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 21. باند خبرگی نظري و یا تجربی داشتند، رجوع شد          هاي بر بستر پهن     رسانه
در این پژوهش دلفی . گیري هدفمند انتخاب شدند نفر از ایشان با روش نمونه   

 اجرا شد که در مرحله اول از طریـق روش مـصاحبه عمیـق و در           در سه دور  
مراحل بعدي به کمک پرسشنامه محقق ساخته اطالعات مورد نیاز گـردآوري            

، »محتـوایی « بخـش  5 راهکـار کـه در      21نهایتاً اعضاي پنل دلفی درباره      . شد
ي بنـد   طبقـه »  اقتصادي -تجاري«و  » خط مشی گذاري  «،  »تکنیکی«،  »مدیریتی«

ین راهکارهـاي محتـوایی     تـر   مهـم از  . دنـد، بـه اجمـاع نظـر رسـیدند         شده بو 
تغییـر در  «و » تولید محتواي مختص فضاي مجـازي     «توان به     یمشده    ییشناسا

مخاطب شناسی بـستر    «به  ین راهکارهاي مدیریتی    تر  مهمز  ا؛  »مدل خبررسانی 
ي ین راهکارهـا  تـر   مهـم  از؛  »ي کاربران ا  رسانهارتقاي سطح سواد    «و  » باند  پهن

یري براي  بازخوردگاستفاده از ظرفیت    «و  » تحول در حوزه آرشیو   «تکنیکی به   
ترین راهکارهاي خط مـشی گـذاري بـه       ؛ از مهم  »هاي کاربران   یژگیوواکاوي  

تعامـل بـازیگران حـوزه پخـش فراگیـر صـوت و       «و » تنظیم مقررات روشن «
ـ  -ترین راهکارهـاي تجـاري     و از مهم  » تصویر در فضاي مجازي    ه  اقتـصادي ب

 ایجـاد بـستر مناسـب     «و  » خلق ارزش افزوده براي فروش محصوالت بیشتر      «
  .اشاره کرد» براي فروش محصوالت

هـاي نـوین، مـصرف      ، پخش فراگیـر، رسـانه     باند  پهن:  کلیدي هاي  هواژ
 ي، تلویزیونا رسانه

 
  مقدمه و بیان مسئله

 گذشـته را     چهار دهه  بیرق یب ونیزی قدرتمند که تلو   یفیحر!  است ي جد یب بار رق  نیا
عنـوان    کشور بهيا  در عرصه رسانهرقیب ی ب، تلویزیون سال يها  سال ...دهیکشبه چالش   

 مرجع  ی یک همگجاي جاي کشور     و مخاطبانش از     دکر ی م یشتازي رسانه پ  یرترینفراگ
 داشـتند و  ی فراوانيوآمدها   رفت یان م ینرقبا هرچند در ا   .  داشتند تلویزیونمعتبر به نام    
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وپـا    دسـت سـهمی  خود ي برا ي مردم ا  رسانهمصرف  ستند از سبد بزرگ      توان یدر مواقع 
 مخاطبان همچنان به قوت خود      یاندر م یزیون   تلو ي نفوذ باال  یبهرحال ضر   کنند، اما به  

پـا بـه    تلویزیـونی در ایـران       پخش گسترده  ي برا ي جد یب رق یک ه امروز ؛ اما  ماند یباق
  ماهواره و  یو، روزنامه، راد  یر نظ ینیش پ ي آن از نوع رقبا    یتعرصه نهاده که جنس و ماه     

 برساند که هر ي خود را به حدیريامروزه توانسته است فراگ باند پهن. متفاوت است... 
 باشـد، خـود   ي فراگیـر  ها  کنندهپخش   ي از سو  یام از آنکه منفعالنه در انتظار پ      یشفرد ب 

  .کند ی منی را تأمنیاز داردصورت فعال هر آنچه  به
 از اواخر قـرن بیـستم شـروع    باند پهندنیا به فضاي  ي فراگیراه کنندهپخش توجه  

 یوزورد ن « با نام    یس یب ي ا یزیون تلو ي بخش خبر  1994 در سال    ؛ براي مثال  شده است 
ایـن رونـد بعـدها     .  پخـش شـد  ینترنـت  اي بـر رو یزیـون  برنامه تلو  ینعنوان اول   به» نو

زه بخش زیـادي از مخاطبـان ایـن    ی که امرویهاي مطرح دنیا ادامه یافت تا جا      یزیونتلو
. دهند یمباند در همان بستر شکل    ي تلویزیونی را کاربران فضاي پهن     ها  کانال و   ها  شبکه

خـود کـه محتـواي    » پلیـر  آي« توانسته اسـت بـا سـرویس      سی  بی  شبکه تلویزیونی بی  
هی از دهد، بخش قابل توج یمباند به کاربران ارائه  سی را در فضاي پهن بی تلویزیونی بی

مخاطبان را به سمت خود جلب کند؛ به طوري که تقاضـاي ماهیانـه ایـن سـرویس تـا          
غالبـاً رویکـرد   . )BBC iPlayer, 2016 ( میلیون کاربر رسیده بـود 145 به 2010دسامبر 
هـا    کـه آن    چـرا  ؛محـور بـوده اسـت       باند فرصـت    بزرگ به پهن   ي فراگیر ها  کنندهپخش  
 آینده، نسبت به سیاستگذاري مناسب عملکرد خود ، با درك صحیح شرایط و    اند  توانسته

در فضاي جدید اقدام کنند، تا با بحران هویت و از دست دادن مـشتریان خـود مواجـه            
 نگاهی  باند  پهنهاي داخلی کشور ما به فضاي مجازي و بستر            نشوند؛ اما رویکرد رسانه   

                                                
1. Broadband 
2. ABC 
3. World news Now 
4. BBC 
5. iPlayer 
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 در قبال ایـن رقیـب    همواره نسبت به اقدامات تأمینی و تدافعیومبتنی بر تهدید است؛    
  .اقدام شده که غالباً هم نتیجه عکس داده است

 قـانونی اساسـی و   175اصـل   طبـق   یران ا ی اسالم ي جمهور يمای صداوس سازمان
 صـدا و    یـر  انحصار پخـش فراگ    استفساریه شوراي نگهبان در مورد نحوه پخش فراگیر،       

 یـن اکنـد   کمـک مـی    اسـت کـه  یتـی  و مزیاز امتنیتر  مهمینا.  داردیار را در اخت یرتصو
توجه در انحصار   قابلنکته. ها دست برتر را داشته باشد رسانهدر رقابت با سایر     سازمان  
 که کند ی مي سؤال را ضرور   نی پاسخ به ا   مای صداوس ي برا ری و تصو  صدا گستردهپخش  

 ، مخاطبانش را حفظ کنداین که ي براای و بکشد؟ دست ازی امتنی از ادی بامای صداوسایآ
 باند خدمات خود  پهنينظر کرده و صرفاً در فضا  صرف ،تقال پیام به صورت وسیع    ان از
ـ  بـودن ن  فراگیـر کننـده پخـش   بـه  مای الزام صداوسی حت گر،ید طرف از کند؟ ارائه   را  زی

 مای سازمان صداوسيبرا در کشور ری پخش صدا و تصوانحصارچراکه . موردتوجه است
 يانگـار   جـرم قـانون  طبق يا  امواج ماهوارهفتای در زاتیبوده و هرگونه استفاده از تجه     
ـ  در اختمای آنچه صداوسرازیغ  بهيا  برنامهگونه  چیشده است و مردم در ظاهر ه        آنـان  اری

 بلکه به   تیمز  نه مردم، يبرا گانیرا ه حفظ پخش گسترد   جه،ینت  در ندارند؛ دهد  یقرار م 
 ملزم به انجام آن يا گونه  را بهمای سازمان صداوس،قانونو  نوعی وظیفه به حساب آمده،

 ي خـاص را بـرا     یطی شـرا  کـه  یعوامل به توجه با رسد، ی نظر م  به براین اساس    .کند  یم
ـ فعالتنها به  و گستردهنظر کردن از پخش        فراهم کرده و صرف    مایصداوس اي  رسـانه  تی

 ی اسـالم ي جمهوريمایحال صداوس .نباشد حیصح چندان  ،پرداختن باند  پهن يفضا در
 یش بـرا بانـد  پهـن  استفاده کند کـه   ي به نحو  یم عظ یت ظرف ین از ا  تواند یه م  چگون یرانا

  !ي جدید تهدیک تا شود فرصت مغتنم یک به یلتبد
 منفعالنـه  یاسـت  سید، یـک  جديها ي ما در قبال برخورد با فناور    یاستتاکنون س 

 و  ی، مرحله بعد نوبت به برخورد انفعال      شود ی انکار م  يدر مرحله اول فناور   . بوده است 
 با تمام وجـود  یافتیم، گذشته را پاسخگو ن    يها  استیدر مرحله بعد که س    . شود ی م یسلب

 کـه  میریـ گ یچنان در آغوش مـ   و او را آنمیده ی با همه لوازمش تن م   ید جد يبه فناور 
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 ین ما بوده است و حال که این بیتفاهماتوء  فقط سي، فناور ین وجود ا  ي از ابتدا  ییگو
 مقام  این کهیم؟ کامل را نبر   استفاده اتفاق   یناز ا نباید  ه چرا ما     رفت ینت از ب  اتفاهموء  س

 یـز  نی انقـالب فرهنگـ  ي شـورا ي خود با اعـضا یدار دین در آخر  )1392( يمعظم رهبر 
 ین از همـ ی، حـاک ندا  سؤال برده  یر را ز  ید جد يها ي منفعالنه در قبال فناور    يبرخوردها
 یـده  پدی، در برخورد با مسائل تهاجم  ما« :ندیفرما ی م یدار د ین در ا  یشانا. استموضوع  
ي،  فکـر ي، یـک زیـ چ کی دیفرض کن . یم بشناس ید قبل از ورود با    ی ورود، حت  لرا در او  

 یـا  خـب دن ، خواهـد آمـد  ینجا این است که ایدا پ؛شود ی میج دارد را یا در دن  ی روش یک
که   قبل از آنید، حصار کششود ی اتصال و ارتباط است، نمیاي ارتباطات است، دنیايدن
 که یست نین ایشه همین ايمعنا. یست چین اا بیمانه که برخورد حکید به فکر باش  یاید،ب

 ی گـاه یم، قبول کنـ میتوان ی است که ما آن را ماي یده پدکی ی نه، گاهیم؛ما آن را رد کن  
ـ  میتوان ی است که م   اي  یده پد ی گاه یم، اصالح کن  میتوان ی است که م   اي  یدهپد  یلـی  ذ کی
 یر دیدن،ر فهمی دیدن، جنبیرد.  مشکل آن را برطرف کندیل، که آن ذمی کنیف تعر یشبرا

 کـه   دیشـو  ی مـ  ی اشکاالت را دارد که بعد شما دچار مـشکالت         ینبه فکر عالج افتادن، ا    
 .»یدها مواجه بشو  با آندیتوان ینم

 حـضور   ی گفت که از طرف    توان یطور خالصه م    ، به یادشده با توجه به موارد      حال
 ژهی وطی در کشور با توجه به شرا   ریکننده گسترده صدا و تصو      وان پخش عن   به مایصداوس

