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مقدمه

دنیاي فناوري و حوزههاي مرتبط با آن ،بـا گـذر از عصـر آنـالوه بـه دیجیتـال ،دچـار
تحوالت عميهاي شيه است .یکي از حوزههاي متـأثر از ایـن تحـوالت ،حـوزه رسـانه
است .تغییرات فناوري در حوزه رسانه صرفاً به پیشرفتهتـر شـين بسـترهاي تجهیزاتـي
رسانهها محيود نشيه ،بلکه از آنهم فراتر رفته تا جـایي کـه مجموعـهاي از رسـانههـا،
تحت عنوان رسانههاي دیجیتال 7پيیي آميه اسـت (چـن 2و اسـمیت ،2777 ،3ص .)55
رسانههاي دیجیتال امروزه بخش بزرگـي از سـبي مصـر

رسـانهاي مـردم را بـه خـود

اختصاص دادهاني .آمارهـا و گـزارشهـاي داخلـي و جهـاني ،مؤیـي مصـر

گسـترده

رسانههاي مجازي از سوي مخاطبان ،به خصوص در کشور ایران است .گزارشها حاکي
از میزان عضویت باالي ایرانیان در شبکههاي مجازي ،نرخ باالي استفاده کاربران ایرانـي
از اینترنت در حوزه کشـورهاي خاورمیانـه و افـزایش سرسـامآور تعـياد گوشـيهـاي
هوشمني است (آمار جهاني اینترنت .)2772 ،1نکته مهمي که به نظـر مـيرسـي بایـي در
کانون توجه قرار گیرد ،این است که حوزه رسانههاي دیجیتال که خود زاییـيه تغییـرات
سرسامآور محیطي بوده و مورد استفاده انبوه کاربران در داخل کشور قرار گرفته اسـت
از تغییرات محیطي مصون نخواهي ماني .بر این اساس ،بایي به دنبال امکاني براي آگاهي
یافتن از تغییرات سرسـام آور در حـوزه رسـانه دیجیتـال ،بـهویـژه در افـق آینـيه بـود.
آینيهنگاري دانشي است که ميتواني ایـن امکـان را بـراي مـا فـراهم سـازد .بـا وجـود
پژوهشهاي متعيد در حوزه آینيهپژوهي فرهنگي ،متأسفانه حوزه مطالعاتي آینيهشناسي
رسانههاي دیجیتال کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،در حالي که داشـتن چنـین تصـویري،
شرط اول تيوین سیاستهاي کالن رسانهاي کشور است (مظاهري و کافي .)7351 ،هـي
پژوهش حاضر این است که در ابتيا ،پیشرانهاي مؤثر بر آینيه رسانههاي دیجیتال را در
یا افق پنجساله شناسایي کني و در ادامه ،به تعیین ضری
3. Smith

تأثیر این پیشرانهـا بپـردازد

2. Chen

1. digital media
4. Internet world stats
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بنابراین ،پرسشهاي اصلي ایـن پـژوهش عبـارتانـي از اینکـه پیشـرانهـاي مـؤثر بـر
رسانههاي دیجیتال در افق پنج سال آینيه چـه هسـتنيو و ایـن پیشـرانهـا هرکـيام بـه
تفکیا ،به چه میزان بر رسانههاي دیجیتال تأثیرگذارني .شناخت این پیشرانها و تحلیل
تأثیرات آنها کما ميکني تا سیاستگذاري در این حوزه ،بهجاي تمرکز بـر راهحـلهـاي
سادهانگارانه ،بر ریشههاي اصلي تکیه کني و با تمرکز منابع در حوزههاي شناسایي شيه،
تصمیمات اثربخشتري اتخاذ شود .بهعالوه ،شناسایي این پیشرانها و نظـارت بـر آنهـا
ميتواني بر تيوین سناریوها ،راهبردها ،راهکارها ،برنامـهریـزي ،سـامانيهي و نظـاممنـي
کردن فعالیتهاي حوزه رسانه دیجیتال تأثیرگذار باشي.
پيشينه پژوهش

مظاهري و کافي ( )7351در پژوهشي ،با رویکرد آینيهپژوهانه ،ضمن بررسي احتماالت
آینيه در خصوص رسانه و ارتباط آن با دولت ،سه سـناریو را شـامل رقابـت بـازیگران
دولتي و غیردولتي براي تسلط بر رسانه ،جامعه شبکهاي سلسلهمراتبي و جامعه شبکهاي
باز بیان کردهاني .عليعسکري و همکاران ( )7353نیز در پژوهش خود با عنوان «تيوین
آینيههاي محتمل و مطلوب رسانه ملي در فضاي اینترنت» به ذکـر رونـيهاي مـؤثر بـر
آینيه سازمان صياوسیما پرداختهاني و مـواردي ماننـي جـایگزیني تبلیغـات اینترنتـي بـا
تبلیغات رادیو و تلویزیوني ،رقابت حرفهاي در تقابل با رقابت غیـرحرفـهاي در فضـاي
اینترنت ،رسانههاي رادیو ـ تلویزیون محور و رسانههاي اینترنـتمحـور و شـبکه ملـي
اطالعات را شناسایي کردهاني.
حسننژاد کاشاني و نصراللهي کاسـماني ( )7351بـه شناسـایي و طبقـهبنـيي رونـيهاي
سیاستگذاري عمـومي فضـاي مجـازي در  1حـوزه ،شـامل زیرسـاختهـا و اسـتانياردها
(استانياردهاي وب ،رایانش ابري ،اینترنت اشـیا) ،امنیـت (امنیـت سـایبري ،جـرم سـایبري،
حفاظت از اطالعات حساس) ،حقـوق انسـاني (حـریم خصوصـي و حفاظـت از دادههـا)،
قانوني (نام تجاري و حق نشر) ،اقتصادي (پول الکترونیا و تجارت الکترونیـا) و توسـعه
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(دسترسي بـه اینترنـت) اقـيام کـردهانـي .تـوالیي ( )7353در پـژوهش دیگـري ،بـا عنـوان
«آینيهپژوهي ،رونيهاي خيمات فضاي مجازي ایران در فرایني تکنولوژیا جهاني شـين بـا
روش دلفي» رونيهاي مؤثر بر آینيه خيمات فضاي مجازي را مشتمل بر تشکیل مرکز ملـي
فضــاي مجــازي ایــران ،تغییــرات فرهنگــي و اجتمــاعي در بــهکــارگیري اینترنــت ،رشــي
زیرساخت هاي فناوري و ابزارهاي نوین اطالعاتي و ارتباطي ،سـهولت اسـتفاده از خـيمات
فضاي مجازي و هزینه به نسبت کم خيمات فضاي مجازي شناسایي کرده است.
اسمعیلیان ( )7359در پژوهش خود با عنوان «بررسـي راهبردهـاي تنظیمـي متناسـ

