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ــری  ــه دیگ ــان وارد مرحل ــت، جه ــور اینترن ــا ظه ب
شــده اســت. جهانــی نوظهــور بــا مختصاتــی تــازه شــکل 
ــی  ــت زندگ ــوان گف ــنی می ت ــه روش ــت و ب ــه اس گرفت
ــت  ــد از اینترن ــت و بع ــل از اینترن ــه دوران قب ــر ب بش
تقســیم شــده اســت. اینترنــت بــه ارتبــاط میــان 
انســان ها الیه هــای تــازه ای بخشــیده اســت و همــه 
حوزه  هــای مطالعاتــی را بــا نظریه هــا و زمینه هــای 

ــت.  ــرده اس ــه ک ــازه ای مواج ــی ت پژوهش
در مســئله کار، مدل هــای کســب و کار متحــول 
شــده اســت و در شــیوه های مدیریــت پنجره هــاي 
جدیــدی گشــوده اســت. ارتباطــات سیاســی و مناســبات 
ــه  ــده اند؛ از جمل ــوري ش ــائل نوظه ــتن مس ــی آبس قدرت
حکمرانــی، کارزارهــای انتخاباتــی و حتــی این کــه آزادی 
بیــان در ایــن بســتر جدیــد کــه برخــی آن را »تکنولوژی 
ــف می شــود.  ــه بازتعری ــد، چگون آزادی« توصیــف کرده ان
ــرای روان شناســی و  ــازه ای ب اینترنــت دغدغه هــای ت
ســؤاالت کلیــدی بــرای مطالعــات فرهنگــي ایجــاد کــرده 

 . ست ا
ــازه ای  ــای ت ــرگرمی مرزه ــت س ــت صنع ــا اینترن ب
نظــام  در  جدیــدی  ظرفیت هــای  و  اســت  یافتــه 
ــا  ــا کرون ــاال ب ــه ح ــت ک ــده اس ــوده ش ــی گش آموزش
فوریتــی دوچنــدان نیــز یافتــه اســت. مســئله »اینترنــت 
ــترش  ــه گس ــدت رو ب ــه ش ــازی« ب ــیاء و هوشمندس اش

اســت و همــه عرصه هــا متأثــر از آن هســتند. 
اینترنــت مرزهــای تــازه ای در بازاریابــی گشــوده 
ــتر و  ــک بس ــع را وارد ی ــه صنای ــی هم ــور کل ــه  ط و ب
ــی  شــدن  ــازه ای کــرده اســت. جهان شــرایط محیطــی ت
فریدمــن،  تومــاس  تعبیــر  بــه  و  کــرده  تســریع  را 
ــه در آن  ــی را ک ــز، جهان ــورک تایم ــتون نویس نیوی س

زندگــی می کنیــم را تســطیح کــرده اســت. 
تشــریح  اســت«  او در کتــاب »جهــان مســطح 
ــبکه ای  ــه ش ــه جامع ــه در زمان ــه چگون ــت ک ــرده اس ک
ــی  ــله مراتب ــودی و سلس ــاختار عم ــازی از س ــن ب زمی
ــت  ــده اس ــل ش ــبکه ای تبدی ــی و ش ــاختاری افق ــه س ب
ــال  ــدن و اتص ــودکار ش ــدن، خ ــی ش ــه دیجیتال و چگون
ــه اصطــالح مســطح  ــز جهــان را ب ــه شــبکه همــه چی ب
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کــرده اســت. وی عوامــل مؤثــر بــر مســطح شــدن امــور 
ــی  ــا ریشــه در دیجیتال ــده آن ه ــه عم را برمی شــمارد ک

ــد.  ــدن دارن ش
قاعــده  ایــن  از  نیــز  رســانه  صنعــت  بی شــک 
ــانه  ــت رس ــت صنع ــور اینترن ــا ظه ــت. ب ــتثنی نیس مس
ــه  ــان ک ــت، آن چن ــده اس ــازه ای ش ــتم ت وارد اکوسیس
تغییــر پارادایمیــک دیجیتالــی شــدن را بــا انقالبــی کــه 
گوتنبــرگ بــا اختــراع چــاپ در قــرن 15 میــالدی ایجــاد 

