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چکیده

فضای  با  مرتبط  آیندة  عناصر  شناسایی  مستلزم  اینترنت،  در  سیما  و  صدا  سازمان  مؤثر  فعالیت 
مجازی است. در این پژوهش، از روش »پویش محیط« بهره گرفته ایم تا در مسیر این شناخت قرار 
گیریم. هدف تحقیق، شناسایی عوامل كلیدی در محیط رقابت، نیروهای پیش ران در محیط خارجی، 
پیش مشخص ها و عناصر روندگونه و عدم قطعیت هاست. برای انجام پویش محیط، دو مدل »پِست« 
برای تحلیل محیط دور و مدل »پورتر«، برای تحلیل محیط رقابت، استفاده شده است. این عوامل، 
براساس  مرتبط-  حوزه های  كارشناسان  و  سیما  و  صدا  سازمان  مدیران  شامل:  خبرگان،  نظرات  با 
و خارجی،  داخلی  تجربی  و  نظری  منابع  مرور  امتیازدهی شدند.  عدم قطعیت-  و  اهمیت  معیار  دو 
الگوهای  از  بهره گیری  با  بین پژوهشگران-  برگزاری جلسات هم ا  ندیشی  پیشین و  مطالعات مرتبط 
پویش محیط- منجر به شناسایی 59 عامل شد. با رتبه بندی عوامل، مهم ترین روندها و عناصر نسبتًا 
پیش مشخص آیندة مؤثر بر فعالیت سازمان صدا و سیما و عدم قطعیت های اصلی در افق ایران 1404 
جایگاه  توانمند،  و  كارآمد  انسانی  نیروی  از  برخورداری  جمله:  از  موضوعاتی  در  شدند.  مشخص 
عدم قطعیت های  میان  در  شدند.  معرفی  روندها  و...  ایران  اقتصاد  در  فاوا  بر  مبتنی  كسب  وكارهای 
كلیدی، از 10 مورد اول، 6 مورد در محیط دور و 4 مورد در میان عوامل محیط رقابت تعریف شده اند 
كه نشان دهندة آینده ای پیچیده و رقابتی است و امكان كنترل كامل آن وجود ندارد. در نهایت، الزم 
است سازمان صدا و سیما آمادگی برای رویارویی با آینده را كسب كند، در همین راستا پیشنهادهایی 
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مقدمه

با ظهور اینترنت، جهان، وارد مرحلة تازه ای شده است؛ اینترنت، زندگی انسان ها را به گونه ای 
از  اینترنت و پس  از  پیش  به دوران  را  بشر  زندگی  به روشنی، می توان  كه  داده  قرار  تحت تأثیر 

آن، تقسیم كرد. از جمله اینكه؛ در ارتباط میان انسان ها، الیه هایی تازه  ایجاد كرده و در حوزة 
و  جامعه شناسی  در  است.  آورده  وجود  به  جدیدی  پژوهشی  زمینه های  و  نظریه ها  ارتباطات، 
است،  گشوده  بازاریابی  حوزة  در  را  تازه   دریچه هایی  و  آورده  پدید  نو   مباحثی  روان شناسی، 
جهانی شدن را تسریع كرده و به تعبیر توماس فریدمن، جهانی را كه در آن زندگی می كنیم، تسطیح 
كرده است. اینترنت، همة صنایع را وارد بستر و شرایط محیطی تازه ای كرده است. گویی، صنایع، 
 در زمین و زمانه ای جدید، بازتعریف شده و راهبردهای آنها با مختصاتی دیگر، تدوین می شود. 

با ظهور اینترنت، صنعت رسانه نیز مختصات تازه ای یافته است. 
تحقیقات و گزارش های متعدد، حاكی از تحوالت صنعت رسانه- به واسطة اینترنت- هستند. 
از جمله؛ گزارش مؤسسة رویترز درمورد اخبار دیجیتال كه در آن، وضعیت 37 كشور جهان در 
این زمینه بررسی شده است. در این گزارش، نشان داده شده كه چگونه فناوری دیجیتال، در حال 
تغییر دادن چشم انداز رسانه، در كشورهای در حال توسعه ای همچون كرة جنوبی است. مدل های 
كسب و كار شركت های سنتی رسانه، در حال از بین رفتن و مدل های نوظهورِ مبتنی بر اینترنت، 
در حال جایگزین شدن هستند )نیومن1 و دیگران، 2018، آنالین( و یا گزارش سال 2018 دانشگاه 
آكسفورد و مؤسسة رویترز درمورد تحول دیجیتالی اخبار محلی كه در آن، تالش روزنامه های 
محلی و منطقه ای اروپا برای منطبق شدن با الزامات و مقتضیات تحوالت دیجیتالی، توصیف شده 
نیست.  به صنعت چاپ  تنها منحصر  این دگرگونی،  آنالین(.  نیلسن2، 2018،  است )جنكینز و 
نتایج تحقیقات نشان می دهد؛ تلویزیون نیز در محیط متغیر رسانه ای امروز با چالش های متعددی 
در گزارش سال 2016 خود  نیلسون و سمبروک4  )والدلوس3 و همكاران، 2016(.  روبروست 
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به ویژه  به رسانه های جدید و دیجیتال-  اقبال  افزایش  و  تلویزیون  تماشای  میزان  دالیل كاهش 
در  مخاطب  كاهش  كه  داده  نشان  آنها  بررسی  كرده اند.  تشریح  را-  آن  انواع  و  آنالین  ویدئو 
برنامه های تلویزیونی، تدریجی است. برای مثال، در بریتانیا، تماشای تلویزیون از 2012 تا 2015 
حدود 10 درصد كاهش داشته است. در آمریكا، بریتانیا و فرانسه، اخبار تلویزیونی- به خصوص 
برای مخاطبان جوان - كاهش جدی داشته، اما در كشورهایی كه متوسط جمعیت شان پیر است، 
مانند كشورهای شمال اروپا و نیز آلمان، مدت زمان تماشای تلویزیون، ثبات بیشتری داشته است. 
همچنین، تحقیقی در سال 2015 نشان داد كه آمریكایی های جوان تر )زیر 34 سال( عمدتًا برای 
دیدن فیلم و برنامه های سرگرم كننده از تلویزیون استفاده می كنند. كاهش میزان بینندگان برنامه های 
تلویزیونی- و به طور خاص، اخبار تلویزیون- نشان دهندة این حقیقت است كه تلویزیون، به سرعت 
در حال از دست دادن ارتباط با مخاطبان خود )به خصوص جوان ترها( است. دلیل آن نیز روشن 
است؛ نسلی كه با ویدئوهای دیجیتالی و اجتماعی، بر شبكه های اجتماعی و گوشی های هوشمنِد 
همراه، بزرگ شده، لزومی ندارد برنامه هایی براساس زمان بندی تلویزیون را ترجیح دهد )نیلسون 
و سمبروک، 2016، آنالین(. عصر طالیی، برای تلویزیون رو به پایان است و برای نخستین بار در 
سال آینده، میزان افرادی كه زمان  زیادی را صرف رسانه های آنالین می كنند، از افرادی كه بیشتِر 

وقت شان را صرف تلویزیون می كنند، بیشتر خواهد شد )موال1، 2018، آنالین(. 
اگر چه تلویزیون هنوز یک صفحة نمایش مسلط در جهان به شمار مي رود، اما روند تحول 
تلفن هاي  همچون  دیجیتال-  و  جدید  رسانه های  آینده،  در  كه  دارد  آن  از  حكایت  فناوری ها، 
هوشمند- به زودی، این جایگاه مسلط را به چالش خواهند كشید. آمار تحوالت مصرف رسانه اي 
و گرایش به ابزارهاي همراه- به خصوص تلفن هاي هوشمند- حتی از چیزی، بیش از تصاحِب 
جایگاه برتر، سخن گفته اند. برخي از محققان، همچون جف كوهن2، نابودي شبكه های خبری 
تلویزیونی سنتی را پیش بیني كرده اند )پوگی3، 2014، آنالین(. اگر با پیش بیني كوهن هم مخالف 
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باشیم، تحوالت صنعت رسانه و گسترش فضای مجازی، چنان است كه اگر سازمان هاي رسانه اي 
براي مواجهه با آن، برنامه ریزي نكنند، آینده اي نخواهند داشت.

