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 1041در فضای مجازی در افق  مایصداوسسناریوهای حضور و فعالیت 

 و بختیاری( چهارمحالموردی: صداوسیمای استان   )مطالعه

 *ییال بیات، لباشی دکتر احد رضایان قیه

 چکيده
ای تغييـر   های جديد اجتماعی، طی کمتر از دو دهه، فرهنگ و آيين مصرف رسانه با پيدايش رسانه
های جريان اصلی همچون راديو و تلويزيون، بخشی از مخاطبـان خـود را از دسـت     يافته و رسانه

سانه در حال تغيير دهد که اکوسيستم صنعت ر های اجتماعی نشان می اند. رشد انفجاری رسانه داده
ای را برای اين فضای در حال تحول اتخاذ کنند.  ای بايد راهبردهای تازه های رسانه است و سازمان

رسـانی، مـديريت افکـار     ی جمهوری اسالمی ايران در اطالعمايصداوسبا توجه به نقش و جايگاه 
است. پژوهش حاضر  بخشی، حفظ مخاطبان و تقويت جايگاه آنان، امری راهبردی عمومی و آگاهی

های متنوع آن، به اين پرسـش پاسـخ    پژوهی و روش با درک اين مهم و با استفاده از رويکرد آينده
ـ داده است که: چه سناريوهای محتملی برای حضور  ـ ويـژه   و بـه  مايصداوس ی اسـتان  مايصداوس

وها وضعيت از اين سناري کدام هرتوان تصور کرد؟ در  چهارمحال و بختياری در فضای مجازی می
در فضای مجازی به چه شکل خواهد بود؟ چه راهبردهايی بـرای   مايصداوسآفرينی  حضور و نقش

تـوان در نرـر گرفـت؟ روش     تقويت حضور يا کنترل توسعه فضای مجازی در هـر سـناريو مـی   
افزار  ی است. از نرمزيانگ ذهنهای خبرگی و جلسات  و مبتنی بر مصاحبه، پنل محور خبرهپژوهش، 

ها و تعيين سناريوهای سازگار استفاده شـده   ريو ويزارد نيز برای سنجش اثرات متقاطع پيشرانسنا
ای برای  ها، راهبردهای رسانه افزار، پنج سناريوی سازگار است که به کمک خبره است. خروجی نرم

 در نزد مخاطبان استخراج شده است. مايصداوستقويت نقش و جايگاه 
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 مقدمه

 نيقيرحمنـيحر  و نيحـر  بزرگ همچنان ونيزيحلو ،يمجاز يفضا کننيه رهیخ رشي با وجود

 طـور  بـه  مجـازي  فضاي از منيي بهره هاي زيرساخت هنوز چراکه است؛ در جهان رسانه

 تیـ جمع از اي مالحظه قابل بخش تيح و نیست مهیا حوسعه  حال در جوامع در مطلوب

ـ  يعمـوم  ينظرسنج گزارش در. نيارني نوشتن و خوانين سواد ،کشورها اين  يالمللـ  نیب

 داده، انجـام  سـنتر  ايمـي  و تـرز يرو سي، بي بي يهمراه با اسکن گلوب که يعموم افکار

 يخبـر  منبـع  نياعتمـادحر  مـورد  يملـ  ونيـ زيحلو اخبـار  2779 سـال  در کـه آميه است 

ـ  يونيـ زيحلو اخبـار . است بوده عميه کشور 77 در( درصي22 با)  يا مـاهواره  يالمللـ  نیب

ـ ا کننـي  يمـ  فـر   که کساني يعني است، بوده انيپاسخگواز  درصي 39 اعتماد مورد  ني

حرجمـه جهانشـاهي،    حوسـو، ) آنهاسـت  يبـرا  دسترس در يخبر منبع «نيحر مهم» رسانه

و اجتماعي، اکوسیستم صـنعت رسـانه    هاي جييي اما رشي انفجاري رسانه ؛(771 :7969

. اسـت  کـاهش  حـال  در کشـورها  از ياریبسـ  در ونيـ زيحلو يحماشارا حغییر داده است. 

 طـور  به 2779حا  2772 سال از امريکا و انگلستان مانني کشورهايي در حلويزيون مشاهيه

در  هـا  روزنامـه  شـمار  کاهش با است و اين، يافته کاهش سال در درصي 4 حا 9 میانگین

 بـه  منجـر  سـاله ميايسـه شـود،    اي ده که اگر در بـازه  است چنان ميايسه قابل  2777 دهه

 از بسـیاري  مخاطـ   سـني  میـانگین . شي خواهي درصي 97 حا 23 با معادل کلي، کاهش

 از بسـیاري  در مخاطبـان  سـن  میـانگین  از بـاالحر  اکنـون  هم  حلويزيون خبري هاي برنامه

 خـاص،  طـور  بـه  اخبـار  و طـور کلـي   به حلويزيون اط مخ میزان کاهش. هاست  روزنامه

 بیشتر ارحباط دادن دست از حال در سرعت به حلويزيون که است حيیيت اين  دهنيه نشان

 باشیم داشته باور که نيارد دلیلي .(4-3: 2779، 2و سامبورک 7است )نیلسون مخاطبان با

 جابجايي( )قابلیت متقرک و اجتماعي ،9حياضا بر مبتني ديجیتال، ويييوهاي با که نسلي

 هـاي  است، برنامه رفته باالحر سنش که دلیل اين به حنها برد، مي لذت آن از و شيه بزرگ

 نيـش  دربـاره  را بیشـتري  هاي پرسش مسئله اين. دهي حرجیح را خطي و شيه بنيي زمان

                                                      

1. Nielsen      2. Sambrook       3. on-demand 
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 حلويزيون و. کني مطر  مي گذشته سال 97 طي کشورها از بسیاري در راديو و ونيزيحلو

 باقي منوال به همین آينيه هاي سال حا و هستني خبر پراستفاده و مهم منبع همچنان راديو

 افـزايش  و مخاطـ   کـاهش  اين به نسبت حلويزيون کننيگان حهیه اگر ولي ماني، خواهني

اين منبـع   نيهني، نشان واکنش ـ درخواست بر مبتني موبايل، ويژه به ـ آنالين ويييوهاي

سـال   27 در قييمي هاي (. مشاهيه حلويزيون74: 2774، 7فتاد )نیفا خواهي خطر مهم به

هـاي   گیـري حماشـاي پخـش زنـيه، خطـي و برنامـه       در انـيازه  است؛ يافته کاهش اخیر

 اسـت؛  مانـيه  ثابت حلويزيون از کلي استفاده 2777 و 7667 هاي دهه در شيه، بنيي  زمان

 سـسس  و اينترنـت  و زده کنـار  را يا رسانه صنايع ديگر ديجیتال، فنّاوري زماني که حتي

 در اسـت و  را بـه خـود اختصـاص داده    اي رسـانه  استفاده کلـي  سهم بزرگي از موبايل،

 بـه  رو حلويزيـون  حماشـاي  زمـان  اخیـر،  هـاي  سال در .است داشته رشي نیز مواقع برخي

 از اسـتفاده  افـزايش . اسـت  بـوده  شـييي  کشـورها  برخـي  ايـن کـاهش در   رفته و کاهش

. اســت شــيه حلويزيــون حماشــاي جــايگزين ولــي نیســت، مکمــل ديجیتــال هــاي رســانه

 اينترنـت  رايانـه،  امروزه، اني و شيه اول نمايشگرهاي دست به حبييل نمايشگرهاي رده دوم،

  از بازارهـاي داراي فنّـاوري   برخـي  در اي را اسـتفاده رسـانه   زمـان  کـل  از نیمي موبايل و

 کنـوني  وضعیت به اجمالي نگاهيرو،  اين از (.23 :2779 ،2شومیکر)اني  پیشرفته در برگرفته

 پـیش  در را اجتمـاعي  هـاي  رسانه راهبرد آنها که دهي يم نشان يا رسانه بزرگ يها ناسازم

 اسـت  مقتـوايي  و مخاطـ   شناخت مستلزم ،اجتماعي هاي رسانه راهبرد حوسعه. اني گرفته

 خـود  اجتماعي کانال اينکه همچنین ؛شود آن درگیر رود مي احتمال و داني يم جذاباو  که

9پیکارد حعبیر به امروز اي رسانه يها ناسازم شعار. دهي مي ارحياچگونه  را
 هـر : »اسـت  اين 

 (.22: 2776) «پلتفرم هر روي وقت هر جا،

با اينکه آمارهاي رسمي و دقیيي از میـزان کـاهش مخاطبـان حلويزيـون و راديـو در      

المللـي،   اشت که همگام با حغییر و حقوالت بـین حوان انتظار د ايران منتشر نشيه است مي

حلويزيون و راديوي جمهوري اسالمي ايران نیز بخشي از مخاطبان خود را از دست داده 

                                                      

1. Neef       2. Schoemaker       3. Picard 
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انـي و از طـر  ديگـر،     ، بخشـي از مخاطبـان را از دسـت داده   طر  ايعني از ي ؛باشني

ر چنـین  انـي. د  قيرت انيکي در جذب مخاطبـان جييـي )نوجوانـان و کودکـان( داشـته     

ي ايـران بـا آن   مایصياوسـ گیـران   چالشي که سیاستگذاران و حصمیم نيحر مهموضعیتي، 

بیني حقوالت آن دشـوار اسـت،    اي که پیش رو هستني اين است که در دنیاي پیچیيه روبه

هاي مبتني بـر وب،   ريزي کنني. آيا بهتر است به سمت حوسعه فناوري چگونه بايي برنامه

راديـو و   برنامه و مقتوا در اين فضا حرکت کنني؟ يا بايي حوسعهفضاي مجازي و حولیي 

بـراي   مایصياوسـ هـاي فعلـي    حواننـي از زيرسـاخت   حلويزيون را متوقف سازني؟ آيا مـي 

