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ینستاگرامیاونیزیتلویبرایگذاراستیس

IGTVبامایصداوسۀمواجهیچگونگ


   یفرزانه نزاکت
 ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه ،یطباطبائ دانشگاه عالمه یارتباطات اجتماع یدکتر

 .رانی، اتهران


  اسدزاده  یمصطف
و  یمطالعات فرهنگ ۀپژوهشکد یفرهنگ یگذار استیس یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، ا ،یاجتماع


   انیریبص نیحس
 ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه ،یطباطبائ دانشگاه عالمه یارتباطات اجتماع یدکتر

 .رانی، اتهران


 .رانیتهران، ا ،دانشگاه تهران یعلوم ارتباطات اجتماع یدکتر یدانشجو   یاحمد عسکر



 .رانی، اتهران ،یبهشت دیشه یعلوم پزشک یجهاد دانشگاه یعلم ئتیعضو ه   انینیفرج حس

  چکیده
بررسانهکيدریارتباطديجديهايفناوريورودوکاربر بهازیونگذاردیمریموجودتأثيهاجامعه،

(،IGTV)ینستاگرامياونيزي.تلوسازدیميضروریاصلانيجريهارسانهيرابراديجديگذاراستیس

يبراتریغنیارتباطاستکهباوجودفراهمنمودنبسترديجدیخدماتارتباطنيايهاازمصداقیکي

صداوس جدمایکاربران، مسائل با ايديرا است. کرده تشرنيمواجه ضمن وفرصتحيپژوهش، ها

موجودومطلوبمواجهه،انواعراهبردهايهااستیبهسما،یصداوسيبراینستاگرامياونيزيتلويهاديتهد

پ موانع بدشیو است. پرداخته نيرو ارتباطاتوافتهيساختمهینۀمصاحب۲۱منظور، متخصصانعلم با

ويدردومرحلهکدگذاریمضمونيمحتوالیحاصلباروشتحليهارسانهصورتگرفته،دادهتيريمد

براساسنظرمتخصصان،فرصتلیتحل شاملدوما،یصداوسيبراینستاگرامياونيزيتلويهاشدهاست.

(ویتعاملبامخاطبونظرسنج،یابياستعدادد،یبرتولکاري)استفادهازمحتوايکاربرديهافرصتۀدست

رشدنسپهرتمتنوع،یوعرفیفرهنگرسمانیتعادلمجاديخوب،ای)کمکبهحکمرانيیغايهافرصت

باکرانيايارسانه تولترتیفیو تهدمایصداوسداتیشدن است. يبراینستاگرامياونيزيتلويدهاي(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

:نويسندهمسئولnezakaty@gmail.com 

mailto:nezakaty@gmail.com
mailto:asadzadeh74@gmail.com
mailto:hossein.basirian@gmail.com
mailto:saaskari@ut.ac.ir
mailto:farajhosseinian@yahoo.com
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کاهشمخاطبوکاهشدرآمدازمحلما،یصداوسيانحصارگاهيجافیمعطوفبهتضعزینمایصداوس

خوانده«همگرايگذاراستیس»دوران،نيمتناسبومطلوبدرايگذاراستیعنوانشدهاست.سیآگه

پا ودر اثربخشيیکارايبرايیشنهادهایپان،يشده فضایملۀبهتررسانیو رقابتد،يجديدر یمتنوعو

 ارائهشدهاست.تخصصانميهاازسورسانه

 ییهمگرا ،یا رسانه یگذار استیس ما،ی، صداوسIGTV ،ینستاگرامیا ونیزیتلو :ها واژهکلید

.یا رسانه
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مقدمه 

مهمرسانه روز به روز تاکنون، ظهور زمان از اجتماعی، شدههاي تأثیرگذارتر و اند.تر

سالجمعیتکاربرانشبکه فاصلۀ ۱۱۲۲هايهاياجتماعیمجازيدر ۱۱۱۱تا 68/۱از

 به نفر استوپیش8/3میلیارد نفررسیده سالبینیمیمیلیارد تا 1۲/1به۱۱۱2شودکه

 (.۲،۱۱۱۱نیمیازجمعیتجهان(برسد)استاتیستامیلیاردنفر)حدود

ديتاريپورتال مؤسسۀ اساسآمار جوالي۱بر در ،۱۱۱۱ با اينستاگرام میلیارد۱6/۲،

میلیاردکاربر(ويوتیوب8/۱بوک)کاربر،سومینشبکۀاجتماعیپرطرفدارپسازفیس

 میلیاردکاربر(بودهاست.۱)

 پس اينستاگرام، اجتماعی فیسشبکۀ فیلترينگ بهاز يوتیوب، و تويیتر بوک،

سايتمحبوب آمار اساس بر است. شده تبديل ايران در مجازي اجتماعی شبکۀ ترين

کشور،اولینرسانۀاجتماعیاست،درايران،به۲8۲کشوراز۲2۲بوکدر،فیس3الکسا

 (تبديلشدهاست.دلیلفیلترينگآن،اينستاگرامبهاولینشبکۀاجتماعی)پرطرفدارترين

تیريبون گزارشفاينشنال اين1به دارد. را اينستاگرام کاربران رتبۀ هفتمین ايران، ،

میلیونحسابکاربريفعالايرانیثبت۱۱۲6،۱1محور،درژانويۀ-شبکۀاجتماعیعکس

میلیونیايران،کاربراينستاگرامهستند.6۱درصدازجمعیت3۱کردهاست.بدينمعنیکه

شبکهدونب فیلترينگساير تداوم و زمان آن از نیم و يکسال گذشت با هايشک

.طبقآخرين2اجتماعیپرطرفدار،آمارکاربرانايرانیاينستاگرامرشدبیشتريداشتهاست

وباجامعه۲336نظرسنجیملیمرکزافکارسنجیدانشجويانايران)ايسپا(کهدرتیرماه

 باالي افراد سا۲6آماري شد، انجام کشور کل اينستاگرام2/33ل اپلیکیشن از درصد

درصدبودهاست.3۲،3۱کنند.اينرقمدرسالاستفادهمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. www.statista.com 

2. www.datareportal.com 

3. www.alexa.com 

4. www.financialtribune.com 

میلیونکاربر،پس۱۱ژاپنبا۱۱۲6دهیبهايرانرامتوقفکردهاست.درسالمتأسفانهوبسايتاستاتیستاسرويس.2

شود.میلیونکاربردررتبۀهفتمديدهمی32ازايران،هشتمینرتبۀکاربراناينستاگرامراداشتهکهاکنونبا

http://www.statista.com/
http://www.statista.com/
http://www.datareportal.com/
http://www.alexa.com/
http://www.alexa.com/
http://www.financialtribune.com/
http://www.financialtribune.com/
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 ارائۀ اکنونبا IGTVاينپرطرفدارترينوتأثیرگذارترينشبکۀاجتماعیدرايران،

نزديکمی تلويزيون مشابه کامل تصويري يکرسانۀ به بیشتر هرچه ياIGTVشود.

ت در که اينستاگرامی ۱۲لويزيون پرطرفدار۱۱۲6ژوئن اجتماعی شبکه اين روي بر

شود.سايتاشتراکويدئودرجهانيعنیيوتیوبمقايسهمیترينوبشدهبامحبوبارائه

طريقاکانت از يکساعت، مدتحداکثر ويدئوهايیبه وقابلیتآپلود هايتأيیدشده

بی تلفنهوشمند،آنوقفۀامکانتماشايرايگانو رويصفحۀ ترينويژگیاينمهمها

سرويسجديداينستاگراماست.

به عمومی افزايشعالقۀ يکی، افزود؛ نیز را ديگر روند دو بايد، واقعیت اين به

غیرحرفه ويدئوهاي گرايششرکتتماشاي ديگري، و کاربران توسط تولیدشده هااي

صفحاتپربینن رسانهبرايسفارشتبلیغاتبه سويدۀ از طبقآماريکه هاياجتماعی.

میزانزمانصرفشدهجهتتماشايويدئوهاي۲بوکفیس به هرساله است، منتشرشده

طیدرصداضافهمی8۱هاياجتماعیمنتشرشدهدررسانه سالاخیر،ساعاتیکه8شود.