پخـش   ي همچنان با قبا دی با مای بوده و صداوس   یاتی الزم و ح   يخصوص کشور امر    و به 
 و بانـد  پهـن  یـري گ  با توجه به همهگری به کار خود ادامه دهد؛ و از طرف د فراگیر هکنند
ـ  ا داتیـ هـا و تهد      فرصـت  وجود و کشور در آنکنندگان     مصرف و مخاطبان شیافزا  نی

 به دی در کشور، با يری و تصو  ی رسانه صوت  نیتر  عنوان بزرگ    به مای صداوس ي برا يفناور
 سازمان يبراهاي پخش وسیع    یت مز از استفاده بر عالوه که میبکن دایپ دست هایی  یوهش

 مایسـ  صداو اریباند در اخت     که پهن  ییها  تی از ظرف  ،رانیا یاسالم يجمهور يمایصداوس
 .می استفاده کنمای مخاطبان صداوسي در جهت ارتقازی ندهد یقرار م
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  پیشینه پژوهش
   هاي جامعی که درباره آینده پخش فراگیـر و تلویزیـون انجـام             یکی از پژوهش

کـه در  » ، آینـده تلویزیـون  2020تلویزیون «اي است باعنوان      شده است، پروژه پژوهشی   
 بـا خبرگـان و دلفـی    هروندپژوهی، مـصاحب  شامل  گوناگون و با چند روش      2011سال  

در ایـن پـژوهش، بـراي آینـده     . )Neef, Schroll, & Hrsch, 2011 (انجام شـده اسـت  
 و یزیـون  تلویـی ادغـام و همگرا ها  ین آنتر مهمبینی شده که    یشپتلویزیون چند سناریو    

ــونوب ــاي ، تلویزی ــاعه ــون اجتم ــاي ی، تلویزی ــهه ــه  هم ــونجانب ــدمات، تلویزی   وی خ
  .است... ی و شخصهاي زیونتلوی

 »وي اروپایی تی پی يآ باال و تیفیباکهاي  یزیونتلو استراتژیک براي انداز چشم« 
ـ ایـن  . )Copéré, 2005( در دانشگاه استنفورد انجام شده اسـت  2005در سال  ژوهش پ

 تـال یجیداي، تلویزیـون کـابلی، تلویزیـون     تلویزیون ماهواره(یجیتال  دتأثیر چهار پلتفرم    
مـورد  را در فراهم آوردن فرصت دسترسی به تلویزیون ) وي تی پی يآی و تلویزیون  زمین

هـاي دیجیتـال اروپـا در         یزیونتلوتحلیل قرار داده و تصویري استراتژیک از اکوسیستم         
 درگیـر بـا   گونـاگون پنج و ده سال آینده رسم نموده و سناریوهایی را بـراي بـازیگران            

هـاي   یزیـون تلووي و    تی  پی  يآ در این تصویرسازي،     ه؛ ک کند یمتلویزیون دیجیتال رسم    
هاي  یزیونتلو دو صداي غالب در ایجاد ترغیب و سهولت دسترسی به    به عنوان  دي  اچ

  .شوند یمدیجیتال معرفی 
 »کـه شـما در   یلـی  دلیـاد؛ ده  زیار جامع با سرعت بـس   ییراتتغ: یزیون تلو یندهآ 

نیـز عنـوان پژوهـشی      »  شـناخت  ید نخواه یت را به رسم   یزیونتانچندان دور تلو     نه یندهآ
فلـذا بـراي   .  اسـت منتشرشدهدر قالب مقاله    ) 2011 (است که توسط پاپولو و همکاران     

از بـین  : تـوان بـه    مـی هـا  آنین تر مهماند که از  بینی را انجام داده یشپآینده تلویزیون ده   

                                                
1. HD 
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 را در يکـار  هـر  یـشگر  نما يهـا   صفحه،   با کنترل از راه دور     یخداحافظها،    رفتن شبکه 
  .نام برد... دهندو  یجا انجام م همه

    نامه کارشناسی ارشـد خـود در رشـته مـدیریت         در پایان ) 1391(هادي البرزي
» نترنتیا يفضا در رانیا یاسالم يجمهور يمایس و صدا حضور یپژوه ندهیآ«رسانه به 
 آینـده  هاي محتمل رسانه ملـی در فـضاي اینترنـت را در قالـب          یندهآالبرزي،  . پرداخت

  .اي تعریف کرده است یهساو آینده  مطلق، آینده موازي، آینده مکمل
 کارشناسی ارشد دیگري نیز مرتبط با موضوع مقالـه حاضـر در سـال             نامه  انیپا 
 بـا مـدل   نی نـو يهـا   رابطـه رسـانه  یبررس« با عنوان طباطبائی در دانشگاه عالمه  1391

 يبرایت  درنها.انجام شده استی  صدقيمهد توسط »مایوکار در سازمان صداوس کسب
وکار    به عنوان مدل کسب    مای سازمان صداوس  ی همان مدل سنت   ،ینی زم تالیجی د ونیزیتلو

 ی مـدل سـنت    يو یتـ  یپ ي و آ  لی موبا ونیزی در مورد تلو   اما است؛ ه شد ییمناسب شناسا 
 .است ه مناسب شناخته نشدمایسازمان صداوس

  
  مبانی نظري پژوهش

 ها رسانه ییمگراه

 مـرز  کـه  ينـد یفرآ یعنی؛ وستیپ وقوع به شدن یتالیجی دریها تحت تأث    رسانه ییاهمگر
 را امکـان  نیا شدن یتالیجید. شکست هم در را کیالکترون يا   رسانه هاي  یس سرو انیم

ـ الکترون انتقـال  گونـاگون  يهـا    سبک قیطر از ،یمتن هر که آورد فراهم ـ    کی  ی بـه راحت
هـا    رسـانه یی همگراي پنج سطح را براکی وندا ).1392 ،میراسماعیلی(انتقال باشد     قابل
  :است کرده فیتعر

                                                
1. Van Dijk 
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 و یتلفن ارتباط ارسال زاتیتجه انواع ادغام و بیترک مثال يبرا :ها  زیرساخت ) 1
 .يوتریکامپ

 هـاي   سـیگنال  بـر  نـد نتوا  مـی  وب ونیزیتلو وتکست     تله مثال يبرا :اتصاالت ) 2
 .شوند سوار ماهواره ای و یکابل ونیزیتلو

 ونیـ زیتلو عرصـه  بـه  کـه  یکـابل  ونیـ زیتلو يهـا    شرکت مثال، يبرا :تیریمد ) 3
 .کنند ی معرضه زین را یکابل ونیزیتلو که تلفن هاي شرکت ای و پردازند می

 .نترنتیا يرو بر اطالعات و ارتباطات سیسرو ادغام مثال، يبرا :خدمات ) 4

 )Van Dijk, 2005: p.9 (ریتصو و متن داده، صدا، ادغام و بیترک :ها  دادهانواع ) 5

 ،گونـاگون  يهـا   فرمتبا اطالعات تا است شده باعث يا   رسانه ییهمگرا میپارادا
 کیکالسـ  يمجـاز  پوسـته  از عبـور  بـا  بتوانند بلکه باشند، انطباق قابل گریکدی باتنها   نه

اکنون . شوند ونیزیتلو و دئویو ل،یموبا چون يگرید يابزارها میحر وارد ،یرسان  اطالع
 و برتـر  يهـا    فرهنـگ  ،یعمـوم  و یخصوص بخش چون نگوناگو سطوح در ییهمگرا

 نـد یفرآ پـنج  يا  ؛ اما در عرصه رسانه    است انیجر در سمیمدرن   و پست  سمی مدرن ،تر  نازل
، اجتمـاع  )عی صـنا  ی افقـ  ییهمگرا(، اقتصاد   )شدن یتالیجید (يفناور: خورد  ی م چشم به
 یجهـان  کدهده( جهان   و) مخاطبان توسط مطلب دیتول(، فرهنگ   )شدن اي  یفهچند وظ (

  )29 :1384 ،شکرخواه() لوهان مک
نیز در پروژه کارشناسی ارشـد خـود در بـاب اهمیـت توجـه بـه         ) 1391( البرزي

 ي که فناورییامکانات ادغام و همگرا   «: تاس آورده يفناور حوزه درها    رسانههمگرایی  
 شـده  ارتباطات وها     رسانه در عمده یکیتکن هاي  یشرفت پ باعث ،کند  ی عرضه م  تالیجید

 کـه  ییهـا    داده از يا   گـسترده  حجمها     آن یله به وس  که هستند یمهم ابزار ها  یانهرا. است
ـ پ. شوند ی م دیتول و تیریمد دارند الزم بزرگ یفن -یعلم يها  پروژه زمـان     هـم  شرفتی
 کـرده  جادیا عیسر يشرویپ اثر ینوع تالیجید يفناور هی سا ریز هیسرما وها     رسانه علم،
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 کوتاه اریبس ی درزمان ریچشمگ یراتییتغ و دهد ی م رخ شتاب با زیچ آن همه    در که است
  ».کند ی مجادیا

 سـازمان  بیـ رق ي فراگیـر  هـا   کننـده پخـش    اسـتفاده  بـه  توجه با رسد  ی م نظر به پس
ـ ن مایصداوسـ  سـازمان  خود، ییکارا شیافزا يبرا يفناور هاي  یت ظرف تمام از مایصداوس  زی

 بـرده  را یکاف ه بهر يفناور حوزه در ییهمگرا هاي  یتز م از دیتهد نیا گرفتن نظر در با دیبا
  .دهد ارتقاء و حفظ کشور در فعال  فراگیرهکنندپخش  تنها به عنوان را خود گاهیجا بتواند تا

  
  ي نوین پخش تلویزیونیها مدل

 و تلویزیون تعاملی 1يو یت یپ يآ -1

ـ  دیجیتـال  تلویزیـون  سـرویس  آن در کـه  اسـت  يا  سامانهوي    تی  پی  يآ  همـراه  هب
 بانـد  شـبکه  زیرسـاخت  روي اینترنـت بـر   از پروتکل  استفاده با افزوده، ارزش خدمات

 ارتباطـاتِ  شـده  مدیریت هاي  از شبکه  سامانه این در. گردد  می عرضه مشتریان به یعوس
 شـده  دلیـل مـدیریت    بـه  و شود  می استفاده مشترکان به سرویس رساندن براي دور راه

  .شود می تضمین دهنده سرویس توسط سرویس کیفیت و امنیت شبکه، بودن
 ایجـاد  تلویزیـونی،  سـنتی  يهـا  ستمی سوي با تی پی يآ اساسی يها  تفاوتاز یکی

 بـه  پاسخ، و درخواست سمی بر اساس مکان   محتوا کردن  فراهم و بیننده بین تعاملی رابطه
 ویزیـون تل اتـصال . بیننده است  به تلویزیون از ، فراگیر هکنندپخش   طرفه  یک رابطه جاي

 يهـا    بسته که ردیگ ی م انجام ست تاپ باکس     ي توسط و یت یپ يآشبکه   بستر به معمولی
 کند ی مپخش آماده و درآورده متعارف ویدئویی يها گنالی سصورت به را ویدئویی داده

  .)1393 ،وي تی پی کلیات آي(
  
  

                                                
1. IPTV 
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   1)هیبریدي( تلویزیون ترکیبی -2
 از بخـشی  افـزوده،  ارزش  ایجـاد   باهدف راپراتو که معناست این به هیبرید پلتفرم

 مثال متعـارفی  . کند  می عرضه دیگر پلتفرم از را بخشی و پلتفرم یک از را خود سرویس
 پلتفرم از خطی هاي کانال عرضه شود، می ارائه ي فراگیر ها  کنندهپخش   سوي ازکه     آن از

  .است گیرنده در ،دو این ارتباط و تجمیع و باند پهن پلتفرم از خدمات تعاملی و زمینی
 از دریافت امکان مفهوم به (هیبرید گیرنده حد در فقط حداقلی، حالت در هیبرید

 گـردد؛   مـی  ارائـه  مستقل کامالً   صورت به سرویس دو و بوده) گیرنده یک در پلتفرم دو
 دو ایـن  بـین  خاصـی  ارتبـاط  بدون مشاهده تلویزیون  و اینترنت به دسترسی مثال براي

 به وجود جذابی هاي قابلیت امکان شوند، هیبرید نیز ها سرویس هک صورتی در. سرویس
دیجیتـال   تلویزیـون  هاي  گیرنده به باند  پهن به اتصال قابلیت که صورتی در مثالً   آید؛  می

 محتـواي  بـراي  زیرنـویس  یـا  و زبـان  انتخـاب  همچـون  امکاناتی توان  می گردد، اضافه
 در و ناشـنوایان  بـا  مـرتبط  ویـدئوي  همشاهد بودن آنالین، اختیاري  نظرسنجی دریافتی،

 ،وي  تـی   پـی   کلیات آي ( نمود را ارائه  درخواستی ویدئوي هاي  یس سرو تر  پیشرفته حالت
1393(.  

