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آینده تلویزیون و چشم انداز ویدئو تا ده سال آینده1 

چکیده:

تلویزیون و ویدئوهای سنتی با توجه به رشــــد استفاده از سرویس مبتنی بر تقاضا با 
بازیگران جدیدی روبرو شده اند. شناسایی پیشران ها موجب شناخت آینده تلویزیون 
و چشم انداز ویدئو در ده سال آینده می شود. مصرف رســــانه ای مخاطبان به طور 
اساسی تغییر کرده است. پیشران هایی با تأثیر زیاد و سیرتکاملی روشن در صنعت 
تلویزیون و ویدئو شناسایی شــــده اند که از طریق آنها می توان سناریوهای محتمل 
آینده را شناسایی کرد، این پیشران ها با توجه به وابســــتگی متقابل و ارتباطشان با  
یکدیگر اندازه گیری و طبقه بندی شدند و عدم قطعیت های کلیدی انتخاب گردیدند 
که چهار سناریو بازار جهانی رســــانه، محتوا حرف آخر، تالفی کردن برودکسترها 
)رادیو و تلویزیون ها( و گمشــــده در تنوع خروجی این پژوهش است. سناریوهایی 
که نشان می دهند که چگونه مسیرهای آینده بازار تلویزیون و فیلم می تواند متفاوت 

باشد.
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مقدمه: یک بازار در حال حرکت 
سرویس مبتنی بر تقاضا صنعت تلویزیون و ویدئو را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد. در بازار جدیـــــد بازیگرانی چون نتفلیکس و آمـــــازون به زودی جایگزین 
بازیگران برودکست های سنتی خواهند شـــــد. تقاضای مخاطبان برای مصرف 
تلویزیون و ویدئو به طور اساســـــی تغییر خواهد کرد. بازیگران ســـــنتی بازار 
سنتی ویدئو و تلویزیون به طور فزاینده ای با این نوع اخبار هشداردهنده درباره 

موقعیت خودشان در آینده مواجه هستند. 
اما آیا این پیش بینی های چشـــــمگیر به حقیقت خواهند پیوست؟ تلویزیون 
و ویدئو با عدم اطمینان بسیاری روبرو هســـــتند و میزان پیش بینی تغییر در این 
بخش دشوار است. »ســـــرویس های پخش زنده اینترنتی«1 دیگر فقط به عنوان 
یک پلتفرم برای نمایش های تلویزیونی و نمایشی عمل نمی کنند. آن ها همچنین 
این جایگاه  تولید و صدور مجوز محتوای خودشان سرمایه گذاری می کنند.  بر 
آن ها را در رقابت مستقیم با تلویزیون ســـــنتی و صنعت ویدئو قرار می دهد. به 
طور همزمان کانال های تلویزیونی و ســـــازمان های رسانه ای در حال راه اندازی 
بر  مبتنی  از منظر دیگر، سرویس ویدئوهای  تقاضا هستند.  بر  مبتنی  ویدئوهای 
تقاضا به سرعت خواسته های مصرف کنندگان را برای مصرف تلویزیون و ویدئو 

تغییر داده است.
روندهای احصا شـــــده در تحقیق رســـــانه های دیجیتال »دلویت«2 در سال 
2018 اعالم کرد که تقریبًا 48 درصـــــد از کل مصرف کنندگان محتوای پخش 
اینترنتی ایاالت متحده هر روز یا هر هفته است. به همین ترتیب در انگلستان، 
ســـــرویس های اینترنتی پخش ویدئویی )خدمات پخش استریم( مورد استقبال 
از مخاطبان، سرویس »ویدئوهای  از این 41 درصد  قرار گرفته اســـــت. پیش 

مبتنی بر تقاضا«3 را می خریدند.
حتی در بازار ســـــنتی تلویزیونی آلمان، 44درصد از مردم حداقل یک بار در 
هفته، اشتراک ویدئوهای مبتنی بر تقاضا را دارند. با موفقیت ویدئوهای مبتنی 

1 Streaming Services
2 Deloitte
3 Video on Demand
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بر تقاضا مصرف کنندگان به طور فزاینده ای به محتوای مربوطه در هر زمان و هر 
مکان و با قالب هایی متناسب با نیازهایشان دسترسی دارند. 

این چشم انداز به ســـــرعت در حال تغییر بازار، پیش بینی های آینده را دشوار 
می کند، اگر غیرممکن نسازد. بنابراین ما رویکرد جامعی را پذیرفتیم و از شما 
دعوت کردیم که به سال 2030 سفر کنیم تا نگاهی بیندازیم به چهار سناریویی 
که آینده تلویزیون و ویدئو را مجسم کرده اند. سناریوهای ما این هدف را ندارند 
که محتمل ترین را پیش بینی کنند؛ اما به جای آن مشـــــخص می کنند چه چیزی 
به طور منطقی و قابل قبولی در دنیای تلویزیـــــون و ویدئو اتفاق خواهد افتاد. 
همچنین پیشنهاد می شود که چگونه بازیگران بازار با بسیاری از تغییرات سازگار 

خواهند شد تا با عدم قطعیت هایی در مسیر پیش رو خود مواجه شوند.

