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چکیده
مرزی نگاشته شده است. برای  اندازی تلویزیون اینترنتی ژاپنی برونسنجی راهاین مقاله با هدف امکان

-عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر راه عامل اولیه از طریق مطالعه ادبیات پژوهش به 24ابتدا، این منظور 

سیما مشخص و سپس با استفاده از تکنیک دلفی  و مرزی صدا اندازی تلویزیون اینترنتی ژاپنی در برون
مرزی و کشور ژاپن، تعداد  های برون نفر از صاحبنظران و خبرگان حوزه رسانه 10فازی بر مبنای نظرات 

نجی تلویزیون اینترنتی س عنوان مهمترین عوامل برای مطالعه امکان بهعامل اولیه  24عامل از میان  11
تعیین شد. در گام بعدی، کارشناسان به هر یک از عوامل مورد مطالعه بر اساس سطح آمادگی رادیو ژاپنی 

اند و در نهایت برآیند نظرات ایشان بر تایی امتیاز داده 5مرزی با استفاده از طیف لیکرت  معاونت برون
دست آمده بیشترین سطح آمادگی  ست. بنا بر نتایج بهروی نمودار عنکبوتی )نمودار رادار( مدل شده ا

، آوری نظرات ایشان منظور جمع جاد کانال ارتباطی با مخاطبان بهایمرزی مربوط به  برونکنونی معاونت 
بوده و  ایاستفاده از ویدیوها و تصاویر حرفهو  ها برای عموملیست )فهرست( برنامهدر دسترس بودن پلی

شناسی و توجه به نیازهای مخاطب در تولید  ای، مخاطبگویندگان حرفهمربوط به کمترین سطح آمادگی 
 است. ها برنامه
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.مقدمه1

با پیشرفت فناوری و  عصر حاضردر  است.رسانی یکی از مهمترین کارکردهای هر رسانه  اطالع
های نوینی المللی، روش های خبری برای پوشش اخبار بینتحواّلت گسترده ارتباطی، وب سایت

بر  می کنند. مواجه ترییی تازههاها و فرصت با چالشرا  یکیالکترون یهارسانهگیرند و به کار می

 یها از شبکه یاریبس یر،اخ یها در سال ، منتقد رسانه و تلویزیون،1پایة بررسی تونی مگلیو

به  مخاطبـان خود را و...ی س یبـ یاف، بـ. ید. کس، زدافـ ،یس یب بزرگ همچون ان یزیونیتلو
یکی از مهمترین دالیل ریزش مخاطبان  (.Maglio, 2017) دان از دست داده یریطور چشمگ

شدن بسترهای جدید بنابراین فراهم  .مردم از اینترنت است ه، استفادنیتلویزیوچنین شبکه های 
های درخشانی را برای انعکاس اخبار و مطالب مورد نظر در فضای برخط در فناوری، فرصت
و گستره دیپلماسی را هر چه بیشتر به فضای المللی قرار داده است های بیندسترس رسانه

زان مرزی کشانده است. فضایی که در آن پیشبرد دیپلماسی، بیش از پیش به می ای برونرسانه
 یارسانه یپلماسید(. 34: 1387است )اسماعیلی،  ای وابسته شدههای رسانهتأثیرگذاری تکنیک

مثبت بر افکار  یرگذاریثأسیما قرار دارد با ت و مرزی صدا برون یهاس آن شبکهأکه در ر رانیا
 فایژاپن ا مانندکشورها  گریو د رانیا انیرا در تبادل اطالعات م یتواند نقش مهمیم یعموم
  نماید.
ای و رسمی کشور است که به زبان ژاپنی  مرزی تنها مرجع رسانه رادیو ژاپنی معاونت برون  
های سایت این رادیو یکی از سایت کند. وبتولید می ایهای صوتی، تصویری و چندرسانهبرنامه

موقعیت آن در میان مرزی است. بدون تردید با تقویت این سایت نه تنها پربازدید معاونت برون
وب »توان با ارتقای آن به یابد بلکه میرقبای اروپایی، آسیایی و حتی آمریکایی آن ارتقا می

ها جذب نمود. ژاپن از کشورهای پیشتاز فناوری زبانمخاطبان بیشتری را از میان ژاپنی« وی تی
ارتقاء سطح کیفی و فنی آن شود، لذا ارائه پیام به مخاطب ژاپنی نیازمند  اطالعات محسوب می

های نوین رسانه در ها و مشاهدات عینی حاکی است نسل جوان ژاپن از قالباست. پژوهش
ای در سبد مصرف آنان جایگاه برد و محتوای چندرسانههای اجتماعی بهره میچارچوب شبکه

قوت بزرگی برای  طهای قدرتمند، نق(. یقیناً در اختیار داشتن رسانه1399باالتری دارد )قرقانی، 

 
1. Tony Maglio  
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های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران جمهوری اسالمی ایران است تا از ظرفیت
 برداری نماید.  برای همگرایی و تقویت هر چه بیشتر روابط دو کشور بهره

 هچهر ندانستهاتو ایحرفهو  یباز یمستندها تولیدو  تهیه طریقاز  هارکشو یهاسانهر وزهمرا  
ار قر تهاجمو  تخریب ردمورا  هارکشو یگرد یاو  کنند ئهارا نیاد بهرا  دخو نظرردموو  بمطلو

یابانی، ب یرا کشور یرانا ی،غرب هایرسانه یغاتتبل یرثأها تحت تیچنانچه اغلب ژاپن هند.د
-سوء رسانه یغاتبر تبل یمبتن عمدتاً یرانپندارند و شناخت آنها از ایمتحجر و ناامن م مانده، بعق

