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چکید�ه
در این گزارش به تحلیل اتفاق هایي مي پردازیم که دارد، براي تلویزیون مي افتد. 
ما تغییرات اخیر در مشاهده تلویزیون، افزایش ویدیوي آنالین و نمونه هایی درباره 
نحوه کار کردن سازمان هاي رسانه ای مختلف با گونه های جدیدي از اخبار شبیه 

تلویزیون را بررسي مي کنیم، که براي محیط دیجیتالي توسعه پیدا کرده اند .
مشاهده  کاهش  شاهد  چگونه  اخیر  سال هاي  در  که  مي دهیم  نشان  ما 
تلویزیون در بازارهاي پیشرفته فني و رشد سریع در تماشاي آنالین ویدئو از 
طریق وب سایت هاي به اشتراك گذاري ویدیو، خدمات ویدیوي درخواستي1 و 
یكپارچه سازي ویدیو در رسانه های اجتماعي بوده ایم. تلویزیون همچنان رسانه 
مهمي است و تا سال هاي متمادي مهم باقی خواهد ماند، ولي برخالف نیمه دوم 

قرن بیستم، دیگر رسانه غالب نخواهد بود.
مشاهده تلویزیون در کشورهایي مانند انگلستان و آمریكا از سال 2012 به این  
طرف به  طور میانگین 3 تا 4 درصد در سال کاهش یافته است. این کاهش، با 
کاهش شمار روزنامه ها در دهه 2000 قابل  مقایسه است، و اگر در بازه ده  ساله 
مقایسه شود، منجر به کاهش کلي معادل با 25 تا 30 درصد خواهد شد. میانگین 
سني مخاطب بسیاري از برنامه هاي خبری تلویزیون هم  اکنون باالتر از میانگین 

سن مخاطبان در بسیاری از روزنامه  ها است.
کاهش میزان مخاطب تلویزیون به  طور کلی و اخبار به  طور خاص، نشان دهنده  
این حقیقت است، که تلویزیون به  سرعت در حال از دست دادن ارتباط با مخاطبان 
است. دلیلي ندارد که باور داشته باشیم نسلي که با ویدیوهای دیجیتال، مبتنی 
بر تقاضا2، اجتماعی و قابل حمل بزرگ شده و از آن لذت مي برد، برنامه هاي 

زمان بندی  شده را ترجیح بدهد. 
اخبار تلویزیونی همچنان منبع مهم و پراستفاده خبر است و تا سال هاي آینده بدین 
منوال باقي خواهد ماند، ولي اگر تهیه کنندگان تلویزیون نسبت به این کاهش مخاطب 

1.  video on demand

2. on-demand

What is happening to television news?
by: Rasmus Kleis Nielsen

Richard Sambrook
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مقدمه
ما در دوران طالیي تلویزیون زندگي مي کنیم،  

ولي نه برای اخبار تلویزیونی.
رسانه های  ظهور  پذیراي  تلویزیونی  سرگرمي 
دیجیتال بوده است، و به نظر مي رسد بهترین 
باشد  جهاني  در  کردن  پیشرفت  برنامه ریزي، 
درخواستي، شبکه هاي  برنامه هاي  اهمیت  که 
اجتماعي و تماشاي ویدئوي موبایل روز به  روز 
بیشتر مي شود. در مورد افراد جوان تر، تماشاي 
از  نیمي  معني  به  تلویزیون  از  خارج  ویدئو 
تماشاچیان در انگلستان و آمریکا است. آشکار 
نیست که اخبار تلویزیونی جایگاهش را در محیط 
رسانه دیجیتال پیدا کرده باشد. ویدیوی آنالین،  
درخواستی، سیار و اجتماعی روز به  روز محبوبیت 
و  خطی  زنده،  برنامه های  به  نسبت  بیشتری 
برنامه ریزی  شده در تلویزیون پیدا می کنند. به  

ویژه به نظر می رسد، افراد جوان تر که مشتاق 
شکل های مختلفی از ویدیوی آنالین هستند، 
نسبت به اخبار تلویزیونی بی تفاوت باشند. در 
به  متعلق  ایاالت متحده وب سایت Twitch که 
شرکت آمازون است و برای تماشای بازی های 
ویدیوی آنالین به کار می رود، تماشاچیان فراوانی 
دارد که گاهی با شبکه های خبری بزرگ نظیر 

»MSNBC« و »CNN« رقابت می کنند. 
توسعه فنی و ترجیح مخاطبان، منجر به پیدایش 
تماشای به اصطالح »فراتر از جعبه تلویزیونی« 
شده که در بلندمدت باعث کاهش تماشای اخبار 
تلویزیونی خواهد شد. در حالی  که کانال های 
تلویزیونی مهم، هنوز مخاطبان انبوه خود را دارند، 
سن این مخاطبان در حال افزایش است؛ ولی 
رقبای جدیدی وارد می شوند که به دنبال جذب 
تماشاچیان جوان تری هستند؛ تماشاچیانی که 

و افزایش ویدیوهای آنالین -به ویژه موبایل، مبتنی بر درخواست- واکنش نشان 
ندهند، این منبع مهم به خطر خواهد افتاد. پیامدهاي تغییراتي که ما در اینجا شناسایي 

مي کنیم، بالفاصله احساس نخواهند شد، بلكه به زماني چندساله احتیاج است.
بسیاري از انواع سازمان هاي خبري، یعنی پخش کننده های تلویزیونی، روزنامه ها 
و طیف گسترده ای از بازیگران عرصه دیجیتال در حال تجربه انواع مختلفي از 
ویدیوهای خبری آنالین هستند تا به مخاطب –به خصوص افراد جوان-  دست 
پیدا کنند. برخي از تالش هاي آن ها را بررسي خواهیم کرد و نشان مي دهیم برخي 
از نقش آفرینان جدید، برجسته ترین تهیه کنندگان ویدیوهاي مبتنی بر درخواست 
مانند نت فلیكس1 و آمازون و همچنین فیس بوك و یوتیوب، در حال رهبري این 
جنبش هستند، در حالی  که تجارب برجسته اي نظیر کلیپ هاي کوتاه تر و حالت هاي 
مختلفي از توزیع وجود دارد، هنوز کسي نسخه مناسبی براي اخبار ویدئویي آنالین 
یا اخبار تلویزیون اینترنتي2 پیدا نكرده است. هیچ  کدام از زیرساخت ها و خدمات 

درخواستي که پیشتاز قلمرو ویدئوي آنالین هستند، بر اخبار تمرکز نكرده اند.
تهیه کنندگان اخبار تلویزیونی که مي خواهند به مخاطبان جوان تر دست پیدا کنند، 
 با این محیط سازگاري پیدا می کنند  و مطرح باقي مي مانند. بنابراین الزم است 
تا به سرمایه گذاري در نوآوري و کسب تجربه ادامه دهند و مي توانند بیشتر از 

رفتارهاي سازماني بیاموزند، که نوآوري در اخبار دیجیتال را مقدور مي کند.
واژگان�کلیدی

تلویزیون، خبر تلویزیونی، ویدیو آنالین، رسانه های دیجیتال، ویدیو درخواستی.

