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 مقدمه

 نامیده ایرسانه سپهر اصطالح در که کشور در مخاطب دسترس در و فعال هایرسانه مجموعه
 تفکر و هااندیشه با که هاییرسانه است، مختلف هایرسانه از متکثر و متنوع شود، فضاییمی

 و افراد حتی تفکری و جریان هر کهبه صورتی  کنند،می بالدن را خود خاصِ اهداف مختلف،
 و مجازی فضای و ماهواره ازجمله ابزاری از استفاده با هستند حاکم نظام معاند که هاییگروه

 کنند، منتقل مخاطب به را خود پیام و حرف توانندمی امروزی ایرسانه متنوع و مختلف بسترهای
 سه هارسانه این با مواجه در که دهدمی قرار شرایطی در را یمل ۀرسان فضایی، چنین گیریشکل
هستند  معاند رقیب و که هاییرسانه هستند، یا همراه و همسو که هایییا رسانه کند اتخاذ را حالت

 کنند.  رقابت صداوسیما با مخاطب بیشتر جذب در دارند سعی مداری مشتری با که هاییرسانه یا

 سویک از کشور ایرسانه سپهر در غیرهمسو هایرسانه و ملی ۀرسان نمیا رقابت میان این در
 مخاطب جدید بندیبلوک گیریشکل باعث دیگر سوی از ایرسانه جدید آرایش آمدن وجود به و

 بتواند آن به عمل و استفاده با که است مسیرهایی و راهها نیازمند ملی ۀرسان رواز این .است شده
 .دهد ارتقاء را خود جایگاه

عنوان رسانۀ جمهوری اسالمی ایران ملی به ۀاین پژوهش بر آن است با راههایی که رسان 
ای های بیگانه و رقیب پیشی بگیرد و جایگاه خود را در سپهر رسانهتواند با پیمودن آن بر رسانهمی

های یز شبکهها بسیار زیاد است و نارتقاء دهد را بررسی کند، اما به این دلیل که گسترۀ رسانه
ها هستند موضوع مورد تأکید ماست، رقابت و ترین رسانهترین و محبوبتلویزیونی یکی از اصلی

 زبان است.های فارسیملی با دیگر شبکه ۀتعامالت رسان
 

 نظری مبانی
 ایسپهر رسانه

 «اتسپهر امروزین ارتباط»گرایانه سپهر رسانه محتاج شناخت وضعیت درست و واقع درک و تحلیل

دنیای بسیار پیچیده ارتباطات و محیط  .جزئی از این مجموعه عظیم است «سپهر رسانه» است که
است.  تأثیر قرار داده ای را کامالً تحترسانه ریزی و تولیداتمتحول آن نظام برنامه العادهفوق

 به یانایران که است محیطی شامل «رسانه سپهر» .دارد قرار رسانه سپهر ارتباطی، سپهر درون
 هر نوع که است گوناگون هایرسانه از مملو سپهر این امروزه. دارند دسترسی گوناگون هایرسانه
 توانمی سختیبه را آن تحوالت و ارتباطات است. دنیای زیادی بسیار تنوع و کثرت دارای نیز رسانه

 فعلی دنیای، صیفتو برای مناسبی حدی تفسیرگر تا A پنج تعبیر شاید. کرد بیان کوتاهی بحث در
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که بخواهد از طریق  4به هر اطالعاتی 3هرکجا ،2زمان ، هر1صورتی که هرکسباشد. به ارتباطات
  (.14: 1394)خجسته، دارد.  دسترسی 5ایهر وسیله

 

 
 ای. ارتباط سپهر ارتباطی با سپهر رسانه1نمودار 

 

 شده است: استفاده C سه دیگری از تفسیر در
 ؛6ترکیب •

 ؛7یکپارچگی •

 .8همگرایی •

در  جمعی ارتباطات و هایداده ارتباطات دور، ارتباطات یکپارچگی ساختاری، تغییر ترینمهم 
 هایاغلب، رسانه که است دلیل همینبه است، همگرایی فرایند همان این. است واحد ۀرسان یک

. است شده پذیرشدن امکان دیجیتالی واسطهبه که همگرایی ۀپدید. نامندمی ایچندرسانه را جدید
 ساختار یک قالب در و داده تصویر صدا، چون مختلفی محتواهای که آوردمی فراهم را امکان این

 و همراه تلفن رایانه، مانند هااز فناوری ایگسترده طیف با و شوند ذخیره و پخش تولید، یکسان

 کامپیوتر، علم اینترنت، ادغام روند ۀادام با .(Vandijk, 1999: 9) باشند دستیابیقابل تلویزیون
 اینترنتی، خدمات و محصوالت برای تقاضا چشمگیر رشد با و مخابراتی صنایع و کابلی تلویزیون

 درهم پیشین مجزای هایبخش با و بوده چندگانه که هستیم ایچندرسانه بازار یک ظهور شاهد

 

1. Any body 

2. Any time 

3. Any where 

4  . Any thing 

5  . Any device 

6. Conglomerate 

7. Consolidation 

8. Convergence 
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 فناوری و مخابرات ه،بزرگ ـ رسان عمودی صنعت سه اعتقادند این بر نظرانصاحب. است تنیده
 پردازش، بندی،بسته ی،امحتو ـ افزودهارزش افقی ۀحوز پنج به و شده دگرگونی دچارـ اطالعات 

 و واضح طوربه شوند،نمی تلقی مجزا صنایعی که بخش پنج این. اندگشته تجهیزات بدل و انتقال
 ظهورند. حال در ایچندرسانه صنعت معرف موجز

 ایرسانه سپهر رای رقابت درب ضروری هاییتوانمند

 قرار پیچیده این فضا هایرقابت در برتری موقعیت در اینکه برای خبری و ایرسانه هایسازمان
( این 1394باشند، خجسته ) برخوردار رقابتی هایمزیت عنوانبه هاییاز توانمندی باید گیرند

 کنند:گونه تشریح میها اینتوانمندی

 محیط در مخاطب حفظ و جذب در تنگاتنگ رقابت برایای: رسانه مختلف هایپالتفورم ارائه (الف
 هایپالتفورم در را محتوایش بتواند ایرسانه سازمان که است حیاتی بسیار ای،رسانه پیچیده
 پالتفورم هر هایظرفیت و خصوصیات هم باید سازمان منظور این به. کند عرضه مختلف ایرسانه
 نشده ارضاء و برآورده نیازهای و مخاطبان مختلف هاینیز در مقابل گروه و بشناسد را ایرسانه

 .باشد داشته کامل آگاهی و شناخت آنها

 برای هاسازمان مهم هایقابلیت از دیگر یکی بازار سازیتنوع:  گسترش طریق از سازی بازار (ب
 کاالی عنوانبه اطالعات نۀدر زمی باید ایهای رسانهسازمان .روستپیش متحول در محیط رقابت

 شانرقابتی مزیت مرکزی ۀهست باید هاسازمان این درواقع. کنند بازار سازی وکارشان،کسب پررونق
 . نظر گیرند در 2عقیده سازیمتنوع 1محتوا سازیمتنوع در را اطالعات بازار سازی در

 بهتر و بیشتر چه هر که است این گروهی در ایرسانه هایسازمان قدرت: 3سازجامعه رسانه (ج
 ایرسانه هایبرنامه حول را آنها و کنند برقرار ارتباط مشترک، عالقه ۀحوز دارای افراد بین بتوانند
 از جامعه افراد بین تماس برقراری و رابطه به تمایل وابسته به در جوامع گونهاین دوام. کنند جمع

 نکته. هستند سازمان مرتبط محصوالت برای فهد بازارهای همان جوامع این. است رسانه طریق
 این در که است نهفته مهم این در ایرسانه هایسازمان قابلیت این اهمیت در اساسی و اصلی

 

1 .Content 

2. Opinion 

3. Community Builder 
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 توانایی ،هادهد. رسانهمی موزاییکی یا1شدهتفکیک مخاطب به را خود جای عام مخاطب شرایط،
 ارتباطی پیچیدگی کاهش با هارسانه. دهندیم جامعه آحاد و افراد به را جامعه حرکت مسیر درک
 لومان چنانچه. نمایندمی کمک اجتماعی وفاق ایجاد به مردم با مردم و نالئومس و مردم میان
 (.37: 1380 الزار،) است هاپیچیدگی کاهش و تنوع تحدید مستلزم اجتماعی وفاق ایجاد: گویدمی

