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چڪیده

هدف: شناسایی ویژگی  های رسانه  های نوین و ترسیم الگوهای 
ارتباطی در آنها و شکاف آنها با رسانه  های قدیمی تر 

روش/ رویکرد پژوهش: بررسی متون کتابخانه  ای
یافته  ها: الگو های ارتباطی رسانه  های نوین به سمت احیای روش های 
انتقال اطالعات و برقراری ارتباط در دوران گذشته و ارتباط میان  فردی 

سوق یافته است. 
نتیجه گیری: با پیرشفت فناوری های جدید احساس برقراری ارتباط 
پیرشفت های  شد.  خواهد  شبیه سازی  کامالً  میان فردی  به  صورت 
حوزه های زیرساختی، سخت افزاری، و نرم افزاری موجب تکامل کیفیت 
ارتباطات در عرصه ارتباطات شده است. این روند نه  تنها وضعیت 
انتقال پیام یک طرفه را در رسانه تغییر داد، بلکه از تعامل های مبتنی 
بر پیام های متنی عبور کرد و رسانه نوین، خود را در شکل کامل 

چندرسانه ای- تعاملی به رخ کشید.
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مقدمه 
انتقال و تبادل اطالعات از دوران اولیه حضور بشر به صورت ارتباط شفاهی و از نوع درون فردی 
وجود داشته است. درحقیقت حرف زدن با خود و یا فکر کردن درباره موضوعی، نوعی ارتباط 
است که هر فردی در خلوت خود و یا قبل از تصمیم گیری در مورد موضوعی آن را به کار 
می گیرد. در کنار ارتباط درون فردی، ارتباط میان فردی نیز که به صورت مستقیم و از نوع 
ارتباط شفاهی بود، به کارگرفته می شد. به دلیل مشکالتی نظیر فراگیری و حفظ اندیشه ها، عدم 
امکان انتقال آن به تعداد زیادی از افراد، لزوم حضور فرد برای برقراری ارتباط، افراد به دنبال 
راهکارهایی بودند. در پي عصر ارتباطات شفاهی، بشر به دنبال ابزاری بود تا میزان اطمینان از 
ماندگاری نوشته ها و افکار خود را افزایش دهد و نشر گسترده تر آن را میّسر کند. استفاده از 
ابزارهاي ابتدایي مانند سنگ نبشته  ها، چرم، پاپیروس و مانند آنها، نشان از تالش مستمر انسان 
براي ارتباط و انتقال پیام از مجراي غیرشفاهي دارد. با اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ 
)1436 میالدی ( عصر ارتباطات چاپی یا کهکشان گوتنبرگ را شاهد هستیم. رسانه هاي چاپي 
در این دوره بیش از پیش بشر را در انتقال و نشر اطالعات یاری رساندند. در دوره بعد شاهد 
حضور انواع مختلفی از رسانه ها هستیم، که به کهکشان الکترونیک یا مارکني معروف هستند. 
حضور تلگراف، رادیو و تلویزیون ازجمله رسانه های مورد استفاده برای انتقال اطالعات 
به حساب آمدند. با حضور رایانه ها و اینترنت و دیگر رسانه ها امکان انتقال و تبادل اطالعات 

1 . استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری

 اطالعات ایران

mahmoud.babaie@gmail.com  

 2. دانشجوی دکرتی علم اطالعات و دانش شناسی 

دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(

sfahimifar@ut.ac.ir  
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ساده تر و ارزان تر شد، و این عصر به عصر کهکشان رقومی3  معروف شد. 
نکته اي که از دیدگاه ارتباط شناسي حائز اهمیت و شایسته بررسي است، شناخت 
رهیافت هاي نوین به ارتباطات، با توجه به تکامل ابزارهاي ارتباط است. آیا دستاورهاي نوین 
فناوري هاي ارتباطي، الگوهاي ارتباط را تکامل بخشیده و درک انسان ها را از پیام هاي ارتباطي 
ژرف تر کرده اند؟ آیا الگوهاي ارتباطي نوین در یک سیر خطي، منجر به همگرایي بیشتر 
انسان ها در جوامع بشري شده اند؟ آیا سازوکارهاي ارتباطي رسانه نوین، به طور نسبي، قابلیت 
جایگزیني با شیوه هاي ارتباط سنّتي را دارند؟ هدف این پژوهش تحلیل الگوهای ارتباطی در 
میان رسانه های نوین و ارزیابی آنها از دیدگاه تحلیلی و نقادانه به منظور بیان شکاف یا همسانی 

الگوهای ارتباطی قدیمی با الگوهای ارتباطی برگرفته از رسانه های نوین است. 
قبل از بررسی هدف اصلی پژوهش پاسخ دادن به برخي پرسش ها ضروری به نظر 
می رسد، تا بتوان مخاطب را با تفکر اصلی نگارندگان و برخی مسائل اصلی مربوط به بحث 

همراه کرد. 
منظور از رسانه ها در الگوهای انتقال و تبادل اطالعات چیست؟ آیا زمانی که صحبت از 
رسانه  نوین می کنیم، تلویزیون رسانه ای نوین است یا اینترنت و شاید هم فناوری های بعد از 
آن؟ به نظر شما لفظ رسانه نوین امروزه معنی دار است؟ ویژگی های آن چیست؟ تا درنهایت 

بتوان به پرسش های اساسی پژوش حاضر پاسخ داد:
آیا بشر الگوهای انتقال و تبادل اطالعات اولیه را در رسانه های نوین حفظ کرده است؟ 
الگوهای انتقال و تبادل اطالعات در رسانه های نوین چگونه است؟ آینده  الگوهای ارتباطی 

رسانه ها به چه سمتی پیش خواهد رفت؟

مفهوم رسانه نوین و تأثیرات آن
افراد در محیط اطالعاتی به واسطه رابطه  شخصی و یا رسانه های متنوع، آنچه را  که می دانند 
به اشتراک می گذارند و اطالعات را خلق و از آن استفاده می کنند )لیورو4، 2001(. زمانی 
که کانال های ارتباطی از سیستم پستی به کابل های زیردریایی پیشرفت کرد، سرعت انتقال 
اطالعات بیشتر شد، اما محدودیت حجم ارائه اطالعات به عنوان یکی از مشکالت مهم مطرح 
بود. با پیشرفت ارتباطات ماهواره ای سرعت انتقال اطالعات از روز و ساعت به دقیقه و ثانیه 
تغییر پیدا کرد، اما هنوز مشکل سرعت و عدم وجود ارتباط با حداقل تفاوت زمانی وجود 
داشت. امروزه با استفاده از کابل های بی سیم، سرعت انتقال اطالعات مشابه با سرعت انتقال 
اطالعات در ارتباط شفاهی شده است. به عالوه گستره مخاطبان یک فقره اطالعاتی بسیار 

وسیع تر از ارتباط شفاهی شده است )مانلی5 ، 2010(.

