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چکیده

استفاده از ژانر مستند، راهبردی اساسی در جذب مخاطب و تبیین گفتمان انقالب اسالمی است. 
هدف این پژوهش، شناسایی مزیت های رقابتی شبكة افق در حوزة فیلم مستند است. این تحقیِق كیفی 
با روش مصاحبة عمیق انجام شده است. روش نمونه گیری، هدفمند و جامعة آماری تحقیق را سه 
گروهِ: اساتید دانشگاهِی حوزة مستند و رسانه، مستندسازان و مدیران شبكة افق تشكیل می دهند. حجم 
نمونه، براساس قاعدة اشباع در تحقیق، 12 نفر بوده است. دسته بندی مفاهیم به دست آمده درخصوص 
مزیت های رقابتی این شبكه، در سه گروه اصلِی: اعتبار رسانه ای، تمایز ساختاری و ارتباطات سازمانی، 
از جمله یافته های این پژوهش است. ارتباط دوسویة تأثیرگذار با مؤسسات برون سازمانی، سهولت 
جذب منابع مادی و محتوایی، وجود ساختار، كنداكتور و كارگروه ویژة مستند  از جمله مزیت های 

رقابتی این شبكه است.

واژه های کلیدی: شبكة افق، مزیت رقابتی، فیلم مستند، مدیریت رسانه.
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مقدمه

رهبر معظم انقالب اسالمی دربارة اهمیت ساخت مستند، توجه به ساخت فیلم مستند را، 
یكی از اقبال های هنری امروز جمهوری اسالمی دانسته و فرمودهاند: »امروز دشمنان این مّلت 
و دشمنان این انقالب و این نهضت عظیم مردمی- كه به بركت دین به وجود آمده- به سراغ 
تحریف و دروغ و تغییر واقعیّات در ذهن ها رفته اند. چیزی كه می تواند ذهن ها را روشن كند، 
همین مستندهای شما است. البته فیلم غیر مستند هم می تواند نقش ایفا كند، در این تردیدی نیست؛ 
اما مستند، سرراست تر و روراست تر و متكی به واقعیت و نشان دهندة آن است« )سید علی حسینی  
انقالب اسالمي  به گفتمان  نگاه  با  اسفندماه 1393  افق سیما در هشتم  خامنه ای، 1396(. شبكة 
و ورود جدي به موضوعات فرهنگي و اجتماعي، بر مبنای پخش مستندهای فاخر تأسیس شد 
)رمضان نژاد، 1393( رسالت این شبكه- بنا بر گفتة رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
به طوری كه سایر شبكه ها  ابعاد است؛  تمامی  انقالب اسالمی در  به موضوعات  پرداختن  ایران- 
به صورت دقیق به این حوزه نمی پردازند. محمد سرافراز در مراسم سالگرد تأسیس شبكة افق، 
همة  در  برنامه  پخش  و  كرد  بیان  اسالمی  انقالب  گفتمان  ترویج  را  شبكه  این  ایجاد  از  هدف 
قالب های موجود را برای گسترش گفتمان انقالب و مقاومت ضروری دانست )سرافراز، 1394(. 
ترویج گفتمان انقالب اسالمی با توجه به گفتة مدیران شبكة افق سیما از مسیر میل مخاطب 
عبور می كند. تلقی شبكة افق از مخاطبش، تلقی عام- البته با حفظ اصول گفتمان انقالب اسالمی- 
است. این شبكه سعی می كند منظومة فكری انقالب را برای مخاطبش تبیین كند )غفاری، 1398(. 
در شرایط كنونی رسانه ای، شبكة تازه تأسیس افق سیما، تنها با داشتن راهبردهاي مطلوب، جایگاه 
بدین شرح  افق  راهبرد شبكة  برترین  انجام شده،  پژوهشی  در  كرد.  پیدا خواهد  را  خاص خود 
بوده است: »تولید و پخش مستندهایي با ساختار خالقانه و جذاب و مضامین كمترپرداخته شده و 
كمتردیده شده در تلویزیون با اتكا به گنجینة غني فرهنگي، تاریخي و تمدني كشورمان از یک سو 
دیگر«  از سوي  بین الملل  در سطح  ایران  فرهنگي  و  سیاسي  راهبردي  موقعیت  از  بهره گیري  و 
)اخوان فر، 1394(. همچنین توجه به راهبرد مستند در شبكة افق، در سخنان رئیس سابق صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران در توصیه به مدیران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
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ایران بارها بیان شده است؛ »شبكة افق، رشد بسیار خوبی را در حوزة مستند داشته است و ما 
امیدواریم این رشد ادامه پیدا كند. مستند، یكی از قالب های پرطرفدار تلویزیون است كه گاهی 
از سایر برنامه ها و همچنین از فیلم های سینمایی نیز تأثیرگذارتر است و اگر درست استفاده شود، 

موفق تر از سایر برنامه ها خواهد بود« )سرافراز، 1394(.
با وجود تمام ظرفیت های پیدا و نهان ژانر مستند در تبیین و روشنگری حقایق گفتمان انقالب 
اسالمی، شبكة افق بدون در نظر گرفتن مزیت ها ورقبای خود نمیتواند به موفقیت دلخواه برسد. 
رسانه  و خصوصیات صنعت  مدیریت  اصول  بین  پل  ساختن  را  رسانه  مدیریت  كه  همان گونه 
دانستهاند )كئونگ، 2008: 4( رسانه ها می توانند با توجه ویژه به مزیت  رقابتی و اكتشاف یا ثبت 
ارزش خاص خود، از سایر رقبا پیشی گرفته، مخاطب خود را حفظ كرده و افزایش دهند. این 
شبكه نمیتواند رقبای داخلی و هم مسیر )مانند: شبكة مستند، شبكة سه و سایر شبكه هایی كه به 
پخش مستند های مرتبط به موضوعات انقالبی اهتمام دارند( و رقبای خارجی و مخالف )مانند 
شبكة بی بی سی، من و تو و... كه توانمند در تولید و پخش مستندهای ضد انقالبی هستند( را نادیده 
بگیرد. توجه به لزوم كشف مزیت رقابتی در صف بندی های امروز صنعت رسانه، فرصتی كه ژانر 
و  بالفعل  تجربیات  نظر گرفتن  در  كرده، همچنین  ایجاد  اسالمی  انقالب  مبانی  تبیین  در  مستند 
قدرت بالقوة شبكة افق، می تواند به كشف مزیت رقابتی این شبكه در قالب مستند و خدمات بهتر 

به مخاطبان منجر شود كه اثرات بسزایی در حفظ و جذب مخاطب خواهد داشت.
با وجود اهمیتی كه ژانر مستند در بیان و اهداف مسئولین رسانة  ملی دارد و استقبال چشمگیر 
جوانان هنرمند انقالبی در این عرصه- به عنوان نیروی  انسانی متعهد و كارآمد- و مهم تر از همه، 
راهبردی بودن این ژانر برای شبكة افق، متأسفانه تا به امروز، ارزش و مزیت رقابتی این شبكه در 
حوزة مستند نسبت به شبكه های دیگر، در قالب یک پژوهش علمی، طبقه بندی نشده است. این 
پژوهش سعی دارد با توجه به ابزار مصاحبة عمیق، از تجربیات كارشناسان و مدیران و شناختی 
كه این افراد از مخاطب شبكة افق دارند، مزیت رقابتی این شبكه را نسبت به رقبای داخلی سازمان 

صدا و سیما در حوزة مستند، شناسایی و طبقه بندی كند.
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هدف تحقیق عبارت است از: شناسایی مزیت های رقابتی شبكة افق در حوزه مستندسازی در 
حوزه های مختلف )سوژه، منابع )آرشیو(، تولید و پخش(.

