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چکیده
تکنولوژي استراتژیک  پیامدهاي  درک  و  یافته  شدت  تکنولوژي  هاي  پیشرفت  شتاب  حاضر  عصر  در 
خصوصا براي مدیران رسانه اهمیت زیادي پیدا کرده است. امروزه وظیفه یک مدیر رسانه اي تبدیل تکنولوژي
به یک مزیت رقابتي است. تکنولوژي مي تواند خود به عنوان هدف یا محصول نهایي مورد استفاده قرار گیرد. با
ظهور پدیده هم گرایي که به واسطه دیجیتالي شدن امکان پذیر شده است شکل جدیدي از رسانه ها ظهور یافته
از روند تغییرات با آینده نگري، محیط رسانه اي را به خوبي مورد تحلیل قرار دهند و  بایستي مدیران رسانه  و 
آینده شرایط  با  اي  رسانه  هاي  راهبرد  و  ها  سیاست  کردن  منطبق  براي  بتواند  تا  نمایند  اطالع حاصل  رو  پیش 
برنامه ریزي کنند. با توجه به توسعه زیر ساخت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و افزایش کاربران اینترنت
با تا  به سیاست گذاري مدون دارد  نیاز  فناوري هاي نوین رسانه اي  با  ایران، نحوه تعامل مخاطبان  ما  درکشور 
رسانه نوین  هاي  فناوري  انتقال  و  پذیرش  براي  مناسب  راهبردي  ایراني  مخاطبان  و خواست  به عالیق  توجه 
اثر هم گرایي بر ویژگي هاي با رویکرد پژوهش کیفي،  در سطح فردي تدوین گردد به این منظور مقاله حاضر 
انتقال ابعاد و چارچوب هاي پذیرش،  مخاطب، محتوا و فناوري رسانه هاي نوین را مورد بررسي قرار داده و 
و اشاعه فناوري هاي نوین رسانه اي را از دیدگاه خبرگان صنعت رسانه معرفي خواهد نمود و در نهایت مدلي

راهبردي برگرفته از تاثیر هم گرایي بر پذیرش و انتقال فناوري هاي نوین رسانه اي تبیین خواهد گردید.
واژ گان کلیدی: هم گرایي رسانه ای، رسانه نوین، پذیرش فناوري، اشاعه نوآوري، راهبرد رسانه

تبیین مدل راهبردي براي مدیریت فرآیند پذیرش، 
انتقال و اشاعه فناوري هاي نوین رسانه اي از 
دیدگاه مخاطبان ایرانی
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پژوهش های مدیریت راهبردی، سال بیست و دو، شماره 60، بهار 8895

مقدمه:
از مؤلفه هاي مهمي به شمار  پیشرفت هاي تکنولوژي و هم گرایي تکنولوژي در تغییر ساختاري رسانه اي 
مي آیند. این تغییر ساختار تحت تاثیر دیجیتالي شدن به وقوع پیوست. فرآیندي که مرز میان سرویس هاي رسانه 
در چنین  گردید)بابایي،1392، 101(.  ها  رسانه  از  نویني  و سبب ظهور شکل  در هم شکست  را  الکترونیک  اي 
شرایطي، وقتي تکنولوژي وارد مي شود، پیش فرض عقالني، استفاده از تکنولوژي جدید و پذیرش آن است. اما 
در این مسیر محرک ها و موانعي براي پذیرش تکنولوژي هاي نوین وجود دارد که در برنامه ریزي استراتژیک 
تکنولوژي  یک  از  استفاده  عدم  یا  استفاده  براي  گیري  تصمیم  به  منجر  نهایت  در  و  بود  تاثیرگذار خواهد  رسانه 
جدید خواهد شد)آلبران1، 2004، 297(. رسانه هاي آنالین متعددي در طي سالیان گذشته ظهور و بروز یافته اند 
که بخشي از این رسانه ها توسط مخاطبان مورد پذیرش واقع شدند و بخشي دیگر نیز در میان راه از گردونه رقابت 

خارج گردیدند )باقرزاده،1392، 5(.
از روندها و  به خوبي مورد تحلیل قرار دهند و  آینده نگري محیط رسانه اي را  با  باید همواره  مدیران رسانه 
با  اي  راهبردهاي رسانه  و  ها  کردن سیاست  منطبق  براي  بتوانند  تا  کنند  دقیق حاصل  اطالعات  پیشرو،  تغییرات 
شرایط آینده برنامه ریزي کنند )فرهنگي، 1388، 2(. با توجه به تغییرات ژرفي که انفجار اطالعات در ابعاد زندگي 
انسان به وجود آورده است، بي شک در ماهیت رسانه ها و چگونگي اداره آنها تغییرات ژرفي رخ خواهد داد. از 
این رو بررسي پذیرش، انتقال و اشاعه فناوري هاي نوین رسانه اي گام مهمي در شناسایي روند ورود و انتشار این 

فناوري ها در سطح جامعه می باشد.
از تنوع قومي، زباني، تحصیلي و طبقاتي برخوردار است چنین  ایران یک کشور بسیار متکثر است و  کشور 
امکاني به فضاي رسانه اي فرصتي بي نظیر مي دهد که حضور خود را در میان گروه هاي کوچک جامعه که تا کنون 
عالئـق خـود را از رسانه هاي تخصصي جستجو مي کردند، پر رنگ تر سازد )حیدری، 1390(. در ایران به علت 
اینترنت، رسانه هاي نوین،  توسعه زیر ساخت هاي فناوري اطالعات، سطح باالي دانش و آگاهي، دسترسي به 
نفوذ بسیار قابل مالحظه اي یافته و ابعاد مختلف زندگي مردم را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بر اساس آمار 
از  نفوذ 52.2 درصد،  با ضریب  »اینترنت« در سال 2015 مشخص است که خاورمیانه  مندرج در سایت جهاني 
متوسط ضریب نفوذ اینترنت در دنیا که 46/4 در صد مي باشد به طور قابل توجهي باالتر و ایران نیز با ضریب نفوذ 
نیز  باالتر است که این آمار نشان دهنده عمق نفوذ اینترنت در زندگي کاربران ایراني  57.3 از متوسط خاورمیانه 

در مقایسه با سایر کشور هاي این منطقه است. 
صنعت  در  بزرگي  تغییرات  سبب  کشور،  در  اینترنت  و  ارتباطات  و  اطالعات  نوین  هاي  فناوري  گسترش 

1- Albarran
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رسانه شده است و ابعاد اساسي فناوري هاي نوین که در رسانه هاي جدید به خوبي نمود پیدا کرده اند که عبارتند 
از: دیجیتالي بودن محتوا، تعاملي بودن، محتواي شخصي سازي شده، آني بودن و مستقیم بودن. در نتیجه چنین 
ویژگي هاي محیط رسانه اي بسیار متفاوت از گذشته مي باشد و دست اندرکاران رسانه با مخاطباني مواجه هستند 
که به طیف وسیعي از رسانه هاي رقیب دسترسي دارند. از این رو حفظ مخاطبان در چنین شرایط متغیري بسیار 
دشواراست)روشندل، 1390(.چنان که مدیران رسانه اي براي پا برجا ماندن، نیازمند شناخت دقیق از تحوالت 
و در نظر گرفتن سیاست ها و راهبردهاي جدیدي است. براي تعامل با شرایط فضاي حاکم بر محیط رسانه هاي 
با  بنابراین تحقیق پیش رو  نمایند.  اتخاذ  را  مناسبي  باید خط و مشي  اي  نوین، مدیران و سیاست گذاران رسانه 
بررسي ابعاد پذیرش، انتقال و اشاعه فناوري هاي نوین رسانه اي در کشور اقدام به شناسایي عوامل موثر نموده 
و در چاچوبي مفهومي، مدلي راهبردي براي مدیریت فرایند پذیرش و انتقال فناوري رسانه از دیدگاه مخاطبان 