نمودار شماره 1، میانگین مصرف رسانه ای محتوای ویدئویی در هفته )به ساعت( بین همه مصرف کنندگان

تفکر سناریویی
بازار بســـــیار پویای تلویزیون و ویدئو از طریق ظهـــــور و بروز بازار جدید، 
بازیگران دیجیتال تحریک کننده و نیازهای به شـــــدت در حال تغییر مشخص 
می شوند. در این محیط به شدت متغیر، قدم های استراتژیک ذی نفعان مرتبط، 
عوامل حیاتی خواهند بود که بر چشـــــم انداز بازار آینده تأثیر خواهند گذاشت. 
آنچه امروز تصمیم گرفته می شـــــود تأثیرات عمده ای بر روابط مصرف کنندگان، 
ساختار بازار و اســـــتانداردهای فناوری دارد. تحلیل اســـــتراتژیک متعارف به 
ندرت در چنین محیط دارای عدم اطمینان انجام می شود. در حالی که طراحی 
سناریو یک رویکردی است که می تواند فراتر از افق برنامه ریزی سه تا پنج ساله 
به وضوح غیرممکن است طراحی سناریو  آینده  باشـــــد. در حالی که پیش بینی 
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را  اســـــتراتژیک  از موضوعات  برخی  را کم کرده و فرصت های  خطرپذیری ها 
ایجاد می کند. این موضوع کمک می کند تا استراتژی های قوی توسعه پیدا کند 
و این می تواند در آینده های بالقوه متفاوت به کار آیند. بنابراین ضروری اســـــت 
که مجموعه ای از سناریوها ایجاد شود که هر کدام از آن ها دنیایی از آینده های 
خاص و معقول را پیش بینی کنند که به طور قابـــــل توجهی با دیگری متفاوت 
را  آینده  نیســـــت که حوادث  این گونه  بنابراین هدف طراحی ســـــناریو  است. 
شناســـــایی کند، بلکه به جای تأکید بر نیروهای مربوطه باید آینده را در جهات 
مختلف هدایت کند. سناریوها روایت هایی از محیط های آینده جایگزین هستند 
که در آن تصمیمات امروز ممکن اســـــت نقش بازی کنـــــد. آن ها نه پیش بینی 
برنامه ریزان  پیشـــــران ها،  با مشخص کردن  استراتژی هســـــتند.  نه  و  می کنند 
این  بر  استراتژیک می توانند آن ها را در نظر بگیرند و اســـــتراتژی های خود را 

اساس تنظیم کنند. 

پیشران های پیش زمینه چیست و چگونه آن ها را استخراج خواهیم کرد؟
زیربنای ســـــناریوهای ما مجموعه ای جامع از پیشـــــران های اساسی است 
که به طور بالقـــــوه آینده تلویزیون و صنعت ویدئو را شـــــکل می دهد. بنابراین 
ما مصاحبه های تخصصی را انجام دادیـــــم و از تحلیل محیط منحصر به فرد 
ال پی(1 استفاده کند.  زبان )ان  پردازش طبیعی  الگوریتم های  براساس  خارجی 
پیشـــــران های نهایی در ادامه به عوامل اجتماعی، فن آوري، اقتصادی، زیست 
محیطی و سیاسی )STEEP( طبقه بندی می شـــــوند و با توجه به میزان عدم 
اطمینان و تأثیرشان براساس صنعت ویدئو و تلویزیون رتبه بندی می شوند. )به 

شکل 1نگاه کنید(
تلویزیون سنتی و ارائه محتوای غیرخطی در کنار هم خواهند بود. بازیگران 
جدید و موجود در امتداد زنجیره ارزش در یک بـــــازار تا حدی تلفیقی، تغییر 

موقعیت می دهند. 

1 Natural Language Processing )NLP(
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شکل شماره1، ارزیابی پیشران ها مطابق با درجه تأثیر و درجه عدم اطمینان

به این ترتیب، مـــــا دو مورد مرتبـــــط از انواع نیروهای پیشـــــران را برای 
و سیرتکاملی روشن  زیاد  تأثیر  با  پیشران هایی  سناریوهایشان شناسایی کردیم. 
در صنعت تلویزیون و ویدئو شناسایی شـــــده اند که در »منطقه عالقه مندی ها« 

قرار دارند که بخش اساسی برای پژوهش گسترده هستند. 
23 نیروی پیشـــــران متعاقبـــــًا در »منطقه عالقه مندی ها« قـــــرار دارند که 
وابستگی متقابل و ارتباط شان با یکدیگر اندازه گیری می شود و مطابق با درجه 
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وابستگی شـــــان طبقه بندی می شـــــوند. بعد از پایان این فرآیند ترکیبی از عدم 
قطعیت های انتقادی انتخاب می شوند که سناریوهای دارای چالش های بیشتر، 
واگرا و مرتبط را  ایجاد کرده اند. این فرآیند منجر به شکل گیری ماتریس سناریو 
می شود که این ماتریس از دو محور تشکیل شـــــده است که عدم قطعیت های 
انتقادی را مخاطب می ســـــازد که این ســـــؤال ها را مطرح می کند که ساختار 
به مشتریان دسترسی خواهد داشت؟  بازیگران چگونه خواهد بود؟ و چه کسی 
به این ترتیب، ما دو مورد مرتبط از نیروهای پیشـــــران را برای سناریوهایمان 

تشخیص دادیم. 
پیشران های با تأثیر باال و با وضوح تکامل قابل پیش بینی )بخش پیش   -

بینی متخصصان را ببینید.(
پیشـــــران های با عدم قطعیت باال که دارای تأثیـــــرات زیاد بر صنعت   -

