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مقدمه

انتقال و تبادل اطالعات از دوران اولیه حضور بشر بهصورت ارتباط شفاهی و از نوع درونفردی
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 تصمیمگیری در مورد موضوعی آن را بهکار
میگیرد .در کنار ارتباط درون فردی ،ارتباط میانفردی نیز که بهصورت مستقیم و از نوع
ارتباط شفاهی بود ،بهکارگرفته میشد .به دلیل مشکالتی نظیر فراگیری و حفظ اندیشهها ،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 ميزان اطمينان از
ميسر كند .استفاده از
ماندگاری نوشتهها و افکار خود را افزایش دهد و نشر گستردهتر آن را ّ
ابزارهاي ابتدايي مانند سنگ نبشتهها ،چرم ،پاپيروس و مانند آنها ،نشان از تالش مستمر انسان
براي ارتباط و انتقال پيام از مجراي غيرشفاهي دارد .با اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ
( 1436میالدی) عصر ارتباطات چاپی یا کهکشان گوتنبرگ را شاهد هستیم .رسانههاي چاپي
در این دوره بیش از پیش بشر را در انتقال و نشر اطالعات یاری رساندند .در دوره بعد شاهد
حضور انواع مختلفی از رسانهها هستیم ،که به کهکشان الکترونیک يا مارکني معروف هستند.
حضور تلگراف ،رادیو و تلویزیون ازجمله رسانههای مورد استفاده برای انتقال اطالعات
بهحساب آمدند .با حضور رایانهها و اینترنت و دیگر رسانهها امکان انتقال و تبادل اطالعات
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سادهتر و ارزانتر شد ،و این عصر به عصر کهکشان رقومی 3معروف شد.
نکتهاي که از ديدگاه ارتباطشناسي حائز اهميت و شايسته بررسي است ،شناخت
رهيافتهاي نوين به ارتباطات ،با توجه به تکامل ابزارهاي ارتباط است .آيا دستاورهاي نوين
فناوريهاي ارتباطي ،الگوهاي ارتباط را تکامل بخشيده و درک انسانها را از پيامهاي ارتباطي
ژرفتر کردهاند؟ آيا الگوهاي ارتباطي نوين در يک سير خطي ،منجر به همگرايي بيشتر
انسانها در جوامع بشري شدهاند؟ آيا سازوکارهاي ارتباطي رسانه نوين ،بهطور نسبي ،قابليت
جايگزيني با شيوههاي ارتباط سنّتي را دارند؟ هدف اين پژوهش تحلیل الگوهای ارتباطی در
میان رسانههای نوین و ارزیابی آنها از دیدگاه تحلیلی و نقادانه بهمنظور 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 پرسشها ضروری بهنظر
میرسد ،تا بتوان مخاطب را با تفکر اصلی نگارندگان و برخی مسائل اصلی مربوط به بحث
همراه کرد.
منظور از رسانهها در الگوهای انتقال و تبادل اطالعات چیست؟ آیا زمانی که صحبت از
رسان ه نوین میکنیم ،تلویزیون رسانهای نوین است یا اینترنت و شاید هم فناوریهای بعد از
آن؟ به نظر شما لفظ رسانه نوین امروزه معنیدار است؟ ویژگیهای آن چیست؟ تا درنهایت
بتوان به پرسشهای 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 رسانههای نوین چگونه است؟ آینده الگوهای ارتباطی
رسانهها به چه سمتی پیش خواهد رفت؟

مفهوم رسانه نوین و تأثیرات آن
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افراد در محیط اطالعاتی به واسطه رابط ه شخصی و یا رسانههای متنوع ،آنچه را که میدانند
به اشتراک میگذارند و اطالعات را خلق و از آن استفاده میکنند (لیورو .)2001 ،4زمانی
که کانالهای ارتباطی از سیستم پستی به کابلهای زیردریایی پیشرفت كرد ،سرعت انتقال
اطالعات بیشتر شد ،اما محدودیت حجم ارائه اطالعات بهعنوان یکی از مشکالت مهم مطرح
بود .با پیشرفت ارتباطات ماهوارهای 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 کابلهای بیسیم ،سرعت انتقال اطالعات مشابه با سرعت انتقال
اطالعات در ارتباط شفاهی شده است .بهعالوه گستره مخاطبان یک فقره اطالعاتی بسیار
وسیعتر از ارتباط شفاهی شده است (مانلی.)2010 ، 5
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تکامل رسانههای گوناگون برقراری ارتباط ،توانست شیوههای مختلف برقراری ارتباط
را دگرگون كند ،هم اکنون انواع مختلف ارتباط شفاهی ،نوشتاری ،غیرکالمی و یا مجموعهای
از آنها از طریق رسانهها توأم ًا ارائه میشود .در حقیقت رسانههای کنونی و وسایل جدید
ارتباطی باتوجه به دو دیدگاه وارد و از آنها استفاده میشود .نخست افرادی حس جانشینی
رسانههای جدید را بر رسانههای قدیم احساس میکنند و صرف ًا تصور میکنند که رسانه
جدید راهکاری مقابلهای با رسان ه قدیم است .درحالیکه برخی دیگر معتقدند که رسانههای
جدید بهمنظور برطرف ساختن نیازهای بشر و رضایت وی پا به عرصه گذاشتهاند (لی و
لونگ 2004 ،6نقل شده در محمد جوادی.)1387 ،
زمانی که بحث از رسان ه نوین میشود ،منظور جدیدترین رسانه است .اگرچه در ایجاد
رسانههای نوین تغییرات اجتماعی و فرهنگی دخیل بودهاند ،اما رسانه رقومی بهعنوان یکی
از ملموسترین و تأثیرگذارترین رسانهای است که بر روی کلیه رسانهها تأثیر گذاشت
فناوري ارتباطی

