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چکیده
در اين مقاله توصيفي ،کوشيدهايم تحوالت صنعت رسانه را از منظر تغييری که در مصرف رسانهای و به خصوص مصرف تلويزيوني
ايجاد شده است بررسي کنيم .از اينرو ،با مرور وضعيت فعلي و در حال ظهور صنعت رسانه و دامن گستری رو به تزايد ابزارهای
جديد و رسانههای اجتماعي به تاثير آن بر مصرف تلويزيون پرداختهايم .اين تاثير که در شکل چند صفحه نمايشي شدن مصرف
رسانهای خود را نشان داده است در کشورهای توسعه يافته کامالً مشهود است اما روندهای حاکم و جهاني به روشني حاکي از آن
است که اين روندی در حال ظهور و برای کشورهای در حال توسعه نيز روندی پيش رو محسوب ميشود که به تدريج و با باال
رفتن ضريب نفوذ اينترنت و گسترش ابزارهای جديد در ميان مردم پر رنگتر ميشود .از اينرو در اين مقاله توصيفي ضمن معرفي
پديده نوظهور «چند صفحه نمايشي شدن مصرف رسانهای» به توصيف مفهوم اجتماعي شدن مصرف تلويزيون پرداختهايم .در
ادامه استراتژیهای چند سازمان رسانهای در مواجهه با اين پديده نوظهور بررسي ميشود .به اين اميد که توصيف وضعيت در حال
ظهور مصرف تلويزيوني به نوعي مخاطب پژوهي تازه در کشور کمک کند و مديران رسانه ملي را نسبت به مواجهه با اين پديده در
حال ظهور آگاه سازد .چرا که هدف از محيط پژوهي در صنعت رسانه کمک به تصميمگيران امروز رسانه ملي است تا سازمان را
برای روندهای پيش رو آماده سازند.
واژگان کلیدی :تلويزيون ،چند صفحه نمايشي شدن ،مصرف تلويزيوني ،رسانههای اجتماعي ،سازمانهای رسانهای.

 -1دکتری مديريت رسانه ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران( ،نويسنده مسئول) ،پست الکترونيک:
omid@jahanshahi.ir
 -2دانشجوی دکترای مديريت رسانه ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
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مقدمه
اینترنت و رسانه
اينترنت چنان زندگي انسان را تحت تاثير قرار داده
است که ميتوان زندگي بشر را به دوران قبل از
اينترنت و بعد از اينترنت تقسيمبندی کرد .اينترنت به
ارتباط ميان انسانها اليههای تازهای بخشيده است و
حوزه ارتباطات را با نظريهها و زمينههای پژوهشي
تازهای مواجه کرده است .در جامعه شناسي و روان
شناسي مباحث تازهای ايجاد کرده است .اينترنت جهاني
شدن را تسريع کرده و جهاني که در آن زندگي
ميکنيم را به تعبير توماس فريدمن تسطيح کرده است.
مرزهای تازهای در بازاريابي گشوده و به طور کلي
صنايع را وارد يک بستر و شرايط محيطي جديدی کرده
است .بيشک صنعت رسانه نيز از اين قاعده مستثني
نيست .با ظهور اينترنت صنعت رسانه وارد مختصات
تازهای شده است .تحقيقات مختلف نشان دادهاند که
رسانههای جديد و اجتماعي به شدت در حال گسترش
هستند .مرکز جهاني بررسي وب اينفوگرافي را منتشر
کرده است که نشان ميدهد پينترست در ميان
شبکههای اجتماعي خارج از چين در سال  2112با 59
درصد رشد در ميزان کاربران فعال سريعترين ميزان
رشد را داشته است و پس از آن با فاصله نزديک تامبلر
با  59درصد قرار دارد )Ugur, 2015( .گرايش رو به
تزايد به اين رسانهها نشان ميدهد که عصر تازهای از
رسانه و مدلهای ارتباطي در حال شکلگيری است ،تا
آنجا که برخي پيشبيني کردهاند در آينده رسانهای که
اجتماعي نباشد رسانه نيست .موسسه سي انبيسي از
متخصصين مختلفي در مورد اين جهان جديد پرسيده
است .اين موسسه سوال کرده که آينده رسانههای
اجتماعي در يک افق  29ساله چگونه خواهد بود .برخي
از اين متخصصين گفتهاند ابزارهای پوشيدني جای
تبلتها را به طور کامل خواهند گرفت و رسانههای
اجتماعي به بخشي از لباسها و عينک ما تبديل
خواهند شد .رسانههای اجتماعي چنان همه چيز را از
خود متاثر خواهند کرد که الي ويلر ،يکي از اين
متخصصين ،توضيح داده است که در آينده چنان
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رسانههای اجتماعي در همه صنايع و همه چيز ادغام
مي شوند که ديگر نمي توان به عنوان يک مساله مجزا
در مورد چيزی به عنوان رسانههای اجتماعي سخن
گفت )Wellson, 2015( .بلکه بازاريابي ،تبليغ،
گزينش همکاران جديد ،ارتباط با مشتری ،کسب و کار
با کسب و کار که به عنوان  B2Bمعروف است ،همه
با رسانههای اجتماعي خواهد بود .بيشک صنعت رسانه
نيز از اين قاعده مستثني نيست.