1. Netflix

2.IPTV
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در حال روی برگرداندن از تلویزیون بوده و به 

سمت رسانه دیجیتال می روند.
چه اتفاقي براي اخبار تلويزيون مي افتد ؟

این توسعه چالش بزرگی برای روزنامه نگاری 
به   تلویزیونی  اخبار  نقش  و  است  تلویزیونی 
منبع  ارزشمندترین  و  پراستفاده ترین  عنوان 
از  بسیاری  در  را،  گذشته  نیم  قرن  در  خبر 
کشورها به چالش می کشد. همچنین مدل های 
کسب  و کار نهفته در اخبار تجاری تلویزیون، 
توانایی اخبار تلویزیون در راستای مأموریتش و 
همین  طور مشروعیت و محبوبیت سیاسی و 

بلندمدت آن را به مبارزه می طلبد.
ادامه  روال  همین  به  تماشاچیان  که  مادامی 
تلویزیون  تماشای  کاهش  پیامدهای  دهند، 
بالفاصله  آنالین  ویدیوی  تماشای  افزایش  و 
احساس نخواهد شد، اما اگر تهیه کنندگان خبر، 
بخواهند خود را بازسازی کرده و مخاطباني را 
به  را  شناسایي کنند که رسانه هاي دیجیتال 
تلویزیون ترجیح دهند، چالش ها باید همین  االن 
شناسایي و بالفاصله به آن ها عمل شوند. همان  
طور که می دانیم، اخبار تلویزیون از بولتن های 
کانال های خبری  تا  گرفته،  شامگاهی  خبری 
24 ساعته، بیشتر از آینده در خدمت شیوه های 
اگر  اخبار  تهیه کنندگان  و  هستند  گذشته 
می خواهند در میدان باقی بمانند، باید گونه ها 

و فرمت های جدیدی را تجربه کنند.
ويديوی  رشد  و  تلويزيون  فرسايش 
آنالين، تهیه کنندگان اخبار تلويزيونی را 

به چالش می کشد
به تغییر مصرف افراد جوان تر قبال اشاره شد. در 
بسیاری از بازارهایی که به لحاظ فنی پیشرفته 
هستند، تلویزیون شروع به فرسایش کرده است 
و تماشای ویدیوی آنالین افزایش یافته است. 
ظهور ویدیو در اینترنت، تلویزیون و رسانه های 
داده  قرار  مستقیم تری  رقابت  در  را  دیجیتال 
است. با بهبود اتصال به اینترنت و تجهیزات، 
این رقابت شدیدتر خواهد شد. این روال تا زمانی 
که ویدیوی آنالین در زمینه محتوا و یکپارچگی 
در اجتماعات افراد و گفتگوهای روزانه توسعه 

پیدا می کند، ادامه خواهد داشت و تماشاچیان 
به تدریج  دیجیتال،  از  پیش  عادات  با  مسن تر 
با  جایگزین نسل های جوان تری می شوند که 

رسانه های دیجیتال رشد کرده اند.
 این پرسش مطرح است که چه کسی از این 
توسعه سود خواهد برد؟ شبکه های مطرح، سایر 
نوپا،  و  آنالین  ویدیویی  شرکت های  رسانه ها، 
خدمات ویدیوی درخواستی، یا فراهم کنندگان 
و  فیس بوک  نظیر  ثالث  زیرساخت های طرف 
این  در  بخصوصی  نقش  چه  اخبار  یوتیوب؟ 
محیط در حال تغییر بر عهده خواهد گرفت؟ این 
شتاب به  سوی تغییرات از تلویزیون گرفته شده و 
به سمت محیطی رفته، که گرچه تلویزیون هنوز 
در آن اهمیت دارد،  ولی رشد رسانه دیجیتال 
اهمیت بیشتری دارد. واضح است که تغییرات 
آینده اخبار تلویزیونی بیشتر از خود تلویزیون 
است. دست کم درباره این است که تهیه کنندگان 
اخبار تلویزیونی چگونه از ظهور تماشای ویدیوی 
موبایل، توزیع  شده و درخواستی در دستگاه های 
خبری  شبکه  های  آیا  می برند.  سود  دیجیتال 
تلویزیونی به ایفای نقش اصلی خود در نیم قرن 
گذشته ادامه خواهند داد و به اطالع  رسانی به 
از  تلویزیونی  اخبار  پرداخت؟  خواهند  جامعه 
طریق بولتن های خبری شامگاهی و کانال های 
24 ساعته در سال های آینده به میلیون ها نفر 
از مردم دسترسی خواهند داشت. ولی برای باقی 
ماندن در این میدان و جذب مخاطبان جوان تر، 
تهیه کنندگان اخبار تلویزیونی باید پذیرای دامنه 
وسیعی از زیرساخت های دیجیتال و تجربه اخبار 

اجتماعی و درخواستی باشند.
1.کاهش مشاهده  تلويزيون 

دیجیتالی،  رسانه های  رشد  افزایش  برخالف 
مشاهده تلویزیون های قدیمی در بیست سال 
اخیر کاهش یافته است؛ در اندازه گیری تماشای 
پخش زنده، خطی و برنامه های زمان بندی  شده، 
از  کلی  استفاده  و 2000  در دهه های 1990 
که  زمانی  حتی  است؛  مانده  ثابت  تلویزیون 
فناوری دیجیتال، دیگر صنایع رسانه ای را کنار 
زده و اینترنت و سپس موبایل سهم بزرگی از 
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استفاده کلی رسانه ای را به خود اختصاص داده 
است، و در برخی مواقع نیز رشد داشته است.

در سال های اخیر، زمان تماشای تلویزیون شروع 
برخی  در  کاهش  این  است،  کرده  کاهش  به 
از  استفاده  افزایش  است.  بوده  کشورها شدید 
رسانه های دیجیتال مکمل نیست، ولی جایگزین 
تماشای تلویزیون بوده است. صفحه نمایش های 
رده دوم، تبدیل به صفحه نمایش های دست اول 
شدند. امروزه، رایانه و اینترنت و موبایل نیمی از 
کل زمان استفاده رسانه ای در برخی بازارهای 
دارای فناوری  پیشرفته را در برگرفته اند، زمانی 
بیش تر از تلویزیون )میکر، 2015( در انگلستان، 
زمان متوسط تماشای تلویزیون کل جمعیت از 
حداکثر 241 دقیقه در هر روز در سال 2012 تا 
216 دقیقه در هر روز در سال 2015 کاهش یافته 
است، 10 درصد کاهش فقط در سه سال بوده 
است. )درصد خانه داران انگلستان که تلویزیون 
داشتند برای اولین بار کاهش یافت(. کاهش در 
زمان تماشا برای بزرگساالن آمریکایی حدودا 15 
درصد در همان زمان بود. رفتار مشابهی در دیگر 
بازارهای فناوری پیشرفته مانند کشورهای شمال 
اروپا روی داده است. )در کشورهایی با نسبت 
جمعیتی پیر، مانند آلمان، ارقام کل تماشای 
تلویزیون ثبات بیش تری داشته، اما افراد جوان تر 
بیش تر از تماشای تلویزیون به  سوی رسانه های 

دیجیتالی روی می آورند(
این کاهش مستقیما با کاهش چاپ روزنامه در 
سال 2000 قابل مقایسه است. کاهش ساالنه 3 
تا 4 درصد به 25 تا 30 درصد در طول این ده 
سال منجر شده است. این مورد شاید نسبت به 
کاهش چاپ روزنامه در کشورهای انگلستان یا 
آمریکا از سال 2000 تا 2009 جدی تر کاهش 
درصد  حدود 20  دو  هر  در  که  باشد،  یافته 
سهم مخاطب بود، درصدی از تماشاگران که 
قسمت خاصی از برنامه ها را می بینند و برخی 
کانال ها یا برنامه ها را مشاهده می کنند؛ اما کل 
مخاطبان که این ها قسمتی از آن بودند در حال 
کاهش هستند و زمان کم تری را برای تماشای 
اخیر،  در سال های  تلویزیون صرف می کنند. 

