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ریخت شناسی روندهای مؤثر در آینده مطبوعات 

چکیده:
امـروزه رقابـت رسـانه های نویـن و رسـانه های سـنتی در حـوزه خبررسـانی شـکل گرفته 
اسـت و رسـانه ای در آینـده پیـش روی شـبکه های اجتماعـی و فضـای مجـازی حضـور 
خواهـد داشـت کـه هـم ذائقـه مخاطـب را بشناسـد و هـم بتوانـد به حیـات خـود در آینده 
ادامـه دهـد. در ایـن پژوهش با اسـتفاده از روش دلفي در سـه مرحله، نظرهـای 20 خبره در 
خصـوص روندهـاي مؤثـر بـر آینده مطبوعات احصا شـد که شـامل 3 کالن رونـد، تغییرات 
ماهیـت مخاطـب، تغییـرات رسـانه و تغییـرات محتـواي خبـري اسـت و 21 رونـد را در 
برمی گیـرد. نتایـج پژوهـش نشـان داد کـه عدم پاسـخگویی بـه نیازهای مخاطـب و محدود 
نبـودن مخاطـب بـه خبرها و تفاسـیر خبـری مطبوعات، مهم تریـن عدم قطعیت هـاي کلیدي 
مؤثـر بـر آینده خبـر در حوزه تغییـرات ماهیت مخاطب هسـتند. مهمترین عـدم قطعیت هاي 
کلیـدي حـوزه محتـوای خبر نیز شـامل تغییر انتشـار خطـی اخبار به انتشـار دایـره ای )360 
درجـه( در مطبوعـات و ارایـه محتـوای لحظـه به لحظـه و بی مکانـی و بی زمانی شـبکه های 
اجتماعـی می شـود. در حـوزه محتـواي خبـري نیز مي تـوان از افزایـش قیمـت روزنامه ها و 
کاهـش قـدرت خریـد مردم، دروازه بانـی اخبار و اطالعات در رسـانه های مکتـوب و بحران 

کاغـذ و هزینـه چـاپ بـه عنـوان مهم ترین عـدم قطعیت هـاي کلیدي نـام برد.
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مقدمه 
ــه  ــانه ها از جمل ــای رس ــه ی شــبکه ای، کارکرده ــات و جامع تحــوالت عصــر اطالع
ســرگرمی، آمــوزش و اطالع رســانی را بــا تغییــرات گســترده ای مواجــه کــرده اســت. 
ــده  ــت از آین ــه حکای ــد ک ــروز یافته ان ــور و ب ــی ظه ــانی روندهای در حــوزه اطالع رس
ــانه های  ــن و رس ــانه های نوی ــت رس ــد. رقاب ــانه ها دارن ــری رس ــرد خب ــاوت کارک متف
ــد از  ــه برخــی معتقدن ــه اســت ک ــش رفت ــی پی ــا جای ســنتی در حــوزه خبررســانی ت
لحــاظ کارکــرد خبــری، اینترنــت، رســانه های ســنتی را از میــدان خــارج خواهــد کــرد 

)البــرزی دعوتــی، 1397: 104(.
ظهــور فن  آوری  هــای جدیــد ارتباطــی و گســترش بیــش از پیــش فضــای مجــازی، 
ــبک  ــنتی، س ــاختار س ــی در س ــا دگرگون ــانی ب ــد اطالع رس ــای جدی ــاد مدل ه ایج
ــه  ــر ب ــانه ای منحص ــط رس ــا و محی ــوا در فض ــد محت ــر و تولی ــار خب ــازه ای از انتش ت
ــه شــبکه هاي اجتماعــي  ــي ک ــا امکانات ــه ب ــه ای ک ــه گون ــرد را شــکل داده اســت، ب ف
در اختیــار کاربــران کشــور قــرار داده انــد، مي تــوان گفــت کــه میــدان رقابــت خبــري 
ــا رســانه هاي ســنتي به ویــژه مطبوعــات شــکل گرفتــه اســت و  بیــن ایــن رســانه ها ب
روندهــا از آینــده متفــاوت بــراي ایــن رســانه خبــر مي دهنــد. آینــده خبــري مطبوعــات 
از برهــم کنــش وضعیــت حــال و گذشــته ایــن رســانه متأثــر اســت. وضعیــت گذشــته 
خبــر مطبوعــات از مرجعیــت رســانه اي و ســابقه طوالنــي در تولیــد و انتشــار خبــر و 

تفاســیر خبــری حکایــت دارد.  
در فضــاي رســانه ای کشــور مــا مي تــوان تغییــرات ایجــاد شــده در خبــر را در رســانه، 
محتــوا و مخاطبــان خبــر جســتجو کــرد. در حــوزه محتــوای خبــر، تولیــد، دریافــت، 
ــری  ــر، تغیی ــب خب ــوزه مخاط ــت و در ح ــده اس ــول ش ــر متح ــش خب ــع و پخ توزی
ــام  ــده صــرف پی ــر گیرن ــام دیگ ــده پی ــت کنن ــه دریاف ــي رخ داده اســت چنان ک ماهیت
نیســت و خــود کارکردهــاي مصــرف، تولیــد و انتشــار پیــام را پیــدا کــرده اســت. حوزه 
ــه لحــاظ ســاختاري و محتوایــي دچــار تغییــرات گســترده اي  محتــواي خبــري نیــز ب
شــده اســت و دیگــر خبــر ســاختار، محتــوا و شــکل ثابــت از پیــش تعییــن شــده را 
ــه ایــن ترتیــب تحــوالت ایجــاد شــده در محتــوا و ســاختار خبــر تأثیــرات  ــدارد. ب ن

زیــادي بــر رســانه   داشــته اســت. 
ــه تفاســیر  ــه رســانه عمــق بخشــی ب ــوان یگان ــه عن ــز ب ــان روزنامه هــا نی ــن می در ای
خبــری از تغییــرات ایجــاد شــده در حــوزه خبــر و اطالع رســانی بی نصیــب 
نبوده انــد. از بیــن ســه زمــان گذشــته، حــال و آینــده، بــراي خبــر روزنامه هــا، آینــده 
اهمیــت زیــادی دارد. زیــرا گذشــته بــا اقتــدار و وضعیــت فعلــي روزنامه هــا بایــد بــه 
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آینــده برســد. بــه عبــارت دیگــر بایــد گفــت: »اگــر چیــزي هســت کــه اندیشــیدني و 
واقعــًا مهــم باشــد، آینــده اســت. گذشــته رفتــه اســت، هرچنــد کــه نبایــد بــه ســادگی 
فرامــوش شــود و حــال نیــز لحظــه اي گذراســت کــه بــا تحــوالت تردســتانه ی ایجــاد 
ــته  ــانه ها داش ــر رس ــادي ب ــرات زی ــر تأثی ــاوري خب ــاختار و فن ــوا، س ــده در محت ش

ــی، 1397: 104(.   ــرزی دعوت اســت« )الب
در فضــای ارتبــاط جمعــی مجــازی، مخاطــب محــدود بــه یــک منبــع خبــری نیســت 
و بــا محدودیــت محتــوا مواجــه نیســت. مخاطــب هوشــمند شــده یــا بــه عبــارت دیگر 
ــر  ــع و انتشــار خب ــل شــده اســت و خــود در توزی ــر تبدی ــه کارب ــر ب از مخاطــب خب
نقــش فعــال دارد )چابکــی،  1393: 12(.  کاربــر فضــای مجــازی در عیــن جســتجوی 
محتــوا و خبــر نوعــی حــس مشــارکت و تجربــه اجتماعــی نیــز دارد. فضــای مجــازی 
خاصیتــی دیگــری نیــز دارد کــه امــکان ذائقه ســنجی مخاطــب بــا شــیوه های نویــن را 
فراهــم ســاخته اســت. از آن جــا کــه شــبکه های اجتماعــی نقشــی پررنــگ در زندگــی 
ــالش  ــن شــبکه ها و ت ــدرت ارتباطــات در ای ــروزه شناســایی ق ــد؛ ام ــدا کرده ان ــا پی م
بــرای اثرگــذاری در فضــای مجــازی یکــی از اهــداف متولیــان رســانه اســت تــا گامــی 
ــا ســبک زندگــی مــورد نظــر خــود را داشــته  ــار و نهایت ــر در ســاختن ذائقــه رفت موث
ــری  ــری و غیرخب ــق چینــش محتواهــای خب ــد از طری ــن مســیر می توان باشــند کــه ای
ــا بررســی ریخت شناســی  ــا ب ــده کوشــیده  ت ــن پژوهــش نگارن ــرد. در ای صــورت گی
کالن روندهــای موثــر بــر آینــده مطبوعــات بــه ایــن مســاله دســت یابــد کــه ایــن کالن 
روندهــا چــه تاثیــری را بــر آینــده ی ایــن رســانه ســنتی قــرار خواهــد داد. بنابرایــن بــا 
توجــه بــه تغییــرات صــورت گرفتــه در عرصــه خبــر، مســئله پژوهــش حاضــر ایــن 
اســت کــه در ابتــدا کالن روندهــاي مؤثــر بــر آینــده خبــر در مطبوعــات را شناســایي 
ــردازد.  ــات بپ ــر مطبوع ــدي خب ــاي کلی ــدم قطعیت ه ــن ع ــه تعیی ــه ب ــد و در ادام کن
بنابرایــن پرســش های پژوهــش عبارت انــد از ایــن کــه: خبــر مطبوعــات بــا چــه کالن 
ــک  ــا کدامی ــن کالن رونده ــن ای ــت؟ و از بی ــه اس ــود مواج ــده خ ــي در آین روندهای
ــب و  ــانه، مخاط ــوزه رس ــدي در ح ــاي کلی ــدم قطعیت ه ــوان ع ــه عن ــد ب می توانن