تلویزیون
تماشای تلويزيون در بسياری از کشورها در حال کاهش
است .با توجه به گزارش آفکام در انگلستان در سال
 ،2119تقريبا  ٪9تماشای تلويزيون کاهش يافته است.
( )Newman, 2016البته کاهش محسوس و
تدريجي مخاطب تلويزيوني برای همه انواع برنامهها
يکسان نيست .گزارش امسال ( )2112موسسه رويترز
نشان ميدهد که کاهش مخاطب در برنامههای
تلويزيون تدريجي است اما اين کاهش در اخبار
تلويزيوني بيشتر و چشمگيرتر است .برای مثال در
بريتانيا ،مدت زمان تماشای تلويزيون از حداکثر 221
دقيقه در هر روز در سال  2112به  212دقيقه در هر
روز در سال  2119کاهش يافته است ،يعني  11درصد
کاهش در طول سه سال .در آمريکا ،بريتانيا و فرانسه
اخبار تلويزيوني بهخصوص برای مخاطبان جوان،
کاهش جدی داشته است .اما در کشورهايي که متوسط
جمعيتشان پير است مثل کشورهای شمال اروپا و نيز
آلمان ،مدت زمان تماشای تلويزيون ثبات بيشتری
داشته است .در عين حال اين کاهش در مورد اخبار به
نسبت سن کامالً مشابه است .اين تفاوت نشان ميدهد
که مخاطبان جوان برای گرفتن اخبار کمتر به تلويزيون
مراجعه ميکنند .تحقيقي در سال گذشته ( )2119نشان
داد که آمريکاييهای جوانتر (زير  42سال) عمدتاً
برای فيلم و سرگرمياز تلويزيون استفاده ميکنند.
کاهش در ميزان بينندگان تلويزيون و به طور خاص،
اخبار تلويزيوني ،نشاندهندة اين حقيقت است که
تلويزيون به سرعت در حال از دست دادن ارتباط با
مخاطبان و بخصوص جوانترهاست .دليل آن نيز روشن
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است :نسلي که با ويديوهای ديجيتال ،مبتني بر تقاضا،
اجتماعي و متحرک ]قابليت جابجايي[ بزرگ شده و
دارد از آن لذت ميبرد ،لزومي ندارد برنامههای مبتني
بر زمانبندی تلويزيون را ترجيح دهد .برای نسل جواني
که در محيط رسانهای ديجيتال زندگي ميکند و
ميتواند اخبار را از طرق مختلف به صورت آنالين
دريافت کند ،بخشهای خبر تلويزيوني ديگر جذابيت
گذشته را ندارد .امروز حتي در کشورهايي که کمترين
کاهش مخاطب تلويزيوني را داشتهاند و تلويزيون
مهمترين منبع خبری برای مردم است ،آنالين بودن
برای جوانترها مهمتر است .به طور مشخص تحقيقات
نشان داده است در بريتانيا و آمريکا آنالين بودن ،منبع
مهم خبری برای گروه سني زير  22سال است.
(  )sambrook &nielson, 2016امروزه،
برنامههای تلويزيوني به جز رويدادهای ورزشي ،فيلم و
برخي شوهای سرگرميبرای آنان جذابيت خاصي ندارد.
بينندگان کانالهای تلويزيوني در کشورهای فرانسه و
روسيه از سال  ،2114آمريکا و انگلستان از سال 2112
رو به کاهش گذاشته است .اين کاهش برای
کشورهايي مانند کره جنوبي ،چين و ژاپن نيز پيشبيني
شده است .در سال گذشته ) (2119حدود  24درصد از
کاربران در اين  2کشور برنامههای مورد عالقه خود را
از طريق تلويزيونهای هوشمند و موبايل تماشا کردند و
پيش بيني شد که اين آمار در سال  2112با رشد حدود
 21درصد مواجه ميشودAustin & et al , ( .
 )2015حاال که مخاطب به شبکههای اجتماعي و
گوشيهای هوشمند  -با قابليت جستجو در وب -عادت
کرده است ،اتاقهای نشيمن گرما و راحتي خود را از
دست دادهاند .تلويزيون ،به عنوان رسانه برتر ،جايگاه و
سابقه خود را از دست داده است و حتي بيل گيتس هم
آن را در آستانه مرگ ميداند .در واقع تلويزيون در حال
تغيير و ارتقا به يک رسانه ممتاز است :متصل به
اينترنت ،اجتماعي و تعاملي ،گاهي بهصورت سهبعدی،
همهجا حاضر ،چند منظوره و متناسب برای افراد.
