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 های تلویزیون ایران در مواجهه با تحوالت فناورانه دیجیتالچالش

  
 2پور، محمد حسام1حسین افخمی

 
 16/01/99 تاریخ پذیرش:                 23/10/98تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

 هایچالشنهادی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در مواجهه با تحوالت فناوری دیجیتال، دچار  عنوانبهتلویزیون 
ی جبرگرایی و بازیگرمحوری فناوری هاهینظری دیجیتال که با هایفناوره به نانیبخوشزیادی شد. رویکردهای 

های مفهومی رسانه قدیم فردگرایی، با ایجاد چالش ؛ در تعامل با نظریه اقتصاد سیاسی نئولیبرال وشدیمتقویت 
و جدید، تلویزیون و پساتلویزیون، تلویزیون جمعی و تلویزیون فردی؛ افول پارادایم مخاطب اکثریت را برای 

دلیل ظهور پدیدة ، سیستم توزیع خطی و پخش گسترده تلویزیون را بهتیدرنهاتلویزیون مطرح کردند و 
ها است. این های تلویزیون ایران به این چالشارزیابی پاسخمقاله درصدد  نیاد. همگرایی به چالش کشیدن

نفر از  هشت گیری هدفمند باو نمونه سندپژوهی و انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته تحقیق کیفی با روش
ضه محتوا های جدید عرهای تلویزیون ایران، همچون همگرایی، رقابت با رسانهخبرگان و تحلیل مضمون، چالش

ی اندازراههای تلویزیون ایران همچون اصالحات ساختاری، کند و با بررسی پاسخگذاری را بیان میو قانون
که تلویزیون در  کندیماین مطلب را بیان  های جدید،موضوعی و سرگرمی، توسعه تولید در پلتفرم هایکانال

عموم مردم کشور )ملت( دارد و پیوند عمیقی با مفهوم ی وسیعی بر رگذاریتأثی ایران کماکان ارسانهاکوسیستم 
وحدت و امنیت ملی دارد و تحوالت فناوری دیجیتال منبعث از تجربه غربی و امریکایی الزاماً در سایر کشورها 

 کاربرد ندارد و باید به عوامل بومی و شرایط کشوری همچون ایران توجه نمود.

 یدیکلی هاواژه 
 ناوری، همگرایی، تلویزیون ایرانتلویزیون دیجیتال، ف 
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 مقدمه
میالدی، تحوالت سیاسی )قدرت  80به عقیده بسیاری از پژوهشگران عرصۀ رسانه، در دهه 

ی و سازی)تجار یاقتصاد، تحوالت (، جنبش نئولیبرالیسم، مقررات زداییانیگراراستگرفتن 
به  کنندهمصرفگاه ، ترویج نسمیمدرن)پستشدن( و تحوالت اجتماعی ـ فرهنگی جهانی

همانند ظهور ) فنّاورانهمیالدی تحوالت  90و در دهۀ  (مخاطب، ترویج فلسفۀ خوشی پرستی
  ت.شگرفی بر حوزة رسانه گذاشته اس راتی( تأث1کابلی، ماهواره و دیجیتالی شدن هایتلویزیون

Kung-Shankleman, 2000 & Blumler, 1991& Enli & Bulck, 2012)) 
طور کامل به تلویزیون ایران نیز تعمیم تطورهای تاریخی تلویزیون را به نیمتواگرچه نمی

ایران نیز شاهد هستیم؛ و  2ایطور خاص دراکوسیستم رسانهتحوالت دیجیتالی را به دهیم؛ ولی
ها به دوران پیشاهمگرایی، گذر به همگرایی و تلویزیون نیز در برخی پژوهشتحوالت 

دیجیتالی شدن، از یک طرف  درواقع .(1395)اکبرزاده جهرمی،  پساهمگرایی تقسیم شده است
کننده ای سرگرمهای ماهوارهنسل جدید شبکه های خارجی، همچونظهور و بروز پلتفرم

 اجتماعی هایو رسانه( تلویزیون و ایران اینترنشنال جم تو، و من فارسی، سیبیبی هایشبکه)
داشت و از طرف دیگر ظهور اینترنت  همراه ران بهدر ای تلویزیون رقبای جدی عنوانبه را

ای را تقویت نمود و در نبود قانون شفاف در فضای رسانه 4، موج همگرایی3پرسرعت خانگی
اعم از سریال، دار )دنباله های، با تأمین و تولید قالب5های جدید ویدیوی درخواستیجدید، پلتفرم

لید و پخش گسترده تلویزیون برای مخاطب انبوه را موقعیت انحصاری تو برنامه تولیدی و زنده(
های فناورانه دیجیتال؛ برخی محققین به تأسی از این به چالش کشیدند. به دنبال این پیشرفت

رسد، پایان انحصار تلویزیون تحوالت و الگوسازی روند موج تغییرات که از غرب به شرق می
( را در ایران نیز اعالم 1396کبرزاده جهرمی، ( یا دوران پساتلویزیون )ا1392صادقی، )ایران 

های فناوری آیندة تلویزیون در دوران دیجیتال تنها با پیشرفتکردند. البته باید پذیرفت که می
گذاری، بلکه عوامل محلی و شرایط همچون تاریخ، ساختار، قانون شودینمو اقتصادی تعیین 

استراتژیک نهادهایی خاص در هر کشور نیز  همچنین موقعیت و پاسخ الگوی تماشای تلویزیون
و این نکته نیز مهم است که تلویزیون را چگونه  (Enli & Syvertsen, 2016) مهم است

 

1. Digitization 

2. Media Ecosystem 

3. ADSL 

4. Convergence 

5. VOD (Video On Demand) 



 117 ❖  …ون ایرانهای تلویزیچالش 

❖   
ال

س
 

14
مار

 ش
،

 ه
33

ار 
 به

،
13

99
 

این مقاله در ابتدا به تغییرات فناوری و سپس به  .تعریف کنیم و چه چیزی آن را متمایز بدانیم
کند. این تحلیل به دارد، نگاه میهای رسانه که به عوامل فرهنگی و سیاسی اشاره اکوسیستم

 :شودسه بخش کلی تقسیم می
 ( تغییرات فناوری دیجیتال که باعث تغییرات بنیادین درک ما از تلویزیون شده، چیست؟1 
 اش چگونه تبیین شده است؟( مفهوم تلویزیون در تطور تاریخی2 
برای تبیین داده است؟ دیجیتال پاسخ  های فناوری( تلویزیون ایران چگونه به این چالش3

تلویزیون را  های ایجادشده برایهای دیجیتال و چالشاین روند در ابتدا، تطور تاریخی فناوری
های بنیادین تلویزیون را توضیح داده و های پژوهش ویژگیبیان کرده و سپس در یافته

 شود.یهای دیجیتال پرداخته مهای تلویزیون ایران به چالشدرنهایت به بررسی پاسخ
 

 پیشینه پژوهش

در ایران نیز شکل گرفت و به طبع  افتهیتوسعهزمان با کشورهای موج تحوالت دیجیتال، هم
آن تحقیقات مختلفی نیز صورت پذیرفته است. برخی تحقیقات با نگرش جبرگرایانه فناوری و 

تحقیقات ذیل  به توانیمکه  اندکردهتحوالت تلویزیون را در ایران ترسیم  یپژوهندهیآروش 
حوزه  های کلیدی اطالعات و ارتباطات دری فناوریگذارتیاولوی و نگارندهیآ» اشاره کرد.

ی روندهای پژوهندهیآ» (،1397)قربانی، صلواتیان، اعتمادنیا،  «انتشار برای سازمان صداوسیما
ملی و تحوالت فناوری در رسانه »(؛ 1393)اقبال دوست و صلواتیان،  «بر تلویزیون مؤثر

 اندازچشمبر آینده رسانۀ ملی در  مؤثرروندهای محیطی »(؛ 1388)موسویان، «الزامات راهبردی
( برخی دیگر از محققان با رویکرد 1393)روشندل، ذوالفقارزاده و باللی، «ساله کشور 20

ر ی رسانه ملی را دتمرکزگرای و انحصار زدایی، رویکرد آزادسازی هاشهیاندانتقادی و تأسی به 
 به تحقیقات ذیل اشاره نمود. توانیمکه  انددانستهدوران دیجیتال محکوم به شکست 

اکبرزاده )«ای در ایرانی رسانهگذاراستیسپیامدهای همگرایی اینترنت و تلویزیون بر »
پساتلویزیون در ایران: ارزیابی اقدامات صداوسیما در قبال همگرایی »( 1395جهرمی، 

تجربه جهانی، مدل گذار از نظام انحصاری به نظام »( و 1396جهرمی، )اکبرزاده  «ایرسانه
(. اهمیت 1391ی، کالنتر دعماریس ی ودیجمش میمر ؛، فؤادیصادق) «متکثر رادیو تلویزیونی

و از  استو تعمیق ادبیات نظری مطالعات تلویزیون در ایران  پژوهشی تحقیق حاضر در توسعه
پخش  عنوانبهی تلویزیون در ایران دیو کل مؤثر طرف دیگر این تحقیق بر تداوم نقش

نهاد فرهنگی، سیاسی و  عنوانبههای مفهومی تلویزیون دارد و به ویژگی تأکید سراسری
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 کند.اجتماعی تمرکز می
 

 تحوالت تلویزیون

تغییر ساختارهای  و زدایی و آزادسازی ترکیب نیرومند مقررات (2000) شانکلمنـ  کونگ لوسی
را مسبب  انقالب دیجیتال و همگرایی دهۀ نود میالدیمیالدی و موج  80دهه  در اجتماعی

 (.136: 1386 ، به نقل از پاکدهی:1نمودار کند )تغییر و آشفتگی رادیو و تلویزیون بیان می
 

 
 

 ـ تلویزیون عوامل محیطی و فشار آنها بر صنعت رادیو .1نمودار 
 (Kung-Shankleman, 2000: 30) 
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، دوران 1ن معتقدند تلویزیون در دنیا سه گذر تاریخی را به ترتیب دوران انحصاربرخی محققا
( k, Syvertsen & Ytreberg, 2013æIhlebرا تجربه کرده است ) 3و دوران تکثر 2رقابت

ها تعداد کانالبر اساس  را یخیتار یگذرها نیاروپا اتلویزیون در  ۀ( با مطالع2000) 4جان آلیس
 7یو فراوان 6، دسترس بودن5یابیدوران کم بیبه ترتمحتواها  یشیافزاو در دسترس بودن 

های عصر این سیر تحول را در تلویزیون امریکا به دوران( 2014) 8نامد و آماندا لوتزمی
کند. روبرتا تقسیم می 11ایو عصر پسا شبکه 10، عصر چند کانالی9}انحصار سه{ شبکه

در سه دوران  بر اساس تحوالت فناوری یون امریکا رانیز تطور تاریخی تلویز (2011) 12پیرسون
 16نامد و ماریکه جنریم 315، عصر تلویزیون214ونیزیعصر تلو، 113ونیزیتلوتاریخی عصر 

در امریکا  417( نیز ظهور پلتفرم دیجیتالی همانند نت فلیکس را سرآغاز عصر تلویزیون2018)
دوران رقابت  80ی و اجتماعی اواخر دهه اگر تغییر و تحوالت اقتصادی و سیاس درواقع نامد.می

دیجیتال، تلویزیون را از دوران رقابت به دوران  فنّاورانهرا برای تلویزیون شکل داد؛ تحوالت 
تلویزیون »( در کتاب 2004) 18هرنان گالپرینای گذار داد. تکثر یا دوران فراوانی و پسا شبکه

نویسد سه نیروی می «19تان و امریکاجدید ـ سیاست قدیمی؛ تلویزیون دیجیتال در انگلس
ها شد: تلویزیون دیجیتال توسط امریکایی تسریع و ابداع فناوریساز سیاسی ـ اقتصادی زمینه

 

1. Monopoly 

2. Competition 

3. Proliferation 

4. John Eliss 

5. Scarcity 

6. Avalibility 

7. Plenty 

8. Amanda Lotz 

9. Network era 

10. Multichannels 

11. Post- Network Ara 

12. Roberta Pearson 

13. TV1 

14. TV2 

15. TV3 

16. Mareike Jenner 

17. TV4 

18. Hernan Galperin 

19. New Television, old Politics: the Transition to Digital TV in the United States 

and Britain 
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زمان با رشد وابستگی متحده و اتحادیه اروپا همافول بازار وسایل الکترونیکی مصرفی در ایاالت
صنعتی قاره آسیا همچون سنگاپور،  آنها در این صنعت به کشور ژاپن و کشورهای رو به رشد

که توسط تونی بلر و  1های سیاسی از انقالب اطالعاتکنگ و کره جنوبی؛ حمایتتایوان، هنگ
های شبکه اطالعات و دیجیتالی شدن را شد و توسعه زیرساختداری میبیل کلینتون پرچم