بـا

آینيههاي بيیل رسانههاي صوتي ـ تصویري» سه پیشران کلیيي را مشتمل بر میزان رقـابتي
شين فضاي برودکست ،میزان رقابتي شين فضاي باني وسیع و رویکرد محتوایي رسانههـاي
آینيه شناسایي کرده است .موسویان ( )7357در پژوهشي با عنوان «طراحي فضاي سـناریوي
شبکههاي اجتماعي در ارتباط با جنگ نرم» دو عيم قطعیت امنیت و زیرسـاخت مناسـ

را

بهعنوان با اهمیتترین عيم قطعیتها در این حوزه شناسایي کرده است.
علي و همکاران ( )7351در پژوهش خود با عنوان «آینيهنگاري فنـاوري ارتباطـات
در ایران  »7171و شماعي و همکاران ( )7351در پژوهش خود با عنوان «آینـيهنگـاري
فناوري اطالعات در ایران  »7171با اسـتفاده از روشهـاي دلفـي و سـناریونگاري ،بـه
تيوین سناریوهاي ارتباطات و اطالعات در ایران اقيام کـردهانـي .عمرانـي و همکـاران
( )7351نیز در پژوهشي با عنوان «آینيهنگاري توسعه زیرساختهاي فناوري اطالعـات
و ارتباطات کشور در فضاي مجازي با تأکیـي بـر روش سـناریو» پـس از شناسـایي 27
پیشران کلیيي چهار سناریو را تحت عناوین آموزش مهارتهاي فنـاوري اطالعـات و
ارتباطات ،پژوهش و توسعه و تأمین فناوري تقویت زیرساختهـاي ارتبـاطي و بسـتر
دسترســي و توجــه بــه بخــش خصوصــي تأکیــي بــر قــوانین و مقــررات و ایجــاد
زیرساختهاي نهادي و مؤسسـهاي و تقویـت امنیـت و ایمنـي زیرسـاختهـا تـيوین
کردهاني .حجازي ( )7325در مقاله خود با عنوان «آینيه فناوري اطالعـات» بـه پیـيایش
موارد فناوريهاي نوین بيسیم ،گوشيهاي تلفن هوشمني ،اینترنت پهن باني ،رایانههاي
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شبکهاي و نوري اشاره ميکني .این پژوهشـگر همچنـین بـه نقـل از انيیشـکيه حـال و
آینيه ،به ذکر پیشرانهاي کلیيي که تا افق زماني  2717شناسـایي شـيهانـي مشـتمل بـر
امنیت دادهها ،پولهاي مجازي ،فناوري اطالعات دوستيار محیطزیست و کـامپیوتر دي
اِن اِي ميپردازد.
در پژوهشهاي خارجي مرتبط با پیشرانهاي رسانههاي دیجیتال (در معناي وسیعتر
آینيهپژوهي) ،ميتوان به نظر خبرگان برجسته این حوزه اشاره کرد کـه بـه درخواسـت
نشریات تخصصي ،آینيه این حوزه را بهطور ساالنه منعکس ميکنني .ازجملـه مـيتـوان
بــه نظــر رز 7و آرتــوفر ،)2771( 2مچــت ،)2771( 3ري ،)2771( 1والــس )2771( 9و
آمبرشت )2779( 1اشاره کرد .برخي از گزارشهاي شرکتهـاي آینـيهپـژوه معتبـر نیـز
ميتواني بستري براي بررسي پیشرانها باشـي .بـراي مثـال ،شـرکت گـارتنر 1هـر سـال
رونيهاي در حال ظهور فناورانه را بهعنوان پیشرانهاي فناوري جهاني ارائه ميکنـي کـه
چرخه هایپ 2گارتنر نام گرفته است و ميتواني ارزیابي دقیقي از پیشرانهـاي مـؤثر بـر
رسانه دیجیتال باشي (پانتا .)2772 ،5سایر شرکتها مانني سیسکو نیز سعي کـردهانـي تـا
فضاي آینيه رسانهها را از دو جنبه خوشبینانه و بيبینانه ،به شکل سناریو ترسـیم کننـي
(ایزدبسکي 77و همکاران.)2773 ،
همانگونه که مالحظه ميشود ،پـژوهشهـاي متعـيدي در زمینـه آینـيهپژوهشـي و
شناسایي پیشرانهاي کلیيي در حوزه رسانهها صورت گرفتهاني که بر حوزههایي ماننـي
فضاي مجازي (حسننژاد کاشاني و نصراللهي کاسماني 7351 ،و توالیي ،)7353 ،رسانه
ملي (مظاهري و کـافي 7351 ،و علـي عسـکري و همکـاران ،)7353 ،زیرسـاختهـاي
فناوري اطالعات و ارتباطـات (علـي و همکـاران 7351 ،شـماعي و همکـاران7351 ،
عمراني و همکاران 7351 ،و حجازي )7325 ،یا یا بخش انفرادي از زیرمجموعههـاي
3. Matchett

2. Arthofer

1. Rose

6. Armbrecht

5. Walls

4. Re

9. Panetta

8. Hype Cycle

7. Gartner
10. Izdebski
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حوزه رسانههاي دیجیتال مانني شبکههـاي اجتمـاعي (موسـویان )7357 ،و رسـانههـاي
صوتي ـ تصویري (اسمعیلیان )7359 ،متمرکز بودهاني و بر این اساس ،با هي

پژوهش

حاضر که عبارت از شناسایي پیشرانهاي مؤثر بر آینـيه رسـانههـاي دیجیتـال و تعیـین
ضری

تأثیر این پیشرانهاست ،متفاوت هستني.

چارچوب نظري پژوهش

رسانههايديجيتال 

رسانههاي دیجیتال رسانههایي هستني کـه تبـادل یـا انتشـار محتـوا در آنهـا تنهـا بـه کمـا
ابزارهاي مجهز به پردازشگر دیجیتال میسر است (وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي.)7359 ،
در یا تعریف کلي ،هر وسیلهاي که بهنوعي حامل یا پیـام باشـي و از ابـزار دیجیتـال
استفاده کني ،رسانه دیجیتال نامیيه ميشود (مرکز توسعه فناوري اطالعات و رسانههـاي
دیجیتال ،7352 ،ص  .)79رسانههاي دیجیتال که امروزه بخش بزرگـي از سـبي مصـر
رسانهاي مردم را به خود اختصاص دادهاني ویژگيهاي منحصربهفردي دارنـي و همـین
موضوع ،منجر به تمایز این رسانهها از رسانههاي سنتي و گسترش روزافزون آنهـا شـيه
است .یکي از اصليترین وجوه تمایز این رسانهها مربوط به مخاط

