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تحليل روندها و پيشرانهاي مؤثر بر خبر صداوسيما در  5سال آينده
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کارکرد اطالعرسانی و توليد ،توزيع و انتشار خبر اهميت بااليي در وضعيت فعلي و آينده صداوسيما
دارد .در اين پژوهش با استفاده از روش دلفي در سه مرحله ،نظرهای  24خبره در خصوص پيشرانها و
روندهاي مؤثر بر خبر صداوسيما در  5سال آينده ( )1397-1402احصا شد که شامل  3پيشران تغييرات
ماهيت مخاطب ،تغييرات فناوري و تغييرات محتواي خبري است و  30روند را در برمیگیرد .نتايج
پژوهش نشان داد که امکان ذائقهسنجي خبري مخاطب با شيوههاي نوين ،محدود نبودن مخاطب به اخبار
رسانههاي سنتي و تعامل گسترده کاربران با بخشهاي خبري ،مهمترين عدم قطعيتهاي کليدي مؤثر
بر آينده خبر در حوزه تغييرات ماهيت مخاطب هستند .مهمترين عدم قطعيتهاي کليدي حوزه فناوري
خبر نيز شامل ضريب نفوذ باالي گوشيهاي هوشمند ،سهولت تکثير گسترده صوت و تصوير آنالوگ
و ديجيتال و روند خبرنگار بهعنوان واسط و تسهيلگر و نه دروازهبان خبري میشود .در حوزه محتواي
خبري نيز ميتوان از انتشار خبر و سپس صحه گذاشتن بر آن ،توجه به فراخبر (تحليل و تفسير) در
رسانههاي سنتي به دلیل رونق گرفتن خبرهاي کوتاه و ساندويجي و تأثيرگذاري اخبار پربازديد و پر کليک
بر دروازهباني خبر بهعنوان مهمترين عدم قطعيتهاي کليدي نام برد.
کلید واژهها :خبر صداوسيما ،عدم قطعيت ،روند ،مخاطب خبر ،آيندهپژوهي ،فناوري خبر
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مقدمه
تحوالت عصر اطالعات و جامعه شبکهاي ،کارکردهاي رسانهها ازجمله سرگرمي ،آموزش
و اطالعرسانی را با تغييرات گستردهاي مواجه کرده است .در حوزه اطالعرساني روندهايي
ظهور و بروز يافتهاند که حکايت از آينده متفاوت کارکرد خبري رسانهها دارند .رقابت
رسانههاي نوين و رسانههاي سنتي در حوزه خبررساني تا جايي پيش رفته است که برخي
معتقدند« ،ازلحاظ کارکرد خبري ،اينترنت رسانههاي سنتي را از ميدان خارج خواهد کرد»
(روشندل اربطاني ،1394 ،ص  .)115در فضاي رسانهای کشور ما ميتوان تغييرات ايجاد
شده در خبر را در فناوري ،محتوا و مخاطبان خبر جستجو کرد .در حوزه فناوري خبر،
توليد ،دريافت ،توزيع و پخش خبر متحول شده است و در حوزه مخاطب خبر ،تغييری
ماهيتي رخ داده است چنانکه دریافتکننده پيام ،ديگر گيرنده صرف پيام نيست و خود،
کارکردهاي مصرف ،توليد و انتشار پيام را پيدا کرده است .حوزه محتواي خبري نيز به
لحاظ ساختاري و محتوايي دچار تغييرات گستردهاي شده است و ديگر خبر ساختار ،محتوا
و شکل ثابت از پيش تعيين شده را ندارد .به این ترتیب ،تحوالت ايجاد شده در محتوا،
ساختار و فناوري خبر ،تأثیرات زيادي بر رسانهها داشته است .صداوسيما نیز بهعنوان يگانه
رسانه پخش گسترده صوت و تصوير از تغييرات ايجاد شده در حوزه خبر و اطالعرسانی
بینصیب نبوده است .با امکاناتي که شبکههاي اجتماعي در اختيار کاربران کشور قرار
دادهاند ،ميتوان گفت که میدان رقابت خبري بين اين رسانهها با رسانههاي سنتي بهویژه
رسانه ملي شکل گرفته است و روندها از آينده متفاوت براي اين رسانه خبر ميدهند.
آينده خبري رسانه ملي از برهم کنش وضعيت حال و گذشته اين رسانه متأثر است.
وضعيت گذشته خبر رسانه ملي از مرجعيت رسانهاي و سابقه طوالني در توليد و انتشار
خبر حکايت دارد .وضعيت حال رسانه ملي با روندهايي در حوزه خبر مواجه شده است
که میتواند گذشته خبري پر اقتدار رسانه ملي را دچار تغيير کند .تصوير آينده خبر رسانه
ملي نيز از بر هم کنش وزن گذشته و وضعيت حال رسانه ملي بيرون خواهد آمد .از بين سه
زمان گذشته ،حال و آينده ،براي خبر رسانه ملي ،آينده از اهميت بااليي برخوردار است.
زيرا گذشته با اقتدار و وضعيت فعلي خبري سازمان بايد به آينده برسد .بهعبارتدیگر،
بايد گفت« :اگر چيزي هست که انديشيدني و واقع ًا مهم باشد ،آينده است .گذشته رفته
است ،هرچند که نبايد بهسادگی فراموش شود و حال نيز لحظهاي گذراست که تردستانه
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از چنگ ما ميگريزد» (ملکيفر ،1393 ،ص  .)15بنابراين ،مسير آينده از روندهاي حال
حاضر میگذرد .روندها سرنخهایي کليدي هستند که با شناسايي آنها ميتوان هم تغييرات
محيط و هم تصويري از آيندههاي پيشرو را مشاهده کرد .همه روندهاي مورد مطالعه در
حوزه آيندهپژوهي از اهميت يکساني برخوردار نيستند؛ بهطور معمول ،از برخي روندها با
عنوان روندهاي مهم و کليدي نام برده ميشود که اهميت و تأثیر بيشتري دارند .شناسايي
روندهاي کليدي در حوزه خبر يعني روندهايي که داراي باالترين سطح اهميت و عدم
قطعيت هستند ،ميتواند کمک با اهميتي براي خبر رسانه ملي باشد تا بهطور مداوم خود
را با محيطي که در آن فعاليت دارد ،مطابقت دهد .بنابراين ،با توجه به تغييرات صورت
گرفته در عرصه خبر ،مسئله پژوهش حاضر اين است که در ابتدا ،روندهاي مؤثر بر آينده
خبر را در  5سال آينده شناسايي کند و در ادامه به تعيين عدم قطعيتهاي کليدي خبر
بپردازد .بنابراين پرسشهای پژوهش عبارتانداز این که خبر رسانه ملي با چه روندهايي
در  5سال آينده خود مواجه است؟ و از بين اين روندها کدامیک میتوانند بهعنوان عدم
قطعيتهاي کليدي در حوزه فناوري ،مخاطب و محتواي خبر مطرح باشند؟
پيشينه پژوهش
صلواتيان و مسعودي ( )1395در پژوهش «شناسايي پيشرانهاي مؤثر بر آينده
خبرگزاريها در ايران» ،سرعت تغييرات گسترده در دنياي امروز را عاملي براي آيندهنگري
خبرگزاریها ،بقا و رقابت آنها دانستهاند و  21پيشران مؤثر بر آينده خبرگزاريها را
در  4گروه شناسايي کردهاند )1 :پيشرانهاي فناوري :همگرايي رسانه ،قالبهاي جديد
محتوا ،افزايش سرعت توليد اخبار ،هوشمند شدن شيوه کسب اطالعات ،گسترش پهناي
باند ،نسل جديد وب )2 ،پيشرانهاي سياسي ـ حقوقي :وابستگي مالي به جريانهاي
سياسي ،مالکيت معنوي اخبار و توليدات رسانهاي ،شکسته شدن انحصار رسانهاي)3 ،
پيشرانهاي اجتماعي ـ فرهنگي :گسترش سواد رسانهاي ،جهاني شدن ،تغيير نسلي،
تغيير مفهوم حريم خصوصي ،قسمتبندی توجه مخاطبان ،حرکت به سمت موضوعات
منطقهاي و محلي ،تشتت افکار ،گسيختگي اجتماعي ،شهروند رسانه و  ) 4پيشرانهاي
اقتصادي :سرعت و چابکي در مقابل توليدات رسمي ،تغيير ماهيت و ثروت از حقيقي به
مجازي ،برنامهريزي بر اساس اقتصاد توجه ،شکسته شدن انحصار رسانه .مشابهت اين
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پژوهش با پژوهش پيشرو در شناسايي پيشرانها و روندهاي مؤثر بر آينده خبر است.

