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 چکیده

 نیا و روبرو هستند یمدام با شگفت یارسانه یهااست که سازمان یبه حد تالیجید یهایسرعت تحوالت فناور
 ازمندین ،با تحوالتروبرو شدن  یبرا ،هارسانه رانیرو مدساخته است. ازاین دهیچیپ بسیار رسانه را ،رقابت در صنعت

 مصون بمانند. یریاز غافلگ دستانهشیپ یهامیاتخاذ تصم بارو هستند تا بتوانند شیاز احتماالت پ یریداشتن تصو
 یبرا یکرد و گام نخست و اساس یزیربرنامه توانیممکن، نم یهاندهیاز آ یروشن ریتصاو ای وهایامروزه بدون سنار

 ییه شناسامقاله ب نیا در است. یدیهای کلعدم قطعیت ییشوارتز، شناسا یسیونویدر روش سنار وهایسنار فیتوص
 رییگو نمونه یبر روش پژوهش دلف هیمنظور با تک نی. به امیاخبر در افق ده ساله پرداخته ۀشبک ۀندیعوامل مؤثر بر آ

عوامل بر  نیااستفاده شد.  یحوزه بر اساس اصل اشباع نظر نینفر از خبرگان ا 93 یهدفمند، از آرا و نظرات علم
ترین از مهم یشدند که برخ یبندطبقهی فناورو  یاجتماع ی،اقتصادسیاسی،  ۀ:در چهار دست «پِست»اساس مدل 

 یوها(، الگهمهارت صداوسیما )خالق و چند یاسیخبرنگاران معاونت س ینظام آموزش تیعوامل عبارت بودند از: وضع
ان داره سازما ۀمقررات نحو ،یاسیاعتماد س زانیافته به شبکه خبر، میبودجه اختصاص زانیشهروندان، م یمصرف خبر

 ،یاسیاعتماد س زانیشبکه خبر و م تیریبودن مدیاحرفه زانیشبکه خبر. دو عامل م تیریبودن مد یاحرفه زانیو م
 شناخته شدند. یدیهای کلقطعیتعدم  منزلۀبه
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 مقدمه

اما  ؛است یقدرتمند اریبس ۀبود و هنوز هم رسان ستمیتاز قرن بکهیغالب و  ۀرسان ونیزیتلو
ران دو انیو پا یاجتماع یاهاز رشد رسانه یسیبیو ب ترزیمثل رو هایهمتعدد مؤسس یهاگزارش

سخن  «ونیزیمرگ تلو»از  تسیگ لیب یحت .اندسخن گفتهکنونی آن  به شکل ونیزیسلطه تلو
 یگسترنو دام یرشد انفجار ۀواسطبه جادشدهیا یفضا ز،یاظهارنظر غلوآم نیعمده ا لیدلگفته بود. 

 ونیزیوتل ن،یآنال دئویخصوص ظهور وهباین رشد انفجاری . بوده است یاجتماع یهارسانه یجهان
 راخبا کننده کم و درسرگرم یهادر برنامه ینزول بیش نیقرار داده است. ا یدیفشار رو به تزا ریرا ز
 محورتقاضا یوهائدیوبر  یمبتن یهاونیزیو تلو نیآنال وئدیبه سمت و یاست. روند جهان ادیز اریبس

( در سال کسیویدئو و نتفل میبر تقاضا )هالو، آمازون پر یویدئو مبتن یهاشرکت نیتراست. بزرگ
 دیتول نهیهز 3193اند. در سال کرده نهیمحتوا هز دیدالر در تول اردیلیم میو ن 91درمجموع  3191

 ,Parrot Analytics) از چهار برابر شده است شیسال ب 6دالر بود که در طول  اردیلیم میو ن 3

آمده  ترزیمؤسسه رو 3131سال  گزارشدارد. در  یدرمجموع روند کاهش ونیزی؛ اما اخبار تلو(2019
 یهاالس قاتیاست اگرچه اخبار تلویزیون همچنان منبعی مهم، معتبر و مورد اقبال است ولی تحق

است  رییدر حال تغ یبه طرز محسوس ینشان داده که فرهنگ و عادات مصرف خبر ریاخ
Newman et al. 2020:10)) .دهد که کاهش ینشان م ترزیمؤسسه رو ریاخ یهاگزارش سال

که با  گزارش نسلی نیا لیتحلبر اساس است.  یجیمحدود و تدر اریبس ونیزیتلومخاطب رسانه 
برد می و از آن لذتپرورش یافته است  ،حملو قابل یبر تقاضا، اجتماع یدیجیتال، مبتن یهاویدئو

 .بیندنمی شدهیبندهای زمانبرنامهبرای ترجیح دادن  یلیدل
 یدایشزیرا با پاست  ریو چشمگ ادیز یونیزیو محسوس در بخش اخبار تلو یجیکاهش تدر نیا

تلفن همراه اخبار در  یهایواسطه گوششوند و بهیمنتشر م ترعیاخبار سر ی،اجتماع یهارسانه
ند کیمراجعه م یاجتماع یهاگرفتن اخبار به رسانه یمخاطب برا بنابرایندست مردم هستند؛ 

(Nielson & Sambrook, 2016:5-8) .دشوار و گران  دشیکه تول یخبرنگار» دایهرم ریبه تعب
احاطه  میکنیکه تنفس م ییما را همچون هوا ی(اجتماع یهاپلتفرم گریو د تریبا توئ) امروزهبود 

خبار ا افتیدر یبرا یندارد که کس یلزوم گرید بنابراین، اساساً(؛ Hermida, 2010) «کرده است
و  یونیزیاست که شدت کاهش توجه به اخبار تلو یهیباشد. بد ونیزیتلو یخبر یهامنتظر بخش

نگ گسترش فره زانیازجمله می به عوامل مختلف یاجتماع یهابه گرفتن اخبار در رسانه شیگرا
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 یاهیگسترش فناور زانیو م یرسم یهااعتماد به رسانه زانیم ی،اجتماع یهااستفاده از رسانه 
 .تاسوابسته در جامعه  یارتباط دیجد

و  ییایکشور آس 7و  کایکشور در قاره آمر 6 ،ییکشور اروپا 33که  ترزیرو 3191گزارش  در
 انیجر یهاو رسانه یاجتماع یهارسانه نیب یاسهیمقا گریاند دشده یبررس ییقایکشور آفر کی

ته فرض دانس شیعنوان روند پبه ونیزیخورد چراکه کاهش مخاطب خبر تلویبه چشم نم یاصل
کسب درآمد از  یبرا یخبر یهاسازمان یهاشده است و گزارش به مسائل روز همچون چالش

 یهاندر سازما تالیجیوکار دکسب یهامربوط به مدل یهاچالش ،یمجاز یارائه اخبار در فضا
 یرسموردبر سألهکرده است و م رییتغ یارسانه ستمیپرداخته شده است. درواقع اکوس یارسانه
 یشده است که اگرچه هنوز برندها حیگزارش تصر نیهاست. در احاکم بر رسانه دیجد یفضا
ت پخش برودکس علتبه  گاهیجا نیاما ا ؛هستند گاهیجا یان داراانیس ،یسیبیمثل ب یخبر

است  یخبر یهاسازمان نیا تالیجید یهافرمت دلیل بلکه به ،ستین یخبر یهابخش
(Newman et al. 2019:56-59). 

 جیولی نتا رودیهمچنان منبع مهم و پراستفاده به شمار م یاگرچه هنوز اخبار تلویزیون بنابراین،
نسبت به این کاهش مخاطب واکنش  یارسانه یهااز آن است که اگر سازمان یحاک قاتیتحق

رف سبد مصشان در سهم تیوضع ینکنند و برا یخبر را بررس ندهیآ یوهاینشان ندهند و سنار
ت نکنند، با مشکال یزیررو برنامهشیو ممکن پ یاحتمال یوهایمخاطبان بر اساس سنار یخبر
 خواهند بود. روبرو یجد

ها با سازمان نیاز منظر بازار و محصول باعث شده ا یارسانه یهاسازمان یهایدگیچیپ
ترین از مهم یکیرو به شیپ یهاامکان ینیبشیرو پ، ازاینبرخورد کرده باشند یشتریب یهاچالش

 ,Puppis) شده است لیتبد یارسانه یهاو توسعه در سازمان قیواحد تحق یهاتیفعال

2019:44.) 
. در است یجد یدر آستانه تحوالت زیدر کشور ما ن یامختصات رسانه ،یتحوالت جهان پیرو

ان مخاطب یآنها بر مصرف خبر ریثأو ت میهست یو اجتماع دیجد یهاشاهد گسترش رسانه رانیا
ه است ک روبرو یجد داتیبا تهد یونیزیمختصات در حال ظهور، خبر تلو نیا درمحسوس است. 

