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 نگاری الکترونیک ) لوح فشرده اختصاصی رسانه (فصلنامه روزنامه

 1398  تابستان – مچهاردهشماره  – جهارمسال 

 

 مشاوران علمی این شماره به ترتیب حروف الفبا

 
 ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیاستادیار  نورینسترن خواجه

 یار ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزینشاد سیدمحمد دادگران

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی دانشیار جامعه شناسی امیرمسعود امیرمظاهری

 مرکزی استادیار ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران یداود صفای

 استادیار ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی نسیم مجیدی قهرودی

واحد علوم و  یارتباطات دانشگاه آزاد اسالم دانشیار افسانه مظفری

 تهران قاتیتحق

   

 

نشانی 

 اینترنتی:

/rooznamenegarielectronic.irwww.http:// 

 

 پست الکترونیک:

 نمابر و پیام کوتاه: 

 تلفنهای تماس:

 

 روابط عمومی:  

info@ejournalism.ir 
6988 897 218 98+ 

8490 317 921 98+ 

1654 293 912 98+ 

1319 680 910 98+ 

 

 

 لطفا برای ارسال مقاالت به نشانی اینترنتی مراجعه کنید.

 ازسال کنید. wordمقاالت خود را با فرمت 

 فصلنامه با روابط عمومی تماس بگیرید. دریافت الکترونیکیلطفا برای 

 

 

 مدیر مسئول:

 محمدحسن اسدی طاری

assadi@iauctb.ac.ir 

 

 

 سردبیر:

 اشرف کریمی راهجردی

el1157.karimi@gmail.com 

 

 

 ارسال مقاالت:

Ejournalism.ir@gmail.com 
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 فهرست مطالب

 

                                                                                            6                                                                                                                                            ت  کالم خنس

 

، اعتماد اجتماعی کاربران شهر هتران لگرام دربررسی نقش شبکه جمازی ت
 7                                                                                               فرناز جهانگیری و  مسیه اشکانی

  عدم تغییر در هالیوود، زمانی که مهه چیز در تغییر است
 22                            دینانی رضوی ابتسامو  شریفعلیرضا ، ترمجه از نظر استوارت هال

 ؛«رویکردهای ارتباطات مشارکتی برای توسعه»تاریخچه 
  48                                                                                                              ماندانا تیرا، ارزیابی انتقادی

 و فرصت ها برای رسانه های خربی و روزنامه نگاریچالش ها 

 ، در حمیط فزاینده رسانه های دیجیتال و شبکه های و اجتماعی

  56                                                                                                                  ترمجه نوشین کالنرتی
 

 98                                                   نگاری الکترونیک روزنامه مقاله در فصلنامه شیوه نگارش

 101                                                                                                            گواهی اصالت مقاله       

 102                                                                                                                           فرم ارزیابی مقاله 
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 کالم خنست

نخستین فصلنامه الکترونیکی تخصص در حوزه علوم ارتباطات و  نگاری الکترونیک روزنامه

اطالع رسانی در کنار سایر مراجع اطالع رسانی  اطالعات و تکنولوژی است و به عنوان یک منبع

و بانکهای اطالعاتی کشور، تالش دارد در حوزه ارتباطات اجتماعی و تکنولولوژیهای اطالعاتی 

اطالع رسانی علمی و پژوهشی نماید تا در کنار پایگاههای تخصصی فعال در این حوزه، گام 

 کوچکی در دریای بیکران ارتباطات بردارد.
 

بر این است تا با برقراری ارتباط با مراکز  نگاری الکترونیک روزنامهن زمینه تالش در همی

علمی و دانشگاهی از یک طرف و سایر مراکز اطالع رسانی و پژوهشی از طرف دیگر؛ محل رجوع 

مخاطبان اعم از مدیران، دانشجویان، استادان دانشگاه، پژوهشگران، و دست اندرکاران مراکز 

 .تلقی شودوکار، فناوری و ... فرهنگی، کسب علمی، هنری،
 

در شبکه ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده  نگاری الکترونیک روزنامهپایگاه اینترنتی 

فعالیتهای این بوده و همچنین دارای مجوز فعالیت از هیئت نظارت بر مطبوعات آن و فصلنامه 

فصلنامه انالین، در چارچوب قانون مطبوعات، قوانین و مقررات سایبری کشور و همچنین ضوابط 

این فصلنامه مبتنی بر فعالیتهای علمی پژوهشگران عرصه فعالیتهای پایگاههای اینترنتی است. 

این پایگاه نین همچ علوم ارتباطات است و به انعکاس یافته های پژوهشهای علمی آنها می پردازد.

بنابراین تمام  اینترنتی به طور مستقل عمل نموده و هیچگونه سمت و سوی سیاسی ندارد.

خدمات این پایگاه مبتنی بر رعایت عدل و انصاف ارائه شده و براساس معیارهای اخالقی و قوانین 

م در این بر تأمین رضایت مخاطبان است و امیدواریمبتنی الزم است. بدیهیست تمام تالش ما 

 موفق باشیم. راه

از همه متخصصین و فرهیختگان برای همکاری دعوت به عمل می آید و دست یکایک شما را  

 می فشاریم.

 مدیر مسئول

  



 

1398   تابستان، 41م، شماره مسلسل  جهار نگاری الکترونیک، سال  روزنامه  
 

ISSN: 2476-4140 

 
7 

 اعتماد اجتماعی کاربران شهر تهران بررسی نقش شبکه مجازی تلگرام در

 

 1سمیه اشکانی

 2فرناز جهانگیری 

 

 

 

 چکیده

هر شاعتماد اجتماعی کاربران  بررسی نقش شبکه مجازی تلگرام در"هدف اصلی تحقیق حاضر 

آماری  . جامعهگیری پرسشنامه بوده استروش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه .استتهران 

ای هخوش نمونه گیریاین تحقیق را مردم شهر تهران تشکیل می دهند. در این پژوهش از روش 

 استفاده شده است. ای چند مرحله

ده از شبکه بین استفا کهپس از تحلیل داده ها با توجه به نتایجی که به دست آمد می توان گفت 

 یافته تعمیم اعتمادمیزان . زیرا یافته کاربران رابطه وجود دارد مجازی تلگرام و اعتماد تعمیم
مچنین هبه مقدار کمتری استفاده می کنند بیشتر است. شبکه مجازی تلگرام کاربرانی که از 

یرا میزان ز .کاربران رابطه وجود دارد بین شخصیبین استفاده از شبکه مجازی تلگرام و اعتماد 

کنند بیشتر از کاربرانی کاربرانی که از تلگرام به مقدار زیادتری استفاده می بین شخصیاعتماد 

 است که ساعتهای کمتری را به تلگرام اختصاص می دهند. 

اعتماد زان میکاربران رابطه وجود دارد،  بنیادیازی تلگرام و اعتماد بین استفاده از شبکه مج

بین ر است. به مقدار کمتری استفاده می کنند بیشتشبکه مجازی تلگرام کاربرانی که از  بنیادی

 عتماد نهادیامیزان کاربران رابطه وجود دارد،  نهادیاستفاده از شبکه مجازی تلگرام و اعتماد 

 به مقدار کمتری استفاده می کنند بیشتر است.که مجازی تلگرام شبکاربرانی که از 

 

 
 

 کلمات کلیدی: شبکه مجازی، تلگرام، اعتماد اجتماعی 

 

 

                                                 
  )somayehashkani@yahoo.com(، کارشناس ارشد ارتباطات - 1
   )jahangiri.farnaz@gmail.com(، کارشناس ارشد ارتباطات - 2
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 مقدمه:

سازم ،اجتماعی اعتماد ست که در فرایند روابط اجتماعی بین افراد و  با  جامعه هاینامفهومی ا

رابطه ، و با میزان روابط اجتماعی احساااس روابط اجتماعی اساات ،یابد. اعتماددیگر تبلور مییک

های اجتماعی به ناها و ساااازمگروه، مساااتقیم دارد. هر چه میزان اعتماد اجتماعی میان افراد

شتری  شدت، تنوع، ثبات و پایداری بی شد، به همان میزان، روابط اجتماعی، از  شتر با جامعه بی

اد اجتماعی نتیجه تعامالت اجتماعی موجود و گروهی اعتم بر همین اسااااس،برخودار اسااات. 

اگر این اعتماد از حد فردی به سااطا اجتماعی ویژه های اجتماعی اساات، به تیها و فعالانجمن

سرمایه با ارزش تلقی  ، به عنوانانتقال یابد سان نمود اعتماد در متن کنششود. مییک  های ان

هایی که جهت گیری معطوف به آینده دارند و آن کنشویژه در آن دساااته از ه کند، بپیدا می

 ،اعتماد«. کندقدرت عمل کردن را تسااهیل می» 1نوعی رابطه کیفی اساات که به تعبیر کلمن

ست که هزینه مذاکرات و مبادالت اجتماعی را به  ضای اجتماعی ا سهیل کننده مبادالت در ف ت

سائل مربوط به نظم اجتماحداقل می ساند و برای حل م صر  عی نقش تعیین کنندهر دارد و عن

طور بالقوه ه مفاهیم مربوط به اعتماد ب ،پیش قراردادی و مقدم حیات اجتماعی است. به تعبیری

به روابط اجتماعی را توصااایي می مایزات افقی بین حوزه های مربوط  کنند که در بردارنده ت

 [.1] فضای عمومی و شخصی است

ستم سنتی، جامعه در گیدنز شاوندی سی  اداعتم های زمینه مهمترین را اجتماع محلی و خوی

 را نآ جای استدالل عقالنی و اند داده دست از را خود اهمیت مدرن در جامعه که دانست می

 او[. 2] شده است مطرح تخصصی دانش و ها نشانه انتزاعی، عالیم، نظامهای به اعتماد و گرفته

 مسایل با رویارویی جریان در عادی افراد همه که داند می پیله حمایتی یک را بنیادین اعتماد

اساات  عتقدم البته و[ 3]دهند  می قرار پناه آن در را خود آتی هایبحرآن و روزمره زندگی

 افته(ی تعمیم یا عمومی اندیشااه تعمیمی)اعتماد به مخاطرات این وجود با زندگی بقای برای

 [.4]است  نیاز

آن  اهمیت بدانیم، مدرن دنیای در اجتماعی زندگی ضروری لوازم از یکی را اجتماعی اعتماد اگر

به  باید خود هایلیتفعا اقسام و انواع در و روزانه زندگی در هانانسا شود.می آشکار و بیش کم

 نهادهای و واحدها به افراد اعتماد کنند. بنا آن براساس را خود روابط و کرده اعتماد یکدیگر

 [.5]افتد می مؤثر اجتماعی نظم در کرده، تسهیل را اجتماعی نظام کارکردهای اجتماعی،

                                                 
1 Coleman 



 

1398   تابستان، 41م، شماره مسلسل  جهار نگاری الکترونیک، سال  روزنامه  
 

ISSN: 2476-4140 

 
9 

 اجتماعی اعتماد سایه در توسعه و رشد مدرن، جامعه تحوالت تغییر و به توجه از سوی دیگر با

معنی  ارتباط جوامع پیشرفت با اعتماد سطا بین کند،می عنوان 1فوکویاما شد. خواهد ممکن

 اعتماد سطا از دیگر جوامع با مقایسه در یافته توسعه جوامعوی،  عقیده دارد به وجود داری

 برای تواناییش طور همین و ملت یک نویسد: خوشبختیمی بارهاین در برخوردارند. وی باالتری

 جامعه در اعتماد سطا آن که فراگیر است واحد فرهنگی ویژگی یک داشتن به منوط رقابت،

 است. 

 به مثابه ما انجه که گسترش دهند نحوی به را ما عصبی نظام اند توانسته امروز نوین هایرسانه

« ما مسئله»دنیا  نقاط اقصی مردم مسائل وضعی چنین در شود.فرض می جهانی یک دهکدة

 مقدار زیادی به طی،شرای چنین در دنیا، رویدادهای و مردم از ادراك ما و شود. تصورتلقی می

 با باید دنیایی که شود.می منتقل ما به نوین هایرسانه طریق از که دارد تصویری به بستگی

 غیرقابل ،غیرقابل دسترسی شویم، اجه مو آن فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، هایجنبه

 ما برای نوین هایرسانه طریق از باید دنیا این ماست. ذهن از دور موارد بسیاری در و مشاهده

 [.6]شود  تبیین و شناخته

های فکری توانند زیرساختها، نیروهای محرك در درون یک جامعه هستند که میامروزه رسانه

های مناسب از قبیل ایجاد کار گروهی، فرهنگ تفکر، فرهنگ فرهنگی آحاد جامعه را در زمینه

گری و غیره را در جوامع مشارکتی و سالم، فرهنگ کارآفرینی، آینده نگری، فرهنگ نظم و حساب

 نقش به با توجه[. 7]دهند و در جهت آگاهی افکار عامه نقش بسیار مهمی را ایفا کنند رواج 

ر اعتماد بنقش این شبکه  دنبال به حاضر پژوهش جامعه، افراد بین مهم شبکه مجازی تلگرام در

 اجتماعی کاربران شهر تهران است.

 

 اهداف تحقیق:

 کاربران.یافته  اعتماد تعمیمشبکه مجازی تلگرام بر نقش استفاده از  ناختش -

 کاربران. اعتماد بین شخصیشبکه مجازی تلگرام بر نقش استفاده از  شناخت -

 کاربران. اعتماد بنیادیشبکه مجازی تلگرام بر نقش استفاده از  شناخت -

  کاربران. اعتماد نهادیشبکه مجازی تلگرام بر نقش استفاده از  شناخت -

 

 فرضیه های تحقیق:

 یافته کاربران رابطه وجود دارد. از شبکه مجازی تلگرام و اعتماد تعمیمبین استفاده  .1

                                                 
1 Fukuyama  
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 رد.رابطه وجود دا کاربران اعتماد بین شخصی شبکه مجازی تلگرام وبین استفاده از  .2

 .رابطه وجود دارد کاربران اعتماد بنیادیشبکه مجازی تلگرام و بین استفاده از  .3

 رابطه وجود دارد. کاربران اعتماد نهادیشبکه مجازی تلگرام و بین استفاده از  .4

 

 چارچوب نظری

آورد. به یگیدنز، اعتماد را یکی از مهم ترین ضرورت های عصر شهرنشینی و مدرنیته به شمار م

ها را یا خوب نظر وی، افراد در بسیاری از محیط های شهری، دائماً با کسانی تعامل دارند که آن

و گذرا انجام  های نسبتاً موقتاند و این تعامل به صورت تماسشناسند یا قبالً هرگز ندیدهنمی

راس وجودی شود. از نگاه گیدنز، نقطه مقابل اعتماد، حالتی ذهنی است که همان نگرانی و همی

ر دو به زمان هداند و معتقد است که است. او اعتماد را در شرایط مدرنیته، با مخاطره مرتبط می

 [.8بخشند ]را سامان میو مکان مربوطند و آینده 

شالوده اساسی اعتماد، در حقیقت، اوضاع و احوال و همچنین نتایج محیطی کامالً عادی و بدون 

 2شمارد که در آن، اطمینانمی 1[. گیدنز اعتماد را صورتی از ایمان9رویدادهای غیرمنتظره است ]

کند. اعتماد ی را بیان  میبه پیامدهای احتمالی پایبندی به چیزی متفاوت از صرف فهم شناخت

به معنای جهش در فضای تعهد است یا حتی به معنای نوع کیفیت ایمان کاستی ناپذیر که به 

[. حال چنانچه فرد رویدادهای 10طرز خاص با غیبت در زمان و مکان پیوندهای جانانه دارد ]

قت بیش از حد مرسوم محیط پیرامونی را عاقالنه و نه اتفاق تشخیص دهد، ناچار به احتیاط و د

انجامد. شود که به سوء ظن دایمی و تشنج فضای ذهنی و فکری او میدر امور زندگی روزمره می

گوید، در جوامع مدرن ما با بیگانگان به عنوان اشخاص به معنای کامل آن اساساً هم وی می

دایمی با دیگران  ای کم و بیشهای شهری ما به گونهکنش نداریم. به ویژه در بسیاری از محیط

 [.11ایم ]ها را ندیدهشان و یا قبالً هرگز آنشناسیمهم کنش داریم که یا خوب نمی

 اعتماد -3 شخصی بین اعتماد -2 بنیادی اعتماد -1 دسته چهار به را اجتماعی اعتماد گیدنز

در  که اساات افرادی به اعتماد اول دسااته کند. می تقساایم یافته تعمیم اعتماد -4 و انتزاعی

و  نهادها به اعتماد دوم دوستان. دسته و خویشاوندان و خانواده مانند شناسیممی رودررو روابط

و...  هنرمندان معلمین، و اساتید قضات، پلیس، مانند است حقوقی افراد و اجتماعی هایسازمآن

 خود کشور و شهر در که شهروندانی مانند شناسیم نمی که است افرادی به اعتماد سوم دسته

ستیم وطن هم یا شهری هم با آنان گوید: گیدنز مینداریم.  آنان از دیگری شناخت هیچ اما ه

                                                 
1 - Faith 
2 -Confidence 
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شیاتحکیم اعتم ست. اگر اعتماد بنیادی پرورش  اد شرط باز شناخت هویت روشن ا شخاص ا و ا

 [.12اش اظطراب وجود دایمی است ]نیافته و یا دو پهلویی ذاتی آن تخفیي نیافته باشد، نتیجه

توان اعتماد بنیادی را به احساس امنیت وجودی که حالتی درونی در فقدان نظر وی میاز 

های انتزاعی، اعتماد به اصول اضطراب است مرتبط نمود. به عقیده گیدنز، بر اثر توسعه نظام

این و شود. غیرشخصی و نیز اعتماد به دیگران ناشناس، برای زندگی اجتماعی گریز ناپذیر می

غیرشخصی با اعتماد بنیادی تفاوت دارد. در اینجا نیز نیاز روانی نیزومندی به یافتن  نوع اعتماد

های اجتماعی پیش از مدرن، پیوندهای دیگران قابل اعتماد وجود دارد، ولی به نسبت موقعیت

های شخصی نهادمند چندان وجود ندارد. در اینجا قضیه در اصل این نیست که بسیاری از ویژگی

ساختند، از رده را می« جهان حیاتی»که پیش از این دوره بخشی از زندگی روزانه یا اجتماعی 

اند. بلکه برعکس بافت و صورت زندگی روزانه به های انتزاعی عجین گشنهخارج شده و در نظام

[. در عین حال وجه 13اند ]های اجتماع گسترده تر، شکل تازه ای پیدا کردههمراه دگرگونی

یابد و های تخصصی معنا میای است که عمدتاً در نظامهای بی چهرهپای بندی عمده اعتماد

این مسأله اساساً چندان از اهمیت برخوردار است که ماهیت نهادهای مدرن عمیقاً وابسته به 

[. به نظر وی 14مکانیسم های اعتماد به نظام های انتزاعی به ویژه نظام های تخصصی است ]

گذارند، ولی از طریق گستردن بعضی از نیز زمان و مکان را در پرانتز میهای کارشناسی نظام

ها را به کار ها مستقل از عامالن یا مشتریانی است که آنهای اطالعات فنی که اعتبار آنروش

یایند.  ها عمالً به تمام وجوه زندگی اجتماعی راه میهای مدرن این گونه نظامبندند در جامعهمی

های کارشناسی فنی نیستند، بلکه به حوزه روابط اجتماعی صصی منحصر به حوزههای تخنظام

یابند. پزشک، مشاور و آسیب شناس های ذهن و فکر ما نیز راه میترین گوشهو حتی به خصوصی

های تخصصی عصر تجدد به همان اندازه دانشمند تکنسین یا مهندس اهمیت دارند در نظام

هایی صرفاً کوتاه مدت و های تخصصی، جز در دورهفرد از نظام [. به نظر گیدنز جدایی15]

فضای دانش و »های پذیر است، حتی در صورت جدایی موقت، بسیاری از جنبهنامنظم امکان

و همچنین بسیاری از عناصر تشکیل دهنده زندگی روزمره تحت تأثیر همین « اطالعات رسمی

 [.16گیرد ]ها شکل مینظام

-د اعتماد تنها به روابط میان افراد عادی و متخصصان ارتباط ندارد، بلکه به فعالیتپندارگیدنز می

[. به نظر وی نقاط 17های انتزاعی جای دارند ]نظام« درون»اند که های کسانی نیز وابسته

اند، های انتزاعیمتخصص با نمایندگان نظامهای غیردسترسی همان نقاط پیوند افراد یا جمع

دهند اما در ضمن، همان های انتزاعی را نشان میپذیری نظامی هر چند آسیبنقاط دسترس

 [.18توان حفظ یا بنا کرد ]اند که در آنجا اعتماد را میهاییپیوندگاه
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 اجتماعی: اعتماد در نقش رسانه های نوین به مربوط هاینظریه

شهور 1پاتنام رابرت اجتماعی اعتماد حوزه پردازان نظریه میان از ست متفکری ترین م به  که ا

سته نقش سانه برج شاره اجتماعی اعتماد کاهش یا و افزایش در هار ست. کرده ا  در تبیین او ا

صوالً ریشه که است کرده استدالل چنین امریکا مردم میان در اجتماعی اعتماد کاهش علت  ا

 ها مربوطآن زندگی سبک الگوهای به مربوط تغییرات به هاامریکایی اجتماعی اعتماد کاهش

 است:  متمرکز تغییرات از نوع چهار بر زندگی سبک از او تحلیل است.

شارهای به تغییرات مربوط -1  نیروی مشارکت افزایش به طمربو تغییرات -2پول،    و زمان ف

 تأثیر و ماشااین فرهنگ رشااد  -4و  ینینشاا حومه به مربوط تغییرات -3زنان،  بین در کار

 [.19]ها رسانه و تکنولوژی

 راعتمادب را کننده نابود اثرات ترین بیشفناوری ها و رسااانه ها  که کند می اسااتدالل پاتنام

مناطق  درآمد کم محالت و روساااتایی مناطق به تلویزیون اثر که همچنان کنند.می اعمال

های  راه کاهش به منجر که کرد ظهور سرگرمی از جدیدی شکل است، یافته گسترش شهری

میزان  زایشیاف گونه به تلویزیون افراد از برخی برای شد. واسطه بدون و چهره به چهره ارتباطی

متقابل  نشک برای جایگزینی به تبدیل تقریباً و دهدمی اختصاص خود به را زمان از تری بیش

ست. شده چهره به چهره  به زیونتلوی پاتنام، نظر از که کرد بیان چنین توان می نتیجه  در ا

 لیتفعا و گوناگون اجتماعات در شرکت از را افراد و کرده کمک فراغت اوقات خصوصی سازی

 [.20]دارد می باز مدنی های 

 اعتماد های ایجاد ابزار جمله از ها رارسااانه اعتماد، اهداف از خود بحث در نیز 2زتومکا پیوتر

 در که شودخانواده می اعضای میان اعتماد به مربوط هاشعاع ترین محدود نویسد:می و دانسته

 که شودمی به افرادی اعتماد به مربوط سپس است. نزدیکی و محبت میزان بیشترین دارنده بر

 در رو هاآن با شناسیم ومی نام به را هاآن ما که کسانی شناسیم،می را هاآن شخصی لحاظ به

 باز اعتماد غیره(. اینجا و تجاری یشرکا همکاران، همسایگانمان، داریم )دوستانمان، تماس رو

ست. نزدیکی و صمیمیت از توجهی قابل درجه متضمن هم  جالبی های جدید نوع آوری فن ا

 ساارشااناس، هایچهره محبوب، اساات: افراد آورده وجود به را مجازی شااخصاای اعتماد از

 از و شخصی صورت به که رسد می نظر به مشهور، سیاستمداران و پاپ موسیقی هنرمندان

 به را خود اشتیاق توانیممی  به سختی خیابان، در آنان عبور شوند. با می معرفی ما به نزدیک

ستان ردیي در افراد گویی اینگونه کنیم. کنترل ها آن به زدن لبخند یا و کردن سالم  یا دو

                                                 
1 Robert  Putnam  
2 Sztompka 
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کرده ها را در مورد اعتماد مطرح پاتنام یکی از پرنفوذتری نظریه. دارند قرار ما خوب آشااانایان

سهیل  ست. اعتماد همکاری را ت سرمایه اجتماعی ا صلی  ست. به نظر او، اعتماد یکی از اجزای ا ا

یابد. به عالوه، کند و هر چه اعتماد در جامعه باالتر باشاااد، احتمال همکاری افزایش میمی

[. وی معتقد اساات که افراد برخوردار از منابع نساابت به 21همکاری نیز موجد اعتماد اساات ]

شتر به دیگران اعتماد میاف کنند. در همه جوامع، فقیرترها کمتر از ثروتمندان راد فاقد منابع، بی

صیالت، درآمد و منزلت پایینبه دیگران اعتماد می تر، اعتماد کمتر کنند. در بین افراد دارای تح

نی که های زندگی در بزرگسالی است و کسااست. از این دیدگاه، اعتماد اجتماعی حاصل تجربه

در زندگی موفقند، نسااابت به کساااانی که دچار فقر، بیکاری، تبعیث، اساااتثمار و محرومیت 

ست که ثروتمندان، قدرتمندان  اجتماعی هستند، از اعتماد بیشتری برخوردارند. اُفه نیز معتقد ا

نند توانند هزینه اعتماد را بپردازند؛ چون به آسانی می تواو کسانی که اطالعات زیادی دارند می

ست از درهم  ستن اعتماد را تحمل کنند، ولی اعتمادکنندگان کم قدرت تر ممکن ا شک در هم 

( از جمله نظریه پردازانی است که 1999[.  اوسالنر )22شکستن اعتماد بشدت متضرر شوند ]

های اخالقی دهد. به نظر او تمایل به رفتار اخالقی عمدتاً به ارزشها ربط میاعتماد را به ارزش

حل دوراهی و چه در  ماعی بساااتگی دارد. آن ماد اجت یت محوری دارد، اعت ماعی اهم های اجت

نها مسائل مربوط به کنش جمعی را توسط ارزشها اها. انسهای افراد است، نه انتظارات آنارزش

ای از عقاید هسااتند که در یک چارچوب منسااجم درونی به هم ا، مجموعههکنند. ارزشااحل می

یافته، هنمایی زندگی و روابط با دیگران هسااتند. به نظر اوسااالنر، اعتماد تعمیمپیوندند و رامی

ضرر ما عمل نمی ست که دیگران به  ستیم منابع را برای نمودار این اعتقاد ا کنند و ما مجبور نی

ها هزینه کنیم. اعتماد، به مثابه یک ارزش اخالقی، دال بر این اسااات که نظارت بر رفتار آن

های ما دارند و حتی هنگامی که با ما اشتراك منافع ندارند، بر های شبیه به ارزشدیگران ارزش

دهند و های دینی رفتار را شاااکل میکنند، به عقیده اوساااالنر، ارزشضاااد منافع ما عمل نمی

آورند، ارزش بیشاااتری برای صاااداقت و کمک به دیگران افرادی که اعمال دینی را به جای می

ستند. ارزش سایر هقائل ه شتر در  شارکت بی شارکت در نهادهای دینی موجب م ای دینی و م

 [.23شود ]ها میحوزه

 

 روش تحقیق:

اند )نمونه( و طرح سواالتی پیمایش، غالباً با تعیین افرادی که نماینده و معرف گروه مورد بررسی

هایی باشد که شود. پیمایش باید محدود به مطالعه پرسشها پرسیده شود آغاز میکه باید از آن

سخ دهند. از این رو، این قبیل مطالعات بر نگرشه واقع مردم قادرند بدر ای ها، عقاید، پارهآنها پا
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[. 24]گرداند متمرکزنداطالعات درباره شاارایط زندگی و مقوالتی که افراد را معین و متمایز می

این روش پژوهش حاضاار از حیث روش تحقیق، پژوهش توصاایفی و از نوع پیمایشاای اساات. 