بیان مسئله

در شرایط جدِی ناشی از ورود رقبای جدید به كارزارهای رسانه ای، شرط كامیابی سازمان 
صدا و سیما- به عنوان یک سازمان مبتنی بر پخش رادیو- تلویزیونی در فضای مجازی- داشتن 

چشم اندازی درست از محیط رسانه اِی در حال ظهور است؛ از این رو، اطالع از روندها و عوامل 
مؤثر بر فعالیت سازمان صدا و سیما در اینترنت، در آینده، بسیار ضروری است، تا مدیران سازمان 
بتوانند بر پایة عوامِل شناسایی شده، به ترسیم دورنمای پیِش روی سازمان- برای فعالیت موثر در 
فضای مجازی- بپردازند. حال، این مسئله ، مطرح می شود كه؛ عوامل مؤثر بر فعالیت سازمان صدا 
و سیما در اینترنت در افق 1404 چیست؟ براساس یكی از الگوهای شناخته شدة آینده پژوهی، 
نام های عوامل كلیدی و پیش ران ها، شناخته می شوند كه  با  آینده پژوهی،  آینده در  عناصر مؤثر 
می توان آنها را در دو دستة داخلی و خارجی طبقه بندی كرد. عوامل داخلی، آنهایی هستند كه در 
نتیجة تحوالت درون سازمانی، آیندة یک سازمان را رقم می زنند، اما پیش ران های خارجی، عوامل 
به وجود  پیرامونِی یک سازمان،  اثِر تحوالت محیط  آیندة سازمان هستند كه در  بر  كلیدی مؤثر 

می آیند و كنترل آنها، الزامًا در اختیار مدیران و سیاست گذاران سازمان نیست. 
فعالیت مؤثر در اینترنت برای سازمان صدا و سیما، مستلزم شناخت عناصر آینده است. برای 
به هم پیوستة  گام های  كه  دارد  مجازی، ضرورت  فضای  در  سیما  و  فعالیت صدا  آیندة  شناخت 
مرتبط با الگو های مرسوم آینده پژوهی، یكی پس از دیگری، برداشته شود. نقطة شروع برای همة 
مدل های آینده پژوهی، شناسایی عناصر آینده- به خصوص، روندها و عدم قطعیت ها- است كه در 
پژوهش حاضر، به آن پرداخته خواهد شد. این تحلیل و شناخِت نظام مند و مبتنی بر روش های 
استانداردِ »آینده پژوهی«، زمینه را برای طراحی سناریوهای حضور سازمان صدا و سیما در فضای 
مجازی، فراهم خواهد كرد. با شناسایی سناریوهای آینده، زمینه برای برنامه ریزِی مبتنی بر سناریو 
و  راهبردها  می توان  آینده،  از  تصویرهای جایگزین  داشتن  با  كه  معنا  بدین  فراهم خواهد شد؛ 
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اقدامات مرتبط با هر یک از آینده های جایگزین را تدارک دید، تا این امكان فراهم شود كه برای 
هر آیندة قابل تصور، پیش از بروز، آمادگی الزم، كسب شود یا اقدامِ پیش دستانه1 صورت پذیرد. 
عناصر آیندة مرتبط با موضوع، كه در این پژوهش، شناسایی خواهند شد، به شرح زیر هستند:

عوامل كلیدی در محیط رقابت؛ •

نیروهای پیش ران در محیط خارجی؛  •

پیش مشخص ها2 و عناصر روندگونه؛ •

عدم قطعیت ها. •
سؤال اصلی پژوهش حاضر به شرح زیر است:

مهم ترین عناصِر آیندة مؤثر بر فعالیت سازمان صدا و سیما در فضای اینترنت )در افق ایران  •
1404( كدام اند؟

سایر سؤاالتی كه این تحقیق، بدان  ها پاسخ خواهد داد، بدین شرح اند: •

مهم ترین عوامل كلیدی مؤثر بر فعالیت سازمان صدا و سیما در فضای اینترنت در محیط  •
رقابت كدام اند؟

مهم ترین نیروهای پیش ران مؤثر بر فعالیت سازمان صدا و سیما در فضای اینترنت در محیط  •
خارجی كدام اند؟

از میان عوامل كلیدی داخلی و نیروهای پیش ران خارجی، كدام موارد دارای روند و وضعیت  •
نسبتًا مشخص بوده و كدام موارد، عدم قطعیت باالیی دارند؟

عدم قطعیت های كلیدی آیندة فعالیت سازمان صدا و سیما در فضای اینترنت با افق ایران  •
1404 كدام اند؟

1. Preemptive Action

2. Predetermined Elements
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مرور مطالعات پیشین

و  خوراسگانی  كارهای  به  می توان  روش شناسی-  منظر  از  مرتبط-  پژوهش های  میان  در 
غفاری  نوین،  فرارسانه ای  محتواهای  موضوِع  با  و  حاكمیتی  در سطح   )1394( دربان  زمان زاده 

قدیر، روشندل اربطانی و ضیایی )1392( در سطح نهادی و با موضوِع كتابخانه ها، حاج آقامعمار، 
رحیم نیا و خوراكیان )1392( در سطح شركتی و با موضوِع صنعت فوالد اشاره كرد. از آنجا كه هر 
كدام از این پژوهش ها در شناسایی و رتبه بندی عناصر آینده و رسیدن به عدم قطعیت های كلیدی، 
از تكنیک ها و ابزارهای پژوهشی متفاوتی استفاده كرده اند، مهم ترین دستاورد آنها برای پژوهش 

ما، بهره گیری از تجربیات روش شناسانه است.
با پژوهش حاضر،  به پژوهش هایی است كه در حوزة موضوعی،  پیشینه، توجه  منظر دوم 
دارای مشابهت هستند. نخستین پروژه های آینده پژوهانة جامع دربارة رسانه ها و سازمان صدا و 
سیما، به سرپرستی پرفسور مجید تهرانیان، در سال های 1354 تا 1356 انجام شد. پس از یک 
توقف 40-30 ساله، آینده پژوهی رسانه ها و سازمان صدا و سیما در چند سال اخیر، مجدداً مورد 
 توجه برخی پژوهشگران قرار گرفت و در این زمینه، پایان نامه های دانشگاهی و مقاالت علمی 
منتشر شد. هر چند در دورة جدید، توجه به آینده پژوهی هنوز به عنوان طرحی جامع در دستور 
كار قرار نگرفته، اما پژوهش های كوچک و پراكندة انجام شده، حاوی نكات ارزشمندی هستند 
كه در این پژوهش، از دستاوردهای آنها- به عنوان یكی از منابع مطالعات اسنادی- استفاده شده 
است. از جملة این پژوهش ها می توان به پژوهش های علی عسكری، صلواتیان، البرزی )1393(، 
پاک دل،  و   )1395( عابدی  و  طالبیان  موالیی،   ،)1393( باللی  و  ذوالفقارزاده  اربطانی،  روشندل 
عنوان  با  مقاله اي  در  كرد. همچنین،  اشاره   )1399( كاسمانی و شریف خانی  نصراللهی  رسولی، 
»سیاست گذاری سواد رسانه ای مبتنی بر رویكرد آینده پژوهانه و با استفاده از روش سناریونویسی« 
با سواد  متناظر  اجتماعی-  تأثیرگذار حاكمیتی در شكل گیری مسئولیت  پیش ران ها و مؤلفه های 
رسانه ای در كشور- استخراج شده است. مهم ترین پیش ران هاي به دست آمده از پ  ژوهش مذكور 
جامعة  و  رسانه اي  صنایع  رسانه اي،  سواد  آموزش  رسانه اي،  سواد  سیاست هاي  از:  عبارت اند 
مدني اطالعاتي )دهقانیان و نجفی رستاقی، 1396(. در پژوهشی دیگر، »چالش ها و موضوعات 
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مقالة  موضوع  با  آن،  نتایج  از  بخشي  كه  بوده  توجه  مورد   »1404 افق  در  ملی  رسانة  راهبردی 
راهبردی  مهم ترین چالش های  كه  است  داده  نشان  پژوهش  این  نتایج  است.  ارتباط  در  حاضر، 
»اثربخشی  به ترتیب، در قالب هشت كالن چالش، شامل؛ »تشدید رقابت رسانه ای«،  رسانة ملی، 
محتوایی رسانه«، »تغییرات فناوری رسانه- آرایش سپهر رسانه«، »مدیریت سازمانی«، »ذائقه شناسی 
و  لشكری«  و  كشوری  عمومی،  نهادهای  »هم افزایی  مالی«،  منابع  »محدودیت های  مخاطبان«، 

»تصمیمات حقوقی و سیاسی« دسته بندي شده اند )علوي وفا، 1396(
زمانی،  به لحاظ  اوالً  كه  می دهد  نشان  موضوعی،  در سطح  پیشین  مطالعات  مرور  بنابراین، 
پژوهش های مرتبِط پراكنده و مقطعی انجام شده و ثانیًا به لحاظ روش شناسی، متفاوت با روش این 
پژوهش بوده و یا به صورت موردی، انجام گرفته، بدین معنا كه یا بخشی از فعالیت های سازمان 
آینده نگاری  و  آینده پژوهی  مرسوم  مدل های  از  كامل،  به طور  یا  داده اند،  قرار  پژوهش  را هدف 
راهبردی استفاده نكرده اند. در نتیجه، این پژوهش، هم به لحاظ روشی و هم به دلیل پیروی از مدل  

مشخص آینده پژوهی، متمایز از مطالعات پیشین است. 

