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 ،)UGC( آیا محتوای کاربر تولید شده
سایر رقبای خود را شکست می دهد؟

علی�سعد���
کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبایی
ali.saad1365@gmail.com

چکید�ه
موازات  به   IPTV نام  به  پدیده ای  میالدی،   90 دهه  ابتدایی  سال های  از 
و  دهد  توسعه  روز  به  روز  را  خود  توانست  هوایی،  آنتن  با  تلویزیون های 
انتخاب  هوایی  آنتن  با  تلویزیون های  مخاطبین  میان  از  را  مخاطبینش 
کند. مزیت IPTV به تلویزیون های گذشته این بود که مخاطب با پرداخت 
تصویر،  و  صدا  نامطلوب  کیفیت  نویز،  درگیر  که  این  بدون  اشتراک،  حق 
برنامه های  ... شود می توانست  برنامه ها و  محدودیت های زمانبندی پخش 
مورد نیاز خود را از طریق ساختار شبکه ارتباطی، که به همین منظور توسط 
شرکت های مخابراتی شکل گرفته بود، مشاهده کند. اما با گذشت چندین 
ظهور  جدیدی  پدیده های  مختلف،  جنبه های  در  تکنولوژی  توسعه  و  سال 
که  پدیده هایی  کنند.  اندام  عرض   IPTV برابر  در  می توانستند  که  کردند، 
از آن ها با عنوان )OTT (over the top یاد می شود. در سال های اخیر با 
گسترش پهنای باند شبکه اینترنت و رشد تکنولوژی های ارتباطی از جمله 
تلفن های همراه هوشمند، شهروندان این امکان را یافته اند که در هر لحظه 
و هر مکان بتوانند تصاویر، صدا ها و ویدئو های خود را ضبط کنند و آن را 
از طریق شبکه های اجتماعی منتشر کنند. این محتوا می تواند در حوزه های 
مختلف موضوعی تهیه شده باشد و از طریق شبکه های اجتماعی در اختیار 
رسانه های  که  بوده ایم  شاهد  گذشته  سال های  در  گیرد.  قرار  مردم  سایر 
این گونه محتوا در  از  استفاده  به  نیز عالقه بسیاری  اینترنتی  تلویزیونی و 
یافته اند. به همین جهت روز به روز شاهد گسترش سهم  برنامه های خود 
UGC در سبد مصرف رسانه ای مردم و مخاطبین رسانه ها هستیم. در این 
مقاله مشخص می شود که UGC در رقابتی که با سایر رقبای خود در رسانه ها 
دارد، روز به روز جایگاه خود را مستحکم تر می کند، ولی قادر به حذف رقبای 

خود از صحنه نخواهد بود.
واژگان�کلیدی

جامعه  تلویزیون،  ارتباطی،  نوین  فناوری های  شده،  تولید  کاربر  محتوای 
اطالعاتی.
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مقدمه
امروز  ارتباطات در جهان  و  فناوری اطالعات 
به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان تبدیل 
شده است، و اشکال نوظهور ارتباطی در دنیای 
اجتماعی  فضا های  ایجاد  زمینه ساز  امــروز، 
جدیدی گردیده است. فضاهایی بدون مرز که 
به سختی امکان اعمال محدودیت بر آن وجود 
اجتماعی  مهارت های  و  ابعاد  روابط،  و  دارد 
تأثیر قرار داده است.  را به شدت تحت  افراد 
این تغییر و تحول را می توان در گذار از جامعه 
به  کرد.  تبیین  اطالعاتی  جامعه  به  صنعتی 
عبارت دیگر آنچه که امروز می تواند بیش از 
همه ارزش افزوده بیافریند و به عنوان موتور 
متحرک اقتصادی در نظر گرفته شود، اطالعات 

در بستر سیستم های ارتباطی است. 
افزایش  و  مجازی  فضای  گسترده  شیوع 
فوق العاده امکانات ارتباطی شهروندان، فضایی 
را به وجود آورده است که برخی از محققین 

از آن با عنوان »جنگل سایبر1« یاد می کنند.
 »دیوید آکسنفورد« از فیلسوفان معاصر، چند 
علت برای استفاده از واژه جنگل سایبر ذکر 
می کند. او معتقد است در عصر امروز رسانه های 
اجتماعی و فضای دیجیتال »همه چیز« را به 
وسیله ای برای »بهره برداری رسانه ای« تبدیل 
کرده است. به اعتقاد او این فضا موجب شده 
است تا احتماالت و امکانات وقوع به صورت 
نامحدود شود و این امکانات نامحدود در برابر 
مخاطبان نامحدود قرار گیرد. آکسنفورد معتقد 
است به تبع این شرایط، رقابت های رسانه ها 
نیز به صورت نامحدود شده که این مسئله نیز 
ناشی از توسعه ارتباطات وایرلس در همه جا 

