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 مقدمه

ـ  با آن، هاي مرتبط دنیاي فناوري و حوزه دچـار   ،ا گـذر از عصـر آنـالوه بـه دیجیتـال     ب

 رسـانه  حـوزه هاي متـأثر از ایـن تحـوالت،     یکي از حوزه اي شيه است. تحوالت عميه

 تـر شـين بسـترهاي تجهیزاتـي     به پیشرفته صرفاً در حوزه رسانه يفناور تغییرات .ستا

هـا،   اي از رسـانه  مجموعـه  تا جـایي کـه   فراتر رفته هم آنمحيود نشيه، بلکه از  ها رسانه

(. 55، ص 2777، 3و اسـمیت  2پيیي آميه اسـت )چـن   7هاي دیجیتال تحت عنوان رسانه

اي مـردم را بـه خـود     سـانه هاي دیجیتال امروزه بخش بزرگـي از سـبي مصـر  ر    رسانه

هـاي داخلـي و جهـاني، مؤیـي مصـر  گسـترده        اني. آمارهـا و گـزارش   اختصاص داده

ها حاکي  خصوص در کشور ایران است. گزارش هاي مجازي از سوي مخاطبان، به رسانه

هاي مجازي، نرخ باالي استفاده کاربران ایرانـي   از میزان عضویت باالي ایرانیان در شبکه

هـاي   آور تعـياد گوشـي   در حوزه کشـورهاي خاورمیانـه و افـزایش سرسـام     از اینترنت

رسـي بایـي در    (. نکته مهمي که به نظـر مـي  2772، 1هوشمني است )آمار جهاني اینترنت

هاي دیجیتال که خود زاییـيه تغییـرات    کانون توجه قرار گیرد، این است که حوزه رسانه

کاربران در داخل کشور قرار گرفته اسـت   آور محیطي بوده و مورد استفاده انبوه  سرسام

از تغییرات محیطي مصون نخواهي ماني. بر این اساس، بایي به دنبال امکاني براي آگاهي 

ویـژه در افـق آینـيه بـود.      آور در حـوزه رسـانه دیجیتـال، بـه     یافتن از تغییرات سرسـام 

بـا وجـود   زد. تواني ایـن امکـان را بـراي مـا فـراهم سـا       نگاري دانشي است که مي آینيه

شناسي  پژوهي فرهنگي، متأسفانه حوزه مطالعاتي آینيه هاي متعيد در حوزه آینيه پژوهش

هاي دیجیتال کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در حالي که داشـتن چنـین تصـویري،     رسانه

(. هـي   7351 اي کشور است )مظاهري و کافي، هاي کالن رسانه شرط اول تيوین سیاست

هاي دیجیتال را در  هاي مؤثر بر آینيه رسانه ین است که در ابتيا، پیشرانپژوهش حاضر ا

  هـا بپـردازد   ساله شناسایي کني و در ادامه، به تعیین ضری  تأثیر این پیشران یا افق پنج

                                                      

1. digital media        2. Chen       3. Smith 

4. Internet world stats 
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بـر   مـؤثر هـاي   انـي از اینکـه پیشـران     هاي اصلي ایـن پـژوهش عبـارت    بنابراین، پرسش

بـه   هرکـيام هـا   ل آینيه چـه هسـتنيو و ایـن پیشـران    هاي دیجیتال در افق پنج سا رسانه

ها و تحلیل  شناخت این پیشرانني. رگذاریتأث تالیجیدهاي  تفکیا، به چه میزان بر رسانه

هـاي   حـل  جاي تمرکز بـر راه  کني تا سیاستگذاري در این حوزه، به تأثیرات آنها کما مي

شيه،   هاي شناسایي نابع در حوزههاي اصلي تکیه کني و با تمرکز م انگارانه، بر ریشه ساده

ها و نظـارت بـر آنهـا     عالوه، شناسایي این پیشران تري اتخاذ شود. به تصمیمات اثربخش

منـي   ریـزي، سـامانيهي و نظـام    تواني بر تيوین سناریوها، راهبردها، راهکارها، برنامـه  مي

 هاي حوزه رسانه دیجیتال تأثیرگذار باشي. کردن فعالیت

 پيشينه پژوهش

پژوهانه، ضمن بررسي احتماالت  آینيه ( در پژوهشي، با رویکرد7351اهري و کافي )مظ

آینيه در خصوص رسانه و ارتباط آن با دولت، سه سـناریو را شـامل رقابـت بـازیگران     

اي  مراتبي و جامعه شبکه اي سلسله دولتي و غیردولتي براي تسلط بر رسانه، جامعه شبکه

تيوین »( نیز در پژوهش خود با عنوان 7353و همکاران ) عسکري علياني.  باز بیان کرده

به ذکـر رونـيهاي مـؤثر بـر     « هاي محتمل و مطلوب رسانه ملي در فضاي اینترنت آینيه

اني و مـواردي ماننـي جـایگزیني تبلیغـات اینترنتـي بـا        آینيه سازمان صياوسیما پرداخته

اي در فضـاي   حرفـه  رقابت غیـر اي در تقابل با  تبلیغات رادیو و تلویزیوني، رقابت حرفه

محـور و شـبکه ملـي     هاي اینترنـت  محور و رسانه هاي رادیو ـ تلویزیون  اینترنت، رسانه

 اني. اطالعات را شناسایي کرده

بنـيي رونـيهاي    ( بـه شناسـایي و طبقـه   7351نژاد کاشاني و نصراللهي کاسـماني )  حسن

هـا و اسـتانياردها    تحـوزه، شـامل زیرسـاخ    1گذاري عمـومي فضـاي مجـازي در     سیاست

)استانياردهاي وب، رایانش ابري، اینترنت اشـیا(، امنیـت )امنیـت سـایبري، جـرم سـایبري،       

هـا(،   حفاظت از اطالعات حساس(، حقـوق انسـاني )حـریم خصوصـي و حفاظـت از داده     

قانوني )نام تجاري و حق نشر(، اقتصادي )پول الکترونیا و تجارت الکترونیـا( و توسـعه   
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( در پـژوهش دیگـري، بـا عنـوان     7353تـوالیي ) . انـي  اینترنـت( اقـيام کـرده    )دسترسي بـه 

 بـا  شـين  جهاني تکنولوژیا فرایني ایران در مجازي فضاي خيمات رونيهاي پژوهي، آینيه»

 ملـي  مرکز را مشتمل بر تشکیل مجازي فضاي خيمات بر آینيه مؤثر   رونيهاي«دلفي روش

ــران، مجــازي فضــاي ــرات ای ــه جتمــاعيا و فرهنگــي تغیی ــارگیري در ب ــت، رشــي ک  اینترن

 از خـيمات  اسـتفاده  سـهولت  ارتباطي، اطالعاتي و نوین ابزارهاي و فناوري هاي زیرساخت

 مجازي شناسایي کرده است. فضاي خيمات کم به نسبت هزینه مجازي و فضاي

 بـا  متناسـ   تنظیمـي  راهبردهـاي  بررسـي » ( در پژوهش خود با عنوان7359اسمعیلیان )

رقـابتي   پیشران کلیيي را مشتمل بر میزان   سه«صوتي ـ تصویري  هاي رسانه بيیل هاي آینيه

 هـاي  رسانه رویکرد محتوایي باني وسیع و فضاي رقابتي شين میزان برودکست، شين فضاي

طراحي فضاي سـناریوي  »( در پژوهشي با عنوان 7357است. موسویان ) آینيه شناسایي کرده

  دو عيم قطعیت امنیت و زیرسـاخت مناسـ  را   «ط با جنگ نرمهاي اجتماعي در ارتبا شبکه

 ها در این حوزه شناسایي کرده است. ترین عيم قطعیت عنوان با اهمیت به

نگاري فنـاوري ارتباطـات    آینيه»( در پژوهش خود با عنوان 7351علي و همکاران )