 را خود اطالعات توزیع و گردآوری فرایند باید ایرسانه هایسازمان: 2اطالعات معدن کارگر (د
 امکان که 3ایمعنایی و هوشمند هایفناوری دهند؛ تغییر دیجیتال هایفناوری براساس
 و موردعالقه هایآیتم تواندمی مخاطب و کنندمی فراهم را ایرسانه محتوای سازیشخصی

 کارگران همچون باید خبرنگاران ورمنظ این به. کند انتخاب را خود موردنیاز خبری موضوعات
 درواقع و اشخاص هایدیدگاه و عالیق به مربوط اطالعات که معنی این به باشند؛ اطالعات معدن
 ۀدهندهای تعاملی نشانکنند. اصطالح رسانه تحلیل را انسانی مختلف هایگروه جمعی رفتار

  .(Kiousis, 2002: 357) است های جدید در ارتباطسطحی از بازخورد گیرنده و پذیرش رسانه

 نفوذ و نیرو بلکه ،نیست ویدئویی تصویر و عکس متن، از سخن تنها دیگر: 4کامل خبررسان (ه
 خبررسانی معنای و مرز بر که ترکیبی است؛ ساخته فراهم را امکانات این ترکیب قابلیت دیجیتال

 ذائقه هاقابلیت این چه اند،شده متحول خبری هایبخش ارائه انواع دیگر. است گذاشته تأثیر
 .اندداده قرار تحت تأثیر نیز را مخاطب

 به را او تمایالتش و تأمالت و خواهدمی چه مشتری درواقع یا مخاطب اینکه :5کارآفرین (ی
 به باید همواره سازمان یک که است چیزی ترینمهم داد، خواهد سوق محتواهایی چه مصرف

 وب، عصر در که نیست این از ترمهم چیزهیچ ایرسانه هایازمانس برای امروزه. باشد آن دنبال
 که دوم نکته و بپردازد هزینه و کند صرف وقت است حاضر محتوایی چه بابت مخاطب یا مشتری
 رواز این !بگیرد صورت مالی دریافت این شودمی چگونه اینکه نیست ـ اولی از کمتر شااهمیت
 توانندمی چگونه که بیندیشند این به آنان مثل و باشند آفرینانکار مثل باید خبری هایسازمان
 دهند. ارائه خود مشتریان به جدید خدمات کنند؛ خلق تازه هایمزیت

 

1. Fragmante 

2. Data Miner 

3. Semantic and Smart 

4. The Complete Storyteller 

5. The Antrepreuner 
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 ایهای سپهر رسانهیشرانپ

. گذارندمی تأثیر محلی یا جهانی صورتبه اند کهآینده ۀدهندشکل نیروهای از ایمجموعه هاپیشران
 و محیطیزیست اقتصادی، فناورانه، های اجتماعی،حوزه ۀآیند بر غیرمستقیم تصوربه هاپیشران
 (. 33 :1389)هاشمیان اصفهانی،  گذارندمی تأثیر سیاسی

 تغییرات در آن بزرگ نقش و هاپیشران است، مهم بسیار رسانه شناسیمحیط در آنچه امروز
 محققان میان کاملی توافق هرچند. است ایرسانه سپهر و ارتباطی سپهر و سیستم برون و درون
 برای آنچه. است زیاد بسیار آنها میان مشترکات اما ؛نیست رسانه سپهر و محیط هایپیشران دربارۀ

 وجود ایران محیط ۀرسان سپهر در که است هاییپیشران شناخت و درک است، حیاتی و مهم ما

 روزافزون که عبارت است از: گرایش داندای هشت مورد میهای سپهر رسانهیشرانپدارد. خجسته 
 شدن محتوا، شخصی در مشارکت به مخاطبان، تمایل در تکثر و تنوع رسانه، افزایش از استفاده به

 کاهش و رسانه بازار روزافزون ای، رشدرسانه فضای در جدید مستقل بازیگران ها، وجودرسانه
 امکانات و باند پهنای نوظهور، افزایش یهارسانه به جدید نسل توجه و نسلی تولید، تغییر هزینه

 پیشرفته. فنی

 ایهای سپهر رسانهملی با دیگر رسانه روابط رسانۀ

ای، به روابط حاکم رسانه در مورد سپهر «مدیریت رسانه»( در کتاب 1394از این منظر خجسته )
 ای اشاره دارد:ها در سپهر رسانهدر میان رسانه

 عناد(پیام ) و محتوا در رقابت .1

 مخاطبان کنند عامهمی تالش زبان،زبان و غیرفارسیای فارسیرسانه هایشبکه از بسیاری تعداد
 پخش سپهر این هایرسانه طریق از عموماً که اسالمی های جمهوریپیام دیدن یا از شنیدن

 میشگیه مهم و نبردی بنابراین، این. نکنند دریافت و درک درستیبه اینکه  و دور کنند شودمی
 واقعیت عنوانرا به اشایرسانه روایت بتواند روز پایان در هرکس. است رسانه سپهر و فضا در

 رقیب سپهر این در را کسانی متأسفانه .است جنگ این برندۀ برساند مردم به مسلط، و درست
 هیچ ایرانجامعه  برابر که کنندنمی را مراعات رقابت جوانمردانه اصول هیچ دانیممی یا نامیممی

 به آنها تعهد چون افتد،می اتفاق من و تو یا شبکه فارسی سیبیبی در آنچه مانند ندارند مسئولیتی
 جهت از این دارند، تاریخی دشمنی ایران با جامعۀ احتماالً که است آنان منافع تأمین برای دیگری

 عناد مانند کرد استفاده باید برساند را حقیقی که معنای دیگری عبارت از رقابت واژۀ جایبه شاید
 رسانه سپهر در چون است، اسالمی جمهوری با تمام تام و مخالفت هاشبکه این راهبرد. دشمنی و



 13║  ...ملی رسانه جایگاه ارتقاء یراهها شناسایی 

║
 

 
ال

س
 

13
رۀ 

ما
 ش

،
32

ان
ست

زم
 ،

 
13

98
 

 سرمایه ساالر و جهانی نظام ساختار البته. نبود آنها به رفتار توجهبی یستیبابنابراین  ،هستند فعال
 روی بر ایشبکه قبل چند سال کهدرصورتی کند،می گوناگون حمایت اشکال در هاشبکه این از

 و شبکه آن تعطیلی هم. شد تعطیل مدتی از بعد که داشت ها برنامهسعودی با مخالفت در ماهواره
 دنیای بر حاکم نظام اصلی راهبرد بر مبتنی اسالمی مخالف جمهوری هایشبکه گسترش هم

 دشمنان یا حریفان این با مقابله یا رقابت چگونگی و محیط درک این جهتاز این  است، ایرسانه
 است. گیرانتصمیم و گذارانسیاست و رسانه برابر اهالی در جدی چالش ایرسانه

 مداری مشتری رویکرد با رقابت. 2

 از بسیاری. است تأثیرگذار و مهم بسیار که است ایرسانه محیط در روپیش رقابت از دیگری نوع
 از که بیفزایند خود اعتبار بر  و کنند کسب بیشتری درآمد تا هستند مشتری جلب پی در هارسانه

هایی ای شبکههای ماهوارهبندی شبکهدر این میان در طبقه .برسند دیگری منفعت به رهگذر این
که با موضوعات عمومی، سرگرمی، موسیقی، فیلم، تبلیغات و بازاریابی هستند در مشتری مداری با 

کنند ین رسانه که بیشتر به رسانه زرد شبیه هستند تمام سعی خود را میرسانه ملی رقابت دارند، ا
غلب از راه آگهی تبلیغاتی است را افزایش دهند. رویکرد اتا با جذب بیشتر مخاطب درآمد خود که 

کنند و سعی کاری میها تنها سرگرمی است و بیشتر در سبک زندگی مخاطبان دستاین رسانه
های ها او تغییر ایجاد کنند و از طرف دیگر چون شبکهخاطب در اندیشهدارند با تغییر الگو م

کنند باکیفیت تصویری باالتر تولید برنامه کنند. در فضای سرگرمی هستند تمام سعی خود را می
غلب با تولیدات اتوجه در فضای فیلم و سریال ندارند و ها امکان تولیدات قابلحال حاضر اکثر آن