تلویزیون و ویدئو هستند.
آن ها پیشران هایی هســـــتند که دارای عدم قطعیت و غیرمرتبط هستند و در 
»منطقه مورد عالقه« واقع شـــــده اند که بخش اساســـــی برای رویکرد بعدی ما 
هستند. این 23 نیروی پیشـــــران در منطقه عالقه مندی ها قرار دارند که به تبع 
آن وابستگی متقابل و ارتباط با یکدیگرشان قابل اندازه گیری است و مطابق با 
درجه وابستگی شان قابل طبقه بندی هستند. در پایان این فرآیند، ترکیبی از عدم 
قطعیت های کلیدی انتخاب شـــــده اند که سناریوهای چالشی، واگرا و مرتبط را 
ایجاد کرده اند. این فرآیند منجر به ماتریســـــی می شود که به عنوان پایه ای برای 
تحلیل سناریوهای ما هســـــتند. این ماتریس بر دو محور ساخته شده است که 
عدم قطعیت های کلیدی را موجب می شـــــود که این دو سؤال کلیدی را طرح 
می کند، ســـــاختار بازیگران چگونه به نظر می رســـــد؟ و چه کسی به مخاطبان 

دسترسی خواهد داشت؟ که این موضوع در شکل 2 نشان داده شده است.
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شکل شماره 2، مرور سناریو برای آینده تلویزیون و ویدئو در سال 2030

محور »بازیگر ســـــاختار« به چه جیزی شبیه است؟ این محور منعکس کننده 
تغییر چشم انداز ارائه دهنده در صنعت تلویزیون و ویدئو است. این ُبعد نه تنها 
تمایالت بالقوه به ســـــمت بین المللی شدن با برودکســـــترهای جهانی را نشان 
می دهد، همچنین ممکن اســـــت تولیدکنندگان محتوا برودکسترهای ملی را به 
حاشیه سوق دهد. این موضوع همچنین واقعیتی را نشان می دهد که شرکت های 
پلتفرمی بزرگ دیجیتالی  از قبیل آمازون، اپل، فیس بوک، گوگل یا نتفلیکس به 
طور فزاینده ای وارد مراحل افزوده زنجیـــــره ارزش تولید فیلم و ویدئو از طریق 

تولید محتوای خود شده اند. 
دومین محور یا عدم اطمینان انتقـــــادی آینده ویدیو را تعیین خواهد کرد که 
»چه کسی به مشتری دسترسی خواهد داشت؟« این محور این سؤال را مطرح 
می کند که آیا برودکسترها، شـــــرکت های پلتفرمی دیجیتال قادر خواهند بود تا 
به طور مستقیم رابطه مخاطبان را هدایت کنند که به طور مستقیم تأثیر عظیمی 
بر گزینه های کسب درآمد از طریق تبلیغات ابتکاری یا مدل  های محتوای پولی 
را خواهند داشت. ما شرکت های پلتفرم دیجیتال را به عنوان اخالل گران عمده 
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در آینده بازار تلویزیون و فیلم می بینیم که در مقابل برودکسترها و تولیدکنندگان 
محتوا با بیشترین فشارها برای تغییر روبرو هستند.

پیش بینی های خبرگان
آنچه در مورد آن اطمینان داریم:

همان طور که در باال ذکر شـــــد، رویکرد سناریونویسی علمی ما، گروهی از 
عوامل تأثیرگذار مرتبط را شناســـــایی کرد که کارشناسان پیش بینی کرده اند که 
ســـــیر تکاملی متمایزی را به دنبال خواهد داشت. این عوامل همچنین در آینده 
تلویزیون و فیلم تأثیر بسزایی خواهد داشت که ارتباط نزدیکی با چهار سناریو 

خواهد داشت. اظهارات زیر طرح کلی این تأثیر را تبیین می کند.

محتوا  و کارکردهای سفارشی  توزیع  تولید،  تغییر  باعث  شـــــدن  دیجیتالی 
می شود. کل IP )آی پی ها( اســـــتانداردی برای توزیع تلویزیون و فیلم هستند. 
زیرســـــاخت فیبرنوری و شبکه های 5G منجر به اســـــتفاده گسترده از ترافیک 
و متحرک  انعطاف پذیر  پیشنهادات رســـــانه ای  از  استفاده  دیجیتال می شود که 
گسترده را ســـــبب می شـــــود. فراتر از آن، فیبرنوری و شبکه های 5G به شدت 
سطح دیجیتالی فرآیند تولید فیلم را شـــــدت می بخشد. »هوش مصنوعی«1 و 
تجزیه و تحلیل عناصر کلیدی کشف محتوای هوشمند هستند که با کاربردهای 

توصیه ای هوشمندانه کشف می شوند. 

تلویزیون سنتی و ارائه محتوای غیر خطی به همزیستی خواهند رسید.
محتوای خطی و ویدئو درخواستی به همان اندازه ای که اهمیت دارند به هم 
زیستی مسالمت آمیزخواهند داشـــــت. ویدئو مبین بر تقاضا به زودی به جریان 
اصلی در گروه  های مختلف جمعیتی تبدیل خواهند شـــــد. در یک زمان مشابه، 
تلویزیون خطی به طور مشـــــخص باقی خواهد ماند، به خصوص محتوای زنده 
موضوعاتی چون موضوعات ورزشی و رویدادهای مهم، اهمیت باالی تلویزیون 

سنتی و تلویزیون خطی را حفظ خواهد کرد.