است.
ظهور فناوری نوین اطالعات و ارتباطات، زاویه 
نگاه جدیدی را در برابر جهان گشوده است. 
تا  است  شده  موجب  نوین  فناوری های  این 
جنبه های مختلفی از زندگی فردی و اجتماعی 
بشر مورد تغییر و تحول قرار گیرد. گسترش 

1.  Cyber Jungle

نفوذ این فناوری ها در دو دهه گذشته، منجر 
به تغییر و تحوالت عظیمی در مناسبات حاکم 
بر جامعه بشری گردیده و توسعه روز افزون 
که  آورده  پدید  را  شرایطی  فناوری ها،  این 
علمای علم ارتباطات از آن با عنوان »انقالب 
اطالعات2« یاد می کنند. این انقالب اکنون به 
جنبه های مختلفی از زندگی بشر راه یافته است 
و شاید یکی از بارزترین نمود های آن در چند 
سال گذشته را بتوان در ایجاد اختالل در رابطه 
سنتی حاکمیت با مردم دانست. به طوری که 
ارتباط عمودی و کنترلی حاکمیت با مردم، با 
گسترش شبکه ها ارتباطی به روابط افقی مردم 
با مردم با کمترین دخالت حکومت تبدیل شده 
است. همین مسئله سبب شده تا در سال های 
گذشته با یک جهان پر آشوب و متالطم روبرو 
گردیم. جالب آنکه حتی در کشور های مبدع 
ارتباطی  نوین  تکنولوژی های  منتشرکننده  و 
مقطعی  شورش های  شاهد،  نیز  اطالعاتی  و 
مردم علیه سیاست های حاکمان بوده ایم، که 
نمونه های اخیر آن در جنبش های سال گذشته 
نمایش  به  آمریکا  دولت  علیه  سیاه پوستان 
درآمد. البته این تکنولوژی جنبه های دیگری 
را نیز شامل می شود و آن استفاده گروه های 
تروریستی از امکانات ارتباطات بدون کنترل، 
تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطالعاتی است. 
همان گونه که بر اساس اعالم مقامات امنیتی 
فرانسه، در حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو، 
تروریست ها از طریق فضای ارتباطی آنالین در 
یک کنسول بازی توانسته بودند، نقشه خود را 
طراحی کنند و سازماندهی فعالیت تروریستی 

خود را به انجام برسانند.
)UGC(محتوایکاربرتولیدشده

حالت  در   )UGC( شده  تولید  کاربر  محتوای 
عام، به هر نوع تولیدات محتوا اعم از وبالگ، 
چت، فروم، فیلم و ... که توسط کاربران تولید 
شود، می گویند که معموال بر روی شبکه های 
تولیدات  حلقه  در  و  می افتد  اتفاق  اجتماعی 

2. Information Revolution
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تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطالعاتی قرار 
می گیرد. این نوع از محتوا توسط افرادی تهیه 
رسانه ای  در یک پخش کننده  که  است  شده 
برابر  در  هم  پولی  و  نیستند  کار  به  مشغول 

محتوای تولیدی خود دریافت نمی کنند.
این نوع از محتوا در گذشته، در موقعیت هایی 
ویدئوهایی  که  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد 
امروزه  ولی  نباشد.  موجود  موضوع  با  مرتبط 
با گسترش روزافزون تلفن همراه، مردم حتی 
یا اصحاب رسانه  این که خبرنگاران  از  پیش 
به محل حادثه برسند، از اتفاقاتی که به وقوع 

می پیوندند، در لحظه، فیلم برداری می کنند. 
ترکیب  از  شــده  تولید  کاربر  محتوای 
کاهش  برای  رایگان  و  باز  منبع  نرم افزارهای 
دادن محدودیت ها به منظور افزایش همکاری، 
استفاده  جستجوگری  و  مهارت ها  افزایش 

می کند.
محتوای کاربر تولید شده می تواند تنها بخشی از 
یک وب سایت باشد. برای مثال سایت هایی که 
اکثر تولیداتشان توسط ادمین ها انجام می شود 
ولی به تعدادی محتوای فرعی از جمله کامنت، 

توسط کاربران، اجازه تولید داده می شود. 
محتوای کاربر تولید شده ممکن است توسط 
ادمین های وبسایت مورد رصد قرار گیرند، تا 
شود.  جلوگیری  نامناسب  محتوای  انتشار  از 
این محتوای نامناسب می تواند شامل تخلف از 
حق کپی رایت یا این که خارج از موضوع بودن 

