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کلیدواژهها :همگرایی رسانهای ،فضای مجازی ،تولیدمحتوا ،صداوسیما.
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مقدمه
همگرايی رسانهاي تحولی اساسی است که فضاي صنعت رسانه را در قرن حاضر تحت
هايرسانهاي،


سازمان
هايرسانهاي ،

تأثیرخودقراردادهاستوموجبتحولدرفناوري
همگرايیدرقلبانقالبرسانهاي

ايومخاطبانرسانههاشدهاست.


ايرسانه

کارحرفه
امروز قرار دارد .اينترنت با افزايش کانالهاي ارتباطی خود پیوند خوردهاست و در
مسیرهاي جديدي از رايانههاي شخصی تا ،PDA2موبايل ديجیتالی ،ضبط ويدئوي

ديجیتالی ،ماهوارهها و  ...توسعه يافته است .تاکنون در طول تاريخ ،تکنولوژي چنین
پیشرفتیرابهخودنديدهاست؛پیشرفتیکهازآن،باعنوانرنسانسديجیتالیيادمیشود.
همگرايی رسانه فرايندي مداوم و در حال پیشرفت است که تمامی حوزههاي مرتبط با
شود(شاهقاسمی.)33:2396،

رسانه،ازجملهمحتوا،فناوري،صنايعومخاطبراشاملمی
ازهمینرو،ارتباطاتدرسیرتاريخیخودازانتشارکالمیتاچاپروزنامهوتوسعه
راديووتلويزيون،اکنونباپديدهاينترنتمواجهشدهاست.قبلازظهوراينترنت،راديوو
تلويزيونبهعنوانابزارهايارتباطیالکترونیکیدرمقايسهباچاپوکتابتکهعمريبه

شدند،ولیامروزهباورودرسانههاي


اينومحسوبمی

قدمتچندينسدهداشت،رسانه
نوين و در پرتو تحوالت ديجیتالی و الکترونیکی در عرصه رسانهها در زمره رسانههاي
گیرند(البرزيدعوتی .)1:2392،


سنتیجايمی
خصوصاينترنتوورودشبکههاياجتماعیبه


هايمدرنوبه

باظهورفناوري
لذا
زندگی افراد نوع جديدي از روابط بینفردي شکل گرفته است که از آن به ارتباطات
مجازي تعبیر میشود .درواقع اين ارتباطات مجازي بینفردي در قالب شبکهسازيهاي
دهاند .ازاينرو شبکههاي اجتماعی بهعنوان
اجتماعی ،برپايه مشارکت همگانی بنا ش 
فضا هايی در دنیاي مجازي که براي ارتباطات میان افراد با سطوح گوناگون دسترسی

مکانیحاکمبراينترنتبرعاليقافرادوگروههابنیاننهاده


اندبهعلتبی

وجودآمده

به
فناوريهاي نوينارتباطیدردو

اند(ضیايیپرور.)14:2388،بههمیندلیلپیدايش


شده
ايرادرابعادمختلفزندگیانسانپديدآوردهاست .


دههگذشته،تحوالتگسترده
1. Personal Digital Assistant
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«همگرايی رسانهاي» ،يکپارچگی شبکههاي ارتباطی مختلفی است که تا پیش از
کردند.اينپديدهتنهافناوارنهنیستوپیامدهاي


صورتیمجزافعالیتمی

شدنبه

ديجیتال
اقتصادي ،اجتماعی و سیاسی گسترده آن بسیاري از محققان را واداشته است تا آن را
تغییريساختاريدرحوزهرسانهتلقیکنند.همگرايیشیوههايتولید،پخشودريافت
ترشدهبهطوريکهازعهده

تلويزيونراتغییردادهاست؛تولیدبرنامهکاريآسانتروارزان

آيد؛ساختارهايتولیدمحتوامنعطفشدهاندواينامکانفراهم

اينیزبر 
می

افرادغیرحرفه
آمده تا با اتصال به اينترنت از طريق وسايلی چون تبلت ،گوشیهاي همراه هوشمند،
تاپورايانههايخانگیبه برنامههايتلويزيونیدسترسیپیداکرد(کاستلز:2393،2


لپ
 .)262
ازطرفی،صداوسیمايجمهورياسالمیباتوجهبهرسالتآنولزومتوجهجديبه
مخاطبانخود و نیز باعنايت به اينکه ،ابزاري حاکمیتیاستفقط جنبهفرهنگی ندارد،
بلکه سازمانی سیاسی ،اقتصادي ،امنیتی ،اجتماعی و فرهنگی است که رسالتش محقق
فیکهامروزهرسانههاي

کردناهدافانقالبوحرکتدرجهتتکاملآناست؛اهدا
ايرادرتولیدمحتوايتأثیرگذاروسیاستگذاريدراينزمینهرادرهر


نوينبخشعمده
ايتشکیلمیدهند.دراينراستاصداوسیمايجمهورياسالمیايرانبايد

سازمانرسانه
بتواندبادرنظرگرفتناهدافورسالتاصلیخودموجباتهرچهبیشترتأثیرگذاريبر
مخاطبانبومیوجهانیخويشرافراهمنمايد .
لذا اين سازمان با بهرهگیري از راديو و تلويزيون بهعنوان دو رسانه ارتباطی نقش
مهمیدرعرصهرسانهايکشوربخصوصدرحوزهتولیدمحتواداشتهاستوبرايحضور

فعالدرعرصههايداخلیوبینالمللیابتدانیازبهشناختمسیرحرکتخودورسانههاي

نوينوسپسهمسووهمگراشدنباآنهادرحوزهتولیدمحتوادارد .

همچنین مخاطب در سپهر رسانهاي جديد فعال است و در حال حاضر با انواع
متعددي از رسانهها در ارتباط است ،يعنی تعدد و تکثر رسانهها باعث شده که مخاطب
امروزي خودش انتخابگر و تولیدکننده محتوا باشد ،بنابراين رسانه ملی براي اينچنین
1.Castells
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مخاطبیبايدمحتوايیراتولیدکندتابتواندآنرانگهدارد.براساسهمگرايیدوجانبه
میانرسانهملیورسانههايجديدشناختظرفیتهاوقابلیتهايهمديگرخصوصاًدر

حوزهتولیدمحتوامیتوانانتظاراثربخشیرادرحوزهجذبمخاطبشاهدبود .

برهمیناساساينتحقیقدرصدداستضمنتوجهبهاصلهمگرايیرسانهايبراي
تعاملدرحوزهتولیدمحتوايمشارکتی،تعاملدرحوزهمخاطبان،سیاستگذاريهادر

هايهمگرايی،بههمگرايیمیانرسانهملیورسانههايجديدو


حوزهتولیدمحتواوروش
ظرفیتها و قابلیتهاي هرکدام براي استفاده بهینه و شیوههاي براي تأثیرگذاري هرچه

بیشترصداوسیمابرمخاطبانملیوفراملیبپردازد .

مطالعات پیشین
همگرايیرسانهاي(رابطهتولیدمحتواي

روشندلوکوهی()2392درپژوهشیباعنوان«
اينترنتیتوسطکاربرانونحوهتماشايتلويزيون)»باروشپیمايشبهايننتیجهرسیدند
کهتولیدمحتوادراينترنتبا«دريافتچندقالبی»«،مشارکتجويی»و«فعالبودنمخاطب»
در تلويزيون را بطه مستقیم دارد و درنتیجه ،فرهنگ مشارکتی ،يک فرهنگ واحد در
رسانهها میباشد و ما با فرهنگ همگرايی رسانهاي روبهرو هستیم .رسانههاي مختلف به
سمت تداخل قالبها در يکديگر ،ترکیب با يکديگر و همکاري هر چه بیشتر با هم
باشندواينيکتحولاساساًفرهنگیاستکهدرناحیهمخاطبان،بافرهنگمصرف


می
ايمعرفیمیشود.


