور عمومی و زندگی شخصی، در سطح بسیار کم و 10درصد )36 نفر( در سطح کم 
قرار دارند، 53/7 درصد )194 نفر( از آنها از این بابت در سطح متوسط هستند؛ این در حالی است 
که میزان آمادگی 28درصد پاسخگویان )101 نفر( در سطح زیاد و 6/1 درصد )22 نفر( در سطح 

بسیار زیاد قرار دارد.
الزم به ذکر است در طیف 3 تا 15، میانگین 9/76 )متوسط(  و انحراف معیار 1/85 است.

ايمان به توانايی در تسلط بر طبيعت برای پيشبرد مقاصد و اهداف
از میان پاسخگویان 4/7درصد از نظر ایمان به توانایی در تسلط بر طبیعت برای پیشبرد مقاصد و 
اهداف در سطح بسیار کم، 23/5 درصد در سطح کم ،57/3 درصد در سطح متوسط، 11/1 درصد در 

سطح زیاد و 1/9درصد در سطح بسیار زیاد قرار دارند.
الزم به ذکر است، در طیف 3 تا 15، میانگین 8/57 )متوسط( و انحراف معیار 1/81 است.

معتقد باشد كه بر جهان قوانينی حکمفرماست و اين جهان قابل محاسبه و پيش بينی است
از مجموع پاسخگویان، 1/7درصد )6 نفر( از نظر اعتقاد به حاکم بودن قوانینی بر جهان و قابل 
محاسبه و پیش بینی بودن آن، در سطح بسیار کم و 80درصد )29 نفر( در سطح کم قرار دارند، 

47/6 درصد )172 نفر( از آنها از این بابت در سطح متوسط هستند؛  این در حالی است که 
میزان اعتقاد 30/2درصد )109 نفر ( از ایشان در سطح زیاد و 11/1 درصد )40 نفر( در سطح 

بسیار زیاد قرار دارد.
الزم به ذکر است  در طیف 3 تا 15، میانگین 10/05 )متوسط( و انحراف معیار 1/97 است.
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ايمان به تعليم و تربيت و شناخت افراد و احترام به آنان
از میان پاسخگویان 1/4درصد )5 نفر از 361 نفر( از نظر ایمان به تعلیم و تربیت و شناخت افراد و 
احترام به آنان، در سطح بسیار کم، 7/5 درصد )27 نفر( در سطح کم، 36/6 درصد )143 نفر( در سطح 

متوسط، 26درصد )94 نفر( در سطح زیاد و 23/8درصد )86 نفر( در سطح بسیار زیاد قرار دارند.
الزم به ذکر است در طیف 3 تا 15، میانگین 10/71 )زیاد( و انحراف معیار 2/38 است.

به علم و فناوری ايمان داشته باشد 
در حالی که 3/9درصد پاسخگویان )14 نفر ( از نظر ایمان به علم و فناوری، درسطح بسیار کم و 
25/2درصد )91 نفر( در سطح کم قرار دارند، 51/5درصد )186نفر( از آنها از این بابت در سطح 
متوسط هستند؛  این در حالی است که 13/6درصد )49 نفر( از ایشان در سطح زیاد و 5درصد )18 

نفر( در سطح بسیار زیاد قرار دارند.
الزم به ذکر است در طیف 3 تا 15، میانگین 8/73 )متوسط( و انحراف معیار 2/05 است.

اعتقاد داشتن و ايمان به توزيع پاداش ها بر اساس مهارت ها 
در حالی که 3درصد از پاسخگویان )11 نفر( از نظر اعتقاد داشتن و ایمان به توزیع پاداش ها بر 
اساس مهارت ها، در سطح بسیار کم و 18/8درصد )68 نفر( در سطح کم قرار دارند، 50/1درصد 
)181 نفر( از آنها از این بابت در سطح متوسط هستند؛  این در حالی است که14/1درصد )51 نفر( 

از ایشان در سطح زیاد و 12/5درصد )45 نفر( در سطح بسیار زیاد قرار دارند.
الزم به ذکر است در طیف 3 تا 15، میانگین 9/31 )متوسط( و انحراف معیار 2/37 است.

نوگرايی

از میان پاسخگویان 1/5درصد )5 نفر( از نظر نوگرایی، در سطح کم و 72/1درصد )238 نفر( در سطح 
متوسط، 25/5درصد )84 نفر( در سطح زیاد و 0/9 درصد )3 نفر( از آنها از این بابت در سطح بسیار زیاد 

قرار دارند. در ضمن، در طیف 30 تا 150، میانگین  9/57 )متوسط( و انحراف معیار 10/8 است.
الزم به ذکر است آزمون نرمالیتی کولموگروفـ  اسمیرنوف، با سطح معناداری 0/000، حاکی 

از آن است که مقادیر مربوط به نوگرایی از توزیع نرمال برخوردار نیست.

آزمون فرضيه های تحقيق          
از  از هر یک  استفاده  و  نوگرایی  بین  رابطة  دریافت  می توان  تحقیق،  فرضیه های  بر  مروری  با 
رسانه های مختلف، یک فرضیة فرعی در نظر گرفته و برای آزمون آنها از ضریب همبستگی اسپیرمن 

استفاده شده است؛ که نتایج آن در جدول 5 آمده است.
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جدول 5.  نتايجآزمونفرضیهها
نتيجهسطح معناداریمقدارفرضيه

رابطةبینمیزانتماشایشبکههایتلويزيون
رد0/0520/342داخلیونوگرايی

رابطةبینمیزانگوشدادنبهشبکههای
تأيید0/1280/020-راديويیداخلکشورونوگرايی

رابطةبینمیزانتماشایشبکههایماهوارهای
تأيید0/1820/001-فارسیزبانخارجیونوگرايی

رابطةبینمیزانگوشدادنبهشبکههای
تأيید0/1580/004-راديويیخارجیونوگرايی

رابطةبینمیزاناستفادهازمطبوعاتو
تأيید0/2020/000-نوگرايی

رابطةبینمیزاناستفادهازاينترنتونوگرايی
تأيید0/2080/000جوانان

رابطةبینمیزاناستفادهازشبکههایاجتماعی
رد0/0280/607-ونوگرايی

رابطةبینمیزاناستفادهازنرمافزاهای
رد0/290/595-پیامرسانونوگرايی

y  به نظر می رسد بین میزان استفاده افراد از شبکه های تلویزیون داخلی )سیمای جمهوری
اسالمی ایران(  و میزان نوگرایی آنها رابطه وجود دارد.

با توجه به نتایج آزمون آماری، می توان دریافت ضریب همبستگی اسپیرمن 0/052، و سطح 
معناداری 0/342 است بنابراین با  5 درصد خطا، می توان گفت بین دو متغیر میزان تماشای 

شبکه های تلویزیون داخلی و نوگرایی همبستگی وجود ندارد.
y  به نظر می رسد بین میزان استفادة افراد از شبکه های رادیویی داخل کشور )صدای جمهوری

اسالمی ایران( و میزان نوگرایی آنها رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون آماری، می توان دریافت ضریب همبستگی اسپیرمن  0/128ـ و سطح 
معناداری 0/20 است. بنابراین با یک درصد خطا می توان گفت بین میزان استفاده از شبکة 

رادیویی داخلی کشور و توسعه گرایی، همبستگی وجود دارد.
الزم به ذکر است همبستگی مذکور از نوع منفی )معکوس ( و شدت آن ضعیف )0/10( است.

y  به نظر می رسد بین میزان استفادة افراد از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان خارجی و میزان
نوگرایی آنها رابطه وجود دارد.



162

3
ارة

شم
/
یام

س
ال
س
/

با توجه به نتایج آزمون آماری، می توان دریافت ضریب همبستگی اسپیرمن 0/182ـ و سطح 
معناداری 0/100 است. بنابراین با یک درصد خطا می توان گفت بین میزان استفاده از شبکه های 

ماهواره ای فارسی زبان و نوگرایی، همبستگی وجود دارد.
یادآور می شود همبستگی مذکور از نوع منفی )معکوس( و شدت آن ضعیف )0/01( است.

y  به نظر می رسد بین میزان استفادة افراد از شبکه های رادیویی خارجی و میزان نوگرایی آنها 
رابطه وجود دارد.

با توجه به نتایج آزمون آماری، می توان دریافت ضریب همبستگی اسپیرمن 0/158ـ و سطح 
معناداری 0/400 است. بنابراین با یک درصد خطا می توان گفت بین میزان استفاده از شبکه های 

رادیویی خارجی و نوگرایی، همبستگی وجود دارد.
شایان ذکراست همبستگی مذکور از نوع منفی )معکوس( و شدت آن ضعیف )0/10( است.

y  )به نظر می رسد بین میزان استفادة افراد از مطالعه مطبوعات )روزنامه، نشریه  ها و مجله ها
و میزان نوگرایی آنها رابطه وجود دارد.