محتوا از اصول سایت باشد.
نشان  تحقیقی  در  گالنس  و  لیو  موخرجی، 
یو.جی.سی  محتوا های  سوم،  یک  که  دادند 
جعلی است یا این که برای تبلیغ یا تحقیر یک 

محصول ایجاد شده است.
سیاست محتوای کاربر تولید شده یک انتقال 
از سیاست تولیدات سازمانی رسانه ای به سمت 
انتشار  برای  آماتور  کاربران  توسط  تولیدات 
یا  گفتگویی  رسانه  است.  خودشان  تولیدات 
چیزی  آن،  کلیدی  شاخصه  طرفه  دو  رسانه 
است که به آن وب 2 گفته می شود که کاربران 
را به تولید محتوای شخصی خود و انتشار آن با 

دوستانشان ترغیب می کند. بنابراین نقش کاربر 
منفعل با ظهور رسانه های جدید عوض شده 

است. 
سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی در قالب 
اطالعاتی«  اقتصاد  در  کاری  »گروه  گزارش 
)OECD, 2007( سه حوزه برای تعریف محتوای 

کاربر تولید شده، معرفی کرده است:
y آن امکان  محتوا  یک  وقتی  انتشار:  نیاز

را داشته که تولید شود، ولی نه به صورت 
آنالین و نه در هیچ رسانه دیگر تولید نشود، 
این محتوا  این احتمال را داد که  می توان 
از طریقی منتشر خواهد شد. این محتوا یا 
سایت  یک  بر  عمومی  صورت  به  می تواند 
منتشر شود، یا این که در صفحه شخصی 
در یک شبکه اجتماعی منتشر شود که فقط 

برای دایره ای از دوستان قابل دیدن باشد.
y تالشخالق: تالش خالق، به معنی خلق

کارهای  دادن  تطبیق  یا  جدید  کار  یک 
موجود برای ساختن یک کار جدید است. 
برای مثال کاربران به طور معمول ارزش های 
خود را به تولیدات رسانه ای اضافه می کنند. 
محتوای کاربر تولید شده، به راحتی می تواند 
عنصر »همکاری« را به تولیدات اضافه کند. 
مانند آنچه که در برخی وبسایت ها، کاربران 
را  تولیدات  یکدیگر،  همکاری  با  می توانند 
منتشر  خود  میل  مطابق  و  کرده  ویرایش 
کنند. باید توجه داشت ضبط کردن و انتشار 
را  تلویزیونی  برنامه  یک  از  کوتاهی  بخش 
نمی توان UGC نامید. اما اگر کاربر عکسی را 
منتشر کند، و نظر خود را درباره آن بنویسد 
یا این که از آهنگی که تلویزیون پخش کرده 
 UGC کلیپ جدیدی بسازد، به آن می توان
گفت. البته تعریف حداقل میزان خالقیت 
برای قرار گرفتن در زمره UGC بسیار سخت 
هر  زمینه  به  خالقیت  میزان  این  و  است 

موضوع بستگی دارد.
yو حرفهای تولیدات از خارج تولید

تولید شده، عموما  روتین: محتوای کاربر 
خارج از چارچوب ها و استاندارد های حرفه ای 
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انجام می شود. UGC معموال برچسب تجاری 
یا سازمانی ندارد. در بهترین حالت UGC باید 
توسط غیر حرفه ای ها و بدون انگیزه سود 
برای  انگیزشی  باشد. فاکتورهای  یا پاداش 
دوستان،  با  ارتباط  شامل:  می تواند   UGC

رسیدن به مشهوریت و معروفیت باشد.
این  است،  این  می آید  پدید  که  سؤالی  اما 
محتوا های کاربر تولید شده به چه دلیل توسط 
کاربران آماتور تولید می شود. برای رسیدن به 
درکی جامع از این مسئله نیاز است، تا زاویه 
ابعاد  همه  بتوانیم  که  کنیم  گسترده  را  نگاه 

محتمل در این امر را به شماره درآوریم.
UGCمنفعتهاومشوقهابرایانتشار

اگرچه منفعت محتوای کاربر تولید شده برای 
میزبان محتوا کامال واضح است اما منفعت آن 
است.  غیر مستقیم  محتوا،  تولیدکننده  برای 
در  مشارکت  در  انگیزه  برای  تئوری  چندین 
از  دارد.  وجود  شده،  تولید  کاربر  محتوای 
انگیزه های نوع دوستانه تا انگیزه های اجتماعی 
و مادی. به دلیل اهمیت محتوای کاربر تولید 
برای  را  مشوق هایی  سایت ها  از  خیلی  شده 
داده اند.  قرار  محتوا  تولید  به  کاربران  تشویق 
این  مقاله ای  در   )Toluna, 2010( »تولونا« 
مشوق ها را به مشوق های ضمنی و مشوق های 

