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تحلیل فرایند سلسل همراتبی استفاده از محتوای کاربرمحور در تلویزیون
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محمد مهدی موالیی

2

چکیده
هدف اصلی این مقاله انتخاب مناسبترین روشهای همگ رایی تلویزیون و محتوای
کاربرمحور ( )UGCاست که سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ای ران م یتواند از آنها
بهره گیرد .ابتدا با در نظر گرفتن مجموع نظریهها و یافتههای پژوهشهای پیشین و
همچنین مشاهدات تج ربههای شبکههای تلویزیونی ،انواع روشهای همگ رایی تلویزیون و
محتوای کاربرمحور در قالب دستهبندی مشتمل بر پنج روش پیشنهاد شده است :بازخورد،
سوژهیابی ،محتوایابی ،جمعسپاری و افکارسنجی .بهمنظور اعتبارسنجی و تصحیحات الزم،
این دستهبندی در پنج جلسه تخصصی با حضور مدی ران و خبرگان بخشهای مختلف
صداوسیما به بحث و تبادلنظر گذاشته و نهایی شد .ب رای اولویتبندی این موارد از روشی
از مجموعه خانواده روشهای تصمی مگیری چندمعیاره یا تحلیل تصمیم چندمعیاره بهره
گرفته شده است .روش ف رایند سلسلهم راتبی و نرمافزار «اکسپرت چویس» بهکار رفت و در
نتیجه عالوه بر مشخص شدن فهرستی که پنج روش همگ رایی بین تلویزیون و محتوای
کاربرمحور را به ترتیب اولویت ب رای ما مشخص کرده است ،وزن مطلوب هر کدام از این
روشها نیز بهدست آمد .تحلیل مشخص کرد بر اساس معیارهای تصمیم استفاده از روش
جمعسپاری ب رای همگ رایی بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور بیشترین امتیاز را م یگیرد
و پساز آن با فاصله کمی محتوایابی ق رار دارد .افکارسنجی ،بازخورد و سوژهیابی رتب ههای
 .1این مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی است که به سفارش ادارهکل مطالعات رسانه و ارتباطات
مرکز تحقیقات صداوسیما انجام شده است.
 .2دکترای علوم ارتباطات (دانشگاه تهران)؛ پژوهشگر و مدرس دانشگاه؛ رایانامه:
mmmowlaei@gmail.com

6

مطالعات رسانههاي جديد //سال ششم ،دوره دوم ،شماره ( ،7پیاپی  ،)22بهار 1399

سوم تا پنجم این اولویتبندی هستند .در پایان پس از جمعبندی ،پنج پیشنهاد کاربردی
ب رای بهرهگیری از نتایج پژوهش در بخشهای مختلف سازمان صداوسیما ارائه شده است.

واژگان کلیدی :همگ رایی رسانهای ،رسانههای اجتماعی ،محتوای کاربرمحور ،سیاستگذاری

رسانهای ،تلویزیون

مقدمه و بیان مسئله

با پیشرفت فناوری اطالعات و گسترش رسانههای اجتماعی ،در سالهای اخیر سلطه
رسانههای جمعی مانند تلویزیون بر دنیای ارتباطات از بین رفته است .هرچند در میان
رسانههای جمعی تلویزیون همچنان رسانه مسلط است؛ اما این رسانه تغیی رات بسیاری
داشته و امروزه به رسانه ترکی بکننده روشهای پخش سریع و پخش محدود بدل شده
است (کاستلز.)153 :1393 ،
در عصری که «تلویزیون پس از همگ رایی »1نامیده شده است (جاکوبویچ،)2010 ،2
شیوههای تعامل و همگ رایی تلویزیون با رسانههای اجتماعی جدید یکی از مهمترین مسائل
بهحساب م یآید .تلویزیون در این عصر تغیی رات جدی نسبت به مدل سنتی داشته و
همچنین تداومها و شباهتهای چشمگیری با تلویزیون به مفهوم کالسیک آن دارد .ضرورت
توجه به مخاطب از جمله این تداومهاست؛ اما رشد بسیار مخاطبان و تعریف آنها در قالب
«کارب ران» دارای قدرت تعامل باال از جمله تفاوتهاست.
محتوای تولیدشده کارب ران در رسانههای اجتماعی که حاصل گسترش وب  2است،
بهاصطالح «محتوای کاربرمحور »3نامیده م یشود و رشد آن یکی از مهمترین روندهای
حوزه ارتباطات در سالهای اخیر بوده است .شناسایی و اولویتبندی روشهای همگ رایی
تلویزیون با این نوع محتوا ب رای استفاده سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ای ران موضوع
مورد توجه این پژوهش است.
حجم چشمگیر «محتوای کاربرمحور» که در هر لحظه در فضای مجازی تولید م یشود
1. Television A.C. = Television After Convergence
2. Jakubowicz
3. UGC
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آنچنان افزایش یافته که هیچ سازمان رسانهای نم یتواند نسبت به آن ب یتفاوت باشد .در
نگاه اول ممکن است این حجم از محتوا ب رای سازمان رسانهای که تا پی شازاین انحصار تولید
و توزیع محتوای تصویری کشور را در اختیار داشت تهدید به نظر برسد .واقعیت آن است که
نهفقط سازمان صداوسیما ،بلکه تمامی سازمانهای رسانهای گرداننده رسانههای جریان اصلی
در س راسر دنیا ،با گسترش رسانههای اجتماعی و همگانی شدن تولید و توزیع محتوا در قالب
محتوای کاربرمحور ،جایگاه سابق خود و برخی انحصارها را از دست دادهاند.
با وجود این آنچه م یتواند موجب بازیابی نقش سازمان صداوسیما همانند بسیاری
از رسانههای جریان اصلی دنیا در ش رایط موجود شود ،فهم تحوالت رسانهای پشت سر
گذاشتهشده و پذیرش جایگاه جدید مخاطب در قالب کاربر است .لزوم حرکت در مسیر
همگ رایی تلویزیون و توجه به محتوای کاربرمحور از همین طرح مسئله به دست م یآید.
در این مقاله در گام اول با مرور منابع و تج ربههای پیشین و دریافت دیدگاه خبرگان،
روشهای همگ رایی تلویزیون و محتوای کاربرمحور استخ راج و در قالب فهرستی کاربردی
ارائه شد .از آنجایی که تاکنون روشهای زیادی ب رای حرکت در مسیر همگ رایی تاکنون
مورد توجه ق رار گرفته ،اولویتبندی چنین فهرستی نیز اهمیت دارد و از همین رو است که
قدم بعدی اولویتبندی فهرست روشهای همگ رایی با استفاده از معیارهای تصمی مگیری
است .در این مقاله از روشهای تحلیل چندمعیاره و نرمافزارهای تخصصی مرتبط با آن
استفاده شد؛ چ را که امکان لحاظ کردن معیارهای متعدد و متفاوت را در این اولویتبندی
ف راهم م یکند.
هدفها و سؤالهای پژوهش

هدف اصلی تحقیق انتخاب مناسبترین روشهای همگ رایی تلویزیون و محتوای

کاربرمحور است که سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ای ران م یتواند از آنها بهره
بگیرد .نتایج پژوهش مشخص خواهد کرد که بر اساس معیارهای متفاوت :صداوسیما بهتر
است بر کدام روشهای همگ رایی تمرکز کند.
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سؤال اصلی :مناسبترین روشهای همگ رایی تلویزیون با محتوای کاربرمحور که

سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ای ران م یتواند از آنها بهره بگیرد کدامند؟
سؤاالت فرعی:
ـ روشهای همگ رایی تلویزیون با محتوای کاربرمحور کدامند؟

ـ با توجه به معیارهای سازمان صداوسیما ،اولویتبندی روشهای همگ رایی چگونه است؟
محتوای کاربرمحور
سروی سهای وب هوشمند که بر اساس فناوریهای جدید بنا شدهاند کارب ران را قادر

م یسازند که محتوای رسانهای منتشر کنند و با یکدیگر به تعامل بپردازند .محتوای

تولیدشده کارب ران در منابع علمی با عناوین مختلفی نامگذاری شده که محتوای کاربرمحور

یکی از مصطلحترین آنهاست (ناب و سهل .)۲۰۱۶ ،محتوای کاربرمحور ،شامل هر نوع

محتوایی است که کارب ران در فضای مجازی تولید م یکنند که خود مشتمل بر گونههای
متفاوتی است .این اصطالح ترجمهای از  User-Generated Contentاست و در زبان

فارسی به موارد دیگری نیز ترجمه شده است :محتوای تولیدی کارب ران ،محتوای تولید

کاربر ،محتوای کاربر ساخت ،محتوای تولیدشده کارب ر.