ــد. ــه کرده ان ــرد، مقایس ک
ریچــارد واتســون، آینده پــژوه، در کتــاب مطــرح 
خــود »پرونده هــای آینــده« کــه تاکنــون چندیــن 
ــد چــاپ شــده اســت، کالن  ــا تجدی ــار در سراســر دنی ب
 روندهایــی را تشــریح کــرده اســت کــه جهــان آینــده را 
ــی  شــدن،  ــی شــدن، جهان ــه دیجیتال می ســازند، از جمل
ــای  ــه رونده ــن ب ــی. همچنی ــدن، فردگرای ــهری  ش ش

شــکل دهنده رســانه  ها اشــاره می کنــد از جملــه:
فناوری هــای  لطــف  بــه  این کــه  شــتاب زدگی: 
ــان  ــبت زم ــه نس ــت و ب ــلوغ اس ــرمان ش ــال، س دیجیت
و  ســریع  پیامــش  کــه  رســانه ای  داریــم.  کم تــری 

می مانــد. دور  توجــه  از  نباشــد،  دردســترس 
ــون و  ــی )تلویزی ــان اصل ــانه  های جری ــر از رس تغیی
روزنامــه( بــه رســانه  های مبتنــی بــر اینترنــت: الگوهــای 
ــات  ــتند. تحقیق ــال تغییرهس ــانه ای در ح ــرف رس مص
کرده انــد.  تأییــد  را  واتســون  ســخن  هــم  اخیــر 
ــا  ــکا تقریب ــال در آمری ــا 34 س ــدگان 16 ت مصرف کنن
ــا 69  ــراد 35 ت ــا اف ــر بیشــتر در مقایســه ب ــم براب دو نی
ســاله ویدیوهــای مبتنــی بــر تقاضــا را در هفتــه تماشــا 
می کننــد. در عیــن حــال آن هــا تقریبــا چهــار ســاعت در 
ــر از جمعیــت مســن برنامه هــای برودکســت  هفتــه کم ت
ــی از  ــق حاک ــک تحقی ــای ی ــد. یافته ه را تماشــا می کنن
آن اســت کــه جمــع زمــان تماشــای تلویزیــون و ویدیــو 
از زمــان 2012 تــا 2016 رونــد افزایشــی داشــته اســت؛ 
ــا  ــتگاه ها ی ــه در دس ــون بلک ــتگاه تلویزی ــه در دس ــا ن ام
ــراه  ــن هم ــای تلف ــی ه ــل گوش ــرک مث ــای متح ابزاره
یــا تبلــت. امــروزه دســتگاه تلویزیــون تنهــا بــرای 
دیــدن برنامه هــای تلویزیــون مــورد اســتفاده قــرار 

نمی گیــرد؛ بلکــه ابــزاری بــرای بازی هــای مختلــف 
ــن  ــت. همچنی ــتجو و ... اس ــن و جس ــی و آنالی اینترنت
بــه جــای رســانه های جریــان اصلــی، تلفن هــای همــراه 
ــه  ــری را ب ــرف خب ــوری در مص ــگاه مح ــمند جای هوش

ــد. ــاص داده ان ــود اختص خ
محتــوای بی نهایــت: در آینــده محتــوا بی نهایــت 
و  می یابــد  کاهــش  محتــوا  تولیــد  هزینــه  اســت. 

می شــود. تســریع  و  تســهیل  توزیــع  شــیوه های 
تولیــدات  ســازی:  طبیعــی  و  شخصی ســازی 
رســانه ای بــر اســاس تقاضــای مخاطــب بیــش از پیــش 
شخصی ســازی می شــوند و همچنیــن امــکان تجربــه 
طبیعــی وقایــع بــرای افــراد ایجــاد می شــود و مــا 
ــت. ــم داش ــانه خواهی ــود را در رس ــک خ ــای کوچ دنی
فــارغ از ایــن روندهــا کــه بــه نوعــی ذیــل دیجیتالــی 
ــر از  ــم متأث ــراد ه ــن اف ــوند، ذه ــف می ش ــدن تعری ش
ــون در  ــت. واتس ــر اس ــال تغیی ــدن در ح ــی ش دیجیتال
ــه  ــده« ب ــای آین ــام »ذهن ه ــه ن ــود ب ــر خ ــاب دیگ کت
ــه  ــال چگون ــر دیجیت ــه عص ــردازد ک ــئله می پ ــن مس ای
در حــال تغییــر ذهــن مــا اســت. او از فرهنــگ صفحــه 
ــه  ــخن ب ــی س ــه  نمایش ــل صفح ــور نس ــش و ظه  نمای
ــان نســل  ــه جوان ــد ک ــح می ده ــی آورد و توضی ــان م می
دیجیتــال صبــوری کم تــری دارنــد و در اینترنــت و 