محتــواي خبــر مطــرح باشــند؟

پيشينه پژوهش
البــرزی و نصراللهــی )1397( در مقالــه »تحلیــل روندهــا و پیشــران هاي مؤثــر 
ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه امــکان ذائقــه  ــر خبــر صداوســیما در 5 ســال آینــده« ب ب
ــار  ــه اخب ــودن مخاطــب ب ــن، محــدود نب ــا شــیوه هاي نوی ــري مخاطــب ب ســنجي خب
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ــن  ــري، مهم تری ــاي خب ــا بخش ه ــران ب ــترده کارب ــل گس ــنتي و تعام ــانه هاي س رس
ــت  ــرات ماهی ــوزه تغیی ــر در ح ــده خب ــر آین ــر ب ــدي مؤث ــاي کلی ــدم قطعیت ه ع
ــز  ــر نی ــاوري خب ــوزه فن ــدي ح ــاي کلی ــدم قطعیت ه ــن ع ــتند. مهم تری مخاطــب هس
شــامل ضریــب نفــوذ بــاالي گوشــی هاي هوشــمند، ســهولت تکثیــر گســترده صــوت 
و تصویــر آنالــوگ و دیجیتــال و رونــد خبرنــگار بــه عنــوان واســط و تســهیلگر و نــه 
دروازه بــان خبــري می شــود. در حــوزه محتــواي خبــري نیــز می تــوان از انتشــار خبــر 
و ســپس صحــه گذاشــتن بــر آن، توجــه بــه فراخبــر )تحلیــل و تفســیر( در رســانه هاي 
ســنتي بــه دلیــل رونــق گرفتــن خبرهــاي کوتــاه و ســاندویچي، و تأثیرگــذاري اخبــار 
پربازدیــد و پــر کلیــک بــر دروازه بانــي خبــر بــه عنــوان مهم تریــن عــدم قطعیت هــاي 

کلیــدي نــام بــرد.
صلواتیــان و مســعودی )1395( در پژوهــش »شناســایي پیشــران هاي مؤثــر بــر 
ــري  ــراي آینده  نگ ــي ب ــروز را عامل ــاي ام ــترده در دنی ــرات گس ــرعت تغیی ــده« س آین
خبرگزاری هــا، بقــا و رقابــت آنهــا دانســته اند و 21 پیشــران مؤثــر بــر آینــده 
خبرگزاري هــا را در 4 گــروه شناســایي کرده انــد: 1( پیشــران هاي فنــاوري: همگرایــي 
ــار، هوشــمند شــدن  ــد اخب ــوا، افزایــش ســرعت تولی ــد محت رســانه، قالب هــاي جدی
ــد، نســل جدیــد وب  2( پیشــران هاي  ــاي بان شــیوه کســب اطالعــات، گســترش پهن
سیاســي- حقوقــي: وابســتگي مالــي بــه جریان هــاي سیاســي، مالکیــت معنــوي اخبــار 
و تولیــدات رســانه اي، شکســته شــدن انحصــار رســانه اي 3( پیشــران هاي اجتماعــي-
فرهنگــی: گســترش ســواد رســانه اي، جهانــي شــدن، تغییــر نســلي، تغییر مفهــوم حریم 
خصوصــي، قســمت بندی توجــه مخاطبــان، حرکــت بــه ســمت موضوعــات منطقــه اي 
ــکار، گســیختگي اجتماعــي، شــهروند رســانه و 4( پیشــران هاي  ــي، تشــتت اف و محل
اقتصــادی: ســرعت و چابکــي در مقابــل تولیــدات رســمي، تغییــر ماهیــت و ثــروت از 
حقیقــي بــه مجــازي، برنامه ریــزي بــر اســاس اقتصــاد توجــه، شکســته شــدن انحصــار 
ــران ها و  ــایي پیش ــش  رو در شناس ــش پی ــا پژوه ــش ب ــن پژوه ــابهت ای ــانه. مش رس

روندهــاي مؤثــر بــر آینــده خبــر اســت. 
»کاســم و همــکاران«1 )2015( در پژوهــش خود 4 ســناریو براي آینــده روزنامه نگاري 
ــیب،  ــماری س ــی، انگشت ش ــل جمع ــد از: عق ــه عبارت ان ــد ک ــه کردن ــد ارائ در هلن
ــردم  ــوی م ــر از س ــی، خب ــل جمع ــناریوی عق ــن. در س ــازی داروی ــی و ب محلی گرای
ــداد  ــناریوی تع ــع می شــود. در س ــد و توزی ــانه ای تولی ــای رس ــه برنده ــه و ن و جامع
ــود.  ــه می ش ــانه ای ارائ ــای رس ــدادی از غول ه ــق تع ــیب از طری ــماری س انگشت ش

1 Kasem & et.al
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ــه  ــن کوچــک ب ــا عناوی ــانه اي ب ــر رس ــه ای از جزای ــي مجموع ــناریو محلي گرای در س
ــب  ــن کس ــازی داروی ــناریوی ب ــوند و در س ــی اداره مي ش ــه اي و محل ــورت منطق ص
وکارهــای رســانه اي در حــال تحــول و توســعه ی برندهــاي خــود هســتند و بــه طــور 
ــن  ــباهت ای ــد. ش ــود دارن ــري خ ــتانداردهاي خب ــردن اس ــاال ب ــعي در ب ــته، س پیوس
ــر  ــده خب ــراي آین ــه ب ــناریوهاي آینده نگران ــه س ــر در ارائ ــه حاض ــش و مطالع پژوه

اســت.
ــه  ــن نتیج ــه ای ــال« ب ــار دیجیت ــوآوری در اخب ــش »ن ــگ«1 )2014( در پژوه »کون
ــت،  ــي از ســوي اینترن ــا چالش های ــري ب ــر ســازمان های خب رســیده اســت کــه بیش ت
ــواي رســانه اي و رســانه هاي اجتماعــي  ــراي محت ــد ب دیجیتال ســازی، ابزارهــاي جدی
ــد  ــز، بوزفی ــرک تایمــز، کوارت ــن و نیوی ــن پژوهــش 5 رســانه گاردی ــد. در ای مواجه ان
ــرار  ــي ق ــورد بررس ــان م ــران و کارشناسان ش ــا مدی ــه ب ــق مصاحب ــس از طری و وای
ــت  ــازي و درک اهمی ــه دیجیتالي س ــد ک ــان مي ده ــش نش ــه پژوه ــد و نتیج گرفته ان
فنــاوری بــه عنــوان یــک فرصــت بــراي رســانه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد و ســازمان 
خبــري اي موفــق اســت کــه نــوآوري را بپذیــرد و بــا آن انطبــاق پیــدا کنــد. در ایــن 
ــا  ــه و ب ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــر م ــده خب ــر آین ــال ب ــاوري دیجیت ــر فن پژوهــش، تأثی
ــي  ــر را بررس ــاوري خب ــوزه فن ــرات ح ــه تغیی ــه ک ــورد مطالع ــش م ــي از پژوه بخش

ــت. ــابه اس ــد، مش می کن
ــان  ــه مخاطب ــه ذائق ــید ک ــن نتیجــه رس ــه ای »میشــل«2 )2016( در پژوهــش خــود ب
ــای  ــه ج ــه ب ــد ک ــح مي دهن ــي ترجی ــان امریکای ــر جوان ــرده و بیش ت ــر ک ــر تغیی خب
مراجعــه بــه متــون چاپــی، خبــر را از طریــق متــون دیجیتــال بخواننــد تــا اینکــه بــه 
متــون چاپــي مراجعــه کننــد. ایــن گــروه از مخاطبــان بــراي تماشــاي اخبــار بــه جــای 
تلویزیــون از رایانــه و اخبــاري کــه بــه فضــاي مجــازي منتقــل شــده اســت اســتفاده 
ــا بخشــي از  ــر ب ــه موضــوع تغییــر مخاطــب خب ــا توجــه ب ــد. ایــن پژوهــش ب می کنن
پژوهــش حاضــر کــه بــه بررســي تغییــرات حــوزه محتــواي خبــر مي پــردازد، مشــابه 

اســت. 
ــخص  ــینه مش ــده در پیش ــام ش ــي انج ــي و خارج ــای داخل ــي پژوهش ه ــا بررس ب
شــد کــه بحــث آینــده خبــر روزنامه هــا و ویژگي هــاي آن در حــال دگرگونــي اســت. 
ــران هاي  ــود، پیش ــدف خ ــه ه ــه ب ــا توج ــدام ب ــر ک ــي ه ــورد بررس ــای م پژوهش ه
ــورد توجــه  ــاوري را در پژوهش هایشــان م ــي، مخاطب شناســي و فن ــرات محتوای تغیی
1 Kung
2 Mitchell
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ــن  ــاوت ای ــش  رو مشــابه هســتند. تف ــا پژوهــش پی ــن لحــاظ ب ــد و از ای ــرار داده ان ق
پژوهش هــا در بــازه  و گســتره و جامعیــت مــورد بررســي خبــر اســت کــه در پژوهــش 
پیــش رو، بــه طــور خــاص آینــده خبــر روزنامه هــا و همــه کالن روندهــای مؤثــر بــر 

آینــده آن مدنظــر اســت. 

