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چکيده

در عصر حاضر شتاب پيشرفت هاي تكنولوژي شدت يافته و درك پيامدهاي استراتژيك تكنولوژي
خصوصا براي مديران رسانه اهميت زيادي پيدا كرده است .امروزه وظيفه يك مدير رسانه اي تبديل تكنولوژي
به يك مزيت رقابتي است .تكنولوژي مي تواند خود به عنوان هدف يا محصول نهايي مورد استفاده قرار گيرد .با
ظهور پديده هم گرايي که به واسطه ديجيتالي شدن امکان پذير شده است شكل جديدي از رسانه ها ظهور يافته
و بايستي مديران رسانه با آينده نگري ،محيط رسانه اي را به خوبي مورد تحليل قرار دهند و از روند تغييرات
پيش رو اطالع حاصل نمايند تا بتواند براي منطبق كردن سياست ها و راهبرد هاي رسانه اي با شرايط آينده
برنامه ريزي كنند .با توجه به توسعه زير ساخت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و افزايش كاربران اينترنت
دركشور ما ايران ،نحوه تعامل مخاطبان با فناوري هاي نوين رسانه اي نياز به سياست گذاري مدون دارد تا با
توجه به عاليق و خواست مخاطبان ايراني راهبردي مناسب براي پذيرش و انتقال فناوري هاي نوين رسانه
در سطح فردي تدوين گردد به اين منظور مقاله حاضر با رويكرد پژوهش كيفي ،اثر هم گرايي بر ويژگي هاي
مخاطب ،محتوا و فناوري رسانه هاي نوين را مورد بررسي قرار داده و ابعاد و چارچوب هاي پذيرش ،انتقال
و اشاعه فناوري هاي نوين رسانه اي را از ديدگاه خبرگان صنعت رسانه معرفي خواهد نمود و در نهايت مدلي
راهبردي برگرفته از تاثير هم گرايي بر پذيرش و انتقال فناوري هاي نوين رسانه اي تبيين خواهد گرديد.
واژ گان کليدی :هم گرايي رسانه ای ،رسانه نوين ،پذيرش فناوري ،اشاعه نوآوري ،راهبرد رسانه
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مقدمه:

پيشرفت هاي تکنولوژي و هم گرايي تکنولوژي در تغيير ساختاري رسانه اي از مؤلفه هاي مهمي به شمار
مي آيند .اين تغيير ساختار تحت تاثير ديجيتالي شدن به وقوع پيوست .فرآيندي كه مرز ميان سرويس هاي رسانه
اي الكترونيك را در هم شكست و سبب ظهور شكل نويني از رسانه ها گرديد(بابايي .)101 ،1392،در چنين
شرايطي ،وقتي تكنولوژي وارد مي شود ،پيش فرض عقالني ،استفاده از تكنولوژي جديد و پذيرش آن است .اما
در اين مسير محرك ها و موانعي براي پذيرش تكنولوژي هاي نوين وجود دارد كه در برنامه ريزي استراتژيك
رسانه تاثيرگذار خواهد بود و در نهايت منجر به تصميم گيري براي استفاده يا عدم استفاده از يك تكنولوژي
جديد خواهد شد(آلبران .)297 ،2004 ،1رسانه هاي آنالين متعددي در طي ساليان گذشته ظهور و بروز يافته اند
كه بخشي از اين رسانه ها توسط مخاطبان مورد پذيرش واقع شدند و بخشي ديگر نيز در ميان راه از گردونه رقابت
خارج گرديدند (باقرزاده.)5 ،1392،
مديران رسانه بايد همواره با آينده نگري محيط رسانه اي را به خوبي مورد تحليل قرار دهند و از روندها و
تغييرات پيشرو ،اطالعات دقيق حاصل كنند تا بتوانند براي منطبق كردن سياست ها و راهبردهاي رسانه اي با
شرايط آينده برنامه ريزي كنند (فرهنگي .)2 ،1388 ،با توجه به تغييرات ژرفي كه انفجار اطالعات در ابعاد زندگي
انسان به وجود آورده است ،بي شك در ماهيت رسانه ها و چگونگي اداره آنها تغييرات ژرفي رخ خواهد داد .از
اين رو بررسي پذيرش ،انتقال و اشاعه فناوري هاي نوين رسانه اي گام مهمي در شناسايي روند ورود و انتشار اين
فناوري ها در سطح جامعه می باشد.
كشور ايران يك كشور بسيار متكثر است و از تنوع قومي ،زباني ،تحصيلي و طبقاتي برخوردار است چنين
امكاني به فضاي رسانه اي فرصتي بي نظير مي دهد كه حضور خود را در ميان گروه هاي كوچك جامعه كه تا كنون
عالئـق خـود را از رسانه هاي تخصصي جستجو مي كردند ،پر رنگ تر سازد (حیدری .)1390 ،در ايران به علت
توسعه زير ساخت هاي فناوري اطالعات ،سطح باالي دانش و آگاهي ،دسترسي به اينترنت ،رسانه هاي نوين،
نفوذ بسيار قابل مالحظه اي يافته و ابعاد مختلف زندگي مردم را نيز تحت تاثير خود قرار داده است .بر اساس آمار
مندرج در سايت جهاني «اينترنت» در سال  2015مشخص است كه خاورميانه با ضريب نفوذ  52.2درصد ،از
متوسط ضريب نفوذ اينترنت در دنيا كه  46/4در صد مي باشد به طور قابل توجهي باالتر و ايران نيز با ضريب نفوذ
 57.3از متوسط خاورميانه نیز باالتر است كه اين آمار نشان دهنده عمق نفوذ اينترنت در زندگي كاربران ايراني
در مقايسه با ساير كشور هاي اين منطقه است.
گسترش فناوري هاي نوين اطالعات و ارتباطات و اينترنت در كشور ،سبب تغييرات بزرگي در صنعت
1- Albarran
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رسانه شده است و ابعاد اساسي فناوري هاي نوين كه در رسانه هاي جديد به خوبي نمود پيدا كرده اند که عبارتند
از :ديجيتالي بودن محتوا ،تعاملي بودن ،محتواي شخصي سازي شده ،آني بودن و مستقيم بودن .در نتيجه چنين
ويژگي هاي محيط رسانه اي بسيار متفاوت از گذشته مي باشد و دست اندركاران رسانه با مخاطباني مواجه هستند
كه به طيف وسيعي از رسانه هاي رقيب دسترسي دارند .از اين رو حفظ مخاطبان در چنين شرايط متغيري بسيار
دشواراست(روشندل.)1390 ،چنان كه مديران رسانه اي براي پا برجا ماندن ،نيازمند شناخت دقيق از تحوالت
و در نظر گرفتن سياست ها و راهبردهاي جديدي است .براي تعامل با شرايط فضاي حاكم بر محيط رسانه هاي
نوين ،مديران و سياست گذاران رسانه اي بايد خط و مشي مناسبي را اتخاذ نمايند .بنابراين تحقيق پيش رو با
بررسي ابعاد پذيرش ،انتقال و اشاعه فناوري هاي نوين رسانه اي در كشور اقدام به شناسايي عوامل موثر نموده
و در چاچوبي مفهومي ،مدلي راهبردي براي مديريت فرايند پذيرش و انتقال فناوري رسانه از دیدگاه مخاطبان
ایرانی براي مديريت هرچه بهتر رسانه هاي نوين معرفي خواهد نمود.