( )Hirsch & et al, 2013اما قبل از اينکه اين
تغير اساسي و بنيادين اتفاق بيافتد ،شاهد تغيير در نوع
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مصرف تلويزيون هستيم به گونهای که مخاطب همراه
با تلويزيون موبايل يا تبلت خود را نيز در دست دارد .به
عبارت دقيقتر مصرف رسانهای چند صفحه نمايشي
شده است.
چند صفحهنمایشی شدن
اگرچه مخاطب سنتى تلويزيونى ،در استفاده از منابع
صدا و تصوير به زمان يا مکانهای خاص محدود است،
اما استفاده از صفحه نمايشهای جديد ،اين
محدوديتها را از بين برده است .سهم زيادى از اين
توسعه ،بر رشد ارائه خدمات و برنامهها بنا شده است.
با بهکارگيری زيرساخت شبکه ،فضاى مشترکى که با
کنار هم قرار گرفتن بسترهاى پخش محتوا،
صفحهنمايشهاى مختلف و برنامههای مبتنى بر آن،
براى ارائه خدمات متنوع به مخاطبان ايجاد شده ،با نام
چند صفحه نمايشي شدن (تماشا و تعامل محتوا بر
صفحه نمايشهاى متنوع) شناخته شده است.
روندهای اساسي در مواجهه مخاطبين با چند صفحه
نمايشي شدن محتوای تلويزيوني به شرح زير است:
 -1سبک زندگي ،محرک کليدی در هنگام مشاهده
محتوای برنامهريزیشده است.
 -2هنگاميکه محتوا مبتني بر تقاضا ارائه ميشود،
افراد به دنبال کنترل بر زمان و چگونگي تماشای
محتوای تلويزيوني هستند.
 -4اينترنت محدوديت عرضه را شکسته است ،درنتيجه
بسياری از بينندگان بر روی صفحهنمايشهای مختلف
خود بهصورت آنالين به تماشای تلويزيون مينشينند.
 -2شبکههای رسانههای اجتماعي يک فرصت
استراتژيک برای ايجاد آگاهي در سرعت و حجم محتوا
ارائه ميدهند.
 -9افرادی که فرهنگ صفحهنمايش و رسانههای
اجتماعي برايشان مهم است اهداف مناسبي برای
بازاريابي رسانههای اجتماعي هستند ( Australia
)Screen, 2012
امروزه مخاطبان بيش از پيش روی آنچه تماشا ميکنند
کنترل دارند .آنها ترجيح ميدهند ،به جای مشاهده
برنامه شبکههای تلويزيوني در زمان مشخص ،با
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زمانبندی و صفحه نمايش موردعالقه خودشان
تلويزيون مشاهده کنند ( Gluck & Sales,
 )2008چرا که همگرايي رسانهها در حوزههای
ارتباطات شبکهای ،ارتباطات جمعي و ميان فردی ظهور
پيدا کرده است .ميزان منابع ويديويى و تماشاى آنها در
حال رشد است .اگرچه اساساً شبکههای تلويزيونى به
عرضه محتوای تصويری ميپردازند ،اما منابع توليد و
توزيع ويديو جايگزين آنها بر روى اينترنت و از طريق
ابزارهای متحرک مثل تبلت و گوشيهای همراه ،در
حال افزايش است .واقعيت اين است که همزمان،
سرعت ارسال منابع ،ارائه خدمات به کاربران را سرعت
داده است و ديدن تصاوير توسط آنها و استفاده از هر
دستگاهى را در هر مکانى ،امکانپذير کرده است .در
واقع چند صفحه نمايشي شدن بسترى است ،که به
کاربر امکان استفاده از خدمات محتوايى و اطالعاتى
مورد نظر خود را در هر زمانى و در هر مکانى از منزل
يا خارج از آن مقدور ميسازد (Jensen, 2010( .بر
اساس تحقيقات مايک پروکس بين 91-21درصد از
مردم ،در زمان تماشای تلويزيون ،يک دستگاه صفحه
نمايش دوم نيز مانند يک لپ تاپ ،اپل ،و يا يک
دستگاه تلفن همراه نيز دارندNielsen & ( .
