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مقدمه
بــه جامعــه  از جامعــه ســنتی  گــذار  در دوره 
جدیــد، آن چــه مهــم اســت چگونگــی رشــد 
گی اصلی رســانه ها،  رســانه ها اســت؛ زیــرا ویژ
تلویزیــون،  اســت.  آن هــا  بــودن  جــا  همــه 

کــم تخصصی تریــن و در عین  گســترده ترین و 
حال پرمخاطب ترین رســانه در جهان اســت 
کثرت مخاطــب به دلیل وجود  و ایــن تنوع و 
صــدا و تصویــر بــه طــور هــم زمــان اســت و به 
کــه توانایــی پخــش مســتقیم  خصــوص ایــن 

از تلویزیون سنتی به تلویزیون اجتماعی

چکید ه
گذشت  امروزه مخاطبان تلویزیون سنتی با چالش بزرگی روبرو هستند زیرا با 
گیری، تلویزیون نتوانسته مجموعه ای  بیش از 100 سال از این اختراع و فرا
گر نتواند با این تکنولوژی همسو  از قوانین مختص به خود داشته باشد و ا

شود، بازنده این چالش خواهد بود. 
جدی  رقیبان  تلویزیون،  از  نسل  چندین  تکامل  از  پس  و  حاضر  عصر  در 
مانند تلویزیون اجتماعی و تلفن های هوشمند، حیات تلویزیون سنتی را 
دنیایی  با  را  مخاطبانشان  اینترنت،  به  اتصال  با  تنها  زیرا  می کنند.  تهدید 
کار تلویزیون سنتی است.  از محتواهای مختلف غنی می کنند و این پایان 
وب  دنیای  با  مخاطب  کامل  همگرایی  شاهد  جدید،  تلویزیون های  در 
که از وابستگی به اینترنت سرچشمه می گیرد. تلویزیون  هستیم، موضوعی 
و اینترنت دو ماهیت جدا از هم نیستند و تلویزیون های نسل جدید عطش 

زیادی برای اتصال به اینترنت دارند. 
گرفت. هر چقدر  در دوران پس از سنت، شیوه زندگی معنای خاصی به خود 
کمتر شد و زندگی با پیشرفت تکنولوژی تغییرکرد، افراد، مجبور  احاطه سنت 

کنند. گزینه های متعدد پیش رو انتخاب  شدند راه خود را از میان 
هدف این مقاله، بررسی روند تبدیل و تأثیر رسانه سنتی به مدرن بر زندگی 
گذر و چگونگی غلبه بر بحران ناشی از آن است. ما سنت را  انسان، تفسیر این 
پشت سر نمی گذاریم و وارد مدرنیته نمی شویم، مادامی که یاد نگیریم خصلت 
مدرنیته، نو شدن مستمر است. نقش رسانه سنتی رسانه مدرن را در این دو 

کرد؛ زیرا به همگرایی رسانه نیز منتج می شود.  قطبی نباید فراموش 
واژه های کلیدی 

تلویزیون سنتی، مدرنیته، تکنولوژی
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و زنــده نیــز بــر ایــن جذابیــت افــزوده اســت. 
تلویزیــون به علت قابلیت اســتفاده از تصویر 
در تمــام حیطه هــا، جذابیــت مخصــوص بــه 

خود دارد.
جامعــه  فرهنــگ  تغییــر  قابلیــت  تلویزیــون، 
تلویزیــون  از  کــه  گونــه ای  بــه  اســت،  دارا  را 
و  یــاد  جمعــی،  رســانه  بهتریــن  عنــوان  بــه 
همــواره نقــد و نظــر درباره این رســانه بیشــتر 
و پرجنجال تــر از بقیــه رســانه ها بوده اســت و 
حتی رســانه هایی چــون روزنامه ها و مجالت 
بــرای جــذب مخاطبان خــود بــه تلویزیون و 
جذابیت هــای آن متوســل می شــوند )رصــد 

رسانه، 2007(. 
ذهــن  شــنیداری،  و  تصویــری  رســانه های 
واقــع  در  می کنــد.  خــود  درگیــر  را  مخاطــب 
کــه میلیون ها  تلویزیــون ایــن قابلیــت را دارد 
مخاطــب را در زمــان واحد درگیــر و پیام خود 
کند. امروزه دیگر مخاطب، دســت  را منتقــل 
چگونــه  و  دیــدن  در  او  نیســت.  بســته  پــا  و 
اســت. همچنیــن  دیــدن و شــنیدن مختــار 
این مخاطب می تواند نظر بدهد و رســانه نیز 
می توانــد میزان تأثیرگــذاری خود بر مخاطب 

را بسنجد.
زمانــی مخاطــب بــه دنبــال رســانه می دوید، 
کــه انتخاب، محــدود بود؛ اما امــروز این  چــرا 
که برای انتخاب شدن به دنبال  رسانه است 
مخاطــب اســت. پیدایش انــواع رســانه های 
کرده  نویــن، شــیوه اطــالع رســانی را دگرگــون 
اســت. امــروزه برخــورد عمومــی جامعــه با هر 
پدیــده مدرن و نو، بــا مقاومت و نگرانی رو به 
گــذر زمان و قــدرت جریان های  رو اســت، اما 
نوظهــور به عنــوان نیاز زندگی بشــر، خود را بر 
جوامــع تحمیــل می کنند و حتی ســنتی ترین 
جامعه نیــز آن پدیده نو را می پذیرد. ســرعت 
که  فناوری هــای نویــن چنان شــتابان اســت 
دیگــر جوامــع بــا هــر نــگاه و موقعیتــی فرصت 
مقاومــت در برخورد با پدیده هــای نوظهور را 
کوتاهی در مسیر این  ندارند و در مدت زمان 
جریان قرار گرفته و در برابر آن تسلیم می شود.