نگـاري   نـيه آی»( در پژوهش خود با عنوان 7351و شماعي و همکاران )« 7171در ایران 

هـاي دلفـي و سـناریونگاري، بـه      با اسـتفاده از روش « 7171فناوري اطالعات در ایران 

انـي. عمرانـي و همکـاران     تيوین سناریوهاي ارتباطات و اطالعات در ایران اقيام کـرده 

اطالعـات   يفناور يها توسعه زیرساخت ينگار آینيه»( نیز در پژوهشي با عنوان 7351)

ـ با تأک يمجاز يفضا در کشور و ارتباطات  27پـس از شناسـایي   « بـر روش سـناریو   يی

هاي فنـاوري اطالعـات و    پیشران کلیيي  چهار سناریو را تحت عناوین آموزش مهارت

هـاي ارتبـاطي و بسـتر     ارتباطات، پژوهش و توسعه و تأمین فناوري  تقویت زیرساخت

ــررات و ای     ــوانین و مق ــر ق ــي ب ــي  تأکی ــش خصوص ــه بخ ــه ب ــي و توج ــاد دسترس ج

هـا تـيوین    اي و تقویـت امنیـت و ایمنـي زیرسـاخت     هاي نهادي و مؤسسـه  زیرساخت

بـه پیـيایش   « آینيه فناوري اطالعـات »( در مقاله خود با عنوان 7325اني. حجازي ) کرده

هاي  هاي تلفن هوشمني، اینترنت پهن باني، رایانه سیم، گوشي هاي نوین بي موارد فناوري
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ني. این پژوهشـگر همچنـین بـه نقـل از انيیشـکيه حـال و       ک اي و نوري اشاره مي شبکه

انـي مشـتمل بـر     شناسـایي شـيه   2717هاي کلیيي که تا افق زماني  آینيه، به ذکر پیشران

زیست و کـامپیوتر دي   هاي مجازي، فناوري اطالعات دوستيار محیط ها، پول امنیت داده

 پردازد. اِن اِي مي

تر  هاي دیجیتال )در معناي وسیع هاي رسانه هاي خارجي مرتبط با پیشران در پژوهش

توان به نظر خبرگان برجسته این حوزه اشاره کرد کـه بـه درخواسـت     پژوهي(، مي آینيه

تـوان   کنني. ازجملـه مـي   طور ساالنه منعکس مي نشریات تخصصي، آینيه این حوزه را به

ــر رز  ــه نظ ــوفر 7ب ــت2771) 2و آرت ــس2771) 1(، ري2771) 3(، مچ ( و 2771) 9(، وال

پـژوه معتبـر نیـز     هـاي آینـيه   هاي شرکت ( اشاره کرد. برخي از گزارش2779) 1آمبرشت

هـر سـال    1ها باشـي. بـراي مثـال، شـرکت گـارتنر      تواني بستري براي بررسي پیشران مي

کنـي کـه    هاي فناوري جهاني ارائه مي عنوان پیشران رونيهاي در حال ظهور فناورانه را به

هـاي مـؤثر بـر     تواني ارزیابي دقیقي از پیشران رفته است و ميگارتنر نام گ 2چرخه هایپ

انـي تـا    ها مانني سیسکو نیز سعي کـرده  (. سایر شرکت2772، 5رسانه دیجیتال باشي )پانتا

بینانه و بيبینانه، به شکل سناریو ترسـیم کننـي    ها را از دو جنبه خوش فضاي آینيه رسانه

 (.2773و همکاران،  77)ایزدبسکي

پژوهشـي و   هـاي متعـيدي در زمینـه آینـيه     شود، پـژوهش  ه که مالحظه ميگون همان

هایي ماننـي   اني که بر حوزه ها صورت گرفته هاي کلیيي در حوزه رسانه شناسایي پیشران

(، رسانه 7353و توالیي،  7351نژاد کاشاني و نصراللهي کاسماني،  فضاي مجازي )حسن

هـاي   (، زیرسـاخت 7353مکـاران،  عسـکري و ه  علـي و  7351مظاهري و کـافي،  ملي )

  7351  شـماعي و همکـاران،   7351فناوري اطالعات و ارتباطـات )علـي و همکـاران،    

هـاي   ( یا یا بخش انفرادي از زیرمجموعه7325و حجازي،  7351عمراني و همکاران، 
                                                      

1. Rose       2. Arthofer        3. Matchett 

4. Re         5. Walls          6. Armbrecht 

7. Gartner     8. Hype Cycle     9. Panetta 

10. Izdebski 

https://www.weforum.org/agenda/authors/donald-armbrecht
https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle
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هـاي   ( و رسـانه 7357هـاي اجتمـاعي )موسـویان،     هاي دیجیتال مانني شبکه حوزه رسانه

اني و بر این اساس، با هي  پژوهش  ( متمرکز بوده7359ري )اسمعیلیان، صوتي ـ تصوی 

هـاي دیجیتـال و تعیـین     هاي مؤثر بر آینـيه رسـانه   پیشرانحاضر که عبارت از شناسایي 

 هاست، متفاوت هستني. ضری  تأثیر این پیشران

 نظري پژوهش چارچوب

هايديجيتالرسانه

تبـادل یـا انتشـار محتـوا در آنهـا تنهـا بـه کمـا          کـه هایي هستني  دیجیتال رسانه هاي رسانه
(. 7359 است )وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي، دیجیتال میسر  پردازشگرابزارهاي مجهز به 

نوعي حامل یا پیـام باشـي و از ابـزار دیجیتـال      اي که به در یا تعریف کلي، هر وسیله
هـاي   ري اطالعات و رسانهشود )مرکز توسعه فناو استفاده کني، رسانه دیجیتال نامیيه مي

هاي دیجیتال که امروزه بخش بزرگـي از سـبي مصـر      (. رسانه79، ص 7352دیجیتال، 
فردي دارنـي و همـین    هاي منحصربه اني  ویژگي اي مردم را به خود اختصاص داده رسانه

هاي سنتي و گسترش روزافزون آنهـا شـيه    ها از رسانه موضوع، منجر به تمایز این رسانه
ها مربوط به مخاط  اسـت )شـریفي و    ترین وجوه تمایز این رسانه کي از اصلياست. ی

هاي دیجیتال، با عنـوان   توان از دو کارکرد مهم رسانه (. در این زمینه، مي7351جواهري، 
پذیري به معناي فـراهم شـين امکـان     سازي نام برد. مشارکت پذیري و شخصي مشارکت

عـالوه،   اي و نیز تولیي محتواست. بـه  اوري رسانهشرکت کاربران در فراینيهاي توسعه فن
تواني رسـانه   سازي دارني  به این معنا که هر کاربر مي هاي دیجیتال قابلیت شخصي رسانه

هاي گونـاگون دیجیتـالي    خاص خود را داشته باشي و محتواي مورد نظر خود را با قال 
را بـراي کاربردهـاي مـورد    هاي دیجیتال  تولیي و منتشر سازد یا محیط و محتواي رسانه

 (.772، ص 7352سازي کني )بابائي،  نظر خود شخصي

هايديجيتالهايرسانهپيشران

اي را نیروهـاي پیشـران    هـاي تأثیرگـذار در هـر پيیـيه     کنش عوامل و مؤلفـه  نحوه برهم
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اي از  هـا مجموعـه   (. پیشـران 7551، 7درهـایجن   کننـي )ون  موجود در محیط تعیـین مـي  