از  یتسال آ ده یشبکه خبر با در دست داشتن احتماالت متعدد در افق زمان رانیمد کندایجاب می
شانگرها، و نعالئم احتماالت و شناخت  نیاز ا ینشوند و با شناخت کاف ریرو غافلگشیتحوالت پ

 احتماالت اتخاذ کنند.این با  روبرو یبرا یاستانهدشیپ ماتیتصم
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اتخاذ  ییتوانا توانیرا م ینگرندهیاست. آ ندهآیکشف فعاالنه احتماالت  یپژوهندهیآ یهدف اصل
که  یشوند. کسان یابیخوب ارز زیکه در بلندمدت ن یدانست که نه تنها در زمان فعل ییهامیتصم

د و کنن یابیو ارز ناسنداز احتماالت را بش یعیوس فیتوانند طیدارند، م یخوب نگریندهیآ
 ش،یانجام دهند )کورن ست،یانتخاب در طول زمان چ نیبهتر کهنیدرباره ا ارانهیهش ییهاقضاوت
های عدم قطعیت ییناسای، شپژوهندهیآ. بر این اساس هدف این پژوهش با رویکرد (351: 9311

اصلی  این پژوهش با این سؤالالمللی خبر در افق ده ساله است. کلیدی مؤثر بر آینده شبکه بین
ر افق ده خبر دی المللنیشبکه ب ندهیمؤثر بر آ های کلیدیعدم قطعیت»شود که وارد موضوع می

له شود از جممیهای جانبی دیگری مطرح و با محوریت این سؤال اساسی پرسش« ؟اندکدم ساله
مؤثر  شرانیپ یروهایترین نمهماجتماعی و فرهنگی  ی، اقتصادی، سیاسی،در حوزه فناور کهنیا

ر در و چه عوامل کلیدی بر آینده شبکه خب اند؟خبر در افق ده ساله کدمی المللنیشبکه بآینده بر 
 افق ده سال اثرگذارند؟

 

 پیشینه پژوهش

مؤثر بر خبر  یهاشرانیروندها و پ لیتحل»با عنوان  ی( در پژوهش9317) یو نصراله یالبرز
خبره را در  33 یبا استفاده از روش دلفی در سه مرحله، نظرها «ندهیسال آ پنجدر  مایصداوس

 «بریمحتوای خ راتییتغ»و  «فناوری راتییتغ»، «مخاطب تیماه راتییتغ» شرانیخصوص سه پ
مصرف خبری سیال و تقاضامحور و شخصی،  دست آمد.روند به 31احصا کردند که درنهایت 

 های چندگانه و نقش مخاطب در توزیعهوشمند شدن مخاطب، رونق گرفتن فراخبر، اتصال پلتفورم
 یبرخ یسنجپژوهش نشان داد که امکان ذائقه جینتاخبر ازجمله عوامل شناسایی شده بودند. 

و تعامل گسترده  یسنت یهامحدود نبودن مخاطب به اخبار رسانه ن،ینو یهاهویمخاطب با ش
 اترییغت ۀخبر در حوز ندهیمؤثر بر آ یدیهای کلترین عدم قطعیتمهم ،یخبر یهاکاربران با بخش

 بیشامل ضر زیخبر ن یفناور ۀحوز یدیهای کلعدم قطعیت ترینمهممخاطب هستند.  تیماه
 و روند تالیجیآنالوگ و د ریگسترده صوت و تصو ریهوشمند، سهولت تکث یهایگوش ینفوذ باال
 یرخب یمحتوا ۀشود. در حوزیم یبان خبرگر و نه دروازهعنوان واسط و تسهیلخبرنگار بهحضور 

( در ریو تفس لی)تحل گذاشتن بر آن، توجه به فراخبر حهتوان از انتشار خبر و سپس صیم زین
و  دیربازداخبار پ یرگذاریو تأث یچیکوتاه و ساندو یگرفتن خبرهارونق لیبه دل یسنت یهارسانه

 نام برد. یدیهای کلترین عدم قطعیتعنوان مهمخبر به یبانبر دروازهخور کیکل اصطالحبه
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 یمایصداوس تیحضور و فعال یوهایسنار»در پژوهش خود با عنوان  (9317) یاتیو ب انیرضا 
سؤال پرداختند که چه  نیبه ا« 9317در افق  یمجاز یدر فضا یاریمرکز چهارمحال و بخت

 یمجاز یدر فضا مایسازمان صداوس یاریوبختحضور مرکز چهارمحال یبرا یمحتمل یوهایسنار
ز است. ا یخبرگ یهابر مصاحبه و پنل یتوان متصور بود. روش پژوهش خبره محور و مبتنیم

تفاده شده سازگار اس یوهایسنار نیها و تعشرانیسنجش اثرات متقاطع پ یبرا زاردیوویافزار سنارنرم
 یراب یارسانه یها، راهبردهاسازگار است که به کمک خبره یویافزار، پنج سنارنرم یاست. خروج

 مرکز نزد مخاطبان استخراج شده است. نیا یمایصداوس گاهینقش و جا تیتقو
 لیحلبه روش ت مایسازمان صداوس ندهیمؤثر بر آ یدیعوامل کل یی( در مقاله شناسا9319) یبالل

 یمل اسیمق مؤثر در یدیعوامل کل ییشناسا یبرا ییضمن ارائه الگو کوشدیمتقابل روندها م ریتأث
تا افق  مایسازمان صداوس ندهیآ یهاممکن و محتمل در سال یوهایسنار هیته نهیزم ،یو جهان
مصاحبه با  یبیعامل است که با روش ترک 37مقاله، شامل  نیا یهارا فراهم آورد. داده 9313

 بیترک ای شیمشخص، پاال یدو مرحله، عوامل اصل دردست آمده است و به ینخبگان و روش دلف
 متقابل راتیتأث ،ییهاپرسشنامه قیمشخص و از طر یعامل و روند اصل 33 زیاند. درنهایت نشده

عنوان شده است. سرانجام شش عامل به لیها تحلداده مککیافزار مو با نرم یآورجمع هاآن
دند. با توجه ش ییسازمان دارند، شناسا ندهیرا بر آ ریتأث نیشتریکه ب شرانیو پ یدیکل یدادهایرو

که عبارتند از قانون اساسی، دوقطبی شدن، فرهنگ شش عامل  نیهر کدام از ا یبرا ج،یبه نتا
 دهنیآ طیو شرا شنهادیپ ویهجده سنارزبان، های فارسیجهانی، زیرساخت ملی، تحریم و ماهواره

به  یفافدرک ش تواندیشده است که م یسازو مدل یسازهیشب دهیچیبزرگ و پ اریسسازمان ب کی
 هد.ارائه د یزیربرنامه یحوزه برا نیا متصدیان

 یصدا در فضا ندهیآ یوهایسناربا عنوان ( 9317پور )و حسن زادهیمالموسمقاله موالیی، 
 یر فضامحتوا د تیفیک یپژوهندهیآ»کننده در کارگاه برگرفته از نظرات خبرگان مشارکت یمجاز
و خبرگان  رانیارشناسان، مدنتیجه مصاحبه با ک . این پژوهشاست(« 9313)افق سال  یمجاز

 میترس ییوهایدر قالب سناررا صدا  یهاندهیآو است  یمجاز یمختلف معاونت فضا یهابخش
چهار  خبرگان سهیرئئتیباالنس اثرات متقابل، ه لیتحل کردیاز رو یریگ. با بهرهکرده است

 ،یمحور مایصدا )شامل چهار حالت صداوس یصدا را شامل حکمران ندهیآ یاصل گرفیتوص
درآمدزا  ت)شامل دو حال یصوت ی(، اقتصاد محتوایمحورو مردم یمحورشرکت ،یمحورتیحاکم
 یفناور تیغالب )شامل دو حالت غلبه پادکست و غلبه پخش زنده( و وضع یبند(، بستهبرنهیو هز
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 سیشدند. پس از آن ماتر یی( شناسایمجاز یو غلبه ابزارها یکیزیف ی)شامل دو حالت غلبه ابزارها
آن از  لیحلت یو برا لیبا مشارکت خبرگان تکم گرفیتوص چهارحالت مربوط به  91متقابل اثرات 

ممکن  یویسنار 33 نیافزار نشان داد از بآمده از نرمدستبه جیاستفاده شد. نتا زاردیوویافزار سنارنرم
 یهاندهیعنوان آبه و،یسنار 6 نیمقاله ا نی. در ارترندیو باورپذ شتریب یسازگار یمورد دارا 6تعداد 
 شدند. یمعرف یمجاز یصدا در فضا ریباورپذ

 

 پژوهش مبانی نظری

توان ها نمیهایی در آینده که شاید محقق شود و شاید نشود و در مورد آنوضعیت :تیقطع عدم
 (.9313اظهارنظر دقیق و معینی ارائه کرد )حاجیانی و قصاع، 

 

کاری از طریق عواملی به جلو وسازمان، شخص یا کسبهر  عوامل کلیدی و نیروهای پیشران:
ها را در شود. برخی از این عوامل داخل سازمان هستند؛ مانند نیروی کار و اهداف که آنرانده می

 ای یا محیط درونیها عواملی در سطح منطقهخوانیم. این مؤلفهسناریوپردازی، عوامل کلیدی می
ها و ناکامی تصمیم یا موفقیت پیامدها و بر را مستقیمتأثیرات  بیشترین که سازمان هستند

دارند. از سوی دیگر، عواملی وجود دارند که از خارج به سازمان اعمال های سازمان فعالیت
شوند. این نیروها لزوماً در اختیار و شوند و باعث حرکت و تغییر طرح اصلی سناریوها میمی

شود. در گروه از عوامل نیروهای پیشران اطالق میکنترل سازمان نیستند. به این 
های اجتماعی، که شوارتز مبتکر آن است، نیروهای پیشران در حوزه 9GBNشناسیروش

 (. 915-911 :9316)شوارتز،  شوندمحیطی و سیاسی احصا میزیستفناورانه، اقتصادی، 
 

های اعتقادی مردم و متغییر و نظاپژوهی مطالعه و بررسی روندها، الگوهای آیندهپژوهی: آینده
)خزایی و  ای بنیادین در پی یافتن احتماالت در آینده استهای آنان را بر عهده دارد و شیوهارزش

 (.13: 9313محمودزاده، 
 

ست هستند و ممکن ا ینیبشیپ سخت قابلکه  ندهیآن دسته از عناصر آ های کلیدی:عدم قطعیت
 ,Shearer:58) داشته باشند زمان حالاقدامات انجام شده در  یینها جینتابر روی  مهمی پیامدهای

2013). 