ایرانی براي مدیریت هرچه بهتر رسانه هاي نوین معرفي خواهد نمود.
مباني نظري

رسانه هاي نوین
آنها  تمامي  و  است  متفاوت  نـوین  هـاي  رسـانه  در  فنّاوري  از  ناشي  تحوالت  تأثیرگذاري  طبیعی  طور  به 
بیشتر است و دست  بعضي رسانه  در  داد. چنان که شدت تحوالت  نخواهد  قرار  تأثیر  به شیوه یکساني تحت  را 
در حـالي  دهنـد  تغییـر  کوتاه مدت  در  و  به سرعت  را  کار خود  و  مـدل کسب  که  کند  مي  ملزم  را  آن  اندرکاران 
مي  فـراهم  راهبردهـاي جدیـد  ایجـاد  و  توسـعه  بیشتري جهـت  فرصت  ها  رسانه  بیشتر  مـدیران  بـراي  کـه 
کند)فرهنگی، 1388 ، 28(. این تغییرات فناوري، اثرات متفاوتي بر صنایع رسانه اي گذاشته است. به طوري که 
برخي صنایع رسانه اي مانند صنعت موسیقي بیشترین تأثیر را از تحوالت ناشي از ظهور رسانه هاي نوین به خود 
دیـده است )آریس و بوگین2005،12 ،61( و یا برخي رسانه ها همانند روزنامه تحت فشار شدیدي تغییرات ناشي 
از ظهور فناوري هاي نوین رسانه اي هستند که در شکل زیر تاثیر پیچیدگي هاي فرایند تولید بر روند کسب و کار 

رسانه ها نمایان مي باشد)المستد2و همکاران،2006 ،259(.

1- Aris and Bugyn
2- Alberan
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شکل)1(: روند تغییرات ناشي از فناوري هاي نوین در رسانه هاي مختلف

هم گرایي رسانه اي
هم گرایي رسانه اي ادغام رسانه ها از طریق دیجیتالي شدن است که صنایع رسانه اي، هم گرایي رسانه اي 
ابزارها و زیرساخت هاي تکنولوژیک در  از طریق  از محتواي رسانه اي  انواع متنوعي  انتشار  با هدف تولید و  را 
تاثیر فرایند هم گرایي بر محتوا، مخاطب، تکنولوژي  جهت استفاده طیف متنوعي از مخاطبان، دنبال مي کنند و 
و صنایع رسانه اي در سال هاي اخیر بسیار مبرهن است)روشندل،1390، 39(. جنکینز در مورد هم گرایي رسانه 
از پنج فرآیند نام مي برد که عبارتند از: هم گرایي تکنولوژیک )دیجیتالي شدن(، هم گرایي اقتصادي ، هم گرایي 
افقي صنایع، هم گرایي اجتماعي چند وظیفه اي شدن، هم گرایي فرهنگي )تولید مطلب توسط مخاطبان ( و هم 
گرایي جهاني) دهکده جهاني مک لوهان(. جنکینز هم گرایي تکنولوژیک را محصول دگرگوني کلمات، تصاویر 
و صداها به اطالعات دیجیتال مي داند. به نظر وي هم گرایي تکنولوژیک موجب تسهیل در انتقال اطالعات در 
بین رسانه هاي مختلف اعم از مکتوب، رادیو، تلویزیون و آنالین مي شود)جنکینز، دیوزه2008،13(. هم گرایي 
اقتصادي به ادغام افقي صنایع و مفهوم مالکیت اشاره دارد. به طوري که به کاهش هزینه هاي عملیاتي و در نهایت 
کوالدزي2با توجه به چارچوبي که جنکیز در برشمردن  براي مثال امروزه  منجر خواهد شد،  افزایش درآمدها 
ابعاد هم گرایي مدنظر قرار داده به تشریح بیشتر آن پرداخته و این طور عنوان مي شود که صنایع رسانه اي، هم 

1-Jenkins & duze 

2- Koladze
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گرایي رسانه اي را با هدف تولید و انتشار انواع متنوعي از محتواي رسانه اي از طریق ابزارها و زیرساخت هاي 
تکنولوژیک در جهت استفاده طیف متنوعي از مخاطبان، دنبال مي کنند) کلین برگ14، 2005(.

تئوري هاي پذیرش فناوري
تئوري عمل مستدل یا تئوري رفتار منطقي، آجزن و فیشبین2

 این مدل به منظور بهبود توانایي مدل نگرش نسبت به پیش بیني رفتار مصرف کننده ایجاد گردیده است. این 
مدل چارچوب مفهومي است که تمایزات بین اعتقادات، شیوه هاي نگرش و تمایالت و رفتار ها را ارائه مي کند. 
  او تعیین مي شود و تمایالت رفتاري 

مطابق مدل TRA ، عملکرد فرد، رفتار خاصي است که با تمایالت رفتاري3
با شیوه نگرش شخص و هنجارهاي ذهني شکل مي گیرد     )فلیپس و همکاران1994،4، 18(. طبق  نیز مشترک 
این مدل افراد به طور منطقي عمل مي کنند. این نظریه تالش مي کند که رابطه بین عقاید، طرز نگرش ها، مقاصد 
و رفتار را بشناسد. با توجه به مشکالت ناشي از پنهان بودن همیشگي نیات یک فرد، نظریه عمل مستدل دو عامل 
مفهومي وابسته را براي تشریح و بیان مقاصد فرد در نظر مي گیرد که این دو عامل طرز نگرش فرد نسبت به رفتار و 

هنجارهاي ذهني مي باشد)براون2008،5، 41(.

شکل)2( مدل تئوري عمل منطقي

)2008( 
 ونکاتش و باال7

6TAMتئوري پذیرش فناوري
مدل پذیرش فناوري TAM که توسط » ونکاتش«  و  باال در سال  2008بیان شد، بر اساس مطالعات گسترده 
پیرامون مدل پذیرش فناوري شکل گرفته است. آنها نظریه پذیرش فناوري ثانویه و مدل تعیین کننده هاي درک 
1- Klinenberg
2- Ajzen & Fishbein
3- Behavioural Intention
4- Phillips et al (BI)
5- Brown
6-Technology Acceptance Model (TAM)
7-Venkatesh & Bala
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استفاده آسان را با هم ترکیب کرده آن را مدل پذیرش فناوري TAM نامیدند)آلرافي، 2005، 9(. 
مدل پذیرش فناوري TAM مدل کاملي از تعیین کننده هاي کاربرد فناوري است. نتایج به دست آمده از آن 

نشان داد که:
• درک استفاده آسان و قابلیت ارائه نتایج، پیش بیني کننده هاي عمده درک سودمندي هستند. 	
• ارتباط شغلي بر درک سودمندي موثر است.	
• خود اتکایي رایانه اي وترس از رایانه پیش بیني کننده هاي عمده درک استفاده آسان هستند.	
• درک سودمندي قوي ترین پیش بیني کننده تمایل رفتاري است ) ونکاتش و باال2008،5، 273(.	

