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  هاي نوین سناریوهاي محتمل خبر صداوسیما در فضاي رسانه

     ***اکبر فرهنگی علی  ،  **اکبر نصرالهی ،   *هادي البرزي دعوتی

  16/4/1397: تاریخ پذیرش  11/2/1397: تاریخ دریافت

  

 چکیده

کنندگان در پـژوهش از بـین    ت مشارکت با استفاده از روش دلفی و تحلیل نظرا    مقالهدر این   

 روند اصلی در سه حوزه تغییرات فناوري، تغییرات مخاطب و تغییرات محتواي خبر عدم 30

پـس از انتخـاب عوامـل کلیـدي بـا      .  سال آینده شناسایی شـد    5هاي کلیدي خبر در       قطعیت

هاي  م قطعیتکنندگان پژوهش ماتریس اثرات متقابل براي این عد    استفاده از نظرات مشارکت   

 ،افزار سـناریو ویـزارد بـا اسـتفاده از تحلیـل تکنیـک            کلیدي ترسیم شد و در نهایت، در نرم       

 سناریو با سـازگاري بـاال تـشخیص    4 سناریو شناسایی شد که از این بین 64تأثیرات متقابل   

 این سناریوها، با عناوین تسلط خبري، شکاف خبري، شوك ،ها  ویژگیهبا توجه ب. داده شدند

 ،افـزار  آمـده از نـرم    دسـت   هاي به   گذاري شدند که با تحلیل شاخص       خبري و تورم خبري نام    

. عنوان سناریو مطلوب از بین سناریوهاي قوي انتخـاب شـد    تسلط خبري به   ،سناریور ویزارد 

در این سناریو امکان پخش گسترده صوت و تـصویر در فـضاي دیجیتـال و آنـالوگ باعـث         

 بـر فـضاي خبـري و    ،هـاي متنـوع و فراخبـر     هیه تفسیر و تحلیـل    شود که رسانه ملی با ت       می

  .اي تسلط داشته باشد سازي رسانه جریان

 پژوهی هاي نوین، خبر رسانه ملی، عدم قطعیت، آینده سناریونگاري، رسانه :هاي کلیدي واژه

                                                   
  .انایر ، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، واحد علوم و تحقیقات، دانشجوي دکتري مدیریت رسانه*

    alborzhadi62@yahoo.com  
  ).نویسنده مسئول(.  تهران ي، دانشگاه آزاد اسالمی،ز واحد تهران مرک،استادیار مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسالمی **

        Akbar.nasrollahi@gmail.com  
  .، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمیو تحقیقات، واحد علوم استاد مدیریت رسانه  ***

              draafarhangi@yahoo.com  
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  مقدمه

هـاي   عنوان یک از کارکردهاي دیرینه و مهـم رسـانه          رسانی و نظارت بر محیط به       اطالع

عنوان یگانـه رسـانه پخـش گـسترده صـوت و              جمعی است که صداوسیما نیز به       ارتباط

ترین وظایف خود پذیرفتـه و سـعی کـرده       عنوان یکی از مهم      آن را به   ،تصویر در کشور  

 انعکاس به لحظه ، ساعته24هاي متنوع خبري و یک شبکه خبري  است با طراحی بخش

هاي اجتمـاعی و   توجه به رشد و توسعه شبکهبا . اخبار را در دستور کار خود قرار دهد   

هاي  اند که روش  شده  رقبایی براي این رسانه ایجاد     ،بوم جدید خبري    گیري زیست   شکل

اند و در مواردي با توجه به ویژگی انتشار آنـی و بـه       یابی به خبر را تنوع بخشیده       دست

؛ امـا بـا تمـام ایـن      اند   سرعت خبري را در حد دقیقه و حتی ثانیه ارتقا داده           ،لحظه خبر 

اتفاقاتی که در مورد ارائه خبر رخ داده است، کماکان دو ویژگی صحت و دقت خبـري      

با توجه به نقش صداوسـیما در  . هاي خبري است هاي رسمی و سازمان در اختیار رسانه 

رسانی بهینه و بهنگام و البته مـؤثر و هوشـمندانه، درك درسـت از آینـده خبـر و          اطالع

پژوهی در خبر  توان آینده از اهمیت باالیی برخوردار است و به سه دلیل میرسانی  اطالع

 تعداد انبوه مخاطبـان کـه در داخـل و         -اول   «:صداوسیما را داراي اهمیت زیاد دانست     

اي کـه سـازمان بـا محـیط       تعامالت نزدیـک و گـسترده  –اند، دوم  خارج کشور پراکنده  

سرعت در حال پیشرفت و  رسانه است که به ماهیت تکنولوژیکی  -پیرامونی دارد، سوم    

  ).18: 1388ساري، . (»تکامل است

اي معموالً سه مؤلفه فناوري رسانه، مخاطب و پیام نقش مهمی    در مطالعات رسانه  

. انـد   ها اهمیت روزافزونی یافته     دارند و در حوزه تولیدات خبر رسانه ملی نیز این مؤلفه          

مؤلفـه  . رات بنیادي در این سه مؤلفه مواجه است       در حال حاضر خبر رسانه ملی با تغیی       

هـاي اجتمـاعی سـبب         یعنی فناوري رسانه با رشد فضاي مجازي و توسعه شـبکه           :اول

ویژگـی سـرعت خبـري      . تغییرات بنیادین در تولید، دریافت و پخش خبر شـده اسـت           

الشعاع قرار داده اسـت و   هاي اجتماعی دقت و صحت خبري رسانه ملی را تحت           شبکه



 
 
 
 
 
 
 

  249  ...   سناریوهاي محتمل خبر صداوسیما در فضاي

 
 

اند رقبـاي جدیـد خبـري     ابع جایگزین خبري در فضاي مجازي ایجادشده که توانسته   من

  .رسانه ملی باشند

توان مخاطب رسـانه    یعنی مخاطب خبر نیز تغییر کرده است، دیگر نمی    :مؤلفه دوم 

در حـال حاضـر   . هـاي خبـري دانـست    کننـده پیـام   کننده و مصرف    ملی را فقط دریافت   

اي فراتر گذشته و توانسته است تولیدکننده و منتشرکننده      مخاطب پا را از مصرف رسانه     

  .هاي خبري نیز باشد پیام

محتـواي خبـر بـه لحـاظ       .  یعنی پیام رسانه نیز دچار تحول شده است        :مؤلفه سوم 

ساختاري و محتوایی تحت تأثیر فضاي مجازي قرارگرفته است و دیگر خبـر سـاختار،               

  . داردشده را ن محتوا و شکل ثابت از پیش تعیین

با توجه به تغییرات این سه مؤلفه باید آینده خبر رسانه ملی را متفاوت از وضعیت       

بنابراین شناسایی آینده خبر براي صداوسیما ضرورت دارد، زیرا از        . حال حاضر دانست  

تـر   بین سه زمان گذشته، حال و آینده براي خبر صداوسیما، زمان آینده از همه آنها مهم           

کند، گذشـته دیگـر در     حیات با اقتدار سازمان را ترسیم می   ، آینده هک  ایناست به جهت    

تـرین تـأثیري را    دسترس نیست و حال نیز رمنـده و گریزپـا درگـذر اسـت و کوچـک             

  . مانده است ریزي باقی تابد و آینده تنها چیزي است که براي برنامه برنمی

حفظ جایگاه خود در رسد با توجه به این تغییرات خبر رسانه ملی براي    به نظر می  

تواننـد کمـک مـؤثري بـراي          کشور نیاز به شناسایی رونـدها و تحـوالتی دارد کـه مـی             

نگري سناریوهاي محتمـل خبـر صداوسـیما     بنابراین آینده. ریزي رسانه ملی باشند    برنامه

طـور   تواند براي حفظ جایگاه مرجعیت رسانه ملی حائز اهمیت باشد تا این رسانه به  می

بنـابراین بـا توجـه    . ا براي مواجهـه بـا آینـده در حـال وقـوع آمـاده کنـد        مداوم خود ر  

سو سؤال این است که سناریوهاي محتمل    ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش از یک        به

یـک از سـناریوهاي     انـد؟ و از سـوي دیگـر کـدام            سال آینده کدم   5خبر رسانه ملی در     

  ی قلمداد شود؟عنوان سناریوي مطلوب خبر رسانه مل تواند به محتمل می
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  مبانی نظري تحقیق

شـود کـه    ها و ادبیاتی از موضوع مورد بحث اشاره مـی  در این بخش از تحقیق به نظریه  

  .تواند محققان را در تحلیل نتایج تحقیق کمک کند می

  نظریه ارتباطات خودگزین

نامد  اي می شناس نامدار معاصر، جوامع کنونی را جوامع شبکه مانوئل کاستلز جامعه

وي در مطالعات اخیر خود پیدایش ارتبـاط خـودگزین را مطـرح             ). 1380:493وبستر،  (

ارتباطی است که «ارتباط خودگزین . کرده که مصداق آن اینترنت و فضاي مجازي است 

-گـردان و در دریافـت توسـط مخاطبـان خـود     -تولید، در پخش خـود   -در محتوا خود  

 که بشر پس از مرحله ارتباط چهره        داند  اي می   او فضاي مجازي را رسانه    . انتخاب است 