(لیستر .)2009 ،7مككوايل ،)1387( 8رسانههای نوین را مجموعه متمایزی از
ميداند که خصایص معیّنی را در کنار نو شدن ،امکانات دیجیتال و در دسترس بودن وسیع
برای استفاده شخصی بهعنوان ابزارهای ارتباطی ،دارا هستند .وي ميگويد :توجه ما بهطور
مشخص بر مجموعهای از فعالیتهایی متمرکز است که تحت عنوان «اینترنت» مطرح هستند،
بهویژه و بیشتر در موارد استفاده همگانی آن شامل اخبار آنالین ،آگهیهای بازرگانی ،استفاده
از برنامههای تولیدی مانند دانلود موسیقی و موارد مشابه ،شرکت در بحثها و گفتوگوها،
استفاده از شبکه جهانی وب ،جستوجوی اطالعات و شکلهای بالقوه و خاص ارتباطی.
تامپسون ،)1995(9اندکي پيش از تحوالت گسترده متأثر از فناوريهاي نوين ،در
توصيف رسانه نوين اين ابعاد را برشمرده است:
• رسانه نوين ،مانند ديجيتالي كردن و ابزارها بيشتر با موضوعها سروكار دارد.
• رسانه نوين بهمثابه فناوري رايانهاي ،به منزله سكوي 10انتشار مورد استفاده قرار گرفته
است.
• رسانه نوين بهمثابه داده ديجيتالي ،توسط نرمافزار كنترل ميشود .در اين تعبير ،رسانه
نوين به دادههاي ديجيتالي كه ميتواند توسط نرمافزار دستكاري و مديريت شود ،تنزل مييابد.
• رسانه نوين بهمثابه آميزهاي بين قواعد فرهنگي موجود و قواعد نرمافزاری است .رسانه
نوين ميتواند بهمثابه آميزهاي بين قواعد فرهنگي گذشته براي ارائه دادهها ،دسترسي ،و تغيير به
شكل قواعد و دادههاي نوين تلقي شود (تبديل دادههاي فرهنگي گذشته به قالبهاي نوين).
• رسانه نوين بهمثابه پديدهاي زيباييشناختي است كه دوره قبلي هر رسانه مدرن را به
فناوري ارتباطي پيوند ميدهد .ايجاد همبستگي بين تاريخ فناوري و تاريخ اقتصادي ،سياسي
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و اجتماعي ،از طريق تحليلي جامع امري گريزناپذير است .پديدههاي زيبايي شناختي در
قالب استعارههاي ايدئولوژيكي بازتوليد ميشوند.
• رسانه نوين بهمثابه اجراي سريعتر الگوريتمهايي كه در گذشته بهصورت دستي ،يا به
واسطه فناوريهاي ديگر اجرا ميشدند .سرعت پردازش رايانهها امكان توليد قالبهاي نوين
هنر رسانهاي مانند چندرسانهاي تعاملي و بازيهاي رايانهاي را فراهم كرده است.
• رسانه نوين بهمثابه به رمز در آوردن سبك پيشرو نوگرا؛ و رسانه نوين بهمثابه
چندرسانهاي .پيشرو بودن رسانه نوين ،شيوه نويني از دسترسي و مديريت اطالعات است،
مانند ابررسانه ،پایگاههای اطالعاتي ،و موتورهاي كاوش (تامپسون ،1995 ،ص .)150
درحقیقت ما بهمنظور تعیین بهترین رسانه برای ارسال پیام مورد نظرمان باید دقت
کنیم که بهعنوان فرستنده ما میخواهیم چه چیز را بهدست 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 میخواهیم تأثیرگذار باشیم؛ و باتوجه
به طول مدت تأثیرگذاری پیام ارسالشده ،میتوان رسان ه موردنظر و میزان استفاده از آن را
تعیین کرد .باید مشخص شود که این تأثیرگذاری ،برای اهداف کوتاهمدت است یا بلندمدت،
و حوزه جغرافیایی تأثیر به چه میزان است.