  

 

 

1. Global Business Network 
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انداز آفرینان و هنرمندانی چون توماس چشم نیچنهمگرایی به پیامبران قدیمی و تاریخ آینده 
های گرایی به دههی آینده. در شکل کنونی، سابقهگرددیبرم 3و ادوارد بالمی 3، فرانسیس بیکن9مور

و هرمن  5، روبرت یونگ3افرادی مانند برتراند دو ژوونل کهیهنگامگردد، برمی 9151و  9131
ه توسط ک هایی برای پرداختن به آینده، تدوین کردند. مکتب اروپاییشناسی و دیدگاه، روش6کان

 و دبیرخانۀ 7ی کپنهاگی مطالعات آیندهی مانند مؤسسهمؤسساتژوونل و یونگ و بعدتر توسط 
های آمریکایی، آمریکایی، توسعه یافت، در مقایسه با نمونه 1( سوئدهی )مطالعات آیندهپژوندهیآ

مکن و مطلوب های می بود. تمرکز این مطالعات بیشتر بر آیندهمشخطتر و بیشتر مبتنی بر کیفی
، چند مؤسسه و سازمان تأسیس شدند که 9171ی های محتمل. در دوران طالیی دههبود تا آینده

 (.931 :9311و باند هولد،  ندگرنی)لها( را ترویج دادند پژوهی )مطالعات آیندهآینده
در مطالعه و پژوهش شکل گرفته است:  یاصل میپارادا ایدو شاخه  ،پژوهیندهیروند توسعه آ در

موجود سازمان و  تیوضع یاست که در آن، با بررس یکردیرو ،ینبیشی. پنگاریندهیو آی نیبشیپ
 توانیم ،یخط داریپا طی. در محشودیم میترس ندهیاز آ یرتصوی ها،فرصت ای هاتیامکانات، قابل

 یا یابیبرون ون،یرگرس یمانند منحن ،ینبیشیپ ییابتدا ابزارهای و هااز روش یرگیبهره با
که  ییهاطیدر مح یکرد. ول ینبیشیرا پ ندهآی دلفی، و زمانی هایسری روندها، وتحلیلتجزیه

یم تأثیر مانبر کارکرد ساز ایدهیچیاست و عوامل متعدد و پ ادیز یدیکل یرهایدامنه نوسانات متغ
 و ها، به دلیل افزایش پیچیدگیسواینبه  9171رو، از دهه چنین امری میسر نیست. ازاین گذارند،

 میپارادا سویبه ندهآی درباره هاحاکم بر مطالعات و پژوهش یفکر یدر محیط، الگوها ناناطمی نبود
محتمل  ندهیبه وجود چند آ نگاریندهی(. آ93: 9313 زاده،یجهت داده است )عال رییتغ ینگارندهیآ

منظر،  نیاز ا داند.یشده، محتمل م یزریرا با اقدامات برنامه ندهیدادن آ رییباور دارد و امکان تغ
 یاست که آرزوها ایندهی. بلکه کمک به ساخت آستیصرف ن ینبیشیپ نده،یهدف از مطالعه آ

شانس  شتریهر چه ب شیافزا یبهتر برا هایمیتصم اتخاذرا برآورده سازد و به  یانسان عاجتما
و عدم  هایدگیچیپترین دالیل توجه به آینده، یکی از مهممطلوب، کمک کند.  ندهیبه آ دنیرس

 

 

1. Thomas More 
2. Francis Bacon 

3. Wdward Bellamy 

4. Bertrand de Jouvenel 

5. Robert Jungk 

6. Herman Jahn 

7. Copenhagen Institute 

8. Swedish Secretariat for Future Studies 
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ی ناگزیر از توجه روزافزون صورتبهها اخیر، صنایع و سازمان در چند دههاطمینان محیطی است. 
ترین بخش محیطی ، بازار مهمنیازاشیپاند. تا های خود بودهبه متغیرهای محیطی در برنامه

رو دارند و ازاین ریتأثها اما اکنون عوامل متنوعی بر عملکرد سازمان؛ ریزی بوددر برنامه موردتوجه
ر حال د سرعتبهلحاظ شوند. از سوی دیگر، شدت تغییرات در محیط  بلندمدتهای برنامه باید در

شناخت » منظوربهها، نامطمئن و پیچیده شده است. با تالش افزایش است. محیط بیشتر سازمان
توان با این عدم اطمینان و پیچیدگی مقابله کرد )میرشاه می« عنوان فرآیندی مستمرمحیط به
 هایواسطه سرعت تحوالت فناوری(. شاید به جرأت بتوان گفت به33: 9311زاده، نظریوالیتی، 

در جهت  یطیمح یهاتیاز قابل یریگبهرهای های رسانهدیجیتال، این مهم در صنعت و سازمان
رو، توجه به عوامل محیطی مؤثر بر آینده ازایناست. بسیار حیاتی  یارسانه یهاحل مسائل سازمان

 شده است.مطرح  یمساله جد کیعنوان ای بههای رسانهسازمان ندهیاحتماالت آ ییشناساو 
های محیطی فکر کردن در مورد احتماالت ها جهت مقابله با این پیچیدگیراهکار امروز سازمان

 Van Den Bulck)است آینده است و تصور این احتماالت مختلف و توصیف آنها در قالب سناریو 

et al, 2019: 78). 

و سایر همکاران  9گیری دنیای امروز را شاید بتوان به تالش هرمان کانرواج سناریو در تصمیم
پژوهی ایالت کالیفرنیا نسبت داد. کان، فیزیکدانی بود که بعدها به آینده 3اندیشه رند در سانتامونیکا

های ، اندیشه رند در خدمت ارتش آمریکا بود. کان و همکارانش، داستان9151 گرایید. در دهه
های آنها به ریزان ارتش آمریکا با تکیه بر داستانحال مهمی را نوشتند. برنامهتخیلی زیاد و درعین

 اندیشیدند. ارتش باید برای مقابله با هر نوعهایی که حتی ساخته نشده بود میترین سالحمخوف
و همکاران معتقدند که سناریوها  3روتمنز(. 17: 9311بود )کورنیش، یط غیرمترقبه آماده میشرا

وسیله ا بههمبتنی برکهن الگوها هستند. این توصیف وهایی از تصاویر جایگزین آینده توصیف
اساس گذشته، حال و توسعه آینده  آیند که برهایی به وجود میهای ذهنی یا مدلنقشه
ردازند پبینی دقیق نتایج آینده نمیها به پیشسناریو کنند.های متفاوتی را منعکس میاندازچشم

 اگرچه معیار دقیقی. دهندهای ممکن برای آینده را مورد توجه قرار میبلکه فراهم آوردن جایگزین
و  قها براساس پرسش تحقیترین تعداد سناریو وجود ندارد اما محدوده تعداد سناریودرباره مطلوب

 .(Pillkahn, 2008: 201) است 91و کمتر از  3هدف پروژه بیشتر از 
 

 

 

1. Herman Kahn 

2. Santa Monica 

3. Rotmans 
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 انواع آینده 

نگاه انسان به آینده در چهار سطح قابل تبیین است یا به بیان  نظران آینده،ز منظر برخی از صاحبا
 :تمایز استدیگر چهار نوع آینده قابل

ا ر گنجد و عقل انسان امکان وقوع آنکه در مخیله انسان می هر آینده فرضیهای ممکن: آینده
ن آینده، ای تواند در آینده محقق شود.های ممکن است که میکند؛ شامل تمامی وضعیتتصدیق می

فراتر از دانش و علم گرفته است و  اش در نظرکه انسان برای آینده اویر استای از تصمجموعه
ده تواند در آینیا بد، محتمل یا بعید، می از خوب دیگر، هر چیزی اعمعبارتبشر امروزی است. به

 .ممکن رخ دهد

ارد د بر اساس دانش فعلی بشر امکان ظهور آنها در آینده وجود ی کههایآینده های باورپذیر:آینده
های دارند. آینده های متناقض با اصول و دانش فعلی بشر، بر این اصول انطباقو برخالف آینده

بیشتری دارند و احتمال تحقق  های ممکن، امکان وقوعآینده ای اززیرمجموعهعنوان بهباورپذیر 
، یگردعبارتبهبه رشد علم و فناوری مقدور و میسر است.  آنها با دانش امروزی انسان و یا روند رو

 تر است.شود که باورپذیرتر و در دسترسگفته می به بخشی از آینده ممکن
کردنی های باوریابند؛ زیرمجموعه آیندهتحقق می احتمال زیادبهکه  هاییآینده: های محتملآینده