ست سته از پژوهندگان اجتماعی ا که عالقه مند به جمع آوری  بهترین روش موجود برای آن د

صیي جمعیت های بزرگ صلی برای تو ستندکه نمی توان ب داده های ا ستقیم آنهارا ه ه طور م

ویژگیهای   توان گروهی از پاسااخگویان را فراهم کرد کهدقیق میا نمونه گیری . بمشاااهده کرد

آنان منعکس کننده ویژگیهای جمعیت بزرگتر باشاااد هم چنین این روش وسااایله خوبی برای 

ست شها و جهت گیریها صیفی ومی .سنجش نگر شها برای هدفهای تو شافی  توان از پیمای اکت

نقش شااابکه مجازی تلگرام در اعتماد  . در این پژوهش هم چون در نظر داریماساااتفاده کرد

 کنیم.اجتماعی کاربران را بسنجیم لذا از این روش استفاده می

 

 روش گردآوری اطالعات:

در این بررسی از تکنیک پرسشنامه جهت جمع آوری اطالعات استفاده شده است. پرسشنامه 

صورتی کتبی از  آن، اطالعات مورد نیاز را با طرح سؤال بها کمک ی است که محقق بتکنیک

و بسته است که منجر به سهولت 1پاسخگو دریافت می کند. پرسشنامه این پژوهش از نوع منظم

استخراج نتایج و تسهیل در پاسخگویی می شود. در این پرسشنامه عالوه بر ویژگی های فردی 

سوال  38متغیرهای اصلی پژوهش نیز مورد سنجش قرار گرفته است. پرسشنامه حاضر دارای 

 است.

 

 جامعه آماری: 

موضوع  یک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام می شود به این دلیل

وابط رتحقیق ممکن است متوجه صفات، ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن یا اینکه متوجه 

معه آماری جا بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تاثیر گذار در جامعه باشد. بنابراین

ه در مقیاس کرا می توان اینگونه تعریي کرد: جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی 

ا رجامعه آماری این تحقیق [. 25]جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترك باشند 

 دادمرکز آمار ایران تع 1395مردم شهر تهران تشکیل می دهند که بر اساس سرشماری سال 

 [.26]نفر است  807هزار و  429آنها هشت میلیون و 

 

 

                                                 
1 Closed and stactured 
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 روش نمونه گیری: 

جامعه آماری یا امکان پذیر نیست و یا از نظر مالی، زمانی و انرژی مقرون به  کل گاهی مطالعه

صرفه نیست و یا وضعیت به صورتی است که مطالعه جامعه مذکور در کوتاه مدت امکان پذیر 

آید. در چنین مواردی، به جای مطالعه کل نیست و در بلند مدت نیز نتایج مطالعه به کار نمی

ای از آن جامعه را انتخاب و مورد مطالعه قرار داد. نمونه گروهی از افراد یا نهتوان نموجامعه، می

های کل جامعه را اعضای جامعه پژوهش است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی

ای است. روش کار به روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه ای چند مرحله [.27]داراست 

ران را به پنج منطقه جغرافیایی از نواحی شمال، جنوب، غرب، شرق این صورت بوده که ابتدا ته

( یک ناحیه و از هر 21و  15، 14، 12، 2و مرکز تقسیم می کنیم. آن گاه از هر منطقه )منطقه 

و براساس فرمول  ناحیه یک محله و از هر محله چند بلوك را بصورت تصادفی انتخاب می کنیم

 ژوهشگر است.نفر نمونه مد نظر پ 384کوکران 

 

 جداول تحقیق:

 فرضیه اول:

 یافته کاربران رابطه وجود دارد. بین استفاده از شبکه مجازی تلگرام و اعتماد تعمیم

 
 شبکه مجازی تلگرامکاربران  یافته میزان اعتماد تعمیم : نتایج آزمون خی دو جهت بررسی1جدول شماره 

 همبستگی اسپیرمن ضریب سطا معناداری درجه آزادی مقدار آزمون

 182.- 000. 6 31.346 خی دو

 

با سطا معناداری  6و درجه آزادی آن برابر  31.346میزان آماره خی دو برابر  1جدول شماره در 

اطمینان و  %99کمتر است لذا فرضیه اول با  0.01است. چون میزان سطا معناداری از  000.

بین استفاده از شبکه مجازی تلگرام و اعتماد  توان گفتمیشود؛ بنابراین خطا تأیید می 1%

این دو متغیر  اسپیرمن میزان ضریب همبستگیهمچنین  یافته کاربران رابطه وجود دارد،  تعمیم

میزان ضریب همبستگی بیان کننده ارتباط ضعیي و معکوس بین دو است. این  182.-برابر 

کاربرانی  یافته تعمیماعتماد متغیر است. با توجه به جدول دوبعدی باال می توان گفت که میزان 

 به مقدار کمتری استفاده می کنند بیشتر است.شبکه مجازی تلگرام که از 
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 فرضیه دوم:

 رابطه وجود دارد. کاربران اعتماد بین شخصی وشبکه مجازی تلگرام بین استفاده از 
 

 شبکه مجازی تلگرامکاربران بین شخصی میزان اعتماد  : نتایج آزمون خی دو جهت بررسی2جدول شماره 

 همبستگی اسپیرمن ضریب سطا معناداری درجه آزادی مقدار آزمون

 111. 000. 6 27.206 خی دو

 

با سطا معناداری  6و درجه آزادی آن برابر  27.206میزان آماره خی دو برابر  2جدول شماره در 

اطمینان و  %99کمتر است لذا فرضیه دوم با  0.01است. چون میزان سطا معناداری از  000.

بین بین استفاده از شبکه مجازی تلگرام و اعتماد  توان گفتمیشود؛ بنابراین خطا تأیید می 1%

این دو متغیر  اسپیرمن میزان ضریب همبستگیهمچنین  کاربران رابطه وجود دارد،  شخصی

میزان ضریب همبستگی بیان کننده ارتباط ضعیي بین دو متغیر است. با است. این  111.برابر 

کاربرانی که از تلگرام  بین شخصیتوجه به جدول دوبعدی باال می توان گفت که میزان اعتماد 

کنند بیشتر از کاربرانی است که ساعتهای کمتری را به تلگرام ادتری استفاده میبه مقدار زی

 اختصاص می دهند.

 

 فرضیه سوم:

 رابطه وجود دارد. کاربران اعتماد بنیادیشبکه مجازی تلگرام و بین استفاده از 
 

 مجازی تلگرامشبکه کاربران بنیادی میزان اعتماد  : نتایج آزمون خی دو جهت بررسی3جدول شماره 

 همبستگی اسپیرمن ضریب سطا معناداری درجه آزادی مقدار آزمون

 180.- 002. 3 15.048 خی دو

 

با سطا معناداری  3و درجه آزادی آن برابر  15.048میزان آماره خی دو برابر  3جدول شماره در 

اطمینان و  %99کمتر است لذا فرضیه سوم با  0.01است. چون میزان سطا معناداری از  002.

بین استفاده از شبکه مجازی تلگرام و اعتماد  توان گفتمیشود؛ بنابراین خطا تأیید می 1%

این دو متغیر  اسپیرمن میزان ضریب همبستگیهمچنین  کاربران رابطه وجود دارد،  بنیادی

میزان ضریب همبستگی بیان کننده ارتباط ضعیي و معکوس بین دو است. این  180.-برابر 
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کاربرانی که  اعتماد بنیادیمتغیر است. با توجه به جدول دوبعدی باال می توان گفت که میزان 

 به مقدار کمتری استفاده می کنند بیشتر است.شبکه مجازی تلگرام از 

 

 فرضیه چهارم:

 رابطه وجود دارد. کاربران اعتماد نهادیشبکه مجازی تلگرام و بین استفاده از 

 
 شبکه مجازی تلگرامکاربران نهادی میزان اعتماد  آزمون خی دو جهت بررسی : نتایج4جدول شماره 

 همبستگی اسپیرمن ضریب سطا معناداری درجه آزادی مقدار آزمون

 112.- 005. 3 12.759 خی دو

 

با سطا معناداری  3و درجه آزادی آن برابر  12.759میزان آماره خی دو برابر  4جدول شماره در 

اطمینان و  %99کمتر است لذا فرضیه چهارم با  0.01است. چون میزان سطا معناداری از  005.

بین استفاده از شبکه مجازی تلگرام و اعتماد  توان گفتمیشود؛ بنابراین خطا تأیید می 1%

این دو متغیر برابر  اسپیرمن میزان ضریب همبستگیهمچنین  کاربران رابطه وجود دارد،  نهادی

میزان ضریب همبستگی بیان کننده ارتباط ضعیي و معکوس بین دو متغیر است. این  112.-

شبکه کاربرانی که از  اعتماد نهادیاست. با توجه به جدول دوبعدی باال می توان گفت که میزان 

 به مقدار کمتری استفاده می کنند بیشتر است.مجازی تلگرام 

 

 نتیجه گیری:

از تلگرام استفاده می  ساعت 1کمتر از اسخگویان روزانه بیشتر  نتایج بررسی ها نشان داد که

و تبادل اطالعات و اخبار  گوی آنالینو  چت و گفتبرای  اولویت اول را کنند همچنین آنها

برای تولید محتوا )گذاشتن مطلب و تصویر(،  اولویت دوم را سیاسی و غیره،  -اجتماعی -هنری

سخنان ، پیدا کردن دوستان قدیمیبرای  اولویت چهارم را سرگرمی،بازی و  برای  اولویت سوم را

در  گو پیرامون مسائل سیاسی و اجتماعیو  گفتبرای  اولویت پنجم را حکیمانه و عبرت آموز و 

 اجتماعی تلگرام انتخاب کرده اند. شبکه

بهترین امکانی که شبکه اجتماعی تلگرام برای آنها به عنوان اکثریت پاسخگویان معتقدند که 

امکان عبور ، ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایانکاربر فراهم کرده ایجاد فضای تبلیغاتی، 

امکان دستیابی نسبتاً آسان ، های مختلياز مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد، جوامع و فرهنگ
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ها، افکار و ها به صورت آزادانه و آشنایی با ایدهامکان بیان ایدهلي، و سریع به اطالعات مخت

به محتوای است اما اکثریت پاسخگویان  هامندیبه اشتراك گذاشتن عالقهو  های دیگرانسلیقه

 .کنند اعتماد چندانی ندارندمطالبی که در کانال تلگرام به صورت روزمره مطالعه می

یافته  مکه بین استفاده از شبکه مجازی تلگرام و اعتماد تعمی در ادامه بررسی ها مشخص شد

جازی تلگرام مشبکه کاربرانی که از  یافته تعمیماعتماد که میزان کاربران رابطه وجود دارد چرا 

لگرام و تبین استفاده از شبکه مجازی همچنین به مقدار کمتری استفاده می کنند بیشتر است. 

ه از تلگرام ککاربرانی  بین شخصیزیرا میزان اعتماد  کاربران رابطه وجود دارد بین شخصیاعتماد 

کنند بیشتر از کاربرانی است که ساعتهای کمتری را به تلگرام به مقدار زیادتری استفاده می

 اختصاص می دهند. 

اعتماد زان میکاربران رابطه وجود دارد،  بنیادیبین استفاده از شبکه مجازی تلگرام و اعتماد 

بین ر است. به مقدار کمتری استفاده می کنند بیشتشبکه مجازی تلگرام کاربرانی که از  بنیادی

 عتماد نهادیامیزان کاربران رابطه وجود دارد،  نهادیاستفاده از شبکه مجازی تلگرام و اعتماد 

 به مقدار کمتری استفاده می کنند بیشتر است.شبکه مجازی تلگرام کاربرانی که از 

قاتی  تایج تحقی با ن تایج  قاتی پیواین ن ندارد.  1مرکز تحقی یدترین پژوهش مرکز همخوانی  جد

های های اجتماعی و سااایر تکنولوژیهای کاربران شاابکهابعاد جدیدی از ویژگی تحقیقاتی پیو

ی اجتماعی و های شااابکهساااایتوب»دهد. این پژوهش با عنوان جدید ارتباطی را نشاااان می

های اجتماعی مجازی در میان کاربران امریکایی را مورد کارگیری شااابکهبه نحوه« زندگی ما

ها با اسااتفاده از این شاابکه مطالعه قرار داده اساات. در این پژوهش عالوه بر ساانجیدن رابطه

سیت، نژاد، درآمد و غیره و همچنین مطالعه سن، جن کارگیری امکانات نحوه به عواملی از قبیل 

ارتباط اساااتفاده از انواع مختلي تکنولوژی با روابط  ها، دربارهتلي این شااابکهو ابزارهای مخ

اجتماعی، حس اعتماد، مشااارکت مدنی، مشااارکت ساایاساای و غیره نیز نتایج جالب توجهی 

 .دست آمده استبه

کنندگان ها در میان اسااتفادهاعتماد به غریبه های ارتباطیحس اعتماد و اسااتفاده از تکنولوژی 

های جدید و شهروندان عادی، تفاوت قابل توجه دارد. از شهروندان پرسیده شد که کنولوژیاز ت

ستند»با گزینه  شتر افراد قابل اعتماد ه سخ« بی ستید یا نه، پا شان میموافق ه داد که این ها ن

های جدید بیشااتر اساات. از میان کسااانی که از کنندگان از تکنولوژیحس اعتماد در اسااتفاده

ستفاده می اینترنت سانی که  ۴۶کنند ا سخ مثبت دادند، در حالی که ک سؤال پا صد به این  در

سؤال دادند. درصد مربوط به کاربران  ۲۷کاربر اینترنت نیستند تنها  سخ مثبت به این  درصد پا

                                                 
1 Pew Research Center 



 

1398   تابستان، 41م، شماره مسلسل  جهار نگاری الکترونیک، سال  روزنامه  
 

ISSN: 2476-4140 

 
19 

آید. این تفاوت قابل توجه در شاامار میاساات که عدد قابل توجهی به ۴۵های اجتماعی شاابکه

شهروندان کاربر و غیرکاربر اینترنت، البته لزوماً نتیجهسطا اعتماد اجتما ستفاده از  عی میان  ا

های دیگری باشاد. مثالً کاربران اینترنت اغلب از ساطا تفاوت تواند نتیجهاینترنت نیسات و می

های شخصی تواند ریشه در این ویژگیباالتری از سواد رسمی برخوردار هستند و این تفاوت می

های کارگیرندگان تکنولوژیدهد که در میان بهبا این وجود، پژوهش نشااان می داشااته باشااد.

 کنندطور عمومی بیشتر به دیگران اعتماد میبهبوك های اجتماعی، کاربران فیسجدید و شبکه

[28.] 

 اعتماد -3 شخصی بین اعتماد -2 بنیادی اعتماد -1 دسته چهار به را اجتماعی اعتماد گیدنز

به روابط میان  پندارد اعتماد تنهاگیدنز میکند.  می تقسیم یافته تعمیم اعتماد -4 و انتزاعی

« درون»ه اند کهای کسانی نیز وابستهافراد عادی و متخصصان ارتباط ندارد، بلکه به فعالیت

های معجهای انتزاعی جای دارند. به نظر وی نقاط دسترسی همان نقاط پیوند افراد یا نظام

های پذیری نظامسیبآاند، نقاط دسترسی هر چند های انتزاعیبا نمایندگان نظاممتخصص غیر

توان حفظ عتماد را میاند که در آنجا اهاییدهند اما در ضمن، همان پیوندگاهانتزاعی را نشان می

 یا بنا کرد.

 اعتماد کاهش یا و افزایش در هارسانه برجسته به نقش که است متفکری ترین مشهور 1پاتنام

 چنین امریکا مردم میان در اجتماعی اعتماد کاهش علت در تبیین او است. کرده اشاره اجتماعی

 به مربوط تغییرات به هاامریکایی اجتماعی اعتماد کاهش اصوالً ریشه که است کرده استدالل

 بیشفناوری ها و رسانه ها  که میکند استدالل است. پاتنام ها مربوطآن زندگی سبک الگوهای

کنند. این نظریه با نتایج این پژوهش همخوانی می اعمال بر اعتماد را کننده نابود اثرات ترین

  دارد.
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 عدم تغییر در هالیوود، زمانی که همه چیز در تغییر است

 1از نظر استوارت هال

 2علیرضا شریفمترجمین: 

 3دینانی رضوی ابتسام
 

 چکیده

نوان یک مطالعه استوارت هال در مورد فرهنگ، نمایش، ایدئولوژی و برتری، هالیوود را به ع

آمریکا را  و هنجارهای جامعه هاارزشکه اطالعات مربوط به  دینمایمموسسه فرهنگی قلمداد 

یوود گویای . مباحثات کنونی در مورد تنوع و تفاوت در هالدینمایمدرونسازی و سپس برونسازی 

، 2014-2015هستند. در مطالعه تجربی حاضر در بین سالهای  ترعیوسی اجتماعی هاتعارض

وع در ار گرفتند: فقدان تناخبار مربوط به هالیوود با محوریت موضوع زیر مورد بررسی قر

)عدم  محصوالت سینمایی/تلویزیونی و در عین حال گرایش روز افزون تلویزیون به سمت تنوع

ال گرایش روز حی سینمایی و تلویزیونی و در عین هابرنامهی قومی و نژادی در هاتیاقلحضور 

مشخص  یرستداللی زین ترتیب سه چارچوب اه اافزون به نمایش این افراد در صفحه نمایش(. ب

 شدند:

یت با استناد ستثناگرایی هالیوود، ضرورت اقتصادی و نژاد پرستی و جنسیت گرایی نهادی. در نهاا

ی نوآورانه در هامدلتحول دیجیتالی در تلویزیون و  Huluساخته  East los Highبه سریال 

 تولید و عرضه مورد بررسی قرار گرفت.

 

 
 هالیوود، نژاد، قومیت، برتری.: استوارت هال، لمات کلیدیک

  

                                                 
 :این عنوان ترجمه مقاله ایست با عنوان 1

 #OscarsSoWhite: how Stuart Hall explains why nothing 

changes in Hollywood and everything is changing 
 
 mr.alireza.sharif@gmail.com، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی دانشجوی دکتری، علوم ارتباطات 2
 razavidinani@yahoo.comاراك  واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارتباطات استادیارگروه 3

mailto:mr.alireza.sharif@gmail.com
mailto:razavidinani@yahoo.com
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 مقدمه:

در گروههای مختلي  Selmaچه کسی مسئول است؟ آکادمی به دلیل عدم معرفی و نامزد شدن 

مورد انتقاد شدید قرار گرفت، اما آکادمی بیش از هالیوود ریپورتر اقدام به تهیه و ساخت فیلم 

. شوندیمکه در این صنعت ساخته  سدشنایمیی را به رسمیت هالمیف صرفاًنکرده بود: آن فقط 

توضیا استفان گالووی سردبیر هالیوود ریپورتر در رابطه با جنجال مربوط به جلد مجله که برای 

 .کشدیمکنفرانس ساالنه خود تصویری از کلیه دست اندرکاران و عوامل اسکار سفید را به تصویر 

ی هالیوود در هالمیف( و CARDسرگرمی )ی هابرنامهگزارش جامع آننبرگ در مورد تنوع در 

ی دیجیتالی گویای آن است که اگرچه روز به روز هاالیسری تلویزیونی و هابرنامه، 2015سال 

ی هاتیاقلبیشتر شاهد حضور زنان در مقام نویسنده، آفریننده و کارگردان تلویزیونی هستیم، 

)اسمیت، شویتی و پیپر،  اندماندهور نژادی و قومیتی همچنان از قلمروی سینما و تلویزیون د

حاکی از آن است که هالیوود همچنان حکم کلوب مردان بلند قد و  CARD(. گزارش 2016

ی قومی و نژادی وجود هاتیاقلکه در آن هیچ کاری برای زنان و  کندیمسفید پوست را ایفا 

اران ذوت در میان سیاستگ(. در رابطه با تنوع و تفا16؛ صفحه 2016ندارد )اسمیت و همکاران، 

ی تولید، ایفا و محتوا، هالیوود بر اساس برتری نژادی و هاحوزهو تصمیم گیران و همچنین در 

. واقعیت این است که در شودیمقومیتی خود و همچنین تغییرات ساختاری روز افزون تعریي 

مچنان از این صنایع سرگرمی مخاطبان، بازیگران، تهیه کنندگان و مجریان رنگین پوست ه

؛ هانت و 2015صنعت محروم بوده و جایی در صفحه نمایش ندارند )اتحادیه کارگردانان آمریکا، 

شویتی و پیپر، -؛ اسمیت2014مانتانر، -؛ نگرون2016؛ هانت، رامون و تیران، 2015رامون، 

 (.2016؛ اسمیت، شویتی و پیپر، 2015؛ اسمیت، شویتی و پیپر، 2014

چرا  :بلکه باید پرسید "مقصر کیست؟"این نیست که  سؤال نیترمناسبان تنوع، با استناد به فقد

-ی که مهمترین مشخصه آن انتخاب فردی با نژاد آفریقاییادههدر خالل چند دهه اخیر، 

است آمریکایی به عنوان ریاست جمهوری آمریکا و تغییر در وضعیت جمعیت شناختی این قاره 

گروه اقلیت قومی/نژادی در آمریکا تبدیل شده است،  نیترتیجمعپرو طی آن اقلیت التینی به 

مقاله حاضر با استناد به مطالعه استوارت  ؟سرعت تغییر و تحول در هالیوود چنان آهسته است

هال که با محوریت فرهنگ، بازنمایی، ایدئولوژی و برتری انجام شده و هالیوود را نوعی موسسه 

 دینمایمو هنجارهای جامعه آمریکا را درونسازی و سپس برونسازی  هاارزشکه  داندیمفرهنگی 

، اعتراض شودیمانجام شده است. با توجه به اینکه هالیوود به عنوان یک موسسه فرهنگی شناخته 

ی اجتماعی گسترده در مورد وضعیت متغیر هاتعارضدر مورد فقدان تنوع در هالیوود گویای 

. با توجه به موفقیت پانزده ساله فعالیت نظارتی ائتالف رسانه دباشیمقومیت، نژاد و جنیسیت 
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و سایر تهیه کنندگان  Shonda Rhimes(، ظهور افرادی همچون MEMCچند قومیتی )

ی هاتیاقلرنگین پوست منادی آغاز تغییرات قابل توجه و ایجاد فرصتی ایده آل برای حضور 

. مقاله تجربی حاضر با استناد به اخبار مربوط شدبایمقومی و نژادی آمریکا حداقل در تلویزیون 

فقدان تنوع در محصوالت  -به هالیوود سعی دارد پاسخی برای پارادوکس هالیوود ارائه دهد

سینمایی و تلویزیونی و گرایش روز افزون تلویزیون به سمت نمایش تنوع جمعیتی در صفحه 

در تحول  تأملعنوان نمونه برای  به East Los High (ELH)نمایش. در این مطالعه سریال 

 ی نوآورانه در تولید و ارائه انتخاب شده است.هامدلدیجیتالی تلویزیون و 

 

 روش شناسی

در مقاله حاضر برای بررسی پارادوکس تنوع در هالیوود و احتمال تحول ناشی از تغییر دیجیتالی 

مقاله به صورت مختصر به تبیین  اولدر تلویزیون از استراتژی سه گانه استفاده شده است. 

ی در هالیوود، تغییرات جمعیت شناختی آمریکا و مطالعات صنعتی هاتیاقلوضعیت کنونی حضور 

برای معنی بخشی به  دینمایم( استدالل 1986. همانطور که هال )پردازدیمو علمی اخیر 

د اختصاصی و تاریخی ی قومیتی، نژادی و جنسیتی الزم است تحلیل فرهنگی وارد رونهاتفاوت

تولید محصوالت فرهنگی شود. سپس اطالعات جمعیت شناختی و مطالعات صنعتی موجود در 

 مشخص و ارائه شده است. 2014-2015اخبار و پوشش خبری در فصل تلویزیونی 

و مطالب نوین در  هااستداللدر این مقاله با استناد به مطالب هال در مورد برتری و ایدئولوژی، 

. از همه مهمتر آنکه اخبار، مقاالت و اندگرفتهتنوع در تلویزیون مورد تجزیه و تحلیل قرار  مورد

 2016تا ژانویه  2014در بازه زمانی ژانویه  Lexis-Nexisمحتوای سرمقاله از پایگاه داده اخبار 

ی شدند. بعد گردآور "تنوع و تلویزیون"ی هاواژه)دو دوره مقدماتی تلویزیونی( با استفاده از کلید 

مقاله نظیر هالیوود ریپورتر و واشنگتن پست  53ی متشکل از انمونهاز حذف مطالب تکراری، 

ی استداللی موجود در داخل متن شناسایی هاچارچوبمورد تحلیل قرار گرفتند. در روند تحلیل 

و در  ندکنیمی خبری مانند منبع اطالع رسانی فرهنگی عمل هارسانهشدند. با توجه به اینکه 

، مطالعه مطالب مربوط به تنوع کنندیمعین حال از زمینه تاریخی معاصر اطالعات الزم را کسب 

ی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی معاصر هاانیجرو تفاوت در هالیوود اطالعات ارزشمندی در مورد 

احثات و مب هاگفتمان(. تحلیل 2010گازمن، -؛ مولینا1997)هال،  دهدیمدر اختیار ما قرار 

ی تسلط جویانه هاتنشبه بینشی جامع در مورد  کندیممربوط به تنوع در هالیوود به ما کمک 

 و برتری جویانه در این صنعت فرهنگی دست یابیم.
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تاکنونEast Los High (2013- )در نهایت در بخش پایانی مقاله حاضر با استناد به سریال 

ی قومیتی و نژادی در محیط دائم التغییر تلویزیون بحث خواهیم نمود. هاشینمادر مورد آینده 

چهار مصاحبه تلفنی ساختار نیافته با تهیه کننده اجرایی، مجری برنامه، تولید  2015در پاییز 

ی اجلسهدر  2015کننده/نویسنده و نویسنده محتوای دیجیتالی/تلویزیونی انجام شد. در تابستان 

گویی غیر رسمی با دو نفر از اعضای پژوهش، و گان شرکت نموده و گفتبا حضور تولید کنند

، داستان و محتوای آنالین دو هاتیشخصی اجتماعی داشتم. همچنین هارسانهتوسعه و کارکنان 

(. مصاحبه باعث شد اطالعاتی در این مورد 2014و  2013فصل اول تجزیه و تحلیل شده است )

به جای استفاده از شبکه  اندگرفتهتصمیم  هابرنامهمحتوای  کسب کنیم که چرا تولید کنندگان

افزون بر این مذاکرات و تحلیل متنی به  ؟سنتی تلویزیون از پخش زنده اینترنتی استفاده کنند

. اندشدهاحتماالت نمایشی اشاره دارند که توسط روند انتشار و مدل تولید نمایش تلویزیونی ایجاد 

ی قومیتی، نژادی و جنسیتی در تلویزیون هاشینماو اندیشه در مورد  لتأممطالعه موردی امکان 

 .آوردیممعاصر را فراهم 

 

 میراث استوارت هال: نظریه پردازی در مورد تنوع در هالیوود معاصر

ی هال در مورد ایدئولوژی، بازنمایی )نمایش( و برتری در هم ادغام شده هانوشتهدر بخش بعد 

 برای مطالعه موارد زیر فراهم آید:است تا چارچوبی نظری 

 یکنواختی قومیتی، نژادی و جنسیتی تاریخی در هالیوود -1

 ی عمومی پیرامون تنوع در هالیوودهاگفتمانتقابل  -2

 گرایش دیجیتالی در ساختار و محتوای هالیوود -3

ی، مخاطبان ارسانهی هاییبازنمابسزایی بر توسعه مطالعات فرهنگی با محوریت  ریتأثمطالعه هال 

ی قومی نژادی داشته است. از همه مهمتر آنکه هال بازنمایی فرهنگی را به شکل هاتفاوتو 

 هاارزشکه بر اساس  کندیمی تولیدی و تفسیری مفهوم پردازی هاتیفعالی از ادهیچیپمجموعه 

ست. بنابراین و هنجارهای جامعه شکل گرفته و به تبع آن با مفهوم اجتماعی در هم آمیخته ا

ی فرهنگی، بهترین هاشینماتولید کنندگان  نیتربرجستهو  نیترمطرحهالیوود به عنوان یکی از 

این  ریتأثی قومیتی، نژادی و جنسیتی و هاتفاوتحوزه برای بررسی مجادالت معاصر در مورد 

خود اقدام به  . هال در طی دوران پژوهشیباشدیم ترگستردهتعارضات بر تغییر در روابط قدرتی 

