
شماره 38
بهمن 96

25

ی
ار

نگ
ه 

ام
زن

رو
ر 

ه ب
ود

فز
ش ا

رز
ت ا

ما
خد

ت 
را

ثی
 تأ

ی
س

رر
ب

 بررسی تأثیرخدمات ارزش افزوده 
بر روزنامه نگاری

چکید�ه
تلفن همراه در عین فردی بودن عنصری کامال اجتماعی است و در واقع فرصت 
و ظرفیت مهمی را برای هر دو عنصر فردگرایی و جامعه گرایی فراهم می آورد، 
و یکی را در پای دیگری قربانی نمی کند. تلفن همراه وسیله ای ارتباطی است 
که ظرفیت های رو به توسعه آن، این ابزار ارتباطی را به ظرفیت رایانه ای و چند 
رسانه ای تبدیل کرده است. تلفن همراه نماد »ارتباط همه جا حاضر است« این 
خصیصه، تلفن همراه را به مفهوم »جامعه مجازی فراگیر« نزدیک می کند از طرف 
دیگر تلفن همراه به منزله فناوری جذاب )کاریزماتیک( در مقایسه با فناوری های 
همراه دیگر مثل رایانه های لپ تاپ و تلفن ماشین تجسم فرهنگی یافته و به 
صورت گسترده ای وارد مسیر زندگی اجتماعی شده است. تکنولوژی های نوین 
ارتباطی حتی در رسانه های نوین هم پیوسته در حال تغییر چهره روزنامه نگاری 
هستند. این تکنولوژی ها در حال به حاشیه کشاندن پارادایم های روزنامه نگاری 
سنتی و معرفی افق های تازه به هر دو عرصه رسانه های نوشتاری و الکترونیک 
هستند. ویژگی اصلی تکنولوژی های نوین، ایجاد ارتباطات مبتنی بر کنش و 
واکنش متقابل میان فرستنده و گیرنده پیام، صرفه جویی چشمگیر در زمان و 

همچنین ارزان بودن است.
پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی است که در آن از روش اسنادی استفاده گردیده 
است، با توجه به بررسی پژوهش های پیشین در این حوزه که البته در مورد نقش 
خدمات ارزش افزوده در روزنامه نگاری نبوده است و مقاالت و کتاب های موجود 
در این حوزه این نتیجه حاصل شد ،که تغییرات تکنولوژیکی امروز تأثیرات مثبت و 
منفی زیادی بر روزنامه نگاری داشته است، و باعث شده که روزنامه نگاری سنتی 
دچار تغییراتی اساسی شود و شکل های جدید روزنامه نگاری پدید آید که هنوز در 
اول راه هستند و نیازمند مؤلفه هایی برای جذب مخاطب هستند. به هرحال مدیران 
رسانه ای امروز برای ادامه حیات خود نیازمند تطابق با محیط پرتالطم امروز هستند.

واژگان�کلید�ی
خدمات ارزش افزوده، روزنامه نگاری، تلفن همراه، اینترنت، شبکه های اجتماعی.

سمیه�بابا�پیر�علی��
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسالمی
somaye.pirali@srbiau.ac.ir 

مقدمه
روزنامه و روزنامه نگاری به شیوه امروزی با دو 
زیاد،  و شمارگان  انتشار  ترتیب  اصلی  ویژگی 
محصول عصر مدرنیته و متعلق به اواخر قرن 

شانزدهم و اوایل قرن هفدهم است، اما اگر این 
دو قید را از فعالیت مطبوعاتی برداریم و کمی 
محدوده آن را بگسترانیم، مشخص می شود که 
ردپای اطالع رسانی وقایع، در تمدن های بزرگی 

بررسی تأثیرات خدمات ارزش افزوده بر روزنامه نگاری
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چون آشور در بین النهرین و در دوره پادشاهی 
ساراگون در هشت قرن پیش از میالد مسیح، 
ایران در دوره هخامنشیان و در ساخت تخت 
جمشید1، مصر در دوره فراعنه سوم به صورت 
چاپ بر روی پاپیروس در 2500 سال قبل از 
میالد، چین در سده اول بعد از میالد مسیح 
با انتشار کاغذ سفید توسط تسی لوان2 و بعدها 
انتشار نخستین نشریه به نام »کائه پوآن تساپائو« 
در پکن و حتی انتشار روزنامه دیواری در میادین 
ایتالیا در قرن دوازدهم و سیزدهم  ونیز  شهر 
میالدی که بعدها گازتا3 نام گرفت، قابل مشاهده 
است )معتمد نژاد، 1385: 61 - 62(. شکل گیری 
اولین روزنامه به شکل امروزی در غرب به حدود 
400 سال پیش یعنی قرن شانزدهم میالدی 
برمی گردد. اولین روزنامه ها از سوی مردم متولد 
ابزاری در خدمت آن ها بودند، نه در  شدند و 
خدمت سیاست مداران و دولت ها. البته این رویه، 
در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم وضع 
دیگری داشته است و اولین روزنامه ها از سوی 
دولت مرکزی و در خدمت آن ها ایجاد شده اند 
)مطلبی، 1385: 3(. در مجموع هدف آشکار 
همه این ابزارهای ارتباطی که در باال بیان شد، 
اطالع رسانی و هدف پنهان، تبلیغات4 حکومتی 
بوده است؛ تا این که با رشد صنعتی و انقالب 
اقتصادی و ظهور عصر روشنگری و افزایش هر 
دم افزون نیاز مردم به اطالعات و اخبار مختلف 
در حوزه های اقتصادی، تجاری و مالی و بعدها 
فلسفی، فکری و دینی و در اواخر قرن هجدهم، 
سیاسی و عقیدتی باعث شکل گیری مطبوعات 
شد.  مدرن  شیوه  به  نگاری  روزنامه  حرفه  و 
مطبوعاتی که گستره پوشش محلی منطقه ای، 
ثابت  نظم  و  تداوم  قبول،  قابل  انتشار  سرعت 

1.  در زمان ساخت تخت جمشید شرح مخارج روزانه 
ساختمان، دستمزدهای پرداختی به کارگرانی که در امور 

ساخت بنا همکاری داشتند و خرج و مخارج دیگر به 
صورت خط میخی بر روی آجرها ثبت و در میادین اصلی 

شهر جهت اطالع عمومی به نمایش گذاشته می شد. 
2. Ts Ai Louen

3. Gazeta

4. Propaganda

انتشار، تنوع و تعدد مطالب از ویژگی های بارز 
آن بود )خجیر، 1389: 54(.

نوعی  انتقال دهنده  سامانه  نگاری،  روزنامه 
است.  فرهنگ  یک  به  فرد  به  منحصر  کاالی 
این کاال، عبارت است از ارائه اطالعات و اخبار 
مستقل، قابل اعتماد، دقیق و جامعی است؛ که 
شهروندان، آزاد بودن آن را خواستارند. روزنامه 
نگاری ابزاری برای جامعه سازی و خلق شهروند 
به شمار می رود و هدف اصلی آن ارائه اطالعات 
به شهروندان اطالعاتی که آنان برای آزادی و 
خردگرایی به آن نیاز دارند، است )خداوردی، 
در  نگاری  روزنامه  دنیای   .)55 -  52 :1392
چند قرن گذشته تحوالت وسیعی را پشت سر 
گذاشته و از انتشار با ماشین های چاپ بزرگ 
به ارائه بر روی لوح های همراه دیجیتالی رسیده 
است. این تغییرات فقط در بخش عرضه و ارائه 
محتوا روی نداده و مهم تر از همه تولید روزنامه 
نگارانه دستخوش دگرگونی شده است. از دالیل 
اصلی دگرگونی های روزنامه نگاری، ماهیت در 
حال تغییر فناوری است )قنتون، 1393: 139(. 
که در عصر حاضر در قالب فناوری های اطالعاتی 
و ارتباطی تبلور یافته است. می توان گفت تاریخ 
تحوالت دنیای روزنامه نگاری با تاریخ پیشرفت 
دنیای فناوری های ارتباطی پیوند خورده است. از 
اختراع چاپ گرفته تا تلگراف و پس از آن رادیو 
و تلویزیون و اینترنت، هر کدام فصل جدیدی 
در دنیای روزنامه نگاری گشوده اند. فراتر از همه 
این پیشرفت ها و اختراعات فناورانه، در دهه های 
پایانی قرن بیستم میالدی و دهه ابتدایی هزاره 
همه  ارتباطی  و  اطالعاتی  فناورهای  جدید، 
عرصه های زندگی بشری از جمله روزنامه نگاری 
اینترنت  )موالیی، 1394(.  را متحول کرده اند 
در  بشر  ابداعات  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به 
قرن اخیر، با قابلیت ها و کارکردهای متعدد و 
گسترده اش، بخش های مختلف زندگی انسانی 
را تحت تأثیرات مثبت و منفی خود قرار داده 
برداشتن  اینترنت،  اصلی  هدف  و  مبنا  است. 
فاصله جغرافیایی میان انسان های سراسر دنیا و 
ایجاد تحول در عرصه ارتباطات و تبادل اطالعات 
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است. اینترنت، کار خود را به عنوان ابزار ارتباط 
دانشمندان و خصوصا جهت تبادل داده ها و منابع 
تحقیقاتی، یا به عبارتی جهت خلق اجتماعی 
علمی شروع کرد و به مرور زمان توانست خود 
را تا سطح برقرار ارتباط بین افراد از طریق پست 
الکترونیکی ارتقا بخشد. پس از مدتی، اینترنت 
به منزله فضایی جدید جهت بسط فعالیت های 
تجاری در امور نقل و انتقاالت مالی، بازاریابی 
و همچنین ابزار پیگیری برای مصرف کنندگان، 
مورد توجه واقع شد. وبالگ ها و وب سایت ها، 
نرم افزارهای گفتگوی آنالین، سرویس های پست 
الکترونیک و ... امکانات جدیدی بودند، که در 
پرتوی اینترنت و شبکه جهانی وب، در اختیار 
کاربران قرار گرفتند. در حالی که هنوز هیچ کس 
تصور نمی کرد که روزی جنبه اجتماعی اینترنت 
به صورت کاربرد اصلی آن درآید، شبکه های 
اجتماعی اینترنتی پای به عرصه وجود گذاشتند. 
این موضوع در بین کاربران اینترنتی چنان مورد 
استقبال قرار گرفت که به جرأت می توان گفت 
یکی از تأثیرگذارترین سرویس های ارائه شده 
در اینترنت و وب که در سال های اخیر تحول 
شگرفی در نظام اجتماعی کشورهای مختلف 
اجتماعی  شبکه های  آورده،  وجود  به  جهان 
اینترنتی بوده است )سلیمانی پور، 1389: 14 
- 19( و تأثیر شگرفی بر روزنامه نگاری داشته 
است، که در این پژوهش به این تأثیرات مثبت و 

منفی می پردازیم. 
دلیلوضرورتانتخابموضوع

و  رسانه ای  چند  فناورانه  پدیده  همراه  تلفن 
تجربه های  تولید  باز  که  است،  چند صنعتی 
پدیده ای  فردگرایی  ماست.  دوران  فردگرایانه 
حوزه  به  مربوط  تحوالت  محصول  که  است 
فناوری های  توسعه  و  اجتماعی  تجربه  فهم، 
صنایع  همه  می رسد  نظر  به  است.  ارتباطی 
حوزه  به  بودن  فردی  ضمن  قبلی  ارتباطی 
فردی فرد استقالل نبخشیده و بستر توسعه 
فردی را فراهم نکرده اند. تلفن همراه مهم ترین 
فناوری فردی است که ضمن ایجاد »خلوت 
در  را  فرد  اجتماعی  رابطه  فردی«  مستقل 

کرده  معنادار  شده«  فردی  شبکه ای  »بستر 
است. بنابراین، تلفن همراه در عین فردی بودن 
عنصری کامال اجتماعی است و در واقع فرصت 
و ظرفیت مهمی را برای هر دو عنصر فردگرایی 
و جامعه گرایی فراهم می آورد و یکی را در پای 
دیگری قربانی نمی کند. تلفن همراه وسیله ای 
ارتباطی است که ظرفیت های رو به توسعه آن، 
این ابزار ارتباطی را به ظرفیت رایانه ای و چند 
رسانه ای تبدیل کرده است. تلفن همراه سامانه 
بدون بی سیم است که امکان دسترسی را در 
می کند.  فراهم  متفاوت  جغرافیای  و  شرایط 
بر این اساس، تلفن همراه نماد »ارتباط همه 
همراه  تلفن  خصیصه،  این  است«  حاضر  جا 
را به مفهوم »جامعه مجازی فراگیر« نزدیک 
می کند، از طرف دیگر تلفن همراه به منزله 
با  مقایسه  در  )کاریزماتیک(  جذاب  فناوری 
فناوری های همراه دیگر مثل رایانه های لپ تاپ 
به  و  یافته  فرهنگی  تجسم  ماشین  تلفن  و 
صورت گسترده ای وارد مسیر زندگی اجتماعی 
شده است و امروزه این فضای اجتماعی بر تمام 
ابعاد زندگی فردی تأثیر دارد. اگرچه طول عمر 
فضای سایبری کم است، اما عرضش آن قدر 
زیاد است که استفاده از فضای سایبری دیگر 
ضرورت  باشد،  انتخاب  یک  که  آن  از  بیش 
محسوب می شود به همین اعتبار لزوم شناخت 
این فضا هم مهم و در استفاده از آن تأثیرگذار 

است )اسدی کرم، 1393: 135 - 140(.
تکنولوژی های نوین ارتباطی حتی در رسانه های 
نوین هم پیوسته در حال تغییر چهره روزنامه 
به  حال  در  تکنولوژی ها  این  هستند.  نگاری 
نگاری  روزنامه  پارادایم های  کشاندن  حاشیه 
سنتی و معرفی افق های تازه به هر دو عرصه 
رسانه های نوشتاری و الکترونیک هستند. ویژگی 
ارتباطات  ایجاد  نوین،  تکنولوژی های  اصلی 
مبتنی بر کنش و واکنش متقابل میان فرستنده 
و گیرنده پیام، صرفه جویی چشمگیر در زمان و 
همچنین ارزان بودن است. شبکه های اجتماعی 
نیز با فعالیت در فضای وب 2 توانسته اند توان 
این  آفرینی  تحول  برای  را  مناسبی  بالقوه 
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فراهم  دنیا  ارتباطی  سپهر  در  جهانی  شبکه 
آورند. وابسته شدن تمامی فعالیت های بشر به 
اینترنت در مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی 
چنین کوتاه، حکایت از آغاز یک دوران تاریخی 
نوین در عرصه های گوناگون علوم، فناوری و به 
خصوص نحوه تفکر انسان دارد. با ظهور اینترنت، 
بستر شکل گیری رسانه های شخصی پرطرفدار، 
با تأثیرگذاری متقابل در وجوه مختلف زندگی 
مجازی و واقعی افراد، یکی از بحث برانگیزترین 
موضوع های سال های اخیر بوده اند. این شبکه ها 
با عضوگیری های رایگان از کاربران توانسته اند 
در جریان سازی های مختلف، نقشی اساسی بر 
عهده بگیرند. رسانه اجتماعی این امکان را فراهم 
تبادل  به  برخط،  به صورت  افراد  می آورد، که 
نظر، محتوا، فکر و ارتباطات بپردازند )ساداتی و 

کرمی، 1392: 65 - 86(.
ناچار  کلمه  یک  در  معاصر  نگاران  روزنامه 
شده اند زبان تازه متن، صدا و تصویر را در قالب 
بر این  تازه1 بشناسند. آن ها عالوه  فرمت های 
باید با مسائل گسترده نشر و پخش الکترونیک 
و نقش های جدید رو به ظهور در عرصه روزنامه 
نگاری الکترونیک نیز آشنا شوند. نحوه توزیع 
تولیدات این نوع روزنامه نگاران به آن ها نشان 
داده است که استفاده از تکنولوژی های مدرن 
ارتباطی آن ها را با مفهوم »پایان جغرافیا« آشنا 
ساخته است. حاال دیگر برف و باران، یا فقدان 
و  ریز  مانع  ده ها  و  زمینی  توزیع  قوی  شبکه 
درشت دیگر باعث نمی شود تا پیام های روزنامه 
نگاران الکترونیک بر زمین بماند. شبکه هایی که 
پیام های این روزنامه نگاران آشنا با دیجیتالیسم 
را نظیر حرکت ماهی ها در رودخانه ها هدایت 
جغرافیا  پایان  و  مسافت  مرگ  از  می کنند، 
 .)42  -  39 )شکرخواه، 1378:  می دهد  خبر 
پس همین طور که می بینیم، جایگاه محوری 
روزنامه نگاری در انتقال اطالعات که در حدود 
به  ورود  با  بود،  اوج خود  نقطه  400 سال در 
سده بیست و یکم وضعیت و طبیعت آن دچار 

1.  Formats

ابهام شد. تغییرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
و تکنولوژیک در حوزه روزنامه نگاری، محتوا، 
روش های مورد استفاده و محصول نهایی روزنامه 
آینده  پیش بینی  است.  داده  تغییر  را  نگاری 
رسانه ای جهان دیگر کار چندان ساده ای نیست، 
سؤال ها و ابهام های فراوانی پیرامون سرنوشت 
رسانه های دیروز، امروز و فردا مطرح است. آیا 
رسانه های الکترونیک، آن گونه که برخی ادعا 
خواهند  را حذف  چاپی  روزنامه های  می کنند 
کرد، یا نقش و کارکرد آن ها را متحول خواهند 
ساخت؟ رقابت گفتمانی رسانه های الکترونیک 
)سایبر( و رسانه های سنتی چه سرنوشتی خواهد 
یافت؟ آیا شاهد ایجاد مجاز واقعی خواهیم بود یا 
القای واقعیت مجازی؟ آیا امروز ما جزیی از نظام 
رسانه ای هستیم یا بیرون از آن و با قدرت داوری 

و نقادی؟ )قرقانی، 1384: 57(.
شدن  فراگیر  به  توجه  با  که  می بینیم  پس 
اینترنت در تمام زوایای زندگی بشر به طوری 
موبایل ،  بدون  زندگی  که  می بینیم  امروز  که 
که  افزوده هایی  ارزش  با  لپ تاپ  و  تبلت 
روزمره بر تعداد و کاربرد آن ها افزوده می شود، 
امکان پذیر نیست. ما شاهد کاهش روز افزون 
تیراژ روزنامه ها هستیم و افراد کمتر میل به 
آثار مکتوب دارند، اما با بررسی تاریخ تحول 
یک  که  است  شده  مشاهده  کمتر  رسانه ها، 
دیگر  رسانه  فوری  حذف  باعث  جدید  رسانه 
شود، اما مطمئنا کارکردهای آن را دچار خلل 
خواهد نمود در این پژوهش ما می خواهیم به 
بررسی این تغییرات مثبت و منفی بپردازیم 
مطالبی که نه تنها برای روزنامه نگاران بلکه 
مخاطبین  حتی  و  رسانه  اهالی  تمامی  برای 

رسانه ها مفید و مثمر ثمر خواهد بود. 
اهدافپژوهش
اهدافاصلی

شناخت تأثیر خدمات ارزش افزوده بر روزنامه 
نگاری 

اهداففرعی
به . 1 نحوه  و  افزوده  ارزش  خدمات  شناخت 

وجود آمدن آن؛
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و . 2 سنتی  نگاری  روزنامه  تغییرات  شناخت 
ورود به عرصه روزنامه نگاری نوین؛ 

شناخت تأثیرات مثبت خدمات ارزش افزوده . 3
بر روزنامه نگاری؛

شناخت تأثیرات منفی خدمات ارزش افزوده . 4
بر روزنامه نگاری.
سؤاالتپژوهش
سؤاالتاصلی