در نظر او چرخشی رخ داده      . رد آن شده است   اجمعی، و   به چهره سنتی و مرحله ارتباط     

 که این سه ،رسد هاي مختلف می جمعی به ارتباط خودگزین در حوزه است که از ارتباط  

  ).52: 1388الوندي، . (»کند ویژگی درباره فضاي مجازي صدق می

  

  ها سانهنظریه همگرایی ر

همگرایـی یعنـی تلفیـق    . فناوري، موجب بروز پدیده همگرایی و تعامل شده است  

ازاین روزنامه و تلویزیون هر یک رسانه و نهادي           براي مثال پیش  . ها در یکدیگر    فناوري

. یافـت  وسیله اینترنت به هر دوي آنها دسـت      راحتی به   توان به   مجزا بودند، اما امروزه می    

دیگر تغییر ساختاري، یکپارچگی ارتباطات دور،        عبارت  به) 61: 1392اکبرزاده جهرمی،   (

 همان فرایند همگرایی اسـت،  ،اي و ارتباطات جمعی در یک رسانه واحد     ارتباطات داده 

 .)17: 1388الوندي، ( نامند اي می هاي جدید را چندرسانه به همین علت اغلب رسانه

  اي سازي رسانه نظریه اهلی

هـاي نـوین در زنـدگی روزمـره و امکـان تجربـه فنـاوري               نهبا گنجانده شدن رسا   

اي  گیـرد کـه اهلـی سـازي رسـانه      اي توسط کاربران رویکرد جدیدي شـکل مـی          رسانه
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اي دارد و منظور از ایـن اصـطالح فراینـد        اهلی سازي کاربرد گسترده   . شود  توصیف می 

زیست و زندگی  کند تا بخشی از محیط اي طی می تغییر و تحولی است که فناوري رسانه

  .)24: 1393 شاه علی،  وموحدیان(روزمره و یا جریان عادي زندگی ما سازگار شود 

  بوم جدید خبري زیست

شده است که از آن به       رسد که موقعیت جدیدي در وضعیت خبر ایجاد         به نظر می  

هایی که کاربران به     در این اکوسیستم جدید، روش    «. برند  بوم جدید نام می     زیستعنوان  

هـاي   در واقع مصرف خبري در رسانه     . شده است   یافتند، کامالً دگرگون    رها دست می  خب

هاي زمـانی     خواهند در محدودیت    اجتماعی تقاضامحور شده است و دیگر کاربران نمی       

 .)152 :1392بـصیریان، (» هاي رادیو و تلویزیـونی، اخبـار را پیگیـري کننـد             کننده  پخش

اي سـاختار خطـی تولیـد محتـوا در رسـانه را       بـوم جدیـد رسـانه    دیگر زیست   عبارت  به

اي روبرو هستیم که امکان ارتباط بیشتري  حال با یک ساختار دایره . دگرگون کرده است  

 یـا  ،توانند مستقیم به منابع خبري دسـت یابنـد    را فراهم آورده است و افراد بسیاري می       

قوانلـو  ( شـوند  بسته به موقعیتی که در آن قرار دارند خودشان تبـدیل بـه منبـع خبـري         

  .)10: 1394قاجار، 

  

  تحوالت خبري پس از رشد فناوري

ماندنـد کـه      مصرف روزانه اخبار امروز مانند زمانی نیست که مخاطبان منتظـر مـی            

شده مانند عـصرها منتظـر پخـش     هاي صبحگاهی منتشر شوند یا در زمان تعیین        روزنامه

ف خبر پیش از اینترنت نیست مصرف خبري امروز همانند مصر. خبر از تلویزیون باشند

خواننـدگان،  .  سـاعته تلویزیـونی بنگرنـد      24هـاي     که مردم به وقایع دنیا از طریق کانال       

صـورت آنالیـن بـه دسـت      اند که اخبار خود را به  بینندگان و شنوندگانی به وجود آمده     

شد آنها ها و رادیوها کماکان وجود دارند اما رقابت رو به ر     تلویزیون، روزنامه . آورند  می

  .)Alejandro, 2010: 5(شده است  هاي آنالین شروع با رسانه
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 تغییر مفهوم خبر انحصاري و فوري با فعالیت کاربران

خبرنگاران مجبـور   . طور اساسی مفهوم خبر انحصاري و فوري تغییر کرده است           به

 محض بـه دسـت   زیرا مردم اکنون خبر را به. به تسریع در روند خبررسانی سنتی هستند    

جمعـی و در زمـان واقعـی    هـاي ارتبـاط   آوردن اطالعات از سوي رسانه   


. خواهنـد   مـی 

بنابراین منتظرشدن براي تکمیل خبر از سوي رسانه ممکن است ریسک فـوري نبـودن               

در حال . خبر از سوي رقبا یا حتی سستی و کندي رسانه را در افکار عمومی ایجاد کند            

. به مخاطب در هنگام دریافت، ارائه کـرد حاضر یک ضرورت است که خبر را ذره ذره          

طـور سـنتی رقابتـشان در     هـا خبـري بـه    تواند صبر کند، چون رسـانه  اي نمی هیچ رسانه 

ها  اوضاع تغییر کرده است، در حال حاضر اگر رسانه. خصوص انحصاري بودن خبر بود

روندي و نگاران شه اي مانند وبالگ نویسان، روزنامه  وقت را تلف کنند، رقباي غیرحرفه     

 ).Alejandro, 2010: 9 (گیرنـد  هـاي اجتمـاعی کـار را بـه دسـت مـی       کـاربران شـبکه  

 به آن باعـث شـده       یالوصول بودن دسترس    فرد بودن اینترنت، فراگیري و سهل       منحصربه

 :Sagan & Leighton, 2010 (است که سرعت ارائه خبر و اطالعات بـه لحظـه باشـد   

عنـوان ابـزار مهمـی بـراي      در حال حاضر بـه هاي هوشمند   از طرف دیگر گوشی ).119

بیـشتر افـراد از     . انـد   شـده   هـا تبـدیل     ماننـد بیـرون خانـه       ها بـه    خبرگیري در داخل خانه   

وآمـد و    بیش از هنگـام رفـت    ،هاي هوشمند در تخت خواب و هنگام استراحت         گوشی

 ,Newman, fletcher, kalogeropoulse, Alevy, Niekson (کننـد  طول روز استفاده می

2017: 10.(  

  

  تحول ویدئوي آنالین

 مخاطب را به سمت ویـدئوي آنالیـن       ،هاي کلیدي اخیر    هاي فناوري   اکثر پیشرفت 

دهند که در حال حاضر در روزهاي اوج خود به سمت شکوفایی و تحول    آنی سوق می  

                                                   
1. real time 
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روندهاي جاري در پهن باند    . کند  در عصر جدید حرکت می    


، وایرلس 


 و پخش زنـده     

تر و متغیرتـر   عنوان یک کل دارد که گسترده اي به   بر اخبار و تولیدات رسانه    تأثیر زیادي   

  ).Sagan, Leighton, 2010: 69 (کنیم از چیزي است که ما امروز تصور می

  

  پژوهی آینده

 علم و هنر کشف آینده و شـکل بخـشیدن بـه دنیـاي مطلـوب فـردا                 ،پژوهی  آینده

ها  مردم را نسبت به رویدادها، فرصتدانش و معرفتی است که چشم . شده است تعریف

هـاي فرسـایندة    ها، تردیـدها و دغدغـه   دارد، ابهام و مخاطرات احتمالی آینده باز نگه می  

دهد و به   هاي هوشمندانۀ جامعه و مردم را افزایش می         کاهد، توانایی انتخاب    مردم را می  

ـ (توانند بروند  دهد تا بدانند که به کجاها می      همگان امکان می   ، بـه  )هـاي اکتـشافی   دهآین

توانند با سهولت بیـشتري   و از چه مسیرهایی می    ) هاي هنجاري   آینده(کجاها باید بروند    

ملکـی فـر،   ) (راهبردهاي معطـوف بـه آینـده سـازي       (هاي مطلوب خود برسند       به آینده 

13:1385.(  

  

  سناریو

 قالب عناصر قابل وسیله آن بتوانند آینده را در ریزان به ابزاري نیاز دارند تا به   برنامه

سـناریو یـک   . ها بیان کنند؛ این ابزار، همـان سـناریوها هـستند    بینی و عدم قطعیت     پیش

توصیف داسـتانی از آینـده اسـت کـه بـر فرآینـدهاي علـت و معلـولی مـؤثر بـر امـر                     

هاي احتمالی را  سناریوها ابزاري هستند که همچون آینه، آینده  . گیري تمرکز دارد    تصمیم

بنـا بـه تعریـف پـورتر، سـناریوها دیـدگاهی منـسجم از درون بـه              . شندک  به تصویر می  

پـذیر   بینی نیستند؛ بلکه بر حـصول نتـایج امکـان    سناریوها پیش. هاي ممکن هستند  آینده

  .)Ringland, 2010: 15 (کنند داللت می

                                                   
1. broadband 
2. wireless 
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  ها پیشران