چارچوب نظری پژوهش
نظریه اشاعه نوآوری ها

ــا  ــو ب ــیوه ن ــر ش ــه تغیی ــت ک ــال آن اس ــه دنب ــا ب ــر نوآوری ه ــي نش ــور کل به ط
ــن  ــن، یکــي از مهم تری ــد. بنابرای ــان کن ــه را در اســتفاده از رســانه ها بی شــیوه هاي کهن
کاربردهــاي ارتبــاط جمعــی، تشــویق گیرنــدگان پیام هــاي ایــن وســایل، بــه پذیــرش 
ــعه  ــال توس ــعه یافته و درح ــع توس ــه جوام ــئله اي ب ــن مس ــه چنی ــت. البت نوآوري هاس
ــداوم مطــرح اســت و  ــاز م ــک نی ــه صــورت ی ــم ب ــا عل ــه در آن ه ــوط اســت ک مرب
ــیوه هاي  ــردن ش ــن ک ــراي جایگزی ــی ب ــي، تالش های ــي و فن ــرات اجتماع تحــت تغیی
ــلیوان،  ــرد. )اس ــورت می گی ــي ص ــه و قدیم ــاي کهن ــای روش ه ــه ج ــازه ب ــو و ت ن

ــس زاده، 1385( ــه رئی ترجم

نظریه جامعه شبکه ای
»مانوئــل کاســتلز«1، شــبکه را مجموعــه ای از نقــاط اتصــال یــا گره هــای بــه 
ــان  ــاالت می ــه ای از اتص ــبکه مجموع ــی ش ــه عبارت ــد. ب ــف می کن ــته تعری ــم پیوس ه
ــا  ــن ســطوح ی ــط درون و بی ــن اجــزای شــبکه ها، رواب ــک واحــد اســت. ای اجــزاء ی
واحدهــای واقعیــت اجتماعــی را ســازمان می دهنــد. هــر رویکــرد شــبکه ای در قیــاس 
ــد و  ــد می کنن ــط تاکی ــت رواب ــر اهمی ــه هــم متصــل شــده اند، ب ــه ب ــی ک ــا واحدهای ب
از نظــر کاســتلز شــبکه ها ریخــت اجتماعــی جدیــد جوامــع مــا را تشــکیل می دهنــد 
و گســترش منطــق شــبکه ای تغییــرات چشــمگیری در عملیــات و نتایــج فرایندهــای 
ــبکه ای  ــکل ش ــه ش ــی ک ــد. درحال ــاد می کن ــگ ایج ــدرت و فرهن ــه، ق ــد، تجرب تولی
ســازمان اجتماعــی در دیگــر زمان هــا و مکان هــا نیــز وجــود داشــته اســت؛ پارادایــم 
نویــن تکنولــوژی اطالعــات، بنیــان مــادی گســترش فراگیــر آن را در سراســر ســاختار 

ــدی زاده، 1391: 57(. ــی آورد )مه ــم م ــی فراه اجتماع
نظریــه شــبکه مبتنــی بــر ایــن فــرض اســت کــه میــان اجــزای مختلــف جامعــه در 
ســطح خــرد و کالن، شــبکه های تعامــل وجــود دارد. ایــن نظریــه اشــاره بــه ســاختار 

1 Manuel Castells
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ــبکه دارد.  ــای ش ــوان مدل ه ــه عن ــبکه ها ب ــی و ... در ش ــی، اقتصــادی، فرهنگ اجتماع
ارتبــاط میــان کنشــگران و کنش هــا از بــه هــم پیوســتن مجــرای ارتباطــی، مدل هــای 
شــبکه ای فرصت هــا و تهدیدهایــی کــه بــرای کاربــران بــه وجــود می آورنــد، 

ــه ای از ســاختار شــبکه ای اســت )مهــدي زاده، 1391: 60(. نمون

نظریه همگرایی رسانه1 
فنــاوري، موجــب بــروز پدیــده همگرایــي و تعامــل شــده اســت. همگرایــي یعنــي 
تلفیــق فناوري هــا در یکدیگــر. بــراي مثــال، پیــش از ایــن روزنامــه و تلویزیــون هــر 
ــیله ی  ــی به وس ــه راحت ــوان ب ــروزه می ت ــا ام ــد، ام ــادي مجــزا بودن ــانه و نه ــک رس ی
اینترنــت بــه هــر دوي آن هــا دســت یافــت )بصیریــان جهرمــی، 1392: 61(. بــه عبارت 
ــر ســاختاری، یکپارچگــی ارتباطــات دور، ارتباطــات داده ای و ارتباطــات  دیگــر تغیی
ــت  ــن عل ــه همی ــی اســت؛ ب ــد همگرای ــان فراین ــد هم ــانه واح ــک رس ــی در ی جمع

ــدی، 1388: 17(. ــد )الون ــانه ای2 می نامن ــد رس ــد را چن ــانه های جدی ــب رس اغل
  

نظریه ارتباطات خودگزین
بســیاری از اندیشــمندان ارتباطاتــي معتقدنــد کــه در شــرایط جدیــد رســانه ای عمــر 
ــه  ــد رســانه اي شــده اســت. چنان ک ــان رســیده و وارد فضــاي جدی ــه پای مخاطــب ب
ــی از  ــد ناش ــای جدی ــت. فض ــخن گف ــر« س ــد از »کارب ــب« بای ــای »مخاط ــه ج ب
ــه  ــب ب ــا مخاط ــر ب ــا دیگ ــت ت ــده اس ــب ش ــن موج ــانه  ای نوی ــای رس تکنولوژی ه
ــدی از مخاطــب کــه برخــی آن  ــا شــکل جدی ــه رو نباشــیم و ب ــای ســابق آن روب معن
ــل  ــتون3، 2003: 24(. مانوئ ــیم )لیوینگس ــه باش ــد، مواج ــر« میخوانن ــام »کارب ــا ن را ب
ــاط  ــش ارتب ــود پیدای ــر خ ــات اخی ــر، در مطالع ــدار معاص ــناس نام ــتلز جامعه ش کاس
خودگزیــن را مطــرح کــرده اســت کــه مصــداق آن اینترنــت و فضــای مجــازی اســت. 
ارتبــاط خودگزیــن: ارتباطــی اســت کــه در محتــوا خودتولیــد، در پخــش خودگــردان، 
و در دریافــت توســط مخاطبــان، خودانتخــاب اســت. او فضــای مجــازی را رســانه ای 
ــی  ــاط جمع ــنتی وارد ارتب ــره و س ــاط چهره به چه ــه ارتب ــر از مرحل ــه بش ــد ک می دان
شــد. در نظــر او چرخشــی رخ داده اســت کــه از ارتبــاط جمعــی بــه ارتبــاط خودگزین 
ــاره فضــای مجــازی صــدق  در حوزه هــای مختلــف می رســد. ایــن ســه ویژگــی درب

