مقایسه تطبیقی روزنامه نگاری زرد و شبکه های اجتماعی مجازی
فاطمه کریموند
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چکیده
روزنامه نگاری زرد از ابتدای شکلگیری این مفهوم تا به امروز د لتهای متفاوتی به خود گرفتاه
است .هر چند در ابتدا به علت نوع محتوای آن و مسا لی کاه مطارح مایکارد د لتای ااتصاادی
داشت ،اما بعدها به حوزه سیاست نیز کشانده شد و متفکران نظریاه انتقاادی معتقاد بودناد کاه
مطالبی که این روزنامهها تولید میکنند ،عمدتا باعث تحماق تاودههاای ماردم شاده و آنهاا را از
مسا ل مهم سیاسی منحرف میکناد .بعادها و در دهاههاای  90مایالدی د لات آن باه سامت
موضوعات اخالای پیش رفت و بیشتر از منظر اخالای به نقد آنها پرداختند .اما تنها در پایان ارن
بیستم بود که مطالعات فرهنگی نگاه متفاوتی به این سابک از روزناماهنگااری ارا اه کارد .از ایان
منظر نشریات زرد گاها میتواند به شکل بسیار تأثیرگ اری با زندگی روزمره افراد پیوند خاورده و
حوزههایی که نشریات وزین نمیتوانند به آن بپردازند را با زبانی مردمیتر با آنها در میان گ اشته
و مطرح میکند .بر همین اسا من در این مقاله سعی شده است با بررسی نشریه خاانواده سابز
به نقد دیدگاه های انتقادی از نشریات زرد پرداخته و از منظر مطالعات فرهنگای باه آن پرداختاه
شود .همچنین سعی نموده با بررسی وضعیت شبکههای اجتماعی مجاازی ،پیوناد نزدیکای باین
روزنامهنگاری زرد و شبکههای اجتماعی مجازی برارار سااخته و نشاان دهاد کاه چگوناه نفاس
براراری ارتباط بر نوع محتوای اشتراکی در این شبکهها پیشی گرفته است.
واژگان کلیدی :نشریات زرد ،روزنامهنگاری زرد ،مطالعات فرهنگی ،شبکههای اجتماعی مجازی،
مجله خانواده سبز

 -1دانشجوی دکتری علوم ارتباطا

اجتماعی دانشگا آزاد واحد تبریزF.karimvand@yahoo.com .
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مقدمه
روزنامه نگاری زرد در آمریکا و تقریبا در اواخر ارن نوزدهم و اوایل ارن بیستم شکل
گرفت .این وایه برای اولین بار به صورت تحقیرآمیزی به کار رفات و باه اخبااری تولیادی
اشاره داشت که توسط ویلیام راندولف هرست و جوزف پاولیتزر در راابات باا خواننادگان
روزنامه نیویورک در اواخر دهه  1890منتشر میشد (کاپالن.)1992 ،

2

علت استفاده از وایه زرد به داستانهای محبوب کودکان و نوجوانان بر میگردد کاه
آن اسم یکی از اهرمانان این داستانها ا به اسم میکی داگان ا که بسیار هم طرفدار پیادا
کرده بود با اسم زرد نوشته میشد (اسکاک 3.)2006 ،این نوع داستانهاا روی اوراق یاک
برگی با کیفیت پایین ایمت بسیار ارزان و تیرای باا تولیاد مایشاد .ایان نشاریات ارزش
خبری چندانی نداشتند و بیشتر محتوای آنها تفریحی و تفننی باود .اخباار ارا اه شاده در
آنها پیرامون کودکان ،اتل ،عروسی و روابط خصوصی افاراد معاروف ،رساواییهاا ،جارا م
شهری و ...بود .از نظر پولیتزر و کسانی که در اواخر ارن نوزدهم در صانعت روزناماه کاار
میکردند ،پوشش خبری جرم یک فرصت طالیی بود .این شاکل از روزناماهنگااری ساعی
داشت عمیقترین احساسات خوانندگان را درگیر کرده و شاکل بازنماایی خشاونت باعاث
همدردی بالدرنگ و نزدیک خوانندگان باا اربانیاان ایان جارا م مایشاود .از ایان منظار
«بازنمایی جرم بر تعاریف افراد از زندگیشان و جامعهشان تاأثیر گ اشاته و ایان شاکل از
بازنمایی بسیار بیشتر از سطح مورد نیاز جامعه است» (اسپنسر 68 :200۷ ،تا .)63

4

موفقیت این روزنامه در با بردن تیرای روزنامه و فروش مناسب آن و همچنین توجه
به مباحث احساساتی در مطبوعات باعاث شاد تاا در صانعت مطبوعاات در آن دوره ایان
سبک از نگارش ترویج پیدا کرده و پس از آن به کشورهایی مانناد آلماان ،ساو د ،کانادا و
حتی انگلستان نیز شیوع پیدا کند (اسپنسر.)53 :200۷ ،

2- Kaplan, Richard L
3- Spencer, David R
 -4در هفتههای اول چاپ روزنامه ،تیراژ آن که قبال کمتر از  50هزار نسخه بود از مرز یک میلیون نسخه نیوز
گذشت (اسکاک.)2006 ،
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به تدریج در اوایل ارن بیستم وایه روزنامه نگاری زرد به روزنامه نگااری ساطحی و
عامهپسند معروف شد و تا امروز نیز روزنامهنگاری زرد در اغلاب ماوارد د لتای منفای در
درون خود پرورانده است و مورد انتقاد شدید بسیاری از محافل علمی ارار گرفته است .باه
وااع اصطالح روزنامهنگاری زرد برای استفاده غیر مشروع از یرنالیسام و دوری از هرگوناه
اخالق حرفهایی به کار برده میشود .در کنار رشد این مطبوعات عامهپسند ،سیاساتهاای
مربوط به کیفیت اخبار نیز ظهور کرد و در همین دوره بود کاه اصاول مرباوط باه اخاالق
روزنامهنگاری به شکل جدی مورد بحث ارار گرفت و اصالحطلباان و نخبگاان سانتی باه
تأثیر منفی روزنامهنگاری بر هاوش و اخالایاات عماومی پرداختناد (بارنورسات و نارون،
.)33 :2009

