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 يدهچك

المللي الزم است كه اين سازمان در آينده نيز با توجه به حضور صداوسيما در عرصه داخلي و بين
ها و دستيابي به اهداف و تعالي خود در محيط رقابتي، به شناخت مسـير  براي رقابت با ساير رسانه
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صـاحبنظر   20هـاي  با استفاده از روش دلفي و با بررسي ديـدگاه بنابراين، در پژوهش حاضر، 
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 مقدمه

اي فعال بايد هاي رسانهاي به شدت متغير است، سازماندر عصر حاضر كه محيط رسانه
ها بايد نسـبت بـه   نسبت به آينده خود حساس باشند و آگاهانه قدم بردارند، اين سازمان

هاي آنان و همچنين نيروهايي كه خارج از كنترل و واكنشپيامدهاي اقدامات خود، رقبا 
به عبارت ديگر، به شناسايي آينده خـود   آنهاست، آگاهي و شناخت كافي داشته باشند و

شود، اين است كـه آينـده كجاسـت و چگونـه بايـد      بپردازند. حال سؤالي كه مطرح مي
آنجـا بـرويم، بلكـه    رسد، آينده جاي مشخصي نيست كـه بـه   شناسايي شود. به نظر مي

ا بايد آن را با هموقعيتي است كه بايد آن را به وجود آوريم. آينده امري است كه سازمان
 اقدامات هدفمند خود طراحي كنند و شكل دهند.

رسانه ملي به عنوان يگانه رسانه داراي حق پخش راديو و تلويزيوني در كشـور مـا،   
اجتمـاعي، فرهنگـي و ... بـر عهـده      هاي مختلف سياسـي، عرصه درتاكنون نقش مهمي 

و مقابله بـا امـواج    تقويت انسجام فرهنگي، تحكيم هويت ملي داشته و توانسته است به 
ملي و بويژه راديو و تلويزيـون بـا    اما با تكامل و توسعه فناوري، رسانه .بپردازدمخرب 

لـي و  انـد. بـا توجـه بـه حضـور فعـال ايـن رسـانه در عرصـه داخ          اينترنت مواجه شده
ها، ها و دستيابي به آرمانالمللي، نياز است كه در آينده نيز براي رقابت با ساير رسانه بين

اهداف و تعالي خود در محيط رقابتي به شناخت مسير حركت خود بر اسـاس تغييـر و   
 اي جهان بپردازد.تحوالت رسانه

ت كـه اسـتفاده از   اي مهم اسدهد، مسئلهها و بررسي آنچه رخ ميمطالعه آينده رسانه
ها در آينـده ضـروري   هاي رسانهپژوهي را براي شناسايي تهديدها و فرصت دانش آينده

دهـد. بنـابراين   ها قبل از وقوع آن قرار مـي روي رسانهاي را پيشنمايد و آينده بالقوهمي
اي را بـه  نگـري، محـيط رسـانه   همواره بـا آينـده  براي سازمان صداوسيما الزم است كه 

رو اطالع دقيق حاصل كند تـا  و از روندها و تغييرات پيش دهد مورد تحليل قرارخوبي 
هـا و راهبردهـاي سـازمان رسـانه بـا شـرايط آينـده        سياسـت  بتواند براي منطبق كـردن 

 ريزي كند. برنامه
اي در آينـده بايـد   هاي رسانهبنابراين در شرايط فعلي، براي بررسي وضعيت سازمان

هر نـوع تأمـل   « ،ربويژه اينترنت نيز توجه نشان داد، به عبارت ديگهاي نوين و به رسانه
در ارتباط تنگاتنـگ بـا تصـوير بـزرگ     راديو و تلويزيون بايد   ه آينده ژرف و كارگشا دربار
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و تلويزيـون بـدون توجـه بـه     سال آينده باشد. تمركز صرف بر راديو  20تا  15ها در افق رسانه
هـايي  انـدازها، راهبردهـا و برنامـه   كننده باشـد و بـه چشـم    ند گمراهتوا رقبايي مانند اينترنت، مي

 ).12، ص 1388زاده،  ، ترجمه عالي1منو( »دبينجامد كه جايي در دنياي واقعي ندارن
سيما از چنان اهميتي برخوردار است كه  هاي محتمل و مطلوب صداوآيندهشناسايي 

زيرا هـر چـه سـازمان در گذشـته بـا       باشد، سبب ادامه حيات با اقتدار سازمان تواندمي
گذشـته   اقتدار ظاهر شده و در زمان حال نيز به اين اقتدار ادامه داده است بايد گفت كه

تـرين تـأثيري   ديگر در دسترس نيست و حال نيز رمنده و گريزپا درگذر است و كوچك
آينـده تنهـا چيـزي اسـت كـه       رسـد بـراي رسـانه ملـي،     . پس به نظـر مـي  تابدرا برنمي

 ت.  اس باقي ماندهدر خصوص آن ريزي  برنامه

 ضرورت و اهميت پژوهش 

هـاي امـروز باشـد. زيـرا      گيـري  توجه به آينده رسانه ملي بايد بخش ناگسستني تصـميم 
تواند بر آينـده  دهند. يكي از مواردي كه مي هاي امروز، فرداي رسانه را شكل مي تصميم
شـود  هـاي نـوين اسـت كـه باعـث مـي      رسانهها و يا  تأثير بگذارد، ورود فناوري رسانه
هـاي   هاي سنتي را بگيرند. در مـورد اثـر اينترنـت و رسـانه    هاي فعلي، لقب رسانه رسانه

هاي زيادي شده است كه هر كدام از آنهـا پيامـدهايي    بيني هاي سنتي پيشنوين بر رسانه
هاي  ده رسانههاي جديدتر را براي آينمانند حذف، تعويض يا جايگزيني از جانب رسانه

 اند.  بيني كردهقديم پيش
رسانه ملي كشور ما نيز در آينده از ايـن امـر مسـتثنا نيسـت و از لحـاظ محيطـي و       

هاي نوين و بويژه اينترنـت خواهـد بـود. بنـابراين، اهميـت       محاطي تحت تأثير فناوري
ميـت  اي ملـي در آينـده اه  تعيين جغرافياي دقيـق اسـتفاده از اينترنـت در سـپهر رسـانه     

 كند.   پژوهش حاضر را در اين خصوص گوشزد مي
از طرف ديگر، حضور رسانه ملي در فضاي اينترنت تاكنون بيشـتر از طريـق ايجـاد    

هاي راديو و تلويزيوني و امكان ارائه اطالعات اضـافي  ها براي پشتيباني برنامه سايت وب
د و در عين تهديد بـودن  بوده است؛ در حالي كه اينترنت قابليت زيادي براي استفاده دار
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تواند فرصتي براي سازمان صداوسيما باشد و باعـث ايجـاد رقابـت در ميـان رسـانه       مي
بـر   ،اهاي موجود صداوسيمجديد اينترنت با محتوا و ساختار ايجاد شده از طريق رسانه

باشـد. ضـرورت    ... وكننـده   كننـده، زمـان مصـرف    سر برآورده كردن انتظارات مصـرف 
 توان در عوامل زير جستجو كرد:در موضوع مورد نظر را نيز مي پژوهي آينده
 .اند اول) تعداد انبوه مخاطبان كه در داخل و خارج كشور پراكنده«

 تعامالت نزديك و گسترده سازمان با محيط پيراموني )دوم
 »تسوم) ماهيت فناورانه رسانه كه به سرعت در حال پيشرفت و تكامل اسـ 

 .)18 ص ،1388 اري،(س

 پژوهيآينده

و در  شـد  آغازبيني نخستين بار با پديده پيش هاي علمي بشر براي شناخت آينده،تالش
همچنين مشاهده تكرار در وقـوع رويـدادها، ايـن     گرفت. ريزي مورد استفاده قرار برنامه

