
  
  
  

ارزیابی اقدامات صداوسیما در قبال : پساتلویزیون در ایران
  يا رسانههمگرایی 

  *ی اکبر زاده جهرمنیالد  جمالدیس
  20/5/96 :تاریخ پذیرش  25/2/96: تاریخ دریافت

  
  چکیده

تلویزیون و گذار از شکل سنتی  يا رسانهپساتلویزیون که با تحقق همگرایی 
ي ها وهیش، نه به معناي مرگ تلویزیون بلکه تجدید ساختار در شود یمآغاز 

 مثابه بهي که ا رسانههمگرایی . تولید، توزیع و مصرف محتواي تلویزیونی است
ي پخش تلویزیونی را به چالش کشیده است، ها سازمانتحولی ساختاري 

وضعیت خطیرتري  با اش يانحصار موقعیت بواسطهسازمان صداوسیما را 
ي صداوسیما به ها واکنشاین مقاله درصدد بررسی . کرده استروبرو 

 و براي این منظور از روش هاست واکنشي و ارزیابی این ا رسانههمگرایی 
 نفر از 17مجموع با  در. برد یم عمیق و سند پژوهی بهره مصاحبهکیفی 

ي تحقیق ها افته ی. تلویزیون مصاحبه گردیدحوزه گذاران سیاستکارشناسان و 
 ي فضايها با درك مخاطرات و فرصتحاکی از این است که صداوسیما 

 پخش يانداز راه؛  استي را در دستور کار قرار دادهادی اقدامات ز،دیجد
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کردن بعضی از » 1دي. اچ«ی، ونیزی تلويها  شبکهشیافزا، تالیجی دینیزم
 در سطح یونیزی تلوگنالی سعی توزو ماهواره يتکنولوژاز  يریگ بهره، ها شبکه

 براي دسترسی به  ماهوارهي بر روی و استانی ملّيها قرار دادن شبکهی و مل
ي ا  ماهوارهيها  شبکهيانداز راهمخاطبان بیشتر در سطح ملّی و نیز و 

. بخشی از این اقدامات است، یهانج و يا  در سطح منطقهتلویزیونی
دي نیز روبرو است از جمله  و اقدامات صداوسیما با نقدهایی جها استیس

 بواسطه و خدمات رویکردي تکنولوژیک غلبه دارد؛ ها شبکه توسعه در این که
شده مبتنی بر  فقدان سازوکارهاي بازار و انحصار صداوسیما، اقدامات انجام

ي زیاد و کارایی کم را به همراه دارد و ها نهیهزي متمرکزي است که زیر برنامه
 و پیامدهاي آن رویکردي اغلب امنیتی و سیاسی  در بسط همگراییاین که

  .مشهود است
  ي، صداوسیماا رسانهی یتلویزیون، پساتلویزیون، همگرا: هاي کلیدي واژه
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اثرات مخرب آن   برماشینی  که با گرایشی ضدوار و کسانی چون ماندر جامعه توده
نظران بر این باورند که  حال اغلب صاحب بااین). 1978ماندر، (گذارند  انگشت می
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در تمام دنیا وضعیتی باثبات )  شمسی1360دهه ( میالدي 1980تا اوایل دهه ) شمسی
و این وضعیتِ باثبات، امکان )  ،1998؛ نوام ،2000آلیس(را تجربه کرد 

که  ساخت، چنان یاي در سطح ملی را ممکن م گذاري منسجم رسانه سیاست
 بود؛ اغلب کشورهاي اروپایی به مدل پخش تجاريمتحده داراي مدل مسلط  ایاالت

هاي  پخش عمومی روي آورده بودند و در دیگر کشورهاي دنیا نیز کنترل معدود شبکه
  .ها بود تلویزیونی در دست دولت

 به اواخر شروع این دوره. تر بود در ایران دوره باثبات تلویزیون از غرب طوالنی
شود و پایان آن اواسط دهه  گردد که تلویزیون به ایران وارد می دهه سی شمسی بازمی

. شود اي میسر می هاي ماهواره هفتاد شمسی است که دسترسی گسترده به شبکه
 و با مدل تجاري اداره تلویزیون ابتدا از سوي بخش خصوصی به کشور وارد شد

یت تلویزیون، دیري نپایید که این مدل برچیده و با درك نظام پهلوي از اهم. شد می
تلویزیون در بعد از انقالب اهمیت بیشتري یافت، چنانکه . مدل دولتی جایگزین آن شد

جمهوري اسالمی تنها کشوري است که بندي از قانون اساسی خود را به اداره تلویزیون 
هاي سیاسی بر  ش کشمکبا وجود. )1385، محمدعلی پور  وایبهن(اختصاص داده است 

گیرد،  اي طوالنی که قبل تا بعد از انقالب را در برمی ، در بازهسر نحوه اداره تلویزیون
به معناي نظام سیاسی مستقر (کند و دولت  تلویزیون وضعیتی نسبتاً باثبات را تجربه می

ن ها و اقدامات در حوزه تلویزیو گذاري با سپردن عمده سیاست) و نه لزوماً قوه مجریه
سازمان «این نهاد که قبل از انقالب . نهاد، کنترل مطلق این حوزه را به دست دارد به یک

سازمان صداوسیماي «شد، با وقوع انقالب به  خوانده می» رادیو و تلویزیون ملی
                                                

1. Ellis 
2. Noam 

- وابـسته بـه   داران هی ثابت پاسال از سـرما اهللا بی متعلق به حبشد ی خوانده م»رانی اونیزیتلو« که  ونیزی تلو نی ا 
).1356سازگار، (دربار بود 

-           ربرنیه تلویزیون در پیش از انقالب رجوع شود به سـ   اداربراي آگاهی از منازعات درگرفته بر سر کنترل و-
 .)1385 ( پوریمحمدعل  وایبهنو در بعد از انقالب به ) 1994( محمدي و محمدي
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وضعیت باثبات تلویزیون از اوایل دهه هفتاد شمسی . تغییر نام یافت» جمهوري اسالمی
هاي  اولین شوك با ظاهر شدن آنتن.  دچار دگرگونی شد)میالدي 1990اوایل دهه (

این .  وارد شد1371بام شهرهاي بزرگ کشور در سال  اي بر پشت هاي ماهواره تلویزیون
  .رویداد ترکی در این وضعیت باثبات و شروعی براي تغییرات گسترده بعدي بود

 1980از دهه تري است که  تحوالت گستردهدگرگونی تلویزیون در ایران متأثر از 
منشأ این تحوالت بیش از همه تغییرات . در صنعت تلویزیون در غرب آغاز شد

 تحول. هاي اقتصادي نئولیبرال در عرصه رسانه بود تکنولوژیک و نیز اتخاذ سیاست
که تغییري ساختاري در حوزه رسانه تلقی » اي همگرایی رسانه«عمده تکنولوژیک 

هاي قدیم و جدید  طور ساده تلفیق رسانه به) 2012دایک،  ون ؛2004جنکینز، (شود  می
ي ها وهیشساختارها و هاي نئولیبرال،  بسط همگرایی و تعمیق سیاست. در یکدیگر است

 هیبقي تلویزیونی را ابتدا در غرب و سپس در ها برنامهمتعارف تولید، توزیع و مصرف 
ویی تلویزیون، افراد شکل سنتی و نوستالژیکی که جعبه جاداکنون . دنیا دگرگون کرد

سرعت در حال از میان رفتن  آورد به خانواده را هر شب در مقابل خود گرد هم می
هاي تلویزیونی،  اي و اینترنتی و تنوع برنامه هاي پخش زمینی، ماهواره ازدیاد شبکه. است
هاي مشترك و همزمان تماشا را چنان کاهش داده است که دیگر افراد کمتر  تجربه

در بسیاري از . د تجربه مشترك تماشاي یک برنامه را بهانه شروع گفتگو کنندتوانن می
ها بیش از یک تلویزیون وجود دارد و بسیاري از جوانان و نوجوانان براي  خانواده

هاي همراه  ها و تلفن هاي موردعالقه خود هر چه بیشتر متکی به تبلت تماشاي برنامه
ابتکار  .دهد اي فردي کاهش می  را به تجربهشوند که تماشاي تلویزیون هوشمندي می

و اکنون  طور روزافزونی از سمت فرستنده برنامه به سمت گیرنده در حال تغییر عمل به
ها بخشی از  این. کند این مخاطب است که نوع محتوا، زمان و مکان تماشا را تعیین می

که   حال چنان  نای با. شود خوانده می» پساتلویزیون«اي است که  هاي دوره ویژگی
پساتلویزیون نه به معناي پایان «کند   اشاره می)Strangelove, 2015: 6 (الو استرنج

دهی تماشاي برنامه از سوي  هاي خاص سامان تلویزیون بلکه به معناي پایان شیوه
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ها و پا به عرضه گذاشتن   تکثر رسانهبا وجوددرواقع . »هاي تلویزیونی است شبکه
اي است که قادر است در آن واحد  تلویزیون همچنان تنها رسانه «هاي جدید، رسانه

اي بر تلویزیون و  پیامد همگرایی رسانه. »مخاطبانی باالي دو میلیون نفر را گرد هم آورد
عرصه تلویزیون در ایران یعنی  شود، بازیگر انحصاري یا آنچه پساتلویزیون خوانده می

هدف این مقاله بررسی . و کرده استاي روبر هاي عمده صداوسیما را با چالش
ها و اقداماتی  اي و ارزیابی سیاست سازمان صداوسیما به همگرایی رسانه هاي واکنش

که نظام سیاسی صداوسیما را متولی  آنجا از. است که در این زمینه انجام داده است
ی، هاي این سازمان، فراي تحلیلی سازمان داند، بررسی سیاست انحصاري تلویزیون می

 ,Kim Dalton (.اندازي به وضعیت جدید تلویزیون در سطح ملی نیز هست چشم

2011: 11(  
  

  ي عامل تحول صنعت تلویزیونا رسانههمگرایی : پساتلویزیون
 ,VanDijk (کیدا ون. ي جدید استها رسانهي قدیمی در ها رسانه ادغام ،همگرایی

 از   که تا پیشداند یمتلفی هاي ارتباطی مخ گی شبکه یکپارچهمگرایی را) 46 :2012
ي مخابراتی ها شبکه از اند عبارت ها شبکه؛ این کردند یم مجزا فعالیت به صورتیاین 

ي ها شبکهنظیر (ي ارتباطات داده ها شبکه، ...) همراه وتلفن ثابت، تلفن شبکهنظیر (
ي تلویزیونی، ها شبکهنظیر (ي ارتباطات جمعی ها شبکهو ) کامپیوتري مجزا از هم

ي صرفاً تکنولوژیک پنداشت؛ پیامدهاي سترگ ا دهیپدهمگرایی را نباید ...).  وها روزنامه
داشته تا آن را تغییري  اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی این پدیده، بسیاري از محققان را وا

). 1393؛ کاستلز، 1380؛ کاستلز، 2004جنکینز، ( بدانند رسانه حوزهساختاري در 
براي مثال ادغام انواع تجهیزات ارسال ارتباطات  (ها رساختیزغام همگرایی عالوه بر اد

 بر توانند یمو خدمات اینترنتی تکست  براي مثال تله(ت اتصاالو ) تلفنی و کامپیوتري
، خدمات و داده مدیریت، بر )قرار گیرنداي  هاي تلویزیون کابلی و یا ماهواره سیگنال
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 تلویزیونی و مخابراتی هاي شرکتاکنون  ریتی مدیبه لحاظ براي مثال. اثر گذاشته است
هاي ارتباطی و اطالعاتی  خدمات ادغام سرویسدر بخش .  در هم ادغام شوندتوانند یم

یر صدا، متن و تصوی از رکیب تتواند یم انواع داده ممکن شده است و بر روي اینترنت
  . استاین تغیر ساختاري اثري انکارناپذیر بر صنعت تلویزیون داشته. باشد

تا )  شمسی1320 دهه( میالدي 1940 دههتلویزیون از ابتداي پیدایش در اواخر 
، صنعتی باثبات و با تغییرات اندك بود ) شمسی1360 دهه( میالدي 1980 دههاوایل 

در این دوره،   تغییر ملموس براي مخاطباننیتر عمدهشاید ). 2000، سیآل؛ 1998نوام، (
تغییرات تلویزیون را به سه دوره تقسیم .  بود1960 دههرنگی شدن تلویزیون در 

ي ها شبکه است که تنها 1980 تا 1940ي ها سال اول یا عصر کمیابی دوره :کند یم
 دهه دوم یا عصر دسترسی که از اوایل دوره ؛تلویزیونی اندکی در هر کشور وجود دارد

ي تلویزیونی، ها کهشب، تعداد ابدی یم ادامه 1990 دهه و تا اواخر شود یم شروع 1980
 براي جذب مخاطبان ها شبکه و ابدی یمي و کابلی افزایش ا ماهوارهي ها ونیزیتلو ژهیو به

 که شود یم به بعد آغاز 2000 سوم یا عصر فراوانی از سال دورهو  پردازند یمبه رقابت 
  دریافت و استفاده از محتواي تلویزیونی را تغییرهاي ي اغلب زمینهتکنولوژدر آن 

  .).Ellis, 2000: 39 (دهد می
ي اقتصادي نئولیبرال نیز نقش مهمی در پویایی ها استیسعالوه بر تکنولوژي، 

 میالدي با به قدرت رسیدن ریگان 1980 دههاز اوایل . صنعت تلویزیون ایفا کرده است
ي نئولیبرالیستی در عرصه ارتباطات نیز گسترش ها استیس و تاچر در بریتانیا آمریکادر 