کنند، به بیان بهتر این قبیل از های خود را تکمیل می... برنامه ند ترکیه، برزیل ودیگر کشورها مان
کنند و تمام سعی خود را در جذب مشتری ها به مخاطبان خود به چشم مشتری نگاه میشبکه

 ۀها با رسانرقابت این گروه از شبکه ۀبندند و این رقابت بر سر مشتری مداری نقطبیشتر بکار می
 کنند نتیجهبندی این دو گروه مطرح میطور که خجسته در جمعالبته باید دانست همان .تملی اس

 درک و دریافت عدم و مخاطب کاهش به منجر درنهایت چون است، ما یکی برای رقابت دو هر
 شود.می صداوسیما هایپیام

 های همراه. رسانه3

که در  هستندصداوسیما و انقالب اسالمی  ای همسو بانظر ایدئولوژیک و اندیشه هایی که ازرسانه
 و غیردولتی تلویزیونی مستقل ۀشبک یک والیت کهۀ هایی مانند شبکتوان به شبکهاین میان می

 پاسخگویی و نظری مبانی علمی تقویت و نظری هایبنیان تحکیم و تثبیت جهت در غیرانتفاعی
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است یا بعضی  شده تأسیس شیعه مذهب و اسالم  دین هایاندیشه از دفاع و هاپرسش و شبهات به
 ملی فعالیت دارند، ۀکنند ولی همسو با رسانزبان که در افغانستان فعالیت میهای فارسیاز شبکه

ملی و جمهوری  ۀبلکه موردحمایت رسان ،ملی ندارند ۀرقابتی با رسان ۀاشاره کرد. این دسته از رسان
 اسالمی ایران هستند.

 ای جمهوری اسالمی ایراندر سپهر رسانهای های ماهوارهشبکه

 1372 اواخر سال از ایران منازل هایبام فراز بر ایماهواره بشقابی هایآنتن رؤیت ما، کشور در
 هاماهواره آمدن از سروش صحبت مجله 1369سال  آبان در آن، از قبل سال دو کهدرحالی شد آغاز

 سرعتبه تجهیزات این از استفاده و ورود بعد به زمان آن (. از17-24: 1384راد،محسنیان) بود کرده
 ماهواره مخاطب ایران مردم درصد 60 حاضر حال در که صورتیبه بوده است افزایش حال در

 (.1: 1390 بیچرانلو،)هستند 
 زبانفارسی ایماهواره هایشبکه موضوعی بندیطبقه
 :1کرد بندیتقسیم ای زیرهگروه در توانمی را زبانفارسی ایماهواره هایشبکه
 دادن قرار تأثیر تحت که با هدف اپوزیسیون و سیاسی هایشبکه ؛خبری ـ سیاسی هایشبکه

 خاصی هایبنگاه طریق از عمدتاً پردازند ومی فعالیت به اجتماعی و سیاسی ابعاد در مخاطبان
 و قوی ایرسانه هایکنیکت و شگردها از با استفاده هاشبکه این اغلب. گیرندمی قرار موردحمایت

 عمدتاً و پردازندمی ایران اسالمی جمهوری نظام با مبارزه به تفرقه ایجاد و افکنیاختالف نیت با
  .ورزندمی مبادرت داخلی داراخبار جهت پخش به

 در و نداشته مشخصی ژانر آنها هایبرنامه که هستند هاییشبکه ؛(عمومی) سرگرمی هایشبکه
 و شوها تفریحی، مسابقات خانواده، کودکان، ورزشی، گوناگون هایرمی برنامهسرگ هایحوزه

 فیلم نیز خارجی و و ایرانی هایکلیپ ویدئو نیز و ورزشی هنری، هایدر زمینه تاکشوهای گوناگون
 .کنندمی پخش برنامه سریال و

 و غربی عمدتاً هایکلیپ ویدئو و موسیقی پخش به موسیقی هایشبکه ؛موسیقی هایشبکه
 هایشبکه اساس. ورزندمی مبادرت شوند،می تهیه ایران در غیرمجاز صورتبه که هاییموسیقی

 پخش مختلف موضوعات با که است تاکشو هایبرنامه و کلیپ ویدئو پخش بر شو و موسیقی
 .شودمی تأمین هابرنامه میان و زیرنویس تبلیغات، طریق از هاشبکه این عموم ۀبودج .شودمی

 

 .انجام شده است براساس مرکز مانیتورینگ سیما ،هاهای ماهوارهبندی شبکهطبقه .1
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 زیرنویس و دوبله صورتبه سریال و فیلم پخش به عمدتاً هاشبکه این ؛سریال و فیلم هایشبکه
 و فیلم دیدن که واقعیت این به علم با آنها. پردازندمی کلیپ ویدئو و سرگرمی هایبرنامه نیز و

 حوزه این سراغ به است، شدهتبدیل ایرانی هایخانواده محبوب هایسرگرمی از یکی به سریال
 ترینمهم از یکی وان فارسی شبکه .اندداده انجام زمینه این در عظیمی هایگذاریسرمایه و رفته
 کلمبیایی، از اعم) جهان تلویزیونی هایسریال ترینپربیننده و جدیدترین که است هاشبکه این

 .کندمی پخش شب هر را( آمریکایی و کرهای
 عربی ترکی، های کردی،شبکه قالب در قومی پوشش با هاشبکه این ؛قومی طلبتجزیه هایشبکه

برای . ورزندمی مبادرت عربیسمپان و ترکیسمپان پان کردیسم، تبلیغ به و کنندفعالیت می ترکمن و
. شودمی پخش و تزئین کردستان واحد، جعلی پرچم با کردی هایشبکه در مورداستفاده هاوله مثال،

 .افتدمی اتفاق موضوع این بیشتری کمتر و شدت و حدت با یزن عربی و ترکی هایشبکه در
 عمدتاً که پرداخته گوناگون مذاهب و ادیان ترویج و تبلیغ به مذهبی هایشبکه ؛مذهبی هایشبکه

 کلیۀ سطوح برای هاشبکه این .کنندمی پخش برنامه سخنرانی و محور گفتگو هایبرنامه در قالب
 ترویج و تبلیغ با مذهبی هایشبکه حوزۀ دین، در. کنندپخش می برنامه کودکان برای حتی سنی
 .اندرفته نشان را جامعه عقیدتی امریکایی بنیان اسالم و مسیحیت آئین

صورت به .ورزندمبادرت می نگاریهرزه هایفیلم پخش به عمدتاً هاشبکه این ؛اروتیك هایشبکه
ها در توجه به اینکه این شبکه ندارد اما باصورت مستقل فعالیت زبانی بهمشخص شبکه فارسی

 باشند.بررسی میداخل کشور در دسترس هستند قابل
 تصویری، و صوتی خانگی، محصوالت معرفی به اقدام هاشبکه این ؛بازاریابی و تبلیغاتی هایشبکه

 غاتتبلی و هاشبکه این فعالیت. نمایدمی غذایی و ورزشی زیبایی، و سیاحتی، آرایشی مشاغل
  .است زده مشاغل صاحبان و داخلی تولیدکنندگان به عمدهای خسارت آنها خدمات محصوالت و

 ایآرایش جدید رسانه

 مصرف در گسترده تغییر باعث تلویزیون گسترده مقبولیت پیدایش و از پس اینترنت و رایانه ظهور
 از را آنها که اندشده هایییویژگ واجد نوین هایرسانه. است شده ایجدید رسانه آرایش و هارسانه
 پوشش انتشار، متعدد هایکانال پیام، انتشار سرعت: کندمی متمایز پیشین هایدیگر دهه هایرسانه
 فراوانی اطالعات بتواند انسان شد باعث رایانه ظهور. پیام ماندگاری امکان فراهم کردن و فراگیر

 باالترین نوری فیبرهای اینترنت، جهانی شبکه و لیمح هایشبکه اندازیراه با. ذخیره کند رایانه در
 از بسیاری ترتیببدین. کردندمی ارسال مختلف فواصل به زمان ترینکوتاه در اطالعات را حجم
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روند. می حاشیه به جدید رقبای آمدن با بودند محبوبیت و تأثیرگذاری اوج در ایدر دوره که هارسانه
 واقعی گسترده رسانه فرا یک عنوانبه گسترده، سیاسی اجتماعی تتحوال ایجاد دلیلبه اینترنت از

 و بندیترکیب بهترین استقرار جامعِ و کامل طراحی و (. تأمین12: 1391، )باللی است شده یاد
 با ایرسانه بروندادهای انواع مناسب گیریجهت و امکانات و منابع و چیدمان ایرسانه بندیجبهه

