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و پویاست. گام نخست براي شناسایی  هاي بسیار زیاد در سیستمی پیچیدهبرآیند و حاصل بر همکنش مؤلفه ،آینده
هاي تصاویر آینده، شناخت سیستم مورد مطالعه است. منظور از شناخت سیستم مورد مطالعه، مشخص کردن مؤلفه

آینده است. در این  هاي بدیلواقعیتالی هر مؤلفه در ساخت اثرگذار و اثرپذیر در سیستم و تعیین وزن و جایگاه احتم
نظران استخراج شد. سپس با رجوع به پنل خبرگی، اثرگذار از طریق مرور منابع و مصاحبه با صاحب مؤلفه 86پژوهش 

) هاي صنعت سرگرمی در بستر سیماي جمهوري اسالمی ایرانتر (داراي اثرگذاري بیشتر بر آیندهمؤلفه مهم 34
قطعیت در عامل کلیدي (داراي بیشترین اهمیت و عدم 16اي شناسایی شد؛ پس از آن در یک فرایند دلفی دومرحله

نیروي پیشران  6خصوص موضوع پژوهش) احصاء گردید و سرانجام ضمن تحلیل تأثیرات متقابل میان عوامل، 
المی ایران از طریق اجماع خبرگان، تعیین هاي احتمالی آینده این صنعت در بستر سیماي جمهوري اسسازنده بدیل

توسعه «، »سطح رفاه اقتصادي مردم (مخاطبان)«، »ايرقابت و تنوع رسانه«ها عبارتند از: شد. این پیشران
و » روند توسعۀ صنعت سرگرمی در ایران و جهان«، »توان تأمین مالی سیماي ملی«، »هاي همگرا و تعاملیفناوري

هاي کلیدي و نیز شدت ارتباطات نقشه اثرگذاري و اثرپذیري مؤلفههمچنین، ». کشور فرهنگ سیاسی حاکم بر«
  مک تحلیل و بازشکافی شده است.افزار میکگیري از نرممیان آنها با بهره

 هاي کلیديواژه
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  مقدمه
لوهان، (مارشال مک دندهیما به ما شکل م يو پس از آن ابزارها میهدیرا شکل م یمانما ابزارها

 هینظر کیشروع  نقطه، رسانه، مارشال مک لوهان لسوفیو ف نگرندهیآ جمله نیا درك .)1964
است.  یطیو مح یاجتماع راتییتغ يمبنا فناوارنه، راتییتغ :کندیرا فراهم م یاجتماع رییتغ دیمف

در مسیر ما  يهاتیو محدود هافرصتدرك  دیخاص، کل یاجتماع طیدر شرا موضوع نیا فهم
 .)Dator, 2007( هاي آینده استتحقق بدیل

ترین ترین و مورد توجهدو مورد از پر رونق 2و صنعت رسانه 1توان گفت صنعت سرگرمیمی
از  روند که چه به لحاظ اقتصادي، چه به لحاظ سیاسی و چهشمار میصنایع فرهنگی در جهان به

نظر فرهنگی و اجتماعی داراي اهمیت و ارزش روز افزونی هستند. در سه دهه گذشته ارتباط 
تنگاتنگی بین این دو صنعت شکل گرفته و عمالً صنعت رسانه به ابزاري براي ترویج و توسعه 

ها صنعت سرگرمی تبدیل شده است. پیوند ناگسستنی بین سرگرمی و رسانه، حاصل فناوري
دورة انقالب صنعتی و انقالب اطالعات و ارتباطات است. تلویزیون نماد سرگرمی خصوص در به

  در عصر صنعتی و فضاي مجازي نماد سرگرمی در عصر اطالعات و ارتباطات است.
)Entertainment, 2011 .( 

هاي صوتی، تصویري و ترکیبی را در با اینکه صنعت سرگرمی طیف وسیعی از ابزارها و رسانه
اي داشته رد، اما در ایران و برخی کشورها، به دالیل مختلف، سیماي ملی، جایگاه ویژهگیمیبر

حاضر در ایران، صنعت سرگرمی با محوریت فضاي مجازي بخش قابل توجهی از است. در حال
هاي هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و بخش بیشتري از اوقات فراغت افراد را با سرگرمیفعالیت

هاي جدیدي که داراي محتواي اختصاص داده است. میزان نفوذ و گسترش رسانه مختلف به خود
گیري و غیره هستند به قدري زیاد وگو، ارتباطسرگرمی همچون فیلم، عکس، بازي، تاالر گفت

توان زمان طوري که به سختی میاست که مرز بین کار و اوقات فراغت را از بین برده است. به
تمییز داد و این باعث اهمیت مضاعف سرگرمی و رسانه در آینده است (جهرمی، فراغت را از فعالیت 

اي مدار، حساسیت و توجه بسیار ویژهعنوان کشوري ارزش). جمهوري اسالمی ایران به19: 1395
ها و میزان نقش و نفوذ آنها در زندگی به انواع رسانه، چگونگی توسعه آنها، محتواي این رسانه

هاي ویژه و خاصی، دائماً به دنبال افزایش ریزيرو سیماي ملی با برنامهارد. از اینروزمره افراد د

 
1. Entertainment Industry 
2. Media Industry 
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میزان نقش و نفوذ خود در میان شهروندان است. تالش براي حفظ سهم سیماي ملی از صنعت 
سرگرمی در میان شهروندان نه تنها در ایران، بلکه در اغلب کشورهاي مشابه با ایران به یک 

سازي در جامعه است دیل شده است؛ چرا که سرگرمی ابزار مناسبی براي فرهنگراهبرد ملی تب
 ).25: 1390(ابراهیمی، 

هاي مختلف سرگرمی و رقابت جدي تر شدن ابعاد و بخشدر چند سال گذشته گسترده
هاي هوشمند با تلویزیون ملی، باعث ها و تلفنهاي اجتماعی، بازياي، شبکههاي ماهوارهشبکه

ت تا جایگاه برتر تلویزیون و سیماي ملی در جهت دادن به سبک زندگی مردم و شکل شده اس
هاي اجتماعی و پر کردن اوقات فراغت شهروندان، به دادن به بخش قابل توجهی از سرگرمی

چالش کشیده شود. با ورود بازیگرهاي جدید به صنعت سرگرمی ایران و تحوالت سریع و آنی 
قابل توجهی از سهم سیماي ملی  احتمال غافلگیري و از دست دادن بخشها در این عرصه، مؤلفه

رو، تالش ). از این1393دوست، در سبد صنعت سرگرمی و سبد مخاطبان، افزایش یافته است (اقبال
هاي شکل دهنده به آینده، بسیار هاي احتمالی و پیشرانها، شگفتیبراي شناخت این روندها، مؤلفه

 است.  مهم و حائز اهمیت
درصد در  30تا  25طور متوسط حدود (براساس برآوردها به تلویزیون مخاطبان میزان کاهش

 بیشتر ارتباط دادن دست از حال در سرعتبه تلویزیون که است واقعیت این دهندهنشان سال)، 10
و  اجتماعی ،1تقاضا بر مبتنی دیجیتال، ویدیوهاي با که نسلی است و طبیعی است مخاطبان با

 هايدر آینده نیز این امکانات را به برنامه برد،می لذت آن از و شده بزرگ همیشه دردسترس
 .)Nielsen, 2016:4-5(بدهد  ترجیح خطی و شدهبنديزمان
 این کاهش به .است کرده کاهش به شروع تلویزیون تماشاي زمان متوسط اخیر، هايسال در

). Deloitte, 2019(هاي آینده نیز ادامه خواهد داشت ر سالویژه در میان جوانان چشمگیرتر است و د
سال اخیر  5سال) در طول  17تا  12زمان صرف شده براي تماشاي تلویزیون در میان نوجوانان (