ای باند فرکانسی برای نیروی سوم مربوط به کمبود پهن ؛ وعنوان اولویت ملی قرار دادندبه
های اجتماعی، سیاسی برای صنعت رو به رشد تلفن همراه در کشورهای مختلف و ضرورت

زمان برای ور بود که همسیم ارتباط راه دهای بیو سایر سرویسگسترش پهنای باند فرکانس 
 .(Galperin, 2004: 27)ها نیز فروش پهنای باند فرکانسی، توجیه اقتصادی داشت دولت

 

 فناوری تلویزیون تحوالت

حوزه تلویزیون را در پنج پارادایم تاریخی که  فنّاورانه( تحوالت 2013و دیگران ) 2انلی
 کنند:تأثیرات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشته، تحلیل می

 فرهنگی، منازعاتگیری که منجر به شکل یالدیم 50و  40در دهه  ونیزیتلو یمعرفـ 
 شد؛ سمیو طرفدار مدرن یفرهنگ انیگراسنت نیب یاسیس

در مورد  یاسیمنازعات سمنجر به  یالدیم 70و  60در دهه  یرنگ ونیزیتلو یمعرفـ 
 گردید؛ در جامعه ییگرامصرف جیاقتصاد و ترو

چالش که  یالدیم 80در دهه  یتجار یهاماهواره و شبکه ،یکابل یهاونیزیتلو یمعرفـ 
 را به همراه داشت؛ شدنیجهانو  یمل ونیزیدوره انحصار تلو انیپا

های که برای تلویزیون 2000سال  لیو اوا یالدیم 90در دهه  تالیجید تلویزیون یمعرفـ 
 را به ارمغان آورد؛ مختلف در بازار رسانه گرانیو باز ادیز یچالش حضور رقبا ملی،

مفهومی  یهاچالشگیری که منجر به شکل ریدر دهه اخ دیدر پلتفرم جد ونیزیتوسعه تلوـ 
 ای گردید.رسانه دیجد یدر فضا ونیزیتلو و نظری در مورد

(Enli & Moe & Sundet & Syvertsen, 2013) 
 فیتعر یخیتار میرا در چهار پارادا ونیزیتلو اورانههای فنپیشرفتبرخی دیگر از محققان 

 :کنندمی

 

1. Information Revolution 

2. Gunn Enli 
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 1ونیزیتلو شیپـ 
 2آنالوگ ونیزیتلوـ 
 3تالیجید ونیزیتلوـ 
 4یفرد ونیزیتلوـ 
یرا در برم 1930و  1920های سالابداع اولیه تلویزیون در  هایآزمایش ون،یزیتلو شیپ

پخش جدول  دارای ونیزیتلو بود که 1960 یال 1950های آنالوگ ناظر بر سال ونیزیتلو .ردیگ
 انی، جرنحصرو م ابیکم یفرکانسباند منظم و مشخص بود و با استفاده از  (5)کنداکتور

، 1970های داد. از سالقرار می نیمخاطب اریزمان در اختصورت همت مشترک را بهاطالعا
نیز کابل و ماهواره امکان  قیو از طر گسترش یافتآنالوگ  ونیزیتلوسیستم ارسال سیگنال 

 یتالیجیهای ماهواره و کابل، دسیگنال یالدیم 80از اواسط دهه  قابل ارسال گردید و در ادامه
 ونیزی. تلودیگرد یمعرف 6ینیزم تالیجید ونیزی، تلومیالدی بال آن در دهه نودو به دن دیگرد

 شی)افزا یافق یامکان گسترده ساز ،یباند فرکانس تیدلیل نداشتن محدودبهزمینی  تالیجید
 یعمود یساز قیخاص( و عمموضوعی های کانال یمعرف ای یهای عمومکانال تعداد
شان گاه اصلیجلوه یهای فردتلویزیون ( را فراهم کرد.7(دیچباال )اباکیفیت تصویر  ونیزی)تلو
 یو تعامل زمانرهمیها، پخش غکانال شیافزا که است 9یلیموبا ونیزیو تلو 8ینترنتیا ونیزیتلو
عنوان محرک اصلی دلیل همگرایی تلویزیون دیجیتال و اینترنت بهو به سازدممکن می زیرا ن

 یمحتوا یشگیدر دسترس بودنِ هم یلیوبام ونیزیتلو انقالب دیجیتال هویت یافتند.
سازد که منجر به را ممکن می« 10کاربر دیتول» یمحتوا ینترنتیا ونیزیشده و تلوسازیشخصی

 و 12به پخش شخصی 11حرکت از پخش خاصو دوطرفه  تعامل وتر ظهور یک شبکۀ بزرگ

 

1. Pre -TV 

2. Analoge TV 

3. Digital TV 

4. Individualized TV 

5. Schedule 

6. Digital Terrestrial Telveision(DTT) 

7. High Definition Television (HD TV) 

8. Internet TV 

9. Mobile TV 

10. User Generated Content (UGC) 
11. Narrowcasting 

12. Narrowcasting to Individual Casting 
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محتوای آن غیرتجاری و ه ک شودنظیر یوتیوب می کاربر هایی با محتوای تولیدخلق سایت
 (Noam, 2009: 7-8 & Kung-Shankleman, 2000: 36-37)است محورجامعه

 

 تالیجید یامدهایپ

 و ذخیره ویرایش، آوری،جمع برای موردنیاز فناوری دیجیتال، اندازه و هزینه تجهیزات، زمان
مجدد از مقادیر زیادی از سازی، بازیابی و استفاده ذخیرهمحتوا را کاهش داد و با ایجاد  بازیابی
های مختلف و همچنین پلتفرم جدید انتشار و انتقال بین مکان نهایتدررا ممکن نمود و محتوا 

 :Banerjee & Seneviratne, 2005) خدمات و منازل شخصی ایجاد کرد دهندگانارائهبین 

128 & Bennett, 2011). 
فرکانس و به  باند افزایش ظرفیت از طرف دیگر پیامدهای دیجیتال منجر به همگرایی و 

ها یا افزایش کیفیت تصویری کانال 2و موضوعی 1خاص متعدد هایکانالطبع آن باعث معرفی 
و  3هاتلویزیون دیجیتال با معرفی راهنمای الکترونیک برنامه تعاملی بودنشد. از طرف دیگر 

گیری دقیق مخاطب و اندازه و 5، رشد ویدیوی درخواستی4هاراهنمای تعاملی الکترونیک برنامه
تکامل یافت. فناوری  های در حال پخشنسبت به برنامه مخاطب بازخورد همچنین دریافت

حمل کردن تلویزیون و جلوه سینمایی دادن به تر محتوا و قابلدیجیتال، با ناوبری راحت
 Lotz, 2007). )شد  تلویزیون با معرفی تصویر کیفیت باال، منجر به تغییر عادات مخاطب نیز

& Gripsrud, 2004 
 

 همگرایی 

 Meikle)کنیم و در زندگی روزمره از آن استفاده می نیست یپدیدة جدید مگراییگرچه ه 

& Young, 2012) درک در کتابِ  6ولی اولین نگاه نظری به همگرایی توسط مک لوهان
های که( شکل گرفت، وی اعتقاد داشت که پخش اطالعات از طریق شب1964) 7رسانه

عنوان نهاد به 9آفکام .(Kostic, 2014)شود یم« 8دهکدة جهانی»ارتباطات راه دور باعث ایجاد 
 

1. Niche Channel 

2. Thematic Channel 

3. Electronic Programming Guide(EPG) 

4. Interactive Programming Guide(IPG) 

5. Video On Demand (VOD) 

6  Herbert Marshall McLuhan 

7. Understanding Media 
8. Global Village 

9. Ofcom  
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کننده )مخاطب( برای دسترسی به های بریتانیا، همگرایی را توانایی مصرفگذاری رسانهقانون
 چندین سرویس در یک پلتفرم یا دستگاه یا به دست آوردن هر سرویسی در چند پلتفرم یا

 .(Dwyer, 2010)کند دستگاه تعریف می

به طرز را تفاوت میان تلویزیون، رایانه و گوشی موبایل  ترکیب اینترنت و تلویزیون،
مورداستفاده قرار  محتواتوانند برای یافتن و استفاده از زیرا همگی می کرد؛ای دشوار فزاینده
در حیطۀ  را ونیزیتلوی، وتریت کامپدر حد انتقال اطالعا ونیزیساده کردن تلو. درواقع بگیرند

قانون » و« 1قانون مور»با استفاده از  وتریکامپ رحم دنیایبی صنعت قرار داد و وتریپکام یآورفن
محتوا و  یبرا یدیجد یهاروش وستهیو پسریع حرکت هر روز در حال تحول و  «2گیلدر
 ( Griffiths, 2003 & Kung-Shankleman,2000) .کندیانتقال آن اختراع م نیهمچن

 

ای تعریف کرد که شامل ترکیب و ادغام عنوان پدیدهتوان بههمگرایی رسانه را می
 5دهندگان محتواو ارائه 4های مخابراتی، شبکه3های کامپیوتری و اطالعاتیهای فناوریشرکت
شود. ی( م2008، 7کامپیوتر، ارتباطات و محتوا )فلو 6دیگر ترکیب سه سیز اصلیبیانیا به

حال مرتبط با هم وجود داشته باشد: سطح در سه سطح متفاوت و درعین تواندهمگرایی می
های ارتباطات راه دیجیتالی شدن پخش، فناوری ارتباطات و شبکهدلیل بهفناوری )که بیشتر 

ها های مختلف( و سطح سرویسها در بخشادغام شرکت جۀیدرنتدور است(، سطح ساختاری )
ای( های چندرسانهافزودة جدید و سرویسها ارزشای دارد به سرویساشاره که)و بازار 

(Iosifidis, 2011 & Hart, 2004). نیز همگرایی را در سه فاز همگرایی صنعتی،  دیور
برخی دیگر از پژوهشگران نیز  (.Dwyer, 2010)کند. بندی میگذاری طبقهفناوری و قانون

خدمات را  هیشبکه کل کی) 8«لوله بزرگ»ر سه فرایند کرد همگرایی را بر اساس خروجی آن د
شرکت » ایخدمات(  هیکل یبرا یکیدستگاه الکترون کی) «9جعبه بزرگ»دهد(، ارائه می

 

1. Moore's Law 

2. Gilder's Law 

3. Computing and Information Technology 

4. Telecommunications Networks 

5. Content Provider 

6. “Three Cs”— Computing, Communication, and Content 

7. Terry Flew 
8. Big Pipe 

9. Big Box 
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  .(Longstaff, 2002: 146)اند تقسیم کرده خدمات و لوازم( هی)ارائه کل« 1بزرگ
 گذارید تاریخی و سیاستابعا با تأکید بر رویدر تحلیل همگرایی ( 2007) 2الهزموند

 (Hesmondhalgh, 2007: 128-134) داندیم 3بازارسازیرسانه، همگرایی را آخرین موج 
 

 تغییرات عادت مخاطب

فناوری دیجیتال با به ارمغان آوردن ابزار راحتی کار، تغییراتی را در عادت مخاطب نیز شکل داد 
و درواقع از  میدهیمرا انجام  4هارسانها ی بچندکارگزمان با تماشای تلویزیون، و امروزه هم

به ارتباطات چند  طرفهکو از ارتباطات ی 5ی دنبال کشندههارسانهی هل دهنده به هارسانه
 .( & Das, 2013: 1Livingstone) در حال گذر هستیم 6سویه

ی، ادر دوران پسا شبکه :نویسدمی «8تلویزیون انقالبی خواهد شد»در کتاب  7آماندا لوتز
در تغییرات رفتار  داًیشددو عامل مستقل از تلویزیون نیز  عنوانبه 10ی نسلیهاتفاوتو  9رایانه

ی مشاهده جدید باعث گذر از مخاطب منفعل به مخاطب هاروشگذاشت.  تأثیرمخاطبان 
تماشای  زمان ،11وسیله تماشای تلویزیون رییتغتغییراتی همچون  نیو همچنفعال  ()کاربر

 (Carey, 2016است )نیز شده  13تغییر مکانی تلویزیون و 12تلویزیون

در اند. داشته ونیزیروش استفاده از تلو رییدر تغ یدیکل ینقش زیمربوط ن ینسل یهاتفاوت
 و رایانه ونیزتلوی به برسد چه ـ یو کابل سنتیهای شبکه نیب یهااز تفاوت یاریبسقاره امریکا 

 یمعنیاند، بآمده ایبه دن 1980که بعد از  یافراد ید براانرا شکل داده ونیزتلوی از درک که ـ
بدون  یای( اصالً دنندیگویم« 14تالیجید یهایبوم»نسل )که به آنها  نیافراد ا شتریاست. ب

 