سؤال تحقیق نیز عبارت است از: شبكة افق در حوزه مستندسازی از چه مزیت های رقابتی ای 
در حوزه های سوژه، منابع )آرشیو(، تولید و پخش، برخوردار است؟

تعریف مفاهیم

1- مزیت رقابتی

  مزیت رقابتی، در سال های اخیر بیشتر در كانون بحث راهبردهای كسب و كار قرار دارد و 
بحث های زیادی دربارة آن مطرح شده است. این اصطالح اگرچه سنگ بنای مفهومی در مدیریت 
راهبردی است، با وجود این، تعریف دقیقی از آن و ساختار عملیاتی آن موجود نیست. تحقیقات 
برتر را  بلكه عملكرد  نمیكنند،  تعیین  منابع خود  با  تنها  نشان داده كه مدیران، مزیت رقابتی را 
نیز مدنظر قرار میدهند )هاگینز و دیگران، 2015( در یک تعریف، مزیت رقابتی، عامل یا تركیبی 
از عواملی است كه در یک محیط رقابتی، سازمانی را از سایر سازمان ها موفق تر می كند و رقبا 

نمی توانند به راحتی از آن تقلید كنند )بارنی، 1999: 99-120(. 

2- شبکة تلویزیونی افق

شبكة افق سیما به عنوان بیست و دومین شبكة تلویزیونی دیجیتال، از تاریخ 3 خرداد 1393 
در  افتتاح رسمي،  با  اسفند 1393   8 تاریخ  در  و  كرد  آغاز  را  فعالیت خود  آزمایشي  به صورت 
انقالب اسالمي  با محوریت نشر ارزش هاي  دسترس عموم قرار گرفت. فعالیت هاي این شبكه 

است. 

3- رقبا

و  سیما  و  صدا  سازمان  تلویزیونی  شبكه های  از  یک  هر  پژوهش،  این  در  رقبا  از  منظور 
شبكههای فارسی زبان مثل بیبیسی و من و تو است كه در موضوعات انقالب اسالمی به تولید و 



جان گريرسون در نقد فيلم موآنا ساخته رابرت فالهرتى در سال 1926 مى گويد: «اين فيلم، واجد 
ارزش هـاى مسـتند اسـت» (پـل وارد، 1391:5). Document بـه ايـن معنا يعنى سـند و مدرك و 
برجسـته ترين و نزديك ترين معناى مرتبط با مفهوم مسـتند اسـت. اين واژه، معادل سخن متكى به 
سند، مدرك و گواه (توضيح و گزارش متكى به مدرك و سند) نيز به كار مى رود. در زبان فارسى، 
براى معادل مفهوم Documentary ، واژه مسـتند كه ريشـه عربى دارد (اسـتناد كردن، ارائة سـند، 

تكيه و تكيه كردن) معادل سازى شده است.
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پیشینة پژوهش

بحث مزیت های رقابتی شبكة افق سیما در حوزة مستند، عنوان جدیدی است كه تا به حال 
با پژوهش حاضر  انجام شده  پژوهشی آن را به طور كامل بررسی نكرده است. تحقیقات مرتبط 

بدین شرح جمع آوری شده است:
اخوان فر )1394( در پایان نامة كارشناسي ارشد خود، به موضوع »تدوین راهبردهاي مطلوب 
شبكة افق سیماي جمهوري اسالمي ایران« پرداخته كه این تحقیق با مطالعة اسناد باالدستي، رویكرد 
صاحب نظران،  و  كارشناسان  از  تعدادي  با  نیمه ساخت یافته  مصاحبة  تكنیک  با  و  كیفي  تحقیق 
صورت گرفته است. محقق، راهبرد مطلوب شبكة افق سیما را بدین شرح بیان می كند: »تولید و 
پخش مستندهایی با ساختار خالقانه و جذاب و مضامین كمترپرداخته شده و كمتردیده شده در 
تلویزیون با اتكا به گنجینة غنی فرهنگی، تاریخی و تمدنی كشورمان از یک سو و بهره گیری از 

موقعیت راهبردی سیاسی و فرهنگی ایران در سطح بین الملل از سوی دیگر«.
این پژوهش، شناسایی راهبرد برای شبكة افق را اقدامی ضروری می داند و طرح می كند: شبكة 
افق با توجه به مأموریت خود براي نشر ارزش هاي انقالب اسالمي به تولید برنامه مي پردازد. اما 
مخاطبان عمومي به چه دالیلي باید شبكة افق را براي تماشا انتخاب كنند؟ در پژوهش اخوانفر، 
 ،QSPM شش راهبرد مطلوب شبكة افق سیما در ناحیة تهاجمي، به دست آمده و از طریق ماتریس
اولویت بندي شدهاند كه در بین آنها، برترین راهبرد شبكه، تولید و پخش مستندهای خالق است. 
اما الزمة موفقیت در این ژانر فراگیر كه در شبكه های متعدد مورد استفاده قرار می گیرد، توجه به 

مزیت های رقابتی شبكة افق در بین شبكه های داخلی برای تولید و پخش مستند است.
باقرزاده )1396( در مقاله ای با عنوان »الگوهای هنجاری تولید محتوای رسانه ها، راهبرد ایجاد 
مزیت رقابتی« كه با روش تحلیل محتوای كیفي بوده، اظهار می كند كه: رسانه ها تولیدات خود را 
براساس الگوهای هنجاری تعریف شده ای كه در تشكیالت و سازمان ها بروز و ظهور دارد، تولید 
می كنند. از این رو، یافتن الگویی متفاوت برای ارائة محتوای متفاوت، همواره یكی از دغدغه های 
مهم سازمان های رسانه ای بوده است. در این مقاله، سعی شده با روش توصیفی- تحلیلی، براساس 
تجربة بیست سالة دكتر خجسته در بخش های صف و ستاد رسانة ملی، الگوی هنجاری متفاوتی 
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مقوله بندی محتوا  الگوی هنجاری  پژوهش،  این  مبنای  ارائه شود.  تولید محتوای رسانه ها  برای 
تولید  استفاده در  قابلیت  پیرامون آن است كه  امور زندگی روزانة مردم و رویدادهای  براساس 
محتوا برای انواع رسانه ها را دارد. الگویی كه در سازمان های رسانه ای و خبری می تواند مبنای 
جدیدی در تولید و ایجاد مزیت رقابتی قرار بگیرد. در این مقاله هر كدام از موضوعات به الیه های 
نویسنده  باشند.  اثرپذیری  و  قابل شناسایی  دقیق تر  آنها،  مخاطبان  تا  شده اند  دسته بندی  مختلفی 
تالش میكند بتواند برای سازمان  های رسانه ای- به ویژه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران- در تولید محتوای رسانه ای، مزیت رقابتی ایجاد كند. اندیشیدن به الگویی متفاوت برای 
ایجاد مزیت رقابتی، امری زیركانه به نظر می رسد، اما مشكل اساسی اینجاست كه بدون كشف و 
شناسایی مزیت های موجود و خاص در هر سازمان  و نهاد رسانه ای، نمی توان نسخه ای كلی برای 

سبقت جویی در عرصة رسانه ارائه كرد.
»صداوسیما و راه های برون رفت از چالش های پیِش رو در رقابت با رسانه های نوین« عنوان 
پژوهشی از لواسانی )1395( است كه با روش تحلیل محتوای كیفي و مصاحبة عمیق انجام شده 
است. پژوهشگر مینویسد كه در دوران كنونی، افزایش و تعدد رسانه ها، به همراه قابلیت دسترسی 
باال، به طور قابل مالحظه ای توسعه یافته است، لذا در این حوزه، یک فضای رقابتی به وجود آمده 
كه در آن، رقبا دائمًا به  دنبال یافتن راهكارهایی برای حفظ و حراست از علت وجودی خود- 
یعنی مخاطبان شان- هستند. هر كسی به راحتی می تواند شبكه و برنامة مورد عالقه اش را انتخاب 
كند و مزید بر آن، امكان سوءاستفادة صاحبان رسانه های معاند با نظام جمهوری اسالمی در جهت 
دور  نظر  از  نباید  را  ایران  اسالمی  و سیمای جمهوری  مخاطبان سازمان صدا  تخدیر  و  جذب 
داشت. تنوع بخشی و تخصصی كردن رسانه ها، یكی از اقداماتی است كه در رسانه ها برای برنده 
شدن در این بازار رقابتی صورت پذیرفته است. از نگاه محقق، تخصصی شدن شبكه ها عالوه 
بر آن كه پاسخی به تنوع طلبی جامعة مخاطبین است، باعث جذب و افزایش مخاطب و افزایش 
تمایل مخاطبین به مشاهدة حداكثری برنامه های هر شبكه می شود. ا در این پژوهش، با مشاهدة 