را اعالم نمود که مبتنی » هاي باز آسمان« ریگان سیاست موسوم به 1984در سال . افتی
هاي خصوصی  بر آن انحصار در بخش ارتباطات راه دور به کنار گذاشته شد و شرکت

                                                
-                در این دوران به لحاظ تکنولوژیک تلویزیون ایران متأثر از صـنعت تلویزیـون در کـشورهاي غربـی بـود و

، گرفـت  یمـ ار  در ایران نیز مـورد اسـتفاده قـر    اندکی بعد  ،شدند یمیی که در کشورهاي غربی رایج       ها يتکنولوژ
  . نیز به ایران وارد شد1353، این تکنولوژي در سال 1960 هدهدر  بعد از رواج تلویزیون رنگی که چنان

2. Contexts 
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 1»کمیسیون فدرال ارتباطات «1985در سال . به بخش ارتباطات راه دور وارد شدند
تر را ببلعند  هاي کوچک تلویزیونی بتوانند شرکتهاي بزرگ   اجازه داد که شرکتآمریکا

 از طریق ها استیساین . و با گسترش مقیاس اقتصادي به قدرت خود بیفزایند
  دنیا نیز سرایت کردهیبقبه » سازمان تجارت جهانی«و بعد » گات«یی چون ها سازمان

، توسو (اند داده تلویزیون تن عرصهبه نئولیبرالیسم اقتصادي در  ر کشورهابیشتو 
ها چیزي نیستند جز کاهش مداخله دولت در بازار،  اصول اصلی این سیاست). 2000

 خارجی و خصوصی کردن گذاران هیسرماگشودن بازارهاي داخلی ارتباطات بر روي 
ي نظام ارتباطی سو بهبر اثر این سه عامل صنعت تلویزیون . صنایع مخابرات و تلویزیون
 طرهیسي و ا رسانه با وقوع همگرایی بدین گونه. ه استمبتنی بر بازار حرکت کرد

پیامد این . ي نئولیبرالیسم، صنعت جهانی تلویزیون دچار تحول اساسی گردیدها استیس
، ظهور )ي، کابلی و زمینیا ماهوارهي ها شبکهاعم از (ي تلویزیونی ها شبکه ادیازدتحول 
ها، خصوصی شدن اغلب  تهاي بزرگ ارتباطی فرا جهانی به علت ادغام شرک شرکت
تلویزیونی موجود، برطرف شدن موانع براي مالکیت خارجی و  هاي پخش رادیو شبکه

اي  هاي تلویزیونی ماهواره هاي جدیدتري مانند شبکه ها در رسانه گذاري شرکت سرمایه
  ). ،2007جین(بوده است 

                                                
1. Federal Communication Commission (FCC) 
2. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
3. The World Trade Organization (WTO) 

- تعهـد رفتـار ملـی   «آن را » سازمان تجارت جهـانی «س آنچه بر اسا« National Treatment Principle 
ي خارجی همان رفتاري را داشته ها شرکت کاال و نیز خدمات باید با افراد و       هعرض، کشورهاي عضو در     نامد یم

این ). 1393: و راشديبراي جزئیات بیشتر رجوع شود به سواري   (ي داخلی دارند    ها  شرکتباشند که با افراد و      
 گـذاران  هیسـرما الزام بدان معناست که صنعت تلویزیون در هر کشور عالوه بر بخش خـصوصی بایـد بـر روي              

  .خارجی نیز گشوده شود
5. Thussu 
6. Jin 
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 نیز براي ییها تالشعلیرغم سیطره داشتن سازوکارهاي بازار بر صنعت تلویزیون 
 کمیسیون 2000؛ براي مثال در سال شود یمي فرهنگی مشاهده ها تیاولولحاظ کردن 

مشهور شد، همبستگی اجتماعی را نیز » راهبرد لیسبون«یی که به ها هیتوصاروپا در 
این موضوعی است . شودی تلقی کرد که باید در اروپا ایجاد انیبن دانشبخشی از اقتصاد 

-جه ایران نیز قرار گیرد، چرا که ایران نیز به لحاظ تکثر هویتی  مورد توتواند یمکه 
 اروپا قرار دارد و مدل تلویزیون عمومی هیاتحاد در شرایطی مشابه با -قومی و مذهبی

ي ها استیسا این حال ب.  نقشی مهم در ایجاد همبستگی اجتماعی داشته باشدتواند یم
هاي عمومی نباید   دولت به رادیوتلویزیونيها کمکاتحادیه اروپا مبتنی بر این است که 

در واقع دولت درجایی مجاز به مداخله است که . مخل رقابت در بازار تلویزیونی شود
 ,Brevini( فرهنگ برنیایند طهیح بعضی از وظایف در عهدهسازوکارهاي بازار از 

2013: 12.(  
یزیون اتخاذ  تلوتوسعه در سطح ملّی براي ها دولتیی که ها استیسعالوه بر  

ي ارتباطی در یک نظام ها استیسشدن   جهانیندهیفزا روند واسطه به اکنون کنند یم
 چندجانبه و يها سازماني جهانی، ها شرکت و شوند یمراهبري چندجانبه وضع 

 ها دولترنگ کردن نقش انفرادي  ي در حال کما ندهیفزا به نحوی الملل نیبي ها معاهده
اجالس جهانی  به مواردي چون توان یم ها سازمانهدات و هستند؛ از جمله این معا

، 3، اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور2جهانی مالکیت معنوي ، سازمان1جامعه اطالعاتی
 و سازمان 5، شرکت آیکان)4یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد

 راهبري جهانی یک بازیگر قدرتمند چندجانبه در عرصه. تجارت جهانی اشاره کرد
هدف این سازمان نظارت بر تجارت جهانی و . ها سازمان تجارت جهانی است رسانه

ازآنجاکه این سازمان با تنظیم مقررات تجارت در  ..برداشتن موانع بر سر راه آن است
                                                

1. World Summit of Information Society (WSIS) 
2. WIPO 
3. ITU 
4. UNESCO 
5. ICANN 
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هاي الکترونیک  نیز سروکار دارد، بنابراین تمام خدمات در حوزه رسانه» خدمات«حوزه 
هاي اطالعاتی به این  ت راه دور، و خدمات صدا و تصویر و نیز بانکاز جمله ارتباطا

هاي این سازمان در مخالفت با حمایت و کمک مالی  سیاست. شود سازمان مربوط می
طور رسمی  هاي عمومی است و این سازمان تاکنون به ها به رادیو و تلویزیون دولت

 ،هاي این سازمان بیشتر أثیر سیاستحال ت  این را نپذیرفته است، با» 1استثناء فرهنگی«
بخش مخابرات و یا ارتباطات راه دور را متأثر کرده است تا بخش صدا و تصویر 

)Brevini, 2013: 13.(  
سازمان دیگري که برخالف سازمان تجارت جهانی نگاهی متفاوت به حمایت  
د با توجه به نگاه یونسکو را بای. هاي عمومی دارد، یونسکو است ها از تلویزیون دولت

 حقوق بشر دریافت؛ با توجه به این  ومأموریت فرهنگی آن در تحکیم تکثر فرهنگی
ها داشته  یونسکو منظري متفاوت به رسانهکه مأموریت همواره این انتظار وجود داشته 

 مارس 18که از » 2حفاظت و ارتقاء تکثر بیان فرهنگی میثاق یونسکو درباره«. باشد
اي  ها در حفظ تکثر رسانه  باز تأکیدي است بر حق دولت ملت اجرایی گردید2007

خود و از جمله حقوقی که براي کشورها لحاظ شده است، تأسیس رادیو و 
این میثاق مبتنی است بر اصول بنیادینی چون حق . هاي عمومی است تلویزیون

ق که این میثا. حاکمیت، احترام به یکپارچگی، حقوق بشر و توسعه فرهنگی و پایدار
آور چندجانبه سازمان  شدن اقتصاد و سر برآوردن قوانین تجاري الزام واکنشی به جهانی

ها و دیگر بازیگرانی است که مدافع  تجارت جهانی است، موفقیت مهم براي دولت
  .)Brevini, 2013: 14(هستند » استثناء فرهنگی«دکترین 

                                                
-  استثناء فرهنگیCultural exception   گـات از سـوي   1993 اصطالحی است سیاسی که طـی مـذاکرات 

کشور فرانسه به کار برده شد و منظور این بود که نباید با کاالها و خدمات فرهنگی رفتـاري شـبیه بـه کاالهـا و       
  .خدمات تجاري کرد

2. The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of 
Cultural Expressions 
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ي ها تاسیس طرهیساین است که با است درهرصورت آنچه که مسلم 
 بر تحوالت تلویزیون در اغلب مؤثرنئولیبرالیستی سازوکارهاي بازار عاملی 

 این پرسش بیانجامد که اگر تحوالت بر مبناي نیروهاي تواند یماین امر . کشورهاست
 چه گذاري سیاست و مقررات گذاري و بحث ها دولتپویاي بازار هستند، آنگاه نقش 

 تباین وجود مقررات گذاريوم بازار و مفهوم معنایی خواهد داشت و آیا میان مفه
، به دلیل وجود درك شود یمندارد؟ هیچنز معتقد است هرگاه بحث مقررات مطرح 

. ، گویی که مقررات واکنشی است به ترس و خطرگذارد یممحدود ازآنچه مقررات بنا 
 را مطرح» مقررات گذاريفضاي «مفهوم » مقررات گذاري«جاي  به همین دلیل وي به

 اجازه مقررات گذاري ازنظر هیچنز مفهوم فضاي )Hitchens, 2007: 347 (.کند یم
/ مقررات گذار، بی مقررات/  شدهمقررات گذاريي مطلقی مانند ها دوگانه که از دهد یم

 که کند یمفهوم مشخص ماین . خصوصی حذر کرد/ شده و عمومیمقررات گذاري
 در تواند یبلکه م ردیگ ینم واحد قرار  رسمیبدنهو اقتدار مقررات فقط در یک قدرت 

پخش  مقررات گذاريو عمومی موجود در فضاي خصوصی ي بین هر تعداد از نهادها
 که اغلب نیرویی مخرب و - حتی نیرویی مانند بازار کند یماین مفهوم کمک . شود

این فضا دید که در  را همچون ابزاري در - شود یم دیده مقررات گذاريخارجی براي 
همچنان که . ي قرار گیردبردار بهره عمومی مورد گذاري سیاستیدن به اهداف رس

 مبنایی هنجاري براي تعیین تواند یم عمومی حوزه مفهوم کند یماشاره ) 2007( هیچنز
ي عموم ها دگاهید عمومی محل طرح و تجلی حوزه. ي باشدا رسانهي ها يگذار استیس

روشن است که این تجویز در . سهیل کند روند دمکراسی را تتواند یممردم است و 
ي مبتنی بر نوع نظام سیاسی مستقر در کشورهاي غربی ا رسانه و مقررات گذاري سیاست

ي در جمهوري اسالمی ا رسانه گذاري سیاستبنابراین . است که از نوع دمکراسی است
مشروعیت  و مبناي داند یمي غربی ها یدمکراسکه نظام سیاسی خود را متمایز از  ایران 

 تواند ینم، داند یمخود را نه صرفاً برخواسته از آراء مردم که مبتنی بر مشروعیت دینی 
این تمایز قاطع . ي کشورهاي غربی باشدا رسانهي ها استیسي صرف از بردار گرته
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 خواهیم دید بر نوع ها افتهکه در بخش ی شده بلکه چنان ي اتخاذها استیستنها بر نوع  نه
  .اثرگذار استمهم  انحصاري نسبتاً و ایجاد یک فضاي ها آنطح دخالت بازیگران و س

  
  روش تحقیق

سند «است و در کنار آن از »  عمیقمصاحبه«روش اصلی این تحقیق روش کیفی 
 روشی براي دیگو یمسند پژوهی بر اساس آنچه نیومن . شود یمنیز استفاده » پژوهی

شده درنهایت به ترکیب  آوري هاي جمع  از اسناد است که طی آن دادهدادهي آور جمع
اسناد مورد استفاده در این ). 195: 2ج ، 1390نیومن،  (دنانجام یمجدید و متفاوت 

ي سازمان ها تیفعالتحقیق شامل اسناد سازمانی و نیز خبرهایی است که درباره 
ي عمومی این سازمان منتشرشده ها بولتني مختلف و از جمله ها رسانهصداوسیما در 

، چرا که اند بودهي عمیق ها مصاحبه برگرفته از ها دادهحال بخش اصلی   این با. ستا
 عمیق مصاحبه. ي صداوسیما وجود نداردها تیفعال نحوهاسناد منتشرشده زیادي از 

، جنسن( ي تحقیق کیفی در مطالعات ارتباطی استها روش نیتر متداولیکی از 
، گروه اول هستندتند شامل سه گروه افرادي که مورد مصاحبه قرار گرف). 2002

گذاران و کارشناسان در  و کارشناسان در صداوسیما، گروه دوم سیاست گذاران سیاست
نهادهاي مرتبط دیگري نظیر وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و شوراي عالی 

ي سازمان صداوسیما قرار دارند و گروه سوم ها تیفعالکه در جریان  فضاي مجازي
.  استها دانشگاهي جدید در ها رسانه تلویزیون و حوزه ارتباطات آشنا به ستاداناشامل 

شده و معیار انتخاب مرتبط بودن  ي هدفمند استفادهریگ نمونهدر انتخاب افراد از روش 
 نفر از این 17درمجموع با . سمت و نیز تسلط کافی افراد به موضوع پژوهش بوده است

صورت رودررو انجام و محتواي آن   بهها مصاحبه. دیدمتولیان و متخصصان مصاحبه گر
طور کامل به متن نوشتاري تبدیل  صورت فایل صوتی ضبط و سپس براي تحلیل به به