  
   تلویزیون اینترنتی-3

) اینترنـت  روي ویـدئو  غیرخطـی  یـا  تلویزیـون  خطـی  پخش (اینترنتی تلویزیون
 و کنـد  مـی  اسـتفاده  يا  نه چندرسـا  انتقال پی براي   پروتکل آي  همان از که است مفهومی

 هـاي   شـبکه  زنـده  پخش مثال  براي .شود  می گرفته  اشتباه وي  تی  پی  يآ با گاهی رو  ینازا
. است اینترنتی تلویزیون از مصداقی است،دسترس    قابل گوناگونهاي    سایت از که سیما

هـا    آناز برخی که دارد  وجود وي  تی  پی  يآ و   اینترنتی تلویزیون بین زیادي يها  تفاوت
  :است قرار این از

                                                
1. HBB TV 
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 اسـتفاده  محتـوا  انتقـال  منظـور  بـه  اینترنت عمومی شبکه از اینترنتی تلویزیون 
 مـسیر  طـول  در محتـوا  کیفیـت  بـر  و شـبکه  بـر  کنترلـی  یـا  نظارت گونه  هیچ و کند  می

 کیفیـت در آن تـضمین   تـأمین  و امنیـت  تـأمین   وندارد وجود مشتري تا دهنده  سرویس
 شـده  مـدیریت  شـبکه  یا پی و   اختصاصی آي  شبکه از وي  تی  یپ  يآ که  درحالی. شود  نمی
 .است دهنده سرویس عهده بر سرویس کیفیت و امنیت تأمین و گیرد می بهره

 دي یا  اس(باشد  پخش فراگیر کیفیت حد در باید محتوا  کیفیتوي تی  پی  يآ در
ـ        اینترنتی تلویزیون در اما) دي  اچ کیفیـت   ریننسبت به محدودیت پهناي باند کاربر، بهت

 .است انتظار مورد ممکن

 ندارد، وجود مشتریان براي جغرافیایی محدودیت معموالً اینترنتی تلویزیون در 
 عرضـه  معـین  جغرافیایی نواحی در را خود خدمات دهنده،  سرویس وي  تی  پی  يآ رد اما
 .کند می

 بـه  دسترسـی  هزینـه  تنهـا  و اسـت  رایگـان  عموماً محتوا اینترنتی تلویزیون در 
 پولی تلویزیون از نوعی وي  تی  پی  يآ آنکه  حال .شود  می پرداخت مشتري توسط نترنتای
 ).1393 ،وي تی پی کلیات آي( ماهانه است شارژ چون هایی روش با

 
 1تی یاوت فراشبکه یا -4

 صوتی، تـصویري   تحویل اشاره به  یا ارائه محتوا در هر مکان و هر زمان،           تی  یاوت
 توزیـع  و یـا  کنتـرل  کـه در  اپراتـور  بدون نیاز به یک ینترنتاز طریق ا ها و دیگر رسانه  

 و وي تـی  پـی   يآدرواقـع تفـاوتی کـه میـان         . ، است  دخالتی داشته باشد   محتواي مربوط 
 بـا اسـتفاده از یـک شـبکه اختـصاصی       وي  تـی   پی  يآ وجود دارد، این است که       تی  یاوت

  .کند یه استفاده م از یک شبکه مدیریت نشدتی یاوت اما دینما یمدیریت شده عمل م

                                                
1. OTT (Over The Top) 
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ـ به هرگونه خـدمت و محتـواي و        فراشبکه   طور خالصه، رویکرد    به  گفتـه   ییدئوی
یـا  )  بـاکس تـاپ   سـت ( که از طریق اینترنت و توسط یک وسیله مثـل گیرنـده              شود یم

 را  وي  تی  پی  يآي  ها  تیبه نحوي که مز   . تلویزیون هوشمند به کاربر نهایی خواهد رسید      
، ولی نیـاز بـه شـبکه محلـی          کند ی براي تلویزیون حفظ م    از نظر واسط کاربري مناسب    

 .دینما یمدیریت شده ندارد و از همان بستر موجود اینترنت براي انتقال محتوا استفاده م

در این روش در هر زمان و در هر مکان و با هر دستگاه الکترونیکی بـه محتـواي       
دگی اینترنـت، گـستره      با توجه به گـستر     یجهدرنت. موردنظرتان دسترسی خواهید داشت   

تواند ضمن مـشاهده      عالوه بر این کاربر می    . پوشش جغرافیایی بسیار وسیع خواهد بود     
محتواي موردنظر خود در تلویزیون دستگاه موردنظرش را تغییر داده و همـان برنامـه و       

ایـن  . ظاهر گرافیکی را بر روي دستگاه دیگري مثالً تبلـت یـا موبایـل مـشاهده نمایـد                 
  ).1394 ،فرارسانه( شود ینامیده م اسکرین-انویژگی 

  
   و پهن باندری پخش فراگهاي یزیون تلوتفاوت -1جدول 
)European Broadcasting Union, 2011( 

  پهن باند
  پخش فراگیر  پارامتر

OTT  IPTV  
  ها قابلیت

  بله نه بله  شده از خدمات کیفیت تضمین
 وابسته به تعداد یفیت کیاآ

   بلهیطورکل به بله نه   است؟کاربران

  بله نه بله  HD تیفی ارائه باکییتوانا

پذیرش  و  بودنحمل قابلثبات، 
  تلفن همراهبه وسیله

 بله

وقتی اینترنت (بله 
 دسترس  درلیموبا

 )است

  رقابلیغ هنوز(نه 
ي  بر رودسترس

) تلفن همراهيها شبکه

                                                
1. N-screen 
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 یجهان  پوشش

 در سراسر متفاوت
  کشورهاگوناگون

ال است، اما در ح
 . استرشد

 اما در حال محدود
   استرشد

  نه نه بله   هوادر آزادي

 بله  یه ثانویرشپذ
بدون اشتراك 

 جداگانه

بدون اشتراك 
 جداگانه

  خدمات

  یخدمات خط
  بله

 و یوهر دو راد(
 )یزیونتلو

  بله: یوراد
 صفحهدر : تلویزیون

 کوچک ممکن یشنما
 .است

 و یوهر دو راد( بله
  )یزیونتلو

 ضبط يبه جز برا(نه   یطرخیخدمات غ
 )و پخش

 ی کافیتبله در نرخ ب
  استریپذ امکان

   بلهیکل طور به

  بله بله تا حدودي بله  خدمات داده
یکی  برنامه الکترونيراهنما

)EPG(  بله بله بله  

سوم  يها  از برنامهیبانیپشت
مثال،   عنوان به(شخص و تعاملی 

  )ی اجتماعيها شبکه
  بله بله نه

 خدمت به مخاطبان ي براییتوانا
 يها مثال، کانال عنوان به( خاص

  )یوها آرشی،موضوع
  شبکه محدودیتظرف

 ی کافیتبله در نرخ ب
  استریپذ امکان

   بلهیطورکل به

 و موارد ی عمومیتنقش در امن
 بله  ياضطرار

بله در برخی 
 کشورها

  محدود

 يبه جز برا(نه   ازیاشتراك موردن
PAY-TV( 

 به دسترسی (بله
 )باند نت پهنینترا

 بله
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  ها نهیهز

 ثابت  ها کننده  پخشيبرا

متناسب با تعداد 
  کاربران

 

منوط به موافقت با 
دهنده خدمات و  ارائه
 يگذار هی سرمایا

  يا رسانههاي  شرکت

 ی اشتراکیا یگانرا   و شنوندگانینندگان بيبرا

 لهیاشتراك به وس
 به یدسترس

 ینترنتا

 یا، با یاساساً اشتراک
 يها نهیبدون هز
 یاضاف

  ها کننده دریافت

 بزرگ و رایگان  یافت دریزاتانتخاب تجه

 هر  برايفعال
 متصل بهدستگاه 

 .ینترنتا

 یرندگیگ میتصم
دهنده  توسط ارائه

  خدمات
  نه یله تا حدي بله   بازياستانداردها

براي  یرندهگ اغلب چند  نفوذ
  خانوارهر

متناسب بانفوذ 
 باند  پهنيها شبکه

 دمات خا بتبطمر

  مقررات
  )يتا حدود(بله  نه بله  مقررات محتوا

 و ینیزم(بله   یف امواجوابسته به ط
 )يا ماهواره يها شبکه

 يها شبکه(بله 
 ،)تلفن همراه

 نه

  کنندگان تعامل پخش

 نه بله   خدماتیفیتکنترل بر ک

 به جز در پخش(نه 
در  هایی که کننده 
 خود يها یرساختز

)اند ي کردهگذار هیسرما
 و ها گنالی سیکپارچگیکنترل بر 

یش صفحه نماي از فضااستفاده   نه نه بله 

 نه نه يبله تا حد  دهنده لی تحويها کنترل بر شبکه
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  پخش فراگیر و پهن باندتعامل هایی از  نمونه
در دنیا از اواخر قرن بیـستم آغـاز شـده و             و پهن باند   ریپخش فراگ ارتباط و تعامل بین     
یـک سـرویس اینترنتـی       سی  بی  بی» آي پلیر «. طح خود رسیده است   امروز به باالترین س   

را منتـشر   کاربران  درخواستی  ) رادیویی و تلویزیونی  (است که به صورت زنده محتواي       
  .)BBC iPlayer, 2016( و توانسته طرفداران زیادي را کسب کند ندک یم

یـز از    این سرویس ن   . است یري تصو هاي  یپ و کل  یلم ارائه ف  یتسا  ک وب  ی هولو
، هرزمـانی و  برد و محتواي خود را بـه صـورت چندبـستري            یمفناوري فراشبکه بهره    

 حـدود  2010دهد، در ژانویه      یم ارائه   اسکور  کامطبق آماري که     .کند  یمی ارائه   هرمکان
یـده شـده اسـت    د میلیون ویدئو از طریق ایـن پایگـاه توسـط کـاربران آمریکـایی           903