ادبیات نظری: مدل برنامه ریزی سناریویی شوارتز

یكی  قابل اتكا،  تكنیک های  از طریق روش ها و  آینده  گمانه زنی روش منِد عناصر و عوامل 
از دغدغه های اصلی آینده پژوهان است كه با تعابیر مختلف به آن پرداخته شده است. یكی از 
مهم تریِن این دیدگاه ها را جیمز دیتور1- از پیشگامان آینده پژوهی- مطرح كرده است. از نگاه او، 
رویدادها، روندها، تصویرها و اقدام ها، چهار مؤلفه ای هستند كه از درهم كنش آنها، آینده پدید 
می آید )دیتور، 1378(. دیدگاه دیتور كه در بسیاری از متون آینده پژوهی -با ذكر نام او و یا بدون 
بردن نامی از وی- به عنوان یكی از اصول اولیة آینده پژوهی، مطرح شده، به منظور اندیشه ورزی در 
حوزة آینده، الگوی مناسبی در اختیار ما قرار می دهد. اما ویژگی دیدگاه دیتور این است كه این 
چهار جزء در قالب یک مدِل كالِن آینده پژوهانه- به منظور انجام پژوهش های كاربردی- طراحی 

1. Dator



18  مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه/ دوره 3، شماره 4 )پیاپی 10(/ زمستان 1399 

نشده  است. از این رو، یكی دیگر از چارچوب های آینده پژوهانه برای شناخت عناصر آینده را به 
 كار خواهیم گرفت.

در این پژوهش، یكی از دیدگاه های كاربردی در این زمینه را برگزیده ایم كه به منظور رسیدن 
به سناریوها طراحی شده است. سناریونویسی، به تعبیر وندل بل، دستاورد نهایی و عصارة كارهای 
آینده پژوهانه است )بل1، 2003: 306(. از این رو، اتخاذ چارچوبی روشی- نظری كه بتواند ضمن 
شناخت عناصر آینده، زمینه ساز سناریونویسی برای پژوهش های آتی باشد، ارجحیت دارد. پیتر 
برای  را  مرحله ای  الگویی هشت  سناریویی-  برنامه ریزی  و  آینده پژوهی  پیشگامان  از  شوارتز- 

سناریونویسی ترسیم می كند كه به شرح زیر است )شوارتز، 1391: 216-211(.
گام اول: شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی؛

گام دوم: شناسایی نیروهای كلیدی در محیط منطقه ای؛
گام سوم: فهرست كردن عوامل و نیروهای پیش ران محیِط كالن و شكل دهنده به نیروهای 

كلیدِی گام دوم؛
گام چهارم: طبقه بندی عوامل كلیدی و پیش ران ها براساس اهمیت و عدم قطعیت آنها؛

گام پنجم: انتخاب منطق های توسعة سناریو؛
گام ششم: پربار كردن سناریوها؛

گام هفتم: مضامین )بازگشت به مرحلة اول(؛
گام هشتم: انتخاب شاخص ها و عالئم راهنما. 

آنچه در این پژوهش انجام می شود، چهار گام نخست مدل جامع شوارتز برای سناریوپردازی 
است. بهره مندی از الگوی شوارتز، این ُحسن را دارد كه ضمن محقق كردن اهداف این پژوهش، 
زمینه ای را برای پژوهش های تكمیلِی آتی در حوزة برنامه ریزِی سناریویی- برای فعالیت صدا و 

سیما در فضای اینترنت- فراهم می كند.
به جلو  كلیدی،  عوامل  به وسیلة  دیگری  واحد  و  كسب وكار  شركت، شخص،  سازمان،  هر 

برده می شود. تعدادی از این عوامل، داخلی و تعدادی از آنها خارجی به  شمار می روند. برخی 

1. Bell
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عوامِل  این  ارزیابی  و  تشخیص  نیستند.  واضح  چندان  دیگر،  برخی  و  آشكارند  عوامل،  این  از 
بنیادِی اثرگذار، نقطة آغاز و یكی از هدف های اصلی سناریوپردازی- به عنوان جامع ترین روش 

برنامه ریزی - است )شوارتز، 1390: 105 -104(.
از میان این هشت گام مختلف، گام دوم كه اختصاص به شناسایی نیروهای كلیدی در محیط 
منطقه ای دارد و گام سوم كه اختصاص به موضوع شناسایی پیش ران های1 كلیدی دارد، از اهمیت 
بسیاری برخوردارند؛ زیرا گام های بعدی، اساسًا بر مبنای یافته های حاصل از این دو گام، شكل 

می گیرند.

گام اول: شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی

در این گام، پرسش، مسئله یا تصمیم سازمان- كه معموالً معطوف به محیط بیرون از سازمان 
است- مشخص می شود. با انتخاب عنوان این پژوهش، گام نخست در این زمینه برداشته شده 
است. یكی از مسائل اصلی و جدیدی كه سازمان صدا و سیما اكنون با آن مواجه است، رقابت 
اینترنت، همة سازمان های رسانه ای دنیا را تهدید  فزاینده ای است كه به دنبال ظهور و گسترش 
می كند. تصمیم گیری های آینده در سازمان، بدون فهم آینده- كه از محیط رقابتِی جدید، به وجود 
آمده- ممكن نیست؛ به همین دلیل، با توجه به مدل برنامه ریزی سناریویی شوارتز، نخستین قدم 

در سناریوسازی برای آینده، برداشتن گام های اولیة این مدل است. 

گام دوم: شناسایی نیروهای کلیدی و وضعیت بومی 

هدف اصلی از انجام این گام، ترسیم وضعیت درونی و شناسایی عوامل كلیدی تأثیرگذار در 
محیط سازمان است. نتیجة برداشتن این گام، افزایش شناخت نظام مند از محیط پیرامون سازمان 
است كه نقش غیرقابل انكاری در موفقیت یا شكست تصمیم های سازمانی در آینده خواهد داشت. 
پرسش اصلی این گام، عبارت است از اینكه؛ چه راهبرد یا موضوعی، موفقیت را تضمین خواهد 
كرد؟ همچنین باید مشخص كنیم كه كدام یک از منابع انسانی یا جغرافیایی، سرمایه های مادی یا 

معنوی، تاریخ، فناوری و... اهمیت بیشتری در موفقیت دارند. 

1. Driver



20  مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه/ دوره 3، شماره 4 )پیاپی 10(/ زمستان 1399 

گام سوم: شناسایی نیروهای پیش ران

این گام، اصلی ترین مرحلة مدل است و هدف از آن، شناسایی نیروهای اصلی مؤثری است 
كه بر پیامد رویدادها تأثیر دارد و عالوه بر عوامل كلیدِی شناسایی شده در سطح ُخرد- كه در 
در  كه  متغیرهایی  از  هر یک  می گذارند.  تأثیر  سازمان،  آیندة  بر  شناسایی شده اند-  پیشین،  گام 

این مرحله، شناسایی می شوند، به طور بالقوه، این قابلیت را دارند كه در گام های بعدِی مربوط 
به سناریوسازی، مورد استفاده قرار گیرند. در نتیجه، بسیار مهم است كه نیروهای پیش ران، بر 
مبنای واقعیت ها شناسایی شوند یا بر مبنای فرض های انتزاعی تر، كه ممكن است بازیگران درگیِر 

موضوع را در كانون توجه قرار دهد.
 در اجرای این گام، باید به دو نكتة اساسی توجه كرد؛ نخست اینكه پیش ران های كلیدی- از 
هر مسیری كه به  دست آیند- باید حاوی مالحظاتی دربارة آینده باشند. اگر شخصی، خود را 
در سال 1404 تصور كند و به پرسشنامه ای دربارة وضعیت تورم در آینده پاسخ دهد و بگوید: 
»می دانم از سال 1400 تا 1404 تورم، سیری صعودی خواهد داشت«، این پیش بینی او كه مبتنی بر 
فرایندهای عّلی بی شماری )از جمله؛ تجربه، احساس، شهود، دانش، تخصص و...( است، حاوی 