جديدرسانه
اکبرزاده جهرمی ( )2395در پژوهشی با عنوان «پیامدهاي همگرايی اينترنت و
گذاريرسانهايدرايران»بهايننتیجهرسیدهاستکهتغییردرفضاي


تلويزيونبرسیاست
ارتباطیباتغییراتاجتماعیگستردهتريدرهمهجوامعازجملهايرانهمراهبودهاست؛

ايشدنحرکتکردهاست،ارتباطاترسانهاي(از

چنانکهخانوادهايرانیبهسمتهسته

طريق تلفن همراه ،پیامک ،شبکههاي اجتماعی و  )...از ارتباطات چهره به چهره فزونی
گرفته و جماعتهاي متکثر واقعی و مجازي زيادي پديد آمدهاند که بهويژه از طريق
گونهايکهجامعه
کنندبه 


دهیمی

هاياجتماعیخودراسازمان

هايجديدوشبکه
رسانه
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دهد،تعدادرسانهها(مجازوغیرمجاز)وامکاندسترسی


وارخودراازدستمی

شکلتوده
يافتهتاآنجاکهعرضهبرتقاضاپیشیگرفته،رسانههاتاحدزيادي


شدتافزايش
بهآن 
هابه

از حالت يکسويه و عمودي خارجشده و بهسوي تعاملی شدن در حال حرکتاند،
مصرف رسانهها و حتی تلويزيون شکل فردي به خود میگیرد و کنترل زمان و مکان
مصرفونوعمحتوايمصرفیدردستمخاطبقرارمیگیرد.

سازمانهاي رسانه،

الوسون بردرز ( )1118در کتابی تحت عنوان «همگرايی و 
بهايننتیجهرسیدهاستکهسازمانهاي

(مطالعاتمورديدرپیشگامانهمگرايیرسانه)»
هاينرمافزاريو

ايديگرازهمگرايیشدهاندودرخواست


ايگذشتهواردمرحله

رسانه
سخت افزاريجديدناشیازنیازهاوموضوعاتجديدبودهاست.اينتحقیقکهمبتنیبر

مصاحبههايدقیق،مشاهداتمؤلف،اسنادداخلیوخارجیصورتگرفتهحاکیازآن

میباشد که فعالیتهاي آنالين شرکتها تعامل ،صدا و تصوير را بهعنوان مکمل

سیمووسايلجديدفرصتهايجديديرا


کنند.ارتباطاتبی
فعالیتهايآفالينمهیامی
بهعنوانالگوهايترجیحیارتباطاتاتخاذمیکنندبا
فراهمکردهاست.آنچهعموممردم 
آنچه هر رسانه ،ارتباط و سازمان ارتباطات مخابراتی میبايست بهدست آورد ،متغیر
مخالفیاست،يعنیناشناختههاومجهوالتمرتبطبانیازهاوعاليقبشر .

بامروريبرمطالعاتپیشین میتوان بهاين نتیجهرسیدکهتحقیقات انجامشدهدر
سطح ملی و بینالمللی بیانگر اهمیت موضوع همگرايی رسانهها است که موردتوجه
صاحبنظران نیز قرار گرفته است .تحقیقات انجامشده در خارج بیشتر به بعد

سیاستگذاري در همگرايی رسانهها و تغییر ساختارهاي موجود براي همگراشدن

رسانههايسنتی(راديووتلويزيون)وجديدتوجهکرده،درحالیکهتحقیقاتداخلیبیشتر
بههمگراشدنرسانهسنتی(راديووتلويزيون)وجديدومخاطبانجديدعصرهمگرايی
پرداختهاست .
لذاپژوهشحاضرباتوجهبهشناختسیاستگذاريدررسانهها،شناختويژگیها،

الزامات و پیامدهاي همگرايی و شناخت ظرفیتها و قابلیتهاي صداوسیما و فضاي
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مجازيدرحوزهتولیدمحتوا،درصددارائهراهکارهايهمگرايیبرايايندورسانهدر
حوزهتولیدمحتواازمنظرکارشناسانمیباشد .


مبانی نظری
فضای مجازی؛ ویژگیها و ظرفیتها
فضايسايبرکهدرايرانبهفضايمجازيترجمهشدهدرتعريفبرخینويسندگانعبارت


ايازارتباطاتدرونیانسانهاازطريقرايانهووسايلمخابراتیبدوندر


استاز:مجموعه
عبارتديگرمحیطالکترونیکیواقعیاستکهارتباطات


نظرگرفتنجغرافیايفیزيکی؛به
انسانیبهشیوههايسريع،فراترازمرزهايجغرافیايیوباابزارخاصخود ،درآنزندهو
مستقیمرويمیدهد«.قید»واقعیمانعازايناستکهتصورشودمجازيبودناينفضابه

واقعیبودنآناست؛زيرادراينفضانیزهمانويژگیهايتعامالتانسانیدر


معنايغیر
دنیايخارجنظیرمسئولیت وجود دارد.ضمن اينکهفضايسايبر واقعی ومستقیماست.
رو،تأثیروتأثربااليیدراينروابطرخمیدهد(طارمی .)2:2387،

ازا 
ين
درحالحاضرفضايمجازيباهماهنگیباسايرتکنولوژيهايموجودوابزارهاي
مختلف ارتباطی همانند تلفن ،موبايل ،فاکس ،ماهواره ،شبکههاي اجتماعی و ...توانسته
تريناينرسانههادربین


ترينوشناخته

يدکهمهم
يکساختارمنسجمارتباطیرافراهمنما
هايعمومی)وشبکههاياجتماعیهستند .

کاربرانايرانیوبالگها،ويکیها(دانشنامه
 پیشازهرچیزبايدتوجهداشتکهفضايمجازيامتدادوادامهفضايواقعیاست
ازيبسطدادهشده(خانیکی

کهتوسطفناوريهاينوينارتباطیواطالعاتیدرفضايمج
عبارتیديگرفضايمجازيرامیتوانفضايیتلقیکردکهواقعیت

وخجیر 4:2398،
).به
دارد چون اعمال انسان در اين فضا تأثیري واقعی دارد؛ براي مثال در آن پول جابهجا
دلبسته
میشود ،فعالیتهاي مديريتی از راه دور انجام میشود ،انسانها به همديگر  

میشوند و رشد علمی و اخالقی پیدا میکنند و ...بنابراين محیط مجازياي که با آن

سروکارداريمکامالًعینیاستوعملکردواثريواقعیدارد(سیاحطاهري .)35:2395،

 | 066فصلنامه مطالعات رسانههای نوين | سال هفتم | شمارة  | 52بهار 0033

نظریه همگرایی رسانه
پردازانهمگرايیرسانهاي،هنريجنکینز،محققآمريکايیاست


تريننظريه

يکیازمهم
که در بسیاري از آثار خود اين موضوع را به تفصیل شرح داده است .به زعم جنکینز،
«همگرايی رسانهاي چیزي بیش از تغییر تکنولوژي ساده است .همگرايی رابطه میان
هايموجود،صنايع،بازار،ژانرهاومخاطبانراتغییرمیدهد»( Jenkins, 2004:

تکنولوژي

.)34ويبراينباوراستکههمگرايیفراينديدرحالپیشرفتاستونبايدآنرابه
منزلهنقطهپاياندرنظرگرفت.ويدرتوضیحهمگرايیرسانهاي،ازبعدتغییراتفناوري،

به اين نکته اشاره میکند که به لطف گسترش کانالها و قابلیتهاي فناوريهاي نوين
ايمکهدرآن،رسانههاهمهجاحضوردارند


جديديشده
محاسباتیوارتباطی،وارددوره 
وماتمامیاشکالرسانههارادرارتباطتنگاتنگبايکديگربهکارخواهیمبرد( Jenkins,

 .)2004
بنابراين،همگرايیرسانهايامريچندوجهیاستکهازجنبههايفناورانه،کاربريو

سازمانی اتفاق میافتد .بدين ترتیب ،ما میتوانیم همگرايی رسانهاي را در وجوه
گوناگونش مطالعه کنیم اما مبناي اصلی همگرايی رسانهاي ،همگرايی فناورانه است.
همگرايیفناورانهبهاينمعناستکهفناوريهايمتفاوتدرانجاميکوظیفهبايکديگر
استفادهشوند( )Jenkins, 2006: 23
دازانهمگرايیراامريمربوطبهفناوريمیدانندکهاز

هرچندبسیاريازنظريهپر


تغییرات فناوري به وجود آمده است و جريان محتوا را در قالبهاي مختلف رسانهاي
هموارساختهوقالب هايهمگرايجديدرابهوجودآوردهاستلذاديگرتغییراترادر

پیاينتغییراتفناوريارزيابیمیکنند()huang and heider, 2007: 214؛امااصطالح

شودکهنمیتوان

همگرايیرسانهايچیزيبیشازتحولفناورياستوشاملتغییراتیمی

هارافناورانهارزيابیکرد.بايدتغییراتدرالگويمالکیترسانهها،تغییراتدرمصرف


آن
رسانهاي مخاطبان ،تغییرات فرهنگ و مشارکت مخاطبان و همگرايی بین تولیدکننده و

حسابمیآيند.