محتوای کاربرمحور ،در سالهای اخیر موضوع پژوهشهای مختلفی بوده و محققان
از وجوه مختلف به آن توجه کردهاند .محتوایی که کارب ران در اینت رنت تولید م یکنند ،از
مطبوعات (بهعنوان نمونه ن.ک .ناه ،یاماموتو ،چانگ و زرچر )2015 ،تا بازاریابی (بهعنوان
نمونه ن.ک .لنز ،گلدنبرگ ،شاپی را و استال )2019 ،1و از گردشگری (بهعنوان نمونه ن.ک.
جین و شو )2018 ،2تا آگه یهای تبلیغاتی (بهعنوان نمونه ن.ک .گرهارد )2017 ،3مورد توجه
پژوهشگ ران بوده است .در این پژوهش شیوه همگ رایی محتوای کاربرمحور با رسانههای
جریان اصلی با تأکید بر تلویزیون مدنظر ماست .از جمله سادهترین تقسی مبندیهای انواع
1. Lanz, Goldenberg, Shapira, Stahl
2. Jin, Xu
3. Gerhards
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محتوای کاربرمحور در گزارش کاگنی زنت ( )2012ارائه شده است .در این گزارش به چهار
گونه متن کوتاه ،متن بلند ،چندرسانهای و غیره اشاره شده است (جدول .)1
جدول 1ـ انواع محتوای کاربرمحور

1

متن کوتاه

متن بلند

چندرسانهای

غیره

پستها

وبالگها

ویدئو

پروفایل و تماس کاربر

توییتها

ویکی

صدا  /پادکستها

چکاینها1ی مبتنی
بر مکان

پیامک  /پیامهای
متنی /چترومها

فرومهای بحث /
پرسش و پاسخ

تصاویر

محتوای بازی

کامنتها  /بازخوردها  /مرورهای محصوالت  /محتوای فعالشده با
2
فلش
سرویسها
الیکها

نظرسنجیها

اسکات )2009( 2در دستورالعملی که با حمایت یونسکو ب رای استفاده از محتوای
کاربرمحور منتشر شده است به پنج دسته از انواع این محتوا اشاره م یکند .محتوای خبری
تولیدشده کارب ران ،دیدگاه مخاطبان ،محتوای مبتنی بر همکاری ،روزنامهنگاری تعاملی و
سایر انواع محتوای غیرخبری این پنج نوع را شامل م یشود .در ادامه همین روند در پژوهش
دیگری واردل و ویلیامز )2011( 3شیوههای بهکارگیری محتوای کاربرمحور را بهطور خاص
در بی.بی.سی مطالعه و به یک گونهشناسی از انواع این محتوا دست پیدا کردهاند .بر این
اساس انواع محتوای تولیدی از سوی کارب ران بر هفت گونه است :اخبار خام مخاطبان،4
داستانهای خبری مخاطبان ،محتوای مبتنی بر همکاری ،تج ربههای مخاطبان ،محتوای
غیرخبری مخاطبان ،دیدگاه مخاطبان و روزنامهنگاری شبکهای .هر کدام از این موارد
بهعنوان نوعی از محتوای تولیدشده کارب ران در بی.بی.سی مورداستفاده هستند (واردل و
1. Chech-ine
2. Scott
3. Wardle, Williams
4. Audience news footage
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ویلیامز .)2011 ،واردل با بهرهگیری از تج ربه مطالعه بی.بی.سی با همکارانش چند سال بعد
مطالعه جامعتری در زمینه بهرهگیری شبکههای تلویزیونی از محتوای کاربرمحور را دنبال
کرد (واردل ،داب رلی و بارون.)2014 ،
جدول 2ـ نقش انواع مطالب مخاطبان در بی.بی.سی (واردل و ویلیامز.)789 :2011 ،
ردیف

نوع مطالب مخاطب

نقشی که مطالب در بی.بی.سی
ایفا کردهاند

1

اخبار خام مخاطبان

تولید گزارشهای خبری از طریق فیلمهای
خام مربوط به اخبار

2

داستانهای خبری مخاطبان

تولید گزارشهای خبری از نکات برجسته

3

محتوای مبتنی بر همکاری

توانمندسازی مخاطب و توسعه مهارت
تقویت ارتباط با محتوای غیرخبری مخاطبان
(داستانهای دیجیتالی ،قطعات ویدیویی)

4

تجربههای مخاطبان

یافتن اطالعات بافتاری ،تهیه منابع برای
نقلقولها ،پیدا کردن مهمان برای برنامهها

5

محتوای غیر-خبری مخاطبان

محتوای غیرخبری (بهعنوانمثال تصاویری از
آبوه وا که قابلاستفاده در مجلههای خبری باشد)

6

دیدگاه مخاطبان

ایجاد فضای بحث و مناظره (در صفحههای
پیام و در برنامههای تماس رادیویی)

7

روزنامهنگاری شبکهای

تقویت ارتباط با مخاطب ،از طریق ایجاد پیوند
با جوامع متخصص و مستقر در وب
ایجاد فضایی ب رای بحث و مناظرههای عمومی
(و بازتاب این دیدگاهها در خروجی فعالیت
روزنامهنگارانه)

به همین ت رتیب مطالعات ف راوانی در این حوزه انجام و گونهشناس یهای متفاوتی ارائه شده

است .در یکی از جامعترین و جدیدترین گونهشناس یهای موجود اسپایریدو با بهرهگیری از

دیدگاه واردل ،ویلیامز ،هرمیدا و دیگ ران ابزارهای مشارکت مخاطبان در رسانههای جریان اصلی را
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در قالب هفت دسته ق رار م یدهد (اسپایریدو .)۲۰۱۸ ،1رتب هبندی محتوا ،نظرسنج یها ،همرسانی

از طریق شبکههای اجتماعی ،محتوای خام مخاطبان در قالب مطالب صوتی -بصری ،محتوای
مبتنی بر همکاری (بهعنوانمثال مشارکت در سؤاالت مصاحبه) ،کامنتها ،تاالرهای بحث و
گفتوگو ،ارسال مقاله و وبالگهای شهروندی انواع ابزارهای مدنظر او هستند.

جدول 3ـ ابزارهای مشارکت مخاطبان در رسانههای جریان اصلی (اسپایریدو)۲۰۱۸ ،
ردیف

ابزار مشارکت

توضیحات

1

رتبهبندی محتوا

رتبهبندی محتوا با استفاده از سیستم رتبهبندی تعیینشده
از سوی سازمان رسانهای

2

نظرسنجیها

سؤاالتیکه خبرنگاران مطرح میکنند و کاربران در چارچوب
از پیش تعیینشده پاسخ میدهند .این نظرسنجیها بازخورد
فوری و قابلسنجش را در اختیار کاربران قرار میدهد

3

همرسانی از طریق
شبکههای اجتماعی

تدارک دکمههایی که امکان همرسانی مطالب در
شبکههای اجتماعی مختلف را فراهم میکند

محتوای خام مخاطبان در
4
قالب مطالب صوتی -بصری
5
6
7
8
9

ارسال مطالب صوتی -بصری

محتوای مبتنی بر همکاری
(بهعنوانمثال مشارکت در تهیه مطالب از طریق همکاری کاربران و متخصصان
سؤاالت مصاحبه)
کامنتها

دیدگاههای مربوط به مطالب خبری که معمو ًال از طریق
فرم انتهای صفحه وب ارسال میشود

 بحثهایی که ت خبرنگاران هدایت میکنند.تاالرهای بحث و گفتوگو  -مکانهایی که خوانندگان م یتوانند در مباحث و مناظرههای
آنالین شرکت کنند
ارسال مقاله
وبالگهای شهروندی

ارسال مطالب متنی
وبالگهایی که کاربران ایجاد کرده و در وبسایتهای
خبری میزبانی شدهاند
1. Spyridou
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پیشینة پژوهش

