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مقاله پژوهشی

مطالعاترسانههاينوين

فصلنامه


استگذاریبرایتلویزیوناینستاگرامی 
سی 
چگونگیمواجهۀصداوسیمابا IGTV


فرزانه نزاکتی



دکتری ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمهطباطبائی ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه،
تهران ،ایران.


اجتماعی ،تهران ،ایران.


حسین بصیریان

دکتری ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمهطباطبائی ،پژوهشگر و مدرس دانشگاه،
تهران ،ایران.

تاریخ ارسال99/08/02 :

مصطفی اسدزاده

دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و





فرج حسینیان

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

چکیده
یسازد.تلويزيون اينستاگرامی (،)IGTV
رسانههاي جريان اصلی ضروري م 
استگذاري جديد رابراي  
سی 
یتر براي
ازمصداقهاي اين خدماتارتباطی جديد استکهباوجودفراهمنمودنبسترارتباطی غن 

يکی 
فرصتها و

کاربران ،صداوسیما را با مسائل جديدي مواجه کرده است .اين پژوهش ،ضمن تشريح 
استهايموجودومطلوبمواجهه،انواعراهبردها
تهديدهايتلويزيوناينستاگرامیبرايصداوسیما،بهسی 

ISSN: 2538-2209

یگذارد ونیاز به
جامعه،بررسانههاي موجودتأثیر م 

يهاي جديد ارتباطی دريک 
ورودوکاربري فناور 

تاریخ پذیرش00/01/21 :

احمد عسکری

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

ساختيافته با متخصصان علم ارتباطات و

و موانع پیش رو پرداخته است .بدين منظور ۲۱ ،مصاحبۀ نی 
مه
شدهاست.براساسنظرمتخصصان،فرصتهاي تلويزيون اينستاگرامی براي صداوسیما ،شاملدو

تحلیل 
فرصتهاي کاربردي (استفادهازمحتواي کاربرتولید ،استعداديابی ،تعاملبامخاطبونظرسنجی)و

دستۀ 
متنوعترشدنسپهر
فرصتهايغايی(کمکبهحکمرانیخوب،ايجادتعادلمیانفرهنگرسمیوعرفی ،

تتر شدن تولیدات صداوسیما) است .تهديدهاي تلويزيون اينستاگرامی براي
رسانهاي ايران و باکیفی 

نويسندهمسئولnezakaty@gmail.com:

eISSN: 2476-6550

رسانهصورتگرفته،دادههايحاصلباروشتحلیلمحتوايمضمونیدردومرحلهکدگذاريو

مديريت
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صداوسیما نیز معطوفبهتضعیف جايگاه انحصاري صداوسیما ،کاهشمخاطبوکاهشدرآمدازمحل
استگذاري همگرا»خوانده
استگذاري متناسبومطلوبدراين دوران«،سی 
آگهی عنوانشدهاست.سی 
شدهودرپايان ،پیشنهادهايی براي کارايی واثربخشی بهتررسانۀ ملی درفضاي جديد ،متنوعورقابتی
رسانههاازسويمتخصصانارائهشدهاست.


کلیدواژهها :تلویزیون اینستاگرامی ،IGTV ،صداوسیما ،سیاستگذاری رسانهای ،همگرایی

رسانهای .
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مقدمه 
رسانههاي اجتماعی ،از زمان ظهور تاکنون ،روز به روز مهمتر و تأثیرگذارتر شدهاند.
جمعیتکاربران شبکههاياجتماعیمجازي درفاصلۀسالهاي ۱۱۲۲تا ۱۱۱۱از۱/68
میلیاردنفررسیدهاستوپیشبینیمیشودکهتاسال ۱۱۱2به1/1۲

میلیاردنفربه 3/8
میلیاردنفر(حدودنیمیازجمعیتجهان)برسد(استاتیستا.)۱۱۱۱،۲
بر اساس آمار مؤسسۀ ديتاريپورتال ،۱در جوالي  ،۱۱۱۱اينستاگرام با  ۲/۱6میلیارد
کاربر،سومینشبکۀاجتماعیپرطرفدارپسازفیسبوک( ۱/8میلیاردکاربر)ويوتیوب

(۱میلیاردکاربر)بودهاست.
شبکۀ اجتماعی اينستاگرام ،پس از فیلترينگ فیسبوک ،تويیتر و يوتیوب ،به
محبوبترين شبکۀ اجتماعی مجازي در ايران تبديل شده است .بر اساس آمار سايت

3
،فیسبوکدر ۲2۲کشوراز ۲8۲کشور،اولینرسانۀاجتماعیاست،درايران،به

الکسا

دلیلفیلترينگآن،اينستاگرامبهاولینشبکۀاجتماعی(پرطرفدارترين)تبديلشدهاست.
به گزارش فاينشنال تیريبون ،1ايران ،هفتمین رتبۀ کاربران اينستاگرام را دارد .اين
شبکۀاجتماعیعکس-محور،درژانويۀ۱1،۱۱۲6میلیونحسابکاربريفعالايرانیثبت
کردهاست.بدينمعنیکه3۱درصدازجمعیت6۱میلیونیايران،کاربراينستاگرامهستند.
دونشک با گذشت يک سال و نیم از آن زمان و تداوم فیلترينگ ساير شبکههاي
ب 
اجتماعیپرطرفدار،آمارکاربرانايرانیاينستاگرامرشدبیشتريداشتهاست.2طبقآخرين
نظرسنجیملیمرکزافکارسنجیدانشجويانايران(ايسپا)کهدرتیرماه ۲336وباجامعه
آماري افراد باالي  ۲6سال کل کشور انجام شد 33/2 ،درصد از اپلیکیشن اينستاگرام
استفادهمیکنند.اينرقمدرسال3۱،3۲درصدبودهاست .

1. www.statista.com
2. www.datareportal.com
3. www.alexa.com
4. www.financialtribune.com
متأسفانهوبسايتاستاتیستاسرويسدهیبهايرانرامتوقفکردهاست.درسال۱۱۲6ژاپنبا۱۱میلیونکاربر،پس

.2
میلیونکاربردررتبۀهفتمديدهمیشود .

ازايران،هشتمینرتبۀکاربراناينستاگرامراداشتهکهاکنونبا32
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اينپرطرفدارترينوتأثیرگذارترينشبکۀاجتماعیدرايران،اکنونباارائۀIGTV
هرچه بیشتر به يک رسانۀ تصويري کامل مشابه تلويزيون نزديک میشود IGTV .يا
تلويزيون اينستاگرامی که در  ۱۲ژوئن  ۱۱۲6بر روي اين شبکه اجتماعی پرطرفدار
سايتاشتراکويدئودرجهانيعنیيوتیوبمقايسهمیشود.


ترينوب
ارائهشدهبامحبوب

قابلیت آپلود ويدئوهايی به مدت حداکثر يک ساعت ،از طريق اکانتهاي تأيیدشده و
آنها رويصفحۀتلفنهوشمند ،مهمترينويژگی اين
امکانتماشاي رايگان وبیوقفۀ  
سرويسجديداينستاگراماست .
به اين واقعیت بايد ،دو روند ديگر را نیز افزود؛ يکی ،افزايش عالقۀ عمومی به
تماشاي ويدئوهاي غیرحرفهاي تولیدشده توسط کاربران و ديگري ،گرايش شرکتها
براي سفارش تبلیغات به صفحات پربینندۀ رسانههاي اجتماعی .طبق آماري که از سوي
فیسبوک  ۲منتشرشدهاست،هرسالهبهمیزانزمانصرفشدهجهتتماشايويدئوهاي

درصداضافهمیشود.طی 8سالاخیر،ساعاتیکه

منتشرشدهدررسانههاياجتماعی 8۱

ايوتخصصیصرفمیشود،بهمیزان۲6


طیيکهفتهبرايتماشايويدئوهايحرفه
يافتهاست؛درعینحال،آمارتماشايمحتوياتويدئويی آماتور باافزايش


درصدکاهش
86درصديمواجهبودهاست .
اينواقعیتبهکوچکترشدنپخشگسترده ۱وتقويتپخشمحدود 3منجرشده
است .طبق برآوردهاي اخیر اروپا ،امید به تداوم پخش گسترده بهعنوان يک بستر
بیسی ،يل 1و آفکام( 2نهاد تنظیمکننده پخش
تلويزيونی ،بیش از  ۲2سال نیست .بی 
رسانهاي در انگلستان) در گزارشهاي خود درباره آينده اخبار ،پخش رسانهاي و

هايديجیتالزمینیبهايننتیجهرسیدهاندکهپخشديجیتالزمینیباتلويزيون


تلويزيون
پروتکلاينترنت()IPTV8جايگزينخواهدشد(آالفوسیولکس .)۱۱۲8،
1. www.facebook.com
2. Broadcasting
3. Narrowcasting
4. Yle
5. Ofcom
6. Internet Protocol Television
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گذاريرايجتلويزيونهايپخشگسترده،