بهمیايوتخصصیصرفمیطیيکهفتهبرايتماشايويدئوهايحرفه ۲6زانشود،

درعیندرصدکاهش است؛ افزايشيافته با تماشايمحتوياتويدئويیآماتور آمار حال،

درصديمواجهبودهاست.86

منجرشده3وتقويتپخشمحدود۱ترشدنپخشگستردهاينواقعیتبهکوچک

به گسترده پخش تداوم به امید اروپا، اخیر برآوردهاي طبق بستراست. يک عنوان

تلويزيون از بیش بی۲2ی، نیست. يلبیسال آفکام1سی، تنظیم2و پخش)نهاد کننده

گزارشرسانه در انگلستان( در رسانهاي پخش اخبار، آينده درباره خود وهاي اي

ايننتیجهرسیدهتلويزيون تلويزيونهايديجیتالزمینیبه اندکهپخشديجیتالزمینیبا

IPTVپروتکلاينترنت)
(.۱۱۲8خواهدشد)آالفوسیولکس،(جايگزين8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. www.facebook.com 

2. Broadcasting 

3. Narrowcasting 

4. Yle 

5. Ofcom 

6. Internet Protocol Television 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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برايسیاست هايپخشگسترده،گذاريرايجتلويزيونتحوالتصنعتتلويزيون،

امکانسیاستچالش و میانهايبزرگیايجادکرده از گذاريمنسجمدرسطحملیرا

چالش ازجمله است. راديوتلويزيونبرده مهم وهاي صوت بازپخش، حق سنتی، هاي

هاياينترنتی)پخشزنده،ويدئويدرخواستیویردرفضايمجازي،تلويزيونتصويرفراگ

(.۲62-۲338:31تلويزيونتعاملی(وطیففرکانسیاست)اکبرزادۀجهرمی،

هاياجتماعیوآناليندرژانرهايجويیرسانهدرشرايطکنونیوباتوجهبهرقابت

هايپخشگستردهمانندرسانۀملی،مسئلۀمختلفازجملهتلويزيوناينستاگرامیبارسانه

پیچیده از يکی به پديده، اين با مواجهه سیاستنحوۀ وجوه رسانهترين درگذاري اي

به تبديلشدهاست. گاهیبهايکهسیاستگونهسازمانصداوسیما گذارانرسانۀملیرا

ازسويواحدهايهاياجتماعیهاينحوۀحضوردرشبکهنامهبرخوردسلبی)نظیرآيین

بهسکوتوبی وگاه سازيونداشتنتفاوتینسبتبهآن)يعنیفقدانتصمیمحراست(

بابشناختفرصت پژوهشیمستقلدر انجام لذا است. واداشته راهکار( و ومصوبه ها

مورد پیشنهادهايکارشناسیدر ارائۀ ملیو برايرسانه اينستاگرام تهديدهايتلويزيون

میگذارسیاست خصوص، اين در مطلوب بروني به ياريتواند وضعیت اين از رفت

رساند.

فرصت تشريح پژوهش، اين اصلی هدف تلويزيونبنابراين، تهديدهاي و ها

هاوراهبردهايمطلوباست.اينستاگرامیبرايرسانۀملیوپیشنهادسیاست

 های پژوهش پرسش

 پرسش اصلی

ستاگرامیبرايرسانۀملیچیست؟هاوتهديدهايتلويزيوناينفرصت -

 های فرعی پرسش

هاواهمیتتلويزيوناينستاگرامیدرجامعۀايرانیچیست؟ويژگی -

راهبردهايپیشرويصداوسیمادرمواجههباتلويزيوناينستاگرامیکداماست؟ -
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هايجديدچیست؟گذاريمناسبدرمواجههبارسانهموانعسیاست -

هاچگونهاست؟رقابتیرسانهآيندۀصداوسیمادرسپهر -

 های پیشین مروری بر پژوهش

خدمترسانه تلويزيوناينستاگرامی، اينکه به توجه بهبا طورخاصدرايجديديبوده،

هاياينزمینه،پژوهشقبلیموجودنیستامادرخصوصنحوۀمواجهۀصداوسیمابارسانه

شود:رورمیاختصارمشدهاستکهبهجديد،چندينپژوهشانجام

درفضاينوينرسانهالگويطراحیآرايشرسانه» نوشتۀ«ايجهانايصداوسیما ،

فصلنامۀ6۱عبدالعلیعلیعسگري،سیاوشصلواتیانواسماعیلارجمنديکهدرشماره

هاستکهباتريناينپژوهششدهاست،يکیازمهم(چاپ۲331هايارتباطی)پژوهش

 ترسیم آراي»هدف رسانهالگوي متنوعش و رقابتی عصر در صداوسیما کارآمد اي

اجراشدهاست.اينپژوهش،باروشنظريهمبنايیوازطريقمصاحبهبا«هايجديدرسانه

نظريه۲2 قالبکارشـناس، گامبهالگويگام»ايدر استکهشاملگام« هايشکلداده

 تنظـیمعقبـه پیشگام: است: رويکردهـايطراح۲زير تفکیـکپـارادايم۱ـی. تنظیم3. .

.ترسیموضع8.شناختوضعموجود2.تعییننوعآرايشآفندي،تدافعی1اصولطراحی

نفوذتمدنی۲مطلوب تعیینحوزه تنظیمحوزه6. سازمان3هايآرايش. تبیـین۲۱دهی. .

مأموريت چشماهداف، و ها ۲۲انداز امکانـات و انسـانی منـابع تأمین و.۲۱. هـدايت

.نظارتوبازطراحی.۲1.انتشارپیامو۲3رهبـري

نقاطقوتیچونپرداختنبهسیاست درنظرگرفتنگذاريکالنرسانهباوجود اي،

کارگیريروشکیفیوتالشبرايتدويننظري،نقاطاي،بهمحیطمتالطمورقابتیرسانه

سازمان مبهموکلیدهینامضعفینیزدراينپژوهشوجوددارد. ها،گويانهيافتهناسب،

هايجديدازکاربردينبودننتايجتحقیقونپرداختنبهمسئلۀمهمنحوۀمواجههبارسانه

جملهنقاطضعفاينپژوهشاست.

رسانهفرصت» تعاملی برنامههاي براي اجتماعی تلويزيونیهاي هاي نوشتۀ«

درشما که کتابدار علیرضا محمدمهديمواليیو )3۲ره رسانه بهچاپ۲33۱فصلنامۀ )



 888 |  و همکاران یفرزانه نزاکت

 

سیفارسیبیايبیصورتمورديبهمقايسۀصداوسیمادوشبکهماهوارهرسیدهاست،به

برنامه که است رسیده نتیجه اين به و پرداخته وتو من شبکهو در تولیدشده هايهاي

روزنامهماهواره از ازصداوسیما بردهايبیشتر نیزاندنگاريشهرونديبهره اينمقاله در .

هابازشدهوهايجديدباتأکیدبردووجهاجتماعیوتعاملیبودنآناگرچهبحثرسانه

ظرفیتآن از چگونگیاستفاده برنامهتحلیلیبر در رسانهها هايجرياناصلیسازيدر

قرارجويیمطمحنظررقابت-)راديووتلويزيون(ارائهشدهاست،ابعادمختلفاينتعامل

گذاريکالنونگرفتهوتنهابريکجنبهازاينارتباطتأکیدشدهاست؛بنابراين،سیاست

ايجديدهمچنانمبهماست.تعیینراهبردهايمديريتینويندرسپهررسانه

«سیفارسیبیهاياجتماعیدرصداوسیماوشبکهبیمطالعهتطبیقیکارکردرسانه»

(چاپشدهاست۲333فصلنامۀرسانه)31نايتیکهدرشمارهنوشتۀاحسانپوريوزهراع

هاياجتماعیوجرياناصلیپرداختهاست.نويسندگاننیزبهجنبۀديگريازتعاملرسانه

ايواردشدهوبهمقايسۀمیزاناستفادهمجريانرسانهملیاينمقالهبهبحثهمگرايیرسانه

دهیسازيوجهتبوکدرجريانجتماعیفیسهاياسیفارسیازظرفیتشبکهبیوبی

نتیجهگرفتهاند.آنافکارعمومیپرداخته سیفارسیبیشترازصداوسیماازبیاندکهبیها

دهیبهافکارعمومیايدرجهتاثربخشیوشکلهايمبتنیبرهمگرايیرسانهسیاست

نۀملیوتشويقحرکتبهسودجستهاست.دراينمقالهنیزشاهديکمقايسهونقدرسا

رسانه همگرايی ظرفیتسمت اما هستیم بهاي حرکت براي سیاستسازي گذاريسوي

ايتشريحنشدهاست.همگرا،راهبردها،موانعوشرايطزمینه

اگرچهمسئلۀرقابتی ظهورترشدنفضايفعالیترسانهتروپیچیدهدرمجموع، ايبا

ادارسانه در جديد، اجتماعی رسانههاي محبوبیت و موفقیت میزان و حیات هايمۀ

گويیومقدمهشده،يادرحدکلیهايانجامکنندهاست،پژوهشاصلی،بسیارتعیینجريان

هادريکجنبۀمحدودبودهاست؛بنابراين،طرحبحثويادرحدمقايسۀعملکردرسانه

ها،راهبردهاصداوسیماوسیاستهاوتهديدهايتلويزيوناينستاگرامیبرايدربارۀفرصت

هايارتباطیدرايراناست.هايپژوهشها،همچنانيکیازضرورتوموانعاجرايآن
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 مبانی نظری پژوهش