فرصت ها و تهدیدها، نتیجه گیری شده كه در صدا و سیما شاهد غلبة تهدیدها بر فرصت ها هستیم. 
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بازة مخاطبین هر  این پژوهش به دنبال تغییراتی عمده در اهداف وجودی و محدود كردن 
شبكه بوده و اصلی ترین عیب آن، در نظر نگرفتن وجهة كسب شده و به دست آمدة هر شبكه در 

نزد مخاطبین و به فراموشی سپردن ظرفیت ها و ارزش های آنها است. 
آنچه ذكر شد، محدود پژوهش های انجام شدة مرتبط با پژوهش كنونی بوده كه هیچ كدام 
دربرگیرندة كامل مقصود این پژوهش نبوده اند؛ اما پژوهش اخوان فر را می توان مقدمه ای دانست 
برای درک اهمیت حوزة مستند در شبكة افق سیما و آغاز پژوهشی برای شناسایی مزیت های 
رقابتی شبكة افق سیما در حوزة مستند- به منظور رسیدن به راهبرد اصلی خود و موفقیت در ژانر 

مستند.

چارچوب نظری

دیدگاه  منبع محور در مزیت رقابتی

در مقابل نگرش سازمان صنعتی كه واحد تحلیل را صنعت و منبع مزیت رقابتی را عوامل 
ساختاری صنعت می داند، نگرش بر پایة منابع، واحد تحلیل را سازمان و منبع مزیت رقابتی را 
منابع و قابلیت های درون سازمانی و شایستگی می داند )Amit، 1993: 39( این دیدگاه، عملكرد 
سازمانی و موقعیت بازار آن را تابع ویژگی های سازمان می داند و رابطة بین مشخصه های سازمانی 
و نتایج عملكردی را بررسی می كند. پایه و اساس دیدگاه مبتنی بر منابع این است كه سازمان ها 
متشكل از مجموعه ای از منابع هستند كه به آسانی به وسیلة دیگران قابل نسخه برداری اند )مهری، 
در  آنها  منحصربه فرد  توانایی  از  ناشی  شركت ها  رقابت پذیری  دیدگاه،  این  طبق   )197  :1384

جمع آوری، توسعه و به كارگیری این منابع و قابلیت ها برای ایجاد و به اجرا گذاشتن راهبردهای 
ارزش آفرین است. بنابراین، تركیب مناسب و جامعی از قابلیتها و منابع می تواند منجر به ارزش 
نمی شود. سازمان و شركت،  برتر  به عملكرد  منجر  منابع منحصربه فرد  داشتن  البته صرفًا  شود. 
زمانی می تواند عملكرد برتر و پایداری داشته باشد كه بتواند مزیت های نسبی خود را در منابع به 

مزیت رقابتی تبدیل كند.
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طبق دیدگاه منبع محور، زمانی كه بنگاه، مجموعه ای از منابع مناسب را تشكیل دهد و آنها را 
به طور صحیح به كار گیرد، می تواند به قابلیتی دست یابد كه از طریق تعامل هم افزا )سینرژیک( 
و  قابلیت ها  از  مناسب  مجموعه ای  بنگاه،  كه  زمانی  و  كند  ایجاد  محوری  توانمندِی  بنگاه،  در 
توانمندی های محوری را ایجاد كند و آنها را به طور هم افزا در فعالیت های هدفمند به  كار گیرد، 
می تواند به سطح مطلوبی از مزیت رقابتی دست یابد )Lismen، 2004: 35( در سال های اخیر، 
این نگرش در دروِن خود با انشعاباتی مواجه شد كه از آن جمله، نگرش شایستگی های محوری 
و نگرش قابلیت های پویاست؛ نگرش شایستگی های محوری، منابع مزیت رقابتی را در یادگیری 
هماهنگی  در  سازمان  توانایی  است:  موارد  این  بر  نگرش  این  تأكید  می داند.  سازمان  جمعی 
مهارت ها و منابع مختلف عملیات و تولید و نیز یكپارچه سازی جنبه های مختلف تكنولوژی و 
تبدیل این توانایی ها به شایستگی های محوری. نگرش قابلیت های پویا، این موارد را منبع مزیت 
رقابتی می داند: قابلیت ها و فرایندهای متمایز سازمان و توانایی تجدید ساختار، نوسازی و توسعة 
قابلیت های سازگار با محیط متغیر كسب و كار، وابستگی های معین مسیر و موقعیت های واقعی 

سازمان و نیز استفادة هوشمندانه تر و سریعتر از قابلیت ها.

تقسیم بندی منابع سازمانی

  الف( منابع اساسی: این منابع برای سازمان ضروری بوده و سازمان بدون آن نمی تواند 
منابع  دارد كه بدون وجود  بیان دیگر، هر سازمانی، فلسفه ای وجودی  به  باشد.  عملیاتی داشته 
مناسب و ضروری برای آن، امكان تحقق فلسفة وجودی و تحقق اهداف سازمانی میسر نخواهد 

)100 :2002 ، Miguel( شد
ب( منابع پیرامونی: این منابع به راحتی قابل استخدام، خرید یا اكتساب است. این نوع منابع 

به جای كمک به مزیت رقابتی سازمان، موجبات ناكارآمدی آن را فراهم می آورند.
ج( منابع رقابتی: این منابع، سازمان را قادر به تولید و عرضة فراورده های با ارزش رقابتی در 
محیط بازار می كنند. تقاضا، كمیابی ارتباط و تناسب را می توان از جمله عواملی دانست كه باعث 

رقابتی تر شدن این منابع می شوند.
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د( منابع استراتژیک: منابع استراتژیک شامل آن دسته از منابع منحصربه فرد سازمان است كه 
باعث تمایز و تفاوت عملكرد سازمان با رقبایش می شود و از حیث عملكرد بازار، فاصله ای تقریبًا 
دست نیافتنی برای سازمان ایجاد می كند كه رقبا به وسیلة اقدامات رقابتی، به راحتی نمی توانند به 
آن دست یابند. تقسیم بندی بین منابع استراتژیک و منابع رقابتی، دقیق نیست و اینها هم پوشانی 
دارند. با این حال، می توان گفت منابع استراتژیک، اشاره به آن دسته از منابع دارند كه سازمان را 

قادر می سازند در محیط رقابتی، بازی را تا انتها ادامه دهد )مهری، 1382: 37(.
شكل زیر، تقسیم بندی منابع را به طور واضح نشان می دهد.

تقسیم بندی منابع سازمانی. 1شکل شماره

روش شناسی پژوهش

برای  است.  كیفی  محتوای  تحلیل  تحقیق  روش  با  اكتشافی  و  كیفی  نوع  از  پژوهش  این 
جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبة عمیق و رودررو استفاده شده تا كارشناسان و صاحب نظران 
این حوزه، نظرات علمی و تجربیات كاربردی خود را در خصوص آن بیان كنند. بعد ازكسب 
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نظرات 14 نفر از كارشناسان، مستندسازان و مسئولین شبكة افق، یافته ها استخراج، دستهبندی، 
تحلیل و جمع بندی شده كه با روش تحلیل محتوا و استخراج مفاهیم انجام شده است. همچنین 

برای شناسایی ادبیات نظری از روش كتابخانه ای، اسنادی استفاده شده است.

