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چکیده
امروزه مصرف رسانه ها در سراسر جهان بسیار باالست و با پیشرفت فناوری، فرصت های 
بیشتری برای انتخاب مخاطبان در موقعیت ها، مکان ها و با رفتارهای مختلف در سراسر جهان 
ایجاد شده است. این فرصت، سپهر رسانه ای را گسترده ترکرده و شیوه ای را که مخاطبان در 
آن تعامل و استفاده می کنند، تغییر داده است. در دهه های اخیر، با توجه به تغییرات چشمگیر 
ّاوری، اقتصاد، سیاست و جامعه، نگرش و نقش مخاطبان رسانه در سراسر جهان به طور  فن
چشمگیری تغییر کرده و این امر به نوبۀ خود بر استراتژی های رسانه ای، تولید محتوا و همچنین 
تغییر مدل های تجاری تأثیر گذاشته است. در پژوهش پیش رو، با استفاده از روش تحقیق 
آینده پژوهی دلفی و با بررسی دیدگاه های ١۵ متخصص حوزۀ رسانه، عوامل مؤثر بر چگونگی 
مصرف مخاطبان آیندۀ رسانه بررسی شده است. یافته ها حاکی از آنند که در آینده مخاطبان 
هیچ گونه محدودیتی در نحوۀ مصرف، ابزار ارتباطی، زمان و مکان استفاده از رسانه ندارند 
و تحت هر شرایطی می توانند رسانه را مصرف کنند و از سوی دیگر نقش آنها می تواند بین 
فرستنده و گیرنده مدام در حال جابه جایی باشد(مدل ارتباطی تعاملی). این مخاطبان  قدرت 
انتخاب در میان طیف گسترده ای از محتوا و خدمات از پلتفرم های مختلف دارند و در نهایت 
آنها خود می توانند محتوا را تولید کنند و به مصرف کنندگانی هوشمند، تولید ـ مصرف کننده و 
تولیدکننده ـ طراح خدمت تبدیل می شوند که همۀ اینها بر اثر تقسیم بندی مخاطبان در محیط 

همگرایی رسانه ای است.
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١. مقدمه | د

اوری هــای پیشــرفته درتولیــد، زیرســاخت و دســتگاه های ارائــه  در حــال حاضــر بــا حضــور فنّ
محتــوا و خدمــات، مخاطبــان می تواننــد در هــر زمــان و هــر مــکان و بــا دســتگاه های دلخــواه 
خــود، رســانۀ مــورد عالقــه خــود را مصــرف کننــد. مخاطبــان نــه تنهــا پلتفــرم و ســرویس مورد 
نظــر خــود را می تواننــد انتخــاب کننــد، بلکــه می تواننــد چگونگــی اســتفاده و مشــاهدۀ آنهــا 
ــی همچــون  ــان تماشــا١ و قابلیت های ــی زم ــد جابه جای ــی مانن ــد. خدمات ــز انتخــاب کنن را نی
ــال  ــوای در ح ــای محت ــت تماش ــایت ها و قابلی ــازی وب س ــات، شخصی س ردشــدن از تبلیغ
حرکــت توســط دســتگاه های متحــرک و هوشــمند، قــدرت بیشــتری در مــورد نحــوه، زمــان و 
جایــی کــه مخاطــب می توانــد رســانه را مصــرف کنــد، ارائــه می دهنــد. بــا چنیــن پلتفرم هایــی 
ــد.  ــف ببینی ــی در دســتگاه های مختل ــار حت ــن ب ــس از پخــش چندی ــا را پ ــد برنامه ه می توانی
ایجــاد ایــن اکوسیســتم تلویزیونــی و حتــی زیرســاخت محتوایــی جدیــد ســبب شــده در عرض 
چنــد دقیقــه پیــام منتشــر شــود و میلیون هــا بیننــده از کشــورهای مختلــف را جــذب کنــد. برای 
مثــال، تماشــای آزمــون کــودک ١٢ ســاله در برنامــۀ اســتعدادیابی امریــکا٢، بیشــترین میــزان 
بیننــده را در فیســبوک (٣٩٣ میلیــون نفــر) دارد (ایــن کلیــپ در عــرض ٢۴ ســاعت، بیــش از 

. (RTL, 2017:5)(١٠٠ میلیــون نفــر بیننــده داشــته اســت
ــر  ــون را ب ــد تلویزی ــد، در حــال حاضــر می توانی همان طــور کــه در شــکل ١ مشــاهده می کنی
روی پلتفرم هــای مختلــف مشــاهده کنیــد (البتــه ایــن شــکل شــامل کاربــران رســانه های اجتماعی 
نیســت.) ایــن تقســیم بندی در صنعــت رســانه نیــز بــه این معنی اســت کــه مخاطبان امروز تقســیم 
شــده اند٣ و ایــن بــه منزلــۀ بــه چالش کشــیدن ســازمان های رســانه ای بــرای تــالش بــه منظــور ارائــه 

طیــف وســیعی از خدمــات بــه بیشــتر مخاطبــان خــود در ســطح قابــل قبــول اســت.
شــکل ٢ داده هــای مربــوط بــه ســهم مصــرف کننــدگان را ازانتخــاب و مصــرف دســتگاه های 
رســانه ای از اکتبــر ٢٠١٧ نشــان می دهــد۴. در ایــن نظرســنجی ۶٣ درصــد از پاســخ دهنــدگان 
اظهــار داشــتند کــه از یــک لپ تــاپ یــا رایانــه بــرای مصــرف محتــوای ویدئویــی خــود اســتفاده 
تی اســت. ایــن امــر حاکــی از آن  می کننــد کــه ایــن رقــم بیشــتر از مصــرف تلویزیون هــای ســنّ
ــه تماشــای ویدئــو در یــک دســتگاه واحــد نیســتند و بنابرایــن  ــان محــدود ب اســت کــه مخاطب
براســاس مــکان، هزینــه و ســلیقۀ شــخصی خــود می تواننــد دســتگاه مــورد نظرشــان را انتخــاب 
1.Time shifting
2.12 years old Darci Lynne’s audition in America’s Got Talent
3. Audience Fragmentation 
4. https://www.statista.com/statistics/803252/media-device-usage-worldwide/ 
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|د کننــد. عالوه بــر ایــن، در دهــۀ گذشــته شــاهد ظهــور صفحــۀ دوم بوده ایــم١. بــا اســتفاده از یــک 

دســتگاه رایانــه (معمــوًال یــک دســتگاه تلفــن همــراه ماننــد یــک گوشــی هوشــمند یــا تبلــت) 
می توانیــد یــک تجربــۀ پیشــرفتۀ مشــاهدۀ محتــوا را در یــک دســتگاه دیگــر ماننــد یــک تلویزیــون 
ــوی  ــگام تماشــای ویدئ ــر بزرگســال در هن ــون نف داشــته باشــید. در ســال ٢٠١۶، ۴۶/٧ میلی
تی، بــه محتویات یــک دســتگاه دیجیتال دیگر دسترســی پیــدا کردند. دیجیتــال یــا تلویزیــون ســنّ

شکل ١. سهم پلتفرم های مختلف در سراسر جهان از  ٢٠١٠ تا ٢٠٢٣ (میلیون)٢

شکل٢. سهم مصرف کنندگان از انتخاب و مصرف دستگاه های رسانه ای در سال ٢٠١٧

1. Second screen 
2. https://www.statista.com/statistics/324187/number-of-tv-households-platform/ 
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بنابرایــن، یکــی از چالشــی ترین مفاهیــم در عصــر همگرایــی رســانه ای بــا وجود این ســطح | د

از رقابــت رســانه  ها، مفهــوم جــذب و جلــب رضایــت مخاطــب اســت. اشــکال مختلــف تکثــر 
و تنــوع رســانه ای در تــالش بــرای جلــب رضایــت مخاطــب ایجــاد شــده اند؛ بــه همیــن منظــور 
ــا اســتفاده از نظریه هــای مختلــف ماننــد همگرایــی رســانه ای و اســتفاده  مخاطب شناســان ب
ــد مخاطــب  ــا بتوانن ــال روش هــای جدیــد مخاطب شناســی هســتند ت ــه دنب ــدی، ب و رضایتمن

انتخاب گــر و ســخت گیر را در میــان ایــن هجمــۀ رســانه ای جــذب کننــد.
ــاز خــود را  ــا مخاطــب نی ــواع رســانه ها مشــهود اســت، ام ــام در ان ــد پی ــر تولی ــد تکث هرچن
جســتجو و انتخــاب  می کنــد. در واقــع مخاطبــان امــروزی تبدیــل بــه یــک جــزء درگیرشــده در 
ــا امــکان انتخاب هــای زیــاد و برخــالف نظریــۀ مــک کوایــل،  اکوسیســتم رســانه ها شــده اند و ب
مخاطبــان جدیــد، بــر اکوسیســتم کنتــرل دارنــد. در نتیجــه ارائه دهنــدگان خدمــات در حــال حاضر 
بــه دنبــال خدماتــی هســتند کــه بتواننــد بیشــترین مصرف کننــده را جــذب کننــد. بــا عنایــت بــه این 