)Schonfeld, 2011( .»نتفلیکس « دهنـده  ارائهین شبکه پرطرفدارترتوان آن را  یمنیز که 
 یکس نتفلـ .کنـد  یم براي انتقال محتوا استفاده     فراشبکهمحتوا در دنیا دانست، از ظرفیت       

نتفلـیکس  . دهد  یرا به خود اختصاص م    مصرفی در آمریکا     باند   ي درصد از کل پهنا    37
 , Rosoff(کا به دست آورد  درصدي را در آمری51 ضریب نفوذ 2015توانست در سال 

 میلیـون نفـر   130 به بیش از 2020شود کاربران این شبکه در سال    یمبینی    یشپ. )2015
  .)Broadband TV News, 2015 (در آمریکا برسد

  
  روش پژوهش

ي ها  پرسش و همچنین پاسخگویی به      موردنظردر این پژوهش براي دستیابی به اهداف        
 یقـ ی تحقکـرد ی روکیـ صـورت    بهی، دلفکیتکن. دیمپژوهش از روش دلفی استفاده کر    

 بازخورد به هها و ارائ   از پرسشنامه  ي سر کیجهت به دست آوردن اجماع با استفاده از         
                                                

1. Hulu 
2. multi-platform 
3. Com Score 
4. Netflix 
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ـ ا. شـود  ی مفی تخصص هستند، تعر  ي دارا يدی کل يها   که در حوزه   یکنندگان  شرکت  نی
 يهـا  هدگایـ  ديآور  سودمند است که محققـان ملـزم بـه جمـع    یزمان ژهیطور و   روش به 

 توافـق بـر سـر موضـوع مـوردنظر      جادی خاص و ا   ی منفرد در مورد موضوع    ناسانکارش
 ،حبیبـی ( نـد ی نمایی خبرگـان را شناسـا  ی اساسـ  يها  دگاهی د ایها     فرض این که باشند تا   

  ).1393 ،  سرافرازي؛ایزدیار
گیري هدفمند از میان دو گـروه از خبرگـان و متخصـصان                نفر به روش نمونه    21

 يحـوزه فنـاور   رانیمـد متـشکل از  اول گروه . عضاي پنل دلفی انتخاب شدند عنوان ا   به
مرکـز  ، مایسازمان صداوسمراکزي چون  ی در  فرهنگ رانی و مد  ي راهبرد تیریرسانه، مد 

 گـروه  .بودنـد هـا    تابعه آنيها  شرکتنی وزارت ارتباطات و همچن ،ي مجاز ي فضا یمل
 تیری رسانه، مـد   يدر حوزه فناور   متخصصان کارشناسان و    ،استادان  متشکل از  زیدوم ن 

 .بودند ژوهشهدف پ  مرتبط بايها   حوزه ری و سا  ي راهبرد تیری مد ،یپژوه  ندهیرسانه، آ 
  :آمده است) صفحه بعد( 2کنندگان در دلفی در جدول  مشخصات مشارکت

ي پـژوهش از دو روش مـصاحبه عمیـق و     هـا   دادهبراي گـردآوري اطالعـات و       
در . دلفی در این پژوهش در سه دور اجـرا شـد  . ه کردیمپرسشنامه محقق ساخته استفاد  

کننـدگان و تحلیـل مـتن     از طریق مصاحبه عمیق با مشارکت     ) مرحله اکتشافی (دور اول   
در دور دوم   . ها به روش کدگذاري کیفی، راهکارهاي پیـشنهادي احـصاء شـد             مصاحبه

تیار اعضاي پانل اي محقق ساخته طراحی و در اخ هاي دور اول، پرسشنامه براساس یافته
  کنندگان خواسته شده بود میزان موافقت در این پرسشنامه از مشارکت  . دلفی قرار گرفت  

  در. تعیـین کننـد  ) طیـف لیکـرت  ( ارزشی 5خود با هر یک از راهکارها را در یک بازه       
 را کـسب  5 از  4نهایت در این دور راهکارهایی که توانسته بودند حداقل میانگین نمره            

  در دور . نوان راهکارهاي برگزیده دور دوم حفظ و مابقی راهکارها حذف شدکنند، به ع
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  کنندگان در پنل دلفی  مشخصات مشارکت- 2جدول 
مشارکت در 

  تحصیالت و تخصص  سابقه کاري  دورها
  سوم  دوم  اول

مدیرکل برنامه ریزي و اداري مالی معاونت فنـی         
  سازمان صداوسیما

  *  *  * دکتري مدیریت رسانه

  مدیر عامل شرکت رایمون مدیا
اي   یانـه راهاي    يبازکارشناس  
  و انیمیشن

*  *  *  

و کارشـناس مرکـز     » بیان«مدیر محصول شرکت    
  ی مجازيضملی ف

  *  *  *  کارشناسی ارشد ارتباطات

  ریاست سابق مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما
/ دکتري مدیریت اسـتراتژیک   

  استادیار
*  *  *  

  *  *  *  دکتراي خط مشی گذاري   مجازيکارشناس مرکز ملی فضاي

  *  *  *  استادیار/ دکتري ارتباطات  عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما
عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما و مدیر کل 

  سابق فناوري اطالعات سازمان صداوسیما
/ دکتري برق گرایش مخابرات 

  استادیار
*  *  *  

 ي مرکز توسعه فنـاور    یس سابق  و رئ  یرمشاور وز 
  یجیتال ديها اطالعات و رسانه

  *  *  *  دکتري مدیریت استراتژیک

 جبهه  مؤسسمعاون پژوهشکده فضاي مجازي و      
  انقالب اسالمی در فضاي مجازي

      *  کارشناس فضاي مجازي

علمـی   رئیس سازمان صداوسـیما و عـضو هیئـت     
  دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما

/ دکتري مدیریت اسـتراتژیک   
  دانشیار

*      

 یممرکـز تنظـ  مدیر کل صـدور مجـوز و نظـارت     
  ین سازمان صداوسیما نويها مقررات و رسانه

ــرق  ــد بـ ــی ارشـ  -کارشناسـ
  گرایش مخابرات

*  *  *  
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  رئیس دانشکده خبر دانشگاه آزاد اسالمی
ــاع  ــات اجتم ــوم ارتباط / یعل

  دانشیار
*  *    

علمـی دانـشکده ارتباطـات دانـشگاه          عضو هیئت 
  صدا و سیما

  *  *  *  استادیار/ تدکتري ارتباطا

  *  *  *  دانشجوي دکتري ارتباطات  مدیر گروه اجتماعی شبکه دو سیما

  *  *  *  کارشناس فضاي مجازي  کارشناس سابق مرکز ملی فضاي مجازي
ي خبر معاونت   ها  پژوهش اداره   هرسانمدیر گروه   

  خبر سازمان صداوسیما
دانــشجوي دکتــري مــدیریت 

  رسانه
*  *  *  

  *  *  *  کارشناس فضاي مجازي   سبزمدیر فروش شرکت تراشه

   جیوگیهبرنامطراح و برنامه ساز 
دانشجوي دکتـري فرهنـگ و      

  ارتباطات
*  *  *  

 یت اطالعات، ارتباطات و امن    ي مرکز فناور  رئیس
  یاست جمهورينهاد ر

ــی   ــد مهندس ــی ارش کارشناس
   گرایش مخابرات-برق

*      

 يها  اطالعات و رسانهي مرکز توسعه فناوریسرئ
  یجیتالد

  *  *  *  دکتري مدیریت راهبردي

  عضو سابق شوراي عالی فضاي مجازي
 علـم و    یاسـتگذاري سدکتري  

  يفناور
*  *   

  
اي طراحی و در  سوم مجدداً براساس راهکارهاي باقی مانده از دور دوم دلفی، پرسشنامه

هدف این دور، بررسی نظر نهایی خبرگان و میزان    . تکنندگان قرار گرف    اختیار مشارکت 
  .اجماع نظر ایشان درخصوص راهکارها بود
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  هاي پژوهش یافته
پژوهـشگر در  . همانطور که آمد، براي اجراي دلفی، از سـه دور مـصاحبه اسـتفاده شـد         

مرحله اول با طراحی یک مصاحبه نیمه ساختار یافته و طرح یک پرسش کلی در مـورد   
ي افزایش سهم تلویزیون در سبد مـصرفه رسـانه اي مخاطبـان بـا اسـتفاده از          راهکارها

هـاي کارشناسـان و    یـده اهاي پهـن بانـد بـه دنبـال حـداکثر سـازي نظـرات و                یتظرف
 سؤاالتدر طول مصاحبه دور اول با توجه به فضاي مصاحبه . متخصصان پنل دلفی بود  

حاصـل اجـراي دور    . ذاشته شد دیگر نیز مطرح شد و بدین ترتیب پایه مراحل بعدي گ          
 راهکار پیشنهادي براي افزایش سهم تلویزیون در سبد مـصرف          49اول دلفی، شناسایی    

، »محتـوایی «این راهکارهـا در پـنج دسـته        . باند بود   ي مخاطبان با استفاده از پهن     ا  رسانه
در . بنـدي شـدند   طبقه»  اقتصادي -تجاري«و  » خط مشی گذاري  «،  »تکنیکی«،  »مدیریتی«

 راهکارهاي احصایی و میانگین نمره کسب شده براي هر راهکـار در دور دوم   3ول  جد
 5 بوده و در آن یک به معنی خیلی مخالف و 5 تا 1این نمره از   . دلفی آورده شده است   

  :به معنی خیلی موافق است
 و 4هـا    موردي که میانگین نمره کـسب شـده آن  22 راهکار شناسایی شده،    49از  
 راهکـار موافـق و یـا    22کننده بـا   در واقع اعضاي مشارکت. د حفظ شدند بو 4باالتر از   

 راهکار توانـستند بـه میـزان       22 مورد از    21در نهایت در دور سوم      . خیلی موافق بودند  
 ادامـه بـه توضـیح و تحلیـل           در .دسـت یابنـد   )  درصـد  60(اجماع حداقلی مورد نظـر      

بـه  1شـکل   . پـردازیم   یمـ ی پژوهش   هاي نهای   راهکارهاي نهایی شناسایی به عنوان یافته     
  :صورت خالصه راهکارهاي نهایی را معرفی کرده است
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  شده پژوهشیی شناسایی نهايراهکارها -1شکل 
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 ییمحتوا يراهکارها: 

ـ  بـه عنـوان      ونیزی تلو ی رقابت تی مز يحفظ و ارتقا    ي محتـوا  دکننـده ی تول کی
  نسبت به پهن باندتیفیباک

 تالش کند سهم دی بامای مخاطبان، صداوسيا  سبد مصرف رسانه  میبه تقس با توجه   
ـ  کـار بـا تول    نیا.  حفظ کند  پخش فراگیر  يخود در سبد مصرف مخاطبان را در فضا         دی

 انجـام  دیـ عرضـه اسـت، با    قابل پخش فراگیر  خاص که در بستر      يها یژگی با و  يمحتوا
 يا را در سـبد مـصرف رسـانه    سهم خود زی نگری دي در بسترهادی بااین کهضمن  . شود

باند   رقابت در حوزه ارائه پهني به جامایدرواقع سازمان صداوس.  دهد شیمخاطبان افزا 
 داشته  ي کنشگر تیفی باک ي در حوزه ارائه محتوا    دیدهنده پهن باند، با      ارائه يبا اپراتورها 