 3 . Digital
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تکامل رسانه های گوناگون برقراری ارتباط، توانست شیوه های مختلف برقراری ارتباط 
را دگرگون کند، هم اکنون انواع مختلف ارتباط شفاهی، نوشتاری، غیرکالمی و یا مجموعه ای 
از آنها از طریق رسانه ها توأماً ارائه می شود. در حقیقت رسانه های کنونی و وسایل جدید 
ارتباطی باتوجه به دو دیدگاه وارد و از آنها استفاده می شود. نخست افرادی حس جانشینی 
رسانه های جدید را بر رسانه های قدیم احساس می کنند و صرفاً تصور می کنند که رسانه  
جدید راهکاری مقابله ای با رسانه  قدیم است. درحالی که برخی دیگر معتقدند که رسانه های 
جدید به منظور برطرف ساختن نیازهای بشر و رضایت وی پا به عرصه گذاشته اند )لی و 

لونگ6، 2004 نقل شده در محمد جوادی، 1387(. 
زمانی که بحث از رسانه  نوین می شود، منظور جدیدترین رسانه است. اگرچه در ایجاد 
رسانه های نوین تغییرات اجتماعی و فرهنگی دخیل بوده اند، اما رسانه رقومی به عنوان یکی 
از ملموس ترین و تأثیرگذارترین رسانه ای است که بر روی کلیه رسانه ها تأثیر گذاشت 
)لیستر7، 2009(. مک کوایل8 )1387(، رسانه های نوین را مجموعه متمایزی از فناوري   ارتباطی 
مي داند که خصایص معیّنی را در کنار نو شدن، امکانات دیجیتال و در دسترس بودن وسیع 
برای استفاده شخصی به عنوان ابزارهای ارتباطی، دارا هستند. وي مي گوید: توجه ما به  طور 
مشخص بر مجموعه ای از فعالیت هایی متمرکز است که تحت عنوان »اینترنت« مطرح هستند، 
به ویژه و بیشتر در موارد استفاده همگانی آن شامل اخبار آنالین، آگهی های بازر گانی، استفاده 
از برنامه های تولیدی مانند دانلود موسیقی و موارد مشابه، شرکت در بحث ها و گفت وگوها، 
استفاده از شبکه جهانی وب، جست وجوی اطالعات و شکل های بالقوه و خاص ارتباطی. 

نوین، در  فناوري هاي  از  متأثر  از تحوالت گسترده  اندکي پیش  تامپسون9)1995(، 
توصیف رسانه نوین این ابعاد را بر شمرده است:

 • رسانه نوین، مانند دیجیتالي کردن و ابزارها بیشتر با موضوع ها سروکار دارد. 
• رسانه نوین به مثابه فناوري رایانه اي، به منزله سکوي10 انتشار مورد استفاده قرار گرفته  

است. 
• رسانه نوین به مثابه داده  دیجیتالي، توسط نرم افزار کنترل مي شود. در این تعبیر، رسانه 
نوین به داده هاي دیجیتالي که مي تواند توسط نرم افزار دستکاري و مدیریت شود، تنزل مي یابد.

• رسانه نوین به مثابه آمیزه اي بین قواعد فرهنگي موجود و قواعد نرم افزاری است. رسانه 
نوین مي تواند به مثابه آمیزه اي بین قواعد فرهنگي گذشته براي ارائه داده ها، دسترسي، و تغییر به 

شکل قواعد و داده هاي نوین تلقي شود )تبدیل داده هاي فرهنگي گذشته به قالب هاي نوین(. 
• رسانه نوین به مثابه پدیده اي زیبایي شناختي است که دوره قبلي هر رسانه مدرن را به 
فناوري ارتباطي پیوند مي دهد. ایجاد همبستگي بین تاریخ فناوري و تاریخ اقتصادي، سیاسي 

  6. Lee  and Leung
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و اجتماعي، از طریق تحلیلي جامع امري گریزناپذیر است. پدیده هاي زیبایي شناختي در 
قالب استعاره هاي ایدئولوژیکي بازتولید مي شوند.

• رسانه نوین به مثابه اجراي سریع تر الگوریتم هایي که در گذشته به صورت دستي، یا به 
واسطه فناوري هاي دیگر اجرا مي شدند. سرعت پردازش رایانه ها امکان تولید قالب هاي نوین 

هنر رسانه اي مانند چندرسانه اي تعاملي و بازي هاي رایانه اي را فراهم کرده است. 
• رسانه نوین به مثابه به رمز در آوردن  سبک پیشرو نوگرا؛ و رسانه نوین به مثابه 
چندرسانه اي. پیشرو بودن رسانه نوین، شیوه نویني از دسترسي و مدیریت اطالعات است، 

مانند ابررسانه، پایگاه های اطالعاتي، و موتورهاي کاوش )تامپسون، 1995، ص 150(. 
درحقیقت ما به منظور تعیین بهترین رسانه برای ارسال پیام مورد نظرمان باید دقت 
کنیم که به عنوان فرستنده ما می خواهیم چه چیز را به دست آوریم و گیرنده نیازمند دانستن 
چیست. همچنین باید مشخص کنیم که جزئیات و اطالعات مهمی که قرار است در پیام 
خود بگنجانیم، چیست و بر روی کدام رفتار و چگونه می خواهیم تأثیرگذار باشیم؛ و باتوجه 
به طول مدت تأثیرگذاری پیام ارسال شده، می توان رسانه  موردنظر و میزان استفاده از آن را 
تعیین کرد. باید مشخص شود که این تأثیرگذاری، برای اهداف کوتاه مدت است یا بلندمدت، 

و حوزه  جغرافیایی تأثیر به چه میزان است. 

ويژگی های رسانه نوین )بهرت(
اصطالح رسانه نوین طیف وسیعی از تغییرات در تولید، توزیع و استفاده از رسانه را 
دربرمی گیرد. مفاهیمی که برای تعریف خصوصیات اصلی رسانه های نوین به طورکلی به کار 
می روند عبارتند از: رقومی بودن، تعاملی بودن، فرامتنی، مجازی، شبکه ای شده، شبیه سازی 
شده. نقطه افتراقي که مانویک11 )2001، ص 19-20(  به عنوان ویژگي خاص رسانه نوین 