                                                
1. Jensen 
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فن مقایسه .  استفاده گردیدفن مقایسه مستمر ها از وتحلیل داده براي تجزیه. دیگرد یم
در یک سطح کلی، فن . شده است معرفی 3 و اشتراوس2گالسردائمی نخستین بار توسط 

  هاي معین   مقایسه و قرار دادن وقایع در دسته-1:  شامل چهار مرحله استیادشده
ي مشترك ها مضمون جستجو براي یافتن انواع روابط و -3ها   تدقیق و پاالیش دسته-2

ویمر و (ها در یک ساختار نظري منسجم   ساده کردن و ترکیب داده-4ها  میان دسته
  ).165 :1384 دومنیک،

  
 ي تحقیقها افتهی

ي ها دادهي اسنادي و هم بر ها دادهي این تحقیق هم مبتنی بر ها افتهکه اشاره شد، ی چنان
 و ها استیسترین اسنادي که  یکی از اصلی. ي عمیق استها مصاحبهناشی از 
 هیاول نسخه.  است»افق رسانه«، سند کند یمهاي سازمان صداوسیما را منعکس  استراتژي

اهللا ضرغامی بر صداوسیما است، در سال   ریاست عزت اولدورهند که مربوط به این س
هاي  طور رسمی منتشر و به بخش  به1385 نهایی آن در سال نسخه و میتنظ 1383

ي ها شبکه راهبردهایی که این سند در رویارویی با .مختلف سازمان صداوسیما ابالغ شد
 دهیپدده سال آینده ترسیم کرده واکنشی به ي اینترنتی براي ها رسانهي و ا ماهواره

استفاده از زیرساخت ماهواره ملی، : ردیگ یبرمهمگرایی است و این اقدامات را در 
ي داخلی در سراسر کشور، استفاده از تکنولوژي تولید و پخش ها شبکهتکمیل پوشش 

مردم،  ذائقهي تخصصی رادیویی و تلویزیونی مطابق ها شبکهي انداز راهدیجیتالی، 

                                                
1. Constant Comparative Technique 
2. Glaser 
3. Strauss 

-  با پایان . شوند یم ساله از سوي رهبري برگزیده 5 بر اساس احکامی طورمعمول به مایصداوسروساي سازمان
  .اند شده دیتمد دیگر هسال 5 هدور ساله اغلب این احکام براي یک 5 هدوریافتن این 
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 ي تلویزیون اینترنتیانداز راهي و مرز بروني ها شبکه توسعهي استانی و ها شبکهتقویت 
 ).14: 1391باللی، (ي کابلی ها شبکهو 

، تداوم 1393 آبان ریاست ضرغامی و انتصاب محمد سرافراز در دورهبا اتمام  
 سرافراز براي ي انتصابی کهها حکم، چنانکه در شود یماین راهبردها همچنان مشاهده 

ي دیگر ا گونه به» افق رسانه«مدیران ارشد صداوسیما صادر کرده است، راهبردهاي سند 
رجوع شود به احکام انتصاب مدیران صداوسیما در سایت  (شود یمتکرار و تکمیل 

ي صداوسیما به همگرایی ابعادي فراتر ها واکنش حال  بااین).این سازمان روابط عمومی
در ادامه  المی و راهبردهاي مکتوب در اسناد و احکام رسمی دارد وي اعها استیساز 

ي مختلفی ها مقولهي عمیق، این ابعاد در ها مصاحبهي ها افته تا با یشود یمتالش 
 .ي و سپس مورد ارزیابی قرار گیرندبند دسته

   
ي ا منطقهي تلویزیونی در سطح ملی، ها شبکه توسعهاستفاده از ماهواره براي  

با ظهور و فراگیري تکنولوژي ماهواره، سازمان صداوسیما با توجه به : یالملل نیبو 
ي این تکنولوژي نوین ها تیظرفسرعت از  داشتن کارشناسان متخصص در این حوزه، به

  است کهه بودرانی ايمرز  برونیونیزی شبکه تلونی اول» سحریشبکه جهان«. بهره گرفت
  شبکهنیا . خود را آغاز کردتی فعال1376 آبان 25  دربا استفاده از تکنولوژي ماهواره

آذري،  که شامل کند یمبرنامه پخش  زبان مختلف 4به ) 1396تیرماه (در حال حاضر 
 پخش يزبانه بودن شبکه سحر به معناالبته چهار .  و بوسنیایی استردواکردي، 

 برنامه که ي مانند یورونیوزا شبکهبرخالف  (ستیزبان نچهار  واحد به يها برنامه
 است ی عموميا شبکههمچون  »سحر«. )کند یمي مختلف پخش ها زبانواحدي را به 

                                                
1. IPTV 

- فضاي مجازي و هحوز مربوط به عملکرد سازمان صداوسیما در ها واکنشبخش مهمی از این  روشن است که 
 و ارزیابی قرار گرفته موردبحث) 1394 جهرمی، اکبر زاده( دیگري همقال این موضوع در که آنجا ازاینترنت است؛ 

 .شود ینماست، مقاله حاضر به این بحث وارد 
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که بل، پردازد ی و گفتگو محور میلی تحلیاسی سيها تنها به پخش اخبار و برنامه که نه
 ،یاسیدر موضوعات گوناگون سي نمایشی نظیر سریال، فیلم ها  و پخش برنامهدیتول

در آذرماه .  دستور کار خود قرار داده است را درینی د و معارفی فرهنگ،یاجتماع
 خارج از انیرانیابا جام جم باهدف گسترش ارتباط زبان  ي فارسیا شبکه ماهواره 1376

 – یرانی الی، توجه به فرهنگ اصزبانان یفارسدیگر و  ها  آنازی به نییکشور، پاسخگو
 .تأسیس شد یرانی اتیحفظ هوي تالش برا و ي ایراندادهایرسانی از رو  اطالع،اسالمی

 براي 1کانال جام جم : این شبکه بعد از مدتی به سه زیر شبکه یا کانال توسعه یافت
 براي ایرانیان آسیا 3ي شمالی و جام جم آمریکا براي ایرانیان 2ایرانیان اروپا، جام جم 

چابک «وم به ي جدید موسها استیس با اتخاذ 1393ماه   دي27از حال  بااین. و اقیانوسیه
  .شدندادغام هم در مجدداً  هر سه کانال  سرافرازدورهدر » سازي

دفتر . ي العالم افتتاح شدا ماهواره خبري شبکه 1381در قدمی دیگر در اسفند 
 ین بغداد و دمشق و چندروت،ی در بیدفتر رسم 3 است و در تهراناصلی این شبکه 

 از ياریبسپوشش خبري العالم در . دارد اینقاط مختلف دن دیگر  دریرسمریدفتر غ
 لبنان، نقش فعالی  روزه22 عراق و جنگ  بهآمریکا  از جمله حملهي مهمدادهایرو

 که به زبان انگلیسی يو یت پرسي ا ماهواره شبکه 1386در تیرماه  .داشته است
 اسبق شبکه، محمد سرافراز، ریبه گفته مد. فتتاح شد، اکند یمي خبري پخش ها برنامه

 ییآمریکا و ییاروپا مخاطبان ژهیو به و زبان یسیشبکه مردم انگلاین  یاطبان اصلمخ
ي مرز بروني ا ماهوارهي ها شبکه به دیگر لمیفاي  ه شبک1389 وریدر شهر. هستند

 منطقه در زبان عرب اول مخاطبان درجه که در شبکهاین . صداوسیما اضافه شد
طور همزمان به سه  ي ایرانی را بهها الیسر و اه لمیف را هدف قرار داده است، انهیخاورم

                                                
- » اشاره به کوچـک کـردن سـاختار   رود یماصطالحی که در ادبیات مدیران صداوسیما به کار    » يازچابک س ، 

ي و واگـذاري بخـشی از وظـایف بـه بخـش        سـاز   کوچـک ي از   ا  زهیـ آم کردن آن دارد،     کارآمدتربوروکراتیک و   
  .خصوصی

2. PressTV 
3. IFilm 
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ي ا ماهوارهي ها شبکهي انداز راه رهیزنج. کند یمو فارسی پخش  یسی انگلی،عربزبان 
 و در راستاي سیاست دولت نهم براي گسترش همکاري با ابدی یمي ادامه مرز برون

ي که ا جداگانه بودجه صداوسیما با استفاده از 1390ي التین، در آذر آمریکاکشورهاي 
  رايو یت سپانیهي اسپانیولی زبان ا ماهواره شبکهدولت نهم اختصاص داده بود، 

  .ي التین استآمریکاي خبري براي ها برنامهمأموریت این شبکه پخش . ي کردانداز راه
 تغییر فرمت : ازاند عبارتتوجه دیگر  ، دو موضوع قابلها شبکه شیبرافزاعالوه 

 با حضور بر روي ها شبکهالوگ به دیجیتال و نیز گسترش پوشش  از آنها شبکهپخش 
با ظهور فرمت . کنند یم جغرافیایی را تضمین گستردهیی است که پوشش ها ماهواره

دستور کار در سرعت استفاده از این فناوري را  ي، صداوسیما بها ماهوارهپخش دیجیتالی 
صورت آنالوگ برنامه   که به1 ي جام جممرز برون شبکه 1379  سالدر. خود قرار داد

ي نیز به مرز بروني داخلی و ها شبکه، دیجیتالی شد و به دنبال آن دیگر کرد یمپخش 
 امکان ، کشور قبرسپورت تله با استفاده از 1381در سال . پخش دیجیتالی روي آوردند

ي ا ماهواره تا استرالیا از طریق پخش مستقیم خاور دوری از  رسانگنالیسگسترش 
 در بستر يها  شبکهیداخل  ویجهان  گستره پوشش1389 با رسیدن به سال. مکن شدم

 براي  مورد استفادهيها  ماهوارهتعداد که يطور به، شود یشتر میروز ب ماهواره روزبه
 بی ترتنیبد  ورسد ی ماهواره م15 به ي و داخلی صداوسیمامرز بروني ها شبکهپوشش 

 نامه هفته (ابندی یمامکان پخش  ما از این طریق صداوسی رادیوتلویزیونیکانال 204
 بخشی از دیپلماسی توان یماین اقدامات را ). 5: 1394، مایصداوسداخلی سازمان 

ي تر گستردهي نظام جمهوري اسالمی و در ذیل سیاست فرهنگی ا رسانهعمومی و 
قه و و گسترش نفوذ سیاسی و فرهنگی ایران در منط» صدور انقالب«دانست که باهدف 

در واقع ). 19-17: 1394ی،نی آقا حسی و فاروجياسکندر (شود یمجهان انجام 
.  مناسبی از تکنولوژي ماهواره کرده استاستفادهصداوسیما براي تحقق این اهداف 

                                                
1. Hispan TV 
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ژورنال که اغلب مواضع تندي علیه ایران دارد، از  تیاستر والیی آمریکا روزنامه
 هاي پیام فرستادن«هدفش   کهکند یمیاد » ایران ونتلویزی امپراتوري«صداوسیما با عنوان 

یکی  ).7/9/2007سی،  بی به نقل از سایت بی(است  »ماهرانه و پیچیده صورت به سیاسی
  : چنین اشاره داشتباره نیدرااز کارشناسان صداوسیما 

 بود و سازمان موقع بهواکنش صداوسیما به فناوري ماهواره بسیار 
ي و ا منطقه در سطح ملّی، سیگنال رسانیراي توانست از این فناوري ب

  .جهانی حداکثر استفاده را بکند
نظر کارشناسان موضوع مهم دیگر نگاه راهبردي صداوسیما براي داشتن  از

  پرتابيراب  تالشها  و پس از سال1389 در سال. ماهواره اختصاصی بوده است
 صداوسیما موفق ، سرانجامدغربی همراه بو يها  شرکتیکارشکنکه همواره با  ماهواره

 درجه 26صورت مشترك با شرکت عرب ست در مدار  بهرا ایران ست   ماهوارهشد
ي متعدد رادیویی و ها کانالنیز  رانیامجاور   کشورهايبدین گونه تا ، دهدقراری شرق

 داخلی سازمان صداوسیما، نامه هفته ( کنندافتیدرسهولت را با  مایوسصداتلویزیونی 
 ارتباطات هیاتحادضرغامی رئیس پیشین صداوسیما ضمن اشاره به مصوبات  .)5: 1394

نقطه مداري ماهواره براي ایران معتقد است به دلیل درك   دور در تخصیص سهراه
ي الزم براي گذار هیسرماي قبلی از اهمیت داشتن ماهواره اختصاصی، ها دولتنادرست 

  :داده است ان این نقاط مداري ازدستایر استفاده از این نقاط مداري صورت نگرفت و
 بود داشــت ی درجه شرق62 شدم، نقطه دوم که مای مسئول سازمان صداوسیوقت

هم آن » عرب ست«شده بود و   کار آن تمامباًی و تقرشد ی دچار میبه سرنوشت نقطه قبل
 صورت مای در ســازمان صداوسيادی زيها تالش.  گرفته بودــارینقطه را در اخت

 آن نقطه از دست می کرد و نگذاشتيادی زذاکرات سازمان تالش و میمعاونت فن. گرفت
ایران «اآلن ماهواره . میصورت مشــترك با عربستان اســتفاده کرد برود و آن نقطه را به

 از یمی از آن ماهواره مال مــا و نیمی نقطه مستقرشده که ننیدر ا» عرب ست«و » ست
 توانند ی مردم هم مو مدار است نی اي ما رويها بکهآن مال عربستان است و همه ش
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 رمز نامه هفته( . سیگنال رسانی داردفهی و هم وظنندیها را بب  برنامهمیصورت مستق به
  )1394عبور، 