تحوالتصنعتتلويزيون،برايسیاست
چالشهايبزرگیايجادکرده وامکانسیاستگذاريمنسجمدر سطحملیراازمیان
برده است .ازجمله چالشهاي مهم راديوتلويزيونهاي سنتی ،حق بازپخش ،صوت و
یردرفضايمجازي،تلويزيونهاياينترنتی(پخشزنده،ويدئويدرخواستیو

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


درشرايطکنونیوباتوجهبهرقابت
مختلفازجملهتلويزيوناينستاگرامیبارسانههايپخشگستردهمانندرسانۀملی،مسئلۀ
نحوۀ مواجهه با اين پديده ،به يکی از پیچیدهترين وجوه سیاستگذاري رسانهاي در
ايکهسیاستگذارانرسانۀملیراگاهیبه

سازمانصداوسیماتبديلشدهاست.به 
گونه

هاينحوۀحضوردرشبکههاياجتماعیازسويواحدهاي

برخوردسلبی(نظیرآيین 
نامه

حراست)وگاهبهسکوتوبیتفاوتینسبتبهآن(يعنیفقدانتصمیمسازيونداشتن

مصوبه و راهکار) واداشته است .لذا انجام پژوهشی مستقل در باب شناخت فرصتها و
تهديدهاي تلويزيون اينستاگرام براي رسانه ملی و ارائۀ پیشنهادهاي کارشناسی در مورد
سیاستگذاري مطلوب در اين خصوص ،میتواند به برونرفت از اين وضعیت ياري

رساند .
بنابراين ،هدف اصلی اين پژوهش ،تشريح فرصتها و تهديدهاي تلويزيون
اينستاگرامیبرايرسانۀملیوپیشنهادسیاستهاوراهبردهايمطلوباست .


پرسشهای پژوهش
پرسش اصلی
فرصتهاوتهديدهايتلويزيوناينستاگرامیبرايرسانۀملیچیست؟ 

-

پرسشهای فرعی
ويژگیهاواهمیتتلويزيوناينستاگرامیدرجامعۀايرانیچیست؟ 

 -راهبردهايپیشرويصداوسیمادرمواجههباتلويزيوناينستاگرامیکداماست؟ 
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موانعسیاستگذاريمناسبدرمواجههبارسانههايجديدچیست؟ 

 -آيندۀصداوسیمادرسپهررقابتیرسانههاچگونهاست؟ 

مروری بر پژوهشهای پیشین
ايجديديبوده،بهطورخاصدر


باتوجهبهاينکهتلويزيوناينستاگرامی،خدمترسانه
اينزمینه،پژوهشقبلیموجودنیستامادرخصوصنحوۀمواجهۀصداوسیمابارسانههاي

رورمیشود :

جديد،چندينپژوهشانجامشدهاستکهبهاختصارم

ايصداوسیمادرفضاينوينرسانهايجهان»،نوشتۀ

«الگويطراحیآرايشرسانه
عبدالعلیعلیعسگري،سیاوشصلواتیانواسماعیلارجمنديکهدرشماره 6۱فصلنامۀ
تريناينپژوهشهاستکهبا


شدهاست،يکیازمهم

)چاپ
پژوهشهايارتباطی(۲331

هدف ترسیم «الگوي آرايش رسانهاي کارآمد صداوسیما در عصر رقابتی و متنوع
رسانههايجديد»اجراشدهاست.اينپژوهش،باروشنظريهمبنايیوازطريقمصاحبهبا
شکلدادهاستکهشاملگامهاي

بهگام»
الگويگام 

 ۲2کارشـناس،نظريهايدرقالب«
زير است:پیشگام:تنظـیمعقبـه.۲رويکردهـايطراحـی .۱تفکیـکپـارادايم.3تنظیم
اصولطراحی.1تعییننوعآرايشآفندي،تدافعی.2شناختوضعموجود.8ترسیموضع
.سازماندهی.۲۱تبیـین

.تنظیمحوزههايآرايش3

مطلوب.۲تعیینحوزهنفوذتمدنی6
اهداف ،مأموريتها و چشمانداز  .۲۲تأمین منـابع انسـانی و امکانـات  .۲۱هـدايت و
رهبـري.۲3انتشارپیامو.۲1نظارتوبازطراحی .
گذاريکالنرسانهاي،درنظرگرفتن


باوجودنقاطقوتیچونپرداختنبهسیاست
اي،بهکارگیريروشکیفیوتالشبرايتدويننظري،نقاط


محیطمتالطمورقابتیرسانه
گويانهيافتهها،


ناسب،مبهموکلی
ضعفینیزدراينپژوهشوجوددارد.سازماندهینام

کاربردينبودننتايجتحقیقونپرداختنبهمسئلۀمهمنحوۀمواجههبارسانههايجديداز

جملهنقاطضعفاينپژوهشاست .
فرصتهاي تعاملی رسانههاي اجتماعی براي برنامههاي تلويزيونی» نوشتۀ

«
محمدمهدي مواليی و علیرضا کتابدارکه درشماره 3۲فصلنامۀرسانه ( )۲33۱بهچاپ
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بیسیفارسی
ايبی 


صورتمورديبهمقايسۀصداوسیمادوشبکهماهواره

رسیدهاست،به
و من وتو پرداخته و به اين نتیجه رسیده است که برنامههاي تولیدشده در شبکههاي
ايبیشترازصداوسیماازروزنامهنگاريشهروندي بهره بردهاند.در اينمقاله نیز


ماهواره
هايجديدباتأکیدبردووجهاجتماعیوتعاملیبودنآنهابازشدهو

اگرچهبحثرسانه
تحلیلی بر چگونگی استفاده از ظرفیت آنها در برنامهسازي در رسانههاي جريان اصلی
رقابتجويیمطمحنظرقرار

(راديووتلويزيون)ارائهشدهاست،ابعادمختلفاينتعامل-
نگرفتهوتنهابريکجنبهازاينارتباطتأکیدشدهاست؛بنابراين،سیاستگذاريکالنو

تعیینراهبردهايمديريتینويندرسپهررسانهايجديدهمچنانمبهماست .

بیسیفارسی»
هاياجتماعیدرصداوسیماوشبکهبی 


مطالعهتطبیقیکارکردرسانه
«
نوشتۀاحسانپوريوزهراعنايتیکهدرشماره31فصلنامۀرسانه()۲333چاپشدهاست
نیزبهجنبۀديگريازتعاملرسانههاياجتماعیوجرياناصلیپرداختهاست.نويسندگان

اينمقالهبهبحثهمگرايیرسانهايواردشدهوبهمقايسۀمیزاناستفادهمجريانرسانهملی

سازيوجهتدهی


بوکدرجريان

جتماعیفیس
بیسیفارسیازظرفیتشبکههايا
وبی 

اندکهبیبیسیفارسیبیشترازصداوسیمااز


هانتیجهگرفته

اند.آن

افکارعمومیپرداخته
ايدرجهتاثربخشیوشکلدهیبهافکارعمومی


هايمبتنیبرهمگرايیرسانه
سیاست
سودجستهاست.دراينمقالهنیزشاهديکمقايسهونقدرسانۀملیوتشويقحرکتبه
سمت همگرايی رسانهاي هستیم اما ظرفیتسازي براي حرکت بهسوي سیاستگذاري
همگرا،راهبردها،موانعوشرايطزمینهايتشريحنشدهاست .

ترشدنفضايفعالیترسانهايباظهور


تروپیچیده
درمجموع،اگرچهمسئلۀرقابتی
رسانههاي اجتماعی جديد ،در ادامۀ حیات و میزان موفقیت و محبوبیت رسانههاي
شده،يادرحدکلیگويیومقدمه


هايانجام

کنندهاست،پژوهش

اصلی،بسیارتعیین

جريان
ويادرحدمقايسۀعملکردرسانههادريکجنبۀمحدودبودهاست؛بنابراين،طرحبحث

دربارۀفرصتهاوتهديدهايتلويزيوناينستاگرامیبرايصداوسیماوسیاستها،راهبردها

هايپژوهشهايارتباطیدرايراناست .