مي کنــد )الونــدی، 1388: 52(. 
1 Convergence
2 Multi media
3 Livingstone
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نظریه جبرگرایی تکنولوژی
جبرگرایــی )موجبیت گرایــی تکنولوژیــک(، پدیده هــای اجتماعــی و تاریخــی را 
بــر اســاس یــک عامــل اصلــی تعیین کننــده یعنــی تکنولــوژی توضیــح داده و معتقــد 
ــه  ــن نظری ــی اســت. ای ــوژی در تحــوالت اجتماع ــی و تاریخــی تکنول ــدم عل ــه تق ب
نخســتین بــار توســط تورســتین وبلــن بــه ایــن عنــوان نامیــده شــد. رویکــرد جبرگرایي 
فناوریــک یــک نظریــه فناوری گــرا دربــاره تغییــر اجتماعــي اســت کــه فنــاوری را بــه 
ــه  ــان فناوریــک ب ــر طبــق نظــر جبرگرای ــگارد. ب ــه« تاریــخ مي ان ــوان »محــرک اولی عن
طــور عــام، تنهــا یــا نخســتین علــت تغییــرات اجتماعــي اســت و فنــاوری بــه عنــوان 
ــه مي شــود.  ــي در نظــر گرفت ــازمان اجتماع شــرط اساســي شــکل دهنده ی الگــوي س
جبرگرایــان فنــاوری، فنــاوری را بــه طــور عــام و فناوری هــاي ارتباطــي را بــه طــور 
ــیر  ــده تفس ــي در آین ــال و حت ــته، ح ــه در گذش ــالوده ی جامع ــوان ش ــه عن ــاص ب خ
ــون  ــر نوشــتن، چــاپ، تلویزی ــي نظی ــه فناوری های ــد ک ــار مي کنن ــا اظه ــد. آ ن ه مي کنن
ــود  ــکل خ ــترده ترین ش ــه در گس ــن نظری ــد. ای ــر« داده ان ــه را »تغیی ــه جامع ــا رایان ی
ــه  ــن جامع ــاي نوی ــد: فناوری ه ــه مي دان ــي جامع ــب کل ــن قال ــل تعیی ــاوری را عام فن
ــراد،  ــي و اف ــل اجتماع ــش متقاب ــا، کن ــطح نهاده ــه در س ــطحي از جمل ــر س را در ه
ــیعي  ــتره ی وس ــه گس ــل شــکل دهنده ب ــاوری عام ــل فن ــا حداق ــازد ی ــون مي س دگرگ
ــي  ــن جبرگرای ــه مي شــود. هم چنی ــي در نظــر گرفت ــاي فرهنگــي و اجتماع از پدیده ه
ــت  ــا تح ــه آن ه ــه ک ــه آن چ ــه ب ــا توج ــرا ب ــراني آینده گ ــا مفس ــوال ب ــک معم فناوری
ــت.  ــورده اس ــد خ ــد، پیون ــاره مي کنن ــه آن اش ــک« ب ــالب میکروالکترونی ــوان »انق عن
دیدگاه هــاي جبرگرایانــه در میــان مفســران فناوری هــاي ارتباطــي رایــج بــوده اســت 

ــر، 1382: 92(. ــل چانل )دانی

عناصر تشکيل دهنده ی دانش آینده پژوهي
کالن روندهــا در واقــع رویدادهــای متعــددی هســتند کــه در یــک توالــی خــاص )و 
ــا رفتــار خــاص رخ می دهنــد و  ــازه زمانــی و ب حتــی بــه مــوازات هــم( و در یــک ب
یــک رونــد را تشــکیل می دهنــد. بــه طــور معمــول ترکیــب چندیــن رونــد، باعــث بــه 
وجــود آمــدن کالن رونــد می شــود. کالن روندهــا، بــه عنــوان فرایندهــای دگرگونــی 
ــا دامنــه وســیع تر و تاثیــرات ریشــه ای تر مطــرح هســتند و کالن روندهــا  بلندمــدت ب

عوامــل پرقدرتــی هســتند کــه بــه آینــده شــکل می دهنــد.
ــرات  ــی، وســعت و شــدت تاثی ــق زمان ــز در حــوزه اف ــا نی ــا رونده ــا ب کالن رونده
ــرد.  ــف ک ــه تعری ــد ده ــق چن ــوان در اف ــا را می ت ــد. کالن رونده ــی دارن تفاوت های
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ــا  ــی ب ــا آینده های ــده ی ــوان آین ــه عن ــوان ب ــترده را می ت ــوالت گس ــوع تح ــن ن ای
احتمــال بــاال در افــق 15 ســال نیــز تعریــف کــرد. یــک کالن رونــد می توانــد در ابعــاد 
سیاســی، اجتماعــی و یــا اقتصــادی تاثیــرات و دگرگونی هــای عمیقــی در بــر داشــته 
ــد  ــران مانن ــیعی از بازیگ ــتره ی وس ــد برگس ــا می توانن ــن، کالن رونده ــد. هم چنی باش
ــرات شــدیدی داشــته باشــند. ــه، شــرکت ها و ســازمان ها، تاثی ــراد جامع ــا، اف دولت ه

ــد.  ــز متفاوت ان ــاوری نی ــم و فن ــف عل ــای مختل ــا در حوزه ه کالن رونده

آینده پژوهی 
ــهیل  ــر س ــت؛ دکت ــده اس ــه ش ــادي ارائ ــف زی ــي تعاری ــوم آینده پژوه ــاره مفه درب
ــح  ــل و مرج ــن، محتم ــاي ممک ــه ی آینده ه ــم مطالع ــي را »عل ــت اهلل آینده پژوه عنای
ــه  ــن، وردون، ترجم ــد.« )گل ــف می کن ــدام تعری ــر ک ــطوره هاي ه ــا و اس و بن مایه ه
فخرایــی و کیقبــادی، 1393: 17( در یــک تعریــف ســاده و در عیــن حــال بســیار ژرف، 
»آینده پژوهــی علــم و هنــر کشــف آینــده و شــکل بخشــیدن بــه دنیــاي مطلــوب فــردا 

عنــوان شــده اســت« )ملکــي فــر، 1393: 13(.

انواع آینده
در علــم آینده پژوهــي، آینده هــا را مي تــوان بــه چهــار دســته تقســیم کــرد. 
ــن  ــده ممک ــه آین ــت ک ــن اس ــي ای ــیم بندي آینده پژوه ــوع در تقس ــن موض مهم تری
ــن  ــده ی ممک ــه ی آین ــر زیرمجموع ــده ی باورپذی ــت. آین ــه آینده هاس ــده هم دربردارن
ــده ی  ــا آین ــت. ام ــر اس ــده ی باورپذی ــي از آین ــم جزئ ــل ه ــده ی محتم ــت، آین اس

مطلــوب، زیرمجموعــه ی مشــترکي از همــه ی آینده هاســت.

1. آينده هاي ممکن
ــل  ــه انســان مي گنجــد و عق ــه در مخیل ــه مي شــود ک ــده ی فرضــي گفت ــر آین ــه ه ب
ــن  ــاي ممک ــي وضعیت ه ــامل تمام ــد؛ ش ــق مي کن ــوع آن را تصدی ــکان وق ــان ام انس
اســت کــه مي توانــد در آینــده محقــق شــود. ایــن طیــف از آینده هــا، مجموعــه اي از 
تصویرهایــي هســتند کــه انســان بــراي آینــده اش در نظــر دارد. ایــن آینده هــا، فراتــر 
از دانــش و علــم بشــر امــروزي اســت. بــه عبــارت دیگــر هــر چیــزي اعــم از خــوب 
یــا بــد، محتمــل یــا بعیــد، مي توانــد در »آینــده ی ممکــن«1 رخ دهــد )خاشــعي،1391: 

.)27

1 Possible Putures
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2. آينده هاي باورپذير
آینده هــاي ممکنــي هســتند کــه بــر اســاس دانــش فعلــي بشــر امــکان ظهــور آن هــا 
ــي  ــش فعل ــول و دان ــا اص ــض ب ــاي متناق ــالف آینده ه ــود دارد و برخ ــده وج در آین
ــه اي از  ــر«1 زیرمجموع ــاي باورپذی ــد. »آینده ه ــاق دارن ــول انطب ــن اص ــر ای ــر، ب بش
ــد  ــر مي  رس ــه نظ ــد و ب ــتري دارن ــوع بیش ــکان وق ــه ام ــتند ک ــن هس ــاي ممک آینده ه
ــم و  ــه رشــد عل ــد رو ب ــا رون ــروزي انســان و ی ــش ام ــا دان ــا ب احتمــال تحقــق آن ه
فنــاوري مقــدور و میســر اســت. بــه عبــارت دیگــر، بــه بخشــي از آینــده ممکــن گفتــه 

ــت. ــترس تر اس ــر و در دس ــه باورپذیرت ــود ک مي ش
3. آينده ی  محتمل

ــن  ــد؛ ای ــق مي یابن ــال تحق ــه احتم ــه ب ــاره دارد ک ــي اش ــته از آینده های ــه آن دس ب
آینده هــا زیرمجموعه هایــي از آینده هــاي بــاور کردنــي هســتند. بــه آینده هایــی 
ــده  ــوع دارد. وظیفــه آین ــي مــورد نظــر، احتمــال وق ــه مي شــود کــه در افــق زمان گفت
ــان معمــول پیش بینــي نامیــده مي شــود، شناســایي  ــا آن چــه در زب پــژوه اکتشــافي و ی
ــاد  ــیار زی ــال بس ــه احتم ــه ب ــر آن چ ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــه از آینده هاس همین گون
ــر اســتمرار روندهــاي  ــه وقــوع خواهــد پیوســت )مبتنــي ب در آینــده ی مــورد نظــر ب

ــعي، 1391: 2(. ــود )خاش ــده مي ش ــل«2 نامی ــده ی محتم ــده( »آین ــي در آین کنون
4. آينده ی مرجح يا مطلوب

ــوب  ــده ی مطل ــم. آین ــتن آن را آرزو مي کنی ــت پیوس ــه واقعی ــه ب ــت ک ــده اي اس آین
ــا  ــرادف ب ــًا همــه آینده هــاي مطلــوب مت ــي لزوم گاهــي همــان چشــم انداز اســت ول
ــداد  ــن روی ــن و مرجح تری ــارت دیگــر آن چــه مطلوب تری ــه عب چشــم انداز نیســتند؛ ب
ــه شــمار مــي رود. برخــالف آینده هــاي دیگــر کــه دانــش شــناختي هســتند،  آینــده ب
بیش تــر ذهن گــرا  آینده هــا  ایــن  برانگیزاننده انــد.  نــوع  از  آینده هــاي مطلــوب 