کنندهازمواردمشمولتعريفهمگرايیرسانه 
ايبه


مصرف
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منظورازهمگرايیايناست :
جریان محتوا در طول پلتفرمهای مختلف رسانهای :موبايل نمونه بارز آن است .در
اينجا استفاده راديو و تلويزيون از سیستمهاي پیام کوتاه ،روزنامهها ،وبالگها و وب
هايرسانهايبهاينترنت؛واستفادهازمطالبتولیديکاربراندر


ها؛ورودهمهقالب

سايت
هايبزرگرامیتواننامبرد .

رسانه
هايبزرگرسانهاي


کهمنجربهتشکیلشرکت
همکاری بین صنایع مختلف رسانهای :
همگراهمشدهاست .
رفتار مهاجرتی مخاطبان رسانه :مخاطبان براي يافتن تجربههاي جديد سرگرمی تقريباً
وآمدمیکنند( .)Jenkins, 2006: 13


هارفت

بینهمهانواعرسانه
همگرايی بايد بهطور همزمان بهعنوان دو فرايند شناخته شود :فرايند سازمانمحور
باال-پايین و فرايند مصرفکننده محور پايین-باال .شرکتهاي رسانهاي میآموزند که
هاراسرعتبخشندتافرصتهايسودآور


ايدرمیانکانال

چگونهجريانمحتوايرسانه
کنندگانراتقويتکنند.کاربرانمیآموزند


راگسترشدهندوتعهدووفاداريمصرف
ايمختلفرامديريتکنندتاجريانرسانهايرابیشترتحت


هايرسانه
چگونهاينفناوري
کنترل خويش درآورند و تا به رابطه متقابل بیشتر (ساختار مشارکتی محتوا) با ديگر
کاربرانبپردازند( .)Jenkins, 2008: 6
پذيرشدهاست،اجازهمیدهدکه


شدنامکان
پديدههمگرايیکهبهواسطهديجیتالی

محتواهايمختلفیچونصدا،تصويرودادهدرقالبيکساختاريکسانتولید،پخشو
ذخیره شوند و با طیف گستردهاي از فناوريها مانند کامپیوتر ،موبايل و تلويزيون
قابل دستیابی باشند .فناوري ديجیتال درواقع ترکیب صنايع مخابرات ،کامپیوتر ،رسانه و

نشريات را فراهم کرده است .بسیاري از شرکتهاي مخابراتی و کامپیوتري در حال
ادغامشدنهستندتاخدماتصدا،تصويرودادهراازطريقيکفناوريومکانیسمکهدر

میگويندارائهکنند.
پخشسهگانه» 

اصطالحآنرا«
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بیشترين چیزي که از همگرايی رسانهاي برداشت میشود اين است که همگرايی
درهمآمیختنرسانههايقديمی(تلويزيون،راديووروزنامه)بارسانههايجديد(کامپیوتر

اساس،باتوجهبهعنواناينکارتحقیقی،نظريه


نترنت)برايرساندنمحتواست.براين
واي
میتوانددرتمامیبخشهايمربوطبهصداوسیماوفضايمجازيمورد
همگرايیرسانه  

توجهقرارگیرد .

مفهوم رسانههای جدید
هايارتباطاتودارايويژگیهايمشترک

رسانههايجديد،مجموعهمتمايزيازفناوري
ودسترسیگستردهشهروندانبهآنبراي«استفادهشخصی»است.مفهوم

«ديجیتالیبودن»
رسانههايجديد،واجدِمعانیِزيراست:
شیوههاي جديد بازنمايیِ جهان -3روابط جديد بین
-2تجربیاتِ متنیِ جديد  -1
هايرسانهاي-4مفاهیمجديدِرابطهي

ها(کاربرانومصرفکنندگان)وتکنولوژي


سوژه
اندامِزيستیبارسانههايتکنولوژيک-5تجربیاتجديدروابطبینجسم،هويتواجتماع
دهیوتولید(مهديزاده .)312:2389،


الگوهايجديدسازمان
-6
اساسیترين جنبهي فناوري اطالعات و ارتباطات« ،ديجیتالی شدن» است که به
واسطهآن،همهمتون(معناينماديندرهمهياشکالرمزگذاريشدهوثبتشده)بهرمز

دوتايی قابلتقلیل است .مهمترين پیامد ديجیتالیشدن براي نهادهاي رسانهاي ،همگرايی
بین همهي اَشکال رسانهاي موجود برحسب سازمان ،توزيع ،دريافت و مقررات گذاري
است(.همان)311:
اينترنت،نمونهبارزرسانۀجديدوتبلورويژگیهايفوقاست.اينترنت،عالوهبر
تولید وتوزيعپیام ،بهپردازش ،مبادله وذخیرهياطالعات میپردازدکهمؤيد يکنهاد
خصوصی اما بهمثابه ارتباطات عمومی است و صرفاً داراي فعالیت حرفهاي و به لحاظ
بروکراتیک،سازماندهیشدهنیست( .)Mcquail, 2006: 138
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سیاستهای صداوسیما در قبال همگرایی
ايمتأثرازنگاههايمهندسی


هاواقداماتصداوسیمادرقبالهمگرايیرسانه
اغلبسیاست
ومبتنیبررويکردياستکهدرآنعنصرفناوريجايگاهويژهايدارد.باروندديجیتال

شدن تجهیزات و استانداردهاي فنی تولیدات راديو و تلويزيون در عرصه جهانی ،اين
بخشهايفنیصداوسیمابودندکهازاواسطدهه 2371بهپديدههمگرايیواکنشنشان
دادندودربارهتأثیرآنبرآيندهاينسازمانتوجهنشاندادند.بااينپسزمینهديجیتال

عنوانپديدههاياغلبفنیو


شدنصداوسیماومتعاقبآنمباحثهمگرايیبااينترنتبه
تکنولوژيک درک گرديد و جنبههاي فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادي آن کم
اهمیتترانگاشتهشد(.اکبرزادهجهرمی )74-73:2396،
اکبرزادهجهرمی()2396معتقداستدرصداوسیمابهدلیلانحصاريبودنتاکنون
مکانیزمبازارمتناسبباآنچهدراکثرکشورهاوجوددارد؛کهبازارهايگوناگونازجمله
بازار محتوا ،بازار زيرساخت ،بازار مشترکین ،بازار آگهیدهندگان و بازار توزيع-پخش
پیرامونتلويزيونهستندشکلنگرفتهاست.درايرانازاينچندبازارفقطيکشبهبازار

واسطهپخشآگهیهايبازرگانیدرصداوسیماايجادشدهاست.


آگهیوجودداردکهبه
سپردن اين حوزه به ويژه بخش محتوا به بازار مستلزم به رسمیت شناختن ساليق و
هايگوناگوناستکهبامدلمسلطسیاستگذاريدرايرانکهمهندسیفرهنگی


گرايش
است،سنخیتندارد)77-75(.

روش تحقیق
پژوهشحاضرازطريقمصاحبهعمیقباسهگروهازمتخصصانزيرانجامشدهاست :
.2استادانعلومارتباطات.1کارشناسانفضايمجازي.3کارشناسانصداوسیما 
در اين پژوهش اشباع نظري ،يعنی زمانی که مضامین جديدي از سوي
مصاحبهشوندگانمطرحنشد،مدنظرقرارگرفت.بهاينترتیبمحققاندرفرآيندانجام

اينپژوهشمجموعاًبا21نفرازافرادذکرشدهمصاحبهکردند .
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شیوه تحلیل اين پژوهش ،تحلیل موضوعی يا تماتیک يا مضمون میباشد .در اين
مرحله دادهها ،سازماندهی ،تنظیم و مقولهبندي شدند .بدين منظور دادهها خواندهشده،
يشدهودرانتهاکدبنديشدند .
دستهبند 


اعتبار و پایایی پژوهش
دراينپژوهشسعیشداعتباروپايايیرابراساسآنچهمیکوتومورهاوس()2994
«قابلیت اعتماد» در پژوهشهاي کیفی مطرح میکنند تأمین کرد .بدينصورت که،
درجاهايیکهموردنیازبودبرايپاسخبهپرسشهايتحقیق،ازروشاسنادي-کتابخانهاي

هايحاصلازمصاحبهنگهداريشد

هايضبطشدهويادداشت

نیزکمکگرفتهشد.فايل
واينامکانوجودداردتاديگراننتايجحاصلازتحقیقراباآنچهمصاحبهشوندگانبیان
داشته اند مقايسه کنند .همچنین دو نفر از استادان علوم ارتباطات ناظر بر روند پژوهش

بودهاند .