سن متوسط مخاطبان »BBC 1« هر ساله بیش 
از یک سال افزایش یافته است و از 52 سال 
در 2009 به 59 سال در 2014 رسیده است.

1.1. تماشای اخبار تلويزيونی
در انگلستان کل مشاهده اخبار تلویزیونی از 
سال 2011 به  طور گسترده، با سرعتی مشابه 
با کل تماشاگران تلویزیونی کاهش یافت. در 
اینجا تفاوت نسل ها گزارش شده است. در سال 
2014، متوسط ساعت تماشای اخبار در یک 
سال تا 108 نفر برای کل بزرگساالن کاهش 
داشت. برای سنین 24 - 16، به 25 ساعت 
رسید. این ارقام برای تماشاچیان جوان تر هر 
ساله تا سال 2010 کاهش داشت، در حالی که 
ثبات  بودند،  سال   55 بــاالی  که  آن هایی 
بیش تری داشتند. وفاداری و عادات تماشاگران 
پیرتر با کل تماشاگران هماهنگ بود و خطر 
این  که اخبار تلویزیونی به  سرعت ارتباط خود 

با جوانان را از دست می دهد، پنهان نیست.
مانند  تلویزیونی،  اخبار  تماشاگران  امــروزه 
هستند.  کاهش  حال  در  روزنامه  خوانندگان 
برخی برنامه ها به  خوبی رشد داشته، اما بسیاری 
 »ITV« از آن ها این گونه نیست. رویدادها و اخبار
در انگلستان حدود 304 میلیون مخاطب در 
هفته در سال 2010 داشته است، که حدود 
2 میلیون آن ها در سال 2015 کاهش یافت. 
آرتی ال اکتوئل1 در آلمان از حدود 6 میلیون نفر 
به 4 میلیون نفر مخاطب در همان زمان کاهش 
داشته است. بقیه مخاطبان نیز مانند خوانندگان 
در  بوده اند.  جمعیت  کل  از  پیرتر  مطبوعات، 
 fox news سال 2015 سن متوسط تماشاگران
در آمریکا MSNBC ،67 63 و CNN 61 سال 
بوده است. در مقایسه، متوسط سن خوانندگان 
نیویورک تایمز 65 سال بوده است. در انگلستان، 
 Daily چاپی  نسخه  خوانندگان  سن  متوسط 
Mail جوان تر از متوسط تماشاگران BBC 1 بوده 

است. در آمریکا، انگلستان و فرانسه، خبرنامه 
تلویزیونی به عنوان منبع خبر، اهمیت خود را 

1.  RTL Aktuell
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در کل جمعیت و به خصوص برای تماشاگران 
جوان تر از دست داده است. در آلمان که دارای 
متوسط جمعیتی نسبتا پیرتر است، مشاهده 
تلویزیون بهتر بوده اما تفاوت بین افراد جوان و 

پیر مانند دیگر کشورها گزارش شده است. 
1.2. جوانان و اخبار تلويزيونی

کاهش در زمان تماشای تلویزیون و رشد تماشای 
ویدیوهای درخواستی و قابل حمل در مقابل دیگر 
اشکال آنالین ویدیویی برای افراد جوان  مهم تر 
تماشاگران  انگلستان،  در  است.  شده  گزارش 
تلویزیون در میان سن 24-16 سال از 157 دقیقه 
در هرروز در سال 2012 تا 124 دقیقه در سال 
2015 کاهش داشت؛ که یک کاهش 21 درصدی 
می شود. در آمریکا این کاهش 29 درصد برای 
سنین 24-18 سال بود. در سال 2015، مؤسسه 
نیلسن تخمین زد که افراد آمریکایی جوان تر )زیر 
34 سال( زمان بیش تری را برای تماشای ویدیو 
در تبلت، تلفن همراه و رایانه شخصی در مقایسه با 

دستگاه های تلویزیونی صرف کرده اند.
عادات رسانه ای افراد جوان متفاوت از افراد با 
سن بیشتر است، اما عادات رسانه ای کل افراد 
در طول زندگی تمایل به بازخورد به محیط 
آن ها در آن رشد کرده اند.  دارد که  رسانه ای 
جوان تر  افراد   )2013 ویبال  به  کنید  )نگاه 
کم تر از مسن ترها اخبار تلویزیونی می بینند؛ اما 
تفاوت بین نسل دیجیتال و پیش دیجیتال نیز 
رشد داشته اند. زمان متوسط صرف شده برای 
تماشای اخبار برای کل بزرگ ساالن انگلستان 
و  داشته  کاهش  در سال 2010  درصد  تا 9 
برای سنین بین 16 و 24 سال تا 25 درصد 
کاهش داشته است؛ افراد جوان به طور متوسط 
تماشا  تلویزیون  کمتر  به کل جمعیت  نسبت 
می کنند. تمایل به تماشای بیشتر در مسن ترها 
داخلی یک شبکه  تحقیقات  بیشتر می شود، 
پخش تلویزیونی در انگلستان نشان می دهد که 
نه  تنها افراد جوان امروزه نسبت به هم ساالن 
خود در گذشته کم تر تلویزیون می بینند، بلکه 
افزایش در تماشای تلویزیون در زمان پا به سن 
گذاشتن نیز به نسبت گذشته کم تر شده است.

دیجیتالی  اخبار  گزارش  در  که  طور  همان  
مؤسسه رویترز در سال 2015 مستند شد، در 
کشورهای پردرآمد، محیط رسانه ای و خبری 
مورد توجه جوانان دیجیتالی است. )نیومن و 

همکاران، 2015( 
1.3. ظهور ويديوهای آنالين

در سال های اخیر، به  موازات کاهش مخاطبان 
در  و چه  زمان صرف شده  در  )چه  تلویزیون، 
برخی موارد کاهش تعداد طرفداران(، شاهد رشد 
گسترده ای در مخاطب ویدیو آنالین و به اصطالح 
»تلویزیون خارج از جعبه« دیده می شود، که با 
بهبود زیرساخت ها و فناوری امکان پذیر شده است. 
ویدیو به شکلی روزافزون در سر تا سر اینترنت در 
میان وب سایت ها و برنامه ها وارد شده و موجب 
شده برخی بگویند که »آینده اینترنت، تلویزیون 
مجازی  فضای  ویژگی های  مهم ترین  است« 

پیدایش موارد ذیل است:
نت . 1 مانند  درخواستی  ویدیوهای  خدمات 

تلویزیون  سرویس  )بزرگ ترین  فلیکس 
)برنامه ای  پریم  آمازون  و  اینترنتی جهان( 
است که به اعضای خود امکان دسترسی به 
ویدیو، موزیک، کتاب های الکترونیکی و ... را 

فراهم می کند(.
تماشای گسترده و جهانی ویدیو در طیف . 2

وسیعی از انواع قالب ها از سایت های برجسته  
یوتیوب  مانند  ویدیو  اشتراک گذاری  به 
)متعلق به گوگل(، رسانه های اجتماعی مانند 
فیس بوک )که گام های مهمی به سمت جا 
دادن و ارائه ویدیوهای بیشتری در خدمات 
برنامه های  تا  گرفته  است(  برداشته  خود 
پیام رسان مانند اسنپ چت )برنامه ارسال و 