 برای هادولت یتوجه به تالش برخ با. (84: 1398)قرقانی،  است یاتغرب و دور از واقع های
ارائه اطالعات صحیح  یوستهناچار است پنیز  یرانکشورها، ا یگربا د ایران روابط کردن محدود

 رییتصو یقطر ینکند و از ا یتخود تقو یدر خارج از مرزهای را فرهنگ سیاسی، اقتصادی و
معاونت  یژاپن یورادیت فعالبیش از دو دهه حال با توجه به . نشان دهد یران و ایرانیاندرست از ا

پژوهش حاضر  ،اییویی و چندرسانهراد هایو پخش برنامه یدتول ینهسیما در زم و صدا یمرزبرون
نماید. بر وی بررسی  اندازی وب تیهای این رادیو را برای راهها و فرصتدرصدد است ظرفیت

انجام « اندازی تلویزیون اینترنتی ژاپنیسنجی راهامکان»همین اساس پژوهش حاضر با هدف 
تلویزیون اینترنتی ژاپنی  اندازیراه»شده است. بنابراین پرسش اصلی تحقیق عبارت است از: 

هایی و چگونه سیمای جمهوری اسالمی ایران بر اساس چه مؤلفه و مرزی صدا معاونت برون
 ؟«پذیر است مکانا

 
.ادبیاتپژوهش2
.پیشینهنظریپژوهش2-1

مرزیبرونیژاپنیوراد.2-1-1

پخش روزانه آغاز نمود و از  یقهدق یبا س( 1999ژوئیه ) 1378ماه  یرکار خود را از ت یژاپن رادیو
این رادیو از  داد. یشساعت در روز افزا یکبه  پخش خود را( 2007)اکتبر  1386آبان ماه سال 
( و با قطع موج کوتاه، اخبار مربوط به ایران، ژاپن، جهان و 2018)سپتامبر  1397مهرماه سال 

های  های دیدنی ایران است در قالب کلیپای خود را که عمدتاً معرفی مکان های چندرسانهبرنامه
هدف  و منطقه تحت پوشش کند.تصویری و گاهی به صورت پادکست بر فضای وب منتشر می

سایت این رادیو جزو چهار  میلیونی کشور ژاپن است و هم اکنون نیز وب 127این رادیو، جمعیت 
 (.1399شود )قرقانی،  مرزی محسوب می پرمخاطب در میان رادیوهای برون سایت
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پخشوتلویزیوناینترنتی.وب2-1-2

ی بر بستر وب اما با اعبارت است از بارگذاری داده چندرسانه 1پخش ترین معنا و مفهوم وبساده
ای تعاملی است. ای یک طرفه نیست بلکه رسانهتوجه به ویژگی تعاملی اینترنت، این رسانه جاده

-هپخش عبارت است از ارائه خدمات بر بستر وب به کاربران که بتوانند داد تر وببه عبارت روشن
هر زمان و هر مکان، و به هر میزان بدون وابستگی به خط زمان  ی مورد عالقه خود را در

های تولیدی خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و  دریافت کنند و از سوی دیگر داده
 (.84: 1397 رسانی انجام دهند )اخگری، هم

فراهم  یوراد یرا برا ایچندرسانه هاینو امکان استفاده از داده هایو رسانه ینترنتااز طرفی 
اطالعات مورد نظرشان و عرضه داده افزوده  یافتن یکاربران در صفحه وب برا یتاند. هدا آورده

سخن  یگر. به دیرنداز توجه بدان ناگز یزن یوییراد هایاست که وبگاه یمهم یاتاز جمله ضرور
 یگر،د یسو از. یردکاربران قرار گ یددر معرض د یوییراد یکرد تا محتوا اهمرا فر یطیشرا یدبا

 ینارائه شود که کاربران را به سمت خود بکشاند. ا ایبه گونه یدبا یافتهانتشار  یصوت یمحتوا
 یمعرف یشود. استفاده از عکس و متن برا یافزوده فراهم م یها جاذبه و کشش با استفاده از داده

 یهادرگاه ارانتش یبرا یعتاًمعمول است و طب یوییراد یها یتسا در وب یداریشن یمحتوا
نو  هایرسانه و با توجه به امکاناتی که اینترنت (.همان) یابد یم یاربس یتاهم یزمشهور ن ینترنتیا

مخاطبان رادیو  توان با هدایتاند می آورده فراهم رادیو برای ایچندرسانه هایداده از در استفاده
 دید معرض در رادیویی محتوای تا کرد فراهم را ژاپنی در صفحه وب سایت این رادیو، شرایطی

 به را کاربران که شود ارائه ایگونه به باید یافته انتشار محتوای دیگر، سوی از. گیرد قرار کاربران
 از استفاده. شود می فراهم افزوده های داده از استفاده با کشش و جاذبه این. بکشاند خود سمت
 های سایت وب در همچنین تولید ویدیوهای کوتاهشنیداری و  محتوای معرفی برای متن و عکس

مشهور همچون یوتیوب و  اینترنتی های درگاه در انتشار برای طبیعتاً و است معمول رادیویی
پردازیم و  در ادامه به معرفی انواع رسانه بر بستر اینترنت مییابد.  می بسیار اهمیت نیز توئیتر

 شود. رادیو ژاپنی بررسی میوی  تی اندازی وب سنجی راه سپس امکان
( اینترنت تی وی  بر بستر اینترنت جهانی 1اینترنت تی وی به دو صورت وجود دارد: 

(WWW )2  )آی پی تی وی (IPTV) (بر بستر اینترانت تلویزیون پروتکل اینترنت )
(Intranet) ،ی ها ای داخلی )با تملک سازمانی یا خصوصی( است که از پروتکل شبکه. اینترانت