هاي مختلـف   صورت جهاني یا محلي بر آینيه دهنيه به آینيه هستني که به نیروهاي شکل

(. در ایـن  7351دعـوتي و نصـراللهي،    دهني )البرزي گذارني و آینيه را شکل مي تأثیر مي

هـا و   بـا اسـتفاده از روش پـویش محیطـي و بـا کمـا مطالعـه اسـناد، گـزارش         بخش 

هـاي دیجیتـال،    ر بر حـوزه رسـانه  پیشران کلیيي اثرگذا 72گرفته   هاي صورت پژوهش

مشتمل بر دنیاي هوشمني، کالن داده، ابزارهاي پیشرو، فنـاوري فلـش، دنیـاي مجـازي،     

نیازها، میـزان نفـوذ اینترنـت در میـان کـاربران،       به آنالین هاي سیار، پاسخگویي فناوري

 ني.ا امنیت اطالعات، فناوري سبز، تغییرات قیمت فناوري و سایر علوم شناسایي شيه

هاست که از آن  این پیشران مشتمل بر مجموعه گوناگوني از فناوريدنیاي هوشمني: 

بـه   2اشـاره کـرد. وب معنـایي    افـزوده  واقعیـت  و 2وب معنـایي،  وبتوان به  جمله مي

هـا نیـز    سـازد کـه ماشـین    محیطي را فراهم مي بخشي و محتواي معنادار وب ساختار مي

و همکـاران،   3اني، درک و پردازش کنني )برنِـرز  رور کردهها آنچه را م بتوانني مانني انسان

 نگارشي و شناختي جامعه فناورانه، ابعاد در وب تکامل از عبارت 2وب (.31، ص 2777

 ،1اسـبیهي ) دهـي  مـي  تغییـر  محتـوا  تولیيکننيه به کننيه مصر  از را کاربر نقش است که

 امکـان  کـاربر  بـه  کـه  سـت ا مجازي واقعیت نیز نوعي 9افزوده واقعیت (.32 ص ،2775

 ببینـي  انـي  شـيه  ترکی  واقعي دنیاي با که مجازي اشیاي کنار در را واقعي دنیاي دهي مي

تواني با بهبـود ترجمـه ماشـیني در     وب معنایي مي (.31 ، ص2777 همکاران، و 1آزوما)

اي دیجیتـالي کـه در    گیري هرچه بیشتر کـاربران از محتـواي رسـانه    فضاي وب، به بهره

هـایي غیـر از زبـان مـادري هسـتني، کمـا کنـي         شود و بـه زبـان   ها ارائه مي ایتس وب

تـر   موج  اجتمـاعي  2(. وب2772، 5و رسي 2و دي لوریو 2772و همکاران،  1)موسالم

هـاي   هـا و شـبکه   هـا، بـاله   شين فضاي رسانه شيه و از طریق ابزارهایي ماننـي ویکـي  
                                                      

1. Van Der Heijden        2. semantic web         3. Berners 

4. Sbihi                5. Augmented reality (AR) 6. Azuma 

7. Moussallem           8. Di Iorio             9. Rossi 
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(. واقعیـت افـزوده نیـز    2771، 7ست )لهاواجتماعي ماهیت رسانه دیجیتال را تغییر داده ا

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

 (.2772خواهي شي )احميوني و همکاران، 

هاي با حجم باال و سرعت بـاال ، متنـوع    : این پیشران عبارت است از داده2کالن داده

نامـه   تر نیاز دارني )واژه تر و گران ش اطالعات نوآورانهو گوناگون که به فراینيهاي پرداز

هاي مـيیریت   پیشران مشتمل بر مجموعه فناورياین . (2772، 3فناوري اطالعات گارتنر

گـذاري و تحلیـل    آوري، جستجو، به اشتراک سازي، جمع هاي عظیم است که ذخیره داده

( بر تـأثیر زیرسـاخت کـالن    2772و همکاران ) 1کاستیلیوندهي.  ها را انجام مي این داده

هاي  ( نقش تحلیل2775و همکاران ) 9اني و خیمنز هاي فرهنگي تأکیي کرده داده بر رسانه

 اني. هاي دیجیتال مورد بررسي قرار داده کالن داده را در موفقیت رسانه

هاي نوین براي  این پیشران مشتمل بر ابزارهایي است که از فناوريابزارهاي پیشرو: 

و فناوري سنسـور   1توان به اینترنت اشیا کنني  ازجمله مي عملکرد خود استفاده مي بهبود

فـرد   که در آن، هر شيء شناسه منحصـربه  اي است اشیا به معناي شبکهاینترنت اشاره کرد. 

(. 5 ، ص2779، 1مخـابرات  المللـي  بین پردازد )اتحادیه دارد و با سایر اشیا به تبادل داده مي

گـر   هاي تحلیل هاي گوناگون از اشیا، بر اهمیت رسانه تواني با ایجاد داده ياینترنت اشیا م

اي از اینترنت اشیا با عنوان اینترنت اشـیاي   ها بیفزایي. همچنین گونه و نمایشگر این داده

2اجتماعي
هاي اجتمـاعي(   تواني در تحلیل عالیق اجتماعي افراد )براي مثال در شبکه مي 

اي  وسـیله  77(. فنـاوري سنسـور  2772و همکـاران،   5د )آتـزوري مورد استفاده قرار گیـر 

هاي فیزیکي را کشـف، حـس یـا ارزیـابي کنـي و       تواني محرک الکترونیکي است که مي

هـاي   تـري بـراي رسـانه    هاي متنوع کني تا داده نسبت به آن پاسخ دهي. این امر کما مي

                                                      

1. Lahav       2. Big Data        3. Gartner IT Glossary 

4. Castiglione    5. Jimenez         6. internet of things 

7. International Telecommunication Union 
8. Social Internet of Things (SIoT)     9. Atzori 
10. sensor technologies 



 11 هاي ديجيتال ... بندي نيروهاي پيشران مؤثر بر وضعيت آينده رسانه شناسايی و رتبه

 

 شود )اتحادیه اي دیجیتال ميه دیجیتال فراهم آیي و به این ترتی ، منجر به توسعه رسانه

 (.27، ص 2779مخابرات،  المللي بین
هـاي   و دسـتگاه  2ها مشتمل بر مراکز داده فلش اي از فناوري : مجموعه7فناوري فلش

ها را بـه شـکل قابـل حمـل بـراي مـا فـراهم         پوشیيني است که قابلیت دستیابي به داده
سـازي بـه سـمت     ردهـاي ذخیـره  هاي انجام شيه حـاکي از تغییـر راهب   پیمایش کنني. مي

اي  ( که منجر بـه تحـوالت گسـترده   2771و والس،  2771سازي فلش است )ري،  ذخیره
(. 2772و همکـاران،   3شود )کانـگ  سازي ویيیوها در حوزه رسانه دیجیتال مي در ذخیره
هایي هستني کـه بـر روي لبـاس یـا بـين قـرار        عبارت از فناوري 1هاي پوشیيني دستگاه
هاي دیجیتال متصل شوني یا حتي خود نقش یا رسانه را  توانني به رسانه ميگیرني و  مي

 .(29، ص 2771، 9ایفا کنني )رینگانز

ها مشتمل بر واقعیت مجـازي و پـول مجـازي     اي از فناوري : مجموعه1دنیاي مجازي

کني تا دنیاي مجازي را در کنار دنیاي فیزیکـي ایجـاد کنـي و     است که به کاربر کما مي

افزاري و رابط اسـت   افزاري، نرم مشتمل بر فناوري سخت 1مجازيواقعیت دهي.  توسعه

شـيه را   سـازي  بعـيي شـبیه   هاي خاص یا محیط سـه  سازد تا جنبه که کاربر را قادر مي

