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چکیده
با شكل گیری فضای مجازی و متعاقب آن پیدایش شبكه های اجتماعی، سازمان های رسانه ای و 
رسانه های سنتی با تهدیدات و فرصت های جدیدی روبرو شده اند. چالش های جدید رسانه های نوین 
متكی بر اینترنت برای رسانه های سنتی، موضوعی است كه همواره محل بحث صاحبنظران بوده است. 
مسئله اصلي این پژوهش تبیین چالش های كنونی و آتی سازمان صدا و سیما در فضای مجازی و ارائه 
راهكارهایی برای مواجهه با این چالش ها است.همچنین در این پژوهش با توجه به اینكه وظیفه پایش 
و اثرگذاری در فضای مجازی بطور رسمی به معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما واگذار شده 
و معاونت مذكور نیز نسبتاً نوپا است، سعی شده تا با بررسی فرصت ها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف 
این معاونت ، راهبردهای مناسب مطرح و معرفی شوند. راهبردهای مورد نظرپژوهش به معاونت این 
امكان را مي دهد تا در برابر اقدامات سایر شبكه هاي اجتماعی و كاربران فضای مجازی منفعل نبوده بلكه 
واكنش بموقع از خود نشان داده وحتی اعمال نفوذ نماید. این پژوهش با استفاده از روش دلفي، طي سه 
مرحله و با بهره گیري از الگوي برنامه ریزي استراتژیک دیوید به این مهم دست یافته است. به همین 
منظور از نظرات 18 نفر از خبرگان حوزه رسانه كمک گرفته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، 
چالش های سازمان صدا و سیما به دو دسته : چالش های كنونی و چالش های آتی تقسیم بندی و برای هر 

دسته از این چالش ها نیز راهكارهای مختص به خود ارائه شده است.
نتیجه این تحقیق نشان می دهد: نقاط قوت و فرصت های معاونت فضای مجازی از نقاط ضعف 
و تهدیدات آن بیشتر است كه در نهایت راهبردهاي تهاجمی، مناسبترین راهبردها براي این معاونت 

تشخیص وپیشنهاد شده اند.
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مقدمه 

تأثیرگذاری رسانه ها بر دیدگاه های سیاسی، سلیقه های فرهنگی، تمایالت اجتماعی و... افراد 
بر هیچكس پوشیده نیست. این موضوع با توجه به ویژگی های منحصربه فرد رسانه های جدید 
بیشتری می یابد.  افقی در جامعه و... اهمیت  ارتباطات  ایجاد و تقویت  آنها،  تعاملی بودن  مانند 

انقالب تكنولوژیک به صورت پیدایش اینترنت و شبكه های مجازی به ظهور رسید. 
نیازمند  رسانه ای  سازمان های  جدید،  عصر  در  اطالعاتی  ـ  ارتباطی  تحوالت  به  توجه  با 
بازنگری در راهبردهای خود هستند تا در تغییرات عظیمی كه در آینده ایجاد خواهد شد، پیشرو 

.)Arthofer&Rose,2016(باشند
از آن جا كه محتوای  باشد و  اینترنت  انتشاردهندۀ محتوا در  فرد می تواند یک  امروزه هر 
دارد،  دسترسی  اینترنت  به  كه  جهان  در  فردی  هر  توسط  می تواند  اینترنت  در  شده  منتشر 
 مالحظه شود، پس هر تولیدكنندۀ محتوا می تواند مخاطبان نامحدودی برای خودش داشته باشد

)Colorado State University,2018 (

آینده  در  تا  دارند  را  آن  قابلیت  اجتماعی  رسانه های  معتقدند  آماری صاحبنظران  لحاظ  از 
كاربران خود را به طرز چشمگیری افزایش دهند و پتانسیلی كه در رسانه های اجتماعی وجود 
دارد هنوز درک نشده است. برای مثال فیس بوک با ایجاد دسترسی اینترنت برای مناطقی از كشور 
هند، 1/06 میلیارد كاربر به شبكۀ جهانی اینترنت افزود. فضای مجازی با این ویژگی در آینده یک 

.)Hutchinson,2016( جامعۀ جهانی حقیقی ایجاد خواهد كرد
در كشور ما نیز، آمار كاربران ایرانی اینترنت به سرعت و به صورت جهشی رو به افزایش 
است )پاكروان، 1394: 21(. طبق آمار اعالم شده در سایت internet world status، از جمعیت 
استفاده  اینترنت  از  نفر  میلیون و 700 هزار  ایران در سال 2018 میالدی؛ 56  نفری  میلیون   82
می كنند و ایران بیشترین آمار كاربران اینترنت در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. نكتۀ 
قابل توجه اینكه در سال 2000 فقط 250 هزار كاربر اینترنتی در ایران فعالیت داشتند كه این تعداد 
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3.8% از جمعیت ایران را شامل می شد و در حال حاضر این كاربران 69.1% جمعیت ایران را در 
.)internet usage in the middle east, 2018( .برمی گیرند

 فناوری های الكترونیكی نوین منجر به بزرگترین بمباران مطالب دیداری و شنیداری شده اند 
كه بشر در طول تاریخ خود تجربه كرده است. این فناوری، رویدادهای كل جهان را به سرعت 
در معرض توجه هر مخاطبی قرار داده است )روزنا، 1383: 454(. بسیاری از كشورهای جهان، 
تأثیر تحوالت رسانه ای، سیاست گذاری درخصوص وضعیت آتی رسانه های شان را آغاز  تحت 
كرده اند و افق های رسانه ای جدیدی را هدف قرار دادند. در تمام كشورها، سیاست های سنتی 
دولت ها تحت تأثیر تحوالت جدید و سریع تكنولوژیک رسانه ها، با چالش مواجه شده اند. این 
تحوالت، ابهامات زیاد و عدم اطمینان عمیقی ایجاد كرده اند )WRR,2005(. امروزه شركت ها و 
بنگاه های بزرگ رسانه ای با روزنامه نگاری شهروندی، شبكه های اجتماعی و حتی تولیدكننده های 

 .)Leonard, 2010 :02( آماتور ویدئو رقابت می كنند
حال با توجه به مقدمه ای كه گفته شد؛ شناخت چالش ها، تهدیدها و فرصت ها و همچنین 

راهبردهای مواجهه با فضای مجازی برای هر سازمان رسانه ای ضروری است.
تحوالت  بر  برگشت پذیری  تأثیرات  می توانند  برخوردارند،  دقیق  راهبرد  از  كه  رسانه هایی 
اجتماعی بر جای گذارند. راهبرد برای سازمان های ارتباطی، یک نقشۀ راه است. )زورق، 1386: 