 
1. Webcasing 
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در حقیقت ند. ک وب برای سازماندهی شبکه استفاده می فناوریویژه،  و به اینترنت مرتبط با
اینترنت که اینترانت مقیاس بسیار کوچکی از کل اینترنت ولی خصوصی است؛ بر خالف 

یا تلویزیون  (Internet Protocol TV) تلویزیون پروتکل اینترنت .هیچکس مالک آن نیست
های مورد نیاز مخاطبان کمک  تعاملی این است که از فناوری اینترنت برای رساندن برنامه

واره های تلویزیونی از طریق امواج که از آنتن روی بام، دیش ماه به جای دریافت برنامه. گیرد می
ها  توان همزمان برنامه شود، از طریق یک ارتباط اینترنتی می یا کابل فیبر نوری به منزل وارد می

 (.1393جویمند،  )کامرانی را بارگذاری کرد و دید
اندازی اینترنت تی وی رادیو ژاپنی( از نوع  منظور از تلویزیون اینترنتی در پژوهش حاضر )راه

 انی است.اول یعنی بر بستر اینترنت جه
 

.پیشینهتجربیپژوهش2-2

جوانان ه بررسی انگیز ؛نترنتییا های تلویزیون» ( در مقاله1398جهرمی و سپهری ) بصیریان
دستیابی به انگیزه و میزان استفاده جوانان ، با هدف «های اینترنتی در استفاده از تلویزیون تهرانی

دسترسی راحت به اینترنت )رایانه »اند:  به این نتایج دست یافته ی اینترنتیها تهرانی از تلویزیون
محور(، گذراندن وقت و تفریح، دستیابی به آرامش و تنوع برنامه، تعاملی بودن و انعکاس  و موبایل

نظرها، استفاده در تنهایی، راحتی و قدرت انتخاب از دالیل انتخاب تلویزیون اینترنتی در بین 
تبادل فرهنگ از  یها وهیش»( در پژوهشی با عنوان 1398صابری )«. است جوانان تهرانی بوده

، «ی(ک اچ ان یفارس ویمرزی و راد برون یژاپن ویراد یمورد مطالعه) ویدر راد یساز برنامه قیطر
های این دو رادیو را از منظر محتوایی و ساختاری بررسی و تحلیل کرده است. نتایج این  برنامه

فرهنگی در هر دو رادیو مورد غفلت واقع شده است و   که موضوعات میان دهد تحقیق نشان می
های تولیدی، تجربه زیسته مخاطبان هدف، کمتر مورد توجه قرار گرفته که این  در برخی از برنامه
تر است. همچنین رادیوهای معاونت  مرزی ایران پر رنگهای رادیو ژاپنی برون موضوع در برنامه

های خود بهره بسیار اندکی  افزایی در تولید و پخش برنامه ز همگرایی و هممرزی ایران ا برون
 یزیونارائه خدمات در تلو یبرنامه برا یدتول یالگو یطراح»( در پژوهش 1393) یکامرانبرند.  می

عمیق با  مصاحبهینترنتی، از طریق ا یزیونتلو یبرنامه برا یدمدل تول یطراح، با هدف «ینترنتیا
های  مدل تولید تلویزیونی و فضای مجازی دارای دانش و تجربه هستند حوزهدر  خبرگانی که

( 1398ی )قرقاننمود. طرح ها را مالگوی تولید مربوط به آنرا ارائه و  مختلف تلویزیون اینترنتی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 یهارسانه ینمهمتر، «ژاپن یمرز برون یهارسانه یبه ساختار و راهبردها ینگاه»در پژوهش 
ه و به این نتیجه رسید که قرار داد یاپن را از نظر ساختار و راهبردها مورد بررسژ یمرز برون

 یبر افکار عموم یرگذاریقدرت نرم و تأث یشافزا یبلندمدت، برا یراهبردها ینبا تدو ولت ژاپند
 -ژاپن یمل یزیونتلو-یوراد کشور، ینقدرتمند ا یهارسانه یانم و در کرده یزیربرنامه یانجهان

نقش »( در پژوهشی با عنوان 1392) کلهری. است یابرجسته یگاهجا یدارا -یان.اچ.ک
مقایسه تطبیقی ، ضمن «مرزی های تعاملی تلویزیون برونای در برنامههای نوین رسانه وریافن

های نوین  وریافن ،سی بی برنامه تریبون شما در شبکه سحر با برنامه نوبت شما در شبکه بی
در  داد. وی مرزی مورد بررسی قرار های برون سازی تعاملی را در شبکه امکانات برنامه و یارتباط

استفاده از  دلیل عدم های بصری به گیری از جذابیت شبکه سحر در بهره نقاط ضعفاین مقایسه 
سنجی  امکان»( در پژوهش 1388)مشهدی  گیری کرده است. نتیجه را ای های نوین رسانه وریافن

سیمای  و اندازی آن در صدا ویزیون اینترنتی در ایران به منظور ارائه مدلی برای راهپخش تل
را بررسی کرده و پخش تلویزیون اینترنتی در ایران  اندازی راهامکان  ،«جمهوری اسالمی ایران

ی این هایافته .کمی کرده استو  تحلیل کیفیرا ها  داده، و مصاحبهه پرسشنامبا استفاده از طرح 
 اندازی تلویزیون اینترنتی در ایران، سنجی راه در مطالعه امکان نشان داد کارشناسان پژوهش

به مهندسی را  -امکانات فنیو  امکانات نیروی انسانیسیما از دو منظر  و آمادگی صدا میزان
 سیما از دو منظر و آمادگی سازمان صدا و میزان ارزیابی کردنددر حد خیلی کم و کم ترتیب 