صـورت جهـانی یـا     انـد کـه بـه    دهنده آینده اي از نیروهاي شکل ها مجموعه  پیشران

صـورت غیرمـستقیم بـر آینـده      ها به   پیشران. گذارند  هاي مختلف تأثیر می     لی بر آینده  مح

گذارنـد   محیطـی و سیاسـی تـأثیر مـی      هاي اجتماعی، فناورانه، اقتـصادي، زیـست        حوزه

  .)33: 1389هاشمیان اصفهانی، (

  : شناسایی کردزیرتوان از درهم کنش چهار مؤلفه  ها را می پیشران

  روندها) الف

  دادهاروی) ب

  تصاویر) ج

  ها اقدام) د

در زمره نیروهاي محیطـی قـرار       » تغییرات الگومند مستمر  «مثابه     روندها به  :روندها

هـاي مـرتبط    مـا بـا اسـتفاده از تکنیـک     . دهند  هاي محتمل را شکل می      گیرند و آینده    می

ملکـی  (بینـی کنـیم    هاي محتمل را بر پایۀ آنها پیش توانیم روندها را بشناسیم و آینده      می

هـا بـراي    اند که دانستن این ویژگی هایی برشمرده    براي روندها ویژگی   .)246: 1385فر،  

هـا    رسند و برعکس آن     جا می   روندها از هیچ به همه    «. پژوهانه مفید است    مطالعات آینده 

رسند و گاهی اوقات روندها چنـان آرام   جا به هیچ می ها از همه ها و مدها و مغلطه   موج

. شـویم  ها روبرو مـی  باره با پیامدهاي شگرف آن کنند که ما یک ن پیدا میصدا جریا   و بی 

توانند تصویر نسبتاً کاملی از آینده محتمل حـوزه          روندها، وقتی کنار هم قرار بگیرند می      

  )164: 1391آلستین،. (یا سازمان موردنظر به دست بدهند

ـ              :ها  عدم قطعیت  هـا و     صمیم عدم قطعیت بـه معنـاي نداشـتن مـسائل، رونـدها، ت

اگر پیامد یک امر در آینده توسط عواملی تنظیم شود که . رویدادهاي سازنده آینده است   

 آنگاه آن عوامل را غیرقطعـی یـا عـدم      ؛ما در شرایط کنونی قادر به شناخت آنها نیستیم        

  .)246: 1385ملکی فر، (نامیم  قطعیت می
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  مطالعات پیشین

ایـن  . یق مورد بررسی قرارگرفتـه اسـت   پژوهش مرتبط با موضوع تحق     5در جدول زیر    

  .اند ها تغییرات فناوري، مخاطب و محتواي خبري را مورد بررسی قرار داده پژوهش

  

  بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق -جدول 

 ردیف
نویسنده 

)گان(  
 عنوان

 نتایج

1 

احمد کوهی 

 اصفهانی

)1391(  

 

بررسی رابطه بین 

تولید مشارکتی 

محتواي اینترنتی 

توسط کاربران و 

نحوه استفاده از 

تلویزیون در شهر 

 تهران

 درصد از شهروندان تهرانی تولیـدگر محتـواي         1-65

  .اینترنتی هستند

 نحوه جدید تماشاي تلویزیون در میان مخاطبـان         -2

هاي چندگانه براي   درصد از قالب37.نفوذ کرده است

 درصـد افـراد،     45. کنند  دریافت تلویزیون استفاده می   

ــشا ــستند و   رکتم ــون ه ــو در تلویزی ــد 87ج  درص

 .باشند مخاطب فعال می

2 
 مهدي ساجدي

)1395(  

رویکرد خبر رسانه 

هاي  ملی به شبکه

اجتماعی و 

شناسایی ظرفیت 

ها در  این شبکه

 خبررسانی

 در وضعیت حاضر نسبت به اسـتفاده از ظرفیـت           -1

توجهی وجـود     هاي اجتماعی در رسانه ملی کم       شبکه

  .دارد

هـاي   صـورت فـصلی و کمتـر در قالـب     شتر به بی -2 

  .شود هاي اجتماعی استفاده می اي از شبکه حرفه

ــل از    -3 ــتفاده مکم ــی اس ــانه مل ــر رس ــار خب  راهک

  .هاي اجتماعی است شبکه

3  

سیاوش 

  صلواتیان

  و

  سارا مسعودي

)1395(  

شناسایی 

هاي مؤثر  پیشران

  بر آینده

  ها خبرگزاري

  در ایران

هـاي    همگرایی رسانه، قالـب    :هاي فناوري    پیشران -1

جدید محتوا، افزایش سرعت تولید اخبـار، هوشـمند         

شدن شیوه کسب اطالعـات، گـسترش پهنـاي بانـد،           

  .نسل جدید وب

وابـستگی مـالی بـه      : حقوقی-هاي سیاسی    پیشران -2

هاي سیاسی، مالکیت معنوي اخبار و تولیدات         جریان
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 ردیف
نویسنده 

)گان(  
 عنوان

 نتایج

  .اي اي، شکسته شدن انحصار رسانه رسانه

گـسترش سـواد    : فرهنگـی -هاي اجتماعی   ن پیشرا -3

شدن، تغییر نسلی، تغییر مفهوم حریم  اي، جهانی رسانه

بندي توجه مخاطبـان، حرکـت بـه      خصوصی، قسمت 

اي و محلـی، تـشتت افکـار،     سمت موضوعات منطقه  

  گسیختگی اجتماعی، شهروند رسانه

سرعت و چابکی در مقابل     : هاي اقتصادي    پیشران -4

ر ماهیت و ثروت از حقیقی بـه        تولیدات رسمی، تغیی  

ریزي بر اساس اقتصاد توجه، شکـسته        مجازي، برنامه 

  شدن انحصار رسانه

4  
 1لوسی کونگ

)2014(  

نوآوري در اخبار 

  دیجیتال

هایی از سـوي      هاي خبري با چالش      بیشتر سازمان  -1

ــراي   اینترنــت، دیجیتــالی ســازي، ابزارهــاي جدیــد ب

  .اند عی مواجههاي اجتما اي و رسانه محتواي رسانه

عنوان  سازي و درك اهمیت تکنولوژي به   دیجیتالی -2

یک فرصت براي رسـانه بایـد مـدنظر قـرار گیـرد و             

اي موفق است که نوآوري را بپـذیرد و   سازمان خبري 

  .با آن انطباق پیدا کند

5  

  

  

  

پابلو جی 

  2بوچوسکی

و اکوینا 

میچلستین 

)2013(  

شکاف خبري 

وقتی ترجیحات (

دم و اطالعاتی مر

ها متفاوت  رسانه

  ).است

ها معموالً اخباري را بـراي مخاطبـان خبـر             رسانه -1

کنند که بـا آنچـه مخاطبـان انتظـار           تولید و منتشر می   

  .دارند، متفاوت است

اي بیشتر اخباري در خـصوص   هاي رسانه    سازمان -2

کننـد،   المللی و اقتصادي منتشر می مسائل سیاسی، بین 

وهـوا   ش، جرم و جنایت، آب  اما اخبار مربوط به ورز    

و سـرگرمی ازجملــه رویــدادهایی اســت کــه توجــه  

  .کند بیشتري از مردم را به خود جلب می

                                                   
1. Lucy Kung 
2. Pablo J. Boczkowski 
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شده در پیشینه مشخص شد کـه بحـث    با بررسی تحقیقات داخلی و خارجی انجام   

هاي مؤثر    تحقیقات مورد بررسی پیشران   . هاي آن در حال دگرگونی است       خبر و ویژگی  

اند، اما در تحقیق پیش رو به دنبال آن هستیم که ضمن           مطالعه قرار داده  بر خبر را مورد     

ها و روندهاي پیش رو، سناریوهاي محتمـل و مطلـوب آینـده خبـر      بررسی این پیشران  

 .بینی کنیم رسانه ملی را پیش

  

  روش پژوهش

در انجام پژوهش شناسایی سناریوهاي محتمل خبر صداوسیما از روش دلفی استفاده 

طورمعمول به  ی بوده که بهیها هاي پیمایشی یا پرسشنامه لفی یکسري از مرحلهد«. شد

گردد  شود که اولین پرسشنامه بدون ساختار یا بازپاسخ ارسال می سه مرحله تعدیل می

ها عمل نموده و هدف آن آشکارسازي کلیه موضوعات  عنوان استراتژي زایش ایده که به

شود تا   از هر یک از متخصصین درخواست می مطالعه است وموردمرتبط با عنوان 

شخصاً طوفان مغزي برقرار کنند، هر نوع ایده و نظر خود را آزادانه مطرح نماید و 

احمدي، (» دنطور مختصر و بدون نام برگردان فهرست موضوعات موردنظر خود را به

که روش تحقیق از نوع توصیفی و اکتشافی بوده و تکنیک   ازآنجا.)104: 1388

جاي جامعه آماري از جامعه مورد بررسی  گردآوري اطالعات در آن دلفی است، به

شوند، که   نفر را شامل می20 تا 5کنندگان در تحقیق دلفی از  شرکت«. کنیم استفاده می

 ,Helmer(» کنندگان بستگی به چگونگی طراحی روش تحقیق دارد حداقل تعداد شرکت

1994: 28(.   