1. Big Company 

2. Hesmondhalgh 

3. Marketization 

4. Multi-Tasking Media 

5. Push Media to Pull Media 

6. One-Way to Multi Way Communication 

7. Amanda D. Lotz 

8. The Television Will Be Revolutionized 

9. Computing 

10. Generational Shifts 

11. Device Shifiting 

12. Time Shifting 

13. Place Shifting 
14. Digital Natives 
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آشنا  نترنتیشوند با ا لیالتحصفارغ رستانیاز دب نکهیاند و قبل از ارا نشناخته یکابل یهاستمیس
 (Carey, 2016) همراه داشتند. یستقل شدند گوشکه م یشده بودند و از زمان

 های جدیدظهور پلتفرم

 ای ینترنتیا یهایانجیمهای جدید پخش محتوا، با عنوان ظهور پلتفرم یکی از نتایج همگرایی
است که  یشخص ثالث معنیمعموالً به  است. این اصطالح 1تالیجید یاغتشاش یهایانجیم

 یموجود تجار یهادهد که مدلارائه می یدیجد تالیجیدهای شود و سرویسمی یوارد صنعت
(. Riemer& et al. 2015دهد )می رییرا تغ ارزش عیتوز ای جادیو روش ا کشدیرا به چالش م

عنوان شود که ذاتاً بهها اطالق میاز سرویس یبه گروه تالیجید یهایانجیعبارت م
 عیتوان به تجمبارز آن می یهارشاخهیکنند. از زعمل می تمیبر الگور یمبتن یهادربان
و  تالیجید یهاوجو، فروشگاهجست ی، موتورهایهای اجتماعاخبار، رسانه یهاکننده
حوزه تلویزیون در  یتجار یهایانجیم نیترزهیدهندگان محتوا اشاره کرد. از اغتشاش انگارائه
 ةعالوهب 5وبیوتیو  4آمازون، 3او یاچ ب ،2کسیمحتوا مثل نتفل یهاکننده عیتوان به تجممی

 یااشاره کرد که دروازه 6یو یکنسول اپل ت نیو همچن تالیجیهای درسانه یهاکنندهپخش
 .(Enli & Syvertsen, 2016) است تلویزیون دهندگان شخص ثالثمهم به ارائه

 

 

 های دیجیتال و مباحث نظری رسانهفناوری

مباحث نظری رسانه نیز گذاشت و نبود  بر عمیقی یریهای دیجیتال تأثظهور فناوری
حاال با  (De Valck & Teurlings, 2013) مطالعات هستی شناسانه درباره چیستی تلویزیون

 یهادگاهیدگرچه پیدا کرده است.  ی بیشتریمعنا و زندگی مرگدر تکاپوی افتادن این رسانه 
ی، مطالعات تلویزیون را دنتقاو تفکر ا ییگراذات ،ییجبرگرا ،ییابزارگراهمچون رسانه  یفلسف
ای بوده که از دهه ی و بینا رشتهدووجهی امطالعهمطالعات تلویزیون همواره  اند ولیکرده متأثر

میالدی به تأسی از تحقیقات درباره رادیو تلویزیون خدمت عمومی بریتانیا رونق یافت  80و  70
 

1. Digital Intermediaries, Internet Intermediaries, Digital Disruptive Intermediaries 

(DDI 

2. Netflix 

3. HBO 

4. Amazon 

5. Youtube 

6. Apple TV 
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فرانکفورت با  مکتب 1امعه انبوهشود. سنت انتقادی جو در پنج پارادایم تاریخی تقسیم می
در تئوری ادبی و فیلم(؛  4یهارتل جاندار سنت )وام 3؛ سنت متنی2ماس هابرمتفکرانی همچون 

سازی در تلویزیون گردید(؛ و انتقادگرایانه تئاتری )منجر به عصر طالیی برنامه 5سنت مطبوعاتی
مطالعات فرهنگی  ن و محتوا ودر مورد مخاطبا 6سنت تحقیقات ارتباطات جمعیِ کمّی و کیفی

را شامل  9امزیلیو موندیو ر 8هال استوارتکه محققین همچون  7دربارة رسانه و مخاطبانش
های ملی متفاوتی مطرح و بسط یافتند ها به شکلی متفاوت و در بافتگردد. اگرچه این سنتمی

هایی دارای روش های گفتگو،ای از روشمجموعه اما همگی یک حوزة گفتمانی شکل دادند ـ
مناسبات درونی، در مورد تلویزیون ـ که به تأثیرگذاری بر روشی که ما تلویزیون را طی آن 

 ,Spigel)دهد. کنیم، ادامه میبندی میعنوان یک شیء مطالعاتی دانشگاهی چارچوببه

ه فکری ( نیز مطالعات تلویزیون را متأثر از چهار آوردگا2013) 10و ترلینگز والکید .(8 :2004

کنند نظریات جبرگرایانه فناوری مک لوهان، نظریات مطالعات فرهنگی ریموند عنوان می
گرایانه با رویکرد پدرساالرانه فرهنگی که حامی پخش ی چپاسیاقتصاد س ویلیامز، نظریات

 De Valck دیجدانتقادی رسانه  و نظریات استتلویزیون خدمت عمومی  –سراسری و رادیو 

2013) Teurlings, &). های نیز مطالعات رسانه و تلویزیون را متأثر از اندیشه 11تیزانیا ترانووا

دادن تأثیر مک لوهان بر  داند. با نشانمی 12فوکو شلیم، ریموند ویلیامز و لوهان مک مارشال
کند تا های جدید تجلیل میکه از ظرفیت فناوری 1990ظهور دانش رسانۀ جدید در اواسط 

طور مستدل مرتبط با مفهوم بازار آزاد است، تیزانیا ترانووا افزایش دهد که بهآزادی فردی را 
روی  به انتقاد ریموند ویلیامز از مک لوهان پردازان فرهنگی زیادیکه نظریهکند مطرح می

 

1. Mass Society Critique 

2 Jürgen Habermas 
3. Textual Tradition 

4 John Hartley 

5. Journalistic Tradition 

6. Quantitative and Qualitative Mass Communications Research on Audiences and 

Content 

7. Cultural Studies Approaches to Media and its Audiences 

8. Stuart Hall 

9. Raymond Williams 

10. DeValck & Teurlings 

11. Tiziana Terranova 

12. Paul-Michel Foucault 
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تر هایی موقتی در فرایندهای پیچیدهآوردند تا نشان دهند که فناوری رسانه فقط خروجی
که بر قدرت مطلق منتسب به  طرح کردن انتقادها از کار خودِ ویلیامزاجتماعی هستند. با م

کند که حجم زیادی از مطالعات رسانۀ آژانس انسانی تمرکز کرده است، ترانووا پیشنهاد می
عنوان بخشی از های فنی را بههای میشل فوکو تمایل یافت تا دستگاهجدید، به اندیشه

ش و تغییر ناگهانی در سازمان روابط قدرت را بیان تر اجتماعی که جههای بزرگخواسته
های جدید های فوکو در مطالعات رسانهکنند، درک نمایند. ترانووا معتقد است که اندیشهمی
های رسانۀ دیجیتال تأثیرگذار ای، هایپرلینک شدن و نظارت محورِ فناوریماهیت شبکهدلیل به

 Bennett & Strange, 2011: 8-9).است )
 

 ویزیون در ایرانتل

اهلل پاسال تلویزیون در ایران با انحصار و بر اساس الگوی تلویزیون تجاری امریکا توسط حبیب
و بر اساس مصوبه مجلس  1337در سال  نفوذان اقتصادی رژیم سابقعنوان یکی از ذیبه

از طریق  سابق معرفی گردید. چند سال بعد، تلویزیون که یکی از نمادهای مدرنیزه کردن ایران
 دیگردصورت انحصاری اداره و به بود، دولتی گردید 1های ویلیام لرنرگرایی بر اساس ایدهغرب

(Sreberny-Mohammadi & Mohammadi,1994).  ،با پیروزی انقالب اسالمی ایران

گذار انقالب های اسالمی و راهبرد بنیانانحصار تلویزیون حفظ گردید ولی متأثر از آموزه
مأموریت ارشادی و تبینی تلویزیون بر اساس  ایران مبنی بر دانشگاه عمومی بودن،اسالمی 

تبلیغ معرفت اسالمی هویت یافت. مجموعه قوانین و مقررات تلویزیون در جمهوری اسالمی 
رسانی و سرگرمی رسانی، اطالعهای آگاهیایران با نگاه به تلویزیون خدمت عمومی و مأموریت

(. تطور تاریخی تلویزیون بعد از انقالب اسالمی 1382 ،یپاکده ینیحسهویت یافته است )
ایران داشته  بدیلی در گسترة اجتماعی و فرهنگیدهد که تلویزیون نقش بیایران، نشان می

است. در دهه اول انقالب اسالمی متأثر از شرایط جنگ تحمیلی، تلویزیون نیروی مرکزی و 
. با پایان جنگ تحمیلی و آغاز دهه دوم انقالب بود 2اصلی برای هویت دادن و ساختن ملت

گردد. در این زمان زمان با موج سازندگی آغاز میتلویزیون هم کمی و کیفیاسالمی، توسعه 
طلب و های سلطنتعنوان شبکهای آنالوگ تلویزیون بهشاهد حضور نسل اول از رقبای ماهواره
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و قوام ملی در  2و ضرورت حفظ ملت 1نگیضدانقالب در امریکا بودیم، گفتمان تهاجم فره
های تلویزیون گذاری فرهنگی، توسعه کمی شبکهمقابل هجوم فرهنگ بیگانه و تمرکز سیاست

زمان توسعه عنوان شبکه جوان در دوران آنالوگ را به همراه داشت. همو معرفی شبکه سه، به
در استفاده از سیگنال رسانی  هامرزی تلویزیون و اولین گامهای برونکمی، به معرفی شبکه

مرزی نیز انجامید. یک دهه بعد با معرفی فناوری های برونای در شبکهدیجیتال ماهواره
توسعه کمی  ای،تر برای تلویزیون در فضای ماهوارهدیجیتال و از طرف دیگر ظهور رقبای جدی

ر، سرگرمی های تماتیک موضوع محوو کیفی در تلویزیون سرعت بیشتری یافت و شبکه
همچون  ،یهای خارجطرف ظهور و بروز پلتفرم کیشدن، از  یتالیجیدرواقع دمعرفی شدند. 

من و تو، جم  ،یفارس یسیبیب یهاکننده )شبکهای سرگرمهای ماهوارهشبکه دینسل جد
 رانیدر ا ونیزیتلو یجد یعنوان رقبارا به یاجتماع یها( و رسانهنترنشنالیا رانیو ا ونیزیتلو

نمود  تیرا تقو یی، موج همگرایپرسرعت خانگ نترنتیظهور ا گرید طرفبه همراه داشت و از 
، با درخواستی یویدیپخش و دیهای جد، پلتفرمدیای جدرسانه یو در نبود قانون شفاف در فضا

 دیتول یانحصار تیو زنده( موقع یدیبرنامه تول ال،یدار )اعم از سرهای دنبالهقالب دیتأمین و تول
 .دندیمخاطب انبوه را به چالش کش یبرا ونیزیتلو تردهو پخش گس

 

 روش تحقیق

روش اصلی این تحقیق کیفی، سندپژوهی است و در کنار آن از مصاحبه نیمه ساختاریافته 
های داده است که در آناز اسناد داده برای جمع  یروش ی،سندپژوه استفاده شده است.

( اسناد مورداستفاده 1389 نیومن،) انجامدمیجدید و متفاوت  بیبه ترک درنهایت شدهآوریجمع
ی رسانه مکتوب و اینترنتی بوده است. برای تکمیل خبرها ،یشامل اسناد سازمان قیدر این تحق

 مصاحبه یک ساختار. استفاده گردید 3تحلیل اسناد موردمطالعه، از مصاحبه نیمه ساختاریافته
 یا هاتم تیترها، شامل راهنما این. است مصاحبه راهنمای اساس بر معموالً ساختاریافته نیمه

 .است استانداردشده، سؤاالت همه ترتیب نه و شود بررسی مصاحبه طی در باید که مباحثی
صورت تعاملی است و ماهیت های نیمه ساختاریافته ساخت اطالعات بهمنطق حاکم بر مصاحبه

شونده بتواند موالً برای این است که مصاحبهپذیر و تعاملی ساختار مصاحبه معباز، انعطاف

 

1. Cultural Invasion 

2. Protect Nation 

3. Semictructured Interview 



 129 ❖  …ون ایرانهای تلویزیچالش 

❖   
ال

س
 

14
مار

 ش
،

 ه
33

ار 
 به

،
13

99
 

 یبرا(. Mason,2004) ها و فهم و تعامل خود را نشان دهد.نظرات، ادراک، تجارب، برداشت

عنوان روشی مرسوم در تحقیقات کیفی ، به1مضمون لیتحلها نیز از فن مصاحبهوتحلیل تجزیه
 کی شده وه در متن استخراج شدمطرح مهم مضمون، مباحث لیدر تحلاستفاده شده است. 

