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چکیده

ســرعت●تحــوالت●و●رشــد●روزافــزون●پلتفرم●هــای●جدیــد●و●ابزارهــای●دیجیتــال،●وضعیــت●صنعــت●خبــر●را●پیچیــده●

ــگ● ــروزه●شــاهد●جن ــع،●ام ــز●تشــدید●شــده●اســت.●درواق ــری●نی ــان●مؤسســات●خب ــت●می ــۀ،●رقاب ــرده●و●درنتیج ک

رســانه●ای●هســتیم●و●در●ایــن●میــان،●خبرگــزاری●صداوســیما●بــا●رســانه●های●معانــد●و●وابســته●بــه●غــرب●در●رقابتــی●

جــدی●قــرار●دارد.●هــدف●ایــن●پژوهــش،●تحلیــل●عوامــل●مؤثــر●بــر●آینــدۀ●خبرگــزاری●صداوســیما●در●افــق●5●ســاله●

ــد●تصمیمــات●مناســبی● ــه●کمــک●آن،●بتوان ــده●داشــته●باشــد●و●ب ــرای●تفکــر●درمــورد●آین ــی●را●ب ــا●چهارچوب اســت●ت

ــر●آینــدۀ●خبرگــزاری●صداوســیما●در●افــق●5● ــۀ●نخســت،●عوامــل●مؤثــر●ب را●اتخــاذ●کنــد.در●ایــن●پژوهــش،●در●مرحل

ســاله●شناســایی●و●ســپس●پاالیــش●شــدند●و●نهایتــًا،●21●عامــل●کلیــدی●یــا●تعییــن●کننــده●بــه●تأییــد●خبــرگان●ایــن●

حــوزه●رســید●کــه●شــامل●مدیــران،●ســردبیران●و●دبیــران●پیشکســوت●خبــر●معاونــت●سیاســی●و●خبرگــزاری●صداوســیما●

بودنــد.●ایــن●افــراد●بــا●روش●نمونه●گیــری●هدفمنــد●انتخــاب●شــده●و●براســاس●قاعــدۀ●اشــباع●نظــری●بــه19●مصاحبــه●

اکتفــا●شــد.●خبــرگان●همچنیــن●در●کارگاه●هایــی●برحســب●میــزان●اثرگــذاری●و●اثرپذیــری،●بــه●عوامــل●نهایــی●شــده●

ــج● ــل●شــد.●نتای ــت●و●تحلی ــزار●میک●مــک●ثب ــل●در●نرم●اف ــرات●متقاب ــن●نمــرات●در●ماتریــس●اث ــه●ای ــد●ک نمــره●دادن

نشــان●داد●مدیریــت●حرفــه●ای●خبرگــزاری●یکــی●از●عواملــی●اســت●کــه●تأثیرگــذاری●بــاال●و●تأثیرپذیــری●کمــی●دارد●و●

می●توانــد●بــر●عوامــل●وابســته●کــه●تأثیرپذیــری●باالتــری●دارنــد،●اثــر●بگــذارد.●از●جملــه●مهمتریــن●عوامــل●مؤثــر●بــر●

آینــدۀ●خبرگــزاری●صداوســیما،●اعتمــاد●سیاســی●و●حضــور●مؤثــر●در●فضــای●مجــازی●اســت●کــه●در●زمــره●عوامــل●دو●

وجهــی●بــه●شــمار●می●رونــد●و●تأثیرگــذاری●و●تأثیرپذیــری●زیــادی●دارنــد.●

واژه های کلیدی
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مقدمه

برخــالف●برداشــت●خام●دســتانه●و●آنچــه●در●نــگاه●نخســت●در●نظــر●می●آیــد،●آینده●پژوهــی●

بــه●معنــای●پیشــگویی●نیســت.●وقتــی●از●»آینده●پژوهــی«●و●یــا●بــه●تعبیــری●»مطالعــات●آینده«●

ســخن●بــه●میــان●می●بریــم،●مرادمــان●اســتفاده●ازمجموعــه●روش●هــای●کمــی●و●کیفــی●بــرای●

شناســایی●نظام●منــد●و●روشــمند●عوامــل●مؤثــر●بــر●شــکل●گیری●آینــده،●تحلیــل●ایــن●عوامــل●

و●شناســایی●وضعیت●هــای●احتمالــی●ممکــن●و●نیــز●بــه●دســت●دادن●چهارچوبــی●بــرای●تأمــل●

در●بــاب●پیامدهــای●ناشــی●از●تصمیم●هــا●و●سیاســت●های●امــروز●اســت.

شــتابناکی●فناوری●هــای●دیجیتــال●و●تغییــرات●گســترده●در●فرهنــگ●و●الگوهــای●مصــرف●

رســانه●ای●و●خبــری●و●تحــول●در●مدل●هــای●کســب●و●کار●خبــری،●محیــط●کار●خبــری●را●متحــول●

و●پیچیــده●کــرده●اســت.

ارتباطــی●و● اســت●و●توســعۀ●فناوری●هــای● تغییــرات●در●صنعــت●رســانه●شــتابناک●

رســانه●های●دیجیتــال●تــا●ســال●2030●می●توانــد●منجــر●بــه●ایجــاد●شــکل●●جدیــدی●از●

رســانه●ها●شــود،●از●خبر●نــگاری●مربــوط●بــه●اجتماعــات●کــه●از●طریــق●حــق●عضویــت●بــه●حیــات●

خــود●ادامــه●می●دهــد●تــا●ســازمان●های●کوچکــی●کــه●براســاس●مدل●هــای●رســانه●های●

ــال●2030،● ــد.●در●س ــانه●ای●کار●می●کنن ــورت●چندرس ــه●ص ــد●و●ب ــت●می●کنن ــی●فعالی اجتماع

ــی،● ــق●زمان ــن●اف ــاالً●در●ای ــون●احتم ــد،●چ ــر●می●کن ــان●تغیی ــانه●ای●مخاطب ــوۀ●مصــرف●رس نح

سیســتم●عامل●هــای●آنالیــن●می●تواننــد●بــه●تولیدکننــدگان●رســانه●کمــک●کننــد●تــا●تجربــه●ای●

ــا●هــوش●مصنوعــی● ــگاری●کامــالً●ب ــد؛●چــرا●کــه●خبر●ن ــران●ایجــاد●کنن ــرای●کارب ــه●را●ب همه●جانب

)AI(،●واقعیــت●افــزوده●)AR(●و●دیگــر●ویژگی●هــای●هوشــمند●ادغــام●می●شــود●)بکــت،●2020(.

دلیــل●ایــن●تحــول●پارادایمیــک●ایــن●اســت●کــه●اگــر●قــرن●بیســتم،●عصــر●تلویزیــون●بــود،●

ــال● ــر●روزنت ــه●تعبی ــروف●شــده●اســت.●ب ــی●مع ــانه●های●اجتماع ــه●عصــر●رس ــی●ب عصــر●کنون

كالمــون●آلــوز،●انقــالب●دیجیتــال●در●صنعــت●رســانه●چنــان●بــزرگ●و●تاریخــی●اســت●كــه●آن●را●

می●تــوان●بــا●انقالبــی●كــه●یوهانــس●گوتنبــرگ●بــا●اختــراع●چــاپ●در●قــرن●15●میــالدی●ایجــاد●

ــرن●بیســت●ویكم،●صنعــت●رســانه●در● ــه●در●ق ــد●ک ــود.●وی●تشــریح●می●کن ــرد،●مقایســه●نم ك

ــود● ــد●ب ــب●خواهن ــال●غال ــود●كــه●در●آن،●پلتفرم●هــای●دیجیت اكوسیســتم●دیگــری●خواهــد●ب

ــت● ــی●از●اهمی ــبکه●●های●اجتماع ــد،●ش ــانه●ای●جدی ــن●اکوسیســتم●رس ــرز1،●2011(.●در●ای )گوتی

1. Gutiérrez
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ــر● ــروز●بش ــی●ام ــر●در●زندگ ــری●مؤث ــای●خب ــی●از●ابزاره ــد●و●یک ــی●برخوردارن ــتردۀ●ارتباط گس

محســوب●می●شــوند.●البتــه●شــاهد●هســتیم●کــه●در●گــزارش●رویتــرز●در●ســال●2019●کــه●در●آن●

24●کشــور●اروپایــی،●6●کشــور●در●قــارۀ●آمریــکا●و●7●کشــور●آســیایی●و●یــک●کشــور●آفریقایــی●

بررســی●شــدند،●بــه●مســائلی●همچــون●چالش●هــای●ســازمان●های●خبــری●بــرای●کســب●

درآمــد●از●ارائــۀ●اخبــار●در●فضــای●مجــازی●و●چالش●هــای●مربــوط●بــه●مدل●هــای●کســب●و●کار●

دیجیتــال●در●ســازمان●های●رســانه●ای●پرداختــه●شــده●و●برخــالف●ســال●های●قبــل،●مقایســه●ای●

بیــن●رســانه●های●جریــان●اصلــی●و●پلتفرم●هــای●جدیــد●و●اجتماعــی●نیســت.●چراکــه●در●واقــع،●

اکوسیســتم●رســانه●ای●تغییــر●کــرده●اســت●و●دغدغــۀ●گــزارش،●بررســی●اکوسیســتم●جدیــد●

ــر●رسانه●هاســت●)نیومــن●و●همــکاران2019،1:●56-59(. ــم●ب ــال●حاک دیجیت

دیجیتالــی●شــدن،●چالش●هــای●زیــادی●را●نیــز●بــرای●مؤسســات●خبــری●ایجــاد●کــرده●اســت؛●

مثــل●مشــکالت●درآمــدی●و●فشــار●اقتصــادی●کــه●بــه●مؤسســات●خبــری●وارد●شــده●و●از●این●رو●

متنوع●ســازی●منابــع●درآمــدی●و●شــیوه●های●جدیــد●کســب●و●کار●خبــری●در●فضــای●دیجیتــال●

و●گســترش●زیرســاخت●های●پرداخــت●بــرای●اخبــار●بــه●ســرعت●در●حــال●گســترش●هســتند.●بــر●

ایــن●اســاس،●لوایحــی●در●کشــورهای●مختلــف●مطــرح●شــدند●کــه●براســاس●آنهــا،●غول●هــای●

رســانه●ای●همچــون●گــوگل●و●آمــازون●بــا●هــدف●کمــک●بــه●خبر●نــگاری●حرفــه●ای،●موظــف●بــه●

دادن●کمــک●بــه●برخــی●مؤسســات●خبــری●می●شــوند●)نیومــن،●2021(.●بــرای●مثــال،●در●ســال●

ــد● ــه●موجــب●آن،●ســازمان●هایی●مانن ــی●را●تصویــب●کــرد●کــه●ب ــت●اســترالیا●قانون 2021،●دول

ــادی● ــری●در●بســترهای●خــود●پــول●زی ــب●خب فیــس●بــوک●و●گــوگل●را●کــه●از●بارگــذارِی●مطال

ــا●ســازمان●های●رســانه●ای● ــور●می●کنــد●درآمــد●تبلیغاتــی●خــود●را●ب بــه●دســت●می●آورنــد،●مجب

تقســیم●کننــد؛●چراکــه●عمدتــًا●درآمــد●رســانه●های●جریــان●اصلــی●خبــری●رونــد●کاهشــی●پیــدا●

ــری● ــه●ای●خب ــه●کار●حرف ــی●ک ــه●اصطــالح●غول●هــای●اینترنت ــا●و●ب ــرده●و●از●آن●ســو،●پلتفرم●ه ک

نمی●کننــد●و●هیــچ●محتــوای●دســت●اولــی●هــم●تولیــد●نمی●کننــد،●بخــش●اصلــی●درآمدهــای●

کار●خبــری●را●بــه●خــود●اختصــاص●می●دهنــد.●در●واقــع،●پلتفرم●هــای●اجتماعــی●نه●تنهــا●

بودجــۀ●خبر●نــگاری●حرفــه●ای●را●کاهــش●مــی●دهنــد،●بلکــه●امــکان●انتشــار●اخبــار●جعلــی●را●نیــز●

ــد●)ادتونجــی،●2021( فراهــم●می●کنن

واقعیــت●ایــن●اســت●کــه●حرفــه●خبرنــگاری،●از●دنیایــی●کــه●ســازمان●های●رســانه●ای●متولــی●

ــار●بودنــد●و●نــه●تنهــا●محتــوا●بلکــه●کانال●هــای●توزیــع●و●نحــوۀ●توزیــع● تولیــد●و●توزیــع●اخب

1. Newman & et al.
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را●هــم●کنتــرل●می●کردنــد،●بــه●واســطۀ●تحــول●دیجیتــال،●وارد●دنیایــی●شــده●●کــه●رســانه●ها●

هنــوز●دســتور●کار●اخبــار●را●ایجــاد●می●کننــد،●امــا●غول●هــای●اینترنتــی●و●الگوریتم●هــای●

پلتفرم●هــای●دیجیتــال،●دسترســی●مخاطبــان●بــه●اخبــار●و●برندهــای●رســانه●ای●را●کنتــرل●

می●کننــد.●در●فضــای●جدیــد،●مصــرف●خبــری●بــه●صــورت●»کشــف●مشــارکتی«●اســت●)نیلســن●

و●ســلوا،●2019(.●در●واقــع،●خبــر●بــه●نوعــی●اجتماعــی●شــده●اســت،●یعنــی●بــه●صــورت●جمعــی●

و●در●اجتماعــات●شــکل●گرفتــه●در●رســانه●های●اجتماعــی●مــدام●تکمیــل●و●تفســیر●و●بازخوانــی●

ــر● ــم●ب ــن●مه ــت.●ای ــی●اس ــی●و●تدریج ــرف●آن،●اجتماع ــم●مص ــد●و●ه ــم●تولی ــود●و●ه می●ش

ــری● ــازمان●های●خب ــی،●کار●س ــن●روندهای ــذارد.●چنی ــر●می●گ ــب●تاثی ــۀ●مخاط ــت●و●ذائق ذهنی

ســنتی●را●بــه●تدریــج●بــا●چالش●هــای●جــدی●همــراه●می●کنــد.●از●ایــن●رو،●ســازمان●های●خبــری●

ــده●را●شناســایی●و● ــر●آین ــر●ب ــل●مؤث ــدام●عوام ــه●م ــه●هســتند●ک ــاز●جــدی●مواج ــن●نی ــا●ای ب

ــا●تحــوالت●در●دســتور●کار●قــرار● ــرای●مواجهــۀ●پیش●دســتانه●ب تحلیــل●کننــد●و●تدابیــری●را●ب

دهنــد●تــا●در●رقابــت●تنگاتنــگ●و●فشــردۀ●خبــری●امــروز-●کــه●می●تــوان●بــه●درســتی●از●آن●تعبیــر●

ــد●در● ــری●بای ــازمان●های●خب ــع،●س ــد.●در●واق ــرون●بیاین ــق●بی ــرد-●موف ــانه●ای●ک ــگ●رس ــه●جن ب

زمــان●و●زمیــن●بــازی●جدیــدی●کــه●همــان●اکوسیســتم●دیجیتالــی●اســت●بــا●یکدیگــر●رقابــت●

ــای● ــات●و●پیچیدگی●ه ــور،●الزام ــۀ●نوظه ــن●عرص ــا●در●ای ــگ●روایت●ه ــد،●جن ــد●و●بی●تردی کنن

ــش●و● ــک●چال ــری●ی ــانه●های●خب ــران●رس ــرای●مدی ــده●ب ــن●رو،●آین ــود●را●دارد.●از●ای ــاص●خ خ

ــا●تفکــر●درمــورد●عوامــل● ــا●ب ــا●همــواره●می●کوشــند●ت ــذا●آنه ــه●شــمار●مــی●رود●و●ل دغدغــه●ب