TAMشکل)3( مدل پذیرش فناوري

)2003( 
مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوري ونکاتش، موریس و دیویس1

در  همکارانش  سال2003  توسط ونکاتش و  فناوري  2UTAUTدر  از  استفاده  و  پذیرش  یکپارچه  تئوري 
تئوري  اساس  بر  دیویس در سال 1985  را  فناوري  پذیرش  مدل  ارائه شد.  فناوري  پذیرش  مدل  توسعه،  جهت 
و  کامپیوتر  کاربرد  با  ارتباط  در  را  اشخاص  رفتارهاي  اختصاصي،  صورت  به  مدل  این  کرد.  ارائه  مستدل  عمل 
انواع فناوري هاي رایانه اي توضیح مي دهد)چوتتور3، 2009، 14(. اساس مدل پذیرش فناوري را دو تصور یا 
عقیده خاص که از عوامل اصلي مرتبط با رفتارهاي پذیرش رایانه هستند، تشکیل مي دهد: سودمندي درک شده 
و سهولت استفاده درک شده، سودمندي درک شده احتمال ذهني شکل گرفته در کاربران درباره مفید بودن یک 
سیستم وابسته به فناوري است، به این ترتیب که هر چه آن سیستم عملکرد کاري آنها را در بستر سازماني بهبود 

1- Venkatesh  Morris & Davis
2- Unified Theory Of Acceptance and Use of Technology
3- Chuttur
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ذهني  احتمال  استفاده درک شده،  گیرد. سهولت  قرار مي  استفاده  مورد  بیشتر  نتیجه  در  و  است  مفیدتر  ببخشد 
هر  که  ترتیب  این  به  است،  فناوري  به  وابسته  سیستم  یک  از  استفاده  آساني  درباره  کاربران  در  گرفته  شکل 
گیرد  مي  قرار  استفاده  مورد  بیشتر  باشد،  داشته  استفاده  و  یادگیري  براي  کمتري  تالش  به  نیاز  سیستم  یک  چه 

)ونکاتش و همکاران ، 2003، 425(.

شکل)4( مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوري

تئوري انتقال و اشاعه تکنولوژي
ذهني  و  رواني  نظر  از  تا  شوند  داده  مشارکت  پذیرش  فرایند  در  کاربران  بایستي  فناوري  پذیرش  منظور  به 
آمادگي پذیرش فراهم گردد. به طوري که پس از کسب آمادگي و پذیرش فناوري به منظور نهادینه شدن فناوري 
از  استفاده  به  نوین  هاي  فناوري  ظهور  با  کاربران   .)2 )سریزدي،2011،  گیرد  مي  انجام  انتقال  فرایند  جامعه  در 
کمتر  هزینه  و  آسان  فعالیت، دسترسي  بهبود  باال،  به علت عملکرد  نوین  هاي  فناوري  و  ترغیب خواهند شد  آن 
جایگزین فناوري هاي قدیمي مي شوند و کاربران نیز توانمندي مهارتي و ذهني خود را براي کسب ، بومي سازي 

و استفاده از تکنولوژي هاي نوین تقویت خواهند نمود.

مدل انتشار نوآوري راجرز )1995(:
ها و شبکه  در سازمان  نو  و چرایي پخش شدن یک ایدهي  به چگونگي  که  است  اي  نوآوري نظریه  انتشار 
هاي اجتماعي و فرهنگ مي پردازد. این انتشار فرایندي است که یک نوآوري در طول زمان و با استفاده از کانال 
یک  به صورت  نوآوري  پذیرش  نظریه،  این  در  شود.  مي  پخش  اجتماعي  نظام  یک  اعضاي  بین  مشخص  هاي 
فناوري مدل مي شود. تصمیم فرد  ارزیابي  به سمت  نگاه  با  اطمینان  فرآیند جمع آوري اطالعات و کاهش عدم 
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 ، ، سازگاري  نسبي  مثل مزیت  تکنولوژي  از  فرد  براساس دریافت هاي  کند  استفاده  فناوري  از یک  اینکه  براي 
 و همکاران،2006(.

1
پیچیدگي ، قابلیت آزمون پذیري و مشاهده پذیري مي باشد)چن6

همین  در  راجرز  کنندگان  گزینش  هاي  داند. گونه  مي  مرحله   5 داراي  را  ها  نوآوري  اشاعه  فرایند  راجرز، 
حال گزینش کنندگان نوآوري ها  را براساس میزان استقبالي که از نوآوري مي کنند به چند گروه طبقه بندي کرده 

است.
هاي  اندیشه  آزمایش  به  عالقمند  بقیه  از  بیش  که  پذیر  خطر  و  جسور  افراد  جامعه  درصد   نوآوران: پنج 

جدید  هستند؛ اینها بیشتر به تکنولوژي مي پردازند و بیشتر براي پذیرش چیزهاي جدید سعي مي کنند.
نظام  در  احترام  قابل  محلي  افراد  شوند.  مي  وآگاهانه سازگار  سریع  جامعه  درصد  ده  اولیه:  پذیرندگان 

اجتماعي بیشترین تعداد رهبران اجتماعي را شکل مي دهند.
اکثریت اولیه: چهل درصد جامعه افراد با فکر و نکته سنج که در موقعیت رهبران فکري نیستند و در اخذ 

تصمیم مالحظه کار بوده و با احتیاط عمل مي کنند.
افزایش  یا  اقتصادي و  به خاطر ضرورت هاي  افراد مردد و شکاک که  ثانویه: چهل درصد جامعه  اکثریت 

فشارهاي محیطي و اجتماعي نوآوري را مي پذیرند.
 شکاکان: پنج درصد جامعه افراد سنت گرا و وابسته به محیط زندگي که اغلب گوشه گیر بوده و در گذشته 

سیر مي کنند ) قاضي نوري و همکاران،1391، 73(
مدل یکپارچه انطباق فناوري در محیط هاي رسانه اي )لین2003،2(

انطباق فناوري در یک دامنه وسیع فردي و اجتماعي در محیط هاي رسانه مورد بررسي قرار  این مدل براي 
گرفت و مولفه هاي مدل به شش دسته اصلي تقسیم بندي گردید که عبارتند از: عوامل سیستم، عوامل تکنولوژي، 

عوامل مخاطب، عوامل اجتماعي، عوامل استفاده و عوامل انطباق.
عوامل سیستم : نیروهاي نظارتي و سیاست، فرهنگ تکنولوژیکي، روند صنعت و رقابت در بازار

عوامل اجتماعي: منابع ساختار اجتماعي )عقاید رهبران و ابزارهاي محیط جامعه انبوه، نماد سازي رسانه (
رسانه،  سازي  غني  ها،  ویژگي  این  از  مخاطب  درک  و  تکنولوژي  فني  هاي  ویژگي  تکنولوژیکي:  عوامل 

سیالیت رسانه
اثر بخشي،  فناوري، خود  با  انطباق مخاطب  به  مربوط  و ویژگي هاي شخصیتي  ها  عوامل مخاطب: نگرش 

تئوري کنش منطقي
1- Chen
2- Lin
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عوامل استفاده: بیانگر طیف وسیعي از شناخت مخاطبان، عواطف و پاسخ هاي رفتاري به انطباق با فناوري، 
لذت از استفاده، جریان ارتباطات.

عوامل انطباق: احتمال انطباق، نوآوري مجدد، عدم انطباق پذیري، عدم تداوم؛
باشد  مي  اي  در محیط هاي رسانه  فناوري  انطباق  تعاملي  راه  نقشه  بیانگر  با همدیگر  عامل  این شش  تعامل 

)آتکین و همکاران17، 2015(.