پژوه دهآین زمانی مورد نظر، احتمال وقوع دارد. وظیفه شود که در افقای گفته میهستند. به آینده
. بر است ندهاز آی گونههمینشود، شناسایی بینی نامیده میپیش اکتشافی و یا آنچه در زبان معمول

 متکی است. روندهای کنونی در آینده استمرار
طلوب کنیم. آینده مای است که به واقعیت پیوستن آن را آرزو مییندهآهای مرجح یا مطلوب: آینده

شمار ترین رویداد آینده بهترین و مرجحعبارت دیگر، آنچه مطلوببه. انداز استچشممعادل گاهی 
اند. همطلوب از نوع برانگیزانند هایآیندهی هستند، های دیگر که دانش شناختآینده رود. برخالفمی
 (.37: 9319خاشعی، گرا )گرا هستند تا عینها بیشتر ذهنآینده این
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 . انواع آینده9شکل 

 
 به شیوه شوارتز سناریوپردازی

 تفکر بر مبتنی که آن است شناسیروش مدرن، پژوهیآینده کلیدی هایاز ویژگی یکی
 حالنیدرع و است داده توسعه را خود ویژه هایشناسیروش پژوهیآینده. ای استرشتهمیان
 یاز فرایندها یکی .بگیرد بهره نیز علمی هایرشته دیگر در متداول هایشناسیروش از کوشدمی

وکار بکس جهانی شبکه در همکاران و شوارتز پیتر که ای استپرکاربرد در سناریوپردازی، شیوه
(GBN )بهره گرفته شده است. شوارتز فرایند  شیوهد؛ و در پژوهش حاضر نیز این انطراحی کرده

که در این پژوهش گام ارائه کرده است  1و در  راحیمبنای رهیافت شهودی ط تدوین سناریو را بر
 چهار گام نخست آن انجام شده است.

 

 یهاصمیمت ایموضوع پروژه  فیگام، درواقع تعر نیا در؛ یاصل میتصم ایموضوع  ییشناسا اول: گام
ضای گام مصاحبه با اع نیشود. در ادارد، مطرح می یبلندمدت راتیاز پروژه که تأث یسازمان دییکل

 صورت یموضوعات اصل ایها ساختن تصمیم ترو روشن صیسازمان برای تشخ سازمیتصم
 .ردیپذیم
 

به محیط موضعی یا  مربوطحلیل اطالعات محیط درونی و شناسایی عوامل کلیدی ت دوم: گام
 نیشتریکه ب یاز عوامل یمشخص شد فهرست یاصل هایمیتصم ایسطح خرد بعدازآنکه موضوع 

 تیر موفقعوامل ب نی. اشودیم هیشده دارند، تهشناخته هایمیتصم امدهاییرا در پ میمستق راتیتأث
موضوع  ای میاز تصم یلیگام عمدتاً فهم تحل نیتأثیرگذار هستند. هدف از ا مات،یآن تصم یامناک ای

 پروژه است.
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 فهرست روندهای هیته راتییتغ هایشرانیو پ یطیمح دییکل روهایین ییشناسا سوم: گام 
 نیشده در گام قبل تأثیرگذار هستند. اشناخته دییکالن که بر عوامل کل طیدر مح کنندهتیهدا

دها و رون نی. اکنندیآنها را مشخص م تیو وضع دهیشکل بخش دییدرواقع به عوامل کل روهاین
 یطیمحستیو ز یاقتصادی، فنّاور ،یاسیس ،یروندهای اجتماع توانندیم راتییتغ شرانیپ روهایین

ستن اینکه همراه هستند. دان اریبس تیبا عدم قطع یروندها نسبتاً مشخص و بعضازاین یباشند. بعض
مچنان بینی و هپیشغیرقابل ییزهایو چه چ استاجتناب از روندها، ضروری و غیرقابل ییزهایچه چ

است  ازیمعمول به پژوهش و مطالعه ن طورگام به نیاست. در ا دیمف اریموضوع انتخاب هستند، بس
دها رون ردهندهییغیرقطعی و تغ دادهاییو رو یبه دنبال روندهای اصل وهایو الزم است طراح سنار

 .باشد
 هانآ تیو عدم قطع تیپیشران براساس دو عامل اهم روهاینی بندیو طبقه لیتحل چهارم: گام
 جه، در: نخستاست اریبراساس دو مع شرانیو روندهای پ دیکلی عوامل بندیبعدی طبقهگام 
م، درجه دو و شده است ییکه در گام اول شناسا یاصل میتصم ایدر موضوع  تیبرای موفق تیاهم

 یاملسه ع ایدو  ییگام، شناسا نیدر ا اصلی نکته. روندها و عوامل آن یکنندهاحاطه تیعدم قطع
 (.399-396: 9316همراه باشند )شوارتز،  تیعدم قطع نیشتریبوده و با ب نتریتیاست که با اهم

این مقاله که درواقع مستخرج از فاز اول پژوهش پیرامون سناریوهای آینده شبکه خبر در افق 
 ه است به همین چهار مرحله اختصاص دارد.ده سال

 

 نیروهای پیشران و عوامل کلیدی

 سازمان داخل عوامل این از برخی. شودمی رانده جلو به عواملی توسط کاریویا کسب هر سازمان
 لیدی،ک عوامل. خوانیممی کلیدی عوامل سناریوپردازی، در را عوامل این. کار نیروی مانند هستند
را در  میمستق راتیتأث نیشتربی که هستند سازمان درونی محیط یا ایمنطقه سطح در عواملی

 جودو عواملی دیگر سوی از. دارند سازمان هایو فعالیت هامیتصم یناکام ای تیو موفق امدهایپ
. شوندیم سناریوها اصلی طرح تغییر و حرکت باعث و شوندمی تحمیل سازمان به خارج از که دارند

 یرتعاب چگونه دهندمی نشان سناریوها. شوداطالق می نپیشرا نیروهای عوامل، از گروه این به
 شناسیوشر در شوند. منتهی متفاوتی ممکن هایآینده به است ممکن پیشران نیروهای از مختلفی
GBN اقتصادی، فناورانه، اجتماعی، هایست نیروهای پیشران در حوزها که شوارتز مبتکر آن 
 (.915-911: 9316 شوارتز،) شوندمی حصاا سیاسی محیطی،زیست



 های دیداری و شنیداریرسانهفصلنامه علمی  ❖ 11

❖ 
وره

د
 

93
ره

ما
 ش

،
 3 

ی
یاپ

 )پ
،

36) ،
ان

ست
زم

 
93

11
 

 9«پِست»مدل 

مند را امکان تفکر و تحلیل نظام موضوعات و روندها یبندطبقه از طریق هامدل و هاچارچوب
 ،یاسیس ،یاقتصاد هیاول حروف از که است، چارچوب پست هاچارچوب نیا ازجملهکنند. فراهم می

در این پژوهش از این چارچوب . است حوزه چهار نیا بر یمبتن و شدهتشکیل فناورانه و یاجتماع
شده برای تحلیل نیروها ابزاری بسیار شناخته .(939 :9311 ش،نیکوراستفاده شده است )

بندی کلیدی برای اطمینان از این مطلب است که از هیچ عاملی ساختاردهی به تفکر و نوعی دسته
نیروها روشی منطقی و اثربخش برای آغاز کار است. در حقیقت، نوعی غافل نخواهید شد. تحلیل 

 (911: 9313)چرماک،  بندی عمومی برای کاربست آن در شناخت محیط بیرونی است.دسته
 

 (2IRINN) رانیا یاسالم یجمهور خبر شبکه

 یمایصداوس مجموعه در که است رانیا کشور یدولت یونیزیتلو یهاشبکه از یکی خبر شبکه
 هب جهان مشهور یخبر یهاشبکه سبک به شبکه نیا. شودیم تیریمد رانیا یاسالم یجمهور
 .پردازدیم خبر لیتحل یهابرنامه و مشروح و کوتاه اخبار پخش

. کرد کار به آغاز 9371 آذر 3 در ماهکی از پس و یشیآزما صورتبه 9371 آبان 3شبکه خبر 
 رییتغ با 9313 سال در. بود زادهیزابل ریاردش عهده بر 9313تا  9313از سال  خبر شبکه تیریمد
 منصوب و انتخاب خبر شبکه دیجد استیر عنوانبه یبوال عبدالرضا صداوسیما، سازمان تیریمد
زیر نظر  شبکهاین . است کرده آغاز را خود یروزشبانه پخش 9313 تابستان در خبر شبکه. شد

ن پیشی خبر یمرکز واحد از اما شودیم اداره رانیا یاسالم یجمهور صداوسیمای یاسیس معاونت
های رادیویی که به خبرگزاری صداوسیما تغییر نامه یافته مجزاست و مستقل از اخبار دیگر شبکه

کند. شبکه خبر در تهران و چند شهرستان خبرنگار دارد اما تصاویر و و تلویزیونی عمل می
ر کند. دها و خارج از کشور را پخش میشهرستانهای خبرنگاران خبرگزاری صداوسیما در گزارش

شرایط خاص و رویدادهای مهم، شبکه خبر خبرنگاران خود را به مناطق مختلف کشور یا همراه 
کند. شبکه خبر شبکه رویدادهای سریع است و در های دولتی به خارج از کشور اعزام میهیئت