 تلویزیون اینستاگرامی

تاريخ ۱۱۲6ژوئنسال۱۱در عنوان با ويژگیجديدخود معرفیIGTVاينستاگرام را

گذاريويدئوهايدهدتاتماشاوبهاشتراککرد.اينويژگیبهکاربراناينامکانرامی

همانطوالنی تجربهکنند. ترودرفرمتعموديرا نام از اينبرمیIGTVطورکه آيد،

عنوانتلويزيوناينستاگرامشناختهشدهاستواينشرکتبااينفناوريبهدنبالپلتفرمبه

عالقه و برنامهجذبمخاطبان مندان تلويزيونیاست. و بهIGTVهايويدئويی شباهتی

تلويزيون نداردوبیشتربهIPTVهايرايجکابلیو عنوانرقیبیبراييوتیوبشناختهها

شود.می

که آماتور ويدئوهاي خالی جاي کردن پر تالشبراي در حقیقتاينستاگرام در

شوند،بهدنبالتلقینحسواقعیتلويزيونبهاينفلوئنسرهامنتشرمیهاوياتوسطسلبريتی

درعینحال،ازضعف عنوانمزيترقابتیخودبهرههاييوتیوببهکاربرانخوداست.

يکیازاينمواردتماشايويدئوبهمی صورتعمودياستکهدريوتیوبکارايیبرد.

شود،هايهمراههوشمندافزودهمیکاربرانتلفنروزبرکهروزبهچندانیندارد.ازآنجايی

تماشايويدئوهايعموديبرايايندستازافرادازسهولتباالتريبرخورداراستولذا

شودمیزاناستقبالمردمازاينساختاردرآيندهافزايشپیداکند.بینیمیپیش

اهمیتاستکهکاربراندريوتیوبنیازمند وايننکتهنیزبا تجهیزاتضبطصدا

بااستفادهازدوربینموبايلتصويرنسبتاًحرفه ايبرايساختيکويدئوهستندکهعمدتاً

تلويزيوناينستاگرامکاربرانمی بنابرايندر ايننتیجهالزمحاصلنخواهدشد؛ تواننداز

 ضبط به خود همراه تلفن دوربین از استفاده با تنها و يافته رهايی ومحدوديت

هايهاوسايرتلويزيونVODها،IPTVگذاريويدئوبپردازند.اينامردرمورداشتراک

 (.۲336اينترنتینیزصادقاست)ساالري،

ايندرحالیاستکهتعدادبااليکاربرانشبکهاجتماعیاينستاگرامـکهبراساس

کردهاستـ،نشانازظرفیتمیلیاردنفرعبور۲ازمرز۱۱۲6آمارسايتاستاتیستا،درسال



 882 |  و همکاران یفرزانه نزاکت

 

و دارد ديجیتال تصوير محتوايصوتو بازار بر برايسلطه اينستاگرام بااليتلويزيون

می شمار به حوزه اين فعاالن براي کهزنگخطري است داده نشان نیز تجربه رود.

ايده با بهسمتخوددرعرصهرقااينستاگرام ترازو تغییرکفه به بتهاينوينخودقادر

پیش اينستاگرام عکسبهاست. جايگزينی ايده با بود توانسته نیز خیلازاين متن، جاي

فیس کاربران از قابلیتعظیمی معرفی با نیز ادامه در و بکشاند سمتخود به بوکرا

اسنپ۲استوري کاربران توانست کند۱چتخود اينستاگرام از استفاده به راغب را

(.۲333)رنجبري،

گذاريويدئو،باهايبهاشتراکهاياينترنتیوشبکهن،استفادهازتلويزيونباوجوداي

ضعفآن و قوت نقاط دگرگونهمه تصويري مصرفمحتواي از کاربران تجربه ها،

باسايتساخته اينامردرابتدا ياحتینتفلیکس3هايیهمچونيوتیوبويمئواند. آغاز1،

تواندتجربهياموبايلمی2ستکهيکبرنامهدسکتاپشدواکنونبهحديتکامليافتها

کوچکبه ديجیتال يکدستگاه در را تلويزيون از منتقلکند.استفاده کاربر به راحتی

ايديگردرراستايچنینتغییراتیدرالگويمصرفاستتلويزيوناينستاگرامتنهانمونه

(.۱۱۲6:8)براکر،

 IGTVويديوهاي با نیستکه نتقرار شبکه بلکهHBOفلیکسيا رقابتکنند،

همچنینبهگفتهتک می8کرانچرقیباصلیيوتیوبخواهدبود. توانندسازندگانمحتوا

عنوانابزاريهايديگرهملینکبدهندوازآنبهبهمنابعووبسايتIGTVدرويديوهاي

بهنظرمی رسدکهامکاندرآمدزايیمستقیمتولیدکنندگانتبلیغاتیاستفادهنمايند.ضمناً

از هاياينستاگرامباشدکهالبتهجزئیاتیدرموردچگونگیهمجزوبرنامهIGTVمحتوا

(.۲33۲،آندردسترسنیست)بیگزاده
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3. Vimeo 
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5. desktop 
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 های جدید رسانه

آنرسانه اصلی عنصر که جديد فاقدهاي محتوايی، لحاظ به است، بودن تعاملی ها

هايجمعی،هايجمعیهستند؛مخاطبرسانهگذاريرايجدررسانهريزيوسیاستبرنامه

رسانه همدر و کاربر جديد، مصرفهاي و تولیدکننده بنابراينزمان محتواست؛ کنندۀ

هايجديدازسطحمشارکتبااليیبرخوردارهستند.رسانه

هايجديد)ازجملهتجربۀجديدمتنی،شیوۀنوينبازنمايیجهان،هايرسانهويژگی

هاوفناوري،تجربۀمتفاوتزمانوفضا،رابطۀجديدبدنوفناوريروابطجديدبینسوژه

رسانه سازمان الگويجديد موو محتوا(، تولید جهان،ايو تجربۀ و فهم در جبتغییر

وشیوهشکل استهايمصرفرسانهها اطرافشده وجهان خود با مواجهه نحوۀ ايو

(.۱۱۱3)لیستروهمکاران،

 ای جامعۀ شبکه

 تحوالتمهماجتماعی، جامعۀيکیاز ظهور حاضر، فرهنگیعصر سیاسیو اقتصادي،

هاعناصرعتقداستکهدراينجامعه،شبکه(م۲36۱ايبودهاست.مانوئلکاستلز)شبکه

اينامرموجببهچالشکشیدهشدنحاکمیتدولت -تحولوتعاملاجتماعیهستند.

زمان)صنعتهاوزمانبیاياساسی،تجربۀفضايجريانرسانه-ملتها،تحوالتفرهنگی

.هايجرياناصلیشدهاستثباتشدنمصرفرسانهزمان(وبیارتباطاتهم

گانۀارتباطاتبرايتوصیفوضعیتفعلینامپیروانکاستلزازاصطالحانقالبسه

هايهمراههاياجتماعی،اينترنتهمراهوتلفنهامعتقدندکههمگرايیشبکهاند.آنبرده

شدهاست.در«ايفردگرايیشبکه»هوشمندموجببروزنظاماجتماعیجديديمبتنیبر

يابی،آموزش،سرگرمیو...تغییرکردهوافرادبهتولیدواشتراکايننظام،شیوۀاطالع

(.۱۱۲۱شوند)راينیوولمن،محتواتشويقمی

  



 883 |  و همکاران یفرزانه نزاکت

 