شکل)5(مدل یکپارچه انطباق فناوري در محیط هاي رسانه اي )لین،2003(

2STAM مدل ترکیبي پذیرش فناوري اولیه و مدل انطباق
STAM متشکل از مدل اولیه پذیرش فناوري و مدل انطباق فناوري است که با یک ماژول چند وجهي  مدل 
بین  فناوري در  بهبود و پذیرش  فاکتور  این مدل  نماید.در  به سمت پذیرش واقعي پیشرفت مي  اولیه  از مالکیت 
کاربران مسن تلفن همراه ارائه مي شود و شامل چهار فاز تخصیص )مالکیت(،فاز قابلیت مشاهده )عینیت(، فاز 

ملحق شدن  )مشارکت( و فاز انطباق و عدم انطباق مي باشد ) رنائود و  بیلجون3، 2008، 5(.

شکل)6(مدل ترکیبي پذیرش فناوري اولیه و مدل انطباق STAM)رنالود و بیلجین ،2008، 5(
1- Atkin et al
2- Senior Technology Acceptance & Adoption Model )STAM(
3- Renaud & Biljon
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3. روش اجراي پژوهش
راهبرد اجراي پژوهش، روش کیفي و از نوع نظریه برگرفته از داده ها مي باشد و داده از طریق فرم مصاحبه 
اي توسط  نوین رسانه  فناوري هاي  انتقال  و  بر پذیرش  به سوال »عوامل موثر  پاسخ  به منظور  یافته  نیمه ساختار 
به جزء یک  نیز  انجام مصاحبه  با رویکرد هم گرایي رسانه اي کدامند؟« گردآوري شده و نحوه  ایراني  مخاطبان 
کارشان  محل  در  و  انفرادي  بصورت  کنندگان  مشارکت  دیگر  با  شد،  انجام  تلفني  بصورت  او  با  مصاحبه  نفرکه 
مصاحبه شد؛ که جامعه آماري شامل اساتید مدیریت رسانه و علوم ارتباطات، مدیران روابط عمومي، مطبوعات 
و خبرگزاري ها و دانشجویان مدیریت رسانه بود که نمونه آماري ده نفر براي مصاحبه از بین آنها انتخاب گردید و 

از رویکرد هدفمند و غیر احتمالي در انتخاب نمونه استفاده شد. 
روایي و پایایي تحقیق کیفي

راهبردهاي بهبود روایي در پژوهش هاي کیفي عبارتند از: کمترین مداخله در توصیف، سه سویه نگري در 
روش ها، سه سویه نگري در تحلیل داده ها، بازخورد مشارکت کننده. رائو و پري)2003( براي پایایي تحقیقات 
سازماندهي  روش  از  حاضر  تحقیق  در   .)417  ،1392 همکاران،  و  )رضوي  نمود  ارائه  را  راهکارهایي  کیفي، 
اول  دسته  پژوهش،  اجراي  است.در  شده  استفاده  ها  داده  تفسیر  و  نوشتن  ثبت،  براي  یافته  ساخت  فرایندهاي 
رسانه  زمینه  در  شونده  مصاحبه  دیدگاه  به  مربوط  بیشتر  ها  پرسش  این  که  بودند  زمینه  پیش  مصاحبه  سواالت 
هاي نوین در کشور بود. دسته دوم سواالت در مورد هم گرایي و ویژگي هاي رسانه ها در عصر هم گرایي بود که 
مصاحبه شوندگان دیدگاه خود را درباره تاثیر هم گرایي بر ابعاد اصلي رسانه یعني مخاطب، محتوا و تکنولوژي 
مطرح نموده و عوامل موثر بر ویژگي هاي فردي مخاطبان، محتوایي و تکنولوژیکي در کاربري رسانه هاي نوین 
از  این بخش  در  بود،  اي  نوین رسانه  فناوري هاي  پذیرش  زمینه  در  کردند. دسته سوم سواالت مصاحبه  بیان  را 
مصاحبه شوندگان در زمینه عوامل موثر بر پذیرش فناوري هاي نوین رسانه و علل عدم استقبال برخي مخاطبان 
در سطح  اي  رسانه  نوین  هاي  فناوري  اشاعه  و  انتقال  از  دسته چهارم  گردید.در  هاي سوال  رسانه  این  از  ایراني 
فردي سوال شد و دیدگاه آنان در زمینه رویکردهاي آتي کشور در زمینه فناوري رسانه اي، عوامل موثر بر انتقال 

و راهکارهاي توسعه و انتقال فناوري هاي نوین رسانه اي در سطح فردي اطالعات جمع آوري شد.
یافته های پژوهش

رسانه  نوین  هاي  فناوري  اشاعه  و  انتقال  پذیرش،  موانع  و  ها  محرک  شناخت  رویکرد  با  حاضر  پژوهش   

در  پذیرش  به دو صورت  در صنعت رسانه  نوآوري  یا  فناوري  پذیرش  که  به طوري  انجام گرفت.  در کشور  اي 
حوزه کاربري مخاطب و پذیرش توسط موسسات تولید و توزیع محصوالت رسانه اي انجام مي پذیرد، به دلیل 
وابستگي شدید صنایع رسانه اي به خلق، توزیع و نمایش اشکال مختلف محتواي مورد عالقه مخاطبان، بررسي 
بلند مدت جهت  و شناخت چارچوب کلي عوامل موثر بر جذب مخاطب در تدوین راهبردهاي کوتاه مدت و 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

97 تبيين مدل راهبردي براي مديريت فرآيند پذيرش ...

نوین  فناوري هاي  ماهیت  دارد،  منظور ضرورت  بدین  باشد.  اهمیت مي  بسیار حائز  اي  سیاست گذاري رسانه 
رسانه اي در فضاي رسانه اي حاکم بر کشور شناسایي گردد که براي رسیدن به این مهم از دیدگاه هاي خبرگان 
صنعت رسانه استفاده شد. همچنین پس از تجزیه و تحلیل داده هاي گردآوري شده از طریق فرم مصاحبه نیمه 
ساختار یافته، پاسخ هاي که بیشترین فراواني را داشتند)تایید نیمي از مصاحبه شوندگان و بیشتر( به عنوان عوامل 
تاثیر گذار شناسایي شدند که پس از تحلیل نتایج، چارچوب مفهومی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش و انتقال فناوري 

هاي نوین رسانه اي استخراج خواهد گردید.
تحلیل داده هاي مصاحبه با خبرگان

دسته اول- سواالت پیش زمینه مصاحبه:
1( به نظر شما در حال حاضر فناوري هاي نوین رسانه اي در کدام یک از بخش هاي زیر در کشور مورد توجه 

قرار گرفته است؟
جدول)1( بیشترین رشد فناوري هاي نوین رسانه در صنایع زیر بخشي 

 توضیحات درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه

220موسیقی
110روزنامه

110رسانه هاي چاپي
330تلویزیون

110رادیو
مورد تایید880رسانه های آنالین
مورد تایید880رسانه های همراه

330رسانه های تحت وب

مورد تایید550وب سایت ها 
440بازی های آنالین

00سایر موارد

یافته های سوال اول: پیرامون بررسي هاي انجام شده از دیدگاه خبرگان صنعت رسانه به رسانه هاي آنالین، 
رسانه هاي هاي همراه و وب سایت ها بیشتر از سایر زیر بخش هاي صنعت رسانه در حال حاضر توجه مي شود.

