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 چکیده
ها رادیو های سنتی است که از بین آن ای و رسانه های شبکه این مقاله درباره رابطه رقابتی بین رسانه

وتحلیل مزایا و معایب این دو طیف رسانه  تدا به تجزیهاند. مقاله اب و تلویزیون به نمایندگی آورده شده

های سنتی  ای هم رسانه های شبکه ای نوین که هم رسانه دهد که جهان رسانه پردازد و نشان می می

 شود، منافع یکدیگر را کامل کرده و در یک رقابت سازنده می چون رادیو و تلویزیون را شامل می

 یت و همچنین از معایب هم دوری کنند.توانند نقاط قوت یکدیگر را تقو

های جدید پی  های سنتی چون رادیو و تلویزیون باید به تغییر موقعیت خود با آمدن رسانه رسانه

ها  ای آن های شبکه های نوین که رسانه تر و یکپارچه در رقابت با رسانه ببرند و به دنبال توسعه سریع

های مدرن باید هم محیط رقابتی را به رسمیت شناخت،  هکنند، باشند. در عصر رسان را نمایندگی می

 ای و سنتی بود. های شبکه هم به دنبال توسعه یکپارچه بین رسانه

 ای، رقابت. های شبکه های نوین، رادیو و تلویزیون، رسانه عصر رسانه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

هایی  تلویزیون با چالش ویژه رادیو و های سنتی به با توسعه سریع تکنولوژی اینترنت، رسانه

ای است که  های رسانه های جدید شبکه اند. این امر به دلیل ظهور رسانه مواجه شده  جدی

روز  ای تأثیراتی عمیق و گسترده دارد و با مزایای تکنیکی قدرتمند خود روزبه طور فزاینده به

 دهند. ای از خود نشان می آورد و توان توسعه غیرقابل مقایسه بیشتر بازار را به تصرف خود درمی

ناپذیر است، ولی آیا این ای اجتناب های شبکه رو رقابت بین رادیو و تلویزیون و رسانه ازاین

اند؟ قطعاً جواب منفی  طور کامل بازار رقابت را باخته های سنتی به بدین معناست که رسانه

ای  های شبکه عات و ایجاد بخشتواند با استفاده کامل از فناوری اطال است. رادیو و تلویزیون می

ای داشته باشند تا با این سیاست نقاط قوت و منافع  های شبکه رقابتی تعاملی و سازنده با رسانه

برد تعریف شوند. در پی چنین سیاستی -ای تکمیل و یک موقعیت برد این دو حوزه رسانه

 گیرد. های نوین شکل می توسعه رسانه

 یمنافع رسانه رادیو و تلویزیون

 اطالعات معتبرتر

ای مدرن دسترسی آنان  های شبکه ترین امتیازهای رادیو و تلویزیون در مقایسه با رسانه یکی از بزرگ

شود از برند معتبرتری  اول و معتبر که باعث می به منابع باالدستی است و دریافت اطالعات دسته

یزیون و غیره با منابع خبری همیشگی ها، رادیو و تلو های سنتی چون روزنامه برخوردار باشند. رسانه

توان گفت رادیو و تلویزیون اعتبار  بانی خبر اقتدار بیشتر و مخاطبان وفادارتری دارند. پس میو دروازه

دست آورند. زیرا  مدت به توانند در کوتاه ای نمی های شبکه باالتری دارند و این مزیتی است که رسانه

 اند. آرامی جمع کرده این اعتبار را به های سنتی طی سالیان متمادی رسانه

 تر ای غالب محتوای رسانه

رایت قرار گرفتند. با آگاهی  ای تحت تأثیر مسئله کپی های شبکه تعدادی از رسانه 2100سال 

رایت از سوی صاحبان آثار، خدمات اطالعاتی  روزافزون درباره مالکیت معنوی و لزوم رعایت کپی

های  ای ازجمله رسانه تواند رقابت اصلی نهادهای رسانه خبر میبا رعایت حق مؤلف و منبع 

 ای باشد. سنتی و شبکه

ای و  های سنتی تعداد زیادی نیروی کار حرفه ای، رسانه ها فعالیت حرفه در سایه سال

سادگی توسط  باتجربه دارند و فرآیند کار استاندارد و سطح تولید باالست. این ویژگی به
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ای نیز در تالش هستند تا  های شبکه دستیابی نیست. اگرچه رسانه لهای جدید قاب رسانه

تری برای  های سنتی هنوز هم بستر ارجح محتوای اختصاصی خود را داشته باشند، اما رسانه

 تولید گسترده محتوای اختصاصی هستند.