اسـت (شـریفي و

جواهري .)7351 ،در این زمینه ،ميتوان از دو کارکرد مهم رسانههاي دیجیتال ،با عنـوان
مشارکتپذیري و شخصيسازي نام برد .مشارکتپذیري به معناي فـراهم شـين امکـان
شرکت کاربران در فراینيهاي توسعه فناوري رسانهاي و نیز تولیي محتواست .بـهعـالوه،
رسانههاي دیجیتال قابلیت شخصيسازي دارني به این معنا که هر کاربر ميتواني رسـانه
خاص خود را داشته باشي و محتواي مورد نظر خود را با قال هاي گونـاگون دیجیتـالي
تولیي و منتشر سازد یا محیط و محتواي رسانههاي دیجیتال را بـراي کاربردهـاي مـورد
نظر خود شخصيسازي کني (بابائي ،7352 ،ص .)772
هايرسانههايديجيتال 


پيشران
نحوه برهمکنش عوامل و مؤلفـههـاي تأثیرگـذار در هـر پيیـيهاي را نیروهـاي پیشـران
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موجود در محیط تعیـین مـيکننـي (ون درهـایجن .)7551 ،7پیشـرانهـا مجموعـهاي از
نیروهاي شکلدهنيه به آینيه هستني که بهصورت جهاني یا محلي بر آینيههاي مختلـف
تأثیر مي گذارني و آینيه را شکل ميدهني (البرزيدعـوتي و نصـراللهي .)7351 ،در ایـن
بخش بـا اسـتفاده از روش پـویش محیطـي و بـا کمـا مطالعـه اسـناد ،گـزارشهـا و
پژوهشهاي صورت گرفته  72پیشران کلیيي اثرگذار بر حـوزه رسـانههـاي دیجیتـال،
مشتمل بر دنیاي هوشمني ،کالن داده ،ابزارهاي پیشرو ،فنـاوري فلـش ،دنیـاي مجـازي،
فناوريهاي سیار ،پاسخگویي آنالین به نیازها ،میـزان نفـوذ اینترنـت در میـان کـاربران،
امنیت اطالعات ،فناوري سبز ،تغییرات قیمت فناوري و سایر علوم شناسایي شيهاني.
دنیاي هوشمني :این پیشران مشتمل بر مجموعه گوناگوني از فناوريهاست که از آن
جمله ميتوان به وب معنـایي ،وب 2و واقعیـت افـزوده اشـاره کـرد .وب معنـایي 2بـه
محتواي معنادار وب ساختار ميبخشي و محیطي را فراهم ميسـازد کـه ماشـینهـا نیـز
بتوانني مانني انسانها آنچه را مرور کردهاني ،درک و پردازش کنني (برنِـرز 3و همکـاران،
 ،2777ص  .)31وب 2عبارت از تکامل وب در ابعاد فناورانه ،جامعهشناختي و نگارشي
است که نقش کاربر را از مصر کننيه به تولیيکننيه محتـوا تغییـر مـي دهـي (اسـبیهي،1
 ،2775ص  .)32واقعیت افزوده 9نیز نوعي واقعیت مجازي اسـت کـه بـه کـاربر امکـان
مي دهي دنیاي واقعي را در کنار اشیاي مجازي که با دنیاي واقعي ترکی

شـيهانـي ببینـي

(آزوما 1و همکاران ،2777 ،ص  .)31وب معنایي ميتواني با بهبـود ترجمـه ماشـیني در
فضاي وب ،به بهرهگیري هرچه بیشتر کـاربران از محتـواي رسـانهاي دیجیتـالي کـه در
وبسایتها ارائه ميشود و بـه زبـان هـایي غیـر از زبـان مـادري هسـتني ،کمـا کنـي
(موسالم 1و همکاران 2772 ،و دي لوریو 2و رسي .)2772 ،5وب 2موج

اجتمـاعيتـر

شين فضاي رسانه شيه و از طریق ابزارهایي ماننـي ویکـيهـا ،بـالههـا و شـبکههـاي
2. semantic web

1. Van Der Heijden

3. Berners

5. Augmented reality (AR) 6. Azuma

4. Sbihi

8. Di Iorio

7. Moussallem

9. Rossi
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اجتماعي ماهیت رسانه دیجیتال را تغییر داده است (لهاو .)2771 ،7واقعیـت افـزوده نیـز
سب

نمایش محتواي تولیي شيه دیجیتالي مانني متن ،نقشه ،صيا و ویـيیو بـراي کـاربر

خواهي شي (احميوني و همکاران.)2772 ،
کالن داده :2این پیشران عبارت است از دادههاي با حجم باال و سرعت بـاال  ،متنـوع
و گوناگون که به فراینيهاي پردازش اطالعات نوآورانهتر و گرانتر نیاز دارني (واژهنامـه
فناوري اطالعات گارتنر .)2772 ،3این پیشران مشتمل بر مجموعه فناوريهاي مـيیریت
دادههاي عظیم است که ذخیرهسازي ،جمع آوري ،جستجو ،به اشتراکگـذاري و تحلیـل
این دادهها را انجام ميدهي .کاستیلیون 1و همکاران ( )2772بر تـأثیر زیرسـاخت کـالن
داده بر رسانههاي فرهنگي تأکیي کردهاني و خیمنز 9و همکاران ( )2775نقش تحلیلهاي
کالن داده را در موفقیت رسانههاي دیجیتال مورد بررسي قرار دادهاني.
ابزارهاي پیشرو :این پیشران مشتمل بر ابزارهایي است که از فناوريهاي نوین براي
بهبود عملکرد خود استفاده ميکنني ازجمله ميتوان به اینترنت اشیا 1و فناوري سنسـور
اشاره کرد .اینترنت اشیا به معناي شبکهاي است که در آن ،هر شيء شناسه منحصـربهفـرد
دارد و با سایر اشیا به تبادل داده ميپردازد (اتحادیه بینالمللـي مخـابرات ،2779 ،1ص .)5
اینترنت اشیا ميتواني با ایجاد دادههاي گوناگون از اشیا ،بر اهمیت رسانههاي تحلیلگـر
و نمایشگر این دادهها بیفزایي .همچنین گونهاي از اینترنت اشیا با عنوان اینترنت اشـیاي
اجتماعي 2ميتواني در تحلیل عالیق اجتماعي افراد (براي مثال در شبکههاي اجتمـاعي)
مورد استفاده قرار گیـرد (آتـزوري 5و همکـاران .)2772 ،فنـاوري سنسـور 77وسـیلهاي
الکترونیکي است که ميتواني محرکهاي فیزیکي را کشـف ،حـس یـا ارزیـابي کنـي و
نسبت به آن پاسخ دهي .این امر کما ميکني تا دادههاي متنوعتـري بـراي رسـانههـاي
3. Gartner IT Glossary

2. Big Data

1. Lahav

6. internet of things

5. Jimenez

4. Castiglione

7. International Telecommunication Union
9. Atzori

)8. Social Internet of Things (SIoT
10. sensor technologies
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دیجیتال فراهم آیي و به این ترتی  ،منجر به توسعه رسانههاي دیجیتال ميشود (اتحادیه
بینالمللي مخابرات ،2779 ،ص .)27
2