صریح دسته بندی می شوند.
مشوقهایضمنی: این مشوق ها به صورت 
»مشوق های  نیستند.  لمس  قابل  عینی 
اجتماعی« رایج ترین نوع این مشوق ها هستند، 
اجازه  کاربر  به  این مشوق ها  معنا که  این  به 
می دهد تا احساس خوب و فعال بودن به عنوان 
یک عضو خوب جامعه را لمس کند. رسیدن 
ارتباط  در شکل گیری  می تواند  این حس  به 
آنچه  مانند  باشد،  با سایر کاربران و دوستان 
در فیس بوک به عنوان دوستان، یا در توییتر 
اجتماعی  مشوق های  داریم.  دنبال گنندگان 
می تواند شامل قابلیت برقراری ارتباط با دیگران 
باشد، مانند یوتیوب. بعضی دیگر از مشوق های 
اجتماعی می تواند جایگاهی باشد که آن سایت 
برای مشارکت کننده ها با حداقلی از مشارکت 

Yahoo an� پاسخ  یاهو  مانند  می شود،  )قائل 
 .)swer

از  دیگر  بخشی  اما  صریح:  مشوقهای
به  مشوق ها  این  و  هستند  صریح  مشوق ها 
پاداش های قابل لمس اشاره دارد. برای مثال 
پرداخت مالی، وارد شدن در یک مسابقه یا یک 
کوپن باشد. مشوق های صریح مستقیم برای 
اکثر مردم به راحتی قابل فهم هستند و بدون 
در نظر گرفتن اندازه و حجم جامعه مجازی، 
 Wishabi سایت های  است.  آنی  ارزش  دارای 
نوعی  دو  هر   Amazon Mechanical Turk و 
مختلف  روش های  به  را  مالی  مشوق های  از 
برای افزایش مشارکت اعمال می کنند. مشکل 
این مشوق ها این است که ممکن است کاربر 
را به اثر overjustification کند، که منجر به 
از بین رفتن همه انگیزه های غیر مادی برای 
فعالیت هایش گردد و بنابراین هزینه مشارکت 
سایت  میزبان  برای  مدت  برای طوالنی  را  او 
بسیار پر هزینه کند، که مسئله بسیار مهمی 

برای مدیریت UGC در فضای مجازی است. 
در شده تولید کاربر محتوای اهمیت

جهانامروز
جوامع،  در  ثابت  ویژگی های  از  یکی  امروزه 
خواننده ها  و  شنونده  بیننده،  از  درخواست 
خصوص  در  دادن  نظر  و  کردن  بحث  برای 
اگر  است.  رسانه ها  طریق  از  مختلف  مسائل 
مشارکت  شیوه صحیح  تلویزیونی  رسانه های 
دادن به مخاطبین خود را از طریق ابزار های 
مختلف نیاموزند، به شدت با کاهش مخاطب 
روبرو می شوند و مخاطبین آن ها، پالتفورم های 
دیگری را که به آن ها امکان مشارکت بیشتری 

می دهد، انتخاب می کنند. 
مروری بر برخی از اعداد و ارقام به دست آمده، 
در تحقیقات مرتبط با محتوای کاربر تولید شده 
خود نشان دهنده اهمیت باالی این نوع محتوا، 
در دنیای امروز به خصوص با در نظر گرفتن 

اهداف اقتصادی است.
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 Nielsen,( »نیلسن1«  مؤ سسه  گزارش  در 
از 28  از بیش  بر اساس پیمایش  2011( که 
هزار نفر از 56 کشور جهان انجام شده است، 
92 درصد پرسش شوندگان اعالم کردند، که 
در تبلیغات تجاری برای خرید کاال به کلماتی 
که به زبان می آید، اطمینان می کنند تا شکل 
آگهی تبلیغاتی. این مسئله به طور روشنی در 
تضاد با نگرششش پیشینی در خصوص شکل 
و فرمت تبلیغات تجاری است و نشان دهنده 
اهمیت محتوا برای مخاطبین تبلیغات تجاری 
است. از سوی دیگر با گسترش کاربرد و استفاده 
شبکه های اجتماعی در تحقیق »موریسون2« 
)2015( مشخص شد که 65 درصد کاربران 18 
تا 24 ساله شبکه های اجتماعی، محتوای کاربر 
تولید شده در شبکه های اجتماعی در خصوص 
محصوالت تجاری مختلف را هنگام خرید، در 
نظر می گیرند. شرکت های تجاری نیز با پایش 
جستجو های اینترنتی به این نتیجه رسیدند که 
بیست  اینترنتی  نتایج جستجوی  درصد   25
تولید  کاربر  محتوای  به  جهان،  بزرگ  برند 
شده مرتبط است و 84 درصد بازدیدکنندگان 
سایت های بیست برند برتر جهان اعالم کردند 
که محتوای کاربر تولید شده بر روی خریدشان 
تأثیرگذار است. به عبارت دیگر این محتوای 
کاربر تولید شده است که مخاطبین و مشتریان 