توان نتايج و تبعات آن را به كليه رويـدادهايي از آن   پيش فرض را به وجود آورد كه مي
 .م دادجنس تعمي
بيني سعي داشت تا با توسل بـه مشـاهدات قبلـي و    پيش«) معتقد است: 1390مافي (

گويي نمايد. ناگفته نمانـد، درك و فهـم    اساس وضعيت گذشته و حال، آينده را پيش بر
ـ    .دنياي آينده به معني پيشگويي دقيق جزييات آن نيسـت  بينـي اغلـب   شيتـوان مـا در پ

كنيم، براي موفقيـت مـا    بينياست و هر قدر بتوانيم پيشرويدادهاي آينده بسيار محدود 
بيني دانست، امـا   پژوهي را پيش توان آيندهالبته از نگاه سطحي مي». در آينده حياتي است
ـ      از نگاه عميق، آينده ه پژوهي در معناي عميق كشف آينده اسـت، كـه شـكل بخشـيدن ب

ـ  ينده مطلوب را موجب ميآ پژوهـي وجـود دارد، كـه    دهشود. تعاريف متعددي براي آين
 همه آنها داراي نقاط اشتراكي از قبيل موارد زير هستند:

 پژوهي. تأكيد بر علمي بودن آينده1
 . بهبود آينده و شكل دادن به آن2
 . تأكيد بر شناسايي و كشف آينده3
 هابندي انواع آينده . تقسيم4
 . هنر كشف آينده 5
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علـم و هنـر    »يپژوهـ آينـده «حال بسيار ژرف، ساده و در عين در يكي از اين تعاريف 
 ).  1385 فر،(ملكي» كشف آينده و شكل بخشيدن به دنياي مطلوب فردا عنوان شده است

در اين تعريف رسا، سـه مؤلفـه كليـدي وجـود دارد. اول     ) 2003( 1به اعتقاد وندل بل
ت. مؤلفه مهـم  پژوهي تنها يك علم صرف نيست، بلكه تلفيقي از علم و هنر اس آينده ،آنكه
تأكيد بر شناسايي و كشف آينـده بـر    ،واقع در اينجا است، در» كشف آينده«اشاره به  ،ديگر

. اينجا سخن از حدس و گمان بـر مبنـاي جهـل و    استو معلولي معين  مبناي روابط علّي
هاي تغييـر  هاي گذشته، شناسايي سيگنالناآگاهي نيست، بلكه شناخت بر اساس روند داده

ز يهاي محتمل و قابل رخ دادن در آينده است. مؤلفه سـوم و بسـيار حـا   و وضعيتكنوني 
اسـت. ايـن مؤلفـه كليـدي     » شكل بخشيدن به دنياي مطلوب فردا«اهميت در اين تعريف 

بينـي و كشـف   را فراتر از پـيش  قدمپژوهي در صدد است تا آن است كه آينده دهنده نشان
نظـر و مطلـوب    اي كـه مـد  تأكيـد نمايـد؛ آينـده    دادن بـه آينـده   گذارد و بر شكلبآينده 
 اي كه مطلوب و دلخواه است.  ريزان آن باشد، به ديگر سخن، ساختن آينده به گونه برنامه

 انواع آينده 

تـرين موضـوع در    تقسيم كرد. مهـم  هتوان به چهار دست ها را ميآيندهپژوهي،  در علم آينده
هاسـت، آينـده   ه ممكن دربردارنـده همـه آينـده   پژوهي اين است كه آيندبندي آينده تقسيم

مجموعه آينده ممكن است، آينده محتمل هم جزئي از آينده باورپـذير اسـت.    پذير زير باور
 هاست.اما آينده مطلوب، زير مجموعه مشتركي از همه آينده

 نهاي ممك. آينده1

ان امكـان وقـوع آن   گنجد و عقل انس شود كه در مخيله انسان مي به هر آينده فرضي گفته مي
 .تواند در آينده محقـق شـود   هاي ممكن است كه مي؛ شامل تمامي وضعيتكندرا تصديق مي

اش در نظـر  اي از تصويرهايي هسـتند كـه انسـان بـراي آينـده     مجموعه ،ها اين طيف از آينده
م ه عبارت ديگر، هـر چيـزي اعـ   فراتر از دانش و علم بشر امروزي است. ب ،هااين آينده. دارد

 ).27 ، ص1391خاشعي، ( درخ ده 2تواند در آينده ممكن از خوب يا بد، محتمل يا بعيد، مي
                                                      

1. Wendell Bell       2. possible futures 
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 رهاي باورپذي . آينده2

اساس دانش فعلي بشر امكان ظهور آنها در آينده وجـود   كه بر هستند هاي ممكني آينده
 انطبـاق ايـن اصـول    ، بـر هاي متناقض با اصول و دانش فعلي بشر آينده دارد و برخالف

ه امكـان وقـوع   هاي ممكن هستند، كـ  اي از آينده مجموعه زير 1پذير هاي باور . آيندهدارند
با دانش امروزي انسان و يا رونـد رو   هارسد احتمال تحقق آن بيشتري دارند و به نظر مي

بخشي از آينـده ممكـن   به  ،به رشد علم و فناوري مقدور و ميسر است. به عبارت ديگر
 .تتر اس تر و در دسترس پذير شود كه باور گفته مي

 محتملهاي  . آينده3

ـ ياب احتمـال تحقـق مـي   بـه  هايي اشـاره دارد كـه   به آن دسته از آينده هـا  ايـن آينـده   ؛دن
شـود كـه در افـق     اي گفته مـي به آينده .كردني هستند هاي باور هايي از آيندهزيرمجموعه

كتشافي و يا آنچه در زبان معمول آينده پژوه اظيفهد. وزماني مورد نظر، احتمال وقوع دار
ه عبارت ديگر، آنچـه بـه   ت. بهاس شود، شناسايي همين گونه از آينده بيني ناميده مي پيش

مبتنـي بـر اسـتمرار    ت (احتمال بسيار زياد در آينده مورد نظر بـه وقـوع خواهـد پيوسـ    
 .) 27 ص ،1391 خاشعي،( دشو ناميده مي 2روندهاي كنوني در آينده) آينده محتمل

 ب. آينده مرجح يا مطلو4

گـاهي همـان    3كنيم. آينـده مطلـوب   اي است كه به واقعيت پيوستن آن را آرزو مي آينده
ـ ندتانـداز نيسـ   هاي مطلوب مترادف بـا چشـم   همه آينده انداز است، ولي لزوماً چشم ه . ب

رود. بـرخالف   ترين رويداد آينده به شمار مـي  ترين و مرجح آنچه مطلوب ،عبارت ديگر
ـ  هاي مطلوب از نوع برانگيزاننده هاي ديگر كه دانش شناختي هستند، آيندهندهآي يـن  د. اان

 ).همان( گرا گرا هستند تا عين ذهنبيشتر ها  آينده
 هاي مختلف در ارتباط با يكديگر است. بيانگر آينده 1شكل 

                                                      

1. plausible futures       2. probable futures        3. preferable futures 
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 هاـ انواع آينده1شكل 

 

 

 

 

 

 ها يشرانپ

ي بـر  محلي يا جهانبه صورت  كه اند يندهآهنده د شكليروهاي ني از اها مجموعه يشرانپ
هـاي   ينده حـوزه آيرمستقيم بر غها به صورت  يشرانپگذارند.  يم تأثير مختلفي هايندهآ

يان (هاشـم  گذارنـد  يمـ  تـأثير  ياسـي سيطـي و  محيسـت  زي، اقتصادفناورانه،  ي،اجتماع
 ).33 ص ،1389ي، اصفهان

 :كرديي شناسا زير لفهمؤچهار  كنشتوان از درهم  يمرا  ها رانيشپ
 .4ها اقدامو  3يرتصاو، 2يدادهارو، 1روندها