آیا خدمات ارزش افزوده بر روزنامه نگاری . 1
تأثیر داشته است؟

سؤاالت فرعی. 2
خدمات ارزش افزوده چگونه پای به عرصه . 3

وجود گذاشتند؟
خدمات ارزش افزوده شامل چه حوزه هایی . 4

است؟
خدمات ارزش افزوده چگونه زندگی مردم . 5

جهان را در قرن بیست و یکم تحت تأثیر 
خود قرار داده است؟

خدمات ارزش افزوده چگونه صنعت روزنامه . 6
نگاری را دگرگون کرده است؟

آیا خدمات ارزش افزوده روزنامه نگاری را از . 7
لحاظ محتوا دچار تغییر کرده است؟

آیا خدمات ارزش افزوده روزنامه نگاری را از . 8
لحاظ توزیع دچار تغییر کرده است؟

خدمات ارزش افزوده چه تأثیری بر بخش . 9
تبلیغات صنعت روزنامه نگاری داشته است؟

بر . 10 افزوده  ارزش  خدمات  مثبت  تأثیرات 
روزنامه نگاری چیست؟

بر . 11 افزوده  ارزش  خدمات  منفی  تأثیرات 
روزنامه نگاری چیست؟

روشپژوهش
انجام  کتابخانه ای  روش  به  حاضر  پژوهش 
در  که  داشت  نظر  در  باید  البته  است،  شده 
از روش کتابخانه ای در کنار  تمام پژوهش ها 
روش های دیگر پژوهش استفاده می شود، اما 
کتابخانه ای  روش  فقط  پژوهش ها  برخی  در 
کاربرد دارد. در این گروه تحقیقات باید ادبیات 
و سوابق مسئله و موضوع پژوهش مورد مطالعه 
قرار گیرد در نتیجه از روش کتابخانه ای استفاده 

می شود و نتایج مطالعات در ابزار مناسب که 
شامل فیش، جدول و فرم ثبت و نگهداری و در 
پایان به طبقه بندی و بهره برداری از آن ها اقدام 
می شود در این روش محقق باید آشنایی کامل 
با استفاده از کتابخانه یا اسناد را داشته باشد، و 
مهم ترین ابزار محقق در این روش فیش برداری 
است، محقق با مراجعه به همه منابعی که از 
قبل شناسایی کرده است، مطالب مهم و مورد 
نیاز خود را در فیش های تحقیق البته با ذکر 
می کند،  یادداشت  منابع  مشخصات  دقیق 
اطالعات جمع آوری شده در فیش ها ثبت و با 
یک نظم منطقی دسته بندی می شود و در جای 
مناسب به کارگرفته می شود. ابزار جمع آوری 
اطالعات محقق در این روش، همه اسناد چاپی 
فرهنگ نامه ها،  دایره المعارف،  کتاب،  همانند 
ماهنامه ها،  هفته نامه ها،  روزنامه ها،  مجالت، 
لغت نامه ها، سالنامه ها، مصاحبه های چاپ شده، 
پژوهش نامه ها، کتاب های همایش های علمی، 
متون چاپی نمایه شده در بانک های اطالعاتی 
و اینترنت و اینترانت و هر منبعی که به صورت 

چاپی قابل شناسایی باشد، است. 
خدماتارزشافزوده

 Value اصطالح خدمات ارزش افزوده1 مخفف
افزوده  ارزش  خدمات  است.   added service

وسیله ای برای تقویت پیشنهاد محصول اصلی 
مزیت  می تواند  افزوده  ارزش  خدمات  است. 
رقابتی یک برند نسبت به رقبا باشد. معموال 
هسته اولیه خدمات شرکت های فعال در یک 
ارزش  خدمات  و  است  مشابه  بسیار  صنعت 
افزوده  ها هستند که باعث ایجاد تمایز یک برند 
با سایر رقبا خواهند شد. خدمات ارزش افزوده 
ارزش  یا  قیمت  افزایش  باعث  می تواند حتی 
محصول اصلی شود. برای مثال ارائه خدمات 
رایگان به مدت یک سال می تواند یک ارزش 
افزوده جذاب برای یک برند باشد. این تعریفی 
کلی از خدمات ارزش افزوده است که در واقع 
اینترنت شکل گرفته  بستر  بر  می توان گفت 

1.  VAS
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اپراتورهای  امروزه  است.  شده  امکان پذیر  و 
تلفن همراه عالوه بر خدمات صوتی، خدمات 
دیگری نظیر انتقال داده را پوشش می دهند که 
خدمات ارزش افزوده نامیده می شوند. یکی از 
خدمات رسمی خدمات غیر متمرکز است، که 
به مصرف کنندگانی توصیه می شود که از مرکز 
خدمات ارائه شده، مانند تماس های صوتی و 
فکس فاصله دارند. خدمات ارزش افزوده موبایل 
همواره یکی از درخواست های اصلی مشتریان 
موبایل های جدید در کنار خدمات اولیه است. 
خدمات ارزش افزوده موبایل اصوال بر سه سطح 
پاسخ  پیامک1،  است:  استوار  متفاوت  انتقالی 
صوتی متقابل2، موافقت نامه استفاده از مجاری 
بی سیم3. هر خدمت ارزش افزوده ویژگی های 
خاص به خودش را دارد و به خدمات دیگر به 
طریق انحصاری مرتبط می شود، که البته بحث 
تفصیلی هر یک از این سه، در حیطه مطالعات 
این مقاله نیست. چهار قسمت تشکیل دهنده 

خدمات ارزش افزوده عبارت است از: 
الف( محتوایی که اپراتور آن را توسعه می دهد 
و از کپی رایت آن ها برای مشتریان به عنوان 

خدمات ارزش افزوده استفاده می کند.
اگریگیتورها که محتوا و درخواست ها را  ب( 
درخواست ها  و  می کنند  متصل  مالکان  به 
را متناسب با نیاز مشتریان توزیع می کنند 
و همچنین تنظیم موافقتنامه ها یا استفاده 
کیفیت، صدور  کنترل  بی سیم،  مجاری  از 
صورتحساب و حسابداری برای اتصال محتوا 

و درخواست کننده را بر عهده دارند.
ج( توسعه دهندگان نرم افزاری که درخواست ها 
را توسعه می دهند؛ شامل: بررسی های کیفی 
خدمات  این  کردن  متحد  و  درون خانه ای 
با شخص سومی که قسمتی از تکامل این 
فرایند هستند. این بخش به طور کلی شامل 
خدمات گیرنده و خدمات دهند و برنامه نویس 
می شود. به طوری که برنامه نویسان با توجه 

1.  SMS

2. IVR

3. WAP

به  نیاز خدمات گیرنده و خدمات دهنده  به 
طراحی برنامه های نرم افزاری مناسب اقدام 

می کنند.
د( توانمندکنندگان تکنولوژی که زیرساخت های 
الزم برای ارتباط با شبکه را فراهم می کنند 
و  اگریگیتورها  بین  ارتباطی  نقش  و 
اپراتورهای شبکه را دارند. این تکنولوژی ها 
همچنین زیرساخت ها را با توجه به میزان 
با  و  مدیریت   )SLAs( شده  توافق  خدمات 
ثبات می کنند و اتصال بین درخواست های 
را  حساب ها  می کنند،  مدیریت  را  متفاوت 
داده هایی  صورتحساب  و  می کنند  اصالح 
که اپراتورهای شبکه انتقال می دهند، صادر 
از  افزوده  ارزش  خدمات  اهمیت  می کنند. 
این جهت است که توسط اپراتورها یکی از 
منابع اصلی درآمد است؛ زیرا می تواند متوسط 
درآمد هر مصرف کننده را افزایش دهد. از این 
رو بیشترین تالش اپراتورها در ارائه خدمات 
متفاوت برای جلب بیشتر مشتری و رقابت 
در این بازار است تا جایی که مبنای انتخاب 
مصرف کنندگان تنوع در ارائه خدمات ارزش 
حائز  اپراتورها  برای  بنابراین  است.  افزوده 
اهمیت است، که در راستای جذب مشتری 
بیشتر و بقا در بازار رقابت تالش کنند. باید 
گفت خدمات ارزش افزوده به مهم ترین بخش 
فعالیت های اپراتورها تبدیل شده و در میان 
مصرف کنندگان نیز حائز اهمیت است )واحد، 

صرامی و اقدسی: 74 - 76(.
 همان طور که گفتیم امروزه با توجه به سرعت 
گسترش استفاده از تلفن همراه در کشور، ساز 
و کار اجرایی اپراتورها نیز ابعاد گسترده ای پیدا 
کرده است. به شکلی که مانند گذشته، صرفا 
توزیع و واگذاری مالک بقا در بازار رقابتی سیم 
حوزه  در  جدیدی  فصل  بلکه  نیست،  کارت 
ارتباطات سیار باب شده که از آن تحت عنوان 
»سرویس ارزش افزوده« یاد می شود. به طور کلی 
خدمات ارزش افزوده تلفن همراه4 که به اختصار 

4. Value Added Services
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خالصه  طور  به  می شود،  گفته   )VAS( آن  به 
از  فراتر  که  می گردد  اطالق  سرویسی  هر  به 
خدمات مکالمه صوتی باشد. این خدمات فرصت 
بی نظیری در اختیار ایده پردازان و تولیدکنندگان 
محتوا قرار داده است، تا از آن طریق در کنار 
از  همراه،  تلفن  مشترکین  برای  ارزش آفرینی 
سود حاصل از ارائه این سرویس ها نیز بهره مند 
یا  نوع خدمت جذاب  هر  در حقیقت  گردند. 
ویژه ای که مشترکین تلفن همراه به خاطر آن 
هزینه پرداخت کنند، جزئی از خدمات ارزش 
افزوده تلفن همراه به شمار می آید. در ایران نیز 
چند سالی است که انواع مختلف خدمات ارزش 
می شود.  ارائه  متقاضیان  به  مخابراتی  افزوده 
می توان پیامک، صندوق صوتی، اینترنت یا همان 
)GPRS( را از متداول ترین خدمات ارزش افزوده 
مخابراتی دانست، که به طور کلی به متقاضیان 
داده می شود. در میان خدمات یاد شده، پیامک 
و )GPRS( با توجه به میزان مورد عالقه بودن 
برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  مشترکان  میان 
هستند. اولین سرویس بر پایه خدمات ارزش 
افزوده در ایران مبتنی بر پیامک بود، که سال 
81 از سوی مخابرات ایران ارائه شد. در بهمن 
ایران نخستین سرویس  81 شرکت مخابرات 
ارزش افزوده مبتنی بر بستر پیامک1 را آزمایش 
کرد. به طور کلی ارسال و دریافت پیام از طریق 
از طریق پیامک، دریافت  ایمیل  وب، دریافت 
طریق  از  مختلف  داده های  و  اخبار  اطالعات، 
پیامک و ... از جمله خدمات ارزش افزوده مبتنی 
بر پیامک هستند. گرچه اکنون این سرویس ها 
بسیار متنوع شده و با ورود اپراتور دوم و سوم 
تلفن همراه توسعه پیدا کرده اند. در حال حاضر 
سرویس های مختلفی از خدمات ارزش افزوده 
توسط اپراتور دوم ارائه می شود، سرویس هایی 
 ota ،)کدهای دستوری( gprs ،ussd همچون
)نرم افزار خاص گوشی(،  in )شبکه هوشمند( و 
cell info از جمله این سرویس های نوین ارزش 

افزوده به شمار می روند.

1. SMS

اینترنت
شبکه های  از  جهاني  سامانه ای  اینترنت 
پروتکل  از  است، که  پیوسته  به هم  رایانه ای 
یکدیگر  با  ارتباط  برای  آی پی   / تی سی پی 
اینترنت،  دیگر  عبارت  به  می نمایند.  استفاده 
شبکه  میلیون ها  از  که  شبکه هاست،  شبکه 
خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی 
در اندازه های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار 
بزرگ تشکیل شده است، که با آرایه وسیعی از 
فناوری های الکترونیکی و نوری به هم متصل 
گشته اند. اینترنت دربرگیرنده منابع اطالعاتی و 
خدمات گسترده است، که برجسته ترین آن ها 
وب جهان گستر و پست الکترونیکی هستند 

)باباخانی و شمشادی، 1391: 80 - 95(.
اینترنت ابزار و فناوری نوینی است که قابلیت 
جوامع  سطح  در  را  جدیدی  ارتباط  امکان  و 
به وجود آورده است. در واقع در قرن بیستم 
رسانه های  و  ارتباطی  فنی  ابزارهای  اختراع  با 
الکترونیکی، انقالب ارتباطات و عصر اطالعات 
را رقم زد. رسانه های مولود این قرن همچون؛ 
روزنامه، تلگراف، تلفن، رادیو، تلویزیون، سینما 
و اینترنت، ابعاد گوناگونی از زندگی اجتماعی، 
تحت  را  بشر  سیاسی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
عملکرد  و  نقش  دلیل  به  و  قرارداده اند  تأثیر 
تعیین کننده آن ها در جوامع قرن بیستم، این 
الکترونیک«،  »عصر  اطالعات«،  »عصر  قرن 
»عصر انقالب ارتباطات« یا »انقالب اطالعات« 
نامیده شده است. به دیگر سخن، جهان در قرن 
بیستم، با رشد فزاینده ابزارهای انتقال اطالعات، 
تبادل اخبار، افکار و اندیشه ها، روبرو است. در 
واقع، مطبوعات، رادیو، تلویزیون، رایانه، اینترنت، 
سامانه های ماهواره ای و ... از عناصر اصلی برقراری 
ارتباطات در جهان امروز به شمار می روند. مارک 
پاستر2، از نظریه پردازان در خصوص رسانه ها، 
معتقد است؛ بشر در قرن بیستم ناظر پیدایش 
نظام ارتباطاتی ای بود که به واسطه آن، توزیع 
و انتقال گسترده پیام ها از یک نقطه به نقطه 

2. Mark Poster
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دیگر امکان پذیر شد. در سیستم های ارتباطی که 
در این قرن ابداع شد، ابتدا از طریق الکترونیکی 
نمودن  دیجیتال  با  سپس  و  اطالعات  کردن 

آن ها، امکان غلبه بر فضا و زمان فراهم شد.
بیشتری  سرعت  روند  این  اینترنت،  ظهور  با 
که  شد،  آغاز  چشمگیری  تحوالت  و  یافت 
رسانه های سنتی  ساختار  در  تغییر  ایجاد  به 
انجامید. اینترنت عالوه بر تولید و توزیع پیام 
اطالعات  ذخیره سازی  و  مبادله  پردازش،  به 
از  الکترونیکی  شبکه ای  اینترنت،  می پردازد. 
شبکه ها است که افراد و اطالعات را از طریق 
رایانه و دیگر وسایل دیجیتالی به هم متصل 
می کند و امکان ارتباط افراد با یکدیگر و نیز 
اینترنت،  می آورد.  فراهم  را  اطالعات  انتقال 
کاسه  یک  را  تلفن  و  تلویزیون  فیلم،  رادیو، 

می کند و با ویژگی هایی همچون؛
قابلیت مکالمه چندنفره؛. 1
پخش . 2 و  تغییر  همزمان،  دریافت  قابلیت 

چندباره موضوعات فرهنگی؛
فراتر بودن ارتباط از سطح ملی و از ارتباطات . 3

محدود به مدرنیته؛
فراهم ساختن ارتباط جهانی؛. 4
و . 5 مـــدرن  مفاهیم  ســاخــتــن  وارد 

از  شبکه ای،  ابــزار  یک  در  مدرن  از  بعد 
تولید  مدل های  و  چاپ  محدودیت های 

برنامه های صوتی و تصویری می گذرد.
در فرهنگ آکسفورد )2003( اینترنت چنین 
تعریف شده است: »اینترنت شبکه ای مشتمل 
بر تعدادی شبکه جهانی مختلف است، که با 
استفاده از یک پروتکل به هم وصل گردیده اند. 
بخش عمده ای از اینترنت شامل شبکه گسترده 
جهانی، عبارت است از مجموعه اسنادی که به 
وسیله فرااتصال به هم متصل شده اند.« اینترنت 
را می توان محصول جنگ سرد حاصل از هراس 
وزارت دفاع آمریکا از خطرات جنگ هسته ای 
دهه  از  ویژه  به  تدریج؛  به  اینترنت  دانست. 
)1990( به بعد، در حالی که در بیش از 50 کشور 
حضور داشت، به جهان سوم نیز وارد شد؛ یعنی 
کشورهایی که در اغلب آن ها فقدان یک زیربنای 

قابل اعتماد تلفنی، یکی از مسائل اصلی است. 
با ظهور اینترنت، بستر شکل گیری پدیده های 
مهمی همچون رسانه های اجتماعی فراهم شده 
است. سایت های شبکه های اجتماعی یکی از 
گسترده ترین کانال های ارتباطی بود که با پدید 
آمدن وب 2، پدیدار شد تا پیش از این، ساختار 
اولیه اینترنت بر زندگی تنها در وب مطرح بود، 
اما با پیدایش سایت های شبکه اجتماعی، شکل 
جدیدی از زندگی در فضای مجازی شکل گرفت 
و روابط میان افراد با شکل سنتی آن تفاوت پیدا 
کرد. برای بررسی وضعیت رسانه های اینترنتی و 
مبتنی بر وب، مروری بر آمار کاربران اینترنت 
اجتناب ناپذیر می نماید، طبق آمار رسمی منتشر 
آمار   )Internet World Stats( سوی  از  شده 
به   )2017( سال  در  اینترنت  کاربران  جهانی 
شرح زیر است: طبق آمار ارائه شده این منبع، 
 970،028،519،7 که  جهان  جمعیت  کل  از 
نفر یعنی بیش از 7 میلیارد نفر است. حدود 3 
میلیارد و 885 میلیون و 567 هزار و 619 نفر 
از اینترنت استفاده می کنند. از این تعداد آسیا با 
جمعیت 4 میلیارد و 148 میلیون و 177 هزار 
و 672 نفر که دارای 1 میلیارد و 938 میلیون 
و 075 هزار و 631 نفر کاربر اینترنت است، و 
این در حالی است که اروپا با جمعیتی معادل 
822 میلیون و 710 هزار و 362 نفر دارای 659 
میلیون و 634 هزار و 487 نفر کاربر اینترنت، 
آمریکا شمالی با 363 میلیون و 224 هزار و 
006 نفر جمعیت دارای 320 میلیون و 059 
هزار و 368 نفر کاربر اینترنت است. در این میان 
خاورمیانه نیز با 250 میلیون و 327 هزار و 574 
نفر جمعیت دارای 146 میلیون و 972 هزار و 
123 نفر کاربر اینترنت است. در سال )2000( 
میالدی تنها 3.8 درصد جمعیت ایران دارای 
اینترنت بوده اند که این میزان در سال )2017( 
میالدی به 70 درصد جمعیت رسیده است. نفوذ 
اینترنت در ایران از سال )2000( تا )2017( 
در تمامی سال ها از یک رشد خطی برخوردار 

بوده است.
در سال )2017( میالدی 98 درصد جمعیت 
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بحرین از اینترنت استفاده می کنند. بعد از آن 
3.94 درصد جمعیت قطر، 6.90 درصد جمعیت 
امارات، 80 درصد جمعیت اردن، 8.79 درصد 
جمعیت رژیم اشغالگر، 4.78 درصد جمعیت 
 8.73 لبنان،  جمعیت  درصد   1.76 کویت، 
جعیت  درصد  عربستان، 70  جمعیت  درصد 
ایران، 8.69 درصد جمعیت عمان، 2.61 درصد 
جمعیت فلسطین، 2.36 درصد جمعیت عراق، 
9.31 درصد جمعیت سوریه و در آخر نیز 6.24 

درصد جمعیت یمن دارای اینترنت بوده اند.
ایران در سال )2008(، 8 میلیون و 718 هزار و 
189 نفر، که این میزان در )2009(، 10 میلیون 
و 125 هزار و 196 نفر در سال )2010(، 11 
میلیون و 806 هزار و 286 نفر در سال )2011(، 
14 میلیون و 285 هزار و 021 نفر و در سال 
)2012(، 17 میلیون و 310 هزار و 480 نفر 
و در سال )2013(، 23 میلیون و 107 هزار و 
157 نفر و در سال )2014(، 30 میلیون و 749 
هزار و 524 نفر و در سال )2015(، 36 میلیون 
و 364 هزار و 272 نفر و در سال )2016(، 39 
میلیون و 149 هزار و 103 نفر کاربر اینترنت 

داشته است. 
پستالکترونیکی

پست الکترونیکی یا ایمیل، یکی از ابتدایی ترین 
امکانات اینترنت، است که در تبادل اطالعات، 
می شود.  زمان  در  فراوان  صرفه جویی  موجب 
پورتال هایی در فضای مجازی وجود دارند که به 
کاربرانی که در آن ها ثبت نام کنند، یک صندوق 
پستی مجازی می دهند تا از طریق آن ها اطالعات 
را ارسال و دریافت کنند. این پورتال ها با یکدیگر 
نیز در ارتباط هستند؛ به عبارت دیگر، کاربری 
که عضو یک پورتال باشد، می تواند به تبادل 
اطالعات با کاربری از پورتال دیگر بپردازد. برخی 
از پورتال های ارائه دهنده سرویس ایمیل عبارت 
اینباکس4،  کام3،  جیمیل2،  یاهو1،  از:  هستند 

1.  Yahoo

2. Gmail

3. Com

4. Inbox

مای وی5، ام اس ان هاتمیل6 مردم سراسر جهان از 
طریق پست الکترونیک می توانند مطالبی را که 
تهیه کرده اند با یکدیگر تبادل کنند. همچنین 
بسیاری از خبرگزاری ها و وب سایت های خبری و 
شبکه های خبری و غیر خبری رادیو و تلویزیونی 
آدرس ایمیلی را در اختیار کاربران و مخاطبان 
قرار داده اند، تا بتوانند از طریق آن ها اخبار خود را 
برایشان ارسال کنند. این همان چیزی است که 
بسیاری از آن به عنوان مشارکت روزنامه نگاران 
حرفه ای و روزنامه نگاران شهروند یاد می کنند. 
زمانی که رویدادها بدون برنامه ریزی و دور از 
چشم خبرنگاران حرفه ای و همچنین خارج از 
کادر دوربین های آن ها رخ می دهند و در اینجا 
شهروند- خبرنگاران به یاری رسانه ها می آیند. 
این یکی از آن خدمات ارزش افزوده ای است که 
تغییراتی را در حیات روزنامه نگاری سنتی ایجاد 

کرده است. موارد دیگر عبارت هستند از:
yوبالگها

وبالگ کلمه ای است غیر فارسی و از دو کلمه 
وب  اســت.  شده  ترکیب  »الگ«  و  »وب« 
معنای  به  الگ  و  مجازی  صفحه  معنای  به 
یادداشت روزانه در نتیجه تعریف وبالگ عبارت 
مجازی،  صفحه  در  روزانه  یادداشت  از:  است 
نامیده  نیز  بالگ  مخفف  صورت  به  وبالگ 
می شود. منظور از بلکینگ همان وبالگ نویسی 
است و بالگر نیز به معنی وبالگ نویس است. 