را به سمت برند های مختلف هدایت می کند.
بهتر  را  خود  معنای  زمانی  ارقام  و  آمار  این 
نشان می دهد، که رشد فوق سریع شبکه های 
نظر  در  نیز  را  اخیر  سال  ده  در  اجتماعی 
بگیریم و جایگاه آن ها را به عنوان یک منبع 
را  تولید شده  از محتوای کاربر  بسیار بزرگ، 
در مصرف رسانه ای کاربران اینترنت به شمار 
آوریم. تحقیق موریسون همچنین نشان داد، 
74 درصد مصرف کنندگان محصوالت مختلف، 
در  راهنمایی ها  به  خرید  تصمیم گیری  برای 
و  می کنند  اطمینان  اجتماعی  شبکه های 
این محصوالت  از  از نظرات سایر مردمی که 

1.Nielsen

2. Morrison

استفاده کرده اند، به عنوان راهنمایی برای خرید 
بهتر خود بهره می برند.

لذا به همین جهت امروزه کمپین های مختلفی 
با اهداف تجاری و سیاسی به صورت محتوای 
انجام می شود. کمپانی های  تولید شده،  کاربر 
تولید شده  این که محتوای  به  علم  با  بزرگ 
بر  عمیق تری  بسیار  تأثیرات  کاربران  توسط 
رفتار مصرف کنندگان دارند، برای دستیابی به 
سود بیشتر با ترفند های مختلف، اقدام به برپایی 
تولید  کاربر  محتوای  با  مختلف  کمپین های 
شده می کنند. از سوی دیگر در موقعیت های 
تولید  کاربر  محتوای  با  کمپین هایی  مختلف 
شده با اهداف بشر دوستانه، ضد جنگ، همراهی 
با اقلیت ها و ... در سرتاسر دنیا برگزار شده و 
تأثیرات بسیار مثبتی بر فضای عمومی جامعه و 

رفتار سیاستمداران گذاشته است.
رسانه های  برای  شده  تولید  کاربر  محتوای 
خبری مختلف نیز، اهمیت باالیی پیدا کرده 
است. وقتی حادثه ای در منطقه ای رخ می دهد، 
حداقل چندین دقیقه زمان الزم است تا تیم 
خبری رسانه ها خود را به محل حادثه برسانند، 
ولی مردم موبایل به دستی که در لحظه حادثه، 
آنجا حضور داشته اند با ضبط تصاویر و ویدئوها، 
به عنوان یک منبع مهم خبری برای رسانه های 
اگر  رسانه  یک  و  می شوند،  محسوب  خبری 
خوش شانس باشد می تواند چندین ویدئو از 
لحظاتی قبل و بعد از حادثه از طریق شبکه های 

اجتماعی به دست آورد.
OTTوIPTVباUGCنسبت

با گسترش تکنولوژی های ارتباطی، هر از چند 
گاهی شاهد بروز قالب جدیدی از محتوا توسط 
مختلف  پخش کنندگان  و  سرویس دهندگان 
جدید،  تکنولوژی های  این  از  برخی  هستیم. 
عمری کوتاه دارند و با ظهور و بروز تکنولوژی 
جدید عمال کاربرد خود را از دست می دهند. 
شاید زمانی که تلویزیون های کابلی به بازار آمد، 
کسی فکر نمی کرد ناگهان با بروز رقبایی چون 
OTT سیل فزاینده مشترکانش به سرعت رو 

 OTT به کاهش گذارد. اما امروزه با رشد بستر
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و گسترش دسترسی به اینترنت عمال فضای 
رقابتی به بستر اینترنت منتقل شده است و 
IPTV به مرور در حال خارج شدن از بازار است. 
در ادامه به قیاس برخی از این تکنولوژی ها و 
بررسی تفاوت سرعت رشد و نمو آن ها در بازار 

رسانه ای جهان پرداخته می شود.
IPTVباکاهشرشدUGCرابطهتوسعه

آمار های جهانی در خصوص تعداد مشترکین 
IPTV نشان می دهد، که علی رغم این که تا سال 
مشترکین  تعداد  افزایش  با  همچنان   2013
به  رو  تعداد،  این  رشد  نرخ  ولی  بوده  مواجه 
کاهش نهاده است. بر اساس گزارش آمار های 
 ،)Point Topic, 2013( و آنالیز بازار IPTV عددی
با  سال  این  تا   IPTV مشترکین  رشد  درصد 

نمودار 1 توضیح داده می شود.