که تجهیــزات و رســانه های دیجیتالی  زمانــی 
ح شــدند، در  بــه عنــوان نوعــی از رســانه مطر
حوزه علــوم ارتباطات و جوامع دانشــگاهی و 
حتــی جامعه شناســی، هم به عنــوان فرصت 
و هــم تهدیــد و حتــی ترکیبــی از هــر دو یعنــی 
گرفتــه شــدند. در  تهدیــد و فرصــت در نظــر 
رســانه ها و فضــای عمومی جامعــه نیز برخی 
را  پدیده هــا  ایــن  نگرانــی،  بــا  رســانه  اهالــی 
گــذر دانســته و تالش داشــتند  مجــازی و زود 
کنند،  گســترش و توســعه آن جلوگیــری  که از 
که مشــارکت و تعامل  اما خیلی زود دریافتند 
گریزناپذیر اســت  بــا پدیده های نویــن، راهی 

)ایرنا، 1399(.
پیچیدگی هــای زندگــی امروز و تقابل ســنت و 
مدرنیتــه، لزوم آمــوزش مهارت های زندگی را 
کــرده اســت. تقریبــا تمــام علوم،  دو چنــدان 
فنون، پدیده ها و محصوالت مدرنیته، از فکر 
و فرهنگ و فلســفه و حقوق بشر تا اتومبیل و 
کامپیوتر و موبایل و اینترنت و فیلم و سینما و 
ماهواره و ... برای نســل جوان بســیار جذاب 
و پرکشــش اســت. بــه هــر صــورت مدرنیتــه و 
فرآورده هــای فکــری و فرهنگــی اش، حریــف 
که توانایی مهار آن وجود ندارد.  قدری است 
گرایش نسل جوان در استفاده  به علت تغییر 
از رسانه، باید سنت ها را درست تعریف و چه 
گر تمایل بــه توفیق  کرد؛ زیــرا ا بســا بازســازی 
کنترل اســتفاده از رسانه های نوین وجود  در 
دارد، بایــد انتظــارات جدیــد هــم به درســتی 
بــرآورده شــود. افــزون بــر چالش هــای ســنت 
و مدرنیتــه، جهانــی شــدن و ســرعت تنــد و 
شــتابان تحــوالت علمــی و فکــری و فرهنگــی 
بــه خصــوص در حــوزه ارتباطات و رســانه ها، 
مدرنیتــه  بــه  ســنت  از  گــذر  چالش هــای  بــر 

می افزاید )ایزدی فر، 1396(.
مدل سنتی تلویزیون

کــه تلویزیــون دنیای ما  گفته می شــود  غالبــا 
کرده اســت؛ امــا اختــراع تلویزیون  را دگرگــون 
از  رشــته ای  نــه  و  بــود  منفــرد  نــه حادثــه ای 
حوادث به هم پیوســته. تلویزیون در نتیجه 
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تحقیقــات علمــی و فنی اختراع شــد، ســپس 
قــدرت آن، بــه منزلــه رســانه خبر و ســرگرمی، 
کلیه رســانه های  که  بــه حدی افزایــش یافت 
و  کــرد  دگرگــون  را  پیشــین  ســرگرمی  و  خبــر 
کاهــش داد و در نتیجــه در  اهمیــت آن هــا را 
تغییر مقیاس و شــکل جوامع ما، جایی برای 
کــرد. ایــن اختــراع، روابط مــا را با  خــود پیــدا 
یکدیگــر و بــا دنیا تغییر داد، قــدرت تلویزیون 
اجتماعــی   _ ارتباطــی  رســانه  یــک  مقــام  در 
کــه بســیاری از  بــه انــدازه ای افزایــش یافــت 
را  اجتماعــی  ارتبــاط  شــکل های  و  نهادهــا 
کرد و در یــک جمله تلویزیــون جهان  عــوض 
 .)1385 ویلیامــز،  )ریمونــد  داد  تغییــر  را  مــا 
علی رغــم چالش هــای محصوالت رســانه ای 
گیــر  جدیــد، تلویزیــون هنــوز یــک بخــش فرا
از زندگــی روزمــره به شــمار مــی رود. در آمریکا 
و اروپــا، مــردم بیــش از هــر محصــول دیگری، 
تلویزیــون  تماشــای  بــرای  بیشــتری  زمــان 
صــرف می کردنــد. تــا دهــه )1950( تلویزیــون 
هنــوز بــه یــک رســانه جمعــی تبدیــل نشــده 
که جامعه منســجم تر  بــود و این عصری بــود 
کمتری  بــود و مصرف کننــدگان انتخاب هــای 
کــه  داشــتند  تمایــل  نتیجــه  در  داشــتند، 
کننــد  برنامه هــا، تبلیغــات یکســانی را تماشــا 
کنند. البته  و محصوالت یکســانی خریــداری 
کــه طیــف پخــش برنامــه،  واقعیــت ایــن بــود 
بایــد  برنامــه  بــود و پخش کننــدگان  محــدود 
آنــان  برنامه هــای  کــه  می شــدند  مطمئــن 
مــورد توجــه تعــداد زیــادی از جمعیــت یعنی 
چــون  و  می گرفــت  قــرار  انبــوه  مخاطبــان 
اوقــات  گذرانــدن  بــرای  کمتــری  جایگزیــن 
فراغت وجود داشــت، مخاطبان بی شــماری 
تلویزیــون  می کردنــد.  تماشــا  تلویزیــون 
می رفــت.  شــمار  بــه  گروهــی  فعالیــت  یــک 
خانواده ها با هم برنامه ها را تماشــا می کردند 
و وقت خود را با زمان پخش برنامه ها تنظیم 
می کردنــد. در حــال حاضــر بخــش تلویزیــون 
در حــال تغییــرات مــداوم اســت و بــا افزایــش 
کانال هــای موجود به دلیل پیشــرفت  تعــداد 

فناوری در توزیع و تولید برنامه، بوم شناســی 
تلویزیون ملی و بین الملل تغییر می کند. 