 ای؛نظام رسانه اجزای هماهنگ روابط تنظیم و خودی بالفعل و بالقوه ایاستعداده کاربرد صحیح
 ضمن ای؛سازمان رسانه مأموریت و استراتژی انداز،چشم اهداف، به حداکثری دستیابی برای

 به مخاطب تأمین دسترسی و خود خاص موقعیت و مکان و زمان در مخاطب هر به دستیابی
 منظوربه طرفان؛بی و دشمنان و به دوستان مؤثر ارتباطی هایپیام هب آنها تبدیل درنهایت، و هارسانه
 و ای؛رسانه سپهر رقابتی فضای در وفادار و ثابت توجه، گذرا،بی مخاطب هایطیف حفظ و جلب
 کیفیت سازیبهینه درنهایت، و نظام؛ و مخاطب جامعه، داخلی و نیازهای بیرونی تهدیدات به پاسخ

کامل  و طراز انسان حد به او رساندن برای مخاطب شکوفایی و کشف در هاکمیت رسانه و
 (.7: 1394)ارجمندی، 

 های آنتحولو  مخاطب

در اجراهای تئاتری و موسیقیایی عمومی و نیز در مسابقات »ای امروز های اولیه مخاطب رسانهریشه
دربند زمان و مکان  شان این بود کهترین ویژگیو مهم« های دوران باستان نهفته استو نمایش

تر تر، فردیتر، پراکندهرؤیت بودند اما مخاطب جدید دربند زمان و مکان نیست و بسیار بزرگو قابل
و تغییرات اجتماعی منجر به تحول  فناورانههای های اخیر پیشرفتتر شده است. در دههو خصوصی

 (.10-5: 1380اند )مک کوایل، مفهوم مخاطب شده
ای ای جدید چهار تغییر عمده را در مخاطبان رسانههای ارتباطی و رسانهفناوریدر حال حاضر  

 اند:ایجاد کرده

 ؛های تلویزیونی از طریق ماهواره و کابل استفراهم شدن امکانات جدید برای پخش برنامه .1

 ؛های جدید ضبط، نگهداری و بازیابی صدا و تصویر استگسترش سریع شیوه. 2

ای های تلویزیونی و نیز، امکان و ظرفیت زیاد پخش ماهوارهدن بیشتر جریان برنامهبه فراملی ش. 3
های تلویزیونی مربوط و حجم بیشتر صادرات و واردات برنامه ها به ورای مرزهای ملیبرنامه
 ؛است

 های کامپیوتری است )مکواسطه سیستمها بهامکان فزاینده استفاده دوسویه از بسیاری از رسانه. 4
 (.15-16 :1380کوایل، 
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 در فقط روند این. است دادهرخ  ایران ازجمله کشورها ۀهم در رسانه انواع مصرف نوع در تغییر
 خبر کسب و رسانیاطالع خصوص در بلکه ندارد، اهمیت سرگرمی و آموزش ارتباطات، حوزه

 تدریجبه بود، خبررسانی منبع رادیو سپس و روزنامه درگذشته کهدرحالی. است حادتر وضعیت
. بگیرند را آنها جای مجازی فضای ابزارهای و هاسایت است محتمل و گرفت را آنها جای تلویزیون
 1389 سال درصد در 53به  1386 سال درصد 59از  و داشت شدیدی افت تلویزیون بیننده میانگین

 ولی، ساعت 3:20 به 4:30 حدود از مردم تلویزیون مشاهده ساعت میانگین کاهش رغمبه. رسید
-1390 هاینظرسنجی) است بوده درصد 78 حدود و ثابت هاسال این در رضایت میزان میانگین

 خبری منبع ترینعمده اسالمی جمهوری سیمای 88 سال . در(صداوسیما تحقیقات مرکز 1380
 هایتلویزیون درصد و 83خبر کسب برای ملی تلویزیون از استفاده میانگین. است بوده مردم

. است شده بیشتر رشد که بوده درصد 14امریکا  صدای و فارسی سیبیبی ویژهبه ایاهوارهم
 ویژهبه خارجی رادیوهای و درصد 17خبر  کسب برای داخلی رادیوهای از مردم استفاده میانگین

: 1390 صداوسیما، تحقیقات مرکز)است  بوده درصد 7 امریکا رادیو و فردا رادیو، سیبیبی رادیو
20-27). 

 جدید مخاطبان یبندبلوک 

جدیدی از  بندیتقسیمهای گوناگون پخش، رموتفها و گسترش پالتعدد و تنوع انواع رسانه
مخاطبان  هایبلوکبارزی با  هایتفاوتایجاد کرده است که  هاییبلوکیا  هاگروهمخاطبان در 

های جمعی وجود رسانه ۀدر حوز چندان دور دارد. تا چند سال قبل، یک بلوک قدرتمندهای نهسال
های مکتوب داشت که دربرگیرنده شنوندگان رادیو، بینندگان تلویزیون و خوانندگان رسانه

شد. از صد ای را شامل میاین بلوک تقریباً اکثریت مطلق افراد هر جامعه .مطبوعات بود خصوصبه
دهد و سپس رادیو ه خود اختصاص میدرصد افراد این بلوک، بینندگان تلویزیون بیشترین مقدار را ب

و بعد نیز مطبوعات دارنده مخاطب خاص خود بودند. در این بلوک تعداد زیادی مخاطب مشترک 
مثال اگر مخاطبان هر رسانه را جدا  رایب. بین هر دو رسانه و میان هر سه رسانه وجود داشت

در عصر جدید که  اما ؛شودآمده بسیار بیشتر از صد میدستحساب کرده و جمع کنیم، عدد به
بندی قبلی کامالً شده که بلوکخوانند دو اتفاق بزرگ در سپهر رسانه واقعدرستی عصر رسانه میبه

های ماهواره یفناور ت.های موجود اسرویداد اول افزایش تعداد یا تکثر در رسانه تغییر کرده است.
ها را ش دهند هم امکان افزایش تعداد شبکهها را افزایو دیجیتال، توانستند هم دسترسی به شبکه

ی و تلویزیونی در دسترس ئهای رادیوترتیب در یک دوره بسیار کوتاه تعداد شبکهفراهم کنند. بدین
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توان نام برد، البته در این افزایش تعداد، ها میشدت افزایش یافت که از آن به تکثر شبکهمردم به
ی بسیاری با موضوعات خاص در این سپهر ظاهر شدند، مانند هایعنی شبکه ؛تنوع هم به وجود آمد

بندی جدید شد، دومین موضوع که موجب تشدید بلوکاست.  و ... های علمی، ورزشی، تاریخشبکه
هایی است که مخاطب مثال سپهر جدید رسانه مملو از رسانه رایهاست. بتنوع زیاد در خود رسانه

 رای. باندکرده جادای ایبندی جدیدی در سپهر رسانهبلوک مشتاق فراوانی دارد و این مخاطبان

هایی رسانه ...برخط، موبایل و هایبازیو  ایرایانه هایبازیهای اجتماعی، مثال اینترنت، شبکه
بندی قبلی مخاطبان هستند که قابلیت جذب مخاطب زیادی دارند و از موجبات شکسته شدن بلوک

 .هستند

 تحقیق روش

 اساساً مقصود کیفی پژوهش در. است شدهاستفاده  کیفی تحلیل محتوای روش هش، ازدر این پژو
 قالب در آنها دادن سازمان و خام هایداده در هارابطه و کشف مفاهیم منظوربه که است تفسیر

 (.Strauss, Corbin, 1990: 32-33) شودمی نظری انجام توضیحیِ طرح یک

 
 مراحل اجرای پژوهش .2نمودار 
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  :1388 ،1)فلیک است پژوهشی سؤال ماهیت کیفی بکارگیری روش و انتخاب دلیل ترینعمده
هایی بود که نیازمند استخراج و دست آمده این پژوهش داده(. به این علت که اطالعات خام به24

 شد.یافتن مفاهیم برای یافتن نتیجه نهایی از روش کیفی برای تجزیه آنها بایستی استفاده می
دانشگاهی در  کارشناسانی هستند که دارای تحصیالت «جامعه موردبررسی»پژوهش، این در 