 )Sambrook, 2016طبق تحقيق شرکت نيلسون
« 42درصد افراد بزرگسال آمريکايي که تلفن هوشمند
و تبلت دارند گفته اند وقتي تلويزيون مي بينند در عين
حال از اين ابزارهای همراهشان هم استفاده ميکنند
( .)sterling،2112اين سخن به آن معني است درصد
قابل توجهي از مخاطب در عين حال که تلويزيون مي
بينند با يکي از رسانههای اجتماعي نيز در حال ارتباط
هستند و يا در مورد محتوای برنامه يا خبر تلويزيوني
کامنت مي گذارند .در واقع مصرف تلويزيوني اجتماعي
ميشود.
اجتماعی شدن مصرف تلویزیونی
امروزه سناريوی «خانواده در کنار تلويزيون» شروع به
فروپاشي کرده است .وقتي تعداد صفحه نمايشها و نيز
مراکز توليد محتوا افزايش پيدا کرد و قيمت سخت
افزار ،به قشر متوسط جامعه اجازه داد به تعداد هريک از

مطالعات رسانهای  /سال یازدهم  /بهار و تابستان 1315

افراد خانواده يک صفحه نمايش تهيه کنند ،تلويزيون با
چالشهای جدی مواجه شد .بيشتر مردم نياز دارند که
نمايشهای تلويزيوني را بهصورت جمعي و با ديگران
تجربه کنند .تجارب زنده رسانهای شده بههيچوجه در
اينترنت ايجاد نميشود  -دور آتش نشيني الکترونيک
در دهکدهی جهاني (مارشال مک لوهان) .پديدهی
مشاهدهی عمومي ،ميتواند در طول مسابقهی فوتبال
جام جهاني و حتي در مقياس کوچکتری مثل نگاه
کردن به يک سريال پليسي در روز يکشنبه جلوه کند؛ و
بينندهها در موازات نمايش ،عکسالعمل ديگران را در
توييتر دنبال ميکنند (.)Hirsch & et al, 2013
تلويزيون متصل به وب ،نه تنها منطق تجارت
الکترونيک را برای تبليغکنندگان افزايش ميدهد ،بلکه
لذت بينندگان را نيز افزون ميکند ( Mediatel,
 .)2011اجتماعي بودن تجربه مخاطبان قابل مشاهده
است و مخاطبان غالباً برای ديدن فيلم و تماشای
تلويزيون ،تجربه ای مشترک با ديگران در استفاده از
رسانهها دارند .استفاده از رسانهها غالباً همراه با گفتگو
با ديگران يا برای تسهيل تعامالت اجتماعي به کار
گرفته ميشوند؛ و غالباً همراه با گفتگو با ديگران درباره
تجربه جاری است .محتوای رسانهها موضوعاتي هستند
برای توجه مشترک افراد و مباحثات آنها .گفتگو درباره
موضوعات رسانه ای بخصوص به عنوان بابي برای
گفتگوی محترمانه با افراد ناآشنا مفيد است( .مک
کوايل )1442 ،حاال با گسترش رسانههای اجتماعي
«تلويزيون ديگر يک تجربه منفرد نيست .در تعامل
بيشتر با بسياری از گزينههای رسانه ای قرار گرفته
است که مردم بر اساس اطالعاتي که از دوستان خود
به صورت آنالين دريافت ميکنند ،انتخاب ميکنند .با
رفتن يک گام فراتر در اين زمينه ،يک گزارش از
خبرنگارهاليوود نشان ميدهد که بيش از نيمياز مردم
در اين مطالعه ،رسانههای اجتماعي را برای
سرگرمياستفاده ميکنند .آنها به آنچه که دوستانشان
در مورد آخرين قسمت سريالها ميگويند گوش
ميدهند ،در مورد گزارشهای خبری ميخوانند ،و در
مورد آخرين شايعات در برنامههای زنده تلويزيوني
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صحبت ميکنند .اين گزارش نشان ميدهد که ٪92
کساني که در مورد برنامههای تلويزيون پست
ميگذارند ،اين کار را در حين تماشای برنامه زنده انجام
ميدهند ،و  ٪91نيز اين کار را انجام ميدهند تا
احساس کنند در ارتباط با کساني هستند که ممکن
است درحال تماشای آن برنامه باشند .واقعيت اين است
که اگر مردم در مورد يک نمايش در حال پخش
صحبت نکنند ،احتماال آنها در زمان اتمام پخش هم در
مورد آن صحبت نخواهند کرد .فناوریهای جديد،
تجربه سرگرميرا تغيير دادهاند و به مخاطبان
گزينههای سرگرميفراواني در صفحه نمايشهای
مختلف ارائه ميکنند ()Gluck & Sales, 2008
.بي شک اينکه مردم از صفحه نمايشهای مختلف
استفاده ميکنند برای استفاده از رسانههای اجتماعي
است و دليل آن هم تعامالت اجتماعي است .اين
استقبال به دليل ماهيت جذابي است که در ارتباطات
تعاملي بين مردم در فضاهای آنالين نهفته است
( .)Baruah, 2012يکي از محبوبترين اين
شبکهها که از صفحه نمايشهای مختلفي همچون
گوشيهای هوشمند و يا تبلت ،همراه با تلويزيون
ديدن ،دنبال ميشود توييتر است «زيرا محيط پرسرعت
آن ،بهتر از تلويزيون است .مردم اغلب هم زمان در
طول تماشای برنامههای تلويزيوني در مورد آنچه که
رخ ميدهد و يا حتي در مورد آنچه که فکر ميکنند
قرار است اتفاق بيافتد صحبت ميکنند .توييتر يک
محيط مکالمه برای بحثهای فعال است ،به خصوص
زماني که يک برنامه تلويزيوني به صورت زنده بر روی
آنتن پخش ميشود .مطالعه اخير نيلسن نشان ميدهد
که  44درصد از کاربران توييتر در مورد برنامههای
تلويزيوني ماه ژوئن زودتر از سال جاری سخن گفته اند.