 و توزیع سیگنال رسانی کارشناسان، در حال حاضر صداوسیما براي گفتهبه 
 ایران ست ماهواره متکی به  کشور تا حد زیادياقصی نقاطي خود به ها کانالسیگنال 

ي ها شبکهي سراسري و ها شبکهاعم از (ي تلویزیونی و رادیویی ها شبکهاست و تمام 
  بهبعضی از کارشناسان معتقد بودند با توجه. دنبر روي همین ماهواره قرار دار) استانی

 ي، قرار دادنا ماهوارهي ها رندهیگآمارهاي مربوط به دسترسی باالي شهروندان به 
  .برد یم را باالتر ها شبکهي صداوسیما بر روي ماهواره سطح دسترسی به این ها شبکه

تا پیش از انقالب، : ي جدیدها شبکهي پخش زمینی دیجیتال و افتتاح انداز راه
 شبکهو  «یملتلویزیون « یک موسوم به شبکهتلویزیون ایران فقط شامل دو شبکه بود، 

 دورهي تلویزیونی در ها شبکهافزایش . شد یم شناخته »تلویزیون آموزشی«دو که با نام 
 چهار، شبکه سه، شبکه. ریاست علی الریجانی بر صداوسیما در دستور کار قرار گرفت

همچنین در این دوره افتتاح .  خبر در این دوره تأسیس شدندشبکه تهران و شبکه
ور کار قرار ي متکثر محلی در دستها فرهنگي استانی باهدف حفظ هویت و ها شبکه

یی ها شبکه قرآن نیز به فهرست شبکهبا انتصاب ضرغامی به ریاست صداوسیما، . گرفت
با اضافه شدن این شبکه، تمامی ظرفیت طیف فرکانسی . با پوشش ملی اضافه شد

                                                
-    سیاست . ي پخش زمینی در دنیا مقام اول را داردها فرستندهداد ي مصاحبه، ایران به لحاظ تع     ها  دادهبر اساس

کلی صداوسیما بر این بوده که در تمام شهرهاي بزرگ و کوچک و حتی بسیاري از مناطق روسـتایی دسترسـی          
 در مواقع بحرانی شده نیتضمیک دلیل براي این سیاست، امنیت ملی و پوشش . مردم از طریق پخش زمینی باشد

 با توجه به حال نیبااي باشد، ا ماهوارهي ها رندهیگ روي نیاوردن مردم به   تواند یمه یک دلیل دیگر نیز      است و البت  
 زمینـی کـاري صـعب و    هفرسـتند  همـه  نیاي مختلف در میان    ها  شبکهي اقلیمی کشور، توزیع سیگنال      ها یژگیو

ي زمینی ها فرستندهیع سیگنال میان   توز  ست رانیا هماهواردر این میان یکی از کارکردهاي اصلی        . پرهزینه است 
ي رادیویی و تلویزیونی صداوسیما را ها شبکه ههم این امر، مردم نیز امکان دسترسی مستقیم به تبع بهاست و البته 
  .ابندی یمي خانگی ا ماهوارهي ها رندهیگبا استفاده از 
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ي ناشی از پخش ها تیمحدود واسطه بهتلویزیونی کشور مورد استفاده قرار گرفت و 
پخش زمینی «با ظهور . ال تلویزیونی جدید وجود نداشتآنالوگ، امکان اضافه شدن کان

تنها تعداد  این امکان فراهم شد که بتوان در طیف فرکانسی مشخص، نه» دیجیتال
. نیز ارتقاء دادرا عرضه کرد، بلکه کیفیت صدا و تصویر را ي تلویزیونی بیشتري ها کانال

امات سازمان صداوسیما در  اقدنیتر مهمازنظر اغلب کارشناسان مورد مصاحبه یکی از 
ي سیستم پخش زمینی دیجیتال بود که امکان افزایش کمی انداز راهواکنش به همگرایی، 

  :باره گفت یکی از مدیران صداوسیما دراین. ي تلویزیونی را فراهم آوردها شبکهو کیفی 
در میان کشورهاي منطقه ما اولین . موقع و مناسب بود این واکنش بسیار به

 پخش دیجیتال زمینی شدیم؛ حتی این کار را قبل اندازي راهودیم که موفق به کشوري ب
  .از ترکیه انجام دادیم

 ها شبکه ریاست خود افزایش کمی دورهبا توجه به این امکان، ضرغامی در اواخر 
 اغلب کارشناسان مورد مصاحبه این اقدام واکنشی به گفتهبه . را در دستور کار قرار داد

 بود ها شبکهي مختلف و اقبال روزافزون مردم به این ا ماهوارهي ها شبکهد افزایش تعدا
  :اشاره داشت باره یکی از کارشناسان دراین

ي نبود، هرچه زمان ا ماهوارهي ها شبکهموضوع فقط افزایش 
 رو به ها آن و کیفیت محتوایی ها شبکهي این ا برنامه تنوع گذشت یم

  . مخاطبان صداوسیما شده بود و این باعث ریزشگذاشت یمافزایش 
 شبکه یک، شبکه(ي تلویزیونی موجود ها شبکه همزمان با قرار گرفتن بدین گونه

بر روي پخش )  قرآنشبکه خبر و شبکه تهران، شبکه چهار، شبکه سه، شبکهدو، 
 26دیجیتال در  جدید شبکه اولین عنوان به»  مستندشبکه«دیجیتال زمینی، 

ي ها برنامهباهدف پخش »  شماشبکه« 1390 مرداد 8در . افتتاح شد 1389 اسفند
پخش بود که »  بازارشبکه«دستور کار بعدي . تاح گردیدي استانی افتها شبکه دهیبرگز

                                                
1. Digital Terresterial Broadcasting 
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ی رانی کاال و خدمات ایمعرف به شبکه این . شروع شد1390 آبان 29آن از  یرسم
بود که به » می شاپ«ي نظیر ا ماهوارهي ها  شبکه ایرانیِ نمونه و در واقع پرداخت یم

بود که در »  نمایششبکه« جدید بعدي شبکه. پرداختند یمتبلیغ کاالها و لوازم خارجی 
ي سینمایی ها لمیف این شبکه پخش هیاول کرد، مأموریت به کارآغاز  1390 بهمن 5

با مأموریت پخش سریال افتتاح »  تماشاشبکه« 1391 آذر 30بعدازاین در . خارجی بود
ي ها شبکهبه  1391 ری ت28در »  پویاشبکه«و » شبکه ورزش« در قدم بعد. گردید

پخش انواع برنامه براي کودکان و » شبکه پویا «مأموریت. ندشد اضافه دیجیتال موجود
  .نوجوانان است

 12ي تلویزیونی جدید همچنان ادامه پیدا کرد و در ها شبکه افتتاح رهیزنج
ي ها برنامهدستور کار این شبکه پخش . افتتاح گردید» شبکه سالمت «1391اسفندماه 

نیز به فهرست » میشبکه نس« 1392 وریر شه26 در .پزشکی، بهداشت و سالمت است
ي دیجیتال صداوسیما افزوده شد این شبکه که ابتدا فقط در تهران پخش ها شبکه

 مخفف چهار کلمه نشاط، مینس. ي شد سراسر همان سال مهرماه15از ، شد یم
 در درنهایت. کند یمي سرگرمی پخش ها برنامه و فقط  و مسابقه استادهای ،یسرگرم

 شبکه  بیست و دومینعنوان پخش آنونس بهبا  » افقشبکه« 1393ه  خردادما13
 روابط عمومی سازمان صداوسیما گفته به .آغاز کرد خود را يها برنامهسراسري 

 و موضوعات دفاع ی فرهنگيها  ارزش،ینی دی شبکه پرداختن به مباننی ايستراتژا
  .است انقالب هاي آرمانو پاسداشت  مقدس

                                                
1. me shop 

-     از عاتی اخبـار و شـا   یز همان ابتدا، برخ   ا«:  افق نوشت  هشبک هدربار 1393 تیرماه   2مورخ  روزنامه شرق در 
 کـرد  بی انتـساب را تکـذ  نی سپاه اي سخنگوف،یاما سردار رمضان شر.  داشتتی شبکه به سپاه حکا  نیتعلق ا 

 از مؤسسات و ياری خود از بسی ذاتفی وظا ي در راستا  یسپاه پاسداران انقالب اسالم   « گفت که    ي، و حال  نیباا
آورده اسـت کـه     بـه عمـل  تی حمايصورت مورد  بهی و اجتماع  ینهاد در حوزه مسائل فرهنگ       مردم يها  سازمان

 از هـا  تیـ  فعالی در برخـ زین» نهاد مردم «يها   از سازمان  یکیعنوان    به» اوج «يا   و رسانه  ي و هنر  یسازمان فرهنگ 
ي ها برنامهبر اساس این خبر، اغلب ). 1393 تیر 2ورخ روزنامه شرق م (» برخوردار بوده استییها تی حمانیچن
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ي تلویزیونی ناشی از ها شبکهافزایش : ي تلویزیونیها هشبک کردن »دي. اچ«
ي ها شبکه براي جذب مخاطب باعث شده است آن دسته از ریگ نفسهمگرایی و رقابت 

ي از آخرین ریگ بهرهتلویزیونی که توان مالی باالتري دارند، براي حفظ موقعیت خود، با 
استفاده از .  ارتقا دهند و تصاویر خود راها برنامهي این صنعت، کیفیت ها يفناور
 تواند یمي گزافی نیز به دنبال دارد، ها نهیهزمعمول  طور ي پیشرفته که بهها يفناور

ي رقیب، سبب ها شبکهعنوان برگ برنده عمل کند و با متمایز کردن یک شبکه از  به
نشان » ي اروپاها ونیزیتلو رادیو و هیاتحاد«تحقیقات . جذب مخاطبان بیشتر شود

ي بر روي باقی ماندن مخاطب تا پایان دار یمعن که کیفیت خوب تصاویر اثر دده یم
پاسخی به رئالیسم بصري بشري و عاملی براي » دي.اچ«درواقع تلویزیون . برنامه دارد

یکی از کارشناسان مورد ). 2: 1393موج، (حفظ مخاطبان فعلی و آتی تلویزیون است 
  :دیگو یمباره چنین  مصاحبه دراین

ي تلویزیونی در بهبود ها شبکهاز آنالوگ به دیجیتال گام اصلی جهش 
تلویزیونی در این مرحله متوقف  يها شبکهاما . کیفیت تصاویر بود

یی که توان مالی بیشتري داشتند براي متمایز کردن خود ها آننماندند و 
  . رفتند»دي. اچ« به سراغ تلویزیون رقبااز 

 فنی به بیش از دو برابر فرمتته به نوع  بس»دي. اچ» ي تلویزیونی ها شبکه
اجاره و تأمین این پهناي باند . ي معمولی به پهناي باند فرکانسی احتیاج دارندها شبکه

عالوه تجهیزات الزم براي تولید و پخش  به.  باالتر استنهیهز مستلزم ،فرکانسی
، تجهیزات ها نیوربد متمایز از تجهیزات رایج است؛ به این معنا که »دي. اچ«ي ها برنامه

این موارد . ي تلویزیونی نیز باید مخصوص این کار باشندها فرستندهاستودیویی و حتی 

                                                                                                              
 افق هشبک تیسا وب این است که در توجه قابل هنکتیک . شود یم افق در سازمان فرهنگی و هنري اوج تهیه هشبک

  .نیز هیچ نام و نشانی از وابستگی این شبکه به صداوسیما وجود ندارد
 

1. The European Broadcasting Union (EBU) 
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ي تلویزیونی در ها سازمان طورمعمول به. برد یم را بسیار باال »دي. اچ «شبکه یک نهیهز
ي بصري است ها تیجذاب خود را که حاوي پربینندهي ها شبکهجهان، در قدم اول، 

 تبدیل »دي. چا«به ) ي نمایش فیلم و موسیقیها شبکهي ورزشی و یا ها کهشبنظیر (
ي ها شبکه بزرگ تلویزیونی و در رقابت با هاي از سازمان تبع بهصداوسیما نیز . کنند یم

 با پخش 1393 د خردا25 روي آورده بودند، در »دي. اچ«ي که به فرمت ا ماهواره
 خود را »دي. چا «شبکه اولین ،2014 فوتبال ی و جام جهانبالی والی جهانگیمسابقات ل
به فعالیت » دي. اچ« شبکه با همین نام غیرمتعارف 1394این شبکه تا بهمن . افتتاح کرد

ي ها شبکهنهایت شبکه تهران جاي این شبکه را گرفت و به دنبال آن  در. داد یمادامه 
بر اساس مصاحبه . ردند را آغاز ک»دي. اچ«صورت  پخش برنامه به نسیم و آي فیلم نیز

، از جمله شبکه سه، ها شبکه شدن دیگر »دي. اچ«با کارشناسان بخش فنی صداوسیما 
 .نیز در دستور کار است

  
   و اقدامات صداوسیماها استیسارزیابی 

 اغلب کارشناسان مورد :ي جدیدها شبکهي انداز راهارزیابی پخش دیجیتال زمینی و 
ي پخش دیجیتال زمینی را اقدامی پیشرو و انداز راهمصاحبه اقدام صداوسیما در 

، چرا که این اقدام ضمن باال بردن کیفیت تصویر و صدا، کردند یمراهبردي ارزیابی 
اغلب . ي تلویزیونی را فراهم کردها شبکهزیرساخت الزم براي افزایش و تکثر 
دم به خرید  براي تشویق مراند کردهي انداز راهکشورهایی که پخش زمینی دیجیتال را 