ی قومیتی، نژادی و هاتفاوتی با ارسانهی هاشینمابرجسته سازی اهمیت سیاسی مطالعه 

ی نموده است. اگرچه هال چندان به انواع هویت اشاره نکرده است، در مطالعه حاضر اطبقه
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ر ، زیرا این دو مقوله وجه مشترك زیادی با سایاندشدهجنسیت و جنسیت گرایی نیز وارد بحث 

 (.2014گازمن و کاچو، -دارند )مولینا هاتفاوت

 

 و قدرت تفاوت، نمایش

به عنوان فضای فرهنگی مهم برای  هارسانهی قومیتی و نژادی که در هاشینماهال برای بررسی 

 :کندیمتحلیل قدرت اجتماعی و سیاسی معرفی شده است، رویکرد مطالعه فرهنگی را پیشنهاد 

که رسانه نقش مهمی در شکل گیری  اندکردهمطالعات فرهنگی به من در درك این مسئله کمک 

. این آن چیزی نیست که در جهان بیرون، بیرون از کندیمایفا  دهندیمچیزهایی که بازتاب 

ی نمایشی و بازنمایی وجود هااستداللو  هاگفتماناینجا وجود داشته باشد؛ چیزی که به دور از 

تشکیل  شودیم، بر اساس روشی که ارائه و عرضه شودیمتلقی  "بیرون". آنچه که به منزله دارد

 (.14، صفحه 1992. )شودیم و تعیین

جامعه تشکیل شود در این صورت مطالعه  ریتأثدر نتیجه اگر رسانه جامعه را تشکیل دهد و تحت 

ی هویت نژادی و قومیتی هالیوود اطالعاتی در مورد تعارض کلی با محوریت هاشینماساختارها و 

 .دهدیمی وضعیت فرهنگی و اجتماعی در اختیار ما قرار هاتفاوت

و تصاویر فرهنگی محبوب از گروههای  هارسانهدر واقع عدم پیشروی جدی در روند بازنمایی در 

مورد ماهیت پیچیده ایدئولوژی و قدرت  باعث شد هال در 1990و  1980نژادی مختلي در دهه 

در جامعه آمریکا و انگلستان معاصر نظریه پردازی نماید. از نظر هال فقدان تغییر در نمایش 

وی چنین استدالل  آنکه ترمهم(. از همه 1997، 1992میراثی از ایدئولوژی استعماری است )

ی هاتفاوتی اشهیکلی دو وجهی اهشینمااز طریق  "دگرسازی"که بازنمایی تاریخی  دینمایم

ی دال بر فشار و کشش قدرت و برتری است. بنابراین ماهیت تغییرناپذیر انشانهقومیتی و نژادی 

رسانه محصول همآیندی و هم نشینی جدی تفاوت و قدرت است، چرا که گروههای قومیتی و 

 یاسی خود هستند:نژادی اکثریت در دنیای دائم التغییر در صدد حفظ کنترل فرهنگی و س

 توانیمی است که امقوله -که یکی بدون دیگری هرگز وجود ندارد -ترکیب مضاعي نژادپرستی

در این است که  هارسانهاین ی پیوند داد؛ اما مشکل جمع یهارسانهآن را با تصاویر دیرینه در 

و بی ثباتی  کرارهاتی سینمایی قدیمی همچنان در حال تولیدند و در نتیجه انواع قدیمی، هالمیف

؛ صفحه 1997ی آینده ارائه خواهند شد )هال، هاونیزیتلوقدیمی همچنان در صفحه نمایش 

17.) 
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ی عمومی به یکنواختی و همگنی، ثبات ساختاری و بازنمایی دو هارسانهبه بیان دیگر گرایش 

و تعصبات جنسیتی و نژاد پرستی افرادی است  هایریسوگتایی دگرسازی نتیجه ضمنی و عینی 

 ی محبوب نظارت و کنترل دارند.هاداستانو  هاچهرهکه بر روند تولید 

ی امری دشوار ارسانهی هاگفتماندر چارچوب هال، تغییر در روش بازنمایی، روایت داستانی 

تغییر در ساختارهای  است )البته اگر غیر ممکن نباشد(، زیرا تغییر در نظام نمایشی مترادف با

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. تغییر نیازمند آن است که از طریق توانمندسازی افراد محروم 

و در حاشیه از قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود دست بکشیم. از نظر هال مسائل مربوط 

میت باالیی دارد؛ ی برای جوامع دموکراتیک از نظر اخالقی اهارسانهبه قدرت، تفاوت و نمایش 

 :خواهدیمبنابراین وی از پژوهشگران فرهنگی 

از هر منبع عقالنی و ذهنی برای درك آنچه که باعث تداوم زندگی ما و جوامعی که در بطن آن 

 رسندیمدارند ضد انسانی به نظر  هاتفاوتاز نظر ظرفیتی که برای این  قاًیعمو  میکنیمزندگی 

 (.17-18 اتصفحه؛ 1992استفاده کنند )

ی در مورد نمایش قومیت، نژاد و جنسیت در رسانه، اگستردهاین فراخوان باعث شد مطالعات 

انجام  هاتفاوتی با محوریت ارسانهی هاگفتمانمخاطبان اقلیت نژادی و قدرت ایدئولوژیکی در 

 شوند.

 

 ایدئولوژی و برتری

ی استفاده کرده است درك این شی گرامهانوشتهیی که هال در آن از هانهیزمیکی از مهمترین 

که افراد از آن برای درك  شودیمیی تعریي هادهیاموضوع بوده است که ایدئولوژی به صورت 

ی که بر عهده آنان است و این تعریي افهیوظساز و کار جهان اجتماعی، جایگاه خود در آن و 

کیالت اجتماعی تاریخی نهفته ، بلکه در بطن تششودینمهرگز بر اساس طبقه اجتماعی تعریي 

(. در این مقاله با استناد به برداشت هال از ایدئولوژی، به مباحثات 99، صفحه 1985است )

اران خالقانه که بنا به ذمربوط به فقدان تنوع در هالیوود و یکنواختی تصمیم گیران و سیاستگ

. میاپرداختهآمریکا هستند مجادالت تسلط جویانه از دیرباز بخشی از تشکیالت اجتماعی جامعه 

ی تاریخی خاص در میان گروهها و طبقات هاتودهبا توجه به اینکه شکل گیری اجتماعی برخی از 

متنوع انجام شده است، در گذر زمان انعطاف پذیر تر شده و دارای وابستگی مضاعي به تلفیق 

تی هرگز دائمی و مطلق ؛ بنابراین همگنی و یکنواخباشدیماختیاری این طبقات تابع و فرعی 

 (.1986)هال،  باشدیمنبوده و همواره در شرایط بحرانی 
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 بحران سلطه طلب هالیوود

هالیوود، تولید کنندگان  سیاستگذارانمجادالت معاصر در مورد فقدان تنوع در تصمیم گیران و 

نقش جامعه مدتی در تعادل بین نیروهای "بازتابی از  شوندیمیی که ارائه هاشینمامحتوا و 

(. با توجه به تغییرات جمعیت 8؛ صفحه 1986)هال،  "باشدیماجتماعی متفاوت در جامعه 

شناختی پویا در جمعیت آمریکا و مخاطبان رسانه، همگنی و یکنواختی قومیتی و نژادی در 

. به عنوان مثال در شهر رودیم سؤالی جامعه مدنی زیر هاعرصههالیوود به عنوان یکی از 

نیویورك و لوس آنجلس که اکثریت تولید کنندگان محتوا در آنها ساکن و مشغول فعالیتند، از 

(. افزون 2015اقلیت است )دسیلور، -اقلیت هستند و کالیفرنیا ایالتی اکثریت-شهرهای اکثریت

و  انددادهمعیت آمریکا را تشکیل درصد از ج 40ی قومی و نژادی هاتیاقلبر این در حال حاضر 

آمریکا کشوری  2050که تا سال  ندینمایممتخصصین آمار و جمعیت شناختی چنین پیش بینی 

(. افزایش تنوع در امریکا و همچنین تالش فعاالن 2015اقلیت خواهد بود )دسیلور، -اکثریت

ی حیاتی هاعرصهاز فرهنگی برای نشان دادن این تنوع باعث شده است که هالیوود به یکی 

 معاصر برای رقابت بر سر قدرت تبدیل شود.

ی جمعیت شناختی قومی و نژادی این کشور باعث تغییر در نوع مخاطبان و هایژگیوتغییر در 

ی تلویزیونی و سینمایی توسط این مخاطبان شده است. طبق گزارش هابرنامهنحوه تماشای 

درصد از  50فیدپوست غیر اقلیت نژادی کمتر از ( مخاطبان س2014اتحادیه سینمای آمریکا )

برابر با میزان  باًیتقر. مردم آفریقایی آمریکایی دهندیمتشکیل  روندیمافرادی را که به سینما 

سهم خود در جمعیت آمریکا و مردم التینی بیش از سهم خود در جمعیت آمریکا به تماشای 

ول دیجیتالی در رسانه، مردم التین و . در رابطه با تحپردازندیمی سینمایی هالمیف

)لوپز و گونزالس،  کنندیمی هوشمند استفاده هایگوشآفریقایی/آمریکایی بیش از سایر اقوام از 

آمریکایی ترجیا -( و مشابه با مردم آسیایی2011؛ پاردو و درس، 2015؛ لوپز و پاتن، 2012

ی دیجیتالی خود تماشا کنند هایگوشی سینمایی را در هالمیفی تلویزیونی و هابرنامه دهندیم

آفریقایی بیش از سایر گروههای جمعیتی از  -(. همچنین مخاطبان آمریکایی2014)گونزالس، 

)محتوا مهم است، اما نحوه تماشای  پردازندیمی مختلي به تماشای این محتویات هاپلتفرمطریق 

 (.2014ی متفاوت است، ی جمعیت شناختهایژگیواین محتوا بر اساس 

سزایی در بی ثباتی همگنی و ه نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فناوری جمعیت شناختی نقش ب

علیه ائتالف بین المللی کارمندان  دولت 2014یکنواختی در هالیوود دارد. در نیویورك، در سال 

ت نشان دهنده ( شکایتی تسلیم دادگاه نمود که این شکای52تئاتر و صحنه )اتحادیه منطقه 

ی نژادی و قومیتی برای ساختارهای مدوّن و تاریخی آثار هاتیاقلچالشی است از جانب زنان و 
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که کارمندان فنی نظیر تصویر  52(. در نتیجه این توافق، منطقه 2015خالقانه رسانه )نیویورك، 

نظر در فرآیند موافقت خود را با تجدید  کردیمی صدا را به رسانه معرفی هانیتکنسبردار و 

استخدام را که بیشتر بر پایه پارتی بازی و خویشاوندگرایی بود اعالم کرده و تصمیم گرفت در 

ی برابر اتخاذ نماید. باالترین مقام هافرصتروند استخدام اعضای اتحادیه سیاستی مبنی بر ارائه 

ه علی دادخواستی ناموفق 1985در سال  اتحادیه کارگردانان آمریکا-در سلسله مراتب امور خالقانه

علیه کمپانی برادران وارنر و کمپانی صنایع تصویری کلمبیا تسلیم دادگاه نمود. تبعیث جنسیتی 

نکته جالب توجه این است که در بازه زمانی سی ساله تعداد زنان کارگردان بعد از شکست این 

زن باعث شد اتحادیه دعوی به نحو قابل توجهی کاهش یافت. این کاهش در تعداد کارگردانان 

( درخواست خود را مبنی بر بررسی تبعیث در فرآیند ACLUآزادی مدنی لوس آنجلس آمریکا )

ی تلویزیونی و هاشبکهاستخدام و کارگزینی افراد در استودیوهای فیلم سازی مطرح هالیوود، 

عات صنعتی بر اساس مطال ACLU(. در واقع 2015دفاتر استعدادیابی مطرح نمود )کاچاتوریان، 

ی قومیتی و نژادی به عنوان مدیران و هاتیاقلعلیه استخدام زنان و  دادندیمکه نشان 

ی هاثیتبعاجرایی، تولیدی کنند، کارگردان، نویسنده، بازیگر و نویسنده فنی  سیاستگذاران

؛ 2016؛ هانت، رومرو و تران، 2015به این فکر افتاد )هانت و رامون،  ؛مشهودی وجود دارد

 (.2016؛ اسمیت، شویتی و پیپر، 2015اسمیت، شویتی و پیپر، 

ی سایر نهادهای جامعه مدنی مانند هاچالشتعارضات مربوط به هالیوود دارای ارتباط متقابل با 

ی فیلم سازی هاپروژهیسی بیرد که بر روی . کارگردان تلویزیونی تراستخانواده، کلیسا و آموزش 

ساخته  Being Mary Janeی تلویزیونی مانند هابرنامه( و 2013مانند ایستگاه فروتویل )

BET  ،که فقدان تنوع در هالیوود نتیجه خطرگریزی  دکنیمچنین استدالل کار کرده است

ی تلویزیونی، هاشبکهی باالی ساخت فیلم و همچنین هانهیهزاقتصادی است. با توجه به 

ی اجتماعی هاشبکهکه آنها را از طریق  کنندیمخالق بیشتر افرادی را استخدام  سیاستگذاران

افرادی مانند دوستان، خویشاوندان، همکاران قبلی  -، یا افرادی معتمد و آشنا هستندشناسندیم

افرادی که با هم در یک ": دشونیمو سایر افرادی که از طریق همکاران معتمد به آنها ارجاع داده 

. و روندیم. فرزندان آنها با هم به یک مدرسه اندرفته، با هم به یک مدرسه کنندیممحله زندگی 

که در  دهدیم. از نظر بیرد این سیستم هالیوود را در مرکز ساختاری قرار "این سیستم ماست

هم جدا شده است. بنابراین آن اسکان و آموزش در لوس آنجلس از نظر اقتصادی و نژادی از 

بسیار مهم، تاریخی و موقتی برتری "هالیوود یکی از ارکان جامعه مدنی است که وارد بحران 

 (.16؛ صفحه 1986شده است )هال،  "طلبی
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 گفتمان مطبوعاتی با محوریت پارادوکس هالیوود

هالیوود معاصر بین قدرت ساختاری محصوالت فرهنگی سفید پوستان مردساالر و تغییرات 

ی جمیعت شناختی، اقتصادی و فناوری گرفتار آمده است. بررسی این روند هایژگیوگسترده در 

ی ایدئولوژیکی بین هاتنشی سرگرمی فرصتی ایده آل برای مطالعه هابرنامهو پوشش دهی 

. آوردیمی وارده جهت تغییر سیستم فراهم فشارهاو نژادی هالیوود و  کشش ساختار جنسیتی

متون مطبوعاتی خود را درگیر مجادالت اجتماعی و سیاسی گسترده در مورد برابری و عدالت 

(. در این بخش با تحلیل پوشش خبری در 2010گوزمن، -)مولینا اندکردهاجتماعی در آمریکا 

 ABCن با محوریت موفقیت برنامه شوندا ریمز به نام در تلویزیو 2015و  2014سالهای 

Thursday-night lineup  آناتومی گری، رسوایی، فرار از دست قاتل( و برنامه تاریخ ساز(

 ABCساخته  Black-ishو  Fox’s Empire ،Fresh Off Boatنظیر  "ی متنوعهابرنامه"

به زبان  HULUحصول و م Lifetime’s Davious Maids ،CW’s Jane the Virginو 

به بررسی بحران سلطه طلبی در هالیوود خواهیم  East Los Highاصلی و زبان التینی 

 پرداخت.

 در مورد سه چارچوب استداللی همبسته بحث شده است:زمینه در همین 

 نژاد پرستی و جنسیت گرایی نهادی. -3ضرورت اقتصادی؛  -2استثناگرایی هالیوود؛  -1

ی هستند. به استثنای ستون عقاید و سرمقاله، ادهیچیپی به منزله متون فرهنگی اروزنامهمقاالت 

ی روزنامه نگاری مستلزم رعایت عینیت و ارائه چشم اندازهای مختلي است. بنابراین هاتیفعال

ی استثناگرایی و هاچارچوب( با استفاده از 35مورد از  32جای تعجب نیست که اکثر مقاالت )

شامل مصاحبه، تحلیل  عمدتاًمقاله  22. مابقی اندنبودهاز مقاالت منتقد هالیوود ضرورت اقتصادی 

 بوده و آشکارا به انتقاد از نژاد پرستی و جنسیت گرایی در هالیوود پرداخته بودند. هاستونخبر و 

 

 چارچوب استثناگرایی هالیوود

در هالیوود بود که این امر بهبود اوضاع  دییتأ( 35از  32چارچوب در مقاالت خبری ) نیترمهم

موفقیت سه تهیه کننده اجرایی در سال  مخصوصاًاز طریق روایت برخی از افراد استثنایی، 

( و شوندا Fresh off the boat(، پل لی )Empireتحقق یافته بود: لی دانیل ) 2015-2014

محیط فرهنگی که داستان موفقیت افراد و  درانی نوین که ارسانهریمز. این چارچوب در محیط 

ویزر، -)بانت کندیماز اهمیت باالیی برخوردار هستند عمل  "خود کارآفرین"مشوق برندسازی 

2012.) 
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 "دستاورد بزرگ فصل مقدماتی تلویزیون: تنوع"یی با عناوینی همچون هاداستانی شامل یهامثال

(، 2014)برانی،  "نهایت، تنوع تنها مشکل ماست در تلویزیون: 2014پاییز "(، 2015)اوکونل، 

در مورد  هاتیاقلگزارش "( و 2015)رومانتان،  "ی استاافسانهتنوع در تلویزیون؟ واقعی و "

( بودند. در 2015چطور برای اولین بار مقوله تنوع را بهبود بخشید )روآرك،  "امپراطوری"اینکه 

سته این تغییر و تداوم کمرنگ جلوه دهی بازیگران به سرعت آه هاداستانحالیکه برخی از این 

ی تلویزیونی نظیر هابرنامهآمریکایی و التینی در -آمریکایی، آسیایی-ی افریقاییهاتیشخصو 

ی هابرنامهمعترف هستند، روز به روز بر تنوع  "ستاره تورنتو: به گیرنده خود دست نزنید"

 (.2015ازی در پیش است )وونگ، ، اما همچنان راه درشودیمتلویزیونی افزوده 

تمرکز ایدئولوژیکی بر افراد و رویدادهای استثنایی منجر به کاهش فشار اجتماعی و سیاسی بر 

. به عنوان مثال در گزارش خبری در مورد نقش شودیمساختارهای جنسیتی و نژادی هالیوود 

تنها روشی که به "شده است: به نقل از ریمز چنین نوشته  "فرار از قاتل"ویوال دیویس در فیلم 

من کمک کرد ماجرای داستان را درك کنم این بود که خود را در ردیي اول قرار دادم، طوری 

به سوگیری و تبعیث نژادی و  حاًیتلو(. او 2015)پسک،  "که گویی من آن را به پیش می رانم

بخشیده است. با  تحیاجنسیتی در هالیوود اشاره کرده و در عین حال به برند و عنوان خود 

یی حول محور موفقیت افراد و برندسازی از خویشتن کارآفرین، متون خبری هاداستانطراحی 

 .اندراندهمباحثات مربوط به جنسیت گرایی و نژاد پرستی صنعتی را به حاشیه 

بین  اولچارچوب استثناگرایی در هالیوود به دو روش در پارادوکس هالیوود دخیل بوده است. 

ی چند فرهنگی در تلویزیونی و از همه مهمتر هاتفاوتیا تقاضای بازار و بهبود در نمایش  نیاز

ی آمریکایی ارتباط برقرار کرده است. دوم نمایش حداقلی هارسانهافزایش تنوع در مخاطبان 

ی محروم و به حاشیه رانده در صفحه نمایش تلویزیون را با پیشرفت اجتماعی یکسان هاگروه

که تنوع در هالیوود  سازندیمه است. در نهایت هر دو این برداشت را به ذهن متبادر فرض نمود

. به عنوان مثال در دهدیمی اجتماعی واکنش بهتری از خود نشان فشارهابهبود یافته و در برابر 

این فیلم از  "یا امپراطوری نویسنده چنین نوشته است  Empireمقاله نیویورك پست در مورد 

طریق تلویزیون به باالترین سطا در پیوستار تنوع نژادی دست یافته است، دنیای فیلم دیگر 

(. مقاله نویسان به عنوان شاهدی 2015یارای ربودن گوی سبقت از آن را نخواهد داشت )روآرك، 

ی نژادی و جنسیتی حل کرده هاثیتبعود را با زیونی مشکالت خیمبتی بر اینکه صنعت تلو

 2014-2015اما در عین حال بی سابقه ترین تنوع در فصل تلویزیونی  نیترحداقلاست، به 

است نه تغییرات و تحوالت  هاتفاوت. راه حل این مشکل نمایش هر چه بیشتر کنندیماستناد 

 ساختاری.
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ایش به این نتیجه رسید که اِعمال فشار برای ی فرهنگی نمهااستیسهرمان گری در انتقاد از 

ی ساختاری هاینابرابری فرهنگی مهمترین عامل دخیل در تداوم هاتفاوتافزایش نمایش 

ی فرهنگی به جای کشمکش برای بیان مجدد و ساختاربندی هااستیسجنسیتی و نژادی است: 

، به دنبال آن است که ی گروهیهاتیمحرومی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هاثیتبعمجدد 

گوها و مباحثات و  (. گفت772، صفحه 2013در نهایت این افراد شناخته و دیده شوند )

ی هابرنامهمطبوعاتی در مورد چند فرهنگ گرایی و تفاوت در رسانه نظیر پوشش دهی تنوع در 

فراد . نمایش و دیده شدن اشودیمتلویزیونی باعث بی نیازی از تغییرات ساختاری مستمر 

 .آوردیماستثنایی و محروم امکان مشمولیت افراد زیادی را فراهم 

به این  اندشدهمنتشر  2014-2015در واقع مطالعات مربوط به این صنعت که در فصل کاری 

که تغییرات اندکی در مواضع انتقاد از قدرت نهادی ایجاد شده است )اتحادیه  انددهیرسنتیجه 

-؛ نگرون2016؛ هانت، رامون و تران، 2015؛ هانت و رامون، DGA ،2015کارگردانان آمریکا/

(. به عنوان 2016؛ اسمیت، شویتی و پیپر، 2014؛ اسمیت، ششویتی و پیپر، 2014مونتانر، 

قسمت برنامه از طریق تلویزیون پخش شده است،  3910که  2014-2015مثال در فصل کاری 

وست تهیه و پخش شده بودند؛ رتبه بعدی مربوط ( به کارگردانی مردان سفیدپ2592درصد ) 69

ی هاتیاقلدرصد( و زنان  13درصد(، زنان سفید پوست ) 15به مردان اقلیت قومیتی و نژادی )

سریال تلویزیونی که توسط  227(. از میان DGA ،2015درصد( است ) 3قومی و نژادی )

DGA  ،ا به کار نگرفته و یا میزان ی قومی و نژادی رهاتیاقلدرصد زنان  22بررسی شده است

، BETاستخدام این افراد در حداقل میزان ممکن بوده است و این در حالی است که در سریال 

درصد از میان گروههای اقلیت انتخاب شده بودند )اتحادیه کارگردانان  100عوامل فیلم به صورت 

اه با کارگردانان و همر Shondaland(. نکته جالب توجه این است که گروه 2015آمریکا، 

نمایش تلویزیونی برتر که گروههای اقلیت را به کار  50کارکنان مرد سفید پوست خود در میان 

، Black-ish ،Devious Maids ،Fresh off the Boatی هابرنامهقرار ندارند.  اندگماشته

Jane the Virgin  وModern Family  یتی ی قومهاتیاقلبه دلیل مشارکت دهی زنان و

موردی  50ی این فهرست هارتبهی خود باالترین هاقسمتدرصد از  40برای کارگردانی حداقل 

ی سینمایی، در حالیکه کارگردان مهمترین نقش هالمیفبا  . در ارتباطانددادهرا به خود اختصاص 

ختی حاکی از ان است که باالترین میزان همگنی و یکنوا VARD، گزارش کندیمخالقانه را ایفا 

توسط مردان  عمدتاً 2014و  2013یی است که در سالهای هالمیفدرصد از  82.4مربوط به 

مربوط به زنان  هالمیفدرصد از این  1.3و این در حالی است که  اندشدهسفیدپوست تولید 
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آمریکایی -، زنان آفریقایی2013تا  2007ی اقلیت قومی و نژادی هستند. از سال هاگروه

 (.2015ها دو فیلم مهم را بر عهده داشتند )اسمیت، شویتی و پیپر، کارگردانی تن

 

 چارچوب ضرورت اقتصادی

ی به چارچوب استثناگرایی هالیوود ااشارهنکته جالب توجه این است که متون مطبوعاتی هیچ 

ندارند و در مقابل از مطالعات صنعتی برای گسترش منطق کاپیتالیستی جهت تجلیل از پیشرفت 

بر  عمدتاًچارچوب ضرورت اقتصادی  آنکه ترمهم. از همه رندیگیممحسوس هالیوود بهره 

و بازیگران  هاتیشخصی ی تلویزیونی داراهاالیسری سینمایی و هالمیفی مربوط به هاافتهی

متنوع که در سایت رتبه بندی و باکس آفیس عملکرد بسیار بهتری از بازیگران سفیدپوست دارند 

 53مورد از  9(. دست کم 2016؛ هانت، رامون و تیران، 2015)هانت و راموني  استاستوار 

حمت و تالش ی که ثمره زازهیجادریافت "یی نظیر هاداستانداستان بر مطالعات صنعتی و 

ی اقلیت حضور دارند هاگروهیی که در انها هابرنامه"( و 2015)موریال،  "گروههای اقلیت است

 (2015بروکا، -)زیگموند "رندیگیمرتبه باالتری دریافت کرده و در صدر جدول باکس آفیس قرار 

اخباری با این مضمون تولید شوند که تنوع در  شوندیمیی باعث هاداستاناستوار هستند. چنین 

بر  عمدتاًنیز رخ داده است. روزنامه نگاران  قبالً هالیوود از نظر اقتصادی اجتناب ناپذیر بوده و 

حیات اقتصادی هالیوود است تغییرات جمعیت شناختی در مخاطبان که نقطه کانونی تداوم 

 ند.متمرکز

چوب استنثاگرایی هالیوود بر تنوع در صفحه نمایش چارچوب ضرورت اقتصادی مشابه با چار

 دینمایممتمرکز است تا تغییر در ساختار جنسیتی و نژادی هالیوود. این چارچوب چنین فرض 

و نمایش این  شودیمکه تغییرات جمعیت شناختی منجر به بروز تغییرات ساختاری در صنعت 

. پیشرفت در ابدییمگسترش بیشتری  2014-2015ی تلویزیونی هابرنامهدر  هاتنوعو  هاتفاوت

نمایش این افراد در صفحه نمایش تلویزیونی بار دیگر هم ارز با تغییرات ساختاری طوالنی مدت 

ساختار قدرت  شودیم. چارچوب ضرورت اقتصادی به صورت اجتناب ناپذیر باعث شودیمقلمداد 

 اپذیر باقی بماند.در هالیوود و برتری قومی و نژادی بالمنازع و تزلزل ن

هم چارچوب استثناگرایی و هم چارچوب ضرورت اقتصادی گویای همان چیزی هستند که مالمد 

. تکثر فرهنگی نئولیبرال به مدیریت تضادها و نامدیم "تکثر فرهنگی نئولیبرال"( آن را 2011)

ه بیشتر این افراد . این رویکرد از نمایش هر چپردازدیمتناقضات زندگی نژادی و قومی در امریکا 

. از منظر ورزدیمو در عین حال از نابرابری ساختاری غفلت  کندیمدر صفحه نمایش استقبال 

او پدیداری فرهنگی یک خدمت اجتماعی است و در عین حال این واقعیت را که میزان فقر در 
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)لوپز و پاتن،  کندیمی قومی و نژادی آمریکا روز به روز در حال افزایش است پاك هاتیاقلمیان 

نه بر  کندیم(. و این رویکرد شواهد سطحی در مورد تنوع را از منظر زبان بازار توجیه 2015