ويژگیهای رسانه نوین (بهرت)
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اصطالح رسانه نوین طیف وسیعی از تغییرات در تولید ،توزیع و استفاده از رسانه را
دربرمیگیرد .مفاهیمی که برای تعریف خصوصیات اصلی رسانههای نوین بهطورکلی بهکار
میروند عبارتند از :رقومی بودن ،تعاملی بودن ،فرامتنی ،مجازی ،شبکهای شده ،شبیهسازی
شده .نقطه افتراقي كه مانويك ،2001( 11ص  )20-19بهعنوان ويژگي خاص رسانه نوين
بدان اشاره ميکند« ،تعاملي بودن» يا «فرا رسانه بودن» آن است.
همه اشياء رسانه نوين ،بهنوعي حاصل تبديل منابع رسانهاي آنالوگ هستند .در رسانه
نوين ،اشياء به شكل تركيبي از كدهای رقومي هستند (بازنمايي عددي) .چنين حالتي دو نتيجه
را درپي دارد :نخست اينكه ،يك شيءِ رسانه نوين را ميتوان به شكل رياضي توصيف كرد.
مث ً
ال تصوير يا يك شكل ميتواند با استفاده از توابع رياضي توصيف شود؛ و دوم ،اشياء رسانه
نوين تحت تأثير ساخت الگوريتمي آن است .مث ً
ال با كاربرد الگوريتمهاي مناسب ،ما ميتوانيم
بهطور اتوماتيك ،اختالل و پارازيت موجود در يك تصوير را از ميان ببريم ،تناسب رنگها
را بهبود ببخشيم ،شفافيت آن را كم يا زياد كنيم .در يك كالم شيءِ رسانهاي «برنامهپذير» 12
ميشود (مانویک،2006،ص .)10-5
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جنسن )2011( 13با ارائه طبقهبندي خطي «سهمرحلهاي» از گونههاي ارتباط ،تالش
ميکند ما را به درک ملموستري از رسانه نوين رهنمون كند .وي بر اين باور است که مرحله
نخست ،بر پايه بيولوژي استوار است .منابع شکلگرفته ،اجتماعي هستند که انسان را قادر
به صورتبندي واقعيت كرده تا درباره آن به تعامل با ديگران بپردازند ،مانند زبان شفاهي يا
گفتار ،نقاشي ،آواز ،و خالقيت هنري .مرحله دوم ،آن چيزي است که والتر بنجامين 14در سال
ي با
 ،1936آن را بهعنوان رسانه «بازتوليد فني» تعريف کرده است ،امکان توزيع انبوه آثار هنر 
اينکه کيفيت و منحصربهفرد بودن آنها مخدوش مي شو د فراهم ميشود .فيلم ،راديو ،عکاسي
و اکنون ،تلويزيون و ويدئو.
مرحله سوم ،شکلهاي ارائه پردازششده ديجيتالي است و بازترکيبشده رسانه
درجه نخست و دوم در يک پالتفورم واحد است .رايانهها امکان اين بازترکيب را در قالب
رسانههاي الکترونيکي فراهم کردهاند (جنسن ،2011 ،ص.)47-46
سخن «جنسن» به اين واقعيت اشاره دارد که رسانههاي گوناگون نهتنها از لحاظ فناوري،
بلکه از نظر انعطافپذيري بيان و ترتيبات نهادي ،با درجات تصاعدي قابليت برنامهريزي
مختلفي دارند و در تعامل انسانها هر کدام شرايط و جايگاه ويژه خود را دارند .رسانهها
نهادهايي هستند که بازشناسي جامعه را در يک مقياس وسيع در طول زمان و فضا تسهيل
ميکنند .در عين حال ،هر نوع و مرحله جديد به بازيافت قالبها و محتواي رسانه قديمي در
يک فرايند بازسازي ميپردازد ،در گذر زمان ،اين فرايند به پيکربندي مجددِ گذشته و حال
ميپردازد؛ آنچنان که سنّتهاي حروفچيني و چاپ به خدمت طراحي وب درآمدند.
رسانه نوين به دليل پالتفورم تعاملياش ،دسترسي كاربران را در هر زمان ،مكان و قالب
امكانپذير كرده و كاربران ،رسانه جمعي را در مقياس رسانه كوچك و شخصيشده تجربه
ميكنند (بار و اسکالر ،2010 ،15ص .)15

الگوهای انتقال و تبادل اطالعات در رسانههای 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 رسانهای 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 میگویند (ساروخانی .)1388 ،با فاصله گرفتن از ارتباطات رو در رو و شفاهی،
اقناع ارتباطی در روابط تعاملی و دو سویه کمتر انتقال مییابد .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 ديدگاه «آرنولد »16الگوي کنش ارتباطي

13 . Jensen
14. Walter Benjamin
15. Baehr and Schaller
16. Arnold
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باتوجه به شاخصهاي شكل ،محتوا ،موضوع ،پايداري ،تعامل ،گستردگي/دامنه ،پوشش،
مخاطبان ،هدفگذاري ،و جايگاه كنشگران تعريف ميشود (آرنولد ،1998 ،ص .)52

رسانه نوین و بهکارگیری حواس

باید توجه کرد که تکامل رسانههای مختلف ،ابتدا میزان به کارگیری حواس برای انتقال
مطالب را کم كردند .اگرچه ارتباط چهرهبهچهره موجب بهکارگیری حواس بیشماری نظیر
حس دیداری ،شنیداری و استفاده از حرکات صورت میشد ،اما ظهور رسانههای نوین نظیر
تلگراف و به دنبال آن رادیو صرف ًا یکی از حسهای بشر را بهکار میگرفت (اُبه،2008 ،17
74؛ دانسی .)1387 ،باتوجه به اینکه میزان بهکارگیری و درنتیجه انتقال اطالعات بهواسطه
ِ
حواس بیشتر محدودتر شد ،اما سرعت انتقال اطالعات و فاصله انتقال اطالعات
بهکارگیری
افزایش یافت .اگرچه تکامل رسانههای مختلف ،امکان برقراری ارتباط را بین تعداد بیشماری
از افراد بهوجودآورد ،اما با محدودیت حواس روبهرو 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 میگرفت ،درحالیکه برخی رسانههای نوین فاصلهای را بین ارسال
و دریافت اطالعات بهدنبال داشتهاند .از اين رو ،فناوران اطالعات و نیز روانشناسان،
جامعهشناسان و دیگر متخصصان خبره مرتبط با این حوزه در پی برگرداندن صورتی از
نخستین ارتباطات میان فردی در رسانههای نوین هستند .الگوی انتقال و تبادل اطالعات
در رسانههای 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
سیستمهای گفتوگوی پیوسته ،به نقطه مشترک پایینی دو بال میرسیم و کنترل انسان بیشتر
 و سرعت رمزگذاری و رمزگشایی طوالنیتر شد .هماکنون با وجود رسانههای جدیدتر نظیر
ویدئوکنفرانسها ،سیستمهای تلفنهای تصویری ،زندگیهای دوم باز همردیف نظامهای
ارتباطی اولیه و نقطه تقابلی بال چپ یعنی در بال راست نمودار کسینوس قرار گرفتهایم.