به طور خالصه ،برنامههای تلويزيوني نميتوانند تالش
کنند که توييتر را ناديده بگيرند (.)Bennett, 2016
امروز استفاده از توئيتر بُعدِ جديدی و به نوعي لذت
جديدی به تجربه تلويزيون ديدن اضافه کرده است .در
واقع راه جديدی برای گفتگو در کنار تلويزيون ديدن
ايجاد کرده است؛ گفتگويي که هميشه با تلويزيون
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ديدن همراه بوده است .حاال با توئيتر گسترش يافته
است .مخاطبي که ديدگاهش را با خانواده خود در ميان
ميگذاشت حاال با همه دوستانش به اشتراک ميگذارد.
تماشای تلويزيون همراه با استفاده از توييتر ،امتياز و
ارزشِ ويژهای به رويدادهای برنامه تلويزيوني ميدهد.
توئيتر نه تنها مورد عالقه مخاطبان تلويزيون است،
بلکه همچنين مديران شبکه و محققان را نيز بسيار بکار
ميآيد؛ چراکه جريان غني از داده به دست ميدهد که
به روشني نشان ميدهد مردم چه حسي نسبت به
دنيای پيرامون خود دارند و به توليدکنندگان و تبليغ
کنندگان تلويزيوني اجازه ميدهد تا بازخورد آني
برنامههای خودشان را دريافت کنند.
اين جريان داده فرصت مغتنميبرای محققان است تا
فرايندهای «ارتباط مخاطب با تلويزيون» را دريابند.
انبوه دادههای کمي ،کيفي و عميق و دقيقه به دقيقه
که تلويزيون را در برگرفته است ،برای تحليل ارزشمند
هستند و مبنايي را برای درک مناسب تر و اندازه گيری
سريعتر مخاطب فراهم ميآورد .يکي از فرصتهای ويژه
ای که توئيتر ايجاد کرده است ،قابليت بررسي و اندازه
گيری واکنش مخاطب به برخي صحنهها و لحظههای
نمايش است ،چيزی که در ديگر رويکردهای اندازه
گيری مخاطب تلويزيون تاکنون وجود نداشته است .اين
امکان ميتواند برای بررسي واکنش مخاطبان به
لحظات و پرسشهای حساس در مناظرههای انتخاباتي
نيز بکار آيد ( Harrington, highfield, bruns,
.)2013
عصر تازه مخاطب و استراتژیهای تازه
سازمانهای رسانهای
با اضافه شدن رسانههای جديد با امکانات و فناوری
رسانهای جديد ،انواع جديد و زيادی از مخاطبان که
نسبت به مخاطبان قبلي دارای ديد بازتر و اطالعات
بيشتری هستند ،در حال اضافه شدن هستند .مخاطب
امروزی ،جستجوگر است؛ به دنبال جايي برای رفع
شبهات ذهني خود است و به اين منظور در بين
رسانههای مختلف پرسه ميزند ( & Webster
 .)Phalen, 2014آنچه در ادبيات امروز رسانه رايج

06

است تمايز دو مفهوم مخاطب فعال و منفعل است.