ده سال سابقه  حداقلهمچنین  های مربوط به حوزه رسانه وسطح کارشناسی ارشد و دکترای رشته
 کمی گیرینمونه برخالف کیفی گیرینمونه از طرف دیگر چوناند. بودهرسانه  ۀتجربی در حوز

 . ( LeCompte, Preissle, 1993) است شده تعیین پیش از گزینشِ معیار استفاده بر مبتنی اصوالً

 گرفت صورت شرایط واجد خبره کارشناس 13 با عمیق مصاحبه روش به نیز داده هاگردآوری
در این  .شود گردآوری الزم اطالعات شونده،ذهن مصاحبه به با نفوذ تا شد تالش هامصاحبه در و

آمده است به صورتی که از نفر سوم به بعد عملفر از کارشناسان مصاحبه عمیق بهن 13پژوهش از 
نفر مراحل  13های تکراری و از نفر نهم به اشباع رسیدیم، ولی جهت حصول اطمینان تا به داده

 ادامه پیدا کرد.
است  لیآسانی اطالعاتی را که ماشونده بهتا مصاحبه ندشد صورت باز مطرحها نیز بهپرسش 

 شانبندیصورت و پیاده کردن کار ها،مصاحبه ضبط و ثبت از پسگر قرار دهد. ار مصاحبهیدر اخت
پژوهش یافته را در چهار دسته در قالب،  این در .است شدهانجام  عبارات از ایقالب مجموعه در

ملی و نسبت  ۀاصلی رسان یای، رقباملی در سپهر رسانه ۀای، جایگاه رسانهای سپهر رسانهویژگی
 ایای و همچنین راههای ارتقاء جایگاه رسانه ملی در سپهر رسانهملی به رقبا در سپهر رسانهۀ رسان

 مقوالت و مقوله 82 و مفهوم 306 باز، کدگذاری مرحله بندی شد، مجموعه در چهار بخش دردسته
 عمده انتخاب شدند.

 های هر بخشفهرست یافته . 1 جدول

 هاکلی یافته بخش مفاهیم تمقوال مقوله عمده

 ایهای سپهر رسانهویژگی 55 18 6

 ایملی در سپهر رسانه ۀجایگاه رسان 46 13 4

 شانملی و نسبت ۀاصلی رسان یرقبا 85 19 4

 ملی ۀراههای ارتقاء جایگاه رسان 120 32 14

 مجموع 306 82 28

 

1. Flick 
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 بر ربط دهی( و پردازیمقوله کاهی،فرو  سازی،)کدگذاری، مفهوم فرایند چهارگانۀ عملیات سپس
 صورتبه هاداده تحلیل و کدگذاری فرایند که است به ذکر الزم .است شده اعمال این عبارات روی

نظر  به ترمناسب تحقیق ژرفانگر و تفسیری ماهیت برحسب که کاری است، گرفتهدستی انجام
 .لب همان چهار بخش به دست آمده استدر قا پژوهش، فرایند درشده ستخراجهای ایافته .رسیدمی

 های پژوهشیافته

ای، جایگاه رسانه ملی در های سپهر رسانهپژوهش یافته را در چهار دسته در قالب، ویژگی این در
ای و همچنین ملی به رقبا در سپهر رسانه ۀاصلی رسانه ملی و نسبت رسان یای، رقباسپهر رسانه

 بندی شد.دسته ایدر سپهر رسانه ملی ۀراههای ارتقاء جایگاه رسان

 ایهای سپهر رسانهویژگی

ای جمهوری اسالمی ایران در نظر کارشناسان ها و مختصات سپهر رسانهبرای پی بردن به ویژگی
و نخبگان در این پژوهش و پاسخ دادن به بخشی از پرسش اول این تحقیق یعنی سؤال وضعیت 

بود؟ از کارشناسان پرسیده شد تا سعی  خواهد چگونه دهآین کشور در حال و ایرسانه سپهر کلی
یاری گرفته ها در حال و تغییرات احتمالی در آینده های آنها در پی بردن به این ویژگیشود از گفته
 شود ای استخراجرسانه های کارشناسان در مورد سپهراز مصاحبه مقوالت و مفاهیم شد شود. سعی

 :شود اجرا نیز هاسخپا روی بر کدگذاری فرایند و

 ، مفاهیم و مقوالتکدگذاری باز .2جدول 

 تعداد اظهارات مقوالت مفاهیم عبارتنمونه 

 رشد و تزاید به رو بسیار ایرسانه سپهر وضعیت
 هستند. گسترش حال در هااست و رسانه

ها، تنوع گسترش رسانه
 ایای، تزاید رسانهرسانه

تنوع و تکثر 
 ایرسانه

4 

 کاربرد یا در استقبال که هستیم این رناظ امروز
 اجتماعی رسانۀ سمت به مردم ها،رسانه امروزین

 این که شدند متمایل شده ایشبکه جوامع یا
 .است داده تغییر ایرسانه سپهر وضعیت

های اجتماعی، گسترش رسانه
ای شده، رشد وامع شبکهج

های موبایلی، فراگیری رسانه
 های اجتماعیشبکه

ترش گس
های رسانه

تعاملی و 
 اجتماعی

13 

 افزاریسخت لحاظ از که است این تصور
 شود.می جمعیارتباط ابزارهای تمام همگرایی

 همراه تلفن هارسانه آینده در یعنی همراه، ۀرسان
 نیازهایشان کنندمی سعی و شودمی مردم همدم

 .کنند برطرف ابزار این با را

ام ها، ادغهمگرایی ابزار رسانه
رنگ شدن مرز ها، کمرسانه

 هارسانه

همگرایی رسانه 
به سمت رسانه 

 همراه
8 
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:است شدهبندیهای عمده دستهمقوله را در آمدهدستبه مقوالت و مفاهیم سپس  

 عمده مقوالت و مقوله .3جدول 

 مقوله عمده مقوالت
 ایگسترش رسانه ایتنوع و تکثر رسانه

 تلفیق رسانه در تلفن همراه ه همراههمگرایی رسانه به سمت رسان

 های تعاملی و اجتماعیگسترش رسانه

 تعاملی شدن

 های نوینرسانه
 های جدیدها سنتی به رسانهتبدیل رسانه

 تلویزیون تعاملی

 نگاری شهروندیروزنامه

 حوصلهکنشگران کم مخاطبان جدید،
 تعامل مخاطب

 زمان کم مخاطب
 لهحوصن کمامخاطب

 سنتی ۀگذر از رسان های جدیدها سنتی به رسانهتبدیل رسانه

 ایی رسانهنظام سلطه ایالملل سپهر رسانهنظم بین
 

دانند هایی میای را فضایی متنوع و متکثر از رسانهدر کل کارشناسان و نخبگان، سپهر رسانه
حرکت است و  فضای مجازی درروز به سمت تعاملی شدن و وابسته شدن به پهنای باند و  که هر

دست آوردن سهم بیشتری از مخاطب که دیگر در این فضا از یک گیرنده ها برای بههمۀ رسانه
محتوا مؤثر  ۀگری محتوا، خود را در تولید، عرضاند که در کنار انتخابشده پیام به کنشگرانی تبدیل

 ر به دست آورد در رقابت هستند. داند و توقع دارد در زمان کمتر ازآنچه دوست دارد بیشتمی
ای در کشورمان تنوع و تکثر موجود در های کلی سپهر رسانهدهندگان در بیان ویژگیپاسخ

داده است اشاره ها در نوع و سطح و تغییراتی که براثر ظهور فضای مجازی و پهنای باند رخرسانه
بینی و البته از لحاظ مخاطب پیشغیرقابل ای بسیار متغیر وداشتند و آینده را از لحاظ فناوری رسانه
نظران در این اند، نکته دیگری که موردنظر و توجه صاحببه سمت مخاطب محور برآورد کرده

وابستگی عملکرد آینده به تصمیمات صحیح مسئوالن در مواجه با این تغییرات و بود و حوزه 
 ا بود.هنوآوری
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 ایملی در سپهر رسانه ۀجایگاه رسان

ای کشور جایگاهی دارد، رسانه ملی عنوان رسانه جمهوری اسالمی ایران در سپهر رسانهملی به نۀسار
تواند درحرکت رسانه با توجه به تغییرات آنی آن رو به افول یا پیشرفت باشد، در پرسش دوم از می

تی که سؤال ای توجه شده است به صورملی در سپهر رسانه ۀجایگاه رساننخبگان و کارشناسان به 
چگونه است؟ آیا رو به افول است  اسالمی جمهوری ایرسانه سپهر در ملی ۀشده است، نسبت رسان