تبلیغات هدفمند می شوند.
تلویزیون و تبلیغـــــات ویدئویی قالب های جدیدی پیـــــدا خواهند کرد و بر 
1 Artificial Intelligence
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گهی های شخصی متمرکز خواهند شـــــد. قالب های جدید و بیشتر متمرکز بر  آ
اطالعات مخاطبان صاحبان  بر  تأثیرگذاری  است.  تبلیغات شخصی شده  روی 
شرکت ها را قادر می ســـــازد تا با توجه به تبلیغات و محتوای موردنظر را مورد 
هدف قرار دهند تا به این صورت تجربه و ارزش مشـــــتری افزایش پیدا کند. با 
این حال، میزان تبلیغات هدفمند هنوز به مقررات و مخاطبان بستگی دارد که 
تمایل برای به اشتراک گذاشتن داده های تبلیغات خود دارند. بازاریابی تبلیغات 

چیزی بین فرآیند کاماًل خودکار و مذاکرات فروش فردی است.

بازار متوسطی وجود خواهد داشت؛ به طور کلی تنظیم کنید.
به طورکلی قواعد بازار متعادل خواهند شـــــد تا به طور گسترده ای با صنعت 
پایین تنظیمات  رسانه های تنظیم شـــــده امروزی قابل مقایسه باشد. ســـــطح 
برای ارائه آنالین و تلفن همراهی منجر می شـــــود که کاهش فشار نظارتی برای 
همه فعاالن بازار، به ویژه برای شرکت های رســـــانه ای سنتی ایجاد می کند. به 
خصوص، فشار قانونی پایین منجر به ســـــطح باالتری از آزادی می شود، وقتی 
که می تواند همکاری بین بازیگران بازار و تمرکز مالکان رسانه ای شود. شبکه به 

طور بی طرفانه ای ادامه پیدا می کند تا موجودیت یابد.

تبلیغات و درآمد مستقیم بیشترین ارتباط را با هم دارند.
ایجاد جریان های درآمدی جدید تقریبًا بـــــرای بازیگران اصلی در تلویزیون 
قیمت گذاری  مانند  نوآورانه  پیشـــــنهادهای  است.  مشکل  تقریبا  ویدئو  بازار  و 
بر اســـــاس تقاضا برای محتوا تا حد زیادی چیره نخواهد شد. عالوه بر این، 
داده های مخاطبان فقط تا حدی در نظارت اســـــتفاده می شـــــود. چند جریان 
تمایلی  دارد که مخاطبان  برودکسترها وجود  برای  داده محور  درآمدزایی جدید 

کمتری برای پرداخت در ازای دریافت دیتا را دارند. 

در بازار تقریبًا تثبیت شـــــده، بازیگران جدید و موجود در امتداد زنجیره 
ارزش قرار می گیرند. 

از  ترکیب خواهد شد. سهامداران سازمان ها  تا حدی  رسانه  صنعت جهانی 
ادغام استراتژیک، فراگیری و اتحاد برای تقویت کیفیت محتوای خود و قابلیت 
توزیع استفاده خواهند کرد. عالوه بر این، بســـــیاری از فعاالن بازار در امتداد 
زنجیره ارزش با گسترش کسب و کارشان تغییر وضعیت می دهند. برودکسترها 
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فقط متمرکز بر قابلیت های ســـــنتی خود نخواهند بود، بلکـــــه با توجه به دیگر 
از  ایجاد می کنند. خدمات  تغییر  موقعیت های خود  در  ارزش  زنجیره  وضعیت 
طریق اینترنت )OTT(1 در آینده بازار تلویزیـــــون و فیلم اهمیت می یابند. در 
حالی که بازیگران فن آوری نقش اندکی بازی می کننـــــد. با نگاهی به تولیدگان 
محتوا، عوامل اســـــتودیوهای سنتی و غیر سنتی بخشـــــی از این تولیدکنندگان 

خواهند بود.

با چهار سناریو سفر کنیم
بازار  آینده  نشـــــان دهند که چگونه مســـــیرهای  باید  رو  پیش  سناریوهای 
بیایید هر کدام را به طور جداگانه  تلویزیون و فیلم می تواند متفاوت باشـــــد. 
بررســـــی کنیم تا ببینیم آن ها چقدر با یکدیگر متفاوت هستند و چه چالش ها و 

فرصت هایی باید در آینده طرح شود.

سناریو نخست
بازار جهانی رسانه

در این سناریو، چند شرکت دارای پلتفرم جهانی دیجیتال نقش اصلی را در 
جمع آوری و توزیع محتوا برای برودکسترهای ملی خواهند داشت. این پلتفرم ها 
بازار تلویزیون و فیلم را کنترل می کنند و تمام مراحل را در طول زنجیره ارزش 
محتوا وارد می کنند که شامل خلق، جمع آوری، توزیع محتوا و ارتباط مستقیم 
با مشتری است. به مانند سوپرمارکت های بزرگ، هر شرکت پلتفرمی دیجیتال 
طیف گســـــترده ای از محتوای جهانی و ملی را ارائه می دهد که تنها با برخی از 

تولیدات انحصاری و حقوق ورزشی متمایز می شوند.