ــرای●آن●تدبیــر●کننــد.●خبرگــزاری● ــه●فکــر●فــردای●سازمان●شــان●باشــند●و●ب ــر●آینــده،●ب ــر●ب مؤث

ــن● ــد●از●ای ــت●و●بی●تردی ــور●اس ــزرگ●کش ــم●و●ب ــای●مه ــی●از●خبرگزاری●ه ــز●یک ــیما●نی صداوس

ــار●نیســت. ــا●برکن چالش●ه

ــر●شــکل●گیری● ــر●ب ــل●مؤث ــه●عوام ــده●آن●اســت●ک ــورد●آین ــر●درم ــی●از●روش●هــای●تفک یک

آینــده●را●شناســایی●کــرده●و●مــورد●تحلیــل●قــرار●دهیــم.●شناســایی●ایــن●عوامــل●و●شــناخت●

میــزان●تأثیــرات●و●اولویت●بنــدی●آنهــا،●پایــه●ای●بــرای●توصیــف●ســناریوهای●مختلــف●آینــده●

ــرای● ــر●آینــدۀ●خبرگــزاری●صداوســیما،●ب ــر●ایــن●اســاس،●شناســایی●عوامــل●مؤثــر●ب اســت.●ب

رســیدن●بــه●جایــگاه●اصلی●تریــن●مرجــع●در●حــوزۀ●تولیــد●خبــر●از●اهمیــت●بســزایی●برخــوردار●

ــی●آینــده●و● ــا●در●دســت●داشــتن●ایــن●عوامــل●بتــوان●درمــورد●وضعیــت●احتمال اســت●تــا●ب

یــا●بــه●عبــارت●دیگــر،●ســناریوهای●آینــده،●تصمیمــات●پیش●دســتانه●ای●بــرای●ارتقــای●ســهم●

خبرگــزاری●صداوســیما●در●ســبد●مصــرف●خبــری●مخاطبــان●اتخــاذ●کــرد.●لــذا●ایــن●پژوهــش●کــه●
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بــا●هــدف●تحلیــل●ســاختاری●عوامــل●مؤثــر●بــر●آینــدۀ●خبرگــزاری●صداوســیما●در●افــق●5●ســاله●

ــر●آینــدۀ●خبرگــزاری●صداوســیما● ــر●ب انجــام●شــده●اســت،●می●کوشــد●مهمتریــن●عوامــل●مؤث

درافــق●5●ســاله●را●شناســایی●و●تحلیــل●کنــد.●

پیشینۀ پژوهش

آینده●پژوهــی●رســانه،●حــوزۀ●مطالعاتــی●جدیــد●و●جوانــی●در●کشــور●مــا●بــه●شــمار●مــی●رود.●

لــذا●در●ایــن●پژوهــش●دو●دســته●پیشــینه●مــرور●می●شــود.●یــک●دســته،●پیشــینۀ●روشــی●و●

دســتۀ●دیگــر،●پیشــینۀ●موضوعــی؛●

پیشینۀ پژوهش از حیث روشی

عبدالصالحــی،●نوبخــت●رمضانــی●و●محمدیــان●)1400(●در●مقالــۀ●آینده●پژوهــی●مشــارکت●

در●ورزش●همگانــی●بــا●رویکــرد●تحلیــل●ســاختاری،●بــه●تحلیــل●اثرات●مســتقیم●و●غیرمســتقیم●

نیروهــای●پیشــران●کلیــدی●ورزش●همگانــی●کشــور●بــرای●برنامــه●ریــزی●در●آینــده●پرداختنــد.●

جامعــۀ●آمــاری●شــامل●نخبــگان●اجرایــی●و●دانشــگاهی●بــود●کــه●دربــاره●موضــوع●مشــارکت●

در●ورزش●همگانــی●تخصــص●و●تجربــۀ●کافــی●داشــتند.●روش●نمونه●گیــری،●هدفمنــد●بــود●و●

حجــم●نمونــه●20●نفــر●تعییــن●شــد.●داده●هــا●از●طریــق●پرسشــنامۀ●بــاز●و●مصاحبــه●و●بررســی●

اســناد●جمــع●آوری●و●از●طریــق●وزن●دهــی●بــه●پرسشــنامه●های●دلفــی●بــه●دســت●آمــد.●داده●های●

ــی●روی● ــل●نهای ــد●و●تحلی ــل●ش ــک●تحلی ــزار●میک●م ــتفاده●از●نرم●اف ــا●اس ــده●ب ــردآوری●ش گ

ماتریــس●بازگشــتی●انجــام●گرفــت.●یافته●هــای●پژوهــش●نشــان●داد●کــه●نیروهــای●پیشــران●

کلیــدی●فرهنگــی●و●ایدئولوژیــک،●اقتصــادی●و●صنعتــی،●ســرمایۀ●مالــی●و●انســانی،●دســتاورد●

مشــارکت●سیاســی●و●اجتماعــی●بیشــترین●تأثیرگــذاری●و●تأثیرپذیــری●را●بــر●آینــده●مشــارکت●

در●ورزش●همگانــی●دارنــد.●در●ایــن●بیــن،●عامــل●فرهنگــی●و●ایدئولــوژی،●اقتصــادی●و●صنعتــی●

بیشــترین●ســهم●را●در●اثرپذیــری●مســتقیم●و●غیرمســتقیم●داشــتند.

تحلیـل● روش● بـا● ایـران● مسـائل● آینده●پژوهـی● مقالـۀ● در● ●)1395( طالبیـان● و● موالیـی●

سـاختاری●بـه●شناسـایی●روندهـا●و●چالش●هـای●پیـِش●روی●ایـران●پرداختند●و●به●ایـن●منظور،●

بـه●سـاماندهی●و●جمع●بنـدی●نظـرات●شـهروندان●و●خبـرگان●و●سـپس●انعـكاس●آن●بـه●منظـور●

ایجـاد●آمادگـی●الزم●بـرای●انـواع●آینده●هـای●ممكـن،●محتمـل●و●مطلـوب●پیـِش●روِی●جامعـۀ●

ایـران●پرداختنـد.●پـس●از●شناسـایی●100●متغیـر●نخسـت،●بـه●منظـور●تحلیـل●یكپارچـۀ●اثرات●
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متقابـل●میـان●متغیرهـا●از●روش●»تحلیـل●سـاختاری«●و●نرم●افزار●میك●مك●كه●یكـی●از●ابزارهای●

ایـن● یافته●هـای● اسـت.● شـده● اسـتفاده● می●آیـد،● حسـاب● بـه● اسـتراتژیك«● »آینده●نـگاری●

پژوهـش●نشـان●می●دهـد●هرچند●»سرنوشـت●پروندۀ●هسـته●ای«●با●اهمیت●تریـن●متغیر●پیِش●

روی●اسـت،●امـا●مهمتریـن●متغیرهای●ایران●در●سـال●1394●كه●همزمان●بیشـترین●تأثیرگذاری●

و●تأثیرپذیـری●را●بـر●سـایر●متغیرهـا●دارنـد،●عبارت●اند●از:●سـرمایۀ●اجتماعی،●نزاع●های●سیاسـی●

جریان●هـای●قـدرت●و●انتخابـات●مجلس●شـورای●اسـالمی.

فتحــی،●ملکــی●و●مقــدم●)1397(●در●مقالــۀ●آینده●پژوهــی●ســرمایه●گذاری●و●تأمیــن●مالــی●

در●صنعــت●حمــل●و●نقــل●ریلــی●ایــران●بــا●اســتفاده●از●روش●تحلیــل●ســاختاری●و●ســناریونگاری●

ــه●و● ــی●پرداخت ــن●مال ــر●ســرمایه●گذاری●و●تأمی ــر●ب ــدی●مؤث ــه●شناســایی●عوامــل●کلی ــدا●ب ابت

ســپس●ســناریوهای●آن●را●در●صنعــت●حمــل●و●نقــل●ریلــی●تدویــن●کردنــد.●در●ایــن●تحقیــق،●

از●نرم●افــزار●میک●مــک●بــرای●تحلیــل●ســاختاری●عوامــل●اســتفاده●شــد.●از●میــان●چهــل●عامــل●

ــت● ــزار●میک●مــک●در●نهای ــل●نرم●اف ــا●تحلی ــت●شناســایی●و●ب ــا●اهمی ــل●ب ــر،●شــانزده●عام مؤث

ــی●و● ــورم●و●سیاســت●های●پول ــای●اقتصــادی،●ت ــر●شــامِل،●تحریم●ه ــدی●مؤث ــل●کلی ســه●عام

مالــی●مشــخص●شــد.

عــدل●زاده●و●باباجانــی●)1399(.●در●مقالــۀ●تحلیــل●ســاختاری●پیشــران●های●مؤثــر●بــر●

ــز● ــرگان●و●نی ــا●خب ــران،●از●مصاحبه●هــای●نیمه●ســاخت●یافته●ب ــدۀ●گزارشــگری●شــرکتی●در●ای آین

از●تکنیــک●دلفــی●بــرای●شناســایی●عوامــل●اســتفاده●کردنــد●و●ســپس●بــا●اســتفاده●از●نرم●افــزار●

ــا● ــد.●یافته●ه ــدام●کردن ــده●اق ــران●های●شناسایی●ش ــاختاری●پیش ــل●س ــه●تحلی ــک●ب میک●م

نشــان●داد●ســه●پیشــران●ورود●بــه●عرصــه●اقتصــاد●جهانــی،●خصوصی●ســازی●و●توســعۀ●

شــبکه●های●اجتماعــی،●دارای●بیشــترین●تأثیرگــذاری●بــر●شــکل●گیری●آینــدۀ●گزارشــگری●

شــرکتی●هســتند.

زیــاری●و●کانونــی●)1400(.●در●مقالــۀ●تحلیــل●ســاختاری●تــاب●آوری●اجتماعــی●در●چهارچــوب●

ــی● ــنادی●و●دلف ــای●اس ــی،●از●روش●ه ــرد●آینده●پژوه ــا●رویک ــهری●ب ــی●شایســتۀ●ش ــم●روای حک

بــرای●گــردآوری●داده●هــا●اســتفاده●کردنــد●و●همچنیــن●از●نرم●افــزار●میک●مــک●و●ســناریوویزارد●

ــن● ــوان●مهمتری ــه●عن ــل●ب ــق،●11●عام ــن●تحقی ــد.●در●ای ــتفاده●ش ــا●اس ــل●داده●ه ــرای●تحلی ب

ــاال●انتخــاب●و● ــا●ســازگاری●ب عوامــل●شناســایی●و●تحلیــل●ســاختاری●شــدند●و●دو●ســناریو●ب

توصیــف●شــدند.●
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پیشینۀ پژوهش از حیث موضوعی

فاخــری،●جعفــری،●احمــدی●و●جهانشــاهی●)1399(●در●مقالــۀ●شناســایی●عوامــل●مؤثــر●بــر●

آینــده●شــبکۀ●خبــر●در●افــق●10●ســاله●بــه●شناســایی●عوامــل●مؤثــر●بــر●آینــدۀ●شــبکۀ●خبــر●در●

افــق●ده●ســاله●پرداختنــد.●بــه●ایــن●منظــور●در●ایــن●مقالــه●بــا●تکیــه●بــر●روش●پژوهــش●دلفــی●

ــاس● ــوزه●براس ــن●ح ــرگان●ای ــر●از●خب ــی●14●نف ــرات●علم ــد،●از●آرا●و●نظ ــری●هدفمن و●نمونه●گی

اصــل●اشــباع●نظــری●اســتفاده●شــد.●ایــن●عوامــل●براســاس●مــدل●ِپســت●در●چهــار●دســتۀ●

سیاســی،●اقتصــادی،●اجتماعــی●و●فنــاوری●طبقه●بنــدی●شــدند●کــه●برخــی●از●مهمتریــن●عوامــل●

ــت●سیاســی●صــدا●و●ســیما● ــگاران●معاون ــام●آموزشــی●خبرن ــت●نظ ــد●از:●وضعی ــارت●بودن عب

)خــالق●و●چندمهارتــه(،●الگوهــای●مصــرف●خبــری●شــهروندان،●میــزان●بودجــه●اختصاص●یافتــه●

بــه●شــبکه●خبــر،●میــزان●اعتمــاد●سیاســی،●مقــررات●نحــوۀ●ادارۀ●ســازمان●و●میــزان●حرفــه●ای●

بــودن●مدیریــت●شــبکۀ●خبــر.●دو●عامــل●میــزان●حرفه●ای●بــودن●مدیریــت●شــبکۀ●خبــر●و●میــزان●

اعتمــاد●سیاســی،●عــدم●قطعیت●هــای●کلیــدی●شــناخته●شــدند.

صلواتیــان●و●مســعودی●)1395(●در●پژوهــش●»شناســایی●پیشــران●های●مؤثــر●بــر●آینــدۀ●

ــر● ــران●های●مؤث ــایی●پیش ــه●شناس ــی●ب ــک●دلف ــتفاده●از●تکنی ــا●اس ــران«●ب ــا●در●ای خبرگزاری●ه

بــر●آینــدۀ●خبرگزاری●هــا●در●ایــران●پرداخته●انــد.●پژوهــش●بــا●حضــور●18●مشــارکت●کننده●

ــامل:● ــت●ش ــده●اس ــایی●ش ــران●های●شناس ــت.●پیش ــده●اس ــرا●ش ــی●اج ــه●دور●دلف و●در●س

پیشــران●های●فنــاوری●)همگرایــی●رســانه،●قالب●هــای●جدیــد●محتــوا،●افزایــش●ســرعت●

تولیــد●اخبــار،●هوشمندشــدن●شــیوه●کســب●اطالعــات،●گســترش●پهنــای●بانــد،●نســل●جدیــد●

وب(،●پیشــران●های●سیاســی●ـ●●حقوقــی●)وابســتگی●مالــی●بــه●جریان●هــای●سیاســی،●مالکیــت●

ــران●های● ــانه●ای(،●پیش ــار●رس ــدن●انحص ــته●ش ــانه●ای،●شکس ــدات●رس ــار●و●تولی ــوی●اخب معن

اجتماعــی-●فرهنگــی●)گســترش●ســواد●رســانه●ای،●جهانی●شــدن،●تغییــر●نســلی،●تغییــر●مفهــوم●

حریــم●خصوصــی،●قســمت●بندی●توجــه●مخاطبــان،●حرکــت●بــه●ســمت●موضوعــات●منطقــه●ای●

و●محلــی،●تشــتت●افــکار،●گســیختگی●اجتماعــی،●شــهروند●رســانه(،●و●پیشــران●های●اقتصــادی●

ــه● ــی●ب ــروت●از●حقیق ــت●و●ث ــر●ماهی ــدات●رســمی،●تغیی ــل●تولی ــی●در●مقاب )ســرعت●و●چابک

ــزی●براســاس●اقتصــاد●توجــه،●شکســته●شــدن●انحصــار●رســانه(.● مجــازی،●برنامه●ری

ــا● ــازی●ب ــده●صــدا●در●فضــای●مج ــناریوهای●آین ــۀ●س ــران●)1397(●در●مقال ــی●و●دیگ موالی

ــری● ــا●بهره●گی ــد.●ب ــیم●ش ــناریوهایی●ترس ــب●س ــدا●در●قال ــای●ص ــرگان●آینده●ه ــارکت●خب مش
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ــی●آینــدۀ● ــرگان●چهــار●توصیف●گــر●اصل از●رویکــرد●تحلیــل●باالنــس●اثــرات●متقابــل،●پنــل●خب

صــدا●را●شــامل●حکمرانــی●صــدا●)شــامل●چهــار●حالــت●صداوســیمامحوری،●حاکمیت●محــوری،●

ــدزا●و● ــت●درآم ــامل●دو●حال ــی●)ش ــوای●صوت ــاد●محت ــوری(،●اقتص ــرکت●محوری●و●مردم●مح ش