یافته های پژوهش

سه  ذیل  در  مفاهیم  تمام  و  شناسایی  اصلی  مفهوم   27 آنها،  تحلیل  و  داده ها  ازكسب  پس 

و  شناسایی  افق-  شبكة  رقابتی  مزیت های  به عنوان  هم-  با  مرتبط  زیرمقوله های  با  كلی  مقولة 
تعریف شدند. مقولة اول؛ اعتبار رسانه ای در سه سطح حاكمیت، تولیدكنندگان و مخاطبین، شامل 
11مفهوم زیرین است. مقولة دوم؛ تمایز ساختاری شبكة افق در سه سطح فرهنگ سازمانی، منابع 
انسانی و حوزة مستند، شامل 9 مفهوم و مقولة سوم؛ ارتباطات سازمانی، در چهار سطح پشتیبانی، 

تأمین، تولید و توزیع و شامل 7 مفهوم زیرین است.

مقولة اول: اعتبار رسانه ای

اعتبار رسانه ای در مدیریت از اهمیتی ویژه  برخوردار است، زیرا به عنوان یک منبع غیرملموس 
می تواند سازمان را به سوي رقابت پایدار هدایت كند )شاه منصوری، 1391: 56(. منظور از اعتبار 
رسانه ای در دیدگاه مصاحبه شوندگان، اعتبار و جایگاهی است كه شبكة افق سیما توانسته با توجه 
به سیاست  ها، عملكرد و نوع فعالیتش، برای حاكمیت، تولیدكنندگان و مخاطبین، نگاه مثبت و 

رغبت آمیز ایجاد نماید كه آن را نسبت به سایر رقبا پیشتاز می سازد.
مقولة اعتبار رسانه ای را می توان در سه سطح كلی: حاكمیت، تولیدكنندگان و مخاطبین مطرح 

با آنها توضیح داده می شود )میرزایی اهرنجانی و  كرد كه در ادامه، این سطوح و موارد مرتبط 
دیگران، 1391: 103(.

-سطح حاکمیت: 

اعتماد نظام حاكمیتی به شبكة افق، باعث ایجاد مزایایی برای این شبكه شده كه علت و نوع 
مزایا، بدین شرح بیان می شود: 
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-اعتماد نظام حاکمیتی به شبکة افق در سپردن موضوعات خاص، کالن و مهم کشوری

شبكة افق به علت اشتراكات فراوان و همراهی دقیقی كه با نظام حاكمیتی جمهوری اسالمی 
ایران دارد و عدم زاویه با اهداف كالن و خرد انقالب اسالمی در ابعاد مختلف، بسیار مورد اعتماد 
نظام حاكمیتی قرار گرفته است. لذا موضوعات خاص و مهم كشوری با اعتماد بیشتری نسبت به 

شبكه های دیگر به این شبكه اختصاص می یابد. 

-صراحت لهجه و کالم

افق  شبكة  به  خاص  موضوعات  سپردن  باعث  حاكمیت،  سطح  در  رسانه ای  اعتماد  نه تنها 
خواهد شد، بلكه این شبكه در انتخاب، پرداخت و تولید موضوعات خاص و چالشی- كه شائبة 

سیاه نمایی در آن وجود دارد- با ممیزی بسیار كمی روبرو خواهد بود.
انقالب  اهداف  مبنای  بر  را  اهداف خود  فعالیت و  بنای  تأسیس شد،  افق  زمانی كه شبكة 
اسالمی ایران بنا كرد و شاید بتوان گفت این شبكه، رسانة انقالب اسالمی است، لذا با توجه به 
این حمایت و اعتماد از سمت نظام حاكمیتی، انتظار می رود شبكة افق سیما با رویكرد اصالح 
و نقد درون گفتمانی و تمام ظرفیت هایش بتواند به راحتی آسیب ها و مشكالت موجود در سطح 
كشور را بیان كند. با این دیدگاه، شبكة افق از صراحت لهجة مستمر- كه با پشتیبانی بدنة نظام 
حاكمیتی همراه است- برخوردار خواهد بود و می تواند از این ظرفیت در انتخاب، پرداخت و 

تولید مستندهای صریح و بی پروا بهره ببرد.

-تولید مستندهای الف ویژۀ انقالب اسالمی

مستندهای الف ویژه به مستندهایی باكیفیت و پرهزینه اطالق می شود كه در دنیای مستند، 

پرمخاطب و اثرگذار است. تولید و ساخت مستندهای الف ویژه- آن هم درراستای موضوعات 
كالن و مهمی مانند انقالب اسالمی و پرداختن به ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن- نه تنها 
نیاز به حمایت های مالی دارد، بلكه نیاز به اعتماد كافی به تولیدكنندگان- از لحاظ چیستی انگیزه، 
نوع تفكر و تحقیقات، تجربیات كافی و...- دارد. شبكة افق با توجه به تجربه و سابقة روشنی كه 
در ذهن رده های باالی نظام حاكمیتی دارد، نسبت به دیگر شبكه ها، به راحتی  می تواند بار تولید 
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این نوع مستندها را به دوش بكشد؛ مستندهایی كه در كشور ایران به علت هزینة باال و عدم اعتماد 
كمتر  امروز  به  تا  داخلی،  شبكه های  حتی  و  بخش خصوصی  تهیه كنندگان  یا  تولیدكنندگان  به 
مورد توجه قرار گرفته اند. شبكة افق می تواند با توجه به ظرفیت های موجود و پرداختن به تولید 

مستندهای فاخر انقالبی، گوی سبقت را از رقیبان برباید.

-سطح تولیدکنندگان

 شبكة افق سیما در سطح تولیدكنندگان و مستندسازان با ایجاد مرجعیت رسانه ای در حوزة 
تولید و تأمین مستندهای انقالبی، اعتبار مناسبی كسب كرده كه باعث مراجعة بیشتر تولیدكنندگان 
انقالبی به این شبكه خواهد بود )برای تولید یا تأمین آثارشان(. از دالیل این امر می توان به این 

موارد اشاره كرد:

-حوزۀ فکری و دغدغة مشترک با مستندسازان انقالبی

عمومًا مستندسازان و تولیدكنندگان در ژانر مستند و موضوعات انقالبی، هنرمندان دغدغه مندی 
هستند كه با عالقه و هدفی خاص، وارد ژانر مستند شدند و برای تببین زوایای تاریخی، فرهنگی، 
لذا  می كنند.  تالش  انقالب  و  اسالم  گفتمان  دیگر  ابعاد  و  مقاومت  دشمن ستیزی،  اجتماعی، 
اشتراكات زیادی بین هنرمندان و مستندسازان انقالبی و شبكة افق شكل گرفته كه ناشی از دغدغه 
و هدف مشترک آنها حول محور مسائل انقالب خواهد بود. این اشتراكات و اعتباری كه در ذهن 
تولیدكنندگان نسبت به شبكة افق سیما شكل می گیرد، خواه ناخواه مستندسازان را به این شبكه 

نزدیک می كند و منجر به همكاری و حضور پررنگ تر آنها خواهد شد.