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 (عاملی1388 ،
نقل شده در عاملی .)1389 ،با تحول رسانههای رقومی ،شکل تعامل در ارتباطات میان فردی
که بازخورد آن فوري و بيواسطه بود در بيشتر موارد ،جاي خود را به بازخوردهاي تأخيري
داد (اُبه ،2008 ،ص  .)8درحقیقت رسانههای چاپي از الگوی خطی ارتباط پیروی میکنند .با
حضور تلفن به عنوان رسانهای جدید ،الگوی تعاملی ارتباط شکل گرفت .در الگوی تعاملی
ارتباطات منبع پیامی را به رمز تبدیل میكند و آن را به دریافتکننده از طریق یک یا چند
کانال حسی ارسال میکند .دریافتکننده پیام را دریافت میکند و آن را مانند الگوی خطی
رمزگشایی میكند ،اما سپس بازخورد را نیز به رمز تبدیل میکند و آن را مجددا ً به منبع باز
میگرداند .بنابراین فرایندی دوسویه ایجاد میشود ،منبع سپس بازخورد را رمزگشایی میکند.
مجددا ً منبع براساس پیام اولیه ارسالشده و بازخورد دریافتشده ،یک پیام جدید را به رمز
تبدیل میکند که این پیام جدید با بازخورد سازگار ماست .با پیشرفت رسانههای ارتباطی به
منظور دخیل کردن افراد بسیار در الگوهای ارتباطی ،اگرچه تعداد افراد دریافتکننده با حضور
رسانههایی نظیر رادیو و تلویزیون افزایش یافت ،اما الگوی تعاملیِ ارتباط ،دوباره به الگوی
خطی تبدیل شد (پری ،2011 ،18ص  .)315 -161رادیو امکان بهکارگیری حواس شنیداری
را تقویت میکرد ،با حضور تلویزیون امکان بهرهگیری از حواس دیداری و شنیداری تقویت
شد .بهتدریج با حضور رسانههای رقومی و پیشرفت روزافزون آنها نهتنها 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 میانفردی اولیه بود .کاربرا ِن
این نوع ارتباط میتوانستند از انواع مجراهای ارتباطیِ شنیداری ،دیداری ،غیرکالمی و غیره
استفاده کنند .حضور امکاناتی نظیر ویدئو کنفرانسها ،فرایند تأثیر ارتباط را شدت بخشید .باید
دانست که ارتباطگر اولیه در این فرایند ارتباطی نقش قدرتیِ بیشتری دارد ،چرا که اوست که
ابزار ارتباطی و زمان ارتباط را تعیین کرده و هم اوست که ارتباطگر دوم را به پاسخ به ارتباط
اول خود تشویق میکند.
تعاملي بودن مفهومي است كه براي گونهاي از رسانههاي نوين بهكار ميرود كه امكان
ايجاد رابطه دو يا چندسويه و بازخورد را فراهم ميكنند ،چنين امكاني اكنون با دسترسي
به اينترنت فراهم شده است و رابطه يكسويه جاي خود را به تعامل دوسويه و چندسويه
بخشيده است .وين كرازبي 19باتوجه به نوع تعامل ،سه نوع ارتباط رسانهاي را برميشمارد:
رسانه بينفردي «تعامل يك به يك» ،رسانه جمعي «تعامل يك به چند (انبوه مخاطبان)» و
رسانه نوين بهعنوان رسانه فردي 20يا «تعامل چندسويه» (کروسبی .)2002 ،21در عين حال

18. Parry
19.Vin Crosbie
20. Individuation media
21 .Crosbie
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بايد اشاره کرد که مردم باتوجه به زمينههاي اجتماعيشان با رسانه نوين به تعامل ميپردازند
(کتز  ،2002، 22ص .)135

رسانه نوین و دروازهبانان اطالعاتی

در حقیقت برخی قوانین و مقررات مربوط به رسانههای نوین در اکثر جوامع بهعنوان امری
قابل قبول پذیرششده است ،بهگونهای که دروازهبانانی به عنوان واسط ارسال پیام از فرستنده به
گیرنده فعالیت میکنند (بلیک1378 ،؛ سورین و تانکارد )1388 ،و نقش واسطهگری را برعهده
دارند .البته باید دانست که این نقش از زمانهای قدیم نیز در ارتباطات شفاهی بین فردی افراد
وجود داشته است و صرف ًا به لحاظ مجرا بهصورت الکترونیکی تبدیل شده است .مث ً
ال در
ارتباطات شفاهی ،فرد ترجیح میدهد که از ذکر برخی نکات به برخی افراد خودداری كند
و یا پیام شخصی را به گونهای دیگر به فرد دیگری برساند .در الگوهای مربوط به رسانههای
جمعی نقش دروازهبانان کام ً
ال قابل درک است .حتی در رسانههای نوین نظیر وبالگها زمانی
که فرد پستی را در وبالگ خود به ثبت میرساند ،فرد دیگری نظری در رابطه با آن پست در
قسمت «نظر بدهید» ارائه میدهد ،سپس ممکن است فرد نظردهنده و یا وبالگنویس در نقش
دروازهبان عمل کند ،چرا که گاه فرد نظر را بهصورت خصوصی در قسمت «نظر دهید» به ثبت
میرساند و گاه وبالگ نویس گزین ه مربوط به «نمایش بعد از تأیید» را بر روی پست خود قرار
ميدهد و این امر مانع از نمایش پیام ارسالی برای دیگران خواهد شد .بنابراین میتوان گفت،
الگوی ارتباط اولیه وبالگنویس بهگونهای بود که با کلیه مخاطبان وبالگ خود در تماس بود و
پیام موردنظر را با ثبت در وبالگ برای همگان فرستاد ،اما فرد نظردهنده درحالیکه قصد ارائه
پیام خود به کل مخاطبان را داشته است ،پیام او توسط فرستنده (وبالگنویس) با فعال كردن
گزینه «پس از تأیید نمایش داده خواهد شد» محدود میشود.
دروازهبانا ِن فرایند ارتباط ،گاه نقش سانسورگر و گاه نقش تعدیلکننده را برعهده
دارند ،البته این سانسور میتواند مثبت یا منفی باشد .باید دقت کرد داوران مجالت ،مدیران
دروازهبانان اطالعات بهشمار میآیند