با توجه به نتایج آزمون آماری، می توان دریافت ضریب همبستگی اسپیرمن 0/202ـ  و سطح 
معناداری 0/000 است. بنابراین با یک درصد خطا می توان گفت بین میزان مطالعة مطبوعات و 

نوگرایی، همبستگی وجود دارد.
شایان ذکر است همبستگی مذکور از نوع منفی )معکوس( و شدت آن ضعیف )0/20( است.

y .به نظر می رسد بین میزان استفادة افراد از اینترنت و میزان نوگرایی آنها رابطه وجود دارد
با توجه به نتایج آزمون آماری، می توان دریافت ضریب همبستگی اسپیرمن 0/208ـ  و سطح 
معناداری 0/000 است بنابراین با یک درصد خطا و می توان گفت بین میزان استفاده از اینترنت 

و نوگرایی، رابطه همبستگی وجود دارد.
شایان ذکراست همبستگی مذکور از نوع مثبت )مستقیم( و شدت آن ضعیف )0/20( است

y  به نظر می رسد بین میزان استفادة افراد از شبکه های اجتماعی و میزان نوگرایی افراد رابطه
وجود دارد.

با توجه به نتایج آزمون آماری، می توان دریافت ضریب همبستگی اسپیرمن 0/028ـ و سطح 
معناداری 0/607 است. بنابراین با  5 درصد خطا، می توان گفت بین دو متغیر میزان استفاده از 

شبکه های اجتماعی  و نوگرایی همبستگی وجود ندارد.
y  به نظر می رسد بین میزان استفادة افراد از نرم افزار های پیام رسان و میزان نوگرایی آنها

رابطه وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون آماری، می توان دریافت ضریب همبستگی اسپیرمن 0/029ـ و سطح 
معناداری 0/595 است. بنابراین با  5 درصد خطا، می توان گفت بین دو متغیر میزان استفاده از 

نرم افزارهای پیام رسان و نوگرایی همبستگی وجود ندارد. 
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بحث و نتيجه گيری
با توجه به یافته های تحقیق، در این قسمت به نتیجه گیری کلی پرداخته می شود. بر اساس یافته های 
استفاده  میزان  بیشترین  از  داخلی،  رسانه های  میان  در  مطبوعات  گرفت،  نتیجه  می توان  تحقیق 
برخوردار است و پس از آن به ترتیب تلویزیون داخلی و رادیو قرار دارند. در بین رسانه های 
خارجی میزان استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان خارجی بیشتر از رادیوهای بیگانه است. 
در خصوص استفاده از رسانه های نوین نیز، می توان گفت بیشترین میزان استفاده مربوط به اینترنت 
و پس از آن به ترتیب نرم افزارهای پیام رسان و شبکه های اجتماعی است. در مجموع میان رسانه های 
یادشده )اعم از داخلی و خارجی، جمعی و اجتماعی( اینترنت  در حال حاضر بیشترین مصرف و 
پس از آن به ترتیب نرم افزارهای پیام رسان و شبکه های اجتماعی قرار دارند. کمترین میزان استفاده 
نیز مربوط به رادیوهای خارجی است. این نکته تغییر الگوی مصرف، به ویژه در بین دانشجویان را 
نشان می دهد. به نحوی که در مقایسه با نتایج مطالعات قبل می توان به رواج بیش از پیش استفاده از 

اینترنت، نرم افزارهای پیام رسان و شبکه های اجتماعی، نسبت به سایر رسانه ها، پی برد. 
مروری بر نتایج تحقیق گویای آن است که  نوگرایی یک امر متغیر است، یعنی میزان برخورداری 
افراد از آن یکسان نیست. بر این پایه 0/9درصد پاسخگویان از نظر نوگرایی در سطح بسیار زیاد 

25/5درصد در سطح زیاد، 72/1درصد در سطح متوسط و 1/5درصد در سطح کم قرار دارند.
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ، نشان می دهد که رابطة بین استفاده از رسانه های مختلف و 
نوگرایی، از الگوی واحدی تبعیت نمی کند؛ به نحوی که در مورد برخی از رسانه ها مانند تلویزیون 
داخلی، شبکه های اجتماعی و نرم افزار های پیام رسان  وجود رابطة همبستگی با نوگرایی تأیید 
نشد، دربارة اینترنت، رابطه همبستگی مثبت و در برخی دیگر از قبیل رادیو های داخلی و خارجی، 
انتظار  نمی توان  بنابراین  است.  منفی  مطبوعات، همبستگی  و  فارسی زبان  ماهواره ای  شبکه های 
داشت، صرف میزان  استفاده از هرگونه رسانه، موجب افزایش نوگرایی در افراد  شود. این نکته 
می تواند متأثر از محتوای منتشرشده از سوی رسانه های مذکور و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی 
باشد. به هر ترتیب، نتایج این تحقیق با مطالعات لرنر)1958( در این باره همخوانی نداشته و 

نمی توان نظریة وی را قابل تعمیم به جامعة مورد مطالعه دانست.

پيشنهادهای پژوهشی

y  ،در تحقیقات بعدی بهتر است به جای پرداختن به رابطة مصرف رسانه های مختلف با نوگرایی  
صرفًا به رابطة بین مصرف یکی از این رسانه ها با نوگرایی پرداخته شود؛ تا بتوان، به نکات دیگر 

از جمله نوع برنامة مورد استفاده، م

y .یزان عالقه مندی، میزان رضایتمندی و نظایر آن نیز توجه کرد

y  این پژوهش از نوع مقطعی بوده و میزان نوگرایی را تنها در یک بازة محدود زمانی، اندازه گیری
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کرده است. پیشنهاد می شود با انجام تحقیقات طولی از قبیل پانل و یا روندپژوهی، بتوان میزان 
تغییرات آن را در طول زمان، مورد مطالعه قرار داد.

این تحقیق در سطح دانشجویان یک دانشگاه غیر دولتی انجام شده است. پیشنهاد می شود در 
پژوهش های بعدی دامنة این پژوهش گستردگی بیشتری داشته باشد.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که استفاده از رادیو و تلویزیون جمهوری اسالمی ایران، به 
مراتب کمتر از رسانه های دیگر است، توصیه می شود با انجام  پژوهش های دیگر، عوامل مؤثر در 

این باره شناسایی شده و درصدد رفع موانع آن برآمد.
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چکيده
امروزه، بحث هوش مصنوعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بعضی از صاحب نظران، این حوزه را تهدیدی 
برای بقای بشر می دانند، در حالی که عدة دیگری ادعا دارند هوش مصنوعی تنها راه حل بحران های پیچیده ای 
است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. به طور کلی، هوش مصنوعی یکی از مقوله هایی است که در علوم 
کامپیوتر، اهمیت فراوان دارد و تغییرات در هوش مصنوعی می تواند تحوالت گسترده ای را در فناوری اطالعات 
پدید آورد. این موضوع چنان اهمیتی دارد که مدیریت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها تصمیم گرفته است 

در این حوزه نشست تخصصی برگزار کند.
هدف نشست تخصصی  “هوش مصنوعی و رسانه”، آشنایی با مفهوم هوش مصنوعی، کارکرد هوش مصنوعی و 
ارتباطات تصویری، کارکرد هوش مصنوعی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، بررسی تکنیک های مورد استفادة 
هوش مصنوعی در رسانه ها و چالش ها و راهبردهای هوش مصنوعی در رسانه بود. این نشست، عصر روز دوشنبه 
یازدهم شهریورماه  سال 1398 با حضور  دکتر گیتا علی آبادی، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، 
خانم زهرا جعفری مجری و کارشناس این دفتر، مدیران، مسئوالن و صاحب نظران حوزة رسانه در سالن نشست 

دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها برگزار شد. 
ارتباطات و مدرس دانشگاه، آقای رضا  همچنین میهمانانی همچون خانم دکتر مریم سلیمی، پژوهشگر 
نور محمدی، مدیر فنی شرکت سیتکس، آقای جواد افتاده، کارشناس رسانه های نوین در این نشست از ابعاد و 
زوایای مختلف به بررسی موضوع طرح شده پرداختند. در ادامه گزارشی از این نشست به تفکیک سخنرانان 

حاضر در پنل ارائه می شود.