-بسترسازی برای نمایش و تأمین آثار مستند جریان انقالب اسالمی

و  آثار  تأمین  به  ویژه   اهتمامی  خود،  معین  و  مشخص  اهداف  به دلیل  سیما  افق  شبكة 
مستندهای انقالبی دارد، لذا برای تأمین آثار مستندسازان و جریانات هنری انقالب اسالمی، نه تنها 
و  مؤسسات  اعتماد  همانند  داد.  انجام خواهد  را  امر  این  مشتاقانه  بلكه  ندارد،  محدودیتی  هیچ 

جشنواره های مختلفی همچون عمار فیلم و روایت فتح.
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-صیانت کامل از طرح های مستندسازان

از  یكی  تولیدی،  ایدة  و  ارائة طرح  و  و رسانه  با هر شبكه  هنرمندان  رایزنی  برای  معموال 
به  از طرحی است كه ممكن است  تولیدكنندگان، صیانت  بین مستندسازان و  اولیه  دغدغه های 
مرحلة اجرا و همكاری با شبكة مدنظر نرسد و شخص تولیدكننده، خودش به طور مجزا اقدام به 

تولید آن اثر كند. لذا نیاز است برای اشتیاق بیشتر تولیدكنندگان به مرجع ارائة طرح و هر شبكه، 
اعتماد مناسبی برقرار باشد. شبكة افق به دالیل مختلفی موفق شده با صداقت كامل در صیانت از 

طرح های تولیدكنندگان، این وجهه و اعتبار را نزد مستندسازان كسب كند.

-یاری رساندن به مستندسازان انقالبی و بااستعداد اما غیرمجرب

در سال های اخیر، ورود نیروهای جوان انقالبی به عرصة هنر انقالب و همچنین مستندسازی، 
رشد بسیاری داشته و باعث پیشرفت و خدمات متقابل هنر و هنرمند انقالبی شده است. در این 
میان، شاید كمتر شبكة رسمی تلویزیونی ای حاضر باشد آنتن یا حتی وقت كارگروه خود را به 

هنرمندان جوان انقالبی اختصاص دهد كه هنوز به شهرت و بعضًا به تجربة كافی نرسیده اند.
شبكة افق و گروه مستند شبكة افق با در نظر گرفتن آیندة درخشان هنرمندان و هنر انقالب، 
این فرصت را در اختیار مستندسازان غیرمجرب قرار داده كه با بررسی آثار آنها و راهنمایی در 
بازسازی و رفع اشكاالت و تأمین و پخش بهترین آثار، خدمتی را به این دسته از تولیدكنندگان 
ارائه دهد. این امر، باعث مراجعة مستندسازان جوان به این شبكه می شود كه بعضًا در بین آنها 

استعدادهای درخشانی وجود دارد.

-سطح مخاطبان:

 شبكة افق سیما سعی دارد در ژانر مستند با كیفیت مناسب و در موضوعات ملی و فرهنگی 
اصلی  دارد، مخاطب  كه  اهدافی  و  كار  با سازو  این شبكه  از طرفی،  باشد.  بنیان گذار  و  پیشتاز 
به طور  این مخاطب  باعث خواهد شد  یعنی مخاطب حزب اللهی- را نشانه گرفته كه  خویش- 

ترتیبی، شبكة افق سیما را به این دالیل برای تماشای مستند انتخاب كند: 
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-طالیه دار ژانر مستند

از آن جا كه سازمان اوج، حامی اصلی شبكة افق و ایجادكننده این شبكه است، عوامل شبكة 
افق در ابتدای ایجاد این شبكه و در قالب مؤسسة اوج و كارگروه افق، تولید انبوه آثار باكیفیت 
در ژانر مستند را آغاز كردند. با نگاهی دقیق به كارنامة شبكة افق و تاریخ كیفی آثار و مستندات 

تولیدشده بعد از ورود این شبكه، می توان گفت ژانر مستند بعد از ورود شبكة افق در ایران به حد 
مطلوبی رسیده كه طالیه داری شبكة افق در ژانر مستند را نشان می دهد.

-شبکه ای دائمی برای مخاطبین انقالبی و کسب جایگاه رهبری در ژانر مستند انقالبی

است،  انقالبی و حزب اللهی  مخاطبان  برای  محتوا  تولید  افق،  ویژه و تخصصی شبكة  كار 
تنها  گفت  می توان  و  نیست  مطرح  آن  برای  دیگر  هدفی  هدف،  این  از  غیر  به  كه  به صورتی 
شبكه ای است كه می تواند به طور دائم، پاسخ گوی نیازهای این گروه از مخاطبین- آن هم در ژانر 
مستند- باشد. تعلق خاطر مخاطبین حزب اللهی و به خصوص، مخاطبین مستندهای انقالبی، به علت 
ظرفیت های همیشگی و ساختاری ای است كه نخست، نیل به هدف خود را در گرو تأمین رضایت 
این مخاطبین در نظر گرفته و دوم اینكه، برای ژانر مستند اهمیتی ویژه در ساختار و اهداف تدارک 
دیده است. اهمیت به این سطح مخاطب، قائم به فرد نیست كه با تغییر افراد و رؤسای سازمان 
از بین برود و فقط در زمان های خاص و ایام مناسبتی به آن توجه نمی شود، بلكه كاماًل جاری و 
ساری و ماندگار است. به عنوان مثال، شبكة مستند یا شبكة سه ممكن است به دلیل تغییر مدیریت 
و ریاست، مخاطبین حزب اللهی و یا انقالبی را از دید خارج كرده و یا كمرنگ در نظر بگیرد و 
حتی با وجود مدیریت انقالبی نتواند تمام ظرفیتش را به مخاطبین مستندهای انقالبی اختصاص 

دهد.

-کسب جایگاه رهبری در ژانر مستند مسابقه

به عرصة  ورود  با  كه  بوده  از جمله شبكه هایی  افق سیما  می توان گفت شبكة  به جرأت   
مستند- مسابقه و موفقیت چشمگیر از لحاظ كیفیت ساخت و محتوا، مخاطبان زیادی را پای این 
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برنامه ها نشانده است. مستند مسابقه هایی مانند »خانة ما و فرمانده« ثابت كرده كه اگر موضوعات 
انقالبی، درست پرداخته و تولید شود، مخاطب فراوانی خواهد داشت.

دانشجویان،  عادی،  مردم  بازیگران،  و  معروف  چهره های  به جای  برنامه ها،  گونه  این  در 
دانشمندان جوان یا اعضای یک خانواده یا گروه های دوستی حضور دارند كه در موقعیت های 
به  موقعیت ها  آن  در  آنان  واقعی  فعالیت و عكس العمل  و  قرار می گیرند  تجربه نشده ای  و  ویژه 
برنامه  این  در  شركت كنندگان  كه  شرایطی  و  خاص  موقعیت های  این  می شود.  كشیده  تصویر 
با آن درگیرند و وظایفی كه باید انجام دهند، از قبل، توسط تیم تولید برنامه، طراحی شده، اما 
آنچه شركت كنندگان انجام می دهند، براساس متِن ازپیش نوشته شده و سناریو نیست، بلكه عمل 
و عكس العمل طبیعی آنها در آن شرایط است و به همین سبب، این ژانر، شوهای واقعی نامیده 
ابعاد  مستند،  لحاظ ساخت  از  فرمانده«  و  ما  »خانة  مانند  مسابقه هایی  مستند-  می شود. ساخت 
وسیعی از شهرها و لوكیشن های واقعی را دربردارند كه توسط شبكه های دیگر سازمان صدا و 

سیما بارها پخش شده اند.

مقولة دوم: تمایز ساختاری شبکة افق

شبكة افق سیما از لحاظ ساختارهای درون سازمانی، ویژگی ها و قابلیت هایی دارد كه آن را 
از سایر شبكه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی متمایز كرده و مزیت های مستقیم و 
غیرمستقیمی را برای این شبكه در ژانر مستند فراهم می آورد. این تمایزها را می توان در سه دستة 

كلی خالصه كرد: 
1. فرهنگ سازمانی متفاوت؛ 

2. منابع انسانی متفاوت؛ 
3. چارت و عملكرد متفاوت در ژانر مستند )غفاری1، 1398(.

1 نام برده، مدیر شبكة افق هنگام جمع آوری اطالعات و گرفتن مصاحبه برای این پژوهش بوده است.
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-فرهنگ سازمانی متفاوت

 نوع فرهنگ حاكم بر این شبكه از ابتدای شكل گیری و با توجه به اهداف انقالبی و عدم 
وابستگی شدید به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی، ویژگی های مثبتی را برای آن ایجاد 

و حفظ كرده است.