 (.2005ی ایجاد تغییر در خدمات عمومی )داونینگ و هاسبند، هاارزشاساس اخالق و 

 

 چارچوب جنسیت گرایی و نژاد پرستی نهادی

ی تکثر فرهنگی نئولیبرال قرار هاتناقثضادها و ی سرگرمی در دامنه تهابرنامهالبته کلیه 

تا  پردازندیم( فعاالنه به بررسی این صنعت 53مورد از  20. تعداد محدودی از متون )رندیگینم

توجه همگان را به سمت جنسیت گرایی و نژاد پرستی نهادی در هالیوود جلب نمایند. برای اثبات 

خبری در مورد مقاالتی متمرکز است که در نشریه بر پوشش  عمدتاًاین چارچوب، این تحلیل 

چاپ  "ی قومیتیهابرنامهمقدماتی: سال پخش  2015دیدالین هالیوود: "آنالین تحت عنوان 

(. در این مقاله، نلی آندرآ )ویراستار دیدالین هالیوود( چنین گزارش نموده 2015)آندروا،  اندشده

نگران این مسئله هستند که افزایش تمایل هالیوود استعداد یابی و کارگردانان  مؤسساتاست که 

 به تنوع گرایی آینده اشتغال بازیگران را به صورت منفی تحت الشعاع خود قرار داده است:

ند که آونگ )پاندول( باید در جهت ، برخی بر این باورکندیمدرست همانطور که دریا تغییر 

ی برای رقابت میان بازیگران بر احوزهبه جای آنکه  .مخالي و در مسیر طوالنی در نوسان باشد

 هاتیقومبرای  هابخشسر نقش مورد نظر تهیه و فراهم شود، امسال تعداد قابل توجهی از 

اختصاص یافته است و هیچ محدودیتی برای بازیگران قفقازی در نظر گرفته نشده و برخی از 

 .انددادهعامالن نیز در این باره هشدار 

ی مکتوب و آنالین با عناوین مختلي منتشر شد. هارسانهآندرآ به سرعت در مطبوعات و گزارش 

 "گزارش مجله دیدالین هالیوود را با این عنوان منتشر کرد  Laistبه عنوان مثال مجله آنالین 

(. 2015)تسی،  "به گزارش دیدالین، در تلویزیون دیگر نقشی برای افراد سفید پوست وجود ندارد

ی تلویزیونی عاری از هر نوع تعصب نژادی یک فعالیت تکثر فرهنگی نئولیبرال هارنامهبپخش 

است. در شرایط به دور از تبعیث نژادی، کلیه بازیگران صرف نظر از قومیت، نژاد یا جنسیت از 

ی مجهول الهویه ای که توسط هادگاهیدبرخوردار هستند.  هاشغلفرصتی برابر برای رقابت برای 

ی دیدالین درج شده بودند چنین تفسیر شدند هاستونبا استعداد و کارگردانان در یکی از عوامل 

که این صنعت به دنبال تنوع است، و این در حالی است که بقای اقتصادی این صنعت منجر به 

 .شودیمتبعیث نژادی بر علیه بازیگران سفیدپوست 

ی تلویزیونی هابرنامهامات تهیه و پخش ست که اقدمربوط به این صنعت خود گویای آنمطالعات 

استعداد یابی و کارگردانان تلویزیونی اولین و  مؤسساتو  نددور از تعصبات نژادی بسیار نادر به
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ی اقلیت نژادی و قومیتی هستند )هانت و رامون، هاگروهمهمترین مخالفان حضور زنان و بازیگران 

مثال در فهرست استعدادهای پنج موسسه  (. به عنوان2016؛ هانت، رامون و تیران، 2015

این افراد بیشتر ی قومیتی و نژادی کمتر از حد واقع درج شده بود و هاتیاقلهالیوود نام بازیگران 

(. وقتی بازیگران 2016مربوط به موسساتی با سرمایه فرهنگی اندك بودند )هانت، رامون و تران، 

، احتمال اینکه بتوانند برای شوندیمعرفی ی قومی و نژادی توسط نهادهای مهم مهاتیاقل

)هانت و  ابدییمی تلویزیونی رقابت کنند سه برابر کاهش هابرنامهو  هالمیفی مهم هانقش

ی هالمیف(. در نتیجه مسئوالن نهادهای استعدادیابی که برای 37-38؛ صفحات 2016همکاران، 

و این افراد از  کنندیمی شبکه تلویزیون و کارگردانان افراد با استعداد را معرفی هابرنامهمهم و 

و این دو فرآیند مهمترین  آورندینمبازیگران رنگین پوست برای آزمون هنرپیشگی دعوت به عمل 

 ی قومی و نژادی به این عرصه هستند.هاتیاقلموانع ورود بازیگران زن، 

ه جای کاهش نقش برای افراد سفیدپوست، به پیشرفت نه چندان در واقع مطالعات این صنعت ب

در  2013تا  2010ی التینی از سال هاشینما. اندکردهی اقلیت اشاره هاگروهآسان و حداقلی 

است در اصل از نظر کیفیت و کمیت به مراتب بدتر از  Modern familyتلویزیون که شامل 

مربوط به  هاالوگیددرصد  30ر این فیلم، کمتر از (. د2014مونتانر، -است )نرگون 1950دهه 

مربوط به بازیگران  هاالوگیددرصد از  74( و 2014زنان است )اسمیت، شویتی و پیپر، 

 4.4درصد(، التینی ) 4.9سفیدپوست است و این در حالی است که بازیگران سیاه پوست )

درصد( جایی در این  2کمتر از درصد( و خاورمیانه و هندی آمریکایی ) 4.4درصد(، آسیایی )

ی هالمیفدرصد از بازیگران  66، 2015(. در سال 2016نمایش ندارند )اسمیت، شویتی و پیپر، 

 هاتیشخصدرصد از  71ی تلویزیونی و پلفترم های پخش آنالین مرد بوده و هابرنامهسینمایی، 

(. اگرچه در خالل 2016، به بازیگران سفید پوست اختصاص داشته است )اسمیت، شویتی و پیپر

آمریکایی، -ی آسیاییهاتیشخصی هالیوود رخ داده است، هابرنامهسال اخیر بهبود اندکی در  9

ی ثانویه از آنِ هانقش عمدتاًآمریکایی، التین و بومیان آمریکا همچنان نامرئی بوده و -آفریقایی

ی قومی و نژادی که میراث هالیوود هاشهیکل؛ در واقع این افراد گرفتار شودیماین بازیگران 

کولمن، -؛ مینز2012؛ جوزف، 2013؛ هاونز، 2006؛ دل ریو، 2010)بلتران،  اندشدههستند 

؛ 2013کولمن، -شوماد و مینز-؛ اسمیت2000برگ، -؛ رامیرز2010گوزمن، -؛ مولینا2002

در رسانه گویای  ی مربوط به قومیت و نژادهاپژوهش(. 2010؛ والدیویا، 2013، 2009اسکیرز، 

ی آفریقایی آمریکایی هاتیشخصکه  کندیمچنین ایجاب  هاشینماآن هستند که نظام حاکم بر 

و التین افرادی بیگانه، عجیب و غریب و یک تهدید فرهنگی هستند. این همان نظام نمایشی 

 .کندیمی دیگران را سرگرم اشهیکلی هاتفاوتاست که از طریق هماهنگ سازی 
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در دیدالین هالیوود تنش بین ساختار معاصر هالیوود را افشا کرده ضرر  نکات به ظاهر بی یکی از

که با هدف معذرت خواهی منتشر شده و به تغییر در ساختار قدرت  MEMCاست. انتشار بیانیه 

با واکنش عموم  فوراً ی محدود است اشاره کرده بود اعدهدر اختیار  منحصراًی که اژهیوو امتیازات 

 مردم مواجه شد:

؛ آوردیمشرم بر دیدالین که زمینه الزم برای پیش داوری و تعصب را برای عوامل هالیوود فراهم 

خود را یکی از محافظان و مراقبان صنعت سرگرمی معرفی  افرادی که در نهایت ناشناختگی

اری و پیشرفت و در عین حال کوچکترین تمایلی به تغییر در اقدامات غیرعادالنه و انحص کنندیم

 ندارند.

با مقاله دیدالین منتشر شد و در مطبوعات بازتاب بی که در ارتباط  ییهاپاسخیکی از مهمترین 

. اول اجازه دهید درآمد من افزایش ابداًاولین واکنش:  "ی یافت مربوط به شوندا ریمز است اسابقه

یابد و سپس کسی کیي پول مرا نگه دارد! دومین واکنش: این مقاله چنان عامی و در نهایت 

(. ریمز در 24؛ مارس 2015)ریمز،  کنمینمجهالت نوشته شده است که من خود را درگیر آن 

 :دیافزایمپاسخ به مقاله هالیوود ریپورتر چنین 

و جامعه  میاافتهکه به برابری جنسیتی دست ی میکنیمگان به غلط چنین تصور در دنیایی که هم

ما شده است، بهتر است اگر ادعای  یما نژاد پرستی را پشت سر گذاشته و اوباما رئیس جمهور

لیبرال بودن داریم، به تعصبات و تبعیث بر علیه زنان و زن ستیزی عجیب و غریبی که در این 

 (.2015نگاهی داشته باشیم )گلدبرگ،  شودیمده مقاله به وضوح مشاه

یی با حضور افراد رنگین پوست است. تونی هابرنامهیکی از طرفداران پخش  شخصاًریمز خود 

 "رسوایی"چنین اظهار کرده است که در مقام نویسنده  "فرار از قاتل"گلدوین مجری برنامه 

بتدا برای یک مرد سفید پوست در نظر تصمیم گرفته است ویوال دیویس را برای نقشی که در ا

 (.2015گرفته شده بود انتخاب نماید )گلدوین، 

استعداد یابی در تضاد با استنثناگرایی و ضرورت  مؤسساتفشار علیه تعصبات نژادی و قومیتی در 

ی نمایشی تلویزیون و نمایش هابرنامهاقتصادی نوظهور در هالیوود است. علیرغم پیشرفت در 

مقاله دیدالین به ما نشان داد که جنگ بر سر برابری در هالیوود به خارج از صفحه  ،هاتیاقل

یی که توسط استعدادیابان ناشناس در مورد این مقاله به رشته هادگاهیدنمایش نفوذ کرده است. 

تحریر در آمده است به وضوح گویای آن هستند که در فرآیند تعارض بر سر فقدان تنوع در 

ت مردساالرانه و امتیازات انحصاری سفیدپوستان به نحو قابل توجهی تنزل یافته هالیوود، قدر

است. چارچوب نژاد پرستی و جنسیت گرایی نهادی بیشتر در دیدگاه سردبیران و مقاله نویسان 

ی اعتراض آمیزی در مورد ساختار مستحکم هاداستانتا مقاالت خبری که  شودیممشاهده 
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ی مربوط به این مقاله از دیدالین و واکنش شدیدی که متعاقب آن هادگاهید. سندینویمقدرت 

به وضوح گویای آن است که در نهایت در پسِ پرده اعتراضات، مردان  شودیممشاهده 

سفیدپوست بر عرصه هالیوود سلطه دارند و این سلطه زیر لوای افزایش تنوع و حضور رنگین 

 است.در صفحه نمایش پنهان مانده  هاپوست

 

East los High :یی نوآورانه و بدیع برای تولید و نمایشهامدل 

در مورد  تأملتغییر در روند تهیه محتوای تلویزیونی، توزیع و مخاطبان فرصتی ایده آل برای 

را در خارج از ساختار نژاد پرستی و جنسیت گرایی سنتی هالیوود  هاشینماآینده تحول آمیز 

ی مربوط به هایاستراتژدر نقطه محوری  هابرنامهی پخش آنالین هاپلتفرم. آوردیمفراهم 

. در این کنندیمی نژادی و قومی دیگر تولید هاتیاقلمخاطبان محتوایی در مورد مردم التین و 

، اینکه چه کسی هزینه را پرداخت کرده شودیمخدمات که هزینه آنها توسط مشترکین پرداخت 

و امکان دسترسی به محتوا را دارد و چه محتوایی قابل دسترسی است از قبل مشخص بوده و در 

مقابل محتوایی اصلی برای گروههای جمعیت شناختی متنوع که از مشترکین این برنامه هستند 

به صورت آنالین محتوای  هابرنامه. افزون بر این، با توجه به اینکه خدمات پخش شودیم نیتأم

، بنابراین امکان عبور از مرزهای کنندینمی تلویزیونی تنظیم و تعیین هاشبکهخود را مانند 

 ی غیر قراردادی وجود دارد. همچنین درهاداستانو  هاتیروانمایشی و آسان گیری در مورد 

ی آنالین )که اکثر مخاطبان هاپلتفرم با این خدمات امکان ادغام نوآورانه و بسیار هدفمندارتباط 

ی هوشمند، تبلت ها و غیره( با محتوای تبلیغاتی نیز وجود دارد. هایگوش -آنها جوانان هستند

( مربوط به گروه کارگردان و تهیه کننده التینی است، ELH) Huluاولین برنامه فرارسانه ای 

نی در مکزیک که در مجاورت شرق لوس ی التیهابرنامهکلیه نویسندگان التینی هستند و کلیه 

 .اندشدهآنجلس قرار دارند تهیه و تولید 

 

 مدل تولیدی همگرا

ی تلویزیونی آبکی و کم مایه و آگهی خدمات عمومی از طریق پلتفرم هابرنامهی ژانرهاترکیب 

 Huluی هاشینما نیترموفقکه اکنون در چهارمین فصل خود قرار دارد، یکی از  ELHفرارسانه 

آگوست پخش شد( همچنان در میان یکی -است. بعد از نمایش فصل اول )فصل کامل در جوالی

و باالترین نمایش ازنظر تماشاگرانی التینی است )کا موتا، ارتباطات  Huluاز ده نمایش برتر 

تصمیم گرفت آن را  Huluی فصل سوم، هاالیسربا در ارتباط  (. 2015اکتبر،  21شخصی، 

قرار داده و مخاطبان جوان را وادار  اندکردهر اختیار مشترکین که حق اشتراك پرداخت د منحصراً 
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یی خالقانه برای دسترسی به این برنامه پیدا کنند. مخاطبان از طریق تامبلر، توییتر، هاروشکند 

اینستاگرام و فیسبوك به این برنامه دسترسی پیدا کردند. همچنین نویسندگان و تهیه کنندگان 

که این خدمات شامل ارائه فهرستی از  اندنمودهرارسانه خود را وقي تهیه محتوای آنالین ف

منابع  هانکیلو همچنین سایر محتویات فرعی مانند  هاتیشخصویدئوهای داستانی بر اساس 

 هستند.

ی و رسانه اجتماعی هستند، ارسانهدر حالیکه بخش عمده محتوای تلویزیونی دارای اجزای فرا 

این است که بعد از تهیه و توسعه، تهیه کنندگان اجرایی بعد  ELHی از ابعاد منحصر به فرد یک

ی خود معرفی کردند. مدیر هابرنامهو  هاشینمافرا رسانه را به عنوان بخش محوری موفقیت 

، کیتی موتا در دوران تحصیل خود در Wise Entertainmentبرنامه و تهیه کننده اجرایی 

مقطع کارشناسی ارشد در رشته مطالعات رسانه در دانشکده جدید مطالعات اجتماعی مفهوم 

همگرایی و تولید فرارسانه را مطرح نمود. او در پایان نامه خود به بررسی محیط در حال تغییر 

برای استفاده از محتوای فرا  رسانه در هندوستان، مکزیک و آمریکا پرداخته و چارچوبی نظری

من با استناد به این چارچوب " ی سرگرمی آموزشی طراحی و تدوین نمود:هابرنامهرسانه در 

، میاداده. تمام آنچه که ما انجام امکردهنظری طرحی پیشنهادی برای کاربرد عملی این نظریه ارائه 

در بازار  -جز زمان حاضره ب – امادهدسر جهان انجام من برای مرکز رسانه جمعی در سرا آنچه که

ی فرارسانه ای همراه با تلویزیونی و هاالیسرآمریکا در جریان است. این بار مهمترین ستون ما 

اعماق شخصیت داستانی و مسائل اجتماعی نفوذ کرده و همچنین با است که به سپس فرارسانه 

 (.2015اکتبر،  21صی، )کا موتا، ارتباطات شخ "کندیمطرفداران ارتباط برقرار 

مالی این  نیتأممرکز رسانه جمعی با همکاری گروهی از سایر شرکای غیر انتفاعی مسئولیت 

مدند که آدرصدد آن بر Huluپروژه را بر عهده گرفت. بعد از موفقیت فصل اول، مدیران اجرایی 

صني خود استخدام  منابع مالی خود را در اختیار تهیه کننده قرار دهند تا افرادی را از میان

 نموده و ارزش محصوالت خود را بهبود ببخشند.

از همان آغاز موتا بر این باور بود که فناوری دیجیتالی کلید دستیابی به مخاطبان مورد نظر و 

جنسی به مردم آمریکای التین  اطالعاتدستیابی به اهداف آموزشی خود و آموزش جنسی و ارائه 

رد کرد. او این  Huluی تلویزیونی را به نفع هاشبکههای پیشنهاد است. بنا به گفته موتا، او

از پخش برنامه در آمریکای التین، پخش  Huluتصمیم را بر اساس حمایت مدیران اجرایی 

ی غیرقراردادی و مجادله انگیز و این حقیقت که تماشاگران هاداستانیی با محوریت هابرنامه

سی آسان به منابع آنالین نیازمند ارتباط اینترنتی هستند جوان باید برای ورود، مرور و دستر

 اتخاذ نموده است:
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 هاآناین افراد هرگز مجبور نخواهند بود اجزای قراردادی را تغییر داده و یا آنها را حذف نمایند. 

همیشه حامی ما بوده و مطابق با روش ما که شامل همکاری با چندین سازمان غیر انتفاعی و 

کارشناسان و جوانان است عمل نموده و خود را موظي به شناسایی بهترین روش متخصصان و 

شکل ممکن خواهند دانست. بنا به همان دالیل این  نیترایصحبرای ادغام این موضوعات به 

 (.2015اکتبر  21بهترین اقدام ممکن است )کا موتا، ارتباطات شخصی، 

مندند که سعی دارند کنترل بیشتری بر ه یی عالقاهبرنامهبیشتر به  هاشبکهبنا به گفته موتا، 

ی هابرنامهماجرای داستان و پخش آن داشته باشند. به عنوان مثال تقاضای شبکه برای تغییر 

ی تلویزیونی هاشبکهمختص آمریکای التین به نفع گروههای چند قومیتی که مهمترین ویژگی 

مفهوم  هاشبکهر از آن نداشت. خواسته است خط قرمزی بود که موتا تصمیمی برای نقث و عبو

، برنامه Huluبا این حال از دیدگاه  ی فرهنگی و اجتماعی نمایش بود.هااستیسخالقانه بدون 

از قبل  ELHنمایشی یک سرمایه گذاری کم خطر است زیرا هم خواستار محتوای اصیل بوده و 

 مالی آن را بر عهده گرفته بود. نیتأممسئولیت 

 

 ی نمایشیهانظامگسستگی در 

هر فصل از سریال بعد از توجیه و پرسش از مخاطبان این سریال که از میان دانشجویان  ELHدر 

. کاتلین شودیمپایان یافته و فصل بعدی آغاز  شوندیمانتخاب  East Los Highدانشکده 

ا مشاوران ی نوین( در فرآیند همکاری خود بهارسانهو  هابرنامهبدویا )تهیه کننده اجرایی 

دانشگاهی، مشاوران اجتماعی و مشاوران دانشجویی در چندین گروه تمرکز که با حضور صدها 

دانشجو تشکیل شده بود حضور یافت. مطالعات گروه تمرکز اطالعاتی در مورد تصمیم برای پخش 

تند ارائه جوی آن هسو  یی که نوجوانان به انها نیاز دارند و در جستهابرنامهبرنامه و تعیین نوع 

. به عنوان مثال بر اساس نتایج پژوهش در مورد فصل یک، تهیه کنندگان تصمیم گرفتند دهدیم

دانشجویان قادر به برقراری ش اول سریال ارائه دهند. زیرا اطالعات مفصلی در مورد بازیگر نق

بودند  ارتباط با این شخصیت نبودند. همچنین در پاسخ به دانشجویان همجنس گرا که معتقدند

خود را در بطن داستان قرار دهند تهیه کنندگان تصمیم گرفتند در روند داستان یک  توانندینم

 20بگنجانند )کا بدویا، ارتباطات شخصی،  یشخصیت زن همجنس گرا و شخصیت دگرجنس

(. همچنین در فصل دوم این برنامه تلویزیونی داستانی در مورد خشونت خانگی 2015اکتبر 

و خشونت  یفصل سوم بیشتر مربوط به دانشجویان فاقد مدارك، دانشجویان دگرجنس اضافه شد و

های مجری برنامه کارلوس پورتوگال و نویسندگان اجرا. یکی از مهمترین پرداخته شدو بزهکاری 

صادق باشیم  اندشدهبرنامه این بود که تا حد امکان در مورد زندگی جوامعی که به تصویر کشیده 
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در همان جایی اجرا شد  قاًیدق(. این نمایش 2015اکتبر،  15)سی پورتوگال، مصاحبه شخصی، 

که نویسندگان آن بومی همان منطقه بودند تا از این مسئله اطمینان حاصل شود که زبان مورد 

بازتابی از زبان دانش آموزان دبیرستانی اهل آمریکای التین در شرق لوس آنجلس  قاًیدقاستفاده 

 ت.اس

سازمان غیر انتفاعی در حوزه سالمت عمومی  15با توجه به اینکه این پروژه با مشارکت بیش از 

یی همچون اپراتور تلفنی خشونت خانگی ملی، حامیان جوانان و هاسازمان -انجام شده است

 دییتأنمایش به دقت مورد بررسی قرار گرفت تا صحت و دقت آن  -فرزندپروری برنامه ریزی شده

و به صورت دیجیتالی با اطالعات و منابع کمکی مورد نیاز مرتبط شود )بدویا، ارتباطات  شده

ی حمایتی، هاسازمان(. این برنامه از یک هیئت نظارتی متشکل از 2015اکتبر  20شخصی، 

مشاوران دانشگاهی و نمایندگان عمومی نیز برخوردار بود تا روند بازنمایی مسائل، مردم آمریکای 

، هامشاورهجوانان تحت نظارت آنان و صحیا و مناسب انجام شود. در نتیجه این  التین و

بارها متن اصلی را بازنویسی کردند تا نمایش بازتاب واقعی مسائل و اطالعات باشد.  هاسندهینو

افزون بر این یک گروه پژوهشی و توسعه همراه با بازیگران، در دوران پخش برنامه و همچنین 

ی کاربردی فیسبوك، توییتر، تامبلر و اینستاگرام هاحسابن فصول به بررسی در فاصله بی

 پرداختند.

در نهایت اینکه محتوای فرارسانه ای در نقطه کانونی توسعه قرار گرفت. پورتوگال به کل فرآیند 

ی از نویسندگان که به صورت انحصاری خود را وقي امجموعهتولید نظارت داشت و کل گروه از 

حتوا در فرارسانه ها نموده بودند کمک گرفت. در حالیکه نویسندگان فرارسانه باعث شدند تهیه م

محتوای فرارسانه موازی با روند سریال پیش رود، متن فرا رسانه اصیل بوده و به صورت مستقل 

 تهیه شد: شدیماز محتوای سریال که به صورت آنالین پخش 

خواهیم کرد، هدف ما این است که این شبکه را ایجاد اگرچه ما گاهی آگهی خدمات عمومی ارائه 

ی نوین برای سرگرمی و درگیری مخاطبان ایجاد کنیم و اتجربهکنیم، به اعماق آن نفوذ کنیم و 

ی مورد نظر خود گذاشته و در هامکاندر عین حال شرایط را طوری فراهم کنیم که افراد پا به 

 (.2015اکتبر  21ند )کا موتا، ارتباطات شخصی، ی مورد عالقه خود نفوذ کنهاتیشخصقالب 

ی ابرنامهی پخش آنالین و محتوای فرارسانه ای با همکاری هم سعی دارند هابرنامهکلیه مطالعات، 

بی نظیر، محرك، آموزشی و از همه مهمتر سرگرم کننده برای مخاطبانی که بخش محوری آنان 

 مردم آمریکای التین هستند تولید کنند.

ی تلویزیونی هاشبکهبا اتخاذ مسیر فرعی و دور زدن ساختار مردساالرانه  ELHکنندگان  تهیه

ی نهادی هالیوود، این امکان را هاتیمحدودتوانستند ژانرها را متحول کنند. فعالیت در خارج از 
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متفاوت  کامالًیی هاتیشخصفراهم آورد که از طریق طراحی داستان و  ELHبرای نویسندگان 

ی مجازی حاکم بر عرصه نمایش را از بین ببرند. بدین ترتیب این برنامه هااستعاره، هاشهیکلاز 

یی است که در عین پیچیدگی برای مخاطبان جوان موضوعی دیر آشنا بوده و در هاداستانراوی 

ی تلویزیونی به آن پرداخته نشده هاشبکهآنِ واحد موضوعی است غریب و نادر که تا کنون در 

گرچه این برنامه در درجه نخست برای مردم اهالی آمریکای التین طراحی شده بود، اما است. ا

دیری نگذشت که در سرتاسر جهان مخاطبان را به سمت خود جلب نمود )بدویا، ارتباطات 

(. نویسندگان و تهیه 2015اکتبر  21؛ موتا، ارتباطات شخصی، 2015اکتبر  20شخصی، 

را نشان دادند و خود به خوبی واقي بودند  هاشهیکل عمداًلویزیونی کنندگان اجرایی این نمایش ت

اکتبر  20رنگ خواهند باخت )بدویا، ارتباطات شخصی،  هاشهیکلکه در انتهای نمایش این 

(. بنابراین مخاطبان به زندگی جوانان که گاهی مملو از هیجان است و گاهی از البه الی 2015

و داستان سوء  کشدیموشیزگان آمریکای التین را به تصویر زندگی د هاتیرواو  هاداستان

ی پیشگیری از بارداری، بارداری در هاروشی جنسی، مصرف مواد، ایدز، استفاده از هااستفاده

دعوت  کندیمنوجوانان، هویت جنسی، خشونت خانگی، تعرض جنسی و سایر موضوعات را روایت 

ی هاروشکه در آن نوجوانان اطالعاتی در مورد  شوندیم . مخاطبان به دنیایی فرا خواندهشوندیم

. همچنین مخاطبان ندینمایمپیشگیری از بارداری و محافظت جنسی و کنترل زاد و ولد کسب 

زند خواندگی یا سقط جنین رکه بارداری نوجوانان منتهی به ازدواج، ف شوندیمبا دنیایی آشنا 

. این همان دنیای کندیمو دانسته به روش پزشکی اقدام به سقط جنین  تعمداًو فرد  شودینم

پزشکان، معلمان، مددکاران اجتماعی، -از نژاد التین هستند هاانساننمادین است که در آن همه 

. دنیایی که همه در آن از نژاد التین هستند دنیای است هانیزمو مالکان  هارستورانصاحبان 

 یت اصلی داستان که یک زن است داستان را به پیش می راند.عادی و هنجار که شخص

تحول دیجیتالی را وارد نظام نمایشی خود کردند.  East Los Highتهیه کنندگان اجرایی 

بدین ترتیب دست اندرکاران تولید و تهیه محتوا ساختارهای جنسیت گرایی و نژادپرستی هالیوود 

ی وابستگی مضاعي به صدای طنین انداز مخاطبان فراموش را به لرزه در آوردند. این برنامه دارا

ی عمومی در حق هارسانه؛ همان مخاطبانی که موتا معتقد است استشده و در حاشیه مانده 

از طریق نظرسنجی از  Wise Entertainment. تهیه کنندگان اجرایی اندکردهآنان کم لطفی 

انان آمریکای التین فراهم کردند که تصویری از مخاطبان و مشاوره با آنها این امکان را برای جو

خود ترسیم کرده و به روند داستان جهت ببخشند و با مشاهده داستان زندگی خود در محلی 

 East Los Highگو بنشینند. تولید کنندگان و  به گفت نامندیمکه آن را میهن و خانه خود 

 ترکمرنگموانع ورود و مخاطرات احتمالی ا . زیردانندیمآینده دیجیتالی را امری ممکن و محتمل 
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نشان  ELHو به تبع آن امکان حضور در جلو و پشت دوربین فراهم آمده است. موفقیت  اندشده

 دهنده قابلیت دیجیتال در متحول سازی ساختار قدرت و سلطه در هالیوود معاصر است.