6

در تعریف روزنامهنگااری زرد آورده مایشاود کاه :روزناماهنگااری زرد باه آن ناوع
روزنامهنگاری گفته میشود که با استفاده از روشهای عاوامگرایاناه مایکوشاد مخاطباان
بیشتری ج ب کند (سلطانی فر .)108 :1385 ،علت عوامگرایانه بودن این نشریات را عدم
پیروی آنها از معیارهای روزنامهنگاری روشنفکرانه و علمی میدانند که در آن ویژگیهاای
نخبهگرایی تداعی نمیشود .اغلب این نوع روزنامه نگاری را به عنوان روزنامه نگار جنجالی
میشناسند که متکی بر احساسات مخاطبان است.
ویژگیهای این گونه نشریات به شرح زیر توصیف میگردد:
• مطالب خود را بسیار با اهمیت جلوه میدهند و تاکتیکهای برجستهسازی
ابزار دست آنهاست.
• تیترهای بزرگ چند ستونی دارند.
• صفحه نخست آنها مملو از سویههای مختلاف در ارتبااط باا سیاساتهاای
داخلی و ملی ،جنگ ،دیپلماسی ،ورزش ،مسا ل اجتماعی و...اسات کاه باه
شکل مختلط است.
• این نشریات مملو از عکس ،گرافیک و نقشهاند.
• گاهی اواات صفحه اول تنها یک مقاله با عکس بزرگ و خارج از اندازههاای
استاندارد را در بر میگیرد.
5- Yellow Jornalism
6- Barnhurst, Kevin G. and Nerone, John
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موضوعاتی چون سینما  ،بازیگران  ،ورزش ،ورزشکاران.حوادث ،خشونت ،و ساکس از
جمله موضوعات همیشگی رسانههای زرد هستند( .سلطانی فر)113 :1385 ،
از دیگر ویژگیهای که به این مطبوعات نسبت میدهند «جلب توجه خوانندگان باه
هر بهایی است» ،یعنی اینکه روزنامهنگاری زرد تالش میکند به منظور افزایش تیرای خاود
از تاکتیکهایی مانند جنجالسازی باا تکیاه بار احساساات زودگا ر و تابدار و داساتان
پردازیهای دراماتیک بهره گیرد.
روزنامهنگاری زرد از وجهی دیگر با محیط فرهنگی که در آن تولید میشاود ارتبااط
تنگاتنگی دارد و از آن متاأثر اسات .همچناین اساتقبال از رساانههاای زرد و شایوههاای
زردنویسی در رسانهها با نوع جامعهای که این رسانهها بارای آنهاا پیاام مایفرساتند نیاز
ارتباط مستقیم دارد .برای مثال تاکتیکهای زردنویسی در ایران بسیار متفااوت از مشاابه
آن در غرب است .برای نمونه مطبوعات زرد در ایران نمیتوانناد در ماورد رواباط جنسای
مطلبی بنویسند و رعایت نکات اخالای در این زمیناه الزامای اسات کاه از طارف جامعاه
اعمال میشود ،از طرف دیگر ارا ه مطالب بدون منبعی معتبر در نشریات زرد ایرانی بسایار
بیشتر از نوع خارجی آن است.
همچنین «نشریات زرد به علت اینکه کارکرد محلی دارند ،در نتیجه سویههای خاود
را از منطقه جغرافیایی انتخاب میکنند( ».سلطانی فر)111 :1385 ،
باوجود فراوانی بسیار زیاد در نقد این مطبوعات گاه به جنبههای مثبات ایان گوناه
مطبوعات نیز اشاره میشود و آن را دارای کارکردهای مثبتی هم میدانند.
این مطبوعات را اگر به عنوان جز ی از زندگی روزمره کسانی در نظار آوریام کاه باه
طور مداومی از آنها استفاده میکنند ،میتواند تلطیف کنناده زنادگی باشاد و باه عناوان
راهی برای گریز از علم و دنیای وااعی باشد ،شایعه بسازد و حرفهای آنها را در غالبهاای
بسیار شخصی به گونهایی که در دیگر مطبوعات نمیتواند بیان شود را به زباان عامیاناه و
همگانی در اختیار مخاطبان خویش ارار دهد.
سایر مطبوعات معمو از ادبیات رسمی و جدی استفاده میکنند «ادبیاات رسامی و
جدی معمو از سنتهای اراردادی و رسمی زباان معیاار پیاروی مایکنناد و مطبوعاات
جدی نیز دارای همین خصوصیات هستند .یعنی در این گونه از نوشتهها نویسنده کوشش
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میکند که به متن پر طمطراق فنی همراه با آرایههای ادبی در زماان خاود دسات یاباد»
(فکوهی 1۷ :1386 ،تا .)19
در حالی که مطبوعات زرد آنچه را که برای مخاطباانش غیار اابال دسترسای اسات
ساده می کند ،باتکیه بر این نکته که هر عمومی شدنی به معنای نازل و غیر اصایل شادن
آن نیست.
رسانههای زرد نیاا ز باه شاایعه گفاتن و شانیدن را بار طارف مایکنناد و در واااع
پاسخگوی نیاز برآورده نشده مخاطبان خویش هستند .خرید آنها توسط مردم ممکن است
به این علت باشد که آنها به دنبال چیزهایی هستند که به آنها گفته نمیشود.
این نشریات میتوانند به شیوهایی بسیار مردمی با یههای زیرین جامعاه در تماا
باشند .همچنین میتوانند بدون پرده پوشیهای رسمی و جدی به زندگی و فرهنگ ماردم
عادی بپردازند اینکه شادی آنها چیست ،غم و ماتمشان چگونه است ،از چه رنج مایبرناد،
چه نگاهی به حاکمان دارند و....
حتی به زعم اسپنسر )45 :200۷( ،ظهور مطبوعات زرد در آمریکا را باید باه عناوان
چیزی فراتر از ظهور تکنولوییهای جدید و یا حتی صرف سود ااتصادی دید .همچنان که
اختراعاتی توسط ناشران و سردبیران در دوره ظهور این نوع مطبوعات به وجاود مایآماد،
مجموعهای از ایدهها ،فلسفهها و مفاهیم نیز در حال شکلگیری بود کاه عمیقاا ریشاه در
زندگی آمریکاییان داشت و این موضوعات بود که رفتار نشریات زرد را تعیین مایکارد .در
وااع نقش بسیار مهم روزنامه در اواخر ارن نوزدهم به شدت زیر نظر کساانی باود کاه باا
استفاده از این شکل از گزافهگویی در پای تولیاد سارگرمی و اطاالعرساانی بودناد و هام
کسانی که به شدت از این رسانهها انتقاد کرده و معتقد بودند که این موضوعات بنیانهای
دموکراتیک جامعه را به خطر میاندازد.
آنچه که در این مقاله اصد تحلیل آن میرود این است که صرفا نمیتوان بار اساا
نگاهی نخبهگرایانه و د لتی اخالای به نقد این نشریات پرداخت .از ساوی دیگار باه نظار
نمیرسد که این نشریات هر مطلبی را بدون توجه به جامعه هادف منتشار مایکنناد .در
همین زمینه در ابتدا سعی کرده ایم تاا باه تحلیال محتاوای مجلاه اجتمااعی فرهنگای و
ورزشی خانواده سبز بپردازیم و ابعاد مربوط به روزنامهنگااری زرد در ایان مجلاه را ماورد
کاووش ارار دهیم .در اداماه وضاعیت مجاالت زرد را باه شابکههاای اجتمااعی مجاازی
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گسترش دادهایم و به این بحث پرداختهایم که عالوه بر محتواهاای عاماهپساندی کاه در
فضای مجازی دست باه دسات مای شاود چگوناه نفاس ارتباطاات و در رابطاه باودن بار
محتواهای زرد پیشی گرفته است .مجله خانواده سبز به صورت دو هفتگی ارا ه میشاود و
میانگین صفحات آن برای هر مجله  122صفحه است که به صاورتی متاوالی در جلادهای
 114و  130صفحهایی به چاپ میرسد .این مجله در ایران و نیز ایرانیهای مقیم دوکشور
عربی .یعنی امارات و کویت که مجله به صورت گستردهایی در آنجا نیاز توزیاع مایگاردد
طرفداران بسیاری را به خود ج ب کرده است .شعار ایان مجلاه «هرخاانواده ایرانای یاک
خانواده سبز» است که طبق این شعار مخاطباان باالقوهاش را تماام خاانوادههاای ایرانای
معرفی میکند .همچنین این شعار سیاستهاا ،خاطمشایهاا و جهاتگیاریهاای آن را
مشخو میکند و همانطاور کاه در اداماه خاواهیم دیاد بیشاترین مطالاب آن در وجاه
اجتماعی مجله مربوط به مسا ل خانوادهها است .در این تحقیق تنهاا بعاد اجتمااعی ایان
مجالت مورد توجه ارار گرفته و بقیه مقولههای آن بررسی نخواهد شد.
رویکرد نظری
خاستگاه نام نشریات زرد به ویژه در انگلستان به مبارزههای کارگری و جریانات چپ
با سلطه و نفوذ تدریجی سرمایهداران در اولین رسانههای عمومی یعنی روزناماههاای یاک
پنی باز میگردد .جریانات چاپ و اتحادیاههاای کاارگری کاه در آن زماان ،تشاکلهاای