فناوري فلش :7مجموعهاي از فناوريها مشتمل بر مراکز داده فلش و دسـتگاههـاي
پوشیيني است که قابلیت دستیابي به داده ها را بـه شـکل قابـل حمـل بـراي مـا فـراهم
ميکنني .پیمایشهاي انجام شيه حـاکي از تغییـر راهبردهـاي ذخیـرهسـازي بـه سـمت
ذخیرهسازي فلش است (ري 2771 ،و والس )2771 ،که منجر بـه تحـوالت گسـتردهاي
در ذخیرهسازي ویيیوها در حوزه رسانه دیجیتال ميشود (کانـگ 3و همکـاران.)2772 ،
دستگاههاي پوشیيني 1عبارت از فناوريهایي هستني کـه بـر روي لبـاس یـا بـين قـرار
ميگیرني و ميتوانني به رسانههاي دیجیتال متصل شوني یا حتي خود نقش یا رسانه را
ایفا کنني (رینگانز ،2771 ،9ص .)29
دنیاي مجازي :1مجموعهاي از فناوريها مشتمل بر واقعیت مجـازي و پـول مجـازي
است که به کاربر کما ميکني تا دنیاي مجازي را در کنار دنیاي فیزیکـي ایجـاد کنـي و
توسعه دهي .واقعیت مجازي 1مشتمل بر فناوري سختافزاري ،نرمافزاري و رابط اسـت
که کاربر را قادر ميسازد تا جنبههاي خاص یا محیط سـهبعـيي شـبیهسـازيشـيه را
تجربه کنـي (سـیيِل 2و چـاتِلییرر ،7551 ،5ص  .)7واقعیـت مجـازي ماهیـت بسـیاري از
رسانههاي دیجیتال مانني بازيهاي رایانهاي را دستخوش تغییر کـرده اسـت (پـارک 77و
همکاران .)2772 ،پول مجازي 77که بیتکوین 72اولـین و موفـقتـرین نمونـه آن اسـت
ميتواني با تسهیل فرایني پرداختها استفاده از رسانههـاي دیجیتـال را سـهولت بخشـي
(سلیمانيپور و همکاران ،7351 ،ص .)717
فناوريهاي سیار :دستگاههاي هوشمني 73و فناوري بيسیم تحت عنوان فناوريهـاي
سیار 71طبقهبنيي ميشوني .پژوهش ها نشان داده است که هرچه استفاده از دستگاههـاي
3. Kang
6. virtual world
9. Chatelier
12. Bitcoin
14. mobile technology

1. flash technology
2. flash data center
4. wearable device
5. Rheingans
7. virtual reality
8. Seidel
10. Park
11. virtual currency
13. explosion of smart devices
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هوشمني تقویت شود ،سیستمهاي تسهیم رسانههاي دیجیتال کـاربرد بیشـتري مـيیابنـي
(لو 7و همکاران .)2771 ،برخي از پژوهشگران اعتقاد دارني که فناوريهاي بيسـیم 2بـر
چشمانياز رسانه دیجیتال اثرگذار هستني (کسـیاولو 3و بانتیمـارودیس )2775 ،1شـيت
تأثیر این فناوريها بر رسانههاي دیجیتال به حـيي اسـت کـه برخـي ،آینـيه اقتصـادي
رسانههاي دیجیتال را مبتني بر فناوريهاي بيسیم ميدانني (تیس.)2772 ،9
پاسخگویي آنالین به نیازها :این پیشران به فناوريهایي مانني رایـانش ابـري 1اشـاره
دارد که نیازهاي متفاوت رایانشي کاربران را برطر

ميسازني .این فضا امکـان ذخیـره،

ميیریت و به اشتراکگذاري مقادیر زیـادي از محتـواي رسـانههـاي دیجیتـال را فـراهم
ميکني (اعظم 1و همکاران.)2772 ،
سایر علوم :این پیشران مشتمل بر همگرایي میان فناوريهاي نانو ،بیو و علومشـناختي
است .انيیشمنيي به نام نتِررر 2به همراه همکاران خود در سال  2771مقالـهاي را در مجلـه
نیچر 5به چاپ رساني که در آن ،به ظرفیت اتم هولمیم 77بـراي اسـتفاده در ذخیـرهسـازي
اطالعات اشاره شيه بود .استفاده از دي اِن اِي 77بـراي آرشـیو کـردن دادههـا نیـز روشـي
جيیي و جذاب است .تجاريسازي این ایيهها ،منجر به کوچـاتـر شـين مخـازن اسـناد
الکترونیکي و دیجیتالي خواهي شي (بُرنهالت 72و همکاران ،2771 ،ص .)131
میزان نفوذ اینترنت در میان کاربران :پيیيه اینترنت که امـروزه نفـوذي جهـاني دارد،
به سرعت در حال تبيیل شين به بخشي حیاتي در زیرساخت عملیـاتي زنـيگي افـراد،
مشاغل و دولتهاست .رسانههاي دیجیتالي متعيدي بر بستر اینترنت توسعه یافتهاني کـه
از جمله آنها ميتوان به وبالهها ،شبکههاي اجتمـاعي ،وبسـایتهـا و  ...اشـاره کـرد
(هوارد 73و حسین .)2777 ،رسانههاي دیجیتال تحت وب ،کاربردهـاي بسـیار متنـوع و
3. Cossiavelou

2. Wireless

1. Lo

6. cloud computing

5. Teece

4. Bantimaroudis

9. Nature

8. Natterer

7. Aazam

12. Bornholt

11. DNA

10. Holmium
13. Howard
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گستردهاي دارني .براي مثال ،در انيونزي رسانههاي تحـت وب در توسـعه سـوادآموزي
زنان نقش اساسي دارني (فیونا سوانا .)2771 ،7بر اساس گزارش آمار جهاني اینترنت کـه
به بیان آمار کاربران اینترنت در سال  2772در منطقه خاورمیانه پرداختـه اسـت ایــران
 32/9درصي از اســتفادهکننـيگان اینترنــت خاورمیانـه را در خــود جـاي داده اسـت
(آمار جهاني اینترنت.)2772 ،
امنیت اطالعات :مجموعهاي از فناوريها مانني فناوريهاي بازیابي داده و مقابلـه بـا
بالیا را شامل ميشود که پشتیبان امنیت اطالعات و محرمانگي داده هستني .پـژوهشهـا
نشان داده است کـه یکـي از رونـيهاي آینـيه مـرتبط بـا کاربردهـاي فضـاي ابـري در
یکپارچهسازي و در دسترس بودن دادههاي رسانههـا از طریـق بازیـابي آنهـا در فضـاي
ابري است (تن 2و همکاران .)2772 ،اگرچه فضاهاي ابري که براي ذخیرهسازي بـهکـار
ميروني ،ایمن هستني هنوز بایي بر روي گرفتن نسخههـاي پشـتیبان از دادههـا در ایـن
فضا کار کرد (کاستاگنا.)2771 ،3
فناوري سبز :فناوريهاي سبز که هي