 

 نتیجه گیری

ی تلویزیونی به نحو قابل توجهی بهبود هاشبکهی مذهبی و قومیتی در هاتیاقلاگرچه نمایش 

یافته است، تصمیمات اجرایی و تولید محتوا توسط ساختارهای قدرتی جنسیت گرایی و نژاد 

ی است که با محوریت اژهیوپرستی در هالیوود محدود و مقید شده است. این همان امتیاز 

در محصوالت  هاتیاقلضور عدم ح. پارادوکس هالیوود با اعتراض همگان مواجه شده است

در  هاتیاقلسینمایی و تلویزیونی و در عین حال گرایش روز افزون تلویزیون به سمت نمایش 

در صفحه  هاتیاقلی نوین و فعاالن فرهنگی بر بهبود نمایش هارسانهتلویزیون. با این حال تمرکز 

( 2013انطور که گری )نمایش توجه همه را از انتقاد از قدرت نهادی دور ساخته است. هم

ی کاری هاوهیشباعث بی نیازی از تغییر اقتصادی، اشتغال و  هاشینماتمرکز بر  کندیماستدالل 

. از این منظر، تعارض در مورد فقدان تنوع در هالیوود شاخصی از تعارض اجتماعی شودیم

 .باشدیمدر مورد وضعیت متغیر قومیت، نژاد و جنسیت در آمریکا  ترگسترده

 مخصوصاًی دیجیتالی هایفناوراما همانطور که بدویا به این مسئله اشاره کرده است، پیشرفت 

اکنون دیگر بازی عوض شده  "ی پخش آنالین هر چیزی را روان و سیال کرده است و هاپلتفرم

و افرادی هستیم که سابق بر این بخت حضور در  هاتیشخصشاهد  هاشینمااست. در همه 

. "تلویزیون را نداشتند. به نظر من دوران هیجان انگیزی است. دیگر چیزی برای عرضه وجود ندارد

از  Netflixو  Huluی نژادی و قومیتی توسط هاتیاقلهدف قرار دادن استراتژیک مخاطبان 

برای این افراد طراحی و  منحصراًیی که اهبرنامهی محبوب موجود و همچنین هابرنامهطریق 

ی وابسته به تبلیغات و استودیوهای فیلمسازی که نیاز هاشبکهی به اسابقهفشار بی  اندشدهتولید 

ی کالن دارند وارد کرده است. تحول دیجیتالی در نهایت ظرافت در محصوالت هابودجهوافری به 

ی پخش هاپلتفرمحتی در زیرا یر کرده است، ی سرگرمی ساختار قدرت را دستخوش تغیهارسانه

ی اصلی هابرنامهاری و تهیه ذ، مردان سفید پوست بر تصمیم گیری، سیاستگهابرنامهآنالین 

تسلط کامل داشتند. تنها گذر زمان به ما نشان خواهد داد که آیا رسانه دیجیتالی منجر به گسلش 

از  ELHیی نظیر هابرنامهخیر. به بیان دیگر خواهد شد یا  هارسانهو جدایی تفاوت و قدرت در 

محتوا سخن می گویند. روی هم رفته تداوم فشار دانشگاهیان،  نیتأمتحول بالقوه در تولید و 

ی فعال اجتماعی بر متولیان و دست اندرکاران هالیوود هاسازمانی اجتماعی، هارسانهفعاالن 
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؛ تشیکالت هماهنگی که عالئق و منافع شودیم ترهمگنو  ترهماهنگمنجر به بروز تشکیالت 

 .دهدیمی نژادی و قومی نوظهور در آمریکا را نیز در دستور کار خویش قرار هاتیاقل
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 تاریخچه

 « مشارکتی برای توسعهرویکردهای ارتباطات » 

 1ارزیابی انتقادی

 
 

 2ماندانا تیرا 

 

 مقدمه

ها و از سراسر جهان رشته محققان همهتوسط دانشمندان و  ،غالب توسعه میرادا، پا1970دهه  در

ارتباطات و  غالب میپارادارای چالش ب نیترمهم دیشا .قرار گرفت گسترده و انتقاد یررستحت ب

 یهاو روش ینوساز یهااهداف و روش، که محل نیالت یکایآمر دانشمندانطرف توسعه از 

 ه باشد.مدآ کردندیم ردو  دادندیمقرار  زیسارا مورد واهمراه آن  یارتباط

 پژوهش در یقو اتیادب کی تحقیقاتی منتج به یهااز پروژه یعیوس يیطلیه انتقاد او نیا

ی هادهه در یمشارکت یکردهایرو را تحریک کرد. توسعه یبرا یرتباطات مشارکترویکردهای ا

 هیها و نظردر تضاد کامل با مدل ستادهیا عرصه توانمند کیو به شتاب گرفت  1990و  1980

 یهااز پروژه یاند که تعداد کمدر واقع، محققان متوجه شده شده است. لیدهه اول توسعه تبد

انجام شده  یمشارکت یهااز مولفه ین بعضبدو - ینظر یهاشیصرف نظر از گرا -توسعه معاصر 

 3.است افتخار، باعث در عمل باشد تاکاغذ  یرو بیشتر بر شهیاند نیاگر ا یاست، حت

سیعی است و ریبه تفسمنوط  یحال، مفهوم ارتباطات مشارکت نیبا وجود استفاده گسترده آن، با ا

 يیو تحر استفاده سوقابل حالت  نیو بحث و مجادله و در بدتر رییتغقابل  حالت نیکه در بهتر

 .(Servaes ،1999 Arnst ،1996)جاکوبسن و  .رسدیبه نظر م

اسخگو ارتباطات و و پ ،یتر، اخالقمناسب هیمحققان نظر یبرا نیالت یکایدر واقع، چالش آمر

 است. یلو عم یحس رکود مفهوم جادیا ردیگیمبر در را که تا حدودی غیر واقعی مانده  توسعه

                                                 
1 “Tracing the History of Participatory Communication Approaches to Development”: A Critical 

Appraisal 

ROBERT HUESCA, Communication for Development and Social Change, Edited by: Jan Servaes 

 
 اسالمی و احد علوم و تحقیقات تهراندکترای علوم ارتباطات از دانشگاه آزاد  2

3 (Ascroft and Masilela 1994; Fraser and Restrepo-Estrada, 1998; Mato, 1999; White, 1994) 
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 قاتیو تحق نیالت کایچالش امر یدیعناصر کل یبررس، مطالعه نهیزم نیا تیتقو یهااز راه یکی

 .کندیمپاالیش ارتباطات و توسعه  یمشارکت یکردهایرو را بهاست که احساس ما  یبعد

 لیبه تفص ،شده دیتاک در طول زمان؛ که یمفهومی هاروشن کردن نگرش درصدد یبررس نیا

ها که انواع نگرش یبا بررس .شده، استگرفته  دهیمورد غفلت قرار گرفته، و ناد داده شده، شرح

آن برای پیشبرد نظری مستمر در  رویهپژوهش و  ندهیآ ری، مسستشده ا یدر طول زمان بررس

 شده است. شنهادیپاین زمینه 

که در دهه  "غالب توسعه ارتباطات رویکردچالش رسیدن به " مختصری از خچهیاین بخش با تار

بر تحقیقاتی که از آن پس در مروری . سپس شودیاز آمریکای التین برخاست، آغاز م 1970

ارتباطات مشارکتی انجام شد خواهد داشت و مسیرهای گوناگونی که محققان در این زمینه  نهیزم

ریکای . از کنار هم قرار دادن این مرور موضوعی و انتقادات آمکندیدر پیش گرفتند را بیان م

 .دهدیکه مسیرهای آینده را نشان م شودیو منافع حاصل م هادهیتاریخی از ا یالتین، یک نقشه

 سلطه ارتباطات

توسعه ارتباطات و عملکردهای آمریکای التین بر  یهاهیتمامی نظر باً ی، تقر1970پیش از دهه  

گنگ و  یامده بود و به گونهاستوار بود که از ایاالت متحده و اروپا آ ییهامفاهیم و مدل هیپا

ها از نظر (. این مفاهیم و مدل1975)بلتران، شدیبرای بافت اجتماعی منطقه استفاده م آورانیز

فلسفی برخاسته از رفتارگرایی و کارکردگرایی شایع در علوم اجتماعی و تعاریي اقناع ارتباطات 

که  یایقاتیتحق یهاتوسعه و پروژه یها(. برنامه1980)بلتران،  باشدیبشریت در زمان ارسطو م

خارج از این چارچوب فلسفی قرار داشتند، تمایل بیشتری به توجه به عقاید و تاثیرات فردی 

در تقابل با اهداف  یاجتماعی، سیاسی، و اقتصادی، که گاه یو نسبت به ساختارها دهندینشان م

؛ به کارگیری شودین صورت تعریي مهستند. معموالً توسعه به ای اعتنایتوسعه ظاهر شدند، ب

مورد آزمون قرار  ینو که به ندرت در ابعاد اجتماعی، سیاسی، و اقتصاد یهایرفتارها یا فناور

( نتیجه گرفت که، مدل انتشار کالسیک بر چارچوب ایدئولوژیکی استوار 1975اند. بلتران )گرفته

 فلسفهر و نوع نگرش، نه تنها فرهنگ و . این نظباشدیاست که با واقعیت این ناحیه در تضاد م

 ،شد که فرد را به جای سیستم ییهاهیسنت غرب را بازتاب داد، بلکه موجب پدید آمدن نظر

 .دانستندیمقصر استمرار عدم توسعه م

 گفتمانی هیبه سوی رَو

 پروژهپذیرش مفهوم عادت، نتیجه فوری و آشکار از نقد آمریکای التین از الگوی غالب بود.  

همراه آن برای تصویر سازی از ارتباط تنگاتنگ بین تئوری و عمل نشان  توسعهنوسازی و نظریات 

(. از طریق فرضیات خود در مورد منبع 1995؛ اسکوبار، 1975،1980اند)بلتران، داده شده
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که اهداف بشر را زیر نگاه  ییهاتبادل اطالعات، روش انندارتباطی م یهامشکالت اجتماعی، مدل

، کنندیم دییکه توضیحات تداوم عدم توسعه را تأ ییهاافتهیو  کننده دانشمندان قرار دادحیا تص

یه و عمل را نشان داد. یکی از راخودآگاه ارتباط دوجانبه میان نظرویکرد نوسازی به صورت ن

اولین پیشنهادات منتقدان آمریکای التین این بود که به صورت آگاهانه این ارتباط را تصدیق 

 کنند تا پذیرای گرایش به سوی تحقیق و پژوهش به عنوان عرف و عادت باشند.

اش در تعلیم کسی که تجربه. ( بود1970، حاصل کارهای فرِیر )بخش زیادی از انگیزه این کار

. در تعلیم سنتی آموزگاران، دیرسیسنتی، مشابه رویکردهای نوسازی توسعه به نظر م

 توانیکه کمبودهایی دارند و نیازمند دانشی هستند که م دانستندیآموزان را مثل اشیا مدانش

ها منتقل کرد. فرِیر این گرایش و دیدگاه شیء گونه را سادیستی و با یک روش خطی به آن

خود را صاحبان دانش و هوش بدانند. در  توانندیظالمانه دانست و ادعا کرد که فعاالن انسانی نم

فرِیر یک رویکرد آزادانه را مطرح کرد که بر محور عرف و عادت استوار  مقابل این تعلیم ظالمانه،

آموز، مأمور میان آموزگار و دانش فاصله کنندیاست. در این دیدگاه و گرایش، فعاالن سعی م

آموختن متقابل  رابطهتوسعه و ارباب رجوع، پژوهشگر و پژوهش شونده را کم کنند تا وارد یک 

. در رویکرد عرفی تعلیم، توسعه یا پژوهش، مردم به شودیاداره مشود که با کنش و واکنش 

. تغییر مسیر به شوندیخود در مبارزه و فتا شانس زندگی بهتر به کار گرفته م یهاعنوان نمونه

پژوهشگران بود که از آن پس توسط  یاشهیسمت عادت پژوهش، یک حرکت معرفت شناختی ر

که  کندی(. این ثابت م1993؛ رحمان، 1988فالز بوردا،  )برای مثال،اتخاذ شد و بهبود یافت

ترکیب نظریه بحرانی، تجزیه و تحلیل وضعیت، و عمل، یک منطق پربار برای ساخت دانش ایجاد 

 هیرواین که به طور اصولی آزموده شده، تغییر یافته، و در عمل گسترش پیدا کرده است.  کندیم

و نه یک ماهیت  داندیمواقعیت را یک فرایند و تغییر و تحول را ایجاد کرد که  یاشهیاندآزادانه 

، بلکه خود را بدون توجه به خطرات آن، غرق کندینمکه خود را از عمل جدا  یاشهیاندایستا؛ 

تغییر مسیر به سمت عادت پژوهش نه تنها رویکردهای (. 1970:81)فرِیر،  ندیبیم یدوامیبدر 

پژوهش و عملکرد توسعه  ترمیرد کرد، بلکه یکپارچگی هرچه مستقگرا را ظالمانه دانست و سلطه

 را نیز مطرح کرد.

 ارتباط به عنوان فرایند

 جنبهو نه فرایندی، بیش از هر  شودیاین که ارتباطات معموالً به صورت ایستا درك م مشاهده 

دیگری در نقد آمریکای التین، به عنوان بزرگترین چالش برای فعاالن توسعه مطرح بود. 

ها بود، با (، که کامالً قانع کننده و باب میل آن1960پژوهشگران شمال تا پیش از کارهای برلو )

. با این حال ساخت مدل ارتباطی کردندیارتیاطات دست و پنجه نرم م فرایند یهامدل
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ایستا و خطی را نشان  یهارار مدلسکه توسط برلو مطرح شد، ا« گیرنده-مسیر-پیام-فرستنده»

توسعه را مشخص کرد. همچنین  برنامهداد که اجزای وابسته به پژوهش و تحقیق و طراحی 

سرعت پویایی طبیعت فرایند ارتباط را آشکار کرد. پژوهشگران یک دیدگاه پدیده شناختی را 

العه، و عملکرد ارتباطات توسعه را به صورت جدی تغییر داد. به جای مطرح کردند که تصور، مط

را  یترتر و منعطيارتباطات، پژوهشگران آمریکای التین مفاهیم روان سازندهتمرکز بر اجزای 

این تصورات «. دیآیچگونه معنی به وجود م»بیان کردند و بر محور این مفهوم استوار است که 

تباطات، تاکید بر حضور همزمان، فرا فردی بودن، حضور در جهان به تر و معنی محور ارروان

(. این دیدگاه یک 1963ها دارد )پاسکوالی، هم صحبت رهیصورت پدیده شناختی، و باز بودن دا

درك واقعیت اجتماعی در میان مردم و در  دیگویمعرفت شناسی پیچیده را معرفی کرد که م

به بیان دیگر، رویکردهای سنتی توسعه برای درك واقعیت  ت.ساختار مادی و ارتباطات نهفته اس

ها، به دلیل خدشه وارد کردن به ذات مشکالت، اهداف، و راه حل جانبهاز طریق تعریي یک 

 ارتباطات مورد نکوهش قرار گرفتند.

 ظهور ارتباطات مشارکتی

پس از ندای آمریکای التین برای رویکردهای مشارکتی ارتباطات توسعه، طیي  یهادر دهه 

نظری ظاهر شد. در یک سوی طیي مشارکتی، پژوهشگران از  یهااز واکنش یاگسترده

و ابعاد مشارکتی را،  گذاردیم ریها بر دانش سنتی تأثو رسانه شوندیرفتارگرایی سنتی خارج م

. در سوی دیگر، پژوهشگران منتقد کندیها م، وارد پژوهشاهتیهر چند با یک سری محدود

سنتی ارتباطات توسعه، مشارکت را به عنوان یک اکسیر جادویی برای توسعه  یهاشپژوه

است که در آن مشارکت  یارهیپایان زنج نقطهنظری متمایز، اساساً  یهاتی. این موقعرندیپذیم

 .شدیعنوان پایان تصور م برای پایان و یا خود به یابه عنوان چاره

 فنی یا پایانی خیالی؟ یامشارکت: چاره

بزرگ مثل بانک جهانی و  یهااینگونه رویکردهای اصالح طلبانه برای مشارکت، توسط سازمان

(. 1999؛ ماتو، 1999)وایت، شودی( استفاده مPRIحزب انقالب نهادی غالب مکزیک )

، مانند این که مشارکت به صورت شودیها توسط برخی ادعاهای نظری حمایت مآن یهاتالش

(. با خنثی سازی ایدئولوژیک آن، 1994؛ 1987)چو، ا از هر ایدئولوژی خاصی تصور شودمجز

مشارکت به شکل سازگار با بازاریابی اجتماعی، گسترش سرمایه داری و تجارت جهانی دیده 

( ادعا کردند مشارکت در سطا 1994در واقع، کینگ و کوشمان ) (.1994)مواِمِکا،  شودیم
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بسیار انتزاعی تصور شود که در آن مردم کشور و دولت آن خود را به عنوان رقبای جهانی شرکت 

ها ارزش مشارکت مردمی، دانش محلی، و باورهای فرهنگی در عرصه تجارت جهانی باور کنند. آن

 قعیت معاصر جهانی شدن متناسب نبود، رد کردند.کهن را، که با وا یهامثل افسانه

اخیر در آموزش سرگرمی، با وجود بی اعتنایی کمتر به مشارکت مردمی، هنوز هم  یهاپژوهش

(. 1999؛ استوری، 1988گرا سازگار است )سینگال و راجرز، تجربه توسعهبا تمامی رویکردهای 

دست ه ب یهاافتهیرکت را خنثی کند، آموزش سرگرمی بیش از این که اجزای ایدئولوژیک مشا

مانند بهداشت باروری  ییهانهیآمده از مطالعات فرهنگی برای پیشبرد اهداف از پیش تعیین در زم

پذیرش و فرهنگ عمومی  نهی. یک چارچوب نظری پیچیده که از مطالعات در زمدهدیرا نتیجه م

فعال شده توسط مخاطبان شرکت  یهاستمی، ساخته شده تا متون را به عنوان سشودیحاصل م

)استوری،  دانندیفرض کند که محصوالت رسانه را ناتوان در تاثیرگذاری م یاکننده

2000،1999.) 

مشارکت که  نانهیگرا، با تفاسیر به همان اندازه خوش بپژوهشگران آرمان یهاهیفرضیات و توص

ملکرد توسعه پیشنهاد را برای ع یترتوسط پژوهشگرانی مطرح شد که مسیرهای منسجم

، همگام و همراه شد. برای مثال، فازهای گوناگون توسعه همچون تشخیص مشکالت، دهندیم

ها، ارزیابی اعمال، مشخص شدند و هر یک مشارکت تام تعیین هدف، طرح ریزی دستورالعمل

یت، ؛ نایر و وا1986؛ میدلی، 1984)کندی، دانستندیبرداران تعیین شده را الزامی مبهره

1994bبرای سازماندهی مجدد نهادهای اصلی اجتماعی، مانند سیستم  ییهاهی(. این امر با توص

توسعه ارتباطات مشارکتی همسو رسانه، همراه شد تا ساختارهای ارتباطی را با رویکردهای 

گرا، قطب مخالي معیار و آرمان یهاهی، این نظرتری(. از یک دیدگاه سنت1985)سرواس، سازد

 مفهوم عملی و اجرایی مشارکت است که با توسعه رویکردهای پژوهشگران پیشرفت کرد.

 کلی تا عملکردهای منسجم یهاهیاز نظر

ها و نظری مربوط به ارتباطات مشارکتی توجه انحصاری به چاره یهابخش عمده پژوهش 

زاعی بودن، مسئله توجه و موضوع مورد عالقه متفاوت ، اما از نظر سطا انتکندیها نمسرانجام

و پس از آن  تریو کل تریانتزاع یهاهستند. این قسمت از این بخش با شروع از پژوهش

نظری را مورد بررسی  یهایتر، به طور خالصه این همکارتر و منسجمآزموده شده یهاپژوهش

و بسیج مردمی خواهد کرد و توجه  عدد، قدرتبه مفهوم کلی ت یا. این بررسی اشارهدهدیقرار م

پژوهش منسجم خواهد داشت. هدف از این  یهاو روش به سطوح مشارکت، کاربرد رسانه یاژهیو

ها شکل گرفت، و برخی از الگوهای کار نشان دادن درجات مختلي مشارکت است که در طول سال
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غالب که این زمینه ایجاد کرده را نمایان کند. داشتن این الگوهای کلی برای کمک به بنیان  بهره

 .کندیآینده فراهم م یهاارتباطات مشارکتی، بستر مناسبی برای پژوهش بهره

، شودیو به طور کامل بیان شده که از سنت ارتباطات مشارکتی ظاهر م ترییکی از مفاهیم کل

(. این رویکرد مشارکت قوی و 1989، 1986، 1985)سرواس، هان استمفهوم تعدد در یک ج

، اما به وضوح رویکردهای جهانی را برای کاربرد کندیتوسعه را پیشنهاد م یهامردمی در تالش

« ییگراجمع»و « گوناگونی»(. در عوض بر مفاهیم 1966a، 1986)سرواس،  کندیآن رد م

مصمم  توسعهمختلي، رویکردهای پاسخگو و اهداف  ها و مناطقملت کندیتاکید و توصیه م

، به وجود آورند. بی میلی نسبت به حمایت از شودیخودشان را که از فرایند مشارکت ظاهر م

نسبتاً همگن، رقابت بر  یهاجهانی ناشی از این مشاهده است که حتی در فرهنگ یپردازهینظر

 یها(. مجادله1985)سرواس،  شودییده مسیاسی، فرهنگی و اجتماعی د یهاسر منافع و گروه

تحقق یک راهبرد کلی و منسجم برای »که  دهدیاجتماعی، نشان م یهاستمیذاتی در س

مشارکت، نه مطلوب است و نه امکان پذیر. این یک فرایند است که در هر موقعیت خاص آشکار 

، ایمان «راهبردهای کلی برای مشارکت»(. از این که حتی 1996a:23سرواس، )«شودیم

ها شکل بارز سیاسی و تعدد طرح یهاتفاوت بارهضعیفی به قدرت ارتباطات در مذاکرات در 

. فشار بر روی انسجام نظری در معرفی اصول جهانی و مفاهیم کلی که کندی، اجتناب مدهدیم

 ، آشکار است.کندیاین رویکرد ارتباطی نسبی را همراهی م

 کاربردها و عملکردهای منسجم

 مذاکرهنظری در مورد تعدد، قدرت و تجهیز کردن،  یهابگوید که دغدغه خواهدیاین تحقیق م 

. اما بخشی دیگر از هدیها و قطبیت چاره/سرانجام در ادبیات ارتباط مشارکتی را نشان مواسطه

سرانجام  تر چارهساده یبندریزتر دارد، دسته یهایتحقیقات که توجه بیشتری بر مسائل و نگران

تر، مثل میزان مشارکت، . این قسمت از این بخش، تحقیقی که بر نتایج محکمدهدیرا نیز نشان م

 .دهدیتحقیق، تاکید دارد را مورد بررسی قرار م یهاکاربرد رسانه و روش

پیشرفتی پرداختند.  یهاپروژهشماری از تحقیقات به تشخیص اختالف سطا و شدت مشارکت در 

اسایی این تحقیقات گستره میزان مشارکت را به صورت دسترسی اولیه به منابع ارتباطی، تا شن

-ر و رِسترِپوفرِی)م در فرماندهی پروژه ارزیابی کردو تا اختیار تا فعال نتایج و اهداف پیشرفت

که این سطوح  شودیموالً تصور م(. مع1996a؛ سِرواس،1996پِرزو، -؛ کروهلینگ1998اِسترادا، 

 یهاتیو یا توسط محدود شودیمتنی خود شرکت کنندگان مشخص م یهاتیفییا توسط ک

دست اندرکاران  دیگوی( م1996سازمانی از سوی سازمان حامی پیشرفت. برای مثال، تاپالیا )
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 "رهبری تحولی"، چیزی که او دهندیبرای خود ارائه م یاو امر کننده تریتوسعه، نقش قو

، با هدف ساخت چشم اندازی مشترك و تعهد به کار در اجتماع. او برای احیای مفهوم خواندیم

مشارکت برابری طلب، معموالً باب میل مردم محلی زیرا ، کندیبحث م "رهبری"بی اعتبار 

فرهنگی محلی، ویژگیهای سازمانی نیز  یهانهینیست. مانند محدودیت ایجاد شده توسط زم

. سطوح مختلي تشخیص داده شده توسط این کندیرا بر مشارکت تحمیل م ییهاتیمحدود

تسلسل و ساختاری است که فراتر از دوگانگی  یانهیبا موانع زم یادهیچیکنش پوامحققان در 

 ترمحکم یکاربردهابر  هاآنع چاره/سرانجام پیشنهاد شده در دیگر تحقیقات است. به عالوه، در واق

 ارتباطات مشارکتی در توسعه تاکید دارند.