ــان(. ــرا )هم ــا عین گ ــتند ت هس

روندها
ــرار  ــي ق ــاي محیط ــره نیروه ــتمر« در زم ــد مس ــرات الگومن ــه »تغیی ــا به مثاب رونده
ــای  ــتفاده از تکنیک ه ــا اس ــا ب ــد. م ــل را شــکل مي دهن ــاي محتم ــد و آینده ه مي گیرن
ــا  ــه آن ه ــر پای ــل را ب ــاي محتم ــیم و آینده ه ــا را بشناس ــم رونده ــوط مي توانی مرب

پیش بینــی کنیــم )ملکي فــر، 1393: 246(.
1 Plausible Futures
2 Probable Futures
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ــا  ــا ممکــن اســت م ــم، رونده ــه ســمت مقصــد خاصــي بروی ــم ب ــی مي خواهی وقت
ــن  ــد آن جــا باشــیم. یکــي از وظایــف مهــم سیاســت ای ــد کــه نبای ــی ببرن ــه جای را ب
اســت کــه بتوانــد روندهــا را به طــور مؤثــر مدیریــت کنــد و اجــازه ندهــد مــا را بــه 
ناکجاآبــاد ببرنــد. این کــه روندهــا، پیشــران آینــده هســتند؛ بــه معنــاي ایــن اســت کــه 
آن هــا بــر وضــع موجــود فشــار مي آورنــد و آن را بــه ســمت وســوي دلخــواه خــود 

پیــش مي برنــد )ملکی فــر، 1393: 16(.

عدم قطعيت ها
ــاي  ــا و رویداده ــا، تصمیم ه ــائل، رونده ــتن مس ــاي نداش ــه معن ــت ب ــدم قطعی ع
ســازنده ی آینــده اســت. هــرگاه پیامــد یــک امــر در آینــده از طریــق عواملــي تنظیــم 
ــل را  ــتیم، آن عوام ــا نیس ــناخت آن ه ــه ش ــادر ب ــي ق ــرایط کنون ــا در ش ــه م ــود ک ش
ــا  ــًا ب ــده اساس ــر، 1393: 246(. آین ــم )ملکي ف ــت می نامی ــدم قطعی ــا ع ــي ی غیرقطع
ــه ریشــه در  ــات ک ــات و واقعی ــي از اطالع ــا رگه های ــت همــراه اســت ام ــدم قطعی ع
گذشــته و حــال دارنــد، می تواننــد مــا را بــه آینــده رهنمــون باشــند. در جهــان امــروز، 
ــا روش  هــاي  ســرعت تغییــرات بــه قــدری سرســام آور اســت کــه دیگــر نمي تــوان ب
ســنتي بــه آینــده پــي بــرد. بــر همیــن اســاس آینده پژوهــي ســعي دارد بــا پیش بینــی 
ــم  ــرد و ه ــرات را در دســت گی ــار تغیی ــم مه ــده، ه ــرات آین ــر تغیی ــر ب ــل مؤث عوام
جامعــه را بــراي ایــن تغییــرات آمــاده کنــد )گــوردون، ترجمــه واعظــی، 1390: 10(.

روش پژوهش
در پژوهــش تحلیــل روندهــا و کالن روندهــاي مؤثــر بــر آینــده ی خبــر صداوســیما از 
روش دلفــی اســتفاده شــد. روش دلفــي بــرای بــه دســت آوردن اجمــاع در مــورد یــک 
ــدي  ــاي کلی ــه در حوزه ه ــت ک ــرکت کنندگاني اس ــه ش ــورد ب ــه بازخ ــوع و ارائ موض
ــا پرســش نامه هایي  داراي تخصــص هســتند. »دلفــي کســري از راندهــاي پیمایشــي ی
اســت کــه بــه طــور معمــول بــه ســه رانــد تعدیــل مي گــردد کــه اولیــن پرســش نامه ی 
ــش  ــتراتژي زای ــوان اس ــه عن ــه ب ــردد ک ــال می گ ــخ ارس ــاز پاس ــا ب ــاختار ی ــدون س ب
ایده هــا عمــل مي کنــد و هــدف آن آشکارســازي کلیــه موضوعــات مرتبــط بــا عنــوان 
ــا شــخصًا  ــن درخواســت می شــود ت ــک از متخصصی ــه اســت و از هری تحــت مطالع
نتیجــه ی طوفــان مغــزي برقــرار کنــد. هــر نــوع ایــده و نظــر خــود را آزادانــه مطــرح 
ــام  ــدون ن ــور مختصــر و ب ــود را به ط ــر خ ــورد نظ ــات م ــد و فهرســت موضوع نمای
برگرداننــد )احمــدي، 1388: 104(. از آن جــا کــه روش پژوهــش از نــوع توصیفــی و 
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اکتشــافی و تکنیــک گــردآوری اطالعــات دلفــي بــوده اســت، بــه جــای جامعــه آماری، 
ــی از 5  ــق دلف ــم. شــرکت کنندگان در تحقی ــتفاده مي کنی ــی اس ــورد بررس ــه م از جامع
ــه  ــتگی ب ــرکت کنندگان بس ــداد ش ــل تع ــه حداق ــوند ک ــامل می ش ــر را ش ــا 20 نف ت
چگونگــی طراحــی روش تحقیــق دارد )هلمــر1، 1994: 28(. بــا توجــه بــه ماهیــت ایــن 
پژوهــش کــه بــر مطلعــان و خبــرگان اســتوار اســت از 20 نفــر از اســتادان، مدیــران 
و کارشناســان حــوزه خبــر، فضــاي مجــازي، ارتباطــات و آینده پژوهــي اســتفاده شــد 
تــا اطالعــات دقیــق و عمیقــی را در خصــوص روندهــاي مؤثــر بــر آینــده خبــر ارائــه 

کننــد.
جدول1. تیپ شناسي خبرگان مورد استفاده در پژوهش

در مرحلــه اول دلفــي بــا فرســتادن یــک پرسشــنامه  بــاز و بــدون ســاختار از 
ــد،  ــد انتخــاب شــده بودن ــه صــورت هدفمن ــه ب ــرگان پژوهــش ک ــان و خب کارشناس
خواســته شــده روندهایــي کــه بــر آینــده مطبوعــات در ســه حــوزه رســانه، مخاطــب 
ــد. پــس از جمــع آوري  ــر اســت را مشــخص کنن ــام خبــر مؤث شناســی و محتــوای پی
ــروه  ــب و گ ــای مشــابه ترکی پرســش نامه هاي برگشــتي، پاســخ ها ســازماندهي، نظره
ــر  ــر ب ــد مؤث ــد و 21 رون ــذف گردی ــیه اي، ح ــراري و حاش ــات تک ــدي و موضوع بن
آینــده مطبوعــات شناســایي شــدند. در رانــد دوم دلفــي روندهــاي شناســایي شــده در 
دور اول، در قالــب پرسشــنامه  داراي ســاختار در ســایت »گــوگل فــورم«2 طراحــي و 
بــه خبــرگان دور اول دلفــي ایمیــل شــد. از آن هــا خواســته شــد کــه اهمیــت و عــدم 
ــا دادن امتیــازي از صفــر  ــه ب ــه طــور جداگان ــد را در ســال آینــده ب قطعیــت هــر رون
ــه معنــي بي اهمیــت  ــاز صفــر در مــورد شــاخص اهمیــت ب ــا 10 تعییــن کننــد؛ امتی ت
ــد  ــودن رون ــه معنــي قطعــي ب ــودن و در مــورد شــاخص عــدم قطعیــت، ب ــر ب و بي اث
اســت و امتیــاز 1 تــا 10 میــزان اهمیــت تأثیــر یــا عــدم قطعیــت را از خیلــي کــم بــه 
1 Helmer
2 Google Forms
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ــد. ــخص مي کن ــاد مش ــي زی خیل
جدول2. روندهای مؤثر بر آینده مطبوعات