ـ  م درتواند    می شود، ی محسوب م  مای سازمان صداوس  ی رقابت تی که مز  تیفیباک .باشد  انی
  .رقبا دست باال را داشته باشد

  محتوادی کردن تولیرقابت

 نـو و خالقانـه در حـوزه         ي محتوا موجب بروز استعدادها    دی در تول  ی رقابت يفضا
 محتوا در رسانه دی سازوکار تول که یی ازآنجا ینهمچن. شود ی م يساز   محتوا و برنامه   دیتول

 بـا بـه رقابـت       رود ی مـ  داتی روند تول  لی پهن باند به سمت تسه     يبه خصوص در فضا   
 سـازمان بـه دنبـال    ي که برادی توليها نهی در هزییجو  محتوا ضمن صرفه  دیگذاشتن تول 

ـ  تول ه کـه در حـوز     ي افـراد  توان یدارد، م   يا  رحرفـه ی غ دکننـدگان ی محتـوا در رده تول     دی
 استفاده  زی بخش ن  نی ا يها  تی روند کرد و از ظرف     نی ا ری درگ زی را ن  شوند ی م يبند  میتقس

  .میا  شاهد استقبال کاربران و مخاطبان از آنان بودهری اخيها  که در سالیتیظرف. ردک
 ي مجازي مخصوص فضاي محتوادیتول

 اثر مختص به خـود    يا  درواقع هر رسانه  .  است امی پ زی خود رسانه ن   ام،یدر حوزه پ  
  سـاخته ونیـ زی تلوومی مـد ي کـه بـرا   یی انتظار داشت، محتوا   توان یپس نم . گذارد یرا م 
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 ومی الزامـات مـد  دی باپس ، را داشته باشديهمان اثرگذار هم   ي مجاز ي در فضا  شود یم
  . کرديساز  به آن برنامهجهپهن باند را در نظر داشت و با تو

 ي اسـت دارا دیـ  در حـال تول   ي مجـاز  ي که در فضا   یی از محتواها  ياری بس امروزه
 کـه  يا اسـتعاره . به کرد تجرگریها را در بستر د  آنتوان ی است که نمی خاص يها یژگیو

 يا  و لقمـه یچی سـاندو ،ی کپـسول ي محتـوا برند، ی به کار مي مجازي فضاي محتوا يبرا
پخـش   ي کـه بـرا  یصل مفي کاربر وقت و حوصله مصرف محتواگریاست؛ به عبارت د  

 پهـن بانـد را در   ي مختصات فضادی با دکنندگانیتول، پس    را ندارد  شود ی م دی تول فراگیر
  .ند کنتی رعاداتیتول

  اثرگذاري محتواهادیتول

 یی رقم بـاال   ی که از لحاظ کم    ي مجاز يشده در فضا     ارائه يبا توجه به نوع محتوا    
 یـد  تولیی محتـوا یـد  است، بای کپسولی مختصر و به قول  یدياست و از لحاظ حجم تول     

 داشـته باشـد و در ذهـن         یی بـاال  ي و مانـدگاري    اثرگـذار  یم عظ ي فضا ین که در ا   شود
یی کـه  هـا  شاخصبرخی از به  براي این منظور باید پس . منشأ اثر شود    و ماندهمخاطب  

تولیـد محتـواي   . کنـد، توجـه کـرد    یمبه ماندگاري بیشتر محتواي فضاي مجازي کمک    
هـاي    یژگـی وي  برمبنـا تولید هدفمنـد     «،»آموزشی «يمحتوا، تولید   »مصرف  یختاربدون  «

تواند به مانـدگاري محتـوا        یمنیز  » هاي بصري   یتجذاب«و همچنین استفاده از     » مخاطب
  .در ذهن مخاطبان و کاربران کمک کند

 ی در مدل خبررسانرییتغ

؛ دهد  یمی را انجام    خبررسان کار   ، از رویداد  متأخرطبق تعاریف سنتی خبر، رسانه      
 بـا وقـوع   زمـان  هـم ی خبررسـان ي اجتماعی، ها شبکه به خصوص اما در فضاي مجازي     

 تعریف اول بخواهیم خبررسـانی کنـیم در رقابـت بـا            اگر با  پس. شود  یمرویداد انجام   
در ؛ دهـیم   یمـ ي را از دست      باز ینزمدهند    یمیی که در لحظه اخبار را پوشش        ها  رسانه

 بـرده   نـام پژوهانه در حوزه مطبوعات و ژورنالیسم از مدلی از خبررسانی             یندهآمطالعات  
هـرم  «ننـده مـدل   ک یـل تکمی نـوع  بـه  و گرفتـه  شکلشود که در حوزه فضاي مجازي    یم
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ی خبررسان در مدل الماس،     .شود  یمشناخته  » مدل خبري الماس  «است که به    » وارونه
 خبر در رسانه ادامه پیدا گوناگوني ها جنبهدر یک موضوع تا زمان اشباع و پرداختن به       

ي اجتمـاعی صـورت خواهـد       هـا   شبکهي در بستر     ساز یانجرخواهد کرد و از مقطعی      
  .گرفت

  کاربران فعاليراارائه محتوا ب

.  دور، کاربران در یک فضاي کامالً متصل به شبکه حضور دارند      چندان  نهدر آینده   
هـاي   یانـه رااز . یز بـه شـبکه متـصل اسـت     همه چ  دنیایی است که     درواقعدنیاي متصل   

ی بـه شـبکه   نـوع  بـه ي خانگی گرفته تا اشیا و لوازم خانـه همگـی   ها دستگاهشخصی و  
 .شـود  یم تمام وجوه و ابعاد کاربران توسط شبکه مدیریت   رت صو ینبد. اند  شدهمتصل  

 باید توجه داشت براي کاربرانی کـه امـروزه در هـر مکـان و هـر زمـان و بـا هـر                 پس
براي این ؛ ي مخصوص ارائه کردا گونه  بهاي به شبکه متصل هستند، باید محتوایی          یلهوس

کـه   اري طراحـی شـود    ي سـازوک  افـزار   نـرم ي و   افزار  سخت از لحاظ منظور الزم است    
 خـود دسترسـی داشـته      مـوردنظر مخاطبان در هر شرایط و وضعیتی بتوانند به محتواي          

تواننـد بـه محتـواي        یمـ  هرکجـا  در   3امروزه کاربران با استفاده از فـضاي ابـري        . باشند
  . خود دسترسی داشته باشندموردنظر
  
 راهکارهاي مدیریتی: 

 نتوجه به ارتقاي سطح سواد رسانه اي مخاطبا

شده و اگر کسی  نوشتن  در عصر اطالعات مفهوم سواد، بسیار فراتر از خواندن و           
سواد  یب را نداشته باشد، ها رسانه صحیح از تمام انواع یاستفاده دسترسی سریع و     هنحو
 به عنوان، در سراسر دنیا »يا رسانهسواد « اصطالح 1965سال  رو از     ین ازا .شود  یمی  تلق
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ـ         اسـتفاده از    ي بـرا  . اسـت  شـده   گرفتـه دن خیلـی جـدي      یک ضرورت بـراي زنـده مان
 توجـه   باید مخاطبانيا  نسبت به باال بردن سطح سواد رسانه      ین، نو ي فناور هاي  یتظرف

 که یتا زمان.  نسبت به مخاطبان لحاظ شود  ی از دوران کودک   ید توجه با  ینا.  داشت یژهو
 ین نـو هـاي  ي فنـاور  باشد مخاطرات در حوزه یامده در جامعه به وجود ن     يا  سواد رسانه 

پس الزم است ضـمن  .  باالتر جامعه خواهد بود ی و حت  یین پا ین سن یدکننده تهد یارتباط
 یح افـراد تـشر  ي بـرا ین نـو هاي  ي فناور گوناگونابعاد  ) پدرانه و مادرانه  (نگاه دلسوزانه   

 . آنان باالبرده شوديا شود و سطح سواد رسانه

 مخاطب شناسی صحیح فضاي پهن باند

 بـا   هـا   یژگـی  هستند از لحـاظ و     یت پهن باند در حال فعال     يکه در فضا   یمخاطبان
 مخاطـب   ،ي حداکثري اثرگذار باید براي    پس . متفاوت هستند  تلویزیون يمخاطبان فضا 

ي در تلویزیـون  سـاز  برنامـه پیـشینه  . شناسی صحیحی از کاربران فضاي مجازي داشـت  
 باعـث دوري  شـده  ارائـه حاکی از آن است که فاصله بین نیازهـا مخاطبـان و محتـواي         

اي بـراي     يجداولی در فضاي مجازي که رقیب          یقطر   به. مخاطب از رسانه شده است    
ین نیازسـنجی   همچنـ شود، باید مخاطب سنجی و        یمپخش فراگیر تلویزیونی محسوب     

ي مجازي رابطه  در فضا. کاربران و مخاطبان صورت گیردگوناگونها   یفطصحیحی از   
 . کنـد   عمـل  یتعامل باید رسانه    ، پس دگان و کاربران وجود دارد    یه بین تولیدکنن  چند سو 

 از مخاطبـان صـورت گرفتـه شـود و           ی درسـت  یازسنجی ن ید کارآمد با  يساز   برنامه يبرا
 یـشتر  مخاطـب ب يهـا    مـصلحت  یره مخاطبان را در دا    یازهاي و ن  یال مشترکات ام  یمبتوان

 .تر کنیم یکنزد انسان است  امیال مخاطبان را به نیازهایش که وجه حقیقیدرواقع .نیمک

 سبک شدن و چابکی سازمان صداوسیما

 تارهاي عنکبوتی فضاي مجازي عرصه سان بهیده و تن هم درفضاي بسیار عظیم و 
در . کند یمرا براي عرض اندام بازیگران چاق که قدرت مانور بسیار ضعیفی دارند تنگ     

 قـدرت مـانور بیـشتري از خـود          یی موفق هستند که بتوانند با چابکی      ها  رسانهاین میان   
ین سازمان تر بزرگسازمان عریض و طویل صداوسیما که شاید بتوان آن را         . نشان دهند 
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ي جهان شناخت، ا رسانهي ها سازمان ساختار و نیروي انسانی در میان از لحاظي ا  رسانه
بـا توجـه بـه      .توانـد از خـود نـشان دهـد          ینمـ قدرت مانور مناسبی در فضاي مجازي       

ي هـا  سـازمان یی مثل پیچیدگی، محیط باز، عدم ثبات و وجود ناپایداري کـه       ها  شاخصه
ي مثـل سـازمان   ا رسـانه دهـد، الزم اسـت سـازمان     یمي را در شرایط ویژه قرار       ا  رسانه

ـ   تـا بتوانـد      ترین حد از چابکی قرار داشته باشد        یعالصداوسیما در    ی در ایـن    بـه راحت
 ي برایماسازمان صداوس پس.  خود سوق دهد   شرایط مانور داده و مخاطبان را به سمت       

 چابک، جوان شجاع    یع، سازمان سر  یک ید و پهن باند با    ي مجاز يمانور در عرصه فضا   
 . چابـک شـود  همه سـطوح  الزم است در ها یژگی وین به ا یابی دست يبرا. و نترس باشد  