 ای همگرایی رسانه

«۲همگرايی»هاباشد،ترينتحولفناورانهدرخصوصرسانهجريانمهمديگرکهشايدمهم

ايهايرسانهسازگاريوادغامفناورينامگرفتهاست.همگرايیياهمگراسازي،بهمعنی

متنیدر اجتماعیو صنعتی، موجبتحوالتفناورانه، استکه يکپلتفرم مختلفدر

(.همگرايیهمچنین،شیوۀتولید،پخشو۱۱۲۲هاشدهاست)میکلويانگ،عرصۀرسانه

به تغییردادهاست. ،هرچهبیشترايکهتولیدودريافتگونهدريافتمحتوايتلويزيونرا

پخشغیرحرفه درحالجايگزينیبا وپخشگسترده مشارکتیشده متنوعو آزاد، اي،

رسانه همگرايی نتیجۀ در است. بازتعريفزمینهمحدود نیازمند واي، تجاري فنی، هاي

رسانه کاهشحقوقی و رقابت افزايش محتوا، به کاربران دسترسی افزايش هستیم. ها

هايهنجاريحاکمدرمیانمرزهايهرکشورازجملهپیامدهاينظامهايانحصار،چالش

(.۱۱۱6ايعنوانشدهاست)مککی،همگرايیرسانه

 سبک زندگی موبیتال

مهم ارتباطیيکیاز شکل-ترينپیامدهاياينتحوالتفناورانۀ گیريسبکاطالعاتی،

۱سبکزندگیموبیتال»جديدياززندگیبهنام درسبک« تلفناست. زندگیموبیتال،

منبعهمه الگويکاربريفناوريهوشمند، است. هايارتباطیجديدوازجملهچیزشده

رسانه سبکزندگی، اين در اجتماعی، «تلفیقی»هاي «فراغتی»، ايشبکه»، » «اعتیادي»و

هايکاربرانهاوکاهشمحدوديتاست.سبکزندگیموبیتالموجبافزايشدسترسی

هامنعطفساختهوبااستفادهازقدرتارتباطات،اطالعاتنومکانرابرايآنشده،زما

توانمندتروقدرتمندترنمودهاست؛اماهمچنین،باآنهايتلفنهوشمند،وبرنامک هارا

اتالفوقتمفیدو موجبغلبۀسرگرمی، آموزشوفراغت، شناورشدنساعاتکار،

امر اين است. شده تمرکز متناقضکاهش تجربۀ ناخشنوديموجب و خشنودي گونۀ

(.۲33۲هايديجیتالهمراهشدهاست)ذکائیونزاکتی،زمانازمصرفدستگاههم
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2. Mobital lifestyle 
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 ای تغییر مصرف رسانه

فناوري اينتحوالتدر الگويمصرفرسانهدرنتیجۀ ازجملههايارتباطی، ايکاربران،

(۱۱۱8ام)بیییرکردهاست.شرکتآيهايپخشگستردهنیزتغالگويتماشايتلويزيون

مصرف ظهور و بیشتر محتواي به دسترسی اثر بر که را پديده اين گزارشی، کنندۀدر

تعاملی بود، شناسیمپايانتلويزيونیکهمی»تررخداده بهگفتۀکاستلز،نام« گذاريکرد.

(.درسال۲338:۲8۲بینند)هايتلويزيونرارويموبايلمیهرروزبیشتر،برنامهنوجوانان،

درصدجواناناينکشور،سرويساستريم8۲ساالنآمريکايیودرصدبزرگ۱۱۲6،۱6

به نسلزد)بومیانديجیتال(،ترينوسیلۀتماشايتلويزيونعنوانکردهعنواناصلیرا اند.

تماشاساعتدرهفتهويدئوهايديجیتال۲3ساعتدرهفتهونسلواي)نسلهزاره(۱۱

۲کند)دلوئیتمی براساسگزارشاي۱۱۲6، اينکه آخر نکتۀ درسال۱مارکتر(. ،۱۱۲6،

 موبايل، روي تبلیغات از شرکت اين از2/۱3درآمد حاصل درآمد افزايشو درصد

درصدکاهشيافتهاست.2/۱تبلیغاتتلويزيونی

اينامر،چندنتیجۀمهمداشتهاست:

استريميانمايشآنالينويدئودربرابرتلويزيونپخشمحبوبیتيافتنسرويس .۲

 گسترده

کاربرمحبوبیتيافتنتماشايويدئوهايآماتور،غیرحرفه .۱ (UGC)3تولید-اييا

 ايدربرابرتولیداتحرفه

سرويس .3 تبلیغاتی درآمدهاي تبلیغاتیافزايش درآمد کاهش و آنالين هاي

هايپخشگستردهتلويزيون
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 روش پژوهش

(IGTVهاوتهديدهايتلويزيوناينستاگرام)ترينهدفاينپژوهش،تشريحفرصتمهم

سیاست پیشنهاد و ملی رسانۀ آسیببراي نمودن محدود براي راهبردهايی و وها ها

 بردنازظرفیتآناست.بهره

آوريباتوجهبهماهیتمسئلهواهدافتحقیق،اينپژوهشبارويکردکیفیوجمع

هاباروشمصاحبهباخبرگان)متخصصان(انجامگرفتهاست.مصاحبهبامتخصصان،داده

نیمه مصاحبۀ برخالفمصاحبهنوعی آن در استکه زندگینامهاستاندارد بههاي نگارانه

عنوانمتخصصدريکحوزۀخاصتوجهعنوانيکشخصبلکهبهشوندهنهبهمصاحبه

(.۲331:۲63شود)فلیک،می

وازمیانمتخصصانعلومارتباطاتو۲صورتهدفمندگیريدراينپژوهش،بهنمونه

معموالًهايکیفی،درموردتعیینحجمنمونه،درپژوهشمديريترسانهصورتگرفتهاست.

گیريتارسیدنگیريکردونمونهتوانتاپیشازرسیدنبهمراحلپیشرفتۀپژوهش،تصمیمنمی

حساسقابل آستانۀ پژوهش)مواجهۀیتبه دامنۀ به توجه با داشت. خواهد هايتفسیريادامه

هايديداريصداوسیماباتلويزيوناينستاگرام(،پیچیدگیمسئله)وضعیتحقوقیخاصرسانه

دسترس اسالمی(، جمهوري نظام در وپذيريمشارکتشنیداري )متخصصان بالقوه کنندگان

مصاحبهبامتخصصاناينحوزهانجام۲۱ش،درنهايت،خبرگان(،زمانوهزينه،دراينپژوه

اينمتخصصاناز وعلمیدانشگاهاعضايهیئتشد. صداوسیما طباطبائی، عالمه هايتهران،

و«فرهنگ،هنروارتباطات»و«علومانسانیومطالعاتفرهنگی»هايآزاداسالمی،پژوهشگاه

بودند.کنندگانباسابقۀصداوسیمامعاونانوتهیه

صورتگرفت.۱«تحلیلمحتوايمضمونی»هاباروششدۀمصاحبهوتحلیلمتنپیادهتجزيه

درشناخت«تحلیلمضمونی»هايتحلیلمتناستکهباتحلیلمحتوايمضمونی،يکیازروش

هابهگراآنشناسیعینیتهامشابهتدارد،اماپژوهشگربراساسمعرفتمضامینمشترکداده

گیرد.درتحلیلمحتوايمضمونی،برخالفتحلیلمضمونی،ازتفسیردرکمترينحدکارمی
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ازآنبراينام شود)اندرسون،بنديمضامیناستفادهمیگذاريوگروهممکناستفادهوصرفاً

۱۱۱۲:۲-3.) 

پرسش به برايپاسخ منظور، متنمصاحبهبدين بههايپژوهش، ايصورتدومرحلهها

ديدگاه باز، کدگذاري با اول، مرحلۀ در نظراتمطرحکدگذاريشد. و مشخصوها شده

مقولهفهرستش گزينشی، کدگذاري با دوم، مرحلۀ در خوشهد. تعريفو اصلی هايهاي

ايشکلدادهشدند.مقوله

درپژوهشکیفی،سنجشاعتبارتحقیق،بهمعنايآماريآننیستوبیشتربهصحتو

به فرايند تحقیقدقت نهايی محصول بودن موجه و مقبول و پژوهش ابزارهاي کارگیري

درابرمی شوندگانينپژوهشنیزتالششدهاصولتنوع،تخصصوآمادگیمصاحبهگردد.

به پژوهشرعايتشود. جهتحفظاعتبار در تحقیق، موضوع در تنهابرايگفتگو آن، جز

تهیه دقتکافی و اختصاصزمان پژوهشو موضوع اشرافبر با بود،گفتگوهايیکه شده

تجزيه مورد و هانتخاب گرفتند. قرار کدگذاريوتحلیل مقولهمچنین، و اساسبنديها بر ها

اعتبارسنجیاينپژوهش، در آخر نکتۀ است. حداقلتفسیرصورتگرفته عینیتو حداکثر

هايغالببودکهدرمرورنظريبهآنپرداختهشدهاست.هاونظريههماهنگیيافته

 های پژوهش یافته

 امی در ایرانها و اهمیت تلویزیون اینستاگر محور اول: ویژگی

هايتلويزيوناينستاگرامیدرجامعۀايرانی،امريبرساختیاستودربحثاول،ويژگی

بهدلیلتفاوتدرهايصداوسیمامشخصمیمقايسهباويژگی ايندورسانه«نوع»شود.