.)398 -399
فضای  با  مواجهه  در  سیما  و  صدا  سازمان  چالش های  شناخت  تحقیق،  این  اصلی  مسئلۀ 
مجازی و تبیین راهكارهای آن است. همچنین با توجه به اینكه معاونت فضای مجازی سازمان 
صدا و سیما، متولی رسمی فعالیت در این حوزه تعیین شده، برای حضور قدرتمند در صحنۀ 
رسانه ای داخلی و بین المللی نیازمند شناخت محیط داخلی و خارجی خود و نیز ارائۀ راهبردهای 
مناسب است. با بررسی های انجام شده، تاكنون تبیین علمی این مقوالت مغفول واقع شده، لذا در 
این تحقیق برآنیم تا براساس نظرات خبرگان عرصۀ فضای مجازی و براساس الگوی برنامه ریزی 

راهبردی دیوید، موضوعات ذكرشده را بررسی و شناسایی كنیم.
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چارچوب نظري تحقیق

دیوید فرآیند برنامه ریزی راهبردي را به بهترین شكل ممكن مورد مطالعه قرار داد و آن را 
به كار برد. این الگو براي تدوین راهبرد، اجرا و ارزیابي، روشي روشن و عملي را ارائه مي كند. 
برنامه ریزي فراگردي است مداوم، حساب شده و منطقي، جهت دار و دورنگر، به منظور ارشاد و 

هدایت فعالیت هاي جمعي براي رسیدن به هدف مطلوب.) فیوضات، 1382: 17 (
سطوح  بین  معموالً  و  نمي كنند  تدوین  بسته  فضاي  یک  در  را  فرآیند  این  استراتژیست ها 

مختلف سازمان نوعي رفت و برگشت و مبادله وجود دارد. الگوي راهبردی فرد آرد دیوید در 
شكل زیر نمایش داده شده است )دیوید، 1393: 43( 

الگوي برنامه ریزی راهبردی فرد.آر. دیوید 

فرآیند برنامه ریزی راهبردي براساس الگوي دیوید شامل سه مرحله است؛ 
تدوین راهبردها. 1
اجراي راهبردها . 2
ارزیابي راهبردها . 3
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از آن جا كه ما به دنبال تدوین راهبردهاي مطلوب هستیم، در اینجا به ارائۀ توضیحاتي دربارۀ 
این است كه  از تدوین راهبرد  یعني تدوین راهبردها مي پردازیم. مقصود  الگو،  این  اول  بخش 
مأموریت سازمان تعیین شود، شناسایي عواملي كه در محیط خارجي، سازمان را تهدید مي كنند یا 
فرصت هایي را به وجود مي آورند، شناسایي نقاط قوت و ضعف داخلي سازمان، تعیین هدف هاي 
بلندمدت، در نظر گرفتن راهبردهاي گوناگون و انتخاب راهبردهاي خاص برای ادامۀ فعالیت. 
دلیل استفاده از الگوي مدیریت راهبردی دیوید، آن است كه وي فرآیند مدیریت راهبردی را به 
بهترین شكل ممكن مورد مطالعه قرار داد و آن را به كار برد. این الگو براي تدوین راهبرد، اجرا و 
ارزیابي، روشي روشن و عملي را ارائه مي كند. این مدل، جامع ترین و متداول ترین مدل مدیریت و 
برنامه ریزی راهبردي است كه در بسیاري از مؤسسات وسازمان ها مورد استفاده قرار گرفته است.

چارچوب تدوین راهبرد

 مي توان روش هاي مهم تدوین راهبرد را در یک چارچوب سه مرحله اي گنجاند )دیوید، 
  )356 :1393

الف( مرحلۀ ورودي1:در این مرحله اطالعات اصلي موردنیاز برای تدوین راهبردها مشخص 
و  خارجي  عوامل  ارزیابي  ماتریس  داخلي،  عوامل  ارزیابي  ماتریس  شامل  مرحله  این  مي شود. 

ماتریس بررسي رقابت مي شود.
ب( مرحلۀ مقایسه2: در مرحلۀ دوم به انواع راهبردهاي امكان پذیر توجه مي شود و به همین 
منظور، میان عوامل اصلي داخلي و خارجي سازمان نوعي توازن و تعادل برقرار مي شود. روشی 
كه در مرحلۀ دوم مورد استفاده قرار مي گیرد ماتریس سوات )تهدیدها، فرصت ها، نقاط ضعف، 

نقاط قوت( است ) دیوید، 1393: 356-357(
آنالیز )SWOT )Opportunity- Threat Strength- Weakness یكي از ابزارهاي راهبردی 
تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمانی با فرصت ها و تهدیدهاي برون سازماني است. سوات 

1. Input Stage

2. Matching Stage
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تحلیلي  سوات  آنالیز  است.  شده  گرفته  تهدید4  و  فرصت3  ضعف2،  قوت1،  كلمات  ابتداي  از 
سیستماتیک براي شناسایي این عوامل و تدوین راهبرد كه بهترین تطابق بین آنها را ایجاد می كند، 
و  به حداكثر  را  فرصت ها  و  قوت ها  مناسب،  استراتژي  یک  مدل  این  دیدگاه  از  مي دهد.  ارائه 
و  ضعف  و  قوت  نقاط  منظور  این  براي  مي رساند.  ممكن  حداقل  به  را  تهدیدها  و  ضعف ها 
فرصت ها و تهدیدها در این چهارحالت كلي پیوند داده مي شوند و گزینه هاي استراتژي از بین 

آنها انتخاب مي شوند؛ 
 WT )Weakness- Threat( , ST )Strength- Threat(, WO )Weakness- Opportunity( 

SO )Strength- Opportunity( )365 :1393 ،دیوید(.

تجزیه و تحلیل سوات شناخت نظام یافتۀ راهبردی است كه بهترین تركیب میان عوامل داخلي 
و خارجي سازمان را منعكس  سازد. این تجزیه و تحلیل بر این منطق استوار است كه راهبرد 
اثربخش، قوت ها و فرصت ها را حداكثر مي كند، در عین حال كه ضعف ها و تهدیدات آن را به 
حداقل مي رساند. این فرض ساده اگر به درستي اجرا شود، تأثیرات عمده اي بر انتخاب و طراحي 

استراتژي اثربخش خواهد داشت )اعرابي،1396: 55 - 54(.
 قابل ذكر است كه ماتریس دیگري كه در این مرحله قابل استفاده است، ماتریس ارزیابي 
موقعیت و اقدام استراتژیک است، این ماتریس داراي چهار خانه است كه چهار نمونه استراتژي 
را یادآور مي شوند. این استراتژي ها عبارتند از: استراتژي هاي تهاجمي، محافظه كارانه، تدافعي و 

رقابتي. 
QSPM ج( مرحلۀ تصمیم گیري یا اولویت بندي راهبردها و تشكیل ماتریس

 )Quantitative Strategic Planning) QSPM ( Matrix (
نیز  دیگر  تحلیلي  یک روش  مي شوند،  اولویت مشخص  تعیین  با  كه  راهبردهایي  عالوه بر 
وجود دارد كه بدان وسیله جذابیت نسبي راهبردها را مشخص مي كنند. این روش را ماتریس 

1. Strength

2. Weakness

3. Opportunity

4. Threat
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برنامه ریزی استراتژیک كّمي گویند كه در مرحلۀ سوم چارچوب جامع تدوین راهبرد به عوان 
یک چارچوب تحلیلي مورد استفاده قرار مي گیرد. با استفاده از این روش مي توان به صورت عیني 

راهبردهاي گوناگوني را كه در زمرۀ بهترین راهبردها قرار دارند تعیین كرد.