نمودار1.درصدرشدمشترکینIPTVدرجهاناز
سال2005تا2013

نیز همان گونه که در نمودار  از سال 2014 
2 مالحظه می شود، میانگین نرخ رشد کاهش 
یافته است، و با سرعت های متفاوت به تعداد 

مشترکین IPTV افزوده می شود.
مختلف،  قاره های  در  رشد  نرخ  این  بررسی 
البته نشان می دهد که در کشور ها و قاره های 
مختلف میزان این نرخ رشد متفاوت بوده است، 
اول سال 2013  ماهه  تا چهار  که  به طوری 
با افزایش نرخ رشد  در قاره آمریکای شمالی 
مواجه هستیم ولی در سایر قاره ها، نرخ رشد 
مشترکین IPTV کاهش یافته است. در شرق 
آسیا نیز با وجود این که با افزایش نرخ رشد 
و  نفوذ  افزایش  تأثیر  از  نباید  مواجه هستیم، 
سرعت اینترنت در این منطقه غافل باشیم، و 
به طور صرف این نرخ رشد را به عالقه کاربران 
به IPTV مرتبط بدانیم. نمودار 3، رابطه افزایش 
 IPTV کاربران اینترنت با افزایش تعداد کاربران

را در پایان سال 2015 نشان می دهد.
که  کرد  ذکر  باید  باال  نمودارهای  مورد  در 
داده های آن بر اساس، تعداد مشترکینی است 
که از یک اپراتور مخابراتی، حق اشتراکی برای 
فایل های ویدئویی در قالب برنامه های تلویزیونی 

)2015,PointTopic(2015ازنیمهسال2014تاپایانسالIPTVنمودار2.تعدادمشترکین
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دریافت کرده اند و باید گفت که امروز IPTV یک 
رقابت بسیار سخت با سرویس دهندگان OTT و 
تلویزیون های کابلی دارد. نمودار 4 رقابت بین 
تلویزیون های ماهواره ای، تلویزیون های کابلی 
و IPTV را در چند برند مطرح، در پایان سال 

2015 نشان می دهد.

نمودار4.تعدادمشترکین)میلیوننفر(چندبرند
مطرحسرویسدهندهتلویزیونیبراساسسیستم

)2015,PointTopic(.سرویسدهی

دلیل  به  شد  اشــاره  قبل تر  که  گونه  همان 
رقابت سختی که میان، تولیدکنندگان محتوا 
محتوای  اشتراک گذاری  فضای  گسترش  و 
 IPTV کاربرمحور پدید آمده است، شاهدیم که
نتوانست رشد ابتدایی خود را ادامه دهد، و با 

کاهش سرعت جدی مواجه شد. از سوی دیگر 
قابل  کاهش  و  اینترنت  باند  پهنای  گسترش 
مالحظه قیمت آن، عمال مزیت رقابتی IPTV را 
برای ارائه خدمات از طریق یک شبکه اینترنت 
محلی بی معنی کرده است. البته باید اشاره کرد 
که یکی دیگر از پارامتر های کندکننده سرعت 
راه اندازی  بودن  هزینه بر  علت  به   IPTV رشد 
تشکیالت آن در برابر فضا های OTT است، که 
از طریق آن هر کاربر می تواند ویدئو های مدنظر 
دیگر  عبارت  به  بگذارد.  اشتراک  به  را  خود 
امروزه IPTV همانند ده سال گذشته مقرون به 
صرفه نیست و بازدهی اقتصادی بسیار پایینی 

دارد.
IPTVبرOTTمزیتهای

نسبت  به   IPTV عمر  که  ایــن  ــود  وج با 
تلویزیون های آنتن دار چندان باال نیست، ولی 
در  رقیب  تکنولوژی های  گسترش  با  امروزه 
را در مقیاس  تلویزیون، جذابیت خود  عرصه 
است.  داده  دست  از  مخاطبین  برای  جهانی 
ویدئویی  سرویس دهنده های  ظهور  امــروزه 
 Apple iTunes، مانند  کیفیت  با  و  پیشرفته 
بستر  در  را  خود  خدمات  که   Hulu، Netflix
اینترنت ارائه می دهند، به تدریج ارائه دهندگان 
IPTV به چالش کشیده شده اند و راه برای نفوذ 

نمودار3.رابطهافزایشتعدادمشترکیناینترنت،باافزایشکاربرانIPTVدرپایانسال2015.
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روز افزون OTT فراهم گردیده است.
عوامل مختلفی در این مسئله دخیل بوده اند، 
که در ادامه به مهم ترین آن ها به صورت گذرا 