مباني نظري

رسانه هاي نوين

به طور طبیعی تأثيرگذاري تحوالت ناشي از فنّاوري در رسـانه هـاي نـوين متفاوت است و تمامي آنها
را به شيوه يكساني تحت تأثير قرار نخواهد داد .چنان كه شدت تحوالت در بعضي رسانه بيشتر است و دست
اندركاران آن را ملزم مي كند كه مـدل كسب و كار خود را به سرعت و در كوتاه مدت تغييـر دهنـد در حـالي
كـه بـراي مـديران بيشتر رسانه ها فرصت بيشتري جهـت توسـعه و ايجـاد راهبردهـاي جديـد فـراهم مي
كند(فرهنگی .)28 ، 1388 ،اين تغييرات فناوري ،اثرات متفاوتي بر صنايع رسانه اي گذاشته است .به طوري که
برخي صنايع رسانه اي مانند صنعت موسيقي بيشترين تأثير را از تحوالت ناشي از ظهور رسانه هاي نوين به خود
ديـده است (آريس و بوگين  )61، 2005،1و يا برخي رسانه ها همانند روزنامه تحت فشار شديدي تغييرات ناشي
از ظهور فناوري هاي نوين رسانه اي هستند که در شكل زير تاثير پيچيدگي هاي فرايند توليد بر روند کسب و کار
رسانه ها نمايان مي باشد(المستد2و همکاران.)259، 2006،
2

1- Aris and Bugyn
2- Alberan
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شكل( :)1روند تغييرات ناشي از فناوري هاي نوين در رسانه هاي مختلف

هم گرايي رسانه اي

هم گرايي رسانه اي ادغام رسانه ها از طريق ديجيتالي شدن است كه صنايع رسانه اي ،هم گرايي رسانه اي
را با هدف توليد و انتشار انواع متنوعي از محتواي رسانه اي از طريق ابزارها و زيرساخت هاي تكنولوژيك در
جهت استفاده طيف متنوعي از مخاطبان ،دنبال مي كنند و تاثير فرايند هم گرايي بر محتوا ،مخاطب ،تكنولوژي
و صنايع رسانه اي در سال هاي اخير بسيار مبرهن است(روشندل .)39 ،1390،جنكينز در مورد هم گرايي رسانه
از پنج فرآيند نام مي برد كه عبارتند از :هم گرايي تكنولوژيك (ديجيتالي شدن) ،هم گرايي اقتصادي  ،هم گرايي
افقي صنايع ،هم گرايي اجتماعي چند وظيفه اي شدن ،هم گرايي فرهنگي (توليد مطلب توسط مخاطبان ) و هم
گرايي جهاني( دهكده جهاني مك لوهان) .جنكينز هم گرايي تكنولوژيك را محصول دگرگوني كلمات ،تصاوير
و صداها به اطالعات ديجيتال مي داند .به نظر وي هم گرايي تكنولوژيك موجب تسهيل در انتقال اطالعات در
بين رسانه هاي مختلف اعم از مكتوب ،راديو ،تلويزيون و آنالين مي شود(جنكينز ،ديوزه .)2008،13هم گرايي
اقتصادي به ادغام افقي صنايع و مفهوم مالكيت اشاره دارد .به طوري كه به كاهش هزينه هاي عملياتي و در نهايت
افزايش درآمدها منجر خواهد شد ،براي مثال امروزه كوالدزي2با توجه به چارچوبي كه جنكيز در برشمردن
ابعاد هم گرايي مدنظر قرار داده به تشريح بيشتر آن پرداخته و اين طور عنوان مي شود كه صنايع رسانه اي ،هم
1-Jenkins & duze
2- Koladze

تبيين مدل راهبردي براي مديريت فرآيند پذيرش ...

91

گرايي رسانه اي را با هدف توليد و انتشار انواع متنوعي از محتواي رسانه اي از طريق ابزارها و زيرساخت هاي
تكنولوژيك در جهت استفاده طيف متنوعي از مخاطبان ،دنبال مي كنند( كلين برگ.)2005 ،1
4

تئوري هاي پذيرش فناوري
تئوري عمل مستدل يا تئوري رفتار منطقي ،آجزن و فيشبين

2

اين مدل به منظور بهبود توانايي مدل نگرش نسبت به پيش بيني رفتار مصرف كننده ايجاد گرديده است .اين
مدل چارچوب مفهومي است كه تمايزات بين اعتقادات ،شيوه هاي نگرش و تمايالت و رفتار ها را ارائه مي كند.
مطابق مدل  ، TRAعملكرد فرد ،رفتار خاصي است كه با تمايالت رفتاري 3او تعيين مي شود و تمايالت رفتاري
نيز مشترك با شيوه نگرش شخص و هنجارهاي ذهني شكل مي گيرد (فليپس و همكاران .)18 ،1994،4طبق
اين مدل افراد به طور منطقي عمل مي کنند .اين نظريه تالش مي کند که رابطه بين عقايد ،طرز نگرش ها ،مقاصد
و رفتار را بشناسد .با توجه به مشکالت ناشي از پنهان بودن هميشگي نيات يک فرد ،نظريه عمل مستدل دو عامل
مفهومي وابسته را براي تشريح و بيان مقاصد فرد در نظر مي گيرد كه اين دو عامل طرز نگرش فرد نسبت به رفتار و
هنجارهاي ذهني مي باشد(براون.)41 ،2008،5

شكل( )2مدل تئوري عمل منطقي

تئوري پذيرش فناوري 6TAMونكاتش و باال)2008( 7

مدل پذيرش فناوري  TAMکه توسط « ونکاتش» و باال در سال 2008بيان شد ،بر اساس مطالعات گسترده
پيرامون مدل پذيرش فناوري شکل گرفته است .آنها نظريه پذيرش فناوري ثانويه و مدل تعيين کننده هاي درك
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 ترکيب کرده آن را مدل پذيرش فناوري  TAMنامیدند(آلرافي.)9 ،2005 ،
مدل پذيرش فناوري  TAMمدل کاملي از تعيين کننده هاي کاربرد فناوري است .نتايج به دست آمده از آن
نشان داد که:
•درك استفاده آسان و قابليت ارائه نتايج ،پيش بيني کننده هاي عمده درك سودمندي هستند.
•ارتباط شغلي بر درك سودمندي موثر است.
•خود اتکايي رايانه اي وترس از رايانه پيش بيني كننده هاي عمده درك استفاده آسان هستند.
•درك سودمندي قوي ترين پيش بيني کننده تمايل رفتاري است ( ونكاتش و باال.)273 ،2008،5

شكل( )3مدل پذيرش فناوريTAM

مدل يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري ونكاتش ،موريس و ديويس)2003( 1

تئوري يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري 2UTAUTدر سال 2003توسط ونكاتش و همكارانش در
جهت توسعه ،مدل پذيرش فناوري ارائه شد .مدل پذيرش فناوري را ديويس در سال  1985بر اساس تئوري
عمل مستدل ارائه كرد .اين مدل به صورت اختصاصي ،رفتارهاي اشخاص را در ارتباط با كاربرد كامپيوتر و
انواع فناوري هاي رايانه اي توضيح مي دهد(چوتتور .)14 ،2009 ،3اساس مدل پذيرش فناوري را دو تصور يا
عقيده خاص كه از عوامل اصلي مرتبط با رفتارهاي پذيرش رايانه هستند ،تشكيل مي دهد :سودمندي درك شده
و سهولت استفاده درك شده ،سودمندي درك شده احتمال ذهني شكل گرفته در كاربران درباره مفيد بودن يك
سيستم وابسته به فناوري است ،به اين ترتيب كه هر چه آن سيستم عملكرد كاري 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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ببخشد مفيدتر است و در نتيجه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد .سهولت استفاده درك شده ،احتمال ذهني
شكل گرفته در كاربران درباره آساني استفاده از يك سيستم وابسته به فناوري است ،به اين ترتيب كه هر
چه يك سيستم نياز به تالش كمتري براي يادگيري و استفاده داشته باشد ،بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد
(ونکاتش و همکاران .)425 ،2003 ،

شكل( )4مدل يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري

تئوري انتقال و اشاعه تكنولوژي

به منظور پذيرش فناوري بايستي كاربران در فرايند پذيرش مشاركت داده شوند تا از نظر رواني و ذهني
آمادگي پذيرش فراهم گردد .به طوري که پس از كسب آمادگي و پذيرش فناوري به منظور نهادينه شدن فناوري
در جامعه فرايند انتقال انجام مي گيرد (سريزدي .)2 ،2011،كاربران با ظهور فناوري هاي نوين به استفاده از
آن ترغيب خواهند شد و فناوري هاي نوين به علت عملكرد باال ،بهبود فعاليت ،دسترسي آسان و هزينه كمتر
جايگزين فناوري هاي قديمي مي شوند و كاربران نيز توانمندي مهارتي و ذهني خود را براي كسب  ،بومي سازي
و استفاده از تكنولوژي هاي نوين تقويت خواهند نمود.

