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در ســال های نه چنــدان دور بــرای خریــد بســیاری از کاالهــا، صف هــای 
ــی در  ــان طوالن ــد از صــرف زم ــم بع ــر ه ــر آخ ــود داشــت. س ــی وج طوالن
ــدار  ــی خری ــید؛ یعن ــدار می رس ــه خری ــدودی از آن کاال ب ــداد مح صــف، تع
بایــد در صــف می مانــد و انتظــار کاال را می کشــید، امــا حرکــت و رشــد 
ــر  ــادی در ه ــای زی ــر داد، رقب ــت را تغیی ــی، وضعی ــاه اجتماع ــت و رف صنع
صنعــت به وجــود آمدنــد، آن قــدر رقبــا از نــوع تولیدکننــده و واردکننــده زیــاد 
شــد کــه دیگــر ایــن فروشــنده بــود کــه دنبــال خریــدار می گشــت. شــاید فضای 
رســانه ای هــم بی شــباهت بــه ایــن موضــوع نباشــد. حــدود ربــع قــرن پیــش، 
ــو وجــود داشــت و رســانه های  ــون و رادی ــد شــبکۀ محــدود تلویزی فقــط چن
مکتــوب هــم بیشــتر دولتــی بودنــد. برنامــۀ تلویزیــون بــا مصلحــت مدیرانــش 
تولیــد می شــد و مخاطبــان نقــش گیرنــدۀ پیــام را داشــتند. مخاطبــان این بــار 
بایــد در صــف برنامــه می ایســتادند تــا در ســاعت فــالن و شــبکۀ فــالن، برنامۀ 
مــورد عالقــۀ خــود را ببیننــد، آن  هــم اگــر کیفیــت مطلــوب داشــت و برفکــی 
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ــال  ــری را در کان ــۀ دیگ ــه، نمی خواســت برنام ــی خان ــی از اهال ــا یک ــود ی نب
دیگــری ببینــد؛ یعنــی ایــن مخاطــب بــود کــه بایــد دنبــال رســانه می گشــت.

رســانه ها به مــرور زمــان  تغییــر کردنــد، اما تغییر تلویزیون، بســیار گســترده 
ــه  ــال محــدود، برنام ــد کان ــن چن ــی بی ــود مخاطــب ایران ــود. دیگــر الزم نب ب
انتخــاب کنــد. رســانۀ ملــی بــه بیــش از بیســت شــبکۀ تلویزیونــی کــه بعضــی 
ــه ده هــا شــبکۀ تخصصــی  ــو ب ــار رادی باکیفیــت اچ دی پخــش می شــد در کن
و عمومــی  رســید. فضــای مجــازی و شــبکۀ پخــش خانگــی محصوالتــی را 
ــواره  ــاندند. حضــور ماه ــه مخاطــب می رس ــیما ب ــۀ صداوس ــارج از حیط خ
ــاز مخاطــب،  ــل و نی باعــث شــد کــه دیگــر مصلحــت ضعیــف شــود و می
برنامه هــا را گزینــش کنــد. کار بــه اینجــا نیــز ختــم نشــد. رســانه های همــراه در 
قالــب تلفــن هوشــمند و... پــا را از ایــن فراتــر گذاشــتند و بــه کمــک اینترنــت، 
ــت،  ــل و در حقیق ــدۀ آن تبدی ــه تولیدکنن ــام ب ــدۀ پی ــک گیرن مخاطــب را از ی
ــه  ــه چ ــرد ک ــر مخاطــب انتخــاب نمی ک ــد. دیگ ــر کردن مخاطــب را کنش گ
ببینــد، بلکــه خــودش در محتــوا مشــارکت می کــرد و حتــی بــه کمــک فضــای 
مجــازی، صاحــب تلویزیــون شــخصی شــد. همــۀ ایــن مــوارد، امــروزه ســپهر 
رســانه ای کشــور را تبدیــل بــه مجموعــه ای از رســانه ها کــرده اســت کــه بــا هــم 
رقابــت می کننــد تــا بتواننــد ســهم بیشــتری از مخاطــب را بــه خــود اختصاص 

دهنــد و جــذب نماینــد.
اهمیــت و ضــرورت ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه جایگاهــی کــه رســانه ها در 
اثرگــذاری بــر ابعــاد مختلــف زندگــی فــردی و اجتماعــی بشــر امــروزی دارد، 
بدیهــی به نظــر می رســد. رســانۀ ملــی بــرای رقابــت بــا رقبــای قدرتمنــد خــود 
در ســپهر رســانه ای کشــور کــه فضایــی متنــوع و متکثــر از رســانه های مختلف 
ــش و فضــای  ــا ظرفیت ــا متناســب ب ــای خــود را بشناســد ت ــد رقب اســت، بای

رقابتــی پیــش ِرو، سیاســت های متناســبی را اتخــاذ کنــد.
ــی در ســپهر رســانه ای  ــای رســانۀ مل ــزارش، بررســی رقب ــن گ اهــداف ای
ــوای کیفــی» ســعی در  ــل محت ــا اســتفاده از روش «تحلی کشــور اســت کــه ب
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ــری  ــاب و به کارگی ــل انتخ ــن دلی ــم. عمده تری ــدف داری ــن ه ــه ای ــیدن ب رس
روش کیفــی ماهیــت ســؤال پژوهشــی اســت (فلیــک١، ١٣٨٨). چــون مــا بــر 
آن هســتیم کــه بــا بررســی نظریــات کارشناســان بــه کشــف مفاهیــم و رابطه هــا 
در داده هــای مصاحبه هــا پــی ببریــم و بــا ســازمان دهی آنهــا بــه رقبــای رســانۀ 

ــم. ــی برســیم، از روش کیفــی اســتفاده کرده ای مل
در پژوهــش حاضــر، «جامعــۀ مــورد بررســی» کارشناســانی هســتند کــه 
دارای تحصیــالت دانشــگاهی در ســطح کارشناســی ارشــد یــا دکتــرای 
ــابقۀ  ــال س ــل ده س ــن حداق ــانه و همچنی ــوزۀ رس ــه ح ــوط ب ــته های مرب رش
تجربــی در حــوزۀ رســانه بوده انــد. از طــرف دیگــر، چــون نمونه گیــری کیفــی 
برخــالف نمونه گیــری کمــی مبتنــی بــر اســتفادۀ معیــار گزینــِش از پیــش 
تعیین شــده اســت (لکومــت٢ و پریســل٣، ١٩٩٣)، گردآوری هــا داده نیــز 
بــه روش مصاحبــۀ عمیــق بــا ١٣ کارشــناس خبــره و واجــد شــرایط صــورت 
گرفــت و در مصاحبه هــا تــالش شــد تــا بــا نفــوذ بــه ذهــن مصاحبه شــونده، 
اطالعــات الزم گــردآوری شــود. پرســش ها نیــز به صــورت بــاز مطــرح  
ــل اســت،  ــه مای ــی را ک ــانی اطالعات ــد به آس ــونده بتوان ــا مصاحبه ش ــدند ت ش
ــط مصاحبه هــا، کار  ــرار دهــد. پــس از ثبــت و ضب ــار مصاحبه گــر ق در اختی
پیاده کــردن و صورت بندی شــان در قالــب مجموعــه ای از عبــارات انجــام  
شــده اســت. ســپس عملیــات چهارگانــۀ فراینــد (کدگــذاری، مفهوم ســازی، 
ــارات اعمــال  شــده  ــر روی ایــن عب ــردازی و ربط دهــی) ب فروکاهــی، مقوله پ
اســت. شــایان ذکــر اســت کــه فراینــد کدگــذاری و تحلیــل داده هــا به صــورت 
دســتی انجــام  گرفتــه اســت، کاری کــه برحســب ماهیــت تفســیری و ژرفانگــر 
تحقیــق مناســب تر به نظــر می رســید و از مقــوالت اســتخراجی تحلیــل و 

ــه شــده اســت. ــری ارائ نتیجه گی

1. flick
2. LeCompte
3. Preissle
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سپهر رسانه ای
گســترش سیل آســای کامپیوتــر در دهه هــای اخیــر، مهم تریــن تغییــر را در نظــام 
دانایــی، از اختــراع چــاپ در قــرن پانزدهــم یــا حتــی از اختــراع خــط بــه این ســو، 
پدیــد آورده اســت. همــراه بــا ایــن تغییر عجیب، گســترش شــبکه ها و رســانه ها که 
وظیفــۀ جابه جا کــردن دانایــی و عناصــر تشــکیل دهندۀ آن، یعنــی داده و اطالعــات 
را بــر عهــده دارنــد، بــه همــان انــدازه شــگفت انگیز اســت. اگــر هیچ چیــز دیگــر 
تغییــر نمی کــرد، بــاز پیشــرفت ایــن دو، بــر انقــالب دانایــی گواهــی مــی داد، امــا 
ــا «ســپهر اطالعاتــی» را در جهــان  تحــوالت به هم پیوســته، ایــن نظــام دانایــی ی

دارای فنــاوری پیشــرفته، به تدریــج دگرگــون می ســازد (تافلــر١،١٣٧۴: ۶۴٩).
درک و تحلیــل درســت و واقع گرایانــه ســپهر رســانه محتــاج شــناخت 
وضعیــت «ســپهر امروزیــن ارتباطــات» اســت کــه ســپهر رســانه، جزئــی از ایــن 
مجموعــۀ عظیــم به شــمار مــی رود. دنیــای بســیار پیچیــدۀ ارتباطــات و محیــط 
ــرار داده  ــر ق ــانه ای را تحت  تأثی ــدات رس ــزی و تولی ــام برنامه ری متحــول آن، نظ
ــرار دارد. ســپهر رســانه، شــامل  اســت. درون ســپهر ارتباطــی، ســپهر رســانه ق
محیطــی می شــود کــه ایرانیــان بــه رســانه های گوناگــون دسترســی دارنــد. امــروزه 
ایــن ســپهر مملــو از رســانه های گوناگــون اســت کــه هــر نــوع رســانه نیز کثــرت و 
تنــوع بســیار زیــادی دارد (خجســته،١٣٩۴). رســانه ها به طــور شــگفت انگیزی 
از یکدیگــر متمایــز خواهنــد بــود و پیغام هــا و برنامه هــای هــدف داری را 
ــتند و  ــون می فرس ــای گوناگ ــان و خلق وخوه ــوع مخاطب ــای متن ــرای بخش ه ب
برقرارکننــدۀ ارتبــاط میــان رســانه های مختلف از جملــه تلویزیون های شــبکه ای، 
تلویزیون هــای کابلــی، تلویزیون هــای ماهــواره ای، ویدیــو، رادیــو و اینترنــت 
خواهــد بــود. مجموعــۀ ایــن وســایل بــا یکدیگــر در یــک سیســتم مولتی مدیــا 
کــه صدهــا شــبکۀ ارتباطــی متعامــل را خلــق می کننــد، گــرد هــم جمــع می آینــد و 
تــودۀ جمعــی را بــه مخاطبــان متعامل تبدیــل می کننــد (کاســتلز٢، ١٣٨٠: ١١).

1. Toffler
2. Castells
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نمودار ١‑ ارتباط سپهر ارتباطی با سپهر رسانه ای

ــاه  ــی کوت ــوان در بحث ــختی می ت ــات و تحــوالت آن را به س ــای ارتباط دنی
بیــان کــرد. شــاید تعبیــر پنــج A تــا حــدی تفســیرگر مناســبی بــرای توصیــف 
ــر  ــان٢، ه ــر زم ــس١، ه ــه هرک ــی ک ــد؛ به صورت ــات باش ــی ارتباط ــای فعل دنی
ــه هــر اطالعاتــی۴ کــه بخواهــد از طریــق هــر وســیله ای۵ دسترســی  کجــا٣، ب

دارد (خجســته، ١٣٩۴).
در تفسیر دیگری از سه C استفاده  شده است:

‑  ترکیب۶؛
‑  یکپارچگی٧؛
 ‑  هم گرایی٨.

 مهم تریــن تغییــر ســاختاری، یکپارچگــی ارتباطــات دور، ارتباطــات 
داده ای و ارتباطــات جمعــی در یــک رســانۀ واحــد اســت. ایــن همــان فراینــد 
ــد را  ــانه های جدی ــب، رس ــه اغل ــل اســت ک ــه همین دلی ــی اســت، ب هم گرای
1. Any body
2. Any time
3. Any where
4. Any thing
5. Any device
6. Conglomerate
7. Consolidation
8. Convergence
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چندرســانه ای می نامنــد. پدیــدۀ هم گرایــی کــه به واســطۀ دیجیتالی شــدن 
امکان پذیــر شــده اســت، ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد کــه محتواهــای 
مختلفــی چــون صــدا، تصویــر و داده در قالــب یــک ســاختار یکســان تولیــد، 
ــه،  ــد رایان ــا طیــف گســترده ای از فناوری هــا مانن ــره شــوند و ب پخــش و ذخی
تلفــن همــراه و تلویزیــون قابــل  دســتیابی باشــند (ون دایــک١، ١٩٩٩: ٩).