تحقیقات پیشین

وجه تمایز و ممتاز این پژوهش در مقایسه با سایر پژوهش های انجام شده در داخل و خارج 
كشور، بررسی چالش های حوزۀ مدنظر در 2 مقطع زمانی )حال و آینده(، یافتن راهكارهای این 
چالش ها و در نهایت، تركیب نتایج این بخش با نتایج حاصل از بررسی عوامل داخلی و خارجی 
موثر بر روندهای این عرصه است. به بیان دیگر، در حالی كه پژوهش های مشابه صرفا به بررسی 
عوامل داخلی و خارجی تشكیالت موردنظر می پردازند این پژوهش به صورت موازی به بررسی 
چالش ها و راهكارهای آن نیز پرداخته است. لذا در جمع بندی اطالعات به دست آمده، از اطالعات 

غنی تر و گسترده تری بهره برده است.

تحقیقات داخل کشور

1( از جمله كارهایی كه در این حوزه صورت پذیرفته، می توان به گزارشی اشاره كرد كه 
در سال 1355 با عنوان »برنامه ریزی راهبردی برای سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران« ارائه و 

هم اكنون در كتابخانۀ مركز تحقیقات و مطالعات سازمان صدا و سیما موجود است.
مسئلۀ اصلی تحقیق فوق از آن جا ناشی می شد كه سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران به 
دنبال آن بود تا منابع موجود و جاری خویش را به راه ها و تالش هایی اختصاص دهد كه بتواند 

در ده سال آینده در پیشرفت كشور ایران بهترین نقش ممكن را بر عهده بگیرد.
نتایج حاصل از این بررسی نیز معطوف داشتن توجه سازمان رادیو و تلویزیون ملی به مسائل 

زیر را توصیه نمود:
1- برقراری یک سیستم واقعی سخن پراكنی ملی در تلویزیون )شامل مواردی نظیر فراهم 

آوردن امكان دسترسی مردم به دستگاه های گیرنده(؛
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2- فراهم آوردن امكانات گسترش و افزایش كانال های رادیویی و تلویزیونی؛
3- اقدام به دریافت كمک و پشتیبانی های الزم از طرف عوامل بیرونی؛

4- قابلیت اتكا )با افزایش در تعداد مخاطبین و نیز اجرای كامل هدف هایی كه دولت بر 
عهدۀ سازمان گذاشته است(؛

5- توسعه و تحقیق، انجام طرح ها و بررسی های فنی و سرمایه گذاری های جدید برای هر 
گونه تكنولوژی جدید و قابل بهره برداری.

2( تحقیقی با عنوان ))استراتژی رقابتی خبرگزاری جمهوری اسالمی )IRNA( برای حضور 
در شبكۀ مجازی گردش خبر جهانی(( توسط فریدون وردی نژاد در سال 1381 در قالب پایان نامۀ 
دكتری در دانشكدۀ مدیریت دانشگاه تهران انجام گرفته است. مسئلۀ اصلی این تحقیق، تدوین 
به  توجه  با  خبر  گردش  جهانی  مجازی  شبكۀ  در  رقابت  و  حضور  برای  ایرنا  رقابتی  الگوی 

واقعیت ها و محیط های پرتالطم پیرامونی است.
یافته های این تحقیق نشان داد كه ایرنا نمی تواند به طور مستقیم راهبرد رقابتی در بازار خبر 
جهانی را با موفقیت اجرا كند، چرا كه با توجه به كاستی های موجود و فاصله ای كه با رقبای 
داخل  در  اتحاد  ایجاد  و  سازمانی  توانمندسازی  راهبرد  ابتدا  بایستی  ایرنا  دارد،  وجود  جهانی 
كشور و ائتالف های منطقه ای و موضوعی را اجرا نماید و پس از حصول اطمینان از توانمندی ها، 
راهبردهای اصلی شامل: حضور در اتحادهای جهانی، تمركز بر بخش های خاص اخبار و تمركز 

بر بخش های خاص مخاطبین را اجرا كند.
سیمای  و  صدا  سازمان  فنی  معاونت  در  استراتژیک  ))برنامه ریزی  عنوان  با  تحقیقی   )3
جمهوری اسالمی ایران(( توسط تمنا دربندی فراهانی در سال 1381 در موسسۀ مدیریت صنعتی 
ایران انجام گرفته؛ هدف اصلی از انجام این تحقیق تدوین و تبیین راهبردهای مناسب برای این 
معاونت بوده است. این تحقیق با استفاده از روش دلفی انجام گرفته است. یافته های این تحقیق، 

استفاده از راهبردهای رقابتی را برای معاونت فنی سازمان صدا و سیما توصیه كرده است.
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تحقیقات خارج از کشور

نام تحلیل استراتژیک بی بی سی در سال 2011 توسط میریام مینن صورت  با  1( پژوهشی 
گرفت. این پژوهش در دانشگاه ساندرلند انجام گرفته و در آن به منظور تجزیه و تحلیل محیط 
خارجی و مزایا و معایب بالقوۀ این شبكه، از تجزیه و تحلیل )PESTEL( بهره گرفته شده است. 
از تجزیه و تحلیل نیروهای پنجگانۀ پورتر نیز استفاده شده است. در فصل نتیجه گیری این تحقیق، 

محیط رقابتی، نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدهای این شبكه به دست آمده است.

2( در مطالعه ای با نام استراتژی رقابتی در محیط تكنولوژی اطالعات كه در انگلستان صورت 
ایجاد مزیت رقابتی توجه  برای  به عنوان یک تكنیک كارآمد  استراتژیک  برنامه ریزی  به  گرفته، 
شد. در بخش نتیجه گیری این مطالعه، مدل جدیدی بر مبنای تكنولوژی اطالعات به منظور فرموله 

كردن استراتژی  ارائه شده است.
ایالت آرگون آمریكا صورت  نام تدوین استراتژی  تكنولوژی اطالعات در  با  3( مطالعه ای 

گرفته است.
ساختار   -2 داده،  مدیریت   -1 به  توجه  لزوم  و  تأثیر  به  تحقیق  این  یافته های  بخش  در 
تكنولوژی و 3- نیروی انسانی متخصص در مباحث مرتبط با تدوین استراتژی تاكید شده است 

)موسوی نژاد،1381: 24(.
روش شناسی

با توجه به اینكه در این تحقیق از روش دلفي استفاده شده، لذا جامعۀ آماري ما را مدیران 
كار  با سابقۀ  معاونت های خبر، فضای مجازی و سیمای سازمان صدا و سیما  در  ارشد شاغل 
مدیریتي مرتبط باالي 5 سال تشكیل مي دهند كه عالوه بر دانش الزم در زمینۀ مدیریت استراتژیک 