درصد  2/17، 2018تا  2017سال) تنها از سال  34تا  18نصف شده است. این زمان براي جوانان (
). براي مثال، میزان زمان تماشاي تلویزیون در Marketing charts, 2019(کاهش داشته است 

 51سال در ایاالت متحده براي نخستین بار به زیر دو ساعت (یک ساعت و  34تا  18میان جوانان 
 4که متوسط تماشاي تلویزیون در این کشور برابر با درحالی ؛)Nielsen, 2018(دقیقه) رسیده است 

این آمار براي جوانان اروپایی از این هم کمتر است و به  )Richter, 2019دقیقه است ( 27ساعت و 
 

1. On-Demand 
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که متوسط تماشاي تلویزیون در میان شهروندان اروپا، دقیقه رسیده است در حالی 40یک ساعت و 
 مکمل، جایگزین دیجیتال هايرسانه از استفاده افزایش ).EBU, 2019(دقیقه است  35ساعت و  3

 امروزه،. شدند اول نمایشگرهاي دست به تبدیل نمایشگرهاي رده دوم،. است بوده تلویزیون تماشاي
پیشرفته  بازارهاي داراي فنّاوري برخی در اياستفاده رسانه زمان کل از نیمی موبایل و اینترنت و رایانه

 ). Global Media Report, 2015( تلویزیون است از بیشتر زمانی اند کهرا در برگرفته
، 2015 سال تا 2012 سال جمعیت از کل تلویزیون تماشاي زمان متوسط مریکا،انگلستان و ا در

 تماشاي تلویزیون براي شده صرف زمان در درصد کاهش یافته است. کاهش 15و  10 به ترتیب
 آنالین اشکال دیگر مقابل در موبایل و یافته توزیع تماشاي ویدئوهاي درخواستی، رشد و سنتی

 افراد که زد تخمین نیلسن ،2015 سال در. است شده گزارش ترمهم جوان افراد براي ویدئویی
تماشاي ویدئو در تبلت، تلفن همراه و رایانه  براي را تريبیش زمان) سال 34 زیر( ترجوان امریکایی

 .)Neef, 2014: 14اند (کرده صرف سنتی تلویزیونی هايدستگاه مقایسه با شخصی در
هاي متناسبی براي بازتولید امید در جامعه هستند. در قالبطور کلی، بسترهاي سرگرمی به

). فشارهاي اقتصادي، سیاسی 15: 139توان امید به آینده را تقویت کرد (الیاسی، قالب سرگرمی می
و اجتماعی نقش بسیار مهمی در پناه بردن افراد به سرگرمی و دور شدن از فضاي تنشی دارد. از 

یاسی، اقتصادي و اجتماعی در آینده باید شاهد گرایش بیشتر اقشار هاي سرو، با تشدید تنشاین
همچنین، انقالب  ).Wallin,2001(ها باشیم ویژه جوانان و نوجوانان به سرگرمیمختلف به

ها)  باعث ترغیب اکثریت افراد به سمت سرگرمی شد. چراکه اطالعات و ارتباطات (توسعۀ شبکه
 ).Vogel, 2014:41(هیجانات، غرایز و احساسات خود را رها کنند توانستند افراد در این قالب می

ها، تر شدن رسانهدهند که در آینده شاهد افزایش تعداد ساعات بیکاري افراد، متنوعروندها نشان می
ها و در نتیجه افزایش میل و نیاز شهروندان به سرگرمی خواهیم بود گسترش فناوري

)Mayerson,1995:12.( 
 علمی، هايحوزه در هاییابرجهش ایجاد باعث توانند، می1همگرا هايگر، فناورياز سوي دی

هاي ها را در قالبشوند و قادر خواهند بود تا اشکالی از سرگرمی اجتماعی و سیاسی اقتصادي،
تولید با مشارکت شهروندان در آینده ممکن  ).Westcott, 2017:43(مهیج به مخاطبان ارائه کنند 

تواند باعث آمیخته و ویژه در تولید سرگرمی تبدیل شود. و این میجریان غالب به است به یک
 ).Pwc, 2017:87(ترکیب شدن تلویزیون و وب شود و نوعی شبکۀ اجتماعی گسترده به وجود آورد 

 
1. Converging Technologies 



 167║  ...هايهاي کلیدي و پیشرانشناسایی مؤلفه 

║
  

 
13 سال

ارة 
 شم

،
32

تان
زمس

 ،
 

139
8

 

تواند نقش هاي هوشمند ادامه خواهد داشت و میهاي نوین و گوشیروند ضدانحصاري فناوري
هاي هوشمند . پیدایش گوشی)Seddon, 2011(هاي انحصاري داشته باشد ر رسانهتأثیرگذاري در ب

هاي هوشمند در حال ها در نظر گرفت. گوشیرا باید نقطه عطفی در تغییر دامنه و گستره سرگرمی
هاي تلویزیونی، تمامی کنند افراد قادرند تمامی شبکههاي شخصی عمل میحاضر همانند تلویزیون

ها رصد کنند. آنها انواعی از بازي هاي اجتماعی را با این گوشیینترنتی و تمامی شبکههاي اپایگاه
هاي هوشمند باعث شدند تا مرز بین کار و کنند. گوشیو سرگرمی را در این قالب تماشا و اجرا می

 ). Fiske, 2002: 38اوقات فراغت از بین برود (
سیاسی از یک سو و تغیرات پرشتاب  / هنگیفر / هاي اجتماعیمجموعه این تحوالت در عرصه

فناورانه از سوي دیگر، منجر شده است که موضوع آینده سرگرمی و تلویزیون، موضوعی پرابهام و 
ها در این زمینه، نیازمند بینشی ها و گزارش پیشرفتپیچیده باشد؛ بر این اساس، توسعه سیاست

 هايوهاي پیشران تغییر در مسیر تطور و تکامل آیندههاي اثرگذار و نیرفراگیر دربارة روندها، مؤلفه
 بالقوه است.

هاي مهم زندگی است تا هر اي تغییر در عرصهدر همین راستا، مطالعۀ آینده، بررسی میان رشته
بدیهی  ).Toffler, 1970(کنند، آشنا شویم هاي تعاملی که عصر آینده را خلق میچه بیشتر با پویایی

کند تا از پژوهی به ما کمک میطور دقیق ناشناخته است، اما آیندهآینده، بهاست که شکل واقعی 
پژوهی به ). درواقع آینده2007هاي رایج تفکر دربارة آینده فراتر رویم (بیشاپ و همکاران، محدودیت

 ,Gidley(کند هاي ذهنی کمک میخلق چارچوبی براي شناخت بهتر زمان حال و گسترش افق
هاي صنعت سرگرمی در مسئله اصلی حاکم بر این پژوهش شناخت پیشرانتعریف،  با این ).2017

اي هستند که ها، نیروهاي عمدهپژوهانه است. پیشران ایران با تأکید بر سیماي ملی با رویکرد آینده
احتماالً آینده این صنعت را شکل خواهند داد و همگام با آن، تأثیرات زیادي بر آینده رسانۀ ملی و 

هاي سازنده آینده، ربط خواهند داشت. شناخت بهتر مؤلفههاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ذيرصهع
دهد و در عین گیران در مواجهه با تحوالت آینده را افزایش مینفعان و تصمیمقدرت کنشگري ذي

ش از آنکه پژوهی بیارزش آیندهکند. اي مطلوب، هدایت و راهنمایی میحال آنها را براي ساخت آینده
ها براي توجه بیشتر ریزي و گشودن ذهنها باشد، به مفید بودن آن در برنامهبینیبه درست بودن پیش

 ).Bell, 2004(هاي نوپدید، تهدیدهاي جدید و تغییر دستورکارهاي سیاستی است به فرصت
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 روش پژوهش
 ,Inayatullah( ها بستگی داردهاي مورد استفاده و مهارت خبرهپژوهی به روشنتیجه مطالعات آینده

هاي هاي مختلفی براي استخراج و شناسایی مؤلفهپژوهی از روشهاي آیندهدر پژوهش ).2008
اي از ها، مجموعههاي کلیدي و پیشرانشود. مؤلفههاي سازنده آینده استفاده میکلیدي و پیشران

مطالعه اثرگذاري قابل توجهی بر  عوامل و متغییرهایی هستند که در درون و بیرون سیستم مورد
ها داشته و در ساخته شدن آینده سیستم نقش قابل توجهی دارند. سیستم، اشاره روي سایر مؤلفه

ها استفاده شده به محیط مورد مطالعه دارد. در این پژوهش از روشی کیفی براي گردآوري داده
هاي کمی تبدیل مک به دادهافزار میکها و نرمها، به کمک پرسشنامهاست، در عین حال این داده

اي است که ها در این پژوهش حاصل فرایندي منسجم و به هم پیوستهاند. گردآوري دادهشده
 توسط تیم پژوهش طراحی شده است. 