برخیتفاوت هايکهيکیرسانۀاجتماعیوديگري،رسانۀجمعیپخشگستردهاست،

گذاريوهابهسیاستساختاريوذاتیاستامابرخیديگرازاينتفاوتايندورسانه،

بازمی مديريتدرصداوسیما بهنحوۀ پلورالیسموتنوعگردد. بحثآزادي، عنواننمونه،

مقابلمحدوديت در تلويزيوناينستاگرامی، خطگفتمانیدر گفتمانرسمیها، و قرمزها

اينرسانۀاجتماعیعنوانشدهاست.خالصۀنظراتترينويژگیسیاستیصداوسیما،مهم

کارشناساندرجدولزيرآمدهاست:
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 های صداوسیما های تلویزیون اینستاگرامی در مقایسه با ویژگی ویژگی .0جدول 

صداوسیمایج.ا.اتلویزیوناینستاگرامیهاانواعویژگی

هایذاتیویژگی

ايتولیدحرفهتولید-محتوايکاربر

زمانومکانثابتومحدودترزمانومکانمنعطفتجربۀ

تماشايعمومیوخانوادگیتماشادرخلوتباحفظحريمشخصی

واسطهکاربرانبامخاطبانامکانارتباطبی

ومشتريان

سويهصداوسیماباارتباطيک

مخاطبان

ايبافرمياساختويدئوهايغیرحرفه

ضعیف
باکیفیتايوهايحرفهبرنامه

امکانديدهشدنوکسبشهرتبراي

عموم

بانیوکنترلرسانهبرشهرتدروازه

افراد

هایسیاستیویژگی

مشی()خط

هايکمبیانآزاد،متنوعوبامحدوديت
هايبیانگزينشیوبامحدوديت

بیشتر

تجربۀتولید،مصرفوانتشارمحتواهاي

ممنوعه

هاوضرورترعايتخطقرمز

هادستورالعمل

هايهاوگفتمانمورداستفادۀافراد،گروه

محذوف

ترويجوتحکیمگفتمانرسمی

حاکمیت

لحنوشیوۀبیانرسمیلحنوشیوۀبیانغیررسمی

چالشحفظعالقهواعتمادمخاطباناقبالروزافزونکاربرانايرانیهابرآیندویژگی

بحثدوم،اهمیتتلويزيوناينستاگرامیوپیامدهايآندرايراناست.دراينبحث،به

سیاست در و گرفت جدي را اينستاگرامی تلويزيون بايد چرا اينکه وگذاريداليل ها

تلويزيونايآنهايرسانهريزيبرنامه متخصصان، نظر از شد. داشتپرداخته نظر در را

تغییراتپارادايمیدربازارتولیدومصرفمحتوايتصويريپابهاينستاگرامی،همگامبا

محتواي شدن بصري شامل پارادايمی، تغییرات اين است. گذاشته رقابت اين عرصۀ

تولید-اي،موبايلیشدنيامصرفرسانهرويتلفنهمراههوشمند،مردمیياکاربررسانه

اهشتماشايتلويزيونپخشگستردهشدنمحتوا،افزايشتماشايويدئوهايآنالينوک

هايمختلفمانندبودهاست.اينرسانۀاجتماعیمبتنیبرتصوير،همچنین،باارائۀقابلیت

جايگاه و وفادارسازيکاربرکمککرده جذبو به تلويزيون، و اليو استوري، پست،
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ۀپايانیومهمهاياجتماعیبرايخودايجادکردهاست.نکتمناسبیدربازاررقابتشبکه

شبکه ساير بودن فیلتر کنار در ايران، در شبکه اين نبودن فیلتر مانندنیز پرطرفدار هاي

بهاولینشبکۀاجتماعیپرطرفداردرفیس تويیترويوتیوباستکهاينستاگرامرا بوک،

تحوالت )روند عامل سه اين برآيند کارشناسان، ديدگاه از است. نموده تبديل ايران

قابلیترفرسانهمص قدرترسانهايدرجهان، ايران( نبودندر فیلتر ايهاياينستاگرام،

ايکشورراتحتتأثیرقراردادهوبرفعالیتايبهاينستاگرامبخشیده،فضايرسانهويژه

هاازجملهصداوسیماهمتأثیرگذاشتهاست.سايررسانه

 اهمیت شبکۀ اجتماعی اینستاگرام در جامعۀ ایرانی .5جدول 

پیامدهاشرحدالیلاهمیتاینستاگرام

هماهنگیباروندتحوالت

ايدرجهانمصرفرسانه

ايبصريشدنمحتوايرسانه

 برخورداريازقدرت

ايويژهرسانه

 ايتأثیربرفضايرسانه

کشور

 تأثیربرنقشوجايگاه

صداوسیما

شدنيامصرفرسانهرويتلفنهمراهموبايلی

هوشمند

تولیدشدنمحتوا-مردمیياکاربر

افزايشتماشايويدئوهايآنالينوکاهش

تماشايتلويزيونپخشگسترده

هايمختلفدرارائۀقابلیت

يکپلتفرم
IGTVمانندپست،استوري،اليوو

بوکويوتیوبفیسدرکنارفیلترينگفیلترنبودندرايران

 ها و تهدیدهای تلویزیون اینستاگرامی برای صداوسیما محور دوم: فرصت

بحثاولاينکهآياتلويزيوناينستاگرامیتهديديدراينمحور،چندبحثمطرحاست.

دراينزمینه، دودستهاستداللازسويکارشناسانجديبرايصداوسیماهستياخیر.

استدالل است. شد محدوديتمطرح به ناظر بیشتر جدي، تهديد وجود مؤيد هايهاي

استدالل اقتصاديآناست. نیاز اجتماعیو اعتبار وجودمحتوايیصداوسیما، هايمنکر

مجازيهاياجتماعیبیشترناظربهتفاوتساختاريرسانۀتلويزيونوشبکهتهديدجدي،
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تفاوتدرنوعمخاطبايياآماتوربودنويدئوها،استکهموجبتفاوتدرمیزانحرفه

شود.ومحتوامی

 تهدید بودن یا نبودن تلویزیون اینستاگرامی برای صداوسیما .7جدول 

هااستداللشدتتهدیددودیدگاه

جدياستدستۀاول

فراتر - اينستاگرامیو خطقرمزهايآزاديمحتوايیتلويزيون رفتناز

 صداوسیما

 محبوبیتنداشتنصداوسیمادرجامعه -

هايبازرگانیرقابتدرجذبآگهی -

جدينیستدستۀدوم

)محتوايحرفه - نوعمحتوا دلیلتفاوتدر دربه فاخرصداوسیما ايو

 هاياجتماعی(برابرتولیداتآماتوريشبکه

برابرشبکۀاجتماعی(بهدلیلتفاوتدرنوعپلتفرم)تلويزيوندر -

با - صداوسیما مخاطبان )تفاوت مخاطب نوع در تفاوت دلیل به

اينستاگرام(

هايتلويزيوناينستاگرامیبرايصداوسیماست.درپاسخبهاينبحثدوم،دربارۀفرصت

تشخیصاست.دستۀاول،نظراتیکهپرسش،دودستهازنظراتدرمیانکارشناسانقابل

اين از بهاستفاده را جديد کمیسرويس و کیفی ارتقاء براي کاربردي فرصتی مثابه

می صداوسیما سازمان اينکهتولیدات بر مبنی کارشناسی نظرات دوم، دستۀ دانند.

زمینهفرصت به تنها نبايد را اينستاگرامی تلويزيون فعالیتهاي براي مستقیم سازي

سرويس اين کاربري اگر بلکه کرد. محدود سازمانصداوسیما اهدافغايی تحقق به

در کمککند، واعتالينظامجمهورياسالمیايرانـ تداوم يعنیحفظ، ـ صداوسیما

واقع،خودبهمثابهفرصتبرايصداوسیمااست.

 های تلویزیون اینستاگرامی برای صداوسیما فرصت .0جدول 

 ازطریق انواعفرصت

 صداوسیماهايکاربرديبرايارتقاءتولیداتفرصت

سازيتولیددربرنامه-استفادهازمحتوايکاربر

 گسترشتعاملبامخاطب

 هاتبلیغومعرفیبرنامه
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 ازطریق انواعفرصت

 استعداديابی

 شناختافرادوکارشناسانجديد

 تحلیلوارزيابیمخاطبان/نظرسنجی

هايغايیبرايحفظواعتالينظامج.ا.افرصت

کمکبهحکمرانیخوب

 ايايرانتنوعدرسپهررسانهايجاد

 ايجادتعادلمیانفرهنگرسمیوعمومی

 ايجامعهارتقاءسوادرسانه

 هايصداوسیماافزايشکیفیتبرنامه

 کاهشفشاروتقاضابرايتأسیستلويزيونخصوصی

 هايتبلیغاتیبستريبرايفعالیت

 عنواندانشگاهعمومیکمکبهايجادرسانهبه

ازنظر ناظربهتهديدهايتلويزيوناينستاگرامیبرايسازمانصداوسیماست. بحثسوم،

مهم از مورد سه صداوسیماکارشناسان، براي اينستاگرامی تلويزيون تهديدهاي ترين

انداز:عبارت

تصويري»-۲ پخشمحتواي در صداوسیما انحصار چالشبراي ايجاد پخش« يا

 کسب به نیاز بدون بهويدئو چه نظارتصداوسیما و ومجوز تولیدي يا زنده صورت

درنتیجه،تضعیفجايگاهصداوسیمادرساختارقدرتوادارۀجامعه.