خودجوش وغیراانونی بودند ،در انتقاد به این نشریات صرفا سرگرم کنناده ،آنهاا را تارویج
کننده تفکر و فرهنگ سرمایهداری معرفی میکردند و از یاک زاویاه مباارزاتی آنهاا را زرد
مینامیدند (ون دایک 68 :2009 ،تا .7 )۷3
کلمه زرد در اینجا به مثابه نشانهایی از خیانت از جنس سیاسی است .بعدها ناام زرد
از سوی طرفداران روزنامهنگاران جدی و همچنین اخالقگرایان در رابطه با نوع و سابک و
سیاق روزنامه نگاری به کار گرفته شد .امروزه نیز کلمه زرد نشان از خیانت دارد اما جانس
خیانت مورد نظر متفاوت شده است و عمدتا دارای د لتهای فرهنگی و اخالای است .در
هر دو صورت زرد دارای د لتی منفی است که نشان از نگرشی خصامانه نسابت باه ایان
نشریات دارد.
7- Van Dike, Teun A
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این دیدگاه نسبت به نشریات زرد در پی نخبهگراییهاای جریاناات چاپ و اساتفاده
آنها از زبانی مبهم و پرتکلف را که برای بیان عقاید خود به کار میبردند ،نشأت مایگیارد.
طبق دیدگاه نخبهگرایانه و به ویژه مکتاب انتقاادی فرانکفاورت ،معادود افاراد متنخاب و
روشن بین میتوانند با استفاده از تجارب فکری و فرهنگی خود از فعالیتهای بایاهمیات
تااودههااا فاصااله گرفتااه و بااه ایاان ترتیااب در مقاباال صاانعت فرهنااگ اغااواگر و فریبکااار
سرمایهداری مقاومت کند .این تمایز بین سرآمدان و سایرین عقب افتااده فرهنگای باعاث
انشقاق و تقسیمبندی فرهنگ به دو حیطه عالی و پست گردیاد (انگلایس 25 :1392 ،تاا
 .) 32در پی این دیدگاه مطالعاتی انتقادی در واکانش باه ایان دیادگاه شاکل گرفات کاه
بیشترین تالش خود را روی حیطه فرهنگ گسترانیده است.
در این مطالعات «وایه فرهنگ نه مفهومی زیباشناساانه دارد و ناه بار انساانگرایای
تأکید دارد بلکه مفهومی سیاسی است ،منظور از فرهنگ ناه زیباشناسای ایادهال شاکل و
زیبایی در هنر متعالی است و نه به مفهومی صدای روح انسانی که در هماه ادوار زماانی و
کلیه ملل ،مرد جهانی را ماورد خطااب اارار مایدهاد» (فیساک .)11۷ :1381 ،در ایان
رویکرد فرهنگ عموما به معنای روشی برای زنادگی در جواماع صانعتی اسات کاه تماام
معانی آن تجربه اجتماعی را در بر میگیرد .به وااع ایان ناوع تلقای از فرهناگ باه نحاوه
پیدایش و اشاعه معانی در جوامع صنعتی میپردازد .محققان این حیطه بر این باورناد کاه
معانی اجتماعی و نحوه پیدایش آنهاست که با یکدیگر فرهنگ را به وجود مایآورناد و باه
طرز جدایی ناپ یری به ساختار اجتماعی مربوط میشود و فقط در چارچوب آن سااختار و
پیشینهاش توضیح پ یر است .فرهنگ وا دیگر به معنای غیرتجاری شدن آن به کار برده
نمی شود و مرز میان فرهنگ وا و پست نیز به انحا) مختلف کمرنگ گشته اسات .هادف
اصلی این دیدگاه ،ارتقا) بخشای و دفااع از ویژگایهاای ذاتای زنادگی روزماره از طریاق
بزرگداشت یکپارچگی فرهنگی و سنتهای مردمی اسات .ایان رویکارد همچناین در پای
ادرت بخشیدن به مردمی است که درون این ساحت کا هایی را مصرف میکنند ،مصرفی
که دیگر به صورت انفعالی نیست ،بلکه در فرآیند مصرف نوعی تولیاد پنهاان هام صاورت
می گیرد (کاظمی ،)138۷ ،مصرفی که دیگر اسم اعظمی از هویت فرهنگی فرد را تعیاین
میکند .فیسک در این باره میگوید که ...« :تئوریهای فرهنگی باید با تمرکز بار فرهناگ
مردم ،به کم شدن فاصله بین تجربه عامه و تجربه رسامی کماک کنناد و ایجااد و حفاظ
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اتحاد میان آن دو تشکل اجتماعی را آسانتر میکند ،تشکلهایی که مایتوانناد در درون
آنها منابع پرثمر و انگیزههای ادرتمندتری برای تحول اجتماعی یافات» (فیساک:1381 ،
)29
به هر حال این مطالعات در حوزه فرهنگی سعی در خاارج کاردن فرهناگ از دسات
خواص و همگانی کردن آن دارد که از آن باا ناام تجلای دموکراسای فرهنگای ناام بارده
میشود .این خروج در این وجه تنها در برگیرنده ابعاد منفی نیست ،بلکه جنبههای مثبتی
هم دارد؛ برای مثال و در رابطه با مجالت زرد ،هماانطاور کاه گفتاه شاد ،ایان نشاریات
میتوانند از نگاه بلوک ادرت خارج بمانند و به علت جدی نگرفتنشان از بسیاری از خاط
ارمزها عبور کنند .گاهی این مجاالت در شارایطی اساتثنا ی و ناگهاانی زنادگی عاادی و
روزمره را به عرصه اانون و نظم و امنیت عمومی میکشند که نشان از هر چاه نزدیاکتار
شدن این نشریات به تجربیات زندگی روزمره مردمان است.
در کنار تحو تی در تأمالت نظری در حیطه فرهنگ که منجر به تغییرات دیادگاهی
در زمینااه نشااریات زرد شااد و مقااداری از بااار معنااایی منفاای آن را کاساات پیشاارفت
تکنولوییهای نوین و جدیدی که به تعامل هر چه بیشتر مخاطبان با ارتباط گاران کماک
می کرد و همچنین افزایش در تعداد و تکثر وسایل ارتبااط جمعای جهات بارآورد کاردن
هرچه بیشتر نیازهای ،عال ق و سلیقههای مخاطبان پیش رفتند .تعدد رسانهایی این امکان
را به مخاطبان میدهد که بر طبق عال ق و نیازهای خود برای دسترسی به محتوای ماورد
عالاهاش دست به انتخاب بزند و در نتیجه راابت بین رسانهها نیز بارای رفاع ایان نیازهاا
افزایش یافت .تعاملی بودن این امکانات و تکنولوییها نیز باعاث آگااهی هار چاه بیشاتر
سازمانهای رسانهای از نیازهای اصلی مخاطبان آنها شده است .به نظر میرساد نظریاهای
که در این میان بهتر از همه موارد بیاانگر و پاساخگوی ماا در ایان تحقیاق باشاد نظریاه
استفاده و خشنودی است (مک کوایل.)331 :1388 ،
این نظریه همان طور که گفتاه شاد ،از طرفای باه جهات تغییراتای کاه در وااعیات
اجتماعی در پی ظهور تکنولوییهای نوین و حرکت جوامع باه دماوکراتیزهتار شادن و از
طرفی دیگر استحاله مفهوم گیرنده ،پدید آمده است .در نظریات متعاارف ماردم مخاطاب
خوانده میشدند ،مخاطبی که تنها گوش میکند .تصویرکردن یک جامعه به عنوان جماع
مصرف کنندگان رفته رفته جایش را به گیرندگانی میدهاد کاه باا اصاطالحات شاهروند،
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استفاده کننده ،مشارکت کننده و  ...نامیده میشوند .فارد در ایان دیادگاه انساانی اسات
منطقی (با احساسات عمیق) خودآگاه ،از نظر اخالای مستقل و صادق.
«در این رویه مدیریت ،سازمانها را به سوی مبادله افکار و نظرات با ساایر گاروههاا
سوق میدهد و احتما سبب میشود که مدیریت و همگانهاا ،هار دو تحات تاأثیر اارار
گیرند و نگرشها و رفتارهای خود را تنظایم کنناد» (وینادال ،سایگنارز ،اولساون:13۷6،
 .)16۷این رویکرد نظری باعث شد سؤال اینکه «رسانهها با مردم چه میکنند» به «ماردم
با رسانهها چه میکنند» تغییر موضع دهد.
تحلیل نشریات زرد در ایران
در ادامه به بررسی محتواهای ارا ه شده در نشریه خانواده سبز پرداخته میگاردد .در
این بخش سعی کردهایم به این موضوع بپردازیم که مهمترین مسا ل و موضاوعاتی کاه در
این نشریات ارا ه شده حول چه موضوعاتی است ،مخاطبان این رسانهها چه کسانی بوده و
نحوه بازنمایی شخصیتها بر حسب جنسیت و سان آنهاا چگوناه باوده اسات .همچناین
شیوهها و سبک های ارا ه مطالب در این مجله نیز مورد ارزیابی ارار گرفته است .در اداماه
و بر اسا دادههای اسنادی ساایر مطالعاات انجاام شاده در کشاور ،وضاعیت و گارایش
مخاطبان در شبکههای اجتماعی مجازی تحلیل شاده و رابطاه باین ایان دو گاروه ماورد
بررسی ارار گرفته است.
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جدول( :)1مقوله بندی مجله بر حسب پیامهای اجتماعی
موضوعات