2( به نظر شما فناوري هاي نوین رسانه در کشور از چه نقاط ضعف و قوتي بر خوردار مي باشد؟
الف( نقاط قوت شناسایي شده براي فناوري هاي نوین رسانه اي در کشور
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جدول)2( نقاط قوت فناوري هاي نوین رسانه هاي در کشور

 توضیحات درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه

مورد تایید10100دامنه وسیع کاربران جوان

110اعتماد قوي میان رسانه 
مورد تایید660سهولت دسترسي

110کارآمد بودن محتواي تولیدي
مورد تایید550قیمت ارزان

00ایجاد هم گرایی در بین متخصصان
330ترویج و تقویت فرهنگي ملي

مورد تایید660انتشار سریع و آزادانه اخبار
440تقویت قدرت تحلیل و روحیه

330شکل گیري و تقویت خرد
مورد تایید660توسعه مشارکت اجتماعي
مورد تایید770باال بودن سرعت ارتباطات

00کیفیت باالي محتواي تولیدي

ب( نقاط ضعف شناسایي شده براي فناوري هاي نوین رسانه اي در کشور

جدول)3( نقاط ضعف فناوري هاي نوین رسانه هاي در کشور

توضیحات درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه

مورد تایید606محدودیت هاي دسترسي

330غیر بومي بودن زیرساخت ها

مورد تایید505سطح پایین ارتباطات میان فردی

00پیچیدگي باال

مورد تایید606پایین بودن سواد رسانه ای

330کیفیت پایین محتوا

مورد تایید505نبود راهبردي مناسب

مورد تایید606فقدان قوانین جامع و مدیریت رسانه

مورد تایید707ضعف زیر ساخت ها
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توضیحات درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه

330عدم شفافیت

330قیمت باالي خدمات

110سایر موراد

یافته های سوال دوم: بررسي و شناسایي نقاط قوت و ضعف فناوري هاي نوین از دیدگاه خبرگان صنعت 
سیاست  اختیار  در  بلندمدت  و  مدت  کوتاه  هاي  استراتژي  تدوین  براي  را  مناسبي  راهکارهاي  تواند  مي  رسانه 
نوین  فناوري هاي  نقاط قوت  از مهمترین  این پژوهش نشان مي دهد  یافته هاي  به طوري که  قرار دهد.  گذاران 
رسانه اي در کشور مي توان به دامنه وسیع کاربران جوان، سهولت دسترسي، قیمت ارزان، انتشار سریع و آزادنه 
اخبار و اطالعات، توسعه مشارکت هاي اجتماعي، باال بودن سرعت ارتباطات اشاره نمود. همچنین از مهمترین 
نقاط ضعف فناوري هاي نوین رسانه اي در کشور مي توان به محدودیت هاي دسترسي، سطح پایین ارتباطات 
میان فردي، پایین بودن سواد رسانه اي، نبود راهبردي مناسب، فقدان قوانین جامع براي مدیریت رسانه هاي نوین 

و ضعف زیر ساخت ها اشاره کرد.
دسته دوم- هم گرایی  ویژگي هاي رسانه هاي نوین

3( به نظر شما هم گرایي رسانه اي چه تاثیر بر محتواي رسانه های نوین دارد؟
جدول)4( اثرات هم گرایي بر محتواي رسانه ها

 توضیحات درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه

مورد تایید660مشارکت مخاطبان در تولید محتوا

مورد تایید770تولید محتواي چند رسانه

00کیفیت باالی محتوا

110ایجاد تعهد و وفاداري به محتوا

مورد تایید660تنوع محتوا

00تولید محتواي یکپارچه

مورد تایید660فراهم آوردن امکان دسترسي چند باره

مورد تایید770امکان تولید محتواي کاربر ساخته

440شخصي سازي

00سایر موارد

یافته های سوال سوم: هم گرایي رسانه اي که در اثر دیجیتالي شدن رسانه ها به وقوع مي پیوندد، امکان انتشار 
از  جدید  اشکال  ایجاد  سبب  محتوا  شدن  دیجیتالي  آورد.  مي  فراهم  وسیعي  سطح  در  را  اي  رسانه  محصوالت 
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محتواي تولید شده مي گردد و امکان ارائه پیام را به اشکال بي شمار فراهم مي آورد که به سادگي قابل انتقال براي 
امکان مشارکت مخاطبان  ها  بر محتواي رسانه  پدیده هم گرایي  اثر  ازجمله مهمترین  باشد.  مقاصد مختلف مي 
در تولید محتوا، تولید محتواي چند رسانه اي، تنوع محتوا، فراهم آوردن امکان تولید محتواي کاربر ساخته مي 

باشد.
4( به نظر شما هم گرایي رسانه اي چه تاثیر بر مخاطبان رسانه ها دارد؟

جدول)5( اثرات هم گرایي بر مخاطبان رسانه ها

 درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه
 توضیحات

مورد تایید770 گسترش سواد رسانه اي
مورد تایید550 ایجاد تعامل دوسویه

مورد تایید550 مشارکت در تولید محتوا
440 امکان انتخاب گري مخاطب

مورد تایید660 هویت بخشي مخاطب
440 فعال شدن مخاطب

220 تعهد و وفاداري مخاطب به رسانه

مورد تایید550 دسترسي دائم مخاطب به رسانه
مورد تایید660 افزایش رضایت مخاطبان

00سایر موارد

فناوري و مخاطبان رسانه هاي نوین  بین  با وقوع پدیده هم گرایي تعامل نزدیکي  یافته های سوال چهارم: 
ایجاد گردید. به طوري که امکان تبادل نظر میان کاربران رسانه فراهم شد. بدین وسیله دست اندرکاران صنعت 
رسانه با دریافت سلیقه و نیاز مخاطبان بال فاصله تغییرات خاصي متناسب با خواست مخاطبان در محتوا به عمل 
می آورند. از دیدگاه خبرگان اثر پدیده هم گرایي بر روي مخاطبان موجب گسترش سواد رسانه اي، ایجاد تعامل 
دوسویه، مشارکت در تولید محتوا، هویت بخشي به مخاطب، دسترسي دائم مخاطب به رسانه و افزایش رضایت 

مندي مخاطبان می گردد. 
5( به نظر شما هم گرایي رسانه اي چه تاثیر بر فناوري رسانه اي دارد؟
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جدول)6( اثرات هم گرایي بر فناوري رسانه ها

 توضیحات درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه

440ایجاد بهره وري
مورد تایید660تعاملي شدن

440دیجیتالي شدن
220تحت اینترنت بودن

مورد تایید770سهولت کاربري
مورد تایید660آني بودن

220مفید بودن محتوا
330قیمت پایین

110امکان تست محتوا
220کیفیت پخش

مورد تایید770افزایش سرعت انتقال محتوا
330لذت و سرگرمي
00حریم خصوصي

00سایر موارد

و عرضه  توزیع  نوین  بسترهاي  دیجیتال،  تولید محتواي  و  پدیده هم گرایي  بروز  با  پنجم:  یافته های سوال 
رسانه اي در جوامع فراهم گردید و گروه وسیعي از مخاطبان را تحت پوشش قرار داد و محدودیت هاي گذشته 
رسانه ها در تولید و توزیع محتوا کاهش یافت. به طوري که مي توان از اثرات هم گرایي بر فناوري هاي رسانه اي 