کارآوردن مشــتریان و تبلیغ کننــدگان  بــا روی 
جدیــد،  اطالعاتــی  منابــع  و  ســرگرمی ها  بــه 
پخــش تلویزیونــی بــه تدریج بــا از بیــن رفتن 
کانال ها به  تســلط خــود مواجــه شــد. تعــداد 
طور چشــمگیری افزایش یافت و با مشکالت 
مواجــه  جمعیت شناســی  لحــاظ  از  زیــادی 
شــد. پس یکی از عکس العمل های مناسب، 
ســاختن برنامه های جذاب و قابل دسترسی 
تــالش  می بایســت  آن  تغییــر  بــرای  کــه  بــود 

کینگ، 1392(. کرد )لوسی  مضاعفی 
اما همه این افکار با آمدن تلویزیون دیجیتال 
کم رنــگ شــد؛ زیــرا در ایــن عصر، تعامــل بین 
بیننــده و فرســتنده بســیار باال بود. بــا ادغام 
کارکردهای  کارکردها و وظایف پخش برنامه و 
گســترده،  جدیــد رایانه ای شــدن و ارتباطات 
پتانســیل خوبــی برای خدمــات جدید ایجاد 
که مستقل از برنامه های تلویزیون بود.  شد 

 نقش اینترنت در تلویزیون 
زمانــی تلویزیــون اصلی تریــن و محبوب ترین 
رســانه محســوب می شــد و خانواده هــا زمان 
زیــادی را برای دیــدن برنامه هــای تلویزیونی 
اینترنــت  ورود  بــا  امــا  می کردنــد.  ســپری 
تلفن هــای  در  آن  بــه  آســان  دسترســی  و 
هوشــمند، بهبود، تعدد و توسعه شبکه های 
بــه رقیبــی  اجتماعــی، رســانه های اینترنتــی 
جدی برای تلویزیون تبدیل شــدند )شــکیبا 

فر، 1397(.
صنعت تلویزیون در عرصه رقابت برای جذب 
مخاطــب با بازیگران متعددی رو به  رو اســت. 
در حالی که شبکه های تلویزیونی سنتی هنوز 
مــورد توجه تعــداد قابل توجهــی از مخاطبان 
هستند. اما تماشای تلویزیون به شیوه نوین 
غ از محدودیت هــای تلویزیــون ســنتی،  و فــار
پتانســیل زیــادی برای جــذب مخاطب ایجاد 

کرده است.
اینترنــت، سیســتمی جهانــی از شــبکه هایی 
کــه  کامپیوترهــای بــه هــم پیوســته اســت  از 
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بــرای  اســتاندارد  اینترنتــی  پروتکل هــای  از 
در  کاربــر  میلیاردهــا  بــه  خدمت رســانی 
اینترنــت  می کنــد.  اســتفاده  جهــان  سراســر 
که به وســیله تکنولوژی های  شــبکه ای است 
الکترونیکی، بی ســیمی و نوری به هم متصل 

شده اند. 
اینترنت بیش از هر فناوری دیگری در حیطه 
رســانه ای جدیــد، مفهــوم تغییر و تازگــی را در 
فرهنــگ معاصــر نشــان داده اســت. بهتریــن 
که می تــوان از اینترنت داشــت، یک  تصــوری 
شــبکه جهانی در هم تنیده از رایانه ها و دیگر 

ابزار رایانه ای است )ادواردز، 1996(.
ظهور اینترنت هر چند فعالیت های رسانه های 
کرد؛ اما  تصویری و مکتوب را آســان و ســریع تر 
بــه ایجاد شــبکه های اجتماعی نیز منجر شــد 
کم نقش رســانه های ســنتی و پیشــین  کم  که 

کم رنگ می کند. را 
رســانه های اجتماعــی نیــز بــه عنوان ســرآمد 
وب به شــمار می روند و توانسته اند بیشترین 
داشــته  اینترنــت  کاربــران  بیــن  در  را  نفــوذ 
باشــند، رســانه های اجتماعــی در مقایســه با 
رســانه های ســنتی ماننــد رادیــو، تلویزیــون 
کــه همچنــان مخاطــب زیــادی  و مطبوعــات 
دارنــد، از نظر جذب مخاطب رشــد بیشــتری 
کامال صعودی است،  دارند و روند رشد آن ها 
کــه این روند در رســانه های جمعی  در حالــی 
نزولی است و به مرور، تأثیرگذاری رسانه های 
اجتماعی نســبت به رسانه های سنتی بیشتر 

می شود )ایرنا، 1399(. 
و  نویــن  رســانه های  بــه  بایــد  عصــر  ایــن  در 
کــرد؛ زیــرا ایــن مســئله  اینترنــت توجــه ویــژه 
ارتبــاط تنگاتنگــی بــا آینــده رســانه در افق 20 
ســال آینده است. تمرکز بر آینده رسانه بدون 
توجــه بــه رقیبــی قدرتمنــد ماننــد اینترنــت، 
کــه جایــی در  چشــم اندازی نمایــان می کنــد 