مطالعات پیشین از چند زاویه مرتبط با پژوهش حاضر است .مسئله مصرف رسانهای
یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران بوده است .پژوهش بصیریان جهرمی ،خانیکی
و ذکایی ( )۱۳۹۲نشان داده است بین سیاستهای سازمان صداوسیما در بهکارگیری
شبکههای اجتماعی و به بیان اخص فیسبوک ،در مواردی تفاوت وجود دارد؛ اما در مقابل،
نگرش افراد مشهور (خبرنگار ،مجری و گوینده) و فعال در شبکه اجتماعی فیسبوک،
نسبت به استفاده از آن منفی نیست که نشاندهنده تعامل با سایر کاربران عضو در این
رسانه اجتماعی است .پژوهش کوهی و ساداتی ( )۱۳۹۲نیز نشان داده؛ میزان استفاده از
شبکههای اجتماعی ،تا حدی زمان تماشای تلویزیون را کاهش داده اما نتوانسته است با
رسانههای چاپی ،سینما ،وبالگنویسی ،رایانامه و وبگردی رابطه معناداری برقرار کند.
به گفته نویسندگان نتایج این مطالعه قادر به تأیید نظریه جایگزینی در رابطه شبکههای
اجتماعی با دیگر رسانهها نیست و به نظر میرسد همانگونه که نظریه همگ رایی رسانهای
پیشنهاد م یکند ،بهتر است تأثیر رسانههای جدید را در نوع تعامل آنها با یکدیگر و
فرهنگ کارب ران در نحوه مصرف این رسانهها جس توجو کرد ،نه تأثیر در می زان مصرف.
جهانشاهی ( )۱۳۹۴با مرور راهبردهای سازمانهای خبری مطرح جهان چنین نتیجهگیری
کرده است که راهبرد رسانههای اجتماعی به بخشی جدی و اجتنابناپذیر در مدیریت
سازمانهای خبری تبدیل شده است .یافتههای تحقیقات متعدد حاکی از آن است که بقا و
رقابت در مختصات در حال ظهور صنعت رسانه ،مستلزم ط راحی و تدوین راهبرد رسانههای
اجتماعی است .پژوهش او نشان داده که چ را و چگونه برخی سازمانهای خبری پیشرو جهان
وارد این فضای تازه شدهاند.
برخی پژوهشها نیز استفاده عملیاتی ب رنامههای تلویزیونی از رسانههای اجتماعی
را بهصورت موردی مطالعه کردهاند .در پژوهش موالیی و کتابدار ( )۱۳۹۲انواع رسانههای
اجتماعی و رابطة آنها با  ۱۱سطح روزنامهنگاری شهروندی مورد توجه بوده است .نتایج نشان
م یدهد چگونه انواع مختلف رسانههای اجتماعی م یتوانند بهعنوان ابزارهایی در ف رایند
روزنامهنگاری شهروندی بهکار گرفته شوند .نقش تعاملی رسانهها و شبکههای اجتماعی در
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بهکارگیری فرصتهای روزنامهنگاری شهروندی ب رای تلویزیون در صداوسیمای جمهوری اسالمی
و دو شبکه ماهوارهای بی.بی.سی فارسی و منوتو مقایسه شده است .مطالعه پوری و
عنایتی ( )۱۳۹۳نیز با بررسی همگ رایی رسانة ملی و شبکة تلویزیونی ب ی.ب ی.سی فارسی با شبکة
اجتماعی فی سبوک به دنبال تعیین می زان استفادة مجریان رسانة ملی و بی.بی.سی
فارسی از ظرفیت این شبکههای اجتماعی در جریانسازی و جهتدهی افکار عمومی بوده
است .اسمعیلیان ( )۱۳۹۴نیز نحوه استفاده از تولیدات مردمی و رسانههای اجتماعی در
حوزه خبر را در بی.بی.سی مطالعه کرده است.
در میان منابع غیرفارسی هم پژوهشهای پرشماری با محوریت محتوای کاربرمحور
انجام شده است که به چند مورد از مرتب طترین آنها اشاره م یکنیم .جانستون)2016( 1
استفاده شبکه بی.بی.سی از محتوای کاربرمحور در جریان پوشش تحوالت جنگ سوریه
را تحلیل کرده است .در این پژوهش از روشهای کمی و کیفی بهصورت همزمان استفاده
شده است ۲۷۳ .خبر مرتبط با سوریه پخش شده از شبکه تلویزیونی بی.بی.سی جهانی
از سالهای  2011تا  2014انتخاب و تحلیل شده است .تحلیل اسناد و دستورالعملهای
م ربوط به فعالیت در بی.بی.سی ،مردمنگاری اتاق خبر و انجام  ۲۰مصاحبه با عوامل
تولید و بخش تلویزیونی بی.بی.سی دیگر روشهای بهکاربرده شده بودهاند .نتایج نشان
داد بی.بی.سی در این بازه زمانی بهتناوب از محتوای کاربرمحور در اخبار و گزارشهای
م ربوط به سوریه استفاده کرده است و این استفاده زمانی بوده که دسترسی به خب رنگاران
حرفهای مقدور نبوده و یا خب رنگارانی که در منطقه بودهاند به دالیلی امکان برق راری ارتباط
و پوشش رویدادها را نداشتهاند .دغدغههای م ربوط به صحت محتوای کاربرمحور و تحوالت
نقش خب رنگاران از دیگر موضوعات مورد توجه این پژوهش بوده است.
مطالعه مقایس های بهکارگیری محتوای کاربرمحور در الجزیره انگلیسی ،ف رانس 24
انگلیسی ،راشا تودی ،سی.ان.ان بی نالمللی و الع ربیه از دیگر پژوهشهای شاخص در این
حوزه است .در این پژوهش تحلیل محتوای  571ویدئوی منتشرشده در کانال یوتیوب این
شبکههای تلویزیونی با بهرهگیری از نظریه دروازهبانی انجام شده است .نتایج نشان داد
1. Johnston
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کمتر از  20درصد از این ویدئوها دارای محتوای کاربرمحور بودهاند (الناشمی ،نورث ،بلوم،
کلیری.)2017 ،1
روش پژوهش

در این پژوهش از چند روش ب رای م راحل مختلف استفاده شده است .نخستین
مرحله مطالعات کتابخانهای ب رای شناسایی روشها و معیارها بود .در گام بعد روشهای
شناسای یشده با مصاحب ههای تخصصی اصالح و اعتباریابی شد .پ سازآن به س راغ روشهای
تصمی مگیری چندمعیاره رفتیم .زمانی که گزینههای متفاوتی پیش روی ماست و چندین
مالک ب رای انتخاب از بین گزینهها مدنظر داریم از روشهای «تحلیل تصمیم چندمعیاره»2
یا بهعبارتدیگر «تصمی مگیری چندمعیاره »3استفاده م یکنیم .در همة روشهای کالسیک
تحلیل تصمی مگیری ،اساس روش فهرست مبتنی بر گزینهها و معیارها و امتیازدهی به
گزینهها در ارتباط با معیارهاست.
شکل 1ـ نمونه فرایند سادهشده اجرای روش تحلیل چندمعیاره

شکل ( )1درخت سلسلهم راتبی سادهای را تصویر م یکند که مبنای این روش است .بر
1. Al Nashmi, North, Bloom, Cleary
)2. Multiple-criteria decision analysis (MCDA
)3. Multiple-criteria decision-making (MCDM
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این اساس اگر چهار روش همگ رایی تلویزیون و محتوای کاربرمحور  Aتا  Dشناسای یشده
باشند و سه معیار ب رای انتخاب بین آنها داشته باشیم ساختاری شبیه به شکل ()1
ایجاد م یشود .بالطبع در دنیای واقعی تعداد گزینهها و معیارها بیشتر از این است ،اما
بر اساس پژوهش حاضر این موارد مشخص شده است .با لحاظ کردن وزن هر معیار و
بهرهگیری از نرمافزار محاسبات م ربوط به این روشانجام شد .روشهای تحلیل تصمیم
چندمعیاره شامل خانوادهای از روشهاست که ما در این پژوهش از روش «ف رایند
سلسلهم راتبی» استفاده خواهیم کرد .در این روش معیارها و گزینههای تصمیم را در
اختیار داریم .ب رای این نوع تحلیل ،مقایس ههای زوجی انجام م یشود .بعد از پر کردن
ماتریس مقایس ههای زوجی نرخ ناسازگاری و وزن معیارها به دست م یآید .در این ف رایند
م یتوان از نرمافزارهای زیادی استفاده کرد که ما در این تحقیق از نرمافزار «اکسپرت
چویس »1بهره م یگیریم.
بر اساس دستورالعملهای این نرمافزار ،مقیاس امتیازدهی  9درجهای وجود دارد
که بر اساس آن مقایس ههای زوجی انجام م یشود (جدول  .)4این مقیاس را نخستین
بار توماس ساعتی  2مبدع روش «تحلیل سلسلهم راتبی» معرفی کرد و مبنای ساخت
پرسشنامه مقایس ههای زوجی بین معیارها و گزینهها ق رار م یگیرد .نتایج بهدستآمده
از پرسشنامه به ماتریس تبدیل و تحلیل ماتریس به کمک نرمافزار انجام م یشود.