ــده(● ــش●زن ــه●پخ ــت●و●غلب ــه●پادکس ــت●غلب ــامل●دو●حال ــب●)ش ــته●بندی●غال ــر(،●بس هزینه●ب

و●وضعیــت●فنــاوری●)شــامل●دو●حالــت●غلبــه●ابزارهــای●فیزیکــی●و●غلبــه●ابزارهــای●مجــازی(●

شناســایی●شــدند.●پــس●از●آن●ماتریــس●اثــرات●متقابــل●10●حالــت●مربــوط●بــه●4●توصیف●گــر●

بــا●مشــارکت●خبــرگان●تکمیــل●و●بــرای●تحلیــل●آن●از●نرم●افــزار●ســناریوویزارد●اســتفاده●شــد.●

از●بیــن●32●ســناریوی●ممکــن●تعــداد●6● از●نرم●افــزار●نشــان●داد● نتایــج●به●دســت●آمده●

ــوان● ــن●6●ســناریو،●به●عن ــه●حاضــر●ای ــد.●در●مقال مــورد●دارای●ســازگاری●بیشــتر●و●باورپذیرترن

ــی●شــدند. ــر●صــدا●در●فضــای●مجــازی●معرف آینده●هــای●باورپذی

باللــی●)1391(●در●مقالــه●شناســایی●عوامــل●کلیــدی●مؤثــر●بــر●آینــده●ســازمان●صداوســیما●

ــرای●شناســایی● ــی●ب ــۀ●الگوی ــل●روندهــا●●کوشــید،●ضمــن●ارائ ــر●متقاب ــل●تأثی ــه●روش●تحلی ب

ــن●و● ــناریوهای●ممک ــه●س ــه●تهی ــی،●زمین ــی●و●جهان ــاس●مل ــر●در●مقی ــدی●مؤث ــل●کلی عوام

محتمــل●در●ســال●های●آینــده●ســازمان●صداوســیما●تــا●افــق●1404●را●فراهــم●آورد.●24●عامــل●

بــا●روش●ترکیبــی●مصاحبــه●بــا●نخبــگان●و●روش●دلفــی●بــه●دســت●آمــد●و●تأثیــرات●متقابــل●

ــوان●رویدادهــای● ــه●عن ــزار●میک●مــک●تحلیــل●شــد.●ســرانجام●شــش●عامــل●ب ــا●نرم●اف ــا●ب آنه

کلیــدی●و●پیشــران●کــه●بیشــترین●تأثیــر●را●بــر●آینــده●ســازمان●دارنــد،●شناســایی●شــدند.●بــا●

توجــه●بــه●نتایــج،●بــرای●هــر●کــدام●از●ایــن●شــش●عامــل●هجــده●ســناریو●پیشــنهاد●شــد.

معرفی خبرگزاری صداوسیما

ــدازی●شــد.●5● ــی●ایــران،●در●دی●مــاه●ســال●1350●راه●ان خبرگــزاری●رادیــو●و●تلویزیــون●مل

ســال●بعــد●بــه●تشــكیالت●واحــد●مركــزی●خبــر●تغیــر●نــام●یافــت.●7●دی●مــاه●1394●بصــورت●

رســمی●از●واحــد●مرکــزی●خبــر●بــه●خبرگــزاری●صداوســیما●تغییــر●نــام●داد.●ســاختار●ســازمانی●

ایــن●خبرگــزاری●از●چنــد●ادارۀ●کل●و●2●اداره●تشــکیل●شــده●کــه●عبارت●انــد●از:●ادارۀ●کل●

اخبــار●داخلــی،●ادارۀ●کل●اخبــار●خارجــی،●ادارۀ●کل●اخبــار●اســتان●ها،●مدیریــت●پایــش●فضــای●

ــت●سیاســی●،●12● ــر●معاون ــا●دفت ــاط●شــخصی●ب ــن.●)ارتب مجــازی●و●مدیریــت●رســانه●های●نوی

ــاه●1400(. مهرم
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روش شناسی

ایــن●پژوهــش●از●لحــاظ●هــدف،●کاربــردی●و●از●نظــر●روش،●پژوهشــی●آمیختــه●بــه●شــمار●

مــی●رود،●همچنیــن●توصیفــی-●تحلیلــی●بــوده●و●بــا●رویکــرد●اکتشــافی●و●تحلیلــی●بــه●وضعیــت●

خبرگــزاری●صداوســیما●مــی●پــردازد.●دو●نــوع●پرسشــنامه●در●ایــن●پژوهــش●تهیــه●شــد؛●یــک●

پرسشــنامه●بــرای●اجمــاع●نظــر●خبــرگان●درمــورد●عوامــل●نهایــی●مؤثــر●بــر●آینــده●و●دیگــری،●

ــه●منظــور●پیمایــش● ــه●صــورت●ماتریــس●ب ــل●ب ــرات●متقاب ــرای●ســنجش●اث پرسشــنامه●ای●ب

ــر.● ــرگان●خب ــای●خب دیدگاه●ه

روش تحلیل اثرات متقابل

ــوزۀ● ــا●در●ح ــن●روش●ه ــج●تری ــی●از●رای ــاختاری،●یک ــل/●س ــرات●متقاب ــل●تأثی روش●تحلی

ــه●عرصــۀ●رویکــرد●سیســتمی●و●اثبــات●کارآمــدی●خــود،● ــا●ورود●ب آینده●پژوهــی●اســت●کــه●ب

در●اواخــر●دهــۀ●1960●میــالدی●پرکاربــرد●و●بســیار●شــایع●شــد.●ایــن●روش●عمدتــًا●بــا●کارهــای●

جــی●فورســتر●بــر●مدل●هــای●پویایــی●صنایــع●و●پویایــی●شــهرها●شــروع●شــد.●تئــودور●گــوردون●

و●آلفــا●هلمــر●نیــز●روش●تحلیــل●اثــرات●متقابل/ســاختاری●را●در●ســال●1966●مطــرح●کردنــد.●

)صفایی●پــور،●شــنبه●پور●مــادون،●1399،●4●بــه●نقــل●از●نجفــی،●1398:777(●بــه●طــور●کلــی●

تحلیــل●ســاختاری●در●چهــار●مرحلــه●انجــام●می●شــود●کــه●بــه●شــرح●ذیــل●اســت:

مرحلۀ●اول:●شناسایی●عوامل

مرحلۀ●دوم:●رتبه●بندی●عوامل●از●سوی●خبرگان●پژوهش

مرحله●سوم:●برگزاری●پنل●های●خبرگی●برای●شناسایی●اثرات●متقابل●عوامل

ــک● ــا●کم ــل●ب ــرات●متقاب ــس●اث ــزاری●ماتری ــاری●و●نرم●اف ــای●آم ــارم:●تحلیل●ه ــه●چه مرحل

نرم●افــزار●میک●مــک●)موالیــی،●طالبیــان،●1395:●86(

مراحل انجام پژوهش

ــیما● ــزاری●صداوس ــدۀ●خبرگ ــر●آین ــر●ب ــل●مؤث ــایی●عوام ــرای●شناس ــۀ●نخســت،●ب در●مرحل

ــورد● ــوع●م ــرگان●موض ــا●خب ــاخت●یافته●ب ــی●نیمه●س ــه●های ــدا●مصاحب ــاله●ابت ــق●5●س در●اف

بررســی●یعنــی●مدیــران●و●ســردبیران●معاونــت●سیاســی●و●خبرگــزاری●صداوســیما●انجــام●شــد●و●

مجموعــه●ای●از●عوامــل●احصــا●شــدند.●ایــن●عوامــل●از●ســوی●تیــم●پژوهــش●پاالیــش●شــدند●
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و●برخــی●حــذف●و●یــا●ادغــام●شــدند●و●ســپس●در●مرحلــۀ●دوم●پژوهــش●پرسشــنامه●ای●تهیــه●

شــد●و●بــا●روش●دلفــی●پــس●از●دو●مرحلــه●رفــت●و●برگشــت،●اجمــاع●نظــر●خبــرگان●در●خصــوص●

ــدی●شــدند. ــا●نمره●گــذاری،●اولویت●بن ــده●ب ــر●آین ــر●ب مهمتریــن●عوامــل●مؤث

در●مرحلــۀ●ســوم،●پرسشــنامۀ●ماتریســی●تهیــه●شــد●و●بــرای●تکمیــل●ماتریس●شــکل●گرفته،●

پنل●هــای●خبرگــی●تشــکیل●شــد●و●مدیــران●بخش●هــای●مختلــف●معاونــت●و●ســردبیران●

ــر● ــل●ب ــرات●عوام ــی●اث ــه●بررس ــور●در●جلســات●ب ــا●حض ــوزه●ب ــن●ح ــری●و●پژوهشــگران●ای خب

ــد. یکدیگــر●پرداختن

پــس●از●گــردآوری●دیــدگاه●خبــرگان●درمــورد●اثــرات●متقابــل،●نمــرات●وارد●نرم●افــزار●

ــل● ــی●تحلی ــارم●یعن ــۀ●چه ــرای●مرحل ــت●و●ب ــس●21*21●شــکل●گرف ــک●شــدند●و●ماتری میک●م

ــط● ــی●رواب ــدند●و●چگونگ ــا●ش ــزار●احص ــای●نرم●اف ــپس●خروجی●ه ــد.●س ــاده●ش ــس●آم ماتری

ــدند.● ــایی●ش ــل●شناس ــن●عوام ــدند●و●اثرگذارتری ــی●ش ــل●بررس عوام

●مراحــل●اول●و●دوم●یعنــی●گــردآوری●عوامــل●مؤثــر●بــر●آینــده●از●طریــق●رجــوع●بــه●اســناد●

و●مصاحبــه●بــا●خبــرگان●و●ســپس●روش●کیفــی●بــرای●شناســایی●مهمتریــن●عوامــل●در●مقالــۀ●

دیگــری●گــزارش●شــده●اند●و●ایــن●مقالــه●در●واقــع●گــزارش●مراحــل●ســوم●و●چهــارم●پژوهــش●

ــزار●میک●مــک●اســت.● ــی●روش●تحلیــل●ســاختاری●و●تحلیــل●عوامــل●براســاس●نرم●اف یعن

روش تحلیل ساختاری

ــای● ــی●از●محدودیت●هــای●اساســی●در●بســیاری●از●روش●ه ــه●یک ــن●اســت●ک ــت●ای واقعی

ــوند،● ــی●می●ش ــک●پیش●بین ــه●ی ــک●ب ــا●ی ــا●و●رونده ــه●رویداده ــت●ک ــن●اس ــگاری●ای آینده●ن

ــی،● ــر●اشــاره●آشــکاری●شــود.●)حاجیان ــر●یکدیگ ــا●ب ــی●آن●ه ــر●احتمال ــه●تأثی ــه●ب ــدون●آن●ک ب

ــی●را● ــی●چــون●دلف ــل،●کاســتی●های●موجــود●در●روش●های ــرات●متقاب ــل●اث 1390:●281(●تحلی

در●کشــف●تأثیــرات●متقابــل●برطــرف●کــرده●اســت.●در●روش●تحلیــل●ســاختاری،●بــرای●انجــام●

مراحــل●پژوهــش،●نخســت●فهرســتی●از●عوامــل●کلیــدی●فراهــم●می●شــود.●ســپس●متناســب●

●از●عوامــل●تأثیرگــذار●امتیازدهــی● n n´ بــا●تعــداد●عوامــل●کلیــدی،●خانه●هــای●ماتریســی●

می●شــوند.●ایــن●ماتریــس،●ماتریــس●اثــرات●مســتقیم●نامیــده●می●شــود●و●در●آن●هــر●درایــه●

●نمایانگــر●میــزان●تأثیــر●عامــل●i●بــر●متغیــر●j●اســت●و●مقــدار●آن●بــا●توجــه●بــه●میــزان● mij
ــرات●ضعیــف،● ــا●4●باشــد.●در●ایــن●روش،●عــدد●1●بیانگــر●تأثی ــد●0،●1،●2،●3●ی ــر،●می●توان تأثی

ــا●قــوی●اســت.●عــدد●4●بیانگــر● 2●بیانگــر●تأثیــرات●متوســط●و●3●بیانگــر●تأثیــرات●شــدید●ی
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ایــن●اســت●کــه●از●نظــر●کارشناســان●و●خبــرگان●شــرکت●کننده●در●پژوهــش،●تأثیــر●دو●عامــل●

بــر●یکدیگــر●احتمالــی●اســت.●بــه●ایــن●معنــا●کــه●ممکــن●اســت●تأثیرگــذاری●یــا●تأثیرپذیــری●

وجــود●داشــته●باشــد●یــا●نداشــته●باشــد.●ســپس●در●مرحلــه●ســوم●بــا●اســتفاده●از●دو●روش●

ــتقیم،● ــرد.●در●روش●مس ــخص●ک ــر●را●مش ــزان●تأثی ــوان●می ــتقیم●می●ت ــا●غیرمس ــتقیم●ی مس

تأثیــر●مســتقیم●عامــل●●kبــر●ســایر●عوامــل●حاصــل●جمــع●تمامــی●مقادیــر●ســطر●k●از●ماتریــس

M●●اســت●و●تأثیرپذیــری●عامــل●k●از●ســایر●عوامــل●حاصــل●جمــع●مقادیــر●ســتون●K●اســت.●

●بــرای●هــر●عامــل●بــه●دســت●می●آیــد●و●از● ÃI
M ●و● ÃD

M بــه●ایــن●ترتیــب،●رتبه●بنــدی●

مرتب●ســازی●ایــن●مقادیــر●اهمیــت●هــر●عامــل●محاســبه●می●شــود●)گــوده●و●دورانــس،●2011●

ــی●و●عــدل●زاده،●1399:●531(.● ــه●نقــل●از●باباجان ب

ــرات●غیرمســتقیم●را● ــوان●تأثی ــزار●میک●مــک●می●ت ــه●کمــک●نرم●اف ــه●ب ــن●مرحل ــس●از●ای پ

ــه●ضــرب● ــن●مرتب ــرات●غیرمســتقیم،●چندی ــرای●محاســبه●تأثی ــرد.●اســاس●کار●ب شناســایی●ک

ماتریــس●در●خــودش●یــا●بــه●بیــان●دیگــر،●بــه●تــوان●n●رســاندن●ماتریــس●اثرهــای●مســتقیم●

ــا●محاســبه●و● ــع●ســطری●و●ســتونی●اثره ــه●ضــرب●ماتریســی،●جم ــر●مرتب ــس●از●ه اســت.●پ

ــه● ــۀ●هم ــه●رتب ــود●ک ــرار●می●ش ــی●تک ــا●زمان ــد●ت ــن●فراین ــوند.●ای ــدی●می●ش ــل●رتبه●بن عوام

ــد،● ــوان●K+1●می●رس ــه●ت ــس●ب ــه●ماتری ــی●ک ــا●هنگام ــه●آن●ه ــا●رتب ــه●K-1●ب ــل●در●مرحل عوام

ــه● ــه●اول●ب ــتقیم●درج ــای●غیرمس ــع●اثره ــاس،●جم ــن●اس ــر●ای ــد.●ب ــته●باش ــی●نداش تفاوت

دســت●می●آینــد.●اثرهــای●درجــه●اول●بــه●ایــن●معنــی●اســت●کــه●در●ایــن●روش●فقــط●اثرهــای●

غیرمســتقیم●یــک●عامــل●از●طریــق●یــک●عامــل●واســطه●)نــه●تعــداد●بیشــتری●عامــل●واســط(●

ــاال●را●انجــام● ــال●ریاضــی●ب ــوان●اعم ــزار●میک●مــک●می●ت ــه●کمــک●نرم●اف محاســبه●می●شــوند.●ب

داد.●ایــن●نرم●افــزار،●بــرای●تعییــن●موقعیــت●هــر●یــک●از●عوامــل●روی●نقشــه●اثرهــای●مســتقیم●

و●غیرمســتقیم●نیــز●الگوریتمــی●دارد●)موالیــی●و●طالبیــان،●1395●بــه●نقــل●از●باباجانــی●و●عــدل●

زاده،●1399:●531(.