عصر دیجیتال ندارد )لئون، 1388(.
از  کنــون  تا اینترنــت  و  رســانه  همــکاری 
طریــق ایجـــاد وب ســایت ها بــرای پشــتیبانی 
امــکان  و  تلویزیونــی  و  رادیــو  برنامه هــای 

ارائــه اطالعات بوده اســت، اینترنــت قابلیت 
عیــن  در  پــس  دارد،  اســتفاده  بــرای  زیــادی 
تهدیــد بــودن، می توانــد فرصتی باشــد برای 
ایجاد رقابت در محتوا و ســاختار ایجاد شــده 
کــردن  کــه در بــرآورده  در رســانه های ســنتی 
ماندنــد  عقــب  کمــی  مخاطــب،  انتظــارات 

)ساری، 1388(.
یکپارچگــی  ســاختاری،  تغییــر  مهم تریــن 
یــک  در  جمعــی  ارتباطــات  و  دور  ارتباطــات 
کــه همــان مفهــوم همگرایــی  رســانه اســت 
که به واســطه  متجلــی می شــود. ایــن پدیده 
دیجیتالــی شــدن، مهیا شــده، ایــن امکان را 
که محتواهــای مختلف مانند  فراهــم می کند 
صــدا و تصویــر در قالب یــک ســاختار، تولید، 
گســترده ای  پخــش و ذخیــره شــود و با طیف 
و  همــراه  تلفــن  رایانــه،  ماننــد  فناوری هــا  از 
تلویزیــون قابل دسترســی باشــد )ون دایک، 

.)1999
در عصــر دیجیتــال، بســیاری از امــور از طریق 
از  بســیاری  حجــم  و  شــده  انجــام  کامپیوتــر 
اطالعات از طریق فناوری در دســترس عموم 
گرفتــه اســت. اســتفاده از فناوری هــای  قــرار 
گســترده  دیجیتــال در ســر تا ســر دنیــا رایج و 
گونه فناوری ها  شــده و وابستگی بشــر به این 

به باالترین حد خود رسیده است.
در  ابــزاری  تنهــا  فنــاوری،  عصــر،  ایــن  در 
خدمــت سیســتم نیســت، بلکــه خــود، خالق 
سیستم های جدید است. در عصر دیجیتال، 
کسب  وکار و فناوری به دو عنصر جدایی  ناپذیر 
تبدیــل شــده و الزم و ملزوم یکدیگر هســتند. 
همچنیــن محصــوالت و خدمــات نیــز تحــت 
تأثیر ســونامی دیجیتالی شــدن قــرار دارند، به 
کاالها و خدمات جدیدی  که نــه  تنها  گونه ای 
و  کاالهــا  بلکــه غالــب  کرده انــد،  پیــدا  ظهــور 
خدمات سنتی نیز در این عصر، به مرور تحت 
نهایــت،  در  گرفته انــد.  قــرار  فناوری هــا  تأثیــر 
کــه بــه جــزء  امــروزه، فناوری هــای دیجیتــال 
الینفک زندگی انســان ها بدل شده اند، دارای 

ویژگی های خاصی هم هستند:
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ســرعت: در این عصر، پیشــرفت  و تحول 	 
کم تریــن زمان ممکــن اتفاق می افتد.  در 
کارها بــا راهبردهای مناســب به  کســب  و 
ســرعت رشــد می کنند و با استراتژی های 
بــه ســرعت از صحنــه رقابــت،  نادرســت 

حذف خواهند شد. 
گی های اساســی »عصر 	  دامنه: یکی از ویژ

و  صنایــع  دامنــه  دیجیتال«،گســترش 
کم رنگ شدن مرز صنایع است. بسیاری 
کارهــا بــه منظــور خلــق ارزش  کســب  و  از 
باالتــر در صنایــع بــه ظاهــر نامرتبــط نیــز 

فعالیت می کنند.
که چرخه 	  نوآوریمحــوری:در این عصــر 

کوتاه  ترین  عمر محصــوالت و خدمات به 
نــوآوری تنهــا  حــد خــود رســیده اســت، 
کســب  و  اســتراتژی ممکن برای موفقیت 
کارها اســت. سازمان ها برای موفقیت در 
عصــر دیجیتــال باید خالق و ریســک پذیر 
باشــند، از ابهام نترسند و همواره حرکت 
را به ســکون ترجیح دهنــد. در این عصر، 
نوآوری در ســازمان ها، دیگــر تنها وظیفه 
بلکــه  نیســت،  توســعه  و  تحقیــق  واحــد 
کلیــه واحدها باید تفکر نوآورانه داشــته و 

کنند. براساس آن عمل 
کســب  و 	  تجربهمحــوری: در ایــن عصــر، 

کارهــا بــرای بقــا و رقابــت، دیگــر تنهــا بــه 
ارائــه محصــول یــا خدمــت نمی  پردازنــد، 
بلکه آن ها، تجربه ســازی برای مشــتریان 
کســب درآمد  را بــه  عنــوان رویکــرد اصلی 
خود در نظر می  گیرند. ســازمان های این 
کــه ایجــاد حس خوب  عصــر بایــد بدانند 
کــه می توانــد ضامــن  در مشــتریان اســت 
موفقیتشان باشد. نکته الزم به ذکر است 
کــه تجربه  محوری در عصر دیجیتال، تنها 
منحصر به مشــتریان نیست و سازمان ها 
کارکنان نیز برنامه  باید برای تجربه سازیِ 