در به ترتیب امنیتی را  -نات فرهنگی، امکانات هنری، امکانات اجتماعی و امکانات سیاسیامکا
 1. یونه کورا ریتسوحد خیلی زیاد و زیاد و میزان امکانات اقتصادی را در حد متوسط گزارش کردند

های  ای با عنوان نقش رسانه در جامعه چندفرهنگی، با بررسی و شناخت زمینه( در مقاله2008)
عنوان یک رسانه  را به NHKالمللی  ویژه رسانه بین طالعاتی مختلف، نقش و کارایی رسانه و بها

است. اهم نتایج این مقاله بدین شرح است:   پخش همگانی در میان جامعه هدف بررسی کرده
در جامعه امروزی ژاپن که تعداد خارجیان نسبت به گذشته افرایش چشمگیری یافته است، »

للی باید از یکسویگی و محدودیت و انحصارها گذر کرده و به محلی برای تسریع الم پخش بین
تبادل و درک بیشتر و درهم آمیخته شدن عقاید و افکار تبدیل شود و باید فعالیت و کارگروهی در 

 «.انعکاس عقاید و افکار خارجیان از طریق رسانه مورد توجه قرار گیرد
  

 
1. Unekura Ritsu 
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.روشپژوهش3

ر هدف، کاربردی است، چرا که مدل نهایی پژوهش به شناخت هرچه بیشتر پژوهش حاضر از منظ
نماید تا بتوان با اندازی تلویزیون اینترنتی رادیو ژاپنی کمک میمرزی صداوسیما در مورد راه برون

های مناسبی اتخاذ نمود. همچنین، این پژوهش از لحاظ متغیر استفاده از آن تصمیمات و سیاست
یفی است. مطالعه حاضر از منظر زمان در دسته مطالعات مقطعی و از دید شامل متغیرهای ک

صورت پیمایشی در دو مرحله  گیرد که بههای توصیفی قرار میماهیت و روش در دسته پژوهش
 انجام شده است. 1مطابق با شکل 

 .مرحلهاولپژوهش:دلفیفازی3-1

 
مراحلانجامپژوهش.1شکل

پس از شناسایی اندازی تلویزیون اینترنتیمهمترین عوامل مؤثر بر راهمنظور شناسایی  به
های صورت گرفته با خبرگان )صاحبنظران(، از عوامل اولیه بر اساس ادبیات پژوهش و مصاحبه

شود. تکنیک دلفی رویکردی سیستماتیک برای محور دلفی فازی استفاده می تکنیک خبره
(. 1393رد یک سوال است )حبیبی و همکاران، استخراج نظرات گروهی متخصص در مو

-قطعیت موجود در ترجیحات و محدودیت های فازی، ابهام و عدماز مجموعه همچنین، استفاده

(. یکی از 12:  1397آبادی و حکاکی، کند )شفیعی نیکگیری را احراز میهای مسائل تصمیم
ها است. به همین منظور الگوریتم شاخص گری مهمترین کاربردهای اساسی تکنیک دلفی، غربال

 (1393شود: )حبیبی و همکاران، گام انجام می به زیر گام

در نخستین گام دیدگاه خبرگان در مورد اهمیت هر تبدیلنظراتخبرگانبهاعدادفازی:.1
شود. سپس امتیاز هر یک از آوری میتایی جمع 5ها بر مبنای طیف لیکرت یک از شاخص

�̃�𝑖به اعداد فازی مثلثی  1ها مطابق با جدول مؤلفهخبرگان به  = (𝐿𝑖. 𝑀𝑖. 𝑈𝑖) شود.تبدیل می  
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تبدیلطیفلیکرتبهاعدادفازیمثلثی.1 جدول

 اعدادفازیمثلثی طیفلیکرت
(0،  0، 25/0) خیلی کم  

(0، 25/0، 5/0) کم  

(25/0، 5/0، 75/0) متوسط  

(5/0، 75/0، 1) زیاد  

(75/0، 1، 1) خیلی زیاد  

ها، برای تجمیع نظر خبرگان استفاده از کمینه  در برخی پژوهش تجمیعنظرخبرگان:.2
Li بیشینه ،Ui  و میانگین حسابی یا هندسیMi ها پیشنهاد شده است. مشکل این روش

-شدت نتایج را تحت تأثیر قرار می بین به بد بین یا فرد در آن است که دیدگاه یک فرد خوش

به همین منظور در این پژوهش برای تجمیع نظرات خبرگان از میانگین فازی برای هر  دهد.
عدد فازی مثلثی هر یک از عوامل  Oiشود تا استفاده می 1( مطابق با رابطه iعامل )

محاسبه شود. در واقع در این پژوهش از روش مرکز سطح استفاده شده است که سعی دارد 
 آمیز را خنثی نماید.اغراقتا اثر حد باال و حد پایین 

(1رابطه)

 

استفاده  2( مطابق با رابطه COV) 1برای این منظور از روش مرکز سطح زدایی:فازی.3
 تعیین شود. Giشود تا مقدار قطعی می

(2رابطه)

 

 شود.انجام می 3غربال مطابق با رابطه  αپس از تعیین مقدار آستانه  گری:غربال.4

(3رابطه)

 

 
1. Centre of Area 
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های کلیدی عنوان مؤلفه هایی که بزرگتر یا مساوی مقدار آستانه باشند بهمولفه 3مطابق با رابطه 
شوند. اگر چه مؤثر بر تحقیق و توسعه باز و عوامل مؤثر بر پایداری تحقیق و توسعه انتخاب می