ــه  ــده ب ــازات داده ش ــي، امتی ــد دوم دلف ــنامه ها در ران ــع آوری  پرسش ــس از جم پ
ــش در  ــرکت کنندگان در پژوه ــازات کل ش ــتخراج، و امتی ــدي و اس ــا جمع بن رونده
ــد ســوم  ــبه شــد. در ران ــن محاس ــار میانگی ــتفاده از معی ــا اس ــد ب ــر رون خصــوص ه
دلفــي کــه بــراي رســیدن بــه اجمــاع در مــورد برخــي کالن روندهــا انجــام گرفــت، 
ــرکت کننده  ــرگان ش ــراي خب ــه دوم ب ــده در مرحل ــت آم ــه دس ــج ب ــر نتای ــار دیگ ب
ــه  ــازات ب ــن امتی ــا میانگی ــود را ب ــخ هاي خ ــا پاس ــا آن ه ــد ت ــل ش ــش ایمی در پژوه
ــودن  ــاوت ب ــد و در صــورت متف ــرگان مقایســه کنن ــه ی خب ــده از نظــر بقی دســت آم
آن نســبت بــه میانگیــن امتیــازات بــه دســت آمــده در هــر رونــد اقــدام بــه تأییــد یــا 
ــه  ــان از بقی ــودن نظرش ــا دور ب ــاوت ی ــورت متف ــد و در ص ــي کنن ــر قبل ــد نظ تجدی
ــع آوري  ــس از جم ــد. پ ــر کنن ــاع ذک ــود اجم ــورد نب ــود را در م ــل خ ــرگان، دالی خب
ــتخراج  ــا اس ــه رونده ــده ب ــازات داده ش ــي، امتی ــوم دلف ــه س ــش نامه ها در مرحل پرس
ــتفاده از  ــا اس ــار دوم ب ــراي ب ــت ب ــدم قطعی ــت و ع ــاخص هاي اهمی ــازات ش و امتی
روش میانگیــن محاســبه شــد کــه امتیــازات نهایــي بــه دســت آمــد. بــراي شناســایي 
مهم تریــن کالن روندهــاي کلیــدي از تحلیــل ریخت شناســي اســتفاده شــد و امتیــازات 
ــده در خصــوص شــاخص های اهمیــت و عــدم قطعیــت وارد جــدول  ــه دســت آم ب
ــوم  ــل مرس ــای تحلی ــي از روش ه ــی »یک ــل ریخت شناس ــد. تحلی ــی ش ریخت شناس
ــب  ــه ســازماندهي اطالعــات در قال ــل ریخت شناســي ب در آینده پژوهــی اســت. تحلی
یــک روش کارا بــه شــیوه ارتباطــي می پــردازد. از ایــن روش بــراي شناســایي دامنــه ای 
وســیع از پاســخ ها و احتمــاالت ممکــن اســتفاده مي شــوند کــه ممکــن اســت مغفــول 
ــان ریاضــي، چشــم اندازي  ــا اســتفاده از زب ــل ریخت شناســي ب ــع شــوند. در تحلی واق
از گزینه هــاي پیــش  روی آینــده شناســایي مي شــوند. بــراي ایــن کار الزم اســت کــه 
ابتــدا متغیرهــاي تحلیــل و حالت هــای مربــوط بــه هــر متغیــر مشــخص شــوند. )گلــن 
و گــوردون، ترجمــه فخرایــی و کیقبــادی، 1393: 442( اصــول تحلیــل ریخت شناســی 

بــر 5 گام اساســي اســتوار اســت:
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1. تعریف یک مسئله و فرموله کردن آن
2. تعیین پارامترهاي جواب و تعریف آن

3. ترســیم ماتریســي چنــد بعــدي بــه نــام جعبــه ریخت شناســي کــه مؤلفه هــای آن 
ــد. ــاي ممکــن را تشــکیل می ده ــس جواب ه ماتری

ــه  ــي ب ــزان نزدیک ــوع و می ــکان وق ــل م ــاي دو عام ــر مبن ــا ب ــي خروجي ه 4. ارزیاب
ــوب هــدف مطل

5. تحلیل عمیق تر پاسخ هاي ممکن )خلج، 1392: 44(.
ــت و  ــاخص هاي اهمی ــازات ش ــل امتی ــراي تحلی ــی ب ــل ریخت شناس ــدول تحلی ج
عــدم قطعیــت ترســیم شــده اســت. پــس از جاي گــذاري امتیــازات روندهــا در جــدول 
3 روندهــاي کلیــدي کــه داراي بیش تریــن عــدم قطعیــت و بیش تریــن اهمیــت بودنــد، 
ــام ســروکار دارد  ــداد و ارق ــا اع ــد ب شناســایي می شــوند.تحلیل ریخت شناســی هرچن
امــا مبتنــی بــر قضاوت هــای کیفــی کارشناســان و خبــرگان اســت. مطابــق بــا جــدول 
ــدم  ــت و ع ــن اهمی ــه بیش تری ــي هســتند ک ــدي آن های ــاي کلی ریخت شناســي رونده
ــت در  ــاخص اهمی ــران، 1395: 11(. ش ــي ای ــند )آینده پژوه ــته باش ــت را داش قطعی
ــذاری  ــف )A4,A3,A2,A1( نام گ ــا 4 طی ــش ب ــن پژوه ــی ای ــدول ریخت شناس ج
ــاخص  ــت را دارد. ش ــن اهمی ــت و A4 بیش تری ــن اهمی ــه A1 کم تری ــده اســت ک ش
 B1 ــه ــت ک ــده اس ــذاری ش ــف )B4,B3,B2,B1( نام گ ــا 4 طی ــز ب ــت نی ــدم قطعی ع

ــت را دارد.  ــدم قطعی ــن ع ــت و B4 بیش تری ــن قطعی کم تری
جدول3. ریخت شناسي روندهاي مؤثر بر آینده مطبوعات
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تحليل داده ها
ــران  ــه پیش ــات در س ــده ی مطبوع ــر آین ــر ب ــاي مؤث ــه رونده ــه این ک ــه ب ــا توج ب
تغییــرات مخاطــب، تغییــرات رســانه و تغییــرات محتــواي خبــري بررســي شــده اند، 
ــن  ــب در ای ــه ترتی ــه ب ــا و روندهــاي زیرمجموع ــک از کالن رونده یافته هــاي هــر ی

ــوند. ــریح مي ش ــش تش بخ

تحليل ریخت شناسي کالن روند تغييرات مخاطب خبر
8 رونــد از ســوي کارشناســان در رانــد اول دلفــي در حــوزه ی کالن رونــد تغییــرات 
رســانه شناســایي شــدند کــه بــه لحــاظ شــاخص اهمیــت و شــاخص عــدم قطعیــت 

ــا توجــه بــه میانگیــن امتیــازات خبــرگان در نمــودار 1 ترســیم شــده اند: ب

نمودار 1. ریخت شناسي روندهاي مؤثر بر آینده رسانه 

ــاخص  ــت و ش ــاخص اهمی ــوص ش ــده در خص ــازات کسب ش ــه امتی ــه ب ــا توج ب
ــده ی روزنامه هــا  ــر آین ــر ب ــگاه روندهــای موث عــدم قطعیــت در نمــودار فــوق و جای
در جــدول ریخت شناســی، یــک رونــد افزایــش قیمــت مطبوعــات و کاهــش قــدرت 
 B3 ــاال ــه ب ــت رو ب ــدم قطعی ــاد A4 و ع ــت زی ــردم، در ســلول دارای اهمی ــد م خری
قرارمی گیرنــد و دو رونــد دروازه بانــی اخبــار و اطالعــات در رســانه ها، بحــران کاغــذ 
ــه  ــه دارای اهمیــت زیــاد A4 و عــدم قطعیــت متوســط رو ب و هزینــه چــاپ، در خان
ــد  ــار رون ــگاه چه ــت جای ــد و در نهای ــرار می گیرن ــاال B2 جــدول ریخت شناســی ق ب
اعتمــاد بــاالی مخاطبــان بــه روزنامه هــا، تغییــر نحــوه انتشــار خبــر و تفاســیر خبــری 
ــع  ــام توزی ــا، نظ ــده در روزنامه ه ــه ای و آموزش دی ــدگان حرف ــات، گردانن در مطبوع
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ــت  ــلول اهمی ــوب، در س ــانه های مکت ــی در رس ــای فرهنگ ــا کااله ــتاندارد ب غیراس
متوســط رو بــه بــاال A3 و عــدم قطعیــت متوســط رو بــه پاییــنB2 هســتند.

تحليل ریخت شناسی کالن روند تغييرات آینده مخاطب
ــرات  ــد تغیی ــد اول دلفــي در حــوزه کالن رون ــد از ســوي کارشناســان در ران 7 رون
تغییــرات مخاطــب شناســایي شــدند کــه بــه لحــاظ شــاخص اهمیــت و شــاخص عــدم 

قطعیــت بــا توجــه بــه میانگیــن امتیــازات خبــرگان در نمــودار 2 ترســیم شــده اند:

نمودار 2. ریخت شناسي روندهاي مؤثر بر آینده تغییرات مخاطب

ــاخص  ــت و ش ــاخص اهمی ــوص ش ــده در خص ــازات کسب ش ــه امتی ــه ب ــا توج ب
ــر آینــده تغییــرات  ــر ب عــدم قطعیــت در نمــودار شــماره 2 و جایــگاه روندهــای موث
مخاطــب در جــدول ریخت شناســی دو رونــد عــدم پاســخ گویی بــه نیازهــای 
ــات در  ــری مطبوع ــیر خب ــا و تفاس ــه خبره ــب ب ــودن مخاط ــدود نب ــب و مح مخاط
 B3 ــاال ــه ب ــت متوســط رو ب ــدم قطعی ــاال A3 و ع ــه ب ــت متوســط رو ب ســلول اهمی
ــل  ــر نس ــتفاده بیش ت ــد اس ــن دو رون ــد. هم چنی ــرار دارن ــی ق ــدول ریخت شناس ج
ــن در  ــیوه هاي نوی ــا ش ــب ب ــنجي مخاط ــی و ذائقه س ــبکه های اجتماع ــوان از ش ج
ــه پاییــن B2 جــدول  ســلول دارای اهمیــت زیــاد A4 و عــدم قطعیــت متوســط رو ب
ریخت شناســی قــرار دارنــد و دو رونــد کــم بــودن میــزان مطالعــه مخاطبــان، محــدود 
 A3 بــودن بازخــورد در رســانه های مکتــوب در ســلول اهمیــت متوســط رو بــه بــاال
و عــدم قطعیــت متوســط رو بــه پاییــن B2 جــدول ریخت شناســی قــرار دارنــد و در 
نهایــت یــک رونــد هوشــمند شــدن مخاطــب در خانــه دارای اهمیــت زیــاد و عــدم 

ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــدول ریخت شناس ــم B1 ج ــت ک قطعی
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تحليل ریخت شناسی کالن روند تغييرات محتواي خبر
ــرات  ــران تغیی ــوزه پیش ــي در ح ــد اول دلف ــان در ران ــوي کارشناس ــد از س 6 رون
ــه لحــاظ شــاخص اهمیــت و شــاخص عــدم  محتــوای خبــر شناســایي شــدند کــه ب
ــده اند: ــیم ش ــودار 3 ترس ــرگان در نم ــازات خب ــن امتی ــه میانگی ــه ب ــا توج ــت ب قطعی

نمودار 3. ریخت شناسي روندهاي مؤثر بر آینده محتوایی خبر
ــاخص  ــت و ش ــاخص اهمی ــوص ش ــده در خص ــازات کسب ش ــه امتی ــه ب ــا توج ب
ــر در جــدول  ــده خب ــر آین ــر ب ــگاه روندهــاي مؤث عــدم قطعیــت در نمــودار 3 و جای
ــره ای )360  ــار دای ــه انتش ــار ب ــی اخب ــار خط ــر انتش ــماره 3، تغیی ــی ش ریخت شناس
درجــه(، ارائــه محتــوای لحظــه بــه لحظــه بی مکانــی و بی زمانــی شــبکه های 
اجتماعــی در ســلول دارای اهمیــت زیــاد A4 و عــدم قطعیــت متوســط رو بــه بــاالی
B3 جــدول ریخت شناســی قــرار می گیرنــد. دو رونــد افزایــش شــبکه های اجتماعــی 
و تکثــر رســانه ای بــرای خبررســانی نیــز در ســلول دارای اهمیــت A4 و عــدم قطعیــت 
ــن دو  ــد. هم چنی ــرار می گیرن ــی ق ــدول ریخت شناس ــن B2 ج ــه پایی ــط رو ب متوس
رونــد رونــق گرفتــن فراخبــر در رســانه های ســنتی دارای اهمیــت متوســط رو بــه بــاال 
در ســلول A3 و عــدم قطعیــت متوســط رو بــه پاییــن در ســلول B2 جــای می گیرنــد. 

مقایسه سه کالن روند مؤثر بر آینده مطبوعات
ــانه و  ــوزه رس ــب، ح ــرات مخاط ــد تغیی ــه کالن رون ــوان س ــي مي ت ــاظ کل ــه لح ب
ــاظ  ــه لح ــر ب ــواي خب ــرات محت ــد تغیی ــرد. کالن رون ــه ک ــر را مقایس ــواي خب محت
شــاخص اهمیــت و قطعیــت داراي رتبــه ی باالتــري از کالن رونــد تغییــرات مخاطــب 
ــدم  ــه ع ــرات مخاطــب نســبت ب ــد تغیی ــانه اســت. کالن رون ــرات حــوزه رس و تغیی
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ــاخص  ــر در ش ــوای خب ــوزه محت ــد ح ــري دارد و کالن رون ــاز بیش ت ــت امتی قطعی
ــاخص  ــه دو ش ــودار 4 مقایس ــت. نم ــرده اس ــب ک ــري را کس ــاز باالت ــت امتی اهمی
ــرات  ــاوري، تغیی ــرات فن ــد تغیی ــورد ســه کالن رون ــت را در م اهمیــت و عــدم قطعی

ــد.  ــان مي ده ــر نش ــواي خب ــرات محت ــب و تغیی مخاط

نمودار 4. مقایسه سه کالن روند مؤثر بر آینده مطبوعات

بحث و نتيجه گيري
بررســی و شناســایي روندهــا و کالن روندهــا در مطالعــات آینده پژوهــي از اهمیــت 
زیــادی دارد. چــرا کــه ایــن روندهــا نشــان دهنده ی وضعیــت آینــده هســتند. در ایــن 
پژوهــش بــا اســتفاده از روش دلفــي و در ســه مرحلــه، کالن روندهــاي مؤثــر بــر آینده 
ــرات  ــانه و تغیی ــوزه رس ــرات ح ــب، تغیی ــت مخاط ــرات ماهی ــي تغیی ــات یعن مطبوع
ــدم  ــه و ع ــاي زیرمجموع ــد و رونده ــرار گرفتن ــي ق ــورد بررس ــري م ــواي خب محت
قطعیت هــای کلیــدي از نظــر کارشناســان مــورد اســتفاده در پژوهــش شناســایي شــدند. 
بــراي شناســایي روندهــا و عــدم قطعیت هــای کلیــدي از دو شــاخص اســتفاده شــد که 
شــاخص اهمیــت تأثیــر یــک رونــد را در آینــده ی خبــر بــه لحــاظ بی اهمیــت بــودن، 
اهمیــت کــم و اهمیــت زیــاد و شــاخص عــدم قطعیــت نیــز بــه لحــاظ قطعیــت و عــدم 
ــي  ــي در آینده پژوه ــه لحــاظ کل ــده می ســنجید. ب ــد در آین ــک رون ــوع ی ــت وق قطعی
روندهایــي کلیــدي هســتند کــه اهمیــت زیــاد و عــدم قطعیــت باالیــي داشــته باشــند. 
ــا توجــه بــه امتیــازات داده شــده بــه روندهــا از ســوي کارشناســان مشــارکت کننده  ب
ــرات حــوزه  ــرات مخاطــب، تغیی ــد تغیی ــک از ســه کالن رون ــر ی در پژوهــش، در ه
ــدند. در کالن  ــایي ش ــدي شناس ــاي کلی ــر، رونده ــواي خب ــرات محت ــانه و تغیی رس
رونــد تغییــرات مخاطــب خبــر طبــق نتایــج پژوهــش، دو رونــد عــدم پاســخگویی بــه 
نیازهــای مخاطــب، محــدود نبــودن مخاطــب بــه خبرهــا و تفاســیر خبــری مطبوعــات 
داراي بیش تریــن عــدم قطعیــت و بیش تریــن اهمیــت در آینــده ی مطبوعــات هســتند. 
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ــي در ماهیــت مخاطــب رخ  ــر، تغییرات ــد خب ــوم جدی ــه نظــر مي رســد در زیســت ب ب
ــت آورده  ــه دس ــر را ب ــع خب ــد و توزی ــل، تولی ــدرت تعام ــب ق ــت و مخاط داده اس
اســت. از نظریــه ی ارتبــاط خودانگیــز مي تــوان بــه نوعــی بــراي تحلیــل ایــن نتیجــه ی 
بــه دســت آمــده از پژوهــش اســتفاده کــرد. ایــن نظریــه بــه نوعــی تأییدکننــدهی تغییــر 
ــد رســانه اي  ــوم جدی ــر و افزایــش قــدرت آن هــا در زیســت ب ــان خب ماهیــت مخاطب
ــواي  ــه محت ــان ب ــر این کــه مخاطب ــد رســانه اي عــالوه ب ــوم جدی اســت. در زیســت ب
ــاره ی  ــود را درب ــر خ ــد و نظ ــد می کنن ــي و نق ــد، آن را بررس ــي دارن ــري دسترس خب
اخبــار منتشــر شــده در فضاهــاي رســانه اي اعــالم می کننــد. عــالوه بــر ایــن مخاطبــان 
خبــر خــود مي تواننــد تولیدکننــده و منتشــرکننده ی اخبــار باشــند کــه در ایــن صــورت 
دیدگاه هایشــان در رد و قبــول اخبــار و شــکل دادن بــه افــکار عمومــي نقــش مهمــي 
ــر از  ــر مطبوعــات متأث ــده ی خب ــا یافته هــاي پژوهــش، آین ــق ب خواهــد داشــت. مطاب
ــکان  ــري، ام ــد خب ــه فضــاي جدی ــن این ک ــان اســت؛ ضم ــا مخاطب ــري ب ــل خب تعام
رشــد رونــد ذائقه ســنجي مخاطبــان را فراهــم کــرده اســت و بــا اســتفاده از ابزارهــاي 
نویــن علــوم شــناختي و داده کاوی مي تــوان بــه راحتــی از تمایــالت مخاطبــان مطلــع 