وموانعاجرايآنها،همچنانيکیازضرورت
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مبانی نظری پژوهش
تلویزیون اینستاگرامی
درتاريخ ۱۱ژوئنسال ۱۱۲6اينستاگرامويژگیجديدخودباعنوان  IGTVرامعرفی
دهدتاتماشاوبهاشتراکگذاريويدئوهاي


کرد.اينويژگیبهکاربراناينامکانرامی
برمیآيد،اين
ترودرفرمتعموديراتجربهکنند.همانطورکهازنام  IGTV


طوالنی
پلتفرمبه عنوانتلويزيوناينستاگرامشناختهشدهاستواينشرکتبااينفناوريبهدنبال

جذب مخاطبان و عالقهمندان برنامههاي ويدئويی و تلويزيونی است IGTV .شباهتی به
هانداردوبیشتربهعنوانرقیبیبراييوتیوبشناخته

تلويزيونهايرايجکابلیو IPTV

میشود .

در حقیقت اينستاگرام در تالش براي پر کردن جاي خالی ويدئوهاي آماتور که
اينفلوئنسرهامنتشرمیشوند،بهدنبالتلقینحسواقعیتلويزيونبه

توسطسلبريتیهاويا 
هاييوتیوببهعنوانمزيترقابتیخودبهره


کاربرانخوداست.درعینحال،ازضعف
برد.يکیازاينمواردتماشايويدئوبهصورتعمودياستکهدريوتیوبکارايی


می
هايهمراههوشمندافزودهمیشود،


کاربرانتلفن
کهروزبهروزبر 


چندانیندارد.ازآنجايی
تماشايويدئوهايعموديبرايايندستازافرادازسهولتباالتريبرخورداراستولذا
بینیمیشودمیزاناستقبالمردمازاينساختاردرآيندهافزايشپیداکند .


پیش
ايننکتهنیزبااهمیتاستکهکاربراندريوتیوبنیازمندتجهیزاتضبطصداو
تصويرنسبتاًحرفه ايبرايساختيکويدئوهستندکهعمدتاًبااستفادهازدوربینموبايل
نتیجهالزمحاصلنخواهدشد؛بنابرايندرتلويزيوناينستاگرامکاربرانمیتوانندازاين
محدوديت رهايی يافته و تنها با استفاده از دوربین تلفن همراه خود به ضبط و
اشتراکگذاريويدئوبپردازند.اينامردرموردIPTVهاVOD،هاوسايرتلويزيونهاي

اينترنتینیزصادقاست(ساالري.)۲336،
ايندرحالیاستکهتعدادبااليکاربرانشبکهاجتماعیاينستاگرامـکهبراساس
آمارسايتاستاتیستا،درسال۱۱۲6ازمرز۲میلیاردنفرعبورکردهاستـ،نشانازظرفیت
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باالي تلويزيون اينستاگرام براي سلطه بر بازار محتواي صوت و تصوير ديجیتال دارد و
زنگ خطري براي فعاالن اين حوزه به شمار میرود .تجربه نیز نشان داده است که
اينستاگرامباايدههاينوينخودقادربهتغییرکفهترازوبهسمتخوددرعرصهرقابت

است .اينستاگرام پیش ازاين نیز توانسته بود با ايده جايگزينی عکس بهجاي متن ،خیل
عظیمی از کاربران فیس بوک را به سمت خود بکشاند و در ادامه نیز با معرفی قابلیت
استوري ۲خود توانست کاربران اسنپچت ۱را راغب به استفاده از اينستاگرام کند
(رنجبري .)۲333،
هايبهاشتراکگذاريويدئو،با

ن،استفادهازتلويزيونهاياينترنتیوشبکه

باوجوداي
همه نقاط قوت و ضعف آنها ،تجربه کاربران از مصرف محتواي تصويري دگرگون
اند.اينامردرابتداباسايتهايیهمچونيوتیوبويمئو،3ياحتینتفلیکس 1آغاز


ساخته
ياموبايلمیتواندتجربه

شدواکنونبهحديتکامليافتهاستکهيکبرنامهدسکتاپ 2
استفاده از تلويزيون را در يک دستگاه ديجیتال کوچک بهراحتی به کاربر منتقل کند.
تلويزيوناينستاگرامتنهانمونه ايديگردرراستايچنینتغییراتیدرالگويمصرفاست
(براکر .)8:۱۱۲6،
نتفلیکس يا شبکه  HBOرقابت کنند ،بلکه
ويديوهاي  IGTVقرار نیست که با  
رقیباصلیيوتیوبخواهدبود.همچنینبهگفتهتککرانچ 8سازندگانمحتوامیتوانند

هايديگرهملینکبدهندوازآنبهعنوانابزاري


بهمنابعووبسايت
درويديوهايIGTV
تبلیغاتیاستفادهنمايند.ضمناًبهنظرمیرسدکهامکاندرآمدزايیمستقیمتولیدکنندگان
همجزوبرنامههاياينستاگرامباشدکهالبتهجزئیاتیدرموردچگونگی

محتوااز IGTV
آندردسترسنیست(بیگزاده .)۲33۲،

1. story
2. Snapchat
3. Vimeo
4. Netflix
5. desktop
6. TechCrunch
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رسانههای جدید
رسانههاي جديد که عنصر اصلی آنها تعاملی بودن است ،به لحاظ محتوايی ،فاقد
گذاريرايجدررسانههايجمعیهستند؛مخاطبرسانههايجمعی،


ريزيوسیاست

برنامه
در رسانههاي جديد ،کاربر و همزمان تولیدکننده و مصرفکنندۀ محتواست؛ بنابراين
رسانههايجديدازسطحمشارکتبااليیبرخوردارهستند .
هايرسانههايجديد(ازجملهتجربۀجديدمتنی،شیوۀنوينبازنمايیجهان،


ويژگی
روابطجديدبینسوژه هاوفناوري،تجربۀمتفاوتزمانوفضا،رابطۀجديدبدنوفناوري

و الگوي جديد سازمان رسانهاي و تولید محتوا) ،موجب تغییر در فهم و تجربۀ جهان،
شکلها وشیوههاي مصرفرسانهاي و نحوۀ مواجهه باخودوجهان اطرافشدهاست
(لیستروهمکاران .)۱۱۱3،

جامعۀ شبکهای
يکی از تحوالت مهم اجتماعی ،اقتصادي ،سیاسی و فرهنگی عصر حاضر ،ظهور جامعۀ
شبکهايبودهاست.مانوئلکاستلز()۲36۱معتقداستکهدراينجامعه،شبکههاعناصر

تحولوتعاملاجتماعیهستند.اينامرموجببهچالشکشیدهشدنحاکمیتدولت-
هاوزمانبیزمان(صنعت

رسانهاياساسی،تجربۀفضايجريان
ملتها،تحوالتفرهنگی  -
ثباتشدنمصرفرسانههايجرياناصلیشدهاست .


زمان)وبی
ارتباطاتهم
پیروانکاستلزازاصطالحانقالبسهگانۀارتباطاتبرايتوصیفوضعیتفعلینام

هاياجتماعی،اينترنتهمراهوتلفنهايهمراه

اند.آنهامعتقدندکههمگرايیشبکه


برده
فردگرايیشبکهاي»شدهاست.در

هوشمندموجببروزنظاماجتماعیجديديمبتنیبر«
ايننظام،شیوۀاطالع يابی،آموزش،سرگرمیو...تغییرکردهوافرادبهتولیدواشتراک

محتواتشويقمیشوند(راينیوولمن .)۱۱۲۱،
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همگرایی رسانهای
جريانمهمديگرکهشايدمهمترينتحولفناورانهدرخصوصرسانههاباشد«،همگرايی»۲
هايرسانهاي


سازگاريوادغامفناوري
نامگرفتهاست.همگرايیياهمگراسازي،بهمعنی
مختلف در يک پلتفرم است که موجب تحوالت فناورانه ،صنعتی ،اجتماعی و متنی در
عرصۀرسانههاشدهاست(میکلويانگ.)۱۱۲۲،همگرايیهمچنین،شیوۀتولید،پخشو

گونهايکهتولیدودريافت،هرچهبیشتر
دريافتمحتوايتلويزيونراتغییردادهاست.به 

غیرحرفه اي ،آزاد،متنوعومشارکتی شده وپخش گستردهدرحالجايگزينی باپخش
محدود است .در نتیجۀ همگرايی رسانهاي ،نیازمند بازتعريف زمینههاي فنی ،تجاري و
حقوقی رسانهها هستیم .افزايش دسترسی کاربران به محتوا ،افزايش رقابت و کاهش
نظامهايهنجاريحاکمدرمیانمرزهايهرکشورازجملهپیامدهاي
انحصار،چالشهاي 

همگرايیرسانهايعنوانشدهاست(مککی .)۱۱۱6،


سبک زندگی موبیتال
يکیازمهمترينپیامدهاي اينتحوالتفناورانۀارتباطی -اطالعاتی ،شکلگیريسبک

جديدياززندگیبهنام«سبکزندگیموبیتال»۱است.درسبکزندگیموبیتال،تلفن
هوشمند،منبعهمهچیزشدهاست.الگويکاربريفناوريهايارتباطیجديدوازجمله