بدان اشاره مي کند، »تعاملي بودن« یا »فرا رسانه بودن« آن است.
همه اشیاء رسانه نوین، به نوعي حاصل تبدیل منابع رسانه اي آنالوگ هستند. در رسانه 
نوین، اشیاء به شکل ترکیبي از کدهای رقومي هستند )بازنمایي عددي(. چنین حالتي دو نتیجه 
را درپي دارد: نخست اینکه، یک شيءِ رسانه نوین را مي توان به شکل ریاضي توصیف کرد. 
مثاًل تصویر یا یک شکل مي تواند با استفاده از توابع ریاضي توصیف شود؛ و دوم، اشیاء رسانه 
نوین تحت تأثیر ساخت الگوریتمي آن است. مثاًل با کاربرد الگوریتم هاي مناسب، ما مي توانیم 
به طور اتوماتیک، اختالل و پارازیت موجود در یک تصویر را از میان ببریم، تناسب رنگ ها 
را بهبود ببخشیم، شفافیت آن را کم یا زیاد کنیم. در یک کالم شيءِ رسانه اي »برنامه پذیر12 « 

مي شود )مانویک،2006،ص 10-5(.
11. Manovich

12. Programmable
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جنسن13 )2011( با ارائه طبقه بندي خطي »سه مرحله اي« از گونه هاي ارتباط، تالش 
مي کند ما را به درک ملموس تري از رسانه نوین رهنمون کند. وي بر این باور است که مرحله 
نخست، بر پایه بیولوژي استوار است. منابع شکل گرفته، اجتماعي هستند که انسان را قادر 
به صورت بندي واقعیت کرده تا درباره آن به تعامل با دیگران بپردازند، مانند زبان شفاهي یا 
گفتار، نقاشي، آواز، و خالقیت هنري. مرحله دوم، آن چیزي است که والتر بنجامین14  در سال 
1936، آن را به عنوان رسانه »بازتولید فني« تعریف کرده است، امکان توزیع انبوه آثار هنري  با 
اینکه کیفیت و منحصربه  فرد بودن آنها مخدوش مي شود  فراهم مي شود. فیلم، رادیو، عکاسي  

و اکنون، تلویزیون و ویدئو. 
رسانه  بازترکیب  شده  و  است  دیجیتالي  پردازش شده  ارائه  مرحله سوم، شکل هاي 
درجه نخست و دوم در یک پالتفورم واحد است. رایانه ها امکان این بازترکیب را در قالب 

رسانه هاي الکترونیکي فراهم کرده اند )جنسن، 2011، ص47-46(.
سخن »جنسن« به این واقعیت اشاره دارد که رسانه هاي گوناگون نه تنها از لحاظ فناوري، 
بلکه از نظر انعطاف پذیري بیان و ترتیبات نهادي، با درجات تصاعدي قابلیت برنامه ریزي 
مختلفي دارند و در تعامل انسان ها هر کدام شرایط و جایگاه ویژه خود را دارند. رسانه ها 
نهادهایي هستند که بازشناسي جامعه را  در یک مقیاس وسیع در طول زمان و فضا تسهیل 
مي کنند. در عین حال، هر نوع و مرحله جدید به بازیافت قالب ها و محتواي رسانه قدیمي در 
یک فرایند بازسازي مي پردازد، در گذر زمان، این فرایند به پیکربندي مجددِ گذشته و حال 

مي پردازد؛ آنچنان که سنّت هاي حروفچیني و چاپ به خدمت طراحي وب درآمدند.
رسانه نوین به دلیل پالتفورم تعاملي اش، دسترسي کاربران را در هر زمان، مکان و قالب 
امکان پذیر کرده و کاربران، رسانه جمعي را در مقیاس رسانه کوچک و شخصي شده تجربه 

مي کنند )بار و اسکالر15، 2010، ص 15(.

الگوهای انتقال و تبادل اطالعات در رسانه های نوین
به نظر نگارندگان، شاید بتوان یکی از دالیل پیشرفت ابزارهای ارتباطی را، اقناع در ارتباط 
دانست. اقناع فرایندی است که در ارتباطات جمعی و رسانه ای بسیار مورد توجه است. ارائه 
اندیشه یا پیام و پذیرش آن از سوی گیرنده و نیز ماندگاری آن در ذهن برای همیشه را فرایند 
اقناع ارتباطی می گویند )ساروخانی، 1388(. با فاصله گرفتن از ارتباطات رو در رو و شفاهی، 
اقناع ارتباطی در روابط تعاملی و دو سویه کمتر انتقال می یابد. شاید یکی از دالیل پیشرفت 
وسایل و ابزارهای ارتباطی نیز همین مسئله باشد تا بتوان تأثیرگذاری پیام و درک آن را از 
سوی گیرنده یا مخاطب پیام افزایش داد. براساس دیدگاه »آرنولد16« الگوي کنش ارتباطي 

 13 . Jensen

 14. Walter Benjamin

  15. Baehr and Schaller

16. Arnold
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باتوجه به شاخص هاي شکل، محتوا، موضوع، پایداري، تعامل، گستردگي/دامنه، پوشش، 
مخاطبان،  هدف گذاري، و جایگاه کنشگران تعریف مي شود )آرنولد، 1998، ص 52(. 

رسانه نوین و به کارگیری حواس 
 باید توجه کرد که تکامل رسانه های مختلف، ابتدا میزان به کارگیری حواس برای انتقال 
مطالب را کم کردند. اگرچه ارتباط چهره به چهره موجب به  کارگیری حواس بی شماری نظیر 
حس دیداری، شنیداری و استفاده از حرکات صورت می شد، اما ظهور رسانه های نوین نظیر 
تلگراف و به دنبال آن رادیو صرفاً یکی از حس های بشر را به کار می گرفت )اُبه17، 2008، 
74؛ دانسی، 1387(. باتوجه به اینکه میزان به  کارگیری و درنتیجه انتقال اطالعات به واسطه 
به  کارگیری حواِس بیشتر محدودتر شد، اما سرعت انتقال اطالعات و فاصله انتقال اطالعات 
افزایش یافت. اگرچه تکامل رسانه های مختلف، امکان برقراری ارتباط را بین تعداد بی شماری 

از افراد به  وجود  آورد، اما با محدودیت حواس روبه رو بود.

رسانه نوین و رسعت رمزگذاری و رمزگشایی
 در مورد ارتباطات میان فردی، بازخورد فرد مقابل و کنش و واکنش بین فرستنده و گیرنده 
در یک لحظه صورت می گرفت، درحالی که برخی رسانه های نوین فاصله ای را بین ارسال 
نیز روان شناسان،  فناوران اطالعات و  این رو،  از  داشته اند.  به دنبال  و دریافت اطالعات 
جامعه شناسان و دیگر متخصصان خبره مرتبط با این حوزه در پی برگرداندن صورتی از 
نخستین ارتباطات میان فردی در رسانه های نوین هستند. الگوی انتقال و تبادل اطالعات 
در رسانه های نوین در زمینه تأخیر در رمزگذاری و رمزگشایی و نیز به کارگیری حواس 
مختلف سیر کسینوسی داشته است. زیرا در ارتباط شفاهی و رو در روی اولیه ابتدا در نقطه 
باالیی بال چپ نمودار کسینوس قرار داشتیم که سرعت رمزگذاری و رمزگشایی بسیار به 
هم نزدیک بود، سپس با آمدن برخی ابزارهای ارتباطی جدید نظیر پست الکترونیکی و 
سیستم های گفت وگوی پیوسته، به نقطه مشترک پایینی دو بال می رسیم و کنترل انسان بیشتر 
و سرعت رمزگذاری و رمزگشایی طوالنی  تر شد. هم  اکنون با وجود رسانه های جدیدتر نظیر 
ویدئوکنفرانس ها، سیستم های تلفن های تصویری، زندگی های دوم باز هم ردیف نظام های 

ارتباطی اولیه و نقطه تقابلی بال چپ یعنی در بال راست نمودار کسینوس قرار گرفته ایم.