داشته باشند.
دادهمحــوری:بانــک جهانــی، داده را بــه 	 

 عنوان سوخت »اقتصاد دیجیتال« معرفی 

 می کنــد. داده بــه ســازمان های ایــن عصر 
گمان  کمــک می کند تا از فضــای حدس و 
ج شــده و بــه ســوی پیش بینی های  خــار
الهــام بخش و آزمــودن مســتمر فرضیه ها 
کننــد. امــروز داده هــا بینــش الزم  حرکــت 
را بــرای تصمیم گیــری فراهــم  می آورنــد و 
دوران تصمیم گیــری تنهــا بر پایه شــهود و 

احساسات به پایان رسیده است.
دیجــیتـــــال، 	  عصـــــر  در  پلتفـرممحــــوری: 

کـــرده اســـت و در  ماهیـــت بازارهـــا تغییـــر 
آن فعالیت هـــای اقتصـــادی، متفـــاوت از 
گذشته با رویکرد پلتفرمی انجام می شود. 
عصـــر  در  پیشـــرو  شـــرکت های  از  برخـــی 
دیجیتال، بـــا ارائه یک پلتفـــرم دیجیتال، 
امـــکان تعامل آنالین تعـــداد قابل توجهی 
ارائه دهنـــده خدمـــت را بـــا تعـــداد زیـــادی 
از مشـــتریان به ســـاده ترین شـــکل ممکن 
فراهـــم می کننـــد و از محـــل ارزش افزوده، 
ایجاد شـــده و تســـهیل ارتباط بیـــن آن ها، 

کســـب درآمـــد می پردازند. بـــه 
الگوریتممحــوری: امــروزه بیــش از پیش 	 

در  مصنوعــی  هــوش  گســترش  شــاهد 
تمامی ابعاد زندگی هستیم و در بسیاری 
اســت.  شــده  انســان  جایگزیــن  امــور  از 
هــوش  هــدف  تنهــا  انســان،  جایگزینــی 
مصنوعــی نبــوده و ایــن روزهــا همــکاری 
بــه انســان، بیشــتر  یــاری رســاندن آن  و 
گرفته اســت. به  از قبــل مــورد توجه قــرار 
عبارتــی، هوش مصنوعی به همان اندازه 
که می  تواند جایگزین ما باشــد، می تواند 
کنار ما به ایفای  بــه  عنوان یک مکمل در 

نقش بپردازد.
کوسیستم محوری 	  ا اکوسیســتممحوری:

یکــی از ویژگی هــای اصلی عصــر دیجیتال 
و  رقابــت  فضــای  کــه  مفهومــی  اســت، 
همکاری را بین کسب  و کارها عجین کرده 
کســب  کوسیســتم ســالم  اســت. در یــک ا
 وکاری، تمامــی اقدامات و تعامالت، حتی 
ارتباط با رقبا، به افزایش عملکرد و بازدهی 
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کوسیستم های  منجر می  شــود و همانند ا
زیستی، وجود یک عضو معیوب، می  تواند 
موجــب نارســایی در عملکــرد ســایر اعضا 
شــده و حتی آن مجموعه را تا مرز نابودی 

کامل پیش ببرد.
همگرایی رسانه ای

ترکیــب رســانه های قدیــم )ســنتی( و جدیــد 
بــرای انتشــار اخبــار، اطالعــات و ســرگرمی به 
گفته و  صــورت محتوا یا محصــول، همگرایی 
یا توزیع محتوا از طریق ترکیبی از رســانه های 
جدیــدی  فرصت هــای  کــه  جدیــد  و  ســنتی 
فراهــم می کنــد. در  بــرای صنایــع رســانه ای 
کانادایــی  اســتاد  لوهــان  دهــه )1960( مــک 
ارتباطات با جمله معروف رســانه همان پیام 
که رسانه، ما را به جامعه ای  کرد  است، اعالم 

جهانی رهنمون می سازد )الوسون، 2008(.
کثر  امروزه ســازمان های رســانه ای با بــه حدا
در  کــه  محتوایــی  از  اســتفاده  رســاندن 
گون تولید می شــود، قدرت  گونا پلتفرم هــای 
می کننــد.  منعکــس  را  همگرایــی  امکانــات 
اینترنــت بــه منبــع پایــدار اخبــار و اطالعــات 
بــا  رســانه ها  فنــاوری  اســت.  شــده  تبدیــل 
امــا رســانه های  هــر نســلی تغییــر می یابنــد، 
ســنتی با ظهــور فناوری دیجیتالــی، تحوالت 
شگرفی یافته اند و از سوی دیگر، شرکت های 
رسانه ای سنتی با شرکت های نوین رسانه ای 
ادغام شــده اند و الگوهای مصرف رســانه ای، 
زندگانــی مــا و جوامــع را تغییــر داده انــد. بــه 
عبارت دیگر، در حال حاضر، با پیشرفت های 
فناوری دیجیتالی و شبکه های ارتباطات راه 
دور، شــاهد ادغام رســانه های ارتباط جمعی 
ســنتی به درون شرکت های رسانه ای جدید 

هستیم )استرابوار، 2011(.
رســانه های  قدیمــی،  رســانه های  زمانــی، 
جدیــد بودنــد و رســانه های جدیــد در نقطــه 
مشــخصی از زمــان، قدیمــی تلقــی خواهنــد 
ایــن  کــه  بــاور هســتند  ایــن  بــر  شــد. برخــی 
فراینــد بــا فنــاوری هدایــت می شــود. برخــی 
دیگــر انگیزه های اقتصادی یــا حتی فرهنگی 