کشور در دست دارد. حوادثی چون فروریختن های طبیعی مرجعیت خبری را در شرایطی مانند بحران
و زمین لرزه  9311های جنوب غربی کشور در ساختمان پالسکو، کودتای ترکیه، سیل در استان

 طور گسترده و جامع پوشش داد.کرمانشاه ازجمله رویدادهایی است که شبکه خبر به
 

 

 

1. Pest Analysis (Political, Economic, Social And Technological) 

2. Islamic Republic Of Iran News Network 
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 روش پژوهش 

 و هاوشر عتیطب: کندیم متفاوت گریکدی از را آنها ینگارندهیآ یهاروش یژگیو دو پوپر نگاه از
 در اساس نیا بر. آنهاست بودن یفیکی یا کم ها،روش عتیطب از پوپر منظور. هاروش یهاتیقابل

 پوپر یاصل یمبنا اما؛ دارد وجود ریسا و یکم-مهین ،یکم ،یفیک یهاروش دسته سه پوپر یالگو
(. در این پژوهش 9313)موالیی،  است هاروش نیا یهاتیقابل نده،یآ یهاروش یدهسازمان در

های پویش کارگیری روشبا به گریدعبارتبهایم. بهره گرفتهبا توجه به هدف تحقیق از روش دلفی 
در  های پیش رو راایم تا بر اساس آرای خبرگان عوامل کلیدی و پیشرانو مرور منابع تالش کرده

 تریندیمییکی از ق دلفی س روش دلفی را انتخاب کردیم.افق ده ساله شناسایی کنیم. بر این اسا
 اساس بر آینده، بینیپیش برای تکرارشونده و مندنظام روش این. است پژوهیآینده هایروش

 .کندمی عمل خبرگان و کارشناسان از گروهی( نظرات) مستقل هایورودی
 

 روش دلفی

در  جودمو دانش بندیطبقه و آوریجمع برای ساختاریافته فرایندی: است آمده روش این تعریف در
 بازخورد و افراد این بین در ییهانزد گروهی از کارشناسان و خبرگان که از طریق توزیع پرسشنامه

 متخصص نظرات بین نظراتفاق به روش این. گیردمی صورت دریافتی نظرات و هاپاسخشده کنترل
مورد  در رشناسانکا گروه عقاید بندیجمع روش این هدف(. 311: 9319 حاجیانی،) دارد تکیه خبره

اتفاق نظر بر اساس دانش ضمنی خبرگان است. گرچه وقایع مورد نظر در آینده و رسیدن به
 همگرایی ایمبن بر آینده بینیپیش پژوهی،آینده عرصه این در روش این کاربرد ترینشدهشناخته

: 9319 انی،حاجی) شودنمی محدود حوزه این به روش این کاربرد اما است متخصصان یهاشهیاند
 این ایکارکرده دیگر از بغرنج مسائل مورد در گیریحل مسائل پیچیده و کمک به تصمیم .(319

 دبازخور. است کنندگانشرکت انتخاب دلفی، مطالعه یک موفقیت رمز رود.می شمار به روش
مار اصل در مطالعات دلفی به ش سه کنندگانشرکت گمنامیشبه یا گمنامی و تکرار ،شدهکنترل

 ه،اولی پرسشنامه طراحی: است ذیل مراحل شامل خالصه صورتبه دلفی اجرای فرایند. روندمی
 سازیچکیده و تحلیل باشند، کافی اطالعات دارایموردمطالعه  ۀنیدرزم که خبرگانی شناسایی

 و زاییخ)وفاق  مورد هاینگارش سند نهایی بر پایه دیدگاه و خبرگان یبرا نتایج ارسال ها،پاسخ
مورد تن از صاحبنظران مرتبط با موضوع  93پژوهش با  نیدر ا. (391-339: 9313 همکاران،

مصاحبه  مایسازمان صداوس یاسیشبکه خبر و معاونت س رانیدانشگاه، مد دیکه شامل اسات بررسی
ها صاحبهم تعدادصورت هدفمند بوده است. به یریگنمونهبرگزار شد. روش  یشد و سپس دو راند دلف
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 هاادهدها تا رسیدن به تکرار داده یآوراساس، روند جمع نیشد و برا نییبراساس اشباع نظری تع
شامل  ث،یاز فن تثل هاافتهی ییروا نییبرای تع متوقف شد.ادامه یافت و بعد از مصاحبه چهاردهم 

عات و اطال ن،یهمچنشد. پژوهش استفاده  رهیاز دا رونیمحققان ب و دگرأییگروه پژوهش و منابع ت
 نییجهت تع .شد افتیپژوهش به آنها در جیپژوهش با ارائه نتا مختلف هایبازخورد خبرگان حوزه

 انیجر قیدق تیفن نخست هدا :شده است پژوهش از دو فن مختلف بهره گرفته نیا ییایپا
دوم  نف کمک کرده است و یوابستگ شیمسئله به افزا نیها بوده که ابرای گردآوری داده مصاحبه

نوع  کی بر اساس یها بوده است که همگمصاحبه ریساختارمند برای اجرا و تفس ندهاییفرا جادیا
 اند.دقت پژوهش مؤثر بوده شیقرارگرفته و در افزا یموردبررس لیتحلروش 

 

 در پژوهش کنندگانمشارکتمشخصات  .9جدول 

 سمت ردیف

 خبرگزاری صداوسیما مقامقائم 9

 مدیر شبکه خبر 3

 معاونت سیاسی مقامقائم 3

 عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی 3

 ییگروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبا یعلم تهیأعضو  5

 مدیرکل اخبار خارجی معاونت سیاسی 6

 خبرنگار ارشد و اسبق ایران در سازمان ملل متحد 7

 مدیرکل اخبار شبکه خبر 1

 شبکه خبر مدیرمشاور  1

 سردبیر علمی فرهنگی شبکه خبر 91

 مدیر امور خبرنگاران شبکه خبر 99

 مدیرکل پخش اخبار سیما 93

 مدیر فضای مجازی شبکه خبر 93

 پژوهی مرکز تحقیقات صداوسیماآینده گروه ریمد 93
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ی پژوهشهاافتهی   

ی دانشگاهی و نیز مصاحبه با خبرگان هاسهیرئئتیهها و با جستجو در مقاالت علمی، سخنرانی
 عامل شناسایی شدند که به شرح ذیل هستند: 66کننده در پژوهش شرکت
 ؛9هازمان رسانهمصرف هم -

 های ارائه خبر ویدئویی و پادکستی؛میزان رشد قالب  -

 ؛3نگاری ابریروزنامه -

 های جدید محتوای دیجیتال؛شکل -

 ؛دیجد یارتباط هایفناوری گسترش زانیم -

 اینترنت اشیاء؛ -

 میزان گسترش ابزارهای هوشمند؛ -

 های مبتنی بر تقاضا؛میزان گسترش سرویس -

 صرف خبری؛ها بر نحوه ممیزان تأثیرگذاری الگوریتم -

 رشد پهنای باند و گسترش اقبال به ویدئو؛ -

 رشد ویدئو آنالین با محتوای خبری؛ -

 میزان رشد شهروند خبرنگاری؛ -

 پشتی؛میزان رشد خبرنگاری کوله -

ل عنوان مکمقوانین و مقررات در مورد فعالیت مؤثر در فضای مجازی )رویکرد فضای مجازی به -
 یا رقیب(؛

 های سیاسی صداوسیما؛برنامهاعتماد عمومی به اخبار و  -

 های سیاسی نظام؛میزان اعتماد به شخصیت -

 میزان اعتماد به نهادهای نظام؛ -

 تداوم انحصار صداوسیما؛ -

 ؛در جامعه یاسیس هایدوقطبیشدت گرفتن  زانیم -

 مقررات نحوه اداره سازمان؛ -

 گذاری خبری برای واگذاری به بخش خصوصی و پوشش مشارکتی؛سیاست -

 خطوط قرمز )شورای عالی امنیت ملی(؛کمتر شدن  -

 وضعیت مقاومت اسالمی در منطقه؛ -

 

 

1. Consuming Simultaneously 

2. Cloud Journalism 
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 میزان شفافیت نظام اداری کشور؛ -

 ؛ایرسانه یوکارهاشدن کسب یروند تجار -

 قانون اساسی؛ 975تغییر اصل  -

 آرایش سیاسی نظام )ریاستی، مجلسی(؛ -

 های اجتماعی؛فیلترینگ رسانه -

 ؛میزان همسویی سازمان صداوسیما با دولت -

 های اجتماعی؛گری )رگالتوری( رسانهنحوۀ تنظیم -

 میزان اعتماد به نظام جمهوری اسالمی؛ -

 های سیاسی و نهادینه شدن احزاب؛مندی فعالیتمیزان قانون -

 ها/ فرهنگ پاسخگویی در جامعه؛فرهنگ مواجهه مدیران و مسئوالن با رسانه -

 میزان تغییر ذائقه مصرف خبری جوانان؛ -

 نوآوری سردبیران و گزارشگران؛ میزان خالقیت و -

 ای شهروندان؛میزان سواد رسانه -

 میزان وسعت کاربری ابزارهای دیجیتال در ایران؛ -

 های اجتماعی؛مندی از رسانهمیزان شیوع بهره -

 الگوهای مصرف خبری شهروندان؛ -

 های توزیع آن؛متکثر شدن محتوای خبری و شیوه -

 میزان اجتماعی شدن خبر؛ -

 بازیگران عرصه تولید خبر؛افزایش تنوع  -

 ؛تالیجیظهور نسل د -

 ؛«عنوان بخش خصوصیها بهرسانه»یا « عنوان خدمات عمومیها بهرسانه»حمایت حکومت از  -

 میزان رشد اخبار جعلی؛ -

 گسترش فناوری هوش مصنوعی؛  -

 میزان رشد توجه به خبرـ سرگرمی؛ -

 کشور؛نگاری نگاری تحقیقی در فضای روزنامهمیزان رشد روزنامه -

 ؛خبرنگاران )خالق و چندمهارته( ینظام آموزش تیوضع -

 میزان نهادینه شدن خودسانسوری در جامعه و در میان خبرنگاران؛ -

 های جریان اصلی؛های درآمدی کالسیک رسانهاز بین رفتن مدل -

 سازمان؛دولت از  یمال تیحما زانیم -
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 وضعیت اقتصادی کشور؛ - 