موضــوع، بحــث آینــدۀ مخاطــب١، در فراینــد ایــن تحقیــق مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
آنهــا از بلوک بندی  امــروزه حیــات و ممات ســازمان های رســانه ای بســتگی بــه درک راهبردی ِ
جدیــد مخاطــب دارد. چگونگــی ارتبــاط مؤثــر بــا ایــن مخاطــب پراکنــده و توزیع شــده، چالــش 
بزرگــی در مقابــل رســانه ها و ســازمان های رســانه ای در همــۀ دنیــا ایجــاد کــرده اســت. تولیــد 
محتــوای ســازگار بــا انــواع جدیــد پلتفرم هــای پخــش، راه اّولیــۀ مقابلــه بــا ایــن چالــش اســت. 
امــا تولیــد محتــوا در چارچــوب رســانه های گوناگــون، معضلــی جــدی اســت کــه هــم نیازمنــد 

ســرمایه گذاری و هــم تربیــت کارکنانــی آمــاده و ماهراســت (خجســته، ١٣٩۴: ٢).
شــاید مهم تریــن تغییــر در ایــن عرصــه، تغییر ماهوی معنــای واژۀ مخاطب اســت و مخاطبان 
بیشــتر و بیشــتر بــرای مصــرف كــردن و نیــز تمایــل بــه برخــورداری از خدمــات رســانه ای تشــویق 
شــده اند. در ایــن میــان برخــی معتقدنــد کــه واژۀ مخاطــب، بــه تولیــد ـ مصرف کننــده٢  کــه بــه 
معنــی همزمانــی تولیــد و مصــرف  محتــوای رســانه ای توســط مخاطــب اســت تغییر عنــوان داده 
ــه  ــز ب ــده٣ نی ــد ـ   مصــرف کنن ــوا، تولی ــد محت ــر از تولی ــه غی اســت (Toffler, 1981:53). ب
معنــی مشــارکت در ســایر فعالیت هــا ماننــد اشــتراک گذاری، الیــک گذاشــتن، توصیه هــا۴ و 
غیــره اســت. مصرف کننــدگان امــروز همچنیــن در منبع گروهــی۵ شــرکت می کننــد ـ جایــی کــه 

1. whom
2. produsage
3. prosumer
4. Recommendations and commenting
5. crowdsourcing
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|د یــک جامعــه، در حــال توســعۀ خدمــات درخواست شــده یــا نــوآوری توســط خودشــان اســت.

ــتفاده از  ــد: اّول؛ اس ــه می کن ــد را تجرب ــان رش ــال حاضــر دو جری ــانه در ح ــت رس صنع
تی بــه عنــوان بخشــی از همگرایــی چنــد پلتفرمــی  اوری هــای جدیــد توســط رســانه های ســنّ فنّ
ــد  ــد (مانن ــات و پلتفرم هــای جدی ــه ضــروری اســت. دوم؛ محتوی ــرای توســعۀ فناوران ــه ب ک
پلتفرم هــای رســانه ای اجتماعــی) کــه پــس از توســعۀ رســانه های نویــن شــامل تعامــل، 
همگرایــی و محتــوای تولیدشــده توســط کاربــر بــه وجــود آمــده اســت. ایــن ارتبــاط جدیــد پویا 
ــازار رســانه های پیشــرفته و توســعه یافته به طــور  ــان، در ب ــان رســانه ها و مخاطب ــده می و پیچی
گســترده  دیــده می شــود. ایــن چارچــوب نظــری بــرای پژوهــش در مــورد رفتارهــای مخاطبــان 
و عــادات مصرفــی آنهــا بســیار مهــم اســت. در ایــن مقالــه بــا توجــه بــه مباحــث مطرح شــده و 
ــاوری،  اقتصاد، سیاســت   بــا درنظرگرفتــن نقــش مهــم و تأثیرگــذار رونــد ســریع تغییــرات در فنّ
و فرهنــگ در تولیــد و پخــش رســانه ای، عوامــل تأثیرگــذار بــر مخاطبــان مــورد مداقــه قــرار 
ــا خصوصیــات جدیــد در  ــان ب ــه درخواســت های مخاطب گرفته انــد. نحــوۀ مطلــوب پاســخ ب
ســپهر رســانه ای از طریــق بررســی رونــد تحــوالت مخاطــب و افزایــش توانمندی هــای او در 
ــن  ــی اســت کــه در ای ــه مباحث ــر رســانه های جمعــی، ازجمل ــوع و تکث ــن حجــم از تن ــر ای براب

مقالــه بــه آن پرداختــه شــده اســت.

٢. هدف تحقیق
ــده در ســپهر  ــروزی و آین ــی ام ــان رســانه     های جمع ــق درک مخاطب ــن تحقی ــی ای هــدف اصل
رســانه ای جدیــد کشــور اســت. چگونــه آنهــا طــّی دهه هــای اخیــر تغییــر کرده انــد (نقش هــا، 
ــاوری و...) و پیش بینی هــا  انتظــارات و ...)، عوامــل مؤثــر بــر رفتــار آنهــا (ماننــد جامعــه، فنّ
در مــورد اینکــه نقــش آنهــا در آینــده چــه خواهــد بــود. تحقیقــات در ایــن زمینــه بــرای 
رســانه های جمعــی امــروزی بســیار مهــم و بــاارزش اســت؛  به خصــوص بــرای ســازمان 
صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران کــه در طــول دهه هــای گذشــته بــا رقابــت زیــادی 
ــان  های  ــی، پیام رس ــی اینترنت ــی و تلویزیون ــبکه های رادیوی ــل ( ش ــد داخ ــای جدی از پلتفرم ه
ــی و...) و خــارج کشــور (شــبکه های ماهــواره ای، پیام رســان های خارجــی، بازی هــای  داخل
ــرای جــذب  ــی عملکــرد و سیاســت های خــود ب ــه بازبین ــاز ب ــوده  و نی ــه رو ب آنالیــن و...) روب
ــی ایــن تحقیــق آن اســت کــه نحــوۀ  ــر ایــن اســاس، پرســش  اصل ــان دارد. ب و حفــظ مخاطب
رویارویــی ســازمان های رســانه ای بــا رونــد تحــوالت مخاطــب از مخاطــب منفعــل بــه کاربــر 

فعــال، هوشــمند و طــراح خدمــت چگونــه بایــد باشــد؟ 
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٣. تعریف مفاهیم| د

پیــش از پرداختــن بــه ادبیــات موضــوع و مــرور چارچــوب نظــری بحــث، برخــی از مفاهیــم 
مهــم ایــن مقالــه را کــه نیازمنــد تعریــف نظــری و عملیاتــی هســتند تعریــف می کنیــم:

ــه  رســانه های نویــن: رســانه های ارتبــاط جمعــی را می توانیــم برحســب قابلیــت تعامــل ب
ــی»،  ــانه های «چاپ ــته بندی، رس ــن دس ــم. در ای ــته بندی کنی ــد» دس تی» و «جدی ــنّ ــۀ «س دو گون
«ســینما» و «رســانه های الکترونیکــی» شــامل رســانه های الکترونیکــی آنالــوگ مثــل رادیــوی 
ــون  ــو و تلویزی ــل رادی ــال (مث ــی دیجیت ــانه های الکترونیک ــوگ و رس ــون آنال ــوگ و تلویزی آنال
تی» محســوب می شــوند. همچنیــن «تلویزیــون  دیجیتــال)، جــزو گونــۀ «رســانه های ســنّ
اینترنتــی١»، «تلویزیــون پروتــكل اینترنــت٢» و «تلویزیــون اجتماعی٣»، جزو دســتۀ «رســانه های 

نویــن» محســوب می شــوند کــه قابلیــت تعامــل دارنــد.
و  رســانه ای  قالب هــای  درهم آمیختــن  رســانه ای،  همگرایــی  رســانه ای:  همگرایــی 
ــود  ــه  وج ــانه را ب ــت رس ــی صنع ــول اصل ــال، تح ــای دیجیت ــا در قالب ه ــازی آنه یکپارچه س
ــرای توصیــف دنیــای فعلــی  ــا حــدی تفســیرگر مناســبی ب ــر پنــج A۴ ت آورده انــد. شــاید تعبی
ــا هــر وســیله ای  ــه هــر اطالعاتــی و ب ارتباطــات باشــد. هرکــس، هــر زمــان و در هــر جــا،  ب
کــه بخواهــد دسترســی دارد. در تفســیری دیگــر، از ســه ۵C، یعنــی «یکپارچگــی، ترکیــب و 
همگرایــی» اســتفاده شــده اســت (خجســته، ١٣٩۶: ۶). مثالــی كــه در شــکل ٣ نشــان داده 
ــا  ــد ت ــی می کن ــا رســانه های اجتماعــی همگرای ــی ب ــون تعامل ــی اســت کــه تلویزی شــده، جای
خدمــات جدیــدی بــه نــام تلویزیون هــای اجتماعــی ایجــاد کنــد کــه ایــن خدمــات جدیــد در 

ــه شــده اند. ــیار پذیرفت ــی بس ســطح جهان
ــر  ــدد و متکث ــای متع ــه گونه ه ــتری اســت ک ــانه ای بس ــی رس ــپهر جهان ــانه: س ــپهر رس س
ــوا  ــد محت ــبکه های تولی ــی، ش ــبکه های اجتماع ــا، ش ــا، رادیوه ــل تلویزیون ه ــانه ها از قبی رس
توســط کاربــران، شــبکه های گوناگــون تلویزیــون هوشــمند و ده هــا گونــۀ دیگــر از رســانه ها، 
مرزهــای کشــورها و جوامــع بــا فرهنگ هــای گوناگــون را در محاصــره و پوشــش قــرار می دهند 

(علی عســکری، ١٣٩۴: ٢٠‑٢١) (شــکل ٣).
مخاطــب: مخاطــب کســی اســت کــه داوطلبانــه بــه محتــوا یــا رســانۀ معینــی روی مــی آورد. 