فراوانی مطلق

درصد فراوانی مطلق

مسائل خانوادگی

57

24

ازدواج

38

16

آداب و رسوم

31

13

طالق

29

12

بزهکاری

25

11

اعتیاد

15

6

فقر

13

5

فرار

4

2

خودکشی

2

1

بیکاری

9

4

سایر

15

6

جمع

238

100

همانطور که در جدول با مشاهده میشود بیشترین فراوانی مربوط به مقوله مساا ل
خانوادگی است که 24درصد که مسا ل مربوط به جامعه را به خود اختصااص داده اسات.
مسا ل خانوادگی نیز بیشتر حول محورهاایی مثال بلاوغ فرزنادان ،سرکشای فرزنادان در
خانوادهها ،نحوه روابط زن و شوهر در خانواده ،آموزشهایی که در خانواده باید به فرزندان
داده شود و نیز نحوه تربیت صحیح فرزندان در سنین مختلف و یا مسا ل مرباوط باه باا
رفتن سن ازدواج و  ...مطرح شده اسات .هار یاک از ماوارد گفتاه شاده مایتواناد دارای
جنبههای آموزشی مفیدی برای خانوادهها باشد .مسلما خوانندگان این بخاش از نشاریات
به دنبال ارضا) نیازها و خواستههای خود به مطالعاه ایان نشاریات مایپردازناد .بازنماایی
نشریات از مسا ل خاص نیز میتواند بازتابی از نیازهای جامعه باشد که ممکن است ماورد
غفلت ارار گرفته باشد .برخی از این مسا ل به گونه کامال روشنی با زندگی روزماره پیوناد
خورده اند و در رابطه مستقیم با تجربه افراد ارار دارند که بازنمایی آن ل ت خاصی را برای
مخاطبان آن به همراه خواهد داشت .مسا لی را که نمیتوان در زبان پر تکلف علمی بیاان
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کرد در این نشریه به راحتی و به زبان عامیانهایی در اختیار مخاطبان آن ارار گرفته است.
در مقو ت مربوط به مسا ل خانوادگی محتواها نسبت به سایر مطالاب عقالنایتار باوده و
کمتر از توصیفات احساسی استفاده شده است .ایراد اساسی تحلیلهاای ایان مجلاه ایان
است که این مسا ل را خیلی کم خارج از حوزه خاانواده و در رابطاه باا محایط اجتمااعی
مورد تحلیل ارار داده است و بیشتر معضالت و مسا ل مربوط به خانواده را ناشی از ویرانی
و از هم پاشیدگی خود خانواده میداند تا مسا ل اجتماعی.
کمترین مقوله مورد بررسی هم مربوط به خودکشی میباشاد احتماا باا توجاه باه
اینکه معضل خودکشی در اسمتهای مرکزی کشور مثال تهاران اصافهان و ...نسابت باه
مناطق حاشیهایی و مرزی کشور بسیار پایینتر است و همانطور که ابال گفتاه شاد ایان
گونه نشریات بیشتر از سویههای محلی استفاده میکنند و یا اینکه مخاطبان آن را بیشاتر
طبقه متوسط که در نواحی مرکزی تشکیل میدهد کمتر باه ایان مقولاه پرداختاه شاده
است .به عبارت دیگر احسا نیازی از جانب مخاطبان آن برای صاحبان نشاریه احساا
نشده است .میزان فرار نیز تقریبا به همین گونه میباشد .در همه ماوارد مرباوط باه فارار
تنها از دختران فراری نام برده شده است گویی که اصو معضالی باه ناام فارار پساران از
خانه وجود ندارد .البته با توجه به اینکه در سالهای اخیر میزان فرار دختاران نسابت باه
گ شته کاهش یافته است این امر میتواند عاملی اساسی در ارا ه مطالاب مرباوط باه ایان
معضل برای مخاطبان آن باشد .
میزان توجه به مقولههای ازدواج و طالق هم همانطور که مالحظه میشاود نزدیاک
به هم است و به ترتیب  16و  12درصد را به خود اختصاص داده است .مباحثی که در آن
به مقوله ازدواج پرداخته شده است بیشتر حول محور ازدواجهای موفق و سبکهاای ایان
نوع ازدواج است که در اکثر موااع حالت داساتانی باه خاود گرفتاه اسات .در ایان گوناه
داستانها روشها و معیارهای ازدواج موفق ،خواستگاری و به دنباال آن زنادگی زناشاویی
موفق تبلیغ میشود و مخاطبان را نیز به این گونه رفتارها تشویق میکناد .روایات آنگااه
بسیار دلپ یر و با لطافت خاصی پیش میرود .این سبک از ارا اه موضاوع مایتواناد بارای
مخاطبان آن پیامآور امید و شادی باشد و مقداری از سختیها و مشکالت و استر هاایی
را که در زندگی روزمره با آن مواجه هستند را فرافکنی کند.
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از طرف دیگر نیز به مقوله طالق همیشه با نگاهی منفی و مزموم نگریسته میشود و
گاه آن را به عنوان آخرین راه حل برای خانوادهها توصیه میکنند و همراه باا آن همیشاه
درباره آسیبهای آن به خانوادهها هشدار داده میشاود .در ایان ماورد هام مانناد ازدواج،
جنبههای اخالای آن بسیار برجسته است؛ امری را که در منطق علمای نمایتاوان باه آن
پرداخت و بهتر میتواند باعث رضایت و خرسندی مخاطبان خاص این نشریه باشد.
آداب و رسوم ،مقوله دیگری است که  13درصاد ماوارد را باه خاود اختصااص داده
است .این مقولهها بیشتر شامل آداب و رسوم مناطق مختلف کشور مراسمات ویاژه آنهاا و
فرهنگهای مختلف غ اهای سنتی مناطق کشور و  ...است .ایان مطالاب مایتواناد بارای
گردشگران داخلی منبع اطالعاتی مفیدی به شمار آید.
از دیگر موارد مربوط به مسا ل اجتماعی مقوله بزهکاری است کاه  11درصاد ماوارد
آن را به خود اختصاص داده است .بیشترین مورد آن راجاع باه بزهکااری جواناان ،اتال،
دزدی تخلفات شرکتها و ...است .این گزاش ها گاه بسیار شابیه باه گازارشهاای بخاش
حوادث دیگر روزنامهها می شود که با آب و تاب فراوان به موضوعات شا و برگ میدهاد.
این اسمت نیز مخاطبان خاص خود را دارد.
موارد دیگر اعتیاد ،فقر و بیکاری است که به ترتیب  5 ،6و  4درصاد مقاو ت را باه
خود اختصاص داده اند .هر کدام از این موارد به عنوان معضالت اجتماعی باه آن پرداختاه
شده است که گاه با داستانهای تکان دهندهایی همراه شده است .گزارشات مربوط باه آن
هم بیشتر حالت توصیفی است و به چگونگی رخداد این رویدادها مایپاردازد و کمتار باه
دنبال علتیابی و چرایی این معضالت است .این موضوع یکی از ایارادات مهام ایان گوناه
نشریات در پوشش این رویدادهاست.
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جدول ( :)2بازنمایی شخصیتها بر حسب جنسی
جنسیت