هاي کلیدي و چارچوب مورد استفاده در این پژوهش براي استخراج و شناسایی مؤلفه
سرگرمی و نقش و جایگاه این صنعت در رسانۀ ملی، شامل هاي صنعت هاي سازنده آیندهپیشران

چند گام اصلی و اساسی است.  در زیر چارچوب کالن مورد استفاده در این پژوهش نشان داده شده 
  است:

 
 هاي روش پژوهش. چارچوب و گام1شکل

از پویش محیطی شامل مرور گسترده منابع، مصاحبه و نظرسنجی براي براي شناسایی و 
هاي اثرگذار بر صنعت سرگرمی و آیندة این صنعت با تمرکز بر سیماي جمهوري راج مؤلفهاستخ

هاي اثرگذار بر هاي پویش محیطی، شامل همه مؤلفهاسالمی ایران مورد استفاده شده است. یافته
هاي بندي گردید. خروجیگري و اولویتآینده سیستم، در پنل خبرگان مطرح، اعتبارسنجی، غربال
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شامل عوامل کلیدي در موضوع پژوهش شناخته شد و موضوع پیمایش دلفی قرار گرفت. پنل 
نظرها درباره عناوین خاص، از طریق ها و اتفاقسازي همگراییپیمایش دلفی به دنبال نمایان

ترین هدف دلفی توضیح درپی است. رایجهاي پینامهپرسشگري از خبرگان با استفاده از پرسش
 گیري به مدیران کمک کند.گان در زمینۀ عدم قطعیت است تا در فرایند تصمیمخواستن از خبر

)Glenn, 2009.(  بر این اساس، با طراحی پرسشنامه سنجش اهمیت و عدم قطعیت عوامل و
 تر کردن دامنه خبرگان، میزان اهمیت و عدم قطعیت عوامل مزبور سنجیده شد. گسترده

حاصل، نتایج میانگین دور اول پیمایش دلفی به خبرگان پس از ارزیابی و محاسبه امتیازات 
هاي خود دربارة عوامل کلیدي بازخورد داده شد و از آنان درخواست شد تا در صورت لزوم دیدگاه

مؤثر بر آیندة سرگرمی در تلویزیون را اصالح کنند و در صورت مشاهده انحراف قابل توجه، براي 
سازي بازخوردهاي دریافتی از دور دوم دلفی (به از نهایی دیدگاه خود توضیحی ارائه دهند. پس

اي مکمل از خبرگان خواسته ور سوم پیمایش دلفی در قالب پرسشنامه)، در دExcelافزار کمک نرم
شد تا روابط تأثیرگذاري و تأثیرپذیر میان متغیرهاي نهایی شناسایی شده را در قالب ماتریس مقایسه 

 عوامل کلیدي) تکمیل نمایند.  زوجی (تحلیل آثار متقاطع
مک قابلیت تبدیل افزار میکنرمک بود. افزار میکنتایج نهایی حاصل از این فرایند ورودي نرم

ها و نمودارهاي ویژه را داراست و با امکانات خود تحلیل آسان روابط و ساختار روابط به شکل
افزار، نقشه ي از امکانات این نرمگیر). با بهره1996سازد (گودت، پذیر میسیستم را امکان

تأثیرگذاري و تأثیرپذیر میان عوامل (ماهیت متغیرها) و شدت روابط میان آنها در قالب نمودارهاي 
مک، دوباره افزار میکهاي حاصل از پیمایش دلفی و نرمافزاري تبیین شده است. مجموعه یافتهنرم

هاي آینده سرگرمی در ع داده شد و پیشرانبه نشست دوم (و نهایی) پنل خبرگان پژوهش ارجا
سیماي ملی، با براساس مستندات آماري استخراج شده از نظر خبرگان و اجماع پنل، تعیین و نهایی 

 گردید.   
 هاتحلیل یافته

 پویش محیطی 
بانی و نظارت بر محیط درون سیستم و اطراف سیستم با هدف از پایش و پویش محیطی، دیده

هاي ضعیفی است که در حال رخ دادن هاي مهم یا جدید و نیز عالئم و نشانهمؤلفههدف شناسایی 
). 1992گوردون، هستند و ممکن است خبر از ظهور یک روند یا بروز یک رویداد جدید بدهند (

ها و منابع هاي اجتماعی و ... شماري از کانالها، گفتگوها، شبکهمنابع علمی، اخبار، آمار، گزارش
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 روند.عات در پایش و پویش محیطی به شمار میرصد اطال
هاي خبرگان، الگوهاي موجود در در گام نخست، تالش شده است تا با مرور منابع و دیدگاه

اي زیر مرحله 5مطالعه صنعت سرگرمی و صنعت تلویزیون استخراج شوند. بر این اساس، فرایند 
 طراحی و در این پژوهش اجرا شد:

 
 صلی مرور منابعهاي ا. گام2شکل 

 80جوي اینترنتی، بیش از دویست سند مرتبط بود که از این بین نزدیک به وحاصل جست
مورد با موضوع پژوهش مرتبط تشخیص داده شدند. اسناد مرتبط با موضوع پس از ارزیابی، 
سازماندهی شده و براساس این سازماندهی، گزارش نهایی مرتبط با مرور منابع تدوین شد. در 

هاي اثرگذار بر آینده صنعت وجو براي یافتن مؤلفهابعی که مرتبط تشخیص داده شدند جستمن
ها مؤلفه از درون این منابع استخراج سرگرمی با تأکید بر نقش این صنعت در رسانۀ ملی آغاز و ده

 ؛ت. اقداما4. تصاویر و 3 ؛. رویدادها2 ؛. روندها1ها که به چهار شکل شامل: شدند. این مؤلفه
 استخراج شدند. ، گزارش شده بودند

گیري از روش گلوله برفی، انتخاب شدند. ها با بهرهپس از بررسی منابع، مصاحبه شونده
ها به درجه اشباع رسیده است ها تا زمانی ادامه پیدا کرد که به تشخیص پژوهشگران پاسخمصاحبه
مصاحبه متوقف شده و نتایج آن مورد  ها در حال تکرار شدن هستند. در این حالت، فرایندو پاسخ

هاي کلیدي گیرد. در این پژوهش، براي استخراج مؤلفهبحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می
کننده سازمانی (شامل سه نفر از مدیران سیما، دو تهیهسازمانی و برونخبره درون 9ها با و پیشران

هاي التحصیل مقطع دکتري رشتهتباطات و دو فارغتلویزیونی و دو استاد دانشگاه در حوزة علوم ار
ساختاریافته صورت گرفت. پژوهی با سابقه فعالیت در حوزة رسانه) مصاحبه نیمهشناسی و آیندهجامعه

 مرتبط گردآوري و استخراج شدند.  مؤلفه 86اي از ها، مجموعهاز خبره با مرور منابع و تهیه مصاحبه
سازي بندي، اعتبارسنجی و نهاییشده، جمعشناسی طراحیپس از آن و مطابق با روش