سناریو دوم
محتوا حرف آخر

در سناریوی »حرف آخر محتوا« صاحبان جهانی محتوا برندگان بازار متحول 
شده هستند. آن ها به طور عمودی در طول کل زنجیره محتوا ادغام شده اند و با 

1 Over-the-top media service
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برداشتن و نگه داشـــــتن محتوا، آن را از طریق کانال های خودشان و با دور زدن 
پلتفرم های دیجیتال و ایجاد روابط مستقیم با مشتری توزیع کرده اند.

محتوا به مهم ترین عامل تمایز در بازار ویدئو تبدیل شـــــده است. در حالی 
که فن آوری هایی مانند توزیع، جستجو و ارائه پیشنهادها به عنوان کاال در نظر 
گرفته می شوند. صاحبان بزرگ محتوا دارای برندهایی با برنامه قوی و جهانی، 
مخاطب جهانی را با تولیدات فیلم های پرهزینه هدف قرار می دهند و به شدت 
از اقتصاد معیار ســـــود می برند. تولیدکنندگان کوچک تر از بـــــازار بیرون رانده 
می شـــــوند، تنوع محتوا کاهش می یابد، اما کیفیت تولیدات جهانی به الگوهای 

جدیدی می رسد.
برودکســـــترها با تغییر دادن تمرکز خود تنها بر ایجاد قالب های محلی قوی 
زنده مانده اند، آن ها به تأمین کنندگانی تبدیل شـــــده اند تـــــا به صاحبان بزرگ 

محتوای جهانی تغییر کنند و از حمایت نهادهای نظارتی ملی سود ببرند.
به کانال های توزیع  تا  نشـــــینی می کنند  پلتفرم دیجیتال عقب   شرکت های 
خالص تبدیل شـــــوند که صرفًا بر تحویل فنی متمرکز شده اند. مدل کسب و 
کار شرکت های پلتفرم دیجیتال به طور اساسی تغییر خواهند کرد؛ از زمانی که 
مصرف کنندگان توجه زیاد به پلتفرم های خاص یا به طور مســـــتقیم به محتوای 
تبلیغات،  از  ترجیحی جدا  داشـــــت. محتوای  نخواهند  ترجیح خودشان  مورد 
خدمات فرمیوم به یک منبع مهم درآمدی برای سیستم های عامل دیجیتال تبدیل 

می شوند.
همان طور که در این سناریو محتوا واقعًا پادشـــــاه است، دارندگان محتوای 
جهانی مســـــتقیمًا با مشـــــاوران مذاکره می کنند. مدل های تبلیغات جدید در 
برای صاحبان محتوا و مصرف کننده  اســـــت که  ثابت شده  در مقیاس جهانی 
مارک های تجاری بین المللی مفید است. ســـــرانجام، مشارکت های تبلیغاتی در 
بازار ایجاد می شـــــوند تا با بازاریابی محتوا و تولید محتوا مهم ترین نمونه های 

مدنظر باشند. 

سناریو سوم
تالفی کردن برودکسترها )رادیو و تلویزیون ها(

با موفقیت تحول دیجیتال را تکمیل  این سناریو، برودکســـــترهای ملی  در 
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می کنند و موقعیتی مســـــتحکمی در اکوسیســـــتم تلویزیون و فیلم بدســـــت 
ارتباط  می آورند. برودکسترها به سیســـــتم عامل های دیجیتالی تبدیل می شوند، 
مســـــتقیمی با مشـــــتری برقرار کرده و محتوای مبتنی بر تقاضا در طی فرآیند 
دیجیتالی  توانایی های  برودکسترها  تحول،  فرآیند  در طول  می شود.  ارائه  تحول 
خود را توســـــعه می دهند. آن ها به خدمات جدیدی از قبیل تبلیغات هدفمند و 
پلتفرمی  آن ها شـــــرکت های  بر  قباًل  عملکردهای سفارشی وارد شـــــده اند که 
دیجیتال احاطه یافته اند. عالوه بر این، اهمیت باالی محتوا برای مخاطبان ملی، 
برودکسترها را در موقعیت برتر بازار قرار می دهد که از طریق اقدامات نظارتی 

مانند سهمیه بندی محتوا پشتیبانی می شوند.
برودکسترهای ملی و شرکت های پلتفرم دیجیتال جهانی در بازار با یکدیگر 
همزیستی دارند که این موضوع غنی بودن محتوا را تضمین می کند. در حالی که 
برودکسترهای ملی تمرکز خود را روی محتوای محلی قرار می دهند. شرکت های 
تأمین  را  تولیـــــدات جهانی و رســـــانه های پرفروش  پلتفرم دیجیتال محتوای 
می کنند؛ مخاطبان می توانند انتخاب کنند که آیا آن ها محتوای خطی یا غیرخطی 

را از منابع جهانی یا ملی تماشا کنند. 
جدا از چندین مشـــــارکت محتوایی، اتحادهای حوزه فناوری بازار را شکل 
خواهد داد. تمام اپراتورهای شبکه برودکســـــترها در حین تحول فرآیند در امر 
توزیع رســـــانه های دیجیتال از طریق متخصصان و اســـــتفاده از فناوری برای 
اپراتورهای  ملی،  ردپای رسانه های  اطالعات کمک خواهند خواست.  مشتریان 
شبکه ای و برودکسترها به عنوان شـــــرکای ایده آل این گونه به ذهن می آید که در 
بازارهای منطقه ای مشابهی خدمت می کنند. این اتحادها در توزیع کارآمد محتوا 
نتیجه خواهند داد که از طریق پلتفرم های با عملکرد باال جواب خواهند داد که 