و فضای مجازی، شناخت كافي نسبت به معاونت فضای مجازی نیز داشته باشند. 
تعداد افراد تشكیل دهندۀ جامعه آماري این تحقیق 18 نفر است و افراد حاضر در نمونۀ آماری 

به روش هدفمند تعیین شدند. 
به منظور گردآوري داده ها و اطالعات موردنیاز تحقیق از دو روش كتابخانه اي و پرسشنامه 
استفاده شده است. از آن جا كه روش تحقیق دلفي است، پرسشنامه محقق ساخته در سه دور 
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تكرار شده است. روش دلفي، روش مراجعه به متخصصان و خبرگان است. در اینجا با توجه به 
نیاز به افراد متخصص كه اوالً دانش كافي در زمینۀ مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و فضای 
مجازی داشته باشند و از سویي احاطۀ الزم به فعالیت های معاونت فضای مجازی داشته باشند، 
لذا به مدیران ارشد با سابقۀ 5 سال خدمت و شاغل در 3 معاونت خبر، فضای مجازی و سیمای 
سازمان صدا و سیما مراجعه شده و با استفاده از سه دور پرسشنامه در جهت اجماع بین نظرات 

متخصصان عمل شده است.
از آن جا كه پرسشنامۀ این پژوهش كه به منظور مصاحبه و ارائه به مدیران ارشد تهیه شد، یک 
پرسشنامۀ محقق ساخته بود، تعیین اعتبار نیز به روش صوري انجام شد )با مراجعه به متخصصان 
امر و راهنمایي اساتید راهنما(. در روش صوري، ابزار ساخته شده در اختیار متخصصان و صاحبان 
موضوع قرار مي گیرد تا نظر خود را درمورد میزان وضوح و رسائي سؤاالت ابزار، ابراز دارند. در 
این مرحله، سؤاالت تهیه شده، طي چند نوبت توسط اساتید راهنما و مشاور و همچنین تعدادي 
از متخصصان این حوزه مورد بررسي قرار گرفت و متعاقب آن، تغییرات الزم در سؤاالت، ایجاد 

شده ومجدداً به تأیید متخصصان مربوطه رسیده است. 
در این تحقیق به منظور بررسي پایایي از روش آزمونـ  آزمون مجدد استفاده شده است. بدین 
ترتیب كه سؤاالت مطرح شده در پرسشنامۀ مرحله دوم به منظور رتبه بندي نقاط قوت، ضعف، 
فرصت ها و تهدیدها، مجدداً در اختیار مدیران تشكیل دهندۀ جامعه آماري تحقیق قرار گرفت و 
مشخص شد كه همان رتبه بندي انجام شده در پژوهش مجدداً تكرار و مورد تأكید قرار گرفته و 

بین پاسخ ها همبستگي وجود داشته و ابزار مورد استفاده، پایا بوده است.

روش توصیف و تحلیل اطالعات

در این تحقیق از سه مرحله پرسشنامه استفاده شده است؛ طی 2 مرحله، سواالت باز تهیه 
بررسی  با  پاسخ ها،  از جمع آوری  داده می شود، پس  قرار  دلفی  اعضای گروه  اختیار  شده و در 
تأیید، تكرار و اجماع بر روی موارد عنوان شده توسط خبرگان مهمترین نقاط قوت و ضعف 
و نیز فرصت ها و تهدیدها تعیین می شود. در پرسشنامۀ مرحله سوم از مهم ترین موارد به دست 
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آمده استفاده شده و این موارد به منظور رتبه دهی و ضریب دهی در اختیار خبرگان قرار می گیرد 
كه پس از جمع آوری پاسخ ها، با توجه به اختصاص رتبه ها توسط اكثریت گروه دلفی، رتبۀ هر 
یک از موارد مشخص می شود. ضرایب هر كدام از موارد ذكرشده نیز از طریق میانگین هر یک از 
آنها مشخص می شود. سپس عدد مربوط به ضریب پنج نقطه قوت و نیز پنج فرصت اول )برتر( 
در عدد )4( ضرب شده، پنج نقطه قوت و فرصت كم اهمیت تر نیز در عدد )3( ضرب شده، پنج 
نقطه ضعف و تهدید برتر )با اهمیت تر( در عدد )1( ضرب شده و پنج نقطه ضعف و تهدید كم 
اهمیت تر نیز در عدد )2( ضرب شده تا امتیاز نهایی هر یک از نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت ها 
و تهدیدها به دست آید. در ادامه، با توجه به جمع امتیازات هر یک از نقاط قوت و ضعف و نیز 
فرصت ها و تهدیدها، وضعیت محیط داخلی و خارجی تعیین شده و متعاقبًا راهبردهای معاونت 
فضای مجازی با استفاده از ماتریس تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به 

دست می آید )اعرابی، 1396: 56(.
قابل ذكر است كه 1- رتبه بندی انجام شده در طی پرسشنامه مرحلۀ سوم به منظور اولویت بندی 
موارد است. 2- ضرائب فاصله میان هر یک از موارد ذكر شده را تعیین می نمایند. 3- از رتبه های 
داده شده و ضرائب داده شده به امتیاز هر یک دست پیدا می نماییم. 4- امتیاز هر یک از نقاط 

قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها نمایانگر میزان تأثیر آنها بر محیط درونی و یا بیرونی است.
سواالت استفاده شده در پرسشنامه به شرح ذیل است:

چه مأموریت هایی را براي معاونت فضای مجازی پیشنهاد مي كنید؟. 1
از نظر شما چشم اندازهاي مطلوب براي معاونت فضای مجازی كدام اند؟. 2
به نظر شما مهم ترین نقاط قوت معاونت فضای مجازی كدام اند؟. 3
 به نظر شما مهم ترین نقاط ضعف معاونت فضای مجازی كدام اند؟. 4
مواردی . 5 چه  مجازی  فضای  معاونت  براي  موجود  فرصت هاي  مهم ترین  شما  نظر  به 

هستند؟ 

به نظر شما مهم ترین تهدیدات موجود براي معاونت فضای مجازی كدام اند؟. 6
چالش های كنونی سازمان صدا و سیما در فضای مجازی كدام اند؟. 7
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چه اقدامات عملی برای پاسخگویی به چالش های كنونی سازمان صدا و سیما در فضای . 8
مجازی می توان داشت؟

در  متعدد، سریع وگسترده ای  تحوالت  دور  نه چندان  آیندۀ  در  مستحضرید  كه  همان گونه 
حوزۀ فضای مجازی در سطح بین الملل به وقوع خواهد پیوست كه از آن جمله می توان به 
احتمال دسترسی آزاد و رایگان جهانی به اینترنت، نقش بیشتر كاربران در تولید محتوا و... 