دریافت تصاویر در موبایل(.
قابلیت مشاهده به  صورت سیار در تلفن های . 3

همراه هوشمند. 
به  درخواست،  بر  مبتنی  ويديو  تماشای 
 صورت گسترده و سیار )در گوشی تلفن 

همراه(
تحوالت جاری در باب ویدیوهای آنالین با ظهور 
ویدیوهایی به  صورت درخواستی، گسترده، سیار 
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و قابل  مشاهده در تلفن های همراه مرتبط است. 
این تحوالت و گرایش ها، در مجموع، برای کاربران 
اشکال بسیار مختلفی از ویدیوهای آنالین و در 
بسیاری موارد جذاب تر، نسبت به آنچه تنها چند 

سال پیش در دسترس بود، ارائه می کنند.
ویدیوهای درخواستی، دسترسی مردم به محتوای 
ویدیو در هر زمان و در هر دستگاهی به انتخاب 
خود، از طریق خدمات مستقلی مانند نت فلیکس، 
آمازون، یا هولو یا از طریق خدماتی که مربوط به 
شبکه ها و رسانه های خصوصی یا عمومی هستند، 
مانند اسکای پالس یا بی بی سی، به  سرعت در حال 
گسترش است. برآورد شده است تا سال 2014، 
تلویزیونی  نمایش های  مجموع  از  درصد   32
مشاهده  شده در انگلستان به لحاظ زمان بندی 
و زمان مشاهده فیلم، تغییر کرده است )برنامه ها 
بر روی یک ضبط کننده ویدیویی دیجیتال ضبط 
شده یا از طریق خدمات ویدیوهای درخواستی 
مشاهده شده اند(. همان برآورد برای سایر برنامه ها 
به این صورت بوده است: 14 درصد از برنامه های 
سرگرم کننده، 8 درصد از برنامه های ورزشی، اما 
تنها 2 درصد از اخبار. در ایاالت متحده، در سال 
2015، 65 درصد از بینندگان تلویزیون از نت 
فلیکس، 34 درصد آمازون و 16 درصد از هولو 

استفاده می کنند.
تماشای گسترده و جهانی ویدیو، مشاهده ویدیو 
تهیه  شده توسط برندها و تهیه کنندگان مختلف 
)از جمله محتوای تولید شده توسط کاربران( 
ویدیو،  اشتراک گذاری  به  سامانه های  روی  بر 
سایت رسانه های اجتماعی و از طریق برنامه های 
به  خصوص در سال  و  به  سرعت  پیام رسانی، 
2015 افزایش یافته است. یوتیوب به  تنهایی 
گزارش   و  است  سامانه ها  این  مثال  مهم ترین 
این  از  روز  در  ویدیو  میلیارد  از 8  بیش  شده 
قالب مشاهده می شود؛ اما رسانه های اجتماعی و 
برنامه های پیام رسان به  سرعت به سمت اشتراک 
و توزیع ویدیو در این برهه از سال 2015 پیش 
رفته و به  طور فزاینده ای ویدیو را اولویت قرار 
داده اند. فیس بوک از ارسال لینک به کلیپ های 
در حال نمایش تا میزبانی کلیپ ها و امروز به 

نمایش دهنده خودکار کلیپ ها تبدیل شده و تا 
پاییز 2015 گزارش  شده که بیش از 8 میلیارد 
میلیارد   4 با  مقایسه  روز–در  یک  در  ویدیو 
است.  شده  تماشا  گذشته-  سال  در  مشاهده 
برنامه پیام رسان اسنپ چت 6 میلیارد بازدید 
روزانه را تا پایان سال 2015 گزارش کرده است.

تماشای ویدیو به  صورت سیار و در حال حرکت، 
به  ویژه تعداد افرادی که به تماشای فیلم ها در 
به  نیز  گوشی های هوشمند خود می پردازند، 
 سرعت در حال افزایش است. صفحه  نمایش 
کوچک، اغلب به  صورت عمودی و در حالت 
بی صدا موجب ارائه  یک گزینه متفاوت می شود 
افقی  تلویزیونی  صفحه  نمایش  یک  کاربر  و 
بزرگ با صدای روشن را تجربه می کند که سهم 
بیشتر و بیشتری از دستگاه های پخش کننده 
ویدیو و زمان صرف شده را به خود اختصاص 
داده است. تنها نمی توان گفت موبایل ابزاری 
مهم برای تماشای ویدیو است. ویدیو نیز خود 
به  عنوان عاملی مهم در استفاده از موبایل است. 
سیسکو برآورد کرده است که، ویدیو بیش از 
خود  به  را  موبایل  داده   ترافیک  کل  نصف 
اختصاص داده است. انتظار می رود ویدیوهای 
تلفن همراه تا سال 2020، 75 درصد از کل 
حجم ترافیک داده را به خود اختصاص دهند. 
با ارتباطات بهتر )4G( و دیتای ارزان تر، ویدیو 

نیز برای کاربران جذاب تر خواهد شد.
1.4. تلويزيون خارج از جعبه

ظهور و گسترش تماشای مبتنی بر درخواست، 
جهان گستر و سیار، اشاره به فضاهایی دارد که 
در آن ویدیو بسیار متفاوت مورد استفاده قرار 
می گیرد. تلویزیونی که برنامه هایش زمان بندی  
شده و از اختیار بیننده خارج است، همچنان 
است،  این محیط دیجیتالی  از  بخش مهمی 
اما تنها یک بخش، باقی مانده و دیگر سیستم 
شایعی که در دوره ای مدید از قرن بیستم بوده، 
نیست. یافتن محتوا یا یک برنامه آنالین لزوما 
از طریق زمان بندی یا موقعیت یابی در راهنمای 
برنامه الکترونیکی نیست، بلکه بر اساس آگاهی، 
جستجو و پیشنهاد است، از جمله پیشنهادهای 
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»شما  قبیل:  این  از  الگوریتمی  و  اجتماعی 

ممکن است، همچنین دوست داشته باشید«.
ــرآورد،  ب یک  ــاس  اس بر  حاضر،  حــال  در 
از  سهم  بزرگ ترین  همراه  تلفن  دستگاه های 
سطح  در  ویدیو  نمایش دهنده  دستگاه های 
جهان را به خود اختصاص داده اند. )بر اساس 
یک تخمین 46 درصد؛ )ایوانز، 2015(( مردم 
جدید  دستگاه های  روی  بر  را  ویدیوها  لزوما 
همان  به  است  ممکن  و  نمی کنند  تماشا 
اندازه که ویدیو را در یک دستگاه تلویزیونی با 
صفحه  نمایش خوب، صدای خوب و یک مکان 
مشخص در خانه تماشا می کنند، در صفحه  
نمایش های دیگر نبینند، اما تنوع دستگاه های 
ویدیویی نشان می دهد که در آن فرصت های 

جدید در آینده قرار دارد.
این موضوع تنها در مورد پتانسیل آینده بحث 
نشده است. برخی برآورد کرده اند پس از سال 
2013، دستگاه های دیجیتال بیش از نیمی از 
تمام زمان صرف شده بر روی صفحات نمایش در 
ایاالت متحده را به خود اختصاص داده اند. صفحه 
 نمایش تلفن همراه به  تنهایی از یک سهم 5 
درصد در سال 2010، به سهم 28 درصد در سال 
2015 افزایش یافته است. )میکر، 2015( این 
تغییر شگرف تنها در پنج سال اتفاق افتاده است.