اصلي آنها کاهش تغییرات اکوسیستمي است

(سینجر 1و گات ،2772 ،9ص  2و عزیز محميلو و محمينژاد مـيردي ،7359 ،ص )17
به کاهش اثرات زیست محیطي مجموعه هاي فناوري اطالعات کما مي کنني (ایسمانیزا

1

و همکاران ،2771 ،ص  .)2992امروزه شاهي تأثیرات این پیشران بر حـوزه رسـانههـاي
دیجیتال ،به خصوص شبکههاي اجتماعي هستیم .شبکههاي اجتماعي سبز 1شـبکههـایي
هستني که افراد از طریق آنها اقيامات آگاهانه و مثبت محیط زیستي خود را براي ترویج
رفتارهاي پایيار به اشتراک ميگذارني.
تغییرات قیمت فناوري :پیشرفتهاي اخیر در فناوري اطالعـات و رسـانههـاي دیجیتـال
(براي مثال ،افزایش محصوالت دیجیتال) فصل جيیيي از گزینههاي قیمتگـذاري فنـاوري
را فراهم کرده اسـت (دیکسـیت 2و همکـاران ،2772 ،صـ

 .)219-211اداره آمـار کـار

3. Castagna

2. Tan

1. Fiona Suwana

6. Ismaniza

5. Gott

4. Singer

8. Dixit

7. Green Apes
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ایالت متحيه امریکا قیمت طبقات مختلف محصوالت فناورانه را در طول زمان گـزارش
کرده است طي  72سال اخیر روني قیمتها ،کاهشي قابل توجه را نشان ميدهـي البتـه
در این میان ،تلویزیون کابلي و ماهوارهاي که دلیل اصلي افـزایش قیمـت در آن ،کمبـود
رقابت در این صنعت است ،استثناست (روسو .)2779 ،7
همان گونه که مشاهيه شـي ،پیشـرانهـاي متعـيدي بـر حـوزه رسـانه دیجیتـال اثـر
مي گذارني که البته به طرز غیرقابل انکاري بـا یکـيیگر گـره خـورده انـي .بـا توجـه بـه
گستردگي این پیشرانها تالش شيه است تا همه آنها در قال

 72پیشران کلیيي ،تحت

عناوین دنیاي هوشمني ،کالن داده ،ابزارهاي پیشرو ،فناوري فلش ،دنیاي مجازي ،امنیت
اطالعات ،فناوريهاي سیار ،پاسخگویي آنالین به نیازها ،تغییرات قیمت فناوري ،میـزان
نفوذ اینترنت ،فناوريهاي سبز و سایر علوم دستهبنيي شوني.
روششناسی پژوهش

در پژوهش پیشرو ،از ابزارهاي پویش محیطي و تحلیل اثرات متقابل استفاده شـيه اسـت .در
گام اول بهمنظور درک نیروهاي خـارجـي (پیشرانهاي کلیـيي) مسـب

تغییـرات از ابـزار

پویش محیطي استفاده شي .پویش محیطي ابزاري بـراي فهـم و تفسـیر تغییـرات اسـت کـه
هشيار اولیه را در خصوص تغییرات مهمي که در محـیط در حـال رخ دادن هسـتني ،اعـالم
ميکني (گاویگان 2و همکاران .)2777 ،در این پژوهش ،با استفاده از روش پـویش محیطـي،
به دنبال پاسخگویي به پرسش اصلي «پیشرانهاي کلیيي مرتبط با حوزه رسـانه دیجیتـال در
افق پنجساله چیستاني» بودهایم .براي پاسخگویي به این پرسـش و آشکارسـازي رونـيهاي
محیطي که در حوزه رسانه دیجیتال رخ ميدهني ،بهمرور مقاالت ،پایاننامهها و گزارشهـاي
موجود در این زمینه پرداختیم و بـه ایـن ترتیـ  72 ،پیشـران کلیـيي تأثیرگـذار بـر حـوزه
رسانههاي دیجیتال استخراج شيني .پس از احصاي پیشرانهاي کلیيي حوزه رسانه دیجیتـال
از روش تحلیل اثر متقابل براي شناسایي میزان تأثیر این پیشرانها اسـتفاده شـي .تحلیـل اثـر
متقابــل روشــي بــراي تشــخی

روابــط متقابــل اســت .در ایــن روش ،بــهجــاي روابــط
2. Gavigan

1. Rosoff

شناسايی و رتبهبندي نيروهاي پيشران مؤثر بر وضعيت آينده رسانههاي ديجيتال 11 ...

علت  -معلولي ،روابط متقابل تحلیل مـيشـوني .در پـژوهش حاضـر ،بـا اسـتفاده از روش
تحلیل اثر متقابل به دنبال پاسخگویي به پرسش اصلي «میزان تأثیر پیشرانهاي کلیيي مـرتبط
با حوزه رسانه دیجیتال چه میزان است» بودهایم .با استفاده از این روش ،نقـش یـا پیشـران
در ارتباط با سایر پیشرانها مشخ

ميشود تا آن دسته از پیشرانهایي که نقش معنـادارتري

در توسعه آینيه رسانههاي دیجیتال ایفا مـيکننـي ،شناسـایي شـوني .بـراي ایـن منظـور72 ،
پیشران کلیيي حوزه رسانه دیجیتال در قال

یا ماتریس  72*72در اختیـار خبرگـان قـرار

گرفتني تا نظر آنها پیرامون تأثیر هر پیشران بر سایر پیشرانها احصا شود .جامعـه آمـاري ایـن
بخش ،مشتمل بر مجموعهاي از خبرگان دانشگاهي بود که در حوزههاي فنـاوري اطالعـات
و ارتباطات و ميیریت رسانه تخصـ

داشـتني ،همچنـین خبرگـان اجرایـي کـه در وزارت

فرهنگ و ارشاد اسالمي ،مرکز فنـاوري اطالعـات و رسـانههـاي دیجیتـال و شـوراي عـالي
فضاي مجازي مشغول بهکار بودني .در مجموع از  71خبره دانشگاهي و اجرایي با اسـتفاده از
روش نمونهگیري هيفمني خواسته شي تا نظرات تخصصـي خـود را دربـاره ایـن روابـط را
اعالم کنني .براي تحلیل نتایج ماتریس متقاطع اثرات پیشرانهـا نیـز از الگـوریتم پـیج رنـا