نمودار ٢ ‑ترکیب، یکپارچگی و هم گرایی

بــا ادامــۀ رونــد ادغــام اینترنــت، علــم کامپیوتــر، تلویزیــون کابلــی و 
صنایــع مخابراتــی و بــا رشــد چشــمگیر تقاضــا بــرای محصــوالت و خدمــات 
اینترنتــی، شــاهد ظهــور یــک بــازار چندرســانه ای هســتیم کــه چندگانــه بــوده و 
ــن  ــر ای ــران ب ــده اســت. صاحب نظ ــای مجــزای پیشــین درهم تنی ــا بخش ه ب
ــاوری  ــرات و فن ــزرگ ( رســانه، مخاب ــد کــه ســه صنعــت عمــودی ب اعتقادن
اطالعــات ) دچــار دگرگونــی شــده و بــه پنــج حــوزۀ افقــی ارزش افــزوده 
ــن  ــدل گشــته اند. ای ــزات) ب ــال و تجهی ــردازش، انتق ــوا، بســته بندی، پ (محت
پنــج بخــش کــه صنایعــی مجــزا تلقــی نمی شــوند، به طــور واضــح و موجــز 

ــته، ١٣٩۴). ــد (خجس ــانه ایِ در حــال ظهورن ــرف صنعــت چندرس مع
ــد داشــت.  ــتری خواه ــد بیش ــی، رش ــل خط ــی در مقاب ــوای غیرخط محت

1. Vandijk
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شــبکه، به عنــوان زیرســاخت کانال هــای ارتباطــی اســتفاده می شــود. هم گرایــی 
رســانه ها رونــدی تصاعــدی خواهــد داشــت و بــا یــک وســیله می تــوان بــه انواع 
محتــوای رســانه ای صــدا، تصویــر، متــن و... دسترســی داشــت (ماننــد رادیــو، 
تلویزیــون اینترنتــی و تلفــن همــراه). رســانه تــالش می کنــد تــا ســبد رســانه ای 
خــود را متنــوع کنــد تــا بتواند از یک زیرســاخت، محتــوای یکســانی را از طریق 
ــب، به تدریــج تراســت های  ــراد برســاند. بدین ترتی ــه اف شــبکه های مختلــف ب

قدرتمنــدی انــواع رســانه ها را در اختیــار می گیرنــد (روشــندل، ١٣٩٣).
صاحب نظــران حــوزۀ فنــاوری ارتباطــات بــا توجــه بــه حرکــت صورت گرفته 
به ســمت ایــن بــازار رســانه ای همگــرا، بــر ایــن باورنــد کــه جایگاه یابــی راهبــردی 
در کنــار زنجیره هــای ارزِش در حــال ادغــاِم اینترنــت و تلویزیــون، مســئلۀ مهمــی 
 بــرای تولیدکننــدگان محتــوا، توزیع کننــدگان، فنــاوری نرم افــزار و تولیدکننــدگان 
ســخت افزار به ترتیــب در صنایــع تلویزیــون، رایانــه و اینترنــت اســت. درســت 
همان طــور کــه ورود تلویزیــون کابلــی ظرفیــت پخــش محــدود و چندکانالــه 
را بــرای تلویزیــون پخــش گســترده فراهــم کــرد، ظهــور اینترنــت و زیرســاخت 
ــدِ پهــن نیــز کارکردهــای برتــری نظیــر تعامــل و شخصی ســازی را بــرای  بان
رســانۀ تلویزیــون به ارمغــان آورد. ایــن گســترش کارکردهــا و تنــوع محتوایــی 
به معنــای فرصت هــای بیشــتر بــرای متمایزســاختن محصــوالت در بــازار 
در  شــرکت کنندگان  بــرای  متنوع تــر  راهبــردی  نهایــت، گزینه هــای  در  و 
ــب در  ــای غال ــوان یکــی از رونده ــی به عن ــه هم گرای ــازار اســت. درحالی ک ب
ــر محســوب می شــود، یکپارچگــی و رشــد  بازارهــای رســانه ای در دهــۀ اخی
ــی و داغ روز  ــر تحــوالت جنجال ــز از دیگ ــانه ای نی ــی رس شــرکت های ترکیب
به حســاب می آیــد. ســازمان های رســانه ای بــا تکیــه  بــر فرضیاتــی چــون 
ــام  ــد ادغ ــی، رون ــای هم افزای ــی و مزای ــازار داخل ــدی ب ــازار، کارآم ــدرت ب ق
ــک را در پیش گرفته انــد. بــرای مثــال، دهــۀ ١٩٩٠ میــالدی شــاهد  و تملّ
توافق نامه هــای رســانه ای هنگفتــی بــه ارزش بیــش از ٣٠٠ میلیــارد دالر 



٨ | گزارش فرهنگی

بــود؛ ادغام هــای بزرگــی همچــون ویاکام  پارامونــت١، دیزنی  ای.بی.ســی٢ 
درهم تنیــدۀ  رابطــۀ  افتــاد.  اتفــاق  دوره  ایــن  در  وارنــر٣  ای.او.ال  تایــم  و 
ــع۴  ــتگاه های توزی ــی ایس ــل هم گرای ــه به دلی ــانه ای ک ــازمان های رس ــان س می
یــا هم گرایــی مالکیت هــا اســت، وابســتگی متقابــل کنش هــای راهبــردی 
را برجســته می ســازد. عــالوه بــر ایــن، اگرچــه یکپارچگــی یــا ترکیــب، 
گاهــی شــرکت ها را از حیــث محدودیــت منابــع در جایــگاه نامطلوبــی قــرار 
می دهــد، امــا هم گرایــی، خالقیــت در تولیــد محصــوالت و ابتــکار در 
بازاریابــی را بــه دنبــال دارد. در چنیــن بــازاری، به نظــر می رســد، کلیــد مزّیــت 
رقابتــی، برقــراری تعــادل میــان دسترســی بــه منابــع و نــوآوری راهبردی اســت 

(خجســته، ١٣٩۴).

تقسیم بندی تاریخی سپهر رسانه ای ایران
ــا به وجودآمــدن اولیــن رســانه  ــران را بایــد ب شــروع ُعمــر ســپهر رســانه ای ای
در کشــور بررســی کــرد، امــا چــون ابــزار رســانه، در معنــای عــام، گســتره ای 
بــه طــول عمــر بشــر دارد، در تقســیم بندی تاریخــی ســپهر رســانه ای ایــران بــه 
تاریــخ به وجودآمــدن رســانه های صوتــی و تصویــری بســنده می کنیــم و آن را 

بــا تولــد رادیــو در ایــران؛ یعنــی ســال ١٣١٩ یکســان در نظــر می گیریــم.
از طــرف دیگــر، می تــوان تقســیم بندی تاریخــی ســپهر رســانه ای را وابســته 
بــه تغییــرات فنــاوری، مــدون کــرد؛ به صورتــی کــه ســپهر رســانه ای بــا ظهــور 

١. کمپانی پارامونت (Viacom-Paramount) قدیمی ترین استودیوی تهیه و توزیع فیلم و برنامه های 
تلویزیونی در آمریکاست.

٢. دیزنی ای بی سی (Disney-ABC) یک شبکۀ تلویزیونی آمریکایی متعلق به شرکت والت دیزنی 
مجموعه های  پخش  به واسطۀ  بیشتر   ٢٠٠۴ سال  از  است.  شده  ایجاد   ١٩۴٣ سال  در  است که 
تلویزیونی موفقی نظیر گمشده (Lost)، کدبانوهای وامانده (Desperate Housewives) و آناتومی 

گریم (Gery’s Anatomy) موفقیت خوبی به دست آورد.
 (AOL Time Warner) با خرید تایم وارنر شرکت جدیدی به نام ای او ال تایم وارنر (AOL) ٣. ای او ال

تأسیس می کند.
4. Platforms
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رســانه های جدیــد و افــول بعضــی رســانه های قدیمــی عصــر جدیــدی 
در تاریــخ خــود تجربــه کــرده اســت؛ البتــه ایــن تقســیم بندی، ضعــف 
تفکیک نشــدن دقیــق دوره هــا را دارد و در نوســان های تمایــل و بی میلــی 
مخاطــب بــه یــک رســانه هــم پاســخ واضحــی نمی تــوان داشــته باشــد. به بیــان 
بهتــر، چــون در اســتفاده از رســانه و تمایــل مخاطــب بــه آنهــا نمی تــوان مــرز 
دقیــق زمانــی مشــخص کــرد (ماننــد زمانــی کــه مخاطــبِ یــک جنس از رســانه 
ــانه  ــک رس ــدن ی ــن حذف نش ــود و همچنی ــاد می ش ــی زی ــد از مدت ــم و بع ک
ــد  ــو بعــد از ظهــور رســانه های قوی تــری مانن ــد حضــور روزنامــه و رادی مانن
تلویزیــون و اینترنــت)، پــس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بهتریــن تقســیم بندی 
ــخ  ــای تاری ــر مبن ــته (١٣٩٣) ب ــیم بندی خجس ــانه ای، تقس ــپهر رس ــرای س ب
شــکل داده اســت. در حقیقــت، هــر جامعــه ای به محــض به وجودآمــدن، 
نیازمنــد ارتباطــات اســت و وقتــی  ایــن ارتباطــات بــه ارتباطات جمعی برســد، 
ــانه ای اش  ــپهر رس ــد از آن س ــی و بع ــپهر ارتباطات ــدم اول س ــه در ق آن جامع
تشــکیل می شــود. به صــورت کلــی، بــا ایــن پیش فــرض می تــوان تاریــخ 

ســپهر رســانه ای ایــران را بــه ســه دورۀ زمانــی تقســیم کــرد:
ــران (١٣۵٧): در  ــا انقــالب اســالمی ای ــو (١٣١٩) ت از آغــاز فعالیــت رادی
ایــن دوره، قــدرت رادیــو و تلویزیــون انحصــاری بــود و هیــچ گزینــۀ دیگــری بــرای 
مــردم به خصــوص شهرســتان ها و مناطــق روســتایی وجود نداشــت. ســینما گزینۀ 
رقابتــی محــدودی در شــهرهای اصلــی و برخــی شــهرهای درجــۀ دو محســوب 

ــۀ خبــری جدیــد بــود. می شــد. رادیــو بی بی ســی در اواخــر دورۀ پهلــوی گزین
دوره،  ایــن  در  دهــۀ (١٣٧٠):  تــا آغــاز  انقــالب (١٣۵٧)  از آغــاز   
رســانه های جدیدتــری وارد ســپهر رســانه ای ایــران شــدند. گســترش و تعــدد 
ــه موجــب  ــواع ضبط صــوت ک ــر ان ــر نظی ــراه رســانه های دیگ ــا هم روزنامه ه
ــران شــده بــود، به عــالوه، انــواع ویدیــو و  ســرعت و ســهولت اســتفادۀ کارب
تــا حــدی شــبکه های تلویزیونــی ماهــواره ای، گزینه هــای جدیــدی در اختیــار 

ــان قــرار داده بودنــد. مخاطب
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از ١٣٧٠ تاکنــون: ســپهر رســانه ای بــه رقابــت فشــرده ای در داخــل و خارج 
ــی ماهــواره ای  ــی و رادیوی ــا شــبکۀ تلویزیون وارد شــده اســت. بیــش از صده
در کنــار شــبکۀ وســیع اینترنــت همــراه افزایــش  زمــان پخــش بی بی ســی 
فارســی، صــدای آمریــکا، رادیــو فــردا و دیگــر شــبکه های تلویزیونــی و رادیویــی 
فارســی زبان، فضــای رقابتــی و از منظــر سیاســی، گاهــی تهدیدآمیــزی را ایجــاد 
کرده انــد. رقابتی بــودن ســپهر رســانه ای موجــب شــده اســت، تعــداد شــبکه های 
رادیویــی  و تلویزیونــی در دو شــکل سراســری و محلــی افزایــش یابــد تــا قدرت 

رقابــت بیشــتری در داخــل به وجــود آیــد (خجســته، ١٣٩٣: ١٧۴).
اصلی تریــن بخــش تحــوالت ســپهر رســانه ای مربــوط بــه بخــش ســوم آن 
اســت؛ چــون در تحــول رســانه ها، دیگــر رســانه ای ماننــد تلویزیــون به تنهایــی 
کارکــرد کاملــی نــدارد و بایــد بــا بهره گیــری از دیگــر رســانه ها ماننــد اینترنــت 
ــوان گفــت در  ــردازد. شــاید بت ــه تقویــت خــود بپ ــا شــبکه های اجتماعــی ب ی
ســپهر رســانه ای حاضــر، تفکیــک ابــزار بــرای رســانه های جمعــی، دیگــر رخ 
نمی دهــد و یــک کمپانــی یــا شــبکه ای تلویزیونــی بــرای آنکــه بتوانــد پیــام خــود 
ــد، بایــد از تمــام  ــه مخاطــب برســاند و در ســپهر رســانه ای پیشــرفت کن را ب
ابــزار رســانه در کنــار شــبکۀ تلویزیــون خــود اســتفاده کنــد؛ ماننــد شــکل گیری 
کانال هــای شــبکه های تلویزیونــی در شــبکه های اجتماعــی ویدیویــی یــا 
ســایت های رســمی شــبکه های تلویزیونــی کــه می تــوان برنامه هــای شــبکه ها 
را از طریــق اینترنــت بــدون گیرنده هــای ســنتی مشــاهده یــا حتــی ذخیــره کــرد.