هنوز پتانسیل قابل  توجهی در افزایش تماشای 
ویدیو به  صورت دیجیتالی، برخالف تماشای 
تلویزیون وجود دارد، که انتظار می رود به دالیل 
گفته  شده کاهش قابل  توجه داشته باشد. در 
رابطه با هر دوی این دستگاه ها، بدون در نظر 
برنامه،  محتوای  کیفیت  و  زیرساخت  گرفتن 
مؤسسه آفکام تخمین می زند که تنها در حدود 
رایانه های  بریتانیا  در  که  کسانی  از  دوسوم 
شخصی و گوشی های هوشمند دارند، به  طور 
استفاده  ویدیو  تماشای  برای  آن ها  از  منظم 
دستگاه ها  بهبود  با  آینده،  در  اما  می کنند؛ 
و  بیشتر  افراد  داریم  انتظار  ما  زیرساخت،  و 
بیشتری به دستگاه های دیجیتال نمایش ویدیو 
و افراد بیشتر و بیشتری به استفاده از آن ها 

برای تماشای فیلم روی بیاورند.

)ديداری  رسانه   پخش  است  بعید   .1.5
در  نقش آفرين  مهم ترين  شنیداری(  و 

خصوص ويديو آنالين باشد
جدید  فضای  در  نقش آفرینان  مهم ترین 
ویدیو آنالین رسانه های قدیمی نیستند، بلکه 
درخواستی  ویدیوهای  امروزی  عرضه کنندگان 
مانند نت فلیکس و آمازون، یوتیوب و فیس بوک 
هستند. برای مثال در فرانسه، مدیامتری1 برآورد 
فرانسه  تلویزیونی  ویدیوهای  که  است،  کرده 
19 میلیون بار در ماه سپتامبر سال 2015 به 
 صورت آنالین و ویدیوهای تی اف وان 42 میلیون 
بار پخش شده اند. در مقابل، برآورد شده است، 
در همان ماه، سامانه های ویدیویی فرانسه دیلی 
 325 فیس بوک  بازدید،  میلیون   50 موشن2 
بازدید داشته اند.  میلیون و یوتیوب 1 میلیارد 
منشأ برخی از فیلم ها از این شبکه ها بوده، اما 
تعداد موارد دقیق آن نامشخص است و در هر 
و  کجایی  بر  کمتری  کنترل  رسانه ها  صورت 
چگونگی استفاده از مطالب خود در این بستر 

جهان گستر و همه گیر دارند.
)دیداری  رسانه های  است  که  حالی  در  این 
و  قوی  برندهای  اغلب  قدیمی  شنیداری(  و 
استعدادهای خالقانه دارند و وفاداری و عادات 
مخاطبان آن ها در طول چند دهه شکل گرفته 
)به  ویژه در شرایط استفاده از رسانه آفالین(، 
چندین مورد از رسانه های امروزی و برجسته 
که همه آن ها از ایاالت  متحده هستند، از نظر 
فناورانه و  برای سرمایه گذاری، مهارت  توانایی 
از نظر اطالعات در مورد مخاطبان خود دارای 
مزیت هستند. آن ها فناوری های برتر را هم برای 
پایان دادن به گذشته و هم برای ارتباط بیشتر 
با کاربران توسعه می دهند و مقیاسی جهانی 
را برای خود به نحوی ایجاد می کنند که هیچ 
سازمان رسانه ای قدیمی قادر به انجام آن نباشد. 
نت فلیکس، آمازون، فیس بوک و گوگل حتی 
با بزرگ ترین شبکه های بین المللی،  در تقابل 
آن ها  می کنند.  فعالیت  کشورها  بیشتر  در 

1. Mediametrie

2. Dailymotion
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شکست ناپذیر نیستند، چند تن از آن ها برای 
شکستن بازار بزرگ و پر سود تلویزیون برای 

کسب تنها موفقیتی محدود، تالش کرده اند.
با  و کالسیک  رسانه ای  سازمان های  برخالف 
اتاق های خبر، استراتژی های پخش و ساختار 
برنامه های  پیرامون  شده  ایجاد  هزینه ای 
قدیمی تر و خدمات رسانی به مخاطبان مسن تر، 
به  کامال  فضا،  این  در  جدیدتر  نقش آفرینان 
رسانه های دیجیتال متعهد هستند. برخی از 
کوتاه مدت،  زمانی  دوره  یک  در  رسانه ها  این 
فلیکس  نت  کرده اند.  ایفا  مهم  بسیار  نقشی 
اعالم کرده است که این شرکت قصد دارد 6 
میلیارد دالر در سال 2016 بیش از هر بازیگر 
دیگری در این فضا، از جمله شبکه های قدیمی 
بزرگ مانند بی بی سی یا آی تی وی، سی بی اس 
تلویزیون  آر ال تی،  یا  ای آر  دی  پی بی اس،  یا 
فرانسه یا تی اف وان، در محتوای برنامه هایش 
سرمایه گذاری کند. به  طور کلی، فعالیت های 
و  آنالین  ویدیوهای  خصوص  در  تبلیغاتی 
درخواستی هنوز هم بسیار کمتر از تبلیغات 
صورت  به   که  تلویزیون هایی  خصوص  در 
است؛  هستند،  استفاده  قابل   پول،  پرداخت 
همچنان  تلویزیون  صنعت  می رود  انتظار  اما 
که توجه مردم به سمت فضاهای دیگری، از 
جمله فضاهای دیجیتال، جلب می شود دچار 
رکود گردد و ویدیو آنالین یکی از ذی نفعان 

این پیشرفت و تحول خواهد شد.
1.6. کسب  و کار ويديو آنالين و پیامدهای 

آن برای اخبار تلويزيونی
بر  برنامه هایش  که  تلویزیون  تماشای  کاهش 
اساس زمان بندی خارج از اختیار بیننده پخش 
می شوند، نسبت به تماشای مبتنی بر درخواست، 
گوشی های  )در  سیار  همچنین  و  گسترده 
سرمایه گذاری  منابع  بر  نهایت  در  همراه(، 
شده در اخبار تلویزیون تأثیر خواهند گذاشت. 
امروزه اخبار تلویزیون با پول حاصل از تبلیغات، 
پرداخت حق اشتراک تلویزیون های غیر رایگان 
و در اکثر دموکراسی های با درآمد باال، با بودجه 
عمومی تأمین مالی می شود. در ایاالت  متحده، 

 40 حدود   2014 سال  در  تلویزیون  صنعت 
درصد تبلیغات و حدود 60 درصد اشتراک، با 
کمتر از 1 درصد بودجه عمومی اداره می شد. 
در کشورهای اروپایی مانند فرانسه، انگلستان و 
آلمان سرمایه گذاری عمومی بسیار قابل  توجه تر 
-حدود 27 درصد از مجموع درآمد تلویزیون در 
فرانسه و انگلیس و 46 درصد در آلمان- با نسبت 
تقریبا یکسانی بین تبلیغات و اشتراک بوده است.