در پارسی می توان وبالگ را وب نوشت نامید.
کاربران  از  دسته  آن  برای  بالگر  واژه  ابتدا  در 
اینترنت وضع شد که اطالعات، از جمله عقاید 
اطالعات  همچنین  خود،  پیش داوری های  و 
تأیید نشده و شایعات را روی وب سایت خود 
قرار می دادند، اما برخی ناظران آن ها را افرادی 
می دانستند که جذب گزارش کردن رسوایی ها 
بلزر،  هیزل   ،)2008( در  شده اند.  توطئه ها  و 
هوچی های  جوامع،  وزیر  و  پارلمان  نماینده 
رسانه ها و بلگ های بدبین و کنایه گو را به یکسان 

برای گفتمان سیاسی سالم مخرب دانست. 

5. My way

6. MSN Hotmail
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yوبسایت
متن،  حاوی  فایل های  تعدادی  از  مجموعه ای 
تصویر یا گرافیک و ... متصل به هم، که غالبا 
شامل یک صفحه اصلی1 است که بر روی یک 
خدمات دهنده اینترنتی قرار دارند و به عنوان 
مجموعه ای از اطالعات توسط یک فرد، گروه یا 
سازمان تهیه و نگهداری می شوند و عموم مردم 
آن دسترسی  به  اینترنت  وسیله  به  می توانند 
داشته باشند. وب سایت ها با استفاده از روش های 
مختلف می توانند به روزنامه نگاری نوین کمک 
کنند. از جمله آن ها با قرار دادن قسمتی با عنوان 
تماس با ما یا بخش نظرات، به کاربران امکان 
بحث و اظهار نظر را می دهند. این روزها بسیاری 
از وب سایت ها از نسل کاربر یا مخاطب برای تهیه 

یا تکمیل اطالعات خود استفاده می کنند. 
yتلفنهمراه

تاریخچه:
از کاالهایی است  تلفن همراه جزو آن دسته 
که چند دهه اخیر شیوه و رفتار زندگی بشر 
را دستخوش تغییراتی شگرف کرده است. فکر 
کارگیری  به   و  تلفن  کردن  سیار  یا  متحرک 
آن در مکان های مختلف به منظور بهره گیری 
بیشتر از این وسیله، از دهه )1960( میالدی در 
کشور های اسکاندیناوی )سوئد، نروژ، دانمارک و 
فنالند( شروع و در اواخر آن دهه، اولین تلفن 
نقطه به نقطه به کار گرفته شد. این فناوری 
از سوی کشورهای  در سال )1975( میالدی 
اسکاندیناوی با سیستم آنالوگ به بازار عرضه 
شد. اولین شبکه تلفن متحرک2 نیز از سوی 
اوایل سال  راه انــدازی شد. در  همین کشورها 
)1980( میالدی، استفاده از تلفن های دیجیتالی 
سال  در  گرفت.  قرار  توجه  مورد  اتومبیل  در 
اولین شبکه اطالعات  )1977( میالدی کانادا 
عمومی را طراحی و راه اندازی کرد. شبکه های 
از  استفاده  با  جهانی  اطالع  رسانی  عمومی 
کامپیوتر، ماهواره و گیرنده ها و فرستنده های 
ماکروویو به وجود آمده است. در سال )1983( 

1.  Home Page

2.  Nordic Mobile Telephone (NMT)

میالدی آمریکا سیستم شبکه تلفن متحرک را 
وارد بازار کرد. ژاپن نیز سومین کشور در جهان 
بود که سیستم سیار خود را با ویژگی های دو نوع 
اسکاندیناوی و آمریکایی به نام )HCMS( عرضه 
کرد و سپس سیستم )NTT( با قابلیت اتصال به 
شبکه را ایجاد نمود. انگلستان در سال )1985( 
میالدی با عرضه سیستم )TACS( بود که به گروه 
دارندگان تلفن سیار پیوست و سپس ایرلند نیز 
این سیستم را پذیرفت. در سال 1985 میالدی 
 European Telecommunications( انستیتو 
از 17 کشور  Standards Institute ( متشکل 

اروپایی درصدد طراحی و ابداع یک استاندارد 
مشترک برای تأسیس شبکه سلولی برآمد تا این 
استاندارد به صورت هماهنگ، طرح تلفن سیار 
دیجیتال را اجرا کند، این استاندارد )GSM( نام 
گرفت. در حال حاضر، استاندارد )GSM ( شامل 
سه سیستم است که عملکردهای اساسی کامال 
یکسانی دارند، ولی باند فرکانس آن ها متفاوت 
است. اما به شکل کلی اولین تماس غیر تجاری 
با موبایل در آوریل سال )1973( توسط دکتر 
انجام   )AT&T( شرکت  اسبق  مدیر  مارتین، 
گرفت و بیست سال بعد از آن زمان یعنی حدود 
)1993( میالدی اولین تماس تلفن همراه در 

کشور ما ایران برقرار شد 
در  شده  منتشر  روزنامه های  پیش،  سال   25
آن زمان در نخستین صفحات خود آگهی ای را 
به چاپ رساندند که شاید در آن مقطع برای 
آگهی های چاپ  تیتر  بود.  تعجب آور  خیلی ها 
شده با این مضمون بود: »فراخوان برای ثبت نام 
نخستین شبکه تلفن متحرک جیبی«. خواندن 
همین تیتر می توانست خیلی از نظرها را به خود 
جلب کند. تیر ماه سال )1372( بود که ثبت نام 
تلفن همراه در کشور آغاز شد. اما به دلیل عدم 
استقبال در آن زمان توسط مردم، روند ثبت نام 
چندین ماه به طول انجامید؛ به نحوی که در 
نهایت شرکت مخابرات ایران و شرکت پست 
توافق کردند به کسانی که در  این زمینه بازاریابی 
کنند و قادر باشند یک یا چند مشتری به پست 
بکشانند، مبلغی به عنوان پاداش پرداخت شود. 
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در آن زمان با تبلیغات فراوان و با شعار »با تلفن 
همراه همیشه در مقصد هستید« تا اواسط سال 
)1374( جمعا 9 هزار و 947 نفر ثبت نام کردند 
و  آغاز  واگذاری ها  همان سال  در شهریور  که 
بالفاصله بعد از ثبت نام به پایان رسید. از  این 
تاریخ به بعد، مردم ورود تلفن همراه به کشور 
را باور کردند؛ به طوری که هجوم متقاضیان 
به مخابرات و بازار به حدی رسید که قیمت 
باالی  به  اوقات  سیم کارت در آن زمان گاهی 
30 میلیون ریال نیز می رسید. اولین آگهی که 
برای معرفی تلفن همراه آن زمان در روزنامه های 
سیاه و سفید اطالعات و کیهان به چاپ رسید، 
با این متن همراه بود؛ »شبکه تلفن متحرک به 
دو صورت قابل نصب در خودرو به صورت دستی 
در اختیار متقاضی قرار داده می شود تا در حال 
تردد، توقف در منزل یا محل کار مورد استفاده 
قرار گیرد.« در  این آگهی آمده بود که 5 هزار 
شماره ثبت نام به عمل خواهد آمد و یک  ماه 
بعد از ثبت نام واگذاری ها صورت می گیرد.  این 
شبکه در آن زمان تنها محدوده تهران بزرگ را از 
شرق به سرخه حصار، از غرب به ابتدای عوارضی 
جاده کرج، از جنوب به بهشت زهرا و از شمال 
به ارتفاعات شمال تهران محدود می کرد و تنها 
از ساعت 8 صبح تا 8 شب قابل دسترس بود. 
در بهمن ماه سال )1374(، از طریق پست و به 
صورت مکانیزه ثبت نام آغاز شد. در  این سال در 
مجموع 185 هزار و 75 نفر ثبت نام کردند. لذا 
واگذاری سیم کارت  این گروه از متقاضیان که با 
گوشی هم تحویل می شد، از طریق پست و در 
دهه فجر سال )1375( شروع و در اواخر سال 

)1376( به پایان رسید.
پایین آمدن قیمت تلفن همراه در بازار تا یک 
میلیون و پانصد هزار تومان، بدقولی مخابرات 
به دلیل تأخیر در واگذاری باعث شد تا تعداد 
و  هزار  به 61  برای سال )1375(  متقاضیان 
900 نفر کاهش یابد. افزایش تعداد مشترکان 
تلفن همراه در کشور در آن سال های ابتدایی 
ورود  این فناوری به کشور حاشیه های جالبی 
تعداد  افزایش  با  داشــت.  پیش  در  نیز  را 

مشترکان و آن هم درحالی که در آن زمان 
چنین فناوری برای کاربران عجیب بود، اداره 
تحقیقات و مطالعات اجتماعی روابط عمومی  
با درج آگهی هایی در  ایران  شرکت مخابرات  
روزنامه های آن زمان اقدام به برگزاری کالس 
آموزش آشنایی با نحوه استفاده از تلفن همراه 
کرد. همچنین اظهارات مقامات سیاسی کشور 
در آن زمان نیز پیرامون  این فناوری شاید هم 
اکنون برای کاربران فعلی جالب باشد. به عنوان 
ریاست  دوران  در  هاشمی  رفسنجانی  مثال 
در  همراه  تلفن  از  استفاده  درباره  جمهوری 
مراسم های گوناگون گفته بود: »تلفن دیجیتال 
از مخابرات  استفاده  ابزار  امروز پیشرفته ترین 
است، خوشبختانه ما  این تکنولوژی را داریم و 
خودمان هم اداره می کنیم. حاال می توانیم ایمان 
بیاوریم به قدرت خوب نیروهای داخلی مان« یا 
در مراسم دیگری تأکید کرده بودند که »یک 
خط تلفن برکت عمر انسان را کلی باال می برد و 
بسیاری از هزینه های زندگی را پایین می آورد« 
دومین اپراتور تلفن همراه ایران با نام ایرانسل 
در سال )1385( وارد بازار کشور شد. در پاییز 
شرکت  میان  سهام داران  ــرارداد  ق  )1384(
منعقد  ام تی ان  و  ایران  الکترونیک  گسترش 
شد. در ششم آذر ماه )1384(، مجوز اپراتوری 
دوم تلفن همراه توسط سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی کشور و وزارت ارتباطات 
اعطا  ایرانسل  شرکت  به  اطالعات،  فناوری  و 
شد. واگذاری و توزیع سیم کارت های شرکت 
ایرانسل در سه شهر تهران، تبریز و مشهد از 

روز شنبه 29 مهر 1385 آغاز شد.
امروزه با گسترش روزافزون دستگاه های موبایل، 
و  است  هوشمند  تلفن  یک  دارای  فردی  هر 
می تواند آسان تر از گذشته، رویدادها را به گونه ای 
با مردم جهان به اشتراک بگذارد که گویی در 
برابر چشمان آن ها رخ داده اند. تلفن های همراه 
هوشمند، امکانات و ابزاری را در اختیار کاربران 
قرار می دهند، که توسط آ ن ها عالوه بر امکان 
ثبت و ضبط اطالعات، بتوانند از طریق ارتباط 
مستقیم با اینترنت، اخبار و محتوای خود را در 
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هر جایی به طور مستقیم گزارش کنند. امکان 
با  هوشمند  همراه  تلفن های  مستقیم  ارتباط 
شبکه های  الکترونیک،  پست  سرویس های 
پیام های  مخابره  امکان  و همچنین  اجتماعی 
انتقال  مسیر  در  انقالبی  تصویری،  و  صوتی 
اطالعات به عموم مردم است. امکانات تلفن های 
پیام  انتشار  هوشمند، موجب شده که هزینه 
برای کاربران تا حد زیادی کاهش یابد )باباخانی 

و شمشادی، 1391: 80 - 95(.
گونه  ارتباطی  فناوری های  گسترش  با  امروزه 
جدیدی از ارتباطات انسانی شکل گرفته است، 
به شکلی که به وسیله آن می توان طیف وسیعی 
از ارتباطات کالمی و غیر کالمی ما بین انسان ها 
را تصور کرد. همین مسئله مورد توجه اپراتورهای 
تلفن همراه قرار گرفته تا از این پتانسیل عظیم 
در راستای گسترده ساختن خدمات خویش گام 
بردارند. از جمله اقدامات انجام گرفته می توان به 
تبلیغات از طریق تلفن همراه اشاره کرد که به 
علت درآمدزایی حائز اهمیت هستند. تبلیغات از 
این طریق را می توان هم شامل پیام های تبلیغی 
تجاری در نظر گرفت و هم خدماتی که اپراتورها 
پیشنهاد  مشترکین  به  پیام  ارسال  طریق  از 
می دهند. این خدمات شامل اطالعات، اخبار، 
ویدئویی،  محتوای  پخش  سرگرمی،  و  تفریح 
 ... و  مسابقه  و  بازی  صوتی،  محتوای  پخش 
خواهد بود که به صورت اختیاری در دسترس 
مشترکین قرار خواهد گرفت. آن چه مهم است 
مقررات حاکم بر ارائه این خدمات است؛ زیرا 
اگر چارچوب حقوقی مشخصی برای ارائه این 
خدمات وجود نداشته باشد، هم حقوق مخاطبان 
این خدمات به مخاطره می افتد و هم این که 
فعاالن حوزه در اجرا و مدیریت فعالیت های خود 
به جهت نقض، اجمال یا عدم انسجام مقررات 
مربوط با مشکالت جدی مواجه خواهند شد. در 
واقع خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، از جمله 
است که  نوین صنعت مخابرات  دستاوردهای 
ضمن درآمدزایی فراوان برای اپراتورهای تلفن 
همراه و رقابتی کردن هرچه بیشتر این صنعت 
به نفع مشتریان، طیف گسترده ای از خدمات را 

برای تسهیل زندگی شهروندان و کاهش رفت و 
آمد و صرف هزینه به ارمغان آورده است.

و  اینترنت  صوتی،  صندوق  پیامک،  می توان 
)GPRS( را از متداول ترین خدمات ارزش افزوده 
مخابراتی دانست که به طور کلی به متقاضیان 
داده می شود. در میان خدمات یاد شده پیامک و 
اینترنت با توجه به میزان مورد عالقه بودن میان 
مشترکان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. 
جدید  نسل های  ارائه  با  اخیر،  سال های  در 
تلفن ها و تبلت های هوشمند به بازار، شبکه های 
اجتماعی و نرم افزارهای اجتماعی وارد تلفن های 
همراه شدند و توانستند کاربران زیادی را جذب 
کنند. عالوه بر این، ارائه نسل های سه و چهار 
شبکه تلفن همراه، زیرساخت ارتباطی مورد نیاز 
برای توسعه رسانه ها و نرم افزارهای اجتماعی را در 
تلفن همراه فراهم کرد. نسل جدید شبکه تلفن 
تری جی  است.  چند رسانه ای  رویکرد  با  همراه 
بر خالف جی اس ام که نسلی برای انتقال صدا 
انتقال چند  برای  باال  بود، سرعت  اطالعات  و 
رسانه ای را فراهم می سازد. در نسل سوم همه 
چیز در قالب اطالعات دیجیتال منتقل می شود.

نرم افزارهای اجتماعی مختلفی برای پلتفرم های 
عرضه  شرکت ها  توسط  هوشمند  تلفن های 
اینترنتی  اجتماعی  شبکه های  همچنین  شد. 
به  را  خود  موبایل  نسخه  فیس بوک،  مانند 
کاربران عرضه کرده اند. برخی برای توصیف و 
تقسیم بندی وسایل جدید ارتباطی که زمینه 
ارتباطات اجتماعی را فراهم می کنند، از اصطالح 
ویژگی  و  می کنند  استفاده  اجتماعی  نرم افزار 
نرم افزار های اجتماعی را فراهم کردن تعامل در 
سطح باال و پشتیبانی از کنش متقابل نمادین 
ارتباطی این نرم افزارها کار  ابزارهای  می دانند. 
گردآوری، ذخیره و عرضه اطالعات را به صورت 

نوشتاری یا صوتی و تصویری انجام می دهد. 
سرویسپیامکوتاه1

گاه جوامع از نیاز به سمت تولید می روند و گاه 
از تولید به سمت نیاز، در جوامع پیشرفته از نیاز 

1.  : SMS = short message service
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به سمت تولید حرکت می شود به عنوان مثال 
عنوان  تحت  سرویسی  به  ارتباطات  در  مردم 
پیام کوتاه نیاز دارند و درنتیجه پژوهشگران و 
مخترعان این سرویس را تولید می کنند. در یکی 
از بحث برانگیزترین و در عین حال طنزآمیزترین 
رخدادهای مرتبط با سوانح خیابانی در لندن، 
اس ام اس و موبایل متهمان اصلی قلمداد شده اند. 
واقع در  لین  بریک  باریک  و  در خیابان تنگ 
شرق لندن، رستوران های آسیایی بسیاری واقع 
شده است، این خیابان از سویی به دلیل نزدیکی 
به مناطق تجاری مرکز لندن و از سوی دیگر 
پر  خیابان های  از  یکی  آسیایی  رستوران های 
رفت و آمد شرق لندن محسوب می شود، اما هر 
روز در این خیابان موارد بسیاری از جراحت و 
صدمات بدنی که گاه منجر به حضور پلیس و 
آمبوالنس می شد، رخ می داد. علت این سوانح، 
این  در  رفتن  راه  طی  در  اس ام اس  فرستادن 
پیاده روی آکنده ا ز تابلوی تجاری و راهنمایی 
است، که سبب اصابت سر به میله های آن ها و 
مجروح شدن عابران می شود. در یک ماه آمار 
رفت  باال  آن چنان  این خیابان  در  مصدومان 
که به عنوان پرحادثه ترین خیابان لندن مورد 
توجه رسانه ها قرار گرفت، شهردار این منطقه 
به تلویزیون بی بی سی لندن گفت که به دلیل 
و  آمبوالنس  حضور  سنگین  هزینه  پرداخت 
سرویس های اورژانس در این خیابان تصمیم به 
چاره اندیشی گرفته است. چاره اندیشی مورد نظر 
چیزی نبود جز پوشاندن همه میله ها، تیرهای 
چراغ برق و موانع فلزی پیاده رو با الیه ای از 
بالشتک که از اصابت سر کسانی که در حین 
پیاده روی در حال نوشتن و فرستادن پیام های 
کوتاه هستند به این میله ها جلوگیری به عمل 
آید. خبر این که این خیابان به این دلیل دارای 
بیشترین آمار سوانح عابران در لندن شده است 
و تمهید شهرداری منطقه، رسانه های بریتانیایی 
را بر سر ذوق آورد و نشریه مترو به ذکر آماری 
از کسانی که سال گذشته در حین راه رفتن و 
نوشتن و فرستادن پیامک دچار سانحه شده اند، 
نوشت: پنجاه و هشت هزار احمق در پیاده روها! 