اشاره كرد. با این فرض، لطفًا به 2 سوال زیر پاسخ دهید؛
از نظر جنابعالی چالش های آتی )سال های آینده( سازمان صدا و سیما در فضای مجازی . 9

چه خواهد بود ؟
از نظر جنابعالی چه اقدامات عملی جهت پاسخگویی به چالش های آتی سازمان صدا و . 10

سیما در فضای مجازی می توان داشت؟

نمونۀ پرسشنامه به منظور رتبه بندی و امتیازدهی موارد به دست آمده از مرحلۀ قبل:

امتیازضریبرتبهنقطه قوت، ضعف، فرصت یا تهدید

10
9
8
7
6 
5
4
3
2
1

جمع
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یافته هاي تحقیق

یافته هاي تحقیق به ترتیب مراحل اجراشده برای تدوین راهبرد ارائه مي شود؛
در این مرحله پس از 2 مرحله نظرخواهي از گروه دلفي، با توجه به تأكید و تكرار اكثریت 
انتخاب شد كه طي پرسشنامۀ شمارۀ 3  از مأموریت ها، هفت مأموریت  بر تعدادي  گروه دلفي 
به منظور رتبه بندي در اختیار گروه دلفي قرار گرفت. در این مرحله، اجماع و توافق گروه دلفي، 

مأموریت اصلي شبكه را تعیین كرد كه عبارت است از؛

»ارائۀ سریع و دقیق اخبار )اطالع رسانی(، مدیریت بحران و خنثی سازی شایعات خبري«.
هفت مأموریت اصلی معاونت به ترتیب اولویت تعیین شده عبارتند از؛

ارائۀ سریع و دقیق اخبار )اطالع رسانی(، مدیریت بحران و خنثی سازی شایعات خبري؛ . 1
آماده سازی، توسعه و بومی سازی زیرساخت های الزم برای تداوم حضور و رقابت در . 2

فضای مجازی؛
رصد دائمی فضای مجازی به منظور پاسخ به موقع به وقایع روز؛. 3
ارائۀ تولیدات جذاب با محتوای سرگرمی و آموزش متناسب با ارزش های اسالمی- ایرانی؛. 4
شناسایی و جذب نخبگان حوزۀ فضای مجازی؛. 5
متناسب سازی تولیدات رادیویی- تلویزیونی سازمان صدا و سیما برای ارائه در فضای . 6

مجازی؛
برای . 7 مختلف  زبان های  به  تولیدات  ارائۀ  قابلیت  و  متنوع سازی  خدمات،  گسترش 

مخاطبان منطقه ای و بین المللی.
با توجه به موارد فوق، بیانیۀ مأموریت معاونت فضای مجازی به شرح ذیل تدوین می شود؛

معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما بر آن است تا با آماده سازی و توسعۀ زیرساختهای 
خود، جذب نخبگان این حوزه و رصد دائمی فضای مجازی به ارائۀ سریع و دقیق اخبار، مدیریت 
با  تا  دارد  تالش  معاونت  این  همچنین  بپردازد.  مجازی  فضای  شایعات  خنثی سازی  و  بحران 
به  گسترش خدمات  و  ج.ا.ا  سیمای  و  سازمان صدا  تلویزیونی  رادیو-  تولیدات  متناسب سازی 

زبان های مختلف به جذب حداكثری مخاطبان دست یابد.
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چشم انداز

طي دو مرحله پرسشنامه ،دوازده چشم انداز براي معاونت ذكر شد كه با توجه به اهمیت، 
تكرار و تْاكید گروه دلفي، هفت چشم انداز مطلوب انتخاب شد و پرسشنامۀ شمارۀ سه به منظور 
رتبه بندي در اختیار گروه دلفي قرار داده شد كه در نهایت چشم انداز اصلی بدین شرح تعیین شد؛

»تبدیل شدن به رسانۀ مرجع در حوزۀ اطالع رسانی در فضای مجازی )انتخاب اول خبری 
برای كاربران(«

هفت چشم انداز مطلوب معاونت به ترتیب اولویت عبارتند از؛
تبدیل شدن به رسانۀ مرجع در حوزۀ اطالع رسانی در فضای مجازی )انتخاب اول خبری . 1

برای كاربران(؛
خودكفایی در تولید و به كارگیری زیرساخت های فنی مرتبط با فضای مجازی؛. 2
تبدیل شدن به رسانۀ پیشتاز و ذائقه ساز در حوزۀ محتوا با رویكرد برنامه های سرگرمی؛. 3
جذب بیشترین مخاطب در میان سایر منابع در فضای مجازی؛. 4
تبدیل شدن به تشكیالتی نمونه درخصوص به كارگیری حداكثری نخبگان دانشگاهی و . 5

تجربی در حوزۀ فضای مجازی؛
انتشار اخبار و سایر تولیدات محتوایی ویژۀ فضای مجازی به زبان های مختلف بین المللی؛. 6
شناخته شدن به عنوان یكی از 5 برند برتر فضای مجازی در منطقه )خاورمیانه(.. 7

بررسي عوامل داخلي 

طی دو مرحله پرسشنامه، از گروه دلفي خواسته شد تا نقاط قوت وضعف معاونت را بیان 
دارند. سپس با توجه به تكرار و تْاكید گروه دلفي بر روي تعدادي از نقاط ضعف و قوت، ده 
نقطه قوت و ده نقطه ضعف به عنوان مهم ترین نقاط قوت و ضعف برگزیده شد. بر این اساس، 
پرسشنامۀ مرحلۀ سوم ترتیب داده شد واین نقاط قوت و ضعف برای تعیین مهم ترین نقاط قوت 
و ضعف از طریق اختصاص رتبه و ضریب، در اختیار گروه دلفي قرار داده شد. پس از جمع آوري 
پرسشنامۀ مرحلۀ سوم و محاسبۀ امتیازات حاصل  از رتبه و ضریب تعیین شده براي هر یک از 

موارد، میانگین امتیاز براي هر یک از نقاط قوت و ضعف به دست آمد.
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مهم ترین نقاط قوت معاونت فضای مجازی به ترتیب اهمیت عبارتند از:
تولید و توزیع محتوا در فضای مجازی با توجه به نتایج واحد پایش و رصد فضای . 1

مجازی با هر 2 رویكرد اخبار - سرگرمی؛
انجام . 2 و  كاربران  مستمر  بازخورد  استخراج  و  مجازی  فضای  پایش  واحد  راه اندازی 

سرمایه گذاری های مربوط به مراكز مونیتورینگ و كنترل؛
در اختیار داشتن امكانات فنی و زیرساختهای سخت افزاری- نرم افزاری مناسب؛. 3
نیروی انسانی كارآمد، متعهد و متخصص؛. 4
بهره گیری از آرشیو غنی سازمان صدا و سیما با مجموعه ای از تولیدات در حوزه های . 5

مختلف؛
برخورداری از بودجۀ سازمان برای فعالیت؛. 6
برخورداری از برند سازمان صدا و سیما به عنوان انتشاردهندۀ سالم؛. 7
پخش زندۀ برنامه های تلویزیونی در فضای مجازی؛. 8
دسترسی به داده های متعدد )بانک اطالعاتی( دربارۀ مخاطبان؛. 9

تجربۀ 10 سالۀ تخصصی در حوزۀ تلویزیون تعاملی. . 10

مهم ترین نقاط ضعف معاونت فضای مجازی به ترتیب اهمیت عبارتند از:
عدم توجه كافی به فعالیت تبلیغاتی به منظور معرفی شبكه های معاونت در فضای مجازی . 1