مدل انتشار نوآوري راجرز (:)1995

انتشار نوآوري نظريه اي است که به چگونگي و چرايي پخش شدن يک ايدهي نو در سازمان ها و شبکه
هاي اجتماعي و فرهنگ مي پردازد .اين انتشار فرايندي است که يک نوآوري در طول زمان و با استفاده از کانال
هاي مشخص بين اعضاي يک نظام اجتماعي پخش مي شود .در اين نظريه ،پذيرش نوآوري به صورت يك
فرآيند جمع آوري اطالعات و كاهش عدم اطمينان با نگاه به سمت ارزيابي فناوري مدل مي شود .تصميم فرد
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براي اينكه از يك فناوري استفاده كند براساس دريافت هاي فرد از تكنولوژي مثل مزيت نسبي  ،سازگاري ،
پيچيدگي  ،قابليت آزمون پذيري و مشاهده پذيري مي باشد(چن  1و همکاران.)2006،
6

راجرز ،فرايند اشاعه نوآوري ها را داراي  5مرحله مي داند .گونه هاي گزينش کنندگان راجرز در همين
حال گزينش کنندگان نوآوري ها را براساس ميزان استقبالي که از نوآوري مي کنند به چند گروه طبقه بندي کرده
است.
نوآوران :پنج درصد جامعه افراد جسور و خطر پذير که بيش از بقيه عالقمند به آزمايش انديشه هاي
جديد هستند؛ اينها بيشتر به تکنولوژي مي پردازند و بيشتر براي پذيرش چيزهاي جديد سعي مي کنند.
پذيرندگان اوليه :ده درصد جامعه سريع وآگاهانه سازگار مي شوند .افراد محلي قابل احترام در نظام
اجتماعي بيشترين تعداد رهبران اجتماعي را شکل مي دهند.
اکثريت اوليه :چهل درصد جامعه افراد با فکر و نکته سنج که در موقعيت رهبران فکري نيستند و در اخذ
تصميم مالحظه کار بوده و با احتياط عمل مي کنند.
اکثريت ثانويه :چهل درصد جامعه افراد مردد و شکاک که به خاطر ضرورت هاي اقتصادي و يا افزايش
فشارهاي محيطي و اجتماعي نوآوري را مي پذيرند.
شكاكان :پنج درصد جامعه افراد سنت گرا و وابسته به محيط زندگي که اغلب گوشه گير بوده و در گذشته
سير مي کنند ( قاضي نوري و همکاران)73 ،1391،

مدل يكپارچه انطباق فناوري در محيط هاي رسانه اي (لين)2003،2

اين مدل براي انطباق فناوري در يك دامنه وسيع فردي و اجتماعي در محيط هاي رسانه مورد بررسي قرار
گرفت و مولفه هاي مدل به شش دسته اصلي تقسيم بندي گرديد كه عبارتند از :عوامل سيستم ،عوامل تكنولوژي،
عوامل مخاطب ،عوامل اجتماعي ،عوامل استفاده و عوامل انطباق.
عوامل سيستم  :نيروهاي نظارتي و سياست ،فرهنگ تكنولوژيكي ،روند صنعت و رقابت در بازار

عوامل اجتماعي :منابع ساختار اجتماعي (عقايد رهبران و ابزارهاي محيط جامعه انبوه ،نماد سازي رسانه )
عوامل تكنولوژيكي :ويژگي هاي فني تكنولوژي و درك مخاطب از اين ويژگي ها ،غني سازي رسانه،
سياليت رسانه
عوامل مخاطب :نگرش ها و ويژگي هاي شخصيتي مربوط به انطباق مخاطب با فناوري ،خود اثر بخشي،
تئوري كنش منطقي
1- Chen
2- Lin
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عوامل استفاده :بيانگر طيف وسيعي از شناخت مخاطبان ،عواطف و پاسخ هاي رفتاري به انطباق با فناوري،
لذت از استفاده ،جريان ارتباطات.
عوامل انطباق :احتمال انطباق ،نوآوري مجدد ،عدم انطباق پذيري ،عدم تداوم؛
تعامل اين شش عامل با همديگر بيانگر نقشه راه تعاملي انطباق فناوري در محيط هاي رسانه اي مي باشد
(آتکين و همکاران.)2015 ،1
7

شكل()5مدل يكپارچه انطباق فناوري در محيط هاي رسانه اي (لين)2003،

مدل تركيبي پذيرش فناوري اوليه و مدل انطباق STAM

2

مدل  STAMمتشكل از مدل اوليه پذيرش فناوري و مدل انطباق فناوري است كه با يك ماژول چند وجهي
از مالكيت اوليه به سمت پذيرش واقعي پيشرفت مي نمايد.در اين مدل فاكتور بهبود و پذيرش فناوري در بين
كاربران مسن تلفن همراه ارائه مي شود و شامل چهار فاز تخصيص (مالكيت)،فاز قابليت مشاهده (عينيت) ،فاز
ملحق شدن (مشاركت) و فاز انطباق و عدم انطباق مي باشد ( رنائود و بيلجون.)5 ،2008 ،3

شكل()6مدل تركيبي پذيرش فناوري اوليه و مدل انطباق (STAMرنالود و بیلجین )5 ،2008،

1- Atkin et al
)2- Senior Technology Acceptance & Adoption Model (STAM
3- Renaud & Biljon
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 .3روش اجراي پژوهش

راهبرد اجراي پژوهش ،روش كيفي و از نوع نظريه برگرفته از داده ها مي باشد و داده از طريق فرم مصاحبه
نيمه ساختار يافته به منظور پاسخ به سوال «عوامل موثر بر پذيرش و انتقال فناوري هاي نوين رسانه اي توسط
مخاطبان ايراني با رويكرد هم گرايي رسانه اي كدامند؟» گردآوري شده و نحوه انجام مصاحبه نيز به جزء يك
نفركه مصاحبه با او بصورت تلفني انجام شد ،با ديگر مشاركت كنندگان بصورت انفرادي و در محل كارشان
مصاحبه شد؛ كه جامعه آماري شامل اساتيد مديريت رسانه و علوم ارتباطات ،مديران روابط عمومي ،مطبوعات
و خبرگزاري ها و دانشجويان مديريت رسانه بود كه نمونه آماري ده نفر براي مصاحبه از بين آنها انتخاب گرديد و
از رويكرد هدفمند و غير احتمالي در انتخاب نمونه استفاده شد.