ای خبری رسمی  های رسانه عالوه بر این به دلیل کنترل اخبار، چین تعداد محدودی شبکه

آوری اخبار را دارند در حالی که به  دارد که حق جمع 2، شین هوا0مانند روزنامه آنالین مردم

 های غیررسمی است( چنین حقی داده نشده است. ها )منظور رسانه سایت وب

ای هستند که در جذب مخاطب نیز تأثیر زیادی دارند  اخبار بخش مهمی از محتوای رسانه

های  اول و اختصاصی یک نقص در محتوای رسانه ار دستهپس محدودیت در دسترسی به اخب

 شود. های سنتی ناشی می ای است که البته از مزیت انحصاری رسانه شبکه

 های بهتر صوتی و تصویری جلوه

عالوه بر انحصار دسترسی به اخبار و اطالعات، رادیو و تلویزیون مزیت جدی دیگری هم دارند؛ 

های  ای به پخش مستقیم کنسرت های شبکه چه رسانهپخش زنده رویدادهای ورزشی. اگر

ای برای  اند ولی بدون شک هنوز هم رادیو و تلویزیون بهترین بستر رسانه موسیقی ورود کرده

 های المپیک است. های مهم ورزشی مانند جام جهانی و بازی پخش مستقیم برنامه

ای نیروهای  صص حرفههای صوتی و تصویری عامل مهم دیگری است که عالوه بر تخ جلوه

توان از طریق  های سنتی نرسند. اگرچه می های نوین به استاندارد رسانه شود رسانه کار، باعث می

های همراه، کامپیوترهای شخصی، تبلت و با استفاده از اینترنت همراه، اطالعات موردنیاز را  تلفن

دهند  ان همچنان ترجیح میها و مسابقات نشست، اما مخاطب دریافت کرد و به تماشای برنامه

های سنتی مثل رادیو و تلویزیون دنبال کنند. مردم هنوز هم  رویدادهای ورزشی را در رسانه

های  های المپیک را مقابل تلویزیون جهانی یا بازی دهند پخش زنده مسابقات جام ترجیح می

 ر تماشا کنند.های همراه، تبلت یا کامپیوت صفحه بزرگ ببینند نه اینکه آن را روی تلفن

 ای های رسانه شبکه ویژگی

 تعریف مناسب

های  طورکلی، رسانه ای تعاریف متنوعی دارد. مانند رسانه چهارم و رسانه جدید. به رسانه شبکه

های انتقال و  هایی ازجمله اطالعات دیجیتال، وابستگی به اینترنت، کانال ای دارای ویژگی شبکه

 ستند.تر ه های دریافت پیشرفته ترمینال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 People’s Daily Online 
2 Xinhua News 



  4111/ زمستان 14فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال دهم/ شماره  271

 

 

کنیم: یک پلتفرم انتشار یکپارچه اطالعات  ای را اینگونه تعریف می بنابراین ما رسانه شبکه

تولید و »کند. اطالعات توسط یک سیستمِ  های دیجیتال را از طریق اینترنت پخش می که داده

 شود. های الکترونیکی مختلف دریافت می پردازش و توسط پایانه« ویرایش

های الکترونیکی و آنالین انتشار اخبار و  طور عمده به سیستم ای به هدر چین، رسانه شبک

حمایت  2و سوهو 0های خبری سنتی مانند سینا ها و رسانه سایت اطالعات که توسط برخی وب

 شوند، اشاره دارد. مالی می

ای یک روند تدریجی رشد در مسیر  های شبکه با همه این اوصاف باید گفت که رسانه

تدریج به یک بستر انتشار یکپارچه اطالعات با خصوصیات سیاسی  کنند، به تجربه میای را  حرفه