 هارسانهبخش دیگری از تحقیقات که به کاربردهای ارتباطی توجه کرده است، نقش مشارکتی 

، تحقیقات چالش الگوی غالب توسعه در آمریکای التین. کمی پس از کندیمدر توسعه را بررسی 

 یهانشستتوجه خود را روی کاربردهای مشارکتی رسانه متمرکز کردند. به کمک یک سری 

UNESCO  که به اعالم اطالعات جهان جدید و نحوه ارتباطات منتهی شد.، این تحقیقات

مفاهیم دسترسی به منابع ارتباطی، مشارکت در برنامه ریزی، تصمیم گیری، و تولید و خود 

؛ 1981کیت جمعی و سیاست گذاری در توسعه رسانه را شناسایی کردند )بِریگان، مدیریتی، مال

 (.1978رایان و کاپلون، -اُسولیوان

 بازنگری مفاهیم کلیدی

ارتباطات مشارکتی برای توسعه، به دلیل رویارویی با موانع ادراکی و عملی، نا معلوم است.  ندهیآ 

بودن، و  م تطابق ابعاد طوالنی مدت بودن، زمان براز جمله موانع عملی این است که به دلیل عد

که  شودیحاکم، باعث م یهاارزیابی خیلی از دستگاه یهاسازی این رویکرد با شاخص توانمند

؛ 1998؛ سِرواس، 1998اِسترادا، -ر و رِسترِپو؛ فرِی1996)آرنست، سازمانی نداشته باشد پشتوانه

 یهاکه پروژه دهدیمشابه نشان م یهااین پژوهش (.1999؛ ویلکینز، 1999سِرواس و آرنست، 

و معموالً با مقاومت متخصصانی  کندیمنتقل م هانفعیمشارکتی قوی کنترل را از مسئوالن به ذ

که قدرتشان به خطر افتاده است. چالش پیش روی پژوهشگران معاصر این است  شودیمواجه م

فت نظری و عملی در این زمینه ادامه دهند. این که با وجود موانع عملی و ادراکی فعلی، به پیشر

شد و  یریگیارتباطات مشارکتی پ سالهپیشرفت با بازنگری در مفاهیم کلیدی که در ندای سی 

ادراکی، پژوهشگران باید تالش خود را  مرحلقرار گرفت، قابل تحقق است. در  یتوجهیمورد ب

تعاریي ارتباط و معاشرت که بر طبیعت  لیتحل و توسعه و تجزیه یهانیبرای پایه ریزی تمر

پویای آن تاکید دارد، دوچندان کنند. بیشتر ابهام ادراکی در این زمینه استفاده و انطباق ابزاری 

و آن را ارتباط و  کنندیاست که اساساً اقدام به بهبود انتقال اطالعات م یهامشارکت، در پروژه
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هنگامی که مشارکت، به کاربردهایی که به وضوح بر  . عالوه براین، این ابهامنامندیمعاشرت م

. ساکن شودیهم م تردهیچی، پشودیوارد م« پیام رسانی»خطی هستند، مثل  یهااساس مدل

و  ردیگیفرایند پویای چالش آمریکای التین را نادیده م یهاشهیکردن ارتباطات به طور مؤثر ر

 مربوط به آن را هدایت کرد. یهاکه نوسازی و پروژه گرددیخطی بازم یهابه مدل

بازیابی و تقویت، تعهدات اخالقی و سیاسی هستند که ندای آمریکای  ستهیسایر اجزای ادراکی شا

التین برای ارتباطات مشارکتی را پایه ریزی کردند. این تعهدات، هنگامی که پژوهشگران بر تعدد، 

تاکید داشتند، اگر  کردیطور مؤثر معنی مشارکت را نسبی متقدم فرهنگ، و مفاهیم دیگر که به 

از بین نرفته باشند، کمرنگ شدند. اگرچه شکایات اولیه از الگوی غالب، خواستار گفتمان، 

دموکراسی، و مشارکت بودند، این کار را با یک تعهد اخالقی مشهود در تالش برای تحقق عدالت 

ار اخالقی، ریشه در جنبش محبوب آزادی الهی در آن زمان . مطالبه اختیدادندیاجتماعی انجام م

نظری الگوی غالب نبود. در نتیجه،  یهابود، اما هیچگاه طالب یک جایگاه برجسته در چالش

، یپژوهش پروژهجز در چند ه بعد، ب یهاارتباط آزادی الهی با درخواست ارتباطات توسعه، در سال

(. یک گام مؤثر 1995؛ وارگاس، 1999؛ تهرانیان، 1988دا، ؛ فالز بور1994)دیاز بودِناو، گم شد

ارتباطات مشارکتی برای توسعه بردارند این  برنامهدر جهت پیشبرد  توانندیکه پژوهشگران م

اجتماعی  یهااجتماعی نوظهور در جهان همسو کنند. جنبش یهااست که خود را با جنبش

مورد فرایند ارتباطات، عدالت اجتماعی، و مشارکت در  هایکه نگران دهدیجدید پیوندی را شکل م

کاو در ارتباطات مشارکتی برای توسعه،  و گسترده، به عنوان یک آزمون طبیعی به منظور کند

 .شوندیهمگرا م

اجتماعی جدید نه تنها به دانشمندان در مسیر تحقیقشان جهت  یهاجنبش مطالعه فشرده

ب به دیوان ساالری توسعه ساز مسائل مربوط به اثر بخشی منت ، بلکه ممکن است برخیدهدیم

خاصی هستند.  یهاگسترده و پیامدهای مادی از پروژه هیرا مطرح کند که خواستار شواهد قابل ارا

و مفیدترین مفاهیم حاصل از چالش  نیترمفهوم ارتباطات مشارکتی برای توسعه، از منعطي

 یهاها را شکل داد که چالشمتفاوتی از پژوهش بدنهم الگوی غالب نوسازی است. این مفاهی

جدیدی را به وجود آورد، مشکالت را مشخص کرد، دستاوردها را ثبت کرد، و موجب پیشرفت 

تر از اساسی شدند، اما مهم یهاشرفتیسی سال گذشته، موجب پ یهادرك نظری شد. پژوهش

 زمینه به جا گذاشتند. مهمی برای پیشرفت مداوم پژوهش در این یهاآن، سرنخ
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 چالش ها و فرصت ها برای رسانه های خبری و روزنامه نگاری

 1در محیط فزاینده رسانه های دیجیتال و شبکه های و اجتماعی

 2ترجمه نوشین کالنتری

 

 چکیده

ه ای در این گزارش چالش ها و فرصت های رسانه های خبری و روزنامه نگاری را در محیط رسان

تری اخبار را تعداد افراد بیشتر و بیشبر این اساس حال تغییر امروز مورد بررسی قرار می دهد. 

تگاه های از طریق رسانه های دیجیتال دریافت می کنند، آنها به طور فزاینده ای از طریق دس

سترسی و یار )به ویژه تلفن های هوشمند( به اخبار دسترسی پیدا می کنند و از نظر نحوه دس

 پیدا کردن اخبار به شبکه های اجتماعی و سایر واسطه ها وابسته هستند.. 

سر جهان در این محیط، تعداد محدودی از شرکت های بزرگ فناوری میلیاردها کاربر را در سرا

 جو، شبکه سازیو  ی ساده و جذاب از طریق خدماتی مثل جستقادر می سازند به روش ها

د. در نتیجه، استفاده کنن اجتماعی، به اشتراك گذاری ویدیو و پیام رسانی از رسانه های اجتماعی

بازی می  ( تبلیغات دیجیتال نقش مهم و مهم تری را2( توزیع اخبار و 1این شرکت ها از نظر 

مانند اما به  هنوز هم تولیدکنندگان بسیار مهم اخبار باقی می در مقابل، رسانه های سنتیکنند. 

ی سنتی واکنش عمومی رسانه ها عنوان توزیع کنندگان اخبار اهمیت خود را از دست می دهند.

( تالش 3( کاهش هزینه و 2( سرمایه گذاری برای دستیابی به فرصت های دیجیتال 1ترکیبی از 

 ت بازار و اقتصاد معیار است.برای تثبیت بازار در پیروی از قدر

 

 
 کلمات کلیدی: رسانه های سنتی، رسانه های دیجیتال، شبکه های اجتماعی

                                                 
 Nielsen Alessio Cornia مدیر تحقیقات در موسسه تحقیقات روزنامه نگاری رویترز،  Rasmus Kleis این مقاله توسط  1

همکار پژوهشی در موسسه مطالعات  Antonis Kalogeropoulosهمکار پژوهشی در موسسه مطالعات روزنامه نگاری رویترز و 

 تالیي شده است. 2016روزنامه نگاری رویترز در سال 

 
 یتهران مرکزدانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی  2
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 مقدمه

مهمی از کشوری تا کشور دیگر متفاوت  شیوه هایماهیت دقیق تغییر در محیط رسانه ای به 

م چالش ها را برای است، اما مشترکات روشن و سطا باالیی وجود دارند که هم فرصت ها و ه

می دهند. امروزه مهم ترین تحوالت ناشی از نشان  سازمان های رسانه ایروزنامه نگاری و 

 مورد هستند:  3نیروهای بازار و حوزه فناوری این 

حرکت به سمت محیط فزاینده رسانه های اجتماعی، سیار و دیجیتال با رقابت روزافزون  (1

ی سنتی مثل روزنامه ها با وجود اینکه هنوز هم برای جلب توجه در جایی که رسانه ها

تولیدکنندگان بسیار مهم اخبار باقی مانده اند اما به عنوان توزیع کنندگان اخبار اهمیت 

کمتری پیدا کرده اند و به دلیل زوال یا رکود عمومی فرآیندهای موجود تحت فشار 

 تندفزاینده ای برای توسعه مدل های جدید کسب و کار دیجیتال هس

اهمیت فزاینده تعداد محدودی از شرکت های بزرگ فناوری که میلیاردها کاربر را در  (2

 سراسر جهان قادر می سازند به روش های ساده و جذاب و از طریق خدماتی نظیر جست

جو، شبکه سازی اجتماعی، به اشتراك گذاری ویدیو، پیام رسانی و غیره  از رسانه های و 

( تولید 1اینکه در نهایت چه کسی نقش مهم تری را از نظر  دیجیتال استفاده کنند و

 ( تبلیغات دیجیتال بازی می کند2اخبار و 

رشد و توسعه محیط رسانه ای با امکان انتخاب زیاد جایی که کاربران اینترنت به اطالعات  (3

بیشتر و بیشتری در اشکال مناسب و غالبا رایگان از طریق انواع دستگاه های پیچیده 

از مشارکت را امکان  و موبایل و به روش هایی دسترسی دارند که انواع جدیدی شخصی

محیطی که در آن کسانی که عالقه بیشتری به اخبار دارند، این فرصت پذیر می کند. 



 

1398   تابستان، 41م، شماره مسلسل  جهار نگاری الکترونیک، سال  روزنامه  
 

ISSN: 2476-4140 

 
58 

های تازه را برای دریافت، به اشتراك گذاری و نظردادن در مورد اخبار پذیرا هستند اما 

 های انفعالی و غیرجدی را انتخاب می کنند. تعداد بیشتری از مردم استفاده 

عواقب ناشی از تنوع اطالعاتی و کثرت گرایی رسانه ای که کلید آزادی بیان است  ) و 

به عنوان توانایی دریافت و انتقال اطالعات شناخته می شود( چندگانه و در هم تنیده 

امکان دسترسی به هستند. محیط رو به رشد رسانه های دیجیتال به کاربران اینترنت 

اطالعات فزاینده ای از منابع بیشتر و بیشتری را می دهد و از سوی دیگر موقعیت هایی 

را افزایش می دهد که مردم ناگزیرند از منابع مختلي استفاده کنند و با دیدگاه های 

 .متفاوتی مواجه شوند

 تحوالت حوزه فناوری و بازار .1

 رسانه های دیجیتال  فزاینده محیط .1.1

طی دو دهه گذشته با رشد دستگاه های دیجیتال غالبا ارزان، اتصال بهینه و افزایش 

تولید محتوا، محصوالت و خدمات رسانه ای دیجیتال، محیط رسانه ای به شکل فزاینده 

ای دیجیتال شده است. به طور کلی، خوانندگان رسانه چاپی رو به کاهشند، میزان 

ه )اما مخاطبین در حال پیر شدن هستند( و زمانی تماشای تلویزیون عموما ثابت ماند

که صرف رسانه های دیجیتال می شد به سرعت افزایش پیدا کرده است. در کشورهای 

دموکراتیک با درآمدهای باال و سطوح باالی استفاده از اینترنت، بیش از نیمی از کل 

می شود که  زمانی که صرف رسانه ها می شد در حال حاضر صرف رسانه های دیجیتال

شامل استفاده از اینترنت از طریق کامپیوترهای شخصی و استفاده از دستگاه های سیار 

مثل تبلت و به ویژه تلفن های هوشمند است. اکثر کشورهایی که سطا درآمد متوسط 
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و زیرساخت فنی نسبتا توسعه یافته دارند با افزایش تعداد افرادی که در خانه و از طریق 

وبایل به اینترنت دسترسی دارند و با گسترش سهم رسانه های دیجیتال دستگاه های م

 از استفاده کلی از رسانه ها به سرعت در حال رشد در جهت مشابه هستند. 

معیارهایی برای چگونگی دریافت اخبار توسط مردم می تواند با نمونه های فرانسه و انگلستان، 

ی رسانه ای کامال متفاوت دارند، نشان داده شود. دو کشور اروپایی که از نظر تاریخی محیط ها

مشخص است، تلویزیون هنوز اهمیت دارد اما به عنوان منبع اخبار در  2.1همانطور که از شکل 

هر دو کشور در حال افول است. چاپ به میزان بسیار کمتری مورد استفاده قرار می گیرد و تعداد 

ویژه رسانه های اجتماعی را به عنوان منبع اخبار معرفی  فزاینده ای از مردم، رسانه های آنالین به

 .می کنند

 

در سال های اخیر حرکت تدریجی به سمت رسانه های دیجیتال با تکامل فزاینده اینترنت 

، 2010تحت تاثیر اینترنت اجتماعی و سیار در سال  2000جو محور سال و  دسکتاپ و جست

 یر کرده است. به طرق بالقوه عمیقی شتاب گرفته و تغی

 حرکت به سمت محیط رسانه ای موبایل محور 2.2
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، استفاده از تلفن هوشمند 2008و اولین مدل اندروید در سال  2007از زمان ارائه آیفون در سال 

به سرعت و نه تنها در کشورهای با درآمد باال بلکه در سراسر جهان گسترش یافت. در سال 

% از کل زمانی تخمین زده شده که امریکایی ها 8ی موبایل ، میزان استفاده از رسانه ها2010

% 25صرف استفاده از رسانه می کنند و میزان استفاده از اینترنت از طریق کامپیوترهای شخصی 

% رشد داشته اند و از 25رسانه های موبایل به میزان  2015محاسبه شده است. در سال 

 د، پیشی گرفته اند.% دارن22کامپیوترهای شخصی که سهمی کمتر از 

مشخص است، تعداد افرادی که می گویند برای اخبار به رسانه های  2.2همانطور که از تصویر 

سیار وابسته هستند نیز به سرعت و به صورت موازی افزایش یافته است و هیچ نشانی از کند 

گلستان و شدن این روند وجود ندارد. در تعدادی از کشورها شامل کشورهای شمال اروپا، ان

بازارهای توسعه یافته در منطقه آسیاپاسفیک، تعداد بیشتری از مردم برای دسترسی به اخبار 

 دیجیتال از تلفن های هوشمند خود به جای کامپیوترهای شخصی استفاده می کنند. 

 

 رسانه های اجتماعی فزایندهمحیط  2.3
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حرکت به سمت رسانه های سیار با ظهور رسانه های اجتماعی همراه بوده است، به ویژه فیسبوك 

و همینطور سایت های به اشتراك گذاری ویدیو مثل یوتیوب و ویمئو، سرویس های پیام رسان 

مثل واتس آپ و اسنپ چت، سایت های به اشتراك گذاری عکس مثل اینستاگرام و پینترست و 

روبالگ نویسی مثل توئیتر. برخی از این سرویس ها توسط تعداد محدودی از شرکت ابزارهای میک

های بزرگ فناوری که نقش و موقعیت محوری و تعیین کننده در محیط های رسانه ای دیجیتال 

دارند ارائه شده اند. برای مثال گوگل مالک یوتیوب و فیسبوك مالک اینستاگرام و واتس آپ 

 است. 

وستان و داعی عموما فقط برای به اشتراك گذاری تجربیات و در تماس بودن با رسانه های اجتم

رای یافتن اخبار بخانواده مورد استفاده گسترده قرار نمی گیرند، بلکه با افزایش تعداد افرادی که 

نابع اخبار بازی به این پلتفرم های مراجعه می کنند، آنها روز به روز نقش مهم تری را به عنوان م

زارش کشور را نشان می دهد که در گ 26درصد کل پاسخ دهندگان از  اول 2.3 کنند. شکلمی 

ی هفته تحت پوشش بوده اند و اعالم کرده اند ط 2016اخبار دیجیتال موسسه رویترز در سال 

رصد کسانی دو دوم گذشته از پلتفرم مورد سوال برای اهداف مختلفی استفاده کرده اند )آبی( و 

ند )قرمز(. در دهد که گفته اند از این پلتفرم به عنوان منبع اخبار استفاده کرده ارا نشان می 

ور کش 26% دسترسی در 44پایه گذاری شد با  2004حال حاضر، فیسبوك، شرکتی که در سال 

ز طریق انتشار امیلیارد کاربر فعال در دنیا، بیشتر از هر سازمان رسانه ای در جهان  1.7جهان و 

ع اخبار اهمیت فراد دسترسی دارد. بزرگترین پلتفرم ها به صورت فزاینده ای برای توزیاخبار به ا

 دارند اما میزان سرمایه گذاری آنها در تولید اخبار ناچیز و یا صفر است. 
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دیده می شود، میزان اهمیت رسانه های اجتماعی به صورت معناداری  2.4همانطور که در شکل 

است. در کشورهایی که از نظر تاریخی با رسانه های خبری قدرتمند در کشورهای مختلي متفاوت 

مشخص می شوند و از سطا نسبتا باالی اعتماد برخوردارند و به میزان قابل توجهی در ساخت 

در کشورهایی که رسانه های . محصوالت و خدمات دیحیتال جذاب سرمایه گذاری کرده اند

در سال های اخیر از اختالل دیجیتال ضربه شدیدتری  خبری از نظر تاریخی ضعیي تر هستند و یا

خورده اند و جایی که مردم کمتر به رسانه های خبری معتبر گرایش دارند مثل اروپای جنوبی و 

 ایاالت متحد، رسانه اجتماعی بیشتر به عنوان منبع اصلی اخبار شناخته می شود. 
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 از تماس مستقیم تا رسانه های توزیعی 2.4

سمت محیط های رسانه ای که دیجیتال تر، سیارتر و اجتماعی تر هستند به موقعیتی حرکت به 

اشاره می کند که در آن رسانه های خبری هنوز برای تولید اخبار اهمیت زیادی دارند اما نسبت 

به گذشته برای توزیع اخبار اهمیت کمتری پیدا کرده اند. ما از محیطی که در آن مخاطبین، 

برنامه های  –راجعه مستقیم به کانال های متنوع ارائه شده توسط رسانه های خبریاخبار را با م

رادیویی و تلویزیونی، چاپ، وبسایت، خبرنامه های ایمیلی و امروزه اپلیکیشین ها و هشدارهای 

« کشي توزیع شده»پیدا می کنند به سمت محیطی در حال حرکت هستیم که با  –موبایل 

دسترسی مستقیم هنوز هم اهمیت زیادی دارد اما به طور فزاینده مشخص می شود، جایی که 

ای توسط افرادی که از طریق موتورهای جستجو، رسانه های اجتماعی، خبرخوان ها و امثال آن 

 به اخبار رجوع می کنند، دگرگون شده است. 

مشخص است، اهمیت نسبی هر یک از اشکال کشي به صورت  2.5شکل  درهمانطور که 

از طریق « کشي توزیع شده»اری از یک کشور تا کشور دیگر متفاوت هستند، اما در نهایت معناد
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پلتفرم های ثالث مثل موتورهای جستجو و رسانه های اجتماعی به وضوح پراهمیت تر و گسترده 

 تر می شود. 

 محیط رسانه ای مشارکتی تر برای افراد بیشتر 2.5

سیار و اجتماعی نه تنها شرکت های بزرگ فناوری را  رشد و توسعه محیط رسانه های دیجیتال،

خدمات و محصوالت برای بهره بردای از آنها را داشته اند، توانمند  توسعهکه بیشترین موفقیت در 

می کند بلکه فرصت های جدیدی را برای کاربران رسانه های اجتماعی فراهم می کند تا  از 

ك گذاری آنها، بحث و تبادل نظر با دیگران و حتی طریق نظر دادن درباره موضوعات، به اشترا

انتشار نوشته های خودشان از طریق ابزارهای کاربرپسند مثل وبالگ و رسانه های اجتماعی با 

فرصت هایی برای نظر دادن در خصوص موضوعات،  شوند. رسانه های خبری با ارائه اخبار درگیر

ی امکانات زیادی را برای ارسال، به اشتراك مشارکت را تقویت کرده اند و رسانه های اجتماع

 گذاری و بحث پیرامون محتوا ارائه می دهند. 
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، تقریبا بیش از 2016بر اساس آمار ارائه شده در گزارش اخبار دیجیتال موسسه رویترز در سال 

کشور تحت پوشش این گزارش بوده اند از این  26نصي مصرف کنندگان اخبار آنالین که از 

جدید برای مشارکت استفاده کرده اند. برای درك بهتر اینکه مردم چطور از این  فرصت های

پتانسیل مشارکت در رسانه های دیجیتال استفاده می کنند، می توانیم مصرف کنندگان اخبار 

 :به سه دسته تقسیم کنیم 2.6آنالین را مشابه شکل 

داده ایم و کسانی هستند که  «مصرف کنندگان منفعل»کسانی هستند که به آنها عنوان  48%

احتماال با دوستان و همکاران در مورد اخبار آنالین و آفالین صحبت می کنند اما در اشکال 

مشارکت % »21مشارکتی استفاده از رسانه مثل به اشتراك گذاری یا نظر دادن درگیر نمی شوند، 

گذارند اما نظر نمی دهند هستند که موضوعات را الیک و به اشتراك می « کنندگان واکنش پذیر

هستند که مقاالت را ارسال می کنند، در مورد آنها نظر می « مشارکت کنندگان فعال% »31و 
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در دهند و بعضی اوقات وبالگ نویسی می کنند یا در کارزارها )کمپین ها( شرکت می کنند. 

  .ن وجود دارداتفاوت معناداری در تعداد مشارکت کنندگاینجا 

 بی تر استفاده از رسانه های خبرالگوی قط 2.6

چگونگی مشارکت افراد در محیط رسانه ای در حال تغییر، بخشی به دسترسی آنها به رسانه ها 

اجتماعی مثل سن، جنسیت، تحصیالت و میزان -و اخبار دیجیتال، بخشی به عوامل اقتصادی

محیط قطبی تر در  درآمد و بخشی به عالقه به اخبار بستگی دارد. گرایش عمومی به سمت یک

 راستای عالقه است که آن هم به نوبه خود تا حدودی با تحصیالت و درآمد ارتباط دارد. 

حرکت از محیط رسانه ای با امکان انتخاب محدود به سمت محیط رسانه ای با امکان انتخاب 

دیجیتال باال که با گسترش تلویزیون های کابلی و ماهواره ای شروع شد با ظهور رسانه های 

تسهیل شده و به نظر می رسد شکاف میان کسانی که بیشترین عالقه را به اخبار دارند ) کسانی 

که پذیرای فرصت های جدید در دسترس هستند( و کسانی که کمترین عالقه را دارند ) کسانی 

ران که پذیرای رسانه های دیجیتال هستند اما نه لزوما برای اخبار( به در حال رشد است. کارب

اینترنت به اطالعات فزاینده ای از منابع گوناگون بیشتر و بیشتری دسترسی دارند و فرصت هایی 

که افراد برای استفاده از منابع مختلي و مواجه با دیدگاه های متفاوت دارند، افزایش یافته است. 

اکثر  محیط رو به رشد رسانه های دیجیتال نسبت به گذشته فرصت های متنوع بیشتری را در

موارد ارائه می دهد ) بنابراین، همانطور که در ادامه ذکر می کنیم، تنوع محتوای تولید شده 

حرفه ای و دست اول در بازارهای کوچک، مناطق کم سودتر و در سطا محلی به دلیل کاهش 

 درآمدهای صنعت رسانه و سرمایه گذاری در تولید اخبار با مشکل مواجه شده است.(

رداری مردم از این فرصت ها، عالوه بر عالقه به اخبار به دسترسی به رسانه دیجیتال میزان بهره ب

بستگی دارد. بر اساس میزان عالقه به اخبار و فراوانی استفاده، می توانیم مصرف کنندگان اخبار 
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 3را به  2016کشور تحت پوشش گزارش اخبار دیجیتال موسسه رویترز در سال  26آنالین در 

 م کنیم:دسته تقسی

که می گویند به میزان زیادی به اخبار عالقه دارند و در روز چندین بار به اخبار « عاشقان اخبار»

که اظهار عالقه زیادی به اخبار می کنند و حداقل « خالصه خوان های روزانه»مراجعه می کنند، 

ری به اخبار که عالقه کمت« کاربران غیرحرفه ای»روزی یک بار به اخبار مراجعه می کنند و 

نشان داده  2.7دارند و کمتر از یک بار در روز به اخبار مراجعه می کنند. همانطور که در شکل 

« عاشقان اخبار»از  1به  2با نسبت « کاربران غیرحرفه ای»کشور، تعداد  26شده است، در این 

ضمین بیشتر است و مشخصا عرضه فراوان اطالعات متنوع و آسانی دسترسی به خودی خود ت

 کننده ی توزیع و پخش گسترده ی اخبار نیست. 

 تفاوت های مربوط به نسل در استفاده از اخبار و رسانه ها 2.7

استفاده از اخبار و رسانه ها به شدت به عادت بستگی دارد و عادت های رسانه ای افراد عموما در 

دید کاربرد رسانه ها را جوانی آنها شکل می گیرد. افراد مسن تر رسانه های جدید و اشکال ج
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می پذیرند اما اغلب به عنوان مکمل و نه جایگزین روش های متداول خودشان. امروزه، اکثریت 

 35جمعیت در محیط رسانه ای پیش دیجیتال رشد کرده اند اما بسیاری از کسانی که کمتر از 

که  به ویژه زمانی سال دارند با رسانه های دیجیتال بزرگ شده اند. تفاوت های مربوط به نسل

برای مثال به دنبال این هستیم که مردم چه چیزی را به عنوان منبع اصلی شان برای اخبار 

 را ببینید( 2.8مشخص می کنند، بسیار واضا است. )شکل 

 

با افزایش سن، عادات رسانه ای افراد هم با تغییر موقعیت آنها )حرفه ای و شخصی( تغییر می  

ه سمت اشکال غالب استفاده رسانه ای نسل های قبل برمی گردند. کسانی که کند، اما به ندرت ب

میالدی به سن بلوغ رسیده اند، تلویزیون را به خاطر رسانه چاپی و رادیو کنار  60در دهه 

بالغ شده اند انتظار داشته باشیم که رسانه های  2010نگذاشتند و ما نباید از کسانی که در دهه 

 روزنامه ها و تلویزیون کنار بگذارند.  دیجیتال را به نفع

 واکنش های رسانه ای

 تجارت اخبار در محیط فزاینده رسانه های اجتماعی، سیار و دیجیتال 3.1
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برای درك اینکه رسانه ها چگونه به تحوالت فناوری و بازار که باالتر به آنها اشاره شد، واکنش 

جارت اخبار در اواخر قرن بیستم  و اوایل نشان داده اند الزم است به صورت خالصه وضعیت ت

قرن بیست و یکم توضیا داده شود. از نظر تاریخی، تجارت اخبار بر مبنای تبلیغات )هم برای 

روزنامه ها و هم برای پخشی های تجاری( و فروش به مشتریان )برای روزنامه هایی که به فروش 

توزیع دقیق از کشوری به کشور دیگر  می رسند و تلویزیون های پولی( پایه گذاری شده است.

متفاوت است اما حجم باالی سرمایه گذاری در روزنامه نگاری حرفه ای عموما از روزنامه ها آمده 

است. داده های مربوط به انگستان می تواند برای نشان دادن اهمیت نسبی بخش های مختلي 

  ، تحقیقی که به سفارش2012سال در سرمایه گذاری در اخبار مورد استفاده قرار بگیرند. در 

انجام شد، تخمین زد که روزنامه ها در   Ofcomموسسه مستقل تنظیم مقررات رسانه به نام 

% از کل سرمایه گذاری تولید محتوا )انتشاراتی( را به خود اختصاص داده اند، پخشی 69انگستان 

% را به خود 1% و ارائه دهندگان آنالین اخبار تنها 21% دیگر، بی بی سی 10های تجاری 

تری دارند، رسانه های بخش کمجه در کشورهایی که رسانه های عمومی بود .اختصاص داده اند

خصوصی حتی سهم بزرگ تری از سرمایه گذاری خبری را به خود اختصاص می دهند. با وجود 

اینکه رسانه های خبری صرفا آنالین، مکملی مهم و بعضا محبوب میان بخشی از مخاطبان 

ولید خبر را به هستند، این رسانه ها عموما تنها بخش بسیار کوچکی از کل سرمایه گذاری در ت

 خود اختصاص می دهند. 

بخش اعظمی از پول سرمایه گذاری شده در اخبار هنوز هم از فعالیت های سنتی نظیر روزنامه 

های چاپی، تلویزیون های کابلی یا ماهواره ای تامین می شود. ارقام دقیقی در دسترس نیستند 

تعدادی از کشورهای اروپایی نشان اما مصاحبه های انجام شده با رهبران ارشد این صنعت در 

% درآمد و در بیشتر 90% تا 80هنوز هم  2016می دهد که بیشتر شرکت های خبری در سال 
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موارد تمام سود خود را از فعالیت های سنتی تولید می کنند. برای پخشی ها، دیجیتال حتی 

محدود هستند،  سهم کمتری از درآمدهای کلی است. از آنجایی که درآمدهای دیجیتال هنوز

پول سرمایه گذاری شده در فعالیت های دیجیتال به طور معمول از یارانه های جانبی و کاهش 

 هزینه های دیگر در سازمان های سنتی، می آید.