1. OTT and online video
2. IPTV
3. Social Television 
4. Anybody, Anytime, Anywhere, Anything and Any Device
5. Consolidation, Conglomerate, Convergence
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|د واژۀ مخاطــب مدتهــا ســت کــه در فراینــد ارتباطــات جمعــی بــه اصطــالح رایجــی تبدیــل شــده 

اســت؛  بــرای اشــاره بــه «دریافــت کننــدگان» در مــدل ســادۀ خطــی (منبــع، مجرا/کانــال، پیــام، 
ــه شــده اســت.  ــرات)، کــه توســط پیشــگامان حــوزۀ رســانه پژوهشــی ارائ ــده، اث دریافت کنن
ــدگان،  ــه خوانن ــاده ب ــور س ــه ط ــق آن «مخاطــب» ب ــه طب ــاده ای وجــود دارد ک ــان جاافت گفتم
ــوا و نمایشــی اشــاره دارد.  ــا هــر محت ــدگان و شــنوندگان یکــی از کانال هــای رســانه ای ب بینن
ــز یکــی از  ــۀ ارتباطــات جمعــی و نی ــن یکــی از شــاخه های موضــوع مطالع ــن واژه همچنی ای

ــد. ــی را مشــخص می  کن ــی پژوهش هــای تجرب حوزه هــای اصل

شکل ٣. سپهر رسانه ای جدید و در حال توسعه

شــکل ٣، فضــای رســانه ای و ســپهر رســانۀ در حــال تکامــل را نشــان می دهــد کــه در آن 
مخاطبــان خدمــات را انتخــاب، طراحــی، تولیــد و حتــی توزیــع می کننــد و حتــی آمــار خــود 
را بــرای تجزیــه و تحلیــل و ارزیابــی عملکــرد و ارائــه خدمــات مناســب و هدفمنــد بــر اســاس 

ترجیحــات خــود، بــه تأمین کننــدگان خدمــات می دهنــد.

۴. پیشینۀ تحقیق
۴‑١. آینده پژوهی مخاطب رسانه

عمومــاً آینده پژوهــی در حــوزۀ فعالیت هــای ســازمان صــدا و ســیما، از زمینه هــای مــورد 
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عالقــۀ پژوهشــگران خصوصــاً دانشــجویان دانشــگاه صــدا و سیماســت. ازجملــه پژوهش های | د

مطــرح انجــام شــده در چنــد ســال اخیــر می توانیــم بــه پایان نامــۀ هــادی البــرزی و ســیدنصرالله 
ــۀ علمــی ـ پژوهشــی اســتخراج شــده  ساداتی ســاری اشــاره کنیــم کــه از هــر کــدام چنــد مقال
ــدۀ  ــب آین ــیما در قال ــازمان صــدا و س ــردی س ــای راهب ــف آینده ه ــا تعری ــا ب اســت. در اینج
مطلــق، آینــدۀ مــوازی، آینــدۀ مکمــل و آینــدۀ ســایه ای و بــا اســتفاده از روش دلفــی، دیدگاه های 
٢٠ صاحبنظــر بررســی شــده اند. روندهــای طی شــده نشــان می دهنــد کــه بــه ترتیــب حضــور 
مــوازی در فضــای اینترنــت در ردۀ اّول، حضــور مکمــل در فضــای اینترنــت در ردۀ دوم، 
حضــور مطلــق در فضــای اینترنــت در ردۀ ســوم و حضــور ســایه ای در فضــای اینترنــت در ردۀ 
چهــارم قــرار دارنــد. در بحــث آینــدۀ مطلــوب نیــز از بیــن آینده هــای راهبــردی، آینــدۀ مطلــوب 
ســازمان صــدا و ســیما در ١٠ ســال آینــده، حضــور مــوازی در فضــای اینترنــت دانســته  شــده 
اســت. بــا توجــه بــه ایــن آینــده، ســازمان صــدا و ســیما در ١٠ ســال آینــده در کنــار رســانه های 

تی، بــرای بهره منــدی مســتقل و یکســان از اینترنــت اقــدام خواهــد کــرد. ســنّ
رســالۀ ســیدنصرالله ساداتی ســاری در مــورد آینده پژوهــی حــوزۀ برون مــرزی رســانۀ ملــی 
در افــق ١۴٠۴ از دیــدگاه صاحبنظــران رســانه و ارتباطــات اســت کــه در ایــن خصــوص  بــا 
توجــه بــه اهمیــت حــوزۀ برون مــرزی صداوســیما، در چهــار ُبعــد نیــروی انســانی، فنــاوری، 
ســاختار و اســتراتژ ی، دیــدگاه صاحبنظــران رســانه و ارتباطــات درخصــوص آینــدۀ مطلــوب و 
محتمــل حــوزۀ برون مــرزی رســانۀ ملــی در افــق ١۴٠۴ شناســایی شــده اســت. بدین منظــور، 
ــانه و  ــران رس ــط صاحبنظ ــی، توس ــتفاده از روش دلف ــا اس ــن و ب ــوالت تعیی ــدادی از مق تع

ــده اند. ــنجی ش ــل اعتبارس ــرزی و بین المل ــوزۀ برون م ــات در ح ارتباط
همچنیــن موضــوع مخاطــب در پژوهش هــای بین المللــی همچــون مخاطبــان اروپــا: 
٢٠٢٠ و فراتــر از آن، مســتندات پــروژۀ چشــم انداز ٢٠٢٠ ســازمان اتحادیــۀ پخــش برنامه های 
ــاالت و گزارش هــای  ــن مق ــه اســت. در ای ــرار گرفت ــورد بحــث و بررســی ق ــی و ... م اروپای
ــدی  ــار مخاطــب و بلوک بن ــرات اساســی و مــداوم رفت ــر تغیی ــز ب ــر و روز آمــد جهانــی نی معتب

ــان در دســته های جدیــد رســانه ای در ســپهر رســانه ای نویــن تأکیــد شــده اســت.  مخاطب
ــان  ــان (Das & Ytre-Arne: 2018) اذع ــدۀ مخاطب ــورد آین ــات در م ــن تحقیق آخری
دارنــد کــه در آینــده ای کــه مــا پیــش  رو داریــم، بایــد بــه چالش هــا و نگرانی هــا در مــورد بهتریــن 
منافــع مخاطبــان توجــه زیــادی داشــته باشــیم، ضمــن اینکــه بیــان می کننــد کــه اینترنــت اشــیاء 

تأثیــر و تغییــر زیــادی بــر روی مخاطبــان ایجــاد کــرده اســت.
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|د ۴‑٢. مدل های ارتباطی رسانه

۴‑٢‑١. مدل خطی ارتباطات
ــتین مدل های ارتباطــی و  ــی از نخس ــوان یک ــه عن ــدل خطــی ارتباطــات (هارولد الســول)، ب م
تأثیرگذارترین مــدل مطــرح شــده اســت. به زعــم الســول، وســایل ارتباط جمعــی، مجموعــه ای 
به هم پیوســته تشــکیل می دهنــد و بــا هــم ترکیــب و هم افــزا می شــوند. ایــن مجموعــه بــا نــام 
الگــوی الســول معــروف و شــامل پنــج عنصــر: «چــه کســی، چــه چیــزی، از کــدام مجــرا، بــا 
چــه کســی و بــا کــدام نتیجــه» اســت. بــه نظــر الســول، بــا توجــه بــه عناصــر تشــکیل دهنــدۀ 
ــر کنیــم. از ترکیــب غایــی  ارتباطــات، می توانیــم ســاخت یابی آنهــا را پیش بینــی و تحقق پذی
ــاط، مجموعــه ای حــاوی دو نــوع ســاخت شــامل زیر ســاخت ها و رو ســاخت ها  عناصــر ارتب

ــد. فراهــم می آی

شکل ۴. مدل ارتباطات السول

زیر ســاخت ها١ یــا ابــزار فناورانــه ارتبــاط، مجموعــه ای بــه هــم پیوســته و متشــکل اند کــه 
بــا نیرویــی همســاز عمــل می کننــد و در جامعــۀ انســانی اثراتــی ویــژه بــر جــای می گذارنــد. 
ــکار  ــه ها و اف ــررات و اندیش ــازمان ها، مق ــه، حــاوی س ــا عناصــر غیر فناوران رو ســاخت ها٢ ی
مرتبــط بــا ارتباطات انــد کــه در رابطــه ای تعاملــی بــا زیر ســاخت قــرار دارنــد. بدین ترتیــب از 
نظــر الســول، هــر دو نــوع ســاخت (زیر ســاخت ها و رو ســاخت ها)، از هــم تأثیــر می پذیرنــد 