شهرداری منطقه عالوه بر این تیرهای خیابان 
خیابان های  به  که  منشعب  خیابان های  سایر 
اصلی منطقه مرکزی لندن از جمله آکسفورد 
استریت راه دارد را نیز با این بالشتک ها پوشانده 
است. در یک مطالعه اخیر از هر ده بریتانیایی 
یک نفر در هنگام نوشتن پیامک در پیاده رو دچار 
سانحه و جراحت شده است. دو سوم افراد مورد 
مصاحبه در این تحقیق در هنگام نوشتن پیامک 
با دیگران یا تیر چراغ برق تصادم کرده اند. در 
همین حال ایده ظاهرا ابلهانه ایجاد خط عابر 
می خواهند  که  کسانی  برای  ــژه ای  وی پیاده 
نیز  بفرستند  اس ام اس  روی  پیاده  هنگام  در 

طرفداران بیشتری یافته است.
در این تحقیق مشخص شده است که در سال 
گذشته بیش از 68 هزار نفر در بریتانیا در هنگام 
ارسال پیامک دچار سانحه شده اند که این سوانح 
منجر به جراحت هایی از زخم های کوچک تا 
روزنامه های  است.  شده  جمجمه  شکستگی 
بریتانیا به طنز نام این نوع سانحه جدید را سوانح 
معموال  گذارده اند.  فرستادن  پیام  و  رفتن  راه 
ارتباطی مؤثر است که در آن بیشترین پیام با 
کمترین نماد انتقال یابد و پیامی مهم است که 
اطالعات بیشتری داشته باشد و اطالعاتی مهم 
هستند که غیر قابل پیش بینی باشند. اما آنچه ما 
در زمینه ارتباط پیامکی داریم بعضا حرف تازه ای 
نیست، بلکه بیشتر یادآوری دانسته های قبلی 
است. بخشی از محبوبیت پیام های کوتاه برای 
نوجوانان از آنجا ناشی می شود که آن ها به موبایل 
خود به عنوان بخشی از هویت خود می نگرند، که 
وسیله شخصی و خصوصی است که به جوانان 
برای تحرک و برقراری ارتباط همزمان، احساس 
استقالل می دهد. از جمله دالیل گسترش پیام 
کوتاه در ارتباطات اجتماعی می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:
تسهیل دربرقراری ارتباط؛. 1
نیاز روحی جامعه به تفریح وتفنن؛. 2

تمدد  ایجاد  در  مهمی  نقش  فکاهی،  و  طنز 
اعصاب و روان، به ویژه در خالل امور روزمره 
دارد، پیام کوتاه به خاطر ایجاد زنگ تفریحی 

ی
ار

نگ
ه 

ام
زن

رو
ر 

ه ب
ود

فز
ش ا

رز
ت ا

ما
خد

ت 
را

ثی
 تأ

ی
س

رر
ب



شماره 38
بهمن 96

38

کوتاه در بین کارهای روزانه، طرفداران فراوانی 
پیام  کاربرد  بیشترین  لطیفه  فرستادن  دارد، 
عمده ترین  طنز،  در  است.  ایران  در  کوتاه 
دغدغه های اجتماعی، محدودیت ها یا تابوهای 
موجود در جامعه با بیانی لطیف و ظریف مورد 
این  نقد قرار می گیرد. به عبارتي دیگر، طنز 
اجازه را به افراد مي دهد که به صورت کم و 
بیش صریح، از وضع سیاسي- اجتماعي کشور 
انتقاد کنند. نقد اجتماعي با زباني کنایي، طنز 
شفاهي  سنت  از  بخشي  که  ظریف،  و  آلود 
در  ریشه  و  مي دهد  تشکیل  را  ایران  مردم 
فرهنگ و ادبیات ایران زمین دارد، در نبودن 
و  مدني  نهادهاي  سیاسي،  احزاب  ضعف  یا 
پیام  در  رساني،  اطالع  و  رسانه یي  ابزارهاي 
کوتاه تبلور یافته و به صورت گسترده به اقشار 
و گروه هاي مختلف اجتماعي و سیاسي انتقال 
مي یابد. براساس آمار منتشر شده توسط وزارت 
 50 حدود  در  اطالعات،  فناوري  و  ارتباطات 
ایران، سرگرمي و لطیفه  پیامک ها در  درصد 
است، به عبارت دیگر، از بین 40 میلیون پیامک 
روزانه، حدود 20 میلیون آن ها به طنز، لطیفه و 
نکته گویي اختصاص یافته است. البته بر طبق 
نظرسنجي هاي مشارکتي انجام شده اخیر از 
طبقات و اقشار مختلف، درصد پیامک هاي طنز 
از 50 درصد به 30 تا 35 درصد کاهش یافته 
و این روند نزولي همچنان ادامه دارد و پیامک، 
به کارکردهاي واقعي خود نزدیک تر شده است.

کارکردهایپیامکوتاه
کارکرد پیام رساني. 1

پیام رساني، همان کارکرد اولیه و ذاتي پیام 
کوتاه است، که در همه جاي دنیا یکسان است 

و از آن، به سرویس پیام کوتاه یاد مي شود. 
ایجاد ارتباط انساني. 2

زندگي، در دوراني که عصر مدرنیسم و صنعت 
نام گرفته و در اجتماعي که دوران گذار خود را 
مي پیماید ، آثاري دارد که یکي از آن ها قرباني 
شدن روابط انساني است. ایران و به ویژه تهران، 
که در حال حاضر در چنین شرایطي قرار دارد، 
نیازمند یافتن جایگزین هایي براي شیوه هاي 

کوتاه،  پیام های  است.  انساني  روابط  سنتي تر 
بخشي از این بار اخالقي را به دوش مي کشند. 
شکل  موجب  که  کوتاه  پیام های  بسیار  چه 

گرفتن رابطه اي تازه میان دو نفر مي شوند.
ایجاد تفنن و سرگرمي و تولید انبوه طنز. 3

مشکالت بسیار جاري، باعث شده است تا جامعه 
به لحاظ روحي سخت نیازمند تفریح و تفنن 
باشد. از آنجا که رسانه هاي عمومي، به خوبي 
این نیاز جامعه را برآورده نمي کنند، پیام کوتاه ، 
به عنوان رسانه اي جایگزین یا مکمل ، در تکرار 
هر روزه خود ، کارکردي سخت شادي آفرین پیدا 
کرده اند. ایجاد تفنن و سرگرمي، نیازمند انبوهي 
از فکاهي هاي جدید است. پیام های کوتاه ، به ویژه 
با دستمایه قرار دادن امور سیاسي ، اجتماعي ، 

فرهنگي ،  عرفي و … هر روز نو مي شود.
کارکرد تبلیغاتي. 4

کارخانه ها ،  استفاده  مورد  بیشتر  کارکرد  این 
بانک ها ، برخي ادارات و مراکز دولتي ، سازمان 
صدا و سیما و برخي مراکز دیني قرار مي گیرد ، 
که جهت تبلیغ کاالها ، یا خدمات خود از آن 
بهره مي  برند و البته پیامک های خود اپراتورهای 
سیم کارت که هر روزه پیامک های برای تبلیغ 
خدمات ارزش افزوده اپراتور خود ارائه می دهند. 
گرچه همواره بهره برداري از پیام کوتاه ، بحث هاي 
حریم  به  تجاوز  بر  مبني  بي شماري،  حقوقي 
خصوصي افراد به همراه داشته است ، نکته جالب 
توجه آن که؛ به رغم اعالم شرکت ارتباطات سیار 
براي جلوگیري از فرستادن این گونه پیام کوتاه ها 
براي کساني که مایل به دریافت آن نباشند ، در 
طول یک سال گذشته ، تنها 3561 نفر، از بالغ بر 
5 میلیون و 800 هزار مشترک ، درخواست عدم 

دریافت این گونه پیام ها را داده اند.
کارکرد سیاسي. 5

کارکرد سیاسي را ، شاید بتوان یکي از بزرگترین 
کار ویژه هاي پیام کوتاه در ایران دانست. حجم 
داراي  کوتاه ،  پیام هاي  از  گسترده ای  بسیار 
تازه ،  فناوري  گویي  است.  سیاسي  مضمون 
بهترین ابزار را در خدمت مردماني قرار داده 
ناخرسندي  تاریخ ، همواره  در طول  است که 
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مي کرده اند.  بیان  طنز  با  را  حکومت  از  خود 
کارکرد سیاسي پیام کوتاه در مقاطعي همچون 
زمان انتخابات ، بسي نمایان تر مي شود. همانند 
تجربه کارکرد سیاسي پیام کوتاه در انتخابات 
که  زمانی  اسالمي  شــوراي  مجلس  هفتم 
مسئله  پیرامون  بحث  از  عمومي ،  رسانه هاي 
تحریم انتخابات منع شده بودند ، پیام کوتاه ها ، 
پیام طرفداران تحریم را به همه جاي کشور 
رساندند. هرچند ، از نتیجه و میزان تأثیرگذاري 
ولي ،  نیست ،  دست  در  اطالعاتی  پیام ها  این 
اهمیت  حائز  نکته اي  خود  اقدام ،  این  نفس 
ازدیگر  ارزیابي مي شود.  معادالت سیاسي  در 
کاربردهای سیاسي پیام کوتاه، به کاربرد آن در 
آستانه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري 
انتخابات ، بعضي  این  می توان اشاره نمود. در 
تخریب  منظور  به  شده ،  مبادله  پیام هاي  از 
کاندیداهاي ریاست جمهوري بوده است و نیز 
و  شهر  شوراي  انتخابات  در  آن  کارگیری  به 
خبرگان بوده است. در این دوره ، پیام کوتاه ها ، 
به عنوان ابزار تبلیغات ، توانستند بخش وسیعي 
از کشور را پوشش دهند و پیام کوتاه به صورتي 
گسترده ، وارد عرصه تبلیغات سیاسي کاندیداها 
عاري  انتخابات ،  از  دوره  این  در  پیام ها  شود. 
از تبلیغات تخریبي براي کاندیداهاي مختلف 
پیام  سیاسي،  مختلف  جریان هاي  از  و  بوده 
کوتاه هایي براي شهروندان ، به ویژه در تهران 

و شهرهاي بزرگ فرستاده شده است.
کارکرد رسانه اي. 6

مخاطبان رسانه ها ، داراي عالئق خاصي هستند 
که در انتخاب رسانه مطلوب، نقش اساسي ایفا 
مي کند. به عبارت دیگر، مخاطبان در پي آن 
هستند که آنچه را از جنس عالئق شان است، 
در رسانه بیابند. با توجه به این اصل، آنچه در 
مورد رسانه هاي موجود در ایران مشهود است، 
و  مخاطبان  عالئق  و  نشدن خواست  برآورده 
نوعي بي توجهي به سلیقه آنان رویکرد اطالع 
این  در  تا  قطره  چکاني، موجب شده   رساني 
میان، پیام کوتاه با توجه به ویژگي هاي منحصر 

به فردش، نقش بدیل را بر عهده گیرد.

شبکههایاجتماعی
از  گونه ای  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
بیشترین  که  هستند  اجتماعی  رسانه های 
شباهت را به جامعه انسانی دارند و به فرد، امکان 
برقراری ارتباط با شمار فراوانی از افراد دیگر را 
فارغ از محدودیت های زمانی، مکانی، سیاسی، 
شبکه های  می دهند.  اقتصادی  و  فرهنگی 
اجتماعی با تبدیل شدن به رسانه های شخصی 
بسیار پرنفوذ و پرطرفدار و با تأثیرگذاری متقابل 
در وجوه مختلف زندگی مجازی و واقعی افراد، 
همواره یکی از سوژه های جنجالی و بحث برانگیز 
سال های اخیر بوده اند. بر اساس آمار و ارقامی 
که هر روزه ارائه می شود، رسانه های اجتماعی 
رشد و گسترش روزافزون و پرسرعتی داشته اند. 
به  بتوان  را شاید  این شبکه ها  بودن  پربازدید 
را  شرایطی  می توانند  که  دانست  دلیل  این 
برای بازسازی و خلق مجدد هویت ها در فضای 
مجازی ایجاد کنند. شبکه های اجتماعی مجازی 
اغلب سرویس های مبتنی بر وب هستند که 
خدمات آنالین، پلتفرم ها یا سایت هایی را شامل 
می شوند که افراد نظرها و عالقمندی های خود 
را در آن ها بیان می کنند و با دیگران به اشتراک 
می گذارند. شبکه های اجتماعی، سرعت، بازخورد 
لحظه ای امکانات و چندصدایی را متحول کرده و 
افزایش داده اند و عرصه جدیدی برای »رسانه ها« 
ایجاد  تولیدکننده محتوا«  به عنوان »کاربران 
را  چندصدایی  و  گفتمانی  جامعه  تا  کرده اند، 
بسط دهند. امروزه این شبکه ها، به دلیل این 
که تبدیل به مخازن بزرگی از انواع فراورده های 
فرهنگی1 از قبیل نوشتارها، عکس ها، فیلم ها و 
دیگر داده های تصویری و غیر تصویری متعلق 
پژوهشی  عرصه های  شده اند،  کاربرانشان  به 
بشری  دانش  مختلف  حوزه های  در  مهمی 
شبکه های  نرم افزارهای  می شوند.  محسوب 
اجتماعی پیوندهای سریعی را در اختیار مردم 
تا مشخصات آن ها و همچنین  قرار می دهند 
مطالبشان را فورا در میان جامعه ای از افراد که 

1.  Cultural artifacts
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»دوستان« نام دارند، به اشتراک بگذارند. اگر چه 
شبکه های اجتماعی در ابتدا محلی برای مالقات 
مجازی دوستان هستند، اما ارزش انتشار اخبار 
شبکه های  هستند.  دارا  عمده  طور  به  نیز  را 
اجتماعی همچنین امکان تعامل میان کاربران، 
رأی دادن به مطالب و محتوای دیگر اعضا، اظهار 
مطالب  اشتراک گذاری  به  مطالب،  درباره  نظر 
دیگران و همچنین شرکت در نظرسنجی ها و 
نیز برگزاری آن ها را به اعضای خود می دهند. 
جهان  معروف  اجتماعی  شبکه های  از  برخی 

عبارت هستند از:
1.فیسبوک

این وب سایت که ابتدا با نام »فیس مچ« توسط 
»مارک الویت زوکر برگ« در دانشگاه هاروارد 
ایجاد شد، اعضایی بالغ بر 500 میلیون نفر در 
جهان )آمار سال 2010( دارد که هر روز بر تعداد 
آن ها افزوده می شود، اما به نظر می رسد که نسل 
جوان، بیشترین کاربران آن را تشکیل دهند. در 
این وب سایت به تنهایی بیش از وب سایت هایی 
)که  »پیکاسا«  و  »فلیکر«  همچون  معروفی 
هستند(،  تصاویر  اشتراک گذاری  به  مختص 
عکس منتشر می شود. گروه تحقیقاتی روزنامه 
نگاری شهروندی دانشگاه میسوری، اخیرا اعتبار 
اخبار و اطالعات منتشر شده در فیس بوک را 
مورد مطالعه قرار داده است. نتایج این مطالعه 
نشان می دهد که کاربران فیس بوک معتقدند 
که محتوای ارسال شده توسط دوستان آن ها، 
نسبت به محتوای سازمان ها و خبرگزاری های 
از اعتبار بیشتری برخوردار است. این  سنتی، 
گرایش توسط دانشجویان روزنامه نگاری عضو 
فیس بوک نیز تأیید شده است. یکی از اتفاقات 
بسیار جالب در مورد فیس بوک تبدیل با شتاب 
به فضای جریان خبری  اجتماعی  این شبکه 
است که می توان نظر، گرایش و بینش کاربران 
را نسبت به موضوعات مهم خبری ارزیابی کرد. 
این کار در زمان انتخابات آمریکا بسیار جالب بود 
و با وارد کردن نام اوباما یا پیلین جریان حاکم 
بر کاربران در مورد انتخابات را حدس می زد. این 
وسیله بهترین راه برای شناخت بیشتر کاربران 

است که مشخص می کند از چه خبرهایی بیشتر 
استفاده می شود و چه خبرهایی را برای برای 
انتشار انتخاب می کنند و بر سر چه موضوعاتی 

اغلب بحث می کنند. 
2.توییتر

سرویس  و  اجتماعی  شبکه  یک  توییتر 
ارائه دهنده میکروبالگینگ است، که به کاربران 
اجازه می دهد تا 140 حرف، پیام متنی را که 
توییت نامیده می شود، ارسال کنند. توییتر در 
مارس )2006( توسط جک دورسی ایجاد شد 
این  کرد.  کار  به  آغاز   )2006( جوالی  در  و 
میکروبالگینگ در سال )2012( دارای 500 
میلیون کاربر فعال بوده است، که 340 میلیون 
توییت در روز ارسال می کنند و بیش از 1.6 
میلیارد جستجو در آن انجام می شود. این وب 
دنیای  به  پا  می کنید؟«  شعار »چه  با  سایت 
این شعار  در سال )2009(  اما  وب گذاشت، 
است؟«  دادن  رخ  در حال  اتفاقی  به »چه  را 
تغییر داد. در توییتر افزون بر فرستادن نوشتار 

می توان فیلم، عکس و صدا نیز ارسال کرد.
در  آن  مرکزی  دفتر  که  اجتماعی  این شبکه 
کالیفرنیا است، در حدود 600 کارمند دارد و 
به 16 زبان در دسترس کاربران است. مهم ترین 
کاربرد توییتر در روزنامه نگاری یا شاید بهتر 
بگوییم روزنامه نگاری شهروندی، گزارش کوتاه 
و لحظه به لحظه رویدادهای مهمی است که 
هستند.  دادن  رخ  حال  در  جهان  سراسر  در 
سیاسی،  انقالب های  همچون  رویدادهایی 
شورش های  مردمی،  و  اجتماعی  جنبش های 

خیابانی و ... 
این شبکه در پوشش خبری وقایعی همچون 
بهارعرب، انتخابات ایران، جنبش وال استریت 
و رویدادهای مهمی از این دسته نقش مهمی 
را ایفا کرده و می کند. اخباری که توسط توییتر 
ارسال می شوند، اگرچه کوتاه اما دارای ارزش 
خبری فراوان برای مصرف کنندگان خود هستند. 
از آنجایی که در بسیاری از موارد یاد شده، حضور 
خبرنگاران رسمی و حرفه ای در صحنه رویداد 
امکان پذیر نیست، این شبکه اجتماعی می تواند 
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جایگزین مناسبی برای ارسال اخبار و انتشار آن 
باشد. به عالوه گاهی خبرنگاران حرفه ای برای 
رعایت ارزش خبری تازگی برای انتقال اخبار به 
رسانه هایی که در آن ها کار می کنند، از توییتر بهره 
می گیرند. کاربران توییتر همچنین از این شبکه 
اجتماعی برای بسیج توده ها و شکل دهی به افکار 
آن ها استفاده می کنند. نمونه بارزی از کاربرد آن 
را می توان در انقالب اخیر مصر، تونس، لیبی و 
... مشاهده کرد. برای ملموس تر شدن این پدیده 
می توان به جنبش 6 آوریل مصر اشاره داشت. 
جنبش 6 آوریل گروه فیس بوکی مصری بود، که 
توسط احمد ماهر در بهار )2008( برای حمایت 
از کارگران شهر صنعتی المحله الکبری که برای 
اعتصاب در تاریخ 6 آوریل برنامه داشتند، ایجاد 
شد. فعاالن به شرکت کنندگان گفتند تا سیاه 
بپوشند و روز اعتصاب در خانه بمانند. وبالگ 
فیس بوک،  از  خبرنگاران  شهروند-  و  نویسان 
توییتر، فلیکر، وبالگ  ها و دیگر ابزارهای رسانه 
برای گزارش اعتصاب، و هشدار به شبکه ها درباره 
فعالیت پلیس، سازمان دهی حفاظت قانونی و 
جلب نظرها به تالش هایشان استفاده کردند. 
در اقدامی گوگل با همکاری توییتر و شرکت 
سای نو1، سرویس جدیدی را راه اندازی کردند. 
برای  به مردم مصر  برای کمک  این سرویس 
اطالع رسانی اوضاع و اخبار کشور، شروع به کار 
کرد. با استفاده از این سرویس کاربران مصری 
اینترنت، می توانستند  به  اتصال  به  نیاز  بدون 
صدای خود را از راه فرستادن توییت به دیگران 

برسانند. 
3.گوگلپالس

گوگل پالس، سرویس شبکه اجتماعی گوگل 
است. گوگل پالس به عنوان الیه ای که خدمات 
اجتماعی مختلف گوگل از جمله گوگل پروفایل 
و گوگل باز را در خود ادغام می کند، امکانات 
پاتوق ها،  حلقه ها،  جمله  از  بسیاری  جدید 
جرقه ها، و تجمع ها را نیز ارائه می کند. گوگل 
رقابت  برای  گوگل  تالش  بزرگ ترین  پالس 