شبکهاي» و «اعتیادي»
رسانههاي اجتماعی ،در اين سبک زندگی« ،تلفیقی»« ،فراغتی» « ،
است.سبکزندگیموبیتالموجبافزايشدسترسیهاوکاهشمحدوديتهايکاربران
نومکانرابرايآنهامنعطفساختهوبااستفادهازقدرتارتباطات،اطالعات

شده،زما
آنهاراتوانمندتروقدرتمندترنمودهاست؛اماهمچنین،با
هايتلفنهوشمند  ،


وبرنامک
شناورشدنساعاتکار،آموزشوفراغت،موجبغلبۀسرگرمی،اتالفوقتمفیدو
کاهش تمرکز شده است .اين امر موجب تجربۀ متناقضگونۀ خشنودي و ناخشنودي
همزمانازمصرفدستگاههايديجیتالهمراهشدهاست(ذکائیونزاکتی .)۲33۲،

1. convergence
2. Mobital lifestyle
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تغییر مصرف رسانهای
درنتیجۀاينتحوالتدرفناوريهايارتباطی،الگوي مصرفرسانهايکاربران،ازجمله

بیام()۱۱۱8
ییرکردهاست.شرکتآي 

الگويتماشايتلويزيونهايپخشگستردهنیزتغ

در گزارشی ،اين پديده را که بر اثر دسترسی به محتواي بیشتر و ظهور مصرفکنندۀ
نامگذاريکرد.بهگفتۀکاستلز،
پايانتلويزيونیکهمیشناسیم» 

تعاملیتررخدادهبود«،

هايتلويزيونرارويموبايلمیبینند(.)۲8۲:۲338درسال


هرروزبیشتر،برنامه
نوجوانان،

درصدبزرگساالنآمريکايیو 8۲درصدجواناناينکشور،سرويساستريم

 ۱6،۱۱۲6
ترينوسیلۀتماشايتلويزيونعنوانکردهاند.نسلزد(بومیانديجیتال)،


عنواناصلی
رابه
 ۱۱ساعتدرهفتهونسلواي(نسلهزاره) ۲3ساعتدرهفتهويدئوهايديجیتالتماشا
میکند(دلوئیت.)۱۱۲6،۲نکتۀ آخراينکهبراساسگزارشايمارکتر،۱درسال،۱۱۲6

درآمد اين شرکت از تبلیغات روي موبايل ۱3/2 ،درصد افزايش و درآمد حاصل از
تبلیغاتتلويزيونی۱/2درصدکاهشيافتهاست .
اينامر،چندنتیجۀمهمداشتهاست :
 .۲محبوبیتيافتنسرويساستريميانمايشآنالينويدئودربرابرتلويزيونپخش
گسترده
3

محبوبیتيافتنتماشايويدئوهايآماتور،غیرحرفهايياکاربر-تولید ()UGC

.۱
دربرابرتولیداتحرفهاي
 .3افزايش درآمدهاي تبلیغاتی سرويسهاي آنالين و کاهش درآمد تبلیغاتی
تلويزيونهايپخشگسترده 



1. Deloitte
2. eMarketer
3. User Generated Content
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روش پژوهش
ترينهدفاينپژوهش،تشريحفرصتهاوتهديدهايتلويزيوناينستاگرام()IGTV


مهم
براي رسانۀ ملی و پیشنهاد سیاستها و راهبردهايی براي محدود نمودن آسیبها و
بهرهبردنازظرفیتآناست.

باتوجهبهماهیتمسئلهواهدافتحقیق،اينپژوهشبارويکردکیفیوجمعآوري

دادههاباروشمصاحبهباخبرگان(متخصصان)انجامگرفتهاست.مصاحبهبامتخصصان،

نوعی مصاحبۀ نیمهاستاندارد است که در آن برخالف مصاحبههاي زندگینامهنگارانه به
عنوانيکشخصبلکهبهعنوانمتخصصدريکحوزۀخاصتوجه


شوندهنهبه

مصاحبه
میشود(فلیک .)۲63:۲331،

گیريدراينپژوهش،بهصورتهدفمند ۲وازمیانمتخصصانعلومارتباطاتو


نمونه
هايکیفی،معموالً

مديريترسانهصورتگرفتهاست.درموردتعیینحجمنمونه،درپژوهش
توانتاپیشازرسیدنبهمراحلپیشرفتۀپژوهش،تصمیمگیريکردونمونهگیريتارسیدن


نمی
به آستانۀ حساس قابلیتهاي تفسیري ادامه خواهد داشت .با توجه به دامنۀ پژوهش (مواجهۀ
صداوسیماباتلويزيوناينستاگرام)،پیچیدگیمسئله(وضعیتحقوقیخاصرسانههايديداري
شنیداري در نظام جمهوري اسالمی) ،دسترسپذيري مشارکتکنندگان بالقوه (متخصصان و
خبرگان)،زمانوهزينه،دراينپژوهش،درنهايت ۲۱،مصاحبهبامتخصصاناينحوزهانجام
شد.اينمتخصصانازاعضايهیئتعلمیدانشگاههايتهران،عالمهطباطبائی،صداوسیماو
آزاداسالمی،پژوهشگاههاي«علومانسانیومطالعاتفرهنگی»و«فرهنگ،هنروارتباطات»و
معاونانوتهیهکنندگانباسابقۀصداوسیمابودند .
تجزيهوتحلیلمتنپیادهشدۀمصاحبههاباروش«تحلیلمحتوايمضمونی»۱صورتگرفت.

تحلیلمحتوايمضمونی،يکیازروشهايتحلیلمتناستکهبا«تحلیلمضمونی»درشناخت
مضامینمشترکدادههامشابهتدارد،اماپژوهشگربراساسمعرفتشناسیعینیتگراآنهابه
کارمیگیرد.درتحلیلمحتوايمضمونی،برخالفتحلیلمضمونی،ازتفسیردرکمترينحد
1. Purposeful sampling
2. Thematic content analysis
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گذاريوگروهبنديمضامیناستفادهمیشود(اندرسون،

ممکناستفادهوصرفاًازآنبراينام
.)3-۲:۱۱۱۲
بدين منظور ،براي پاسخ به پرسشهاي پژوهش ،متن مصاحبهها بهصورت دومرحلهاي
کدگذاري شد .در مرحلۀ اول ،با کدگذاري باز ،ديدگاهها و نظرات مطرحشده مشخص و
فهرست شد .در مرحلۀ دوم ،با کدگذاري گزينشی ،مقولههاي اصلی تعريف و خوشههاي
مقولهايشکلدادهشدند .

درپژوهشکیفی،سنجشاعتبارتحقیق،بهمعنايآماريآننیستوبیشتربهصحتو
دقت فرايند بهکارگیري ابزارهاي پژوهش و مقبول و موجه بودن محصول نهايی تحقیق
برمیگردد.دراينپژوهشنیزتالششدهاصولتنوع،تخصصوآمادگیمصاحبهشوندگان

براي گفتگو در موضوع تحقیق ،در جهت حفظ اعتبار پژوهش رعايت شود .بهجز آن ،تنها
گفتگوهايی که با اشراف بر موضوع پژوهش و اختصاص زمان و دقت کافی تهیهشده بود،
انتخاب و مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفتند .همچنین ،کدگذاريها و مقولهبنديها بر اساس
حداکثر عینیتو حداقل تفسیر صورتگرفته است .نکتۀ آخر دراعتبارسنجی اين پژوهش،
هماهنگیيافتههاونظريههايغالببودکهدرمرورنظريبهآنپرداختهشدهاست .