هاي حرکیبي و همگرا استفاده کننـي؟   هاي خود در فضاي مجازي يا رسانه حوسعه فعالیت

جـه ويـژه مـييران سـیماي ايـن      چگونه؟ دلیل انتخاب استان چهارمقال و بختیـاري، حو 

 .7استان، به ميوله فضاي مجازي بوده است

 پيشينه پژوهش

هـاي جمعـي و    حعامـل رسـانه  »( در پژوهشـي بـا عنـوان    7963نیـا و فرقـاني )   شمسايي

هـاي   رسـانه  انـي کـه حرکیـ  و حعامـل     ، به اين نتیجه رسـیيه «هاي نوين ارحباطي فنّاوري

  ا براي اقناع افکار عمومي و اجـراي الگـوي حوسـعه   ه حرين اثرگذاري رسانه جمعي، بهینه

پیامـيهاي همگرايـي اينترنـت و حلويزيـون بـر      »( در 7964ملّي است. اکبرزاده جهرمي )

اي،  دهي که اگرچه اولويت سیاستگذاري رسانه نشان مي« اي در ايران سیاستگذاري رسانه

گرايـي حلويزيـون و   اول، حفظ امنیت ملّي و حأمین اهـيا  سیاسـي اسـت، هم     در وهله

اينترنت در ايران، همگام با رونيهاي نئولیبرالیستي صنعت حلويزيون در جهـان، متـأثر از   

( در پـژوهش خـود بـا    7962بخشي ) سازي و حجاري شين فزاينيه است. گُل خصوصي

نشـان داده  « ملّي در فضـاي مجـازي    ي رسانهها تیظرفبررسي میزان مخاطبان و »عنوان 

کننـي و از ايـن میـزان     از فضاي مجازي استفاده مـي  بنيرعباسمردم  درصي 47است که 

                                                      

سیماي استان چهارمقال و بختیاري براي مطالعه، حمايت ايـن مرکـز از پژوهشـي بـا      و . دلیل اصلي انتخاب صيا7
 همین عنوان بوده است که بخش اصلي اين مياله مستخرج از اين پژوهش است.  
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 راهکار نفوذ بیشتر رسـانه  نيحر مهمگیرني. او  ملّي بهره مي  هاي رسانه درصي از سايت21

هـاي روز و   برداري بیشتر از فنّاوري ها، بهره حر کردن برنامه ملّي در فضاي مجازي را غني

ي کوه واربطاني  روشنيل اني. ه فضاي مجازي دانستهحر ب بسترسازي براي دسترسي آسان

که طي آن، به رابطه حولیي مقتواي اينترنتـي از  « اي همگرايي رسانه»( در پژوهش 7967)

دهنـي کـه حولیـي مقتـواي      اني، نشان مي حماشاي حلويزيون پرداخته  سوي کاربران و نقوه

ال بـودن    اينترنتي با چني قالبي بودن، مشارکت ـ زيبرابـر حلو در  جـويي و فعـا ، رابطـه  وني

هاسـت. همچنـین نتـايج     مستيیم دارد و اين، بیانگر فرهنگ واحـي همگرايـي در رسـانه   

حاکي از آن است که اينترنت بر حلويزيون حأثیرگذار است، ولي نه بر کـاهش مقبوبیـت   

( 7967ي )البـرز  شـود.  هاي سُنتي و نوين مـي  بلکه موج  حعامل هرچه بیشتر رسانه آن،

ـ ا ياسـالم  يجمهور مایصياوس ضورح نيهيآوهش خود در پژ  نترنـت يا يفضـا  در راني

 مسـتيل  يمني بهره به يسُنت يها رسانه کنار در نيهيآ سال 77 در يملّ  رسانه که داد نشان

( 7964جهانشـاهي )  .ييـ ورز خواهـي  مبادرت مخاط  جذب يبرا نترنتيا از کساني و

 مواجهـه   بـه « ي جريان اصـلي ها رسانهظهور ي نوها ياستراحژي اجتماعي و ها رسانه»در 

ي اجتمـاعي  هـا  رسـانه بر حلويزيون با رشي انفجـاري   يیحأکي جريان اصلي و با ها رسانه

ي ا رسـانه  يهـا  ناسـازم  چگونـه  و چـرا پرداخت. او در ضمن پاسخ به اين پرسش کـه  

دهـي. در   ، برخي از راهبردهاي مواجهه را حوضیح مياني شيه حازهاکوسیستم  واردپیشرو، 

 در حضـور  يبـرا  يسـ  يب يب ( با مطالعه راهبردهاي2776) 2و گوردن 7همین راستا، گلن

ـ ن عنـوان  بـه  ،کـاربران چگونه  اني که داده نشان نترنتيا يفضا ال  يروی  کننـيه يیحول و فعـا

 .کنني يمت یفعال يس يب يبي مختلف ها پلتفرم در ،مقتوا

 چارچوب نظري پژوهش

 و کسارچـه ي يه،یـ چیپ ستمیس اي در، اریبس يها مؤلفه همکنش بر حاصل و نييبرآ نيهيآ
 و ريحصـاو  يادها،يـ رو رونيها، عنصر چهار همکنش بر حاصلرا  نيهيآ 9توريد. استيپو

                                                      

1    . Glenn       2. Gordon       3. Dator 
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 شـناخت  نـيه، يآ يوهايسـنار  ييشناسـا  يبرا نخست گام (.71: 2776داني ) مي اقيامات
 و اثرگـذار  يهـا  لفهمؤ کردن مشخ  ،شناخت اين از منظور. است مطالعه مورد ستمیس

 يوهايسـنار  سـاخت  در مؤلفـه  هـر  ياحتمـال  گاهيجا و وزن نِییحع و ستمیس در رياثرپذ
 ستمیس يها ناشریپ عنوان به باال اریبس تیقطع عيم و ياثرگذار با ييها مؤلفه. است نيهيآ
. اسـت  نـيه يآ ييويسـنار  يفضاها ها، ناشریپ  همکنش بر حاصل. شوني يم گرفته نظر در
 از يشـفاف  ريحصـاو  و بکاهنـي  نـيه يآ ييگیـ چیپ و ابهـام  شـيت  از حواننـي  يمـ  هاويسنار

 ،نيهيآ به ييويسنار نگاه. دهني قرار ها دولت و سازمان فرد، اریاخت در ،رو شیپ احتماالت
 يراهبـرد  يخطا و يریغافلگ از مانع ،يانسان ـ ياجتماع يها ستمیس و مسائل در ويژه به
ـ  يهـا  تیـ قطع عيم با مواجهه در را رانیگ میحصم و شود يم  کننـي  يمـ  حوانمنـيحر  يبقران

بسیار زيادي از پژوهشگران، سناريونويسـي را ابـزار قيرحمنـيي     (.22: 7667، 7)شوارحز
ريـزي بـر مبنـاي سـناريو      کننـي و معتيينـي کـه برنامـه     براي حفکر استراحژيا معرفي مي

در برابـر رخـيادهاي مختلـف    ها را  حواني راهبردهاي پابرجا را افزايش دهي و سیستم مي
(. ايــن 7663و شــومیکر،  2-92: 2777و همکــاران،  2حــر کننــي )چرمــاک پــذير انعطــا 

هاي صياوسیماي استاني در فضـاي مجـازي اسـت. امـروز      پژوهش درباره آينيه فعالیت
 9جنکینـز  نظـر  از. رود يمـ شـمار   همگرايي يکي از کلمات کلیيي در صنعت رسـانه بـه  

 بـین  ارحبـاط  همگرايي، آمیزني. مي هم در سنتي و نو هاي رسانه که است جايي همگرايي
 سـطح  چني در دهي و مي حغییر را موجود مخاطبان و ها سبا بازارها، صنايع، ها، فنّاوري
 همگرايـي  و جهـاني  همگرايي اجتماعي، همگرايي اقتصادي، همگرايي فنّاورانه، همگرايي

 اي رسـانه  مصـر   در حغییرات ها، رسانه مالکیت الگوي در حغییرات. افتي مي فرهنگي احفاق
ــان، ــرات مخاطب ــي حغیی ــارکت و فرهنگ ــان مش ــي و مخاطب ــین همگراي ــيهیحول ب  و يکنن
 (.92: 2776روني ) به شمار مي اي  رسانه همگرايي حعريف مشمول موارد از ،کننيه مصر 

 فضـا،  ايـن  اسـت.  برخاسـته  «وب»دلِ  از «مجازي فضاي» اصطال  مجازی: فضای

 هـاي  جلـوه  از اسـتفاده  با که شود مي دانسته هايي رايانه از اي  شبکه يا الکترونیکي قیطم

 سـازي  مشـابه  را واقعي جهان يبعي سه يها تیواقع و اشیا سعي دارني، بصري و سمعي

                                                      

1. Schwartz        2. Chermack       3. Jenkins 
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 و مکـاني  بـي  آن، بـارز  خصوصـیات  و از نيارد فیزيکي ماديات که شود مي ادعا اما کنني،

 قـرار  پژوهشگــران ادهـاستف مورد میالدي 7667  دهه اوايل ازيمج  واژه است. زماني بي

 شـود  مـي  حعريـف  نمادين و يفن  جنبه دو از طور معمول به مجـازي فضــاي گــرفت،

 (.929: 7962ريان جهرمي، یبص )کاستلز، حرجمه

 حغییـرات  ارحبـاطي  جييـي  هـاي  فنّـاوري  رسـانه:  تحوّل در نوين های فنّاوری نقش

 وجـود  به ها رسانه جهان در که بنیادين اني. حغییرات کرده ايجاد رسانه قیطم در زيربنايي

 از:اني  عبارت اني، آميه
 و حوسـعه  هـا،  رسـانه  بازار در حغییر هاي مُقرّک از يکيرقابت:  بازار گسترش الف(