 ؛(ی)جذب، آموزش و نگهدار یانسان یروین تیریمد -

 مدیریت پرنفوذ سیاسی در سازمان؛ -

 ای شبکه خبر در سازمان؛میزان تفویض اختیار و استقالل حرفه -

 ی؛حکومت یها از دولت و نهادهااستقالل رسانه زانیم -

 ؛رانیدر ا ینگارروزنامهفضای شدن  یاحرفه زانیم -

 میزان پویایی ساختار سازمانی شبکه خبر؛ -

 که خبر در ساختار سازمان )زیر نظر معاونت سیما یا زیر نظر معاونت سیاسی(؛جایگاه شب -

 ای شبکه خبر؛مدیریت حرفه -

 یافته به شبکه خبر؛میزان بودجه اختصاص -

 میزان گسترش نهادهای مدنی در کشور؛ -

 های اجتماعی بومی؛ها و شبکهمیزان اعتماد به اینترنت ملی و اپلیکیشن -

 برای اینترنت کشور؛گذاری وضعیت مقررات -

 میزان ثبات سیاسی. -

ی صورت گرفت که طی آن همه عوامل با حضور اهیاولپس از گرداوری مجموعه عوامل، پایش 
اساتید راهنما و مشاور و تعدادی از خبرگان بررسی مجدد شدند و پس از چند مرحله بحث و بررسی، 

ان رفت و دوباره به تأیید نظر خبرگصورت گعوامل ی سازکپارچهیو  یبنددسته ب،یترکسرانجام 
در  . برای مثالشودیمرسید. به دلیل طوالنی شدن مقاله از شرح جزئیات مباحث و مراحل پرهیز 

میزان اعتماد به »، «جمهوری اسالمی نظامبهمیزان اعتماد »این بحث و بررسی مجدد، سه عامل 
ی آنها جابهر هم ادغام شدند و د« میزان اعتماد به نهادهای سیاسی»و « های سیاسیشخصیت

 لحاظ شد.« میزان اعتماد سیاسی»
ت و نیز تعین عواملی است که بیشترین عدم قطعی تأثیرگذارترین عوامل مرحله بعد، تعین مهم

ه شد تهی را دارند. به این منظور از روش دلفی استفاده شد. برای انجام روش دلفی، دو پرسشنامه
که یکی برای سنجش میزان اهمیت و یک پرسشنامه برای سنجش میزان عدم قطعیت و یا میزان 

و اهمیت عامل، یک سؤال برای سنجش میزان  برای هر هاپرسشنامهاحتمال وقوع بود. در این 
ان . خبرگدر نظر گرفته شدیک سؤال برای سنجش میزان عدم قطعیت و یا میزان احتمال وقوع 

. زدندیمعالمت  911تا  1دیدگاه خود را در مورد میزان اهمیت و یا میزان عدم قطعیت روی طیف 
به آرای خبرگان گذاشته شد. در پرسشنامه سنجش میزان  دو بارهر یک از این دو پرسشنامه 
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تر باشد به این معنی است که دارای اهمیت باالتری نزدیک 911اهمیت هرچه امتیاز یک عامل به 
به باشد  ترکینزد 911عامل به  کی ازیهرچه امتاست و در پرسشنامه سنجش میزان عدم قطعیت 

ر ها جنس هر عامل بیشتر است. برای گزارش یافتهاین معنی است که احتمال عدم قطعیت آن ب
. شدند بندیمدل پِست در چهار دسته سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و فناوری دسته اساس

ان اهمیت ی عوامل بر اساس میزبندرتبهعوامل کلیدی نیز در نظر گرفته شدند. یافته نهایی یعنی 
 ئه شدند.ارا 3و 3و میزان عدم قطعیت در قالب جداول 

   

 . ترتیب میزان اهمیت عوامل بر اساس نظرات خبرگان3 جدول

 اهمیت جنس عامل ردیف

 3/17 یاسیس یاسیاعتماد س زانیم 9

 1/16 عوامل کلیدی )خالق و چندمهارته( یاسیخبرنگاران معاونت س ینظام آموزش تیوضع 3

 3/16 یدیعوامل کل شبکه تیریبودن مد یاحرفه زانیم 3

 1/15 یاقتصاد شبکه خبربه  افتهیبودجه اختصاص زانیم 3

 6/19 یاسیس نحوه اداره سازمان مقررات 5

 3/19 یاجتماع یفرهنگ شهروندان یمصرف خبر یالگوها 6

 7/11 یاجتماع یفرهنگ رانیدر ا ینگارروزنامهفضای شدن  یاحرفه زانیم 7

 3/17 فناوری خبر دیعرصه تول گرانیتنوع باز شیافزا 1

 3/13 یاسیس یاجتماع یهادر قبال رسانه مایهای سازمان صداوسسیاست 1

91 
ها رسانه» ای «یعنوان خدمات عمومها بهرسانه»حکومت از  تیحما

 «یعنوان بخش خصوصبه
 5/11 یاسیس

 6/71 یاجتماع یفرهنگ دیجد یارتباط یهایگسترش فناور زانیم 99

 9/71 یاسیس با دولت مایسازمان صداوس ییهمسو زانیم 93

 3/76 یاسیس گذاری برای اینترنت کشورمقررات وضعیت 93

 1/75 یاجتماع یفرهنگ هاو مسئوالن با رسانه رانیمواجهه مد فرهنگ 93

 1/73 یاقتصاد یارسانه یوکارهاشدن کسب یروند تجار 95

 9/61 یاجتماع یفرهنگ بومی یاجتماع یهاها و شبکهشنیکیاعتماد به اپل زانیم 96

97 
و پوشش  یبه بخش خصوص یواگذار یبرا یگذاری خبرسیاست
 یمشارکت

 3/63 یاسیس

 3/69 یاجتماع یفرهنگ یرشد شهروند خبرنگار زانیم 91

 3/53 یاجتماع یفرهنگ شهروندان ایرسانهسواد  زانیم 91
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ترین عوامل مؤثر بر آینده شبکه خبر در افق مهم دهدیمنشان  3شماره دول که ج طورهمان 
ت خبرنگاران معاون ینظام آموزش تیوضعی، اسیاعتماد س زانیماز  اندعبارتده ساله به ترتیب 

 افتهیبودجه اختصاص زانیمخبر،  شبکه تیریبودن مد یاحرفه زانیم، )خالق و چندمهارته( یاسیس
. از دیدگاه خبرگان شهروندان یمصرف خبر یالگوهاو  نحوه اداره سازمان مقررات، به شبکه خبر

 درصد است. 11میزان اهمیت این عوامل باالی 

، «شبکه تیریبودن مد یاحرفه زانیم»عوامل  دهدیمنشان  3که جدول شماره  گونههمان
، «ه()خالق و چندمهارت یاسیخبرنگاران معاونت س ینظام آموزش تیوضع»، «یاسیاعتماد س زانیم»
 یهاشبکه»و  «هاشنیکیاعتماد به اپل زانیم»، «به شبکه خبر افتهیبودجه اختصاص زانیم»

 «گذاری برای اینترنت کشورمقررات وضعیت»، «یرشد شهروند خبرنگار زانیم»، «بومی یاجتماع
درصد عدم قطعیت  61از باالترین عدم قطعیت یعنی باالی « شهروندان یمصرف خبر یالگوها»و 

 برخوردارند.
 بودجه و امکانات و این» :شودیمبرای تشریح اهمیت این عامل سخنان دو تن از خبرگان نقل 

ترین چیز نحوۀ مواجهه با نیست؛ اما در حوزه خبر آخرش مهم انکارقابلچیزها خیلی مهم است و 
یرون و ب با مدیران باالدست کندیم. تعاملی که مدیر برقرار ردیگیمرویداد است. تصمیمی که مدیر 

و داخل شبکه و سردبیران و گزارشگران. درست است که خالقیت سردبیران در بستن کنداکتور و 
ی و خالقیت گزارشگران در بستن گزارش مهم است اما این خالقیت و تفویض اختیار و باندروازه

ق الی باشد توانمند باشد، نیرو هم خاحرفهمیدان دادن و مدیریت نیرو با مدیریت است. مدیریت 
رای ی بابهانهاختیارات نداشتن  هاوقتکه خیلی  دیگویم امساله 31. تجربه کندیمو توانمند تربیت 