توانمندی های ضروری برای رقابت در سپهر رسانه ای
رســانه ها در یــک ســپهر رســانه ای ناگزیــر هســتند بــرای جذب مخاطب بیشــتر 
ــد؛ ایــن امــر از آنجــا ناشــی می شــود کــه در یــک جامعــه،  ــا هــم رقابــت کنن ب
ــد  ــداد مشــخص می توانن ــن تع ــود دارد و ای ــخصی مخاطــب وج ــداد مش تع
ــرای  ــن رو، رســانه ها ب ــد؛ از ای ــه رســانه اختصــاص دهن ــان محــدودی را ب زم
ــد. از ســوی  ــت می پردازن ــه رقاب ــا هــم ب ــان ب ــن زم کســب ســهم بیشــتر از ای
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دیگــر، بــا تعریــف اینکــه رســانه های جمعــی وســیله ای بــرای انتقــال یــک پیــام 
به صــورت تــوده ای بــه مخاطبــان هســتند، گاهــی بیــن پیــام دو رســانه اختــالف 
یــا تضــاد وجــود دارد؛ چــون منافع صاحبان رســانه همیشــه یکســان نیســت؛ از 
ایــن رو، هــر رســانه ســعی دارد پیــام خــود را بــه مخاطــب برســاند. ایــن مــوارد 
ســبب به وجودآمــدن رقابــت در ســپهر رســانه ای می شــود. ایــن رقابــت نیازمنــد 
ــا امــکان  توانمندی هایــی اســت کــه هــر رســانه بایــد در خــود به وجــود آورد ت
رقابت در ســپهر پیچیدۀ رســانه ای برایش مقدور باشــد. خجســته (١٣٩۴) در 
توانمنــدی ضــروری رســانه در ســپهر رســانه ای، ایــن توانمندی هــا را این گونــه 
تشــریح می کنــد کــه ســازمان های رســانه ای و خبــری بــرای اینکــه در موقعیــت 
برتــری در رقابت هــای پیچیــدۀ ایــن فضــا قــرار گیرنــد، بایــد از توانمندی هایــی 

به عنــوان مزیت هــای رقابتــی برخــوردار باشــند؛ از جملــه:
الف) ارائۀ پلَتفُرم های مختلف رسانه ای

نظــر خــود را در قالب هــای رســانه ای  ســازمان رســانه ای بایــد بتوانــد محتــوای مدّ
مختلــف عرضــه کنــد؛ زیــرا ایــن موضــوع بــرای رقابــت نزدیــک در جــذب و حفظ 
مخاطــب در محیــط پیچیدۀ رســانه ای، بســیار حیاتی اســت. به این منظور، ســازمان 
باید هم خصوصیات و ظرفیت های هر پلتفرم رســانه ای را بشناســد و هم نســبت 
بــه گروه هــای مختلــف مخاطبــان و نیازهــای بــرآورده و ارضانشــدۀ آنهــا شــناخت و 
آگاهــی کامــل داشــته باشــد. ایــن شــناخت بــه ســازمان رســانه ای کمــک می کنــد که 
متناســب بــا توقعــی کــه از هــر پلتفــرم بــرای جــذب و حفــظ گروه هــای مختلــف 
مخاطــب دارد، برنامه ریــزی کننــد (خجســته، ١٣٩۴). یکــی از فضاهایی که رســانۀ 
ملــی بایــد بــه آن توجــه خاصــی داشــته باشــد و بــا برنامــه بــا آن برخورد کنــد، فضای 
اینترنــت و وب اســت. اینترنــت باعــث کاهــش هزینــۀ پخــش برنامه هــا می شــود، 
قابلیــت تعامــل دارد و موانعــی همچــون ســامانه های پخــش را از میــان  برمــی دارد. 
اینترنــت، رســانه ای کم هزینــه و بــا قــدرت ارتباطــی بســیار بــاال اســت کــه همــگان 
می تواننــد از طریــق آن مکتوبــات، تصاویــر، موســیقی، نرم افزار و هر چیز دیگــری را 
کــه دیجیتال پذیر اســت، در سراســر جهــان منتشــر ســازند (باللــی، ١٣٨٩: ٧٧).
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ب) بازار سازی از طریق  گسترش تنوع
بازارســازی  یکــی دیگــر از قابلیت هــای مهــم ســازمان ها برای رقابــت در محیط 
متحول پیشــرو اســت. ســازمان های رســانه ای باید در زمینۀ اطالعات به عنوان 
کاالی پررونــق کسب وکارشــان، بازارســازی  کننــد. ایــن ســازمان ها بایــد هســتۀ 
مرکــزی مزیــت رقابتی شــان در بازارســازی اطالعــات را در متنوع ســازی  
محتــوا١ و متنوع  ســازی  عقیــده٢ در نظــر گیرنــد. ســازمان های خبــری بایــد کار 
خــود را بــر اســاس نیازهــای مخاطــب یــا به اصطــالح «مصرف کننــده» تعریــف 
کننــد و بــر ایــن مبنــا، هســتۀ اصلــی محتــوای منحصربه فــرد گــروه مخاطــب را 
تعریــف و ارائــه کننــد (خجســته، ١٣٩۴). توســعۀ فناوری هــای اطالعاتــی و 
ــال را به وجــود  ــر، خیــل عظیمــی از رســانه های دیجیت ارتباطــی در دهــۀ اخی
آورده کــه از کارکــرد رســانه های جمعــی برخوردارنــد. تنــوع رســانه ها و 
ــر الگوهــای اســتفاده از رســانه، مفاهیــم جدیــدی ماننــد  ــه همــراه آن، تغیی ب
اقتصــاد را بــه حــوزۀ رســانه وارد کــرده اســت (ســاروخانی،١٣٩٠) در طــول 
زمــان، معانــی دیگــری بــه مفهــوم مخاطــب افــزوده شــد کــه اوج آن در زمــان 
گســترش ســرمایه داری و موضوعــات مربــوط بــه مدیریــت بــازار و بازاریابــی 
بــود؛ به طــوری  کــه عبارت هایــی چــون گیرنــده، طــرف گفت وگــو یــا مشــتری 
و بــازار معــادل، به عنــوان مخاطــب بــه کار گرفتــه شــد (پارســاپژوه،١٣٨٠: ۵)

ج) رسانۀ جامعه ساز٣
ســازمان های رســانه ای بــا فراگیــری فناوری هــای دیجیتــال و رســانه های 
الکترونیــک، قــدرت رقابــت و امــکان بقــا دارنــد تــا بتواننــد جوامــع مختلفی از 
مخاطبــان یــا همــان مصرف کنندگان را بســازند. قدرت ســازمان های رســانه ای 
وابســته بــه ایــن اســت کــه هرچــه بیشــتر و بهتــر بتواننــد بیــن افــراد دارای حــوزۀ 
عالقــۀ مشــترک، ارتبــاط برقــرار نماینــد و آنهــا را حــول برنامه هــای رســانه ای 
ــراری  ــه رابطــه و برق ــه تمایــل ب ــه جوامــع وابســته ب ــد. دوام این گون جمــع کنن
1. Content
2. Opinion
3. Community builder
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تمــاس بیــن افــراد جامعــه از طریــق رســانه اســت. ایــن جوامــع همــان بازارهای 
هــدف بــرای محصــوالت مرتبــط ســازمان هســتند. نکتــۀ اصلــی و اساســی در 
ــه اســت کــه  اهمیــت ایــن قابلیــت ســازمان های رســانه ای در ایــن مهــم نهفت
در ایــن شــرایط، مخاطــب عــام جــای خــود را بــه مخاطــب تفکیک شــده١ یــا 
موزاییکــی می دهــد (خجســته، ١٣٩۴). رســانه ها ، توانایــی درک مســیر حرکت 
اجتمــاع را بــه افــراد و آحــاد جامعــه می دهنــد. رســانه ها بــا کاهــش پیچیدگــی 
ارتباطــی میــان مــردم و مســئوالن و مــردم بــا مــردم بــه ایجــاد وفــاق اجتماعــی 
کمــک می کننــد . چنانچــه لومــان می گویــد : ایجــاد وفــاق اجتماعــی مســتلزم 

تحدیــد تنــوع و کاهــش پیچیدگی هاســت (الزار،١٣٨٠: ٣٧). 
د) کارگر معدن اطالعات٢

ســازمان های رســانه ای بایــد فراینــد گــردآوری و توزیــع اطالعــات خــود را بــر 
اســاس فناوری هــای دیجیتــال تغییــر دهند؛ فناوری هــای هوشــمند و معنایی ای٣ 
کــه امــکان شخصی ســازی محتــوای رســانه ای را فراهــم می کننــد و مخاطــب 
می توانــد مطالــب مــورد عالقــه و موضوعــات خبــری مورد نیــاز خــود را انتخاب 
کنــد. بــه این منظــور، خبرنــگاران باید همچون کارگــران معدن اطالعات باشــند؛ 
بــه این معنــی کــه اطالعــات مربــوط بــه عالئــق و دیدگاه هــای اشــخاص و رفتــار 
جمعــی گروه هــای مختلــف انســانی را تحلیــل کننــد. ایــن اطالعــات می توانــد 
معنــی و مســیر الگوهــای رفتــاری گروه های مختلــف و متنوع مخاطبان را نشــان 
دهــد. ایــن کار نیازمنــد توانایــی به کارگیــری به موقــع و بهینۀ ســازمان رســانه ای از 

فناوری هــای هوشــمند و معنایــی اســت (خجســته، ١٣٩۴).
 اصطــالح رســانه های تعاملــی، نشــان دهندۀ ســطحی از بازخــورد گیرنــده 
و پذیــرش رســانه های جدیــد در ارتبــاط اســت (کوســیس۴، ٢٠٠٢: ٣۵٧). از 
ســوی دیگــر، امــروزه رســانه های متنــوع و با امکانــات زیاد در اختیــار مخاطب 

1. fragmante
2. Data miner
3. Semantic and Smart
4. Kiousis
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ــا متــن بســیار  قــرار دارنــد. رســانه هایی کــه قــدرت مخاطــب را در مواجهــه ب
گســترش می دهنــد. دســته ای از ایــن رســانه ها، رســانه های تعاملــی اســت 
ــن  ــه مت ــا بازخوردهــای خــود را نســبت ب ــه مخاطــب اجــازه می دهــد ت کــه ب
ــرون  داد برنامه هــا تأثیرگــذار  ــر ب ــر ب ــی، کارب نشــان دهــد. در رســانه های تعامل
اســت. رســانه های تعاملــی، کاربــر را در برنامه هــا درگیــر می ســازند؛ کاری 
کــه رســانه های غیرتعاملــی قــادر بــه انجــام آن نبودنــد. اینترنــت و بازی هــای 
ــا  ــی هســتند. مخاطــب ب ــوع از معمول تریــن رســانه های تعامل ویدیویــی دو ن
ــوع رســانه ها، نقــش پررنــگ خــود را نشــان می دهــد. او  ــن ن مشــارکت در ای
دیگــر تنهــا، مخاطبــی منفعــل و مصرف کننــده نیســت، بلکــه در شــکل دهی بــه 

متــن یــا تغییــر متــن، فعاالنــه شــرکت دارد (جعفــری، ١٣٩٢).
ایــن فناوری هــا ابعــاد تــازه ای از مدیریــت داده هــای ذخیره شــده را به دســت 
می دهــد؛ به عبارتــی، از اطالعــات ایجــاد ثــروت می کنــد. شخصی ســازی 
محتــوای رســانه ای و توجــه بــه مخاطــب تفکیک شــده، ایــن امــکان را در اختیــار 
ســازمان قــرار خواهــد داد تــا آرشــیوهای خــود را به عنــوان مجموعه هــای 
اطالعاتــی یــا همــان بســته های اطالعاتــی بــه روش هــای خالقانــه در معــرض 

ــته، ١٣٩۴). ــد (خجس ــرار ده ــروش ق ــرداری و ف بهره ب
ھ) خبررسان کامل١

ــه در خبررســانی  ــری، ســازمان هایی هســتند ک ــن ســازمان های خب موفق تری
ــده  ــانی را پیچی ــال، خبررس ــای دیجیت ــروزه فناوری ه ــا ام ــند؛ ام ــی باش عال
کــرده اســت. دیگــر تنهــا ســخن از متــن، عکــس یــا تصویــر ویدیویی نیســت، 
بلکــه نیــرو و نفــوذ دیجیتــال، قابلیــت ترکیــب ایــن امکانــات را فراهــم 
ــته اســت.  ــر گذاش ــانی تأثی ــای خبررس ــرز و معن ــر م ــه ب ــی ک ــاخته؛ ترکیب س
دیگــر، انــواع ارائــۀ بخش هــای خبــری متحــول شــده ؛ چــون ایــن قابلیت هــا 
ذائقــۀ مخاطــب را نیــز تحت تأثیــر قــرار داده انــد. یــک ســازمان رســانه ای و 
ــال،  ــود دیجیت ــای موج ــن قابلیت ه ــری از جدیدتری ــا بهره گی ــد ب ــری بای خب