ينـده  آ يژگـي وبر دو  كه انديشيانديندهآهاي  ين واژهتر يدادها شناخته شدهروروندها و 
هـاي   يگسسـتگ يـداد بـر   روي دارد و زمـان يخي و تـار يوستگي پ. روند اشاره به متمركزند

هـا در خـالل زمـان اسـت.      يدهپديا  ها دادهم در ييرات منظتغورزد. روند  يم يدكأتيخي تار
يـدادها بـرخالف رونـدها    رومـا  . ايابند يمينده ادامه آشوند و تا  يماز گذشته آغاز ا رونده

 گذارند. يم تأثير يندهآ كل، بربه شدت بر روندها و به طور  كه اند حادثهيا ق حاصل اتفا
و  ينده اسـت آگوناگون در مورد هاي  ر حاصل برداشت يا درخواست افراد و گروهيتصاو

گيـرد.   يمـ  ، شـكل ينـده آيگران مختلـف از  بـاز ي ذهنير تصاومتأثر از  كهاقدامات  ،يتنهادر 

                                                      

1. trends       2. events       3. images 

4. actions 
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 كـار يگران به باز كهيي ها استعارهجمله در  يابد، از يمي انتشار گوناگوني ها صورتير به تصاو
يگران مختلـف  بـاز يوهايي كـه از طـرف اشـخاص و    سنارها، گفتگوها و  ي، سخنرانگيرند يم

 ).10شود (همان، ص  يميه ته

 روندها  يژگيو

 كنيم.اند كه در اينجا به بعضي از آنها اشاره ميشمرده هايي بربراي روندها ويژگي

از همه  ها مغلطهو مدها و  ها موج آنهارسند و برعكس  يمروندها از هيچ به همه جا 
كنند كـه   يمصدا جريان پيدا  آرام و بيگاهي اوقات روندها چنان  انجامند. ميجا به هيچ 

ي هـا  گـام شناسايي روندها يكي از شويم. يمرو  هروب آنهاما يك باره با پيامدهاي شگرف 
ونـدها، وقتـي در   ت. رنگاري اس هاي آينده پژوهانه و بويژه پروژه بديل مطالعات آينده بي

حتمل حوزه يـا سـازمان   نسبت كاملي از آينده مبه توانند تصوير  يمكنار هم قرار بگيرند 
 ).164، ص 1391 ، ترجمه فخرايي،1آلستين( مورد نظر به دست بدهند

 مباني نظري

داد ايـن پـژوهش،   از نظريات زير به عنوان مباني نظري استفاده تالش شده است تا برون
 يعني آينده رسانه ملي در فضاي اينترنت را تحليل و تفسير شود.

 رئوس مثلث آينده

 ،دهنـد را تشـكيل مـي  » مثلـث آينـده  «م كنش سه عامل اصـلي كـه رئـوس    آينده از بره
 ند از:ا شود. اين سه عامل عبارتبرساخته مي

گيـرد. ايـن تصـويرها    ت مـي ئكشش آينده از تصويرهاي آينـده نشـ  . كشش آينده. 1
ند. باشـ اندازهاي منفي منبع ترس  اندازهاي مثبت منبع الهام و چشمتوانند شامل چشم مي

 انداز در جاي خود اهميت دارند. مهر دو چش
هـاي مختلـف سياسـي،    فشار حال ناشي از روندهاي جهاني در حوزه . فشار حال.2

 اقتصادي، فناوري و مسائلي همچون تغييرات جمعيتي است.
آيـد. سـاختارهاي   ناشي از آنچه در مقابل تغيير معضل به حساب مـي . وزن تاريخ. 3

                                                      

1. Alestin 
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 عوامـل اصـلي ايجـاد ايـن عامـل       ،عتقـادي و غيـره  عميق تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، ا
 ).1388اهللا، ترجمه منزوي،  شوند (عنايتضد تغيير محسوب مي

 نظريه ارتباطات خودگزين

ترجمـه قـديمي،    ،2وبسـتر د (نامـ  اي مـي  جوامع كنوني را جوامـع شـبكه   1مانوئل كاستلز
را مطـرح   3نپيـدايش ارتبـاط خـودگزي    ،وي در مطالعات اخير خـود  ).493ص  ،1380

ارتبـاطي  «كرده است كه مصداق آن اينترنت و فضاي مجازي است. ارتباط خـود گـزين   
گردان و در دريافت توسـط مخاطبـان   ـ   توليد، در پخش خودـ   است كه در محتوا خود

از مرحلـه ارتبـاط    دانـد كـه بشـر    اي ميانتخاب است. او فضاي مجازي را رسانهـ   خود
ر نظر او چرخشي رخ داده است كـه  د. دش 5تباط جمعيو سنتي وارد ار 4هچهره به چهر

رسد. كه اين سه ويژگـي  هاي مختلف مي از ارتباط جمعي به ارتباط خودگزين در حوزه
 ).52ص  ،1388(الوندي،  »كند درباره فضاي مجازي صدق مي

 ها نظريه اشاعه نوآوري

هـاي كهنـه را بيـان    شـيوه  ها به دنبال آن است كه تغيير شيوه نو بـا به طور كلي، نشر نوآوري
هـاي ايـن   پيـام ن ترين كاربردهاي ارتباط جمعي، تشويق گيرنـدگا  يكي از مهم«كند، بنابراين 

اي بـه جوامـع توسـعه يافتـه و در حـال       هاست. البته چنين مسئله وسايل، به پذيرش نوآوري
رات توسعه مربوط است كه در آنها علم به صورت يك نياز مداوم مطرح است و تحت تغييـ 

هـاي   هاي نو و تـازه بـه جـاي روش   هايي براي جايگزين كردن شيوهتالش ،اجتماعي و فني
 ).1385زاده،  و همكاران، ترجمه رييس 6اسوليوان(» دگير كهنه و قديمي صورت مي

 نظريه استفاده و رضامندي

هـاي وي در  انگاشتن مخاطب، بر نيازها و انگيزه نظريه استفاده و رضامندي ضمن فعال
هـا، عاليـق و نقـش اجتمـاعي      كند و بر آن است كـه ارزش كيد ميأها ت ستفاده از رسانها

خواهنـد ببيننـد و بشـنوند،     اساس اين عوامل آنچه را مـي  مخاطبان مهم است و مردم بر
                                                      

1. Manuel Castells       2. Webster       3. mass self communication 

4. face to face          5. mass media    6. O'sullivan 
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پرسش اساسي اين نظريه  . به عبارت ديگر،)72 ص ،1391 ،زاده مهدي ( كنند انتخاب مي
كنند و آنها را براي چه منظـوري بـه كـار     ها استفاده مي نهاز رسا چرا مردم«كه  اين است

شود اين است كه مردم براي كسـب راهنمـايي،    گيرند؟ پاسخي كه به اجمال داده ميمي
 »كننـد  مي ها استفاده گيري هويت شخصي، از رسانه آرامش، سازگاري، اطالعات و شكل

 ).104 ص ،1382ترجمه اجاللي، ، 1يلئ(مك كو

 اسبنظريه نقش من

ميالدي، جان ديميكاولين بار نظريه نقش مناسب را در پيوند با نظريه اسـتفاده   2000در سال 
رسـد   اي و نيازجويي مخاطب مطرح كرد. به نظر مي و رضامندي، در خصوص رقابت رسانه

بـه معنـاي تنـازع     2آوري يا رقابت كه در آثار پارك(مفهوم هم كه نظرات ديميك، تحت تأثير
ترجمـه   ،3(راجـرز  اسـت  بـوده  ي يك نظام براي دسترسي به منابع كمياب آمدهميان واحدها

 ).370ص  ،1387آذري، 

هـاي جديـد سـنتي جلـب شـده اسـت و او       در اين نظريه به افزايش رقابت بين رسـانه 