پیش ران مفیدی است كه اطالعی را دربارة آینده، ارائه می دهد. 
دوم اینكه؛ پیش ران های كلیدی، باید مجموعه ای از روندها، پیش مشخص ها و عدم قطعیت ها 
باشند تا بتوان در گام چهارم از آنها استفاده كرد. برای مشخص شدن این نكته، الزم است تفاوت 
میان ماهیِت این عوامل یا متغیرها را مشخص كنیم. شوارتز )1388( در اصطالح نامة پایاِن كتاب 
خود )228-224( چند اصطالح را بدین صورت تعریف كرده و ما نیز دقیقًا از همین تعریف ها 

پیروی كرده ایم؛ 
1. پیش مشخص ها: این عناصر، به هیچ زنجیرة خاصی از حوادث بستگی ندارند. اگر چیزی 
فارغ از به وقوع پیوستِن هر سناریویی، از پیش، مشخص باشد، آن چیز، یک عنصر نسبتًا واضح 
است. ویژگی های اصلی این پدیده ها شامل این موارد هستند؛ 1- تغییرات كند و آهسته، مانند: 
نرخ رشد جمعیت؛ 2- موقعیت های ناگزیر، مانند: نیاز به واردات انرژی در كشورهای فاقد منابع 
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انرژی؛ 3- واقعیت های موجود، مانند: تعداد زنان بی سرپرست؛ 4- رودرویی های غیرقابل اجتناب، 
مانند: تقابل خریداران و فروشندگان بر سر قیمت.

یا  پیامدهای جایگزین  كه  عواملی هستند  همان  عوامل،  این  کلیدی:  قطعیت های  2. عدم 
سناریوهای مختلف را امكان پذیر می كنند و سناریونویسان، باید خود را در برابر آنها آماده كنند. 
این عناصر، معموالً به عناصر نسبتًا مشخصی مرتبط هستند و می توان با پرسیدن مفروضات خود 
دربارة این عناصر، آنها را پیدا كرد. از آنجا كه آینده، قابل پیش بینی نیست، همة روندها تا حدودی 
از عدم قطعیت برخوردارند، اما عدم قطعیت های كلیدي، فهرستی از دو یا سه عدم قطعیِت دارای 

بیشترین اهمیت اند كه مي توانند وارد فرایند سناریونویسی  شوند. 

گام چهارم: رتبه بندی براساس اهمیت و عدم قطعیت

با پیروی از توصیه های نظری و روش شناختی در گام های قبل، معموالً فهرستی بلندباال از 
عوامل كلیدی- در سطح خرد- و نیروهای پیشران- در سطح كالن- به دست می آید؛ اما امكان 
عملی و توجیه نظری برای استفاده از همة این عوامل، وجود ندارد. این موضوع، رتبه بندی عوامل 
این گام در مدل شوارتز، همین است. برای رتبه بندی  از  را ضرورت می بخشد و هدف اصلی 

عوامل، از دو شاخص؛ اهمیت و عدم قطعیت، استفاده می شود. 
یک  تحوالت  یا  تصمیم  یک  موفقیت  در  عامل  یک  اهمیت  نشان دهندة  اهمیت،  شاخص 
موضوع است. در این پژوهش، شاخِص اهمیت، نشان می دهد كه هر یک از عوامِل شناسایی شده، 
تا چه حد برای آیندة سازمان- در زمینة رقابت با اینترنت- اهمیت دارند. برای مثال، ممكن است 
اهمیِت عاملی مانند: بودجة دولتی، بسیار زیاد، و اهمیِت عاملی دیگر، مانند: وضعیِت بی طرفی 
شبكه، بسیار كم ارزیابی شود. در مرحلة بعد، الزم است میزان عدم قطعیت هر یک از دو عامل 
فوق نیز ارزیابی شود. عدم قطعیت، انتظاری است كه دربارة جهت تحوالِت آیندة یک عامل یا 

روند داریم. 
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روش شناسی پژوهش

در این بخش، مدل پویش محیط، برای شناسایی عوامل مؤثر تشریح خواهد شد كه دربردارندة 
بخش هایی برای پویش محیِط دور و محیط رقابت است. این عوامل، مانند سایر مطالعات حوزة 

آینده پژوهی، بر مبنای مدل پویش شرح داده خواهند شد. این پژوهش، همچون بسیاری از مطالعات 
آینده پژوهانه، مبتنی بر شواهد و نظرات خبرگان است. شواهد و داده های مربوط به گذشته تا حال 
و همچنین نظرات خبرگان و ذی نفعان، دو منبع اصلی ورودی هر پژوهش آینده پژوهانه است. هر 

پروژه با تركیبی از نسبت های این دو منبع انجام می شود )ر.ک. پوپر1، 2008(. 
از طریق »پویش محیط2« شامل؛ مطالعات اسنادی و كتابخانه ای،  این پژوهش، نخست  در 
شواهد و داده های اولیه، فراهم شد، سپس با بهره گیری از نظرات صاحب نظران، یافته های نهایی، 
و  مقدماتی-  اقدامات  جمله  از  محیط،  پویش  و  دیده بانی  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  به  دقت 
البته كلیدی- در هر فرایند استراتژیک و آینده پژوهانه است. برای پویش محیط، چارچوب های 
متفاوتی ارائه شده كه در مطالعات و اقداماِت سطوح مختلف- اعم از شركتی، نهادی، منطقه ای، 
سطح  دو  در  نیز  صاحب نظران  نظرات  از  بهره مندی  می شوند.  گرفته  به كار  بین المللی-  و  ملی 
انجام گرفته است؛ سطح اول، مربوط به كارشناسان پژوهش است كه تخصص آنها تنها در حوزة 
موضوعِی پژوهش بوده )ارتباطات و اینترنت( و در تكمیل و نهایی سازی لیست ها و تهیه و تدوین 
پرسشنامه ها مشاركت كرده اند. سطح دوم، شامل مدیران و خبرگان درون سازمانی است و با این 
فرض انتخاب شده اند كه از تخصص موضوعی و اشراف بر مسائل سازمانی برخوردار باشند. 

مجموع خبرگاِن مشاركت كننده در این پژوهش، 15 تن بوده است.
در تحقیقات كیفی- مانند پژوهش حاضر- برای كنترل كیفیت پژوهش، از معیارهایی استفاده 
جملة  از  هستند.  كّمی  تحقیقات  در  پایایی  و  روایی  معیارهای  جایگزین  به نوعی،  كه  می شود 
مهم ترین این معیارها، »مثلث سازی« است كه مورد توجه ما بوده است. در مثلث سازی، از »منابع، 
برود«  میان  از  یافته ها  واقعیِت  دربارة  تردید  تا  می شود  استفاده  متنوعی  پژوهشگران  و  روش ها 

1. Popper

2. Environmental Scanning



آینده پژوهی عوامل مؤثر بر فعالیت سازمان صدا و سیما در اینترنت )در افق 1404(  23

)لیندلف و تیلور، 1388: 303(. بدین منظور، در پویش محیط، منابع متعددی برای شناسایی عوامل 
استفاده شد و در مرحلة رتبه بندی نیز، نظرات خبرگان مختلف، مبنا قرار گرفت. بر همین اساس، 
استراتژی انتخاب خبرگان نیز بر مبنای رعایت حداكثِر نوسان )فلیک، 1387: 143( بوده است تا 

تنوع در میان نظرات، لحاظ شود.

پویش محیط: محیط دور

قواعد و مالحظات  مراحل، چارچوب ها،  بر رویكردها،  دیده بانی، مشتمل  پویش محیط و 
فراوانی است كه در متون آینده پژوهی به جنبه های مختلف آنها اشاره شده است. چارچوب ها و 
مدل ها از طریق طبقه بندی روندها و موضوعات، امكان تفكر و تحلیل نظام مند را فراهم می كنند 
)موالیی و طالبیان، 1395: 165(. از جملة این چارچوب های انجام تحلیل، PEST است كه از 
حروف اولیة اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناورانه تشكیل شده و مبتنی بر این چهار حوزه است. 
این چارچوب با افزودن ابعاد دیگری از جمله؛ قانونی، زیست محیطی، اخالقی، جمعیت شناختی1 
و... با صورت ها و عناوین دیگری از جمله؛ SLEPT و PESTEL و DESTEP و STEEPLE و 
STEEPLED نیز2 شناخته می شود. این چارچوب ها در اغلب متون آموزشِی مدیریت استراتژیک 

و آینده پژوهی، معرفی شده اند )برای نمونه، نگاه كنید به ورتینگتون و بریتون3، 2006: 7 و كمپل 
و كرایگ4، 2005: 501(.