 ییهاداده لیشده و تحل یهای کدگذارها و خالصهمجموعه داده نیب وبرگشت مستمررفت
عقب و بهاست که در آن حرکت یبازگشت یندیفرا مضمون لیآیند. تحلاست که به وجود می

نفر از  8د، گیری هدفمنجامعه آماری تحقیق با روش نمونهجلو بین مراحل ذکرشده وجود دارد. 
 گیرینمونه از شکلی درواقع گذاران بودند کهمدیران تلویزیون، اساتید دانشگاهی و سیاست

 معرف هاینمونه آوردن دستبه برای سنجیده تالش و قضاوت بستن بکار که است غیراحتمالی
 کرلینج،) است آن مشخصه نمونه در نوعی هایگروه و هاحوزه احتمالی قراردادن طریق از

1392: 205). 
 

 های تحقیقیافته

دهد که تلویزیون ایران در دوران دیجیتال از چند ناحیه مورد های این تحقیق نشان مییافته
مفهوم های جدید توزیع محتوا، و ظهور پلتفرمهجوم واقع شده است. اول با موج همگرایی 

دلیل تغییر ست. دوم بهعنوان رسانه انحصاری پخش سراسری موردحمله واقع شده اتلویزیون به
در دوران دیجیتال، جنبۀ مخاطب جمعی تلویزیون به چالش  2عادات مخاطب و تفرق مخاطبان

های کشیده شد و سوم جریان برنامه تلویزیونی و جدول پخش کارکرد اصلی در تقابل با پلتفرم
 جدید توزیع محتوا قرار گرفت.

تلویزیون چه که  تدا باید توصیف کنیمها، اببرای تحلیل پاسخ تلویزیون به این چالش
ما  شود.جای آن دارد به چه چیز بدل میاالن به چه چیز تبدیل شده، یا به داشته وهایی ویژگی

، از اجتماع به فرد، یا از پنجره به درگاه را 4به پخش محدود 3تغییری ساده از پخش سراسری
شود؛ یک پنجره جابجا و جایگزین نمی کنیم. صفحۀ تلویزیون دیجیتال خیلی ساده باتجربه می

بلکه تلویزیون دیجیتال جایگاه پنجرة رو به جهانِ تلویزیون را در عصر دیجیتال از نو 
 .(5: 2013 . )بنت،کندگذاری میهدف
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 تلویزیون چیست؟

تلفنی که با دوربین دو »عنوان تلویزیون در لغت یعنی تماشا از راه دور و ابتدا به این وسیله به
شد. از زمان جنگ جهانی دوم، نگاه می (Stober, 2004: 491) «چشمی ترکیب شده است

آوری تلویزیون هم توسط ارتش و هم توسط صنایع مختلف برای امور نظارتی مورداستفاده فن
ی بین فرستنده و گیرنده نیز در ارزش این فناوری دخیل هستند. با زمانهم عتاًیطب قرار گرفت؛

شود که تصاویر توسط یک فناوری پخش، تنها زمانی تلویزیون نامیده میاین حال، این 
کننده عنوان بخشی از برنامۀ ارسال شده توسط پخشها بهکارگردان طراحی شود و در خانه

 .(Moe, 2005) سیگنال، دریافت شود
یِ عنوان نیروی مرکزبه ای از تماشای تلویزیوندرک پایهاست  ( معتقد2014آماندا لوتز )

گیر بودن ارتباطات و فرهنگ جامعه است. مرکزی بودن آن ناشی از در دسترس بودن و همه
هایش را به گروه زیادی از عنوان نهاد فرهنگی که برنامهاست؛ این رسانه موقعیت خود را به

گذاری گستردة اهمیت خود را مدیون ظرفیت به اشتراک رساند هویت یافته ومخاطبان می
 است. (Lotz, 2007: 42) «1فضای الکترونیک عمومی»فکار و همچنین ایجاد اطالعات و ا

عنوان تلویزیون را به« 3وری و شکل فرهنگیاتلویزیون: فن»نیز در کتاب  2ریموند ویلیامز
های فنی و مجموعۀ بخصوصی از شرایط تکثر پیشرفت گویدکند و مییک فرهنگ تحلیل می

آوری الزم برای تحقق نیاز به پخش سراسری و هم فناجتماعی، دست در دست یکدیگر، هم 
کنند. او به نفع یک دیدگاه گفتمانی در خصوص روابط بین فرایندها و آن را تولید می

های علمی و فنی از سوی دیگر، علیه جبرگرایی فنی سو و پیشرفتساختارهای اجتماعی از یک
 Ellis, 2000) نمایدبیند، بحث میآوری را اثر محض شرایط اجتماعی میو دیدگاهی که فن

& Gripsrud, 2004 .) لوتز، تالشی برای بسط مفهوم تلویزیون در دنیای امروز با تأکید به
تماشای  کند و چهار حالت برایصورت یکسان میاستفاده گروهی و مشابه از تلویزیون به

ع تماشا، هر نمونه تفاوت ها در نو. درواقع نیز باوجود تمام تفاوتکندرا معرفی میتلویزیون 
های مختلف تلویزیون در تمایز قائل شدن بنیادینی با نمونۀ دیگر ندارد. در نظر گرفتن حالت

های مختلف تأثیرگذار است. تلویزیون در نقش های مختلف تلویزیون به روشبین ویژگی
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نقش  ؛ تلویزیون در2در نقش انجمنی زیر فرهنگی ونیزیتلو ،1عمومی الکترونیک فضای
,Lotz ) 4ای و خودمختارای دروازهو تلویزیون در نقش جامعه 3ای به دنیاهای دیگرپنجره

2007: 45-48). 

 های تلویزیونویژگی

 6و مخاطب انبوه 5پخش سراسری

یک استعارة تشبیهی مربوط به  کلمه پخش سراسری }برودکستینگ{ در زبان انگلیسی
ای پاشیدن بذر با دست در یک محوطۀ )نیم( دایره معنی ست. این کلمه در اصل بهاکشاورزی 

. این تشبیه متکی به وجود سطلی از (Gripsrud, 2004: 211) شودوسیع اطالق می
که  ـیعنی منابع مرکزی اطالعات، دانش، شایستگی در خالقیت و شایستگی فنی  ـ هاستدانه

در  شوند.مرو پخش میی مشخص یا یک قل« مزرعه» کیای وسیع در تا حد امکان در منطقه
عمومی  رادیو و تلویزیون خدمتهای تواند به ارزشمی «دانه»رابطه با رادیو و تلویزیون این 

 تبدیل شود. «7رسانی و سرگرمیآموزش، اطالع»برای 
اطالعات مهم و شامل  زمان محتواو هم طرفهیک عیتوز یپخش سراسر یژگیو     

 یتوقع که محتواهایی کمنقاط است. خانواده ریز به سامرک کیو آموزشی از  یفرهنگ یمحتوا
 ,Moeبودند ) یراض نیشان قرار داشت، به همخانه ییرایمستقیماً در پذ یو اجتماع یفرهنگ

2005: 775.) 
کنندة عنوان یک شکل فرهنگی منعکسطبق نظر ریموند ویلیامز، پخش سراسری به     

یعنی امکان تجربۀ ماندنِ « سازی سیارخصوصی»وم و د« تمرکز منابع و قدرت»دو چیز است: 
دوی این فرایندها هنوز هم  هر .زمان در خانه و سفر کردن تخیلی به جاهای دیگرهم

 های بنیادین تمامی جوامع مدرن هستند.ویژگی
دو کارکرد اصلی پخش سراسری توزیع مؤثر اطالعات ضروری برای شهروندان و تولید      

 ـ سسۀ محوریؤشاید تنها م یکی یاپخش سراسری تلویزیون ست. املی یک ماهیت مشترک 
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زمان طور همکه اطالعات ضروری، دانش و تجارب فرهنگی الزم را به است در فضای عمومی
 دهد.در دسترس تمامی اعضای جامعه قرار می

و  یموسسۀ اجتماع کیعنوان به ونیزیتلو یسنت میخاص در مفاه یشدن چالش یتالیجید
 ,Gripsrudکند )می جادیا برای مخاطب انبوه (یاش )پخش سراسرعیتوز ستمیوصاً سخص

2004.) 
 

 در تلویزیون 1جریان

یابد، چینش هویت می تلویزیونهای دیگر که متناظر باقدرت پخش سراسری یکی از قدرت
ان از یک جری»گیری ها در هنگام توزیع است که باعث شکلمتکثر و متنوع جدول زمانی برنامه

به »درنتیجه، برای بیننده عناصر مختلف (. Williams, 1974)شود می «تصاویر و احساسات
قرارگرفته  «های کامالً مجزا و مرتبط با همهای مختلف، در قسمتها و سکانسشکل برنامه

 «ویژگی معرف پخش سراسری»عنوان ویلیامز جریان را به (.Gripsrud, 2002: 212)بودند 
سازی تلویزیون دیگر برنامهعبارتبه(. Williams & Williams, 2003: 86)کند تعریف می

و درنتیجه  است «2شدهریزیجریانی طرح»بلکه های گسسته و مجزا نیست ای از متنمجموعه
را به چیزی که بیننده در حال تماشا  «شدهاستراتژی فرهنگی و صنعتی حساب»نوعی حس 

دهد که دة مخاطبی منفعل نیز هست. جان آلیس توضیح میدهندهد. جریان نشاناست می
شود. کنیم با یک نگاه از راه دور جریان دیده میچطور ما تلویزیون را با یک نگاه تجربه می

کند که می فیتعر« 4ریپ یارسانه»را با عبارت  ونیزیهای تلوویژگیاین  3و بستر مزیج
جریان برنامه جا در دسترس بودند. ها و همهنالکا نیب کسانیشکل،  کی ونیزیهای تلوبرنامه

ها ی برنامهبندزماندارد.  تلویزیونهای برنامهچینش  یهایدر استراتژ ی، سهم مهمتلویزیونی
را شامل  هانندهیب نیشتریب با احتمال انتقاد نیکمتر که شوندانتخاب می یبه نحو (5کنداکتور)

 .(Lotz, 2014: 24)شود 
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 تلویزیون در 1هم حضوری 
( است. Ellis, 2002) «هم حضوری»حس ی مهم تلویزیون سراسری، هانشانهیکی دیگر از 

و شهروند عادی، در حال تماشا  ترعنوان بخشی از یک مخاطب بزرگاین احساس که ما، به
کنیم، با آنچه در تلویزیون تماشا می شدنماناین مسئله مولفۀ مهمی را درگیر  نکهیاهستیم و 

شود که ما در حال تماشای یک جشن ملی، یک دهد. این نکته زمانی مهم میمی تشکیل
 واکنشمانرویداد ورزشی بسیار مهم، یا یک واقعۀ خبری ملی مهم هستیم؛ به اشتراک گذاشتن 

، درون جامعه، بدل مانمحلهبه آن لحظات، به بخشی از اجتماعی بودن ما در محل کار، در 
نام ی به اواژهاز  هادههدیگری نیز دارد؛ در صنعت تلویزیون شود. هم حضوری تأثیر می
کرد که در آن کارمندان ای را توصیف می؛ این واژه پدیدهشدیماستفاده « 2آبسردکنتلویزیون »

تلویزیونی که شب قبل دیده  هایبرنامهو راجع به  شدندیمیک اداره در کنار آبسرد کن جمع 
« تلویزیون آبسردکن»شان برنامهولیدکنندگان دوست داشتند کردند. تمام تبودند صحبت می

 (Einav & Carey, 2009)باشد 
 

 

 تلویزیون در( )زنده نمایی 3بالدرنگی

یک پنجره الکترونیکی رو به جهان نیز وجود داشته است.  یایاز همان ابتدای کار تلویزیون، رؤ
ه تلویزیون یک رسانۀ بالدرنگ های عمده میان فیلم و تلویزیون این است کیکی از تفاوت

و آهن و شیشه است.  هامیسای از بیش از مجموعه وآوری ماهیتی فراتر از فن . تلویزیوناست
ای دهد که یک ماشین نیست بلکه مجموعهگویی و سالم مجری تلویزیون. نشان می آمدخوش

ستقیم مجریان ن محضور و سخناهای مربوط به استفادة آن نیز هست. از رفتارها و روش
صورت به ونیزیتلو یبر تجربه تماشاتلویزیون و پخش مستقیم رویدادهای مهم ملی و ورزشی 

را  7و دو رگه بودن 6و پویایی 5صمیمیت سه ویژگی 4جیسون جاکوبز .تأکید کرده است زنده
عنوان یک شکل دو رگه از کندن معتقد است عمل کردن بهویژگی اعتمادی تلویزیون بیان می
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و رویدادهای ملی، با فراهم کردن امکان دسترسی زندة  یگر اشکال رسانه، نظیر اپرا، روزنامهد
 ,Jacobs) های مهم تلویزیون است.بینندگان به آنها از طریق پنجرة تلویزیون، یکی از ویژگی

2011) 
 

 بخشی از زندگی روزمره 
، شیوة ظهور 3یوید مورِلیو د 2، لین اشپیگل1پردازان مهمی همچون راجر سیلورستوننظریه