- بروکراسی کمتر

فرهنگ  در  ساختاری  انعطاف  كه  گرفته اند  شكل  بروكراسی  روابط  پایه  بر  سازمان ها  اكثر 

باعث  آ  نها دریغ كرده است. وجود بروكراسی و شرایط غیرمنعطف در ساختار،  از  سازمانی را 

البته  می شود.  مثبت  تغییرات  پذیرش  و  ساختار  روابط،  در  نوآوری  و  خالقیت  از  جلوگیری 

به تدریج سازمان ها به این معایب پی برده اند و در تالش برای ایجاد سازمانی منعطف هستند، 

اما متأسفانه هنوز بسیاری از شبكه های سازمان- كه از ابتدا بر پایة بروكراسی تشكیل شده اند- 

نتوانسته اند این اشكال را برطرف كنند. شبكة افق سیما به دلیل تازه تأسیس بودن، عدم وابستگی به 

سازمان و تمایز در اهداف، بروكراسی كمتری را در ساختار خویش طراحی كرده كه عوامل شبكه 

و تولیدكنندگان نیز به آن اذعان دارند؛ عواملی كه وابسته به تغییر مدیریت شبكه نبوده و سطح 

وسیعی از آن به علت تفاوت ساختاری با سایر شبكه هاست.

- روحیة جهادی و انقالبی

معموالً فرهنگ و روحیة موجود درون هر سازمان، فرهنگ اجرای وظایف سازمانی و رسیدن 
به حقوق و مزایای شخصی است و افراد كمی درون هر سازمان یا شبكه وجود دارند كه به كیفیت 

غایی و هدف اصیل سازمان پایبند باشند و فراتر از سطح انتظارات رسمی فعالیت كنند. فرهنگ 
و روح حاكم بر شبكة افق سیما- به علت دقت در ورود و جذب نیروهای متعهد و متخصص- 
متفاوت است، به طوری كه روحیة جهادی و پیشبرندة درون این شبكه نسبت به شبكه های دیگر 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، زبانزد عوامل اهالی رسانه در خارج از این شبكه 

است. 
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- منابع انسانی متفاوت

ورودی نیروی انسانی در شبكة افق سیما، متفاوت از شبكه های دیگر سازمان صدا و سیما 

است. این امر ناشی از نوع هدف و فضای كلی ای است كه شبكة افق برای خود طراحی كرده و 

عمومًا افراد انقالبی به این شبكه ورود پیدا می كنند كه به طور عمومی كمتر می توان افرادی با این 

ویژگی های انقالبی را در یک شبكه یافت. در ادامه، برخی از ویژگی هایی كه نیروی انسانی شبكة 

افق سیما را نسبت به سایر شبكه ها و رقبا متمایز می سازد، ذكر می شود.

- نیروی جوان و پرانرژی

نیروهای شبكة افق سیما را افراد جوان و پرانرژی تشكیل می دهند. نیروهای جوان عمومًا 

كارایی بهتری نسبت به نیروهای دیگر دارند. اگر تنها مزیت نیروی پیر را، »تجربه« بدانیم، نیروی 

جوان با كسب تجربه از نیروهای خبره در عموم فضای رسانه ای كشور، از جسارت، تحرک بیشتر، 

سرعت باال، فهم دقیق تر مسائل روز، ارتباط بهتر با نسل جدید مخاطبین، انعطاف پذیری بیشتر در 

درک و اجرای اهداف شبكه و... برخوردار است.

- دغدغه مند نسبت به مسائل انقالب

یكی از مشكالت هر سازمان، تفهیم كاركنان نسبت به اهداف باالدستی و تصمیمات كالن 

سازمان است؛ به نحوی كه كاركنان سازمان بتوانند باالترین درک را نسبت به آن اهداف به دست 

بهره وری نصیب سازمان شود.  باالترین  نهایت،  در  داده و  انجام  را  فعالیت  بیشترین  تا  آورند 

را  آگاهی الزم و كافی  انقالب اسالمی  به مسائل  نه تنها نسبت  افق سیما  انسانی شبكة  نیروی 

دارا هستند، بلكه نسبت به روند انقالب اسالمی، دغدغة فردی دارند. دغدغه مندی هر یک از 

را  آنها  به  قرابت شبكه  اعتماد و  بلكه  است،  اثرگذار  آنها  كاری  پیشرفت  در  نه تنها  افراد،  این 

بیشتر می كند.
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- عملکرد جهادی

همان طور كه گفته شد، تالش افراد در سازمان، ختم به اجرای وظایف سازمانی، رسیدن به 
حقوق و مزایای شخصی و نهایتًا موفقیت سازمان طبق وظایف است. اما اگر افراد، طبق فرهنگ 
و اعتقادات خود، صرفًا وظایف رسمی خود را غایت كار خود ندانند و برای اتقاِن كاری دست 

به عملكرد بهتر و بیشتری بزنند، آن سازمان با سرعت بیشتر و بهای كمتری به موفقیت می رسد، 
به این معنا كه كار را، جهادی و در راه رضای خدا انجام می دهد.

- امانت داری و پاک دستی

هر یک از سازمان ها و یا به عبارت دقیق تر، شبكه ها، برای كاركنان خود موقعیتی را فراهم 
می آورند كه مسئولیت خویش را به خوبی ایفا كنند، موقعیتی كه به واسطة آن، قابلیت ها و دسترسی 
از  بسیاری  می آورد.  فراهم  برایش  نیز  را  سوءاستفاده  امكان  كه  شد  خواهد  داده  فرد  به  هایی 
سازمان ها یا در جلوگیری از این مشكل عاجز می مانند و یا برای حل این مشكل از نظارت های 

فراوان و هزینه بر )معنوی یا مادی( استفاده می كنند. 

- چارت و عملکرد متفاوت در ژانر مستند

استقالل بیشتر شبكة افق سیما- نسبت به سایر شبكه ها- از سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران باعث شده سیاست ها و عملكردهای متفاوتی را در ژانر مستند برای خود در نظر 

بگیرد. 
به رسمیت . 1 مستند  ژانر  سیما،  افق  شبكة  در  مستند:  در حوزۀ  اختصاصی  ساختار  وجود 

شناخته شده و گروهی مستقل به نام گروه مستند ایجاد شده است، اما سایر شبكه های سازمان 

صدا و سیما از گروهی مستقل در این ژانر برخوردار نیستند. وجود گروهی مجزا برای یک 
ژانر به معنای صرف زمان مجزا و دقتی بیشتر بر موضوع آن گروه خواهد بود كه می تواند 

احتمال دستیابی به موفقیت را در این زمینه باال ببرد.
اختصاص کنداکتور به ژانر مستند: در كنداكتور شبكه های سازمان صدا و سیما، جایگاه . 2

رسمی و خاصی به ژانر مستند داده نشده است )به جز شبكة مستند كه كار ویژه و هدفی به 
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غیر از تولید و نمایش این ژانر ندارد(. لذا شبكة افق سیما- نسبت به سایر رقبا- اهتمامی 
ویژه  برای بهره بردن از ظرفیت این قالب داشته و كنداكتور خود را ملزم به استفاده از این 

ژانر دانسته است.
آرشیو اختصاصی در گروه مستند: شبكة افق سیما از سال 1393 تمام مستندهای دریافتی . 3

استفاده  نهایی  در مستند  فیلم های خام مستند- كه حتی  كلیة  به همراه  را  تولیدكنندگان  از 
نشده اند- در آرشیو خود ذخیره كرده كه به این نوع فیلم های خام، اصطالحًا »راش« گفته 
می شود. ذخیرة این راش ها از آن جا ارزش پیدا می كند كه شبكه بخواهد مستند جدیدی را 

با شیوة آرشیوی تولید كند.