اگرچه-۱ مخاطبان. از بخشی ريزش دلیل به آگهی محل از درآمد کاهش

ايوپخشفراگیررايگاندرسراسرعنوانيکرسانۀجمعیباتولیداتحرفهصداوسیمابه

همانکشو اما کرد، خواهد حفظ را خود مخاطبان از بخشی همواره درر، که طور

هايقبلذکرشد،تماشايويدئوروياينترنتدرهمۀجهانازجملهدرايرانروبهبخش

امر صرفاين را تماشايتلويزيون بیشترياز زمان کاربران، بخشیاز افزايشاستو

هايهايبازرگانینیزازطريقسرويسیغاتوآگهیکنند.بههمیندلیل،بخشیازتبلمی

شدهودرآمدصداوسیماازاينمحلراکاهشهاياجتماعیمجازيپخشويدئويیشبکه

دهد.می
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معنیکهفرهنگرسمیمجازازديدگاهنظامتهديدفرهنگوزبانرسمی.بدين-3

موترويجآنبودهاست،بههايخوددرپیتحکیعنوانيکیازمأموريتکهصداوسیمابه

شود.اينمورد،دلیلنبودفرايندهاينظارتیوکنترلیدرتلويزيوناينستاگرامیتهديدمی

فرصت مورد در نظرات دوم دستۀ سازمانمشابه براي تهديدي مستقیماً که هاست

کند.صداوسیمانیستامارسیدنبهاهدافغايیصداوسیمارامشکلمی

 های تلویزیون اینستاگرامی برای صداوسیماتهدید .2جدول 

 ازطریق انواعتهدید

 ايجادچالشبرايانحصارصداوسیما

نقضانحصارسازماندرتولیدوپخشبرنامۀتلويزيونی

 نقضانحصارپخشزندهتلويزيون

 ضعیفنمودنجايگاهواقتدارسازمانصداوسیمادرساختارقدرت

دلیلريزشکاهشدرآمدازآگهیبه

مخاطب

جذابیتبیشترتلويزيوناينستاگرامیبرايبخشیازمخاطبان

 ريزشبخشیازمخاطبانصداوسیما

 کاهشاعتبارصداوسیمانزدمخاطب

 هاوتبلیغاترقابتبرسرآگهی

کاهشدرآمدصداوسیماازمحلآگهیودچارشدنبهمشکالت

اقتصاديبیشتر

ايبرايهايصداوسیمابهابتذالرسانهبرنامهکشیدهشدنمحتواي

جذبمخاطب

تهديدفرهنگوزبانرسمیايران

ضدفرهنگبودنبرخیمحتواهاياينستاگرام

 رواجزبانوفرهنگغیررسمی

 نمايشمحتواهايغیرمجاز)اخالقیوعرفی(

 محور سوم: راهبردهای ممکن در مواجهه با تلویزیون اینستاگرامی

هايجديد،دوراهکارشناسانبراينباورندکهبراساسرويکردبهفضايمجازيورسانه

کلیبرايمواجههباتلويزيوناينستاگرامیوجوددارد.راهاول،تکراروتداومراهبردهاي

 جمله از فیلترينگاينستاگرام»قبلی، » پلتفرمرواج»و داخلیدادن هاي آن« اغلب راکه

گذاريمناسببرايدورانجديدکهدانند.راهدوم،سیاستوناکارآمدمیخوردهشکست
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توانآنمی ۲گذاريهمگراسیاست»را هاينامیدکهبهمعنايپذيرشتحوالتوفناوري«

،ديگراستفادهاز۱ايموجوداست.بهتعبیرهارواردايوادغامآنبانظامرسانهجديدرسانه

سیاست سنتی انواع بهرسانههاي نیست. کافی رسانهاي سیاست براي مکملی ايعنوان

روزيکهمناسبجامعۀمدنیباشد،روزبه«خُردتر»ايجامعه،نیازبهسیاسترسانه«کالن»

(.۲333:3۱2شود)هاروارد،بیشتراحساسمی

بهتغییررويکرداندازگذاري،ازنظرکارشناسان،عبارتهايايننوعسیاستمصداق

انصرافازتسلطرسانه درنظرگرفتنمنافعملی، اقتصاديبا هاياجتماعیازسیاسیبه

رسانههمه و ارتباطی ابزارهاي تمام بر همجانبه و انطباق اجتماعی، باهاي آفرينی

محتواهايرسانهفناوري رشد به پذيرشهمزيستیرو نو، نگاهايآماتور،هاي از پرهیز

انکاروآس بهرسانهیبطرد، بهمحور اينستاگرام به عنوانيکبازارهاياجتماعیونگاه

انگاري.جايرقیبدسترسیبهمخاطببه

 های پیش رو در مواجهه با تلویزیون اینستاگرامی راه .6جدول 

 علتشکستهایاصلیمصداق هایپیشروراه

مسیر

اول
 هايقبلیتکراروتداومراهبرد

دورزدنفیلترواستفادهازفیلترشکناينستاگرامفیلترينگ

اعتماديمردموعدماستقبالبی هايداخلیرواجدادنپلتفرم

مسیر

دوم

گذاريمناسببرايسیاست

 دورانجديد)همگرا(

 فضايمجازي«دربارۀ»و«در»،«از»هايمناسبضرورتتدوينسیاست

شناسیوتولیدمحتوامخاطببازنگريجديدرقواعد،ساختارو

هاياجتماعیازسیاسیبهاقتصاديبادرنظرگرفتنتغییررويکردبهرسانه

منافعملی

 هاياجتماعیجانبهبرتمامابزارهايارتباطیورسانهغلبهبروسوسهسلطههمه

 هاينوآفرينیبافناوريانطباقوهم

 ايآماتورمحتواهايرسانهپذيرشهمزيستیروبهرشد

 هاياجتماعیمحوربهرسانهپرهیزازنگاهطرد،انکاروآسیب

 انگاريجايرقیبعنوانيکبازاردردسترسمخاطببهنگاهبهاينستاگرامبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. convergent policies 

2. Hjarvard 
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رويکرد اساس بر صداوسیما براي پیشنهادي اقدامات و راهبردها موضوع ادامه، در

مناسبسیاست» جديدگذاري برايدوران » موردبحثقرار«گذاريهمگراسیاست»يا ،

گرفتهکهشاملچهارمحورکلیاست:

حرفه .۲ رسانهحضور فضاي در تبديلاي و اجتماعی رسانۀهاي يک به شدن

 پلتفرممولتی

 تقويتنقاطقوتخود .۱

 استفادهازتلويزيوناينستاگرامیبرايتعاملبیشتربامخاطب .3

 اعتماداوجذبمخاطبوجلب .1

های  گذاری صداوسیما در مواجهه با رسانه راهبردها و اقدامات پیشنهادی برای سیاست .3جدول 

 جدید

 اقداماتپیشنهادی راهبردپیشنهادی

يکم

ايدرفضايحضورحرفه

هاياجتماعیورسانه

شدنبهيکرسانۀتبديل

 پلتفرممولتی

تولیداتسیماضرورتتهیۀپیوستفضايمجازيبرايهمۀ

 هايالزمبهنیروهاآموزشمهارت

 کنندگانکاهشنیروهاياداريوتقويتتهیه

تشويقمحتواهايمطلوبوتنبیهوجريمهمحتواهاينامطلوبباهمکاري

 پلیسفتا

 هايانتشارتصاويرتلويزيونیباکیفیتتوسعهفناوري

تقويتنقاطقوتخوددوم

معتبروموثقانتشاراخبار

 هايتحقیقیتهیهگزارش

 ايباجذابیتبصريباالهايحرفهتولیدبرنامه

 ويژهضعیف(جامعهبازنمايیمناسباقشارمختلف)به

 سازيمناسببرايکودکانونوجوانانبرنامه

 «3۱»هايموفقومحبوبمثلمیداندادنبهبرنامه

 هايپرطرفداربرنامهايجادصفحۀهواداران

سوم
استفادهازتلويزيوناينستاگرامی

برايتعاملبیشتربامخاطب

توسعۀدايرۀشمولیت

هاي(درنقشمکملبرنامهUGCاستفادهازظرفیتمحتوايکاربرتولید)

 ايحرفه

هاياجتماعیبراينظرسنجیونیازسنجیهايشبکهدادهاستفادهازکالن
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 اقداماتپیشنهادی راهبردپیشنهادی