انجام  هاپاسخ روی بر کدگذاری فرایند و استخراج مقوالت و مفاهیم مرحله این یا نه؟ چرا؟ در
 :پذیرفت

 ، مفاهیم و مقوالتکدگذاری باز. 4جدول 

 مقوالت مفاهیم نمونه عبارت
داد تع

 اظهارات

ای برای محدود کردن گانهما یک سه
رسانه ملی داریم که عبارت است از: 
شرع )به معنی اسالم و تشیع(، عرف 

 )هنجارهای جامعه( و قوانین کشور

کنندگان، کنترل نظارت،
مشکالت، متوقعان، انتظارت 

 توقع دولت حاکمیتی،

ها محدودیت
 ملی ۀرسان

8 

مندی ملی موظف است رضایت ۀرسان
را هم زیادی  هاییا و مجموعههدستگاه

اگر تمام این بخش تا را  ،تأمین کند
داری و فقط یک بخش راضی نگه

 .راضی نباشد، صداوسیما موفق نیست

ملی،  ۀدستگاه متوقع از رسان
ملی،  ۀنفعان رسانذی
 ملی ۀحقان رسانذی

توقعات از 
 رسانه

7 

 نظام هستند بهبرای کسانی که وفادار به
خاطر مذهبی بودنشان به سراغ 

های دیگر رفتن کار عبثی است رسانه
 .یستشرعی مناسب ن در مسائلچون 

تقسیم مخاطب، وفاداران، 
مردم مذهبی،  مردم انقالبی،

 مخاطب مذهبی
 11 مخاطب وفادار
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 :تاس شدهبندیهای عمده دستهمقوله در کارشناسان هاپاسخ از آمدهدستبه مقوالت و مفاهیم

عمده مقوالت و مقوله .5جدول   

 مقوله عمده مقوالت

 ملی ۀها رسانمحدودیت
 ملی ۀها و مطالبات از رسانمحدودیت

 توقعات از رسانه

 مخاطب وفادار

 مخاطب معاند ملی ۀبندی مخاطبان رسانتقسیم

 مخاطب خاکستری

 گیریپایین در تصمیم سرعت

 ملی مشکالت رسانۀ

 اجرابدنه ناتوان در 

 عدم تطبیق با محیط علت افول

 عدم توجه به میل و نیاز مخاطب

 عدم دسترسی مخاطب به محتوا

 عدم مدیریت پیام

 طرفی ظاهریعدم بی

 ایانحصار رسانه ملی انحصار برای رسانۀ

 

اه عنوان رسانه جمهوری اسالمی ایران در نگاه کارشناسان در عین اینکه از جایگملی به ۀرسان
مانده است وظایف مهم و خطیری دارد که در بعضی از آنها نسبت به رقیب عقبخاصی برخوردار

هایی هم رسانه ملی با آن مواجه است که ها، محدودیتاست، در کنار این، به سبب یکسری ارزش

  .ای کشور استها قابل اصالح و بعضی جزء اصول رسانهبعضی از این محدودیت
توان گونه میای اینجمهوری سالمی در سپهر رسانه ۀعنوان رسانی بهمل ۀجایگاه رسان

هایی های شرع، قانون و عرف، محدودیتبندی کرد که هرچند این رسانه به سبب رعایت ارزشجمع
رنگ ها سبب اعتالی محتوا این رسانه است، اما باید با برطرف شد یا کمدارد اما این محدودیت

ورد و در کنار مرزهای منعطف استفاده کرد از طرفی زیاد بودن نهادها و مهای بیشدن محدودیت
ملی شده است، در این فضا، رسانه ملی سه  ۀهای متوقع از رسانه باعث کندی حرکت رسانمجموعه

نظام، مخاطبان خاکستری و مخاطبان معاند هستند، هرچند دسته مخاطب دارد که وفاداران به
طیف اثرگذار است اما با توجه به وفاداری دسته اول و عناد دسته سوم، عملکرد سازمان بر هر سه 
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ملی دارند  لکرد سازمان و تولیدات کیفی رسانۀطیف خاکستری مخاطبان وابستگی بیشتری به عم
 توان با تولید کیفی و مناسب، بیشتر آنها را جذب کرد.و می

 
 شناساننظر کار های صداوسیما ازچارچوب و محدودیت .3نمودار 

 

 ایاصلی رسانه ملی در سپهر رسانه یرقبا

هایی هستند که از لحاظ محتوا و مواضع سیاسی و ملی، رسانه ۀای کشور در مقابل رساندر سپهر رسانه
های مستقیم و غیرمستقیم مخالف موازین انقالب اسالمی ایران دارند، در این تحقیق گیریاعتقادی جهت

ملی در مقابل آنها این سؤاالت  ۀملی و جایگاه رسان درک رقبای رسانۀبرای  در سؤاالت از نخبگان
چه کسانی هستند؟ آیا نسبت به صداوسیما در جایگاه  ملی ۀرسان قدرتمند و اصلی پرسیده شد که رقبای

 استفاده مخاطب جذب برای راههایی چه باالتری قرار دارند؟ تأثیر آنها بر مخاطب چگونه است؟ از
عنوان مدیر در رأس سازمان صداوسیما بودید در چارچوب تکالیف سازمانی چه تمهیداتی بهکنند؟ اگر می

 کردید؟ سؤال شد.را اتخاذ می
 :شود اجرا نیز هاپاسخ روی بر کدگذاری فرایند و شود استخراج مقوالت و مفاهیم
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 ، مفاهیم و مقوالتکدگذاری باز. 6جدول 
 اراتتعداد اظه مقوالت مفاهیم نمونه عبارت

 بگذاریم کنار را اسالمی جمهوری فرهنگی جبهه اگر
 ملی رسانه رقیب کنندمی ایرسانه تولید که کسانیهمه

 موبایل، افزارنرم کتاب، فارسی زبان به که کسانی از. هستند
 زبان به که کسانی تا بگیریم کنندمی تولید... و  هاسایت

 کنند.می تولید خودشان

د جبهه رقیب رسانه ملی، حدو
فرهنگی انقالب اسالمی، 
جبهه رقبای فرهنگی 

 جمهوری اسالمی

رقبای 
جمهوری 
 اسالمی

5 

 را اسالمی جمهوری رسانه مخاطب نگاه هایی بیگانهرسانه
پیام که همان  فرستند به نگاهش که دهدتغییر می طوری

 باشد. همراه تردید و شک ملی است با ۀرسان

تأثیر رسانه بیگانه بر مخاطب، 
غنای مخاطب، عملکرد ا

 های بیگانهرسانه

شگرد 
های رسانه

 بیگانه
4 

 .یابدمی افزایش مخاطبشان روزروزبه ایماهواره هایشبکه
گسترش استفاده از ماهواره، 
استفاده بیشتر از ماهواره، رشد 

 مخاطب ماهواره

گسترش 
 ماهواره

4 

 

 :است شدهبندیهای عمده دستهمقوله رد شوندگانپاسخ مصاحبه از آمدهدستبه مقوالت و مفاهیم

 عمده و مقوله هاله. مقو7جدول 

 مقوله عمده مقوالت
 رقبای جمهوری اسالمی

 ملی ۀرسان یجایگاه رقبا

 شگرد رسانه بیگانه

 گسترش ماهواره

 جایگاه برتر رقبا

 جایگاه بهتر ماهواره در آینده

 جایگاه بهتر شبکه اجتماعی

 های خبریسایت

 میل و نیاز مخاطب

 ایماهواره ۀروش جذب مخاطب شبک

 شناخت مخاطب ایرانی

 های ماهوارهجذابیت

 به لحظه بودن خبر

 ناگفته خبر

 سرگرمی ۀرسان

 ایتولید حرفه

 مدیریت پیام

 گزینش محتوا

 های تخصصیشبکه

 ایهای ماهوارهتقسیم شبکه ایهای ماهوارهتقسیم شبکه

 محدودیت ماهواره ودیت ماهوارهمحد
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 : هستند متصور ملی رسانۀ برای اصلی رقیب دو کارشناسان
 اجتماعی؛ هایشبکه و مجازی فضای بر مبتنی داخلی؛ هایرسانه .1

 .ایماهواره هایشبکه خارجی؛ هایرسانه. 2 

 
 نظر کارشناسان . رقبای داخلی و خارجی صداوسیما از4 نمودار

 