گروههای بحث ،ویراستاران کتابها و ...نیز جزء
(فولگور.)2004، 23
22. Katz
23. Folgure
24. Intrapersonal communication
25 . Interpersonal communication
26. Group communication
27. Mass communication
28. Walther & Burgoon
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الگوهای انتقال و تبادل اطالعات براساس تعداد افراد مشارکتکننده در فرایند ارتباط ،به
ارتباط درونفردی ،24میانفردی ،25گروهی 26و جمعی 27قابل تقسیماند (والتر و بورگون،28
 .)1992ارتباط درونفردی ارتباطی است که از طریق آن فرد با خودش حرف میزند (ارتباط
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برقرار میکند) (خوشهمهری .)1385 ،ارتباط میانفردی 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 الیههای متعددی دخیل هستند و کلیه حواس پنجگانه بهکارگرفته میشود (پری،2011 ،
ص ، )9دهان بهعنوان منبع خروجی صدا و نیز اشارات و حرکات با هم تشکیل منبع
اطالعات را میدهند و کانال ارتباطی که هوا و نیز ارتعاشات نوری است (بلیک1378 ،؛
فولگور .)2004 ،ارتباط گروهی در شرایطی انجام میشود که تعداد افراد گیرنده پیام اگرچه
قابل توجه ،ولی قابل شمارش و شناسایی هستند نظیر کالسهای درس ،سالنهای سخنرانی
و نظایر آنها (خوشهمهری .)1385 ،ارتباطجمعی ،فرایندی است که به سوی پیامگیرندگان
نسبت ًا نامتجانس و ناشناخته هدایت میشود ،این پیامها برای عموم ارسال و به شیوهای
زمانبندی میشوند که پیامگیرندگان همزمان به آن دسترسی دارند .همچنین این پیامها عمدت ًا
خصلت گذرا و ناپایدار دارند .ارتباطگر نیز یا سازمانی پیچیده است و یا عاملی است که در
محدوده آن سازمان به کار میپردازد (بلیک.)1378 ،
در مورد ارتباطات میانفردی ،مفاهیمی نظیر ساخت اجتماعی خود ،درک از خود و
دیگران ،زبان ،ارتباطات غیرشفاهی نظیر اشارات ،حرکات ،گوش دادن ،مدیریت برخورد،
ارتباط بین فرهنگی ،ارتباط رابطهای ،زمینههای ارتباطی مختلف نظیر کاری و یا خانوادگی
مطرح است .در مورد ارتباطات جمعی ،مفاهیمی نظیر سواد رسانهای ،رسانه و فرهنگ،
رسانههای جدید ،صنایع رسانهای ،مخاطبان رسانه ،تبلیغات ،روابط عمومی ،تأثیرات رسانهای،
قوانین و مقررات و اخالق رسانهای را دربرمیگیرد (فولگور .)2004 ،بنابراین باتوجه به
مدلهای متفاوت ارتباط ،میتوان بیان کرد که در ارتباطات بینفردی ،سواد فرهنگی مؤثر
است و در هر زمان و مکان این سواد متأثر از آن است ،اما در مورد ارتباطات جمعی
بهخصوص در مورد رسانههای جدید ،هم بحث سواد فرهنگی و هم بحث سواد رسانهای
مطرح است .در حقیقت حضور رسانههای 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 فناوریهای جدید در بحث آمادگی الکترونیکی ،بحث
فرهنگ و نحوه پذیرش آن در میان اعضای جامعه بسیار مطرح است .از اين رو بهمنظور
پذیرش و تأثیر یک رسانه نوین در میان افراد ،بررسی نظریهها و الگوهای مؤثر ارتباطی نظیر
نظریه منحنی پذیرش ضروری بهنظر میرسد.

رسانه نوین و نظریه منحنی پذیرش در ارتباط

يک ديدگاه جالب در مورد تهديد شدن جوامع سنّتي توسط رسانه نوين ،ماهيت پيچيده
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اين جوامع است .ولمن 29تأکيد ميکند که جوامع سنّتي ،توسط طبقات اجتماعي ،مديريت
نيروي کار ،دسترسي به منابع ،سرمايه ثابت ،محدوديت تحرک ،و دروازهبانان قدرتمند کنترل
ميشوند (ولمن .)2001،تحليل گذار اين جوامع و پذيرش نوآوري توسط آنها ،در نظريه
«منحني پذيرش نوآوري »30مورد 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 (شكل  .)1باید 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 تعریفاند .نوآوران افرادی هستند که برای نخستین
بار اندیشهای را مورد پذیرش قرار میدهند .افرادی که نسبت به بقیه در صفوف اولیه پذیرش
یک فناوری هستند ،نسبت به دیگران دارای دانش باالتری بوده و پیچیدگیهای مربوط به آن
فناوری را کمتر از بقیه درک میکنند که این امر بر آسانی استفاده از فناوری توسط آنها مؤثر است
ی 31و همکاران 2006 ،نقل شده در رضایی)1388 ،؛ و نفوذمندان افرادی هستند که پذیرش
(ی 
عقیده یا محصولی از سوی آنها میتواند 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 میشود و تأثیر آن به مراتب بیشتر است.
نقش نفوذمند اغلب در فرایند ارتباطی بسیار مهمتر از نقش نوآور است ،بهگونهای که
این نقش از محیط طبیعی به محیط الکترونیکی و رسانههای نوین نیز اشاعه پیدا کرده است.
فرض کنید گروههای 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 درمیآیند.