 مخاطبان

چهارم
جذبمخاطبوجلباعتماد

او

ترپیشگرفتنفضايگفتمانیوسیع

 بازگرداندناعتمادمخاطبباتجديدنظردررويکردهايسیاسی

 ترپیداکردنماهیتتعاملی

 توجهبهذائقۀتغییريافتۀمخاطبان

 گرابازومردم-سازيمنبعسويبرنامهحرکتبه

شو،محورمانندرئالیتیهايمخاطبژانرهاوفرمتولیدبرنامهدر

 هايشهرونديگزارش

 هابخشیبهبرنامهتنوع

 تولیدمحتوايفاخر

 عنوانمجرييامیهماناستفادهازافرادمحبوبمخاطبانبه

 ذوقوفرهیختۀداخلوخارجراهدادنبههنرمندانخوش

ها،صداهاومحتواهايبهچهرهگیريازظرفیتگستردهبهره

 شدهراندهحاشیه

 پردهبااجرايیغیررسمیهايگفتگومحورصريحوبیتولیدبرنامه

 

 گذاری همگرا و اقدامات مناسب محور چهارم: موانع سیاست

محدوديت و موانع برايسیاستمتخصصان، گذاريمناسببرايدورانهايصداوسیما

و کلیاجراياقداماتمتناسببرايتحققآنسیاستجديد)همگرا( دستۀ دو به را ها

سازمانی،شاملانتظاراتیاستتقسیمکردند.موانعبرون«سازمانیدرون»و«سازمانیبرون»

سیاست و قانونی لحاظ به همچنین،که دارد؛ وجود صداوسیما از نظام، کالن گذاري

هايومسئوالندربارۀفضايمجازيورسانهنظرانهومقطعیبرخیمقاماتمواضعتنگ

ايسازماندانستهايازموانععملکردحرفهرسانهاجتماعیونبودقانونجامعبرايفعالیت

شدهاست.



 803 |  و همکاران یفرزانه نزاکت

 

سازمانینیزشاملگرايشبرخیمديرانومسئوالنسازمانبرايکنترلهمۀموانعدرون

رسانهفعالیت سازمانیهاي ساختار کشور، در براي اداري انسانی نیروي غلبۀ و سنگین

سازانخالقومشکلتخصیصکارآمدبودجهاست.برنامه

 گذاری مناسب )همگرا( در مواجهه با تلویزیون اینستاگرامی موانع سیاست .5جدول 

 شرح نوعمانع

 سازمانیموانعبرون

هايکالنکشورواسنادباالدستیبرخیسیاست

 ازصداوسیمابرايترويجانحصاريگفتمانرسمیانتظاربرخیمسئوالن

 هايسازمانصداوسیماوسايرنهادهاتعارضاتقانونیدربارۀمسئولیت

 مواضعانکاريوانتقاديبرخیمسئوالنکشورنسبتبهفضايمجازي

سازيهاو...(برتصمیماثرمحدودکنندۀمسائلومشکالتکالنکشور)تحريم،بحران

 درست

 ايمختلفهايرسانهنبودقانونجامعبرايفعالیت

 هاياجتماعیفاصلۀزيادمیانتلقیمسئوالنومردمازرسانه

موانع

 سازمانیدرون

هاياجتماعیوسوسۀبرخیمديرانصداوسیمادرتسلطبرهمۀابزارهايارتباطیورسانه

 صداوسیماهاياجتماعیتوسطبرخیمسئوالنانگاريرسانهرقیب

 اولويتدادنبهنظراقلیتیازمخاطبانبهجايعموممخاطبان

 هاعدمچابکیسازمانبرايسازگاريباتغییراتمحیطیونوآوري

 ساختارپیچیده،سلسلهمراتبی،کارمندمحوروپرهزينهصداوسیما

 محور پنجم: آیندة صداوسیما

پخشمستقیمويکرسانۀجرياناصلیدرجامعۀعنوانيکتلويزيونآيندۀصداوسیمابه

تواندبههايايندوره،میهاوسیاستگذاريسازيدرحالتحولايرانی،براساستصمیم

درصورتتداومسیاست کارشناسانبراينباورندکه هايدوشکلمتفاوتبروزکند.

سیدرانتظارآنخواهدانکاريوتهديدانگارفعلی،ورشکستگیاقتصادي،اجتماعیوسیا

سیاست پیشگرفتن و حاضر اهمیتزمان صورتدريافتن در اما گراهايفرصتبود؛

میاي،مبتنیبرهمگرايیرسانه عنوانيکرسانۀمحبوبوتواندجايگاهیبهصداوسیما

مندرابهدستآورد.معتبربامخاطبانفعالوعالقه
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 های جدید ارتباطی آیندة صداوسیما بر اساس نوع مواجهه با فناوری .9جدول 

پیامدها براساسنوعانتخابمسیر

 درصورتتداوموضعفعلی

مشکالتجديبهدلیلريزشمخاطبوکاهشسطحتعامل

ازدستدادنجايگاهخوددرجامعهکهبهمددانحصار

 آمدهاستدستبه

 ورشکستگیاقتصادي

هايبسیارسیاسی،پذيرشديرهنگامتغییراتوپرداختهزينه

 اقتصاديواجتماعی

هايخاصحفظجايگاهوحجمبازارفعلیبهدلیلنیازبهدسترسی

 صداوسیما

درصورتهمگرايیوهماهنگیبا

ايتحوالترسانه

هاوها،کاهشمحدوديتترشدن،گشودنچارچوبتعاملی

پذيرشکمشدنتسلط

 افزايشتعاملوبهادادنبیشتربهمخاطبفعال

 ايجوانانتوجهبهنیازمخاطبومصرفرسانه

 استفادهازنیروهايخالقبرايفعالیتهدفمندودرآمدزا

 گیری بحث و نتیجه

شبکه فضايرسانههاياجتماعیمجازيوخدماتمتنوعآنظهور برها، که ايقبلیرا

گذاريکلیتغییردادهوسیاستجمعیپخشگستردهشکلگرفتهبود،بههايمحوررسانه

جديدومتناسببااينفضايجديدرابرايفعاالنعرصۀرسانهضروريساختهاست.

سبکزندگیجديد،همان در شد، اشاره بحثسبکزندگیموبیتال در که طور

گیرند.درايانجاماموربهکارمیهايموبیتالوغیرموبیتالرابرکاربران،تلفیقیازروش

هايقديموجديد،موردمصرفتلويزيونپخشگستردهواينترنتینیزبهمانندسايررسانه

هاموردنیازواقبالکاربراناست؛بنابراين،اينفرضکهبامصرفترکیبیازانواعرسانه

منتفیاست.روند،ترازبینمیهايقديمیهايجديد،رسانهورودرسانه

اگرچهبهاعتقادبرخیکارشناسان،بهدلیلتفاوتدرنوعرسانه،نوعمخاطبونوع

به ايندورسانه نبايدغفلتکردکهمحتوا، ايننکته از طبیعیرقیبهمنیستنداما طور

هايتلويزيونی،هرچهبیشتربهسمتمصرفاينترنتی)استريم(پیشمصرفويدئووبرنامه
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،صرف۱۱۲3درصدازکلترافیکاينترنتمصرفیجهاندرسال۲،6۱طبقآماررود.می

محتوايرسانه است. شده غیرحرفهتماشايويدئو اگرچه کاربرهايجديد، تولید-ايو

روزبه میاست، قرار کاربران موردتوجه بیشتر نکتۀروز اما تفاوتگیرد؛ زمینۀ در مهم

ويژهصداوسیمايايران،آزاديوهايجرياناصلیبهنههاياجتماعیورسامحتوايیشبکه

ايايرانبرايمخاطبجذابويژهدرفضايرسانهتنوعمحتوايیوگفتمانیآناستکهبه

است.

خط تعیین و نگاه نوع به صداوسیمايبسته براي اينستاگرامی، تلويزيون مشی،

تهتواندبهجمهورياسالمیايرانمی بهمعنايمنزلۀفرصتويا اگرفرصترا ديدباشد.

مأموريت بهتر انجام براي ظرفیت شبکۀايجاد کارشناسان، نظر از بگیريم، نظر در ها

مثابهيکاجتماعیاينستاگرامبرايصداوسیمابیشتردرحکمفرصتاست؛چراکههمبه

درآنجاعتواندپیامبازاراستکهرسانۀملینیزمی وتبلیغاتخودرا رضهومخاطبها

از استفاده نیازسنجی، و نظرسنجی مخاطبان، با بهتر تعامل همچنین، جذبکند. جديد

هايشبکۀاينستاگرامبرايسازيواستعداديابی،ازفرصتتولیددربرنامه-محتواهايکاربر

رسانۀملیاست.