از کارشناسان اصوالً ها پنلهاي حاصل از مراحل یادشده، به پنل خبرگان پژوهش، سپرده شد؛ یافته
اندیشه کرده و به  وگوموردگفتموضوع  ةآیندبارة در کهاند تشکیل شدهنظر و منتخبی صاحب

ها (شامل ، دو پنل خبرگی با مشارکت تیمی شش نفره از خبره. بر این اساسپردازندمی اظهارنظر
اندرکار در سیماي جمهوري اسالمی ایران و سه نفر از حوزه سه نفر از مدیران و کارشناسان دست
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هاي ها، مؤلفههاي مرتبط) برگزار شد. در این پنلدانشگاهی داراي سابقۀ پژوهش و تألیف در حوزه
ترتیب اولویت میزان اثرگذاري آنها در سیستم ارزیابی گردید و بهبندي و شناسایی شده دسته

 34مؤلفه استخراج شده در مرحله قبل، تعداد  86مشخص شد. درنهایت، پس از بررسی مجموعۀ 
 هاي اثرگذارتر بر آینده سرگرمی در تلویزیون احصاء شد. عنوان مؤلفهمؤلفه به

 پیمایش دلفی
هاي قبل، ورودي الزم براي رجوع به آراي خبرگان با استفاده از مهاي حاصل از گامجموعه یافته

هاي اثرگذار تکنیک دلفی را فراهم آورده است. در فرایند دلفی میزان اهمیت و عدم قطعیت مؤلفه
با مشارکت خبرگان مرتبط، در دو دور ارزیابی گردید. نتایج دور اول به خبرگان بازخورد داده شد و 

منظور، دور دوم مالك محاسبه اهمیت و عدم قطعیت عوامل قرار گرفت. بدین نتایج ثبت شده در
پژوهشگر و مدیر خبره قرار گرفت تا میزان  25اثرگذارتر، در اختیار تعداد  مؤلفه 34 مجموعه

عنوان مشخص کنند. مجموع این دو امتیاز، به 10اثرگذاري و عدم قطعیت آنها را با امتیاز صفر تا 
 افزاري تعیین شد. ی عوامل کلیدي براي ورود به فرایند تحلیل نرممالك شناسای

هاي کلیدي در دور اول دلفی متناسب با استداللی که نوشته بودند به هر کدام از این مؤلفه هاخبره
گیري از نمرات، نتایج را به همراه بندي و میانگینعددي را اختصاص دادند. تیم پژوهش پس از جمع

ها مجدداً به تک تک آنها از طریق ایمیل بازگرداندند؛ در دور دوم، نمرات یک از خبرهاستدالل هر 
رسید استدالل طوري که به نظر میتوجهی داشت، بهها تغییرات قابلتخصیص داده شده از سوي خبره

مجدداً  آوري نمرات در دور دوم،ها تأثیر زیادي در تغییر امتیازها داشته است. بعد از جمعبرخی خبره
قطعیت براي همه عوامل تعیین شد. میانگین این نمرات محاسبه شده و عدد مجموع اهمیت و عدم

عنوان عوامل کلیدي شناسایی عامل داراي متوسط اهمیت و عدم قطعیت باالتر به 16در نتیجۀ کار، 
پاسخگویان  نمایش داده شده است. همچنین، ترکیب 1ها در قالب جدول شدند؛ نتایج این پرسشنامه

به پرسشنامه از حیث خبرگی و تخصص به شرح شکل سه آمده است (همه خبرگان، ازجمله 
 اند.) پژوه، داراي سابقه پژوهشی یا عملیاتی در حوزة رسانه بودهخبرگان روحانی و خبرگان آینده

 

 هايتوزیع تخصص. 3شکل 
 در تکمیل پرسشنامهکنندگان شرکت
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 ثر بر صنعت سرگرمی در بستر سیماي ملی. عوامل کلیدي مؤ1جدول

یف
رد

 

  عامل کلیدي

 قطعیتدرجه اهمیت / درجه عدم
 زیاد کم 

 توسعه فرد گرایی 1
  9         اهمیت

      5     عدم قطعیت

   8        اهمیت سبک زندگی شهروندان 2
     6      عدم قطعیت

  9         اهمیت توسعه صنعت سرگرمی 3
     6      دم قطعیتع

   8        اهمیت هاي هوشمندتوسعه گوشی 4
      5     عدم قطعیت

  9         اهمیت هاي همگرا و تعاملیفناوري 5
    7       عدم قطعیت

   8        اهمیت هاي اجتماعیتوسعه شبکه 6
    7       عدم قطعیت

 اعتماد عمومی به رسانه ملی 7
    7       تاهمی

     5      عدم قطعیت

 ايرقابت و تنوع رسانه 8
   8        اهمیت

     5      عدم قطعیت

   8        اهمیت فرهنگ سیاسی حاکم 9
    7       عدم قطعیت

 نسبت کار به اوقات فراغت 10
  9         اهمیت

    7       عدم قطعیت

 اطبانسطح رفاه اقتصادي مخ 11
   8        اهمیت

   8        عدم قطعیت

   8        اهمیت هاي مخاطبانعالئق و آگاهی 12
     6      عدم قطعیت

  9         اهمیت تنوع ابزارهاي نمایش 13
     6      عدم قطعیت

14 
 همگرایی تلویزیون و وب 

  9         اهمیت
   8        عدم قطعیت

 وان تامین مالیت 15
  9         اهمیت

    7       عدم قطعیت

16 
هاي دخالت و اثرگذاري گروه

 فشار بیرونی
   8        اهمیت

    7       عدم قطعیت
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 مک)افزار میکتحلیل آثار متقابل (براساس نرم 
شده در فرایند شناسایی عامل کلیدي 16نشان داده شده است، تعداد  1گونه که در جدول همان

مک در نظر گرفته شدند. افزار میکعنوان متغیرها یا روندهاي اصلی) براي ورود به نرمتحقیق (به
پس از تعیین عوامل کلیدي موثر بر آینده سرگرمی در تلویزیون، در دور سوم از پیمایش دلفی، 

ان عوامل در ماتریس پرسشنامه تعیین آثار متقاطع میان عوامل کلیدي از طریق مقایسه زوجی می
ها اقدام مک، نسبت به تحلیل دادهمیک افزارنرمبراساس مبانی ربط توزیع و تکمیل گردید تا ذي
 فاوتتهاي مآینده توصیف آثار متفاوت هر یک از عوامل کلیدي را درافزار، خروجی این نرم .شود

غیرها داراي دو نوع تأثیر . در مجموع، متکشدرا به تصویر می» سرگرمی در بستر سیماي ملی«
. همچنین، عوامل مورد ارزیابی در این روش در یکی هستند بر آینده سیستم مستقیم و غیرمستقیم

، »دووجهی (شامل متغیرهاي ریسک و متغیرهاي هدف)«، »تأثیرگذار«هاي اصلی از موقعیت
در نمودار بیانگر وضعیت گیرند. درواقع موقعیت عوامل قرار می» مستقل«و » تأثیرپذیر یا وابسته«
 ها در پویایی و تحوالت سیستم در آینده است. ها در سیستم و نقش آنآن

 ساده، معلولی ـیک روش نیمه کمی است که در آن، به جاي روابط علت  تحلیل آثار متقابل
به عنوان ابزار  این روششود. هاي مختلف، در ماتریس تحلیل میسیستمبط متقابل بین خردهروا

تحقیقات در مورد آینده، نقش شاخص یک متغیر را در ارتباط با سایر متغیرهاي درون یک سیستم 
 ۀکند که نقش مهم و معناداري در توسعآشکار ساخته و آن دسته از متغیرهایی را شناسایی می

م داشتن ارتباط قوي با سیست معنايبهراي یک متغیر، ب مهم بودن. کنندمی ءسیستم در آینده ایفا
 .شودسنجیده میمیان متغیرها است که با تعداد و شدت این ارتباطات 