و برندسازی رسانه ای؛
ساختار بوروكراتیک و فاقد ساختار چابک مورد نیاز فضای مجازی؛. 2
فضای . 3 موضوعات  تنوع  به  توجه  با  گوناگون  حوزه های  نخبگان  از  بهره گیری  عدم 

مجازی؛
عدم تعامل كافی با سایر معاونت های سازمان صدا و سیما؛. 4

عدم بهره مندی از چهره های مطرح و محبوب سازمان صدا و سیما در تولیدات به منظور . 5
جذاب سازی تولیدات؛
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تكیۀ بیش از حد بر بستر فنی )عدم توازن بین توجه به موضوعات فنی با موضوعات . 6
محتوایی(؛

عدم توجه به حضور و تأثیرگذاری منطقه ای - فرامنطقه ای؛. 7
تغییرات متعدد ساختاری و مدیریتی)عدم ثبات ساختاری و مدیریتی(؛. 8
عدم توجه كافی به آموزش مداوم كاركنان )با توجه به تغییرات سریع این حوزه(؛. 9

عدم ارائۀ شفاف سیاست ها و اهداف به واحدهای فعال در معاونت.. 10

بررسي عوامل خارجي

تهدیدهای  و  فرصت ها  تا  شد  خواسته  دلفی  گروه  اعضای  از  پرسشنامه،  مرحله  دو  طی 
معاونت فضای مجازی را بیان دارند. پس از جمع آوري اطالعات با توجه به تكرار و تأكید گروه 
دلفي بر برخي از موارد، ده فرصت و ده تهدید برای تدوین پرسشنامۀ مرحله سوم انتخاب و در 
اختیار گروه دلفي قرار داده شد تا به هر یک از این نقاط قوت و ضعف، رتبه و ضریب دهند. 
پس از جمع آوري پرسشنامۀ مرحله سوم، امتیاز هر یک از فرصت ها و تهدیدات و سپس میانگین 

آنها محاسبه شد.
مهم ترین فرصت های معاونت فضای مجازی به ترتیب اهمیت عبارتند از؛

امكان بهره گیری از امكانات گستردۀ معاونت خبر سازمان صدا و سیما )خبرنگاران و . 1
منابع خبری متعدد در نقاط مختلف داخل و خارج كشور( به منظور شناخته شدن به 

عنوان انتشاردهندۀ نخست اخبار رسمی كشور در فضای مجازی؛
رادیو-. 2 متعدد  )شبكه های  سیما  و  صدا  سازمان  بی نظیر  ظرفیت  از  بهره گیری  امكان 

به  مجازی  فضای  معاونت  شبكه های  معرفی  و  گسترده  تبلیغات  به منظور  تلویزیونی( 
كاربران فضای مجازی و نهایتًا برندسازی شبكه های معاونت؛

امكان استفاده از تولیدات معاونت برون مرزی با تنوع 28 زبان و گویش؛ . 3
تمایل خانواده ها به استفاده از محتوای سالم )به لحاظ سنتی و مذهبی(؛. 4
افزایش روزافزون كاربران فضای مجازی و پوشش گستردۀ اینترنت )حتی روستاها( كه . 5

سبب افزایش نفوذ رسانه ای فضای مجازی شده است؛
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آموزشی- . 6 سرگرمی-  مذهبی-  )سیاسی-  مختلف  تخص های  با  كارشناسان  حضور 
با تخصص های  اتاق های فكر  ورزشی و...( در سازمان صدا و سیما و امكان تشكیل 

متنوع؛
وجود قانون انحصار در انتشار صوت و تصویر فراگیر و لزوم اخذ مجوز پخش برنامه . 7

از سازمان صدا و سیما برای سایر IPTV ها )Internet protocol Television (؛
امكان بهره مندی از چهره های مطرح و محبوب سازمان صدا و سیما در تولیدات ویژۀ . 8

معاونت فضای مجازی؛
فعالیت واحدهای فضای مجازی در سایر نهادهای دولتی و رسمی مانند وزارت ارشاد، . 9

سپاه و... كه امكان هم افزایی را مسیر می كند؛
نرم افزاری- . 10 نوآوری های  و  دستاوردها  ارائۀ  به  كشور  معتبر  دانشگاه های  تمایل 

سخت افزاری.

مهم ترین تهدیدهای معاونت فضای مجازی به ترتیب اهمیت عبارتند از؛

سرعت رقبای خبری در انتشار اخبار؛. 1
احتمال حمالت سایبری یا مسدودسازی سایت ها یا شبكه های مجازی متعلق به معاونت؛. 2
فعالیت موازی واحدهای متعدد فضای مجازی در سایر معاونت های سازمان و احتمال . 3

به وجود آمدن شائبۀ ادغام مجدد در سایر معاونت ها؛ 
هر كاربر فضای مجازی به عنوان یک تولیدكنندۀ محتوا در فضای مجازی و در نتیجه، . 4

سهولت ورود رقبای جدید و ناشناخته؛
افزایش شبكه های خبری- سرگرمی فارسی زبان كه مخاطبان زیادی را جذب خود كرده . 5

و پیشرو شده اند؛
فعالیت گسترده و مطلوب VODها )Video On Demand( در عرصۀ فضای مجازی . 6

فارغ از استانداردهای سختگیرانۀ سازمان/ فعالیت مجموعه هایی كه مجوز قانونی فعالیت 
در زمینۀ صوت و تصویر فراگیر را ندارند، حقوق مالكیت فكری و معنوی را رعایت 

نمی كنند و محدودیت تولید محتوای سازمانی را ندارند؛
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تغییرات سریع سخت افزاری و نرم افزاری حوزۀ سایبر؛. 7
رقبای دولتی مانند آپارات، فیلیمو و...؛. 8
وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و... جامعه كه سامان دهی فضای مجازی را با مشكل . 9

مواجه كرده است؛
استقبال اكثریت جامعه از پیام رسان های خارجی.. 10

مرحلۀ مقایسه 

 )-SWOT )Opportunity- Threat Strength- Weaknessدر این مرحله با استفاده از ماتریس
و در اختیار داشتن مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات اقدام به تعیین راهبرد براي 
معاونت فضای مجازی مي كنیم. در این مرحله چهار دسته راهبرد WT، WO، ST، SO به دست 
مي آید كه با توجه به اینكه قوت ها و فرصت های این معاونت بر ضعف ها و تهدیدهای آن برتري 
دارد، راهبردهاي اصلي ما در خانه SO قرار می گیرد و این بدان معناست كه مناسب ترین راهبردها 
بدان معناست كه مهم ترین راهبردهای  یافته  این  این معاونت، راهبردهای تهاجمی است.  برای 

معاونت، آنهایی هستند كه با استفاده از نقاط قوت به بهره گیری از فرصت ها توجه دارند.
3 اولویت اول برای راهبردهای تهاجمی )SO( معاونت فضای مجازی به شرح ذیل است؛

اولین . 1 به  شدن  تبدیل  به منظور  خبر  معاونت  متنوع  و  گسترده  امكانات  از  بهره گیری 
انتشاردهندۀ اخبار رسمی كشور در فضای مجازی؛

بهره گیری از امكانات گستردۀ سازمان صدا و سیما به منظور تبلیغ شبكه های اجتماعی . 2
متعلق به معاونت و برندسازی رسانه ای؛

توسعۀ حضور با رویكرد خبری- سرگرمی در عرصۀ بین المللی با بهره گیری از تولیدات . 3
معاونت برون مرزی كه به 28 زبان بین المللی تولید می شود. 