1. Expert Choice
2. Thomas L. Saaty
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جدول 4ـ مقیاس امتیازدهی  ۹درج های
ارزش

توضیح

وضعیت مقایسه  iنسبت به j

۱

ترجیح یکسان

Equally
Preferred

شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارد و یا
ارجحیتی نسبت به هم ندارند.

۳

کمی مرجح

Moderately
Preferred

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر
است.

۵

خیلی مرجح

Strongly
Preferred

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.

۷

Very strongly
خیلی زیاد مرجح
Preferred

۹

کام ً
ال مرجح

۲-۴-۶

بینابین

Extremely
Preferred

گزینه  iدارای ارجحیت خیلی بیشتری ازj
است.
گزینه  iاز  jمطلق ًا مهمتر و قابلمقایسه با j
نیست.

ارزشهای بینابین را نشان میدهد مث ً
ال ،۸
 Intermediateبیانگر اهمیتی زیادتر از  ۷و پایینتر از  ۹برای
 iاست.

یافتههای پژوهش
بخش اول :روشهای همگرایی تلویزیون و محتوای کاربرمحور

با در نظر گرفتن مجموع نظریهها و پژوهشهای مرتبط و همچنین مشاهدات
تج ربههای شبکههای تلویزیونی ،انواع روشهای همگ رایی تلویزیون و محتوای کاربرمحور را
در قالب دستهبندی زیر که مشتمل بر پنج روش استفاده عمده است پیشنهاد م یکنیم:
بازخورد ،سوژهیابی ،محتوایابی و جمعسپاری ،افکارسنجی .این دستهبندی در پنج جلسه
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تخصصی با حضور مدی ران و خبرگان بخشهای مختلف صداوسیما به بحث و تبادلنظر
گذاشته شد .نتایج پس از اعتبارسنجی و تصحیحات الزم بر مبنای دیدگاه این خبرگان
ارائه شده است .در هر بخش به اختصار امکانهایی که استفاده از محتوای کاربرمحور
م یتواند در اختیار تلویزیون ق رار دهد مرور شده است.

بازخورد :در هر ف رایند ارتباطی عالوه بر دو طرف اصلی پیام یعنی پیامدهنده و پیامگی رنده

و همچنین پیام ،عامل مهم دیگری نیز وجود دارد که «بازگشت پیام یا عک سالعمل پیام
گی رندگان» است (معتمدنژاد )45 :1383 ،که «بازخورد »1نامیده م یشود .دریافت بازخوردهای
مخاطب درباره ب رنامههای رسانه از جمله قدیم یترین دغدغههای اصحاب رسانه از گذشته
بوده است.
محتوای کاربرمحور بهعنوان بازخورد مخاطبان از مسیرهای متفاوتی م یتواند در اختیار
رسانه ق رار گیرد .شیوههای سنتی دریافت دیدگاه مانند تلفن ،پیامک ،رایانامه و غیره ،دریافت
دیدگاه از طریق بخش کامنت در صفحات وب و دریافت دیدگاه ،الیکها و سایر ابزارهای
ِابزار واکنش مخاطبان از طریق صفحات و پروفایلها در رسانههای اجتماعی از جمله این
موارد هستند .بازخوردهای دریافتی عالوه بر اینکه رسانه را از دیدگاه مخاطبان آگاه م یکند،
م یتواند بهعنوان یک فرآورده محتوایی جدید استفاده شود .بخشهایی بهمنظور انعکاس
دیدگاه مخاطبان تا پیشاز این نیز در برخی ب رنامههای تلویزیونی در نظر گرفته م یشد و
اکنون در فضای جدید بهعنوان نمونه م یتوان به بازخوردهای زنده مخاطبان (مانند تویی تها)
در قالب زی رنویس ب رنامههای تلویزیونی اشاره کرد.

سوژهیابی :محتوایی که کارب ران منتشر م یکنند م یتواند منبع خوبی ب رای پیدا کردن

سوژههای بهروز و جذاب باشد .به شکل سنتی الزم بود روزنامهنگاران فعالی تهای میدانی
گستردهای ب رای پیدا کردن سوژههای منعک سکننده دغدغههای مخاطبان داشته باشند.
با گسترش محتوای کاربرمحور ،شهروندان در مورد موضوعات مختلف از جمله دغدغههای
روزانهشان در بسترهای مجازی بهخصوص رسانههای اجتماعی م ینویسند و یا تصاویر و
ویدئوهای مرتبط منتشر م یکنند و این منبع خوبی ب رای روزنامهنگاران بهشمار م یآید.
1. Feedback
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این کاربرد محتوای کاربرمحور بیش از هر چیز به کار تحریریه رسانه م یآید .تحریریه
بخشهای خبری تلویزیون بهخصوص م یتوانند با دنبال کردن صفحات منابع خبری در
رسانههای اجتماعی ،دنبال کردن صفحات اینفلوئنسرها در رسانههای اجتماعی و رجوع به
بخش ت رندهای رسانههای اجتماعی مانند توییتر ،سوژههای مناسبی ب رای تهیه ب رنامهها و
بستههای تلویزیونی پیدا کنند.

محتوایابی :گاهی سوژه ساخت ب رنامه از مسیر دیگری از پیش مشخ صشده و از

محتوای کاربرمحور بهعنوان یکی از منابع اصلی ب رای تأمین بخشهای مختلف ب رنامه
استفاده م یشود .در این کاربرد ،محتوای کاربرمحور در قالبهای مختلف م یتواند در کنار
محتوای تولیدشده حرفهای ق رار گیرد و مکمل آن باشد .محتوای مناسبی که قابلیت
نمایش در رسانه جریان اصلی را داشته باشد م یتواند در فرمتهای مختلفی باشد .بالطبع
مناسبترین فرمتهای محتوایی ب رای نمایش در تلویزیون ویدئو و عکس هستند .تحریریه
م یتواند با جس توجو در ویدئوهای تولیدشده کارب ران در جماعتهای محتوایی ویدئومحور
مانند یوتیوب و آپارات و سایر رسانههای اجتماعی که قابلیت انتشار و انتقال ویدئو دارند
مانند اینستاگ رام ،توییتر و تلگ رام محتوای مکمل ب رای ب رنامهاش را پیدا کند .به همین
ترتیب عک سهایی که شهروندان در انواع رسانههای اجتماعی با قابلیت همرسانی عکس
منتشر م یکنند و متنهای آنها نیز م یتواند استفاده شود.

جمعسپاری :اصطالح جمعسپاری 1از ترکیب دو کلمه «جمع» و «برونسپاری»

انجام شده است .معنای این ترکیب برونسپاری موضوعی به یک جمع است .در این نوع
برونسپاری ،هدف یک شرکت یا شخص یا اشخاص مشخص و محدود نیست ،بلکه جمع
گستردهای از اف راد مخاطب ق رار م یگی رند که ممکن است بسیاری از آنها ناشناخته باشند.
شبکههای تلویزیونی م یتوانند از این مسیر ،حجم چشمگیری از محتوای کاربرمحور را
در اختیار داشته باشند .بدین منظور ف راخوان تهیه و ارسال محتوا از طرف شبکههای
تلویزیونی در چارچوب اهداف از پیش تعیی نشده مشخص و منتشر م یشود .هدف این
ف راخوان مخاطبان گسترده رسانه هستند که اقدام به تولید گونههای مختلف محتوا
1. Crowdsourcing
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خواهند کرد .محتوای کاربرمحور که با مختصات مورد نظر رسانه جریان اصلی که در
اینجا تلویزیون است ،تهی هشده از طریق ابزارهای تعریفشده ارسال م یشود که م یتواند
رسانههای اجتماعی باشد .با محوریت جمعسپاری ایدههای پرشمار دیگری نیز طرحشدنی
است .از جمله م یتوان به برگزاری جشنوارههای تولید محتوای شهروندی بهصورت موردی،
دورهای و دائمی بر اساس نیازهای محتوایی سازمان اشاره کرد که م یتواند بهطور مستقیم
از طرف صداوسیما برگزار شود و یا سازمان حامی آنها باشد .همچنین ایجاد سامانه دائمی
تولید و عرضه محتوا از سوی شهروندان بر اساس نیاز سازمان در قالب یک وبسایت
بهطوریکه شهروندان از حضور و فعالی تشان در این سامانه با دریافت مشوقهایی بهره
ب رند از جمله دیگر ایدههای قابلطرح ذیل محور جمعسپاری است.