3- مقولة سوم: ارتباطات سازمانی

نهادهای  و  موسسات  با  كه عمدتًا  برون سازمانی وسیعی  ارتباطات  به دلیل  افق سیما  شبكة 
ابعاد  و  مراحل  در  توانسته  دارد،  انقالب-  هنری  نهادهای جبهة  و سایر  اوج  انقالبی- همچون 
مختلف حوزة مستند توانمندتر از سایر شبكه ها عمل كند. چهار بُعد اثرگذاری ارتباطات سازمانی 

شبكة افق سیما در حوزة مستند، شامل: پشتیبانی، تولید، تأمین و توزیع است.
الف. تجهیزات و پشتیبانی: شبكة افق به دلیل ارتباطاتی كه با سازمان اوج دارد، عالوه بر 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران از حمایت مالی و منابع گستردة آن سازمان نیز 
برخودار است و در صورت نیاز، به راحتی از تجهیزات فنی، زیرساختی، مجوزهای تصویربرداری 
از اماكن خاص داخلی و خارجی، بودجه های ساخت و تولید اثر و تمامی امكانات مادی و معنوی 
این سازمان بهره مند خواهد شد. در ضمن، سازمان های حامی در جهت تولید و ساخت ژانر مستند 

بودجة مناسبی را اختصاص می دهند.
ب. تولید: در مراحل تولید یک اثر، عمومًا پیش تولید، تحقیقات، نگارش سناریوی مناسب، 
دسترسی آرشیوی و موارد دیگر، دخیل خواهد بود و هر چه موفقیت در مراحل مقدماتی بیشتر 
باشد، به معنای كیفیت بیشتر در تولید نهایی اثر خواهد بود. دو مورد از این مراحل كه شبكة افق 

به دلیل ارتباطات برون سازمانی در آنها موفقیت بیشتری را كسب می كند، شامل این موارد است:
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پیشتازی در شناخت و پرداخت سوژه- محتوا: از مسائل و موضوعاتی كه عموم مخاطبان . 1
است.  داخلی و خارجی  اجتماعی روز  و  مسائل سیاسی  درگیر هستند،  آن  با  ملی  رسانة 
شناخت و پرداخت به موقع و درست این موضوعات، یكی از مهم ترین اقدامات شبكه های 
به  اتكا  با  سیما  افق  شبكة  است.  خارجی  رقبای  سایر  به  نسبت  سیما  و  صدا  سازمان 
كارگروه های محتوایی سازمان اوج و كارگروه های فكری داخلی و خارجی خود، توانایی 
بالقوة مناسبی در شناخت و پرداخت مسائل سیاسی و اجتماعی روز، دارد. همچنین قوت 
و قدرت بررسی و ارائة محتوای شبكة افق سیما در موضوعات مختص به جبهة مقاومت و 
مسائل خاص انقالب اسالمی، بیشتر از سایر شبكه هاست كه همین امر، مقدمات خوبی را 
برای تولید و تأمین آثار مستند با سوژه های نو، محتوای غنی و انتشار سریع تر فراهم می كند.

و . 2 مراكز  با  سیما  افق  شبكة  ارتباط  اسالمی:  انقالب  گفتمان  موضوعات  در  غنی  آرشیو 
اطالعاتی،  امنیتی و  اسالمی، سازمان های  انقالب  اسناد  نهادهای گوناگونی همچون: مركز 
مركز فیلم عمار، جشنواره مقاومت، حوزه هنری انقالب اسالمی، موجب دسترسی به آرشیو 
غنی و كاملی در موضوعات انقالب اسالمی، تاریخ انقالب، فرهنگ و هنر، حوزة بین الملل 

و... می شود.
ج. تأمین: تأمین و پخش آثار در شبكه های گوناگون رسانة ملی  می تواند هم فرصت و هم 
تهدیدی برای شبكه ها ایجاد كند، به این معنا كه اگر در تأمین آثار، دقت الزم صورت گیرد و 
از تمامی ظرفیت ها برای تأمین آثار باكیفیت استفاده شود، فرصت احیای شبكه، جذب و حفظ 
مخاطب، به  دست آمده و از تهدید در نظر نگرفتن فرصت تأمین، پخش آثار بی كیفیت، تكرار 
بی دلیل آثار و از دست رفتن مخاطبین جلوگیری می شود. دو مورد از موفقیت های شبكة افق- 

به دلیل ارتباطات سازمانی مناسب- بدین شرح است:
با . 1 سیما  افق  شبكة  ارتباط  مستند:  حوزۀ  در  متعدد  مؤسسات  و  جشنواره ها  آثار  تأمین 

جشنواره ها و مؤسسات متعدد تولید مستند، همچون: جشنوارة فیلم عمار، جشنوارة مقاومت، 
جشنوارة فیلم حقیقت، جشنوارة فیلم 100، مؤسسة سفیر فیلم، مؤسسة روایت فتح و...« 
باعث شده در همكاری برای تولید، تأمین و پخش آثار این نهادها هیچ محدودیتی وجود 
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نداشته باشد. سرعت و همكاری بیشتر بین شبكة افق سیما و مجموعه های حوزة مستند، 
باعث همكاری بهتر و متقابل آنها در تأمین آثار شده است.

در حوزة . 2 هنرمندان  و  تولیدكنندگان  مستند:  تأمین  محتوایی  و  مادی  منابع  اتصال  کانون 
مستند به دلیل هزینه های پیش رو، عمدتًا نیاز به تهیه كننده، تأمین كننده یا حامی برای تولید 
و پخش آثارشان دارند. شبكة افق سیما- با توجه به ارتباطات خارجی و امكانات داخلی- 
می تواند حلقة واسط مناسبی برای هنرمندان انقالبی و تأمین منابع مادی و محتوایی برای 
تولید آثار و مستندهای انقالبی باشد، این امر، موجب تولید وتأمین بیشتر و بهتر آثار مستند 

در این شبكه خواهد شد.
د. توزیع: هر شبكه یا سازمان رسانه ای برای اثرگذاری بهتر، به شبكه های توزیع متعددی برای 
پوشش فعالیت های خود نیازمند است. شبكه های توزیعی كه بتوانند قبل از هر برنامه، مسئولیت 
تبلیغ را برعهده بگیرند، حین اجرای برنامه، درگیری و بازخورد مخاطبین را افزایش دهند و بعد 
واقع گرایانه  ژانر  كه  ژانر مستند  در  ثمر رسانند.  به  را در جامعه  برنامه، جریان سازی  اجرای  از 
است و عمدتًا مباحِث جدی تر و نزدیک تر به واقعیت را دربرمی گیرد، نیاز به شبكه های توزیع و 
حمایتگر، بیشتر احساس می شود. شبكة افق سیما در دو فضای مجازی و حقیقی، از شبكه های 

توزیع مناسبی برخوردار است. 
شبکه های توزیع و حمایتگر در فضای مجازی: جریان انقالبی در فضای مجازی به نسبت . 1

دهه های گذشته، رشد بسزایی داشته و افراد حقیقی، حقوقی و همین طور خبرگزاری ها و 
سایت ها و صفحات مختلف درراستای صیانت و ترویج گفتمان انقالبی شكل گرفته و بدلیل 
همسو بودن این شبكة توزیع با شبكة افق سیما، به طور خودكار و بعضًا سفارش شده، رسالت 

توزیع، قبل، حین و بعد از پخش آثار در این شبكه را بر دوش خواهد كشید.
شبکه های توزیع و حمایتگر در فضای حقیقی: نهادهای مردمی مانند: بسیج مردمی، اهالی . 2

ارتباط  فعال در فضای حقیقی،  تمام شبكه های  تبلیغات اسالمی و  مساجد و سازمان های 

خوبی با شبكة افق سیما دارند كه فرصت بالقوة خوبی را برای اكران و تبلیغات میدانی آثار 
شبكه فراهم آورده است.
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جدول شمارۀ 1- نمای کلی از مزیت های رقابتی شبکة افق سیما در قالب مقوله ها و مفاهیم 
مرتبط

مفاهیم نهاییزیرمقوله هامقوله ها

مقـــولة اول:
اعتبار رسانه ای

سطح حاكمیت

-اعتماد نظام حاكمیتی به شبكة افق در سپردن موضوعات خاص، كالن 
و مهم كشوری.