 هاوبالگ و هاسایت وب، و موبایل تحت اجتماعی هایشبکه داخلی، رقیب تحلیل در کارشناسان
 صدا هایبسته خبر، نشده گفته زوایای بیان مخاطب، در ایرسانه مصرف عادت تحوالت علت به
در  مخاطب برای خودگزینی و تولید خود علت به همچنین و خودمانی و جذاب سریع، تصویری و

 عنوانبه توانمی جهتاز این دارند تریعمیق اثر و شودمی درگیرش یشترب مخاطب ها،رسانه این
 شدن.مطرح ملی ۀرسان رقبا

 که هستند ایماهواره هایشبکه خارجی، هایرسانه همان یا خارجی رقیب نخبگان، نظر از اما
 سمت به مخاطب رجوع چرایی در کنند،می فعالیت هازبان دیگر با گاهی و فارسی زبان به بیشتر

 دقیق شناخت در توان آن راها میدر این شبکه مخاطب جذب تا شیوه و ایماهواره هایشبکه این
 و سکس همچون محتواهای از استفاده مخاطب، نیاز و میل براساس ایحرفه تولیدات مخاطب،
 ۀحوز و همچنین در کندمی دوری آنها از جامعه بر حاکم هایارزش دلیلبه ملی رسانه که خشونت

 ۀرسان در نشده گفته خبرهای حتی و ملی رسانه توسط خبر ناگفته هر هایبخش از هاشبکه این خبر
ها در کنار این رسانه برندمی بهره خودشان میل تحمیل با عمیق ظاهربه  تا تحلیل همچنین و ملی

م توجه هم است مانند موسیقی ه ملی کمتر باز ۀبه موضوعات که دست رسان سرگرمی ۀدر حوز
 ای دارند.ویژه

اما اکثر  ،ملی نسبت به رقبا در نظر بعضی کارشناسان باالتر است ۀهرچند جایگاه رسان
داخلی و خارجی رو به افول و در سراشیبی افول برآورد  یکارشناسان این جایگاه را در مقابل رقبا

را و همچنین ناهمخوانی گیری، کند بودن اجهای متعدد تصمیمهواند، در نگاه کارشناسان گرکرده
ریزی برای فعالیت صحیح در برنامه بدونو همچنین  کنار نیاز به تنظیف سازمانیبدنه با مدیران در 

ها در کنار این موضوع برخی کارشناسان به عدم کارکرد فضای مجازی و اجرائی نشدن این برنامه
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سی مخاطب به محتوا در رسانه براساس میل و نیاز مخاطب، عدم انعطاف جدول پخش و دستر
طرفانه و دوری از بیان تمام ها، لحن تند و غیر بیزمان دلخواه، غیرتخصصی و حرفه بودن برنامه

ملی سبب  اضافه انحصاری بودن رسانۀدیدگاه تا همچنین نبود راهبردها مشخص در سازمان به 
 ملی شده است. ۀعدم کارایی کامل رسان

 

 ایملی در سپهر رسانهجایگاه رسانه  ءراههای ارتقا

 راههای های مصاحبه به سؤاالتی پرداختیم که سؤال دوم تحقیق یعنی در بخش چهارم از پرسش
 زبانفارسی تلویزیونی هایشبکه بر تأکید با کشور ایرسانه سپهر ملی در رسانۀ جایگاه ارتقاء

  چیست؟
 ۀگرفته است، رساننخبگان شکلدهد، این سؤال در قالب پرسیدن این سؤاالت از را پاسخ می   

ملی برای افزایش مخاطب چه  ۀملی چه راههایی دارد که بتواند دربرابر رقبا پیشی بگیرد؟ رسان
 بخواهید ملی برای افزایش اعتبار نزد مخاطبین چه راههایی را دارد؟ اگر ۀراههایی را دارد؟ رسان

 بیان رقیب هایرسانه با مقابل در کشور ایرسانه سپهر در ملی رسانۀ جایگاه ارتقاء برای راههای
 دانید؟می صحیح راههایی چه کنید

 و استخراج مقوالت و مفاهیم شد ها پاسخ دادند و بعد از آن سعیکارشناسان به این پرسش
 :شود اجرا هاپاسخ روی بر کدگذاری فرایند

 

 ، مفاهیم و مقوالتکدگذاری باز. 8جدول 

 مقوالت مفاهیم نمونه عبارت
داد تع

 اظهارات
 که است این کنندمی ایماهواره هایشبکه که کاری
 یا و هستم جناح یک طرفدار من دهندنمی نشان
 همه اما کند، باز پررنگ طوربه را فکری مشیخط

 مشی فکری دارند.خط هارسانه

ای، بدون طرفی ظاهری رسانهبی
ایدئولوژی بودن، رسانه برای رسانه، 

 رای ظاهریدارسانه بدون جانب

طرفی ظاهری بی
 در خبر

12 

گیری نباید قبل از مخاطب قضاوت کنیم و خبر نتیجه
 دهیم. رده را در اختیار مخاطب قراش

خبر خام، خود خبر، خبر بدون 
 گیریتحلیل، خبر بدون نتیجه

خود خبر بدون 
 تحلیل

10 

رسانی بایستی هوشمندانه باشد، هوشمندانه در اطالع
 ل کند.مدیریت اخبار عم

رسانی هوشمند، مدیریت خبر، اطالع
 رسانیاطالع مدیریت

مدیریت خبری 
 هوشمند

12 
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 :شدهبندیعمده دسته چند مقولۀ در آمدهدستبه مقوالت و مفاهیم سپس
 عمده مقوالت و مقوله .9 جدول

 مقوله عمده مقوالت
 طرفی در خبربی

 ای خبرتولید حرفه
 خود خبر بدون تحلیل

 ت خبر هوشمندمدیری

 صحت، دقت و سرعت در خبر

 ایشبکه قالب محور بین شبکه
 های مجازی تخصصی قالب و موضوعشبکه

 ایهای موضوع محور بین شبکهشبکه

 بازنگری در حدود های غیرضروریحذف محدودیت

 توجه به تولید کیفی

 ایکیفی شدن محتوا و تولید حرفه
 قالب جذاب برای مخاطب

 اید حرفهتولی

 پرداختن به عرض تولید

 انتخاب موضوع مناسب با دغدغه مخاطب

 ایبرند سازی رسانه هویت بخشی به برند رسانه

 تولید برنامه برای معاندین

 تولید برای مخاطب غیرمسلمان ناگسترش طیف مخاطب

 پاسخ محترمانه سؤال مخالف

 محتواها تمامی قالبتوجه به تولید موسیقی فاخر

  های غیرضروریبرطرف کردن محدودیت

 الگوی مخاطب مطلوب الگوی مخاطب مطلوب

 الگوی مطلوب قالب
 الگوی مطلوب برنامه

 الگوی مطلوب محتوا

 عرضه محتوا در تمامی پالت فورم تا

 عرضه محتوا متناسب در پالت فروم تا
 های مکملرسانه

 سردبیر مجازی

 نسخه فضای مجازی

 والت فرهنگی مکمل برنامهمحص

 هاتنوع و تکثر خود شبکه
 تنوع و تکثر

 هاتنوع و تکثر در محتوای شبکه

 مدیریت پیام مدیریت پیام

 ایکنترل پروژه در تولید رسانه ایافزار کنترل پروژه در تولید رسانهنرم

 افزوده محتوایی به محتوای تولیدیارزش
 افزوده محتواییارزش

 زوده محتوایی به محتوای آرشیویافارزش
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صورت کلی مقوالت اصلی که مورد توجه کارشناسان و ها پاسخ دادند بهان به این پرسشکارشناس
های قالبی و شبکهطرفی، ، سریع، دقیق و بیایحرفه خبری بخش نخبگان این پژوهش بود،

تر و غیرضروری، کیفی هاهای در محدودیتای، بازنگریصورت مشترک بین شبکهموضوعی به
های موردپسند جوانان و جایگزینی ن، قالباشدن محتوا،  برند سازی، گسترش طیف مخاطب خالقانه

هر قالب، الگوی مخاطب مطلوب، الگوی مطلوب محتوا، عرضه محتوا در پالت  ترمطلوبهای فورم
افزار نظارت و رصد م،  نرمها و محتواها، مدیریت پیاای، تنوع و تکثر شبکهفروم تا مختلف رسانه
 محتوایی بود. افزودهمراحل تولید و ارزش