منابع این ( بر عهده محقق و خبرگان است، شایان ذکر است در بسیاری از αتعیین مقدار آستانه )
و حبیبی و  Shafiei Nikabadi & Hakaki, 2018در نظر گرفته شده است ) 7/0مقدار برابر با 

 در نظر گرفته شده است. 7/0(. در این پژوهش نیز مقدار آستانه 1393همکاران، 
 

.مرحلهدومپژوهش:ترسیممدلعنکبوتی3-2

-یزیون اینترنتی ژاپنی در معاونت بروناندازی تلوپس از شناسایی مهمترین عوامل مرثر بر راه

سنجی و تعیین سطح آمادگی ، مجدد از خبرگان خواسته  منظور مطالعه امکان مرزی صداوسیما به
مرزی واحد خواهد شد تا به هر یک از عوامل شناسایی شده بر اساس سطح آمادگی معاونت برون

نهایت با استفاده از میانگین نظرات تایی امتیاز دهند. در  5رادیو ژاپنی بر اساس طیف لیکرت 
اندازی تلویزیون سنجی راه خبرگان و ترسیم نمودار عنکبوتی عوامل مورد مطالعه نمودار امکان

-شود. در مدل عنکبوتی ترسیمی، هر یک از عوامل یکی از یالاینترنتی رادیو ژاپنی ترسیم می

شود. میانگین نظرات خبرگان می دهند که هر یال به پنج قسمت تقسیمهای مدل را تشکیل می
-عنوان سطح آمادگی سازمان بر روی هر یال مشخص می در هر یک از عوامل شناسایی شده به

شود. بدیهی ها مدل عنکبوتی کامل میدست آمده بر روی یال شود. با متصل نمودن نقاط به
اندازی تلویزیون است هر چه مساحت بدست آمده بیشتر باشد میزان آمادگی سازمان برای راه

 (.1393اینترنتی رادیو ژاپنی بیشتر خواهد بود )آقاجانی و همکاران، 
 

 .جامعهونمونهآماریپژوهش3-3

-ای از مدیران، کارشناسان و خبرگان معاونت برونجامعه آماری پژوهش حاضر شامل مجموعه

 زیر را دارا باشند: باشد که شروط اصلیسیمای جمهوری اسالمی ایران می و مرزی سازمان صدا

 دارابودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط؛  .1

 برخورداری از حداقل ده سال سابقه کاری در سازمان.  .2
 -گیری قضاوتی نمونه با توجه به شروط در نظر گرفته شده برای حجم نمونه، از روش

استفاده شد و در مجموع ای )گلوله برفی( برای انتخاب صاحبنظران و خبرگان هدفمند و شبکه
 گویی به سواالت تحقیق شناسایی شدند.نفر برای پاسخ 10
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هایپژوهش.یافته4

 است. 2صاحبنظر به شرح جدول  10شناختی  اطالعات مربوط به وضعیت جمعیت

 وضعیتجمعیتشناختینمونهآماریپژوهش.2جدول

 سطح تحصیالت
 دکتری کارشناسی ارشد

7 3 

 سابقه کار
سال 15الی  10 سال 20الی  16  سال 20بیشتر از    

4 3 3 

.مرحلهاولپژوهش:دلفیفازی4-1

های مربوط به مرحله اول پژوهش، در نخستین گام پاسخ هر یک آوری دادهپس از توزیع و جمع
اولیه شناسایی شده پژوهش، به اعداد فازی مثلثی تبدیل شده است. در ادامه عوامل به  از خبرگان

پژوهش استفاده شده است. در نهایت  برای تجمیع نظر ایشان از میانگین فازی مطابق با روش
 3شود. جدول ( به مقدار قطعی تبدیل می2هر یک از عوامل مطابق با روش پژوهش )رابطه 

 دهد. دست آمده برای هر یک از عوامل را نشان می مقادیر قطعی به
 مقادیرقطعیهریکازعواملوتعیینوضعیتعواملانتخابی.3 جدول

 عواملموردمطالعه مقدارقطعی وضعیت

ف
ردی

 

 1 پخش روزانه اخبار 0.56 حذف

 2 ها داشتن کنداکتور منظم برای برنامه 0.6733 حذف

 3 چهار ساعته اخبار و پخش بیست 0.46 حذف

 4 تجهیزات فنی و زیرساخت 0.76 تأیید

 5 ای به زبان ژاپنی گویندگان حرفه 0.78 تأیید

 AOD 6سرویس  0.56 حذف

 VOD 7سرویس  0.6533 حذف

 8 رابط گرافیکی زیبا برای سایت 0.6933 حذف

 9 پخش زنده 0.7433 تأیید

 10 هاداشتن پلی لیست برنامه 0.7167 تأیید

 11 شناسی رعایت قواعد زیبایی 0.63 حذف

 12 افزاری زیر ساخت نرم 0.65 حذف
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 مقادیرقطعیهریکازعواملوتعیینوضعیتعواملانتخابی.3 جدولادامه

 عواملموردمطالعه مقدارقطعی وضعیت

ف
ردی

 