کاسم 1و همکاران ( )2015در پژوهش خود  4سناريو براي آينده روزنامهنگاري در

هلند ارائه کردند که عبارتاند از :عقل جمعي ،2انگشتشماری سیب  ،3محليگرايي 4و

بازي داروين .5در سناريو عقل جمعي ،خبر از سوی مردم و جامعه و نه برندهاي رسانهاي
توليد و توزيع میشود .در سناريو تعداد انگشتشماری سیب خبر از طریق تعدادي از

غولهاي رسانهاي ارائه ميشود .در سناريو محليگرايي مجموعهای از جزایر رسانهاي
با عناوین کوچک بهصورت منطقهاي و محلی اداره ميشوند و در سناريو بازی داروین

کسبوکارهای رسانهاي در حال تحول و توسعه برندهاي خود هستند و بهطور پيوسته،
سعي در باال بردن استانداردهاي خبري خود دارند .شباهت اين پژوهش و مطالعه حاضر
در ارائه سناريوهاي آيندهنگرانه براي آينده خبر است.

کونگ ) 2014( 6در پژوهش «نوآوري در اخبار ديجيتال» به اين نتيجه رسيده است که

بيشتر سازمانهای خبري با چالشهايي از سوي اينترنت ،دیجیتالسازی ،ابزارهاي جديد
براي محتواي رسانهاي و رسانههاي اجتماعي مواجهاند .در اين پژوهش 5 ،رسانه گاردين

7

و نیویورکتایمز ،8کوآرتز ،9بوزفيد 10و وايس 11از طريق مصاحبه با مديران و کارشناسانشان

مورد بررسي قرار گرفتهاند و نتيجه پژوهش نشان ميدهد که ديجيتاليسازي و درک

اهميت فناوری بهعنوان يک فرصت براي رسانه بايد مدنظر قرار گيرد و سازمان خبرياي

موفق است که نوآوري را بپذيرد و با آن انطباق پيدا کند .در اين پژوهش ،تأثیر فناوري
ديجيتال بر آينده خبر مورد تأکید قرار گرفته و با بخشي از پژوهش مورد مطالعه که
تغييرات حوزه فناوري خبر را بررسي میکند ،مشابه است.

بوژوفسکي12و ميچلستين )2013( 13در پژوهش خود با مطالعه تطبیقی بين
2. wisdom of the crowd
4. the Shire
6. Kung
8. New York Times
10. Buzzfeed
12. Boczkowski

1. Kasem
3. a handful of apples
5. darwin’s game

7. Guardian
9. Quartz
11. Vice
13. Mtchelstein
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اولويتهاي  20سايت خبري و اولويتهاي مخاطبان در  7کشور از  3منطقه جهان در
سالهای  2007تا  2009به اين نتيجه رسيدهاند که رسانهها بهطور معمول اخباري را

براي مخاطبان خبري توليد و منتشر ميکنند که با آنچه مخاطبان انتظار دارند ،متفاوت
است .اين دو پژوهشگر معتقدند که رسانهها براي جلوگيري از ايجاد شکاف و عواقب
و پيامدهاي آن ازجمله کاهش مخاطبان ،از اخبار غيرمستقيم و تنها مرتبط با امور دولتي
اجتناب میکنند و شيوه توليد اخبار به روش مستقيم و توجه به ساير موضوعات خبري

مورد عالقه مردم را در دستور کار خود قرار ميدهند .در اين پژوهش محتواي خبر مورد

بررسي قرار گرفته است که با بخشي از پژوهش مورد مطالعه در خصوص تغييرات

حوزه محتواي خبر مشابه است.

ميشل )2016( 1در پژوهش خود به اين نتيجه دست یافته که ذائقه مخاطبان خبر

تغيير کرده است و بيشتر جوانان امريکايي ترجيح ميدهند که بهجای مراجعه به متون
چاپی ،خبر را از طريق متون ديجيتال بخوانند تا اينکه به متون چاپي مراجعه کنند .اين

گروه از مخاطبان براي تماشاي اخبار بهجای تلويزيون از رایانه و اخباري که به فضاي
مجازي منتقل شده است استفاده میکنند .اين پژوهش با توجه به موضوع تغيير مخاطب

خبر با بخشي از پژوهش حاضر که به بررسي تغييرات حوزه محتواي خبر ميپردازد،

مشابه است .با بررسي پژوهشهای داخلي و خارجي انجام شده در پيشينه مشخص شد

که بحث خبر و ويژگيهاي آن در حال دگرگوني است .پژوهشهای مورد بررسي هر

کدام با توجه به هدف خود ،پيشرانهاي تغييرات محتوايي ،مخاطبشناسي و فناوري

را در پژوهشهايشان مورد توجه قرار دادهاند و از اين لحاظ با پژوهش پيشرو مشابه

هستند .تفاوت اين پژوهشها در بازه مورد بررسي و گستره و جامعيت مورد بررسي
خبر است که در پژوهش پيشرو ،بهطور خاص خبر صداوسيما و همه پیشرانهای مؤثر

بر آينده آن مدنظر است.