(. واقعیـت مجـازي ماهیـت بسـیاري از     7، ص 7551، 5و چـاتِلییرر  2تجربه کنـي )سـیيِل  

و  77اي را دستخوش تغییر کـرده اسـت )پـارک    هاي رایانه هاي دیجیتال مانني بازي رسانه

تـرین نمونـه آن اسـت      اولـین و موفـق   72کوین که بیت 77ول مجازيپ(. 2772همکاران، 

هـاي دیجیتـال را سـهولت بخشـي      ها استفاده از رسانه تواني با تسهیل فرایني پرداخت مي

 (.717، ص 7351پور و همکاران،  )سلیماني

 هـاي  سیم تحت عنوان فناوري فناوري بي و 73هوشمني هاي هاي سیار: دستگاه فناوري
هـاي   ها نشان داده است که هرچه استفاده از دستگاه پژوهششوني.  بنيي مي طبقه 71سیار

                                                      

1. flash technology        2. flash data center       3. Kang 

4. wearable device        5. Rheingans           6. virtual world 

7. virtual reality          8. Seidel              9. Chatelier 
10. Park                11. virtual currency       12. Bitcoin 
13. explosion of smart devices                    14. mobile technology 
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یابنـي   هاي دیجیتال کـاربرد بیشـتري مـي    هاي تسهیم رسانه هوشمني تقویت شود، سیستم
 بـر  2سـیم  بي هاي ه فناوري(. برخي از پژوهشگران اعتقاد دارني ک2771و همکاران،  7)لو
(  شـيت  2775، 1و بانتیمـارودیس  3هستني )کسـیاولو  اثرگذار دیجیتال رسانه انياز چشم

هاي دیجیتال به حـيي اسـت کـه برخـي، آینـيه اقتصـادي        ها بر رسانه تأثیر این فناوري
 (.2772، 9دانني )تیس سیم مي هاي بي هاي دیجیتال را مبتني بر فناوري رسانه

اشـاره   1هایي مانني رایـانش ابـري   نیازها: این پیشران به فناوري به نالینآ پاسخگویي

این فضا امکـان ذخیـره،    سازني. دارد که نیازهاي متفاوت رایانشي کاربران را برطر  مي

هـاي دیجیتـال را فـراهم     گذاري مقادیر زیـادي از محتـواي رسـانه    ميیریت و به اشتراک

 (.2772و همکاران،  1کني )اعظم مي

شـناختي   بیو و علوم نانو، هاي میان فناوري یر علوم: این پیشران مشتمل بر همگرایيسا

اي را در مجلـه   مقالـه  2771به همراه همکاران خود در سال  2انيیشمنيي به نام نتِررراست. 

سـازي   بـراي اسـتفاده در ذخیـره    77به چاپ رساني که در آن، به ظرفیت اتم هولمیم 5نیچر

هـا نیـز روشـي     بـراي آرشـیو کـردن داده    77استفاده از دي اِن اِي .بوداطالعات اشاره شيه 

 مخـازن اسـناد   شـين تـر   کوچـا  منجر به ،ها ي این ایيهساز يتجارجيیي و جذاب است. 

 (.131، ص 2771و همکاران،  72خواهي شي )بُرنهالت ي و دیجیتاليکیالکترون

 امـروزه نفـوذي جهـاني دارد،   پيیيه اینترنت که میزان نفوذ اینترنت در میان کاربران: 

 افـراد،  زنـيگي  عملیـاتي  زیرساخت در حیاتي بخشي  به شين تبيیل حال در سرعت به

اني کـه   هاي دیجیتالي متعيدي بر بستر اینترنت توسعه یافته رسانه .هاست دولت و مشاغل

هـا و ... اشـاره کـرد     سـایت  هاي اجتمـاعي، وب  ها، شبکه توان به وباله جمله آنها مي از

هاي دیجیتال تحت وب، کاربردهـاي بسـیار متنـوع و     (. رسانه2777و حسین،  73)هوارد
                                                      

1. Lo           2. Wireless          3. Cossiavelou 

4. Bantimaroudis  5. Teece           6. cloud computing 

7. Aazam        8. Natterer          9. Nature 

10. Holmium     11. DNA           12. Bornholt 

13. Howard 
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هاي تحـت وب در توسـعه سـوادآموزي     اي دارني. براي مثال، در انيونزي رسانه گسترده

بر اساس گزارش آمار جهاني اینترنت کـه  (. 2771، 7زنان نقش اساسي دارني )فیونا سوانا

 در منطقه خاورمیانه پرداختـه اسـت  ایــران    2772در سال  به بیان آمار کاربران اینترنت

 جـاي داده اسـت   خــود  در را خاورمیانـه  اینترنــت  کننـيگان  اســتفاده  از درصي 9/32

 (.2772)آمار جهاني اینترنت، 

هاي بازیابي داده و مقابلـه بـا    ها مانني فناوري اي از فناوري امنیت اطالعات: مجموعه

هـا   پـژوهش  پشتیبان امنیت اطالعات و محرمانگي داده هستني. شود که بالیا را شامل مي

نشان داده است کـه یکـي از رونـيهاي آینـيه مـرتبط بـا کاربردهـاي فضـاي ابـري در          

هـا از طریـق بازیـابي آنهـا در فضـاي       هاي رسانه سازي و در دسترس بودن داده یکپارچه

کـار   سازي بـه  اي ذخیره(. اگرچه فضاهاي ابري که بر2772و همکاران،  2ابري است )تن

 نیـ هـا در ا  از داده بانیپشـت  يهـا  گرفتن نسخه يبر رو بایيهنوز روني، ایمن هستني   مي

 (.2771، 3کرد )کاستاگنافضا کار 
که هي  اصلي آنها کاهش تغییرات اکوسیستمي است  سبز هاي فناوري سبز: فناوري

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

هـاي   (. امروزه شاهي تأثیرات این پیشران بر حـوزه رسـانه  2992، ص 2771و همکاران، 
هـایي   شـبکه  1هاي اجتماعي سبز هاي اجتماعي هستیم. شبکه خصوص شبکه دیجیتال، به

ز طریق آنها اقيامات آگاهانه و مثبت محیط زیستي خود را براي ترویج هستني که افراد ا
 گذارني. رفتارهاي پایيار به اشتراک مي

هـاي دیجیتـال    هاي اخیر در فناوري اطالعـات و رسـانه   پیشرفت تغییرات قیمت فناوري:

گـذاري فنـاوري    هاي قیمت )براي مثال، افزایش محصوالت دیجیتال( فصل جيیيي از گزینه

(. اداره آمـار کـار   219-211، صـ   2772و همکـاران،   2فراهم کرده اسـت )دیکسـیت  را 

                                                      

1. Fiona Suwana       2. Tan       3. Castagna 

4. Singer            5. Gott       6. Ismaniza 

7. Green Apes        8. Dixit 
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ایالت متحيه امریکا قیمت طبقات مختلف محصوالت فناورانه را در طول زمان گـزارش  

دهـي  البتـه    ها، کاهشي قابل توجه را نشان مي سال اخیر روني قیمت 72کرده است  طي 

اي که دلیل اصلي افـزایش قیمـت در آن، کمبـود     هدر این میان، تلویزیون کابلي و ماهوار

 (.2779، 7رقابت در این صنعت است، استثناست )روسو 

 اثـر  دیجیتـال  رسـانه  حـوزه  بـر  متعـيدي  هـاي  گونه که مشاهيه شـي، پیشـران   همان

بـا توجـه بـه     .انـي  خـورده  گـره  یکـيیگر  بـا  انکاري غیرقابل  طرز به البته که گذارني مي