افکارسنجی :افکار عمومی بهعنوان پدیدهای جمعی و ف رایندی ارتباطی (الزار)79 :1380 ،

همواره مورد توجه رسانهها بوده است .رسانهها سالهاست به شکل سنتی از انواع روشهای
پژوهشی پیمایشی ب رای افکارسنجی استفاده م یکنند .در این شیوهها پرسش از مخاطبان
که از طریق ابزارهایی مانند مصاحبه و پرسشنامه انجام م یشود شیوه اصلی گردآوری
اطالعات است .چنین پیمایشهایی را م یتواند در محیط آنالین نیز انجام داد .بهخصوص
نظرسنج یهای کوتاه با سؤاالت محدود و گاهی حتی با یک سؤال در رسانههای اجتماعی،
ابزار جدیدی ب رای سنجش افکار مخاطبان است .اما ف راتر از این امکان با رشد محتوای
کاربرمحور ،شیوه جدیدی ب رای افکارسنجی پدیده آمده است .مجموع محتواهایی که
کارب ران در رسانههای اجتماعی تولید م یکنند حجم بسیار باالیی دارد .حجم این دادهها
آنقدر باالست که در مقابل دادههای کوچک ،به آنها «کالنداده »1گفته م یشود .تحلیل
این کالن دادهها که از طریق دانش دادهکاوی 2انجام م یشود ،ابزار جدیدی ب رای سنجش
افکار بهحساب م یآید .بهعبارتدیگر یکی از روشهای بهکارگیری محتوای کاربرمحور ب رای
تلویزیون ،تحلیل حجم باالیی از این محتوا در قالب کالنداده است .برخی معتقدند این
شیوه تحلیل مخاطبان دارای محاسن بسیاری نسبت به روشهای پیمایشی سنتی است.
1. Big Data
2. Data Mining
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از جمله اینکه برخالف روش پیمایشی که ممکن بود مخاطب در پاسخ پرسشهای ما
صداقت الزم را به خرج ندهد ،با تحلیل دادههای جدیدی م یتوان پرده از دروغهای مردم
برداشت (استفنر و ویتز )151 :1398 ،و دیدگاه آنها را دقی قتر در اختیار داشت.
معیارهای سازمان صداوسیما در انتخاب روشها

بر اساس دستورالعملی که در مرکز نظارت و ارزیابی معاونت پژوهش ،ب رنامهریزی و
نظارت سازمان صداوسیما تهیه و تدوین شده ،شاخ صهای محتوایی سازمان صداوسیما
در فضای مجازی حول پنج محور مشخ صشده است .این شاخ صها با همت مدیریت
نظارت بر فضای مجازی استخ راج شده که پس از طی کردن م راحل اصالح و تأیید بهعنوان
دستورالعمل اج رایی در اختیار واحدهای تولیدی سازمان ق رار گرفته است .بر این اساس
واحدهای تولیدی سازمان صداوسیما ملزم به رعایت پنج گروه شاخص منافع ملی ،اصول
و ارزشهای اخالقی (فردی و گروهی) ،مبانی دینی ،امیدآفرینی و آگاه یبخشی هستند.
این شاخ صها بهعنوان معیارهای سازمان صداوسیما در انتخاب روشها در این پژوهش
مبنای عمل ق رار دارند.
بخش دوم :تحلیل سلسلهمراتبی روشها و معیارها

با در نظر گرفتن پنج روش همگ رایی و پنج معیار که در بخشهای پیش معرفی
شدند ،به س راغ اولویتبندی آنها رفتیم .در قالب یک پنل با حضور سه نفر از خبرگان ابتدا
وزندهی و رتب هبندی معیارها انجام شد ،سپس اولویتبندی روشها بر اساس هر معیار
مورد توجه ق رار گرفت و در انتها اولویتبندی نهایی به دست آمد.
وزندهی معیارها

در قدم اول الزم بود تا وزن معیارها سنجیده شود؛ چ را که پنج معیار معرف یشده ارزش
و وزن یکسان در تصمی مگیری ندارند .ب رای مشخص کردن وزن آنها مقایس ههای زوجی
بین معیارها انجام و ماتریس آن بر اساس پرسشنامه تشکیل شد .در این ماتریس بین
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هر دو معیار مقایسه دو به دو با بهرهگیری از اعداد  1تا  9انجام شد .در این شیوه عدد 1
نشاندهنده ب رابری اهمیت ،عدد  3نشاندهنده ترجیح متوسط ،عدد  5نشاندهنده ترجیح
قوی ،عدد  7نشاندهنده ترجیح خیلی قوی ،عدد  9نشاندهنده حداکثر ترجیح و اعداد
بین این مقادیر نشاندهنده شدت بینابینی هستند.
پس از تکمیل ماتریس با استفاده از نرمافزار ،نرخ ناسازگاری آن را محاسبه م یکنیم که
در اینجا ب رابر با  0.04است .نرخ ناسازگاری به مفهوم می زان سازگاری قضاوتهای دو به دو
با یکدیگر است و بهنوعی دقت و تطابق مجموع قضاوتها را منعکس م یکند که مقدار
مطلوب آن زیر  0/1است (شاوردی و بغدادی .)1388 ،در نتیجه نرخ ناسازگاری ب رای این
ماتریس مطلوب است.
پس از انجام شدن محاسبات ماتریس به کمک نرمافزار ،وزن هر شاخص مطابق با شکل
( )2مشخص م یشود .همانطور که از شکل مشخص است مهمترین معیارها به ترتیب
در جایگاه  1تا  5منافع ملی ،مبانی دینی ،امیدآفرینی ،اصول اخالقی و آگاهی بخشی
هستند .با در نظر گرفتن یک واحد بهعنوان وزن کل ،وزن منافع ملی حدود  41درصد،
مبانی دینی  30درصد ،امیدآفرینی  14درصد ،اصول اخالقی  9درصد و آگاه یبخشی حدود
 6درصد محاسبه شده است.
شکل 2ـ اولوی تبندی معیارها بر اساس تحلیل ماتریس مقایسه زوجی
آگاهي بخشي

0.057

اصول اخالقي
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امیدآفريني
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مباني ديني

0.301

منافع ملي
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0.45

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

پس از مشخص شدن وزن معیارها ،حال به س راغ اولویتبندی روشها م یرویم .در این
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پژوهش پنج معیار متفاوت ب رای تصمی مگیری وجود دارد .بر این اساس پنج اولویتبندی
مستقل بر اساس هر یک از معیارها انجام م یشود .بهعبارتدیگر نخست هر یک از
معیارها را به شکل مستقل مبنای تصمیم ق رار م یدهیم و در انتها این پنج تصمیم را با
کمک نرمافزار یکپارچه م یکنیم تا با دقت باالیی به اولویتبندی نهایی برسیم.
اولوی تبندی روشها بر اساس معیار منافع ملی

بر اساس نتایج مرحله قبل منافع ملی بهعنوان مهمترین معیار شناخته شد و از اینرو
در این مرحله ابتدا اولویتبندی روشها را با در نظر گرفتن این معیار انجام م یدهیم.
بدین منظور پرسشنامه تهیه و تکمیل شد .سپس نتایج بهصورت ماتریس مقایسه زوجی
درآمد .مقدار سازگاری این ماتریس ب رابر با دو صدم ( )0/02به دست آمد که مقدار مطلوبی
بهحساب م یآید و نشان م یدهد در مجموع قضاوتهای خبرگان بر اساس معیار منافع
ملی از دقت درونی باالیی برخوردار بوده است.
شکل 3ـ اولوی تبندی روشهای همگرایی بر اساس شاخص منافع ملی

409
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169

س وژ ه ي ا بي

بازخورد

افک ا ر س ن جي

239
م ح ت وا ي ا بي

جم ع س ﭙ ا ر ي

بر اساس محاسبات ،جدول اولویتبندی روشها هم راه با نمره هر کدام به دست آمد
که در شکل ( )3ترسیم شده است .با صرف در نظر گرفتن معیار منافع ملی ،استفاده از
روش جمعسپاری ب رای همگ رایی بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور باالترین اولویت را دارد.
پساز آن به ترتیب روشهای محتوایابی ،افکارسنجی ،بازخورد و سوژهیابی ق رار م یگی رند.
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اولوی تبندی روشها بر اساس معیار مبانی دینی

بر اساس نتایج مرحله قبل ،مبانی دینی بهعنوان دومین معیار شناخته شد و از اینرو

در این مرحله اولویتبندی روشها را با در نظر گرفتن این معیار انجام م یدهیم .بدین
منظور پرسشنامهای تهیه و تکمیل شد .سپس نتایج بهصورت ماتریس مقایسه زوجی

درآمد .مقدار سازگاری این ماتریس ب رابر با پنجصدم ( )0/05به دست آمد که مقدار مطلوبی

بهحساب م یآید و نشان م یدهد در مجموع قضاوتهای خبرگان بر اساس معیار مبانی
دینی از دقت درونی باالیی برخوردار بوده است.
شکل 4ـ اولوی تبندی روشهای همگرایی بر اساس شاخص مبانی دینی
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بر اساس محاسبات جدول اولویتبندی روشها هم راه با نمره هر کدام به دست آمد که

در شکل ( )4ترسیم شده است .با صرف در نظر گرفتن معیار مبانی دینی ،استفاده از روش

محتوایابی ب رای همگ رایی بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور باالترین اولویت را دارد .پ سازآن
به ترتیب روشهای جمعسپاری ،افکارسنجی ،بازخورد و سوژهیابی ق رار م یگی رند.
اولوی تبندی روشها بر اساس معیار امیدآفرینی

بر اساس نتایج مرحله قبل ،امیدآفرینی بهعنوان سومین معیار شناخته شد و از

اینرو در این مرحله اولویتبندی روشها را با در نظر گرفتن این معیار انجام م یدهیم.