یافتههای پژوهش
برايدستیابیبهاينمهمچندسؤالاساسیراازمنظرمصاحبهشوندگانبررسیکرديمکه
عبارتانداز :

 -2الزامات همگرايی رسانهاي چیست؟  -1اثرات همگرايی مؤثر و کارآمد میان
روشهاي همگرايی در
صداوسیما و فضاي مجازي در حوزه تولید محتوا چیست؟   -3
تعاملبامخاطببرايتولیدمحتوامیانصداوسیماوفضايمجازيچگونهاستوچگونه
هايهمگرايیدرسیاستگذاريهابرايتولیدمحتوامیانصداوسیما

بايدباشد؟ -4روش
هاوظرفیتهايصداوسیما

وفضايمجازيچگونهاستوچگونهبايدباشد؟ -5قابلیت
قابلیتها و

در تولید محتوا براي فضاي مجازي چگونه است و چگونه بايد باشد؟  -6
ظرفیت هاي فضاي مجازي در تولید محتوا براي صداوسیما چگونه است و چگونه بايد

باشد؟ 
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جدول  :0الزامات همگرایی مؤثر
مقوله

کدگذاری

زیر مقوله اصلی زیر مقوله فرعی

بازنگريدرسیاستهايکلیارتباطات بازنويسیمنطبقبانظريههايارتباطات بازنگريدرقوانینوتفاسیرآن توجه به همگرايی در حوزههاي مختلف (مديريت،روانشناسی،جامعهشناسیو )...

بازنگريدر

-بازنگريدراستراتژينويسی 

بازنويسیبرنامهها 

سیاستگذاري  -

سیاستگذاري و استراتژيهاي سازمانی در جهت

ايجاد همگرايی 
 مختصات و برد و اثرات رسانههاي رقیب ناديده گرفتهنشود 
درجهاي)
نگاهتیمیوهمهجانبه( 361

صحیححرکتکردندولتدرراستايمنافعملی 
الزامات
همگرايی
مؤثر 

قدرتبهکارگیرياستعدادهاوسیستمها 

-

سیاستگذاري


-پرهیزازتقابل 

مؤثر 

رقبابتوانندبهخوبیرقابتکنند 

تسهیلامورهمديگر سیاستگذاري

صحیح 

هايیازاقداماتبهرسانههايموازي 


واگذارکردنبخش
گذاريهابااستفادهازاعتماد


ايجادجرياندرسیاست
صداوسیماوسرايتفضايمجازي 
برخورداريازارادهفردي،جمعیوسازمانی شناسیمؤلفهها 

 هم
ازهمهيابزارها 

استفادهعنوانفرصتبراياطالعرسانیتلقی


فضايمجازيرابه
کنیم 
-وحدتفرماندهی 

وحدتدر

-نگاهتیمی 

سیاستگذاري  -اتخاذسیاستواحددرامور 

سیاستگذارييکسانباشدنهالزاماًمتصدييکسان 

-
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مقوله

کدگذاری

زیر مقوله اصلی زیر مقوله فرعی

افزاريباشدونهسختافزاري 


گذاري،نرم

وحدتسیاست
توجهبهدرکوشعورمخاطب توجهبهانتظاراتوضرورتهايمخاطب 

فهممخاطبمحوريبهعنوانيکیازالزاماتهمگرايی 

مخاطبشناسی  مخاطبمحوري  -
توجه و اعتماد به مخاطب در همه زمانها و مکانها بااستفادهازابزارهايمختلف
ايجادبستههايمحتوايیمخصوصفضايمجازي 

داشتنمحتوايحرفهايواثرگذار 

توجهبهچهارچوبهايصداوسیماوفضايمجازي 

استفادهازسیستمهايپیشرفتهبرايتولیدمحتوا 

بستهبنديجديد -

پیام 

-داشتننیرويتخصصیدووجهی 

تغییردرتولیدو

داشتنسوادرسانهايبرايجلوگیريازتولیداتسوگیرانه 

-

توزيعمحتوا 

تولید و بستهبندي يک محتوا با دو خروجی ،يکی برايصداوسیماوديگريبرايفضايمجازي 
تسلطبهروشهايانتشارپیام قدرتانتشارپیام 

انتشارهمهجانبهپیام 

استفادهازهوشمصنوعیدرانتشارپیام تسلطبهجنبههايتکنولوژيکوفناورانهانتشار داشتن يکسري داده محتوا که باعث فعال شدن تعاملمیشود 

افزارهاکهباعثتعاملمیشود 


داشتننرم
-

قابلیتتعامل  -قابلیتبرقراريارتباط
قابلیتچندبعديبودن -قابلیتتغییرارتباطفرايندخطیبهفرايندگسترده 

تعاملمیانرسانهها 

قابلیتتعاملهمگرايشی ايجادپايگاهدررسانههايهمگرا ايجادقواعددوطرفه ايجادتعامل 

ايجادتعاملبرقراريارتباط،مرکب،دوسويهياحتیچندسويه 
-ايجادتولیدمتناسببافضايگسترده 
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سیاستگذاری مؤثر
بازنگری در سیاستگذاری  :يکیاز الزاماتهمگرايیکهازمنظرصاحبنظرانبسیار
گذاريها بايد در جهت

گذاريها میباشد .سیاست

اهمیت دارد بازنگري در سیاست
هانیازبهيکسیاستگذاريمشترک


همگرايیبازنويسیشودزيراهمگرايیدرمیانرسانه
استهاي کلی در حوزه
دارد .يکی از مصاحبهشوندگان در اين زمینه میگويد «سی 
ارتباطاتبايدبازنگريشود» .
نظرانسیاستگذاريصحیحنیزازالزاماتمهم


ازمنظرصاحب
سیاستگذاری صحیح :
اياستزيرااگرسیاستگذاريهابهدرستیاتخاذنشودممکناست


درهمگرايیرسانه
هابینجامدودرنتیجههمگرايیبهصورتواگرايیحاصلشود.يکیاز


بهتقابلسیاست
مصاحبهشوندگان معتقد بود «يکی از جنبههاي سیاستگذاري صحیح ايجاد جريان در

هابااستفادهازاعتمادصداوسیماوسرايتفضايمجازيمیباشد» .

سیاستگذاري

ازمنظرکارشناسانوحدتدرسیاستگذارينیزازالزامات

وحدت در سیاستگذاری :
مهم در همگرايی رسانهها است .براي وحدت در سیاستگذاري لزوماً نبايد تحت يک
مديريتواحدصورتگیردبلکهمیتوانسیاستیواحدراباچندرويکردمديريتیدنبال

کرد .

مخاطب شناسی
کارشناسانمعتقدنديکیازالزاماتهمگرايیمخاطبشناسیاستکهدراينزمینهبیشتر
برحوزهمخاطبمحوريتأکیدداشتند .
مخاطب محوری  :پسازکدگذاريوتحلیلمحتوابهايننتیجهرسیديمکهکارشناسان
معتقدندمخاطبمحوريباشناختمخاطبدنبالمیشودوآنيکیازالزاماتهمگرايی

محسوبمیشودوتازمانیکهدررسانههامخاطب،محورقرارنگیرد،همگرايیممکن
درمخاطبمحوريبايدبهدرکوشعورمخاطب

بنظرانمیگويد«
نیست.يکیازصاح 
توجهشود» .
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تغییر در تولید و توزیع محتوا
صاحب نظرانبراينباورنديکیازالزاماتهمگرايیتغییردرتولیدوتوزيعمحتوااست

کهدراينزمینهبیشتربرحوزهبستهبنديوقدرتانتشارپیامتأکیدداشتند.