درحاليکه مخاطب منفعل در معرض پيامهای رسانهای
قرار ميگيرد ،مخاطب فعال ،انتخاب ميکند ،تفسير
کرده و درنهايت درک ميکند .تمايز مفهومي اين دو در
نقش مخاطب در رسانه بسيار اهميت دارد
( .)Hasebrink, 2011بر اساس تحقيق مرکز
ترندوان ،گيرنده پيام از سال  2119ميالدی از حالت
منفعل خارج و به حالت فعال تغيير موضع داد
( .)Trendone, 2015تغييرات فنّاورانه يکي از
ويژگيهای ثابت سازمانهای رسانهای است و مطالعات
بسياری در اين زمينه انجام شده است که سازمانها
چگونه استراتژیهای خود را برای مواجهه با همگرايي
و رشد اينترنت منطبق کردهاند .اين موضوع نشان مي
دهد که به خاطر تغير فضا و ذائقه مخاطبي که حاال
ديگر مخاطب به معنای گذشته هم نيست ،سازمانهای
رسانهای تا چه حد زير فشار سرعت تهيه محتوای
متنوع و بخصوص غني کردن داراييهای تصويری خود
هستند .به تعبير «آلوز»  ،يکي از عناصر اساسي در
اکوسيستم در حال ظهور صنعت رسانه ،تغير از سيستم
«رسانه محور» به سيستم «شخص محور» است .به
اين معني که در سيستم جديد هر شخص از اين
پتانسيل برخوردار است که مشارکت کننده باشد .برای
توصيف اين معنا او اصطالح «پروسيومر» را خلق کرده
است که ترکيبي از توليد کننده و مصرف کننده است.
اين محقق معتقد است که ما وارد جامعه «پروسيومر»
شده ايم ،جامعهای که در آن مصرف کننده در عين
حال توليد کننده هم است )Gutiérrez, 2011( .در
شرايط جديد ،فردگرايي ،خود -منفعتجويي ،شخصي
شدن ،بيشتر از هر زمان ديگر ،مخاطبان را در برگرفته
است و مخاطبان توانستهاند از منابع و پيامهای
ناخواسته فرار کنند .در اين شرايط راهي بسيار دشوار و
پر از موانع مختلف و پيچيده در سر راه جذب مخاطب
وجود دارد .مواجهه با چنين مخاطبي ،سازمانهای
رسانهای را با چالشهای نوظهوری مواجه کرده و
استراتژیهای جديدی را در دستور کار قرار داده است.
استراتژیهای تازه سازمانهای رسانهای
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سازمانهای تلويزيوني دست به تجديد نظر در نوع ارائه
خود از طريق رسانههای آنالين ،اجتماعي و تلفن همراه
زدهاند ( .)Potter and Mitchell, 2012در اين
راستا امروزه نسبت بين تلويزيون و شبکههای اجتماعي
نزديکتر و پيچيدهتر شده است و الگوی رابطه
همبستگي دوسويه بين رسانه و مخاطب از اين طريق
در حال تحقق است (.)Seth & Zhang, 2008
حرکت به سمت محتوای توزيع شده ،نحوه تعامل
کاربران را در رسانههای نوين به سمت سيستمهای
شخص ثالث در فضای مجازی مانند فيس بوک و
گوگل سوق داده است .به اين داليل رسانهها بيشترين
سرمايه گذاری خود را بر مبنای ارائه محتوا بر محور
تعامل مخاطبان انجام ميدهند ( Newman,
.)2016
برندهای تلويزيوني همواره بخوبي از فناوریهای نوين
بهره جسته اند و ظهور اين فناوریها ،نه تنها از قدرت
نفوذ اين رسانه نکاسته است ،بلکه در بلند مدت ،خود
بستری تازه برای رشد برند تلويزيوني فراهم آورده
است .بيبيسي از سال  1555تاکنون روی اينترنت
موبايل حضور داشته است و در سال  2114تصوير را به
محتوای موبايل خود افزوده است .همراه با ظهور
فناوریهای جديد و ارتقای امکانات دردسترس
مخاطب ،بيبيسي نيز خود را متحول و به روز کرد .در
سال  2112با بهرهگيری از يوتيوب ،بيبيسي سيصد
هزار ساعت از آرشيوش يا در واقع همان بيست و پنج
درصد از اموالش را آنالين نمود و بعد از اينکه
برنامهاش روی آنتن رفت آنرا قابل دسترس بصورت
آنالين کرد .برای اين امر ،بيبيسي به
بازديدکنندگانش آیپلير را پيشنهاد داد که به آنها اين
امکان را ميداد که به مشاهده برنامههای تلويزيوني و
گوش دادن به برنامههای راديويي از هفت روز گذشته
بپردازند و با يوتيوب در توزيع محتوای ويديويي
مشارکت داشته باشند .مشارکت با يوتيوب بخشي از
استراتژی است تا بيبيسي را به يک اجتماع آنالين
پويا مبدل سازد .کاربران مي توانند مثالً برای
وبالگنويسي ،به منظور همکاری با پايگاههای
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اطالعاتي و گزارش پروژهها و به اشتراک گذاشتن
فايلها از بيبيسي استفاده کنند .اين حاکي از آگاهي