روايي و پايايي تحقيق كيفي

راهبردهاي بهبود روايي در پژوهش هاي كيفي عبارتند از :كمترين مداخله در توصيف ،سه سويه نگري در
روش ها ،سه سويه نگري در تحليل داده ها ،بازخورد مشاركت كننده .رائو و پري( )2003براي پايايي تحقيقات
كيفي ،راهكارهايي را ارائه نمود (رضوي و همکاران .)417 ،1392 ،در تحقيق حاضر از روش سازماندهي
فرايندهاي ساخت يافته براي ثبت ،نوشتن و تفسير داده ها استفاده شده است.در اجراي پژوهش ،دسته اول
سواالت مصاحبه پيش زمينه بودند كه اين پرسش ها بيشتر مربوط به دیدگاه مصاحبه شونده در زمينه رسانه
هاي نوين در كشور بود .دسته دوم سواالت در مورد هم گرايي و ويژگي هاي رسانه ها در عصر هم گرايي بود كه
مصاحبه شوندگان ديدگاه خود را درباره تاثير هم گرايي بر ابعاد اصلي رسانه يعني مخاطب ،محتوا و تكنولوژي
مطرح نموده و عوامل موثر بر ويژگي هاي فردي مخاطبان ،محتوايي و تكنولوژيكي در كاربري رسانه هاي نوين
را بيان كردند .دسته سوم سواالت مصاحبه در زمينه پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي بود ،در اين بخش از
مصاحبه شوندگان در زمينه عوامل موثر بر پذيرش فناوري هاي نوين رسانه و علل عدم استقبال برخي مخاطبان
ايراني از اين رسانه هاي سوال گرديد.در دسته چهارم از انتقال و اشاعه فناوري هاي نوين رسانه اي در سطح
فردي سوال شد و ديدگاه آنان در زمينه رويكردهاي آتي كشور در زمينه فناوري رسانه اي ،عوامل موثر بر انتقال
و راهكارهاي توسعه و انتقال فناوري هاي نوين رسانه اي در سطح فردي اطالعات جمع آوري شد.

یافته های پژوهش

پژوهش حاضر با رويكرد شناخت محرك ها و موانع پذيرش ،انتقال و اشاعه فناوري هاي نوين رسانه
اي در كشور انجام گرفت .به طوري كه پذيرش فناوري يا نوآوري در صنعت رسانه به دو صورت پذيرش در
حوزه كاربري مخاطب و پذيرش توسط موسسات توليد و توزيع محصوالت رسانه اي انجام مي پذيرد ،به دليل
وابستگي شديد صنايع رسانه اي به خلق ،توزيع و نمايش اشكال مختلف محتواي مورد عالقه مخاطبان ،بررسي
و شناخت چارچوب كلي عوامل موثر بر جذب مخاطب در تدوين راهبردهاي كوتاه مدت و بلند مدت جهت
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سياست گذاري رسانه اي بسيار حائز اهميت مي باشد .بدين منظور ضرورت دارد ،ماهيت فناوري هاي نوين
رسانه اي در فضاي رسانه اي حاكم بر كشور شناسايي گردد كه براي رسيدن به اين مهم از ديدگاه هاي خبرگان
صنعت رسانه استفاده شد .همچنين پس از تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده از طريق فرم مصاحبه نيمه
ساختار يافته ،پاسخ هاي که بيشترين فراواني را داشتند(تاييد نيمي از مصاحبه شوندگان و بيشتر) به عنوان عوامل
تاثير گذار شناسايي شدند که پس از تحليل نتايج ،چارچوب مفهومی عوامل تاثير گذار بر پذيرش و انتقال فناوري
هاي نوين رسانه اي استخراج خواهد گرديد.

تحليل داده هاي مصاحبه با خبرگان

دسته اول -سواالت پيش زمينه مصاحبه:

 )1به نظر شما در حال حاضر فناوري هاي نوين رسانه اي در كدام يك از بخش هاي زير در كشور مورد توجه
قرار گرفته است؟
جدول( )1بيشترين رشد فناوري هاي نوين رسانه در صنايع زير بخشي
گزینه

فراوانی

درصد پاسخ ها ()n=10

موسیقی

2

20

رسانه هاي چاپي

1

10

رسانه های آنالین

8

80

رسانه های تحت وب

3

30

وب سایت ها

5

50

بازی های آنالین
سایر موارد

4
0

40
0

روزنامه

تلویزیون
رادیو

رسانه های همراه

1
3
1
8

توضیحات

10
30
10
80

مورد تایید
مورد تایید
مورد تایید

يافته های سوال اول :پيرامون بررسي هاي انجام شده از ديدگاه خبرگان صنعت رسانه به رسانه هاي آنالين،
رسانه هاي هاي همراه و وب سايت ها بيشتر از ساير زير بخش هاي صنعت رسانه در حال حاضر توجه مي شود.
 )2به نظر شما فناوري هاي نوين رسانه در كشور از چه نقاط ضعف و قوتي بر خوردار مي باشد؟
الف) نقاط قوت شناسايي شده براي فناوري هاي نوين رسانه اي در كشور
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جدول( )2نقاط قوت فناوري هاي نوين رسانه هاي در كشور
گزینه

فراوانی

درصد پاسخ ها ()n=10

دامنه وسيع كاربران جوان

10

اعتماد قوي ميان رسانه

1

10

سهولت دسترسي

كارآمد بودن محتواي توليدي

6
1

60

مورد تاييد

قيمت ارزان
ایجاد هم گرایی در بین متخصصان

5
0

50
0

مورد تاييد

ترويج و تقويت فرهنگي ملي
انتشار سريع و آزادانه اخبار

3
6

30
60

تقويت قدرت تحليل و روحيه

4

40

شکل گيري و تقويت خرد

3

30

توسعه مشاركت اجتماعي

6

60

0

0

باال بودن سرعت ارتباطات

كيفيت باالي محتواي توليدي

100

توضیحات

10

7

مورد تاييد

مورد تاييد

مورد تاييد
مورد تاييد

70

ب) نقاط ضعف شناسايي شده براي فناوري هاي نوين رسانه اي در كشور
جدول( )3نقاط ضعف فناوري هاي نوين رسانه هاي در كشور
گزینه
محدوديت هاي دسترسي
غير بومي بودن زيرساخت ها
سطح پايين ارتباطات ميان فردی
پيچيدگي باال
پایین بودن سواد رسانه ای
كيفيت پايين محتوا
نبود راهبردي مناسب
فقدان قوانين جامع و مديريت رسانه
ضعف زير ساخت ها

فراوانی
6
3
5
0
6
3
5
6
7

درصد پاسخ ها ()n=10

توضیحات

06

مورد تاييد

30
05

مورد تاييد

0
06

مورد تاييد

30
05

مورد تاييد

06

مورد تاييد

07

مورد تاييد
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فراوانی

عدم شفافيت

30

3

قيمت باالي خدمات

30

3

سایر موراد

درصد پاسخ ها ()n=10

توضیحات

10

1

يافته های سوال دوم :بررسي و شناسايي نقاط قوت و ضعف فناوري هاي نوين از ديدگاه خبرگان صنعت
رسانه مي تواند راهكارهاي مناسبي را براي تدوين استراتژي هاي كوتاه مدت و بلندمدت در اختيار سياست
گذاران قرار دهد .به طوري كه يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد از مهمترين نقاط قوت فناوري هاي نوين
رسانه اي در كشور مي توان به دامنه وسيع كاربران جوان ،سهولت دسترسي ،قيمت ارزان ،انتشار سريع و آزادنه
اخبار و اطالعات ،توسعه مشاركت هاي اجتماعي ،باال بودن سرعت ارتباطات اشاره نمود .همچنين از مهمترين
نقاط ضعف فناوري هاي نوين رسانه اي در كشور مي توان به محدوديت هاي دسترسي ،سطح پايين ارتباطات
ميان فردي ،پايين بودن سواد رسانه اي ،نبود راهبردي مناسب ،فقدان قوانين جامع براي مديريت رسانه هاي نوين
و ضعف زير ساخت ها اشاره كرد.
دسته دوم -هم گرایی ويژگي هاي رسانه هاي نوين

 )3به نظر شما هم گرايي رسانه اي چه تاثير بر محتواي رسانه های نوين دارد؟
جدول( )4اثرات هم گرايي بر محتواي رسانه ها
گزینه