7

استفاده شي.
يافتههاي پژوهش

پس از اینکه فهرستي از دوازده پیشران کلیيي به دست آمي ،به هر پیشران یـا شـماره
اختصاص داده شي که عبارتاني از :دنیاي هوشمني ( ،)7کالن داده ( ،)2ابزارهاي پیشرو
( ،)3فناوري فلش ( ،)1دنیاي مجازي ( ،)9امنیت اطالعات ( ،)1فناوريهاي سـیار (،)1
پاسخگویي آنالین به نیازها ( ،)2تغییرات قیمت فناوري ( ،)5میزان نفوذ اینترنـت (،)77
فناوريهاي سبز ( ،)77سایر علوم ( .)72سپس این پیشـرانهـا در قالـ

یـا مـاتریس

 72*72در اختیار خبرگان قرار گرفتني تا نظر آنان دربـاره تـأثیر هـر پیشـران بـر سـایر
پیشرانها احصا شود .از خبرگان خواسته شي در صورتي که معتقينـي یـا پیشـران بـر
پیشران دیگر تأثیر دارد ،عيد یا و در صورتي که معتقيني یا پیشران بر پیشران دیگـر
1. Page Rank
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تأثیر نيارد ،عيد صفر را در خانه مربوط ،در ماتریس یادداشت نمایني .براي تحلیل نتایج
ماتریس متقاطع اثرات پیشرانها از الگوریتم پـیج رنـا اسـتفاده شـي .بـراي اسـتفاده از
الگوریتم پیج رنا ابتيا ماتریس تأثیر عوامل بر اساس نظر خبرگان استخراج شـي و بـه
این منظور ابتيا براي درایه ) (i,jماتریس ،تعياد افرادي که معتقي بودنـي گزینـه  iروي j

اثر دارد در نظر گرفته شي سپس این اعياد نرمال شيني بهطوري که جمع عوامـل مـؤثر
بر هر گزینه یا باشي .براي این کار ،درایههاي هر ستون بر جمع اعياد آن ستون تقسیم
شي .حاصل این محاسبات که هرکيام تا دو رقم اعشار گرد شيهاني ،در جـيول  7نشـان
داده شيه است.
جدول  .1ماتریس تأثیر پیشرانهای کلیدی حوزه رسانه دیجیتال بر اساس نظر خبرگان
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تا اینجا ماتریس  Mساخته شي که درایه ) (i,jمیزان درصي تأثیر پیشران  iبر پیشران j

را از بین همه پیشرانهاي مختلف نشان ميدهي .براي اینکه بتـوان مـؤثرترین گزینـه را
انتخاب کرد ،از الگوریتم پیج رنا استفاده شي .اگر گرا
یا گرا

متناظر ماتریس  Mبهصـورت

جهتدار ترسیم شود که رئوس آن همه عوامل مورد مطالعـه اسـت یـالي را

که از رأس  jبه رأس  iترسیم شيه اسـت ،بـا وزن برابـر مقـيار درایـه ) M(i,jدر نظـر
ميگیریم .حال در این گرا

از یا رأس شروع به حرکت ميکنیم و به سـمت رأسـي

ميرویم که بر آن تأثیر دارد .البته این حرکت با یا قيم زدن تصادفي انجام ميگیرد که
احتمـال حرکـت از رأس  jبــه رأس  iبرابـر ) M(i,jاسـت .درواقــع ،در ایـن قـيم زدن
تصادفي ،همیشه با احتمال بیشتر به سمت گزینهاي حرکت ميکنـیم کـه تـأثیر بیشـتري
دارد .اگر این قيم زدن براي ميت طوالني انجام گیرد ،با احتمالهاي مختلف در رئـوس
مختلف قرار خواهیم گرفت .بهطور قطع ،هرچـه احتمـال حضـور در یـا رأس بیشـتر
باشي ،آن رأس بیشترین تأثیر را بر شبکه عوامل مختلف دارد .بنابر نظریه الگـوریتم پـیج
رنا ،اگر قيم زدن تصادفي براي ميتي طـوالني انجـام گیـرد احتمـالهـاي حضـور در
رئوس مختلف یا عيد ثابت است و این موضوع که از کيام رأس شـروع بـه حرکـت
کنیم ،اهمیت نيارد (روسو 7و سنت اوبین ،2772 ،2ص  .)219جـيول  2خروجـي ایـن
الگوریتم را نشان ميدهي که بیانگر میزان تأثیر هر عامل است.
جدول  .2میزان تأثیر پیشرانهای کلیدی حوزه رسانه دیجیتال

شماره پيشران

پيشران کليدي

ميزان تأثير (به درصد)

0

فناوریهای سیار

10/0

0

تغییرات قیمت فناوری

0/0

10

میزان نفوذ اینترنت

0/0

1

ابزارهای پیشرو

0/0

2. Saint-Aubin

1. Rousseau
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ادامه جدول  .2میزان تأثیر پیشرانهای کلیدی حوزه رسانه دیجیتال

شماره پيشران

پيشران کليدي

ميزان تأثير (به درصد)

0

دنیای مجازی

0/0

1

دنیای هوشمند

0/0

0

پاسخگویی آنالین به نیازها

0/1

0

امنیت اطالعات

0/2

1

فناوری فلش

0/1

2

کالن داده

0/2

12

سایر علوم

0/1

11

فناوریهای سبز

0/0

همانگونه که مالحظه ميشود ،سه پیشـران فنـاوريهـاي سـیار (میـزان تـأثیر 77/1
درصي) ،تغییرات قیمت فناوري (میزان تأثیر  5/1درصي) و میزان نفـوذ اینترنـت (میـزان
تأثیر  5/9درصي) به ترتی  ،سه پیشران مؤثر حوزه رسانههاي دیجیتال هستني.
بحث و نتيجهگيري