یی با امکان دریافت سیگنال ها ونیزیتلوو یا )  باکستاپ ست( مخصوص آن رندهیگ

                                                
-           و  اسـت »دي. اچ«ي مهم ورزشـی در جهـان      دادهایرودر حال حاضر، فرمت استاندارد براي ضبط و پخش 

براي مثـال،  . خواهد رویدادهاي مهم ورزشی را پوشش دهد، باید حتماً به این فرمت مجهز باشد           کشوري که می  
 شـد و سـازمان   »دي. اچ «صـورت  بـه  هـا   آنبرگزاري مسابقات جهانی والیبال در ایران منوط به ضبط و پخـش             

  براي این کار شد»دي. اچ» صداوسیما مجبور به خرید یک استودیوي سیار تلویزیونی 

2. Set up Box 



 
 
 
 
 
 
 

  1396، تابستان 10هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      62

،  و براي این اقدام سوبسیدهایی در نظر گرفتنداند کردهدیجیتال، تبلیغات زیادي 
 سوبسیدي براي این کار پرداخته شود، اشتیاق مردم به آنکه یب در ایران، حالی کهدر

یکی از . ه متداول شدن پخش دیجیتال کمک زیادي کرده استي جدید بها يتکنولوژ
گذار به دیجیتال به این  بخشی از موفقیت سیاست«: دیگو یمکارشناسان در این زمینه 

 که مردم ما عادت دارند هر از مدتی تجهیزات تکنولوژیک خود را اعم از گردد یبازم
: 1391(شندل اربطانی و کوهی  رومطالعه. » کنندروز بهتلویزیون، تلفن همراه و غیره 

 وهیش نیتر جیرا درصد 43 که در تهران پخش زمینی دیجیتال با دهد یمنشان ) 157
  .ي صداوسیماستها برنامهدسترسی به 

 ها آن موضوع مهم دیگر گسترش پوشش جغرافیایی ها شبکه تعداد توسعهدر کنار 
خش زمینی با مفهوم روشن است که گسترش پوشش جغرافیایی پ. به سراسر کشور بود

پخش زمینی دیجیتال که ابتدا فقط در تهران .  استخورده گره» دسترسی«ارتباطی 
 1393سرعت به دیگر نقاط کشور نیز تسري یافت و تا پایان سال  ، بهشد یمانجام 

گرفت   پوشش ارسال زمینی دیجیتال قرارزیر درصد از مناطق کشور 85حدود 
 ها مصاحبه مهم دیگر حاصل از نکته ).148: وسیما صدا1393گزارش عملکرد سال (

 چندانی صورت نگرفته مطالعه ها آن و نوع فعالیت ها شبکهاین بود که براي افزایش 
ي ها شبکهي از بردار گرته نوعی ها شبکهبعضی معتقد بودند در نوع دستور کار . است

 و همزمانی آن ها شبکهتعدادي از کارشناسان شتاب در افزایش . شود یمي دیده ا ماهواره
در این توسعه، موضوع . کردند یم ریاست ضرغامی را معنادار تلقی دورهبا اواخر 

                                                
-    براي   دالر40یی به ارزش ها کوپن براي سرعت بخشیدن گذار آنالوگ به دیجیتال متحده االتیا براي مثال در

 . متقاضی قرار داده شدهخانواد باکس در اختیار هر تاپ ستخرید یک دستگاه 

2. Access 

-      ریاست خود در افتتاح ایـن  هدور این بود که ضرغامی براي متمایز کردن مصاحبهتلقی بعضی از افراد مورد 
ي زیـادي را افتتـاح   هـا  پـروژه  کاري خـود  هدور که در اواخر ها دولتتعداد از شبکه تعجیل کرده است، همانند        

 . قرار دهندموردتوجهمدهاي آن را  و پیاعواقب آنکه یب، کنند یم
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اصطالحی که در اشاره به این . هاست آن و دستور کار ها شبکه، تعداد مناقشه برانگیز
. بود» يا رسانهآرایش «، شد یم استفاده کرات بهموضوع از سوي کارشناسان صداوسیما 

 گذاري سیاست حوزهطالح نیز همانند بسیاري از دیگر اصطالحاتی که در این اص
 نظامی و نشان از پارادایمی در حوزه، برگرفته از رود یم بکارفرهنگی ایران 

استفاده از این . ي استا رسانه آن وجود جنگی فرض شیپ دارد که گذاري سیاست
چون ابزاري نظامی باید از ي تلویزیونی نیز همها شبکهاصطالح واجد این معناست که 

 شود یمدرباره آن بحث » يا رسانهآرایش «ذیل  مضمونی که. آرایش خاصی تبعیت کنند
 هر شبکه این که تلویزیونی باشد و شبکهاین است که صداوسیما باید داراي چه تعداد 

:  ازاند عبارتدر واقع دو بحث اصلی و مرتبط به هم . یی را پخش کندها برنامهچه نوع 
  .ها آن و نوع ها شبکهتعداد 

 را ها شبکه کارشناسان مصاحبه شده سیاست افزایش تعداد همه :ها شبکهتعداد 
 ایرانی رو به تکثر و پیچیدگی گذاشته جامعهاستدالل اصلی این بود که . کردند یمتأیید 

ي ها شبکه پاسخگوي این پیچیدگی و تکثر نبوده و ها شبکهاست و تعداد اندك 
سو نظام  این در حالی است که از یک. ي در حال پر کردن این خأل هستندا ماهواره

 ندارد و از سوي دیگر نیز بخش ها شبکهسیاسی تمایلی به روي آوردن مردم به این 
ي به استفاده ا عالقهي مذهبی ها زهیانگ مختلف از جمله به دالیلتوجهی از جامعه  قابل
 با پاسخ به نیازهاي ها شبکه افزایش و تکثر ونهبدین گ. ي ندارندا ماهوارهي ها شبکهاز 

  دنکن یمي صداوسیما ها برنامه تعداد بیشتري را جذب ،جدید مخاطبان
در . د محل اختالف بودبای تا چه تعداد افزایش ها شبکه تعداد این کهحال   بااین

 گفته شبکه است و به 20پخش زمینی دیجیتال نزدیک به  يها شبکهحال حاضر تعداد 
 در فضاي فرکانسی که تواند یمارشناسان اگر صداوسیما پخش آنالوگ را متوقف کند، ک

سؤاالتی که اکنون مطرح .  شبکه افزایش دهد100 را به ها شبکهدر اختیار دارد تعداد 
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 کانال سیاستی درست بوده 20 کانال قبلی به 7است این است که آیا رساندن تعداد 
   را افزایش دهد؟ها شبکهد تعداد این است و آیا صداوسیما همچنان بای

  :در این زمینه نظر یکی از کارشناسان چنین بود
ي تلویزیونی ها شبکه پیوسته سیاست افزایش طور بهصداوسیما 

ي مالی فعلی، این ها تیمحدودحال با  بااین. خود را دنبال کرده است
. ردیگ یم در تعارض قرار ها برنامهسیاست با سیاست افزایش کیفیت 

ي تلویزیونی جهانی که توان مالی باالیی دارند، در این ها شرکتحتی 
ایجاد بار  ها با ازحد شبکه افزایش بیش. کنند  عمل میشده حسابموارد 

مالی بیشتر و محدودیتی که در تأمین بودجه وجود دارد، به کاهش 
  .انجامد یمهاي تلویزیونی  کیفیت برنامه

  : زمینه اظهار داشت یکی دیگر از کارشناسان در این
سیاست سازمان در این زمینه باید روشن و خالی از تناقض باشد به 

 متنوع با کیفیت شبکهاین معنی که باید تصمیم بگیرد که داراي پنجاه 
  . شبکه باکیفیت بسیار باال10ین باشد یا یمتوسط و پا

وضوع کاهش کیفیت منتهی نیست، مبه  فقط ها شبکهحال پیامد گسترش   این با
نوعی نقض   بهتواند یمي خارجی است که ها برنامه اتکاي بیشتر به تولیدات و تر مهم

ي تلویزیونی را ها شبکه صداوسیما گسترش حالی کهبه عبارتی در. غرض منجر شود
ي در دستور کار خود قرار داده است، ا ماهوارهي ها برنامهبراي مقابله با آثار سوء 

ن تولیدات داخلی براي پر کردن این حجم از آنتن، باعث  و کافی نبودها شبکهگسترش 
 تولید نهیهز از ها برنامه خرید این نهیهز. شود یمي خارجی ها برنامهخرید و پخش 

 با هنجارهاي فرهنگی موردنظر ها آنبرنامه داخلی بسیار کمتر است اما بسیاري از 
ي جهانی است و ا دهیپد  که ایندهد یمنشان ) 2007(جین . صداوسیما سازگاري ندارند

هاي   تقاضا براي برنامه،ي التینآمریکاهاي تلویزیونی در آسیا و  با افزایش تعداد شبکه
 تخصص الزم براي ها شبکهر این بیشتکه  آنجا تلویزیونی باال رفته است و از
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اچار ن هاي سنگین تولید برنامه نیستند، به  هزینهنیتأمسازي را ندارند و یا قادر به  برنامه
بعد از کوتاه زمانی  .اند آوردهیی روي آمریکاهاي اکثراً   از شرکتبرنامهبه خرید 

هاي  گزارش داد که این شبکه بعضی از فیلم خبرگزاري ایسنا نمایش، شبکهي انداز راه
 دانلود صورت غیرقانونی  به،است فیلتر در ایران که com.Ganool تیسا خود را از وب

درهرصورت اگر ). آنالین: 1393ایسنا،  (گذارد ی نمایش مبه یترا کپینقض با کرده و 
پیامدهاي سوء  ي خود را نیز کم کند،ها نهیهزیی ها استیسصداوسیما بخواهد با چنین 

  .ي خارجی همچنان پابرجاستها برنامهفرهنگی 
ي تازه ها شبکه مدیریت سرافراز بعضی از دورهاین عوامل باعث شد در 

» بازار«و » شما«ي ها شبکه بدین ترتیب. بعضی در هم ادغام شوندشده تعطیل و  تأسیس
صرفاً سریال »  تماشاشبکه« ؛در هم ادغام شدند» تماشا«و » نمایش«ي ها شبکهتعطیل و 

، با تغییر رئیس صداوسیما یکی از اولین داد یم نمایش صرفاً فیلم سینمایی نشان شبکهو 
 نمایش و تغییر مأموریت این شبکهشا در  تماشبکهاقداماتی که صورت گرفت، ادغام 

اقدامی که ازنظر کارشناسان به دلیل . شبکه به نمایش توأمان سریال و فیلم سینمایی بود
کفگیر محتوا به  «شوندگان مصاحبه یکی از ریتعببه . مشکل تأمین محتوا صورت گرفت

ي پخش باقی  خورده بود و در آرشیو سازمان دیگر فیلم و سریال چندانی براگید ته
 در شرایط فعلی ها کانالپیامد دیگري که بعضی از کارشناسان براي افزایش  .»نمانده بود

ي سازمان و ها نهیهز و ها شبکهافزایش . صداوسیما است» تجاري شدن«قائل بودند، 
ي ها بودجهي صداوسیما از سوي دولت و یا حتی محقق نشدن ها بودجهافزایش نیافتن 

ي بازرگانی و یا روي آوردن به ها یآگها به پخش بیشتر مصوب، صداوسیما ر
 در تعبیري تند اصطالح شوندگان مصاحبهیکی از . ي مشارکتی سوق داده استها برنامه

                                                

-  هشبک«الزم به ذکر است که پس از استعفاي سرافراز و انتصاب علی عسکري به ریاست صداوسیما 
 . کردآغازفعالیت خود را » ایران کاال«با نام جدید » بازار
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 گویی صداوسیما چوب حراج به آنتن خود زده این که، را به کار برد» فروش آنتن«
  .گذارد یمی که پول بیشتري بپردازد، آنتن را در اختیارش هرکساست و 

ي نیز به سیاست افزایش تر يجدي افراد مصاحبه شده، نقدهاي ها دگاهیدفارغ از 
ي تلویزیونی وجود دارد که حداقل در عمل تاکنون مورد توجه جدي قرار ها شبکه

 تلویزیون به تقویت رسانه که در ایران دهد یمبعضی از تحقیقات نشان . نگرفته است
، )1381: اي مثال بنگرید به ساروخانی و مهدي زادهبر(افکار مدرن مدد رسانده است 

ي تلویزیونی به ها شبکه، گسترش مخالفند ازنظر افرادي که با تجدد غربی بدین گونه
، از اعضاي )1391(براي مثال کچویان . معناي تقویت هرچه بیشتر تجدد غربی است

  :دیگو یمشوراي انقالب فرهنگی، چنین 
ح استفاده از رادیوتلویزیون را پیدا شما در هیچ جاي دنیا این سط

مثالً در انگلیس تا ده سال پیش شاید سه شبکه سراسري . کنید نمی
تا شد، ولی در کشور ما دائماً دارد  تدریج چهار پنج وجود داشت، به
اوایل . کند و ظاهراً حد یقفی هم بر آن متصور نیست گسترش پیدا می

شما ... ا هم کنار گذاشتیمها ر تدریج آن ی داشتیم که بهیها تحفظ
طرف شما  زنید و اگر مجاري ورود غرب به هاي مختلف را می شبکه

قبالً یک لوله یک اینچی بود، حاال تبدیل به یک لوله ده اینچی شده 
  .است

 کارشناسان معدودي نیز بودند که با افزایش شوندگان مصاحبهحال در میان  بااین
نظر یکی از . دانستند یم را اقدام اشتباه ها شبکه کاهش موافق بودند و ها شبکهتعداد 