 .ین اقدامات براي نیل به این هدف استتر مهمي یکی از سپار برون

 هم گرایی تلویزیون و فضاي مجازيهم افزایی و 

را جدا )  و پهن باندیزیونتلو( دو بستر ین اید پهن باند نبا   یت استفاده از ظرف   يبرا
، هـر خبـر تـا     گفتـیم  الماسيدر مدل خبر که  طور  ل همان ا مث يبرا. از هم استفاده کرد   

 و یاع اجتمـ يهـا   شبکه ین به بعد ا   زمانی  یک اما از    شود  ی م یل تکم یزیون در تلو  قطعیم
 خبـر  ی که حواشییتا جا. کند ی میل آن را تکم ی است که اخبار و حواش     ي مجاز يفضا

بـه  . شـود  ی مخاطب در هـر دو بـستر مـ   یش امر باعث افزا   ینا. تر است   از اصل آن مهم   
  . استیشتر بیزیونی آناز شبکه تلو ان ان ی سینترنتی که اکنون مخاطبان ايطور

اي موازي با فضاي   ینههز زیرساختی و    لحاظاز   اگرچه باید فضاي مجازي را       پس
اي که در پخش فراگیر  یهسرما آوریم و همان انرژي و حساب بهپخش فراگیر تلویزیونی 

بـه   نیز انجام دهیم، اما در حـوزه عمـل نبایـد ایـن دو بـستر         باند  پهندهیم در     یمانجام  
ده کـرده و بـه      هـاي همـدیگر اسـتفا       یتظرف باید بتوانند از     ، جداگانه عمل کنند   صورت

امروزه بسیاري از اقداماتی که در بـستر تلویزیـونی قابـل     . یی یکدیگر کمک کنند   افزا  هم
 .طور بالعکس ینهمتوان در بستر پهن باند انجام داد و  یمانجام نیست را 
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 )جریان شناسی (رصد دائمی فضاي مجازي

در » چالش «نبه عنواهاي اجتماعی و وقایعی که از آن          یانجردر مورد بسیاري از     
ي از مسیر فضاي مجازي    سازتوان نقش جریان      یمشود،    یم برده  نامي اجتماعی   ها  شبکه

.  مـشاهده کـرد  وضـوح  بـه ي ا حرفـه ي هـا  رسـانه ي اجتماعی به سمت سـایر  ها  شبکهو  
همچنین در مورد اتفاقاتی که پس از فوت یکی از هنرمنـدان جـوان کـشور در سراسـر          

بـه  ي مـدنی  ها جنبشتوان به نقش جریان سازي و ایجاد    یمکشور، شاهد آن بودیم نیز      
 ی اجتماعیانات از جریاريبسکه  ییازآنجاین  بنابرا.ي اجتماعی اشاره کردها  شبکه وسیله

 از دست ندادن مخاطبـان  ي برایماسازمان صداوسافتد،  ی اتفاق م  ی اجتماع يها  در شبکه 
 حـضور  یـز صد کند و خود ن را ر  ی اجتماع يها   شبکه يخود مجبور است که دائماً فضا     

 رصـد  ی اجتمـاع يها  را در شبکهي خبرهاي یه سویدسازمان با. فعال در آن داشته باشد   
 شاهد بودیم که در این تاکنوناما ؛ ند و به این وسیله موضع فعال را پیشرو داشته باشدک

 . را داشته است مرجعیرغقسم موارد سازمان همواره موضع منفعالنه و ثانوي و البته 

 هاي فکر نخبگانی تشکیل اتاق

 نخبگان اسـتفاده کنـد و نـسبت بـه          ي فکر هاي  یت از ظرف  ید با یماسازمان صداوس 
 یماصداوس.  هوشمندانه در بستر پهن باند اقدام کندي محتواید تولي اتاق فکر برا یلتشک

 پـس . شود  ی دلسرد م  یزده عمل کرده و پس از مدت        معموالً در حوزه کالن رسانه شتاب     
 ،یـد  جدي بـسترها يهـا   شـاخص ی فکـر ضـمن بررسـ   يهـا   اتـاق یلاست با تشکالزم  
 ي اتاق افـراد   ین ا يالزم است اعضا  . یم درست و اقدامات کارگشا انجام ده      هاي  یمتصم

 متفاوت هاي یدگاه و دیق در حوزه رسانه داشته باشند و از سال   یباشند که نظرات جامع   
 تـر  چابـک  و تر کوچکیجاد واحدهاي سازمان صداوسیما باید با ا  پس  . باشندبرخوردار  

 متناسـب بـا بـوم و     بـومیِ وکـار  کـسب ي  هـا   مـدل یـري   گ  شکلتحت مدیریت خود به     
 .جغرافیاي داخلی مساعدت نماید
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 ی اجتماعيها  شبکهتیاستفاده از ظرف

 بـه بـاالتر رفـتن    یزیـون  در تلوی اجتمـاع يها  و شبکهی تعاملي از فضایريگ  بهره
 را در یاتـشان مند هـستند کـه تجرب      چراکه مخاطبان عالقه  . کاربران آن کمک خواهد کرد    

 یجـاد  سـبب ا ی اجتمـاع يها  شبکه یاستفاده از بستر تعامل   .  کنند یم تسه ی اجتماع يفضا
 شدن مخاطب به کاربر و      یل مخاطب و تبد   مفهوم ییربه علت تغ  . شود  یمخاطبان فعال م  

خـود را در رسـانه       ی سـبد مـصرف    یـد  با یما سـازمان صداوسـ    ین، ارتباط خود گز   یجادا
 استفاده  ی اجتماع يها   استفاده از شبکه   يها   از راه  یکی. ید نما یف و مکمل تعر   یگزینجا
هـایی کـه سـایر     یـت ظرف سازمان صداوسیما باید بتواند از   .است تلویزیون اجتماعی از  

دو  بـه   ها  رسانهاین  .  رسانه مکمل استفاده کند    به عنوان کنند،    یم براي آن ایجاد     ها  رسانه
یی کـه هـست و سـازمان صداوسـیما از آن          هـا   رسـانه  دسته اول    :دنشو  یم تقسیم   ستهد

یی که هنـوز نیـست و بایـد آمـادگی آن را داشـته      ها رسانه دسته دوم    و کند  ینماستفاده  
  .باشیم که نسبت به آن موضع فعال داشته باشیم

  پهن باندیغاتی تبلتیاستفاده از ظرف

 ي مکمـل بـرا  ي پهن بانـد بـه عنـوان بـستر     ي از فضا  تواند  ی م یماسازمان صداوس 
یاري از مطالـب بنـا بـه مالحظـاتی     بس.  خود استفاده کند پخش فراگیر  ي محتوا یغاتتبل

 یـدات  تول یلـی  و تکم  ی فرامتنـ  ي مـثالً فـضا    .ندقابل پخش در فضاي پخش فراگیر نیست      
منتـشر  د  بای پهن باند    ي در فضا  یست،ارائه ن    قابل یزیون که گهگاه در بستر تلو     یزیونیتلو

 ایـن  . مخاطبـان و کـاربران کـرده اسـت     یش افزا ه از دو سو اقدام ب     یب ترت ین بد کهکند  
 مـستقل در فـضاي      به صـورت  یما  صداوس عنوان حضور    بامفهوم با مفهومی که در باال       

ي و فیزیکی در    افزار  سختدر آن قسمت منظور حضور      . مجازي آوردیم، متفاوت است   
است اما در اینجا مقصود از حـضور مکمـل          ... ودجه و حوزه پشتیبانی، نیروي انسانی، ب    

انتشار  یرقابلغبه معناي استفاده از ظرفیت ذاتی فضاي مجازي براي انتقال برخی مفاهیم  

                                                
1. Social TV 
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چنینـی   یناي و استفاده افزار نرمیگر مقصود حضور ؛ به عبارت ددر فضاي مجازي است  
  .از فضاي مجازي است

 

 راهکارهاي تکنیکی: 

 زيایجاد کاناپه مجا

ي مخاطبـان بـه   ا رسانهیکی از راهکارهاي افزایش سهم تلویزیون در سبد مصرف   
 متصل یايدر دنکارشناسان معتقد بودند که  . گفته کارشناسان، ایجاد کاناپه مجازي است     

ـ     ینده،آ  از یزیـون  تلويکننـدگان هنگـام تماشـا     درصـد مـصرف    40 از   یش در هر هفته ب
 on-line از هر سه نفر به صـورت        یکی یباً و تقر  ندکن  ی استفاده م  یز ن ی اجتماع يها  شبکه

 زنـده  یزیونی تلو يها  برنامه» یمشاهده جمع « مبادرت به    ینمخاطبدر واقع   . کند  یچت م 
 یـک  و کننـد  ی تعامل میکدیگر با ی اجتماعيها  و با استفاده از شبکه کنند  ی م یرزنده غ یا
تماشاي تلویزیون بـه صـورت       در واقع اگر در گذشته       .کنند  یرا خلق م  » يکاناپه مجاز «

ي کوچک و محدود و بدون ارتباط با سایر اجتماعات از آن دست بود، امـروزه          ها  جمع
در . تجربه تماشاي تلویزیون به صورت تجربه مشترك و نامحـدود تبـدیل شـده اسـت              

ي خـود را بـه   ها تجربه و اند نشستهواقع همه کاربران بر روي یک کاناپه مجازي بزرگ         
تبـدیل تجربـه انفـرادي بـه تجربـه اشـتراکی در تماشـاي محتـواي            . ذارندگ  یماشتراك  

تواند در افزایش سهم تلویزیون در سبد مصرف رسانه اي مخاطبان کمـک             یمتلویزیون  
 .شایانی کند

 ویتحول در حوزه آرش

 که شود ی محسوب میما پنهان سازمان صداوسي گنج و طالینوع  سازمان بهیوآرش
 یواگرچه آرشـ  . گنج هدر خواهد رفتین اد، از آن بهره ببری درست به د نتوان  سازمان اگر

 صـحیح  به صورت است اما به دلیل عدم آرشیو کردن    منبع ارزشمند  یماسازمان صداوس 
 در این حوزه الزم است در بنابراین.  استدسترس یرقابلبها غ گران این گنج  ،و هوشمند 

و تصاویر تلویزیونی تغییر و تحـول  ي از اطالعات   نگاهدارنوع نگاه به مبحث آرشیو و       
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ي نگهداري و آرشـیو  ها روشاصالح  ضمن ید بادر این تغییرات . اساسی صورت بگیرد  
 يگـذار    و برچسب  ه افزود يها  استفاده از داده   وتصویر، هوشمند کردن آرشیو      صوت و 
 اسـتفاده .  گرددیل منبع ارزشمند تسهین به ای دسترس وقرارگرفته در دستور کار    مناسب

در فضاي   هاي پردازشی صدا و تصویر و ایجاد سامانه ارائه محتواي آرشیوي            يفناوراز  
بـا تحـول در آرشـیو       .ین اقدامات صداوسیما در این حوزه باید باشـد        تر  مهممجازي از   

تـوان   یمـ هاي پهن بانـد       یتظرفهاي نوین و استفاده از        يفناورصداوسیما و استفاده از     
توانـد   یمفروش آرشیو . درتولید کنندگان محتوا اقدام که به ویژنسبت به جذب کاربران   

  .ي درآمدي صداوسیما باشدها راهین تر مهمیکی از 
 ي مجازي و تعامل در فضايری بازخوردگتی از ظرفنهیاستفاده به