ح می کننــد و به باور برخــی دیگر، این  را مطــر
فراینــد بیشــتر مربــوط به مخاطب اســت. اما 
کــه همگرایــی رســانه ای، تحــول واقعی  ایــن 
نــه؟ دیــدگاه تکامــل و  یــا  را نشــان می دهــد 
تحــول رســانه ای از اشــتوبر بــرای روندهــای 
 جــاری همگرایی رســانه ای مفید و ســودمند

است. 
ح می کند:  اشــتوبر ســه مرحله توســعه را مطر

ابداع، نوآوری، و نهادینه شدن.
	 ابداع: تبدیل بیت هــای متمایزداده ای  

و  صــوت  و  متــن  و  صــدا  مثــل  آنالــوگ 
تفســیر به بیت هــای نامتمایــز داده های 

دیجیتال. 
	 کارگیری ابــداع به جهان   که به  نــوآوری: 

گرفتــن  زیــرا  می کنــد،  بررســی  را  واقعــی 
داده هــای رســانه ای دیجیتالــی شــده از 

کابل یا اینترنت، امکان پذیر شده است.
	 نهادینهشدن: اقتباس محیط در ایجاد  

کــه بــا عوامــل  یــک نهــاد مســتقل اســت 
فناورانه، فرهنگی و سیاسی در این مسیر 

در حال حرکت است.
نظریــه تکامــل و تحــول رســانه ای بــر ایــن باور 
که تحول و تکامل رسانه ها، همگرایی را  است 
تشکیل می دهد و ترکیبی از همه عواملی است 
که در فضــای واقعی و مجازی تأثیر می گذارد و 
همگرایــی متفاوتــی را شــکل می دهــد و ایــن 
مسئله، محیط و فضای رسانه ای را به سمت 
پیچیده تر شــدن سوق می دهد. مقایسه فضا 
و محیط رســانه ای نوین با محیط رسانه های 
کــه محیط رســانه ای  ســنتی، نشــان می دهد 
قبلــی بر اســاس مدل پخشــی بنا نهاده شــده 
کنترل بر محتوای  که مخاطبان قــادر به  بــود، 
گیرنده  پیام نبودند، یعنی مخاطبان، بیشــتر 
پیــام بودنــد. امــا در فضــای نویــِن همگرایــی 
رســانه ای، وســایل ارتبــاط جمعــی ســنتی بــا 
یکدیگــر و بــا فناوری هــای نویــن و اینترنــت و 
فضای مجازی ترکیب شده و محیط رسانه ای 
کتی،  کرده اســت )نزا تعاملی و جدیدی ایجاد 

.)1394
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رســانه ها در بســتر زمــان دچار تغییــر و تحول 
می دهنــد  تغییــر  را  جامعــه  و  می شــوند 

)ایزستین، 1979(.
 نظریــه تکامــل و تحــول رســانه ها بــر اهمیت 
کیــد  تأ رســانه  در  نوخاســته  پدیده هــای 
کــرده اســت و چارچوبــی بــرای تفســیر ظهــور 

رسانه های جدید است.
تلویزیون اجتماعی 

کارکــردی مســتقل دارد و  تلویزیــون هویــت و 
شــبکه ها و فضــای مجــازی نیــز دارای هویت 
جدید و مســتقل هســتند، امــا تلفیق این دو 
ســبب شــده تا شــاهد حضــور پدیده تــازه ای 
تحــت عنــوان تلویزیــون اجتماعــی1 باشــیم. 
مجــازی،  فضــای  حــوزه  بــه  تلویزیــون  ورود 
ســاده ترین تعریــف تلویزیــون اســت. رویکرد 
تلویزیون اجتماعی بــه عنوان یک تکنولوژی 
جدید، رویکــرد تلویزیون اجتماعی به عنوان 
تلویزیــون اجتماعــی  رویکــرد  یــک فعالیــت، 
و  اجتماعــی  رســانه های  تلفیــق  عنــوان  بــه 
تلویزیــون و رویکــرد تلویزیــون اجتماعــی بــه 
عنــوان یــک شــکل جدیــد از برودکســتینگ، 
که برای این علم جدید  پنج رویکردی اســت 
تلویزیــون  مبحــث  در  اســت.  شــده  تعریــف 
اجتماعی چشم انداز ما به سمت رویکردهای 
مبتنــی بر جامعه اســت در جهت اســتفاده از 

قدرت، رفتار و فناوری های افراد.
جنبــه اجتماعــی تلویزیــون، جدیــد نیســت 
برنامــه  اجتماعــی  تلویزیــون  اصطــالح  امــا 
کند  جدیــدی از خدمــات ویدئویــی را معرفی 
گــپ و متــن  کــه می تــوان هم زمــان از صــدا، 

کرد )بیر، 2007(. استفاده 
از  پشــتیبانی  هــدف  بــا  اجتماعــی  تلویزیــون 
که  گروهی  یــک تجربــه مشــترک تلویزیــون بــا 
در ســایت های شــبکه های اجتماعــی ماننــد 
فیس بوک و یوتیوب تعریف شده است، مطرح 
تلویزیون هــای  خدمــات  پذیــرش  می شــود. 
اجتماعــی از یــک ســو بــا افزایــش شــبکه های 