قدرت انتشار پیام :برايهمگرايیبايدقدرتانتشاروسرعتانتشاربااليیداشتاگر
تولید محتوا مناسب باشد ولی قدرت انتشار ضعیفی داشته باشد ،همگرايی میان رسانهها
گیردوچه بسامنجربهافوليکرسانهنیزشود.درفضايمجازياينقدرت


شکلنمی
انتشار بسیار باال است و صداوسیما نیز بايد خود با آن همگرا و هماهنگ کند .يکی از
کارشناسانمعتقدبودکهاستفادهازهوشمصنوعیمیتواندقدرتانتشارپیامراافزايش
دهد .

تعامل میان رسانهها
ايبرايتعاملبارسانههايديگرايجاد


اگرقابلیتايجادتعاملدررسانه
قابلیت تعامل :
تد.بايدرسانههابرايهمگرايیازفرآيندتفکرخطیبهفرايند

نشود،همگرايیاتفاقنمیاف

گستردهروبیاورندکهاينباعثقابلیتتعاملمیشود.همچنینازنظرکارشناسانداشتن

افزارهايمناسبباعثتعاملمیشود .


نرم
هاوظرفیتهابرايايجادتعاملاست

ایجاد تعامل :ايجادتعاملمرحلهبعدازرصدقابلیت
هارابهمرحلهاجرايیوعملیاتیرساند.بهگفته


کهبتوانازطريقآنتعاملباسايررسانه
ترينامردرهمگرايیمیانرسانههااست.برايتعاملنیز،نیاز


شوندگان،تعاملمهم

مصاحبه
بهالزاماتیکهقبلازاينگفتهشد،داراهستیم.يکیازاستادانايجادقواعددوطرفهرااز
عواملايجادتعاملمیداند.
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جدول  .5اثرات همگرایی مؤثر و کارآمد
مقوله

زیر مقوله

زیر مقوله

اصلی

فرعی

کدگذاری
رسانهايتوسطمخاطب 
-تولیدفرمومحتواي 

ايجادمحتواي
کاربرساخته 

مشارکتشهروندخبرنگاران سوژهگرفتنازمخاطب مخاطبمحصولخودرامیبیند 

فعالشدنمخاطبان ارتقاسوادرسانهايمخاطب 

-

مخاطبفعال 

اثرات

بهرهگیريبیشترمخاطبازرسانهها 
 -

جذب

گستردهشدنانتخابهايمخاطب 

-

مخاطب

باالرفتنرصدوبازخوردهايمخاطب -ايجادمسیرهايمطمئندرذهنمخاطب 

همگرايی

-همراهکردنمخاطب 

مؤثرو

-اثرمطلوبدرمخاطب 

کارآمدمیان
ايجادعمقنفوذ 

صداوسیماو
فضايمجازي

الینهکردنافکارعمومی کاهشخألاطالعرسانیبرايمخاطب 

-رساندناطالعاتناببهمخاطبدرهرزمانوهرمکان 

درحوزه

سوادرسانهاي 

آموزشمخاطبدرزمینه

-

تولیدمحتوا 

دريافتوانتقالبهترپیام ايجادروشهاي

جديددرتولید 

فرصتسازي 

ايجادژانرهايجديد سهولتدرتولیداتغیرحرفهاي 

تولیدمحتوايهمسو تنوعدرتولیدوتنوعدرعرضه -افزايشسرعتانتشاروسرعتعمل 

ايجادتسريعدر
انتشار 

افزايشبردوتوزيعمحتوا تسهیلتوزيعوارائهارزان باالرفتنکیفیتفرايندانتشار -باالرفتنسرعتحضوردرفضاهايجديد 
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مقوله

زیر مقوله

زیر مقوله

اصلی

فرعی

کدگذاری
همراهشدنبابسترهايانتقالمحتوايجديد ايجادجريانسازيوموجسازي 

تسهیلگلوگاههايپیوندمخاطبباپیام 

-

تطبیقباتغییر
بسترها 

ايجادرابطهبیننماد(نامتجاري)وسطحکیفی-تطبیقباتلويزيوناينترنتی

2

ايرااستفادهمیکند 


مخاطبباآرامشمحصوالترسانه
رسانههمگراقدرترابرايشمابهارمغانمیآورد 

ايجادوجوهاشتراکفزايندهبینرسانهها 

-

نظر غالب صاحبنظران در مصاحبه اين بود که مهمترين پیامدهاي همگرايی مؤثر و
کارآمدزيرمقوالتیهستندباعنوانجذبمخاطبوفرصتسازي .

جذب مخاطب
نظراندرمصاحبهاينبودکهيکیازپیامدهايهمگرايیمؤثروکارآمد


نظرغالبصاحب
توجه به مفهوم جذب مخاطب است که داراي سه زير مقوله فرعی مهم شامل:
ايجادمحتوايکاربرساخته،مخاطبفعالوايجادعمقنفوذاست .
ایجاد محتوای کاربرساخته :يکی از تأثیرات همگرايی مؤثر و کارآمد ايجاد مخاطب
تولیدکننده است ،يعنی مخاطب خود دست به تولید میزند و در محتوا مشارکت دارد.
ايجاد تولیدات توسط مردم خود روند تکاملی براي همگرايی محسوب میشود و
ند.مخاطب(کاربر)میتواندمحصولخود

کارشناسانبیشترينتوجهرابهاينمقولهداشت
راببیند .
مخاطب فعال :يکیازتأثیراتديگرهمگرايیمؤثروکارآمددرحوزهتولیدمحتوااين
است که مخاطب به تعامل با رسانههاي همگرا میافتد و خودبهخود فعال میشود اگر
رسانهاي مخاطب فعال نداشته باشد ،آن رسانه قابلیت همگرايی الزم را دارا نمیباشد.

ترتیبدامنهاجتماعیمخاطبانگسترشيافته وتعاملوسیعیدر میانآنها بارسانه


بدين
1. IPTV

حسین موسوی و همکاران | 033

شکلمی گیرد.يکیازاستاداندراينزمینهبهگستردهشدنانتخابهايمخاطباشاره

میکند .


فرصت سازی
گرهمگراشوندفرصتهايی

ایجاد روشهای جدید در تولید :وقتیرسانههابايديکدي
براي آنها به وجود میآيد که يکی از آن فرصتها ،روشهاي جديد در تولید محتوا
است.يکیازمصاحبهشوندگاندراينزمینهبهايجادژانرهايجديداشارهکرد .
ایجاد تسریع در انتشار:بعدازهمگراشدنچندرسانهفرصتانتشارمحتوابرايهرکدام
از رسانهها بیشتر میشود و اين فرصت باعث سرعت انتشار و تبديلشدن رسانهها به
همهجايی شدن براي مخاطب در حوزه تولید محتوا میگردد .همچنین تسريع در انتشار

میشود.يکیديگرازاستادانبرافزايش
محتواباعثبردزيادورقابتبرسرکیفیتمحتوا 
بردوتوزيعمحتواتأکیدمیکند .
تطبیق با تغییر بسترها :همراه شدن با بسترهاي انتقال محتواي جديد يکی ديگر از
ويژگیهايفرصتسازيدرتأثیراتهمگرايیکارآمداستکهبهجريانسازيوموج

رسانههايهمگراباهرتغییريدراجتماعويا
ايکمکفراوانیمیکند.در 


سازيرسانه
سرعتنیزتغییرپیدامیکنندوايننشانه

سايربسترها،تأثیراتومحتواياينرسانه 
هابه
پذيريرسانههايهمگرااست .