فراوانی

درصد پاسخ ها ()n=10

توضیحات

مشاركت مخاطبان در تولید محتوا

6

60

مورد تاييد

توليد محتواي چند رسانه

7

70

مورد تاييد

كيفيت باالی محتوا

0

0

ايجاد تعهد و وفاداري به محتوا

1

10

تنوع محتوا

6

60

توليد محتواي يكپارچه

0

0

فراهم آوردن امكان دسترسي چند باره

6

60

مورد تاييد

امكان توليد محتواي كاربر ساخته

7

70

مورد تاييد

شخصي سازي

4

40

ساير موارد

0

0

مورد تاييد

يافته های سوال سوم :هم گرايي رسانه اي كه در اثر ديجيتالي شدن رسانه ها به وقوع مي پيوندد ،امكان انتشار
محصوالت رسانه اي را در سطح وسيعي فراهم مي آورد .ديجيتالي شدن محتوا سبب ايجاد اشكال جديد از

پژوهش های مدیریت راهبردی ،سال بیست و دو ،شماره  ،60بهار 95

100

محتواي توليد شده مي گردد و امكان ارائه پيام را به اشكال بي شمار فراهم مي آورد كه به سادگي قابل انتقال براي
مقاصد مختلف مي باشد .ازجمله مهمترين اثر پديده هم گرايي بر محتواي رسانه ها امكان مشاركت مخاطبان
در توليد محتوا ،توليد محتواي چند رسانه اي ،تنوع محتوا ،فراهم آوردن امكان توليد محتواي كاربر ساخته مي
باشد.
 )4به نظر شما هم گرايي رسانه اي چه تاثير بر مخاطبان رسانه ها دارد؟
جدول( )5اثرات هم گرايي بر مخاطبان رسانه ها
فراوانی

گزینه

درصد پاسخ ها ()n=10

توضیحات

گسترش سواد رسانه اي

7

70

مورد تاييد

ايجاد تعامل دوسويه

5

50

مورد تاييد

مشاركت در توليد محتوا

5

50

مورد تاييد

امكان انتخاب گري مخاطب

4

40

هويت بخشي مخاطب

6

60

تعهد و وفاداري مخاطب به رسانه

2

20

دسترسي دائم مخاطب به رسانه

5

50

ساير موارد

0

0

فعال شدن مخاطب

افزايش رضايت مخاطبان

4

6

40

60

مورد تاييد

مورد تاييد
مورد تاييد

يافته های سوال چهارم :با وقوع پديده هم گرايي تعامل نزديكي بين فناوري و مخاطبان رسانه هاي نوين
ايجاد گرديد .به طوري كه امكان تبادل نظر ميان كاربران رسانه فراهم شد .بدين وسيله دست اندركاران صنعت
رسانه با دريافت سليقه و نياز مخاطبان بال فاصله تغييرات خاصي متناسب با خواست مخاطبان در محتوا به عمل
می آورند .از ديدگاه خبرگان اثر پديده هم گرايي بر روي مخاطبان موجب گسترش سواد رسانه اي ،ايجاد تعامل
دوسويه ،مشاركت در توليد محتوا ،هويت بخشي به مخاطب ،دسترسي دائم مخاطب به رسانه و افزايش رضايت
مندي مخاطبان می گردد.
 )5به نظر شما هم گرايي رسانه اي چه تاثير بر فناوري رسانه اي دارد؟

تبيين مدل راهبردي براي مديريت فرآيند پذيرش ...

101

جدول( )6اثرات هم گرايي بر فناوري رسانه ها
فراوانی

گزینه

درصد پاسخ ها ()n=10

ايجاد بهره وري

4

40

ديجيتالي شدن

4

40

تعاملي شدن

6

تحت اينترنت بودن

60

2

سهولت كاربري
آني بودن

70

6

مفيد بودن محتوا

2

امكان تست محتوا

1

افزايش سرعت انتقال محتوا

7

حريم خصوصي

0

قيمت پايين

30
10
20
70

3

ساير موارد

مورد تاييد

20

2

لذت و سرگرمي

مورد تاييد

60

3

كيفيت پخش

مورد تاييد

20

7

توضیحات

مورد تاييد

30
0
0

0

يافته های سوال پنجم :با بروز پديده هم گرايي و توليد محتواي ديجيتال ،بسترهاي نوين توزيع و عرضه
رسانه اي در جوامع فراهم گرديد و گروه وسيعي از مخاطبان را تحت پوشش قرار داد و محدوديت هاي گذشته
رسانه ها در توليد و توزيع محتوا كاهش يافت .به طوري كه مي توان از اثرات هم گرايي بر فناوري هاي رسانه اي
به تعاملي شدن ،سهولت كاربري ،آني بودن و به افزايش سرعت انتقال محتوا اشاره نمود.
)6ازديدگاهشماچهعوامليبرويژگيهايفرديمخاطباندركاربريرسانههاينوينموثرميباشد؟
الف) ويژگي هاي جمعيت شناختي مخاطبان فناوري هاي نوين رسانه اي
جدول( )7ويژگي هاي فردي مخاطبان رسانه هاي نوين
مصاحبه
فراواني

سن
10

جنسيت
10

تحصيالت
7

درآمد
8

ساير موارد
شغل
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ب) ويژگي هاي شخصيتي مخاطبان فناوري هاي نوين رسانه اي
جدول( )8ويژگي هاي فردي مخاطبان رسانه هاي نوين
فراوانی

گزینه

2

آمادگي مخاطب

7

نوآور بودن مخاطب

3

اعتماد مخاطب به رسانه

نگراني از حريم خصوصي

7

تاثيرپذيري فردي

1

3

ترس از فناوري

اضطراب مخاطب بهنگام كاربري

هنجار هاي ذهني مخاطب
سواد رسانه اي

6
5
7
4

انگيزه هاي فردي

3

تجربيات قبلي مخاطب

4

تعصبات فردي مخاطب

0

سایر موراد

درصد پاسخ ها ()n=10

توضیحات

70

مورد تاييد

20
30
70
30
10
60
50
70
40

مورد تاييد

مورد تاييد
مورد تاييد
مورد تاييد

30
40
0

يافتههایسوالششم:كاربريرسانههاينوينموجبظهوروبروزويژگيهايخاصيازابعادجمعيتشناختي
وويژگيهاي شخصيتي دركاربران رسانههاينوينشده است.بهطوريكه تاثيراين رسانه هابر ماهيتكسبوكارو
جايگاهآنهادرميانمخاطبانمتفاوتميباشد.انتظارمخاطبانازرسانهبراساسمتغيرهايجمعيتشناختيمانندسن،
جنسيت ،تحصيالت ،درآمد و شغل و ويژگي هاي شخصيتي مانند نوآور بودن مخاطب ،نگراني از حريم خصوصي،
اضطرابمخاطببههنگامكاربري،هنجارهايذهنيمخاطبوسطحسوادرسانهايمتفاوتخواهدبود.
)7ازديدگاهشماچهعوامليبرويژگيهايتكنولوژيكيرسانههاينوينموثرميباشد؟
الف)ويژگيهايكاربريرسانههاينوين
جدول( )9ويژگي هاي كاربري رسانه هاي نوين
گزینه
سهولت كاربري

فراوانی

درصد پاسخ ها ()n=10

توضیحات

8

80

مورد تاييد

سازگاري رسانه با نياز مخاطب

7

70

مورد تاييد

وضوح و قابليت نمايش محتوا

6

پيچيدگي كار بارسانه

امكان تست رسانه

2
1

20
10
60

مورد تاييد
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فراوانی

درصد پاسخ ها ()n=10

داوطلبانه بودن انتخاب رسانه

6

60

پويايي كاربري

2

20

1

قيمت مناسب
سایر موراد

ب) فوايد كاربري رسانه هاي نوين

مورد تاييد

10

0

توضیحات

0

جدول( )10فوايد كاربري رسانه هاي نوين
فراوانی

گزینه

6
4
5
2
3
6
7
2
1
6
2
0

درك مفيد بودن رسانه
مزيت نسبي رسانه
لذت و سرگرمي
تصوير ذهني از رسانه
مستقيم بودن
تعاملي
تازگي و بروز بودن
حفاظت از حريم خصوصي
ارزش درك شده
آني بودن
ريسك كاربري
سایر موراد