1. The complete storyteller
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ــر ســازد. بی شــک، مهــارت در  ــر و جذاب ت خبررســانی خــود را هرچــه جامع ت
خلــق شــیوه های نــو خبررســانی، مزیتــی اســت کــه می توانــد در محیــط تنگاتنگ 
رقابت هــای رســانه ای پیــش ِرو، موجــب برتــری شــود. همچنیــن امــکان هرچــه 
بیشــتر و صادقانه تــر تعامــل بــا مخاطــب و متنوع  ســازی  انــواع شــکل های 
پیش ِروســت  رســانه ای  محیــط  در  کلیدهــای کامیابــی  از  گفت وگومحــور 
(خجســته، ١٣٩۴). رشــد فنــاوری، یکــی از روندهایــی اســت کــه صداوســیما 
در زمینــۀ اینترنــت و فناوری هــای نویــن بــا آن مواجــه اســت. تحــوالت مرتبــط 
ــا همــان دیجیتالی شــدن اطالعــات، افزایــش ظرفیــت  ــال ی ــا انقــالب دیجیت ب
پهنــای بانــد و ارتقــای وب و پیامدهــای آن از جملــه تحوالت فناوری محســوب 

ــا حــدی مؤثــر بــوده اســت (البــرزی دعوتــی، ١٣٩٣). می شــود کــه ت
و) کارآفرین١

مهم ترین موضوعی که یک سازمان  همواره باید به دنبال آن باشد این است که 
مخاطب یا مشتری چه می خواهد و تأمالت و تمایالتش او را به مصرف چه 
محتواهایی سوق خواهد داد؟ امروزه برای سازمان های رسانه ای هیچ چیز مهم تر 
از این نیست که در عصر وب، مشتری یا مخاطب، بابت چه محتوایی حاضر 
است، وقت صرف کند یا هزینه بپردازد و نکتۀ دوم که اهمیتش کمتر از اولی 
نیست، این است که این دریافت مالی چگونه می تواند صورت بگیرد؟ از این رو، 
سازمان های خبری باید مثل کارآفرینان باشند و مانند آنان به این بیندیشند که چگونه 
می توانند مزیت های تازه خلق کنند، خدمات جدید به مشتریان خود ارائه دهند، 
راه های جدید برای کسب وکارشان پیدا کنند و مدل های تجاری تازه برای محیط 
تازه خلق نمایند. منظور از خدمات جدید در سازمان های رسانه ای، ایجاد راه های 
جدید برای درگیر کردن و متعهد کردن مخاطب به پیگیری محتوای رسانه ای است. 
سازمان رسانه ای باید سناریوهای ممکن برای محیط پیِش رو را طراحی و با دقت 

مدل های درآمدزایی در جهان وب را پیگیری کند (خجسته، ١٣٩۴).

1. the antrepreuner
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پیشران های سپهر رسانه ای
ــه به صــورت  ــد ک ــکل دهندۀ آینده ان ــای ش ــه ای از نیروه ــران ها، مجموع «پیش
ــر  ــد. پیشــران ها به صــورت غیرمســتقیم ب ــر می گذارن ــی تأثی ــا محل ــی ی جهان
ــه، اقتصــادی، زیســت محیطی و سیاســی  اوران ــی، فنّ ــای اجتماع ــدۀ حوزه ه آین
تأثیــر می گذارنــد» (هاشــمیان اصفهانــی، ١٣٨٩: ٣٣). پیشــران ها، نیروهایــی 
هســتند کــه آینــدۀ جهــان را می ســازند. آنهــا مســتقل از موضــوع یــا ســازمانی 
هســتند کــه بــر آن تأثیــر می گذارنــد. آن دســته از روندهــای متعلــق بــه محیــط 
کالن کــه در پــس عوامــل کلیــدی شناسایی شــده در محیــط خــرد قــرار 
ــور  ــدی به ط ــل کلی ــی عوام ــت نهای ــر وضعی ــذاری ب ــطۀ اثرگ ــد و به واس دارن
غیرمســتقیم بــر موضــوع یــا تصمیــم و ســناریوها تأثیــر می گذارنــد، نیروهــای 

ــتاین١، ٢٠١١: ٢٨). ــوند (ون آلس ــده می ش ــران نامی پیش
پیشــران ها را می تــوان از درهم کنــش چهــار مؤلفــۀ روندهــا٢، رویدادهــا٣، 
تصاویــر۴ و اقدام هــا۵ شناســایی کــرد. روندهــا و رویدادهــا، شناخته شــده ترین 
واژه هــای آینده اندیشــی اند کــه بــر دو ویژگــی آینــده متمرکزنــد. رونــد، اشــاره 
بــه پیوســتگی تاریخــی و زمانــی دارد و رویــداد، بــر گسســتگی های تاریخــی 
ــا پدیده هــا در خــالل  ــرات منظــم در داده هــا ی ــد، تغیی ــد مــی ورزد. رون تأکی
زمــان اســت. روندهــا از گذشــته آغــاز می شــوند و تــا آینــده ادامــه می یابنــد، 
امــا رویدادهــا برخــالف روندهــا حاصــل اتفــاق یــا حادثه انــد کــه به شــدت بــر 
روندهــا و به طــور کلــی بــر آینــده تأثیــر می گذارنــد (البــرزی دعوتــی، ١٣٩٣).

امروز آنچه در محیط شناســی رســانه بســیار مهم تلقی می شــود، پیشــران ها 
و نقــش مهــم آنهــا در تغییــرات درون و برون سیســتم و ســپهر ارتباطی و ســپهر 
رســانه ای اســت. اغلــب محققــان از پیشــران های گوناگونــی ســخن گفته انــد؛ 

1. Van Alstyne
2. Trends
3. Events
4. Images
5. Actions
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ماننــد تغییــر و تحــوالت فنــاوری ارتباطی، شخصی شــدن رســانه ها، مشــارکت 
در تولیــد محتــوا، وجــود بازیگــران مســتقل در ســپهر رســانه، ماننــد بالگرهــا 
ــرد؛  ــه ک ــداد اضاف ــن تع ــه ای ــوان ب ــران ها را می ت ــواع پیش ــر از ان و برخــی دیگ
ــط و ســپهر  ــارۀ پیشــران های محی ــان درب ــان محقق ــی می ــد توافــق کامل هرچن
رســانه نیســت، امــا مشــترکات میــان آنهــا بســیار زیــاد اســت. آنچــه بــرای مــا 
مهم و حیاتی اســت، درک و شــناخت پیشــران هایی اســت که در ســپهر رســانۀ 
ــر و  ــی بســیاری از پیشــران های تغیی ــران وجــود دارد. به طــور طبیع ــط ای محی
تحــول ســپهر رســانه کــه در دیگــر بلوک هــای جغرافیایــی و اجتماعــی و حتــی 
در ســپهر کلــی جهانــی وجــود دارنــد نیــز در ســپهر رســانه ای كشــور  ایــران مانند 
دیگــر نقــاط جهــان فعال انــد؛ ماننــد تغییــر و تحــوالت فنــاوری ارتباطــی، امــا 
یــک پیشــران به طــور اختصاصــی در فضــا و ســپهر رســانه ای مــا فعال اســت که 
در دیگــر ســپهرها وجــود نــدارد و آن ایــده و روایتگــری متفــاوت با ایدۀ مســلط 
بــر همــۀ ســپهرهای رســانه ای اعــم از محلــی و منطقــه ای یــا جهانــی اســت. این 
تفــاوت خــود موجــب بــروز حرکت هــای گوناگونــی در ســپهر رســانه ای ایــران 
شــده کــه چالش هــا یــا فرصت هایــی را نیــز به وجــود آورده اســت. تفصیــل ایــن 
موضــوع نیــاز بــه فرصتــی جداگانــه دارد، امــا آنچــه مهــم تلقــی می شــود، دیــدن 
ایــن پیشــران و نقــش مهــم آن در تحــوالت ســپهر رســانۀ جمهــوری اســالمی 
ایــران اســت (خجســته، ١٣٩۴). روش تعییــن پیشــران ها ایــن اســت کــه پــس 
ــان،  ــدگاه ذی نفع ــد دی ــازمان (مانن ــدی س ــای کلی ــدن فاکتوره از مشخص ش
اثرگــذاری، شــرایط رقابــت، خالقیــت، نیــروی انســانی، میــزان ســهم بــازار و 
مخاطــب، منابــع مالــی) و روندهــای اصلــی در حــوزۀ محیط نزدیــک و صنعت 
مؤثــر بــر آنهــا، بــه نیروهــای محیــط دور کــه ایــن روندهــا را تقویــت می کنــد، 

توجــه می کننــد (روشــندل، ١٣٩٣).
خجســته (١٣٩۴) در بررســی ســپهر رســانه و چالش های پیش ِرو، هشــت 
ــا  ــن هشــت پیشــران متناســب ب ــد رســانه ای را برمی شــمارد. ای پیشــران جدی

ــه تشــریح کــرد: ســپهر رســانه ای را می تــوان این گون
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نمودار ٣‑ پیشران های سپهر رسانه ای

١. گرایش روزافزون به استفاده از رسانه
امــروزه اگــر هریــک از مــا را مجبــور کننــد کــه هــر روز دو یــا ســه ســاعت را 
بــرای فعالیــت جدیــدی کنــار بگذاریــم ، شــاید از ایــن شــرط به عنــوان دخالتــی 
غیرقابل تحمــل در زندگــی برنامه ریزی شــدۀ خــود رنجیــده می شــویم . ایــن کار 
مســتلزم دگرگونی هــای عمیــق و وســیع از جانــب ماســت . ایــن همــان کاری 
اســت کــه تلویزیــون انجــام داده و هماننــد شــخصی فضــول وارد زندگــی مــا 
ــد  ــر می آمدن ــز پرمشــغله به نظ ــن نی ــش  از ای ــه پی ــی ک شــده اســت . زندگی های
(شــرام١  و دیگــران ، ١٣٧٧ : ٩). جــدای از اینکــه رســانه از چــه جنســی اســت، 
ــردی و اجتماعــی در حــال  به صــورت عمومــی اســتفاده از رســانه در ابعــاد ف
رشــد اســت؛ ایــن رشــد از منظــر اینکــه هــر روز افــراد بیشــتر بــه دایــرۀ مخاطبان 
اضافــه می شــوند و درعین حــال افــراد به مــرور وقــت بیشــتری را بــرای رســانه 
صــرف می کننــد، قابــل  توجــه اســت. امــروز بســیاری از کارهــای معمــول کــه 

1. Schramm
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درگذشــته تعاملــی بــا رســانه نداشــت، از زمــان شــکل گیری تــا تــداوم، وابســته 
بــه رســانه شــده اســت. ایــن امــر اســتفاده از رســانه را فقــط به عنــوان ســرگرمی، 
ــی  ــاد زندگ ــی ابع ــوان گفــت تمام ــانی گســترش داد و می ت ــش و اطالع رس دان
انســان به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم وابســته بــه رســانه اســت. ایــن 
موضــوع تنهایــی و فردگرایــی انســان امــروز در جوامــع صنعتــی و نیمه صنعتــی 
ــن  ــانه ســوق داده اســت. آنچــه حاصــل ای ــتر از رس ــتفادۀ بیش را به ســوی اس
مصــرف بیشــتر می شــود، نقــش بیشــتر و مؤثرتــر رســانه ها در ســطوح مختلف 
زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان خواهــد بــود. علــت محبوبیت تلویزیــون این 
اســت کــه ســرگرمی و مشــغلۀ زیــادی را بــرای بیننــده با هزینــه ای بســیار پایین و 
بــا زحمتــی ناچیــز فراهــم می کنــد .  طــوری  کــه به انــدازۀ گوش کــردن بــه رادیــو 

ــز٢، ١٣٧٨: ٢٧). ــرگ١ و باروای ــه اســت (ارنب راحــت و کم هزین
٢. افزایش تنوع و تکثر در مخاطبان

ــوان یکــی از مهم تریــن پدیده هــای  ــا رشــد رســانه های جمعــی به عن هم زمــان ب
جهــان معاصــر، مفهــوم مخاطــب جایگاه خاصــی پیدا کــرد و توجه دانشــمندان 
علــم ارتباطــات را بــه خــود جلــب نمــود (میرســعید قاضــی، ١٣٨١: ٧). امروزه 
مخاطبــان از دو جهــت به صــورت عمــده در حــال تغییــر هســتند، به صورتــی کــه 
مخاطبــان امــروز از مخاطــب عمومــی، تــوده و یکدســت فاصلــه گرفتــه و تبدیل 
ــر،  ــان بهت ــده اند. به بی ــر ش ــوع و متکث ــای متن ــه مخاطــب خــاص در گروه ه ب
ــان امــروزی رســانه به صــورت گروه هــای کوچــک، رنگارنــگ شــده اند  مخاطب
و هرکــدام از ایــن گروه هــا ذائقــۀ خــاص خــود را دارنــد. ایــن امــر در کنــار 
متکثر شــدن مخاطــب ســبب شــده اســت، رســانه ها بــا تأثیرپذیــری از مخاطــب 