ای که کارکردش تعریف زندگی عنوان نمادی از مدرنیتهتلویزیون را در عصر پس از جنگ به
های ای را که تلویزیون به کمک آن، روزمرگیخصوص شیوهروزمره بود به نمایش گذاشتند، به

طور که آن زندگی روزانه و روابط میان فضای خصوصی و عمومی را ساختاربندی کرده بود.
کند، ما در حال نزدیک شدن به تصور آنتونی گیدنز در خصوص امنیت سیلورستون بحث می

اش در الگوها و رفتارهای شناسی هستیم، در اهمیت زمانی و مکانش؛ در شکل نهفتههستی
کننده در امنیت ما. تلویزیون بخشی از رگه و دانۀ زندگی روزانه است. عنوان مشارکتروزانه؛ به

کند تجربۀ مشترک اجتماعی تعریف شود و عنوان یک رسانۀ جمعی کمک میتلویزیون به
شدة ملی یا ها و نظم یک روز، ماه، یا یک سال کاری؛ لحظات به اشتراک گذاشتهضرباهنگ

بر خواسته از عادات  (المللی شکل گیرد. درواقع چینش جدول پخش تلویزیون )کنداکتوربین
شده ره مردم جامعه است و تماشای تلویزیون با کنداکتور مهندسیزندگی اجتماعی و روزم

 .(Bennet, 2013:7) بخشی از زندگی روزمره در جوامع مدرن است
 

 های تلویزیون در دوران دیجیتالعلل چالش
های از میانهدلیل تغییر و تحوالت سریع فناوری دیجیتال بوده است. های تلویزیون بهچالش
همواره در  یپخش سراسر ونیزیقریب تلوعن یِهای فروپاش، بیانیهسونیا های هشتاد بهسال

 4لدریگ جورجهای سایبری مثل بین. خوششودمی ی غربی مطرحهای دانشگاهاظهارات رسانه
 ،5ونیزیتلو ازبعد  یزندگ)تلویزیون اعالم کردند  هیعل «طغیان»عنوان ظهور اینترنت را به

 انیپامثل  مقاالتیادامه پیدا کرد و  2000و  1990ر دهۀ ها تا اواخاین بحث(. 1992
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از دو منظر مختلف  یمردنِ عصر پخش سراسر نیز در این دوره چاپ شد. 1؟تلویزیون
یرا برم ـ یتمندیرضا ای ضطرابا ـ یگیرد که هرکدام احساس متضادموردبررسی قرار می

تلویزیون در دوران دیجیتال را در دو  های تهاجمی در مورد آیندهدیدگاهترنر،  تای و. زندیانگ
 & Enliنموده است تحلیل 3یهای پخش سراسربدبین و 2تالیجیهای دبینخوشبخش 

Syvertsen, 2016 &Tay &Turner, 2010))  

 های نظریچالش

 بینانه به تحوالت دیجیتالنگاه خوش 

با تعاریف مهیج تغییر ظهور تلویزیون دیجیتال های جبرگرایانه به فناوری سبب گردید نگاه
های احتمالی برای تلویزیون، ای از آیندههای افراط گونهکه دیدگاه فناورانه همراه شود

نامیم، کسانی که ظهور تلویزیون های دیجیتال میبینسازند. مشهورترین آنها را خوشمی
، مرکز تولیدکنند یک تغییر بنیادین در تبینی میبینند که پیشدیجیتال را مکمل چیزی می

مصرف تلویزیون خواهد بود: یعنی تغییری که ما را از شبکۀ پخش سراسری و دستگاه  توزیع و
عنوان مخاطب شناخته مردمی که سابقاً به کندن به سمتهای نشیمن دور میتلویزیون در اتاق

تولیدکنندگان کارآفرینان و نگاه های دیجیتال با بینخوش نگاهبرد. شدند و رایانۀ خانگی، میمی
که در آن میزان  شوندمتصور میای را شود. آنها آیندهراستا میای هممحتوا در صنایع رسانه

طبعاً به شکلی  وجود دارد وشده سازیکننده و محتوای شخصیای از دسترسیِ مصرفسابقهبی
 د و مصرفتولیمحتوای تلویزیونی و همچنین حالتی را که در آن محتوا توزیع افراطی ماهیت 

و  به افزایش مشارکت در تولید مردم محوراشتیاق  البته ترنر معتقد است .یابدمیشود، تغییر می
ی گذارهییک بازار ماندگار برای سرما ایجاد شده مصرف، هدفشدموکراتیک سازی  فرمبرخی 

 فیرا که ط 4یسرظهور عصر پسا پخش سرا تالیجیهای دبینخوش .در این حوزه جدید است
نامحدود ازلحاظ زمان و مکان و حاالت را به  یای از محتواهاست و امکان دسترسسابقهیب

که به  یعصر ند،یگویخوشامد م ـ سازدمی سریم هایها، خروجها، صفحهاز پلتفرم یاسلسله
آزاد و داشتنِ  خابانت یمخاطبان و تقاضاها برا یفرد یازهاین کیدموکرات یگمان آنها به شکل

 ,Tay &Turner, 2010 & Buonanno)سازد را برآورده می ونیزیر تجربۀ تلوکنترل ب

 

1 The End of Television? Its Its Impact on the World (So Far) 

2. Digital Optimists 

3. Broadcast Pessimists 

4. Post-Broadcast Era 
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2016). 
 

 تلویزیون پخش سراسری نگاه بدبینانه به

 هایهای دیجیتال، به شکل معکوس با دیدگاهبینخوش ترنر و تای معتقد هستند که نگاه
 نامند.می« راسریهای پخش سبدبین»آنها را شود و مروجین نظریه اقتصاد سیاسی تقویت می

عدم توانایی تلویزیون در مخاطب تلویزیون و امروز تماشای  آنهایی که سهم در حال نقصان
 وچرای فروپاشی فوری پلتفرم پخش سراسریچونعنوان عالمت بیرا به قرار دادن جامعۀ ملی

دیجیتال هایی که رسانه هایشان را متوجه چندپاره شدگیو سرزنش بینندمیسراسری  تلویزیون
دارند که ما اکنون  تیشکا یپخش سراسر ینیطرفداران بدب .نمایندبا خود به همراه آورده می
خانواده کنار  ونیزیاشتراکات، تلو ونیزیتلو ی ـسنت ونیزیگسیختۀ تلوشاهد منسوخ شدن لجام

 ,Tay &Turner)) میشدن رسانه هست یتالیجیگرِ دیتأثیر خردکننده و متالش ریدر زـ  هم

2010 
 

 الگوپذیری از توسعه تلویزیون دیجیتال در امریکا

های پخش های دیجیتال و بدبینبینتعاریف خوش، 1دیجیتال قاطعیت موج اکنونگرچه هم
اما ترنر معتقدند  کند؛پایان تلویزیون با هم مخلوط می برانگیزچالش سراسری را برای اعالم

واهد کشورهای بزرگ، مخصوصاً کشورهای امریکایی با استناد به ش تلویزیونبحث دربارة آیندة 
تلویزیون در کشورهای آسیایی همچون هند، چین،  شود در حالیکهانجام می اروپایی و

. بلکه داردتنها با مرگ فاصله توسعه و رشد است و طبعاً پخش سراسری نهکنگ در حال هنگ
ا را دارد و هند نیز به عصر طالیی ترین جامعه مخاطبان تلویزیون در دنیاکنون بزرگچین، هم

پخش المللی از گذار بین( Tay &Turner, 2010) تلویزیون سراسری خود ورود کرده است.
 گردیدعنوان آخرین میخ به تابوت صنعت پخش سراسری تلقی به امریکاآنالوگ به دیجیتال در 

در پخش سراسری نبود.  ولی در سایر نقاط دنیا حتی اروپا، تلویزیون دیجیتال به معنای مرگ
اند که پیشرفت تلویزیون در نایع آکادمی و سرگرمی به این عادت دچار شدهها، صطی سال

کنند تجربۀ امریکا در تلویزیون راهی بینند و فرض میعنوان حرکتی انقالبی میامریکا را به
 یدر مطالعات فرهنگ جا باید آن را الزاماً ادامه دهند.ها در همهاست که همۀ کشورها و سیستم

بوده که  ییهادر بطن جنبش هاونیزیتجربه ثابت کرده که تلو ،ییکامریا ـانگلو  یاو رسانه
 یسازیبه تجار یو خصوص یعموم تیمالک بیترک ،ییمقررات به مقررات زدا لیباعث تبد

 

1. Digital Orthodoxy 
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 (Turner, 2011) پهن باند شده است یهابه شبکه یپخش و کابل یهاو شبکه دیشد
 

 های جدیدنفعان و شیفتگان رسانهیت مسلط ذیروا

یک چالش اساسی برای تلویزیون مبارزه با تصویر قدیمی در حال مرگ این صنعت است که 

ها و داده اکثر اطالعاتهای بازاریابی رقبای جدید آنهاست. بخشی از آن، ناشی از استراتژی

های کنندگان و توسعهو مصرف مخاطبانهمچون استقبال های جدید، کاربرد فناوری دربارة

از طریق مطبوعات  بیش از آنکه نتیجه تحقیقات مستقل دانشگاهی باشد؛احتمالی آنها در آینده، 

به خاطر حرکت سریع تغییر فناورانه و فرّار بودن واکنش  شود وبیان میتبلیغاتی  هایآنونس و

 نابع صنعت جدید هستند. لذاشده توسط مارائه (1)چرخش صنعت یبازار، وابسته به اطالعات

های جدید، تعداد مخاطبان و ای درباره استفادههای رسانهاطالعات منتشرشده از سوی شرکت

اعتماد بودن شود. در مورد قابل بررسیصورت دقیق باید با دقت فراوان و بهها، مینظایر این

عنوان بیان دیدگاه یک هگونه اطالعات ازلحاظ درستی واقعی و همچنین مشروع بودنشان باین

اعالم  بیش از هر چیزی باید های صنعت را. بیانیهداردهایی وجود صنعت، همیشه نگرانی

های طور خاص و غالباً به شکل موقت ترکیبکه به دیدگاه تجاری آنها در نظر گرفت

، 2تفلیکسگذار و مدیرعامل شرکت نمثال بنیانعنوانبهکنند. الوقوع منافع را حمایت میقریب

سال دیگر، تلویزیون خطی با  20ده سال یا حداکثر »بیان کرد که  2015در سال  3رید هستنیگز

های کند که چطور تلفنوی به این موضوع اشاره می «.کنداکتور( مُرده استثابت )بندی زمان

همین کند که استریم آنالین به بینی میهای همراه، منسوخ شدند و پیشثابت با معرفی تلفن

گیرد، مطبوعات شود. این نوع نگاه، پوشش خبری زیادی میشکل جایگزین تلویزیون سنتی می

کنند های جدید استفاده از تلویزیون توجه ویژه میبه بازیگران جدید بازار مثل نتفلیکس و روش

 & Enliکنند. )های سنتی تلویزیون میحال توجه کمتری به ادامۀ حضور شکلو درعین

Syvertsen, 2016). های های رسانهکنندهها، میل و اشتیاق اولین استفادههمگام با این نگاه

به  یکه در حد اعتقادات مذهب ی)افراد 4زنینت یادگراهایبنجدید که عموماً از طبقات مرفه و 

 & Einavاست )تأثیر نبوده ، در هویت دادن به افسانه مرگ تلویزیون بیاعتقاد دارند( نترنتیا

 

1. Industry Spin 
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3. Reed Hastings 

4  . Netizen 
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Carey, 2009) 
 

 شیفتگی محققین رسانه

قریب تلویزیون های فروپاشیِ عن، بیانیهسونیهای هشتاد به اهای سالدر حقیقت، از میانه
با ، تقریباً در هر دهه تحقیقات دانشگاهی نیز بود و محققینپخش سراسری همواره در اظهارات 

( از این گرایش در Livingstone, 2008شود )های جدید مفتون افسونی میبرخی پیشرفت
و  تالیجیو رسانه به تحوالت فناورانه در عصر د یمطالعات فرهنگ یفتگیش .امان نمانده است

درواقع منسوخ شدن  م،یو رسانۀ قد دیرسانه جد نی( بی)سلسله مراتب زیتما یِبرپانمودن آن
 انیپا و کرد لیبدت 2000های در اوائل سال یدیکل یشناختیم به موضوعرا که ما می یونیزیتلو
از چالش  یسنت همانند تلویزیون. دیگرد ی غربیهای علمدر گفتمان ییآشنا یمعنا ونیزیتلو

 میاستر نیهای آنالسرویس ( و2012) 2، نوشته ناتون1؟یجان به در برد، اما تا ک نترنتیا
تحقیقات از طرف دیگر در  (؛ و2014) 4نوشته موریسن 3اندشده تلویزیون عمومی یبرا یدیتهد

پسا  تلویزیون همانند انداضافه کرده شوندیپسوند و پ نیچند« تلویزیون» فیتعر یبرا دانشگاهی
 9نیآنالتلویزیون و  8یرخطیغ ، تلویزیون7یخط ونیزیتلو ،6یاشبکهتلویزیون پسا ، 5پخش