مک، از ماتریسی به ابعاد منظور براي تحلیل تأثیرات متقابل میان عوامل در محیط میکبدین
ها (از حیث مؤلفه کلیدي یادشده) استفاده شد تا وضعیت هر یک از آن 16شامل ( 16*16

 ط متقابل) در سیستم مشخص گردد.تأثیرگذاري، تأثیرپذیري و رواب
افزار، پس از تبیین متغیرهاي کلیدي و ثبت و ضبط اطالعات (مستخرج از خبرگان) در نرم

ها تشکیل نامههاي حاصل از پرسشبراساس میانگین )MDI(نخست ماتریس تأثیرات مستقیم 
رافیکی مرتبط با آن را هاي گشود تا بتوان نتایج حاصل از تأثیرات متقابل، نمودارها و نقشهمی
کننده میزان تأثیرات مستقیم میان متغیرهاي دست آورد. ماتریس تأثیرات مستقیم، تبیینبه

نمایش داده شده است (اعداد مندرج در هر یک  2شده در سیستم است که در شماره جدول تعریف
 ربط است):هاي ماتریس بیانگر تأثیر عامل سطر بر عامل ستون ذياز سلول
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 . ارتباطات مستقیم میان عوامل کلیدي2دول ج
 

فردگرایی:  
1

 

صنعت سرگرم: 
2

 

گوشی
 

هوشمن: 
3

 

فناوري
4ها:

 

شبکه:
5

 

همگرایی: 
6

 

اعتماد: 
7

 

سیاست: 
8

 

تنوع: 
9

 

کار به فراغ: 
10

 

رفاه: 
11

 

عالیق: 
12

 

فشار: 
13

 

ش: 
نمای

14
 

سبک: 
15

 

تأمین مالی: 
16

 

1فردگرایی:   0 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 

2صنعت سرگرم:   2 0 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 3 2 

3هاي هوشمند: گوشی  2 2 0 3 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 

4هاي همگرا و تعاملی:فناوري  2 3 2 0 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 

5هاي اجتماعی: شبکه  1 2 3 3 0 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 

6همگرایی تلویزیون و وب:   1 2 2 3 2 0 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 

7اعتماد عمومی:   1 1 2 2 2 2 0 2 3 0 2 2 2 2 2 2 

8فرهنگ سیاسی حاکم:   2 2 1 1 1 3 3 0 2 2 3 2 3 1 2 3 

9اي: رقابت و تنوع رسانه  2 2 1 2 3 2 3 2 0 2 0 3 3 3 2 2 

10نسبت کار به فراغت:   2 3 2 2 1 2 1 1 2 0 3 2 1 2 2 2 

11ن: رفاه اقتصادي مخاطبا  2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 0 2 1 2 2 2 

12هاي مخاطبان: عالیق و آگاهی  1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 0 2 2 2 1 

13هاي فشار بیرون: گروه  2 2 1 1 2 3 2 3 3 1 1 2 0 2 2 3 

14تنوع ابزارهاي نمایش:   2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 0 2 2 

15سبک زندگی شهروندان:   2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 0 1 

16توان تأمین مالی:   1 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 3 1 0 
 

هاي تأثیرگذاري مستقیم عوامل است. مک، شناسایی ویژگینخستین گام تحلیل نتایج میک
باال محاسبه  16*16ها در ماتریس نتایج تحلیل براساس محاسبه دو دور چرخش آماري داده

شده در این رابطه (تأثیرگذاري و تأثیرپذیري) ارزیابی 240وع شده است. بر این اساس، ازمجم
 145(تأثیر کم)،  1رابطه داراي ارزش  50رابطه داراي ارزش صفر (بدون تأثیر)،  18جدول، 

(اثرگذاري شدید) بوده  3رابطه داراي ارزش  43(اثرگذاري متوسط) و  2رابطۀ داراي ارزش 
هاي داراي مقدار غیرصفر ماتریس است (نسبت خانه 9/92ماتریس برابر  1است. نرخ پرشدگی

 کند. ها) که از تأثیر نسبتاً زیاد و پراکنده عوامل حکایت میبه کل خانه

 
1  .  Fill rate  
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در ماتریس تحلیل آثار متقاطع مجموع سطرها نشانگر میزان تأثیرگذاري عوامل و مجموع 
 صویر کشیده است: ها، معرف میزان تأثیرپذیري است. جدول زیر این روابط را به تستون

 هاي ماتریس تحلیل آثار متقاطع. مجموع سطرها و ستون3جدول 
 ردیف متغیر اثرگذاري اثرپذیري

 1 فردگرایی 27 25
 2 صنعت سرگرمی 31 33
 3 هاي هوشمندگوشی 29 25
 4 هاي همگرا و تعاملیفناوري 31 33
 5 هاي اجتماعیشبکه 29 31
 6 همگرایی تلویزیون و وب 28 32
 7 اعتماد عمومی 27 32
 8 فرهنگ سیاسی حاکم 31 26
 9 ايرقابت و تنوع رسانه 32 34
 10 نسبت کار به فراغت 28 26
 11 رفاه اقتصادي مخاطبان 30 22
 12 هاي مخاطبانعالیق و آگاهی 26 32
 13 هاي فشار بیرونیگروه 30 26
 14 تنوع ابزارهاي نمایش 30 32
 15 روندانسبک زندگی شه 29 33
 16 مین مالیأتوان ت 31 27
 ** مجموع 469 469

دلیل ثبات هاي سیستم، نقشه تأثیرات غیرمستقیم و بالقوه میان عوامل، بهبا توجه به ورودي
ها، تا حدود زیادي مشابه نقشه تأثیرات مستقیم گزارش شده است. اما شدت تأثیر مستقیم نسبی داده

هاي متفاوتی است. در این راستا، عوامل کلیدي بر حسب داراي خروجیو غیرمستقیم میان متغیرها، 
بندي افزار رتبهمیزان اثرگذاري/ اثرپذیري مستقیم و اثرگذاري / اثرپذیري غیرمستقیم توسط نرم

بندي را به تفکیک تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نشان داده است ، این رتبه5و  4اند. جداول شده
 ) .شودافزار محاسبه میهاي آماري توسط نرمقیم از طریق روش(تأثیرگذاري غیرمست
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 هاي کلیدي بر حسب اثرگذاري مستقیم و غیرمستقیمبندي مؤلفه. جدول اولویت4جدول 
 اثرگذاري غیرمستقیم عوامل  اثرگذاري مستقیم عوامل اولویت

ايرقابت و تنوع رسانه 1  

 

ايرقابت و تنوع رسانه  

یعت سرگرمصنتوسعه  2 مین مالیأتوان ت   

هاي همگرا و تعاملیفناوري 3 یصنعت سرگرمتوسعه    

هاي همگرا و تعاملیفناوري فرهنگ سیاسی حاکم 4  

مین مالیأتوان ت 5  فرهنگ سیاسی حاکم 
هاي فشار بیرونیگروه رفاه اقتصادي مخاطبان 6  

هاي فشار بیرونیگروه 7  تنوع ابزارهاي نمایش 
 رفاه اقتصادي مخاطبان تنوع ابزارهاي نمایش 8
دهوشمن هايگوشیتوسعه  9 هاي اجتماعیشبکه   
هاي اجتماعیشبکه 10 دهوشمن هايگوشیتوسعه    
 سبک زندگی شهروندان سبک زندگی شهروندان 11
 نسبت کار به فراغت همگرایی تلویزیون و وب 12
زیون و وبهمگرایی تلوی نسبت کار به فراغت 13  

فردگراییتوسعه  14 مخاطبان اعتماد   

مخاطبان اعتماد 15 فردگراییتوسعه    

هاي مخاطبانعالیق و آگاهی 16 هاي مخاطبانعالیق و آگاهی   
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 هاي کلیدي بر حسب اثرپذیري مستقیم و غیرمستقیمبندي مؤلفه. جدول اولویت5جدول 