به تعاملي شدن، سهولت کاربري، آني بودن و به افزایش سرعت انتقال محتوا اشاره نمود.
6( از دیدگاه شما چه عواملي بر ویژگي هاي فردي مخاطبان در کاربري رسانه هاي نوین موثر مي باشد؟

الف( ویژگي هاي جمعیت شناختي مخاطبان فناوري هاي نوین رسانه اي

جدول)7( ویژگي هاي فردي مخاطبان رسانه هاي نوین

سایر موارددرآمدتحصیالتجنسیتسنمصاحبه
شغل101078فراواني
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ب( ویژگي هاي شخصیتي مخاطبان فناوري هاي نوین رسانه اي

جدول)8( ویژگي هاي فردي مخاطبان رسانه هاي نوین

 توضیحات درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه

220آمادگي مخاطب
مورد تایید770نوآور بودن مخاطب

330اعتماد مخاطب به رسانه
مورد تایید770نگراني از حریم خصوصي

330ترس از فناوري
110تاثیرپذیري فردي

مورد تایید660اضطراب مخاطب بهنگام کاربري
مورد تایید550هنجار هاي ذهني مخاطب

مورد تایید770سواد رسانه اي
440انگیزه هاي فردي

330تجربیات قبلي مخاطب
440تعصبات فردي مخاطب

00سایر موراد

یافته های سوال ششم: کاربري رسانه هاي نوین موجب ظهور و بروز ویژگي هاي خاصي از ابعاد جمعیت شناختي 
و ویژگي هاي شخصیتي در کاربران رسانه هاي نوین شده است. به طوري که تاثیر این رسانه ها بر ماهیت کسب و کار و 
جایگاه آنها در میان مخاطبان متفاوت مي باشد. انتظار مخاطبان از رسانه بر اساس متغیرهاي جمعیت شناختي مانند سن، 
جنسیت، تحصیالت، درآمد و شغل و ویژگي هاي شخصیتي مانند نوآور بودن مخاطب، نگراني از حریم خصوصي، 

اضطراب مخاطب به هنگام کاربري،هنجارهاي ذهني مخاطب و سطح سواد رسانه اي متفاوت خواهد بود.
7( از دیدگاه شما چه عواملي بر ویژگي هاي تکنولوژیکي رسانه هاي نوین موثر مي باشد؟ 

الف( ویژگي هاي کاربري رسانه هاي نوین
جدول)9( ویژگي هاي کاربري رسانه هاي نوین

 توضیحات درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه

مورد تایید880سهولت کاربري
220پیچیدگي کار بارسانه    

مورد تایید770سازگاري رسانه با نیاز مخاطب
110امکان تست رسانه   

مورد تایید660وضوح و قابلیت نمایش محتوا
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 توضیحات درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه

مورد تایید660داوطلبانه بودن انتخاب رسانه
110قیمت مناسب    

220پویایي کاربري    
00سایر موراد

ب( فواید کاربري رسانه هاي نوین
جدول)10( فواید کاربري رسانه هاي نوین

 توضیحاتدرصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه

مورد تایید660درک مفید بودن رسانه
440مزیت نسبي رسانه

مورد تایید550لذت و سرگرمي
220تصویر ذهني از رسانه

330مستقیم بودن
مورد تایید660تعاملي

مورد تایید770تازگي و بروز بودن
220حفاظت از حریم خصوصي

110ارزش درک شده
مورد تایید660آني بودن

220ریسک کاربري
00سایر موراد

یافته های سوال هفتم: با توجه به ویژگي هاي فناوري هاي نوین رسانه اي مولفه هاي موثر بر مدیریت آنها به 
دو دسته ویژگي هاي کاربري و فواید کاربري رسانه هاي نوین تقسیم بندي مي گردد. از دیدگاه خبرگان مهمترین 
ویژگي هاي کاربري رسانه هاي نوین سهولت کاربري، سازگاري رسانه با نیاز مخاطب، وضوح و قابلیت نمایش 
محتوا، داوطلبانه بودن انتخاب رسانه و مهمترین فواید آن درک مفید بودن رسانه، لذت و سرگرمي، تعاملي بودن 

، تازگي و بروز بودن و آني بودن مي باشد.
8( از دیدگاه شما چه عواملي بر ویژگي هاي محتواي رسانه هاي نوین موثر مي باشد؟ 

جدول)11( ویژگي هاي محتواي رسانه نوین

 درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه
 توضیحات

مورد تایید770 خالقانه بودن
مورد تایید770 سودمندي

220 شخصي سازي
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 درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه
 توضیحات

110 هزینه کاربري
220 زمان تولید

440 سهولت انتشار
مورد تایید770سهولت انتقال محتوا
220 مشابه سازي محتوا

220 بهره وري در نیروي انساني
مورد تایید660محتواي کاربر ساخته
440 قابلیت گزینش محتوا

مورد تایید550 محتواي همگاني
مورد تایید550 محتواي منحصر بفرد

00سایر موراد

یافته سوال هشتم: با ظهور رسانه هاي نوین اشکال جدید از محتوا تولید گردید که نسبت به محتواهاي قبلي 
تفاوت زیادي داشت و بستر اینترنت قابلیتي نو به محتواي رسانه ها بخشید. از جمله مهمترین قابلیت ها خالقانه 
مي  بفرد  منحصر  محتواي  و  همگاني  محتواي  ساخته،  کاربر  محتواي  محتوا،  انتقال  سهولت  سودمندي،  بودن، 

باشد. 
دسته سوم- پذیرش فناوري هاي نوین رسانه اي

9( به نظر شما چه عواملي بر پذیرش فناوري هاي نوین رسانه اي از مخاطبان ایراني موثر مي باشد؟

جدول)12(عوامل موثر بر پذیرش فناوري رسانه

 توضیحات درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه

مورد تایید440ادراک استفاده آسان

مورد تایید330ادراک مفید بودن

440نگرش مخاطب 

مورد تایید550تمایل مخاطب

مورد تایید550شکل گیري الگوي رفتاري

00سایر موارد

یافته های سوال نهم: پذیرش فناوري هاي نوین رسانه از پارامترها و محرک هاي متفاوتي تبعیت مي نماید. 
به طوري که پیش فرض عقالني، استفاده از تکنولوژي هاي نوین و پذیرش آن است. مدل هاي پذیرش فناوري 
نشان  نوین  هاي  فناوري  پذیرش  براي  را  مخاطب  تمایل  که  هایی هستند  و محرک  عوامل  در جستجوي  بیشتر 
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با سایر  با توجه به ماهیت ارتباطات تعاملي آن تفاوت هایی را  اما پذیرش فناوري هاي نوین رسانه اي  مي دهد. 
الگوي  گیري  و شکل  مخاطب  تمایل  پذیرش شامل  بر  موثر  هاي  پارامتر  دیدگاه خبرگان  از  که  دارد  ها  فناوري 

رفتاري مي باشد.
10( از دیدگاه شما چرا علیرغم گسترش فناوري هاي رسانه اي در کشور، بسیاري از مخاطبان ایراني تمایلي 

به استفاده از رسانه هاي نوین ندارند؟
جدول)13( علل عدم تمایل به استفاده از فناوري هاي نوین رسانه اي