●برابــر●اســت●بــا●تعــداد●پیشــران●های●شناســایی● n n´ ●)n●بــر●ایــن●اســاس،●پرسشــنامه●

ــن● ــرای●هــر●جفــت●عامــل●I●و●J●پرسشــی●بدی ــه●نخســت(●طراحــی●شــده●و●ب شــده●در●مرحل

ــر؟«.● ــا●خی ــا●بیــن●عامــل●I●و●J●رابطــه●مســتقیم●وجــود●دارد●ی شــکل●مطــرح●شــده●کــه●»آی

مطابــق●بــا●شــیوۀ●پیشــنهادی●گــوده●و●دورانــس●)2011(●بــرای●تحلیــل●میک●مــک،●ایــن●

ــر● ــر●عامــل●ســطر●I●ب ــر●تأثی ــه●اگ ــا●ک ــن●معن ــه●ای ــه●شــد.●ب ــوع●شــدت●دار●تهی ماتریــس●از●ن

ســطر●J●ضعیــف●بــود،●در●آرایــه●مربــوط●بــه●آن●عــدد●1●قــرار●داده●می●شــود،●در●صــورت●تأثیــر●
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متوســط●عــدد●2،●درصــورت●تأثیــر●شــدید●عــدد●3●و●در●نهایــت●در●صــورت●تأثیــر●احتمالــی●

4●قــرار●داده●می●شــود.●خروجــی●نهایــی●تحلیــل●ســاختاری،●نمــوداری●اســت●کــه●جایــگاه●هــر●

ــته●از● ــج●دس ــاس،●پن ــن●اس ــر●ای ــد.●ب ــده●را●مشــخص●می●کن ــایی●ش ــی●شناس ــک●از●عوامل ی

عوامــل●بــه●شــرح●شــکل●1●متمایــز●هســتند:

شکل●شمارۀ●)1(.●خروجی●تحلیل●ساختاری●به●روش●تحلیل●اثرهای●متقابل

توضیحات●هر●یک●از●عوامل●شکل●1●به●شرح●زیر●است:

عوامــل●ورودی:●عواملــی●کــه●دارای●بیشــترین●تأثیرگــذاری●هســتند●و●تأثیرپذیــری●●	

کمتــری●از●ســایر●عوامــل●دارنــد.

عوامــل●ریســک:●عواملــی●کــه●تأثیرگــذاری●و●تأثیرپذیــری●باالیــی●دارنــد،●البتــه●میزان●●	

ــه● ــد●ب ــد،●می●توانن ــه●دارن ــری●ک ــه●تأثیرپذی ــا●توجــه●ب ــوده●و●ب ــر●ب تأثیرگــذاری●باالت

تغییــر●عمــده●در●سیســتم●منجــر●شــوند.●

ــا●●	 ــد،●ام ــی●دارن ــری●باالی ــز●تأثیرگــذاری●و●تأثیرپذی ــن●عوامــل●نی عوامــل●هــدف:●ای

ــی،●عوامــل●هــدف●سیســتم●هســتند.● ــه●عبارت ــری●بیشــتر●اســت●و●ب ــزان●تأثیرپذی می

عوامــل●خروجــی:●ایــن●دســته●از●عوامــل●تأثیرپذیــری●باالیــی●دارنــد●و●بــه●عبارتــی●●	

خروجــی●سیســتم●هســتند.
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عوامــل●قابل●حــذف:●ایــن●عوامــل●دارای●کمتریــن●تأثیرگــذاری●و●تأثیرپذیــری●بــوده●●	

ــدل●زاده،● ــی،●ع ــرد.●)باباجان ــی●ک ــا●چشم●پوش ــوان●از●آن●ه ــب●می●ت ــن●ترتی ــه●ای و●ب

)531-532●:1399

ــا●خبرگــزاری●صداوســیما●شــامل●مدیــران● ــرگان●مرتبــط●ب در●ایــن●پژوهــش●19●نفــر●از●خب

ــارکت● ــش●مش ــد●پژوه ــیما●در●فراین ــزاری●صداوس ــی●و●خبرگ ــت●سیاس ــردبیران●معاون و●س

داشــتند●کــه●شــامل●مصاحبــه●و●دو●رانــد●دلفــی●بــود.●همچنیــن●در●کارگاه●هایــی●بــرای●بحــث●

ــوده● ــد●ب ــه●صــورت●هدفمن ــری●ب ــه●گی ــز●مشــارکت●داشــتند.●روش●نمون درمــورد●عوامــل●نی

اســت.●تعــداد●مصاحبه●هــا●براســاس●اشــباع●نظــری●تعییــن●شــد●و●بــر●ایــن●اســاس،●رونــد●

جمــع●آوری●داده●هــا●تــا●رســیدن●بــه●تکــرار●داده●هــا●ادامــه●یافــت●و●بعــد●از●مصاحبــه●نوزدهــم●

متوقــف●شــد.●ســپس●بــرای●توزیــع●پرسشــنامه●و●اســتفاده●از●روش●هــای●»دلفــی●فــازی«●و●

ــه●شــد.● ــره●گرفت ــد●به ــری●هدفمن ــل«●از●روش●نمونه●گی »ماتریــس●اثرهــای●متقاب

جدول●شمارۀ)1(:●مشخصات●مشارکت●کنندگان●در●پژوهش

سمتردیف

قائم مقام معاون سیاسی1

2
مدیرکل اطالعات و اخبار

استان های خبرگزاری صداوسیما

3
مدیرکل اخبار داخلی
خبرگزاری صداوسیما

4
قائم مقام و مدیرتحلیل و پردازش 

ادارۀ کل اخبار خارجی
خبرگزاری صداوسیما

مدیرکل اخبار صدا5

قائم مقام ادارۀ کل اخبار سیما6

پژوهشگر اداره پژوهش خبری7

دبیرخبر ارشد خبرگزاری صداوسیما8

سردبیر اقتصادی ادارۀ کل اخبار داخلی خبرگزاری صداوسیما9

سردبیر فرهنگی ادارۀ کل اخبار داخلی خبرگزاری صداوسیما10

سردبیر سیاسی ادارۀ کل اخبار داخلی خبرگزاری صداوسیما11
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سمتردیف

12
 سردبیر ادارۀ کل اطالعات و اخبار 

استان های خبرگزاری صداوسیما

13
سردبیر اخبار فضای مجازی

ادارۀ کل اخبار صدا

سردبیر خبرنگاران ادارۀ کل اخبار صدا14

15
سردبیر ادارۀ تحلیل و پردازش ادارۀ کل اخبار خارجی خبرگزاری 

صداوسیما

16
سردبیر ادارۀ تحلیل و پردازش ادارۀ کل اخبارخارجی خبرگزاری 

صداوسیما

سردبیر ادارۀ کل اخبار سیما17

سردبیر ادارۀ کل اخبار سیما18

سردبیر ادارۀ کل اخبار سیما19

یافته های پژوهش 

1ـ شناسایی عوامل 

در●ایــن●پژوهــش●بــا●جســتجو●در●مقــاالت●علمــی،●ســخنرانی●ها●و●پنل●هــای●دانشــگاهی●

و●نیــز●مصاحبــه●بــا●خبــرگان●شــرکت●کننده●در●پژوهــش●عوامــل●بســیاری●از●جنــس●سیاســی،●

اقتصــادی،●فرهنگــی●اجتماعــی●و●نیــز●عوامــل●کلیــدی●شناســایی●شــدند.●پــس●از●شناســایی●

و●احصــای●اولیــه●پیشــران●های●محتمــل●مؤثــر●بــر●آینــدۀ●خبرگــزاری●صداوســیما،●بــه●منظــور●

ایجــاد●اجمــاع●درخصــوص●پیشــران●های●دارای●اهمیــت،●از●پرسشــنامۀ●دلفــی●و●روش●

ــر●از● ــق●اختــالف●میانگیــن●در●دو●دور●مختلــف●دلفــی●کمت دلفــی●اســتفاده●شــد.●قــدر●مطل

0/2اســت●کــه●بیانگــر●ایجــاد●اجمــاع●در●میــان●خبــرگان●اســت.●در●مجمــوع●21●عامــل●نهایــی●

شــدند●کــه●در●قالــب●مــدل●»پســت1«●یعنــی●در●چهــار●دســتۀ●سیاســی،●اقتصــادی،●فنــاوری●

و●فرهنگــی●اجتماعــی●دســته●بندی●شــدند.●همچنیــن●عوامــل●کلیــدی●نیــز●در●جــدول●شــماره●

2●مشــخص●شــدند.●

1  - PEST
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جدول●شمارۀ●)2(:●عوامل●احصا●شده●به●تفکیک●جنس،●براساس●مدل●»پست«●به●همراه●عوامل●
کلیدی

عوامل●کلیدیاقتصادیفناوریاجتماعی●فرهنگیسیاسیردیف

میزان اعتماد 1
سیاسی در 

جامعه

میزان کنش اجتماعی 
سیاسی شهروندان در 

رسانه های اجتماعی

میزان رشد 
پهنای باند

میزان بودجۀ 
خبرگزاری صداوسیما

میزان توانمندی و 
چندمهارته بودن 

خبرنگاران

میزان همسویی 2
سازمان 

صداوسیما با 
دولت

وضعیت گفتمان 
انقالب اسالمی در 

جامعه

میزان توسعۀ 
ابزاررها و 
رسانه های 

دیجیتال در 
ایران

میزان رقابتی شدن 
خبرگزاری ها

میزان استقالل 
حرفه ای خبرگزاری

گروه های فشار 3
بیرونی

وضعیت برند 
صداوسیما

گسترش 
فناوری هوش 

مصنوعی

میزان تنوع 
مدل های درآمدی در 

خبرگزاری ها

مدیریت حرفه ای 
خبرگزاری

وضعیت 4
مقررات گذاری 
برای اینترنت 

کشور

میزان سواد رسانه ای 
شهروندان

میزان 
تأثیرگذاری 

الگوریتم ها بر 
نحوۀ مصرف 

خبری

وضعیت اقتصادی 
کشور

سیستم پاداش و 
ارتقای کاری

حضور مؤثر در 5
فضای مجازی

سـپس●خبـرگان●مشـارکت●کننده●در●ماتریـس●عوامـل●بـه●اثـرات●متقابـل●همـه●عوامـل●بر●

یکدیگـر●نمـره●دادنـد●کـه●در●جـدول●زیـر●ویژگـی●هـای●این●ماتریس●تشـریح●شـده●اسـت.●●

جدول●شمارۀ●)3(:●تشریح●ویژگی●های●ماتریس●تحلیل●ساختاری●)آثار●متقاطع(

ارزششاخص
21اندازۀ ماتریس

2تعداد تعامل ها

168تعداد صفرها

138تعداد یک ها

86تعداد دوها

49تعداد سه ها

273کل
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بعــد●از●ورود●نمــرات●خبــرگان●بــه●نــرم●افــزار،●تأثیــرات●عوامــل●مؤثــر●بــر●آینــدۀ●خبرگــزاری●

صداوســیما●بــه●صــورت●مســتقیم●و●غیرمســتقیم●محاســبه●شــد.●جــداول●4●و●5●در●واقــع●

نشــان●دهندۀ●نتیجــۀ●ماتریــس●ایــن●تأثیــرات●اســت●کــه●نمــره●هــر●عامــل●در●ســتون●و●ســطر●

ــار●متقاطــع●مجمــوع●ســطرها● ــل●آث ماتریــس●نشــان●داده●شــده●اســت.●در●ماتریــس●تحلی

نشــانگر●میــزان●تأثیرگــذاری●عوامــل●و●مجمــوع●ســتون●ها،●معــرف●میــزان●تأثیرپذیــری●اســت.●

جدول●شمارۀ●)4(:●تأثیرات●مستقیم●عوامل●مؤثر●بر●آیندۀ●خبرگزاری●صداوسیما

مجموع●
ستون●ها

مجموع●
سطرها

عوامل

30 35 میزان اعتماد سیاسی در جامعه 1

16 25 میزان همسویی سازمان صداوسیما با دولت 2

23 27 گروه های فشار بیرونی 3

25 19 وضعیت مقررات گذاری برای اینترنت کشور 4

35 25 میزان کنش اجتماعی سیاسی شهروندان در رسانه های اجتماعی 5

27 31 وضعیت گفتمان انقالب اسالمی در جامعه 6

33 24 وضعیت برند صداوسیما 7

15 17 میزان سواد رسانه ای شهروندان 8

8 25 میزان رشد پهنای باند 9

8 17 میزان توسعۀ ابزارها و رسانه های دیجیتال در ایران 10

4 12 گسترش فناوری هوش مصنوعی 11

1 6 میزان تأثیرگذاری الگوریتم ها بر نحوه مصرف خبری 12

21 16 میزان بودجۀ خبرگزاری صداوسیما 13

34 21 میزان رقابتی شدن خبرگزاری ها 14

30 19 میزان تنوع مدل های درآمدی در خبرگزاری ها 15

4 24 وضعیت اقتصادی کشور 16

27 21 میزان توانمندی و چندمهارته بودن خبرنگاران 17

26 29 میزان استقالل حرفه ای خبرگزاری 18

21 24 مدیریت حرفه ای خبرگزاری 19

23 10 سیستم پاداش و ارتقای کاری 20

46 30 حضور مؤثر در فضای مجازی 21

457 457 جمع کل
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جدول●شماره●)5(:●تأثیرات●غیرمستقیم●عوامل●مؤثر●بر●آیندۀ●خبرگزاری●صداوسیما

مجموع●
ستون●ها

مجموع●
سطرها

عوامل

18126 20312 میزان اعتماد سیاسی در جامعه 1

10657 13835 میزان همسویی سازمان صداوسیما با دولت 2

14433 15784 گروه های فشار بیرونی 3

12963 12220 وضعیت مقررات گذاری برای اینترنت کشور 4

18617 15181 میزان کنش اجتماعی سیاسی شهروندان در رسانه های اجتماعی 5

16836 18221 وضعیت گفتمان انقالب اسالمی در جامعه 6

19937 13556 وضعیت برند صداوسیما 7

8459 10260 میزان سواد رسانه ای شهروندان 8

5652 13027 میزان رشد پهنای باند 9

3741 9426 میزان توسعۀ ابزارها و رسانه های دیجیتال در ایران 10

717 6947 گسترش فناوری هوش مصنوعی 11

227 3316 میزان تأثیرگذاری الگوریتم ها بر نحوه مصرف خبری 12

11763 8540 میزان بودجۀ خبرگزاری صداوسیما 13

17486 10923 میزان رقابتی شدن خبرگزاری ها 14

15895 10134 میزان تنوع مدل های درآمدی در خبرگزاری ها 15

2713 12297 وضعیت اقتصادی کشور 16

14656 11572 میزان توانمندی و چندمهارته بودن خبرنگاران 17

16102 16772 میزان استقالل حرفه ای خبرگزاری 18

12642 14187 مدیریت حرفه ای خبرگزاری 19

14263 5860 سیستم پاداش و ارتقای کاری 20

23953 17468 حضور مؤثر در فضای مجازی 21

457 457 جمع کل

از● نرم●افــزار●میک●مــک●شــکل●جدیــدی● بیــن●عوامــل،● ارتبــاط● بــار●تکــرار● بــا●هــر●

سلســله●مراتب●عوامــل●ارائــه●می●دهــد.●مقایســه●بیــن●تعــداد●تکــرار●جایگشــت●های●عامــل●