اي نوين كه در تصاحب نقش بهتر و رضامندي بيشتر مخاطبان گـام  اينترنت را به مثابه رسانه

هـا مطـرح   ها قرار دارد. در اين خصوص جايگزيني رسـانه  بل با ساير رسانهدارد، در تقا برمي

 ).61 ، ص1389، جهرمي ها با يكديگر است (بصيرياناست كه به معني عوض شدن رسانه

 هاهمگرايي رسانه

اي و ارتباطـات جمعـي در   ترين تغيير ساختاري، يكپارچگي ارتباطات دور، ارتباطـات داده  مهم

اسـت، بـه همـين دليـل اسـت كـه اغلـب،         4ست. اين همان فرايند همگرايييك رسانه واحد ا

نامند. پديـده همگرايـي كـه بـه واسـطه ديجيتـالي شـدن        مي 5ايهاي جديد را چندرسانهرسانه

آورد كه محتواهاي مختلفي چون صـدا، تصـوير و    پذير شده است. اين امكان را فراهم مي امكان

ـ    اي ازد، پخـش و ذخيـره شـوند و بـا طيـف گسـترده      داده در قالب يك ساختار يكسـان تولي

 ).9، ص 1999، 6ها مانند رايانه، تلفن همراه و تلويزيون قابل دستيابي باشند (ون دايك فناوري

                                                      

1. McQuail          2. Park        3. Rogers 

4. convergence        5. multi media   6. Vandijk 
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 چارچوب نظري پژوهش

دهـيم كـه آينـده سـازمان     با استفاده از نظريه مثلث آينده، ابتدا نشان مي پژوهشدر اين 
و مربوط به دو رسانه راديـو و تلويزيـون اسـت. فشـار     ن آهاي گذشته وابسته به ارزش

ـ     هـاي  ثير اينترنـت از حـوزه  أحال سازمان روندهاي دروني و بروني اسـت كـه تحـت ت
مختلف سياسي، اقتصادي، فناوري و مسائلي همچون تغييرات جمعيتي بـر رسـانه ملـي    

نـد عـاملي   توا گيرد كه ميت ميئشود و كشش آينده هم از تصويرهاي آينده نشوارد مي
 براي حركت و يا توقف سازمان در رسيدن به آنها باشد.

آينده، چارچوب نظري پژوهش بـه نظريـاتي توجـه دارد كـه در حـال       ثبا توجه به مثل
و   ارتبـاط خـودگزين يـا اسـتفاده     ماننـد ي يهـا كيد دارنـد. نظريـه  أرسانه ت به فشار بر ،حاضر

به مخاطب فعـال توجـه دارنـد.     ،عبارت ديگررضامندي كه به تغيير مخاطب به كاربر و يا به 
هـا و نقـش   اشـاعه نـوآوري   توان به نظريـه هاي نوين و قديمي نيز ميدر مورد رقابت رسانه

هاي سنتي راديـو و  مناسب اشاره كرد كه به اينترنت به عنوان رسانه نوآور در رقابت با رسانه
اي هـا و ادغـام آنهـا در رسـانه    به رسانهاز نظر فني  ،هاهمگرايي رسانه امانگرد. تلويزيون مي

 ييـر مـرور  زدهـد. شـكل   كه اساس نظري پژوهش حاضر را شكل مي واحد توجه دارد
 در پژوهش حاضر است. ياد شدههاي  اجمالي بر محور كليدي نطريه

 تحقيق  ريهظـ محورهاي كليدي ن2شكل 
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 روش پژوهش

ش و رسيدن به نتايج مناسـبي اسـت   مناسب پايه انجام يك پژوه پژوهشانتخاب روش 
بـراي انتخـاب روش تحقيـق مناسـب از      ازاين رو،شود. بيني مي كه از ابتدا تحقيق پيش

از  كـه هاي آن هاي موجود، با در نظر گرفتن ماهيت موضوع پژوهش و هدفميان روش
امـا بـراي    پژوهي بود، روش دلفي به عنوان روش اصلي در نظـر گرفتـه شـد.   نوع آينده

ثر بر رسانه ملي و وضعيت فعلـي سـازمان در فضـاي اينترنـت،     ؤدن به روندهاي مرسي
 ،اي همـت گمـارد، تـا ايـن رونـدها     به استفاده از روش اسـنادي و كتابخانـه   پژوهشگر

 شناسايي و پرسشنامه دلفي طراحي شود.
 :گرفته استموارد زير انجام  ،طبق مراحل اجراي مطالعه دلفي ،منظور براي اين

 تدوين شد.ا هاي محتمل فرضي اين فضآينده گروه پژوهشيمك با ك. 1
واقعـي افـراد    هـاي چون روش دلفي به منظور برقراري تعامـل صـحيح بـين نظر   . 2

در دفعـات متعـدد بـا    ن كارشناسـا  هـاي  ديـدگاه آوري  دلفي از جمع ،طراحي شده است
و  هـا ايـي نظر آيـد و بـراي نمايانـدن همگر    ها به دسـت مـي   استفاده متوالي از پرسشنامه

رود. هر تكرار يك دوره را تشـكيل   ها يا واگرايي آرا به كار مي تشخيص اختالف عقيده
گـذاري كارشناسـان بـر     براي برقـراري ارتبـاط و اثـر    ابزاريپرسشنامه  ،رواقعد. دده مي

سـؤاالت   ،ين صـورت ه هم). بنابراين ب307ـ 308 ، صص1987 ،1(داگنايز تيكديگر اس
 .  ه استحاضر طراحي شد پژوهشپرسشنامه در 

 ، مورد بررسي قرار گرفت. 2پرسشنامه تهيه شده، در يك مطالعه آزمايشي .3
كننـده در فراينـد دلفـي     در مورد تعداد صاحبنظران شـركت . . انتخاب كارشناسان4
شـوند،   نفر را شامل مي 20تا  5كنندگان در تحقيق دلفي از  شركت«معتقد است  3هلمر

» كنندگان بسـتگي بـه چگـونگي طراحـي روش تحقيـق دارد      كه حداقل تعداد شركت
 ).28، ص 1994(هلمر، 

راهنمـا، مشـاور و    تادان(اسـ  گـروه اجرايـي  بـا توافـق   حاضـر،  بنابراين در پژوهش 
گـروه  تا از حداكثر خبرگان مورد نظراستفاده شود. بنـابراين   ه استپژوهشگر) سعي شد

نظـر در   نفر از خبرگان مـورد  20 .اختزمينه پرداين به بررسي افراد مطرح در  پژوهشي
 .   اند داشتهمراحل اجراي پژوهش همكاري 

                                                      

1. Dagenais       2. pilot study       3. Helmer 
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 .شوند به دو دسته تقسيم مي پژوهشكارشناسان و خبرگان مورد نظر در اين 
 ،كه در رسانه ملي در حوزه اينترنـت و فضـاي مجـازي    يكارشناسان و مديران )الف

حوزه معاونـت توسـعه فنـاوري     انچه مديران و كارشناس ؛صاحبنظر يا مشغول به كارند
 ،هاي سازمان مديران و كارشناساني كه در ساير قسمت چههاي مجازي و رسانه و رسانه

 در حوزه اينترنت و فضاي مجازي مشغول به فعاليت هستند.  
يـن  بـه ا پژوهي صاحبنظر هستند.  ارتباطاتي كه در حوزه اينترنت و آينده تاداناس )ب
مكمـل و   هـاي بـا نظر و از اين افراد با تخصص حوزه اينترنت  فهرستيدر ابتدا  ،منظور

 انتخاب شد. پژوهشكننده  هدايت ، از سوي گروهحتي متضاد در هر حوزه
كه نظـر   ه شدها بين خبرگان و متخصصان از آنها خواست سپس با توزيع پرسشنامه .5