(کاســتلز، ١٣٩٣: ٢١).
۴‑٢‑٢. نظریۀ استفاده و رضامندی

نظریــۀ اســتفاده و رضامنــدی ضمــن فعــال انگاشــتن مخاطــب، بــر نیازهــا و انگیزه هــای وی 
در اســتفاده از رســانه ها تأکیــد می کنــد و بــر آن اســت کــه ارزش هــا، عالیــق و نقــش اجتماعــی 
مخاطبــان مهــم اســت و مــردم براســاس ایــن عوامــل، آنچــه را می خواهنــد ببیننــد و بشــنوند 

ــد. انتخــاب می کنن
ــانه ها  ــردم از رس ــرا م ــه چ ــن اســت ک ــدی ای ــتفاده و رضامن ــۀ اس ــی نظری پرســش اساس
ــه اجمــال  ــد؟ پاســخی کــه ب ــه کار می گیرن ــرای چــه منظــوری ب ــا را ب ــد و آنه اســتفاده می کنن
داده می شــود ایــن اســت کــه مــردم بــرای کســب راهنمایــی، آرامــش، ســازگاری و اطالعــات 
.(McQuail, 2010,20) ــد ــتفاده می کنن ــانه ها اس ــت شــخصی از رس و شــکل گیری هوی
1. Infrastructures
2. Superstructures
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براســاس نظــر هنــری جنکینــز، «همگرایــی بیشــتر از یــک تغییــر ســادۀ فناورانــه اســت» 
(جنکینــز، ٢٠٠۴). ترکیبــی از تغییــرات فناورانــه، صنعتــی، فرهنگی و اجتماعی در شــیوه های 
اســتفاده از رســانه در فرهنــگ ماســت ... همگرایــی رســانه ای بــه وضعیتــی اطــالق می شــود 
ــد رســانه ای همســو می شــوند و محتــوای رســانه ای به طــور مؤثــر  کــه در آن سیســتم های چن
در آن جریــان می یابــد (جنکینــز، ٢٠٠۶). تغییــرات ســاختاری مهــم در روش مصــرف مــردم 
از رســانه ها در ذیــل ایــن پدیــده بــه وجــود آمده انــد، زیــرا رســانه ها (امــا نــه فقــط رســانه های 
الکترونیکــی و دیجیتالــی) توانایــی مــا را بــرای برقــراری ارتبــاط گســترش داده انــد. جنکینــز 
ــه  ــان رســانه ای می شــود ک ــار مهاجــران مخاطب ــد باعــث رفت ــن فراین ــه «ای ــد ک ــد می کن تأکی

تقریبــاً هــر جــا بــرای جســتجوی ســرگرمی دلخــواه خــود هســتند» (جنکینــز، ٢٠٠۶، ۴٣).

۵. روند تحول و تبدیل مخاطب به کاربر و طراح خدمت
ــوۀ  ــوان بالق ــه ت ــی از آن اســت ک ــرن ١٩ حاک ــان در ق ــات مخاطب ــارۀ گرایش ــات درب تحقیق
ــدۀ جداشــده،  ــر روی بینن ــز ب ــه می شــد و تمرک ــده گرفت ــی نادی مخاطــب در مشــارکت عموم
تأثیرپذیــر از اثــرات اجتماعــی رســانه و مصرف کننــدۀ صــرف بــوده و نقــش ســرگرم کننده بــا 
ــد.  ــل بوده ان ــرای مؤسســه های رســانه ای قائ ــاال ب ــرد فرهنگــی و قــدرت ایدئولوژیــک  ب کارب
ــا  ــد ت ــکار می رفتن ــای شــهروندان ب ــی برودکســترها بیشــتر در معن ــات عموم ــان خدم مخاطب

.(Lowe, 2010, 134) ــاص ــۀ خ ــک جامع ــای ی ــا اعض ــدگان ی مصرف کنن
ــام  ــه ن ــوب و ب ــر محس ــاً نظاره گ ــم عمدت ــان قدی ــه، مخاطب ــویۀ اّولی ــای یکس اوری ه در فنّ
«مخاطبــان تــوده وار» توصیــف می شــدند. «تــوده» مفهــوم جدیــد و محصــول شــرایط جدیــد 
جوامــع شــهری و صنعتــی مــدرن و بــا گســتردگی زیــاد و گمنامــی مردمانشــان بــود. برخــی از 
ــاد. مفهــوم  ــراد زی ــد از: تأثیرگــذاری همزمــان و اف ــوده وار عبارت ان ویژگی هــای ایــن شــرایط ت
مخاطــب در روزهــای نخســت گســترش پژوهش های ارتبــاط جمعی، به جمــع دریافت کنندگان 
واقعــی یــا مــورد نظــر پیامهــا (در نقطــۀ پایــان فراینــد خطــی انتقــال اطالعــات) اطــالق می شــد. 
ایــن مخاطبــان معمــوًال هــدف تبلیغــات و اثرگــذاری رســانه ها یــا عمــوم مردمــی بودند کــه اخبار 

.(Livingstone, 2005,41)  و برنامه هــای ســرگرم کنندۀ رســانه ها را می خریدنــد
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 (Lugmayr, 2010)شکل ۵. روند تحوالت مخاطب

در تولیــد ـ  مصرف کننــده کــه بــه مــوازات شــبکه های اجتماعــی ایجــاد شــده،  مفهــوم  
«مصــرف١» نشــان می دهــد در دوران معاصــر، مفهــوم کاربــران اینترنــت نه تنهــا مصرف کنندگان 
محتــوای آنالیــن، بلکــه تولیدکنندگان نیز هســتند (Ritzer et al, 2012:385). ایــن واژه از دو 
واژۀ تولید کننــده و مصرف کننــده بــه وجــود آمــده اســت کــه بــرای توصیــف حالتــی بــکار می رود 
ــد.  ــۀ خــود مشــارکت می کن ــورد عالق ــد محصــوالت م ــده در طراحــی و تولی ــه مصرف کنن ک
در ایــن صــورت پرســش های مــا در بخــش «مخاطــب» یــا «چــه کســی» کــه بخشــی از مکتــب 
فراینــدی الســول اســت، بــه ایــن پرســش ها منتــج می شــوند: فناوری هــای جدیــد چــه نقشــی را 
در تغییــرات نیازهــای مخاطــب بــازی می کننــد؟ مفهــوم مخاطــب در آینــده دچــار چــه تغییراتــی 

.(O’Neill et al, 2013:5)می شــود؟ در ایــن مــورد نقــش شــبکه های اجتماعــی چیســت؟
در وهلــۀ اّول، اغلــب رونــق در اینترنــت و اســتفاده از آن از ســوی مصرف کننــده و رونــد 
مصــرف  (Ritzer et al., 2012:390) کاربــر اینترنــت را در ذهــن متبــادر می ســازد و از آن 
م اســت، فــرد از یــک کاربــر منفعــل، بــه یــک  مفهــوم مخاطــب درک نمی شــود؛ امــا آنچــه مســلّ
کاربــر فعــال تبدیــل می شــود. در واقــع مخاطبــان در ایــن دیــدگاه بــه صــورت غیرمســتقیم بــه 
بــازی در عرصــۀ رســانه می پردازنــد، در ایــن جامعــه نقــش بســیاری از مخاطبــان بــه کاربــران 
ــد،  ــا می کنن ــدی ایف ــه و قدرتمن ــل مالحظ ــه نقــش قاب ــراد در جامع ــرده اســت و اف ــر ک تغیی
شــرکت در تولیــد محتــوای متنــوع و آنالیــن از طریــق آنهــا انجــام می شــود و نظــرات و 
ــال  ــرای مث ــتقیم ـ ب ــا غیرمس ــری ی ــای خب ــا و گروه ه ــق وبالگ ه ــح از طری ــای صری بحث ه

1. prosumption
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بــه صــورت غیرفعاالنــه ـ از طریــق رفتــار آنالیــن آنهــا هنــگام مصــرف اخبــار آنالیــن از طریــق | د

منابــع انتخــاب شــده توســط خــود آنهــا ارائــه می گــردد. 
ایدۀ محتوای تولید شده توسط کاربر به عنوان مفهوم مصرف نیز مربوط به استفادۀ آنالین از 
 .(Gulbrandsen & Just, 2011:81) خدمات اجتماعی به عنوان رسانۀ تعاملی و دوسویه است
با ظهور رسانه های نوین، گیرنده و ارائه دهندگان محتوا (اگر هنوز هم بتوانیم تمایزی بین دو طرف 
فرستنده و گیرندۀ پیام در همه جا قائل شویم)، نقش دوگانۀ مصرف کنندگان و همچنین تولیدکنندگان 

محتوا را بر عهده دارند.