های  روی توسعه رسانه های بزرگی را پیش سابقه و چالش و فنی قوی تبدیل شده و آزمون بی

 اند. سنتی مانند رادیو و تلویزیون با مزایای غالب قرار داده

 های اصلی ویژگی

رو امکان انتقال  ده به فناوری اینترنت متکی هستند و ازاینطور عم ای به های شبکه رسانه

ها را افزایش  روزرسانی سریع را دارند که این امر تا حد زیادی اثربخشی آن اطالعات و به

ای حجم عظیمی از اطالعات و محتوای غنی را در اختیار شما قرار  های شبکه دهد. رسانه می

 یز در این حوزه وجود دارد.دهند، اما اسپم )هرزنامه( زیادی ن می

بانان خبر  های سنتی دروازه اندازه رسانه ای به دلیل اینکه به های شبکه عالوه بر این رسانه

های قدرت و اقتدار را تقویت  دنبال اعتباربخشی به افراد خاص نیستند و کانون ندارند به

اول در  طالعات زیاد و دستهکنند، اما نکته مهم این است که به دلیل وجود محتوای غنی و ا نمی

ها منابع مهم اطالعات برای  های سنتی ازجمله رادیو و تلویزیون، هنوز هم این رسانه رسانه

 ای هستند. های شبکه رسانه

با توسعه و محبوبیت فناوری اطالعات سیار، راحتی استفاده و راندمان اقتصادی بیشتر 

های ارائه  توان سبک کند و حتی می ای خودنمایی می های شبکه عنوان مزیت رسانه به

ای نیز به کار برد. همچنین تعامل و  های شبکه های سنتی را در رسانه اطالعات در رسانه

های سنتی  تواند توسط رسانه ای وجود دارد نمی های شبکه مشارکت مناسبی که در رسانه

 حاصل شود.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اوری اطالعات مدرن متکی است طور عمده به فن ای بازیابی اطالعات به های شبکه در رسانه

سرعت از طریق  سرعت ردیابی و محتوا را به توان اطالعات را به و با وارد کردن کلمات کلیدی می

ای نیز دارند و  ای ویژگی چندرسانه های شبکه آوری و منتشر کرد. رسانه کپی و پیست جمع

های  آمیزند و محدودیت می ای مانند متن، تصاویر و غیره را در هم اشکال مختلف عناصر رسانه

ها،  شکنند. با محبوبیت خدمات اینترنت موبایل و کاهش قیمت های سنتی را در هم می رسانه

 اند. ترین منبع برای کسب اطالعات عمومی شده ای مهم های شبکه رسانه

ای  ای در دنیای رسانه های شبکه وتحلیل رقابت بین رادیو و تلویزیون و رسانه تجزیه

 جدید

 ربنای تئوریکزی

های جدید و قدیمی موضوع داغی است و به همین منظور  در عصر اینترنت رابطه بین رسانه

است که  0کنیم. اولین دیدگاه مربوط به جک فولر طور خالصه مرور می چند دیدگاه نظری را به

کند و های جدید و قدیمی را مقایسه می کند. وی رسانه را مطرح می« مزیت نسبی»مفهوم 

تواند  گوید: رقابتی بر سر بقا بین این دو نوع رسانه وجود دارد، ولی این میدان رقابتی می یم

 ای شکل گیرد. ای تعریف شود که همزیستی و فضای چندرسانه گونه به

ای و سنتی هر دو مزایا و معایبی  های شبکه وتحلیل از این منظر، رسانه بنابراین با تجزیه

های  ای، جایگزین یا عامل حذف رسانه های شبکه نیستند. رسانهنقص  کدام بی دارند و هیچ

های سنتی دارند ولی  تری نسبت به رسانه تر و سریع ها توسعه پیشرفته سنتی نیستند. آن

ای و سنتی با وجود  های شبکه توانند فضای تعاملی را تحقق بخشند. در یک کالم، رسانه می