انعطاف
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جدول  .9روشهای همگرایی در تعامل با مخاطب برای تولید محتوا
مقوله

زیر مقوله اصلی

زیر مقوله

کدگذاری

فرعی

هیچوجهمطلوبنیست 
تعاملبه روشهاي

همگرايیدر
تعاملبامخاطب
برايتولیدمحتوا

دلگرمکنندهنیست 

مطلوبنیست 


چگونهاست 

عدموجودتعامل درحدمبتديوغیرحرفهاياست 

فقطکپیبرداريداريم 

تعاملخوباستولیناقصمیباشد 

دارايشیبحرکتیخیلیکندمیباشد 

بايدمبتنیبرواقعیتوکامالًشفافباشد بهراهاندازيباشگاهمخاطبینمنجرشود 
 -

روشهاي


-دارايتعاملدوسويهباشد 

همگرايیدر

-دريکساختارواحدامکانبازخوردباشد 

تعاملبا

-توجهبهخواستمخاطبصورتپذيرد 

مخاطببراي

-ايجادسازمانمردمساخت 

تولیدمحتوا
میان
صداوسیماو
فضايمجازي
چگونهاستو
چگونهبايد
باشد 

روشهاي


تعاملبا

-توجهبهشهروندخبرنگار 

مخاطب 

دادنايدهوتولیدخواستنازمخاطب جهتدهیبهتولیدمخاطب 
 -

همگرايیدر
تعاملبامخاطب

-مخاطبدستیارتولیدمحتواباشد 

برايتولیدمحتوا

-نگهداشتمخاطب 

میانصداوسیماو

-مخاطبسازي 

فضايمجازي

-قرارگرفتنمخاطبدرمحیطتعاملی 

چگونهبايدباشد 

سرويسگیريهدفمندتوسطمخاطب 

آموزشسواد
رسانهايبه

مخاطب 

مخاطب بايد بداند براي چه چیزي با فضاي مجازيلینکشود 
مخاطبدرفضايمجازيبايدبداندمیتواندمطلعشود

اماممکناستبعضیخبرهاصحتنداشتهباشند 

تغییردر

-تولیدقدرتنرم 

کارکرد

-توزيعپیامآسان 

رسانهها 


-ايجادمسیرهاوابزارهايگوناگونمحتوايیمشترک 
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مقوله

زیر مقوله اصلی

زیر مقوله
فرعی

کدگذاری
رقابتسرمحتواباشدتامخاطبپسندترشود افزايشحجمپهنايباندوکاهشحجمپخش کمشدنفاصلهتصويروتصديقمخاطب -کم کردن فاصلهي زمانی در هر دو فضا (نیروي

حذف
پارازيتها 


متخصص+سوادرسانهاي+ابزار+خواهندگی) 

کمشدنزمانبینتصوروتصديق حذف تداخل پهناي باند با پخش ،هر دوبايد در عینتفاوتيکهدفراپیگیريکنند 
-کارکردهايمتفاوتدريکموضوع 

استفادهمتفاوت -تفاوتدرتصويربرداريوشات 
تفاوتدرتدوينهايخبر 

ازهردوفضاي -
رسانهاي 


استفادهازفرصتکمفضايمجازيدرجهتاهداف -ايجادتولیدمتفاوت(کوتاه،جذاب،سريعوساده) 

کارشناسان معتقدند که در حال حاضر همگرايی در تعامل با مخاطب براي تولید محتوا
میان صداوسیما و فضاي مجازي مطلوب نیست و براي بهبود وضعیت ،سیاستهايی را
ايبهمخاطب،تغییرکارکردرسانهها،حذف


پیشنهاددادندکهشاملآموزشسوادرسانه
ايوتعاملبامخاطبمیباشد .


ها،استفادهمتفاوتازهردوفضايرسانه

پارازيت

چگونگی همگرایی در تعامل با مخاطب برای تولید محتوا
سیاستهای پیشنهادی
آموزش سواد رسانهای برای مخاطب :يکیازسیاستهايیکهکارشناسانبهآنتأکید
داشتندايجادسوادرسانهايوآموزشمخاطبازطريقرسانههايمختلفکهخودباعث

همگرايی میشود .سواد رسانهاي براي مخاطب میتواند نقطه عطفی در تعامل با رسانه
باشد .
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حذفابزارهاواعمالتداخلهامیتوانددرروندهمگرايی،مؤثرباشد

حذف پارازیتها:
و همگرايی در تولیدات محتوايی را براي مخاطب تسريع ببخشد .با حذف پارازيتها
سرعت وزمان انتشار باالرفته وتأثیر نیزدوچندان میشود.کارشناسانکمشدنفاصله
تصوير و تصديق مخاطب ،کم کردن فاصلهي زمانی در هر دو فضا (نیروي متخصص+
ادرسانه اي+ابزار+خواهندگی)،حذفتداخلپهنايباندباپخشراازعواملحذف

سو
هامیداند.


پارازيت
نمیتوانمحتوايیراکهدرفضايمجازي
استفاده متفاوت از هر دو فضای رسانهای  :
استفاده میشود ،براي تلويزيون بهکار برد و بالعکس ،اگرچه ممکن است يکسري
اشتراکات در ب رخی محتواها وجود داشته باشد ،اما بايد از هر دو فضا در حوزه تولید
محتوايمتفاوتومتناسبباهرحوزهاستفادهکرد.يکیازکارشناساندراينزمینهبه
تفاوت در تصويربرداريها و تدوين خبرها اشاره میکند .ديگري معتقد است بخش
رندرامیتوانازطريقفضايمجازيبه

خبرهايحساسکهدرصداوسیمامجوزپخشندا
اطالعمخاطبرساند .
جدول  .0سیاستگذاری برای همگرایی تولید محتوا میان صداوسیما و فضای مجازی
مقوله

زیر مقوله اصلی

زیر مقولههای
فرعی

کدگذاری

گذاريبراي


سیاست

هیچاستراتژيوسیاستهايواحديندارد 

-

گذاري


سیاست

همگرايیتولید

بیخاصیتاست 
 -

برايهمگرايی

محتوامیان

تولیدمحتوامیان صداوسیماوفضاي

فاقدکارآيی 

صداوسیماوفضاي مجازيچگونه
مجازيچگونه

خیلیافسارگسیختهوبیقاعدههست تقريباًسیاستگذاريمؤثرينداريم گذاريمتمرکزويکسويه 


وجودسیاست
سیاستهايناکارآمد 

-

است 

استوچگونهبايد
باشد 

گذاريبراي


سیاست
همگرايیتولید
محتوامیان


تغییراستراتژيها 

تغییرنگاهدرتولیدمحتواعدمداشتنتفکرمهندسیفرهنگ -عدمنگاهجناحیوايدئولوژيکیبهسیستممخاطب 
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مقوله

زیر مقوله اصلی

زیر مقولههای

کدگذاری

فرعی

صداوسیماوفضاي

ايجاداستراتژيواحدکهدستخوشتغییرجناحی

-

مجازيچگونهبايد

نباشد 

باشد 

بهرسمیتشناختنتنوعوتفاوت تغییرساختارخطیبهساختارفلتدرحوزهتولیدمحتوا 
تولیداتدريکمسیرقرارگیرد داشتنانعطافرسانهاي 

طراحی
آرايش
رسانهاي 


رسانههاي بیرون از حوزه مديريتی
 خودرابرايهمگرايیانتخابکنیم 
اعالمرويهمتناسببافرايندهمگرايیدر تهیه و پخش خبر و نیز همراستا با
فضايمجازي 
تولیدکنندگانوفعاالنفضايمجازيجلساتمشترکداشتهباشند 
-تولیدمحتوايهدفمند 

ايجادگفتمان -يک شبکه تولید محتواي مشترک
مشترک  تشکیلشودوازآناستفادهشود 
-يک واحد مقررات مستقل ذيل نظر

تغییرسیاستها 

شوراي عالی فضاي مجازي تشکیل
شود 
متناسب با تغییرات در زمینههايمختلفسیاستهاهمتغییرکند 

ايجاد
سیاستهاي

رسانهاي

جديد 

هايمشارکتجويانهدر


ايجادسیاست
سايهارتباطاتتعاملی 
ايجاديکسیستممشترکرسانهاي 

بنديشده
طبقه 
ايجاد سیاستهاي  (کوتاهمدتوبلندمدت) 

همسوکردنتکنیکهاوتاکتیکها -درنظرگرفتننیازمخاطب 
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مقوله

زیر مقوله اصلی

زیر مقولههای

کدگذاری

فرعی

باالبردنارزشمحتوايی تغییر سیاست نحوه پوشش وجمعآوريخبر 

تغییر سیاست نحوه انسجام و شکلپرداختوچگونگیانتشارمحتوا 
انتخاب افرادي که صالحیتسیاستگذاري در اين حوزه را داشته

برخوردارياز
نیروهاي
متخصص 

باشند .
توجهبهمتخصصومتعهد مخاطبوويژگیهايآنرابشناسند 

افرادي که در زمینه فضاي مجازيسیاستگذاري میکنند بايد بیشترين

وقترادرفضايمجازيبگذرانند 

گذاريها براي همگرايی تولید

صاحبنظران بر اين باورند که در حال حاضر سیاست


محتوامیانصداوسیماوفضايمجازيفاقدکارآيیاستوبرايبهبوداينوضعیتدرامر
هايیدادندکهشاملتغییراستراتژيها وتغییرسیاستها میباشد.