بــا شــرایط جدیــدی مواجــه باشــند.
٣. تمایل به مشارکت در محتوا

«مانوئل کاستلز» متفکر برجستۀ معاصر در کتاب قدرت ارتباطات معتقد به 

1. Ehrenberg
2. Barvayz
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مفهومی تازه در برقراری ارتباط است. کاستلز به لحاظ تکامل تاریخی، آن را 
«ارتباط جمعی خودانگیز» عنوان می کند، به این دلیل که به طور بالقوه می تواند 
به مخاطب جهانی دست یابد و هم زمان آن را «خودانگیز١» برمی شمارد؛ زیرا به 
لحاظ تولید پیام، خودتولید، از نگاه دریافت کنندگانِ بالقوه  اش، خودگردان و در 
مقام بازیابی محتوا یا پیام های خاص بر بستر شبکه های ارتباطی الکترونیک، 
خودگزین تلقی می شود. به این اعتبار، هر سه نوع ارتباطات (میان فردی، جمعی 
و خودانگیز)، هم زیست، میان کنش و مکمل یکدیگر هستند تا اینکه جایگزینی 
ارتباط جمعی  مفهوم  این کتاب،  در  بارها  شوند. کاستلز  محسوب  هم  برای 
فراگردی  را  ارتباط جمعی  از  جدید  نوِع  این  تا  می کند  تحلیل  را  خودانگیز 
اثربخش تر معرفی کند که در سال های اخیر و به واسطۀ درگیر شدن کاربران در 

نسل های وب ٢ و وب ٣، به وجود آمده  است (کاستلز٢، ١٣٩٣).
ــده نباشــد،  ــط مصرف کنن ــل دارد، فق ــد تمای  مخاطــب در فضــای جدی
بلکــه در محتــوا نیــز مشــارکت کنــد. تعامــل، اغلــب مســتلزم ســاختن ظرفیتــی 
ــف  ــک مؤل ــتۀ ی ــن برخــالف خواس ــاختن مت ــا س ــی ی ــل، فرم  ده ــرای تبدی ب
ــا  ــق ب ــن را مطاب ــا مت ــد ت ــا تشــویق می کن ــه مخاطــب را تحریــک ی اســت ک
ــال راه مناســب و  ــانه های دیجیت ــط رس ــج محی ــل کند. تروی خواســتۀ او تبدی
راحتــی را بــرای تغییــر متــن ایجــاد کــرده اســت. ایــن رســانه ها ایــن امــکان 
را فراهــم می ســازند تــا بــا مشــارکت، متــن و چینــش دوبــاره و تغییــر شــکل 

ــد (کــوور٣، ٢٠٠۶). ــد و ویرایــش کنن ــر دهن روایــت آن را تغیی
۴.  شخصی شدن رسانه ها

دارنــد،  تعاملــی  ذات  رســانه های کــه  به ویــژه  جدیــد  فضــای  در  رســانه 
ایــن امــکان را بــه مخاطــب می دهنــد کــه از یک ســو امــکان شــکل گیری 
رســانه های شــخصی به معنــی خودتولیدگــری به وجــود آیــد و از ســوی دیگــر 

1. Mass Self-communication
2. Castells
3. Cover
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ــه  ــم اســت ک ــکان فراه ــن ام ــی ای ــای تعامل ــد تلویزیون ه ــانه هایی مانن در رس
مخاطــب بــا خودگزینــی آنچــه را کــه می پســندد، دریافــت کنــد؛ بدین معنــی کــه 
هــر مخاطــب از یــک شــبکۀ واحــد، چینــش محتوایــی مطابــق بــا ســلیقۀ خــود 
را داشــته باشــد. پیشــرفت در تلویزیون هــای دیجیتــال ایــن امــکان را می دهــد 
ــا پخــش  ــرل از راه دور، هم زمــان ب ــا اســتفاده از ابزارهــای کنت کــه بیننده هــا ب
برنامــه، نســبت بــه آن واکنــش نشــان دهنــد. به عبــارت  دیگــر، تلویزیــون تعاملی 
ــه  ــال ک ــای دیجیت ــر می شــود: اول، برنامه ه ــات زی شــامل ســه دســته از خدم
ــات  ــوند؛ دوم، خدم ــاب می ش ــی انتخ ــای الکترونیک ــت برنامه ه از راه فهرس
خــارج از حــوزۀ پخــش ماننــد خریــد از راه تلویزیــون و ســوم، برنامــۀ تلویزیونی 

کــه در آنهــا امکانــات تعاملــی وجــود دارد (نجفــی ســوالری، ١٣٨۶).
۵.  وجود بازیگران مستقل جدید در فضای رسانه ای

ابزارهایــی هســتند کــه کاربــران به صــورت شــخصی بــرای محتــوا بــه کار 
می گیرنــد. وبالگ هــا، ویدیوبالگ هــا، وبالگ هــای تصویــری و وب ســایت ها 
ــکان فضــای  ــی، ١٣٩٣). ام ــرزی دعوت ــتند (الب ــانه ها هس ــف رس ــن طی از ای
مجــازی بــرای راه انــدازی رســانه های مســتقل از جملــه وبالگ هــا، صفحــات 
شــبکه های اجتماعــی، رادیوهــای اینترنتــی و تلویزیون هــای اینترنتــی بــه 
مخاطــب کــه ایــن فضــا را می دهــد کــه بــه  دور از سیســتم های کالن رســانه ای 
ــر  ــران، دیگ ــن پیش ــد. در ای ــت کن ــتقل دریاف ــانه های مس ــود را از رس ــام خ پی
ــدازی رســانه الزم نیســت ســرمایه گذاری گســترده انجــام شــود و  ــرای راه ان ب
هــر فــرد بــا صــرف وقــت محــدودی می توانــد صاحــب یــک رســانه ماننــد یــک 
تلویزیــون اینترنتــی بــا تولیــد محتــوا توســط خــودش یــا گزینــش محتــوا از دیگر 
منابــع شــود. درحالی کــه اکنــون بیــش از ٨ میلیــون وبــالگ ثبت شــده و حــدود 
ــزارش  ــا گ ــان در دنی ــال توســط فارســی زبانان و ایرانی ــالگ فع ــزار وب ٨٠٠ ه
 شــده اســت، رتبــۀ وبالگ هــای فارســی از مقــام چهــارم (در ســال های ١٣٨٣ 
و ١٣٨۴) بــه رتبــۀ دهــم (در ســال ١٣٨٧) تنــزل یافتــه کــه البتــه بــاز هــم رتبــۀ 

ــرور، ١٣٩١: ١٠‑١١). ــی اســت (ضیایی پ خوب
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۶.  رشد روزافزون بازار رسانه و کاهش هزینۀ تولید
تا دهۀ ١٩٩٠ توسعۀ فناوری، بهره وری و اتوماسیون، سرعت تهیۀ هر چیزی را از 
تهیۀ غذا گرفته تا حمل ونقل بیشتر کرد. هزینۀ تمام شده ،کمتر و تولید کارخانه ها و 
رفاه بیشتر شد. در نتیجه، مردمان جوامع پیشرفته توانستند بخش بیشتری از زمان 
فعالیت های روزمرۀ خود را به سرگرمی و تفریح اختصاص دهند. متوسط ساعات 
کاری در هفته به طور پیوسته از ٧٢ ساعت در اواخر دهۀ ١٧٠٠ به ۴٠ ساعت 
در دهۀ ١٩٩٠ کاهش یافت. افراد جامعۀ آینده، به  جای خرید کاال، مشتاق صرف 
هزینه برای کسب تجربۀ عملی، ماجراجویی و هیجان مانند ورزش و سرگرمی 
خواهند بود. سرگرمی های بزرگ شامل فیلم، تلویزیون، انتشارات، موسیقی، هتل 
و شهرهای بازی در صف اول عصر زمان فراغت قرار دارند. در سال ١٩٨٠ سهم 
ارتباطات از اقتصاد، ١٨ درصد و معادل ٣۵٠ میلیارد دالر بود که در سال ١٩٨۶ 
به ١۶٠٠ میلیارد دالر رسید و خیلی زود ارتباطات به عامل پویایی در جهانی سازی 
اقتصاد بازار تبدیل شد (مشیری و نیک پور،١٣٨۶: ٢٨) و پیش بینی می شود تا سال 

٢٠٢۴ به ۵٧٠٠ میلیارد دالر برسد (روشندل، ١٣٩٣).
 طــی ســال های اخیــر ابزارهــای رســانه ای باعــث شــدند، لذت بــردن 
ــرای  ــرد. دیگــر الزم نیســت ب ــرار گی ــار همــگان ق و ســرگرمی ارزان در اختی
لذت بــردن ســواد داشــته باشــید یــا موســیقی یــاد بگیریــد یــا هزینــۀ ســنگین 
تئاتــر و کنســرت و... بپردازیــد. تلویزیــون و رادیــو در همه جــا رایگان در اختیار 
شماســت. عالئــق مــردم بــه موضوعــات ســرگرمی افزایش زیادی داشــته اســت؛ 
به گونــه ای کــه در زمــرۀ کارکردهــای اصلــی در نظــر گرفتــه می شــود. تحقیقــات 
نشــان می دهــد کــه مــردم ایــران بیشــتر از رســانه بــرای ســرگرمی و ســپس اطــالع 
از اخبــار وقایــع اســتفاده می کننــد. امــروزه تأثیرگذارترین و بیشــترین ســهم بازار 
رســانه در اختیــار تلویزیــون اســت و پــس  از آن مــردم نیازهــای رســانه ای خــود را 
از ماهــواره، رادیــو، ســایت ها، بازی هــای کامپیوتــری و فیلم هــای شــبکۀ خانگــی 
تأمیــن می کننــد (باللــی، ١٣٩٣). رشــد و صنعتی شــدن رســانه ســبب توجــه 
بیشــتر بازارهــای مالــی و ســرمایه ای بــه رســانه شــده اســت. به بیــان بهتــر، بــا 



رقبای رسانۀ ملی در سپهر رسانه ای کشور|  ٢٣ 

گســترش رســانه ها و گســترش بــازار خــود رســانه و بازارهــای وابســته بــه آن 
هزینــۀ تولیــد در رســانه کاهــش  یافتــه اســت، تولیــدات محتوایــی در رســانه 
کــه جــزء مــوارد هزینه بــر ادارۀ یــک رســانه اســت بــا گســترش تعــداد شــبکه ها 
و همچنیــن رشــد درونــی شــبکه ها رو بــه کاهــش اســت. اگــر تــا دیــروز یــک 
شــبکه بــرای یــک برنامــۀ خبــری یــک اســتودیو راه انــدازی می کــرد، حــاال بــا 
گســترش آن شــبکه بــه دو یــا ســه شــبکه و همچنیــن بــا افزایــش یــک برنامــۀ 
خبــری بــه دو یــا چنــد برنامــۀ خبــری، هزینــۀ تولیــد یــک برنامــۀ خبــری کاهش 
 یافتــه اســت. مــوج عالقــه بــه رســانه ها و فناوری هــای نویــن ارتباطــی ادامــه 
خواهــد داشــت. بــا کاهــش قیمــت ابزارهــای نویــن ارتباطــی، افــراد هم زمــان 
از چنــد رســانه و وســیلۀ ارتباطــی اســتفاده می کننــد. بــا اســتفاده از ابزارهــای 
ارتباطــی و رســانه ای، هــر فــرد غیرحرفــه ای نیــز صاحــب یــک رســانه خواهــد 
ــز آنهــا را  ــد و خــود نی ــود کــه می توانــد تمــام لحظــات زندگــی را ضبــط کن ب

منتشــر و در اختیــار دیگــران قــرار دهــد (روشــندل، ١٣٩٣).
٧.  تغییر نسلی و توجه نسل جدید به رسانه های نوظهور مانند انواع بازی ها

مهم  اَشکال  از  یکی  به  و  هستند  حال گسترش  در  روز  هر  رایانه ای  بازی های 
تولیدات رسانه های جهانی تبدیل  شده اند که گفتمان هایی نظیر جنگ و خشونت 
را ترویج می کنند (ماچین١ و ون لیوون٢٠٠٧،٢). محققان دیگری نیز از رابطۀ 
بسیار درهم تنیدۀ بازی های رایانه ای و فرهنگ سخن گفته اند (کوثری، ١٣٨٧). 
آنها از «بازی گونه  شدن فرهنگ» سخن گفته اند و اینکه به مدد بازی های رایانه ای، 
فرهنگ جامعه در حال بازی شدن است. به نظر عده ای نظیر گی (٢٠٠۴) در 
بازی های رایانه ای چنان اصول یادگیری، آگاهانه یا ناآگاهانه به کار گرفته  شده اند 
که می توان گفت از بسیاری از نظام های آموزشی مترقی تر هستند. وی حداقل 
از  ٣۶اصل یادگیری نام می برد که به بهترین وجه در بازی های رایانه ای رعایت 