 نفر از 24 دلفی با فرستادن یک پرسشنامه باز و بدون ساختار از بنابراین در مرحله اول

شده و در حوزه خبر، ارتباطات   صورت هدفمند انتخاب کنندگان تحقیق که به مشارکت

و فضاي مجازي متخصص بودند، خواسته شد که روندهاي مؤثر بر آینده خبر در سه 

آوري  پس از جمع. ن کنندشناسی و محتواي پیام خبري را بیا حوزه فناوري، مخاطب
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بندي و  دهی، نظرات مشابه ترکیب، گروه ها سازمان هاي دور اول، پاسخ پرسشنامه

در . ثر بر آینده خبر شناسایی شدؤ روند م30اي حذف و  موضوعات تکراري و حاشیه

 بندي لحاظ تخصص و تحصیالت دسته استفاده در تحقیق به  نمونه آماري مورد1جدول 

  .شده است 

  

  استفاده در تحقیق شناسی خبرگان مورد  تیپ-1ول جد

 مجموع تحصیالت شغل
تخصص 

کنندگان  مشارکت

 تحقیق

استادان 

 دانشگاه
 کارشناسان

سردبیران و 

مدیران 

 خبر

 ارشد

دکتري 

دانشجوي 

 دکتري

 

 11 7 4 3 5 3 خبر و رسانه

 8 3 5 - 6 2 فضاي مجازي

پژوهی آینده  2 3 - - 5 5 

  

شــده در دور اول در قالــب پرســشنامه داراي  ونــدهاي شناســاییدور دوم دلفـی ر 

ساختار در سایت گوگل فرم    


 طراحی شد و به خبرگان دور اول دلفی ایمیـل شـد و از    

طور جداگانـه    سال آینده به5آنها خواسته شد که اهمیت و عدم قطعیت هر روند را در         

 بـه  ،در مـورد شـاخص اهمیـت    تعیین کنند که امتیاز صفر 10با دادن امتیازي از صفرتا      

اثر و در مورد شاخص عدم قطعیت به معنـی قطعـی بـودن رونـد           اهمیت و بی    معنی بی 

است و امتیاز یک تا ده میزان اهمیت تأثیر یا عدم قطعیت را از خیلی کم به خیلی زیـاد   

  .کند مشخص می

  

                                                   
1. goole forms 
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   نحوه امتیازدهی به شاخص اهمیت و شاخص عدم قطعیت-2جدول 

 ردیف
میزان تأثیر در  شاخص

)نمره اهمیت(آینده   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

روندهاي 

ثر بر ؤم

آینده خبر 

 سال 5در 

  آینده

احتمال وقوع در  شاخص

)نمره عدم قطعیت(آینده   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

شـده بـه رونـدها        ها در مرحله دوم دلفی، نمرات داده        آوري پرسشنامه   پس از جمع  

امتیـازات  .  و امتیازات با استفاده از روش میـانگین محاسـبه شـد          بندي و استخراج    جمع

تـرین   آمده از شاخص اهمیت و عدم قطعیت براي هر روند براي شناسایی مهـم      دست  به

شناسـی بایـد      در مورد ریخـت   . شناسی زیر وارد شد     روندهاي کلیدي در جدول ریخت    

از ایـن روش بـراي   . پژوهـی اسـت   هاي تحلیل مرسوم در آینده یکی از روش«گفت که  

شود کـه ممکـن اسـت         استفاده می  ،ها و احتماالت ممکن     شناسایی دامنه وسیع از پاسخ    

انـدازي از   شناسی با استفاده از زبان ریاضـی چـشم   در تحلیل ریخت. مغفول واقع شوند 

بـراي ایـن کـار الزم اسـت کـه ابتـدا             . شـوند   هاي پیش روي آینده شناسایی مـی        گزینه

  گـوردون، ؛گلـن (» هاي مربوط بـه هـر متغیـر مـشخص شـوند          لتمتغیرها تحلیل و حا   

1393 :442(.  
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   سال آینده5شناسی روندهاي مؤثر بر آینده خبر در   جدول ریخت-3جدول 

  عدم قطعیت

B4 

عدم 

 قطعیت

 زیاد

B3 

 عدم قطعیت

متوسط رو 

 به باال

B2 

ت عدم قطعی

 متوسط

 رو به پایین

B1 

عدم 

 قطعیت

 کم

 شناسی روندهاي مؤثر جدول ریخت

   سال آینده5بر آینده خبر در 

A4BA A4B3 A4B2 A4B1 
A4 

)10 تا 5/7(اهمیت زیاد   

A3B4 A3B3 A3B2 A3B1 
A3 

)5/7 تا 5(اهمیت متوسط رو به باال   

A2B4 A2B3 A2B2 A2B1 
A2 

  )5 تا 5/2(پایین  اهمیت متوسط روبه

A1B4 A1B3 A1B2 A1B1 
A1 

)5/2 تا 0(اهمیت کم   

  اهمیت

  

 رونـدهاي کلیـدي کـه داراي      ،3گذاري امتیازات رونـدها در جـدول         س از جاي  پ

مطـابق بـا جـدول       «.بیشترین عدم قطعیت و بیشترین اهمیت بودنـد، شناسـایی شـدند           

 روندهاي کلیدي آنهایی هستند کـه بیـشترین اهمیـت و بیـشترین عـدم                ،شناسی  ریخت

 شـاخص اهمیـت در جـدول        .)11: 1395پژوهی ایـران،      آینده(» قطعیت را داشته باشند   

 A1گذاري شده است که       نام) A1,A2,A3,A4(شناسی این تحقیق با چهار طیف         ریخت

شاخص عدم قطعیت نیز با چهار طیـف   .  بیشترین اهمیت را دارد    A4کمترین اهمیت و    

)B1,B2,B3,B4 (گذاري شده است که   نامB1 کمترین عدم قطعیت و B4 بیشترین عدم 

  .قطعیت را دارد

شناسـی وارد     شده از تحلیل ریخت     حله سوم دلفی روندهاي کلیدي مشخص     در مر 

و براي کارشناسـان مـوردنظر تحقیـق     شده  اي در قالب ماتریس اثرات متقابل         پرسشنامه



 
 
 
 
 
 
 

  261  ...   سناریوهاي محتمل خبر صداوسیما در فضاي

 
 

اي  صـورت مقایـسه   کارشناسان باید تأثیر متقابل هر روند بر روند دیگر را به    . شد ارسال

تـأثیر   عدد صفر بـی . زدند ندگی تخمین می  کن  کننده یا تضعیف    زوجی به لحاظ اثر تقویت    

کنندگی  اثرات تضعیف) -3 تا -1(کننده و اعداد   اثرات تقویت +) 3تا  + 1(بودن و اعداد    

ها از کارشناسان تحقیق با استفاده از شـاخص نمـا   آوري داده   با جمع . دهند  را نشان می  


 

ـ        دها در آینـده  نظر اجماعی کارشناسان در مورد اهمیت و عدم قطعیت هـر یـک از رون

افـزار سـناریو    خبر به دست آمد و در ادامه براي استخراج سـناریوهاي محتمـل از نـرم              

ویزارد


رویکرد مورداستفاده در این پژوهش تحلیل باالنس اثرات متقابـل   . استفاده شد  


 

دهنـدگان ایـن روش مرکـز         یکـی از توسـعه    «. شود   خوانده می  CIBاختصار    است که به  

افـزار   اي ریسک و نوآوري دانشگاه اشتوتگارت آلمان است کـه نـرم        رشته  مطالعات میان 

  . محاسباتی سناریو ویزارد را براي استفاده از این روش ارائه کرده است

تحلیل باالنس اثرات متقابل روشی براي فهم شبکه اثرات است و سـناریو ویـزارد          

» دهد ریو ارائه میکند و سنا ی شده را دریافت می  هاي کیفی کم    ابزاري است که قضاوت   

سـازي     بـاالنس اثـرات متقابـل بهینـه        ، هـدف تکنیـک    .)13: 1395 پژوهی ایـران،    آینده(

افزار سناریو ویزارد با محاسبات  نرم«. اطمینان کردن آنهاست    سناریوها و اثربخش و قابل    

پیچیده و بسیار سنگین، امکان استخراج سناریوهاي بـا احتمـال قـوي، سـناریوهاي بـا                 

یف و سناریوهاي با احتمال سازگاري و انطباق باال را براي پژوهش فـراهم        احتمال ضع 

افزار سناریو ویزارد احتمال وقوع نبود قطعیت از یک عامـل را روي نبـود                 نرم. آورد  می

سـنجد و در نهایـت، بـا         هـاي کالمـی مـی       قطعیتی دیگر از عامل دیگر در قالب عبارت       

ا بر روي یکدیگر، سـناریوهاي سـازگار در      ه  محاسبۀ اثرات مستقیم و غیرمستقیم حالت     

  ).ZIRIUS, 2012(» کند خصوص مسئله مورد مطالعه را استخراج می

                                                   
1. Mode 
2. scenario wizard 
3. Cross-Impact Balance 
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  ها تحلیل داده