 13 های کوتاه ها در قالب کلیپ سازی برنامه فشرده 0.6533 حذف

 14 استفاده از نیروی متخصص و آشنا به زبان ژاپنی 0.83 تأیید

 15 صداقت خبری سرعت در انتشار اخبار و داشتن 0.76 تأیید

 16 ها شناسی و توجه به نیازهای ایشان در تولید برنامه مخاطب 0.7267 تأیید

 0.7267 تأیید
آوری نظرات  منظور جمع ایجاد کانال ارتباطی با مخاطبین به

 ایشان
17 

 18 های شبکه روز بودن اخبار و برنامه به 0.7767 تأیید

 0.7233 تأیید
منظور تولید محتوای  شناسی به استفاده از مطالعات جامعه

 تطبیقی با کشور مقصد
19 

 20 های همراه های پخش اینترنتی در تلفن ایجاد پلت فرم 0.6333 حذف

 21 های اجتماعی مانند فیسبوک و اینستاگرام استفاده از شبکه 0.65 حذف

 22 استفاده از کارشناسان و مجریان ژاپنی 0.6333 حذف

 23 حضور خبرنگار ایرانی مقیم در کشور هدف 0.6567 حذف

 24 ای ها و تصاویر حرفه استفاده از ویدیو 0.7033 تأیید

عنوان مقدار  به 7/0، با توجه به در نظر گرفتن مقدار 3مطابق با نتایج بدست آمده در جدول   
بیشتر باشد انتخاب شده و  7/0دست آمده برای آنها از  آستانه، کلیه عواملی که مقدار قطعی به

که نگرش خبرگان بر این اساس بوده است که هر  شوند. الزم به ذکر استسایر عوامل حذف می
حذف برخی از اندازی تلویزیون اینترنتی ژاپنی اهمیت دارند و  عامل شناسایی شده برای راه 24

مرزی  سازی آنها برای رادیو ژاپنی و معاونت برون عوامل تنها به این دلیل است که امکان پیاده
های کنونی  این دلیل بر عدم اهمیت عوامل حذف شده نیست. در واقع زیرساختوجود دارد و 

ون مرزی صداوسیما، پاسخگوی موارد حذف شده است ولی برای مواردی که مقدار آلفای آنها بر
سازی باید بررسی شوند. لذا از میان عوامل اولیه  بوده است، برای امکان پیاده 0.7بیشتر از 

اندازی تلویزیون عامل برای راه 11شناسایی شده، از نظر خبرگان مصاحبه شده در پژوهش حاضر 
تجهیزات فنی و  (1مرزی بررسی شد که عبارتند از:  نتی در رادیو ژاپنی معاونت بروناینتر

ها برای لیست برنامه ( در دسترس بودن پلی4( پخش زنده، 3ای، ( گویندگان حرفه2 زیرساخت
( 7( داشتن صداقت خبری، 6( استفاده از نیروی متخصص و آشنا به زبان ژاپنی، 5عموم، 
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( ایجاد کانال ارتباطی با 8ها، به نیازهای مخاطب در تولید برنامه شناسی و توجه مخاطب
( 10های شبکه، روز بودن اخبار و برنامه ( به9آوری نظرات ایشان، مخاطبین به منظور جمع
( استفاده از 11شناسی به منظور تولید محتوای تطبیقی با کشور مقصد، استفاده از مطالعات جامعه

 ای.هویدیوها و تصاویر حرف

 

.مرحلهدومپژوهش:ترسیممدلعنکبوتی4-2

-سنجی راه  اندازی تلویزیون اینترنتی، با هدف امکانپس از شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر راه

سیما از خبرگان خواسته شده  و مرزی صدااندازی تلویزیون اینترنتی رادیو ژاپنی در معاونت برون
ن معاونت به هریک از عوامل شناسایی شده با استفاده از است تا با توجه به سطح آمادگی ای

آوری نظرات ایشان با هدف تجمیع نظرات از تایی امتیاز دهند. پس از جمع 5طیف لیکرت 
سنجی تجمیع شده از نظرات خبرگان را امتیاز امکان 4شده است. جدول استفاده میانگین حسابی 

 دهد.برای هر یک از عوامل نشان می
اندازیسنجیراهسازیامکانامتیازتجمیعشدهنظراتخبرگانبرایپیاده.4 جدول

 تلویزیوناینترنتیرادیوژاپنی

امتیازآمادگی مهمترینعواملموردمطالعه نماد

3.4 Q1 تجهیزات فنی و زیرساخت 

2 Q2 ای گویندگان حرفه 

3.4 Q3 پخش زنده 

3.2 Q4  ها برای عموم برنامهدر دسترس بودن پلی لیست 

2.8 Q5 استفاده از نیروی متخصص و آشنا به زبان ژاپنی 

2.6 Q6  داشتن صداقت خبریسرعت در انتشار اخبار و 

2.4 Q7 ها شناسی و توجه به نیازهای مخاطب در تولید برنامه مخاطب 

4.2 Q8 آوری نظرات ایشان ایجاد کانال ارتباطی با مخاطبان به منظور جمع 

3.6 Q9 های شبکه روز بودن اخبار و برنامه به 

2.4 Q10 شناسی به منظور تولید محتوای تطبیقی با کشور مقصد استفاده از مطالعات جامعه 

4 Q11 ای استفاده از ویدیوها و تصاویر حرفه 
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مشخص است به منظور ترسیم مدل عنکبوتی دو نکته شایان ذکر  4 همانطور که در جدول
دارای یک نماد است که در ترسیم مدل  4است. اول آنکه هر یک از عوامل مطابق با جدول 

باشد. بدیهی است هر چه عاملی می 5دوم آنکه سقف امتیاز از نماد آن استفاده شده است. نهایی 
موقعیت بهتری در مدل داشته و باعث گسترش سطح  به سقف کسب نماید امتیاز بیشتری نسبت

اندازی تلویزیون اینترنتی رادیو ژاپنی با توجه سنجی راهشود. در نهایت الگوی امکانآمادگی می
 ترسیم شد. 2به عوامل شناسایی شده مطابق با شکل 