بيبيسي از تغيرات اکوسيستم است که در حال دور
شدن از پخش راديو تلويزيوني به سمت توزيع ديجيتالي
هدفمند است (.)Carroll, 2010
در انبيسي تيم رسانههای اجتماعي با گروههای
برودکست و ديجيتال کار ميکند تا پوشش مستقيمي
به کاربران در سرتاسر پلتفورمها بدهند .آنها وظيفه
دارند تلويزيون و ديجيتال را با قدرت «اجتماعي» ادغام
کنند تا هم خيلي سريع ،اخبار را منتشر کنند و هم
مخاطب را در خبر درگير کنند ( Nbcnews,
.)2015
چنين همکاریهايي به شدت رو به گسترش هستند
چرا که مصرف رسانه ای چند صفحه نمايشي رو به
گسترش است .طبق تحقيق شرکت نيلسون «42
درصد افراد بزرگسال آمريکايي که تلفن هوشمند و
تبلت دارند گفته اند وقتي تلويزيون مي بينند در عين
حال از اين ابزارهای همراهشان هم استفاده ميکنند»
( .)sterling, 2014يعني درصد قابل توجهي از
مخاطب در عين حال که تلويزيون ميبينند با يکي از
رسانههای اجتماعي نيز در حال ارتباط هستند و يا در
مورد محتوای برنامه يا خبر تلويزيوني کامنت
ميگذارند .از اين رو ،شبکههای تلويزيوني استفاده از
رسانههای اجتماعي را در پنج شيوه دستهبندی کردهاند:
1ـ ارائه خبر در فيس بوک :ما همواره شاهد بودهايم که
پخش تلويزيوني ميتواند به راحتي ويدئو را به فيسبوک
منتقل کند .هميشه يک ويديويي وجود داشته و چالش
پيش رو مناسبسازی استفاده از اين ويديو برای
مخاطباني است که در آينده ميخواهند تمام تصاوير را
توسط تلفن همراه و برنامه فيس بوک خود تماشا کنند.
2ـ ارائه اخبار کوتاه جمعآوری شده :برای اغلب کاربران
فيس بوک ،پيدا کردن خبر يک تجربه بسيار خوب
است .برای شناخت واقعي اين موضوع ،موسسات رسانه
ای تالش وافری دارند تا محتوا را در شکلهايي ارائه
دهند که مخاطب به سادگي از آنها استفاده کند مثل
خبرنامههای ايميلي .امروزه ،مخاطبان و بينندگان
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برنامههای آنالين پخش تلويزيوني همين سوال را
ميپرسند که چطور ميتوان اخبار را دريافت کرد بدون
صرف نيم ساعت وقت برای بخش خبری از تلويزيون.
برای پخشکنندههای تلويزيوني پاسخ به اين سوال
درهای تازهای را به سوی نوآوری ميگشايد.
4ـ به دست آوردن مخاطبان جديد بر اسنپ چت:
اگرچه تعداد اندکي فضای گفتگو برای برقراری ارتباط
با عموم بوسيله اسنپ چت درست شده است اما
نشانهها حاکي از آن است که اين مسئله رو به رشد
است .اما قبل از پيدايش اسنپ چت ،تعدادی از
سازمانهای رسانهای از رسانههای اجتماعي برای
ارسال خبرهای به روز شده و درگير کردن بيشتر
مخاطبان استفاده ميکردند .ماسوما اوجا ،سردبير
روزنامه واشنگتن پست ،در مورد رويکردش نسبت به
اسنپچت گفت که اين صرفاً صفحهای برای ديدن
نيست .شما به اين وسيله داريد برندتان را ميسازيد.
شما اجتماع خودتان را ميسازيد .شما داريد خودتان را
به عنوان يک منبع خبری تثبيت ميکنيد و به جايي
ميرويد که مخاطب آنجاست.
2ـ استفاده از اکانت ارائهدهندگان و خبرنگاران برای
انتشار و به روز رساني اخبار :پوشش خبر برای
خبرنگاران موضوع جديدی نيست ،در اين عرصه،
بسياری از ما با مدل توئيتر در پوشش زنده آشنا هستيم.
امروزه ،سازمانهای رسانهای بيشتری به اين روش به
عنوان روش مستقيم باال بردن ترافيک سايتهايشان
رو ميآورند ،و پروفايلشان را روی رسانههای اجتماعي
ميسازند.
9ـ پوشش زنده رويدادها روی موبايل :در حال حاضر
پخش زنده رويدادها جزو اصلي رسانههای اجتماعي
هستند .اما به لطف فناوری همراه و توزيع اجتماعي،
رسانه وارد سطح کارکردی تازه ای شده است
(.)Corcoran, 2015
مورد اخير هم يکي از استراتژیهای در حال ظهور به
شمار مي رود که در دستور کار برخي از سازمانها قرار
گرفته است .چراکه  29درصد زماني که برای
شبکههای اجتماعي صرف مي شود روی ابزارهای
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متحرک مثل تلفن همراه اتفاق مي افتد .ابزارهای
متحرک روش مصرف محتوای آنالين را تغير داده
است .عالوه بر حضور در شبکههای اجتماعي ،ديدن
عکس ،استفاده از نقشهها ،بازی کردن ،چک کردن
وضعيت هوا ،بيشتر در تلفنهای همراه صورت مي گيرد
تا لب تاپها.)fox, 2013( .