(Enli & Syvertsen, 2016 &Tay &Turner, 2010 & Lotz, 2014 & Jenner, 

2018 & Johnson, 2019). 
های جدید و آنالین، برخی از رسانۀ دیجیتال، مخصوصاً برای استفادهمواجهه با در درواقع 

همسویی بسیار نزدیکی میان و گاه  اندکنار گذاشته شده های نقادانه در محافل دانشگاهینگاه
د دانشگاهیان مشتاقِ پذیرش زودهنگام آن و کارآفرینان سطح باالی حوزة رسانۀ جدید، وجو

اند تا درنتیجه، هم گزارش دهی رسانه و هم اقتباس علمی از چرخش صنعت، تمایل داشته دارد.
طور کامل همدست آن هستند و بنابراین با حد زیادی عادی و غیر بحرانی باشند، اگر نگوییم به

تقویت نمودن مفاهیمی در مورد تغییرات بزرگ صنعتی که اصالً وجود ندارند یا هنوز رخ 

 

1. Traditional TV has Survived the net Threat, But for how Much Longer? 

2. Naughton 

3. Online Streaming Services are Becoming a Threat to Broadcast Television 

4. Morrison 

5 . Post -Broadcasted TV 
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 زنند.اند، دست به خطر مینداده
 

 گذاری در مورد مفهوم تلویزیونچالش قانون

معتقد هستند بخش زیادی از سردرگمی فعلی دربارة روش تعریف تلویزیون  انلی و سیورستن 
گذار مهم این است که تصمیم بگیرد چه چیز گذاری دارد؛ برای قانونریشه در تغییرات قانون

کند قانون در مورد چه چیز اجرا آید چون همین تعیین میچه نمی آید وحساب میتلویزیون به
چوب اشتباه رگذاری باید بسیار دقیق باشد چون اعمال یک چاهای قانونشود. تعریف آژانسمی

ممکن است مانعی برای نوآوری شده و برای اپراتورهای خاصی ناجوانمردانه باشد و همچنین به 
گذاران که با انواع جدیدی از محتوای صوت و بزند. امروزه قانونگذاری لطمه آبروی نهاد قانون

اند و تصمیماتش با اعتراض همراه بندی آنها به مشکل خوردهتصویر سروکار دارند و در دسته
نظر  در 1«شبیه تلویزیون»ی خاصی را هاپیکلآفکام( ) ایتانیبراست. مثالً نهاد ناظر رسانه 

های فنی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و تا حدودی اس ویژگیگرفته است و این تصمیم بر اس
 .(Enli & Syvertsen, 2016:3)به هدف سرویس در مقایسه با تلویزیون گرفته شده است 

رغم اینکه عملکردی شبیه تلویزیون های جدید توزیع محتوا، علیطرف دیگر پلتفرم از 
خود را  که روند و تمایل دارندمیطفره  ایرسانه مؤسساتعنوان به تعریف شدن دارند از

 رندیقرار نگ صوت و تصویر نیکنند تا تحت قوانمی فیهای فناوری تعرعنوان شرکتبه
(Napoli, 2014.) قرارداد با  ایمجوز  یاعطا قیاز طر یتجارهای میانجی در اکثر نقاط دنیا

محتوا  یمحل دیبه تول اینند ارائه ک یشوند و تعهد ندارند که برنامۀ خاصگذاری نمیدولت، قانون
 .کمک کنند

 

 های عملیچالش
 همگرایی

همگرایی مفهوم تلویزیون را  کشد،را به چالش می «2متنِ گسستۀ تلویزیون» ایدة «جریان»اگر 
طور های تلویزیون بهمتن (.Kackma, 2010)کند اعتبار میبی 3عنوان یک شیء گسسته،به

اند؛ محتوای تلویزیون در بیشمار پلتفرم لی جریان پیدا کردههای تعامسایتافراطی به سمت وب
زمان، تار و کمرنگ  یرا در ط ونیزیبودن تلو یاختصاص درواقع ییهمگرادر دسترس است؛ 

 

1. TV-like 

2. The Idea of the Discrete Television Text 

3. The Notion of Television as a Discrete Object 
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 رییبا ترس و لرز، به تغ یسنت یدر حال ظاهر شدن است که در آن پخش سراسر ییکند و الگو
ها را توسعه نیزمان، مالکان رسانۀ همگرا ا نیمشده است. در ه کینزد تالیجیاز آنالوگ به د

 دهد،یخود را از دست م یهای تجاراز مزیت یسر کی یسنت ونیزیوای که تلعنوان لحظهبه
اضطراب و رضایتمندی( در مورد آینده متضاد )کننده دو نگرش همگرایی نیز تقویت اند.پذیرفته

 (Tay & Turner, 2010)تلویزیون بود 
 

 های تلویزیونطبین و مرگ کنداکتور شبکهتفرق مخا 
در کنار  ،خاصشانهای عالوه بر ویژگی های دیجیتال(های جدید پخش محتوا )میانجیپلتفرم

 :کنندمی جادیا تلویزیون یرو انهو فناور یفشار اقتصاد گریکدی
ز ا مخاطبکنند. می شتریب ،تلویزیون یتر کردن تماشاتکه شدن مخاطب را با شخصیتکه 

کند: هر محتوایی، را تقویت می یهای شخصشود و انتخابآزاد می کنداکتور(پخش )جدول  دیق
و هم  زمانهنجار هم دیهای جد. فناوریدهدهرزمانی و هر مکانی در اختیار مخاطب قرار می

را با  تلویزیوندهد می کانام نیو به مخاطب بین بردهرا از  تلویزیونبودن در تجربۀ  حضوری
کم شده و « دار انیجر»عنوان ابزار به تلویزیوننقش  ،درنتیجه. خودشان درک کنند طیشرا

که افراد در آن  و حفظ فضای عمومیشود فروشی( میها )کتابخانه، کتابانتشاراتی هیشب شتریب

 .(Lotz, 2007:34شود )تر میمشترک باشند، سخت

و قدیمی معرفی شده مرحلۀ تمام کیعنوان را به کنداکتور تلویزیون هیتهآماندا لوتز، 
که در  ییو الگوها کنداکتوربا  یادیتا حد ز خیتار یدر ط ونیزیکه تلو وی معتقد است کنند.می

احتمال هست که  نیا ازپیشاکنون بیشو همشده بودند تعریف افتهیواکنش به آن توسعه 
ایجادکنندة  کیعنوان بهور کنداکتکه در آن  میچندان دور تصور کنای را در آیندة نهدوره

 یژگیو ی ازکی کنداکتور،. (Lotz, 2007, Lotz, 2009)گذاشته شود کنار  ون،یزیتلو چهارچوب
و در وابسته بودند  داشتن مخاطببه نگهها که شبکه یزمان بوده، میقد ونیزیمهم اقتصاد تلو
های مستمر تالش د،یجددر اقتصاد اما ؛ دیکانال را عوض نما مخاطب نگذارند تالش بودند که

وار در حال باز دیوانه هااست و شبکهنبردِ باخته  کی ازهایی پخش نشانه یدر تهیۀ جدول زمان
هستند تا مخاطبانِ در حال کوچک  دیهای جدراه یسر کیدهی محتواهایشان به سمت جهت

اند رفته 2یاشبکهبه سمت فرهنگ ویدیوی  1شدهیبندزمانو آنهایی که از تلویزیون شدنشان 

 

1. Appointment TV 

2. Networked Video Culture 
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 (.De Valck & Teurlings, 2013) ندیرا جذب نما
 

 عنوان تولیدکننده اصلی محتواانحصار زدایی از تلویزیون به

 به چالش نیز دهندة محتوا راارائه عنواننقش تلویزیون به های جدید تولید محتوا،پلتفرم
برنامه، با  یبرنامه به مخاطب پول میقمست ۀتنها با ارائنه 1میو آمازون پرا کسی. نتفلاندانداخته

که به  یترخاصدقیق و  بازخوردهایبر اساس  یدیجد یمحتوا بلکهکنند رقابت میتلویزیون 
ارائه  یرقابت برا طبعاً در شرایط .کنندمی دیاز کاربران دارند، تول های تلویزیونیشبکهنسبت 
ی سنت یشود که ژانر بندمی جادیانواع مختلف محتوا ا نیب یدیهای جدجذاب، بخش یمحتوا

 .برندیم سؤالزیر را  تلویزیون
 

 تضعیف اقتصاد تلویزیون

ی ابیبازار راهبردهایاز  یبیرا با ترکو کسب درآمد تلویزیون  یتجار یهامدل های جدید،پلتفرم
های کردن و سرویس میکه استر معتقدند دیجد گرانی. بازکشندیمحتوا به چالش م و تولید

 تیفیک نهایتاً افزایشو  یمشتر تیو رضا هانهیکاهش هز ،یو نوآور شرفتیباعث پ نیآنال
 نیآنال)تماشای « 2از کابل دنیبُر» آنها با تأکید بر اینکه نسل جدید و جوان باشود. محتوا می

از  درآمدی تجاری مرسوم تلویزیون )هامدل، کندنگاه می تلویزیوننسبت قبل کمتر  به محتوا(
. چرخه اقتصادی تلویزیون در بیشتر کشندیبه چالش مرا  (4، هزینه مجوز3هی بازرگانیطریق آگ

 زین ینترنتیا غاتیتبلاکنون ی بازرگانی است ولی همهایآگهکشورهای جهان، وابسته به درآمد 
را کمتر کرده است  تلویزیون صوت و تصویری غاتیاست و فاصله با تبل تفشریدر حال پ

(Lotz, 2014) 
 

 های دیجیتالهای تلویزیون ایران به چالشسخپا
 و پخش سراسری ونیزیمفهوم تلوبازتعریف 

ای ایران، تعریف جایگاه و مشروعیت انحصار های جدی در فضای نوین رسانهیکی از تقابل
های جدید بود. چالش مذکور مشابه چالشی بود که با تلویزیون و همچنین توسعه در پلتفرم

نئولیبرالیسم در اروپا برای محدود کردن خدمات تلویزیون خدمت عمومی گسترش ایدئولوژی 

 

1. Amazon Prime 

2. Cutting the Cord 

3. Advertisig 

4. TV licence 
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شکل گرفت. مخالفان گسترش تلویزیون خدمت عمومی در فضای نوین با اتخاذ راهبرد 
به  تلویزیون نبایدو است  پخش سراسریکردند که مفهوم تلویزیون همان فرسایشی، تأکید می

بودند این ناحیه جدید و رو به رشدی که به خاطر د. آنها معتقد های جدید بروسمت فناوری
فراگیری اینترنت و همگرایی به وجود آمده است، باید فرصتی برای بخش خصوصی باشد. این 

از محدود  یتعریف تلویزیون، تعریف شفاف و دقیق از حوزة فعالیت دیدگاه در تالش بود تا با
تا جلوی هرگونه تغییر حوزه  دبه دست آور پخش سراسری(اش )تلویزیون در شکل سنتی

طبعاً  .(Jakubowicz, 2006)بگیرد را  تلویزیوننوین  ارسال محتوایفعالیت و ابزارهای 
های در فضای گذاری مجدد مفهوم پخش سراسری برای تعمیم دادن فعالیتبازتعریف و قانون

م کلمه پخش نروژ مفهو گذاران رسانه به این هجمه بود. مثالً دردیجیتال، پاسخ سیاست
ای جدیدی نیز گرا به پخش سراسری، کلمهسراسری گسترش داده شد، در آلمان با نگاهی عمل

های پخش عنوان مکمل برنامههای جدید دیجیتال بهبه آن اضافه شد؛ و فعالیت در پلتفرم
در بریتانیا آرایشی بکرتر و بهتر با کنار گذاشتن مفهوم سنتی پخش  گرفت.سراسری قرار 

های رسانۀ جدید را کننده محتوا، پلتفرمسری شاهد هستیم و با تمرکز بر تولیدکننده و توزیعسرا
های در های آیندة مربوط به فنّاوریهم جز مفهوم تلویزیون قرار داده و راه را برای پیشرفت

زمان با نبود ای ایران نیز هماکوسیستم رسانه در (.Moe, 2010) حال پیشرفت باز گذاشتند
های دیجیتال گذاری متقن در خصوص مصادیق و مفاهیم تلویزیون و رسانه جدید، پلتفرمانونق

رغم تولید و تأمین محتوا همانند الگوی های جدید، علیتوزیع محتوا ظهور کردند. رسانه
های گفتگو محور، سریال(؛ شعار پایان انحصار تلویزیون در ایران را هم مطرح تلویزیون )برنامه

ای شبیه ها بیشتر تمایل داشتند رسانه دیجیتال معرفی شوند تا رسانهدند. این رسانهکرمی
ای که قانون اساسی شکنی در حوزهقانون تلویزیون )پخش سراسری(. تا از یک طرف متهم به
دیگر حوزه استحفاظی جدیدی معرفی کنند  انحصار را به صداوسیما داده است، نشوند و از طرف