 ،اينترنـت  هـاي محتمـل سـازمان در فضـاي     آينده تا خود را در مورد موضوع ابراز كنند
 شود. با آغـاز بندي و آينده محتمل سازمان از نظر هر كدام از كارشناسان شناخته  اولويت

 رحله بازخورد نيز شروع شد.  ، متوزيع مرحله دوم پرسشنامه
هاي محتمـل   در مورد آينده ،بازخورد در تجزيه و تحليل پرسشنامه اول. بازخورد. 6

ت گرفت كه بـراي رسـيدن بـه توافـق در     و مطلوب صداوسيما در فضاي اينترنت صور
آينـده مطلـوب    يابي بههاي محتمل و دست اختالفات كارشناسان در مورد آينده خصوص

 د.راديو و تلويزيون در فضاي اينترنت بو
هاي افراطي  داليل موضع گيريو مرحله بازخورد براي ارائه نتايج . وفاق يا تكرار. 7

ايـن داليـل    ،ر روش دلفـي د. دگير تفاده قرار ميدرخواست ارزيابي مجدد مورد اسنيز و 
و از آنهـا   گيرنـد  ميقرار  ،اند كنندگاني كه در نخستين مرحله پاسخگو بوده مقابل شركت

هاي قبلي خود را با در نظر گرفتن داليل نظرهـاي افراطـي    كه پاسخشود   درخواست مي
 ).48ص  ،1385 زاده، (عالي مورد بازنگري قرار دهند

كارشناسان و متخصصان  ميانپژوهش دلفي به دنبال اجماع و وفاق در  ينكهبه دليل ا
كارشناسـان پرداختـه    هـاي  ديـدگاه ها به بررسي و تحليل آوري پاسخ است، پس از جمع

هاي شاخص اولويت و شاخص اجمـاع اسـتفاده   از فرمول ،شد. در اين تحليل و بررسي
هـاي دور   ه در دور اول، پرسشـنامه هـاي رسـيد   شد، تا پس از تجزيه و تحليل پرسشنامه

در نظـر گـرفتن   د. سـپس بـا   ودوم با توجه به موارد اختالف صاحبنظران تهيه و اجرا ش
  گيري آن تدوين شد. ها و نتيجهيافته ،هانتايج بررسي اين پرسشنامه
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 هاي پژوهشيافته

ود. ابتـدا  شـ با توجه به مثلث آينده سازمان در سه بخش ارائه مـي  پژوهشهاي اين يافته
سپس به شناخت وضـعيت فعلـي سـازمان     و گيردگذشته سازمان مورد بررسي قرار مي

صداوسيما در فضاي اينترنت و تأثير رونـدهاي محيطـي و محـاطي بـر آينـده سـازمان       
تعريف تصويرهاي رقيـب  نيز با پس از آن شود.  پرداخته ميحال  صداوسيما يعني فشار

به بررسي نظر خبرگـان و كارشناسـان در مـورد تـأثير      ،لهاي محتم يعني آينده ؛از آينده
 .پرداخته خواهد شدهاي محتمل هاي محيطي و محاطي سازمان بر آيندهروند

 مثلث آينده سازمان صداوسيما. 1

بـا اسـتفاده از نظريـه مثلـث آينـده سـهيل        ،شـود مثلث آينده كه در شكل زير ديده مـي 
هم كنش نيروهايي اسـت   دهنده بر نشان طرح، اين .طراحي شده است) 1388(اهللا  عنايت

كه در آينده بر سازمان صداوسيما اثر دارند. سه گوشه مثلث آينـده، سـه دسـته نيـرو را     
 .اين نيروها در شكل زير نشان داده شده است بخشند. سازند كه به آينده شكل مي مي بر

 ـ مثلث آينده سازمان صداوسيما (نگارندگان)3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزن گذشته

 يهاي سنت توجه به رسانه

 در سازمان (راديو و تلويزيون)

 هاي آينده كشش
 تصاوير رقيب از آينده

 (حضور مطلق،
 حضور موازي،

 و حضور مكمل
 اي) حضور سايه

 فضاي اينترنت در

 حال فشار

(روندهاي تأثيرگذار بر 

 رسانه ملي)
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 لف) وزن گذشتها

دهـد، اغلـب بـه عنـوان     هاي امروز نشـان مـي  گذشته كه بويژه خود را در قالب واقعيت
انـداز) آشـكار    مانعي فرا روي حركت به سمت تصويرهاي مطلوب آينده (خاصه چشـم 

شود. وزن گذشته همان نيروي مقاومت در برابر تغيير است. انسان از منظر زيستي يا مي
كنـد.   ساخته شده است كه در برابـر هـر نـوع تغييـر مقاومـت مـي       اي بيولوژيك به گونه

ها و ساختارهاي اجتماعي يا سازماني موجود نيز، كه محصول گذشته از اين، زيرساخت
كنند. اين همه در حالي است كه تحقـق   تابند و با آن مقابله مي اند، تغيير را برنميگذشته

لوب از نظر ما و مطلوب از نظر رقبـا)  تصويرهاي مطلوب و حتي نامطلوب آينده، (نامط
 ).16، ص 1391فر،  نيازمند تغيير است (ملكي

 گذشته سازمان بر مبناي دو رسانه سنتي سازمان يعني رسانه راديو و تلويزيون است.

سـيم در   نخستين دستگاه بـي  .سيم ارتباط داشته است راديو در ايران با تلگراف يا بي
بـا   1319اولين فرستنده راديو در چهارم ارديبهشت مـاه   و شروع به كار كرد 1305سال 

كيلـو واتـي مـوج     كيلو وات، مـوج كوتـاه و يـك فرسـتنده دو     20اي با قدرت  فرستنده
رسـاني   (پايگاه جـامع اطـالع  كرد  فعاليت خود را آغازساعت برنامه  5متوسط با روزانه 

 ).1391صداوسيما، 
مهـر مـاه سـال     11بعد از ظهر جمعـه   5در ساعت  تلويزيون ايراننخستين فرستنده 

ر شـد د  ، اولين برنامه خود را پخش كرد. اين فرستنده كه تلويزيون ايران ناميده مي1337
). 34، 1391(نـادري گيسـور،    برنامـه داشـت    22تـا سـاعت    18ابتدا هر روز، ازساعت 

شـبكه   8 پـردازد، شـامل   مـي  خودرساني و ارائه پيام به مخاطبان  اطالع كه بهسيما  و  صدا
رسـاني   است (پايگاه جـامع اطـالع   هاي مختلف ن  اي به زبا شبكه ماهواره 6تلويزيوني و 
 ).1391صداوسيما، 

 شار حالب) ف

فشار حال، شامل وضعيت فعلي سازمان در فضاي اينترنت و رونـدها يعنـي (الگوهـاي    
پايدار تغيير است) كه بر سازمان تأثير دارنـد و نقـش نيروهـاي پيشـران سـازمان را بـه       

 كنند. سمت آينده بازي مي
هر چند كه سازمان به دو رسانه سنتي خـود، در فضـاي اينترنـت معطـوف اسـت و      
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گيرد و در حـال گـذر از آنـالوگ اسـت، بـه       آنها از فناوري ديجيتال بهره مي براي حفظ
معاونـت   1388دهد چنان كه در سال  فضاي اينترنت و حضور در آن نيز توجه نشان مي

مختص فضاي مجازي را در سازمان تأسيس كرده اسـت. امـا رونـدهايي نيـز بـر آينـده       
 سازمان در فضاي اينترنت مؤثر هستند.