1  social TV

اجتماعــی و از ســوی دیگــر بــا دسترســی بــه 
برنامه هــای وب هدایــت می شــود. تلویزیــون 
کشــف مجــدد تلویزیون به  اجتماعــی شــامل 
عنــوان یــک فعالیــت مشــترک اســت. در دهه 
50، تماشــای تلویزیــون بــه طــور معمول یک 
فعالیــت جمعــی بــود، خانــواده و دوســتان در 
اتــاق نشــیمن اطــراف تلویزیــون جمــع شــده 
را  چیــزی  چــه  می کردنــد  انتخــاب  و  بودنــد 
کنشــی را در همان برنامه  کنند و چه وا تماشــا 
تلویزیون هــا   ،2000 دهــه  در  باشــند.  داشــته 
کاالیــی لوکس نیســتند و معمول اســت  دیگــر 
تلویزیــون  یــک  از  بیــش  معمولــی  خانــه  کــه 
داشــته باشــد. شــبکه های اجتماعی در حال 
اتــاق معمولــی خانــواده دهــه 50  جایگزینــی 
اســت. این جوامع مجازی می توانند به دور از 
کنند و مانند اتاق نشیمن  خانه گسترش پیدا 
ســنتی، آن هــا بــه طــور فزاینــده ای در اطــراف 
فیلم سازماندهی می شوند، حتی خانواده ها، 
دوســتان را در یک فضای ویدئویی مشــترک، 
کــه مرزهــای  بــه هــم وصــل می کننــد. جایــی 
بین رســانه های ســنتی و خدمات ارتباطی در 
کم رنــگ اســت، تلویزیــون اجتماعــی تنها  آن 
بخشــی از تحقیقــات در مورد محتــوا به عالوه 
که شــامل موســیقی اجتماعی،  ارتباط اســت 
عکس هــای اجتماعــی و موارد دیگر می شــود. 
امروز، پیشنهادهای تلویزیون های اجتماعی 
در نقشــه راه بســیاری از اپراتورها قرار دارد. در 
همیــن زمان، شــبکه های اجتماعی مبتنی بر 
وب مانند فیس بوک و مای اســپیس اقدام به 
جاســازی برنامه های ویدئویی در سایت های 
کاربــر و حتی محتــوای حرفه ای  خــود ،اعــم از 

کلیت، 2015(. کرده اند )مونت پتیت 
تلویزیون هــای  مفهــوم  تاریخــی،  نظــر  از 
کامال با خود تلویزیون ارتباط دارد  اجتماعــی 
و جدا کردن این دو حتی امروز دشوارتر است. 
ایجــاد  بــرای  ارتباطــات  و  محتــوا  همگرایــی 
رســانه های اجتماعــی، تلویزیــون اجتماعــی 
کرد )بورجــس، 2007(. را بــه واقعیــت تبدیل 
فرامــوش نکنیــم بازنــده نهایی میــدان رقابت 
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عصر رسانه ها، تلویزیون ها و حتی رادیو هایی 
کنند، زیرا  کــه از این پدیده نو غفلــت  هســتند 
بزودی با کاهش شدید مخاطبان خود مواجه 
گذر از تلویزیون سنتی به  خواهند شد. اما در 
تلویزیون اجتماعی همیشــه مشکالتی وجود 
گاهــی به بحــران بدل می شــود. حل  کــه  دارد 
که با درایــت و تصمیمات بهنگام  این بحــران 
توأم اســت می توانــد یک ارگان یا ســازمان را از 

ورطه نابودی نجات دهد.
نتیجه گیری 

چشــم انداز رســانه ها همیشــه درحــال تغییــر 
بوده، اما نه رادیو، ماشین چاپ و نه تلویزیون، 
رادیــو را بــه انــزوا متمایــل می کند، بلکــه تولید 
کنتــرل اخبــار از انحصــار رســانه های  محتــوا و 
سنتی، خارج و در اختیار رسانه های نوین و در 
گرفت.  نتیجــه در حوزه عملکرد مخاطبان قرار 
کاربــر بــه عنــوان یک  کــه دیگــر، هــر  بــه طــوری 
 تولیدکننده محتوا و یک رســانه مجزا، فعالیت 

می کند.
بایــد واقعیــت مخاطب محــوری رســانه های 
کــرد و آن هــا را بــه رســمیت  اجتماعــی را درك 
روی  بــه  را  نبایــد چشــمان خــود  شــناخت. 
محتــوای تولیــدی ایــن رســانه ها بســت؛ زیرا 
این هــا افــکار عمومــی و واقعــی مــردم اســت، 
بلکــه باید با اســتراتژی مناســب از این محتوا 
آن  از  اخالقــی  اصــول  رعایــت  بــا  و  بهره منــد 
کــرد تــا همــه، در جهــان رســانه ای  اســتفاده 

امروز، برنده باشند.
ارتبــاط جمعــی  در عصــر دیجیتــال، وســایل 
پیچیده ترین ابزار القای اندیشه ها و کارآمدترین 
هســتند. جوامــع  آرام  تســخیر  بــرای  ســالح 

گرچه در عصر ســنتی، انســان ها در ارتباطی  ا
رو در رو بــا یکدیگــر بوده انــد و رونــق و ترویــج 
روش هــای زندگــی از طریق همیــن ارتباطات 
کند و ضعیف همراه  رو در رو و با روندی بسیار 
بــوده اســت، ولــی بــا توجــه بــه فناوری هــای 
تکنولــوژی امــروزی، می تــوان به جــرأت بیان 
که قــدرت تکنولوژی به جایی رســیده  نمــود 
که جوامع بشــری به صورت آنالین با  اســت، 