 هـاي  هزينـه  مقتوا، شين ديجیتالي که طور همان بود؛ خواهي نوين هاي فنّاوري گسترش

 هـاي  هزينـه  همچنـین  و حوزيع هاي کانال در آنها گرفتن قرار اي، رسانه تمقصوال حولیي

 ابزارهـاي  گسـترش  کـه  رود مي انتظار است، داده کاهش بسیار را رسانه بازار در حضور

 هـاي  فنّاوري ساير و «ال اس دي اي» احصال نوري، فیبر باني، پهناي افزايش و ديجیتال نشر

 و مقصوالت حضور  عرصه شوني، مي اينترنت به حر پرسرعت دسترسي به منجر که آينيه

 (.22: 7922ئیان،  کنني )خواجه باز اينترنت در را جيييي خيمات
 ايجـاد  و حوزيـع  هاي شبکه ديجیتالي شين با مشتری: خواسته و سليقه در تنوع ب(
 مقـو  حوزيـع  هـاي  کانـال  بـه  مربوط سُنتي هاي مقيوديت پیشرفته، کُيگذاري هاي شیوه
 از اعـم  راديـويي  و حلويزيـوني  هـاي  کانـال  شمار چشمگیر نمودِ آن، افزايش که شود مي

عرضـه،   افـزايش  آن، پي در و حوزيع هاي کانال گسترش باهمزمان  است. پولي و رايگان
   (.722: 7967است )فخرايي،  شيه هم متنواعکننيه  مصر  سلیيه
 جهـان  ياساسـ  هـاي  مزياـت  از يکـي  شـده:  سـازی  شخصـی  محصوالت ارائه ج(

 کـه  اسـت  سفارشـي  يـا  شـيه  سـازي  شخصي اي رسانه مقصوالت ارائه امکان ديجیتال،

 ايـن،  بـر  عـالوه  دهـي.  مـي  نشـان کننـيه   مصـر   بـراي  را انتخـاب  آزادي بـاالي   درجه

از  شـيه  ارائـه  بنـيي  بسـته  در را خود  عالقه مورد مقتواي که نیست ناچار کننيه مصر 

 خـود  نظر مورد مقتواي دريافت امکان او، براي ريفنّاو بلکه کني، دريافت رسانه سوي

 .(23: 7922ئیان،  است )خواجه کرده فراهم مجزاصورت  به را
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  دربـاره  همـواره  دهنـيگان  يآگهـ  دهندگان: آگهی بازاريابی راهبردهای در د( تغيير

 ايـن  انـي و  حسـاس  خـود  حبلیغـاحي  هـاي  برنامـه  حولیـي  بـه  بودجه اختصاص چگونگي

 ابزارهـاي  بـه  انبـوه،  بـازار  بـراي  آگهـي  سُنتي  شیوه از آنها  عالقه یرحغی سب  حساسیت

 و مسـتيیم  بازاريابي مانني حري دارني، سنجش قابل و حر مستيیم حأثیر که شود مي بازاريابي

 موحورهـاي  پیشـرفت  بـا  بـويژه  اينترنتـي  خـيمات  و کارکردها  حوسعه با فروش. حرويج

 يـا عنـوان   بـه  را اينترنترفته  رفته ،هنيگاند يآگه ،«گوگل» همچون پیچیيه جستجوي

 (.94: 7967زاده،  پذيرني )يزداني و حمیيي مي يقو بازاريابي ابزار
 ديجیتـال  ابزارهـاي  گسـترش  بـا  همگرايـی:  طريـ   از جديـد  بازيگران ه( ورود

 شيه ايجاد ارزش  زنجیره در عمودي و افيي  عميه همگرايي نوعي اينترنت،خصوص  به

 دهنـي،  مـي  ارائـه  زيربنـايي  خـيمات  صـرفاً  که بازيگراني عمودي، رچگييکسا در است.

 از استفاده به مشتريان حرغی  کنار در که شوني مي اي رسانه هايي بنگاه به حبييلرفته  رفته

 بـه  حبـييل  حرحیـ ،  اين به کنني و مي حالش آنان نیز به مقتوا ارائه در راه خود، خيمات

  دهنـيه  ارائـه  هـاي  شـرکت  از بسـیاري  شـوني.  مـي  اي هرسان هاي شرکت براي حازه رقیبي

 ايـن  هسـتني.  نیـز  کـاربران  بـه  مقتوا ارائه براي حالش در اينترنت، به دسترسي خيمات

کننيگان  مصر  به مستيیمطور  به که بازيگراني است بین رقابت افزايش معني به رونيها

 (.722: 7967دارني )فخرايي،  دسترسي

 ی پژوهششناس روش

اجمـاع و  »و « سـناريو نگـاري  »، «پويش مقیطـي » گام سهي اجرايي اين پژوهش در فراين

ي اصلي ايـن مرحلـه و   ها گامي و طراحي شيه است. در جيول زير، نیب شیپ« بنيي جمع

دقّت حبیین شيه و پـس از آن، هريـا از     ي هر گام، بهها يخروجنیز اقيامات، ابزارها و 

 شيه است:هاي اصلي مورد استفاده، حشريح  روش
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 . فرایند اجرایی پژوهش1جدول 

 ها گام اقدامات ابزار ها یخروج

 روندهای اصلی
 مجموعه عوامل

 کلیدی
نیروهای پیشران و 

 ها تیقطع عدم

مرور ادبیات / 
 پرسشنامه

 / PESTELتحلیل 
 مصاحبه/ پَنِل خُبرگان

، ارزی ابی  اتی  ادبمرور 
رون  دها و روی  دادها / 
توسعه منابع دانش ی /  

های  متدولوژی اجرای
م   رتب  / سناس   ایی 

 ها چالشها و  فرصت

. پویش محیطی 1
)گردآوری و تحلیل 

 اطالعات(

 سناریوهای اصلی
 نشانگرهای راهنما
 مُدل خام پژوهش

پنل خبرگان و 
 انگیزی ذهن
ی بر زیر برنامهفرایند 

 مبنای سناریو
 (GBNمدل سوارتز )

 scenarioافزار نرم

wizard 

اج  رای روس س  ناریو 
 اری )کیفی و کمّی( نگ

تعیین عوامل کلی دی،  
ه      ا و  پیش      ران

ی ه   ا تی   قطع ع   دم
 /اصلی

نگ  ارس س  ناریوها /  
دورنماه  ای  ارزی  ابی

ممک   ن، محتم   ل و 
 مطلوب

سناریونویسی  .2
)طراحی سناریوها و 

 (دورنماها

 ویرایش نهایی
 راهبردی یها هیتوص

های  ها و کارگاه پنل
 کارسناسی
 مصاحبه

دس  تیابی ب  ه تواف     
  نفعان ی میان ذیجمع

 کلیدی/
رس    انی و  اط    ال 
  سازی / توسعه فرهنگ
ها و راهبرده ا   سیاست

 /دفا  و انتشار.

 یبند جمع و. اجما  3

اي میـان   و بختیـاري در کشـور، مطالعـه    چهارمقالي استان مایصياوس  مطالعه آينيه

ز ي گروهـي متشـکل ا  زيـ ر طـر  ي است که الزم است بـا  چنيوجهاي  اي و ميوله رشته
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گـردآوري    متخصاصان مرحبط صورت گیرد. به دلیـل کیفـي بـودن پـژوهش، در مرحلـه     

ـ ماهآماري خبرگان با عنايـت بـه     اطالعات، جامعه اي پـژوهش، شـامل    چنـي رشـته   تی

شناسـي، علـوم ارحباطـات، علـوم سیاسـي،       پژوهي، جامعه حوزه آينيه 9متخصاصاني در 

            به عملي يا علمي باشني. ي، داراي حجرنوع بهفناوري و اقتصاد است که 
کیفـي دارد و حجـم نمونـه آن از پـیش      تیماهگردآوري اطالعات در اين پژوهش، 

مصاحبه با خبرگـان و    حوزيع پرسشنامه و هم در مرحله  نیست. هم در مرحله  شيه نییحع

خـاب  استفاده شـيه اسـت. در فراينـي انت    2«يبرف گلوله»گیري  از روش نمونه 7«ينيگز به»

اسـتفاده کننـي   « يبرف گلوله»گیري  حوانني از روش نمونه يا نمونه، پژوهشگران کیفي مي

 کني. کننيگان ديگر هيايت مي کننيه در پژوهش، ما را به شرکت شرکت اي  آنکه در 
ـ اهمحعیـین  »هاي مربـوط بـه    حوزيع پرسشنامه  در اين پژوهش، ابتيا در مرحله و  تی

هـاي حخصاصـي اصـلي واجـي شـرايط پاسـخگويي،        وزه، ح«عوامل کلیيي تیقطععيم 
گلوله »بنيي سؤاالت پرسشنامه، شناسايي شي و سسس به روش  متناس  با مقتوا و دسته

نخست با نظرسـنجي از خُبرگـان کـانوني و سـسس بسـط همـین نظرسـنجي در        « برفي
. هـا( حوسـعه يافـت    بسامي حکـرار نـام   برحس خُبرگان پژوهش )  هاي بعيي، نمونه اليه

هاي صورت گرفتـه در   مصاحبه، کوشش شي که بر اساس نظرسنجي  همچنین در مرحله
پژوهش، شناسايي و برگزيـيه شـوني. در     پرسشنامه، بصیرحرين خُبرگان در حوزه  مرحله

برسـیم؛   9اشـباع   يابي کـه بـه نيطـه    آوري اطالعات حا زماني ادامه مي آل، جمع حالت اييه
ايم، حفـاوحي نياشـته    آوري کرده هايي که پیش از آن جمع دههاي جييي با دا جايي که داده

اشـباع صـورت گرفتـه      مصاحبه براي رسـیين بـه نيطـه    2باشي. در اين پژوهش، حعياد 
رسیي، ولـي   است. البته اطالعات به دست آميه پس از مصاحبه ششم حکراري به نظر مي

 مورد ادامه يافت. 2ها حا  اشباع، مصاحبه  به منظور اطمینان از رسیين به نيطه
اي و جسـتجوهاي   مرور حجربیات و رونيهاي موجود، مبتني بـر مطالعـات کتابخانـه   

آينيه موضوع مورد بقـث،    درباره ها دادهاينترنتي است. همچنین، منبع دانشي گردآوري 
هاي کیفي حاصـل از   منبع خُبرگي با استفاده از روش مصاحبه و پَنِل خُبرگان است. داده

                                                      

1. benchmarking         2. snowball sampling        3. saturation 
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ها در سامانه اطالعاحي پـويش مقیطـي، حقـت نظـارت گـروه کـانوني        ا و پَنله مصاحبه
پژوهش، گردآوري، حقلیل، اعتبارسنجي و سرانجام ثبت و ضبط شـيه اسـت. همچنـین    

ها، ارزيابي میزان خُبرگي خُبرگـان در هـر    اي بودن سؤاالت و زمینه با حوجاه به چنيرشته
اي صـورت   نامه برگان و با سازوکار پرسشهاي مورد نظر، به کما خودِ خُ يا از حوزه

هاي مورد نظر پژوهش، ضـري    پذيرفت و براي هر يا از خُبرگان در هر يا از زمینه
           خبرگي حعیین شي. 