استفاده  دیگری  مدل  از  رقابت،  محیط  تحلیل  برای  اینكه  به  توجه  با  حاضر،  پژوهش  در 
می شود، برای اینكه مدل تركیبِی نهایی، چندان پیچیده نشود، مدل پایة PEST مورد استفاده قرار 
گرفته است. بدین ترتیب، چهار حوزة موضوعی اصلی برای دسته بندی عوامل و عناصر آینده، 

شامل؛ فناورانه، اجتماعی )و فرهنگی(، سیاسی و اقتصادی خواهد بود )شكل 1(.

1. Demographic

2  برای آشنایی بیشتر با مدل های دیگر پویش محیط، مراجعه كنید به؛ )موالیی و طالبیان، 1395(
3. Worthington, Ian. Britton

4. Campbell, Craig
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مدل PEST برای پویش محیط دور. 1شكل شماره

پویش محیط: محیط رقابت

پیشنهاد شده است.  برای تحلیل محیط رقابت در عرصه های مختلف، مدل های گوناگونی 
یكی از این مدل ها را مایكل پورتر توسعه داده كه هر صنعت را با توجه به پنج عامل تعیین كنندة 
وضعیت رقابت در آن صنعت، تحلیل می كند و در این پژوهش، مبنای ما خواهد بود. از نگاه 
بالقوه، كاالهای جانشین و  از؛ مصرف كنندگان، شدت رقابت، رقبای  این عوامل، عبارت اند  او، 

عرضه كنندگان )پیرز و رابینسون، 1387: 76(. 
پورتر-  الگوهای  و  دیدگاه ها  براساس  آینده پژوهانه-  فعالیت  یک  به عنوان  پژوهش  این 

سامان دهی نشده و ما فقط از مدل پنج مؤلفه اِی او در تحلیل محیط رقابت برای برساخت مدل 
مدل  با  ما  مواجهة  شیوة  این رو،  از  می كنیم.  استفاده  خودمان  كار  برای  مناسب،  محیط  پویش 

پنج مؤلفه اِی او، با شیوة مرسوم در پژوهش های حوزة مدیریت راهبردی متفاوت است.
از نگاه او، در مؤلفة خریداران و مصرف كنندگان، مسائلی از قبیل؛ تعداد خریداران، قدرت 
ارزیابی قدرِت  ادغام عمودی خریدار، میزان حیاتی بودن محصول، حجم خرید و... معیارهای 
قبیل؛ تعداد  از  چانه زنی محسوب می شوند. در مقابل، در طرِف عرضه كنندگان، عوامل دیگری 
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میزان  عرضه كننده،  عمدة  فروش  عرضه كننده،  جایگزین  محصوالت  تعداد  عرضه كنندگان، 
هزینه های ثابت عرضه كنندگان و... نقشی تعیین كننده دارند.

 با در نظر گرفتن سازمان های رسانه ای- از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
بالقوة صدا  تعریف كردن مخاطبان  رقابت رسانه ای و  به عنوان عرضه كنندگان در محیط  ایران- 
در  رقابت  محیط  تحلیل  برای  پورتر  مدل  از  مصرف كنندگان-  و  خریداران  به عنوان  سیما-  و 
فضای رسانه ای كشور استفاده خواهیم كرد و تالش می كنیم براساس پنج مؤلفة پیشنهادی پورتر، 
مجموعه عوامل و عناصر مؤثر بر آیندة فعالیت سازمان صدا و سیما در فضای مجازی را شناسایی 

كنیم )شكل 2(.

مدل پورتر برای پویش محیط رقابت. 2شکل شماره

مدل ترکیبی: پویش محیط دور و محیط رقابت

دو مدل PEST برای تحلیل محیط دور و مدل پورتر برای تحلیل محیط رقابت، معرفی  شدند. 
پویش محیِط سازمان صدا و سیما را براساس تركیبی از این دو مدل انجام داده ایم. بدین ترتیب، 
 PEST برای تحلیل محیط دور- كه آن  را در دو سطح ملی و بین المللی تعریف كرده ایم- از مدل
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بهره گرفته شده و مجموعه عوامل و عناصر آینده را در چهار حوزة موضوعِی »اقتصاد«، »فناوری«، 
»سیاست« و »فرهنگ و جامعه« تقسیم بندی كرده ایم. عوامل محیط رقابت- كه محیط رسانه ای 
كشور با تأكید بر فضای مجازی است- نیز، در پنج گروه تقسیم  شده اند كه برگرفته از مدل پورتر 

است. نمای تصویری از این مدِل تركیبی را می توانید در شكل )3( مشاهده كنید.

مدل ترکیبی PEST و پورتر برای پویش محیط دور و محیط رقابت. 3شکل شماره

یافته های پژوهش

دوم  مرحلة  در  عوامل  این  شد.  شناسایی  مجموع،59 عامل  در  تركیبی،  مدل  از  استفاده  با 
پژوهش با استفاده از نظر خبرگان، براساس دو شاخص اهمیت و عدم قطعیت رتبه بندی شدند. 
یک پرسشنامه در اختیار هر یک از خبرگان قرار داده شد كه مي توانستند دربارة اهمیت و عدم 
قطعیِت 59 عامل، قضاوت شان را منعكس كنند. میزان اهمیت از طریق یک طیف 6تایي پرسیده 
شد و براي سنجش میزان عدم قطعیت، از طیفي كه داراي دو سِر پیش بیني مثبت و منفي بود، بهره 
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گرفته شد. با محاسبة میانگین پاسخ 15 خبرة شركت كننده، نتایج براساس فاصلة 0 تا 100 محاسبه 
و ارائه شده اند. به  عبارت بهتر، هر قدر نمرة یک عامل به 100 نزدیک تر باشد، بدین معنی است كه 
به لحاظ میزان اهمیت، دارای اهمیتی بیشتر و به لحاظ میزان عدم قطعیت، دارای عدم قطعیت است.

وضعیت عوامل محیط رقابت 

نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل- براساس دو شاخص اهمیت و عدم قطعیت- به صورت 

تفكیكی، قابل  ارائه است. عوامل محیط رقابت براساس مدل پورتر، در پنج گروه؛ عرضه كنندگان، 
مصرف كنندگان، شدت رقابت، رقبای بالقوه و كاالهای جانشین، دسته بندی شده اند.

جدول 1. میانگین شاخص ها برای گروه های عوامل محیط رقابت

میانگین عدم قطعیت میانگین اهمیت گروه محیط

67.27 84.43 عرضه كنندگان

عوامل محیط رقابت

1

76.92 80.44 مصرف كنندگان 2

64.76 79.37 شدت رقابت 3

54.17 78.66 رقبای بالقوه 4

69.39 74.25 كاالهای جانشین 5

برای گروه های عوامل  قطعیت  و عدم  اهمیت  میانگین شاخص های   ،)1( قالب جدول  در 
عوامِل؛  به ترتیب،  رقابت،  محیط  عوامل  میان  در  اهمیت  نظر  از  است.  ارائه شده  رقابت  محیط 
دارای  جانشین،  كاالهای  و  بالقوه  رقبای  رقابت،  شدت  مصرف كنندگان،  عرضه كنندگان،  گروه 
اهمیت بیشتری ارزیابی شده اند. همچنین از نظر شاخص عدم قطعیت، به ترتیب، عوامل؛ گروه های 
مصرف كنندگان، كاالهای جانشین، عرضه كنندگان، رقبای موجود یا شدت رقابت و رقبای بالقوه، 

بیشترین مقدار را دارند.
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وضعیت عوامل محیط دور

عوامل  گروه های  برای  قطعیت  عدم  و  اهمیت  شاخص های  میانگین   )2( جدول  قالب  در 
محیط دور، ارائه شده است. از نظر اهمیت در میان عوامل محیط دور، به ترتیب، عوامِل؛ گروه 

اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، فناورانه و سیاسی، دارای اهمیت بیشتری ارزیابی شده اند. همچنین 
از نظر شاخص عدم قطعیت، به ترتیب، عوامل؛ گروه های فناورانه، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی و 

اقتصادی بیشترین مقدار را دارند.