 نشست تخصصی
هوش مصنوعی و رسانه

تنظیمکننده:
زهرهجواديه
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شباهت واكنش های هوش مصنوعی به رفتار انسان
زهرا جعفری. خیر مقدم خدمت دوستان که دعوت ما را پذیرفتند و در این جلسه شرکت کردند. 
همان طور که می دانید موضوع نشست، هوش مصنوعی و رسانه است. هوش مصنوعی به سیستم هایی 
اطالق می شود که تالش دارند واکنش هایی شبیه رفتارهای انسانی را به شکل شبیه سازی، استداللی، 
یادگیری و کسب دانش برای حل مسائل داشته باشند. امروزه هوش مصنوعی پهنای وسیعی از 
امور جدید و قدیم را در بر گرفته است. علوم قدیم شامل روان شناسی، فلسفه و امور جدید شامل 
عصب شناسی فیزیولوژی، علوم زیستی و علوم اجتماعی است.  مسائل مورد بررسی در این نشست 
به هوش مصنوعی و رسانه اختصاص دارد. اینکه هوش مصنوعی چه تأثیری بر اهالی رسانه، 
روزنامه نگاران و فعاالن رسانه دارد؟ و یا اینکه ربات های روزنامه نگار چه تأثیری می توانند بر روند 
روزنامه نگاری و تولید خبر داشته باشند؟ همچنین سعی می کنیم محورهای آشنایی با مفهوم هوش 
مصنوعی، هوش مصنوعی ـ ارتباطات تصویری، کارکرد هوش مصنوعی در رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی، بررسی تکنیک های مورد استفادة هوش مصنوعی در رسانه ها و همچنین چالش ها و 

راهبردهای هوش مصنوعی در رسانه ها را در این نشست مورد توجه قرار دهیم. 

كاربرد هوش مصنوعی همان شناسايی ساليق و ذائقه های كاربران است
رضا نورمحمدی. موضوع صحبت من فناوری و مفهوم هوش مصنوعی است. در واقع، شاخة 
جدیدی در دنیا ایجاد شده و آن قدر بکر و جدید است که حداقل طی 30 سال  تجربة من، این 
فرصت اولین بار است ایجاد شده و ما در این حوزه از دنیا زیاد عقب نیستیم. به طور کلی همیشه هر 
فناوری که در هر جای دنیا می آید، حدود ده تا بیست سال چکش می خورد و شیره اش را می کشند، 
تا بعد به دست ما برسد. اما در حال حاضر، فضایی ایجاد شده که این اتفاق نیفتاده است؛ ما خیلی 
با دنیا گپ )شکاف( نداریم. این فناوری آن قدر مهم و بزرگ است، که همة ابعاد زندگی روزمره 
انسان ها را از مالی تا رسانه، تحت تأثیر قرار داده است. همة ما مفهوم هوش مصنوعی را شنیدیم و 

در واقع، تعاریف معتبری هم برای آن وجود دارد.
هوشمندی یک رفتار تظاهری است، یعنی وقتی من المان هایی را از باال نگاه می کنم، متوجه 
می شوم در ظاهر هوشمند رفتار می کند. این تعریف معتبری است. کامپیوتر نوعی رفتار تظاهری 
است، اما وقتی وارد آن  می شویم، می بینیم که المان های کوچک دارد. وقتی به صورت کالن، به 

موضوع نگاه می کنیم، سیستم هوشمند خواهد بود. 
من می خواهم در مورد هوش مصنوعی توزیع شده صحبت کنم. این هوش در زمانی که درس 
می خواندیم، در درس هایمان وجود داشت. البته در آن زمان این مسئله رویا و تئوری بود و به عمل 
تبدیل نشده بود. این تکنولوژی، که اول عرایض خود به آن اشاره کردم، “ نمونة هوش مصنوعی 
توزیع شده” است. فرض کنید یک شبکه ای از انسان وجود دارد، مثل توییتر که به جای اینکه 
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تک تک انسان ها پست بگذارند، رایانه ها نشستند و پست می نویسند و یکسری تکنیک ها را اعمال 
می کنند، اما فیلترینگ را از کجا فیدبک می گیرند؟ از همه کاربرها فیدبک می گیرند. 

من یک پستی قرار می دهم، به تعداد الیک ها و شبکه، به صورت هوشمند آن پست را حذف 
می کند یا باال می آورد؛ این کار توزیع شدگی شبکه است. ما وقتی از توزیع شدگی صحبت می کنیم، 
چند چیز را مورد توجه قرار می دهیم. بحث محاسبات را داریم. یعنی وقتی می خواهیم برای مثال 
دسته بندی متون یا دسته بندی فیلترینگ را انجام دهیم، بار محاسباتی دارد، که انرژی زیادی را 
می طلبد. مفهوم هوش مصنوعی توزیع شده این ارمغان را برای فناوری آورده است. هوش مصنوعی 
چند شاخصة بسیار مهم دارد که مبنا به حساب می آیند؛ از آنها می توان به محاسبات توزیع شده، 
سیستم های چندعامله برای هوش مصنوعی توزیع شده اشاره کرد. یعنی فقط یک نفر درگیر نیست، 
نهادها، مجامع یا  تا کاربری که می خواهد آن را مصرف کند، همة  از تولید محتوا گرفته  بلکه 
شرکت ها که به نحوی در تولید محتوا نقش دارند،  ذینفع هستند. در واقع آنها هم، عامل هایی هستند 
که در این فضا درگیر فعالیت اند. و یکی دیگر حل مسئله است که توزیع شده است. فرض کنید هر 
مسئله ای که وجود دارد را توزیع شده حل کنیم. به طور مثال اگر بخواهم گره ای را به تنهایی باز کنیم، 
این عمل را  با  مشارکت یک گروه یا مجموعه راحت تر می توانیم انجام دهیم. البته این مفاهیم را  
به راحتی در زندگی خود حس کرده ایم؛ چراکه دو فکر از یک فکر بهتر است. به طور کلی هر چقدر 
در خصوص حل یک موضوع، افکار زیاد شود، امنیت، تنوع و سالیق متفاوت را درگیر می کند. در 
عین حال در گذشته، سالیق هوش مصنوعی توزیع شده به این صورت بود که اگر مشکلی وجود 
داشت، عامل های مختلف با هم فکری به حل مسئله کمک می کردند. فرض کنیم می خواهیم وام 10 
میلیونی بگیریم، اگر این وام به 10 وام یک میلیونی تبدیل شود، 10 نفر می توانند، در زمان کمتر از  
منابع  ایجاد  شده استفاده کنند. ما در حوزة مالی لمس کردیم که توزیع شدگی چه مزایایی می تواند 

به همراه داشته باشد. 
هوش مصنوعی، در گذشته یک رشته و تخصص بود، اما در حال حاضر به یک ابزار در 
رشته های  مهندسی برق، پزشکی و حوزه های مختلف تبدیل شده است. ما باید به ارزش اطالعاتی 
که در گذشته بوده، پی ببریم. چنانچه در قرآن و حدیث ها آمده است که بررسی کنید گذشتگان 
ما چطور زندگی می کرده اند؟ ما می توانیم با استفاده از تجربیات گذشتگان، همة امور را پیش بینی 
کنیم؛ چراکه پیش بینی یکی از شاخصه های اصلی هوش مصنوعی است. اینکه شما بتوانید سالیق و 

ذائقه های کاربران را شناسایی کنید،  همان کاربرد هوش مصنوعی خواهد بود. 
در حال حاضر، پیاده سازی عملی هوش مصنوعی، در این فناوری نمود پیدا کرده است. فناوری 
“بالک چین” اولین نمونة عملی از هوش مصنوعی و فناوری توزیع شده بود. ما در گذشته سیستم های 
توزیع شده داشتیم، اما هیچ  کدام مثل فناوری بالک چین نبوده اند. نخستین نمود این فناوری نو در مفاهیم 
مالی بود و سپس نمونه های مختلف آن وارد حوزه های  مالی دیگر شدند. چرا مالی؟ برای اینکه مالی را 
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همه درک می کنند و ما باید به قدرتی می رسیدیم که این فناوری را به همه نشان می دادیم. این فناوری، 
حوزه ای است که ما در دنیا به اندازة پنج سال از آن عقب هستیم. اگر در این فضا وارد نشویم، فرصت را 

از دست خواهیم داد و این فناوری برهم زنندة همه بخش  های جامعه می شود. 
در واقع سیستم های متمرکز، بیماری های متمرکز را به چالش می کشند. این دالیل در سیستم ها، 
مقیاس پذیر نیستند.  در این رابطه می توان به سیستم بانکی اشاره کرد که اگر مشتری اش در یک بازه 
زمانی بیشتر شود، قادر به ارائة سرویسی نخواهد بود. به طور مثال در جامعة خودمان که ابتدای 
هر ماه، یارانه ها را واریز می کنند، سیستم خودپرداز بانک ها )ATM( به درستی کار نمی کنند. این 
مشکل ها در سیستم متمرکز وجود دارند. اما سیستم متمرکز بالک چین، تنها پدیده ای است که برای 