 مؤثر بر آينده سازمان در فضاي اينترنت روندهاي 

پـردازيم   ينده سازمان ميآينترنت بر اگذار  ي اثرروندهابه بررسي  مقالهين قسمت از ادر 
 ند از:ا عبارت اين روندهاي به دست آمده است. اسنادكه با استفاده از مطالعات 

 ي نوينها رسانه. تغييرات فرهنگي و اجتماعي در زمينه 1

ــرات اج ــازمان     تغيي ــده س ــر آين ــذار ب ــدهاي تأثيرگ ــي از رون ــي يك ــاعي و فرهنگ  تم
ها بايد بـه  اي كه در خصوص روزگار كنوني بشر و در مورد رسانه صداوسيماست. نكته

هـاي جديـد اسـت،     آن توجه كرد، كم شدن فاصله زماني ميان معرفي و توسعه فنـاوري 
هـا هنـوز بـه درك    انسانهاي جديد به قدري زياد است كه  واقع سرعت خلق فناوري در

كلـي،   شوند. بـه طـور  متناسب نسبت به يك فناوري دست نيافته، با فناوري جديدي مواجه مي
توان يكي از عوامل اصلي تشـديد سـرعت تغييـرات اجتمـاعي جوامـع       همين امر را مي

 آيد. دانست كه چالشي جدي براي آنها به حساب مي

 راديو و تلويزيوني . جايگزيني تبليغات اينترنتي با تبليغات2

يكي از روندهايي كه سازمان صداوسيما با آن مواجه است، گسترش اقبـال بـه تبليغـات    
به رشد استفاده از تبليغـات   روند رو اينترنتي در مقابل تبليغات راديو و تلويزيوني است.

ــا  ــي در دني ــتاكح ،اينترنت ــوني   ي ــات تلويزي ــاهش تبليغ ــه  دارد؛از ك ــه گون ــه ب اي ك
 اند.اي پيدا كردههاي اينترنت و تبليغات در آن توجه ويژهگان به قابليتدهند آگهي

هـاي اينترنتـي نشـان     در همين زمينه، گزارش اخير نشـريه اكونوميسـت در مـورد گـروه    
دهنـد و بـه    ها هر روز وقت بيشتري از مردم را به خود اختصـاص مـي   دهد كه اين گروه مي

كنند. البته هر چند تبليغات تلويزيوني بـا نـرخ دو    ور مياين ترتيب، تبليغات را از تلويزيون د
هايي هـم   هاي سنتي به اينترنت محدوديت رقمي رو به افزايش است، انتقال تبليغات از رسانه
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اي كـه كـارآيي آن نسـبت بـه     دهندگان عمده، بـه تـدريج بـا رسـانه     دارد. با اين حال، آگهي
 ).30، ص 1388زاده،  شوند (عالي يهاي سنتي رو به افزايش است، آشناتر م رسانه

 . رشد فناوري3

هاي نوين با آن مواجه اسـت، رشـد   يكي از روندهايي كه سازمان در زمينه اينترنت و فناوري
افـزايش   ط با انقالب ديجيتال يا همان ديجيتالي شدن اطالعـات، تبتحوالت مر فناوري است.

له تحوالت فناوري است كه تا حـدي  جم وب و پيامدهاي آن از يظرفيت پهناي باند و ارتقا
 ثر و فراگير بوده است.ؤم

 اي. هزينه و فايده در توليدات رسانه4

اي هزينه و فايده در توليدات رسـانه  ،ثر بر آينده سازمان صداوسيماؤيكي از روندهاي م
شود، قابليت تعامل دارد و موانعي  ها مياينترنت باعث كاهش هزينه پخش برنامه« است.

اي كم هزينـه، بـا قـدرت    دارد. اينترنت، رسانه هاي پخش را از ميان برمي  سامانه همچون
مكتوبات، تصاوير، موسـيقي،  از طريق آن، توانند ارتباطي بسيار باال است، كه همگان مي

 »اسـت در سراسـر جهـان منتشـر سـازند      ،پذير افزار و هر چيز ديگري را كه ديجيتال نرم
 ).77ص  ،1389(باللي، 

 اي در فضاي اينترنت حرفه اي در تقابل با رقابت غيرقابت حرفه. ر5

هاي سنتي راديو و تلويزيـون،   رقابت در فضاي مجازي و اينترنت هميشه به مانند رسانه
 ،شـود  گونـه كـه مشـاهده مـي     همـان  ،اي نيست، بلكه ممكن اسـت در ايـن فضـا   حرفه
 كـاربران اسـتفاده كننـد و يـا     اي  سنتي به طور گسترده از توليـدات غيرحرفـه   هاي رسانه

. قـرار گيرنـد  اسـتفاده  مورد ها در فضاي مجازي اي ساير رسانه توليدات حرفه ،عكسبر 
اي در فضـاي   حدفاصل بين كار داوطلبانه و كار حرفه كهتوان گفت  مي ،به عبارت ديگر

 نيست.به راحتي قابل تشخيص وب 

 هاي نوين و توليدات آنهاهاي رسانه. ويژگي6

(راديو و  هاي سنتيهايي متمايز از رسانهداراي ويژگي ،هاي نوين در بستر اينترنتنهرسا
 شرح داده شده است. 4شكل  تلويزيون) هستند كه در
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 هاي نوين و توليدات آن رسانههاي ـ ويژگي4شكل 

 

 

 

 

 

 

 هاي اينترنت محور هاي راديو ـ تلويزيون محور و رسانه. رسانه7

 بندي كـرد: توان در دو بستر زير تقسيم (پهن باند) را مي بستر جديد هاي نوين در رسانه
 هاي اينترنت محور تلويزيون محور و رسانهـ  هاي راديورسانه

 محورهاي راديو ـ تلويزيون رسانه

اند در فضاي عادي وجود داشته تر پيشهايي هستند كه رسانه به لحاظ ماهيت،دسته اول 
هاي قبلي شوند. يعني نسخه برخط رسانهيا پهن باند ارائه ميو اكنون فقط بر روي وب 

به جاي پخش از طريق فركانس از راديو وتلويزيون اينترنتـي بـراي    كهروند به شمار مي
   د.كنن ارسال اطالعات استفاده مي

انتشار راديـو  . 1 شوند: هاي راديو و تلويزيون محور به دو دسته زير تقسيم مي رسانه
 .تلويزيون اينترنتي راديو و .2از طريق وب در كنار امواج و تلويزيون 

 هاي اينترنت محوررسانه

انـد و در فضـاي مجـازي بـه وجـود      وجود نداشـته تر از اين  پيشهايي هستند كه رسانه

هـايي از قبيـل    نـد. سـايت  دارماهيتي مجازي  هستند وو مختص فضاي مجازي  اند؛ آمده
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هاي اينترنت محور بـه  رسانه .روند به شمار ميها  سانهبوك از اين قبيل ر فيس يوتيوب و

 .بر بستر اينترنت هاي شخصيهاي اجتماعي و رسانهرسانه د:نشودو دسته تقسيم مي

 هاي اجتماعيرسانه

مبتني بر اينترنت هستند كه با اتكا  2هاي كاربردي گروهي از برنامه ،1هاي اجتماعيرسانه
كـاربران   از جانـب مكان ايجاد و تبادل محتواي توليد شده ، ا2هاي فناورانه وب  به بنيان
هـاي اجتمـاعي    ). رسـانه 22 ص ،1389، ترجمـه سمسـار،   4و هنلين 3دهند (كاپلن را مي

 5هـاي گفتگـويي  هـاي اجتمـاعي و جماعـت    شـبكه  ؛شامل اجتماعات اشتراك محتوايي
 .شود مي

 هاي شخصي بر بستر اينترنترسانه

هـا،  . وبالگگيرند به كار ميان به صورت شخصي براي محتوا ابزارهايي هستند كه كاربر
 ها هستند.ها از اين طيف رسانهسايت هاي تصويري و وبها، وبالگويدئو بالگ

 . رقباي سازمان صداوسيما در فضاي مجازي8

هـا (مـاهواره و بعـد از آن فضـاي اينترنـت)       سازمان صداوسيما تا قبل از ظهور فناوري
ها كـه هـر يـك زيرسـاخت     ي خود متصور نبود، اما ظهور اين فناوريرقيب چنداني برا