موبایــل غوطــه می خورنــد.
ســرعت تغییــر بنیادیــن در صنعــت رســانه بــه 
حــدی اســت کــه مثــال در گــزارش ســال 2016 مؤسســه 
رویتــرز بــا مقایســه رونــد تحــوالت رســانه  های مختلــف 
تصریــح شــده بــود کــه رســانه چــاپ و بــه طور مشــخص 
روزنامــه در حــال افــول، رســانه تلویزیــون در حــال رونــد 
کاهشــی تدریجــی و رســانه  های اجتماعــی در حــال 
رشــدی انفجــاری هســتند. امــا در گــزارش ســال 2019 
کــه در آن 24 کشــور اروپایــی، 6 کشــور در قــاره آمریــکا 
ــی  ــی بررس ــور آفریقای ــک کش ــیایی و ی ــور آس و 7 کش
ــن رســانه  های اجتماعــی  شــده اند، دیگــر مقایســه ای بی
ــورد و  ــم نمی خ ــه چش ــی ب ــان اصل ــانه  های جری و رس
ــان  ــانه  های جری ــر از رس ــب خب ــش مخاط ــرا کاه ظاه
ــته  ــرض دانس ــش ف ــد پی ــوان رون ــه عن ــر ب ــی دیگ اصل



ــون  ــری همچ ــائل دیگ ــه مس ــزارش ب ــت و گ ــده اس ش
ــد  ــرای کســب درآم ــری ب ــای ســازمان های خب چالش ه
ــه  ــوط ب ــای مرب ــت، چالش ه ــار در اینترن ــه اخب از ارائ
مــدل هــای کســب و کار دیجیتــال در ســازمان های 

رســانه ای پرداختــه شــده اســت.
در واقــع اکوسیســتم رســانه ای تغییــر کــرده اســت 
و مســئله مــورد بررســی فضــای جدیــد حاکــم بــر 
ــح شــده اســت  ــزارش تصری ــن گ ــانه  ها اســت. در ای رس
ــل بی بی ســی،  ــری مث ــای خب ــوز برنده ــه هن ــه اگرچ ک
ســی ان ان دارای جایــگاه هســتند، امــا ایــن جایــگاه بــه 
خاطــر رســانه پخــش تلویزیونــی آن هــا نیســت؛ بلکــه بــه 
خاطــر فرمت هــای دیجیتــال ایــن ســازمان های خبــری 

اســت. 
ایــن روندپژوهی هــا نشــان می دهنــد کــه عصــر 
رســانه  های اجتماعــی شــروع شــده اســت و برخــی 
پیش بینــی کرده انــد در آینــده رســانه ای کــه اجتماعــی 

ــانه نیســت.  نباشــد، رس
عصــر رســانه  های اجتماعــی، عصــر داده و الگوریتــم 
ــن  ــت. در ای ــز اس ــه چی ــا و هم ــه ج ــت. داده هم اس
عصــر، داده هــا قــدرت را تعییــن می کننــد. و از ایــن رو 
ــد داده نفــت آینــده اســت. اگــر بخواهیــم فقــط  گفته ان
ــرای محیــط جدیــد رســانه ها برشــماریم  ســه ویژگــی ب
ــوع و شــگفتی آفرینــی اشــاره  ــه ســرعت، تن ــوان ب می ت
ــه  ــی ب ــع و دسترس ــد و توزی ــی تولی ــرعت یعن ــرد. س ک
ــه شــدت ســریع شــده اســت. تنــوع یعنــی  اطالعــات ب
این کــه چنــد صفحــه نمایشــی شــدن مصــرف رســانه ای، 
ــور  ــکان حض ــا و ام ــا و پلتفورم ه ــدد ابزاره ــوع و تع تن
صداهــای مختلــف در ســاختار شــبکه ای رســانه  های 
ــوع را  ــت تن ــوان گف ــه می ت ــت ک ــان اس ــی چن اجتماع
بــه مثابــه یــک اصــل بایــد پذیرفــت. و شــگفتی آفرینــی 