هـا يـا    هاي خُبرگان )از طريـق پَنِـل   حصويرهاي آينيه، عموماً از خالل حرکی  دييگاه
ي آمـاري مبتنـي بـر مسـتنيات يـا      هـا  لیـ حقلي کماي )برگرفتـه از  ها گزاره( با ها کارگاه
ها از پَنِـل خُبرگـان اسـتفاده شـيه      داده لیوحقل هيحجز. براي ينشو يم( حاصل افزارها نرم

نفـر از   2بر اين اساس، دو کارگاه يا پَنِل حخصاصي برگـزار شـي؛ در کارگـاه اول،                                    است. 
شـرکت داشـتني و متعاقـ  آن، کارگـاه دوم نیـز بـا        انمييران، پژوهشگران و کارشناسـ 

در کارگـاه نخسـت و چنـي نفـر مـيعو جييـي )از        کننـيه  شـرکت حضور بیشـتر افـراد   
، هـا  نشسـت ي گفتگوهـاي ايـن   بنـي  جمـع التقصیالن و دانشجويان( برگزار شي. از  فارغ

دست  به رح ييیکلي ها داده عنوان بهي ورودي براي حصويرسازي آينيه ها دادهشماري از 
و  پژوهـان  نيهيآها، دو پنل خُبره ديگر )با حضور  بنيي نتايج پرسشنامه آمي. پس از جمع

هـا و عـيم    نفعان موضوع پژوهش در سطح مييريت( براي احصـا و حعیـین پیشـران    ذي
ي حاصـل از  هـا  دادهها برگزار گرديي. افزون بـر آن، در سـويه کماـي پـژوهش،      قطعیات 

 7ي مرحبط، شامل سناريو ويـزارد افزارها نرمي از ریگ بهرهمه، با مراحل مصاحبه و پرسشنا
هـاي الزم بـراي حـيوين سـناريوها اسـتخراج شـي.        و خروجي لیوحقل هيحجز، 2اکسلو 
ـ حيو، در هـا  مصـاحبه ي حاصل از ايـن  ها افتهي ـ ب تي ي مـرحبط بـا آينـيه، حبیـین     هـا  نشی

ي بعـيي، بـراي نگـارش    هـا  مگـا و مسائل مرحبط با آن، بسیار مـؤثر و در   ها تیقطع عيم
ابعاد کیفي آن، بسیار کارآمي است. در پايان کار نیـز سـه پنـل خُبـره       و حوسعه وهايسنار

ديگر )با حضور شماري از مييران( براي اعتبارسنجي نتـايج پـژوهش، غنـاي مقتـوا و     
 لقاظ اصالحات احتمالي برگزار شي.

                                                      

1. Scenario Wizard        2. Excel 
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 هاي پژوهش يافته

را در  مهـم د، اين است که بتواننـي شـرايط متغیرهـاي    دار تیاهمسناريوها   درباره آنچه

حصوير بکشـني، نـه     گذر زمان نشان دهني؛ يعني زنجیره روابط عِلّي و مسیر حطوار آنها را به

صرفاً حصويري از آينيه را. سناريوي حوصیفي، باورپذير از چیزهايي است که ممکن اسـت  

(. 2776يـيار شـود )گلـن و گـوردون،     از حـال پي  حوانـي  يمـ چگونه  کهينااحّفاق بیفتني و 

حرين کارکرد سناريو، خلـق فضـاي احتمـالِي آينـيه اسـت. سـناريوها، مسـیرهاي         اصلي

حـرين   حـرين و نـامطلوب   انـيازي از مطلـوب   کننـي و چشـم   مختلف آينيه را حرسـیم مـي  

دهني؛ خلق  هاي ممکن براي آينيه را در خصوص موضوع مورد پژوهش نشان مي حالت

گیري سناريوها را  نیازمني چارچوبي مفهومي است که منطق و زمینه شکل چنین فضايي،

 گام اصلي حشکیل شيه است. 2نگاري از  کني. سناريو حعريف مي

اي از  هاي افراد خبره در قال  مصاحبه و پَنِـل، مجموعـه   با مروري بر منبع و دييگاه

بختیـاري در   قـال چهارمي اسـتان  مایصياوسـ هاي اثرگذار بر سناريوهاي حضور  مؤلفه

بنـيي و اعمـال نظـر حـیم پـژوهش،       ها بـيون رحبـه   فضاي مجازي احصا شي. اين مؤلفه

 خام در جيول زير گزارش شيه است: صورت به

 ها در فرایند پَنل خُبرگان بندی مؤلفه . شناسایی و دسته2 جدول

بندي  دسته

 مؤلفه
 ها عناوين مؤلفه

 های سیاسی مؤلفه

. محدودیت آزادی بی ان و  3ای؛ . جنگ رسانه2ها؛ اعتمادی به رسانه . بی1
  زدگ ی در هم ه   . سیاس ت 5. رسانه در خدمت سیاست؛4ها؛ سانسور رسانه

. کاهش کنت رل مراج ع   7های فرهنگی کشور؛ . تعدیل سیاست6؛ها عرصه
 . کاهش نگاه امنیتی به خب ر؛ 9ای؛ . سکسته سدن انحصار رسانه8رسمی؛
ه ای   . ارتق ای خبرگ زاری  11ای؛ وارههای م اه  . چالش رقابت با سبکه11

. سوگیری در اخبار 12المللی؛ های بین داخلی در صورت تأسیس خبرگزاری
. تبلیغ ات  14های قانونی و سیاسی در کشور و  . محدودیت13ها؛ و تحلیل

 مایصداوسمنفی علیه 



 17 ... 7041صداوسيما در فضاي مجازي در افق   هاي حضور و فعاليت سناريو

 

 2 جدولادامه 

بندي  دسته

 مؤلفه
 ها عناوين مؤلفه

های  مؤلفه
 اقتصادی

. وابس تگی  2درآمد از طری  گسترس تبلیغ ات تلویزی ونی؛   . امکان کسب1
ه ای ح اکب ب ر بودج ه      منابع مالی سازمان به اعتبارات مرکز و مح دودیت 

پایین آمدن   . هزینه4برای فروس محصوالت؛ افزوده ارزس. خل  3سازمان؛
. ایجاد بستر مناسب برای فروس محتوای تولیدی 5ای؛ برای تولیدات رسانه

. ک اهش تقاا ای   7ه ا؛  . اف زایش درآم د خبرگ زاری   6؛مایصداوس  سازمان 
. تغیی ر مُ دل   9ریزی بر اساس اقتصاد توجّ ه؛  . برنامه8ها؛ تأسیس خبرگزاری

. گس ترس  11. سرعت و چابکی در مقاب ل تولی دات رس می؛   11؛وکار کسب
انسانی گسترده و   . استفاده از سرمایه12ی و مجازی؛رواقعیغاستفاده از پول 
. 13ده ی ب ه اخب ار؛    های اجتماعی پاالیش و سکل ری  سبکهاستراکی از ط

ی و رواقعیغثروت از واقعی به  تیماه. تغییر 14حرکت به سمت برندسازی؛
ای سُنتی و لزوم ادغ ام   تولید رسانه  . افزایش هزینه15از حقیقی به مجازی؛

. تأثیر سرای  اقتصادی بر کاهش منابع درآم دی آگه ی و   16یا تعطیلی آن؛
. تأثیر تبلیغات گسترده بر موج خرید تبلیغ کاالهای تجملی 17ولتی؛کمک د

 . کاهش قیمت ابزارهای نوین ارتباطی18ی کاالهای اروری و جا به

های  مؤلفه
 فرهنگی -اجتماعی

. گس ترس  4. تغییرات نس لی؛  3. گسیختگی اجتماعی؛ 2. تشتّت افکار؛ 1
 مجازی؛ تیهوسکاف . 6بندی توجّه مخاطبان؛  . قسمت5ای؛  سواد رسانه

. گس ترس  9. تغییر مفهوم حریب خصوصی؛ 8ی سهروند رسانه؛  . توسعه7
 ای و محل  ی؛ . حرک ت ب ه س مت موا وعات منطق ه     11زن دگی م ردم؛   

. تغیی ر س بک   12جه انی؛    . جهانی سدن و تبدیل جهان ب ه دهک ده  11
. اف زایش ج رایب   14زدگ ی و ک اهش تولی د خلّاقان ه؛     . مصرف13زندگی؛
تغیی ر   .17. فردگرایی و اف زایش تنه ایی؛  16. مبارزه با فساد؛15؛اینترنتی
. انطباق نداستن کااله ای  18های غربی؛ مردم به سمت مدلفرهنگی   سلیقه
. تغیی ر فرهن گ   19با تقاااها و نیازهای نس ل جدی د؛   تولیدی -فرهنگی
. ا عی   21. مشارکت بیشتر فرستنده در مب ادالت اطالع ات؛  21جهانی؛