I●و●تکــرار●I-I●●در●واقــع●پایــداری●در●قالــب●درصــد●را●نشــان●می●دهــد.●
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1ـ تحلیل عوامل 

جــدول●شــمارۀ●)6(:●رتبه●بنــدی●عوامــل●کلیــدی●برحســب●تأثیرگــذاری●مســتقیم●و●

غیرمســتقیم

ــدی● ــاس●رتبه●بن ــد،●براس ــان●می●ده ــنی●نش ــه●روش ــمارۀ●6●ب ــدول●ش ــه●ج ــور●ک همانط

ــذاری●مســتقیم●و●غیرمســتقیم●عوامــل،●اعتمــاد●سیاســی،●گفتمــان،●حضــور● ــزان●تأثیرگ می

ــتقیم●و● ــرات●مس ــدی●تأثی ــه●ای●در●رتبه●بن ــتقالل●حرف ــزان●اس ــازی●و●می ــای●مج ــر●در●فض مؤث

غیرمســتقیم●در●رتبه●هــای●مشــابهی●قــرار●گرفته●انــد.●
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جدول●شمارۀ●)7(:●رتبه●بندی●عوامل●کلیدی●برحسب●تأثیرپذیری●مستقیم●و●غیرمستقیم

همانطـور●کـه●در●جـدول●7●مشـاهده●می●کنیـم،●براسـاس●رتبه●بنـدی●میـزان●تأثیرپذیـری●

تأثیـرات● رتبه●بنـدی● مسـتقیم●و●غیرمسـتقیم●عوامـل،●حضـور●مؤثـر●در●فضـای●مجـازی●در●

مسـتقیم●و●غیرمسـتقیم●در●رتبه●هـای●مشـابهی●قـرار●گرفته●انـد.●اما●بـرای●مثـال●مدیریت●برند●

کـه●جایـگاه●چهـارم●را●در●تأثیـرات●مسـتقیم●داشـته●اسـت،●در●تأثیـرات●غیرمسـتقیم●در●رتبـۀ●

دوم●قـرار●گرفتـه●اسـت.●ایـن●قیـاس●بـرای●سـایر●عوامـل●نیـز●مشـهود●و●قابـل●ارائه●اسـت.●
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در●جــدول●شــمارۀ●8،●رتبه●بنــدی●عوامــل●مؤثــر●بــر●آینــدۀ●خبرگــزاری●صداوســیما●براســاس●

تأثیرپذیــری●و●تأثیرگــذاری●بــه●صــورت●مســتقیم●و●غیرمســتقیم●ارائه●شــده●اســت.●

جدول●شمارۀ●)8(:●نمرات●تأثیرگذاری●و●تأثیرپذیری●عوامل●به●صورت●مستقیم●و●غیرمستقیم
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1 اعتماد سیا 765 حضور 1006 اعتماد سیا 781 حضور 921

2 گفتمان 678 کنش سیاسی 765 گفتمان 701 برند 767

3 حضور 656 رقابتی 743 حضور 672 کنش سیاسی 716

4 حرفه ای 634 برند 722 حرفه ای 645 اعتماد سیاسی 697

5 فشار 590 اعتماد سیا 656 فشار 607 رقابتی 672

6 همسویی 547 مدل درآمد 656
کنش 
سیاسی

584 گفتمان 647

7
کنش 
سیاسی

547 گفتمان 590 مدیر 545 حرفه ای 619

8 پهنای باند 547 توانمندی 590 همسویی 532 مدل درآمد 611

9 برند 525 حرفه ای 568 برند 521 توانمندی 564

10 اقتصاد 525 مقررات 547 پهنای باند 501 فشار 555

11 مدیر 525 فشار 503 اقتصاد 473 پاداش 548

12 رقابتی 459 پاداش 503 مقررات 470 مقررات 498

13 توانمندی 459 بودجه 459 توانمندی 445 مدیر 486

14 مقررات 415 مدیر 459 رقابتی 420 بودجه 452

15 مدل درآمد 415 همسویی 350 سواد رسانه 394 همسویی 410

16 سواد رسانه 371 سواد رسانه 328 مدل درآمد 390 سواد رسانه 325

17 توسعۀ ابزار 371 پهنای باند 175 توسعۀ ابزار 362 پهنای باند 217

18 بودجه 350 توسعۀ ابزار 175 بودجه 328 توسعۀ ابزار 143

19
هوش 
مصنوعی

262 هوش مصنوعی 87
هوش 
مصنوعی

267 اقتصاد 104

20 پاداش 218 اقتصاد 87 پاداش 225
هوش 
مصنوعی

27

21 الگوریتم 131 الگوریتم 21 الگوریتم 127 الگوریتم 8
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2ـ تفسیر تأثیرپذیری و تأثیرگذاری عوامل 

پراکنــش●عوامــل●در●پــالن●تأثیرگــذاری●و●تأثیرپذیــری●در●شــکل●زیــر●ارائــه●شــده●اســت●

کــه●مشــتمل●بــر●4●منطقــه●اســت.●موقعیــت●هــر●یــک●از●عوامــل●مؤثــر●بــر●آینــدۀ●خبرگــزاری●

براســاس●نحــوۀ●قرارگیــری●عوامــل●در●شــکل●2●ارائــه●شــده●اســت.●

شکل●شمارۀ●)2(:●پراکنش●عوامل●در●پالن●تأثیرگذاری●و●تأثیرپذیری

ــده● ــه●دســت●آم ــای●ب ــه●ماتریس●ه ــود●دارد●ک ــت●وج ــن●قابلی ــک●ای ــزار●میک●م در●نرم●اف

ــر● ــا●نمــودار●متناظــر●آن●نیــز●نشــان●داد●کــه●در●آن●نمــودار●جهــت●تأثیرگــذاری●عوامــل●ب را●ب

یکدیگــر●بــا●فلش●هــا●یــا●پیکان●هایــی●مشــخص●شــده●اســت.●همچنیــن●میــزان●تأثیرگــذاری●

بــه●صــورت●عــددی●در●بــاالی●فلــش●یــا●پیــکان●در●خروجــی●نرم●افــزار●مشــخص●شــده●اســت.●

اشــکال●3،●4●و●5●نمایــش●گرافیکــی●از●عوامــل●موردمطالعــه●در●سیســتم●را●نشــان●می●دهــد●

و●مربــوط●بــه●ســطح●تأثیــرات●مســتقیم،●غیرمســتقیم●و●تأثیــرات●بســیار●قــوی●اســت.●
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شکل●شمارۀ●)3(:●نمودار●تأثیرات●مستقیم●عوامل●و●روابط●بین●آنها
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شکل●شمارۀ●)4(:●نمودار●تأثیرات●غیرمستقیم●عوامل●و●روابط●بین●آنها

شکل●شمارۀ●)5(:●نمودار●تأثیرات●بسیار●قوی●بین●عوامل●)همۀ●عواملی●که●با●میزان●تأثیر●3●مشخص●شده●اند(●
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نتیجه گیری 

ــی●موردنظــر● ــازۀ●زمان ــده●در●ب ــر●آین ــر●ب ــد●آینده●پژوهــی،●شناســایی●عوامــل●مؤث در●فراین

ــز● ــیار●حائ ــر●بس ــر●یکدیگ ــل●ب ــن●عوام ــل●ای ــط●متقاب ــناخت●رواب ــی●و●ش ــس●از●آن●بررس و●پ

ــک،● ــزار●میک●م ــی●و●نرم●اف ــات●آینده●پژوه ــری●از●ادبی ــا●بهره●گی ــن●رو●ب ــت.●از●ای ــت●اس اهمی

ایــن●پژوهــش●بــا●هــدف●تحلیــل●عوامــل●مؤثــر●بــر●آینــدۀ●خبرگــزاری●صداوســیما●و●بــه●عبارت●

ــت● ــدۀ●وضعی ــر●در●آین ــل●مؤث ــذاری●عوام ــزان●و●نحــوۀ●تأثیرگ ــر،●بررســی●و●شــناخت●می دیگ

خبرگــزاری●صداوســیما●انجــام●شــده●اســت.●

ــع●و● ــرور●مناب ــیما●از●م ــزاری●صداوس ــدۀ●خبرگ ــر●آین ــر●ب ــل●مؤث ــش،●عوام ــن●پژوه در●ای

ــی●و● ــت●سیاس ــر●معاون ــران●خب ــردبیران●و●دبی ــران،●س ــری●از●مدی ــرگان●خب ــا●خب ــه●ب مصاحب

ــرگان،● ــا●مشــارکت●گروهــی●از●خب ــل●ب ــن●عوام ــزاری●صداوســیما●شناســایی●شــدند.●ای خبرگ

حــذف،●تعدیــل●و●یــا●ادغــام●و●بازنویســی●شــدند●و●بــه●اجمــاع●نظــر●خبــرگان●مشــارکت●کننده●

ــرای● ــاختاری●ب ــل●س ــدند.●و●از●روش●تحلی ــی●ش ــل●نهای ــت●21●عام ــد●و●در●نهای ــانده●ش رس

بررســی●میــزان●و●نحــوۀ●تأثیرگــذاری●و●تأثیرپذیــری●عوامــل●مؤثــر●بــر●وضعیــت●خبرگــزاری●در●

آینــده●اســتفاده●شــده●اســت.●ایــن●عوامــل●در●پنــج●گــروه●دســته●بندی●شــدند.●چهــار●دســته●

عوامــل●براســاس●مــدل●»پســت«●هســتند●یعنــی●سیاســی،●اقتصــادی،●فرهنگــی●ـ●اجتماعــی●

و●فنــی●و●نیــز●یــک●دســته●عوامــل●کلیــدی●هســتند.●بدیهــی●اســت●کــه●ایــن●عوامــل●همگــی●

ــه●ایــن● تحــت●تأثیــر●یکدیگــر●هســتند●و●بــه●گونــه●مســتقل●عمــل●نمی●کننــد.●در●ایــن●مقال

ــکان● ــاختاری●ام ــل●س ــده●اند.●تحلی ــه●ش ــاختاری●ارائ ــل●س ــا●روش●تحلی ــل●ب ــرات●متقاب اث

تحلیــل●یکپارچــه●عوامــل●یــک●سیســتم●را●بــه●دســت●می●دهــد●تــا●موقعیــت●آنهــا●بــر●نقشــه●

ــا●اســتفاده●از● ــل●ب ــرات●متقاب ــه،●نقشــه●های●اث ــن●مقال ــرد.●در●ای ــل●شــکل●گی ــرات●متقاب اث

ــد● ــده●عبارت●ان ــایی●ش ــه●شناس ــار●منطق ــدند.●چه ــف●ش ــه●و●توصی ــک●ارائ ــزار●میک●م نرم●اف

از:●منطقــۀ●عوامــل●تأثیرگــذار،●دووجهــی،●مســتقل●و●تأثیرپذیــر●کــه●عوامــل●هــر●منطقــه●در●

ــی●می●شــوند: ــر●معرف جــدول●زی
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جدول●شمارۀ●)9(:●نحوۀ●توزیع●عوامل●براساس●چهار●منطقه●)در●تحلیل●نرم●افزار●میک●مک(

عواملویژگی●عواملنوع●عاملمنطقه

تأثیرگذار1
تأثیرگذاری باال و 

تأثیرپذیری کم

همسویی دولت و سازمان صداوسیما ـ وضعیت اقتصادی 
کشور ـ گروه های فشار ـ مدیریت حرفه ای خبرگزاری ـ 

میزان رشد پهنای باند

دو وجهی2
تأثیرگذاری باال و تاثیر 

پذیری باال

وضعیت اعتماد سیاسی ـ وضعیت گفتمان انقالب 
اسالمی ـ میزان کنش اجتماعی سیاسی شهروندان در 
رسانه های اجتماعی ـ وضعیت برند صداوسیما ـ حضور 

مؤثر در فضای مجازی ـ استقالل حرفه ای خبرگزاری ـ میزان 
توانمندی نیروی انسانی ـ میزان رقابتی شدن خبرگزاری ها

مستقل3
تأثیرگذاری کم و 

تأثیرپذیری کم

میزان بودجه خبرگزاری صداوسیما ـ سواد رسانه ای 
شهروندان ـ میزان توسعۀ ابزاررها و رسانه های دیجیتال 

در ایران ـ گسترش فناوری هوش مصنوعی ـ میزان 
تأثیرگذاری الگوریتم ها بر نحوۀ مصرف خبری ـ سیستم 

پاداش و ارتقای کاری

تأثیرپذیر4
تأثیرگذاری کم و 

تأثیرپذیری باال
میزان تنوع مدل های درآمدی در خبرگزاری ها ـ وضعیت 

مقررات گذاری برای اینترنت کشور

منطقۀ●یک:●همانطور●که●در●جدول●شـمارۀ●9●نشـان●داده●شـده●اسـت،●عوامل●همسـویی●

اقتصـادی●کشـور●ـ●گروه●هـای●فشـار●ـ●مدیریـت● دولـت●و●سـازمان●صداوسـیما●ـ●وضعیـت●

●میـزان●رشـد●پهنـای●بانـد●از●جملـه●نیروهـای●تأثیرگذار●هسـتند.● حرفـه●ای●خبرگـزاریـ●

ــوان● ــه●عن ــتم●ب ــر●سیس ــد،●در●ه ــری●دارن ــذاری●باالت ــه●تأثیرگ ــا●ک ــل●از●آنج ــن●عوام ای

ــوب● ــتم●محس ــل●در●سیس ــن●عوام ــر●مهمتری ــارت●دیگ ــه●عب ــا●ب ــل●و●ی ــن●عوام بحرانی●تری

می●شــوند●و●در●واقــع●بــه●عنــوان●عوامــل●ورودی●لحــاظ●می●شــوند.●ایــن●عوامــل●بــه●اصطــالح●

ــد.● ــر●بگذارن ــد،●اث ــری●دارن ــری●باالت ــه●تأثیرپذی ــل●وابســته●ک ــر●عوام ــد●ب »ورودی«●می●توانن

ویژگــی●عوامــل●موجــود●در●ایــن●منطقــه●تأثیرگــذاری●بــاال●و●تأثیرپذیــری●کــم●اســت.●در●

نتیجــه●ســازمان●ها●بــه●ســختی●قــادر●بــه●تغیــر●ایــن●عوامــل●هســتند.●یکــی●از●ایــن●عوامــل،●

مدیریــت●حرفــه●ای●خبرگــزاری●اســت.●جمع●بنــدی●دیــدگاه●مصاحبه●شــوندگان●ایــن●بــود●کــه●

فراتــر●از●همــه●عوامــل●فنــی●و●فرهنگــی●و●اقتصــادی●کــه●البتــه●هــر●کــدام●در●جــای●خــود●مهــم●
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ــوی● ــی●از●مصاحبه●شــوندگان●»ق ــر●یک ــه●تعبی ــودن●و●ب ــه●ای●ب ــدی●و●حرف ــا●کارام هســتند؛●ام

ــم●اســت.●چــون●باعــث●می●شــود● ــزاری●بســیار●مه ــت●خبرگ ــرش●داشــتن«●مدیری ــودن●و●ب ب

خبرگــزاری●بتوانــد●بــه●درســتی●بــا●نهادهــای●قــدرت●و●حاکمیــت●تعامــل●کنــد.●همینطــور●بــه●

ــار●عوامــل●فنــی●کــه●مهــم●هســتند،●مدیریــت●»خــوب●و● تعبیــر●مصاحبــه●شــوندگان،●در●کن

حرفــه●ای«●مهمتــر●اســت●کــه●خبرگــزاری●ایــن●امــکان●را●داشــته●باشــد●تــا●بــرای●بــه●خدمــت●

ــر●برنامــه●ریــزی●و●مدیریــت●کنــد.●مدیریــت● ــاوری●هــای●جدیــد●در●کار●خب ــه●فن گرفتــن●بهین