29. Wellman
30. Innovation adoption curve
31.Yi
32. Rogers

شکل 1
32
منحنی پذیرش نوآوری راجرز
( ،2003ص )281
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چه بسا گروه بحثهای متعددی در آن رشته متمرکز باشد ،اما ارزش آن گروه بحث
به دلیل سطح نفوذ بیشتر است .گاه سطح نفوذ یک مرجع آنقدر افزایش مییابد 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 ،نظری ه دو مرحلهای ارتباطات را با خود به همراه دارد،
زیرا نقش نفوذمند در جریان ارتباط میتواند جریانی سلسلهمراتبی تصور شود ،بهگونهای
که هر نفوذمندی در رده باالتری از نفوذمندی دیگر است .از دیدگاه این نظریه پذیرندگان
اندیشه یا محصولی جدید به گروههای نوآوران ،نفوذمندان ،اکثریت مقدم ،اکثریت متأخر ،و
واپسماندگانقابلتقسیماند.

رسانه نوین و نظریه متتع و تلذذ

33

در نظريه تمتع و تلذذ ،که متخصصين ارتباطات آن را در زمره نظريههايي دستهبندي ميکنند
که به اثرات رسانه ميپردازد ،اين نکته مورد توجه قرار ميگيرد که زمانی تعامل بین رسانههای
گروهی و مخاطبان آنها برقرار میشود که حاصل این تعامل ارتباطی موجب استفاده و یا
خشنودی فرد در محیط زیست روانی و اجتماعی او شود (روجیرو .)2000 ،34پیروان 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 رسانهها بر روی
زندگی آنها دارند آن را انتخاب میکنند .درحقیقت مفهوم توجه گزینشی ،درک گزینشی و
نگاهداشت گزینشی که در فرایند ارتباط مورد توجه قرار ميگيرد ،در این نظریه بهصورت
ملموس قابل مشاهده است .شاید علت اولیه جذب بسیاری از افراد به سوی گروههای
تخصصی موضوعی وبالگهای ویژه ،تأثیر استفاده و یا خشنودی باشد که موجب استمرار
بازدید از آن وبالگ خواهد شد .در حقیقت این نظریه در میان رسانههای نوین ارتباطی نیز
قابل تعمیم است .هماکنون بسیاری از سایتها و وبالگهای تخصصی در بخشی از صفحه
خود آمار روزان ه مربوط به کاربران را بر روی صفح ه 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
مث ً
ال ارائه سلسلهای از سخنرانیها برای جمعی از مخاطبان ،تعداد مخاطبان و حضور مداوم
آنها در هر جلسه نشاندهنده عالقهمند به آن سخنرانی است ،اما در مورد رسانههایی نظیر
تلویزیون تعداد اعضای یک خانواده با هم باید به تماشای تلویزیون بنشینند که ممکن است
صرف ًا تأثیر آن برنامه بهازای تکتک افراد قابل محاسبه نباشد ،زیرا مشخص نیست زمانی
که فردی در یک خانواده به تماشای برنامهی خاصی میپردازد ،بقیه اعضای خانواده هم با

33. Uses and gratifications
theory
34. Ruggiero
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او به تماشا پرداختهاند یا نه و اینکه در دفعات بعدی مراجعه به آن برنامه ،آیا تماشاگر قبلی
دوباره ادام ه برنامه را تماشا کرده است و یا تماشاگر جدیدی است .شاید یکی از علتهای
خصوصیسازی شبکههای ارتباطی و افزایش شخصی سازی در محیطهای اینترنتی به قصد
آگاهی از الگوی استفاده و در نتیجه برداشت و بهرهوری اقتصادی از بازدیدها بوده است.
اگرچه رسانههای نوین الکترونیکی با آوردن آمارهایی در کنار سایت خود ،میزان مقبولیت و
استفاده از رسانه را نشان میدهند ،اما چالشی که در این بین مطرح است آن است که مشخص
نیست آیا آمار اعالمشده مشخصکننده تعداد افراد مراجعهکننده به سایت است ،و یا تعدادی
از افراد چندین بار به سایت مراجعه کردهاند؟ البته میتوان راهکار استفاده از ثبتنام کاربر
و ورود به شرط عضویت را در کلیه سایتها قرار داد .اما عموم ًا ،زمانی که کاربر در محیط
اینترنت بر روی سایتی کلیک میکند ،مشخص نیست که آیا واقع ًا از آن سایت بازديد و
استفاده کرده است و یا صرف ًا اشتباه تصادفي رخ داده است.