 گرای ی؛  . اخ الق 23. کمب ود وق ت؛  22چه ره ب ه چه ره؛    سدن ارتباط ات 
. تغیی  ر در مُ  دل 26. تولی  د محت  وا؛25. هَکره  ا و مش  کالت ایمن  ی؛24

 ای کاربران . ارتقای سطح سواد رسانه28سناسی؛ . مخاطب27خبررسانی؛
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 2 جدولادامه 

بندي  دسته

 مؤلفه
 ها عناوين مؤلفه

 های فنّاورانه مؤلفه

. گسترس تقاا ای  2ی و عالقه به فناوری جدید؛زدگی، کنجکاو . فناوری1
. محوری ت فزاین ده مخاط ب در    4. همگرایی رسانه؛3ای و اطالعاتی؛ رسانه

رسانی ب ه   . وابستگی سیگنال6زیرساخت؛ عنوان به. سبکه 5محتوای رسانه؛
. گسترس پهن ای بان د   8ای؛ . هنر ماسینی و رایانه7ماهواره و اینترنت غرب؛

ه ای جدی د    . قال ب 11؛پرس رعت اریب نفوذ اینترن ت   . افزایش9اینترنتی؛
. گس ترس اس تفاده از تلف ن    12. گسترس اس تودیوهای مج ازی؛  11محتوا؛
  . هوس مند س دن س یوه   14اف زوده؛  تیامنفنّاوری و   . توسعه13ای؛  ماهواره

. گس  ترس فن  اوری  16؛ ه  ای جدی  د و ب  . نس  ل15کس  ب اطالع  ات؛ 
افزای ی و همگرای ی    ه ب  .18ر؛. افزایش سرعت تولید خب  17؛شینما صفحه

اس تفاده از   .21. رصد دایمی فضای مج ازی؛ 19تلویزیون و فضای مجازی؛
 ی تبلیغ اتی؛ ه ا  تی  ظرف. اس تفاده از  21ه ای اجتم اعی؛   ی سبکهها تیظرف
. اس تفاده بهین ه از   24آرس یو؛   . تحوّل در حوزه23. ایجاد کاناپه مجازی؛22
. طراح ی  25ه ای ک اربران؛   گیی بازخوردگیری برای واکاوی ویژها تیظرف
 ت ر ب ه فض ای مج ازی؛     . بسترس ازی ب رای دسترس ی آس ان    26ه ا؛  سایت
. س  ناخت امکان  ات  28ه  ای روز؛ ب  رداری بیش  تر از فنّ  اوری   . به  ره27

. حضور عوامل فناورانه و سایبری در دسترسی 29؛  افزاری افزاری و نرم سخت
ی و فننیروهای انسانی سناخت  .31به اطالعات و برقراری ارتباطات انسانی؛

 متخصّص در سطح سازمان

 های حقوقی مؤلفه

. محدودیت اختیارات قانونی و الزامات تعری  سده از سوی مدیریت کالن 1
  . تعامل و درگیر کردن هم ه 4. اسناد باالدستی؛3. تنظیب مقررات؛2سازمان؛

. ت أثیر  5مج ازی؛   پخش فراگی ر ص وت و تص ویر در ح وزه      بازیگران حوزه
 های دولتی نفعان متعدد بر رسانه یذ

  مؤلفه
 محیطی زیست

ه ای   . بح ران 4. بحران آب؛3؛ستیز  یمح. حفاظت از 2. گرمایش زمین؛1
 یطیمح ستیز

مؤلفه استخراج شـيه   777هاي کلیيي سیستم مورد مطالعه؛  براي مشخ  کردن مؤلفه

گـذاري انـيک از مطالعـه    هاي نامرحبط يـا داراي اثر  از سوي حیم پژوهش، حعيادي از مؤلفه
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مؤلفه کلیيي، استخراج و در گـام بعـي، بـراي     79حذ  شيني. پس از پااليش، در نهايت 

ـ اهمها، از نظر میزان  در سیستم مورد مطالعه از سوي خُبره گاهشانيجامشخ  شين   تی

 آميه است: 9بنيي شيني که گزارش آن در جيول  رحبه تیقطعو درجه عيم 

 های کلیدی مؤلفه تیاهمو درجه  تیقطععدم . سنجش میزان 3 جدول

 در سیستم مورد مطالعه 

ف
دي

ر
 

  روند

 تيقطع / درجه عدم تياهمدرجه 

 کم                                                 زياد

1 
 نوآوری و تیخالق
 ها برنامه تولید در

مع         9 تیاهم
ج

 

عدم 
 تیقطع

8         17 

2 
 نسد گرا مخاطب
 ی استانمایصداوس

مع         8 تیاهم
ج

 

عدم 
 تیقطع

3         11 

3 
 های فناوری توسعه
 ارتباطی جدید

مع         7 تیاهم
ج

 

عدم 
 تیقطع

5         12 

4 
 های سبکه توسعه

 اجتماعی

مع         8 تیاهم
ج

 

عدم 
 تیقطع

4         12 

5 

 های سیاست تغییر
 سمت به سیما کلی

 جازیم فضای

مع         9 تیاهم
ج

 

عدم 
 تیقطع

7         16 
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 3 جدولادامه 

ف
دي

ر
 

  روند

 تيقطع / درجه عدم تياهمدرجه 

 کم                                                 زياد

6 

 گسترس
 یفن های زیرساخت
 ی استانمایصداوس

مع         6 تیاهم
ج

 

عدم 
 تیقطع

4         11 

7 

 منابع مندسازیتوان
 در انسانی و مدیریت

 ی استانمایصداوس

مع         8 تیاهم
ج

 

عدم 
 تیقطع

7         15 

 باند پهنای گسترس 8

مع         5 تیاهم
ج

 

عدم 
 تیقطع

3         8 

9 
 های سبکه نگیلتریف

 اجتماعی

مع         7 تیاهم
ج

 

عدم 
 تیقطع

6         13 

11 
 مالی توانمندی

 ی استانمایوسصدا

مع         9 تیاهم
ج

 

عدم 
 تیقطع

8         17 

11 
 اعتماد گسترس
 به عمومی

 ی استانمایصداوس

مع         11 تیاهم
ج

 

عدم 
 تیقطع

8         18 

12 
 افکار استقبال
 فضای از عمومی

 مجازی

مع         9 تیاهم
ج

 

عدم 
 تیقطع

3         12 
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 3 جدولادامه 

ف
دي

ر
 

  روند

 تيقطع / درجه عدم تياهمدرجه 

 کم                                                 زياد

13 
 سدن پولی
تلویزیون  های برنامه

 استان و رادیوی

مع         5 تیاهم
ج

 

عدم 
 تیقطع

4         9 

14 

 انتقال توان
 های برنامه
ی استان مایصداوس
 مجازی فضای به

مع         7 تیاهم
ج

 

عدم 
 تیقطع

5         12 

15 
 ای سوادرسانه توسعه
 استان در

مع         6 تیاهم
ج

 

عدم 
 تیقطع

5         11 

16 
 امور سدن دیجیتالی

 زندگی

مع         7 تیاهم
ج

 

عدم 
 تیقطع

4         11 

با حوجاه به موضوع و هي  پـژوهش کـه شناسـايي و حـيوين سـناريوهاي حضـور       
 نکـه ياو بختیاري در فضاي مجـازي بـوده اسـت، بـراي      چهارمقالان ي استمایصياوس

بتوان با حيوين سناريوهايي، فضاهاي احتمالي آينيه را شناسايي کرد، با مشـخ  شـين   
هاي کلیيي، به انتخاب حیم پژوهش،  از مؤلفه هرکيام تیقطععيم   و درجه تیاهممیزان 
بااليي دارنـي و   تیقطعها عيم  پیشرانهاي اين سیستم حعیین شيني. برخي از اين  پیشران

هـا نیروهـايي هسـتني کـه بیشـترين       پايین اسـت. پیشـران   تیقطعدر برخي ديگر، عيم 
بقرانـي )کلیـيي( اشـاره بـه      تیـ قطعاثرگذاري را بر موضوع مورد مطالعه دارني. عـيم  

هايي دارد که عالوه بر اثرگذاري بسیار باال بر سیستم، در خصـوص چگـونگي و    پیشران
 تیـ قطعحوان با احتمال بااليي صقبت کرد. عـيم   کما و کیف رخ دادن آنها در آينيه نمي
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الف( حعـياد حـاالحي کـه يـا پیشـران در آينـيه        بقراني نیز اشاره به دو موضوع دارد:
از حاالت. با در نظـر گـرفتن مجمـوع     هرکيامحواني رخ دهي و ب( احتمال رخ دادن  مي

( و با حوجاه بـه حعـياد حصـاوير ارائـه     تیقطععيم   درجه و تیاهم  درجه  دو نمره )نمره
پیشران درونـي سیسـتم انتخـاب     عنوان بهمورد  3مؤلفه کلیيي  79شيه از آينيه، از بین 

حـوان حصـوار    در آينيه را مي تیقطعها سه حالتِ عيمِ  از اين پیشران هرکيامشيني. براي 
هـاي   بنيي و ثبت میـانگین ديـيگاه   نهايي حاصل از جمع« ماحريس»بعي،   کرد. در مرحله

در افـزار اکسـل حهیـه شـي و      در حکمیل پرسشنامه، به کمـا نـرم   کننيه شرکتخُبره  27
يا طیف عـيدي  ي مختلف، در ها تیقطعشيه میان عيم   متيابل شناسايياثرات  ،نهايت
 .  شيني افزار نرموارد حقلیل آثار متياطع « ماحريس»در قال   -9حا  9از 