مهمتریــن●عامــل●بــرای●همــراه●کــردن●کارکنــان●بــرای●تحــول●اســت.●نیروهــای●آمــوزش●دیــده،●

ماهــر●و●خــالق●مهمنــد●امــا●آن●کــس●کــه●انگیــزه●می●دهــد،●تشــویق●مــی●کنــد●و●هدایــت●مــی●

کنــد،●مدیریــت●خبرگــزاری●اســت.●در●واقــع●جمــع●بنــدی●دیــدگاه●خبــرگان●مشــارکت●کننــده●در●

مصاحبــه●ایــن●بــود●کــه●در●نهایــت●ایــن●مدیریــت●حرفــه●ای●رســانه●ای●اســت●کــه●تأثیرگــذاری●

ــد.● عوامــل●دیگــر●را●تعیــن●می●کن

منطقــۀ●دو:●عوامــل●وضعیــت●اعتمــاد●سیاســی●ـ●وضعیــت●گفتمــان●انقــالب●اســالمی●

ــد● ــت●برن ــی●ـ●وضعی ــی●سیاســی●شــهروندان●در●رســانه●های●اجتماع ــش●اجتماع ــزان●کن ـ●می

ــزان● ــزاری●ـ●می ــه●ای●خبرگ ــتقالل●حرف ــازی●ـ●اس ــای●مج ــر●در●فض ــور●مؤث ــیما●ـ●حض صداوس

توانمنــدی●نیــروی●انســانی●ـ●میــزان●رقابتــی●شــدن●خبرگزاری●هــا●از●جملــه●عوامــل●دو●وجهــی●

بــه●شــمار●می●رونــد●کــه●ویژگــی●آنهــا●تأثیرگــذاری●بــاال●و●تأثیرپذیــری●بــاال●اســت.●در●واقــع●

ایــن●عوامــل●راهبــردی●محســوب●می●شــوند،●چراکــه●هــم●قابلیــت●کنتــرل●از●ســوی●سیســتم●را●

دارنــد●و●هــم●دارای●تأثیرگــذاری●قابل●قبولــی●هســتند.●ایــن●عوامــل●در●منطقــۀ●شــمال●شــرقی●

نمــودار●قــرار●دارنــد●و●هرگونــه●تغییــر●و●تحــول●ایــن●عوامــل●مــی●توانــد●پایــداری●سیســتم●

را●تحت●الشــعاع●قــرار●دهــد.●ایــن●عوامــل●معمــوالً●بــه●دو●دســته●تقســیم●می●شــوند،●یکــی●

عوامــل●ریســک●یــا●بحرانــی●و●یکــی●عوامــل●هــدف.

ـ●عوامـل●ریسـک:●عوامـل●میـزان●اعتمـاد●سیاسـی،●وضعیـت●گفتمـان●انقالب●اسـالمی●و●

اسـتقالل●حرفـه●ای●خبرگـزاری●عوامـل●ریسـک●یـا●بحرانی●سیسـتم●محسـوب●می●شـوند.●یعنی●

ظرفیـت●باالیـی●بـرای●تبدیـل●شـدن●به●بازیگران●کلیدی●سیسـتم●را●دارا●هسـتند،●زیـرا●به●علت●

ماهیـت●ناپایدارشـان،●ظرفیـت●تبدیل●شـدن●بـه●نقطۀ●انفعـال●سیسـتم●را●دارند.●

نتایــج●ایــن●تحقیــق●بــا●تحقیــق●آقایان●فاخــری،●جعفــری،●احمــدی●و●جهانشــاهی●)1399(●

همسوســت.●آنهــا●در●پژوهــش●خــود●درمــورد●شناســایی●عوامــل●مؤثــر●بــر●آینــده●شــبکۀ●خبــر●
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در●افــق●10●ســاله●بــه●ایــن●نتیجــه●دســت●یافتنــد●کــه●اعتمــاد●سیاســی●و●اســتقالل●حرفــه●ای●

شــبکه●از●مهمتریــن●عوامــل●مؤثــر●بــر●آینــدۀ●شــبکۀ●خبــر●هســتند.●اعتمــاد●سیاســی●هــم●بــه●

شــدت●تأثیرگــذار●و●در●عیــن●حــال●بــه●شــدت●تأثیرپذیــر●اســت.●ارتقــای●اعتمــاد●سیاســی●

ــزان●رفــاه●و●رضایــت●از●زندگــی●مــردم،● ــی●چــون●می ــه●مؤلفه●هــای●گوناگون در●یــک●جامعــه●ب

ــخ●گویی●و...● ــردم،●پاس ــت●و●م ــه●دول ــی،●رابط ــارکت●مدن ــش●مش ــی،●افزای ــرمایه●اجتماع س

ــد.● ــه●شــمار●می●رون ــن●مؤلفه●هــا●ب ــی●از●ای ــکا،●1391(●و●رســانه●ها●یک بســتگی●دارد●)زتوم

ــت● ــه●وضعی ــد،●بلک ــی●تأثیرگذارن ــاد●سیاس ــر●اعتم ــه●ب ــتند●ک ــانه●ها●نیس ــط●رس ــا●فق ام

ــای●سیاســی● ــه●شــخصیت●ها●و●نهاده ــردم●ب ــاد●م ــزان●اعتم ــع●می ــاد●سیاســی●و●درواق اعتم

ــن● ــر●می●گــذارد.●واقعیــت●ای ــری●تأثی ــر●اعتمــاد●و●نحــوۀ●قضــاوت●مــردم●از●رســانه●های●خب ب

اســت●کــه●رفتــار●و●نحــوۀ●مواجهــه●سیاســتمداران●و●مســئوالن●یکــی●از●عوامــل●تأثیرگــذار●بــر●

امــکان●ایفــای●نقــش●رســانه●ها●اســت.●بنــا●بــه●گفتــه●خبــرگان●مشــارکت●کننده●در●پژوهــش،●

مجموعــۀ●نظــام●سیاســی●بایــد●بــه●ایــن●تفاهــم●جمعــی●برســد●کــه●رســانه●ها●می●تواننــد●بــا●

اســتقالل●حرفــه●ای●خــود●بــه●اعتمــاد●سیاســی●کمــک●کننــد.●بــه●عبــارت●دیگــر،●نــگاه●ابــزاری●و●

سیاســی●داشــتن●بــه●رســانه●و●آن●را●تمام●قــد●وارد●منازعــات●سیاســی●کــردن●و●هیچ●اســتقالل●

حرفــه●ای●قائــل●نشــدن●بــرای●رســانه●باعــث●می●شــود●مخاطــب●بــه●رســانه●خبــری●و●بــه●نظــام●

سیاســی●بــی●اعتمــاد●شــود●و●امــکان●خدمــت●رســانه●بــرای●کمــک●بــه●ارتقــای●سیاســی●هــم●

ســلب●شــود.●الزمــۀ●ارتقــای●اعتمــاد●سیاســی-●کــه●یکــی●از●مهمتریــن●مســائل●پیــش●روی●

نظــام●سیاســی●ایــران●از●جنبه●هــای●گوناگــون●اســت-●آن●اســت●کــه●تفاهمــی●جمعــی●میــان●

ارکان●قــدرت●سیاســی●شــکل●بگیــرد●کــه●اســتقالل●حرفــه●ای●رســانه●ها●بــه●رســمیت●شــناخته●

شــود●و●از●آن●حمایــت●شــود.●

نتایــج●تحلیــل●ســاختاری●نشــان●داد●حضــور●فعــال●و●مؤثــر●در●فضــای●مجــازی●نیــز●یکــی●

از●مهمتریــن●عوامــل●مؤثــر●بــر●آینــده●اســت.●جمــع●بنــدی●دیــدگاه●مصاحبــه●شــوندگان●ایــن●

ــانه●های● ــر●رس ــا●وارد●عص ــت●و●م ــرده●اس ــر●ک ــانه●تغیی ــت●رس ــتم●صنع ــه●اکوسیس ــت●ک اس

اجتماعــی●و●یــا●بــه●تعبیــر●دیگــر●وارد●اکوسیســتم●دیجیتــال●شــده●ایم.●تحقیقــات●اســنادی●

ــگ● ــز●حاکــی●از●آن●اســت●کــه●اتخــاذ●اســتراتژی●های●رســانه●های●اجتماعــی●و●حضــور●پررن نی

در●پلتفرم●هــای●اجتماعــی●الزمــه●موفقیــت●یــک●رســانه●خبــری●اســت.●در●گــزارش●ســال●2019●

موسســه●رویتــرز●کــه●در●آن●24●کشــور●اروپایــی،●6●کشــور●در●قــاره●آمریکا●و●7●کشــور●آســیایی●
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ــه●مســائلی●همچــون●چالش●هــای●ســازمان●های● ــی●بررســی●شــدند،●ب ــک●کشــور●آفریقای و●ی

ــه● ــوط●ب ــای●مرب ــازی،●چالش●ه ــای●مج ــار●در●فض ــۀ●اخب ــد●از●ارائ ــب●درآم ــرای●کس ــری●ب خب

مدل●هــای●کســب●و●کار●دیجیتــال●در●ســازمان●های●رســانه●ای●پرداختــه●شــده●اســت●و●

برخــالف●ســال●های●قبــل،●مقایســه●ای●بیــن●رســانه●های●جریــان●اصلــی●و●پلتفرم●هــای●جدیــد●

و●اجتماعــی●نیســت.●در●واقــع●اکوسیســتم●رســانه●ای●تغییــر●کــرده●اســت●و●دغدغــۀ●گــزارش،●

بررســی●فضــای●جدیــد●حاکــم●بــر●رسانه●هاســت.●در●ایــن●گــزارش●تصریــح●شــده●کــه●اگرچــه●

هنــوز●برندهــای●خبــری●مثــل●بی●بی●ســی،●ســی●اِن●اِن●دارای●جایــگاه●هســتند●امــا●ایــن●جایــگاه●

ــن● ــال●ای ــه●خاطــر●فرمت●هــای●دیجیت ــل●پخــش●برودکســت●نیســت،●بلکــه●ب ــه●دلی ــًا●ب صرف

ــکاران1،●2019:●56(.●● ــن●و●هم ــری●اســت●)نیوم ســازمان●های●خب

ریچــارد●واتســون،●آینده●پــژوه،●در●اصلی●تریــن●کتــاب●خــود-●»پرونده●هــای●آینــده«-●کــه●

تاکنــون●چندیــن●بــار●در●سراســر●دنیــا●تجدیــد●چــاپ●شــده●اســت،●کالن●●روندهایــی●را●تشــریح●

ــدن● ــی●ش ــا●دیجیتال ــن●آنه ــی●از●مهمتری ــه●یک ــازند●ک ــده●را●می●س ــان●آین ــه●جه ــد●ک می●کن

هســتند●)واتســون2،●2008(؛●امــری●کــه●بــر●نــوع●تحــوالت●هــر●حــوزه●ای●تعیین●کننــده●بــوده●

اســت،●از●جملــه●بــر●رســانه.●بــا●جمع●بنــدی●دیــدگاه●خبــرگان●مشــارکت●کننده●در●مصاحبه●هــا●

ــا●دو● ــه●ســازمان●های●رســانه●ای●در●محیطــی●ب ــوان●گفــت●دیجیتالیســم●باعــث●شــده●ک می●ت

ــالق● ــس3«●اط ــط●»رپلک ــه●آن●محی ــًا●ب ــه●اصطالح ــد●ک ــی●کار●●کنن ــرعت●و●پیچیدگ ــی●س ویژگ

ــک،●ســریع،● ــد●چاب ــت●رســانه●ای●بای ــذا●مدیری ــی(●و●ل ــب●ســرعت●و●پیچیدگ می●شــود●)ترکی

منعطــف،●خــالق●و●در●همــه●جــا●حاضــر●باشــد؛●یعنــی●بــه●تعبیــر●پروفســور●پیــکارد●»همــه●جــا،●

همــه●وقــت،●روی●هــر●پلتفــرم«●)پیــکارد،●2009(.●در●واقــع،●در●ایــن●اکوسیســتم●تــازه،●حضــور●

ــای●ســازمان●های●رســانه●ای● ــد،●شــرط●بق ــای●جدی ــی●و●پلتفرم●ه ــر●در●رســانه●های●اجتماع مؤث

خواهــد●بــود●و●ایــن●یعنــی●همــان●حضــور●مؤثــر●و●فعــال●در●فضــای●مجــازی.

عوامــل●هــدف:●عوامــل●هــدف●بیــش●از●آن●کــه●نتیجــه●ای●از●پیش●تعیین●شــده●را●نشــان●

دهنــد،●نمایانگــر●اهــداف●ممکــن●در●سیســتم●هســتند.●عوامــل●وضعیــت●برنــد●صداوســیما،●

توانمنــدی●خبرنــگاران●و●میــزان●حضــور●مؤثــر●در●فضــای●مجــازی●جــزء●عوامــل●هــدف●سیســتم●

1. Newman, et al.

2. Watson

3. Raplex



189

دوره 16
 پیاپی 44

زمستان 1401

تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر آیندۀ خبرگزاری صداوسیما در افق 5 ساله

هســتند،●چــون●بیــش●از●آن●کــه●تأثیرگــذار●باشــند،●تأثیرپذیــر●بــوده●و●می●تــوان●بــا●دســتکاری●

ایــن●عوامــل●بــه●تغییــر●و●بهبــود●سیســتم●در●جهــت●موردنظــر●دســت●یافــت.●لــذا●مدیریــت●

خبرگــزاری●بایــد●روی●ایــن●عوامــل●بــه●عنــوان●عوامــل●هــدف●حســاب●ویــژه●ای●بــاز●کنــد●و●بــر●

آنهــا●تمرکــز●کنــد.●در●واقــع●بــرای●حرکــت●خبرگــزاری●بــه●ســمت●ســناریوی●مطلــوب●الزم●اســت●

برنامه●ریــزی●جــدی●را●بــرای●ارتقــای●برنــد●صداوســیما●و●نیــز●توانمنــدی●خبرنــگاران●و●دبیــران●

خبــر●و●حضــور●مؤثــر●در●فضــای●مجــازی●انجــام●دهــد.●

ــه● ــد●ب ــذارد.●»برن ــر●می●گ ــزاری●تأثی ــه●خبرگ ــردم●ب ــگاه●م ــر●ن ــد●صداوســیما●بی●شــک●ب برن

شناســایی●ســازمان،●محصــول●و●خدمــات●کمــک●می●کنــد،●ایجــاد●تمایــز●بــه●منظــور●رقابــت●را●

تســهیل●می●کنــد،●ضامــن●کیفیــت●اســت●و●انتخــاب●و●تصمیم●گیــری●را●بــرای●مشــتریان●آســان●

ــد●از●ســازمان● ــالش●می●کنن ــد●ت ــران●برن ــه●مدی ــی●ک ــام●و●هویت ــن●پی ــان●ای می●ســازد.●مخاطب

و●محصــوالت●آن●ارائــه●دهنــد،●تنهــا●مشــتریان●نیســتند،●بلکــه●ذی●نفعــان،●ســرمایه●گذاران،●

قانونگــذاران●و●کارکنــان●ســازمان●نیــز●مخاطــب●برنــد●هســتند.●اگــر●تصویــر●برنــد●صداوســیما●

نــزد●مخاطبــان●کاهــش●پیــدا●کنــد،●بی●تردیــد●میــزان●اقبــال●و●اســتقبال●مخاطبــان●از●خبرگزاری●

ــزاری●روی● ــه●فقــط●خــود●خبرگ ــی●اســت●ک ــن●عامل ــرار●خواهــد●گرفــت.●ای ــر●ق ــز●تحت●تأثی نی

آن●نقــش●نــدارد،●بلکــه●کل●ســازمان●صداوســیما●بایــد●درمــورد●برنــد●خــود●و●تصویــر●برنــد●

ــه●طــور●جــد●در●دســتور●کار●داشــته●باشــد.● ــد●را●ب ــت●برن ســازمان●حســاس●باشــد●و●مدیری

مدیریــت●برنــد●عبــارت●اســت●از●برنامه●ریــزی،●ایجــاد،●پیاده●ســازی●و●ارزیابــی●اســتراتژی●برنــد●

بــه●صورتــی●نظام●منــد«●)کاتلــر●و●فــورچ،●1389●بــه●نقــل●از●ســالمی،●1399(.