برای  تلویزیون  تماشای  کاهش  پیش بینی  با 
به   جمعیت،  مختلف  سنی  رده های  مجموع 
می شود  برآورد  جوان تر،  جمعیت  برای  ویژه 
درآمدهای حاصل از تبلیغات دچار رکود گردد، و 
در نهایت کاهش یابد. )میکر، 2015( درآمدهای 
حاصل از اشتراک، در حال حاضر با فشار ناشی 
از انصراف از بسته های پولی تلویزیون )پرداخت 
حق اشتراک برای برنامه های تلویزیون( به نفع 
تلویزیون با پخش زمینی رایگان که گاهی اوقات 
با ویدیو درخواستی همراه است و نسل جدیدی 
پرداخت  به  تن  هرگز  که  است،  شده  مواجه 
اشتراک برای بسته های تلویزیونی نمی دهند. در 
ایاالت  متحده، اشتراک نت فلیکس 7.99 دالر 
هزینه در هر ماه دارد، اشتراک هولو با 7.99 
آمازون 99  و  می شود  شروع  ماه  هر  در  دالر 
دالر در سال هزینه دارد. متوسط اشتراک کابل 
تلویزیون، در عوض، حدود 99 دالر در هر سال 
هزینه دارد. )هزینه مجوز بی بی سی در انگلستان 
145.50 پوند در یک سال و به عبارتی بیش از 

200 دالر است(
2. اخبار تلويزيون در يک فضای رسانه ای 

در حال تغییر
از  شنیداری،  و  دیــداری  رسانه های  اشکال 
جمله بولتن های خبری شبانگاهی و کانال های 
خبری 24 ساعته، هنوز هم مورد اقبال گروه 
بزرگی از مخاطبان هستند، اما تهیه کنندگان 
اخبار تلویزیون با مخاطبان با سن باال، کاهش 
مخاطبان مواجه اند. محیط رسانه ای دیجیتال 
انواع مختلف و بی شماری از ویدیوهای آنالین 
را ارائه می کند و بازه وسیعی از رقبای جدید 

در این فضا بر سر توجه مردم رقابت می کنند.
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در این بخش، ما بر توسعه انواع اخبار آنالین 
که اغلب در درجه اول مبتنی بر ویدیو هستند، 
تمرکز می کنیم، به  جای این که ببینیم چگونه 
فرمت های تلویزیون در حال تکامل هستند، تا 
جایگاه خود را در یک محیط رسانه ای دیجیتال 
پیدا کنند، آن ها را جدای از تحوالت در قالب های 
ارائه محتوا در تلویزیون مورد بحث قرار می دهیم. 
بسیاری از انواع مختلف سازمان های خبری در 
حال بررسی انواع مختلف اخبار ویدیویی آنالین 
برای دستیابی به مخاطبان، به  ویژه افراد جوان، 

در این محیط در حال تغییر هستند.
ویدیو  توسعه  دنبال  به  قدیمی  رسانه های 
دیجیتال  استراتژی های  از  بخشی  به  عنوان 
خود هستند، از جمله برندهای متفاوتی مثل 
نیویورک  تایمز، وایس و روزنامه دیلی تلگراف 
و همچنین برندهایی مانند دی ولت و اشپیگل 
مطلق  صورت  به   که  رسانه هایی  آلمان.  در 
دیجیتال هستند، از جمله رسانه های قدیمی تر 
مانند بوزفید1 و هافینگتون پست و همچنین 
جدیدالتأسیس تر مانند نودیس و واچ آپ در 
درجه اول مبتنی بر ویدیو ساخته شده اند و 
اغلب در ایجاد مخاطب برای مشاهده گسترده 
و جهانی از طریق قالب هایی مانند فیس بوک و 

یوتیوب تمرکز کرده اند.
فضا  این  و خطای  آزمون   در حال  فردی  هر 
است و روشن ترین دلیل انجام آزمون  و خطاها 
این است، که هیچ دستورالعملی وجود ندارد و 
حتی هیچ  کس این دستورالعمل را ندارد. عالوه 
بر این، با چنین تغییر مهمی در الگوها و فناوری 
مصرف کننده، برخی شکست ها اجتناب ناپذیر 
هستند و حتی برای نوآوری های موفقیت آمیز 
بزرگی  موفقیت  هنوز، هیچ  ضروری هستند. 
برای اخبار درخواستی تلویزیون در کنار درام 
و نمایش های نت فلیکس، برای اخبار مرتبط با 
ستاره های یوتیوب در رقابت با پیو دی پای و 
برای تعداد اندکی از برندهای خبری در میان 
رسانه های  در  بازدید  بیشترین  با  فیلم های 

1. BuzzFeed

اجتماعی و برنامه های پیام رسان، وجود ندارد، 
برای  تالش  در  سازمان ها  از  بسیاری  اگرچه 

حرکت به این فضاها هستند.
دو مورد از اولین تالش های بلندپروازانه برای 
ارائه اخبار ویدیویی آنالین، تلویزیون رویترز و 
هافینگتون پست بودند و نشان دادند، چقدر 
کار دشوار است. تلویزیون رویترز به  طور کامل 
به  دسترسی  فروش  از  سال،  دو  عرض  در 
برنامه های خود تا ارائه آن به  صورت رایگان در 
سراسر بسیاری از سیستم  عامل ها و همچنین 
اجازه استفاده ناشران دیگری از محتوا و مطالب 
آن ها، تغییر استراتژی داده است. به  طور مشابه، 
از سرمایه گذاری های  پست، پس  هافینگتون 
عمده در کانال های خبری آنالین، پخش زنده 
خود را قطع و به سمت تأکید بسیار بیشتری 
قالب های  سراسر  در  گسترده  تماشای  بر 
هیچ  کدام  کرد.  اجتماعی حرکت  رسانه های 
از این طرح ها آن چنان که فکر می شد، کار 
نکرد؛ اما هر دو سازمان سزاوار اعتباراتی برای 
سرمایه گذاری در روش های جدید ارائه اخبار 
ویدیویی آنالین بودند و از تجارب خود آموخته 
و طبق آن اتخاذ تصمیم کردند. مدل درست 
همیشه روشن نیست و هیچ مدلی برای همه 
ارائه دهندگان یا در تمامی زمینه های مختلف 

به شکلی صحیح کار نخواهد کرد.
2.1. وسايل ارتباطی موجود و وسايل نوپا 

با چالش های متفاوتی روبرو هستند
چالش وسایل ارتباطی، در محیط آنالین عبارت 
تولید خود  انطباق فرمت ها و فرایند  از:  است 
با فوری و ایجاد نام تجاری برای خود در یک 
بازار شلوغ که به  سرعت در حال تغییر است. به 
 عنوان  مثال، در حالی  که شرکت وایس تالش 
می کند حوزه کاری خود را از ویدیوهای آنالین 
به کانال های تلویزیونی تغییر دهد، این کمپانی با 
یک چالش بسیار بزرگ در افزایش محتوا مواجه 
است. در مقابل، کانال های قدیمی  تر، در حال 
آنالین هزاران ساعت  به بخش ویدیو  حرکت 
محتوا دارند، اما همه این ویدیوها در فرمت های 
بر  مشاهده  برای  و  شده اند  فیلم برداری  افقی 
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روی صفحه نمایش HD بزرگ و افقی و با صدای 
راحت خانه تولید شده اند، نه در صفحه نمایش 
گوشی های هوشمند عمودی کوچک با صدای 

خاموش و بیننده در حال حرکت.
2.2. محتوای توزيع  شده

قالب های شخص ثالث در حال حاضر به سمت 
دسترسی ویدیویی آنالین می روند. ترافیک حجم 
بر روی سایت های »فروشگاه یک بار توقف« مثل 
یوتیوب و فیس بوک و برنامه های پیام رسانی مانند 
اسنپ چت متمرکز شده است و نه بر تالش برای 
جلب کاربران به سایت اصلی. این یک  راه ارائه 
بوزفید، بدون   ،+AJ مانند ناشرانی  برای  محتوا 
راندن کاربران از قالب انتخابی آن ها است. این 
روش ها یک فرصت برای رسیدن به تعداد قابل 
 توجهی از افرادی که هر روز از این سیستم  عامل 
استفاده می کنند، ارائه می دهد، و نیز خطر از 
دست دادن یک رابطه مستقیم با مخاطب را به 
همراه دارد و در مورد کسب درآمد چالش هایی 
را ایجاد می کند و سؤاالت حل  نشده ای در مورد 
نوع سیستم  عامل های مورد نیاز کاربر برای به 