 افزار سناريو ويزارد ناريوها بر اساس نرماستخراج س

هـا و   پیشـران  برحسـ  در اين مرحله از پژوهش، براي حبیین منطق و ساختار سناريوها 
افـزار سـناريو ويـزارد     هاي مختلف هر پیشـران( از نـرم   هاي کلیيي )حالت عيم قطعیت

چیـنش بسـتر   مسـتيل و مناسـبي بـراي      افزار، زمینه هاي کماي نرم گیري شي. حقلیل بهره
بـراي   نخسـتین گـام  آورد. در  سناريوها و غنا بخشیين و قوام دادن بـه آنهـا فـراهم مـي    

)عـيم   آنهـا  2حالـت  و متغیرهـاي )نیروهـاي پیشـران(    7حوصیفگرهاافزار،  انيازي نرم راه
پـس از حکمیـل   شـوني و   مـي حعريـف   ي اصلي مرحبط با هر نیـروي پیشـران(  ها تیقطع

حاصـل از   متغیرهـاي حوصـیفگرها  ثـار متيابـل مربـوط بـه     هـاي آ  داده ،سـاختار حقلیـل  
 اکسـل افـزار   حر بـه کمـا نـرم    هاي ميايسه زوجي عناصر )که پیش بنيي پرسشنامه جمع
   شود. افزار وارد مي گیري شيه بود( در نرم میانگین

 مجازي فضاي در چهارمحال بختياري استان يمايصداوستوصيف سناريوهاي آينده حضور 

( مراجعـه  9و 2هـاي   ار ديگر به عوامل و رونيهاي فهرسـت شـيه )گـام   در گام ششم، ب

( 3و 4هـاي   ي اصلي سازنيه )گـام ها تیقطعشود و فضاي هر سناريو با حکیه بر عيم  مي
                                                      

1. Dscriptor         2. Assumption (Effects) 
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عوامل و رونيهاي کلیيي متناس  با آن )گـام دوم و سـوم( حرسـیم      آن و با کما همه

 آميه است: 4سناريوي اصلي پژوهش در جيول  3ي کلفضاي شود.  مي

ی ها تیقطع عدمگانه نهایی برحسب  . توصیف نهایی سناریوهای پنج4 جدول

 های اصلی کلیدی از پیشران

سناريوي 

1 

سناريوي 

0 

سناريوي 

1 

سناريوي 

1 

سناريوي 

7 

 سناريوها

 

 

 

 ها عدم قطعيت

سناریوی 
 ناکارآمد

سناریوی 
 حضور 
 رنگ کب

سناریوی 
فضای 
 مجازی ملّی

سناریوی 
حضور 
 مرث بی

سناریوی 
حضور 
 موف 

 کاهش

تداوم 
واع 
 موجود

 کاهش

تداوم 
واع 
 موجود

 افزایش
ی مایصداوساعتماد مخاطب به 
 استان

واگرایی و 
رقابت با 
فضای 
 مجازی

فعالیت 
 مشروط

واگرایی و 
رقابت با 
فضای 

 مجازی 

فعالیت 
 مشروط

همگرایی 
با فضای 
 مجازی

ی مایصداوسی کلهای  سیاست
 ایران

وابسته و 
 ازمندنی

تداوم واع 
 موجود

وابسته و 
 نیازمند

تداوم واع 
 موجود

استقالل 
 مالی

ی مایصداوسمالی  تیظرف
 استان

تداوم واع 
 موجود

تداوم واع 
 موجود

 کاهش
تداوم واع 
 موجود

 افزایش
و نوآوری در تولید  تیخالق

 های استانی برنامه

 تیتقو رسد ثابت تضعی  تضعی  تضعی 
سطح توانمندی مدیران 

 ی استانمایوسصدا

 کل ریتأثامتیاز  39 24 32 24 28

 ارزس سازگاری 5 1 1 1 1
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حر بر اساس ارزيـابي   هاي موجود، سناريوي نخست، سناريوي مطلوب بر اساس يافته

 تیـ قطعهاي خبرگان است؛ سناريوهاي دوم و چهارم که داراي چهار عـيم   ي دييگاهکل

« ي اسـتان مایصياوسـ منـيي مـييران   سـطح حوان » تیقطعيکسان هستني و حنها در عيم 

روني و در نهايـت، سـناريوهاي    ، سناريوهاي حياوم وضع موجود به شمار مياني متفاوت

 تیـ قطعيکسان هستني و حنها در عيم  تیقطعسوم و پنجم که آنها نیز داراي چهار عيم 

ده ، سـناريوهاي افـول شـمر   اني متفاوت« هاي استاني خالقیت و نوآوري در حولیي برنامه»

هايي پرداخته شـيه اسـت کـه     شوني. در ادامه در گام ششم به حوصیف فضاي سناريو مي

ي اسـتان در  مایصياوسـ حضـور    يا حصـوير از آينـيه    دهنيه و نشان کننيه انیبهر يا، 

 فضاي مجازي هستني.

 سناريوی اول: حضور موف 

ي، بـه شـر    از پـنج پیشـران اصـل    تیـ قطععيم  پنج حالتفضاي اين سناريو از برآيني 

 ساخته شيه است: 3جيول 

 سناریوی اول  گرهای( کلیدی سازنده ها )توصیف قطعیت  . عدم5جدول 

 پيشران (تيقطعحالت )عدم 

 ی استانمایصداوساعتماد مخاطب به  افزایش

 ی ایرانمایصداوسی کلهای  سیاست همگرایی با فضای مجازی

 ی استانمایصداوسمالی  تیظرف استقالل مالی

 های استانی و نوآوری در تولید برنامه تیخالق ایشافز

 ی استانمایصداوسسطح توانمندی مدیران  تقویت
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 ي اولتوصيف سناريو

ي استان چهارمقال بختیاري حوانسته اسـت حضـور موفـق و    مایصياوسدر اين سناريو، 

و ضـرورت   مایصياوسـ هـاي   چشمگیري در فضاي مجازي داشته باشي. حغییر سیاسـت 

فضاي مجازي باعث شيه است کـه الزامـات ايـن فضـا، شناسـايي و       تیظرفاز استفاده 

شـين    مقـور  بینـي شـود. بـا مخاطـ      الگوهاي رفتاري مخاط  در شرايط مختلف پیش

و حوانمنيسازي نیروها و آموزش مييران میـاني و کارشناسـان بـراي ارحيـاي      مایصياوس

ـ هـاي   الق و ايـيه هاي ديجیتال، افراد خ درک فضاي در حال ظهور و مهارت ه در خالقانِ

کني حـا بُعـي    حالش مي مایصياوسخورد.  هاي حولیيي بیش از هر چیز به چشم مي مقتوا

سـازد و از يـا زيرسـاخت، مقتـواي يکسـاني را از طريـق        حـر  متنوعاي خود را  رسانه

هاي مجازي مختلف به افراد برساني. کاهش قیمت ابزارهاي جييي ارحباطي باعـث   کانال

حوانـي هـر مقتـواي     بياني که مـي  مایصياوسعضوي از  عنوان بهد هر فرد خود را شو مي

هـاي ارحبـاطي کـه بـا      کانـال   لهیوسـ  بـه متني، صوحي يا حصويري را حولیـي کنـي و آن را   

 در فضاي مجازي دارد، براي ديگران منتشر سازد. مایصياوس

بزارهـاي پخـش و در   هاي مفیـيحر، در ا  «اپلیکشن»در ارائه  تیخالقدر اين سناريو، 

کني. اعتماد پييي  ي استان ظهور پیيا ميمایصياوسگیري نیز با مقوريت  ط ابزارهاي ارحبا

هـاي امنیتـي و حـريم     شود که بسـیاري از دغيغـه   آميه در میان افکار عمومي باعث مي

خصوصي، مرحفع شود و اثرگذاري رقبا بر افکار عمومي کاهش يابـي. در ايـن سـناريو،    

هاي رسمي بـا زبـاني    ها و سیاست پذيري و حرويج انييشه بستر اصلي جامعه صياوسیما،

ي جييـي  هـا  رسانه  پلتفرمي ها يژگيوها متناس  با  حولیي برنامه خلّاقانه و مبتکرانه است.

رونـيهاي مـؤثر بـر افکـار      اي و کـالن  رونيهاي رسانه و اجتماعي و در نظر گرفتن کالن

ي در مـييريت افکـار   مـؤثر ي اسـتان نيـش بسـیار    که صياوسیما شود يمعمومي باعث 

اي بیابـي. همچنـین جلـ  اعتمـاد      ي رسـانه ها يفضاسازعمومي و ميابله با جريانات و 

که صياوسیماي استان چهارمقال بختیاري، بـه الگـويي    شود يممخاطبان استاني، باعث 

 براي کل کشور حبييل شود.
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 ثمر سناريوی دوم: حضور بی

پیشـران اصـلي، بـه شـر       پـنج از  تیـ قطععيم  پنج حالتبرآيني  فضاي اين سناريو از

 ساخته شيه است: 9جيول 

 ( کلیدی سازنده سناریوی دومگرهای توصیف) ها تیقطع . عدم 6 جدول

 پيشران (تيقطعحالت )عدم 

 اعتماد مخاطب به صداوسیمای استان واع موجود تداوم

 ی صداوسیمای ایرانکلهای  سیاست فعالیت مشروط

 مالی صداوسیمای استان تیظرف واع موجود تداوم

 های استانی و نوآوری در تولید برنامه تیخالق واع موجود تداوم

 سطح توانمندی مدیران صداوسیمای استان رسد ثابت

 دوم یتوصيف سناريو

موجود است.  تیوضع حياوم  دهنيه نشاناين سناريو به همراه سناريو چهارم حا حيودي 

آن، صياوسـیماي اسـتان، نـه     حبـع  بـه صياوسـیماي کشـور و    همچنـان يو، در اين سـنار 

ي تیوضـع همگرايي کامل با فضاي مجازي دارد و نـه واگرايـي. بلکـه حضـورش را در     

ي راديويي ها رنيهیبرگبینابین حعريف کرده است. در اين سناريو، حأکیي اصلي صياوسیما 

ي هـا  پلتفـرم هـا در   برنامـه  اي بـراي حضـور   و حلويزيوني است و شرايط خاص و ويـژه 