جدول 2. میانگین شاخص ها برای گروه های عوامل محیط دور

میانگین عدم قطعیت میانگین اهمیت گروه محیط

67.03 75.49 عوامل اقتصادی

عوامل محیط دور

1

71.04 75.22 عوامل فرهنگی و اجتماعی 2

72.92 73.06 عوامل فناورانه 3

72.68 70.46 عوامل سیاسی 4

رتبه بندی عوامل براساس شاخص اهمیت

رتبه بندی عوامل براساس میزان اهمیت، یكی از اهداف این پژوهش بوده است. تعداد 59 
عامِل شناسایی و ارزیابی شده، اگر براساس میزان اهمیت رتبه بندی شوند، مطابق جدول )3( مرتب 

می شوند )به علت طوالنی بودن جدول، تنها به 10 مورد اول اشاره شده است(.
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جدول 3. رتبه بندی عوامل براساس شاخص اهمیت

اهمیت عامل گروه محیط

92.85
جایگاه كسب وكارهای مبتنی بر فاوا در اقتصاد 

ایران
عوامل اقتصادی عوامل محیط دور

1

92 اعتماد عموم مردم به صدا و سیما مصرف كنندگان عوامل محیط رقابت 2

90.66 برخورداری از نیروی انسانی كارآمد و توانمند عرضه كنندگان عوامل محیط رقابت 3

90.66
تغییرات ذائقة فرهنگی و سبک مصرف رسانه ای 

مخاطبان ایرانی
عوامل فرهنگی و 

اجتماعی
عوامل محیط دور

4

90 تأمین درآمدهای پایدار عرضه كنندگان عوامل محیط رقابت 5

90
جایگاه رسانه های جایگزین و رسانه های جریان 

اصلی
عوامل فرهنگی و 

اجتماعی
عوامل محیط دور

6

88 رقابت با تلویزیون های اینترنتی رقبای بالقوه عوامل محیط رقابت 7

85.33
تداوم انحصار صدا و سیما در عرصة پخش 

عمومی تلویزیونی
شدت رقابت عوامل محیط رقابت

8

84
توانایی سازمان در رفع نیازهای جدید رسانه ای 

مخاطبان
مصرف كنندگان عوامل محیط رقابت

9

84 تداوم دسترسی جامعة ایران به اینترنت جهانی عوامل سیاسی عوامل محیط دور 10

براساس نتایج جدول )3(، از میان 10 عاملی كه دارای بیشترین اهمیت هستند، شش مورد، 
از عوامِل محیط رقابت و چهار مورد، از عوامل محیط دور هستند. در میان عوامِل محیط دور 
مورد، سیاسی  و یک  اقتصادی  مورد،  اجتماعی، یک  و  فرهنگی  عوامل  از گروه  مورد،  دو  نیز، 
»جایگاه  یعنی  مجازی-  فضای  در  سیما  و  صدا  فعالیت های  آیندة  برای  عامل  مهم ترین  است. 
كسب وكارهای مبتنی بر فاوا در اقتصاد ایران«- از مجموعه عوامل محیط دور و از جنس اقتصادی 

است. 
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رتبه بندی عوامل براساس شاخص عدم قطعیت

ارزیابی شده، اگر براساس میزان عدم قطعیت رتبه بندی شوند،  تعداد 59 عامِل شناسایی و 
مطابق جدول )4( مرتب می شوند. از میان 10 عاملی كه دارای بیشترین عدم قطعیت هستند، دو 

مورد، از عوامل محیط رقابت و هشت مورد، از عوامل محیط دور هستند. در میان عوامل محیط 
دور نیز، چهار مورد، از گروه عوامل فناورانه، دو مورد، اقتصادی، یک مورد، سیاسی و یک مورد، 
فرهنگی- اجتماعی است. عامِل دارای بیشترین عدم قطعیت برای آیندة فعالیت های صدا و سیما 
در فضای مجازی- یعنی »رونق یا ركود اقتصادی ایران«- از مجموعه عوامل محیط دور و از جنس 

اقتصادی است. 

جدول ۴. رتبه بندی عوامل براساس شاخص عدم قطعیت

عدم 
قطعیت

عامل گروه محیط

100 رونق یا ركود اقتصادی ایران عوامل اقتصادی عوامل محیط دور 1

96.92
وضعیت اختالفات میان فرهنگی و تمدنی در سطح 

جهانی
عوامل فرهنگی 

و اجتماعی
عوامل محیط دور 2

96.66 وضعیت بی طرفی شبكه  عوامل اقتصادی عوامل محیط دور 3

96.66 سواد دیجیتالی و كاربری ابزارهای جدید در ایران عوامل فناورانه عوامل محیط دور 4

95.38 كیفیت سرویس های ایرانی حوزة فاوا عوامل فناورانه عوامل محیط دور 5

94 توسعة فناوری های شزان عوامل فناورانه عوامل محیط دور 6

92.30 دسترسی به جدیدترین نرم افزارها عرضه كنندگان عوامل محیط رقابت 7

91.66 توسعة رایانش ابری عوامل فناورانه عوامل محیط دور 8

90
شكل گیری محور قدرت مند ضدامریكایی در جهان با 

حضور ایران
عوامل سیاسی عوامل محیط دور 9

88.57
تداوم انحصار صدا و سیما در عرصة پخش عمومی 

تلویزیونی
شدت رقابت عوامل محیط رقابت 10
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وجود چهار عامل فناورانه، یعنی؛ سواد دیجیتالی و كاربری ابزارهای جدید در ایران، كیفیت 

ده  میان  در  ابری،  رایانش  توسعة  و  شزان  فناوری های  توسعة  فاوا،  حوزة  ایرانی  سرویس های 

عامِل دارای بیشترین عدم قطعیت، از نكات جالب توجه است كه نشان می دهد این حوزه، دارای 

بیشترین سطح عدم تعیّن است و قابلیت پیش بینی  كّمی را دارد.

شناسایی پیش مشخص ها

پیش مشخص ها عناصری با كم ترین عدم قطعیت هستند؛ به  عبارت دیگر، دربارة آیندة این 

عوامل و عناصر، می توان با قطعیت بیشتری نسبت به سایر عوامل، سخن گفت و امكان پیش بینی  

كردن آنها باالست. با توجه به اهمیت باالی پنجاه درصدی همة عوامِل شناسایی شده، در شناسایی 

پیش مشخص های دارای اهمیت، همة 59 عامل، لحاظ می شوند. با قرار دادن مرز قراردادِی پنجاه 

دارای  به عنوان عناصِر  پنجاه درصد است،  آنها زیر  میزان عدم قطعیت  را كه  درصدی، عواملی 

قطعیِت قابل توجه، جدا می كنیم. ذكر این نكته ضروری است كه این مرز را می شود در حدود 

یا  با خط مشی گذاری- و عوامل كمتر  نیاز مرتبط  یا  نیاز پژوهشی  به  بسته  باالتری-  یا  پایین تر 

بیشتری را- به عنوان پیش مشخص ها- در نظر گرفت. 

از 50 درصد  قطعیت كمتر  پژوهش- كه عدم  این  در  اساس، عوامل شناسایی شده  این  بر 

دارند- در واقع، همان پیش مشخص ها به شمار می آیند. با بهره گیری از نسخة كامل نتایِج جدول 

)4( و رجوع دوباره به طیف های مربوط به عوامل، می توان روندهای پیش بینی شده درخصوص 

فعالیت سازمان صدا و سیما در فضای مجازی )با افق ایران 1404( را مشخص كرد. این موارد در 

قالب جدول )5( مشخص شده اند.
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جدول 5. روندهای پیش بینی شدۀ مرتبط با عوامل پیش مشخص براساس نظرات خبرگان

روندهای پیش بینی شده1 عوامل پیش مشخص ردیف

در  سیما  و  صدا  كارآمد  نیروهای  از  بخشی  رقیب،  سازمان های  رشد  با 
سال های آینده، جذب آنها خواهند شد. همچنین نیروهای كارآمِد باقی مانده، 
انسانی، وضعیتی  نیروی  كارآمدِی  نظر  از  قرار گرفته و سازمان  در حاشیه 

آشفته خواهد داشت.

برخورداری از نیروی 
انسانِی كارآمد و توانمند

1

كسب وكارهای نوپای مبتنی بر فاوا در كشور رشد خواهند كرد و تا سال 
به  خود  را  ایران  اقتصاد  در  خدمات  بخش  از  قابل توجهی  سهم   1404

اختصاص خواهند داد.

جایگاه كسب وكارهای 
مبتنی بر فاوا در اقتصاد 

ایران
2

در سال های آینده و در نتیجة تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، شاهد 
رشد و تثبیت كارتل های رسانه ای وابسته به جریان های قدرت و ثروت در 

ایران خواهیم بود.