ی نبودن مدیر ضعف اصلی و ریشه همه احرفه هاوقتیی در مدیریت است. خیلی هاضعفپوشاندن 
 (6کد )خبره  «.هاستضعف
ها خیلی مهم است، وضعیت رقبا و ، ساختار و چینش بخشاندمهمهای جدید خیلی پلتفرم»

ها و نهادها بسیار مهم است، بودجه خیلی مهم است، اما به گمانم آنچه ورای همه تعامل با سازمان
کند. شخصیت و صالبت و نفوذ و قدرت ها چه میی بودن مدیریت است که با ایناحرفه هاستنیا

 (1کد )خبره « که کلید اصلی کار است. هاستنیاتعامل و خبر شناسی و 
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 . ترتیب میزان عدم قطعیت عوامل بر اساس نظرات خبرگان3 جدول

ف
دی

ر
 

 عامل
جنس 

 عوامل

عدم    

 قطعیت

 7/11 عامل کلیدی شبکه تیریبودن مد یاحرفه زانیم 9

 9/13 یاسیس یاسیاعتماد س زانیم 3

3 
 یاسیخبرنگاران معاونت س ینظام آموزش تیوضع

 )خالق و چندمهارته(
 3/77 عامل کلیدی

 5/79 یاجتماع یفرهنگ شهروندان یمصرف خبر یالگوها 3

 3/61 یاجتماع یفرهنگ بومی یاجتماع یهاها و شبکهشنیکیاعتماد به اپل زانیم 5

 3/65 یاجتماع یفرهنگ یرشد شهروند خبرنگار زانیم 6

 3/63 یاسیس گذاری برای اینترنت کشورمقررات وضعیت 7

 9/63 یاقتصاد شبکه خبریافته به بودجه اختصاص زانیم 1

 3/51 یاجتماع یفرهنگ دیجد یارتباط یهایگسترش فناور زانیم 1

 3/57 فناوری خبر دیعرصه تول گرانیتنوع باز شیافزا 91

 1/56 یاجتماع یفرهنگ رانیدر ا ینگارروزنامهفضای شدن  یاحرفه زانیم 99

 3/53 یاجتماع یفرهنگ شهروندان ایرسانهسواد  زانیم 93

 3/53 یاجتماع یفرهنگ هاو مسئوالن با رسانه رانیمواجهه مد فرهنگ 93

 9/53 یاسیس یاجتماع یهادر قبال رسانه مایهای سازمان صداوسسیاست 93

 1/59 یاقتصاد یارسانه یوکارهاشدن کسب یروند تجار 95

 9/59 یاسیس با دولت مایسازمان صداوس ییهمسو زانیم 96

 1/31 یاسیس نحوه اداره سازمان مقررات 97

91 
 ای «یعنوان خدمات عمومها بهرسانه»حکومت از  تیحما

 «یعنوان بخش خصوصها بهرسانه»
 3/37 یاسیس

91 
شش و پو یبه بخش خصوص یواگذار یبرا یگذاری خبرسیاست
 یمشارکت

 3/37 یاسیس

 
های کلیدی است یعنی عواملی که هم از میزان اهمیت باال مرحله بعد، شناسایی عدم قطعیت

 ای دری کلیدی نقش تعین کنندههاتیقطعو هم از میزان عدم قطعیت باال برخوردارند. عدم 
 ی کلیدی تحقیق تشکیل خواهندهاتیقطعسناریونویسی دارند. درواقع محورهای سناریوها را عدم 

 تینمره را از نظر اهمیت و عدم قطع نیکه باالتر ی تعین این دو عامل یعنی دو عاملیداد. برا
نند، میانگین هندسی میزان اهمیت و عدم قطعیت عوامل محاسبه شدند و در جدول کمیکسب 

 زیر گزارش شدند.
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 بر اساس نظرات خبرگانشبکه خبر  ندهیآمؤثر بر عوامل محاسبه میانگین هندسی  .3جدول  

ف
دی

ر
 

 عامل
 جنس

 عوامل

میانگین 

 هندسی

 1/19 عامل کلیدی ای بودن مدیریت شبکه خبرمیزان حرفه 9

 7/11 سیاسی یاسیس اعتمادمیزان  3

3 
وضعیت نظام آموزشی خبرنگاران معاونت سیاسی )خالق و 

 چندمهارته(
 7/11 عامل کلیدی

 3/11 فرهنگی اجتماعی شهروندان یمصرف خبر یالگوها 3

 7/76 اقتصادی شبکه خبریافته به بودجه اختصاص زانیم 5

 3/71 فناوری خبر دیعرصه تول گرانیتنوع باز شیافزا 6

 9/71 فرهنگی اجتماعی رانینگاری در اروزنامهفضای ای شدن حرفه زانیم 7

 6/61 سیاسی گذاری برای اینترنت کشوروضعیت مقررات 1

 3/61 فرهنگی اجتماعی میبو یهای اجتماعشبکهها و شنیکیاعتماد به اپل زانیم 1

 1/67 فناوری دیجد یهای ارتباطفناوریگسترش  زانیم 91

 9/66 سیاسی مقررات نحوه اداره سازمان 99

 6/65 سیاسی های اجتماعیهای سازمان صداوسیما در قبال رسانهسیاست 93

 63 سیاسی با دولت مایسازمان صداوس ییهمسو زانیم 93

 1/63 فرهنگی اجتماعی میزان رشد شهروند خبرنگاری 93

 3/63 فرهنگی اجتماعی هاو مسئوالن با رسانه رانیفرهنگ مواجهه مد 95

96 
 ای «یعنوان خدمات عمومها بهرسانه»حکومت از  تیحما

 «یعنوان بخش خصوصها بهرسانه»
 3/69 سیاسی

 69 اقتصادی ایوکارهای رسانهروند تجاری شدن کسب 97

91 
 و یبه بخش خصوص یواگذار یبرا یگذاری خبرسیاست

 یپوشش مشارکت
 1/53 سیاسی

 3/53 فرهنگی اجتماعی شهروندان ایرسانهسواد میزان  91
 

بندی عوامل را بر اساس میانگین هندسی دو نمره میزان اهمیت و اولویت  3 جدول شماره
درصد بیشتر بود گزارش  51دهد و عواملی که میانگین هندسی آنها از میزان عدم قطعیت نشان می

ترین عوامل تأثیرگذار بر آینده شبکه خبر در افق ده ساله هستند. عامل مهم 91شدند. درواقع این 
« شبکه خبر تیریای بودن مدحرفه زانیم»شود دو عامل یجدول مشاهده ماین  طور که درهمان

این دو عامل محورهای سناریونویسی  ستند.کلیدی ههای عدم قطعیت« یاسیس اعتمادمیزان »و 
 برای آینده شبکه خبر در افق ده ساله هستند که نگارش آنها درواقع گام دوم پژوهش است.
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 گیریبحث و نتیجه

ی جامعه ترین مراجع خبرالمللی خبر تنها شبکه خبری کشور و بنابراین، یکی از مهمبینشبکه 
رود. با توجه به تحوالت پرشتاب فناوری و تغییرات در الگوهای ها به شمار میخصوص در بحرانهب

اونت گیران معمصرف خبری مردم، تفکر درباره آینده ده ساله این شبکه برای مدیران و تصمیم
 سیاسی سازمان صداوسیما بسیار مهم و جدی است.

شتن نیاز نوعنوان گام نخست و پیشهای کلیدی بهاین پژوهش با هدف شناسایی عدم قطعیت
المللی خبر در افق ده ساله الزم است تا بتوانند با داشتن سناریوهای مختلف آینده شبکه بین

های یتهای این پژوهش عدم قطعیرند. یافتهدستانه بگهای پیشتصویرهای احتمالی آینده، تصمیم
 ...دهدکلیدی در آینده شبکه خبر را نشان می

تنوع  شیافزا»و « دیجد یارتباط یهایگسترش فناور زانیم»در حوزه فناوری، دو عامل  
واسطه قطعی بودن و فقدان عدم قطعیت کنار و دیگر عواملی که به «خبر دیعرصه تول گرانیباز

 پژوه، در، آیندهواتسون چاردیر. هستند« شدنیتالیجید»کالن روند  ورآادهمگی ی گذاشته شدند،
دن شیتالیجیکرده است و از د حیخرد را تشر یروندها و روندهاکالن« ندهیآ یهاپرونده»کتاب 

 دیدگاه  (Watson, 2008: 58).جهان سخن گفته استحاکم بر  یاز کالن روندها یکیمثابه به
روند قطعی در صنعت رسانه به شدن یک کالنخبرگان در این پژوهش نیز نشان داد دیجیتالی

ها داشتن سهمی و در بازار آینده غیرممکن ریزیرود و بدون لحاظ کردن آن در برنامهشمار می
 ته به شبکهیافبودجه اختصاص زانیم»ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر آینده شبکه خبر نیز است. مهم

بود. با توجه به ماهیت حاکمیتی بودن شبکه  «یاوکارهای رسانهشدن کسبیروند تجار» و« خبر
خبر و وابستگی آن به سازمان صداوسیما عوامل اقتصادی متنوعی بر آینده این شبکه تأثیر جدی 