درصد پاسخ ها ()n=10

60
40
50
20
30
60
70
20
10
60
20
0

توضیحات
مورد تاييد
مورد تاييد

مورد تاييد
مورد تاييد

مورد تاييد

يافته های سوال هفتم :با توجه به ويژگي هاي فناوري هاي نوين رسانه اي مولفه هاي موثر بر مديريت آنها به
دو دسته ويژگي هاي كاربري و فوايد كاربري رسانه هاي نوين تقسيم بندي مي گردد .از ديدگاه خبرگان مهمترين
ويژگي هاي كاربري رسانه هاي نوين سهولت كاربري ،سازگاري رسانه با نياز مخاطب ،وضوح و قابليت نمايش
محتوا ،داوطلبانه بودن انتخاب رسانه و مهمترين فوايد آن درك مفيد بودن رسانه ،لذت و سرگرمي ،تعاملي بودن
 ،تازگي و بروز بودن و آني بودن مي باشد.
 )8از ديدگاه شما چه عواملي بر ويژگي هاي محتواي رسانه هاي نوين موثر مي باشد؟
جدول( )11ويژگي هاي محتواي رسانه نوين
فراوانی

گزینه

درصد پاسخ ها ()n=10

خالقانه بودن

7

70

شخصي سازي

2

20

سودمندي

7

70

توضیحات
مورد تاييد
مورد تاييد
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فراوانی

گزینه

درصد پاسخ ها ()n=10

هزينه كاربري

1

10

سهولت انتشار

4

40

2

زمان توليد

سهولت انتقال محتوا

7

بهره وري در نيروي انساني

2

قابليت گزينش محتوا

4

محتواي منحصر بفرد

5

مشابه سازي محتوا

محتواي كاربر ساخته
محتواي همگاني

20
70
20

2

20
60

6

40

5

سایر موراد

توضیحات

50
50
0

0

مورد تاييد

مورد تاييد
مورد تاييد
مورد تاييد

يافته سوال هشتم :با ظهور رسانه هاي نوين اشكال جديد از محتوا توليد گرديد كه نسبت به محتواهاي قبلي
تفاوت زيادي داشت و بستر اينترنت قابليتي نو به محتواي رسانه ها بخشيد .از جمله مهمترين قابليت ها خالقانه
بودن ،سودمندي ،سهولت انتقال محتوا ،محتواي كاربر ساخته ،محتواي همگاني و محتواي منحصر بفرد مي
باشد.

دسته سوم -پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي

 )9به نظر شما چه عواملي بر پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي از مخاطبان ايراني موثر مي باشد؟
جدول()12عوامل موثر بر پذيرش فناوري رسانه
گزینه

فراوانی

درصد پاسخ ها ()n=10
40

توضیحات

مورد تاييد

ادراك استفاده آسان

4

ادراك مفيد بودن

3

30

نگرش مخاطب

4

40

تمايل مخاطب

5

50

مورد تاييد

شكل گيري الگوي رفتاري

5

50

مورد تاييد

سایر موارد

0

0

مورد تاييد

يافته های سوال نهم :پذيرش فناوري هاي نوين رسانه از پارامترها و محرك هاي متفاوتي تبعيت مي نمايد.
به طوري كه پيش فرض عقالني ،استفاده از تكنولوژي هاي نوين و پذيرش آن است .مدل هاي پذيرش فناوري
بيشتر در جستجوي عوامل و محرك هايی هستند كه تمايل مخاطب را براي پذيرش فناوري هاي نوين نشان
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مي دهد .اما پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي با توجه به ماهيت ارتباطات تعاملي آن تفاوت هايی را با ساير
فناوري ها دارد كه از ديدگاه خبرگان پارامتر هاي موثر بر پذيرش شامل تمايل مخاطب و شكل گيري الگوي
رفتاري مي باشد.
 )10از ديدگاه شما چرا عليرغم گسترش فناوري هاي رسانه اي در كشور ،بسياري از مخاطبان ايراني تمايلي
به استفاده از رسانه هاي نوين ندارند؟
جدول( )13علل عدم تمايل به استفاده از فناوري هاي نوين رسانه اي
گزینه

فراوانی

درصد پاسخ ها ()n=10
50

الگوهاي فرهنگي حاکم بر جامعه

5

سطح توانمندي

4

40

پايين بودن مهارت هاي فردي

6

60

توضیحات

مورد تاييد
مورد تاييد

آمادگي پايين مخاطبان

2

20

كم توجهي به اثرات فناوري

6

60

مورد تاييد

عدم تغيير نگرش سنتي مخاطبان

6

60

مورد تاييد

ناسازگاري محتواي با سليقه

2

20

توسعه ناكافي زير ساخت

6

60

سایر موراد

4

40

مورد تاييد

يافته های سوال دهم :افراد در برخورد با فناوري هاي نوين ،رفتارهاي متفاوت از خود بروز مي نمايند.
در واقع مخاطبان ،باورها و ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به پديده هاي نوين در عرصه فناوري به ويژه در عرصه
فناوري نوين رسانه اي دارند .به طوري كه با وجود گسترش بستر استفاده از رسانه هاي نوين به ويژه رسانه
هاي بومي در كشور تمايل چنداني به استفاده از اين رسانه ها از خود نشان نمي دهند كه از ديدگاه خبرگان از
مهمترين داليل آن مي توان به الگوهاي فرهنگي حاكم برجامعه ،پايين بودن مهارتهاي فردي ،كم توجهي به اثرات
فناوري،عدم تغيير نگرش سنتي و توسعه ناكافي زيرساخت ها اشاره نمود.
دسته چهارم -انتقال و انتشار فناوري هاي نوين رسانه اي

 )11از ديدگاه شما رويكرد آتي فضاي رسانه اي در كشور نسبت به رسانه هاي نوين و پذيرش و استفاده از
اين رسانه ها توسط مخاطبان ايراني چگونه خواهد بود؟
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جدول()14رويكرد آتي فضاي رسانه اي به پذيرش و کاربري فناوري نوين رسانه اي
گزینه
پذيرش تدريجي رسانه

فراوانی

درصد پاسخ ها ()n=10

توضیحات

پذيرش يك باره رسانه(جبر فناوری)

6
5

60

مورد تاييد

تناسب رسانه با نيازهاي مخاطبان

5

50

مورد تاييد

قوانين و حريم خصوصي
گسترش رسانه هاي نوين
نوآوري و بومي سازي
گسترش ارتباطات ترغيب كننده

3
3
2
5

30
30
20
50

مورد تاييد

فضاي حاكم بر محيط رسانه اي
سایر موراد

5
2

50

50
20

مورد تاييد

مورد تاييد

يافته های سوال یازدهم :عوامل اجتماعي و مخاطب مي توانند بر باورهاي مخاطب و نگرش به سوي
ارزيابي ويژگي هاي تكنولوژي اثر بگذارند و نحوه پذيرش فناوري را تحت تاثير قرار دهند ،به طوري كه بر
اساس نتايج ارزيابي برخي فناوري ها به تدريج توسط مخاطبان پذيرش می شوند و يا به علت عمق نفوذ ،برخي
فناورهای ،بصورت يك باره پذيرش صورت می گيرد كه فضاي حاكم بر محيط رسانه بي تاثير نخواهد بود .لذا
از ديدگاه خبرگان بر اساس رويكرد آتي فضاي رسانه در كشور پذيرش فناوري هاي رسانه اي بر مبناي ماهيت
رسانه مي تواند تدريجي و يا در اثر جبر فناوري يك باره پذيرفته شود و در اين پذيرش تناسب رسانه با نيازهاي
مخاطبان،گسترش ارتباطات ترغيبي و فضاي حاكم بر محيط رسانه اي تاثير گذار خواهد بود.
 )12از ديدگاه شما عوامل موثر بر انتقال و اشاعه فناوري هاي رسانه اي در جامعه ايراني كدام است؟
جدول()15عوامل موثر بر انتقال و اشاعه فناوري هاي رسانه اي
گزینه
سياست گذاري کالن