رسانه نوین و تعامل
در سیر پیشرفت رسانه های ارتباطی، ابتدا میزان تعامل و در نتیجه سرعت بازگشایی رموز 

 

 17 . Obe
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کاهش یافت. فضای برقراری تعامل در ارتباط شفاهی شکلی طبیعی داشت، اما عوامل 
متعددی موجب تبدیل شدن روابط طبیعی به روابط ساختگی و مصنوعی شد )عاملی، 1388 
نقل شده در عاملی، 1389(. با تحول رسانه های رقومی، شکل تعامل در ارتباطات میان فردی 
که بازخورد آن فوري و بي واسطه بود در بیشتر موارد، جاي خود را به بازخوردهاي تأخیري 
داد )اُبه، 2008، ص 8(. درحقیقت رسانه های چاپي از الگوی خطی ارتباط پیروی می کنند. با 
حضور تلفن به عنوان رسانه ای جدید، الگوی تعاملی ارتباط شکل گرفت. در الگوی تعاملی 
ارتباطات منبع پیامی را به رمز تبدیل می کند و آن را به دریافت کننده از طریق یک یا چند 
کانال حسی ارسال می کند. دریافت کننده پیام را دریافت می کند و آن را مانند الگوی خطی 
رمزگشایی می کند، اما سپس بازخورد را نیز به رمز تبدیل می کند و آن را مجدداً به منبع باز 
می گرداند. بنابراین فرایندی دوسویه ایجاد می شود، منبع سپس بازخورد را رمزگشایی می کند. 
مجدداً منبع براساس پیام اولیه ارسال شده و بازخورد دریافت شده، یک پیام جدید را به رمز 
تبدیل می کند که این پیام جدید با بازخورد سازگار ماست. با پیشرفت رسانه های ارتباطی به 
منظور دخیل کردن افراد بسیار در الگوهای ارتباطی، اگرچه تعداد افراد دریافت کننده با حضور 
رسانه هایی نظیر رادیو و تلویزیون افزایش یافت، اما الگوی تعاملِی ارتباط، دوباره به الگوی 
خطی تبدیل شد )پری18، 2011، ص 161- 315(. رادیو امکان به کارگیری حواس شنیداری 
را تقویت می کرد، با حضور تلویزیون امکان بهره گیری از حواس دیداری و شنیداری تقویت 
شد. به تدریج با حضور رسانه های رقومی و پیشرفت روزافزون آنها نه تنها امکان برقراری 
ارتباط میان چندین فرستنده و چندین گیرنده برقرار شد، بلکه در حقیقت ارتباط چند به 
چند برقرار شد. این نوع ارتباط در حقیقت بازگشتی به ارتباطات میان فردی اولیه بود. کاربراِن 
این نوع ارتباط می توانستند از انواع مجراهای ارتباطِی شنیداری، دیداری، غیرکالمی و غیره 
استفاده کنند. حضور امکاناتی نظیر ویدئو کنفرانس ها، فرایند تأثیر ارتباط را شدت بخشید. باید 
دانست که ارتباط گر اولیه در این فرایند ارتباطی نقش قدرتِی بیشتری دارد، چرا که اوست که 
ابزار ارتباطی و زمان ارتباط را تعیین کرده و هم اوست که ارتباط گر دوم را به پاسخ به ارتباط 

اول خود تشویق می کند.
تعاملي بودن مفهومي است که براي گونه اي از رسانه هاي نوین به کار مي رود که  امکان 
ایجاد رابطه دو یا چندسویه و بازخورد را فراهم مي کنند، چنین امکاني اکنون با دسترسي 
به اینترنت فراهم شده است و رابطه یک سویه جاي خود را به تعامل دوسویه و چندسویه 
بخشیده است. وین کرازبي19  باتوجه به نوع تعامل، سه نوع ارتباط رسانه اي را برمي شمارد: 
رسانه بین فردي »تعامل یک به یک«، رسانه جمعي »تعامل یک به چند )انبوه مخاطبان(« و 
رسانه نوین به عنوان رسانه فردي20 یا »تعامل چندسویه« )کروسبی21، 2002(. در عین حال 
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باید اشاره کرد که مردم باتوجه به زمینه هاي اجتماعي شان با رسانه نوین به تعامل مي پردازند 
)کتز 22 ،2002، ص 135(.

رسانه نوین و دروازه بانان اطالعاتی
در حقیقت برخی قوانین و مقررات مربوط به رسانه های نوین در اکثر جوامع به عنوان امری 
قابل قبول پذیرش شده است، به  گونه  ای که دروازه بانانی به عنوان واسط ارسال پیام از فرستنده به 
گیرنده فعالیت می کنند )بلیک، 1378؛ سورین و تانکارد، 1388( و نقش واسطه گری را برعهده 
دارند. البته باید دانست که این نقش از زمان های قدیم نیز در ارتباطات شفاهی بین فردی افراد 
وجود داشته است و صرفاً به لحاظ مجرا به صورت الکترونیکی تبدیل شده است. مثالً در 
ارتباطات شفاهی، فرد ترجیح می دهد که از ذکر برخی نکات به برخی افراد خودداری کند 
و یا پیام شخصی را به گونه ای دیگر به فرد دیگری برساند. در الگوهای مربوط به رسانه های 
جمعی نقش دروازه بانان کامالً قابل درک است. حتی در رسانه های نوین نظیر وبالگ ها زمانی 
که فرد پستی را در وبالگ خود به ثبت می رساند، فرد دیگری نظری در رابطه با آن پست در 
قسمت »نظر بدهید« ارائه می دهد، سپس ممکن است فرد نظردهنده و یا وبالگ نویس در نقش 
دروازه بان عمل کند، چرا که گاه فرد نظر را به صورت خصوصی در قسمت »نظر دهید« به ثبت 
می رساند و گاه وبالگ نویس گزینه  مربوط به »نمایش بعد از تأیید« را بر روی پست خود قرار 
مي دهد و این امر مانع از نمایش پیام ارسالی برای دیگران خواهد شد. بنابراین می توان گفت، 
الگوی ارتباط اولیه وبالگ نویس به  گونه  ای بود که با کلیه مخاطبان وبالگ خود در تماس بود و 
پیام موردنظر را با ثبت در وبالگ برای همگان فرستاد، اما فرد نظردهنده درحالی که قصد ارائه 
پیام خود به کل مخاطبان را داشته است، پیام او توسط فرستنده )وبالگ نویس( با فعال کردن 

گزینه »پس از تأیید نمایش داده خواهد شد« محدود می شود. 
دروازه باناِن فرایند ارتباط، گاه نقش سانسورگر و گاه نقش تعدیل کننده را برعهده 
دارند، البته این سانسور می تواند مثبت یا منفی باشد. باید دقت کرد داوران مجالت، مدیران 
گروه های بحث، ویراستاران کتاب ها و... نیز جزء دروازه   بانان اطالعات به شمار می آیند 

)فولگور23 ،2004(. 