1. Mitchell
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چارچوب نظري پژوهش
بهطور کلي  4جنبه از تغییرات در شیوه توليد و توزيع خبر در رسانههاي ارتباط جمعي با
توجه به رشد فناوري شکل گرفته است« :تغییرات در گردش کار سردبيري ،تغییرات در
شیوههای توليد ،توزيع و مصرف خبر ،شتاب در الگوهای زمانی تولید محتوا و همگرایی
عمليات توليد و توزيع محتوا » (ديوز ،2007 ،1صص  .)243- 263در اين بخش از
پژوهش به اين  4جنبه از تغييرات صورت گرفته در توليد و انتشار خبر خواهيم پرداخت:
الف) تغییرات در گردش کار سردبيري خبر
گردش کار توليد خبر با توجه به رشد و توسعه فناوريهاي نوين تغيير کرده است.
گردش کار از باال به پايين (عمودي) در جمعآوري اخبار به گردش کار افقي تبديل
شده است .ديگر نحوه تنظيم ،توليد و توزيع خبر با سلسلهمراتب سازماني جلو نميرود،
سردبير ،دبير و خبرنگار در توليد خبر در کنار هم قرار دارند .رشد فناوري روزنامهنگاري
آنالين بهصورت روشن نقش تعيينکننده دروازهباني خبر در روزنامهنگاري سنتي را
به چالش کشيده و باعث ايجاد اکوسيستم جديد خبري شده است« .در اين اکوسيستم
جديد ،روشهايي که کاربران به خبرها دست مييافتند ،کام ً
ال دگرگون شده است.
درواقع مصرف خبري در رسانههاي اجتماعي تقاضامحور شده است و ديگر کاربران
نميخواهند در محدوديتهاي زماني پخشکنندههاي راديو و تلويزيوني ،اخبار را
پيگيري کنند» (بصيريان جهرمی ،1392 ،ص .)152
ب) تغييرات در شيوه توليد ،توزيع و مصرف خبر
با توجه به نبود محدوديت در فضاي مجازي ،نحوه توليد و توزيع اخبار تغيير کرده
است .سرعت دستيابي به خبر در حد دقيقه و ثانيه ارتقا يافته است ،ديگر شيوه توليد
و توزيع خبر فقط در اختيار رسانههاي خبري نيست .بزرگترین روند محتوايي در
اینترنت امروز ،رشد روزافزون ويدئو آنالین است که قابلیت تأثیرگذاری بر خبر را
دارد« .ده سال پیش ،بزرگترین نرمافزار اينترنت ايميل بود .امروز توليد و انتشار
ویدئو آنالین از روندي حکايت دارد که در حال تبدیل شدن به پلتفرم اصلي رسانهای
است .اکثر پيشرفتهاي کليدي فناوري ،مخاطب را به سمت ويدئوي آنالين آني سوق
1. Deuze
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ميدهند که در حال حاضر در روزهاي اوج ،شکوفايي و تحول قرار دارد» ( ساگان1و
ليتون ،2010 ،2ص .)69
رايج شدن قالبهاي کوتاه خبري
از نظر ساختاری و محتوايي ،رسانههاي خبري رفتهرفته از خبر سنتی دور میشوند .برخي
از رسانههاي خبري دنيا ،قالبهای خبري خود را عوض کردهاند .برای مثال ،الجزيره از
قالب خبري جديدي به نام (اي جي پالس )3استفاده میکند« .فیلمهای خبري تلويزيوني
با نريشن طوالني به سبک کلیپهای کوتاه تصويري خبري توليد ميشوند .محتواي اين
نوع خبرها معموالً کوتاه ،با قابلیت اشتراکگذاری توسط کاربران و در قالب تلفنهاي
همراه و گوشيهاي هوشمند توليد شده است .محتواي اين کلیپها از مطالب اصلي شبکه
4
الجزيره ،توليدات ساير رسانهها و اخبار ارسالی شهروند خبرنگاران تهيه ميشود» (نيومن
و همکاران ،2016 ،صص .)42-43
ج) شتاب در الگوهاي زماني توليد و انتشار محتواي خبري
مفهوم خبر انحصاري و فوري بهطور اساسي تغيير کرده است .روزنامهنگاران مجبور به
تسریع در روند خبررساني سنتی هستند« .زیرا مردم اکنون اطالعات را بهمحض وقوع
رويدادها ميخواهند که به آن زمان واقعی 5ميگويند .در حال حاضر ،ضروري است
که رسانهها خبر را ذرهذره به مخاطب و در هنگام دريافت بدهند .رقباي رسانهاي اگر
وقت را تلف کنند ،رقباي غيرحرفهاي مانند وبالگنویسان ،شهرون د خبرنگاران و کاربران
شبکههاي اجتماعي کار را به دست میگیرند» (الجندرو ،2010 ،6ص.)9