فراوانی مطلق

درصدفراوانی مطلق

مؤنث

92

58

مذکر

61

38

سایر

7

4

جمع

160

100

مسأله بعدی که مورد توجه ارار گرفته است ،بازنمایی جنسیت شخصیتهاا در ایان
مجالت است .به وااع شکل بازنمایی شخصیتها تا حدی میتواند گاروههاای هادف ایان
نشریات را مشخو کند .همانطور که جدول با نشاان مایدهاد  58درصاد از بازنماایی
شخصیتها مؤنث هستند .این امر میتواند به گونهایی نشان از مخاطبان هدف ایان نشاریه
باشد ،و زنان بیشتر مورد توجه آنان باشد .جانس ما کر  38درصاد بازنماایی مرباوط باه
شخصیتها را به خود اختصاص داده است و  4درصد دیگر آن مواردی است که جنسایت
آنان مشخو نیست و تحت عنوان کودکان ،پیران ،فرزندان و  ...از آنها نام برده میشود.
جدول( :) 3با زنمایی شخصیتها بر حسب طبقه سنی
طبقه سنی

فراوانی مطلق

درصد فراوانی مطلق

کودك و نوجوان

40

25

جوان

62

39

میانسال

32

20

سالخورده

26

16

جمع

160

100

این جدول نیز به بازنمایی طبقه سنی افاراد در ایان نشاریه مرباوط مایشاود ،کاه
بیشترین میزان بازنمایی طبقه سنی مربوط میشود به اشر جوان که  39درصد را به خود
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اختصاص داده است و به دنبال آن کودکان و نوجوانان با  25درصد ،میانسال باا 20درصاد
و سالخوردگان 16درصد ارار دارند .این امر نیز میتواند نشان از جهتگیری جاوان پساند
این نشریه داشته باشد که بیشترین میزان مخاطبان خود را نیز از این طبقه سنی انتخاب
کرده است و یا سعی اش در ج ب این گروه سنی از مخاطبان بوده است.
جدول( :)4قربانیان بازنمایی شده بر حسب جنیست
قربانیان

فراوانی مطلق

درصد فراوانی مطلق

زن

17

38

مرد

10

23

کودکان

12

27

زن و مرد

5

13

جمع

44

100

این جدول مربوط میشود به کسانی که در جریان از هم پاشیدگی خانوادهها ارباانی
شده اند .از دیدگاه این نشریه اربانیان اصلی فروپاشی خانواده زنان هستند کاه میازان 3۷
درصد آن را در این نشریه به خود اختصاص داده است ؛ این میازان بارای ماردان باه 23
درصد میرسد .مقدار آن برای کودکاان  2۷درصاد اسات البتاه باا توجاه باه اینکاه اکثار
خانوادهها ابل از صاحب فرزند شدن از هم میپاشند ،در اکثر خانوادههای صااحب فرزناد،
فرزندان اربانیان اصلی از هم پاشیدگی خانواده محسوب مایشادند .در  13درصاد ماوارد
دیگر زنان و مردان به طور مشترکی متضرر شدهاند .بازنمایی این امار در نشاریه باه نظار
میرسد تا حدود زیادی بر وااعیت جامعه منطبق باشد و زناان را اربانیاان اصالی الماداد
کرده است و به وااع هشداری است برای مخاطبان آن ،که آنهاا را از مضارات اصالی ایان
فروپاشی و صدمات آن بر ح ر میدارد.
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جدول( :)5شیوه ها و سبکهای ارائه مطالب