قدرت گیری كارتل های 
رسانه ای وابسته به 

جریان های قدرت و ثروت
3

در سال های آینده، هزینه های تولید محتوای دیجیتال با بهره گیری از ابزارهای 
جدید فناورانه، كاهشی قابل توجه خواهد یافت.

هزینه های تولید محتوای 
دیجیتال

4

موسیقی،  تصاویر،  )مكتوبات،  محتوا  انتشار  هزینه های  آینده،  سال های  در 
نرم افزار و هر چیز قابل دیجیتالی شدن( از طریق شبكه  های ارتباطی، مانند: 

اینترنت، كاهشی قابل توجه خواهد یافت.

هزینه های توزیع و انتشار 
محتوای دیجیتال

5

رشد تلویزیون های اینترنتی تا سال 1404، تهدیدی جدی برای سازمان صدا 
و سیما خواهد بود و انحصار سازمان در عرصة پخش را خدشه دار می كند.

رقابت با تلویزیون های 
اینترنتی

6

ضریب نفوذ فضای مجازی تا سال 1404 رشدی قابل توجه خواهد داشت 
متصل  شبكه  به  ایرانیان  همة  تقریبًا  سرعت،  افزایش  و  هزینه  كاهش  با  و 

خواهند بود.

دسترسی همگانی به فضای 
مجازی در ایران

7

با  جدی  رقابت  در  مجازی،  فضای  عرصة  در  سازمان   ،1404 سال  تا 
شركت های خصوصی ایرانی خواهد بود.

رقابت با شركت های 
خصوصی ایرانی در فضای 

مجازی
8

همراه  ابزار  یا  همراه  تلفن  یک  حداقل  ایرانی،  هر  تقریبًا   ،1404 سال  تا 
هوشمند در اختیار خواهد داشت.

دسترسی همگانی به ابزارهای 
هوشمنِد همراه در ایران

9

پایین جدول حركت كنیم،  1. ترتیب عوامل، براساس میزان عدم قطعیت است. از این رو، هرچه از سمت باال به 
پیش بینی، دارای شدت و قدرت پیشتری است.
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شناسایی عدم قطعیت های کلیدی

قطعیت  عدم  و  اهمیت  دارای  هم زمان،  كلیدی،  و  اصلی  قطعیت های  عدم  تعریف،  طبق 
باالیی هستند. در مقابل، پیش مشخص ها و عناصر روندگونه، با وجودِ داشتِن اهمیت باال، عدم 

عدم  شاخص  از  هم  است  الزم  دو،  این  تفكیک  برای  دیگر،  عبارت  به   دارند.  پایینی  قطعیت 
قطعیت و هم از شاخص اهمیت، استفاده  شود. روش مرسوم برای تفكیک متغیرها براساس این 
دو شاخص، استفاده از نمودارهای دوبعدی است كه میزان اهمیت، روی یک بُعد و میزان عدم 
قطعیت، روی بُعد دیگر، نمایش داده می شود. مطالعات تجربی نشان می دهد كه از شاخص های 
قابل اتكا- كه نتایج آن، هم پوشانی زیادی با نتایج حاصل از نمودارهای دوبعدی دارد- استفاده 
قطعیت، حاصل  اهمیت و عدم  میانگین هندسِی دو شاخص؛  از  كه  است  از شاخص جدیدی 
می شود )آینده بان، 1397: 183(. بر همین اساس، در اینجا نیز برای تفكیک عوامل و شناسایی 
عدم قطعیت های كلیدی و پیش مشخص ها از میان 59 مورد، از شاخِص میانگین هندسی استفاده 

می كنیم كه در جدول )6( گزارش شده است.

جدول 6. رتبه بندی عوامل براساس شاخص میانگین هندسی
میانگین 
هندسی

عامل گروه محیط

88.69 رونق یا ركود اقتصادی ایران عوامل اقتصادی عوامل محیط دور 1

86.93
تداوم انحصار صدا و سیما در عرصة پخش عمومی 

تلویزیونی
شدت رقابت عوامل محیط رقابت 2

85.93 دسترسی به جدیدترین نرم افزارها عرضه كنندگان عوامل محیط رقابت 3
85.88 كیفیت سرویس های ایرانی حوزة فاوا عوامل فناورانه عوامل محیط دور 4
85.79 اعتماد عموم مردم به صدا و سیما مصرف كنندگان عوامل محیط رقابت 5
85.55 سواد دیجیتالی و كاربری ابزارهای جدید در ایران عوامل فناورانه عوامل محیط دور 6
84.73 توسعة رایانش ابری عوامل فناورانه عوامل محیط دور 7
82.76 میزان دسترسی جامعة ایران به اینترنت جهانی عوامل سیاسی عوامل محیط دور 8
82.54 موقعیت ایران در جامعة جهانی عوامل سیاسی عوامل محیط دور 9
81.52 دسترسی به جدیدترین سخت افزارها و تجهیزات رسانه ای عرضه كنندگان عوامل محیط رقابت 10
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آنچه نتایج جدول )6( به ما نشان می دهد، شناسایی عدم قطعیت های كلیدی این پژوهش 
است. از میان 10 عدم قطعیت كلیدِی اول، چهار مورد، در میان عوامل محیط رقابت و شش مورد، 
در میان عوامل محیط دور قرار می گیرند. باید توجه داشت كه تعداد عدم قطعیت های به دست آمده 
از این پژوهش، لزومًا در 10 مورد یا تعداد كمتر و بیشتر خالصه نمی شود؛ متناسب با اهداف 

مختلف در پژوهش های بعدی، می توان از جدول شمارة )6( یا فهرست های طوالنی تری از عوامل 
به شكل های مختلف بهره برد. 

جمع بندی و نتیجه گیری

اینترنت،  فضای  در  سیما  و  سازمان صدا  فعالیت  بر  مؤثر  كلیدِی  عوامل  پژوهش،  این  در 
دامنة  كه  طیف هایی  شناسایی شده،  عوامل  برای  شدند.  شناسایی  محیط،  پویش  از  بهره گیری  با 
پیش بینی های ممكن- و تا حدودی محتمل- را مشخص می كرد، تعریف شد و گزاره هایی كیفی، 
دو سِر این طیف ها را مشخص كردند. پس از نهایی شدن عوامِل شناسایی شده، نوبت به رتبه بندی 
آنها رسید. با استفاده از رتبه بندی عوامل، مهم ترین روندها و عناصر نسبتًا پیش مشخِص آینده- 
كه بر فعالیت سازمان صدا و سیما در فضای اینترنت مؤثرند- و عدم قطعیت های اصلِی مربوط 
به آیندة فعالیت این سازمان- با افق ایران 1404- مشخص شدند. در نتیجه، لیست مرتب شدة 
عوامل- براساس اهمیت و عدم قطعیت- به  دست آمده است. از بخش ابتدایِی لیسِت مرتب شده 

براساس اهمیت، می توان برای تعریف اولویت های آیندة سازمان صدا و سیما در حوزة فضای 
مجازی، كمک گرفت و از بخش انتهایِی لیسِت مرتب شده براساس عدم قطعیت، می توان عناصر 
پیش مشخص را تفكیک كرد. همچنین با تعریف شاخص میانگین هندسِی دو شاخص اهمیت و 

عدم قطعیت، فهرست مرتب شدة عدم قطعیت های كلیدی به  دست آمد. 
كاماًل  محیطی  در  سیما  و  صدا  سازمان   ،1404 سال  در  شناسایی شده،  روندهای  براساس 
رقابتی، فعالیت خواهد كرد و از این رو، الزم است از هم اكنون، آمادة فعالیت در این محیط رقابتی 
شود. رقبای سازمان صدا و سیما، نه فقط سازمان های رسانه ای داخلی و خارجی، بلكه تک تک 
كاربران در فضای مجازی خواهند بود. در سال های آینده، امكان تولید و انتشار محتوا بیشتر از 
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وضعیت كنونی، برای رقبا، اعم از؛ شهروندان، شركت ها و سازمان های دیگر، ساده خواهد شد. 
به عبارت دیگر، برای تولید و انتشار محتوای رسانه ای، دیگر به استودیوهای ضبط و تجهیزات 

پیشرفتة ضبط و پخش محتوای رادیویی و تلویزیونی نیازی نخواهد بود.
در سال های آینده، رقبا در بخش شركت های خصوصِی ایرانی، تنها شركت های عظیم حوزة 