1. Sagan
2. Lighton
( AJ + . 3اي جي پالس) يک منبع انتشار خبري فقط در شبکههاي اجتماعي است که از سوي شبکه
خبري الجزيره تأسيس شده است و فقط در قالب شبکههاي اجتماعي ،ويدئو خبري منتشر ميکند .اين
رسانه که متمرکز بر شبکههاي اجتماعي است ،بهجاي انتشار خبر در سايت و يا اپليکيشنهاي الجزيره ،در
شبکههاي اجتماعي جذب مخاطب ميکند.
4. Newman
5. real time
6. Alejandro
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د) همگرايي عمليات توليد و توزيع محتوا
بين توليد و انتشار محتوا ،همگرايي ايجاد شده است« .مرز بین شرکتهای مختلف
رسانهای که روی پلتفرمهای اختصاصی خود کار میکنند ،در حال حاضر ،توجه به توسعه
اینترنت از بین رفته است .اکنون تلویزیون از طریق اینترنت تماشا میشود ،روزنامهها
را میتوان در اینترنت خواند و هرکسی میتواند یک ایستگاه رادیویی یا تلویزیونی در
اينترنت تأسیس کند» (ارندشورست ،2008 ،1ص .)8
عناصر تشکیلدهنده دانش آيندهپژوهي
2
آیندهپژوهی
درباره مفهوم آيندهپژوهي تعاريف زيادي صورت ارائه شده است ،دکتر سهيل عنایتاهلل،
آيندهپژوهي را «علم مطالعه آيندههاي ممکن ،محتمل و مرجح و بنمایهها و اسطورههاي
هر کدام تعريف میکند» (گلن ،گوردون ،ترجمه فخرایی و کیقبادی ،1393 ،ص  .)17در
يک تعريف ساده و در عين حال بسيار ژرف« ،آیندهپژوهی علم و هنر کشف آينده و شکل
بخشيدن به دنياي مطلوب فردا عنوان شده است» (ملکيفر ،1393 ،ص .)13
پیشرانها
پیشرانها مجموع های از نیروهای شکلدهنده به آیندهاند که بهصورت جهانی یا محلی،
بر آیند ههای مختلف تأثیر میگذارند .پیشرانها بهصورت غیرمستقیم بر آینده حوزههای
اجتماعی ،فناورانه ،اقتصادی ،زیستمحیطی و سیاسی تأثیر میگذارند (هاشمیان اصفهانی،
 ،1389ص  .)33آينده را میتوان از درهم کنش  4مؤلفه شناسایی کرد :الف) روندها ،3ب)
رویدادها ،4ج) تصاویر 5و د) اقدامها) 6اسالتر و همکاران ،ترجمه وحیدیمطلق و ملکیفر،
 ،1386ص .) 140
1. Arendshorst
2. futures study
3. trends
( :events. 4رويدادها همان وقايعي هستند که مردم را نسبت به کفايت و کارايي تفکر پيرامون آينده به
ترديد مياندازند؛ وقايعي که روي دادن آنها محتمل بهنظر ميرسد و آنچه قرار است بعدا ً روي دهد ،کام ً
ال
ناشناخته مينمايد) (ملکيفر ،1393 ،ص .)204
( :images.5عقايد ،ترسها ،اميدها ،اعتقادات و نگرانيها نسبت به آينده تصاوير آينده را شکل ميدهند).
( :actions .6اقدامها فعاليتهايي هستند که بر مبناي اثرگذاري بر آينده صورت ميگيرند).
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روندها
روندها بهمثابه «تغييرات الگومند مستمر» در زمره نيروهاي محيطي قرار ميگيرند و
آيندههاي محتمل را شکل ميدهند .ما با استفاده از تکنیکهای مربوط ميتوانيم روندها
را بشناسيم و آيندههاي محتمل را بر پايه آنها پیشبینی کنيم (ملکيفر ،1393 ،ص .)246
وقتی ميخواهيم به سمت مقصد خاصي برويم ،روندها ممكن است ما را بهجایی ببرند كه
نبايد آنجا باشيم .يكي از وظايف مهم سياست 1اين است كه بتواند روندها را بهطور مؤثر
مديريت كند و اجازه ندهد ما را به ناکجاآباد ببرند .اینکه روندها ،پيشران آينده هستند ،به
معناي این است كه آنها بر وضع موجود فشار ميآورند و آن را به سمتوسوي دلخواه
خود پيش ميبرند (ملکیفر ،1393 ،ص .)16
عدم قطعيتها
عدم قطعيت به معناي نداشتن مسائل ،روندها ،تصميمها و رويدادهاي سازنده آينده است.
هرگاه پيامد يک امر در آينده از طریق عواملي تنظيم شود که ما در شرايط کنوني قادر
به شناخت آنها نيستيم ،آن عوامل را غيرقطعي يا عدم قطعيت مینامیم (ملکيفر،1393 ،
ص  .)246آينده اساس ًا با عدم قطعيت همراه است ،اما رگههايي از اطالعات و واقعيات
که ريشه در گذشته و حال دارند ،میتوانند ما را به آينده رهنمون شوند .در جهان امروز،
سرعت تغييرات بهقدری سرسامآور است که ديگر نميتوان با روشهاي سنتي به آينده
پي برد .بر همين اساس آيندهپژوهي سعي دارد با پیشبینی عوامل مؤثر بر تغييرات آينده،
هم مهار تغييرات را در دست گيرد و هم جامعه را براي اين تغييرات آماده کنند (گوردون،
ترجمه واعظی ،1390 ،ص .)10
نظريه ارتباطات خودگزین
بسياری از انديشمندان ارتباطي معتقدند که در شرايط جديد رسانهاي ،عمر مخاطب به
پايان رسيده و وارد فضاي جديد رسانهاي شده است چنانکه بهجای مخاطب بايد از کاربر
سخن گفت« .فضای جدید ناشی از تکنولوژیهای رسانهای نوین موجب شده است تا
دیگر با مخاطب به معنای سابق آن روبهرو نباشیم و با شکل جدیدی از مخاطب که برخی
2

2. mass self communication

1. policy
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آن را با نام «کاربر» میخوانند ،مواجه باشیم» (ليوينگستون ،2003 ،1ص  .)24مانوئل کاستلز
جامعهشناس نامدار معاصر ،در مطالعات اخیر خود پیدایش ارتباط خودگزین را مطرح
کرده است که مصداق آن اینترنت و فضای مجازی است .ارتباط خودگزین «ارتباطی است
که در محتوا ،خود ـ تولید ،در پخش ،خودـگردان و در دریافت توسط مخاطبان ،خودـ
2
انتخاب است .او فضای مجازی را رسانهای میداند که بشر از مرحله ارتباط چهرهبهچهره
و سنتی وارد ارتباط جمعی شد .در نظر او چرخشی رخ داده است که از ارتباطجمعی
به ارتباط خودگزین در حوزههای مختلف میرسد .این سه ویژگی درباره فضای مجازی
صدق ميکند» (الوندی ،1388 ،ص .)52
نظريه اشاعه نوآوريها
بهطور كلي نشر نوآوریها به دنبال آن است كه تغيير شيوه نو با شيوههاي كهنه را در
استفاده از رسانهها بيان كند ،بنابراين ،يكي از مهمترین كاربردهاي ارتباطجمعی ،تشويق
گيرندگان پيامهاي اين وسايل ،به پذيرش نوآوريهاست .البته چنين مسئلهاي به جوامع
توسعهیافته و درحال توسعه مربوط است كه در آنها علم بهصورت يك نياز مداوم مطرح
است و تحت تغييرات اجتماعي و فني ،تالشهایی براي جايگزين كردن شيوههاي نو و
تازه بهجای روشهاي كهنه و قديمي صورت ميگيرد (اسليوان ،ترجمه رییسزاده.)1385 ،
همگرایی3رسانهها
فناوري ،موجب بروز پديده همگرايي و تعامل شده است« .همگرايي يعني تلفيق فناوريها
در يکديگر .براي مثال ،پيش از اين روزنامه و تلويزيون هر يک رسانه و نهادي مجزا
بودند ،اما امروزه میتوان بهراحتی بهوسیله اينترنت به هر دوي آنها دست يافت» (بصیریان
جهرمي ،1392 ،ص .)61بهعبارت دیگر «تغییر ساختاری ،یکپارچگی ارتباطات دور،
ارتباطات دادهای و ارتباطات جمعی در یک رسانه واحد همان فرایند همگرایی است ،به
همین علت اغلب رسانههای جدید را چندرسانهای 4مینامند» (الوندی ،1388 ،ص .)17

2. face to face
4. multi media

1. Livingstone
3. convergence
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نظريه نقش مناسب
نظريه نقش مناسب ،به بررسي رقابت ميان يك رسانه جديد با رسانههاي موجود ،بر
1
سر برآورده كردن انتظارات مصرفکننده ،زمان مصرفکننده و  ...ميپردازد .ديميک
معتقد است« :اگر اين رقابت به منصه ظهور برسد ،پيامد آن براي رسانههاي قديميتر،
حذف ،تعويض يا جايگزيني از جانب رسانههاي جديدتري است كه برخي از نقشهاي
رسانههاي قديمي را نيز در كنار نقشهاي خاص خود پذيرفتهاند .ديميك معمولترين
نتيجه چنين رقابتي را جايگزيني ميداند و معتقد است كه چنين پيامدهايي ،داراي اهميت
حياتي براي صنايع رسانهاي و مصرفکنندگان است» ( ،2000ص  .)27از این نظريهها
ميتوان در تحليل نتايج پژوهش استفاده کرد .نظريات ارتباط خودانگيز به تغيير ماهيت
مخاطبان رسانه توجه دارند ،اما نظریات نقش مناسب ،اشاعه نوآوريها و همگرايي رسانه
بر حوزه فناوري رسانه متمرکز هستند .نظريه نقش مناسب به جايگزيني رسانههای نو در
رقابت با رسانههای سنتی رادیو و تلویزیون تأکید دارد و اشاعه نوآوريها بر جابهجايي
شيوههاي نو با شيوههاي کهنه متمرکز است .نظريه همگرایی رسانهها نيز معتقد به حذف
و جايگزيني رسانهها نیست بلکه از ادغام رسانهها (صوتي ،تصويري ،مکتوب و )...در
رسانه واحد سخن میگوید .در شکل  1مروری اجمالی بر محور کلیدی نظریههای یاد
شده صورت گرفته است.
شکل  .1محورهای کلیدی نظریههای پژوهش