رو كـرده   هـايي روبـه   كنند، رقابت را براي رسانه ملي با چالش رقيبي جديد را معرفي مي
است. اين واقعيت را كه دوران انحصار براي سازمان به سر رسيده و عصر رقابت آغـاز  

تـوان بـه سـه     ر فضاي مجازي را مـي شده است بايد به نوعي پذيرفت. رقابت سازمان د
. رقابت بـا هـر   2اي در فضاي اينترنت،  هاي ماهواره . رقابت با شبكه1دسته تقسيم كرد: 

 هاي كشور در فضاي مجازي. رقابت با ساير دستگاه3فرد در فضاي مجازي، 

 دستي و قوانين در مورد صداوسيما در ايران . اسناد باال9

  ي در آينـده سـازمان در فضـاي اينترنـت خواهنـد داشـت،      اقوانين باالدستي نقش ويـژه 

                                                      

1. social media       2. application       3. Kaplan 

4. Henlin           5. conversation community 
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صداوسـيماي جمهـوري   آيد، اين تفاسير بـراي  همان طور كه از تفاسير اين اصول برمي
گونه صدا و تصوير كه مصداق راديـو   ر پخش هرديگانگي اين سازمان بر اسالمي ايران 

 د.نكيد دارأتلويزيون باشد، ت و

 قانون اساسي

اي كـه در قـانون اساسـي    اوسيما در ايران بسيار رفيع است، به گونهجايگاه سازمان صد
و در يك فصل هم به سازمان اختصاص داده شـده اسـت.    چند بار از آن ياد شده است.

 .قانون اساسي است 44مهمترين اصل مربوط به صداوسيما اصل 

 سند افق رسانه سازمان صداوسيما

ضـور سـازمان در فضـاي اينترنـت در افـق      هايي از سند افق رسانه ملي، بـه ح  بخش در
 سـازمان را داراي  ،تـرين بخـش آن   انداز ده ساله سازمان اشاره شده است كه مهـم  چشم

اي و جهـاني از حيـث    ثر در عرصه استاني، ملي، منطقهؤاي جامع، نافذ و مآرايش رسانه
اينترنتي  متعامل هاي تلويزيوني و شبكهـ هاي عمومي و تخصصي راديو  و كانال هاشبكه

 .)1383، (افق رسانه سازمان داند اي مياي رسانهگيري از فناوري پيشرفتهبا بهره

 . تشكيل شوراي عالي مجازي10

رهبر معظم انقالب حكمي مبني بر تشـكيل شـوراي عـالي مجـازي      17/12/1390در تاريخ 
اي اي ضمن دستور براي تشكيل شوراي عـالي فضـ   اهللا خامنه حضرت آيت صادر كردند.

ـ    مجازي به رياست رئيس د. جمهور، اعضاي حقوقي و حقيقي اين شـورا را تعيـين كردن
رهبر انقالب اسالمي آثار چشمگير شـبكه جهـاني اينترنـت در ابعـاد زنـدگي فـردي و       

هـاي ناشـي از آن و    ريزي و هماهنگي به منظور صيانت از آسـيب  اجتماعي، لزوم برنامه
ارائه خدمات گسترده و مفيـد بـه مـردم را از     نظوربه مها  گيري حداكثري از فرصت بهره

ايـن   اصلي تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي برشمردند و تأكيد كردنـد:  هاي ضرورت
(پايگـاه   فضـاي مجـازي كشـور ايجـاد كنـد      ينام مركز ملـ   هشورا وظيفه دارد مركزي ب

 .)1390رساني دفتر مقام معظم رهبري،  اطالع
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 رانت ملي). شبكه ملي اطالعات (اينت11

يكي از روندهايي كه ممكن است بر آينده سـازمان در فضـاي مجـازي اثرگـذار باشـد،      
قـرار   ،ريزي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتبرنامه هشبكه ملي اطالعات است. بنا ب

 ).1391جم،  (روزنامه جام است شبكه ملي اطالعات  آغاز به كار كند

ر بر آينده سازمان صداوسيماي جمهوري ـ روندهاي محيطي و محاطي مؤث5شكل 

 اسالمي ايران در فضاي اينترنت (نگارندگان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج) كشش آينده (تصويرهاي رقيب از آينده)

هاي محتمل، اثر كششي دارند و از طريق ايجـاد نيرويـي   تصويرهاي آينده يا همان آينده
بديهي است آينده بـه   دهند. را به سمت آينده سوق مي به نام كشش آينده، وضع موجود

 ).15 ص ،1391 فر، گيرد كه كشش بيشتري ايجاد كند (ملكي سود تصويري شكل مي
(تصويرهاي آينده) سازمان صداوسيما در فضاي اينترنت به شـرح   هاي محتمل آينده

 است: زير
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 . حضور مطلق در فضاي اينترنت1

ي به عنوان رسانه اصـلي  سازمان صداوسيما، در ده سال آينده، به اينترنت و فضاي مجاز
هاي سنتي سازمان، راديو و تلويزيون به طور كامـل حـذف و    روي خواهد آورد و رسانه

سازمان در فضاي مجازي و اينترنت  ،در بستر اينترنت ارائه خواهند شد. به عبارت ديگر
 هاي نوين به فعاليت خود ادامه خواهد داد.و از طريق رسانه

 نترنت. حضور موازي در فضاي اي2

منـدي مسـتقل و   هاي سنتي بـه بهـره   سازمان صداوسيما، در ده سال آينده در كنار رسانه
يكسان از اينترنت براي جذب مخاطب مبادرت خواهد ورزيد. به عبارت ديگـر، ميـزان   

بودجـه و سـاير    ،مين نيروي انسـاني أتوجه به رسانه اينترنت و فضاي مجازي از لحاظ ت
 هاي سنتي راديو و تلويزيون خواهد بود. رسانهمانند ه ،مورد نياز عوامل

 . حضور مكمل در فضاي اينترنت3

كننده و  به استفاده تكميلي از اينترنت به عنوان كامله سازمان صداوسيما در ده سال آيند
خواهد هاي راديويي و تلويزيوني مبادرت  هاي شبكه دهنده محصوالت و ظرفيت پوشش

و فضاي مجازي در خدمت دو رسانه سنتي خواهنـد بـود   اينترنت  ،. به عبارت ديگركرد
د و اينترنت نيـز  شبه اين دو رسانه خواهد معطوف ريزي و توجه اصلي سازمان  و برنامه

 .قرار خواهد داشتدهنده  در خدمت اين دو رسانه به عنوان مكمل و پوشش

 اي در فضاي اينترنت. حضور سايه4

عيت فعلي در فضـاي اينترنـت بـه فعاليـت ادامـه      در ده سال آينده نيز سازمان مانند وض
اي در آن  و حضـور سـايه  گوشه چشمي به فضاي اينترنت  ،خواهد داد، به عبارت ديگر

استفاده از  در خصوص چگونگي ،سازمان تصميم قطعي خواهد داشت. به عبارت ديگر،
ت ها به صور به صورت پررنگ و در بعضي قسمت ،ها ندارد و در بعضي بخش اينترنت

   د.كن كمرنگ از آن استفاده مي
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 هاي روش دلفي هاي به دست آمده از دو مرحله اجراي پرسشنامهيافته

 با توجه بـه مجمـوع رونـدها    ،هاي محتمل سازمان صداوسيما در ده سال آينده آينده
(به طور كلي) در فضاي اينترنت با نظر اجمـاعي تمـامي خبرگـان و كارشناسـان در دو     

 از: مرحله عبارت است
) در دور اول و امتيـاز  56/83( الف) حضور موازي در فضاي اينترنت با امتيـاز اجمـاعي  