 (Hernández-Serrano, 2017) شکل ۶. چارچوب مفهومی: مشارکت مخاطبان در حوزۀ خبر

همان طورکه در شکل ۶ نشان داده شده است، بدین ترتیب  مخاطب به مخاطبی با عنوان 
پرودیزاینر١ تغییر خواهد کرد. این نوع مخاطب قابلیت دسترسی، انتخاب، تولید و توزیع محتوا 
را دارد. مخاطب، طراحی، خلق و اصالح محتوای پیام های ارتباطی را می تواند شخصاً برعهده 
داشته باشد. محتوای خبری به یک مکالمۀ در حال تکامل از طریق رسانه های اجتماعی و ابزارهای 
تولید محتوای مشارکتی  تبدیل شده که با استفاده از طراحان شخصی بیشتر در دسترس است و 

دموکراسی بیشتری در تولید اخبار و روند گردش اخبار به وجود می آید.
نمونــۀ دیگــری از فعالیت هــای مخاطبــان کــه به عنــوان فرهنــگ جدیــد رســانه های دیجیتــال 
مطــرح اســت، کنشــگری تماشــاگران اســت کــه بــا اینترنــت و پتانســیل مشــارکتی همــراه اســت. 
مهم تریــن تغییــر در رســانه های اجتماعی، ایجاد احســاس توانمندســازی در مخاطبــان و مقاومت 
در برابــر جریــان اصلــی اطالعــات اســت (Ross & Nightingale, 2003:120). فعالیــت در 

1. prodesigner
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|د شــبکه های اجتماعــی و ســایر جوامــع آنالیــن بــه مخاطبــان اجــازه می دهــد تــا بــه ارائــه داســتان ها، 

روش هــای تفکــر و تاریخچه هــای فرهنگــی کــه بــرای هویــت شــخصی آنهــا مهــم اســت بپردازنــد 
کــه در برنامه ریــزی رســانه های جریــان اصلــی از ایــن امــر غفلــت می شــود. در آشــکارترین حالــت 
اوری هــای ارتباطــات می توانــد مخاطبــان را  فعالیــت مخاطبــان در زمینــۀ سیاســی، تحــوالت در فنّ
بــه اســتفاده و توســعه بــرای تظاهــرات در برابــر جریــان اصلــی سیاســی و حمایــت از فرصت هــای 
جایگزیــن بــرای مداخلــه در قــدرت تشــویق کنــد (De   Jong et al. 2005:20). بــرای مثــال، 
قیــام و فعالیت هــای سیاســی میــدان تیانانمــن در ســال ١٩٨٩، کــه در آن فنــاوری اصلــی ارتباطات 
خبــری اتصــال دســتگاه فکــس بــود (Calhoun, 1989:59) یــا «بهــار انقالبهــا» در مصــر یــا 
لیبــی کــه نتیجــۀ اســتفاده از تلفن هــای همــراه و شــبکه های اجتماعــی ماننــد توئیتــر و فیســبوک 
ــا ایــن حــال، پرســش  ــاوری در فعالیت هــای سیاســی اســت. ب ــود، حاکــی از نقــش اصلــی فن ب
اصلــی در اینجــا نقــش مخاطبــان در ایــن بــازی اســت و نحــوۀ تکامــل و تحــول فعالیــت آنهــا در 
فرهنگ هــای رســانه ای جدیــد کــه اشــکال روابــط اجتماعــی میانجــی را نشــان می دهــد. هــر چنــد 
تی رســانه، مفهــوم مخاطبــان فعــال بــرای روزنامه هــا، رادیــو یــا تلویزیــون،  در قالــب پارادایــم ســنّ
بــا مفهــوم حــوزۀ عمومــی ارتبــاط داشــت (Habermas et al, 1964:51). روشــن اســت کــه 
دسترســی بــه اینترنــت بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش یافته و دسترســی بــه اطالعــات و بحث را 

. (Sparks, 2005:40) افزایــش داده اســت
  (Duncombe, 2002,18) .فعالیت سیاسی همانند فعالیت فرهنگی با مفهوم مقاومت همراه است
مقاومت فرهنگی را «فرهنگی که به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه مورد استفاده قرار می گیرد، به طور مؤثر 
یا غیرمؤثر، برای مقاومت یا تغییر شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم» می داند؛ بنابراین مخاطبان 
پتانسیل هر دو مفهوم فعالیت یا مقاومت را دارند. فعالیت های رسانه ای اغلب با مفهوم رسانه های 
جایگزین درجامعه ارتباط دارند. مخاطبان و خوانندگان فعال امروزی در هنگام نیاز، از فرم های جایگزین 

.(Downing, 2003:635) رسانه ها که به طور معمول فعال اند، استفاده می کنند
بحث دیگری که توسط جنکینز١ درخصوص کنشگری مخاطبان مطرح شده، پتانسیل فرهنگ 
مشارکتی است. پروژۀ «از فرهنگ مشارکتی تا فرهنگ عمومی» پروژه ای است که در ایاالت متحدۀ 
امریکا انجام شده است. در این پروژه دانشمندان بر روی تداوم  فرهنگ مشارکتی آنالین و مشارکت 
مدنی فعالیت کرده اند. این پروژه به بررسی نقشۀ راه اشکال جدید سازماندهی و عملکرد اجتماعی 
می پردازد؛ مسیری که رسانه های عمومی مشارکت سیاسی به دست می آورند. این ایده براساس این 
رویکرد است که طرفداران و مصرف کنندگان رسانه های نوین «قابل مشاهده تر» از گذشته هستند 

1. Jenkins
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تی در رسانه های مشارکتی | د و خطوط و مرزهای بین این مخاطبان و فعالیت های مدنی و سیاسی سنّ

.(Brough & Sangita. 2012:17)امروز و با چشم انداز سرگرمی محوتر می شود
مک کوئیل خالصه ای از تکامل مخاطبان را از طریق تکامل رسانه ها در چهار مرحله ارائه می کند 
(شکل ۶). او توضیح می دهد که در سال های اّولیه تماشاگران رادیو و تلویزیون حق انتخاب میان تنها 
دو یا سه کانال داشتند و بنابراین تقریباً همۀ افراد بر طبق مدل واحدی١ تجربۀ رسانه ای مشابهی داشتند. 
از زمانی که زنجیرۀ عرضۀ محتوا و کانال ها افزایش یافت (ایجاد شرکت های خصوصی)، با محدودیت 
در تنوع (برنامه های صبح و عصر، برنامه های استانی ...)، مدل تکثرگرایی٢ شکل گرفت. در مدل سوم، 
مخاطبان ممکن است از پلتفرم های مختلف (مانند ماهواره، تلویزیون کابلی و تلویزیون زمینی) انتخاب 
کنند که در آنتن ها چند کانال در بازار تسلط می یابند و بقیه توسط مخاطبان انتخاب و مشاهده می شوند. 
در آخر، مدل شکست٣ تقسیم بندی است؛ جایی که دیگر مرکزیتی وجود ندارد، بلکه به جای آن کاربران 
زیاد و بسیار متنوع رسانه ای وجود دارند. کشورهایی مانند چین بر این باورند که مرحلۀ آخر هرگز برای 
آنها اتفاق نخواهد افتاد و معتقدند که در مرحلۀ سوم قرار دارند. سازمان صدا و سیما تنها برودکستر ملی 
در ایران است و در پلتفرم های مختلف پخش می کند و با ورود ارائه دهندگان جدید خدمات اینترنت، به 

نظر می رسد مدل فعلی ایران، مدل تکثرگرایی است و در حال انتقال به مدل سوم است.

  (McQuail, 2010) شکل ٧. چهار مرحلۀ تقسیم مخاطبان مک کوایل

1. unitary model
2. pluralism model
3. Break-up model
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|د   شــکل ٧ تقســیم بندی تکاملــی رســانه ها و هــم مخاطبــان را توصیــف می کنــد. ناپولــی 

ــترش  ــرای گس ــاوری ب ــای فنّ ــد: «فراینده ــف می کن ــه تعری ــانه ها را این گون ــیم بندی رس تقس
طیــف گزینه هــای محتوایــی بــرای مصرف کننــدگان رســانه» (Napoli, 2011:13)  و ایــن 
پدیــده را بــه تقســیم بندی میان رســانه ای١ و درون رســانه ای٢ تقســیم می کنــد. اخیــراً در پژوهش 
(Roncallo-Dow & Arango-Forero, 2017:85)، ُبعــد دیگری(فرارســانه ای٣) بــه 
ایــن تقســیم بندی اضافــه شــده اســت. تقســیم بندی دورن رســانه ای اشــاره بــه گســترش قابلیــت 
رســانه بــرای ارائــه گزینه هــای چندگانــۀ محتوایــی دارد. تقســیم بندی بین رســانه ای بــا امــکان 
ــا پلتفرم هــای  تماشــاگران بــرای گســترش اســتفاد ۀ همزمــان خــود بــه رســانه های چندگانــه ب
مختلــف ســروکار دارد. مثــًال اســتفاده از رســانه های اجتماعــی، در هنــگام تماشــای برنامــۀ 
تلویزیونــی اســت. از دیــدگاه مصرف کننــده، بــا یــک دســتگاه می توانیــم دسترســی بــه 
ــی، شــبکه های اجتماعــی  ــای تلویزیون ــی، کانال ه ــای رادیوی ــال، کانال ه ــای دیجیت روزنامه ه
یــا ایمیــل خــود را در میــان ســایر کارکردهــا بــه ارمغــان آوریــم. در ابعــاد تقســیم بندی 
درون رســانه ای، هــر رســانه بــرای جلــب توجــه کاربــر رقابــت می کنــد. در عــوض، مخاطبــان 
دیجیتــال، در یــک لحظــه بــه بیــش از یــک محتــوا توجــه می کننــد و بــه مصرف کننــدگان فعــال 
ــد  ــا می توان ــه تنه ــده ن ــل شــده اند. در تقســیم بندی فرارســانه ای، مصرف کنن ــدکاره تبدی و چن
آنچــه را کــه مصــرف می کنــد انتخــاب و ســطح رضایــت خــود را در میــان ایــن همــه تنــوع 