ـ حبعاجتماعي حيارک دييه نشيه است. صياوسیماي استان هـم بـه    هـاي   از سیاسـت  تی

گسترده در فضاي مجازي نيارد. با حوجاه به حضـور   تلیفعاي، امکاني براي حضور و کل

هـاي اجتمـاعي و    ي بسیار زياد شـبکه ها تیجذابچشمگیر مخاطبان در فضاي مجازي و 

 روز روزبـه کـه   شود يمدر اين فضا، حضور ضعیف صياوسیما باعث گسترش سرگرمي 

افزايش سـاعات پخـش   استاني صياوسیما کاسته شود. با وجود   از میزان مخاطبان شبکه
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شـود کـه صياوسـیما فيـط بـه حکـرار        حوجهي از طر  مردم باعـث مـي   ها، اماا بي برنامه

. بـا  ولیـي مقتـوا نياشـته باشـي    ي در حتـ یخالقاي بسـردازد و   هاي کلیشه مضامین و برنامه

، میـزان اعتمـاد مخاطبـان بـه     مـرور  بـه ،  تیـ خالقانقصارگرايي در حولیي و افول بیشتر 

و با حوجاه به کاهش حضـور مخاطبـان، از حعـياد اسسانسـرها يـا       ابيي يمها کاهش  برنامه

لي مواجه با افت شييي منابع ما رفته رفتهشود و اين سازمان را  حامیان مالي نیز کاسته مي

 گذارد. مي ریحأثها  کني. به اين حرحی ، فشار اقتصادي بر کیفیت برنامه مي

 سناريوی سوم: فضای مجازی ملّی

پیشـران اصـلي، بـه شـر       پـنج از  تیـ قطع عيم  حالت پنجفضاي اين سناريو از برآيني 

 ساخته شيه است: 1 جيول

 یوی سومگرهای( کلیدی سازنده سنار )توصیف ها تیقطع . عدم 7 جدول

 توصيف سناريوی سوم

هـاي صياوسـیماي اسـتاني بـه      فضاي مجازي ملّي، صفقات برنامه  در اين سناريو، با حوسعه
. گسـترش فیلترينـگ، حـنش بـین مخاطبـان      شـود  يمهاي اجتماعي داخل کشور منتيل  شبکه

اطبـان  دهي و هزينه استفاده از فیلترشکن را بـر مخ  استاني را با سازمان صياوسیما افزايش مي
فضاي مجازي ملّي و انتيال مقتوا به داخـل    هاي حوسعه کني. در اين سناريو، هزينه حقمیل مي

 پيشران حالت )عدم قطعيت(

 اعتماد مخاطب به صداوسیمای استان کاهش اعتماد مخاطب

 های کلی صداوسیمای ایران سیاست واگرایی با فضای مجازی

 ظرفیت مالی صداوسیمای استان وابسته

 های استانی خالقیت و نوآوری در تولید برنامه کاهش

 استانسطح توانمندی مدیران صداوسیمای  کاهش
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هـاي ملّـي را افـزايش     شـود و بـه همـین دلیـل هزينـه      اين فضا، از نهادهاي دولتي حأمین مي
کنـي   فضاي مجازي ملّي، فرصتي مناس  براي صياوسیماي استان فراهم مـي   دهي. حوسعه مي

هـاي   اصلي خود را در هر دو بستر )پخش حلويزيوني و فضاي مجـازي( در قالـ    حا رسالت
بـاالي حقـواالت فنّـاوري، در ايـن      سرعت بهپسني به نمايش درآورد. با حوجاه  مختلف و عامه

هـاي مجـازي هسـتیم کـه ممانعـت از       سـايت  هـا و وب  گسترده شبکه  سناريو، شاهي حوسعه
 کني. را بسیار دشوار ميها  رويارويي مخاطبان با اين شبکه

ي هـا  شبکهها و  اپلیکیشن  کني با حوسعه در اين سناريو، صياوسیماي استان حالش مي
ي در فضاي مجازي داشته باشي. میزان اعتماد ا شيهي زير برنامهاجتماعي داخلي، حضور 

 هـاي فعـال در ايـن    مستيیمي بر میزان اقبـال آنـان بـه برنامـه     ریحأث ها شبکهمردم به اين 
ي فکري نخبگـان اسـتفاده   ها تیظرفصياوسیما از  در اين حالت،ها دارد. هرچني  پلتفرم
کني و در راه حشکیل احاق فکر براي حولیـي مقتـواي هوشـمنيانه در فضـاي مجـازي       مي
هاي اجتماعي بومي در سطح استان و اسـتفاده از آنهـا بـراي     کوشي. شناسايي سرمايه مي

 .شود يمدر جوانان  تیخالقعث ايجاد حولیي مقتوا در فضاي مجازي با

 رنگ سناريوی چهارم: حضور کم

پیشـران اصـلي، بـه شـر       پـنج از  تیـ قطع عيم  حالت پنجفضاي اين سناريو از برآيني 

 ساخته شيه است: 2 جيول

 گرهای( کلیدی سازنده سناریوی چهارم ها )توصیف قطعیّت . عدم8 جدول

 پيشران (تيقطعحالت )عدم 

 اعتماد مخاطب به صداوسیمای استان جودواع مو تداوم

 ی صداوسیمای ایرانکلهای  سیاست فعّالیّت مشروط

 مالی صداوسیمای استان تیظرف واع موجود تداوم

 های استانی و نوآوری در تولید برنامه تیخالق واع موجود تداوم

 سطح توانمندی مدیران صداوسیمای استان تضعی 
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 توصيف سناريوی چهارم

سناريو با حوجاه به سیاست حضور مشـروط و مقـيود در فضـاي مجـازي و در      در اين

اي در اين فضا، شاهي ثابت مانين و حتـي گـاه کـاهش     کاري رسانه پیش گرفتن مقافظه

ها و کُني شين رونـي انتيـال مطلـوب و     در حولیي برنامه تیخالقاعتماد مخاط ، کاهش 

حوانمنـيي سـطح مـييران از پیامـيهاي     ها در فضاي مجازي هستیم. کـاهش   بهینه برنامه

اي، حرکـت نکـردن بـه     حفظ ساختارهاي سُنتي، بي حوجاهي به فضـاي گسـترده رسـانه   

و کمبود قابل حوجه منابع مالي در سطح استان است. اين سناريو شباهت  تیخالقسمت 

هـا يعنـي    زيادي به سناريو دوم دارد، با اين حفاوت که در اين سـناريو، يکـي از پیشـران   

حواني حضور مؤثر صياوسـیماي اسـتان را در فضـاي     کاهش سطح حوانمنيي مييران مي

 حر کني. مجازي کُنيحر و ضعیف

اي، اجتماعي فرهنگـي و   ي است که در آن رونيهاي کالن رسانهتیوضعاين سناريو  

فضاي مجازي و افزايش حضـور مخاطبـان در ايـن فضـا گـام       سیاسي به سمت حوسعه 

ريزي  آن، صياوسیماي استاني، بر نبود برنامه حبع بهي سیما و کلهاي  ستبرداشته، اماا سیا

ي فضـاي مجـازي اسـتوار اسـت. فضـاي      هـا  پلتفـرم گسترده براي حضور مؤثر در همه 

باعـث کـاهش   « ي اجتمـاعي هـا  رسـانه اسـتراحژي  »حوجاهي بـه   ي در حولیي و بيررقابتیغ

هـا   برداري از آثار و برنامه کُسي کشي. شيه و نوآوري در مقتوي را به چالش مي تیجذّاب

 دهنيه حبييل خواهي شي. اي بازحاب افزايش يافته و صياوسیماي استان به رسانه

 سناريوی پنجم: حضور ناکارآمد

از پـنج پیشـران اصـلي، بـه شـر        تیـ قطع عيم پنج حالتفضاي اين سناريو از برآيني 

 ساخته شيه است: 6 جيول
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  گرهای( کلیدی سازنده سناریوی پنجم )توصیف ها تیقطع  عدم .9جدول 

 پيشران (تيقطعحالت )عدم 

 اعتماد مخاطب به صداوسیمای استان کاهش اعتماد

 ی صداوسیمای ایرانکلهای  سیاست واگرایی با فضای مجازی

 مالی صداوسیمای استان تیظرف وابسته

 های استانی و نوآوری در تولید برنامه تیخالق واع موجود تداوم

 سطح توانمندی مدیران صداوسیمای استان ی تضع

 توصيف روايی و داستانی سناريوی پنجم

سناريوي پنجم حوصیف وضعیتي حيريباً مشابه با سناريوي سوم است، با اين حفـاوت کـه   

در  تیـ خالقها،  و نوآوري در حولیي برنامه تیخالقحالش براي  همچناندر اين سناريو، 

قابـل   تیوضـع هـا و نـوآوري در جـذب مخاطـ ، در      کیشنها، حولیي اپلی نمايش برنامه

هـاي اصـلي حضـور مـؤثر      يکـي از پیشـران   تیـ خالق، عنصـر  درواقعقبولي قرار دارد. 