 

 گیریبحث و نتیجه
ای بود ای یعنی هشت پیشران سپهر رسانههای سپهر رسانهشده در مورد ویژگیمباحث اصلی مطرح

 یشای مانند گراهای سپهر رسانههایی در پیشرانتوان گفت: ویژگیدر مقایسه یافته این پژوهش می
محتوا،  در مشارکت به مخاطبان، تمایل در تکثر و تنوع رسانه، افزایش از استفاده به روزافزون
 رسانه بازار روزافزون ای، رشدرسانه فضای در جدید مستقل بازیگران ها، وجودرسانه شدن شخصی

ها و بازی انواع مانند نوظهور هایرسانه به جدید نسل توجه و نسلی تولید، تغییر هزینه کاهش و
های این پژوهش هم مورد تأکید قرار پیشرفته در یافته فنی امکانات و باند پهنای همچنین افزایش

پالت  ای در عناوین ارائهرسانه سپهر برای رقابت در ضروری هایهمچنین توانمندی گرفت.
 معدن ارگرساز، کجامعه تنوع، رسانه گسترش طریق از سازی ای، بازاررسانه های مختلففورم

توان در راههای ارتقاء جایگاه کامل، کارآفرین که در فصل دوم مطرح شد را می اطالعات، خبررسان
ای در رسانه مختلف هایپالتفورم ارائه عنوانملی که یافته این تحقیق است مشاهده کرد به ۀرسان

 گسترش طریق از ازیای و بازارسرسانه مختلف هافروم پالت در محتوا عرضه سازی،راه متناسب
 محتواها و همچنین گسترش و هاشبکه تکثر و تنوع شده در راههایهای بیانکه در توانمندی تنوع
 موردپسند هایقالب ویژهبه محتوا مختلف هایقالب تمامی به ملی و نیز توجه ۀرسان مخاطبان طیف

که مورد تأکید  کامل ررسانقالب و خب آن ترمطلوب هایفرم جایگزینی سمت به حرکت و جوانان
 و خبر بخش در صحیح و دقیق سریع، ای،حرفه های بود است در قابل راه عملکرددر توانمندی

 های کارگر معدن از اینشده است در توانمندیرویدادها بیان خبری پوشش در ایرسانه طرفیبی
 محتوای ایحرفه تولید و وامحت شدن ترجهت که به مخاطب و میل مخاطب تأکید دارد با راه کیفی

تولید همسو است همچنین با توانمندی  تا پردازیایده از خالقانه نگاه به توجه و مخاطب با متناسب
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 و نیز تعریف ملی ۀرسان مطلوب مخاطب الگوی ارائه و های تعریفزمینهساز باید پیشجامعه رسانه
 هست.محتوا  مختلف هایقالب در محتوا مطلوب الگوی ارائه و

ملی نیازمند آن است راههایی را بپیماید تا بتوان در  توان چنین نتیجه گرفت رسانۀپس می
هایی که ذکر شد ای با ویژگیهای غیرهمسو جایگاه مطلوبی را در سپهر رسانهرقابت با دیگر رسانه

یگاه داشته باشد، نتایج حاصل از مصاحبه و استخراج بر مبنای روش تحقیق راههای ارتقاء جا
 گیری کرد:گونه نتیجهتوان اینصداوسیما را می

 خبری پوشش در ایرسانه طرفیبی و خبر بخش در صحیح و دقیق سریع، ای،حرفه عملکردـ 
 رویدادها؛

 مخاطب؛ موردتوجه موضوعات و هاقالب در ایشبکه بین مجازی پخش شبکه گیریشکلـ 

 برای غیرضروری هایمحدودیت سبب که ایانوشتهن و نوشته قوانین و هامحدودیت در بازنگریـ 
 است؛ رسانه ایحرفه فعالیت ملزومات و ملی ۀرسان

 از خالقانه نگاه به توجه و مخاطب با متناسب محتوای ایحرفه تولید و محتوا شدن ترکیفیـ 
 تولید؛ تا پردازیایده

 برند؛ آن به بخشی هویت و ملی ۀرسان برای برندسازیـ 

 ملی؛ ۀرسان نمخاطبا فطی گسترشـ 

 محتواها؛ و هاشبکه تکثر و تنوعـ 

 سمت به حرکت و جوانان موردپسند هایقالب ویژهبه محتوا مختلف هایقالب تمامیبه توجهـ 
 قالب؛ آن ترمطلوب هایفورم جایگزینی

 برساند؛ آنجا به را مخاطب دارد قصد ملی ۀرسان که مطلوب مخاطب الگوی ارائه و تعریفـ 

 محتوا؛ مختلف هایقالب در محتوا مطلوب الگوی ارائه و تعریف ـ

 ای؛رسانه مختلف هاپالتفورم در محتوا عرضه سازی،متناسبـ 

 ها؛شبکه تمامی از واحد پیام یک انتقال و پیام مدیریت گیریشکلـ 

 اثرگذاری؛ تا ایده از تولید مراحل رصد و نظارت افزارنرم گیریشکلـ 

 محتوایی. افزودهزشبه ار توجهـ 
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 و مأخذ منابع

 
 .علمی نشر ،عمل تا یهاز نظر کیفی پژوهش .(1391) خدیجه ابوالمعالی،

 ابراهیم ۀترجم ،ایزمینه نظریۀ تولید مراحل و فنون کیفی، پژوهش مبانی .(1390) جولیت کوربین، و اَنسلم استراوس،

 .نی نشر: تهران افشار،

 ،«آینده تصویری صوتی هایرسانه گذاری مقررات در کلیدی یهاچالش بررسی» .(1394) ناظمی امیر و ملیحه یلیان،اسماع

 .8:  3شمار  ،ارتباطی یهاپژوهش فصلنامه

 علمی مجله روندها، متقابل تحلیل روش به صداوسیما سازمان آینده بر مؤثر کلیدی عوامل شناسایی .(1391) مجید باللی،

 .صداوسیما تحقیقات رکزم ،ارتباطی یهاپژوهش پژوهشی

 فرهنگ، پژوهشگاه: تهران ،ایران ایرسانه نوین فضای در پیشرو یهاچالش و تلویزیون .(1390) عبداهلل بیچرانلو،

 .ارتباطات هنر،

 انسانی علوم پژوهشگاه ،فرهنگ و رسانه صنعتی، یهاسازمان با ایرسانه یهاسازمان تفاوت .(1394) حسن ،باقرزاده خجسته

 .4- 24: 2شماره  فرهنگی، العاتمط و

 .7-15:  3 شماره ،رسانهفصلنامه  ،«روپیش یهاچالش و رسانه سپهر» .(1394) حسن ،باقرزاده خجسته

انداز چشم در ملی رسانه آینده برمؤثر  محیطی روندهای» .(1393ذوالفقارزاده) یمحمدمهد و باللی مجید و طاهر اربطانی، روشندل

 .63-99: 54 شماره ،راهبردی مدیریت یهاپژوهشصلنامه ف ،«کشور سالهیستب

:  چاپ سوم ها؛رسانهۀمهدی منتظر قائم؛ تهران: دفتر مطالعات و توسع ۀ؛ ترجمشناسیمخاطب(. 1385) مک کوایل ، دنیس

5-16. 

 نی. نشر: تهران جلیلی، هادی ترجمۀ ،کیفی تحقیق روش بر درآمدی .(1388) اووه فلیک، 

 (1389 و 1388 ،1387) صداوسیما ازمانس عملکرد گزارش

 .نی نشر: تهران ،(کتبی مرتضی ترجمۀ) ،عمومی افکار .(1380) ژودیتالزار، 

 .، تهران: سروشایران در چهار کهکشان ارتباطی .(1384) راد، مهدیمحسنیان

 .ایماهواره هایشبکه ۀدربار تهران مردم از نظرسنجی .(1390) صداوسیما تحقیقات مرکز 

 هایشبکه ۀدربار صداوسیما مراکز دارایشهر  31مردم  از نظرسنجی .(1390) صداوسیما تحقیقات مرکز 

 .ایماهواره

و ارزیابی رقبای منطقه و پیشگامان نگاری یندهعلم و فناوری، آ نگارییندهآ .(1389) هاشمیان اصفهانی، مسعود

 .مرکز نشر دانشگاهی :تهران، یعلم و فناور ۀجهانی در حوز
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