روششناسی پژوهش
در پژوهش تحليل روندها و پیشرانهای مؤثر بر آينده خبر صداوسيما از روش دلفی
استفاده شد .روش دلفي برای به دست آوردن اجماع در مورد يک موضوع و ارائه بازخورد
1. Dimmick
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به شرکتکنندگاني است که در حوزههاي کليدي داراي تخصص هستند« .دلفي يكسري
از راندهاي پيمايشي يا پرسشنامههايي است كه بهطور معمول به سه راند تعديل ميگردد
که اولين پرسشنامه بدون ساختار يا باز پاسخ ارسال میگردد که بهعنوان استراتژي زايش
ايدهها عمل ميکند و هدف آن آشکارسازي کليه موضوعات مرتبط با عنوان تحت مطالعه
است و از هريک از متخصصين درخواست میشود تا شخص ًا نتيجه طوفان مغزي برقرار
کند ،هر نوع ايده و نظر خود را آزادانه مطرح نمايد و فهرست موضوعات مورد نظر خود
را بهطور مختصر و بدون نام برگردانند» (احمدي ،1388 ،ص  .)104از آنجا که روش
پژوهش از نوع توصیفی و اکتشافی و تکنیک گردآوری اطالعات ،دلفي بوده است ،بهجای
جامعه آماری ،از جامعه مورد بررسی استفاده ميکنیم« .شرکتکنندگان در تحقیق دلفی
از  ۵تا  ۲۰نفر را شامل میشوند ،که حداقل تعداد شرکتکنندگان بستگی به چگونگی
طراحی روش تحقیق دارد» (هلمر ،1994 ،1ص .)28با توجه به ماهیت این پژوهش که
بر مطلعان و خبرگان استوار است از  24نفر از استادان ،مدیران و کارشناسان حوزه خبر،
فضاي مجازي ،ارتباطات و آيندهپژوهي استفاده شد تا اطالعات دقیق و عمیقی را در
خصوص روندهاي مؤثر بر آينده خبر ارائه کنند.
جدول  .1تيپشناسي خبرگان مورد استفاده در پژوهش
تخصص
آشنايي خبرگان

استادان

دانشگاه

کارشناسان

تحصيالت
سردبيران و

ارشد

مديران خبر

مجموع

دکتري و

دانشجوي دکتري

خبر و رسانه

3

5

3

4

7

11

فضاي مجازي

2

6

-

5

3

8

آیندهپژوهی

2

3

-

-

5

5

در مرحله اول دلفي ،با فرستادن يک پرسشنامه باز و بدون ساختار ،از کارشناسان و
خبرگان پژوهش که بهصورت هدفمند انتخاب شده بودند ،خواسته شده که روندهايي را
که بر  5سال آينده خبر ( )1397-1402در سه حوزه فناوري ،مخاطبشناسي و محتواي
پيام خبري مطرح است ،بيان کنند .پس از جمعآوري پرسشنامههاي برگشتي ،پاسخها
سازماندهي ،نظرهای مشابه ترکيب و گروهبندي ،موضوعات تکراري و حاشيهاي ،حذف
و  30روند متأثر بر آينده خبر شناسايي شدند .در راند دوم دلفي ،روندهاي شناسايي شده
1. Helmer
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در دور اول در قالب پرسشنامه داراي ساختار در سايت گوگل فورم ،1طراحي و به خبرگان
دور اول دلفي ايميل شد؛ از آنها خواسته شد که اهميت و عدم قطعيت هر روند را در 5
سال آينده بهطور جداگانه با دادن امتيازي از صفر تا  10تعيين کنند ،امتیاز صفر در مورد
شاخص اهميت به معني بياهميت و بياثر بودن و در مورد شاخص عدم قطعيت ،به معني
قطعي بودن روند است و امتياز  1تا  10ميزان اهميت تأثیر يا عدم قطعيت را از خيلي کم
به خيلي زياد مشخص ميکند.
جدول  .2نحوه امتيازدهي به شاخص اهميت و شاخص عدم قطعیت
روندهاي
متأثر بر آينده
خبر در 5
سال آينده
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ميزان تأثیر در آينده (نمره اهميت)
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پس از جمعآوری پرسشنامهها در راند دوم دلفي ،امتيازات داده شده به روندها ،جمعبندي
و استخراج و امتيازات کل شرکتکنندگان در پژوهش در خصوص هر روند ،با استفاده
از معيار ميانگين محاسبه شد .در راند سوم دلفي که براي رسيدن به اجماع در مورد
برخي روندها انجام گرفت ،بار دیگر نتايج به دست آمده در مرحله دوم براي خبرگان
شرکتکننده در پژوهش ايميل شد تا آنها پاسخهاي خود را با ميانگين امتيازات به دست
آمده از نظر بقيه خبرگان مقايسه کنند و در صورت متفاوت بودن آن نسبت به ميانگين
امتيازات به دست آمده در هر روند اقدام به تأیید يا تجديد نظر قبلي کنند و در صورت
متفاوت يا دور بودن نظرشان از بقيه خبرگان ،داليل خود را در مورد نبود اجماع ذکر کنند.
پس از جمعآوري پرسشنامهها در مرحله سوم دلفي ،امتيازات داده شده به روندها استخراج
و امتيازات شاخصهاي اهمیت و عدم قطعيت براي بار دوم با استفاده از روش ميانگين
محاسبه شد که امتيازات نهايي به دست آمد .براي شناسايي مهمترین روندهاي کليدي
از تحليل ريختشناسي استفاده شد و امتيازات به دست آمده در خصوص شاخصهاي
اهميت و عدم قطعيت وارد جدول ریختشناسی شد .تحليل ریختشناسی «يکي از
روشهای تحليل مرسوم در آیندهپژوهی است .تحليل ريختشناسي ،به سازماندهي
اطالعات در قالب يک روش کارا به شيوه ارتباطي میپردازد .از اين روش براي شناسايي
1. google forms
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دامنهای وسيع از پاسخها و احتماالت ممکن استفاده ميشوند که ممکن است مغفول
واقع شوند .در تحليل ريختشناسي با استفاده از زبان رياضي ،چشماندازي از گزينههاي
پيش روی آينده شناسايي ميشوند .براي اين کار الزم است که ابتدا متغيرهاي تحليل
و حالتهای مربوط به هر متغير مشخص شوند» (گلن و گوردون ،ترجمه فخرایی و
کیقبادی ،1393 ،ص  .)442اصول تحليل ریختشناسی بر  5گام اساسي استوار است:
 .1تعريف يک مسئله و فرموله کردن آن
 .2تعيين پارامترهاي جواب و تعريف آن
 .3ترسيم ماتريسي چندبعدي به نام جعبه ريختشناسي که مؤلفههای آن ماتريس
جوابهاي ممکن را تشکيل میدهد.
 .4ارزيابي خروجيها ،بر مبناي دو عامل مکان وقوع و ميزان نزديکي به هدف مطلوب
 .5تحليل عميقتر پاسخهاي ممکن (خلج ،1392 ،ص .)44
جدول تحليل ریختشناسی براي تحليل امتيازات شاخصهاي اهميت و عدم قطعيت
ترسيم شده است .پس از جايگذاري امتيازات روندها در جدول 3روندهاي کليدي که داراي
بيشترين عدم قطعيت و بيشترين اهميت بودند ،شناسايي میشوند« .تحليل ریختشناسی
هرچند با اعداد و ارقام سروکار دارد اما مبتنی بر قضاوتهای کیفی کارشناسان و خبرگان
است .مطابق با جدول ريختشناسي روندهاي کليدي آنهايي هستند که بيشترين اهميت
و عدم قطعیت را داشته باشند» (آيندهپژوهي ايران ،1395 ،ص  .)11شاخص اهميت در
جدول ریختشناسی اين پژوهش با  4طيف ( )A1, A2, A3, A4نامگذاری شده است که
 A1کمترين اهميت و  A4بيشترين اهميت را دارد .شاخص عدم قطعيت نيز با  4طيف
( )B1, B2, B3, B4نامگذاری شده است که  B1کمترين عدم قطعيت و  B4بيشترين عدم
قطعيت را دارد.
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جدول  .3جدول ريختشناسي روندهاي مؤثر بر آينده خبر در  5سال آينده
عدم قطعيت
B4