 ندارند.
 امیسازمان صداوس ییهمسو زانیم»، «نحوه اداره سازمان مقررات»، «یاسیاعتماد س زانیم»

در قبال  امیسازمان صداوس هایسیاست»، «گذاری برای اینترنت کشورمقررات وضعیت»، «با دولت
و پوشش  یبه بخش خصوص یواگذار یبرا یخبر گذاریسیاست»، «یهای اجتماعرسانه

 هفت عامل «یبخش خصوص ای یعنوان خدمت عمومها بهاز رسانه اکمیتح تیماح»، «یمشارکت
های االترین تأثیر جزء عوامل سیاسی هستند. اینکه دومین عامل از عدم قطعیتعامل دارای ب 91از 

دهنده اهمیت عوامل سیاسی در آینده شبکه کلیدی این پژوهش از عوامل سیاسی هستند نشان
شبکه خبر دور از انتظار هم نیست. بر اساس  تیمأمورخبر است که البته با توجه به ماهیت خبر و 
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 یرنگاروزنامهفضای شدن  یاحرفه زان، میشهروندان یمصرف خبر یالگوها»های پژوهش، یافته 
و  رانیمواجهه مد رهنگ، فبومی یاجتماع یهاها و شبکهشنیکیاعتماد به اپل زان، میرانیدر ا

 یو فرهنگ یترین عوامل اجتماعمهمنیز « شهروندان ایرسانهسواد  زانیمو  هامسئوالن با رسانه
، هشبک تیریبودن مد یاحرفه زانیم» درمجموعروند. اثرگذار در آینده شبکه خبر به شمار می

 گاهیجای بودن، چند مهارتوضعیت نظام آموزشی خبرنگاران معاونت سیاسی بر مبنای خالق و 
 یروین ، مدیریت(یاسینظر معاونت س ریز ای ماینظر معاونت س ریز)شبکه در ساختار سازمان  اداری
 معاونتشبکه خبر از  یااستقالل حرفه زانیمی، جذب، آموزش و نگهدارسازمان از نظر  یانسان

ل کلیدی عوام« ساختار شبکه خبر ییایپو زانو می مایسازمان صداوس یخبرگزار ژهیوبهسیاسی و 
 روند که در این میان دو عامل نخست جزءمؤثر بر آینده این شبکه در ده سال آینده به شمار می

 زانیم ترین عوامل کلیدی مؤثر بر آینده شبکه خبر شناخته شدند. در میان عوامل مطرح شده،مهم
معاونت  خبرنگاران ینظام آموزش تیوضعی، اسیاعتماد س زانیمخبر،  شبکه تیریای بودن مدحرفه

شنیکیلاعتماد به اپ زان، مییافته به شبکه خبربودجه اختصاص زانیم)خالق و چندمهارته(،  یاسیس
گذاری برای وضعیت مقرراتی، رشد شهروند خبرنگار زانیم، بومی یهای اجتماعها و شبکه

انداز ده کننده در چشمعوامل غیرقطعی تعیینشهروندان  یمصرف خبر یلگوهاو ا اینترنت کشور
 ای بودن مدیریت شبکه خبر و میزان اعتماد سیاسیبنابراین میزان حرفه؛ ساله شبکه خبر هستند

از این عوامل  کیچیهشود که مشاهده می گونههمانروند و ترین عوامل اثرگذار به شمار میهمم
د. از از قطعیت برخوردارن معموالً، عوامل فنی کنندهمشارکتفنی نیستند زیرا از دیدگاه خبرگان 

ش جدی و فنی چال ازلحاظبه گفته مهندس محسن ترابی، جانشین مدیر فنی شبکه خبر، ، سوکی
توجهی در حوزه فنی شبکه خبر وجود ندارد. ایشان تصریح کردند: تجهیزاتی  درخورعدم قطعیت 

 ازلحاظروی آن مانور داد و  توانیمکه تا ده سال دیگر هم  شدهنصبو در سیستم  شدهیداریخر
ثال ست. برای مقطعی و حتمی ا روندکروند دیجیتالی شدن یاز سوی دیگر،  ؛ وفنی کارایی دارد

برگان خ زعمبهعمالً حذف شد به این دلیل بود که « های اجتماعیفیلترینگ رسانه»اینکه عامل 
فنی امکان فیلترینگ به شکل امروز آن وجود نخواهد  ازلحاظدر ده سال آینده  کنندهمشارکت

سترش دهد سازمان صداوسیما باید سیاست ورود به جهان رو به گداشت. این مهم نشان می
 و وکارکسبقطعی و ناگزیر در دستور کار قرار دهد و در بخش  روندکعنوان یدیجیتال را به

ازار ای از بانداز تازههای نوظهور کسب درآمد و نیز از جهت تولید و توزیع محتوا و ترسیم چشممدل
ه در دشصورت گرفته از مقاالت چاپ لیبر اساس فراتحلمتمرکز شود.  شیازپشیبای رسانه
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ستند ه یهای جمعرسانه ،یاسیترین عوامل مؤثر بر اعتماد ساز مهم یکی ،یاسیخصوص اعتماد س
( در پژوهش خود 9319) یو خانباش یزاهد نی( همچن9316 واکبیان و فالحت پیشه، ،یمراد)

نشان  «رانیدر ا یاسیعوامل مؤثر بر اعتماد س لیوتحلهیتجز یمند برانظام یچارچوب»تحت عنوان 
 یتعددم قاتیهستند. تحق «یو خارج یهای داخلرسانه» یاسیترین عوامل ساز مهم یکیدادند که 

مطرح شد، اثبات  یسازبرجسته هیعنوان نظر( که به9173شاو و مک کامبز ) قاتیازجمله تحق
 ریثأمسائل جامعه ت یبندتیمردم و اولو یریگها بر درک عموم از جهترسانه یاند که محتواکرده

اند. ها آنها را برجسته کردهرسانه ههستند ک ییهامسائل جامعه همان موضوع گر،یدعبارتدارد. به
های توان گفت هم وضعیت اعتماد سیاسی بر میزان اقبال به رسانهبا توجه به تحقیقات فوق می

ؤثر بر میزان اعتماد سیاسی به ترین عوامل مها یکی از مهمرسمی تأثیر دارد و هم عملکرد رسانه
 رود.شمار می

وضعیت اعتماد سیاسی به عوامل مختلفی بستگی دارد که بسیاری از آنها در اینکه  باوجود
ای اعتماد در راستای ارتق توانندیو شبکه خبر م مایشک سازمان صداوسها نیست اما بیاختیار رسانه

 سیاسی به سهم و در حد خودشان عمل کنند.
، رفتار و نحوه مواجهه سیاستمداران و مسئوالن کنندهمشارکتالبته بنا به دیدگاه خبرگان 

ها است. درواقع مجموعه نظام سیاسی باید ترین عامل تأثیرگذار بر امکان ایفای نقش رسانهمهم
ک مای خود به اعتماد سیاسی کتوانند با استقالل حرفهها میبه این تفاهم جمعی برسد که رسانه

ای دارد که سیاستمداران و مسئوالن باید به کنند و کمک به ارتقای اعتماد سیاسی الزامات رسانه
د ای رسانه را به رسمیت بشناسنترین موارد این است که استقالل حرفهآنها تن دهند. یکی از مهم

 تأسفانهمنند. و بلندگوی خود ندا خطابه زیمها را و برای آن موجودیت مستقل قائل باشند و رسانه
ها را ی خبری دیده شوند و رسانههاگزارشبه هر بهانه در  خواهندیممسئوالن برای دیده شدن 

ارزش خبری ندارند، به خبر تبدیل شوند. ابزاری دیدن  واقعاًکه رویدادهایی که  کنندیممجبور 
کردهای مطلوب و هم امکان تحقق کار زنندیمها هم به اعتماد سیاسی در جامعه ضربه رسانه
 . نگاه ابزاری و سیاسی داشتن بهکنندیمهای خبری برای ارتقای اعتماد سیاسی را سلب رسانه

ه ای قائل نشدن برای رسانوارد منازعات سیاسی کردن و هیچ استقالل حرفه قد تمام آن رارسانه و 
دمت شود و امکان خ اعتمادیبسیاسی  نظامبهبه رسانه خبری بلکه  تنهانهمخاطب  شودیمباعث 

رسانه برای کمک به ارتقای سیاسی هم سلب شود. الزمه ارتقای اعتماد سیاسی که یکی از 
فاهمی آن است که ت باشدیمی گوناگون هاجنبهترین مسائل پیش روی نظام سیاسی ایران از مهم
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جمعی میان ارکان و اصحاب قدرت و سیاست شکل بگیرد که از جایگاه و رسالت رسانه صیانت  
طه راب سازدیمها به رسمیت شمرده شود. آنچه اعتماد سیاسی را ای رسانهشود و استقالل حرفه

میان رسانه و سیاست است و این چیزی است که باید موضوع یک گفتگوی ملی باشد. شبکه خبر 
د و راستای نقد منصفانه امی با پرسشگری و انعکاس مطالبه اصناف و اقشار مختلف در تواندیم

ق و بنابراین، امکان تحق دهدیماعتماد سیاسی را ارتقا  شکیباعتماد را تقویت کند. چیزی که 
 .شودیمبیشتر  ،سیاسی باالستسناریوهای مطلوب یعنی سناریوهایی که در آن اعتماد 
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