اولویت  اثرپذیري مستقیم عوامل
 اثرگذاري
 غیرمستقیم

اثرپذیري غیرمستقیم عوامل

 ايرقابت و تنوع رسانه 1
 

 ايرقابت و تنوع رسانه
 هاي همگرا و تعاملیفناوري یصنعت سرگرمتوسعه  2
 سبک زندگی شهروندان هاي همگرا و تعاملیفناوري 3
 یصنعت سرگرمتوسعه  سبک زندگی شهروندان 4
 همگرایی تلویزیون و وب همگرایی تلویزیون و وب 5
 مخاطبان اعتماد مخاطبان اعتماد 6
 هاي مخاطبانعالیق و آگاهی هاي مخاطبانعالیق و آگاهی 7
 تنوع ابزارهاي نمایش تنوع ابزارهاي نمایش 8
 هاي اجتماعیشبکه هاي اجتماعیشبکه 9
 مین مالیأتوان ت مین مالیأتوان ت 10
 هاي فشار بیرونیهگرو فرهنگ سیاسی حاکم 11
 فرهنگ سیاسی حاکم نسبت کار به فراغت 12
 نسبت کار به فراغت هاي فشار بیرونی گروه 13
 دهوشمن هايگوشیتوسعه  فردگراییتوسعه  14
 فردگراییتوسعه  دهوشمن هايگوشیتوسعه  15
 رفاه اقتصادي مخاطبان رفاه اقتصادي مخاطبان 16

به طرز » توان تأمین مالی«شود تأثیرگذاري غیرمستقیم عامل می گونه که مالحظههمان   
). همچنین، تأثیرپذیري غیرمستقیم 4اي بیشتر از تأثیرگذاري مستقیم آن است (جدول قابل مالحظه

). به 5طرز معناداري کمتر از تأثیرپذیري مستقیم آن است (جدول به» توسعه صنعت سرگرمی«
در سناریوهاي آینده تلویزیون نقش » توان تأمین مالی«رگذاري عبارت دیگر در بلندمدت، تأثی

تري ایفاء خواهد کرد؛ همچنین صنعت سرگرمی، تأثیر کمتري از فراز و نشیب روندهاي جاري جدي
 طورکلی رو به توسعه است.پذیرد و بهمی

باط مستقیم مک، به تحلیل نقشه ارتافزار میکهاي کمی موجود اولیه نرمپس از مروري بر یافته
شده و اهمیت آنها منظور شناخت و تبیین انواع متغیرهاي شناساییو غیرمستقیم میان متغیرها، به

 در آینده سیستم موردمطالعه پرداخته شده است: 
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 گانه 16. نقشه تأثیرگذاري/ تأثیرپذیري مستقیم عوامل کلیدي 5شکل 
 

شود گانه سیستم مشخص میذیري مستقیم عوامل شانزدهدر تحلیل نقشه تأثیرگذاري و تأثیرپ
که کدام دسته از عوامل داراي تأثیرگذاري زیاد و تأثیرپذیري اندك است (پنج مؤلفه در بخش 
شمال غربی نقشه تأثیرات با عنوان متغیرهاي تأثیرگذار بحرانی)، کدام یک از عوامل داراي 

هستند (سه مؤلفه در بخش جنوب شرقی ماتریس تأثیرات تأثیرپذیري نسبتاً زیاد و تأثیرگذاري کمتر 
باعنوان متغیرهاي تأثیرپذیر)، کدام عوامل هم داراي تأثیرگذاري زیاد و هم داراي تأثیرپذیري زیاد 
هستند (شش عامل در بخش شمال شرقی ماتریس تأثیرات با عنوان متغیرهاي دووجهی ریسک 

هاي کلیدي شناسایی شده داراي تأثیرگذاري ر مؤلفهو هدف) و درنهایت کدام عوامل نسبت به سای
و تأثیرپذیري کمتري هستند (دو عامل در بخش جنوب غربی ماتریس تأثیرات باعنوان متغیرهاي 

 مستقل). هر یک از عوامل یادشده در ادامه این گزارش به تفصیل تشریح خواهد شد.
  

متغیرهاي 
 تاثیرگذار بحرانی

متغیرهاي 
ریسک دووجهی  

متغیرهاي 
دووجهی 
 هدف

متغیرهاي 
 تاثیرپذیر

متغیرهاي 
 مستقل

متغیرهاي 
 تاثیرگذار
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 متغیرهاي تأثیرگذار
هاي گروه«، »رفاه اقتصادي مخاطبان«، »توان تأمین مالی«، »فرهنگ سیاسی حاکم«پنج متغیر 

هاي تأثیرگذار در سیستم شناسایی عنوان شاخصبه» هاي هوشمندتوسعه گوشی«و » فشار بیرونی
ها، بیشترین تأثیرگذاري و کمترین تأثیرپذیري را دارند؛ به عنوان اند. درواقع این شاخصشده

هاست و توسط سیستم م و تغییرات آن وابسته به آنها، وضعیت سیستشاخص» ترینبحرانی«
(مدیران سازمان صداوسیما) چندان قابل کنترل نیستند. چراکه تأثیرپذیري آنها در موضوع پژوهش 

کنند. بنابراین، هاي با ثبات عمل میصورت شاخص(آینده سرگرمی در تلویزیون) اندك است و به
فرهنگ سیاسی «طور ویژه سه متغیر شود بهیده میگونه که در نقشه تأثیرات مستقیم دهمان
که داراي بیشترین تأثیرگذاري و کمترین » رفاه اقتصادي مخاطبان«و » توان تأمین مالی«، »حاکم

اند. تأثیرپذیري هستند، متغیرهاي بحرانی درخصوص آینده سرگرمی در تلویزیون شناخته شده
عنوان نیروهاي که سازمان صداوسیما باید به درمجموع همه این پنج متغیر، متغیرهایی هستند

ها و هاي خود شناخته و همواره شرایط آنها را براي تنظیم سیاستکلیدي محیطی مؤثر بر فعالیت
تواند منجر به تغییرات اساسی در موضوع ها، میهاي خود رصد کند. تغییر در این شاخصبرنامه

 پژوهش (آینده سرگرمی در تلویزیون) شود. 
 غیرهاي دووجهیمت

» هاي همگرا و تعاملیفناوري«، »توسعه صنعت سرگرمی«، »ايرقابت و تنوع رسانه«شش متغیر 
عنوان متغیر به» هاي اجتماعیشبکه«و » سبک زندگی شهروندان«، »تنوع ابزارهاي نمایش«و 

هم  معنی کهشوند؛ بدیندووجهی در موضوع پژوهش (آینده سرگرمی در تلویزیون) شناخته می
داراي تأثیرگذاري زیاد و هم داراي تأثیرپذیري زیاد هستند. این متغیرها را بر حسب نسبت 

توان به دو گروه تقسیم کرد: آنهایی که حوالی خط قطري ماتریس تأثیرگذاري به تأثیرپذیري می
آنهایی  گیرند و داراي تأثیرگذاري باالتري هستند ودر ناحیه شمال شرقی یا باالتر از آن قرار می

گیرند و داراي تأثیرپذیري نسبی که در فاصله خط افقی میانه ماتریس تا نزدیکی قطر آن قرار می
 اند:بیشتري هستند. هر یک از این دو دسته متغیر به شرح زیر تفکیک و تشریح شده

 متغیرهاي ریسک
» ا و تعاملیهاي همگرفناوري«، »توسعه صنعت سرگرمی«، »ايرقابت و تنوع رسانه«سه متغیر 

شناسیم. بدان معنا که همزمان با تأثیرپذیري عنوان متغیرهاي ریسک پژوهش میرا بنا به تعریف به
قابل توجه از تأثیرگذاري بسیار باالیی نیز برخوردارند؛ طبیعت این متغیرها با ناپایداري آمیخته است، 
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ها را به دنبال خواهد داشت. اخصها، واکنش و تغییر بر دیگر شزیرا هر عمل و تغییري بر روي آن
این متغیرها، متغیرهایی هستند که سازمان صداوسیما باید با جدیت در جهت کنش و واکنش با آن 