کنندگان تحقیق در مرحله دوم دلفی به لحاظ شاخص اهمیت  میانگین امتیازات مشارکت 

  وارد شد تا روندهاي کلیدي هر یک از     6 تا   4شناسی    و عدم قطعیت در جداول ریخت     

  .ها مشخص شود پیشران

  روندهاي مؤثر بر حوزه فناوري خبر -الف

کنندگان تحقیق، روندهاي مؤثر حوزه فناوري خبر، استخراج شد  از نظر مشارکت

  :که شامل ده روند زیر است

گر و    عنوان تسهیلگر و واسط، نه انتخاب       تغییر نقش خبرنگار، دبیر و سردبیر به       -1

  هــاي چندگانــه بــه یکـدیگر بــراي انتــشار خبــر،   تفـرم  اتــصال پل-2دروازه بـان خبــر،  

بوم جدید خبري   زیست-4 همگرایی بین تلویزیون، موبایل و کامپیوترهاي شخصی،   -3

 ضریب نفوذ   -5بانی و توزیع محتواي خبري،        هاي گردآوري، دروازه    و بازتعریف روش  

رعت اینترنت،  رشد پهناي باند و س-6هاي هوشمند در بین مخاطبان خبر،  باالي گوشی

 تولید خبر به -8 سهولت تکثیر گسترده صدا و تصویر در فضاي آنالوگ و دیجیتال،          -7

اي بـراي   هاي اجتمـاعی و تکثـر رسـانه       افزایش شبکه  -9طریق تمرکز زدا و غیرخطی،      

که  4در جدول   .  افزایش کیفیت تصاویر ارسالی در موبایل و اینترنت        -10خبررسانی و   

هاي اهمیـت و عـدم قطعیـت حـوزه        امتیازات شاخص  ،اوري است مربوط به پیشران فن   

  :شده است  فناوري خبر رسانه ملی و جایگاه آنها نمایش داده

  



 
 
 
 
 
 
 

  263  ...   سناریوهاي محتمل خبر صداوسیما در فضاي

 
 

 شناسی روندهاي مؤثر بر آینده خبر رسانه ملی در حوزه فناوري جدول ریخت -4جدول 

 عدم قطعیت

B4 
 عدم قطعیت

 زیاد

( 10 تا 5/7 ) 

B3 
 عدم قطعیت

متوسط رو 

 به باال

( 5/7 تا 5 ) 

B2 
 عدم قطعیت متوسط

 رو به پایین

( 5 تا 5/2 ) 

B1 
 عدم قطعیت

 کم

( 5/2 تا 0 ) 

  )4(جدول 

شناسی روندهاي مؤثر بر  ریخت

  آینده خبر

  ه فناوريرسانه ملی در حوز

خبرنگار واسط و  -1 - -

بان  دروازه تسهیلگرونه

  )8 و 6/3(1خبر

  همگرایی دیجیتال -2

  )54/7 و 3/3(

االي ضریب نفوذ ب -3

  هاي هوشمند گوشی

 )43/8 و 8/2(

سهولت تکثیر  -4

گسترده صوت و 

 )25/8 و 5/2(تصویر

هاي  تکثر رسانه -5

هاي  خبري و شبکه

 )14/8 و 45/2(اجتماعی

هاي  اتصال پلتفرم-6

  چندگانه به یکدیگر

  )04/8 و 37/2(

A4 
  اهمیت زیاد

  )10 تا 5/7(

  

بوم جدید  زیست -7 - -

 )12/7 و 70/3(خبري

 رشد پهناي باند و -8

  سرعت اینترنت

  )5/6 و 41/3(

   تولیدخبر تمرکززدا-9

  )08/7 و 12/3(

افزایش کیفیت  -10

تصاویر ارسالی در 

  موبایل و اینترنت

 )41/7 و 75/2(

 
-  

A3 
اهمیت متوسط 

 رو به باال

)5/7 تا 5(  

- - - - A2 
متوسط رو به 

 پایین

  )5  تا5/2(

- - - - A1 

 اهمیت کم

)5/2تا  0(  

  اهمیت

                                                   
-عدد اول در پرانتز براي همه روندها مربوط به شاخص اهمیت و عدد دوم مربوط به شاخص عدم قطعیت است . 
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   روندهاي مؤثر بر حوزه مخاطب خبر-ب

کنندگان تحقیق، روندهاي مؤثر بر حـوزه مخاطـب اسـتخراج شـد کـه             از نظر مشارکت  

هـاي خبـري و ارسـال بـازخورد بـا              تعامل کاربر با بخش    -1: شامل ده روند زیر است    

تی بـراي   هـاي سـن      استفاده مخاطبان مسن از رسـانه      -2،  ...استفاده از کامنت، استیکر و      

العمل مخاطبان در  هاي نوین علوم شناختی و رصد عکس  استفاده از شیوه-3خبرگیري، 

شدن خبـر بـه مـشارکت و تجربـه       تبدیل-4فضاي مجازي براي ذائقه سنجی مخاطب،     

 اسـتفاده بیـشتر     -6 محدود نبودن مخاطب به خبرهاي رادیو و تلویزیون،          -5اجتماعی،  

  هـاي اجتمـاعی بـراي خبرگیـري و خبررسـانی،        شبکههاي نوین و    نسل جوان از رسانه   

 مـصرف  -8تغییر یافتن نحوه انتشار خبر و نقش مخاطبان در توزیع و انتـشار خبـر،         -7

 پیچیـده و هوشـمند شـدن مخاطـب خبـر و             -9خبري سیال، تقاضامحور و شخـصی،       

  افزایش تعـداد شـهروند خبرنگـاران و        -10  و اش از خبرهاي دریافتی     برداشت انتخابی 

  .اي خبر اي و غیرحرفه حرفه تولید نیمه

هاي اهمیت و عدم قطعیت حوزه مخاطب شناسـی خبـر رسـانه               امتیازات شاخص 

  :شده است   زیر نمایش داده5ملی و جایگاه آنها در جدول 
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  شناسی روندهاي مؤثر بر آینده خبر رسانه ملی در حوزه مخاطب  جدول ریخت-5جدول 

  عدم قطعیت

B4 
 عدم قطعیت

 زیاد

( 10 تا 5/7 ) 

B3 
 عدم قطعیت

 متوسط روبه باال

( 5/7 تا 5 ) 

B2 
رو به  عدم قطعیت متوسط

 پایین

( 5 تا 5/2 ) 

B1 
 عدم قطعیت

 کم

( 5/2 تا 0 ) 

  )5(جدول 

اسی روندهاي مؤثر بر شن ریخت
  آینده خبر

  رسانه ملی در حوزه مخاطب

  

تعامل کاربران با  -1  -
  هاي نوین شیوه

 )11/7و 29/3(
سنجی مخاطب ذائقه  -2

 و 2/3( هاي نوین با شیوه

58/7(  
نقش مخاطب در  -3

توزیع و انتشار خبر 
  )83/7 و 97/2(
محدود نبودن  -4

مخاطب به اخبار 
  هاي سنتی رسانه

 )05/8 و 87/2(

هوشمند شدن  -5
  مخاطب

  )56/7 و 5/2(

A4 
  اهمیت زیاد

  )10 تا 5/7(

  

استفاده  -6 -
مخاطبان مسن 

هاي  از رسانه

  تیسن
 )29/6 و 51/5(

استفاده نسل جوان از  -7
 و 62/3( هاي نوین رسانه

28/7(  

عنوان  خبر به -8
مشارکت و تجربه 
  اجتماعی مخاطبان

  )2/7 و 79/3(
مصرف خبري سیال و -9

 و 16/3(تقاضامحور 
45/7(  

افزایش تعداد  -10

  شهروند خبرنگاران
 )25/7 و 15/3(

  

A3 
اهمیت متوسط رو به 

 باال

  )5/7 تا 5(

- - -  -  
A2  

اهمیت متوسط رو به 

  )5 تا 5/2(پایین 

- - - -  A1 
  اهمیت کم

  )5/2 تا 0(

  اهمیت
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   روندهاي مؤثر بر حوزه محتواي خبر-ج

کنندگان تحقیق، روندهاي مؤثر حـوزه محتـوا اسـتخراج شـد کـه             از نظر مشارکت  

نـشدن   اعـالم  -2 صحه گذاشتن بر خبر پس از انتشار آن، -1: شامل ده روند زیر است    

هـاي خبـري و    صورت قطعـی و تکمیـل ذره ذره خبـر توسـط سـازمان           باره خبر به    یک

تحلیـل و   ( توجه بـه فراخبـر       - 3،)هیچ خبري نسخه نهایی نیست    (شهروند خبرنگاران   

جمعی به خاطر رونق گرفتن خبرهاي کوتـاه و سـاندویچی    هاي ارتباط   در رسانه ) تفسیر

بـه علـت   (ا شدن خبر فوري و انحـصاري     معن  هاي اجتماعی باعث بی      سرعت شبکه  -4

 تأثیر اخبـار  -5، )هاي اجتماعی جا حاضر شبکه ویژگی خبري هر زمان، هر مکان و همه   

ارزش و    محتـوا و بـی       افزایش خبرهـاي بـی     -6بانی خبر،     پربازدید و پرکلیک بر دروازه    