پیشران کلیيي، تحت  72ها تالش شيه است تا همه آنها در قال   گستردگي این پیشران

 مجازي، امنیت فلش، دنیاي پیشرو، فناوري داده، ابزارهاي هوشمني، کالن عناوین دنیاي

 فناوري، میـزان  قیمت نیازها، تغییرات به آنالین سیار، پاسخگویي هاي اطالعات، فناوري

 بنيي شوني. دسته علوم سبز و سایر هاي اینترنت، فناوري نفوذ

 شناسی پژوهش روش

در پژوهش پیشرو، از ابزارهاي پویش محیطي و تحلیل اثرات متقابل استفاده شـيه اسـت. در   
تغییـرات از ابـزار    مسـب   هاي کلیـيي(  خـارجـي )پیشران نیروهاي درک منظور گام اول  به

ت اسـت کـه   محیطي ابزاري بـراي فهـم و تفسـیر تغییـرا     پویش محیطي استفاده شي. پویش
اعـالم   ،در حـال رخ دادن هسـتني   طیکه در محـ  يمهم راتییرا در خصوص تغ هیهشيار اول

(. در این پژوهش، با استفاده از روش پـویش محیطـي،   2777و همکاران،  2)گاویگان کني يم
هاي کلیيي مرتبط با حوزه رسـانه دیجیتـال در    پیشران»به دنبال پاسخگویي به پرسش اصلي 

رونـيهاي   ایم. براي پاسخگویي به این پرسـش و آشکارسـازي   بوده «اني چیستساله  افق پنج
هـاي   ها و گزارش نامه مرور مقاالت، پایان به دهني، محیطي که در حوزه رسانه دیجیتال رخ مي

پیشـران کلیـيي تأثیرگـذار بـر حـوزه       72موجود در این زمینه پرداختیم و بـه ایـن ترتیـ ،    
هاي کلیيي حوزه رسانه دیجیتـال   يني. پس از احصاي پیشرانهاي دیجیتال استخراج ش رسانه

ها اسـتفاده شـي. تحلیـل اثـر      از روش تحلیل اثر متقابل براي شناسایي میزان تأثیر این پیشران
ــه   ــل اســت. در ایــن روش، ب ــط متقاب ــراي تشــخی  رواب ــل روشــي ب ــط متقاب  جــاي رواب

                                                      

1. Rosoff       2. Gavigan 
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حاضـر، بـا اسـتفاده از روش    شـوني. در پـژوهش    معلولي، روابط متقابل تحلیل مـي  -علت  
هاي کلیيي مـرتبط   میزان تأثیر پیشران»تحلیل اثر متقابل به دنبال پاسخگویي به پرسش اصلي 

ایم. با استفاده از این روش، نقـش یـا پیشـران     بوده «با حوزه رسانه دیجیتال چه میزان است
که نقش معنـادارتري   هایي شود تا آن دسته از پیشران ها مشخ  مي در ارتباط با سایر پیشران
 72کننـي، شناسـایي شـوني. بـراي ایـن منظـور،        هاي دیجیتال ایفا مـي  در توسعه آینيه رسانه

در اختیـار خبرگـان قـرار     72*72پیشران کلیيي حوزه رسانه دیجیتال در قال  یا ماتریس 
اري ایـن  ها احصا شود. جامعـه آمـ   گرفتني تا نظر آنها پیرامون تأثیر هر پیشران بر سایر پیشران

هاي فنـاوري اطالعـات    اي از خبرگان دانشگاهي بود که در حوزه بخش، مشتمل بر مجموعه
و ارتباطات و ميیریت رسانه تخصـ  داشـتني، همچنـین خبرگـان اجرایـي کـه در وزارت       

هـاي دیجیتـال و شـوراي عـالي      فرهنگ و ارشاد اسالمي، مرکز فنـاوري اطالعـات و رسـانه   
خبره دانشگاهي و اجرایي با اسـتفاده از   71بودني. در مجموع از کار  فضاي مجازي مشغول به

گیري هيفمني خواسته شي تا نظرات تخصصـي خـود را دربـاره ایـن روابـط را       روش نمونه
 7هـا نیـز از الگـوریتم پـیج رنـا      اعالم کنني. براي تحلیل نتایج ماتریس متقاطع اثرات پیشران

 استفاده شي.

 هاي پژوهش يافته

فهرستي از دوازده پیشران کلیيي به دست آمي، به هر پیشران یـا شـماره    پس از اینکه

پیشرو  (، ابزارهاي2داده ) (، کالن7هوشمني ) اني از: دنیاي اختصاص داده شي که عبارت

(، 1سـیار )  هاي (، فناوري1اطالعات ) (، امنیت9مجازي ) (، دنیاي1فلش ) (، فناوري3)

(، 77اینترنـت )  نفوذ (، میزان5فناوري ) قیمت ییرات(، تغ2نیازها ) به آنالین پاسخگویي

هـا در قالـ  یـا مـاتریس      (. سپس این پیشـران 72علوم ) (، سایر77سبز ) هاي فناوري

در اختیار خبرگان قرار گرفتني تا نظر آنان دربـاره تـأثیر هـر پیشـران بـر سـایر        72*72

نـي یـا پیشـران بـر     ها احصا شود. از خبرگان خواسته شي در صورتي که معتقي پیشران

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 

ها از الگوریتم پـیج رنـا اسـتفاده شـي. بـراي اسـتفاده از        ماتریس متقاطع اثرات پیشران

گوریتم پیج رنا  ابتيا ماتریس تأثیر عوامل بر اساس نظر خبرگان استخراج شـي و بـه   ال

 jروي  iماتریس، تعياد افرادي که معتقي بودنـي گزینـه    (i,j)این منظور ابتيا براي درایه 

طوري که جمع عوامـل مـؤثر    اثر دارد در نظر گرفته شي  سپس این اعياد نرمال شيني به

هاي هر ستون بر جمع اعياد آن ستون تقسیم  براي این کار، درایه بر هر گزینه یا باشي.

نشـان   7اني، در جـيول   شي. حاصل این محاسبات که هرکيام تا دو رقم اعشار گرد شيه

 داده شيه است.

 های کلیدی حوزه رسانه دیجیتال بر اساس نظر خبرگان پیشران ریتأث. ماتریس 1جدول 
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 00/0 00/0 11/0 00/0 00/0 00/0 11/0 11/0 00/0 10/0 11/0 00/0 1پیشران 

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 11/0 00/0 11/0 00/0 00/0 00/0 2پیشران 

 10/0 10/0 00/0 10/0 11/0 11/0 00/0 00/0 00/0 00/0 11/0 10/0 1پیشران 

 00/0 00/0 01/0 10/0 00/0 11/0 11/0 02/0 00/0 00/0 12/0 00/0 1پیشران 

 00/0 10/0 11/0 00/0 10/0 00/0 10/0 00/0 00/0 00/0 11/0 11/0 0پیشران 

 00/0 02/0 00/0 00/0 00/0 11/0 00/0 00/0 11/0 00/0 12/0 00/0 0پیشران 

 12/0 12/0 10/0 12/0 11/0 00/0 11/0 11/0 11/0 11/0 00/0 11/0 0یشران پ

 00/0 00/0 11/0 11/0 00/0 00/0 11/0 10/0 00/0 00/0 00/0 00/0 0پیشران 

 11/0 10/0 11/0 00/0 00/0 10/0 01/0 00/0 10/0 11/0 00/0 00/0 0پیشران 

 12/0 00/0 00/0 12/0 11/0 00/0 00/0 11/0 00/0 00/0 11/0 11/0 10پیشران 

 00/0 00/0 01/0 00/0 01/0 00/0 01/0 01/0 00/0 00/0 01/0 00/0 11پیشران 

 00/0 12/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 11/0 01/0 00/0 12پیشران 
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 jبر پیشران  iمیزان درصي تأثیر پیشران  (i,j)ساخته شي که درایه  Mتا اینجا ماتریس 