یافتههای پژوهش
محور اول :ویژگیها و اهمیت تلویزیون اینستاگرامی در ایران
بحثاول،ويژگیهايتلويزيوناينستاگرامیدرجامعۀايرانی،امريبرساختیاستودر

هايصداوسیمامشخصمیشود.بهدلیلتفاوتدر«نوع»ايندورسانه


مقايسهباويژگی
کهيکیرسانۀاجتماعیوديگري،رسانۀجمعیپخشگستردهاست،برخیتفاوتهاي
هابهسیاستگذاريو


ساختاريوذاتیاستامابرخیديگرازاينتفاوت
ايندورسانه،
گردد.بهعنواننمونه،بحثآزادي،پلورالیسموتنوع


نحوۀمديريتدرصداوسیمابازمی
گفتمانیدرتلويزيوناينستاگرامی،درمقابلمحدوديتها ،خطقرمزها و گفتمان رسمی
صداوسیما،مهمترينويژگیسیاستیاينرسانۀاجتماعیعنوانشدهاست.خالصۀنظرات
کارشناساندرجدولزيرآمدهاست :
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جدول  .0ویژگیهای تلویزیون اینستاگرامی در مقایسه با ویژگیهای صداوسیما
انواعویژگیها 


ویژگیهایذاتی 


تلویزیوناینستاگرامی 

صداوسیمایج.ا.ا 

محتوايکاربر-تولید 

تولیدحرفهاي 


زمانومکانمنعطفتر 

تجربۀ

زمانومکانثابتومحدود 

تماشادرخلوتباحفظحريمشخصی 

تماشايعمومیوخانوادگی 

امکانارتباطبیواسطهکاربرانبامخاطبان


ارتباطيکسويهصداوسیمابا


ومشتريان 

مخاطبان 

ويدئوهايغیرحرفهايبافرمياساخت

ضعیف 
امکانديدهشدنوکسبشهرتبراي

دروازهبانیوکنترلرسانهبرشهرت


عموم 

افراد 

بیانآزاد،متنوعوبامحدوديتهايکم 

ویژگیهایسیاستی

(خطمشی) 


برآیندویژگیها 


هايحرفهايوباکیفیت 


برنامه

بیانگزينشیوبامحدوديتهاي

بیشتر 

تجربۀتولید،مصرفوانتشارمحتواهاي

ضرورترعايتخطقرمزهاو


ممنوعه 

دستورالعملها 


هاوگفتمانهاي

مورداستفادۀافراد،گروه

ترويجوتحکیمگفتمانرسمی

محذوف 

حاکمیت 

لحنوشیوۀبیانغیررسمی 

لحنوشیوۀبیانرسمی 

اقبالروزافزونکاربرانايرانی 

چالشحفظعالقهواعتمادمخاطبان 

بحثدوم،اهمیتتلويزيوناينستاگرامیوپیامدهايآندرايراناست.دراينبحث،به
داليل اينکه چرا بايد تلويزيون اينستاگرامی را جدي گرفت و در سیاستگذاريها و
ريزيهاي رسانهاي آنرا در نظر داشت پرداخته شد .از نظر متخصصان ،تلويزيون
برنامه 

اينستاگرامی،همگامبا تغییراتپارادايمیدربازارتولیدومصرفمحتوايتصويريپابه
عرصۀ اين رقابت گذاشته است .اين تغییرات پارادايمی ،شامل بصري شدن محتواي
رسانه اي،موبايلیشدنيامصرفرسانهرويتلفنهمراههوشمند،مردمیياکاربر-تولید

شدنمحتوا،افزايشتماشايويدئوهايآنالينوکاهشتماشايتلويزيونپخشگسترده
بودهاست.اينرسانۀاجتماعیمبتنیبرتصوير،همچنین،باارائۀقابلیتهايمختلفمانند
پست ،استوري ،اليو و تلويزيون ،به جذب و وفادارسازي کاربر کمک کرده و جايگاه
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مناسبیدربازاررقابتشبکههاياجتماعیبرايخودايجادکردهاست.نکتۀپايانیومهم
نیز فیلتر نبودن اين شبکه در ايران ،در کنار فیلتر بودن ساير شبکههاي پرطرفدار مانند
فیس بوک،تويیترويوتیوباستکهاينستاگرامرابهاولینشبکۀاجتماعیپرطرفداردر

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


ايدرجهان،قابلیت

رفرسانه
مص
ايبهاينستاگرامبخشیده،فضايرسانهايکشورراتحتتأثیرقراردادهوبرفعالیت


ويژه
سايررسانههاازجملهصداوسیماهمتأثیرگذاشتهاست .
جدول  .5اهمیت شبکۀ اجتماعی اینستاگرام در جامعۀ ایرانی
دالیلاهمیتاینستاگرام 

پیامدها 

شرح 
بصريشدنمحتوايرسانهاي 

موبايلیشدنيامصرفرسانهرويتلفنهمراه

هماهنگیباروندتحوالت

هوشمند 

مصرفرسانهايدرجهان 


مردمیياکاربر-تولیدشدنمحتوا 
افزايشتماشايويدئوهايآنالينوکاهش
تماشايتلويزيونپخشگسترده 

ارائۀقابلیتهايمختلفدر

يکپلتفرم 
فیلترنبودندرايران 

مانندپست،استوري،اليوو IGTV

 برخورداريازقدرت
رسانهايويژه 

تأثیربرفضايرسانهاي


کشور 
 تأثیربرنقشوجايگاه
صداوسیما 

درکنارفیلترينگفیسبوکويوتیوب 

محور دوم :فرصتها و تهدیدهای تلویزیون اینستاگرامی برای صداوسیما
دراينمحور،چندبحثمطرحاست.بحثاولاينکهآياتلويزيوناينستاگرامیتهديدي
جديبرايصداوسیماهستياخیر.دراينزمینه،دودستهاستداللازسويکارشناسان
مطرح شد است .استداللهاي مؤيد وجود تهديد جدي ،بیشتر ناظر به محدوديتهاي
محتوايی صداوسیما ،اعتبار اجتماعی و نیاز اقتصادي آن است .استداللهاي منکر وجود
تهديدجدي ،بیشترناظربهتفاوتساختاريرسانۀتلويزيونوشبکههاياجتماعی مجازي
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ايياآماتوربودنويدئوها،تفاوتدرنوعمخاطب

استکهموجبتفاوتدرمیزانحرفه
ومحتوامیشود .

جدول  .7تهدید بودن یا نبودن تلویزیون اینستاگرامی برای صداوسیما
دودیدگاه 

شدتتهدید 

دستۀاول 

جدياست 

دستۀدوم 

جدينیست 

استداللها 

-

آزادي محتوايی تلويزيون اينستاگرامی و فراتر رفتن از خط قرمزهاي

صداوسیما
-

محبوبیتنداشتنصداوسیمادرجامعه

-

رقابتدرجذبآگهیهايبازرگانی 

-

بهدلیلتفاوتدرنوعمحتوا(محتواي حرفهايو فاخرصداوسیمادر

برابرتولیداتآماتوريشبکههاياجتماعی)

-

بهدلیلتفاوتدرنوعپلتفرم(تلويزيوندربرابرشبکۀاجتماعی) 

-

به دلیل تفاوت در نوع مخاطب (تفاوت مخاطبان صداوسیما با

اينستاگرام) 

بحثدوم،دربارۀفرصت هايتلويزيوناينستاگرامیبرايصداوسیماست.درپاسخبهاين

پرسش،دودستهازنظراتدرمیانکارشناسانقابلتشخیصاست.دستۀاول،نظراتیکه

استفاده از اين سرويس جديد را به مثابه فرصتی کاربردي براي ارتقاء کیفی و کمی
تولیدات سازمان صداوسیما می دانند .دستۀ دوم ،نظرات کارشناسی مبنی بر اينکه
فرصتهاي تلويزيون اينستاگرامی را نبايد تنها به زمینهسازي مستقیم براي فعالیت

صداوسیما محدود کرد .بلکه اگر کاربري اين سرويس به تحقق اهداف غايی سازمان
صداوسیماـيعنیحفظ،تداوم واعتالينظامجمهورياسالمیايرانـکمککند،در
واقع،خودبهمثابهفرصتبرايصداوسیمااست .
جدول  .0فرصتهای تلویزیون اینستاگرامی برای صداوسیما
ازطریق

انواعفرصت

تولیددربرنامهسازي 

استفادهازمحتوايکاربر-
فرصتهايکاربرديبرايارتقاءتولیداتصداوسیما


گسترشتعاملبامخاطب
تبلیغومعرفیبرنامهها
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ازطریق

انواعفرصت
استعداديابی

شناختافرادوکارشناسانجديد
تحلیلوارزيابیمخاطبان/نظرسنجی
کمکبهحکمرانیخوب 
تنوعدرسپهررسانهايايران

ايجاد
ايجادتعادلمیانفرهنگرسمیوعمومی
فرصتهايغايیبرايحفظواعتالينظامج.ا.ا 


ارتقاءسوادرسانهايجامعه

افزايشکیفیتبرنامههايصداوسیما
کاهشفشاروتقاضابرايتأسیستلويزيونخصوصی
بستريبرايفعالیتهايتبلیغاتی

کمکبهايجادرسانهبهعنواندانشگاهعمومی


بحثسوم،ناظربهتهديدهايتلويزيوناينستاگرامیبرايسازمانصداوسیماست.ازنظر
کارشناسان ،سه مورد از مهمترين تهديدهاي تلويزيون اينستاگرامی براي صداوسیما
عبارتانداز :

« -۲ايجاد چالش براي انحصار صداوسیما در پخش محتواي تصويري» يا پخش
ويدئو بدون نیاز به کسب مجوز و نظارت صداوسیما چه بهصورت زنده يا تولیدي و
درنتیجه،تضعیفجايگاهصداوسیمادرساختارقدرتوادارۀجامعه .
 -۱کاهش درآمد از محل آگهی به دلیل ريزش بخشی از مخاطبان .اگرچه
عنوانيکرسانۀجمعیباتولیداتحرفهايوپخشفراگیررايگاندرسراسر