B3

B2

B1

عدم

عدم قطعيت

عدم قطعيت

عدم قطعيت

رو به پايين

قطعيت
زياد

متوسط رو
به باال

متوسط

کم

A4B4

A4B3

A4B2

A4B1

A3B4

A3B3

A3B2

A3B1

A2B4

A2B3

A2B2

A2B1

A1B4

A1B3

A1B2

A1B1

ريختشناسي روندهاي مؤثر
بر آينده خبر در  5سال آينده

A4
اهميت زياد ( 7/5تا )10
A3

اهميت متوسط رو به باال(5تا )7/5
A2

اهميت

اهميت متوسط رو به پايين (2/5تا )5
A1

اهميت کم(0تا )2/5

تحليل دادهها
با توجه به اينکه روندهاي مؤثر بر آينده خبر در  5سال آينده ،در سه پيشران تغييرات
مخاطب ،تغييرات فناوري و تغييرات محتواي خبري بررسي شده است ،يافتههاي هر يک
از پيشرانها و روندهاي زيرمجموعه به ترتيب در اين بخش تشريح ميشود.
تحليل ريختشناسي پيشران تغييرات مخاطب خبر
 10روند از سوي کارشناسان در راند اول دلفي در حوزه پيشران تغييرات مخاطب شناسايي
شدند که به لحاظ شاخص اهميت و شاخص عدم قطعیت با توجه به ميانگين امتيازات
خبرگان در نمودار 1ترسيم شدهاند.
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نمودار  .1ريختشناسي روندهاي مؤثر بر آينده مخاطب خبر

با توجه به امتيازات کسب شده در خصوص شاخص اهميت و شاخص عدم قطعيت در
نمودار  1و جايگاه روندهاي مؤثر بر آينده خبر در جدول ريختشناسي 4 ،روند تعامل
کاربران با شيوههاي نوين ،ذائقهسنجي مخاطب با شيوههاي نوين ،نقش مخاطب در توزيع
و انتشار خبر و محدود نبودن مخاطب به اخبار رسانههاي سنتي در خانه داراي اهميت
زياد ( )A4و عدم قطعيت متوسط رو به پايين ( )B2جدول ريختشناسي قرار ميگيرند.
روند هوشمند شدن مخاطب در سلول داراي اهميت زياد ( )A4و عدم قطعيت کم ()B1
و روند استفاده مخاطبان مسن از رسانههای سنتي در سلول داراي اهمیت متوسط رو به
باال ( )A3و عدم قطعيت متوسط رو به باال ) (B3جدول جاي ميگيرد و در نهايت جايگاه
 4روند استفاده نسل جوان از رسانههاي نوين ،خبر بهعنوان مشارکت و تجربه اجتماعي
مخاطبان ،مصرف خبري سيال و تقاضامحور و افزايش تعداد شهروند خبرنگاران در سلول
اهميت متوسط رو به باال ()A3و عدم قطعيت متوسط رو به پايين ( )B2هستند.
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تحليل ریختشناسی پيشران تغييرات فناوري خبر
 10روند از سوي کارشناسان در راند اول دلفي در حوزه پيشران تغييرات فناوري خبر
شناسايي شدند که به لحاظ شاخص اهميت و شاخص عدم قطعيت با توجه به ميانگين
امتيازات خبرگان در نمودار  2ترسيم شدهاند.
نمودار  .2ریختشناسی روندهاي مؤثر بر آينده فناوري خبر

با توجه به امتيازات کسب شده در خصوص شاخص اهميت و شاخص عدم قطعيت در
نمودار  2و جايگاه روندهاي مؤثر بر آينده خبر در جدول ریختشناسی شهروند خبرنگار
واسط و تسهيلگر و نه دروازهبان خبر ،همگرايي ديجيتال و ضريب نفوذ باالي گوشيهاي
هوشمند در سلول داراي اهميت زياد ( )A4و عدم قطعيت متوسط رو به پايين ()B2
جدول ریختشناسی قرار ميگيرند .همچنين سه روند سهولت تکثير گسترده صوت
و تصوير ،تکثر رسانههای خبري و شبکههاي اجتماعي و اتصال پلتفرمهای چندگانه به
يکديگر در سلول اهميت زياد ()A4و عدم قطعيت کم ( )B1جدول ريختشناسي قرار
دارند و  4روند زيستبوم جديد خبري ،رشد پهناي باند و سرعت اينترنت ،توليد خبر
تمرکززدا و افزايش کيفيت تصاوير ارسالي در موبايل و اينترنت در سلول اهميت متوسط
رو به باال ( )A3و عدم قطعيت متوسط رو به پايين ()B2جدول ريختشناسي است.
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تحليل ریختشناسی پيشران تغييرات محتواي خبر
 10روند از سوي کارشناسان ،در راند اول دلفي در حوزه پيشران تغييرات محتواي خبر
شناسايي شدند که به لحاظ شاخص اهميت و شاخص عدم قطعيت با توجه به ميانگين
امتيازات خبرگان در نمودار  3ترسيم شدهاند.
نمودار .3ریختشناسی روندهاي مؤثر بر آينده محتوایي خبر