سبكها و شيوه هاي ارائه

فراوانی مطلق

درصد فراوانی مطلق

داستان

35

28

گزارش

29

23

اخبار

32

26

ساير

28

23

جمع

124

100

در این اسمت به سبکها و شیوههای ارا ه مطالب و رویدادها پرداختاه شاده اسات.
در این میان االب داستان بیشترین موارد را با  28درصاد ماوارد باه خاود اختصااص داده
است  .محتوای داستانها غالبا آمیختهایی از محتواهای عقالنای و احساسای اسات کاه در
پایان داستان با اضاوتی ارزشی از سوی راوی به پایان میرسد .غالب مقاو ت مرباوط باه
ازدواج و یا طالق در این شیوه و سابک ارا اه مایشاود و گااهی نیاز مساا ل و مشاکالت
خانوادهها سو یا آداب و رسوم در غالب این داستانها توضیح داده میشاود  .بخاش اخباار
 26درصد موارد را به خود اختصاص داده اسات  .غالاب گازارشهاای خباری مرباوط باه
بزهکاریها ،اخباری درباره خودکشی ،اعتیاد ،نر هاای بیکااری  ،ازدواج و یاا طاالقهاای
عجیب و  ...تشکیل میدهد  .نمونه دیگر استفاده از شیوه گازارش نویسای اسات کاه 23
درصد موارد را در بر میگیرد .این گزارشها که اکثر آنها از دادگاههای کشور تهیاه شاده
است ،در اکثر موارد مربوط به از هم پاشیدگی خانوادهها ،گزارشهای طالق  ،بزهکااریهاا
و درگیریها و مشکالت مربوط به خانوادههاست که با لحن تأسفباری بیان مایشاود کاه
گاه در پایان با نکتهایی اخالای از سوی راوی به پایان میرسد .از ساایر سابکهاای ارا اه
مطالب (مصاحبهها ،سمینارها ،دانستنیها،و )...نیز به میزان  23درصد استفاده شده اسات
که در اکثر موارد موضوعات آن راجع به تکثرهاای فرهنگای اجتمااعی کشاور ،معضاالت،
عجایب ،در مورد مسا ل اجتماعی و ...می باشد .همانطور که مشاهده میشود از سبکهای
گوناگونی برای ارا ه مطالب برای پوشش رویدادها و مسا ل اجتماعی اساتفاده شاده اسات
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،که هر کدام از این سبکها مخاطبان و عالاهمندان خاص و مربوط به خود را دارا هستند.
برای مثال انتظار میرود که زنان با توجه به بعد احساسی بودن بیشتر سبکهای داساتانی
را بپسندند ،هر چند که نمیتوان آن را به صورت دایقی دستهبندی کرد.
وضعیت شبکههای اجتماعی مجازی و برتری حوزه سرگرمی
عمدتا دادههاای زیاادی دربااره میازان و ناوع اساتفاده و حتای اهاداف اساتفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی وجود ندارد .چند دلیل برای این وضعیت میتاوان ذکار کارد.
اول آنکه پژوهشی جامع که تمام کشور و یا حتی کالنشهر تهاران را پوشاش دهاد انجاام
نشده است .در صورت اجرای چنین پژوهشی ،عمدتا به علت اجارای آن توساط نهادهاای
دولتی در اختیار عموم مردم ارار ندارد و یا منتشر نشده است.
دوم اینکه اکثر پژوهش ها مربوط به پایاننامههای دانشجویی اسات کاه باه صاورت
جزیی و یک گروه هدف خاص مثل دانشجویان را هدف ارار میدهد .بنابراین اابل تعمایم
به کل جامعه و یا شهر تهران نیست .با این حال برخی پژوهشها و مصاحبههای مسئو ن
وجود دارد که میتواند شمایی کلی و اابل اتکا درباره وضعیت شبکههای اجتماعی را ارا اه
دهد .در ادامه سعی خواهیم کرد که به این مسا ل بپردازیم.
بیش از نیمی از ده سایت اول پربازدید در کل دنیاا از اناواع رساانههاای اجتمااعی
هستند که بیشترین کاربران را به خود جا ب کاردهاناد (اکباری تباار و اساکندری پاور،
 113 :1392،تا  .)142این در حالی است که دسترسی به اغلب آنها در ایران با محدودیت
رو به روست .انواع گوناگون رسانههای اجتماعی که در نمودار زیر نیز اابل مشاهده اسات
را بر اسا کارکرد اصلی هر نوع رسانه اجتماعی ،متمایز کرده و در دستهای مشخو ارار
میدهند ،به عنوان مثال شبکهسازی و برااراری ارتباطاات اجتمااعی ،میکروبالگیناگ و
انتشار نوشتههای کوتاه ،مکالمه و تعامل در اسمت ایجاد ارتباطات  5ارار گرفته و اولویت
استفاده از انواع مختلف رسانههای اجتماعی در این بخش براراری رابطه است .به واااع در
اغلب این شبکهها چندان توجه چندانی به مسا ل جدی نمایشاود و یاا دسات کام ایان
مطالب در اولویت کاربران آن ارار ندارد.
بر اسا آمار سایت الکسا ،ج ابیت شابکههاای اجتمااعی در ایاران نیاز بیشاتر از
بسیاری سایتهای دیگر بوده و با وجود فیلتر بودن برخی از این شبکهها ،آمار مراجعه به
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آنها همچنان اابل توجه میباشد؛ نمونههای ایرانی شبکههاای اجتمااعی نظیار کلاوب و
فیسنما (که طبق آمار الکسا  2دهمین و ششمین سایت پر بازدید در کشور ایران اسات)
نیز در کشور ما مورد اابال بسیارِ افراد استفادهکننده از اینترنات اسات .بناابراین در ایان
گزارش شبکههای اجتماعی به عنوان زیرمجموعهای از جامعه در نظر گرفته شده کاه در
آن افراد به زندگیای موازی با زندگی بیرونی خود در جامعه وااعی میپردازند و باا افاراد
دیگر ارتباط برارار میکنند.
نکتهای که در خصوص کاربران رسانههای اجتماعی و باه طاور کلای فنااوریهاای
اجتماعی باید مد نظر داشت این است که این کاربران به یک انادازه در ایان رساانههاای
اجتماعی فعالیت و مشارکت ندارند و بر اسا سناریوی متفاوت هر کدام از این رسانههاا
و میزان ج ابیت موضوع فعالیت و محیط و رابط کاربری و اجزای آنها افراد مختلف میزان
متفاوتی از مشارکت در آنها نشان میدهند.
البته این موضوع از ویژگیهای شخصی افراد نیز تأثیر مایپا یرد ،بادین معناا کاه
برخی از افراد به طور کلی در انواع گوناگون رسانههای اجتماعی بیشتر مشاهدهگر و ناظر
فعالیت دیگران هستند ،و یا برخی افراد فقط به اشتراکگ اری و باز نشر محتوا پرداخته و
تولیدکنندگان محتوای فعالی نیستند.
وضع استفاده از اینترنت در دنیا
با تمرکز خااص بار شابکههاای اجتمااعی مجاازی ،وضاع فعلای اساتفاده از ایان
تکنولوییها را در االب آمار و اطالعات مشاهده کنیم.
ابتدا آمارهای موجود از چگونگی و اشرهای استفاده کننده از اینترنت و شبکههاای
اجتماعی مجازی در دنیا ،ارا ه شده سپس نتایج مطالعات مؤسساه تحقیقاات اینترنات و
پرویه زندگی آمریکایی پیو که یکی از مؤسسات بسیار فعال در زمینه مطالعاه اینترنات و
چگونگی استفاده افراد از آن است در االب برخی از جدیدترین آمارهای ایان مؤسساه در
زمینه اشرهای مختلف کاربران اینترنت و بهرهگیری آنها از فناوریهای مختلف اجتماعی
و شبکههای اجتماعی مجازی ارا ه گردیده است که امکان مقایسه و ارا ه فراتحلیلی از این
آمار و اطالعات مهیا گردد.
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آمارهای داخلی موجود از کاربران اینترنت در ایران
همانطور که از آمار و اراام ارا ه شده در جدول با نشان میدهد چناین برمایآیاد
روند افزایش استفاده از اینترنت در دنیا بسیار سریع بوده است.
اما در خصوص آمار کاربران ایرانی اینترنت به مانند اغلب حوزههای مسا ل اجتماعی
اطالعات و آمار اابل اتکا و دایق کمتر در دساتر اسات ،طباق آماار ساامانه مادیریت
ضریب نفوذ اینترنت کشور تغییرات این ضریب نفوذ در چند سال اخیر در کشور باه اارار
نمودار زیر است.

طبق نمودار مشخو است که ضریب نفوذ اینترنت در کشور از بایش از  20درصاد
در سال  8۷به بیش از  61/06درصد در سال  91رسیده است و تعداد کاربران اینترنت بر
اسا

این آمار  45884144نفر میباشد.