اشتراک گذاشتن با ناشران وجود دارد.
جمله  از  اخبار،  ارائه دهندگان  از  بسیاری 
شبکه های قدیمی و دیجیتال نوپا، این ایده را 
پذیرفته اند و به دنبال استراتژی های ویدیویی 
توزیع  شده، هستند. کانال اخبار آنالین و وقایع 
جاری الجزیره، AJ+ یک مثال برجسته است 
و برنامه های مختلف ویدیویی خبری بوزفید از 
نمونه های دیگر است. این گزارش و تجزیه  و 
تحلیل ترافیک، بین ده بازدید باالی سازندگان 
در یوتیوب، فیس بوک، واین و اینستاگرام، در 
مسابقات  و  الن  نمایش  بیبر،  جاستین  کنار 

جهانی کشتی کج هستند.
شبکه آنالین الجزیره )AJ+( بر روی محتوای 
توزیع  شده متمرکز شده است، که به جذب 
و  فیس بوک  در  مستقیم  به  طور  مخاطبان 
قالب های دیگر می پردازد. محتوای آن کوتاه، 
شده  ساخته  طوری  و  اشتراک گذاری  قابل 
مشاهده  صدا  بدون  را  آن  می توان  که  است 
کرد. ویدیو بدون صدا برای تلفن همراه و بازار 

اجتماعی ضروری است. در فیس بوک که 2.8 
میلیون الیک )دوست داشتن( دارد، AJ+  در 
بازدید  میلیارد   2.2 می گوید   ،2015 سال 
ویدیو داشته است، که در حدود نیمی از این 
بازدیدها 30 ثانیه ای بود. به  طور مشابه، بوزفید 
به چندین ویدیو برای صفحه  نمایش عمودی 
جمله  از  توزیع  شده،  ویدیو  مشخصات  با 
و آشپزی داشت. در  ویدیوهای در مورد غذا 
پایان سال 2015، برآورد شده است، بوزفید به 
رقم بیش از 2 میلیارد ویدیو مشاهده  شده در 
سراسر رسانه های اجتماعی متعدد و سیستم 
 عامل به اشتراک گذاری ویدیو در هر ماه برسد. 
از طریق وب سایت خود  توزیع  استراتژی آن 
نیست، بلکه بر توزیع از طریق دیگر سیستم  
است،  شده  متمرکز  ثالث  شخص  عامل های 
NowThis News نام تجاری دیگری است که 

گزارش رشد چشمگیری دارد و از 1 میلیون 
بازدید در سال 2014، به 50 میلیون در اوایل 
و  تابستان  در  میلیون  به 200  سال 2015، 
600 میلیون در ماه در پایان سال رسیده است؛ 
مانند سایر شرکت های ایده پرداز دیجیتال، این 
شرکت نیز یک استراتژی رسانه ای توزیع  شده 
دارد، که موفقیت آن به قالب مناسب ویدیو و 

تصمیم گیری داده محور، مرتبط است.
سایت های AJ+، بوزفید و NowThis News در 
دنبال کردن یک استراتژی توزیع فیلم کوتاه و 
تالش های  نیستند.  تنها  اشتراک گذاری  قابل 
فیس بوک،  یوتیوب،  در  بی بی سی  مختلف 
اختصاص  گروه  جمله  از  واین،  و  اینستاگرام 
از  داده  شده مانند بی بی سی ترند، نمونه هایی 
اروپا  عمومی  خدمات  سرشناس  رسانه  یک 
است. رسانه های خبری تلویزیونی عمده آمریکا 
نیز در دسترسی از طریق رسانه های اجتماعی 
کارهای  ویدیو،  اشتراک گذاری  به  قالب های  و 
تیوبوالر  تحقیقاتی  موسسه  کرده اند.  بسیاری 
تخمین می زند که در ژانویه 2016، سی ان ان 
214 میلیون و فاکس نیوز در حدود 172 میلیون 
ویدیوی مشاهده  شده، تولید کرده اند. )در مقایسه 
اخبار بی بی سی 87 میلیون بازدید داشته( در هر 
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سه مورد، رسیدن به این میزان توزیع به  شدت 
توسط فیس بوک انجام شده است. ابتکار برنامه 
از  »Great Big Story« در سی ان ان یک مثال 
توسط  توزیع  شده  پذیرش مشاهده  چگونگی 
رسانه های مهم است و این که ویدیوی اجتماعی 
توزیع  شده نه  تنها از کلیپ های تلویزیونی، بلکه از 

محتوای وب سایت نیز باید متفاوت باشد.
2.3. قالب تصوير طوالنی

کوتاه و قابل اشتراک گذاری بودن تنها راه عمل 
نیست. طیف وسیعی از دیگر رسانه ها از جمله 
را  خود  اولویت بندی  تایمز  نیویورک  و  وایس 
بر قالب تصویر طوالنی، غنی و محتوای ویدیو 
بازار  یک  در  ایستادن  برای  تالش  در  تعاملی 
بسیار رقابتی برای جلب  مخاطب بنا کرده اند. 
وایس به  عنوان یک مجله چاپی در کانادا آغاز به 
کار کرد، اما به یک نام تجاری آنالین توانمند در 
ژانرهای مختلف تبدیل شد و نشان داده است که 
مخاطبان جوان برای فرم طوالنی ویدیو آنالین 
مستند وجود دارند. آن ها موفقیت خود را مدیون 
نحوه کار، متناسب بودن با مخاطبان هدف و 

درک از چگونگی مشاهده مخاطبان هستند.
و  تایمز  نیویورک  مانند  خبری  سازمان های 
اسکای نیوز با واقعیت مجازی، به کاربران اجازه 
می دهد تا تجربه ای همه  جانبه از یک رویداد 
گوشی های  طریق  از  مکان  یا  بزرگ  خبری 
هوشمند خود داشته باشند. هنوز این خدمات 
اندک هستند، اما تولیدکنندگان باور دارند، این 
شیوه به  سرعت به یک نرم افزار اصلی تبدیل 

خواهد شد.
به  طور مشابه، برخی از رسانه ها به دنبال استفاده 
از تجربه قالب تصویر طوالنی و قدرت خود در این 
زمینه هستند. کانال 4 بریتانیا، تجزیه  و تحلیل 
تعاملی غنی و تصویری از بحران مهاجران اروپا 
بر روی یک سایت قرار داد، که از طریق سوابق 
تعاملی با برنامه های نیویورک تایمز و گاردین 
ساخته شده بود. این تجارب غنی و تصویری 
تعاملی، یک تجربه کاربری عمیق و قانع کننده 
ارائه می دهند. حتی اگر آن ها مخاطبان انبوه را 
جذب نمی کنند، ممکن است کمک کنند به 

یک وب سایت به  عنوان مقصدی برای کاربران 
کلیدی هویت دهند.