با توجه به امتيازات کسب شده در خصوص شاخص اهميت و شاخص عدم قطعيت در
نمودار  3و جايگاه روندهاي مؤثر بر آينده خبر در جدول ریختشناسی دو روند انتشار
خبر و سپس صحه گذاشتن بر آن و توجه به فراخبر به دلیل رونق گرفتن خبرهاي کوتاه
و ساندویچی در سلول داراي اهميت زياد ( )A4و عدم قطعيت متوسط رو به پايين ()B2
جدول ریختشناسی قرار ميگيرند و روند صحت و دقت پايين شبکههاي اجتماعي
داراي اهميت متوسط رو به باال ( )A3و عدم قطعيت متوسط رو به باال ( )B3جدول
ریختشناسی جاي ميگيرد .هفت روند اخبار پربازديد و پر کليک ،رونق گرفتن شیوههای
نوين دادن خبر ،تکميل ذرهذره خبر ،بیمعنا شدن خبر فوري و انحصاري ،افزايش خبرهاي
بیمحتوا و بیارزش ،ارزان بودن و سهولت دسترسي به خبر و رقابت خبري بر سر زمان،
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مصرف و انتظارات مخاطب نيز در جايگاه اهميت متوسط رو به باال ( )A3و عدم قطعيت
متوسط رو به پايين ( )B2جدول ريختشناسي هستند.
مقايسه سه پيشران مؤثر بر آينده خبر
به لحاظ کلي ميتوان سه پيشران تغييرات مخاطب ،فناوري و محتواي خبر را مقايسه
کرد .پيشران فناوري خبر به لحاظ شاخص اهميت داراي رتبه باالتري از پيشران تغييرات
مخاطب و تغييرات محتواست .پيشران محتواي خبر هم به لحاظ عدم قطعيت از دو
پيشران تغييرات مخاطب و تغييرات فناوري رتبه باالتري دارد .نمودار  4مقايسه دو
شاخص اهمیت و عدم قطعيت را در مورد سه پيشران تغييرات فناوري ،تغييرات مخاطب
و تغييرات محتواي خبر نشان ميدهد.
نمودار .4مقايسه سه پيشران مؤثر ،مخاطب و محتواي خبر