ــت.  ــروز اس ــونده ام ــای نوش ــه ذات فناوری ه ک
ــط  ــن محی ــا ای ــه ب ــرای مواج ــانه ب ــت رس مدیری
ــک و ســریع و  ــد چاب ــده، نوشــونده و پرشــتاب بای پیچی
منعطــف و همچنیــن خــالق و نــوآور باشــد. بــه عبــارت 
دیگــر، در عصــر رســانه  های اجتماعــی، ســازمان های 
رســانه ای بــزرگ بــا ســاختارهای ســازمانی بلنــد و 

ــل  ــردی عوام ــای ف ــا خالقیت ه ــه در آن ه ــه ای ک وظیف
ــود  ــای خ ــدند، ج ــوب می ش ــده محس ــرگ برن ــد ب تولی
ــی  ــف و مبتن ــبکه ای، منعط ــک، ش ــازمان هایی چاب را س
بــر چنــد پلتفــورم دهنــد کــه در آن هــا فقــط خالقیــت 
فردی محــور نیســت، بلکــه کار شــبکه ای و مدیریــت 
مبنــای  مختلــف  پلتفورم هــای  در  محتــوا  خالقانــه 
ــی  ــانه یعن ــت رس ــر، مدیری ــارت دیگ ــه عب ــت. ب کار اس
ــت و روی همــه  ــوا همــه جــا و همــه وق ــت محت مدیری
ــتری  ــت بس ــاه اس ــوا پادش ــر محت ــون اگ ــا. چ پلتفورم ه

ــت.  ــدا اس ــود خ ــه می ش ــه در آن ارائ ک
ــده،  ــای کنترل کنن ــه ج ــر ب ــانه ای دیگ ــر رس مدی
هماهنگ کننــده اســت تــا همیشــه امــکان نــوآوری 
ــون  ــوآوری قان ــد ن ــط جدی ــون در محی ــد چ ــا باش مهی

ــت. ــب و کار اس کس
گزارش هــای  و  روندپژوهی هــا  وجــود  بــا  امــا 
متعــددی کــه ایــن پارادایــم شــیفت در صنعــت 
می دهنــد  توضیــح  و  می کننــد  تصریــح  را  رســانه 
و ادبیــات غنــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، 
ــا  ــتند: آی ــرح هس ــل ط ــل قاب ــرای تأم ــش هایی ب پرس
در عمــل برندهــای رســانه ای کشــور حضــوری مؤثــر در 
پلتفورم هــای جدیــد و اجتماعــی دارنــد؟ آیــا سیاســت 
و برنامــه ای جامــع و یکپارچــه بــرای ایــن حضــور وجود 
ــت  ــاد معاون ــال از ایج ــدود ده س ــه ح ــون ک دارد؟ اکن
ــذرد،  فضــای مجــازی در ســازمان صــدا و ســیما می گ
ــازی  ــای مج ــازمان در فض ــن س ــور ای ــت حض وضعی
چگونــه اســت؟ مؤسســه های بزرگــی چــون همشــهری 
و اطالعــات چــه سیاســت و عملکــردی داشــته اند؟ 
ــرد  ــه رویک ــا ب ــا و قوت ه ــن ضعف ه ــد ای ــه ح ــا چ ت
ــه ســاختار  ــا چــه حــد ب ــاز می گــردد و ت و سیاســت ب
ــل  ــردی مث ــل ف ــه عوام ــد ب ــه ح ــا چ ــتم و ت و سیس

ــارت؟  ــدی و مه توانمن
ــتن راهکارهــا،  بــه جــرأت می تــوان گفــت جس
ــق  ــت رســانه ها، و تحق تــالش بــرای ارتقــای وضعی
و  تأثیرگذارتــر  چابک تــر،  رســانه  ای  مؤسســه های 
فعال تــر در پلتفورم هــا، بیــش از همــه بــر عهــده 
ــت رســانه اســت.  ــاالن و پژوهشــگران حــوزه مدیری فع