اشاره می شود.
1 از. استفاده در ریشهای تغییرات

اخیر:  سالهای در ارتباطات فناوری
با توجه به گسترش  در سال های اخیر و 
و تنوع فناوری های ارتباطی، شاهد تغییری 
جدی در مکانیزم دریافت اطالعات از سوی 
کاربران بوده ایم. امروزه با گسترش اینترنت، 
هرگونه  تا  یافته اند  را  این  امکان  کاربران 
اطالعاتی را که نیاز دارند از طریق اینترنت 
کسب کنند. این شرایط با شرایطی که در 
گذشته حاکم بود و قدرت انتخاب کاربران 
محدود به محتوای آماده شده از سوی یک 

سرویس دهنده خاص بود، متفاوت است.
2 اپراتورهای. به OTT نیاز عدم

زیرساخت و ارتباطی شبکههای
شبکه: یکی از مهم ترین مسائلی که منجر 
 IPTV در قیاس با OTT به گسترش سریع
شده است، عدم نیاز سرویس های OTT به 
برای  گذشته  در  است.  شبکه  زیرساخت 
راه اندازی IPTV نیاز بود تا یک تشکیالت 
عظیم فنی برای ارائه خدمات به مشتریان 
ایجاد شود، ولی OTT که ارائه خدمات خود 
ظرفیت های  از  می دهد،  وب  بستر  در  را 
موجود اینترنت استفاده می کند و موجب 
کاهش محسوس هزینه های آن می گردد. 

نفوذ.3 ضریب بــاالی رشد سرعت
اینترنت: یکی دیگر از عواملی که موجب 
شده OTT دامنه کاربران خود را به سرعت 
ضریب  باالی  رشد  سرعت  دهد،  افزایش 
به عبارت دیگر رشد  اینترنت است.  نفوذ 
پیشرانه های  اساس  بر  که  اینترنت  نفوذ 
پیشرفت  حال  در  سرعت  به  اقتصادی، 
است، خود به خود بستر گسترش OTT را 

نیز فراهم کرده است.
4 قابلیتدسترسیهرزمانوهرمکان.

قابلیت های  از   :OTT در اطالعات به

کرد،  عرضه  کاربران  به   OTT که  مهمی 
امکان دسترسی در هر زمان و هر مکان 
به  بود. کاربران  برای کاربران  به اطالعات 
از یک لب تاپ، گوشی هوشمند،  استفاده 
تبلت و ... می توانستند، در هر مکان و زمان 
با اتصال به اینترنت، محتوای مدنظر خود را 
دریافت کنند و این مسئله ای مهم در رقابت 

با IPTV بود.
هوشمند: .5 تلویزیونهای سریع رشد

آخرین عاملی که می توان به عنوان علت 
و  همراهی  کرد،  اشاره  بدان   OTT رشد 
انطباق سریع کارخانه های تولید تلویزیون با 
اینترنت برای استفاده از ظرفیت آن است. 
کارخانه های تولید تلویزیون که هر روز به 
دنبال راهکاری برای تولید سری جدیدتر 
و قابلیت بیشتر در گیرنده های تلویزیونی 
هستند، تا به واسطه آن بتوانند مشتریان 
خود را به خرید یک دستگاه جدید ترغیب 
کنند، با ساخت اولین تلویزیون هوشمند 
و امکان استفاده از قابلیت OTT به سرعت 
تا محصوالت جدید  کار شدند،  به  دست 
شکل  تازه  و  بکر  بازار  این  روانه  را  خود 

گرفته، کنند.
کاهش  به   IPTV با   OTT فشرده  رقابت  این 
با  ولی  است،  شده  منجر   IPTV رشد  سرعت 
ظهور UGC و افزایش سهم آن از سبد مصرف 
از رژیم  رسانه ای شهروندان، به نوعی بخشی 
رسانه ای شهروندان و نیاز های رسانه ای توسط 
 UGC دیگر  عبارت  به  می شود.  تأمین   UGC
محتوای  عنوان  به  را  به خوبی خود  توانسته 
چارچوب  از  و  نماید،  مطرح  جایگزین  رسانه 
عمودی رسانه ای 5 سال گذشته به کلی خارج 
شود. در پایان نگاهی کلی به علت گسترش 
اشاره  امروز  متکثر  رسانه ای  فضای  در   UGC

می شود.
UGCمنافعاستفادهاز

به طور کلی 4 دسته از منافع را می توان برای 
پخش کننده ذکر کرد:

ــرای . 1 ب  UGC منفعت  ــن  ــری ــن ت روش
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و  منابع  به  دسترسی  پخش کنندگان، 
امکان  این  از  پیش  که  است  اطالعاتی 
نداشت.  وجود  آن ها  به  رایگان  دسترسی 
بهترین مثال در این خصوص را می توان به 
تصاویر و فیلم هایی که از خبر های فوری به 
دست رسانه ها می رسد، دانست. در انتخابات 
 UGC سال 88 شاهد بودیم که با استفاده از
زیادی  تعداد  به  از رسانه های غربی  برخی 
ویدئو دست پیدا کردند، در حالی که اصال 