رسانه نوین و مخاطبان
الگوهای انتقال و تبادل اطالعات براساس تعداد افراد مشارکت کننده در فرایند ارتباط، به 
ارتباط درون  فردی24، میان فردی25، گروهی26 و جمعی27 قابل تقسیم اند )والتر و بورگون28، 
1992(. ارتباط درون فردی ارتباطی است که از طریق آن فرد با خودش حرف می زند )ارتباط 

22. Katz

 23. Folgure
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برقرار می کند( )خوشه مهری، 1385(. ارتباط میان فردی و گاه گروهی، ارتباطی است مستقیم 
بین دو نفر یا تعداد بیشتری از افراد که در مجاورت فیزیکی قرار دارند. در این نوع ارتباط 
نیز الیه های متعددی دخیل هستند و کلیه حواس پنج گانه به  کارگرفته می شود )پری، 2011، 
ص9( ، دهان به عنوان منبع خروجی صدا و نیز اشارات و حرکات با هم تشکیل منبع 
اطالعات را می دهند و کانال ارتباطی که هوا و نیز ارتعاشات نوری است )بلیک، 1378؛ 
فولگور، 2004(. ارتباط گروهی در شرایطی انجام می شود که تعداد افراد گیرنده پیام اگرچه 
قابل توجه، ولی قابل شمارش و شناسایی هستند نظیر کالس های درس، سالن های سخنرانی 
و نظایر آنها )خوشه  مهری، 1385(. ارتباط جمعی، فرایندی است که به سوی پیام گیرندگان 
نسبتاً نامتجانس و ناشناخته هدایت می شود، این پیام ها برای عموم ارسال و به شیوه ای 
زمان بندی می شوند که پیام  گیرندگان همزمان به آن دسترسی دارند. همچنین این پیام ها عمدتًا 
خصلت گذرا و ناپایدار دارند. ارتباط گر نیز یا سازمانی پیچیده است و یا عاملی است که در 

محدوده آن سازمان به کار می پردازد )بلیک، 1378(.
در مورد ارتباطات میان فردی، مفاهیمی نظیر ساخت اجتماعی خود، درک از خود و 
دیگران، زبان، ارتباطات غیرشفاهی نظیر اشارات، حرکات، گوش دادن، مدیریت برخورد، 
ارتباط بین فرهنگی، ارتباط رابطه ای، زمینه های ارتباطی مختلف نظیر کاری و یا خانوادگی 
مطرح است. در مورد ارتباطات جمعی، مفاهیمی نظیر سواد رسانه ای، رسانه و فرهنگ، 
رسانه های جدید، صنایع رسانه ای، مخاطبان رسانه، تبلیغات، روابط عمومی، تأثیرات رسانه ای، 
قوانین و مقررات و اخالق رسانه ای را دربرمی گیرد )فولگور، 2004(. بنابراین باتوجه به 
مدل های متفاوت ارتباط، می توان بیان کرد که در ارتباطات بین فردی، سواد فرهنگی مؤثر 
است و در هر زمان و مکان این سواد متأثر از آن است، اما در مورد ارتباطات جمعی 
به خصوص در مورد رسانه های جدید، هم بحث سواد فرهنگی و هم بحث سواد رسانه ای 
مطرح است. در حقیقت حضور رسانه های جدید و استفاده از آنها تنها تحت تأثیر پذیرش 
فرهنگی آن رسانه و ارتباطات مترتب بر آن نیست، بلکه نیازمند یادگیری و آموزش است. 
به همین دلیل درخصوص حضور فناوری های جدید در بحث آمادگی الکترونیکی، بحث 
فرهنگ و نحوه  پذیرش آن در میان اعضای جامعه بسیار مطرح است. از این رو به منظور 
پذیرش و تأثیر یک رسانه نوین در میان افراد، بررسی نظریه ها و الگوهای مؤثر ارتباطی نظیر 

نظریه منحنی پذیرش ضروری به نظر می رسد.

رسانه نوین و نظریه منحنی پذیرش در ارتباط
یک دیدگاه جالب در مورد تهدید شدن جوامع سنّتي توسط رسانه نوین، ماهیت پیچیده 
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این جوامع است. ولمن29  تأکید مي کند که جوامع سنّتي، توسط طبقات اجتماعي، مدیریت 
نیروي کار، دسترسي به منابع، سرمایه ثابت، محدودیت تحرک، و دروازه بانان قدرتمند کنترل 
مي شوند )ولمن،2001(. تحلیل گذار این جوامع و پذیرش نوآوري توسط آنها، در نظریه 

»منحني پذیرش نوآوري30« مورد توجه قرار گرفته است.
نظریه منحنی پذیرش به معنای پذیرش یک اندیشه یا فرآورده از مرحله آشنایی تا پذیرش 
کامل است. این منحنی شبیه به یک منحنی زنگ مانند است )شکل 1(. باید توجه داشت که 
عوامل اجتماعی و نیز جریان اطالعات در پذیرش یک محصول خواه فکری و خواه مادی مؤثر 
است. در این بین نوآوران و نفوذمندان قابل تعریف اند. نوآوران افرادی هستند که برای نخستین 
بار اندیشه ای را مورد پذیرش قرار می دهند. افرادی که نسبت به بقیه در صفوف اولیه پذیرش 
یک فناوری هستند، نسبت به دیگران دارای دانش باالتری بوده و پیچیدگی های مربوط به آن 
فناوری را کمتر از بقیه درک می کنند که این امر بر آسانی استفاده از فناوری توسط آنها مؤثر است 
)یی 31 و همکاران، 2006 نقل شده در رضایی، 1388(؛ و نفوذ مندان افرادی هستند که پذیرش 
عقیده یا محصولی از سوی آنها می تواند مورد تأیید خیل عظیمی از افراد، وابسته به آنها شود. 
نفوذمندان نقش رهبران ایده یا عقیده را برعهده دارند )بلیک، 1378(. باید دقت کرد که گاه معنی 

نوآور و نفوذمند یکسان می شود و تأثیر آن به مراتب بیشتر است.
نقش نفوذمند اغلب در فرایند ارتباطی بسیار مهم تر از نقش نوآور است، به گونه ای که 
این نقش از محیط طبیعی به محیط الکترونیکی و رسانه های نوین نیز اشاعه پیدا کرده است. 
فرض کنید گروه های بحث متعددی در رشته مورد نظر شما تشکیل شده باشد، زمانی که 
گروه بحثی از سوی یکی از اساتید مطرح رشته تشکیل شود، اساتید دیگر خود به عضویت 
آن درآمده، و به تبَع آن با تشویق اساتید، دانشجویان نیز به عضویت آن گروه بحث درمی آیند.