اندازیتلویزیوناینترنتیرادیوژاپنیسنجیراهمدلامکان.2شکل

ایجاد کانال ارتباطی با مرزی مربوط به  بنا بر نتایج بدست آمده بیشترین سطح آمادگی برون
بوده و  ایاستفاده از ویدیوها و تصاویر حرفه، و آوری نظرات ایشان مخاطبان به منظور جمع

شناسی و توجه به نیازهای مخاطب  ای، مخاطبگویندگان حرفهکمترین سطح آمادگی مربوط به 
 است. ها د برنامهدر تولی

 

 گیری.نتیجه5

مرزی  اندازی تلویزیون اینترنتی ژاپنی در معاونت برون سنجی راه پژوهش حاضر با هدف امکان
اندازی تلویزیون اینترنتی عامل اولیه مؤثر بر راه 24صداوسیما انجام شده است. در نخستین گام، 

با استفاده از ادبیات و مصاحبه با خبرگان شناسایی شده و سپس با استفاده از تکنیک دلفی فازی 
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-عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر راه عامل به 11نظران تعداد  نفر از صاحب 10بر مبنای نظرات 

شد. در ادامه، خبرگان و کارشناسان سیما تعیین  و اندازی تلویزیون اینترنتی ژاپنی در سازمان صدا
مرزی و با استفاده از طیف  به هر یک از عوامل مورد مطالعه بر اساس سطح آمادگی معاونت برون

اند و در نهایت برآیند نظرات ایشان بر روی نمودار عنکبوتی )نمودار تایی امتیاز داده 5لیکرت 
 رادار( مدل شده است.

ای های مقابله با تهدیدهای منطقهوان یکی از مؤثرترین روشتمرزی را میهای برونفعالیت
در نزد افکار عمومی در دیگر کشورها ایجاد  ایران و ایرانیانو جهانی خواند و تصویر مثبتی از 

مرزی در حال نمود. سرویس جهانی صدای جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان معاونت برون
با  ،«پارس تودی»کنند. تودی تولید و پخش میپارس های خود را در ذیل عنوانحاضر برنامه

های فضای  مرزی اعم از رادیویی، تلویزیونی و رسانه های معاونت برون تجمیع توان رسانههدف 
و درون خود رادیوها  «افزایی هم»بر  ،آنمبنای اصلی اندازی شد و  در این معاونت راه مجازی،

است. لذا در پژوهش  مرزیموجود در معاونت برونهای تولیدی استفاده کردن از همه ظرفیت
اندازی تلویزیون اینترنتی در رادیو ژاپنی بررسی شد. با توجه به  سنجی راه حاضر، امکان

مرزی از یک سو و رشد  های موجود در سازمان صداوسیمای ایران و معاونت برون ظرفیت
ها کارگیری از این فناوری ای بههای نوین ارتباطی در جهان، مطالعه در راستچشمگیر فناوری

ها و امکانات موجود در معاونت اهمیت بسزایی داشت. در پژوهش حاضر با توجه به ظرفیت
اندازی تلویزیون  های راههای نوین، چالشکارگیری فناوی سیما و لزوم به و مرزی صدا برون

مرزی، در خارج از مرزهای ناز آنجا که مخاطبان رادیوهای برو اینترنتی رادیو ژاپنی بررسی شد.
 یدبا ی،ساز در اوج اشراف به فنون برنامهسازان این معاونت بایستی  کنند، برنامهایران زندگی می

ند. در گام نخست بشناس نیز بستر را ینارتباط با مخاطب در ا یجادو امکانات ا یزاتفنون، تجه
اینترنتی مورد شناسایی قرار گرفته است که اندازی تلویزیون پژوهش، مهمترین عوامل مؤثر بر راه

 بودن دسترس ( در4زنده،  ( پخش3ای،  حرفه ( گویندگان2غنی،  ( محتوای1عبارتند از: 
 ( داشتن6ژاپنی،  زبان به آشنا و متخصص نیروی از ( استفاده5عموم،  برایها  برنامه لیست پلی

 کانال ( ایجاد8، ها برنامه تولید در مخاطب نیازهای به توجه و شناسی ( مخاطب7خبری،  صداقت
شبکه،  یها برنامه و اخبار بودن روز ( به9ایشان،  نظرات آوری جمع منظور به مخاطبین با ارتباطی

( 11مقصد و  کشور با تطبیقی محتوای تولید منظور به شناسی جامعه مطالعات از (  استفاده10
سنجی  ای. در ادامه با بررسی نظرات خبرگان برای امکان حرفه تصاویر و ویدیوها از استفاده
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سیما مشخص شد که بیشترین  و مرزی صدا اندازی تلویزیون اینترنتی رادیو ژاپنی معاونت برون راه
 یشاننظرات ا یآور منظور جمع به بانبا مخاط یارتباط هایراه یجادمربوط به ا یسطح آمادگ

نیز های اجتماعی نظیر فیسبوک، توئیتر و اینستاگرام تفاده از شبکهباشد. بنابر نظر خبرگان، اس می
تواند در این راستا مفید بوده و سطح آمادگی مناسب سازمان را ارتقا بخشد. از دیگر عواملی می

اندازی تلویزیون اینترنتی را دارد،  مرزی آمادگی الزم در راه دهد معاونت برونکه نتایج نشان می
باشد. ی میا حرفه یرو تصاو یدیوهاعموم و استفاده از و برای هابرنامه یستل یپلدر دسترس بودن 

های مدیریتی و بررسی نتیجه مورد نظر توسط کارشناسان نشان از آن دارد با توجه به زیرساخت
آوری  های اینترنتی از یک سو و برخورداری از آرشیو و نیروی انسانی متخصص برای جمعفناوری