فراوانی
6

ارتقاء سطح سواد رسانه اي

5

ورود فناوري به زندگي مخاطبان

7

گسترش دامنه ريسك پذير

2

نگرش مخاطبان نسبت به نوآوري

4

توسعه زيرساخت
غناي رسانه اي

نمادگرايي رسانه اي

تمايل به خود شكوفايي

ميزان اعتماد به نفس مخاطب

7

3
2
6

3

درصد پاسخ ها ()n=10
60
70
50

30
70
20

20
60
40
30

توضیحات
مورد تاييد
مورد تاييد
مورد تاييد
مورد تاييد

مورد تاييد
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گزینه
نوآوري مجدد در عدم تطابق

فراوانی
2

تحقيق و توسعه

3

كاهش هزينه های دسترسي
سایر موراد

7

درصد پاسخ ها ()n=10
20
70
30

0

توضیحات
مورد تاييد

0

يافته های سوال دوازدهم :انتقال و اشاعه فناوري از دوسطح فردي و سازماني تبعيت مي نمايد و با توجه
به ماهيت رسانه و تاثير گذاري آن بر سطح وسيعي از اجتماع ،تطابق و اشاعه فناوري رسانه در جوامع متفاوت از
پارامترهاي متفاوتي تبعيت مي نمايد .در برخي از كشور ها سرمايه گذاري مناسبي در جهت توسعه رسانه هاي
اينترنت محور انجام گرديده است كه به تبع آن عمق و ريشه رسانه هاي نوين در ان كشورها بيشتر مي باشد و جنبه
هاي زيادي را نيز در بر مي گيرد و اما در برخي كشور ها فناوري هاي نوين رسانه اي با محدوديت هايی مواجه
است كه در اثر اين محدوديت ها كمتر مورد توجه قرار گرفته اند كه از ديدگاه خبرگان سياست گذاري كالن
رسانه اي ،توسعه زير ساخت ،ارتقاء سطح سواد رسانه اي ،ورود فناوري رسانه به زندگي مخاطبان،تمايل به خود
شكوفايي وكاهش هزينه هاي دسترسي به انتقال و اشاعه اين فناوري ها كمك شاياني مي نمايد.
)13از ديدگاه شما چه راهكارهايي را براي توسعه  ،انتقال و اشاعه فناوري نوين رسانه اي در سطح فردي
مخاطبان ايراني مناسب مي باشند؟
جدول( )16راهكارهاي توسعه ،انتقال و اشاعه فناوري نوين رسانه اي
گزینه

فراوانی

درصد پاسخ ها ()n=10

توضیحات

كسب اطالعات بدون سانسور

7

70

مورد تاييد

گسترش دامنه

3

30

يكپارچگي و تعامل اجتماعي
تفريح و سرگرمي

4
3

هويت بخشي به مخاطبان

6

چند صدايي در رسانه

3

تقويت الگوهاي رفتاري
سرعت دسترسي

حذف محدوديت ها

كمك رسانه به تصميم گيري

6
6
6
3

ايجاد همبستگي ميان نسل ها

4

سایر موراد

0

توانمندي ذهني مخاطبان

5

40
30
60
60
30
60
60
30
40
50
0

مورد تاييد
مورد تاييد
مورد تاييد
مورد تاييد

مورد تاييد
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يافته های سوال سیزدهم :با توجه به ويژگي هاي فناوري هاي نوين رسانه اي و مولفه هاي موثر بر مديريت
آنها به نظر مي رسد ،شيوه انتقال و اشاعه اين فناورها در محيط هاي اجتماعي متفاوت باشد .به اين ترتيب كه با
مالحظه شرايط بومي جامعه ايراني و پيش بيني تغييرات احتمالي در رشد سطح توانمندي اين فناورها ،ضروري
است متناسب با شرايط حاكم بر فضاي رسانه اي كشور راهكارهاي مناسبي براي بهبود چشم انداز بكارگيري
فناورهاي هاي نوين رسانه اي ارائه گردد تا با نيازهاي مخاطبان ايراني و چارجوب اجتماعي كشور متناسب
باشد .در شرايط حاضر كشور رسانه ملي با دو ابزار راديو و تلويزيون بر فضاي رسانه اي كشور حاكميت دارد.
اما فناوري هاي نوين رسانه اي به ويژه رسانه هاي آنالين و همراه در بين مخاطبان ايراني روز به روز محبوب
تر مي شوند .بنابراين با در نظر گرفتن نفوذ چشمگير اينترنت و افزايش كاربري رسانه هاي نوين براي مديران
رسانه اي اين امكان را فراهم مي آورد تا بستر الزم را براي تقويت توانمندي هاي مخاطبان ،رسانه و فضاي كسب
و كار رسانه اي فراهم آورد و از ظرفيت ارتباطات دو سويه ،محتواي شخصي سازي شده و ابزار هاي توليد و
توزيع در جهت توسعه استراتژيك فضاي رسانه اي بهره گيرد .لذا از ديدگاه خبرگان مهمترين راهكارها در
حال حاضر براي توسعه  ،انتقال و اشاعه فناوري نوين رسانه اي در سطح فردي مخاطبان ايراني مي تواند كسب
اطالعات بدون سانسور ،هويت بخشي به مخاطبان ،تقويت الگوهاي رفتاري ،حذف محدوديت هاي دسترسي
و توانمندي ذهني مخاطبان باشد.

مدل راهبردي براي پذيرش انتقال و اشاعه فناوري هاي نوين رسانه اي

وقوع پديده هم گرايي رسانه اي موجب ظهور و بروز اشكال جديد فناوري هاي رسانه اي گرديده است كه
محتوا و مخاطبان را دچار تحول اساسي نموده و فناوري هاي نوين رسانه اي با ويژگي هاي جديد ايجاد شده
است .پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي داراي ابعاد و ويژگي هاي خاصي است كه متناسب با شرايط جوامع،
فناوري پذيرش يا رد مي شود .پذيرش فناوري رسانه اي به دو حالت تدريجي و يا يك باره انجام مي گيرد و
تصميمات مردم جامعه نقش تعيين كننده اي در اين پذيرش به همراه دارد .اما صرفا پذيرش يك فناوري رسانه
اي موجب انتقال و اشاعه آن در جامعه نمي گردد .ضروري است عوامل موثر بر راهبرد انتقال و اشاعه فناوري
شناسايي و بستر هاي سياست گذاري الزم براي اشاعه آن فراهم گردد تا رسانه به وظيفه و رسالت خود در جهت
توسعه جوامع عمل نمايد .لذا بر مبناي موضوعات مطرح شده ،به منظور مديريت فرايند پذيرش ،انتقال و اشاعه
فناوري هاي نوين رسانه اي از دیدگاه مخاطبان ایرانی مدلي راهبردی شکل( ،)7با رويكرد مفهومي و برگرفته از
نظرات خبرگان صنعت رسانه معرفي گردد؛ تا بتواند راهكارهاي مناسبی در اين زمينه را ارائه نمايد.
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بحث و نتيجه گيري
رسانه ها معموال به دليل دگرگوني هاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي از يک سو و توسعه فناوري هاي نوين
از سوي ديگر همواره در معرض تغيير است و اين تغيير و تحوالت محدود به زمان و يا مكان و موقعيت جغرافيايي
خاصي نيست .از آنجا که رسانه ها خود را موظف به هماهنگ شدن با جامعه و بازتاب نياز هاي آن مي داند ،اين
تغييرات سبب تحوالت اساسي در رسالت رسانه ها مي گردد ،آنها به دنبال سهولت انتقال ،استفاده چندگانه،
شکل پذيري و انجام کار هاي مشابه بر روي محتوای ديجيتال ناشي از هم گرايي براي جذب بيشتر مخاطب
مي باشند .بنابراين تغييرات و تحوالت سريع در حال وقوع در صنعت رسانه بر ابعاد مختلف آن از قبيل محتواي
رسانه ،مخاطبان رسانه ،تكنولوژي رسانه(فرم و زيرساخت) تاثير گذار خواهد بود ،بنابراين مخاطبان به علت