1.  SayNow

با شبکه اجتماعی فیس بوک است، که بیش 
از نیم میلیارد کاربر دارد. به گفته سازندگان 
در حالی که فیس بوک با اتهاماتی نظیر نقض 
حریم خصوصی کاربران رو به رو است، گوگل 
پالس با استفاده از قابلیت های خود این امکان 
را به کاربران می دهد تا بر روی اطالعاتی که 
با دیگران  را  به اشتراک گذاشتن آن ها  قصد 
دارند اشراف کامل داشته باشند. از ویژگی های 
دیگر آن استفاده از پروتکل »اچ.تی.تی.پی.اس« 
به جای »اپ.تی.تی.پی« است که امنیت شبکه 

باالتری را در اختیار کاربر قرار می دهد. 
4.فلیکر

یکی از بزرگ ترین سایت های اشتراک گذاری 
تصویر و ویدئو، خدمات وب و جوامع آنالین 
است که به وسیله لودیکورپ در سال )2004( 
ایجاد شد و در سال )2005( به وسیله یاهو 
خریداری گردید. این سایت عالوه بر این که 
امکان اشتراک گذاری تصویر را فراهم می آورد، 
به  تصاویر  این  از  نویسان  وبالگ  از  بسیاری 
صورت وبالگ استفاده می کنند. یاهو در ژوئن 
)2011( گزارش داد که فلیکر تا به حال در 
مجموع 51 میلیون عضو ثابت و 80 میلیون 
بازدیدکننده منحصر به فرد دارد. در ماه اوت 
فلیکر  منابع،  گزارش  به  توجه  با   )2011(
6 میلیارد تصویر دارد و این عدد پیوسته رو 
و  عکس ها  به  دسترسی  برای  است.  رشد  به 
حساب  کردن  باز  به  نیازی  فلیکر،  فیلم های 
باید  اشتراک گذاری  برای  اما  نیست،  کاربری 
در فلیکر، حساب کاربری باز کرد. کاربرانی که 
در فلیکر حساب کاربری باز کرده اند، می توانند 
همه عکس ها و فیلم های آپلود کرده خود را 
در یک صفحه تماشا کنند. همچنین در فلیکر 
نامحدودی  تعداد  دستگاه  یک  با  می توان 
انتخابات  جریان  در  کرد.  باز  کاربری  حساب 
دهم ریاست جمهوری ایران، سایت فلیکر به 
دلیل انتشار عکس هایی از درگیری های پس 
از انتخابات، در ایران فیلتر شد. فلیکر، در اوایل 
تیر ماه )1388( رفع فیلتر شد. در حال حاضر 

این وبگاه در ایران فیلتر است. 
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۵.یوتیوب
یوتیوب به وسیله »چاد هرلی«، »استیون چن« 
از  سه  هر  که  آمد،  وجود  کریم«به  »جواد  و 
کارمندان شرکت »پی پال« بودند. آن ها در یک 
مهمانی شام پس از موفقیت سایت فلیکر که 
برای اشتراک گذاری تصاویر بود، به فکر افتادند 
بسازند.  فیلم  اشتراک گذاری  برای  سایتی  تا 
دامنه یوتیوب دقیقا در 15 فوریه )2005( فعال 
شد و سایت به تدریج در ماه های بعد راه اندازی 
شد. شش ماه بعد در ماه می ) 2005( سایت 
افتتاح شد. در 13  به طور رسمی و عمومی 
نوامبر به دنبال موفقیت خیره کننده یوتیوب، 
گوگل، یوتیوب را به مبلغ 1650 میلیون دالر 
اعالم  یوتیوب   )2007( ژانویه   29 در  خرید. 
کرد به کاربرانش پول پرداخت خواهد کرد. هر 
روز 65 هزار ویدیو در یوتیوب آپلود می شوند. 
یوتیوب در سال های اخیر و در پی عدم امکان 
رسانه های  و  خبرگزاری ها  خبرنگاران  حضور 
به  اقدام  رویدادها،  برخی  صحنه  در  رسمی 
ایجاد سرویس »یوتیوب دیرکت« کرد که به 
آژانس های خبری این امکان را می دهد تا از 
کاربران تقاضای ارسال تصاویر ویدئویی جذاب 
کنند و پس از بررسی صحت آن ها، مجددا این 
تصاویر را روی سایت های خود یا در برنامه های 
خبریشان منتشر کنند. یوتیوب در ماه مارس 
)2009( در ایران فیلتر شد اما پس از مدت 
بسیار کوتاهی دوباره از فیلتر خارج گردید. این 

وب سایت در حال حاضر در ایران فیلتر است.
6.تلگرام1

متن  باز  پیام  رســان  سرویس  یک  تلگرام 
است.  ابری2  رایانش  بر  مبتنی  چندسکویی 
کاربران تلگرام می توانند پیام ها، تصاویر، ویدئوها 
و اسناد )همه انواع پرونده ها پشتیبانی می شود( 

1.  Telegram

2. Cloud Computing 
 مدل رایانشی بر پایه شبکه های رایانه ای مانند اینترنت است، که 
 الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی، با به
 کارگیری شبکه ارائه می کند رایانش ابری از ترکیب دو کلمه رایانش
 و ابر ایجاد شده است ابر در اینجا استعاره از شبکه یا شبکه ای از
 شبکه های وسیع مانند اینترنت است که کاربر معمولی از پشت صحنه
.و آنچه که در پی آن اتفاق می افتد، اطالع دقیقی ندارد

کنند.  تبادل  را  رمزنگاری  شده  و  خودویرانگر 
تلگرام به طور رسمی برای اندروید، ویندوز فون 
و آی اواس از جمله تبلت ها و دستگاه های بدون 
وای فای در دسترس است. کاربران نرم افزار امکان 
تبادل پیام، عکس، ویدئو و فایل تا حجم 1٫5 
گیگابایت را دارند. تلگرام در آگوست )2013( 
توسط دو برادر روسی به نام های »پاول دورف« 
برادر  دو  این  منتشر شد.  دورف«  »نیکالی  و 
اجتماعی  بزرگ ترین شبکه  بنیان گذار  روسی 
یک  تلگرام  پروژه  هستند،  »وی کی3«  روسی 
پروژه غیر تجاری مستقر در برلین آلمان است 
و این طور که در ویکی پدیا نوشته شده است، 
هیچ ربطی به شبکه اجتماعی وی کی ندارد. این 
دو پس از مهاجرت از روسیه به آلمان اقدام به 
ایجاد تلگرام نمودند. پاول دورف یک سازمان غیر 
انتفاعی کارآفرینی در آلمان دارد، که پشتیبان 

مالی پروژه است.
در حال حاضر، تلگرام توسط یک سازمان غیر 
انتفاعی آلمانی متعلق به کارآفرین و نیکوکار 
رسانه  این  می شود.  اداره  دورف  پاول  روس 
اجتماعی، نسخه کامپیوتر خود را نیز ارائه داده 
که این امر در سهولت دسترسی برنامه نویسان 
برای کدنویسی ربات ها در تلگرام را افزایش داده 
است. در اکتبر )2013( تلگرام اعالم کرد که 
دارد، که در 24  فعال  کاربر  روزانه 100 هزار 
مارس )2014( این تعداد به 15 میلیون رسید. 
در دسامبر )2014( اعالم کرد که بیش از 50 
میلیون کاربر فعال دارد که روزانه بیش از یک 
میلیارد پیام تبادل می کنند. میزان تبادل پیام ها 
در بازه زمانی پنج ماهه دو برابر شد و به 2 میلیارد 
پیام در روز رسید. در سپتامبر )2015( اعالم شد 
که تلگرام بیش از 60 میلیون کاربر فعال دارد که 
روزانه 12 میلیارد پیام با یکدیگر تبادل می کنند. 
در فوریه )2015(، ثبت نام کنندگان در تلگرام به 
350 هزار کاربر )عضو جدید( در روز رسید و در 
مجموع روزانه بیش از 15 میلیارد پیام در بستر 
این پیام رسان منتقل شد. در سال )2017(، 

3. VK
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تلگرام با حدود 180 میلیون کاربر ، هفتمین پیام 
رسان پرکاربرد شناخته شد.در این فهرست پیام 
رسان فیس بوک و واتس آپ به طور مشترک در 
پله نخست هستند. در ایران، بر اساس آمارهای 
منتشر شده در دی ماه )1394(، 53 درصد از 
کل مردم ایران حداقل عضو یکی از شبکه های 
به  تلگرام  میان  این  در  که  اجتماعی هستند 
مردم  بین  در  اجتماعی  شبکه  پرطرفدارترین 
ایران تبدیل شده و تعداد کاربران تلگرام در ایران 
بیش از 20 میلیون نفر است )عبداللهی نژاد و 

دیگران، 1395: 33 - 74(.
 بر اساس آمار رسمی که رضا تقی پور، عضو 
سال  در  ایــران  مجازي  فضاي  عالی  شــوراي 
مرکزي  سرور  محاسبات  به  اشاره  با  گذشته 
تلگرام اعالم کرده است، تعداد کاربران این پیام 
رسان 25 میلیون عنوان شده است، یک مرجع 
غیر رسمی نیز، آن را بیش از 40 میلیون نفر 
اعالم کرده و این رقم با رشد تصاعدي استفاده 
حال  در  روز  به  روز  هوشمند،  تلفن هاي  از 
افزایش است. همچنین آمار و نظرسنجی هاي 
نشان  خبرنگاران  باشگاه  و  نیوز  آمد  سایت 
می دهد که شبکه اجتماعی تلگرام، با 80 درصد 
پرکاربردترین شبکه اجتماعی در میان ایرانیان 
محسوب می شود. همچنین چندي پیش معاون 
از  البرز  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی 
ایران و  اینترنت در  نفوذ 85 درصدي  ضریب 
داد.  ایران خبر  تلگرام در  73 درصدي شبکه 
این آمار نشان دهنده ضریب نفوذ و میزان باالي 
استفاده کاربران ایرانی از شبکه اجتماعی تلگرام 
است. طبق نظرسنجی انجام  شده از طرف ایسپا، 
تلگرام محبوب ترین پیام  رسان است به طوری 
که در سال )1396(، 62٫2 درصد ایرانیان عضو 
گذشته  در  ارتباطات  کارشناسان  بوده اند.  آن 
افکار  در  جمعی  رسانه هاي  تأثیر  از  همیشه 
عمومی سخن رانده اند، اما به زعم ما، باید اکنون 
تأثیر این وسایل ارتباط جمعی جدید )رسانه هاي 
در  آن ها  نقش  و  عمومی  افکار  در  اجتماعی( 
انتشار پیام هاي تبلیغاتی را بررسی کنیم؛ زیرا 
در  زیادي  بسیار  قدرت  آزاد،  رسانه هاي  این 

انتشار پیام ها در اینترنت و دنیاي مجازي دارند. 
»اگر من امروز رهبر انقالب نبودم، رئیس فضاي 
مجازي کشور می شدم« همین یک جمله رهبر 
فضاي  اهمیت  متوجه  تا  است  کافی  انقالب 
مجازي شویم. چند سال پیش نیز حضرت آیت 
ااهلل خامنه اي اهمیت فضاي مجازي را به اندازه 
اهمیت اصل انقالب دانستند، به خصوص این که 
در حال حاضر اپلیکیشنی مانند تلگرام آنچنان 
در میان مردم کشورمان نفوذ کرده که بیش از 
80 درصد کاربران آن ایرانی هستند )روزنامه 

جوان، 1395(.
پیام  نرم افزار  این  سازی  مسدود  بزرگ ترین 
تظاهرات  با  مرتبط  اتفاقات  به  مربوط   رسان، 
)1396( ایران است. با توجه به محدودیت هایی 
که برای تلگرام در تظاهرات سراسری به وجود 
آمد، سه ساعت پس از مسدود شدن این پیام 
 رسان مدیر تلگرام توییت کرد که نسخه بعدی 
درون  قوی  فیلترشکن  یک  به  مجهز  تلگرام 
برنامه ای خواهد بود که در این صورت فیلتر 
کردن و حتی محدودسازی تلگرام برای مدت 

کم دیگر امکان پذیر نخواهد بود.
سازندگان تلگرام بر امنیت برنامه خود تأکید 
یک   )2014( سال  نوامبر  در  دارند.  بسیاری 
باگ  یافتن  برای  دالری  هزار  سیصد  جایزه 
از  نشان  خود  که  شد،  اعالم  تلگرام  روی  بر 
اطمینان برنامه نویسان تلگرام دارد. این مسابقه 
در فوریه )2015( بدون برنده خاتمه یافت. در 
سال )2015( شرکت امنیتی غیر انتفاعی بنیاد 
مرزهای الکترونیکی رتبه 4 از 7 را به بخش 
پیام رسان و رتبه 7 از 7 را به بخش »چت های 
محرمانه« این نرم افزار داد. با این حال همواره 
مباحثی در خصوص ارتباط سازنده روسی این 
که  می شود  مطرح  روسیه  دولت  با  نرم افزار 
همچنین  و  کرملین  سخنگوی  قبل  چندی 
کردند.  تکذیب  را  شایعات  این  دوروف  پاول 
در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری ایران 
نقش پررنگ این پیام رسان به وضوح دیده شد. 
نقشی که روزنامه ها نتوانستند آن طور که باید 
و مخاطبان طلب می کردند از عهده اش برآیند.
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7.اینستاگرام1
»کوین سیستروم2« و »مایک کریگر« یکدیگر 
را در دانشگاه استنفورد مالقات کردند. آن ها در 
سال )2006( در رشته مدیریت علوم و مهندسی 
کوین  شدند.  فارغ التحصیل  دانشگاه  این  از 
سیستروم یک اپلیکیشن اشتراک گذاری عکس 
مبتنی بر مکان را توسعه داد. او یک کارآفرین و 
مهندس نرم افزار آمریکایی است که در حقیقت 
اجتماعی  مؤسسان شبکه  اصلی ترین  از  یکی 
اینستاگرام محسوب می شود. سیستروم وقتی 
متوجه شد که به یک نفر دیگر به عنوان مؤسس 
برای راه اندازی شرکتش نیاز دارد، به استنفورد 
برگشت و سراغ مایک کریگر را گرفت. شاید به 
همین دلیل هم هست که سیستروم می گوید: 
من با این افرادی که می گویند رفتن به دانشگاه و 
هزینه کردن در آن فایده ای ندارد، کامال مخالفم. 
اینستاگرام زمانی که کوین سیستروم و مایک 
کریگر روی پروژه چندمنظوره »اچ تی ام ال5« که 
باربن3 نام داشت و در واقع مربوط به عکاسی 
با موبایل بود،کار می کردند، در سان فرانسیسکو 
توسعه یافت. مایک کریگر معتقد بود که پروژه 
باربن شبیه به برنامه فوراسکوئر است با این تفاوت 
که قابلیت های بیشتری می تواند داشته باشد. 
سپس تمرکز پروژه باربن برای اشتراک گذاری 
تصاویر ادامه یافت. واژه اینستاگرام ترکیبی از 
 »Telegram« و   »Instant Camera« واژه  دو 
به معنی پیام رسانی فوری از طریق عکس و 
دوربین است. مارچ )2010( کوین سیستروم 
که بر روی باربن کار می کرد، موفق  شد حدود 
500 هزار دالر سرمایه از نوع سید 4  برای کار 

1. Instagram

2. Kevin Systrom

3. Burbn

4. Seed:  و محلی  جستجوی  یک  با   می تواند  کارآفرین   یک 
این در  کند.  پیدا  سرمایه گذاری  برای  مختلفی  افراد  اینترنتی   یا 
در شده  پذیرفته  فرمت های  و  قوانین  طبق  سرمایه گذار   مرحله 
خریداری را  نوپا)  کار  و  (کسب  شرکت  سهام  از   بازار  بخشی 
 می کند. شرکت، ارزش گذاری اولیه می شود و سپس سرمایه جذب
 به معنی دانه گذاری است. یعنی سرمایه گذار seed می شود. سرمایه
 به کسب و کار کمک می کند تا به درآمد اولیه برسد یا این که
پول شود.  آماده  بعدی  سرمایه گذاری های   می تواند seed  برای 
 و یا ( (Angelsشامل کمک دوستان و فامیل و یا افراد خیّر فرشتگان
 (Seed) هم بشود. پول (Crowd Funding) سرمایه گذاران جمعی

خود جمع کند. در فرهنگ سرمایه گذاری در 
کارآفرینی این مرحله از جذب سرمایه را راند 
اول5 می نامند در جوالی )2010( ، بعد از 5 ماه 
کار بر روی استارتاپ باربن، کوین سیستروم و 
همکالسی اش مارک کریگر، طبق بازخوردی که 
از کاربرانشان داشتند، به این نتیجه رسیدند که 
بهتر است چرخشی در کار خود ایجاد کرده و 
اپلیکیشن برای به اشتراک گذاری عکس  یک 
بر روی موبایل آیفون طراحی کنند. در اکتبر 
سال )2010( برای اولین بار به صورت رسمی 
برنامه اینستاگرام برای سیستم عامل آی اواس 
 80 حدود  آن ها  و  شد  منتشر  استور  اپ  در 
کاربر داشتند. در دسامبر )2010( اینستاگرام 
امکان اشتراک کامل عکس و پشتیبانی از آن 
می کند.  اعالم  را   foursquare سایت  روی  بر 
تعداد کاربران اینستاگرام به 1 میلیون رسیده 
به 1.75  کاربران  تعداد   ، )2011( فوریه  است. 
میلیون رسیده است. روزانه حدود 290 هزار 
عکس آپلود می شود. در این مرحله شرکت دور 
دوم6 جذب سرمایه خود را انجام می دهد. آن ها 
موفق می شوند حدود 7 میلیون دالر سرمایه 
از طریق یک شرکت سرمایه گذاری ونچر7 به 
از  بنچ مارک کپتال8 و همچنین گروهی  نام 
یکی  می شود.  آنجل9  تأمین  سرمایه گذاران 
دورسی  جک  آقای  آنجل  سرمایه گذاران  از 
بنیان گذار شرکت توییتر است. اینستاگرام یک 
Real Time API را توسعه می دهد، که امکان به 
اشتراک گذاری در هر سرویسی را فراهم می کند. 
جوالی )2011(، یعنی حدود 17 ماه گذشته از 
آغاز به کار شرکت تعداد کاربران به 6 میلیون 

توسعه یا  بازار  تحقیقات  مانند  اولیه  فعالیت های  برای   می تواند 
 محصول هزینه شود. خود کارآفرین هم می تواند از سرمایه گذاران
 اولیه باشد. سرمایه اولیه کارآفرین می تواند پس انداز یا وام باشد.
و Seed سرمایه گذاری است  آمریکا  در  شده  شناخته  سنت   یک 
 حتی در صنایع دیگر هم معنا دارد از جمله صنعت سینما، موسیقی،
 بخشی از سهام شرکت Seed کمپین های سیاسی و … سرمایه گذار
.را طلب می کند

5. First Round

6. Second Round

7. Venture Capitalist

8. Benchmark Capital 

9. Angel
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می رسد و حدود 100 میلیون عکس به اشتراک 
گذاشته شده است.آگوست )2011(، تالش های 
فیس بوک برای خرید اینستاگرام ناکام می ماند. 
در این هنگام اینستاگرام فیلترهای معروف و 
ارائه  را  عکس ها  ویرایش  برای  خاص خودش 
نفر  هزار  پنجاه  روزانه   ،)2011( اکتبر  کرد. 
برای استفاده از اینستاگرام ثبت نام می کردند. 
اینستاگرام  که  آمد  اخبار  در   ،)2011( نوامبر 
در جستجوی کسب ارزش معادل 20 میلیون 
دالر برای شرکت است. ژانویه )2012( تعداد 
کاربران به 15 میلیون رسیده است. هر ثانیه 
60 عکس آپلود می شود. سوم آوریل )2012(، 
  Sequoia Capital  شرکت سرمایه گذاری ونچر
سرمایه 50 میلیون دالری را به شرکت هدایت 
توسعه  را هم  اندروید  نسخه  می کند. شرکت 
می دهد و تعداد کاربران به 30 میلیون می رسد، 
در کمتر از یک روز، بیش از یک میلیون بار 
دانلود شد و باالخره فیس بوک موفق می شود 
میلیارد  یک  قیمت  به  را  اینستاگرام  شرکت 
دالر تصاحب کند و سود میلیاردی را نصیب 
نهایت  در  و  کند  اینستاگرام  سرمایه گذاران 
میلیون می رسد،  به عدد 100  کاربران  تعداد 
سرانجام در ماه نوامبر سال )2012( نسخه وب 
اینستاگرام منتشر شد و دسترسی افراد برای 
نسخه وب از طریق بروز رسانی امکان پذیر شد. 
نسخه های  به  نسبت  آن  نسخه وب  هر چند 
در  داشت  محدودیت هایی  اندروید  و  آی اواس 
سال )2014( نیز نسخه ویندوز موبایل برنامه 
و  شد  منتشر  عمومی  صورت  به  اینستاگرام 
 300 به  کاربران  تعداد   )2014( دسامبر  در 
میلیون می رسد. در واقع اینستاگرم یک شبکه 
اجتماعی اشتراک گذاری عکس و ویدئو است 
امکان را به کاربران خود می دهد که  این  که 
عکس ها و ویدئوهای خود را در دیگر شبکه های 
و  تامبلر  توییتر،  فیس بوک،  نظیر  اجتماعی 
فلیکر به اشتراک بگذارند. یک ویژگی متمایز 
اینستاگرام محدود کردن عکس ها به فرم مربع 
شبیه به عکس دوربین های اینستماتیک کداک 
یا پوالروید )برخالف نسبت تصویر 3:4 که عموما 