حل این اختالالت ایجاد شده و در حقیقت همان فناوری های توزیع شده است. 
بالک چین چند شاخصة اساسی دارد. بالک چین راه حل همة مشکالتی است که وجود داشت. 
این فناوری، ساختاری است که دنیا به سمت آن پیش می رود و تجربه ثابت کرده که جوامع راهی 
جز استفاده از آن ندارند. اگر کشورها وارد این فضا نشوند، موقعیت و بازارشان را از دست خواهند 
داد، چون کاربران از طریق گوشی تلفن همراه به نقطة شبکه  ای رسیده اند و نقطة شروع آنها، رسیدن 
به شبکه است. چراکه وقتی این کاربرها وجود داشته باشند، دیگر نیازی به شبکه و نهاد واسطه ای 
نخواهد بود که سرویسی را مهیا کنند. درنهایت تولیدکننده به مصرف کننده وصل می شود و هیچ 
واسطه ای بین آنها وجود نخواهد داشت و به راحتی این دو با هم ارتباط برقرار می کنند. کاهش هزینه 

و حذف واسطه ها از مزایای بالک چین است. این فناوری 4 پایه کلی دارد: 
1. اعتماد؛

 2. رأی گیری: آدم ها را به اندازة رای شان می شناسند. وقتی من یک حق رای داشته باشم، یعنی انسان 
هستم. مکانیزم اجماع فضایی است که در آن حق آدم ها به آنها ، داده شده است. در معماری 

غیرمتمرکز، این حق به افراد برگشته است. 
3. اصالت و ثبت داده ها: به طور کلی وقتی کاالیی به دست شما می رسد، شاید اصالت کاال برای 
شما مهم نباشد. در حال حاضر، در عرصه ای که زندگی می کنیم که عرصة “ داده” است. و 
داده ها هستند که تعیین کننده اند. در فیس بوک، که میزانی از کاربرهایش را فروخته، این تعداد 
سهام را پایین آورد که اینجا ارزش را می توان لمس کرد. فناوری بالک چین می گوید من داده ها 
و ثروت را توزیع می کنم؛ در واقع همة اِلمان هایی را که در آن شاخصه ها وجود دارد، در قالب 

توزیع در اختیار افراد قرار می دهد. 
4. شاخصة دیگری به نام تغییرناپذیری )انکار ناپذیری( وجود دارد. یعنی اگر فردی یک صحبتی 
کند، تحت هیچ شرایطی نمی تواند زیر حرفش بزند. یعنی اگر ده نفر جمع شدند یک تعهدی را، 
همچون برجام، امضا کنند، هیچ کس دیگر نمی تواند مفاد آن را انکار کند. این نوعی توزیع شدگی 

است که همه قادر به دیدن محتوای آن هستد. 
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این موارد پایه و اساس این فناوری است که در رسانه چه اتفاقی می افتد؟ به طور مثال در 
سیستم بانکی، هر تراکنش باید از شبکه عبور کند تا انجام شود. این همان پتانسل هایی است  که 
این فناوری در رسانه دارد. در این راستا، پروتکلی به نام شایعه پراکنی وجود دارد، که در یک لحظه 
اتفاق می افتد و همه از آن موضوع باخبر می شوند؛ که قدرت آن در شبکه های مجازی دیده می شود. 
امروزه بسیاری از رسانه های دنیا، زیرساخت و منابع مالی خود را از تولید محتوا گرفته تا مدیریت 

مالی، به طرف بالک چین  برده اند. این فناوری با رویکرد مالی نمود پیدا کرده است. 
ما سه نسل از اینترنت  را تجربه کرده ایم. نخستین اینترنتی که داشتیم، تبادل شبکه ای بود که  
فقط افراد را بهم ارتباط می داد. نسل دوم، اینترنت دیتا بود و اینترنت سوم که بالک چین یا اینترنت 
تبادل ارزش است؛ یعنی اگر شما یک محتوایی را تولید می کنید، در همان جا و لحظه می توانید 
اینترنت هم داشته باشید. برای همین راه حل هایی در فضای بالک چینی ایجاد شده است. تولید 
و  توزیع شده  که در هوش مصنوعی  است. فضاهایی  از شاخصة بالک چین  اتوماتیک  محتوای 
فناوری بالک چین ایجاد شدند، افراد و این صنعت را به سوی ژورنالیست می برند. ژورنالیست 
یکی از شاخصه های پایه و اساس  بالک چین در صنعت رسانه ها است. به طور مثال در انتخابات 
آمریکا یکی از چیزهایی که در رأی مردم تأثیر داشت، رسانه های اجتماعی بودند که به مخاطب 
خود یک  سری تصمیم ها و مفاهیم را دیکته می کردند که نوعی شاخصة مهم است. چراکه افراد این 
قدرت را دارند در یک فضای توزیع شده فقط یک موضوعی را، برای افرادی که تاثیرگذار هستند 

و می شنوند، مطرح کنند. 
مثال دوم برای این فضا، اکوسیستمی است که روی اپلیکیشن قرار دارد. بزرگ ترین مشکالتی که 
امروزه در مشارکت رسانه ها وجود دارد “پهنای باند” و بحث تحلیل های عمیق، اعم از تحلیل های 
مالی و دیتا است؛ به طور کلی هر چیز با ارزشی در این فضا اهمیت دارد، حاال می تواند دیتا یا مالی 
باشد. این ساختار، هر دو را با هم ایجاد کرده و با واسطه هایی که به ارمغان آورده آن ارگان ها و 

داده هایی را که دیتا داشته اند از بین برده است. 
یک الیه هایی از تکنولوژی با ترکیب هوش مصنوعی و بالک چین ایجاد شده است. در دنیا 
چهار شرکت بیشتر وارد این فضا نشده اند. فضایی که داینامیک، توزیع شده و همه چیز مبتنی بر 
کاربرها است. همة کاربرها  قادر به تصمیم گیری هستند که یک کاری را انجام دهند و مدام از ذائقة 
دیگرکاربرها فیدبک بگیرند. این همان شاخصة مهم است که مشتری خود را نگه می دارد. بنابراین 
تک تک این موارد، شاخصه هایی است که می توانند در این فضا وجود داشته باشند. بالک چین یکی 
از ژورنالیست ها و ربات هایی است، که عالوه بر اینکه محتوا را دیکته می کند، هویت افراد را نیز 
می سنجد. تطابق آنها با  توجه به قوانین، دولت ها، ملت ها و سازمان ها به صورت اتوماتیک است که 
بر اساس آنها، فضای مشارکت در جامعه فراهم می شود. در این حالت، فضا دیگر مرزی نخواهد 
داشت و برای اینکه آدم ها را مدیریت کنند، با بحث مالی پیش رفتند که همه متوجه آن شوند. البته 
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در خارج از ایران در چنین فضایی، مخاطب، برای اینکه محتوای درست بگیرد، حاضر است به 
ازای آن پول هم پرداخت کند. بر این اساس مدیریت مالی که در این فضا رخ می دهد، تاثیر شگرفی 
در شاخصه های مختلف ایجادشدة آن دارد و پرداخت های کوچک  به راحتی انجام می گیرد. البته 
ممکن است من مخاطب بخواهم در ایران به خاطر یک مطلب، یک ریال هم بدهم؛ اما شرکت این 

اجازه را نمی دهد. چون کششی وجود ندارد تا این تراکنش ها پوشش داده شوند.  
با یک قدم جلوتر می توان به ارتباط بالک چین و ای آی و ای ای یو اشاره کرد. این سه فناوری، 
فناوری هایی هستند که در همة حوزه ها وجود دارند. ای آی هوش مصنوعی و نوشته تخصصی از 
گرایش رایانه بود که در حال حاضر تبدیل به ابزار شده است. اما در مورد بالک چین و ای ای یو، 
هیچ صنعتی نمی تواند ادعا کند که این صنعت را نمی خواهد. کما اینکه اینترنت قبل از این فناوری ها 
وجود داشت و  امروز دیگر نمی توانیم بگوییم اینترنت نمی خواهیم. قطار تکنولوژی منتظر کسی 
نمی ماند، اگر  ما سوارش شویم، توانایی حرکت رو به جلو داریم و اگر ایست کند، بسته به اینکه 

کدام ایستگاه توقف کند و ما هم بپریم و سوار شویم هیچ اتفاقی نمی افتد.
متشکرم. از آقای افتاده درخواست داریم در خصوص کارکرد هوش مصنوعی در شبکه های 

اجتماعی صحبت کنند.