اما با این حال طبق آماری که در  31فروردین  1392از سوی خبرگزاری مهر و باه
نقل از مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) -یکی از مراکز فعال در زمینه ارا ه آمار و
اطالعات و بررسی چگونگی بهرهگیری از اینترنت و فضاای مجاازی در ایاران ،ذکار شاده
است ،مشخو گردیده که  60درصاد ماردم از اینترنات اساتفاده مایکنناد 40،درصاد
کاربران اینترنت در گروه سنی 20تا  29سال ارار دارند و اینترنت موبایل بیشترین میزان
اتصال به اینترنت در ایران را دارد .این مرکز شمار کاربران اینترنت در ایران را تا پایاان 6
ماهه نخست سال  91بالغ بر  45میلیون و  5هزار و  644نفر اعالم کارده اسات کاه باه
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وسیله پارامترهایی چون اینترنت دایل آپ ،اینترنت ،وایمکس و فیبار باه شابکه متصال
میشوند .براسا

این آمار ضریب نفوذ اینترنت در کشور  GPRS ،59/5اینترنت موبایل ،

ADSLتشکیل میدهند؛ به ایان ترتیاب حادود  2۷میلیاون و  581هازار و ۷99 GPRS
درصد است که  36/46درصد آن را کاربران اینترنت موبایل کاربر با موبایال باه اینترنات
متصل میشوند .رده سنی  18تا  24سال بیشترین تعداد افراد را داشته است.
اما در مورد شیوهها و میزان ساعت استفاده از اینترنات باه طاور عاام و شابکههاای
اجتماعی مجازی به طور خاص آمار دایق در دستر نیست.
با این حال ،ر یس مرکز رسانههای دیجیتال ضمن ارا ه آمار استفاده کااربران ایرانای
از شبکههای اجتماعی و بازیهای رایانهای گفت :ایرانیها حدود  5تا  9ساعت واات خاود
را در شبکههای اجتمااعی مایگ رانناد .ساید مرتضای موساویان ،ر ایس مرکاز فنااوری
اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد اظهار داشاته اسات  4,5میلیاون دانشاجو در
کشور وجود دارد که  40درصد آنها را دانشجویان رشتههای مهندسی تشکیل میدهناد و
از این تعداد  1۷درصد ،دانشجویان حوزه برق و کامپیوتر هستند .وی باا اشااره باه تغییار
روند اطب های ااتصادی بازار به سمت توسعه خدمات و جایگزینی خدمات باا  48درصاد
به جای صنعت و کشاورزی ،گفت :آمارهای غیررسمی از ضریب نفوذ  80درصدی اینترنت
در کشور حکایت دارد و این درحالی اسات کاه متوساط اساتفاده از اینترنات در دنیاا 46
درصد است .در همین حال این آمارها از وجاود  40میلیاون گوشای هوشامند در کشاور
حکایت دارد .ر یس مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد اضافه کارد:
 53درصد مردم ایران حداال عضو یک شبکه اجتماعی هستند و  ۷2درصد جوانان  18تاا
 29سال در این شبکه های اجتماعی عضویت دارند .بررسیها نشان میدهد که به صاورت
میانگین ایرانیها  5تا  9ساعت در روز در شبکههای اجتماعی حضور دارند و میانگین ایان
حضور در دنیا  16ساعت در ماه است.
چرا شبکههای مجازی تا این حد اهمیت یافتهاند؟
با توجه به اینکه امروزه تلفنهای هوشامند بای شاک مهامتارین ابازار تکنولوییاک
ارتباطی در جهان معاصر محسوب میشوند و زندگی روزمرز انسانها را کامال تحات تاأثیر
خود ارار دادهاند تالش برای انجام مطالعه دربارز تأثیرات و پیامدهای اجتماعی و فرهنگای
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آنها امری ضروری و با اهمیت محسوب میشود .اگر موضوع را تادایق نمااییم مایتاوانیم
بگوییم که شبکههای اجتماعی موبایلی مهمترین پدیدهای هساتند کاه صارفا باه واساطه
تلفنهای هوشمند ممکن شدهاند .یعنای اینکاه کااربران مایتوانناد باا اساتفاده از اناواع
کامپیوترهای اابل حمل از امکانات مشابهی با امکانات تلفنهای هوشمند برخوردار گردند.
همگی از این امر آگاه هستیم که نهادهای مرتبط باا فرهناگ و ارتباطاات در ایاران
سعی دارند این میدانهای اجتماعی را به شکلی آمرانه و از طریق ارا اهی الگوهاای معیاار
اید ولوییک کنترل نمایند .با توجه به وااعیتهای تکنولوییک در زمینۀ رسانه تاا پایش از
ظهور پدیدههای تکنولوییکی همچون وب  2و به خصوص شبکههاای اجتمااعی موباایلی،
این شیوه از مدیریت فرهنگی و ارتباطی تا حدی میتوانست در تحقق اهاداف خاود کاارا
باشد .به عناوان نموناه در تلویزیاون ،روزناماه ،کتااب و حتای وب 1باا توجاه باه شایوز
سازمانیابیشان می توان این نوع از مدیریت آمرانه و مبتنی بر الگوهای فرهنگ رسامی را
اعمال کرد .اما با توجه به اابلیتهای تکنولوییکی وب  2و به خصوص شبکههای اجتماعی
موبایلی این شیوه از مدیریت از با به پایین امری بیمعناا و غیار اابال تحقاق محساوب
میشود .دایقا مسألهی تحقیق حاضر در همین نقطه است که شکل میگیرد .باه عباارتی
امروزه به واسطهی امکانات این شبکهها مصرف کنندگانِ پیامهای از با تولیاد شاده ،باه
تولید و توزیع کنندگان پیام تبدیل شدهاند و به جای ارتباطات عمودی نوعی از ارتباطاات
افقی شکل گرفته است .همین امر باعاث شاده کاه ایان پدیادهی ناو کلیات فرهنگای و
اجتماعی و نوع مدیریت غالب آن را به چالش بکشد .بیشک همین امر است کاه تاأثیرات
چنین شبکههایی را به عنوان یک مسألهی اساسی مطرح ساخته است .بناابراین مساألهی
تحقیق حاضر در تضاد میان دو شیوهی انتقال پیام فرهنگی نمود پیدا مایکناد .از یکساو
شیوهی تولید پیام از با به پایینی که نهادهای فرهنگ رسمی از آن پیروی میکنند .ایان
شکل از مدیریت فرهنگی کامال با همان نگاه نخبهگرایانهای که روزنامهها به طور خااص و
رسانهها به طور عام را به دو دسته زرد و وزین دستهبندی میکرد همخوانی دارد .از سویی
دیگر شیوهی انتقال پیام سیالی که به واسطهی چنین شبکههایی ممکن شاده اسات کاه
چندان جدی نیست و نفس رابطه گاها بر محتوای پیامها پیشی میگیرد .ااعدتا در چنین
روابطی ،این شبکهها جایگاه چندان مناسبی برای پرداختن به امور جدی و رسمی نیست.
بر اسا جایگاهی که این شبکهها در زندگی روزمره ما پیدا کردهاناد ایان مفارو
مطرح میشود که تأثیرات این تکنولوییها بسیار پیچیده و چناد بعادی باوده و بایساتی
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بتوان همزمان تأثیرات مختلف آن را مد نظر ارار داد .اولین بعد چنین تأثیراتی باه مساأله
نفس استفاده از این تکنولوییها مربوط میشد .به این معنا که صرف نظر از محتوایی کاه
رد و بدل شده و به اشتراک گ ارده میشود ،تکنولوییها میتوانند تاأثیرات و باه تباع آن
تغییراتی در حیات اجتماعی ما ایجاد کنند .به وااع استفاده همه جایی از تکنولویی ،چناد