برای دوربین عکاسی موبایل ها استفاده می شود( 
است. کاربران همچنین می توانند از فیلترهای 
کنند.  استفاده  عکس هایشان  برای  دیجیتال 
اینستاگرام 15  ویدئوهای  برای  زمان  حداکثر 
ثانیه است.  ابتدا اینستاگرام فقط برای کاربران 
شرکت اپل در دسترس بود و آن ها می توانستند 
عکس هایی را که با موبایل خود می گیرند، در 
این شبکه به اشتراک بگذارند. اینستاگرام رفته 
 رفته با استقبال گرم کاربران مواجه شد. تغییرات 
برنامه دو تغییر و  این  انتشار تاکنون  از زمان 
بروز رسانی عمده و مهم داشته  است که اولین 
منظور  به   )2014( سال  مارس  ماه  در  تغییر 
کاهش اندازه نسخه اندروید برنامه اینستاگرام 
به نصف و همچنین افزایش و بهبود کارایی و 
تقویت رابط کاربری انجام گرفت. دیگر تغییر 
مهم این برنامه در سال )2017( اضافه شدن 
»استوری« است، که یک قابلیت کاربردی در 
این نرم افزار محسوب می شود. بروز رسانی دوم 
در ماه آوریل سال )2017( انجام شد. این تغییر 
شامل افزودن حالت آفالین و اعمال تغییرات در 
این حالت بود. بدین معنی که به محض آنالین 
پردازش های  و  تغییرات  تمامی  کاربر،  شدن 
انجام شده در حالت آفالین به صورت عمومی 
ثبت می شوند. برنامه اینستاگرام از آغاز تاکنون 
تغییرات فراوانی داشته  است و به صورت پیوسته 
بروز رسانی می شود. بر اساس تازه ترین اطالعات 
منتشر شده، تعداد کاربران فعال رسانه اجتماعی 
اینستاگرام در جهان، 500 میلیون نفر است. در 
ایران اینستاگرام دومین رسانه اجتماعی محبوب 
است، که توانسته از دیگر همتایان خود مانند 
فیس بوک که فیلتر هستند، پیشی بگیرد و البته 
یکی از دالیل محدودیت آن در ایران مصرف زیاد 
حجم اینترنت است، که باعث می شود کاربران 
کمتر به آن مراجعه کنند، اما با وجود این طبق 
تحقیقات افراد معموال حدود 5 بار در روز به 
این برنامه مراجعه می کنند و هر بار حدود 20 
دقیقه از وقت خود را در آن سپری می کنند و 
البته آگاهی از محصوالت و خدمات جدید یکی 
از عالقمندی های کاربران اینستاگرام است، که 
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این نشان از آن دارد که برای تبلیغات محیط 
مناسبی است و ما شاهد حضور پررنگ اصحاب 
رسانه در آن هستیم که روزنامه ها با گذاشتن 
از مهم ترین اخبار خود در آن به  عکس هایی 
فعالیت می پردازند و همین طور محیط مناسبی 
برای یافتن سوژه است. این خود حکایت از شکل 

جدیدی از روزنامه نگاری دارد.
رویاروییروزنامهنگاریسنتیوآنالین

رسانه های  و  نوین  فناوری های  از  استفاده 
هوشمند تغییرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
دامنه داری را در ایران و دیگر کشورها به وجود 
آورده است، به طوری که رسانه های اجتماعی 
در حال دگرگون کردن ابعاد گوناگون حیات 
انسانی هستند.  شکل گیری  اجتماعی جوامع 
روز نامه نگاری آنالین در برابر روزنامه نگاری 
در  سرعت  به  خبر  رسانی  عرصه  در  سنتی 
رقیبی  و  است  مخاطب  جذب  و  بسط  حال 
جدی و قوی برای رسانه های سنتی محسوب 
رسانه های  که  است  این  واقعیت  می شود.  
جدید الکترونیک، زمان و مکان را درنوردیده 
و بن بست های تحمیل شده در روزنامه نگاری 
و  مکان  تیراژ،  در  قبیل محدودیت  از  سنتی 
زمان را به چالش کشیده است . فراهم شدن 
پخش  برای  جدید  و  وسیع  بسیار  امکانات 
گسترش  و  مخاطبان  برای  برنامه ها  و  اخبار 
شیوه های جدید ارائه اطالعات به آنان، فراملی 
 شدن جریان اطالعات و تعاملی  بودن از جمله 
ویژگی های مهم رسانه های نوین است، که بر 

فضای رسانه های سنتی سایه افکنده است. 
افقی  توزیع  هستند،  معتقد  کارشناسان   
اطالعات در تولید و انباشت اطالعات و نبود 
سانسور به  دلیل عدم کنترل و محدودیت و 
که  است  مواردی  جمله  از  دولت ها،  نظارت 
روزنامه  نگاری سنتی هیچ گاه نتوانسته است 
از جمله مشخصه های  و  را تجربه کند  آن ها 
این  تلقی می شود.  از  رسانه های عصر جدید 
در  تیراژ  مفهوم  الکترونیک  رسانه های  رو 
مطبوعات را به کلی دستخوش تغییر کرده اند؛ 
به  نحوی که استقبال مخاطبان از رسانه های 

آنالین مبتنی بر »وب«، از چالش های جدی 
روزنامه  نگاری های سنتی وآنالین است. همه 
نگاری  روزنامه  آومدن  وجود  به  باعث  این ها 
شاخه های  خود  البته  که  شده  الکترونیک 
به  الکترونیک  نگاری  روزنامه  دارد.  بسیاری 
زمانی  دوره هــای  در  اطالعات  انتشار  معنی 
یک  روی  بر  وب  قالب صفحات  در  مشخص 
است.  اینترنت  روی  یا  رسانی  اطالع  شبکه 
محتویات چنین روزنامه ای به جای چاپ شدن 
بر روی کاغذ، به صورت فایل های کامپیوتری 
در حافظه یک کامپیوتر قرار دارد. این فایل ها 
که در قالب خاصی به نام صفحات وب بهتر 
می شوند، در دوره های زمانی معینی در یک 
قرار  اینترنت  به  متصل  رسانی  اطالع  شبکه 
یعنی  نشریاتی  چنین  مخاطبان  و  می گیرند 
آن  به  خود  شخصی  کامپیوتر  با  که  افرادی 
شبکه متصل شود، می توانند صفحات روزنامه 
را روی صفحه نمایش کامپیوتر خود ببینند یا 
آن را روی کاغذ چاپ و سپس مطالعه کنند. 
اتصال به شبکه اطالع رسانی مورد نظر ممکن 
است از طریق اینترنت یا در یک شبکه داخلی 

صورت پذیرد )ودودی، 1384: 197 - 226(.
امروزه بسیاری از رزونامه های جهان که نسخه 
چاپی آن ها مدت ها است منتشر می شود، به 
منظور بهره گیری از قابلیت های عالی و کم نظیر 
شبکه اینترنت به شکل الکترونیکی نیز منتشر 
می شوند هر چند روزنامه ها و مجالت بسیاری 
نیز یافت می شوند، که نسخه چاپی ندارند و 
تنها به صورت الکترونیک منتشر می گردند. در 
این میان، تقابل این دو شیوه روزنامه نگاری با 
هم جالب توجه است. مسائلی همچون مزایای 
دیگری،  به  نسبت  شیوه  دو  این  از  یک  هر 
قابلیت هایی که هر یک دارند و مشکالت فرا 
روی آن ها و در نهایت تأثیراتی که هر یک بر 
دیگری دارند، می تواند مورد توجه قرار گیرد. 
این تقابل و تأثیر و تأثر شرایط حرفه ای و کار 
رقم  را  و رسانه ها  آینده مطبوعات  دنیای  در 
خواهد زد. در ایران نیز چندی است که چنین 
روزنامه هایی پا به عرصه وجود گذاشته اند و به 
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تقابل با روزنامه های چاپی پرداخته اند. 
 )1992( سال  در  تریبیون  شیکاگو  روزنامه 
خود  محتوای  که  بود  آنالینی  روزنامه  اولین 
سال  از  کرد.  ارائه  الکترونیکی  صورت  به  را 
)1992( رسانه های آنالین به طور خارق العاده 
ایران،  در  رسیده اند.  تکامل  به  و  بسط یافته 
روزنامه همشهری اولین روزنامه ای بود که در 
سال )1373( نسخه الکترونیکی روزنامه چاپی 
خود را منتشر کرد. اولین روزنامه الکترونیکی 
شده،  منتشر  ایران  در  تاکنون  که  محضی 
شورای  مجلس  توسط  که  است  ملت  خانه 
اسالمی تهیه و منتشر می شود، اما نخستین 
روزنامه ای که نسخه اینترنتی را فراتر از نسخه 
چاپی ارائه کرد، جام جم آنالین بود. روزنامه 
نگاری الکترونیکی با فاصله ای اندک )یک ساله( 
نسبت به غرب وارد ایران شد و وبالگ نویسی 
به مثابه جدیدترین تحول در عرصه روزنامه 
یا  همزمان  تقریبا  نیز  الکترونیکی  نگاری 
ایران شناخته  حداکثر با یک سال تأخیر در 
شد و مورد اقتباس قرار گرفت. در حال حاضر 
اکثر قریب به اتفاق روزنامه ها و تعداد کثیری 
الکترونیکی خود را  از نشریات ادواری نسخه 
نیز در اینترنت عرضه می کنند و تعداد قابل 
توجهی از سازمان ها، گروه ها و مؤسسات ایرانی 
نیز سایت های اطالع رسانی و خبری خود را 
در شبکه جهانی اینترنت شکل داده اند )پیش 

نمازی، 1392: 53 - 66(.
نتیجهگیری

و  اندازه  بی سابقه  رشد  دوره  را  گذشته  دهه 
پیچیدگی های همه جانبه ارتباطات می دانند. در 
این توسعه، اول اینترنت جوهر اصلی ارتباطات 
ارتباطات  دوم  و  است  خصوصی  و  عمومی 
بی سیم رادیوهای موبایل سلولی، جواهر بی افسار 
به  دیگر  دری  که  است  فرامرزی  ارتباطات 
محاوره جهانی گشوده است. در نتیجه صدها 
میلیون کاربر دسترسی دائم به اینترنت دارند 
و بیش از 3 میلیارد نفر به گوشی های همراه 
دسترسی دارند. ارتباطات موبایل در یک دهه 
از سه نسل حرکت کرده است. نسل اول، نسلی 

بود که شاخصه آن ساخت حضوری فیزیکی 
و جغرافیایی گسترده است. نسل دوم، نسلی 
است که از ارتباطات آنالوگ به سمت ارتباطات 
دیجیتال رفته است و ویژگی های دیگری به آن 
اضافه شده است که به سرویس های اطالعاتی 
اجازه می دهد که همراه ارتباطات صوتی اجرا 
شوند. نسل سوم، موبایل ها است که تمرکز بر 
با  ارتباطات  در طبقه  اطالعاتی  روی خدمات 
زمانی، رشد  باند، دارد در همین دوره  پهنای 
مشابهی در تکنولوژی بی سیم صورت گرفت که 
معموال به عنوان ثابت شناخته می شود. حدود 
ارائه  جهانی  دهکده  نظریه  که  پیش  دهه  دو 
شد، کسی تصور نمی کرد با این سرعت زندگی 
مردم متحول گردد. امروزه به اذعان کارشناسان، 
بسیاری از جنبه های زندگی مردم دنیا در حال 
فرهنگ،  تدریج  به  مردم  است.  نزدیک شدن 
زبان، اعتقادات، نیازها و در کل سالیق مشابهی 
فرایند  این  اخیر  سال های  در  می کنند.  پیدا 
سرعت بیشتری یافته است، شاید مهم ترین ابزار 
برای هموار کردن مسیر جهانی سازی، بخش 
فناوری اطالعات و ارتباطات بوده که با از بین 
بردن فاصله های مکانی و زمانی، امکانات و منابع 
دنیا را در اختیار همه قرار داده است. یخچال های 
امروزی یک نمایشگر و کامپیوتر داخلی دارند، 
که می توانند به صورت خودکار سفارش مواد را 
به مغازه بدهند. دستگاه های بازی خانگی امروزی 
می توانند به عنوان تلویزیون و واسط اینترنت نیز 
به کار روند. در قرن بیست و یکم، کارایی مردم 
بیشتر خواهد شد چرا که در زمان کوتاه تر میسر 
)ICT( بیشتر می آموزند و بهتر عمل می کنند و 
این بدون فناوری نخواهد بود. دولت الکترونیک، 
بانکداری الکترونیکی، خرید اینترنتی در بسیاری 
از کشورها فراگیر شده است. مردم می خواهند 
در سریع ترین زمان، از هر مکان و با هر وسیله ای 
به هر نوع اطالعات و امکاناتی دسترسی داشته 
باشند. همچنین پیشرفت های تکنولوژیک، در 
مهم  مؤلفه ای  رسانه ای  چشم انداز  ساختاری 
تحت  ساختاری  تغییر  این  می آیند.  به شمار 
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تأثیر دیجیتالی شدن1 به وقوع پیوست، یعنی 
فرایندی که مرزهای میان سرویس های رسانه ای 
و  مردم  امروزه  را در هم شکست.  الکترونیک 
مشتریان رسانه ها عالقه دارند تا همه سرویس ها 
را از یک جا و از یک کانال ارتباطی دریافت کنند، 
و این که برای سرویس تلفن، موبایل یا تلویزیون 
با چند شرکت طرف باشند، پذیرفتنی نیست. 
لذا در دنیای پر رقابت امروز بسیاری از شرکت ها 
برای حفظ مشتریان خود یه این نتیجه رسیده اند 
که باید تمام سرویس ها را از هر مسیر ممکن، 
ولی در کنار هم ارائه دهند. طی دست کم چهار 
صد سال روزنامه نگاری، جایگاهی محوری در 
انتقال اطالعات در سراسر جهان داشته است و 
امروز در حالی که ما وارد سده بیست و یکم 
شده ایم وضعیت و طبیعت روزنامه نگاری، دچار 
ابهام است. تغییرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
و تکنولوژیک در حوزه روزنامه نگاری، محتوا، 
روش های مورد استفاده و محصول نهایی روزنامه 
نگاری را تغییر داده است. ظهور گفتمان های 
سایبر2 ،  نگاری  روزنامه  رسانه ای همچون  تازه 
روزنامه نگاری آنالین3 ، روزنامه نگاری شهروندی 
یا روزنامه نگاری مدنی4، جامعه اطالعاتی5 ، جامعه 
شبکه ای6 ، دموکراسی دیجیتال7 و نیز »سی ان ان 
روزنامه  دیجیتال9،  نگاری  روزنامه  سازی8«، 
نگاری کوله پشتی10، روزنامه نگاری متن باز11، 
روزنامه نگاری مبتنی بر ویکی12، روزنامه نگاری 
مبتنی بر لینک13،روزنامه نگاری مبتنی بر پایگاه 

1.  Digitalization

2. Ciber Journalism

3. Online Journalism

4.Civil Journalism 

5. Information Society

6. Network Society

7.  Digital Democracy

8. CNN ization

9. Digital Journalism

10. BackPack Journalism 

11. Open Source Journalism 

12. Wiki Journalism 

13. Link  Journalism

داده14، روزنامه نگاری داده نگار15، روزنامه نگاری 
روزنامه   ،217 نگاری  روزنامه  نظیر16،  به  نظیر 
نگاری 318، داللت بر تغییر روش ها و محتواهای 
مورد استفاده، و در نتیجه تغییر محصول نهایی 
روزنامه نگاری به مفهوم عام دارد. به مثابه مثال، 
آن  از  گزارشگری  به  امروز  سازی،  سی ان ان 
چه در حال وقوع است )گزارشگری زنده( به 
جای گزارشگری از آن چه اتفاق افتاده، اطالق 
می شود. اما امروز به رغم حضور جهانی و تاریخ 
طوالنی روزنامه نگاری به تعبیر وینسنت کمپل با 
فقدان یک گزاره جهانی در این مورد که روزنامه 
نگاری چیست، روبرو هستیم. در واقع روزنامه 
نگاری سنتی تحت تأثیر انقالب اطالعات و ظهور 
جامعه اطالعاتی، در آستانه یک دگردیسی قرار 

دارد )قرقانی، 1384: 88(.
رئیس  و  استاد  پور،  کمالی  یحیی  پروفسور 
دپارتمان ارتباطات در دانشگاه پردوی آمریکا، در 
مورد روزنامه نگاری الکترونیکی می گوید: تبدیل 
نوشتار مکتوب به نوشتار دیجیتالی با استفاده از 
فناوری نوین به خصوص شبکه جهانی اینترنت 
باعث ایجاد یک شاخه جدید )هیبریدپروفشن( 
در حرفه روزنامه نگاری و به طور کلی رسانه ها 
شامل روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون، فیلم و 
مکتوب،  نشریات  تنها  نه  امروز  است.  ... شده 
به  آنالوگ  از  نیز  الکترونیک  رسانه های  بلکه 
دیجیتال تبدیل شده اند؛ برای مثال، امروز رادیو 
طریق  از  می توانیم  نیز  را  فیلم  و  تلویزیون  و 
اینترنت به صورت زنده19 دریافت کنیم. صاحبان 
رایانه به شرطی که به شبکه جهانی اینترنت 
متصل باشند می توانند به راحتی صدا و تصویر 
دیجیتال را به طور مداوم20 دریافت کنند، با این 
توضیحات می توان گفت روزنامه نگاری سایبر یا 

14. Database Journalism 

15.Data Journalism

16. Peer –to- peer Journalism 

17. Journalism 2.0

18. Journalism3.0

19. real time

20. audio and video streaming
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مکتوب2  نوشتار  تبدیل  ژورنالیسم1،  دیجیتال 
به دیجیتال است. به طور کلی می توان اذعان 
داشت روزنامه نگاری الکترونیک به معنی انتشار 
اطالعات در دوره های زمانی مشخص در قالب 
صفحات وب بر روی یک شبکه اطالع رسانی یا 
روی اینترنت است. محتویات چنین روزنامه ای 
به صورت  کاغذ  روی  بر  به جای چاپ شدن 
فایل های کامپیوتری در حافظه یک کامپیوتر 
قرار دارد. این فایل ها که در قالب های خاصی 
به نام صفحات وب در دوره های زمانی معینی 
در یک شبکه اطالع رسانی متصل به اینترنت 
قرار می گیرند و مخاطبان چنین نشریاتی یعنی 
افرادی که با کامپیوتر شخصی خود به آن شبکه 
را  روزنامه  می توانند صفحات  می شوند،  وصل 
روی صفحه نمایش کامپیوتر خود ببیند یا آن 
را روی کاغذ چاپ و سپس مطالعه کنند. اتصال 
به شبکه اطالع رسانی مورد نظر ممکن است از 
طریق اینترنت یا در یک شبکه داخلی صورت 
پذیرد )پیش نمازی، 1392: 53 - 66(. به طور 
کلی طبق نظریه دانیل بل )1973( در جامعه 
اطالعاتی یک ساختار تکنولوژی فکری در کنار 
است.  ایجاد شده  تکنولوژی صنعتی،  ساختار 
عنصر اصلی کاالها و فراورده های مورد استفاده 
در صنعت و زندگی خانگی کشورها را بیش از 
پیش اطالعات بسته بندی شده تشکیل می دهند. 
یکی از مهم ترین نکات مورد نظر دانیل بل درباره 
تمایز دو نوع جامعه صنعتی و جامعه فراصنعتی 
تکنولوژی  اساس  بر  صنعتی  جامعه  است. 
ماشینی پایه گذاری شد، ولی جامعه فراصنعتی 
بر مبنای تکنولوژی فکری شکل دهی شده است، 
همان طور که سرمایه و کار، عناصر ساختاری 
می دهند؛  تشکیل  را  صنعتی  جامعه  عمده 
اطالعات و معرفت دو عنصر ساختاری اساسی 
همچنین  می آیند.  شمار  به  اطالعاتی  جامعه 
در جامعه   )1973( کاستلز  مانوئل  نظر  طبق 
شبکه ای، سرمایه داری و فعالیت های اطالعاتی 
به هم گره خورده اند. فناوری های اطالعاتی از 