هاست. متغیرهاي ها و اقدامهاي کلیدي این پژوهش براي طراحی برنامهباشد و درواقع یکی از یافته
نند در رقم زدن شرایط آینده سرگرمی در تواگونه که میرقابت، فناوري و صنعت سرگرمی، همان

ریزي شده نیز هاي طرحها و برنامهتلویزیون، بسیار تأثیرگذار باشد، تأثیرپذیري آنها از سیاست
پذیر است. بنابراین، باید توجه داشت که روابط میان این متغیرها داراي پیچیدگی باالیی امکان

 وند. شهمین دلیل متغیر ریسک شناخته میاست و به
 متغیر هدف

عنوان به» هاي اجتماعیشبکه«و » سبک زندگی شهروندان«، »تنوع ابزارهاي نمایش«سه متغیر 
اند. متغیرهاي هدف نیز در زمره متغیرهاي متغیرهاي هدف در ماتریس تأثیرات شناسایی شده

ال هستند؛ در عین روند چراکه همزمان داراي تأثیرگذاري و تأثیرپذیري نسبتاً باشمار میدووجهی به
حال از آنجا که به نسبت متغیرهاي ریسک داري تأثیرپذیري بیشتري هستند، در خیلی موارد، هدف 

عنوان روند. بنابراین این سه متغیر نیز، بهشمار میها بهتري براي تمرکز اقدامات و برنامهمناسب
ربط ون باید در سناریوهاي ذيدهی به آینده سرگرمی در تلویزیمتغیرهایی مهم براي چگونگی شکل

 مورد توجه قرار گیرند. 
 متغیرهاي تأثیرپذیر یا وابسته

» هاي مخاطبانعالیق و آگاهی«و » اعتماد عمومی«، »همگرایی تلویزیون و وب«سه متغیر 
ها، اند. این شاخصهاي تأثیرپذیر در این تحلیل شناسایی شدهطور مشخص، در شمار شاخصبه

سایر متغیرهاي تأثیرگذار و دووجهی بسیار حساس هستند. به عبارت دیگر این نسبت به تکامل 
گذاران سازمان صداوسیما بسیار مهم هستند؛ چراکه ریزان و سیاستها براي برنامهشاخص

متغیرهایی هستند که قابلیت تأثیرپذیري باالتري دارند و از طریق هماهنگی و اثرگذاري بر آنها 
شده، تالش و کل آینده سرگرمی در تلویزیون و اهداف هنجاري تعریفتوان براي تحقق شمی

 روند.شمار میهاي خروجی سیستم بهها، شاخصریزي کرد. از این جهت، این شاخصبرنامه
 متغیرهاي مستقل و مستثنی

در این پژوهش نسبت به متغیرهاي دیگر داراي » نسبت کار به فراغت«و » فردگرایی«دو متغیر 
اند. عنوان متغیرهاي مستقل در تحلیل ارائه شدهري و تأثیرپذیري کمتري شناخته شدند و بهتأثیرگذا
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هاي دیگر سیستم، اثرگذاري/ پذیري کمتري نسبت به شاخص هااین بدان معناست که این شاخص
در  تأثیر نیستند و این نتایج تنهاشود چندان هم بیگونه که در نقشه مالحظه میدارند (البته همان

با توجه به » نسبت کار به اوقات فراغت«ویژه متغیر تر احصا شده است. بهقیاس با عوامل کلیدي
ها همچنان از اهمیت برخوردار است). با این حال نزدیکی به مرکز مختصات در نقشه تأثیرگذاري

حدودتري شده، از نقش ممؤلفه یا روند اصلی شناسایی 16طور کلی متغیرهاي مستقل، در میان به
عامل  16سناریوهاي آینده سرگرمی در صداوسیما، برخوردارند (اگرچه همه این دهی به در شکل

ترین و مؤثرترین عنوان مهممؤلفه، به 50گونه که در مرحله قبل دیدیم، در میان بیش از همان
ن سناریوهاي اند و طبیعتاً همه آنها با درجات اهمیت مختلف باید در تدویها شناسایی شدهمؤلفه

 آینده لحاظ گردند.)
 مک)افزار میکتحلیل شدت روابط متقابل (براساس نرم 

هاي کلیدي افزون بر جایگاه هر عامل در شبکه اثرگذاري و اثرپذیري، شدت روابط میان مؤلفه
رو است. در هاي پیشتواند راهنمایی سودمند براي درك روابط سازنده آیندهشناسایی شده نیز می

نمایش گرافیکی از شدت ارتباط تأثیرگذاري مستقیم و غیرمستقیم و  9و  8و  7و  6هاي شکل
مک ارائه شده است. درك افزار میکگیري از نرمبالقوه میان متغیرها (در سطوح مختلف) با بهره

دهی به آینده ترین روابط در شکلتر میان عوامل، راهنمایی سودمند براي فهم مهمارتباطات قوي
گیران، تصویري فراگیر فراهم آورد. تواند براي تصمیمیستم (سرگرمی در تلویزیون) است و میس

است.  هاي سیستم مشخص شدهها بر سایر شاخصتأثیرات مستقیم شاخص 7و  6در نمودارهاي 
ها را به تصویر کشیده (که حاصل به توان رساندن عدد ، تأثیرات غیرمستقیم شاخص8نمودار 
نیز به تأثیرگذاري بالقوه میان  9افزار است) و سرانجام شکل احصا شده توسط نرمهاي شاخص

ترین تأثیرات، تأثیرات صورت ضعیفها بهمتغیرها اختصاص دارد. چگونگی تأثیرگذاري شاخص
 ترین تأثیرات قابل مشاهده است. تأثیرات قوي و قوي ضعیف، تأثیرات میانه،
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 )%50ط در تأثیرگذاري مستقیم متغیرها (در سطح . نمودار شدت ارتبا6شکل 

 )%5. نمودار شدت ارتباط در تأثیرگذاري مستقیم متغیرها (در سطح 7شکل 
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 )%10. نمودار شدت ارتباط در تأثیرگذاري غیرمستقیم متغیرها (در سطح 8شکل 
 
 

 )%10. نمودار شدت ارتباط در تأثیرگذاري بالقوه متغیرها (در سطح 9شکل 
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گیريو نتیجه بحث  
صنعت رسانه و سرگرمی در حال گذراندن یک دورة انتقالی شکننده است. آهنگ تغییرات فنّاورانه 

ریزي براي هاي عملیاتی امروزي و برنامهقدري سریع است که تعادل برقرار کردن میان چالشبه
و سرگرمی  مواجهه با اتفاق بزرگ بعدي، خود یک چالش جدي است. بسیاري از مدیران رسانه

رو، تقریباً برایشان هاي پیشهاي جاري، متمرکزند و چشم داشتن به افقبیشتر بر مسائل و دغدغه
غیرممکن شده است. این در حالی است که هرگونه فرصتی براي پیشرفت، نوآوري و ایجاد 

هاي ها و پیشراننگرانه و شناخت مؤلفهدر این عرصه، در گرو داشتن نگاه بلندمدت و آیندهانداز چشم
 سازنده آینده است.

از سوي دیگر، در حوزة رسانه و سرگرمی (و فعاالن این حوزه ازجمله تلویزیون) تغییري بنیادین 
تأثیر قرار دادن تجربه مخاطب در فرایند تعامل با تمرکز بر مخاطب و تحت«در حال وقوع است و 

دا کرده است. مسائل اقتصادي و سیاسی به ، اهمیتی بنیادین در عرصۀ رسانه و سرگرمی پی»رسانه
وکارهاي فعال در اي، کسباند. رقابت و تنوع رسانهشدت با آینده سرگرمی و رسانه در هم تنیده

این حوزه را در نوك پیکان تغییر نگه داشته و به سوي هوادار ـ محور شدن پیش برده است. توسعۀ 
هاي مرتبط با آن، عرصه ي امکانات و فناوريآور ارتقاصنعت سرگرمی همزمان با سرعت سرسام

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سازي را به فرصتی بسیار رقابتی و پیچیده از جنبهسرگرمی
 سیاسی تبدیل کرده است.  