سه اولویت اول برای راهبردهای رقابتی )ST( برای معاونت فضای مجازی به شرح ذیل 
است؛
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خبری . 1 شبكه های  زندۀ  پخش  امكان  از  بهره گیری  با  لحظه ای  اخبار  ارائۀ  در  تسریع 
معاونت خبر در فضای مجازی به منظور مقابله با سرعت اطالع رسانی شبكه های رقیب؛

با . 2 مواجهه  به منظور  متخصص  فنی  نیروهای  و  مناسب  فنی  امكانات  از  بهره گیری 
تهدیدهای سایبری و بومی سازی سخت افزاری- نرم افزاری؛

فضای . 3 پایش  واحد  منحصربه فرد  اطالعات  اخبار،  زندۀ  پخش  امكان  از  بهره گیری 
انحصاری  تجربۀ  و  سازمان  غنی  آرشیو  از  بهره گیری  فنی،  امكانات  معاونت،  مجازی 
تلویزیون های تعاملی درراستای جذب مخاطبان پرشمار و وفادار به منظور متقاعدسازی 

و اجماع مبنی بر حذف واحدهای سازمانی با فعالیت های موازی و مشابه.
سه اولویت اول برای راهبردهای محافظه كارانه )WO( برای معاونت فضای مجازی به شرح 

ذیل است؛
برندسازی و معرفی شبكه های . 1 امكانات سازمان صدا و سیما درراستای  از  بهره گیری 

متعلق به معاونت به منظور برطرف كردن ضعف تبلیغاتی معاونت؛
بهره گیری از حضور كارشناسان خبره حاضر در سازمان صدا و سیما به منظور تبدیل . 2

ساختار بوروكراتیک معاونت به ساختار چابک؛
بهره گیری از تولیدات خبری معاونت خبر و تولیدات برون مرزی سازمان صدا و سیما . 3

به منظور برطرف كردن ضعف در تعامل با سایر معاونت های سازمان.
سه اولویت اول برای راهبردهای تدافعی )WT( برای معاونت فضای مجازی به شرح ذیل 

است؛
به منظور . 1 معاونت  در  عملیاتی  فرآیندهای  در  دخیل  واحدهای  افزایش  از  ممانعت 

جلوگیری از افزایش بوروكراسی؛
حفظ شبكه های تبلیغاتی فعلی )مانند شبكۀ سپهر(؛. 2
عدم تغییرات ساختاری و مدیریتی بیشتر در معاونت )صرفًا در مواقع ضروری(. . 3

پرسشنامه  مرحله   2 طی  مجازی  فضای  در  سیما  و  صدا  سازمان  كنونی  چالش های  اما  و 
مشخص و طی مرحله سوم توسط اعضای گروه دلفی رتبه بندی شد؛
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به دست گرفتن مرجعیت خبری با توجه به پیشتازی رقبا در جذب مخاطب؛. 1
چگونگی برخورد با شایعات در فضای مجازی به ویژه در وضعیت بحران های اجتماعی، . 2

سیاسی و...؛
لزوم به روزرسانی های متوالی سخت افزاری- نرم افزاری و بودجۀ دولتی محدود؛. 3
چگونگی تبدیل شدن ساختار سازمانی كنونی به ساختار چابک؛. 4
كنار گذاشتن دید برودكستری و سنتی به فضای مجازی؛. 5
تغییر رویكرد تولید اخبار از رسمی و تشریفاتی مطلق به استفاده از اخبار عامه پسند؛ . 6
چگونگی مدیریت افكار عمومی كشور با توجه به تنوع قومیتی، نژادی، زبانی، فرهنگی . 7

ومذهبی و نیازهای متفاوت آنها.

با چالش های كنونی در فضای  برای مواجهه سازمان صدا و سیما  ارائه شده   راهكارهای 
مجازی:
تجدید ساختار و حذف بوروركراسی اداری در بخش های خبری به منظور سرعت بخشی . 1

در اطالع رسانی؛
تشكیل اتاق فكر با بهره گیری از نخبگان خبری با تجربه با تاكید بر لزوم سرعت در . 2

تصمیم گیری  ها و پاسخ به شایعات این حوزه؛
كاستن از مقررات سختگیرانه و ممیزی ها در حوزۀ تولید محتوا در فضای مجازی؛. 3
تولید محتوای ویژه برای گروه های مرجع؛. 4
توجه به مخاطب پژوهی؛. 5
جذب تبلیغات و توجه به روش های درآمدزایی سالم در فضای مجازی به منظور افزایش . 6

بودجه برای افزایش كمی و كیفی تولیدات.
همچنین اعضای گروه دلفی، چالش های آتی برای سازمان صدا و سیما در مواجهه با فضای 

مجازی را به شرح ذیل پیش بینی كردند:
دسترسی آزاد )و رایگان( بین المللی به اینترنت بدون امكان كنترل توسط دولت؛. 1



تبیین چالش های سازمان صدا و سیما در فضای مجازی   31

كوچ مخاطبان رسانه های سنتی به رسانه های نوین و عدم آمادگی و برنامه ریزی سازمان . 2
صدا و سیما برای مدیریت؛ 

افزایش نقش كاربران به عنوان تولیدكنندگان محتوا و احتمال كاهش بیشتر نقش سازمان . 3
صدا و سیما در این حوزه؛

افزایش هجمه به ارزش ها و اعتقادات و چگونگی مواجهه با این هجمه ها؛. 4
تطبیق قابلیت های فناورانۀ سازمان صدا و سیما با فناوری های نوظهور در این حوزه.. 5

راهكارهای ارائه شده برای مواجهۀ سازمان صدا و سیما با چالش های آتی در فضای مجازی 
نیز عبارتند از: 

تولید محتوای حرفه ای با بهره گیری از تهیه كنندگان باتجربۀ حوزۀ تولید محتوا به منظور . 1
جذب مخاطبان وفادار به تولیدات شبكه های مجازی متعلق به سازمان صدا و سیما؛

تشكیل اتاق فكر متشكل از نخبگان و كارشناسان باتجربۀ رسانه به منظور پاسخگویی . 2
به هجمه ها؛ 

توجه به بومی سازی سخت افزاری و نرم افزاری در حوزۀ فضای مجازی. . 3

نتایج 
در رتبه بندی و ضریب دهی عوامل داخلی و خارجی معاونت، با توجه به اینكه جمع . 1