اجتمـاعی و فـضاي    هـاي    صحت و دقت پایین شـبکه      -7تر شدن اقناع مخاطب،       سخت

 ارزان بـودن و سـهولت دسترسـی بـه محتـواي خبـري در              -8ي در خبررسـانی،     مجاز

اینفـوگرافی، گرافیـک   (هاي نوین دادن خبـر    رونق گرفتن شیوه-9هاي اجتماعی،   شبکه

 رقابت خبري بر سر زمان، انتظـارات و مـصرف           -10) رسان و پژوهش تصویري     اطالع

  .خبر

تواي خبـر رسـانه ملـی و        هاي اهمیت و عدم قطعیت حوزه مح         امتیازات شاخص 

  :شده است   نمایش داده6جایگاه آنها در جدول 
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  شناسی روندهاي مؤثر بر آینده خبر رسانه ملی در حوزه محتواي خبر  جدول ریخت-6جدول 

 عدم قطعیت

B4 
 عدم قطعیت

 زیاد

( 10  تا5/7 ) 

B3 
 عدم قطعیت

 متوسط رو به باال

( 5/7 تا 5 ) 

B2 
رو به  عدم قطعیت متوسط

 پایین

( 5 تا 5/2 ) 

B1 
 عدم قطعیت

 کم

( 5/2 تا 0 ) 

  )6(جدول 
شناسی روندهاي مؤثر  ریخت

  بر آینده خبر
رسانه ملی در حوزه محتواي 

  خبر

انتشار خبر و سپس -1 - 

  صحه گذاشتن بر خبر
  )91/7 و 4(

توجه به فراخبر به خاطر -2

رونق گرفتن خبرهاي کوتاه 
  و ساندویچی

 )62/7 و 4/3(

-  

A4 
  اهمیت زیاد

  )10 تا 5/7(

  

صحت و دقت -3 -
هاي  پایین شبکه

  اجتماعی

 )83/5 و 04/5(

اخبار پربازدید و پر  -4
  کلیک

 )62/6 و 16/4(

هاي  رونق گرفتن شیوه -5
  نوین دادن خبر

 )36/6 و 66/3(

تکمیل ذره ذره خبر -6
 )25/6 و 54/3(

معنا شدن خبر فوري  بی -7
  و انحصاري

 )83/6 و 33/3(

 خبرهاي افزایش -8
  ارزش محتوا و بی بی
 )33/7 و 29/3(

ارزان بودن و سهولت -9
 و 12/3(دسترسی به خبر 

29/7( 

 رقابت خبري بر سر – 10
زمان، مصرف و انتظارات 

 )45/7 و 70/2( مخاطب

-  

A3 
اهمیت متوسط رو 

 به باال
  )5/7 تا 5(

- - -  -  A2  
اهمیت متوسط رو 

  )2/5 تا 5(به پایین 

- - - -  A1 
  میت کماه

  )5/2 تا 0(

  اهمیت
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  انتخاب روندهاي کلیدي سه حوزه فناوري، مخاطب و محتواي خبر

 کـه   ایـن اول   «:شـود   در سناریونویسی به دو دلیل از روندهاي کلیدي اسـتفاده مـی           

هـاي   امکان انتخاب همه روندها وجود ندارد و ممکن است پـژوهش را بـا محـدودیت     

 زیاد ممکن است باعث کـاهش کمیـت و          روندهاي که  اینمحاسباتی مواجه کند و دوم      

» کیفیت پاسخگویی کارشناسان تحقیق در مورد تأثیر هـر رونـد بـر رونـد دیگـر شـود                  

 براي سناریونویسی براي وجود توازن و تساوي در بین      .)11: 1395پژوهی ایران،     آینده(

ر سه گروه با توجه به نظر تیم تحقیق از روندهاي حوزه فناوري، مخاطب و محتواي خب

 روند کلیدي کـه داراي بیـشترین اهمیـت و عـدم قطعیـت           4شناسی،    در جدول ریخت  

  .بودند، انتخاب شدند

شناسی روندهاي حوزه فناوري چهار رونـد کلیـدي انتخـاب     ریخت) 4(از جدول   

 همگرایـی دیجیتـال بـین    -2 بان خبر،  خبرنگار واسط و تسهیلگر و نه دروازه   -1: شدند

 سهولت  -4هاي هوشمند و       ضریب نفوذ باالي گوشی    -3یون،  کامپیوتر، موبایل و تلویز   

شناســی  ریخــت) 5(از جـدول  . تکثیـر گــسترده صـوت و تــصویر آنـالوگ و دیجیتــال   

 تعامـل کـاربران بـا       -1: روندهاي حوزه مخاطب نیز چهار روند کلیدي انتخاب شـدند         

 مخاطـب   محدود نبودن-3هاي نوین،   ذائقه سنجی مخاطب با شیوه-2هاي نوین،   شیوه

 تغییر یافتن نحوه انتشار خبر و نقش مخاطب در توزیـع  -4هاي سنتی و      به اخبار رسانه  

شناسی روندهاي حوزه محتواي خبـر چهـار رونـد            ریخت) 6(از جدول   . و انتشار خبر  

 توجـه بـه     -2 انتشار خبر و سپس صـحه گذاشـتن بـر خبـر،            -1: کلیدي انتخاب شدند  

هاي سنتی به خاطر رونق گـرفتن خبرهـاي کوتـاه و         در رسانه ) تحلیل و تفسیر  (فراخبر  

 صحت و دقت    -4بانی خبر و       تأثیر اخبار پربازدید و پرکلیک بر دروازه       -3ساندویچی،  

  .هاي اجتماعی و فضاي مجازي پایین خبري شبکه
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  هاي محتمل روندهاي هر پیشران وضعیت

ن بـا نظـر   پس از مشخص شدن روندهاي کلیدي هر پیشران، چهار روند هر پیشرا   

بـا توجـه بـه     ) مطلوب، خوب، متوسط و نـامطلوب     (کارشناسان تحقیق در چهار طیف      

هـاي   وضعیت 7جدول شماره . بندي شدند میزان مطلوبیتش براي آینده رسانه ملی دسته      

محتمل هر یک از عوامل راهبردي براي سناریونگاري در خصوص خبـر صداوسـیما را     

  .دهد نشان می

تمل هر یک از عوامل راهبردي براي سناریونگاري در خصوص خبر هاي مح  وضعیت-7جدول 

 صداوسیما

  نام پیشران  پیشران
روندهاي 

  زیرمجموعه
  وضعیت روندها

بندي با  طیف

  نظر کارشناسان

  تحقیق

M1  
کاوي و  هاي نوین داده ذائقه سنجی مخاطب با شیوه

  علوم شناختی

  مطلوب

M2 خوب  )استیکر و کامنت(هاي نوین  تعامل مخاطب با شیوه  

M3 متوسط  نقش کاربر در توزیع و انتشار خبر  

M تغییرات مخاطب  

M4  نامطلوب  جمعی هاي ارتباط محدود نبودن مخاطب به رسانه  

N1 
سهولت تکثیر گسترده صوت و تصویر در فضاي 

  آنالوگ و دیجیتال

  مطلوب

N2 خوب  بان خبر  نه دروازهخبرنگار واسط و تسهیل گر و  

N3 متوسط  همگرایی دیجیتال بین کامپیوتر، موبایل و تلویزیون  

N  

تغییرات 

ساختاري و 

  آوري فن

N4  نامطلوب  هاي هوشمند ضریب نفوذ باالي گوشی  

O1 
هاي اجتماعی در مقابل  صحت و دقت پایین شبکه

  جمعی هاي ارتباط رسانه

  مطلوب

O2 

هاي  در رسانه) سیرتحلیل و تف(توجه به فراخبر 

جمعی به خاطر رونق گرفتن خبرهاي کوتاه و  ارتباط

  ساندویچی

  خوب

O3  متوسط  بر خبر پس از انتشارگذاشتن صحه  

O 
تغییرات محتواي 

  خبر

O4 نامطلوب  کننده بودن اخبار پرکلیلک تعیین  
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آوري پرسشنامه کارشناسان تحقیق در مورد تأثیر متقابل هـر رونـد در    پس از جمع  

هـاي   افـزار سـناریو ویـزارد شـد کـه داده         نهایی محاسـبه و وارد نـرم      مقابل روند امتیاز    

. دانـد   سـناریو را محتمـل مـی   64افزار سناریو ویزارد احتمال وقـوع         آمده از نرم    دست  به

  :اند از سناریوهاي خروجی عبارت

  )سناریو محتمل 4 (سناریوهاي قوي ●

 ) سناریو محتمل60 (سناریوهاي ضعیف ●

 بـه  8افزار سناریو ویزارد در جـدول   شده در خروجی نرم  سناریوهاي قوي گزارش  

 :تصویر کشیده شده است

  

   سناریوهاي محتمل خبر صداوسیما-8جدول 

  
  

گـذاري و     افزار سناریو ویزارد به نام      پس از مشخص شدن سناریوهاي قوي در نرم       

  .شده پرداختیم بینی هاي پیش تحلیل آنها با توجه به وضعیت
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  اف خبريشک:  اوليسناریو