بدین منظور پرسشنامهای تهیه و تکمیل شد .سپس نتایج بهصورت ماتریس مقایسه

زوجی درآمد .مقدار سازگاری این ماتریس ب رابر با دو صدم ( )0/02به دست آمد که مقدار
مطلوبی بهحساب م یآید و نشان م یدهد در مجموع قضاوتهای خبرگان بر اساس معیار
امیدآفرینی از دقت درونی باالیی برخوردار بوده است.
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شکل 5ـ اولوی تبندی روشهای همگرایی بر اساس شاخص امیدآفرینی
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بر اساس محاسبات ،جدول اولویتبندی روشها هم راه با نمره هر کدام به دست آمد
که در شکل ( )5ترسیم شده است .با صرف در نظر گرفتن معیار امیدآفرینی ،استفاده از
روش جمعسپاری ب رای همگ رایی بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور باالترین اولویت را دارد.
پ سازآن به ترتیب روشهای محتوایابی ،بازخورد ،افکارسنجی ،سوژهیابی ق رار م یگی رند.
اولوی تبندی روشها بر اساس معیار اصول اخالقی

بر اساس نتایج مرحله قبل ،اصول اخالقی بهعنوان چهارمین معیار شناخته شد و از

اینرو در این مرحله اولویتبندی روشها را با در نظر گرفتن این معیار انجام م یدهیم.

بدین منظور پرسشنامهای تهیه و تکمیل شد .سپس نتایج بهصورت ماتریس مقایسه
زوجی درآمد .مقدار سازگاری این ماتریس ب رابر با چهار صدم ( )0/04به دست آمد که مقدار

مطلوبی بهحساب م یآید و نشان م یدهد در مجموع قضاوتهای خبرگان بر اساس معیار
اصول اخالقی از دقت درونی باالیی برخوردار بوده است.

شکل 6ـ اولوی تبندی روشهای همگرایی بر اساس شاخص اصول اخالقی
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بر اساس محاسبات جدول اولویتبندی روشها هم راه با نمره هر کدام به دست آمد که
در شکل ( )6ترسیم شده است .با صرف در نظر گرفتن معیار اصول اخالقی ،استفاده از روش
بازخورد ب رای همگ رایی بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور باالترین اولویت را دارد .پ سازآن به
ترتیب روشهای محتوایابی ،جمعسپاری ،افکارسنجی و سوژهیابی ق رار م یگی رند.
اولوی تبندی روشها بر اساس معیار آگاه یبخشی

بر اساس نتایج مرحله قبل ،آگاه یبخشی بهعنوان پنجمین معیار شناخته شد و از
اینرو در این مرحله اولویتبندی روشها را با در نظر گرفتن این معیار انجام م یدهیم.
بدین منظور پرسشنامهای تهیه و تکمیل شد .سپس نتایج بهصورت ماتریس مقایسه
زوجی درآمد .مقدار سازگاری این ماتریس ب رابر با چهار صدم ( )0/04به دست آمد که مقدار
مطلوبی بهحساب م یآید و نشان م یدهد در مجموع قضاوتهای خبرگان بر اساس معیار
آگاه یبخشی از دقت درونی باالیی برخوردار بوده است.
شکل 7ـ اولوی تبندی روشهای همگرایی بر اساس شاخص آگاه یبخشی
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بر اساس محاسبات اولویتبندی روشها هم راه با نمره هر کدام به دست آمد که
در شکل ( )7ترسیم شده است .با صرف در نظر گرفتن معیار آگاه یبخشی ،استفاده
از روش سوژهیابی ب رای همگ رایی بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور باالترین اولویت
را دارد .پ س از آن به ترتیب روشهای افکارسنجی ،بازخورد ،محتوایابی و جمعسپاری
ق رار م یگیرند.
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اولوی تبندی روشها بر اساس هر پنج معیار

بر اساس پنج معیار ،اولویتبندی روشها به شکل مستقل انجام شد .حال با بهرهگیری
از قابلیت یکپارچهسازی نرمافزار اکسپرت چویس ،تحلی لهای مرور شده را با یکدیگر
ترکیب م یکنیم تا نتایج بر اساس پنج مقایسه زوجی در کنار یکدیگر به دست آید.
مقدار سازگاری رتب هبندی نهایی ب رابر با چهار صدم ( )0/04به دست آمد که مقدار مطلوبی
بهحساب م یآید و نشان م یدهد در مجموع قضاوتهای خبرگان بر اساس هر پنج معیار
در کنار هم از دقت درونی باالیی برخوردار بوده است.
شکل 8ـ اولوی تبندی روشهای همگرایی بر اساس هر  5شاخص
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س وژ ه ي ا بي

۱۴۹
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بازخورد

افک ا ر س ن جي

م ح ت وا ي ا بي
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جم ع س ﭙ ا ر ي

در شکل ( )8اولویتبندی نهایی بر اساس هر پنج معیار ترسیم شده است .با در نظر
گرفتن پنج معیار منافع ملی ،اصول اخالقی ،مبانی دینی ،امیدآفرینی و آگاه یبخشی در
کنار هم ،استفاده از روش جمعسپاری ب رای همگ رایی بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور
باالترین اولویت را دارد .پ سازآن به ترتیب روشهای محتوایابی ،افکارسنجی ،بازخورد و
سوژهیابی ق رار م یگی رند.
جمعبندی و نتیجهگیری
هدف اصلی این تحقیق انتخاب مناسبترین روشهای همگ رایی تلویزیون و محتوای
کاربرمحور بود که سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ای ران م یتواند از آنها بهره بگیرد.
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این هدف با طی کردن مسیر روششناسانهای که از ابتدا پی شبین یشده بود در نهایت
محقق شد .نخست با استفاده از مطالعات کتابخانهای و رجوع به خبرگان و کارشناسان
فهرستی از روشهای همگ رایی به دست آمد و این فهرست در قالب پنج گروه روشها
نهایی شد .پنج گروه روشهای همگ رایی تلویزیون و محتوای کاربرمحور عبارت بودند از:
بازخورد ،سوژهیابی ،محتوایابی ،جمعسپاری و افکارسنجی.
ب رای اولویتبندی این روشها از مجموعه خانواده روشهای تصمی مگیری چندمعیاره
یا تحلیل تصمیم چندمعیاره بهره گرفتیم .این روشهای منسجم و ساختارمند به
تصمی مگیری کمک م یکنند تا در ش رایط پیچیده جوانب مختلف موضوعات مرتبط
بررسی شود .مبنای اصلی در اینجا لحاظ کردن معیارهای سازمانی ب رای رسیدن به تصمیم
جامع است.
بر همین اساس بود که بهعنوان معیارهای تصمیم ،از شاخ صهای محتوایی استفاده
شد که ب رای فضای مجازی در مرکز نظارت و ارزیابی معاونت پژوهش ،ب رنامهریزی و نظارت
سازمان صداوسیما تهیه و تدوین شدهاند .بر اساس این شاخ صهای ابالغی ،واحدهای
تولیدی سازمان صداوسیما ملزم به رعایت پنج گروه شاخص منافع ملی ،اصول و ارزشهای
اخالقی (فردی و گروهی) ،مبانی دینی ،امیدآفرینی و آگاه یبخشی هستند.
با به دست آمدن دو فهرست از روشها (حاصلشده از مطالعات کتابخانهای و رجوع به
خبرگان) و معیارها (برگرفته از شاخ صهای محتوایی رسمی سازمان صداوسیما) ،امکان
بهرهگیری از روشهای تصمی مگیری چندمعیاره ف راهم شد.
تحلی لهای این بخش مشخص کرد که با در نظر گرفتن هر کدام از معیارها بهصورت
مستقیم و همچنین با در نظر گرفتن پنج معیار در کنار یکدیگر مهمترین و مناسبترین
روش همگ رایی تلویزیون و محتوای کاربرمحور کدام است .عالوه بر مشخ صکردن اولویت
اول ،فهرست روشهای پنجگانه به ترتیب اهمیت ،با مشخص کردن وزن عددی در هر یک
از این تحلی لها به شکل مستقل در اختیار ق رار گرفت.