رسانهای بودن آن ،میزان زیاد استفاده و  ...همگی بر سبکهای زندگی ،فراغتی ،تفریحای،
علمی و  ...تأثیر خواهند گ اشت.
دادههای به دسات آماده (مارادی ۷1 :1395 ،تاا  )۷6نشاان مایدهناد کاه اغلاب
متخصصان معتقدند شبکههای اجتمااعی موباایلی صارف نظار از محتوایشاان مایتوانناد
تغییراتی را در هویت ایجاد نمایند .چناین ایادهای کاه عمادتا متاأثر از مکتاب تورنتاو و
جبرگرایی رسانهای است .برای مثال مکلوهان در کتاب «بارای درک رساانههاا» معتقاد
است که رسانه همان پیام است؛ زیرا یک رسانه میتواند سبک روابط انسانی را شکل دهد
و معیارهای عملکردهای موجود در این روابط را مشخو کناد؛ بایآنکاه محتاوا یاا نحاوه
استفاده از آن بتواند تأثیری بر طبیعت روابط انسانی بگ ارد .به وااع همچون ماکلوهاان،
بسیاری از پاسخگویان ما نیز معتقد بودند کاه مساأله در اینجاا تغییراتای اسات کاه ایان
رسانهها در سبکهای بازنمایی و نیز روابط انسانی به وجود میآورند.
همچنین مکلوهان ذات تکنولویی را دربردارندهی فرهنگ و پیام خاصی میداند که
موجب تغییر در معیارها ،آهنگ حرکات و مادلهاای زیساتی انساان مایشاود .از جملاه
مصادیقی که مکلوهان برای درک بهتار مطلاب ذکار مایکناد ،روشانا ی بارق و اناریی
الکتریکی میباشد .وی در کتاب «برای درک رسانهها» در اینباره میگوید :پیام روشانا ی
برق همانند پیام انریی الکتریکی است و تنها از نظر کاربردی تفاوتهایی دارناد؛ ولای هار
دوی آنها زمان و فضا را در جامعه دگرگون میکنند .ایان کاالم ماکلوهاان حااکی از آن
است که روشنایی برق و انریی الکتریکی ،که هر دو از تکنولویی بشری به شمار میروناد،
در اجتماع تغییر فرهنگی پدید می آورند و بر فرهناگ زنادگی بشاری تاأثیر مایگ ارناد.
بنابراین اگر چه تکنولویی منبعث از ذهن و عمل انسان است؛ ولی انساان هار دوره ،خاود
زاییده تکنولویی زمان خویش است و به عبارت دیگر ،هر تکنولویی ،بشر را باه تادریج در
فضای تازهای ارار میدهد و هر فضای تازه ،عاملی تعیینکننده در سرنوشت و زندگی بشر
به شمار میرود.
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چنین ایدهای به این امر منجر خواهد شاد کاه باا پیشارفت تکنولاویی و تغییار در
تکنولوییهای ارتباطات ما بایستی شاهد تغییر در هویتهاای افاراد و باه ویاژه در ایاران
باشیم .به تعبیری صرفنظر از اینکه در ایان شابکههاا محتاوای ما هبی یاا غیرما هبی،
رسمی یا غیررسمی ،اخالای یا غیراخالای ،بومی یا غربی و  ...انتشار یاباد ،در هار صاورت
این شبکهها تأثیرات خاص خود را بر هویت میگ ارند.
مسأله بعدی مربوط میشود به تفاوت شبکههای اجتماعی مجازی مبتنی بار وب دو
با سایر رسانهها و به خصوص وب  .1به وااع مفرو این ایده این است که وب  2به علات
ماهیت تکنولوییکی خاص خودش ،ممکن است تأثیراتی متفاوت باا ساایر رساانههاا و باه
خصوص وب  1داشته باشد .دروااع مفهوم وب 2به این معناست که با گسترش اینترنات و
افزایش کاربران ،دیگر کاربران تنها به خواندن اطالعات اکتفا نمیکردند بلکه باه نوشاتن و
تبادل اطالعات با کاربران مختلف نیز عالااهمناد باودن و بادین ترتیاب مبحاث وب 2در
اینترنت و طراحی سایت مطرح شد .وب دو بر خاالف ساایر رساانههاا معطاوف باه ارا اه
اطالعات با مخاطبان نبود ،بلکه عمدتا فضایی در اختیار کاربران ارار میدهد تا بتوانند باه
تسهیم و اشتراک گ اری اطالعات بپردازند .از این رو تا حادودی محتاوای ارا اه شاده باه
نوعی بازنمایی هویت خود افراد خواهد بود .در هماین راساتا تفااوتهاای زیاادی توساط
متخصصان بیان شاد .اابال حمال باودن ،هماه جاایی و هماه مکاانی باودن ،دسترسای
همیشگی ،چند رسانهای و  ...همگی از مهمترین موارد مطرح شده بودند.
شبکههای اجتماعی مجازی پایگاه یا مجموعه پایگاههایی هستند کاه امکاانی فاراهم
می آورد تا کاربران بتوانند عالاهمندیها ،افکار و فعالیت هاای خودشاان را باا دیگاران باه
اشتراک بگ ارند و دیگران هم این افکار و فعالیتها را با آناان ساهیم شاوند .یاک شابکه
اجتماعی ،مجموعهای از سرویسهای مبتنی بر وب است که این امکاان را بارای اشاخاص
فراهم میآورد که توصیفات عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند ،یا با دیگار اعضاای
شبکه ارتباط برارار کنند ،منابع خود را با آنها به اشاتراک بگ ارناد و از میاان توصایفات
عمومی دیگر افراد ،برای یافتن اتصا ت جدیاد اساتفاده کنناد (شاوارتز 165 :2014 ،تاا
.)186
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نتیجهگیری
مهمترین و بیشترین مسألهای که در این پژوهش مورد تأکیاد باوده اسات تغییارات
پارادایمی در نوع نگاه به رسانهها در عصر حاضر و تأثیر بسیار زیادی شبکههای اجتمااعی
بر آن بوده است .همانطور که در بخش نظری نیز توضیح داده شد ،تغییر نگاه به رسانههاا
و جایگاه آنها در جامعه و تقسیمبندی آن به دو بخاش رساانههاای زرد و وزیان متاأثر از
عوامل متعددی است .تغییرات تکنولوییاک ،تغییار در ماهیات جامعاه ،تکثار رساانهای و
مهمتر از همه ورود شبکههای اجتماعی مجازی که کاربران ،خودشان تولید کنناده اصالی
محتواهای آن هستند ،از مهمترین د یل در این تغییر پارادایمی است.
نفوذ با ی شبکههای مجازی و برتری آن بر سایر رسانهها باعث شده تا امروزه شکل
جدیدی از اجتماعات ˚عمدتا مجازی -شکل بگیرد کاه عمادتاً در بساتر کاالن شاهرهای
بزرگ ر میدهد .بدون اینکه بخواهیم درگیر این بحث شویم که آیا شبکههای اجتمااعی
مجازی نسل دوم موجد شکلگیری چنین اجتماعاتی شدهاند (جبرگرایی تکنولوییاک) یاا
اینکه این اجتماعات برای اهداف خود چنین ابزارهایی را در خدمت گرفتهاناد ،اماا رابطاه
نزدیکی بین این اجتماعات عمدتاً مجازی و شبکههای اجتمااعی مجاازی وجاود دارد .باه
وااع به نظر دوره دومی در رابطه با عصر جهانیشدن در حال شاکلگیاری اسات کاه امار
محلی بر امر جهانی تقدم پیدا میکند .اما ایان اماور محلای ،بایش از هار چیاز از هماان
ابزارهای جهانی استفاده میکنند.
مسأله این است کاه باا وجاود چناین تکنولاوییهاایی ،حتای نشاریات چااپی نیاز
نمی توانند به همان روال اادیمی خاود اداماه دهناد .توجاه باه نقاش ،نیازهاا ،مساا ل و
مشکالت روزمره مردمی که به صورت انالین و روزمره از این رسانهها اساتفاده مایکنناد،
رمز ماندگاری آنها خواهد بود.
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