توانند با همدیگر همزیستی داشته و به توسعه  د میهای جدی مزایا و معایبشان در عصر رسانه

 ای کمک کنند. فضای رسانه

معتقد بود و  3های انسان است که به گسترش دامنه 2لوهان دومین دیدگاه مربوط به مک

ها امتداد یکی از  کرد هر یک از رسانه کرد. او فکر می را معرفی می« مقیاس جدید»مفهوم 

های جدید چنین اتفاقی افتاده است. از این منظر،  ک از رسانهحواس انسان است و برای هر ی

ها مکمل  های جدید در ارتباطات اجتماعی اتفاقی معقول است و این رسانه ایجاد و توسعه رسانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های قدیمی اصالح شود. در  های ناکامی رسانه شوند عرصه های قدیمی هستند و باعث می رسانه

های سنتی  های نوین و ... جایگزین رسانه ای ازجمله رسانه های شبکه لوهان رسانه دیدگاه مک

ای فقط دارای پسوند چندبعدی در قیاس با  های شبکه چون رادیو و تلویزیون نیستند و رسانه

 های سنتی هستند. رسانه

تدریج و در  های جدید به کند رسانه است که فکر می 0سومین دیدگاه مربوط به راجر فدرر

های جدید به معنای  اند. ظهور رسانه های قدیمی ایجاد شده شناسانه رسانه تمسیر تغییرات ریخ

ها با شرایط روز است.  های قدیمی نیست، بلکه نشانه تکامل و سازگاری مداوم آن انقراض رسانه

های سنتی ازجمله رادیو و تلویزیون قابل جایگزینی نیستند و هر دو شکل رسانه  بنابراین رسانه

 کنند. ر کنار یکدیگر دچار تغییر و تحول شده و رقابت میسنتی و نوین د

 رقابت سازنده

ها  ای وجود دارد زیرا هر یک از آن های شبکه ناپذیر بین رادیو و تلویزیون و رسانه رقابتی اجتناب

های مختلفی هستند. البته چنین رقابتی بر سر مرگ و زندگی نیست، بلکه درباره  محصول زمان

های رادیویی  شود رسانه ای باعث می های شبکه زار است. ظهور و توسعه رسانهسهم هر یک در با

و تلویزیونی به دنبال توسعه و ارتقای وضعیت خود باشند تا بتوانند سهم خود را از بازار حفظ 

 کرده و گسترش دهند.

بندی طور کامل به مزایای خود واقف بوده و به آن بپردازند، تقسیم هر دو نوع رسانه باید به

های سنتی باید  کار و بازار را مدنظر داشته باشند و به دنبال خدمات اطالعاتی بهتر باشند. رسانه

ای را کشف و استفاده کنند و بسترهای  از وسایل فنی جدید بهره ببرند، مفاهیم جدید رسانه

های  برنامهتنها  جدید را در خدمت محتوای غنی و اطالعات معتبر خود قرار دهند. این رفتار نه

دهد، بلکه باعث ارتقای کلی مفهوم کار  ای قرار می های شبکه رادیویی و تلویزیونی را روی پلتفرم

 شود. ای می رسانه

های  توان توان پلتفرم ای نوین می های شبکه های سنتی و رسانه های رسانه با تلفیق توانایی

تر و  رسانی سریع ها، اطالع و بحرانویژه در مواقع بروز حوادث  ای را ارتقا بخشید و به شبکه

 شود. تری داشت که درنهایت به جذب بیشتر مخاطب منجر می باکیفیت

های سنتی و مدرن باید کارهای تخصصی چون ویراستاری  در سیاست تلفیق توانایی رسانه

سرعت  ها را به شد همچنان جدی گرفته شود. برنامه های سنتی دنبال می ای که در رسانه حرفه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1Roger Federer 



 277 ای های شبکه رقابت بین رادیو و تلویزیون و رسانهحلیل ت 

 

 

های سنتی چون رادیو  طور عمیق و گسترده در رسانه ها به اشتراک گذاشت سپس به ر پلتفرمد

های وی او دی نیز قرارداد تا افرادی که در لحظه  و تلویزیون پخش کرد و همچنین در سیستم