بر این اساس مشخص شد که اگر تنها معیار منافع ملی را مدنظر داشته باشیم ،استفاده
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از روش جمعسپاری ب رای همگ رایی بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور باالترین اولویت را

دارد .پ سازآن به ترتیب روشهای محتوایابی ،افکارسنجی ،بازخورد و سوژهیابی ق رار م یگی رند.

درصورت یکه فقط معیار مبانی دینی را لحاظ کنیم ،روش محتوایابی ب رای همگ رایی
بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور باالترین اولویت را دارد .پ سازآن به ترتیب روشهای
جمعسپاری ،افکارسنجی ،بازخورد و سوژهیابی ق رار م یگیرند .زمانی که فقط بخواهیم به
معیار امیدآفرینی توجه کنیم استفاده از روش جمعسپاری ب رای همگ رایی بین تلویزیون
و محتوای کاربرمحور باالترین اولویت را دارد .پ سازآن به ترتیب روشهای محتوایابی،
بازخورد ،افکارسنجی ،سوژهیابی ق رار م یگیرند.
اگر تنها معیار ب رای ما اصول اخالقی باشد ،استفاده از روش بازخورد ب رای همگ رایی
بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور باالترین اولویت را دارد .پ سازآن به ترتیب روشهای
محتوایابی ،جمعسپاری ،افکارسنجی و سوژهیابی ق رار م یگیرند.
در نهایت بر اساس معیار آگاه یبخشی و بدون در نظر گرفتن چهار معیار دیگر ،استفاده
از روش سوژهیابی ب رای همگ رایی بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور باالترین اولویت را دارد.
پ سازآن به ترتیب روشهای افکارسنجی ،بازخورد ،محتوایابی و جمعسپاری ق رار م یگی رند.
جدول 5ـ اولوی تبندی روشهای همگرایی بر اساس هر معیار ب هصورت مستقل
معیار

شاخص
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نتایج اولویتبندی را بر اساس هر یک از پنج معیار به شکل مستقل در جدول ()5
م یبینیم .در جدول ( )5اولویت اول تا سوم مشخص شده و ستون چهارم شاخص ناسازگاری
مقایس ههای زوجی م ربوط به هر تحلیل را گزارش م یکند .مقدار مناسب ب رای این شاخص
زیر یکدهم است .مشاهده م یکنیم که هر پنج عدد ذکرشده در بازه مناسبی ق رار دارند که
نشاندهنده قضاوت با دقت و سازگاری درونی باالی خبرگان است.
اما م یدانیم که تصمیم مناسب لحاظ کردن هر پنج معیار در کنار یکدیگر است ،از
اینرو است که هی چکدام از پنج تحلیلی که بدانها اشاره شد به شکل مستقل نم یتوانند
مورد استناد ق رار گی رند .پسنیاز به ترکیب این پنج تحلیل و لحاظ کردن هر پنج معیار
در کنار یکدیگر است که این جمعبندی با استفاده از دستورات نرمافزاری در روش «تحلیل
ف رایند سلسلهم راتبی» امکانپذیر شده است .در تحلیل نهایی عالوه بر ترکیب این پنج
تحلیل ،وزن معیارها و اولویت آنها نسبت به هم نیز لحاظ م یشود .بر اساس تحلیلی
که ب رای وزندهی معیارها انجام شد و شاخص ناسازگاری چهار صدم ب رای آن گزارش شده
است مهمترین معیارها به ترتیب در جایگاه  1تا ،5؛ منافع ملی ،مبانی دینی ،امیدآفرینی،
اصول اخالقی و آگاهی بخشی هستند .حال در تحلیل نهایی با در نظر گرفتن توأمان پنج
معیار منافع ملی ،اصول اخالقی ،مبانی دینی ،امیدآفرینی و آگاه یبخشی ،استفاده از روش
«جمعسپاری» ب رای همگ رایی بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور باالترین اولویت را دارد.
از مجموعه خانواده روشهای تصمی مگیری چندمعیاره یا تحلیل تصمیم چندمعیاره
م یتوان استفادههای متفاوتی داشت .یکی از کاربردهای این روشها زمانی است که
م یخواهیم بر اساس چند معیار متفاوت ،از بین چند گزینه فقط یکی را انتخاب کنیم.
در اینجا اگر بنا بود فقط یک روش ب رای همگ رایی بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور
انتخاب شود بنابر نتایج ،پاسخ ما «جمعسپاری» بود؛ اما م یدانیم که در خصوص مسئله
این پژوهش چنین محدودیتی وجود ندارد .در واقع با بهرهگیری از نتایج ما به یک فهرست
اولویتبندی شده از  ۱تا  ۵رسیدهایم که پنج روش همگ رایی بین تلویزیون و محتوای
کاربرمحور را بر اساس معیارها به ترتیب ب رای ما مشخص کرده است.
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شکل 9ـ وزن هر یک از روشهای همگرایی بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور

عالوه بر در اختیار داشتن فهرستی که پنج روش همگ رایی بین تلویزیون و محتوای

کاربرمحور را به ترتیب ب رای ما مشخص کرده است ،وزن هر کدام از این روشها را نیز در

اختیار داریم .از اینرو مناسبتر این است که در خصوص مسئله این پژوهش ،وزنهای

بهدستآمده را مالک تصمی مگیری ق رار دهیم و به هر کدام از روشها بر اساس وزنشان در
تصمی مگیری سازمانی بها داده شود .در شکل ( )9یک سطح تصمیم واحد در نظر گرفته
شده که بر اساس وزن هر روش همگ رایی بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور به پنج بخش

تقسیم شده است .این شکل نسبت مناسب از بهرهگیری از هر یک از این روشها را ب رای
ما مشخص کرده است.

به زبان ساده شکل ( )9م یگوید اگر در عرصه تلویزیون ،وزن بهدستآمده از مجموعه

این تحلی لها در بهرهگیری از محتوای کاربرمحور رعایت شود ،سازمان صداوسیما خواهد
توانست به بهینهترین شکل ممکن هر پنج معیار مورد نظرش یعنی ،منافع ملی ،اصول

اخالقی ،مبانی دینی ،امیدآفرینی و آگاه یبخشی را محقق کند.
پیشنهادهای کاربردی برای سازمان صداوسیما

بر اساس یافتههای بهدستآمده از تحلیل «ف رایند سلسلهم راتبی» و گفتوگوهای
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صورت گرفته با خبرگان طرف مشورت این پژوهش در خصوص روشهای همگ رایی بین
تلویزیون و محتوای کاربرمحور پیشنهادهای زیر ب رای سازمان صداوسیما مطرح م یشود:

 -۱پیشنهاد اول :در این پژوهش به ظرفی تهای متفاوت روشهای همگ رایی

بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور اشاره شد .مرور اجمالی بر برخی تولیدات سازمان
صداوسیما و همی نطور جمعبندی تج ربهها و مشاهدات خبرگانی که ب رای این پژوهش
با آنها مصاحبه شد ،نشان داد از میان پنج روش معرف یشده در این پژوهش ،هماکنون
در حوزه تلویزیون برخی روشها استفاده م یشود و استفاده از برخی روشها مغفول مانده
است .بهعبارتدیگر هماکنون از ظرفیت گسترده پنج روش معرف یشده در سازمان بهره
کافی برده نم یشود و بین وضع موجود و وضع مطلوب فاصله وجود دارد.
یکی از دالیل این فاصله م یتواند نبود آگاهی کافی بین تولیدکنندگان و ب رنامهسازان
تلویزیونی از ظرفی تهای بسیار این روشها باشد .از اینرو اقدامات ترویجی و آموزشی
مانند برگزاری کارگاههای فشرده که متناسب با مشغولی تهای ب رنامهسازان باشد م یتواند
تا حدی این نقص را برطرف کند .در این کارگاهها م یتوان نمونههای موفقی از تج ربههای
بهرهمندی صنعت تلویزیون در س راسر دنیا از این روشها را به اشت راک گذاشت و از دل
همفکری و تبادلنظر به ایدههای جدیدی ب رای بهکارگیری این روشها در شبکههای
تلویزیونی ای ران رسید.
در این مسیر م یتوان کارگاههای یکروزه یا نی مروزه را ط راحی و عملیاتی کرد .در
بخش اول این کارگاهها م یتوان مصادیقی از موفقترین تج ربههای بهکارگیری محتوای
کاربرمحور در تلویزیون در هر پنج محور ارائه داد .سپس در فضایی گفتوگومحور درباره
امکانپذیری و عملیات یسازی کاربست این تج ربهها در ای ران بحث کرد تا بتوان از این
تج ربهها به صورتی بهره گرفت که با مختصات بومی کشور سازگار باشد .به پیشنهاد
خبرگان طرف مشورت این پژوهش اگر سازوکاری در نظر گرفته شود که مشارکت در این
دورهها و عملیات یسازی آموختههای آن در ش رایط اح راز شغلی تهی هکنندگان ارشد سازمان
لحاظ شود ،م یتوان به اث ربخشی این پیشنهاد امید بیشتری داشت.