تطور و ترمیم  به نقل از مصاحبه(.) تلویزیون )پخش سراسری( به آن نباشد. که امکان ورود
های فناوری، مفهوم کلمه پخش سراسری در ایران نیز نشانگر این است که متناسب با پیشرفت

ای ایران مورداستفاده رسانه ملی، صوت و تصویر فراگیر، در سپهر رسانه مفاهیم صداوسیما،
زمان با گذاری تلویزیون است که همنشانگر تحول در حوزه سیاستقرارگرفته و طبعاً این 

حوزه تنظیم گری و مقررات گذاری صوت و تصویر فراگیر  های جدید،توسعه تلویزیون در پلتفرم
 را طبق وظایف ذاتی منطبق بر قانون اساسی به عهده گرفته است )به نقل از مصاحبه(.
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 های جدیداندازی شبکهراه

 یمعرف ای یهای عمومکانال تعداد شی)افزا یافق یامکان گسترده ساز یجیتال،تلویزیون د
( را 1(دیباال )اچباکیفیت تصویر  ونیزی)تلو یعمود یساز قیخاص( و عمموضوعی های کانال

های نسل جدید تلویزیون ایران با رویکرد جذب مخاطب تفرق اندازی شبکهو راه فراهم کرد
 ونیزیتلو تالیجیهای داندازی شبکهفاز اول راهند فاز انجام شد. یافته یا مخاطب خاص در چ

 جادیدلیل امکان اای بلکه بهو نقشه راه جامع رسانه یازسنجیالزاماً نه بر اساس ن رانیا
های موضوع محور و عموماً شبکه افتندی تیهو تالیجید فرکانسی در باند دیهای جدشبکه

های تلویزیونی نسل جدید همچون تماشا، نمایش، این شبکهبرخی  به نقل از مصاحبه(بودند. )
های اصلی شده از شبکههای آرشیوی و پخشهای اولیه با بازپخش برنامهمستند در گام

معرفی کردند. با نگاهی تطبیقی این اقدام  2ونیزیهای تکرار تلوشبکهاز  تلویزیون، الگوی
انتخاب در  ترششعار گسانگلستان با  جدید در هایتوان با تأسیس شبکهتلویزیون ایران را می

های در اولین فاز توسعه تلویزیون دیجیتال در انگلستان شبکه نمود. مقایسه 3تالیجیدوران د
ای برای جذب عنوان پنجرهبر اساس حق اشتراک و به 4تماتیک همچون یو کی تی وی

 6ی چویسسیبیو ب 5ی دانشسیبیبهای بازپخش همچون مشارکت و همچنین شبکه
 (.Smith & Steemers, 2007)تأسیس شد 

و  افتی تیهو میبا تأسیس شبکه نس رانیا ونیزیدر تلو تالیجیهای دفاز دوم شبکه 
به نقل کرد. ) دایموضوع محور به گستره مخاطب عام سوق پ تالیجیهای دشبکه ریبرخالف سا
را متوقف  یفول مخاطبان رسانه ملا میمدت توانست پارادادر کوتاه میشبکه نس از مصاحبه(

در دهه  رانیا ونیزیتلو یبرا 7انیجر تیریمجدد مد اگریاح میدیگر شبکه نسبیان. بهدینما
های ترین شبکهها یکی از پرمخاطبو طبق نظرسنجی)به نقل از مصاحبه(  دیگرد اخیر پرآشوب

های دیجیتال جدید بکهاندازی شتلویزیون در چند سال اخیر شود. با رویکرد تطبیقی راه
 2001سال  در سیبیبی تالیجیفاز دوم نقشه راه دتوان همسان با تلویزیون ایران را نیز می

 

1. High Definition Television (HD TV) 

2. Television Repeats Channel 

3. Extending Choice in the Digital Age 

4. UKTV 

5. BBC Knowledge 

6. BBC Choice 

7. Audience Flow Management 
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سی، سیبیسی همچون یتالیجیهای دشبکهسی با معرفی بیتوسعه کمی تلویزیون بی دانست.
 یبرا یقع تالشها درواشبکه نیتأسیس ا انجام گرفت. 33 یسبی، بی42 یسبی، بی1زبیبی
بود که  4ی بیاسکابی  ای قدرتمند و نوظهورماهواره بیو حفظ مخاطب در مقابل رق انتیص

 & Smith) دیانگلستان را بربا تلویزیون یهای سنتاز مخاطبان شبکه یادیتوانسته بود بخش ز

Steemers, 2007). یداچهمانند شبکه مستند، شبکه های کیفیت باال، اندازی شبکهراه 
 3 شبکه 5زمانآزمایشی(، شبکه تهران و نهایتاً تبدیل به شبکه تماشا از یک طرف و پخش هم)

های دیجیتال ها و چالشهای صداوسیما به فرصتدر دو سیگنال استاندارد و کیفیت باال، پاسخ
ها های مدیریتی باعث تغییر مأموریت شبکهها و سبکگذاریبرخی سیاست هرچند بوده است.

ها در به نقل از مصاحبه( ولی الگوی پخش گلچین بهترین برنامه) های زمانی گردید.ههدر بر
های زمان سیگنال در دو کیفیت، الگوی رایج و مرسوم در تلویزیوندی و پخش همشبکه اچ

که در فواصل اشاره نمود  6دیسی اچبیتوان به الگوی پخش شبکه بیمختلف دنیا بود و می
دی پخش سی را با کیفیت اچبیهای بیهای شبکهراه بهترین برنامه 2013 تا 2006های سال
 ,BBC) سی تبدیل گردیدبیبی 2شبکه  ،زماندی پخش همنهایت به سیگنال اچدر کرد و می

2013). 
 

 کنندههای فاخر و سرگرمتولید برنامه

وید محتوای تلویزیون را گای، میمحتوای تلویزیون در دوران پسا شبکهبا تحلیل لوتز آماندا 
بندی مجزا بر به سه دستهتوان محتوای یکنواخت دانست و امروزه محتوا را باید دیگر نمی

 یورزش یهابرنامه، 7ایجایزه یمحتوا مخاطب دارد، تقسیم نمود. یکه برا یاساس عملکرد
طالیی  دجدی ای، محتوایی هستند که عصرمحتوای جایزه 9یخط یمحتواو  8زنده و مسابقات

صورت که مردم به اند، اینها، محتواهایی هستنددر دهه اخیر را به ارمغان آورده 10تلویزیون

 

1. CBeebies 

2. BBC4 

3. BBC3 

4. BskyB 

5. Simulacasting 

6. BBC HD 

7. Prized Content 

8. Live Sports and Contests 

9. Linear Content 

10. New Golden Age of Television 
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زنده و  یورزش یهابرنامه .2و الست 1های برکینگ بدهمانند زنجیره خاص به دنبال آن هستند
ار کن یکه مردم برا یخط یو محتوا هستند و مهم حساس ینظر زمان ازتلویزیونی که  مسابقات

های خطی همان درواقع برنامه کنند.تماشا می یهم بودن، پرت شدن حواسشان و سرگرم
 ,Lotz) «کنمدارم تلویزیون تماشا می»گویید: هایی هستند که در جواب فردی میبرنامه

2014: 12-14) 
سازی رشد کمی و کیفی تولید سریال در تلویزیون ایران و از طرف دیگر موج جدید برنامه

های خندوانه، عصر جدید، کودک شو در الب مسابقه با حضور تماشاگران زیاد همانند برنامهدر ق
های نسیم و شبکه سه و از طرفی تمرکز بر پخش رویدادهای زنده و مهم ورزشی در شبکه

شبکه سه و شبکه ورزش سیما، بیانگر رویکرد جدی تلویزیون در توجه به این نوع محتواها 
های دیجیتال رقیب تلویزیون و رویکرد برخی موج سریال سازی در پلتفرماست. طبعاً تقویت 

های دیجیتال به پخش زنده مسابقات ورزشی، نیز مؤید تالش آنها برای قرار گرفتن در پلتفرم
 به نقل از مصاحبه() جایگاه تلویزیون است.

 

 های جدیدحضور در پلتفرم

خود در صورت حضور نداشتن در  یقبااز شکست در برابر ر شهیهم یونیزیتلو نهادهای
 ,Enliاند )استقبال کرده نیو آنال لیهای موباسرویس و طبعاً ازاند ترسیده دیهای جدپلتفرم

2008 & Enli & Syvertsen, 2016) های های تلویزیون ایران نیز در توجه به چالشپاسخ
فضای مجازی و صدور مجوز اصالحات ساختاری و بازتعریف مأموریت معاونت مذکور همراه با 

با مشارکت بخش خصوصی بود. )به نقل از مصاحبه( این  3هایواندازی ای پی تی و راه
دسترسی به آرشیو  و 4زمانی تلویزیون ریتأخبا  اندازی سیستم تماشایهای جدید با راهپلتفرم

اشا و مکان تغییرات عادت مخاطب در سه حوزه زمان تماشا، دستگاه تمتلویزیون، پاسخی به 
های جدید پخش سراسری برای تلویزیون ایران بودند و تالشی برای تثبیت پلتفرم 5تماشا

اندازی و توسعه برنامک تلوبیون نیز که قابلیت جستجوی آرشیو زمانی و محتوایی راهگردید. 
و کمک  دیگر تلویزیون برای توسعه مؤثرهای رادیو و تلویزیون ملی، استانی را دارد، اقدام شبکه

 

1. Breaking Bad 

2. Lost 

3. IPTV 

4. Catch-Up 

5. Time Shifting, Place Shifting, Device Shifting 
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به نقل از مصاحبه(. همکاری و مشارکت )اینترنت بود.  به دیده شدن محتوای خود در بستر
های دیجیتال، هم پاسخی در مقابل اندازی پلتفرمتلویزیون ایران با بخش خصوصی در راه

ی نگرندهیآی جدید بوده و هم هاپنجرهتضعیف اقتصاد تلویزیون در دوران دیجیتال برای ایجاد 
 .به نقل از مصاحبه(همراه )خصوص تلویزیون در 

همکاری و  آمادةازپیش درواقع در دوران دیجیتال، تلویزیون و بخش خصوصی بیش
باالی  نۀیهزصورت خاص، برای حمایت از محتوا و منافع مشترک هستند. به متحدشدن

وچک ک اندازةحق پخش رویدادهای ورزشی و  های جدید،ی توسعه در پلتفرمهارساختیز
یی را بیشتر نمایان کرده گراوحدتبازارهای محلی و حضور رقبای قدرتمند خارجی، ضرورت 

دهد که حضور در سی نشان میبیاست. مقایسه تطبیقی اقدامات تلویزیون ایران و بی
و توقعات  راتییسی با درک تغبیگذران بی استیساست.  ریناپذاجتنابهای جدید اقدامی پلتفرم

 اریبس های دوران دیجیتالو همچنین اذعان به اینکه موج دوم چالشب فعال مخاط دیجد
خالق  ندهیشعار آ ، بارا نابود کند ونیزیتلو یتر است و ممکن است ساختار سنتمخرب
 .قراردادند خودکار  وررا در دست 2تنیم نایب یمحتوا یاستراتژ ،1ییمحتوا

گیری مفهوم، تصمیم دربارة ل اول شکلبدان معنا خواهد بود که از مراح 360استراتژی 
گیرد و بازگشت کننده شکل میپتانسیل موجود برای ایجاد ارزش برای مصرف واسطۀبهمحتوا 

شود )مثل چندین خروجی توزیع انجام می واسطۀبهاین محتوا  ارائۀآن از طریق چندین فرم 
آنهاست یون سنتی تنها یکی از ی تعاملی و غیره( که بین آنها تلویزهایبازآنالین، موبایل، 

(Smith & Steemers, 2007) 
 

 تمرکز بر طراحی خالقانه جدول پخش زمانی )کنداکتور( تلویزیون 
ای دربارة های فنیِ تغییر زمان تماشا و تماشای غیرخطی و تب رسانهباوجود فرصت

ان سیستم سنتی و های دیجیتال، اکثریت زمان مربوط به تماشای تلویزیون در جهان، همپلتفرم
تماشای  هابحرانکنند حتی در دهۀ گذشته، خصوصاً در ایام خطی است و آمارها بیان می

 (. در همین راستاEllis, 2020بیشتر نیز شده است ) 3تلویزیون خطی و تلویزیون معمولی
 با ایجاد جریان های تلویزیونی با چینش راهبردی کنداکتور و استفاده از محتوای ملیشبکه

 

1. Creative Future 

2. Cross- Platform Content 

3. Ordinary TV 
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 Enliکنند )فرهنگ ملی تالش می ی نقش اصلی خود درریگبازپسپیوسته برای مخاطب برای 

& Syvertsen, 2016.) 
تکه شدن مخاطبان تلویزیون گرچه ورود از دوران رقابت به دوران تکثر، باعث تفرق و تکه

رسد مخاطبان کنند. امروزه به نظر میگردیده، اما مخاطبان کماکان تلویزیون سنتی را تماشا می
 بیشتر برنامه محور هستند و تمایلی به وفاداری به یک شبکه خاص ندارد، البته این فرضیه،

ای بلکه افزایش ارزش برنامه و ضعیف شدن وفاداری به شبکه تهدیدی برای تلویزیون نبوده
 اد، ایج1های حفظ جریانخاص، فرصتی برای بازطراحی کنداکتور تلویزیون و تقویت استراتژی

 برای مخاطب است 3جهان(فضا )ی به یک دهشکلدر کنداکتور و  2نقاط اتصال )تقاطع(
(Ihlebæk & Syvertsen & Ytreberg, 2013: 476.) 