خبرنگاری در داخل کشور نداشتند.
عالوه بر استفاده از UGC در اخبار و برنامه های . 2

روزمره رسانه ها، این امکان فراهم می آید تا 
مخاطبین بتوانند روایت های خبری خود را 
که در آن ایده های جدیدی وجود دارد تولید 
کنند. قابلیت ها و مهارت های این مخاطبین 
می تواند رسانه را برای بهبود بخشیدن به 

روایت های خبری خود یاری کند.
می توانند . 3 مخاطبین  خبر  اتاق  از  خارج 

تولید کنند.  را  از محتوا  طیف گسترده ای 
به  برای  مخاطبین  کردن  فعال  وسیله  به 
وقایع،  از  خود  روایت های  اشتراک گذاری 
بهتری  شیوه  به  می توانند  پخش کننده ها 
عالیق و دغدغه های مخاطبین خود را پیدا 

کنند.
یکی از مزایای مهم استفاده از UGC افزایش . 4

ارتباط و تعامل پخش کننده با مخاطبینش 
برای  نشان می دهد حتی  تحقیقات  است. 
مخاطبینی که در تولید محتوای کاربر تولید 
باالتری  ارزش  یک  ندارد،  مشارکتی  شده 
این  از  که  می شود،  قائل  رسانه هایی  برای 
نوع محتوا استفاده نمایند و روایت خود را 

از نقطه نگاه مردم بیان کند.
Dham�( 1 سبر اساس آمار سایت سوشیال آنک

dhere, 2016( تا سپتامبر سال 2016 روزانه 

شبکه های  در  تصویر  میلیارد   4 تا   2 بین 
طور  به  همچنین  می شود  منتشر  اجتماعی 
متوسط 4، 5 ساعت از زمان مصرف کنندگان 

1.Social Annex

رسانه ای به UGC اختصاص دارد. از سوی دیگر 
مطرح  برند   20 جستجو های  از  درصد   25
جهانی از طریق UGC به آن متصل شده است.

نتیجهگیری
فیس بوک  و  یوتیوب  سایت های  حضور 
مخاطب ترین  پر  سوم،  و  دوم  رتبه های  در 
موتور  سایت  از  پس  جهان  سایت های 
جستجوی گوگل، نشان دهنده محتوای کاربر 
که  اگرچه  است.  امروز  در جهان  تولید شده 
را  خود  مخاطبان  گذشته  همچون  رسانه ها 
دارند، ولی محتوای این رسانه ها نیز از فضای 
جدید که نتیجه ظهور وب 2 است، متأثر است 
گونه  این  به  نیز  آن ها  محتوای  از  بخشی  و 
تولیدات اختصاص یافته است. با گذر زمان هر 
یک از این محتوای رسانه های عمودی و افقی، 
افراد  رسانه ای  سبد  در  را  خود  ثابت  جایگاه 
خواهند یافت و این سبد رسانه ای برای افراد 
مختلف بر اساس سن، جنس، تحصیالت، پایگاه 
اجتماعی و ... متفاوت خواهد بود. همان گونه 
که رسانه های مکتوب بعد از انقالب رسانه های 
ادامه  خود  حیات  به  همچنان  الکترونیکی 
دادند، و تالش کردند برای حفظ جایگاه خود از 
رسالت خبررسانی به وظیفه ارائه تحلیل تغییر 
مسیر دهند. در خصوص رسانه های تلویزیونی 
در  رویکردی  تغییر  شاهد  باید  نیز  گذشته، 
محتوا و همچنین استفاده از ظرفیت UGC در 
آن ها باشیم، تا بتوانند به حفظ بخشی از سهم 
مصرف رسانه ای شهروندان موفق گردند. باید 
پذیرفت دموکراتیزاسیون در حوزه خبر به نحو 
چشمگیری نسبت به دو دهه قبل گسترش 
انحصاری رسانه ها برای  یافته است، و فضای 
یکه تازی و یا تبانی، در حال ناپدید شدن است. 
این  از  یک  هر  که  داشت  توجه  باید  اگرچه 
سایت های حامل محتوای UGC نیز می توانند 
در معرض فریب، سو استفاده و تبانی توسط 
مدیران سایت ها یا ربات های طراحی شده به 
این منظور قرار گیرند. همین امر اهمیت توجه 
مضاعف به سواد رسانه ای در فضای نوین پدید 

آمده را بیش از پیش نمایان می کند. 
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