گذاري پیشنهاد


سیاست
مقوله تغییر سیاستها خود به مقوالت جزئیتري تقسیمبندي شده است که شامل تغییر
رسانهاي جديد ،ايجاد گفتمان
استراتژيها ،طراحی آرايش رسانهاي ،ايجاد سیاستهاي  

مشترکوبرخورداريازنیروهايمتخصصدراينحوزهمیباشد .


سیاستگذاریها برای تولید محتوا میان صداوسیما و فضای مجازی چگونه
باید باشد 
هايحاکمبرنظامرسانهايدرحوزه


شوندگاناستراتژي

اکثرمصاحبه
تغییر استراتژیها :
همگرايی را فاقد کارايی میدانستند و معتقد به استراتژيهايی ازجمله :نداشتن تفکر
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مهندسیفرهنگ،عدمنگاهجناحیوايدئولوژيکیبهسیستممخاطب،عدمنگاهازپايین
اال،ايجاداستراتژيواحدکهدستخوشتغییرجناحینباشد،بهرسمیتشناختنتنوع

بهب
وتفاوتها،تغییرساختارخطیبهساختارفلتدرحوزهتولیدمحتوا،بودند.
تغییر سیاستها :يکی از مهمترين يافتههاي اين پژوهش ،اعتقاد کارشناسان به تغییر
ايمجازيدرحوزهتولیدمحتوااست.صاحبنظران

سیاستهايحاکمبرصداوسیماوفض
معتقدند تغییر سیاستها از طريق ،طراحی آرايش رسانهاي ،ايجاد گفتمان مشترک بین
رسانهها ،برخورداري از نیروهاي متخصص و ايجاد سیاستهاي رسانهاي جديد انجام
میگیرد .ازجمله سیاستهاي پیشنهادي آنها میتوان به؛ ايجاد سیاستهاي

مشارکتجويانه در سايه ارتباطات تعاملی ،ايجاد يک سیستم مشترک رسانهاي ،ايجاد

شده(کوتاهمدتوبلندمدت)،همسوکردنتکنیکهاوتاکتیکها،

هايطبقه 
بندي

سیاست
درنظرگرفتننیازوذائقهمخاطب،باالبردنارزشمحتوايی،توجهبهسبکهايجديددر
جمعآوريخبرو...اشارهکرد.
نحوهپوششو 
جدول  .2قابلیتها و ظرفیتهای صداوسیما در تولید محتوا برای فضای مجازی
مقوله

زیر مقوله

زیر مقوله

اصلی

فرعی

قابلیتهاو

ظرفیتهاي
قابلیتهاو


صداوسیمادر

ظرفیتهاي

تولیدمحتوابراي

صداوسیمادر

فضايمجازي

تولیدمحتوا

چگونهاست 

کدگذاری

بهرهمنديازآرشیوغنی 
 قابلیتهاو


بهرهمنديازاعتماداجتماعی 
 -

ظرفیتهاي

بهرهمنديازمزيتتشکیالتیصداوسیما 
 -

بالقوه 

قابلیتتبديلوفرآوريمحتوايی بهرهمنديازمزيتنعمتتصويردرصداوسیما 
 -

برايفضاي

هادارايفرادادههايقابلجستجوباشند 

 داده

مجازيچگونه
استوچگونه

قابلیتهاو


بايدباشد 

ظرفیتهابالفعل
شود 

هاقابلدستهبنديباشند 

 داده
بهرهمندياز


-بهسمتتلويزيونديجیتالیبرويم 

آرشیوغنی 

ارتباطات شبکهاي میان آرشیو صداوسیما و آرشیوديگررسانههابهوجودآيد 

-دسترسیبسیارباالبهحوزهمحتواهمدرخارجوهم
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مقوله

زیر مقوله

زیر مقوله

اصلی

فرعی

کدگذاری
درداخل 
هايتلويزيونیبهعنوانيکنوعآرشیو 

رصدشبکهازطريقاعتبارمیتوانمخاطبرافعالکرد 

-

بهرهمندياز

اعتماداجتماعی 

اعتبارسرمايهاجتماعیصداوسیماست صداوسیمامعتبرترينرسانهازديدگاهمخاطباست بااصالحهمگرايیمیتواندازايناعتباربرايجريان

سازيوموجسازياستفادهکرد 
دارايبودجهاست -نیرويانسانیجوان 

بهرهمندياز

مزيتتشکیالتی
صداوسیما 

ايجادساختارهايمنعطفتر 

تقويتنگاهمیانرسانهايصداوسیما 

همپیوستگی بین شبکهها توسط تلويزيون
دايره به وسیعترشود 

قابلیتايجادهماهنگیدرونسازمانی 

دارايمتخصصیندرسطحباال درحوزهمحتواازخدماتديگراناستفادهکند ايجادبستهبنديجديدبراي فضايمجازيوتقطیعنوين 
باالبودنامکاناتتکنیکیصداوسیمادرتولیدمحتوابرايفضايمجازي 

قابلیتتبديلو

درحوزهفضايمجازي(مثل

امکانتماشايسريال 

-

فرآوريمحتوا  تماشايسريالدراينستاگرام) 
پمپاژ تولیدات محتوايی در بستهبندي مناسب بامخاطباندرفضايمجازي 
ارائهرسانهمطلوبوموردنظرمخاطب 

براي محتوا برنامههاي کاربردي جديد و بازيطراحیشود 
بهرهمندياز


-تکیهصداوسیماوفضايمجازيبرتصويرباالست،

مزيتتصويردر بايدازايناشتراکاستفادهکرد 
صداوسیما 

نقشتصويردرجريانسازيوهدايتگريصداوسیما 

-
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چگونگی قابلیتها و ظرفیت های صداوسیما در تولید محتوا برای فضای مجازی 
قابلیتها و ظرفیتها بالقوه است :صداوسیمادارايظرفیتهايبسیاربااليیدرجهت
ها،استفادهمطلوببهعملنمیآيدو


همگراشدنبافضايمجازياستاماازاينظرفیت
توانگفتکهاينقابلیتها


اندوبهعبارتبهترمی
اينقابلیتهادرحدبالقوهباقی 
مانده
هنوز بالفعل نشدهاند .ازجمله مزيتهاي صداوسیما در رابطه تولید محتوا براي فضاي
مجازي،بهره مندياز آرشیو غنی،اعتماداجتماعی،مزيتتشکیالتیصداوسیما،قابلیت

تبديلوفرآوريمحتواوبهرهمنديازمزيتنعمتتصويردرصداوسیمااست .

بالفعل شدن قابلیتها و ظرفیتهای صداوسیما در تولید محتوا برای فضای مجازی 
بهرهمندی از آرشیو غنی :صداوسیمابهدلیلسازمانیبودن ،آرشیوبااليیبامحتواهاي
بسیارگوناگوندراختیارداردکهمیتواندازآنبرايفضايمجازيتولیدمحتواکند.اين
آرشیوها همچنین کمک می کنند که تولید محتواها در فضاي مجازي از استناد الزم
برخوردارباشد.يکیازمصاحبهشوندگاندراينزمینهمعتقدبودکهبرخورداريازآرشیو
غنیباعثارتباطاتشبکهايمیانآرشیوصداوسیماوآرشیوديگررسانههامیشود .

بهرهمندی از مزیت تشکیالتی صداوسیما :صداوسیما به دلیل سازمانی بودن داراي
دهیالزممیباشدواز


وسازمان
تشکیالتقابلتوجهیاستيعنیداراينیرويمتخصص 

اينمزيتمیتواندبرايکمیتوکیفیتتولیدمحتواهادرفضايمجازيبهخوبیاستفاده

تراشارهمیکند .