رسانه نوین و شبکههای ارتباطی

35. Reed
36. Wasserman
37. Castells
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رسانههاي نوين بهطور گسترده در جنبشهاي اجتماعي براي آموزش ،سازماندهي ،اشتراك
فرآوردههاي فرهنگي جنبش ،ارتباط ،ايجاد همبستگي و مانند آنها مورد استفاده قرار گرفته
است (رید .)2005 ،35البته برخي به نقش تمامعيار رسانه نوين در جنبشهاي اجتماعي ترديد
دارند و به نابرابري در دسترسي و عدم فراگيري در وسعتي كه جنبش گسترده شده ،اشاره
ميكنند (واسرمن .)2007، 36کستلز گسترش اينترنت را موجب پديدار شدن شكل نويني
از ارتباط تعاملي ميداند ،و بر اين باور است كه ارتباط همزمان و امكان ارسال پيام بهطور
محدود يا وسيع در درون شبكه ارتباطي اينترنت ،مرزهاي نويني را در ارتباط تعاملي گشوده
است .در فرايند اين ارتباط تعاملي ،كاربران قادرند نوع پيامهايي كه مايلند دريافت كنند
تعريف كنند و به كنش بپردازند (کستلز ،2009 ، 37ص.)57-54
در سالهای اخیر وبالگها یا بالگها جایگزین صفحاتخانگی شخصی بهعنوان
رسان ه اصلی تعاملی اینترنتی شدهاند که افراد میتوانند اظهارات شخصی یا حرفهای خود
را در آن بیان کنند .تفاوت اصلی صفحات خانگی با وبالگها آن است که هیچگونه دانشی
برای نرمافزار ویرایش فرامتن یا اف تی پی برای ایجاد وبالگی ساده مورد نیاز نیست (لیستر،
 .)2009وبالگها ارتباطات مداومی را نسبت به صفحاتخانگی ایجاد میکنند .امکان آرشیو
کردن پستهای بالگ از دیگر ویژگیهای منحصربهفرد این رسانه است .نرمافزار بالگ،
شیوههایی را برای فراهم کردن امکان بازخورد یا لینک به دیگر بالگرها فراهم میکند و
حسی از روابط گروه همتا را ایجاد میکند .در شکل  2فرایند ارتباطی را در وبالگ براساس
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بحثهای انجامشده در زمینه الگوهای ارتباطی نشان دادهایم .براساس این شکل ،فرد (الف)
پستی را بر روی وبالگ ثبت میکند (مرحله ،)1پست میتواند حاوی انواع متنوعی از
محتوا نظیر متن ،تصویر ،شکلکها یا نمادهای تصویری باشد (مرحله .)2مخاطب فعال در
سادهترین حاالت ایجاد وبالگ ،میتواند به سه صورت با وبالگ تعامل برقرار کند .نخست،
مخاطب فعا ِل 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 بهنوعی رابطهای تعاملی با وبالگ برقرار میکند (مرحله  .)3این نظر میتواند بهصورت
خصوصی برای عضو (الف) از طریق پست الکترونیکی و یا بهصورت 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 .خطهای نقطهچین نشاندهنده نحوه ارسال
نظر بهصورت خصوصی برای عضو (الف) و یا منوط بودن بهنظر عضو (الف) برای دید
عموم خواهد بود (مرحله  ،)4این بدین مفهوم است که هنوز نظر بر روی پست ثبت نشده
است .عضو (الف) در اینجا نقش دروازهبان را بازی میکند و در صورت تأیید نظر ،نظر بر
روی پست نمایش داده میشود (مرحله ( )5خط فلشی که بهصورت پررنگ از عضو (الف)
به سمت پست و از پست به سمت نظر کشیده شده است ،نشانگر این موضوع است).
درصورتیکه نظر تأیید نشود ،دو حالت اتفاق خواهد افتاد ،یا پایان فرایند ارتباط است (مرحله
 )6و یا عضو (الف) درصورت وجود پست الکترونیکی مخاطب پاسخ او را بهصورت
خصوصی میدهد (مرحله .)6همچنین این احتمال وجود دارد که عضو (الف) در پاسخگویی
به مخاطب فعال در پست خود ،پاسخی را از طریق قسمت «نظر بدهید» ،ارائه کند (مرحله.)7
همچنین امکان رابطه با وبالگ از طریق پست الکترونیکی هر یک از اعضا بدون استفاده
از نظر وجود دارد .مخاطب فعال وبالگ میتواند بهصورت کلی نظری در رابطه با وبالگ
بیان کند (مرحله  .)8درصورتیکه مخاطب فعال ،رابطهای مستقیم را با وبالگ برقرار نکند
و اثری از این ارتباط در وبالگ قابل مشاهده نباشد ،به مخاطب غیرفعال تبدیل خواهد شد.
مخاطب غیرفعال میتواند 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
میانفردی نقش کاربر فعال را به خود میگیرد ،بهعالوه کاربر فعال میتواند از پیوندهای
موجود در صفحه وبالگ استفاده کند و به صفحات دیگر برود (مرحله  ،)8اما درصورتیکه
در همان جا ارتباط متوقف شود ،نقش کاربر غیرفعال را به خود میگیرد .مخاطب فعال هم
بعد از خروج از وبالگ میتواند یکی از این دو نقش را برای خود برگزیند .رابطه با وبالگ
نیز نقش دروازهبانان اطالعاتی کام ً
ال مشخص است .بهعالوه سرعت رمزگذاری و رمزگشایی
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نسبت به ارتباط شفاهی و نیز ارتباطاتی که تعداد بیشتری از حواس را دخیل میکند کمتر
است ،زیرا معموالً فرایندی برای ثبت و ارسال پیام طی میکند .نقش مخاطبان گوناگون نیز
در این نوع رابطه کام ً
ال محسوس است .درحقیقت کاربر غیرفعال درمورد وبالگها براساس
نظریه السول هیچگونه ارتباطی برقرار نکرده است و صرف ًا یک مشاهدهکننده بوده است.
همانطور که در قسمتهای قبلی بحث شد ،در الگوی ارتباطی در وبالگ نیز مشاهده میشود
که فرستنده و گیرنده ،بهصورت مداوم در حال تغییر نقش خود هستند ،اما همان طور که
مشخص است ارتباطگر اولیه نقش قدرتی بیشتری را نسبت به ارتباطگر ثانویه دارد.
درمورد پست الکترونیکی هم ارتباطگر اولیه نقش قدرتی بیشتری دارد و میتواند در
زمینه گسترده کردن تعداد افراد مشارکتکننده در فرایند ارتباط مؤثر باشد .زمانی که پیامی در
هر یک از انواع خود از فرد (الف) به فرد (ب) میرسد ،صرف ًا الگوی خطی ارتباط پیادهسازی
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 .درصورتیکه فرد
(الف) ،مطلبی را برای فرد (ب) و نیز افراد (پ)( ،ت) و (ث) نیز ارسال کرده باشد ،بهنظر
میرسد که این مطلب بسیار مهم بوده است و درنتیجه حضور نام این افراد ،فرد (ب) مطلب
ارسالی را سریعتر میپذیرد و یا درصورت ارائه اطالعات در محتوای پیام ،آن را با اطمینان
خاطر بیشتری میپذیرد .نقش دروازه بانی در الگوی انتقال پست الکترونیکی نیز بهخوبی
مشهود است .فرد (الف) مطلبی را به فرد (ب) و (پ) ارسال میکند ،اما ترتیب آدرس پست
الکترونیکی افراد را بهگونهای تنظیم میکند 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 شکلگیری این نظریه شده است .پست الکترونیکی را میتوان نوعی از
ارتباط غیرهمزمان دانست که بازخورد آن بهصورت آنی و فوری انجام نميشود و همواره
تأخیری در این بازخورد وجود خواهد داشت.
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شکل 2
الگوی ارتباطی در وبالگها