صداوسیمابه
کشور ،همواره بخشی از مخاطبان خود را حفظ خواهد کرد ،اما همانطور که در
بخش هايقبلذکرشد،تماشايويدئوروياينترنتدرهمۀجهانازجملهدرايرانروبه
افزايش است و بخشی از کاربران ،زمان بیشتري از تماشاي تلويزيون را صرف اين امر
هايبازرگانینیزازطريقسرويسهاي

میکنند.بههمیندلیل،بخشیازتبلیغاتوآگهی

هاياجتماعیمجازيپخششدهودرآمدصداوسیماازاينمحلراکاهش

ويدئويیشبکه
میدهد .
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تهديدفرهنگوزبانرسمی.بدينمعنیکهفرهنگرسمیمجازازديدگاهنظام

 -3
عنوانيکیازمأموريتهايخوددرپیتحکیموترويجآنبودهاست،به

کهصداوسیمابه
دلیلنبودفرايندهاينظارتیوکنترلیدرتلويزيوناينستاگرامیتهديدمیشود.اينمورد،

مشابه دستۀ دوم نظرات در مورد فرصتهاست که مستقیماً تهديدي براي سازمان
صداوسیمانیستامارسیدنبهاهدافغايیصداوسیمارامشکلمیکند .

جدول  .2تهدیدهای تلویزیون اینستاگرامی برای صداوسیما
ازطریق

انواعتهدید

نقضانحصارسازماندرتولیدوپخشبرنامۀتلويزيونی 
ايجادچالشبرايانحصارصداوسیما

نقضانحصارپخشزندهتلويزيون
ضعیفنمودنجايگاهواقتدارسازمانصداوسیمادرساختارقدرت
جذابیتبیشترتلويزيوناينستاگرامیبرايبخشیازمخاطبان 
ريزشبخشیازمخاطبانصداوسیما
کاهشاعتبارصداوسیمانزدمخاطب

کاهشدرآمدازآگهیبهدلیلريزش

رقابتبرسرآگهیهاوتبلیغات


مخاطب 

کاهشدرآمدصداوسیماازمحلآگهیودچارشدنبهمشکالت
اقتصاديبیشتر 
هايصداوسیمابهابتذالرسانهايبراي

کشیدهشدنمحتواي 
برنامه
جذبمخاطب 
ضدفرهنگبودنبرخیمحتواهاياينستاگرام 

تهديدفرهنگوزبانرسمیايران 

رواجزبانوفرهنگغیررسمی
نمايشمحتواهايغیرمجاز(اخالقیوعرفی)

محور سوم :راهبردهای ممکن در مواجهه با تلویزیون اینستاگرامی
کارشناسانبراينباورندکهبراساسرويکردبهفضايمجازيورسانههايجديد،دوراه

کلیبرايمواجههباتلويزيوناينستاگرامیوجوددارد.راهاول،تکراروتداومراهبردهاي
رواجدادن پلتفرمهاي داخلی» که اغلب آنرا
قبلی ،از جمله «فیلترينگ اينستاگرام» و « 
دانند.راهدوم،سیاستگذاريمناسببرايدورانجديدکه


وناکارآمدمی
شکستخورده
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نامیدکهبهمعنايپذيرشتحوالتوفناوريهاي

سیاستگذاريهمگرا»۲

توانآنرا«


می
ايوادغامآنبانظامرسانهايموجوداست.بهتعبیرهاروارد،۱ديگراستفادهاز


جديدرسانه
رسانهاي کافی نیست .بهعنوان مکملی براي سیاست رسانهاي
انواع سنتی سیاستهاي  
جامعه،نیازبهسیاسترسانهاي«خُردتر»يکهمناسبجامعۀمدنیباشد،روزبهروز

«کالن»
بیشتراحساسمیشود(هاروارد .)3۱2:۲333،

گذاري،ازنظرکارشناسان،عبارتاندازتغییررويکردبه


هايايننوعسیاست

مصداق
رسانه هاياجتماعیازسیاسیبهاقتصاديبادرنظرگرفتنمنافعملی،انصرافازتسلط
همهجانبه بر تمام ابزارهاي ارتباطی و رسانههاي اجتماعی ،انطباق و همآفرينی با

فناوريهاي نو ،پذيرش همزيستی رو به رشد محتواهاي رسانهاي آماتور ،پرهیز از نگاه
هاياجتماعیونگاهبهاينستاگرامبهعنوانيکبازار


محوربهرسانه
طرد،انکاروآس 
یب
جايرقیبانگاري .

دسترسیبهمخاطببه
جدول  .6راههای پیش رو در مواجهه با تلویزیون اینستاگرامی

مسیر
اول 

راههایپیشرو

تکراروتداومراهبردهايقبلی

مصداقهایاصلی 


علتشکست

فیلترينگاينستاگرام 

دورزدنفیلترواستفادهازفیلترشکن 

رواجدادنپلتفرمهايداخلی


بیاعتماديمردموعدماستقبال 


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

مخاطبشناسیوتولیدمحتوا 

بازنگريجديدرقواعد،ساختارو
تغییررويکردبهرسانههاياجتماعیازسیاسیبهاقتصاديبادرنظرگرفتن
سیاستگذاريمناسببراي

مسیر
دوم 

دورانجديد(همگرا)

منافعملی 
غلبهبروسوسهسلطههمهجانبهبرتمامابزارهايارتباطیورسانههاياجتماعی

آفرينیبافناوريهاينو


انطباقوهم
محتواهايرسانهايآماتور

پذيرشهمزيستیروبهرشد
محوربهرسانههاياجتماعی


پرهیزازنگاهطرد،انکاروآسیب
جايرقیبانگاري


عنوانيکبازاردردسترسمخاطببه

نگاهبهاينستاگرامبه

1. convergent policies
2. Hjarvard
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در ادامه ،موضوع راهبردها و اقدامات پیشنهادي براي صداوسیما بر اساس رويکرد
سیاستگذاري همگرا» ،موردبحث قرار

سیاستگذاري مناسب براي دوران جديد» يا «

«
گرفتهکهشاملچهارمحورکلیاست :
 .۲حضور حرفهاي در فضاي رسانههاي اجتماعی و تبديلشدن به يک رسانۀ
مولتیپلتفرم

 .۱تقويتنقاطقوتخود
 .3استفادهازتلويزيوناينستاگرامیبرايتعاملبیشتربامخاطب
 .1جذبمخاطبوجلباعتماداو
جدول  .3راهبردها و اقدامات پیشنهادی برای سیاستگذاری صداوسیما در مواجهه با رسانههای
جدید


اقداماتپیشنهادی

راهبردپیشنهادی

ضرورتتهیۀپیوستفضايمجازيبرايهمۀتولیداتسیما 
حضورحرفهايدرفضاي

يکم 

رسانههاياجتماعیو

تبديلشدنبهيکرسانۀ

مولتیپلتفرم


آموزشمهارتهايالزمبهنیروها

کاهشنیروهاياداريوتقويتتهیهکنندگان

تشويقمحتواهايمطلوبوتنبیهوجريمهمحتواهاينامطلوبباهمکاري
پلیسفتا
توسعهفناوريهايانتشارتصاويرتلويزيونیباکیفیت

انتشاراخبارمعتبروموثق 
تهیهگزارشهايتحقیقی

هايحرفهايباجذابیتبصريباال

تولیدبرنامه

دوم 

تقويتنقاطقوتخود 

بازنمايیمناسباقشارمختلف(بهويژهضعیف)جامعه
برنامهسازيمناسببرايکودکانونوجوانان

میداندادنبهبرنامههايموفقومحبوبمثل«»3۱

برنامههايپرطرفدار
ايجادصفحۀهواداران 
توسعۀدايرۀشمولیت 

سوم 

)درنقشمکملبرنامههاي

استفادهازتلويزيوناينستاگرامی استفادهازظرفیتمحتوايکاربرتولید(UGC
حرفهاي

برايتعاملبیشتربامخاطب 
استفادهازکالندادههايشبکههاياجتماعیبراينظرسنجیونیازسنجی
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اقداماتپیشنهادی

راهبردپیشنهادی
مخاطبان

پیشگرفتنفضايگفتمانیوسیعتر 
بازگرداندناعتمادمخاطبباتجديدنظردررويکردهايسیاسی
پیداکردنماهیتتعاملیتر