ی اصولی جریان در کنداکتور را حفظ کرده و راهبردهاهای تلویزیونی ایران نیز شبکه
های کنند )همانند برنامهیخود را کماکان در ساعت طالیی پخش م های مهم و محبوببرنامه

ها و پخش شبانه، و از طرفی دیگر تغییر الگوی پخش هفتگی سریال عصر جدید و خندوانه(
های مجازی پخش فیلم و سریال در ایام تعطیالت و تأثیرگذار چینش متقاطع و ایجاد شبکه

ایی کنداکتور از اقدامات تلویزیون برای پوی (همچون ماه رمضان، نوروز، )به نقل از مصاحبه
ها اصلی شبکه وهای موضوع محور ای از شبکهرابطه بین مجموعه رسدنظر میاست. گرچه به 

های کرده است؛ ولی با افزایش کانال تردهیچیرا پو چینش کنداکتور هماهنگ حفظ جریان 
شده است  ترخاصهای اصلی های جدید دیجیتال و موبایل، نقش کانالموضوع محور و پلتفرم

 هایکرد. پنجرة اصلی دسترسی به مخاطب، شبکه فیتوص 4«کشتی مادر»توان آنها را و می
های دیجیتال و همچنین پلتفرم هاشبکهخود مخاطبین را به سایر  نوبۀبهاصلی آن است که 

 کنند.جدید هدایت می
نین رسانی مضاعف و همچهای اجتماعی برای اطالعهای مکمل و رسانهاستفاده از پلتفرم

تهییج مخاطب در تداوم تماشای برنامه تلویزیونی و مشارکت فعال در نظرسنجی، مسابقه 
پخش و  نیمسئولتلویزیون و هم  کنندگانهیتهتالشی است که هم  مرتبط یا ارسال محتوا

های زنده و مسابقات کنداکتور تلویزیون برای تثبیت جریان کنداکتور خصوصاً در برنامه

 

1. Flow 

2. Creation of Junctions 

3. Building a Universe 

4. Mother Ship 
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های دیجیتال برای خلق به نقل از مصاحبه(. درواقع پلتفرمدهند )یمم انجا کنندهسرگرم
تلویزیون به  هایمحیطی برای پشتیبانی از برند و همچنین هدایت کردن کاربران از برنامه

عنوان ؛ در تلویزیون نروژ بهباشندیمتلویزیون  های آنالین و موبایل و دوباره به سمتسرویس
 & Ihlebæk & Syvertsen) شود.معرفی می« کت دادنداشتن و حرنگه»راهبرد 

Ytreberg, 2013)  شود.شناخته می «درجه 360راهبرد محتوای »و در بریتانیا 

 یریگجهینتبحث و 

های تلویزیون در دوران دیجیتال است. هدف اصلی این مقاله بررسی نظری و عملی چالش
العاتی تلویزیون در دوران دیجیتال سایه رویکرد غرب گرایانه و امریکا محوری بر ادبیات مط

سازی و مقررات زدایی(، تلویزیون ی نئولیبرالی )آزادسازی، خصوصیهایتئورافکنده و متأثر از 
در مورد منسوخ  یطرف نگران کگردد. در یروزمره و تلویزیون خطی به پایان رسیده تلقی می

گرِ  یتأثیر خردکننده و متالش ریخانواده کنار هم در ز ونیزیو تلو یسنت ونیزیشدن تلو
هر محتوا، در هر  ی، دسترستالیجید یانانهیبشدن است و در طرف مقابل، خوش یتالیجید

کنترل بر تجربۀ  داشتنِو  یفرد یازهایشدن ن کزهیاز دموکرات یزمان و در هر مکان را شکل
کماکان نقش  نویزیتلو باید پذیرفت که ولی (Buonanno, 2016. )دانستندیم ونیزیتلو

ی فروپاشی تلویزیون بدون توجه به کارکرد هاانهیبو  بدیلی در جامعه داردبی یاسی، سیفرهنگ
پخش سراسری هنوز هم یک عامل مهم در ساخت هویت اصلی آن در جامعه است. تلویزیون 

 (Gripsrud, 2004) .شان از اجتماع استشان از خویشتن و تجربهاجتماعی مردم، حس
یمای به دنیا عنوان پنجرهکه ما آن را به است یفرهنگ ییگوداستان یبرا یابزار نویزیتلو

ی از دنیای خارج اگوشهرا کنار هم جمع کرد، برایمان قصه گفت و  مانیهاخانوادهکه  میشناس
 یا توریمان کیاز  شیب ونیزیما از تلو یدرک فرهنگداد. پس  رانشانمان مانروزمرهاز زندگی 
گذاری در اوج قانون امریکاارتباطات  ونیسیکم سییدار )طبق گفته مارک فولر رحهتوستر صف

 شودیم فیتعر یفرهنگ ی،با مجموعه تجربۀ اجتماع ونیزیتلو .( استامریکادر  ونیزیتلو یبرا
(Lotz, 2007) 

شود، بلکه مخاطب های تلویزیونی نامیده میتنها عصر جدید طالیی برنامهدهه اخیر نه
های جدید، قحطی زمان دارد و دچار ی مختلف رسانهشنهادهایپ ین نیز در مقابلشهرنش

 ,Ellis)دهد ، تلویزیون روزمره به این احساس مخاطب پاسخ میشدهانتخابخستگی از 

(. از طرف دیگر گرچه بازار ممکن است به سمت همگرایی حرکت کند اما بدون توجه 2002
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که  ینسبتاً منفعل مخاطبان رودیانتظار نم. (Iosifidis, 2014)کافی به عادات مخاطب است 
خود را به تعامل گران  یجا دیآنها را آگاه و سرگرم نما یپخش سراسر ونیزیتلو دهندیاجازه م

کنند می یزیرآزادانه برنامه ه،یاز بق مستقلخود را، به شکل  یبدهند که تماشا یفعال
(Gripsrud, 2004). 

حاکی از آن است که بیشتر مردم تلویزیون را برای سرگرمی و  شناسی پشت رسانهنروا
و تلویزیون رسانۀ اشتراکی است و تماشای آن همراه با حس آرامش و انفعال  خواهندیمفراغت 

هستند،  1لم دادنی اصطالحاًهای ها در اکثر کشورها، سرویسبرنامه نیترمحبوباست. امروزه 
های مربوط به اخبار های کودک و برنامهی پرفروش، برنامههالمیفمثل برنامۀ جام جهانی فیفا، 

اروپا، مردم به  ۀیاتحادو رویدادهای کشور. باوجود ظهور محیط چند کانالی، بیشتر کشورهای 
ی را با نمایش لحظات مشترک ملی یا اگستردهچند کانال سنتی محدود که مخاطبین 

 (.Iosifidis, 2011، راضی هستند )دهندیمالمللی پوشش بین
در پاسخ  عنوان یکی از نهادهای اصلی در ترویج فرهنگ و هویت ملیتلویزیون ایران نیز به

را انجام داد، ولی تغییر و تحوالت سریع  اقدامات مختلفی های دیجیتال یک دهه اخیر،به چالش
ی های مدیریتی برای انجام تغییرات ساختاری و از طرففناوری دیجیتال و همچنین سبک

های نوظهور دیجیتال، هرچند منجر به این گردید که فشارهای سیاسی، اقتصادی و پلتفرم
کنند ارزیابی  ناکارآمدعملکرد تلویزیون ایران را در دوران پساهمگرایی  برخی پژوهشگران

( را اعالم کنند 1392صادقی، )( یا شکست انحصار تلویزیون در ایران 1397اکبرزاده جهرمی، )
ی شده از تلویزیون را، قدمی برای مشروعیت زدایی از الگوبرداریک نمونه برنامه و موفقیت 

دهد که های این پژوهش نشان می(، اما یافته1398ی، )غبیشاو انحصار تلویزیون ارزیابی کنند.
نگرش افراطی به موج همگرایی با کارکردهای ذاتی تلویزیون همخوانی ندارد و از طرف دیگر 

ها، معرفی های دیجیتال، همچون گسترش کمی شبکهایران به چالشپاسخ تلویزیون 
های تلویزیون است. 2های خدمت عمومیقابل تطبیق با برخی اقدامات رسانه های جدیدپلتفرم
و  اندبودههای مخاطب خاص کانال توسعۀبازیگران عمده و اصلی در  خودشان عمومی، خدمت

ی خود را دارند، هاتیساوبکنند؛ ندین پلتفرم فعالیت میای روی چعالوه، تمام مراکز رسانهبه
و با تکیه بر مشارکت  برندیمها بکار ی هوشمند و تبلتهایگوشهای متنوع برای اپلیکیشن

 

1. Couch Potato Services 

2. Public Service Media(PSM) 
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 ,Ihlebæk & Syvertsen & Ytreberg) ی تعاملی نیز هستندهافرمتمخاطب درگیر 

 ,Turner) میکن صادر را یمل ونیزیتلو یسراسر پخش میترح یآگهتوانیم پس نمی (.2013

2009: 54.) 
 

  



 151 ❖  …ون ایرانهای تلویزیچالش 

❖   
ال

س
 

14
مار

 ش
،

 ه
33

ار 
 به

،
13

99
 

 

 و مأخذ منابع

 
 یمل شیهما نیسوم ،«تطور رسانه، مخاطب و جامعه ریس ،ینگارندهیآ» (.1393) انیصلوات اوشیس و لیاسماع ،یارجمند 

 ی.پژوهندهیآ

 فرهنگ و ارتباطات.. چاپ دوم. پژوهشگاه رانیا در ونیزیتلو پسا(. 1397الدین )اکبرزاده جهرمی، سیدجمال

 «ایپساتلویزیون در ایران: ارزیابی اقدامات صداوسیما در قبال همگرایی رسانه»(. 1396) نیالدسیدجمال اکبرزاده جهرمی،

 .41-85: 10شماره، های نوینمطالعات رسانه فصلنامه

 «رانیدر ا یارسانه یگذاراستیسبر  ونیزیو تلو نترنتیا ییهمگرا یامدهایپ»(. 1395) نیالداکبرزاده جهرمی، سیدجمال

 .7-45:  34، شماره «فرهنگ ـ ارتباطات»فصلنامه علمی  

 هدانشگا ،یاجتماع علوم دانشکده یدکتر رساله ،«رانیا یونیزیتلو ـ ویمطلوب راد ینظام حقوق» (.1382پاکدهی، علیرضا )
  یی.طباطبا عالمه

 ها، پیشینۀ تاریخی و علل بحران آن در دو دهۀمومی: مفهوم، ویژگیرادیو ـ تلویزیون خدمت ع» (.1386پاکدهی، علیرضا ) 

 .119-153:  183، شماره هفصلنامه رسان ، «پایانی قرن بیستم  

 در یملۀ رسان ندهیثر بر آؤم یطیمح یروندها»(. 1393) باللی و مجید ذوالفقارزاده محمدمهدی ، طاهر؛روشندل اربطانی

 .63-99 :54 شماره ،ی مدیریت راهبردیهاوهشپژ، «ساله کشور ستیانداز بچشم

، چاپ اول، مؤسسه انتشاراتی یخصوص ونیزیتلو ویراد سیسأشکست انحصار: نقشه راه ت (.1392، فؤاد )یصادق

 روزنامه ایران.
ـ  ویرادبه نظام متکثر  یگذار از نظام انحصارمدل  ،یتجربۀ جهان»(. 1391) یکالنتر دعماریس ی ودیجمش میمر ؛، فؤادیصادق

 .291-531: 4شماره  ،در رسانه و فرهنگ یارشتهنیمطالعات ب فصلنامه ،«یونیزیتلو

 ،دزنیفجر نفعج ،یفیرا شاشپنسح، ترجمه یارترف وملدر ع شژوهپ یانبم (.1392) کولزین کیفردر نجلر،یکر

 تهران: آوای نور.

 .4540شماره  ،اعتماد روزنامه ،«انحصار هیعل کویکالس»(. 9813) رضا ،یشاویغب

 فرترجمۀ حسن دانایی ی،فیک و یکم یکردهایرو: یاجتماع یهاپژوهش یهاوهیش(. 1389الورنس )نیومن، ویلیام 

 و حسین کاظمی، تهران: نشر مهربان.
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