سویه و غیرتعاملی از طرف صداوسـیما          یک به صورت در حالت کنونی که پخش      
امـا در   یت تعـاملی وجـود نـدارد؛      ظرفیري از   گ  بهرهگردد، امکان     یمبه مخاطبان عرضه    

ین خصیصه آن مشخص بودن کاربران آن است این امکان وجود تر مهم که باند پهنبستر 
  .یري استفاده کندبازخورد گدارد که رسانه بتواند، از ظرفیت 

که هر شخص یک شناسه مخصوص به خـود را دارد،           ییازآنجادر فضاي مجازي    
 کـسی کـه در بـرف قـدم برداشـته اسـت،              به مانند ضاي مجازي،   تمام رفتارهایش در ف   

 کاربران هرگونه فعالیتی که در این فضا دارند چه آنکه پس. یی و رؤیت استشناسا قابل
 کنترلی چنان آنآن را مانند ارتباطات کالمی بروز بدهند و چه مانند ارتباطات غیرکالمی     

 ،ي بزرگ دنیا مثل گوگـل     ها  شرکت از   بسیاري. یی است شناسا  قابلبر آن نداشته باشند،     
گوگل . کنند میتمام سازوکار خود را معطوف به آنالیز شخصیتی افراد در فضاي مجازي 

با تحلیل رفتار کاربران توانسته است محتواي ارائه شده هر کاربر را با توجه به نیازهاي           
راي اسـتفاده از  سازمان صداوسیما ب .  کند ي ساز یشخصکاربر، ارائه کرده و به عبارتی       

که از ( رفتار هر کاربر را  ،هایی  یتمالگوریري الزم است ضمن طراحی      بازخوردگظرفیت  

                                                
1. Personlize 
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، )دهـد  یمـ وي بـه آن ارائـه    تـی   پی  يآیی مثل   ها  قالب در   باند  پهنهایی است که      یتظرف
ي  سازیشخصي و تولید محتوا و همچنین ساز برنامه نسبت به آني برمبناتحلیل کند و   

  . براي هر فرد، اقدام کندشده  هارائمحتواي 
  
 راهکارهاي خط مشی گذاري: 

 روشن و منعطف ، مقررات مشخصمیتنظ

 که سازمان در حـوزه پخـش        یباند، مقررات خاص     و پهن  ي مجاز يدر حوزه فضا  
 با دی را دارد که باي مجازي در فضايریپذ  و انعطافریی تغ تی قابل کند، ی اعمال م  ریتصو

 اقدام ي مجازي فضااتیسبت به حضور متفاوت با توجه به مقتض امکان ننیاستفاده از ا
توجه به ظرفیت خالقیت و نوآوري .  نگاه در حوزه تولید محتوا باید تغییر کند        نوع. کند

برنامـه  . در تولید محتواي داخلی باعث شکوفایی و خلـق آثـار ارزشـمند خواهـد شـد             
در برنامه .  در تولید محتوا استنمونه بارز توجه به ظرفیت داخلی  » خندوانه«تلویزیونی  

 تعریـف  سـاز  برنامهبراي » خطوط سبز«، »قرمزخطوط «ي مشخص کردن   به جا خندوانه  
یدکننده، دست او را براي تولید محتوا باز گذاشته و تولي محدود کردن   به جا یعنی  ؛  شد

یدکننده تعریف کرده که در صـورت نزدیکـی بـه آن از           تولیک سري خطوط سبز براي      
  .شد یمهاي بیشتري از سوي مدیران همراه برخوردار  یتحما

ـ  حوزه پخش فراگ  گرانی کردن همه باز   ریتعامل و درگ    در ری صـوت و تـصو  ری
 حوزه پهن باند

کند تمـام امـور مربـوط بـه       یمبرخی از کارشناسان معتقدند که صداوسیما تالش        
؛  دهـد  حوزه صداوتصویر در فضاي مجازي را تحت پوشش خود و مدیریت خود قرار            

این کارشناسان معتقدنـد کـه   . یرمنطقی باشدغیرمعمول و غرسد این روند    یم به نظر    که
صداوسیما باید در کنار سایر بازیگران و فعاالن در حوزه فضاي مجازي همکاري داشته      

  .باشد و ضمن تعامل به وظیفه خود پرداخته و مسئولیت آن را بپذیرد
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 آنچـه بـه عنـوان    یت همه مـسئول   تواند  ی م مای سازمان صداوس  یاآاینان معتقدند که    
یرد؟ مسلماً چنین ادعـایی      هست را بپذ   ي مجاز ي در فضا  یر صوت و تصو   یرپخش فراگ 

 خود را یدي تولي محتوایت مسئولید بایما سازمان صداوسپس. دور از منطق خواهد بود
یگر  دگرانیان و بازی سازمان خارج است را به متولین که از توان ا   ي امور یر و سا  یردبپذ

 سـازمان صداوسـیما یـک    .ن تعامل داشته باشدیگرا باز یر واگذار کرده و با سا     این زمین 
 ، بخواهد در فضایی بـه ایـن وسـعت   این کهظرفیت مشخص و محدودي دارد و امکان   

  . را نداردعملیات داشته باشد
  
 راهکارهاي تجاري و اقتصادي: 

 مایان صداوس سازميدی تولي بستر مناسب جهت فروش محتواجادیا

ي سازمان صداوسیما ها شبکهیزي که از طریق هر چبرخی کارشناسان معتقدند که   
این مالکیت در همه ابعـاد بـوده    . شود تحت مالکیت سازمان صداوسیما است       یمپخش  

ي بـردار   بهره هرگونه استفاده و     ، پس شود  یماست و همه آثار مالکیت معنوي بر آن بار          
به ما باید با اجازه و مجوز این سازمان باشد چه این انتشار       از تولیدات سازمان صداوسی   

  .یرمستقیم اقدام به این کار شودغ به صورت زنده باشد و چه صورت
 قابلیت فروش   این که  با وجود که بسیاري از محتواهاي تولیدي سازمان         آنجایی از

ـ    نیی دار درآمدزاو   شار در د، بدون یک ضابطه و ساختار مشخص و مدونی، در حـال انت
 عرضه تولیدات صداوسیما که در چند سال اخیر         درروندهمچنین  . فضاي مجازي است  

شد، یک بازنگري بایـد   یم عرضهبه بازار » سروش«یري و تصواز طریق مؤسسه صوتی    
بایـد  هاي بستر پهـن بانـد و فـضاي مجـازي          یتظرفصورت پذیرد و ضمن استفاده از       

 . شودروز به
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 پی تی ويخلق ارزش افزوده در آي 

 در تولیـداتی کـه سـازمان        ارزش افـزوده  معتقد بودند که نبـود       برخی کارشناسان 
که کاربران تمایلی به استفاده  شود یمکند موجب  یمصداوسیما در فضاي مجازي منتشر 

 ، محتـوا  یـد  در تول  یـد با سازمان صداوسیما    پس. از این محصوالت از خود نشان ندهند      
تـر     جذاب ي برا یداتیدرواقع تمه  .بگذارد ارزش افزوده    ادیج ا ي بر رو  اي را   یژهو تمرکز

 بـه  یـل  شود تا بدین وسیله کاربران تمایده د وي  تی  پی  ي بستر آ  یدي تول يکردن محتواها 
  . سازمان داشته باشندیدي تولي محتوایدخر

بسیاري از محصوالت این امکان را دارند که با اضافه کردن محتواهایی نسبت بـه            
یی داشته باشند که مخاطبان و کاربران تمایـل داشـته و            ها  تفاوتخود  نسخه تلویزیونی   

 محـصوالت تولیـدي را خریـداري    ،راغب باشند براي استفاده از این محتواهاي اضـافه       
 .نمایند

  
  گیري بحث و نتیجه

ي نوظهـور مواجـه شـده    ها رسانه قدرتمند تلویزیون با چالش جدي در رقابت با        رسانه
ي تصویر این مهم را بـرایش رقـم زده بـود، حـاال بـا بحـران              تلویزیون که جادو  . است

در . ي خـود مواجـه اسـت   ا رسـانه مخاطب از دست رفته و خارج شده از سبد مصرف          
ریـزي و     ي تلویزیونی بزرگ براي خروج از این چالش با برنامه         ها  شبکهي اخیر،   ها  سال
ي نـو  هـا  رسـانه کـه  یی هـستند  ها فرصتها و  یتظرفیري از گ بهرهنگري، در حال     آینده

هـاي   یتمزفرض قرار دادن      یشپدهند؛ تا بدین وسیله و با         یمظهور در اختیارشان قرار     
ي ا  رسـانه رقابتی خود به عنوان یک رسانه قدرتمنـد، سـهم خـود را در سـبد مـصرف                   

تـوان بـه ارائـه        یمها    یريگ  بهرهاز جمله این    . رده و حتی افزایش دهند    کمخاطبان حفظ   
تی، حضور فعـال   یاوتوي و  تی پی يآباند با استفاده از خدماتی نظیر        پهنمحتوا بر بستر    

، تولیـد  ها شبکههاي قدرتمند و فعال این   یتظرفگیري از     ي اجتماعی و بهره   ها  شبکهدر  
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محتوا با در نظر گرفتن پارامترهاي فضاي پهن باند، استفاده از ظرفیت اقتصادي فـضاي       
  .اشاره کرد... مجازي و

مه موارد گفته شده، آنچه پژوهشگران این مقالـه را بـر آن داشـت کـه             ه با وجود 
نسبت به احصاي راهکارهاي افزایش سهم تلویزیون جمهوري اسالمی ایـران در سـبد               

 برآیند، عدم توجه کافی مسئوالن حـوزه  باند پهني مخاطبان با استفاده از ا  رسانهمصرف  
هاي نهایی این پـژوهش   یافته.  بودباند هاي پهن یتظرفپخش فراگیر صوت و تصویر به      

  .بندي شدند یمتقس بخش 5در 
هـاي پـژوهش بـا توجـه بـه وجـه اشتراکـشان ذیـل عنـوان                    در بخش اول یافتـه    

 ی رقابت یت مز يحفظ و ارتقا  «راهکارهایی مثل   . جاي داده شدند  » راهکارهاي محتوایی «
 کـردن  یرقـابت «،  »انـد ب   نسبت به پهن   یفیت باک ي محتوا یدکننده تول یک عنوان  به یزیونتلو
 اثرگـذار در  ي محتواهـا یدتول«، »ي مجازي مخصوص فضا  ي محتوا یدتول«،  » محتوا یدتول

از جملـه  »  کـاربر فعـال  يارائه محتوا برا«و » ی در مدل خبررسان ییرتغ«،  »ي مجاز يفضا
این راهکارها هستند که با تأکید بر جنبه محتوایی، بیشتر ناظر بر تولید محتواي متناسب          

یی کـه بایـد   هـا   شـاخص ین  تـر   مهـم  یکی از    پس. باشند   می باند  پهنضاي مجازي و    با ف 
ي فـضاي  هـا  چـارچوب متناسب با آن راهکارهاي محتوایی را عملیاتی کرد، توجـه بـه         

 و صرف ارائه محتـواي فراگیـر در بـستر      ها  چارچوببدون توجه به این     . مجازي است 
، اثـر عکـس   هـا  شاخـصه واند با جابجایی  ت  یم نه تنها اثرگذار نخواهد بود بلکه        باند  پهن