1. E-journalism

2. Text

راه رشد تولید و مصرف در جامعه نوین پرورش 
یافته اند. هسته مبحث وی این است که توسعه 
شبکه های تکنولوژی اطالعاتی در سراسر جهان 
اهمیت جریان های اطالعاتی را برای سازماندهی 
اقتصادی و اجتماعی افزایش داده است. به نظر 
او جوامع، به شیوه های متفاوتی توسعه می یابند 
و امروزه این فرایند اطالعاتی منادی شده است 
اطالعات گرایی سبب انعطاف در تولید و عرضه 
سیستم هایی که هزینه را کاهش و خالص های 
سود را افزایش داده اند، شده اند. ایجاد شبکه های 
از  بسیاری  از  تمرکززدایی  باعث  اطالعاتی 
اقتصادی  و  اجتماعی  سازماندهی  جنبه های 
می شود  تصمیم گیری  در  تمرکز  با  همراه 
)کاستلز، 1380(. نظریه استفاده و رضایتمندی 
)خشنودی( برای نخستین بار در مقاله ای از الیهو 
کاتز )1959( توصیف شد. فرض اصلی الگوی 
این نظریه این است که افراد مخاطب کم و بیش 
به صورت فعال به دنبال محتوایی هستند که 
بیشترین رضایتمندی را فراهم کند، درجه این 
به  دارد  بستگی  فرد  نیازهای  به  رضایتمندی 
عبارت دیگر نظریه استفاده و رضامندی با اتخاذ 
رویکردی کارکردگرایانه به ارتباطات و رسانه، 
مهم ترین نقش رسانه را برآورده ساختن نیازها 
و انگیزه های مخاطب می داند. بنابراین، به هر 
میزان که رسانه ها این نیازها و انگیزه ها را برآورده 
به همان میزان موجبات رضایتمندی  سازند، 
مخاطب را فراهم می کنند )مهدی زاده، 1392( 
که البته مجموع نیازها و انگیزه های مخاطب در 
استفاده از رسانه ها را می توان در چهار مقوله 

اصلی جای داد: 
آگاهی و نظارت: مردم به منظور کسب اخبار . 1

بر  نظارت  و  پیرامون  دنیای  از  اطالعات  و 
محیط اجتماعی خویش، از رسانه ها استفاده 

می کنند.
ارتباط، . 2 فرایند  در  مردم  شخصی:  روابط 

تلقی  خود  همنشین  و  همراه  را  رسانه ها 
می کنند و از محتوای رسانه ای برای ارتباط 

و گفت و گو با دیگران استفاده می کنند.
هویت شخصی: مردم از رسانه ها برای کسب . 3
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خود آگاهی، یافتن الگوهای رفتاری و تقویت 
ارزش های شخصی استفاده می کنند.

سرگرمی و گریز از واقعیت: مردم از رسانه ها . 4
برای سرگرم شدن و گریز از مشکالت زندگی 
می کنند  استفاده  عاطفی  تخلیه  و  روزمره 
)زمانی و تقی پور، 1396: 45 - 71(، و امروزه 
و  موبایل های هوشمند  و  اینترنت  با وجود 
خدمات ارزش افزوده آن ها، تمام این نیازها 
و خیلی چیزهای دیگر در یک جا جمع شده 
و مخاطب را به سوی فاصله گرفتن از شکل 
سنتی رسانه ها و در واقع همگرایی رسانه ها 
سوق می دهد. در حقیقت فناوری رسانه ها با 
هر نسلی تغییر می کند، ولی رسانه های سنتی 
با ظهور فناوری دیجیتالی تحوالت شگرفی 
دیگر، شرکت های  از سوی  و  کرده اند  پیدا 
رسانه ای سنتی با شرکت های نوین رسانه ای 
رسانه ای،  مصرف  الگوهای  و  شده  ادغام 
زندگانی ما و جوامع را تغییر داده اند. به عبارت 
دیگر، در حال حاضر با پیشرفت های فناوری 
دور،  راه  ارتباطات  شبکه های  و  دیجیتالی 
شاهد ادغام رسانه های ارتباط جمعی سنتی 
به درون شرکت های رسانه ای جدید هستیم. 
ارائه  طریق  از  نوین  رسانه ای  فناوری های 
سبک زندگی جدید، ایجاد مشاغل جدید و 
حذف برخی مشاغل دیگر، تغییر امپراتورهای 
رسانه ای، نیاز به مقررات و قوانین جدید و 
ارائه موضوعات اجتماعی خاص بر فرهنگ اثر 
می گذارند. دیجیتالی شدن تلفن ها و پخش، 
امکان عرضه محصوالت رسانه ای را در تلفن 
همراه فراهم کرده است. همگرایی فناوری های 
رسانه ای،  تولیدات  و  رایانه  تلفن،  اساسی 
فرصت های فراوانی برای سازمان های رسانه ای 
پدید آورده و محصوالت رسانه ای موجود را 
به چالش کشیده است. تولید و بسته بندی 
و  رایانه ای  سخت افزار  و  نرم افزار  محتوا، 
تلفن، سه صنعت مهم ارتباطات هستند که 
همگرایی در آن ها رخ داده است. همگرایی 
تعیین کرده که چه چیزی تبادل پیدا کند، 
و  کند  برقرار  ارتباط  می تواند  کسی  چه 

ارتباط با چه سرعتی صورت گیرد، همچنین 
همگرایی در نحوه استفاده از محتوا، انعطاف 
آفرینان  نقش  شده  موجب  و  کرده  ایجاد 
گوناگونی در استفاده از محتوا مؤثر باشند 
)تاجریان، 1394(. با ورود اینترنت و بعدها 
خدمات ارزش افزوده در موبایل ها و همگانی 
گونه  قارچ  و  سریع  رشد  شاهد  آن،  شدن 
شبکه های اجتماعی بودیم، که همان طور که 
قبال هم در موردش بحث کردیم شبکه های 
میکروبالگ ها،  وبالگ ها،  شامل،  اجتماعی 
سایت های به اشتراک گذاری لینک، عکس، 
فیلم و خبر، ویکی ها، سایت های اجتماعی، 
فروم ها و خبرخوان ها از جمله فناوری هایی 
هستند که امکان تعامل اطالعات و دیدگاه ها 
این  آورده اند.  به وجود  در محیط سایبر  را 
شبکه های مجازی، محیط مساعدی را برای 
برقراری  مجازی،  جامعه  در  افراد  مشارکت 
روابط نمادین، کشف مجدد خود و باز تعریف 
 ... و  سیاسی  اجتماعی،  دینی،  هویت های 
فارغ از محدودیت ها و عوامل سرکوب کننده 
از طریق تعامالت مجازی و نمادین فراهم 
می کنند. ویژگی اصلی شبکه های اجتماعی 
مجازی که نیاز افراد را به دوستیابی و تبادل 
اطالعات تأمین می کنند، پویایی آن ها است 
که با توجه به ابزارهایی که در اختیار کاربران 
قرار می دهند، سبب می شوند تا افراد بهتر 
با  نشان دهند.  را  بتوانند گرایش های خود 
ظهور شبکه های مجازی آرمان روزنامه نگاری 
بار دیگر احیا شد، چرا که شبکه های اجتماعی 
این امکان را فراهم کردند تا شهروندان عالوه 
بر این که مصرف کننده اطالعات هستند، در 
تولید و توزیع آن نیز مشارکت کنند. وجه 
ارتباط  برقراری  اجتماعی،  دیگر شبکه های 
میان شهروندان است که در کنار احیای آرمان 
روزنامه نگاری سبب شده است تا شبکه های 
اجتماعی نقش مهمی را در جهان امروز بازی 
اجتماعی  شبکه های  کارکرد  البته  کنند. 
در کشورهای توسعه یافته در امتداد سایر 
رسانه ها قرار می گیرند و به عنوان آلترناتیو 
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بیشتری  اهمیت  آنچه  نمی کنند؛  عمل 
حالی  در  است،  آن ها  ارتباطی  وجه  دارد، 
در  کشورهای  در  اجتماعی  شبکه های  که 
حال توسعه، نقش آلترناتیو را بازی می کنند 
)ساداتی، 1392: 65 - 86(. ویژگی اصلی این 
اجتماعی،  و شبکه های  تکنولوژهای جدید 
بر کنش و واکنش  ارتباطات مبتنی  ایجاد 
متقابل میان فرستنده و گیرنده پیام، صرفه 
جویی قابل توجه در زمان و همچنین ارزان 

بودن است )شکرخواه، 1378: 39 - 42(.
نتایج پژوهش ها نشان می دهد در فضای اینترنت، 
ابزارهای وب 2 و رسانه های اجتماعی به یکی از 
ابزارهای اصلی کار روزنامه نگاران تبدیل شده اند. 
در یک پیمایش از سه هزار نفر از روزنامه نگاران 
رسانه های  از  استفاده شان  درباره  کشور  شش 
اجتماعی سؤاالتی پرسیده شده است. بیش از 
نیمی از پاسخ گویان گفته اند که بدون رسانه های 
اجتماعی قادر به انجام دادن کار حرفه ای خود 
نیستند. حدود 57 درصد گفته اند که استفاده 
از رسانه های اجتماعی بهره وری کاری آن ها را 
افزایش داده است. حدود 67 درصد این روزنامه 
نگاران، بیشتر از دو ساعت در روز از رسانه های 
نشان  آمارها  این  می کنند.  استفاده  اجتماعی 
می دهد که فعالیت روزنامه نگاران در عصر حاضر 
با فناوری های ارتباطی و اطالعاتی آمیخته شده 
است. بنابراین از سویی روزنامه نگاران ابزارها و 
رسانه های اجتماعی جدید را به کار می گیرند، 
آن ها  بین  حرفه ای  استفاده  این  در  چند  هر 
یکدستی وجود ندارد و از سوی دیگر نظرات 
کاربران استفاده کننده از رسانه های اجتماعی 
نیز بر فعالیت حرفه ای روزنامه نگاران تأثیرگذار 
است. اما تحوالت به همین جا محدود نمی شود، 
شهروندان عادی در پرتو گسترش امکان های 
فناورانه توان ایفای نقش در فرایندهای تولید 
و توزیع خبر پیدا کرده اند و با گسترش آنچه 
نیز  می شود  نامیده  شهروندی  نگاری  روزنامه 
دنیای روزنامه نگاری را تحت تأثیر قرار داده اند. 
بخشی از این محتوای تولید شده توسط کاربران، 
در  حرفه ای  نگاران  روزنامه  توسط  مجددا 

رسانه های جریان اصلی استفاده می شود و بدین 
تعامالت در فضای  از  بی پایانی  ترتیب چرخه 
اینترنت شکل می گیرد. در نتیجه می توان گفت 
نرم افزاری  و  سخت افزاری  شبکه ای،  ابزارهای 
گوناگونی که در چند دهه اخیر اختراع شده اند و 
هر روز نسخه ها و مدل های جدید و پیشرفته تری 
از آن ها عرضه می شود، انقالبی در دنیای روزنامه 
فناوری های  این  ــد  آورده ان وجود  به  نگاری 
اطالعاتی و ارتباطی گونه های جدیدی از روزنامه 
نگاری ایجاد کرده اند که گاه اهداف، فرایندها 
روزنامه  با شکل های  پیامدهای آن متفاوت  و 
نگاری سنتی است. این شکل های روزنامه نگاری 
از جانب روزنامه نگاران و پژوهشگران روزنامه 
اصطالحات  و  عناوین  با  ارتباطات  و  نگاری 
تعدادی  به  قبال  نامیده می شوند که  متفاوتی 
سه  )موالیی، 1394(.  کرده ایم  اشاره  آن ها  از 
ویژگی برجسته جستجو در اینترنت به طور کلی 
و جستجوی خبر و گزارش های خبری به طور 
خاص؛ »تعاملی«، »فرامتنی« و »چند رسانه ای« 
بودن است. این سه ویژگی تحول شگرفی در 
خبر رسانی و خبرخوانی اینترنتی ایجاد کرده اند، 
و  مرسوم  شیوه های  با  زیادی  تفاوت های  که 
سبب  ویژگی ها  این  دارد.  مرسوم  رسانه های 
شده اند تا به بیان ساده کاربران، جای سردبیران 
را تا حدودی بگیرند و خود مطالب مورد نیازشان 
را انتخاب کنند یا حتی مطالبی به آنچه موجود 
راحتی  به  یا  کنند  اضافه  دیگر  از جای  است 
به آرشیو و شماره های گذشته رجوع کنند و 
ساختار مطلب و متن را به صورت چند رسانه ای 
مورد استفاده قرار داده و حتی متن دلخواه را 
به دیگران ارسال و درباره آن گفتگو کنند. دو 
بر  داونز  و  میالن  یعنی مک  رسانه ای  محقق 
تکنولوژی های  کارشناسان  با  مصاحبه  اساس 
جدید شش بعد گوناگون را برای مفهوم تعاملی 
از هم تمییز می دهند: 1. متقاعد ساختن، آگاه 
ساختن؛ 2. کنترل زیاد بر جریان ارتباط، کنترل 
کم بر جریان ارتباط؛ 3. فعالیت زیاد، فعالیت کم؛ 
4. یک سویه بودن ارتباط، دوسویه بودن ارتباط؛ 
5. زمان معین، زمان قابل انعطاف؛ 6. احساس 
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مکان به میزان اندک، احساس مکان به میزان 
زیاد؛ مک میالن و داونز درباره ویژگی نخست 
آگاه سازی  معنای  به  بیشتر  تعامل  معتقدند 
اقناع، داشتن کنترل بیشتر از سوی  به جای 
استفاده کننده، برقراری ارتباط به صورت دوسویه 
به جای ارتباط یک سویه، فعالیت بیشتر از طرف 
زمان های  در  ارتباط  برقراری  کننده،  استفاده 
انعطاف پذیر و نه زمان ثابت و سرانجام ارتباطی 
همراه با احساس باالیی از وقوع در یک مکان 
است. برخی پژوهش ها نشان داده اند که وجود 
ویژگی تعاملی در یک سیستم رسانه ای می تواند 
به پذیرش و رضایت بیشتر، آموزش و تسلط 
بیشتر و افزایش احساس همکاری منجر شود. 
فرامتنی به معنای، استفاده از نقاط فرااتصال در 
یک صفحه است که استفاده کننده می تواند با 
یک کلیک به نقطه دیگری در همان متن، در 
همان وب سایت یا به وب سایت دیگری که در 
شبکه موجود است، برود البته استفاده از این 
شیوه در ابتدای راه است و پیشرفت های دیگری 
نیز در راه است. بعضی گفته اند فرااتصال می تواند 
تقلیدی از الگوی تداعی ذهنی در مغز انسان 
باشد. در عین حال با این که فرار از یک ساختار 
خشک و بسته و بدون انعطاف می تواند برای 
استفاده کننده مزیت باشد، اما باید توجه داشت 
که گریز زدن از یک نقطه به نقطه دیگر نیز اگر 
مکرر اتفاق افتد می تواند به چیزی منجر شود که 
گمگشتگی در فضای مجازی تلقی شده است. 

مزایای روزنامه نگاری سایبر عبارت هستند از: 
y  عدم محدودیت زمانی و مکانی: زمان و مکان

هر دو برای روزنامه های سایبر نابود شده اند، 
هرگز  الکترونیکی  روزنامه  یک  خواننده 
منتظر یک ساعت خاص برای دسترسی به 

اطالعات نمی ماند .
y  :واژه ها جهانی  ادبیات  به  دسترسی  امکان 

فرامتنی1 در رسانه های سایبر از دیگر مزایای 
روزنامه نگاری الکترونیک است. استفاده از این 
امکان به معنی دستیابی مخاطب به ادبیات 

1.  Hypertext

برای  امکان  این  که  است  واژه  جهانی یک 
روزنامه های نوشتاری شبیه یک رویا بود.

y  ،صدا متحرک،  گرافیک  از  استفاده  امکان 
تصویر و نور: در رسانه های چاپی، تنها تصویر 
بدون  البته  هم  آن  دارد،  وجود  که  است 
تغییر می ماند و برای هر نسخه روزنامه ثابت 
است. اما در روزنامه های سایبر، گرافیک های 
متعدد و متحرک، تصاویر تغییر یابنده، صدا 
و موزیک به کمک خبرها، مقاله ها، گزارش ها 
اوج  به  تأثیرگذاری مطلب  تا  ... می آیند  و 
به  الکترونیکی  رسانه های  کاربران  و  برسد 

هیج وجه احساس خستگی نکنند.
y  امکان ارتباط بی واسطه: بین تولیدکننده و

مصرف کننده یا همان رسانه و مخاطب هیچ 
واسطه ای وجود ندارد و این چیزی شبیه به 
ارتباط چهره به چهره است. به عبارت دیگر 
دارند  دسترسی  هم  به  همیشه  طرف،  دو 
و امکان پس فرست هم به طور لحظه به 

لحظه برای طرفین موجود است.
y  سایبر روزنامه های  شدن:  شخصی  امکان 

یابند.  انتشار  نفر  حتی می توانند برای یک 
به این معنی که شما می توانید به روزنامه 
خود دستور دهید که چه نوع اطالعاتی را 
در اختیارتان قرار دهد و چه نوع اطالعاتی را 
در اختیارتان قرار ندهد. در این حالت، کاربر 
روزنامه الکترونیکی به دریافت کل مطلب، 
دریافت  را  خودش  سفارشی  مطلب  فقط 

می کند.
y  :مراتب سلسله  بدون  و  افقی  رفتارهای 

متوجه  ارتباطی  نظریه های  بر  مروری  با 
می شویم که ارتباطات جمعی از ابتدا حالتی 
یک طرفه و عمودی داشته است. حال آن 
که در رسانه های الکترونیکی یک مشاهده گر 
توزیع  در  فرستنده  مانند  که  است،  فعال 

اطالعات شرکت دارد )شکرخواه، 1388(.
مشکالت روزنامه نگاری سایبر عبارت هستند از:

شکاف دیجیتالی: یکی از بحث هایی که در . 1
دهه )1970( شروع شد و همچنان ادامه دارد 
بحث شکاف آگاهی است. این نظریه را از دو 
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از جهت  یکی  ارزیابی کرد،  جهت می توان 
دسترسی به رسانه و یکی هم از جهت خصلت 
رسانه.  از  استفاده کننده  خصلت  و  رسانه 
منظور از خصلت رسانه این است که برخی 
رسانه ها ماهیتا برای گروه هایی از مخاطبان 
کارایی و استفاده بهتری دارند. مثال کتاب و 
روزنامه بیشتر متناسب با مخاطبانی است که 
تحصیالت باالتر، درآمد و فراغت بیشتر دارند، 
بر  و  موارد  غالب  تلویزیون در  آن که  حال 
حسب محتواهایی که عرضه می کند می تواند 
با مخاطبانی در ارتباط قرار گیرد که دارای 
تحصیالت و درآمد و رفاه پایین تر هستند. 
در حال حاضر استفاده از روزنامه الکترونیک 
هم می تواند تا حدودی همین طور باشد، به 
عبارت دیگر با استفاده کنندگانی تناسب پیدا 
کند که دارای جایگاه اجتماعی و اقتصادی 
باالتر باشند. این تناسب هم از جهت اصل 
دسترسی و هم از جهت توانایی و مهارت های 
استفاده از آن مدنظر است. منظور از خصلت 
مخاطب هم تا حدودی همان است که در 
سطور باال گفته شد یعنی ارتباط با جایگاه 
اجتماعی و تا حدودی نیز به انگیزه و نیاز به 
اطالعات خاص مربوط می شود. شواهد آماری 
آگاهی  شکاف  که  است  این  نشان دهنده 
مورد بحث در ارتباط با رسانه های مرسوم در 
مورد رسانه جدید یعنی استفاده از اینترنت 
با گذشت  دارد.  نیز وجود  برای خبرخوانی 
چندین از سال از ورود اینترنت و اشتیاق زیاد 
کاربران برای استفاده از آن همچنان شکاف 
دیجیتال بین مناطق توسعه یافته و در حال 
توسعه جهان وجود دارد و همین طور بین 
گروه های جنسی، نژادی، درآمدی و تحصیلی 
یا گروه هایی که بر اساس سایر متغیرها قابل 
باشد.  داشته  وجود  نیز  هستند،  تفکیک 
که  است  شده  شایع  آمریکا  در  لطیفه ای 
می تواند به نوعی این واقعیت رامنعکس کند: 
»اینترنت قلمرو مردان جوان، سفیدپوست 
مهارت های  که  اســت،  کــرده  تحصیل  و 
همچنین،  دارند«  پیشرفته ای  کامپیوتری 