 الی و سرلمی شبکه آن ف70 به کی نزديا  شبکه ماهواره150اآلن از «:  چنین بودها آن
 تماشا باعث گردید که بخشی از مخاطبان صداوسیما به شبکه حذف .کنند یپخش م
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 و عواقب ناشی از زمانی که مشکل تأمین محتوا. »بروند» جم«یی مانند ها شبکهسراغ 
  :آن به این کارشناسان یادآوري شد، پاسخ این کارشناس چنین بود

حتی اگر آرشیو هم . ي تأمینی و آرشیو استفاده کردها برنامهباید از 
ي تلویزیونی از کشورهایی مانند ها برنامه سراغ خرید بهجواب نداد باید 

یی ها مشابهت اه آني فرهنگی میان ما و ها ارزشکره رفت که به لحاظ 
  .وجود دارد

ي تازه تأسیس به ها شبکهازنظر این کارشناس بخشی از مشکل در تأمین محتواي 
حل  گردد و قابل  بازمیها شبکهي این ها برنامه) کنداکتور( تنظیم جدول پخش نحوه
  :است

ي سیما اشتباه است، قرار نیست ها شبکهي در کنداکتوربندروش 
باید . ي جدید پخش کندها نامهبر ساعت 24 طور بهیک شبکه 

 مشخصی تکرار بانظم تعریف کرد که هساعت 6 تا 4ي ا برنامهي ها باکس
 ساعته 3 زمان ک متوسط یطور بهنیاز هر فرد به مصرف تلویزیون . شوند
ي تأمین ها نهیهز در توان یمبا یک مدیریت مناسب کنداکتور . است
  .یی کردجو صرفه نیز ها برنامه

ي ها شبکه بعدي در سیاست افزایش مناقشه برانگیز موضوع :ها شبکهنوع 
 اینجا نیز ابهامات متعددي وجود  در. بودها آن و تخصصی شدن ها شبکهتلویزیونی، نوع 

 شبکه، تأسیس کند یمي ورزشی پخش ها برنامه سه که شبکه باوجوددارد براي مثال آیا 
 سه شبکهشده است،  تأسیس ورزش شبکه که اکنونورزش الزم بوده است؟ و یا چرا 

یی جداگانه ها شبکه؟ آیا الزم نیست دهد یمهمچنان به پخش مسابقات ورزشی ادامه 

                                                
- )GEM(General Entertainment and Media Group   ی ي تلویزیونها شبکهي از ا مجموعهجم

به زبان فارسی ي آن ها شبکهاست که اغلب  و یاست ست لینا، برد هات ازجملهبر روي چندین ماهواره 
 . آغاز کرده است2006این شرکت فعالیت خود را از سال . است
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 این دربارهي سنی خردساالن و نوجوانان تأسیس شود؟ یکی از کارشناسان ها ردهبراي 
  :دیگو یم اخیر چنین سؤال

 سنی صرفاً رده مالحظه پویا تأسیس شد، فارغ از شبکهزمانی که  
 رسانه آن زمان حالی کهاقدام کرد، در) انیمیشن(به پخش ژانر پویانمایی 

 دراین در حالی بود که . بود کودکان براي تخصصی شبکه یک فاقد ملی
تدریج  هاي نسل آتی را به رشنگ غربی هاي کارتون اي شبکه چنین فقدان

 .دهند شکل می

 را اقدامی ها هشبکاغلب کارشناسان مورد مصاحبه تخصصی شدن تعدادي از 
ي تخصصی به دلیل تمرکز بر موضوع یا ژانري خاص، اغلب ها شبکه. دانستند یمناگزیر 
 شوندگان مصاحبهیکی از . کنند یم تولید ها شبکهي به نسبت سایر تر تیفیباکي ها برنامه

  :دیگو یم
ي، اصول و استانداردهاي ساز برنامهدر خصوص ژانرهاي مختلف 

 مخاطب جذب ها آن وجود دارند که هدف اي توسعه خاص و درحال
براي مثال، در ساخت سریال، از جذابیت داستان سریال . بیشتر است

ي مکرر، ایجاد ها ییگشا گره و ها یافکن گرهي دراماتیک، ها کششایجاد (
ي جذاب، تنوع در طرح و رنگ ها شهیهنرپي ریکارگ به، ..)حس تعلیق و

 شده حسابي و ا حرفه، استفاده ها شهیهنرپهاي پوشش و آرایش  و مدل
 براي جذب مخاطب دست نیازااز نور، رنگ، نماي دوربین و مواردي 

 نیز منجر به تالش براي ها شبکهرقابت در عرصه . شود یماستفاده 
  . شده استها برنامهافزایش کیفیت 

آیا .  محل مناقشه باشدتواند یمحال خود مبناي این تخصصی شدن نیز  بااین
ي و یا ا برنامه سنی باشد و یا ژانر رده باید منطبق بر ها آني بند دسته و ها کهشبآرایش 

داشته   چند شبکه باید صورتی ترکیبیها شبکه؟ در میان این ها نیاترکیبی از هر دوي 
 از خبر، فیلم و سریال را اعم یک، دو و سه که ژانرهاي مختلف شبکهنظیر (باشند 
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ورت تخصصی؟ روشن است که پاسخ به چنین ص و چند شبکه به) کنند یمپخش 
عالوه پاسخ به چنین سؤاالتی بستگی تام به  سؤاالتی نیاز به پژوهش و تحقیق دارد و به

 این سازمان درنهایت این کهبودجه و توان مالی سازمان صداوسیما خواهد داشت؛ 
ي سو سوي مدل خدمت عمومی و بدون آگهی تجاري حرکت کند و یا به  بهخواهد یم

  .شبه تجاريمدلی 
یی ها شبکهکه گفته شد این فرمت براي   چنان:»دي. چا« شبکهي انداز راهارزیابی 

ي نظیر ها برنامه بصري داراي جذابیت هستند و اغلب به لحاظ که شود یماستفاده 
بدیهی است که سازمان صداوسیما در . کنند یمموسیقی، ورزش، فیلم و سریال پخش 

خود انتخاب نام غیرمتعارف . ي مشخصی نداشته استزیر برنامه ي این شبکهانداز راه
که این نام معرف  جاي آن ي دارد زیرا بهزیر برنامهنشان از این عدم » »دي. اچ «شبکه«

 25در  این شبکه از زمان افتتاح. محتواي شبکه باشد به فرمت فنی آن اشاره دارد
ي زیر برنامه چیه یبداد، » تهرانشبکه «تا زمانی که جاي خود را به  1393خردادماه 

 اشتراکشان وجه که پرداخت یمي ا کننده سرگرمي ها برنامهمشخصی به پخش انواع 
ي بودند از مستندهاي ا ملغمه ها برنامهاین .  بودها آن »دي. اچ«فرمت  صرفاً

 ساخت داخل ها برنامه این اتفاق بهقریب . ، انیمیشن و، فیلم سینماییوحش اتیح
. اچ «نسخهبود که  ي سیماها شبکهي جدید ایرانی دیگر ها الیسرموارد استثناء . نبودند

 آن »دي. اچ «نسخه در دست بود و این شبکه همزمان با شبکه اصلی سازنده، ها آن »دي
 تهران تناسب چندانی شبکهدر حال حاضر نیز با تبدیل این شبکه به . کرد یمرا پخش 

  .شود ینمدیده میان محتواي این شبکه و فرمت آن 
  :باره نظر یکی از کارشناسان چنین بود دراین

یی ها شبکه اغلب کنند یم پخش »دي. اچ«یی که در دنیا ها شبکه
ي ورزشی، فیلم و سریال و موسیقی ها برنامههستند که محتواهایی نظیر 

 تهران شبکه، این در حالی است که محتواي غالب کنند یمپخش 
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اگر عملکرد . هاست نیا چیزي غیر از » دي.اچ« شبکه اولین عنوان به
 که میابی یدرممقایسه کنیم «جم » ي ا ماهواره شبکهصداوسیما را با 

 6در مدت کوتاهی » جم» .صداوسیما عملکرد موفقی نداشته است
ي ا کننده سرگرمایجاد کرده است که همه محتواهاي  »دي. اچ «شبکه

ي ا ماهواره شبکه یا ،کنند یمچون فیلم و سریال و یا موسیقی پخش 
. اچ«ي سینماي هالیوود را باکیفیت ها لمیف که آخرین و بهترین 1اونیکس

  .کند یم به زبان فارسی پخش »دي
  :بودگونه باره این  این نظر یکی دیگر از کارشناسان در

سازمان .  استخورده شکست سازمان عمالً »دي. اچ«در بحث 
ي بسیار زیاد انجام ها نهیهزش و  رونیتر سخت اقدامات را با نیتر ساده

 و بدون انجام تر ساده خیلی توانست یمي این شبکه انداز راه. دهد یم
  .ي گزاف رخ دهدها نهیهزاین 

 درباره شوندگان مصاحبهزمانی که از : ي اجتماعی و تلفن همراهها شبکهتوجه به 
پرسیده شد، دو  همگرایی دهیپد سازمان صداوسیما در پاسخ به ماندهاقدامات مغفول 

ي اجتماعی و دیگري ها شبکهموضوع بیش از همه مورد این کارشناسان بود یکی 
 اهمیت باوجودازنظر کارشناسان این دو حوزه . ي همراهها تلفنارتباطات سیار از طریق 

 شوندگان مصاحبهیکی از . ندا حیاتی که دارند تاکنون مورد توجه صداوسیما قرار نگرفته
  :ی چنین گفتتوجه یبدرباره این 

 همان پارادایم قبلی بودند و ادامهماهواره و پخش زمینی دیجیتال 
بنابراین با توجه به تخصصی که در سازمان در این زمینه وجود داشت 

ي جدید ما با ها رسانه نهیزمواکنش در زمان مناسبی انجام شد اما در 

                                                
1. Onyx 
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مانی هیچ پارادایم جدیدي روبرو بودیم که متخصصان و کارشناسان ساز
  .آشنایی با مفاهیم و اصول آن نداشتند

ي اجتماعی اقدام سازمان صداوسیما با یک تأخیر ها شبکهدر مورد ورود به 
ي و و یت پرسي نظیر مرز بروني ها شبکهالبته این تأخیر شامل . دوساله همراه بوده است

خلی در استفاده ي داها شبکهي ها تیمحدود که با ها شبکهچرا که این . شود ینم العالم
ي این ها تیظرف، از همان ابتدا نهایت استفاده از اند نبوده رو روبهي اجتماعی ها شبکهاز 

ي داخلی با توجه به فیلتر شدن اغلب ها شبکهحال  بااین. اند کردهي جدید را ها رسانه
 پالس با یک سردرگمی در استفاده از گوگل و یا بوك سیفي اجتماعی نظیر ها شبکه
تأخیر «:  کرداظهارنظریکی از کارشناسان در این زمینه چنین . اند بوده روبرو ها بکهشاین 

 حاکمیتی تأخیر بسیار زیادي رسانه یک هم آني و ا رسانهدوساله براي یک سازمان 
  » و هم بسیار بدمیا کرده در این فضا هم بسیار کند عمل ،است

اونت خبر قادر به ي سیما و معها شبکهي محتوایی سازمان نظیر ها بخش
در این زمینه . اند نبودهي اجتماعی ها شبکه درست صفحات خود در ادارهي و بردار بهره

. اگر اقدامات موفقی هم صورت گرفته است، اقدامات شخصی بوده است و نه سازمانی
 شبکهدر » خندوانه«و » عسل ماه« تلویزیونی برنامه صفحه شوندگان مصاحبهیکی از 

 را اداره شدن این صفحات توسط ها آناگرام را مثال زد و دلیل موفقیت اجتماعی اینست
 شده يزیر برنامهمجریان این دو برنامه یعنی علیخانی و رامبد جوان دانست و نه اقدامی 

  :همین کارشناس گفت. از سوي شبکه
 شبکهي ها تراکنش درصد از 20 که دهد یم تحقیقات نشان 

 شبکهي ها برنامهیی است که به ها تیتوئاجتماعی توئیتر در بریتانیا، 
این به معنی توان ایجاد گفتمان و . شوند یممرتبط » سی.بی.بی«

ی به افکار عمومی است، چیزي که تاکنون سازمان صداوسیما ده شکل
  . بوده استتوجه یبي آن ها تیقابلبه 
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 به یکی دیگر از اقداماتی که کارشناسان مورد مصاحبه به آن توجه دادند ورود
سازمان صداوسیما باید از خیلی قبل به این موضوع . فضاي موبایل و ارتباطات سیار بود

ي همراه و امکان ها یگوشبا توجه به باال بودن ضریب نفوذ .  استهداد یمتوجه نشان 
 این موضوعی است که باید در کانون ،ي تلفن همراهها یگوشارسال تصاویر بر روي 

ظر یکی از کارشناسان بر این بود که حتی اگر تلویزیون نخواهد ن. توجه بیشتر قرار گیرد
 عنوان به از آن تواند یمصورت مستقیم در این فضا منتشر کند،  که محتواي خود را به

کره جنوبی چند » اس.بی.کی« تلویزیونی شبکهبراي مثال .  مکمل استفاده کندرسانه
 پیشاپیش ندتوانست یمکمک آن سال قبل اپلیکیشنی را طراحی کرد که مخاطبین به 

  . از کدام شبکه و در چه زمانی پخش خواهد شدشان  موردعالقهمحتوايکه دریابند 
، ها آن و یا تخصصی شدن ها شبکهفارغ از بحث تعداد : تولید محتواي متمایز