شـده در ایـن سـناریو، وضـعیت      با توجه به تأثیرات متقابل رونـدها و امتیـازات کـسب    

جمعی وضعیت اصلی را در این سناریو  هاي ارتباط  محدود نبودن مخاطب خبر به رسانه     

افـزار   هاي خروجی نرم طبق داده . ش است ا  ش بیشتر از تأثیر پذیري    ا  دارد و تأثیر گذاري   

جمعی بر دو روند  هاي ارتباط  محدود نبودن مخاطب خبر به رسانه     سناریو ویزارد، روند    

کننـده   رونـد تعیـین  . پـذیرد   امتیاز تأثیر مـی 5گذارد و   امتیاز تأثیر می6دیگر این سناریو    

اش بر روندهاي دیگر یکـسان     بودن اخبار پرکلیک و پربازدید تأثیرگذاري و تأثیرپذیري       

 امتیـاز تـأثیر     6اریو یعنـی همگرایـی دیجیتـال         امتیاز است و دیگر روند این سن       5یعنی  

توان گفـت محـدود نبـودن     با تحلیل این سناریو می    . گذارد   امتیاز تأثیر می   5پذیرد و     می

کننـده و   ها و انتظارت مخاطب تعیـین  شود که خواسته   مخاطب در این سناریو باعث می     

ـ            نـوعی رونـد      ز بـه  اخبار پرکلیک متأثر از خواسته مخاطب باشد و همگرایی دیجیتال نی

بنابراین با توجه بـه قـدرت مخاطـب در ایـن     . کند محدود نبودن مخاطب را تقویت می     

  . کننده اهمیت و جایگاه خبر خواهد بود سناریو باید گفت مخاطب تعیین

بانی و چینش خبر،  هاي سنتی براي دروازه در این وضعیت با توجه به تالش رسانه     

 فاصله ایجـاد    ،هاي خبري مخاطب    الئق و خواسته  بین ترجیحات خبري رسانه ملی و ع      

. شود گذاري می ها این سناریو با عنوان شکاف خبري نام   با توجه به این ویژگی    . شود  می

هاي  بندي روندها از نظر کارشناسان تحقیق در خصوص تأثیر وضعیت با نگاهی به طیف

دهنـده ایـن    کلهاي شـ   تحقیق، وضعیت7مختلف بر آینده رسانه ملی در جدول شماره     

کننـده بـودن اخبـار     جمعـی و تعیـین   هاي ارتباط سناریو محدود نبودن مخاطب به رسانه 

پرکلیک در وضعیت نامطلوب و روند همگرایی دیجیتال در وضعیت متوسط براي آینده 

هـاي مختلـف رونـدهاي     در تـصویر زیـر تـأثیر وضـعیت    . خبر رسانه ملی قـرار دارنـد   

  :شده است ي نمایش داده شکاف خبريدهنده سناریو شکل
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   شکاف خبريي تأثیرات متقابل روندهاي مؤثر بر سناریو-1تصویر 

  

 شوك خبري:  دوميسناریو

شده، روند صحه گذاشـتن بـر         با توجه به تأثیرات متقابل روندها و امتیازات کسب        

 ش بیشتر ازا خبر پس از انتشار آن در این سناریو وضعیت اصلی را دارد و تأثیر گذاري              

افزار سناریو ویزارد، رونـد صـحه بـر           هاي خروجی نرم    طبق داده . ش است ا  تأثیر پذیري 

 امتیاز تـأثیر  4گذارد و   امتیاز تأثیر می   5خبر پس از انتشار بر دو روند دیگر این سناریو           

اش بـر   روند نقش کاربر در توزیع و انتـشار خبـر تأثیرگـذاري و تأثیرپـذیري        . پذیرد  می

 امتیاز است و دیگر روند ایـن سـناریو یعنـی همگرایـی              5ن یعنی   روندهاي دیگر یکسا  

تـوان    با تحلیل این سناریو می    . گذارد   امتیاز تأثیر می   5پذیرد و      امتیاز تأثیر می   6دیجیتال  

شود که شایعه و شبه خبر نیـز   گفت صحه بر خبر پس از انتشار باعث ایجاد فضایی می         

اخبار صحیح و دقیق از یک رویـداد مواجـه   رسانی با کمبود    منتشر شود و فضاي اطالع    

در چنین شرایطی اصل دقت و صحت خبر در انتشار خبر که مورد توجه رسـانه                . باشد



 
 
 
 
 
 
 

  273  ...   سناریوهاي محتمل خبر صداوسیما در فضاي

 
 

ماند و سرعت انتشار خبر در اولویت   اي در حاشیه می     ملی است، در فضاي نوین رسانه     

آلـود   وكرسانی معموالً در این سناریو در حالـت شـ    بنابراین فضاي اطالع  . گیرد  قرار می 

  . براي اخبار دقیق و صحیح در بین شایعات و شبه خبرهاي منتشرشده است

دیگر روندهاي مؤثر این سـناریو یعنـی نقـش کـاربر در توزیـع و انتـشار خبـر و                

در ایـن   . سـنجی اسـت    کننده انتشار اخبـار بـدون صـحت         همگرایی دیجیتال نیز تقویت   

یا تأییدکننده اخبار تبـدیل شـوند   شوند به تکذیب  هاي رسمی مجبور می   وضعیت رسانه 

رسـانی صـحیح و    تا شوك ایجادشده در فضاي خبري را التیام بخشند و وضعیت اطالع   

ها، این سناریو با عنوان شـوك خبـري          با توجه به این ویژگی    . دقیق را رسمیت ببخشند   

بندي روندها از نظر کارشناسان تحقیق در خصوص  با نگاهی به طیف. شود گذاري می نام

 تحقیـق، رونـدهاي   7هاي مختلف بر آینده رسانه ملی در جـدول شـماره    تأثیر وضعیت 

هاي  در تصویر زیر تأثیر وضعیت. دهنده این سناریو در وضعیت متوسط قرار دارند شکل

  :شده است   شوك خبري نمایش دادهيدهنده سناریو مختلف روندهاي شکل

  
   شوك خبرييریو تأثیرات متقابل روندهاي مؤثر بر سنا-2تصویر 
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  تسلط خبري:  سوميسناریو

شـده، رونـد سـهولت پخـش      با توجه به تأثیرات متقابل روندها و امتیازات کـسب      

گسترده صوت و تصویر خبـر در فـضاي آنـالوگ و فـضاي دیجیتـال در ایـن سـناریو                    

هـاي   طبق داده. ش استا ش بیشتر از تأثیر پذیريا وضعیت اصلی را دارد و تأثیر گذاري    

افزار سناریو ویزارد، سهولت پخش گسترده صوت و تصویر خبر در فضاي    نرمخروجی  

 امتیاز تـأثیر    5گذارد و      امتیاز تأثیر می   6آنالوگ و دیجیتال بر دو روند دیگر این سناریو          

اش بـر   هاي نوین تأثیرگذاري و تأثیرپذیري روند ذائقه سنجی مخاطب با شیوه . پذیرد  می

امتیاز است و دیگر روند این سناریو یعنی روند توجه به     6روندهاي دیگر یکسان یعنی     

تـوان   با تحلیل این سـناریو مـی  . گذارد  امتیاز تأثیر می5پذیرد و   امتیاز تأثیر می 6فراخبر  

گفت سهولت پخش گسترده صوت و تصویر خبر در فضاي آنالوگ و فضاي دیجیتـال               

منازع فضاي خبري کماکان بـر  عنوان قدرت بال دهد که به به صداوسیما این امکان را می   

  . رسانی مسلط باشد فضاي اطالع

کـاوي و علـوم شـناختی     هاي نـوین ماننـد داده     روند ذائقه سنجی مخاطب با شیوه     

خـوبی بـه شناسـایی مخاطـب          کننده قدرت رسانه ملی است تا بتواند به         نوعی تقویت   به

افزوده خبري یعنـی   شهاي داراي ارز بپردازد و از طرف دیگر به پخش گسترده فرآورده      

ها، این سناریو  با توجه به این ویژگی. فراخبر در فضاي دیجیتال و آنالوگ مبادرت ورزد

بنـدي رونـدها از نظـر     بـا نگـاهی بـه طیـف    . شـود   گذاري می   با عنوان تسلط خبري نام    

هـاي مختلـف بـر آینـده رسـانه ملـی در           کارشناسان تحقیق در خصوص تأثیر وضعیت     

هـاي نـوین و سـهولت     یق، دو روند ذائقه سنجی مخاطب با شـیوه     تحق 7جدول شماره   

تحلیـل و  (تکثیر گسترده صوت و تصویر در وضعیت مطلوب و روند اهمیـت فراخبـر            

بنـدي ایـن سـناریو        بنابراین با توجه به این طیف     . در وضعیت خوب قرار دارند    ) تفسیر

در . سـانه ملـی اسـت    سال آینده براي خبـر ر 5شده در  بینی   پیش يترین سناریو   مطلوب

 تـسلط خبـري     يدهنـده سـناریو     هاي مختلف روندهاي شکل     تصویر زیر تأثیر وضعیت   

  :شده است  نمایش داده
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   تسلط خبريي تأثیرات متقابل روندهاي مؤثر بر سناریو-3تصویر 