برخی از رسانه های جريان اصلی اعتبار خود را از دست داده اند
جواد افتاده. در یک نشستی بودم و دکتر شکرخواه مثالی زد که آیا می دانید چرا دایناسورها منقرض 
تغییر است؛ در واقع  اهدافشان در حال  دایناسورها نمی دانستند چرا  این بود که  پاسخ  شدند؟ 
دایناسورها متوجه تغییرات نشدند. فکر کنم صحبت آقای نورمحمدی، بر این نکته تأکید دارد که 
ما باید یاد بگیریم و بتوانیم، در مقابل تغییراتی که در کشور اتفاق می افتد خودمان را، به روز کرده 

و از آن استفاده کنیم. 
در بحث های ابتدایی که هوش مصنوعی چیست؟ به نظرم آقای نورمحمدی کامل وارد شدند. 
اما در مورد اینکه آیا هوش مصنوعی توانایی رشد و گسترش و حل مسائل ما را دارد، یک نکتة 
نگران کننده ای وجود دارد؛ چراکه عده ای بر این باورند که دستگاه ها و ماشین ها از انسان ها جلوتر 
حرکت می کنند. بدین مفهوم که هوش و پیوستگی آنها ممکن است در آینده سر ما کاله بگذارند. 
این نگرانی در دنیا نیز وجود دارد. به طوری که بسیاری از افراد در مورد آن به گفت وگو می پردازند. 
تصور آنها این است که هوش مصنوعی باعث  تنبل تر شدن انسان می شود؛ چراکه او هر آنچه را 
که نیاز دارد،  در گوگل سرچ می کند. در این رابطه، فیلمی ساخته شده که تأکیدش بر کاربرد هوش 

مصنوعی در تصمیم های رهبران سیاسی است. 
همیشه رصد  که شما  است  این  دارد،  مصنوعی وجود  مورد هوش  در  که  کلی تری  بحث 
می شوید. فناوری هروقت و هرچه بیشتر گسترش پیدا کند، این مانیتور رصد بیشتری می شود، این 
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چیز ناخوداگاهی است که به لحاظ جنبة ابزاری وجود داشته است. در ابزارهای هوش مصنوعی 
رسانه ها، در یادگیری، ماشین به من کمک می کنند تا رفتار استفاده کننده ها و مخاطبانی را که دارم 
پیش بینی کنم.  در واقع من از سرویس رایگانی استفاده می کنم که برای شرکت گوگل است و 
می توانم رفتار یک ماهة کاربران را در اپلیکیشن خودم با همان تکنیک بررسی کنم. در حوزة تبلیغات 
در رسانه ها، من تبلیغات را مبتنی بر آن محتوایی می دانم که کاربران تولید محتوا الیک می کنند. البته 
هر نوع تبلیغی را هم به کل افراد نشان نمی دهم. به طور مثال من که بچه ندارم چرا باید تبلیغات”مای 

بی ی“ را تماشا کنم. تبلیغات به من، هر چیزی را که عالقه داشته باشم، نشان می دهد. 
بحث بعدی، دسته بندی مخاطب هدف است. یعنی اینکه شما بتوانید مخاطبان خود را براساس 
نوع رفتاری که دارند، در یک گروه قرار دهید که بگویید مخاطبان من چنین هستند و با آنها 
بتوانم ارتباط برقرار کنم؛ تا من بتوانم متن یا مطلبی را برای آنها ارائه کنم. شخصی سازی محتوا یا 
شخصی سازی مخاطب هم در این سیستم وجود دارد، به طور مثال  در مقابل کسی که در اپلیکیشن 
من چت نمی کند و فقط کار بانکی انجام می دهد، سرویس چت خودم را، برای مدتی از آن فرد 

خاموش می کنم. 
نکتة بعدی احراز هویت ها است. تصویری که به احتمال گوگل انتخاب می کند، هوشمند است. 
وقتی فیک نیوز، در انتخابات آمریکا رخ داد، همه در مورد آن صحبت کردند؛ در نتیجه فیک نیوز مدیا 
تشکیل شد. به طور کلی، امروزه رسانه های جریان اصلی در همة دنیا تقریبًا اعتبار خود را از دست 
داده اند. چراکه  دیگر مخاطب خود را ندارند. رسانه های جدید جایگزین رسانه های قدیم شده اند، 
که امکان شایعه در آنها وجود دارد. بنابراین ممکن است کاربران فریب محتوای این رسانه ها را 
بخورند. چراکه ویدئوها، فیلم ها، اخبار و عکس های فیک در این محیط وجود دارد، همانند  همان 
اتفاق و فیلمی که برای خانم زهرا ابراهیمی افتاد و فیک بود. در نهایت باعث شد این فرد از ایران 

خارج شود. 
الگوریتم در مدیاها جایگزین می شوند. در حال حاضر، فیس بوک ویدیویی است که شما را 
خیلی می شناسد، چون می داند در آنجا چه چیزهایی را الیک کردید. در گوگل همه خود واقعی شان 

هستند. به طور کلی امروزه مفهوم سرچ  کردن از بین رفته است. 
بعضی معتقدند دولت ها دیگر سانسور نمی کنند و سانسور رسانه ای از بین رفته است. اخبار 
جهت دهی شده، در همة رسانه ها با اخبار جعلی کارها را هدایت می کنند. دوران کنترل انسان ها 
گذشته است. سعی می شود هدایت کننده وجود داشته باشد.  یک نکتة کلی، در اینترنت و شبکه ها 
وجود دارد که اطالعات، مهم است. در واقع اقیانوسی از اطالعات وجود دارد. بحث خنگ شدن 
افراد مطرح شده است. اطالعاتی که افراد از گوگل به دست می آورند یک “توهم ” دانایی به آنها 
می دهد. چراکه افراد همه چیز را از گوگل پیدا می کنند که در نتیجه این توهم ایجاد می شود انگار من 
فرد دانشمندی هستم. یکی از جنبه های منفی این موضوع، عدم تمرکز  و حواس پرتی افراد است. 
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البته به طور کلی جریان رسانه ای در ایران زیاد است، به این مفهوم که دائم خبرگیری و خبردهی 
انجام می شود. به طور مثال فرد کنسرت می رود که در فضای فیزیکی افراد را ببیند و لذت ببرد. 
اما فرد  کنسرت دو ساعته را به طور زنده )Live(  می گیرد تا به مخاطبان خود نشان دهد، من در 
کنسرت هستم. در حقیقت آن فرد کلی هزینه کرده که به کنسرت برود، اما فناوری کاری کرده لحظة 

شیرینی را  که می تواند استفاده کنند در قاب گوشی ببرد. 
به نظرم دوره تأثیرگذاری رسانه تمام شده است. به خصوص برای من که بیشتر کار مارکتینگ 
انجام می دهم. چون رسانه اشباع شده و میزان تأثیرگذاری آن  از بین رفته است. بنابراین باید دائم 
سراغ رسانه های جدید برویم. دوران خبر تمام شده است. مردم داستان ها را باور می کنند و اعتقاد به 
خلق داستان دارند. مردم روایت ها را بیشتر از اخبار باور دارند. مثل داستا ن هایی که در مورد نجفی 
شکل گرفت. شهرت رسانه، امروز در رسانه ها بیداد می کند، چراکه  همه دوست دارند، دیده شوند 
و در آنها هر محتوایی انتشار پیدا می کند. شهرت رسانه ها  با خودشیفتگی الیک صورت می گیرد. 
پشت این الیک ها، سیستم یک و صفر است. و در واقع ما صفر و یک را باال و پایین می کنیم تا 
محتوایی را منتشر کنیم. این نکته را هم اضافه کنم که حس تنهایی با خلوت کردن در این رسانه ها 

متفاوت است.  چراکه در خلوت شما می خواهید فکر و تمرکز کنید که کاری را انجام دهید. 

كاربرد هوش مصنوعی در حوزة روزنامه نگاری و رسانه
مریم سلیمی. بر اساس نظر کرزویل، در سال 2045 عصر تکینکی یا همان برتری هوش مصنوعی بر 
هوش بشری آغاز و در سال 2099 در سراسر جهان فراگیر خواهد شد .جان مک کارتی معتقد است که 
هوش مصنوعی دانش و مهندسی ساخت ماشین های هوشمند است. به بیان دیگر، هوش مصنوعی 

مجموعه ای از فناوری هاست که سعی می کند تا از هوش انسانی تقلید و یا آن را تقویت کند. 
سه دسته بندی کلی از انواع هوش مصنوعی داریم. نوع اول هوش مصنوعی محدود یا ضعیف، 
که در این نوع، هوش مصنوعی روی یک کار محدود متمرکز است و توانایی های محدود و کمی 
دارد و عمدة رسانه ها تالش کرد ه اند تا از آن بهره بگیرند. نوع دوم هوش عمومی مصنوعی است 
که به اندازة یک انسان توانمند خواهد بود. نوع سوم آن نیز سوپر هوش مصنوعی و محور دغدغة 
دانشمندان است که کرزویل در مسیر آینده  گرایانه  اش شش عصر و دورة  اصلی را فرمول  بندی و 
پیش گویی کرده است. این شش دوره عبارت اند از: عصر فیزیک و شیمی، عصر زیست و دی ان ای، 
عصر مغز انسان، عصر فناوری، عصر پیوند فناوری و عصر بیداری جهان که عصر آخر، همان عصر 

وقوع تکینکی است. 
ربات ها از سال 2045 به حق رأی دسترسی خواهند داشت. برخی همچون لوئیس روزنبرگ 
معتقدند این اتفاق حتی زودتر از پیش بینی کرزویل، شاید در سال 2030، رخ خواهد داد. برخی هم 
مخالف وقوع چنین اتفاقی هستند و می گویند نباید اجازه این رخداد را داد. عده ای هم در این میان 
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ادعا می کنند که هرگز تکینکی رخ نخواهد داد. چون هوشی نمی تواند به فراتر از هوش انسان برسد. 
اگرچه موافقان معتقدند وقوع آن به بهبود وضعیت جهان کمک خواهد کرد، ولی مخالفان معتقدند 