همانگونه که گفته شي ،این پژوهش در پي یافتن نیروهـاي پیشـران مـؤثر بـر وضـعیت
آینيه رسانه هاي دیجیتال در یا افق پنج ساله در کشور ایران است .براي این منظور ،بـا
استفاده از روش پویش محیطي ،پیشرانهـاي مـؤثر بـر ایـن حـوزه ،شناسـایي و در 72
گروه ،تحت عناوین دنیاي مجـازي ،دنیـاي هوشـمني ،پاسـخگویي آنالیـن بـه نیازهـا،
فناوريهاي سیار ،ابزارهاي پیشرو ،امنیت اطالعات ،فناوري فلش ،کـالن داده ،تغییـرات
قیمت فناوري ،میزان نفوذ اینترنت ،سایر علوم و فناوريهاي سبز دستهبنـيي شـيني .در
مرحله بعي ،میزان تأثیرات این پیشرانها بر یکيیگر مورد بررسي قـرار گرفـت .بـه ایـن
منظور  72پیشران کلیيي شناسایي شيه با استفاده از روش تحلیل اثـر متقابـل از سـوي
خبرگان ،بررسي و نتایج بهدست آميه با استفاده از الگوریتم پیج رنا محاسبه شي.
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با توجه به نتـایج بـه دسـت آمـيه ،کلیـييتـرین پیشـران حـوزه رسـانه دیجیتـال،
فناوريهاي سیار با درصي تـأثیر  77/1هسـتني .ایـن پیشـران کلیـيي رونـيهایي ماننـي
همهگیر شين گوشيهاي تلفن همراه و هـوش بـيسـیم را در خـود جـاي داده اسـت.
پیشران فناوريهاي سیار با گسترش ابزارها از دو جهت شکل گرفته است .از یـاسـو،
این ابزارها کوچاتر ميشوني و از سوي دیگر ،قابلیت اتصال به شـبکه را فـراهم مـيکننـي.
پژوهشها نشان داده اسـت کـه هـرچـه اسـتفاده از دسـتگاههـاي هوشـمني تقویـت شـود،
سیستمهاي تسهیم رسانههاي دیجیتال کـاربرد بیشـتري مـيیابنـي (لـو و همکـاران.)2771 ،
برخي از پژوهشگران نیز اعتقاد دارني که فناوريهـاي بـيسـیم بـر چشـمانـياز رسـانه
دیجیتال اثرگذار هستني (کسیاولو و بانتیمارودیس .)2775 ،شيت تأثیر ایـن فنـاوريهـا
بر رسانههاي دیجیتال به حيي است که برخي ،آینيه اقتصادي رسـانههـاي دیجیتـال را
مبتني بر فناوريهاي بيسیم ميدانني (تیس .)2772 ،همـانگونـه کـه در کشـور مـا نیـز
مشهود است ،در سال هاي اخیر ،کاربرد این فناوريها توسعه بسیاري یافته اسـت .طبـق
آخرین آمار رسمي ،تعياد خطوط تلفن همراه کشور به بـیش از  791میلیـون و ضـری
نفوذ آن به بیش از  771درصي رسیيه است (رعنایي .)7351 ،بـه نظـر مـيرسـي کـه در
حال حاضر ميتوان ایران را از کشورهاي پیشـرو در اسـتفاده از ایـن فنـاوري دانسـت.
همزمان با توسعه فناوريهاي سیار ،فناوري هاي جانبي پشتیبان آن مانني نسلهاي جيیي
و پرسرعت اتصال به شبکه و نرمافزارهاي تخصصي نیز در کشـور توسـعه یافتـهانـي و
روزبه روز بر تعياد افرادي که از رسانههاي دیجیتال به این طریق بهره ميبرنـي ،افـزوده
ميشود .شرکتهاي فعال در زمینه محتواي اپلیکیشنهاي تلفن همراه مانني کتـابهـاي
الکترونیکي ،کانالهاي تلویزیوني یا رادیویي و نرمافزارهاي اجتماعي در کشور گسترش
یافتهاني و بسیاري از آنها نیز استارت آپ یـا نوپـا محسـوب مـيشـوني موضـوعي کـه
نشاندهنيه قابلیت باالي این بازار است .بنابراین به نظر ميرسي که توسعه فناوريهـاي
سیار ميتواني تأثیر عمیقي بر توسعه رسانههـاي دیجیتـال داشـته باشـي .در ایـن زمینـه
ميتوان به نقش دولت در بهرهگیري از تجربیات کشورهایي مانني کره جنوبي (کـه بـاال
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رفتن جمعیت مشتاق استفاده از فناوري سیار را تبيیل به فرصتي بزره کرد) و توسـعه
ابزارهاي مرتبط با رسانه دیجیتال اشاره کرد.
دومین پیشران مؤثر در حوزه رسانههاي دیجیتال تغییرات قیمت فنـاوري بـا میـزان
تأثیر  5/1درصي است .نکته جال

توجـه در مـورد ایـن نتیجـه ایـن اسـت کـه چنـین

پیشرانهایي بیشتر عاملي اقتصادي در زمینه فناوري محسوب ميشوني .با توجه به سهم
فناوريهاي مرتبط با رسانههاي دیجیتال در سبي خریي خانوادهها و تالطمهـاي سیاسـي
و اقتصادي کشور ،به نظر ميرسي کـه تغییـرات قیمـت فنـاوري مـيتوانـي تـأثیر قابـل
مالحظهاي بر سایر پیشرانها داشته باشي .بازار در قرن بیست و یکم ،شامل نوآوريهاي
فناورانه متنوعي است که با گذشت زمان شتاب بیشتري یافتهاني .این شـتاب بـه نحـوي
است که حتي گاه شاهي هستیم زمان گردش یا فناوري ،به کمتر از یا سال رسیيه اسـت.
رونيهاي جهاني بهطور کلي ،نشان از فصل جيیي شـیوههـاي قیمـتگـذاري فنـاوري و در
برخي موارد کاهش این قیمت دارني (دیکسیت و همکـاران ،2772 ،صـ

.)219-211

بر اساس گزارش اداره آمار کار ایالت متحيه امریکا ،روني قیمتها طي  72سـال اخیـر،
کاهش قابل توجهي داشته است .البته در این میان یا استثنا وجـود دارد و آن ،عبـارت
از تلویزیون کابلي و ماهوارهاي است که دلیل اصلي افزایش قیمت آن به کمبـود رقابـت
در این حوزه است (روسو  )2779 ،اما این روني جهاني در ایران ،بهگونهاي متفـاوت
است و در مقاطع زماني مختلف بهعنوان عامل بازدارنيه در این عرصـه عمـل مـيکنـي.
چنین موضوعي ميتواني براي مردم در بازههـاي زمـاني مقطعـي کـه شـرایط اقتصـادي
مطلوب نیست ،بهشيت تعیینکننيه باشي .براي مثـال ،در شـرایط فعلـي ،بـا بـاال رفـتن
شيیي نرخ دالر ،بسیاري از فناوريهاي خارجي مرتبط با رسانه دیجیتال بـا محـيودیت
خریي مواجه شيهاني و یا اینکه نمونههاي داخلي جایگزین شيهاني .به نظر ميرسـي بـاال
بود اهمیت این پیشران ،در شرایط اقتصادي و سیاسي متغیر کشور ما توجیهپذیر است.
سومین پیشران مؤثر در حوزه رسانههـاي دیجیتـال ،میـزان نفـوذ اینترنـت در میـان
کاربران با میزان تأثیر  5/9درصي است .میزان نفوذ اینترنت که خود تـابع عـواملي ماننـي
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سرعت ،هزینه و دستگاههاي متصل است ،ميتواني بر کـاربرد رسـانههـاي دیجیتـال در
گستره کشور مؤثر باشي .پيیيه اینترنت که امـروزه نفـوذي جهـاني دارد ،بـهسـرعت در
حال تبيیل شين به بخشـي حیـاتي در زیرسـاخت عملیـاتي زنـيگي افـراد ،مشـاغل و
دولتهاست .رسانههـاي دیجیتـالي متعـيدي ماننـي وبـالههـا ،شـبکههـاي اجتمـاعي،
وبسایتها و  ...بر بستر اینترنـت توسـعه یافتـهانـي (هـوارد و حسـین )2777 ،کـه داراي
کاربردهاي بسیار متنوع و گستردهاي در حوزههاي سالمتي و بهياشت (فیونا سـوانا،)2771 ،
آموزش ،تجارت و سرگرمي هستني (مرکز رسانه دیجیتال .)2771 ،7درواقـع شـایي یکـي از
دالیل توسعه عمومي کاربرد رسانههاي دیجیتال در سالهاي اخیر در کشـور ،بـه بهبـود
همین پیشران بازگردد .امروزه شاهي روني رو به رشي گسترش تعـياد کـاربران اینترنـت
در جهان هستیم (استاتیستا .)2772 ،2در ایران نیز برخي استانهـا بـه نفـوذ صـيدرصـي
اینترنت رسیيهاني و متوسط کشوري نیز از  27درصي عبور کرده است .این در حالي است
که در زمینه سرعت اینترنت ،هنوز نیاز به توسعه بیشتر احساس ميشود .به نظر مـيرسـي
که ابعاد سیاستگذاري و کاربردي این پيیيه بایي مورد توجه دستانـيرکاران قـرار گیـرد
زیرا این پیشران عالوه بر آنکـه متـأثر از تحـوالت داخلـي اسـت (تحـت تـأثیر سیاسـت
گروههاي ذینفع گوناگون قرار دارد) بر اساس تغییرات جهاني نیز پیش ميرود.
پيشنهادهاي پژوهش