طبق یک مطالع از سوی نوواک و هوفمن 
44/2 درصد سفید پوستان کامپیوتر دارند، در 
حالی که تنها 29 درصد سیاه پوستان چنین 
وضعی دارند و گروه های جنسیتی نیز ممکن 
است مشمول شکاف آگاهی شوند اگر چه به 
درصد  می یابد.  کاهش  شکاف  این  تدیریج 
زنان استفاده کننده در کل استفاده کنندگان 
اینترنت از )1994 ( تا )1997( به ترتیب 22 
درصد ، 28 درصد، 34 درصد، 39 درصد بوده 

است )سوربون و تانکارد، 1382(.
گزارش گیری غیر مستند/ نقض معیارهای . 2

تنها  نه  می تواند  کیفیت  نزول  عینیت: 
رسانه های  در  بلکه  چاپی  مطبوعات  در 
هم  اینترنتی  خبررسانی  و  الکترونیک 
مسئله  شدن  روشن تر  برای  شود.  دیده 
می توان گفت یکی از توصیه هایی که برای 
واقعیات  بر  مبتنی  و  مستند  گزارشگری 
جای  به  گزارش  از  که  است  این  می شود 
استنباط و قضاوت استفاده شود. البته این 

امر در رسانه های چاپی مکرر رخ می دهد. 
خبر . 3 اعتبار  مسئله  خبر:  اصالت  و  اعتبار 

موضوعی پر سابقه در پژوهش های ارتباط 
جمعی است. در مورد خبرهای اینترنتی و 
جهانی  شبکه  در  شده  عرضه  روزنامه های 
اینترنت دقت، قابلیت اتکا و کفایت اطالعات 
میزانی مطرح شود  از  بیشتر  است  ممکن 
مطرح  سنتی  و  مرسوم  رسانه های  در  که 
برای  موجود  فشار  که،  این  ویژه  به  است. 
سرعت خبررسانی ممکن است باعث شود 
که حتی یک سازمان خبری مهم، خبری 
را بدون بررسی دقیق منتشر کند. در حال 
تمایز  از سایت های خبری  بسیاری  حاضر 
میان محتوا از نوع سرمقاله و تبلیغات را از 
میان برده اند. تمایزی که یک قاعده اساسی 
روزنامه نگاری بوده است. اعتماد به خبر در 
این که در اصل  و  الکترونیک  روزنامه های 
ارتباط  است  شده  حاصل  منبعی  چه  از 
سایت های خبری  سازمانی  قوت  با  زیادی 
دارد. احتماال هر چه این سایت ها کوچکتر 
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و از توانایی کمتری برخوردار باشند، امکان 
متنوع،  خبرهای  گردآوری  برای  کمتری 
مهم و دارای دقت و وثاقت خواهند داشت و 
مسئله دیگر این که فشار های موجود برای 
سرعت خبررسانی ممکن است باعث شود 
که اصل صحت خبر، فدای سرعت شده و 
حتی یک رسانه، خبری مهم را بدون بررسی 

دقیق منتشر کند.
اگر چه مشکل . 4 بار:  زیان  اطالعات  مشکل 

اطالعات  یا  بار  زیان  متناقض،  اطالعات 
ناخواسته و نامطلوب در رسانه های سنتی 
و مرسوم نیز وجود دارد؛ اما این نقیصه در 
رنگ تر  پر  و  بیشتر  الکترونیک  رسانه های 
نگاری  روزنامه  فرامتنی  ویژگی  اســت. 
به  دسترسی  امکان  چه  اگر  الکترونیک 
ادبیات جهانی واژه را برای مخاطبان خود 
فراهم می سازد، اما همان طور که پیش تر 
هم اشاره شد گریز زدن از یک مفهوم به 
مفهوم دیگر اگر به طور مکرر اتفاق بیافتد 
انحراف  گمگشتگی،  به  منجر  می تواند 
ذهن از موضوع اصلی و انباشت و سرریزی 

اطالعات در مخاطب شود. 
همین . 5 و  ایران  در  اینترنت  کند  سرعت 

طور پهنای پاند: و از عمده ترین مشکالت 
دیگر می توانیم به سرعت کند اینترنت در 
ایران و همین طور پهنای پاند اشاره داشته 
باشیم که هنوز هم به میزان قابل توجهی 
هستیم.  عقب  جهان  دیگر  کشورهای  از 
تعدادکم و گسترش نابرابر کابران اینترنت 
دسترسی  باالی  هزینه های  و  کشور  در 
به اینترنت که البته هر روزه از میزان این 
مشکل کاسته می شود و اپراتورهای مختلف 
ارزان تر ،  ترکیبی  بسته های  با  همراه  تلفن 
را پوشش  از سطح کشور  بیشتری  پهنای 
می دهند، به طوری که در دورترین مناطق 
کوهستانی و روستایی می توانیم شاهد ورود 

اینترنت باشیم.
و . 6 کامپیوتری  ابتدایی  مهارت های  فقدان 

بازه  در  فعال تر  جمعیت  میان  در  نرم افزار 

انجمن  آمار  طبق  سال:   55 تا   30 زمانی 
جامعه شناسی ایران، با باال رفتن سن، میزان 
استفاده از اینترنت به طور قابل توجهی کاهش 
می یابد. با توجه به مطالعه انجام شده در ماه 
اکتبر سال )2010(، 7 درصد کاربران اینترنت 
در میان پاسخ دهندگان رده سنی 44 - 30 
سال؛ 6 درصد 59 - 45 سال و 3 درصد 
از پاسخ دهندگان 60 سال و باالتر ثبت شده 
است؛ به این ترتیب در میان افراد جوان در 
سنین 18 تا 29 سال، این رقم 7 درصد است. 
بر اساس نظر سنجی ایسپا در اسفند ماه سال 
95، 59.7 درصد افراد باالی 12 سال در ایران 
حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو هستند 
که این میزان در بین جوانان یعنی قشر 18 تا 
29 ساله به 81 درصد می رسد که بیشترین 
میزان عضویت در شبکه های اجتماعی را از 
آن خود کرده اند گروه سنی 12 تا 17 ساله 
با 67 درصد، گروه سنی 30 تا 49 ساله 63 
درصد و گروه سنی 50 سال به باال 25 درصد 

است. 
نگاری . 7 روزنامه  حرفه ای  کادر  وجود  عدم 

اجازه  حرفه ای  کادر  آشکار  فقدان  آنالین: 
انجام روزنامه نگاری اینترنتی در قالب طراحی 
شده را نمی دهد. هر چند الزم است اشاره ای 
داشته باشیم به روزنامه نگاران حرفه ای مثل 
یونس شکرخواه، حمید ضیایی پور و ... که 
در تحقق روزنامه نگاری الکترونیک ایران و 
عمل  موفق  اینترنتی  مخاطبان  نیز جذب 
اطالعات  هم  هنوز  متأسفانه  اما  کرده اند، 
تعداد  برای  تنها  مؤثر  و  ضروری  ارزنــده، 
محدودی از گیرندگان در دسترس است که 
این مسئله مربوط به تأمین منابع اقتصادی 
و هزینه های دسترسی به اینترنت و متعاقب 

آن منابع اطالعاتی و خبری است. 
آموزشی- . 8 الزم  بسترهای  آمادگی  عدم 

دلیل  به  که  داشت  توجه  باید  اجتماعی: 
آماده نبودن بسترهای الزم و عدم آگاهی 
و پذیرش عمومی آحاد جامعه نه تنها شاهد 
عدم توسعه روزنامه نگاری الکترونیک، بلکه 



شماره 38
بهمن 96

55

ی
ار

نگ
ه 

ام
زن

رو
ر 

ه ب
ود

فز
ش ا

رز
ت ا

ما
خد

ت 
را

ثی
 تأ

ی
س

رر
ب

امور  از  یکی  امروزه  هستیم.  عرصه  سایر 
رسانه ای  سواد  داشتن  مردم  برای  واجب 
بیشتر  چه  هر  پذیرش  برای  هم  تا  است 
تکنولوژی های روز آماده شوند و هم اخبار 
سره از ناسره را تشخیص دهند و هم بتوانند 
بهترین کارایی را از تکنولوژی جدید داشته 

باشند )پیش نمازی، 1392: 53 - 66(.
همان طور که می بینیم خدمات ارزش افزوده 
تأثیر شگرفی بر روزنامه نگاری داشته است. که 
باعث شده تیراژ روزنامه ها به طور وسیعی کاهش 
تعداد  از  روز  هر  می بینیم  که  طوری  به  یابد 
شرکت های توزیعی کاسته می شود و روزنامه ها 
فروش  و  تبلیغات  حوزه  از  درآمد  کاهش  با 
نسخه های روزنامه روبه رو هستند و این کاهش 
صنعت  برای  را  عظیمی  مشکالت  مخاطب 
روزنامه ایجاد کرده است، اما این نمی تواند به 
معنای حذف کامل صنعت روزنامه باشد بلکه به 
آن معناست که صنعت روزنامه نگاری در حال 
تغییر شکل و تعویض پوسته است این به آن 
معناست که مدیران روزنامه ها باید به روز باشند 
و بتوانند در عصر همگرایی رسانه ها خود را با 
تکنولوژی های روز وفق دهند و تحت تأثیر این 
همزیستی مسالمت آمیز یا حتی ادغام بتوانند 
هنوز هم  که  کنند چرا  را حفظ  حیات خود 
هستند افراد زیادی که عالقمند آگاهی یافتن 
با نسخه چاپی روزنامه ها هستند، چرا که یکی 
از معضالت دنیای امروز خستگی چشم ها در 
مواجه با موبایل و لپ تاپ است و افراد را مجبور 
به خواندن مطالب کوتاه و تیتروار می کند پس 
روزنامه ها می توانند با رفتن به سوی مبحث های 
تحلیلی و تفسیری همچنان مخاطب خود را 
حفظ کنند مخاطب امروز در کمتر از چند ثانیه 
به تمام اخبار جهان واقف می شود و دیگر نیازی 
ندارد صبر کند تا روز بعد تا بخواهد از طریق 
روزنامه ها از اخبار مطلع شود. شب ها آخر وقت، 
زمانی که روزنامه ها در چاپخانه در مرحله چاپ 
قرار دارند مهم ترین اخبار یا صفحات اول خود 
را به صورت پی دی اف در سایت های اینترنت 
و شبکه های اجتماعی قرار می دهند و مخاطب 

می داند قرار است که اخبار در روزنامه فردا ببیند. 
از طرف دیگر جذابیت های تکنولوژی های امروز 
باعث شده ذائقه مخاطبان تغییر کند، مخاطب 
امروز کم حوصله است و جویای تنوع، پس دیگر 
یا  روزنامه ها  از  بعضی  صفحات سیاه و سفید 
رنگ های مرده و بی کیفیت مخاطب را ترغیب 
به خواندن روزنامه نمی کند، در حالی که روزنامه 
نگاری آنالین با تجمیع صدا و تصویر و استفاده 
جذب  را  مخاطبی  هر  فراوان  جذابیت های  از 
می کند زمان و مکان یکی از مختصات گذشته 
است که امروزه دیگر معنایی ندارد و روزنامه 
نگاری سنتی همچنان محصور در مکان و زمان 
است و تا زمانی که نتواند خود را از این حصار 
نجات بخشد موفق نخواهد شد روزنامه باید بتواند 
از تکنولوژهای روز استفاده کند و خود را دوباره 
احیا کند از جمله این تکنولوژی ها می تواند VR یا 
   Augmented Reality یا AR و  Virtual Reality

و MR  یا  Mixed Reality باشد، که البته دو 
سه سالی است روزنامه همشهری از تکنولوژی 
بهره   Augmented Reality یا  افزوده  واقعیت 
می گیرد و تا حدودی هم موفق بوده است، اما 
روزنامه نگاری امروز نیازمند رفتن به سمت و 
سوی کامال تخصصی است دیگر بهره گیری از 
اصول خبرنویسی و گزارش نویسی و ویراستاری 
نیازهای یک روزنامه را مرتفع نمی سازد، مخاطب 
امروز از روزنامه دیگر خبر صرف نمی خواهد بلکه 
تفسیر و تحلیل تخصصی اخبار می تواند مخاطب 
امروز را جذب روزنامه کند البته تفسیری کامال 
معتبر  کامال  منابع  از  بهره گیری  با  تخصصی 
که مورد اعتماد مخاطب و اعتبار روزنامه باشد 
روزنامه امروز برای پیروز شدن بر محیط متغیر 
امروز نیازمند سرمایه های فکری است که بتوانند 
و  را درنوردند  امروز  اطالعاتی  پرتالطم  دنیای 
پیروز میدان باشند روزنامه نگاری سنتی ناچار 
تا  شود  ادغام  نوین  نگاری  روزنامه  در  است 
بتواند به حیات خود ادامه دهد. از طرف دیگر 
ضعف منابع اطالعاتی در شبکه های اجتماعی 
و اینترنت و شایعه پراکنی موجب بی اعتمادی 
مردم به شبکه های مجازی شده است و در این 
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فضا روزنامه نگاری چه به صورت سنتی و چه 
آنالین می تواند اعتماد از دست رفته مخاطب را 
با استناد به منابع قوی و صحیح بازگرداند در 
نهایت بیان می داریم این حوزه نیازمند تحقیق 
و  ارتباطات  و  رسانه  محققان  از جانب  فراوان 
توجه بیشتر مدیران رسانه و باالرفتن سطح سواد 
رسانه ای مخاطب امروز است و مدیران رسانه ای 
امروز باید بتوانند خود را با محیط متالطم و دائما 
در حال تغییر وفق دهند تا بتوانند پابرجا بمانند. 

منابع:
اسدی کرم، آذر. )1393(. روزنامه نگاری در رسانه های . 1

اجتماعی، کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی، نقد کتاب 
اطالع رسانی و ارتباطات، شماره 3 و 4.

باباخانی، شیال و شمشادی، امیر حسین. )1391(. . 2
اینترنت؛ ابزاری برای روزنامه نگاری شهروندی، علوم 

اجتماعی، علوم خبری، شماره 4.
پیش نمازی، پروانه و ویکتور والدیمیروویچ باراباش . . 3

)1392(. نگاهی به وضعیت رسانه های الکترونیک و 
روزنامه نگاری آنالین در ایران و چشم انداز آتی آن، 

مطالعات رسانه ای، سال هشتم شماره بیستم.
پوری، احسان. بررسی نقش فیس بوک بر شکل گیری . 4

و  متخصصان  دیدگاه  از  اجتماعی  شبکه های 
کارشناسان امور رسانه، پایان نامه کارشناسی ارشد 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
امروز . 5 چالش های   .)1394( علیرضا.  تاجریان، 

رسانه ها در فضای نوین رسانه ای؛ همگرایی رسانه ای 
بین المللی  همایش  دومین  اطالعاتی،  اضطراب  و 

مدیریت رسانه.
خجیر، یوسف. )1389(. اصول و مبانی ارتباطات، . 6

تهران: انتشارات دانشگاه سوره.
خداوردی، طیبه. )1392(. شیوه های نوین روزنامه . 7

نگاری، علوم اجتماعی، علوم خبری، شماره 5.
زمانی، عباس و تقی پور، فائزه. )1396(. شناسایی . 8

عوامل جذابیت شبکه های اجتماعی تلفن همراه از 
منظر کاربران، جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هشتم، شماره دوم.
9 . ،)1392( احمد  کوهی،  و  نصراهلل  سید  ساداتی، 

از  استفاده  بر  اجتماعی  شبکه های  تأثیر  بررسی 
پژوهش های  اجتماعی،  علوم  سنتی،  رسانه های 

ارتباطی، سال بیستم، شماره 76.
شبکه های . 10  ،)1389( اهلل.  روح  پــور،  سلیمانی 

اجتماعی؛ فرصت ها و تهدیدها، کتابداری، آرشیو و 
نسخه پژوهی؛ ره آورد نور، شماره 31.

نظریه هاي . 11  .)1382( جیمز.  تانکارد  ورنر ،  سورین 
تهران ،  دهقان ،  علیرضا  دکتر  ترجمه  ارتباطات ، 

انتشارات دانشگاه تهران.
مالحظات . 12 تکنولوژی:   .)1378( یونس،  شکرخواه، 

تأثیر تکنولوژی های نوین ارتباطی بر روزنامه نگاری 
علوم  دیجیتالی،  عصر  در  نگاری  روزنامه  سنتی؛ 

اجتماعی، رسانه، شماره 40.
شکرخواه، یونس. )1388(. روزنامه نگاری سایبر؛ جامعه . 13

اطالعاتی و آزادی بیان، چاپ دوم، انتشارات ثانیه.
فرقانی، محمد مهدی. )1383 و 1384(. نگاهی به . 14

جایگاه و کارکردهای روزنامه نگاری سنتی و روزنامه 
نگاری الکترونیک؛ تعامل سنت و فناوری در جامعه 
اطالعاتی، علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی ، 

شماره 28 و 29.
دیجیتال، . 15 عصر  در  خبر   .)1393( ناتالی.  فنتون، 

ترجمه محمود سلطان آبادی، از مجموعه مقاالت 
خبر و روزنامه نگاری در عصر دیجیتال ، گردآوری 
از استوارت آلن، ترجمه حسن نمک دوست تهرانی 

و دیگران، تهران.
عبداللهی نژاد، علیرضا؛ قاسمی نژاد، ابوذر و صادقی، . 16

مشارکت  و  اجتماعی  رسانه های   .)1395( جواد. 
از فیس بوک،  انتخابات رابطه استفاده  سیاسی در 
تلگرام و اینستاگرام و مشارکت سیاسی دانشجویان 
اجتماعی،  علوم   ،94 اسفند  هفتم  انتخابات  در 

مطالعات رسانه های نوین، شماره 5.
مترجم . 17 اطالعات،  عصر   .)1380( مانوئل.  کاستلز، 

سازمان  تهران،  خاکباز،  افشین  علیقلیان،  احمد 
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

معتمد نژاد، کاظم. )1385(. وسایل ارتباط جمعی، . 18
و  مطالعات  مرکز  تهران:  پنجم،  چاپ  اول،  جلد 

تحقیقات رسانه.
نگاری . 19 روزنامه   .)1395( داریــوش.  مطلبی، 

شهروندی؛ فرصتی که ممکن است به تهدید تبدیل 
شود، فصلنامه نقد کتاب؛ اطالع رسانی و ارتباطات، 

سال سوم، شماره 12.
چشم اندازهای . 20  .)1394( مهدی.  محمد  موالیی، 

شبکه ای؛  جامعه  در  نگاری  روزنامه  انواع  آینده 
تا روزنامه نگاری  از روزنامه نگاری شبکه ای شده 
شبکه ای، دومین همایش بین المللی مدیریت رسانه.

مهدی زاده طالشی، سید محمد؛ خالدیان، اقبال و . 21
فردوسی، مهراوه. )1396(.، نقش نرم افزار اجتماعی 
انتخابات  دوره  دوازدهمین  تبلیغات  در  تلگرام 
ریاست جمهوری از منظر رأی دهندگان، فصلنامه 

مطالعات رسانه های نوین، سال سوم، شماره 10.
و . 22 رسانه ای  بی سادات. همگرایی  بی  میراسماعیلی، 

فناوری های ارتباطی و اطالعاتی، انتشارات الکترونیک 
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، صفحات 11 – 12.

مهدی زاده، سید محمد. )1392(. نظریه های رسانه . 23
اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، چاپ سوم ، 

تهران، همشهری.
واحد، فائزه؛ صّرامی، آمنه و اقدسی، فاطمه . خدمات . 24

ارزش افزوده تلفن همراه از منظر حقوق تبلیغات 
بازرگانی، فصلنامه علوم خبری، شماره 16.

ودودی، الهه . )1384(. آینده روزنامه نگاری چاپی در . 25
چالش با روزنامه نگاری آنالین، علوم اجتماعی، رسانه، 

شماره 63.