توجهبهذائقۀتغییريافتۀمخاطبان
بازومردمگرا

سويبرنامهسازيمنبع-


حرکتبه
محورمانندرئالیتیشو،


هايمخاطب

ژانرهاوفرم
تولیدبرنامهدر
چهارم 

جذبمخاطبوجلباعتماد
او 

گزارشهايشهروندي

تنوعبخشیبهبرنامهها

تولیدمحتوايفاخر
استفادهازافرادمحبوبمخاطبانبهعنوانمجرييامیهمان

راهدادنبههنرمندانخوشذوقوفرهیختۀداخلوخارج

چهرهها،صداهاومحتواهايبه
بهرهگیريازظرفیتگسترده 

راندهشده
حاشیه 

هايگفتگومحورصريحوبیپردهبااجرايیغیررسمی

تولیدبرنامه

محور چهارم :موانع سیاستگذاری همگرا و اقدامات مناسب
متخصصان ،موانع و محدوديتهاي صداوسیما براي سیاستگذاري مناسب براي دوران
جديد(همگرا) واجراياقداماتمتناسب برايتحققآنسیاستهارابهدودستۀکلی
تقسیمکردند.موانعبرونسازمانی،شاملانتظاراتیاست

درونسازمانی»
برونسازمانی»و« 
« 
که به لحاظ قانونی و سیاستگذاري کالن نظام ،از صداوسیما وجود دارد؛ همچنین،
مواضعتنگنظرانهومقطعیبرخیمقاماتومسئوالندربارۀفضايمجازيورسانههاي

ايازموانععملکردحرفهايسازماندانسته

اجتماعیونبودقانونجامعبرايفعالیت 
رسانه

شدهاست .
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موانعدرونسازمانینیزشاملگرايشبرخیمديرانومسئوالنسازمانبرايکنترلهمۀ

فعالیتهاي رسانهاي در کشور ،ساختار سازمانی سنگین و غلبۀ نیروي انسانی اداري بر
برنامهسازانخالقومشکلتخصیصکارآمدبودجهاست .

جدول  .5موانع سیاستگذاری مناسب (همگرا) در مواجهه با تلویزیون اینستاگرامی
شرح

نوعمانع

برخیسیاستهايکالنکشورواسنادباالدستی 

انتظاربرخیمسئوالنازصداوسیمابرايترويجانحصاريگفتمانرسمی
تعارضاتقانونیدربارۀمسئولیتهايسازمانصداوسیماوسايرنهادها

موانعبرونسازمانی


مواضعانکاريوانتقاديبرخیمسئوالنکشورنسبتبهفضايمجازي
هاو)...برتصمیمسازي


اثرمحدودکنندۀمسائلومشکالتکالنکشور(تحريم،بحران
درست
هايرسانهايمختلف

نبودقانونجامعبرايفعالیت
فاصلۀزيادمیانتلقیمسئوالنومردمازرسانههاياجتماعی

وسوسۀبرخیمديرانصداوسیمادرتسلطبرهمۀابزارهايارتباطیورسانههاياجتماعی 

موانع
درونسازمانی


رقیبانگاريرسانههاياجتماعیتوسطبرخیمسئوالنصداوسیما

اولويتدادنبهنظراقلیتیازمخاطبانبهجايعموممخاطبان
عدمچابکیسازمانبرايسازگاريباتغییراتمحیطیونوآوريها

ساختارپیچیده،سلسلهمراتبی،کارمندمحوروپرهزينهصداوسیما

محور پنجم :آیندة صداوسیما
آيندۀصداوسیمابهعنوانيکتلويزيونپخشمستقیمويکرسانۀجرياناصلیدرجامعۀ

هاوسیاستگذاريهايايندوره،میتواندبه

درحالتحولايرانی،براساستصمیمسازي

دوشکلمتفاوتبروزکند.کارشناسانبراينباورندکهدرصورتتداومسیاستهاي

انکاريوتهديدانگارفعلی،ورشکستگیاقتصادي،اجتماعیوسیاسیدرانتظارآنخواهد
بود؛ اما در صورت دريافتن اهمیت زمان حاضر و پیش گرفتن سیاستهاي فرصتگرا
تواندجايگاهیبهعنوانيکرسانۀمحبوبو


صداوسیمامی
اي ،
مبتنیبرهمگرايیرسانه 

معتبربامخاطبانفعالوعالقهمندرابهدستآورد .
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جدول  .9آیندة صداوسیما بر اساس نوع مواجهه با فناوریهای جدید ارتباطی
پیامدها 

براساسنوعانتخابمسیر

مشکالتجديبهدلیلريزشمخاطبوکاهشسطحتعامل 
ازدستدادنجايگاهخوددرجامعهکهبهمددانحصار
دستآمدهاست
به 

درصورتتداوموضعفعلی

ورشکستگیاقتصادي
پذيرشديرهنگامتغییراتوپرداختهزينههايبسیارسیاسی،

اقتصاديواجتماعی
حفظجايگاهوحجمبازارفعلیبهدلیلنیازبهدسترسیهايخاص

صداوسیما
ها،کاهشمحدوديتهاو


ترشدن،گشودنچارچوب

تعاملی

درصورتهمگرايیوهماهنگیبا
تحوالترسانهاي 


پذيرشکمشدنتسلط 
افزايشتعاملوبهادادنبیشتربهمخاطبفعال
توجهبهنیازمخاطبومصرفرسانهايجوانان

استفادهازنیروهايخالقبرايفعالیتهدفمندودرآمدزا

بحث و نتیجهگیری
ها،فضايرسانهايقبلی راکه بر

ظهور شبکههاياجتماعیمجازي وخدماتمتنوعآن
کلیتغییردادهوسیاستگذاري

محوررسانههايجمعیپخشگستردهشکلگرفتهبود،به

جديدومتناسببااينفضايجديدرابرايفعاالنعرصۀرسانهضروريساختهاست .
همانطور که در بحث سبک زندگی موبیتال اشاره شد ،در سبک زندگی جديد،

ايانجاماموربهکارمیگیرند.در

کاربران،تلفیقیازروشهايموبیتالوغیرموبیتالرابر
موردمصرفتلويزيونپخشگستردهواينترنتینیزبهمانندسايررسانههايقديموجديد،

مصرفترکیبیازانواعرسانههاموردنیازواقبالکاربراناست؛بنابراين،اينفرضکهبا
هايقديمیترازبینمیروند،منتفیاست .

ورودرسانههايجديد،رسانه
اگرچهبهاعتقادبرخیکارشناسان،بهدلیلتفاوتدرنوعرسانه،نوعمخاطبونوع
محتوا،ايندورسانه به طورطبیعیرقیبهم نیستنداماازاين نکتهنبايدغفلت کردکه
مصرفويدئووبرنامههايتلويزيونی،هرچهبیشتربهسمتمصرفاينترنتی(استريم)پیش
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میرود.طبقآمار6۱،۲درصدازکلترافیکاينترنتمصرفیجهاندرسال،۱۱۲3صرف

تماشاي ويدئو شده است .محتواي رسانههاي جديد ،اگرچه غیرحرفهاي و کاربر-تولید
است ،روزبهروز بیشتر موردتوجه کاربران قرار میگیرد؛ اما نکتۀ مهم در زمینۀ تفاوت
هايجرياناصلیبهويژهصداوسیمايايران،آزاديو

محتوايیشبکههاياجتماعیورسا 
نه
ويژهدرفضايرسانهايايرانبرايمخاطبجذاب


تنوعمحتوايیوگفتمانیآناستکهبه
است .
بسته به نوع نگاه و تعیین خطمشی ،تلويزيون اينستاگرامی ،براي صداوسیماي
تواندبهمنزلۀفرصتوياتهديدباشد.اگرفرصترابهمعناي


جمهورياسالمیايرانمی
ايجاد ظرفیت براي انجام بهتر مأموريتها در نظر بگیريم ،از نظر کارشناسان ،شبکۀ
اجتماعیاينستاگرامبرايصداوسیمابیشتردرحکمفرصتاست؛چراکههمبهمثابهيک

تواندپیامهاوتبلیغاتخودرادرآنجاعرضهومخاطب


بازاراستکهرسانۀملینیزمی
جديد جذب کند .همچنین ،تعامل بهتر با مخاطبان ،نظرسنجی و نیازسنجی ،استفاده از
محتواهايکاربر-تولیددربرنامهسازيواستعداديابی،ازفرصتهايشبکۀاينستاگرامبراي
رسانۀملیاست .
از سوي ديگر ،وجود تلويزيون اينستاگرامی و ساير رسانههاي اجتماعی ،در
درازمدتمیتواندبهتحققاهدافغايیصداوسیمامانندکمکبهحکمرانیخوب،پاسخ
بهنیازهايارتباطیجامعهوايجادرضايتازطريقتنوعوتکثررسانهايياريرساندوبه

ايجادتعادلمیانفرهنگرسمیوعمومی،ارتقاءسوادرسانهايجامعهوافزايشکیفیت

برنامههايصداوسیمامنجرشود .