 -۲پیشنهاد دوم :بهرهگیری از روش «جمعسپاری» در تحلیل «ف رایند سلسلهم راتبی»
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بهعنوان اولویت نخست روشهای همگ رایی بین تلویزیون و محتوای کاربرمحور مشخص
شد .در این تحقیق بهاختصار این روش معرفی شد و گفته شد شبکههای تلویزیونی
م یتوانند از این مسیر ،حجم چشمگیری از محتوای کاربرمحور در اختیار داشته باشند.
بدین منظور ف راخوان تهیه و ارسال محتوا از طرف شبکههای تلویزیونی در چارچوب اهداف
از پیش تعیی نشده مشخص و منتشر م یشود .هدف این ف راخوان مخاطبان گسترده رسانه
هستند که اقدام به تولید گونههای مختلف محتوا خواهند کرد .محتوای کاربرمحور که
با مختصات مورد نظر رسانه تلویزیون منطبق است تهیه شده از طریق مجاری و ابزارهای
تعریفشده ارسال م یشود.
با توجه به اینکه «جمعسپاری» یکی از جدیدترین روشها و مدلهای مطرحشده در
فضای مجازی است و شناخت مدی ران ،تصمی مگی ران ،ب رنامهسازان و سایر دستاندرکاران
تلویزیون از آن محدود است ،پیشنهاد م یشود ادبیات مرتبط با این مفهوم و ظرفی تهای
آن در سازمان صداوسیما ترویج شود.
در این مسیر سفارش و انتشار نتایج پژوهشهای مستقل ،ترجمه و تدوین کتابها و
جزوههای آموزشی ،برگزاری نشس تها و سخن ران یهای ترویجی و مواردی از این دست با
موضوع خاص «جمعسپاری» م یتواند در دستور کار بخشهای مختلف سازمان بهخصوص
«مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما» ق رار گیرد.
همزمان با ترویج مبحث «جمعسپاری» در سطوح مختلف سازمان ،م یتوان پی شبینی
عملیات یسازی و ایجاد زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری دریافت محتوای جمع سپاری
شده را نیز دنبال کرد .این بخش از فعالیت در بهترین شکل م یتواند از سوی معاونت
توسعه و فناوری رسانه دنبال شود.

 -۳پیشنهاد سوم :بهرهگیری از محتوای تولیدشده کارب ران در تلویزیون که ذیل روش

«محتوایابی» تعریف م یشود ،هماکنون در ب رنامههای متفاوتی از شبکههای تلویزیونی
محقق شده است .بر اساس ارزیابی اغلب مصاحب هشوندگان شکل فعلی بهرهگیری از این
محتوا ناقص و غیرحرفهای است .در شکل فعلی ب رنامهسازان تلویزیونی بدون رعایت حق
مؤلف ،از تکههایی از محتوای تولیدشده کارب ران که در رسانههای اجتماعی منتشر شده
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است به شکل گزینشی در البهالی محتوایی که به شکل حرفهای توسط تحریریه تولید
کرده بهره م یگی رند.
این نوع استفاده ممکن است نیازهای فوری ب رنامهساز را برطرف کند و در کوتاهمدت
استفاده به اصطالح «کار راهانداز»ی در نظر گرفته شود؛ اما در درازمدت نم یتواند موجب
ارتقای سازمان صداوسیما و سپهر رسانهای ای ران شود و حتی ممکن است منجر به
گالیهمندی و ب یاعتمادی بیشتر شهروندانی شود که از محتوای آنها برخالف اجازهشان
استفاده «ابزاری» شده است .این نوع استفاده باید خاتمه یافته و چارچوب جدیدی ب رای
استفاده از محتوای تولیدشده کارب ران در سازمان تعریف شود.
چارچوب جدید م یتواند در دل ظرفی تهای فعلی سازمان صداوسیما و یا اینکه با در
نظر گرفتن ظرفی تها و تج ربههای موجود از نو تعریف شود .بهعنوان نمونه م یتوان از
ظرفیت موجود «سامانه بازار محتوا» که در معاونت فضای مجازی سازمان تدارک دیدهشده
بهره گرفت .این سامانه هماکنون در دسترس است و با تدوین دستورالعملهای ویژه و
تعریف بخشهای الزم ،م یتوان نظمی جدید در بهرهگیری از محتوای تولیدشده کارب ران
در تلویزیون برق رار کرد.

 -4پیشنهاد چهارم :پیشنهاد م یشود بهمنظور ساماندهی بهرهمندی سازمان

صداوسیما از محتوای تولیدشده توسط کارب ران بهخصوص در قالب دو روش محتوایابی و
جمعسپاری ،سازوکار جامعی در بخشهای مختلف صداوسیما تعریف شود .این سازوکار
جامع از تصمی مگیریهای مدیریتی و پ سازآن تدوین آیی ننامههای اج رایی آغاز م یشود و تا
راهاندازی یک سامانه مجازی ادامه خواهد داشت .در این سازوکار جامع الزم است نحوه تعامل
صحیح سازمان با کارب ران بهمنظور حفظ حقوق آنها از محتوای تولیدشده لحاظ شود.
سامانه حاصل از این سازوکار جامع م یتواند امکان ارائه مشوقهای مالی و غیرمالی به
کارب ران در ازای تولید و عرضه محتوایشان را ف راهم آورد .در سطحی گستردهتر م یتوان
بازار تبادل محتوای کاربرمحور ایجاد کرد که در آن شهروندان ،تهی هکنندگان تلویزیونی و
سایر ذینفعان مشارکت داشته باشند و از حضور در این فضا بهره بب رند .همانطور که اشاره
شد هماکنون ایده شکلگیری «بازار محتوا» با راهاندازی یک سامانه مجازی در معاونت
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مجازی سازمان صداوسیما محقق شده است؛ اما تنها حرفهایها در آن حضور دارند و جای
محتوای کاربرمحور در آن خالی است .این مسیر را نیز م یتوان با بهرهگیری حداکثری از
ظرفی تهای موجود مانند «سامانه بازار محتوا» آغاز کرد.

 -5پیشنهاد پنجم :با بهرهگیری از روش «تحلیل سلسلهم راتبی» نهتنها اولویت

ترتیبی روشهای همگ رایی بهدست آمد ،بلکه وزن مناسب ب رای هر یک از روشها نیز
مشخص شد .همانطور که اشاره شد اگر وزن بهدستآمده از تحلیل سلسلهم راتبی در
بهرهگیری از محتوای کاربرمحور در عرصه تلویزیون رعایت شود ،سازمان صداوسیما خواهد
توانست به بهینهترین شکل ممکن معیارهای مورد نظرش را محقق کند .بهعبارتدیگر
مشخص شده که هر روش استفاده از محتوای کاربرمحور باید چه سهمی در همگ رایی با
تلویزیون داشته باشد تا سازمان بتواند منافع ملی ،اصول اخالقی ،مبانی دینی ،امیدآفرینی
و آگاه یبخشی را به شکل مطلوبی محقق کند.
این اوزان م یتواند بهعنوان ابزاری ب رای نظارت و ارزیابی شبکههای تلویزیونی استفاده شود.
بهعبارتدیگر با رصد فعالی تهای شبکههای تلویزیونی در حوزه محتوای کاربرمحور و انطباق
آن با اوزان مستخرج از این تحقیق ،م یتوان وضعیت شبکهها را سنجید و با یکدیگر مقایسه
کرد .در نتیجه این بخش از یافتهها م یتواند در معاونت پژوهش ،ب رنامهریزی و نظارت سازمان
صداوسیما و در سازوکارهای طرح و ب رنامه و همچنین نظارت و ارزیابی شبکهها لحاظ شود.
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