این فعالیت های سنتی تحت فشار قرار دارند، روزنامه ها به صورتی غم انگیز و  تلویزیون نیز به 

،  2015تا  2010دارند. تیراژ روزنامه های چاپی در اروپا از سال طور فزاینده ای همین وضع را 

% سقوط کرده است. تماشای تلویزیون حتی با 23کاهش داشته است و تبلیغات چاپی  21%

محبوب تر شدن رسانه های دیجیتال وضعیت بهتری دارد اما این میزان خصوصا بین افراد جوان 

به کاهش است و بسیاری از مشاهده گران با افزایش میزان تر در بازارهای فناوری پیشرفته تر رو 

انتظار فشار قابل توجهی روی تبلیغات تلویزیونی و  Netflixمحبوبیت سرویس هایی نظیر 

 نزدیک را دارند. در آینده درآمدهای فروش

چرخش های )تغییرات( اخیر در تبلیغات با کاهش قابل توجه در تبلیغات تلویزیونی و رشد سریع 

و  3.1کل بازار رسانه ای ارائه می دهد. شکل  یجیتال نموداری از چگونگی توسعهر تبلیغات دد

شاخص های سرانه قابل مقایسه ای را برای منتخبی از کشورهای اروپایی فراهم می  3.3و  3.2

کند )ارائه می دهد(. اعداد برای هر سرانه بر مبنای یوروی اسمی هستند. )معرف یورو هستند( 

برای  2014تا  2010هستند ) 2015تا  2010داخل پرانتز میزان تغییرات از سال رقم 

 انگلستان(

در پاسخ به این تغییرات، واکنش عمومی سازمان های رسانه ای خبری ترکیبی از الي( سرمایه 

گذاری برای دستیابی به فرصت های دیجیتال ب( اغلب کاهش چشمگیر هزینه ها و ج( تالش 

ار برای در دست گرفتن )دستیابی به( قدرت بازار و اقتصاد مقیاس بوده است. هر برای تثبیت باز
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چه بیشتر به سمت محیط رسانه ای دیجیتال، موبایل و اجتماعی حرکت می کنیم، فعالیت های 

سنتی منابع کمتر و کمتری را برای تولید اخبار فراهم می کنند )ارائه می دهند( و اهمیت تجارت 

شتر به صورت رسمی دنبال می شود. کاهش هزینه و تثبیت می تواند به صورت دیجیتال خبر بی

موقت سودآوری را تضمین کند اما به تنهایی و منحصرا تجارت پایدار اخبار را در دراز مدت 

 تضمین نمی کند. 
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 چالش ها و فرصت ها برای رسانه های خبری 3.2

و پخشی ها در حال حاضر منابع قابل توجهی را بسیاری از رسانه های خبری شامل روزنامه ها  

در رسانه های دیجیتال سرمایه گذاری کرده اند و دسترسی قابل توجهی را به مخاطبین از طریق 

رویترز در سال  پوشش گزارش اخبار دیجیتال موسسهکشور تحت  26آنالین بنا نهاده اند. در 

سازمان های رسانه ای خبری پایدار مراجعه  ، اکثر کاربران اینترنت برای اخبار آنالین به2016

می کنند و بیشتر افراد به جای اینکه سراغ رسانه های ذاتا دیجیتال مثل بازفید، هافینگتون 

را ببینید( به نام های تجاری  3.4پست یا سایت های خبری صرفا آنالین داخلی بروند )شکل 

 مراجعه می کنند. شناخته شده و معروف )برندهای( روزنامه ها و پخشی ها

موفق ترین رسانه ها، امروزه در مقایسه با آنچه که به صورت تاریخی از طریق محتوای پیشنهادی 

سنتی چاپی یا پخشی قادر به جذب آنها بوده اند، مخاطبین دیجیتال به مراتب گسترده تری 

 دارند.
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که توزیع کنندگان سازمان های خبری به وضوح نه تنها تولیدکندگان کلیدی اخبار هستند بل

مهمی نیز هستند حتی با وجود اینکه مردم از تجمیع کنندگان محتوا، موتورهای جستجو و رسانه 

 های اجتماعی استفاده می کنند. 

 

به هر حال دسترسی به مخاطبین لزوما به معنای سهم عمده از توجه مخاطبین و تبلیغات 

 ی دیجیتال به طرق مهمی تحت سلطهاگسترده و فروش نیست. محیط در حال تحول رسانه ه

تعداد محدودی از بازی گردان های بزرگ است که محصوالت و خدمات موفق و محبوبی را توسعه 

داده اند که اغلب توسط تعداد کثیری از افراد مورد استفاده قرار می گیرند. آنها در عوض سهم 

 وسیعی از توجه و تبلیغات را جذب می کنند. 

 جیتالتبلیغات دی 3.3

( رقابت شدید از جانب 1از نقطه نظر تبلیغات، رسانه های خبری با این موارد رو به رو هستند: 

شرکت های بزرگ فناوری که دسترسی گسترده به مخاطب، اطالعات آماری برای تبلیغات کامال 

هدف گذاری شده )هدفمند( و نرخ های پایین فراهم می کنند که از اقتصاد مقیاس و در دست 

اشتن بخش اعظمی از تبلیغات دیجیتال امکان پذیر شده  و همنیطور دسترسی گسترده به د

تعداد زیادی از وبسایت های کمتر شناخته شده ی دیگر فراهم می کنند، جایی که آگهی 
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دهندگان می توانند با قیمت های بسیار کم که با تبادل تبلیغات امکان پذیر شده است، آگهی 

محیط سیارتر با فضای کمتر برای تبلیغات و در نتیجه نرخ های پایین  ( حرکت به سمت2دهند

 ( استفاده ی گسترده و فراگیر از مسدودکننده های آگهی )ادبالکرها(3تر تبلیغات 

اول، موقعیت های )جایگاه های( مرکزی اشغال شده توسط موفق ترین شرکت های بزرگ فناوری 

قش مهم رو به رشد آنها در اینکه مردم چطور اخبار را پیدا نه فقط در تعداد زیاد کاربران آنها، ن

می کنند و یا سهم عمده آنها از توجه آنالین منعکس شده است بلکه در موفقیت آنها برای جذب 

تبلیغات دیجیتال هم بازتاب داشته است. تخمین های دقیق متفاوت هستند اما برخی از آنها 

% سهم جهانی 10% و فیسبوك بیشتر از 30بیشتر از  پیش بینی می کنند که گوگل به تنهایی

تخمین سهم بازار آنها را در طول  3.7تبلیغات دیجیتال را به خود اختصاص داده است. شکل 

 زمان نشان می دهد(
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با در نظر داشتن نقش برجسته ای که توسط تعداد دیگری از شرکت ها مثل آمازون، اپل، 

)دومین مورد در حال حاضر متعلق به شرکت ورایزون است(، مایکروسافت و یاهو ایفا می شود 

یتال را در بسیاری از جشرکت های فناوری بین المللی بزرگ بیش از نیمی از کل تبلیغات دی

بازارهای رسانه ای به خود اختصاص داده اند و مابقی را برای تولید کنندگان محتوای داخلی و 

د. این موضوع به این معناست که مادامی که تبلیغات غیرحرفه ای و دیگر بازیگران گذاشته ان

باال نشان داده شده است(  3.3دیجیتال به سرعت در حال رشد است )همانطور که در شکل 

بیشتر آن سهم تعداد محدودی از کمپانی های بسیار موفق می شود که در تولید اخبار سرمایه 

توزیع شده( و مصرف فزاینده اخبار )از  گذاری نمی کنند حتی اگر توزیع اخبار )از طریق کشي

 طریق محتوای توزیع شده( را آنها فعال کرده باشند. 

دوم، حرکت سریع از اینترنت دسکتاپ به وب موبایل در حال تغییر تجارت اخبار دیجیتال است. 

چندین سازمان رسانه ای در حال حاضر بخش وسیعی از ترافیک خود را از دستگاه های موبایل 

یرند. اما بازار تبلیغات موبایل به طور ویژه ای چالش برانگیز است زیرا فضای روی صفحه می گ

نمایش برای تبلیغات محدودتر است، نرخ ها پایین هستند و شرکت های فناوری در تبلیغات 

موبایل قدرتمندتر از تبلیغات دسکتاپ هستند. عالوه بر این، مخاطبین در بسیاری از موارد بسیار 

تر از آگهی دهندگان به سمت موبایل حرکت کردند، همانطور که با استفاده از هزینه متغیر سریع 

دیده می شود،  3.8تبلیغات به ازای هر کاربر موبایل مورد مشاهده در سطا اروپا که در شکل 

نشان داده شده است. تبلیغات موبایل در سال های آینده رشد خواهد کرد اما سازمان های خبری 

 ابت سختی برای سهمی از این درآمدها مواجه هستند. با رق
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سوم، کاربران اخبار آنالین که از سرعت پایین بارگذاری و تبلیغات ناخواسته و مزاحم در بسیاری 

از سایت ها رنج می برند به صورت فزاینده ای نرم افزارهای مسدودکننده آگهی را نصب و از آنها 

ای آگهی در سراسر جهان شناخته شده هستند اما به ویژه در استفاده می کنند. مسدودکننده ه

( اگر چه این نگرانی در بسیاری از سازمان های 3.9بعضی کشورها مثل هلند و یونان )شکل 

 روزنامهخبری وجود دارد، فقط تعداد محدودی اقدامات عملی برای مقابله با آن اتخاذ کرده اند: 

ی ملی اروپایی است که کلیه محتوای روی وبسایتش را یکی از اولین گروه ها Bildنیم قطع 

برای کاربرانی که مسدودکننده آگهی فعال دارند، مسدود می کند. اساسا، مسدودکردن آگهی 

کاربری ضعیفی بنا شده که بخش اعظم آن  پاسخ مخاطبین به تجربه صنعتی است که بر پایه

از جنبه های دیگر برای مردم ارزشمند  ناشی از تبلیغاتی است که محتوایی را احاطه کرده که

 است. 
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علیرغم فشارها بر تبلیغات دیجیتال، تعداد قابل توجهی از رسانه های خبری هنوز هم اخبار 

را از نقطه نظر مصرف به صورت رایگان ارائه می دهند و تجارت خود را اساسا روی  دیجیتال

از روزنامه ها با مخاطبین آنالین بسیار  تبلیغات پایه گذاری می کنند. این استراتژی تعدادی

گسترده )برای مثال: میل آنالین انگلیسی، الرپوبلیکای ایتالیایی و فکت روسی(، بیشتر پخشی 

های تجاری )اسکای، ار تی اله، مدیا ست و ...( به موازات بسیاری از رسانه های خبری ذاتا 

و هافینگتون پست و بازی گردان های  دیجیتال )هم بازی گردان های بین الملیی مثل بازفید

داخلی مثل اوسی سومی در فنالند و لدبایبل در انگلستان( است. اما واضا است که ناشران بیشتر 

و بیشتری دیگر به این موضوع اعتقاد ندارند که تبلیغات نمایشی دیجیتال به تنهایی می تواند از 

ه ای، هم روزنامه ها و هم سایت های خبری تولید محتوای حرفه ای حمایت کند و به طور فزایند

 ذاتا دیجیتال مثل مدیاپارت در فرانسه از مدل های پرداختی استفاده می کنند. 

 فروش دیجیتال 3.4

، مدل 2011و در ایاالت متحده از سال  2010با شروع تجربیاتی در فرانسه و آلمان در سال 

( paywallهای پرداخت اشتراك محتوا )های پرداخت متنوعی توسعه داده شدند اعم از مدل 
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که فقط خوانندگانی که هزینه پرداخت کرده اند، می توانند به محتوا دسترسی داشته باشند در 

که برخی از محتواها فقط برای خوانندگانی که هزینه  (freemium)مقابل مدل های رایگان 

تا مدل های قیاسی که کاربران  پرداخت کرده اند و الباقی به صورت رایگان قابل دسترسی هستند

می توانند قبل از اینکه از آنها تقاضای پرداخت شود، تعدادی معینی از مقاالت را برای یک هفته 

یا یک ماه بخوانند. نمونه هایی از روزنامه های بزرگ اروپایی که در سال های اخیر این مدل های 

 Süddeutscheفرانسوی،  Le Figaroفنالندی،  Iltalehtiپرداخت را عرضه کرده اند شامل 

Zeitung  در آلمان وIl Corriere della Sera  .ایتالیایی هستند 

به هر حال، ترکیب دوره بلند مدتی که در آن بخش اعظم اخبار آنالین از منظر مصرف به صورت 

 رایگان در دسترس بود در ترکیب با تعداد کثیری از جایگزین های پیشنهادی رایگان و رقابت

شدید برای توجه به این معناست که تنها تعداد محدودی از کاربران اخبار آنالین مایل به پرداخت 

هزینه هستند. گمان هایی مبنی بر این که مدل های پرداخت برای اخبار کارآمد نیستند به 

وضوح اشتباه هستند چون برخی از عناوین پایه های قابل توجهی از مشترکین پرداختی ساخته 

و همچنان شاهد رشد فزاینده ای هستند اما واضا است که مدل های پرداخت برای همه  اند

سازمان های رسانه ای کارآمد نیستند و هنوز هم تعداد محدودی از کاربران اخبار آنالین به 

 قابل مشاهده است.  3.10پرداخت تمایل دارند. مقدار این تفاوت ها به تفکیک کشور در شکل 
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 درآمدهای دیجیتالسایر منابع  3.5

با توجه به چالش هایی که درآمدهای حاصل از فروش و تبلیغات آنالین را احاطه کرده، هم 

سازمان های رسانه ای سنتی و هم رسانه های ذاتا دیجیتال به طور فزاینده ای در حال کشي 

کار  منابع جایگزین درآمد هستند. از آنجا که داده های کمی در دردسترسند، کارایی سنجی

دشواری است اما سه نوع از این ابتکارات ارزش برجسته شدن را دارند: اول، تعداد رو به رشدی 

ورتیکال »از سازمان های روزنامه ای در حال توسعه پیشنهادهای محتوایی جدید هستند مثل 

جدید ) به معنای پروژه های محتوا محور با همراهی برندهای متمایز و خاص(، بخش های « های

دیدی تحت عنوان برند اصلی و محصوالت جدید دیگر بر پایه ی محتوای بازطراحی شده )برای ج

مثال اپلیکیشن هایی که محتوای از پیش تولید شده  را در اشکال متفاوت و  با دسته بندی 

متفاوت برای پاسخگویی به نیازهای کاربران خاصی، تقریبا بدون  هیچ هزینه اضافی بازنشر می 

 کنند( 

وم، سازمان های خبری مشغول سرمایه گذاری برای تقویت تبلیغات همسان و محتوای د

برندسازی شده هستند. پیام های برند که فرمت های مشابه مطالب تحریریه را به خود می گیرند، 
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برای مدتی به عنوان بخشی از استراتژی های سازمان های خبری زیادی بوده اند اما رشد 

یغات، ظهور محتوای توزیع شده و نرخ پایین تبلیغات نمایشی عمومی، مسدودکننده های تبل

همه اینها منجر به عالقه و توجه مجدد شدند. بعضی از تحقیقات پیش بینی می کنند که کاربران 

تبلیغات همسان مالحظاتی دارند مگر اینکه به صورت کامال شفاف به عنوان تبلیغات  زمینهدر 

درخواست های کلی برندها هنوز هم به سختی برآورده می شود اما عالمت گذاری شده باشند و 

بعضی سازمان های خبری گزارش می دهند که تبلیغات همسان، بخش قابل توجهی از درآمدهای 

 دیجیتال آنها را تشکیل می دهد و از بازار انتظار دارند در آینده رشد قابل توجهی داشته باشد. 

ری استراتژی های متنوع سازی را برای کشي بخش های جدید سوم، بسیاری از سازمان های خب

خارج از بازار مرکزی خود پذیرفته اند )برای مثال حرکت به سمت تجارت الکترونیک، خدمات 

کسب و کار به کسب و کار و فعالیت های آفالین مثل رویدادها و ترویج کاال یا خدمات(. متنوع 

رد توجه قرار گرفته است به عنوان روشی برای کشي سازی عموما توسط ناشران روزنامه ها مو

جریان های جدید درآمد، فراتر از تبلیغات دیجیتال و اشتراك ها که هنوز نتایج مطلوب را از نظر 

درآمد تولید نکرده اند اما همچنان مبتنی بر دارایی های اصلی آنها هستند. )شهرت برند و چشم 

 شتراك می گذارند(اندازی که آنها با مخاطبان خود به ا

فراتر از این، تعداد محدودی از شرکت های رسانه ای غالبا بزرگتر در بخش خصوصی، استراتژی 

هایی را دنبال می کنند که فقط برای تعداد محدودی از بازی گردان ها کارایی دارد )و برای 

شبکه های  تعداد کثیری از بازی گردان های کوچکتر غیر واقع بینانه هستند(، شامل ایجاد

تبلیغاتی با هدف دستیابی به معیاری نزدیک تر به شرکت های بزرگ فناوری، تالش برای تبدیل 

خودشان به کارآفرینان پلتفرم گونه، هم چنین متنوع سازی خارج از تجارت محتوا از طریق 
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سرمایه گذاری در فعالیت های دیگر شامل وبسایت های مخصوص تبلیغات و فعالیت های دیگر 

 دون ارتباط مستقیم با تولید و توزیع اخبار است. ب

 بازی گردانان ذاتا دیجیتال 3.6

رسانه های خبری ذاتا دیجیتال با بسیاری از همان چالش های بنیادی تجارت آنالین روبه رو 

هستند که سازمان های رسانه ای خبری سنتی مثل روزنامه ها با آن مواجهند. حتی اگر سازمان 

مقایسه با شرکت های قدیمی تر معموال کم هزینه تر، کوچک تر و سازش پذیرتر های آنها در 

هستند، آنها از درآمدهای سنتی، شهرت برند و مخاطبین وفاداری که برخی از شرکت های 

قدیمی دارند، بی بهره اند. عموما، رسانه های ذاتا دیجیتال از لحاظ ساخت کسب و کار پایدار از 

بهتر از رسانه های سنتی عمل نکرده اند. بازیگران اصلی در این فضا شامل  اخبار دیجیتال عمدتا

 موارد ذیل هستند:

، یاهو و معادل های MSNشامل  1.0پورتال ها و دیگر بازیگران از روزهای نخست وب   .1

 در لهستان. Onetدر آلمان یا  t-onlineداخلی آنها مثل 

، UZZFEEDاه طلبی های بین المللی مثل بازیگران ذاتا دیجیتال اصالتا امریکایی با ج .2

که توسعه و گسترش آنها عموما توسط سرمایه گذاران یا  VICEهافینگتون پست، و 

مالکان ثروتمند تامین می شود، کسانی که بر اساس قابلیت دیده شدن، درآمد و 

دسترسی ایجاد شده در بازار خانگی وسیع امریکا عمل می کنند و کسانی که روی مدل 

 درآمد بسیاری از استارت آپ های دیجیتال فعالیت می کنند.  –رشد، بعدا  -لاو

بازی گردانان ذاتا دیجیتال داخلی جدیدتر با انگیزه های ملی یا ایالتی که اغلب با روزنامه  .3

نگارهای با سابقه در رسانه های سنتی مشابه پایه گذاری )شروع( شده اند. بعضی از  از 
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در آلمان  Correctivآنها مثل مدیاست در فرانسه رسانه های خصوصی، و مابقی مثل 

 غیرانتفاعی هستند. 

عموما، تنها تعداد کمی از رسانه های ذاتا دیجیتال برای ادامه بقا، تثبیت خود و رشد برای ایجاد 

د. چندین مشارکت های عمده برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان اخبار سازماندهی شده ان

مطالعه اخیر مستند کرده اند که گرفتن زمین برای استارتاپ های روزنامه نگاری بسیار مشکل 

است، خصوصا به دلیل اینکه آنها با ترکیبی از الي( بازار چالشی ب( محیط به سرعت در حال 

 تغییر و ج( رسانه های سنتی ضروری قدرتمند مواجه هستند. 

غیرانتفاعی و رسانه داوطلب یا روزنامه نگاری شهروندی است. جایگزین امکان پذیر، رسانه 

و در بعضی مناطق در امریکا، رسانه های غیرانتفاعی ذاتا  مینه وجود داردابتکاراتی در این ز

دیجیتال جدید و رسانه های داوطلب محلی خود را به عنوان بازیگران اصلی جا انداخته اند. با 

ی رسانه خبری مقاوم و پایدار که داوطلبانه اداره می شوند و یا این حال، تا کنون مثال های کم

رسانه خبری غیر انتفاعی وجود دارد. به طور کلی، پژوهش ها از ایاالت متحده پیش بینی می 

کنند که این انواع ابتکارات می توانند به محیط رسانه های محلی ارزش واقعی اضافه کنند اما 

ای غنی و سرشار از منابع پدیدار شوند و خودشان را در طول بیشتر احتمال دارد در محیط ه

 زمان حفظ کنند تا در محیط های کم جمعیت روستایی و محیط های شهری فقیر.

 پاسخ های رسانه و کثرت گرایی رسانه ای 3.7

مشخص شده است و پاسخ های رسانه که در این بخش  2تحوالت فناوری و بازار که در بخش 

رسانه های  فرایندهمورد بررسی قرار می گیرد با هم به این معناست که مادامی که محیط 

دیجیتال به کاربران اینترنت دسترسی آسان تری به اطالعات بیشتر و بیشتری پیشنهاد می کند، 
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گرایی رسانه ای در بعضی مناطق کاهش پیدا می کند. قسمت های وسیعی از بازار احتماال کثرت 

تعداد محدودی از بازی گردان های بسیار بزرگ قرار دارد  انه به طور فزاینده ای تحت سلطهرس

که با یکپارچه سازی و کاهش هزینه در بخش های دیگر چشم انداز رسانه همراه شده است. این 

است که پول کمتری در تولید اخبار حرفه ای و اصیل سرمایه گذاری می تحول به این معنی 

 شود، خصوصا در بازارهای کوچک، در مناطق کم سودتر و در سطا محلی.

 

 واکنش های حقوقی و سیاست گذاری

 واکنش های حقوقی و سیاست گذاری عمومی 4.1

( سرمایه گذاری 1شکل دارد:  3به طور کلی، مداخالت قانونی و سیاست گذاری در بازار رسانه ای 

( مداخله مستقیم و غیرمستقیم که به طور خاص 2های گسترده در زیرساخت ها و ظرفیت، 

( مقررات قانونی گسترده تر با هدف ایجاد یک بازار رقابتی و 3رسانه را هدف قرار می دهد و 

 کارامد

بسیاری از دولت ها به شدت در سیاست گذاری های گسترده جامعه اطالعاتی با هدف افزایش 

اتصاالت و ارتباطات و تجهیز شهروندان، کسب و کارها و دیگر بازیگران مرتبط برای استفاده از 

فناوری دیجیتال، سرمایه گذاری کرده اند. این نوآوری ها اغلب با برخی ارجاعات عمومی به 

ایی راه اندازی شده اند که فناوری دیجیتال برای اخبار و رسانه فراهم می کند. اما آنها فرصت ه

به ندرت شامل نوآوری های هدفمند برای اخبار و رسانه ها هستند. در حالی که این نوآوری ها 

پذیرش و استفاده از رسانه دیجیتال را تسریع می کنند، به طور همزمان دسترسی به اخبار را 

کاربران اینترنت آسان تر می کنند، به شرکت های داخلی و بین المللی فناوری سود می  برای

 رسانند و فشار ساختاری بر سازمان های رسانه ای سنتی را تشدید می کنند. 
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سانه ها را هدف گرفته اند، با اواخر قرن بیستم یکسان رطور خاص دخالتهایی که به اشکال اصلی 

، ثانیا، (psm)سرمایه گذاری عمومی برای رسانه های خدمات عمومی  اوال –باقی مانده اند 

حمایت مستقیم و غیرمستقیم از رسانه های خبری بخش خصوصی، به ویژه روزنامه ها. بعضی از 

کشورها برای رسانه های دیگر بخش خصوصی شامل رسانه های ذاتا دیجیتال و پخشی های 

 ئه می دهند. تجاری هم برخی حمایت های مستقیم را ارا

 رسانه های خدمات عمومی 4.2

رسانه های خدمات عمومی با همان چالش هایی روبه رو هستند که سازمان های خبری بخش 

خصوصی با آن مواجه می شوند و بازار در حال تغییر به این معناست که آنها با رقابت شدیدتری 

آنها مستقیما تحت تاثیر  برای جلب توجه مخاطبین رو به رو هستند، حتی اگر درآمدهای

دگرگونی ساختاری که در محیط رسانه ای ما شروع شده است، قرار نگرفته باشد. فراتر از این 

چالش های تکنولوژیک و بازار، رسانه های خدمات عمومی در بعضی از کشورها با چالش های 

ودجه عمومی مظاعي سیاسی و اقتصادی منحصر به فردی روبه رو هستند. از نظر اقتصادی، ب

برای رسانه های خدمات عمومی در بعضی از کشورها ثابت مانده است اما در تعدادی از کشورهای 

اروپایی مثل ایتالیا تا حدودی به دلیل تدابیر ریاضتی گسترده تر و بخشی به دلیل کاهش بودجه 

صی و مستقیم رسانه های خدمات عمومی، کاهش یافته است. از نظر سیاسی، رسانه های خصو

بعضی از احزاب سیاسی حوزه فعالیت و مقیاس فعلی رسانه های خدمات عمومی را مورد سوال 

قرار می دهند و خواستار تعریي دقیق تر نقش ها و حوزه فعالیت، خصوصا در مورد فعالیت های 

 آنالین هستند.  

ت بر رسانه بودجه عمومی برای رسانه های خدمات عمومی معموال در قالب هزینه مجوز، مالیا

شنیداری، یا در بعضی موارد تخصیص منابع دولتی ارائه می شود. با وجود این خطر که کنترل 
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مستقیم درآمدها توسط دولت و/یا مجلس می تواند منجر به کاهش خودمختاری رسانه های 

خدمات عمومی شود، پول اغلب نه از طریق دولت بلکه از طریق هیئت مدیره/ اتحادیه تامین و 

 ی یک دوره یک ساله تضمین می شود.دجه معموال برابو

می بینید، تحوالت بودجه عمومی برای رسانه های عمومی در  4.1همانطور که در شکل 

کشورهای مختلي، متفاوت است. )اعداد بر اساس یورو برای هر شاخص ارائه شده اند(. در بعضی 

سال های اخیر ثابت مانده اند و به از کشورها، سرانه سرمایه گذاری به صورت گسترده ای در 

موازات تورم افزایش داشته اند. در کشورهای دیگر، کاهش هایی هم وجود داشته، چه در ایتالیا 

که میزان سرانه سرمایه گذاری کاهش یافته و یا در مورد انگستان که سرانه سرمایه گذاری در 

زینه هایی که قبال توسط دولت تعاریي اسمی افزایش داشته اما بی بی سی طیي وسیعی از ه

تامین می شد را به خود اختصاص داده است )سرویس جهانی بی بی سی، اس فور سی، مجوز 

هستند(، که منجر به برآوردی حدود کاهش بیست درصدی  75رایگان برای آنهایی که باالی 

 خالص در منابع کلی است. 