وقتی هوش مصنوعی فراتر از هوش بشر برود، پایان بشریت خواهد بود. 
به هر حال، دانشمندان در حال تالش برای پیش بینی زمان وقوع تکنیکی با کمک شواهد 
بیولوژیکی و حتی پیش بینی سوفیا، نخستین روبوشهروند جهان است. بر اساس نظر دکتر دیوید 
هانسون، سازندة سوفیا، ربات ها از سال 2045 به حق رأی دسترسی خواهند داشت؛ کما اینکه سوفیا 
نیز اکنون دارای حقوق شهروندی است. باید دید که کدام آینده، آیندة تسلط  ماشین ها بر انسان ها 
و یا تسلط انسان ها بر ماشین ها، آیندة زندگی خانوادگی، شخصی، کاری و… در انتظارمان است و 

بر همین اساس، حضار و مخاطبان را به تفکر در این خصوص دعوت می کنم. 
آیزاک آسیموف، نویسنده آمریکاییـ  روسی، در سال1950 قوانین سه گانه ای را برای ربات ها 

مطرح کرد. از جمله اینکه:
1. یک ربات نباید با انجام دادن یا ندادن عملی باعث آسیب رسیدن به انسان بشود.

2. یک ربات تا زمانی که قانون اول نقض نشود باید از تمام دستورهای انسان ها پیروی کند. 
3. تا زمانی که دو قانون فوق نقض نشوند، ربات باید برای حفظ وجود خویش تالش کند. 

تاکنون دانشمندان، شرکت ها و فعاالن حوزه هوش مصنوعی تالش کرده اند تا به این قوانین پایبند 
بمانند. ولی آیا این قوانین قابلیت اجرا خواهند داشت یا نقض خواهند شد؟  

تالش شده، تا از هوش مصنوعی در حوزة روزنامه نگاری و رسانه نیز استفاده شود. تنظیم اخبار 
به یاری برخی الگوریتم ها و در قالب های مشخص توسط ربات ها، کمک به خبرنگاران در تهیه 
خبرهای تکراری و نشان دادن آمار و ارقام، تهیه گزارش و مصاحبه های خبری، نوشتن مقاله های 
کوتاه، نوشتن خبرهای فوری، ارائة گزارش های زنده خبری، بهره گیری از گویندگان خبر و… از 

جمله تالش های اولیه در این حوزه بوده است.
خبرنگاران رباتیک دستیاران دیجیتالی روزنامه نگاران خواهند بود. یکی از این مزیت ها هرچه 
هوشمند تر شدن ربات  های خبرنگار، اعتماد بیشتر مخاطبان به آنها و جذب مخاطبان بیشتر به 
سمت رسانه ها است. مزیت های بعدی شامل؛ تنظیم گزارش ها و خبرهای دقیق تر، در زمانی بسیار 
کوتاه، عدم نیاز به ویرایش اخبار و گزارش  هایی که توسط خبرنگار رباتیک صورت می گیرد، 
خستگی ناپذیر بودن و نداشتن خطاهای انسانی، ارائة گزارش دقیق از سود و زیان مالی و تجاری 
انجام  به  پرداختن  برای  آزاد  یافتن وقت  امور معمولی و  با خطای کم، رها کردن برخی  و… 
کارهای چالش  برانگیز و هوشمندانه  تر، پوشش خبری اخبار فوری و بحرانی )مانند زلزله و…(، 
پوشش اخبار فوری در زمان های شیفت، تعطیالت و… ، پوشش خبری و تصویری حوادث در 

مناطق پرخطر و پرریسک از مزایای بهره گیری از هوش مصنوعی و ربات خبرنگاران است.
دیجیتالی  دستیاران  خبری،  گزارش  های  از  پیش نویس  هایی  تهیة  با  رباتیک  خبرنگاران 
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روزنامه نگاران خواهند بود، تصاویر گرافیکی و صفحه های واقعی، تأثیر هوش مصنوعی روی همة 
بخش  های زنجیرة ارزشی رسانه، کمک به خالقیت و کنجکاوی انسان و تولید محتوای خالقانه تر، 
کمک به شخصی سازی تجربة مخاطبان رسانه ای، کمک به استخراج داده های بزرگ از فیلم  ها، 
تصاویر، احساسات و…  از دیگر مزایای بهره گیری از هوش مصنوعی و ربات خبرنگاران است.

یکی از این چالش های هوش مصنوعی و ربات خبرنگاران، پوشش قالب  های محدود توسط  
خبرنگاران رباتیک است و دیگری عاجز بودن ربات ها، در ارائة نگارش های قدرتمندی است که 
با در هم ریختن روش  های سنّتی نوشتن اخبار و گزارش  ها حاصل می شوند. نبود روزنامه   نگاری 
بی  طرفانه )ربات ها می توانند تعصب و جانبداری را حتی راحت تر از انسان  ها گسترش دهند(، نبود 
محدودیت  های اخالقی در ربات ها )مانند انتشار مطالب نژادپرستانه(، نگرانی  هایی است که هوش 
مصنوعی در حوزة حریم خصوصی و اطالعات محرمانة سازمانی ایجاد می کند. چالش  های حقوقی  
ابهام ها و چگونگی و نحوة بهره مندی از حقوق مختلف،  انسان نما و  برای خبرنگاران رباتیک 
چالش حریم خصوصی، تولید و اشاعة اخبار جعلی و دیپ فیک ها و… از دیگر چالش های هوش 

مصنوعی و ربات خبرنگاران است.
از تحوالت حوزة گرافیک، می توان به حرکت آن به سمت تعاملی تر شدن اشاره کرد. پوتین 
معتقد است هرکس که رهبر این بخش باشد رهبر کل جهان خواهد شد. با ترکیب هوش مصنوعی 
انتظار تحوالت  در  باید  واقعیت  ها، هولوگرافی و…  انواع  مغز(،  رایانه و  )رابط های  بی سی آی 
هایبریدی و قالب  های جدیدی از تصاویر بود. از تحوالت حوزة گرافیک در آینده می توان به 
حرکت آن به سمت تعاملی تر شدن و شخصی سازی شدن اشاره کرد؛ که این اتفاق در عمدة 

رسانه های بصری مشهود است.
هوش مصنوعی پتانسیل ایجاد فرصت های جدیدی برای افراد متخصص و مسلط به حوزة 
تصویر دارد. سهولت، تنوع، سرعت، همگرایی تکنولوژیکی، تعدد، خالقیت، ابتکار و نوآوری، 
خلق آثار پرریسک از جنبه های مختلف و سختی تشخیص جعل از واقعیت ویژگی خاص آثار 
بصری آتی هستند؛ حتی به مدد واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی و… می توان 
منتظر قالب های نوین و ترکیبی محتوای بصری و خلق و شکل  گیری سبک  های جدید هنری در 

آثار بصری آتی بود.
هوش مصنوعی،  فرصت  های جدیدی برای افراد متخصص و مسلط به حوزة تصویر و در 
واقع کسانی که، در حوزه های مختلف کسب و کار، خط  مشی  ها و راهبردها و تدوین قواعد و 
قوانین و طراحی سیستم  ها را به عهده  دارند، ایجاد خواهد کرد. به زبان دیگر،  به افرادی نیاز خواهد 
بود که بتوانند اثربخش  ترین طرح ها را انتخاب کنند و بتوانند به مدد هوش مصنوعی و مهارت و 

تخصص های خود به ارتقای برند کمک کنند.
بازی ها شخصی  سازی، منحصربه  فرد، پیش بینی ناپذیر و جذاب تر  به یاری هوش مصنوعی، 
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شده اند. هوش مصنوعی با واقعی و طبیعی جلوه دادن محیط، چهره  ها، حرکت ها، رفتارها، صداها، 
افزایش تعامالت بازی و بازیکنان و مواردی از این قبیل کمک زیادی به حوزة بازی ها کرده است.