رسانه ساير و اينستاگرامی تلويزيون وجود ديگر، سوي دراز اجتماعی، هاي

تواندبهتحققاهدافغايیصداوسیمامانندکمکبهحکمرانیخوب،پاسخرازمدتمید

ايياريرساندوبهبهنیازهايارتباطیجامعهوايجادرضايتازطريقتنوعوتکثررسانه

ايجامعهوافزايشکیفیتايجادتعادلمیانفرهنگرسمیوعمومی،ارتقاءسوادرسانه

امنجرشود.هايصداوسیمبرنامه

تحوالترسانهمهم تهديديکه رسانهترين خدماتجديد ظهور تواندايمیايو

بر کاهشنفوذ اجتماعی، اعتبار و تضعیفجايگاه باشد، قديمیداشته براييکرسانۀ

طورکهدرمتنافکارعمومی،کاهشدرآمدازمحلآگهیيامنابعديگراست؛اماهمان

اين شد، اشاره افزايشمقاله نیست. اينستاگرامی تلويزيون مختص و جديد تهديدات

هايهاينظامدسترسیکاربرانبهمحتوا،افزايشرقابتوکاهشانحصار،ازجملهچالش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. smallbiztrends.com 
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رسانه همگرايی پیامدهاي از که است کشور هر مرزهاي میان در حاکم ايهنجاري

عنوان از بیش است. شهروند۱۱شده دسترسی با که است تلويزيونسال به هايان

هاياجتماعیمجازيهاوشبکهها،وبالگزبانواينترنتاعمازوبسايتايفارسیماهواره

فضايرسانهبه متنوعايگستردهتدريج، و سالتر همچنیندر است. شده درتر هاياخیر

تلويزيون نمايشخانگی، شبکۀ وخدماتويدئوIPTVهايپروتکلاينترنت)ايران، ي(

عنوانرقبايجديهاياجتماعی،به(نیزدرکنارفضايمجازيوشبکهVODدرخواستی)

ويژهدرزمینۀسرگرمیمطرحهستند.صداوسیمابه

يافتنراهبردمناسببرايصداوسیمادرگرواينپرسشاستکهچرااينفضاهاو

ابهفرصتیبراينفوذومثزبانبیگانهبههايفارسیايبرايتلويزيونخدماتجديدرسانه

به صداوسیما براي اما است بیشتر میتعامل تلقی تهديد نشانۀمثابه امر، اين شود؟

ايناهمخواناست.گذارينامناسبیاستکهبافضايجديد،متنوعورقابتیرسانهسیاست

يافتۀحکومتراديووتلويزيوندرايرانزيستحکومتیداردومردمآنراتجسم

آنپمی خود چنانکه ندارند؛ را خود نیز نظام»ها صداوسیماي می« کنندمعرفی

ويژهدرمواجهه(.اينامر،شرايطرابرايسازمانصداوسیمابه۲333:3۱6نیک،)گرامیان

کند.ترمیباتحوالتسیاسی،اجتماعی،فرهنگیوارتباطاتیدشوار

ها،جايگاهحقوقی،اهدافومأموريتواسطۀصداوسیمايجمهورياسالمیايرانبه

هزينه و سازمان بزرگی پوشش، رسانهسطح تحوالت به توجه نیازمند باال، درهاي اي

اي)ازجملههاواتخاذراهبردهايمؤثراست.تحوالترسانهروزرسانیسیاستجريانوبه

جوانوبومیاناضافهشدنتلويزيوناينستاگرامی(،تغییراتاجتماعیوجمعیتی)جمعیت

موبیتال(، )زندگی شهروندان زندگی سبک و نیازها انتظارات، در تغییر ديجیتال(،

ايناستکهزمانتحولدرسیاستنشان گذاريوطراحیراهبردهاياساسیدردهندۀ

سیاست است. رسیده فرا اينپژوهش،سازمانصداوسیما در گذاريمطلوبايندوران،

نامیدهشدهاست.«گذاريهمگراسیاست»
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شناسیوتولیدمحتوايطبقديدگاهمتخصصان،بازنگريدرقواعد،ساختار،مخاطب

 الزامات از همگراسیاست»صداوسیما، گذاري است« ضروري راستا، همین در ست؛

بهرسانه انکاروآسیبرويکردصداوسیما طرد، نگاه محور)راهبردهايهاياجتماعیاز

 واکنشی( و همانفعالی و انطباق ظرفیتبه با رسانهآفرينی جديد کند؛هاي تغییر اي

ايداشتهوبهيکهاياجتماعیحضورحرفهازپیشدرفضايرسانهصداوسیمابايدبیش

پلتفرمتبديلشود؛جذبمخاطبوجلباعتماداو،تقويتنقاطقوتخودورسانۀمولتی

برا اينستاگرامی تلويزيون ظرفیت از ديگراستفاده از نیز مخاطب با بیشتر تعامل ي

راهبردهايپیشنهادياست.

مهم واما جديد رقابتی سپهر پذيرش راهبردها، اين موفقیت براي اصل ترين

مبنايواقعیتسیاست نهادهايگذاريبر و صداوسیما بدينمعنیکه است. هايموجود

تباالدستیبپذيرندکهدرفضايرسانه صداوسیما، بازيگرانعرصۀايجديد، يکیاز نها

فعالیترسانه براي جدي رقباي و عمومی افکار در محدودي نفوذ قدرت و است اي

بنابراينرسانه تبلیغاتدارد؛ و بازرگانی جذبآگهی همچنین و سرگرمی خبري، اي،

ايمستقلواستفادهازتمامیشدنبهيکرسانۀحرفهعنوانيکراهبرداساسی،تبديلبه

ها)ازجملهتلويزيوناينستاگرامی(برايتحققاينهدفاهمیتزياديهاوظرفیتفرصت

تواندبهاهدافسیاسی،اقتصاديواجتماعیخوددارد.تنهادراينصورت،صداوسیمامی

اندازروشنیبرايآيندهبیابد.يافتهوچشمدست

 پیشنهادهای پژوهش

 پیشنهادهای علمی

سی- و فضا تحلیل و رسانهاستفهم جريانهاي به توجه بدون کشوري، هیچ هاياي

امکان جامعه آن در ضدقدرت و میقدرت پیشنهاد بنابراين، نیست؛ مطالعۀپذير شود

رسانهفرصت تهديدهاي و مناسباتها و روابط به توجه با صداوسیما براي جديد هاي

قدرتدرجامعۀايرانیصورتگیرد.
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ترشدنگذاريهمگراونحوۀمواجههبارقابتیدرزمینۀسیاستانجاممطالعاتتطبیقی-

-ايودسترسیبهخدماتارتباطیجديددرکشورهايیباشرايطاجتماعیفضايرسانه

گذاريجديدمفیداست.فرهنگیمشابهايرانبرايتدوينسیاست

تلويزيون- خانگی، نمايش شبکۀ اينکه به توجه )با اينترنت پروتکل وIPTVهاي )

شبکهVODخدماتويدئويدرخواستی) فضايمجازيو کنار در نیز هاياجتماعی،(

می محسوب صداوسیما جدي جداگانهرقباي پژوهش فرصتشوند، مورد در واي ها

کند.ايدرايرانکمکمیگذاريرسانههابهسیاستتهديدهايآن

 پیشنهادهای سیاستی

هايذاتیوسیاستیموجب(،برخیويژگی۱و۲جدولهايپژوهش)باتوجهبهيافته-

به مخاطبان اعتماد و عالقه و شده اينستاگرامی تلويزيون به کاربران روزافزون اقبال

باچالشمواجهکردهاست؛بنابراين،بازنگريدرسیاست هايصداوسیمابرصداوسیمارا

طیجديدضرورياست.هاوتهديدهايناشیازايننوعخدماتارتبااساسفرصت

(،تلويزيوناينستاگرامیدرعینتهديدشرايط2و1هايپژوهش)جدولبراساسيافته-

انحصاريتلويزيونودرآمدهايتبلیغاتیوتجاريآن،می هايتواندحاويفرصتنسبتاً

فرصت و تولیداتصداوسیما اعتالينظامکاربرديبرايارتقاء هايغايیبرايحفظو

نگاهحذفومسدودسازيبهآننگريستهبا بهچشمرقیبوبا نبايدصرفاً بنابراين، شد؛

شود.

يافته- اساس بر )جدول پژوهش فیلترينگ8هاي نظیر پیشین راهبردهاي اتخاذ ،)

ناکارآمداستوالزمهاياجتماعیخارجیوترويجپلتفرمشبکه موقتیو هايداخلی،

چشم بلندمداستبا سیاستاندازي رسانهت، فضاي متناسببا همگرا جديدگذاري اي

صورتگیرد.

اساسيافته- بر پژوهش)جدول به۲هاي فضاي(، در صداوسیما بهتر عملکرد منظور

حرفه حضور مخاطب، اعتماد جلب مانند راهبردهايی جديد، رسانهرقابتی در هاياي
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تبديل و باجتماعی پلتفرم، مولتی رسانۀ يک به تلويزيونهرهشدن ظرفیت از گیري

اينستاگرامیدرجهتتعاملبهتربامخاطبازسويمتخصصانپیشنهادشدهاست.
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