) در دور دوم  در اولويت اول قرار گرفته است. منظور از حضور مـوازي ايـن اسـت    35/86(
منـدي مسـتقل و   بـه بهـره   ،هاي سـنتي  كه سازمان صداوسيما، در ده سال آينده در كنار رسانه

 ت براي جذب مخاطب مبادرت خواهد ورزيد.  يكسان از اينترن
) در دور اول و امتيـاز  56/69ب) حضور مكمل در فضاي اينترنت با امتيـاز اجمـاعي (  

)در دور دوم در اولويت دوم قرار گرفته است. منظور از حضور مكمل ايـن اسـت   59/64(
كننـده   وان كامـل به استفاده تكميلي از اينترنت به عنه كه سازمان صداوسيما در ده سال آيند

كنـد. بـه    هاي راديويي و تلويزيوني مبادرت مي شبكه  دهنده محصوالت و ظرفيت و پوشش
عبارت ديگر، اينترنت و فضاي مجازي در خدمت دو رسانه سنتي فعاليت خواهند كـرد و  

ريزي و توجه اصلي سازمان به اين دو رسانه خواهد بـود. اينترنـت نيـز در خـدمت      برنامه
 .كرد دهنده ايفاي نقش خواهد ه به عنوان مكمل و پوششاين دو رسان

در دور اول و امتيـاز   )47/61( حضور مطلق در فضاي اينترنت با امتياز اجمـاعي  ج)
در دور دوم در اولويت سوم قرار گرفته است. منظـور از حضـور مطلـق ايـن      )31/60(

جـازي بـه عنـوان    است كه سازمان صداوسيما، در ده سال آينده، به اينترنت و فضـاي م 
هاي سنتي سازمان، راديو و تلويزيـون بـه طـور     رسانه اصلي روي خواهد آورد و رسانه

سـازمان در فضـاي    ،حذف و در بستر اينترنت ارائه خواهند شد. به عبارت ديگـر  ،كامل
 هاي نوين به فعاليت خود ادامه خواهد داد.اينترنت و رسانهاز طريق مجازي و 

در دور اول و امتيـاز   )99/42( ضاي اينترنت با امتياز اجماعياي در فد) حضور سايه
اي ايـن  ) در دور دوم در اولويت چهارم قرار گرفته است. منظور از حضور سايه23/37(

در ده سـال آينـده وضـعيت فعلـي در فضـاي اينترنـت بـه         است كه سازمان صداوسيما
ـ با  ،فعاليت ادامه خواهد داد، به عبارت ديگر ه فضـاي اينترنـت حضـور    گوشه چشمي ب

در خصـوص چگـونگي    ،يعنـي سـازمان تصـميم قطعـي     خواهد داشت.اي در آن  سايه
هاي سازمان و شبكه به صورت پررنگ و در  ندارد و در بعضي بخش اينترنتاستفاده از 



92 v 1393 بهار/  )77(پياپي  1م/ شماره يك و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

گونه كـه   ذكر است همان شايان. گيرد مي  بهرهها به صورت كمرنگ از آن  بعضي قسمت
هـاي محتمـل رسـانه ملـي، همگرايـي در مـورد       آينده ميان ازمشخص است،  جدولدر 

در دور دوم دلفـي نسـبت بـه دور     ،اولويت اول بودن حضور موازي در فضاي اينترنـت 
به نوعي از اين همگرايـي در بـين    ،هااول آن افزايش يافته است. اما در مورد ساير آينده

 نخبگان كاسته شده است.

 طور كلي) بر آينده سازمان در فضاي اينترنتـ تأثير مجموع روندها (به 1جدول 

 دوره دوم دلفي دوره اول دلفي تصويرها

 31/60 47/61 حضور مطلق

 35/83 56/83 حضور موازي

 59/64 56/69 حضور مكمل

 23/37 99/42 ايحضور سايه

 
آينده مطلوب سازمان صداوسيما در ده سال آينده در فضاي اينترنت بـا نظـر اجمـاعي    

) 33/83( حضور موازي در فضاي اينترنت با امتياز اجمـاعي  ،برگان و كارشناسانتمامي خ
. به جز حضور مـوازي در فضـاي   استدور دوم خبرگان در ) 44/94در دور اول و امتياز (

 ،حضـور مكمـل كـه در رده دوم مطلوبيـت     وقـرار دارد  در رده اول مطلوبيت كه اينترنت 
 اند.رگان براي آينده مطلوب نبودهمورد توجه خب ،هاي محتملساير آينده

 ـ آينده مطلوب سازمان صداوسيما در فضاي اينترنت2جدول 

 دوره دوم دلفي دوره اول دلفي تصويرها

 ـ ـ حضور مطلق

 44/94 33/83 حضور موازي

 56/5 67/16 حضور مكمل

 ـ ـ ايحضور سايه



 v 93 هاي محتمل و مطلوب رسانه ملي در فضاي اينترنت تدوين آينده

 گيرينتيجه

ه سازمان يعني وزن گذشته، فشـار حـال و   س مثلث آيندأبا توجه به نتايج اين پژوهش، سه ر
سـازمان يعنـي دو رسـانه راديـو و      ،وزن گذشـته كشش آينده قابل بحث و بررسي است. 

ريزي اصلي سازمان معطوف به اين  تلويزيون سبب شده است كه حداكثر توجه و برنامه
ييرات از قبيل رشد فناوري، تغ ،باشد. اما فشار حال و روندهاي پيش روسنتي دو رسانه 

فرهنگي و اجتماعي، اسناد باالدستي، رقبـاي سـازمان صداوسـيماي جمهـوري اسـالمي      
اي، هزينـه و فايـده   اي در تقابل با رقابت غيرحرفهدر فضاي مجازي، رقابت حرفه ايران

هاي نـوين، جـايگزيني تبليغـات تلويزيـوني بـا      هاي رسانهاي، ويژگيدر توليدات رسانه
به كار اينترنت ملي و تشكيل شوراي عـالي مجـازي سـبب شـده     تبليغات اينترنتي، آغاز 

است كه خبرگان پژوهش در ده سال آينده بر اين نظر باشند كه سازمان بايـد بـه سـوي    
هـاي سـنتي خـود (راديـو و     آينده موازي حركت كند، يعنـي نگـاه يكسـاني بـه رسـانه     

 تلويزيون) و رسانه جديد اينترنت داشته باشد.

 اي محتمل و مطلوب رسانه ملي در فضاي اينترنتهآينده ـ6 تصوير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي ارتبـاط خـودگزين، اسـتفاده و   نظريهيعني  پژوهشبا استفاده از چارچوب نظري 

كيدشان بر فعال بودن كـاربران در انتخـاب رسـانه در فضـاي اينترنـت بـوده       أرضامندي كه ت

ناسب كـه بـه اينترنـت بـه عنـوان      ها و نقش ماشاعه نوآوري مانندهاي ديگري و نظريهاست 
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نظريـه  نيـز  كنـد و  هاي سنتي راديـو و تلويزيـون توجـه مـي    رسانه نوآور در رقابت با رسانه

اي واحد توجه دارد، انتخاب حضور مـوازي  ها در رسانهها كه به ادغام رسانههمگرايي رسانه

آمـده بـا    دهنـده تناسـب نتيجـه بـه دسـت      به عنوان آينده مطلوب از سـوي خبرگـان نشـان   

منـدي  بـه بهـره   بايـد  بر طبق اين آينده رسانه ملـي  ،است. بنابراين پژوهشچارچوب نظري 

 هاي سنتي براي جذب مخاطب توجه كند. مستقل و يكسان از اينترنت در كنار رسانه

 پيشنهادها

 ريزي در سازمان صداوسيما براي حضور موازي در فضاي اينترنت صورت گيرد.برنامه
صورت موازي يا حتي مكمل الزم است توليد سازمان بـه سـمت توليـد     براي حضور به
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 حركت كند.
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