دهي. براي اینکه بتـوان مـؤثرترین گزینـه را     هاي مختلف نشان مي همه پیشرانرا از بین 

صـورت   به Mانتخاب کرد، از الگوریتم پیج رنا استفاده شي. اگر گرا  متناظر ماتریس 

همه عوامل مورد مطالعـه اسـت  یـالي را      دار ترسیم شود که رئوس آن یا گرا  جهت

ـ   iبه رأس  jکه از رأس  در نظـر   M(i,j)ا وزن برابـر مقـيار درایـه    ترسیم شيه اسـت، ب

کنیم و به سـمت رأسـي    گیریم. حال در این گرا  از یا رأس شروع به حرکت مي مي

گیرد که  قيم زدن تصادفي انجام مي رویم که بر آن تأثیر دارد. البته این حرکت با یا  مي

ــ   M(i,j)برابـر   iبــه رأس  jاحتمـال حرکـت از رأس    يم زدن اسـت. درواقــع، در ایـن ق

کنـیم کـه تـأثیر بیشـتري      اي حرکت مي تصادفي، همیشه با احتمال بیشتر به سمت گزینه

 هاي مختلف در رئـوس  دارد. اگر این قيم زدن براي ميت طوالني انجام گیرد، با احتمال

طور قطع، هرچـه احتمـال حضـور در یـا رأس بیشـتر       مختلف قرار خواهیم گرفت. به

را بر شبکه عوامل مختلف دارد. بنابر نظریه الگـوریتم پـیج   باشي، آن رأس بیشترین تأثیر 

هـاي حضـور در    رنا، اگر قيم زدن تصادفي براي ميتي طـوالني انجـام گیـرد احتمـال    

مختلف یا عيد ثابت است و این موضوع که از کيام رأس شـروع بـه حرکـت     رئوس

ي ایـن  خروجـ  2(. جـيول  219، ص 2772، 2و سنت اوبین 7کنیم، اهمیت نيارد )روسو

 دهي که بیانگر میزان تأثیر هر عامل است. الگوریتم را نشان مي

 های کلیدی حوزه رسانه دیجیتال پیشران ریتأث زانیم. 2جدول 

 شماره پيشران پيشران کليدي ميزان تأثير )به درصد(

 0 های سیار فناوری 0/10

 0 تغییرات قیمت فناوری 0/0

 10 میزان نفوذ اینترنت 0/0

 1 رهای پیشروابزا 0/0

                                                      

1  . Rousseau       2. Saint-Aubin 
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 های کلیدی حوزه رسانه دیجیتال پیشران ریتأث زانیم. 2ادامه جدول 

 شماره پيشران پيشران کليدي ميزان تأثير )به درصد(

 0 دنیای مجازی 0/0

 1 دنیای هوشمند 0/0

 0 پاسخگویی آنالین به نیازها 1/0

 0 امنیت اطالعات 2/0

 1 فناوری فلش 1/0

 2 کالن داده 2/0

 12 سایر علوم 1/0

 11 های سبز فناوری 0/0

 1/77)میـزان تـأثیر    اریسـ  يهـا  يفنـاور شود، سه پیشـران   گونه که مالحظه مي همان

درصي( و میزان نفـوذ اینترنـت )میـزان     1/5فناوري )میزان تأثیر  متیق راتییتغدرصي(، 

 ي.هاي دیجیتال هستن درصي( به ترتی ، سه پیشران مؤثر حوزه رسانه 9/5تأثیر 

 گيري بحث و نتيجه

گونه که گفته شي، این پژوهش در پي یافتن نیروهـاي پیشـران مـؤثر بـر وضـعیت       همان
ساله در کشور ایران است. براي این منظور، بـا   هاي دیجیتال در یا افق پنج آینيه رسانه

 72هـاي مـؤثر بـر ایـن حـوزه، شناسـایي و در        استفاده از روش پویش محیطي، پیشران
ـ آنال یيپاسـخگو ، هوشـمني  يایـ دني، مجـاز  يایدنعناوین گروه، تحت  ، ازهـا یبـه ن  نی

ـ تغ ،داده کـالن ، فلش يفناور، اطالعات تیامن، شرویپ يابزارها ،اریس يها يفناور  راتیی
بنـيي شـيني. در    دسته سبز يها يفناورو  علوم ریسا، نترنتینفوذ ا زانیمفناوري،  متیق

ا بر یکيیگر مورد بررسي قـرار گرفـت. بـه ایـن     ه مرحله بعي، میزان تأثیرات این پیشران
شيه با استفاده از روش تحلیل اثـر متقابـل از سـوي      پیشران کلیيي شناسایي 72منظور 

 دست آميه با استفاده از الگوریتم پیج رنا محاسبه شي. خبرگان، بررسي و نتایج به
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یتـال،  تـرین پیشـران حـوزه رسـانه دیج     با توجه به نتـایج بـه دسـت آمـيه، کلیـيي     

هسـتني. ایـن پیشـران کلیـيي رونـيهایي ماننـي        1/77با درصي تـأثیر   اریس يها يفناور

سـیم را در خـود جـاي داده اسـت.      هاي تلفن همراه و هـوش بـي   گیر شين گوشي همه

سـو،   سیار با گسترش ابزارها از دو جهت شکل گرفته است. از یـا  هاي پیشران فناوري

کننـي.   سوي دیگر، قابلیت اتصال به شـبکه را فـراهم مـي    شوني و از تر مي این ابزارها کوچا

هـاي هوشـمني تقویـت شـود،      چـه اسـتفاده از دسـتگاه    ها نشان داده اسـت کـه هـر    پژوهش

(. 2771 یابنـي )لـو و همکـاران،    هاي دیجیتال کـاربرد بیشـتري مـي    هاي تسهیم رسانه سیستم

 رسـانه  انـياز  چشـم  بـر  سـیم  بـي  هـاي  برخي از پژوهشگران نیز اعتقاد دارني که فناوري

هـا   (. شيت تأثیر ایـن فنـاوري  2775هستني )کسیاولو و بانتیمارودیس،  اثرگذار دیجیتال

هـاي دیجیتـال را    هاي دیجیتال به حيي است که برخي، آینيه اقتصادي رسـانه  بر رسانه

گونـه کـه در کشـور مـا نیـز       همـان (. 2772دانني )تیس،  سیم مي هاي بي مبتني بر فناوري

ها توسعه بسیاري یافته اسـت. طبـق    هاي اخیر، کاربرد این فناوري است، در سال مشهود

میلیـون و ضـری     791آخرین آمار رسمي، تعياد خطوط تلفن همراه کشور به بـیش از  

رسـي کـه در    (. بـه نظـر مـي   7351درصي رسیيه است )رعنایي،  771نفوذ آن به بیش از 

شـرو در اسـتفاده از ایـن فنـاوري دانسـت.      توان ایران را از کشورهاي پی حال حاضر مي

هاي جيیي  هاي جانبي پشتیبان آن مانني نسل هاي سیار، فناوري همزمان با توسعه فناوري

انـي و   یافتـه   افزارهاي تخصصي نیز در کشـور توسـعه   و پرسرعت اتصال به شبکه و نرم

برنـي، افـزوده    ه ميهاي دیجیتال به این طریق بهر روز بر تعياد افرادي که از رسانه روزبه

هـاي   هاي تلفن همراه مانني کتـاب  هاي فعال در زمینه محتواي اپلیکیشن شود. شرکت مي

افزارهاي اجتماعي در کشور گسترش  هاي تلویزیوني یا رادیویي و نرم الکترونیکي، کانال

شـوني  موضـوعي کـه     اني و بسیاري از آنها نیز استارت آپ یـا نوپـا محسـوب مـي     یافته

هـاي   رسي که توسعه فناوري نيه قابلیت باالي این بازار است. بنابراین به نظر ميده نشان

هـاي دیجیتـال داشـته باشـي. در ایـن زمینـه        تواني تأثیر عمیقي بر توسعه رسانه سیار مي

گیري از تجربیات کشورهایي مانني کره جنوبي )کـه بـاال    توان به نقش دولت در بهره مي
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از فناوري سیار را تبيیل به فرصتي بزره کرد( و توسـعه  رفتن جمعیت مشتاق استفاده 

 ابزارهاي مرتبط با رسانه دیجیتال اشاره کرد.