با ایجاد دسترسی هوشمندانه به داده مشتری صورت خواهد گرفت.
در این سناریوی پیشـــــرفته از نظر فنی، برودکســـــترها، بینش های ارزشمند 
مشتری مداری را کســـــب می کنند که به طور گسترده ای به تبلیغ کنندگان وابسته 
هستند. داده های جمع آوری شده از ســـــوی کاربران می تواند یک توانمند کننده 
سازنده برای تبلیغات کاماًل شخصی سازی شـــــده باشد. اما تبلیغات بخشی از 
چارچوب قانونی مقتدر اســـــت که دارای داده های متقن در حوزه قوانین حریم 
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خصوصی اســـــت. آژانس های تبلیغاتی در بازار باقی می مانند و برودکسترها را 
کمک می کنند تا تبلیغات ابتکاری را مطابق با دســـــتورالعمل های قانونی اجرا 
کنند. برودکســـــترها )ســـــازمان های رادیویی و تلویزیونی( همچنین از قوانین 
رسانه ای مستحکمی در سطح ملی بهره می برند؛ همان گونه که تولیدات محتوای 
محلی از پشتیبانی با ثبات قانونی برخوردار هستند. رژیم قانونی ملی و اروپایی 
از  است.  رسانه ای  دیجیتالی  تسلط جهانی شرکت های  به  پاسخی  سخت گیرانه 
برودکست صنعت رسانه ای  بدنه صنعت  اندازه گیری مرتبط،  طریق سیستم های 

ملی قوی را تأمین خواهند کرد. 

سناریو چهارم
گمشده در تنوع

در ســـــناریوی چهارم و آخر، بازار تلویزیون و فیلم به یک اکوسیستم متنوع 
و بدون بازیگران مسلط تبدیل شده اســـــت. در عوض، تعداد زیادی از سیستم 
عامل های توزیع، با غنای بســـــیار زیاد محتوا و گردش مالی ثابت بازیگران در 
از مخاطبان خدمات رسانی می کنند. تقاضا برای محتوای  به تعداد زیادی  بازار 
ملی قوی باقی مانده است. بنابراین مشارکت بین بازیگران جهانی و محلی بسیار 
گسترده اســـــت. تمایز واضح بین تولید و توزیع محتوا ویژگی دیگر کلیدی در 

این سناریو است.
هر کس در این سناریو هر کاری را انجام می دهد. شرکت های جهانی پلتفرم 
دیجیتال ارتباط مستقیمی با مشـــــتری برقرار می کنند. ارائه دهندگان ارتباطات 
از راه دور، برودکســـــترها )ســـــازمان های رادیو تلویزیونـــــی( و تولیدکنندگان 
محتوا همچنین به طور موفقیت آمیزی شـــــرکت های دیجیتال مختص خود را  
ایجاد خواهند کرد. شـــــرکت های پلتفرم دیجیتال با قالب های جهانی با درجه 
برای تهیه محتوای محلی مرتبط همچنین  باال کمک خواهند کرد.  مشخصات 
آن ها اتحادیه های محلی تهیه کنندگان را ایجاد می کنند. اپراتورهای شـــــبکه به 
عنوان تجمیع کننده فوق العاده اطالعات عمل می کنند. آن ها دسترسی به محتوا 
و ساختار بازار را از دیدگاه مشتری با ارائه راهنمایی در سرتاسر سیستم عامل 
فراهم می کنند. مخاطبان فقط به محتوا عالقه مند هستند و بنابراین تمایل ندارند 

به هر سیستم عامل وفادار باشند.
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 برودکسترهای ملی بر میل ذاتی گســـــترده مخاطبان متمرکز بر اخبار محلی، 
ورزش، فیلم و سریال متمرکز هستند. برودکسترهایی که تحول دیجیتالی خود 
را در مرحله اولیه شـــــروع می کنند از سیستم عامل های خود برای توزیع محتوا 
استفاده می کنند. دیگران همچنین شـــــراکت خود را با تأمین کنندگان پلتفرم ها 
ایجاد می کنند، دیگر رسانه ها همچنین شراکتشان را با تأمین کنندگان پلتفرم ها 
در جهت روند عمومی تولیدات مشترک بین برودکسترها و شرکت های پلتفرمی 
دیجیتال ایجاد می کنند. در مجموع، برودکسترهای ملی مستقل می مانند و روند 

حرکتی خود را با جریان های درآمدی متنوع حفظ می کنند.
ادامه  بـــــه کار خود  تبلیغاتی  آژانس های آگهی  پویـــــا،  بازار زنده و  این  در 
خواهند تا از روابط باالیی برخوردار باشند. آن ها به طور نظام مندی بودجه های 
گهی های تبلیغـــــات را تخصیص می دهند و راهنمایـــــی را از طریق مجموعه  آ
تلویزیون و اکوسیستم ویدئو فراهم می کنند. همان گونه که پلتفرم های دیجیتال 
مجبور  تبلیغاتی  آژانس های  می کنند،  تســـــهیل  را  تبلیغات شخصی  گهی های  آ
هســـــتند مهارت های جامع تجزیه و تحلیل داده ها را به دست بیاورند. در این 

روش، آن ها مشاوران ضروری برای آگهی دهندگان تبلیغات خواهند بود. 
نگرانی اصلـــــی تنظیم کننده ها در این ســـــناریو حفظ محتـــــوای محلی و 
شرکت های رسانه ای است. با تصمیمات قانونی آن ها، این آژانس های تبلیغاتی 
به شدت از برودکســـــترهای ملی محافظت می کنند و آن ها را در موقعیتی قرار 
می دهند تا در برابر بازوی شـــــرکت های پلتفرمی دیجیتال جهانی بزرگ رقابت 