 نه  فقط شکل، بلکه نوع محتوای ارائه  شده رو 
به تغییر است. یک بازار برای آخرین رویدادهای 
فوری خبری، برای موارد جذاب بصری و همچنین 
برای مباحث عمیق تخصصی وجود دارد؛ اما بسته 
اخبار تلویزیون عمومی به سمت آنالین تمایل 
این است، که مدیریت  از دالیل  می یابد. یکی 
آنالین یا بر روی تلفن همراه ویدیو و بسته بندی 
در این سبک پخش اخبار، از ارائه و به روزرسانی 
متن یک داستان در حال جریان سخت تر است. 
اگر همه  چیزی که یک نفر می خواهد، سرفصل 
اخبار است، سرفصل عناوین خبری در متن و 
تصاویر سریع تر و راحت به کاربر ارائه می شود. 
دیدن  ارزش  باید  طوالنی  ویدیویی  بسته های 
داشته باشند. )با از لحاظ عاطفی قانع کننده بودن، 
ارائه پس زمینه، اخبار و توضیح یا یک زاویه دید 
خاص( و به  طورمعمول باید چیزی باشد که 24 
ساعت بعد و فراتر از آن هم موردپسند واقع شود. 

تمایز و تفاوت همه چیز است.
2.4. اخبار زنده آنالين

کسانی که اقدام به جذب مخاطب برای پخش 
داشته اند.  درهم  تجربه  یک  می کنند،  زنده 
ورزشی  رویدادهای  به  ویژه  مهم،  زنده  وقایع 
مانند المپیک یا رویدادهای مهم اخبار فوری 
مخاطبان  پاریس،  تروریستی  حمالت  مانند 
قابل  توجهی را برای پخش شبکه هایی مانند 
بی بی سی و ان بی سی به خود جلب می کنند، 
اخبار  برای جریان  تاکنون مخاطب کمی  اما 

روزمره جذب شده است.
 برخی سازمان های رسانه ای در حال کار برای 
هستند.  پخش  برای  آنالین  ویدیوی  توسعه 
بی بی سی در حال  توسعه پخش خبری تلفن 
همراه خود است، که شامل محتوای جمع آوری 
 شده و ویدیو زنده خبری است و ممکن است 
 CBS جایگزین شبکه خبری بریتانیا شود. اخبار
به  صورت یک محتوای آنالین زنده 24 ساعته 
و هفت روز هفته از اخبار و موارد وابسته اجرا 
برای  تقاضا  هم  خبری  آژانس های  می شود. 
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محتوای در ارتباط با وقایع زنده را به رسمیت 
شناخته اند. آسوشیتدپرس )AP(  در همکاری 
رویدادهای  و  اخبار    Livestream.com با 
مهم را در تلویزیون، تلفن همراه یا آنالین، به  
صورت زنده به مشتریان ارائه می دهد. تاکنون، 
عملکرد  چگونگی  مورد  در  کمی  اطالعات 

جریان اخبار زنده در دسترس است.
و  فیس بوک  زنده  پخش  مانند  برنامه هایی   
پریسکوپ توییتر، فرصت مشاهده حوادث را به 
 صورت پخش زنده ارائه می کنند و مخاطبانی 
در پخش زنده حوادثی مانند حمالت تروریستی 
پاریس به دست آورده اند. بیشتر این مطالب 
جای  به   شهروندی«  »روزنامه نگاری  توسط 
گروه اخبار حرفه ای ارائه شده است؛ و از نقطه 
 نظر سازمان های خبری، تنها چالش سردبیری 
و ویرایش برای استفاده از این ابزار جدید وجود 
ندارد، بلکه این مسئله نیز وجود دارد که چه 
نوع از کسب  و کار برای ارائه دهندگان اخبار 

خصوصی می تواند در آن  ایجاد شود.
2.5. اخبار تصويری موبايل

همه این مسائل، این مفهوم را تقویت می کند که 
صحنه جنگ کنونی تلفن همراه است. داده های 
نشان  رویترز  مؤسسه  دیجیتال  اخبار  گزارش 
تلفن همراه  از  استفاده  می دهد، سرعت رشد 
برای اخبار در بسیاری از بازارها همچنان باال 
است. )نیومن و همکاران، 2015( موبایل باید 
به  عنوان یک فناوری مخرب در حق خود در 
نظر گرفته شود، که هر مرحله از اخبار را تحت 
تأثیر قرار می دهد -از گردآوری تا تولید، توزیع و 
مصرف. تلفن همراه یک رسانه پویا، با انتظارات، 
خواسته ها و فرصت های مخصوص به خود است. 
چیزی که سازمان ها، در انطباق با خواسته های 
تلفن همراه باید بدانند این است که حرکت به 
سوی فناوری همراه، تنها به معنای طراحی یک 
وب سایت پاسخگو یا برنامه یا چینش دوباره میز 
اتاق خبر نیست. این مسئله خیلی بنیادی تر از 
این ها است. روایت ها باید تغییر کنند– آن ها باید 
کوتاه و تصویری و به موقع باشند. روال تولید و 
سامانه های مدیریت محتوا باید شامل فرمت های 

جدید باشند، چرا که مشاهده ویدیو از چشم انداز 
به سمت پرتره ها و از صفحه  نمایش های بزرگ 
با صدا، به صفحه های کوچک و بدون صدا تغییر 

می کند.
باید  خبری  سازمان های  همه،  از  مهم تر  اما 
تشخیص دهند چه ارزش های خبری باید روی 
در صفحه   درآید. چگونه  اجرا  به  همراه  تلفن 
نمایش کوچک شخصی به مردم خدمات ارائه 
محتوای  از  مملو  جهان  در  چگونه  می دهید؟ 
دیجیتال تفاوت ایجاد می کنید؟ در گذشته از 
طریق ظهور چاپ، رادیو، دوربین ها و وب، تغییر 
سازمان های  بر  عمده ای  تأثیر  همواره  فناورانه 
رسانه ای و روزنامه نگاری داشته است. تلفن همراه 

در حال حاضر همان کار را دارد انجام می دهد.
نتیجه گیری مترجم

امروزه به واسطه سرعت تحوالت فناوری های 
ذائقه  بر  رسانه ها  این  که  تأثیری  و  جدید 
با  او  مواجه  لذا  و  مصرف  فرهنگ  مخاطب، 
رسانه های جریان اصلی می گذارند و البته موارد 
و  فرهنگی  تبعات  این دست که  از  متعددی 
اقتصادی چند الیه ای در بازار رسانه ای در پی 
دارند؛ مدیریت رسانه ها به امری بسیار پیچیده 

و چند بعدی تبدیل شده است. 
آنچه نیلسون و سمبروک در گزارش مؤسسه 
رویترز به اجمال اما در کمال روشنی در برابر ما 
نهادند، چشم اندازی از وضعیت در حال ظهوری 
است، که در آن دوران تلویزیون به مثابه رسانه 
یکه تاز و حاکم بر سبد مصرف رسانه ای مخاطب 
در حال افول است. رسانه های جدید و اجتماعی 
گوی سبقت را در زمینه خبر و اطالع رسانی 
ربوده اند. به تعبیر هرمیدا با توئیتر خبر ما را 
همچون هوایی که تنفس می کنیم، دربرگرفته 
در حال ظهور، خبر  این مختصات  در  است. 
تلویزیونی با تهدیدات جدی مواجه است، که 
ضرورت دارد مدیران رسانه ملی استراتژی های 
تازه ای با بهره مندی از ظرفیت های رسانه های 
اجتماعی که امروز در میان رسانه های پیشرو 
در  و  بومی سازی  را  است،  لحاظ شده  جهان 

دستور کار خود قرار دهند. 