هايمنعطف
کند.يکیازکارشناساندراينزمینهبهايجادساختار
قابلیت تبدیل و فرآوری محتوا :صداوسیمابهدلیلهمانتشکیالتیبودن،قابلیتتبديل
و فرآوري محتوا براي فضاي مجازي به سبک تولیدات اين رسانهي نوين داراست اما
بهخوبیازآناستفادهنمیشود.يکیازکارشناساندراينزمینهبرپمپاژتولیداتمحتوايی

دربستهبنديمناسبدرفضايمجازيبرايمخاطبانتأکیدداشت .
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جدول  .6قابلیتها و ظرفیتهای فضای مجازی در تولید محتوا برای صداوسیما
مقوله

زیر مقوله

زیر مقوله

اصلی

فرعی
دارايمحتواي

قابلیتهاو


کاربرساخته 

کدگذاری
کاربرانتولیدکنندههستند هابرنامهسازدارد 


فضايمجازيمیلیون
عواملانسانیمتعددباتنوعفرهنگها،عاليقوخالقیتها 

-

ظرفیتهاي
فضاي

بهرهمندياز


-سرعتفضايمجازيخیلیزياداست 

مجازيدر

سرعتانتشار


-هوشمصنوعیباعثسرعتزياددرانتشاراست 

تولیدمحتوا

باال 

براي

-قابلیتانعطافدارد 

صداوسیما
قابلیتهاو


چگونهاست 

قابلیتموج
سازي 

ظرفیتهاي
فضايمجازي

خیلیازمالحظاتتلويزيونرسمیراندارد تنوعوگوناگونیدرمحتوايفضايمجازيوجوددارد تواناستعدادهارادرتولیدمحتوايمردمساختشناسايی

 می
کرد

درتولید

-صداوسیماازمحتوايمردمساختدر جهتاهدافخود

محتوابراي

استفادهاز

صداوسیما

محتوايمردم

چگونهاستو

ساخت 

چگونهبايد
باشد 

-سرعتزيادعلتهرجايیوهرزمانیفضايمجازياست 

استفادهکند 
کاهشهزينهتولیدبرايصداوسیما ازطريقتلفنهايهمراه وتوسطروابطعمومیهاوتوده

مردممحتوادراختیارسازمانقرارگیرد 

استفادهاز
قابلیتهاو


استفادهاز

ظرفیتهاي

سرعتانتشار

فضاي

باال 

مجازيبراي

استفادهازسوژههادرسرعتانتقال 

سرعتزيادايجادرقابتزمانیمیکند 

امکانانتقالمحتوايصداوسیماازطريقفضايمجازيدرهرزمانومکانبهمخاطبممکناست 
-فهمدقیقازظرفیتفضايمجازيبرايارتقاصداوسیما 

صداوسیما 
استفادهاز

-استفادهازفضايمجازيبرايبرجستهکردنصداوسیما 

قابلیتموج

بنديشودتاارزشافزودهپیداکند 


هابايدطبقه
-ظرفیت

سازيفضاي

-فعالشدنحستعاملیوفعالصداوسیما 

مجازي 

گردش اطالعات بین فضاي مجازي و صداوسیما میتواندبهيکديگرضريببدهند 
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چگونگی قابلیتهای و ظرفیتهای فضای مجازی در تولید محتوا برای صداوسیما
محتوای کاربرساخته ( :0)ugcيکی از مزيتها و ظرفیتهاي موردتوجه کارشناسان و
بسیارمهمدرفضايمجازيمحتوايکاربرساختهاست.اينکهمخاطبانآنچهمیخواهندو
کنندودرفضايمجازيبهاشتراکمیگذارند.درواقعدر

درهرجايیکهباشندتولیدمی
فضايمجازيمامیلیونهاتولیدکنندهداريموهیچهزينهايهمبابتاينتولیدکنندگان
هابرنامهسازدارد .


پردازيم.يکیازکارشناسانمعتقداستفضايمجازيمیلیون

نمی
بهرهمندی از سرعت انتشار باال :فضايمجازيبهدلیلداشتنهوشمصنوعیسرعت
بااليیدرانتشاردادههاداردبههمیندلیلفاصلهزمانتاپخشتصويربسیارکماست .
موج سازی :فضاي مجازي به دلیل سرعتباال و محتواي مردم ساخت میتواند موج
ايجاد کند .موجها مقطعی هستند و جريانی نیستند اما میتوانند بر بدنه جامعه بسیار
تأثیرگذارباشند.يکیازصاحبنظراندراينزمینهمعتقدبودکهتنوعوگوناگونیدر

فضايمجازيوجوددارد .
هاوظرفیتهايفضايمجازي

صاحبنظرانبراينباورندکهبراياستفادهازاينقابلیت

درتولیدمحتوابرايصداوسیمادرهمگرايی،استفادهازهمیناصولفوقالذکررا،بايد

محورقرارداد .

نتیجهگیری
مديرانارشدوسیاستگذارانصداوسیمادررابطهباپديدههمگرايیرسانهاياغلببر

جنبهتکنولوژيکآنتوجهدارندومعتقدندکهظرفیتهايفضايمجازيسببتضعیف
شود،درحالیکهاينمقالهنشاندادپرداختنبه


(صداوسیما)می
رسانههايجرياناصلی 1
بعد محتوايی همگرايی رسانه اي اولويت دارد و امکان استفاده متقابل از ظرفیتهاي
صداوسیماوفضايمجازينه تنهاوجودداردبلکهضرورياست.غالبکارشناسان اين

پژوهش بر اين عقیدهاند که همگرايی بین صداوسیما و فضايی مجازي باعث جذب
1. User-Generated Content
2. Mainstream Media
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مخاطب فعال و فرصتسازي بیشتر براي اين رسانهها میشود .همچنین همانطور که
)معتقداست،همگرايیرسانهايچیزيبیشازتغییرتکنولوژيسادهاست

جنکینز(1114
و همگرايی رابطه میان تکنولوژيهاي موجود ،صنايع ،بازار ،ژانرها و مخاطبان را تغییر
دهد؛نتايجتحقیقنشانمی دهدهمگرايیصرفاًجنبهفنیومهندسینداردبلکهجنبه


می
محتوايیازاهمیت بااليی برخورداراست،صداوسیما وفضايمجازيامکان استفادهاز
زيرساخت هايتکنولوژيکيکديگررادارند،افرادازمخاطبصرف،بهکاربرِباقابلیت
تولیدمحتواتبديلشدهاند .

همانطور که اکبرزاده جهرمی ( )2396مطرح میکند ،سیاستها و اقدامات

هاياينپژوهشنشانمیدهد

صداوسیمادرقبالهمگرايیرسانهايمطلوبنیست،يافته

که کارشن اسان معتقدند در حال حاضر همگرايی در تعامل با مخاطب براي تولید محتوا
میانصداوسیماوفضايمجازيمطلوبنیستوبرايبهبود،سیاستهايیراپیشنهاددادند

ها،حذفپارازيتها،


ايبرايمخاطب،تغییرکارکردرسانه

کهشاملآموزشسوادرسانه
ايوتعاملبامخاطبمیباشد .

استفادهمتفاوتازهردوفضاي 
رسانه
ايخودراازفضايمجازيدريافتمیکنند


توجهیازمخاطباننیازرسانه

بخشقابل
و در بین حجم انبوه اطالعات و تولیدات ،برخی از آنها تبديل به جريان و مسئله اول
جامعه میشوند .در بحث همگرايی يکی از مهمترين مواردي که صداوسیما بايد به آن
توجه ويژه داشته باشد استفاده از قابلیت محتواي کاربر ساخته است .براي اين مهم
صداوسیما بايد با استفاده از مانیتورينگ شبکههاي اجتماعی و رصد پیجهاي اساتید،
نخبگان ،هنرمندان و ...و کانالهاي مهم خبري و محتوايی ،به موضوعات و مسائل روز
هباشدوازاينطريقبهتولیدمحتوادرشبکههاياصلیوهمچنیندر

جامعهتوجهداشت
معاونتفضايمجازيخودبپردازد .
صداوسیمانبايدازفضايمجازيفقطبرايبازنشربرنامههايتولیديخوداستفاده

کندبلکهبايدمتناسبباويژگیهاواقتضائاتفضايمجازيتولیدمحتوايمستقلوويژه
هباشدوهمچنینبخشیازتولیداتخودراکهبهدلیلمحدوديتهايمختلفامکان

داشت
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هاياصلیراندارندبارويکردآزادانهتريدرفضايمجازيپخشکند.

پخشدرشبکه
ايوآگاهیبیشترکاربرانبايدبرنامههايیبا


همچنینصداوسیمابرايارتقايسوادرسانه
خشکند.هرچهسوادرسانهايوديجیتالیافرادجامعهنسبت

حضورمتخصصانتولیدوپ
بهفضايمجازيبیشترباشد،کامیابیصداوسیمادرهمگرايیبافضايمجازيدرحوزه
تولیدمحتوابیشترمیشود .
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