تولید « که صداوسیما باید دادند یم به این موضوع توجه شوندگان مصاحبهبسیاري از 
تولید . عنوان سیاست اصلی در تولید برنامه در نظر داشته باشد را به» ایزمحتواي متم

سازان  کارگیري پژوهشگران و برنامه  ملی با بهرسانهمحتواي متمایز بدین معنی است که 
برداري  جاي کپی هاي نو و بومی به گیري از ایده صاحب تخصص، تجربه و تعهد و بهره

ي متمایزي اقدام کند که ساخت ها برنامهید و پخش به تولباید هاي خارجی  از برنامه
این .  ملی از رقبایش خواهد بودرسانه زکنندهیمتما و دیآ یبرنم رقبایش عهده از ها آن

ي ها الیسرساخت » محتواي متمایز«کارشناسان براي مشخص کردن منظور خود از 
 آن کمتر مخاطبی به  که در زمان پخشآوردند یمرا مثال » مختارنامه«فاخر تاریخی نظیر 

 که 90 برنامهي و پرمخاطبی نظیر ا حرفه برنامهرود و یا  اي می ي ماهوارهها شبکهسراغ 
                                                

1. Korean Broadcasting System (KBS) 
-  ي اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه را ها هشبک ژهیو به تلفن همراه و هحوزدر دو سال گذشته صداوسیما توجه به

کـه  » سـروش «افزایش داده و در این زمینه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است؛ از جمله طراحی اپلیکیشن    
آیـو  « و »تلـه وبیـون  «اپلیکیشن هایی نظیر  حمایت طور نیهمنوعی شبکه اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه است و    

 همگرایی تلفن همراه و تلویزیون در ایران خود محتـاج پـژوهش   هحوزاز این مقاله، روشن است که فارغ     . »نت
 .مستقلی است
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یکی از کارشناسان .  یافتتوان ینمي ا ماهوارهي ها شبکهبدیلی براي آن در میان 
  :باره چنین گفت دراین

یی با ها الیسریی است مانند ها برنامهمنظور از محتواي متمایز 
ي است ا گونه به ها آن ساخت نحوهیی که ها الیسرایت جذاب و یا رو

 مثل ساخت سریال تاریخی همانند دیآ یبرنم دیگران عهدهکه از 
ي دیگر چه در ایران و یا خارج از ا رسانه هیچ عهدهمختارنامه که از 

ي لیگ برتر و یا مسابقات ها فوتبالطور پخش  همین. دیآ یبرنمایران 
فردي را  رویداد مهم ورزشی که موقعیت منحصربهملی و هرگونه 

  .ردیگ یم محتواي متمایز قرار زمره، در کند یممتوجه سازمان 
  

  ي صداوسیماها استیس بر اقدامات و مؤثر تر کالنروندهاي 
 مضامین و محورهاي موجود در بخش قبل را به روندهاي انتزاعی توان یماکنون 

ي صداوسیما در قبال ها استیس اقدامات و ندهکن نییتبي ترجمه کرد که تر کالنو 
  .ي استا رسانههمگرایی 

با توجه به : يا رسانه همگرایی دهیپد رویکرد فناورانه و یا مهندسی به غلبه 
 و اقدامات صداوسیما ها استیس گفت اغلب توان یم عمیق ها مصاحبهي ناشی از ها داده

است که در آن عنصر فناوري جایگاه ي مهندسی و مبتنی بر رویکردي ها نگاهمتأثر از 
ي مرتبط ا رسانهیی که در صداوسیما به همگرایی ها بخشتمامی شوراها و . ي داردا ژهیو
با روند دیجیتال شدن . یی از معاونت فنی این سازمان هستندها رمجموعهیز، شوند یم

 فنی يها بخش جهانی، این عرصهتجهیزات و استانداردهاي فنی تولید تلویزیونی در 
 همگرایی واکنش نشان دادند و دهیپد به 1370 دههصداوسیما بودند که از اواسط 

ي فنی را به ها بخشاین پدیده .  این سازمان توجه نشان دادندندهیآدرباره تأثیر آن بر 
با این . یی را براي تطابق سازمان با وضعیت جدید سامان دهندها پروژهتکاپو انداخت تا 
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و اینترنت  شدن تلویزیون و متعاقب آن مباحث همگرایی تلویزیون دیجیتال نهیزم پس
ي فرهنگی، ها جنبهیی اغلب فنی و تکنولوژیک درك گردید و ها دهیپد عنوان به

متأثر از این .  انگاشته شدتیاهم کماجتماعی، سیاسی و اقتصادي این پدیده نادیده و یا 
 اشاره ها آني قبل به ها بخشر یی که دها پروژهدرك است که هدایت تمام اقدامات و 

یکی از مدیران . ي فنی صداوسیما بوده استها حوزهشد در دست مهندسین و 
  :باره چنین گفت صداوسیما دراین

 فنی صرفاًموضوع .  مقتضیات خاص خود را دارنددیجدي ها رسانه
ي ها یژگیوي و ابعاد و ا رسانهي  سازانیجر کسی که از نیبنابرا. نیست

ي عمل مؤثرصورت   در این فضا بهتواند ینممطلع نیست، این حوزه 
  .کند و دچار خطا خواهد شد

ي صرفاً تکنولوژیک، رویکردي همچنان غالب در ا دهیپدتقلیل همگرایی به 
 با انتصاب روساي بعدي سازمان توان یم این رویکرد را غلبهصداوسیماست، چنانکه 

 شوندگان مصاحبهیکی از . ده کرد و علی عسکري همچنان مشاهسرافزاریعنی محمد 
  :دیگو یم

 را با مقتضیات سازان برنامه بخش محتوا و تصمیم گیرانسازمان باید 
 کار را به این که را با موضوع درگیر کند تا ها آنجدید آشنا و 

 اما قادر به شناسند یمخوبی  مهندسینی بسپارد که ابزارهاي جدید را به
ي ها يریگ جهتبا این ابزارها و  ب تولید محتواها متناسنحوهدرك 

 مهندسین باید این کهالبته نه  . نیستندها آنمناسب فرهنگی و اجتماعی 
 در گذاري سیاست باید محدود به ها آنحذف شوند بلکه دخالت 

 گذاري سیاست در مؤثر باشد و فقط بخشی از نیروي ها رساختیز
  .کننده عملتنها نیروي  باشند نه

تنها در صداوسیما بلکه در کل فضاي  ه این رویکرد نهواقعیت این است ک
یکی از . ي جدید مربوط هستند، غلبه داردها رسانهي کشور که به ها يگذار استیس
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 تصور بر این بود که ها مدتدر خود کشور «: دیگو یمباره   دراینشوندگان مصاحبه
 نظیر وزارت مسائل مربوط به فضاي مجازي مربوط به مخابرات است تا مثالً جایی

ي دارد، ترکیب ا فرا قوه شوراي عالی فضاي مجازي نیز که موقعیتی درحتی . »ارشاد
ي است که غلبه با افرادي است که تحصیالت و سوابق فنی و مهندسی ا گونه بهاعضاي 

ي جدید ها رسانه که همگرایی و تحوالت ناشی از دهد یماین موارد نشان . دارند
 که امور آن باید به دست مهندسین گردد یمتکنولوژیک درك ي ا دهیپدصورت غالب  به

  .سپرده شود

 در ژهیو به جهان همهتلویزیون در : ي از باالزیر برنامهمکانیسم بازار در مقابل 
ي خاص ها یدگیچیپ و ها ییایپو پساهمگرایی یک صنعت و بازار اقتصادي با تمام دوره

 دهد یمی که در صنعت تلویزیون رخ به عبارتی تحوالت سریع. شود یمخود شناخته 
. ي و نیروهاي عرضه و تقاضا در بازار استها سمیمکاني از آن بر اثر ا عمدهبخش 

که با اقبال مواجه  ي فنی و هنري درصورتیها ينوآور، ژانرها و تمام ها برنامهخدمات، 
میان در این . شوند یم و در غیر این صورت از گردونه خارج ابندی یمشوند، گسترش 
دیگر  عبارت به.  تا حد زیادي فقط تنظیم این بازار استگذار استیسنقش نهادهاي 
این .  نیستگذاري سیاستي و زیر برنامهي تلویزیون ناشی از ها ییایپوبخش مهمی از 

 انحصاري بودن تلویزیون تاکنون بازاري شکل دلیلایران به در در حالی است که 
  . مسئله را کمی روشن خواهد کرد1ه نگاهی به شکل شمار. نگرفته است
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   تلویزیونپیرامون  گرفته  شکلبازیگران عمده و بازارهاي  -1شکل 

  )Evens and Donders, 2013: 421(: منبع
  

تلویزیون در پیرامون  گوناگونی بازارهاي دهد یم نشان  1همچنان که شکل شماره     
ي هـا  شـرکت سـو   بـازار  محتـوا کـه در آن از یـک    . د دارد اغلب کشورهاي جهان وجو   

ي تلویزیـونی بـا ژانرهـاي مختلـف و بـراي مخـاطبین              ها  برنامه محتوا انواع    دکنندهیتول
ي تلویزیـونی متفـاوت و مختلفـی    هـا  شـرکت  و در دیگر سو کنند یمگوناگون را تولید   

بازار دیگر، . کنند یمش  را خریداري و پخها برنامهوجود دارند که با معیارهاي خود این 
 انواع کـاال و     دهندگان  ارائه و   ها  شرکتنظیر   (دهندگان یآگهبازار آگهی است که در آن       

ي هـا   شـرکت  و در دیگر سو نیـز        سازند یم و یا آن را      دهند یمآگهی سفارش   ) خدمات
بازار زیرساخت مربوط . کنند یم را پخش ها یآگهتلویزیونی هستند که با معیارهایی این 

ي کابلی  ها  شرکتنظیر   (کنند یمي انتقال را فراهم     ها يتکنولوژیی است که    ها  شرکته  ب
ي پرداختـی   هـا   ونیـ زیتلوو در دیگر سوي این بازار اپراتورهاي        ) و زیرساخت اینترنتی  

 تولیدکنندگان محتوا

 بازار محتوا

  يها شبکه
 تلویزیونی پخش

 بازار آگهی

 مشترکین و مخاطبان دهندگان یآگه 

 بازار مشترکین

 یگنال سگاندهند انتقال 

 بازار زیرساخت

  توزیع–بازار پخش 
 اپراتورهاي

 تلویزیون پرداختی

٢ ٣ 

١ ۴ 
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ن اسـت کـه در      ابازار دیگر بازار مشترک   . کنند یم استفاده   ها  آنقرار دارند که از خدمات      
 و خدمات تلویزیونی هستند و ها برنامهنی هستند که متقاضی     ن و مخاطبا  اسو مشترک   یک

 با  دهیچیپکه پیداست این بازاري       چنان. در دیگر سو نیز اپراتورهاي پرداختی قرار دارند       
  .بازیگران متعدد است

 بواسطه آگهی وجود دارد که شبه بازار در ایران تاکنون از این چند بازار فقط یک          
سـو    روشن است که در یـک     .  صداوسیما ایجاد شده است    ي بازرگانی از  ها یآگهپخش  

هـم     وجـود دارد و در دیگـر سـو فقـط یـک خریـدار و آن                 دهنـده  یآگهـ تعداد زیادي   
ي و ا مـاهواره ي تلویزیونی ها شبکه با پیش رفتن همگرایی ندچهر(صداوسیما قرار دارد    

یکــی از ).  اینترنتــی نیــز در حــال ورود ســریع بــه ایــن بــازار هــستند هــاي تلویزیــون
 حـوزه ي متفـاوت در  بازارهاسوي ایجاد     چرا تاکنون به   این که  درباره   شوندگان  مصاحبه

ي فرهنگـی،  ها تیمحدودایجاد بازار براي ما با «:  چنین اظهارنظر کرد  میا  نرفتهتلویزیون  
در . »تـن دهـیم    به الزامات آنمیا نتوانستهاخالقی و سیاسی زیادي روبروست که اکنون       

 در بخش محتوا به بـازار مـستلزم بـه رسـمیت شـناختن              ژهیو  به حوزهین  واقع سپردن ا  
 در ایران که گذاري سیاستي گوناگون است که با مدل مسلط ها شیگراسالیق متکثر و   

: حال همین کارشـناس اظهـار داشـت         بااین. ابدی  ینماست، سنخیت   » مهندسی فرهنگی «
 فرهنگـی مـشکلی ایجـاد    جنبـه   به بازار سپرد چـرا کـه از  توان یم زیرساخت را   حوزه«

  .»کند ینم
درهرصورت آنچه تاکنون شکل مسلط داشته این بوده است که گویی صداوسیما 

 بازیگران و بازارهاي بواسطه تمام تحوالتی را که در این صنعت جهانی خواهد یم
 برد که این امر در شیپ به شده يزیر برنامه صورت به و تنه ک، یدهد یممتعدد آن رخ 

پویایی در صنعت تلویزیون در ایران بدون ایجاد بازارهاي .  جدید ناممکن استفضاي
، محلی از اعراب نخواهد داشت و تا زمانی که این پدیده درك نشود پاسخ به ذکرشده

 .ي بسیار باال خواهد بودها نهیهزتحوالت دیرهنگام و با 
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 که در حوزه در تمامی مطالعاتی: هاي صداوسیما اقدامات و سیاست دال مرکزي
شود یک مالحظه مهم توجه به دال اصلی  اي انجام می گذاري رسانه سیاست
دهی  گذاري است، مفهومی اصلی که همه و یا اغلب اقدامات ذیل آن سازمان سیاست

 اولویت گذاري سیاستبراي مثال در بخش تکنولوژي اطالعات و رسانه، . شوند می
 مثابه به اول درجهاري است و به این بخش در  اروپا اقتصاد و منافع تجهیاتحاداصلی 