شده اند (گی٣، ٢٠٠۴: ٢٠٨‑٢١١)
1. Machin
2. Van Leeuwen
3. Gee



٢۴ | گزارش فرهنگی

وجــود نســل جدیــد رســانه ها در قالــب بازی هــای رایانــه ای یــا تلفــن همــراه 
و همچنیــن در قالــب زندگی هــای مجــازی ١بخــش وســیعی از زمــان مخاطــب را 
در روز بــه خــود اختصــاص می دهــد. ایــن امــر در کنــار اثرگــذاری بــا عمــق بیشــتر 
در مخاطــب ســبب شــده از لحــاظ زمانــی و ذهنــی مخاطــب اثرپذیــری بیشــتری 
ــات تلفــن  ــا اســتفاده از امکان ــن رســانه ها داشــته باشــد. رســانه هایی کــه ب از ای
همــراه و دیگــر ابــزار قابــل  حمــل، وابســتگی چندانــی بــه مــکان ندارنــد و می توانند 
تمــام  روز همــراه مخاطبــان خــود باشــند. بازی هــای رایانــه ای به مــوازات پیشــرفت 
ــر و صداهــای موجــود  ــد. تصاوی ــدا کرده ان ــه ای تحــول پی ســخت افزارهای رایان
در ایــن بازی هــا، رقیــب جــدی آنچــه در فیلم هــای ســینمایی می بینیــم شــده اند. 
ــده می توانــد ایــن باشــد کــه در آنهــا حقیقــت  ــه ای در آین مســئلۀ بازی هــای رایان
مجــازی به گونــه ای ارائــه شــود کــه قابل تشــخیص بــا جهــان واقعی نباشــد. امــروزه 
ــح  ــت و تفری ــات فراغ ــدن اوق ــرای گذران ــزاری ب ــا اب ــه ای نه تنه ــای رایان بازی ه
شــده اند، بلکــه بــه یکــی از بزرگ تریــن صنایــع فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات 
بــدل گشــته اند؛ صنعتــی کــه در دو دهــۀ اخیــر تأثیــرات شــگرفی بــر ســخت افزارها 
و نرم افزارهــای مورداســتفاده در سرتاســر جهــان بر جای گذاشــته اســت و به ســبب 
گســترش دامنــۀ تأثیر رســانه های جمعــی، ماهــواره، اینترنــت و ســایر فناوری های 
اطالع رســانی جامعــۀ اطالعاتــی، امــروزه ُبعــد جهانــی پیداکــرده و منحصــر بــه 
ــن  ــوان محبوب تری ــن بازی هــا به عن ــا کشــورهای خاصــی نمی شــود. ای کشــور ی

ســرگرمی نوجوانــان لقــب گرفته انــد (منصــوری، ١٣٩١).
٨.  افزایش پهنای باند و امکانات فنی پیشرفته

ــزار دریافــت را ســاده، ارزان و  ــه اب ــن  جهــت ک ــاوری هــم از ای گســترش فن
در دســترس کــرده اســت، در عیــن اینکــه مجــاری ارتباطــی از جملــه پهنــای 
بانــد و تعــداد مجــاری نیــز گســترش  یافتــه اســت، در کنــار توســعۀ فنــاوری 
ــر  ــه  شــده اســت، اث ــه بهین ــی و هزین ــد  هــم از لحــاظ اینکــه کارای ــزار تولی اب
بســزایی به عنــوان  یــک پیشــران بــر فضــای رســانه ای داشــته اســت. اینترنــت 

1. Second Life
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به عنــوان شــیوۀ جدیــد توزیــع محتــوا بــه همــراه دیجیتالی شــدن محتواهــای 
ــرات  ــوا»، موجــب تغیی ــی محت ــرزمین فراوان ــاب «س ــری، در ق صوتی   تصوی
ــا حرکــت از ســامانه های رســانه ای  ــادی در چرخــۀ رســانه شــده اســت. ب زی
ــرل  ــاز و کنت ــامانه های ب ــمت س ــده، به س ــم و کنترل ش ــوای ک ــا محت ــته ب بس
نشــده همــراه اســت کــه در آن محتــوا به وفــور یافت می شــود و خدمــات جدید 
رســانه ای، توجــه مخاطــب را بــه خــود جلــب می کنــد (اســماعیلیان،١٣٩۴).
به طور کلی، رسانه های نوین را می توان در دو بستر زیر تقسیم بندی کرد: 
رسانه های رادیو و تلویزیون محور و رسانه های اینترنت محور. دستۀ اول به لحاظ 
ماهیت، رسانه هایی هستند که پیش تر در فضای عادی وجود داشته اند و اکنون 
فقط روی وب یا پهنای باند ارائه می شوند؛ یعنی نسخۀ بر خط رسانه های قبلی 
به شمار می روند که به جای پخش از طریق فرکانس از رادیو و تلویزیون اینترنتی 
برای ارسال اطالعات استفاده می کنند؛ دستۀ دوم رسانه هایی هستند که پیش تر از 
این وجود نداشته اند و در فضای مجازی به وجود آمده اند و مختص فضای مجازی 
هستند و ماهیتی مجازی دارند. با افزایش پهنای باند دسترسی مخاطبان به رسانه 
افزایش می یابد؛ در عین اینکه مخاطب این امکان را دارد تا رسانه را باکیفیت 
دریافت کند. کیفیت دسترسی و گسترش مخاطبان در سه حوزۀ تولید، پهنای باند و 
ابزار دریافت، هم سبب شده که رسانه های قدیمی تر رشد کنند و بتوانند راحت تر و 

با کیفیت بهتر در دسترس باشند و هم امکان ظهور رسانه های جدید تسریع شود.

بررسی یافته های پژوهشی
در ایــن پژوهــش بــرای درک رقبــای رســانۀ ملــی و جایگاهــش نســبت بــه آنهــا از 
نخبــگان ایــن ســؤال ها پرســیده شــد کــه رقبــای اصلــی و قدرتمنــد رســانۀ ملــی 
چــه کســانی هســتند؟ آیا نســبت بــه صداوســیما در جایــگاه باالتــری قــرار دارند؟ 
تأثیــر آنهــا بــر مخاطــب چگونــه اســت؟ از چــه راه هایــی بــرای جــذب مخاطــب 
اســتفاده می کننــد؟ اگــر به عنــوان مدیــر در رأس ســازمان صداوســیما بودیــد در 

چارچــوب تکالیــف ســازمانی چــه تمهیداتــی را اتخــاذ می کردیــد؟ 
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نمودار ۴‑ رقبای داخلی و خارجی صداوسیما ازنظر کارشناسان (منبع: یافته های تحقیق)

مفاهیم و مقوالت استخراج شود و فرایند کدگذاری بر روی پاسخ ها نیز 
اجرا گردد:

جدول ١‑کدگذاری باز، مفاهیم و مقوالت

مقوالتمفاهیمنمونۀ عبارت
تعداد 
اظهارات

«اگر جبهۀ فرهنگی جمهوری اسالمی را 
کنار بگذاریم، همۀ  کسانی که تولید رسانه ای 
می کنند، رقیب رسانۀ ملی هستند. از کسانی 

که به زبان فارسی کتاب، نرم افزار تلفن 
همراه، سایت ها و... تولید می کنند تا کسانی 

که به زبان خودشان تولید می نمایند.»

رقیب رسانۀ ملی، حدود 
جبهۀ فرهنگی انقالب 
اسالمی، جبهۀ رقبای 

فرهنگی جمهوری اسالمی

رقبای 
جمهوری 
اسالمی

۵

«رسانه هایی بیگانه نگاه مخاطب رسانۀ 
جمهوری اسالمی را طوری تغییر می دهد 

که نگاهش به فرستندۀ پیام که همان رسانۀ 
ملی است با شک و تردید همراه باشد.»

تأثیر رسانۀ بیگانه بر 
مخاطب، اغنای رسانه 
برای مخاطب، عملکرد 

رسانه های بیگانه

شگرد 
رسانه های 
بیگانه

۴

«شبکه های ماهواره ای روزبه روز 
مخاطبشان افزایش می یابد.»

گسترش استفاده از ماهواره، 
استفادۀ بیشتر از ماهواره، 
رشد مخاطب ماهواره

گسترش 
ماهواره

۴
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مقوالتمفاهیمنمونۀ عبارت
تعداد 
اظهارات

«رقبا نسبت به صداوسیما در جایگاه 
باالتری قرار ندارند.»

جایگاه بهتر رسانۀ ملی، 
عقب نماندن رسانۀ ملی، 
برتری صداوسیما به رقبا

جایگاه برتر 
صداوسیما

٨

«در آیندۀ نزدیک، این شبکه ها برتری پیدا 
می کنند.»

جایگاه برتر شبکه های 
ماهواره ای در آینده، جلو بودن 

ماهواره ای در آینده

جایگاه بهتر 
ماهواره در 

آینده
۵

«مخاطب چون دنبال نیازش می گردد 
به شبکه های ماهواره ای مثل من و تو یا 

بی بی سی رجوع می کند.»

نیازجویی مخاطب، میل 
مخاطب، تمایل مخاطب، 

سلیقۀ مخاطب

میل و نیاز 
مخاطب

٣

«این شبکه ها، خالقانه برخورد می کنند، 
روی مخاطبانشان در ایران مطالعه 

می کنند.»

مخاطب  پژوهی، درک 
مخاطب، شناخت میل و 
نیاز و جایگاه مخاطب

شناخت 
مخاطب 
ایرانی

١٣

«این رقبا در حوزۀ سرگرمی سازی از دو 
اصل برای جذب مخاطب استفاده می کنند: 

سکس و خشونت.»

شگرد جذب مخاطب، 
جذابیت های غیرشرعی، 

رسانۀ غیراخالقی

جذابیت های 
ماهواره

١٢

«دیگر ویژگی های این شبکه ها در حوزۀ 
خبر به لحظه بودن (آن تایم بودن) است.»

به لحظه بودن، سرعت خبر، 
به روزبودن

به لحظه بودن 
خبر

۴

«رسانه های خارجی و شبکه های ماهواره ای 
از بخش های گفته نشدۀ خبر در رسانۀ ملی 

استفاده می کنند.»

بخش ناگفتۀ خبر، سایۀ خبر، 
اخبار گفته نشده، فضای 

بی خبری
٣ناگفتۀ خبر

«تلویزیون را یک ابزار سرگرم کننده دیدند 
و به این نقش رسانه توجه کرده اند؛ مانند 
برنامه های موسیقی در شبکۀ من و تو.»

کارکرد سرگرمی رسانه، 
نقش تفریحی تلویزیون

رسانۀ 
سرگرمی

۴

«هم کیفیت صدا و تصویرشان باالست، 
هم حرفه ای کار می کنند.»

کیفیت تصویر، ابعاد کار 
حرفه ای، تصویر و صوت بهتر

٢تولید حرفه ای

«مدیریت پیام  دارند؛ یعنی همۀ آنها  یک 
حرف می زنند.»

وحدت پیام، انتقال پیام 
واحد، یکپارچگی محتوا

۵مدیریت پیام
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مقوالتمفاهیمنمونۀ عبارت
تعداد 
اظهارات

«ماهواره وسیلۀ آسان و به صرفه ای نیست. 
حتماً باید در یک جایی ابزاری باشد، آنتن 

و... یعنی ابزارش یک مقدار سخت تر 
است. به عالوه، وسیلۀ پرهزینه ای هم 

هست.»

مشکالت ماهواره، سختی 
استفاده از ماهواره، معایب 

ماهواره

محدودیت 
ماهواره

١

«برای مثال، برای انواع و اقسام 
م تی وی،  مخاطب ها کانال زده است: جِ

خانواده، ورزش و...»

مخاطب تخصصی، تنوع 
مخاطب هدف، شبکۀ 

تخصصی

شبکه های 
تخصصی

٣

«بی بی سی می گوید فیلم ها را برای من 
بفرست و فیلم هایی را پخش می کند که 

طبق ارزش های خودش است.»

سهیم کردن مخاطب در 
محتوا، تولید تعاملی، تولیدات 

کاربری، گزینش محتوا، 
هدایت تولیدات تعاملی

١گزینش محتوا

«این رسانه های اجتماعی خیلی جدی تر 
وارد عرصه می شوند؛ یعنی واقعیت سازی 

می کنند. این رسانه ها عمیق تر هستند.»

جایگاه رسانۀ اجتماعی، 
جلو بودن شبکۀ اجتماعی، 
برتری رسانه های اجتماعی

جایگاه 
بهتر شبکۀ 
اجتماعی

٢٠

«سایت ها و وبالگ ها هستند،  سایت های 
خبری غیرموثق که به شیوۀ نشریات 

زرد عمل می کنند و زوایای گفته نشدۀ 
خبر را بیان می کنند که بخش زیادی از 
مخاطب  را به خودشان جلب می کنند 
و مخاطب های خبری سازمان را کاهش 

می دهند.»