منطقــۀ●ســه:●عواملــی●کــه●ویژگــی●آنهــا●تأثیرگــذاری●و●تأثیرپذیری●کم●اســت●بــه●اصطالح●

عوامــل●غیــر●راهبــردی●و●عوامــل●مســتقل●هســتند.●میــزان●بودجــۀ●خبرگــزاری●صداوســیما،●

ــران●و● ــال●در●ای ــانه●های●دیجیت ــا●و●رس ــعۀ●ابزاره ــزان●توس ــهروندان،●می ــانه●ای●ش ــواد●رس س

میــزان●تأثیرگــذاری●الگوریتم●هــا●بــر●نحــوۀ●مصــرف●خبــری●از●جملــه●عوامــل●مســتقل●هســتند.●

ــر●آنهــا● ــد●و●ب ــی●نمی●پذیرن ــر●چندان ایــن●عوامــل●از●ســایر●عوامــل●موجــود●در●سیســتم●تأثی

هــم●تأثیــر●زیــادی●ندارنــد.●آنهــا●تأثیــر●جــدی●بــر●سیســتم●ندارنــد●و●نــه●باعــث●بی●اثــر●کــردن●

و●نــه●باعــث●پــر●رنگتــر●کــردن●تأثیــر●عوامــل●اصلــی●سیســتم●می●شــوند.●

منطقــۀ●چهــار:●یافته●هــای●تحقیــق●نشــان●داد●عوامــل●میــزان●تنــوع●مدل●هــای●درآمــدی●

در●خبرگزاری●هــا●و●وضعیــت●مقررات●گــذاری●بــرای●اینترنــت●کشــور،●تأثیرپذیــری●بــاال●و●



190

دوره 16
 پیاپی 44

زمستان 1401

تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر آیندۀ خبرگزاری صداوسیما در افق 5 ساله

تأثیرگــذاری●کــم●دارنــد●و●بــه●اصطــالح●خروجــی●سیســتم●محســوب●می●شــود.●بــه●طــور●کلــی●

عواملــی●کــه●خروجــی●سیســتم●محســوب●می●شــوند،●نســبت●بــه●تکامــل●عوامــل●تأثیرگــذار●

و●همچنیــن●عوامــل●دو●وجهــی●حســاس●هســتند.

 جمع بندی

نتایــج●تحلیــل●ســاختاری●نشــان●داد●حضــور●فعــال●و●مؤثــر●در●فضــای●مجــازی●نیــز●یکــی●

ــن● ــدگاه●مصاحبه●شــوندگان●ای ــدی●دی ــده●اســت.●جمع●بن ــر●آین ــر●ب ــن●عوامــل●مؤث از●مهمتری

ــانه●های● ــر●رس ــا●وارد●عص ــت●و●م ــرده●اس ــر●ک ــانه●تغیی ــت●رس ــتم●صنع ــه●اکوسیس ــت●ک اس

اجتماعــی●و●یــا●بــه●تعبیــر●دیگــر●وارد●اکوسیســتم●دیجیتــال●شــده●ایم.●تحقیقــات●اســنادی●

ــگ● ــز●حاکــی●از●آن●اســت●کــه●اتخــاذ●اســتراتژی●های●رســانه●های●اجتماعــی●و●حضــور●پررن نی

در●پلتفرم●هــای●اجتماعــی●الزمــه●موفقیــت●یــک●رســانۀ●خبــری●اســت.●در●گــزارش●ســال●2019●

موسســه●رویتــرز●تصریــح●شــده●اســت●کــه●اگرچــه●هنــوز●برندهــای●خبــری●مثــل●بــی●بــی●ســی،●

ــل●پخــش●برودکســت● ــه●دلی ــًا●ب ــگاه●صرف ــن●جای ــا●ای ــگاه●هســتند●ام ســی●اِن●اِن●دارای●جای

نیســت،●بلکــه●بــه●خاطــر●فرمت●هــای●دیجیتــال●ایــن●ســازمان●های●خبــری●اســت●)نیومــن●و●

همــکاران1،●2019:●56(.●

ــه● ــده«●ک ــای●آین ــود●»پرونده●ه ــاب●خ ــن●کت ــژوه،●در●اصلی●تری ــارد●واتســون،●آینده●پ ریچ

تاکنــون●چندیــن●بــار●در●سراســر●دنیــا●تجدیــد●چــاپ●شــده●اســت،●کالن●●روندهایــی●را●تشــریح●

ــدن● ــی●ش ــا●دیجیتال ــن●آنه ــی●از●مهمتری ــه●یک ــازند●ک ــده●را●می●س ــان●آین ــه●جه ــد●ک می●کن

هســتند●)واتســون2،●2008(؛●امــری●کــه●در●نــوع●تحــوالت●هــر●حــوزه●ای●تعیین●کننــده●بــوده●

ــا● ــارکت●کننده●در●مصاحبه●ه ــرگان●مش ــدگاه●خب ــدی●دی ــا●جمع●بن ــانه.●ب ــه●رس ــت؛●از●جمل اس

ــوان●گفــت●دیجیتالیســم●باعــث●شــده●اســت●کــه●ســازمان●های●رســانه●ای●در●محیطــی● می●ت

ــس3«● ــط●»رپلک ــه●آن●محی ــًا●ب ــه●اصطالح ــد●ک ــی●کار●●کنن ــرعت●و●پیچیدگ ــی●س ــا●دو●ویژگ ب

ــک،● ــد●چاب ــانه●ای●بای ــت●رس ــذا●مدیری ــی(●و●ل ــب●ســرعت●و●پیچیدگ ــود●)ترکی ــالق●می●ش اط

ســریع،●منعطــف،●خــالق●و●همــه●جــا●حاضــر●باشــد؛●یعنــی●بــه●تعبیــر●پروفســور●پیــکارد●»همــه●

جــا،●همــه●وقــت،●روی●هــر●پلتفــرم«●)پیــکارد،●2009(.●در●واقــع،●در●ایــن●اکوسیســتم●تــازه،●
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ــازمان●های● ــای●س ــرط●بق ــد،●ش ــای●جدی ــی●و●پلتفرم●ه ــانه●های●اجتماع ــر●در●رس ــور●مؤث حض

رســانه●ای●خواهــد●بــود●و●ایــن●یعنــی●همــان●حضــور●مؤثــر●و●فعــال●در●فضــای●مجــازی.●ایــن●

مهــم●بــدون●مدیریــت●حرفــه●ای●و●توانمنــدی●نیروهــا●یــا●در●واقــع●همــان●خبرنــگاران●توانمنــد●

ممکــن●نمی●شــود.●و●البتــه●تردیــدی●نیســت●کــه●شــرط●موفقیــت●در●جریان●ســازی●های●

خبــری●و●جلــب●اعتمــاد●عمومــی●و●عملکــرد●حرفــه●ای●داشــتن●اســتقالل●حرفــه●ای●اســت.●در●

واقــع●ایــن●ســه●عامــل●در●پیونــد●هــم●هســتند.●

ــه●هــم● ــی●ب ــه●نوع ــل●شناســایی●شــدند●ب ــن●تحلی ــه●در●ای ــل●مهمــی●ک ــه●عوام مجموع

مرتبــط●هســتند،●بــه●نوعــی●الزمــۀ●هــم●و●در●پیونــد●بــا●هــم●هســتند.●یــک●منظومــه●واحــد●

را●تشــکیل●می●دهنــد.●در●واقــع●توجــه●بــه●آنهــا●مســتلزم●یــک●نــگاه●تــازه●و●منســجم●اســت.●

ــر●در●فضــای●مجــازی●و●توانمندســازی● مدیریــت●حرفــه●ای،●اســتقالل●حرفــه●ای،●حضــور●مؤث

ــند● ــراه●نباش ــل●هم ــن●عوام ــا●ای ــم●هســتند●و●ت ــزوم●ه ــع●الزم●و●مل ــروی●انســانی●در●واق نی

ــاد● ــت●اعتم ــه●وضعی ــد●ب ــزاری●نمی●توان ــد،●خبرگ ــت●نکنن ــز●تقوی ــادار●و●نی ــر●را●معن و●همدیگ

سیاســی●و●گفتمــان●انقــالب●اســالمی●در●جامعــه●)کــه●خــود●از●عوامــل●دو●وجهــی●بــه●شــمار●

ــک● ــد(●کم ــر●می●پذیرن ــیار●تأثی ــم●بس ــد●و●ه ــر●می●گذارن ــیار●تأثی ــم●بس ــی●ه ــد،●یعن می●رون

کننــد●و●آنهــا●را●بهبــود●بخشــند.●وضعیــت●برنــد●ســازمان●صداوســیما●و●بــه●ویــژه●وضعیــت●

ــۀ● ــد●هم ــد،●می●توان ــت●کن ــر●اف ــی●اگ ــاد●سیاس ــزان●اعتم ــالمی●و●می ــالب●اس ــان●انق گفتم

ــل● ــزء●عوام ــن●دو●ج ــون●ای ــد،●چ ــرار●ده ــود●ق ــر●خ ــی●تحت●تأثی ــه●نوع ــر●را●ب ــل●دیگ عوام

ریســک●هــم●هســتند.●یعنــی●اگــر●گفتمــان●انقــالب●اســالمی●ســرد●شــود،●دیگــر●مــردم●اعتماد●

و●اعتنایــی●بــه●رســانه●های●رســمی●از●جملــه●خبرگــزاری●صداوســیما●نخواهنــد●داشــت.●لــذا●

ــی● ــه●نوع ــه●ب ــزاری●،●بلک ــت●بیشــتر●خبرگ ــا●موفقی ــق●نه●تنه ــن●تحقی ــای●ای براســاس●یافته●ه

موفقیــت●همــۀ●ســازمان●های●رســانه●ای●رســمی●کشــور،●در●گــرو●ارتقــای●توجــه●بــه●اســتقالل●

حرفــه●ای،●مدیریــت●حرفــه●ای●و●حضــور●مؤثــر●در●فضــای●مجــازی●اســت●و●ایــن●مهــم●نه●تنهــا●

ــت●و● ــم●بابرک ــور●ه ــتقر●در●کش ــان●مس ــور●و●گفتم ــرای●کش ــه●ب ــزاری،●بلک ــود●خبرگ ــرای●خ ب

ارزشــمند●خواهــد●بــود.
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پیشنهادهایی برای خبرگزاری: 

1ـ توسعۀ واحدهای مدیریت محتوا در پلتفرم های اجتماعی

بنــا●بــه●گفتــۀ●خبــرگان،●مدیریــت●خبرگــزاری●بــرای●مواجهــه●بــا●محیــط●پیچیــده،●نوشــونده●

و●پرشــتاب●عصــر●رســانه●های●جدیــد●و●اجتماعــی●بایــد●چابــک،●ســریع،●منعطــف●و●همچنیــن●

ــازمان●های● ــی،●س ــانه●●های●اجتماع ــر●رس ــر،●در●عص ــارت●دیگ ــه●عب ــد.●ب ــوآور●باش ــالق●و●ن خ

خبــری●بایــد●بــه●ســازمان●هایی●چابــک،●شــبکه●ای،●منعطــف●و●مبتنــی●بــر●چنــد●پلتفــرم●تبدیــل●

ــا●فقــط●خالقیــت●فــردی●محــور●نیســت،●بلکــه●کار●شــبکه●ای●و●مدیریــت● شــوند●کــه●در●آنه

ــای●کار●اســت. ــه●محتــوا●در●پلتفرم●هــای●مختلــف،●مبن خالقان

براســاس●مباحــث●مطــرح●شــده●در●مصاحبه●هــا،●مدیــر●رســانه●ای●دیگــر●بــه●جــای●

ــون●در● ــد●چ ــا●باش ــوآوری●مهی ــکان●ن ــه●ام ــا●همیش ــت●ت ــده●اس ــده،●هماهنگ●کنن کنترل●کنن

ــه● ــزاری●سیاســت●واقع●بینان ــر●خبرگ ــون●کســب●و●کار●اســت.●اگ ــوآوری●قان ــد●ن ــط●جدی محی

ــنا● ــراد●آش ــوی●اف ــمی●آن●از●س ــات●رس ــد●و●صفح ــته●باش ــه●داش ــر●برنام ــی●ب ــور●مبتن و●حض

ــن●و●جــذب● ــاط●گرفت ــغ●و●ارتب ــًا●تبلی ــی●اداره●شــوند،●قطع ــانه●های●اجتماع ــی●رس ــا●بازاریاب ب

ــداد● ــود●و●تع ــام●می●ش ــر●انج ــدی●حرفه●ای●ت ــای●تولی ــی●محتواه ــتر●و●بازاریاب ــب●بیش مخاط

دنبال●کننده●هــا●بیشــتر●خواهــد●بــود.●مدیریــت●محتــوا●و●نحــوه●بازاریابــی●رســانه●های●

اجتماعــی●یــک●تخصــص●اســت●●کــه●خبرگــزاری●بایــد●آن●را●جــدی●بگیــرد.●همچنیــن●خبرگــزاری●

ــد:● ــته●باش ــت●نامه●داش ــد●دو●سیاس بای

الــف(●دســتورالعمل●نحــوۀ●فعالیــت●کارکنــان●)اعــم●از●خبرنــگار،●برنامه●ســاز،●مجــری●و...(●

ــی ــانه●های●اجتماع در●رس

ب(●دســتورالعمل●نحــوۀ●حضــور●واحدهــا●)شــبکه●ها●و●بخش●هــای●مختلــف●ســازمان(●و●

ــی. ــانه●های●اجتماع ــا●در●رس برنامه●ه

2ـ ساختار چابک برای خبرگزاری

بــا●توجــه●بــه●ســرعت●تحــوالت●و●پویایی●هــای●فنــاوری●رســانه●ای،●دگرگونی●هــای●مــداوم●

انتظــارات●و●شــیوه●های●مصــرف●رســانه●ای●اعضــای●جامعــه،●و●نیــاز●بــه●پاســخگویی●ســریع●و●

انعطاف●پذیــری●درمقابــل●رویدادهــا،●ســازمان●های●رســانه●ای●بــا●ســاختار●ســنتی●بــه●ســختی●
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ــال● ــل●حضــور●فع ــی●از●دالی ــا●باشــند.●یک ــن●تحــوالت●و●پویایی●ه ــد●پاســخگوی●ای می●توانن

در●فضــای●مجــازی،●ضــرورت●انطبــاق●بــا●پارادایــم●شــبکه●ای●اســت.●یکــی●از●لــوازم●مدیریــت●

دیجیتالــی●شــدن●تطابــق●یافتــن●ســاختار●ســازمان●بــا●مالحظــات●ســازمان●های●عصــر●جامعــۀ●

شــبکه●ای●اســت.●ایــن●چیــزی●اســت●کــه●از●امــروز●باید●جــدی●گرفتــه●شــود.●فراینــد●دیجیتالی●

شــدن●و●الزامــات●ســاختاری●آن●در●ابعــاد●مختلــف●بایــد●در●برنامه●ریزی●هــای●معاونــت●جــدی●

لحــاظ●شــوند.●

3ـ توجه به سیستم های پاداش و انگیزه بخشی به خبرنگاران  

برخــالف●ســازمان●های●صنعتــی●کــه●تولیــد●انبــوه●مبتنــی●بــر●فنــاوری●ســاده●و●خــط●تولیــد●