هاي گونه که به تفصیل توصیف شد، پژوهشگران در گامبا این وصف، در این مقاله همان
عامل کلیدي  16خبرگان مرحله اول و دو دور پیمایش دلفی)، مختلف (شامل پویش محیطی، پنل 

هاي احتمالی آینده را در عرصه سرگرمی براي سیماي جمهوري اسالمی ایران، احصا سازنده بدیل
هاي افزار میک مک، رابطه و اثرگذار / اثرپذیريگیري از تحلیل ساختاري و نرمنمودند. سپس با بهره

 تحلیل کردند.  متقابل میان این عوامل را
هاي ارائه شده در نشست پایانی پنل خبرگان مطرح شد و پس از ها و تحلیلمجموعۀ یافته

هاي اصلی سازنده آینده سرگرمی در عنوان پیشرانبررسی ابعاد مختلف هر مؤلفه، شش مؤلفه به
عنوان انند بهتوعامل کلیدي منتخب در فرایند پژوهش، می 16درواقع، همه  تلویزیون انتخاب شدند.

نیروي پیشران درخصوص موضوع پژوهش (داراي عدم قطعیت یا بدون عدم قطعیت) تلقی شوند؛ 
ترین هاي انجام شده و اجماع خبرگان پژوهش، این شش نیروي پیشران، مهمبا توجه به تحلیل اما

ابل توجهی هاي صنعت سرگرمی در بستر رسانه اثرگذاري قروندها و نیروهایی هستند که بر آینده
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خواهند داشت و ظرفیت ایجاد تغییر جدي در تلویزیون در مسیر توسعه صنعت سرگرمی را در خود 
 ). 10نهفته دارند (شکل 

 
 هاي استخراج شده نهایی. پیشران10شکل 

دقیق همان سه متغیر دووجهی ریسک و نیز سه متغیر تأثیرگذار بحرانی طور بهها این پیشران
) 5مک هستند (شکل افزار میکه تأثیرگذاري / تأثیرپذیر عوامل حاصل از نرمدر نقش تعیین شده

که از دیدگاه خبرگان نیز از پتانسیل باالتري براي اثرگذاري بر مسیر تحوالت آینده در موضوع 
توان «و » فرهنگ سیاسی حاکم«، »رفاه اقتصادي مخاطبان«مند هستند. سه متغیر پژوهش بهره
موع از متوسط کمترین تأثیرپذیري و بیشترین تأثیرگذاري برخوردارند و تحقق در مج» تأمین مالی

 هر سناریویی در آینده، در گرو روي دادن تغییراتی در این متغیرهاست. 
هاي فناوري«و » توسعه صنعت سرگرمی«، »ايرقابت و تنوع رسانه«در عین حال، سه متغیر 

ین تأثیرگذاري و بیشترین تأثیرپذیري برخوردارند. از در مجموع، از متوسط بیشتر» همگرا و تعاملی
کنند و ظهور هاي آینده ایفاء میرو، این سه متغیر نیز نقش کلیدي در رقم زدن تحوالت و بدیلاین
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نظران، در گرو شیوة تعامل بازیگران با عوامل یادشده است. از دیدگاه بسیاري از صاحب ايهر آینده
طور ویژه در حوزة سرگرمی و رسانه)، اگرچه فناوري و رقابت (به همراهی با روندهاي صنعت،

نیازمند تالش سخت و تحول بسیار باشد، تنها راه پایدار و قابل اتکا براي پیشبرد اهداف و جلب 
 رضایت مخاطب است.

گیري راهبردي باید در نظر داشت که تحقق سناریوي مطلوب عنوان یک نتیجهافزون بر آن، به
ریزان به عوامل گذاران و برنامهنده سرگرمی در تلویزیون نیازمند توجه و تمرکز سیاستبراي آی

تواند به تغییر و ارتقاي هدفمند سیستم، یاري رساند. از این منظر اثرپذیري است که تغییر آنها می
ک توجه به سب«، »هاي اجتماعیتوجه به شبکه«، »تنوع بخشیدن به ابزارهاي نمایش«چهار مؤلفه 

تبع نزدیک کردن عالیق و بهبود اعتماد (و به» همگرا شدن تلویزیون با وب«و » زندگی شهروندان
توان از طریق اثرگذاري یا سازگاري با آنها، هایی هستند که میمیان مخاطبان و رسانۀ ملی) مؤلفه

ینده پیدا پذیري با تحوالت آحال کسب آمادگی و انطباقگري و در عینتري در هدایتنقش فعال
 کرد. 

هاي فناوري براي تولید سرگرمی بیشتر باشد امکان توسعه درمجموع، هر چقدر زیرساخت
سرگرمی در تلویزیون بیشتر خواهد شد. امکان نمایش ویدئوهاي برخط در تلویزیون، امکان ایجاد 

افزایش هاي الزم براي ارتباط دوطرفه بین مخاطب و سازنده برنامه و همچنین ایجاد زیرساخت
تواند سهم بسیار قابل توجهی در افزایش یا کاهش سهم ها میمشارکت مخاطبان در ساخت برنامه

سرگرمی در تلویزیون داشته باشد. همچنین، بهبود رفاه اقتصادي و افزایش زمان فراغت، باعث 
ه است که جایگاافزایش فشار به تلویزیون براي افزایش سهم سرگرمی خواهد شد؛ این درحالی

خصوصی باعث شده است تا با عدم  هايانحصاري سیماي جمهوري اسالمی و نبود تلویزیون
سازي، کمتر شده از سوي مدیران تلویزیون براي ارتقاي سرگرمیگیري رقابت، فشار ادراكشکل

فضاي ارزشی  هاي خبرگان این پژوهش،شود. در عین حال باید توجه داشت که براساس دیدگاه
ها در راستاي و نیز مخاطبان آنها نیز نقش چشمگیري در هدایت کم و کیف تالشمدیران سیما 

ها و هنجارهاي دینی و هاي متفاوت از ارزشکننده دارد. با توجه به خوانشتولید محتواي سرگرم
هاي مدیریتی و اجرایی تأثیر بسزایی در تعیین سهم و ماهیت سرگرمی مذهبی، اشخاص در پست

تواند آنها را به سوي عالوه، فضاي ارزشی حاکم بر مخاطبان میلویزیون دارند. بههاي تدر برنامه
کننده (دیدگاه ارزشی سختگیرانه) یا متقابالً، ترغیب و فشار بر هاي سرگرماستقبال کمتر از برنامه

 ها (دیدگاه ارزشی مداراگرایانه) سوق دهد.مدیران براي افزایش سهم سرگرمی در برنامه
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رفته، انتخاب این تعداد نیروي پیشران، باعث به وجود آمدن فضاهاي سناریویی متکثر و همروي
عامل کلیدي شناسایی شده در این مقاله،  16مؤلفه مؤثر و  34زیادي خواهد شد. درعین حال تمام 

دهی به چند و چون تحوالت، رویدادها و تصویرهاي آینده سرگرمی در نقش مهمی را در شکل
شده، مسیر آینده سرگرمی هاي گوناگون شناساییملی خواهند داشت. باتوجه به مؤلفه بستر سیماي

در تلویزیون مسیري پیچیده است؛ با این حال تنها واقعیت ساده در این مسیر آن است که دنیاي 
 موقع تغییر کردن است. سرگرمی در حال تغییر است و تنها راه رویارویی موفق با این تغییرات، به
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