هاي دیجیتال  تغییرات قیمت فنـاوري بـا میـزان     دومین پیشران مؤثر در حوزه رسانه

درصي است. نکته جال  توجـه در مـورد ایـن نتیجـه ایـن اسـت کـه چنـین          1/5تأثیر 

شوني. با توجه به سهم  املي اقتصادي در زمینه فناوري محسوب ميهایي بیشتر ع پیشران

هـاي سیاسـي    ها و تالطم هاي دیجیتال در سبي خریي خانواده هاي مرتبط با رسانه فناوري

توانـي تـأثیر قابـل     رسي کـه تغییـرات قیمـت فنـاوري مـي      و اقتصادي کشور، به نظر مي

هاي  در قرن بیست و یکم، شامل نوآوري بازار ها داشته باشي. اي بر سایر پیشران مالحظه

اني. این شـتاب بـه نحـوي     با گذشت زمان شتاب بیشتري یافتهفناورانه متنوعي است که 

. یا سال رسیيه اسـت  به کمتر از یا فناوري، گردش است که حتي گاه شاهي هستیم زمان

و در  يگـذاري فنـاور   هـاي قیمـت   کلي، نشان از فصل جيیي شـیوه  طور رونيهاي جهاني به

(. 219-211، صـ   2772)دیکسیت و همکـاران،  برخي موارد کاهش این قیمت دارني 

سـال اخیـر،    72ها طي  بر اساس گزارش اداره آمار کار ایالت متحيه امریکا، روني قیمت

کاهش قابل توجهي داشته است. البته در این میان یا استثنا وجـود دارد و آن، عبـارت   

اي است که دلیل اصلي افزایش قیمت آن به کمبـود رقابـت    رهاز تلویزیون کابلي و ماهوا

اي متفـاوت   گونه اما این روني جهاني در ایران، به ( 2779در این حوزه است )روسو ، 

کنـي.   عنوان عامل بازدارنيه در این عرصـه عمـل مـي    است و در مقاطع زماني مختلف به

قطعـي کـه شـرایط اقتصـادي     هـاي زمـاني م   تواني براي مردم در بازه چنین موضوعي مي

رفـتن   کننيه باشي. براي مثـال، در شـرایط فعلـي، بـا بـاال      شيت تعیین مطلوب نیست، به

هاي خارجي مرتبط با رسانه دیجیتال بـا محـيودیت    شيیي نرخ دالر، بسیاري از فناوري

رسـي بـاال    اني. به نظر مي هاي داخلي جایگزین شيه اني و یا اینکه نمونه خریي مواجه شيه

 پذیر است. بود اهمیت این پیشران، در شرایط اقتصادي و سیاسي متغیر کشور ما توجیه
هـاي دیجیتـال، میـزان نفـوذ اینترنـت در میـان        سومین پیشران مؤثر در حوزه رسانه

درصي است. میزان نفوذ اینترنت که خود تـابع عـواملي ماننـي     9/5کاربران با میزان تأثیر 
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هـاي دیجیتـال در    تواني بر کـاربرد رسـانه   تصل است، ميهاي م سرعت، هزینه و دستگاه
 در سـرعت  بـه  پيیيه اینترنت که امـروزه نفـوذي جهـاني دارد،   گستره کشور مؤثر باشي. 

 و مشـاغل  افـراد،  زنـيگي  عملیـاتي  زیرسـاخت  در حیـاتي  بخشـي   به شين تبيیل حال
جتمـاعي،  هـاي ا  هـا، شـبکه   هـاي دیجیتـالي متعـيدي ماننـي وبـاله      رسانه .هاست دولت
کـه داراي   ( 2777انـي )هـوارد و حسـین،     یافتـه   ها و ... بر بستر اینترنـت توسـعه   سایت وب

(، 2771هاي سالمتي و بهياشت )فیونا سـوانا،   اي در حوزه کاربردهاي بسیار متنوع و گسترده
شـایي یکـي از    (. درواقـع 2771، 7)مرکز رسانه دیجیتال آموزش، تجارت و سرگرمي هستني

هاي اخیر در کشـور، بـه بهبـود     هاي دیجیتال در سال سعه عمومي کاربرد رسانهدالیل تو
روني رو به رشي گسترش تعـياد کـاربران اینترنـت    همین پیشران بازگردد. امروزه شاهي 

صـي   در هـا بـه نفـوذ صـي     در ایران نیز برخي استان. (2772، 2هستیم )استاتیستادر جهان 
درصي عبور کرده است. این در حالي است  27یز از اني و متوسط کشوري ن اینترنت رسیيه

رسـي   شود. به نظر مـي  که در زمینه سرعت اینترنت، هنوز نیاز به توسعه بیشتر احساس مي
انـيرکاران قـرار گیـرد      که ابعاد سیاستگذاري و کاربردي این پيیيه بایي مورد توجه دست

اسـت )تحـت تـأثیر سیاسـت     زیرا این پیشران عالوه بر آنکـه متـأثر از تحـوالت داخلـي     
 رود. هاي ذینفع گوناگون قرار دارد(  بر اساس تغییرات جهاني نیز پیش مي گروه

 پيشنهادهاي پژوهش

هايسيارپيشنهادهايحوزهفناوري

(، یکـي از تـأثیرات قابـل توجـه     7هاي کلیيي )جـيول   طبق نتایج ماتریس تأثیر پیشران
اینترنت در کشور است. وابستگي بیشـتر مـردم   هاي سیار بر پیشران نفوذ  پیشران فناوري
هـاي ثابـت در کشـور نیـز مؤیـي       هاي سیار و کاهش نسبت استفاده از دستگاه به دستگاه

توانـي بـا توسـعه     رسـي دولـت مـي    ضرورت توجه به نفوذ اینترنت است. بـه نظـر مـي   
ـ   اپلیکیشن ه هاي تحت موبایل، ارائه خيمات دولت الکترونیا و تقویت تجارت سـیار ب
 شيه از این پیشران کما کني. هاي ایجاد گیري از فرصت بهره

                                                      

1. The centre for digital media       2. Statista 
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هاي هوشمني اسـت.   ترین ابعاد توسعه فناوري سیار، دسترسي به دستگاه یکي از مهم

هاي دیجیتالي پیشرو دارني و با توجه  ها بیشترین تطابق را با استفاده از رسانه این دستگاه

ها، به دسترسي مردم بـه آنهـا وابسـته     از رسانه اي فناورانه، استفاده هاي لحظه به پیشرفت

شود که بـا سیاسـتگذاري، رفـع     شيه است. به سیاستگذاران و ميیران اجرایي توصیه مي

هـا را   پذیر ساختن بازار، امکان دسترسي افراد بیشتري به ایـن فنـاوري   انحصار و رقابت

توانـي منجـر بـه     يفراهم کنني. این امر بویژه در مناطق روستایي و شـهرهاي کوچـا مـ   

 هاي دیجیتال شود. افزایش ضری  نفوذ رسانه

پيشنهادهايحوزهتغييراتقيمتفناوري

توجـه    (، یکـي از تـأثیرات قابـل   7هاي کلیيي )جـيول   طبق نتایج ماتریس تأثیر پیشران