منحنی پذیرش نوآوری راجرز32 

 )2003، ص 281( 

شکل  1

29.  Wellman 

30. Innovation adoption curve

31.Yi

32. Rogers
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چه بسا گروه بحث های متعددی در آن رشته متمرکز باشد، اما ارزش آن گروه بحث 
به دلیل سطح نفوذ بیشتر است. گاه سطح نفوذ یک مرجع آنقدر افزایش می یابد که در حکم 
مدرکی با ارزش و قابل استناد برای دیگر اعضا تبدیل خواهد شد. البته نظریه منحنی پذیرش 
اگر از جانب نفوذمندان بررسی شود، نظریه  دو مرحله ای ارتباطات را با خود به همراه دارد، 
زیرا نقش نفوذمند در جریان ارتباط می تواند جریانی سلسله  مراتبی تصور شود، به گونه ای 
که هر نفوذمندی در رده باالتری از نفوذمندی دیگر است. از دیدگاه این نظریه پذیرندگان 
اندیشه یا محصولی جدید به گروه  های نوآوران، نفوذمندان، اکثریت مقدم، اکثریت متأخر، و 

واپس  ماندگان قابل تقسیم  اند. 

رسانه نوین و نظریه متتع و تلذذ 33  
در نظریه تمتع و تلذذ، که متخصصین ارتباطات آن را در زمره نظریه هایي دسته بندي مي کنند 
که به اثرات رسانه مي پردازد، این نکته مورد توجه قرار مي گیرد که زمانی تعامل بین رسانه های 
گروهی و مخاطبان آنها برقرار می شود که حاصل این تعامل ارتباطی موجب استفاده و یا 
خشنودی فرد در محیط زیست روانی و اجتماعی او شود )روجیرو34، 2000(. پیروان این 
نظریه ارتباطی معتقدند که تأثیر یک رسانه و نقش آن بر فرد، تنها در این صورت قابل بررسی 
است )بلیک، 1378(. براساس این نظریه افراد براساس تأثیر و نقشی که رسانه ها بر روی 
زندگی آنها دارند آن را انتخاب می کنند. درحقیقت مفهوم توجه گزینشی، درک گزینشی و 
نگاه داشت گزینشی که در فرایند ارتباط مورد توجه قرار مي گیرد، در این نظریه به صورت 
ملموس قابل مشاهده است. شاید علت اولیه جذب بسیاری از افراد به سوی گروه های 
تخصصی موضوعی وبالگ های ویژه، تأثیر استفاده و یا خشنودی باشد که موجب استمرار 
بازدید از آن وبالگ خواهد شد. در حقیقت این نظریه در میان رسانه های نوین ارتباطی نیز 
قابل تعمیم است. هم اکنون بسیاری از سایت ها و وبالگ های تخصصی در بخشی از صفحه  
خود آمار روزانه  مربوط به کاربران را بر روی صفحه  سایت قرار دهند. باید توجه کرد که 
هدف مدیر سایت آگاهی از میزان مطلوبیت محتوای اطالعاتی سایت موردنظر خود و آگاهی 
از میزان تعامل افراد با آن سایت است. اما باید توجه داشت که در مورد ارتباطات طبیعی 
مثاًل ارائه سلسله ای از سخنرانی ها برای جمعی از مخاطبان، تعداد مخاطبان و حضور مداوم 
آنها در هر جلسه نشان دهنده عالقه مند به آن سخنرانی است، اما در مورد رسانه هایی نظیر 
تلویزیون تعداد اعضای یک خانواده با هم باید به تماشای تلویزیون بنشینند که ممکن است 
صرفاً تأثیر آن برنامه به  ازای تک  تک افراد قابل محاسبه نباشد، زیرا مشخص نیست زمانی 
که فردی در یک خانواده به تماشای برنامه ی خاصی می پردازد، بقیه اعضای خانواده هم با 

33. Uses and gratifications

theory

34. Ruggiero
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او به تماشا پرداخته اند یا نه و اینکه در دفعات بعدی مراجعه به آن برنامه، آیا تماشاگر قبلی 
دوباره ادامه  برنامه را تماشا کرده است و یا تماشاگر جدیدی است. شاید یکی از علت های 
خصوصی سازی شبکه های ارتباطی و افزایش شخصی سازی در محیط های اینترنتی به قصد 
آگاهی از الگوی استفاده و در نتیجه برداشت و بهره وری اقتصادی از بازدیدها بوده است. 
اگرچه رسانه های نوین الکترونیکی با آوردن آمارهایی در کنار سایت خود، میزان مقبولیت و 
استفاده از رسانه را نشان می دهند، اما چالشی که در این بین مطرح است آن است که مشخص 
نیست آیا آمار اعالم  شده مشخص  کننده تعداد افراد مراجعه  کننده به سایت است، و یا تعدادی 
از افراد چندین بار به سایت مراجعه کرده اند؟ البته می توان راهکار استفاده از ثبت نام کاربر 
و ورود به شرط عضویت را در کلیه سایت ها قرار داد. اما عموماً، زمانی که کاربر در محیط 
اینترنت بر روی سایتی کلیک می کند، مشخص نیست که آیا واقعاً از آن سایت بازدید و 

استفاده کرده است و یا صرفاً اشتباه تصادفي رخ داده است. 