یکنواخــت●دارنــد●و●مدیریــت●مهمتریــن●عامــل●رشــد●ســازمان●هســت،●ســازمان●های●رســانه●ای●

میانه●محورنــد،●یعنــی●اهمیــت●محــوری●را●بدنــۀ●ســازمان●دارنــد.●طبیعتــا●در●خبرگــزاری●هــم●

ــر●و●ســردبیران●اســت.●از● ــگاران●و●دبیــران●خب ــر●عهــده●خالقیــت●و●مهــارت●خبرن ــی●ب ــار●اصل ب

ــه● ــا●ب ــت.●بن ــم●اس ــیار●مه ــا●بس ــدن●آنه ــگاران●و●چندمهارته●ش ــازی●خبرن ــن●رو●توانمندس ای

ــۀ●مشــوق●ها،● ــا●ارائ ــری●ب ــه●یادگی ــان●ب ــب●کارکن ــی●همچــون●ترغی ــرگان،●روش●های ــه●خب گفت

تشــویق●بابــت●تولیــد●قالب●هــای●خبــری●نوآورانــه●و●اثرگــذار●موجــب●ارتقــای●انگیــزه●کارکنــان●

بــرای●یادگیــری●و●بهبــود●عملکــرد●خواهــد●شــد.●

4ـ برنامه ریزی برای ارتقای اعتماد سیاسی

ارتقــای●اعتمــاد●سیاســی●بــه●مؤلفه●هــای●گوناگونــی●چــون●میــزان●رفــاه●و●رضایــت●

ــردم،● ــت●و●م ــه●دول ــی،●رابط ــارکت●مدن ــش●مش ــی،●افزای ــرمایه●اجتماع ــردم،●س ــی●م از●زندگ

ــد.● ــمار●می●رون ــه●ش ــا●ب ــن●مؤلفه●ه ــی●از●ای ــانه●ها●یک ــتگی●دارد●و●رس ــخ●گویی●و...●بس پاس

ــه●طــور●مســتمر،●شناســایی● ــا●ایــن●توضیــح،●پیشــنهاد●می●شــود●خبرگــزاری●صداوســیما●ب ب

ــا●ایــن●مــوارد●را●رصــد●کنــد.● نیازهــا●و●حساســیت●های●خبــری●و●تغییــر●و●تحــوالت●مرتبــط●ب

عــالوه●بــر●شــیوه●های●مرســوم●افکارســنجی،●شــیوه●های●نــو●بــرای●داده●کاوی●می●توانــد●

ــری● ــا●و●حساســیت●های●خب ــا●نیازه ــار●را●متناســب●ب ــا●اخب ــد●ت ــه●سیاســتگذاران●کمــک●کن ب

ــرای● ــد●ب ــیما●بای ــزاری●صداوس ــد.●خبرگ ــه●کنن ــا●ارائ ــه●مصلحت●ه ــا●مالحظ ــهروندان●و●ب ش

حرکــت●درراســتای●ارتقــای●اعتمــاد●سیاســی●تــالش●کنــد●و●ایفــای●ایــن●نقــش●بــه●خبرگــزاری●

صداوســیما●امــکان●می●دهــد●بــا●طــرح●مســائل●مــردم●و●صــدای●آنــان●بــودن،●عــالوه●بــر●ایجــاد●
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زمینه●هــای●درک●متقابــل●بیــن●دو●طــرف،●بــه●مشــارکت●مــردم●و●مســئولین●در●پیگیــری●و●حــل●

مســائل●کمــک●کنــد.●همچنیــن●بایــد●بــر●ایــن●مهــم●تأکیــد●کــرد●کــه●رفتــار●و●نحــوه●مواجهــه●

مســئوالن●مهمتریــن●عامــل●تأثیرگــذار●بــر●امــکان●ایفــای●نقــش●رســانه●ها●اســت.●در●واقــع●

ــد● ــه●رســانه●ها●می●توانن ــی●برســد●ک ــن●تفاهــم●جمع ــه●ای ــد●ب ــام●سیاســی●بای ــه●نظ مجموع

بــا●اســتقالل●حرفــه●ای●خــود●بــه●اعتمــاد●سیاســی●کمــک●کننــد●و●کمــک●بــه●ارتقــای●اعتمــاد●

سیاســی●الزامــات●رســانه●ای●دارد●کــه●سیاســتمداران●و●مســئوالن●بایــد●بــه●آنهــا●تــن●دهنــد.●

ــل●باشــند●و● ــرای●آن،●موجودیــت●مســتقل●قائ ــه●ب ــن●اســت●ک ــوارد●ای ــن●م یکــی●از●مهمتری

ــد.● ــود●ندانن ــوی●خ ــون●و●بلندگ ــانه●ها●را●تریب رس

5- توجه به مخاطب برای ارتقای برند صداوسیما 

توجــه●بــه●مخاطــب●بــرای●ارتقــای●برنــد●مهــم●اســت●و●یکــی●از●قابلیت●هایــی●کــه●هــوش●

ــرار●داده●اســت،● ــری●ق ــدگان●رســانه●های●خب ــار●سیاســتگذاران●و●تولیدکنن ــی●در●اختی مصنوع

شــناخت●افــکار●و●نیــاز●مخاطــب●اســت.●اینکــه●بــرای●مخاطبــان●چــه●موضوعــی●در●اولویــت●

ــار● ــی●اعتب ــا●حت ــود،●ی ــه●ش ــت●پرداخت ــه●آن●اولوی ــه●ب ــل●دارد●چگون ــرار●دارد●و●تمای اول●ق

ــت.● ــزان●اس ــه●می ــه●چ ــب●ب ــرای●مخاط ــق●ب ــور●دقی ــه●ط ــری●ب ــانۀ●خب ــک●رس ــت●ی و●مرجعی

خبرگــزاری●صداوســیما●می●توانــد●بــا●اســتفاده●از●ایــن●ظرفیــت،●متناســب●بــا●نیــاز●و●ذائقــۀ●

مخاطبــان●خــود،●روایت●هــا،●آیتم●هــا●و●برنامه●هــای●متنــوع●خبــری●مخاطب●محــور●را●در●

دســتور●کار●قــرار●دهــد.●لــذا،●ایــن●موضــوع●بــه●عنــوان●یــک●اولویــت●بــرای●حفــظ●مخاطــب●

ــی●از● ــع●یک ــرد.●در●واق ــرار●گی ــتور●کار●ق ــد●در●دس ــری●بای ــانه●خب ــر●رس ــت●ه ــظ●مرجعی و●حف

اقداماتــی●کــه●می●توانــد●رســانۀ●ملــی●را●در●حفــظ●و●ارتقــای●جایــگاه●رســانه●ای●خــود●کمــک●

کنــد،●نظــارت●و●ارزیابــی●مســتمر●بــر●تولیــدات●خبــری●و●گرفتــن●بازخــورد●نســبت●بــه●آنهــا●از●

مخاطبــان●و●اثرگــذاری●تولیــدات●خبــری●در●حــل●مســئله●و●پاســخ●بــه●ابهامــات●و●ســؤاالت●

آنــان●اســت.●در●ایــن●راســتا،●خبرگــزاری●صداوســیما●بایــد●آرایــش●رســانه●ای●خــود●را●بــا●تدوین●

ــص●و● ــانی●متخص ــروی●انس ــدی●از●نی ــار●بهره●من ــدت●در●کن ــدت●و●بلندم ــای●میان●م برنامه●ه

کارآمــد●متناســب●بــا●نیــاز●مخاطــب●امــروز●و●رقابــت●مؤثــر●در●فضــای●نویــن●رســانه●ای●امــروز●

طراحــی●و●اجــرا●کنــد.●

البتــه●بایــد●توجــه●داشــت●کــه●راهکارهــای●ویــژۀ●ارتقــای●برنــد●مســتلزم●پژوهــش●اســت.●

ایــن●مهــم●نیــاز●بــه●شــناخت●دقیــق●مؤلفه●هــا●و●پیشــران●های●محیطــی●)درونــی●و●بیرونــی(●
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ــان●اســت.●براســاس●تحلیــل●ســاختاری● ــف●مخاطب ــز●شــناخت●دقیــق●طیف●هــای●مختل و●نی

انجــام●شــده،●برنــد●صداوســیما●جــزء●عوامــل●هــدف●بــه●شــمار●مــی●رود●و●لــذا●بیــش●از●آن●که●

تأثیرگــذار●باشــد،●تأثیرپذیــر●اســت.●عوامــل●مختلفــی●بــر●ذهنیــت●و●قضــاوت●مــردم●از●برنــد●

صداوســیما●تأثیــر●می●گــذارد●کــه●خــود●می●توانــد●موضــوع●یــک●تحقیــق●باشــد.●پیشــنهاد●

می●شــود●متغیرهــای●مؤثــر●بــر●عواملــی●کــه●در●تحلیــل●ســاختاری●بــه●عنــوان●عوامــل●هــدف●

شناســایی●شــده●اند-●به●ویــژه●برنــد●صداوســیما-●مــورد●پژوهــش●قــرار●گیرنــد.



196

دوره 16
 پیاپی 44

زمستان 1401

تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر آیندۀ خبرگزاری صداوسیما در افق 5 ساله

فهرست منابع

ــت سیاســی.● ــت●سیاســی●)1400(.●ســاختار معاون ــر●معاون ــا●دفت ــاط●شــخصی●ب ارتب

ــت●سیاســی●ســازمان●صداوســیما. معاون

ــران●های● ــاختاری●پیش ــل●س ــی●)1399(.●تحلی ــدل●زاده،●مرتض ــر؛●و●ع ــی،●جعف باباجان

ــدۀ●گزارشــگری●شــرکتی●در●ایــران،●فصلنامــۀ بررســی های حســابداری و  ــر●آین ــر●ب مؤث

حسابرســی،●دورۀ●27،●شــمارۀ●4،●صــص545-523.

ــران،● ــی،●ته ــای●آینده●پژوه ــول●و●روش●ه ــی،●اص ــم●)1390(.●مبان ــی،●ابراهی حاجیان

ــام●صــادق.● دانشــگاه●ام

زتومــکا،●پیتــر●)1391(.●اعتمــاد: نظریــۀ جامعه شــناختی،●)مترجــم:●غالمرضــا●غفــاری(،●

ــیرازه. تهران:●ش

ــاب●آوری●اجتماعــی● ــی،●رضــا●)1400(.●تحلیــل●ســاختاری●ت ــاری،●کرامــت●اهلل،●کانون زی

ــۀ  ــرد●آینده●پژوهــی،●فصلنام ــا●رویک ــی●شایســتۀ●شــهری●ب ــم●روای در●چهارچــوب●حک

ــز●1400. ــمارۀ●3،●پایی ــا،●دورۀ●25،●ش ــش فض ــزی و آمای برنامه ری

ــارات● ــران،●انتش ــیما،●ته ــد صداوس ــت برن ــای هوی ــالمی،●آزاده●)1399(.●مؤلفه ه س

مرکــز●تحقیقــات●صداوســیما.

صفایی●پــور،●مســعود؛●و●شــنبه●پور●مــادون،●فرشــته●)1399(.●تحلیــل●ســاختاری●

توســعۀ●شــهری●کالنشــهر●اهــواز●بــا●رویکــرد●آینده●پژوهــی،●مطالعــات توســعۀ پایــدار 

شــهری و منطقــه ای،●دورۀ●1،●شــمارۀ●2،●شــمارۀ●پیاپــی●2،●زمســتان●1399.

ــر● ــران●های●مؤث ــایی●پیش ــارا●)1395(.●شناس ــیاوش؛●و●مســعودی،●س ــان،●س صلواتی

ــم،● ــال●هفده ــات،●س ــگ- ارتباط ــات فرهن ــران،●مطالع ــا●در●ای ــدۀ●خبرگزاری●ه ــر●آین ب

ــمارۀ●34. ــتان●1395.●ش تابس

●.)1400( فریبــا● محمدیــان،● و● زهــرا؛● رمضانــی،● نوبخــت● بصیــر؛● عبدالصالحــی،●

آینده●پژوهــی●مشــارکت●در●ورزش●همگانــی●بــا●رویکــرد●تحلیــل●ســاختاری،●فصلنامــۀ 

ــار●1400. ــی●25،●به ــمارۀ●1،●پیاپ ــم،●ش ــال●ده ــعۀ ورزش،●س ــت و توس مدیری

ــد●)1399(.● ــی؛●و●جهانشــاهی،●امی ــدی،●عل ــی؛●احم ــری،●عل ــی؛●جعف فاخــری،●فتحعل



197

دوره 16
 پیاپی 44

زمستان 1401

تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر آیندۀ خبرگزاری صداوسیما در افق 5 ساله

شناســایی●عوامــل●مؤثــر●بــر●آینــدۀ●خبرگــزاری●صداوســیما●در●افــق●ده●ســاله،●

رســانه های دیــداری شــنیداری،●دورۀ●14،●زمســتان●1399،●شــمارۀ●36.●

فتحــی،●محمدرضــا؛●ملکــی،●محمدحســن؛●و●مقــدم،●حســین●)1397(.●آینده●پژوهــی●

ــۀ  ــران.●فصلنام ــی●ای ــل●ریل ــل●و●نق ــت●حم ــی●در●صنع ــن●مال ــرمایه●گذاری●و●تأمی س

.97 تابســتان● ●،113 شــمارۀ● نهــم،● و● بیســت● ســال● مدیریــت،●  آینده پژوهــی 

موالیــی،●محمدمهــدی؛●و●طالبیــان،●حامــد●)1395(.●آینده●پژوهــی●مســائل●ایــران●بــا●

روش●تحلیــل●ســاختاری.●فصلنامــۀ مجلــس و راهبــرد،●ســال●بیســت●و●ســوم،●شــمارۀ●

هشــتاد●و●شــش،●تابســتان●1395.

-●Adetunji,●Jo●)2021(.●Journalism:●digital●giants●paying●for●content●
is●good●news,●but●will●it●support●local●press?

https://theconversation.com/journalism-digital-giants-paying-con-
tent-is-good-news-but-will-it-s-pport-local-press-156074.

-●Beckett,●Charlie●)2020(.●European●journalism●2030:●Next●genera-
tion●scenarios.

https://blogs.lse.ac.uk/polis/2020/10/06/european-journal-
ism-2030-next-generation-scenarios/.

-●Gutiérrez,●Estrella.● )2011(● .● The●Ethics●of●Social●Networking● for●
Journalists.● IPS●)inter●press●service(●web●site.●]online[●Available:●●
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=54277.

-Newman,●Nic●et●al.● )2019(.●Digital●news●report.●Reuters● Institute●
for● the●Study●of●Journalism.● ]online[●Available:

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/
f i les/2019-06/DNR_2019_FINAL_1.pdf.

-Newman,● Nic● )2021(.● Journalism,● media,● and● technology● trends●
and● predictions● 2021.● ]online[● Available:



198

دوره 16
 پیاپی 44

زمستان 1401

تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر آیندۀ خبرگزاری صداوسیما در افق 5 ساله

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/journalism-me-
dia-and-technology-trends-and-predictions-2021.

-Nielsen,●ramus,●Selva,●meera●)2019(.●Five●things●everybody●needs●
to●know●about●the●future●of●Journalism.●WORLD●ECONOMIC●FORUM.

https://www.weforum.org/agenda/2019/01/five-things-everybody-
needs-to-know-about-the-future-of-journalism/.

-Picard,●Robert●)2009(.●Blogs,●Tweets,●Social●Media,●and●the●News●
Business.●Retrieved●from:●

http://jclass.umd.edu/classes/jour698m/picard2_files/Content-
Server.pdf.

-Watson,●R.●)2008(.●Future●files:●The●5●trends●that●will●shape●the●
next●50●years.●Nicholas●Brealey●Publishing.