مهمترين تهديدي که تحوالت رسانهاي و ظهور خدمات جديد رسانهاي میتواند

براي يک رسانۀ قديمی داشته باشد ،تضعیف جايگاه و اعتبار اجتماعی ،کاهش نفوذ بر
افکارعمومی،کاهشدرآمدازمحلآگهیيامنابعديگراست؛اماهمانطورکهدرمتن

مقاله اشاره شد ،اين تهديدات جديد و مختص تلويزيون اينستاگرامی نیست .افزايش
هاينظامهاي


دسترسیکاربرانبهمحتوا،افزايشرقابتوکاهشانحصار،ازجملهچالش
1. smallbiztrends.com
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هنجاري حاکم در میان مرزهاي هر کشور است که از پیامدهاي همگرايی رسانهاي
عنوانشده است .بیش از  ۱۱سال است که با دسترسی شهروندان به تلويزيونهاي
ها،وبالگهاوشبکههاياجتماعیمجازي

ايفارسیزبانواينترنتاعمازوبسايت


ماهواره
ايگستردهتر ومتنوعتر شده است.همچنین در سالهاياخیر در


تدريج،فضايرسانه

به
ايران،شبکۀ نمايش خانگی،تلويزيونهايپروتکلاينترنت( )IPTVوخدماتويدئوي
هاياجتماعی،بهعنوانرقبايجدي

درخواستی()VODنیزدرکنارفضايمجازيوشبکه
صداوسیمابهويژهدرزمینۀسرگرمیمطرحهستند .

يافتنراهبردمناسببرايصداوسیمادرگرواينپرسشاستکهچرااينفضاهاو
زبانبیگانهبهمثابهفرصتیبراينفوذو


هايفارسی

ايبرايتلويزيون

خدماتجديدرسانه
تعامل بیشتر است اما براي صداوسیما بهمثابه تهديد تلقی میشود؟ اين امر ،نشانۀ
گذارينامناسبیاستکهبافضايجديد،متنوعورقابتیرسانهايناهمخواناست .


سیاست
راديووتلويزيوندرايرانزيستحکومتیداردومردمآنراتجسميافتۀحکومت

میپندارند؛ چنانکه خود آنها نیز خود را «صداوسیماي نظام» معرفی میکنند

).اينامر،شرايطرابرايسازمانصداوسیمابهويژهدرمواجهه

(گرامیاننیک3۱6:۲333،

ترمیکند .
باتحوالتسیاسی،اجتماعی،فرهنگیوارتباطاتیدشوار 
جايگاهحقوقی،اهدافومأموريتها،

صداوسیمايجمهورياسالمیايرانبهواسطۀ

سطح پوشش ،بزرگی سازمان و هزينههاي باال ،نیازمند توجه به تحوالت رسانهاي در
روزرسانیسیاستهاواتخاذراهبردهايمؤثراست.تحوالترسانهاي(ازجمله


جريانوبه
اضافهشدنتلويزيوناينستاگرامی)،تغییراتاجتماعیوجمعیتی(جمعیتجوانوبومیان
ديجیتال) ،تغییر در انتظارات ،نیازها و سبک زندگی شهروندان (زندگی موبیتال)،
دهندۀايناستکهزمانتحولدرسیاستگذاريوطراحیراهبردهاياساسیدر


نشان
سازمانصداوسیمافرارسیده است.سیاستگذاريمطلوباين دوران،در اينپژوهش،
سیاستگذاريهمگرا»نامیدهشدهاست .

«
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طبقديدگاهمتخصصان،بازنگريدرقواعد،ساختار،مخاطبشناسیوتولیدمحتواي

سیاستگذاري همگرا» ست؛ در همین راستا ،ضروري است

صداوسیما ،از الزامات «
هاياجتماعیازنگاهطرد،انکاروآسیبمحور(راهبردهاي

رويکردصداوسیمابهرسانه
انفعالی و واکنشی) به انطباق و همآفرينی با ظرفیتهاي جديد رسانهاي تغییر کند؛
هاياجتماعیحضورحرفهايداشتهوبهيک

صداوسیمابايدبیشازپیشدرفضايرسانه

رسانۀمولتی پلتفرمتبديلشود؛جذبمخاطبوجلباعتماداو،تقويتنقاطقوتخودو

استفاده از ظرفیت تلويزيون اينستاگرامی براي تعامل بیشتر با مخاطب نیز از ديگر
راهبردهايپیشنهادياست .
اما مهمترين اصل براي موفقیت اين راهبردها ،پذيرش سپهر رقابتی جديد و
سیاستگذاري بر مبناي واقعیتهاي موجود است .بدين معنی که صداوسیما و نهادهاي

باالدستیبپذيرندکهدرفضايرسانهايجديد،صداوسیما،تنهايکیازبازيگرانعرصۀ

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

رسانه اي ،خبري ،سرگرمی و همچنین جذب آگهی بازرگانی و تبلیغات دارد؛ بنابراين

شدنبهيکرسانۀحرفهايمستقلواستفادهازتمامی


عنوانيکراهبرداساسی،تبديل

به
فرصتهاوظرفیتها(ازجملهتلويزيوناينستاگرامی)برايتحققاينهدفاهمیتزيادي

دارد.تنهادراينصورت،صداوسیمامیتواندبهاهدافسیاسی،اقتصاديواجتماعیخود

يافتهوچشماندازروشنیبرايآيندهبیابد .


دست

پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادهای علمی
 فهم و تحلیل فضا و سیاستهاي رسانهاي هیچ کشوري ،بدون توجه به جريانهايقدرت و ضدقدرت در آن جامعه امکانپذير نیست؛ بنابراين ،پیشنهاد میشود مطالعۀ
فرصتها و تهديدهاي رسانههاي جديد براي صداوسیما با توجه به روابط و مناسبات

قدرتدرجامعۀايرانیصورتگیرد .
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درزمینۀسیاستگذاريهمگراونحوۀمواجههبارقابتیترشدن

 انجاممطالعاتتطبیقیفضايرسانهايودسترسیبهخدماتارتباطیجديددرکشورهايیباشرايطاجتماعی-

فرهنگیمشابهايرانبرايتدوينسیاستگذاريجديدمفیداست .

 با توجه به اينکه شبکۀ نمايش خانگی ،تلويزيونهاي پروتکل اينترنت ( )IPTVوخدمات ويدئوي درخواستی ( )VODنیز در کنار فضاي مجازي و شبکههاي اجتماعی،
رقباي جدي صداوسیما محسوب میشوند ،پژوهش جداگانهاي در مورد فرصتها و
گذاريرسانهايدرايرانکمکمیکند .


هابهسیاست

تهديدهايآن

پیشنهادهای سیاستی
)،برخیويژگیهايذاتیوسیاستیموجب

 باتوجهبهيافتههايپژوهش(جدول۲و۱اقبال روزافزون کاربران به تلويزيون اينستاگرامی شده و عالقه و اعتماد مخاطبان به
صداوسیماراباچالشمواجهکردهاست؛بنابراين،بازنگريدرسیاستهايصداوسیمابر
اساسفرصتهاوتهديدهايناشیازايننوعخدماتارتباطیجديدضرورياست .

براساسيافتههايپژوهش(جدول1و،)2تلويزيوناينستاگرامیدرعینتهديدشرايط

 نسبتاًانحصاريتلويزيونودرآمدهايتبلیغاتیوتجاريآن،میتواندحاويفرصتهاي
کاربردي برايارتقاءتولیدات صداوسیما وفرصتهايغايیبرايحفظ واعتالي نظام
با شد؛بنابراين،نبايدصرفاًبهچشمرقیبوبانگاهحذفومسدودسازيبهآننگريسته
شود .
 بر اساس يافتههاي پژوهش (جدول  ،)8اتخاذ راهبردهاي پیشین نظیر فیلترينگهاياجتماعیخارجیوترويجپلتفرمهايداخلی،موقتیوناکارآمداستوالزم

شبکه
است با چشماندازي بلندمدت ،سیاستگذاري همگرا متناسب با فضاي رسانهاي جديد
صورتگیرد .
 بر اساس يافتههاي پژوهش (جدول  ،)۲بهمنظور عملکرد بهتر صداوسیما در فضايرقابتی جديد ،راهبردهايی مانند جلب اعتماد مخاطب ،حضور حرفهاي در رسانههاي
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هرهگیري از ظرفیت تلويزيون
اجتماعی و تبديلشدن به يک رسانۀ مولتی پلتفرم ،ب 
اينستاگرامیدرجهتتعاملبهتربامخاطبازسويمتخصصانپیشنهادشدهاست .
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