رونـيهاي حـاکم    صياوسیما در فضاي مجازي است. در اين سناريو نیز با حوجه به کالن

ور، هـاي اجتمـاعي، ديجیتـالي شـين امـ      شـبکه   جهاني شـين، حوسـعه   ازجملهبر جهان 

صنعت سرگرمي و غیره، اين راهبردهـا بـا مياومـتِ      هاي ملّي، حوسعه حضعیف حاکمیت

اني. در اين سناريو، مخاطبان به دو گروه  بخش قابل حوجهي از افکار عمومي مواجه شيه

. در حالي که رنيیگ يبرماي را در  قابل مالحظه تیجمعاني که هر دو ،  اصلي حيسیم شيه

 پررنـگ اينترنـت داخلـي و     ادهاي دولتي، در حالش براي حوسـعه صياوسیما و حمامي نه

اعتمـادي را در   حضور خود در فضاي مجازي ملّي هستني، مخالفان سعي دارني بي کردن

میان اقشار مختلف مخاطبان گسترش دهني. صياوسیماي استان چهارمقال بختیاري نیـز  

کني حا دامنه  اطبان حالش ميدر اين سناريو، در عمل با حمايت بخش قابل حوجاهي از مخ

ه بـه حفـظ برخـي از           مخاطبان خود را در فضاي مجـازي ملّـي حوسـعه دهـي. بـا حوجـا
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هـاي   در حولیـي برنامـه   تیـ خالقها، شاهي کـاهش   ساختارهاي سُنتي و واگرايي سیاست

 متناس  با عاليق مخاطبان در فضاي مجازي هستیم.
، صياوسیما حضور فعالي در همچنان اني حا در اين سناريو، نیروهاي مقلي در حالش

اسـتان بـراي ايجـاد     تیـ ظرففضاي مجازي داشته باشي و در ايـن راه از حمـام حـوان و    
ي قابل حـوجاهي بـه   ها تیموفيکنني و گاه نیز  ها استفاده مي و نوآوري در برنامه تیخالق

ثیر هاي صياوسیما در فضاي مجازي حقـت حـأ   آورني. اعتماد مخاط  به برنامه دست مي
سـازي باعـث    حقـت حـأثیر رقـابتي    تیـ خالق، افزايش چشمگیري داشته است. تیخالق

شود. همچنـان کـه در ايـن سـناريو، شـاهي       حقريا حمايل مخاطبان و حهیه کننيگان مي
حفظ جايگاه راديو و حلويزيون هستیم. عالوه بر حفظ شکل سُـنتي راديـو و حلويزيـون    

هاي راديـويي و   هاي اساسي در گیرنيه رگونيها و نوآوري، شاهي دگ حقت حأثیر سیاست
 ايم. حلويزيوني بوده

 گيري بحث و نتيجه

هاي نوظهور مواجه شـيه اسـت.    ي در رقابت با رسانهجيسازمان صياوسیما، با چالشي 

ملّـي در شـرايط جييـي، از     رسـانه  تیـ مرجعبقران از دسـت دادن مخاطـ  و حفـظ    

سـیار دارد بـه همـین دلیـل، صياوسـیما      ب تیاهمموضوعاحي است که براي اين سازمان 

هـا   گیري از ظرفیت نگري، در حال بهره ريزي و آينيه براي خروج از اين چالش، با برنامه

دهني حا به اين حرحی  و  هاي نوظهور در اختیارش قرار مي هايي است که رسانه و فرصت

رحمني، سـهم خـود   قي  يا رسانه عنوان بههاي رقابتيِ خود  قرار دادن مزيات فر  شیپبا 

ايـن   ازجملـه اي مخاطبان حفظ کنـي يـا حتـي افـزايش دهـي؛       را در سبي مصر  رسانه

هاي اجتمـاعي اشـاره کـرد. بـا حوجاـه بـه        حوان به حضور فعاال در شبکه ها مي گیري بهره

موضوع، مييران در صياوسیماي استان چهارمقال و بختیـاري، حصـمیم گرفتنـي     تیاهم

حضور صياوسیماي اسـتان را در فضـاي     ساله 77ه، سناريوهاي با پژوهشي در اين زمین

 مجازي در دستور کار قرار دهني.

بـه   بلنيمـيت صياوسیماي استان براي حضور موفق در فضاي مجازي بايي هم نگاه 
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سـال   77. در افق ميت کوحاهحضور مؤثر در فضاي مجازي داشته باشي و هم نگاه   ميوله

هاي  ي الزم را براي انتيال حمام برنامهها تیظرفاي استان، آينيه، الزم است که صياوسیم

، بـه دنبـال جـذب    ميت کوحاههايي  در برنامه همزمانخود به فضاي مجازي ايجاد کني و 

مخاط  و اعتماد مخاطبان در اين فضا باشي. صياوسـیماي اسـتان بـا حکیـه بـر اعتمـاد       

نـو و    ي ايـيه ریکـارگ  بـه  هـاي روزآمـي و   مخاطبان، حوانمنيي مييران، حـيوين سیاسـت  

ه، قادر خواهي بود که با در اختیار داشـتن سـهم بیشـتري از مخاطبـان، در قالـ       قانالخ

ي انجام درست بهکننيه، رسالت هيايتگري خود را در سطح استان  هاي سرگرم حولیي برنامه

حضور مؤثر و موفق صياوسیماي استان در فضاي مجازي و براي رسیين بـه  دهي. براي 

 حوان راهکارهاي زير را پیشنهاد داد: ا  ياد شيه مياهي

شـود از فضـاي مجـازي بـراي انتشـار       مرکز بايي از اين خطاي رايج که سعي مي ●

هاي حلويزيوني استفاده شود، پرهیـز کنـي و حـا حـي امکـان بکوشـي متناسـ  بـا          برنامه

گیرنـي،   ار مـي يي که در فضاي مجازي مـورد اسـتفاده قـر   ها پلتفرمها و اقتضائات  ويژگي

حولیي مقتوا کني. درک اين مهم و حرکت به اين سمت الزمه نزديا شين به سـناريوي  

صياوسیما بتواني با مقتواي مناس  مخاطـ  را در فضـاي مجـازي     هرچييراول است. 

 شود؛ حر مي برد و هم اعتماد مردم به آن بیش درگیر کني، هم اعتبار خود را باال مي

اختارهاي سنتي که متناس  با طبیعت حولیـي و مـييريت مقتـوا    حرديي با همان س بي ●

هـاي جييـي و    حـوان در فضـاي متفـاوت رسـانه     هاي جريان اصـلي اسـت، نمـي    در رسانه

بتوانـي حضـور    نکـه ياصياوسیماي مرکز بـراي   داشت. مؤثراجتماعي، عملکردي سريع و 

اني دارد. حضـور  ي در فضاي مجازي داشته باشـي نیـاز بـه بـازآرايي سـاختار سـازم      مؤثر

و متناسـ    ريپذ انعطا ي حلويزيوني در فضاي مجازي، مستلزم ساختاري چابا، ها برنامه

ي اجتماعي است حا بتواني به حولیي و مييريت مقتوا، همچنـین  ها رسانهاي  با ساختار شبکه

 ها در اين فضا پاسخ دهي. مييريت کامنت

، فشـار اقتصـادي زيـادي را بـه     هـاي جييـي و اجتمـاعي    رشي سريع و گسترده رسانه ●

اي حقمیل کرده است. سازمان صياوسیما نیز از اين رونـي مسـتثنا نیسـت.     هاي رسانه سازمان
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اي اسـت کـه    جييي رسانه وکار کس ي ها ميلي ریکارگ بهفعالیت در فضاي مجازي، مستلزم 

عضـويت   حوان به فروش مقتوا، حق . از آن جمله ميشوني يمبر بستر فضاي مجازي حعريف 

ريزي براي فعالیـت، بـه ايـن     که در برنامه شود يمو آگهي بر مبناي کلیا اشاره کرد. پیشنهاد 

خصـوص رونـي حرکـت حبلیغـات از      ي نیز حوجه شود. بها رسانه وکار کس ي جييي ها ميل

انفجـاري رو بـه    طـور  بـه هاي جريان اصلي به سمت فضاي مجازي، رونيي قطعـي و   رسانه

 حواني از اين ظرفیت استفاده بهینه بکني. رشي است. مرکز مي

هايي را براي ارحياي سواد ديجیتـال شـهرونيان در    شود که مرکز برنامه پیشنهاد مي ●

، مخاطبـان  درواقـع دستور کار خود قرار دهي. هرچه سواد ديجیتال شـهرونيان اسـتان و   

مجـازي بیشـتر    هاي مرکز در فضاي مرکز صياوسیماي استان بیشتر باشي، کامیابي برنامه

 شود. حضمین مي

ـ حولیيِ مقتوا و رقابتي کردن فضاي آن، با کما به بروز استعيادهاي نو و  ●  هِخلّاقان

شود. با بـه رقابـت    سازي، باعث حسهیل رونيِ حولیيات مي در حوزه حولیي مقتوا و برنامه

هـم کـه    حوان افرادي را هاي حولیي مي جويي در هزينه گذاشتن حولیي مقتوا، ضمن صرفه

شوني نیز درگیـر ايـن    ي حيسیم ميا رحرفهیغحولیيکننيگان   حولیي مقتوا در رده  در حوزه

 ي اين بخش هم استفاده شود.ها تیظرفروني کرد حا از 

ـ هـاي   حواني از افرادي که داراي اييه صياوسیما مي ● ه در حولیـي و بازاريـابي   خالقان

ايگـاه بازاريـابي مقتـوا بـه عنـوان      مقتوا هستني، اسـتفاده کنـي. در فضـاي مجـازي، ج    

رو به رشي است. طبق گفته کارشناسان مورد مصاحبه، حقيـق   شيت بهحخصصي جييي، 

 ي و حوسعه بازاريابي مقتوا ممکن نیست.گذار هيسرماسناريوي شماره يا بيون 

ي حلويزيـوني يکـي   ها برنامهانيازي مکانیسمي براي استفاده از حولیيات مخاط  در  راه ●

حقـت مـييريت    حوانـي  يمـ از راهکارهاي حرکت به سمت سناريوي اول است. مرکـز   ديگر

معاونت فضاي مجازي ميلي براي استفاده کامل و مستيیم و همچنین استفاده سردبیري شـيه  

ي و ا رسـانه ي هـا  ناسازمايجاد کني. اين مهم با رصي و حقلیل حجربه  ساخته کاربراز مقتواي 

 ي مردم استان قابل انجام است.ا رسانههنگ مصر  متناس  با فر آني ساز يبوم
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