 



 

1398   تابستان، 41م، شماره مسلسل  جهار نگاری الکترونیک، سال  روزنامه  
 

ISSN: 2476-4140 

 
86 

اسی، رسانه های خدمات عمومی در سراسر فراتر از وضعیت  بودجه تعیین شده آنها از نظر سی

اروپا با روش های مختلفی به حرکت به سمت محیط فزاینده رسانه های دیجیتال، سیار و 

اجتماعی واکنش نشانه داده اند، جایی که کانال های پخشی سنتی آنها نسبت به گذشته اهمیت 

ن تر هستند در حالی که به مراتب کمتری دارند و به طور فزاینده ای در خدمت مخاطبان مس

دسترسی محدودی در بین افراد جوان تر دارند. توانایی آنها برای دسترسی و رسیدن به مخاطبین 

گسترده نه تنها از طریق کانال های آفالین مثل تلویزیون و رادیو، بلکه از طریق کانال های آنالین 

وا که اهمیت آنها رو به افزایش مثل وبسایت، اپلیکیشن های موبایل و استراتژی های توزیع محت

 نشان داده شده است، از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. 4.2است، همانطور که در شکل 

پژوهش اخیر احتمال می دهند که هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی بر توانایی رسانه های 

طریق دیجیتال، موبایل خدمات عمومی برای دسترسی به مخاطبین گسترده با خدمات عمومی از 

در فنالند و بی بی سی در انگستان،  yleو کانال های اجتماعی تاثیر گذارند. موفق ترین آنها، مثل 

الي( در بازارهای پیشرفته فناوری فعالیت می کنند، از سطوح نسبتا باالی بودجه سرانه بهره می 

ا سطا باالیی از استقالل استراتژیک برند، سازمان های چند پلتفرمی را یکپارچه کرده اند، و نسبت

را در برابر تاثیر مستقیم سیاسی دارند. و ب( از نظر داخلی با فرهنگ پیشرفته دیجیتال و راهبری 

ارشدی مشخص می شوند که به رساندن خدمات عمومی از طریق دیجیتال به موازات کانال های 

 پخشی سنتی متعهد شده است. 
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 تقیم از رسانه های بخش خصوصیحمایت مستقیم و غیرمس 4.3

حمایت غیرمستقیم از رسانه های بخش خصوصی به صورت تاریخی در قالب معافیت های مالیات 

بر ارزش افزوده و یا سایر مزایای مالیاتی بوده است که معموال به ناشران روزنامه ها اختصاص 

مایت غیرمستقیم شامل داده می شود، در برخی از کشورها نیز در قالب شکل های دیگری از ح

نرخ های کاهش یافته سفر، خدمات پست و تلفن است. حمایت غیرمستقیم، حمایت قابل توجهی 

را برای رسانه های خبری بخش خصوصی فراهم کرده است و محققین به این اشاره کرده اند که 

ل امروزه این تنظیمات، هم به افزایش تعداد اخبار  و هم حجم اخبار کمک می کند. به هر حا

حمایت غیرمستقیم از طریق مزایای مالیاتی با مجموعه ای از چالش ها روبه روست. اول، این 

مزایا طبیعتا به صورت اختصاصی با روزنامه های چاپی گره خورده اند و برای محصوالت دیجیتال 

 زیرا تعریي اینکه چه کسی دقیقا مستحق. تغییر این وضعیت مشکل است، در دسترس نیستند

حمایت غیرمستقیم آفالین است )روزنامه هایی با نسبت مشخص از اخبار عمومی که با نظم و 

قاعده ی مشخصی تولید می شوند( در مقایسه با کسانی که در صورت تغییر وضعیت به آنالین 
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مستحق دریافت حمایت غیرمستقیم می شوند، آسان تر است. دوم، ارزش این مزایا مستقیما به 

و در نتیجه این  آنها سود می برندلید شده از سازمان های خبری گره خورده که از درآمدهای تو

زمانی که درآمدها باالست، ؛ درآمدها به جای اشکال مداخله ضدچرخه ای، چرخه ای هستند

 ند. ابسیار ارزشمند و با کاهش درآمد ها کمتر قابل توجه 

توزیع، افزایش چرخش و افزایش تنوع، یارانه در آخر، بعضی از کشورها برای کاهش هزینه های 

های مستقیم به برخی یا همه روزنامه ها هم ارائه می دهند. دستورالعمل های دقیق در هر کشور 

متفاوت است، از یارانه های عمومی گرفته )در دسترس برای همه عناوینی که کمترین مطابقت 

در دسترس برای تعداد محدودی از سازمان های  را با الزامات دارند( تا یارانه های هدفمند )تنها

خبری(. به عنوان یک ابزار سیاست گذاری، یارانه های مستقیم با بسیاری از همان مشکالتی 

مواجه هستند که یارانه های غیرمستقیم با آن روبه رو هستند. اخیرا، بحث واضا و روشنی در 

و درخواست هایی برای  طرح  شده استنه مستقیم مطبوعات مایتالیا و فرانسه در مورد یارا

تخصیص بودجه جهت تحقیقات رسانه ای برای استراتژی های آنالین وجود دارد. در دانمارك، 

یارانه های مستقیم از حمایت برای توزیع به حمایت برای تولید اخبار تغییر کرده اند و در حال 

ورتی که روزنامه نگاران حرفه ای حاضر برای رسانه های سنتی و رسانه های ذاتا دیجیتال در ص

را استخدام کنند، به صورت برابر در دسترس است. این اشکال مداخله از این نظر بر حمایت 

مستقیم ارجحیت دارند که بر خالف مزایای مالیاتی لزوما به درآمدهای موجود سازمان های هدف 

تواند  این تصور یا واقعیت  وابسته نیستند. آنها دارای این عیب هستند که حمایت مستفیم می

را ایجاد کند که سازمان های رسانه خبری به پول عمومی وابسته هستند و به همین دلیل در 

 برابر دولت و تاثیر سیاسی آسیب پذیرتر هستند. 
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تخمین به روزرسانی شده ای از ارزش کلی اشکال مختلي حمایت های مستقیم و غیرمستقیم 

ندارد اما از آنجا که سیاست ها در این حوزه معموال فقط به صورت  عمومی برای رسانه ها وجود

گزارش شده است داللت بر ترکیب  4.3که در شکل  2008تدریجی تغییر می کنند، ارقام سال  

نسبی در طیي وسیعی از دموکراسی هایی مختلي با درآمد باال دارد که شامل بودجه عمومی 

غیرمستقیم برای رسانه های بخش خصوصی و حمایت  برای رسانه های خدمات عمومی، حمایت

 مستقیم برای رسانه های بخش خصوصی می شود.

 

( تغییرات قانونی 1دیگر اشکال ممکن حمایت مستقیم و غیرمستقیم از بخش خصوصی شامل 

سازمان های خبری غیرانتفاعی و جذابیت بیشتر برای حمایت ای آسان تر کردن مدیریت و اداره بر

 Media Lab Bayern سرمایه گذاری های عمومی در مراکز رشد )انکوباتورها( مثل  (2آنها 

با هدف ایجاد نوآوری در روزنامه نگاری دیجیتال برای سودرسانی به محیط رسانه ای گسترده تر 

 به جای شرکت های منفرد موجود.
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 واکنش های قانونی و سیاست گذاری به مشکالت سیاست گذاری  4.4

رهایی که ناشرین در محیط رسانه ای در حال تغییر و در روزنامه خاص، تحت آن با توجه به فشا

و با این تصور که بسیاری از بازیگران دیگر در محیط رسانه ای دیجیتال از محتوای تولید  هستند

شده و انتشار یافته در روزنامه ها مستقیم و غیرمستقیم سود می برند، ناشرین در چندین مورد 

تر کردن جایگاه شان، خواستار تغییر و اصالح کپی رایت شده اند. بیشتر بحث ها  برای مستحکم

جو وهم رسانه های و  روی این تمرکز دارد که هم تجمیع کنندگان محتوا، هم موتورهای جست

اجتماعی که قسمتی از محتوای منتشرشده در جای دیگر را ارائه می دهند باید به ناشر اصلی 

روزنامه ها به طور خاص اغلب این شرکت های بزرگ فناوری را بابت سود غرامت پرداخت کند. 

بردن ناعادالنه از اخباری که توسط دیگران تولید می شود، مورد سوال قرار داده اند. شرکت های 

فناوری هم در مقابل این موضوع را مطرح می کنند که ناشرین می توانند آزادانه از حضور در 

هند و خدمات آنها با هدایت ترافیک و درآمد به سمت آنها، تولید ارزش می پلتفرم آنها انصراف د

قوانین موجود، خروجی دعوی قضایی و  کند. ماهیت دقیق این بحث در هر کشور بر اساس

 مداخالت قانونی جدید متفاوت است. فقط این سه مثال متفاوت را در نظر بگیرید:

در دانمارك، ناشرین با هم کار کردند و برای جلوگیری از کپی شدن اخبار توسط تجمیع  .1

کنندگان محتوا به صورت موفقیت آمیزی از دعوی قضایی  استفاده کردند. هیچ قانون 

جدیدی توسط سازمان های خبری در خواست نشده یا توسط قانونگذاران به تصویب 

ثل گوگل نیوز )و رقبای داخلی( در دانمارك نرسیده است. تجمیع کنندگان محتوا م

فعال نیستند اما محتوای اخبار هنوز از طریق موتورهای جستجو و رسانه های اجتماعی 

 در درسترس هستند. 
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در مقابل، در اسپانیا، ناشرین احساس می کنند قوانین موجود نتوانسته به اندازه کافی  .2

از حقوق آنها حمایت کند و گروهی از ناشرین با موفقیت برای قانونی فشار آوردند که 

سرویس هایی را که لینک ها یا بخشی از مقاالت خبری را منتشر می کنند، مستلزم 

می کند. ناشرین نمی توانند  AEDEتی روزنامه نگاران پرداخت هزینه به انجمن صنع

اشتراك خود را لغو کنند و یا محتوای خود را به صورت رایگان ارائه دهند )این حق قابل 

به اجرا درآمد. در پاسخ، تعدادی از تجمیع  2015ابطال نیست(. این قانون در سال 

مل بازی گردان های بین المللی کنندگان محتوا از بازار اسپانیایی خارج شدند که هم شا

مثل گوگل نیوز و هم بازی گردان های داخلی می شد. محتوای اخبار هنوز هم از طریق 

 موتورهای جستجو و رسانه های اجتماعی در دسترس هستند. 

در آلمان، ناشرین، ناخرسند از قوانین موجود و نتایج تالش در بکارگیری قوانین برای  .3

ر، برای ابداع حق کپی رایت فرعی )جانبی( برای ناشرین روزنامه حمایت از محتوای اخبا

ها فشار آوردند )مشابه حقوق مرتبطی که به طور مثال توسط تولیدکنندگان فیلم و 

سازندگان پایگاه داده ها رعایت می شود(. در اصل، قوانین باید تجمیع کنندگان محتوا، 

ق مجوز به ناشرین در ازای حق انتشار موتورهای جستجو و سایرین را ملزم به پرداخت ح

 2013بخش هایی از مقاالت کند. بعد از بحث های زیاد، حق کپی رایت کمکی در سال 

معرفی شد. در عمل، شرکت های بزرگ فناوری به سیستم های اشتراکی تغییر پیدا 

کردند، جایی که ناشرین برای نمایش محتوا مشترك می شوند و از هزینه مجوز معاف 

شوند. بسیاری از ناشران از این امکان استفاده می کنند. بنابراین محتوای اخبار هم  می

جو، تجمیع کنندگان محتوا و رسانه های اجتماعی و  چنان از طریق موتورهای جست

 ند.  ادر آلمان در دسترس 
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، کمیسیون اروپا یک دستورالعمل )طرح( پیشنهادی 2016سپتامبر  14در نتیجه در 

رد حق تالیي در یک بازار واحد ارائه داد که عناصر رویکرد حق تالیي فرعی در را در مو

 ,EMMAآلمان را یکپارچه می کند. این پیشنهاد از جانب انجمن های ناشرین مثل 

ENPA, EPC  وNME  مورد پذیرش قرار گرفت اما هم از طرف شرکت های فناوری و

 رار گرفت. هم از طرف اعضای پارلمان اروپا مورد انتقاد ق

به طور گسترده تر، هم سازمان های رسانه ای معتبر و قدرتمند و هم انواع بازی گردان 

های ذاتا دیجیتال از جمله بازی گردان های بین المللی و داخلی در تعدادی از کشور 

ابراز کرده اند که بعضی از زمینه مختلي و در سطا اتحادیه اروپا نگرانی هایی در این 

بزرگ فناوری در فعالیت های ضدرقابتی درگیر هستند و در برخی از حوزه شرکت های 

ها از جایگاه برترشان به نفع خدمات خودشان در برابر خدمات رقبای بالقوه بهره برداری 

 می کنند.

 

 نتیجه گیری:

در این گزارش، ما یک مرور کلی از فرصت های و چالش های موجود برای اخبار و رسانه ها در 

رسانه ای رو به گسترش دیجیتال، سیار و اجتماعی ارائه دادیم. تحلیل کلی ما این است محیط 

که ما به سمت محیط رسانه ای در حال حرکتیم که در آن بیشتر مردم به اطالعات و اخبار 

بیشتر و بیشتری درباره موضوعات زیادی دسترسی دارند که قسمت اعظم آن با رسانه های 

خدمات شرکت های بزرگ فناوری ممکن شده است اما بسیاری از افراد  دیجیتال و محصوالت و

)به دلیل اینکه آنها محتواهای پیشنهادی دیگر را مرتبط تر،  .لزوما با این اطالعات درگیر نیستند
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جذاب تر و ارزشمندتر از اخبار می دانند( و صنعت رسانه که به شکل تاریخی بیشتر این اخبار 

 ت فشار زیادی است. را تولید می کرد، تح

سه روند اساسی را در چگونگی )نحوه( تکامل رسانه ها و اخبار در کشورهای مختلي با درآمد باال 

 و متوسط، شناسایی کرده ایم:

حرکت به سمت محیط فزاینده رسانه های دیجیتال، سیار و اجتماعی با رقابت روزافزون  .1

رسانه های سنتی مثل پخشی ها و  شدید برای توجه.  این موضوع فشار فزاینده ای بر

روزنامه ها وارد می کند. این رسانه ها تولیدکنندگان مهم اخبار باقی می مانند اما به 

عنوان توزیع کنندگان اخبار در حال از دست دادن اهمیت خود هستند. با کاهش یا 

د توقي فعالیت های فعلی، توسعه و تحول مدل های جدید و پایدار تجارت برای تولی

 اخبار دیجیتال، ضروری تر می شود. 

اهمیت رو به رشد تعداد محدودی از شرکت های بزرگ فناوری با میلیاردها کاربر در  .2

جو، و  سطا جهان که نقش مهمی در توزیع اخبار از طریق سرویس هایی نظیر جست

شبکه سازی اجتماعی، به اشتراك گذاری ویدیو، پیام رسانی و شرکت هایی که سهم 

 توجه و تبلیغات را با تکیه بر محصوالت جذاب خود کسب می کنند اعظم

رشد و توسعه محیط رسانه ای با قابلیت انتخاب باال، جایی که کاربران به اطالعات بیشتر  .3

و بیشتر، دامنه ای از دستگاه هایی که پیچیده تر می شوند و اشکال جدیدی از مشارکت 

؛ اینده ای بر مبنای عالیق درگیر می شونددسترسی دارند، جایی که مردم به صورت فز

کسانی که بیشتر به اخبار عالقه دارند، پذیرای این فرصت های جدید برای دریافت و به 

اشتراك گذاری و نظر دادن اخبار هستند اما تعداد بیشتری از مردم برای استفاده های 

 غیرحرفه ای تر و منفعل تر مشترك می شوند. 
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عناست که کاربران اینترنت به اطالعات بیشتر و بیشتری از منابع بیشتر و این تحوالت به این م

آنها به طور  مورد استفادهبیشتر دسترسی خواهند داشت حتی با وجود اینکه محیط رسانه ای 

تعداد محدودی از بازی گردان های بسیار بزرگ است و شاهد تثبیت و تحت سلطه فزاینده ای 

کاهش هزینه های دیگر در چشم انداز رسانه ها هستند که می تواند در طول زمان کثرت گرایی 

 رسانه ها را با لطمه زدن به تنوع تولید اخبار حرفه ای و اصیل کاهش دهد. 

ست و هر سه مورد احتماال به دو دلیل ادامه این تحوالت در کشورهای مختلي شروع شده اهمه 

پیدا کرده اند. اول، فناوری های دیجیتال با سرعت زیادی به رشد خود ادامه می دهند، با )در 

کنار( پیش بینی ناظرین صنعت مبنی بر آسیب های بیشتر به صنایع رسانه ای موجود در صورتی 

شن های پیام رسان مجهز به هوش که فناوری های دیجیتال مثل واقعیت مجازی، اپلیکی

مصنوعی/ یادگیری ماشین و رابط های کاربری جدید در فضای توزیع شده تر اینترنت اشیا به 

 جریان اصلی تبدیل شوند. 

دوم، گذر زمان به تغییر شکل کلی مخاطبین ادامه می دهد، نظر به اینکه )چنانچه، چون( افرادی 

برنامه ریزی شده و خطی و روزنامه های چاپی بزرگ که با رسانه های سنتی مثل پخشی های 

شده اند و از رسانه دیجیتال بیشتر به عنوان مکمل و نه جایگزین اشکال قدیمی تر رسانه ها 

استفاده می کنند به تدریج جای خود را به نسل های جدیدی می دهند که آشنا )خوگرفته، 

ی بزرگ شده اند که از طریق دستگاه های بومی( با محیط رسانه ای دیجیتال تر و در دسترس تر

موبایل و شخصی قابل دسترسی است و دالیل کمی برای دنبال کردن رسانه های چاپی و پخشی 

 دارند. 
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پیامدهای تولید و توزیع اخبار به جزئیات این تحوالت عمومی در فناوری رسانه ای و بازارهای 

کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند و به ویژه رسانه ای بستگی دارد و به اینکه آنها چگونه از 

 به اینکه مخاطبین و تجارت رسانه چگونه تکامل پیدا می کنند. 

اما این پیامدها به سیاست گذاران رسانه ای هم بستگی دارد و به اینکه آیا آنها سیاست ها را 

ادر به آگاه نگه برای ایجاد نوعی از رسانه خبری آزاد و متنوع شناسایی و وضع می کنند که ق

داشتن مردم است، بازیگران قدرتمند را در راس حفظ می کند و بحث عمومی در خصوص داد و 

ایجاد می کند. این مسئله با موضوعات  که الزمه یک دموکراسی کارآمد استرا ستدهای عمومی 

رعاب و اساسی مثل مصون نگه داشتن روزنامه نگاران حرفه ای و تک تک شهروندان از سانسور، ا

وحشت و مشکالت قانونی مرتبط است که در بسیاری از کشورها، مشکالت واقعی  اما فراتر از 

محدوده ی این گزارش هستند. هم چنین بر اهمیت بازنگری سیاست گذاری های رسانه ای قرن 

بیستم تاکید می کند تا اطمینان حاصل کند که آنها برای محیط رسانه ای قرن بیست و یکم 

هستند و توازن مناسبی بین منافع سازمان های رسانه ای، شرکت های فناوری و کاربران مناسب 

 رسانه ایجاد می کنند. 

اخیر از نقطه نظر دسترسی به اطالعات، تنوع رسانه  کلیدی سیاست گذاری در این حوزه مسائل

اجتماعی،  ای و دموکراسی که از تحلیل ما از تغییرات مداوم در محیط رو به رشد رسانه های

 موبایل و دیجیتال، موارد ذیل هستند:

آیا مداخالت مستقیم و غیرمستقیم که به طور خاص رسانه را هدف گرفته اند می توانند  .1

اصالح شوند )یا توسعه داده شوند( تا به طور موثری تولید روزنامه نگاری با کیفیت، 

رهای بازار به تنهایی حرفه ای و اصیل مستقل را در مواردی که تقاضای مخاطب و فشا

ل فعلی مداخله شامل د؟ اشکافع عمومی ناکافی هستند، تضمین کنبرای رسیدن به این ن
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عمومی برای رسانه های خدمات عمومی و حمایت های مستقیم و  هر دو بودجه

غیرمستقیم برای رسانه های بخش خصوصی هنوز هم در بسیاری از کشورها به بسترهای 

ه هستند و اغلب تضمین توزیع اخبار و اطالعات را به جای تولید سنتی مثل چاپی وابست

هدف قرار داده اند. مگر اینکه آنها به موازات محیط رسانه ای که قصد مداخله در آن را 

دارند، تکامل پیدا کنند، این اشکال مداخله با کم اهمیت تر شدن بسترهای رسانه ای 

شدن رسانه های دیجیتال، کم اثرتر و قدیمی تر که به آن وابسته بودند و مهمتر 

 ناکارآمدتر می شوند.

( سیاست های وسیع تر جامعه 1آیا سیاست گذاران می توانند تعادل مناسبی میان  .2

اطالعاتی که توانمندسازی شهروندان، کسب و کارهای مختلي و دیگر بازیگران را برای 

( تسهیل 2تشخیص فرصت های حاصل از فناوری های دیجیتال، هدف قرار داده اند، 

های جدید برای دسترسی مردم به ه راهدر جهت توسعتالش های شرکت های فناوری 

اطالعات آنالین در حالی که منافع تولید کنندگان محتوا که نگران مشکالت حق تالیي 

( حفظ بازار رقابتی و کارآمد در محیط رسانه ای، جایی که 3هستند، حفظ می شود و 

بدون بعضی از شرکت ها بسیار بزرگ بدون ، قدرتمند و بالقوه قدرتمند ایجاد کنند 

اینکه به سادگی تازه واردین )اغلب بین المللی( موفق را برای حفاظت از مالکین )اغلب 

 داخلی( قدیمی مجازات کند؟

آیا سیاست گذاران می توانند کمک کنند تا اطمینان حاصل شود که شهروندان سواد رسانه  .3

نتخاب باال در ای و اطالعاتی ضروری را رشد و توسعه می دهند تا از محیط رسانه ای با ا

جهت منافع خودشان استفاده کنند و هم منشا اخباری که به آن رجوع می کنند، اینکه 
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چگونه تولید شده است، چه منافعی در تولید دخیل بوده اند و هم اینکه چه نیروهای تحریریه 

 ای، فنی و غیره در فیلتر کردن اطالعات هنگام توزیع درگیر هستند را متوجه شود؟

  



 

1398   تابستان، 41م، شماره مسلسل  جهار نگاری الکترونیک، سال  روزنامه  
 

ISSN: 2476-4140 

 
98 

 نگاری الکترونیک روزنامهمقاله در فصلنامه  نگارششیوه 

  B Titr حروف  14 فونت با خط، 2یا  1عنوان در 

 (B Zar 14 pt, Bold) :2، نویسندة دوم1نویسندة اول

 Email: Times 10 pt و (BZar 12 pt, Bold)  اول نویسندة ایمیل و سمت -1

 Email: Times 10 pt و (B Zar 12 pt, Bold)  دوم نویسندة ایمیل و سمت -2

 .گردد مشخص* مسئول نویسنده خانوادگی، نام  با قراردادن ستاره بر روی

 چکیده 

صورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش کلمه و به 300تا  150چکیده مقاله باید بین 

 تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد. 

 . کلمه که با کاما از یکدیگر جدا شده باشند 5و حداکثر  3حداقل  کلمات کلیدی:

)B Zar 9pt Bold( 

 (کلیدی کلمات از فاصله pt9خط  2مقدمه )با -1

رعایت این ضوابط برای همه نویسندگان محترم اجباری است. برای نگارش مقاالت فارسی ضروری 

 Timesو فونت انگلیسی  B Mitra13pt فارسی فونت از. شود استفاده  Wordاست از نرم افزار 

new roman 10pt  و فاصله خطوط معمولیSingle شود استفاده مقاله اصلی متن تهیه در. 

 متن کامل مقاله -2

ت و یا پست الکترونیکی سایکلیه مقاالت کامل مطابق با ضوابط این راهنما تهیه شده از طریق وب

 به نشانی:

info@roznamenegarielectronic.ir  

ها ها و جدولکلیه اجزای آن شامل شکل و مقاله متن حاوی باید نظر مورد فایل. شود ارسال

 باشد.

 صفحات   تعداد-3

 و 5 حداقلاست،  جداول و ها شکل نظیر آن اجزای کلیه و متن شامل که مقالهتعداد صفحات 

 .ضمایم و منابع احتساب با صفحه 21 حداکثر

mailto:info@roznamenegarielectronic.ir


 

1398   تابستان، 41م، شماره مسلسل  جهار نگاری الکترونیک، سال  روزنامه  
 

ISSN: 2476-4140 

 
99 

 زیرنویس -4

 ( استفاده گردد.B Zar9ptدر صورت نیاز به استفاده از زیرنویس، از فونت )

 روابط ریاضی و آماری-5

فونت  در حد امکانو اندازه مناسب ) Times New Roman  همه روابط در مرکز خط و با فونت

ر منتها الیه سمت شماره هر رابطه به صورت ترتییی و در داخل پرانتز و د( نوشته شوند.  10

 راست ذکر گردد.

 هاشکل-6

ها و ترسیمات باید در داخل متن مقاله و بالفاصله پس از اولین طرح در متن قرار کلیه شکل

عالئم ها باید از کیفیت کافی برخوردار بوده و واضا و شفاف ترسیم گردند. حروف، گیرند. شکل

 شماره یک دارای شکل هر. باشند تفکیک قابل و خوانا که گردند انتخاب ایو عناوین باید به اندازه

در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر شکل  باید حتما که است مستقل ترتیبی

 .شود ( در زیر شکل نوشته میBzar 9pt Boldدارای عنوان مستقلی است که با فونت )

 جدول-7

کلیه جداول باید در داخل متن مقاله و بالفاصله پس از اولین طرح در متن قرار گیرند. حروف، 

ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند. هر جدول دارای عالئم و عناوین باید به اندازه

یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین 

( در باالی جدول نوشته BZar 9pt Boldهر جدول دارای عنوان مستقلی است که با فونت )

 . کندرا از بقیه متن جدا میآن جدول پایین و باال در خالی خط یک. شودمی

 گیرینتیجه-8

 نتیجه بخش در شده ارائه تحقیق نتایج بندیهر مقاله باید با ارائه توضیحات مشخص به جمع

 .بپردازد گیری

 منابع و مراجع-9

( نوشته Times New Roman 10ptفهرست مراجع به عنوان آخرین بخش مقاله با فونت )

شوند. در متن با ارجاع به ستفاده به ترتیب ارجاع در متن آورده میا مورد مراجع کلیه. شوندمی

( BMitra13pt[. برای مراجع فارسی، از فونت )1گیرد ]ای این کادر صورت میصورت شماره

استفاده در متن به چهار صورت در مراجع نوشته می شوند: کل  استفاده گردد. منابع مورد
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مقاالت منتشرشده در نشریات تخصصی.  -هاشده در همایشارائه مقاالت -کتاب از بخشی  -کتاب

 :دهندموارد زیر نحوه ارائه این اطالعات را نشان می

 تبریز، جاویدان، انتشارات همایش، برای مقاله نگارش امیرمهدی؛ بخارائی، و حسن احمدی،  .1
1372 

، بهار 7خانی، هما، توسعه پایدار کشاورزی ، مجله نشریه تخصصی کشاورزی ، شماره . حسین2

 27-25، صفحات 1387

 
 Art, Zé O. et al, how to organize conference materials - A manual for 

proceedings design, Pacific Press, London, 2005. 

Santos, Michael S., GIS for the 21st Century, in Proc. Geo2005 - 
Rediscovering the World through GIS, Vol. II, Paris, September 7-11, 2005, 

pp. 111-126 . 
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 فرم ارزیابی مقاله

 

 امتیاز توضیحات شاخص ردیف
 حداکثر

 امتیاز

1 
تناسب محتوای مقاله با 

 عنوان
  5 

2 
طرح مسئله و ارتباط آن 

 با موضوع
  10 

3 
ارتباط منطقی میان 

 بخشها
  10 

 10   روش شناسی 4

5 
تجزیه و تحلیل داده ها و 

 نتیجه گیری
  15 

 10   یافته ها و نکات جدید 6

 10   ضرورت و اهمیت موضوع 7

 10   شیوه نگارش 8

 10   مستندات و منابع 9

 10   طرح مدل و ارائه نظریه 10
 100 جمع امتیازها
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 گواهی اصالت مقاله

 

 

 نویسنده مسئول/نویسنده مقاله    اینجانب

 

گواهی می کنم که ام، قرار داده نگاری الکترونیک روزنامهکه برای انتشار در اختیار فصلنامه 

مقاله مزبور با رعایت قوانین و مقررات مالکیت معنوی و حقوق مولفین و مصنفین نگارش یافته 

 است.

 

 

 

 نام و نام خانوادگی:

 

 تلفن تماس:

 

  :آدرس ایمیل )رایانامه(
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برای دریافت همه شماره های فصلنامه 

 را کلیک کنید. اینجا

 
  

http://www.magiran.com/magarchive.asp?mgID=7415
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 :منتشر کردروزنامه نگاری الکترونیک مجموعه 
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 ارتباط امروزپایگاه خبری 

 تخصصیشیوه ای نوین در اطالع رسانی 

 اجتماعی و فرهنگی با تکیه بر در حوزه

 ارتباطات، اطالعات، روزنامه نگاری

 های مکتوب و آنالینو فعالیتهای خبرنگاری در زمینه

 

 نیاز ارتباطی امروز#ارتباط_امروز، 

http://www.ertebatemrooz.ir/
http://www.ertebatemrooz.ir/
http://www.ertebatemrooz.ir
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