-استمرار صراحت لهجه و كالم.
-تولید مستندهای الف ویژة انقالب اسالمی.

سطح تولیدكنندگان

-ایجاد مرجعیت رسانه ای در حوزة تولید و تأمین مستندهای انقالبی.
-حوزة فكری و دغدغة مشترک با مستندسازان انقالبی.

انقالب اسالمی  آثار مستند جریان  تأمین  -بسترسازی برای نمایش و 
)عمار فیلم، روایت فتح و...(.

اعتمادزایی  باعث  )كه  مستندسازان  طرح های  از  كامل  -صیانت 
تولیدكنندگان می شود(.

-یاری رسان مستندسازان انقالبی بااستعداد اما غیرمجرب.

سطح مخاطبان

-طالیه دار ژانر مستند.
جایگاه  و كسب  و حزب اللهی  انقالبی  مخاطبین  برای  دائمی  -شبكة 

رهبری در ژانر مستند انقالبی.
-كسب جایگاه رهبری در ژانر مستند- مسابقه.

مقولة دوم: 
تمایز ساختاری 

شبكة افق

فرهنگ سازمانی 
متفاوت

-بروكراسی كمتر.
-وجود روحیة جهادی و انقالبی در كلیت شبكه.

منابع انسانی متفاوت

-نیروی جوان و پرانرژی.
-دغدغه مند نسبت به مسائل انقالب.

-عملكرد جهادی.
-امانت داری و پاک دستی.

چارت و عملكرد 
متفاوت در ژانر 

مستند

-وجود ساختار اختصاصی در حوزة مستند.
-اختصاص كنداكتور به ژانر مستند.

-وجود آرشیو غنی و اختصاصی در گروه مستند.
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مفاهیم نهاییزیرمقوله هامقوله ها

مقولة سوم: 
ارتباطات 
سازمانی

-تولید
-پیشتازی در شناخت و پرداخت سوژه- محتوا.

-آرشیو غنی در موضوعات گفتمان انقالب اسالمی. 

تأمین
-تأمین آثار جشنواره ها و مؤسسات متعدد در حوزة مستند

-نقش آفرینی به عنوان كانون اتصال منابع مادی و منابع محتوایی برای 
تولید مستند به وسیلة هنرمندان انقالبی.

تجهیزات و پشتیبانی
برخورداری از تجهیزات فنی، زیرساختی، مجوزهای تصویربرداری از 
اماكن خاص داخلی و خارجی، بودجه های ساخت و تولید اثر و تمام 

امكانات مادی و معنوی سازمان اوج.

توزیع
-وجود شبكه های توزیع و حمایتگر در فضای مجازی.
-وجود شبكه های توزیع و حمایتگر در فضای حقیقی. 

نتیجه گیری

با تحلیل محتوای  ژانر مستند- كه  افق در  رقابتی شبكة  از مزیت های  به دست آمده  مفاهیم 
از طریق كدگذاری كیفی، شناسایی شده- در سه دستة اصلی دسته بندی  به دست آمده  داده های 

شدهاند )تصویر شمارة 2(.

مقوله های شاخت مزیت های رقابتی شبکة افق سیما. 2شکل شماره
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درحوزة اعتبار رسانه ای، این شبكه، حوزة فكری و دغدغة مشترک با مستندسازان انقالبی 

دارد و به همین دلیل، بستر خوبی را برای نمایش مستندهای مؤسساتی نظیر: عمار فیلم، روایت 

فتح، سفیرفیلم و.. دارد. شبكة افق همچنین می تواند مخاطبین انقالبی و حزب اللهی را جذب 

كرده و جایگاه رهبری را در ژانر مستند انقالبی داشته باشد و در ضمن، آثار جشنواره های حوزة 

مستند- مانند جشنوارة فیلم عمار، مقاومت، فیلم حقیقت، فیلم 100، مؤسسة سفیر فیلم، مؤسسة 

روایت فتح و... را سریع تر و راحت تر- با ارتباطات دوسویه و برون سازمانی- جذب كند. همچنین 

میتواند به عنوان كانون اتصال منابع مادی و محتوایی تولید مستند به وسیلة هنرمندان انقالبی- با 

توجه به ارتباطات خارجی و امكانات داخلی- عمل كند كه باعث تأمین و پخش آثاری درراستای 

اهداف و نیازهای ازپیش تعیین شدة شبكة افق در حوزة مستند شود. 

باعث  مستند،  ویژة  كارگروه  و  اختصاصی  كنداكتور  و  در حوزة ساختاری، وجود ساختار 

برنامه ریزی صحیح تر، اثرگذاری مستقیم بر تولید، تأمین، پشتیبانی، آرشیو و همة مسائل مرتبط با 

تولید مستند می شود. وجود آرشیو غنی و اختصاصی شبكه در گروه مستند در موضوعات گفتمان 

انقالب اسالمی از دیگر مزیت های این شبكه است. همچنین بروكراسی كمتر، نیروی انسانی جوان 

و وجود روحیة جهادی و انقالبی در ساختار شبكه، باعث تسهیل روابط و اثرگذاری مستقیم بر 

تولید، تأمین، پشتیبانی و آرشیو مستند می شود.

به صورت خالصه، امتیازات شبكة افق در حوزة اعتبار رسانه ای و حاكمیتی عبارت اند از: 

كشوری، . 1 مهم  و  كالن  خاص،  موضوعات  سپردن  در  افق  شبكة  به  حاكمیتی  نظام  اعتماد 

استمرار صراحت لهجه و كالم در انتخاب و پرداخت محتوای آثار مستند، به علت اعتماد و 

پشتوانة حاكمیتی؛

پیشتازی در شناخت و پرداخت سوژه و محتوای مستند با توجه به ارتباطات سازمانی؛. 2

و . 3 قابلیت ها  اعتبار حاكمیتی،  براساس  اسالمی،  انقالب  ویژة  الف  مستندهای  تولید  توانایی 

توانایی های شبكة افق؛
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برخورداری از تجهیزات فنی، زیرساختی، مجوزهای تصویربرداری از اماكن خاص داخلی . 4
و خارجی، بودجه های ساخت و تولید اثر و تمام امكانات مادی و معنوی سازمان اوج برای 

تولید آثار مستند؛
ایجاد مرجعیت رسانه ای در حوزة تولید مستندهای انقالبی به واسطة اعتبار به دست آمده در . 5

میان تولیدكنندگان.

پیشنهادها

تشكیل تیم های رصدگر شبكه های داخلی و خارجی و توجه به نیاز مخاطبین برای حفظ، . 1
ارتقا یا تولید مزیت های رقابتی شبكة افق؛

ایجاد هیئت های اندیشه ورز مشترک با سایر تولیدكنندگان حوزة مستند در شبكة افق سیما . 2
برای یكپارچگی و افزایش كارآیی جبهة تولید آثار مستند انقالبی؛

تولید . 3 برای  اوج  سازمان  در  موجود  بین المللی  ظرفیت های  و  حوزه ها  از  بیشتر  استفادة 
مستندهای بین المللی مناسب مخاطبین در فضای بین الملل؛

تبدیل فوری مزیت های بالقوة معرفی شده در پژوهش به مزیت های بالفعل؛. 4
اولویت بندی . 5 به كارگیری،  الگوی مطلوب  ارائة  و  بررسی  افق،  دربارة شبكة  بیشتر  پژوهش 

مزیت های رقابتی و شناسایی جامعة مخاطبین شبكة افق سیما و انتظارات آنها از شبكه.
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