حفــظ کنــد، بلکــه همچنیــن می توانــد محتــوای خــود را نیــز تولیــد  کنــد.
پژوهش هــای دیگــر نیــز نظریــۀ تقســیم بندی ناپولــی و همگرایــی جنکینــز را تأییــد 
می کننــد  (Wiard & Domingo, 2016: 96). دانشــجویان دانشــگاه بلژیــک کــه از 
محتــوای فرهنگــی آنالیــن اســتفاده می کردنــد، بــه عنــوان یــک مخاطــب بخش بنــدی شــده در 

یــک محیــط همگــرا تقســیم بندی می شــوند.
ــایر  ــن س ــای نوی اوری ه ــان فنّ ــد مخاطب ــران مانن ــانه های ای ــان رس در حــال حاضــر مخاطب
ــه  ــل ب ــان منفع ــمند و...، از مخاطب ــی های هوش ــی، گوش ــون تعامل ــا ورود تلویزی ــورها، ب کش
مخاطبــان فعــال و کنشــگر تبدیــل شــده اند. ســرویس تلویزیــون اجتماعــی در حــال حاضــر در 
صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران بــه صــورت پایلــوت اجــرا می شــود و امیــد اســت کــه 
ایــن ســرویس مــورد اســتفادۀ  مخاطبــان صــدا و ســیما قــرار گیــرد. آنهــا بــه عنــوان کاربــران فعال 
رســانه های اجتماعــی، معمــوًال در ســایت های ایــن رســانه ها در مــورد برنامه هــای مطرح شــده 
1. Intermedia
2. Intramedia
3. Trans-media 
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ــاوری اطالعــات اظهــار داشــت کــه ۴٧ میلیــون نفــر | د نظــر می دهنــد (اخیــراً وزیــر ارتباطــات و فنّ

در ایــران کاربــران رســانه های اجتماعی  انــد و بیــش از ١٠ میلیــون نفــراز آنهــا از پیام رســان های 
ایرانــی اســتفاده می کننــد١). در اینجــا، از طریــق پلتفرم هــای تعاملــی، مخاطــب نــه تنهــا یــک 
تولیــد کننــده و شــرکت کننــده در محتواســت، بلکــه تولیــد کننــدۀ دادۀ بســیار ارزشــمندی اســت 
کــه در حــال حاضــر تحلیلگــران ایرانــی بــرای اســتخراج آن بــا هــدف درک بهتــر مخاطبــان خــود 

و بــا امیــد بــه تصمیم گیــری بهتــر درکســب وکار آینــده تــالش می کننــد.

۶. روش تحقیق
ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردی و بــا اســتفاده از روش تحقیــق دلفــی اســت کــه در ســه مرحلــه 
انجــام شــده اســت. در ایــن پژوهــش بــه دنبــال پیشــران های مؤثــر بــر محتــوا در ســپهر رســانه ای 
در آینده ایــم. روش هــای مختلفــی بــرای آینده پژوهــی وجــود دارنــد کــه کاربــرد و اثربخشــی آنهــا 
متفــاوت اســت. از میــان آنهــا می توانیــم درخــت رابطــه، تحلیــل رونــد، ســناریو و دلفــی را نــام 
ببریــم. البتــه از میــان ایــن روش هــا، روش دلفــی در میــان محققــان علــوم اجتماعــی بــه منظــور 

پیشــگویی ســاختارمند و تعاملــی، کاربــرد بیشــتری داشــته اســت (مســعودی،١٣٨۴: ۵۵)
همــان  و   (١٨٧:١٣٨٧ اســت(احمدی،  روشــی کّمی کیفــی  دلفــی  تحقیــق  روش    
ــه  ــن روش ب ــق ذکــر کــرده: ای ــا و حقای ــاب تکنیک هــای دلفــی: رازه ــاول در کت طــور کــه پ
ــی، كیفــی و تلفیقــی محســوب می شــود  ــوان قدیمی تریــن روش آینده پژوهــی؛ روشــی کّم عن
(Powellc, ٢٠٠٣). در ایــن مقالــه نیــز بــا توجــه بــه ماهیــت پژوهــش و کاربــردی بــودن آن، 

ــده شــده اســت.  روش دلفــی برگزی
  اعضــای پنــل دلفــی از میــان ١۵ نفــر از صاحبنظــران، کارشناســان متخصــص، مدیــران 
ــن  ــانه های نوی ــاوری و رس ــه در حــوزۀ فنّ ــیما ک ــازمان صــدا و س ــرۀ س ــتادان خب ارشــد و اس
متبحــر بودنــد برگزیــده شــدند. در ایــن تحقیــق، مصاحبــۀ اّولیــه بــا اســتفاده از پرســش های 
بــاز انجــام شــده و در ادامــه، پرسشــنامۀ نیمه ســاخت یافته در اختیــار کارشناســان و خبــرگان 
ایــن حــوزه قــرار داده شــده اســت. پــس از جمــع آوری پاســخ ها، بــا بررســی، تأییــد و تکــرار 
مــوارد عنوان شــده توســط کارشناســان در فــاز ســوم اجمــاع کارشناســان درخصــوص مــوارد 
ــۀ  ــنامۀ مرحل ــای به دســت آمده از پرسش ــه داده ه ــه اینک ــا توجــه ب تعیین شــده حاصــل شــد. ب
ــه  ــا ب ــۀ دوم، داده ه ــنامۀ مرحل ــۀ پرسش ــرای تهی ــد، ب ــجم بودن ــاد و نامنس ــیار زی نخســت بس
طبقه بنــدی نیــاز داشــتند. پــس از جمــع آوری پرسشــنامۀ مرحلــۀ دوم، اولویت بنــدی مقوله هــا 

mediamgt_ir @١.  منبع: کانال ماهنامه پیوست
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|د ــرگان و کارشناســان ایــن حــوزه انجــام شــد و در میــان  ــدۀ حــوزۀ مخاطــب از نظــر خب در آین

ــدۀ مطلــوب در حــوزۀ مخاطــب شناســایی شــده اســت.  آینده هــای محتمــل، آین

شکل ٨. استفاده از آینده پژوهی دلفی

٧. یافته های تحقیق
در گام نخســت بــا مطالعــۀ ادبیــات تحقیــق، اســناد باالدســتی و مصاحبــه بــا نخبــگان در حوزۀ 
ــت مخاطــب،  ــر ماهی ــن شــرح اند: تغیی ــه ای ــه ب ــه احصــا شــدند ک «مخاطــب»، شــش مقول
جابه جایــی نقــش فرســتنده و گیرنــدۀ پیــام در لحظــه (تکاملــی بــودن)، انتخابگــری، محــدود 
مقوله هــای  ادامــه،  در  مخاطــب.  هوشمندشــدن  و  تولیدکننده بــودن  مخاطــب،  نبــودن 
احصاشــده، از ســوی نخبــگان مــورد پرســش قــرار گرفتنــد. باالتریــن درصــد تأثیــر در میــان 
ــه اتفــاق  ســنجه های پرسش شــده از خبــرگان، مختص«محــدود نبــودن مخاطــب» بــود کــه ب
آرای خبــرگان، باالتریــن تأثیرگــذاری را در آینــدۀ رســانه خواهــد داشــت. ایــن امــر نیــز تأییــدی 
اســت بــر نظریــۀ دنیــس مــک کوایــل کــه معتقــد اســت پیشــرفت های رســانه های جدیــد، چهــار 

تغییــر عمــده را در مخاطبــان رســانه ای ایجــاد كــرده اســت.
ــرگان ایــن حــوزه  ــدۀ محتمــل از ســوی خب ــوان آین ــه عن ــان ســنجه های یادشــده کــه ب در می
شناســایی شــدند، محــدود نبــودن مخاطــب بــا ٩٢ درصــد، بیشــترین تأثیــر را در آینــدۀ رســانه 
بــه عنــوان آینــدۀ مطلــوب خواهــد داشــت.  ســپس انتخابگــری و جابه جایــی نقــش فرســتنده و 
گیرنــده بــا ٨۵ درصــد در مقــام دوم در آینــدۀ  محتمــل حــوزۀ مخاطــب تأثیرگــذار خواهــد بــود. 
از نظــر خبــرگان، کنــش و واکنــش آنــی مخاطــب، نقــش تأثیرگــذاری در قــدرت تصمیم گیــری 
ــوای پیام هــای ارتباطــی خواهــد داشــت. پــس از آن دو عامــل  مخاطــب و در انتخــاب محت
هوشمندشــدن مخاطــب و تولیدکننده بــودن مخاطــب بــا ٧٧ درصــد در درجــۀ ســوم اند و 
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تغییــر ماهیــت مخاطــب، بــا ۴۶ درصــد در جایــگاه چهــارم قــرار دارد و از کمتریــن اهمیــت | د

برخــوردار اســت (شــکل ٩).