رسانه نوین و شبکه های ارتباطی 
رسانه هاي نوین به طور گسترده در جنبش هاي اجتماعي براي آموزش، سازماندهي، اشتراک 
فرآورده هاي فرهنگي جنبش، ارتباط، ایجاد همبستگي و مانند آنها مورد استفاده قرار گرفته 
است )رید35، 2005(. البته برخي به نقش تمام عیار رسانه نوین در جنبش هاي اجتماعي تردید 
دارند و به نابرابري در دسترسي و عدم فراگیري در وسعتي که جنبش گسترده شده، اشاره 
مي کنند )واسرمن 36 ،2007(. کستلز گسترش اینترنت را موجب پدیدار شدن شکل نویني 
از ارتباط تعاملي مي داند، و بر این باور است که ارتباط همزمان و امکان ارسال پیام به طور 
محدود یا وسیع در درون شبکه ارتباطي اینترنت، مرزهاي نویني را در ارتباط تعاملي گشوده 
است. در فرایند این ارتباط تعاملي، کاربران قادرند نوع پیام هایي که مایلند دریافت کنند 

تعریف کنند و به کنش بپردازند )کستلز37 ، 2009، ص57-54(.
در سال های اخیر وبالگ ها یا بالگ ها جایگزین صفحات خانگی شخصی به عنوان 
رسانه  اصلی تعاملی اینترنتی شده اند که افراد می توانند اظهارات شخصی یا حرفه ای خود 
را در آن بیان کنند. تفاوت اصلی صفحات خانگی با وبالگ ها آن است که هیچ  گونه دانشی 
برای نرم افزار ویرایش فرامتن یا اف تی پی برای ایجاد وبالگی ساده مورد نیاز نیست )لیستر، 
2009(. وبالگ ها ارتباطات مداومی را نسبت به صفحات  خانگی ایجاد می کنند. امکان آرشیو 
کردن پست های بالگ از دیگر ویژگی های منحصربه  فرد این رسانه است. نرم افزار بالگ، 
شیوه هایی را برای فراهم کردن امکان بازخورد یا لینک به دیگر بالگرها فراهم می کند و 
حسی از روابط گروه همتا را ایجاد می کند. در شکل 2  فرایند ارتباطی را در وبالگ براساس 

35. Reed

36. Wasserman

37. Castells
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بحث های انجام شده در زمینه الگوهای ارتباطی نشان داده ایم. براساس این شکل، فرد )الف( 
پستی را بر روی وبالگ ثبت می کند )مرحله1(، پست می تواند حاوی انواع متنوعی از 
محتوا نظیر متن، تصویر، شکلک ها یا نمادهای تصویری باشد )مرحله2(. مخاطب فعال در 
ساده ترین حاالت ایجاد وبالگ، می تواند به سه صورت با وبالگ تعامل برقرار کند. نخست، 
مخاطب فعاِل وبالگ که ممکن است عضوی از وبالگ )عضو ب( یا غیرعضو باشد، امکان 
دارد نظر خود را در مورد آن پست بیان کند. در اینجا مقصود از مخاطب فعال، فردی است 
که به نوعی رابطه  ای تعاملی با وبالگ برقرار می کند )مرحله 3(. این نظر می تواند به صورت 
خصوصی برای عضو )الف( از طریق پست الکترونیکی و یا به صورت عمومی برای کلیه 
مخاطبان ارسال شود. اگر امکان ارائه نظر بدون تایید عضو)الف( وجود داشته باشد، مسیر 
رابطه با پیکانی پررنگ نشان داده شده است. خط های نقطه چین نشان دهنده نحوه  ارسال 
نظر به صورت خصوصی برای عضو )الف( و یا منوط بودن به نظر عضو )الف( برای دید 
عموم خواهد بود )مرحله 4(، این بدین مفهوم است که هنوز نظر بر روی پست ثبت نشده 
است. عضو )الف( در اینجا نقش دروازه بان را بازی می کند و در صورت تأیید نظر، نظر بر 
روی پست نمایش داده می شود )مرحله 5( )خط فلشی که به صورت پررنگ از عضو )الف( 
به سمت پست و از پست به سمت نظر کشیده شده است، نشانگر این موضوع است(. 
درصورتی که نظر تأیید نشود، دو حالت اتفاق خواهد افتاد، یا پایان فرایند ارتباط است )مرحله 
6( و یا عضو )الف( درصورت وجود پست الکترونیکی مخاطب پاسخ او را به صورت 
خصوصی می دهد )مرحله6(. همچنین این احتمال وجود دارد که عضو )الف( در پاسخ گویی 
به مخاطب فعال در پست خود، پاسخی را از طریق قسمت »نظر بدهید«، ارائه کند )مرحله7(. 
همچنین امکان رابطه با وبالگ از طریق پست الکترونیکی هر یک از اعضا بدون استفاده 
از نظر وجود دارد. مخاطب فعال وبالگ می تواند به صورت کلی نظری در رابطه با وبالگ 
بیان کند )مرحله 8(. درصورتی که مخاطب فعال، رابطه ای مستقیم را با وبالگ برقرار نکند 
و اثری از این ارتباط در وبالگ قابل مشاهده نباشد، به مخاطب غیرفعال تبدیل خواهد شد. 
مخاطب غیرفعال می تواند هم در نقش کاربر فعال و هم غیرفعال عمل کند. درصورت استفاده 
از مطالب وبالگ در منبع اطالعاتی دیگر و یا ارائه آن به شخصی دیگر از طریق ارتباط 
میان فردی نقش کاربر فعال را به خود می گیرد، به عالوه کاربر فعال می تواند از پیوندهای 
موجود در صفحه وبالگ استفاده کند و به صفحات دیگر برود )مرحله 8(، اما درصورتی که 
در همان جا ارتباط متوقف شود، نقش کاربر غیرفعال را به خود می گیرد. مخاطب فعال هم 
بعد از خروج از وبالگ می تواند یکی از این دو نقش را برای خود برگزیند. رابطه با وبالگ 
نیز نقش دروازه بانان اطالعاتی کاماًل مشخص است. به عالوه سرعت رمزگذاری و رمزگشایی 
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نسبت به ارتباط شفاهی و نیز ارتباطاتی که تعداد بیشتری از حواس را دخیل می کند کمتر 
است، زیرا معموالً فرایندی برای ثبت و ارسال پیام طی می کند. نقش مخاطبان گوناگون نیز 
در این نوع رابطه کاماًلً محسوس است. درحقیقت کاربر غیرفعال درمورد وبالگ ها براساس 
نظریه السول هیچ گونه ارتباطی برقرار نکرده است و صرفاً یک مشاهده کننده بوده است. 
همانطور که در قسمت های قبلی بحث شد، در الگوی ارتباطی در وبالگ نیز مشاهده می شود 
که فرستنده و گیرنده، به صورت مداوم در حال تغییر نقش خود هستند، اما همان طور که 