امتیازات عوامل داخلی بیشتر از عوامل خارجی شد، مشخص شد كه تأثیر عوامل داخلی 
در موقعیت معاونت فضای مجازی بیشتر از تأثیر عوامل خارجی است؛

در حوزۀ . 2 مرجع  رسانه  به  تبدیل شدن  از:  است  عبارت  معاونت  مهم ترین چشم انداز 
اطالع رسانی در فضای مجازی )انتخاب اول خبری برای كاربران(؛

مهم ترین مأموریت معاونت عبارت است از: ارائۀ سریع و دقیق اخبار )اطالع رسانی(، . 3
مدیریت بحران و خنثی سازی شایعات خبري؛

 نكتۀ قابل تامل تأكید نخبگان حاضر در این پژوهش در مراحل تعیین مأموریت و چشم انداز 
بر وظیفه و نقش اطالع رسانی و مدیریت بحران معاونت فضای مجازی است؛
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مهم ترین نقطه قوت معاونت عبارت است از: تولید و توزیع محتوا در فضای مجازی . 4
با توجه به نتایج واحد پایش و رصد فضای مجازی با هر 2 رویكرد اخبار ـ سرگرمی؛

در این مرحله، اعضای گروه دلفی، تولید محتوا براساس نتایج رصد واحد پایش را نخستین 
نقطه قوت معاونت ذكر كرده اند و مورد دوم را راه اندازی واحد پایش فضای مجازی. این 

موضوع اهمیت تولید براساس رصد و پایش فضای مجازی را نشان می دهد؛
تبلیغاتی . 5 فعالیت  به  كافی  توجه  از: عدم  است  عبارت  معاونت  نقطه ضعف  مهم ترین 

به منظور معرفی شبكه های معاونت در فضای مجازی و برندسازی رسانه ای؛
مهم ترین نقطه ضعف معاونت مربوط به عدم موفقیت شبكه های اجتماعی معاونت در جذب 
مخاطبان است. شبكه های تلگرامی و اینستاگرامی معاونت تاكنون به منظور تبلیغات مناسب، 

معرفی و برندسازی شبكه های اجتماعی خود اقدامات كافی انجام نداده اند؛
مهم ترین فرصت معاونت عبارت است از: امكان بهره گیری از امكانات گستردۀ معاونت . 6

خبر سازمان صدا و سیما )خبرنگاران و منابع خبری متعدد در نقاط مختلف داخل و 
خارج كشور( به منظور شناخته شدن به عنوان انتشاردهندۀ نخست اخبار رسمی كشور 

در فضای مجازی؛
همانطور كه پیش از این در تعیین مأموریت ها و چشم اندازهای معاونت بر آن تاكید شد، 
فعالیت در حوزۀ خبری مهم ترین وظیفۀ معاونت تعیین شد. در اینجا نیز اعضای گروه دلفی 

بر بهره گیری از امكانات معاونت خبر به عنوان مهم ترین فرصت به اجماع رسیده اند.
نكتۀ قابل توجه در اینجا، توجه اعضای گروه دلفی به فرصت بهره گیری از امكانات سازمان 
این  برندسازی است.  به معاونت و  تبلیغ شبكه های اجتماعی متعلق  به منظور  صدا و سیما 
را  برندسازی  به  كافی  توجه  عدم  یعنی  معاونت  ضعف  مهم ترین  می تواند  دقیقا  موضوع 

پوشش دهد؛
مهم ترین تهدید برای معاونت عبارت است از: سرعت رقبای خبری در انتشار اخبار.. 7

مسدودسازی  و  سایبری  حمالت  احتمال  به  است  مربوط  نیز  معاونت  تهدید  دومین 
ارتباط اعضای گروه دلفی، در تعین ماموریتهای معاونت در  شبكه های معاونت. در همین 
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این باره حساسیت و دقت نظر خود را نشان داده اند زیرا آماده سازی، توسعه و بومی سازی 
زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری را به عنوان دومین ماموریت معاونت تعیین كرده اند 
تا تأكیدی بر توجه معاونت به این مهم داشته باشند. در راهبردهای ST نیز نحوۀ پاسخ به 
این تهدید، بهره گیری از امكانات فنی مناسب و نیروهای فنی متخصص به منظور مواجهه با 

این تهدید پیش بینی شده است؛
مهم ترین چالش كنونی سازمان صدا و سیما در فضای مجازی عبارت است از: به دست . 8

گرفتن مرجعیت خبری با توجه به پیشتازی رقبا در جذب مخاطب و چالش دوم نیز به 
چگونگی برخورد با شایعات در فضای مجازی به ویژه در وضعیت بحران های اجتماعی، 
سیاسی و... اشاره دارد. در حقیقت چالش اول به نحوۀ پوشش خبری سازمان صدا و 
سیما در فضای مجازی )اعم از سرعت اطالع رسانی، مناسب سازی اخبار برای فضای 
مجازی و افزایش كیفی اخبار اشاره دارد و چالش دوم به چگونگی واكنش به اخبار 

كذب با هدف شایعه سازی رسانه های رقیب توجه دارد.
راهكار عبور موفق از این چالش ها، تبدیل ساختار بوروكراتیک حوزۀ اطالع رسانی سازمان 
صدا و سیما به ساختاری چابک )به منظور تسریع در اطالع رسانی(، افزایش كیفی اخبار با 
بهره گیری از تكنیک های روز خبری، مناسب سازی اخبار برای ارائه در فضای مجازی، حذف 
سانسورهای خبری در موارد غیرضروری )حذف ممیزی های غیر ضروری( و تشكیل اتاق 

فكر به منظور پاسخگویی صحیح و بدون تأخیر به شایعات؛
مهم ترین چالش آتی سازمان صدا و سیما در فضای مجازی عبارت است از: دسترسی . 9

آزاد )و رایگان( بین المللی به اینترنت بدون امكان كنترل توسط دولت. نكته ای كه باید 
به آن توجه كرد سومین چالش تعیین شده برای آیندۀ این حوزه است كه عبارت است 
از؛ افزایش نقش كاربران در فضای مجازی. زیرا هر 2 چالش ذكر شده بر افزایش نقش 

كاربران و غیر قابل كنترل شدن این موضوع اشاره دارد. 

اعضای گروه دلفی، راهكار مواجهه با این فرآیند غیر قابل اجتناب را تولید محتوای حرفه ای 
با بهره گیری از تهیه كنندگان باتجربۀ حوزۀ تولید محتوا به منظور جذب مخاطبان وفادار به تولیدات 
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شبكه های مجازی متعلق به سازمان صدا و سیما تشخیص داده اند و این بدان معناست كه به جای 
نفی و مقابله با این فرآیند بر رویكرد رقابت موثر از طریق افزایش كیفی تولیدات تأكید كرده اند.

نكته ای كه در مبحث چالش های كنونی و آتی سازمان صدا و سیما مشترک است و لزوم آن 
برای هر 2 مقطع زمانی یادآوری شده است، تشكیل اتاق فكر ویژۀ فضای مجازی با بهره گیری از 

نخبگان این حوزه است.
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