حفظ  ، اروپا در کنار این سیاست اصلیهیاتحادحال  ؛ بااینشود یمیک تجارت نگاه 
در ایران اولویت ).  ،1997کمیسیون اروپا(نیز مدنظر قرار داده است را » تکثر فرهنگی«

م هژمونی سیاسی  اول امنیت و تداودرجهبازیگر اصلی این عرصه یعنی صداوسیما در 
یی است ها نهیهز محتاج ها شبکه توسعهحال در شرایطی که افزایش و  بااین. نظام است

 متعارف سازمان نسبتی ندارد، کسب سود و منافع اقتصادي نیز براي بودجهکه با 
 صداوسیما پس از تأمین شوندگان مصاحبهازنظر . صداوسیما اهمیت پیدا کرده است

ي سیاسی، ها تیاولوامنیت ملی در درجات بعد به ترتیب ي مربوط به ها تیاولو
باره چنین   دراینشوندگان مصاحبهیکی از . دهد یمفرهنگی و اقتصادي را مدنظر قرار 

 :گفت

ي عمومی بودجه تخصیص داده ها ونیزیتلودرست است که به 
 تا بر روي فرهنگ کار بیشتري بکنند ولی این نافی عملکرد این شود یم

بهتر است . ي و جلو بردن بخش اقتصاد نیستانداز راهبراي تلویزیون 
ی وجود دارد رویکرد اقتصادي و س یب یبهمانند رویکردي که در 

  .فرهنگی دوشادوش همدیگر حرکت کنند
ي عمومی و ها مدل تلویزیون ترکیبی از ادارهدر اغلب کشورهاي جهان مدل 

 که اهداف مختلف خود را دهد یم گذاران سیاست این امر این اجازه را به ،تجاري است
ي عمومی و دولتی رویکرد ها ونیزیتلوبه عبارتی . با این ترکیب مدل محقق سازند

                                                
1. European Commision 
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صورت کابلی،  ي تجاري که اغلب بهها ونیزیتلوو  دهند یمفرهنگی را در اولویت قرار 
ي اه چرخه، کارکرد اقتصادي و تجاري و بخشی از شوند یمي ارائه ا ماهوارهاینترنتی و 

 تواند یمتجاري /حال این رویکرد عمومی بااین. آورند یدرمتولید و اشتغال را به حرکت 
تجاري /بحث عمومی.  متفاوت باشد،ي عمومی نیز بسته به کشورها رسانهحتی درباره 

»  مشتريمثابه بهمخاطب «و »  شهروندمثابه بهمخاطب « ذیل دو مفهوم اصلی توان یمرا 
ي ا رسانه و قوانین ها استیس سهیمقابه ) 2007(اي مثال هیچنز بر. ي کردبند صورتنیز 

 طور به که در قوانین و مقررات بریتانیا دهد یم و نشان پردازد یماسترالیا و بریتانیا 
؛ »مشتریان«اشاره شده است و هم » شهروندان« در قبال ها رسانهیکسانی هم به وظایف 

اشاره » مشتریان« متون به اتفاق بهریب  در قوانین و مقررات استرالیا قحالی کهدر
 ژهیو بهو »  عمومیحوزه«ریشه در مباحث هابرماس درباره » شهروند«اشاره به . کنند یم

نگاهی است » مشتري«که   حالی در.  در تحکیم و تثبیت این حوزه داردها رسانهنقش 
. يا رسانه گذاري سیاست حوزه نگاه نئولیبرالیستی در غلبهبرخواسته از رویکرد بازار و 

  بردنشیپ رسمی در انحصار نظام است طور به که تلویزیون  هرصورت در ایران در
کار بسیار ) صداوسیما(هم با استفاده از یک بازیگر    آن،همزمان این اهداف متفاوت

  :باره چنین گفت  دراینشوندگان مصاحبهیکی از . دشواري است
ه . گاه صفر و صدي استوضعیت فعلی تلویزیون در ایران معلول ن

که  ي به وضعیتی منجر شده استریپذ انعطافاتکا بر انحصار و عدم 
امکان پاسخگویی به بسیاري از رویدادها را گرفته و باعث سلب امکان 

  . استشده حاضر منعطف در وضعیت گذاري سیاست
  

  يریگ جهینت
 را دچار تحول هاي سنتی تولید، پخش و مصرف تلویزیونی  شیوه،اي همگرایی رسانه
. آورند ی از عصر پساتلویزیون سخن به میان میرخاي که ب گونه کرده است، به



 
 
 
 
 
 
 

  1396، تابستان 10هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      80

اي متفاوت و با  پساتلویزیون نه به معناي مرگ تلویزیون بلکه حیات مجدد آن به شیوه
در ایران هرچند متأثر از منطق فضاي پیشاهمگرایی انحصار . منطقی جدید است

حال این سازمان با درك مخاطرات و  اوسیما است، بااینتلویزیون همچنان در دست صد
اغلب . هاي فضاي جدید، اقدامات زیادي را در دستور کار قرار داده است فرصت

پردازند، بر قدرت گرفتن نیروهاي  هاي جدید می مطالعاتی که به پیامدهاي ظهور رسانه
  جریان اصلیهاي هاي جدید و تضعیف رسانه هاي رسانه در حاشیه بواسطه ظرفیت

هاي جریان اصلی نظیر  کنند، این در حالی است که این مقاله نشان داد رسانه توجه می
در . هاي جدید براي تحکیم موقعیت خود استفاده کنند صداوسیما نیز قادرند از رسانه

 پوشش تلویزیونی خود را ،سطح ملی صداوسیما با استفاده از تکنولوژي ماهواره
طور صداوسیما با  همین. شدت کاسته است هاي توزیع خود به گسترش و از هزینه

اي نظیر سحر، العالم، آي فیلم و  اي در سطح منطقه هاي ماهواره اندازي شبکه راه
وي با پوشش جهانی موقعیت خود را ارتقاء داده  تی وي و تأسیس شبکه پرس تی هیسپان

اندازي پخش زمینی  اي با راه هاي ماهواره  همچنین در رقابت با شبکه این سازمان. است
تصاویر خود را  هاي تلویزیونی، کیفیت فنی صدا و دیجیتال، ضمن افزایش تعداد شبکه

هاي   کردن شبکه»دي. اچ«در قیاس با پخش آنالوگ بهبود بخشیده و در قدمی فراتر 
  .خود را نیز در دستور کار قرار داده است

 این سازمان این کهوده است از جمله اقدامات صداوسیما با نقدهایی نیز همراه ب
برداري از  ها است و حتی به گرته فاقد رویکردي مشخص در افزایش تعداد و نوع شبکه

هاي  با توجه به بافت شبکه) 2008(بنت و استرنج . اي پرداخته است هاي ماهواره شبکه
ی از  تغییرات گسترده تکنولوژیک ناشکه با وجودکنند  تلویزیونی غربی تصریح می

هاي غربی همچنان جذب مخاطبان بیشتر از بازاري  همگرایی، هدف اصلی شبکه
صداوسیما نیز از این قاعده مستثنا نبوده است و در فقدان . شدت رقابتی است به

                                                
1. Mainstream Media 
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. گذاري فرهنگی مشخص، گویی هدف صرفاً افزایش و یا حفظ مخاطبان است سیاست
کاسته فرو هاي تکنولوژیکی  بدین گونه توسعه صداوسیما به گسترش زیرساخت

ها  دهی مطلوب به آن شود که فاقد یک الگوي فرهنگی بومی براي هدایت و شکل می
 تکرار و  وهاي داخلی  پایین آمدن کیفیت برنامه،ها ی شبکهپیامد منفی توسعه کم. است

هاي بومی و اسالمی  هاي خارجی است که تناسب چندانی با ارزش استفاده از برنامه
هاي بیشتر خطر  عالوه که در تالش براي تأمین مخارج توسعه و تولید برنامه به. دندارن

. هاي بازرگانی نیز وجود دارد مد آگهیآتجاري شدن تلویزیون و اتکاي بیشتر به در
تواند بخشی معلول  گذاري فرهنگی مشخص می ها بدون یک سیاست توسعه زیرساخت

هاي فنی صداوسیما طراحی   از سوي بخشاین باشد که الگوي توسعه تلویزیون اغلب
ه تحوالت صهاي بازار در عر توجه دیگر فقدان مکانیزم  نکته قابل. و اجراشده است

هاي نئولیبرالیستی، پویایی  ه بیشتر سیاستچکه با سیطره هر   حالی تلویزیون است، در
اسطه شود، بو جه بیشتر به سازوکارهاي بازار متکی می صنعت جهانی تلویزیون هر

تنهایی این حیطه گسترده و پیچیده را  انحصار تلویزیون در ایران، صداوسیما باید به
. پیش ببرد هاي هنگفت به شده و با صرف هزینه ریزي صورت متمرکز و برنامه کنترل و به

گذاري  عدم اتکا به سازوکارهاي بازار خود ناشی از این است که رانه اصلی سیاست
ها و اقدامات در این  کننده سیاست امنیت ملی است و آنچه تعیینتلویزیونی در ایران، 

هاي امنیت ملی و بعدازآن مسائل سیاسی و در  حوزه است در درجه اول اولویت
  .درجات بعدي موضوعات فرهنگی و اقتصادي است

  
  منابع

 در ی عمومیپلماسیکاربست د ،)1394. (ینی آقا حسرضای عل؛ی فاروجياسکندر -
  .43 شماره ، سال دوازدهمیمطالعات انقالب اسالم. یسالمصدور انقالب ا
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 پیامدهاي همگرایی اینترنت و ،)1394. (نیالد جمال جهرمی، سید اکبر زاده -
 دوره ،ارتباطات- فرهنگفصلنامه ،ي در ایرانا رسانه گذاري سیاستتلویزیون بر 

  .34، شماره 17
کد خبر / دانلوديي ها لمیفپر کردن آنتن صداوسیما با  «،)1393. (ایسنا -

  .http://www.isna.ir از 5/2/1395بازیابی شده در تاریخ . »93043016957
 سازمان صداوسیما به ندهیآ شناسایی عوامل کلیدي مؤثر بر ،)1391. (باللی، مجید -

  .71 شماره، ي ارتباطیها پژوهش فصلنامهروش تحلیل تأثیر متقابل روندها، 
ماهیت، حدود وظایف و  در یتأمل ،)1385 (.محمدعلیپور دهیفرو  بهنیا، مسیح -

، فصلنامه مجلس و پژوهش. اختیارات شوراي نظارت بر سازمان صداوسیما
  .51شماره 

 تولید محتواي رابطه: يا رسانه همگرایی ،)1391. (روشندل اربطانی و احمد کوهی -
- فرهنگمطالعات فصلنامه ، تماشاي تلویزیوننحوهاینترنتی توسط کاربران و 

  .20 شماره، سال سیزدهم، اطاتارتب
پژوهشنامه علوم  ،یی و نوگراونیزیتلو ،)1381. ( زادهي شراره مهدی وساروخان -

  .35شماره ی،  بهشتدی دانشگاه شهیانسان
تا پایان سال  ایران ملی ونیزیوتلویرادي از ا کارنامه ،)1356. (سازگار، ژیال -

 .سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران:  تهران،1355

،  سازمان صداوسیما1393گزارش عملکرد سال  ،)1393. (سازمان صداوسیما -
  . فناوري اطالعات سازمان صداوسیماتوسعهاداره کل آمار و 

 در ی و قلمرو تعهد رفتار ملتیماه ،)1393. (ي راشداری مهر؛حسنري، سوا -
دوره ،  حقوقی دادگستريمجله ، تجارت خدماتینامه عموم چارچوب موافقت

  .87ره ، شما78
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 سال شانزدهم، ،رمز ماندگاري مخاطبان رسانه» دي.اچ «،)1393. ( موجفصلنامه -
 نامه ژهیو، 67 و 66شماره  ،ي نوینها رسانه فناوري و حوزهسازمان صداوسیما، 

  .پاییز و زمستان
، اقتصاد، جامعه و فرهنگ قدرت هویت: عصر اطالعات ،)1380. (کاستلز، مانوئل -

  .طرح نو:  تهراناووشیان، چ حسن: ترجمهجلد دوم،
: تهران: حسین بصریان جهرمی: ، ترجمهقدرت ارتباطات ،)1393. (کاستلز، مانوئل -

  .انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 آیا اصالً تلویزیون ضرورت دارد؟ متن سخنرانی در ،)1391. (کچویان، حسین -

  :ر ددسترس قابل. »تلویزیون، مردم، انقالب اسالمی«همایش 

http://rajanews.com/detail.asp?id=128583 

: تهران.  سعید آذري:ترجمه ،ها رسانهبراي درك  ،)1377. (، مارشاللوهان  مک -
  انتشارات سروش

 و کمی رویکردهاي: اجتماعی پژوهش يها وهیش ،)1390. (الورنس ویلیام نیومن، -
  .نشر بانمهر: تهران کاظمی، حسین سید و فرد یی داناحسن :ترجمه ،کیفی

 عملکرد ،)1394. (رانیانامه داخلی سازمان صداوسیماي جمهوري اسالمی  هفته -
  .1005 شماره.  ماهوارهطهیحسازمان صداوسیما در 

مصاحبه با :  مدیریت ماهواره موضوع همه کشورهاست،)1394. (نامه رمز عبور هفته -
  .10 ضرغامی، شماره اهللا عزت

 : ترجمـه ،ي جمعـی هـا  رسانهتحقیق در    ،)1391. (ویمر، راجر و جوزف دومینیک     -
  .انتشارات سروش: ی، تهران امامدیسکاووس 
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