هم در ارتباط بوده و همین باعث شده است 
تا ســبك ها و روش های زندگی، در سطح دنیا 
در حال چرخش و تغییر باشــد )خوشنویس، 
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گذر از رســانه های سنتی به نوین، باید در  در 
حــوزه عمومــی و ارتباطات بین فــردی، تمام 
کنار اســتفاده  تالشــمان را انجــام دهیم تا در 
بــودن  هــم  بــا  حــس  ایــن  فنــاوری،  ایــن  از 
کنونی، ما را  خدشــه دار نشــود. دنیای مدرن 
گوشــه گیری و جدا بودن از جامعه  به ســمت 
ســوق می دهــد، افتــادن در دام ایــن فناوری 
مــدرن، نباید ما را در بــازه زمانی حیاتمان، از 
کنار تمام محاســن  کند. در  بــا هم بــودن دور 
که شــاید نمونــه مهم آن، توانایی  این پدیده 
کســانی  گفتن و ابراز عقیده در مقابل  ســخن 
کــه نمی بینیم یا جرأت بــه زبان آوردن  اســت 
کشاندن و سپس  احساساتمان را نداریم، اما 
کاری بــس ســخت و  رهایــی ایــن خلوتکــده، 

شکننده است.
گذر از ســنت  امــروزه بــا پیشــرفت ارتباطات و 
بــه مدرنیتــه، جوامــع، دســتخوش تغییــرات 
همگانــی  رســانه های  شــده اند.  بســیاری 
ســطح  در  ماهــواره  و  تلویزیــون  ماننــد 
که در  جامعــه جایگاهــی بــه دســت آورده انــد 
ح شــده اند و  ســطح ملــی و بین المللــی مطــر
از   ... و  اقتصــاد  سیاســت،  فرهنــگ،  چــون 
طریــق رســانه های جمعــی جریــان می یابــد، 
شــکل های متفــاوت زندگی توســعه می یابند 

)خوشنویس، 1388(. 
رســانه های دیجیتال بر عکس رســانه ســنتی، 
می توانند مردم را از انسانیت دور و از خود بیگانه 
کنند. این رسانه ها نیاز به تماس های فرد _  فرد 
کاهــش و تــا حــدی تعریــف معنای انســان را  را 
تغییر دادند، از طرفی همین رســانه ها، نســلی 
کارآمد و دارای مشــکالت روانی به  آســان گیر، نا
که از واقعیت بســیار دور هســتند. بــار مــی آورد 

کلــی فراتر از نقــش خود در   رســانه ها بــه طور 
ترویــج مصــرف، بــه خوبــی می داننــد چگونه 
با ارائه نمونه های پیشــرفته تر، بر اشــتیاق ما 
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بــرای چیزهــای جدید بیفزاید و مــا را متقاعد 
کاالی قبلــی را می توان بــا چیزهای  که  کننــد 
و  ســرعت  داد.  تغییــر  یافتــه  ارتقــا  و  جدیــد 
ســودمندی تحــوالت فن شــناختی در عالقه 
کار  کســب آینده ای عــاری از نابرابــری،  مــا به 
ســخت، بیمــاری و تعــارض را، هــم می تــوان 
بیــش از حــد بهــا داد و هــم می تــوان ناچیــز 
قــرن 21، صدهــا  ایــن جــا در  امــا  انگاشــت، 
میلیــون نفر از مردم در فقر نابودکننده زندگی 
می کننــد، دچــار ســوء تغذیــه هســتند یــا بــا 
دسترســی محدود به آب آشامیدنی سالم، از 
گرســنگی می میرند. شــکاف بیــن فقیر و غنی 
گــذر ســنت  توســعه می یابــد. در نتیجــه ایــن 
کاراترین ابزار ما  به مدرن و پیشــرفت رســانه، 
در دگرگونــی، متأســفانه آن چیزهایــی اســت 
کــه بایــد اضطراری ترین نگرانی های ما باشــد 

)سرکیسیان، 1391(.
کــه قســمت  و در انتهــا نســل تــازه تکنولــوژی 
اعظــم آن بــر تلویزیــون جدید متمرکز اســت، 
بحث هــای زیــادی را در حــوزه دورنمــای آن 
کرده اســت ،پس به یاد داشــته باشیم  ایجاد 
نیســت،  تأثیــرات  تعیین کننــده  تکنولــوژی، 
بلکه خود این پدیده، محصول یک سیســتم 
که ما  خــاص اســت و تــا آن جــا پیش مــی رود 
از شــناخت و چالش هــای عوامل آن درمانده 
شویم. در نهایت، استفاده از این تکنولوژی، 
کامال متفــاوت از اهداف  رســیدن بــه اهدافی 

موجود را میسر می کند.
شــکوفایی  داد  نشــان  هــم  زمــان  گذشــت 
پایــان  معنــی  بــه  الزامــا  دیجیتــال،  فنــاوری 
عصــر چــاپ نیســت و شــاید بتــوان ایــن دو را 
در تفاهــم بــا هــم رشــد داد. این ابزار نــه تنها 
می توانــد بــه رقیبــی برای رســانه های ســنتی 
کــه حتی قــدرت تبدیل شــدن به  بدل شــود 
جایگزینــی در فرایندهــای مهــم اجتماعــی را 

کریمخانی، 1395(. دارد )زند 
کســی ایــن  کــه هــر  مــك لوهــان معتقــد بــود 
وســایل ارتباطــی را در اختیــار داشــته باشــد 
حتــی فرهنــگ عــام را نیــز تحــت نفــوذ دارد و 

گــر ارشــمیدس نقطــه اتکایــی می خواســت  ا
را  کنــد، مــن رســانه ها  را دگرگــون  تــا جهــان 

می خواهم تا جوامع را دگرگون سازم.
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