هوش مصنوعی، به تولید اخبار جعلی و امکان شناخت آن کمک می کند. می توان از طریق 
میزگردهای  همایش  ها،  جلسه ها،    )Holographic Telepresence(دور راه  از  حضور  توسعة 
رسانه ای، کالس  های درس و… برگزار کرد و از آن در حوزة انجام حرکت های جمعی همچون 

اعتراض ها و تظاهرات و … بهره برد.
هوش مصنوعی به تولید اخبار جعلی و امکان شناخت آن کمک می کند، سبب تعاملی شدن 
بازی هایی همچون “ بازی مریم” و در عین حال ورود و نفوذ به اطالعات شخصی کاربران و حتی 

زندگی روزمرة آنها می شود.
شکل گیری قالب های جدید بصری، به یاری تحوالت فناورانه، کم  شدن فاصله بین تصویر و 
تصور، کم  شدن فاصله بین دنیای واقعی و مجازی و ترکیب آنها، کمک ماشین ها و هوش مصنوعی 
به شکل گیری، تنوع و تعدد تصاویر، حرکت به سمت چند رسانه ای شدن و یاری حواس به حس 
بینایی، حرکت به سمت شخصی سازی، انعطاف و خالقیت بیشتر رسانه های تصویری از تحوالت 
قابل پیش بینی برای رسانه های بصری است. ارمغان پیوند هوش مصنوعی و فناوری های نوین، 

ایجاد تحوالت اساسی هایبریدی )ترکیبی( در آیندة رسانه های بصری است.
الزم است تا مزایا، معایب، تهدیدها و فرصت  های هوش مصنوعی و آیندة آن شناسایی شود و 
از فرصت ها یی که در اختیار مان قرار می دهد، بهره برد. از طرفی باید کلیة پژوهشگاه  ها، اندیشکده ها 

و مراکز اندیشه ورزی به دنبال یافتن راهکارهایی برای چالش های هوش مصنوعی باشند.

ارتقای سوادهای نوین عموم به ویژه فعاالن حوزة رسانه، آشنایی دهی عمومی، به خصوص 
برنامه های  ساخت  مصنوعی،  هوش  حوزة  در  جمله  از  آتی  تحوالت   با  نوجوانان  و  کودکان 
تلویزیونی در سطوح مختلف و تولید محتوای رسانه ای در حوزة فناوری  های نوین، برگزاری 
دوره های آموزش حضوری و غیر حضوری در این زمینه، ایجاد و توسعة خانه های بازی رباتیک، 
عرضة کتاب  هایی در این قالب، امکان بازدید مدارس از خانه های بازی  های رباتیک، ورود مباحث 
فناوری  های نوین و هوش مصنوعی به دروس ولو در حد اختیاری، حمایت پایان نامه ای از این 
حوزه توسط سازمان  های مختلف و مرتبط، ارتقای سوادها به جای ایجاد هراس  و… از موارد 
دیگری هستند که باید مورد توجه قرار گیرد. به نظر من بهتر است آموزش هوش مصنوعی برای 

رسانه ها در همین دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها حتی برای دانش آموزان نیز برگزار شود. 

رضا نورمحمدی. اینکه در مقابل فناوری های جدید جبهه نگیریم و حداقل در حوزة آموزش و 
شخصی خودمان، یک فرد آگاه و مطلع باشیم، می تواند بسیار به ما  کمک کند. در حال حاضر اگر  
در این عرصه نگاهی به لیست شغل ها بیندازیم، متوجه این موضوع می شویم که امروزه  یک فرد 
با یک تخصص جایی برای کار کردن ندارد. برداشته  شدن این مرزها در حوزه های مختلف، نیازی 
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است که دنیا به سمت آن رفته و ما هم باید نسبت به فناوری های جدیدی که ایجاد می شوند، دغدغه 
داشته باشیم. با کمک نهادهای تصمیم گیرنده این فضا ایجاد شد. کسی از یاد گرفتن نمرده است. 
فضا را باز نگه داشته تا درگیر این حوزه شود. به طور کلی همیشه نسبت به یک سری موضوع ها 

و فضاها جبهه می گیریم. 
قانونگذاری با دو روش رخ می دهد، یا فناوری قوانین را دیکته می کند و شما هیچ کاری 
نمی توانید انجام دهید و  یا باید از باال دستوری باشد و قوانینی وضع شود. حداقل اجازه ندهید در 

فناوری های جدید و هوش مصنوعی فضا نباشد. 
از  بسیاری  با  نتوانیم  که موجب شده  نمی شود  کپی رایت رعایت  قانون  ایران،  در  متأسفانه 
فضاهای خارج از ایران ارتباط برقرار کنیم. مضاف بر این مشکل، افرادی که تولید محتوا می کنند، 
در حوزه های مختلف مشکل مالی دارند. پس برای قانون مالکیت چه اتفاقی می افتد؟ فناوری 
بالک چین و یا دفتر کل توزیع شده یکی از مهم ترین شاخصه های آن است. مهم ترین مشخصه آن، 
مالکیت معنوی است. هر فرد، مالک داده های خود است. قانون مالکیت در اتحادیه اجرا شده است 

و هیچ کس حق ندارد از آن سرپیچی و کاربر باید از قانون تبعیت کند. 
سرقت و هویت یکی از مشکالت این فضا است که فناوری بالک چین، انکار ناپذیری و امضای 
دیجیتال این مشکل را حل می کند. در واقع  اگر من بخواهم محتوای تخصصی ایجاد کنم، بسیار 
مهم است که مالکیت معنوی داده، در این محتوا به کجا می رود. مالکیت معنوی شاخصه ای است 
که باعث می شود کاربرها و مخاطبان اصلی این فضا را ایجاد کنند و در آن مشارکت داشته باشند. 

حدود 40 درصد افراد دنیا حساب بانکی ندارند. از این 40 درصد، 89 درصد تمکن مالی ندارند، 
اما 20 درصدشان تمکن مالی دارند. دلیل اینکه 40 درصد افراد حساب بانکی ندارند این است که 
افراد می گویند چرا باید جایی بروم که دیتای من را می بینند، من دوست ندارم آنها را ببینند، و بدانند 
با چه کسی تراکنش مالی دارم.  به طور کلی، ما خیلی از مسائل را فراموش می کردیم و از دست 
می دادیم. در حالی که با زندگی ماشینی که امروزه داریم حق فراموش شدن نیز از ما گرفته شده 
است. افراد به حق رأی خود شناخته می شوند؛ حتی اگر انسان و ماشین را کنار هم قرار دهیم. همة 
شاخصه ها به جز احساس مسئولیت قادر به برابری هستند. علم این مسئله را ثابت کرده که یک 
نقطة تمایزی بین انسان و هوش مصنوعی توسعه یافته وجود دارد. قدرت اراده، انسان را تبدیل به 
مخلوقاتی جالب می کند. این همان فضایی است که اگر از آن بگیریم، در عمل همان ماشین خواهد 
بود. این قدرت در حق اراده و رأی نمود پیدا می کند. چراکه هر لحظه اراده کنم اکانت فیس بوک 
خودم را به طور کامل  و برای همیشه پاک کنم )Shift Delete(، هیچ داده ای از من باقی نمی ماند. 

این فضایی است که دنیا به سمت آن می رود و در فناوری بالک چین همة این شاخصه ها یی 
که صحبت شد، تجلی پیدا کرده است. در مسائل مالی و سایر حوزه ها  هم این اتفاق افتاده است. 
توصیه می کنم دوستان حتی در حد یک پاراگراف وقت خود را تنظیم کنند و با فناوری بالک چین 
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و هوش مصنوعی توزیع شده آشنا شوند. 
جواد افتاده. اگر یادتان باشد شرکت ها و کمپانی هایی که این قانون را رعایت نمی کردند، 
جریمه شان از یک میلیارد تومان شروع می شد. این قانون، برای همة شهروندان اتحادیه اروپا الزامی 
است. شما آموزش را می توانید از طریق 1.سایت course دانشگاهی دانشگاه های معتبر )گوگل 
آکادمی(؛ 2. بسیاری از فناوری هایی که گوگل دارد، انجام دهید. یعنی این دو روش عالوه بر اینکه 
سرویس در اختیار شما قرار می دهند، یک سری آموزش هم ارائه می دهند. بعد از آنکه آن دوره ها 
را گذراندید، عددش هم برای شما صادر می شود. واقعیت این است که اگر هر فردی منافع خود را 

تعیین نکند و به فکر خودش نباشد، هیچ کس این کار را برای او انجام نخواهد داد. 

در پایان از حضور همة دوستان و خانم دکتر علی آبادی، مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی 
رسانه ها،  بابت برگزاری این نشست تشکر می کنم.
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Specialist Meeting on Artificial Intelligence and Media 

Zohreh Javadiyeh

Currently, debate about artificial intelligence has become an important topic. Some 
scholars believe that artificial intelligence is a threat to human survival and at the 
same time others consider it as the only solution for the complex crisis that mankind 
is facing at present day.
 Generally speaking, artificial intelligence is an important factor in computer science 
and progress made in artificial intelligence can lead to significant development in 
computer science. This topic is so important that management of Media Studies 
and Planning Office decided to hold a specialist meeting about this concept.
The goal of the specialist meeting on artificial intelligence and media was to make 
the interested people familiar with this subject and visual communication, the role 
played by artificial intelligence in media and social networks, investigating applied 
techniques in media and challenges and strategies of artificial intelligence in media.
The meeting took place on Sep.2, 2019 at the Media Studies and Planning Office at-
tended by Director General of the Media Studies and Planning Office Gita Ali Abadi 
PhD, Ms. Zahra Jaafari an expert and employee of the said office and a group of 
media officials and scholars.  
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Media consumption and its relation with Modernism

(A case study: students of Soreh University)

Majid Rezaeian

In this study, while identifying modernism among the sample group, the relation-
ship between modernism and various media consumption including public and 
social media has been also dealt with. The statistical population of this study 
work, are made up of students of Tehran Soreh University that by random class 
proportion distribution method, 361 of them were selected.  
Survey method and questionnaires tool have been used for gathering of the re-
quired data, and the gathered data after being controlled have been analyzed 
by SPSS statistical tool. The result of the shows that modernism among respond-
ents is as follows: 9 percent very high, 25.5, high, 72.1 percent moderate and 1.9 
percent low. Findings also indicate the there is a correlation between modernism 
and using local TV, social media and websites and using local radios Persian 
satellite radios, foreign Radios and reading newspapers and modernism there is 
a reverse correlation and only between modernism and use of Internet there is a 
direct correlation.