شکل  ٩. تأثیرگذارترین مقوله در آینده در حوزۀ مخاطب

بنابــر نتایــج ایــن تحقیــق، عامــل محدودنبــودن مخاطــب بــا ٩٢ درصــد توســط خبــرگان بــه 
عنــوان تأثیرگذارتریــن عامــل در آینــدۀ مخاطــب رســانه برشــمرده شــد. محدودنبــودن مخاطــب 
بدیــن معنــی اســت کــه گیرنــده و دریافت کننــدۀ پیــام در هر مــکان، موقعیت و وضعیتــی می تواند 
پیــام را ارســال و دریافــت کنــد. بــا ظهــور بســترهایی ماننــد ماهــواره و اینترنــت، مخاطــب بدون 
محدودیــت جــذب رســانه می شــود، مخاطبــان اجبــار بــه انتخــاب کانال هــای ارتباطــی یکســویه 
تی را ندارنــد و بــا کمتریــن محدودیــت می تواننــد از یکــی از بســترهای  و قدیمــی رســانه های ســنّ

ارتباطــی موجــود و درحــال توســعه، از رســانۀ مــورد عالقــۀ خــود  اســتفاده کننــد. 
دومیــن عامــل تأثیرگــذار در آینــدۀ مخاطــب، جابــه جایــی نقــش فرســتنده وگیرنــدۀ پیــام 
در هــر لحظــه شناســایی شــده اســت. بــا همگرایــی رســانه ای، هــر فــرد همزمــان می توانــد بــه 
فرســتنده وگیرنــدۀ پیــام تبدیــل شــود، امــا تولیــد پیــام بــدون بــه اشــتراک گذاری آن بــا دیگــران 
منفعتــی نــدارد و فناوری هــای امــروزی امــکان توزیــع ایــن محتــوا را بــه مخاطبــان عــادی و 
ــوان  ــا عن ــه مخاطبــی ب ــا کیفیــت بــاال نیــز می دهنــد. بدین ترتیــب، مخاطــب ب غیرحرفــه ای ب
پرودیزاینــر در آینــدۀ نزدیــک تغییــر خواهــد کــرد. ایــن مخاطــب قابلیــت دسترســی، انتخــاب، 

طراحــی، خلــق، اصــالح، تولیــد و توزیــع محتــوا را دارد.
ــدۀ  ــا مجمــوع آرای ٨٥ درصــدی در آین ــگان، «انتخابگــری» ب براســاس اجمــاع نظــر نخب
رســانه تأثیرگــذاری زیــادی دارد. رویکردهــای جدیــدی ماننــد «اســتفاده و رضامنــدی»،  بــه 
عنــوان یکــی از نظریه هــای مــوج دوم، بــا رّد موضــع نظریــۀ گلولــه ای در منفعل پنداشــتن 
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|د مخاطــب، ضمــن پذیــرش فــرض انتخابگــری مخاطب و آگاهــی او از دالیل مصرف رســانه ای 

خویــش، نقطــۀ عزیمــت خــود را بررســی انگیزه هــا و نّیــات مصرف کننــدگان رســانه ها قــرار 
می دهــد. مخاطــب کنونــی بــا دسترســی بــه کانال هــا و ابزارهــای متنــوع ، صنعــت رســانه را 
وارد رقابــت چشــمگیری کــرده و ایــن ســازمان های رســانه ای بایــد بــر مزّیــت رقابتــی خــود بــا 

هــدف جــذب و نگهداشــت مخاطــب در تولیــد پیــام تمرکــز کننــد. 
ــا افزایــش تجربــۀ کاربــران، هــوش آنهــا در اســتفاده از ایــن وســایل ارتباطــی  همچنیــن ب
افزایــش می یابــد و برندهــای رســانه ای پیشــرو از ایــن هــوش مخاطبــان بــرای مقابلــه با مشــکل 
کســب درآمــد اســتفاده می کننــد. در واقــع پرســش اصلــی ایــن ســازمان های رســانه ای، نحــوۀ 
ــه نحــوی دوســتانه و  ــان ب ــا مخاطب ــدار و عمیــق ب کســب درآمــد از طریــق ایجــاد رابطــۀ پای

تعاملــی اســت. 
ظهــور محتــوای تولیــد شــده توســط کاربــر، نشــان از نوعــی تغییــر درکارکــرد ســازمان های 
رســانه ای و نیــز عوامــل تأثیرگــذار بــر ایــن عرصــه دارد. فناوری هــای جدیــد، امکانــات الزم را 
بــرای هــر شــهروند عــادی به منظــور نشــر محتــوای مــورد عالقــۀ خــودش بــه صــورت لحظه ای 
و در هــر شــکل و بــا هــر وســیلۀ در دســترس خــودش بــه جــای ایجــاد محتــوای بسته بندی شــده 

و آمــاده توســط دســتگاه های رســانه ای بــزرگ  فراهــم آورده اســت.
ــان در  ــدرت دسترســی مخاطب ــی و ق ــزان توانای ــانه ای و می ــواد رس ــه س ــود اینک ــا وج   ب
ــت  ــر ماهی ــه «تغیی ــر آن اســت ک ــی ب ــرگان مبتن ــر خب ــد، نظ ــش یافته ان ــر افزای ــای اخی دهه ه
ــن  ــایر عوامل،کمتری ــا س ــبی ب ــاس نس ــوع آرای ۴۶ درصــدی، در مقی ــا مجم ــب»، ب مخاط

ــن موضــوع نیســت. ــم ای ــت ک ــان از اهمی ــه نش ــه البت ــذاری را دارد ک تأثیرگ
ــر  ــه شــرح زی ــن ب ــانه های نوی ــان رس ــوزۀ مخاطب ــرگان در ح ــنهادهای خب بخشــی از پیش

اســت:
ـ هر مخاطب خود رسانه است؛

ـ فاصلۀ تولید تا انتشار، به کمترین حد رسیده است؛
ـ در حــوزۀ دریافــت هــم می توانــد بگویــد شــما بــا چــه شــرایطی و بــا چــه کنداکتــوری برنامــۀ 

خــود را دریافــت کنیــد؛
ـ رفتار کاربران است که تعیین کننده است؛

ـ در آیندۀ نه چندان دور از حّس بینایی استفاده می کنیم. حّس بینایی موس شما می شود؛
ـ هوشــمندی اتفــاق خواهــد افتــاد. داخــل کانالــی می توانــد رخ دهــد و متناســب بــا نیازهــای 

فــرد می توانــد خدمــات بدهــد؛
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ـ آنچه که در آینده رخ می دهد این است که تولیدات بر اساس هوش مصنوعی می شوند؛| د

ـ تمام تجهیزات اطراف ما محدودیت مکانی و زمانی خود را از دست داده اند؛
ـ مدل های ارتباطی رسانه های اجتماعی خوانده شود؛

ـ تبلیغات هدفمند خواهند بود …  رسانۀ نوین نقش شفاف سازی دارد.

٨. بحث و نتیجه گیری
در دهه هــای اخیرتحــوالت بزرگــی در حــوزۀ رســانه رخ داده اســت. ایــن تحــوالت هــم در 
زمینــۀ رســانه بــه عنــوان تولیدکننــدۀ پیــام و هــم در عرصــۀ مخاطبــان پیــام رخ داده انــد. زمینــۀ 
مطالعــات رســانه ها دیگــر تنهــا دســته بندی های رایــج قبلــی شــامل تلویزیونــی، فیلــم، رادیویــی 
و مطبوعــات نیســت. شــبکه های دیجیتــال توزیع شــده، انــواع جدیــد ســخت افزار و پیکربنــدی 
نرم افــزار و تســهیالت ســازمانی جدیــد در صنایــع رســانه ها، دســته بندی های موجــود را مختــل 

می کننــد و رویکردهــای نظــری و روش شــناختی قبلــی را بــه چالــش می کشــانند.
سپهررســانه ای ایــران در ســه بلــوک رســانه های مکتــوب، رادیــو و تلویزیــون متمرکــز بودنــد 
ــه برخــی از  ــود داشــت، به طوری ک ــترکی وج ــانه، فصــل مش ــه رس ــن س ــان ای ــن مخاطب و بی
شــنوندگان رادیــو هــم بیننــدۀ تلویزیــون بودنــد و هــم با رســانه های مکتــوب رایــج (مطبوعات) 
رابطــه داشــتند. ولــی طــّی چنــد ســال اخیــر، تغییــرات مهمــی ســبب جابه جایــی مخاطبــان و 
تشــکیل بلوک هــای جدیــدی شــده اســت. نخســتین تغییــر را می توانیــم ورود رســانه های 
جدیــد ماننــد شــبکه های اجتماعــی، انــواع بازی هــای رایانــه ای، موبایــل و ســرویس های 
گوناگــون آن به عــالوۀ اینترنــت و خدمــات متنــوع آن بــه کاربــران بــه ســپهر رســانه ای بدانیــم. 
ــران وجــود  ــی کــه در ســپهر رســانه ای ای ــی رســانۀ مل ــن افزایــش شــبکه های تلویزیون همچنی
دارنــد، خــود موجــب توزیــع مخاطبــان در میــان ایــن شــبکه ها شــده اســت. افزایــش تعــداد 
شــبکه ها، تکثــر آنهــا  و وجــود تفــاوت معنــادار میــان آنهــا، موجــب تنــوع و نیــز پراکندگــی 
هرچــه بیشــتر مخاطبــان رادیــو و تلویزیــون و توزیــع آنهــا در میــان ایــن شــبکه های جدیــد نیــز 