در سال  ،2114چهل درصد مخاطب ديجيتال سيانان،
با ابزارهای متحرک مثل تلفن همراه و تبلت اخبار را از
اين شرکت پيگيری ميکردند .از اين رو ،سيانان به
دنبال استراتژیهای موثری برای توزيع اخبار فوری و
نيز ويديوهای خبری با کيفيت روی تلفنهای همراه
است .به گفته آرتلي ،سيانان هم مثل خيلي از
سازمانهای رسانه ای ديگر ،موبايل را به عنوان جايي
که بايد حضور داشت يافته است .به گفته آرتلي آماده
شدن برای پاسخ به نيازهای مخاطب موبايلي بخشي از
کسب وکار خبرنگاری امروز به شمار مي رود .اما از آنجا
که ابزارهای مصرف رسانهای بيشتر ميشود و ارتقا
مييابد ،شرکتهای رسانهای بايد بهترين
استراتژیهای ممکن را در دستور کار قرار دهند .به
گفته اتان هوروويتز سردبير موبايل در سيانان ،در
بعداز ظهر که معموالً خبرهای فوری منتشر مي شوند
مخاطبان موبايل از دسکتاپ بيشترند و وقتي که در
شرکت از موبايل سخن به ميان مي رود منظور هم وب
بروزرهای تلفنهای هوشمند است و هم اپها ،و اغلب
ارتباط بين رسانههای اجتماعي و مصرف محتوای
موبايلي و آينده موبايل بين اپها و آنچه ممکن است
در وب بروزرهای موبايل اتفاق بيافتد ،تمايز خواهد
گذاشت .در حال حاضر سيانان روی هر دو مورد کار
مي کند ،اما اپ به کاربران اجازه مي دهد که به طور
زنده ويديو تماشا کنند .در نتيجه ،کاربران بيشتری برای
رويدادهای خبری زنده و اخبار فوری و ديدن آنچه
اتفاق افتاده است از اپهای سيانان استفاده خواهند
کرد ( .)Ellis, 2014چنين استراتژیهايي به دليل
تغير رويکرد سازمانهای رسانه ای است .شعار
سازمانهای رسانه ای امروز به تعبير پروفسور پيکارد
اين است« :هرجا ،هر وقت روی هر پالتفورم»
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( )Picard, 2009و رويکرد عمومي پيش رو ،به
تعبير هينريش ،رويکردهای مشارکتي «در راستای
شبکه سازی ميان پالتفورمهای مختلف است»
(.)Heinrich, 2008
نتیجهگیری
مهمترين چالش برای سازمانهای رسانه ای در آينده،
کشف زمينههای ممکن حفظ توجه مخاطب و
بخصوص اقناع مخاطب است .با توجه به آنچه گفته
شد ،روند مخاطب رسانههای جريان اصلي و به طور
مشخص تلويزيون که در اين مقاله محور توجه بود،
روندی کاهشي است .با توجه به محيط متحول و
رقابتهای رسانهای نوظهور که متاثر از دامن گستری
ابزارها و فناوریها و همچنين پلتفورمهای جديد است،
سازمانهای رسانهای بايد اوالً بکوشند اين محيط
نوظهور را درک کنند و سپس استراتژیهايي برای
مواجهه با تحول در آيين و فرهنگ مصرف رسانه ای
جديد تدوين نمايند .اين مهم از سوی سازمانهای
خبری پيشتاز درک شده است و برخي استراتژیهای
آنها در اين مقاله توصيف شدند.
بيشک سازمان صدا و سيما نيز از اين شرايط دور
نيست و ضرورت دارد برای شناسايي و مواجهه موثر با
تحوالت صنعت رسانه برنامه و تدبير داشته باشد .يکي
از اين تحوالت اساسي پيش روی رسانه ملي تحول در
فرهنگ و آيين مصرف رسانهای است که با چند صفحه
نمايشي شدن حاصل ميشود .در اين مقاله توصيفي به
معرفي اين پديده در حال ظهور پرداختيم .ضرورت دارد
از اين منظر ،آينده مخاطب در سپهر رسانهای کشور
مورد توجه قرار گيرد و برای مبتني بر مختصات بومي
کشور و ويژگيهای مخاطب ايراني ،استراتژیهايي
برای مواجهه با تحوالت مصرف رسانهای تدوين شود.
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