پيشنهادهايحوزهفناوريهايسيار 

طبق نتایج ماتریس تأثیر پیشرانهاي کلیيي (جـيول  ،)7یکـي از تـأثیرات قابـل توجـه
پیشران فناوريهاي سیار بر پیشران نفوذ اینترنت در کشور است .وابستگي بیشـتر مـردم
به دستگاههاي سیار و کاهش نسبت استفاده از دستگاههـاي ثابـت در کشـور نیـز مؤیـي
ضرورت توجه به نفوذ اینترنت است .بـه نظـر مـيرسـي دولـت مـيتوانـي بـا توسـعه
اپلیکیشن هاي تحت موبایل ،ارائه خيمات دولت الکترونیا و تقویت تجارت سـیار بـه
بهرهگیري از فرصتهاي ایجاد شيه از این پیشران کما کني.
2. Statista

1. The centre for digital media
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یکي از مهم ترین ابعاد توسعه فناوري سیار ،دسترسي به دستگاههاي هوشمني اسـت.
این دستگاهها بیشترین تطابق را با استفاده از رسانههاي دیجیتالي پیشرو دارني و با توجه
به پیشرفتهاي لحظهاي فناورانه ،استفاده از رسانهها ،به دسترسي مردم بـه آنهـا وابسـته
شيه است .به سیاستگذاران و ميیران اجرایي توصیه ميشود که بـا سیاسـتگذاري ،رفـع
انحصار و رقابت پذیر ساختن بازار ،امکان دسترسي افراد بیشتري به ایـن فنـاوريهـا را
فراهم کنني .این امر بویژه در مناطق روستایي و شـهرهاي کوچـا مـيتوانـي منجـر بـه
افزایش ضری

نفوذ رسانههاي دیجیتال شود.

پيشنهادهايحوزهتغييراتقيمتفناوري 
طبق نتایج ماتریس تأثیر پیشرانهاي کلیيي (جـيول  ،)7یکـي از تـأثیرات قابـل توجـه
پیشران تغییرات قیمت فناوري در ایران بر فناوريهاي سبز است .در صورتي که قیمـت
فناوري مرتبط با رسانه هاي دیجیتال کاهش یابي ،مردم رغبت بیشـتري بـه رویکردهـاي
هماهنگ با محیط زیست (که در شرایط فعلي به نسبت پرهزینه است) خواهنـي داشـت.
بنــابراین اقبــال بــه اســتفاده از مــواردي همچــون روزنامــههــاي اینترنتــي ،کتــابهــاي
الکترونیکي ،تلویزیونهاي دیجیتال و مانني آن ،افزایش ميیابي .بر این اساس الزم اسـت
که سیاستگذاريهاي مرتبط با کاهش قیمت فناوري تقویت شوني.
طبق نتایج ماتریس تأثیر پیشرانهاي کلیيي (جيول  ،)7یکي دیگر از تـأثیرات قابـل
توجه پیشران تغییرات قیمت فناوري ،فـراهم آوردن امکـان خریـي فنـاوريهـاي فلـش
است .این فناوريها شامل مراکز داده فلش هستني .مراکز ذخیرههـاي فلـش بـر اسـاس
گزارشها ،بهزودي به طور گسترده جایگزین دیتاسنترهاي بزره خواهني شي و از همین
رو ،بر توسعه محتواي دیجیتال رسانه ها مؤثر خواهني بود .در این میـان ،ضـرورت دارد
که به دغيغههایي همچون امنیت آنها بیشتر پرداخته شود.
پيشنهادهايحوزهميزاننفوذاينترنت 
طبق نتایج ماتریس تأثیر پیشرانهاي کلیيي (جيول  ،)7یکي از نتایج قابـل توجـه تـأثیر
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نفوذ اینترنت بر دنیاي مجازي است .با توجه به گسترش دنیاي مجازي مناس

است که

دولت بهمنظور توسعه کس وکار الزمههاي تبادالت مالي ،ماننـي حمایـت از بانکـياري
اینترنتي و پول مجازي را در دنیاي مجازي فراهم کني.
طبق نتایج ماتریس تأثیر پیشرانهاي کلیيي (جيول  ،)7یکـي از نتـایج قابـل توجـه
تأثیر نفوذ اینترنت بر پاسخگویي آنالین به نیازهاست .بهعبارت دیگر ،هـرچـه اینترنـت
توسعه بیشتري یابي ،استفاده از رایانشهاي نویني مانني رایـانش ابـري توسـعه خواهنـي
یافت .این امر بهنوبه خود ،موج

ميشود تا دادههاي بیشتري (براي مثـال ویـيیوها) و

همچنین بخش زیادي از نرمافزارهاي توسعهدهنيه رسانهها در فضاي ابري قـرار گیرنـي
) .(SAASبنابراین ،الزم است فضاهاي ذخیرهسازي ابري بیشتري در کشور توسعه یابـي
و سیاستگذاريها براي گسترش رسانههاي دیجیتالي در فضاي ابري مينظر قـرار گیـرد.
شــایان ذکــر اســت کــه کنتــرل و حکمرانــي در ایــن فضــا ،دشــوارتر اســت و نیــاز بــه
سیاستهاي فني و ارشادي مخت

خود دارد.
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