کنند. 
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شکل شماره 3، طبقه بندی ترندهای و پیشران های مهم
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نگاهی دقیق داشته باشیم
اگر به مجموعـــــه نهایی ســـــناریوها بنگریم، می بینیم کـــــه »مرکز پردازش 
داده ها«1مهم ترین برهـــــم زننده آینده بازار تلویزیون و فیلم اســـــت. در مقابل، 
مواجه هستند.  تغییر  برای  فشار  بیشترین  با  تولیدکنندگان محتوا  و  برودکسترها 
بنابراین ما نگاهی دقیق بر گزینه های اســـــتراتژیک بـــــرای دو گروه ذی نفعان 

خواهیم داشت. 
حتی اگر چهار سناریوی ما بسیار واگرا باشـــــند، چند پیامد کلی برای همه 
آن ها بسیار مهم است. نخست، برودکســـــترها و تولیدکنندگان محتوا نمی توانند 
دیگر به موقعیت بازار فعلی خود اعتماد کنند. برای محافظت از تجارت خود، 
مدل ها و جریان درآمد آینده نیاز دارند تا به همکاری و اتحاد با دیگران و حتی 

رقبای خود بپردازند. 
تولید مشـــــترک، توزیع یا حتی سیســـــتم عامل ها، معیارهای مناسبی برای 
مقابله با تهدیدهای مطرح از ســـــوی مرکز پردازش داده ها هستند. به موازات 
نیاز دارند تا محدودیت های کمتری داشـــــته باشند وقتی به  این، قانون گذاران 
سمت متحدانشان برای داشـــــتن موقعیت برابر در بین زنجیره ارزش تلویزیون 
و فیلم گرایش پیدا می کنند. برودکســـــترها و تولیدکنندگان محتوا باید در جهت 

متقاعدکردن قانون گذاران برای چنین مدل های همکاری مجاز باشند. 
به طور  باید  تولیدکنندگان محتوا  و  برودکســـــترهای مســـــتقر  آن،  از  فراتر 
مداوم در مهارت های تکنولوژیکی ســـــرمایه گذاری کنند. فناوری به یک عنصر 
اصلی از فرآیندهای کسب وکار تبدیل شـــــده است و بر آن ها مسلط خواهد شد 
تا پیش نیازی برای موقعیت خوب و چشـــــم انداز رو به فزاینده بازار فیلم های 
دیجیتالی ویدئویی باشـــــد. در نتیجه بازیگران سنتی باید استعدادهای دیجیتال 
یعنی ذهن های خالق را جذب کنند. عالوه بـــــر تکنولوژی، محتوای جذاب و 

خالقانه قطعًا پادشاه باقی خواهند ماند.
در کنار این مفاهیـــــم کلی، ما عوامل مختلف متمایـــــز در هر یک از چهار 
سناریو داریم که بر گزینه های واقعی برودکســـــترها و تولیدکنندگان محتوا تأثیر 
اساسی  نتیجه گیری های  باید  ذی نفعان  مربوطه،  ســـــناریو  با  مطابق  می گذارد. 

1 Data Processing Center )DPC)
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مناسب را ترسیم کنند. با این حال، قابلیت خطرپذيري برای بازیگران هر بازار 
باید به ترتیب جداگانه تجزیه و تحلیل شـــــود تا  گزینه های استراتژیک فردی 

کامل شود.

 

شکل شماره 4،سناريوهای محتمل برای آینده تلویزیون و ویدئوهای سنتی
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روش شناسی 
روش شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکرد سناریوی اثبات شده است که برای 
اولین بار از سوی شل به کار برده شد و در ادامه از سوی ناظران دلویت تکمیل 
شد. رویکرد توسعه ای سناریوی هفت مرحله ای اصول علمی مشخصی را به کار 

می گیرد که شامل عینیت، پایایی و روایی است )شکل 4 را ببینید(. 
این مطالعه در نتیجه یک ســـــری مصاحبه ها، پرسشـــــنامه ها و کارگاه های 
آموزشی است که کارشناسان مخابرات، رســـــانه و فناوری )تی ام تی(1 از شبکه 
اروپایی، خاورمیانه و آفریقایی)ایی ام ایی ای(2 دیلیوت3 و متخصصان صنعت به 
عنوان فعاالن با تجربه سناریونویسی از مرکز چشم انداز سناریو و بکارگیرندگان 

سناریوهای دارای دیدگاه بلندمدت را شامل می شوند. 

شکل شماره 5، مرکزی بر روش شناسی سناریوهای دارای دیدگاه بلندمدت

طراحی سناریو با شناسایی ســـــؤال اصلی از یک موضوع اساسی تشخیص 
داده می شـــــوند. از آنجا که ما می توانیم تعداد بی نهایت از داستان های مختلف 
درباره آینده  صنعت تلویزیون و فیلم را بگوییم، ما در ابتدا باید با مســـــئله یا 
چالشی استراتژیک توافق کنیم که می خواهیم آن را مورد خطاب قرار دهیم. این 

1 Technology, Media, and Telecom )TMT(
2 Europe, Middle East and Africa )EMEA(
3 Deloitte’s Center for Long View )CLV(
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موضوع ما را قادر می سازد تا از تصمیم گیری مخاطبان مرکز مخابرات، رسانه و 
فناوری به شیوه مناسب حمایت کنیم.  