  .داشته باشد
. به هشت راهکار دسـت پیـدا کـردیم   » راهکارهاي مدیریتی«در بخش دیگر یعنی  

 یشناسـ  مخاطـب «، » مخاطبـان يا  سطح سـواد رسـانه  يتوجه به ارتقا «راهکارهایی مثل   
 و یـی افزا  هـم «،  »یما سـازمان صداوسـ    یسبک شـدن و چـابک     «،  »باند   پهن ي فضا یحصح
، »)یشناسـ  یـان جر (ي مجـاز  ي فضا یرصد دائم «،  »ي مجاز ي و فضا  یزیون تلو ییگرا  هم

استفاده از  «و  » ی اجتماع يها   شبکه یتاستفاده از ظرف  «،  »ی فکر نخبگان  يها   اتاق یلتشک«
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بـا بررسـی و تحلیـل راهکارهـاي         . » مکمـل  ي فـضا  عنـوان   بهباند     پهن یغاتی تبل یتظرف
ي جدیـد و  ها رسانهباند و  وع نگاه به فضاي پهن مدیریتی در خواهیم یافت که باید در ن       

محور به فضاي جدید از جمله        داشتن دید فرصت  . نوظهور یک تغییر جدي اعمال شود     
اگر با نگاه تهدیدي به این بستر نگریسته . ترین تغییرات الزم در این زمینه است يضرور

لبته این نکته نیز انکار ا. هاي آن را از دست خواهیم داد یتظرفشود امکان بهره بردن از      
بینی کـه فـضا را بـراي هرگونـه نفـوذ           نخواهد شد که نگاه خوشبینانه و به دور از واقع         

هـاي جدیـد    يفنـاور کند نیز مدنظر ما نیست؛ بلکه نداشتن موضع انفعالی بـه     یمفراهم  
  .مقصود است

هایی نام گرفتند، به راهکار» راهکارهاي تکنیکی«در بخش دیگري از راهکارها که   
یـی  افزا هـم  بـه  هـا  آن، در صـورت اجرایـی شـدن    هـا  آنرسیدیم که با توجه به ویژگی     

 کاناپه یجادا«راهکارهایی مثل . یابیم  دست می و پهن باندریپخش فراگي میان ا العاده فوق
 ي بـرا یري بـازخوردگ یـت  از ظرفینـه اسـتفاده به «و » یوتحول در حوزه آرشـ    «،  »يمجاز
» نتفلـیکس «ین مثال موفق در این مـورد، سـرویس      تر  مهم. »ن کاربرا هاي  یژگی و يواکاو

است که توانسته با استفاده از ظرفیت هر دو بخش، حجم زیادي از پهناي باند مـصرفی   
هاي تحـت وب اخیـراً    در داخل کشور نیز برخی از سرویس . آمریکا را در اختیار بگیرد    

هـاي   یتمحـدود ا درنظـر گـرفتن     توفیقاتی که ب  . اند به توفیقاتی دست پیدا کنند       توانسته
  .شود قانونی در این بخش، توفیقات چشمگیري محسوب می

شـناخته  » گـذاري   یمـش   خـط راهکارهاي  «در بخش چهارم راهکارها که به عنوان        
 یـر تعامـل و درگ «و »  مقررات مشخص و روشنیمتنظ«شوند توانستیم به دو راهکار        یم

. دست یابیم» باند  در حوزه پهنیرصو صوت و تیر حوزه پخش فراگ یگرانکردن همه باز  
گذاري هستند در خـواهیم یافـت کـه     یمشبا توجه به این دو راهکار که در حوزه خط           

ي سـاز  دوگانه و باند پهنیش از هر اقدامی در حوزه آمیختگی دو بستر پخش فراگیر و           پ
گـذاري ایـن بخـش     ي و سیاسـت گـذار   قانونهاي این دو بخش، باید در حوزه          یتظرف
 الزم است ضمن استماع و استدالل طرفین درگیر، نظري پس. اماتی جدي انجام شوداقد
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یـزي و اقـدام زده   ر برنامـه ي آن دست بـه  مبناو بر شده  پذیرفته  الخطاب  فصلبه عنوان   
  .شود

 بـستر مناسـب جهـت فـروش     یجـاد ا«در بخش پایانی راهکارها نیـز دو راهکـار       
 فروش  ي برا وي  تی  پی  يافزوده در آ    ارزش خلق«و  » یما سازمان صداوس  یدي تول يمحتوا

» راهکارهـاي تجـاري و اقتـصادي   «بـه عنـوان   » بانـد    پهن ي در فضا  یديمحصوالت تول 
راهکارهایی که نشان از اهمیت باالي بستر جدیـد در حـوزه اقتـصادي    . شناسایی شدند 

جـه  اي و درآمـدي موا  ینههزسازمانی که اخیراً با چالش      . براي سازمان صداوسیما دارند   
زا نیـز   است باید با در نظر داشتن راهکارهاي جدید که از قضا مبتنی بـر اقتـصاد درون                

  .در حوزه اقتصادي اقدام کندخود هست، نسبت به جبران کمبودهاي مالی 
  :توان در پنج بخش برشمرد یمبراین اساس پیشنهادهاي این پژوهش را نیز 

        ید خود تأکی رقابتیت مزهمچنان بر در بخش محتوایی سازمان صداوسیما باید 
ي  مجـاز ي اثرگـذار و مخـتص فـضا   ي محتـوا یـد  محتوا، تولید کردن تول یرقابت، به   کند

 و ین نـو هـاي   یـه  بـا اسـتفاده از نظر      یما را  سـازمان صداوسـ    ي خبـر  يها  بخشبپردازد؛  
یرساخت  سازوکار در حوزه زیک یجادای کند و نسبت به روزرسان بهید  جدهاي يفناور
یما  سازمان صداوسیدي تولي به محتوا فضاي مجازي کاربرانیدسترس سهولت در براي

 .اقدام کند

  یجـاد اشـود سـازمان صداوسـیما نـسبت بـه       در بخش مدیریتی نیز پیشنهاد می 
 رصد در حوزه هاي یم ت بپردازد؛ پخشین و نویم قديها  مدلیان میی و همگراییافزا هم

 يهـا   شـبکه یـت ظرف ازیل دهد؛ ک تشیآپ  استارتيها گروهیل دهد؛    تشک ي مجاز يفضا
 کند   استفاده ی بوم ی اجتماع يها   توسعه روزافزون شبکه   ي موجود و تالش برا    یاجتماع

بهـره   محـصوالت سـازمان    یـابی  بازار ي برا ي مجاز ي فضا یغی تبل یتاز ظرف و همچنین   
  .ببرد
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     شـود سـازمان صداوسـیما بـراي          نیز پیشنهاد مـی   » تکنیکی«همچنین در بخش
 ي مخاطبان با ایجاد یک فضاي اشتراکی وا رسانهیزیون در سبد مصرف افزایش سهم تلو

رود را با ایجاد      یمجمعی، تجربه فردي تماشاي تلویزیون که در آینده احتمال وقوع آن            
بسترهایی به یک تجربه جمعی مجازي تبدیل کند و به نوعی اقدام به ایجاد یک کاناپـه              

ي تحول در حوزه آرشیو سازمان صداوسیما       شود برا   همچنین پیشنهاد می  . مجازي نماید 
اي که در اختیار سازمان صداوسیما  یغنو ایجاد دسترسی مناسب و بهبود یافته به ذخایر 

گذاري مناسب در این زمینه نماید تا بتوان آرشـیو سـازمان را    یهسرماقرار دارد، اقدام به   
هـاي    اوسیما سیـستم  شود سازمان صد    در نهایت در این بخش پیشنهاد می      . هوشمند کند 

  .سازي کند هوشمند بازخوردگیري از کاربران را طراحی و پیاده
    شود، سازمان صداوسیما نـسبت بـه    در بخش خط مشی گذاري نیز پیشنهاد می

ایجـاد مرکـز تنظــیم مقـررات در حــوزه پخـش فراگیـر صــوت و تـصویر در ســازمان       
یگران حوزه پخش فراگیـر     ي عمیق میان باز   ها  چالشصداوسیما اقدام کرده و براي رفع       

یگران تشکیل شود تـا بـا       همه باز صوت و تصویر در فضاي مجازي، ستادي متشکل از          
یر همـوار شـود تـا بـیش از ایـن      تـصو  و   صوتوخم پخش فراگیر      یچپ پرگفتگو مسیر   

  .ي مناسب از دست نرودها فرصت
        ا شود، سازمان صداوسیم در نهایت در بخش تجاري و اقتصادي نیز پیشنهاد می
هاي نوین و  یوهشیري از   گ  بهرههاي سنتی فروش محصوالت و        یوه ش یروزرسان  بهضمن  

وي نـسبت بـه حداکثرسـازي فـروش          تـی   پی  يآ بستر   به ویژه استفاده از فضاي مجازي     
وسیله هم منابع درآمدي خود را بهبود ببخشد و هـم      ینبدمحصوالت خود اقدام کند تا      
سب کنـد؛ همچنـین   کـ خاطبـان و کـاربران را      ي م ا  رسـانه سهم بیشتري از سبد مصرف      

وي،  تـی  پی يآاز انتشار محتوا در فضاي مجازي و یا     شود تولیدکنندگان پیش    پیشنهاد می 
وسیله مخاطبان بیشتري     ینبد براي محصوالت خود شوند تا       افزوده  ارزشملزم به ایجاد    

ت، آلبـوم    تولیـدا  صـحنه   پشتبراي مثال اضافه کردن     . را در فضاي مجازي جذب کنند     
موسیقی محصول، ارائه محصوالت در باالترین حد کیفیت تصویري و صوتی، افـزودن              
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ي گوناگون به محتوا، افزودن سناریوهاي جدید به محصوالت نمایشی ها  دوبله و   ها  زبان
دسـت اقـدامات،      یـن ازاو تغییر نسخه تلویزیـونی و اینترنتـی و برگـزاري مـسابقات و               

  .زیت رقابتی براي محصوالت سازمان ایجاد کنند و مافزوده ارزشتوانند  یم
یریتی و  مـد یکـرد  روهاي این پـژوهش شناسـایی شـد، غلبـه        آنچه به عنوان یافته   

ي هـا  جنبـه ي انجام شـده  ها پژوهشدر بیشتر . ها بر رویکرد تکنیکی است     ارتباطی یافته 
ن بیشتر از  خروجی غالب کارها بود؛ اما در این پژوهش از آنجایی که نگارندگا،تکنیکی

د، در خروجی پژوهش نیـز غلبـه   ني پژوهش بودها پرسشقاب مدیریتی به دنبال پاسخ  
  .شود یماین نگاه احساس 

ي اسـت کـه     حـد هاي مرتبط با رسانه به        يفناوراما سخن آخر؛ سرعت پیشرفت      
توان به جرئت گفت مدت زیادي طول نخواهد کشید کـه نتـایج ایـن پـژوهش نیـز                یم

 در حـوزه فنـاوري بایـد        بنـابراین . و دیگر کاربردي نخواهد داشت    قدیمی خواهند شد    
 دائماً نسبت به تغییرات فنـی و تکنیکـی اطالعـات           ،هاي فکري   یانبنعالوه بر استحکام    

موالنـا،  حـضرت  ي چـشم بـسته در داسـتان فیـل     ها انسانالزم را کسب کرد تا به سان   
  .ها نداشته باشیم یتموقعي نادرست از ها برداشت
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