هاي سبز است. در صورتي که قیمـت   پیشران تغییرات قیمت فناوري در ایران بر فناوري

هاي دیجیتال کاهش یابي، مردم رغبت بیشـتري بـه رویکردهـاي     با رسانه فناوري مرتبط

زیست )که در شرایط فعلي به نسبت پرهزینه است( خواهنـي داشـت.    هماهنگ با محیط

هــاي  هــاي اینترنتــي، کتــاب بنــابراین اقبــال بــه اســتفاده از مــواردي همچــون روزنامــه

یابي. بر این اساس الزم اسـت   ایش ميهاي دیجیتال و مانني آن، افز الکترونیکي، تلویزیون

 هاي مرتبط با کاهش قیمت فناوري تقویت شوني. که سیاستگذاري

(، یکي دیگر از تـأثیرات قابـل   7هاي کلیيي )جيول  طبق نتایج ماتریس تأثیر پیشران

هـاي فلـش    توجه پیشران تغییرات قیمت فناوري، فـراهم آوردن امکـان خریـي فنـاوري    

هـاي فلـش بـر اسـاس      امل مراکز داده فلش هستني. مراکز ذخیرهها ش است. این فناوري

 طور گسترده جایگزین دیتاسنترهاي بزره خواهني شي و از همین زودي به ها، به گزارش

ها مؤثر خواهني بود. در این میـان، ضـرورت دارد    رو، بر توسعه محتواي دیجیتال رسانه

 شود. هایي همچون امنیت آنها بیشتر پرداخته که به دغيغه

پيشنهادهايحوزهميزاننفوذاينترنت

توجـه تـأثیر     یکي از نتایج قابـل  ،(7 جيول) کلیيي هاي پیشران تأثیر ماتریس نتایج طبق
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نفوذ اینترنت بر دنیاي مجازي است. با توجه به گسترش دنیاي مجازي مناس  است که 

حمایـت از بانکـياري   هاي تبادالت مالي، ماننـي   وکار  الزمه منظور توسعه کس  دولت به

 اینترنتي و پول مجازي را در دنیاي مجازي فراهم کني.

یکـي از نتـایج قابـل توجـه      ،(7 جيول) کلیيي هاي پیشران تأثیر ماتریس نتایج طبق

چـه اینترنـت    دیگر، هـر  عبارت  تأثیر نفوذ اینترنت بر پاسخگویي آنالین به نیازهاست. به

هاي نویني مانني رایـانش ابـري توسـعه خواهنـي      نشتوسعه بیشتري یابي، استفاده از رایا

هاي بیشتري )براي مثـال ویـيیوها( و    شود تا داده نوبه خود، موج  مي یافت. این امر به

ها در فضاي ابري قـرار گیرنـي    دهنيه رسانه افزارهاي توسعه همچنین بخش زیادي از نرم

(SAAS)ري در کشور توسعه یابـي  سازي ابري بیشت . بنابراین، الزم است فضاهاي ذخیره

هاي دیجیتالي در فضاي ابري مينظر قـرار گیـرد.    ها براي گسترش رسانه و سیاستگذاري

شــایان ذکــر اســت کــه کنتــرل و حکمرانــي در ایــن فضــا، دشــوارتر اســت و نیــاز بــه 

 هاي فني و ارشادي مخت  خود دارد. سیاست

 منابع

هـايرسانهبديلهايآيندهبامتناسبيتنويمراهبردهايبررسي(. 7359ملیحه. ) اسمعیلیان،
 .کشور علمي سیاست تحقیقات مرکز منتشرنشيه، نامه پایان تصويري.صوتيـ

مـؤثر بـر    يهـا  شرانیرونيها و پ لیتحل(. 7351دعوتي، هادي و نصراللهي، اکبر. ) البرزي
 .773-721(، ص  51)29 هايارتباطي،پژوهش، نيهیسال آ 9در  مایخبر صياوس

گفتمانپذیري و فناوري محوري.  هاي دیجیتال: مشارکت (. رسانه7352ي، محمود. )بابائ
 .52-771(، ص  2)7 علموفناوري،

پژوهي رونيهاي خيمات فضاي مجازي ایران در فراینـي   (. آینيه7353اهلل. ) توالیي، رو 
(، 71)9 مطالعاتراهبرديجهـانيشـدن،تکنولوژیا جهاني شين با روش دلفي. 

 .53-723ص  

 ،1 نگـريايـران،انجمـنآينـده(. آینيه فنـاوري اطالعـات.   7325حجازي، علیرضا. )

 .3-77ص  
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بنـيي   (. شناسـایي و طبقـه  7351نژاد کاشاني، بهزاد و نصراللهي کاسـماني، اکبـر. )   حسن
(، 1)21 هـايارتبـاطي،پـژوهشگذاري عمومي فضاي مجـازي.   هاي سیاست زمینه
 .21-93ص  

 .2236خـرداد پايـان تـا کشـور داخلـي ارتباطات وضعيت(. 7351رعنایي، طاهره. )
 ریزي و نظارت راهبردي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات. تهران: معاونت برنامه

(. بررسي فقهي 7351نژاد، حامي و پورمطهر، مهيي. ) پور، محميمهيي  سلطاني سلیماني
 .711-752(، ص  2)1 تحقيقاتمالياسالمي،پول مجازي. 

هـاي دیجیتـال    تيوین استراتژي براي رسـانه (. 7351ریفي، مهيي و جواهري، جواد. )ش
فرهنگدردانشگاه. در کشور با هي  تأثیرگذاري دیني و فرهنگي بر قشر دانشجو

 .713-722(، ص  2)9 اسالمي،
نگـاريفنـاوريآينـده(. 7351) .اهلل رو  ،قيیري ، محسن ومنش نادري  شماعي، علي

 .چاپ دوم ،مرکز تحقیقات سیاست علمي کشورتهران:  .2707ايراناطالعاتدر
تأثیر فشـارهاي محیطـي بـر    (. 7359عزیز محميلو، حمیي و محمينژاد ميردي، سپیيه. )

هـاي   مطالعـه مـوردي: شـرکت   ز )بر انتخـاب فنـاوري سـب    يعملکرد سازمان با تأکی
 .17-12(، ص  15)73 رشدفناوري،(. رنگ شیمیایي يکوچا و متوسط تولی

نگاريفناوريارتباطـاتآينده(. 7351، امیر. )ناظمي ، محسن ومنش نادري مینا  علي،
 .چاپ دوم، مرکز تحقیقات سیاست علمي کشورتهران:  .2707درايران

تـيوین  (. 7353دعـوتي، هـادي. )   عسکري، عبيالعلي  صلواتیان، سیاوش و البـرزي  علي
 هـايارتبـاطي،پژوهش. فضاي اینترنتهاي محتمل و مطلوب رسانه ملي در  آینيه
 .15-51(، ص  11)27

توسـعه   ينگـار  آینـيه (. 7351عمراني، مهـيي  بهرامـي، محسـن و شـفیعي، مسـعود. )     
ـ بـا تأک  يمجـاز  يدر فضا کشور اطالعات و ارتباطات يفناور يها زیرساخت بـر   يی

 .733-711(، ص  7)1 اندازمديريتدولتي،چشم. روش سناریو
 هايديجيتالوزارتفرهنـگوارشـاداسـالمي.اورياطالعاتورسانهمرکزتوسعهفن

 (. نشر دیجیتال، تعاریف و ضوابط. تهران: کالم خاموش.7352)
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 رسـانه،شناسـي دولـت و رسـانه.     (. آینـيه 7351مظاهري، محميمهيي و کافي، مجیي. )
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