شــد و در رونــد آتــی خبــر مطبوعــات از نتایــج ایــن روش هــاي نویــن بهــره بــرد.
در کالن رونــد تغییــرات پیــام و محتــوای خبــر، دو رونــد تغییــر انتشــار خطــی اخبــار 
ــی  ــه بی مکان ــه لحظ ــه ب ــوای لحظ ــه ی محت ــه(، ارائ ــره ای )360 درج ــار دای ــه انتش ب
ــاال  ــت ب ــت و اهمی ــدم قطعی ــا ع ــي ب ــی، روندهای ــبکه های اجتماع ــی ش و بی زمان
ــر تجمیــع ارتباطــات دور، ارتباطــات  ــه همگرایــي رســانه کــه تأکیــد ب هســتند. نظری
ــده ی  ــی تحلیل کنن ــه نوع ــد دارد، ب ــانه واح ــک رس ــی در ی ــات جمع داده ای و ارتباط
ــر اســت.  ــد و انتشــار خب ــون در تولی ــراه و تلویزی ــن هم ــه، تلف ــن رایان ــي بی هم گرای
مطابــق نظریــه نقــش مناســب و اشــاعه نوآوري هــا، رونــد لحظــه بــه لحظــه بی مکانــی 
و بی زمانــی شــبکه های اجتماعــی در حــال افزایــش اســت و نوآوری هــای جدیــد در 

ــا رســانه هاي قدیمــي هســتند.  ــن شــدن ب ــرش و جایگزی حــال پذی
در حــوزه کالن رونــد تغییــرات رســانه نیــز خبــرگان پژوهــش ســه رونــد افزایــش 
ــار و اطالعــات  ــی اخب ــردم، دروازه بان ــد م ــدرت خری ــا و کاهــش ق قیمــت روزنامه ه
در رســانه های مکتــوب و بحــران کاغــذ و هزینــه چــاپ را داراي بیش تریــن اهمیــت 
ــه نظــر می رســد کــه  ــده ی مطبوعــات دانســته اند. ب ــن عــدم قطعیــت در آین و باالتری
فــوري بــودن و ارزان بــودن تولیــد خبــر در شــبکه های اجتماعــی، قالــب و محتــواي 
خبــري را تغییــر داده و بــا فراگیــر شــدن فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات بســیاري از 

ــه اســت.  ــن رفت ــا از بی محدودیت ه
در اکوسیســتم جدیــد خبــري، باتوجــه بــه ســرعت شــبکه های اجتماعــی و ارائــه ی 
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اخبــار کوتــاه، ســریع و لحظــه بــه لحظــه بــر قالب هــای بلنــد و زمــان و مــکان ترجیــح 
ــا ســرعت روزافــزون شــبکه های  ــه نظــر می رســد ب ــه ای کــه ب ــه گون ــه اســت؛ ب یافت
ــد  ــه خــود کنن ــد مخاطــب را محصــور ب ــن شــبکه ها می توانن ــده  ای اجتماعــی، در آین
ــه وجــود  و رســانه های ســنتی در صورتــی کــه تغییــر و تحولــی در ســاختار خــود ب
نیاورنــد، از ایــن موضــوع عقــب می ماننــد و میــدان بــه دســت شــبکه های اجتماعــی 
ــتفاده از  ــد اس ــده ی رون ــی تأییدکنن ــه نوع ــز ب ــا نی ــر نوآور ه ــه ی نش ــد. نظری می افت
قالب هــاي جدیــد خبــري اســت. مطابــق بــا ایــن نظریــه، شــیوه هاي نــو بــا شــیوه ی  

ــد. ــر مي کنن ــانه ها تغیی ــتفاده از رس ــه در اس کهن
ــد  ــا ســه کالن رون ــري خــود ب ــده ی مطبوعــات در حــوزه خب ــي، آین ــه لحــاظ کل ب
ــت.  ــه اس ــب مواج ــرات مخاط ــر و تغیی ــي خب ــرات محتوای ــانه، تغیی ــرات رس تغیی
خبــرگان پژوهــش بــه لحــاظ اهمیــت تأثیــر پیشــران ها بــر آینــده ی خبــر مطبوعــات، 
کالن رونــد تغییــرات محتــوای خبــر را در رتبــه اول و کالن رونــد تغییــرات رســانه را 
در رتبــه دوم و کالن رونــد تغییــرات محتــواي مخاطــب را در رتبــه ســوم بــه لحــاظ 
کلیــدي بــودن مــورد توجــه قــرار داده انــد. بــه لحــاظ شــاخص عــدم قطعیــت کــه یکي 
ــوع یــک  ــودن وق ــزان روشــن و قطعــي ب ــدي آینده پژوهــی اســت، می ــم کلی از مفاهی
ــت  ــن پژوهــش، عــدم قطعی ــه در ای ــش رو، نقــش مهمــي دارد ک ــده پی ــد در آین رون
ــه لحــاظ اهمیــت و عــدم  ــه نظــر خبــرگان ب ــا توجــه ب ــر ب ــد محتــواي خب کالن رون

ــر اســت. ــرات رســانه جلوت ــر مخاطــب و تغیی ــد تغیی قطعیــت از دو کالن رون

پيشنهادها
ــه  ــا ب ــن فض ــاخص های ای ــا ش ــق ب ــد مطاب ــازي بای ــاي مج ــا در فض 1. روزنامه  ه
تولیــد محتــوا بپردازنــد. اخبــار بایــد بــه صــورت خیلــي کوتــاه و بــا قــالب عاطفــي 
و احساســي مــورد توجــه مخاطبــان تولیــد شــود. 4 اصــل )کوتــاه، ســاده، جــذاب و 
ســریع( در تولیــدات خبــري روزنامه هــا در فضــاي آنالــوگ و دیجیتــال مــورد توجــه 

باشــد.
2. مطبوعــات بایــد عمق بخشــی در مطالــب و تفاســیر خــود داشــته باشــند تــا از ایــن 

مســیر بتواننــد جــذب مخاطــب خــود در آینــده ی مطبوعــات چاپــی را رقــم زنند. 
3. راهکارهــاي جدیــد بــراي تعامــل بیش تــر بــا مخاطبــان بایــد در فضــاي رســانه اي 
نویــن در نظــر گرفتــه شــود. تعامــل بــا مخاطــب احســاس چســبندگي مخاطــب بــه 
رســانه را ســبب می شــود. ایــن احســاس می توانــد ســبب تقویــت احســاس همدلــي 

و همراهــي در مخاطــب شــود.
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4. بــا توجــه بــه ســیال و متغیــر بــودن ذائقــه ی مخاطبــان و هم چنیــن جــوان و مســن 
ــای  ــد محتواه ــه تولی ــژه ب ــد توجــه وی ــانه بای ــن رس ــا، ای ــان روزنامه ه ــودن مخاطب ب

خبــری و تحلیلــی خــود داشــته باشــد.
5. خبــر 7 در 24 شــده اســت؛ عبــارت اســت از ارائــه ی خدمــات در دنیــای ســایبر، 
ــارت  ــه عب ــه، ب ــام 7 روز هفت ــبانه روز و در تم ــاعت از ش ــدن در 24 س ــه روز ش ب
ــر  ــدون توقــف. ایــن موضــوع در مــورد خب ــه صــورت تمــام وقــت و ب دیگــر کار ب
مطبوعــات هــم در حــال حاضــر بــه عنــوان یــک شــاخص مطــرح اســت. چراکــه بــا 
ــه شــدت جــدی و  ــه وجــود آمــدن شــبکه های خبــری 24 ســاعته ایــن موضــوع ب ب
رشــد و توســعه اینترنــت باعــث قــوت گرفتــن ایــن رونــد شــده اســت. امــا بــه نظــر 
ــه و روز  ــد در عصــر شــبکه های اجتماعــی از هفت ــه در حــال حاضــر بای می رســد ک

فراتــر برویــم و فرمــول را بــه دقیقــه و ثانیــه تغییــر دهیــم. 
ــري در  ــواي خب ــع محت ــی و توزی ــردآوري، دروازه بان ــای گ ــت روش ه 6. الزم اس
ــی  ــق مخاطــب در دروازه بان ــه ترجیحــات و عالی ــد و توجــه ب ــر یاب ــات تغیی مطبوع
خبــر لحــاظ شــود. بــه نظــر مي رســد کــه در حــال حاضــر بایــد از الگــوي تمرکــززدا 

ــر اســتفاده کــرد. ــع و انتشــار خب ــد، توزی و غیرخطــی در تولی
ــا اســتفاده از شــیوه هاي نویــن داده کاوی و روش هــاي  7. در شــبکه های اجتماعــي ب
ــر را رصــد و  ــان خب ــري مخاطب ــق و خواســته هاي خب ــوان عالی ــوم شــناختي مي ت عل

پایــش کــرد و بــه تولیــد محتــواي خبــري مناســب مبــادرت ورزیــد.
8. روزنامه هــا بایــد از قالب هــا و ســبک های جدیــد در تولیــد و گزارش هــای 

ــد.  خــود بهــره گیرن
9. بــا رصــد تغییــرات فناوري هــاي نویــن خبــر، در مطبوعــات بایــد از فناوري هــاي 
جدیــد تولیــد، توزیــع و انتشــار خبــر اســتفاده کــرد. الزم اســت از فراینــد زیســت بــوم 

جدیــد تولیــد، توزیــع و انتشــار خبــر نیــز در ایــن رســانه اســتفاده شــود.
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