 توضیحات درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه

مورد تایید550الگوهاي فرهنگي حاکم بر جامعه
440سطح توانمندي

مورد تایید660پایین بودن مهارت هاي فردي    
220آمادگي پایین مخاطبان   

مورد تایید660کم توجهي به اثرات فناوري
مورد تایید660عدم تغییر نگرش سنتي مخاطبان   

220ناسازگاري محتواي با سلیقه   
مورد تایید660توسعه ناکافي زیر ساخت

440سایر موراد

نمایند.  مي  بروز  خود  از  متفاوت  رفتارهاي  نوین،  هاي  فناوري  با  برخورد  در  افراد  دهم:  سوال  های  یافته 
در واقع مخاطبان، باورها و دیدگاه هاي متفاوتي نسبت به پدیده هاي نوین در عرصه فناوري به ویژه در عرصه 
رسانه  ویژه  به  نوین  هاي  رسانه  از  استفاده  بستر  گسترش  وجود  با  که  طوري  به  دارند.  اي  رسانه  نوین  فناوري 
از  دیدگاه خبرگان  از  که  دهند  نمي  نشان  از خود  ها  این رسانه  از  استفاده  به  تمایل چنداني  در کشور  بومي  هاي 
مهمترین دالیل آن مي توان به الگوهاي فرهنگي حاکم برجامعه، پایین بودن مهارتهاي فردي، کم توجهي به اثرات 

فناوري،عدم تغییر نگرش سنتي و توسعه ناکافي زیرساخت ها اشاره نمود. 
دسته چهارم- انتقال و انتشار فناوري هاي نوین رسانه اي

11( از دیدگاه شما رویکرد آتي فضاي رسانه اي در کشور نسبت به رسانه هاي نوین و پذیرش و استفاده از 
این رسانه ها توسط مخاطبان ایراني چگونه خواهد بود؟
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جدول)14(رویکرد آتي فضاي رسانه اي به پذیرش و کاربري فناوري نوین رسانه اي

 توضیحات درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه

مورد تایید660پذیرش تدریجي رسانه
مورد تایید550پذیرش یک باره رسانه)جبر فناوری(

مورد تایید550تناسب رسانه با نیازهاي مخاطبان
330قوانین و حریم خصوصي
330گسترش رسانه هاي نوین

220نوآوري و بومي سازي
مورد تایید550گسترش ارتباطات ترغیب کننده
مورد تایید550فضاي حاکم بر محیط رسانه اي

220سایر موراد

سوي  به  نگرش  و  مخاطب  باورهاي  بر  توانند  مي  مخاطب  و  اجتماعي  عوامل  یازدهم:  سوال  های  یافته 
بر  که  طوري  به  دهند،  قرار  تاثیر  تحت  را  فناوري  پذیرش  نحوه  و  بگذارند  اثر  تکنولوژي  هاي  ویژگي  ارزیابي 
اساس نتایج ارزیابي برخي فناوري ها به تدریج توسط مخاطبان پذیرش می شوند و یا به علت عمق نفوذ، برخي 
فناورهای، بصورت یک باره پذیرش صورت می گیرد که فضاي حاکم بر محیط رسانه بي تاثیر نخواهد بود. لذا 
از دیدگاه خبرگان بر اساس رویکرد آتي فضاي رسانه در کشور پذیرش فناوري هاي رسانه اي بر مبناي ماهیت 
رسانه مي تواند تدریجي و یا در اثر جبر فناوري یک باره پذیرفته شود و در این پذیرش تناسب رسانه با نیازهاي 

مخاطبان،گسترش ارتباطات ترغیبي و فضاي حاکم بر محیط رسانه اي تاثیر گذار خواهد بود.
12( از دیدگاه شما عوامل موثر بر انتقال و اشاعه فناوري هاي رسانه اي در جامعه ایراني کدام است؟

جدول)15(عوامل موثر بر انتقال و اشاعه فناوري هاي رسانه اي

 توضیحات درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه

مورد تایید660سیاست گذاري کالن
مورد تایید770توسعه زیرساخت

مورد تایید550ارتقاء سطح سواد رسانه اي
330غناي رسانه اي   

مورد تایید770ورود فناوري به زندگي مخاطبان
220نمادگرایي رسانه اي   

220گسترش دامنه ریسک پذیر   
مورد تایید660تمایل به خود شکوفایي

440نگرش مخاطبان نسبت به نوآوري    
330میزان اعتماد به نفس مخاطب   
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 توضیحات درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه

220نوآوري مجدد در عدم تطابق
مورد تایید770کاهش هزینه های دسترسي    

330تحقیق و توسعه
00سایر موراد

با توجه  نماید و  تبعیت مي  از دوسطح فردي و سازماني  فناوري  انتقال و اشاعه  یافته های سوال دوازدهم: 
به ماهیت رسانه و تاثیر گذاري آن بر سطح وسیعي از اجتماع، تطابق و اشاعه فناوري رسانه در جوامع متفاوت از 
پارامترهاي متفاوتي تبعیت مي نماید. در برخي از کشور ها سرمایه گذاري مناسبي در جهت توسعه رسانه هاي 
اینترنت محور انجام گردیده است که به تبع آن عمق و ریشه رسانه هاي نوین در ان کشورها بیشتر مي باشد و جنبه 
هاي زیادي را نیز در بر مي گیرد و اما در برخي کشور ها فناوري هاي نوین رسانه اي با محدودیت هایی مواجه 
گذاري کالن  سیاست  دیدگاه خبرگان  از  که  اند  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  ها  محدودیت  این  اثر  در  که  است 
رسانه اي، توسعه زیر ساخت، ارتقاء سطح سواد رسانه اي، ورود فناوري رسانه به زندگي مخاطبان،تمایل به خود 

شکوفایي وکاهش هزینه هاي دسترسي به انتقال و اشاعه این فناوري ها کمک شایاني مي نماید.
اي در سطح فردي  نوین رسانه  فناوري  اشاعه  و  انتقال   ، براي توسعه  را  13(از دیدگاه شما چه راهکارهایي 

مخاطبان ایراني مناسب مي باشند؟

جدول)16( راهکارهاي توسعه، انتقال و اشاعه فناوري نوین رسانه اي

 توضیحات درصد پاسخ ها )n=10(فراوانیگزینه

مورد تایید770کسب اطالعات بدون سانسور
440یکپارچگي و تعامل اجتماعي 

330گسترش دامنه
330تفریح و سرگرمي

مورد تایید660هویت بخشي به مخاطبان
مورد تایید660تقویت الگوهاي رفتاري
330چند صدایي در رسانه