فناوری اطالعات و شركت های تولید محتوا نخواهند بود و هزاران شركت نوپای دیگر نیز متولد 
خواهد شد؛ چرا كه »كسب وكارهای نوپای مبتنی بر فاوا در كشور رشد خواهند كرد و تا سال 
داد  اختصاص خواهند  به  خود  را  ایران  اقتصاد  در  بخش خدمات  از  قابل توجه  1404، سهمی 

)پیش بینی 2، جدول 5(«.
در چنین شرایطی، سازمان صدا و سیما برای باقی  ماندن در میدان رقابت، به  مجموعه ابزارها 
و شرایطی نیاز دارد كه برخورداری از نیروی انسانی كارآمد، خالق و توانمند تنها یكی از آنهاست، 
اما شناسایی این روند، باید زنگ خطر را برای سازمان به  صدا درآورد: »با رشد سازمان های رقیب، 
همچنین  شد.  خواهند  آنها  جذب  آینده  سال های  در  سیما  و  صدا  كارآمد  نیروهای  از  بخشی 
انسانی،  نیروی  كارآمدِی  نظر  از  سازمان  و  گرفته  قرار  حاشیه  در  باقی مانده،  كارآمِد  نیروهای 

وضعیتی آشفته خواهد داشت )پیش بینی 1، جدول 5(«. 
براي هر سازمان، بهترین شیوة مواجهه با عوامِل پیش مشخص ، كسب آمادگی برای رویارویی 
با آنهاست. در اینجا نیز، قدرت اثرگذاری و تعیین كنندگی سازمان صدا و سیما درخصوص عوامل 
به ناچار  پایین است و جنس مواجهه،  آنها مشخص است-  با  محیط دور- كه روندهای مرتبط 
از نوع واكنشی خواهد بود. در نتیجه، در رویارویی با عوامل محیط دور، باید فعاالنه به استقبال 
آینده های تصویرشده رفت و تمهیدات الزم را برای رویارویی مناسب با آنها اندیشید. درخصوص 
عوامل محیط رقابت و محیط نزدیک كه سازمان، قدرت و امكان تعیین كنندگی را دارد، كنشگری 
با آزادی بیشتری امكان پذیر است و سازمان می تواند با مواجهة پیش دستانه و بهره گیری مناسب 
از ابزارهای آینده نگاری و برنامه ریزی راهبردی، نامطلوب ها را به  مطلوب ها و مطلوب ها را به 

فرصت ها تبدیل كند.
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پیشنهادها

پیشنهاد یک؛ جدی ترین پیشنهاد اجرایِی برآمده از نتایج این پژوهش، توجه ویژة سازمان 
صدا و سیما به رشد و ارتقای نیروی انسانی و حفظ، تقویت و میدان دادن به نیروهای توانمند- 
ضمن  آموزشِي  دوره هاي  طراحي  مسیر،  این  در  است.  مجازی-  فضای  حوزة  در  به خصوص 
خدمت براي همة كاركنان- به منظور آشنایي با اصول و مهارت هاي فضاي مجازي- مي تواند در 
دستور كار قرار گیرد تا سازمان صدا و سیما بتواند بر گزارة پیش بیني شده، غلبه كرده و از نظر 

نیروي انساني كارآمد و توان مند در حوزة فضاي مجازي، در آینده، دچار چالش نشود. 
است.  كلیدی  قطعیت های  عدم  شناسایی  به  مربوط  پژوهش،  این  دیگر  یافتة  دو؛  پیشنهاد 
عدم قطعیت های كلیدی، بهترین دست مایه برای تدوین سناریوهای آیندة فعالیت صدا و سیما 
باال، دامنة قابلیت پیش بینی  با عدم قطعیت  نامتعیّن عوامِل  در فضای مجازی هستند. طیف های 
آیندة پیش  رو را مشخص می كنند كه تركیب آنها تنها از طریق روش های پیشرفتة سناریوپردازی 
ممكن است. به عنوان نمونه در این بخش، قرار گرفتن عامِل »رونق یا ركود اقتصادی ایران« نشان 
می دهد كه از نگاه خبرگان، تصویر مورد اجماعی دربارة وضعیت اقتصادی كشور وجود ندارد، 
اما بر سر اینكه وضعیت آیندة اقتصادی ایران بر فعالیت سازمان در عرصة مجازی مؤثر است، 
آیندة  برای سناریوهای جایگزین  این سازمان خود را  این رو، الزم است  از  اجماع وجود دارد. 
اقتصادی كشور آماده كند تا در صورت وقوع هركدام از حالت های ممكن پیش رو، توانایی ایفای 
نقش مؤثر را داشته باشد. به  همین ترتیب، در اولویت قرار دادن رویكرد »برنامه ریزی سناریویی« 
درخصوص مسائِل دارای عدم قطعیت باال، پیشنهاد دیگر این پژوهش است. استفاده از روش های 
سناریویی  خط مشی گذاری  و  برنامه ریزی  برای  مالتی پول1  روش  مانند:  آینده پژوهی  تخصصی 
)موالیی و طالبیان، 1398: 273( می تواند مورد توجه قرار گیرد. این رویكرد- به خصوص دربارة 
عدم قطعیت های كلیدی جدول )6(- شامل؛ رونق یا ركود اقتصادی ایران، تداوم انحصار صدا و 
سیما در عرصة پخش عمومی تلویزیونی، دسترسی به جدیدترین نرم افزارها، كیفیت سرویس های 

1. Multipol
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ایرانی حوزة فاوا، اعتماد عموم مردم به صدا و سیما، سواد دیجیتالی و كاربری ابزارهای جدید 
در ایران، توسعة رایانش ابری، تداوم دسترسی جامعة ایران به اینترنت جهانی، موقعیت ایران در 
جامعة جهانی و وضعیت تحریم ها، دسترسی به جدیدترین سخت افزارها و تجهیزات رسانه ای، 

اولویت دارد.

در این پژوهش، برای تخمین میزان عدم قطعیت متغیرها، از گزینه های دوتایی در پرسشنامه 
استفاده شد. این در حالی است كه در مواردی، وضعیت متغیر پیش رو می تواند در حالتی بیش 
از دو گزینة ذكر شده باشد، اما پاسخ گویان، صرفًا ناگزیر به انتخاب از میان دو گزینه بوده اند. در 
این پژوهش، تقلیل حالت های پیش رو، به تنها دو گزینه- فقط به منظور امكان مقایسه و رتبه بندی 
59 عامل- صورت گرفته است. به عبارت دیگر، یكی از كارآمدترین روش ها برای سنجش عدم 
قطعیت، طرح گزینه های تقابلی دوتایی است كه از محاسبة مقادیر اختصاص داده شده به هر سر 
طیف، می توان عددی را به دست آورد و آن  را به عنوان شاخصی برای عدم قطعیت در نظر گرفت. 
از طریق این تقلیل گرایی آگاهانه، امكان رتبه بندی متغیرها براساس شاخص عدم قطعیت با خطایی 
قابل قبول فراهم می شود. پیشنهاد می شود حال كه در این پژوهش، متغیرهایی كه رتبة  عدم قطعیت 
باالیی دارند، تفكیک شده اند، در پژوهش های تكمیلی، با استفاده از روش های پیشرفته تر، حاالت 
چندگانه برای این متغیرها در نظر گرفته و در سناریوپردازی مورد توجه قرار گیرد. در این مسیر، 
بهترین  از  »سناریوویزارد2« یكی  نرم افزار  متقابل1« و  اثرات  باالنس  »تحلیل  از روش  بهره گیری 

گزینه هاست.
پیشنهاد سه؛ عواملی مانند: »رایانش ابری« در میان عدم قطعیت های كلیدی قرار گرفته اند 
)مورد 7 از جدول 6( كه ادبیات نظری و پژوهشی محدودی در ایران دربارة آنها وجود دارد. 
نرم افزاها،  سرویس ها،  به  همیشگی  و  ساده  دسترسی  آن،  شكل  ساده ترین  در  ابری،  رایانش 
زیرساخت ها و مواردی از این نوع، از طریق شبكه است. رایانش ابری، تغییراتی قابل توجه در 
حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری مرتبط با فضای مجازی سازمان ایجاد خواهد كرد. تعریف و 

1. CIB

2. ScenarioWizard
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سفارش پژوهش های نظری و كاربردی دربارة این موضوعاِت كم تر شناخته شده- با توجه به نقش 
كلیدی آنها در آیندة پیِش روی رسانه ها- از جمله پیشنهادهای پژوهشی برآمده از این تحقیق 

است.
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