نشریات زرد مجازی، 
شایعه پراکنی اینترنتی، 

ناگفته های وبی، سایت های 
غیررسمی خبر

سایت های 
خبری

٨

«بخشی از مخاطبان شبکۀ ماهواره ای 
فارسی زبان ها هستند، اما فقط ایران نیست، 
یک سری دیگر هستند که به عنوان مخاطب 
ایرانی قرار گرفتند که می شود گفت رقیب 

نزدیک تری به شمار می روند و یک سری دیگر 
با زبان های بین المللی مثل انگلیسی و... که 
گاهی بازارهای ما را هم هدف  می گیرند.»

شبکه های ماهواره ای ویژۀ 
ایران، شبکه های ماهواره ای 

فارسی زبان، شبکه های 
ماهواره ای بین الملل

تقسیم 
شبکه های 
ماهواره ای

٢٠

 منبع: یافته های تحقیق
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مفاهیم و مقوالت به دست آمده از پاسخ مصاحبه شوندگان در مقوله های عمده 
دسته بندی  شده است:

جدول ٢‑ مقوالت و مقولۀ عمده

مقولۀ عمدهمقوالت

رقبای جمهوری اسالمی

جایگاه رقبای رسانۀ ملی

شگرد رسانۀ بیگانه

گسترش ماهواره

جایگاه برتر رقبا

جایگاه بهتر ماهواره در آینده

جایگاه بهتر شبکۀ اجتماعی

سایت های خبری

میل و نیاز مخاطب

روش جذب مخاطب شبکۀ ماهواره ای

شناخت مخاطب ایرانی

جذابیت های ماهواره

به لحظه بودن خبر

ناگفتۀ خبر

رسانۀ سرگرمی

تولید حرفه ای

مدیریت پیام

گزینش محتوا

شبکه های تخصصی

تقسیم شبکه های ماهواره ایتقسیم شبکه های ماهواره ای

محدودیت ماهوارهمحدودیت ماهواره

 منبع: یافته های تحقیق

ــه  ــتند ک ــان داش ــه بی ــب این گون ــانه های رقی ــریح رس کارشناســان در تش
ــانی  ــۀ  کس ــم، هم ــار بگذاری ــوری اســالمی را کن ــۀ فرهنگــی جمه ــر جبه «اگ
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کــه تولیــد رســانه ای می کننــد، رقیــب رســانۀ ملــی هســتند. از کســانی 
ــد  ــراه، ســایت ها و... تولی ــزار تلفــن هم ــاب، نرم اف ــان فارســی کت ــه زب کــه ب
می کننــد تــا کســانی کــه بــه زبــان خودشــان تولیــد و عرضــه می نماینــد.» یــا 
«رقبــا صداوســیما و بــه  تعبیــری، تمامــی رقبــای فرهنگــی جمهــوری اســالمی 
ــن مختلــف رســانه را یــدک می کشــند،  ــی کــه عناوی ــران از تمــام ابزارهای ای
اســتفاده می کننــد، چــه رقبــای داخلــی و چــه رقبــای خارجــی. عناویــن کتــاب، 
ــا  ــم ی ــالگ، ســایت ها، شــبکه های اجتماعــی، روزنامه هــا، مجــالت، فیل وب
رســانه ها دیگــر، مثــل رادیــو و تلویزیــون به وفــور در اختیــار مــردم هســتند.»، 
امــا آنچــه رســانه های رقیــب انجــام می دهنــد در حقیقــت، تغییــر نــگاه و بعــد 
کشــن  ــی کــه «بازی هــای اَ ــاور مخاطبشــان اســت، به صورت ــر در ب از آن تغیی
کامپیوتــری طــوری طراحی شــده کــه یــک هدفــی را نابــود کنیــم، حــاال در آن 
هــدف شــما اســرائیلی باشــی یــا ایرانــی یــا اروپایــی باشــی فرقــی نــدارد، یــک 
هویتــی داری و یــک هدفــی اســت کــه در ذهــن بــرای نابــودی آن هــدف تالش 
می کنــی. ثمــره اش ایــن اســت کــه وقتــی می گوینــد فلســطین، می گویــی یــک 
ــن می شــود. اگــر  ــه مقوله هــا، ســطح پایی ــگاه مخاطــب ب ــوع ن دعواســت. ن
کســی در مــورد عمــق اســتراتژیک و اســتراتژی های جغرافیایــی و بحث هــای 
ژئوپلیتیکــی صحبــت کنــد، کمتــر بــاور می کننــد. رقبــای مــا آگاهانــه یــا 

ــد.» ــر می دهن گاه مخاطــب مــا را تغیی ناخــودآ
در تحلیــل جایــگاه رســانۀ ملــی نســبت بــه رقبــا، میــان کارشناســان ســه 

ــدگاه وجــود دارد: دی
ــی: «شــبکه های ماهــواره ای  ــه رســانۀ مل ــا نســبت ب ــن رقب ــری ای اول: برت
روزبــه روز مخاطبشــان افزایــش می یابــد، به گونــه ای کــه در ســال ٨٧ آمــار ٤٥ 
ضریــب نفــوذ ماهــواره در خانواده هــای ایرانــی بــوده کــه در ایــن ســال ها بــه 

بیــش از ٨٠ درصــد رســیده اســت».
دوم: باالترنبــودن رقبــا نســبت بــه رســانۀ ملــی در کنــار اثــر قــوی رقبــا و 
آینــدۀ نامطمئــن بــرای رســانۀ ملــی: به صورتــی که «رقبا نســبت به صداوســیما 
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در جایــگاه باالتــری قــرار ندارنــد؛ امــا تأثیــر بســیار زیــادی دارنــد.» یــا اینکــه 
«در آینــدۀ نزدیــک ایــن شــبکه ها برتــری پیــدا می کننــد.»

ســوم: جایــگاه باالتر بودن رســانۀ ملی به دلیــل ملی بودنش، اشــاره به مخاطبان 
وفادار و ملی بودن رســانه: از دید بعضی کارشناســان جایگاه شــبکه های اجتماعی 
از آن  جهــت کــه از تولیــد تــا توزیــع و مصــرف محتــوا بــه عهــدۀ خــود مخاطــب 
اســت، اثرگــذاری بیشــتری دارد و از دیــد عــدۀ دیگــری از نخبــگان و کارشناســان 
بعضــی از شــبکه های ماهــواره به علــت تولیــد حرفــه ای و البتــه هدفمند بــودن برای 
مخالفــت بــا جمهوری اســالمی رقیب مهم تــری هســتند. همچنین کارشناســان، 

دو رقیــب اصلــی بــرای رســانۀ ملــی در نظــر می گیرنــد:
اول: رسانه های داخلی، مبتنی بر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی؛

دوم: رسانه های خارجی، شبکه های ماهواره ای.

رسانه های مبتنی بر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
کارشناسـان در تحلیـل رقیـب رسـانۀ ملـی کـه بیشـتر رقیـب داخلـی اسـت، بـه 
شـبکه های اجتماعـی و اینترنـت توجه کرده انـد. از نظر آنها «رسـانه های اجتماعی 
خیلـی جدی تـر وارد عرصـه می شـوند؛ یعنـی دارنـد واقعیت سـازی می کننـد ایـن 
رسانه ها عمیق تر هستند.» همچنین در نظر کارشناسان در رقابت این رسانه ها با 
رسانۀ ملی گفته شد که «مدیران خبر صداوسیما باید به این باور برسند که یکه تاز 
نیستند و رقیبی جدی به عنوان رسانه های اجتماعی و تلفن همراه دارند. تا مدتی 
پیـش تصـور می کردنـد ٩٠ درصـد توجه مردم به تلویزیـون اسـت و ١٠ درصد به 
اینترنت و... ولی امروز این میزان تغییر کرده است.» در کنار رسانه های اجتماعی 
«سـایت ها و وبالگ ها هسـتند. سـایت های خبری غیرموثق که به شـیوۀ نشریات 
زرد عمل می نمایند و زوایای گفته نشـدۀ خبر را مطرح می سـازند که بخش زیادی 
از مخاطـب بـه خودشـان جلـب می کننـد و مخاطب هـای خبـری سـازمان کاهش 

می دهنـد.» از ایـن جهـت، به عنوان رقبای رسـانۀ ملی مطرح  می شـوند.
در چرایــی میــل مخاطــب بــه ایــن رســانه، «شــبکه های اجتماعــی به دلیــل 
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تحــوالت عــادت مصــرف رســانه ای در مخاطــب نفوذشــان زیــاد شــده 
اســت؛ یعنــی مــردم بــه اســتفاده از ایــن رســانه عــادت کرده انــد». همچنیــن 
ــع می شــود،  ــری کــه از شــبکه های اجتماعــی توزی «بســته های صــدا و تصوی
کم زحمت تــر  و  خودمانی تــر  جذاب تــر،  ســریع تر،  تلویزیــون  بــه  نســبت 
ــر فضــای  ــی ب ــر اســت». رســانه های مبتن ــر وقت گی دریافــت می شــود و کمت
ــن  ــد شــبکه های اجتماعــی؛ در ای ــد، مانن ــی دارن مجــازی کــه رویکــرد تعامل
رســانه ها «گاهــی مخاطــب در جریانــی قــرار می گیــرد کــه فرامــوش می کنــد 
آن جریــان را بررســی کنــد کــه آیــا درســت بــوده یــا نــه». همچنیــن به علــت 
خــود تولیــد و خودگزینــی بــرای مخاطــب در ایــن رســانه ها، مخاطــب بیشــتر 

ــد. ــری دارن ــر عمیق ت ــود و اث ــرش می ش درگی

رسانه های خارجی، شبکه های ماهواره ای
ــا  ــه بعضــی ب ــتند ک ــواره ای هس ــبکه های ماه ــتر ش ــانه های خارجــی، بیش رس
ــر،  ــان بهت ــد؛ به بی ــت می کنن ــا فعالی ــر زبان ه ــا دیگ ــان فارســی و بعضــی ب زب
مخاطبــان ایــن شــبکه ها «در تقســیم بندی زبان هــا، اول شــبکه های ماهــواره ای 
فارســی زبان و بعــد از آن هــم شــبکه های ماهــواره ای ترک زبــان هســتند؛ چــون 
ــی رجــوع مخاطــب  ــج اســت.» در چرای ــتر رای ــور بیش ــان در کش ــن دو زب ای
به ســمت ایــن شــبکه های ماهــواره ای و شــیوه یــا جــذب او در ایــن شــبکه مــوارد 
مهمــی از میــان مصاحبــۀ عمیــق بــا نخبــگان مطــرح شــد کــه «ایــن شــبکه ها 
تیم هایــی قــوی دارنــد و نیــاز مخاطــب را شناســایی می کننــد و بــرای آن برنامــه 
ــار اختــالس  ــال مســائل اقتصــادی باشــد، اخب می ســازند. اگــر مخاطــب دنب
را بــرای او نشــر می دهنــد، اگــر مخاطــب فرهنگــی باشــد، اخبــار کنســرت و 

موســیقی را بــرای او نشــر می دهنــد، اگــر سیاســی باشــد...»
کارشناســان شــبکه های ماهــواره ای با شــناخت دقیق مخاطــب، محتواهایی 
را کــه او می پســندد، به صــورت حرفــه ای تولیــد می کننــد. ایــن تولیــدات بــا توجــه 
بــه مخاطب شناســی ای کــه از مخاطب هــای ایرانــی دارنــد بــر اســاس میــل و نیــاز 
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ــن شــبکه ها  ــرد. «ای ــن  جهــت مخاطــب آن را می پذی ــرد. از ای او صــورت می گی
خالقانــه برخــورد می کننــد، روی مخاطب هایشــان در ایــران مطالعــه می کننــد، 
بــه لحــاظ جنســیت، درآمــد، انتظــارات و آرزوهــا و آمــال. بــرای مثــال، می داننــد 
کــه جوانــان بــه لحــاظ اشــتغال مشــکل  دارنــد. آن قــدر ســریال رؤیایی از اشــتغال 
در خــارج بــرای شــما نمایــش می دهنــد کــه جوانــان منتقــد شــوند؛ درحالی کــه 
یکــی از مشــکالت بــزرگ جهــان صنعتــی   کشــورهایی کــه خــود ایــن رســانه ها از 

آنهــا تغذیــۀ محتوایــی و مالــی می کننــد  بیــکاری اســت».
ــی  ــتند، بخش های ــاره داش ــه آن اش ــگان ب ــه نخب ــه ای ک ــن، نکت ــار ای در کن
ــل  ــی به دلی ــانۀ مل ــی رس ــد، ول ــتفاده می کنن ــبکه ها از آن اس ــن ش ــه ای اســت ک
ارزش هــای حاکــم بــر جامعــه از آنهــا دوری می کنــد. به صورتــی کــه در تحلیــل 
ایــن موضــوع نخبــگان اظهــار داشــتند: «ایــن رقبــا در حــوزۀ سرگرمی ســازی از 
دو اصــل بــرای جــذب مخاطــب اســتفاده می کننــد: یکــی ســکس و دیگــری 
ــدود ٧٠  ــون ح ــه هم اکن ــند ک ــوان باش ــان ج ــر مخاطب ــژه اگ ــونت؛ به وی خش
ــد. موســیقی، فیلم هــای  ــان تشــکیل می دهن ــت کشــور را جوان درصــد جمعی
ــد هــر دو عنصــر را داشــته باشــند. شــبکه های  داســتانی و ســینمایی می توانن
ماهــواره ای بــدون اینکــه خــط قرمــزی در نظــر بگیرنــد از ایــن دو عنصــر 
اســتفاده می کننــد. جالــب اینجاســت کــه ایــن دو مــورد، اصلی تریــن خــط قرمز 
رســانۀ ملــی اســت». در تحلیــل کارشناســان از همیــن دو اصــل، ایــن شــبکه ها 
بــرای تمــام مخاطبــان تولیــد محتــوا می کننــد، «افــرادی کــه معتقدتــر هســتند از 
ُدزهــای پاییــن اســتفاده می کننــد و افــرادی کــه کمتــر معتقــد هســتند از ُدزهــای 
ــه ایــن ُدزهــای پاییــن و بــاال عــادت می کننــد». باالتــر بهــره می برنــد. بعــد ب