اندازی  صدد راه سیما وجود دارد که در و تصاویر ناب، این امکان برای سازمان صدا و یا تولید
های مشترک با های مستقل و اینترنتی باشد. اگر چه در این مسیر استفاده از همکاریتلویزیون

سازمانی در راستای تولید  های برونالمللی مانند خبرنگاران و همکاریسازان مستقل بینبرنامه
بندی  فهرستتواند رسیدن به این مهم را تسریع نموده و عوامل مذکور را تقویت نماید. می محتوا
هاست.  به برنامه راهی برای نظم بخشیدناز ابعاد مهم در داشتن تلویزیون اینترنتی و  لیست( )پلی

هر کدام یک دسته برای خود خواهند  دارندمشترکی  اتها ویدیوهایی که موضوع با پلی لیست
اگر  در این صورتو  شودو صاحب یک دسته یا پلی لیست مییشت. به این ترتیب هر ویددا

از منظر ساخت . به نظر می رسد آن را خواهد یافت به سادگیمخاطب دنبال موضوع خاصی باشد 
مرزی و  های متخصص و کارآمد در معاونت برونلیست برای ویدیوها با توجه به وجود نیروی پلی

ی در این خصوص دست یافتن به این مهم مشکالت خاصی را در پیش آموزشهای برگزاری دوره
 رو نداشته باشد. 

باشد. با توجه به ای میحرفه یندگانمربوط به گو یسطح آمادگ ینکمتراما در سوی دیگر،   
های رادیو ژاپنی و نیاز به گویندگان مسلط به این زبان یکی از مهمترین موانع، محتوای برنامه

های شود در قالب برنامهباشد. در همین راستا پیشنهاد میعدم وجود گویندگان ژاپنی زبان می
های کشور، دانشجویان رشته زبان ژاپنی را در دوره تحصیل جذب همکاری مشترک با دانشگاه

های ایشان را در این ای گویندگی مهارتهای آموزش حرفهسازمان نموده و با برگزاری دوره
مدت است.  مدت و بلند ریزی میانرتقا بخشید. البته راهکار ارائه شده نیازمند برنامهحوزه ا
علت قطع موج کوتاه مجبور به قطع  توان از نیروهای پیشین رادیو ژاپنی که بهمدت می درکوتاه

اند بهره برد. همچنین جذب نیروهای جدید از کشور مقصد در قالب  همکاری با این واحد شده
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مدت باشد. اگرچه استفاده از نریشن  کارهای کوتاهتواند از مهمترین راهالمللی می های بینفراخوان
و زیرنویس به زبان ژاپنی یکی دیگر از راهکارهای غلبه بر این مانع است. از دیگر عواملی که 

اندازی تلویزیون اینترنتی رادیو ژاپنی در آن مرزی در راستای راه آمادگی معاونت برون عدم
باشد. بنا بر نظر می هابرنامه یدمخاطب در تول یازهایو توجه به ن یشناس مخاطبمحسوس است، 

آشنایی  فقدان واحد مطالعات مخاطب و عدم دلیل خبرگان، عدم آمادگی در این حوزه به
 .1مقصد است هاییافته با فرهنگ و مخاطب کشور سازمان
بودن اخبار، جذب مخاطب نیازمند سرعت در روز  با توجه به رسالت رسانه و نیز ویژگی به  

باشد. بر همین اساس مطابق با نظرات و بحث صورت گرفته با می و صداقت خبری انتشار خبر
های خبری نیازمند مطالعات استراتژیک در این حوزه و اصالح رفتار اندازی شبکهکارشناسان، راه

با به طور کلی  ه ایران و جهان است.حفظ صداقت در نشر اطالعات مربوط بتداوم ای و رسانه
در  یژاپن یوراد ینترنتیا اندازی تلویزیوندست آمده و نظرات خبرگان امکان راه هب یجتوجه به نتا

 یوراد یتفعال یدر جهت ارتقا ریزیبا هدف برنامه بر همین اساس. باشدینم رمقدو یفعل یطشرا
 یرنظ یاز اقدامات شودیم یشنهادپ انیرا یاسالم یجمهور یسیما و مرزی صدا برون یژاپن
-از انجام پژوهش یتو حما یژاپن ینترنتیا یوراد یانداز جوان، راه یندگانآموزش گو کارگیری به

 مرزی معاونت برون دستور کار در شناسی ینترنتی و مخاطبا یزیوندر حوزه تلو یادیبن یها
 سازمان قرار گیرد.

هایآتی.پیشنهادهاییبرایپژوهش6

های پژوهش حاضر و نظرات خبرگان و کارشناسان، با توجه به نتایج بدست آمده، محدودیت
سیمای  و مرزی صدا های برونعنوان پیشنهادهای تحقیقاتی در حوزه رسانه های زیر بهپژوهش

 شود: خصوص واحد رادیو ژاپنی پیشنهاد می جمهوری اسالمی ایران به

سایت رادیو ژاپنی با رقبای  مطالعه تطبیقی وب .2ینترنتی ژاپنی، اندازی رادیو ا سنجی راه امکان .1

مطالعات  .3ای، سی ازمنظر تولید محتوای چند رسانه بی المللی این رادیو نظیر رویترز و بی بین

بررسی نقش صداقت خبری و سرعت انتشار  .4مرزی،  های برون شناسی برای رسانه مخاطب
 گری کیفیت محتوای تولیدی. اخبار با میانجی

 
اندازی سامانه  راه فرایند اجراییمرزی صداوسیما،  های کاربردی معاونت برون واحد پژوهشبه همین منظور شایان ذکر است . 1

 شناسی را آغاز کرده است. مخاطبنظرسنجی و جامع 
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