استفاده از رسانه هاي سنتي در مواجه با اين تغييرات روزافزون رسانه اي با چالش هاي مواجه خواهند بود كه بر
پذيرش و انتقال فناوري هاي نوظهور توسط آنان تاثير اساسي خواهد گذاشت .پذيرش فناوري به ويژه فناوري
هاي نوظهور رسانه اي يك جريان هم گرا و تعامل شناختي است كه عوامل و پارامترهاي متعددي در آن تاثيرگذار
مي باشند .با ظهور و بروز رسانه هاي نوين در اثر هم گرايي ،رسانه هاي سنتي در معرض تغيير مداوم و اجباري
قرار مي گيرد و مخاطب اتصال دائم و بدون قطعي به رسانه ها خواهد داشت و مكان فيزيكي خاصي براي توليد و
پخش برنامه ها نخواهد بود ،سايبري بودن و هوشمندي بخش جدايي ناپذير تمامي رسانه ها خواهد بود.
در كشور ایران نيز علی رقم توسعه فناوري و رشد و ظهور فناوري هاي متعدد رسانه ناشي از هم گرايي،
مکانيزم مشخصي براي پذيرش اين فناوري ها توسط مخاطبان ايراني ارائه نگرديده است و اين امر نيازمند
بررسي بيشتر موقعيت اين رسانه ها در جامعه ايراني و مطالعه چالش ها و موانع و يا آسيب هاي احتمالي ناشي از
عدم مديريت اين فناوري هاي رسانه است که در این پژوهش مبحث هم گرايي ،پذيرش و انتقال فناوري رسانه
اي توسط مخاطبان ايراني با نگاهي ويژه به مخاطب ،محتوا و فناوری رسانه مورد تحليل قرار گرفت که نتایج
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
مخاطبان با سرعت انجام گرفته و انتقال و اشاعه این فناوری ها نیازمند سیاستگذاری کالن ،توسعه زیر ساخت
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.

تبيين مدل راهبردي براي مديريت فرآيند پذيرش ...

111

منابع :

.1

.2
.3
.4

1اومانا روال ،هنسون( .)1390تکنولوژي هاي جديد ارتباطي در کشور هاي در حال توسعه ،ترجمه حيدري
 ،داوود ،تهران .مرکز مطالعات رسانه.
2بابايي،محمود ( .)1392رسانه هاي ديجيتال :مشارکت پذيري و فناوري محوري ،ماهنامه گفتمان علم و
فناوري ،دوره  ،1شماره.2
3خجسته باقرزاده ،حسن و همکار (.)1392مدل هاي تطابق با تکنولوژي در رسانه ،فصلنامه رسانه ،سال
بيست و چهارم ،شماره.3
4روشندل اربطاني ،طاهر و همکاران ( .)1390بررسي اثرات هم گرايي بر مديريت رسانه هاي خبر چاپي،
مورد مطالعه روزنامه همشهري ،نشريه مديريت دولتي ،دوره ،3شماره ،8صفحات .56-39

5 .5فرهنگي ،علي اکبر و همکاران ( .)1388طراحي مدل تعامل مديريت رسانه و فناوري هاي نوين اطالعاتي و
ارتباطي ،فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي ،سال  ،16شماره .4
6 .6فرهنگي ،علي اکبر و همکار (.)1394ارتباطات بازاريابي يکپارچه  ،تهران انتشارات مهربان نشر.
7 .7فرهنگي،علي اكبر ( .)1390ارتباطات توسعه در جهان سوم ،تهران :موسسه خدمات فرهنگي رسا.
8 .8كونگ،لوسي(.)1389مديريت راهبردي در رسانه از نظريه تا اجرا ،ترجمه علي اكبر فرهنگي و
همكاران،تهران ،نشردانژه.
9 .9سريزدي ،علي و همکار ( ،)2011تحليل تاثير تکنولوژي بر رفتار سازماني با استفاده از رويکرد پويايي هاي
سيستمي ،اولين کنفرانس بين المللي مديريت تکنولوژي.
1010لوبالن ويکس و همكاران ( .)1388مديريت رسانه ،ترجمه روشندل .تهران.انتشارات دفتر پژوهش هاي
فرهنگي.
11. Albarran, A.B. (2004), Media Economics, in J.D.H. Downing, D. Mc Quail,
P. Schlesinger and Ellen
12. Wareella (Eds), the handbook of media studies, pp 291-307.
13. Ajzen, I, (1991), the theory of planned behavior. Organizational behavior and
human Decision processes
50 (2), 179 – 2011.
15. Atkin, David & et al (2015).diffusion theory in the new media environment:
toward an integrated
16. Technology adoption model, No 18 pp. 623- 650.
Aris, A. & Bughin, J. (2005). Managing Media Companies, Wiley Publications.
14.

17.

95  بهار،60  شماره، سال بیست و دو،پژوهش های مدیریت راهبردی

112

18. Brown, T. E., Davidsson, P., &Wiklund, J. (2001). An operationalization
of Stevenson’s nceptualization of entrepreneurship as opportunity-based
firm behavior. Strategic Management Journal, 22, 953–968.
19. Chen, L., Gillenson, M. L., & Sherrell, D. L. (2002). Enticing online consumers: An extended technology acceptance perspective. Information & Management, 39(8), 705–719.
20. Deuze, M. (2007). Convergence culture in the creative industries. International Journal of
21. Jenkins, H., & Deuze, M. (2008). Editorial: Convergence Culture. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies,
14(1), 5–12.
22. Jenkins Henry (2001). Convergence? I diverge, Technology Review; 104(5):
93.
23. Jenkins, H. (2009). Confronting the Challenges of Participatory Culture:
Media Education for the 21st Century. MIT Press.
24. Klinenberg, E. (2005). Convergence: News production in a digital age. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 597(1), 48-64.
25. Kolodzy J (2006). Convergence journalism: Writing and reporting across
the news media. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
26. Koert, v (2007), Understanding Technology Acceptance:Phase 1,2,3 – Literature Review and QualitativeModel Development, Technical Report HFATR-0705, Atlanta, GA: Georgia Institute of Technology School of Psychology – Human Factors and Aging Laboratory.
27. Lin, C. A. (2003). An interactive communication technology adoption model. Communication Theory, 13, 345–365.
28. Lin, C. A. (2004). Webcasting adoption: Technology fluidity, user innovativeness, and mediasubstitution. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 48, 446–465.
29. Lin, C. A. (2009). Exploring the online radio adoption decision-making
process: Cognition, attitude, and technological fluidity. Journalism & Mass
Communication Quarterly, 86, 884–899.
30. Napoli, P. M. (2008). Towards a model of audience evolution: New technology and the transformation of mediaaudience. Paperwork. The Donald McGannon Communication Research Centre. New York.
31. Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations (4th Edition). The Free Press,

113

... تبيين مدل راهبردي براي مديريت فرآيند پذيرش

New York, USA.
32. Renaud, Karen, Biljon, Judy (2008), Predicting technology acceptance and
adoption by the Eldry: a Qualitative study, SAICSIT 08, University South Africa.
33. Olmsted, Chan (2006), Issues in Media Management and Technology, Handbook of media management and economics, L. E Associates, Publisher, and
Mahwah, New Jersey London.
34. Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, F.D., and Davis, G.B. (2003), User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View, MIS Quarterly, 27, 425-478.