حالی  در  هستند،  استراتژیک  روشن کردن چالش  برای  ابزارهایی  سناریوها 
که سؤال کانونی دامنه ســـــناریوها را تعیین می کند. در تحقیق حاضر، ما روی 
این سؤال متمرکز شدیم که »آینده تلویزیون و چشم انداز ویدیویی تا سال 2030 

چگونه خواهد بود؟«.
سناریوها راهی برای درک پویایی است که آینده را شکل می دهد. از این رو 
در مرحله دوم، نیروهایی را مشـــــخص می کنیم که سؤال کانونی را تحت تأثیر 
قرار می دهد. نیروهای پیشران منابع اساســـــی تغییرات آینده هستند. آن ها روند 
حوادث را شـــــکل می دهند و تاریخ و توانایی ما را به طرز چشمگیری افزایش 

می دهند تا سناریوهای آینده را ترسیم کنند. 
این پیشران ها می توانند در پنج گروه دسته بندی شوند، که به عنوان نیروهای 
تکنولوژیکی،   اجتماعی،  نیروهای  مخفف  اســـــتیپ  می شوند.  شناخته  استیپ 
اقتصادی، زیست محیطی، و سیاسی است و بیش از یک از این نیروها می توانند 
برای هر یک از موضوعات خاص اعمال شوند. به منظور استخراج پیشران ها، 
ما همچنین کارگاه هـــــای متخصصان را هدایت کردیم کـــــه از نگاه عمیق تری 
اســـــتفاده می کنند که مبتنی بر هوش مصنوعی سنجش کننده روندها و دستگاه 
تجزیه و تحلیل اســـــت. نگاه عمیق کمک می کند تا از تأثیرگذاری رویکردهای 
سنتی اجتناب کنیم که اغلب بر تمایالت مبتنی بر شخصیت، رفتار یا ترجیحات 

سناریویست ها ساخته می شود. 
به عنوان بخشـــــی از مجموعه کارگاه ها، در گام سوم ما عدم قطعیت کلیدی 
مبتنی بر سؤال کانونی را تشـــــخیص دادیم. همه نیروهای پیشران دارای عدم 
قطعیت نیستند و برخی ممکن است از پیش مشخص باشند. این ها روندهایی 
هســـــتند که در جریان هســـــتند و به طور قابل توجهی با هر یک از سناریوها 
متفاوت هســـــتند. عدم قطعیت های کلیدی نیروهای پیشرانی هستند که دارای 
توان بالقوه ای می باشـــــند که می تواند آینده را در یـــــک جهت یا جهت دیگری 
هدایت کنند، آن ها دو ویژگی اساسی دارند: این گونه پیشران های کلیدی به طور 
غیرمعمول اثرگذاری باالیی دارند و به طور غیر معمولی دارای عدم قطعیت و 
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بی ثباتی هستند. در حال حاضر در جریان هســـــتند که بعید است به طور قابل 
توجهی با هر یک از سناریوها متفاوت باشـــــند. در ابتدا همه عدم قطعیت ها 
بی همتا به نظر می رسند، اما با قدم برداشـــــتن، می توانیم عدم قطعیت ها را به 
خوشـــــه هایی کاهش بدهیم که به عنوان عناصر ســـــازنده ای به کار می روند که 

می توانند مجموعه سناریوهای ما را بسازند.    
چارچوب ســـــناریو در قدم بعدی با تمرکز بر کل لیست عدم قطعیت های 
مرتبط بر دو محور عمود بر هم شکل می گیرند. سپس ماتریسی شکل می  گیرد 
که شامل محورهای متقاطع و مستقلی اســـــت که به ما اجازه می دهد که چهار 
ربع خیلی متفاوت از اما محتمل را عدم قطعیت هـــــا را تعریف کنیم. در این 
مطالعه اساســـــی به عنوان عدم قطعیت کلیدی ما این ســـــؤال را پرسیدیم که 
بازیگران این ساختار چگونه به نظر می رسند؟ و چه کسی به مخاطبان دسترسی 

خواهد داشت؟ 
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ایــن  کنیــد.  مراجعــه   www.deloitte.com/about ســایت  بــه  مــا،  عضــو 
ــه اطالعــات هیــچ یــک  ــوط ب ارتباطــات تنهــا شــامل اطالعــات عمومــی اســت و مرب
از شــرکت های دلویــت توشــی تــو ماتســو بــا مســئولیت محــدود نیســت. شــرکت های 
عضــو یــا نهادهــای مرتبــط بــا آنهــا )در مجمــوع شــبکه Deloitte( بــه معنــی اســتفاده 
از ارتبــاط، ارائــه مشــاوره یــا خدمــات حرفــه ای اســت. قبــل از تصمیم گیــری یــا 
اقدامــی کــه ممکــن اســت بــر روی امــور مالــی یــا تجــارت شــما تأثیــر بگــذارد. شــما 
ــچ  ــت هی ــبکه دلوی ــد. ش ــورت کنی ــرایط مش ــد ش ــه ای واج ــاور حرف ــک مش ــا ی ــد ب بای
ــده  ــخص اعتمادکنن ــر ش ــه ه ــده ب ــاد ش ــارت ایج ــه خس ــال هرگون ــئوليتی را در قب مس
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