ــد. ــت می  کن ــان را تقوی ــد مخاطب ــدی جدی ــه بلوک بن شــده اند ک
ــروزی  ــان ام ــر مخاطب ــی ب ــم چــه عوامل ــر آن اســت کــه دریابی ــن پژوهــش تــالش ب در ای
ــد. طــّی دو دهــۀ  ــر ســپهر رســانه ای کشــور دارن ــری ب ــان چــه تأثی ــن مخاطب ــد و ای تأثیرگذارن
گذشــته، ذائقــۀ مخاطبــان بــه طــور چشــمگیری از تحت کنترل بــودن توســط شــرکت های 
رســانه ای و گرفتــن خدمــات محــدود از آنهــا تغییــر یافتــه کــه ایــن امــر باعــث تغییــر ســپهر 
رســانه ای کشــور نیــز شــده اســت. ایــن تغییــرات بــا پیشــرفت فنــاوری و تغییــرات فرهنگــی 



آیندۀ مصرف رسانه  ای مخاطبان: مطالعۀ موردی با روش دلفی | ١٠٣

١٣
٩٧

یز 
پای

م، 
سو

ل و
چه

رۀ 
ما
 ش
م،
ده
وز
ه ن
ور
|د ــا  ــد. ب ــار رســانه های اجتماعــی) رخ داده ان ــژه اخب ــوا توســط خــود مــردم (به وی ــد محت و تولی

ایــن پیشــرفت ها، مخاطبــان در سراســر جهــان، فرصــت دسترســی بــه محتــوا و خدمــات را 
از مکان هــای نامحــدود دارنــد. در دنیــای رقابتــی، ســازمان ها و شــرکت های رســانه ای بــرای 
حفــظ رضایــت مخاطبــان، خدمــات جدیــد (ویدئــوی درخواســتی، بــازی، تبلیغــات هدفمنــد 
و...) را اختــراع می کننــد. بســیاری از آنهــا از واقعیــت مخلــوط (واقعیــت افــزوده و واقعیــت 

ــد. ــدگان خــود اســتفاده می کنن ــرای جــذب مصرف کنن مجــازی) ب
امــروزه بــا توجــه بــه وضعیــت رقابتــی صنعت رســانه، بحث جــذب و نگهــداری مخاطب از 
اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت. بــه همیــن منظــور در ایــن پژوهــش ، عوامــل تأثیرگــذار 
بــر آینــدۀ محتمــل مخاطــب بــه عنــوان مهم تریــن دارایــی ســازمان رســانه ای در ســپهر رســانه ای 
فعلــی و جدیــد کشــور بــا توجــه بــه ظهــور رســانه های نویــن کــه با ســرعت بســیار چشــمگیری با 
اقبــال عمومــی مواجــه شــده اند بررســی شــده اند. در ایــن راســتا بــا اســتفاده از روش آینده پژوهــی 
دلفــی، مصاحبه هایــی بــا خبــرگان و اســتادان دانشــگاه در حــوزۀ رســانه های نویــن انجــام شــد و 
در ادامــه، بــا اســتفاده از مقوله هــای احصــا شــده، پرسشــنامه ای تدویــن شــد و در فــاز ســوم، بــه 

اجمــاع نظــر خبــرگان درخصــوص اهمیــت آن موضــوع دســت یافتیم.
در میــان ســنجه های مذکــور، محــدود نبــودن مخاطــب بــا ٩٢ درصــد بیشــترین تأثیــر را در 
آینــدۀ رســانه بــه عنــوان آینــدۀ مطلــوب خواهــد داشــت.  ســپس انتخابگــری و جابه جایــی نقــش 
ــدۀ محتمــل حــوزۀ مخاطــب تأثیرگــذار  ــا ٨۵ درصــد در مقــام دوم در آین ــده ب فرســتنده و گیرن
خواهــد بــود. از نظــر خبــرگان، کنــش و واکنــش آنــی مخاطــب نقــش تأثیرگــذاری در قــدرت 
تصمیم  گیــری مخاطــب و در انتخــاب محتــوای پیامهــای ارتباطــی خواهــد داشــت. پــس از 
ــا ٧٧ درصــد در درجــۀ  ــودن مخاطــب ب آن دو عامــل هوشمندشــدن مخاطــب و تولیدکننده ب
ســوم اند و تغییــر ماهیــت مخاطــب بــا ٤٦ درصــد در جایــگاه چهــارم قــرار دارد و از کمتریــن 

اهمیــت برخــوردار اســت.
از نتایــج به دســت آمده درمی  یابیــم کــه از یــک ســو یافته هــای کلــی کارشناســان بــا مطالعــات 
دانشــجویان بروســلی همراســتا هســتند و از ســوی دیگــر، نظریــۀ ناپولــی و مــک کوایــل در مــورد 
ــد. براســاس مصاحبه هــای  ــد می کنن ــز در مــورد همگرایــی را تأیی ــۀ ژنکین تقســیم بندی و نظری
اوری های هوشــمند و پیشــرفته  انجــام شــده می توانیــم پیشــنهاد بدهیــم کــه مخاطبــان از طریــق فنّ
(ازجملــه ابــر، اینترنــت اشــیا١، هــوش مصنوعــی، یادگیــری ماشــین، صفحــۀ نمایش هــای دوم٢، 

1. Internet of things IOT
2. Second screen
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 ppa هــای موبایــل، شخصی ســازی، پهنــای بانــد، نســل های تلفــن همــراه١ ، واقعیــت افــزوده٢، | د

ــد  طیــف گســترده ای از خدمــات) ــا می توانن ــوا شــوند. آنه ــدۀ محت ...) ، هوشــمند و تولیدکنن
شــبکۀ  رادیــو و تلویزیــون زنــده، رســانه های اجتماعــی،  محتــوای درخواســتی، جابه جایــی زمان 
تماشــا، تبلیغــات هدفمنــد و …) را بــدون محدودیــت (از نظــر محــل، زمــان، ...) انتخــاب کنند 
و از ایــن رو مخاطبــان آینــده در یــک محیــط همگــرا تقســیم شــده اند (مخاطبــان از رســانه های 
ــد و براســاس جامعــه، اقتصــاد و سیاســت  مختلــف براســاس اولویت هــا کــه در حــال تغییرن

اســتفاده می کننــد.)
ــال و نحــوۀ رویارویــی  ــه رســانه های دیجیت ــا بررســی ورود مخاطــب ب ــه، ب ــد تیزبینان از دی
بــا مخاطــب می توانیــم دریابیــم کــه محققــان در زمینــۀ مخاطبــان هنــوز هــم در حــال پذیــرش 
رسانه ای شــدن عمیــق مخاطبــان هســتند. تــا کنــون  تأکیــد بــر مخاطبــان تــوده وار رســانه بــوده 
اســت. متعاقبــاً به طورکامــل مشــخص اســت که در حــوزۀ تخصصی مخاطــب، با الگوقــراردادن 
فعالیت هــای مخاطــب بــه عنــوان فــردی انتخابگــر و ایجــاد حــس عمــل نشــده اســت. امــا در 
ادبیــات جدیــد رســانه ای، محققــان بایــد فقــط منطقــۀ امــن رســانه ای را بــرای مخاطبــان درنظــر 
نگیرنــد. بایــد در نظــر بگیرنــد کــه چگونــه فنــاوری رســانه های دیجیتــال بــا نفــوذ بــر مخاطبــان 

خــود، نقشــی اساســی درایجــاد حــّس توانمنــدی و فعالیــت انتخــاب مــردم ایفــا می کننــد. 
ــیما  ــازمان صــدا و س ــدۀ س ــی و آین ــت فعل ــه وضعی ــه ب ــا توج ــه ب ــر اســت ک ــایان ذک   ش
ــه دیگــران بــرای اســتفاده  ــه مجــوز ب ــده و ارائ ــه خدمــات آین (اســتراتژی های آن به ویــژه در ارائ
از محتــوای خــود در پلتفرم هــای مختلــف) می توانیــم ببینیــم کــه احتمــال هــر ســه نــوع 
تقســیم بندی ذکرشــده در(Roncallo-Dow & Arango-Forero, 2017:79) بســیار 
ممکــن اســت؛ زیــرا برخــی از ایــن مــوارد در حــال حاضــر در دســترس و در حــال توســعه اند؛ در 
تقســیم بندی میان رســانه ای )بــرای مثــال از طریــق تلویزیــون اجتماعــی(، درون رســانه ای(برای 
مثــال تلویزیــون هیبریــد کــه ترکیبــی از پخــش زمینــی و IP  بــا طیــف گســترده ای از خدمــات 
تی، برنامه هــای کاربــردی، بازی هــای آنالیــن، خریــد اینترنتــی، رأی گیــری،  شــامل کانال هــای ســنّ
تبلیغــات هدفمنــد و ســایر خدمــات ارزش افــزوده٣ اســت) و فرارســانه ای (طراحــی، تولیــد و 

اســتفاده از محتــوا، بــرای مثــال در پلتفرم هــای تولیــد محتــوای مردمــی)

١. نسل های تلفن همراه که زیرساخت پهنای باند G ۴ در حال حاضر در اکثر کشورها استفاده می شود و G ۵ در کشورهای 
محدود و در اروپا تا سال ٢٠٢٠ در دسترس خواهد بود.

2. Augumented Reality 
3. Value added services
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