شکل 3
الگوی ارتباطی در پست الکترونیکی

در مورد اتاق گفتوگو یا چتروم در میان موتورهای جستوجوی عمومی نظیر یاهو
و یا گوگل ،ارتباطدهنده اولیه نقش قدرتی را به ارتباطدهنده (ب) واگذار میکند ،زیرا در
صورت عدم تأیید ارتباطگر (ب) امکان برقراری ارتباط مختل خواهد شد .در صورت تأیید،
فرایند ارتباط در قالب متن و یا نمادهای تصویری (شکلک) ادامه پیدا میکند .ارتباطگر (الف)
هنوز تا یک مرحله اجازه برقراری ارتباط را طی کرده است .اگر ارتباطگر (الف) بخواهد
ارتباطی را برقرار کند ،ارتباطگر (ب) میتواند از این ارتباط جلوگیری کند و دکم ه مشغول
بودن خود را فعال كند ،البته در این صورت هم امکان ایجاد ارتباط خطی وجود دارد ،اما
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ارتباطگر (ب) از همان ابتدا عدم تمایل خود را برای برقراری ارتباط اعالم کرده است .حال
درصورت اجازه ارتباط از سوی فرد (ب) ،ارتباطگر (الف) ،مطلبی یا شکلکی را برای فرد
(ب) ارسال میکند و فرد (ب) در صورت تمایل میتواند این رابطه را به الگوی خطی تبدیل
کند و پاسخی به وی ارسال نکند و یا درصورت تمایل میتواند الگوی تعاملی را برقرار کند.

شکل 4
الگویارتباطی
در اتاق گفت وگو

نتیجهگیری

باتوجه به شواهد موجود ،ارتباطات امروزی و الگوی انتقال و تبادل اطالعات در این
رسانهها به سمت ارتباط میان فردی از نوع چهره به چهره سوق داده شده است .دالیل
پیشرفت ابزارها و فناوریهای متنوع و در نظرگرفتن نقش سرعت ارتباط در آنها گویای این
مدعاست .پيشرفتهاي حوزههاي زيرساختي ،سختافزاری ،و نرمافزاری موجب تکامل
کيفيت ارتباطات در عرصه ارتباطات شد .اين روند نهتنها وضعيت انتقال پيام يکطرفه را
در رسانه تغيير داد ،بلکه از تعاملهاي مبتني بر پيامهاي متني عبور کرد و رسانه نوين ،خود
را در شکل کامل چندرسانهاي -تعاملي به رخ کشيد .رسانهاي که از توانايي انتقال پيام متني،
صوتي و تصويري و ويدئويي برخوردار است .با ورود تدريجي هر کدام از اين امکانات و
بهينهسازي آنها ،فرايندها و الگوهاي ارتباط کاربران در فضاي رسانه نوين دستخوش تغيير
شد .الگوي اين تغيير ،در همه موارد و جوامع ،و در نزد همه طيفهاي کابران يکسان نيست.
نظريه منحنی پذیرش نيز نگاهي معطوف به همين دارد .توسعهدهندگان ابزارهای رسانه
نوين ،تالشهاي روزافزوني را براي ارتقاء سطح تعامل و ارتباط آسانتر ،و نیز القاء حس
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ارتباط واقعي در دستور کار خود دارند .سازوكارهاي تعاملي اينترنت ،بهعنوان عرصه پيدايش
رسانه نوين به مفهوم خاص آن ،امكان تعامل و تبادل و اشتراك اطالعات دو و چندجانبه
را در محيط سايبر فراهم کردهاند .مجموعه فرايندها و ابزارهاي ارتباطي و تعاملي موجود
در محيط وب جهانگستر ،مانند :وبالگها ،ويكيها ،پادكستها ،ايميل ،گروههاي مباحثه،
اتاقهاي گفتوگو (چت) ،انجمنهاي گفتوگو ،ليستهاي پستي ،آر.اس.اس ،.سيستمهاي
ثبت پيام(كامنت) ،و سيستمهاي پيام فوري .سازوكارهاي ارتباطي ،براساس هدف ،سطح و
ماهيت رابطه و تعامل تعريفشده و براي انتقال هر چه شفافت ِر مفاهيم بهكار گرفته ميشوند
(چیپونزا  ،2007،ص .)161-85
از اين رو ،بهنظر میرسد رسانههای نوین تنها به دلیل بهره گرفتن ازویژگیهای محیط
الکترونیکی در زمینه ارتباطات بتوانند بهعنوان رسانهای بهتر تلقی شوند .موفقيت رسانه نوين
در ايجاد الگوي نوين ارتباط به متغيرهاي متعددي وابسته است که ازجمله ميتوان به توانايي
آنها در شبيهسازي ارتباطات اجتماعي و بينفردي واقعي از يک سو ،و از سوي ديگر ،پذيرش
اين الگوي ارتباط نوين از سوي جامعه اشاره کرد .پذيرش ديرهنگام دستاوردهاي فناوري و
شکاف بين بخشهاي گوناگون جامعه در تغيير الگوي استفاده از رسانههاي ارتباطي ،ميتواند
بهنوعي گسست ارتباطي و فرهنگي منجر شود.
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