Keywords: Communications, Media, Media Consumption, Modernization, 
Modernism. 
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Aesthetics of the Production Elements of Audio Newspaper and Magazine 

in Internet Radio

Zahra Baladi Foroshani, Mohammad Akhgari & Majid Sharif Khodaie

Emergence of new telecommunication technologies, have influenced all media. 
Media convergence has enabled electronic media such as radio and television 
and even print media, being published in digital context, to acquire capabilities 
and opportunities which are quite different from the past era. The audio newspa-
per and magazine could be considered as media hybridization. The aesthetics 
of sound along its interpretation features have a major impact on the understand-
ing of the user from the context, that’s why aesthetics should be considered as a 
semantic truth whenever this new phenomenon is being investigated in interpre-
tive context.
This research work is an effort to investigate function of four elements of silence, 
speech (words), music and effect in the structure of audio newspaper and mag-
azine from structural aesthetics perspective. The main purpose of this research 
is aesthetics study of sound and silence in producing audio newspaper and 
magazine on Internet radio context. the data gathered for this study have been 
collected on content quality analysis, library study and case study methods and 
the reproduction method of 17 Internet radio newspapers and magazines as 
statistical sample. Findings of the research show the appropriate and purposeful 
radio format in production of audio newspaper and magazine. The aesthetics 
elements in any format have been used compatible with the text of the audio 
newspaper of magazine and in line with completion of the text, increasing the 
impact of the speech and creating appropriate sound effects. What is important 
is the appropriate functioning of the element of the audio version of newspaper 
and magazine that have resulted in attractiveness of these two newly emerged 
formats. 

Keywords: Aesthetics, Audio Newspaper, Audio Magazine, Internet Radio, 
Podcast and media.
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Semiotics of the Public Services Advertisements of Iranian Television

Advertisement aimed at supporting Iranian products

Mahdokht Brojerdi Alavi & Saedeh Rezvani

TV commercials are one of the tools used by the TV to transform values and at-
titudes of people.
These days a new type of advertisement, called Public Service Commercials are 
aired by different Iranian TV Channels aimed at solving various social, economic, 
cultural and other kinds of issues and problems with specific aim of changing 
the attitudes of their audiences. Advertisements about supporting Iranian made 
products are among such commercials.
 In this study, 5 commercials related to encouraging of people to by locally pro-
duced goods, aired during 2018 were analyzed by using Roland Barthes Se-
miotics theory. The study is also aimed at finding out the existing causes and 
effects within the context of the said advertisements and examining the way of 
using various signs and symbols employed at said commercials by producers 
of commercials to encourage consumers to by nationally made products and 
breaking the mythology of good quality of foreign products and discouraging 
consumerism by showing that purchasing of foreign products leads to closure 
of factories and laying off of  Iranian workforce by stimulating the emotion of the 
audience.
In production of such advertisement, elements such as storytelling, introduc-
tions, using characters resembling the average people, pining hope on future 
generations and other relevant features are also employed to covey the mes-
sage.
 

Keywords:  TV Advertisements, Public Service Commercials, Semiotics, 
Supporting Iranian made Products.  
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Designing a Model of Media Diplomacy to Create a National Brand

Zainab Shahini & Mahdi Sharifi

National brand, by making an image of a country among international public 
opinion, is very   important for every country. Regardless to the domestic po-
tentials of a country to create a national brand, the role of the media in such an 
effort is of great importance. The main objective of this study is to show the need 
for media diplomacy in making a national brand which is an influential factor for 
national image of any country.
In order to identify the determining media factors that play a role in creating 
national brand , in-depth interviews have been made with media scholars and 
international communications studies and experienced individuals . Then, by 
analyzing these interviews using “Theme analysis model”, the Media Diplomact 
Model was designed for creating national brand.
Based on the achieved model, 7 indicators of a national brand are as follows: 
tourism, geographical location, history, people, politics and government, culture 
and economy. Findings of this study show that for publicizing a national brand, 
some preparations should be made and a part of such preparations is media 
activities. Meanwhile, in this model references have been made to media diplo-
macy tactics that help to create or promote a brand.    

Keywords: Brand, National Brand, National Image, Media Diplomacy and Model.
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Audience Engagement of Media: Presenting a conceptual framework

Datis Khajeian, Afshin Omidi & Esmael Norouzi

Increased competition among media outlets has made the mangers of such or-
ganizations to look for new business models in order to generate new source of 
income. Since the business models are based on attracting more audience and 
turning them to loyal viewers, therefore engaging the audience has become an 
important subject among media management researchers and media mangers.
 Despite increasing importance of this issue, there has been a few number of 
research works on conceptual frameworks and providing theoretical models. 
Due to this reason and in order to present a conceptual framework for future 
studies and developing models and theoretical advancement, the present pa-
per by reviewing the media study literatures and empirical findings on media 
audience engagement, has come up with a conceptual framework to be use 
in future studies and advancing the theory of this concept. The structure of the 
proposed framework includes elements such as what, why, level, strategies and 
consequences of engagement of the media audience. In addition to findings of 
systematic review of the literature, issues like policies of media organizations, 
ethical considerations and macro-environmental variables have taken into con-
sideration within this framework.

Keywords: Audience engagement, media management, news media, social 
media and conceptual framework.   
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Internet TV: study of the motivation of Tehrani Youth to use Internet 

Television

Hossein Basirian Jahromi, Mohammad Bagher Sepehri

Internet based televisions considered as social media, have made considerable progress 
in recent years and become very important and popular among the youth.
The purpose of this paper is to study the motivation behind the use of Internet- based TV in 
comparison to the traditional or antenna and Seattleite based TVs.
According to the theoretical debates, the main reason for preferring Internet based TV to 
the tradition one is that the former could be watched privately and in seclusion. The survey 
was conducted in two manners of meeting in person the responders and sending question-
naires through email and the sample population has been 1200 youth aged 20-40. The 
main and most important findings of the study includes easy access to Internet (Computer 
and Mobile Phones), spending of leisure time, comfort and diversity of programs, interac-
tiveness and reflecting opinion, using the media in seclusion and content selection choice 
and options.
  Other advantages such a absence of control mechanism and no need for setting a plan 
to watch Internet TV and lack of diversity and visual attractions of TV networks especially 
Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) TV channels are responsible for the youth in 
Tehran to opt to Internet TV.
However, despite popularity of Internet TV among the youth in Tehran, this media has not yet 
found it way among the general public and only 24 percent of the youth watch Internet TV 
and only for less than 1 hour a day.    
Keywords: Internet-based TV, Mobile TV, Motivation, TV viewers, Tehrani Youth.



Abstracts

i

R
as

an
eh

/ Y
ea

r, 
30

, N
o.

 3

WhatsApp in the lived experience of its users

(Case Study: Tehrani young adults)

Ali Delavar, Ali Akbar Farhangi & Behzad Karimi

With increasing use of social media, including WhatsApp in various aspects of our 
life and the youth in particular in recent years, the impacts of such media on their 
users is the subject of the present study.
The main focus of this research work is the impact of WhatsApp on young genera-
tion, however, the lived experience of the young adults and the meaning of using 
this social media for them as well as evaluation of the consequences of its use, have 
been so far left unnoticed. Such ignorance has taken place at the time that large 
group of users of WhatsApp and other social media in Iran are young adults.
This research work is conducted based on a descriptive phenomenology method 
and has investigated the lived experience of young adults in using WhatsApp. The 
statistical population of the study consists of 10 Tehrani young adults.  The lived 
experience of those taken part in this study shows that WhatsApp for them, more 
than anything else, is making use of a new type of relation and that using this social 
media is not an option but a social need and necessity. Consequences of using 
WhatsApp in their understanding of this media, has been expressed in a dual emo-
tion: An emotion that its scope, fluctuates from satisfaction to disatisfaction.

Keywords: Phenomenology, instant messenger, Lived experienced, WhatsApp, 
Young Adults.
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