مشخص است ارتباط گر اولیه نقش قدرتی بیشتری را نسبت به ارتباط گر ثانویه دارد.
درمورد پست الکترونیکی هم ارتباط گر اولیه نقش قدرتی بیشتری دارد و می تواند در 
زمینه گسترده کردن تعداد افراد مشارکت کننده در فرایند ارتباط مؤثر باشد. زمانی که پیامی در 
هر یک از انواع خود از فرد )الف( به فرد )ب( می رسد، صرفاً الگوی خطی ارتباط پیاده سازی 
شده است. درصورت برقراری ارتباط فرد )ب( با فرد )الف( این الگو به الگوی تعاملی تبدیل 
خواهد شد. ارتباطات بعدی درصورت وجود، مدل ارتباطی را به مدل تراکنشی تبدیل خواهد 
کرد. باید توجه کرد که نظریه منحنی پذیرش هم در این الگو صادق است. درصورتی که فرد 
)الف(، مطلبی را برای فرد )ب( و نیز افراد )پ(، )ت( و )ث( نیز ارسال کرده باشد، به نظر 
می رسد که این مطلب بسیار مهم بوده است و درنتیجه حضور نام این افراد، فرد )ب( مطلب 
ارسالی را سریع تر می پذیرد و یا درصورت ارائه اطالعات در محتوای پیام، آن را با اطمینان 
خاطر بیشتری می پذیرد. نقش دروازه بانی در الگوی انتقال پست الکترونیکی نیز به خوبی 
مشهود است. فرد )الف( مطلبی را به فرد )ب( و )پ( ارسال می کند، اما ترتیب آدرس پست 
الکترونیکی افراد را به گونه ای تنظیم می کند که فرد )ب( از ارسال پیام به فرد )پ( آگاهی 
نداشته باشد. شاید فرد )الف( به علت جلوگیری از نقش نظریه منحنی و تأثیر نفوذمندان بر 
دیگر افراد مانع از شکل گیری این نظریه شده است. پست الکترونیکی را می توان نوعی از 
ارتباط غیرهمزمان دانست که بازخورد آن به صورت آنی و فوری انجام نمي  شود و همواره 

تأخیری در این بازخورد وجود خواهد داشت.
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در مورد اتاق گفت وگو یا چت روم در میان موتورهای جست وجوی عمومی نظیر یاهو 
و یا گوگل، ارتباط دهنده  اولیه نقش قدرتی را به ارتباط دهنده  )ب( واگذار می کند، زیرا در 
صورت عدم تأیید ارتباط گر )ب( امکان برقراری ارتباط مختل خواهد شد. در صورت تأیید، 
فرایند ارتباط در قالب متن و یا نمادهای تصویری )شکلک( ادامه پیدا می کند. ارتباط گر )الف( 
هنوز تا یک مرحله اجازه برقراری ارتباط را طی کرده است. اگر ارتباط گر )الف( بخواهد 
ارتباطی را برقرار کند، ارتباط  گر )ب( می تواند از این ارتباط جلوگیری کند و دکمه  مشغول 
بودن خود را فعال کند، البته در این صورت هم امکان ایجاد ارتباط خطی وجود دارد، اما 

الگوی ارتباطی در وبالگ ها

شکل 2

الگوی ارتباطی در پست الکترونیکی

شکل 3

ویژگی های رسانه  های نوین
 و الگوهای ارتباطی 
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ارتباط گر )ب( از همان ابتدا عدم تمایل خود را برای برقراری ارتباط اعالم کرده است. حال 
درصورت اجازه ارتباط از سوی فرد )ب(، ارتباط  گر )الف(، مطلبی یا شکلکی را برای فرد 
)ب( ارسال می کند و فرد )ب( در صورت تمایل می تواند این رابطه را به الگوی خطی تبدیل 
کند و پاسخی به وی ارسال نکند و یا درصورت تمایل می تواند الگوی تعاملی را برقرار کند. 

نتیجه گیری
انتقال و تبادل اطالعات در این  الگوی  ارتباطات امروزی و  باتوجه به شواهد موجود، 
رسانه ها به سمت ارتباط میان فردی از نوع چهره به چهره سوق داده شده است. دالیل 
پیشرفت ابزارها و فناوری های متنوع و در نظرگرفتن نقش سرعت ارتباط در آنها گویای این 
مدعاست. پیشرفت هاي حوزه هاي زیرساختي، سخت افزاری، و نرم افزاری موجب تکامل 
کیفیت ارتباطات در عرصه ارتباطات شد. این روند نه تنها وضعیت انتقال پیام یک طرفه را 
در رسانه تغییر داد، بلکه از تعامل هاي مبتني بر پیام هاي متني عبور کرد و رسانه نوین، خود 
را در شکل کامل چندرسانه اي- تعاملي به رخ کشید. رسانه اي که از توانایي انتقال پیام متني، 
صوتي و تصویري و ویدئویي برخوردار است. با ورود تدریجي هر کدام از این امکانات و 
بهینه سازي آنها، فرایندها و الگوهاي ارتباط کاربران در فضاي رسانه نوین دستخوش تغییر 
شد. الگوي این تغییر، در همه موارد و جوامع، و در نزد همه طیف هاي کابران یکسان نیست. 
نظریه منحنی پذیرش نیز نگاهي معطوف به همین دارد. توسعه دهندگان ابزارهای رسانه 
نوین، تالش هاي روزافزوني را براي ارتقاء سطح تعامل و ارتباط آسان تر، و نیز القاء حس 

الگوی ارتباطی

 در اتاق گفت وگو

شکل  4
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ارتباط واقعي در دستور کار خود دارند. سازوکارهاي تعاملي اینترنت، به عنوان عرصه پیدایش 
رسانه نوین به مفهوم خاص آن، امکان تعامل و تبادل و اشتراک اطالعات دو و چندجانبه 
را در محیط سایبر فراهم کرده اند. مجموعه فرایندها و ابزارهاي ارتباطي و تعاملي موجود 
در محیط وب جهان گستر، مانند: وبالگ  ها، ویکي ها، پادکست ها،  ایمیل، گروه هاي مباحثه، 
اتاق هاي گفت وگو )چت(، انجمن هاي گفت وگو، لیست هاي پستي، آر.اس.اس.، سیستم هاي 
ثبت پیام)کامنت(، و سیستم هاي پیام فوري. سازوکارهاي ارتباطي، براساس هدف ، سطح و 
ماهیت رابطه و تعامل تعریف شده و براي انتقال هر چه شفاف ترِ مفاهیم  به کار گرفته مي شوند 

)چیپونزا ،2007، ص 161-85(.
 از این رو، به نظر می رسد رسانه های نوین تنها به دلیل بهره گرفتن  ازویژگی های محیط 
الکترونیکی در زمینه ارتباطات بتوانند به عنوان رسانه ای بهتر تلقی شوند. موفقیت رسانه نوین 
در ایجاد الگوي نوین ارتباط به متغیرهاي متعددي وابسته است که ازجمله مي توان به توانایي 
آنها در شبیه سازي ارتباطات اجتماعي و بین فردي واقعي از یک سو، و از سوي دیگر، پذیرش 
این الگوي ارتباط نوین از سوي جامعه اشاره کرد. پذیرش دیرهنگام دستاوردهاي فناوري و 
شکاف بین بخش هاي گوناگون جامعه در تغییر الگوي استفاده از رسانه هاي ارتباطي، مي تواند 

به نوعي گسست ارتباطي و فرهنگي  منجر شود. 
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