در کنــار ایــن در تحلیــل کارشناســان در حــوزۀ خبــر ایــن شــبکه ها از 
ــا حتــی خبرهــای گفته نشــده  ــر توســط رســانۀ ملــی ی ــۀ خب بخش هــای ناگفت
ــر  ــل نظ ــا تحمی ــق ب ــر عمی ــای به ظاه ــن تحلیل ه ــی و همچنی ــانۀ مل در رس
ــد؛ به صورتــی کــه «رســانه های خارجــی و شــبکه های  خودشــان بهــره می برن
ماهــواره ای از بخش هــای نگفتــۀ خبــر توســط رســانۀ ملــی اســتفاده می کننــد. 
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در ایــران بیشــتر از ارزش خبــری برخــورد اســتفاده می شــود کــه ســبب افزایش 
ــری  ــتر ارزش خب ــانه های خارجــی بیش ــا در رس ــی اســت، ام تضــاد اجتماع
ــه کار مــی رود.» از طــرف دیگــر، «هــم کیفیــت صــدا و  شــگفتی و شــهرت ب
ــد؛  ــام  دارن ــت پی ــد و مدیری ــه ای کار می کنن ــم حرف تصویرشــان باالســت، ه

ــد». ــی همــۀ آنهــا  یــک حــرف می زنن یعن
پــس به صــورت کلــی ایــن رســانه ها در محتــوا در دو بخــش فعالیــت 

ــد: ــی دارن اصل
اول، حــوزۀ ســرگرمی «تلویزیــون را یــک ابــزار ســرگرم کننده تلقــی کرده انــد 
و بــه ایــن نقــش رســانه توجــه نموده انــد، ماننــد برنامه هــای موســیقی در شــبکۀ 

مــن و تــو»؛
دوم، رویکـرد خبـری این شـبکه ها، «تأثیر این شـبکه ها بر نقـاط و محتواهایی 

اسـت کـه در رسـانۀ ملی یا کمتـر پرداخته ایم یا بـد پرداخته ایم یـا نپرداخته ایم.»
در تحلیــل وضعیــت شــبکه های ماهــواره ای چنــد نکتــه مــورد توجــه 

کارشناســان قــرار گرفــت: 
ــا مشــخص  ــد یکج ــا آســان نیســت، بای ــرای مخاطــب م ــه، «ب اول اینک
باشــد و برنامه هــا را مشــاهده کنــد. مگــر اینکــه در آینــده بــا اســتفاده از 
ابــزاری ماننــد تلفــن همــراه کــه دیگــر نیــازی بــه ایــن گیرنده هــا نــدارد، بتوانیــم 
ــه آنجــا  ــه زودی ب ــه آنجــا برســد (کــه ب شــبکه های ماهــواره ای ببینیــم. اگــر ب

ــا حــدی ســخت می شــود». ــون ت ــرای تلویزی ــن کار ب ــد رســید) ای خواهن
دوم اینکــه، ایــن شــبکه ها بــرای مخاطبــان به صــورت تخصصــی محتــوا 
ــواع و اقســام  ــرای ان ــال، ب ــوان مث ــد. «به عن ــدازی می کنن ــی شــبکه راه ان و حت
متنوع تریــن  و...  ورزش  خانــواده،  اســت.  زده  چندیــن کانــال  مخاطــب 
فیلم هــای ســینمایی را نشــان می دهــد کــه بــا فرهنــگ مــا ناهم خوانــی دارد، 
امــا از طریــق جذابیت هــای غیرشــرعی، مخاطبــی را کــه از دســت مــا ناراحت 

ــد». اســت، جــذب می کن
بفرســت.  مــن  بــرای  را  فیلم هــا  می گویــد  اینکــه، «بی بی ســی  ســوم 
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فیلم هایــی را کــه طبــق ارزش هــای خــودش باشــد، پخــش می کنــد. جــوان مــا 
کــه دنبــال دیده شــدن اســت، فیلمــی را می ســازد کــه بی بی ســی پخــش کنــد؛ 
ــا  ــی خودبه خــود ارزش هــای سیســتمی خــودش را در ذهــن مخاطــب م یعن
جایگزیــن می کنــد. مخاطبــی کــه متعلــق بــه مــا بــود، بــه کســی تبدیــل می شــود 
کــه بــاور کــرده ارزش هایــی را کــه در پــی آنــان اســت، در ایــن شــبکه ها پیــدا 
ــم مخاطــب را  ــل می شــود و فیل ــرام قائ ــرای مخاطــب احت ــی ب ــد. وقت می کن

گاه به ســمت او مــی رود». ــز ناخــودآ ــد، مخاطــب نی پخــش می کن

نتیجه گیری و پیشنهادها
ســپهر رســانه ای فضایــی متنوع تــر و متکثرتــر از رســانه هایی اســت کــه هــر 
روز به ســمت تعاملی شــدن و وابسته شــدن بــه پهنــای بانــد و فضــای مجــازی 
ــرای به دســت آوردن ســهم بیشــتری از  ــۀ رســانه ها ب در حرکــت هســتند. هم
مخاطــب ـ کــه دیگــر در ایــن فضــا از یــک گیرنــدۀ پیــام بــه کنشــگرانی تبدیــل 
 شــده اند کــه در کنــار انتخاب گــری محتــوا، خــود را در تولیــد و عرضــۀ 
محتــوا مؤثــر می داننــد و توقــع دارنــد در زمــان کمتــر از آنچــه دوســت دارنــد 

بیشــتر به دســت آورنــد  در رقابــت هســتند.
ــانه های  ــتند: اول، رس ــی متصــور هس ــانۀ مل ــرای رس ــی ب ــب اصل دو رقی
داخلــی مبتنــی بــر فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی؛ دوم، رســانه های 

ــواره ای. خارجــی و شــبکه های ماه
ــراه و وب،  ــی، شــبکه های اجتماعــی در تلفــن هم ــل رقیــب داخل در تحلی
در  رســانه ای  مصــرف  عــادت  تحــوالت  به علــت  وبالگ هــا  و  ســایت ها 
مخاطــب، بیــان زوایــای گفته نشــدۀ خبــر، بســته های صــدا و تصویــری ســریع، 
جــذاب و خودمانــی و همچنیــن به علــت خودتولید و خودگزینــی برای مخاطب 
در ایــن رســانه ها، مخاطــب بیشــتر درگیــرش می شــود و اثــر عمیق تــری بــر او 
می گذارنــد؛ از ایــن  جهــت می تواننــد به عنــوان رقبــای رســانۀ ملــی مطرح  شــوند.

ــان رســانه های خارجــی، شــبکه های ماهــواره ای  ــا هم رقیــب خارجــی ی
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ــت  ــا فعالی ــر زبان ه ــا دیگ ــی ب ــی و گاه ــان فارس ــه زب ــتر ب ــه بیش ــتند ک هس
ماهــواره ای  شــبکه های  به ســمت  مخاطــب  رجــوع  در چرایــی  می کننــد. 
ــرد:  ــام ب ــوارد ن ــن م ــوان از ای ــبکه ها می ت ــن ش ــذب او در ای ــیوه های ج و ش
شــناخت دقیــق مخاطــب، تولیــدات حرفــه ای بر اســاس میل و نیــاز مخاطب، 
اســتفاده از محتواهــای همچــون ســکس و خشــونت ‑کــه رســانۀ ملــی 
به دلیــل ارزش هــای حاکــم بــر جامعــه از آنهــا دوری می کنــد  ‑همچنیــن در 
حــوزۀ خبــر ایــن شــبکه ها از بخش هــای ناگفتــۀ هــر خبــر توســط رســانۀ ملــی 
ــر  ــل به ظاه ــن تحلی ــی و همچنی ــی خبرهــای گفته نشــده در رســانۀ مل ــا حت ی
ــار مــوارد یادشــده،  ــا تحمیــل نظــر خودشــان بهــره می برنــد. در کن عمیــق ب
ــی  ــی کــه دســت رســانۀ مل ــه موضوعات ــن رســانه ها در حــوزۀ ســرگرمی، ب ای

کمتــر بــاز اســت (ماننــد موســیقی) هــم توجــه ویــژه ای دارنــد.
هرچنــد جایــگاه رســانۀ ملــی نســبت بــه رقبــا در نظــر بعضــی کارشناســان 
باالتــر اســت، امــا بیشــتر کارشناســان ایــن جایــگاه را در مقابــل رقبــای داخلی 
و خارجــی رو بــه افــول یــا در سراشــیبی بــرآورد کرده انــد. در نگاه کارشناســان 
گره هــای متعــدد تصمیم گیــری، کند بــودن اجــرا و همچنیــن ناهم خوانــی 
بدنــه بــا مدیــران در کنــار نیــاز بــه تنظیــف ســازمانی و همچنیــن برنامه ریــزی 
ــن  ــا اجرایی نشــدن ای ــح در فضــای مجــازی ی ــت صحی ــرای فعالی نکــردن ب
ــار  ــت. در کن ــی اس ــانۀ مل ــن رس ــیبی قرارگرفت ــوارد در سراش ــا از م برنامه ه
ایــن موضــوع برخــی کارشناســان معتقدنــد کــه کارکــرد رســانه برخــالف میــل 
و نیــاز مخاطــب، انعطاف نداشــتن جــدول پخــش و دسترســی مخاطــب 
بــه محتــوا در زمــان دلخــواه، غیرتخصصــی و غیرحرفه بــودن برنامه هــا، 
لحــن تنــد و جانب دارانــه و دوری از بیــان تمــام دیدگاه هــا و همچنیــن نبــود 
ــی  ــانۀ مل ــودن رس ــالوۀ انحصاری ب ــازمان، به ع ــای مشــخص در س راهبرده

ســبب کارایی نداشــتن کامــل آن شــده اســت.
بــه ایــن دلیــل کــه ایــن پژوهــش تمــام ســعی خــود را بــه کار بســته تــا هــم 
بعــد علمــی و هــم بعــد اجرایــی داشــته باشــد، پیشــنهادهای زیــر ارائه می شــود:
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بــه ایــن دلیــل کــه بــه موضــوع «ســپهر رســانه ای» در تمامــی ابعــاد در حــد 
کافــی پرداختــه نشــده اســت، مهم تریــن پیشــنهاد ایــن اســت کــه محققــان و 
دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی در رشــته های مرتبــط به صــورت چندوجهــی 

و اجرایــی در نگرش هــای مختلــف بــه تشــریح و تحقیــق علمــی بپردازنــد.
در قالــب پژوهش هــای تخصصــی، شــیوه های فعالیــت، برنامه ســازی 
و جــذب مخاطــب، رقبــای رســانۀ ملــی به ویــژه رســانه های خارجــی و 

شــبکه های ماهــواره ای بررســی شــود.
ــی  ــانۀ مل ــر رس ــیوه های حضــور مؤث ــی، ش ــای علم ــب پژوهش ه در قال
در شــبکه های اجتماعــی و رســانۀ نویــن بررســی، و ایــن پژوهش هــا بــه 

سیاســت گذاری در فعالیت هــای رســانۀ ملــی ختــم شــود.
پلتفرم هــای مســتقل و تخصصــی مانند شــکل گیری شــبکۀ اجتماعی تلفن 
همــراه بــرای رســانۀ ملــی راه انــدازی شــود تــا تولیدکننــدگان و مخاطبــان بــدون 
ــی از مشــکالت  ــدون نگران ــران ب محدودیت هــای پلتفرم هــای موجــود و مدی

احتمالــی از جملــه برجسته شــدن ایــن شــبکه ها از ایــن بســتر اســتفاده کننــد.
برنامه هایـی کـه در کنار پخش تلویزیونی یـا رادیویی، فعالیت هایی در فضای 

مجازی دارند، تشـویق شـوند و در اولویت برنامه سـازی آینده قرار گیرند.
ســازمان صداوســیما تولیــد برنامه هایــی اختصاصــی متناســب بــا  فضــای 
مجــازی و شــبکه های اجتماعــی را بررســی کنــد تــا بتواند از ظرفیت شــبکه های 

اجتماعــی و فضــای مجــازی جهــت پیشــبرد اهــداف خــود بهــره بگیرد.
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