بحث و نتيجهگيري
بررسی و شناسايي روندها و پيشرانها در مطالعات آيندهپژوهي از اهميت بااليي برخوردار
است .روندها سرنخهايي هستند که به ما نشان ميدهند آيندههاي پيشرو چه وضعيتي
خواهند داشت .رسانه ملی بهعنوان يگانه رسانه پخش گسترده و فراگير صوت و تصوير در
کشور ،نيازمند شناخت روندهاي مؤثر بر آينده خبر خود در  5سال آينده ()1397-1402
است .در اين پژوهش با استفاده از روش دلفي و در سه مرحله سه ،پيشران مؤثر بر آينده
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خبر تغييرات ماهيت مخاطب ،تغييرات فناوري و تغييرات محتواي خبري مورد بررسي
قرار گرفتند و روندهاي زيرمجموعه و عدم قطعیتهای کليدي از نظر کارشناسان مورد
استفاده در پژوهش شناسايي شدند .براي شناسايي روندها و عدم قطعیتهای کليدي از دو
شاخص استفاده شد که شاخص اهميت تأثیر یکروند را در آينده خبر به لحاظ بیاهمیت
بودن ،اهميت کم و اهميت زياد و شاخص عدم قطعيت نيز به لحاظ قطعيت و عدم قطعيت
ک روند در آينده میسنجید .به لحاظ کلي ،در آيندهپژوهي ،روندهايي کليدي
وقوع ی 
هستند که اهميت زياد و عدم قطعیت بااليي داشته باشند .با توجه به امتيازات داده شده
به روندها از سوي خبرگان مشارکتکننده در پژوهش ،در هر يک از سه پيشران تغييرات
مخاطب ،تغييرات فناوري و تغييرات محتواي خبر ،روندهاي کليدي شناسايي شدند.
در پيشران تغييرات مخاطب خبر طبق نتايج پژوهش 4 ،روند تعامل گسترده کاربران با
سازمان رسانهاي با استفاده از شيوههاي نوين ،ذائقهسنجي مخاطب ،نقش مخاطب در
توزيع و انتشار خبر و محدود نبودن مخاطب به اخبار رسانههاي رسمي ،داراي بيشترين
عدم قطعيت و بيشترين اهميت در  5سال آينده خبر رسانه ملي هستند .به نظر ميرسد در
زيستبوم جديد خبر ،تغييراتي در ماهيت مخاطب رخ داده است و مخاطب قدرت تعامل،
توليد و توزيع خبر را به دست آورده است .از نظريه ارتباط خودانگيز ميتوان بهنوعی
براي تحليل اين نتيجه به دست آمده از پژوهش استفاده کرد .اين نظريه بهنوعی تأییدکننده
تغيير ماهيت مخاطبان خبر و افزايش قدرت آنها در زيستبوم جديد رسانهاي است .در
زيستبوم جديد رسانهاي ،عالوه بر اينکه مخاطبان به محتواي خبري دسترسي دارند ،آن
را بررسي و نقد میکنند و نظر خود را درباره اخبار منتشر شده در فضاهاي رسانهاي اعالم
میکنند .عالوه بر اين ،مخاطبان خبر خود ميتوانند توليدکننده و منتشرکننده اخبار باشند
که در این صورت ،دیدگاههایشان در رد و قبول اخبار و شکل دادن به افکار عمومي نقش
مهمي خواهد داشت .مطابق با يافتههاي پژوهش ،آينده خبر رسانه ملي متأثر از تعامل
خبري با مخاطبان است ،ضمن اينکه فضاي جديد ،خبري امکان رشد روند ذائقهسنجي
مخاطبان را فراهم کرده است و با استفاده از ابزارهاي نوين علوم شناختي و دادهکاوی
ميتوان بهراحتی از تمايالت مخاطبان مطلع شد و در ساخت و توليد برنامههای خبري از
نتايج اين روشهاي نوين بهره برد.
در پيشران فناوري خبر ،سه روند همگرايي ديجيتال بين تلويزيون ،رایانه و تلفن
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همراه ،افزايش ضريب نفوذ باالي گوشيهاي هوشمند و نقش خبرنگار بهعنوان واسط
و تسهيلگر در ارتباط با مخاطبان ،روندهايي با عدم قطعيت و اهميت باال هستند .نظريه
همگرايي رسانه که تأکید بر تجميع ارتباطات دور ،ارتباطات دادهای و ارتباطات جمعی در
یک رسانه واحد دارد بهنوعی تحلیلکننده همگرايي بين رایانه ،تلفن همراه و تلويزيون در
توليد و انتشار خبر است .مطابق نظريه نقش مناسب و اشاعه نوآوريها ،روند ضريب نفوذ
تلفنهای هوشمند در حال افزايش است و نوآوریهای جديد در حال پذيرش و جايگزين
شدن با رسانههاي قديمي هستند .روند خبرنگار واسط و تسهيلگر و نه دروازهبان خبر
نيز بهنوعی متأثر از همگرايي است که در حال تضعيف کردن فرايند دروازهبانی خبر است
و خبرنگار از نقش تولیدکننده و دروازهبان خبر به تسهیلکننده تغيير کرده است تا بتواند
تکمیلکننده و تصحيحکننده اخبار و گزارشهای منتشر شده از سوي کاربران باشد و يا
اطالعات اضافي را به توليد و توزيع خبر بیفزاید.
در حوزه تغييرات پيام و محتواي خبري نيز خبرگان پژوهش ،دو روند انتشار خبر
و سپس صحه گذاشتن بر خبر و توجه به فراخبر به دلیل رونق گرفتن خبرهاي کوتاه و
ساندویچی را داراي بيشترين اهميت و باالترین عدم قطعيت در آينده خبر دانستهاند .به
نظر میرسد که فوري بودن و ارزان بودن توليد خبر ،قالب و محتواي خبري را تغيير داده
و با فراگير شدن فناوري اطالعات و ارتباطات ،بسياري از محدودیتها از بين رفته است
چنانکه اطالعات و اخبار در کوتاهترین زمان ممکن ،دريافت ،پردازش و منتشر میشوند.
در اکوسيستم جديد خبري ،ابتدا اخبار ،شايعات و ابهامات منتشر میشوند و سپس اين
رسانههاي جريان اصلي هستند که اين موضوعات را تأیید يا تکذيب میکنند يعني با توجه
بهسرعت فضاهاي اجتماعي ،محتواي خبري ابتدا از سوي کاربران ،شهروند خبرنگاران
و ...منتشر میشود و سپس رسانههاي جریان اصلي ،به تأیید يا تکذيب آنها اقدام ميکنند.
امروزه اخبار کوتاه ،ساندویچی و سريع بر قالبهای بلند ترجیح يافته است چنانکه به
نظر میرسد قالبهای نوين خبري که در  5سال آينده ظهور و بروز خواهد کرد ،کوتاهتر
یا خالصهتر باشند و اصل مطلب را سریعتر به مخاطب خود منتقل کنند .نظريه نشر
نوآوریها نيز بهنوعی تأییدکننده روند استفاده از قالبهاي جديد خبري است ،مطابق با
اين نظريه ،شيوههاي نو با شیوههای كهنه در استفاده از رسانهها تغيير ميکند.
به لحاظ کلي ،آينده رسانه ملي در حوزه خبري خود با سه پيشران تغييرات فناوري،
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تغييرات محتوايي خبر و تغييرات مخاطب مواجه است .خبرگان پژوهش به لحاظ اهميت
تأثیر پيشرانها بر آينده خبر رسانه ملي ،پيشران تغييرات فناوري را در رتبه اول ،پيشران
تغييرات مخاطب را در رتبه دوم و پيشران تغييرات محتواي خبري را در رتبه سوم به لحاظ
کليدي بودن مورد توجه قرار دادهاند .به لحاظ شاخص عدم قطعيت که يکي از مفاهيم
کليدي آیندهپژوهی است ،ميزان روشن و قطعي بودن وقوع یکروند در آينده پيشرو،
نقش مهمي دارد؛ که در اين پژوهش ،عدم قطعيت پيشران محتواي خبري با توجه به نظر
خبرگان در رتبه اول ،عدم قطعيت پيشران تغييرات مخاطب در رتبه دوم و عدم قطعيت
پيشران تغييرات فناوري در رتبه سوم قرار گرفته است .با بررسي اين سه پيشران مشخص
میشود که پيشران فناوري خبر به لحاظ اهميت و پيشران محتواي خبري به لحاظ عدم
قطعيت وقوع ،در  5سال آينده خبر رسانه ملي تأثیر بيشتري خواهند داشت.
با توجه به نتايج پژوهش پيشنهادهاي کاربردي به لحاظ فناوري ،مخاطبشناسي و
محتوايي براي خبر رسانه ملي ارائه میشود:
پيشنهادهاي حوزه پيشران تغييرات مخاطب
yyذائقه مخاطبان خبر سیال و متغير است .براي مخاطبان جوان و مسن خبر ،بايد محتواي
خبري متفاوتي توليد کرد.
yyراهکارهاي جديد براي تعامل بيشتر با مخاطبان بايد در فضاي رسانهاي نوين در نظر
گرفته شود .تعامل با مخاطب احساس چسبندگي مخاطب به رسانه را سبب میشود .اين
احساس میتواند سبب تقويت احساس همدلي و همراهي در مخاطب شود.
yyدر شبکههای اجتماعي با استفاده از شيوههاي نوين دادهکاوی و روشهاي علومشناختي
ميتوان عالیق و خواستههاي خبري مخاطبان خبر را رصد و پايش کرد و به توليد
محتواي خبري مناسب مبادرت ورزيد.
yyاستفاده از توليدات شهروند خبرنگاران بهویژه در اخبار فوری و رویدادهای غیرمترقبه
بايد افزايش کمي و کيفي داشته باشد (در اين خصوص میتوان با ذکر نام تولیدکنندگان
محتوا ،کاربران را به توليد هرچه بيشتر محتوا تشویق و ترغیب کرد .برای این کار بهتر
است رسانه با توجه به اهميت اعتبار منبع با احتياط عمل کند).
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پيشنهادهاي حوزه پيشران تغييرات فناوري و ساختار خبر
yyبا رصد تغييرات فناوريهاي نوين خبر ،در رسانه ملي بايد از فناوريهاي جديد توليد،
توزيع و انتشار خبر استفاده کرد .الزم است از فرايند زيستبوم جديد توليد ،توزيع و
انتشار خبر نیز در رسانه ملي استفاده شود.
yyالزم است روشهای گردآوري،دروازهبانی و توزيع محتواي خبري تغيير یابد و توجه
به ترجيحات و عاليق مخاطب در دروازهبانی خبر لحاظ شود .به نظر ميرسد که در حال
حاضر بايد از الگوي تمرکززدا و غیرخطی در توليد ،توزيع و انتشار خبر استفاده کرد.
yyنقش خبرنگار بايد از دروازهبان خبر به تسهیلکننده خبر با توجه به تغيير ماهيت
مخاطب تحول پيدا کند .يعني ساختار تحريريه خبر از حالت سلسله مراتبي بايد به حالت
افقی درآید و در تعامل دوسویه با مخاطبان باشد.
پيشنهادهاي حوزه تغييرات محتواي خبر
yyرسانه ملي در فضاي مجازي بايد مطابق با شاخصهای اين فضا به توليد محتوا بپردازد.
اخبار بايد بهصورت خيلي کوتاه و با قالب عاطفي و احساسي مورد توجه مخاطبان توليد
شود 4 .اصل (کوتاه ،ساده ،جذاب و سريع) در توليدات خبري رسانه ملي در فضاي
آنالوگ و ديجيتال مورد توجه باشد.
yyرسانه ملي بايد از قالبها و سبکهای جديد در توليد خبر و گزارشهای خبري استفاده کند.
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