  

  تورم خبري:  چهارميسناریو

االي گوشی شده، ضریب نفوذ ب با توجه به تأثیرات متقابل روندها و امتیازات کسب

ش بیـشتر از تـأثیر   ا هوشمند در ایـن سـناریو وضـعیت اصـلی را دارد و تـأثیر گـذاري           

افزار سناریو ویـزارد، ضـریب نفـوذ بـاالي         هاي خروجی نرم    طبق داده . ش است ا  پذیري

 امتیـاز تـأثیر     3گـذارد و       امتیاز تأثیر می   6گوشی هوشمند بر دو روند دیگر این سناریو         

 امتیاز تأثیر 5هاي اجتماعی بر دو روند دیگر      دقت پایین شبکه   روند صحت و  . پذیرد  می

پذیرد و دیگر روند این سناریو یعنی نقش کاربر در توزیـع      امتیاز تأثیر می   6گذارد و     می

ضـریب نفـوذ بـاالي      . پـذیرد    امتیاز تـأثیر مـی     6گذارد و      امتیاز تأثیر می   4و انتشار خبر    

کننـده،   دهـد کـه مـصرف    امکان را به آنها مـی هاي هوشمند در بین مخاطبان این       گوشی

رسـانی بـا    با توجه به این وضعیت فضاي اطـالع . تولیدکننده و انتشاردهنده اخبار باشند  

شود که تشخیص صحت و دقـت        هاي متعدد و اخبار متنوع روبرو می        انبوهی از روایت  

 و دقـت   شود و در بیشتر مواقع صحت       هاي رسمی نیز خارج می      آن حتی از توان رسانه    

  . شود خبري فداي سرعت خبري می
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ها از یک موضـوع بـسیار متنـوع و     هاي رسانه در این شرایط تعداد اخبار و روایت     

هاي بسیار متفاوتی مواجه است و راه براي انتشار شایعه          متفاوت و افکار عمومی با پیام     

گـذاري   نـام ها، این سناریو بـا عنـوان تـورم خبـري            با توجه به این ویژگی    . شود  باز می 

بندي روندها از نظر کارشناسـان تحقیـق در خـصوص تـأثیر      با نگاهی به طیف  . شود  می

 تحقیـق، رونـد صـحت و     7هاي مختلف بر آینده رسانه ملی در جدول شماره            وضعیت

جمعی در وضعیت مطلـوب،   هاي ارتباط   هاي اجتماعی در مقابل رسانه      دقت پایین شبکه  

هاي  ر در وضعیت متوسط و ضریب نفوذ باالي گوشینقش کاربر در توزیع و انتشار خب  

هـاي مختلـف      در تصویر زیر تأثیر وضـعیت     . هوشمند در وضعیت نامطلوب قرار دارند     

  :شده است  تورم خبري نمایش دادهيدهنده سناریو روندهاي شکل

  
   تورم خبريي تأثیرات متقابل روندهاي مؤثر بر سناریو-4تصویر 

  

  گیري بحث و نتیجه

هاي کلیدي   سناریوهاي محتمل خبر رسانه ملی از طریق روندها و عدم قطعیتشناسایی

در این تحقیـق بـا اسـتفاده از روش دلفـی و تحلیـل               . از اهمیت باالیی برخوردار است    
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 سناریو شناسایی شـد  64افزار سناریو ویزارد  نظرات کارشناسان تحقیق با استفاده از نرم    

 باال تشخیص داده شد که با عناوین تسلط خبـري،         سناریو با سازگاري   4که از این بین     

 ،از بین سـناریوهاي قـوي     . گذاري شدند   شکاف خبري، شوك خبري و تورم خبري نام       

 سـال آینـده از      5 مطلوب خبر رسانه ملـی در        يعنوان سناریو    تسلط خبري به   يسناریو

اریو بـر اسـاس ایـن سـن    . افزار سـناریو ویـزارد شـناخته شـد     هاي نرم   طریق تحلیل داده  

توانـد   کاوي و علوم شناختی می     هاي نوین مانند داده      سال آینده با شیوه    5صداوسیما در   

به ذائقه سنجی مخاطب بپردازد و به لحاظ امکان پخش گسترده صوت و تـصویر خبـر           

 بر فضاي خبري تسلط خواهـد داشـت و بـا تهیـه         ،در فضاي آنالوگ و فضاي دیجیتال     

  .پردازد اي و خبري می سازي رسانه اخبر به جریانتحلیل و تفسیرهاي متنوع یعنی فر

شوك خبري و تورم خبري که سناریوهاي بینـابینی هـستند، از نظـر مطلوبیـت بـراي                   

 کـاربر در توزیـع و     ، شـوك خبـري    يدر سناریو . رسانه ملی در وضعیت متوسط قرار دارند      

شـود امـا      ر مـی  انتشار خبر نقش مهمی دارد و همگرایی دیجیتال باعث تسهیل انتـشار اخبـا             

نـوعی بـا    دهد که بـه  گسترده بودن و سرعت انتشار اخبار فضاي خبري را در حالتی قرار می   

رسـانی در حالـت    شود و فضاي اطالع  کمبود اخبار صحیح و دقیق از یک رویداد مواجه می         

هاي رسمی مانند صداوسیما براي صحت سنجی و ارائه      گیرد که نیاز به رسانه      شوك قرار می  

ها بتواننـد شـوك     شود تا این رسانه     ازپیش نمایان می    هاي دقیق و صحیح از خبر بیش       روایت

  .ایجادشده را التیام بخشند و وضعیت خبري را با تکذیب یا تأیید خبر، رسمیت ببخشند

هاي هوشمند و قدرتمنـد    تورم خبري ضریب نفوذ باالي گوشیيمطابق با سناریو  

کننده، تولیدکننده و انتـشاردهنده اخبـار    صرفشود که کاربران م شدن مخاطب باعث می   

هاي متعدد و اخبـار متنـوع نـسبت بـه یـک               باشند و در این وضعیت انبوهی از روایت       

هاي  شود تا جایی که تشخیص صحت و دقت خبر حتی از توان رسانه              رویداد تولید می  

 از انتـشار   معموالً کاربران در فضاي مجازيکه اینبا توجه به . شود  رسمی نیز خارج می   

کنند، در برخی موارد دقت و صـحت خبـري در       ها استفاده می    محتوا بیش از بقیه مؤلفه    

شـود،   شود و راه براي انتشار شایعه باز مـی  هاي اجتماعی فداي سرعت خبري می    شبکه

  . گیرد اي در وضعیت تورم خبري قرار می دیگر فضاي رسانه عبارت به
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 سـال آینـده   5 محتمـل در  يترین سـناریو   شکاف خبري که نامطلوبيدر سناریو 

هـا و انتظـارت       شود که خواسته    براي رسانه ملی است محدود نبودن مخاطب باعث می        

هـا    کنند از بـین اخبـار رسـانه         کننده باشد و این مخاطبان هستند که تعیین می          آنها تعیین 

ـ     در این وضعیت با توجه بـه تـالش رسـانه          . یک از خبرها در صدر باشد       کدام راي هـا ب

ها و اخبار مورد عالقه و پربازدید مخاطب فاصـله    بانی خبر بین ترجیحات رسانه      دروازه

جـاي   با توجه بـه ایـن سـناریو بـه    . توان به آن شکاف خبري گفت شود که می ایجاد می 

یابـد و   ها و بازدیدهاي مخاطب اهمیت مـی  بانی خبر از سوي رسانه تعداد کلیک     دروازه

هـاي رسـانه و نیازهـاي     جیحات مخاطب نیندیشد بین خواسته که رسانه به تر     درصورتی

  .شود مخاطب شکاف ایجاد می

  

  پیشنهادها

  :هاي تحقیق ارائه شود ها کاربردي با توجه به یافته در این بخش سعی شده است، پیشنهاد

 سال آینده و تالش براي تحقق 5 بررسی سناریوهاي محتمل خبر رسانه ملی در -1

  ط خبري و مرجعیت خبري رسانه ملی مطلوب تسليسناریو

 سال آینده به لحاظ فناوري، 5 تحقق الزامات آینده مطلوب خبر رسانه ملی در -2

  مخاطب شناسی و محتوایی

هاي  هاي نوین خبر در رسانه ملی و استفاده از فناوري  رصد تغییرات فناوري-3

  جدید تولید، توزیع و انتشار خبر

) خبر(اش و تغییر نگاه به گیرنده پیام  نیازهاي خبري رصد تغییر ماهیت مخاطب و -4

  از مخاطب منفعل به مخاطب فعال و حتی کاربر تولیدکننده پیام

هاي خبري  هاي محتوایی جدید در تولید خبر و گزارش ها و سبک  استفاده از قالب-5

  ها هاي نوین مورداستفاده در سایر رسانه براي جا نماندن از سبک

بانی و توزیع محتواي خبري و توجه به  هاي گردآوري، دروازه ش بازتعریف رو-6

  بانی خبر ترجیحات و عالیق مخاطب در دروازه

  هاي خبري در تولید خبر و گزارش) جوان و مسن(هاي مختلف   توجه به ذائقه نسل-7
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