مورد تایید660سرعت دسترسي
مورد تایید660حذف محدودیت ها

330کمک رسانه به تصمیم گیري
440ایجاد همبستگي میان نسل ها

مورد تایید550توانمندي ذهني مخاطبان
00سایر موراد
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یافته های سوال سیزدهم: با توجه به ویژگي هاي فناوري هاي نوین رسانه اي و مولفه هاي موثر بر مدیریت 
با  انتقال و اشاعه این فناورها در محیط هاي اجتماعي متفاوت باشد. به این ترتیب که  آنها به نظر مي رسد، شیوه 
مالحظه شرایط بومي جامعه ایراني و پیش بیني تغییرات احتمالي در رشد سطح توانمندي این فناورها، ضروري 
انداز بکارگیري  بهبود چشم  براي  مناسبي  بر فضاي رسانه اي کشور راهکارهاي  با شرایط حاکم  متناسب  است 
متناسب  کشور  اجتماعي  چارجوب  و  ایراني  مخاطبان  نیازهاي  با  تا  گردد  ارائه  اي  رسانه  نوین  هاي  فناورهاي 
ابزار رادیو و تلویزیون بر فضاي رسانه اي کشور حاکمیت دارد.  با دو  باشد. در شرایط حاضر کشور رسانه ملي 
به روز محبوب  ایراني روز  بین مخاطبان  در  آنالین و همراه  به ویژه رسانه هاي  اي  نوین رسانه  فناوري هاي  اما 
براي مدیران  نوین  افزایش کاربري رسانه هاي  و  اینترنت  نفوذ چشمگیر  نظر گرفتن  با در  بنابراین  تر مي شوند. 
رسانه اي این امکان را فراهم مي آورد تا بستر الزم را براي تقویت توانمندي هاي مخاطبان، رسانه و فضاي کسب 
و  تولید  ابزار هاي  و  دو سویه، محتواي شخصي سازي شده  ارتباطات  از ظرفیت  و  آورد  فراهم  اي  کار رسانه  و 
در  راهکارها  مهمترین  خبرگان  دیدگاه  از  لذا  گیرد.  بهره  اي  رسانه  فضاي  استراتژیک  توسعه  جهت  در  توزیع 
حال حاضر براي توسعه ، انتقال و اشاعه فناوري نوین رسانه اي در سطح فردي مخاطبان ایراني مي تواند کسب 
اطالعات بدون سانسور، هویت بخشي به مخاطبان، تقویت الگوهاي رفتاري، حذف محدودیت هاي دسترسي 

و توانمندي ذهني مخاطبان باشد.
مدل راهبردي براي پذیرش انتقال و اشاعه فناوري هاي نوین رسانه اي

وقوع پدیده هم گرایي رسانه اي موجب ظهور و بروز اشکال جدید فناوري هاي رسانه اي گردیده است که 
ایجاد شده  با ویژگي هاي جدید  اي  نوین رسانه  فناوري هاي  و  نموده  اساسي  را دچار تحول  محتوا و مخاطبان 
است. پذیرش فناوري هاي نوین رسانه اي داراي ابعاد و ویژگي هاي خاصي است که متناسب با شرایط جوامع، 
و  گیرد  مي  انجام  باره  یک  یا  و  تدریجي  دو حالت  به  اي  رسانه  فناوري  پذیرش  مي شود.  رد  یا  پذیرش  فناوري 
تصمیمات مردم جامعه نقش تعیین کننده اي در این پذیرش به همراه دارد. اما صرفا پذیرش یک فناوري رسانه 
فناوري  انتقال و اشاعه  بر راهبرد  انتقال و اشاعه آن در جامعه نمي گردد. ضروري است عوامل موثر  اي موجب 
شناسایي و بستر هاي سیاست گذاري الزم براي اشاعه آن فراهم گردد تا رسانه به وظیفه و رسالت خود در جهت 
توسعه جوامع عمل نماید. لذا بر مبناي موضوعات مطرح شده، به منظور مدیریت فرایند پذیرش، انتقال و اشاعه 
فناوري هاي نوین رسانه اي از دیدگاه مخاطبان ایرانی مدلي راهبردی شکل)7(، با رویکرد مفهومي و برگرفته از 

نظرات خبرگان صنعت رسانه معرفي گردد؛ تا بتواند راهکارهاي مناسبی در این زمینه را ارائه نماید.
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شکل)7(چارچوب مفهومی راهبردی پذیرش و انتقال فناوري رسانه
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بحث و نتیجه گیري

رسانه ها معموال به دلیل دگرگوني هاي اجتماعي، اقتصادي و سیاسي از یک سو و توسعه فناوري هاي نوین 
از سوي دیگر همواره در معرض تغییر است و این تغییر و تحوالت محدود به زمان و یا مکان و موقعیت جغرافیایي 
خاصي نیست. از آنجا که رسانه ها خود را موظف به هماهنگ شدن با جامعه و بازتاب نیاز هاي آن مي داند، این 
چندگانه،  استفاده  انتقال،  سهولت  دنبال  به  آنها  گردد،  مي  ها  رسانه  رسالت  در  اساسي  تحوالت  سبب  تغییرات 
مخاطب  بیشتر  براي جذب  گرایي  هم  از  ناشي  دیجیتال  محتوای  روي  بر  مشابه  هاي  کار  انجام  و  پذیري  شکل 
مي باشند. بنابراین تغییرات و تحوالت سریع در حال وقوع در صنعت رسانه بر ابعاد مختلف آن از قبیل محتواي 
به علت  مخاطبان  بنابراین  بود،  تاثیر گذار خواهد  زیرساخت(  و  تکنولوژي رسانه)فرم  مخاطبان رسانه،  رسانه، 
استفاده از رسانه هاي سنتي در مواجه با این تغییرات روزافزون رسانه اي با چالش هاي مواجه خواهند بود که بر 
پذیرش و انتقال فناوري هاي نوظهور توسط آنان تاثیر اساسي خواهد گذاشت. پذیرش فناوري به ویژه فناوري 
هاي نوظهور رسانه اي یک جریان هم گرا و تعامل شناختي است که عوامل و پارامترهاي متعددي در آن تاثیرگذار 
مي باشند. با ظهور و بروز رسانه هاي نوین در اثر هم گرایي، رسانه هاي سنتي در معرض تغییر مداوم و اجباري 
قرار مي گیرد و مخاطب اتصال دائم و بدون قطعي به رسانه ها خواهد داشت و مکان فیزیکي خاصي براي تولید و 

پخش برنامه ها نخواهد بود، سایبري بودن و هوشمندي بخش جدایي ناپذیر تمامي رسانه ها خواهد بود.
گرایي،  هم  از  ناشي  رسانه  متعدد  هاي  فناوري  و ظهور  و رشد  فناوري  توسعه  رقم  علی  نیز  ایران  در کشور 
نیازمند  امر  این  و  است  نگردیده  ارائه  ایراني  مخاطبان  توسط  ها  فناوري  این  پذیرش  براي  مشخصي  مکانیزم 
بررسي بیشتر موقعیت این رسانه ها در جامعه ایراني و مطالعه چالش ها و موانع و یا آسیب هاي احتمالي ناشي از 
عدم مدیریت این فناوري هاي رسانه است که در این پژوهش مبحث هم گرایي، پذیرش و انتقال فناوري رسانه 
نتایج  که  قرار گرفت  تحلیل  مورد  فناوری رسانه  و  به مخاطب، محتوا  ویژه  نگاهي  با  ایراني  توسط مخاطبان  اي 
حاصل نشان می دهد، هم گرایی رسانه موجب شکل گیری ویژگیهای خاصی در مخاطبان، محتوا و فناوری شده 
و علیرغم گسترش فناوری های رسانه ای در بستر فناوری اطالعات و ارتباطات پذیرش این فناوری ها توسط 
نیازمند سیاستگذاری کالن، توسعه زیر ساخت  انتقال و اشاعه این فناوری ها  مخاطبان با سرعت انجام گرفته و 
های فنی، ارتقاء سواد رسانه ای، ورود فناوری رسانه به زندگی کاربران، تمایل به خود شکوفایی و کاهش هزینه 
های دسترسی است، بنابراین با توجه به اینکه مدیریت رسانه رشته ای نوپا است و مدل های ذکر شده نیاز به دانش 
میان رشته دارد. به نظر می رسد مدل راهبردی معرفی شده نیاز به آزمون و بررسی بیشتر دارد تا بتوان در این عرصه 

به یک مدل مناسب دست یافت.
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