 ها استفاده کنند. ها را ندارند بعداً بتوانند از آن امکان استفاده از برنامه

د باعث فائق آمدن بر نقص زودگذر بودن اطالعات در رادیو و تلویزیون، توان این سیاست می 

جویی در  تر، ارائه اطالعات براساس نیاز مخاطب، ارائه دقیق اطالعات، صرفه کاوی مناسب داده

ها، رضایت بیشتر مخاطبان و درنهایت  کنندگان برای دسترسی و جستجوی برنامه وقت مصرف

بعدی برای ارتباطات جمعی  ین ترتیب، یک سرویس اطالعاتی سهها شود. بد افزایش تعداد آن

 شود. ایجاد می

جمعی غیرمتمرکز را  ای باید از مزایای خود استفاده کنند، خدمات ارتباط های شبکه رسانه

ها هستند  ارائه کنند، آخرین اطالعات را بدون محدودیت زمان به مخاطبانی که دائماً پای شبکه

های  ین راه دسترسی به اطالعات را فراهم کنند، ارتباط خود را با رسانهتر ارائه دهند، سهل

های سنتی کنند  جای اینکه انرژی خود را صرف رقابت جایگزینی با رسانه سنتی حفظ کنند و به

 اند. های سنتی تسخیر نشده به دنبال بازارهای جدیدی باشند که توسط رسانه

رسانی  هایی دارند به سمت اطالع تولید محتوا ضعفای چون هنوز در زمینه  های شبکه رسانه

های سنتی سعی دارند خدمات محتوایی  روند، در حالی که رسانه سریع و حوزه سرگرمی می

ای  های شبکه تری داشته باشند. بنابراین رادیو و تلویزیون و رسانه تر و متفکرانه تر، گسترده عمیق

ها تالش دارند توانایی بالقوه خود را  رند و هر دوی آنها، مزایا و معایب خود را دا هر دو ویژگی

 ای جدید تطبیق دهند. با شرایط رسانه

های سنتی مانند رادیو و  ای و رسانه های شبکه انکار و مستقیم بین رسانه یک رابطه غیرقابل

ها  های سنتی و گسترش آن تلویزیون و غیره وجود دارد که نشانه گسترش بخش تجاری رسانه

توانند با استفاده از  های سنتی می ای است. نکته مهم این است که رسانه سترهای شبکهدر ب

ای نیز  های شبکه ای توسعه پیدا کنند. به همین ترتیب رسانه های شبکه های رسانه مزیت

های سنتی استفاده کنند، با کمک ابزار فنی مدرن ارتقا یابند، از  توانند از مزایای رسانه می

 های سنتی به ادغام مؤثر برسند. ه استفاده کنند و در رقابت با رسانهمزایای شبک

 گیری نتیجه

هایی که توسط اکثر مردم پذیرفته  بسیار مهم است و رسانه« توده»ها، مسئله  برای رسانه

 شوند. های اصلی جریان اجتماعی تبدیل می شوند به رسانه می
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های سنتی هنوز جریان اصلی را در دست  هدر انتقال اطالعات مبتنی بر تولید محتوا، رسان

مدت غیرقابل شکست است و  دارند و غیرقابل جایگزین هستند. این موقعیت برتر در کوتاه

ها برای مدت  ای توسط توده کیفیت و اقتدار اطالعاتی دلیل اول طرفداری از چنین رسانه

 طوالنی است.

کنند به یکدیگر متکی هستند و در  های جدید که بر ارتباطات غیرمتمرکز تمرکز می رسانه

 یابند. های سنتی توسعه می وابستگی با رسانه

ناچار رقابت خاصی در محیط بازار دارند،  این دو نوع رسانه از یکدیگر مستقل نیستند و به

 اما چنین رقابتی سازنده است.

پیشرفت توانند تحت یک سازوکار رقابتی سالم و هماهنگ به  های سنتی و مدرن می رسانه

 در زمینه ارتباطات اجتماعی دست یابند تا نیازهای اطالعاتی مردم را بهتر برآورده کنند.
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